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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

முன்னுரை 
பல மெங்கள் "யெவன்" என்று குறிப்பிடும் ஒருவகர வணங்குகின்றன. 

இது ஒரு சுவாரஸ்யமான யகள்விகய எழுப்புகிறது: அவர்கள் அகனவரும் ஒயர 
யெவகன, தவவ்யவறு தபயர்களால் வணங்குகிறார்களா? அல்லது அவர்கள் 
தவவ்யவறு யெவர்ககள வணங்குகிறார்களா? பல மெங்கள் யதவை் எை்ற 
ஒயர வார்ெ்கெகய பயன்படுெ்ெினாலும், அகவ மிகவும் விெ்ெியாசமான 
அர்ெ்ெங்ககளக் தகாண்டுள்ளன என்று யவெம் விளக்குகிறது. ஒயர ஒரு 
உண்கமயான யெவன் மட்டுயம இருக்கிறார் என்று யவெம் வலியுறுெ்துகிறது — 
அவர் கிறிஸ்ெவர்களால் வணங்கப்படுபவர் ஆவார். மற்ற மெங்களின் 
தெய்வங்கள் வஞ்சகர்களும், சிகலகளும், தபாய்யான தெய்வங்களுமாய் 
இருக்கிறார்கள் என்பது இென் அர்ெ்ெம். இெனால்ொன் கிறிஸ்ெவம் 
எப்யபாதுயம யவொகமெ்ெின் யெவகன அறிந்து தகாள்வெில் இவ்வளவு 
வலுவான முக்கியெ்துவெ்கெ அளிெ்து வருகிறது. அவர் ஒருவயர 
உண்கமயான யெவன், சிருஷ்டிக்கவும், அழிக்கவும், காப்பாற்றவும் வல்லவர். 

இது நம்முகடய அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கக தொடரின் 
இரண்டாவது பாடமாகும், யமலும் இெற்கு “பிொவாகிய யெவன்” என்று ெகலப்பு 
கவெ்துள்யளாம். இந்ெப் பாடெ்ெில், அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச 
அறிக்ககயில் உள்ள முெல் விசுவாச கட்டுகரயில் கவனம் தசலுெ்துயவாம் — 
ெிரிெ்துவெ்ெின் முெல் நபரான பிொவாகிய யெவன் மீொன நம்பிக்கககய 
உறுெிப்படுெ்தும் கட்டுகர இது. 

முந்கெய பாடெ்ெில் நாம் பார்ெ்ெது யபால, சகபயின் ஆரம்ப 
நூற்றாண்டுகளில் அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கக பல்யவறு 
வடிவங்களில் காணப்பட்டது. இது கி. பி. 700 இல் ெரப்படுெ்ெப்பட்டது. இது 
இலெ்ெீன் தமாழியில் ெரப்படுெ்ெப்பட்டது. ஒரு பிரபலமான நவனீ ஆங்கில 
தமாழிப்தபயர்ப்பு பின்வருமாறு கூறுகிறது: 

சர்வவல்லகமயுள்ள பிொகவ நான் விசுவாசிக்கியறன்.  
அவர் வானெ்கெயும் பூமிகயயும் பகடெ்ெவர். 
பரிசுெ்ெ ஆவியினால் கருெ்ெரிக்கப்பட்டு, 
கன்னி மரியாளுக்குப் பிறந்ெ, 
அவருகடய ஒயர குமாரனாகிய நம்முகடய கர்ெ்ெராகிய 
இயயசுகவ நான் விசுவாசிக்கியறன். 
அவர் தபாந்ெியு பிலாெ்துவின் கீழ் பாடு அனுபவிெ்து, 
சிலுகவயில் அகறயப்பட்டு, மரிெ்து, அடக்கம் தசய்யப்பட்டார்; 
அவர் பாொளெ்ெில் இறங்கினார். 
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மூன்றாம் நாள் அவர் மரணெ்ெிலிருந்து மண்ீடும் 
உயிர்ெ்தெழுந்ொர். 
அவர் பரெ்ெிற்கு ஏறினார் 
 சர்வவல்லகமயுள்ள பிொவாகிய யெவனுகடய வலது 
பாரிசெ்ெில் அமர்ந்ெிருக்கிறார். 
அங்கிருந்து அவர் ஜவீனுள்ளவர்ககளயும் 
மரிெ்ெவர்ககளயும் நியாயந்ெீர்க்க வருவார். 
நான் பரிசுெ்ெ ஆவியானவகரயும், 
பரிசுெ்ெ உலகளாவிய சகபகயயும், 
பரிசுெ்ெ வான்களின் ஐக்கியெ்கெயும், 
பாவ மன்னிப்கபயும், 
சரரீ உயிர்ெ்தெழுெகலயும், 
மற்றும் நிெ்ெிய ஜவீகனயும் விசுவாசிக்கியறன். ஆதமன். 

இந்ெப் பாடங்களில் நாம் அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கககய 
ஐந்து முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிெ்துள்யளாம் என்பகெ நீங்கள் நிகனவில் 
தகாள்வர்ீகள்: முெல் மூன்று பிரிவுகள் பிொ, குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ 
ஆவியானவர் ஆகிய யெவனில் உள்ள மூன்று நபர்ககளக் குறிெ்து 
யபசுகின்றன. இவற்கறெ் தொடர்ந்து சகபகயக் குறிெ்து ஒரு பகுெியும், 
பின்னர் இரட்சிப்கபக் குறிெ்து ஒரு பகுெியும் உள்ளன. இந்ெ பாடெ்ெில், ஒயர 
ஒரு விசுவாச கட்டுகரகய உள்ளடக்கிய இந்ெ ஐந்து பிரிவுகளில் முெலாவகெ 
குறிெ்து நாம் கவனம் தசலுெ்துயவாம்: 

சர்வவல்லகமயுள்ள பிொகவ நான் விசுவாசிக்கியறன்.  
அவர் வானெ்கெயும் பூமிகயயும் பகடெ்ெவர். 

இந்ெ விசுவாச கட்டுகரயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெகலப்புககள நாம் 
பிரிக்க பல வழிகள் உள்ளன. ஆனால் இந்ெப் பாடெ்ெில் கிறிஸ்ெவ 
இகறயியகல கமயமாகக் தகாண்ட மூன்று கருப்தபாருள்களில் நாம் கவனம் 
தசலுெ்துயவாம். அகவயாவன: யெவகனப் பற்றிய கருெ்து, 
சர்வவல்லகமயுள்ள பிொவாகிய நபர் மற்றும் அகனெ்து சிருஷ்டிககளயும் 
சிருஷ்டிெ்ெவராக அவரது கொபாெ்ெிரம். 

இந்ெ மூன்று கருப்தபாருள்ககளப் பின்பற்றி, பிொவாகிய யெவகனக் 
குறிெ்ெ நமது பாடம் மூன்று பகுெிகளாகப் பிரிக்கப்படும். அவருகடய இருப்பு 
மற்றும் இயல்பு பற்றி யவெம் கற்பிக்கும் சில தபாதுவான விஷயங்ககளப் 
பார்ெ்து, முெலில் நாம் யெவகனக் குறிெ்ெ அடிப்பகடக் கருெ்கெ யபசுயவாம்.  
இரண்டாவொக, ெிரிெ்துவெ்ெின் முெல் நபரின் சில ெனிெ்துவமான 
குணங்களில் கவனம் தசலுெ்ெி, "சர்வவல்லகமயுள்ள பிொ" என்ற 
தசாற்தறாடரில் கவனம் தசலுெ்துயவாம். மூன்றாவொக, இருக்கிற 
எல்லாவற்கறயும் உண்டாக்கியவர் அல்லது சிருஷ்டிெ்ெவராக பிொவின் 



அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கக   பாடம் 2 : பிொவாகிய யெவன் 
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பங்கக ஆராய்யவாம். யவொகமம் நமக்கு முன்கவக்கும் யெவகனப் பற்றிய 
கருெ்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

தேவன் 
எல்லாவற்கறயும் பற்றிய நமது நம்பிக்ககக்கு யெவன் 
மீொன நம் நம்பிக்கக ொன் உண்கமயில் அடிப்பகடயானது. 
ஆகயவ, உலகப் பார்கவயின் அடிப்பகடயில் நீங்கள் 
நிகனெ்ொல், யெவன் கமயெ்ெில் இருக்கிறார், மற்ற 
அகனெ்தும் அவருடனான உறவின் காரணமாகயவ 
இருக்கின்றன. இது நம் கலாச்சாரெ்ெில் வழக்கமாக இருக்கிற 
சிந்ெகனயிலிருந்து யெவகன கமயமாகக் தகாண்ட 
சிந்ெகனகய முற்றிலும் யவறுபட்ட அகலநீளெ்ெில் 
கவக்கிறது, நம் கலாச்சாரெ்ெில் இது சுயநலமானது, சுயெ்கெ 
கமயமாகக் தகாண்டது, யமலும் யெவன் உட்பட எல்லாம் 
என்னுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுெ்துகிறது என்பெில் 
அக்ககற தகாண்டுள்ளது. இது விஷயங்ககள யவெெ்ெின் 
வழியில் பார்ப்பெற்கு முற்றிலும் முரணானொக இருக்கிறது, 
யவெ வசனம் அகெ தவளிப்படுெ்துவகெப் யபால, யெவன் 
விஷயங்ககளப் பார்க்கும் விெெ்ெிற்கு முற்றிலும் இது 
முரணானது என்றும் கெரியமாய் நான் தசால்யவன். 
ஆககயால், இன்று ஊழியெ்ெில், சுயெ்கெ கமயமாகக் 
தகாண்டிருப்பகெ சவால் தசய்வது மிகவும் முக்கியமாகும், 
இது நமக்கு மிகவும் இயல்பானது, யமலும் சுயெ்கெ 
கமயமாகக் தகாள்வெற்கு பெிலாக யெவகன கமயமாகக் 
தகாண்ட உலகக் கண்யணாட்டெ்கெ கவக்க நாம் முயற்சி 
தசய்ய யவண்டும். 

Dr. யஜ. ஐ. யபக்கர்  

யவெெ்ெில் முன்கவக்கப்படுவது யபால, இரண்டு காரியங்ககளப் பார்ெ்து, 
அவருகடய அடிப்பகட கருெ்கெப் பற்றி நாம் அறிந்து தகாள்யவாம். ஒருபுறம், 
இகறயியலாளர்கள் தபரும்பாலும் "யெவனின் ஒருகமெ்துவம்" என்று 
அகழப்பகெ ஆராய்ந்து பார்ப்யபாம், அவர் மட்டுயம யெவன் என்பகெ இது 
வலியுறுெ்துகிறது. மறுபுறம், யெவனின் எளிகமெ்துவெ்கெப் பற்றிப் 
பார்ப்யபாம், அவர் மூன்று நபர்களாக இருக்கிற யபாெிலும், அவர் உண்கமயில் 
ஒயர யெவனாக இருக்கிறார். யெவனின் ஒருகமெ்துவெ்ெிலிருந்து 
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ஆரம்பிக்கலாம், யவெெ்ெின் யெவன் ஒயர உண்கமயான யெவன் என்கிற 
உபயெசம் ொன் இது. 

ஒருரைே்துவை்  
யெவனின் ஒருகமெ்துவெ்கெ ஆராய்ந்து பார்க்கும் யபாது, சகபயின் 

ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் உலகில் நகடமுகறயில் இருந்ெ பல தெய்வ 
நம்பிக்கககயப் பற்றி முெலில் பார்ப்யபாம். இரண்டாவொக, ஒயர யெவகன 
உறுெியாக நம்பும் ஏக தெய்வ நம்பிக்கககயப் பற்றி ஆராய்யவாம். 
மூன்றாவொக, கிறிஸ்ெவெ்கெப் பற்றியும் யெவகனப் பற்றிய கருெ்ொக்கம் 
என்ன என்பகெப் பற்றியும் யபசுயவாம். முெலில் பலதெய்வ நம்பிக்கக என்ற 
ெகலப்புக்கு வருயவாம். 

பல தேய்வ நை்பிக்ரக 
பலதெய்வ நம்பிக்கக என்பது இயற்ககக்கு அப்பாற்பட்ட யெவர்கள் பலர் 

இருக்கிறார்கள் என்கிற நம்பிக்ககயாகும். இதுயபான்ற சில யெவர்கள் 
நிெ்ெியமானவர்களாகவும் உருவாக்கப்படாெவர்களாகவும் கருெப்படுகின்றனர், 
மற்ற யெவர்கள் யவறு சில வழியில் பிறந்ெவர்களாகயவா அல்லது 
பகடக்கப்பட்டவர்களாகயவா கருெப்படுகின்றனர். பல தெய்வ நம்பிக்கக 
அகமப்புகளில், தெய்வங்கள் தபரும்பாலும் ஒன்றுக்தகான்று 
விெ்ெியாசமானகவகள், மனிெர்கள் அகனவரும் ெனிெ்துவமானவர்களாக 
இருப்பது யபாலயவ, ஏயொதவாரு வககயில் இந்ெ தெய்வங்களும் 
ெனிெ்துவமானகவகளாக இருக்கின்றன. ஆனால் பல தெய்வ நம்பிக்ககயில், 
பிரபஞ்செ்கெக் கட்டுப்படுெ்தும் வல்லகம தகாண்ட இயற்ககக்கு அப்பாற்பட்ட 
தெய்வம் என்று எந்ெ ஒரு தெய்வமும் ென்கன கூற முடியாது. 

இந்ெ பல தெய்வ நம்பிக்ககயில் ஒரு பிரபலமான வகக குல தெய்வ 
நம்பிக்ககயாகும். மற்ற தெய்வங்களின் இருப்கப மறுக்காமல் ஒரு 
தெய்வெ்துக்கு மட்டும் முென்கம அர்ப்பணிப்கப வழங்கக்கூடிய நம்பிக்கக இது. 
உொரணமாக, யராம சாம்ராஜ்யெ்ெில் சிலர் மற்ற யெவர்ககள 
ஒப்புக்தகாண்டயபாதும் ஸியஸ் என்கிற யெவகன  உயர்ந்ெவர் என்று கனம் 
தசய்ெனர். 

ஆெி சகபயில் கிறிஸ்ெவரல்லாெ பலரும் பல தெய்வ நம்பிக்கககயக் 
தகாண்டிருந்ெனர். கியரக்க மற்றும் யராம தெய்வங்ககள பலர் நம்பினார்கள், 
அயெ யநரெ்ெில் மற்றவர்கள் பண்கடய கிழக்கெ்ெிய விக்கிரகங்ககள 
வணங்கினர். அண்ட சக்ெிககள நம்பிய பலதெய்வவாெிகளும், சிருஷ்டிப்பின் 
கூறுகள் அல்லது பிற அம்சங்ககள வணங்கியவர்களும் இருந்ெனர்.  
தெய்வங்கள் இல்கல எை்கிற நாெ்ெிக நம்பிக்கக மிகவும் அரிொக இருந்ெது. 

பல தெய்வ நம்பிக்கக மிகவும் தபாதுவானொக இருந்ெெற்கான ஒரு 
காரணம் என்னதவன்றால், பலதெய்வ நம்பிக்கக வகோண்டிருக்க 
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யவண்டுதமன்ற சட்டம் இருந்தது. உொரணமாக, யராமப் யபரரசில், யராம 
தெய்வங்ககள வணங்க யவண்டுதமன்று அரசாங்கம் கட்டகளயிட்டது. 
சாம்ராஜ்யெ்ெிற்கு தெய்வங்களிடமிருந்து ெயகவயும் பாதுகாப்கபயும் தபற 
யராமர்கள் இந்ெ வழிபாட்கட பின்பற்றினர். ஆனால் பல்யவறு தெய்வங்ககள 
நம்புவெற்கு ஒரு அடிப்பகட காரணம் மனிெர்களின் பாவெ்ென்கம ஆகும். 

உண்கமயான யெவனிடமிருந்து தபாய்யான 
தெய்வங்களிடம் மனிெர்கள் எளிெில் தசன்று விடுவார்கள் 
என்று யவெம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இது குறிப்பாக 
யவொகமெ்ெின் பாவம் குறிெ்ெ யகாட்பாட்டுடன் 
தொடர்புகடயது. மகா சிருஷ்டிகருடனான சம்பந்ெெ்ெில் நாம் 
சாொரண சிருஷ்டிகளாக இருக்கியறாம் என்ற 
உண்கமயுடன் இது தொடர்புகடயொக இல்லாமல், நாம் 
பாவமுள்ள சிருஷ்டிகள் என்கிற உண்கமயுடன் இது 
தொடர்புகடயொயிருக்கிறது. யெவன் சிருஷ்டிப்பில் நம்மிடம் 
தவளிப்படுெ்ெிய படி, யெவனுகடய செ்ெியெ்கெப் 
தபாறுெ்ெவகரயில் பாவம் நம்கமக் குருடர்களாக்கும் 
விெெ்ெில் தசயல்படுகிறது. ஆகயவ, நாம் யெவனுக்கு 
தபாருந்ொெ காரியங்ககள யெவனாகயவா யெவனுகடய 
குணங்களாகயவா   உண்கமயாகயவ அகடயாளம் 
காண்யபாம் என்பது நம் விருப்பெ்ெிற்கு விடப்பட்டிருக்கிறது. 
யவறு வார்ெ்கெகளில் கூறுவொனால், உண்கமயான 
யெவனுக்கு மாற்றாக நம் தசாந்ெ கற்பகனயின் யெவர்ககள 
உருவாக்கி விடுயவாம். 

Dr. யடவிட் ஆர். பாவுர் 

யவெம் கற்பிப்பகெப் யபால, ஒரு தெய்வகீ சிருஷ்டிகரின் கரம் இல்லாமல் 
பிரபஞ்சம் வந்ெிருக்க முடியாது என்பகெ எல்லா மக்களும் ெங்கள் 
இருெயங்களில் ஆழமாக அறிவார்கள். ஆனால் பாவெ்ெின் காரணமாக, 
மனிெர்கள் இயல்பாகயவ உண்கமயான யெவகன அறிந்து வகோள்ளோமல், 
இந்ெ விஷயங்களுக்காக அவயரப் யபோற்றவில்யல. அெற்கு பெிலாக, அவரது 
கிரிகயகள் பிற ஆொரங்களின் காரணமாக நடக்கின்றன என கூறுகியறாம். 
யராமர் 1:20-23 இல் பவுல் இகெப் பற்றி யபசிய விெெ்கெக் கவனியுங்கள்: 

காணப்படாெகவகளாகிய அவருகடய — நிெ்ெிய வல்லகம 
யெவெ்துவம் என்பகவகள், 
உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறகவகளினாயல, 
உலகமுண்டானதுமுெற்தகாண்டு — தெளிவாய்க் காணப்படும்; 
ஆெலால் அவர்கள் யபாக்குச்தசால்ல இடமில்கல. அவர்கள் 
யெவகன அறிந்தும், அவகர யெவதனன்று 
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மகிகமப்படுெ்ொமலும், ஸ்யொெ்ெிரியாமலுமிருந்து, ெங்கள் 
சிந்ெகனகளினாயல வணீரானார்கள்; உணர்வில்லாெ 
அவர்களுகடய இருெயம் இருளகடந்ெது... [அவர்கள்] 
ெங்ககள ஞானிகதளன்று தசால்லியும் பயிெ்ெியக்காரராகி, 
அழிவில்லாெ யெவனுகடய மகிகமகய அழிவுள்ள 
மனுஷர்கள் பறகவகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் 
ஆகிய இகவகளுகடய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக 
மாற்றினார்கள் (யராமர் 1:20-23). 

பவுலின் கூற்றுப்படி, யவொகமெ்ெின் யதவனுயட  இருப்பு என்பது 
அகனவருக்கும் தெளிவாகெ் தெரிகிறது — அது தெளிவாகக் காணப்பட்டு 
புரிந்து தகாள்ளப்படுகிறது. சிருஷ்டிப்பில் அவருகடய சுய தவளிப்பாடு மூலம் 
மனிெர்கள் யெவகன அறிந்ெிருக்கிறார்கள் என்று தசால்லும் அளவிற்கு 
பவுல் விளக்கினார். ஆனால் நாம் மிகுந்ெ பாவமுள்ளவர்களானபடியால் 
அவகர மகிகமப்படுெ்ெயவா அல்லது அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கயவா 
மறுெ்துவிட்யடாம். அெற்கு பெிலாக, நாம் கண்டுபிடிெ்து வணங்கிய தபாய்யான 
யெவர்களுக்கு அவருகடய மகிகமகயக் தகாடுெ்து விட்யடாம். 

எல்லா ஆண்களும் தபண்களும் குழந்கெகளும் யெவகன 
ெங்கள் இருெயங்களிலும், மனெிலும், மனசாட்சியிலும் 
ஆழமாக அறிவார்கள் என்று யவெம் தசால்கிறது. ஆொமும் 
ஏவாளும் பாவம் தசய்ெெிலிருந்து, உண்கமயான யெவகன 
வணங்குவெிலிருந்து சிகலககள வணங்குவெற்யகா 
அல்லது யெவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எகெயயா 
வணங்குவெற்யகா நம் இருெயெ்ெின் ஆழெ்ெில் ெிரும்பி 
விட்யடாம் என்று யராமர் 1 தசால்கிறது. எனயவ, மனிெ 
இருெயம் நகடமுகறயில் அகனெ்து வககயான 
விக்கிரகங்களின்  தொழிற்சாகலயாகவும்  ஆொரமாகவும் 
யவராகவும் இருக்கிறது. 

Dr. சாமுயவல் லிங் 

பல தெய்வ நம்பிக்ககயின் இந்ெப் படெ்கெ மனெில் தகாண்டு, ஏக தெய்வ 
நம்பிக்கககய ஆராய்வெற்கு நாம் ெயாராக இருக்கியறாம், ஒயர ஒரு யெவன் 
மட்டுயம இருக்கிறார் என்பயெ இென் அர்ெ்ெம் ஆகும். 

ஏக தேய்வ நை்பிக்ரக  
தொழில்நட்ப ரெீியாகப் பார்ெ்ொல், ஒயர யெவன் மதீு நம்பிக்கககய 

உறுெிப்படுெ்தும் எந்ெதவாரு மெெ்கெயும் ஏக தெய்வ நம்பிக்கக மதம் எை்று 
குறிப்பிட முடியும். உொரணமாக, நவனீ உலகில் யூெ மெம், கிறிஸ்ெவம் மற்றும் 
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இஸ்லாம் ஆகியகவ அகனெ்தும் ஏக தெய்வ நம்பிக்ககயுள்ள மெங்களாகும், 
ஏதனன்றால் அகவ அகனெ்தும் ஒயர ஒரு யெவனுயட  இருப்யப 
வலியுறுெ்துகின்றன. 

ஒயர யெவன் மட்டுயம இருக்கிறார் என்று தவளிப்பகடயாகக் கூறுவென் 
மூலம் யெவனின் ஒருகமெ்துவெ்கெ யவெெ்ெில் உள்ள பல பகுெிகள் 
உறுெிப்படுெ்துகின்றன. சில உொரணங்ககள கவனிக்கலாம். 1 இராஜாக்கள் 
8:60 இல் சாதலாயமான் இவ்வாறு அறிவிெ்ொர்: 

கர்ெ்ெயர யெவன்... யவதறாருவரும் இல்கல (1 இராஜாக்கள் 
8:60).  

சங்கீெம் 86:10 இல், ொவதீு கர்ெ்ெருக்கு இவ்வாறு பாடினார்: 

நீர் ஒருவயர யெவன் (சங்கீெம் 86:10). 

2 இராஜாக்கள் 19:19 இல், எயசக்கியா இவ்வாறு தஜபிெ்ொர்: 

நீர் ஒருவயர யெவனாகிய கர்ெ்ெர்  (2 இராஜாக்கள் 19:19).  

யராமர் 3:30 இல் பவுல் இவ்வாறு வலியுறுெ்ெினார்: 

யெவன் ஒருவயர (யராமர் 3:30). 

யாக்யகாபு 2:19 இல்  ோக்யகோபு இவ்வாறு தசான்னார்: 

யெவன் ஒருவர் உண்தடன்று விசுவாசிக்கிறாய். நல்லது! 
(யாக்யகாபு 2:19). 

ஒயர ஒரு யதவை் மட்டுயம இருக்கிறோர். பகழய ஏற்பாட்டின் நாட்களில் 
இது உண்கமயாக இருந்ெது. புெிய ஏற்பாட்டின் நாட்களிலும் இது 
உண்கமயாக இருந்ெது. சகபயின் ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் இது 
உண்கமயாக இருந்ெது. மற்றும் இன்றும் இது உண்கமயாக இருக்கிறது. 

இப்யபாது, எல்லா ஏக தெய்வ நம்பிக்ககயுள்ள மெங்களும் ஒயர 
யெவகன ஆராெிப்பெில்கல என்பகெ நாம் சுட்டிக்காட்ட யவண்டும். நாம் 
கூறியது யபால், யூெ மெம், கிறிஸ்ெவம் மற்றும் இஸ்லாம் ஆகிய ஒவ்தவான்றும் 
ஒயர யெவகன மட்டுயம ஆராெிக்கின்றன. இகெ விட, அவர்கள் அகனவரும் 
இந்ெ ஒயர யெவகன ஆபிரகாமின் யெவன் என்று குகறந்ெபட்சம் தபயரில் 
அகடயாளம் காட்டுகிறார்கள். ஆனால் “ஆபிரகாமின் யெவன்” என்ற 
தபயருடன் அவர்கள் இகணக்கும் கருெ்துக்கள் மிகவும் யவறுபட்டகவ. 
அவருகடய குணம், தெய்வகீ தசயல்கள் மற்றும் இயல்பு குறிெ்து கூட அவர்கள் 
உடன்படவில்கல. 

யூெ மெெ்கெப் பற்றி பார்ப்யபாம். யூெ மெம் ெனது நம்பிக்கககய பகழய 
ஏற்பாட்டில் அடிப்பகடயாகக் தகாண்டுள்ளது, இகெயய கிறிஸ்ெவர்களும் 
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தசய்கிறார்கள். ஆனால் யவொகமம் தவளிப்படுெ்தும் ெிரிெ்துவ யெவகன 
அவர்கள் மறுக்கிறார்கள். உண்கமயில், அவர்கள் ெிரிெ்துவெ்ெின் ஒவ்தவாரு 
நபகரயும் மறுக்கிறார்கள். அவர்கள் இயயசுகவ யெவன் என்றும் யெவனின் 
அவொரம் என்றும் ஒப்புக்தகாள்வெில்கல. பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் ஒரு தெய்வகீ 
நபர் என்பகெ அவர்கள் மறுக்கிறார்கள். இயயசுகவயும் பரிசுெ்ெ ஆவிகயயும் 
நிராகரிப்பென் மூலம், அவர்ககள அனுப்பிய பிொகவ நிராகரிக்கிறார்கள். 
லுூக்கா 10:16 இல் இயயசுயவ தசான்னது யபால: 

என்கன அசட்கடபண்ணுகிறவன் என்கன 
அனுப்பினவகர அசட்கடபண்ணுகிறான் (லுூக்கா 10:16). 

யூெ மெம் இயயசுகவயும் பரிசுெ்ெ ஆவிகயயும் நிராகரிக்கிறது, அென் 
மூலம் பிொகவயும் நிராகரிக்கிறது. 

பகழய ஏற்பாட்டில் தவளிப்படுெ்ெப்பட்டுள்ளபடி  யெவகன 
ஆராெிக்கியறாம் என்று யூெ மெம் நம்புகிறது. கிறிஸ்ெவர்கள் யநசிக்கும் அயெ 
பகழய ஏற்பாட்கட இது சுட்டிக்காட்டி, "நாங்கள் அந்ெ யெவகன 
ஆராெிக்கியறாம்" என்று கூறுகிறது. எனயவ, யமயலாட்டமாக, நாம் ஒயர 
யெவகன ஆராெிக்கியறாம் என்று தசால்லக்கூடிய ஒரு உணர்வு உள்ளது. 
ஆனால், இயயசுவில் யெவனின் முழுகமயான தவளிப்பாட்கட அவர்கள் 
நிராகரிெ்ெொல், அவர்களுகடய யெவன் நம்மிடமிருந்து யவறுபட்டவர் என்ற 
மற்தறாரு அர்ெ்ெமும் இருக்கிறது. 

இஸ்லாம் மெெ்கெ நாம் கருெ்ெில் தகாள்ளும்யபாது, யெவகனப் பற்றிய 
அவர்களின் கருெ்து யவொகமெ்ெிற்கு முரணானது என்பது இன்னும் 
தெளிவாகிறது. 

ஒரு முக்கியமான யகள்வி: ஒயர யெவகனப் பற்றிய கருெ்து 
குறிெ்து இஸ்லாமிய நம்பிக்கக என்ன கூறுகிறது? இஸ்லாம் 
யெவன் என்கிற கருெ்துக்குள் ஒரு வககயான ஒற்றுகமகய 
உறுெிப்படுெ்துகிறது என்று நான் நம்புகியறன், ஆனால் 
கிறிஸ்ெவம் இஸ்லாகம விட யெவனுக்கு தவவ்யவறு 
குணாெிசயங்களும் பண்புகளும் உள்ளொக கூறுகிறது. மீட்பு 
மற்றும் யெவன் மனிெனாக அவொரம் எடுெ்ெகெப் பற்றிய 
யகாட்பாடுகள் நம்மிடம் உள்ளன, அகவ நமது யெவனின் 
ென்கமகய மக்களின் வாழ்க்ககயில் தெளிவான மற்றும் 
அடிப்பகட வழியில் முன்னிகலப்படுெ்தும் முக்கியமான 
யகாட்பாடுகளாகும். மீட்பு மற்றும் அவொரம் இரண்டும் யெவன் 
ஒருவராயிருக்கிறார் என்பகெப் பற்றிய இஸ்லோமி ர்களின் 
புரிெலில் இல்கல. 

Dr. ரியாட் காசிஸ், தமாழிப்தபயர்ப்பு  
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யெவகனப் பற்றிய இஸ்லாம் மெெ்ெின் கருெ்ொக்கம் 
உண்கமயில் யவொகமெ்ெிற்கு முரணானது, யமலும் அது 
யவெெ்ெிற்கு முரணாக இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான 
வழிகளில் ஒன்று என்னதவன்றால், யெவன் ஒரு பிரிக்கப்பட 
முடியாெ ெனிெ்ெிருக்கும் ஒரு நபராக இருக்கிறார் 
என்பொகும். இஸ்லாம் மெெ்ெில், அந்ெ தொழில்நட்ப 
தசால்கல என்னால் விளக்க முடிந்ொல், யெவன் முற்றிலும் 
ஒருவர் ொன், அவருக்குள் எந்ெ ஐக்கியமும் இல்கல என்று 
தசால்யவன். கிறிஸ்ெவ இகறயியலில் ஏக தெய்வ 
நம்பிக்ககக்கு ஒரு முழுகமயான நம்பகெ்ென்கம உள்ளது, 
அொவது ஒயர யெவன் மட்டுயம என்ற நம்பிக்கக உள்ளது. 
யவெெ்ெின் ஆரம்பகால விசுவாச அறிக்கக இது ொன், 
"இஸ்ரயவயல, யகள், உன் யெவனாகிய கர்ெ்ெர் ஒருவயர." 
ஆகயவ, ஏக தெய்வ நம்பிக்ககயின் அழுெ்ெமான உறுெிப்பாடு 
என்பது யூெ-கிறிஸ்ெவ இகறயியல் மரபின் ஒரு பகுெியாக 
அென் ஆரம்பெ்ெிலிருந்யெ  இருந்ெிருக்கிறது. எனயவ 
கிறிஸ்ெவர்கள் ஏக தெய்வ நம்பிக்ககயுள்ளவர்கள் 
ஆவார்கள். ஆனால் நம் இஸ்லாமிய நண்பர்களில் பலர் 
நாம் ஏக தெய்வ நம்பிக்ககயுள்ளவர்கள் என்று 
நிகனப்பெில்கல. நாம் மூன்று தெய்வ நம்பிக்கக 
உகடயவர்கள் என்று அவர்கள் நிகனப்பார்கள். யெவகனக் 
குறிெ்ெ கிறிஸ்ெவ யகாட்பாட்கட முகமது ெவறாகப் புரிந்து 
தகாண்டார். ஆககயால் நீங்கள் ெந்கெகயயும் ொகயயும் 
மககனயும் யெவனாக நம்புகிறீர்கள் என்று அவர்கள் 
உண்கமயில் நிகனப்பார்கள். ஆனால் ெிரிெ்துவெ்ெின் 
அந்ெ கிறிஸ்ெவ யகாட்பாடு — ஒரு யெவன் நிெ்ெியமாக பிொ, 
குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று 
நபர்களாக இருக்கிறார், அவர்கள் ஒரு யெவனுகடய 
தவளிப்பாட்டின் தவவ்யவறு வகககள் அல்ல அல்லது 
அவர்கள் ஒயர யெவனின் மூன்று தவவ்யவறு உருவகங்கள் 
அல்ல, ஆனால் அந்ெ ஒரு உண்கமயான யெவனில் உள்ள 
நபர்களிகடயய ஒரு உண்கமயான மற்றும் கணிசமான 
ஐக்கியம் உள்ளது — இது இஸ்லாம் மெம் கூறுவகெ விட 
யெவகனப் பற்றிய முற்றிலும் மாறுபட்ட கருெ்ொகும். 

Dr. யஜ. லியகான் டங்கன் III  

எனயவ, யூெ மெம், கிறிஸ்ெவம் மற்றும் இஸ்லாம் அகனெ்தும் ஏக தெய்வ 
நம்பிக்ககயுள்ள மெங்கள் ஆகும். அகவ அகனெ்தும் பலதெய்வ 
நம்பிக்ககயிலிருந்து யவறுபடுகின்றன, ஏதனனில் அகவ பல தெய்வங்கள் 
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இருப்பகெ மறுக்கின்றன. ஆனால் யெவன் யார் என்பெில் அவர்கள் மிகவும் 
மாறுபட்ட யகாட்பாடுககள தகாண்டுள்ளொல் அவர்கள் ஒருவரிலிருந்து 
ஒருவர் தெளிவாக யவறுபடுகிறார்கள். 

பலதெய்வ நம்பிக்கக மற்றும் ஏக தெய்வ நம்பிக்கககய கவனிெ்ெ 
பின்னர், கிறிஸ்ெவெ்ொல் உறுெிப்படுெ்ெப்பட்ட மற்றும் அப்யபாஸ்ெலர்களின் 
விசுவாச அறிக்ககயில் கற்பிக்கப்பட்ட யெவகனப் பற்றிய கருெ்கெ விவரிக்க 
நாம் ெயாராக உள்யளாம். 

கிறிஸ்ேவை் 
அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்ககயில் யெவகனப் பற்றிய 

அறிக்கக மிகவும் தெளிவாக உள்ளது. இது இவ்வாறு கூறுகிறது: 

சர்வவல்லகமயுள்ள பிொகவ நான் விசுவாசிக்கியறன்.  
அவர் வானெ்கெயும் பூமிகயயும் பகடெ்ெவர். 

ஒயர யெவன் மட்டுயம இருக்கிறார் என்று விசுவாச அறிக்கக 
தவளிப்பகடயாகக் கூறவில்கல என்பகெ நீங்கள் கவனிப்பர்ீகள். விசுவாச 
அறிக்ககயின் யொற்றம் நமக்குெ் தெரியாவிட்டால், யூெ மெெ்ெின் யெவன் 
அல்லது இஸ்லாம் மெெ்ெின் யெவன் மதீு நம்பிக்கககய அறிவிப்பொக இந்ெ 
வார்ெ்கெககளப் படிெ்து விடுயவாம். அல்லது பல யெவர்களில் ஒரு யெவகன 
மட்டும் உறுெிப்படுெ்துவது யபால ஆகி விடும். ஆகயவ, கிறிஸ்ெவமல்லாெ ஏக 
தெய்வ நம்பிக்ககக்கும் பலதெய்வ நம்பிக்ககக்கும் மாறாக கிறிஸ்ெவெ்ெின் 
ெிரியயக யெவகனப் பற்றி இது யபசுகிறது என்பகெ நாம் எவ்வாறு அறியவாம்? 

ஒருபுறம், விசுவாச அறிக்கக கிறிஸ்ெவமல்லாெ ஏக தெய்வ 
நம்பிக்கககய யெவகனப் பற்றி தெளிவாகக் கூறும் பிற விஷயங்களின் 
மூலம் மறுக்கிறது. முந்கெய பாடெ்ெில் நாம் பார்ெ்ெது யபால, விசுவாச 
அறிக்ககயானது ஒரு ெிரிெ்துவ சூெ்ெிரெ்கெச் சுற்றி 
ஒழுங்ககமக்கப்பட்டுள்ளது. பிொவாகிய யெவன், அவருகடய ஒயர 
குமாரனாகிய இயயசு கிறிஸ்து மற்றும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் யெவெ்துவெ்ெில் 
உள்ள மூன்று தவவ்யவறு நபர்கள் என்ற நம்பிக்கககய இது பிரெிபலிக்கிறது, 
மூவரும் ஒயர ெனிெ்துவமான தெய்வகீ சாரெ்கெ தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

ஆனால், இந்ெ விசுவாச அறிக்ககயானது விசுவாச 
நம்பிக்கககளினுகடய சுருக்கமாக இருக்க யவண்டுதமன்ற யநாக்கமுகடயது, 
இது விசுவாச அறிக்ககயினுகடய விரிவுகர அல்ல என்பகெ நிகனவில் 
தகாள்ளுங்கள்.  சகபயின் ஆராெகன முகறகளில் இது 
பயன்படுெ்ெப்பட்டயபாது, யெவனின் இந்ெ மூன்று நபர்ககளயும் இந்ெ வழியில் 
குறிப்பிடுவது ெிரிெ்துவெ்ெின் யகாட்பாட்கடக் குறிப்பொக சகபயிலுள்ள 
அகனவருக்கும் தெரிந்ெிருந்ெது. 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

மறுபுறம், "யெவன்" என்ற தபாதுவான வார்ெ்கெயின் ஒருகம வடிவெ்கெ 
ஒரு தெய்வகீ தபயராகப் பயன்படுெ்துவென் மூலம் விசுவாச அறிக்ககயானது 
பலதெய்வ நம்பிக்கககய மறுக்கிறது. 

“யெவன்” என்ற வார்ெ்கெ பல விஷயங்ககளக் குறிக்க முடியும். பல 
மெங்கள் ெங்கள் தெய்வங்ககள “யெவர்கள்” என்று குறிப்பிடுகின்றன. 
பிசாசுகள், விக்கிரகங்கள் மற்றும் மனிெ ெகலவர்கள் யபான்றவற்கறக் 
குறிக்க யவெம் சில சமயங்களில் “தெய்வம்” என்ற வார்ெ்கெகயப் 
பயன்படுெ்துகிறது. ஆனால் இந்ெ "யெவர்கள்" என்று 
அகழக்கப்படுபவர்களுக்கும் உண்கமயான தபயர்கள் உள்ளன. 
உொரணமாக, பண்கடய யராம மெெ்ெில், மார்ஸ் யபாரின் யெவன், தநப்டியூன் 
கடலின் யெவன் மற்றும் வியாழன் யெவர்களின் ெகலவன் ஆவான். 

அயெயபால், யவெெ்ெின் யெவன் உண்கமயான தபயர்களால் 
அறியப்படுகிறார். அகவகளில் தபரும்பாலானகவ எல் ஷடாய் யபான்ற 
விளக்கம் தகாடுக்கக்கூடிய தபயர்கள், இது தபரும்பாலும் "சர்வவல்லகமயுள்ள 
யெவன்" என்று தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டுள்ளது, அொவது எல்லா வல்லகமயும் 
உள்ள யெவன் என்பது இென் அர்ெ்ெம் ஆகும்; மற்றும் எல் எலியயான், 
தபாதுவாக இது "மிக உன்னெமான யெவன்" என்று 
தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டுள்ளது, அொவது அகனெ்கெயும் ஆளக்கூடிய யெவன் 
என்பது இென் அர்ெ்ெம் ஆகும்; மற்றும் அயடானாய், இது தபாதுவாக "கர்ெ்ெர்" 
என்று தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டுள்ளது, யமலும் இென் தபாருள் குரு அல்லது 
ஆட்சியாளர் ஆகும். 

ஆனால் யெவனின் சரியான தபயர் என்று நாம் நிகனப்பகெ மிக 
தநருக்கமாக மெிப்பிடுவது யயயகாவா என்கிற தபயராகும். பகழய 
தமாழிப்தபயர்ப்புகளில் இது யயயகாவா என்று இருக்கிறது. ஆனால் நவனீ 
தமாழிப்தபயர்ப்புகளில், இது தபாதுவாக "கர்ெ்ெர்" என்று 
தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் அென் அர்ெ்ெம் 
அயடானாயிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. 

மனிெ வரலாற்றில் மிக ஆரம்பெ்ெில் யெவன் யயயகாவா என்ற தபயரில் 
ென்கன தவளிப்படுெ்ெினார். உொரணமாக, ஆொமின் குமாரன் யசெ்ெின் 
நாட்களிலிருந்யெ மனிெர்கள் யெவனுக்காக இந்ெப் தபயகரப் 
பயன்படுெ்துகிறார்கள், ஆெியாகமம் 4:26 இல் நாம் இகெக் 
கற்றுக்தகாள்கியறாம். ஆெியாகமம் 9:26 இல் யநாவா யெவகன யயயகாவா 
என்று குறிப்பிட்டார். ஆபிரகாம் ஆெியாகமம் 12:8 இல் யெவகன இந்ெ தபயரில் 
அகழெ்ொர். 

யாெ்ெிராகமம் 3:13-14 இல் யெவன் யமாயசக்கு ென்கன யயயகாவா என்கிற 
தபயரில் விவரிெ்ொர், அங்யக இவ்வாறு வாசிக்கியறாம்: 

யமாயச யெவகன யநாக்கி, "நான் இஸ்ரயவலரிடம் தசன்று, 
'உங்கள் பிொக்களின் யெவன் என்கன உங்களிடம் 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

அனுப்பியுள்ளார்' என்று அவர்களிடம் தசால்லும் யபாது, 
'அவருகடய நாமம் என்ன?' என்று அவர்கள் யகட்டால், நான் 
என்ன தசால்லுயவன்?" "இருக்கிறவராக இருக்கியறன்" 
என்று யமாயசயுடயன தசால்லி, 'இருக்கியறன் என்பவர் 
என்கன உங்களிடெ்துக்கு அனுப்பினார்' என்று இஸ்ரயவல் 
புெ்ெிரயராயட தசால்வாயாக என்றார் (யாெ்ெிராகமம் 3:13-14). 

யயயகாவா என்ற தபயர் எபிதரய வார்ெ்கெயான ‘யயயய' வுடன் 
தொடர்புகடயது, இது இங்யக “நான் இருக்கியறன் ”என்று 
தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. யெவன் ெம் மக்களுக்கு தவளிப்படுெ்ெிய மிக 
தநருக்கமான இந்ெப் தபயர், யவறு எந்ெ தபயகர விடவும், எல்லா தபாய்யான 
யெவர்களிடமிருந்தும் அவகர யவறுபடுெ்துகிறது. 

உண்கமயில், யவெெ்ெில் கர்ெ்ெர்  எை்று அகழக்கப்படுகிற எல்லா 
தபயர்களிலும், “யெவன்” என்பது மிகவும் தபாதுவான தபயராகும். நமது நவனீ 
பகழய ஏற்பாடுகளில், யெவன் என்ற தசால் தபாதுவாக எபிதரய 
வார்ெ்கெயான எல் அல்லது எயலாஹிம் என்பெிலிருந்து 
தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. புெிய ஏற்பாட்டில், இது வழக்கமாக ெியயாஸ் 
என்ற கியரக்க வார்ெ்கெயிலிருந்து தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் 
யவொகமெ்ெின் நாட்களில், பிற மெங்களும் இயெ வார்ெ்கெககள ெங்கள் 
யெவர்ககளக் குறிக்க பயன்படுெ்ெின. ஆகயவ, யயயகாவாகவப் யபான்ற 
ெனிெ்துவமான தபயருக்குப் பெிலாக அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச 
அறிக்ககயில் யெவகனக் குறிப்பெற்கு இந்ெ தபாதுவான தபயர் ஏன் 
யெர்ந்தெடுக்கப்பட்டது? ஏதனன்றால், கர்ெ்ெகர அகடயாளம் காண “யெவன்” 
என்ற எளிய வார்ெ்கெகயப் பயன்படுெ்துவென் மூலம், “யெவன்” என்று 
அகழக்கப்படுவெற்கு ெகுெியானவர் கிறிஸ்ெவெ்ெின் யெவன் மட்டுயம 
என்பகெ அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கக குறிக்கிறது. 1 இராஜாக்கள் 
8 : 60 இல் நாம் வாசிக்கிறது யபால: 

கர்ெ்ெயர (அல்லது எபிதரய தமாழியில் யயயகாவா) யெவன்... 
யவதறாருவரும் இல்கல (1 இராஜாக்கள் 8:60). 

ஆம், உண்கமயான யெவர்ககள அவர்கள் ஆரோதிப்பதோக பிற மெங்கள் 
நம்புகின்றன. ஆனால் உண்கமயில், அவர்கள் கற்பகனயானகவககள 
ஆராெிக்கிறார்கள், அல்லது  — கிறிஸ்ெவ யெவனால் ஆளப்படுகிற ொழ்ந்ெ, 
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆவிகளான பிசாசுககள வணங்குகிறார்கள். பவுல் இகெ 1 
தகாரிந்ெியர் 10:20 இல் தெளிவுபடுெ்ெினார், அவர் இந்ெ வார்ெ்கெககள இப்படி 
எழுெினார்: 

அஞ்ஞானிகள் பலியிடுகிறகவககள யெவனுக்கு அல்ல, 
யபய்களுக்யக பலியிடுகிறார்கள் (1 தகாரிந்ெியர் 10:20). 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

அஞ்ஞானிகள் ெங்கள் பலிககள பிசாசுகளுக்கு தசலுெ்ெியொக 
அவர்கள் நம்பவில்கல; அவர்கள் பல்யவறு யெவர்களுக்கு பலி தசலுெ்ெியொக 
நம்பினர். ஆனால் அவர்கள் தசய்ெது ெவறு. 

இன்று உலகில் கிறிஸ்ெவெ்கெெ் ெவிர பல மெங்கள் உள்ளன. இந்து 
மெம், ஷின்யடா, அஞ்ஞான வாெம், விக்கா, இஸ்லாம், யூெ மெம், பழங்குடி 
மெங்கள் மற்றும் பல உள்ளன. ஆனால் அவர்களின் தெய்வங்கள் 
தபாய்யானவர்கள். சிலர் பிசாசுககள வணங்குகிறார்கள். சிலர் சிருஷ்டிகய 
வணங்குகிறார்கள். யமலும் சிலர் ெங்கள் கற்பகனயின் உருவங்ககள 
வணங்குகிறார்கள். ஆனால் கிறிஸ்ெவ யெவன் மட்டுயம உண்கமயான 
தெய்வகீமுகடயவர் என்று யவொகமம் வலியுறுெ்துகிறது; கிறிஸ்ெவ யெவன் 
மட்டுயம உலகக நியாயந்ெீர்ப்பார்; நம்கம காப்பாற்றும் வல்லகம கிறிஸ்ெவ 
யெவனுக்கு மட்டுயம உள்ளது. 

முெல் விசுவாச கட்டுகரயில், அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கக 
புெிய கிறிஸ்ெவர்ககள அவர்கள் ஆராெிெ்ெ தபாய்யான யெவர்ககளக் 
ககவிடும்படியும், யவெெ்ெின் யெவகன ஒயர உண்கமயான யெவனாக 
ஏற்றுக்தகாள்ளும்படியும் அகழக்கிறது. இந்ெ அகழப்பு யவெெ்ெில் முற்றிலும் 
அவசியமான ஒரு யபாெகனகய பிரெிபலிக்கிறது. பகழய மற்றும் புெிய 
ஏற்பாடுகளின் யெவன் மட்டுயம ஒயர உண்கமயான யெவன் என்பகெ 
ஒப்புக்தகாள்ள யவெம் ஒவ்தவாரு காலெ்ெிலும் ஒவ்தவாரு நபருக்கும் 
உணர்ெ்துகிறது. அவர்கள் அவகர மட்டுயம வணங்க யவண்டும் என்று அது 
யகாருகிறது. 

இப்யபாது நாம் யெவனுகடய ஒருகமெ்துவெ்கெப் பார்ெ்ெிருக்கியறாம், 
அவருகடய எளிகம, அவரது இயல்பு அல்லது சாராம்செ்ெின் ஒற்றுகம 
ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுெ்ெ நாம் ெயாராக உள்யளாம். 

எளிரைே்துவை் 
முந்கெய பாடெ்ெில் ெிரிெ்துவெ்ெின் யகாட்பாட்கட நாம் 

வகரயறுெ்ெயபாது, யெவன் மூன்று நபர்களாக, ஆனால் ஒயர 
செ்துவமுகடயவராக இருக்கிறார் எை்று கூறியனாம். "நபர்" என்ற தசால் ஒரு 
ெனிெ்துவமான, சுய-விழிப்புணர்வு தகாண்ட ஆள்ெ்துவெ்கெக் குறிக்கிறது 
என்றும், "சாராம்சம்" என்ற தசால் யெவனின் அடிப்பகட இயல்பு அல்லது 
அவரின் செ்துவெ்கெக் குறிக்கிறது என்றும் நாம் கூறியனாம். யெவனின் 
எளிகமெ்துவெ்கெப் பற்றி நாம் யபசும்யபாது, நாம் நிகனவில் கவெ்ெிருப்பது 
என்னதவன்றால் அவருகடய சாராம்சம் — அவருகடய அடிப்பகட இயல்பு, 
அவருயட  இருப்யப உருவாக்கும் தபாருள் ஆகும். 

இப்யபாது, இகறயியலாளர்கள் "எளிய" மற்றும் "எளிகமெ்துவம்" 
யபான்ற தசாற்ககள தொழில்நட்ப ரெீியில் பயன்படுெ்துகின்றனர். யெவன் 
எளிெில் புரிந்துதகாள்ளப்படக்கூடியவர் என்ற அர்ெ்ெெ்ெில் அவர் 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

எளிகமயானவர் என்று நாம் கூறவில்கல. அெற்கு பெிலாக, அவருகடய 
சாராம்சம் தவவ்யவறு தபாருட்களின் கலகவ அல்ல, ஆனால் ஒயர ஒரு 
தபாருகளக் தகாண்ட ஒரு ஒருங்கிகணந்ெ முழுகமயான செ்துவம் என்று 
நாம் அர்ெ்ெப்படுெ்துகியறாம். 

துூய்கமயான நீகர மண்ணுடன் ஒப்பிடுவென் மூலம் எளிகமெ்துவம் 
குறிெ்ெ இந்ெ கருெ்கெ நாம் விளக்கலாம். ஒருபுறம், ெண்ணகீர ஒரு எளிய 
தபாருளாக பார்க்கலாம். இது முற்றிலும் ெண்ணரீினால் ஆனது, யவறு ஒன்றும் 
அெில் இல்கல. ஆனால் நமது துூய நீரில் அழுக்ககச் யசர்ெ்ொல் அது யசறாக 
மாறி விடும். மண் என்பது ஒரு கலகவயான தபாருள், ஏதனனில் இது நீர் 
மற்றும் அழுக்கு ஆகிய இரண்டு ெனிெ்ெனி பகுெிகளால் ஆனது. யெவனின் 
சாராம்சம் முற்றிலும் துூய நீர் யபான்றது: இது ஒயர ஒரு தபாருகளக் 
தகாண்டது. 

இது ஏன் முக்கியமானொக இருக்கிறது? யெவன் எளிகமயானவர், 
தவவ்யவறு தபாருட்களால் ஆனவர் அல்ல என்பகெ கிறிஸ்ெவம் ஏன் 
வலியுறுெ்துகிறது? இந்ெ யகள்விக்கு பெிலளிக்க, ெிரிெ்துவெ்ெின் யகாட்பாட்கட 
மீண்டும் ஒரு முகற பார்ப்யபாம். ெிரிெ்துவ உபயெசம் யெவன் மூன்று நபர்களாக, 
ஆனால் ஒயர செ்துவமுகடயவராக இருக்கிறார் எை்று கூறுகிறது. 

ெிரிெ்துவ உபயெசெ்ெின் கமயமானது நபருக்கும் 
சாரெ்ெிற்கும் இகடயிலான யவறுபாடாகும். யெவன் 
சாராம்செ்ெில் ஒருவராகவும், மூன்று நபர்களாகவும் 
இருக்கிறார். உண்கமயில், யெவனிடம், ஒரு "என்ன" மற்றும் 
மூன்று "யார்" இருப்பொக நாம் கூறலாம். 

Dr. தகய்ெ் ஜான்சன் 

பிொ, குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று நபர்கள் 
யெவனில் இருப்பொக யவொகமம் வலியுறுெ்துககயில், ஒயர ஒரு யெவன் 
மட்டுயம இருக்கிறார் என்றும் அது வலியுறுெ்துகிறது. சகபயின் 
ஆரம்பெ்ெியலயய, ஒயர ஒரு யெவன் மட்டுயம இருப்பகெப் பற்றி யபசுவெற்கான 
ஒரு பயனுள்ள வழி அவருகடய சாராம்சம் அல்லது செ்துவெ்ெின் 
அடிப்பகடயில் யபசுவது என்று இகறயியலாளர்கள் ெீர்மானிெ்ெனர். ஆகயவ, 
யெவனுக்கு எளிகமயான, ஒன்றுபட்ட சாரம் இருப்பொக அவர்கள் 
தசான்னயபாது, பிொ, குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் ஆகிய மூவரும் 
ெிரிெ்துவெ்ெில் இகணந்ெிருக்கிற மூன்று ெனிெ்ெனி யெவர்கள் என்பகெ 
அவர்கள் மறுெ்ெனர். அெற்கு பெிலாக, இந்ெ மூன்று நபர்களும் எப்யபாதும் ஒயர 
யெவனாக மட்டுயம இருந்ொர்கள் என்பகெ அவர்கள் உறுெிப்படுெ்ெிக் 
தகாண்டனர். 

மற்ற மெங்களால் நாம் அடிக்கடி குற்றம் சாட்டப்படுகின்ற காரணெ்ொல் 
கிறிஸ்ெவர்கள் மூன்று யெவர்ககள நம்பவில்கல என்பகெ சகப முற்றிலும் 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

இந்ெ வழியில் தெளிவுபடுெ்ெியது. மாறாக, தெய்வகீமான ஒயர யெவன் — மூன்று 
நபர்களில் இருக்கிறார் என்பகெ மட்டுயம நாம் நம்புகியறாம். 

தபரும்பாலும் இஸ்லாமியர்களுடன் யபசும்யபாது, 
ெிரிெ்துவெ்கெப் பற்றிய கிறிஸ்ெவ பார்கவ என்பது மூன்று 
யெவர்களின் உறுெிப்பாதடன்று அவர்கள் தசால்கிறார்கள். 
சகபயின் வரலாற்றில் யாரும் இகெ உறுெிப்படுெ்ெவில்கல, 
ஏதனன்றால் ஆெியாகமம் முெல் தவளிப்படுெ்ெின வியசஷம் 
வகர, பிொவும் யெவனாக இருக்கிறார், குமாரனும் யெவனாக 
இருக்கிறார் மற்றும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவரும் யெவனாக 
இருக்கிறார் என்ற உறுெிப்பாட்டுடன், யெவன் ஒருவர் ொன் 
என்ற உறுெிப்பாடும் இருக்கிறது. ஒயர ஜவீனுள்ள, 
உண்கமயான யெவன் இருக்கிறார். ஆகயவ, யெவனுகடய 
முழு தவளிப்பாட்கடயும் நாம் புரிந்துதகாள்ள ஒயர வழி, ஒயர 
யெவன் இருக்கிறார், யவறு யாரும் அவகரெ் ெவிர இல்கல 
என்று தசால்வொகும்; பிொவும் குமாரனும் ஆவியானவரும் 
அந்ெ ஒயர யெவனில் இருக்கிறார்கள். ஒரு யெவன் மூன்று 
நபர்களாக இருக்கிறார் என்பயெ சகபயின் தமாழியாகும், 
அெனால்ொன் மூன்று யெவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பகெ 
நாம் உறுெிப்படுெ்துவெில்கல. ஒயர யெவன் மூன்று 
நபர்களாக இருக்கிறார். யவெெ்ெில் யபாெிக்கப்படுவதும் 
சகபயால் உறுெிப்படுெ்ெப்பட்டதுமான இது இப்படியாக 
நம்முகடய எல்லா மெ யபாட்டியாளர்களிடமிருந்தும் நம்கம 
யவறுபடுெ்துகிறது. 

Dr. ஸ்டீபன் யஜ. தவல்லம்  

இந்ெ கருெ்து மற்தறாரு பண்கடய விசுவாச அறிக்ககயான —  நிசியா 
விசுவாச அறிக்ககயில் —  தவளிப்பகடயாக இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது: 

யெவனின் ஒயரயபறான குமாரனாகிய இயயசு கிறிஸ்து ... 
பிொகவப் யபாலயவ அயெ செ்துவெ்கெக் [தகாண்டவர்]. 

அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கக நிசியா விசுவாச அறிக்கககய 
விட அடிப்பகடயான ஒன்று என்பொல், இந்ெ விவரெ்கெ அது 
தவளிப்பகடயாகக் குறிப்பிடவில்கல. ஆயினும்கூட, மூன்று நபர்களாக 
இருக்கும் ஒயர ஒரு யெவகன மட்டுயம நாம் நம்புகியறாம் என்று 
வலியுறுெ்துவென் மூலம் இந்ெ கருெ்கெ இது குறிக்கிறது. 

ஒரு யெவன் மூன்று நபர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பகெ 
கிறிஸ்ெவர்கள் நம்புகிறார்கள் என்பது கிறிஸ்ெவ வாழ்க்ககயில் எண்ணற்ற 
ொக்கங்ககள ஏற்படுெ்துகிறது. உொரணமாக, பாரம்பரிய கிறிஸ்ெவ 
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ஆராெகன எப்யபாதுயம முழுகமயாக ெிரிெ்துவ ஆராெகனயாகயவ 
இருந்ெிருக்கிறது: ெிரிெ்துவெ்ெின் மூன்று நபர்ககளயும் நாம் ஆராெிக்கியறாம், 
யமலும் அவர்கள் ஒவ்தவாருவருக்கும் துெிப் பாடல்ககள பாடுகியறாம் மற்றும் 
யவண்டுெல் தஜபங்ககள அவர்கள் ஒவ்தவாருவரிடமும்  ஏதறடுக்கியறாம். 
ெிரிெ்துவெ்ெில் உள்ள எந்ெதவாரு நபகரயும் மற்தறாருவருக்கு ஆெரவாக 
புறக்கணிப்பது என்பது யெவகனயய புறக்கணிப்பொகும். பிொவுக்கும், 
குமாரனுக்கும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவருக்கும் நாம் கனம், யசகவ மற்றும் 
அன்கப தகாடுக்க யவண்டும், ஏதனன்றால் அவர்கள் அகனவரும் ஒயர யெவன் 
ொன். 

யெவனுகடய அடிப்பகட கிறிஸ்ெவ கருெ்ொக்கெ்கெயும், அவருகடய 
இருப்பின் ென்கமகயயும் யபசிய நாம், சர்வவல்லகமயுள்ள பிொ என்ற 
தசாற்தறாடரில் கவனம் தசலுெ்ெெ் ெயாராக உள்யளாம், ெிரிெ்துவெ்ெின் முெல் 
நபராகிய பிொவாகிய யெவகனப் பற்றி யவெம் நமக்குக் கற்பிக்கும் 
ெனிெ்துவமான விஷயங்ககளப் பார்க்கவிருக்கியறாம். 

சை்வ வல்லரையுள்ள பிோ 
சர்வவல்லகமயுள்ள பிொகவப் பற்றிய நம் விவாெம் நான்கு 

பகுெிகளாகப் பிரிக்கப்படும். முெலாவொக, யவெெ்ெில் "பிொ" என்ற தபயர் 
யெவனால் பயன்படுெ்ெப்பட்ட விெெ்கெப் பார்ப்யபாம். இரண்டாவொக, 
ெிரிெ்துவெ்ெின் அடிப்பகடயில் பிொவாகிய நபகரக் கருெ்ெில் தகாள்யவாம். 
மூன்றாவொக, அவரது ெந்கெக்குணெ்கெயும், பிொவாக அவர் தசய்யும் 
காரியங்ககளயும் ஆராய்யவாம். நான்காவொக, அவருகடய வல்லகமகயப் 
பற்றி விவாெிப்யபாம். யவெெ்ெில் யெவகனக் குறிப்பெற்கு பயன்படுெ்ெப்படும் 
“பிொ” என்ற தபயகர முெலில் கவனியுங்கள். 

நாைை் 
யவெம் "பிொ" என்ற வார்ெ்கெகய குகறந்ெது மூன்று 
ெனிெ்துவமான அர்ெ்ெங்களில் பயன்படுெ்துகிறது. முெலில், 
இது எல்லாவற்கறயும் உருவாக்கியவராகிய சிருஷ்டி 
கர்ெ்ொவாகிய யெவகனக் குறிக்க பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. 
புெிய ஏற்பாட்டில் இெற்கான ஒரு பயன்பாட்டின் உொரணம் 1 
தகாரிந்ெியர் 8:6 ஆகும், அங்கு பிொவிடமிருந்து ொன் 
எல்லாம் உருவாவொக பவுல் அவகர அகடயாளம் 
காட்டுகிறார். இந்ெ முெல் அர்ெ்ெெ்ெில் யெவகன பிொ என்று 
குறிப்பிடும் ஒவ்தவாரு யவெ குறிப்பும் ெிரிெ்துவெ்ெின் முெல் 
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நபகர குறிக்கவில்கல என்பகெ அங்கீகரிப்பது 
முக்கியமாகும். "பிொ" என்ற வார்ெ்கெயின் இரண்டாவது 
பயன்பாடு, விசுவாசிகள் யெவனால் குமாரர்கள் மற்றும் 
குமாரெ்ெிகளாக ெெ்தெடுக்கப்பட்டென் விகளவாக 
யெவனுடன் அவர்களுக்கு இருக்கும் உறகவக் குறிக்கிறது. 
யெவகன அப்பா, பிொ என்று அகழக்கும் புத்திர 
சுவிக்கோரத்திை் உணர்கவ நாம் தபற்றுள்யளாம் என்று 
யராமர் 8:15 இல் பவுல் கூறும்யபாது, அவர் இந்ெ இரண்டாவது 
அர்ெ்ெெ்ெில் “பிொகவ” பயன்படுெ்துகிறார். இறுெியாக, 
இயயசு கிறிஸ்துவுக்கும் அவருகடய பிொவுக்கும் இகடயில் 
உள்ள ெனிெ்துவமான உறகவக் குறிக்க ‘பிொ’ என்ற தசால் 
பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. முெலாவது யெவகன சிருஷ்டிகராக 
குறிப்பிடுகிறது, இரண்டாவது யெவகன மீட்பர் என்றும், 
மூன்றாவது குமாரனுடன் பிொ தகாண்டுள்ள உறகவப் 
பற்றி யபசுகிறது என்றும் கூறி இந்ெ மூன்று 
பயன்பாடுககளயும் சுருக்கமாகக் கூறலாம். 

— Dr. தகய்ெ் ஜான்சன் 

துரெிர்ஷ்டவசமாக, சில கிறிஸ்ெவர்கள் யவொகமம் “பிொ” என்ற 
வார்ெ்கெகய ஒவ்தவாரு முகறயும் பயன்படுெ்தும்யபாது அது ெிரிெ்துவெ்ெின் 
முெல் நபகரப் பற்றி மட்டுயம யபசுகிறது என்று ெவறுெலாக நிகனக்கிறார்கள். 
ஆனால் ெிரிெ்துவெ்ெின் யகாட்பாடு புெிய ஏற்பாட்டு காலம் வகர தெளிவாக 
தவளிப்படுெ்ெப்படவில்கல. பகழய ஏற்பாட்டில் இங்கும் அங்குமாக சில 
குறிப்புகள் உள்ளன, அகவ யெவனில் உள்ள பன்கமெ்ென்கம பற்றிய சில 
முன்னுணர்கவக் குறிக்கின்றன. ஆனால் பகழய ஏற்பாடு யெவனின் 
ஒருகமெ்ென்கமகய தபரிதும் வலியுறுெ்துகிறது. 

எனயவ, பகழய ஏற்பாட்டில் யெவன் "பிொ" என்று அகழக்கப்படும்யபாது, 
அது ஒரு நபகர மட்டுமல்ல, முழு ெிரிெ்துவெ்கெயும் குறிக்கும். இப்யபாது, 
ஏயொதவாரு வககயில், “பிொ” என்ற வார்ெ்கெயின் பயன்பாடு பிொவாகிய 
நபகர அழுெ்ெமாக குறிக்கிறது. ஆனால் யெவனில் உள்ள மூன்று நபர்களும் 
தெளிவாக புெிய ஏற்பாட்டில் தவளிப்படுவெற்கு முன்பு, "பிொ" என்ற தபயர் 
உட்பட யெவகனக் குறிப்பெற்காக பயன்படுெ்ெப்படும் அகனெ்து தசாற்களும் 
முழு ெிரிெ்துவெ்கெக் குறிப்பெற்கும் ஒருவிெெ்ெில் பயன்படுெ்ெப்பட்டன 
என்பகெ நிகனவில் தகாள்வது அவசியம். “பிொ” என்ற தசால் உபாகமம் 32:6, 
ஏசாயா 63:16 மற்றும் 64:8 யபான்ற பகுெிகளில் முழு யெவெ்துவெ்கெயும் 
குறிக்கிறது. எடுெ்துக்காட்டுக்காக, பகழய ஏற்பாட்டில் “பிொ” என்கிற 
வார்ெ்கெயின் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு உொரணெ்கெப் பார்ப்யபாம். மல்கியா 
2:10 இல் ெீர்க்கெரிசி இந்ெக் யகள்விககளக் யகட்டார்: 
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நம்தமல்லாருக்கும் ஒயர பிொ இல்கலயயா? ஒயர யெவன் 
நம்கமச் சிருஷ்டிெ்ெெில்கலயயா? (மல்கியா 2:10). 

இங்யக பிொ என்கிற வார்ெ்கெயானது பிொ, குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ 
ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று நபர்ககளயும் குறிக்கிறது, ஏதனன்றால் 
ெிரிெ்துவெ்ெில் இருக்கிற மூன்று நபர்களும் மனிெகுலெ்ெின் சிருஷ்டிப்பில் 
பங்யகற்றனர். பிொ, குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் ஆகிய மூவரும் 
சற்யற விெ்ெியாசமான யவகலகயக் தகாண்டிருந்ொர்கள் என்பகெ புெிய 
ஏற்பாடு தெளிவுபடுெ்துகிறது. ஆனால் இந்ெ பகழய ஏற்பாட்டு பகுெியில் 
மூன்று நபர்களிகடயய இெ்ெககய யவறுபாடுகள் இல்கல. அெற்கு பெிலாக, 
சிருஷ்டிப்பில் அவர்களின் பங்கு காரணமாக மூன்று நபர்ககளயும் கூட்டாக 
இது “பிொ” என்ற தபயரால் குறிக்கிறது. 

விஷயங்ககள யமலும் சிக்கலாக்குவெற்கு, புெிய ஏற்பாட்டு 
எழுெ்ொளர்கள் பகழய ஏற்பாட்டிலிருந்து யமற்யகாள் காட்டியயபாது, அவர்கள் 
முழு ெிரிெ்துவெ்கெயும் குறிப்பெற்கு பிொ என்ற தபாதுவான தசால்கல 
பயன்படுெ்ெிய யநரங்கள் இருந்ென. உொரணமாக, முழு ெிரிெ்துவமும் மெ்யெயு 
5:45 மற்றும் 6:6-18, மற்றும் அப்யபாஸ்ெலருகடய நடபடிகள் 17:24-29 ஆகிய யவெ 
பகுெிகளில் “பிொ” என்ற வார்ெ்கெயால் குறிக்கப்படுகிறது. இந்ெ யவெ 
பகுெிகளில், முழு ெிரிெ்துவமும் பல்யவறு காரணங்களுக்காக “பிொ” என்ற 
வார்ெ்கெயால் அகழக்கப்படுகிறது. ஒருயவகள உலகெ்கெ சிருஷ்டிப்பெில் 
ெிரிெ்துவெ்ெிலுள்ள மூன்று நபர்களும் பங்யகற்றொல் இது இப்படி இருக்கலாம். 
மற்ற யநரங்களில், ெிரிெ்துவெ்ெின் மூன்று நபர்களும் நாம் பின்பற்ற யவண்டிய 
தநறிமுகற ெரமாக இருப்பொல் இப்படி இருக்கலாம். மீண்டும், 
எடுெ்துக்காட்டுக்காக ஒரு வசனெ்கெ மட்டும் கருெ்ெில் தகாள்யவாம். யாக்யகாபு 
1:17 இல் நாம் இகெ வாசிக்கியறாம்: 

நன்கமயான எந்ெ ஈவும் பூரணமான எந்ெ வரமும் 
பரெ்ெிலிருந்துண்டாகி, யசாெிகளின் பிொவினிடெ்ெிலிருந்து 
இறங்கிவருகிறது (யாக்யகாபு 1:17). 

இந்ெ வசனெ்ெிற்கு முன்பு, யெவனின் இயல்பு துூய்கமயானது என்று 
யாக்யகாபு வாெிட்டார். எனயவ, இங்யக அவரது கருெ்து என்னதவன்றால், 
யெவனிடமிருந்து வரும் அகனெ்தும் நல்லது, நல்லது எல்லாம் 
யெவனிடமிருந்து வருகிறது. நம்முகடய ெிரியயக யெவனின் மூன்று 
நபர்களிடமிருந்தும் நன்கமகள் வருவொல், கிறிஸ்ெவ 
உகரப்தபயர்ப்பாளர்கள் இகெ முழு ெிரிெ்துவெ்ெிற்குமோை ஒரு குறிப்பாகயவ 
பார்க்கிறார்கள். மீண்டும், பகழய ஏற்பாட்கடப் யபாலயவ, இங்யக பிொவாகிய 
நபருக்கு முக்கியெ்துவம் தகாடுப்பது நியாயமானயெ. ஆனால் குமாரனும் 
பரிசுெ்ெ ஆவியும் கூட நமக்கு நல்ல வரங்ககள வழங்குகிறார்கள் என்பகெ 
உறுெிப்படுெ்துவது முக்கியம். 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

இருந்ொலும்கூட, குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ ஆவியிலிருந்து யவறுபட்ட 
ெிரிெ்துவெ்ெின் ஒருவகரக் குறிக்க யவெம் “பிொ” என்ற வார்ெ்கெகய 
மற்தறாரு அர்ெ்ெெ்ெில் பயன்படுெ்துகிறது என்பதும் தெளிவாகிறது. இகெ 
யயாவான் 1:14, 18; யயாவான் 5:17-26; கலாெ்ெியர் 4:6; 2 யபதுரு 1:17 ஆகிய யவெ 
பகுெிகளில் பார்க்கலாம். மீண்டும், இந்ெ காரியெ்கெ விளக்குவெற்கு இரண்டு 
எடுெ்துக்காட்டுககளப் பார்ப்யபாம். 2 யயாவான் 9 இல், அப்யபாஸ்ெலன் இந்ெ 
வார்ெ்கெககள எழுெியயபாது பிொவுக்கும் குமாரனுக்கும் இகடயில் 
யவறுபாடு இருப்பொகக் காட்டினார்: 

கிறிஸ்துவின் உபயெசெ்ெியல நிகலெ்ெிராமல் மறீி நடக்கிற 
எவனும் ... யெவகன உகடயவனல்ல; கிறிஸ்துவின் 
உபயெசெ்ெில் நிகலெ்ெிருக்கிறவயனா பிொகவயும் 
குமாரகனயும் உகடயவன் (2 யயாவான் 9). 

யயாவான் 14:16-17 இல், அப்யபாஸ்ெலர்களுக்கு இந்ெ உறுெிதமாழிகய 
அளிெ்ெயபாது இயயசு பிொகவ ஆவியானவரிலிருந்து யவறுபடுெ்ெிக் 
காட்டினார்: 

நான் பிொகவ யவண்டிக்தகாள்ளுயவன், அப்தபாழுது 
என்தறன்கறக்கும் உங்களுடயனகூட இருக்கும்படிக்குச் — 
செ்ெிய ஆவியாகிய யவதறாரு யெற்றரவாளகன அவர் 
உங்களுக்குெ் ெந்ெருளுவார் (யயாவான் 14:16-17). 

முழு யெவகனயும், ெிரிெ்துவெ்ெின் முெல் நபகரயும் குறிக்க யவெெ்ெில் 
"பிொ" என்ற தபயர் எவ்வாறு பயன்படுெ்ெப்படுகிறது என்பகெ இப்யபாது 
பார்ெ்யொம், பிொவாகிய நபகர ெிரிெ்துவெ்ெிலுள்ள மற்ற நபர்களிடமிருந்து 
யவறுபடுெ்ெிப் பார்க்க நாம் ெயாராக இருக்கியறாம். 

நபை் 
குமாரனுடனும் பரிசுெ்ெ ஆவியுடனும் பிொவிற்கு இருக்கிற தொடர்பு பல 

வழிகளில் விவரிக்கப்படலாம். ஆனால் இகறயியல் வரலாற்றில், 
ெிரிெ்துவெ்கெப் பற்றிய இரண்டு குறிப்பிட்ட முன்யனாக்குகள் முன்னணியில் 
வந்துள்ளன. குறிப்பாக, இயக்கவியல் ெிரிெ்துவம் மற்றும் தபாருளாொர 
ெிரிெ்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் யபசுவது தபாதுவானது. இந்ெ 
இரண்டு அணுகுமுகறகளும் ஒயர ெிரிெ்துவெ்கெப் பற்றி யபசுகின்றன  —  
அொவது பிொ, குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் — ஆனால் அகவ 
யெவனின் மூன்று நபர்களுக்கிகடயிலான உறவின் தவவ்யவறு அம்சங்ககள 
வலியுறுெ்துகின்றன. 

ஒருபுறம், நாம் யெவனின் இருப்கபப் பற்றி யபசும் யபாது, இயக்கவியல் 
ெிரிெ்துவெ்கெப் பற்றி யபசுவது தபாதுவானது. இயக்கவியல் என்ற தசால் 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

இருப்பு தொடர்பானது ஆகும். ஆகயவ, நாம் இயக்கவியல் ெிரிெ்துவெ்கெப் பற்றி 
யபசும்யபாது, ெிரிெ்துவெ்கெ இருப்பு அல்லது சாராம்செ்ெில் பார்க்கியறாம். 
ெிரிெ்துவெ்ெின் மூன்று நபர்கள் எவ்வாறு ஒருவருக்தகாருவர் 
ஒருங்கிகணக்கப்படுகிறார்கள், அவர்கள் ஒயர சாரெ்கெ எவ்வாறு பகிர்ந்து 
தகாள்கிறார்கள் என்பகெ நாம் பரிசலீிக்கியறாம். 

இயக்கவியலின் கண்யணாட்டெ்ெில், யெவெ்துவெ்ெில் உள்ள மூன்று 
நபர்களும் எல்கலயற்றவர்களாகவும் நிெ்ெியமானவர்களாகவும் மற்றும் 
மாறாெவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். ஒவ்தவாருவரும் ஞானம், வல்லகம, 
பரிசுெ்ெம், நீெி, நற்குணம் மற்றும் உண்கம யபான்ற அடிப்பகட தெய்வகீ 
பண்புககளக் தகாண்டுள்ளனர். 

மறுபுறம், யெவெ்துவெ்ெில் உள்ள நபர்கள் ஒருவருக்தகாருவர் எவ்வாறு 
உகரயாடுகிறார்கள், ெனிப்பட்ட நபர்களாக அவர்கள் ஒருவருக்தகாருவர் 
எவ்வாறு தொடர்பு தகாள்கிறார்கள் என்பகெக் கருெ்ெில் தகாள்ளும்யபாது 
தபாருளாொர ெிரிெ்துவெ்கெப் பற்றி யபசுகியறாம் என்று தபாதுவாகக் 
கூறுகியறாம். இங்யக "தபாருளாொர" என்ற வார்ெ்கெயின் அர்ெ்ெம் "வட்ீடு 
நிர்வாகெ்துடன் தொடர்புகடய" என்பொகும். எனயவ, ெிரிெ்துவெ்ெின் 
தபாருளாொர அம்சங்ககளப் பற்றி நாம் யபசும்யபாது, பிொவும் குமாரனும் 
பரிசுெ்ெ ஆவியும் ஒருவருக்தகாருவர் ெனிெ்துவமான ெனிப்பட்ட 
ஆளுகமகளாக எவ்வாறு தொடர்பு தகாள்கிறார்கள் என்பகெ 
விவரிக்கியறாம். 

ஒரு தபாருளாொரக் கண்யணாட்டெ்ெில் ெிரிெ்துவெ்கெ நாம் 
பார்க்கும்யபாது, ஒவ்தவாரு நபருக்கும் தவவ்யவறு தபாறுப்புகள், யவறுபட்ட 
அெிகாரம் மற்றும் தவவ்யவறு பணிககளச் தசய்ய அவர்கள் 
ஒவ்தவாருவருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தவவ்யவறு பங்கு உள்ளது. பிொவும் 
குமாரனும் பரிசுெ்ெ ஆவியும் ஒருவருக்தகாருவர் உகரயாடலில் 
ஈடுபடுகிறார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்தகாருவர் உடன்படிக்ககககள 
தசய்கிறார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்தகாருவர் தசயல்படுகிறார்கள். யமலும் 
அவர்கள் யவறு பல வழிகளில் தொடர்பு தகாள்கின்றனர். 

இயக்கவியல் மற்றும் தபாருளாொரக் கண்யணாட்டெ்ெில், பிொ முெல் 
நபர் என்று கூறப்படுகிறார். குமாரன் பிொவிலிருந்து வருவொகக் 
கூறப்படுவொல், பிொகவ இயக்கவியல் ெிரிெ்துவெ்ெின் முெல் நபர் என்று 
அகழக்கிறார்கள், யமலும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் பிொவிடமிருந்து வருகிறார் 
என்றும் கூறப்படுகிறது. 

குமாரன் எங்கிருந்து வருகிறார் என்பது குறிெ்து 1 யயாவான் 4:9 இன் 
வார்ெ்கெககளக் கவனியுங்கள்: 

யெவன் நம்மிகடயய ெனது அன்கபக் காட்டியது 
இப்படிெ்ொன்: ெம்முகடய ஒயரயபறான குமாரனாயல நாம் 
பிகழக்கும்படிக்கு யெவன் அவகர இவ்வுலகெ்ெியல 
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அனுப்பினெினால் யெவன் நம்யமல் கவெ்ெ அன்பு 
தவளிப்பட்டது (1 யயாவான் 4:9). 

"ஒன்று மற்றும் ஒயர" என்ற தசாற்தறாடர் யமாயனாதஜனஸ் என்ற கியரக்க 
வார்ெ்கெயிலிருந்து வந்ெது, யமலும் இது தபரும்பாலும் "ஒயரயபறான" என்று 
தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. துரெிர்ஷ்டவசமாக, ஆரம்பகால சகபயில் சிலர், 
குமாரன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் மற்றும் முழு தெய்வகீமில்லாெவர் என்று 
நிகனெ்ொர்கள். இன்றும் சில ெவறான கிறிஸ்ெவ நம்பிக்ககயுகடயவர்கள் 
குமாரனின் தெய்வகீெ்ென்கமகய மறுக்கின்றனர், ஏதனனில் அவர் 
"பிறந்ொர்" என்று அகழக்கப்படுகிற காரணெ்ொல் மறுக்கிறார்கள். 

இந்ெ ெவறான யபாெகனகய எெிர்ப்பெற்காக, கிறிஸ்ெவர்கள் 
பாரம்பரியமாக குமாரன் நிெ்ெியமாக பிொவிலிருந்து வருகிறார் அல்லது 
பிொவிலிருந்து நிெ்ெியமாக பிறக்கிறார் என்று கூறியுள்ளனர். குமாரன் 
இல்லாமல் இருந்ெ காலம் இல்கல என்பகெ இந்ெ விெிமுகறகள் 
வலியுறுெ்துகின்றன. யயாவான் 15:26 இல் பரிசுெ்ெ ஆவி எங்கிருந்து வருகிறார் 
என்பகெப் பற்றி இயயசு யபசிய விெெ்கெக் கவனியுங்கள்: 

பிொவினிடெ்ெிலிருந்து நான் உங்களுக்கு 
அனுப்பப்யபாகிறவரும், பிொவினிடெ்ெிலிருந்து 
புறப்படுகிறவருமாகிய செ்ெிய ஆவியான யெற்றரவாளன் 
வரும்யபாது, அவர் என்கனக்குறிெ்துச் சாட்சிதகாடுப்பார் 
(யயாவான் 15:26). 

“புறப்படுகிறவருமோகி ” என்ற தசாற்தறாடர் கியரக்க வார்ெ்கெயான 
எக்தபாரியயாமாய் என்பெிலிருந்து   தமாழிப்தபயர்க்கப்படுகிறது, யமலும் இது 
தபரும்பாலும் “புறப்படுகிற” என்று தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
பாரம்பரியமாக, இந்ெ வசனம் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் எங்கிருந்து வருகிறார் 
என்பகெக் குறிப்பொக புரிந்து தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

துரெிர்ஷ்டவசமாக, இது யபான்ற யவெ பகுெிகள் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் 
நிெ்ெியமானவரும் அல்ல மற்றும் முழுகமயாக தெய்வகீமானவரும் அல்ல 
என்று சிலகர ெவறாக புரிந்துதகாள்ள கவெ்ெிருக்கின்றன. ஆகயவ, 
பாரம்பரிய கிறிஸ்ெவ இகறயியல் அவருகடய ஆளுகம நிெ்ெியமாக 
பிொவிடமிருந்து வந்ொலும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் ெிரிெ்துவெ்ெின் முழு 
உறுப்பினர் என்றும்,  அவர் முழு தெய்வகீெ்ென்கம உகடயவர் என்றும் 
வலியுறுெ்துவெில் கவனமாக இருக்கிறது. 

பிொவானவர் இயக்கவியல் ெிரிெ்துவெ்ெின் முெல் நபராக இருப்பது 
ெவிர தபாருளாொர ெிரிெ்துவெ்ெின் முெல் நபர் என்றும் அகழக்கப்படுகிறார். 
தபாருளாொர ெிரிெ்துவெ்ெின் கண்யணாட்டெ்ெில், பிொ "முெல் நபர்" என்று 
கூறப்படுகிறார், ஏதனன்றால் ஒரு மனிெ ெந்கெக்கு அவரது வட்ீடின் மதீு 
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அெிகாரம் உள்ளகெப் யபால, ெிரிெ்துவெ்ெில் உள்ள மற்ற இரண்டு நபர்கள் 
மீது அவருக்கு அெிகாரம் உள்ளது. 

குமாரன் மீது பிொவுக்கு அெிகாரம் இருப்பகெ நாம் பல வழிகளில் 
காண்கியறாம். உொரணமாக, யயாவான் 6:40 இல் நாம் கற்றுக்தகாண்டபடி, 
குமாரன் பிொவின் சிெ்ெெ்கெச் தசய்கிறார். எயபசியர் 1:20-22 யபான்ற யவெ 
பகுெிகளின்படி, குமாரன் ென் அெிகாரெ்கெயும் ராஜ்யெ்கெயும் 
பிொவிடமிருந்து தபறுகிறார். உண்கமயில், குமாரனின் ராஜரிகம் பிொவின் 
ராஜரிகெ்ெிற்கு கீழ்பட்டிருப்பொக யவெம் மண்ீடும் மீண்டும் தசால்கிறது. சங்கீெம் 
110:1 மற்றும் எபிதரயர் 1:3 யபான்ற யவெ பகுெிககளப் யபாலயவ, இயயசு 
யெவனுகடய வலது பாரிசெ்ெில், அொவது யெவனின் சிங்காசனெ்ெின் வலது 
பக்கெ்ெில் அமர்ந்ெிருக்கிறார் என்று அடிக்கடி வருகிற கருெ்ெில் இகெக் 
காண்கியறாம். நிச்சயமாக யெவனுகடய வலது பாரிசம் என்பது கனெ்ெிற்கும் 
வல்லகமக்குமுரிய இடமாகும், ஆனால் அது சிங்காசனெ்கெ மட்டும் 
குறிக்கவில்கல. 1 தகாரிந்ெியர் 15:24 இல் பவுல் யபாெிப்பது யபால், குமாரன் ென் 
ராஜ்யெ்கெ இறுெியாக பிொவிடம் ஒப்பகடப்பார். சுருக்கமாகச் தசான்னால், 
தபாருளாொர ெிரிெ்துவெ்ெில், பிொவுக்கு குமாரன் மதீு அெிகாரம் உண்டு. 

பிொவுக்கும் குமாரனுக்கும் இகடயிலான உறவு பற்றிய 
யகள்வியும் எல்லா அெிகாரெ்கெயும் பயன்படுெ்துவது பற்றிய 
யகள்வியும் சிக்கலான ஒன்றாகும், ஆனால் இது 
உண்கமயில் ெிரிெ்துவெ்ெிற்குள் பிொவும் குமாரனும் 
வகிக்கும் பாெ்ெிரங்களுக்கிகடயயயான யவறுபாட்யடாடும், 
அவரது பாெ்ெிரெ்ெில், குமாரன் ொனாக முன்வந்து பிொவுக்கு 
கீழ்படிவயொடும்  தொடர்புகடயொகும். பிொவின் சிெ்ெெ்ெிற்கு 
ென்கன ஒப்புக்தகாடுப்பெற்காக அவர் பூமிக்கு வந்ொர், 
பிொவானவர் எல்லா அெிகாரெ்கெயும் பயன்படுெ்துகிறார். 
ஆனால் அயெ யநரெ்ெில் இகவ அன்பின் உறவுகளாகும், 
அெில் பிொ குமாரகனயும் குமாரன் பிொகவயும் 
யநசிக்கிறார்கள், யமலும் அவர்கள் ெிரிெ்துவெ்ெிற்குள் 
ஒருவகரதயாருவர் மகிழ்விக்கவும் கனம் தசய்யவும் 
விரும்புகிறார்கள். எனயவ, அவர்கள் வகிக்கும் 
பாெ்ெிரங்களுக்கும் அவர்கள் அனுபவிக்கும் அன்பின் 
உறவுகளுக்கும் உள்ள விெ்ெியாசெ்கெ நாம் தகாஞ்சம் 
தகாஞ்சமாக அவிழ்க்க யவண்டும். 

Dr. கசமன் கவபர்ட் 

இயெயபால், பிொவுக்கு ஆவியானவர் மீது அெிகாரம் உண்டு. 
உொரணமாக, லுூக்கா 11:13 மற்றும் எயபசியர் 1:17 இல் இருப்பகெப் யபால 
ஆவியானவகர அனுப்புகிறவர் பிொ ொன் என்று நமக்கு அடிக்கடி 
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கூறப்படுகிறது. அப்யபாஸ்ெலருகடய நடபடிகள் 10:38 இல் பிொயவ ஆவியினால் 
குமாரனுக்கு வல்லகமகயக் தகாடுெ்ொர் என்பகெயும் அறிகியறாம். பரிசுெ்ெ 
ஆவியானவர் பிொவால் அவருகடய சிெ்ெெ்கெ நிகறயவற்றும்படி 
அறிவுறுெ்ெப்பட்டு உலகில் அவரின் முகவராக இருக்கிறார் என்பகெ யவெம் 
முழுவதும் பார்க்க முடியும். தபாருளாொர ெிரிெ்துவெ்ெில், குமாரனின்  மீது 
அெிகாரம் உள்ளது யபாலயவ பிொவுக்கு பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் மதீும் 
அெிகாரம் உள்ளது. 

பிொவின் அெிகாரம் எப்தபாழுதும் அன்பின் அெிகாரம் 
ஆகும். பிொவின் அெிகாரம் என்பது குமாரகன யநசிக்கும் 
ஒரு அெிகாரம் ஆகும், அது குமாரன் பிொகவ மகிகமப்படுெ்ெ 
விரும்புகிறகெப் யபாலயவ குமாரகன மகிகமப்படுெ்ெ 
விரும்புகிறது. ககடசியில், பிொ, குமாரன் மற்றும் பரிசுெ்ெ 
ஆவியானவர் மூவரும் அன்பின் இருெயெ்கெப் பகிர்ந்து 
தகாண்டால், பிொ, குமாரன் மற்றும் ஆவியானவருக்கு 
இகடயில் விருப்பங்களின் கருெ்து யவறுபாடு இருக்கும் 
என்ற எண்ணம் ஒரு அர்ெ்ெெ்ெில் நககச்சுகவயாக மாறும், 
ஏதனன்றால் குமாரனும் ஆவியானவரும் நிெ்ெியமாக 
பிொவின் சிெ்ெெ்கெச் தசய்யவும் பிொ நிெ்ெியமாக 
குமாரகனயும் ஆவியானவகரயும் மகிகமப்படுெ்ெவும் 
கனப்படுெ்ெவும் விரும்பினால், பின்னர் அடிப்பகடயில் 
யெவனில் சிெ்ெெ்ெின் ஒருமிெ்ெ ென்கமயும், அன்பின் 
ஒருமிெ்ெ ென்கமயும் உள்ளொக அர்ெ்ெம்; ஏதனனில் 
ெிரிெ்துவெ்ெின் இந்ெ ஐக்கியெ்ெில் ஒரு ஒருமிெ்ெ ென்கம 
உள்ளது. 

Dr. ஸ்டீவ் ப்ளாக்யமார்  

"பிொ" என்ற தபயர் யவொகமெ்ெில் எவ்வாறு பயன்படுெ்ெப்படுகிறது 
என்பகெயும், பிொவாகிய நபர் பற்றியும் நமக்கு உள்ள புரிெலுடன், சிருஷ்டிப்பு 
மற்றும் மனிெ குலம் மதீு அவருகடய ெந்கெக்குணெ்கெப் பார்க்க நாம் 
ெயாராக உள்யளாம். 

ேந்ரேக்குணை்  
யெவனுகடய ெந்கெக்குணெ்கெ நாம் விரிவாகப் பார்ப்பெற்கு முன், 

யெவன் ெனது ெிரிெ்துவ ென்கமகய தெளிவாக தவளிப்படுெ்ெிய காலெ்ெிற்கு 
முன்யப யெவனின் ெந்கெக்குணெ்கெப் பற்றி யபசும் ஏராளமான 
யவெவசனங்கள் பகழய ஏற்பாட்டிலிருந்து வந்ெகவ என்பகெ 
சுட்டிக்காட்டுவெற்கு நாம் சிறிது நிறுெ்ெ யவண்டும். இந்ெ யவெ பகுெிகளில், 



அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கக   பாடம் 2 : பிொவாகிய யெவன் 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

"பிொ" என்ற வார்ெ்கெ முெலில் முக்கியமாக முழு ெிரிெ்துவெ்கெயும் 
குறிக்கிறது, பிொவாகிய நபகர மட்டும் குறிக்கவில்கல. 

இருந்ொலும், புெிய ஏற்பாடு யெவனின் ெந்கெக்குணெ்கெ 
முென்கமயாக பிொவுடன் தொடர்புபடுெ்துகிறது. எனயவ, இந்ெ பகழய 
ஏற்பாட்டு யவெ பகுெிகளில் பிொவுக்கு முக்கியெ்துவம் தகாடுெ்ெிருப்பகெப் 
பார்ப்பது முகறயானொகும். 

நாம் விவாெிக்கக்கூடிய படிக்கு யெவனின் ெந்கெக்குணெ்ெில் பல 
அம்சங்கள் உள்ளன. ஆனால் யவெெ்ெின் மூன்று முக்கிய கருெ்துகளில் 
கவனம் தசலுெ்துயவாம். முெலில், சிருஷ்டிகராக பிொவின் பங்கு 
என்னதவன்பகெ நாம் கருதுயவாம். இரண்டாவொக, அவருகடய சிருஷ்டிப்பு 
மற்றும் மக்கள் மதீு ராஜாவாக அவர் வகிக்கிற பெவியின் அடிப்பகடயில் 
அவரது ெந்கெக்குணெ்கெப் பற்றி பார்ப்யபாம். மூன்றாவொக, பிொ ெனது 
மக்களுக்கு குடும்பெ் ெகலவராக இருக்கிறார் என்ற கருெ்ெில் நம் கவனெ்கெ 
தசலுெ்துயவாம். சிருஷ்டிகராக அவரது பங்கு என்னதவன்பகெ அவரது 
ெந்கெக்குணெ்ெின் ஒரு அம்சமாக ஆராய்வென் மூலம் நாம் தொடங்குயவாம். 

சிருஷ்டிகை் 
பரந்ெ ஒரு அர்ெ்ெெ்ெில் பார்க்கும்யபாது, யவொகமம் சில யநரங்களில் 

யெவகன அவர் சிருஷ்டிெ்ெ எல்லாவற்றிற்கும் பிொ என்று குறிப்பிடுகிறது. 
உொரணமாக, உபாகமம் 32:6, ஏசாயா 43:6-7 மற்றும் 64:8, மல்கியா 2:10 மற்றும் 
லுூக்கா 3:38 யபான்ற யவெ பகுெிகளில் இகெக் காணலாம். 

ஒரு உொரணெ்ெிற்காக, அப்யபாஸ்ெலர் 17:26-28 இல் அெ்யெயன 
பட்டணெ்து மக்களுக்கு பவுல் தசான்ன வார்ெ்கெககளக் கவனிங்கள்: 

மனுஷஜாெியான சகல ஜனங்ககளயும் அவர் ஒயர 
இரெ்ெெ்ெினாயல யொன்றப்பண்ணி, பூமியின்மதீெங்கும் 
குடியிருக்கச்தசய்து, முன் ெீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்ககளயும் 
அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்கலககளயும் 
குறிெ்ெிருக்கிறார்... அப்படியய உங்கள் புலவர்களிலும் சிலர்: 
"நாம் அவருகடய சந்ெெியார்" என்று 
தசால்லியிருக்கிறார்கள் (அப்யபாஸ்ெலருகடய நடபடிகள் 
17:26-28). 

அஞ்ஞான கவிஞர்களான கிளியந்ெஸ் மற்றும் அராட்டஸ் ஆகியயார் 
எழுெியெிலிருந்து பவுல் யமற்யகாள் காட்டினார், ஸியஸ் மனிெர்ககள 
சிருஷ்டிெ்ெெினால் அவர் மனிெர்களின் பிொ என்று அவர்கள் 
தசால்லியிருந்ொர்கள். யவொகமெ்ெின் யெவன் ொன் உண்கமயான 
சிருஷ்டிகர், ஸியஸ் அல்ல என்று பவுல் வலியுறுெ்ெினார். ஆனால் 
எகெயாவது சிருஷ்டிப்பவர் அென் பிொவாக இருப்பார் என்ற கருெ்கெயும் 
பவுல் உறுெிப்படுெ்ெினார். 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

யவொகமம் மனிெனுகடய தமாழியில் எழுெப்பட்டது. 
சிருஷ்டிகராக இருக்கக்கூடிய யெவனுடனான நமது மனிெ 
உறவு தபரும்பாலும் ஒரு ெகப்பனுக்கும் அவரது 
குழந்கெகளுக்கும் இகடயிலான உறவின் அடிப்பகடயில் 
தவளிப்படுெ்ெப்படுகிறது. இந்ெ சூழலில், யெவனின் 
ெந்கெக்குணம் நம் ஆரம்பெ்கெயும் அவருகடய 
அெிகாரெ்கெயும் பிரெிநிெிெ்துவப்படுெ்துகிறது. 

Dr. பவுல் சாங், தமாழிப்தபயர்ப்பு  

ெகப்பன்மார்கள் ெங்கள் பிள்களகளிடம் தபாறுகமயாக இருப்பகெப் 
யபாலயவ, சிருஷ்டிப்பின் மீொன யெவனின் தபாதுவான ெந்கெக்குணம், 
வழ்ீந்ெ நம் உலகெ்துடனும், குறிப்பாக பாவமுள்ள மனிெர்களுடனும் மிகுந்ெ 
தபாறுகமகயக் காட்ட அவகரெ் துூண்டுகிறது. அவர் எப்யபாதுயம ொன் 
சிருஷ்டிெ்ெவற்கற நியாயம் ெீர்க்காமல் விட்டு விடுவார் என்பது இென் 
அர்ெ்ெமல்ல. ஆனால் அவர் ஏன் நீடிய சாந்ெமும் விகரவாக இரக்கம் 
காட்டுகிறவராயும் இருக்கிறார் என்பகெ விளக்க இது உெவுகிறது. சங்கீெம் 
145:8-9 இல் நாம் வாசிக்கிறது யபால: 

கர்ெ்ெர் இரக்கமும் மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்ெமும் மிகுந்ெ 
கிருகபயும் உள்ளவர். கர்ெ்ெர் எல்லார்யமலும் ெயவுள்ளவர்; 
அவர் இரக்கங்கள் அவருகடய எல்லாக் கிரிகயகளின் 
யமலுமுள்ளது (சங்கீெம் 145:8-9). 

சிருஷ்டிகராக யெவனுகடய கொபாெ்ெிரம் என்னதவன்பகெ பார்ெ்ெ 
பிறகு, ராஜாவாக அவரது கொபாெ்ெிரம் அவரது ெந்கெக்குணெ்துடன் எவ்வாறு 
தொடர்புகடயது என்பகெப் பார்க்க இப்யபாது ெயாராக இருக்கியறாம். 

ைாஜா 
பண்கடய கிழக்கெ்ெிய யெசங்களில், மக்கள் ராஜாக்ககள ெங்கள் 

பிொக்கள் என்றும், ராஜாக்கள் ெங்கள் மக்ககள ெங்கள் குழந்கெகள் என்றும் 
குறிப்பிடுவது தபாதுவானொக இருந்ெது. இந்ெ தமாழி தபரும்பாலும் 
யவெெ்ெிலும் பிரெிபலிக்கிறது. உொரணமாக, இஸ்ரயவலர்கள் ெங்களுக்கு 
ராஜாவாக இருந்ெ ொவகீெ அவர்களுகடய பிொ என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
உண்கமயில், இஸ்ரயவலர்களில் சிலர் ொவெீின் யநரடி சந்ெெியினராக 
இருந்ெனர், ஆகயவ அவர் அவர்களின் முன்யனாராக இருந்ொர். ஆனால் 
யெசம் ஒட்டுதமாெ்ெமாக ொவகீெ ெங்கள் பிொ என்று குறிப்பிடும்யபாது, அவர் 
அவர்களுகடய ராஜா என்று தபாருள் தகாண்டார்கள். மாற்கு 11:10 கயக் 
கவனியுங்கள், அங்கு மக்கள் இவ்வாறு கூக்குரலிட்டனர்: 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

கர்ெ்ெரின் நாமெ்ெினாயல வருகிற நம்முகடய பிொவாகிய 
ொவெீின் ராஜ்யம் ஆசர்ீவெிக்கப்படுவொக! (மாற்கு 11:10). 

இங்யக, இஸ்ரயவல் மதீுள்ள ொவெீின் ெந்கெக்குணமானது 
தவளிப்பகடயாக அவருகடய அரசாட்சியுடன் இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 
இயெயபால், அப்யபாஸ்ெலருகடய நடபடிகள் 4:25-26 இல், சகப இந்ெ 
வார்ெ்கெகளால் யெவகனெ் துெிெ்ெது: 

"புறஜாெிகள் தகாந்ெளிெ்து, ஜனங்கள் விருொ 
காரியங்ககளச் சிந்ெிப்பாயனன் என்றும், கர்ெ்ெருக்கு 
வியராெமாகவும், அவருகடய கிறிஸ்துவுக்கு வியராெமாகவும் 
பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று,  அெிகாரிகள் ஏகமாய்க் 
கூட்டங்கூடினார்கள்" என்றும் யெவரர்ீ உம்முகடய 
ொசனாகிய ொவெீின் வாக்கினால் உகரெ்ெீயர 
(அப்யபாஸ்ெலருகடய நடபடிகள் 4:25-26).  

கர்ெ்ெரால் அபியஷகம் தசய்யப்பட்டவராகவும், கர்ெ்ெருகடய 
சிங்காசனெ்ெில் அமர்ந்து எெிரி யெசங்களுக்கு எெிரான யபாரில் இஸ்ரயவகல 
வழிநடெ்ெிய ராஜாவாகவும் இருந்ெொல் ொவதீு மீண்டும் இஸ்ரயவலின் பிொ 
என்று அகழக்கப்பட்டார். ஆனால் முன்யனார்கள் ஏன் ராஜாக்ககள ெங்கள் 
பிொக்கள் என்று குறிப்பிட்டார்கள்? 

பண்கடய உலகில் உள்ள ராஜாக்கள் ெங்ககள "பிொக்கள்" 
என்று அகழெ்ெனர், ஏதனன்றால் அவர்கள் ெங்ககள 
ெகப்பன்வழி என்று சிெ்ெரிக்கிறார்கள், அொவது அவர்கள் 
ெங்கள் மக்ககளக் கவனிெ்துக்தகாண்டிருந்ெொலும், 
அவர்களின் யெகவககள சந்ெிெ்ெொலும், அவர்ககளயும் 
அவர்களுகடய காரியங்ககளயும் பாதுகாெ்ெொலும் 
அவர்கள் ெங்ககள அப்படி எண்ணினார்கள். உண்கமயில், 
அெில் தபரும்பாலானகவ தவறும் பிரச்சாரமாக மட்டுயம 
இருந்ென, ஏதனனில் பண்கடய உலகில் ராஜாக்கள், 
தபரும்பாலும் ெங்கள் மக்களுக்கு யசகவ தசய்வகெ விட 
ெங்களுக்யக யசகவ தசய்ெனர். ஆனால் அயெ சமயம், யெவன் 
ென்கன இஸ்ரயவலுக்கு தவளிப்படுெ்ெியயபாது, 
ராஜாக்ககளப் பிொக்களாக கருதும் இந்ெ தபாதுவான 
வழிகயப் பயன்படுெ்ெினார். யெவன் நம்முகடய 
பிொவாகவும் ராஜரகீ பிொவாகவும் ஏகாெிபெ்ெிய 
பிொவாகவும் இருக்கிற காரணெ்ொல், அது தவறும் 
பிரச்சாரமாக இருக்காது, அது உண்கமொன். யெவன் நம்கம 
கவனிெ்துக்தகாள்கிறார். அவர் நம்கம பராமரிக்கிறார். ஒரு 
ெகப்பன் பாதுகாப்பது யபால நம்கமக் பாதுகாக்கிறார். 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

எனயவ அவர் ெனது முழு சாம்ராஜ்யெ்ெின் பிொவாகவும் 
அவருகடய ராஜ்யெ்ெின் பிொவாகவும் இருக்கிறார். 

Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

மனிெ ராஜாக்கள் ெங்கள் யெசங்களின் பிொக்கள் என்று 
அகழக்கப்பட்டகெப் யபாலயவ, யெவனும் “பிொ” என்று அகழக்கப்பட்டார், 
ஏதனன்றால் அவர் உலகின் எல்லா ராஜாக்ககளயும் ஆண்ட தபரிய 
ராஜாவாக இருந்ொர், யமலும் அவர் தெரிந்தெடுெ்ெ யெசமான இஸ்ரயவகல 
யநரடியாக ஆட்சி தசய்ொர். 

ஏசாயா 63:15-16 கர்ெ்ெருகடய ெந்கெக்குணெ்கெப் பற்றி யபசும் 
விெெ்கெக் கவனியுங்கள்: 

யெவரர்ீ பரயலாகெ்ெிலிருந்து கண்யணாக்கி, பரிசுெ்ெமும் 
மகிகமயுமுள்ள உம்முகடய வாசஸ்ெலெ்ெிலிருந்து பாரும், 
உம்முகடய கவராக்கியமும், உம்முகடய வல்லகமயும் 
எங்யக? உம்முகடய உள்ளெ்ெின் தகாெிப்கபயும், உம்முகடய 
மன உருக்கெ்கெயும் எனக்கு முன்பாக 
அடக்கிக்தகாள்ளுகிறயீரா? யெவரர்ீ எங்கள் 
பிொவாயிருக்கிறீர் ... கர்ெ்ொயவ, நீர் எங்கள் பிொவும், எங்கள் 
மீட்பருமாயிருக்கிறீர்; இது பூர்வகாலமுெல் உம்முகடய நாமம் 
(ஏசாயா 63:15-16).  

இங்யக, யெவன் பிொ என்று அகழக்கப்படுகிறார், ஏதனன்றால் அவர் 
பரயலாக சிங்காசனெ்ெில் அமர்ந்து ொன் சிருஷ்டிெ்ெ எல்லாவற்கறயும் 
ஆளுகிறார் மற்றும் இஸ்ரயவகலயும் யூொகவயும் ஒரு வியசஷிெ்ெ வழியில் 
ஆளுகிறார். குறிப்பாக, ெனது பகடககள யபாரில் வழிநடெ்ெிச் தசல்லவும், 
எெிரிககளெ் யொற்கடிெ்து ெனது மக்ககள மட்ீடுக்தகாள்ளவும் தெய்வகீ 
ராஜாவிடம் விடுக்கப்படும் யவண்டுயகாள் ஆகும். 

ஒரு ெகப்பன் ென் பிள்களககளப் பராமரிப்பகெப் யபாலயவ நம்முகடய 
தெய்வகீ ராஜா நம்கமக் கவனிெ்துக்தகாள்கிறார் என்பகெ அறிவது நமக்கு 
மிகுந்ெ நம்பிக்கககயயும் ஆறுெகலயும் அளிக்க யவண்டும். இந்ெ உலகெ்ெின் 
தபால்லாங்குகளுக்கு எெிராக நிற்க நம்மிடம் தசாந்ெமாக பலம் கிகடயாது. 
ஆனால் நம்முகடய தெய்வகீ ராஜா ஒரு ெகப்பகனப் யபால நம்கம 
யநசிக்கிறார், உடனடியாக நமக்கு உெவி தசய்கிறார். 

உண்கமயில், "பரயலாகெ்ெிலுள்ள நம் பிொவிடம்" தஜபிக்கும்படி 
கர்ெ்ெருகடய தஜபெ்ெில் ெம்முகடய சஷீர்களுக்கு இயயசு கற்றுக்தகாடுெ்ெ 
யபாது கற்பிெ்ெ கருெ்துக்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். கர்ெ்ெருகடய தஜபெ்ெின் 
இந்ெ விண்ணப்பெ்ெில், யெவன் பரயலாகெ்ெில் நம்முகடய பிொவாக ஒப்புக் 
தகாள்ளப்படுகிறார். யவொகமம் முழுவதும், பரயலாகெ்ெின் சாயல் ஒன்யற: அது 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

யெவனுகடய சிங்காசன அகற, மற்றும் அது அவர் அமர்ந்து ராஜாவாக ஆட்சி 
தசய்யும் இடம். எனயவ ொன், “பரமண்டலெ்ெிலுள்ள எங்கள் பிொயவ” என்று 
தஜபிக்கும்படி இயயசு ெம்முகடய சஷீர்களிடம் தசான்னயபாது, அவர்கள் 
யெவகன ெங்கள் ராஜரகீ ெகப்பனாகவும் பரயலாக சிங்காசனெ்ெில் 
அமர்ந்ெிருக்கிறவராகவும் அறிந்து தஜபிக்கும்படி தசான்னார். யெவன் 
நம்முகடய அன்றாட அப்பெ்கெ நமக்குக் தகாடுப்பார், நம்முகடய பாவங்ககள 
மன்னிப்பார், யசாெகனயிலிருந்து நம்கம விடுவிப்பார் மற்றும் 
ெீயவர்களிடமிருந்து நம்கம காப்பார் என்கிற நம்முகடய நம்பிக்கக, 
நம்முகடய அன்பான ராஜாவாக, அவருக்கு இந்ெ வல்லகமயும் ஆற்றலும் 
உள்ளது என்பகெ அடிப்பகடயாகக் தகாண்டது. 

யெவன் சிருஷ்டிகராகவும், ராஜாவாகவும் இருக்கிறார் என்கிற இந்ெ 
புரிெலுடன், குடும்பெ் ெகலவராக அவர் வகிக்கும் பங்கக அவரது 
ெந்கெக்குணெ்ெின் ஒரு அம்சமாகக் கருெ நாம் ெயாராக உள்யளாம். 

குடுை்பே் ேரலவை் 
இெில் நான் காண்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் 
என்னதவன்றால், இகறயியல் எப்யபாதும் 
யபாெகர்களுக்கான தோக்கங்ககளக் தகாண்டுள்ளது. நாம் 
நம்புவது நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக ஆகப் யபாகியறாம் 
என்பகெப் பாெிக்கிறது, பிொவாகிய யெவகனப் 
தபாறுெ்ெவகரயிலும் இதுயவ உண்கம. இது இரண்டு 
வழிகளிலும் தசயல்படும் என்று நான் நிகனக்கியறன் —  
அொவது நல்ல ெந்கெ உள்ளவர்களுக்கும் 
இல்லாெவர்களுக்கும் இது தபாருந்தும். ஒரு நல்ல 
ெந்கெகயப் தபற்றெில் நான் அெிர்ஷ்டசாலி, ஆகயவ 
யெவகன என் பரயலாகெ் ெகப்பனாக நிகனப்பது எனக்கு 
ஒருயபாதும் கடினமாக இருந்ெெில்கல. என் அப்பா என்னிடம் 
தசான்னது, எனக்காகச் தசய்ெது மற்றும் நாங்கள் இருவரும் 
ஒருவருக்தகாருவர் தொடர்புபடுெ்ெிய விெம் — ஆகிய 
அகனெ்தும் மிக முக்கியமானது, யமலும் பிொவாகிய யெவன் 
எனக்கு மிகவும் சாெகமானவர் என்கிற அர்ெ்ெெ்கெ இது 
தகாண்டு வருகிறது. ஆனால் ெந்கெகயப் பற்றி யபசினாயல 
மிகவும் எெிர்மகறயாகவும், சவாலாகவும் மற்றும் 
கடினமாகவும் கருதும் நபர்ககள சந்ெிெ்து அவர்களுடன் பல 
ஆண்டுகளாக பணியாற்றியிருக்கியறன். ஆனால் ஒரு நாள் 
என் மாணவர்களில் ஒருவருடன் பணிபுரிந்ெது என் 
நிகனவில் இருக்கிறது, "யெவன் எனக்கு ஒருயபாதும் 
இருந்ெிராெ பிொவாக ஆனார்" என்று எனக்கு அவள் 
அழகாக விளக்கிக் கூறினாள். யமலும், யெவனின் 
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ெந்கெக்குணெ்கெ குகறபாடுள்ள இடெ்ெிலிருந்து நாம் 
ஆராயும் யபாது கூட, உண்கமயில் அந்ெ அனுபவெ்கெ 
நம்முகடய பூமிக்குரிய ெந்கெகளுடன்  
தபற்றிருக்கியறாயமா இல்கலயயா ஆைோல் யெவனின் 
இருெயம் நம்கம யநாக்கிப் பார்க்கிற ஒரு இருெயம் என்பகெ 
நாம் அறியெ் தொடங்குகியறாம். 

Dr. ஸ்டீவ் ஹார்ப்பர் 

ஒரு குடும்பெ் ெகலவகரப் பற்றி நாம் அகனவருயம அறிந்ெிருக்கியறாம். 
வழக்கமாக தபற்யறார், ொெ்ொ அல்லது பிற உறவினர் குடும்பம் அல்லது 
வட்ீடுக்கு ெகலகம ொங்கி முடிவுககள எடுக்கிறார்கள். யவெவசனம் 
தபரும்பாலும் அவருகடய ஜனங்களுடனான யெவனின் உறகவ இயெ 
வார்ெ்கெகளில் விவரிக்கிறது. 

பகழய ஏற்பாட்டில் சில யநரங்களில், மனிெ இனெ்ெின் குடும்பெ் 
ெகலவராக யெவன் இருப்பகெப் பார்க்கியறாம். உொரணமாக, ஆெியாகமம்  5:1-
3 இல் யமாயச ஆொமின் குமாரன் யசெ்துடனான யெவனின் உறகவ 
விவரிெ்ெது யபாலயவ ஆொமுடனான யெவனின் உறகவயும் விவரிெ்ொர். 

பகழய ஏற்பாட்டில் அடிக்கடி யெவன் இஸ்ரயவலின் குடும்பெ் ெகலவராக 
சிெ்ெரிக்கப்படுகிறார். உபாகமம் 1:31, சங்கீெம் 103:13, நீெிதமாழிகள் 3:12 யபான்ற 
இடங்களில் அவர் ெம் ஜனங்ககள கவனிெ்துக்தகாள்வகெ நாம் 
காண்கியறாம். ஒரு உொரணமாக, ஓசியா 11:1 இல் உள்ள கர்ெ்ெருகடய 
வார்ெ்கெககளக் கவனியுங்கள்: 

இஸ்ரயவல் இகளஞனாயிருந்ெயபாது நான் அவகன 
யநசிெ்யென்; எகிப்ெிலிருந்து என்னுகடய குமாரகன 
வரவகழெ்யென் (ஓசியா 11:1). 

இந்ெ இடெ்ெியல கர்ெ்ெர் ென்கன சிறுவயெிலிருந்யெ இஸ்ரயவல் 
யெசெ்கெ யநசிெ்ெ ஒரு தபற்யறாராக சிெ்ெரிெ்ொர். எண்ணாகமம் 12:7 இல் 
யெவன் இஸ்ரயவலின் குடும்பெ் ெகலவராக வர்ணிக்கப்படுவகெக் 
காண்கியறாம், அங்கு கர்ெ்ெர் யமாயசகய இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்: 

என் ொசனாகிய யமாயசயயா அப்படிப்பட்டவன் அல்ல, என் 
வட்ீடில் எங்கும் அவன் உண்கமயுள்ளவன் (எண்ணாகமம் 
12:7). 

“வடீு” என்று தமாழிப்தபயர்க்கப்பட்ட எபிதரய தசால் பாயிட் ஆகும். இது 
ஒரு கட்டிடெ்கெ மட்டுமல்ல, கட்டிடெ்ெில் வாழ்ந்ெ மக்ககளயும் குறிக்கும் 
சாொரண தசால்லாகும். இங்யக, யமாயச ஜனங்ககளயும் வட்ீடுெ் ெகலவரின் 
உகடகமககளயும் ஆளுகிற ஒரு மகன் அல்லது யவகலக்காரன் என்று 
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விவரிக்கப்படுகிறார், இது யெவன் இஸ்ரயவல் யெசெ்ெின் குடும்பெ் ெகலவர் 
என்பகெக் குறிக்கிறது. 

நிச்சயமாக, யெவன் ெனது ஜனங்களின் குடும்பெ் ெகலவராக 
விளங்குவது புெிய ஏற்பாட்டிலும் தொடர்கிறது. மெ்யெயு 7:9-11, மற்றும் லுூக்கா 
11:11-13 ஆகியவற்றில், ெகப்பன்மார்கள் ெங்கள் பிள்களகளுக்கு பெிலளிப்பது 
யபால பிொ நம்முகடய தஜபங்களுக்கு பெிலளிப்பொக இயயசு கற்பிெ்ொர். 
யயாவான் 1:12-13, 1 யயாவான் 2:29 மற்றும் 3:1 இல், பிொ நம்கம யநசிக்கிறார் 
என்பகெ அறிகியறாம், ஏதனன்றால் நாம் அவருகடய குடும்பெ்ெில் 
பிறந்ெிருக்கியறாம். எபிதரயர் 12:5-10 இல், ஒரு மனிெ ெந்கெ ென் 
பிள்களககள ஒழுங்குபடுெ்துவது யபால கர்ெ்ெர் நம்முகடய நன்கமக்காக 
நம்கம ஒழுங்குபடுெ்துகிறார் என்று வாசிக்கியறாம். 1 ெீயமாெ்யெயு 3:15 மற்றும் 1 
யபதுரு 4:17 யபான்ற யவெ பகுெிகளில், சகப யெவனின் வடீு என்றும் குடும்பம் 
என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

யெவனுகடய ெந்கெக் குணெ்ெிலிருந்து சகப யபாெகர்கள் 
கற்க யவண்டிய அருகமயான பாடங்கள் இருப்பொக நான் 
நம்புகியறன். யநரடியாக நாம் காணும் விஷயங்களில் ஒன்று 
இது என்று நான் நிகனக்கியறன்: யெவன் பிொவாவார். 
அொவது, இது யவெெ்ெில் பிொ எப்படிப்பட்டவர் மற்றும் 
யெவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பெற்கான மிகப்தபரிய 
கண்யணாட்டமாகும். ஆகயவ, ஆரம்பெ்ெில் இருந்யெ குடும்பம் 
யெவனுக்கு மிக முக்கியமானொக இருக்க யவண்டும் என்று 
நாம் பார்க்கியறாம். உபாகமம் 6 இல் இருந்து கர்ெ்ெர் 
தசால்லும்யபாது, “யகளுங்கள், நான் 
நியாயப்பிரமாணெ்கெயும் யெவ அன்கபயும் நிகலநாட்டப் 
யபாகியறன்; இது குடும்பங்கள் வழியாகயவ இருக்கும்.” 
தபற்யறார்கள் துகணயாக வருவது யபால, குழந்கெகளின் 
வாழ்க்ககயில் ெங்கள் வாழ்க்கக கூட வருவது யபால இது 
இருக்கும்; உண்கமயில் மிகப்தபரிய விஷயங்கள் அங்கு 
தசய்யப்படுகின்றன. யெவனுக்கு குடும்பம் மிக 
முக்கியமானது. ெந்கெகள் குடும்பெ்ெிற்கு 
முக்கியமானவர்கள் என்பகெ நீங்கள் காண்கிறீர்கள். சகப 
யபாெகர்களுக்கு இருக்கிற பாடங்கள் யபாக, ெந்கெகள் 
வலுவாக இருக்கும் யபாது கலாச்சாரங்களும் வலுவகடயும் 
என்பகெயும் உலகம் முழுவதும் நீங்கள் காணலாம். 
ெந்கெகள் கலாச்சாரங்களிலும் கலாச்சாரங்களுக்குள்ளும் 
பலவனீமாகும்யபாது, பலவனீமான ென்கம வரும். அகெ 
ொய்கமயால் மாற்ற முடியாது. நமக்கு வலுவான 
ொய்மார்கள் யெகவ, அெில் எந்ெ யகள்வியும் இல்கல, 
ஆனால் ெந்கெகள் மிகவும் முக்கியமானவர்கள், அந்ெ 
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ஆற்றல் வாய்ந்ெ ென்கம ொன் யெவனுகடய 
ெந்கெக்குணெ்ெில் நீங்கள் காணும் விஷயங்களில் ஒன்று 
என்று நான் நிகனக்கியறன். உங்களுக்கு 
ெந்கெக்குணெ்ெின்  பற்றாக்குகற இருக்கும்யபாது, 
துஷ்பிரயயாகம் அெிகரிக்கும், கல்வி பற்றாக்குகற இருக்கும் 
மற்றும் குற்றங்கள் அெிகரிக்கும் என்பகெ நான் 
காண்கியறன். ஆகயவ, ெந்கெக்குணம் பற்றிய பலவனீமான 
கருெ்கெ நீங்கள் தகாண்டிருக்கும்யபாது, கலாச்சாரெ்ெில் 
சீர்யகடு நடக்கிறது, யமலும் யெவனின் ெந்கெக்குணெ்கெப் 
பற்றி நீங்கள் பலவனீமான கருெ்கெக் 
தகாண்டிருக்கும்யபாதும் அயெ ொன் நடக்கும். 

Dr. யமட் பிகரட்யமன் 

சர்வவல்லகமயுள்ள பிொவின் நாமம், நபர் மற்றும் ெந்கெக்குணம் 
ஆகியவற்கற இப்யபாது ஆராய்ந்ெிருக்கியறாம், அவருகடய சிெ்ெெ்கெ 
நிகறயவற்ற அவரது வரம்பற்ற வல்லகமகயப் பற்றி ஆராய நாம் ெயாராக 
உள்யளாம். 

வல்லரை 
அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்ககயில் உள்ள முெல் விசுவாச 

கட்டுகரகய மீண்டும் பார்க்கவும். இது இவ்வாறு கூறுகிறது: 

சர்வவல்லகமயுள்ள பிொகவ நான் விசுவாசிக்கியறன்.  
அவர் வானெ்கெயும் பூமிகயயும் பகடெ்ெவர். 
 

பிொவாகிய யெவன் சர்வவல்லவர் என்று அப்யபாஸ்ெலர்களின் 
விசுவாச அறிக்கக கூறுவென் அர்ெ்ெம் என்னதவன்றால் அவருக்கு வரம்பற்ற, 
ஒப்பிடமுடியாெ வல்லகம இருக்கிறது எை்பதோகும். பாரம்பரிய இகறயியல் 
வார்ெ்கெகளில் தசான்னால், யெவனுகடய சர்வ வல்லகம அவரது சர்வ 
வல்லகமெ்துவெ்கெக் குறிக்கிறது, ஓம்னி என்ற மூலெ்ெிலிருந்து வருகிறது, 
எல்லாம் என்பது இென் அர்ெ்ெமாகும், மற்றும் யபோடை்ஸ் என்ற வார்ெ்கெக்கு 
வல்லயம என்று தபாருள். 

பிொவின் வல்லகம வரம்பற்றது, ஏதனன்றால் அவர் யெர்ந்தெடுக்கும் 
அகனெ்கெயும் நிகறயவற்றுவெற்கான வலிகமயும் ெிறனும் அவருக்கு 
உள்ளது. இது ஒப்பிடமுடியாெது, ஏதனன்றால் அவருக்கு மட்டுயம இப்படிப்பட்ட 
வல்லகம இருக்கிறது. 
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நாம் இப்யபாது குறிப்பிட்டுள்ள பிொவினுகடய வல்லகமயின் இரு 
அம்சங்ககளயும் நாம் கருெ்ெில் தகாள்யவாம்: அது வரம்பற்றொகவும் 
ஒப்பிடமுடியாெொகவும் இருக்கிறது என்பது உண்கம. அவரது வல்லகமயின் 
வரம்பற்ற ென்கமகய நாம் முெலில் பார்க்கப் யபாகியறாம். 

வைை்பற்ற ேன்ரை 
ொன் தசய்ய விரும்பும் எகெயும் தசய்யும் வல்லகம பிொவுக்கு 

இருக்கிறது என்று யவெம் விவரிக்கிறது. இந்ெ வரம்பற்ற வல்லகமகய இது 
பல்யவறு வழிகளில் தவளிப்படுெ்துகிறது. பிரபஞ்செ்கெ உருவாக்குவெற்கும் 
அகெ அழிப்பெற்கும் அவருக்கு வல்லகம இருப்பொக அது யபசுகிறது. 
வானிகலகய கட்டுப்படுெ்ெவும், யபாரில் ெனது எெிரிககள 
யொற்கடிக்கவும்,மனிெ அரசாங்கங்ககள ஆளவும், அகெக் கட்டுப்படுெ்ெவும்,  
மகா அற்புெங்ககளச் தசய்யவும், ெனது ஜனங்ககள இரட்சிக்கவும் அவருக்கு 
அெிகாரம் உள்ளது என்று அது கூறுகிறது. எயரமியா 10:10-16 இல் எயரமியா 
ெீர்க்கெரிசி கர்ெ்ெகர எவ்வாறு விவரிெ்ொர் என்பகெக் கவனியுங்கள்: 

கர்ெ்ெயரா தமய்யான தெய்வம்; அவர் ஜவீனுள்ள யெவன், 
நிெ்ெிய ராஜா. அவருகடய யகாபெ்ெினால் பூமி அெிரும்; 
அவருகடய உக்கிரெ்கெ ஜாெிகள் சகிக்கமாட்டார்கள்.... 
அவயர பூமிகயெ் ெம்முகடய வல்லகமயினால் உண்டாக்கி, 
பூச்சக்கரெ்கெெ் ெம்முகடய ஞானெ்ெினால் பகடெ்து, 
வானெ்கெெ் ெம்முகடய அறிவினால் விரிெ்ொர். அவர் 
செ்ெமிடுககயில் வானெ்ெியல ெிரளான ெண்ணர்ீ 
உண்டாகிறது; அவர் பூமியின் ககடயாந்ெரெ்ெிலிருந்து 
யமகங்ககள எழும்பப்பண்ணி, மகழயுடயன மின்னல்ககள 
உண்டாக்கி, காற்கறெ் ெமது பண்டகசாகலகளிலிருந்து 
புறப்படப்பண்ணுகிறார்.... யாக்யகாபின் பங்காயிருக்கிறவர் 
அகவககளப்யபால் அல்ல, அவர் சர்வெ்கெயும் 
உருவாக்கினவர்; இஸ்ரயவல் அவருகடய சுெந்ெரமான 
யகாெ்ெிரம் — யசகனகளின் கர்ெ்ெர் என்பது அவருகடய 
நாமம் (எயரமியா 10:10-16). 

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உலகின் ஒவ்தவாரு அம்செ்கெயும் யெவயன 
கட்டுப்படுெ்துகிறார். அவர் விரும்பியகெச் தசய்ய அவருக்கு அெிகாரம் உண்டு. 
ஏசாயா 46:10-11 இல், கர்ெ்ெர் ெம்முகடய வல்லகமகயப் பற்றி இவ்வாறு 
சுருக்கமாகக் கூறினார்: 

என் ஆயலாசகன நிகலநிற்கும், எனக்குச் 
சிெ்ெமானகவககளதயல்லாம் தசய்யவன் ... அகெச் 
தசான்யனன், அகெ நிகறயவற்றுயவன்; அகெெ் 
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ெிட்டம்பண்ணியனன், அகெச் தசய்து முடிப்யபன் (ஏசாயா 
46:10-11). 

யெவனுகடய சர்வ வல்லகம என்பது விசுவாசிகளாகிய 
நமக்கு ஒரு நல்ல நிகனவூட்டலாகும், உலகம் கட்டுப்பாட்கட 
மீறிச் தசல்வது யபால் யொன்றும், அது குழப்பெ்ெில் 
இறங்குவகெப் யபால உணரப்படும், ஆனால் அது உண்கம 
அல்ல. யெவன் ெனக்கு யமலான மற்தறாரு மூலெ்ொலும் 
வல்லகமயாலும் கட்டுப்படுெ்ெப்பட முடியாெவர். உலகம் 
எப்படி இருப்பது யபால யொன்றினாலும், அது கட்டுப்பாட்கட 
மீறிச் தசல்லவில்கல, யெவன் சர்வாெிகாரமுகடயவர், அவர் 
மீது எவரும் அெிகாரம் தசலுெ்ெ முடியாது என்ற உறுெி நமக்கு 
இருக்க யவண்டும், யமலும் நமது கண்யணாட்டெ்ெிற்கு 
மர்மமாகெ் யொன்றும் அந்ெக் காலங்களில் நம்பிக்ககயுடன் 
நடக்க இது நமக்கு பலெ்கெெ் ெருகிறது.  யெவன் பார்க்கிற 
அகனெ்கெயும் நாம் காணாெயபாது, யெவன் ெனது 
கட்டுப்பாட்கடக் தகாண்டிருக்கவில்கல அல்லது அவருகடய 
சிெ்ெெ்ெிற்கு எெிராக அவரிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட 
வல்லகமகய அவர் தகாண்டிருக்கவில்கல என்பகெ 
அறிந்துதகாள்வது நல்லது. எனக்கு எது வந்ொலும், என் 
வாழ்க்ககயில் நடப்பது யெவனின் அன்பான கரெ்ெின் 
அெிகாரெ்ெின் கீழ் நடக்கிறது. என் சூழ்நிகலககள விளக்க 
முடியாவிட்டாலும் கூட, என்கன நிகலநிறுெ்ெி, என் 
சூழ்நிகலகளின் வழியாக என்யனாடு நடக்கும் யெவகன 
நான் அறியவன் என்ற நம்பிக்கககய நான் தபற முடியும். 

Dr. ராபர்ட் ஜி. லிஸ்டர் 

யவொகமம் முழுவதும், யெவன் ெம்முகடய ஜனங்ககள மீட்பகெ 
அவருகடய வல்லகமயின் சிறந்ெ நிரூபணமாக நாம் பார்க்க முடியும். பகழய 
ஏற்பாட்டில், அவர் எகிப்ெியர்ககள வாகெகளால் அடிெ்து, இஸ்ரயவலர்ககள 
அடிகமெ்ெனெ்ெிலிருந்து விடுவிெ்து, வனாந்ெரெ்ெில் நாற்பது ஆண்டுகளாக 
வானெ்ெிலிருந்து உணவளிெ்து பராமரிெ்து, வாக்குெ்ெெ்ெம் தசய்யப்பட்ட 
யெசெ்கெ சுெந்ெரிெ்து அவர் யாெ்ெிராகமெ்ெில் ெனது வல்லகமகய 
நிரூபிெ்ொர் என்று அடிக்கடி வாசிக்கியறாம். பண்கடய இஸ்ரயவலின் மனெில், 
அவர்கள் அறிந்ெ யெவனுகடய மீட்பின் வல்லகமக்கு யாெ்ெிராகம நிகழ்வு 
மிகச் சிறந்ெ எடுெ்துக்காட்டாகும். 

நியாயப்பிரமாண புெ்ெகங்கள் முழுவதும் யாெ்ெிராகமம் 14:31; 
எண்ணாகமம் 14:13; மற்றும் உபாகமம் 9:26-29 யபான்ற பகுெிகளில்,  யாெ்ெிராகம 
நிகழ்வில் யெவனுகடய வல்லகம பற்றிய குறிப்புககளக் காண்கியறாம். 
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பகழய ஏற்பாட்டின் ஒவ்தவாரு பகுெியிலும் இந்ெ கருப்தபாருகளக் 
காண்கியறாம். வரலாற்று புெ்ெகங்களில் 2 இராஜா 17:36 லும்; கவிகெ 
புெ்ெகங்களில் சங்கீெம் 66:3-6 யபான்ற இடங்களிலும் ெீர்க்கெரிசன 
புெ்ெகங்களில் ஏசாயா 63:12 யபான்ற இடங்களிலும் இகெ நாம் காண்கியறாம். 

பண்கடய இஸ்ரயவலர்கள் கர்ெ்ெரிடெ்ெில் விசுவாசெ்ெின் மூலம் 
கிருகபயால் தபற்ற ஆவிக்குரிய இரட்சிப்பின் மகெ்துவெ்கெ 
புறக்கணிெ்ொர்கள் என்று தசால்ல முடியாது. "விசுவாசெ்ொல் யெவனுகடய 
வல்லகமயில் நான் விசுவாசம் கவக்கியறன்" யபான்ற விஷயங்ககளச் 
தசால்வது அவர்களுக்கு சரியானொக இருந்ெது. ஆனால் பல பகழய ஏற்பாட்டு 
எழுெ்ொளர்களுக்கு, "யெவன் நம் முழு யெசெ்கெயும் அடிகமெ்ெனெ்ெிலிருந்து 
விடுவிப்பென் மூலம் அவர் ெனது வல்லகமகய நிரூபிெ்ொர்" யபான்ற 
விஷயங்ககளச் தசால்வது மிகவும் கட்டாயமானொக இருந்ெது. இது 
ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடாது. எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக, விசுவாசியாெ 
எகிப்ெியர்கள் கூட இகெ நம்பும்படிக்கு, யாெ்ெிராகமெ்ெில் யெவனுகடய 
வல்லகம தவளிப்பட்டகெ மறுக்கமுடியாது. 

யெவனுகடய வரம்பற்ற வல்லகமகயப் பற்றிய இந்ெ புரிெகல மனெில் 
தகாண்டுள்ள அயெ யநரெ்ெில், வரம்பற்ற வல்லகம இருந்ெயபாெிலும், 
யெவனால் தசய்ய முடியாெ அல்லது யெவன் தசய்யாெ சில விஷயங்கள் 
உள்ளன என்பகெக் குறிப்பிட நாம் சிறிது இகடநிறுெ்ெ யவண்டும். குறிப்பாக, 
பிொவின் இயல்பு அவர் தசய்யும் அகனெ்கெயும் நிர்வகிக்கிறது. இென் 
விகளவாக, அவர் ஒருயபாதும் ெனது இயல்புக்கு முரணான எகெயும் 
தசய்வெில்கல. 

இயல்பு என்பது அெ்ெியாவசிய மற்றும் ெனிப்பட்ட குணாெிசயங்ககள 
உள்ளடக்கிய ஒரு பரந்ெ தசால்லாகும். அகெ ஒருவரின் அடிப்பகடப் பண்பு 
என்று நாம் வகரயறுக்கலாம்; அல்லது ஒருவரின் கமய அம்சங்கள் என்று 
தசால்லலாம். பிொவின் விஷயெ்ெில், அவரது இயல்பானது அவரது இருப்பு 
மற்றும் குணெ்கெ மட்டுமல்ல, ெிரிெ்துவெ்ெின் மற்ற உறுப்பினர்களுடனான 
அவரது உறவுககளயும் உள்ளடக்கியது. பிொவின் இயல்பு முற்றிலும் மாறாெது 
மற்றும் மாற்ற முடியாெது, இெனால் அது எப்யபாதும் ெனது வல்லகமகய ஒெ்ெ 
வழிகளில் பயன்படுெ்ெ வழிவகுக்கும். யாக்யகாபு 1:17 யெவனுகடய இயல்பின் 
மாறாெ ெரெ்கெப் பற்றி இவ்வாறு யபசுகிறது: 

யசாெிகளின் பிொவினிடெ்ெில் யாதொரு மாறுெலும் 
யாதொரு யவற்றுகமயின் நிழலுமில்கல (யாக்யகாபு 1:17). 

பிொவின் இயல்பு அவரது இயல்புக்கு ஏற்ற காரியங்ககளச் 
தசய்வெற்கான ெிறகனக் கட்டுப்படுெ்ொது. ஆனால் அவர் ெனது சர்வ 
வல்லகமகய ெனது குணாெிசயங்களுடன் ஒெ்துப்யபாகும் வழிகளில் மட்டுயம 
பயன்படுெ்துவார் என்பெற்கு இது உெ்ெரவாெம் அளிக்கிறது. உொரணமாக, 
அவர் ஒருயபாதும் ொம் நிெ்ெியமாக இருப்பகெ நிறுெ்ெப் யபாவெில்கல. அவர் 
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ஒருயபாதும் குமாரன் மதீும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் மதீும் உள்ள அெிகாரெ்கெ 
நீக்க மாட்டார். பாவமான எகெயும் தசய்ய மாட்டார். எப்யபாதும் அவருகடய 
வாக்குெ்ெெ்ெங்ககள நிகறயவற்றுவார்.  

நவனீ விஞ்ஞானெ்ெின் எழுச்சிக்கான காரணிகளில் ஒன்று, 
யநற்று தசயல்பட்டகெப் யபாலயவ இன்றும் யெவன் 
தசயல்படுகிறார் என்கிற அங்கீகாரம் எனக்கு மிகவும் 
சுவாரஸ்யமானொக இருக்கிறது. ஆன்ம வாெம், பல 
யெவர்ககள வணங்கும் நம்பிக்கக, யெவர்கள் இந்ெ 
உலகெ்ெின் கூறுகளில் வாழ்கின்றனர் என்ற நம்பிக்கக 
மற்றும் யெவன் முற்றிலும் கணிக்க முடியாெவர் என்ற 
நம்பிக்கக யபான்றகவ இந்ெ உலகில் எங்தகல்லாம் 
இருக்கிறயொ  அங்தகல்லாம் இந்ெ பிரச்சகன உள்ளது — 
யெவன் முற்றிலும் கணிக்க முடியாெவர் என்றால், நீங்கள் 
இந்ெ உலகெ்கெ கற்றுக்தகாள்ள முடியாது, ஏதனனில் இது 
இன்று இந்ெ வழியில் தசயல்படும் மற்றும் நாகள யவறு 
வழியில் தசயல்படுமா என்பது உங்களுக்குெ் தெரியாது. 
ஆனால் யெவன் மாறாெவராக இருந்ொல், நீங்கள் 
உண்கமயில் தவளியய தசன்று உலககக் குறிெ்து படிெ்து, 
யெவன் அகெ எவ்வாறு உருவாக்கினார் என்றும் அது 
எவ்வாறு தசயல்படுகிறது என்றும் புரிந்து தகாள்ளலாம். 
யெவனின் மாறாெ ென்கம குறிெ்ெ நம்பிக்கக நவனீ 
அறிவியலின் எழுச்சிக்கு உெவியது. நவனீ விஞ்ஞானெ்ெின் 
எழுச்சிக்கு இது உெவியது யபாலயவ, நிச்சயமற்ற 
சூழ்நிகலகளில் ஒரு கிறிஸ்ெவருக்கு உறுெிகயயும் 
ஆறுெகலயும் சமாொனெ்கெயும் இது ெருகிறது, 
ஏதனன்றால் இகெ எல்லாம் நாம் கண்டுபிடிக்க 
யவண்டியெில்கல. விகரவில் என்ன நடக்கப் யபாகிறது 
என்பகெ நாம் அறிய யவண்டியெில்கல. நாம் தெரிந்து 
தகாள்ள யவண்டியது என்னதவன்றால், நாம் 
எெிர்தகாள்ளும் எந்ெதவாரு சவாகலயும் எெிர்தகாள்ள நம் 
யெவன் முற்றிலும் யபாதுமானவர், யமலும் ொவதீு, ஆபிரகாம், 
ஆொம், இயயசு மற்றும் பவுல் ஆகியயாருக்கு அவர் 
வாக்குெ்ெெ்ெம் தசய்ெ அயெ வழியில் அவர் அந்ெ 
சூழ்நிகலகய முன்னறிவிப்பார். — அவர் நம்பகமானவர், 
அவர் உண்கமயுள்ளவர், அவர் நிகலயற்றவர் அல்ல, அவர் 
நாளுக்கு நாள் மாறமாட்டார், நம்முகடய ஒவ்தவாரு 
சூழ்நிகலகயயும் சரி தசய்ய அவருக்குள் வல்லகம 
உள்ளது. 
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Dr. யஜ. லியகான் டங்கன் III  

இப்யபாது நாம் பிொவினுகடய வல்லகமயின் வரம்பற்ற ென்கமகயப் 
பற்றி விவாெிெ்ெிருக்கியறாம், யெவன் மட்டுயம சர்வ வல்லகமயுள்ளவர் 
என்பகெக் குறிப்பிட்டு அென் ஒப்பிடமுடியாெ  குணங்ககளப் பற்றி விவாெிக்க 
யவண்டும். 

ஒப்பற்ற ேன்ரை 
யெவனுகடய ஒப்பற்ற வல்லகம ஏசாயா 14:24-27 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

விெெ்கெ கவனியுங்கள்: 

"நான் நிகனெ்ெிருக்கிறபடியய நடக்கும்; நான் 
நிர்ணயிெ்ெபடியய நிகலநிற்கும்" என்று யசகனகளின் 
கர்ெ்ெர் ஆகணயிட்டுச் தசான்னார். "அசீரியகன என் 
யெசெ்ெியல முறிெ்து, என் மகலகளின்யமல் அவகன 
மிெிெ்துப்யபாடுயவன். அப்தபாழுது அவனுகடய நகம் 
அவர்கள்யமலிருந்து விலகி, அவனுகடய சுகம அவர்கள் 
யொளிலிருந்து நீங்கும்." யெசமகனெ்ெின் மதீும் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட யயாசகன இதுயவ; சகல ஜாெிகள் மதீும் 
நீட்டப்பட்டிருக்கிற ககயும் இதுயவ. யசகனகளின் கர்ெ்ெர் 
இப்படி நிர்ணயிெ்ெிருக்கிறார், யார் அகெ 
வியர்ெ்ெமாக்குவான்? அவருகடய கக நீட்டப்பட்டிருக்கிறது, 
யார் அகெெ் ெிருப்புவான்? (ஏசாயா 14:24-27). 

இந்ெ யவெ பகுெியில், யெவனுகடய வரம்பற்ற வல்லகமயின் 
விளக்கெ்கெெ் தொடர்ந்து, அவர் மட்டுயம சர்வ வல்லகமகயக் 
தகாண்டிருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறது. அவகரெ் ெடுக்க யாரும் இல்கல, 
அவரின் கககயெ் ெிருப்ப யாரோலும் முடியாது. 

பிொவின் வல்லகம ஒப்பிடமுடியாெது என்ற உண்கம இயற்ககயாகயவ 
ஒயர ஒரு உண்கமயான யெவன் மட்டுயம இருக்கிறார் என்கிற 
உண்கமயிலிருந்து தவளிவருகிறது. நிச்சயமாக, யவறு ஒருவர் எல்கலயற்ற 
வல்லகமகயக் தகாண்டிருந்ொல், ஒயர யெவனாக இருக்கக்கூடிய 
யெவனுகடய நிகல சவால் தசய்யப்படலாம். எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக, 
எல்கலயற்ற வல்லகமயுள்ளவர் தெய்வகீமாக இருப்பார், அல்லது ெனது 
தசாந்ெ வல்லகமயால் ென்கன தெய்வகீமாக்க முடியும். 

பிரபஞ்செ்கெ சிருஷ்டிெ்ெல், ஒழுங்குபடுெ்துெல் மற்றும் பராமரிெ்து 
கட்டுப்படுெ்துெல் யபான்ற யெவன் ஏற்கனயவ தசய்ெ அயெ வல்லகம வாய்ந்ெ 
தசயல்ககள முெலில் தசய்ய முடிந்ொல், யயாபு ென்கன நியாயப்படுெ்ெ முடியும் 
என்று யயாபு 38 இல் யயாபுவிடம் யெவன் தசான்னது இதுொன். 
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ஆனால் உண்கம என்னதவன்றால், யெவன் மட்டுயம உண்கமயான 
தெய்வகீமுகடயவர். எனயவ யெவனுக்கு மட்டுயம வரம்பற்ற வல்லகம 
உள்ளது. 

வருெ்ெப்படும் விெமாக, நம் நாளில் பல நல்ல கிறிஸ்ெவர்கள் யெவன் 
சர்வ வல்லவர் என்பகெ மறுக்கிறார்கள். யெவன் ெம்முகடய சிருஷ்டிப்பின் 
மூலம் ென்னால் முடிந்ெ அகனெ்கெயும் தசய்கிறார் என்று கற்பிக்க அவர்கள் 
யவெெ்கெ ெவறாக புரிந்துதகாள்கிறார்கள். ஆனால் யெவனின் சர்வ 
வல்லகம என்பது யவெெ்ெில் உள்ள ஒரு அருகமயான நகடமுகற 
யபாெகனயாகும். யெவ ஜனங்கள் சிக்கலில் இருக்கும்யபாது, யெவனிடெ்ெில் 
உெவிக்காக அவர்கள் கூக்குரலிடுகிறார்கள், ஏதனன்றால் அவரோல் இரட்சிக்க 
முடியும் என்பகெ அவர்கள் அறிவார்கள். உலகமானது தபால்லாங்கின் 
கட்டுப்பாட்டில் இருப்பொகெ் யொன்றும்யபாது, தபால்லாங்கின் மதீு யெவனுக்கு 
முழு வல்லகம இருக்கிறது என்பகெ நாம் உறுெியாக விசுவாசிக்கலாம். 
யெவனுகடய சர்வ வல்லகமயின் மதீு நம்பிக்கக இல்லாமல், யெவன் ெனது 
எெிரிககள யொற்கடிப்பார் என்பெற்கும் அவருகடய பிள்களகள் அவர் 
வாக்குெ்ெெ்ெம் தசய்ெ நிெ்ெிய ஆசீர்வாெங்ககளப் தபறுவார்கள் என்ற 
நம்பிக்ககக்கும் எந்ெ அடிப்பகடயும் இல்கல. 

சர்வவல்லகமயுள்ள பிொ என்ற தசாற்தறாடரில் இருக்கிற அகனெ்து 
ஐசுவரியமான இகறயியகலயும் பற்றி சிந்ெிப்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. 
நம்கம யநசிக்கிறவரும்  ஆச்சரியமளிக்கும் வழிகளில் நம்கமக் கவனிெ்துக் 
தகாள்ளுகிறவருமாயிருக்கிற ஒரு வல்லகம வாய்ந்ெ, ெனிப்பட்ட, ெந்கெ 
குணமுள்ள யெவகன நாம் யசவிக்கியறாம். அவருகடய பாதுகாப்பு ஒருயபாதும் 
ெவறாது என்று நாம் முழுகமயாகவும் உறுெியாகவும் நம்பலாம், ஏதனன்றால் 
அவர் ஒருயபாதும் ெவற மாட்டார் என்பகெ நாம் அறியவாம். அவர் எப்யபாதும் 
நம்முகடய சிருஷ்டிகராகவும், ராஜாவாகவும், குடும்பெ் ெகலவராகவும் 
இருப்பார். அவருக்கு எப்யபாதும் வரம்பற்ற, ஒப்பிடமுடியாெ வல்லகம 
இருக்கும். யமலும் அவர் ஒருயபாதும் மாற மாட்டார். நம்கம இரட்சிக்க அவர் 
எப்தபாழுதும் இருப்பார், அவர் அளிக்கும் இரட்சிப்பு அவயரப் யபாலயவ 
நிெ்ெியமானது. 

இந்ெப் பாடெ்ெில் இதுவகர நம்முகடய ெிரியயக யெவனின் 
இயல்கபயும், சர்வவல்லகமயுள்ள பிொ என அகழக்கப்படும் தெய்வகீ நபரின் 
பண்புககளயும் ஆராய்ந்யொம். இந்ெ கட்டெ்ெில், வானெ்கெயும் பூமிகயயும் 
பகடெ்ெவராக பிொவின் பங்கு என்கிற மூன்றாவது ெகலப்புக்கு யபாக நாம் 
ெயாராக இருக்கியறாம்.  
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சிருஷ்டிகை் 
வானெ்கெயும் பூமிகயயும் சிருஷ்டிெ்ெவர் என்ற பிொகவப் பற்றிய 

நமது கலந்துகரயாடல் அவரது சிருஷ்டிப்புப் பணியின் மூன்று அம்சங்களில் 
கவனம் தசலுெ்தும். முெலில், பிொவின் சிருஷ்டிப்புப் பணிகயப் பற்றி 
பார்ப்யபாம். இரண்டாவொக, சிருஷ்டிப்பின் நன்கம குறிெ்து பார்ப்யபாம். 
மூன்றாவொக, சிருஷ்டிப்பின் மதீு பிொவிற்கு இருக்கிற அெிகாரெ்கெக் 
குறிப்பிடுயவாம். பிொவினுகடய சிருஷ்டிப்பின் யவகலகயப் பற்றி முெலில் 
சிந்ெிக்க ஆரம்பிப்யபாம். 

சிருஷ்டிப்பு பணி 
அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்ககயானது சிருஷ்டிப்பு பணிகய 

நிகழ்ெ்ெியவர் குறிப்பாக பிொ என்பகெக் குறிப்பிடுகிறது. முெல் விசுவாச 
கட்டுகர பின்வருமாறு கூறுகிறது: 

சர்வவல்லகமயுள்ள பிொகவ நான் விசுவாசிக்கியறன்.  
அவர் வானெ்கெயும் பூமிகயயும் பகடெ்ெவர். 
 

யவெெ்ெில் பிொ தசய்வொகக் கூறப்படும் எல்லாவற்யற ும், அயைத்து 
கிறிஸ்ெவர்களும் உறுெிப்படுெ்ெ யவண்டும் என்று வரலோற்று கிறிஸ்தவம் 
கூறுகிறது. 

யெவன் பிரபஞ்செ்கெ சிருஷ்டிெ்து அகெ நிகலநிறுெ்துகிறார் என்ற 
கருெ்கெ தபரும்பாலான கிறிஸ்ெவர்கள் அறிந்ெிருக்கிறார்கள், ஏதனன்றால் 
யவெம் அகெ அடிக்கடி குறிப்பிடுகிறது. உண்கமயில், நாம் நம்முகடய 
யவொகமங்களிலுள்ள முெல் பக்கெ்கெெ் ெிறந்து படிக்கெ் தொடங்கினால், 
யெவன் வானெ்கெயும் பூமிகயயும் பகடெ்ெவர் என்பது ொன் முெலில் 
தசால்லப்படுகிறது. ஆெியாகமம் 1:1 இல் நாம் கற்கிறது யபால:  

ஆெியியல யெவன் வானெ்கெயும் பூமிகயயும் சிருஷ்டிெ்ொர் 
(ஆெியாகமம் 1:1). 

இந்ெ அறிமுக வசனெ்ெிற்குப் பிறகு, ஆெியாகமம் 1 இன் எஞ்சிய பகுெி, 
ஆறு நாட்களுக்குள் யெவன் பிரபஞ்செ்கெ சிருஷ்டிெ்து சீர்படுெ்ெினார் 
என்பகெ விளக்குகிறது. 

சகப வரலாறு முழுவெிலும், ஆெியாகமம் 1 இல் சிருஷ்டிப்புக் கணக்கின் 
வியாக்கியானெ்கெப் பற்றி பலவிெமான யகாட்பாடுகள் உள்ளன. ஏறக்குகறய 
அகனெ்து இகறயியலாளர்களும் யெவன் பிரபஞ்செ்கெ 
ஒன்றுமில்லாகமயிலிருந்து சிருஷ்டிெ்ொர் என்பகெ ஒப்புக் தகாண்டுள்ளனர். 
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இது எக்ஸ் நிஹியலா என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. அொவது, யெவன் 
வானங்ககளயும் பூமிகயயும் சிருஷ்டிக்கும் முன்பு, யெவகனெ் ெவிர யவறு 
எதுவும் இல்கல. யெவன் பிரபஞ்செ்கெ உருவாக்குவெற்கு முன்பு எந்ெ 
தபாருளும் இல்கல. யெவன் யநரெ்கெயும் இடெ்கெயும் கூட சிருஷ்டிெ்ொர் 
என்று பலர் கருெ்து தெரிவிெ்துள்ளனர். 

ஆனால் இகறயியலாளர்கள் தபரும்பாலும் பிொ பிரபஞ்செ்கெ 
உருவாக்கிய விெெ்கெக் குறிெ்தும் குறிப்பாக சிருஷ்டிப்பின் ஆறு நாட்களின் 
ென்கம குறிெ்தும் உடன்படவில்கல. கிதளதமன்ட், ஒரிகன் மற்றும் அகஸ்டின் 
யபான்ற பல சகப பிொக்கள், அந்ெ நாட்கள் ஒரு சிருஷ்டிப்பின் அகடயாள 
பிரெிநிெிெ்துவங்கள் என்று நம்பினர், அது ஒரு கணெ்ெில் நடந்ெிருக்கலாம் 
என்று நம்பினர். ஐயரனியஸ் மற்றும் தடர்டுல்லியான் யபான்றவர்கள் 
அகவககள சாொரண 24 மணி யநர நாட்களாகக் கண்டனர். பின்னர், 
பிரபஞ்சம் மிகவும் பழகமயானது என்று அறிவியல் கூறெ் தொடங்கியயபாது, 
பல இகறயியலாளர்கள் சிருஷ்டிப்புக் கணக்கக புெிய வழிகளில் படிக்கெ் 
தொடங்கினர். நாட்கள் சாொரணமாக 24 மணியநர காலங்கள் என்று சிலர் 
பரிந்துகரெ்ெனர், ஆனால் யெவன் சிருஷ்டிெ்ெ நாட்களுக்கு இகடயில் அெிக 
யநர நீட்டிப்பு இருந்ெது. நாட்கள் சகாப்ெங்ககள அல்லது காலக்கட்டங்ககள 
குறிக்கும் உருவக தமாழிநகடகள் என்று மற்றவர்கள் வியாக்கியானம் 
தசய்ெனர். 

நிச்சயமாக ஆெியாகமம் 1 இல் சிருஷ்டிப்பு எெ்ெகன நாட்கள் 
நடந்ெது என்பது குறிெ்ெ பிரச்சகன பல வாெங்களுக்கு 
ஆொரமாக இருந்ெ ஒரு சூடான ஒன்றாகும். இது என்ன 
வககயான இலக்கியம்? என்பது ொன் இங்யக இருக்கிற 
சிக்கல்களில் ஒன்று என்று நான் நிகனக்கியறன். இந்ெ 
இலக்கியம் ஒரு புெ்ெிசாலிெ்ெனமான உண்கமகயகயயும் 
புலன்களுடன் தொடர்புகடய உண்கமககளயும் 
வழங்குவெற்காக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளொ அல்லது 
ஆவிக்குரிய உண்கமகய கற்பிக்க வடிவகமக்கப்பட்ட 
இலக்கியமா? இப்யபாது, அந்ெ இரண்டுக்கும் இகடயில் ஒரு 
ஆப்கப நாம் அடிக்கக்கூடாது. யெவன் இந்ெ உலகெ்கெ 
சிருஷ்டிெ்ெவர், அகவகள் ஒன்றாக தபாருந்ெ யவண்டும். 
ஆனால் ஆெியாகமம் 1 கய சிருஷ்டிப்பின் அர்ெ்ெம்  மற்றும் 
ென்கம பற்றிய விவாெமாகப் படிக்காமல் ஒரு அறிவியல் 
உகரயாகப் படிெ்ொல், அது யவறுபட்ட விளக்கெ்ெிற்கு யநராக 
வழிநடெ்தும். 

Dr. ஜான் ஆஸ்வால்ட் 
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ஆரம்பகால சகபக்கும், அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கககய 
பயன்படுெ்துவெற்கும், மிக முக்கியமானொகெ் யொன்றியது என்னதவன்றால், 
பிொவாகிய நபரின் ெகலகமயில் யெவன் ஒருவயர ஆவிக்குரிய மற்றும் சரரீ 
உலகங்ககளயும், அவற்றின் அகனெ்து தபாருட்ககளயும் 
உயிரினங்ககளயும் சிருஷ்டிெ்து நடெ்துகிறார் எை்பதோகும். 

யலவியர்கள் தநயகமியா 9:6 இல் வலியுறுெ்ெிய கருெ்து இதுொன். 
அவர்களின் வார்ெ்கெககள கவனியுங்கள்: 

நீர் ஒருவயர கர்ெ்ெர். 
 நீர் வானங்ககளயும், வானாெி வானங்ககளயும், 
அகவகளுகடய சர்வ யசகனககளயும், பூமிகயயும் 
அெிலுள்ள எல்லாவற்கறயும், சமுெ்ெிரங்ககளயும் 
அகவகளிலுள்ள எல்லாவற்கறயும் உண்டாக்கினர்ீ. 
அகவககளதயல்லாம் நீர் காப்பாற்றுகிறீர்; 
வானயசகனகள் உம்கமப் பணிந்துதகாள்ளுகிறது 
(தநயகமியா 9:6). 

நாம் இங்யக வாசிக்கிறது யபால, யெவன் ெனியாக பிரபஞ்செ்கெ 
உருவாக்கினார். உருவாக்கிய பிரபஞ்செ்கெெ் ெக்ககவெ்து, இருக்கிற 
எல்லாவற்றிற்கும் உயிகரக் தகாடுக்கிறவர் யெவயன. 

வானெ்கெயும் பூமிகயயும் உருவாக்குவெிலும் பராமரிப்பெிலும் பிொ 
ஒரு முக்கிய பங்ககக் தகாண்டிருந்ொலும், இந்ெ தசயல்ககள தசய்ெெில் முழு 
ெிரிெ்துவெ்ெிற்கும் பல்யவறு வழிகளில் பங்கு இருந்ெது என்பகெ சுட்டிக்காட்ட 
யவண்டியது அவசியம். உொரணமாக, உலகெ்கெ உருவாக்க பிொ 
பயன்படுெ்ெிய வழிமுகறயாக அல்லது கருவியாக குமாரன் இருந்ொர், யமலும் 
அகெப் பராமரிக்க அவர் இன்னும் அவகர பயன்படுெ்துகிறார். 

1 தகாரிந்ெியர் 8:6 இல் பவுல் சிருஷ்டிப்பின் பணிகய விவரிெ்ெ 
விெெ்கெக் கவனியுங்கள்: 

பிொவாகிய ஒயர யெவன் நமக்குண்டு, அவராயல சகலமும் 
உண்டாயிருக்கிறது; அவருக்தகன்று நாமும் 
உண்டாயிருக்கியறாம். இயயசுகிறிஸ்து என்னும் ஒயர 
கர்ெ்ெரும் நமக்குண்டு; அவர்மூலமாய்ச் சகலமும் 
உண்டாயிருக்கிறது, அவர் மூலமாய் நாமும் 
உண்டாயிருக்கியறாம் (1 தகாரிந்ெியர் 8:6). 

இங்யக, பவுல் சிருஷ்டிப்பின் காரணர் பிொ என்று விளக்கினார். 
சிருஷ்டிப்பு அவரிலிருந்து வருகிறது. ஆனால் அது அவருகடய குமாரன் 
மூலம் வருகிறது. பிொ ென் குமாரன் மூலமாக நம் வாழ்கவெ் யபணுகிற 
காரணெ்ொல் நாம் தொடர்ந்து வாழ்கியறாம். 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

பரிசுெ்ெ ஆவியின் ஈடுபாட்கடக் குறிெ்து யவெெ்ெில் குகறவாகயவ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரொனமாக இது யெவ ஆவியானவரின் பணிகயக் 
குறிக்கும் பகழய ஏற்பாட்டு யவெ பகுெிகளில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பகழய 
ஏற்பாட்டின் நாட்களில், பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் யெவெ்துவெ்ெில் 
ெனிெ்துவமான ஒரு நபராக தெளிவாக தவளிப்படுெ்ெப்படவில்கல. 
இருப்பினும், யெவனுகடய சிெ்ெெ்கெ நிகறயவற்றுவெில் அவர் ஏற்கனயவ 
உலகில் ெீவிரமாக இருந்ொர் என்று புெிய ஏற்பாடு யபாெிக்கிறது. பகழய 
ஏற்பாட்டின் எழுெ்ொளர்ககளெ் துூண்டும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவகரப் பற்றி 
யபசக்கூடிய மாற்கு 12:36 யபான்ற யவெ பகுெிகளிலும்  அப்யபாஸ்ெலருகடய 
நடபடிகள் 2:2-17 இல், பகழய ஏற்பாட்டு காலெ்ெில்  ெீர்க்கெரிசனெ்ெிற்கும் 
ஆவிக்குரிய வரங்களுக்கும் பரிசுெ்ெ ஆவியானவயர மூல ஆொரம் என்று 
யபதுரு கற்பிெ்ெகெயும் நாம் இங்யக காண்கியறாம். 

ஆகயவ, யெவ ஆவிகயக் குறிெ்ெ பகழய ஏற்பாட்டு விவரங்ககள நாம் 
படிக்கும்யபாது, இகவகள் பரிசுெ்ெ ஆவியானவர் ஒரு ெனிெ்துவமான தெய்வகீ 
நபர் என்பகெ பிற்காலெ்ெில் தெளிவாக தவளிப்படுெ்ெப்பட்டகவகளுக்கு ஒரு 
நிழலிடுெலாக இருப்பது நியாயமானது. உொரணமாக, ஆெியாகமம் 1:2-3 இல், 
இந்ெக் கணக்ககப் படிக்கியறாம்: 

பூமியானது ஒழுங்கின்கமயும் தவறுகமயுமாய் இருந்ெது; 
ஆழெ்ெின்யமல் இருள் இருந்ெது; யெவ ஆவியானவர் 
ஜலெ்ெின்யமல் அகசவாடிக்தகாண்டிருந்ொர். யெவன் 
"தவளிச்சம் உண்டாகக்கடவது" என்றார், தவளிச்சம் 
உண்டாயிற்று (ஆெியாகமம் 1:2-3). 

"யெவ ஆவியானவர்" என்பது யெவெ்துவெ்ெில் உள்ள எல்லா 
நபர்ககளயும் குறிக்கிறது. ஆனால் நம்முகடய புெிய ஏற்பாட்டின் 
கண்யணாட்டெ்ெில், பரிசுெ்ெ ஆவியானவராகிய நபரின் தசயல்பாட்டிற்கு ஒரு 
முக்கியெ்துவெ்கெ அவற்றில் காண முடியும். 

சிருஷ்டிப்பின் பணியில் சிருஷ்டிகராக பிொவின் பங்ககப் பார்ெ்ெ பிறகு, 
பிொ உருவாக்கிய சிருஷ்டிப்பின் நன்கம குறிெ்து கவனம் தசலுெ்ெ நாம் 
ெயாராக இருக்கியறாம். 

சிருஷ்டிப்பின் நன்ரை 
பல மெங்களும் ெெ்துவங்களும் சரரீப்பிரகாரமான பிரபஞ்சம் 

ஒழுக்கமற்றது என்று யபாெிக்கின்றன, அொவது அது நல்லதும் அல்ல 
தபால்லாங்கானதும் அல்ல என்று கற்பிக்கின்றன. மற்றவர்கள் உண்கமயில் 
உலகம் தபால்லாங்கானது என்று கூறுகிறார்கள். உொரணமாக, ஆரம்பகால 
சகப சந்ெிெ்ெ பல ஞானமில்லா ெெ்துவங்களோைது பிரபஞ்சம் ஊழல் 
நிகறந்ெது என்றும், உண்கமயில் இரட்சிக்கப்படுவெற்கு மனிெர்கள் ெங்கள் 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

உடலின் அடிகமெ்ெனெ்ெிலிருந்து ெப்பிக்க யவண்டும் என்றும் கற்பிெ்ென. 
உலகெ்கெப் பற்றிய இந்ெ எெிர்மகறயான பார்கவயய வானங்ககளயும் 
பூமிகயயும் யெவன் சிருஷ்டிெ்ொர் என்று அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச 
அறிக்கக வலியுறுெ்துவெற்குக் காரணமாக அகமந்ெது. யவொகமெ்ெில், 
பிரபஞ்சம் என்பது யெவனுகடய நல்ல குணெ்கெ பிரெிபலிக்கிற அவரின் 
நல்ல சிருஷ்டிப்பாகும். 

ஆெியாகமம் 1 இல், 4, 10, 12, 18, 21, 25 மற்றும் 31 ஆகிய வசனங்களில் 
சிருஷ்டிப்பின் நன்கம தமாெ்ெெ்ெில் ஏழு முகற நமக்கு 
நிகனவூட்டப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் ககடசியாக, முழு சிருஷ்டிப்பும் “நல்லது” 
மட்டுமல்ல, “மிகவும் நல்லது” என்று யவெம் கூறுகிறது. யமாயச ஆெியாகமம் 1:31 
இல் எழுெியது யபால: 

அப்தபாழுது யெவன் ொம் உண்டாக்கின எல்லாவற்கறயும் 
பார்ெ்ொர், அது மிகவும் நன்றாயிருந்ெது; சாயங்காலமும் 
விடியற்காலமுமாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று (ஆெியாகமம் 1:31). 

வருந்ெெ்ெக்க விெெ்ெில், யெவன் உலககப் சிருஷ்டிெ்ெவுடயனயய, 
ஆொமும் ஏவாளும் நன்கம ெீகம அறியெ்ெக்க விருட்செ்ெிலிருந்து சாப்பிட்டு 
யெவனுக்கு எெிராக பாவம் தசய்ெனர். மனிெகுலெ்ெின் பாவெ்ெின் 
விகளவாக, யெவன் முழு சிருஷ்டிப்கபயும் ஒரு சாபெ்ெின் கீழ் 
தகாண்டுவந்ொர். இகெப் பற்றி யபசும் ஒரு யவெ பகுெி ஆெியாகமம் 3:17-19, இந்ெ 
சாபெ்கெ அங்கு யெவன் ஆொமிடம் கூறினார்: 

பூமி உன் நிமிெ்ெம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயியராடிருக்கும் 
நாதளல்லாம் வருெ்ெெ்யொயட அெின் பலகனப் புசிப்பாய். 
அது உனக்கு முள்ளும் குருக்கும் முகளப்பிக்கும்; 
தவளியின் பயிர்வககககளப் புசிப்பாய். உன் முகெ்ெின் 
யவர்கவயால் ஆகாரம் புசிப்பாய் (ஆெியாகமம் 3:17-19). 

ஆொமின் பாவெ்ெின் காரணமாக, யெவன் நிலெ்கெ சபிெ்ொர், இெனால் 
யொட்டெ்ெில் யவகல கடினமாகிவிட்டது, ஆொகமயும் மற்ற மனிெர்ககளயும் 
ெங்கள் உணவுக்காக கடினமாக உகழக்கும்படி கட்டாயப்படுெ்ெினார். நிலெ்ெின் 
மீொன இந்ெ சாபம் விவசாயெ்ெிற்கு மட்டுமல்ல. அென் அகனெ்து 
அம்சங்களிலும் இது முழு உலகெ்கெயும் பாெிெ்ெது. யராமர் 8 இல் பவுல் இந்ெ 
பிரச்சகனகயப் பற்றி எழுெினார், இயயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் 
விசுவாசிகளுகடய மீட்பின் இறுெியில் சிருஷ்டியானது மீட்தடடுக்கப்படும் 
என்று வாெிட்டார். யராமர் 8:20-22 இல் பவுல் எழுெியகெக் கவனியுங்கள்: 

அயெதனன்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய 
அடிகமெ்ெனெ்ெினின்று விடுெகலயாக்கப்பட்டு, 
யெவனுகடய பிள்களகளுக்குரிய மகிகமயான 
சுயாெீனெ்கெப் தபற்றுக்தகாள்ளும் என்கிற 



அப்யபாஸ்ெலர்களின் விசுவாச அறிக்கக   பாடம் 2 : பிொவாகிய யெவன் 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 
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நம்பிக்ககயயாயட இருக்கிறது, ஆககயால் நமக்குெ் 
தெரிந்ெிருக்கிறபடி, இதுவகரக்கும் சர்வ சிருஷ்டியும் 
ஏகமாய்ெ் ெவிெ்துப் பிரசவயவெகனப்படுகிறது (யராமர் 8:20-
22). 

நிலெ்ெின் மீொன சாபம் சிருஷ்டிப்பின் ஒவ்தவாரு உறுப்புககளயும் 
பாெிெ்ெது என்று பவுல் யபாெிெ்ொர். 

ஆனால் யெவனுகடய சாபம் இருக்கிறயபாெிலும், சிருஷ்டிப்பு நல்லெல்ல 
என்று நிகனக்கும் ெவகற நாம் தசய்யக்கூடாது. ஆம், மனிெகுலம் பாவெ்ெில் 
விழுந்ெொல் சிருஷ்டிப்பு யசெப்பட்டது. ஆனால் அது இன்னும் யெவனுகடய 
உலகமாக இருக்கிறது, அது இன்னும் அடிப்பகடயில் நல்லொகயவ இருக்கிறது. 
ெிருமணெ்ெின் நிகலயான தசல்லுபடி நிகலகயப் பற்றியும் கிறிஸ்ெவர்கள் 
எல்லா வககயான உணவுககளயும் சாப்பிடலாம் என்பது பற்றியும் எழுதும் 
யபாது பவுல் இந்ெ விஷயெ்கெச் தசான்னார். 1 ெீயமாெ்யெயு 4:4 இல் அவருகடய 
வார்ெ்கெககளக் கவனியுங்கள்: 

யெவன் பகடெ்ெதெல்லாம் நல்லொயிருக்கிறது (1 
ெீயமாெ்யெயு 4:4). 

இங்யக பவுல் என்ன கூறினார் என்பகெக் கவனிக்கவும்.  
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அகனெ்தும் "நல்லது" என்று அவர் தசால்லவில்கல, 
ஆனால் யெவன் பகடெ்ெ அகனெ்தும் "நல்லது" என்று அவர் தசான்னார். 

சரரீ உலகம் நல்லது என்பதும் யெவன் அகெ நல்லது என்று 
அறிவிெ்ொர் என்பதும் நமக்கு நிகறய நகடமுகற 
பாடங்ககளக் தகாண்டுள்ளது. ஒன்று, நாம் சுற்றுச்சூழகலப் 
பாதுகாக்க யவண்டும். நோம் இந்ெ சிருஷ்டிப்பின் மதீு 
உக்கிராணக்காரர்களாக இருக்கியறாம். இன்தனாரு 
விஷயம் என்னதவன்றால், இறுெியில் யெவன் இந்ெ 
சிருஷ்டிப்கபப் பாதுகாக்கப் யபாகிறார். அவர் மீண்டும் 
உருவாக்கப் யபாகிறார்; சிருஷ்டிப்பு அழிந்து விடாது, 
சிருஷ்டிப்பின் மறுசீரகமப்பு நடக்கப்யபாகிறது. நாம் ஒரு புெிய 
வானெ்ெிலும் புெிய பூமியிலும் என்தறன்றுமாக 
வாழப்யபாகியறாம். யெவன் சிருஷ்டிெ்ெ சரரீப்பிரகாரமான 
உலகம் ஒரு நல்ல விஷயம் ஆகும். நமது சரரீங்களும் நமது 
சரரீ இருப்பும் ஒரு நல்ல விஷயம் ஆகும். 

Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

ஆகயவ, நாம் ெிருமணெ்கெப் பற்றியயா, உணகவப் பற்றியயா அல்லது 
யெவனால் சிருஷ்டிப்பட்ட யவறு எந்ெ விஷயெ்கெப் பற்றியயா யபசினாலும், 
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அது நல்லது என்று நாம் நம்பலாம், ஏதனனில் அகெ சிருஷ்டிெ்ெ பிொ 
நல்லவராக இருக்கிறார். இெனால்ொன், யெவனுகடய நற்குணம் அவர் 
உருவாக்கியவற்றின் மூலம் எல்லா மனிெர்களுக்கும் தெரிந்ெிருக்கிறது என்று 
யராமர் 1 இல் பவுலால் தசால்ல முடிந்ெது.  அெனால் ொன் 19 ஆம் சங்கீெம் 
வானங்கள் யெவனுகடய மகிகமகய தவளிப்படுெ்துகிறது என்று கூறுகிறது. 

ஜான் தவஸ்லி ெனது பெிதனட்டாம் நூற்றாண்டின் பகடப்பான சர்யவ 
ஆப் ெ விஸ்டம் ஆப் காட் இன் ெ கிரியயஷன், பகுெி 3, அெிகாரம் 2 இல் 
சிருஷ்டிப்பின் நன்கமகய விவரிெ்ொர். அங்யக அவர் என்ன 
தசால்லியிருக்கிறார் என்று கவனிக்கவும்: 

முழு பிரபஞ்சமும் ஒரு சிெ்ெிரம் ஆகும், அெில் தெய்வகீெ்ெின் 
பரிபூரணங்கள் காட்டப்படுகின்றன. அது அவருகடய 
இருப்கப மட்டுமல்ல, அவருகடய ஒற்றுகம, வல்லகம, 
ஞானம், ெற்சார்பு மற்றும் நன்கம ஆகியவற்கறக் 
காட்டுகிறது. 

பிரபஞ்சமானது யெவனுகடய நன்கமகய அென் தசாந்ெ உள்ளார்ந்ெ 
நன்கமயின் மூலம் காட்டுகிறது —  இது ஒரு நல்ல யெவனால் 
உருவாக்கப்பட்டொல் அெில் நன்கமயய கவக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

சிருஷ்டிப்பு யெவனின் நன்கமகயப் பிரெிபலிக்கிறது. 
சிருஷ்டிப்பு என்பெில் ெீகம இல்கல, ெீகம இயல்பாகயவ 
தபாருளில் இல்கல என்று அது நமக்கு முெலில் கூறுகிறது. 
ஆனால், யெவன் உலககப் சிருஷ்டிெ்ெயபாது, அகெ மிகச் 
சிறப்பாக சிருஷ்டிெ்ொர் என்பகெயும் இது நமக்குச் 
தசால்கிறது. ஆககயால் சிருஷ்டிப்பில் அழகு இருக்கிறது. 
இப்யபாது அந்ெ அழகு பாவெ்ெினால் நிகழ்ந்ெ வழ்ீச்சியின் 
விகளவாக சிகெந்துள்ளது. முட்களும் புெர்களும் 
ஒருவரின் புருவெ்ெின் வியர்கவயும் யெவனின் 
சிருஷ்டிப்கப சிகெெ்துவிட்டன, ஆனால் 
கிறிஸ்ெவர்களாகிய நாம் இந்ெ தசயல்முகறகயெ் 
தொடங்கியனாம், அல்லது யெவன் நம்கம மண்ீடும் 
உருவாக்கும் தசயல்முகறகயெ் தொடங்கியிருக்கிறார். நாம் 
இயயசு கிறிஸ்துவில் ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருக்கியறாம், 
துெிப்பாடல் எழுெ்ொளர் தசால்வது யபால், 
கிறிஸ்ெவர்களாகிய நாம் கிறிஸ்துவில்லாெ கண்கள் 
இதுவகர கண்டிராெ ஒன்கறக் காண்கியறாம். சிருஷ்டிப்கப 
யெவனின் ககயவகலயாக நாம் பார்க்கெ் தொடங்குகியறாம். 
ஆகயவ, கிறிஸ்ெவர்களாகிய நாம் ககல, அழகு, கட்டகமப்பு, 
ஒெ்ெிகசவு மற்றும் ஒருங்கிகணப்பு ஆகியவற்கற 
சிருஷ்டிப்புக்குள்யளயய காண்கியறாம். புெிய வானெ்ெிலும் 
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புெிய பூமியிலும் நாம் எெிர்பார்ப்பது இதுொன், யெவனுகடய 
சிருஷ்டிப்பு முற்றிலும் புெியொக மாறும் யபாது, சிருஷ்டிப்கப 
நாம் எப்படி அனுபவிக்க யவண்டுதமன்று யெவன் 
கருெினாயரா அப்படியய நம்மோல் அனுபவிக்க முடியும். 

Dr. தடதரக் ொமஸ் 

சிருஷ்டிப்பின் பணிகயப் பற்றிய இந்ெ புரிெகலயும், சிருஷ்டிப்பின் 
நன்கமகயயும் மனெில் தகாண்டு, சிருஷ்டிப்பின் மதீு பிொவுக்கு இருக்கிற 
அெிகாரெ்கெப் பற்றி யபச நாம் ெயாராக இருக்கியறாம், ஒரு சிருஷ்டிகராக 
அவர் அெற்கு தசாந்ெக்காரர் ஆவார். 

சிருஷ்டிப்பின் ைீோன அேிகாைை் 
சிருஷ்டிகராக பிொவின் அெிகாரெ்கெப் பற்றி நாம் பல விஷயங்ககள 

தசால்லலாம். ஆனால் அென் மூன்று அடிப்பகட பண்புகளோை  அவரது 
அெிகாரத்திை் ெனிெ்ெதும் பிரெ்ெியயகம் மற்றும்  முழுகம ில் நாம் கவனம் 
தசலுெ்துயவாம். சிருஷ்டிகராக பிொவினுகடய அெிகாரெ்ெின் ெனிெ்ெ 
பண்புடன் தொடங்கி, இந்ெ ஒவ்தவாரு யயாசகனககளயும் நாம் கூர்ந்து 
கவனிப்யபாம். 

ேனிே்ே அேிகாைை் 
பிொவின் அெிகாரம் ெனிெ்ெது என்பென் அர்ெ்ெம் என்னதவன்றால் 

அவருகடய சிருஷ்டிப்புடன் அவர் விரும்பியகெச் தசய்ய அவருக்கு முழு 
சுெந்ெிரம் உள்ளது எை்பதோகும். யவெம் தபரும்பாலும் அவரது ெனிெ்ெ 
அெிகாரெ்கெ ஒரு குயவனுக்கு ெனது களிமண்ணின் யமலுள்ள 
அெிகாரெ்துடன் ஒப்பிடுகிறது. ஏசாயா 29:16, ஏசாயா 45:9, எயரமியா 18:1-10, யராமர் 
9:18-24 யபான்ற இடங்களில் இந்ெ விளக்கெ்கெக் காண்கியறாம். யராமர் 9:20-21 
இல் யெவனுகடய அெிகாரெ்கெப் பற்றி பவுல் யபசிய விெெ்கெக் 
கவனியுங்கள்: 

உருவாக்கப்பட்ட வஸ்து உருவாக்கினவகன யநாக்கி: "நீ 
என்கன ஏன் இப்படி உண்டாக்கினாதயன்று 
தசால்லலாமா?" மிெியிட்ட ஒயர களிமண்ணினாயல குயவன் 
ஒரு பாெ்ெிரெ்கெக் கனமான காரியெ்துக்கும், ஒரு 
பாெ்ெிரெ்கெக் கனவனீமான காரியெ்துக்கும் 
பண்ணுகிறெற்கு மண்ணின்யமல் அவனுக்கு அெிகாரம் 
இல்கலயயா? (யராமர் 9:20-21). 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

பவுலின் தசால்லாட்சிக் யகள்விகளுக்கான பெில்கள் நிச்சயமாகயவ 
தவளிப்பகடயானகவ. யெவன் அகனவகரயும் சிருஷ்டிெ்ெவர் என்பொல், 
அவர் எகெ உருவாக்குகிறாயரா அகெக் தகாண்டு எகெ யவண்டுமானாலும் 
தசய்ய அவருக்கு சுெந்ெிரமும் உரிகமயும் உள்ளது. 

உலகில் நடக்கும் எல்லாவற்றின் மதீும் யெவனுக்கு இறுெி 
அெிகாரம் இருப்பொக யவெம் யபாெிக்கிறது என்று சிலர் 
யகட்கும்யபாது, அவர்கள் பயமுறுெ்ெப்படுவொக 
உணர்கிறார்கள்; யமலும் அவர்கள் மனக்கசப்கப 
உணர்கிறார்கள். ஆனால் கிறிஸ்ெவர்களாகிய நாம், யெவன் 
யார் என்பகெ  நிகனக்கும் யபாது, மிகுந்ெ நன்றியுடன் 
இருக்க யவண்டும். நம்முகடய வாழ்க்ககயானது 
ஞானமுள்ளவரும், எல்லா வல்லகமயுமிக்கவருமான, 
அன்பான பிொவின் காரங்களில் இருக்கிறது, அவர் 
ெம்முகடய தசாந்ெ குமாரகன சிலுகவயில் நமக்காகக் 
தகாடுெ்ெிருக்கிறார். நம் வாழ்வில் என்ன நடக்கிறது என்று 
நாம் ஆச்சரியப்படும் யநரங்களில், குறிப்பாக துன்ப 
காலங்களில் இது மிகுந்ெ ஆறுெலாக இருக்கிறது. 

Dr. தடன்னிஸ் இ. ஜான்சன் 

நடக்கும் எல்லாவற்கறயும் நாம் புரிந்து தகாள்ளாவிட்டாலும், 
நீங்கள் இயயசு கிறிஸ்துகவச் யசர்ந்ெவராக இருந்ொல், 
யெவன் உங்கள் பிொவாக இருந்து, உங்ககள யநசிக்கிறார். 
அவர் உங்ககளப் பாதுகாக்கிறார், நீங்கள் எந்ெ 
சூழ்நிகலகளின் வழியாக தசன்றாலும் அவர் உங்ககளக் 
காெ்து யபணுகிறார். இந்ெ வாழ்க்ககயில் நாம் அனுபவிக்கும் 
சில விஷயங்கள் மிகுந்ெ யவெகனயாக இருக்கின்றன. 
ஆனால் உங்களுகடய சூழ்நிகல எப்படியிருக்கிறது என்பது 
முக்கியமல்ல, எல்லாம் அவருகடய கட்டுப்பாட்டில் 
இருக்கிறது. அவர் இகெ உங்கள் நன்கமக்காகவும், உங்கள் 
பரிசுெ்ெமாகுெலுக்காகவும் நியமிெ்துள்ளார். உங்கள் 
வாழ்க்ககயின் இந்ெ கட்டெ்ெில் இகெ ஏற்றுக்தகாள்ள 
முடியுமா? யெவன் நம் வாழ்வில் எெிரிககள அனுப்புகிறார், 
அவர் அவர்ககள நம் நண்பர்களாக மாற்றுகிறார், இெனால் 
நம்மில் அன்புகூருகிறவராயல முற்றும் 
தஜயங்தகாள்ளுகிறவர்களாயிருக்கியறாம். நம்மால் 
தஜயங்தகாள்ள முடியாது; நம்மில் அன்புகூருகிறவராயல 
முற்றும் தஜயங்தகாள்ளுகிறவர்களாயிருக்கியறாம் என்று 
இது கூறுகிறது. ஆகயவ, யெவன் நம்முகடய யசாெகனகள் 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

மற்றும் கஷ்டங்கள் மூலம், நம்கம பரிசுெ்ெப்படுெ்ெவும், 
இயயசு கிறிஸ்துகவப் யபால நம்கம மாற்றவும் தசய்கிறார். 
நாம் கிறிஸ்துகவப் யபால மாறுவெற்காக அவர் விரும்பும் 
காரியங்ககள நம் வாழ்வில் தகாண்டு வருகிறார். எபிதரயர் 
12 : அவர் ஒரு அன்பான, ஞானமுள்ள, நல்ல ெகப்பனாக 
நம்கம ஒழுங்குபடுெ்துகிறார். விசுவாசெ்ெின் 
யபாராட்டமானது தபரும்பாலும் இந்ெ கட்டெ்ெில் ொன் 
சரியாக யபாராடப்படுகிறது என்று நான் நிகனக்கியறன். 
எனக்கு இது எப்படி என்று புரியாவிட்டாலும் யெவன் ொன் 
என்கனக் கவனிெ்துக்தகாள்கிறார் என்று நாம் மீண்டும் 
மீண்டும் தசால்ல யவண்டும். என் நன்கமக்காக, என் 
பரிசுெ்ெெ்ெிற்காக, என் பரிசுெ்ெமாகுெலுக்காக அவர் இகெ 
என் வாழ்க்ககயில் தகாண்டு வருகிறார். 

Dr. ொமஸ் ஆர். ஸ்கிகரனர் 

பிைே்ேிதயகைான அேிகாைை் 
பிொவுக்கு ெனிப்பட்ட அெிகாரம் மட்டுமல்ல, அவர் உருவாக்கிய 

எல்லாவற்றின் யமலும் பிொவுக்கு பிரெ்ெியயக அெிகாரமும் உள்ளது. 
எந்ெதவாரு உயிரினெ்ெிற்கும் ெனிெ்ெ அெிகாரம் இல்கல என்ற அர்ெ்ெெ்ெில் 
சிருஷ்டிகராக பிொவின் அெிகாரம்  பிரெ்ெியயகமானது. ெனிெ்ெ அெிகாரம் 
சிருஷ்டிகருக்கு மட்டுயம தசாந்ெமானது, யெவன் மட்டுயம சிருஷ்டிகர். இெற்கு 
அப்பால், ெிரிெ்துவெ்கெ தபாருளாொர ரெீியாகப் பார்க்கும்யபாது, 
ெிரிெ்துவெ்ெின் மற்ற நபர்கள் மதீும் பிொவுக்கு அெிகாரம் இருக்கிறது. 
உொரணமாக, யயாவான் 5:26-27 இல் உள்ள இயயசுவின் வார்ெ்கெககளக் 
கவனியுங்கள்: 

ஏதனனில், பிொவானவர் ெம்மில் ொயம 
ஜவீனுகடயவராயிருக்கிறதுயபால, குமாரனும் ெம்மில்ொயம 
ஜவீனுகடயவராயிருக்கும்படி அருள் தசய்ெிருக்கிறார். அவர் 
மனுஷகுமாரனாயிருக்கிறபடியால், நியாயெ்ெீர்ப்புச் 
தசய்யும்படிக்கு அெிகாரெ்கெயும் அவருக்குக் 
தகாடுெ்ெிருக்கிறார் (யயாவான் 5:26-27). 

உலகக நியாயந்ெீர்ப்பெற்கான ெனது அெிகாரம் பிொவினால் அவருக்கு 
வழங்கப்பட்டொக இயயசு யபாெிெ்ொர். இந்ெ அெிகாரம் பிொவிடம் மட்டுயம 
இருந்ெது, அவருகடய பிரெ்ெியயக உரிகமயாக இது இருந்ெது. ஆனால் பிொ 
ெனக்கு பெிலாக நியாயந்ெீர்க்க குமாரகன நியமிெ்ொர். இயெயபான்ற ஒரு 
கருெ்கெ 1 தகாரிந்ெியர் 15:24 இல் காண்கியறாம், அங்கு பிரபஞ்செ்ெின் மீொன 
இயயசுவின் அரசாட்சி பிொவின் தபரிய அரசாட்சிக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது. 
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இயெயபான்ற ஒன்று பரிசுெ்ெ ஆவியானவருக்கும் தபாருந்தும். யயாவான் 
16:13, யராமர் 8:11, 1 யபதுரு 1:2 யபான்ற பகுெிகள் பரிசுெ்ெ ஆவியானவரும் 
பிொவின் சிெ்ெெ்கெ தசய்கிறார் என்பகெ யபாெிக்கின்றன. 

குமாரனின் அெிகாரமும் ஆவியானவரின் அெிகாரமும் பிொவிடமிருந்து 
ஒப்பகடக்கப்படுவகெப் யபாலயவ, சிருஷ்டிக்கப்பட்டகவகளின் அெிகாரமும் 
அவரிடமிருந்யெ ஒப்பகடக்கப்படுகிறது. யெவதுூெர்கள், பூமியின் 
ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் சராசரி மனிெர்கள் கூட ஒருவிெ அெிகாரெ்கெ 
தகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்ெ வககயான அெிகாரங்கள் அகனெ்தும் 
யெவனால் ஒப்பகடக்கப்படுகின்றன, இெனால் பிொவின் அெிகாரம் எப்யபாதும் 
சிருஷ்டிகளின் அெிகாரெ்கெ விட உயர்ந்ெொக இருக்கிறது. 

முழுரையான அேிகாைை் 
ெனிெ்ெ மற்றும் பிரெ்ெியயக அெிகாரம் இருப்பயொடு மட்டுமல்லாமல், 

பிரபஞ்செ்ெின் மீது முழுகமயான அெிகாரமும் பிொவுக்கு உண்டு. யெவனுகடய 
அெிகாரம் முழுகமயானது என்று நாம் கூறும்யபாது, அவர் சிருஷ்டிெ்ெ 
எல்லாவற்றிலும் எல்லா விவரெ்ெில் இது பரவுகிறது என்று அர்ெ்ெம். இந்ெ 
உண்கமயில் குகறந்ெது இரண்டு முக்கியமான நகடமுகற பாடங்கள் 
உள்ளன. முெலில், எல்யலாரும் யெவனுகடய அெிகாரெ்ெின் கீழ் உள்ளனர். 
யெவனுக்குக் கீழ்ப்படிய யவண்டிய கடகமயில் இருந்து விடுபடக்கூடிய ஒரு 
நபயரா அல்லது சிருஷ்டிக்கப்பட்ட யவறு எந்ெ காரியயமா இல்கல. 

பிொவிடம் உண்கமயுள்ள யெவதுூெர்களும் மனிெர்களும் அவகர 
அகடயாளம் கண்டு மனமுவந்து கீழ்ப்படிகிறார்கள். ஆனால் பிசாசுகளும் 
உண்கமயில்லாெ மனிெர்களும் அவருக்கு எெிராகக் கலகம் தசய்கிறார்கள், 
அவருகடய கட்டகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்கிறார்கள். அப்படியிருந்ொலும், 
பிொவின் ொர்மகீ ெீர்ப்புகள் அகனவருக்கும் தபாருந்தும். நாம் எங்கு 
வாழ்ந்ொலும், நாம் யாராக இருந்ொலும் சரி, நம் கலாச்சாரம் அல்லது மெம் 
எதுவாக இருந்ொலும் சரி நாம் அகனவரும் யெவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க 
யவண்டும். 

இரண்டாவது, எல்லாம் யெவனுகடய அெிகாரெ்ெின் கீழ் உள்ளது. அவர் 
சிருஷ்டிெ்ெவற்றின் ஒவ்தவாரு விவரெ்ெிற்கும் அவருகடய அெிகாரம் 
எட்டுகிறது. யெவன் எல்லாவற்கறயும் சிருஷ்டிெ்துள்ளொல், சிருஷ்டிப்பின் 
எந்ெ அம்சமும் ஒழுக்க ரெீியாக நடுநிகலயானகவ கிகடயாது. 
எல்லாவற்கறயும் ஒரு யநாக்கெ்ெிற்காக உருவாக்கி, அெற்கு ஒரு ொர்மீக 
பண்கப ஒதுக்கியுள்ளார். இென் அர்ெ்ெம் என்னதவன்றால், எந்ெ விஷயமாக 
இருந்ொலும், சிருஷ்டிப்பின் எந்ெ அம்சம் பார்கவயில் இருந்ொலும், ொர்மீக 
நடுநிகலகம இல்கல. சிருஷ்டிப்பில் உள்ள ஒவ்தவான்றும் யெவன் 
விரும்பியபடி தசயல்படுகின்றன, ஆகயவ நல்லகவகளாக இருக்கின்றன, 
அல்லது அவருக்கு எெிராக கலகம் தசய்கின்றன, எனயவ ெீயகவகளாக 
இருக்கின்றன. 
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-49- 

வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

நவனீ உலகில் பல கிறிஸ்ெவர்கள் வாழ்க்கககய புனிெ 
விஷயங்களாகவும் மெச்சார்பற்ற விஷயங்களாகவும் பிரிக்க 
விரும்புகிறார்கள். சகப, ஆராெகன, சுவியசஷம் மற்றும் யவொகம படிப்பு 
யபான்ற “புனிெமான” விஷயங்கள் யெவனுகடய அெிகாரெ்ெின் கீழ் உள்ளன 
என்பகெ நம்மில் தபரும்பாயலார் உணர்கியறாம். நம் குடும்பங்கள் மற்றும் 
தநறிமுகறெ் யெர்வுகளில் யெவனுகடய கட்டகளககள ஒப்புக்தகாள்வெற்கும், 
அவற்கற புனிெமாகக் கருதுவெற்கும் நாம் முயற்சி தசய்கியறாம். ஆனால் பல 
கிறிஸ்ெவர்கள் யெவனுகடய கட்டகளகள் அரசியல், கல்வி மற்றும் யவகல 
யபான்ற “மெச்சார்பற்ற” விஷயங்ககள நிர்வகிப்பெில்கல என்று 
நிகனக்கிறார்கள். ஆனால் புனிெ உலகெ்துக்கும் மெச்சார்பற்ற உலகெ்துக்கும் 
இகடயிலான இந்ெ நவனீ யவறுபாடு யவெ பூர்வமானெல்ல. நீெிதமாழிகள் 3:6, 
பிரசங்கி 12:14, மற்றும் 2 ெீயமாெ்யெயு 3:16-17 யபான்ற யவெ பகுெிகள் மனிெ 
வாழ்க்ககயின் ஒவ்தவாரு பகுெிகயயும் பற்றி யெவன் யபசியுள்ளார் 
என்பகெயும், நாம் தசய்யும் எல்லாவற்றிற்குள்ளும்  அவருகடய அெிகாரம் 
விரிவகடந்ெிருக்கிறது என்பகெயும் குறிக்கின்றன. 

அெிகாரம் தபரும்பாலும் எெிர்மகறயான அர்ெ்ெெ்ெில் 
மட்டுயம கருெப்படும் உலகில், யெவனுகடய  அெிகாரம் 
கிறிஸ்ெவர்களுக்கு நம்பும்படியான ஒரு தபரிய 
விஷயமாகும், ஏதனன்றால் யெவன் இந்ெ உலகெ்கெ 
இன்னும் யநசிக்கிறார். யெவயன இன்னும் எல்லாவற்கறயும் 
கட்டுப்படுெ்துகிறார். யெவன் முடிகவ ஆரம்பெ்ெிலிருந்யெ 
அறிவார். எல்லா ஜனங்களுக்கும் நீெிபெியாக இருப்பவர் 
யெவயன. அவர் என்ன தசய்கிறார் என்பகெ யாராவது 
அறிந்ெிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு ஒரு நல்ல உணர்கவ 
ஏற்படுெ்ெ யவண்டும், அதுயவ நம் நம்பிக்ககயும் 
எெிர்காலெ்ெிற்கான உறுெியான நம்பிக்ககயும் ஆகும். 

Dr. கசமன் கவபர்ட் 

முடிவுரை 
பிொவாகிய யெவன் பற்றிய இந்ெப் பாடெ்ெில், அப்யபாஸ்ெலர்களின் 

விசுவாச அறிக்ககயில் முெல் விசுவாச கட்டுகரகய உன்னிப்பாக 
கவனிெ்யொம். இந்ெக் கட்டுகரயில் குறிக்கப்பட்டுள்ள யெவகனப் பற்றிய 
கருெ்கெ நாம் விவாெிெ்யொம். சர்வவல்லகமயுள்ள பிொகவ 
யெவெ்துவெ்ெின்  முெல் நபராக நாம் யபசியுள்யளாம். வானெ்கெயும் 
பூமிகயயும் பகடெ்ெவராக பிொவின் பங்கக ஆராய்ந்யொம். 
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வீடிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third 

Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் பாரய்வயிடவும். 

பிொவாகிய யெவகன புரிந்துதகாள்வது எல்லா கிறிஸ்ெவ 
இகறயியலுக்கும் அடிப்பகடயாகும். யவெெ்ெின் உண்கமயான ெிரியயக 
யெவகன நாம் அறிந்து ஆராெிக்காவிட்டால், நாம் ஒரு ெவறான யெவகன  
ஆராெிக்கியறாம் என்று அர்ெ்ெம். பிொ என்று யவொகமம் அகழக்கும் நபகர 
அங்கீகரிெ்து கவுரவிப்பது உண்கமயான ஆராெகனயின் முக்கியமான 
பகுெியாகும். பிொவுக்கு குமாரனும் பரிசுெ்ெ ஆவியும் கீழ்ப்படிந்து கனம் 
பண்ணுகிறார்கள்  — அவருக்கு மகிகம யசர்க்கும் தபாருட்டு அவர்கள் 
தசயல்படுகிறார்கள். எனயவ அவர் நம்முகடய கீழ்ப்படிெலுக்கும் கனெ்ெிற்கும் 
மகிகமக்கும் கமயமாக இருக்க யவண்டும். 
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