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பாடம் 1  
பகழய ஏற்பாட்கட ஏன் படிை்ை நவண்டும்? 
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முன்னுகர 
பாரம்பரிய யூத அல்லத ைிறிஸ்தவ பின்னணி இல்லாதவர்ைளிடம் "ஏன் 

பகழய ஏற்பாட்கட படிை்ை நவண்டும்?" என்று ோம் நைட்டால்,  "பகழய ஏற்பாடு 
மிைவும் பழகமயானத மற்றும் தபாருத்தமற்றத, அத அதிைம் படிை்ைத் 
தகுதியற்றத" என்று தபரும்பாலானவர்ைள் இதநபான்ற கருத்யத 
வதரிவிப்போர்ைள். ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைளாை ோம் இருப்பதால, 
பகழய ஏற்பாட்கட நதவனுகடய வார்த்கதயாை ஏற்றுை்தைாள்ளுைிநறாம். அத 
புனிதமான நவதம் ஆகும். ஆனால், “ோம் ஏன் பகழய ஏற்பாட்கடப் படிை்ை 
நவண்டும்?” என்று ைிறிஸ்தவர்ைளிடம் நைட்கும்நபாத அத ஆச்சரியமாைத் 
நதான்றலாம். ேம்மில் சிலர், "சரி, இன்றும் ேமை்கு முை்ைியமான சில 
விஷயங்ைள் அங்தைான்றும் இங்தைான்றுமாை பகழய ஏற்பாட்டில் உள்ளன" 
என்று கூறுநவாம். ஆனால் வபரும்போலும், தீவிரமான ைிறிஸ்தவர்ைள் கூட, 
"பகழய ஏற்பாடு மிைவும் பழகமயானத, அத அதிைம் படிை்ைத் தகுதியற்றத" 
என்று கூறுைிறார்ைள். இன்று ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைள் ஏன் பகழய 
ஏற்பாட்கடப் படிை்ை நவண்டும்? 

இே்தப் பாடம் ராஜ்யம், உடன்படிை்கைைள் மற்றும் பகழய ஏற்பாட்டின் 
நூற்ததாகுப்பு என்ைிற ேம்முகடய ததாடரிை் முதலாவத வருவதாகும் — 
அதாவத நதவனுகடய ராஜ்யம் மற்றும் உடன்படிை்கைைளின் 
ைருப்தபாருள்ைள் மற்றும் பகழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு புத்தைங்ைளில் இே்த 
ைருப்தபாருள்ைள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுைின்றன என்பகத ஆராயும் ஒரு 
ததாடர் ஆகும். "பகழய ஏற்பாட்கட ஏன் படிை்ை நவண்டும்?" ைிறிஸ்தவின் 
ேவனீ சஷீர்ைள் ஏன் நவதத்தின் இே்தப் பகுதியில் ஆர்வம் ைாட்ட நவண்டும்? 
இே்த பண்கடய நவத எழுத்தை்ைகளப் படிை்கும் பணியில் ோம் ஏன் ேம்கம 
அர்ப்பணிை்ை நவண்டும்? எை்கிற முை்ைியமான ஒரு அடிப்பகட நைள்விகய 
இே்த முதல் பாடம் எதிர்தைாள்ளுைிறத. 

ஆரம்பத்திலிருே்நத, பகழய ஏற்பாட்கடப் படிப்பத உலைிநலநய 
எளிதான ைாரியம் அல்ல என்பகத ோம் ஒப்புை்தைாள்ள நவண்டும். இத 
குறிப்பாை சவாலானத, ஏதனன்றால் பகழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பல 
புத்தைங்ைகளை் தைாண்டுள்ளத, வவவ்யவறு எழுத்தோளர்களோல், வவவ்யவறு 
வரலோற்று சூழ்நியலகளில், கிட்டத்தட்ட 1000 ஆண்டுகளில் எழுதப்பட்டது, 
அவர்ைள் தவவ்நவறு வரலாற்று சூழ்ேிகலைளில், ைிட்டத்தட்ட 1000 
ஆண்டுைளில் உகரயாற்றினர். ஆனால், இே்தத் ததாடரில் ோம் பார்ப்பத 
நபால, ஒரு விஷயத்கத ோம் உணர்ே்த தைாள்ளும்நபாத அதில் ோம் தபரும் 
முன்நனற்றம் அகடய முடியும்: இே்தப் புத்தைங்ைள் அகனத்தம் பகழய 
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ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்ைள் அகனவரும் தபாதவாைை் தைாண்டிருே்த அடிப்பகட 
ேம்பிை்கைைளின் அடிப்பகடயில் உள்ளன. நதவன் தனத உடன்படிை்கைைள் 
மூலம் ேிறுவிய தைாள்கைைளின் மூலம் இஸ்நரலுடனான தனத உறகவ 
ேிர்வைித்தார் என்று அவர்ைள் அகனவரும் ேம்பினர். இதற்கு அப்பால், இே்த 
உடன்படிை்கைைள் வரலாற்றிற்ைான நதவனுகடய மைத்தான இலை்கை 
ேிகறநவற்ற வடிவகமை்ைப்பட்டுள்ளத என்றும் அவர்ைள் ேம்பினர் - அதாவத 
சிருஷ்டிப்புைள் அகனத்கதயும் தனத ராஜ்யமாை மாற்றுவதன் மூலம் 
தன்கன மைிகமப்படுத்தவநத அவரத இலை்கோகும். பகழய ஏற்பாட்டு 
எழுத்தாளர்ைள், பகழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பில் உள்ள புத்தைங்ைளில் 
குறிப்பிட்ட சூழ்ேிகலைகள எடுத்தகரத்தநபாத, நதவனுகடய ராஜ்யம் மற்றும் 
உடன்படிை்கைைளில் தங்ைளுகடய அடிப்பகட நம்பிக்யகைகள வயரந்தனர். 

"ஏன் பகழய ஏற்பாட்கட படிை்ை நவண்டும்?" என்ைிற நைள்விகயை் 
நைட்கும்நபாத, ோம் மூன்று முை்ைிய விஷயங்ைளில் ைவனம் தசலுத்தநவாம். 
முதலில், பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் ேமை்கும் இருை்கும் தூரத்தின் ைாரணமாை, 
படிப்பதற்கு ேம்கம அர்ப்பணிை்ை நவண்டும் என்பகத ஒப்புை்தைாள்நவாம். 
இரண்டாவதாை, பகழய ஏற்பாட்டு நவதாைமம் ேம்முகடய இன்கறய 
வாழ்நவாடு தபாருே்தவதின் ைாரணமாை ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைள் 
இே்தப் பணிகய நமற்தைாள்ள நவண்டும் என்று பார்ப்நபாம். மூன்றாவதாை, 
பகழய ஏற்பாட்டின் பாடங்ைகள ேம் வாழ்வில் பயன்படுத்தவதற்கு ோம் அகத 
படிை்ை நவண்டும் என்பகத ஆராய்நவாம். பகழய ஏற்பாட்டின் நவதாைமம் 
தபரும்பாலும் ேம்மிடமிருே்த தவகு ததாகலவில் இருப்பதாைத் நதான்றுைிற 
யதார்த்த உண்கமயுடன் ோம் ஆரம்பிை்ைலாம். 

தூரம் 
நவதாைம மாணவர்ைள் பகழய ஏற்பாட்கடப் படிை்ைத் ததாடங்கும் நபாத 

தபரும்பாலும் இநதநபான்ற, ைிட்டத்தட்ட யூைிை்ைை்கூடிய தசயல்முகறகய 
நமற்தைாள்ைின்றனர். பகழய ஏற்பாடு நதவனின் தவறாத மற்றும் 
ஆவியானவரால் ஏவப்பட்ட வார்த்கத என்று நமக்கு சரியாைை் 
ைற்பிை்கப்பட்டிருக்கிறது, எனநவ இே்த நவதாைமத்தில் ைிறிஸ்தவ வாழ்ை்கைை்கு 
எளிதில் பயன்படை்ூ டிய நபாதகனைள் இருை்ை நவண்டும் என்று ேம்மில் பலர் 
ைருதைிநறாம். இப்நபாத, ோம் மிைவும் நதர்ே்ததடுத்த படித்தால், நதவனுகடய 
பண்புைகளப் பற்றி மட்டுநமா, அல்லத “திருடாநத” அல்லத “தைாகல 
தசய்யாநத” நபான்ற நதவனின் ைட்டகளைகளப் பற்றி மட்டுநமா தான் 
நபசுநவாம். ஆனால் ோம் பகழய ஏற்பாட்கட மிைவும் ைவனமாை படிை்கும் நபாத 
ஒன்று ேடை்ைிறத. ோம் இன்னும் விரிவாை ஆராயும்நபாத, பகழய ஏற்பாட்டின் 
பல பகுதிைள் அறிமுைமில்லாத ைண்நணாட்டங்ைகள முன்கவப்பகதை் 
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ைாண்ைிநறாம். உண்கமயில், ோம் அகத எவ்வளவு அதிைமாைப் படிை்ைிநறாநமா, 
அவ்வளவு அதிைமாை ோம் ஒரு பழங்ைால, ததாகலதூர உலைத்கத ஆராய்வத 
நபால் உணர்ைிநறாம். 

நமமிலிருந்து பகழய ஏற்போட்டிற்கோை தூரத்கத இரண்டு வழிைளில் 
பார்ை்ைலாம். முதலில், இே்த தூரத்திற்ைான ைாரணங்ைகள ோம் பார்ப்நூாம் - 
அதாவத இே்த நவதவசனங்ைள் ஏன் ேமை்கு அே்ேியமாைத் நதான்றுைின்றன? 
என்பகதப் பார்ப்நபாம். இரண்டாவதாை, ோம் சே்திை்கும் தூரத்தின் வகைைகள 
ஆராய்நவாம். பகழய ஏற்பாட்டில் உள்ள எே்த மாதிரியான 
ைண்நணாட்டங்ைள், ேவனீ ைிறிஸ்தவர்ைளாை ோம் ேம்புவதில் இருே்த மிைவும் 
வித்தியாசமாைத் நதான்றுைின்றன? ேமை்கும் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் இகடநய 
உள்ள தூரத்திற்ைான சில முை்ைிய ைாரணங்ைகள முதலில் பார்ை்ைலாம். 

காரணங்கள் 
குகறே்த பட்சம் இரண்டு ைாரணிைளாவத பகழய ஏற்பாட்டில் இருே்த 

ோம் ததாகலவில் இருப்பகத உணர கவை்ைின்றன. ஒருபுறம், இயற்கையான 
அைத்தூண்டுதல் எனப்படும் ஒரு தசயல்முகறயின் மூலம் நதவன் இே்த 
நவதங்ைகள மனிதகுலத்திற்கு வழங்ைினார். மறுபுறம், ததய்வைீ உகறவிடம் 
எனப்படும் ஒரு தசயல்முகறயின் மூலம் அதன் நோை்ைத்கத ேிகறநவற்ற 
நதவன் பகழய ஏற்பாட்கட வடிவகமத்தார். நவதத்தின் இே்தப் பகுதிகயப் 
படிை்கும்நபாத ோம் எதிர்தைாள்ளும் பல சவால்ைகள பகழய ஏற்பாட்டின் 
இே்தப் பண்புைள் விளை்குைின்றன. இயற்கையான அைத்தூண்டுதலின் 
தசயல்முகறகய முதலில் ைவனியுங்ைள். 

இயற்ககயான அக ்தூண்டு ல் 
நவதம் ததய்வைீ அைத்தூண்டுதலின் மூலம் ேம்மிடம் வே்த வரலாற்று 

சுவிநசஷ பார்கவகய "இயற்கையான அைத்தூண்டுதல்" என்று விவரிப்பத 
தபாதவானதோகும். பரிசுத்த ஆவியானவர் நவதவசனங்ைகளத் ஏவுதல் 
மூலமாை அருளினார் என்பகத ோம் உறுதிப்படுத்தம் அநத நவகளயில், அத 
மனித எழுத்தாளர்ைளின் ஆளுகமைள், அனுபவங்ைள் மற்றும் 
நோை்ைங்ைளிலிருே்த தனியாை பிரிை்ைப்படவில்கல என்பகதை் குறிை்ை இே்தச் 
தசாற்ைகளப் பயன்படுத்தைிநறாம். அதாவத, பரிசுத்த ஆவியின் விநசஷித்த, 
தவறாத நமற்பார்கவயின் ைீழ், மனித எழுத்தாளர்ைள் தாங்ைநள எகத எழுத 
நவண்டும் என்பகதத் தீர்மானித்தனர். நவதாைமம் "இயே்திர" ஏவுதலின் 
விகளவாை யதோை்றவில்கல, அதாவத நதவன் மனித எழுத்தாளர்ைகள 
தசயலற்ற வழித்தடங்ைளாைப் பயன்படுத்தினார் என்பத சரியல்ல. நவதாைமம் 
மானிடர்ைளின் ைற்பகனத் திறனில் உதித்தத என்றும் தசால்ல முடியாத. ஒரு 
இகசை்ைகலஞநனா அல்லத ஒவியநனா உே்ததல் தபறுவகதப் நபால 
நவதாைம ஆசிரியர்ைளுை்கு நதவன் எழுதவதற்ைான ஒரு ஊை்ைத்கதை் 
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தைாடுத்தார் என்பது இதன் தபாருளல்ல. மாறாை, நதவன் நவதத்தின் 
உள்ளடை்ைம் என்னவாை இருை்ை நவண்டும் என்பகத தீர்மானித்தார், அதனால் 
அத பிகழயின்றியும், நதவனுகடய வார்த்கதயாைவும் இருே்தத. ஆனால் 
அவர் மனித எழுத்தாளர்ைளின் தனிப்பட்ட ஆளுகமைள், அனுபவங்ைள் 
மற்றும் நோை்ைங்ைகளப் பயன்படுத்தினார், இதனால் நவதத்கத பரிசுத்த 
மனிதர்ைளின் வார்த்கதைள் என்றும் ோம் சரியாைப் நபசலாம். 

2 நபதரு 3:15-16 இல் பவுலின் ேிருபங்ைகளப் பற்றி நபதரு நபசிய 
விதத்கதை் ைவனியுங்ைள். அங்நை இே்த வார்த்கதைகள ோம் இவ்வாறு 
வாசிை்ைிநறாம்: 

ேம்முகடய ைர்த்தரின் ேீடியதபாறுகமகய இரட்சிப்தபன்று 
எண்ணுங்ைள்; ேமை்குப் பிரியமான சநைாதரனாைிய பவுலும் 
தனை்கு அருளப்பட்ட ஞானத்தினாநல இப்படிநய உங்ைளுை்கு 
எழுதியிருை்ைிறான். அவன் தசான்னகவைளில் சில 
ைாரியங்ைள் அறிைிறதற்கு அரிதாயிருை்ைிறத; 
ைல்லாதவர்ைளும் உறுதியில்லாதவர்ைளும் மற்ற 
நவதவாை்ைியங்ைகளப் புரட்டுைிறதநபாலத் தங்ைளுை்குை் 
நைடுவரத்தை்ைதாை இகவைகளயும் புரட்டுைிறார்ைள் (2 நபதரு 
3:15-16). 

இே்த வசனங்ைளில், பவுலின் ேிருபங்ைள் நதவனால் பவுலுை்குை் 
தைாடுை்ைப்பட்ட ஞானத்தால் எழுதப்பட்டகவ என்பகத அப்நபாஸ்தலனாைிய 
நபதரு உறுதிப்படுத்தினார். யவறு வோர்த்யதகளில் கூறுவதோைோல், பவுலிை் 
நிருபங்கள் யதவ ஆவி ிைோல் அருளப்பட்டது, எையவ அயவ வவறும் மைித 
எழுத்துக்கள் அல்ல, யதவனுயட  எழுத்துக்களோகவும் இருக்கிை்றை. 
ஆனாலும், பவுலின் ஆளுகம இே்த ேிருபங்ைள் மூலம் வே்தத என்பகத 
நபதருவும் உறுதிப்படுத்தினார். அவர் அகத எப்படி எழுதியிருை்ைிறார் 
என்பகதை் ைவனிங்ைள்: "பவுலும் தைக்கு அருளப்பட்ட ஞோைத்திைோயல 
இப்படிய  உங்களுக்கு எழுதி ிருக்கிறோை்." இே்த நவத எழுத்தை்ைள் பவுலின் 
ேிருபங்ைளாைநவ இருே்தன. அப்படியானால், நபதருவின் பார்கவயில், 
அப்நபாஸ்தலனாைிய பவுலின் ேிருபங்ைள் நதவகனயும் அவருகடய மனித 
எழுத்தாளகரயும் உள்ளடை்ைிய ஒரு தசயல்முகறயின் விகளவாை வே்தன 
என்பகத ோம் பார்ை்ைலாம். 

இநத ைண்நணாட்டம் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் தபாருே்தம். அதனால்தான் 
பகழய ஏற்பாட்டு பிரமாணம் நதவனுகடய பிரமாணம் என்று மட்டுமல்ல, 
நமாநசயின் பிரமாணம் என்றும் அகழை்ைப்படுைிறத. இத நதவனிடமிருே்தம் 
நமாநசயிடமிருே்தம் வே்தத. அதனால்தான் பல சங்ைீதங்ைள் தாவதீின் 
சங்ைீதங்ைள் என்று அகழை்ைப்படுைின்றன. ஏசாயா, எநரமியா மற்றும் 
தானிநயல் நபான்ற மனித எழுத்தாளர்ைகளப் பற்றி நவதாைம எழுத்தாளர்ைள் 
ஏன் நபசினார்ைள் என்பகதயும் இயற்கையான அைததூண்டுதல் 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

விளை்குைிறத. பகழய ஏற்பாட்டின் உயர் எழுத்தாளராை நதவன் 
இருே்தநபாதிலும், அவர்ைள் யார், எங்கு, எப்நபாத வாழ்ே்தார்ைள் என்பகதப் 
பிரதிபலிை்கும் வகையில் இே்தப் புத்தைங்ைகள எழுத அவர் பரிசுத்த 
தீர்ை்ைதரிசிைகளப் பயன்படுத்தினார். 

இகதப் பற்றி ேீங்ைள் சிே்திை்கும்நபாத, நவதாைமத்தின் இயற்கையான 
அைத்தூண்டுதல் பகழய ஏற்பாட்டிலிருே்த ேம்கம ஏன் தூரப்படுத்தைிறத 
என்பகதப் பார்ப்பத ைடினம் அல்ல. பகழய ஏற்பாட்டின் எழுத்தாளர்ைள் 
அகனவரும் பண்கடய மை்ைள் ஆவர். அவர்ைள் பண்கடய ைிழை்கு பகுதியில் 
வாழ்ே்தனர், பல விஷயங்ைகள, அவர்ைள் அே்த ோட்ைளில் இருே்த மை்ைகளப் 
நபாலநவ சிே்தித்த எழுதினார்ைள். பகழய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்ைள் 
ைிறிஸ்தவின் வருகைை்கு முன்நப எழுதினர். நம்மிடம் உள்ளயதப் யபோை்று 
முழுயம ோக வளர்ச்சி யடந்த புதி  ஏற்போட்டு கிறிஸ்தவ இயற ி ல் 
அவர்களிடம் இருக்கவில்யல. இதன் விகளவாை, ேீங்ைளும் ோனும் பகழய 
ஏற்பாட்கடப் படிை்கும்நபாத, பகழய ஏற்பாட்டின் உலைம் ேமத ேவனீ 
உலைத்திலிருே்த மிைவும் நவறுபட்டத என்பகத விகரவில் ைாணத் 
ததாடங்குைிநறாம். 

பகழய ஏற்பாட்டு யூதர்ைள் 600-ை்கும் நமற்பட்ட நலவிய 
சட்டங்ைளின்படி வாழ்ே்தனர், அந்த சட்டங்கள் அவர்ைளின் 
வாழ்ை்கையின் ஒழுை்ைம், தபாத வாழ்வு, ஆவிக்குரி  வோழ்வு, 
ஆண்ைள் மற்றும் தபண்ைளின் உறவுைள், விலங்குைள், 
விவசாயம், விருே்த ஆைியவற்கற ேிர்வைிை்கும் ஒவ்தவாரு 
அம்சத்கதயும் ேிர்வைிை்ைிறத. எனநவ, அே்த பிரச்சகனைள் 
அகனத்தம் ேம் விளை்ைம் மற்றும் புரிதலுை்கு 
முை்ைியமானகவ. மறுபடி ுமோக, 21 ஆம் நூற்றாண்டு 
உலைத்கத முதல் நூற்றாண்டிற்குள் அல்லத ைி.மு. 
உலைத்திற்குள் திணிப்பத நோை்ைமல்ல. 

— Dr. தாடியஸ் நஜ.நஜம்ஸ், Jr. 

நவதாைம எழுத்தாளர்ைளின் இயற்கையான அைத்தூண்டுதலால் 
உருவாை்ைப்பட்ட சவால்ைளுை்கு நமலதிைமாை, பகழய ஏற்பாட்டில் இருே்த 
துூரமோகவிருக்கும் உணர்வின் மற்தறாரு ைாரணம் ததய்வைீ உகறவிடம் 
என்பகத ோம் அங்ைீைரிை்ை நவண்டும். 

த ய்வீக உகறவிடம் 
பரவலோகப் யபசிைோல், "உயறவிடம்" எை்பது, யதவை் மைிதகுலத்திற்கு 

தை்யை வவளிப்படுத்தும் ஒவ்வவோரு முயற ும், அவர் நம்மிடம் 
வயர றுக்கப்பட்ட மைித வசோற்களில் யபசுகிறோர் எை்னும் உண்யமய  
விவரிக்க இயற ி லோளர்கள் ப ை்படுத்தும் ஒரு பதம் ஆகும். நதவன் ேமை்கு 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அப்பாற்பட்டவரும் புரிே்ததைாள்ள முடியாதவருமாய் இருப்பதால், அவர் 
தன்கன தவளிப்படுத்தம் நபாததல்லாம், வகரயறுை்ைப்பட்ட மனிதர்ைள் 
புரிே்ததைாள்ளை்கூடிய வழிைளில் அவர் ேமை்கு இணங்குைிறார். 
இல்கலதயனில், அவகரப் புரிே்த தைாள்ளநவ முடியாத. ஏசாயா 55:8-9 இல் 
ோம் இந்த வோர்த்யதகயள வோசிக்கும்யபோது நீங்கள் நியைவுகூறுவர்ீகள்: 

என் ேிகனவுைள் உங்ைள் ேிகனவுைள் அல்ல; உங்ைள் 
வழிைள் என் வழிைளும் அல்லதவன்று ைர்த்தர் 
தசால்லுைிறார். பூமிகயப்பார்ை்ைிலும் வானங்ைள் எப்படி 
உயர்ே்திருை்ைிறநதா, அப்படிநய உங்ைள் 
வழிைகளப்பார்ை்ைிலும் என் வழிைளும், உங்ைள் 
ேிகனவுைகளப்பார்ை்ைிலும் என் ேிகனவுைளும் 
உயர்ே்திருை்ைிறத (ஏசாயா 55:8-9). 

நதவனுகடய எண்ணங்ைளும் வழிைளும் மிைவும் அதீதமானகவ - 
அகவ ேம் வரம்புைகள எல்கலயற்ற வகையில் மறீுைின்றன - 
இதுவயர ிலோை அவருயட  ஒவ்வவோரு வவளிப்போடும் மைித புரிதல்களுக்கு 
ஏற்பயவ வவளிப்படுத்தப்பட்டது. அவர் தவளிப்படுத்தியகத ேம்மில் சிலராவத 
புரிே்ததைாண்டு பின்பற்ற நவண்டும் என்பதற்ைாை இகதச் தசய்தார். 

பகழய ஏற்பாட்டில் நதவன் ஒரு பரே்த, தபாத அர்த்தத்தில் 
மனிதகுலத்தின் வரம்புைளுை்குள் தன்கன அனுமதிை்ைவில்கல என்பகத 
உணர நவண்டியத அவசியம். மாறாை, பண்கடய ைிழை்ைில் வாழ்ே்த 
இஸ்ரயவலின் குறிப்பிட்ட வரலாற்றுச் சூழ்ேிகலைளுை்கு அவர் தன்கனத் 
தாநன  மாற்றிை்தைாண்டார். அவர் பகழய ஏற்பாட்டு நவதாைமத்கத முதலில் 
பண்கடய இஸ்ரநவலர்ைள் புரிே்த தைாள்ளும் வகையில் வடிவகமத்தார். 

பகழய ஏற்பாட்டின் முதன்கம வாசைர்ைள் பண்கடய யூதர்ைள் 
என்பதால், நதவன் பகழய ஏற்பாட்கட எபிதரய மற்றும் அராமிய தமாழிைளில் 
எழுதினார். ராஜ பிரமாணங்ைள் உட்பட முை்ைியமான நதசிய ஆவணங்ைள் 
கற்களில் எழுதப்படுவது சர்வநதச வழை்ைம் என்பதால் நதவன் ைற்ைளில் பத்தை் 
ைட்டகளைகளை் தைாடுத்தார். நமலும், பல விதங்ைளில் பகழய ஏற்பாட்டு ைகத, 
ைவிகத, ஞான இலை்ைியம் மற்றும் ேியாயப்பிரமாணம் ஆைியவற்றின் 
இலை்ைிய பாணிைள் பண்கடய ைிழை்ைில் இருே்த தபாதவான பல இலை்ைிய 
மரபுைகளப் பின்பற்றின. இப்படி பல வழிைளில், நதவன் பகழய ஏற்பாட்கட 
தம்முகடய பழங்ைால மை்ைள் புரிே்த தைாள்ளும்படி அவர்ைளுை்கு அளித்தார். 

இே்த ைாரணத்திற்ைாை, ேவனீ மனிதர்ைளான ேீங்ைளும் ோனும் பகழய 
ஏற்பாட்கட படிை்கும்நபாத, நீண்ட கோலத்திற்கு முை்பு வோழ்ந்த மக்கள் புரிந்து 
வகோள்ளும் வயக ில் வழங்கப்பட்டது  என்ற உண்கமகய ோம் ததாடர்ே்த 
சே்திை்ைிநறாம். இத குறிப்பாை பண்கடய இஸ்ரயவல் மை்ைளுடன் 
உகரயாற்றும் வகையில் எழுதப்பட்டத. 
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நவதத்தில் உள்ள ஒவ்தவாரு புத்தைமும் அசல் 
வாசைர்ைளுை்ைாை எழுதப்பட்டத, 21 ஆம் நூற்றாண்டில் 
வாழும் ோம் அசல் வாசைர்ைள் அல்ல. புதிய ஏற்பாட்டில் 
உள்ள தபரும்பாலான தனிப்பட்ட புத்தைங்ைள் ேிருபங்ைள் 
அல்லத ைடிதங்ைள் என்பகத உணர்ே்ததைாள்வத 
சுவாரஸ்யமானதாைவும் உதவியாைவும் இருை்கும் என்று 
ோன் ேிகனை்ைிநறன், எனநவ ோம் அே்த ேிருபங்ைகளப் 
படிை்கும்நபாத - ேீங்ைள் அகத முழு நவதாைமமோக 
விரிவுபடுத்தலாம் என்று ேிகனை்ைிநறன் ... மற்றவர்ைளின் 
ைடிதத்கத ோம் வாசிை்ைிநறாம். ோங்ைள் சகபயகயச் 
நசர்ே்தவர்ைள் என்பதால் அகவ ேமை்ைானகவ, ஆனால் 
அகவ முதலில் அசல் வாசைர்ைளுை்கு எழுதப்பட்டன. 

— Dr. ராபர்ட் மை்எவன் 

பயழ  ஏற்போடு நம்மில் இருந்து துூரமோக இருப்பதற்கோை சில 
கோரணங்கயள இப்யபோது நோம் போர்த்யதோம். "நமக்கும் பயழ  ஏற்போட்டிற்கும் 
இயட ில் நோம் அடிக்கடி கோணும் துூரத்திை் வயககள், பயழ  ஏற்போட்டில் 
நமக்கு அந்நி மோகத் யதோை்றும் எவ்வயக ோை விஷ ங்கயள நோம் 
சந்திக்கியறோம்?" எை்ற நமது இரண்டோவது விஷ த்திற்கு யநரோக திரும்ப 
யவண்டும். 

வகககள் 
பகழய ஏற்பாடு தபரும்பாலும் ேவனீ மை்ைளாைிய ேமை்கு தூரமாை 

உள்ளத என்பகத ஒப்புை்தைாள்வத ேல்லத. ஆனால் இே்த உண்கம 
குழப்பத்திற்கும் வழிவகுை்கும், நமலும் இத ேம்கம நவதத்தின் இே்த பகுதிகய 
படிை்ை விடாமல் தசய்யும். பகழய ஏற்பாட்டின் மீத ஆர்வம் குகறவகத 
தவிர்ப்பதற்ைான ஒரு பயனுள்ள வழி, பகழய ஏற்பாட்டில் உள்ள அே்த 
வகையான சிை்ைலான விஷயங்ைகளை் ைண்டறிவதாகும். ோம் அடிை்ைடி 
ைாணும் பகழய ஏற்பாட்டுை்கும் ேமை்கும் உள்ள தூரத்தின் வகைைகள ோம் 
அறிே்தால், இே்த நவதவசனங்ைகள ேம் வாழ்வில் புரிே்ததைாள்வதற்கும் 
பயன்படுத்தவதற்கும் ோம் சிறப்பாை தயாராைிவிடுநவாம். 

ேமை்கும் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் இகடநய உள்ள முை்ைிய வகையான 
தூரத்கத பட்டியலிட பல வழிைள் உள்ளன, ஆனால் ேம் நோை்ைங்ைளுை்ைாை, 
ோம் மூன்கறப் பற்றி மட்டும் நபசுநவாம்: முதலில், இகறயியல் தூரம்; 
இரண்டாவத, ைலாச்சார தூரம்; மூன்றாவத, தனிப்பட்ட தூரம். இே்த மூன்று 
வகையான தூரங்ைளும் பல வழிைளில் ஒன்நறாதடான்று 
இகணை்ைப்படுைின்றன. ஆனால் விவாதத்திற்ைாை, பகழய ஏற்பாட்கடப் 
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படிை்கும்நபாத ேம்கம எதிர்தைாள்ளும் இகறயியல் தூரத்தில் ததாடங்ைி, 
அவற்கற ஒவ்தவான்றாைை் கையாள்நவாம். 

இகறயியல் தூரம் 
ோம் இகறயியல் தூரத்கதப் பற்றி நபசும்நபாத, பகழய ஏற்பாட்டு 

எழுத்தாளர்ைள் தபற்ற தவளிப்பாட்டிற்கும் ைிறிஸ்தவில் ோம் தபற்ற 
முழுகமயான தவளிப்பாட்டிற்கும் உள்ள நவறுபாடுைள் பற்றி முதன்கமயாை 
சிே்திை்ைிநறாம். பகழய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டின் நபாதகனைளுடன் 
ஒத்தப்நபாைாத இகறயியல் ைண்நணாட்டங்ைகள முன்கவை்ைிறதாைத் 
நதான்றுைிறத என்பகத ஒவ்தவாரு ைிறிஸ்தவரும் உணர்ே்ததைாள்ைிறார்ைள். 
சில உதாரணங்ைகள ைவனிை்ைலாம். 

ஆதியாைமம் 22 இல், நதவன் ஆபிரைாகம தனத குமாரயைப் பலியிட 
அகழத்தார், அதற்கு கீழ்படி  அவர் தயாராை இருே்ததற்ைாை நதவன் அவகர 
ஆசீர்வதித்தார். ஆனால், தன் குமாரகனப் பலியிட நதவன் அகழத்தார் என்று 
இன்று ேம்பும் ஒருவகரப் பற்றி ோம் என்ன ேிகனப்நபாம்? அத்தகைய 
இகறயியல் கூற்கற ோம் தபரிதாை எடுத்தை்தைாள்ள மாட்நடாம். 

நமாநசயின் ோட்ைளில், தம்முகடய உண்கமயுள்ள ஜனங்ைள் 
எைிப்திலிருே்த வாை்குத்தாத்த நதசத்திற்கு ஒரு தபரிய பகடயாை 
அணிவகுத்தச் தசல்வார்ைள் என்று நதவன் எதிர்பார்த்தார். ஆனால், 
வாை்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நதசத்கத அகடவதற்ைாை சனீாய் 
வனாே்தரத்தின் வழியாை ஒரு ைிறிஸ்தவர்ைளின் கூட்டம் உண்கமயில் 
அணிவகுத்தச் தசல்வகதை் ைண்டால், ோம் ேிச்சயமாை அகத விசித்திரமாை 
ேிகனப்நபாம். 

பகழய ஏற்பாட்டில், தங்ைள் தகலமுடிகய தவட்டை்கூடாத என்று ேசநரய 
சபதம் தசய்த, நதவனுகடய நசகவயில் தங்ைகள அர்ப்பணித்த 
மனிதர்ைகளப் பற்றி வாசிை்ைிநறாம். அல்லத நதவன் எருசநலமில் உள்ள 
ஆலயத்கத தம்முகடய மை்ைள் வழிபடும் ஒநர இடமாை ேியமித்தார் என்பகத 
ோம் அறிே்ததைாள்ைிநறாம். பாவங்ைளுை்குப் பரிைாரமாை மிருைங்ைகளப் 
பலியிடும்படி நதவன் தம்முகடய ஜனங்ைகளை் ைட்டகளயிட்டார் என்றும், 
தபண்ைள், குழே்கதைள் உட்பட ைானானிய ேைரங்ைகள தமாத்தமாை 
அழிை்கும்படி ைட்டகளயிட்டார் என்றும் வாசிை்ைிநறாம். 

புதிய ஏற்பாட்டில் நதவன் தவளிப்படுத்தியவற்றிலிருே்த நவறுபட்டதாைத் 
நதான்றும்நபாத, இதநபான்ற விஷயங்ைகள நதவன் தவளிப்படுத்தினார் 
என்று ேம்புவதற்கு பகழய ஏற்பாடு ேம்கம அகழை்ைிறத என்பதில் ோம் 
அகனவரும் தைாஞ்சம் குழப்பமகடயவில்கலயா? இவ்வகையான 
இகறயியல் நவறுபாடுைளின் பட்டியல் ேீண்டு தைாண்நட தசல்ைிறத. ோம் நவறு 
என்ன தசான்னாலும், ேமை்கும் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் இகடநய ேிச்சயமாை 
தபரிய இகறயியல் தூரம் உள்ளத. 
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நதவன் ேமை்குத் தன்கன தவளிப்படுத்தவத நபால், அவர் 
இடத்திலும் நேரத்திலும் தை்யை வவளிப்படுத்துகிறோர்... 
பகழய உடன்படிை்கையின் ேகடமுகறகயப் பற்றி ேீங்ைள் 
உடை்படிக்யக ிை் பழக்கத்தில் இருந்த, 
நயடமுயறப்படுத்தப்பட்ட சில உணவு பிரமோணங்கள் மற்றும் 
சில சுத்தமோை/அசுத்தமோை சடங்குகள் பற்றி நீங்கள் 
நியைத்துப்போருங்கள். இத பகழய ஏற்பாட்டு 
இஸ்ரநவலர்ைளால் ேகடமுகறப்படுத்தப்பட நவண்டும், 
இருப்பினும், உடன்படிை்கை மாற்றங்ைளின் அடிப்பகடயில் 
இன்று ோம் அகவைகள ேகடமுகறப்படுத்த நவண்டிய 
அவசியமில்கல. இதநபான்ற விஷயங்ைகள ஒருவர் 
தசய்யலாம், ஆனால் அத நதகவயில்கல. இத 
உடன்படிை்கை முை்ைியத்தவம் வாய்ே்தத அல்ல. 
உண்கமயில், ேீங்ைள் மிைவும் ைவனமாை இருை்ை நவண்டும், 
ஏதனன்றால் பகழய ஏற்பாடு இவற்கறச் தசய்ய வசோல்கிறது 
என்று ேீங்ைள் மை்ைளுை்கு தசால்லும் நபாத, "நதவனுடன் 
சரியான உறகவப் தபறுவதற்கு ோம்  ேிகறநவற்றப்பட்ட 
பகழய உடன்படிை்கையின் ைீழ் வர நவண்டும்" என்று 
தசால்வர்ீைள். எனநவ, உடன்படிை்கை மாற்றங்ைள் 
ைாரணமாை அே்த வகையான ேகடமுகறைளில் சில 
அவசியமில்கல. 

— Dr. ஸ்டீபன் நஜ. தவல்லம்  

இதனுடன் நசர்த்த, பகழய ஏற்பாட்டிலிருே்த ேம்கமப் பிரிை்கும் 
மற்தறாரு வகையான தூரம் பண்கடய ைிழை்கு மற்றும் ேமத ேவனீ 
உலைத்திற்கு இகடயிலான ைலாச்சார தூரமாகும். 

கலாச்சார தூரம் 
மனித ைலாச்சாரங்ைள் ததாடர்ே்த மாறி வருவதால் ேமை்கும் பகழய 

ஏற்பாட்டிற்கும் இகடநய ைலாச்சார இகடதவளி உள்ளத. சமூை 
ைட்டகமப்புைள் மாறுைின்றன. பகழய பழை்ைவழை்ைங்ைள் விசித்திரமாைவும் 
மற்றும் ைாலாவதியானதாைவும் ததரிைின்றன. 200 ஆண்டுைளுை்கு முன்பு 
உங்ைள் தசாே்த ோட்டிற்குச் தசன்றகத ைற்பகன தசய்த பாருங்ைள். ோம் சற்று 
வித்தியாசமான சைாப்தத்தில் இருே்தாலும், பல நவறுபாடுைள் ோம் நவறு 
உலைில் இருப்பகதப் நபால உணரகவை்கும். இப்நபாத, 200 ஆண்டுைளுை்கு 
முன்பு இநத இடத்தில் இத உண்கமயாை இருே்தால், ேமை்கும் பகழய 
ஏற்பாட்டில் ோம் படித்ததற்கும் இகடநய ைலாச்சார நவறுபாடுைள் எவ்வளவு 
அதிைமாை இருை்ை நவண்டும்? பண்கடய  ைிழை்ைிற்கும் ேமத ேவனீ 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உலைத்திற்கும் இகடநய பல நவறுபாடுைள் உள்ளன, பகழய ஏற்பாட்டில் ோம் 
வாசிை்கும் பல விஷயங்ைள் வியை்ைத்தை்ை வகையில் 
அறிமுைமில்லாதகவைளாை இருை்ைின்றன. 

இஸ்ரயவல், ைானான், எைிப்த, அசீரியா, பாபிநலான், பாரசைீம் அல்லத 
பகழய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல ைலாச்சாரங்ைள் என பண்கடய 
உலைில் பல்நவறு இடங்ைளில் உள்ள வாழ்ை்கைகய பகழய ஏற்பாடு 
விவரிை்கும் நபாத ோம் ைலாச்சார தூரத்கத உணர்ைிநறாம். ோம் சே்திை்கும் 
ைதாபாத்திரங்ைள் இன்று நபாலநவ எண்ணற்ற ைலாச்சார ேம்பிை்கைைள், 
மதிப்புைள் மற்றும் ேகடமுகறைகளை் தைாண்டிருே்தன. ஆனால் அகவ 
தபரும்பாலும் ேமத ேவனீ ைலாச்சார ேம்பிை்கைைள், மதிப்புைள் மற்றும் 
ேகடமுகறைளிலிருே்த மிைவும் நவறுபட்டகவ. பகழய ஏற்பாட்டில் 
ைாணப்படும் மனித ைலாச்சாரத்தின் சில உதாரணங்ைகளை் ைவனியுங்ைள்: 

பகழய ஏற்பாட்டின் தபரும்பகுதி விவசாய உலைத்கத விவரிை்ைிறத. 
நவதாைமத்தின் பை்ைங்ைளில் விவசாயம் மற்றும் ைால்ேகட வளர்ப்பு பற்றி ோம் 
படிை்ைிநறாம், ஆனால் பல ேவனீ ேைர்ப்புற மை்களோல் இே்த பண்கடய 
வாழ்ை்கைமுகறயில் என்ன ேடே்தத என்பகத ைற்பகன தசய்த பார்ை்ை 
முடியாத. பகழய ஏற்பாட்டின் ோட்ைளில் ததாழில்நட்பங்ைளும் மிைவும் 
வித்தியாசமாை இருே்தன. இன்று ேம்மில் பலர் ததாடர்புதைாள்வதற்கும், 
நவகல தசய்வதற்கும், தசயல்படுவதற்கும் ேம்பியிருை்கும் ததாழில்நட்பங்ைள் 
பண்கடய ைாலத்தில் இருக்கவில்கல. 

பகழய ஏற்பாட்டில், நிச்ச ிக்கப்பட்ட திருமணங்ைகளப் பற்றி 
வாசிை்ைிநறாம். யவதத்திை் முை்ைியமான நபர்ைள் பலதார மணத்கத 
ைகடப்பிடித்தகதயும் அறிைிநறாம். பகழய ஏற்பாட்டில் அடிகமத்தனத்தின் 
பல்நவறு வடிவங்ைள் ைாணப்படுைின்றன. இஸ்ரயவலுை்குள்ளும், 
இஸ்ரயவலுை்கு தவளிநயயும், ைலாச்சாரங்ைள் ஏைாதிபத்தியத்தின் 
அரசியல்ைளால் ஆழமாைப் பாதிை்ைப்பட்டன. ஒரு சில விதிவிலை்குைளும் 
இருே்தன, குறிப்பாை பாகலவன பழங்குடியினரிகடநய இருே்தன. ஆனால் 
மகோ ரோஜோக்ைள் அல்லத நபரரசர்ைள் மற்றும் அவர்ைளின் சை்திவாய்ே்த 
பகடைள் இே்த நவத பகுதிைளில் முை்ைிய பங்கு வைிை்ைின்றன. பகழய 
ஏற்பாட்டின் ைதாபாத்திரங்ைள் ேவனீ ஜனோயை தைாள்கைைகளப் பற்றி 
ேகடமுகறயில் எதவும் அறிே்திருை்ைவில்கல. 

பகழய ஏற்பாட்டு வாழ்ை்கையின் இநத நபான்ற அம்சங்ைகள ோம் 
பார்ை்கும்நபாத, அவற்கற எவ்வாறு கையாள்வத என்று ோம் அடிை்ைடி 
நயாசித்தை்தைாண்டிருை்ைிநறாம். ேம்முகடய ைலாச்சாரத்திலிருே்த மிைவும் 
நவறுபட்ட ைலாச்சாரங்ைளில் ஆழமாைப் பதிே்திருை்கும் நவதத்கத ோம் என்ன 
தசய்வத? ைலாச்சார நவறுபாடுைள் ேமை்கும் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் இகடநய 
ஒரு தபரிய இகடதவளிகய உணர கவை்ைிறத. 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உதாரணமாை, பகழய ஏற்பாட்கட ேீங்ைள் திரும்பிப் 
பார்த்தால், இன்கறய அகமப்பிலிருே்த நவறுபட்ட 
விஷயங்ைள் இருப்பகத ேீங்ைள் ைாண்பர்ீைள் என்று 
ேிகனை்ைிநறன். ஒன்று, பயழ  ஏற்போடு அதை் அயமப்பு 
மற்றும் நயடமுயறகளில் மிகவும் விவசோ ம் கலந்ததோக 
இருந்தது... இரண்டாவதாை, உதாரணமாை, பலதார மணம் 
என்பத மிைவும் தபாதவானத... அதனால் அத ைலாச்சார 
ரதீியாை ேம்மிடமிருே்த தவகு ததாகலவில் உள்ளத. 

— Dr. லுூயிஸ் ஆர்தடசா 

பகழய ஏற்பாட்டில் உள்ள இகறயியல் மற்றும் ைலாச்சாரம் எவ்வாறு 
ேமை்கு அடிை்ைடி விசித்திரமாைத் நதான்றுைின்றன என்பகதை் ைருத்தில் 
தைாண்டு, மூன்றாவத வகையான தூரத்கதப் பார்ை்ை நவண்டும் - அகத ோம் 
"தனிப்பட்ட" தூரம் என்று அகழை்ைலாம். 

 னிப்பட்ட தூரம் 
"தனிப்பட்ட" தூரத்கதப் பற்றி ோம் நபசும்நபாத, பகழய ஏற்பாட்டின் 

ோட்ைளில் வாழ்ே்த மை்ைள் ேவனீ மை்ைளிடமிருே்த நவறுபட்டவர்ைள் எை்ற 
உண்யமய ை் குறிப்பிடுைிநறாம். ேமை்கும் அவர்ைளுை்கும் இகடநய உள்ள பல 
இகடதவளிைள் தபரும்பாலும் தனிப்பட்ட, மனித ைாரணிைகள 
உள்ளடை்ைியத. ேிச்சயமாை, பகழய ஏற்பாட்டின் மை்ைள் ேம்மிடமிருே்த 
முற்றிலும் நவறுபட்டவர்ைள் அல்ல. அவர்கள் பல முை்ைியமான வழிைளில் 
ேம்கமப் நபாலநவ இருே்தன என்பகத இே்த பாடத்தில் ோம் பின்னர் பார்ை்ைப் 
நபாைிநறாம். ஆனால் அநத நேரத்தில், அவர்ைள் வித்தியாசமான தனிப்பட்ட 
அனுபவங்ைகளை் தைாண்டிருே்தனர், அத இன்று ோம் இருை்கும் ேிகலயில் 
இருே்த அவர்ைகள மிைவும் வித்தியாசப்படுத்தியத. 

பகழய ஏற்பாட்டு ைாலத்தில் இருே்தவர்ைள் ேம் ைாலத்தில் 
இருப்பவர்ைளிடமிருே்த நவறுபட்டிருப்பதில் ோம் ஆச்சரியப்பட 
நவண்டியதில்கல. எல்லாவற்றிற்கும் நமலாை, அவர்ைளின் பல 
மநனாபாவங்ைளும் தசயல்பாடுைளும் அவர்ைள் வாழ்ே்த இகறயியல் மற்றும் 
ைலாச்சார உலைில் இருே்த வளர்ே்தன. இகதப் பற்றி இப்படி நயாசித்தப் 
பாருங்ைள்: இகறயியல் மட்டத்தில், பகழய ஏற்பாட்டில் உள்ள பல ேபர்ைள் 
இன்று ேம்யமப் நபாலல்லாமல் குறிப்பிடத்தை்ை ஆவிை்குரிய 
அனுபவங்ைகளப் வபற்றிருந்தைர். அவர்ைள் பரநலாைத்திலிருே்த 
தரிசனங்ைகளப் வபற்று நதவனுகடய சத்தத்கதை் நைட்டார்ைள். அவர்ைள் 
பரநலாைத்திலுள்ளவர்ைளுடன் ததாடர்பு தைாண்டனர். ஒரு ைணம் ேின்று 
உங்ைகள ேீங்ைநள நைட்டுை்தைாள்ளுங்ைள், இதநபான்ற ஆவிை்குரிய 
அனுபவங்ைள் உங்ைளுை்கு இருே்தால் உங்ைளுை்கு அத எப்படி இருை்கும்? 



ராஜ்யம், உடன்படிை்கைைள் & பகழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பாடம் 1: பகழய ஏற்பாட்கட ஏன் படிை்ை 
நவண்டும்? 

-12- 
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ததய்வைீ தரிசனங்ைள்,நதவ தூதர்ைள் மற்றும் பிசாசுைள் யபோை்றயவகளிை் 
அனுபவங்கயள வபற்றிருந்தோல்  நீங்கள் எப்படிப்பட்ட மைிதர்களோ ் 
இருப்பர்ீகள்? சே்நதைமில்லாமல், இத்தகைய அனுபவங்ைள் ேம்கம வியத்தகு 
முகறயில் மாற்றும். இே்த உண்கமகய உணர்ே்ததைாள்வத, ோம் பகழய 
ஏற்பாட்டின் மை்ைளிடமிருே்த பல குறிப்பிடத்தை்ை வழிைளில் நவறுபட்டவர்ைள் 
என்பகத அகடயாளம் ைாண உதவுைிறத. 

இகத விட, ைலாச்சார தாை்ைங்ைள் ைாரணமாை ோம் பகழய ஏற்பாட்டு 
மை்ைளிடமிருே்த எவ்வாறு நவறுபடுைிநறாம் என்பகதை் ைவனியுங்ைள். பகழய 
ஏற்பாட்டில், மை்ைள் தபரும்பாலும் ேமை்கு அே்ேியமான ைலாச்சார 
போத்திரங்கயள தைாண்டிருே்தனர். அவர்ைள் ராஜாை்ைள், ராணிைள், 
நவகலை்ைாரர்ைள் மற்றும் அடிகமகளோ ் இருந்தைர். ஆண்களும் 
வபண்களும் தங்கள் போத்திரங்கயள இை்று நோம் நம்முயட  போத்திரத்யதப் 
போர்ப்பயத விட வித்தி ோசமோகப் போர்த்தோர்கள். பகழய ஏற்பாட்டு மை்ைளின் 
ஆளுகமைள் பண்கடய நபாரின் தைாடூரங்ைளால் ஆழமாை பாதிை்ைப்பட்டன. 
ேவனீ ததாழில்நட்பத்தின் உதவியின்றி பஞ்சங்ைள் மற்றும் வறட்சிைகள 
ைடே்த தசல்வத பண்கடய மை்ைளின் உடல் மற்றும் உணர்ச்சி 
ஆநராை்ைியத்கத பாதித்தத. இன்று ேம்மில் பலர் இதநபான்ற சூழ்ேிகலைகள 
எதிர்தைாண்டதில்கல. இதன் விகளவாை, பகழய ஏற்பாட்டில் 
விவரிை்ைப்பட்டுள்ள ேபர்ைகள ோம் அடிை்ைடி அகடயாளம் ைாண ைடினமாை 
உள்ளத. 

பகழய ஏற்பாட்கட ேம்மிடமிருே்த பிரிை்கும் ைாரணங்ைகளயும் 
தூரத்கதயும் இப்நபாத ோம் பார்த்நதாம், நவைீ மக்களுடைோை பயழ  
ஏற்போட்டிை் வபோருத்தம் எை்ற நமது இரண்டோவது தயலப்புக்கு நோம் திரும்ப 
யவண்டும். பகழய ஏற்பாடு மிை ேீண்ட ைாலத்திற்கு முன்பு எழுதப்பட்டிருே்தால், 
அத இன்றும் ேமை்குப் தபாருத்தமானத என்று ோம் ஏன் எதிர்பார்ை்ை 
நவண்டும்? 

தபாரு ் ம் 
ைிறிஸ்தவர்ைள் தங்ைள் வாழ்ை்கைை்கு பகழய ஏற்பாடு முை்ைியத்தவம் 

வாய்ே்ததாை இருை்ை நவண்டும் என்று எண்ணுவதற்கு எண்ணற்ற 
ைாரணங்ைள் உள்ளன. ஆனால் மிை முை்ைியமான ஆதாரம் 
இநயசுவிடமிருே்தம் அவருகடய முதல் நூற்றாண்டு அப்நபாஸ்தலர்ைள் மற்றும் 
தீர்ை்ைதரிசிைளிடமிருே்தம் வருைிறத. பழங்ைால இஸ்ரநவலருை்குப் பகழய 
ஏற்பாடு என்பத தவறுமநன நதவனுகடய அதிைாரபூர்வமான 
வார்த்கதமட்டுமல்ல, ஆனால் அத அவர்ைளுகடய ைாலத்திலும் 
ைிறிஸ்தவர்ைளுை்ைான நதவனுகடய வார்த்கத என்று இே்த மனிதர்ைள் 
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பார்கவயிடவும். 

ேம்பிை்கையுடன் ைற்பித்தார்ைள். இன்று பல ைிறிஸ்தவர்ைள் புதிய ஏற்பாடு 
பகழய ஏற்பாட்கட அைற்றுவதற்ைாை தைாடுை்ைப்பட்டத என்று ேம்புைிறார்ைள். 
ஆனால் உண்கமயில் இநயசுவும் அவருகடய அப்நபாஸ்தலர்ைளும் 
தீர்ை்ைதரிசிைளும் இதற்கு நேர்மாறாை தசான்னார்ைள். ஒவ்தவாரு 
ைாலைட்டத்திலும் விசுவாசமுள்ள ைிறிஸ்தவர்ைளுை்கு பகழய ஏற்பாடு 
முை்ைியமானத என்று அவர்ைள் ைற்பித்தனர். 

பகழய ஏற்பாடு ேம் வாழ்வுை்கு தபாருே்தைிறத என்று புதிய ஏற்பாடு பல 
இடங்ைளில் ைற்பிை்ைிறத, ஆனால் ோம் இரண்டு திகசையள மட்டும் 
பார்ப்நபாம். முதலில், இநயசுவின் சில நபாதகனைகள ும் பார்ப்நபாம், 
இரண்டாவதாை, அப்நபாஸ்தலனாைிய பவுலின் சில நபாதகனைகள ும் 
பார்ப்நபாம். பயழ  ஏற்போட்டிை் வபோருத்தத்யதப் பற்றி  இய சுவிை் 
யபோதயைகயளப் பற்றி முதலில் சிந்திப்யபோம். 

இயயசுவின் யபா கனகள் 
இநயசு தம்கமப் பின்பற்றுபவர்ைளுை்கு பகழய ஏற்பாடு எப்படி 

தபாருத்தமாை இருை்ைிறத என்பத பற்றியும் பகழய ஏற்பாட்டின் அதிைாரத்கதப் 
பற்றியும் என்ன ைற்பித்தார் என்பகதப் புரிே்ததைாள்ள, அவருகடய 
நபாதகனயின் இரண்டு பை்ைங்ைகள சுருை்ைமாைப் பார்ப்நபாம். பகழய 
ஏற்பாட்கடப் பற்றி இநயசு கூறிய எதிர்மகறயான ைருத்தை்ைளாைத் நதான்றும் 
சில பகுதிைளுடன் ததாடங்குநவாம். பின்னர், பகழய ஏற்பாடு எப்படி ோம் 
வாழ்நவாடு தபாருே்தைிறத என்பத பற்றிய அவரத ததளிவான 
நேர்மகறயான உறுதிதமாழிைகள ஆராய்நவாம். பல வியாை்ைியான 
அறிஞர்ைள் பகழய ஏற்பாட்டின் எதிர்மகறயான ைண்நணாட்டங்ைளாை 
எடுத்தை் தைாண்ட இநயசுவின் சில ைருத்தைளுடன் ஆரம்பிை்ைலாம். 

எ ிர்மகற கரு ்தக்கள் 
மத்நதயு 5-7ல் உள்ள இநயசுவின் மகலப் பிரசங்ைத்கத ேம்மில் அயநகர் 

அறிே்திருை்ைிநறாம். இே்த பிரசங்ைத்தின் ஒரு ைட்டத்தில், இநயசு பல தேறிமுகற 
சிை்ைல்ைகளப் நபசினார். இே்தப் பிரச்சிகனைளுை்ைான அவரத அணுகுமுகற 
பல ேல்தலண்ணம் தைாண்ட விசுவாசிைளுக்கு இநயசு பகழய ஏற்பாட்டின் 
நபாதகனைகள எதிர்த்தார் அல்லத திருத்தினார் என்ற எண்ணத்கத 
ஏற்படுத்தியத. ேமை்கு ததரிே்த இே்த நவத பகுதிைகளை் ைவனியுங்ைள். மத்நதயு 
5:21-22 இல் தைாகலகயப் பற்றிய இே்த வார்த்கதைகள வாசிை்ைிநறாம்: 

"தைாகல தசய்யாதிருப்பாயாை என்பதம், 
தைாகலதசய்ைிறவன் ேியாயத்தீர்ப்புை்கு ஏதவாயிருப்பான்" 
என்பதம், பூர்வத்தாருை்கு உகரை்ைப்பட்டததன்று 
நைள்விப்பட்டிருை்ைிறீர்ைள். ோன் உங்ைளுை்குச் 
தசால்லுைிநறன்; தன் சநைாதரகன ேியாயமில்லாமல் 
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நைாபித்தை்தைாள்பவன் ேியாயத்தீர்ப்புை்கு 
ஏதவாயிருப்பான் (மத்நதயு 5:21-22).  

மத்நதயு 5:27-28 இல் இநயசு விபச்சாரத்கத இவ்வாறு குறிப்பிடுைிறார்: 

"விபசாரஞ் தசய்யாதிருப்பாயாை" என்பத பூர்வத்தாருை்கு 
உகரை்ைப்பட்டததன்று நைள்விப்பட்டிருை்ைிறீர்ைள். ோன் 
உங்ைளுை்குச் தசால்லுைிநறன்; ஒரு ஸ்திரகீய இச்கசநயாடு 
பார்ை்ைிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவநளாநட 
விபசாரஞ்தசய்தாயிற்று (மத்நதயு 5:27-28).  

மத்நதயு 5:31-32 இல் அவர் விவாைரத்த பற்றி நபசினார்: 

"தன் மகனவிகயத் தள்ளிவிடுைிற எவனும், 
தள்ளுதற்சீட்கட அவளுை்கு தைாடுை்ைை்ைடவன்" என்று 
உகரை்ைப்பட்டத. ோன் உங்ைளுை்குச் தசால்லுைிநறன்; 
நவசித்தன முைாே்தரத்தினாதலாழிய தன் மகனவிகயத் 
தள்ளிவிடுைிறவன், அவகள 
விபசாரஞ்தசய்யப்பண்ணுைிறவனாயிருப்பான்; அப்படித் 
தள்ளிவிடப்பட்டவகள விவாைம்பண்ணுைிறவனும் 
விபசாரஞ்தசய்ைிறவனாயிருப்பான் (மத்நதயு 5:31-32). 

மத்நதயு 5:33-34 இல் இநயசு ஆகணயிடுதகல எடுத்தகரத்த மாதிரிகய 
ோம் மீண்டும் பார்ை்ைிநறாம்: 

"அன்றியும், தபாய்யாகணயிடாமல் உன் ஆகணைகளை் 
ைர்த்தர் முன்னிகலயாய்ச் தசலுத்தவாயாை" என்று 
பூர்வத்தாருை்கு உகரை்ைப்பட்டததன்று 
நைள்விப்பட்டிருை்ைிறீர்ைள். ோன் உங்ைளுை்குச் 
தசால்லுைிநறன் பரிச்நசதம் சத்தியம்பண்ணநவண்டாம்; 
வானத்தின் நபரில் சத்தியம்பண்ணநவண்டாம், அத 
நதவனுகடய சிங்ைாசனம் (மத்நதயு 5:33-34). 

மத்நதயு 5:38-39 இல் இநயசுவும் பழிவாங்குவகதப் பற்றி நபசினார்: 

"ைண்ணுை்குை் ைண், பல்லுை்கு பல்" என்று 
உகரை்ைப்பட்டகதை் நைள்விப்பட்டிருை்ைிறீர்ைள். ோன் 
உங்ைளுை்குச் தசால்லுைிநறன்; தீகமநயாடு எதிர்த்த 
ேிற்ைநவண்டாம். ஒருவன் உன்கன வலத ைன்னத்தில் 
அகறே்தால், அவனுை்கு மறு ைன்னத்கதயும் திருப்பிை் தைாடு 
(மத்நதயு 5:38-39).  
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இறுதியாை, ைிறிஸ்த மத்நதயு 5:43-44 இல் இப்படியாை எதிரிைகள நேசிை்ை 
நவண்டும் என்ைிற பிரச்சிகனகயை் குறித்த நபசினார்: 

உனை்ைடுத்தவகனச் சிநேைித்த, உன் சத்தருகவப் 
பகைப்பாயாை என்று தசால்லப்பட்டகதை் 
நைள்விப்பட்டிருை்ைிறீர்ைள். ோன் உங்ைளுை்குச் 
தசால்லுைிநறன், உங்ைள் சத்தருை்ைகளச் சிநேைியுங்ைள் 
உங்ைகள ேிே்திை்ைிறவர்ைளுை்ைாைவும் உங்ைகளத் 
தன்பப்படுத்தைிறவர்ைளுை்ைாைவும் தஜபம் பண்ணுங்ைள் 
(மத்நதயு 5:43-44).  

இநயசு நதவனின் உன்னத தவளிப்பாடு என்பகதயும், அவருகடய 
நபாதகனைள் பகழய ஏற்பாட்டின் நபாதகனைகள விட மிைவும் 
முழுகமயானகவ என்பகதயும் ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைள் 
அகனவரும் ஒப்புை்தைாள்ள நவண்டும். அவர் இருதயத்தில் ஊடுருவி, பகழய 
ஏற்பாடு எட்டாத வழிைளில் ததாகலதூர எல்கலைளுை்கு விரிவகடே்தார். 
ஆனால் தரதிர்ஷ்டவசமாை, பல ைிறிஸ்தவர்ைள், தைாகல, விபச்சாரம், 
விவாைரத்த, சத்தியம் தசய்தல், பழிவாங்குதல் மற்றும் எதிரிைகள நேசித்தல் 
பற்றிய இநயசுவின் பார்கவ உண்கமயில் பகழய ஏற்பாட்டிற்கு முரணானத 
என்று முடிவு தசய்தள்ளனர். 

பகழய ஏற்பாட்டு நபாதகனைகள இநயசு தனத தசாே்த, விரிவான 
வழிமுகறைளுை்கு ஆதரவாை ேிராைரித்தார் என்று பல விசுவாசிைள் தவறாை 
ேம்புைிறார்ைள். இப்நபாத, இே்த பிரபலமான ைண்நணாட்டம் உண்கமை்கு 
அருைில் எங்ைாவத இருே்தால், பகழய ஏற்பாட்டின் தேறிமுகற 
அதிைாரத்திலிருே்த ேம்கமத் திருப்ப இநயசு வே்தார் என்று ேிகனப்பதற்கு 
ேல்ல ைாரணம் இருை்ைிறத. ஆனால் மத்நதயு 5 இல் இநயசு உண்கமயில் 
என்ன தசான்னார் என்பகத ோம் இன்னும் தேருை்ைமாைப் பார்ை்கும்நபாத, 
இே்தை் ைண்நணாட்டம் சரியானதாை இல்கல என்று அறியலாம். இநயசு 
பகழய ஏற்பாட்டுடன் எே்த வகையிலும் முரண்படவில்கல. மாறாை, அவர் 
அதன் அதிைாரத்கத உறுதிப்படுத்தினார் மற்றும் அவரத ோளில் பகழய 
ஏற்பாட்டின் தபாதவான தவறான புரிதல்ைளுடன் முரண்பட்டார். 

பகழய ஏற்பாட்டுடன் உடன்படாமல் இருப்பதற்குப் பதிலாை, பல 
நவதபாரைர்ைளும் பரிநசயர்ைளும் பகழய ஏற்பாட்கட விளை்ைிய விதங்ைகள 
இநயசு எதிர்த்தார். இநயசுவின் ைாலத்தில், தவகு சிலநர நவதத்கத நேரடியாை 
அணுைியிருே்தனர். இே்த ைாரணத்திற்ைாை, இஸ்ரநவலில் உள்ள சாதாரண 
மை்ைள் தங்ைள் மதத் தகலவர்ைளின் வாய்வழி அறிவுறுத்தல்ைகள தபரிதம் 
ேம்பியிருே்தனர். ஆனால் பகழய ஏற்பாட்டிலிருே்த ைற்பிப்பகதை் ைாட்டிலும், 
நவதபாரைர்ைளும் பரிநசயர்ைளும் தபரும்பாலும் பகழய ஏற்பாட்டில் நசர்ை்ைப் 
பட்ட போரம்பரி ங்ைளின் அடிப்பகடயில் நபாதித்தனர். தரதிர்ஷ்டவசமாை, இே்த 
போரம்பரி ங்ைள் இருதயத்தின் ேிகலகயை் ைாட்டிலும் தவளிப்புறை் 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ைீழ்ப்படிதலில் ைவனம் தசலுத்த முகனைின்றன - ஆனால் இநயசுவின் 
நபாதகனயிலும் பகழய ஏற்பாட்டிலும் இருதயத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவயத 
முக்கி  கவைமோக இருந்தது. 

வபோதுவோக, இய சு தைது வசோந்த யபோதயைகயள - பயழ  ஏற்போட்டிற்கு 
இயசவோக - "வசோல்லப்பட்ட" மற்றும் "யகட்கப்பட்ட" கண்யணோட்டத்துடை் 
யவறுபடுத்திைோர்.. நவறு வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், அவர் வாய்வழி 
மரபுைகளப் பற்றி இங்நை நபசினார். இநயசுவும் மற்ற புதிய ஏற்பாட்டு 
ேபர்ைளும் பகழய ஏற்பாட்கடை் குறிப்பிடும்நபாத, அவர்ைள் எப்நபாதம் 
"எழுதப்பட்டகவ" அல்லத "வாசிை்ைப்பட்டகவ" பற்றி நபசினர். புதிய ஏற்பாட்டில் 
எே்த இடத்திலும் இநயசு அப்படி அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட எகதயும் 
மறுை்ைவில்கல. எனநவ, மகலப் பிரசங்ைத்தில், இநயசு பகழய ஏற்பாட்டில் 
எழுதப்பட்டவற்றுடன் உடை்படோமல் இருக்கவில்யல, மாறாை இஸ்ரயவலிை் 
மற்ற எழுத்தோளர்களோல் ேிகலேிறுத்தப்பட்ட வாய்வழி மரபுைளுடன் 
முரணபட்டார். இே்த தவளிச்சத்தில், இே்த வாய்தமாழி விளை்ைங்ைகளப் பற்றி 
இநயசு உண்கமயில் என்ன தசான்னார் என்பகத ோம் இன்னும் 
தேருை்ைமாைப் பார்ை்ை நவண்டும். 

இநயசு மகலப்பிரசங்ைத்தில் இே்த தசாற்தறாடகரப் 
பயன்படுத்தி, "உயரக்கப்பட்டவதை்று 
யகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள், நோை் உங்களுக்குச் 
வசோல்லுகியறை்..." என்று நபசும்நபாத, பகழய ஏற்பாட்டு 
பிரமாணம் இப்நபாத ரத்த தசய்யப்படுைிறத என்று அவர் 
கூறவில்கல. உண்கமயில், "ோன் ேியாயப்பிரமாணத்கத 
ேிகறநவற்ற வே்நதன்" என்று அவர் மிைவும் 
தவளிப்பகடயாை கூறுைிறார். ஆனால் இநயசு என்ன 
தசய்ைிறார் என்றால், நி ோ ப்பிரமோண யபோதகர்கள் தங்கள் 
வசோந்த கற்பித்தல் அதிகோரத்யதப் பற்றி யபச ப ை்படுத்தும், 
நை்கு அறி ப்பட்ட ரபக்ீகளிை் நட்பத்யத அவர் 
ப ை்படுத்துகிறோர். "ேியாயப்பிரமாணத்தின் 
நபாதகனைகளப் பற்றி பாரம்பரியத்தில் உள்ள தவவ்நவறு 
ேபர்ைள் தசால்வகத ேீங்ைள் நைள்விப்பட்டிருை்ைிறீர்ைள், 
ஆனால் ோன் உங்ைளுை்குச் தசால்ைிநறன்..." நமலும் இத 
தற்நபாகதய அதிைாரத்கத விட கூடுதல் அதிைாரத்தடன் 
வருைிறத. பயழ  ஏற்போட்டு பிரமோணத்யதத் தள்ளுபடி 
வச ் ோமல், மோறோக இயற ி ல் மற்றும் கிறிஸ்துவி ல் 
ரதீி ோக மிக முக்கி மோை ஒை்யறக் கூற, இய சு இந்த நை்கு 
அறி ப்பட்ட கற்பித்தல் நட்பத்துடை் தைது கற்பித்தல் 
அதிகோரத்யத நிறுவுகிறோர்,  அதாவத எனை்கும் 
பிரமாணத்கதப் பற்றிய எனத நபாதகனை்கும் சம்பே்தமாை 
பகழய ஏற்பாட்டு பிரமாணத்கத விளை்குவத முை்ைியமோகும். 
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— Dr. ைிரிநைாரி ஆர். தபர்ரி 

இநயசு எடுத்தகரத்த முரண்பாடுைகளப் பற்றி மீண்டும் சிே்திப்நபாம். 
தைாகலகயை் குறித்த ைாரியத்கதப் நபசும்நபாத, தவறுப்கப உள்ளடை்ைிய 
தைாகலை்கு எதிரான தகடகய இநயசு விரிவுபடுத்தினார் என்று பலர் 
ேம்புைிறார்ைள்.ஆைோல் பயழ  ஏற்போடு வகோயலய  மட்டும் 
கண்டிக்கவில்யல; அது யதவனுயட  மக்களியடய  இருந்த 
முரண்போடுகயள ும் கண்டிக்கிறது எை்பயத உணர யவண்டி து அவசி ம். 

நதவனுகடய மை்ைளிகடநய ேல்லிணை்ைம் மற்றும் அகமதி இருை்ை 
நவண்டும் என்பகத சங்ைீதம் 133:1 இல் ேன்றாை ைாண முடியும், அத “இயதோ, 
சயகோதரர் ஒருமித்து வோசம்பண்ணுகிறது எத்தயை நை்யம ும் எத்தயை 
இை்பமுமோைது?!” என்று தசால்ைிறத. இநயசுவின் ோளில் இருே்த பிரபலமான 
மரபுைள், யூதர்ைளிகடநய உடல்ரதீியான தைாகலை்கு வழிவகுை்ைாத வகரயில் 
தவறுப்பு மற்றும் ைருத்த நவறுபாடுைள் இருப்பகத அனுமதித்தன. இதற்கு 
நேர்மாறாை, தைாகலை்கு எதிரான தகடகய தவறுப்புை்கு எதிரான தகடயுடன் 
ததாடர்புபடுத்தவதன் மூலம் உண்கமயான பகழய ஏற்பாட்டு தரேிகலைகள 
இநயசு மண்ீடும் வலியுறுத்தினார். 

இநயசு பகழய ஏற்பாட்டிை் சரரீ யவசித்தைத்திற்கு எதிரான தகடை்கு 
அப்பால் இருதய விபச்சாரத்கதப் பற்றி நபசினார் என்று விபச்சாரத்கதப் பற்றி 
பல மை்ைள் தவறான புரிதகலை் தைாண்டிருை்ைிறார்ைள். ஆனால் 
யாத்திராைமம் 20:17 இல், பத்தாவத ைட்டகள இவ்வாறு கூறுைிறத, “பிறனுயட  
மயைவிய  ும், அவனுயட  யவயலக்கோரயை ும், அவனுயட  
யவயலக்கோரிய  ும், அவனுயட  எருயத ும், அவனுயட  கழுயதய  ும், 
பிை்னும் பிறனுக்குள்ள  ோவதோை்யற ும் இச்சி ோதிருப்போ ோக எை்றோர்.” 
இங்நை, பகழய ஏற்பாடு தவளிப்பகடயாை பிறரின் தகணகய விரும்புவகதத் 
தகட தசய்தள்ளத. நவறுவிதமாைை் கூறினால், இருதயத்தின் 
யவசித்தைத்கதப் பற்றி இங்நை கூறப்பட்டுள்ளத.பயழ  ஏற்போட்டு 
பிரமோணத்யத மறுப்பது அல்ல, ஆைோல் அயத மீண்டும் வலி ுறுத்துவயத 
இங்யக இய சுவிை் வோதமோகும். 

விவாைரத்கதப் தபாறுத்தமட்டில், இநயசுவின் ைாலத்தில், 
இஸ்ரநவலிலிருே்த பல மதத் தகலவர்ைள், ஒரு ஆண் தன் மகனவிகய எே்த 
ைாரணத்திற்ைாைவும் விவாைரத்த தசய்யலாம் என்று ேம்பினர். அவர்ைள் 
சரியான சட்ட ஆவணங்ைகள வழங்ைினால், பகழய ஏற்பாட்டு பிரமாணம் 
அவர்ைளுை்கு இே்த உரிகமகய அளிை்கும் என்று அவர்ைள் ைற்பித்தனர். 
ஆனால் பகழய ஏற்பாடு நதவன் அத்தகைய ேடத்கதகய அங்ைீைரிை்ைவில்கல 
என்பகத ததளிவாைை் குறிப்பிடுைிறத. மல்கி ோ 2:16ல் நோம் இவ்வோறு 
வோசிக்கியறோம், “‘தள்ளிவிடுதகல ோன் தவறுை்ைிநறன்' என்று இஸ்ரநவலின் 
நதவனாைிய ைர்த்தர் தசால்லுைிறார்." 
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மத்நதயு 19:3-9 இல் இநயசு விவாைரத்த பற்றிய தனத ேிகலப்பாட்கட 
இன்னும் விரிவாை விளை்ைினார். விவாைரத்தை்ைான அவருகடய எதிர்ப்பு 
பகழய ஏற்பாட்டின் அடிப்பகடயிலானத, குறிப்பாை ஆதாம் மற்றும் ஏவாகள 
உள்ளடை்ைிய சிருஷ்டிப்புை் ைகதகய அடிப்பகடயாைை் தைாண்டத என்பகத 
அங்கு அவர் ததளிவுபடுத்தினார். 

சத்தியம் தசய்யும் ேகடமுகறகயப் பற்றி, இநயசுவின் ோளில் இருே்த 
சில ரபை்ீைள், ஒருவர் தம்முகடய வார்த்கதகயை் ைகடப்பிடிப்பதாை சத்தியம் 
தசய்யாதவகர தபாய் தசால்ல அனுமதிை்ைப்படுைிறத என்று ைற்பித்தார்ைள். 
இநயசு இே்த நபாதகனயுடன் உடன்படவில்கல, நமலும் பிரமாணங்ைகள 
மீறும் தபாய்ைகள மட்டும் அல்ல, பகழய ஏற்பாடு அகனத்த தபாய்ைகளயும் 
தகட தசய்ைிறத என்று வலியுறுத்தினார். உதாரணமாை ேீதிதமாழிைள் 6:16-17 
இவ்வாறு ததாடங்குைிறத, “ஆறு ைாரியங்ைகளை் ைர்த்தர் தவறுை்ைிறார், ஏழும் 
அவருை்கு அருவருப்பானகவைள்,அகவயாவன: நமட்டிகமயான ைண், 
தபாய்ோவு…” 

இதனால்தான் இநயசு மத்நதயு 5:37 இல் ததாடர்ே்த இவ்வாறு கூறினார்: 
"உள்ளகத உள்ளததன்றும், இல்லகத இல்லததன்றும் தசால்லுங்ைள்; இதற்கு 
மிஞ்சினத தீகமயினால் உண்டாயிருை்கும்." இநயசு பகழய ஏற்பாட்டுடன் 
உடை்படோமல் இருக்கவில்யல, ஆனால் நவதபாரைர்ைள் மற்றும் 
பரிநசயர்ைளின் வாய்வழி மரபுைள் பகழய ஏற்பாட்டு தரேிகலைகள விட 
குகறவாை இருப்பகதை் ைாட்டினார். 

பழிவாங்குதகலப் பற்றி, யாத்திராைமம் 21:24 இல் உள்ள "ைண்ணுை்குை் 
ைண்" பற்றிய அசல் பகழய ஏற்பாட்டு பிரமாணம், தனிப்பட்ட 
பழிவாங்ைலுை்கோை நதவனுகடய அங்ைீைாரமாை இநயசுவின் ோளில் 
கருதப்பட்டத. ஒவ்தவாரு முகறயும் யாராவத உங்ைளுை்கு ஏதாவத தவறு 
தசய்தால், அவர்ைளுை்கு சமமான தீங்கு விகளவிை்கும் ஒன்கறச் தசய்ய 
உங்ைளுை்கு உரிகம உண்டு என்று ேம்பப்பட்டத. ஆனால் முதலில், 
"ைண்ணுை்குை் ைண்" என்பத ேியாயாபதிைளுை்ைான நமாநசயின் ஒரு சட்டமாை 
இருே்தத. இத இஸ்ரநவலின் உத்திநயாைபூர்வ ேீதிமன்றங்ைளில் 
ேியாயாபதிைளுை்கு வழிைாட்ட வடிவகமை்ைப்பட்டத. ேம் ைாலத்கதப் நபாலநவ, 
அன்று ேியாயாதிபதிைள் தங்ைள் தீர்ப்புைகளயும் தண்டகனைகளயும் 
ேியாயமாைவும், தசய்த குற்றங்ைளுை்கு விைிதாசாரமாைவும் வழங்ை நவண்டும். 

நமாநச இே்த தரேிகலகய தனிப்பட்ட விவைாரங்ைளுை்குப் பயன்படுத்த 
விரும்பவில்கல. மாறாை, பகழய ஏற்பாடு, இரை்ைமும் தயவும் சாதாரண, 
அன்றாட வாழ்ை்கைை்ைான ேடத்கதகய வழிேடத்த நவண்டுதமன ைற்பித்தத. 
நலவியராைமம் 19:18 இவ்வாறு கூறுைிறத, “பழிை்குப்பழி வாங்ைாமலும், உன் 
ஜனப்புத்திரர்நமல் தபாறாகமதைாள்ளாமலும், உன்னில் ேீ 
அன்புகூருவதநபால் பிறனிலும் அன்புகூருவாயாை... ோன் ைர்த்தர்.” 
ேியாயாதிபதிைள் தங்ைள் ேீதிமன்றங்ைளில் பின்பற்ற நவண்டிய ஒரு 
சட்டத்தின் தவறான விளை்ைத்தடன் இநயசு உடன்படவில்கல, நமலும் 
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தனிப்பட்ட உறவுைளில் ோம் ைருகண ைாட்ட நவண்டும் என்ற பகழய ஏற்பாட்டு 
நபாதகனகய அவர் உறுதிப்படுத்தினார். 

இறுதியாை, இநயசுவின் ோட்ைளில் சில நபாதைர்ைள் தங்ைள் எதிரிைகள 
தவறுப்பத ஏற்றுை்தைாள்ளத்தை்ைத என்று ைற்பித்தனர். "உன்கனப் நபாலநவ 
உன் அயலாகனயும் நேசி" என்ைிற நலவியராைமம் 19:18 இன் 
ைட்டகளயிலிருே்த அவர்ைள் யூகிப்பது — உன் எதிரிகய நேசிை்ை நவண்டாம் 
என்று தசால்வதற்கு சமமானத தான் இத.  ஆனால் ேமத எதிரிைகள நேசிை்ை 
பகழய ஏற்பாடு ேம்கம ஊை்குவிை்ைிறத. உதோரணமோக,  ோத்திரோகமம் 23:4 
இல்,“உை் சத்துருவிை் மோடோவது அவனுயட  கழுயத ோவது 
தப்பிப்யபோகக்கண்டோல், அயதத் திரும்ப அவைிடத்தில் வகோண்டுயபோ ் 
விடுவோ ோக” எை்று நோம்  வோசிக்கியறோம். 

எனநவ, ோம் இப்நபாத பார்த்தபடி, பகழய ஏற்பாட்டின் ைருத்தை்ைளுடன் 
இநயசு முரண்படவில்கல. மாறாை, அவர் தனத ோளில் இருே்த தவறான 
விளை்ைங்ைகள எதிர்த்தார் மற்றும் பகழய ஏற்பாட்டின் உண்கமயான 
நபாதகனைகள மீண்டும் வலியுறுத்தினார். 

“பூர்வத்தில் உங்ைளுை்கு இவ்வாறு உகரை்ைப்பட்டகத 
நைட்டிருை்ைிறர்ீைள், ஆனால் ோன் உங்ைளுை்கு தசால்ைிநறன்” 
என்ைிற அறிை்கைைகள மகலப் பிரசங்ைத்தில் இநயசு 
அளிை்ைிற நபாத, இநயசு ேியாயப்பிரமாணத்தின் 
உண்கமயான அர்த்தத்கதப் தபறுவநத இகதப் 
பார்ப்பதற்ைான சிறே்த வழி என்று ோன் ேிகனை்ைிநறன். 
அவர் புதிதாை ஒன்கற அறிமுைப்படுத்தைிறார் என்பதல்ல, 
ஆனால் நதவன் எகத நோை்ைமாைை் தைாண்டிருே்தார் 
என்பகத அவர் தவளிப்படுத்தைிறார். எனநவ, “விபச்சாரம் 
தசய்யாதீர்ைள்” என்று பிரமாணம் கூறும்நபாத, தம்முகடய 
மகனவியல்லாத தபண்ைகள இச்கசயுடன் 
பார்ப்பதிலிருே்நதா அல்லத தங்ைள் தசாே்த மகனவிைகள 
இச்கசயாைப் பார்ப்பதிலிருே்நதா அவர்ைளுை்கு விலை்கு 
அளிை்ைப்படுைிறத என்று நதவன் ஒருநபாதம் 
ேிகனை்ைவில்கல. எனநவ, இநயசு ஒரு புதிய நதகவகய 
அறிமுைப்படுத்தவில்கல, அவர் ஏற்ைனநவ பிரமாணத்தில் 
இருே்தகவைகள ததளிவுபடுத்தைிறார். 

— Dr. நஜம்ஸ் எம். ஹாமில்ட்டன் 

பகழய ஏற்பாட்கடப் பற்றிய இநயசுவின் எதிர்மகறயான ைருத்தை்ைள் 
என்று பலர் தவறாைை் ைருதம் இநயசுவின் சில நபாதகனைகள இப்நபாத ோம் 
பார்த்நதாம், பகழய ஏற்பாட்டின் அதிைாரம் மற்றும் அவயர 
பிை்பற்றுகிறவர்களுக்கோை தற்ைால தபாருத்தம் பற்றி இநயசு கூறிய  
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நேர்மகறயான உறுதிதமாழிைள் அடங்ைிய பகுதிைளுை்கு ோம் திரும்ப 
நவண்டும். 

யேர்மகறயான உறு ிதமாைிகள் 
பகழய ஏற்பாட்டு நவதாைமத்தின் முழு அதிைாரம் மற்றும் தபாருத்தம் 

பற்றிய ைிறிஸ்தவின் நேர்மகறயான ைண்நணாட்டத்கத ததளிவாை 
ேிரூபிை்கும் எண்ணற்ற பகுதிைள் சுவிநசஷங்ைளில் உள்ளன. அவர் தனத 
தசாே்த நபாதகனைளின் அடிப்பகடயாை பகழய ஏற்பாட்கட அடிை்ைடி 
குறிப்பிடுைிறார். நமலும், மறு ரூப மகலயில் இநயசு ேியாயப் பிரமாணத்கதை் 
தைாடுத்த நமாநசை்கும் எலியா தீர்ை்ைதரிசிை்கும் இகடநய ேின்ற ைாட்சிகய ோம் 
மறே்தவிடை் கூடாத. ோன்கு சுவிநசஷங்ைளும் இநயசுவின் பரிபூரண ேீதிகய 
வலியுறுத்தைின்றன - அதாவத அவர் ேியாயப்பிரமாணம் மற்றும் 
தீர்ை்ைதரிசிைளுை்கு அவர் முழுகமயாைை் ைீழ்ப்படிே்தகதை் குறித்த 
வலியுறுத்தைின்றன. இநயசு பகழய ஏற்பாட்டின் நபாதகனைளுை்கு 
அடிபணிே்த வாழ்ே்தார். அவற்கறதயல்லாம் ேிகறநவற்றுவதற்ைாைநவ அவர் 
வே்த, தம் சஷீர்ைகளயும் அவ்வாநற தசய்யும்படி அகழத்தார். 

மத்நதயு 5:17-18 இல் இநயசு தசான்னகதை் ைவனியுங்ைள்: 

ேியாயப்பிரமாணத்கதயானாலும் 
தீர்ை்ைதரிசனங்ைகளயானாலும் அழிை்ைிறதற்கு வே்நதன் 
என்று எண்ணிை்தைாள்ளாநதயுங்ைள்; அழிை்ைிறதற்கு அல்ல, 
ேிகறநவற்றுைிறதற்நை வே்நதன். வானமும் பூமியும் 
ஒழிே்தநபானாலும், ேியாயப்பிரமாணத்திலுள்ளததல்லாம் 
ேிகறநவறுமளவும், அதில் ஒரு சிறு எழுத்தாைிலும், ஒரு 
எழுத்தின் உறுப்பாைிலும் ஒழிே்தநபாைாத என்று 
தமய்யாைநவ உங்ைளுை்குச் தசால்லுைிநறன் (மத்நதயு 5:17-18). 

இங்நை இநயசு "ேியாயப்பிரமாணத்கத அல்லத தீர்ை்ைதரிசனங்ைகள" 
அைற்ற வரவில்கல என்று வலியுறுத்தினார் - அதாவத முதல் நூற்றாண்டில் 
முழு பகழய ஏற்பாட்கடயும் குறிப்பிடுவதற்ைான தபாதவான வழி அதவாகும். 
உண்கமயில், வசனம் 17 இன் ததாடை்ைத்கத ோம் தவறுமநன 
"எண்ணிக்வகோள்ளோயத ுங்கள்" என்று தமாழிதபயர்ை்ை முடியாத, மாறாை, 
"[எண்ணக்கூட துவங்கோதீர்கள்] ..." என்று தமாழிதபயர்ை்ைலாம், எனநவ, இநயசு 
தசால்லும் நபாத சிறிய எழுத்த அல்லத அே்த எழுத்தின் உறுப்பு "அகனத்தம் 
ேிகறநவறும் வகர" ேியாயப்பிரமாணம் ேிகலத்திருை்கும், இவ்வாறு அவர் 
பகழய ஏற்பாட்டு நவதாைமத்கத முழுகமயாை உறுதிப்படுத்தினார். 
தரதிர்ஷ்டவசமாை, பல ைிறிஸ்தவர்ைள் இே்த வசனங்ைகளப் படித்த, "பகழய 
ஏற்பாட்கட ஒழிை்ை ோன் வரவில்கல, ஆனால் அகதப் தபாருத்தமற்றதாை 
மாற்றுவதற்ைாை வே்நதன்" என்று இநயசு குறிப்பிட்டதாை ேிகனை்ைிறார்ைள். 
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பார்கவயிடவும். 

ஆனால் இத உண்கம அல்ல. மத்நதயு 5:19 ல் இநயசு தசான்ன 
வார்த்கதைகளை் ைவனியுங்ைள்: 

ஆகையால், இே்தை் ைற்பகனைள் எல்லாவற்றிலும் 
சிறிதானததான்கறயாைிலும் மறீி, அவ்விதமாய் 
மனுஷருை்குப் நபாதிை்ைிறவன் பரநலாைராஜ்யத்தில் 
எல்லாரிலும் சிறியவன் என்னப்படுவான்; இகவைகளை் 
கைை்தைாண்டு நபாதிை்ைிறவநனா, பரநலாைராஜ்யத்தில் 
தபரியவன் என்னப்படுவான் (மத்நதயு 5:19). 

இே்தப் பகுதியில் இநயசு தசான்னகதை் ைவனியுங்ைள். இதில் உள்ள 
சிறிய ைட்டகளைகளை் கூட மை்ைள் ைகடப்பிடிை்ைத் தவறினால், அல்லத 
பிறகரப் புறை்ைணிை்கும்படி ஊை்ைப்படுத்தினால், அவர்ைள் 
"பரநலாைராஜ்யத்தில் மிைச்சிறியவர்ைளாை" இருப்பார்ைள். இே்த 
ைட்டகளைளில் சிறியகதயாைிலும் யாநரனும் ைகடப்பிடித்த, பிறருை்குை் 
ைகடப்பிடிை்ைை் ைற்றுை்தைாடுத்தால்,  "பரநலாைராஜ்யத்தில்" தபரியவர்ைளாை 
இருப்பார்ைள். 

இநயசு தம் ைாலத்தில் யூதர்ைகளப் பற்றி அறிே்திருே்தார், அதநபால 
இன்கறய விசுவாசிைகளயும் இநயசு அறிவார். பகழய ஏற்பாட்டில் இருை்ைிற 
ஒரு சிலவற்கற மட்டுநம ோம் நதர்ே்ததடுத்த பயன்படுத்தபவர்ைளாை 
இருை்ைிநறாம். ோம் விரும்புைிற மற்றும் புறை்ைணிை்கும் பகுதிைளில் அல்லத 
ேமை்குப் பிடிை்ைாத மற்றும் ோம் ேிராைரிை்ைிற நவத பகுதிைளில் ைவன தசலுத்த 
முகனைிநறாம். ஆனால், பகழய ஏற்பாட்டின் சில பகுதிைகள மட்டும் 
அல்லாமல், முழு பகழய ஏற்பாட்டின் ஒவ்தவாரு விவரத்கதயும் சஷீர்ைள் 
உறுதிப்படுத்தி பின்பற்ற நவண்டும் என்று இநயசு வலியுறுத்தினார். மத்யத ு 
5:20 இல் அவர் இகதை் கூறின விதத்கதப் பாருங்ைள்: 

நவதபாரைர் பரிநசயர் என்பவர்ைளுகடய ேீதியிலும் உங்ைள் 
ேீதி அதிைமாயிராவிட்டால், பரநலாைராஜ்யத்தில் 
பிரநவசிை்ைமாட்டீர்ைள் என்று உங்ைளுை்குச் தசால்லுைிநறன் 
(மத்நதயு 5:20). 

ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைள் பகழய ஏற்பாட்கட நதவனுகடய 
வார்த்கத என்று ேம்புவதாைை் கூறி அதற்கு ைீழ்படியாமல் இருை்கும் 
மோ ்மோலத்தில் ஈடுபடை்கூடாத. 

பகழய ஏற்பாட்கடப் தபாறுத்தவகர, லுூை்ைா 24 இல், 
உயிர்த்ததழுே்த இநயசு, எம்மாவூருை்கு தசல்லும் சாகலயில் 
சீஷர்ைளுை்கு பகழய ஏற்பாட்கட நபாதிை்ைிறார், நமலும் 
அவர் தன்கனப் பற்றிய விஷயங்ைகள பகழய 
ஏற்பாட்டிலிருே்த எடுத்தை் ைாட்டுைிறார். இப்நபாத, இநயசு 
பகழய ஏற்பாட்கட முை்ைியமானதாைப் பார்த்தார், அத 
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அவகரச் சுட்டிை்ைாட்டுைிறத என்ைிறார். நமலும், “இநதா பார், 
உன்னிடம் உயிர்த்ததழுதல் இருை்ைிறத, அத அற்புதமான 
ைாரியம், ஆனால் இப்நபாத ோன் உங்ைளுடன் 
உயிர்த்ததழுே்தவராை இருப்பதால், பகழய ஏற்பாடும் அதன் 
பின்னணியும் நதகவயில்கல என்று ேிகனை்ை நவண்டாம். 
மாறாை, என்கனப் புரிே்ததைாள்வதற்கும் உலைத்திற்ைான 
நதவனுகடய நோை்ைங்ைகளப் புரிே்ததைாள்வதற்கும் 
ேீங்ைள் இன்னும் அதிைமாை ைற்றுை்தைாள்ள 
நவண்டியுள்ளத.” எனநவ, இநயசு நவறு பல ேிைழ்வுைளிலும் 
பகழய ஏற்பாட்கட உறுதிப்படுத்தவகத ோம் பார்ை்ைிநறாம். 
அதாவத, அவர் நசாதிை்ைப்படும்நபாத, “எழுதப்பட்டிருை்ைிறத... 
எழுதப்பட்டிருை்ைிறத... எழுதப்பட்டிருை்ைிறத...” என்று அவர் 
திரும்பத் திரும்பச் தசால்லிை்தைாண்நட இருை்ைிறார், அவர் 
நவதத்திற்கு அடிபணிே்திருே்தால், அவகரப் 
பின்பற்றுபவர்ைளாைிய ோம் எவ்வளவு அதிைமாை அடிபணி  
யவண்டும் எை்று எஜமோைர் நமக்குக் கோட்டுகிறோர்.. 

— Dr. பட்ீடர் வாை்ைர்  

இநயசுவின் நபாதகனைள் பகழய ஏற்பாடு இன்று ேமை்கு எவ்வளவு 
தபாருத்தமாை உள்ளத என்பகத உறுதிப்படுத்தைின்றன என்று இப்நபாத ோம் 
பார்த்நதாம், புதிய ஏற்பாட்டின் மற்தறாரு பகுதிை்கு, அதாவத 
அப்நபாஸ்தலனாைிய பவுலின் நபாதகனைளுை்கு ோம் திரும்ப நவண்டும். 

பவுலின் யபா கனகள் 
தமாத்தத்தில், சுவிநசஷ ைிறிஸ்தவர்ைள் புதிய ஏற்பாட்டில் பவுலின் 

ேிருபங்ைகள தபரிதம் சார்ே்தள்ளனர். ஆனால் ைிறிஸ்தவ வாழ்ை்கைை்ைான 
பகழய ஏற்பாட்டின் தபாருத்தத்கதப் பற்றிய பவுலின் அணுகுமுகறகய ோம் 
தவறாைப் புரிே்ததைாள்ைிநறாம் எனத் நதான்றுைிறத. ைிறிஸ்தகவப் 
பின்பற்றுபவர்ைகள பயழ  ஏற்போட்டிை் அதிகோரத்திலிருந்து பவுல் 
விடுவித்ததாை சில ேல்ல ைிறிஸ்தவர்ைள் கூட மீண்டும் மீண்டும் வாதிட்டனர். 
ஆனால், பல வியாை்ைியான அறிஞர்ைள் சுட்டிை்ைாட்டியபடி, இே்த 
விஷயங்ைளில் பவுலுை்கும் இநயசுவுை்கும் இகடநய சரியான இணை்ைம் 
இருே்தத. இநயசுகவப் நபாலநவ, பவுலும் பகழய ஏற்பாட்டு நவதாைமத்கத 
தவறாைை் கையாண்ட வழிைகள எதிர்த்தார், ஆனால் ைிறிஸ்தவ வாழ்ை்கை 
மீதான அவற்றின் சே்நதைத்திற்கு இடமில்லாத அதிைாரத்கதயும் 
தபாருத்தத்கதயும் அவர் வலியுறுத்தினார். 

இே்த விஷயங்ைளில் இநயசுவின் ைண்நணாட்டத்கத ஆராய்ே்தத 
நபாலநவ பவுலின் நபாதகனைகளயும் ஆராய்நவாம். முதலில், பகழய 



ராஜ்யம், உடன்படிை்கைைள் & பகழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பாடம் 1: பகழய ஏற்பாட்கட ஏன் படிை்ை 
நவண்டும்? 

-23- 

வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஏற்பாட்கடப் பற்றி பவுல் எதிர்மகறயான ைருத்தை்ைகளை் கூறியதாைத் 
நதான்றும் ஒரு பகுதிகயப் பார்ப்நபாம். இரண்டாவதாை, ைிறிஸ்தகவப் 
பின்பற்றுபவர்ைளுை்கு பகழய ஏற்பாடு எப்படி தபாருத்தமாை இருை்ைிறத 
என்பத பற்றிய அவரத நேர்மகறயான உறுதிதமாழிைளில் சிலவற்கறை் 
ைருத்தில் தைாள்நவாம். பகழய ஏற்பாட்கடப் பற்றி பவுல் எவ்வாறு 
எதிர்மகறயான ைருத்தை்ைகளை் கூறியதாைத் நதான்றுைிறத என்பகத 
முதலில் ைவனியுங்ைள். 

எ ிர்மகற கரு ்தக்கள் 
ைலாத்தியர் 3:1-5 இல் உள்ள இே்த ேன்கு அறியப்பட்ட வார்த்கதைகளை் 

ைவனியுங்ைள். 

புத்தியில்லாத ைலாத்தியநர! ேீங்ைள் சத்தியத்திற்குை் 
ைீழ்ப்படியாமற்நபாைத்தை்ைதாை உங்ைகள மயை்ைினவன் யார்? 
இநயசுைிறிஸ்த சிலுகவயிலகறயப்பட்டவராை உங்ைள் 
ைண்ைளுை்குமுன் பிரத்தியட்சமாய் உங்ைளுை்குள்நள 
தவளிப்படுத்தப்பட்டிருே்தாநர. ஒன்கறமாத்திரம் 
உங்ைளிடத்தில் அறிய விரும்புைிநறன்: 
ேியாயப்பிரமாணத்தின் ைிரிகயைளினாநலநயா, விசுவாசை் 
நைள்வியினாநலநயா, எதினாநல ஆவிகயப் தபற்றீர்ைள்? 
ேீங்ைள் இத்தகன புத்தியனீரா? ஆவியினாநல 
ஆரம்பம்பண்ணின ேீங்ைள் இப்தபாழுத மாம்சத்தினாநல 
முடிவுதபறப்நபாைிறீர்ைநளா? இத்தகன பாடுைகளயும் 
வணீாய்ப் பட்டீர்ைநளா? அன்றியும் உங்ைளுை்கு ஆவிகய 
அளித்த, உங்ைளுை்குள்நள அற்புதங்ைகள ேடப்பிை்ைிறவர் 
அகத ேியாயப்பிரமாணத்தின் ைிரிகயைளினாநலநயா, 
விசுவாசை் நைள்வியினாநலநயா, எதினாநல தசய்ைிறார்? 
(ைலாத்தியர் 3:1-5). 

இே்த நவத பகுதியில் அப்நபாஸ்தலனாைிய பவுல் 
"ேியாயப்பிரமாணத்தின் ைிரிகயைள்" மற்றும் "விசுவாசம்" ஆைியவற்கற 
நவறுபடுத்திை் ைாட்டினார் என்பகதை் ைவனியுங்ைள். புதிய ஏற்பாடு அல்லத 
ைிறிஸ்தவ வாழ்ை்கை முகறயின் தார்மீை வழிமுகறைளுை்கு எதிராை பகழய 
ஏற்பாட்டின் தார்மைீ நபாதகனைகள இே்த மாறுபாடு அகமை்ைிறத என்று பலர் 
ைருதைின்றனர். 

பவுலின் எழுத்தை்ைளில் உள்ள இகவ மற்றும் இநத நபான்ற 
அறிை்கைைள், ைிறிஸ்தவ விசுவோசத்தின் தீவிரமான நவறுபட்ட 
நபாதகனைளுை்கு ஆதரவாை இருை்ைிற பகழய ஏற்பாட்டு நபாதகனைள் ேமை்கு 
தபாருத்தமாை இல்கலதயன்று பவுல் அகத ேிராைரித்தார் என்று பலர் 
ேிகனை்ை வழிவகுத்தத. உண்யம ில்,பயழ  ஏற்போட்யட அதிகோரபூர்வமோை 
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வழிகோட்டுதயல வழங்குவது யபோல் நடத்துவது நற்வச ்தி ிலிருந்து 
திரும்புவதோக  பல கிறிஸ்தவர்கள் வோதிடுகிை்றைர். ஆயினும்கூட, 
ைலாத்தியரின் முழுை் ைடிதத்கதயும், பவுலின் ேிருபங்ைளின் மற்ற 
பகுதிைகளயும் ோம் இன்னும் ைவனமாைப் பார்ை்ை நவண்டும். அங்நை, 
இநயசுகவப் நபாலநவ, பவுலும் பகழய ஏற்பாட்கட எதிர்ை்ைவில்கல 
என்பகதை் ைாண்ைிநறாம். அதன் தஷ்பிரநயாைத்கத அவர் எதிர்த்தார். ஒரு 
சடங்ைாச்சாரமான மதத்திற்ைான வழிைாட்டியாை பகழய ஏற்பாட்கட தவறாைப் 
பயன்படுத்தவதற்கு எதிராை பவுல் உறுதியாை ேின்றார். ைலாத்தியர் 3:10-13 இல் 
ைலாத்திய சகபைளில் பவுல் நபசிய விதத்கத ைவனியுங்ைள்: 

ேியாயப்பிரமாணத்தின் ைிரிகயை்ைாரராைிய யாவரும் 
சாபத்திற்குட்பட்டிருை்ைிறார்ைள்; "ேியாயப்பிரமாண 
புஸ்தைத்தில் எழுதப்பட்டகவைகளதயல்லாம் 
தசய்யத்தை்ைதாை அகவைளில் ேிகலத்திராதவன் எவநனா 
அவன் சபிை்ைப்பட்டவன் என்று எழுதியிருை்ைிறநத. 
” ேியாயப்பிரமாணத்தினாநல ஒருவனும் நதவனிடத்தில் 
ேீதிமானாைிறதில்கலதயன்பத தவளியரங்ைமாயிருை்ைிறத. 
ஏதனனில், விசுவாசத்தினாநல ேீதிமான் பிகழப்பான் என்று 
எழுதியிருை்ைிறநத. ேியாயப்பிரமாணநமா 
விசுவாசத்திற்குரியதல்ல; "அகவைகளச் தசய்ைிற 
மனுஷநன அகவைளால் பிகழப்பான்." "மரத்திநல 
தூை்ைப்பட்ட எவனும் சபிை்ைப்பட்டவன்" என்று 
எழுதியிருை்ைிறபடி, ைிறிஸ்த ேமை்ைாைச் சாபமாைி, 
ேியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு ேம்கம ேீங்ைலாை்ைி 
மீட்டுை்தைாண்டார் (ைலாத்தியர் 3:10-13). 

இே்த நவத பகுதியில் குறிப்பிடுவத நபால, ேியாயப்பிரமோணத்கதப் 
பின்பற்றுவதால் ஒருவன் ேீதிமானாை்ைபட முடியும் என்ைிற நபாதகனகய 
பவுல் எதிர்த்தார். இதநவ ேமத நோை்குேிகலயாை இருை்கும்நபாத, ோம் 
சபிை்ைப்பட்டவர்ைளாை இருப்நபாம், ஏதனன்றால் ோம் நதவனுகடய 
பிரமாணத்கத முழுகமயாைை் ைகடப்பிடிை்ை மாட்நடாம். 
ேியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருே்த தப்பிை்ை ஒநர வழி, நதவனுகடய 
சாபத்கத தன்மீத சுமே்த ைிறிஸ்தவில் விசுவாசம் கவப்பததான். 

பவுல் பகழய ஏற்பாட்கட ஒருநபாதம் எதிர்ை்ைவில்கல. பகழய 
ஏற்பாட்டின் நபாதகன ைிறிஸ்தவர்ைளுை்குப் தபாருத்தமற்றத என்று அவர் 
ஒருநபாதம் ைருதவில்கல. மாறாை, ைிறிஸ்தவில் விசுவாசம் கவப்பதற்குப் 
பதிலாை ேியாயப்பிரமாணத்திற்குை் ைீழ்ப்படிவதில் இரட்சிப்பு இருை்ைிறத என்று 
கூறிய கள்ள யபோதகர்ைகள அவர் எதிர்த்தார். உண்கமயில், 
ைலாத்தியர்ைளுை்கு எழுதிய ைடிதத்தில், நதவனுை்கு முன்பாை 
ேீதிமானாை்ைப்படுவத விசுவாசத்தினால் மட்டுநம என்ற தனத புதிய 
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ஏற்பாட்டின் தைாள்கைகய ேிரூபிை்ை பகழய ஏற்பாட்கட பவுல் 
உபநயாைித்தார். ைலாத்தியர் 3:11ல் உள்ள பவுலின் வார்த்கதைகள மீண்டும் 
ைவனியுங்ைள், அங்கு அவர் ஆபகூை் 2:4 கய நமற்நைாள் ைாட்டினார்: 

விசுவாசத்தினாநல ேீதிமான் பிகழப்பான் (ைலாத்தியர் 3:11). 

ஏறை்குகறய அநத வழியில், நராமர் 4:1-12 இல் ஆபிரைாமின் 
வாழ்ை்கைகயப் பயன்படுத்தி இே்தப் பகழய ஏற்பாட்டுை் தைாள்கைகய பவுல் 
விளை்ைினார். அவருகடய பார்கவயில், விசுவாசத்தினால் மட்டுநம 
ேீதிமானை்ைப்பட முடியும் என்ற புதிய ஏற்பாட்டு நபாதகன உண்கமயில் பகழய 
ஏற்பாட்டின் நபாதகனயில் நவரூன்றியுள்ளத. 

பவுல் புறஜாதிைளுை்கு ஒரு அப்நபாஸ்தலனாை இருே்தார், 
ஆனால் தனத தசாே்த ோட்டு மை்ைகளயும், தனத தசாே்த 
யூத மை்ைகளயும் நேசித்தார். அவர்ைள் உண்கம எத என்று 
பார்ை்ை நவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார், அவர்ைள் 
ைர்த்தராைிய இநயசு ைிறிஸ்தவுடன் ஒரு ஐக்கி த்திற்குள் வர 
நவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார், உண்கமயில் 
அவர்ைளின் பாரம்பரியம், அதாவத பகழய ஏற்பாட்டில், 
மை்ைள் விசுவாசத்தினால் மட்டுநம இரட்சிை்ைப்படுைிறார்ைள் 
என்பகத அவர்ைளுை்குை் ைாட்ட முயற்சிை்ைிறார். மற்றும் 
அவர் ஆபிரைாம் நபான்ற விசுவாசத்தின் முை்ைிய 
முற்பிதாை்ைகளப் பற்றி விளை்ைினார், உதாரணமாை, ேமத 
தபரிய பிதாவான ஆபிரைாம் கூட விசுவாசத்தால் தான் 
இரட்சிை்ைப்பட்டார் என்பகத அவர்ைளுை்கு 
எடுத்தயரை்ைிறார். தான் நபாதிை்கும் தசய்தி உண்கமயில் 
பகழய ஏற்பாட்டில் நவரூன்றி ுள்ளத என்றும், பகழய 
ஏற்பாட்டின் ேிகறநவற்றம் இநயசுநவ என்றும் அவர் 
வலியுறுத்தினார். தனத தசாே்த நதசத்த மை்ைகள ேம்ப 
கவப்பதற்கு பவுலுை்கு அத முை்ைியமான விஷயங்ைளில் 
ஒன்றாை இருே்தத. எனநவ, விசுவாசத்தினால் மட்டுநம 
இரட்சிப்பு என்ைிற தசய்திகய விளை்குவதற்கு பகழய 
ஏற்பாட்கடப் பயன்படுத்தவத அவருை்கு முை்ைியமானதாை 
இருே்தத. 

— Dr. உயானி சிண்நடா 

நமாநசயின் பிரமாணம் உட்பட முழு பகழய ஏற்பாட்கடயும் பவுல் 
விரும்பினார். நராமர் 7:12 இல், ேியாயப்பிரமாணம் "பரிசுத்தமானத, ேீதியானத, 
ேல்லத" என்று எழுதினார்.ஆைோல் இரட்சிப்யபப் வபறுவதற்கோை ஒரு 
வழி ோக யதவனுயட  நி ோ ப்பிரமோணத்யத நோம் தவறோகப் 
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ப ை்படுத்தும்யபோது, அயத வகோடுக்கப்பட்ட யநோக்கத்திற்கு மோறோக 
மோற்றுகியறோம். பகழய ஏற்பாடு முழுவதம், எதிர்ைாலத்தில் வரவிருை்கும் 
நமசியாகவப் பற்றிய நதவனுகடய வாை்குத்தத்தத்தின் அடிப்பகடயில் 
விசுவாசத்தின் மூலம் நதவனுகடய ைிருகபயால் மை்ைள் நதவனுகடய 
ேியாயத்தீர்ப்பிலிருே்த இரட்சிை்ைப்பட்டனர். நதவனுகடய பிரமாணத்திற்குை் 
ைீழ்ப்படிவத அவர்ைள் இரட்சிை்ைப்பட்ட ைிருகபை்கு ேன்றி தசலுத்தவதாை 
இருே்தத. இன்றும் இகத ோம் ஒப்புை்தைாள்ள நவண்டும். பகழய ஏற்பாட்டின் 
தார்மீை அறிவுகரைள் ைிறிஸ்தவர்ைளுை்கு தபாருத்தமானகவ, இரட்சிப்கப 
ஆதோ ப்படுத்துவதற்ைான ஒரு வழி அத அல்ல, மாறாை ைிறிஸ்தவில் ோம் 
இலவசமாை தபற்ற இரட்சிப்புை்கு ேமத ேன்றிகயை் ைாட்டுவதற்ைான ஒரு 
வழியாகும். 

பவுலிை் யபோதயைகளில் உள்ள, பயழ  ஏற்போட்யடப் பற்றி  
எதிர்மயற ோை கருத்துக்கள் உண்யம ில் பயழ  ஏற்போட்யட கிரிய கள்-
நீதி ிை் அயமப்போக தவறோகப் ப ை்படுத்துகிை்றை எை்பயதப் பற்றி போர்த்த 
பிறகு, இப்யபோது பயழ  ஏற்போட்டிை் அதிகோரம் மற்றும் கிறிஸ்துயவப் 
பிை்பற்றுபவர்களுக்கு அது எவ்வோறு வபோருந்தும் எை்பது பற்றி  
அப்யபோஸ்தலருயட  திடமோை, யநர்மயற ோை உறுதிவமோழிகயளப் போர்க்க 
யவண்டும்.. 

யேர்மகறயான உறு ிதமாைிகள் 
பவுல் ஒரு யூதர். அவர் எப்நபாதம் யூதனாைநவ இருே்தார். 
அவரத பின்னணி யூத பின்னணி... அவர் தனத 
யூதத்தவத்கதப் பற்றி நபசுைிறார். அவர் நவதத்தில் 
உறுதியாை இருே்தார். பிலிப்பியர் ேிருபத்தில் அவர் ஒரு 
பரிநசயராை அவர் அதில் உறுதியாை இருே்தார் என்று 
கூறுைிறார். அவர் தனத பின்னணிகயப் பற்றி ைலாத்தியர் 
ேிருபத்தில் ைகதகயச் தசால்லும்நபாத, அவர் தனத 
மூதாகதயர்ைகள அறிே்த தைாள்வதில் தனத 
நண்பர்ைகள விட தோை் அதிக யவரோக்கி ம் 
யவத்திருந்தயதப் பற்றி யபசுகிறோர். அவர் அங்கு யூத 
மதத்கதப் பற்றி நபசுைிறார். அவர் பகழய ஏற்பாட்டின் 
நபாதகனைள், எபிதரய நவதாைமத்தின் நபாதகனைளுை்கு 
தன்கன அர்ப்பணித்தை்தைாண்டகதப் பற்றி நபசுைிறார். 
அவர் புறஜாதிைளிடம் தசல்லும் நபாத இநயசு யார் என்ற 
அவரத நபாதகனயில் வருவத அவருகடய யூத 
பின்னணியாகும். அவர் நதசங்ைளுை்குச் தசல்லும்நபாத, 
இநயசுவின் வருகை யூத நமசியாவின் வருகை என்பகதயும், 
நதசங்ைளுை்குச் சுவிநசஷம் வே்தத என்பத ஆபிரைாமுை்குை் 
தைாடுை்ைப்பட்ட வாை்குத்தத்தங்ைளின் ேிகறநவறுதல் 
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என்பகதயும் யூதர்ைள் புரிே்த தைாள்ள நவண்டும் என்று 
அவர் விரும்புைிறார். … பவுல் பகழய ஏற்பாட்டு நவதாைமத்கத 
ேிராைரிை்ைவில்கல, ஆனால் இப்நபாத அவர் அவற்கறப் 
புதிதாைப் புரிே்ததைாள்ைிறார். எபிதரய நவதாைமம் நபசிய 
அகனத்கதயும் இநயசு ேிகறநவற்றுைிறார் என்பகத அவர் 
புரிே்ததைாள்ைிறார். 

— Dr. — Dr. 

நராமர் 15:4 இல் பகழய ஏற்பாட்கடப் பற்றி பவுல் எழுதியகதை் 
ைவனியுங்ைள்: 

நதவவசனத்தினால் உண்டாகும் தபாறுகமயினாலும் 
ஆறுதலினாலும் ோம் ேம்பிை்கையுள்ளவர்ைளாகும்படிை்கு, 
முன்பு எழுதியிருை்ைிறகவைதளல்லாம் ேமை்குப் 
நபாதகனயாை எழுதியிருை்ைிறத (நராமர் 15:4). 

"முை்பு எழுதி ிருக்கிறயவகவளல்லோம்" மற்றும் "நவத வசைத்திைோல்" 
ஆகி  வசோற்கயளப் பற்றி பவுல் இங்நை நபசும்நபாத, பகழய ஏற்பாட்கட 
மனதில் கவத்திருே்தார். இே்த நவத பகுதியின்படி, ேமத ைிறிஸ்தவ 
ேம்பிை்கைகய வளர்த்த, பராமரிை்ை பகழய ஏற்பாடு அவசியமோகும். பகழய 
ஏற்பாட்டின் ைகதைள், பிரமாணங்ைள், சங்ைீதங்ைள், தீர்ை்ைதரிசனங்ைள் 
ஆைியகவ "ேமக்கு யபோதயைைாை" உள்ளன. 

ஆனால் சே்நதைத்திற்கு இடமின்றி, பவுல் 2 தீநமாத்நதயு 3:16-17 இல் பகழய 
ஏற்பாட்டின் தபாருத்தத்கதப் பற்றிய தனத வலுவான மற்றும் ததளிவான 
உறுதிதமாழிகய வழங்ைினார். அங்நை அவர் இவ்வாறு எழுதினார்: 

நவதவாை்ைியங்ைதளல்லாம் நதவ ஆவியினால் 
அருளப்பட்டிருை்ைிறத; நதவனுகடய மனுஷன் 
நதறினவனாைவும், எே்த ேற்ைிரிகயயுஞ் தசய்யத் 
தகுதியுள்ளவனாைவும் இருை்கும்படியாை, அகவைள் 
உபநதசத்தை்கும், ைடிே்ததைாள்ளுதலுை்கும் 
சீர்திருத்தலுை்கும், ேீதிகயப் படிப்பிை்குதலுை்கும் 
பிரநயாஜனமுள்ளகவைளாயிருை்ைிறத (2 தீநமாத்நதயு 3:16-17). 

தபரும்பாலான ைிறிஸ்தவர்ைள் இே்த வசனத்கத ேன்கு 
அறிே்திருை்ைிறார்ைள், ஆனால் "யவத வோக்கி ங்கவளல்லோம்" என்ற 
வார்த்கதைள் புதிய ஏற்பாட்கடை் குறிை்ைின்றன என்று ோம் அடிை்ைடி 
ைற்பகன தசய்ைிநறாம். சரி, இே்த வார்த்கதைள் புதிய ஏற்பாட்கடப் பற்றிய 
ேமத ைண்நணாட்டத்தில் தாை்ைங்ைகளை் தைாண்டுள்ளன என்பதில் 
சே்நதைமில்கல. ஆனால் பவுல் தீநமாத்நதயுவுை்கு “எல்லா 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

நவதவாை்ைியங்ைகளயும்” பற்றி எழுதியநபாத, அவர் குறிப்பாை பகழய 
ஏற்பாட்கட மனதில் கவத்திருே்தார். பகழய ஏற்பாடு ேமை்குத் தரும் 
அற்புதமான விஷயங்ைகள ைவனியுங்ைள் - அத நபாதிை்ைவும், 
ைடிே்ததைாள்ளவும், திருத்தவும், ேீதிகயப் பயிற்றுவிை்ைவும், எல்லா ேல்ல 
ைிரிகயை்கும் ேம்கம ஆயத்தப்படுத்தைிறத. சுருை்ைமாை, பகழய ஏற்பாடு 
ைிறிஸ்தவ வாழ்ை்கைை்கு இன்றியகமயாதத என்று பவுல் கூறினார். 

"அகவைள் உபநதசத்தை்கும், ைடிே்ததைாள்ளுதலுை்கும் 
சீர்திருத்தலுை்கும், ேீதிகயப் படிப்பிை்குதலுை்கும் 
பிரநயாஜனமுள்ளகவைளாயிருை்ைிறத" என்று பவுல் 
கூறும்நபாத, அவர் பகழய ஏற்பாட்கடப் பற்றி நபசினார். 
அவர் பகழய ஏற்பாடு எப்படி ேம்முடன் தபாருே்தைிறத 
என்பத பற்றி நபசுைிறார். நமலும் இத தபாருத்தமானத 
மட்டுமல்ல, அத முற்றிலும் தபாருத்தமானத என்றும் அவர் 
கூறுைிறார்… பகழய ஏற்பாடு இல்லாமல், புதிய ஏற்பாடு 
பயன்படுத்தம் பல்நவறு தசாற்ைகளப் 
புரிே்ததைாள்வதற்ைான எே்த சூழலும் ேமை்கு இல்கல. 
உதாரணமாை, நதவன் - இே்த நதவன் யார்? அல்லத ைிறிஸ்த 
- ைிறிஸ்த என்றால் என்ன? அல்லத பாவம், இரட்சிப்பு, 
சுவிநசஷம் நபான்ற ைருத்தை்ைள். இகவ அகனத்தம் பகழய 
ஏற்பாட்டில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டு உருவாை்ைப்பட்ட தசாற்ைள், 
நமலும் பகழய ஏற்பாட்டில் அவற்றின் பயன்பாட்கடப் 
புரிே்ததைாள்வதன் மூலம் மட்டுநம புதிய ஏற்பாட்கட 
அறிே்தம் தபாறுப்பான முகறயிலும் படிை்ை முடியும். 

— Dr. நமத்யூ ேியூைிர்ை் 

பகழய ஏற்பாட்கட அதன் தூரம் மற்றும் அத எவ்வாறு வாழ்வுடன் 
தபாருே்தைிறத என்பகவைளின் அடிப்பகடயில் ோம் படிை்ை நவண்டும் என்று 
பார்த்நதாம். இப்யபோது, இந்தப் போடத்தில், இை்யற  நம் வோழ்வில் பயழ  
ஏற்போட்யட அப்பி ோசப்படுத்துதல் எை்ற  நமது மூை்றோவது முக்கி  
தயலப்புக்கு திரும்புயவோம். 

பிரயயாகம் 
இன்கறய ைிறிஸ்தவர்ைளுை்கு பகழய ஏற்பாடு தபாருத்தமானத என்று 

ோம் கூறுவத ஒரு விஷயம், ஆனால் இே்த உண்கமகய ேகடமுகறை்குை் 
தைாண்டுவருவத முற்றிலும் நவறுபட்டதோகும். சில நேரங்ைளில் பகழய ஏற்பாடு 
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பார்கவயிடவும். 

ேமை்கு எவ்வாறு தபாருே்தம் என்பகதப் பார்ப்பத ைடினம் அல்ல, ஆனால் மற்ற 
சமயங்ைளில் ேமை்கும் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் இகடநய உள்ள துூரத்திை் 
கோரணமோக அது மிகவும் கடிைமோைதோ ிருக்கிறது. இத பரிசுத்த ஆவியானவர் 
ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைளுை்கு பகழய ஏற்பாட்கடப் படிை்ைவும் 
பயன்படுத்தவும் உதவுைிறார் என்பகத உறுதியளிை்ைிறத. ேம்முகடய தசாே்த 
பலத்தில் ோம் எகதச் சாதிை்ை முடியுநமா அகதத் தாண்டிய வழிைளில் அவர் 
ேமை்குை் ைற்பிை்ைிறார். ஆனால் பகழய ஏற்பாட்கட ேம்மால் முடிே்தவகர 
ஆழமாைப் படிப்பத ேமத தபாறுப்பு, அதனால் அகத இன்று ேம் வாழ்வில் 
சரியாை பிரநயாைிை்ை முடியும். 

அப்நபாஸ்தலனாைிய பவுல் தீநமாத்நதயுவிடம் இே்தப் தபாறுப்கபப் பற்றி 
நபசினார். 2 தீநமாத்நதயு 2:15 இல் பவுல் இவ்வாறு கூறினார்: 

ேீ தவட்ைப்படாத ஊழியை்ைாரனாயும் சத்திய வசனத்கத 
ேிதானமாய்ப் பகுத்தப் நபாதிை்ைிறவனாயும் உன்கன 
நதவனுை்கு முன்பாை உத்தமனாை ேிறுத்தம்படி 
ஜாை்ைிரகதயாயிரு   
(2 தீநமாத்நதயு 2:15). 

பவுல் இங்நை கூறியத நபால், அங்ைீைரிை்ைப்பட, பகழய ஏற்பாட்கட 
ைிநரை்ை தமாழியில் எர்ைாநடஸ் (ἐργάτης) - அதாவத, நதவனுகடய வார்த்கதகய 
சரியாைை் கையாள்வதில் விடாமுயற்சியுடன் பிர ோசப்படும் ஊழி க்கோரைோக 
ோம் பகழய ஏற்பாட்கட அணுை நவண்டும். 

பகழய ஏற்பாட்டின் ேவனீ பிரநயாைத்கத மூன்று படிைளில் பார்ப்நபாம். 
முதலில், பகழய ஏற்பாட்கட ேம் வாழ்வில் பயன்படுத்த முயற்சிை்கும்நபாத 
ோம் ைடை்ை நவண்டிய சவால்ைகள அகடயாளம் ைாண்நபாம். இரண்டாவதாை, 
அகத ேம் வாழ்வில் பயன்படுத்தவகத சாத்தியமாை்கும் இகணப்புைகள ோம் 
ைருத்தில் தைாள்நவாம். மூன்றாவதாை, அகதப் பயன்படுத்தம்நபாத ோம் 
அறிே்ததைாள்ளநவண்டிய வளர்ச்சிகய ஆராய்நவாம். பகழய ஏற்பாட்கட 
இன்று ேம் வாழ்வில் அப்பி ோசப்படுத்தம்நபாத ோம் எதிர்தைாள்ளும் 
சவால்ைளுடன் ஆரம்பிை்ைலாம். 

சவால்கள் 
இே்தப் பாடத்தில் ோம் முன்பு பார்த்தத நபால், நதவன் முதன்முதலில் 

பகழய ஏற்பாட்கட ேீண்ட ைாலத்திற்கு முன்பு வாழ்ே்த தம்முகடய 
மை்ைளுை்குை் தைாடுத்தார், அதனால் அவர்ைள் அவர்ைளின் ைாலத்தில் வாழ 
முடிே்தத. ஆனால் ோம் பார்த்தத நபால், அவர் இே்த நவதவசனங்ைகள 
ேமை்கும் தைாடுத்தார், அதனால் ோம் ேம்முகடய ைாலங்ைளில் வாழ முடியும். 
ஆனால் ோம் பகழய ஏற்பாட்டின் உலைத்திலிருே்த மிைவும் வித்தியாசமான 
உலைில் வாழ்ைிநறாம். ேமை்கும் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் இகடநய ஒரு தபரிய 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இகடதவளி உள்ளத, ோம் பயழ  ஏற்போட்யட அப்பி ோசப்படுத்தும் யபோது 
அந்த இயடவவளிய  ைருத்தில் தைாள்ள நவண்டும். 1 தைாரிே்தியர் 10:11 ஐை் 
ைவனியுங்ைள், அங்கு அப்நபாஸ்தலனாைிய பவுல் பகழய ஏற்பாட்டினுகடய 
பிரநயாைத்தின் சவாகல சுருை்ைமாைை் கூறினார். அங்நை அவர் இவ்வாறு 
எழுதினார்: 

இகவைதளல்லாம் திருஷ்டாே்தங்ைளாை அவர்ைளுை்குச் 
சம்பவித்தத; உலைத்தின் முடிவுைாலத்திலுள்ள ேமை்கு 
எச்சரிப்புண்டாை்கும்படி எழுதப்பட்டும் இருை்ைிறத  
(1 தைாரிே்தியர் 10:11). 

இந்த பத்தி ிை் வபரி  சூழல் மூலம், எகிப்தில் இருந்து இஸ்ரயவல் 
வவளிய றி து மற்றும் வகோரிந்தி  கிறிஸ்தவர்களுக்கு அயவ எவ்வோறு 
ப ை்படுத்தப்பட்டை எை்பது பற்றி  பயழ  ஏற்போட்டு கயதகயள பவுல் 
மைதில் யவத்திருந்தயத நோம் அறிந்து வகோள்கியறோம். அவர் குகறே்தத 
மூன்று விஷயங்ைகள முன்னிகலப்படுத்தியிருப்பகதை் ைவனியுங்ைள். 
முதலாவதாை, அவர் ததாகலதூர ைடே்த ைால ேிைழ்வுைகளப் பற்றி நபசி, 
"இயவகவளல்லோம் சம்பவித்தது ... எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது" என்று கூறினார். 
இரண்டாவதாை, அே்தை் ைகதைள் “நமக்கு எச்சரிப்புண்டோக்கும்படி எழுதப்பட்டும் 
இருக்கிறது” என்று பவுல் தன்கனயும் தைாரிே்தவிலிருே்த தன் சை 
ைிறிஸ்தவர்ைகளயும் குறிப்பிட்டார். மூன்றாவதாை,  "உலகத்திை் 
முடிவுகோலத்திலுள்ள நமக்கு" என்று விவரிப்பதன் மூலம், பகழய ஏற்பாட்டு 
ோட்ைளுை்கும் ைிறிஸ்தவ யுைத்திற்கும் இகடயில் ேிகறய கோரி ங்கள் ேடே்தத 
என்பகத பவுல் கூறுைிறார். ைிறிஸ்தவர்ைள் வரலோற்று யுைங்ைளின் முடிவில், 
வரலாறு ேிகறநவறும் ைாலங்ைளில் வாழ்ைின்றனர். அப்நபாஸ்தலனின் 
வார்த்கதைள் பகழய ஏற்பாட்டின் ேவனீ பயன்பாட்டின் சவாகல 
தவளிப்படுத்தைின்றன. 

1 தைாரிே்தியர் 10 இல் பவுல் தசால்வத எனை்கு மிைவும் 
பிடிை்கும். எனநவ, 1 தைாரிே்தியர் 10 இல், அவர் இஸ்ரயவலின் 
வரலாற்கறயும், பகழய ஏற்பாட்டு நவதாைமத்தில் இே்த 
வரலாறு எழுதப்பட்டிருப்பகதயும் பிரதிபலிை்ைிறார், நமலும் 
அவர் தபரும்பாலும் புறஜாதிைளாயிருே்த 
தைாரிே்தியர்ைளிடம், “இகவ ேடே்தன, அகவைளும் 
ேம்முகடய எச்சரிப்புக்ைாை எழுதப்பட்டன" என்று கூறுைிறார். 
எனநவ, நவதம் மை்ைள் மீத அதிைாரம் தசலுத்தைிறத, 
இருப்பினும், இருப்பினும், முதல் நிகழ்வில் அந்த மக்கள் 
போர்யவ ில் இருக்கவில்யல, ஆைோல் யதவை் அவர்கயள 
தை் போர்யவ ில் யவத்திருந்தோர். நவதாைமம் எழுதப்பட்டத 
நதவனுகடய சர்வாதிைார நமற்பார்கவயில் தான். இது 
ஆரம்பத்தில் யவறு போர்யவ ோளர்களுக்கோக 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

எழுதப்பட்டோலும், அவர் அயத வகோண்டு நம்மிடமும் யபச 
விரும்புகிறோர். 

— Dr. — Dr. 

பவுலின் வார்த்கதைள் குறிப்பிடுவத நபால, பகழய ஏற்பாட்கட ேம் 
ைாலத்திற்குப் பயன்படுத்தவதில் உள்ள சவால்ைகளச் சே்திை்ை, ோம் மூன்று 
விஷயங்ைகளை் கையாள நவண்டும். முதலில், பகழய ஏற்பாட்டின் பண்கடய 
உலைத்கத ோம் புரிே்த தைாள்ள நவண்டும்; இரண்டாவதாை, ேமை்கும் அே்த 
பண்கடய உலைத்திற்கும் இகடயிலான வரலாற்று முன்நனற்றங்ைகள ோம் 
ைருத்தில் தைாள்ள நவண்டும்; மூன்றாவதாை, இே்த முன்நனற்றங்ைள் மூலம் 
ோம் ைற்றுை்தைாள்வகத ேம் உலைிற்கு தைாண்டு வர நவண்டும். பகழய 
ஏற்பாட்டின் பண்கடய உலைத்தில் ைவனம் தசலுத்தவத எவ்வளவு முை்ைியம் 
என்பகத முதலில் ைவனியுங்ைள். 

பண்கடய உலகம் 
பகழய ஏற்பாட்கட முதலாவதாை பண்கடய உலைத்தின் அடிப்பகடயில் 

ேம்மால் முடிே்தவகர வி ோக்கி ோைம் வச ்வத ேமத முை்ைிய பணிைளில் 
ஒன்றாகும். ஆனால், ோம் ைடினமாை உகழத்தாலும், அகதச் சரியாைச் தசய்ய 
மாட்நடாம். இன்று ோம் வாழும் உலைம் ேம் மதீ தபரிய தாை்ைத்கத 
ஏற்படுத்தியுள்ளத, ோம் எப்நபாதம் முழுகமயாை தவிர்ை்ை முடியாத ேவனீ 
முன்ைணிப்புைளுடன் நவதத்தின் பண்கடய நூல்ையள அணுகுநவாம். 
தரதிர்ஷ்டவசமாை, இே்த உண்கம தபரும்பாலும் பகழய ஏற்பாட்டில் ேவனீ 
மனிதர்ைளாை ோம் ேம்புவகத தவறுமநன வாசிப்பதற்ைான ஒரு ேியாயமாை 
எடுத்தை் தைாள்ளப்படுைிறத. ஆனால் அவ்வோறு தசய்வத நவதவசனங்ைளுை்கு 
ோம் ைீழ்ப்படியாமல், நவதத்கத ேமை்குை் ைீழ்ப்படுத்தவதற்கு சமமாைிறத. 
எனநவ, ேமத ேவனீ சார்புைளிலிருே்த ோம் முழுகமயாைத் தப்ப முடியாத 
என்றாலும், உண்கமயுள்ள அகனத்த மாணவர்ைளும் பகழய ஏற்பாட்டின் 
நவத பகுதிைகள முடிே்தவகர அவற்றின் உண்கமயான அர்த்தத்கதப் 
புரிே்ததைாள்ள விடாமுயற்சியுடன் படிை்ை நவண்டும். 

எளிகமயாைச் தசான்னால், பகழய ஏற்பாட்டுப் பகுதியின் 
உண்கமயான அர்த்தம், நதவனும் அவருகடய தூண்டுதலால் எழுதி  
எழுத்தாளர்ைளும் நவத வசனங்ைள் மூலமாை அதன் முதல் பார்கவயாளர்ைள் 
மீத ஏற்படுத்திய தாை்ைம் ஆகும். ஒரு மிை முை்ைியமான அர்த்தத்தில் பார்த்தால், 
நதவன் மற்றும் அவரால் ஏவப்பட்ட எழுத்தாளர்ைள் ேம்மிடம் நேரடியாைப் 
நபசுவகத ோம் நைட்கோமல் அவர்ைள் மற்றவர்ைளிடம் நபசியகத ோம் 
நைட்ைிநறாம். எையவ, நோம் பயழ  ஏற்போட்யடப் படிக்கும்யபோது, முதல் 
வோசகர்களிை் முை்னுரியமகள் எை்ை? அவர்கள் எயத நம்பிைோர்கள்? 
அவர்களிை் சூழ்நியலகள் எை்ை? அவர்களுயட  நோட்களில் தமக்கு 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அடிபணி ும்படி யதவை் அவர்கயள எப்படி அயழத்தோர்? யபோை்ற 
யகள்விகயளக் யகட்பது முக்கி ம். இே்த வகையான நைள்விைளுை்கு 
பதிலளிப்பத எப்நபாதம் எளிதானத அல்ல. ஆனால் நவத வசனங்ைளின் 
உண்கமயான அர்த்தத்கதப் பின்ததாடர்வத அகனத்த ேவனீ 
பயன்பாட்டிற்குமோை நபாை்கை அகமை்ைிறத. 

பகழய ஏற்பாட்டின் பண்கடய உலைத்தில் ோம் நபாதமான ைவனம் 
தசலுத்தியவுடன், பகழய ஏற்பாட்டுை் ைாலத்திற்கும் ேமத ைாலத்திற்கும் 
இகடயில் ேிைழ்ே்த வரலாற்று முன்நனற்றங்ைகளை் கையாள்வதற்ைான 
சவாகல ோம் எதிர்தைாள்ள நவண்டும். 

வரலாற்று வளர்ச்சி 
நவறு சில மதங்ைளின் புனித நூல்ைகளப் நபாலல்லாமல், பகழய 

ஏற்பாட்டின் இகறயியல் நபாதகனைள் ைாலப்நபாை்ைில் படிப்படியாை 
வளர்ே்தன. நதவன் தன்கனப் பற்றியும், உலைம் மற்றும் மை்ைகளப் பற்றிய 
உண்கமைகள தவளிப்படுத்திய பல வழிைகள பகழய ஏற்பாடு குறிை்ைிறத. 
இஸ்ரநவலின் முற்பிதாை்ைளின் ோட்ைளிலும், நமாநசயின் ோட்ைளிலும், 
இஸ்ரநவலர் வாை்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நதசத்திற்குள் பிரநவசித்த 
ைாலத்திலும் தைாடுை்ைப்பட்ட நதவனுகடய தவளிப்பாடுைளுடன் அத 
ததாடர்ைிறத. ஆனால் அத அங்கு ேிற்பதில்கல. இஸ்ரநவகல ராஜாை்ைள் 
ஆண்ட சைாப்தத்திலும், வாை்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நதசத்திலிருே்த 
இஸ்ரயவல் ோடுைடத்தப்பட்ட நசாைத்தின்நபாதம், இறுதியாை சில 
இஸ்ரநவலர்ைள் வாை்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நதசத்திற்குத் திரும்பிய பிறகு 
ஏற்பட்ட நபாராட்டத்தின் ைாலத்திலும் நதவன் தைாடுத்த தவளிப்பாடுைகள ோம் 
ைாண்ைிநறாம். நதவன் தம்முகடய மை்ைளுை்கு ஒருமுகற எகதயாவத 
தவளிப்படுத்திய பிறகு, அே்தை் ைருப்தபாருள் அல்லத தகலப்பு ததாடர்பான 
எகதயும் மீண்டும் கூறவில்கல என்பத இதன் அர்த்தம் இல்கல. மாறாை, 
பகழய ஏற்பாட்டிற்குள்நளநய, நதவன் ததாடர்ே்த நமலும் நமலும் 
தவளிப்படுத்தினார். 

இதற்கு அப்போல், புதி  ஏற்போட்டிை் யபோதயைகளிலும் யவதோகம 
விசுவோசத்தில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க முை்யைற்றங்கள் யதோை்றுகிை்றை. 
புதிய ஏற்பாடு பகழய ஏற்பாட்டின் அதிைாரத்கத ஒப்புை்தைாள்ைிறத, ஆனால் 
இத புதிய ஏற்பாட்டு ைாலங்ைளில் நமலும் அதன் முன்நனற்றங்ைகள 
தவளிப்படுத்தைிறத. எனநவ, ஒவ்தவாரு முகறயும் பகழய ஏற்பாட்டின் ஒரு 
பகுதிகய இன்று ேம் வாழ்வில் பயன்படுத்தம்நபாத, அதனுகடய 
உண்கமயான அர்த்தத்கதத் தாண்டி, பண்கடய பகழய ஏற்பாட்டு 
உலைத்திற்கும் ேமத ேவனீ உலைத்திற்கும் இகடயில் ேடே்த பன்மடங்கு 
வரலாற்று முன்நனற்றங்ைகளை் ைருத்தில் தைாள்ள நவண்டும். 

நவதாைம ேம்பிை்கை பல நூற்றாண்டுைளாை ஒநர மாதிரியாைநவ 
இருை்ைவில்கல, ஆனால் நதவன் ஒரு மதத்கத ததாடங்ைி அகத ேிராைரித்த, 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பின்னர் புதிய ஒரு மதத்கத உருவாை்ைினார் என்பத இதன் அர்த்தமல்ல. 
நவதாைமம் வளர்ே்த வரும் ஒரு மதத்கத அல்லத ேம்பிை்கைகயை் குறிை்ைிறத. 
இகறயியலாளர்ைள் தபரும்பாலும் யவதோகம விசுவோசத்திை் வளர்ச்சிகள் 
இ ற்யக ோைது எை்று விவரிக்கிறோர்கள்- அதாவத இத ஒரு 
விகதயிலிருே்த ஒரு மரம் வளர்ே்த முதிர்ச்சியகடே்தகதப் நபான்றத. ேீங்ைள் 
இகதப் பற்றி நயாசித்தப் பார்த்தால், ஒரு விகத அதிலிருே்த வளரும் முதிர்ே்த 
மரத்திலிருே்த மிைவும் வித்தியாசமாைத் ததரிைிறத. வளர்ச்சியின் ஒவ்தவாரு 
ைட்டத்திலும் நவறுபாடுைள் உள்ளன. ஆனால் அத ஒரு உயிரினமாை, ஒரு 
தாவரமாைநவ உள்ளத. அநத வழியில், பகழய ஏற்பாட்டின் பிற்பகுதிைள் 
முே்கதய பகுதிைளிலிருே்த நவறுபட்டகவயாை இருை்ைின்றன. நமலும் புதிய 
ஏற்பாடு பகழய ஏற்பாட்டிலிருே்த நவறுபட்டத. ஆனால் இே்த நவறுபாடுைள் 
இயற்கையான வளர்ச்சிகய பிரதிபலிை்ைின்றன. ேம் விசுவாசம் ேீண்ட 
ைாலத்திற்கு முன்பு விகதை்ைப்பட்ட ஒரு விகதயிலிருே்த வளர்ே்தத, பகழய 
ஏற்பாடு முழுவதம் வளர்ச்சியகடே்த புதிய ஏற்பாட்டில் முழு முதிர்ச்சி 
அகடே்தத. 

நதவன் தன்கன படிப்படியாைநவ தவளிப்படுத்தைிறார். 
நதவயைப் பற்றிய நைாட்பாடுைள் மற்றும் ைருப்தபாருள்ைள் 
மற்றும் ைருத்தை்ைள் விகதயிலிருே்த முழு வடிவத்திற்கு 
வளரும் "இயற்கையான வளர்ச்சி" என்று நவதாைமம் இகதை் 
ைாட்டுைிறத, எனநவ நவதாைமம்  அதன் தசாே்த 
முற்நபாை்ைான தசய்திகயப் பற்றி நபசுைிறத. அதனால், 
உண்கமயில், நவதாைமத்திற்குள்ளும், 
பஞ்சாைமங்ைளுை்குள்ளும் ஒரு வகையான வளர்ச்சி 
உள்ளத. இத நதவனுகடய தவளிப்பாட்டின் ததாடை்ைத்தில் 
இருே்த முழு மலரும் மலர்ைிற வகரயிலான ஒரு இயை்ைம் 
ஆகும், அதோவது, ஒரு பூ படிப்படி ோக மலரும் புயகப்படத்யத 
உங்களோல் கற்பயை வச ்  முடிகிறயதப் யபோை்றது. 

— Rev. கமை்நைல் நஜ. குநளாநடா 

ேவனீ பயன்பாட்டு சவால்ைகள எதிர்தைாள்ள, ோம் பகழய ஏற்பாட்டின் 
பண்கடய உலைம் மற்றும் நவதாைமத்தில் ேடே்த வரலாற்று வளர்ச்சிைளில் 
மட்டும் ைவனம் தசலுத்தினால் நபாதாத. பகழய ஏற்பாட்கட ேம் உலைத்கத 
மனதில் தைாண்டு எழுத நதவன் அன்கறய எழுத்தாளர்ைகள ஏவினார் 
என்பதிலும் ோம் உறுதியாை இருை்ை நவண்டும். 

ேம் உலகம் 
1 தைாரிே்தியர் 10:11 இல் பவுல் கூறியத நபால், பகழய ஏற்பாடு “நமக்கு 

எச்சரிப்புண்டோக்கும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது”. இே்த உண்கம ேவனீ 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உலைில் ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைளாை ேமை்கு இருை்கும் தபாறுப்புைகள 
அங்ைீைரிை்ை ேம்கமத் தூண்டுைிறத. 

இன்கறய ோளில் ோம் பகழய ஏற்பாட்கட திறம்பட 
தசயல்முகறப்படுத்தப் நபாைிநறாம் என்றால், பிை்வரும் நைள்விைகள ோம் 
எப்நபாதம் ேம்கமநய நைட்டுை்தைாள்ள நவண்டும்: பகழய ஏற்பாட்டுப் 
பகுதியின் உண்கமயான அர்த்தம் ேம் உலைத்திற்கு எவ்வாறு தபாருே்தம்? 
ோம் எே்த வகையான மனிதர்ைள் என்று இத சித்தரிை்ைிறத மற்றும் ோம் 
எதிர்தைாள்ளும் சூழ்ேிகலைகள இத எவ்வாறு சித்தரிை்ைிறத? ேமத 
பலவனீங்ைள் மற்றும் பலம் என்ன? இே்த வகையான நைள்விைள் இன்று 
பகழய ஏற்பாட்கடப் பயன்படுத்தவதற்ைான தசயல்முகறை்கு 
முை்ைியமானகவயாை இருை்ைின்றன. 

இயவகளிை் ப ை்போட்யடக் குறித்த சவோல்கயள மைதில் வகோண்டு, 
பயழ  ஏற்போட்டுப் பகுதி ிை் பழயம ோை, உண்யம ோை அர்த்தத்யத எடுத்து, 
அயத நமது சமகோல உலகிற்குப் ப ை்படுத்துவயத சோத்தி மோக்கும் 
வதோடர்புகள் எயவ? எை்ற இதற்கு வநருங்கி  வதோடர்புயட  இரண்டோவது 
சிக்கயலப் பற்றிப் போர்க்கலோம். 

த ாடர்புகள் 
பல வழிைளில், பகழய ஏற்பாட்டின் ேவனீ பயன்பாடு, பண்கடய 

உலைத்திலிருே்த ஒரு ைகலப்தபாருகள எடுத்த, ஆயிரை்ைணை்ைான 
ஆண்டுைளாை அகத எடுத்தச் தசன்று, இன்று ேம் உலைத்திற்கு அத எப்படி 
தபாருே்தைிறத என்பகத தவளிப்படுத்தவத நபான்றதாகும். இகதப் பற்றி 
ேீங்ைள் ேிகனை்கும் நபாத, அத ஒரு பயணமாை இருை்ைிறத. இத சாத்தியம் 
என்று ேம்கம எத ேிகனை்ை கவை்ைிறத? ோம் எப்படி தவற்றிதபற முடியும்? சரி, 
எே்ததவாரு பண்கடய புத்தைமும் ஒரு ேவனீ ேபரின் மதீ தாை்ைத்கத ஏற்படுத்த, 
அே்த புத்தைத்தின் உள்ளடை்ைத்திற்கும் அதன் வாசைருை்கும் இகடநய சிறித 
ததாடர்பு இருை்ை நவண்டும். முற்றிலும் எே்த ததாடர்புைளும் இல்கல என்றால், 
ோம் அகத புரிே்த தைாள்ள மாட்நடாம், நமலும் ோம் அகத ேிராைரிப்நபாம். 
பகழய ஏற்பாட்கடயும் ோம் கையாளும் நபாத இகதத் தான் ோம் பின்பற்ற 
நவண்டும். பகழய ஏற்பாட்டு ைாலத்திற்கும் ேமத ோளுை்கும் இகடநய உள்ள 
தூரத்கத விரிவுபடுத்தம் ததாடர்புைள் அல்லத தபாதவான தன்கமைகள 
ோம் எப்நபாதம் ைவனத்தில் தைாள்ள நவண்டும். 

இே்த ததாடர்புைகள பட்டியலிட பல வழிைள் உள்ளன, ஆனால் மூன்று 
தபாதவான அம்சங்ைகள முன்னிகலப்படுத்த இத உதவியாை இருை்கும். இே்த 
நவதாைமத்கத முதன்முதலில் தபற்ற பண்கடய இஸ்ரநவலர்ைளுை்கு 
இருே்தகதப் நபான்ற அநத நதவன் ேமை்கும் இருை்ைிறார்; அவர்ைள் வாழ்ே்த 
அநத உலைில் ோமும் வாழ்ைிநறாம்; மற்றும் ோமும் ஒநர வகையான மை்ைள் 
தான். புதிய ஏற்பாட்டு ைிறிஸ்தவர்ைளின் நதவன் பகழய ஏற்பாட்டில் ோம் 
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சே்திை்கும் அநத நதவன் என்பதில் ததாடங்ைி, இே்த ததாடர்புைகளப் பற்றிப் 
பாரப்நூாம். 

அய  ய வன் 
ோம் பார்த்தபடி, ேமத ேவனீ உலைத்திற்கும் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் 

இகடநய ஒரு தபரிய இகடதவளி உள்ளத. ஆனால் இன்றியகமயாத 
சத்தியங்ைள் மாறாமல் அப்படிநய இருை்ைின்றன - அதாவத ோம் யார், ோம் 
வாழும் உலைம் மற்றும் ோம் நசகவ தசய்யும் நதவன் ஆைியகவ மாறாமல் 
அப்படிநய இருை்ைின்றன. உண்கமயுள்ள பூர்வ இஸ்ரநவலர்ைள் பகழய 
ஏற்பாட்டில் எவ்வாறு நசகவ தசய்தார்ைநளா அநத நதவகனநய இன்று 
விசுவாசமுள்ள ைிறிஸ்தவர்ைள் ஆராதித்த நசவிை்ைிறார்ைள். நதவன் 
மாறாதவர் என்று நவதம் ைற்பிை்ைிறத என்பதால் இே்த உண்கம மிை 
முை்ைியமான ததாடர்புைகள ேிறுவுைிறத. பண்கடய ைாலத்தில் இருே்த அநத 
நதவன் இன்றும் இருை்ைிறார். இப்நபாத ோம் இே்த இடத்தில் ைவனமாை இருை்ை 
நவண்டும். மாறாத தன்கம என்பதன் அர்த்தம் நதவன் அகசயாதவர் 
என்பதல்ல. அவர் வரலாற்றில் இருே்த விலைிவிட்டார் என்பத இதன் 
அர்த்தமில்கல. 

நித்திய ஆல ோசகர். நதவன் மாறாத ஒநர நதவன் என்பதற்கு மூன்று முை்ைிய 
வழிைள் உள்ளன என்பகத பாரம்பரிய ைிறிஸ்தவ இகறயியலாளர்ைள் 
சரியாைை் ைற்பித்தள்ளனர். அவர் தனத ேித்திய ஆநலாசகனயிலும், 
அவருகடய ததய்வைீ பண்புைளிலும், அவருகடய உடன்படிை்கை 
வாை்குத்தத்தங்ைளிலும் மாறமாட்டார். இே்த வழிைள் ஒவ்தவான்கறயும் 
பார்ப்நபாம், நமலும் பகழய ஏற்பாட்டின் ோட்ைளில் நதவன் இருே்தகதப் 
நபாலநவ இப்நபாதம் அவர் இருை்ைிறார் என்பகத அகவ எவ்வாறு உறுதி 
தசய்ைின்றன என்பகதயும் பார்ப்நபாம். முதலாவதாை, நதவனுகடய ேித்திய 
ஆநலாசகன - அதாவத பிரபஞ்சத்திற்ைான அவரத ேித்திய திட்டம் - மாறாதத. 

உலைில் ஏதாவத ேடை்கும் நபாததல்லாம், இத உண்கமயில் 
நதவனுகடய மனதில் இருே்ததா இல்கலயா? என்று மை்ைள் 
ஆச்சரியப்படுைிறார்ைள்.  குறிப்பாை உலைில் விஷயங்ைள் 
தவறாை ேடை்கும்நபாத நதவன் எங்நை இருை்ைிறார், 
அவருகடய நோை்ைம் என்ன? என்று ோம் 
ஆச்சரியப்படுைிநறாம்.  நதவனின் சர்வாதிைாரத்தவத்கதப் 
பற்றிய நவதாைமை் நைாட்பாட்டின் முழுகமகய 
புரிே்ததைாள்வத ேமை்கு உதவியாை இருை்கும் என்று ோன் 
ேிகனை்ைிநறன், ஏதனன்றால் நதவனுகடய இறுதி விருப்பம் 
மற்றும் நோை்ைத்திற்கு தவளிநய எதவும் ேடை்ைாத என்பத 
ததளிவாைிறத. நவதத்தில் ோம் சுட்டிை்ைாட்டை்கூடிய இடங்ைள் 
ேிகறய உள்ளன. எநபசியர் 1 ேிச்சயமாை அகவைளில் 
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ஒன்றாகும், இத நதவன் தனத சித்தத்தினுகடய 
நோை்ைத்தின்படி எல்லாவற்கறயும் தசய்ைிறார் என்று 
கூறுைிறத. எனநவ, வரலாற்றில் இதவகர ேடே்த 
அகனத்தம் நதவனுகடய நோை்ைங்ைளின் ஒரு பகுதியாகும்… 
யதவைிடம் யநோக்கம் உள்ளது - இது நமது வயர றுக்கப்பட்ட 
மைதுக்கு எட்டோத ஒரு வபரி  இரகசி மோகும் - யதவை், மைித 
வரலோற்றிை் மூலம் வச ல்படும் ஒரு யநோக்கத்யத 
வகோண்டுள்ளோர். 

— Dr. பிலிப் கரதைன் 

ஏசாயா தீர்ை்ைதரிசி ஏசாயா 46:10 இல் கூறியத நபால்: 

"அே்தத்திலுள்ளகவைகள ஆதிமுதற்தைாண்டும், இன்னும் 
தசய்யப்படாதகவைகளப் பூர்வைாலமுதற்தைாண்டும் 
அறிவிை்ைிநறன்; என் ஆநலாசகன ேிகலேிற்கும், எனை்குச் 
சித்தமானகவைகளதயல்லாம் தசய்நவன் என்று [நதவன்] 
தசால்ைிறார் (ஏசாயா 46:10). 

இே்த நவத பகுதியில் உள்ளத நபால், நதவன் தசய்த மற்றும் தசய்யும் 
அகனத்தம் அவரத சிருஷ்டிப்பிற்கு முன் ேிறுவப்பட்ட மாறாத, விரிவான 
வடிவகமப்பின் ஒரு பகுதியாகும் என்று நவதம் ைற்பிை்ைிறத. 

இந்தப் போடங்களில், இந்த நித்தி த் திட்டத்திை் இலக்யக ும் 
தியசய  ும் நோம் விரிவோக ஆரோ ்யவோம், குறிப்போக பரயலோகத்தில் 
இருப்பயதப் யபோலயவ பூமிக்கு தம்முயட  ரோஜ் த்யதக் வகோண்டு வரும் 
திட்டத்யத  ஆரோ ்யவோம். ஆனால் இே்த ைட்டத்தில், நதவனுகடய ேித்திய 
திட்டத்தின் மாறாத தன்கம, அவருகடய பகழய ஏற்பாட்டு நோை்ைங்ைள் 
அவருகடய புதிய ஏற்பாட்டு நோை்ைங்ைளுடன் ஒத்தப்நபாைின்றன என்பகத 
ேமை்குை் ைற்பிை்ைிறத என்று தசால்லலாம். ோம் என்ன நவறுபாடுைகளை் 
ைண்டாலும், இரண்டு ஏற்பாடுைளும் இரண்டு தவவ்நவறு திட்டங்ைகளப் 
பிரதிேிதித்தவப்படுத்தவதில்கல. இதில் எே்த திட்டமும் மற்தறான்கற 
மாற்றாத அல்லத மற்தறான்றுடன் முரண்படாத. மாறாை, பகழய ஏற்பாடு 
மற்றும் புதிய ஏற்பாடு என்பத ஒரு ஒருங்ைிகணே்த திட்டத்தின் ைட்டங்ைள் 
அல்லத படிைள் ஆகும், அகவ வரலாற்கற எப்நபாதம் மாறாத ஒரு இலை்கை 
நோை்ைி ேைர்த்தம் - பூமிகய நதவனுகடய ராஜ்யமாை மாற்றுவநத அே்த இலை்கு. 

ததய்வீக பண்புகள். இரண்டாவத இடத்தில், நதவன் தனத ததய்வைீ 
பண்புைளில் ஒநர மாதிரயாை இருை்ைிறார்- அவரத சாரத்தின் குணங்ைளில் 
ஒநர மாதிரியாை இருை்ைிறார். 
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நதவன் வரலாற்றில் ஈடுபடும் நபாத, அவர் தனத குணத்தின் தவவ்நவறு 
அம்சங்ைகள தவவ்நவறு நேரங்ைளில் தவளிப்படுத்தைிறார் என்பத 
ேிச்சயமான ைாரியம். உதாரணமாை, சில சமயங்ைளில் அவர் தனத 
இரை்ைத்கதை் ைாட்டுைிறார்; சில நேரங்ைளில் அவர் தனத நைாபத்கத 
தவளிப்படுத்தைிறார். சில நேரங்ைளில் அவர் தனத மைா வல்லகமகயை் 
ைாட்டுைிறார்; சில நேரங்ைளில் அவர் தன்கன ைட்டுப்படுத்திை் தைாள்ைிறார். 
ஆனால் அவரத ேித்திய குணம் மாறாத. எபிதரயர் 1:10-12 இல் ைிறிஸ்தவின் 
ேித்திய இயல்கபப் பற்றி எபிதரய ேிருபத்தின் ஆசிரியர் கூறிய விதத்கதை் 
ைவனியுங்ைள்: 

ைர்த்தாநவ, ேீர் ஆதியிநல பூமிகய அஸ்திபாரப்படுத்தினர்ீ; 
வானங்ைள் உம்முகடய ைரத்தின் 
ைிரிகயைளாயிருை்ைிறத;அகவைள் அழிே்தநபாம்; ேீநரா 
ேிகலத்திருப்பர்ீ; அகவைதளல்லாம் வஸ்திரம்நபாலப் 
பகழகமயாய்ப்நபாம். ஒரு சால்கவகயப்நபால 
அகவைகளச் சுருட்டுவர்ீ, அப்தபாழுத மாறிப்நபாம்; ேீநரா 
மாறாதவராயிருை்ைிறீர், உம்முகடய ஆண்டுைள் 
முடிே்தநபாவதில்கல என்றும் தசால்லியிருை்ைிறத 
(எபிதரயர் 1:10-12). 

யாை்நைாபு 1:17 இல் ோம் இவ்வாறு வாசிை்ைிநறாம்: 

ேன்கமயான எே்த ஈவும் பூரணமான எே்த வரமும் 
பரத்திலிருே்தண்டாைி, நசாதிைளின் பிதாவினிடத்திலிருே்த 
இறங்ைிவருைிறத; அவரிடத்தில் யாததாரு மாறுதலும் 
யாததாரு நவற்றுகமயின் ேிழலுமில்கல (யாை்நைாபு 1:17). 

இங்கு யாை்நைாபு கூறியத நபால், ேம் நதவன் மாறுவதில்கல. 
தரதிர்ஷ்டவசமாை, பல ேல்ல ைிறிஸ்தவர்ைள் பகழய ஏற்பாட்டில் 

நதவனுை்கு இருே்த குணாதிசயங்ைகள விட வித்தியாசமான 
குணாதிசயங்ைள் புதிய ஏற்பாட்டில் இருப்பதாைவும் அடிை்ைடி நபசுைிறார்ைள். 
ஆறு வயத சிறுவனாை, எரிநைாவில் நயாசுவாவின்  ுத்தத்யதப் பற்றி என் 
ஆசிரியர் கூறியத எனை்கு ேிகனவிருை்ைிறத. அவர் எங்ைளிடம் ைகதகயச் 
தசால்லி முடித்ததம், எங்ைகளப் பார்த்த, “சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகயள , பகழய 
ஏற்பாட்டில் நதவன் மிைவும் நமாசமானவரோக இருந்தோர். அப்யபோது 
பிள்யளகள் சோக யவண்டும் எை்றும் அவர் விரும்பிைோர். ஆைோல் யதவை் 
இப்யபோது மோறிவிட்டோர். புதி  ஏற்போட்டில் அவர் அயைவயர ும் யநசிக்கிறோர். 
நீங்கள் பயழ  ஏற்போட்டில் வோழோமல் புதி  ஏற்போட்டு கோலத்தில் வோழகிறயதக் 
குறித்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இல்யல ோ?"  நிச்ச மோக, நோம் அயைவரும் 
மிகவும் மகிழ்ச்சி யடந்யதோம். நம்மில்  ோருக்கும் எரியகோவிை் 
குழந்யதகயளப் யபோல மரிக்க விருப்பமில்யல எை்று கூறிைோர். 
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இகதை் குறித்த என் ஆசிரிகயை்கு மிைை் ைடுகமயான தவறான புரிதல் 
இருே்தத. பகழய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுைளுை்கு இகடயில் நதவனுகடய 
பண்புைளில் எே்த மாற்றமும் ேிைழவில்கல. மாறாை, அவர் பகழய 
ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் ேியாயத்தீர்ப்பின் நதவனாைிய இருை்ைிறார். 
மாறாை, அவர் பகழய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் அன்பின் நதவனாை 
இருை்ைிறார். நதவனுகடய குணங்ைள் ேித்தியமானகவ. அகவ எப்நபாதம் 
மாறாமல் இருே்திருை்ைின்றன, நமலும் எப்நபாதம் மாறாமல் இருை்கும். 

நதவனுகடய பண்புைளின் மாறாத தன்கம, வரலாற்றின் எல்லா 
ைாலைட்டங்ைளிலும் ோம் எதிர்பார்ை்ை நவண்டிய ததாடர்புைகள 
தவளிப்படுத்தைிறத. நதவனுகடய குணங்ைள் தைாஞ்சமும் மாறவில்கல. 
எனநவ, பகழய ஏற்பாட்டுை் ைாலங்ைளிலும், புதிய ஏற்பாட்டுை் ைாலங்ைளிலும், 
ேமத ோளிலும் அவருகடய தசயல்ைளும் தவளிப்பாடுைளும் அவருகடய 
ேித்திய இயல்கபத் ததாடர்ே்த பிரதிபலிை்ைின்றன என்பதில் ோம் உறுதியாை 
இருை்ைலாம். இன்றும் ோம் ஆராதிை்கும் அநத நதவனாை அவர் எப்நபாதம் 
இருே்த வருைிறார். 

உடன்படிக்கக வோக்குத்தத்தங்கள். மூன்றாவத இடத்தில், நதவன் தனத 
உடன்படிை்கை வாை்குத்தத்தங்ைளில் அநத நதவனாை இருை்ைிறார். நதவன் 
தம்முகடய மை்ைளுடன் தசய்த உடன்படிை்கையின் மூலம் தாம் வாை்குத்தத்தம் 
தசய்த அகனத்கதயும் தவறாமல் ேிகறநவற்றுவார். 

இப்நபாத ோம் இே்த இடத்தில் ைவனமாை இருை்ை நவண்டும். 
நவதாைமத்தில் பல முகற, நதவன் மை்ைகள அச்சுறுத்தி ேிகறநவற்றாத 
விஷயங்ைகள மை்ைளுை்கு வழங்குைிறார். ஆனால் அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் 
சலுகைைள் உடன்படிை்கை வாை்குத்தத்தங்ைள் அல்ல. உடன்படிை்கை 
வாை்குத்தத்தங்ைள் நதவன் சத்தியம் தசய்த ைாரியங்ைள் ஆகும், நமலும் இே்த 
உடன்படிை்கை உறுதிதமாழிைள் தவறாத. எபிதரயர் 6:17 இல் இவ்வாறு வாசிை்ை 
முடியும்: 

அே்தப்படி, நதவனும் 
வாை்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டகவைகளச் 
சுதே்தரித்தை்தைாள்ளுைிறவர்ைளுை்குத் தமத 
ஆநலாசகனயின் மாறாத ேிச்சயத்கதப் பரிபூரணமாய்ை் 
ைாண்பிை்கும்படி சித்தமுள்ளவராய், ஓர் ஆகணயினாநல 
அகத ஸ்திரப்படுத்தினார்  (எபிதரயர் 6:17). 

அதனால்தான் இே்த ததாடரில் நதவனுகடய உடன்படிை்கைைள் முை்ைிய 
பங்கு வைிை்ைின்றன. முழு பகழய ஏற்பாட்டின் நபாதகனைளும் புதிய 
ஏற்பாட்டின் நபாதகனைளும் ஒன்றாை உள்ளன, ஏதனனில் நதவன் தனத 
ராஜ்ய நோை்ைங்ைகள ததாடர்ச்சியான முை்ைிய உடன்படிை்கைைளின் மூலம் 
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ேிகறநவற்றுைிறார். ஒவ்தவாரு உடன்படிை்கையும் முே்கதய உடன்படிை்கைைள் 
மீத ைட்டப்பட்டு முே்கதய உடன்படிை்கைைகள விரிவுபடுத்தைிறத. 

முதலோவதோக, யதவனுயட  ரோஜ் த்திை் இலக்குகயள ும் 
மைிதர்களிை் பங்யக ும் நிறுவி,  ஆதோமிை் நோட்களில் யதவை் ஒரு 
உடை்படிக்யக வச ்தோர். நோவாவின் ோட்ைளில், நதவன் இே்த 
உடன்படிை்கைகய ைட்டிதயழுப்பினார், நமலும் அதனுகடய இயல்பின் 
ஸ்திரத்தன்கமகய உறுதிப்படுத்தினார். ஆபிரைாமின் ோளில், இஸ்ரநவல் 
தபருகும் என்றும், நதவனுகடய ஆசீர்வாதங்ைகள உலைம் முழுவதம் பரப்பும் 
என்றும் நதவன் வாை்குத்தத்தம் அளித்தார். நமாநசயுடன் தசய்த 
உடன்படிை்கையில், நதவன் தனத பிரமாணத்கத இஸ்ரநவல் 
நைாத்திரங்ைளுை்கு முன் கவத்தார். தாவதீின் ோட்ைளில், அவர் இஸ்ரயவகல 
ஒரு ராஜ்யமாை ேிறுவினார் மற்றும் தாவதீின் சே்ததி சிங்ைாசனத்தில் அமர்ே்த 
என்தறன்றும் ஆட்சி தசய்வார் என்பகத வலியுறுத்தினார். இறுதியாை, நதவன் 
ைிறிஸ்தவில் புதிய உடன்படிை்கைகய தசய்து, ைடே்த ைாலத்தின் 
நதால்விைகள மாற்றியகமத்த, அவருகடய ராஜ்ய நோை்ைங்ைகள 
ேிகறநவற்றினார். ேிச்சயமாை, நதவன் இே்த ஒவ்தவாரு உடன்படிை்கையிலும் 
தவவ்நவறு ராஜ்யை் தைாள்கைைகள வலியுறுத்தினார், அவருகடய 
புரிே்ததைாள்ள முடியாத ஞானத்தில் இகவ  தபாருத்தமாை இருப்பகதை் 
ைண்டார். ஆனால் இே்த ஒவ்தவாரு உடன்படிை்கையிலும் அவர் தசய்த 
ஒவ்தவாரு வாை்குத்தத்தமும் ேிகறநவற்றப்படும், ஏதனன்றால் அவருகடய 
உடன்படிை்கை வாை்குத்தத்தங்ைள் மாறாதகவைளாை இருை்ைின்றன. 

நதவன் தம்முகடய வாை்குத்தத்தங்ைளில் சிலவற்கற மறே்தவிட்டாநரா 
அல்லத ஒதை்ைி கவத்த விட்டாநரா என்று அவ்வப்நபாத நதான்றுைிறத 
என்பகத ோம் அகனவரும் ஒப்புை் தைாள்ள நவண்டும். ஆனால் உண்கம 
என்னதவன்றால், நதவன் மாறவில்கல என்பகத ேிகனவில் கவத்தை் 
தைாண்டு ோம் நவதத்கத சரியாைப் புரிே்த தைாள்ளும்நபாத, ஒவ்தவாரு 
உடன்படிை்கை வாை்குத்தத்தமும் ேிகறநவறும் என்பகதை் ைாண்ைிநறாம். 
நதவன் தம்முகடய வாை்குத்தத்தங்ைகள யாரும் எதிர்பார்ை்ைாத வழிைளில் 
ேிகறநவற்றலாம், ஆனால் அவர் அவற்கற உறுதியாை ேிகறநவற்றுவார். 
நமலும் நதவன் பகழய ஏற்பாட்டிலும் இை்று நபால அநத மாறாத நதவனாை 
இருப்பதால், அவருகடய உடன்படிை்கை வாை்குத்தத்தங்ைள் பகழய 
ஏற்பாட்டின் பண்கடய நபாதகனைளுடன் ேம்கம இகணை்ைின்றன. 

பகழய ஏற்பாடும் இன்கறய ேமத விசுவோசமும் ஒநர மாறாத நதவகனை் 
தைாண்டிருப்பதன் மூலம் இகணை்ைப்பட்டிருப்பகதை் ைண்நடாம். இப்நபாத, 
பகழய ஏற்பாட்டின் விசுவோசத்திற்கும் இன்கறய ைிறிஸ்தவ விசுவோசத்திற்கும் 
இகடநய உள்ள இரண்டாவத வகை ோை ததாடர்கப நோை்ைி ோம் திரும்ப 
நவண்டும் - அதாவத ோம் ஒநர உலைில் தான் வாழ்ைிநறாம் என்பகதப் பார்ை்ைப் 
நபாைிநறாம். 
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அய  உலகம் 
ோம் முன்நப குறிப்பிட்டத நபால், ேமத ோளுை்கும் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் 

இகடநய உள்ள நவறுபாடுைளில் ைவனம் தசலுத்தவத எளித. ஆனால், 
பண்கடய இஸ்ரநவலின் ைாலத்திலிருே்த ேிகறய மாறியிருே்தாலும், ோம் 
இன்னும் அநத உலைில் தான் வாழ்ைிநறாம். பயழ  ஏற்போடு, நம்முயட  
உலகத்திலிருந்து அடிப்பயட ில் யவறுபட்ட யவவறோரு பிரபஞ்சத்திற்கோக 
எழுதப்பட்டது எை்று நோம் ஒருயபோதும் நியைக்க அனுமதிக்கக்கூடோது. 
ேீங்ைளும் ோனும் இன்று வாழும் அநத உலைநம பகழய ஏற்பாட்டின் உலைம் 
ஆகும். பகழய ஏற்பாட்டு விசுவாசிைளுை்கும் ேமை்கும் ஒரு தபாதவான 
வரலாறு மற்றும் தபாதவான சூழ்ேிகலைள் தான் இருை்ைின்றன. 

வர ோற்றுப் பின்னணிகள். பகழய ஏற்பாட்டு விசுவாசிைள் ேம்கமப் 
நபாலநவ அநத உலைில் வாழ்ே்தார்ைள் என்பத ேமத புதிய ஏற்பாட்டு 
விசுவாசத்திற்கும் பகழய ஏற்பாட்டின் விசுவாசத்திற்கும் இகடநய 
குகறே்தபட்சம் இரண்டு வகையான ததாடர்புைகள ேிறுவுைிறத. முதலாவதாை, 
பகழய ஏற்பாடு ேமத தற்நபாகதய அனுபவங்ைள் பலவற்கற விளை்கும் 
வரலாற்றுப் பின்னணிகய வழங்குைிறத. இரண்டாவதாை, பகழய ஏற்பாடு 
ேமத தற்நபாகதய அனுபவங்ைளில் பலவற்கற பிரதிபலிக்கும் இகணயான 
சூழ்ேிகலைகள விவரிை்ைிறத. ேம்முகடய விசுவாச அனுபவங்ைளுை்கு 
பகழய ஏற்பாடு வரலாற்றுப் பின்னணிகய வழங்குைிறத என்று ோம் 
கூறுவதன் அர்த்தம் என்ன என்பகத ஆராய்நவாம். 

புதி  ஏற்போட்டிலும் இை்யற  உலகத்திலும் உள்ள நிகழ்வுகள் மற்றும் 
யபோதயைகளுக்கு பிை்ைணிய  வழங்குவது, பயழ  ஏற்போட்டிை் மிகத் 
வதளிவோை, மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களில் ஒை்றோகும்,. பகழய 
ஏற்பாட்டு ேிைழ்வுைள் தவற்றிடத்தில் ேிைழவில்கல. அகவ ைற்பகனயானகவ 
அல்ல. அகவ உண்கமயான வரலாற்றில் ேடே்தன, நமலும் அகவைளில் பல 
உலைில் எப்நபாதம் ேிகலத்திருை்கும் அகடயாளங்ைகள விட்டுச் தசன்றன. 

உதாரணமாை, சீனாய் மகலயில் இஸ்ரயவலுை்குை் தைாடுை்ைப்பட்ட பத்தை் 
ைட்டகளைள் புதிய ஏற்பாட்டின் தார்மைீ நபாதகனை்கு ஒரு ேிகலயான 
பின்னணிகய ேிறுவின. இன்று உலதைங்ைிலும் உள்ள 
ேிகனவுச்சின்னங்ைள் மற்றும் தேறிமுகற நபாதகனைளில் பத்த 
ைட்டகளைளின் தாை்ைத்கத நம்மோல் கோணமுடி ும். இநதநபால், நதவனுகடய 
மை்ைளுை்ைான ேிரே்தர வம்சத்தின் தகலவராை தாவகீத நதவன் 
நதர்ே்ததடுத்தத, தாவதீின் தபரிய குமாரனாை இநயசுவின் வம்சவரலாற்றிற்கு 
வரலாற்று விளை்ைத்கத அளித்தத. நிச்ச மோக, தோவதீிை் குமோரைோக, 
எல்லோவற்றிற்கும் யமலோை ரோஜோவோக, நமக்கு இரட்சிப்யபத் தரக்கூடி  ஒயர 
ஒருவரோக இய சு இருக்கிறோர். இத நபான்ற எண்ணற்ற மற்ற வழிைளில், 
பகழய ஏற்பாடு ேமத ோளுை்ைான வரலாற்று பின்னணிகய வழங்குைிறத. 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இகணயோன சூழ்நிக கள். இரண்டாவத இடத்தில், ோம் பகழய ஏற்பாட்டு 
விசுவாசிைளுடன் ஒநர உலைத்கதப் பைிர்ே்த தைாள்ைிநறாம் என்பகத 
அறிநவாம், ஏதனனில், ேமத அனுபவங்ைளின் வரலாற்றுப் பின்னணிகய 
மட்டும் ோம் அங்ைீைரிை்ைவில்கல, ஆனால் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் ேமத 
ோளுை்கும் இகடயில் பல இகணயான சூழ்ேிகலகள் இருப்பயத ும் ோம் 
ைாண்ைிநறாம். 

பகழய ஏற்பாட்டு விசுவாசிைகளப் நபாலநவ, ோம் நதவனால் 
சிருஷ்டிை்ைப்பட்ட உலைில் வாழ்ைிநறாம், ஆனால் பாவத்தில் விழுே்நதாம். 
பகழய ஏற்பாட்டில் வாழ்ே்த உண்கமயான விசுவாசிைள் 
மற்றவர்ைளிடமிருே்தம் பிசாசுைளிடமிருே்தம் எதிர்ப்கப எதிர்தைாண்டனர், 
இன்றும் ோம் அநத எதிர்ப்கப எதிர்தைாள்ைிநறாம். பகழய ஏற்பாட்டில், மை்ைள் 
ஒரு ைாரியத்கத நமற்தைாள்ள நதவனுகடய உதவிகய  சார்ே்திருே்தனர். 
ோமும் அவருகடய உதவிகய சார்ே்திருை்ைிநறாம். இே்த வகையான 
இகணைள் விரிவானகவ. நமநலாட்டமான நவறுபாடுைளுை்கு அப்பால் ோம் 
பார்த்தால், பகழய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்ைள் மற்றும் அவர்ைளுகடய 
வாசைர்ைளின் சூழ்ேிகலைகளப் நபாலநவ ேம்முகடய சூழ்ேிகலைளும் 
இருப்பகதை் ைாணலாம். 

முந்யத  நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற்கோல நிகழ்வுகளிை் ஒரு வதோகுப்பிற்கு 
இயடய  உள்ள ஒற்றுயமய  அது எவ்வோறு சுட்டிக்கோட்டுகிறது எை்பதுதோை் 
யவதோகமத்திை் மிக முக்கி  அம்சங்களில் ஒை்றோகும். எைிப்திலிருே்த 
இஸ்ரநவல் தவளிநயறியகத இஸ்ரநவல் சிகறயிருப்பில் இருே்த 
திரும்பியதடன் தீர்ை்ைதரிசிைள் இகணத்தனர். சுவிநசஷங்ைள் இநயசுவின் 
வாழ்ை்கைகய எைிப்தில் இருே்த இஸ்ரயவல் தவளிநயற்றியதடன் 
ஒன்றுபடுத்திப் பார்த்தன. வாை்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நதசத்கத நோை்ைி 
இஸ்ரநவலர் அணிவகுத்தச் தசன்றதற்கும் ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றி புதிய 
வானங்ைள் மற்றும் பூமிகய நோை்ைிய ைிறிஸ்தவர்ைளின் வாழ்ை்கைை்கும் 
இகடநய உள்ள ஒற்றுகமைகள அப்நபாஸ்தலனாைிய பவுல் சுட்டிை்ைாட்டினார். 
நமாநச வனாே்தரத்தில் சர்ப்பத்கத உயர்த்தியதற்கும், அவர் சிலுகவயில் 
எப்படி உயர்த்தப்படுவார் என்பதற்கும் உள்ள ஒற்றுகமைகள இநயசு 
குறிப்பிட்டார். இே்த பட்டியல் ேீண்டு தைாண்நட தசல்ைிறத. 
இகறயியலாளர்ைள் தபரும்பாலும் இே்த இகணைகள "நவதாைம 
வகைகமயியல்" என்று அகழை்ைிறார்ைள். நவதாைம வகைகமயியல்ைள் 
முே்கதய சூழ்ேிகலைளுை்கு இகணயாை பிே்கதய சூழ்ேிகலைள் 
இருை்ைின்றன என்ற உண்கமகய அடிப்பகடயாைை் தைாண்டகவ. பகழய 
ஏற்பாட்டில் உள்ள நதவனுகடய மை்ைள் வாழ்ே்த அநத உலைில் ோம் இன்னும் 
வாழ்ைிநறாம் என்பதால், இே்த இகணைள் தபருமளவில் உள்ளன. 

ஒநர நதவகனயும் ஒநர உலைத்கதயும் தைாண்டிருை்ைிநறாம், 
அதமட்டுமல்ல மை்ைளும் ஒநர மாதிரியானவர்ைள் என்பதன் அடிப்பகடயில் 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் ேமத ோளுை்கும் இகடநய உள்ள ததாடர்புைகளயும் 
ோம் ைாணலாம். 

அய  மக்கள் 
பகழய ஏற்பாட்டின் பண்கடய மை்ைளுை்கும் ேவனீ மனிதர்ைளுை்கும் 

இகடநய பல நவறுபாடுைள் உள்ளன. ஆனால் ோம் அகனவரும் ஒநர 
மாதிரியான மனிதர்ைள் என்று நவதம் நபாதிை்ைிறத. ைாலத்திலும் 
ைலாச்சாரத்திலும் கூட, ேம்முகடய நவறுபாடுைளுை்கு அடிப்பயட மற்றும், 
ேம்கம ஒன்றிகணை்கும் முை்ைியமான ததாடர்ச்சிைளால் ோம் 
இகணை்ைப்பட்டுள்நளாம். 

லதவனுகடய சோயல். பகழய ஏற்பாட்டில் உள்ள மை்ைகளப் நபாலநவ ோமும் 
ஒநர மாதிரியான மை்ைளாை இருை்ை குகறே்தபட்சம் மூன்று வழிைள் உள்ளன. 
எல்லா மனிதர்ைளும் நதவனுகடய சாயல் தான்; ோம் அகனவரும் 
பாவமுள்ளவர்ைள்; எல்லா மை்ைளும் நதவனுடன் உடன்படிை்கையில் 
உள்ளனர். முதலாவதாை, எல்லா மனிதர்ைளும், அவர்ைள் எப்நபாத அல்லத 
எங்கு வாழ்ே்தாலும், நதவனுகடய சாயலாைநவ இருை்ைின்றனர். இத பகழய 
மற்றும் புதிய ஏற்பாடு முழுவதிலும் உள்ள ததளிவான நபாதகனயாகும். 

ஆதியாைமம் 1:27 இல் ோம் இகத வாசிை்ைிநறாம்: 

நதவன் தம்முகடய சாயலாை மனுஷகனச் சிருஷ்டித்தார், 
அவகனத் நதவசாயலாைநவ சிருஷ்டித்தார்; ஆணும் 
தபண்ணுமாை அவர்ைகளச் சிருஷ்டித்தார் (ஆதியாைமம் 1:27). 

ஆதியாைமம் 9:6 இல் பாவம் மனிதகுலத்கதை் தைடுத்த பிறகும், 
மனிதர்ைள் இன்னும் நதவனுகடய சாயலாை ததாடர்வகதகூை் ைாண்ைிநறாம். 
இங்நை ோம் இப்படி வாசிை்ைிநறாம்: 

மனுஷன் நதவசாயலில் உண்டாை்ைப்பட்டபடியால், 
மனுஷனுகடய இரத்தத்கத எவன் சிே்தைிறாநனா, 
அவனுகடய இரத்தம் மனுஷனாநல சிே்தப்படை்ைடவத 
(ஆதியாைமம் 9:6). 

இகதத் தாண்டி, எல்லா மை்ைளும் நதவனுகடய உருவம் அல்லத சாயல் 
என்பகத புதிய ஏற்பாடு உறுதிப்படுத்தைிறத. யாை்நைாபு 3:9 இவ்வாறு கூறுைிறத: 

அதினாநல ோம் பிதாவாைிய நதவகனத் ததிை்ைிநறாம்; 
நதவனுகடய சாயலின்படி உண்டாை்ைப்பட்ட மனுஷகர 
அதினாநலநய சபிை்ைிநறாம் (யாை்நைாபு 3:9). 

1 தைாரிே்தியர் 11:7 இல்  பவுல் பின்வருமாறு தசால்ைிறார்: 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

புருஷனானவன் நதவனுகடய சாயலும் 
மைிகமயுமாயிருை்ைிறான் (1 தைாரிே்தியர் 11:7). 

யதவை், ஆயண ும் வபண்யண ும் தமது சோ லில் 
சிருஷ்டித்தயத, நோம் வபோதுவோகப் பகிர்ந்துவகோள்ளும் ஒரு 
விஷ ம் எை்பயதக் கோண்கியறோம்... பயழ  ஏற்போட்டில் 
இருந்த அயைவரும், அதோவது முதல் ஆணும் 
வபண்ணுமோை ஆதோம் மற்றும் ஏவோளும் இதில் அடங்குவர். 
அதனால் அத ேம்கம விட்டு நபாைவில்கல, அத ஒரு 
அடிப்பகடயான ஒன்று … ேமை்கு முன் தசன்ற அகனத்த 
பரிசுத்தவான்ைளுை்கும், ேமை்கு முன் தசன்ற அகனத்த 
மை்ைளுை்கும் இத தபாதவானதாகும். 

— Rev. திதமாத்தி தமௌண்நபார்ட் 

நதவனுகடய சாயலாை ேமத பங்கைப் புரிே்ததைாள்வத, வரலாறு 
முழுவதம் நதவனுகடய ராஜ்ய நோை்ைங்ைகளப் புரிே்ததைாள்வதற்கு 
முை்ைியமானத. நதவனுகடய சாயல் என்றால் என்ன என்பகதப் பற்றி அடுத்த 
பாடத்தில் இன்னும் ேிகறய தசால்ல நவண்டும். ஆனால், இே்த ைட்டத்தில், பல 
பைிரப்பட்ட குணாதிசயங்ைள் மனிதர்ைகள வகைப்படுத்தைின்றன என்று 
தசான்னால் அத நபாதமானத. மனிதர்ைள் பகுத்தறிவுள்ளவர்ைள், 
அவர்ைளுை்கு விநசஷித்த தமாழியியல் திறன்ைள் உள்ளன மற்றும் அவர்ைள் 
ஒழுை்ைம் சார்ே்த அல்லத யதவபக்தி ுள்ள சிருஷ்டிைள் என்ைிற உண்கமயில் 
சகப ைடே்த ைாலங்ைளில் ைவனம் தசலுத்தியத. 

எல்லா மை்ைளும் நதவனுகடய சாயலில் இருப்பகத பகழய மற்றும் 
புதிய ஏற்பாடுைள் உறுதிப்படுத்தைின்றன என்ைிற உண்கம பகழய ஏற்பாட்டு 
ைால மை்ைளுை்கும் ேவனீ மை்ைளுை்கும் இகடயிலான நவறுபாடுைகள 
மிகைப்படுத்தி மதிப்பிட நவண்டாம் என்று எச்சரிை்ைிறத. ேிச்சயமாை, ோம் 
அகனவரும் பல வழிைளில் வித்தியாசமாை இருை்ைிநறாம், ஆனால் இன்று 
வாழும் ோம் பண்கடய மை்ைளிடமிருே்த முற்றிலும் நவறுபட்டவர்ைள் அல்ல. 
ோம் சரியாை அவர்ைகளப் நபால் இல்கல என்றாலும், அவர்ைளின் 
வாழ்ை்கையில் இருே்த குணாதிசயங்ைளான பகுத்தறிவு, தமாழியியல் மற்றும் 
தார்மீை குணங்ைள் ேம்முகடயகவைளாைவும் இருை்ைின்றன என்று ோம் 
ைருதலாம். ோம் ேிகனப்பத நபாலநவ அவர்ைளும் ேிகனத்தார்ைள். ோம் 
புரிே்ததைாண்டகதப் நபாலநவ அவர்ைளும் தமாழிகயப் 
புரிே்ததைாண்டார்ைள். ேம்கமப் நபாலநவ அவர்ைளுை்கும் தார்மைீ மற்றும் 
ேம்பிை்கையின் நைள்விைளுடன் நபாராட்டம் இருே்தத. இே்தை் 
ைாரணங்ைளுை்ைாை, பகழய ஏற்பாட்கட ேம் வாழ்வில் பயன்படுத்த முடியும் 
என்ற ேம்பிை்கை ேமை்கு வருைிறத. அகத முதலில் எழுதி அகத முதலில் 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

தபற்றவர்ைள் ேம்கமப் நபாலநவ நதவனுகடய சாயயல தைாண்டவர்ைள் 
ஆவார்ைள். 

போவமுள்ளவர்கள். இரண்டாவத இடத்தில், எல்லா மனிதர்ைளும் 
பாவமுள்ளவர்ைள் என்பதால் ோமும் பகழய ஏற்பாட்டு மனிதர்ைகளப் 
நபாலநவ இருை்ைிநறாம். 

நராமர் 3:12 இல் உள்ள வார்த்கதைகளை் ைவனியுங்ைள், அங்கு பவுல் 
சங்ைீதங்ைளிலிருே்த ஒரு சில நமற்நைாள்ைகள எடுத்த மை்ைளின் பாவ 
ேிகலகய விவரிை்ைிறார். அங்நை அவர் இவ்வாறு எழுதினார்: 

எல்லாரும் வழிதப்பி, ஏைமாய்ை் தைட்டுப்நபானார்ைள்; 
ேன்கமதசய்ைிறவன் இல்கல, ஒருவனாைிலும் இல்கல 
(நராமர் 3:12).  

எல்லா மை்ைளும் பாவம் தசய்தார்ைள் என்பகத அப்நபாஸ்தலன் 
ததளிவுபடுத்தினார். நமலும் இத ஒரு புதிய ஏற்பாட்டு நபாதகன மட்டுமல்ல. 1 
இராஜாை்ைள் 8:46 இல், சாதலாநமான் ஆலய பிரதிஷ்கடயின் நபாத அநத 
விஷயத்கத தவளிப்படுத்தினார்: 

பாவஞ்தசய்யாத மனுஷன் இல்கலநய (1 இராஜா 8:46). 

முகறப்படுத்தப்பட்ட இகறயியலில், "தமாத்த சீரழிவு" என்று 
அகழை்ைப்படும் இே்த நபாதகன உள்ளத. நமலும் இதன் 
தபாருள் என்னதவன்றால், மனிதனின் தமாத்தமும், 
அதாவத அவனத எண்ணம், உணர்வு மற்றும் ேடத்கத 
அகனத்தம் பாவத்தால் ைகறபட்டுவிட்டன, அதனால் அவன் 
தசய்யும் அகனத்தம் நதவனுகடய ைட்டகளைகளயும் 
பரிசுத்த தராதரங்ைகளயும் மறீிச் தசய்ைிறான் என்ற 
அடிப்பகட அனுமானம் உள்ளத. ஆம், பாவ சுபாவம் என்று 
ஒன்று இருை்ைிறத. 

— Dr. லுூயிஸ் ஆர்தடசா 

ோம் பாவமுள்ளவர்ைளாைவும், நதவனுகடய சாயலில் பகடை்ைப்பட்டு 
பாவத்தில் விழுே்தநபானவர்ைளாைவும் இருப்பதால், பகழய ஏற்பாட்டு 
எழுத்தாளர்ைள் ஏன் பாவத்தின் மதீ அதிை ைவனம் தசலுத்தைிறார்ைள் 
என்பகதப் புரிே்ததைாள்வத ைடினம் அல்ல. பகழய ஏற்பாட்டின் முதல் 
வாசைர்ைகளப் நபாலநவ ோமும் பாவிைள் என்பகத ோம் அறிே்திருப்பதால், 
பகழய ஏற்பாட்கட இே்த மட்டத்தில் இகணை்ைிநறாம். பகழய ஏற்பாடு ஏன் 
பாவிைகள மீட்பதில் ைவனம் தசலுத்தைிறத என்பகதயும் ோம் 
புரிே்ததைாள்ைிநறாம். மனிதகுலம் பாவத்தில் விழுே்த ைாலத்திலிருே்த, எல்லா 



ராஜ்யம், உடன்படிை்கைைள் & பகழய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பாடம் 1: பகழய ஏற்பாட்கட ஏன் படிை்ை 
நவண்டும்? 

-45- 

வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

மை்ைளுை்கும் மீட்பின் நதகவ இருே்தத. இே்த உண்கம பகழய ஏற்பாட்டின் 
பண்கடய உலைத்தடன் ேம்கம இகணை்ைிறத. 

உடன்படிக்கக. மூன்றாவத, ோம் ஒநர மாதிரியான மனிதர்ைளாை 
இருை்ைிநறாம், ஏதனன்றால் பகழய ஏற்பாட்டு ைாலங்ைளில் வாழ்ே்த மை்ைளும், 
அன்றுை்கும் இன்றுை்கும் இகடப்பட்ட ைாலத்தில் வாழ்ே்த மை்ைளும், இன்று 
வாழும் எல்லா மை்ைளும் உடன்படிை்கையால் நதவனுை்குை் ைட்டுப்பட்டவர்ைள். 

பகழய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுைள் எல்லா மை்ைளும் உடன்படிை்கையால் 
நதவனுை்குை் ைட்டுப்பட்டவர்ைள் என்று ததாடர்ே்த நபசுைின்றன. ஆதாம் மற்றும் 
நோவாவுடன் நதவன் தசய்த உடன்படிை்கைைள் "உலைளாவிய" 
உடன்படிை்கைைள் என்று அகழை்ைப்படுைின்றன, ஏதனனில் அகவ எல்லா 
மனிதர்ைளுடனும் தசய்யப்பட்டன. இகத அடுத்த பாடத்தில் பார்ப்நபாம். இே்த 
உடன்படிை்கைைள் எல்லா மை்ைளும் தங்ைள் இரை்ைம் மற்றும் தயவுள்ள 
ராஜாவுை்குை் ைடகமப்பட்டிருை்ைிறார்ைள் என்பகத கூறுைின்றன. பகழய 
ஏற்பாட்டின் எஞ்சிய பகுதிைள் முதன்கமயாை நதவன் இஸ்ரநவல் நதசத்தடன் 
தசய்த விநசஷித்த உடன்படிை்கைைளில் ைவனம் தசலுத்தைின்றன, 
தபரும்பாலும் இகவ "நதசிய" உடன்படிை்கைைள் என்று அகழை்ைப்படுைின்றன. 
ஆபிரைாம், நமாநச, தாவதீ ஆைிநயாருடன் தசய்த உடன்படிை்கைைளாலும், 
பின்னர் இஸ்ரநவலின் தீர்ை்ைதரிசிைள் முன்னறிவித்த புதிய 
உடன்படிை்கையாலும் இஸ்ரநவல் மை்ைள் நதவனுை்குை் ைட்டுப்பட்டனர். நமலும் 
இன்று ோம் அகனவரும் அநத ேிகலயில் தான் இருை்ைிநறாம். ஒவ்தவாரு 
ேபரும் ஆதாம் மற்றும் நோவாவுடன் தசய்த உடன்படிை்கைைளால் நதவனுை்குை் 
ைட்டுப்பட்டவர்ைள். இன்று சகபயானத பகழய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரநவல் 
நதசத்தடனான அவரத விநசஷித்த உடன்படிை்கைைளாலும் ைிறிஸ்தவில் 
இருை்ைிற புதிய உடன்படிை்கையினாலும் நதவனுை்குை் ைட்டுப்பட்டிருை்ைிறத. 
யாத்திராைமம் 19:6 இல், நதவன் சீனாய் மகலயில் இஸ்ரநவலுடனான தனத 
விநசஷ உடன்படிை்கை உறகவப் பற்றி இவ்வாறு நபசியத உங்ைளுை்கு 
ேிகனவிருை்கும்: 

ேீங்ைள் எனை்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் 
இருப்பர்ீைள் (யாத்திராைமம் 19:6). 

1 நபதரு 2:9 இல் அப்நபாஸ்தலனாைிய நபதரு இே்த நவத பகுதிகய 
நமற்நைாள் ைாட்டினார், ஆனால் அவர் அகத புதிய ஏற்பாட்டு சகபயில் 
பயன்படுத்தினார். அவர் இவ்வாறு கூறுைிறார்: 

ேீங்ைநளா ததரிே்ததைாள்ளப்பட்ட சே்ததியாயும், ராஜரைீமான 
ஆசாரியை்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், [நதவனுை்கு] 
தசாே்தமான ஜனமாயும் இருை்ைிறீர்ைள் (1 நபதரு 2:9). 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இங்நை, பகழய ஏற்பாட்டில் நதவன் தனத விநசஷித்த உடன்படிை்கை 
மை்ைளான இஸ்ரநவலரிடம் நபசிய வார்த்கதைகள நபதரு ைிறிஸ்தவ 
சகபயில் பயன்படுத்தினார். ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைள் இப்நபாத 
ைிறிஸ்தவில் உள்ள புதிய உடன்படிை்கையால் நதவநனாடு 
இகணே்திருப்பதால் அவர் இந்த வோர்த்யதகயள ப ை்படுத்திைோர். இத 
வரலாறு முழுவதம் இயங்கும் ஒரு ேிகலயான இகணப்பாகும். 

பகழய ஏற்பாட்கட ேம் வாழ்வில் தசயல்முகறப் படுத்தவதில் ோம் ைடை்ை 
நவண்டிய சவால்ைகள இப்நபாத ஆராய்ே்த, பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் 
ேமை்கும்உள்ள ததாடர்புைகள ஆராய்ே்நதாம், பகழய ஏற்பாட்கடப் 
பயன்படுத்தப் நபாைிநறாம் என்றால், ோம் புரிே்த தைாள்ள நவண்டிய 
முன்நனற்றங்ைளில் ேம் ைவனத்கத தசலுத்த நவண்டும். 

முன்யனற்றங்கள் 
ோம் முன்பு பார்த்தத நபால், பகழய ஏற்பாட்டின் பயன்பாடு இன்று ேம் 

வாழ்வில் பகழய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் நவதாைம ேம்பிை்கையில் 
ேடே்த பல வரலாற்று முன்நனற்றங்ைளுை்கு ைாரணமாை இருை்ை நவண்டும். 
பகழய ஏற்பாடு, புதிய ஏற்பாடு மற்றும் ேமத ைிறிஸ்தவ ேம்பிை்கை இன்று ஒநர 
மதம் மற்றும் ஒநர ேம்பிை்கைகய பிரதிேிதித்தவப்படுத்தைிறத. இருே்தாலும், 
பல்நவறு வகையான முன்நனற்றங்ைள் ேடே்தன என்பகத ோம் எப்நபாதம் 
ஒப்புை் தைாள்ள நவண்டும். 

இே்த முன்நனற்றங்ைகள விவரிை்ை பல வழிைள் உள்ளன, ஆனால் ோம் 
மூன்று முை்ைிய வகைைகள முன்னிகலப்படுத்தநவாம்: சைாப்த 
முன்நனற்றங்ைள், ைலாச்சார முன்நனற்றங்ைள் மற்றும் தனிப்பட்ட 
முன்நனற்றங்ைள். முதலாவதாை, நதவன் தம்கமயும் அவருகடய சித்தத்கதயும் 
சைாப்தங்ைள் அல்லத யுைங்ைளில் தனத மை்ைளுை்கு தவளிப்படுத்தினார். 

சகாப்  முன்யனற்றங்கள் 
நவதாைம வரலாறு என்பத ைிறிஸ்தவில் ததய்வைீமாை ேிர்ணயிை்ைப்பட்ட 

முடிகவ நோை்ைி வரலாறு ேைர்ே்தநபாத, நதவன் தம்முகடய மை்ைளுை்கு 
தன்கன தவளிப்படுத்திய விதத்தின் ேீண்ட விவரம் ஆகும். இே்த வரலாற்கற 
ஆராய்வதற்கு பல்நவறு வழிைள் உள்ளன, ஆைோல், யதவை் தைது மக்களுடை் 
வச ்த உடை்படிக்யககளுக்கு ஒத்த முக்கி  கோலங்கள் அல்லது 
சகோப்தங்களோகப் பிரிப்பயத ஒரு ப னுள்ள வழி ோகும். இே்த உடன்படிை்கை 
ைாலங்ைள் ஒவ்தவான்றிலும், நதவன் தன்கனப் பற்றி அதிைமாை 
தவளிப்படுத்தினார். எளிகமயாைச் தசான்னால், நதவன் ஆதாமுை்கு 
தவளிப்படுத்தியகத விட நோவாவுை்கு அதிைமாை தவளிப்படுத்தினார். அவர் 
நோவாவுை்கு தவளிப்படுத்தியகத விட ஆபிரைாமுை்கு அதிைமாை 
தவளிப்படுத்தினார். ஆபிரைாகம விட நமாநச அதிை தவளிப்பாட்கடப் 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

தபற்றார். நமலும் நதவன் தாவதீை்கு நமாநசகய விட அதிை தவளிப்பாட்கடை் 
தைாடுத்தார். புதிய ஏற்பாட்டு யுைத்தில், நதவன் முன்கப விட அதிைமாை 
தவளிப்படுத்தியுள்ளார். எபிதரய ேிருபத்தின் எழுத்தாளர் எபிதரயர் 1:1-2 ல் 
இே்தை் ைருத்கத வலியுறுத்தினார்: 

பூர்வைாலங்ைளில் பங்குபங்ைாைவும் வகைவகையாைவும், 
தீர்ை்ைதரிசிைள் மூலமாய்ப் பிதாை்ைளுை்குத் 
திருவுளம்பற்றின நதவன், இே்தை் ைகடசி ோட்ைளில் 
குமாரன் மூலமாய் ேமை்குத் திருவுளம்பற்றினார் (எபிதரயர் 
1:1-2). 

நவதாைம ஆசிரியர்ைகளப் நபாலநவ, ைிறிஸ்தவர்ைளும் நவதாைம 
வரலாற்கற தவவ்நவறு ைாலங்ைள் அல்லத சைாப்தங்ைளாை தவவ்நவறு 
வழிைளில் பிரித்தள்ளனர். ஆனால் தமாத்தத்தில், நவதாைம வரலாற்றில் மிைப் 
தபரிய சைாப்த வளர்ச்சி பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் இகடயில் 
ேிைழ்ே்தத என்பகத ைிறிஸ்தவர்ைள் ஒப்புை்தைாண்டுள்ளனர். இே்த சைாப்தப் 
பிரிவு இன்று நதவனுகடய வார்த்கதகய தசயல்முகறப்படுத்தவதற்கு 
முை்ைியமானத. நமலும் ஆயிரை்ைணை்ைான ஆண்டுைளாை, “பகழய ஏற்பாட்டின் 
நபாதகனைள் புதிய ஏற்பாட்டு யூைத்திற்கு எவ்வாறு தபாருே்தம்? என்ைிற 
நைள்விகய ைிறிஸ்தவர்ைள் நைட்டுள்ளனர். 

பகழய ஏற்பாடு ேமை்குப் தபாருே்தம் என்று உண்கமயான 
ைிறிஸ்தவர்ைள் சரியாை ேம்புைிறார்ைள், ஆனால் அதன் தசய்திகய ேம் 
ைாலத்தில் தசயல்முகறப்படுத்தவதற்கு அவர்ைளுை்கு தவவ்நவறு வழிைள் 
உள்ளன. ஒரு பை்ைத்தில் நவதாைம வரலாற்றின் ஒரு பகுதியான பார்கவகய 
ஊை்குவிப்பவர்ைள் உள்ளனர். இே்த ைிறிஸ்தவர்ைள் குறிப்பாை பகழய மற்றும் 
புதிய ஏற்பாட்டு ைாலங்ைளுை்கு இகடயிலான நவறுபாடுைகள 
வலியுறுத்தைின்றனர். புதிய ஏற்பாட்டில் தவளிப்பகடயாை மண்ீடும் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகழய ஏற்பாட்டு நபாதகனைகள ேவனீ 
விசுவாசிைளுை்கு மட்டுநம ோம் பயன்படுத்த நவண்டும் என்று அவர்ைள் 
ைருதைின்றனர். இல்கலதயனில், ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைளுை்கு 
பகழய ஏற்பாடு தபாருே்தாத. 

மறு பை்ைத்தில் நவதாைம ேம்பிை்கையின் தட்கடயான பார்கவகய 
ஊை்குவிை்கும் பல தீவிர ேிகலைள் உள்ளன. இே்த ைிறிஸ்தவர்ைள் பகழய 
மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு ைாலங்ைளின் ததாடர்ச்சிகய வலியுறுத்தைின்றனர். 
இந்த போர்யவ ோைது, புதி  ஏற்போடு பயழ  ஏற்போட்டு யபோதயைய  
வவளிப்பயட ோக நிரோகரிக்கோத அல்லது மோற்றி யமக்கோத வயர, 
கிறிஸ்துவுக்கு முை் வோழ்ந்தவர்கயளப் யபோல கிறிஸ்தவர்களும் அயதப் 
பிை்பற்றக் கடயமப்பட்டுள்ளைர் எை்று யபோதிக்கிறது. 

இே்த பாடத்தில், நவதாைம ேம்பிை்கையின் "வளர்ச்சி பார்கவ" என்று 
ோம் அகழப்பகத வலியுறுத்தவதன் மூலம் இே்த இரண்டு 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உச்சேிகலைகளயும் தவிர்ப்நபாம். இே்த பார்கவயின் படி, பகழய ஏற்பாடு 
அகனத்தம் புதிய ஏற்பாட்டு ைிறிஸ்தவர்ைளுை்குப் பயன்படுத்தப்பட நவண்டும். 
ஆனால் பகழய ஏற்பாட்டின் ஒவ்தவாரு பரிமாணமும் ைிறிஸ்தவில் நதவன் 
தசய்த ைிரிகயயின் ைாரணமாை வளர்ே்திருை்ைிறத என்பகதயும் ோம் 
ஒப்புை்தைாள்ள நவண்டும். அகனத்த பகழய ஏற்பாட்டு நபாதகனைளும் 
ைிறிஸ்தவர்ைளுை்கு தபாருே்தம், ஆனால் எப்நபாதம் புதிய ஏற்பாட்டின் 
தவளிச்சத்தில் தான் அத தபாருே்தம். 

பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் உள்ள ததாடர்பு 
பல விவாதங்ைளுை்கு உட்பட்டத. அத உண்கமயில் இன்றும் 
கூட ேிகறய விவாதத்திற்குரிய நைள்வியாை இருை்ைிறத. 
"படிப்படியான தவளிப்பாடு" என்று ோம் அகழை்கும் இே்த 
வளர்ச்சிகய அணுை விரும்பும் ஒரு வழி உள்ளத. நதவன் 
எல்லாவற்கறயும் ஆரம்பத்தில் தவளிப்படுத்தவில்கல. 
இகறயியல் முன்நனற்றத்தின் வரலாறும், புதிய ஏற்பாட்டு 
டன் ததாடர்புகடய பகழய ஏற்பாட்டு நபாதகனயின் 
வரலாறும், உண்கமயில் ததாடை்ைத்தில் ஒரு பகுதியாை 
தவளிப்பட்ட தவளிப்பாடும் பின்னர் புதிய ஏற்பாட்டில் 
முழுகமயாை தவளிப்பட்டதமாயுமிருை்ைிறத. சகப 
இகறயியலின் யதார்த்தத்கத எழுதவதில் இநயசு மற்றும் 
அப்நபாஸ்தலர்ைளின் நபாதகன புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு 
முழுகமயான தவளிப்பாடு ஆகும். 

— Dr. நடனியல் ஸ்தடதபன்  

ைலாத்தியர் 3:24 இல் பவுல் பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் 
இகடயிலான உறகவப் பற்றி இவ்வாறு நபசினார்: 

ேியாயப்பிரமாணம் ேம்கமை் ைிறிஸ்தவினிடத்தில் 
வழிேடத்தைிற உபாத்தியாய் இருே்தத (ைலாத்தியர் 3:24). 

இே்த வசனத்தில், "உபோத்தி ோ ்" என்ற வார்த்கத ைிநரை்ை தபயர்ச்தசால் 
paidagogos (παιδαγωγός) ஐ தமாழிதபயர்ை்ைிறத. ஒரு குழே்கத முதிர்ச்சியகடயும் 
படிை்கு அகத அறிவுறுத்தி, வழிைாட்டி ஒழுங்குபடுத்தம் ஒரு ஆசிரியர் அல்லத 
பராமரிப்பாளகர இே்த வார்த்கத குறிை்ைிறத. எனநவ, பவுல் இங்நை 
குறிப்பிட்டத நபால, பகழய ஏற்பாட்டு நபாதகனைள் ஒரு குழே்கதை்கு 
தைாடுை்ைப்பட்ட அறிவுகரைள் நபால இருே்தன, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு 
நபாதகனைள் வயதவே்த வாரிசுை்கு தைாடுை்ைப்பட்ட அறிவுறுத்தல்ைள் 
நபான்றகவ. 

"ததருவில் நபாைாநத.", "தேருப்கப ததாடாநத."நபான்ற பாடங்ைகள 
தபற்நறார்ைள் சிறு குழே்கதைளுை்கு ைற்பிப்பகத ோம் அகனவரும் அறிநவாம்.  
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பார்கவயிடவும். 

ஆனால் குழே்கதைள் தபரியவர்ைளாைிவிட்டால், ததருவில் நபாை நவண்டாம் 
அல்லத தேருப்கபத் ததாட நவண்டாம் என்று ோம் எச்சரிை்ை மாட்நடாம். 
எல்லாவற்றிற்கும் நமலாை, அவர்ைள் இப்நபாத தபரியவர்ைள். இருப்பினும், 
தபற்நறார்ைள் தங்களிை் முதிர்ந்த குழே்கதைள் தங்ைள் குழே்கத பருவ 
விதிைளின் ஞானத்கத ேிகனவில் தைாள்ள நவண்டும் என்று 
எதிர்பார்ை்ைிறார்ைள். சாகலைள் மற்றும் தேருப்பு ஆபத்தானகவ என்பகத 
முதிர்ந்தவர்ைள் ேிகனவில் கவத்த அவற்கற ைவனமாை அணுை நவண்டும் 
என்று ோம் எதிர்பார்ை்ைிநறாம். தபரியவர்ைகள சிறு குழே்கத நபால் 
ேடத்தவத முட்டாள்தனம். ஆனால் தபரியவர்ைள் தங்ைள் குழே்கதப் 
பருவத்திலிருே்த ைற்றுை்தைாண்டகத மறே்தவிடுவத முட்டாள்தனம். 

பல வழிைளில், பகழய ஏற்பாடு ஒரு குழே்கதை்கு தைாடுை்ைப்பட்ட 
விதிைகள ஒத்திருை்ைிறத. பகழய ஏற்பாட்டு இஸ்ரயவல் மை்ைள் 
முதிர்ச்சியகடயும் நபாத அவர்ைளின் ஆவிை்குரிய ேிகலை்ைாை இத 
வடிவகமை்ைப்பட்டத. புதிய ஏற்பாடு ைிறிஸ்தவில் நதவனுகடய 
தவளிப்பாட்டிற்குப் பிறகு வாழ்பவர்ைளுை்கு தைாடுை்ைப்பட்ட அறிவுறுத்தலாகும். 
புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிைளாைிய ோம், பகழய ஏற்பாட்டு ைாலத்தில் 
இருே்தவர்ைகளப் நபால் பகழய ஏற்பாட்டிற்குை் ைீழ்ப்படிே்தால், ைிறிஸ்தவின் 
முை்ைியத்தவத்கத ோம் மறுை்ைிநறாம். ஆனால் பகழய ஏற்பாட்டில் 
ைற்பிை்ைப்பட்ட ஞானத்கத ோம் ேிராைரித்தால், பகழய ஏற்பாட்டின் 
அதிைாரத்திற்கு ைிறிஸ்த தைாடுத்த ைனத்கத ோம் மறுை்ைிநறாம் என்று அர்த்தம். 
ைிறிஸ்தவின் உண்கமயான சஷீர்ைளாை, ோம் பகழய ஏற்பாட்டின் 
அதிைாரத்திற்கு அடிபணிய நவண்டும், ஆனால் யுைங்ைளின் ேிகறநவறுதல் ேம் 
மீத வே்தள்ளவர்ைளாை ோம் அவ்வாறு தசய்ய நவண்டும். 

சைாப்த முன்நனற்றங்ைளுை்கு நமலதிைமாை, பகழய ஏற்பாட்கட ேம் 
ோளில் பயன்படுத்த நவண்டுமானால், ைலாச்சார முன்நனற்றங்ைகளயும் ோம் 
ைருத்தில் தைாள்ள நவண்டும். 

கலாச்சார முன்யனற்றம் 
ோம் பகழய ஏற்பாட்கடப் படிை்கும்நபாத, பகழய ஏற்பாட்டில் 

வழங்ைப்பட்ட ைலாச்சார முகறைளுை்கும் ேமத தசாே்த உலைின் ைலாச்சார 
முகறைளுை்கும் இகடயிலான ஒற்றுகமைள் மற்றும் நவறுபாடுைகள ோம் 
ைணை்ைில் எடுத்தை்தைாள்ள நவண்டும். ேம் ோளில் உள்ள எே்த ைலாச்சார 
அம்சங்ைள் ஆபிரைாமின் ோளுை்கு இகணயாை உள்ளன? ேமத ைலாச்சாரம் 
எப்படி தாவதீின் ைலாச்சாரத்தடன் தபாருே்தைிறத? பகழய ஏற்பாட்டின் 
பண்கடய ோட்ைளில் இருே்த மனித ைலாச்சாரம் எவ்வாறு மாறிவிட்டத? 
எே்ததே்த பழை்ைவழை்ைங்ைள் மற்றும் மரபுைள் நவறுபட்டகவயாை 
இருை்ைின்றன? பகழய ஏற்பாட்கட தபாறுப்பாை ேவனீ வாழ்ை்கைை்கு ோம் 
பயன்படுத்த நவண்டுமானால், இே்தை் நைள்விைளுை்கு ோம் பதிலளிை்ை 
நவண்டும். 
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பார்கவயிடவும். 

ோம் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ைிநறாம், ோம் 
ைலாச்சாரத்திற்கும் பகழய ஏற்பாட்டின் ைலாச்சாரத்திற்கும் 
நவறு பாடுைள் இருை்ைிறகத ோம் ைாண்ைிநறாம். எனநவ, 
ோம் உண்கமயில் நவதாைம ைலாச்சாரத்கத ஆழமாை 
நதாண்டி எடுை்ை நவண்டிய அவசியம் உள்ளத, இதன் மூலம் 
ோம் நவத பகுதிகய சரியாை புரிே்த தைாள்ள முடியும். 
எனநவ, ோம் ைாரியங்ைகளச் தசய்யும் விதம் பகழய 
ஏற்பாட்டிலிருே்த மிைவும் வித்தியாசமானதாை இருை்ைிறத. 
எனநவ, பகழய ஏற்பாட்டில் நதவன் தம்முகடய மை்ைளின் 
வாழ்ை்கையில் என்ன தசய்ைிறார் என்பகதப் 
புரிே்ததைாள்ள, பகழய ஏற்பாட்டின் சூழகலயும் 
ைலாச்சாரத்கதயும் ோம் உண்கமயில் பார்ை்ை நவண்டும். 

— Dr. நடனியல் சிமாங்நைா 

ோம் சைாப்த மற்றும் ைலாச்சார முன்நனற்றங்ைகள மட்டும் ைருத்தில் 
தைாண்டால் நபாதாத, ஆனால் ேம் ோளில் பகழய ஏற்பாட்கடப் பயன்படுத்த, 
தனிப்பட்ட முன்நனற்றங்ைகளயும் ைணை்ைில் எடுத்தை்தைாள்ள நவண்டும். 

 னிப்பட்ட முன்யனற்றங்கள் 
பகழய ஏற்பாட்டின் மை்ைளுை்கும் ேமத சமைால உலைில் வாழும் 

மை்ைளுை்கும் இகடநய ைணிசமான ஒற்றுகமைள் மற்றும் ைணிசமான 
நவறுபாடுைள் உள்ளன. பகழய ஏற்பாட்டின் பண்கடய நவத பகுதிைகள 
சரியாைப் பயன்படுத்த ோம் விரும்பினால், இதநபான்ற நைள்விைகள ோம் 
நைட்ை நவண்டும்: பகழய ஏற்பாட்டில் ோம் ைாணும் வாழ்ை்கையுடன் ேமத 
தனிப்பட்ட வாழ்ை்கை எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுைிறத? சமூகத்தில் நம்முயட  
போத்திரம் எை்ை? அந்த போத்திரங்கள் பயழ  ஏற்போட்டில் உள்ள 
கதோபோத்திரங்களுடை் எவ்வோறு ஒப்பிடப்படுகிை்றை? ேமத ஆவிை்குரிய 
ேிகல என்ன? ேமத எண்ணங்ைள், தசயல்ைள் மற்றும் உணர்வுைள் பகழய 
ஏற்பாட்டு ைாலத்தில் ோம் ைாணும் மை்ைளுடன் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுைின்றன? 
பண்கடய பகழய ஏற்பாட்டு மை்ைளுை்கும் ேவனீ மை்ைளுை்கும் இகடநய உள்ள 
ஒற்றுகமைள் மற்றும் நவறுபாடுைகள ைணை்ைில் எடுத்தை்தைாள்வதன் மூலம், 
பகழய ஏற்பாட்கட ேம் ோளில் எவ்வாறு பயன்படுத்தவத என்பகத ோம் 
ேன்கு புரிே்த தைாள்ள முடியும். 
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வடீிநயாை்ைள், வழிைாட்டிைள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்ைளுை்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

முடிவுகர 
இே்த பாடத்தில், ோம் ஏன் பகழய ஏற்பாட்கட படிை்ை நவண்டும் என்ற 

நைள்விகய நைட்நடாம். ேமை்கும் இே்தப் பழங்ைால புத்தைத்திற்கும் இகடநய 
உள்ள தூரத்தின் ைாரணமாை ோம் எதிர்தைாள்ளும் சிரமங்ைகளயும் அே்த 
தூரத்திற்ைான ைாரணங்ைள் மற்றும் ோம் சே்திை்கும் தூரத்தின் வகைைகளயும் 
பார்த்நதாம். புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பாை இநயசு மற்றும் பவுலின் நபாதகனைள் 
பகழய ஏற்பாடு ோம் வாழ்வுை்கு தபாருே்தைிறத என்பகத வலுவாை 
உறுதிப்படுத்தைின்றன என்பகதயும் ோம் பார்த்நதாம். பகழய ஏற்பாட்கட ேம் 
வாழ்வில் பயன்படுத்தவநதாடு ததாடர்புகடய சவால்ைள், இகணப்புைள் 
மற்றும் முன்நனற்றங்ைகளை் ைருத்தில் தைாண்டு ோம் பின்பற்ற நவண்டிய 
போயதகளிை் எல்யலக்யகோட்யடை் குறிப்பாை தே்தள்நளாம். 

தபரும்பாலும், ைிறிஸ்தகவப் பின்பற்றுபவர்ைள் பகழய ஏற்பாட்கடப் 
பற்றி மிைை் குகறவாைநவ ததரிே்ததைாள்வதில் திருப்தி அகடைிறார்ைள், 
நமலும் புதிய ஏற்பாட்கடத் தான் நதவனுகடய வார்த்கதயாை பார்ை்ைிறார்ைள். 
புதிய ஏற்பாடு முை்ைியம் தான். ஆனால் அநத சமயம், தங்ைள் விசுவாசத்தில் 
வளர ேம்பிை்கையுள்ள ைிறிஸ்தவர்ைளுை்கு அத மட்டுநம நபாதமானதாை 
இருை்ைாத. பகழய ஏற்பாடும் அவசியம். பகழய ஏற்பாட்கடப் படிப்பத 
நவகலப்பாடு ேிகறே்த ைாரியமாகும், ஆனால் அப்படி ோம் தசய்ைிற 
அகனத்தை்கும் பகழய ஏற்பாடு தகுதியானநத. பகழய ஏற்பாடு நதவனுகடய 
வார்த்கதயாகும். ைிறிஸ்தவின் உண்கமயான சஷீர்ைளாை, ைிறிஸ்த இே்த 
நவதவாை்ைியங்ைளுை்கு தன்கன அர்ப்பணித்தகதப் நபால ோமும் ேம்கம 
அர்ப்பணிை்ை நவண்டும். ோம் அவ்வாறு தசய்யும்நபாத, பகழய ஏற்பாடு எல்லா 
இடங்ைளிலும், எல்லா ைாலங்ைளிலும் பின்பற்றுவதற்கு நதவன் ேமை்குை் 
தைாடுத்த ஒரு அற்புதமான பரிசு என்பகதை் ைண்டுபிடிப்நபாம். 
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