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பாைம் 1  

ேிசுோச கை்டுனரகள் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

முன்னுரை 
ஒரு மரத்னத ஒரு மரமாக மாற்றுேது எது? அல்லது ஒரு ேை்ீனை ேைீாக 

மாற்றுேது எது? அல்லது ஒரு மைிதனை மைிதைாக ஆக்குேது எது எை்று 
நீங்கள் எப்வபாதாேது வயாசித்திருக்கிறீர்களா? அல்லது அனத வேறு ேிதத்தில் 
சசாை்ைால், நாம் ஒரு மரத்னத மரம் எை்வறா ஒரு ேை்ீனை ேடீு எை்வறா 
அனழப்பதற்கு முை் எை்ை குணங்கள் அனேகளில் இருக்க வேண்டும்? 
இத்தனகய சிக்கலாை வகள்ேிகனளத் தாை் தத்துேோதிகள் 
ஆயிரக்கணக்காை ஆண்டுகளாக சிந்தித்து ேருகிை்றைர். கிறிஸ்தே 
இனறயியல் ஆய்னே அணுகும்வபாது இவதவபாை்ற வகள்ேினய 
எதிர்சகாள்கிவறாம். இனே எல்லாேற்றிற்கும் வமலாக, எண்ணற்ற சனபகள் 
உள்ளை, அனேகள் அனைத்துவம "கிறிஸ்தே" சனபகளாக இருந்தாலும் பல 
சனபகள் பல ேிஷயங்கனளப் பற்றி உைை்பைாமல் தாை் இருக்கிை்றை. 
எைவே, “கிறிஸ்தே இனறயியலுக்கு எந்தக் வகாை்பாடுகள் அடிப்பனையாகேும் 
இை்றியனமயாதனேகளாகேும் இருக்கிை்றை?” எை்று வகை்பது 
பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இப்வபாது, நிச்சயமாக, இந்த வகள்ேினய நாம் வகை்கும் தருணத்தில், 
இனறயியல் பற்றிய மிகக் குனறோை புரிதல் சகாண்டிருக்கிற தைிநபர்கள் 
கூை இரை்சிக்கப்பை முடியும் எை்பதில் நாம் சதளிோக இருக்க வேண்டும். 
கிறிஸ்துேிைம் நம்னம அர்ப்பணிப்பது நம்னம கிறிஸ்தேர்களாக்குேதற்கு 
வபாதுமாைதாகும். அவத சமயம், எந்தசோரு இனறயியல் அனமப்பிலும் 
ஏதோவது ஒை்யற “கிறிஸ்தே" குணமுள்ளது எை்று அனழக்கப்படுேதற்கு 
முை்ைர் பல அத்தியாேசிய வயாசனைகள் இருக்க வேண்டும் எை்று சசால்ேது 
நியாயமாைது. சனபயிை் ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளிலிருந்து, 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக இந்த அடிப்பனை நம்பிக்னககனள 
பயனுள்ள ேிதத்தில் சுருக்கமாக ேழங்கியுள்ளது. 

கிறிஸ்தேர்கள் நம்புகிறேற்றிை் நை்கு அறியப்பை்ை மற்றும் பரேலாகப் 
பயை்படுத்தப்படும் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் சுருக்கம் 
பற்றிய நமது சதாைரிை் முதல் பாைம் இதுோகும். இந்தப் பாைத்திற்கு ேிசுோசக் 
கை்டுனரகள் எை்ற தனலப்னப நாம் னேத்துள்வளாம், ஏசைை்றால் தங்கனள 
“கிறிஸ்தேர்” எை்று அனழக்கும் அனைேராலும் உறுதிப்படுத்தப்பை வேண்டிய 
அறிக்னககள் அல்லது வகாை்பாடுகளிை் சுருக்கமாக அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
ேிசுோச அறிக்னகனயப் பார்க்கப் வபாகிவறாம். சனபயிை் ஆரம்ப 
நூற்றாண்டுகளில் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக பல்வேறு 
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பார்னேயிைேும். 

ேடிேங்களில் இருந்தது. இது இலத்தீை் சமாழியில், கி. பி. 700 இல் 
தரப்படுத்தப்பை்ைது. ஒரு பிரபலமாை நேைீ ஆங்கில சமாழிப்சபயர்ப்பு 
பிை்ேருமாறு கூறுகிறது: 

சர்ேேல்லனமயுள்ள பிதானே நாை் ேிசுோசிக்கிவறை்.  
அேவர ோைத்னதயும் பூமினயயும் பனைத்தார். 
அேருனைய ஒவர குமாரனும் நம் கர்த்தருமாகிய இவயசு 
கிறிஸ்துனே ேிசுோசிக்கிவறை். 
அேர் பரிசுத்த ஆேியிைால் கர்ப்பம் தரிக்கப்பை்டு, 
கை்ைி மரியாளுக்குப் பிறந்தார். 
அேர் சபாந்தியு பிலாத்துேிை் கீழ் பாடு அனுபேித்து, 
சிலுனேயில் அனறயப்பை்டு, மரித்து, அைக்கம் சசய்யப்பை்ைார்; 
அேர் பாதாளத்தில் இறங்கிைார். 
மூை்றாம் நாள் அேர் மரணத்திலிருந்து மண்ீடும் 
உயிர்த்சதழுந்தார். 
அேர் பரத்திற்கு ஏறிைார். 
 சர்ேேல்லனமயுள்ள பிதாோகிய வதேனுனைய ேலது 
பாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். 
அங்கிருந்து அேர் ஜேீனுள்ளேர்கனளயும் 
மரித்தேர்கனளயும் நியாயந்தீர்க்க ேருோர். 
நாை் பரிசுத்த ஆேியாைேனரயும், 
பரிசுத்த கத்வதாலிக்க சனபனயயும், 
 
பரிசுத்த ோை்களிை் ஐக்கியத்னதயும், 
பாே மை்ைிப்னபயும்,  
சரரீ உயிர்த்சதழுதனலயும்,  
மற்றும் நித்திய ஜேீனையும் ேிசுோசிக்கிவறை். ஆசமை். 

ேிசுோசக் கை்டுனரகளாக அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக 
பற்றிய நம் ேிோதம் மூை்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். முதலில், ேிசுோச 
அறிக்னகயிை் ேரலாற்னறப் பற்றி வபசுவோம். இரண்ைாேதாக, அதை் 
அறிக்னககள் குறித்த பார்னேனய நாம் ேழங்குவோம். மூை்றாேதாக, அதை் 
வகாை்பாடுகளிை் இை்னறய முக்கியத்துேத்தில் கேைம் சசலுத்துவோம். 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் பிை்ைணியில் உள்ள 
ேரலாற்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

வைலாறு 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் ேரலாற்னற நாம் ஆய்ேு 

சசய்யும்வபாது, இரண்டு ேிஷயங்களில் கேைம் சசலுத்துவோம். ஒருபுறம், 
ேிசுோச அறிக்னகயிை் ேளர்ச்சினயப் பார்ப்வபாம், அதை் எழுத்தாளர் மற்றும் 
சதாகுக்கப்பை்ை வததி வபாை்றேற்னறக் கருத்தில் சகாள்வோம். மறுபுறம், 
ேிசுோச பிரமோணத்திை் வநாக்கத்னதப் பற்றிப் பார்ப்வபாம், வமலும் அனத 
உருோக்குதல் மற்றும் பயை்படுத்துதல் ஆகியேற்றிை் முக்கியத்துேம் 
எை்ைசேை்று சனப நினைத்த காரணத்னதப் பார்ப்வபாம். முதலில் ேிசுோச 
அறிக்னகயிை் ேளர்ச்சினயப் பற்றிப் பார்ப்வபாம். 

வளை்ச்சி 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக முதல் நூற்றாண்டில் 

பை்ைிரண்டு அப்வபாஸ்தலர்களால் எழுதப்பை்ைது எை்று முை்பு நம்பப்பை்டு 
கற்பிக்கப்பை்ைது. ஒே்சோரு அப்வபாஸ்தலரும் ேிசுோச அறிக்னகயிை் 
பை்ைிரண்டு தைித்துேமாை இனறயியல் கூற்றுகளில் ஒை்னற 
பங்களித்ததாகக் கூை கூறப்பை்ைது. இருப்பினும், இது நைந்தது எை்பதற்கு எந்த 
ஆதாரமும் இல்னல, அல்லது எந்த அப்வபாஸ்தலர்களும் வநரடியாக ேிசுோச 
அறிக்னகனய எழுதுேதில் ஈடுபை்ைைர் எை்பதற்கும் எந்த ஆதாரமும் இல்னல. 
அப்வபாஸ்தலர்கள் ேிசுோச அறிக்னகனய எழுதேில்னல எை்றால், யார் 
இனத எழுதிைார்கள்? 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகனய யார் எழுதியது 
எை்ற வகள்ேி எழுகிறது, ஏசைை்றால் நாை் தாை் 
எழுதிவைை் எை்று னகசயழுத்திை்ை எழுத்தாளர் யாரும் 
இல்னல. இருந்தாலும், கிறிஸ்துேுக்கு நாற்பது அல்லது 
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிை்பிருந்வத ஞாைஸ்நாைம் 
எடுக்கப்வபாகிறேர்களிைம் வகை்கப்பை்ை வகள்ேிகனளப் வபால 
இனே ஏறக்குனறய இருக்கிை்றை. ோைத்னதயும் 
பூமினயயும் சிருஷ்டித்த பிதாோகிய வதேனை நீங்கள் 
ேிசுோசிக்கிறீர்களா? எை்று ஒருேர் வகை்கப்படுோர். 
தங்களுனைய ஞாைஸ்நாை அனுபேத்னதப் பற்றிப் வபசும் 
பலர் இந்த வகள்ேிகளில் பலேற்னற குறிப்பிடுோர்கள் 
எை்பதால் இது நமக்குத் சதரியும். கி. பி. 200 இல், சைர்டுலியஸ் 
எை்பேர் பனழய வராம ேிசுோச அறிக்னக எை்று 
அனழக்கப்படுகிற ஒை்னற குறிப்பிடுகிறார், இது 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகக்கு ஒத்ததாக 
இருக்கிறது, வமலும் அேர் "நீங்கள் நம்புகிறீர்களா ...?" "நீங்கள் 
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பார்னேயிைேும். 

நம்புகிறீர்களா…?" எை்கிற ஞாைஸ்நாை வகள்ேிகளிை் 
அடிப்பனையில் அேர் குறிப்பிடுகிறார். கி. பி. 390 இல் 
ரூஃபிைஸ் எை்பேர் தாை் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகனயப் பற்றி முதலில் குறிப்பிை்ைார், வமலும் 
யூதாஸுக்குப் பதிலாக வதர்ந்சதடுக்கப்பை்ை மத்தியாஸ் உை்பை 
பை்ைிரண்டு அப்வபாஸ்தலர்களில் ஒே்சோருேரும் இந்த 
ேிசுோச அறிக்னகயில் ஒரு உறுதிசமாழினயக் சகாடுத்தைர் 
எை்று குறிப்பிடுகிறார். அந்தக் வகாை்பாை்டிற்கு உண்னமயில் 
எந்த ஆதாரமும் இல்னல, ஆைால் உண்னமயில், இந்த 
உறுதிசமாழிகள் எல்லாம் அப்வபாஸ்தலர்களால் தாை் 
உறுதிப்படுத்தப்பை்ைனே எை்பதற்கு நிச்சயமாக ஒரு 
அடிப்பனை உள்ளது. 

Dr. ஜாை் ஆஸ்ோல்ை் 

ஆரம்பகால கிறிஸ்தேர்களிை் எழுத்துக்களில், அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
ேிசுோச அறிக்னகனய ஒத்திருக்கும் அடிப்பனைக் வகாை்பாடுகளிை் பல 
பை்டியல்கள் உள்ளை. ஒருபுறம், அடிப்பனை நம்பிக்னககனள சில 
ேிபரங்களுைை் பை்டியலிை்டு ேிளக்கும் ேிசுோச ேிதிகள் உள்ளை. ேிசுோசக் 
வகாை்பாடுகள் அேற்னற உருோக்கிய சனபகளிை் நம்பிக்னககள் மற்றும் 
நனைமுனறகனள சுருக்கமாகக் காை்டுேதாக ஆரம்பகால சனப பிதாக்களிை் 
எழுத்துக்கள் குறிப்பிடுகிை்றை. எடுத்துக்காை்ைாக, ஒரிகை் ஆை் ஃபர்ஸ்ை் 
பிரிை்சிபல்ஸ் எை்கிற தைது பனைப்பிை் சதாைக்கத்தில், ஒரு ேிசுோச 
ேிதினய உள்ளைக்கியிருந்தார், மற்றும் ஐவரைியஸ் தைது புகழ்சபற்ற 
பனைப்பாை எசகய்ை்ஸ்ை் செரஸிஸ் எை்கிற புத்தகத்திை் 1, 10 ஆம் 
அத்தியாயத்தில் ஒை்னறச் வசர்த்துள்ளார். இது வபாை்ற ேிசுோச ேிதிகள் 
சனபயிை் வபாதனைகனள பாதுகாப்பதற்காகவே இருந்தை, வமலும் சனப 
ேிசுோசிகனள — குறிப்பாக அதை் தனலேர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க 
பயை்படுத்தப்பை்ைை. சபரும்பாலும், இந்த ேிதிகள் சனபக்கு சனப 
மாறுபை்ைனேகளாக இருந்தை. சபாதுோக, அனே முக்கியமாை 
வகாை்பாடுகளிை் உறுதிசமாழிகனளயும், தார்மீக வபாதனைகள் மற்றும் 
மரபுகனளயும் உள்ளைக்கியனேகளாக இருந்தை. 

மறுபுறம், சில பண்னைய உபவதசப் பை்டியல்கள் ேிசுோச 
பிரமோணங்களிை் ேடிேத்தில் உள்ளை. சனபயிை் ேிசுோச ேிதியிை் 
வகாை்பாை்டு பகுதிகனள, குறிப்பாக அதை் மிக முக்கியமாை நம்பிக்னககனள 
சுருக்கமாகக் கூறும் குறுகிய பை்டியல்கள் இனே. இனே சபரும்பாலும் 
ஞாைஸ்நாைம் வபாை்ற சைங்கு காரியங்களில் சசால்லப்பை்ைை. முதல் மற்றும் 
இரண்ைாம் நூற்றாண்டுகளில், ஒே்சோரு உள்ளூர் சனபயும் அதை் சசாந்த 
ேிசுோச அறிக்னகனயக் சகாண்டிருந்திருக்கலாம் அல்லது அடிப்பனை 
வேதாகம சத்தியத்திை் சுருக்கத்னத குறிக்கலாம். ஆைால் மூை்றாேது அல்லது 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

நாை்காம் நூற்றாண்டில், சில ேிசுோச அறிக்னககள் அதிக முக்கியத்துேம் 
சபற்றை மற்றும் பல சனபகளில் பயை்படுத்தப்பை்ைை. 

இந்த முனறயில் முக்கியமாை ஒரு பண்னைய ேிசுோச அறிக்னக 
வராமில் உள்ள சனபயிலிருந்து ேந்த அறிக்னகயாகும், இது சபரும்பாலும் 
வராம ேிசுோச அறிக்னக எை்று அனழக்கப்படுகிறது. இந்த ேிசுோச அறிக்னக 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயுைை் மிகேும் ஒத்திருக்கிறது, பல 
வேத அறிஞர்கள் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக வராமாைிய 
ேிசுோச அறிக்னகயிை் பிற்கால பதிப்பாக இருக்கலாம் எை்று நம்புகிறார்கள். 
ஆைால் அது எே்ோறு உருோைது எை்கிற உண்னம சதரியாமவலவய 
இறுதியில் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக பரேலாை 
பயை்பாை்டிற்கு ேந்தது, குறிப்பாக வமற்கத்திய சனபகளில் பயை்பாை்டிற்கு 
ேந்தது. ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில், அதை் துல்லியமாை சசாற்கள் சனபக்கு 
சனப ஓரளேு மாறுபை்ைை. ஆைால் எை்ைாம் நூற்றாண்டில் இந்த நனை 
சபாதுோக இை்று நாம் அங்கீகரித்து பயை்படுத்தும் ேடிேத்தில் 
தரப்படுத்தப்பை்ைை. 

ேிசுோச அறிக்னக ேரலாற்றில் அனைந்த இந்த ேளர்ச்சினயப் பற்றிய 
புரிதனல மைதில் சகாண்டு, அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக 
உருோைதற்கும் அதை் பயை்பாை்டிற்கும் பிை்ைால் உள்ள வநாக்கத்னத நாம் 
கேைிக்க வேண்டும். 

ந ாக்கம் 
நம் நாளில், பல கிறிஸ்தேர்கள் ேிசுோச அறிக்னகனயப் பற்றி 

சந்வதகப்படுகிறார்கள், அதற்காை காரணத்னத புரிந்துசகாள்ேது கடிைம் 
அல்ல. இருந்தாலும் ஒரு ேிசுோச அறிக்னகக்கு வேதத்னதப் வபாலவே 
அதிகாரம் உண்டு எை்று மிகச் சிலவர சேளிப்பனையாகக் கூறுகிறார்கள், சில 
ேிசுோச அறிக்னககள் வேதாகமத்திற்கு சமமாக இருந்தால் சில சமயங்களில் 
நல்ல ேிேரம் சதரிந்த கிறிஸ்தேர்கள் அனேகனள நல்ல ேிதத்தில் 
எடுத்துசகாள்கிறார்கள். ஆைால் எந்தசோரு ேிசுோச அறிக்னகயும் 
ஒருவபாதும் வகாை்பாை்டிவலா அல்லது நனைமுனறயிவலா ஒரு குறிப்பிை்ை 
நினலக்கு வமல் உயர்த்தப்பைக்கூைாது. 

நம்முனைய ேிசுோசம் மற்றும் நனைமுனற ோழ்க்னகக்கு 
ஆேியாைேரால் நமக்கு அருளப்பை்ை ஒவர தேறாத ேிதி வேதம் மை்டுவம. 
மறுபுறம், ேிசுோச அறிக்னககள் வேதத்னத நமக்கு சுருக்கமாக புரிய 
னேக்கக்கூடிய பினழயுள்ள கற்பித்தலுக்காை கருேிகள் ஆகும். நோம் 
போர்க்கவிருப்பயதப் யபோல அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக ோைது 
கிறிஸ்தேர்கள் வேதாகமத்திை் வபாதனைகனளக் கற்றுக்சகாள்ேதற்கும் 
உண்னமயாக ோழ்ேதற்கும் உதேும் ேனகயில் உருோக்கப்பை்ைது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் வநாக்கத்னத மூை்று 
படிகளில் ஆராய்வோம். முதலில், வேதத்னத உண்னமயாை வகாை்பாை்டிை் 
அசல் களஞ்சியமாக பார்ப்வபாம். இரண்ைாேதாக, சனபகளிை் பாரம்பரிய 
வபாதனைகனள வேதத்திை் உறுதிப்படுத்தல்களாகப் பார்ப்வபாம். வமலும் 
மூை்றாேதாக, அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக எை்பது சனபகளிை் 
பாரம்பரிய வேதேசை புரிதல்கனளச் சுருக்கமாகக் கூறும் வநாக்கத்னதக் 
சகாண்டிருந்தது எை்பனதப் பார்ப்வபாம். அர்ப்பணிப்புள்ள கிறிஸ்தேர்கள் 
வேதோக்கியவம நமது வகாை்பாை்டிை் அடிப்பனை எை்பனத எப்வபாதும் 
உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எை்கிற உண்னமயிை் அடிப்பனையில் நாம் 
சதாைங்கலாம். 

நவேம் 
மூை்றாம் நூற்றாண்டிை் முற்பகுதியில் எழுதப்பை்ை ஆை் பர்ஸ்ை் 

பிரிை்சிபில்ஸ் எை்கிற புத்தகத்திை் முை்னுனரயில் ஆரம்பகால சனபயிை் 
பிதாோை ஒரிகை் எழுதிை ோர்த்னதகனளக் கேைியுங்கள்: 

ேிசுோசிக்கிற அனைேரும் ... மைிதர்கனள நல்ல மற்றும் 
மகிழ்ச்சியாை ோழ்க்னகக்குத் துூண்டும் அறினே 
கிறிஸ்துேிை் சசாற்களிலிருந்தும் 
வபாதனைகளிலிருந்துவம தேிர வேறு எந்த 
மூலத்திலிருந்தும் சபறுேதில்னல. அேர் மனுேுரு எடுத்த 
வபாது வபசியனத மை்டும் நாம் அேருனைய ோர்த்னதகளாக 
எடுத்துக்சகாள்ளேில்னல ... அதற்கு முை்வப, வதேனுனைய 
ோர்த்னதயாை கிறிஸ்து வமாவசயிலும் தீர்க்கதரிசிகளிலும் 
இருந்தார் ..வமலும் ... பரவமறிய பிறகு அேர் 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் மூலம் வபசிைார். 

வேதம் அதை் எல்லா பகுதிகளிலும் கிறிஸ்துேிை் ோர்த்னத எை்றும், 
அது எல்லா உண்னமயாை உபவதசங்களுக்கும் ஆதாரம் எை்றும் ஒரிகை் 
கற்பித்தார். மூை்றாம் நூற்றாண்டிை் முற்பகுதியில் ோழ்ந்த பிஷப் 
ெிப்வபாலிை்ைஸிை் எனகய்ை்ஸ்ை் தி செரஸி ஆப் ஒை் வநாைஸ் எை்கிற 
அேரது பனைப்பிை் 9 ேது பிரிேில் உள்ள ோர்த்னதகனளக் வகளுங்கள்: 

சவகாதரவர, ஒவர வதேை் தாை் இருக்கிறார், பரிசுத்த 
வேதாகமத்திை் மூலம் நாம் அேனரப் பற்றி அறிகிவறாம், 
வேறு எந்த மூலத்திலும் இருந்து அேனரப் பற்றி நாம் அறிந்து 
சகாள்ள முடியாது. 

ஆரம்பகால சனபகள் முழு வேதாகமமும் கிறிஸ்துேிை் ோர்த்னத 
எை்றும், ேிசுோசிகளுக்கு அப்வபாஸ்தலர்களால் ேழங்கப்பை்ைது எை்றும் 
நம்பிை. இது சம்பந்தமாக, இனறயியலாளர்கள் சபரும்பாலும் வசாலா 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

ஸ்கிரிப்சரா அல்லது வேதம் மை்டுவம எை்று அனழக்கிறார்கள் எை்ற கருத்னத 
அேர்கள் உறுதிப்படுத்திைர். இந்த முை்வைாக்குதாை் வேதேசைம் எை்பது 
ேிசுோசத்திை் ஒவர பினழயில்லா ேிதி எை்றும் எந்தசோரு இனறயியல் 
சர்ச்னசயிலும் இறுதி நடுேர் எை்றும் அனழக்கப்படுேதை் காரணம் ஆகும். 

கி. பி. 370 இல் சசசரியாேிை் கண்காணியாக வதர்ந்சதடுக்கப்பை்ை 
வபசிலிை் எழுத்துக்களில் இதற்கு ஒரு சதளிோை உதாரணத்னதக் காணலாம். 
வபசில் சனபயிை் மரபுகள் அல்லது பழக்கேழக்கங்களிை் ேலுோை 
பாதுகாேலராக இருந்தார், வமலும் இந்த மரபுகனள அப்வபாஸ்தலர்களிைம் 
காணலாம் எை்று அடிக்கடி தைது நம்பிக்னகனய சேளிப்படுத்திைார். 
இருந்தாலும், இந்த மரபுகளிை் உண்னமத்தை்னம பற்றி ஒரு வகள்ேி 
எழுந்தவபாது, அேர் வேதத்னதத் தாை் இறுதி அதிகாரமாகக் வகாரிைார். 
யூஸ்ைாதியஸ் எை்னும் மருத்துேருக்கு எழுதிய கடிதம் 189 இல் வபசில் எை்பேர் 
எழுதிய ோர்த்னதகனளக் கேைியுங்கள்: 

வதேைால் அருளப்பை்ை வேதம் நமக்கு இனைவய 
தீர்மாைிக்கை்டும்; எந்தப் பக்கத்தில் வதேனுனைய 
ோர்த்னதயுைை் ஒத்துப்வபாகும் உபவதசங்கள் 
காணப்படுகிை்றைவோ, அந்த பக்கத்திற்கு ஆதரோக சத்திய 
ோக்களிக்கப்படும். 

இங்வக சில சனபகள் தங்கள் ேிசுோச ேிதியில் ஒரு ேழக்கமாை 
கருத்துக்கனளக் சகாண்டிருந்ததாக வபசில் ஒப்புக்சகாண்ைார், மற்ற சனபகள் 
வேறுேிதமாை பழக்கேழக்கங்கனளக் சகாண்டிருந்தை. எைவே, இந்த 
பிரச்சனைனயத் தீர்ப்பதற்காை மிக உயர்ந்த அதிகாரமாக அேர் வேதத்திற்கு 
வேண்டுவகாள் ேிடுத்தார். 

ஆரம்பகால சனப அதை் அனைத்து உபவதசங்களுக்கும் அடிப்பனையாக 
வேதத்னத ேலுோக நம்பியது. ஆைால் வேதத்திை் வபாதனைகனள 
சுருக்கமாக னேக்கேும் பாதுகாக்கேும் அேர்கள் சனபயிை் பாரம்பரிய 
வபாதனைகனள சார்ந்திருந்தார்கள். 

ைாைம்ைைிய நைாேரனகள் 
தை் பாரம்பரிய வபாதனைகனளப் பாதுகாக்க வேண்டியதை் 

அேசியத்னத சனப ஏை் உணர்ந்தது எை்று ஆச்சரியப்படுேது நியாயமாைவத. 
வேதாகமத்னதப் பாதுகாப்பதும், வேதத்னத தாவை வபச ேிடுேதும் 
வபாதுமாைதாக இல்னலயா? 

சரி, குறிப்பாக அப்வபாஸ்தலர்கள் கற்பித்தேற்றிற்கும் வேதம் 
கற்பிக்கும் ேிஷயங்களுக்கும் சபாருந்தாத ேிஷயங்கனள 
கற்பிக்கும் கள்ள வபாதகர்கள் இருப்பதால் சனப எை்ை 
நம்புகிறது எை்பதில் சுருக்கமாை, சதளிோை 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

அறிக்னககனள ேகுக்க வேண்டிய அேசியம் உள்ளது. 
எைவே, குறிப்பாக இந்த தேறாை வபாதனைகளுக்கு 
பதிலளிக்கும் ேிதமாக, சனப ேிசுோசிக்கிற சதளிோை 
சுருக்க அறிக்னகனய ேகுக்க வேண்டியிருந்தது. 

Dr. வக. எரிக் வதாவைஸ் 

ேிசுோசத்திை் அடிப்பனையிலாை வேதோக்கியங்கனள 
சனப சகாண்டிருந்தது, ஆைால் உண்னமயில், 
வேதோக்கியங்கள் மிக நீண்ைதாகேும், அதனுனைய 
சமாழியியல் சசழுனம ேரம்புக்குை்பை்ைதாகேும் இருந்தது. 
ஆகவே, முழு வேதாகமத்னதயும் ோசிக்காமவலவய, ஜைங்கள் 
ேிசுோசத்னத உணர்ந்துசகாள்ேதற்கும், 
புரிந்துசகாள்ேதற்கும் அடிப்பனை உபவதசங்கனள ஒற்னற 
ேிசுோச அறிக்னகயில் சுருக்கப்படுத்துேது சனபக்குச் 
சிறந்ததாக இருந்தது. 

Dr. ரியாை் காசிஸ், சமாழிப்சபயர்ப்பு 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது 
ேிவசஷித்த ேனகயில் மதிப்புமிக்கது, ஆதி சனப ேரலாற்றில் 
கூை அேசியமாைதாயிருந்தது, ஏசைை்றால் கி. பி. 397 ேனர 
எனேசயல்லாம் வதேைால் சகாடுக்கப்பை்ை புத்தகங்கள் 
எை்கிற பை்டியல் முழுனமயாைதாக இல்னல. அப்படியிருக்க, 
சனபயினுனைய அதிகாரப்பூர்ே ேிசுோசம் எை்ைோக 
இருந்தது? இது அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் 
சுருக்கமாக சகாடுக்கப்பை்டிருந்தது. ஆைால், அந்த சமயத்தில் 
நம்மிடத்தில் வேதாகமம் இருந்தது. அப்படியாைால், நமக்கு 
ஏை் ேிசுோச அறிக்னக சதாைர்ந்து வதனேப்பை்ைது? 
ஏசைை்றால், நாம் ஜைங்கனளக் கிறிஸ்தேர்களாக 
ஏற்றுக்சகாள்ேதற்கு முை்பு அேர்கள் முழு 
வேதாகமத்னதயும் புரிந்துசகாள்ள வேண்டும் எை்று வகார 
முடியாது. அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச 
அறிக்னகயாைது வேதாகமத்தினுனைய அேசியமாை 
வபாதனைகனள எளினமயாை ேழியில் சுருக்கிக்கூறுகிறது. 
வமலும் இதை் காரணமாக, இது இப்சபாழுதும்கூை, 
சதாைர்ச்சியாகப் பயை்படுத்தப்பை வேண்டும். 

Dr. பேுல் சாங், சமாழிப்சபயர்ப்பு 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

கள்ள வபாதகர்கள் சனபகளில் அவநக பிரச்சனைகனள 
உருோக்கிைார்கள். சிலர் சுேிவசஷத்தினுனைய னமய அம்சங்கனள 
மறுதலிக்கேும் சசய்தைர். இந்த சூழனல சரியாக அணுகும் ேிதமாக, 
வதேபக்தியுள்ள கிறிஸ்தேத் தனலேர்கள், வேதோக்கியங்களினுனைய 
னமயப் வபாதனைகனள சுருக்கமாக உருோக்கிைார்கள், அதைால் 
ேிசுோசத்திை் அடிப்பனை உள்ளைக்கங்கனள கிறிஸ்தேர்கள் 
அறிந்துசகாள்ோர்கள் மற்றும் உறுதிப்படுத்துோர்கள். ஒரிகை் எை்பேர் 
அேருனைய ஆை் பர்ஸ்ை் பிரிை்சிபில்ஸ் எை்ற பனைப்பிை் முகேுனரயில், இந்த 
பிரச்சினைகனள ேிேரிக்கும் ேழிகனளக் கேைிக்கேும். 

அவநகர் தாங்கள் கிறிஸ்துேிை் அபிப்பிராயங்கனள 
பற்றிக்சகாண்டிருப்பதாக எண்ணிக்சகாள்கிறார்கள் மற்றும் 
இேர்களில் சிலர் தங்களுனைய முை்வைார்களிைிை்று 
ேித்தியாசமாக எண்ணுகிறார்கள், இருப்பினும் 
சனபயினுனைய வபாதனையாைது அப்வபாஸ்தலர்கனளத் 
சதாைர்ந்து முனறயாகப் பரப்பப்பை்ைது, மற்றும் சனபகளில் 
இந்நாள்ேனரயிலும் நினலத்துநிற்கிறது, இை்றும் 
பாதுகாக்கப்பை்டு ேருகிறது, அது மை்டுவம சத்தியமாைது 
எை்று ஏற்றுக்சகாள்ளப்பைவேண்டும், இது 
அப்வபாஸ்தலர்கள் சம்பந்தப்பை்ை பாரம்பரியம் மற்றும் சனப 
சம்பந்தப்பட்ட போரம்பரி த்திலிருந்து வேறுபடுேதில்னல. 

இங்வக ஒரிகை் எை்ை கூறிைார் எை்பனதக் கேைிக்கேும். 
சனபயினுனைய வபாதனைகள் தேறில்லாதது எை்வறா அல்லது இது தாை் 
எப்சபாழுதும் பரிபூரணமாைதாக இருக்கும் எை்வறா அேர் கூறேில்னல. 
மாறாக, சனபயினுனைய வபாதனைகள் உண்னமயாைது எை்று 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பை வேண்டும் எை்று அேர் கூறிைார். ஏசைை்றால் 
அப்வபாஸ்தலர்களிைமிருந்து தை் காலகை்ைம் ேனர முனறயாகேும் 
சதாைர்ச்சியாகேும் பரப்பப்பை்டும் பாதுகாக்கப்பை்டும் ேந்தது எை்று ஓரிகை் 
கூறிைார். வேறு ேிதமாகச் சசால்ல வேண்டுசமை்றால், ஒரிகனுனைய 
நாை்களில், சனபயினுனைய வபாதனையாைது வேதோக்கியத்தில் 
சசால்லப்பை்டுள்ள கிறிஸ்துேிை் ோர்த்னதகளினுனைய துல்லியமாை 
சுருக்கம் ஆகும். வமலும் இதை் காரணமாக, ஒரிகனுனைய நாை்களில் 
சனபயாைது, உபவதசங்கனளச் வசாதித்துப் பார்ப்பதற்கு, இதனை 
“ேிசுோசத்திை் ேிதியாக” அல்லது “தரமாக” பயை்படுத்த முடிந்தது. ஆைால், 
இறுதி அதிகாரம், அந்தக் கால சனபயில் இல்லாமல் புதிய ஏற்பாை்டில் இருந்தது. 

நாம் இந்த வயாசனைனய பல இனணப்புகளாலாை சங்கிலியுைை் 
ஒப்புனமப்படுத்தி ேிளக்கலாம். ஆதி சனபயாைது, வேதோக்கியத்தில் 
காணப்படும் கிறிஸ்துேினுனைய வபாதனைகனள உறுதியாகப் பற்றிக் 
சகாண்டிருக்க ேிரும்பியது. இது கிறிஸ்துனே முதல் இனணப்பாக ஆக்கியது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

அப்வபாஸ்தலர்கள் கிறிஸ்துேுைை் வநரடியாை சதாைர்பு சகாண்டிருந்தைர், 
மற்றும் அேரால் வநரடியாகப் வபாதிக்கப்பை்டிருந்தைர். ஆகவே, அேர்களுனைய 
வபாதனைகள் இந்த சங்கிலியிை் இரண்ைாம் இனணப்பு ஆகும். அனதத் 
சதாைர்ந்து, அப்வபாஸ்தலர்கள் கிறிஸ்துனேக் குறித்த அேர்களுனைய 
ஞாைத்னத வேதோக்கியத்தில் பாதுகாத்தைர், இது வேதோக்கியத்னத இந்த 
சங்கிலியிை் மூை்றாேது இனணப்பாக உருோக்கியது. இந்த மூை்று 
இனணப்புகளும் பூரணமாைதும், தேறற்றதுமாகக் காணப்பை்ைது, 
ஏசைை்றால், பரிசுத்த ஆேியாைேரால் இது கண்காணிக்கப்பை்ைது. 

ஆைால், நாை்காேது இனணப்பாகிய, சனபயினுனைய பாரம்பரிய 
வபாதனைகள் ேித்தியாசமாைது. இந்த மரபுகளிை் பரிமாற்றம் தேறற்றது 
அல்ல; அனேகள் பினழயில்லாதது எை்று பரிசுத்த ஆேியாைேர் உத்திரோதம் 
சசய்யேில்னல. உண்னமயில், நாம் ஏற்கைவே பார்த்ததிை்படி, சில 
சனபகளினுனைய மரபுகள், மற்ற சனபகளினுனைய மரபுகளுக்கு 
முரண்பை்ைதாய் காணப்பை்ைது.    

இந்த வபாதனைகளில் சில நனைமுனறயில் சிறிய ேிஷயங்களுைை் 
சதாைர்புனையனேயாக இருந்தை — அதாேது வேதோக்கியத்தில் வநரடியாக 
கூறப்பைாத ேிஷயங்களாக இருந்தை. ஆைால் மற்ற பாரம்பரியங்கள், மூல 
அர்த்தத்னத சுருக்கமாகக் கூறிை. ேிவசஷமாக, அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகயில் பை்டியலிைப்பை்டுள்ள ேிசுோசத்திை் முக்கிய ேிதிகள் 
வபாை்றனே. 

இது னமய நம்பிக்னககளுக்கு ேரும்வபாது, சனபத் தனலேர்களால் பல 
இைங்களில், காலங்காலமாக இந்த பாரம்பரியங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பை்டு 
ேந்தை. அதுமை்டுமல்லாமல், அனேகள் வேதத்துைை் வநரடியாக வமற்வகாள் 
காை்ைப்பை்டு சரிபார்க்கப்பை முடியும். இதை் காரணமாகவே, சனபயினுனைய 
பாரம்பரியப் வபாதனைகனள, ேிசுோச ேிதிகளாக அனமப்பதில் ஒரிகை் 
உறுதியாை நம்பிக்னக சகாண்டிருந்தார். 

இருப்பினும், இந்த இனணப்பு தேறற்றது அல்ல. சனபயும், அதனுனைய 
ஆவலாசனை சனபகளும், மற்றும் கிறிஸ்தேர்களாகிய தைி நபர்களும் 
இதனைப் சபாறுத்து தேறு சசய்ேதற்கு எப்சபாழுதும் ோய்ப்பு இருந்தது. 
மூை்றாம் நூற்றாண்னைச் சார்ந்த கார்த்வதனஜ சார்ந்த ஆயராகிய னசப்ரியை் 
எை்பேர் அேருனைய பனைப்பாகிய நிருபம் 73 இல் வரானமச் சார்ந்த ஆயராகிய 
ஸ்டீபை் சகாண்டிருந்த உபவதசங்களுக்கு எதிராக எழுதிய ோர்த்னதகனளக் 
கேைிக்கேும்: 

சத்தியமாைது பரேுேனதயும், சேற்றி சபறுேனதயும் 
தடுப்பதற்கு, சிலரிைம் ஊடுருேியிருக்கும் மரபிைால் 
இயலாது; சத்தியம் இல்லாத மரபு தேறுகளிை் பழனம 
எைப்படும். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

னசப்ரியை் எை்பேருனைய கருத்து எை்ைசேை்றால், சில பழனமயாை 
கிறிஸ்தேப் பார்னேகளும், நனைமுனறகளும், அப்வபாஸ்தலர்களிைமிருந்து 
நம்மிைம் ஒப்பனைக்கப்பை்ை சத்தியத்தில் வேரூை்றப்பைேில்னல. பதிலாக, 
அனேகள் “பினழகளிை் பழனமயாக” இருந்தை – நீண்ை காலத்திற்கு 
முை்பதாக சனபக்குள் ஊடுருேிக் காணப்பை்ை பினழகள் ஆகும். உண்னமயில், 
மைிதனுனைய தேறு சசய்யும் இயல்பாகிய, இந்த பிரச்சினையாைது, சனப 
கேைமாக ேிசுோசத்தினுனைய ேிதிகனள எழுத்து ேடிேில் பதிேு சசய்ேதற்கு 
முக்கியமாைதாக உருோயிற்று. ஒரிகை் மற்றும் பிற ஆதி சனப பிதாக்கள், 
உலகசமங்கிலுமுள்ள கிறிஸ்தேர்கள் அேர்களுனைய உபவதசங்கனள 
பாரம்பரியங்களுைை் ஒப்பிை்டுப் பார்க்க ஏதுோக இருக்கும் எை்பனத 
நிச்சயப்படுத்திக்சகாள்ள, சனபயினுனைய ேிசுோச ேிதிகனள 
எழுதிைார்கள். சேே்வேறு இைங்களிலும், காலங்களிலும் காணப்படும் 
கிறிஸ்தேர்களுக்கு அேர்களுனைய தீர்ப்புகள் சதரிேிக்கப்படும் எை்பதற்காக, 
ஆவலாசனை சனபகளும் பாரம்பரிய வபாதனைகனள பதிேுசசய்தை. 

எல்லா சூழ்நினலகளிலும், சனபயினுனைய பாரம்பரியப் 
வபாதனைகனளப் பாதுகாக்க வேண்டியதை் குறிக்வகாள் எை்பது சனபயாைது 
வேதோக்கியத்திை் மூல அர்த்தத்திலிருந்து ேிலகிச் சசல்லாமல் இருப்பனத 
உறுதி சசய்ேதாக இருந்தது, அப்சபாழுதுதாை் ேிசுோசிகள் 
அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய வபாதனைகனளச் சரியாகப் 
புரிந்துசகாள்ோர்கள், அப்சபாழுதுதாை் கிறிஸ்துேினுனைய ோர்த்னதகனள 
உறுதியாகக் னகக்சகாண்டு அதை்படி ோழ்ோர்கள். 

வேதாகமம் மிகப் சபரிய புத்தகம், மற்றும் ஒரு அர்த்தத்தில் 
மட்டும் தைக்கோக யபச விடுவயத உங்களோல் அனுமதிக்க 
முடி ோது. அதற்குரிய நல்ல சுருக்கத்னத நீங்கள் ேழங்க 
வேண்டியது அேசியமாகிறது. கிறிஸ்து யார் எை்பனதக் 
குறித்த உபவதசங்களுக்கு முக்கிய சோல்கள் கூை புதிய 
ஏற்பாை்டிற்குள் காணப்படுகிறது. வமலும், அப்வபாஸ்தலர்கள் 
ேிோதம்சசய்து “இல்னல, இது தாை் சத்தியம்” எை்று 
கூறியிருப்பனத உங்களோல் காண முடியும். வமலும் அந்த 
பிரச்சினையாைது கி. பி. இரண்ைாம் நூற்றாண்டு 
ேனரயிலும் சதாைர்ந்தது. சில முக்கிய சோல்களாக, 
வேதாகமத்திை் இயல்பு மற்றும் இவயசு யார் வபாை்ற 
வகாை்பாடுகள் காணப்படுகிை்றை. அதைால், வேதாகமத்திை் 
அடிப்பனை நம்பிக்னககனள இை்னும் சிறப்பாகேும், குறுகிய 
ேடிேிலும் அேர்களால் இயை்ற ேனரயில் 
சுருக்கப்படுத்திைார்கள். வமலும் அது 
அப்வபாஸ்தலர்களுனைய ேிசுோச அறிக்னகக்கு ஒரு 
எழுச்சினயக் சகாடுத்தது. முக்கியமாை ேிஷயமாக இங்வக 
நினைேுகூற வேண்டியது எை்ைசேை்றால், அேர்கள் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

வேதாகமத்துைை் கூடுதலாக எனதயும் வசர்க்க முற்பைேில்னல, 
வேதாகமத்திை் காரியங்கனளத் சதளிேுபடுத்தேும், 
அதனுனைய அர்த்தத்னத சேளிக் சகாணரேும் 
முயை்றார்கள். 

Dr. பை்ீைர் ோக்கர் 

பரிசுத்த ஆேியாைேரிை் கிரினய எை்கிற புத்தகத்தில் கி. பி. 374 இல் 
வபசில் இே்ோறு எழுதியிருக்கிறார்: 

நம் பிதாக்கள் எை்ை சசாை்ைார்கவளா, அனதவய நாமும் 
சசால்கிவறாம் ... ஆைால், நம் பிதாக்களிை் பாரம்பரியம் 
எை்பதற்காக மை்டும் நாம் அனேகனள நம்பேில்னல; 
அனேகளிலும் வேதத்திை் உணர்ேு காணப்படுகிறது. 

இதனுனைய பாரம்பரிய வபாதனைகனளப் பாதுகாக்கும் சபாருை்டு, ஆதி 
சனபயாைது சிறிய உபவதசக் கருத்து வேறுபாடுகனளப் பற்றிப் சபரிதும் 
கேனலப்பைேில்னல எை்பனத நாம் இங்வக குறிப்பிைவேண்டும். அேர்கள் 
னமயமாைதும், அடிப்பனையாைதுமாை நம்பிக்னககள் மற்றும் சசயல்கள் மீது 
கேைம் சசலுத்தி ேந்தைர். இது அேர்களுனைய எழுத்துக்களில் அேர்கள் 
முை்னேத்த ோதங்களிலிருந்தும், அேர்கள் எழுதிய ேிசுோச ேிதிகளில் 
பை்டியலிைப்பை்டுள்ள காரியங்களிலிருந்தும் சதளிோகிறது. 

எடுத்துக்காை்ைாக, அேர்கள், கிறிஸ்துேினுனைய மைிதத்தை்னமனய 
மறுத்தேர்களாை, இவயசுேுக்கு சரரீம் இல்னல எை்று வபாதிக்கிற 
வகாை்பாை்னைப் பிை்பற்றுகிறேர்களுக்கு எதிராக எழுதிைார்கள். அேர்கள், 
பனழய ஏற்பாை்டினுனைய வதேை் தீனமயாைேர் எை்று நம்புகிறேர்களும், 
அனைத்து ேிதமாை மாம்சீக பாேங்கனளச் சசய்ேதற்கு 
உரினமபாராை்டுபேர்களுமாை ஞாைோதத்னதப் பிை்பற்றுகிறேர்களுக்கு 
எதிராக எழுதிைார்கள். வமலும் வேதோக்கியத்திை் அடிப்பனைக் 
சகாள்னககளுக்கு சோலாக ேிளங்கிய மற்ற பல கள்ள வபாதனைகளுக்கு 
எதிராக அேர்கள் எழுதிைார்கள். 

வேதோக்கியம் மற்றும் சனபயினுனைய பாரம்பரிய வபாதனைகள் பற்றி 
வபசிய ேண்ணமாக, தைிப்பை்ை ேிசுோசிகளுக்காக சனபயினுனைய 
பாரம்பரியப் வபாதனைகனள அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக 
எே்ோறு சுருக்கப்படுத்தியிருக்கிறது எை்பனதப் பார்க்க நாம் தயாராக 
உள்வளாம். 

அை்நைாஸ்ேலை்களின் விசுவாச அறிக்ரக 
வேதாகமத்திை் அடிப்பனையாை வபாதனைகனள புதிய கிறிஸ்தேர்கள் 

ேிசுோசித்தார்கள் எை்பனத உறுதிப்படுத்துேதற்காக அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

ேிசுோச அறிக்னக சபருமளேில் பயை்படுத்தப்பை்ைது எை்பனத நாம் 
பார்த்வதாம். அதிகமாக அனதப்வபாை்வற, நேைீ சனபகள் புதிய ேிசுோசிகனள 
வேத பாைங்கள் மற்றும் ேகுப்புகள் ேழியாக சஷீர்களாக மாற்றுகிை்றை, 
ேிசுோசத்திை் அடிப்பனைகளில் புதிய ேிசுோசிகனள பயிற்றுேிப்பதற்கு 
ேிசுோச அறிக்னகனய ஆதி சனப பயை்படுத்தியது. 

கி. பி. 354 முதல் 430 ேனர ோழ்ந்தேரும், ெிப்வபாேிை் பிரபலமாை 
யபரோ ரோக இருந்தேருமாை அகஸ்டிை் எை்பேர் ஞாைஸ்நாைம் 
எடுப்பதற்காக ஆயத்தமாகிக்சகாண்டிருந்த புதிய ேிசுோசிகளுக்காை 
பிரசங்கத்தில் ேிசுோச அறிக்னகயிை் முக்கியத்துேத்னதச் சுருக்கமாகச் 
சசால்லியிருந்தார். இந்த பிரசங்கத்தில், அேர் தைது சிந்னதயில் வநரடியாகக் 
சகாண்டிருந்த ேிசுோச அறிக்னகயாைது நிசியா ேிசுோச அறிக்னகயாகும், 
ஆைால் அேருனைய ோர்த்னதகள், சனபயினுனைய முந்னதய 
நூற்றாண்டுகளில் காணப்பை்ை எல்லா ேிதமாை ேிசுோச 
அறிக்னகயினுனைய வநாக்கத்னதயும் பயை்பாை்னையும் சரியாக சுருக்கிக் 
கூறுகிறது. ஞாைஸ்நாைம் எடுப்பதற்காக ஆயத்தமாகிக்சகாண்டிருந்த புதிய 
ேிசுோசிகளுக்காை பிரசங்கம் ஒை்றில்: ேிசுோச அறிக்னகனயக் குறித்து, 
அகஸ்டிை் இே்ோறு எழுதிைார்: 

நீங்கள் வகள்ேிப்படுகிற இந்த ோர்த்னதகள் வத ்வகீ 
வேதோக்கியங்களில் வமலும் கீழுமாக சிதறியிருக்கிை்றை: 
சமதுோக புரிந்து சகாள்ளும் நபர்களினுனைய 
நினைோற்றல் சிரமப்பைக்கூைாது எை்பதற்காகேும் 
ஒே்சோரு நபரும் அேர்கள் ேிசுோசிப்பனதச் சசால்லேும், 
அனத உறுதியாய்ப் பிடித்துக்சகாள்ளேும் முடியும்படிக்கும் 
அனேகள் வசர்க்கப்பை்டு ஒை்றாக சுருக்கப்பை்டிருக்கிை்றை. 

அகஸ்டிை் இங்வக சுை்டிக்காை்டியதுவபால, கிறிஸ்தேத்தினுனைய னமய 
வபாதனைகள் வேதோக்கியத்தில் இங்கும் அங்குமாக சிதறிக் 
காணப்படுகிை்றை. அதைால், ஆதி சனபகள் வேதோக்கியத்தினுனைய 
னமயப் வபாதனைகனள ேிசுோச அறிக்னககளில் சுருக்கிை. இது ஒே்சோரு 
ேிசுோசியும் — “சமதுோை” எை்று அேர் கூறிய நபர்கள் அல்லது 
எழுத்தறிேில்லாத நபர்கள் கூை — வேதோக்கியத்தினுனைய அடிப்பனை 
வபாதனைகனள நினலயாக பற்றிக்சகாள்ளேும் அதில் உறுதியாயிருக்கேும் 
முடியும் எை்பனத நிச்சயப்படுத்தியது. 

உண்னமயிவலவய, பல சனபகள் சேே்வேறு ேிசுோச அறிக்னகனயக் 
சகாண்டிருந்ததால், அேர்களுனைய நம்பிக்னகயிை் மதீு சேே்வேறு 
குனறந்தபை்ச தரங்கனளக்சகாண்டிருந்தார்கள் எை்ற ஒரு உணர்ேு அங்வக 
இருந்தது. சில சனபகளுக்கு புதிய ேிசுோசிகளிை் தரப்பிலிருந்து வபாதுமாை 
புரிதல் வதனேயில்னல, அவத வேனளயில் மற்ற சனபகள் உண்னமயாை 
ேிசுோசம் உனைய ஆைால் வமம்பை்ை இனறயியல் அறிேு இல்லாத 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

ேிசுோசிகனள ேிலக்கிைர். இதை் ேினளோக, ஒரு நபர், ஒரு ேிசுோசியாக 
சில சனபகளில் தகுதி சபற முடியும், மற்ற சனபகளில் தகுதி சபற முடியாது. 
இந்த ஏற்றத்தாழ்ேிை் சேளிச்சத்தில், தை்னை கிறிஸ்தேர்கள் எை்று 
அனழக்கும் ஒே்சோரு சனபக்கும், ஏற்றுக்சகாள்ேதற்குகந்த ஒரு ேிசுோச 
அறிக்னக வதனே எை்பனத ஆரம்பகால சனபகள் கண்டுணர்ந்தார்கள். 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது, இந்த வதனேனய 
நினறவேற்றும் சபாருை்டு முக்கியத்துேம் ோய்ந்ததாக எழும்பிற்று. இது 
கிறிஸ்தேர்கள் எை்று சசால்லிக்சகாள்கிற எல்வலாராலும் 
புரிந்துசகாள்ளப்பைக்கூடியதும், புரிந்துசகாள்ளப்பை வேண்டியதுமாை ஒரு 
குறுகிய, வநரடியாை அறிக்னகயாகும். 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் அறிக்னக எை்பது உண்னமயில் 
கிறிஸ்தேர்களிை் ேிசுோசத்தினுனைய ஒரு கனதச் சுருக்கம் 
ஆகும். வமலும் வேதாகமத்தினுனைய ஒே்சோரு 
ோர்த்னதயும் பினழயற்றதும், தேறாததுமாை வதேனுனைய 
ோர்த்னத எை்று நாம் ேிசுோசித்தாலும் கூை, 
சுேிவசஷத்தினுனைய சாராம்சம் எை்ை எை்பனத ஜைங்கள் 
புரிந்துசகாள்ளும்படியாக உதேுேதற்கு ஒரு சுருக்க உனர 
நமக்குத் வதனேயாயிருக்கிறது எை்ற உண்னமனய இது 
சுை்டிக்காை்டுகிறது. அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக 
எை்பது கிறிஸ்தே பாரம்பரியத்திை் ஆரம்பத்தில் இருந்து 
சேளிேந்து, ேிசுோசத்திை் சாராம்சம் குறித்து 
கிறிஸ்துேிை் சேளிப்பாை்டிை் அடிப்பனையில் 
அப்வபாஸ்தலர்கள் கற்பித்ததிை் சுருக்கேுனரனய 
உள்ளைக்கியதாகும். “நாை் ேிசுோசிக்கிவறை்.” அனைத்தும் 
அதிலிருந்து உருோகிறது. அதைால், இங்வக முக்கியமாை 
ேிஷயம் எை்ைசேை்றால், நாம் சுேிவசஷத்னதச் 
சசால்ேதற்குத் வதனேயாை அனைத்னதயும் சசால்ேதற்கு 
அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னக நமக்கு 
உதேுகிறது. 

Dr. ஆர். ஆல்பர்ை் வமாெ்லர், Jr. 

இப்சபாழுது நாம் அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச 
அறிக்னகயினுனைய ேரலாற்னறப் வபசிக்சகாண்வைாம், இதனுனைய 
உறுதிப்பாை்டிை் கண்வணாை்ைத்னத ேழங்குேதற்குத் தயாராக இருக்கிவறாம். 
கிறிஸ்தேர்கள் ேிசுோசிக்கிறதாை இந்த சபரிய ேனரபைம் வபாை்ற 
காரியமாைது, சனபயினுனைய ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் காணப்பை்ைதுவபால 
பயனுள்ளதாக இை்றும் காணப்படுகிறது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

கண்நணாட்டம் 
பல ேருைங்களாக, இனறயியலாளர்கள் அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய 

ேிசுோச அறிக்னகயிை் உள்ளைக்கத்னதப் பல ேழிகளில் ேிேரித்தைர். 
இந்தப் பாைத்தில், ேிசுோச கை்டுனரகளுனைய ேிசுோச அறிக்னககனள 
மூை்று பார்னேயுைை் அணுகுவோம். முதலாேது, வதேனைப் பற்றிய 
உபவதசத்னதக் குறித்து உனரயாற்றுவோம். இரண்ைாேது, சனபனயப் பற்றிப் 
வபசுவோம். மற்றும் மூை்றாேது, இரை்சிப்பு எை்னும் தனலப்பிை் கீழ் 
உனரயாற்றுவோம். அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகயில் 
வதேனைப் பற்றிய உபவதசத்துைை் துேங்குவோம். 

நேவன் 
வதேயைப் பற்றிய வகாை்பாடு நமது கிறிஸ்தே 
இனறயியலிை் அடிப்பனையிலும், நமது கிறிஸ்தே 
நம்பிக்னகயிை் அடிப்பனையிலும், நமது கிறிஸ்தே 
நனைமுனறயிை் அடிப்பனையிலும் நாம் எை்ைசேல்லாம் 
சசால்கிவறாவமா அனே அனைத்திற்கும் முழு அடிப்பனையாக 
இருக்கிறது... நாம் நம்னமயும் உலகத்னதயும் நம் 
அர்த்தத்னதயும் வநாக்கத்னதயும் எப்படி புரிந்துசகாள்கிவறாம் 
எை்பதை் அடிப்பனையில் நமக்கிருக்கிற எல்லாம் வதேை் 
யார் எை்கிற உண்னமக்வக சசல்கிறது ... ஒே்சோரு 
கிறிஸ்தே வகாை்பாடும் அது இரை்சிப்பாக இருந்தாலும், 
சனபயாக இருந்தாலும், எதிர்காலத்திை் அடிப்பனையில் 
கனைசி காரியங்களாக இருந்தாலும், இருக்கிறேரும் 
திரிவயகனுமாயுள்ள வதேைில் வேரூை்றியுள்ளை. இந்த 
ோழ்க்னகயில் நம்முனைய நம்பிக்னக முழுேதும், நாம் 
சிந்திக்கிறதாை நம்முனைய இரை்சிப்பு மற்றும் 
பாேங்களுக்காை மை்ைிப்பு அனைத்தும் இனே 
எல்லாேற்னறயும் திை்ைமிை்ைேரும், தம்முனைய சித்தத்னதயும் 
வநாக்கத்னதயும் சகாண்டுேந்தேரும், தம்முனைய திை்ைத்னத 
நினறவேற்றி முடிேுக்குக் சகாண்டுேருகிறேருமாை 
வதேனுக்குள் வேரூை்றியிருக்கிை்றை. ஆகவே, நாம் 
வதேனை யார் எை்று நினைக்கிவறாவமா அேரிைமாக 
சகலமும் சசல்கிை்றை. 

Dr. ஸ்டீபை் வஜ. சேல்லம் 
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-16- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகயில் வதேனைப் பற்றிய 
உபவதசத்திை் இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள் காணப்படுகிை்றை. முதலாேது, 
திரிவயக வதேை் எை்ற ேிசுோசத்னதச் சுற்றி இந்த ேிசுோச அறிக்னக 
கை்ைனமக்கப்பை்டிருக்கிறது. மற்றும் இரண்ைாேதாக, இது பிதா, குமாரை், 
பரிசுத்த ஆேி எை்று வதேனுனைய சேே்வேறு ஆள்த்துேத்னதக் குறித்த 
அறிக்னககனள உருோக்குகிறது. முதலாேது திரித்துேத்னதப் பற்றிப் 
பார்ப்வபாம். 

ேிைிே்துவம் 
அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னக மூை்று பிரதாை 

பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பை்டுள்ளனதயும், ஒே்சோரு பகுதியும் “நாை் 
ேிசுோசிக்கிவறை்” எை்ற அறிக்னகயுைை் முடிேனதயும் நீங்கள் 
கேைித்திருப்பர்ீகள். முதல் பகுதி பிதாோகிய வதேனைக் குறித்த 
ேிசுோசத்னதப் பற்றிப் வபசுகிறது. இரண்ைாேது பகுதி, அேருனைய குமாரனும், 
நம்முனைய கர்த்தருமாை இவயசு கிறிஸ்துனே குறித்த ேிசுோசத்னதப் 
பற்றியது. மற்றும் மூை்றாேது பகுதி, பரிசுத்த ஆேியாைேனரக் குறித்த 
ேிசுோசத்னதச் சுருக்கமாகச் சசால்கிறது, மற்றும் அேருனைய சசயல்மிக்க 
ஊழியத்னதயும் பை்டியலிடுகிறது. 

இப்சபாழுது, இவயசு கிறிஸ்துனேக் குறித்ததாை ேிதிகளுக்கு முை்பாக 
“நாை் ேிசுோசிக்கிவறை்” எை்ற ோர்த்னதனய ேிசுோச அறிக்னகயினுனைய 
எல்லா பழனமயாை பதிப்புகளும் வசர்க்கேில்னல எை்பனத நாம் சுை்டிக்காை்ை 
வேண்டும். அந்த இைத்தில், பல அறிக்னககள் சாதாரணமாக “மற்றும்” எை்ற 
ோர்த்னதனயப் பயை்படுத்துகிை்றை, இது இந்தச் சூழலுக்கு, “நாை் 
ேிசுோசிக்கிவறை்” எை்ற ோர்த்னத தரும் அவத ேலினமனயக் சகாடுக்கிறது. 
அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும், எப்படியாயினும், ேிசுோச அறிக்னகயினுனைய 
பிரிேுகள், வதேனுனைய ஆள்த்துேங்களிை்படி, சனபயால் உலகளாேிய 
முனறயில் அங்கீகரிக்கப்பை்டுள்ளது. இந்த சூத்திரம் திரித்துேமாகும். அதாேது, 
இது வதேை் ஒருேவர, அந்த வதேை் மூை்று ஆள்த்துேமுனையேர், பிதா, 
குமாரை், பரிசுத்த ஆேி எை்று அனழக்கப்படுகிறார்கள் எை்ற ேிசுோசத்னத 
அடிப்பனையாகக் சகாண்டுள்ளது. 

இவத சூத்திரத்னத நாம் மத்வதயு 28:19 பகுதியில் கண்டுசகாள்ளலாம், 
அங்வக இவயசு இந்த கை்ைனளனய சஷீர்களுக்கு ேழங்கிைார்: 

ஆனகயால், நீங்கள் புறப்பை்டுப்வபாய், சகல ஜாதிகனளயும் 
சீஷராக்கி, பிதா குமாரை் பரிசுத்த ஆேியிை் நாமத்திவல 
அேர்களுக்கு ஞாைஸ்நாைங்சகாடுங்கள் (மத்வதயு 28:19). 

இங்வக, அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகயில் 
காணப்படுேதுவபால, இந்த மூை்று நாமங்களும் ஒை்றாகேும் சமமாகேும் 
குறிப்பிைப்பை்டிருப்பது சசால்ேது எை்ைசேை்றால் பிதா, குமாரை் மற்றும் 
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-17- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

பரிசுத்த ஆேி ஆகிய மூேரும் தைித்துேமாை 
ஆள்த்துேமுனையேர்களாயிருந்தாலும், அேர்கள் ஒவர 
வதேைாயிருக்கிறார்கள். 

ஒப்புக்சகாண்ைபடி, அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச 
அறிக்னகயாைது குறிப்பாக “திரித்துேம்” எை்ற ோர்த்னதனய 
குறிப்பிைேுமில்னல அதை் ேிேரங்கனள தருேதுமில்னல. ஆைால், இந்த 
ேிசுோச அறிக்னகயிை் வநாக்கம் நாம் நம்பும் காரியங்களிை் சுருக்கமாக 
இருக்க வேண்டுவம தேிர, இது ேிசுோச அறிக்னகயினுனைய ேிரிேுனர அல்ல 
எை்பனத நினைேில் சகாள்ளுங்கள். வமலும் சனபயிை் ேழிபாை்டு 
முனறகளில் இது பயை்படுத்தப்பை்ைவபாது, வதேனுனைய இந்த மூை்று 
ஆள்த்துேங்கனளப் பற்றி இே்ேிதமாகக் குறிப்பிடுேது, திரித்துேத்திை் 
னமயக்கருத்னதக் குறிப்பதற்வக எை்று சனபயிலுள்ள ஒே்சோருேரும் 
அறிந்திருந்தார்கள். 

எல்லா கிறிஸ்தேர்களும் திரித்துேம் எை்ற ோர்த்னதயினுனைய முழு 
அர்த்தத்னதயும் புரிந்துசகாள்ளேில்னல, ஆகவே, இங்வக நாம் சகாஞ்சம் 
நிை்று இனத ேிளக்குவோம். திரித்துேம் எை்பது சபாதுோக இப்படியாகக் 
கூறப்படுகிறது: 

வதேை் மூை்று நபர்களாக, ஆைால் ஒவர 
சத்துேமுனையேராக இருக்கிறார். 

நபர் எை்று சசால்லும்வபாது, ஒரு தைித்துேமாை, சுய ேிழிப்புனைய 
ஆள்த்தை்னமயுனையேர் எை்று நாம் அர்த்தப்படுத்துகிவறாம். சத்துேம் எை்று 
சசால்லும்வபாது, வதேனுனைய அடிப்பனை இயல்பு அல்லது அேர் 
சகாண்டிருக்கிற சாரம் எை்பனத நாம் குறிப்பிடுகிவறாம். 

உண்னமயில், திரித்துேம் எை்ற கருத்தாைது மைிதர்கள் கிரகிப்பதற்கு 
மிகேும் கடிைமாை ஒரு காரியமாகும். வதேனுனைய இருப்பு மற்றும் இயல்பு 
எை்பது நம்முனைய அனுபே எல்னலக்கு மிகேும் அப்பாற்பை்ைனே அதாேது 
அேனர கற்பனை சசய்ேது நமக்கு கடிைமாைது. இருந்தாலும், திரித்துேம் 
எை்பது கிறிஸ்தேத்தினுனைய மிக முக்கியமாை தைித்துேமாை 
ேிசுோசங்களுள் ஒை்று. ஆைால் இப்படிப்பை்ைதாை சிக்கலாை உபவதசம் 
எப்படி கிறிஸ்தே இனறயியலிை் முக்கிய மூனலக்கல்லாைது? 

நல்லது, திரித்துேம் எை்பது நீங்கள் வேதாகமத்னத 
முழுனமயாை ேிதத்தில் ோசிக்கும்வபாது 
அறிந்துசகாள்ளும் ஒை்று. தங்களுனைய தைித்துேமிக்க 
ஆள்த்துேத்தில், பிதா முழுனமயாக வதேைாக இருக்கிறார், 
குமாரனும் முழுனமயாக வதேைாக இருக்கிறார், மற்றும் 
ஆேியாைேரும் முழுனமயாக வதேைாக இருக்கிறார் 
எை்பனத நீங்கள் கண்டு அறிந்துசகாள்கிறீர்கள். அதைால், 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

திரித்துேத்தினுனைய வகாை்பாடு வபாை்ற ஒை்னறக் சகாண்டு 
வேதோக்கியத்திை் வபாதனைகனள ஒை்று வசர்க்க 
வேண்டிய அேசியம் உள்ளது. 

Dr. வக. எரிக் வதாவைஸ் 

ஆகவே, திரித்துே வகாை்பாடு கிறிஸ்தே இனறயியலிை் 
மூனலக்கல்லாயிற்று, நாை் இனத முதை்னமயாைதாகக் 
கருதுகிவறை், ஏசைை்றால், இது வேதாகம வகாை்பாைாக 
இருக்கிறது. இப்சபாழுது நாம் அனத எே்ோறு 
புரிந்துசகாள்ேது எை்பதில் கேைமாக இருக்க வேண்டியது 
அேசியமாகும். ஏசைை்றால் தி-ரி-த்-து-ே-ம் எை்ற 
ோர்த்னதயாைது வேதோக்கியத்தில் இல்னல, ஆைால் 
அனதப் பற்றிய கருத்து வேதோக்கியத்தில் இருக்கிறது. 
வதேை் ஒருேவர எை்றும் வதேத்துேத்தில் உள்ள பிதாேும் 
குமாரனும் பரிசுத்த ஆேியும் வதேைாக இருக்கிறார்கள் 
எை்றும் வேதம் வபாதிக்கிறது. இது வதேை் திரிவயக 
வதேைாயிருக்கிறார் எை்பனத உறுதி சசய்கிை்றது. 

Dr. ராபர்ை் ஜி. லிஸ்ைர் 

எைவே, வதேை் ஒவர சத்துேமுனையேராயிருக்கிறார் எை்று நாம் 
சசால்லும்வபாது, வதேை் ஒருேவர எை்கிற வேதாகம சத்தியத்னத நாம் 
பாதுகாக்கிவறாம். மற்றும் மூை்று தைித்த ஆள்த்தை்னமயுனையேர்கள் 
எே்ோறு ஒவர வதேைாக இருக்கிறார்கள் எை்பனத ேிளக்குேதற்கு நாம் 
முயற்சி சசய்துசகாண்டிருக்கிவறாம். நாம் பயை்படுத்தும் சத்துேம் எை்ற 
ோர்த்னதயாைது இந்த மூை்று ஆள்தை்னமயுனையேர்களும், சபாதுோக 
ஒருேருக்சகாருேர் மற்றேர்களுைை் முற்றிலுமாக பகிர்ந்துசகாள்கிறார்கள், 
பிதானேச் சார்ந்தது எதுவோ அது குமாரனையும் சாரும் அனதப்வபாலவே அது 
ஆேியாைேனரயும் சாரும். 

வமலும் வதேை் மூை்று ஆள்த்தை்னமயுனையேராயிருக்கிறார் எை்று 
நாம் சசால்லும்வபாது, வேதாகம சத்தியமாை பிதா, குமாரை், பரிசுத்த ஆேி 
மூேரும் ஒருேருக்சகாருேர் தைித்துேமாைேர்கள் எை்பனத நாம் 
பாதுகாக்கிவறாம். அேர்கள் ஒருேருக்சகாருேர் உனரயாடுகிற, 
ஒருேனரசயாருேர் சதாைர்புசகாள்கிற, ஒருேருக்சகாருேராை 
உறேுமுனறயில் இனணக்கப்பை்ை தைித்தைி நபர்கள் ஆோர்கள். பல 
ேழிகளில், திரித்துேம் எை்ற கருத்து ஒரு சபரிய மனறசபாருள் ஆகும். 
ஆைால், இது அசாதாரணமாை நம்முனைய வதேனுனைய இயல்பிை் மீதாை 
வேதாகமத்தினுனைய பல வபாதனைகளிை் மிகத் துல்லியமாை சுருக்கமும் 
ஆகும். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

திரித்துேத்னதக் குறித்ததாை வயாசனை கிறிஸ்தே இனறயியலுக்கு பல 
காரணங்களால் முக்கியமாைது. எடுத்துக்காை்ைாக, இவயசுோைேர் வதேை், 
மற்றும் இவயசு சேறுமவை பிதாேினுனைய மாறுவேஷம் அல்ல எை்ற 
நம்முனைய ேிசுோசத்னத இது பாதுகாக்கிறது. பிதா, குமாரை் மற்றும் பரிசுத்த 
ஆேியாைேர் எை்ற மூை்று நபர்கனள நாம் ஆராதிக்கிவறாம், சஜபிக்கிவறாம் 
எை்றாலும், ஒவர வதேனை மை்டுவம ேணங்குகிவறாம் எை்பனதயும் இது 
ேிளக்குகிறது. இதற்கு அப்பால், வதேத்துேத்தில் உள்ள எல்லா நபர்களுக்கும் 
சரியாை கைத்னதக் சகாடுக்க இது நமக்கு உதேுகிறது. வமலும் இது 
வதேனுனைய எந்தசோரு ஆள்த்துேத்திை் பிரசை்ைமும், உதேியும் 
வதேனுனைய பிரசை்ைமும் உதேியுவம எை்ற ஞாைத்னதத் தந்து நம்னம 
ஆறுதல்படுத்துகிறது. உண்னமயில், திரித்துேத்தில் னேக்கிை்ற 
ேிசுோசமாைது கிறிஸ்தேத்தினுனைய மற்ற அவநக கருத்துக்களுக்கு 
அடித்தளமாகும் அதாேது ேரலாற்று கிறிஸ்தேத்னத இந்த கருத்து இல்லாமல் 
கற்பனை சசய்ேது கடிைமாைது. 

அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகயில் காணப்படுகிற 
வதேனைப் பற்றிய உபவதசத்னதப் பார்த்த ேண்ணமாக, ஒருேரிலிருந்து 
ஒருேனர வேறுபடுத்திக் காை்டும் சேே்வேறு ஆள்த்துேங்கனளப் பற்றிய 
அறிக்னககனளப் பரிசலீனை சசய்வோம். 

 ைை்கள் 
பிதானேப் சபாறுத்தேனர, ேிசுோச அறிக்னக ோைது, அேர் 

சர்ேேல்லனமயுள்ளேர் எை்ற பண்னபக் கூறுகிறது, மற்றும் அேர் 
ோைத்னதயும் பூமினயயும் உண்ைாக்கிைேர் எை்ற ேரலாற்று உண்னமனயக் 
குறிப்பிடுகிறது. 

வதேை் அேருனைய எல்னலயில்லாத ேல்லனம மற்றும் 
சர்ோதிகாரத்னதேிை அதிகமாை பண்புகனளக் சகாண்டுள்ளார், மற்றும் 
உலகத்னத உண்ைாக்கிைனத ேிை அதிகமாை ேியக்க னேக்கும் சசயல்கனள 
அேர் சசய்துள்ளார். வமலும் சில முக்கிய புரிதல்களில், பிதானேக் 
குறித்ததாை ேிசுோச அறிக்னகயினுனைய ேிரிேுனர, கிறிஸ்தேத்னத, 
சர்ோதிகாரம், சதய்ேகீ சிருஷ்டிப்பு வபாை்ற நம்பிக்னகனய சேளிப்படுத்தும் 
மற்ற மதங்களிலிருந்து ேித்தியாசப்படுத்தேில்னல. ஆைால், கிறிஸ்தேத்னத 
ஒத்துப்வபாகிை்றதாை பிதானேக் குறித்த ஒரு நபரினுனைய ேிசுோசத்னத 
சேளிப்படுத்துேதற்கு இந்த அறிக்னககள் வபாதுமாைனே எை்று ஆதி சனப 
எண்ணியது. வமலும் கிறிஸ்தேத்னத அனதச் சுற்றிலும் இருக்கும் மற்ற 
மதங்களிலிருந்து ேித்தியாசப்படுத்துேதற்கு அேர்கள் ேிசுோச 
அறிக்னகயினுனைய மற்ற அறிக்னககனளச் சார்ந்திருந்தைர்.   

உதாரணமாக, இந்த ேிசுோச அறிக்னகயாைது குமாரைாகிய இவயசு 
கிறிஸ்துனேப் பற்றிச் சசால்ேதற்கு அவநக காரியங்கள் உள்ளை. இது 
அேருனைய இயற்பண்புகனளப் பற்றி ேிேரிக்கேில்னல எை்றாலும், இது 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

அேருனைய உலக ோழ்க்னக மற்றும் ஊழியத்னதக் குறித்ததாை பல 
ேிேரங்கனளக் குறிப்பிடுகிறது — இந்த ேிேரங்கள் சனபக்கு சேளியில் 
காணப்படுகிறேர்களால் மறுக்கப்படுகிறதாய் காணப்பைலாம். 

இந்த ேிசுோச அறிக்னகயாைது இவயசுேினுனைய அேதாரம், மைிதக் 
குழந்னதயாகப் பூமிக்கு அேரது ேருனக மற்றும் உண்னமயாை மைித 
ோழ்க்னகனய ோழ்தல் வபாை்றேற்னறக் குறிப்பிடுகிறது. வமலும் இது 
அேருனைய பாடு, மரணம், அைக்கம், உயிர்த்சதழுதல் மற்றும் பரவமறுதல் பற்றிப் 
வபசுகிறது. இந்த அடிப்பனை உண்னமகனள அனேகள் சம்பேித்திருந்த 
வபாதிலும் அேிசுோசிகள் மறுதலிக்கிை்றைர் எை்று வேதோக்கியங்கள் 
சசால்கிை்றை. 

இை்றும் கூை, பல முற்வபாக்கு எண்ணம் சகாண்ை ேரலாற்றாசிரியர்கள் 
மற்றும் இனறயியலாளர்கள், பல கள்ள மதங்கள் மற்றும் தேறாை கிறிஸ்தே 
ேழிபாை்ைாளர்கள் சசய்ேதுவபால இந்த உண்னமகனள மறுக்கிை்றைர். 
உதாரணமாக, இவயசு வதேனுனைய உண்னமயாை தீர்க்கதரிசி எை்று 
இஸ்லாம் மதம் உறுதிப்படுத்துகிறது. ஆைால் அேர் ஒருவபாதும் சிலுனேயில் 
அனறயப்பைேில்னல அல்லது உயிர்த்சதழுப்பப்பைேில்னல எை்று அது 
ேலியுறுத்துகிறது, வமலும் அது அேருனைய சதய்ேகீத்தை்னமனய மறுக்கிறது. 

இறுதியாக, ேிசுோசிகளுக்கு நித்தியமாை, ஆசீர்ேதிக்கப்பை்ை 
ோழ்க்னகனய ேழங்கியும், சபால்லாதேர்கனள தண்டித்தும் கனைசி நாளில் 
இந்த மைித இைம் முழுேனதயும் நியாயம் ேிசாரிப்பேராக இவயசுேிை் 
பங்னகப் பற்றி இந்த ேிசுோச அறிக்னக குறிப்பிடுகிறது. 

கை்ைி மரியாளிை் ேயிற்றில் இவயசு உருோகும்படி பரிசுத்த 
ஆேியாைேர் சசய்தார் எை்று ஆேியாைேனரக் குறித்து இந்த ேிசுோச 
அறிக்னக சசால்கிறது. அனதேிை, இது வதேனுனைய தைித்துேமாை 
ஆள்த்துேத்னத அேருனைய இருப்பிை் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறது. 
எப்படியிருந்தாலும், மனறமுகமாக, இந்த ேிசுோச அறிக்னகயாைது பரிசுத்த 
ஆேியாைேனரச் சனபயுைனும், நமது இரை்சிப்பிை் அனுபேத்னத 
தற்சமயத்துைனும் ேருங்காலத்துைனும் இனணக்கிறது. 

இைிேரும் பாைங்களில் வதேைிை் ஒே்சோரு ஆள்த்துேங்கனளக் 
குறித்து அதிகமாக நாம் கற்றுக்சகாள்ளேிருக்கிவறாம். இதுேனரயில், ேிசுோச 
அறிக்னகயாைது, திரித்துே தத்துேத்னத உறுதிப்படுத்துேதில் மை்டும் கேைம் 
சசலுத்தேில்னல, ஆைால் கிறிஸ்தே ேிசுோசத்திை் னமயமாை 
திரித்துேத்திை் ஒே்சோரு நபனரப் பற்றிப் வபசுகிறது எை்பனதயும் நாம் 
இங்வக சுை்டிக்காை்டுவோம். இந்தக் கூற்றுகள் ேிரிோைனேயல்ல எை்றாலும், 
ேிசுோச அறிக்னகயாைது, ேரலாற்று கிறிஸ்தே ேிசுோசத்னத 
உனையேர்கள் அந்த ேிசுோசம் இல்லாதேர்களிைமிருந்து, வதேனையும் 
அேருனைய ஆள்த்துேங்கனளப் பற்றியும் வேறுபடுத்திக்காை்டுேதற்குப் 
வபாதுமாை அளேு சசால்கிறது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

இப்சபாழுது வதேனைக் குறிக்கும் இனறயியல் கூற்றுக்கனள நாம் 
குறிப்பிை்டுள்வளாம், சனபனயக் குறித்து அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னக வபசும் ேழிகனளச் சுை்டிக்காை்ை நாம் தயாராக உள்வளாம். 

சரை 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது, சனபனய இருவேறு 

சசாற்சறாைர்களால் ேிேரிக்கிறது. முதலாேது, சனபயாைது பரிசுத்தமாை 
உலகளாேிய ஒை்றாக அனழக்கப்படுகிறது. இரண்ைாேது, சனபயாைது 
பரிசுத்தோை்களிை் ஐக்கியம் எை்று ேிேரிக்கப்படுகிறது. இந்த 
சசாற்சறாைர்கள் பல்வேறு ேழிகளில் ேிளக்கப்பை்டு ேருகிறது, வமலும் 
இதனை இைிேரும் பாைங்களில் சிறப்பாை ேிேரங்களுைை் நாம் 
னகயாள்வோம். தற்வபாது, இந்த பரிசுத்தமாை உலகளாேிய சனபயாைது 
வராம கத்வதாலிக்க சனபனயக் குறிக்கேில்னல மாறாக, சனப அதை் சகல 
அங்கங்களுைை் உலகளாேிய அளேில் உள்ளனத நாம் சுை்டிக்காை்டுவோம். 

இருப்பினும், சனபனய ஒரு அனமப்பாக ேிசுோசிப்பனதப் பற்றி 
நியைப்பது பல எதிர்ப்பாளர்களுக்கு ேிசித்திரமாகத் வதாை்றலாம். ஆகவே, 
"நாை் சனபனய ... ேிசுோசிக்கிவறை்" எை்று ேிசுோச அறிக்னக 
சசால்லும்வபாது, இது நாம் நமது ேிசுோசத்னத சனபயிை் மதீு னேக்கிவறாம் 
எை்பது இதை் அர்த்தமல்ல எை்பனத ேிளக்குேதற்கு உதேியாக இருக்கும். 
மாறாக, சனப எை்பது பரிசுத்தமாைதும் பரிசுத்தமாக்கப்பை்ைதும், உலகளாேிய 
சனப எை்ற அர்த்தமுனைய கத்வதாலிக்க சனபயாகேும் இருக்கிறது எை்கிற 
நம்பிக்னகனய நாம் உறுதிப்படுத்துகிவறாம் எை்பனத இது அர்த்தப்படுத்துகிறது. 

அங்வக பரிசுத்தோை்களிை் ஐக்கி ம் அதாேது ேிசுோசிகளிை் ஐக்கியம் 
இருக்கிறது எை்பனத நாம் உறுதிப்படுத்துகிவறாம். இந்த உணர்ேுகளிை்படி 
ேரலாற்று கிறிஸ்தேம் சனபயிை் முக்கியத்துேத்னத ேலியுறுத்துகிறது. 

இந்தப் பாைத்தில், அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் 
காணப்படுகிற ேிசுோசத்னதக் குறித்ததாை ேிதிகளுக்கு னமயமாகக் 
காணப்பை்ைதாை சனபயிை் இரண்டு அம்சங்களிை் மதீு நாம் கேைம் 
சசலுத்துவோம். ஒருபுறம், சனபயில் பங்குசபறுதனலப் பற்றிப் பார்ப்வபாம். 
மறுபுறம், சனபயாைது உபவதசத்னதப் பாதுகாப்பனதயும் நாம் பரிசலீிப்வபாம். 
சனபயில் பங்குசபறுேதுைை் துேங்குவோம். 

ைங்நகற்ைு 
நாை் "பரிசுத்த....சனபனய ேிசுோசிக்கிவறை்" எை்று ேிசுோச அறிக்னக 

சசால்லும்சபாழுது, இது சனபயில் பங்வகற்பதில் உள்ள முக்கியத்துேத்னத 
ேலியுறுத்துகிறது. உண்னமயாகவே, கிறிஸ்தே சனப ேரலாற்றில், அவநக 
ஜைங்கள் வதேனை தங்கள் பிதாோகேும், இவயசுனேத் தங்கள் கர்த்தராகேும், 
ஆேியாைேனரத் தங்களுக்காகப் பரிந்து வபசுபேராகேும் சகாண்டிருக்க 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

ேிரும்பிைர், ஆைால், கூை்டிச்வசர்க்கப்பை்ை வதேனுனைய ஜைங்களாக, 
காணக்கூடிய சனபயிை் அங்கத்திைராக இருப்பதற்கு ேிரும்பேில்னல. 
எபிசரயர் 10:25 இல் நாம் ோசிக்கிறது வபால: 

சனப கூடிேருதனலச் சிலர் ேிை்டுேிடுகிறதுவபால நாமும் 
ேிை்டுேிைாமல் இருப்வபாம் (எபிசரயர் 10:25). 

முதல் நூற்றாண்டில் கூை, ேிசுோசிகள் எை்று சசால்லிசகாண்ை சிலர் 
ஆராதனைக்குரிய இைமாக, வபாதனை சசய்ேதற்குரிய மற்றும் ஐக்கியம் 
சகாள்ேதற்குரிய இைமாக, சனபயில் கூடுேனத புறக்கணிக்க ேிரும்பிைர். 
ஆைால் வேதோக்கியம் கற்பிப்பது எை்ைசேை்றால் சனபயாைது 
கிறிஸ்தேர்களுக்கு மிக முக்கியமாைதும் அேசியமாைதுமாை ஒை்றாகும். 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகனய உண்னமயாக 
பயை்படுத்தியேர்கள் இப்படியிருக்கேில்னல. இதற்கு முரணாக, இந்த ேிசுோச 
அறிக்னகயாைது குறிப்பாக சனப ஒழுங்குகளில் பயை்படுத்தப்பை்ைது. வமலும் 
ஞாைஸ்நாைம் சபற்றுக்சகாள்ள சனபக்கு ேந்தேர்களால் இது 
உறுதிப்படுத்தப்பை்ைது. அேர்கள் சனபயில் வசர்த்துக்சகாள்ளப்பை்டு ேந்தார்கள், 
கூடுனகயிவல இனணக்கப்பை்டு ேந்தார்கள். ேிசுோச அறிக்னக நாம் பிை்பற்ற 
வேண்டியதாக நமக்கு முை் னேக்கப்படும் ஒரு மாதிரி தாை். 

இை்னும்கூை, இந்த நேைீ உலகத்திவல சனபனயப் புறக்கணிக்கிற 
கிறிஸ்தேர்கள் நமக்கு எதிர்படுகிறார்கள். அேர்கள் ஒழுங்கனமக்கப்பை்ை 
மதத்னத ேிரும்பாததுதாை் ஒருவேனள இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். 
அல்லது அேர்கள் மற்ற கிறிஸ்தேர்களால் தேறாக நைத்தப்பை்டிருக்கலாம். 
அல்லது கிறிஸ்தே புத்தகங்கள் ோசிப்பதும், கிறிஸ்தே சதானலக்காை்சினயப் 
பார்ப்பதும், கிறிஸ்தே இனணயதளங்கனளப் பயை்படுத்துேதும் வபாதுமாைது 
எை்று ஒருவேனள நினைக்கலாம். 

ஆைால், கிறிஸ்தேர்கள் உண்னமயாை, சரரீம் சார்ந்த சமூகத்னத 
அனமப்பனதயும் வேதம் கற்பிக்கிறது மற்றும் இந்த சமூகமாைது ஒே்சோரு 
ேிசுோசிக்கும் தீேிர முக்கியத்துேமுனையதாக இருக்க வேண்டுசமை்றும் 
வேதம் ேலியுறுத்துகிறது. கிறிஸ்தேர்கள் ஆேிக்குரிய ஐக்கியத்னத 
ஒருேருக்சகாருேர் கிறிஸ்து மூலமாகேும் அேருனைய ஆேியாைேர் 
மூலமாகேும் சகாண்டிருக்கிவறாம் எை்பது உண்னம தாை் எை்றாலும், 
ஆேிக்குரிய ஐக்கியத்னத இது மை்டுப்படுத்தக்கூைாது. மாறாக, நம்முனைய சமூகம் 
எை்பது ஒரு குடும்பத்னதப்வபால் அல்லது அயலானரப்வபால் இருக்க வேண்டும். 
இது முகம் முகமாகப் பார்த்து ஒருேருக்சகாருேர் 
சதாைர்புசகாள்ளக்கூடியேர்களாை ஜைங்கனள உள்ளைக்கியிருக்க 
வேண்டும். 

சனபயில் பங்வகற்பதை் முக்கியத்துேத்னத மைதில் னேத்துக்சகாண்டு, 
உபவதசமாைது சனபயால் சனபயில் எப்படி பாதுகாக்கப்படுகிறது எை்பனதப் 
பார்ப்வபாம். 
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-23- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

ைாதுகாை்ைு 
முை்நாை்களிலிருந்து, சனபகளில் ேிசுோச அறிக்னகனய 
முனறயாக ஒப்புேித்தல், அறிக்னகயிடுதல் மற்றும் 
மைப்பாைம் சசய்தல் வபாை்றனே மிக மிக முக்கியமாை 
பங்னக, ேிவஷசமாக முதல் நூற்றாண்டு உலகத்னதச் சார்ந்த 
சமுதாயம் மற்றும் அதற்கு அப்பாற்பை்டு படிப்பறிேு மிக மிக 
கீழ்நினலயில் காணப்பை்ை முற்கால கிறிஸ்தேத்திற்கு 
ஆற்றியது. வமலும் மிகச் சில ஜைங்கவள வேதத்னத ோசிக்க 
முடிந்தது மற்றும் அேர்களில், மிகச் சிலருக்வக வேதாகமம் 
சசாந்தமாக இருந்தது. எைவே ஆராதனை கூை்ைத்தில் 
பகிரங்கமாக இந்த ேிசுோச அறிக்னகனய முனறயாக 
அறிக்னகயிடும் காரியமாைது மீண்டுமாக ஒரு முக்கிய 
அளேை்ீனை ேழங்குேதற்வகா அல்லது ேிசுோச ேிதி எை்று 
நாம் அளிப்பதற்வகா அல்லது வேத ோக்கியங்கனள 
எே்ோறு ஒை்றாக இனணப்பது எை்ற சரியாை 
புரிதலுக்காை முனறப்படுத்தப்பை்ை ோசிப்பிற்வகா இது 
ேழிேகுத்தது. 

Dr. வஜாைதாை் டி. சபை்ைிங்ைை் 

நாம் ஏற்கைவே சசாை்ைது வபால, ேிசுோசத்திை் ேிதிகனளப் பற்றி 
நாம் வபசும்வபாது சனபயாைது தேறினழக்காதது அல்ல. வமலும் 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது சனப வபாதிக்கும் 
எல்லாேற்னறயும் நாம் ேிசுோசிக்கும்படி நம்னம ஊக்குேிக்கேில்னல. 
மாறாக, கிறிஸ்துோைேர் அேரது சனபனய, சுேிவஷசம் மற்றும் பிற 
சத்தியங்கனளப் பாதுகாக்கேும், அதனைப் பிரசித்தப்படுத்தேும் நியமித்தார் 
எை்ற உண்னமனய இது உறுதிப்படுத்துகிறது. இவயசுேிை் சவகாதரராகிய யூதா, 
சனபயினுனைய பணினயப் பற்றி அேருனைய நிருபத்தில் ேசைங்கள் 3-4 இல் 
எழுதியுள்ள ேிதத்னதக் கேைியுங்கள்: 

பிரியமாைேர்கவள, சபாதுோை இரை்சிப்னபக்குறித்து 
உங்களுக்கு எழுதும்படி நாை் மிகேும் 
கருத்துள்ளேைாயிருக்னகயில், பரிசுத்தோை்களுக்கு 
ஒருேினச ஒப்புக்சகாடுக்கப்பை்ை ேிசுோசத்திற்காக 
வபாராைவேண்டுசமை்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துேது 
எைக்கு அேசியமாய்க் கண்ைது. ஏசைைில் நமது 
வதேனுனைய கிருனபனயக் காமேிகாரத்துக்வகதுோகப் 
புரை்டி, ஒை்றாை ஆண்ைேராகிய வதேனையும், நம்முனைய 
கர்த்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துனேயும் மறுதலிக்கிற பக்தியற்ற 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

சிலர் .... பக்கேழியாய் நனழந்திருக்கிறார்கள் (யூதா 
ேசைங்கள் 3 - 4). 

யூதாேிை்படி, ேிசுோசத்திற்காக வபாராடுேதும் கள்ள 
வபாதனைகனளயும், சசயல்பாடுகனளயும் ஊக்குேிக்கிறேர்களுக்கு எதிராக, 
தை்ைிைம் ஒப்பனைக்கப்பை்ை சத்தியங்கள் மற்றும் நம்பிக்னககனளப் பாதுகாக்க 
வேண்டியதும் சனபயிை் கனைனமகளிை் ஒரு பகுதியாகும். 

இப்சபாழுது, சனபயிை் பல்வேறு பகுதிகளில் அவநக கள்ள 
வபாதனைகள் உள்ளை எை்பனதக் குறித்து நம்மில் அவநகர் சதளிோக 
இருக்க வேண்டும். வமலும் அங்வக அவநக பாேமாை சசயல்பாடுகளும் 
காணப்படுகிை்றை. அப்படியிருந்தும்கூை, வதேை் ஒருவபாதும் சனபயினுனைய 
வேனலனய திரும்பப்சபற்றுக் சகாள்ளேில்னல, அல்லது உண்னமயாை 
உபவதசத்னதப் பாதுகாக்கும் பணினய வேறு ஏதாேசதாரு குழுவோ அல்லது 
தைிநபவரா ஏற்றுக்சகாள்ளவேண்டும் எை்று அறிேிக்கேில்னல. இை்ைமும் 
சத்தியத்னதப் பாதுகாக்க வேண்டியது சனபயினுனைய பணிவய. 

வமலும் சனபயாைது இை்ைமும் அதனுனைய பணினயச் சசய்ேதற்கு 
முயற்சித்துக்சகாண்டிருக்கிறது. சில வநரங்களில், நாம் மற்றேர்கனள ேிை 
சிறப்பாகச் சசய்கிவறாம். நம்முனைய சில இனறயியல் வேதோக்கியங்களுக்கு 
உண்னமயாக இருக்கிறது, ஆைால், மற்ற பகுதிகள் இை்னும் வமம்படுத்தப்பை 
வேண்டும், அல்லது முழுனமயாக மாற்றப்பை வேண்டும். இது எப்சபாழுதும் 
இருக்கும். ஆைால், இந்தப் பாைத்தில் நம்முனைய வநாக்கங்களுக்காக, நாம் 
குறிப்பிை ேிரும்பும் ேிஷயம் இதுதாை்: நம்மால் ேிை்டுேிை முடியாது. 
சனபகளில் உபவதசத்னதப் பாதுகாப்பதற்கு நாம் முயற்சி சசய்து சகாண்வை 
இருக்க வேண்டும். மற்றும் இந்த அனழப்னப நாம் னகேிடுவோமாைால், நாை் 
சனபனய ேிசுோசிக்கிவறை்  எை்கிற ேரலாற்றுக் கிறிஸ்தே ேிசுோசத்திை் 
னமய ேிதினய நாம் மறுதலிக்கிறேர்களாயிருப்வபாம். 

சனபக்கும் வதேனுக்கும் சதாைர்புனைய ேிசுோசத்திை் ேிதிகனளப் 
பார்த்வதாம், நம்முனைய மூை்றாேது ேனகக்கு வநராக திரும்புேதற்கு நாம் 
தயாராக உள்வளாம்: அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் 
ேழங்கப்பை்டுள்ளதாை இரை்சிப்னபக் குறித்ததாை கூற்றுகள் எை்பவத அது. 

இைட்சிை்ைு 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் கனைசிப் 
பகுதியில் இரை்சிப்னபப் பற்றி நினறய காரியங்கள் உள்ளை. 
சிலர் அனேகள் ஏை் வேறு இைத்தில் இல்லாமல், கனைசிப் 
பகுதியில் உள்ளை எை்று ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். வமலும் 
நிச்சயமாக உண்னமயில் ேிசுோச அறிக்னக நமக்குச் 
சசால்லேில்னல. ஆைால், நீங்கள் அனதப் பார்க்கும் வபாது, 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

எைக்குத் வதாை்றும் ேிதம் எை்ைசேை்றால், இரை்சிப்பிை் 
அனுபேம் திரிவயக வதேைாகிய பிதா, குமாரை் மற்றும் 
பரிசுத்த ஆேியாைேர் மூலமாகத் தாை் நமக்குள் கைந்து 
ேருகிறது எை்பனதயும் எந்தசோரு மைிதக் 
கை்ைனமப்பிலிருந்வதா அல்லது மைித அனமப்பிலிருந்வதா 
ேரேில்னல எை்பனதயும் ேிசுோச அறிக்னகயாைது 
ஸ்தாபிக்க ேிரும்புகிறது. பிதாோகிய வதேை், குமாரைாகிய 
வதேை், பரிசுத்த ஆேியாைேராகிய வதேை் யார் எை்று 
அறிந்துசகாள்ேது, நமது பாேங்கனள அறிக்னகயிை்ைால் 
நாம் இரை்சிக்கப்படுவோம் எை்ற ோக்குத்தத்தம் மற்றும் 
அனழப்னப வநாக்கி நம்னம ேழிநைத்துகிறது. எைவே, 
வதேனுைைாை நம்முனைய உறேிை் பலைாைது 
திரித்துேத்தில் வதேை் யார் எை்ற அடிப்பனையிலிருந்து 
ேந்தது எை்பனதக் காண்பிப்பதற்காகவே அந்த அறிக்னககள் 
முடிேில் சகாடுக்கப்பை்டுள்ளை எை்று நாை் நினைக்கிவறை். 

Dr. ஸ்டீே் ொர்ப்பர் 

ேிசுோச அறிக்னகயில் காணப்படுகிற கனைசி மூை்று ேிசுோச 
ேிதிகளும் இரை்சிப்பிை் அம்சங்கனளக் னகயாள்கிை்றை. ேிவஷசமாக, 
அனேகள் பாேத்திற்காை மை்ைிப்பு, சரரீத்திை் உயிர்த்சதழுதல் மற்றும் 
நித்திய ோழ்ேு ஆகியேற்னறக் குறிப்பிடுகிை்றை. பாரம்பரிய 
முனறப்படுத்தப்பை்ை இனறயியலில், உயிர்த்சதழுதலும், நித்திய ோழ்ேும், 
கனைசி காலத்னதக் குறித்த உபவதசமாகிய கனைசிக் கால இயல் எை்னும் 
தனலப்பிை் கீழ் னகயாளப்படுகிறது. ஆைால் எளினமக்காக, நாம் இரை்சிப்பு 
எை்னும் தனலப்பிை் கீழ் மை்டுவம உனரயாற்றுவோம். 

அனைத்து கிறிஸ்தேர்களும் பாேத்திற்காை மை்ைிப்பாைது இவயசு 
கிறிஸ்துேிை் பரிகாரக் கிரினய மூலமாகத்தாை் கினைக்கிறது எை்பனத 
ேிசுோசிக்கிறார்கள். நமது பாேங்கனள நாம் அறிக்னகயிை்டு, 
மைந்திரும்பிைால், வதேை் அந்த பாேங்களுக்காக நம்னம நரகத்தில் 
தண்டிக்கமாை்ைார் எை்று நாம் ேிசுோசிக்கிவறாம். வமலும் 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக சுை்டிக்காை்டுேதுவபால, 
முை்ைாை்களிலிருந்வத இது சனபயிை் நம்பிக்னகயாக இருந்து ேந்தது. 
மை்ைிக்கப்பை்ைேர்கள் அனைேரும் இவயசு கிறிஸ்து மூலமாக நித்திய 
ஜேீனைப் சபற்றுக்சகாள்ளும்படி ஆசர்ீேதிக்கப்பை்டிருக்கிறார்கள் எை்று வேத 
ோக்கியங்களும் வபாதிக்கிறது எை்பது நாம் அறிந்தவத. உதாரணமாக, 
வயாோை் 3:16-18 இந்த ோர்த்னதகளிைால் நம்னம உற்சாகப்படுத்துகிறது: 

வதேை், தம்முனைய ஒவரவபறாை குமாரனை 
ேிசுோசிக்கிறேை் எேவைா அேை் சகை்டுப்வபாகாமல் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

நித்தியஜேீனை அனையும்படிக்கு, அேனரத் தந்தருளி, 
இே்ேளோய் உலகத்தில் அை்புகூர்ந்தார்... அேனர 
ேிசுோசிக்கிறேை் ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்பைாை் 
(வயாோை் 3:16-18). 

நித்திய ஜேீை் எை்பது எல்லா ேிசுோசிகளுக்கும் உரியது. ஒரு ேிதத்தில் 
பார்க்கும்வபாது, நமது ஆத்துமாக்களுக்கு புதிய ஜேீை் சகாடுக்கப்படுகிறது 
மற்றும் அது ஒருவபாதும் மரிப்பதில்னல எை்பதால், நாம் ேிசுோசத்திற்குள் 
ேரும் தருணத்தில் தாவை இது துேங்குகிறது. 

ஆைால் ேிசுோச அறிக்னகயால் உறுதிப்படுத்தப்பை்ை நித்திய 
ஜேீனுக்குரிய இயல்புத்தை்னமயாைது சிலவநரங்களில் நேைீ 
கிறிஸ்தேர்கனள ஆச்சரியப்பை னேக்கிறது. ேிவசஷமாக, ேிசுோச அறிக்னக 
சரரீ உயிர்த்சதழுதனலப் பற்றிப் வபசுகிறது. சிலவநரங்களில், ேிசுோச 
அறிக்னகயாைது இவயசுேிை் உயிர்த்சதழுதனலப் பற்றிப் வபசுகிறது எை்று 
நினைத்து கிறிஸ்தேர்கள் தேறாக புரிந்துசகாள்கிறார்கள். ஆைால், 
அப்படியல்ல. இவயசுேினுனைய உயிர்த்சதழுதல் ேிசுோச அறிக்னகயிை் 
முற்பகுதியிவலவய “மூை்றாம் நாளில் மரித்வதாரிலிருந்து உயிர்த்சதழுந்தார்” 
எை்ற ோர்த்னதயுைை் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. இந்த ேிசுோசத்திை் ேிதியாைது 
மீண்டுமாக சசால்லப்பைேில்னல. 

மாறாக, ேிசுோச அறிக்னகயாைது மரித்தேர்களிை் உயிர்த்சதழுதனலப் 
வபசும்வபாது, சகல ஜைங்களும் நியாயத்தீர்ப்பிை் நாளிவல 
உயிர்த்சதழுோர்கள், மற்றும் அேர்கள் சரரீமற்ற ஆேிகளாக அல்லாமல் 
சரரீமுனைய சிருஷ்டிகளாக அேர்களுனைய நித்திய ேிதிகளுக்கு வநராகச் 
சசல்ோர்கள் எை்ற வேதாகம வபாதனைகனளக் குறிப்பிடுகிறது. இது 
வேதோக்கியத்திை் நினலயாை வபாதனை, மற்றும் ஆயிரக்கணக்காை 
ேருைங்களாக சனபகளில் காணப்படுகிற ேிசுோசத்திை் ஒரு ேிதியாக 
உள்ளது. வயாோை் 5:28-29 இல் இவயசு வபாதித்தது வபால: 

பிவரதக்குழிகளிலுள்ள அனைேரும் [குமாரனுனைய] 
சத்தத்னதக் வகை்குங் காலம் ேரும்; அப்சபாழுது, — 
நை்னமசசய்தேர்கள் ஜேீனை அனையும்படி 
எழுந்திருக்கிறேர்களாகேும், தீனமசசய்தேர்கள் 
ஆக்கினைனய அனையும்படி எழுந்திருக்கிறேர்களாகேும் 
புறப்படுோர்கள் (வயாோை் 5:28-29). 

ேிசுோச அறிக்னகயிை் இரை்சிப்னபப் பற்றிய கூற்றாைது 
வேதோக்கியத்தில் சதளிோக வபாதிக்கப்பை்டிருக்கிறது மற்றும் வேதாகம 
சனபகளால் எப்சபாழுதும் அரேனணக்கப்பை்டிருக்கிறது. கிறிஸ்துனேப் 
பிை்பற்றுகிவறாம் எை்று சசால்லிக்சகாள்கிை்ற பல நேைீ ஜைங்கள் இந்த 
அடிப்பனையாை வபாதனைகனள நிராகரிக்கிறார்கள். சிலர், வதேை் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

நம்முனைய பாேத்திற்காை கணக்னக னேத்திருக்கிறார் எை்பனத 
மறுக்கிறார்கள் மற்றும் மை்ைிப்பு அேசியமற்றது எை்பனத 
ேலியுறுத்துகிறார்கள். நம்முனைய சனபகளில் சில அேிசுோசிகள் இந்த 
ோழ்க்னக தாை் அனைத்தும், மற்றும் “நித்திய” ஜேீை் எை்று அனழக்கப்படும் 
எந்த ஒை்றும் நாம் பூமியில் சரரீத்துைை் ோழும் நமது வநரத்துைை் 
மை்டுப்படுத்தப்பை்டுள்ளது எை்று வபாதிக்கிறார்கள். வமலும் பலர் பரவலாகத்தில் 
நாம் சரரீமில்லாத ஆேிகளாக நித்தியத்னத சசலேிடுவோம் எை்று தேறாை 
நம்பிக்னக சகாண்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பை்ை காரணங்களுக்காக, 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் ேிசுோசத்திை் ேிதிகளாைது 
முந்னதய நூற்றாண்டுகளில் இருந்ததுவபால இை்னறய சனபகளுக்கும் மிக 
அேசியமாைதும், சபாருத்தமாைதும் ஆகும். 

சுருக்கமாக, அப்வபாஸ்தலரிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது வதேை், சனப 
மற்றும் இரை்சிப்பிற்குத் சதாைர்புனைய உபவதசங்கள் மதீு கேைம் 
சசலுத்துகிறது. இந்தத் சதாைரிை் மற்ற பாைங்களில், இந்த கருத்துக்கள் 
ஒே்சோை்னறயும் மிக ஆழமாக ஆராய்வோம். ஆைால் தற்சமயம், இதிலுள்ள 
முக்கிய ேிஷயத்னத நாம் புரிந்துசகாண்வைாம் எை்பனத நிச்சயித்துக்சகாள்ள 
ேிரும்புகிவறாம்: அதாேது நூற்றாண்டுகளாக கிறிஸ்தேத்திை் எல்னலகனள 
பயனுள்ளதாக ேகுப்பதற்கு, இந்த னகயளேு உபவதசங்கள் னமயமாகேும் 
அடிப்பனையாகேும் உள்ளை. 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகனய, ேிசுோசத்திை் 
கை்டுனரகளாக இதுேனர நாம் ேிோதித்ததில், ேிசுோச அறிக்னகயிை் 
ேரலாறு பற்றி வபசியுள்வளாம், மற்றும் அதை் இனறயியனலப் பற்றிய 
கண்வணாை்ைத்னத நாம் ேழங்கியுள்வளாம். இப்சபாழுது, நாம் நம்முனைய 
மூை்றாேது சபரிய தனலப்போை அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் 
பை்டியலிைப்பை்டுள்ள ேிசுோச கை்டுனரகளிை் சதாைர்ச்சியாை முக்கியத்துேம் 
எை்பதற்கு கைந்து சசல்ல தயாராக உள்வளாம். 

முக்கியே்துவம் 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் காணப்படுகிை்ற உபவதசக் 

கூற்றுகளிை் முக்கியத்துேத்திை் மூை்று அம்சங்கனள நாம் 
குறிப்பிடுகிை்வறாம். முதலாேது, இந்த வபாதனைகள் பிற கிறிஸ்தே 
இனறயியலுக்கு அஸ்திபோரம் வபாை்றது எை்று நாம் ேிளக்கமளிக்கிை்வறாம். 
இரண்ைாேது, சனபகளிை் ேழியாக இந்த வபாதனைகளிை் உலகளாேிய 
உறுதிப்படுத்தனலப் பற்றி நாம் வபச இருக்கிை்வறாம். வமலும் மூை்றாேதாக, 
இந்த ேிசுோச ேிதிகளிை் ஒருங்கினணந்த இயல்பு பற்றி நாம் வபச 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

இருக்கிை்வறாம். அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் காணப்படுகிற 
அடிப்பனைத் தை்னமகனள ஆராய்ச்சி சசய்ேதிலிருந்து துேங்குவோம். 

அடிை்ைரட காைியங்கள் 
சபரிய கை்டிைங்கள் திைமாை அஸ்திபோரம் உனையதாய் இருக்க வேண்டும் 

எை்ற கருத்து அவநக ஜைங்களுக்கு பழக்கமாைது. அஸ்திபோரம் தாை் 
கை்டிைத்திை் மீதியுள்ள பகுதி உருோக்கப்படுேதற்கு அடிப்பனையாைது. இது 
தாை் அந்த கை்டிைத்னத ஒரு இைத்தில் உறுதியாக பிடித்து னேத்திருக்கிறதாை 
நங்கூரம், மற்றும் அந்த முழு அனமப்புக்கு பலத்னதயும், நினலத்தை்னமனயயும் 
ேழங்குகிறது. 

எவபசியர் 2:19-21 இல், அப்வபாஸ்தலர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் மதீு ஒரு 
கை்டிைமாக அஸ்திபாரம்வபாைப்பை்டிருக்கிறீர்கள் எை்று பேுல் சனபனயப் பற்றிப் 
வபசியிருக்கிறார். அேருனைய ோர்த்னதனய கேைியுங்கள்: 

நீங்கள் ... அப்வபாஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் எை்பேர்களுனைய 
அஸ்திபாரத்திை்வமல் கை்ைப்பை்ைேர்களுமாயிருக்கிறீர்கள், 
அதற்கு இவயசுகிறிஸ்து தாவம மூனலக்கல்லாயிருக்கிறார். 
அேர்வமல் மாளினக முழுேதும் இனசோய் இனணக்கப்பை்டு, 
கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது (எவபசியர் 
2:19-21). 

திைமாை, உண்னமயாை அஸ்திபாரம் இல்லாமல், சனபயாைது 
வதேனை கைப்படுத்தும் ேிதத்தில் கை்ைப்பை முடியாது. 

வமலும் இனதப் வபாை்வற, வதேனைக் கைப்படுத்தேும் அேருனைய 
ஜைங்களுக்குப் பயை்பைேும் வேண்டுசமை்றால், கிறிஸ்தே இனறயியலாைது 
உண்னமயாை உபவதசங்கள் மற்றும் சகாள்னககள் மதீு அஸ்திபாரம் 
வபாைப்பைவேண்டும். இவயசு சனபக்கு மூனலக்கல்லாய் இருப்பது வபால, 
அேருனைய வபாதனைகளாைது இனறயியலுக்கு மூனலக்கல்லாய் 
இருக்கிறது. வமலும் கிறிஸ்துனே இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துேதிை் 
மூலமாக அப்வபாஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் சனபயினுனைய 
அஸ்திபாரமாைது வபால, அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது 
இனறயியலுக்கு அஸ்திபாரமாகிறது ஏசைை்றால் இது வேதோக்கியத்தில் 
பதிேுசசய்யப்பை்டுள்ளதாை அப்வபாஸ்தலர்களிை் வபாதனைகனள நமக்கு 
அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக பற்றிய அழகாை 
ேிஷயம் எை்ைசேை்றால், இை்னறய நாளில் நம்மிைம் 
காணப்படுகிை்ற சேே்வேறு பிரிேுகனளயுனைய அனைத்து 
கிறிஸ்தேர்களும் கண்டிப்பாக உறுதி சசய்யப்பை வேண்டிய 
அடிப்பனை கிறிஸ்தே உபவதசங்கனள இது சுருக்கமாகத் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

தருகிறது. வதேை் யார், கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்து யார், 
ஆேியாைேரிை் கிரினய எை்ை மற்றும் இரை்சிப்னபப் 
பற்றிய உபவதசத்தில் இந்த கிரினய எே்ோறு 
சேளிப்படுகிறது, சனப, இறுதி நியாயத்தீர்ப்னப 
வநாக்கியதாை காரியங்கள் மற்றும் கர்த்தராகிய இவயசு 
கிறிஸ்துேினுனைய இரண்ைாம் ேருனக வபாை்றனே. இந்த 
அேசியமாை, திறேுவகால் வபாை்றதாை கிறிஸ்தே 
உபவதசங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் உண்னமயாை கிறிஸ்தே 
ேிசுோசம் சகாள்ள முடியாது. 

Dr. ஸ்டீபை் வஜ. சேல்லம் 

நாம் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் அடிப்பனை 
இயல்புகனள இரண்டு பகுதிகளில் பார்ப்வபாம். முதலாேது, மற்ற 
உபவதசங்கனளத் தீர்மாைிக்கக்கூடிய ஒரு தரத்னத இது எே்ோறு ேழங்குகிறது 
எை்பனதப் பார்ப்வபாம். வமலும் இரண்ைாேதாக, மற்ற உண்னமயாை 
உபவதசங்கள் கை்ைப்படுேதற்கு தர்க்கரதீியாை அடிப்பனையாக இது சசயல்படும் 
ேிதத்னதப் பற்றிப் வபசுவோம். ஒரு இனறயியல் தரமாக அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
ேிசுோச அறிக்னக எை்பதுைை் துேங்குவோம். 

ேைம் 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக ஒரு உபவதசத் தரமாகச் 

சசயல்படுகிறது, ஏசைை்றால், கிறிஸ்தேத்தினுனைய மிக முக்கியமாை பல 
சபரிய கருத்துக்கனள இது ேழங்குகிறது. இந்த கருத்துக்கள் 
வேதோக்கியத்தில் மிகத் சதளிோக வபாதிக்கப்பை்டிருக்கிறது அதாேது 
அனேகள் எல்வலாராலும் அங்கீகரிக்கப்பைேும், அரேனணக்கப்பைேும் 
வேண்டும். இந்த பாைத்திை் முற்பகுதியில் நாம் சசாை்ைதுவபால, இந்த 
வபாதனைகளாைது கிறிஸ்தேத்திற்கு அேசியமாைது. இதை் ேினளோக, 
நாம் அரேனணக்கிை்ற மற்ற ஒே்சோரு உபவதசங்களும் இந்த 
வபாதனைகளுைை் ஒத்துப்வபாேதாக இருக்க வேண்டும். இந்த அேசியமாை 
வபாதனைகளுக்கு முரண்படுகிற எந்தசோரு கருத்னதயும் நம்மால் 
ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாது. 

நீங்கள் எப்சபாழுதாேது பகடினயப் பார்த்ததுண்ைா? பகடி எை்பது ஒரு 
சசயனல நிகழ்த்திக் காை்டும் கனலஞர் அதாேது அேர் வபசிைாலும், வபசாதது 
வபாை்ற ஒரு மாயத் வதாற்றத்னத உருோக்கக்கூடியேர். பகடிகள் சபரும்பாலும் 
னகப்பானே வபாை்ற சபாம்னமகனள னேத்து நிகழ்ச்சி நைத்துோர்கள், 
அதாேது அந்த சபாம்னம அந்த பகடியுைை் உனரயாடுேது வபாை்ற காை்சினய 
உருோக்குகிறது. ஒரு திறனமமிக்க கனலஞர் அந்த னகப்பானே உயிருைை் 
இருப்பனதப் வபாை்ற ஒரு வதாற்றத்னத உருோக்கிேிடுோர். ஆைால் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

எப்படிப்பை்ைதாை மைனதத்சதாடும் நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும், உண்னமயில் 
அந்த கனலஞர் தாை் வபசிக்சகாண்டிருக்கிறார், அந்த னகப்பானேயல்ல 
எை்பது நமக்குத் சதரியும். ஏை்? 

நை்று, இதை் பதில் மிகேும் எளிதாைது. னகப்பானேகள் எை்பது 
உயிரற்ற சபாருள் எை்பனத நாம் அறிவோம், மற்றும் உண்னமயில் 
அனேகளால் வபச முடியாது. எைவே, வபசுேனதப் வபாலத் வதாற்றமளிக்கும் 
ஒரு னகப்பானேனய நாம் கேைிக்கும்வபாது, நம்முனைய அனுபேத்னத 
உண்னம எை்று நமக்குத் சதரிந்தேற்றிை் அடிப்பனையில் தீர்மாைிக்கிவறாம். 
ஆகவே, அந்த சபாம்னமகள் எே்ேளேு தாை் வபசுேதுவபாை்று 
வதாை்றிைாலும், நம்முனைய தரமாைது, அந்த வதாற்றம் ஒரு மானய எை்பனத 
நமக்கு சசால்லிேிடுகிறது. அதைால் நாம் அனத நம்புேதற்கு மறுக்கிவறாம். 
அந்த னகப்ப்பானேயாைது எே்ோறு உயிருள்ளனதப்வபால் 
வதாற்றமளிக்கிறது மற்றும் அதை் மைதிலுள்ளனத வபசுகிறது எை்பனத 
நம்மால் ேிளக்க இயலாமல் இருக்கலாம். ஆைால், அங்வக, நம்முனைய 
தரத்துைை் இணக்கமாைதாக இருக்கக்கூடிய தர்க்கரதீியாை ேிளக்கம் இருக்க 
வேண்டும் எை்பது நமக்குத் சதரியும். 

இனதப் வபாலவே, நாம் உறுதியாகப் பிடித்துக்சகாண்டிருக்கிற அதாேது 
அேற்னற நாம் ஒருவபாதும் மாற்றுேதில்னல எை்கிறதாை அந்த னமய 
ேிசுோசத்னத அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக சுருக்கி கூறுகிறது. 
வேதாகமமாைது, அதனுனைய கருத்துகளில் மிகத் சதளிோக உள்ளது 
எை்பனத நாம் ேிசுோசிக்கிவறாம், மற்றும் அனேகள் மிகேும் முக்கியமாைனே, 
அதாேது அதை் மதீு நாம் சமரசம் சசய்துசகாள்ள முடியாது. ஆகவே, மற்ற 
ஜைங்கள் இயதக் குறித்து எப்படிப்பை்ை பார்னேகனள ேழங்கிைாலும், 
வேதத்தினுனைய இந்த னமயப் வபாதனைகளுைை் சபாருந்தாத 
எந்தசோை்னறயும் நாம் ேிசுோசிப்பதற்கு மறுத்துேிடுகிவறாம். 

நமது மைனத மாற்றக்கூடியதாை தீய இனறயியனல, கள்ள வபாதகர்கள் 
நமக்கு ேழங்கும் சமயத்தில், நாம் வேதோக்கியத்திற்கு 
உண்னமயுள்ளேர்களாக நினலத்திருப்பதற்கு ேிசுோச அறிக்னகயாைது ஒரு 
தரமாக நமக்கு உதேுகிறது. நம்மில் அவநகர் அேர்களுனைய ோதங்களில் 
சிறந்து ேிளங்கக்கூடிய ஜைங்கனளச் சந்தித்திருப்வபாம். மற்றும் அேர்கள் 
தைிநபர்களாக நிர்பந்திக்கக்கூடியேர்களாகக் காணப்படுேர், அதாேது 
அனேகள் — சபாய்யாைதாகவோ, தேறாைதாகவோ இருந்தாலும் கூை நாம் 
அேர்கள் சசால்லும் அவநக காரியங்கனள ேிசுோசிக்கும்படியாை ஆர்ேத்னத 
உருோக்கிேிடுோர்கள். ஆகவே, வேதோக்கியத்திை் வபாதனைகள் மீது 
நம்னம நங்கூரம் பாய்ச்சுேதற்குரிய அேசியமாை ேிசுோசங்களைங்கிய சிறிய 
பை்டியனல நாம் சகாண்டிருப்பதற்கு இது உதேுகிறது. அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
ேிசுோச அறிக்னக இப்படிப்பை்ை நங்கூரத்னதத் தருகிறது. 

உதாரணமாக, முந்னதய நூற்றாண்டு சனபயாைது அதனுனைய 
ோழ்நாளில் பதிலளித்ததாை அவநக முக்கியமாை மார்க்கவபதங்கள் அங்வக 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

காணப்பை்ைை.  அேற்றுள் ஒை்று ஞாைோதம் ஆகும். மற்ற காரியங்களுக்குள், 
ஞாைோதம் வபாதித்தது எை்ைசேை்றால் நம்முனைய சரரீங்கள் 
தீங்காைனேகள், அதைால் நம்முனைய சரரீமாகிய சினறயிலிருந்து நமது 
ஆத்துமானே ேிடுேிப்பதில் இரை்சிப்பு ஈடுபடுகிறது. ஆதி சனபயில் காணப்பை்ை 
ஒே்சோரு கிறிஸ்தேர்களும் இந்தத் தேனற நிராகரிக்க அறிந்திருக்கேில்னல. 
ஆைால், அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயினுனைய உபவதசங்களில் 
நை்றாக பயிற்சி சபற்றேர்கள் னதரியமாக இந்த மார்க்கவபதங்கனள 
நிராகரித்தைர், அதாேது சரரீ உயிர்த்சதழுதனல வேதோக்கியங்கள் 
வபாதித்ததிை் அடிப்பனையில் அேற்னற நிராகரித்தைர். அதாேது, நம்முனைய 
ஆத்துமாக்கனள மை்டுமல்ல, நம்முனைய சரரீங்களுைை் முழு மைிதர்களாக 
நம்னம மீை்கும்படிக்கு இவயசு ேந்தார் எை்று இது வபாதிக்கிறது. 

நம்மில் அவநகர் புத்திசாலித்தைமாை ோதத்திைால் 
குழப்பமனைந்துேிடுகிவறாம், அல்லது தேறாை அல்லது தேறாக 
சித்தரிக்கப்பை்ை தரேுகளால் தேறாக ேழிநைத்தப்படுகிவறாம். இப்சபாழுது, இந்த 
ோதங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் இருக்கும் தேறு எை்ை எை்று நாம் 
எப்சபாழுதும் ேிளக்கமளிக்க முடியாது. ஆைாலும் கூை, அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
ேிசுோச அறிக்னகக்கு முரணாகக் காணப்படுகிற அந்த காரியங்கனள நாம் 
னதரியமாக நிராகரிக்க முடியும் ஏசைை்றால் ேிசுோச அறிக்னகயாைது 
வேதோக்கியத்திற்கு உண்னமயுள்ளது எை்பனத நாம் அறிவோம். 

உண்னமயாக, வேதோக்கியத்திற்கு நிகராக எந்தசோரு 
ேிசுோசத்திற்குரிய கூற்றுகனளவயா அல்லது அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகனய உயர்த்துேதற்கு நாம் ஒருவபாதும் ேிரும்பேில்னல. வேதபுத்தகம் 
மை்டுவம பூரணமாக வகள்ேிகளுக்கு அப்பாற்பை்ைது. மற்றும் 
வேதோக்கியத்திற்கு முரணாகக் காணப்படுமாைால் அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
ேிசுோச அறிக்னகயிை் ேிசுோச ேிதிகள்கூை நிராகரிக்கப்பை வேண்டும். 
ஆைால், சனபயினுனைய ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளிலிருந்து காலத்திை் 
வசாதனையில் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக நினலநிை்றது. 
வேதத்தினுனைய பினழயற்ற பிரதிநிதியாக இது மறுபடியும் மறுபடியுமாக 
காண்பிக்கப்பை்டுள்ளது. ஆகவே, நேைீ உலகில் நாம் எதிர்சகாள்ளும் பல 
வகாை்பாடுகனள சரியா எை தீர்மாைிப்பதற்கு ஒரு தரமாக இனதப் 
பயை்படுத்துேதில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். 

அப்வபாஸ்தலர்களுனைய ேிசுோச அறிக்னக எே்ேிதமாக ஒரு 
பயனுள்ள வகாை்பாை்டுத் தரமாக சசயல்பை முடியும் எை்பனத பரிசீலித்த பிறகு, 
இதனுனைய மற்சறாரு அடிப்பனை அம்சமோை “பிற இனறயியல் 
கண்வணாை்ைத்திற்காை தர்க்க அடிப்பனையாக இதை் பயை்பாடு” எை்பயதப் 
பற்றிப் வபச நாம் தயாராக இருக்கிவறாம்:. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

ேை்க்க அடிை்ைரட 
கருத்துக்களுக்கு இனைவயயாை தர்க்க ரதீியாை சதாைர்பு எை்பது ஒரு 

நதி மற்றும் அதனுனைய மூல நீர் ஆதாரத்திற்கு இனைவயயாை சதாைர்னப 
ஒத்திருக்கிறது. தர்க்கரதீியாக அடிப்பனை கருத்துக்கள் எை்பது நதியினுனைய 
மூலநீனரப் வபாை்றது. அனேகள் தாை் பிற கருத்துக்களினுனைய ஆதாரம். 
வமலும் தர்க்க ரதீியாக சார்ந்திருக்கும் கருத்துகளாைது, நதியாைது அதை் 
மூலநீரிலிருந்து இயற்னகயாகப் பாய்ேனதப் வபாை்றது. ஆகவே, ஒரு கருத்து 
மற்சறாரு கருத்துக்காை தர்க்க அடிப்பனையாக சசயல்படுகிறது எை்று நாம் 
சசால்லும்வபாது, தர்க்கரதீியாை அடிப்பனை கருத்திலிருந்து, தர்க்க ரதீியாக 
சார்ந்திருக்கும் பிற கருத்துக்கனள நினலநாை்டுேதற்கு நகரும் நியாயமாை 
ோதத்னத நம்மால் உருோக்க முடியும் எை்று நாம் அர்த்தப்படுத்துகிவறாம். 

உதாரணமாக, அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது 
பிதாோகிய வதேனைப் பற்றி சேளிப்பனையாகச் சில காரியங்கனளச் 
சசால்கிறது. இனே அனைத்தும் சசால்ேது எை்ைசேை்றால்: 

சர்ேேல்லனமயுள்ள பிதானே நாை் ேிசுோசிக்கிவறை்.  
அேவர ோைத்னதயும் பூமினயயும் பனைத்தார். 

ஆைால் இந்த உபவதசங்கள் நாம் பிதானேப் பற்றி ேிசுோசிக்கும் அவநக 
பிற காரியங்களுக்கு தர்க்க ரதீியாை அடிப்பனைனய உருோக்குகிை்றை. 
உதாரணமாக, வதேவை ோைத்னதயும் பூமினயயும் உண்ைாக்கிைேர் எை்ற 
அடிப்பனையில், ோைத்திை் மதீும், பூமியிை் மதீும் அேருக்கு அதிகாரம் உண்டு 
எை்றும், அடிப்பனை சிருஷ்டிப்பு நை்றாக இருந்தது எை்றும், இயற்னக உலனகப் 
பார்த்து வதேனைப் பற்றிய காரியங்கனள நாம் கற்றுக்சகாள்ளலாம் எை்றும் 
நாம் சரியாக ேிசுோசிக்கிவறாம். 

ஒரு மரத்னதப் பார்ப்பதை் மூலமாக தர்க்கரதீியாை அடிப்பனை 
உபவதசங்களிை் மதிப்னப நாம் ஒப்புனமப்படுத்தி ேிளக்க முடியும். 
வேதோக்கியத்னத நிலமாகேும், மரமாகிய இனறயியல் அதிலிருந்து 
சேளிப்பை்டு ேளர்கிறது எை்றும் நாம் சிந்திக்கலாம். மரத்திை் தண்டு மற்றும் 
அதனுனைய சபரிய கினளகள் மிகேும் அடிப்பனையாை உபவதசங்கனள 
ேர்ணித்துக்காை்டுகிை்றை. இனேகள் வேதோக்கியத்னத மை்டும் 
சார்ந்தனேயாகேும், அடிப்பனையாகேும் சகாண்டுள்ளை. ஆைால், சபரிய 
கினளகள் பல சிறிய கினளகளாகப் பிரிகிை்றை, தர்க்க ரதீியாக சபரிய 
கினளகளிலிருந்து அனேகள் வதாை்றிை எை்ற நம்பிக்னகனய வநாக்கி 
அனே நகருகிை்றை. வமலும் மரத்திலுள்ள இனலகனள நாம் பார்க்கும்வபாது, 
சிறிய கினளகனள அனேகள் சார்ந்திருகிை்றை எை்ற கருத்துகனள நாம் 
பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிவறாம். இே்ோறாக நாம் ேனரந்து பார்க்கும்வபாது, 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் மதிப்பிை் ஆரம்பம் நமக்கு 
சதளிோகிேிடுகிை்றது. ஒரு இைத்திலுள்ள மரத்திை் உருேத்னத 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

அறிந்துசகாள்ேதற்கு, மற்றும் வேதோக்கியத்தில் வேரூை்றுேதற்கு, 
முதலாேதாக சபரிய உபவதசங்கனள நாம் கற்றுக்சகாள்ள வேண்டியது 
அேசியம். 

இனே இரண்டு காரியங்கனள நமக்கு சசய்கிறது. முதலாேது, நமது 
இனறயியல் அனமப்புகளில் உள்ள பல வேறுபை்ை நம்பிக்னககளுக்கு 
இனைவயயாை சதாைர்னப நாம் கண்டுசகாள்ள இது உதேுகிறது. 
இரண்ைாேதாக, நம்முனைய அடிப்பனை நம்பிக்னககளுைை் இந்த சிறிய னமயக் 
கருத்துகனள ஒருங்கினணக்கும் ேழிகளில் வேதோக்கியத்திலிருந்து 
ேிலகியிருக்கும் வகாை்பாடுகனளப் பற்றி நாம் சிந்திப்பதற்கு இது உதேுகிறது. 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் காணப்படும் 
வகாை்பாடுகள் கிறிஸ்தே சத்தியங்களிை் சாராம்சத்னத 
சதளிோக்குகிை்றை. அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகயிை் காலம் எை்பது உண்னமயில் இரண்ைாம் 
நூற்றாண்டு ஆகும்; இரண்ைாம் நூற்றாண்டில் இது 
எண்ணற்ற அனமப்னபப் சபற்றது; இறுதியாக, நாம் இை்று 
பயை்படுத்தும் சேற்றியாை அனமப்னபப் சபற்றது. வமலும் 
அங்வக பிதா, குமாரை், பரிசுத்த ஆேியாகிய திரித்துேத்னத 
நீங்கள் சகாண்டுள்ளர்ீகள். அங்வக நீங்கள் கர்த்தராகிய 
இவயசுேிை் அேதாரம், பரிகார மரணம், சேற்றிகரமாை 
உயிர்த்சதழுதல் மற்றும் எதிர்காலத்தில் அேரது ேருனக 
ஆகியேற்னற சகாண்டுள்ளீர்கள். அங்வக பாேத்திற்காை 
மை்ைிப்னப நீங்கள் சகாண்டுள்ளீர்கள். 
கிறிஸ்துேுக்குள்ளாக மறுபடியும் பிறந்தேர்களிை் 
ஐக்கியமாக சனபயிை் உண்னமத்தை்னமனய நீங்கள் 
சகாண்டுள்ளீர்கள். வமலும் சீராை இனைசேளியில் 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகக்காக வேனல 
சசய்ேதும் அேற்றிை் உபவதசங்கனள முை்ைினலப்படுத்திக் 
காை்டுேதும் தேிர ஒரு சனபக்கு ஆவராக்கியமாை வேறு 
எதுேும் இருக்க முடியாது எை்று நாை் நினைக்கிவறை். 

Dr. வஜ. ஐ. வபக்கர் 

இப்சபாழுது அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் 
முக்கியத்துேத்னத அதனுனைய அடிப்பனை இயல்பிை் ோயிலாக நாம் பார்த்து 
ேந்வதாம், இந்த வபாதனைகளிை் உலகளாேிய உறுதிப்படுத்தனல ேிேரிக்க 
நாம் தயாராக உள்வளாம். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

உலகளாவிய ேன்ரம 
சேே்வேறு சாை்சிகள் எை்ை சசால்கிறார்கள் எை்பனதப் பார்த்து 

சத்தியத்திை் உண்னமனய நாம் ஒரு ேழியில் தீர்க்கிவறாம். சத்தியத்திை் ஒரு 
கருத்னத அவநக சாை்சிகள் சுை்டிக்காை்டும்வபாது, அதிகமாக நாம் அனத 
ேிசுோசிப்பதற்கு ஏதுோகிறது. நல்லது, இவத காரியம் இனறயியலுக்கும் 
உண்னமயாகப் சபாருந்தும். நாம் எனத ேிசுோசிக்க வேண்டும் எை்று 
தீர்மாைிப்பதற்கு முயற்சித்துக்சகாண்டிருக்கிறபடியால், ேரலாறு முழுேதுமாக 
மற்ற ஜைங்கள் எனத ேிசுோசித்தார்கள் எை்பனதயும், அவத வபால நேைீ 
உலகில் ஜைங்கள் எனத ேிசுோசிக்கிறார்கள் எை்பனதயும் 
அறிந்துசகாள்ேதற்கு இது உதேுகிறது. வமலும் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகக்கு இது ேரும்வபாது, இதனுனைய வகாை்பாை்டுக் கூற்றுகள் 
எப்சபாழுதும் அவநக இைங்களில் அவநக கிறிஸ்தேர்களால் 
உறுதிப்படுத்தப்பை்டிருக்கிை்றை. 

மூை்று ேரலாற்று காலகை்ைத்தில், அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகயில்  இருந்த ேிசுோச கை்டுனரகளிை் உலகளாேிய இயல்பு 
எே்ோறு காணப்பை்ைது எை்பனத நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்வபாம். முதலாேது, 
இந்த நம்பிக்னககள் புதிய ஏற்பாை்டில் உறுதியாக நினலநாை்ைப்பை்டுள்ளை 
எை்பனத நாம் பார்ப்வபாம். இரண்ைாேது, சனப ேரலாறு முழுேதுமாக அவநக 
கிறிஸ்தேர்களால் அனேகள் உறுதிப்படுத்தப்பை்டுள்ளை எை்பனத நாம் 
பார்ப்வபாம். வமலும் மூை்றாேதாக, நிகழ்காலத்தில் அனேகள் சதாைர்ந்து 
சனபனய ேனகப்படுத்தும் ேழிகனள நாம் பார்ப்வபாம். புதிய ஏற்பாை்னையும் 
இந்த வகாை்பாடுகளிை் நினலயாை உறுதித்தை்னமனயயும் நாம் பார்க்கத் 
துேங்குவோம். 

ைுேிய ஏற்ைாடு 
சனபயினுனைய ஆரம்ப நாை்களிலிருந்து, கிறிஸ்து மற்றும் 

அப்வபாஸ்தலர்கனளக் குறித்ததாை வபாதனைகள் மீது கருத்து வேறுபாடுகள் 
காணப்பை்டு ேந்தை. இப்படிப்பை்ைதாை சில கருத்து வேறுபாடுகள் சனபக்கு 
புறம்வப இருந்து எழும்பிை, அவதவேனளயில், மற்றனே சனபக்குள்ளிருந்து 
உருோகிை. உதாரணமாக, கலாத்தியர் 5 இல் உள்ளபடி, பேுல் அடிக்கடி 
மைந்திரும்பிய புறஜாதியானர ேிருத்தவசதைம் பண்ணும்படி அதிகாரம் சசய்த 
யூத கிறிஸ்தேர்களுக்கு எதிராக எழுதுகிறார். வமலும் 2 வபதுரு 2 இல், வபதுரு 
சனபயில் கள்ள வபாதகர்கனளக் குறித்து எச்சரிக்கிறார். புதிய ஏற்பாைாைது, 
இவயசு மற்றும் அப்வபாஸ்தலர்கள் பல்வேறு ஜைங்களிை் தேறாை 
கருத்துகனள திருத்துகிறதாை உதாரணங்களால் நினறந்திருக்கிறது. 

வமலும் முக்கி மாை நம்பிக்னககள் சந்வதகமனையக்கூடியதாய் 
இருக்கும்வபாது சனபயில் பினழகள் காணப்படுேது ஆபத்தாைனே. இதை் 
காரணமாகவே, இவயசு மற்றும் புதிய ஏற்பாை்டிை் பிற எழுத்தாளர்கள் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

இனறயியலிை் அடிப்பனை கருத்துகளிை் மீதாை பினழகனளத் திருத்துேதில் 
கரிசைமுள்ளேர்களாய் காணப்பை்ைைர். இதில் குறிப்பிைத்தக்க ேிஷயம் 
எை்ைசேை்றால், அேர்கள் அேர்களுனைய திருத்தங்கனள ேழங்கியவபாது, 
அேர்கள் முற்றிலுமாக ஒருேருக்கு ஒருேர் ஒப்புக்சகாண்ைைர் எை்பவத. இந்த 
சமயத்தில் பல தேறாை வபாதனைகள் சனபகளில் இருந்தவபாதிலும், புதிய 
ஏற்பாடு அதனுனைய தேறாத உபவதச ஒற்றுனமனய சேளிப்படுத்துகிறது. 

சனபயாைது இந்த புத்தகங்களாலாை ஒரு நியதினய 
ஸ்தோபித்தது – இனத ஸ்தோபிப்பதற்கு உண்னமயிவலவய 
சனபக்கு பல நூற்றாண்டுகள் ஆைது, ஆகவே, இது 
ேினரோை சசயல்முனற அல்ல – இது சுை்டிக்காை்டுேது 
எை்ைசேை்றால் சனபயினுனைய கருதப்படும் தீர்ப்பாக 
இங்வக ஒற்றுனமயிை் அடிப்பனை காணப்படுகிறது எை்பவத. 
இது நாம் எளிதில் கைந்து சசல்லக்கூடிய கருத்தல்ல, 
கணிசமாை உண்னமயாக, கைந்த 2௦௦௦ ேருைங்களாக 
சனபக்குள் காணப்பை்ை அறிஞர்களிை் தீர்ப்பு இது. இை்னும், 
புதிய ஏற்பாை்டு ஆேணங்களுக்கினையில் காணப்படுகிை்ற 
ஒற்றுனமயிை் ஒரு முக்கிய அம்சத்னதப் பற்றி நாம் 
வபசும்வபாது, அங்வக கண்வணாை்ைங்களுக்கினைவய 
வேறுபாடுகள் இருக்கிை்றை எை்பனத நீங்கள் 
ஏற்றுக்சகாள்ளவேண்டும். சசயல்படுத்துேதற்குரிய 
பிரச்சனை எை்ைசேை்றால், கண்வணாை்ைங்களிை் 
வேறுபாடுகள் உண்னமயில் உபவதசக் கூற்றுகளிை் 
முரண்பாை்டிற்கு ேரேில்னல. சேே்வேறாை பார்னேகள், 
சேே்வேறாை முக்கியத்துேம், உண்னமனயப் பற்றிப் 
வபசுேதற்காை சேே்வேறாை ேழிகள், உண்னமயினுனைய 
சேே்வேறு அம்சங்கள் ஆகியேற்னற நீங்கள் சபறுேர்ீகள். 
ஆைால், இறுதியாக எை்னுனைய தீர்ப்பாக, புதிய ஏற்பாடிை் 
பல புத்தகங்களுக்கினைவய, அப்பை்ைமாை முரண்பாடுகள் 
எதுேும் இல்னல. 

Dr. வைேிை் ஆர். பாேுர் 

இந்த ஒற்றுனமயிை் சேளிச்சத்தில், அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகயில் பை்டியலிைப்பை்டுள்ள ேிசுோச கை்டுனரகனள புதிய ஏற்பாடு 
உறுதிப்படுத்தும் சமயத்தில், இது உலகளாேிய ேிதத்தில் சசய்யப்பை்டுள்ளது 
எை்பனத வநர்னமயாகச் சசால்ல முடியும். இது நினலயாக பிதா, குமாரை், 
பரிசுத்த ஆேியிை் சதய்ேகீத்தை்னமனய ேிோதிக்கிறது. அவத சமயம் ஒவர 
வதேை் எை்பனதயும் ேலியுறுத்துகிறது. சுேிவசஷங்கள் கிறிஸ்துேினுனைய 
கருத்தரித்தல், பிறப்பு, ோழ்க்னக, ஊழியம், மரணம், உயிர்த்சதழுதல் மற்றும் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

பரவமறுதல் ஆகிய ேிசுோச அறிக்னகயிை் உண்னமகனள ேழங்குகிை்றை. 
வமலும் புதிய ஏற்பாை்டிை் புத்தகங்கள் முற்றிலுமாக ேிசுோச அறிக்னகயிை் 
சனப மற்றும் இரை்சிப்பு பற்றிய கூற்றுக்கனள ஆதரிக்கிை்றை. 

புதிய ஏற்பாை்னை பார்த்த ேண்ணமாக, இந்த நம்பிக்னககள் சனப 
ேரலாறு முழுேதுமாக கிறிஸ்தேத்னத உலகளாேிய முனறயில் எே்ோறு 
ேனகப்படுத்துகிறது எை்பனதப் பார்ப்வபாம். 

சரை வைலாறு 
புதிய ஏற்பாை்டு சனபனயப் வபாலவே, பிந்னதய நூற்றாண்டு சனபயாைது 

பலேனகயாை இனறயியல் வகாை்பாடுகனள சேளிப்படுத்தியது. பல சிறிய 
பிரச்சனைகள் மதீு, மிகக் குனறந்த ஒற்றுனமவய இருந்தது. ஆைால், 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் காணப்படும் ேிசுோச 
ேிதிகனளப் வபாை்ற அதிக னமய உபவதசங்கள், உலகளாேிய ேிதத்தில் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பை்டும், உறுதிப்படுத்தப்பை்டும் இருந்தை. வமலும் இந்த 
அடிப்பனை நம்பிக்னககள் நிராகரிக்கப்பை்ை சந்தர்ப்பங்களில், சனபயும், 
ேரலாறும் அதிக அளேில் எதிர்ப்பாளர்களாகிய கள்ள வபாதகர்கனளயும், 
சனபகளுக்குள் பிளேுகனளத் துூண்டுபேர்கனளயும் கண்டுள்ளது. 

ஒரு எடுத்துக்காை்ைாக, கி.பி 4 ஆம் நூற்றாண்டில் நைந்த சம்பேங்கனளக் 
கருத்தில் சகாள்ளலாம். அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் 
ஆரம்பப் பதிப்புகள் இந்த வநரத்தில் ஏற்கைவே பயை்பாை்டில் இருந்து ேந்தை. 
ேரலாற்றிை் இந்த காலகை்ைத்தில், சனபயாைது அதை் ஆவலாசனை 
சனபயுைை் னகயாண்ைதாை அவநக மார்க்க வபதங்கள் எழும்பிை. அேற்றுள் 
சில உள்ளூர் ஆவலாசனை சனபகளாக இருந்தை, ஆைால் மற்றனேகள் 
உலகளாேியதாகக் கருதப்பை்ைை, ஏசைை்றால் அனேகள் 
உலசகங்கிலுமுள்ள சபரும்பாலாை சனபகளிலிருந்து ஆயர்கனள 
உள்ளைக்கியிருந்தை. உதாரணமாக, கி. பி. 325 இல் நிசியா ஆவலாசனை சனப 
மற்றும் கி .பி. 381 இல் காை்ஸ்ைாண்டிவநாபிள் ஆவலாசனை சனப ஆகியனே 
உலகளாேிய ஆவலாசனை சனபயாக அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகயிை் ேிசுோச ேிதிகளுக்கு சதாைர்புனைய அவநக பிரச்சனைகனளக் 
னகயாண்ைை. 

நேைீ நிசியா ேிசுோச அறிக்னகயாைது முதற்கை்ைமாக கி .பி. 325 இல் 
நிசியா ஆவலாசனை சனபயில் ேனரயனற சசய்யப்பை்ைது, வமலும் இது 
அதனுனைய நேைீ ேடிேனமப்னப கி. பி. 381 இல் காை்ஸ்ைாண்டிவநாபிள் 
ஆவலாசனை சனபயில் எை்டியது. இது அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச 
அறிக்னகயிை் மீதாை சபரிதளேிலாை ேிரிோக்கமும் ேிளக்கமும் ஆகும், 
இந்த ேிசுோச அறிக்னகனயத் தேறாக ேியாக்கியாைம் சசய்ேனத மறுக்கும் 
சபாருை்டு இதனுனைய அவநக கருத்துக்கனளத் சதளிேுபடுத்தும் வநாக்கத்துைை் 
இது காணப்பை்ைது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

உதாரணமாக, ஞாைோதம் எை்கிற மார்க்கவபதம் இந்த உலகத்னத 
சிருஷ்டித்தேராை வேதாகமத்திை் வதேை் வேசறாரு வதேைால் 
பனைக்கப்பை்டுள்ளார் எை்று வபாதித்தது. ஞாைோதம் வபாை்ற 
மார்க்கவபதங்கள் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயால் 
சேளிப்பனையாக கடிந்துசகாள்ளப்பைேில்னல, ஆகவே, நிசியா ேிசுோச 
அறிக்னகயாைது அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயிை் வநாக்கத்னத 
அதிகத் சதளிோக்கும் ேிதமாக சில காரியங்கனள அதவைாடு வசர்த்தது. 

குறிப்பாக, அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக சாதாரணமாக 
“நாை் ோைத்னதயும் பூமினயயும் உண்ைாக்கிைேராகிய சர்ேேல்ல 
பிதாோகிய வதேனை ேிசுோசிக்கிவறை்” எை்று சசால்லும் இைத்தில், நிசியா 
ேிசுோச அறிக்னக ோைது  “நாம் காணக்கூடியதும் காணக்கூைாததுமாை 
சகலத்னதயும், ோைத்னதயும் பூமினயயும் உண்ைாக்கிைேரும், சர்ேேல்ல 
பிதாேுமாகிய ஒவர வதேனை ேிசுோசிக்கிவறாம்” எை்கிற  இந்த 
ேிரிேுபடுத்தப்பை்ை அறிக்னகனய ேழங்கியது:. நாை்கு காரியங்கனள இங்வக 
கேைியுங்கள்: 

முதலாேது, நிசியா ேிசுோச அறிக்னகயாைது, 
அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகனய அடிப்பனையாகக் 
சகாண்டுள்ளது. அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகனய அேர்களுனைய 
சசாந்த ேிசுோச அறிக்னகயிை் அடித்தளமாகக் சகாண்டு, உலகளாேிய நிசியா 
ஆவலாசனை சனபயாைது, சனப அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச 
அறிக்னகனய உலகளாேிய ரதீியில் உறுதிப்படுத்திைனத சேளிக்காை்டியது. 

இரண்ைாேது, நிசியா ேிசுோச அறிக்னகயாைது, “நாை்” எை்ற ோர்த்னத 
இருக்கும் இைத்தில் “நாம்” எை்ற ோர்த்னதயுைை் துேங்குகிறது. 
அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகயாைது ஞாைஸ்நாைத்தில் 
தைிநபர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகனய வநாக்கமாகக் கருதுகிை்ற இைத்தில், 
நிசியா ேிசுோச அறிக்னகயாைது உலகளாேியதும் 
ஒருங்கினணக்கப்பை்ைதுமாை சனபயாக இவத உபவதசங்கனள 
ஒப்புக்சகாண்டிருக்கிற ஒரு அறிக்னகயாகக் காணப்படுகிறது. 

மூை்றாேதாக, நிசியா ேிசுோச அறிக்னகயாைது “ஒவர” எை்ற 
ோர்த்னதனய “வதேை்” எை்ற ோர்த்னதக்கு முை்பாக வசர்த்ததிை் மூலமாக 
ஒரு சதளினே ேழங்குகிறது. இது அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச 
அறிக்னக வதேை் ஒருேவர எை்பனத சுை்டிக்காை்டியனத சேளிப்பனையாகத் 
சதரிேித்தது. 

வமலும் நாை்காேதாக, நிசியா ேிசுோச அறிக்னகயாைது வதேை் 
கண்களுக்குத் சதரியாத, ஆேியாக இருக்கக்கூடியதாை காரியங்கனளயும் 
உள்ளைக்கிய சகலத்னதயும் சிருஷ்டித்தார் எை்ற சதளினே ேழங்குகிறது. இது 
வதேனை யாரும் சிருஷ்டிக்கேில்னல எை்று சதளிேுபடுத்துகிறது. மண்ீடுமாக, 
அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னக சுை்டிக்காை்டுகிற இந்த 
ேிஷயத்னத, நிசியா ேிசுோச அறிக்னக சாதாரணமாகத் சதளிேுபடுத்துகிறது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

இே்ேிதமாை உறுதிப்பாடுகளும் சதளிேுகளும் மற்ற ஆவலாசனை 
சனபகள் மற்றும் இனறயியல் ேல்லுநர்களால் நூற்றாண்டுகளாக சதாைர்ந்து 
ேழங்கப்பை்டு ேந்தை. இந்த சமயத்தில், ஆவலாசனை சனபகளிை் 
தீர்மாைங்கனள சனபகள் ஏற்றுக்சகாள்ளேில்னல. ஒரு ஆவலாசனை 
சனபயாைது சில சனபகளினுனைய கருத்துகனள கண்டித்தது; மற்ற 
ஆவலாசனை சனபகள் மற்ற சனபகளினுனைய கருத்துகனள கண்டித்தை. 
ஆைால் அவநக காரியங்களில், இரண்டு பக்கங்களிலும் காணப்பை்ை கருத்து 
மாறுபாடுகளிை் மத்தியிலும் சனபயாைது அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய 
ேிசுோச அறிக்னகயிை் அடிப்பனை சகாள்னககனளத் உறுதிப்படுத்துேனதத் 
சதாைர்ந்தது. 

இதை் காரணமாக, அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது 
கிறிஸ்தே ேிசுோசத்திை் மிகேும் அடிப்பனையாைதாகேும் மிக முக்கிய 
உலகளாேிய அறிக்னகயாகேும் சபாதுோகப் பார்க்கப்பை்ைது. நிசியா ேிசுோச 
அறிக்னக மை்டுவம அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகனய 
ேரலாறிை் ஊைாக உலகளாேிய ஏற்றுக்சகாள்ளுதல் எை்னும் அடிப்பனையில் 
அணுகியது. ஆைால் நிசியா ேிசுோச அறிக்னக எை்பது அடிப்பனைனயப் 
வபாை்றது அல்ல. இனறயியல் ேல்லுநர்கள் கூை அடிக்கடி தேறாகப் 
புரிந்துசகாள்ளக்கூடியதாை அவநக இனறயியல் கூற்றுக்கனள இது 
உள்ளைக்கியுள்ளது. இதை் காரணமாகவே, நாம் அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
ேிசுோச அறிக்னகனய கிறிஸ்தே ேிசுோசத்திை் னமயக் வகாை்பாடுகள் 
பற்றிய இந்த ஆய்ேுக்கு அஸ்திபாரமாகத் சதரிந்துசகாண்டுள்வளாம். 

இதுேனர, நாம், அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகயுைை் 
புதிய ஏற்பாை்டிை் உலகளாேிய ஒப்புதனலச் சுை்டிக்காை்டியுள்வளாம், வமலும் 
சனப ேரலாறு முழுேதும் இதனுனைய வகாை்பாடுகள் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பை்ைனதக் குறிப்பிை்டுள்வளாம். இவத நம்பிக்னககள் இை்னும் 
கிறிஸ்தே சனபனய ேனகப்படுத்துகிை்றை எை்பனதக் குறிப்பிை்டு, 
நிகழ்காலத்னதப் பற்றிப் வபச இப்சபாழுது நாம் தயாராக உள்வளாம். 

 ிகழ்காலம் 
எல்லா காலத்திலும், சனபயாைது நூற்றாண்டுகளாக சகாண்டிருக்கும் 

அடிப்பனை நம்பிக்னககனள கள்ள வபாதகர்கள் மறுத்து ேருகிறார்கள். இந்த 
நேைீ உலகத்தில், சயவகாோ சாை்சிகள், மார்மை்கள் வபாை்ற அடிப்பனை 
ேிசுோசங்கனளப் புரை்டும் வேதப்புரை்ைர்களாகிய சமய மரபிைர் தங்கனள 
கிறிஸ்தேர்களாகக் கருதுகிை்றைர், ஏசைை்றால் அேர்கள் வேதாகமத்னத 
ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள் மற்றும் ஏவதாசோரு முனறயில் கிறிஸ்துனே 
பிை்பற்ற முயற்சி சசய்கிறார்கள். ஆைால் அேர்கள் உண்னமயாை 
கிறிஸ்தேர்கள் அல்ல ஏசைை்றால் அேர்கள் இரண்ைாயிரம் ேருைங்களாக 
கிறிஸ்தேத்தினுனைய எல்னலயாக ேனரயறுக்கப்பை்டிருக்கும் அடிப்பனை 
நம்பிக்னககனள மறுதலிக்கிறார்கள் – அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

அறிக்னகயிை் ேிசுோச ேிதிகளில் காண முடிகிை்றதாை நம்பிக்னககள் 
எை்பவத அது. கிறிஸ்தே சனபகளுக்குள்வளவய குறிப்பிைத்தக்க தைிப்பை்ை 
வபாதகர்கள் சசய்ேதுவபாை்று, வேதப்புரை்ைர்களாக அறிந்துசகாள்ளப்பைாத 
சில சனபகள் கூை அடிப்பனை வபாதனைகனள மறுதலிக்கிை்றை. 

ஆைால் அவநக ஜைங்கள் அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் 
பை்டியலிைப்பை்டுள்ள வகாை்பாடுகனள நிராகரிப்பார்களாைால், இந்த ேிசுோச 
அறிக்னகயாைது, உலகளாேிய முனறயில் சனபனய இை்னறய 
காலகை்ைத்தில் ேனகப்படுத்துகிறது எை்று எே்ோறு கூற முடியும்? நல்லது, 
இதை் பதில் இருமைங்கு ஆகும். ஒை்று, கிறிஸ்தேர்கள் எை்று 
சசால்லிக்சகாள்ளுகிற, சபரும்பாலாை சனபகள் இந்த வகாை்பாடுகனள 
உறுதிப்படுத்துகிை்றை. பாப்டிஸ்டுகள், சமத்தடிஸ்டுகள், லுத்தரை்கள், 
ஆங்கிலிக்கை்கள், பிரஸ்பிை்டீரியை்கள், இை்னும் பல ேிதமாை பாரம்பரிய 
மற்றும் புராை்ைஸ்ைண்டு சனபகளால் அனேகள் வபாதிக்கப்பை்டும், 
ேிசுோசிக்கப்பை்டும் ேருகிை்றை. அனேகள் புராை்ைஸ்ைண்டு அல்லாத வராம 
கத்வதாலிக்க சனப மற்றும் கிழக்கு ஆர்த்வதாைாக்ஸ் சனப வபாை்ற சபரிய 
அளேிலாை சனபகளாலும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிை்றை. 

இனதத் தேிர, இந்த வகாை்பாடுகனள மறுதலிக்கிற சனபகள் அவநகமாக 
“கிறிஸ்தே சனபகள்” எை்று அனழக்கப்பைக்கூைாது. அேர்கள் வேதாகமத்னத 
ஆதரிக்கிறேர்களாக இருந்தாலும், கிறிஸ்துனேப் பிை்பற்றுேதாகக் 
கூறிைாலும் அேர்கள் உண்னமயில் வேதோக்கியத்திை் வபாதனைகனளவயா 
ேரலாற்று சனபனயவயா ஆதரிக்கேில்னல. அதை் காரணமாக, அேர்கள் 
உண்னமயாை கிறிஸ்தேர்கள் அல்ல. 

உதாரணமாக, அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் 
சேளிப்படுத்தப்பை்டுள்ள உபவதசங்களிை் 
முக்கியத்துேத்னதப் பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கும்வபாது, இந்த 
ேிஷயங்கள் சனபயினுனைய ோழ்ேுக்கும், சுேிவசஷத்திை் 
இயல்னபப் பற்றிய புரிதலுக்கும் மற்றும் கிறிஸ்துேுக்குள் 
நமது சசாந்த இரை்சிப்னபப் பற்றிய புரிதலுக்கும் முற்றிலும் 
அேசியமாைனே. உதாரணமாக, ேிசுோச அறிக்னகயாைது 
பிதாோகிய வதேை், குமாரைாகிய வதேை் மற்றும் பரிசுத்த 
ஆேியாகிய வதேை் எை்கிற வதேனுனைய திரித்துே 
இயல்னப நமக்கு அறிேிக்கிறது. ஆகவே, நாம் கிறிஸ்தேராக 
இருக்க வேண்டுசமை்றால், திரித்துேத்னதப் பற்றிய 
உபவதசமாைது நமது ேிசுோசத்திை் மதீு சிறிது கூடுதலாக 
அழகாக பூசப்பை்ை ஒரு ேிஷயம் எை்று நாம் பாசாங்கு சசய்ய 
முடியாது. அதற்குப் பதிலாக, திரித்துேத்னதப் பற்றிய 
உபவதசமாைது உண்னமயிவலவய நம்முனைய வதேை் 
அேருனைய சாராம்சத்தில் யார் எை்பது பற்றிய ஒரு 
அறிக்னகயாகும். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

Dr. ஸ்டீே் ப்ளாக்வமார் 

அப்வபாஸ்தலர்களுனைய ேிசுோச அறிக்னகயில் 
காணப்படும் உபவதசங்கள் கிறிஸ்தேத்திற்கு 
அேசியமாைதும், அடிப்பனையாைதுமாகும் எை்று நாை் 
சசால்கிவறை். வமலும் உண்னமயிவலவய, நீங்கள் 
அேற்றிலிருந்து உங்கள் மைனத மாற்றுேர்ீகள் எை்றால், 
நீங்கள் ேரலாற்றுக் கிறிஸ்தே ேிசுோசத்திலிருந்து 
ேிலகிச்சசல்கிறீர்கள். இதுதாை் ஆதி சனபயிை் 
அனுபேங்கள், அேர்கள் வேதாகமத்னத ேியாக்கியாைம் 
சசய்ய பல்வேறு ேழிகள் அங்வக இருப்பனதக் 
கண்டுபிடித்தார்கள், மற்றும் “இது தாை் சரியாை ேழி” எை்று 
அேர்கள் கூறிைார்கள். இது ஒரு இரயில் தண்ைோளத்னதப் 
வபாை்றது: “இதுதாை் வேதத்னத ேியாக்கியாைம் சசய்ய 
வேண்டிய சரியாை தைம்." இந்த ேழியாகச் சசல்லுங்கள் 
ஏவைை்றோல் நீங்கள் அடிப்பனை கிறிஸ்தே 
ேிசுோசத்திலிருந்து ேிலகிச் சசல்கிறர்ீகள். ஆகவே தாை், 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயாைது, 
உண்னமயாை வேதாகம ேிசுோசத்திை் அடிப்பனை 
இயல்னப ேனரயறுக்கிறது எை்று நாை் நினைக்கிவறை். 

Dr. பை்ீைர் ோக்கர் 

அப்வபாஸ்தலர்களினுனைய ேிசுோச அறிக்னகயில் சுருக்கமாகக் 
கூறப்பை்ை நம்பிக்னககள் அடித்தளமாகேும், உலகளாேியதாகேும் இருப்பதால், 
அனேகள் ேிசுோசிகளினைவய ஒை்றுபடுத்தும் தாக்கத்னத சதாைர்ந்து 
சசலுத்துகிை்றை. இது இந்நாை்களில் குறிப்பிைத்தக்க அளேில் மதிப்புனையது, 
ஏசைை்றால், நேைீ சனபயில் மிக அதிகமாை பிரிேுகள் காணப்படுகிை்றை. 

ஒன்றிரணே்ேல் 
ஒருவேனள நீங்கள் இனறயியனலக் கற்பதற்குத் தனைசசய்கிற 

உண்னமயுள்ள கிறிஸ்தேர்கனளச் சந்தித்திருக்கலாம் ஏசைை்றால் 
உபவதசங்கள் தாை் கிறிஸ்தேர்கனள ஒருேருக்சகாருேர் எதிராைேர்களாகப் 
பிரிக்கிறது எை்று அேர்கள் உறுதியாக நம்புகிறார்கள். “இவயசு நம்னம 
இனணக்கிறார், ஆைால் உபவதசங்கள் நம்னமப் பிரிக்கிறது” எை்பது வபாை்ற 
வகாஷங்கனளச் சசால்லி முனறயாை இனறயியலுக்கு இந்த எதிர்ப்னபப் 
பரப்புகிறார்கள். வமலும் இந்த நினலயில் ஓரளேு உண்னம இருக்கிறது. 
கிறிஸ்தேர்கள் காலம் காலமாக ஒருேனரசயாருேர் 
ேிை்டுப்பிரிந்திருக்கிறார்கள், ஒருேருக்சகாருேர் கண்ைைம் சசய்து 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

சகாள்கிறார்கள், ஒருேனரசயாருேர் துை்புறுத்துகிறார்கள் மற்றும் 
உபவதசங்களிை் ேிஷயங்களுக்காக யுத்தங்கனள நைத்துகிறார்கள். 
அப்படியிருந்தும், புதிய ஏற்பாைாைது, உபவதசங்களிை் ஒற்றுனமக்காக 
பாடுபடும்படியாக சனபகனள இை்ைமும் உற்சாகப்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, 
எவபசியர் 4:11-13 இல் இந்த ோர்த்னதகனள நாம் ோசிக்கிவறாம்: 

வமலும் நாம் அனைேரும் வதேனுனைய குமாரனைப்பற்றும் 
ேிசுோசத்திலும் அறிேிலும் ஒருனமப்பை்ைேர்களாகி, 
கிறிஸ்துேினுனைய நினறோை ேளர்ச்சியிை் 
அளேுக்குத்தக்க பூரண புருஷராகும்ேனரக்கும், 
பரிசுத்தோை்கள் சீர்சபாருந்தும்சபாருை்டு, சுேிவசஷ 
ஊழியத்திை் வேனலக்காகேும், கிறிஸ்துேிை் சரரீமாகிய 
சனபயாைது பக்திேிருத்தி அனைேதற்காகேும், அேர், 
சிலனர அப்வபாஸ்தலராகேும், சிலனரத் 
தீர்க்கதரிசிகளாகேும், சிலனரச் சுேிவசஷகராகேும், சிலனர 
வமய்ப்பராகேும், வபாதகராகேும் ... [இவயசு] ஏற்படுத்திைார் 
(எவபசியர் 4:11-13). 
 

இந்தப் வேத பகுதியில், பேுல் சனபனய இவயசுேிை் சரரீமாகக் 
குறிப்பிடுகிறார். வமலும் நாம் ேிசுோசத்திலும், ஞாைத்திலும் ஒை்றுபைாத 
ேனரயில், சனபயாைது கிறிஸ்துேுக்குள்ளாை முதிர்ச்சினய அனையாது 
எை்பனத அேர் சுை்டிக்காை்டுகிறார். இதை் காரணமாக, உபவதச ஒற்றுனம 
எை்பது ஒே்சோரு சனபயிை் இலக்காக இருக்க வேண்டும். 

உண்னமயில், கிறிஸ்தே ோழ்க்னகயிை் மற்ற அம்சங்களும் 
உபவதசங்கள் மீதாை நமது கற்றலில் தோக்கத்யத ஏற்படுத்த வேண்டும். 
வதேனையும் நமது அயலானரயும் வநசித்தல், பரிசுத்தத்னத அனைய முயற்சி 
சசய்தல், பரிசுத்த ஆேியாைேருனைய ேல்லனமனயச் சார்ந்திருத்தல், 
வதேனையும் அேருனைய ோர்த்னதகனளயும் தியாைித்தல் வபாை்ற சில 
காரியங்கனள நாம் சசய்ய வேண்டும். உபவதசங்கள் மதீு மை்டும் கேைம் 
சசலுத்திேிை்டு, மற்ற காரியங்கனள நாம் அலை்சியம் சசய்யும்வபாது, நாம் 
அடிக்கடி மிக வமாசமாக ேழி தேறி ேிடுவோம். 

1 சகாரிந்தியர் 13 : 2 இல் அப்வபாஸ்தலைாகிய பேுல் எச்சரிப்பது வபால: 

நாை் ... தீர்க்கதரிசை ேரத்னத உனையேைாயிருந்து, சகல 
இரகசியங்கனளயும், சகல அறினேயும் அறிந்தாலும், 
மனலகனளப் வபர்க்கத்தக்கதாக சகல 
ேிசுோசமுள்ளேைாயிருந்தாலும் .... அை்பு 
எைக்கிராேிை்ைால் நாை் ஒை்றுமில்னல (1 சகாரிந்தியர் 13:2). 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

இந்த ேசைம் மற்றும் மற்ற அவநக ேசைங்கள் சுை்டிக்காை்டுேதுவபால, 
இனறயியல் ஞாைத்னத சம்பாதிப்பது முக்கியம்தாை், ஆைால் அது கிறிஸ்தே 
ேிசுோசத்திை் சிறந்த நை்னம அல்ல. 

இனறயியல் சர்ச்னசகளிை் அழிேுக்வகதுோை ேினளேுகனளத் 
தேிர்ப்பதற்காை மிகேும் திறை்ோய்ந்த ேழிகளில் ஒை்று உலசகங்கிலுமுள்ள 
கிறிஸ்துனேப் பிை்பற்றுபேர்களுைை் நாம் பகிர்ந்து சகாள்ளும் உபவதச 
ஒருனமப்பாை்டிை் மகிழ்ச்சிவயயாகும். இனறயியலிை் ேிேரங்களுக்காை நமது 
கரிசனைனய, ஒருனமப்பாை்டிற்காை சரியாை கரிசனையுைை் நாம் 
சமநினலப்படுத்தும்வபாது, உபவதசங்கள் உண்னமயில் நம்னமப் பிரிப்பதற்குப் 
பதிலாக நம்னம ஒை்றுவசர்க்கும். 

இவயசு கிறிஸ்துேினுனைய சனபயாைது இை்னறய 
நாை்களில் ஒருனமப்பாை்னைக் குறித்து முழுனமயாக 
கரிசனை சகாண்டுள்ளது. நம்மினைவய அதிகமாை 
பிரிேுகள் உள்ளை மற்றும் பரிசுத்த ஆேியாைேர், சபண்கள் 
மற்றும் ஞாைஸ்நாைத்திை் மதீு சேே்வேறு ேிதமாை 
கண்வணாை்ைங்கனளக் சகாண்டுள்வளாம். இருப்பினும், 
இை்று, இந்த இருபத்வதாராம் நூற்றாண்டில் சத்தியத்திை் 
அடிப்பனையில் அல்லாமல் சசயலிை் அடிப்பனையில் ஒை்று 
வசர்ேதிலும் உலனக இரை்சிப்புக்கு வநராக 
ேழிநைத்துேதிலும் அதிக கரிசனை சகாள்ேதாகத் 
வதாை்றுகிறது. நம்முனைய கர்த்தராகிய இவயசுேும், 
அப்வபாஸ்தலைாகிய பேுலும், ஒற்றுனமனயப் பற்றி 
சிந்திக்கும்வபாது ஒவர வதேை், ஒவர கர்த்தர், ஒவர ஆேி, ஒவர 
ேிசுோசம், ஒவர ஞாைஸ்நாைம் நமக்கு இருப்பதால், நாம் 
சகாண்டிருக்கும் ஒற்றுனமனயப் பற்றி அேர்கள் 
சிந்திக்கிறார்கள் எை்பது சுோரஸ்யமாைது. சுேிவசஷ 
புத்தகமாகிய வயாோை் 17 மற்றும் எவபசியர் 4 னய நாை் 
நினைத்துப்பார்க்கிவறை். ஆகவே, நாம் ேிசுோசிக்கிற 
சத்தியங்கள் அல்லது சத்திய வகாை்பாடுகள் இதுதாை், அது 
கிறிஸ்துேுக்குள் நாம் சகாண்டிருக்கும் ஒற்றுனமயிை் 
அஸ்திபாரமாக இருக்க வேண்டியது அேசியம். 

Dr. சாமுவேல் லிங் 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னகயில் சேளிப்படுத்தப்பை்டுள்ள 
வேதாகமத்திை் னமய வபாதனைகளுக்காக உறுதியாக நிற்கிறேர்களாகிய, 
கிறிஸ்துனே உண்னமயாய்ப் பிை்பற்றுகிற பல லை்சக் கணக்காை நபர்கள் 
உலகசமங்கிலும் காணப்படுகிறார்கள். உண்னமயில், இந்தத் தருணத்தில் 
எண்ணற்ற கிறிஸ்தேர்கள் இந்த அர்ப்பணிப்புக்காக துை்புறுத்தல்கனள 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

அனுபேிக்கிறார்கள், இரத்த சாை்சிகளாகக் கூை மரிக்கிறார்கள். எண்ணற்ற பிற 
இனறயியல் பிரச்சனைகள் குறித்து அேர்கள் நம்முைை் உைை்பைாமல் 
இருக்கலாம். உண்னமயில், நீங்களும் நானும் சநருக்கமாகக் சகாண்டிருக்கிற 
கருத்துகனள அேர்கள் உறுதியாக எதிர்க்கலாம். நம்மிைத்தில் வேறுபாடுகள் 
இருந்தாலும், ேிசுோச அறிக்னகயாைது வதேனைப் பற்றி, சனபனயப் பற்றி, 
இரை்சிப்னபப் பற்றி சசால்கிை்ற காரியங்களில் நாம் இனணந்து நிற்கிவறாம். 
வயாோை் 17:23 இல் இவயசு சனபக்காக சஜபித்தனத நினைேு கூறுவோம். 

ஒருனமப்பாை்டில் அேர்கள் 
வதறிைேர்களாயிருக்கும்படிக்கும், எை்னை நீர் 
அனுப்பிைனதயும், நீர் எை்ைில் அை்பாயிருக்கிறதுவபால 
அேர்களிலும் அை்பாயிருக்கிறனதயும் உலகம் 
அறியும்படிக்கும், நாை் அேர்களிலும் நீர் எை்ைிலும் 
இருக்கும்படி வேண்டிக்சகாள்ளுகிவறை் (வயாோை் 17:23). 

சனபயில் காணப்படும் ஒருனமப்பாடு தாை் அேர் பிதாோல் 
அனுப்பப்பை்ைேர் எை்பதற்காை சாை்று எை்று இவயசு சசாை்ைனதக் 
கேைியுங்கள். கிறிஸ்துனேப் பிை்பற்றும் மற்றேர்கவளாடு நாம் வதாவளாடு 
வதாள் வசர்த்து நிற்கும்வபாது, இனறயியல் ரதீியாக நாம் சபாதுோகக் 
சகாண்டுள்ளனத ேலியுறுத்தி, சுேிவசஷம் உண்னம எை்பனத உலகிற்கு 
சாை்சியாகக்கூறுகிவறாம், மற்றும் இது நமது சுேிவசஷத்திற்கு அதிகாரம் 
அளிக்கிறது. 

சுேிவசஷத்னத ேனரயறுத்தும், அனத சபாதுோை 
அடிப்பனையில் ஒப்புக்சகாண்டும் உள்ளதால், 
ஒருனமப்பாை்னையும், சத்தியத்னதயும் சதாைர்ந்து 
அனையக்கூடிய ஒரு ேழியாக நாை் நினைப்பது, 
சுேிவசஷத்தில் நாம் சகாண்டிருக்கும் ஒற்றுனமக்கு நாம் 
அர்ப்பணிப்புள்ளேர்களாக இருக்கிவறாம் எை்று சசால்ேவத, 
அதாேது, சத்தியத்னதப் பற்றிய நமது நம்பிக்னகனயக் 
னகேிடும்படி ஒருேருக்சகாருேர் வகை்காத ேிதத்தில், 
ோழ்க்னகயிலும் ஊழியத்திலும் ஒருேருக்சகாருேர் 
ஒருனமப்பாை்னை சதாைர்ந்து சகாண்டிருப்பதுதாை். ஆைால், 
உண்னமயில் நாம் ஒருேருக்சகாருேர் வேறுபடுகிை்ற 
பகுதிகனளக்கூை சகாண்ைாடுகிவறாம். நாம் 
ஒருேருக்சகாருேர் மதிப்புைை் வேறுபடுகிவறாம். நாம் 
ஒருேருக்சகாருேர் புத்திசாலித்தைத்துைை் வேறுபடுகிவறாம். 
நாம் ஒருேருக்சகாருேர் அை்புைை் வேறுபடுகிவறாம். 
ஆைால், நாம் சத்தியத்திலும், ஏற்றுக்சகாள்ளும் அளேிலும் 
பரஸ்பர மகிழ்ச்சினய நாம் சகாண்டிருக்கும்படியாை 
காரியங்கனள நாம் ஒருேருக்சகாருேர் வதடுகிவறாம். வமலும் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

குறிப்பிை்ை எல்னலேனர அந்த காரியங்கனள நாம் 
சகாண்ைாடுகிவறாம், அப்சபாழுது தாை் ஒருனமப்பாைாைது 
அனுபேிக்கப்படும் மற்றும் நம்முனைய இனறயியல் 
நம்பிக்னகயிை் பிற பகுதிகளில், முனறயாை, 
மைசாை்சியுள்ள வேறுபாடுகனள நாம் சகாண்டிருக்கேும் 
முடியும். 

Dr. வஜ. லிவகாை் ைங்கை் III 

இரண்ைாம் நினல முக்கியத்துேம் ோய்ந்த நம்பிக்னககளுக்கும் 
அத்தியாேசிய நம்பிக்னககளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகனளக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கு எல்லா இைங்களிலும் உள்ள கிறிஸ்தேர்களுக்கு 
அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக உதேும். நம்முனைய தைிப்பை்ை 
ோழ்க்னகயிலும், சனபயிை் கூை்டு ோழ்க்னகயிலும் இந்த ேிசுோச 
அறிக்னகனய நாம் ேலியுறுத்தும்வபாது, இனறயியல் நம்னம 
ஒருேருக்சகாருேர் பிரிக்க வேண்டிய அேசியமில்னல எை்பனதக் காண்வபாம். 
அதற்கு பதிலாக, கிறிஸ்துேிை் மற்ற உண்னமயுள்ள ஊழியர்களுைை் நாம் 
ஒை்றுபடுேனதயும், அதை் மூலம் அேருனைய சனபக்காை இவயசுேிை் 
தரிசைத்னத நினறவேற்றுேனதயும் காண்வபாம். 

முடிவுரை 
அப்வபாஸ்தலர்களுனைய ேிசுோச அறிக்னகயிை் ேிசுோசக் 

கை்டுனரகனள அறிமுகப்படுத்தும் இந்த பாைத்தில், ேிசுோச அறிக்னகயிை் 
ேரலானற அதை் ேளர்ச்சி மற்றும் வநாக்கத்திை் அடிப்பனையில் வபசிவைாம். 
வதேை், சனப மற்றும் இரை்சிப்பு ஆகியேற்றிை் அடிப்பனையில் அதை் 
உபவதசங்களிை் கண்வணாை்ைத்னத நாம் ேழங்கியுள்வளாம். ேிசுோச 
கை்டுனரகளிை் முக்கியத்துேத்னத அேற்றிை் அடித்தள, உலகளாேிய மற்றும் 
ஒை்றினணக்கும் தை்னமயிை் அடிப்பனையில் குறிப்பிை்டுள்வளாம். 

அப்வபாஸ்தலர்களிை் ேிசுோச அறிக்னக எை்பது மிக முக்கியமாை 
ேரலாற்று ஆேணமாகும், இது னமய கிறிஸ்தே நம்பிக்னககனள 
நூற்றுக்கணக்காை ஆண்டுகளாக சுருக்கமாகக் கூறியுள்ளது. இை்றும் கூை, 
ஒே்சோரு சனப பிரிேிலும் இருக்கிற கிறிஸ்தே இனறயியலாளர்களுக்கு ஒரு 
ஒருங்கினணந்த சதாைக்க புள்ளினய அது சதாைர்ந்து அளித்து ேருகிறது. 
இந்தத் சதாைரில் ேரும் பாைங்களில், உலசகங்கிலும் உள்ள கிறிஸ்தே 
வபாதனைனய ஒை்றினணக்கும் வேத சத்தியங்கனள அனே எே்ோறு 
உருேனமக்கிை்றை எை்பனதப் பார்ப்பதை் மூலம், அப்வபாஸ்தலர்களிை் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாை்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) னயப் 
பார்னேயிைேும். 

ேிசுோச அறிக்னகக்னகயில் உள்ள ேிசுோசக் கை்டுனரகனள ேிரிோக 
ஆராய்வோம். 
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