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சமை  

-1- 

வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

முன்னுகர 
 வனீ உலகத்தில், பைரும்ைோலோனவே்கள் “சமை” என்னும் வோே்த்மதமயக் 

நகட்கும்நைோது, அது கிறிஸ்தவே்கள் கூடி ஆேோதிக்கும் ஒரு கட்டிடம் என்நற 
 ிமனக்கிறோே்கள். சில இடங்களில், இக்கட்டிடங்கள் அழகோன கமல 
அம்சங்களோல் அலங்கேிக்கை்ைட்ட மிகை்பைேிய நதவோலயங்களோக இருக்கின்றன. 
மற்றும் சில இடங்களில், அமவ எளிமமயோன சிற்றோலயங்களோக இருக்கின்றன. 
நவறு சில இடங்களில் ஒரு கிடங்கு அல்லது கமடயின் முகை்மை மோற்றி சமைக் 
கட்டிடமோகை் ையன்ைடுத்துகிறோே்கள். சில சமயம் ஆேோதிை்ைவே்கள் ஆைத்திற்கு 
மமற ்து பகோள்ளும் விதத்தில், வடீுகளிநலோ, சிற்றிடங்களிநலோ, மண் 
குடிமசகளிநலோ அல்லது குமககளிநலோ கூட கூடி ஆேோதிக்கிறோே்கள். ஆனோல் 
அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மகயில் “சமை” என்கிற வோே்த்மத, ைேிசுத்த 
நவதோகமத்தில் கோணை்ைடுகிறைடிநய ைிேதோனமோக ைிதோ, குமோேன், ைேிசுத்த 
ஆவிமய விசுவோசித்து அறிக்மகயிடும் ைேிசுத்த நதவ ஜனத்தின் சமுதோயத்மதநய 
குறிக்கிறது. 

அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மக ைற்றிய  ம் பதோடேின் ஐ ்தோவது 
ைோடம் இது. இதற்கு "சமை" என்று தமலை்ைு மவத்துள்நளோம். இை்ைுனிதமோன 
 ிறுவனத்மதக் குறித்து விசுவோசத்மத அறிக்மகயிடுகிறதோன 
அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மகயிலுள்ள வோக்கியங்கமளை் ைோே்ை்நைோம். 

அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மகயோனது சமைமயை் ைற்றி 
கீழ்க்கண்ட வோே்த்மதகளில் பவளிை்ைமடயோகை் நைசுகிறது: 

ைின்வருைமவகமள  ோன் விசுவோசிக்கிநறன் ... 
ைேிசுத்த கத்நதோலிக்க சமை மற்றும் 
ைேிசுத்தவோன்களுமடய ஐக்கியம். 

விசுவோச அறிக்மகயிலுள்ள நமற்கண்ட வேிகமள ைேிசுத்த ஆவி மற்றும் 
அவேது ஊழியங்களுக்பகன்று அே்ை்ைணிக்கை்ைட்ட ஒரு பைரும் ைிேிவில் 
ைோே்த்நதோம். ஏபனன்றோல், திேித்துவத்தில் ஆவியோனவநே அனுதினமும் 
சமையுடன் ந ேடியோக ஈடுைட்டிருக்கும்  ைே் ஆவோே். ைேிசுத்த ஆவியோனவமேை் 
ைற்றிய ைோடத்திநலநய  ோம் சமைமயை் ைற்றியும் விவோதித்திருக்கலோம். ஆனோல், 
சமையோனது கிறிஸ்தவத்திற்கும், கிறிஸ்துமவை் ைின்ைற்றுகிறவே்களோகிய  ம் 
வோழ்வின் அனுைவத்திற்கும் மிகவும் அடிை்ைமடயோன ஒன்றோக இருை்ைதோல், 
அதற்பகன்று ஒரு தனி ைோடத்மத ஒதுக்கியுள்நளோம். 
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மு ்மதய ைோடபமோன்றில் குறிை்ைிட்டது நைோல், சமையின் மதீு மவக்கை்ைடும் 
விசுவோசம் நதவனிடம் மவக்கும் விசுவோசத்மதை் நைோன்நற உள்ளதோல், 
ைுேோட்டஸ்டன்ட் சமையினே் ைலே் சமையின் மதீோன விசுவோசத்மத 
அறிக்மகயிடுவமத விந ோதமோகக் கருதுகிறோே்கள். சமைமய விசுவோசிக்கிநறோம் 
என்று ைிேமோணம் கூறுகிறநைோது,  ம் இேட்சிை்ைிற்கோக சமையின் மதீு  ம்ைிக்மக 
மவக்கிநறோம் என்று அே்த்தமல்ல. இேட்சிை்ைுக்கு ஏதுவோன விசுவோசம் என்ைது 
கிறிஸ்துவில் மட்டுநம மவக்க நவண்டிய ஒன்று. ஆகநவ, சமைமய 
விசுவோசிக்கிநறோம் என்ைது சமைமயை் ைற்றிை் நைோதித்து, கிறிஸ்தவே்களுக்கு 
சமையின் முக்கியத்துவத்மத எடுத்துமேக்கும் நவதோகமத்மத விசுவோசிை்ைதோகும். 
ைேிசுத்தவோன்களுமடய ஐக்கியத்மத விசுவோசிை்ைதும் இநத நைோன்றது.  ம் 
இேட்சிை்ைிற்கோக ைிற விசுவோசிகமள  ோம்  ம்ைுகிறதில்மல. ஆனோல், நதவன் மற்ற 
விசுவோசிகமள  மக்கு சுவிநசஷம் அறிவிக்கவும், ஊழியம் பசய்யவும்,  ம் 
விசுவோசத்மதை் ைலை்ைடுத்தவும் ையன்ைடுத்துகிறோே் என்ற நவத நைோதமனமய 
 ோம்  ம்ைுகிநறோம். 

சமைமயை் ைற்றிய இ ்தை் ைோடம் விசுவோச அறிக்மகமயை் 
ைிேதிைலிக்கக்கூடிய  ோன்கு முக்கிய நைோதமனகளோகை் ைிேிக்கை்ைட்டிருக்கிறது. 
முதலோவது,  ோம் சமையின் பதய்வகீ அமமை்மைை் ைற்றி ைோே்ை்நைோம். 
இேண்டோவதோக, சமை ைேிசுத்தமோனது என்கிற உண்மமமய விவோதிை்நைோம். 
மூன்றோவது, சமை உலகளோவியதோ என்ைது ைற்றிை் நைசுநவோம்.  ோன்கோவதோக, 
சமை என்ைது ஐக்கியத்மதக் குறிக்கிறது என்ற கருத்மத ஆேோய்நவோம். ஒவ்பவோரு 
ைிேிவும் அை்நைோஸ்தல விசுவோசை் ைிேமோணத்தில் உறுதிை்ைடுத்தை்ைட்டுள்ள 
சமையின் இயல்மையும், அமடயோளத்மதயும் ைுேி ்து பகோள்ள  மக்கு உதவி 
பசய்யும்.  ோம் சமையின் பதய்வகீ அமமை்மைை் ைோே்ை்ைதிலிரு ்து ஆேம்ைிக்கலோம். 

அகமப்பு 
இ ்த  வ ோகேகீ உலகில் சமை அவசியமற்றது எனக் கருதும் அந க 

கிறிஸ்தவே்கள் இருக்கிறோே்கள் — அல்லது சமை நதமவயில்மல என்ைது நைோலை் 
ைோவமனயோவது பசய்கிறோே்கள். உண்மமயோன விசுவோசிகள் கூட சமை நைோன்ற 
அமமை்ைுகள் நதவநனோடுள்ள  ம் தனிை்ைட்ட உறவில் ஊடுருவும் மனித 
கண்டுைிடிை்ைுகள் என்று  ிமனக்கிறோே்கள். ஆனோல் நவதம் முற்றிலும் 
வித்தியோசமோன கண்நணோட்டத்தில் இமதை் நைோதிக்கிறது. மிகை் ைே ்த 
அே்த்தத்தில் சமை என்ைது, இ ்த உலகத்தில் உள்ள நதவனுமடய ேோஜ்யம், 
அவருமடய விநசஷித்த ஜனங்களின் கூடுமக, மற்றும் அவருக்கு 
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உண்மமயோயிருை்ைவே்களுக்கு அவே் கிருமைமய வழங்கும் ஒரு முக்கியமோன 
வழி ஆகும். நவத வசனத்தின்ைடி சமை என்ைது நதவநனோடு உறமவ ஏற்ைடுத்தவும், 
அமதை் ைேோமேிை்ைதற்கும் மிகவும் இன்றியமமயோததோக இருக்கிறது. 

சமை நதவனோல் அமமக்கை்ைட்டது என்று கூறும்நைோது, நதவன் அமத ஒரு 
ந ோக்கத்திற்கோக உருவோக்கி, அதற்கு அதிகோேம் அளித்தோே் என்று அே்த்தமோகிறது. 
பைோதுவோக, சமைமய நதவன் அங்கீகேிக்கிறோே் என்று நவதம் கற்ைிக்கிறது. 
உலகத்தில் தமது ைணிமய  ிமறநவற்ற அவே்  ியமித்த அமமை்ைு இது. இநயசு 
மத்நதயு 16:18 இல் கூறியது நைோல்: 

இ ்தக் கல்லின்நமல் என் சமைமயக்கட்டுநவன்; ைோதோளத்தின் 
வோசல்கள் அமத நமற்பகோள்வதில்மல. (மத்நதயு 16:18). 

சமையோனது விழு ்து நைோன மனிதே்களின் கண்டுைிடிை்ைல்ல. இநயசுநவ 
சமையின் ஸ்தோைகே் ஆவோர். 

எனநவ, சேித்திேம் முழுவதும் சமையில் குமறைோடுகள் இருை்ைமத  ோம் 
கண்டோலும், சில சமயங்களில் அமவ இனி நதவனின் சமை அல்ல என்று 
கூறுமளவுக்கு சமைகள் சுவிநசஷத்திலிரு ்து மிகவும் வழி விலகிச் 
பசன்றிரு ்தோலும், சமை ையனற்றது அல்லது நதமவயற்றது என்று  ோம் முடிவு 
பசய்யக்கூடோது. அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மகயோனது சமைக்கோன 
இ ்த பதய்வகீ ஒை்ைுதமல கீழ்க்கண்ட எளிய வோே்த்மதகளோல் உறுதிை்ைடுத்துகிறது: 

 ோன் ... சமைமய ... விசுவோசிக்கிநறன். 

அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மக என்ைது ஆதி சமைகளின் 
விசுவோச விதிமுமறகளின் சுருக்கம் என மு ்தின ைோடங்களில் ைடித்தது 
 ிமனவிருக்கலோம். அ ்த விசுவோச விதிமுமறகள் நவதவசனங்களின் 
பதோகுை்ைோக இரு ்தன. எனநவ, விசுவோசை் ைிேமோணமோனது சமையின் மீதோன 
 ம்ைிக்மகமய அறிக்மகயிடும்நைோது, சமைமயை் ைற்றி நவதோகமம் நைோதிை்ைமத 
உறுதிை்ைடுத்த முற்ைடுகிறது. நதவன் இவ்வுலகில் தமது ந ோக்கங்கமள 
 ிமறநவற்ற சமைமய ஸ்தோைித்தோே் என்ைநத சமைமயக் குறித்த நவதோகமை் 
நைோதமனயின் மிக அடிை்ைமடயோன அம்சமோகும். 

சமையின் பதய்வகீ அமமை்மைக் கருத்தில் பகோள்ளும்நைோது,  ோம் மூன்று 
முக்கிய கோேியங்களில் கவனம் பசலுத்துநவோம். முதலில், சமையின் ைமழய 
ஏற்ைோட்டுை் ைின்னணிமயை் ைோே்ை்நைோம். இேண்டோவதோக, இநயசு இவ்வுலக 
ஊழியத்தின்நைோது சமைமய ஸ்தோைிக்க என்ன பசய்தோே் என்ைதில்  ோம் கவனம் 
பசலுத்துநவோம். மூன்றோவதோக, இ ்த நவதோகமக் கண்நணோட்டங்களின் சில 
தோக்கங்கமள  ோம் ஆய்வு பசய்நவோம். சமையின் ைமழய ஏற்ைோட்டுை் 
ைின்னணியில் இரு ்து ஆேம்ைிை்நைோம். 
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பகைய ஏற்போடு 
ைுதிய ஏற்ைோட்டில் உள்ள சமை என்னும் கருத்து உண்மமயில் ைமழய 

ஏற்ைோட்மட அடித்தளமோகக் பகோண்டது. 

இநயசு ைேநலோகத்திற்குச் பசன்று, பை ்பதபகோஸ்நத  ோளில் 
தமது ஆவிமய சஷீே்கள் மீது ஊற்றின  ோளில்தோன் சமை 
ஸ்தோைிக்கை்ைட்டது என்று ைலே்  ிமனக்கலோம். ஆனோல், இது 
சமையின் இயல்மைை் ைற்றிய தவறோன ைுேிதல் என  ோன் 
எண்ணுகிநறன். சமையோனது ைமழய ஏற்ைோட்டு நதவ 
ஜனங்களின் பதோடே்ச்சி என்நற பசோல்லலோம். நதவன் 
ஆைிேகோமமயும் ைமழய ஏற்ைோட்டு ஜனங்கமளயும் அமழத்தோே். 
இதுநவ சமை என்றும், சமையின் பதோடக்கம் என்றும்  ோம் 
பசோல்ல முடியும். எனநவ அங்கு பதோடங்கிய சமை,  ம் கோலத்தில் 
பதோடே் ்து, இநயசு ைேநலோகத்திலிரு ்து திரும்ைும்  ோளில் 
முழுமம அமடயும். 

Dr. ேியோட் கோசிஸ் 

ைுதிய ஏற்ைோடு எக்ளசியோ என்ற கிநேக்க வோே்த்மதமய சமைமயக் குறித்து 
நைசுவதற்கு ைல முமற உைநயோகிக்கிறது. ஆனோல் இ ்த ைதம் ைமழய ஏற்ைோட்டின் 
கிநேக்க பமோழிை்பையே்ை்ைோன பசை்டுவஜின்டில் இரு ்து வருகிறது. ைமழய 
ஏற்ைோட்டில், எக்ளசியோ மற்றும் அதற்கு இமணயோன எைிபேய வோே்த்மத ஒன்றோக 
நசே் ்த இஸ்ேநவல் நதசத்மத அமடயோளை்ைடுத்த அடிக்கடி ையன்ைடுத்தை்ைடுகிறது. 
உைோகமம் 9:10, 31:30;  ியோயோதிைதிகள் 20:2; 1 இேோஜோக்கள் 8:14; சங்கீதம் 22:22, 25 ஆகிய 
நவத ைகுதிகளிலும் மற்றும் நவறு ைல இடங்களிலும்  ோம் இமத கோண்கிநறோம். 

ைுதிய ஏற்ைோட்டில் கூட, எக்ளசியோ சமைமயக் குறிக்கும் பதோழில்நுட்ை 
வோே்த்மதயோக மோறியுள்ளது, இ ்த வோே்த்மத ைமழய ஏற்ைோட்டு இஸ்ேநவலின் 
கூடுமகமயக் குறிக்க இன்னும் ையன்ைடுத்தை்ைடுகிறது. உதோேணமோக, 
அை்நைோஸ்தலே் 7:38 இல், ஸ்நதவோன் தன்மன பகோல்லுகிறவே்களிடம் நைசிய 
உமேயில் இ ்த வோே்த்மதகமள வோசிக்கிநறோம்: 

சீனோய்மமலயில் தன்னுடநன நைசின துூதநனோடும்  ம்முமடய 
ைிதோக்கநளோடுங்கூட வனோ ்தேத்திநல 
சமைக்குள்ளிரு ்தவனும்,  மக்குக் பகோடுக்கும்ைடி 
ஜவீவோக்கியங்கமளை் பைற்றவனும் இவநன [நமோநச] 
(அை்நைோஸ்தலருமடய  டைடிகள் 7:38). 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

இங்நக, சயப என பமோழிை்பையே்க்கை்ைட்ட கிநேக்க வோே்த்மத எக்ளசியோ 
ஆகும், இது பைோதுவோக "சமை" என்று பமோழிை்பையே்க்கை்ைடுகிறது. ைமழய 
ஏற்ைோட்டில் இரு ்த இ ்த இஸ்ேநவலின் சயப ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமைக்கு 
சமமோனதோகவும் முன்நனோடியோனதோகவும் இரு ்தது என்ைமத இது குறிக்கிறது. 

நமலும் 1 நைதுரு 2:9 இல், ைமழய ஏற்ைோட்டில் இஸ்ேநவலுக்குை் பைோரு ்தும் 
பையே்களோல் நைதுரு சமைமயயும் அமழத்தோே். அங்நக அவே் என்ன 
பசோல்லியிருக்கிறோே் என்று கவனிக்கவும்: 

 ீங்கநளோ பதேி ்துபகோள்ளை்ைட்ட ச ்ததியோயும், ேோஜேகீமோன 
ஆசோேியக்கூட்டமோயும், ைேிசுத்த ஜோதியோயும், அவருக்குச் 
பசோ ்தமோன ஜனமோயும் இருக்கிறீே்கள் (1 நைதுரு 2:9). 

இங்நக, நைதுரு இஸ்ேநவல் நதசத்மதை் ைற்றிை் நைசிய ைல ைமழய ஏற்ைோட்டுை் 
ைகுதிகளிலிரு ்து நமற்நகோள் கோட்டினோே். அவே் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமைக்கு 
இஸ்ேநவலின் விநசஷித்த பையே்கமளை் ையன்ைடுத்தினோே். இ ்த வழியில், இ ்த 
இேண்டு குழுக்களுக்கிமடயில் முக்கியமோன பதோடே்ச்சிகள் இருை்ைமத அவே் 
சுட்டிக்கோட்டினோே். 

1 நைதுரு 2 நைோன்ற ஒரு நவத ைகுதிமயை் ைற்றி  ோம் 
 ிமனத்தோல், நைதுரு முதலில் ைமழய ஏற்ைோட்டில் 
இஸ்ேநவலுக்கு வழங்கை்ைட்ட “ேோஜேகீமோன 
ஆசோேியக்கூட்டமோயும், ைேிசுத்த ஜோதியோயும், அவருக்குச் 
பசோ ்தமோன ஜனமோயும் இருக்கிறீே்கள்” யபோை்ற தயலப்புகயள 
இை்நைோது சமைக்குை் ையன்ைடுத்துகிறோே். நைதுரு ைல்நவறு 
ைிேோ ்தியங்களில் உள்ள ைுறஜோதி சமைகளின் குழுவிற்கு 
நைோதிை்ைமதக் கோண்கிநறோம், முக்கியமோக இஸ்ேநவலுக்கு 
நதவன் பகோடுத்த வோக்குத்தத்தங்கள் தங்களில் 
 ிமறநவறுவமதை் ைோே்க்கவும், அது அவே்களின் அமடயோளம் 
என்ைமத அங்கீகேிக்கவும் நவண்டுபமன அவே் நைோதித்தோே். 

Dr. படன்னிஸ் இ. ஜோன்சன் 

 ிச்சயமோக, ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமை இஸ்ேநவலின் ைமழய ஏற்ைோட்டு 
கூடுமககமளை் நைோன்றது என்று பசோல்ல முடியோது. அமவ 
இமணக்கை்ைட்டுள்ளன, ஆனோல் அமவ இேண்டும் நவறுைட்டமவ. நேோமே் 11 இல், 
இஸ்ேநவலின் ைமழய ஏற்ைோட்டுக் கூடுமகக்கும் கிறிஸ்தவ சமைக்கும் 
இமடயிலோன உறமவை் ைற்றிை் நைச ைவுல் இேண்டு உருவகங்கமளை் 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ையன்ைடுத்தினோே். அவே் அவற்மற மோவுடனும் மற்றும் ஒரு ஒலிவ மேத்துடனும் 
ஒை்ைிட்டுை் நைசினோே். 

நேோமே் 11:16 இல் ைவுல் எழுதியமதக் கவனியுங்கள்: 

நமலும் முதற்ைலனோகிய மோவோனது ைேிசுத்தமோயிரு ்தோல், 
ைிமச ்தமோ முழுவதும் ைேிசுத்தமோயிருக்கும்; நவேோனது 
ைேிசுத்தமோயிரு ்தோல், கிமளகளும் ைேிசுத்தமோயிருக்கும் 
(நேோமே் 11:16). 

முதலில், ைமழய ஏற்ைோட்டு கூடுமக ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமை பசய்யை்ைட்ட 
மோவின் முதற்ைலன் என்று ைவுல் கூறினோே். 

இஸ்ேநவல் நதவனுக்கு அை்ைத்மத முதல் ைலியோகக் பகோடுக்க நவண்டும் 
என்று நலவியேோகமம் 23:17 கூறியது. முதல் ைலன்கள் ஒரு தனி அறுவமட அல்ல. 
அமவகள் முழு அறுவமடயின் ஒரு ைகுதியோகவும், முழு அறுவமடயின் 
அமடயோளமோகவும் இரு ்தன. எனநவ, இஸ்ேநவலும் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையும் 
ஒநே பதோகுதி மோவில் இரு ்து வ ்தமவ என்று ைவுல் பசோன்னநைோது, 
இஸ்ேநவலும் ைுதிய ஏற்ைோட்டுக் கிறிஸ்தவே்களும் ஒநே அமமை்மைச் 
நசே் ்தவே்களும், ஒநே நதவனின் ஜனங்களும், ஒநே சமைமயச் 
நசே் ்தவே்களுமோயுமிருக்கிறோே்கள் என்று குறிை்ைிட்டோே். 

இேண்டோவதோக, ைமழய ஏற்ைோட்டு கூடுமக ஒரு மேத்தின் நவே் என்றும், ைுதிய 
ஏற்ைோட்டு சமை அநத மேத்தின் கிமளகள் என்றும் ைவுல் கூறினோே். ைவுல் 
உண்மமயில் இ ்த உதோேணத்மத விளக்க ைல வசனங்கமள 
எடுத்துக்பகோண்டோே். எல்லோ கோலங்களிலும் இருக்கிற சமைமய ஒரு ஒலிவ 
மேத்துடன் ஒை்ைிட்டோே். யூதே்கமள அதிகமோகக் பகோண்ட ைமழய ஏற்ைோட்டு கூடுமக, 
மேத்தின் பைரும்ைகுதியோகும்: அதோவது நவே்கள், தண்டு மற்றும் ைல கிமளகள் 
இதில் அடங்கும். நமலும் ைுறஜோதி கிறிஸ்தவே்கள் மேத்தில் ஒட்டை்ைட்டிரு ்த கோட்டு 
ஒலிவ மேக்கிமளகள் ஆவோே்கள். எளிமமயோகச் பசோன்னோல், யூத சமையில் 
ைுறஜோதி கிறிஸ்தவே்கள் ஒட்டை்ைட்டனே். எனநவ, ைவுலின் கோலத்தில் சமையில் 
யூதே்கள் மற்றும் ைுறஜோதிகள் இருவரும் இரு ்தோலும், அதன் தண்டு மற்றும் 
நவே்கள் ைமழய ஏற்ைோட்டு கோலம் முழுவதுமோக  ீண்டிரு ்த அநத மேமோகநவ 
இரு ்தது. ஆமோம், இ ்த ைுதிய மேம் ைல விஷயங்களில் நவறுைட்டது. இது 
நமம்ைடுத்தை்ைட்டு கட்டமமக்கை்ைட்டுள்ளது. ஆனோல் இன்னும் அது அநத மேம் தோன். 
அநத வழியில், ைமழய ஏற்ைோட்டு சமை நமம்ைடுத்தை்ைட்டு ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையில் 
கட்டமமக்கை்ைட்டுள்ளது. அமவ முக்கியமோன வழிகளில் நவறுைடுகின்றன, 
நமலும் அமவ வளே்ச்சியின் பவவ்நவறு  ிமலகமளக் குறிக்கின்றன. ஆனோல் 
அமவகள் ஒநே சமையோகநவ இருக்கின்றன. 
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ைோே்மவயிடவும். 

ைமழய ஏற்ைோட்டின் ைின்னணியில் இரு ்து சமையின் ஒை்ைுதமல இை்நைோது 
 ோம் கருத்தில் பகோண்டுள்நளோம், ைமழய ஏற்ைோட்டு சமைமய சோே் ்த விதத்தில் 
இநயசு எவ்வோறு தனது சமைமய கட்டினோே் என்றும் ைமழய ஏற்ைோட்டு சமைமய 
எை்ைடி அவே் முன்நன எடுத்துச் பசன்றோே் என்றும் ைோே்ை்நைோம். 

இபயசு 
இநயசு வ ்தநைோது, அவருமடய பூமிக்குேிய ஊழியம் உலகம் மற்றும் நதவ 

ஜனங்கள் மதீு வியத்தகு தோக்கத்மத ஏற்ைடுத்தியது என்ைமத மறுக்க முடியோது. 
இநயசு அதன் ைமழய சமை உட்ைட ைமழய ஒழுங்மக பவறுமநன பதோடேவில்மல 
என்ைமத  ல்ல கோேணத்துடன் ைல இமறயியலோளே்கள் குறிை்ைிட்டுள்ளோே்கள். 
அநத சமயத்தில், முற்றிலும் ைுதியதோக இரு ்த ஒரு சமைமய இநயசு 
 ிறுவவில்மல என்ைமத அங்கீகேிை்ைது முக்கியம். அவருமடய சமை ைமழய 
ஏற்ைோட்டு சமையுடன் பைேிய பதோடே்ச்சிமய பகோண்டுள்ளது. 

சுவிநசஷங்களில் ைதிவு பசய்யை்ைட்ட மூன்று ச ்தே்ை்ைங்களில் இநயசு 
சமைமய எக்ளசியோ என்ற பையேில் மட்டுநம குறிை்ைிட்டோே். உண்மமயில், 
எக்ளசியோ என்ற வோே்த்மத மத்நதயு, மோற்கு, லுூக்கோ அல்லது நயோவோன் சுவிநசஷ 
ைுத்தகங்களில் இ ்த இடங்களில் மட்டுநம இடம்பைற்றுள்ளது. இ ்த மூன்று நவத 
ைகுதிகளும் மத்நதயு எழுதின சுவிநசஷத்தில் உள்ளன — ஒன்று 16:18 லும் மற்ற 
இேண்டும் 18:17 இல் வருகின்றன. இ ்த இேண்டு வசனங்கமளயும் இன்னும் 
ப ருக்கமோகை் ைோே்ை்நைோம். 

மத்நதயு 16:18 இல், இநயசு இ ்த வோே்த்மதகமளை் நைசினோே்: 

இ ்தக் கல்லின்நமல் என் சமைமயக்கட்டுநவன்; ைோதோளத்தின் 
வோசல்கள் அமத நமற்பகோள்வதில்மல. (மத்நதயு 16:18). 

இங்நக "கட்டு" என பமோழிபையே்க்கை்ைட்டுள்ள ஓய்நகோநடோமிநயோ என்ற 
வோே்த்மத, ைுதிய ஒன்மற கட்டுவமதநயோ அல்லது ஏற்கனநவ இருை்ைமத மண்ீடும் 
கட்டிபயழுை்ைுவமதநயோ அல்லது மீட்டமமை்ைமதநயோ குறிக்கலோம். இநயசு எ ்த 
அே்த்தத்மத இ ்த இடத்தில் பகோண்டிரு ்தோே் என்று அவே் பவளிை்ைமடயோகக் 
கூறவில்மல என்றோலும், நேோமே் 11 இல் ைவுலின் நைோதமனயிலிரு ்து  ோம் 
ஏற்கனநவ ைோே்த்தது என்னபவன்றோல், இநயசு ைமழய ஏற்ைோட்டு சமைமய 
ைுனேமமத்து மீட்படடுக்கிறோே். இது  ம்மம இ ்த கருத்மத ஆதேிக்க மவக்கிறது. 

மத்நதயு 18:17 இல் உள்ள இநயசுவின் வோே்த்மதகள் குமற ்த அளநவ 
பதளிவற்றமவயோக இருக்கின்றன. அங்நக அவே் என்ன பசோல்லியிருக்கிறோே் 
என்று கவனிக்கவும். 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

அவே்களுக்கும் அவன் பசவிபகோடோமற்நைோனோல், அமதச் 
சமைக்குத் பதேியை்ைடுத்து; சமைக்கும் 
பசவிபகோடோதிருை்ைோனோனோல், அவன் உனக்கு 
அஞ்ஞோனிமயை்நைோலவும் ஆயக்கோேமனை்நைோலவும் 
இருை்ைோனோக (மத்நதயு 18:17). 

இ ்த வசனத்தில், இநயசு சமை ஒழுக்கம் ைற்றி நைசினோே். மன ்திரும்ைோத 
ஒரு  ைமே சமை அல்லது கூடுமகக்கு முன் பகோண்டு வே நவண்டும் என்ைது 
அவருமடய அறிவுமேயோகும். இநயசுவின் ஊழியத்தின் அசல் சூழலில் இரு ்த 
ஒநே சமை, ைிேோ ்தியம் முழுதும் ைேவி கிட ்த யூத பஜை ஆலயங்களும் எருசநலம் 
நதவோலயமுநம. இமவ இஸ்ேநவலின் கூடுமககளின் தனித்துவமோன ைமழய 
ஏற்ைோட்டு வடிவங்களோக இரு ்தன, இரு ்தோலும் இநயசு அவற்மற "சமை" என்று 
அமழத்தோே். 

ைமழய ஏற்ைோட்டில் ைிேச்சமனகள் ஏற்ைட்டநைோது பைோதுவோக 
மூை்ைே்களோலும் ஆசோேியே்களோலும் மற்றும்  ியோதிைதிகளோலுநம மகயோளை்ைட 
நவண்டியிரு ்தன — அதோவது தீே்ை்ைு வழங்கும் ைணிக்கோக  ியமிக்கை்ைட்ட சமை 
ைிேதி ிதிகள் இவே்கள் தோன். யோத்திேோகமம் 18 மற்றும் உைோகமம் 1 மற்றும் 19 
நைோன்ற இடங்களில் இமத  ோம் ைோே்க்கிநறோம். இநயசு தனது  ோளில் இ ்தக் 
பகோள்மகமய உறுதிை்ைடுத்தினோே், அதோவது இஸ்ேநவலின் சமைக்குள் தங்கள் 
சச்சேவுகமளத் தீே்க்க அவே்கள் இன்னும் கடமமை்ைட்டிருை்ைமத தனது 
ைோே்மவயோளே்களுக்கு  ிமனவூட்டினோே். ஆனோல் இநயசு தனது வோே்த்மதகமள 
மத்நதயு 16 இல் முன்ைு குறிை்ைிட்ட அவருமடய பசோ ்த சமைக்கும் பைோரு ்தும் 
என்று  ிமனத்தோே். இதனோல்தோன் மத்நதயு  மக்கோக இநயசுவின் 
வோே்த்மதகமள ைதிவு பசய்தோே். இநயசு மற்றும் மத்நதயுவின் மனதில், ைவுலின் 
மனதில் இரு ்தமதை் நைோலநவ, ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமை இஸ்ேநவலின் ைமழய 
ஏற்ைோட்டு கூடுமககளின் நமம்ைடுத்தலோகநவ இரு ்தது என்ைமத  ீங்கள் 
ைோே்க்கிறீே்கள். இநயசு இஸ்ேநவலுக்கு மோற்றோக சமைமய பகோண்டு வேவில்மல; 
அவே் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையின் வடிவத்தில் இஸ்ேநவமல மீட்கவும் கோக்கவும் 
வ ்தோே். 

ைமழய மற்றும் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமைகளுக்கிமடநயயோன பதோடே்ச்சிமய 
 ோம் ைோே்க்கும்நைோது, இ ்த இேண்டு சமைகமளயும் ஒன்றோக இமணை்ைதில் 
இநயசு வகிக்கும் முக்கிய ைங்மக அங்கீகேிை்ைது முக்கியம். 

முதலில், ைே ்தளவில், ைுதிய ஏற்ைோடு இநயசுமவ இஸ்ேநவலுக்கு நதவன் 
அளித்த வோக்குத்தத்தங்களின்  ிமறநவறுதலோகக் கோட்டுகிறது. நேோமே் 8:1-4 மற்றும் 
கலோத்தியே் 3:16-29 ஆகியவற்றில்  ோம் ைோே்க்கிறைடி, இநயசு நதவனின் 
உடன்ைடிக்மகமயக் கமடை்ைிடித்து, ஆைிேகோம் மற்றும் நமோநசக்கு நதவன் 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

வோக்குத்தத்தம் பசய்த அமனத்து ஆசீே்வோதங்கமளயும் பைற்ற உண்மமயுள்ள 
இஸ்ேநவலே் ஆவோே். லுூக்கோ 1:32 மற்றும் அை் 2:31-33 ஆகியவற்றில்  ோம் 
கற்றுக்பகோள்கிறைடி, அவே் தோவதீின் சிங்கோசனத்மத மீட்படடுத்து இஸ்ேநவல் 
மற்றும் யூதோவின் மதீு ஆட்சி பசய்கிற தோவதீின் குமோேன் ஆவோே். இநயசு கட ்த 
கோலத்நதோடு முறிமவ ஏற்ைடுத்தவில்மல. அவே் ைமழய ஏற்ைோட்டு சமையின் உச்சம் 
ஆவோே், நமலும் அதன் பூேணமோன உறுை்ைினரும் ஊழியரும் ஆவோே். 

இேண்டோவதோக, இநயசுநவ ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையின்  ிறுவனே் ஆவோே், 
நதோல்வியமட ்த  ிமலயில் இரு ்த ைமழய ஏற்ைோட்டு சமைமய ைுதிய ஏற்ைோட்டு 
சமையோக மோற்றியமமத்து ைுதுை்ைித்தமல பகோண்டுவ ்தவே் அவநே. நவதோகமம் 
அவமே எநைசியே் 5:23 மற்றும் பகோநலோபசயே் 1:18 ஆகிய நவத ைகுதிகளில் 
சமையின் தமல என்று அமழக்கிறது. அவே் எநைசியே் 5:22-33 மற்றும் 
பவளிை்ைடுத்தின விநசஷம் 19:1-10 ஆகிய நவத ைகுதிகளில் சமையின் மணவோளை் 
ஆவோே். நமலும் மத்நதயு 28:18-20 இல் உள்ள மகோ கட்டமளயில் தனக்கு 
வழங்கை்ைட்ட அதிகோேத்மதை் பைற சமைமய  ியமிை்ைது இநயசுநவ. இநயசு 
சமைமய ந சிக்கிறோே், அங்கீகேிக்கிறோே் மற்றும் அதற்கு அதிகோேம் வழங்குகிறோே். 

இநயசு கிறிஸ்துவுடனோன ைமழய ஏற்ைோட்டு சமையின் உறவு 
அதன் சோேோம்சத்திலும் அதன் மமயத்திலும் இநயசு 
கிறிஸ்துவுடனோன ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையின் உறமவை் 
நைோலநவ உள்ளது. சில கிறிஸ்தவே்களுக்கு, ைமழய ஏற்ைோட்டு 
சமை என்ற ைதம் விசித்திேமோக இருக்கும். அை்நைோஸ்தலருமடய 
 டைடிகள் 2 இல் பை ்பதபகோஸ்நத  ோளில் சமை ைிற ்ததோக  ோம் 
 ிமனக்கலோம். ஆனோல், சமை என்ைது அவே் உடன்ைடிக்மக 
ைண்ணின நதவ ஜனங்கள் என்றும், நதவன் கே்த்தேோகிய இநயசு 
கிறிஸ்து பசய்த கிேிமயயின் மூலம் 
மீட்டுக்பகோள்ளை்ைட்டவே்கள் என்றும் எண்ணினோல், ைமழய 
ஏற்ைோட்டு சமை என்ைது பவறுமநன நமசியோ வரும் ஒரு  ோளில் 
நதவன் இேட்சிை்மை  ிமறநவற்றுவமத எதிே்ந ோக்கும் 
விசுவோசிகளின் ஒரு கூட்டமோகும். அதனோல் ைமழய ஏற்ைோட்டு 
சமை நதவனுமடய கிருமைமயயும், சி ்தை்ைட்ட நதவனின் 
இேத்தமோகி  சிலுமவயில் இநயசு கிறிஸ்துவின் 
இேத்தத்மதயும்  ம்ைியது. ைமழய ஏற்ைோட்டு கிறிஸ்தவே்களும் 
ைமழய ஏற்ைோட்டு விசுவோசிகளும் மற்றும் ைமழய ஏற்ைோட்டு சமை 
உறுை்ைினே்களும்  ம்முமடய கே்த்தேோகிய இநயசு கிறிஸ்து 
 ிமறநவற்றிய கிேிமயமய எதிே்ந ோக்குகிறோே்கள். அவே்கள் 
தங்கள் ைோவங்கமள மன்னித்து தங்கமள நதவனுடன் 
ஒை்ைுேவோக்கும் நதவனுமடய சகல வல்லமம பைோரு ்திய 
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ைோே்மவயிடவும். 

மற்றும் தகுதியற்ற தங்களுக்குக் கிமடத்த கிருமைமயயும் 
இேக்கத்மதயும்  ம்ைினே். எனநவ, விஷயத்தின் மமயம் 
என்னபவன்றோல், ைமழய ஏற்ைோட்டு விசுவோசிக்கும் ைமழய 
ஏற்ைோட்டு சமைக்குமோன உறவும், நதவனுடனோன அவே்களின் 
உறவும்  ோம் நதவனுடன் பகோண்டுள்ள உறமவை் நைோலவும் 
ைுதிய ஏற்ைோட்டு விசுவோசிகளுக்கும் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமைக்கும் 
உள்ள உறமவை் நைோன்றதோகவுநம இருக்கிறது. 

Dr. சோமுநவல் லிங் 

இதுவமே, சமையின் அயமப்யப அதன் ைமழய ஏற்ைோட்டு ைின்னணி மற்றும் 
இநயசுவின் பூமிக்குேிய ஊழியத்தின் கண்நணோட்டத்தில் ைோே்த்நதோம். இ ்த 
கட்டத்தில், இ ்த விஷயங்களின் சில தோக்கங்கமளக் கருத்தில் பகோள்ள  ோம் 
தயோேோக உள்நளோம். 

தோக்கங்கள் 
ைமழய ஏற்ைோட்டு இஸ்ேநவலின் மறுசீேமமை்ைு மற்றும் வளே்ச்சியோக இநயசு 

ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமைமய  ியமித்தோே் என்ைமத  ோம் உணரும்நைோது, ைமழய 
ஏற்ைோட்டு இஸ்ேநவலுக்கும் ைுதிய ஏற்ைோட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவ சமைக்கும் 
இமடநய ஒரு அடிை்ைமட பதோடே்ச்சி உள்ளது என்ைது ஒரு முக்கியமோன 
தோக்கமோகும்.  மடமுமறயில், ைுதிய ஏற்ைோட்டில் உள்ள நதவ ஜனங்களின் சமூகம் 
அதன் ைமழய ஏற்ைோட்டு நவே்கமள ைிேதிைலிக்க நவண்டும் என்று  ோம் 
எதிே்ைோே்க்க நவண்டும்.  ிச்சயமோக, சில விஷயங்கள் நவறுைட்டமவ, ைுதிய ஏற்ைோடு 
இ ்த மோற்றங்கமளச் சுட்டிக்கோட்டுவதில் அக்கமற கோட்டுகிறது. ஆனோல் சமை 
இஸ்ேநவமலை் நைோன்றது என்ைமத ைுதிய ஏற்ைோடு நைோதிக்கிறது. 

அமவ அமனத்மதயும்  ோம் குறிை்ைிடுவதற்கு பதோடே்ச்சிக்கோன ைல 
கோேியங்கள் உள்ளன. ஆனோல் அமவகளில் மூன்மற பவளிை்ைமடயோக 
ைட்டியலிட ந ேம் ஒதுக்குவது தகுதியோனதோகும். முதலோவதோக, ைமழய ஏற்ைோட்டு 
சமைக்கும் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமைக்கும் இமடநய ந ோக்கம் சம்ை ்தமோன பைேிய 
பதோடே்ச்சி உள்ளது. 

ப ோக்கம் 
இமறயியலோளே்கள் பைரும்ைோலும் உலக வேலோற்மற சிருஷ்டிை்ைு, வழ்ீச்சி 

மற்றும் மீட்ைு எை மூன்று  ிமலகளோக சுருக்கமோகக் கூறுகிறோே்கள். ஆதியோகமம் 1–
2 இல் விவேிக்கை்ைட்டுள்ள சிருஷ்டிை்ைின் கட்டத்தில், நதவன் உலகத்மதயும் 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

தோவேங்கமளயும் மிருகங்கமளயும் மனித குலத்மதயும் சிருஷ்டித்தோே். உலகின் 
ஒரு விநசஷித்த ைகுதியில், அவே் ஏநதன் நதோட்டத்மத உருவோக்கினோே். நதவனின் 
கட்டமளமயை் ைின்ைற்றி, பூமிமய  ிேை்ைி அமத ஆள்வதும் அமத நதவனுமடய 
ைேிசுத்தமோன பவளிை்ைமடயோன ைிேசன்னத்திற்கு ஏற்ற இடமோை ஏநதன் 
நதோட்டத்மதை் நைோல ஆக்குவதும் மனிதகுலத்தின் பைோறுை்ைோகும். 

ஆதியோகமம் 3 இல் ைதிவுபசய்யை்ைட்ட வழ்ீச்சியின் கட்டத்தில், மனிதகுலம் 
நதவனுக்கு எதிேோக கலகம் பசய்து ஏநதன் நதோட்டத்திலிரு ்து 
பவளிநயற்றை்ைட்டது. மனிதகுலம் ைோவத்தில் விழு ்ததில், முழு சிருஷ்டிை்ைும் 
சீே்பகட்டது. நேோமே் 8:20-22 இல் ைவுல் இமத விளக்கினோே். 

மீதமுள்ள வேலோறு மீட்ைின் கட்டத்மத உருவோக்குகிறது, இதில் 
மனிதகுலத்மத ஒரு பூேணமோன  ிமலக்கு மட்ீபடடுக்கவும் மனிதகுலத்தின் மூலம் 
சிருஷ்டிை்மை அதன் முதல்  ிமலக்கு மீட்படடுக்கவும் நதவன் பசயல்ைடுகிறோே். 
மீட்ைின் கோலத்தின் இறுதி  ிமல ஏசோயோ 65:17 மற்றும் 66:22, 2 நைதுரு 3:13 மற்றும் 
பவளிை்ைடுத்தின விநசஷம் 21:1 ஆகியவற்றில்  ோம் வோசிக்கும் ைுதிய வோனங்கள் 
மற்றும் ைுதிய பூமியோக இருக்கும். மனிதகுலம் மற்றும் சிருஷ்டிை்ைின் இ ்த மீட்ைு 
எை்நைோதும் இேண்டு ஏற்ைோடுகளிலும் நதவனுமடய சமையின் ந ோக்கமோக 
இரு ்திருக்கிறது. 

 வனீ உலகில், சமை சிருஷ்டிை்மை மீட்படடுக்கும் இ ்த இலக்மக ந ோக்கி 
இன்னும் ைோடுைட்டு வருகிறது. ைுதிய ஏற்ைோட்டு நைோதமனயின் 
முன்னுேிமமகமளை் ைின்ைற்றி, கிறிஸ்துவிடம் வரும் ஒவ்பவோரு  ைரும் மீட்ைின் 
இறுதி  ிமலமய ந ோக்கி ஒரு ைடிமய ைிேதி ிதித்துவை்ைடுத்துகிறோே்கள் என்ைமத 
அறி ்து,  ோம் இமத முதன்மமயோக சுவிநசஷத்மதை் ைிேசங்கிை்ைதன் மூலம் 
பசய்கிநறோம். உலகில் கிறிஸ்தவே்களோக வோழ்வதன் மூலமும், அயலோே்களுக்கு 
கிறிஸ்துவின் அன்மைக் கோண்ைிை்ைதன் மூலமும், நதவனின் மகிமம, கனம் 
மற்றும் குணத்மதை் ைிேதிைலிக்கும் வமகயில்  ம்மமச் சுற்றியுள்ள 
கலோச்சோேங்கமள மோற்றுவதன் மூலமும்  ோம் அமதச் பசய்கிநறோம். இநயசு தனது 
மீட்ைின் நவமலமய முடிக்க திரும்ைும்  ோமள எதிே்ைோே்ை்ைதன் மூலமும் 
பஜைிை்ைதன் மூலமும்  ோம் அமதச் பசய்கிநறோம். 

தற்நைோமதய யுகத்தில் ைமழய ஏற்ைோட்டு சமைக்கும் ைுதிய ஏற்ைோட்டு 
சமைக்கும் இமடநயயோன பதோடே்ச்சியின் இேண்டோவது கோேியம் 
என்னபவன்றோல், நதவ ஜனங்களின் இேண்டு கூடுமககளிலும் விசுவோசிகள் 
மற்றும் அவிசுவோசிகள் உள்ளனே் எை்பயத. 

விசுவோசிகள் மற்றும் அவிசுவோசிகள் 
ைமழய மற்றும் ைுதிய ஏற்ைோடுகளில், நதவனுமடய சமை ஒருநைோதும் 

பூேணமோனதோக இருக்கவில்மல என்ைமத  ிமனவில் பகோள்ளுங்கள். ைமழய 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ஏற்ைோட்டில், சில ைண்மடய இஸ்ேநவலே்கள் நதவனுக்கு விசுவோசமோக இரு ்து 
நதவனின் ஆசீே்வோதங்கமளை் பைற்றனே். ஆனோல் ைலே் நதவனுக்கு எதிேோக 
அவிசுவோசத்துடன் கலகம் பசய்து அவருமடய பதய்வகீ சோைங்களுக்கு 
ஆளோகினே். ைமழய ஏற்ைோடு முழுவதும் இமத  ோம் கோண்கிநறோம், ஆனோல் இது 
நலவியேோகமம் 26 மற்றும் உைோகமம் 27–30 இல் கோணை்ைடுவது நைோல் நதவனின் 
உடன்ைடிக்மக ஆசீே்வோதங்கள் மற்றும் சோைங்களின் சுருக்கங்களில் மிக 
பதளிவோக குறிை்ைிடை்ைட்டுள்ளது. 

ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையோன இநயசுவின் சஷீே்களின் கூடுமகயிலும் அநத 
விஷயம் உண்மமயோக இருக்கிறது.  ம் சமைகளில் விசுவோசிகள் மத்தியில் 
எை்நைோதும் அவிசுவோசிகள் கல ்திருை்ைோே்கள். உதோேணமோக, யூதோஸ் 
அை்நைோஸ்தலே்களிமடநய விசுவோசமற்றவனோக இரு ்தோன். நயோவோன் 6:70-71 இல் 
இமதக் குறித்து குறிை்ைோக  மக்கு பசோல்லை்ைடுகிறது, நமலும் அவன் 
கிறிஸ்துமவக் கோட்டிக்பகோடுை்ைதிலும் இமதை் ைோே்க்கிநறோம். சமையின் 
கலமவயோன தன்மம பவளிை்ைடுத்தின விநசஷம் 2–3 இல் உள்ள சமைகளுக்கு 
எழுதிய கடிதங்களிலும் பதளிவோகத் பதேிகிறது. பவளிை்ைடுத்தின விநசஷத்தில் 
உள்ள இ ்த அதிகோேங்கள் சமையில் உண்மமயோன விசுவோசிகள் 
பஜயங்பகோள்ள நவண்டும் என்று எதிே்ைோே்க்கின்றன. ஆனோல் 
பஜயங்பகோள்ளோதவே்கள் தங்கள் விசுவோசமற்ற இருதயங்கமள 
பவளிை்ைடுத்துவோே்கள் என்றும் அமவகள் எச்சேிக்கின்றன. நமலும் 1 நயோவோன் 
 ிருைத்தின் பைரும்ைகுதி சமையில் உண்மமயோன மற்றும் பைோய்யோன 
விசுவோசிகமள நவறுைடுத்துவதற்கோக அே்ை்ைணிக்கை்ைட்டுள்ளது. இமதத் தோண்டி, 
மற்ற ைல நவத ைகுதிகள் சமையில் உள்ள கள்ள நைோதகே்கமளை் ைற்றி 
எச்சேிக்கின்றன, அல்லது இறுதிவமே விடோமுயற்சியுடன் விசுவோசத்தில் 
பதோடே்கிநறன் என்ைவே்கள் தங்களுமடய விசுவோசத்மத  ிரூைிக்க 
ஊக்குவிக்கின்றன. 

2 பகோேி ்தியே் 13:5 இல், ைவுலும் இ ்த உண்மமமய அங்கீகேித்தோே், நமலும் 
மக்கள் அமதை் ைற்றி சி ்திக்க ஊக்குவித்தோே். அங்நக அவே் என்ன 
பசோல்லியிருக்கிறோே் என்று கவனிக்கவும்: 

 ீங்கள் விசுவோசமுள்ளவே்கநளோபவன்று உங்கமள  ீங்கநள 
நசோதித்து அறியுங்கள்; உங்கமள  ீங்கநள 
ைேட்ீசித்துை்ைோருங்கள். இநயசுகிறிஸ்து உங்களுக்குள் 
இருக்கிறோபேன்று உங்கமள  ீங்கநள அறியே்ீகளோ?  ீங்கள் 
ைேட்ீமசக்கு  ில்லோதவே்களோயிரு ்தோல் அறியே்ீகள். (2 
பகோேி ்தியே் 13:5) 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

சமையில் உறுை்ைினேோகுதல், ஞோனஸ் ோனம் எடுத்தல் மற்றும் 
விசுவோசத்மத அறிக்மகயிடுதல் நைோன்ற விஷயங்கள் இநயசு கிறிஸ்துவில் 
இேட்சிக்கிற விசுவோசத்தின்  ிச்சய அமடயோளங்கள் அல்ல என்ைமத 
அமனவரும் அங்கீகேிக்க நவண்டும் என்று ைவுல் விரும்ைினோே். விசுவோசத்நதோடு 
கிறிஸ்துவிடம் உண்மமயோக வேோத மக்களும் இவற்மறச் பசய்கிறோே்கள். எனநவ, 
சமையில் உள்ள மக்கள் தங்கமள நசோதிக்கும்ைடியும் அவே்கள் உண்மமயிநலநய 
இேட்சிை்ைிற்கோக கிறிஸ்துமவ விசுவோசிக்கிறோே்கள் என்ைமத உறுதிை்ைடுத்திக் 
பகோள்ளும்ைடி ோகவும் ைவுல் ஊக்குவித்தோே். 

 ிச்சயமோக, மனிதே்களோகிய  ோம் மற்பறோரு  ைேின் இருதயத்தின் 
 ிமலமய அறிய முடியோது. நம்மோல் அவே்களின் பசயல்கமள ைோே்க்கவும் 
அவே்களின் வோே்த்மதகமள நகட்கவும் மட்டுநம முடியும். எனநவ, உண்மமயோன 
விசுவோசிகள் யோே் என்று  ம்மோல் பைரும்ைோலும் பசோல்ல இயலோது. ஆனோல்  ம் 
சமைகளில் அவிசுவோசிகள் இருக்கக்கூடும் என்ற அறிவு இன்னும்  ம்மமயும் 
சமையில் இருக்கிற மற்றவே்கமளயும்  ோம் ைோே்க்கும் விதத்மத ைோதிக்க நவண்டும். 
அவே்கள் யோே் என்று  மக்குத் பதேியோவிட்டோலும், விசுவோசத்திற்குள் இன்னும் 
வேோதவே்கமளக் இேட்சிை்ைதற்கோக முழு சமைக்கும் சுவிநசஷத்மதை் நைோதிக்கவும் 
ைிேசங்கிக்கவும்  ோம் ஞோைகமோய் இருக்க நவண்டும். சமையில் நதவமனத் 
நதடுைவே்கமள  ோம் ஏற்றுக்பகோள்ள நவண்டும், அவே்கள் இன்னும் கிறிஸ்துமவ 
விசுவோசிக்கவில்மல என்றோலும் அவே்கமள உற்சோகம் இழக்கச் பசய்யக்கூடோது. 
விசுவோசம் மற்றும் முதிே்ச்சியில் ைே ்த ைன்முகத்தன்மம இருை்ைமத அறி ்து  ோம் 
மற்றவே்களிடம்  ீண்ட கோலமோக சமையில் இருக்கிற மக்களிடமும் பைோறுமமயோக 
இருக்க நவண்டும். 

ைமழய ஏற்ைோட்டு சமைக்கும் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமைக்கும் இமடயிலோன 
பதோடே்ச்சியின் மூன்றோவது கோேியம் என்னபவன்றோல், அவே்கள் நதவனுக்கு 
பசய்ய நவண்டிய கடமமகளும் ஒநே மோதிேியோக இரு ்தன எை்பதோகும். 

கடகமகள் 
இேண்டு ஏற்ைோடுகளிலும் உள்ள நதவ ஜனங்களுக்கும் நதவமன 

ந சிை்ைதற்கும், அவருமடய ேோஜ்யத்மத உலகம் முழுவதும் ைேை்ைுவதற்கும், 
அவருக்கு மகிமமமயக் பகோண்டுவருவதற்குமோை  பைோறுை்ைு வழங்கை்ைட்டது. 
நதவனின் மீதோன அன்மைை் பைோறுத்தவமே, உைோகமம் 6:5-6 ைமழய ஏற்ைோட்டு 
சமை நதவமன இருதயத்திலிரு ்து ந சிக்கவும், அவருமடய ைிேமோணத்மத 
இருதயத்திலிரு ்து கீழ்ை்ைடியவும் நைோதித்தது. 

அநத நைோல, ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமை நதவமன ந சிக்கவும் அவருமடய 
ைிேமோணத்திற்கு கீழ்ை்ைடியவும் அமழக்கை்ைடுகிறது. மத்நதயு 22:37 இல் இநயசு 
நைோதித்தைடி, நதவன் மதீு உள்ள இருதயை்பூே்வமோன அன்நை ைிேமோணத்தின் 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

மிகை்பைேிய கட்டமளயோகும். நமலும் 1 நயோவோன் 5:3 இல் நயோவோன் நைோதித்தைடி, 
நதவன் மதீுள்ள இருதயை்பூே்வமோன அன்ைோனது அவருமடய கட்டமளகளுக்கு 
இருதயை்பூே்வமோக கீழ்ை்ைடிய மவக்கிறது. 

மக்கள் அடிக்கடி நகட்கும் நகள்விகளில் ஒன்று ைமழய ஏற்ைோட்டு 
ைிேமோணத்மத ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமை ைின்ைற்ற நவண்டுமோ 
என்ைதுதோன். இதற்கு ைதில் ஒரு பதளிவோன ஆம் மற்றும் 
இல்மல என்ைநத. ைமழய ஏற்ைோட்டில் உள்ள, நமோநசயின் 
ஆகமங்களில் கோணை்ைடும் குறிை்ைிட்ட குறிை்ைுகள் உண்மமயில் 
 மக்கோக அகற்றை்ைடுகின்றன என்ற அே்த்தத்தில் இல்மல 
என்கிற ைதில் ஆகும்.  ம் வட்ீடில் உள்ள சிறுவே்களுக்கு 
விருத்தநசதனம் பசய்ய நவண்டிய அவசியமில்மல.  ோம் 
வருடத்திற்கு மூன்று முமற நதவோலயத்திற்கு பசல்ல 
நவண்டியதில்மல.  ோம் இமவகமளச் பசய்ய நதமவயில்மல ... 
 ீங்கள் ைட்டியலில் இன்னும் அதிகம் நசே்த்துக்பகோள்ளலோம். 
உண்மமயில், இது அை்நைோஸ்தலருமடய  டைடிகள் 15 இல் ைதிவு 
பசய்யை்ைட்ட எருசநலமில் உள்ள ஆநலோசமனச் சங்கத்தின் 
விவோதமோகும். இருை்ைினும், ைமழய ஏற்ைோட்டின் 
 ியோயை்ைிேமோணத்தின் ந ோக்கம் என்ன?  ியோயை்ைிேமோணம் 
நதவனுமடய குணம் மற்றும் இயல்ைு மற்றும்  ோம் ைகிே் ்து 
பகோள்ள எதிே்ைோே்க்கை்ைடும் குணம் மற்றும் இயல்மை  மக்கு 
பவளிை்ைடுத்துகிறது, அ ்த வமகயில்,  ியோயை்ைிேமோணம் 
இன்னும்  மக்கு பைோரு ்துகிறது. இமத  ீங்கள் ைவுலின் 
 ிருைங்களில் ைோே்க்கிறீே்கள் என்று  ிமனக்கிநறன். ைவுல் 
தனது வோசகே்களிடம், "இல்மல,  ீங்கள் சுத ்திேமோக 
இருக்கிறீே்கள். அ ்த கோேியங்கமள எல்லோம்  ீங்கள் பசய்ய 
நவண்டியதில்மல.  ீங்கள் சுத ்திேமோக இருை்ைதோல்,  ீங்கள் 
திருடை் நைோவதில்மல, பைோய் பசோல்லை் நைோவதில்மல, 
இச்சிக்கை் நைோவதில்மல, விைச்சோேம் பசய்யை் நைோவதில்மல." 
எனநவ, இேட்சிை்ைுக்கோக கிறிஸ்தவே்கள் நதோேோமவக் 
கமடை்ைிடிக்க நவண்டியது அவசியமோ?  ிச்சயமோக இல்மல. 
ஆனோல் இலவசமோக இேட்சிக்கை்ைட்டவே்களோக,  ோம் நதவனின் 
வோழ்க்மகமய ைகிே் ்துபகோள்ளவும் பவளிை்ைடுத்தவும் 
எதிே்ைோே்க்கை்ைடுகிநறோமோ? ஆமோம். 

Dr. ஜோன் ஆஸ்வோல்ட் 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ைமழய மற்றும் ைுதிய ஏற்ைோடுகளில் உள்ள நதவ ஜனங்கள் நதவனுமடய 
ேோஜ்யத்மத ைேை்ை நவண்டும் என்ைமதக் கவனியுங்கள். ஆதியோகமம் 17:4-5 இல், 
ஆைிேகோம் ைல நதசங்களின் ைிதோவோக இருை்ைோே் என்று நதவன் வோக்குத்தத்தம் 
அளித்தமத ைமழய ஏற்ைோட்டு சமை அறி ்திரு ்தது. நேோமே் 4:13 இல் ைவுல் 
கற்ைித்தைடி, ைமழய ஏற்ைோட்டு சமை இ ்த வோக்குத்தத்தம் நதவனுமடய ேோஜ்யத்மத 
விசுவோசத்தோல் உலகம் முழுவதும் ைேை்ை அவே்கள் கடமமை்ைட்டிருக்கிறோே்கள் 
என்று அறி ்திரு ்தது. அநத நைோல, ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமை இன்னும் ஒவ்பவோரு 
நதசத்திற்கும் சுவிநசஷத்மத எடுத்துச் பசன்று இ ்தத் திட்டத்மத பசயல்ைடுத்தி 
வருகிறது. மத்நதயு 28:19 இல் இநயசு தனது சமைக்கு கட்டமளயிட்டைடி: 

 ீங்கள் ைுறை்ைட்டுை்நைோய், சகல ஜோதிகமளயும் சீஷேோக்குங்கள் 
(மத்நதயு 28:19). 

ைமழய ஏற்ைோட்டு இஸ்ேநவல் மற்றும் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையோல் ைகிேை்ைட்ட 
மூன்றோவது கடமம நதவமன மகிமமை்ைடுத்துவதோகும். ைமழய ஏற்ைோட்டு 
சமைக்கு, இமத சங்கீதம் 86:12, சங்கீதம் 115:18 களிலும் மற்றும் அை்நைோஸ்தலருமடய 
 டைடிகள் 17:24-28 நைோன்ற ைமழய ஏற்ைோட்டு உலமகக் குறித்த ைுதிய ஏற்ைோட்டு 
விளக்கங்களிலும் இமதை் ைோே்க்கிநறோம். ஆதியோகமம் 1:27 நைோதிை்ைது நைோல,  ோம் 
நதவனின் சோயலில் சிருஷ்டிக்கை்ைட்டிருக்கிநறோம் என்ைதன் மூலமும் இது 
குறிக்கை்ைடுகிறது. ைமழய ஏற்ைோட்டு உலகில், சோயல்கள் ேோஜோக்களின் 
சிமலகளோக இரு ்தன, அமவ மக்கள் ேோஜோக்கமள ந சிக்கவும், ேோஜோக்களுக்கு 
கீழ்ை்ைடியவும், அவே்கமள மகிமமை்ைடுத்தவும்  ிமனவூட்டின. நதவனின் 
சோயல்களோக, மனிதே்கள் அவருக்கு பைருமம நசே்க்க வடிவமமக்கை்ைட்டுள்ளனே். 

அநத நைோல, ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையும் நதவமன மகிமமை்ைடுத்த நவண்டும். 
இது 1 பகோேி ்தியே் 10:31, 1 நைதுரு 4:11, பவளிை்ைடுத்தின விநசஷம் 4:11 மற்றும் ைல 
இடங்களில் நைோதிக்கை்ைடுகிறது. 

சமையில் நதவன் பகோடுக்கும் பைோறுை்ைுகள் சுமமயோனமவ கிமடயோது — 
 ோம் கிறிஸ்துவில் இருக்கும்நைோது அது சுமமயோக இருக்கோது.  ோம்  மது பசோ ்த 
தகுதியின் அடிை்ைமடயில் நதவனுக்கு முன்ைோக  ிற்க நவண்டியிரு ்தோல்,  ோம் 
பசய்ய நவண்டிய கடமமகள்  ம்மோல் தோங்க முடியோத அளவுக்கு இருக்கும். 
ஆனோல் கிறிஸ்துவில் இருக்கும்நைோது, சமையில் உள்ள உண்மமயோன 
விசுவோசிகள் தண்டமனயிலிரு ்து தை்ைியிருக்கிறோே்கள், நமலும் நதோல்விக்கு 
ையை்ைடோமல், கே்த்தருமடய ேோஜ்யத்மத ைேை்ைுவதற்கும், அவருமடய 
ைிேமோணத்திற்கு கீழ்ைடிவதற்கும், அவருக்கு மகிமமமயக் பகோண்டுவருவதற்கும் 
நவமல பசய்ய முடிகிறது. உண்மமயில், பவற்றிக்கு இறுதியில் உத்தேவோதம் 
அளிக்கை்ைடுகிறது. தற்கோலிக ைின்னமடவுகமள  ோம் ச ்திக்க ந ே் ்தோலும், 
வேலோறு நதவனின் தமடயற்ற பவற்றிமய ந ோக்கி  கே்கிறது. நமலும் அது சமை 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

மூலம் முன்நனறி வருகிறது. எனநவ,  ோம் எவ்வளவு கீழ்ை்ைடி ்திருக்கிநறோநமோ — 
அவ்வளவு அதிகமோக  ோம்  மது கடமமகமளக் கமடை்ைிடிக்கிநறோம் — விமேவில் 
நதவன் தனது ேோஜ்யத்மத அதன் அருமமயோன  ிமறநவற்றத்திற்கு பகோண்டு 
வருவோே். 

ைமழய ஏற்ைோட்டின் ஆேம்ை கட்டத்திலிரு ்து வளே் ்து வ ்த சமை 
இநயசுவோல் அங்கீகேிக்கை்ைட்ட சேேீமோக உருவோகிய விதத்மதை் ைோே்த்தோல், சமை 
நதவனோல் முழுமமயோக அங்கீகேிக்கை்ைட்டது என்ைது பதளிவோகிறது. சமை இருக்க 
நவண்டும் என்று நதவன் விரும்ைுவதோலும் அது அவருமடய ந ோக்கத்மத 
 ிமறநவற்றுகிறதோலும் சமை இருக்கிறது. இது பவறும் மனித கண்டுைிடிை்ைு அல்ல. 
நமலும் இது நவதோகம மதத்தின் சீே்நகடு அல்ல. இது கிறிஸ்துவின் மணவோட்டியும் 
சேேீமுமோகும். நமலும் நதவனோல் ந சிக்கை்ைட்டு, அவருமடய ஊழியம் மற்றும் 
மகிமமக்கோக அே்ை்ைணிக்கை்ைட்டது. 

சமையின் பதய்வகீ ஒை்ைுதமல மனதில் பகோண்டு, சமை ைேிசுத்தமோனது 
எை்கிற  ம்முயட  இேண்டோவது முக்கிய தமலை்ைுக்கு திரும்ை தயோேோக 
இருக்கிநறோம். 

பரிசுத்தமோனது 
நவதோகமம் முழுவதும், ைலவிதமோன பசோற்கள் ைேிசுத்தத்மதக் குறிக்கை் 

ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்றன. ைுதிய ஏற்ைோட்டில், சமை ைேிசுத்தமோனது அல்லது 
ைேிசுத்தமோக்கை்ைட்டது என்று விவேிக்கை்ைட்டுள்ளது. சமையின் ஒரு ைகுதியோக 
இருக்கும் மக்கள் ைேிசுத்தவோன்கள் என்று அமழக்கை்ைடுகிறோே்கள். ைேிசுத்தமோன, 
ைேிசுத்தமோக்கை்ைட்ட மற்றும் ைேிசுத்தவோன்கள் ஆகிய இ ்த மூன்று 
வோே்த்மதகளும் — கிநேக்க பமோழியில் ஒநே வோே்த்மதக் குழுவிலிரு ்து வ ்தமவ. 
"ைேிசுத்தமோன" என்கிற வோே்த்மத ஹஜிநயோஸ் என்ற பையேமடயிலிரு ்து 
பமோழிபையே்க்கை்ைடுகிறது. "ைேிசுத்தமோக்கை்ைட்டது" என்ைது ஹோகியோநசோ என்ற 
விமனச்பசோல்லிலிரு ்து வ ்தது, ைேிசுத்தமோக்கு என்ைது இதன் அே்த்தம். நமலும் 
"ைேிசுத்தவோன்கள்" என்கிற ைதம் ஹோகிநயோஸ் என்கிற பையே்ச்பசோல்லிலிரு ்து 
வருகிறது, ைேிசுத்தமோக இருக்கிறவன் என்ைது இதன் அே்த்தம். 

ைமழய ஏற்ைோட்டில் இநத கருத்துகள் ைின்வரும் எைிபேய வோே்த்மதகளோல் 
குறிை்ைிடை்ைடுகின்றன; கநடோஷ் என்கிற பையேமடக்கு ைேிசுத்தமோன எை்று 
அே்த்தம்; கடோஷ் என்ற விமனச்பசோல்லுக்கு ைேிசுத்தமோக்கு எை்று அே்த்தம்; மற்றும் 
நகோநடஷ் என்ற பையே்ச்பசோல்லுக்கு ைேிசுத்தமோக இருக்கிறவன் என்ைது எை்று  
அே்த்தம். 
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இை்நைோது,  ோம் ைேிசுத்தத்மதை் ைற்றி நைசும்நைோது, ைல கிறிஸ்தவே்கள் 
நதவமன அவருமடய சிருஷ்டிகளிலிரு ்து நவறுைடுத்துவது தோன் ைேிசுத்தம் 
என்று  ிமனக்கிறோே்கள். நதவனின் ைேிசுத்தமோனது முற்றிலுமோக அவருமடய 
குணத்மதை் ைற்றியது அல்லது அவே் சிருஷ்டிகளிலிரு ்து முற்றிலும் 
நவறுைட்டிருை்ைமதக் குறிக்கிறது என்று அடிக்கடி கூறை்ைடுகிறது. ஆனோல் 
நவதத்தில் "ைேிசுத்த" என்ற வோே்த்மத இ ்த ஒநே வழியில் மட்டும் 
ையன்ைடுத்தை்ைடுவதில்மல. சிருஷ்டிகளிலும் பைோருள்களிலும் நதவனுமடய 
ைேிசுத்தத்மத ைிேதிைலிக்கும் விநசஷித்த குணங்கள் இருக்கும்நைோது அமவகமள 
ைேிசுத்தமோனமவ என்று நவதம் குறிை்ைிடுகிறது. இ ்த அே்த்தத்தில்தோன் 
அை்நைோஸ்தல விசுவோசை் ைிேமோணம் சமை ைேிசுத்தமோனது என்று கூறுகிறது. 

சமை இேண்டு ைகுதிகளில் ைேிசுத்தமோனது என்ற கருத்மத  ோம் 
ஆேோய்நவோம். முதலில், "ைேிசுத்த" என்ற வோே்த்மதயின் வமேயமறமய 
ஆேோய்நவோம். இேண்டோவதோக, ைேிசுத்தமோக இருை்ைவே்கமள அமடயோளம் கோண 
இ ்த வமேயமறமயை் ையன்ைடுத்துநவோம். ைேிசுத்தம் என்ைதன் நவதோகம 
வமேயமறயுடன் ஆேம்ைிக்கலோம். 

வகரயகற 
நவதத்தில், ைேிசுத்தம் என்ைதின் கருத்து சிக்கலோனது. ஆனோல் நவதம் 

எவமேநயோ அல்லது எமதநயோ ைேிசுத்தமோனதோகக் குறிை்ைிடும் நைோது, அது தோே்மீக 
ேதீியோக துூய்மமயோனது என்ைமதக் குறிக்கிறது, அதனுடன் பதோடே்ைுமடய 
அே்த்தத்தில், "ைேிசுத்தமோன" என்ைது நதவனுக்கோக விநசஷித்த நசமவயில் 
ையன்ைடுத்த தனியோக ைிேித்பதடுக்கை்ைட்ட மக்கமளயும் விஷயங்கமளயும் குறிக்க 
முடியும் என்று பசோல்வது  ியோயமோனது. 

இ ்த வமேயமறயின் இேண்டு அம்சங்கமளயும், தோே்மீகமோக 
துூய்மமயோயிருத்தலுடன் பதோடங்கிை் ைோே்க்கலோம். யோேோவது அல்லது ஏதோவது 
தோே்மீக ேதீியோக துூய்மமயோனவே் அல்லது துூய்மமயோனது என்று  ோம் 
கூறும்நைோது, அது அல்லது அவே் ைோவம் மற்றும் சே்ீநகடுக்கு அை்ைோற்ைட்டது அல்லது 
அை்ைோற்ைட்டவே் என்று அே்த்தமோகும். தோே்மீக துூய்மம என்ற அே்த்தத்தில், 
ைேிசுத்தம் நதவனுமடய குணத்தில் நவரூன்றியுள்ளது. 2 இேோஜோக்கள் 19:22, 
 ீதிபமோழிகள் 9:10, ஏசோயோ 30:11-15 மற்றும் 1 நயோவோன் 2:20 நைோன்ற ைல இடங்களில் 
நதவமன ைேிசுத்தே் என்று நவதம் விவேிக்கிறது. 

நதவன்  ம்மம விட பைேியவே் என்ைது மட்டுமல்ல; நதவன் 
எல்மலயற்றவே் மற்றும்  ோம் எல்மலகுட்ைட்டவே்கள் என்ைது 
மட்டுமல்ல, அவே்  ம்மம விட ஒழுக்க ேதீியோக நவறுைட்டவே் 
என்ைது தோன் இங்நக முக்கியமோன கோேியமோகும். அவருக்குள் 
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இருநளோ அல்லது இடம்பையரும்  ிழநலோ இல்மல. அவேிடம் தீய 
துூண்டுதநலோ அல்லது தவறு பசய்வதற்கோன விருை்ைநமோ 
இல்மல. அவேிடம் தீமம பசய்ய நவண்டுபமன்கிற விருை்ைம் 
எள்ளளவும் இல்மல. 

Dr. நஜ. லிநகோன் டங்கன் III 

நதவன் முற்றிலும் ைேிசுத்தமோனவே் என்ைதோல், அவருமடய 
முன்னிமலயில் நுமழ ்த எ ்த ைோவமும் அவருமடய  ியோத்தீே்ை்ைுக்கும் 
நகோைத்திற்கும் உட்ைட்டது. 1 சோமுநவல் 6:20, 2 இேோஜோக்கள் 24:3, மற்றும் எைிபேயே் 
12:14 நைோன்ற இடங்களில் இமத  ோம் ைோே்க்கிநறோம். நதவன்  ியோயத்தீே்ை்மை 
சிறிது கோலம் தள்ளிை்நைோட்டோலும், அவருமடய ைேிசுத்த ைிேசன்னம் இறுதியில் 
யோருமடய ைோவம் மமறக்கை்ைடவில்மலநயோ அவே்கமள அழித்துவிடும். இதன் 
விமளவோக, அவருமடய ைிேசன்னத்தில் நுமழயும் யோேோவது அல்லது ஏதோவது 
முதலில் ைேிசுத்தமோக்கை்ைட நவண்டும். உதோேணமோக, ஏசோயோ 6:3-7 இல் உள்ள 
ஏசோயோவின் வோே்த்மதகமளக் கவனியுங்கள்: 

[நசேோைன்ீகள்] ஒருவமே ஒருவே் ந ோக்கி இவ்வோறு 
பசோன்னோே்கள்: "நசமனகளின் கே்த்தே் ைேிசுத்தே், ைேிசுத்தே், 
ைேிசுத்தே்" ... "ஐநயோ!" என்று அழுநதன். " ோன் அதமோநனன்!  ோன் 
அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன், அசுத்த உதடுகளுள்ள 
ஜனங்களின்  டுவில் வோசமோயிருக்கிறவன்; நசமனகளின் 
கே்த்தேோகிய ேோஜோமவ என் கண்கள் கண்டநத." அை்பைோழுது 
நசேோைன்ீகளில் ஒருவன் ைலிைடீத்திலிரு ்து, தன் மகயிநல 
ைிடித்த குறட்டோல் ஒரு ப ருை்ைுத் தழமல எடுத்து, என்னிடத்தில் 
ைற ்து வ ்து, அதினோல் என் வோமயத் பதோட்டு, இநதோ ... "இது 
உன் உதடுகமளத் பதோட்டதினோல் உன் அக்கிேமம்  ீங்கி, உன் 
ைோவம்  ிவிே்த்தியோனது" என்றோன் (ஏசோயோ 6:3-7). 

இ ்த நவத ைகுதியில், ஏசோயோ தனது குற்றம் அல்லது ைோவத்தின் கோேணமோக 
ைேிசுத்த நதவனின் விநசஷித்த ைிேசன்னத்தில் அழிக்கை்ைட்டுவிடுவோே் என்று 
அஞ்சினோே். எனநவ, நதவனுக்கு நசமவ ைுேியும் நதவதுூதே்களில் ஒருவனோன 
நசேோைன்ீ, நதவனின் ைேிசுத்த ைலிைடீத்திலிரு ்து எடுக்கை்ைட்ட சூடோன 
 ிலக்கேியோல் ஏசோயோவின் ைோவத்மத கழுவினோன். இ ்த சுத்திகேிை்ைு மூலம், 
ஏசோயோ ைோவத்திலிரு ்து கழுவை்ைட்டோே் — அவே் ைேிசுத்தமோக்கை்ைட்டோே். நமலும் 
அவருமடய ைுதிய ைேிசுத்தத்தினோல், அவே்  ியோயத்தீே்ை்ைின் கீழ் வேோமல் 
நதவனின் ைிேசன்னத்தில்  ிற்க முடி ்தது. 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ஏசோயோ 6 இல்  ோம் ைோே்ை்ைது நைோல், நதவனின் ைேிசுத்தமோனது அவருமடய 
ைகிே் ்து பகோள்ளக்கூடிய குணோதிசயங்களில் ஒன்றோகும் — இது அவமே 
பூேணமோகவும் முழுமமயோகவும் வமகை்ைடுத்தும் குணோதிசயமோகும், ஆனோல் அது 
அவருமடய சிருஷ்டிகமள எல்மலக்குட்ைட்ட வழிகளில் வமகை்ைடுத்தவும் 
பசய்யும். எநைசியே் 1:4, எைிபேயே் 12:14 மற்றும் 1 நைதுரு 1:15-16 நைோன்ற விசுவோசிகள் 
ைேிசுத்தமோக இருக்க நவண்டும் என்ைதற்கோன ைல நவதோகம கட்டமளகளுக்குை் 
ைின்னோல் ைேிசுத்தத்தின் ைகிே் ்துபகோள்ளக்கூடிய தன்மம உள்ளது. நதவமனை் 
நைோல் ஒழுக்க ேதீியோக துூய்மமயோக இருக்க  ோம் ைோடுைட நவண்டும்.  ிச்சயமோக,  ம் 
பசோ ்த ைலத்தின் மூலம்  ோம் இ ்த முயற்சியில் பவற்றி பைற முடியோது. ஆனோல் 
கிறிஸ்துவுக்கு சேியோன தோே்மீக துூய்மம உள்ளது.  ோம் அவேில் இருக்கும்நைோது, 
அவருமடய  ீதி  மக்கு வேவு மவக்கை்ைடுகிறது, இதனோல்  ோம் முற்றிலும் 
துூய்மமயோனவே்களோகவும், ைோவத்திலிரு ்தும் சே்ீநகட்டிலிரு ்தும் முற்றிலும் 
விடுைட்டவே்களோகக் கருதை்ைடுகிநறோம். 

ைேிசுத்த என்கிற வோே்த்மதயினுமடய  ம் வமேயமறயின் இேண்டோவது 
அம்சம் என்னபவன்றோல், இது நதவனுக்கோக விநசஷித்த நசமவயில் ையன்ைடுத்த 
ஒதுக்கை்ைட்ட மக்கமளயும் விஷயங்கமளயும் விவேிக்கிறது எை்பதோகும். இ ்த 
அே்த்தத்தில், விஷயங்கள் தோே்மீக ேதீியோக துூய்மமயோக இல்லோவிட்டோலும் 
ைேிசுத்தமோக இருக்கலோம். ஒரு உதோேணத்திற்கோக, 1 பகோேி ்தியே் 7:14 இல் ைவுல் 
எழுதியமதக் கவனியுங்கள்: 

அவிசுவோசியோன ைுருஷன் தன் மமனவியோல் 
ைேிசுத்தமோக்கை்ைடுகிறோன்; அவிசுவோசியோன மமனவியும் தன் 
ைுருஷனோல் ைேிசுத்தமோக்கை்ைடுகிறோள். (1 பகோேி ்தியே் 7:14). 

இங்நக, ஒரு விசுவோசி ஒரு அவிசுவோசிமய விவோகம் பசய்யும்நைோது, 
அவிசுவோசி ைேிசுத்தமோக்கை்ைடுகிறோே், அல்லது மற்ற பமோழிை்பையே்ை்ைுகள் 
பசோல்வது நைோல், அவிசுவோசி "ைேிசுத்தமோக்கை்ைடுகிறோே்" என்று ைவுல் கூறினோே். 
அவிசுவோசியோனவே் — கிறிஸ்துவில் நதவனோல் ஒழுக்க ேதீியோக 
சுத்திகேிக்கை்ைடவில்மல என்றோலும் கூட நதவனுடன் அமடயோளம் கோணை்ைட்டு 
அவருமடய நசமவக்கு உைநயோகமோனவேோக ஆக்கை்ைடுகிறோே். 

சில கிறிஸ்தவே்கள் நதவன் தனது நசமவக்கோக பூேணமில்லோத மற்றும் 
ைேிசுத்தமற்ற மக்கமள ைிேித்து எடுக்கிறோே் என்று விசித்திேமோக 
 ிமனக்கிறோே்கள். ஆனோல்  ோம் இமதை் ைற்றி சி ்தித்தோல், நதவன் அவருமடய 
சித்தத்மத  ிமறநவற்றுவதற்கோக தனியோகை் ைிேித்பதடுக்கை்ைட்ட 
அவிசுவோசிகளின் ைல உதோேணங்கமள நவதம் வழங்குகிறது. 
அை்நைோஸ்தலனோகிய யூதோஸ்  ம்முமடய கே்த்தரும் இேட்சகருமோகிய இநயசு 
கிறிஸ்துமவ கோட்டிக்பகோடுத்தோே் என்ைநத இதற்கு மிகை் பைேிய உதோேணம். 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

இநயசுநவ நைோதித்தைடி, யூதோஸ் அதற்கோகநவ நதே் ்பதடுக்கை்ைட்டோே். நமலும் 
அவேது கோட்டிக்பகோடுத்தல் நதவனுக்கு வழங்கை்ைட்ட துூய்மமயோன, மிக 
ைுனிதமோன ைலியோகும் — அதோவது அவேது குமோேனின் விமலமதிை்ைற்ற மேணம் 
ஆகும். நதவன் தனது நசமவயில் பைோல்லோத அவிசுவோசிகமள கூட ையன்ைடுத்த 
முடி ்தோல், அவமே ந சிக்கும் ைேிசுத்தவோன்களின் விநசஷித்த நசமவயோல் அவே் 
இன்னும் எவ்வளவு அதிகமோக மகிமமை்ைட முடியும்? 

இை்நைோது,  ோம் ைோே்த்தைடி, ைேிசுத்தத்மதை் ைற்றிய கருத்து நவதத்தில் ைல 
ைேிமோணங்கமளக் பகோண்டுள்ளது. சமைமயை் ைற்றி விவேிை்ைதற்கோக 
"ைேிசுத்தமோன" அல்லது "ைேிசுத்தை்ைடுத்தை்ைட்ட" அல்லது "ைேிசுத்தவோன்கள்" 
நைோன்ற வோே்த்மதகமளை் ையன்ைடுத்தும் நைோது நவதம் என்ன அே்த்தம் 
பகோள்கிறது என்ைமதை் ைுேி ்துபகோள்ள  ோம் கவனமோக இருக்க நவண்டும். சில 
சமயங்களில், கிறிஸ்துவின் ைேிசுத்தத்தினோல் சமையில் உள்ள உண்மமயோன 
விசுவோசிகள் ஒழுக்க ேதீியோக துூய்மமயோனவே்கள் என்ற உண்மமமய ந ோக்கி 
நவதம்  ம் கவனத்மதத் திருை்ைுகிறது. மற்ற சமயங்களில், அவே்கள் 
உண்மமயோன விசுவோசிகளோக இல்லோவிட்டோலும் நதவனுமடய விநசஷ 
நசமவக்கோக உலகத்திலிரு ்து ைிேித்பதடுக்கை்ைட்ட மக்கமள அது குறிக்கிறது. சில 
சமயங்களில், உண்மமயோன விசுவோசிகள் நதவனுமடய விநசஷ நசமவக்கோக 
ைிேித்பதடுக்கை்ைட்டிருக்கிறோே்கள் என்ற கருத்மத இது குறிக்கிறது. 

எது எை்ைடியிரு ்தோலும்,  மக்குத் பதேி ்த ஒரு விஷயம் என்னபவன்றோல், 
ைேிசுத்தமோன எல்லோநம நதவனுக்கு விநசஷித்த கோேியம் தோன். நதவனுமடய 
 ோமத்மத  ோம் மதிக்கிநறோம், அமத வணீிநல வழங்க மறுக்கிநறோம், ஏபனன்றோல் 
அது ைேிசுத்தமோனது.  ோம் நவதத்திற்கு  ம்மம சமே்ை்ைிக்கிநறோம், ஏபனன்றோல் 
அது  மது ைேிசுத்த நதவனின் ைேிசுத்த வோே்த்மத. நதவன்  ம்மம ைேிசுத்த 
வோழ்க்மகக்கு அமழக்கிறோே் என்ைமத அறி ்து, வோழ்க்மகயின் ஒவ்பவோரு 
அம்சத்திலும் தோே்மீக துூய்மமமய மதித்து அதற்கோக ைோடுைடுகிநறோம்.  ோம் 
அவருமடய ைேிசுத்த சமையில் ைங்நகற்று அதற்கு  ம்மம சமே்ை்ைிக்கிநறோம்.  ோம் 
ைேிசுத்தத்மதக் கோணும் இடபமல்லோம், நதவனின் கேம் அங்நக இருை்ைமத 
உணே்கிநறோம், நமலும் அமத பதய்வகீ மேியோமதயுடன்  டத்த சிறை்ைு கவனம் 
எடுத்துக்பகோள்கிநறோம். 

"ைேிசுத்த" என்ற வமேயமறமய மனதில் பகோண்டு, ைேிசுத்தமோன மக்களின் 
அமடயோளத்மத ஆேோய இமதை் ையன்ைடுத்துநவோம். 

மக்கள் 
மிகவும் ைே ்த அளவில் பசோல்வதோனோல், நதவனுக்கு விநசஷித்த 

நசமவயில் ையனளிக்கும் வமகயில் உலகிலுள்ள மற்றவே்களிலிரு ்து 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ைிேித்பதடுக்கை்ைட்ட மக்கமள நவதம் "ைேிசுத்தவோன்கள்" என்று குறிை்ைிடுகிறது. 
உதோேணமோக, ைமழய ஏற்ைோட்டு இஸ்ேநவல் நதசம் முழுவதும் "ைேிசுத்த" என்று 
அமழக்கை்ைட்டது, ஏபனனில் நதவன் அ ்த நதசத்துடன் உடன்ைடிக்மகயில் 
இரு ்தோே். யோத்திேோகமம் 19:5-6, உைோகமம் 7:6-9 மற்றும் 28:9, மற்றும் எநசக்கிநயல் 
37:26-28 நைோன்ற இடங்களில் இமத  ோம் ைோே்க்கிநறோம் 

இ ்த கருை்பைோருள் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமையிலும் பதோடே்கிறது. உதோேணமோக, 
லுூக்கோ 1:72 இல் இநயசு நதவனின் ைேிசுத்த உடன்ைடிக்மகமய  ிமறநவற்ற 
வருவதோக நைசுகிறோே். சமையோனது ைுதிய உடன்ைடிக்மகயின் ைுதுை்ைிக்கை்ைட்ட 
மற்றும் மீட்படடுக்கை்ைட்ட இஸ்ேநவல் என்று ைுேி ்து பகோள்ளை்ைட்டதோல், அது 
ைேிசுத்தமோனது என்றும் அமழக்கை்ைடுகிறது. பகோநலோபசயே் 3:12, எைிபேயே் 10:29 
மற்றும் ைல இடங்களில் இமத  ோம் ைோே்க்கிநறோம். ஒரு உதோேணமோக, 1 நைதுரு 2:9 
இல் ைுதிய ஏற்ைோட்டு சமைக்கு நைதுரு எழுதிய வோே்த்மதகமள மண்ீடும் 
கவனியுங்கள்: 

 ீங்கநளோ பதேி ்துபகோள்ளை்ைட்ட ச ்ததியோயும், ேோஜேகீமோன 
ஆசோேியக்கூட்டமோயும், ைேிசுத்த ஜோதியோயும், அவருக்குச் 
பசோ ்தமோன ஜனமோயும் இருக்கிறீே்கள் (1 நைதுரு 2:9). 

இங்நக, நைதுரு இஸ்ேநவலின் ைேிசுத்தத்மதை் ைற்றிை் நைசும் ைல ைமழய 
ஏற்ைோட்டுை் ைகுதிகளிலிரு ்து நமற்நகோள் கோட்டினோே், ஆனோல் அவே் அவற்மற 
சமைக்கோக ையன்ைடுத்தினோே். அவேது கருத்து என்னபவன்றோல், ைமழய மற்றும் 
ைுதிய ஏற்ைோடுகளில் உள்ள சமையோனது ஒநே ைேிசுத்த குழுவோகும். 

இரு ்தோலும்  ோம் ைோே்த்தைடி, இஸ்ேநவலில் அல்லது ைுதிய ஏற்ைோட்டு 
சமையில் உள்ள அமனவரும் உண்மமயோன விசுவோசிகள் அல்ல. 
அை்ைடியிரு ்தும், அவே்கள் அமனவரும் நதவனுமடய உடன்ைடிக்மக சமூகத்தின் 
ஒரு ைகுதியோக இரு ்ததோல் அமனவரும் ைேிசுத்தவோன்களோக கருதை்ைட்டனே், 
அதோவது நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயில் இரு ்த மக்களுக்கு இது பைோரு ்தும். 

உடன்ைடிக்மக சமூகத்தில் உள்ள விசுவோசிகளின் ைேிசுத்தம் 
அவிசுவோசிகளின் ைேிசுத்தத்மத விட அதிகமோக உள்ளது. அவிசுவோசிகள் 
நதவனுக்கோக ைிேித்பதடுக்கை்ைட்டதோல் மட்டுநம ைேிசுத்தவோன்களோக இரு ்தனே். 
ஆனோல் அவே்கள் ைிேித்பதடுக்கை்ைட்டதோல் மட்டுமல்ல, கிறிஸ்துவில் அவே்கள் 
ஒழுக்க ேதீியோக ைேிசுத்தமோகவும் நதவனுக்குக் கீழ்ை்ைடி ்தவே்களோகவும் 
இரு ்ததோநலநய விசுவோசிகள் ைேிசுத்தமோனவே்களோக இரு ்தனே்.  ிச்சயமோக, 
முழு உடன்ைடிக்மக சமூகமும் விசுவோசிை்ைநத குறிக்நகோளோக இரு ்தது — அதோவது 
அமனவரும் நதவனுக்கு உண்மமயோக இருக்க நவண்டும் மற்றும் ஒழுக்க ேதீியோக 
ைேிசுத்தமோன வோழ்க்மக வோழ நவண்டும். 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ைேிசுத்தமோன மக்கமளை் ைற்றி சி ்திக்க ஒரு ையனுள்ள வழிமய 
கோணக்கூடிய சமைக்கும் கோண முடியோத சமைக்கும் இமடயிலோன ைோேம்ைேிய 
நவறுைோட்டில் கோண முடியும். கோணக்கூடிய சமையில் பதோடங்கி இ ்த ஒவ்பவோரு 
ைிேிமவயும் ைோே்ை்நைோம். 

கோணக்கூடிய சகப 
கோணக்கூடிய சமை  ோம் ைோே்க்கக்கூடிய சமைமயக் குறிக்கிறது, 
அ ்த வமகயில் இது பவளிை்ைமடயோகத் பதேியும். 
அை்ைடியோனோல், கோணக்கூடிய சமை என்ைது உலபகங்கும் 
தங்கமள சமை என்று பசோல்ைவே்கமளக் குறிக்கிறது. இன்று 
உலகில் இநயசு கிறிஸ்துமவை் ைின்ைற்றுவதோகக் கூறும் 
அமனத்துை் ைிேிவுகளும், நதவனின் ந ோக்கத்மதயும் 
வோே்த்மதமயயும் ைின்ைற்றுவதோகக் கூறுகின்ற அமனத்தும் 
இதில் அடங்கும். அது ைல ைிேிவுகமள உள்ளடக்கும், எ ்த 
குறிை்ைிட்ட ைிேிநவோடும் தங்கமள அமடயோளை்ைடுத்திக் 
பகோள்ளோத ஆனோல் தங்கமள கிறிஸ்துவின் சீஷே்கள் என்று 
கருதுைவே்களும் இதில் அடங்குவே். 

Dr. மோே்க் எல். ஸ்ட்ேோஸ் 

எ ்த தருணத்திலும், கோணக்கூடிய சமையில் தங்கள் இருதயங்களின்  ிமல 
எை்ைடியிரு ்தோலும், கூடிவருகிற சமைக்கு தவறோமல் வரும் அமனவரும் இதில் 
அடங்குவே். கோணக்கூடிய சமையின் ஒரு ைகுதியோக மக்கமளக் கணக்கிட ைல்நவறு 
வழிகள் உள்ளன. ைுதிய ஏற்ைோட்டில் ஞோனஸ் ோனம் அல்லது ைமழய ஏற்ைோட்டில் 
விருத்தநசதனம் நைோன்றமவகளோல் நதவனின் உடன்ைடிக்மகயில் அவே்கள் 
உறுதிை்ைடுத்தை்ைடலோம். அல்லது அவே்கள் கிறிஸ்துவில் விசுவோசத்மதக் 
பகோண்டிருக்கலோம் அல்லது பவளிை்ைடுத்தலோம். சமைகளில் உத்திநயோகபூே்வ 
உறுை்ைினே்கமளை் ைேோமேிக்கோத, அல்லது ஞோனஸ் ோனம் நைோன்ற சடங்குகமள 
உறுதிை்ைடுத்தும் உடன்ைடிக்மகமயை் ைின்ைற்றோத அவே்கள் சமையின் 
நைோதமனக்கு தவறோமல் அடிைணிவதோல் அவே்கள் உடன்ைடிக்மக 
உறுை்ைினே்களோகக் கருதை்ைடலோம். அல்லது, 1 பகோேி ்தியே் 7:14 இல் ைவுல் 
கற்ைித்தைடி, அவே்கள் பவறுமநன ஒரு விசுவோசமுள்ள பைற்நறோே் அல்லது 
வோழ்க்மகத் துமணமய பகோண்டிருக்கலோம். 

உதோேணமோக, ைமழய ஏற்ைோட்டில், அவே்கள் அமனவருக்கும் இேட்சிக்கிற 
விசுவோசம் இல்லோதிரு ்தும், முழு இஸ்ேநவல் நதசமும் சமையின் ஒரு ைகுதியோக 
இரு ்தது. குமற ்தைட்சம், அவே்கள் அமனவரும் நதசத்திற்குள் இரு ்தனே். 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

இமதத் தோண்டி, ஆதியோகமம் 17 இல் நதவன் அறிவுறுத்தியைடி, அவே்கள் 
அமனவரும் ஆண்களின் விருத்தநசதனத்தின் மூலம் நதவனுமடய 
உடன்ைடிக்மகயில் உறுதிை்ைடுத்தை்ைட்டனே். 

ைுதிய ஏற்ைோட்டில், இநத நைோன்ற ஒன்மற  ோம் கோண்கிநறோம். சமைக் 
கூட்டங்களின் ஒரு ைகுதியோக இரு ்த அமனவரும் சமையின் ஒரு ைகுதியோக 
எண்ணை்ைட்டனே். இதில் விசுவோசத்மத அறிக்மகயிட்ட அமனவரும், 
ஞோனஸ் ோனம் பைற்ற அமனவரும், விசுவோசிகளின் குழ ்மதகள் மற்றும் 
வோழ்க்மகத் துமணவே்கள் மற்றும் பைரும்ைோலும் அவே்களின் வட்ீடு 
நவமலக்கோேே்கள் மற்றும் அடிமமகள் அடங்குவே். உதோேணமோக, ைவுல் ைல்நவறு 
சமைகளுக்கு கடிதங்கள் எழுதியநைோது, அ ்த சமைகளுடன் ந ேடியோக 
பதோடே்ைுமடய அமனவரும் அ ்த கடிதங்கமளை் ைடிக்க நவண்டும் என்று அவே் 
விரும்ைினோே். கிறிஸ்தவே்களுக்கு அவே்கள் உண்மமயிநலநய விசுவோசம் 
மவத்திருக்கிறோே்களோ என்று நசோதிக்கும்ைடி அவருமடய அறிவுமேகளிலிரு ்து 
 ோம் ைோே்க்க முடி ்தைடி, சமைக்குள் அவிசுவோசிகள் இருை்ைோே்கள் என்று ைவுல் 
முழுமமயோக எதிே்ைோே்த்தோே். 2 பகோேி ்தியே் 13:5 நைோன்ற ைகுதிகளில் இமத  ோம் 
ைோே்க்கிநறோம். மத்நதயு 13:24-30 இல் உள்ள நகோதுமம மற்றும் கமள ைற்றிய 
உவமமயிலும் இநயசு அநத எதிே்ைோே்ை்மைக் பகோண்டிரு ்தோே், அங்கு அவே் 
அவிசுவோசிகமள சமையிலிரு ்து பவளிநயற்ற நவண்டோம் என்று கூறினோே். 
பவளிை்ைடுத்தின விநசஷம் 2–3 இல் உள்ள சமைகளுக்கு எழுதிய கடிதங்களிலும் 
 ோம் அமதநய கோண்கிநறோம், அங்கு இநயசு அவே்கமள பஜயங்பகோள்ளவும் 
இறுதிவமே சகித்துக்பகோள்ளவும் பதோடே் ்து ஊக்குவித்தோே். எைிபேயே் 6:4-8 
மற்றும் 10:29 நைோன்ற ைகுதிகளில் ைுதிய உடன்ைடிக்மகமய மறீுவதற்கு எதிேோன 
எச்சேிக்மககளிலும் அநத முக்கியத்துவத்மத  ோம் கோண்கிநறோம். 

ஒரு உதோேணத்திற்கு, எைிபேயே் 10:29 இல் உள்ள வோே்த்மதகமள 
கவனிக்கவும்: 

நதவனுமடய குமோேமனக் கோலின்கீழ் மிதித்து, தன்மனை் 
ைேிசுத்தஞ்பசய்த உடன்ைடிக்மகயின் இேத்தத்மத 
அசுத்தபமன்பறண்ணி, கிருமையின் ஆவிமய  ி ்திக்கிறவன் 
எவ்வளவு பகோடிதோன ஆக்கிமனக்குை் 
ைோத்திேவோனோயிருை்ைோபனன்ைமத நயோசித்துை்ைோருங்கள்? 
(எைிபேயே் 10:29). 

இ ்த வசனத்தில், எைிபேய  ிருைத்மத எழுதியவே் நதவனுடன் 
உடன்ைடிக்மகயில் ைேிசுத்தமோக்கை்ைட்ட ைிறகு கிறிஸ்துமவ  ிேோகேிக்க முடியும் 
என்று குறிை்ைிட்டோே். மதீமுள்ள இ ்த அதிகோேம் பதளிவுைடுத்துவது நைோல், 
 ேகத்தில்  ித்திய துயேத்மத அனுைவிை்ைதுதோன் இதன் கண்நணோட்டமோகும். 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

இநயசு பசோன்னது நைோல், கோணக்கூடிய சமையில் எை்நைோதும் 
"நகோதுமமயும் கமளயும்" ஒன்றோக இருக்கும் என்ைமத 
 ிமனவில் பகோள்வது அவசியம். நதவனின் உண்மமயோன 
ஜனங்களும் உங்களிடம் இருை்ைோே்கள்; உண்மமயோன 
ஜனங்கமளை் நைோலத் நதோன்றுகிறவே்களும் உங்களிடம் 
இருை்ைோே்கள். இநயசுவுக்கு உண்மமயுள்ள சீஷே்கள் இரு ்தது 
நைோலநவ, யூதோமஸ நைோன்றவே்களும் அங்நக இரு ்தோே்கள். 
ைவுலுமடய சஷீே்கள் மத்தியில் நதமோவும் இரு ்தோே் என்ைமத 
 ீங்கள் விரும்ைினோல்  ிமனத்துக்பகோள்ளுங்கள். 

— Dr. படோனோல்ட் எஸ். விட்னி 

கோணக்கூடிய சமையின் கலமவயோன தன்மமயின் அே்த்தம் 
என்னபவன்றோல் சமையில் அவிசுவோசம் மற்றும் தவறோன நைோதமனக்கு எதிேோக 
 ோம் எை்நைோதும் கவனமோக இருக்க நவண்டும் என்ைதோகும். அநத சமயத்தில், 
அவிசுவோசிகள் சமையின் ஊழியங்களில் ஈடுைடும்நைோது கூட அதன் ைேிசுத்தம் 
ைோதிக்கை்ைடோமல்  ிமலத்திருக்கும். ஆமகயோல்  ோம் சடங்குகமளயும் 
நதவனுமடய ைேிசுத்த சமை சடங்குகமளயும் கனம் ைண்ணுகிநறோம். நதவனின் 
ைேிசுத்த வோே்த்மதயோனது ைிலிை்ைியே் 1:14-18 இல் ைவுல் நைோதித்தைடி, நமோசமோகநவோ 
அல்லது நைோலித்தனமோகநவோ நைோதிக்கை்ைட்டோலும்  ோம் அமத மதிக்கிநறோம். 
சமையின் ைேிசுத்தம் என்ைது நதவனுக்கு ைதிலோக சமைமயை் ைோே்ை்ைதற்கு 
எதிேோன எச்சேிக்மகயும், மனித ைோவம் மற்றும் அவிசுவோசம் இரு ்தநைோதிலும் 
நதவன் சமைமய திறம்ைட ையன்ைடுத்துகிறோே் என்ற உறுதியும் ஆகும். 

கோணக்கூடிய சமைமயை் ைற்றிய இ ்த ைுேிதமல மனதில் பகோண்டு, கோண 
முடியோத சமை என்றோல் என்ன என்று கருத்தில் பகோள்நவோம். 

கோண முடியோத சகப 
கோணக்கூடிய சமை என்ைது ஞோயிற்றுக்கிழமம நதோறும் 
உள்ளூே் சமூகத்தில், உலகம் முழுவதிலும் உள்ள 
விசுவோசிகளின் கூடுமகயோகும், நமலும் இது விசுவோசத்மத 
பவளிை்ைமடயோக அறிக்மகயிட்டவே்களின் கூட்டமோகும். 
இவே்கள் ஞோனஸ் ோனம் மற்றும் கே்த்தருமடய ை ்தி ஆகிய 
இேண்டு சடங்குகளிலும் ஒன்றோய் ைங்பகடுை்ைவே்கள், நமலும் 
அவே்கள் இதன் மூலம் நதவனுமடய கோணக்கூடிய சமையின் 
பசயல்ைடும் உறுை்ைினே்களோக இருை்ைதற்கோன அறிகுறிமயக் 
கோட்டுகிறோே்கள். 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

— Rev. Dr. மசமன் மவைே்ட் 

கோணக்கூடிய சமையில் நதவனுமடய உடன்ைடிக்மக சமூகத்தின் ஒரு 
ைகுதியோக இருக்கும் அமனவரும் இருக்கிறோே்கள், கோண முடியோத சமையில் 
கிறிஸ்துநவோடு இேட்சிை்ைில் ஐக்கியை்ைட்டவே்கள் மட்டுநம இருக்கிறோே்கள். இ ்த 
கோேணத்திற்கோக, இது சில ந ேங்களில் "உண்மமயோன சமை" என்று 
அமழக்கை்ைடுகிறது. கோண முடியோத சமைமய  ோம் கோணக்கூடிய சமைக்குள் 
இருக்கும் ஒரு சிறிய குழுவோக கருதலோம். பைோதுவோக,  ோம் கோணக்கூடிய சமையில் 
உள்ள பைரும்ைோலோன மக்கமள முழுமமயோக  ம்ைி உண்மமயிநலநய 
இேட்சிக்கை்ைட்டவே்களோக  டத்துகிநறோம். ஆனோல் சங்கீதம் 44:21 மற்றும் 
அை்நைோஸ்தலே் 15:8 நைோன்ற நவத ைகுதிகளில்  ோம் ைோே்ை்ைது நைோல், நதவனோல் 
மட்டுநம இருதயத்மதை் ைோே்க்க முடியும் என்ைநத உண்மம. இதன் விமளவோக, 
வேலோற்றின் இ ்த கட்டத்தில், நதவனோல் மட்டுநம கோண முடியோத சமைமய முழு 
உறுதியுடன் அமடயோளம் கோண முடியும். எல்லோ கோலத்திலும் பூமியில் இருக்கிற 
கோண முடியோத சமையில்  ோம் முதன்மமயோக கவனம் பசலுத்தை் நைோகிநறோம் 
என்றோலும், கோண முடியோத சமையில் கிறிஸ்துவின் பூமிக்குேிய ஊழியத்திற்கு 
முன்னும் ைின்னும் வோழ் ்த ஒவ்பவோரு விசுவோசியும் அடங்குவமத அங்கீகேிை்ைது 
அவசியமோகும். 

பைோதுவோக, நவதோகமம் கோண முடியோத சமையிடம் நைசுவதில்மல, மோறோக 
கோணக்கூடிய சமையிடநம உமேயோற்றுகிறது, ஆனோல் அது பைோதுவோக அதன் 
ைோே்மவயோளே்கள் இேட்சிக்கை்ைட்டவே்கள் என்று கருதி அவே்களிடம் நைசுகிறது. 1 
பகோேி ்தியே் 5, மற்றும் 1 தீநமோத்நதயு 1:19-20 நைோன்ற சில குறிை்ைிடத்தக்க 
நவதைகுதிகள் இதற்கு விதிவிலக்குகள் ஆகும். பவளிை்ைடுத்தின விநசஷம் 2–3 
இல் சமைகளுக்கு எழுதை்ைட்ட சில  ிருைங்கள் தங்கள் ைோே்மவயோளே்கள் 
எை்ைடிை்ைட்டவே்கள் என்கிற உறுதி இல்லோமல் இருை்ைமதக் கோட்டுகின்றன. 
ஆனோல் பைோதுவோக, நவதத்தின் எழுத்தோளே்கள் தங்கள் வோசகே்கள் நதவமன 
விசுவோசிக்கவும்  ம்ைவும் அவருக்கு உண்மமயோக கீழ்ை்ைடியவும் நவண்டும் என்று 
எதிே்ைோே்த்தனே். ஒவ்பவோருவரும் உண்மமயுள்ளவே்களோக  ிரூைிக்கை்ைடுவநத 
குறிக்நகோளோக இரு ்தது — அதோவது கோண முடியோத சமையின் ஒரு ைகுதியோக 
கோணக்கூடிய சமை இருக்க நவண்டும் என்ைநத அ ்த குறிக்நகோளோகும். 

இநயசு மண்ீடும் வரும்நைோது, அவே் தனது சமைமய முற்றிலும் 
ைேிசுத்தை்ைடுத்துவோே். அவே் அதிலிரு ்து அமனத்து அவிசுவோசிகமளயும் 
கமளபயடுை்ைோே், இதனோல் கோண முடியோத சமை கோணக்கூடிய சமைக்கு ஒத்ததோக 
இருக்கும்.  ோம் இமத மத்நதயு 7:21-23; மற்றும் 13:24-30, 1 பகோேி ்தியே் 3:12-15 மற்றும் 1 
நைதுரு 4:17-19 ஆகிய நவத ைகுதிகளில் கோணலோம். ஆனோல் அ ்த ந ேம் வமே, 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

கோண முடியோத சமையில் உள்ளவே்களின் அமடயோளம் நதவனுக்கு மட்டுநம 
உறுதியோக பதேியும். 

கோணக்கூடிய சமைக்குள் தற்நைோது ஒரு கோண முடியோத சமை உள்ளது 
என்கிற உண்மம. தோன் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று கூறிக்பகோள்ளும் 
அமனவருக்கும் முக்கியமோன தோக்கங்கமளக் பகோண்டுள்ளது. சமையில் 
சுவிநசஷம் தவறோமல் நகட்கை்ைட நவண்டும் என்ைது மிகை்பைேிய தோக்கங்களில் 
ஒன்றோகும். கோணக்கூடிய சமையில் அவிசுவோசிகள் இருக்கிறோே்கள் என்ைது 
 மக்குத் பதேியும்.  மது இேட்சிை்ைுக்கு உத்தேவோதம் அளிை்ைதற்கு சமையில் 
உறுை்ைினே்களோக இருை்ைது மட்டும் நைோதோது என்ைது இதன் அே்த்தம் ஆகும். இ ்த 
கோேணத்திற்கோக, இேட்சிை்ைின் சுவிநசஷத்மத  மக்கு மட்டுமல்ல, 
மற்றவே்களுக்கும் பதோடே் ்து ைிேசங்கிக்கவும் நைோதிக்கவும் நவண்டும்.  ம் 
சமைகளில் உள்ள அவிசுவோசிகள் கிறிஸ்துவிடம் வேவும் கோண முடியோத 
சமையில் ஒரு அங்கமோக இருக்கவும் அமழக்கை்ைடுவமத  ோம் உறுதி பசய்ய 
நவண்டும். 

சமை ைேிசுத்தமோனது என்ைமத அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மக 
உறுதிை்ைடுத்தும் நைோது, சமையோனது நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயிலுள்ளது, அது 
நதவனுமடய விநசஷித்த ஜனங்களோக ைிேிக்கை்ைட்டுள்ளது, நமலும் அவருமடய 
நசமவக்கோக அே்ை்ைணிக்கை்ைட்டுள்ளது என்ைது தோன் இதன் அே்த்தம் ஆகும். 
சமையின் இறுதி இலக்கு தோே்மகீ ைேிசுத்தம் என்ைமதயும், சமையில் உள்ள 
விசுவோசிகளின் தற்நைோமதய அனுைவம் கிறிஸ்துவின் தோே்மீக ைேிசுத்தத்தில் 
அவே்கமள மமறக்கிறது என்ைமதயும் இது குறிக்கிறது. இதற்கும் நமல்,  ோம் 
கே்த்தேின் கட்டமளகளுக்கு  ம்மம அே்ை்ைணிக்கும்நைோது,  ோம் பசய்யும் 
ைோவத்திலிரு ்து  ோம் பதோடே் ்து சுத்திகேிக்கை்ைடுகிநறோம், நமலும் நதவன் 
 மக்கோக வகுத்துள்ள ைேிபூேண ைேிசுத்தத்தின் இலக்மக  ோம் ப ருங்குகிநறோம். 

இை்நைோது  ோம் சமைக்கு அதன் முக்கியத்துவத்மதயும் அதிகோேத்மதயும் 
தருகிற சமையின் பதய்வகீ ஒை்ைுதமலை் ைோே்த்நதோம், நமலும் சமை நதவனுக்கு 
ைேிசுத்தமோனது என்ற கருத்தில், சமை உலகளோவியது என்கிற உண்மமய   ம் 
மூன்றோவது தமலை்போக உமேயோற்ற  ோம் தயோேோக இருக்கிநறோம். 

கத்பதோலிக்க சகப 
கத்நதோலிக்க என்கிற ைதம் ைற்றிய  மது விவோதம் மூன்று ைகுதிகளோகை் 

ைிேிக்கை்ைடும். முதலில், "கத்நதோலிக்க" என்ற வோே்த்மதயின் வமேயமறமய  ோம் 
வழங்குநவோம். இேண்டோவதோக, கோணக்கூடிய சமையின் கத்நதோலிக்கத்மத  ோம் 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ைோே்ை்நைோம். மூன்றோவதோக, கோண முடியோத சமையின் கத்நதோலிக்கத்மத  ோம் 
ைோே்ை்நைோம். முதலில், "கத்நதோலிக்க" என்ற வோே்த்மதயின் வமேயமறமய  ோம் 
வழங்குவதிலிரு ்து ஆேம்ைிை்நைோம். 

வகரயகற 
மு ்மதய ைோடத்தில்  ோம் குறிை்ைிட்டது நைோல, கத்நதோலிக்க என்ற 

வோே்த்மதயின் அே்த்தம் உலகளோவிய என்ைதோகும்; அல்லது அமனத்து 
சமைகளிலும் அமனத்து கிறிஸ்தவே்கமளயும் உள்ளடக்கியது என்ைது இதன் 
அே்த்தமோகும். "கத்நதோலிக்க" என்ற வோே்த்மத லத்தீன் வோே்த்மதயோன 
கத்நதோலிகஸ் என்கிற வோே்த்மதயிலிரு ்து வருகிறது, இது கிநேக்க 
முன்பமோழிவோன கட்டோ மற்றும் நஹோநலோஸ் என்ற உேிச்பசோல்லிலிரு ்து 
உருவோனது, அதோவது "முழு" அல்லது "முழுமமயோனது" என்ைது இதன் அே்த்தம். 
இது நேோம கத்நதோலிக்க சமையின் குறிை்ைு அல்ல. மோறோக, இது கிறிஸ்துமவ 
உண்மமயோகை் ைின்ைற்றும் அமனத்து சமைகளுக்கிமடயில் இருக்கும் 
ஒற்றுமமயின் ஒரு விளக்கமோகும். 

இன்று  ம்மிடம் இருக்கிற அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மகயின் 
வடிவம் ஆேம்ைகோல ஞோனஸ் ோன விசுவோச அறிக்மககளிலிரு ்து 
உருவோக்கை்ைட்டது என்ைமத இ ்தத் பதோடேின் மு ்மதய ைோடங்களிலிரு ்து 
 ீங்கள்  ிமனவில் பகோள்வே்ீகள். இ ்த ஆேம்ைகோல விசுவோச அறிக்மககள் 
எழுதை்ைட்ட ந ேத்தில், உலபகங்கிலும் உள்ள ைல்நவறு கிறிஸ்தவ சமைகள் ஒநே 
ஒரு சமை அேசோங்கத்தின் கீழ் ஒன்றோக வேவில்மல. ஆகநவ, 
அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மக சமையின் உலகளோவிய தன்மமமயை் 
ைற்றி நைசும்நைோது, அது அமனத்து கிறிஸ்தவ சமைகளின் சங்கம் என்ைமத 
மனதில் பகோள்ளவில்மல. மோறோக,  ம்மிமடநய இருக்கிற ஸ்தோைன 
நவறுைோடுகளுக்கு மத்தியில் அமனத்து சேியோன கிறிஸ்தவ சமைகளுக்கிமடயில் 
இருக்கும் ைேிசுத்த ஆவியின் ஒற்றுமமமயை் ைற்றி இது நைசுகிறது. வேலோற்றின் 
இ ்த கட்டத்தில், "கத்நதோலிக்க" என்ற வோே்த்மத உள்ளடக்கக் கூடிய என்கிற 
அே்த்தம் பகோண்டதோகும். ஒவ்பவோரு கிறிஸ்தவ கூடுமகக்கும் "சமை" என்ற பையே் 
இருக்க நவண்டும் என்ைது இதன் ந ோக்கமோக இரு ்தது. 

இ ்த நயோசமன 1 பகோேி ்தியே் 1:2 இல் ைவுலின் நைோதமனக்கு ஏற்ை 
இரு ்தது, அங்கு அவே் தனது  ிருைத்தில் இவ்வோறு உமேயோற்றினோே்: 

பகோேி ்துவிநல கிறிஸ்து இநயசுவுக்குள் 
ைேிசுத்தமோக்கை்ைட்டவே்களோயும், ைேிசுத்தவோன்களோகும்ைடி 
அமழக்கை்ைட்டவே்களோயுமிருக்கிற நதவனுமடய சமைக்கும், 
எங்களுக்கும் தங்களுக்கும் ஆண்டவேோயிருக்கிற —  ம்முமடய 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

கே்த்தேோகிய இநயசு கிறிஸ்துவின்  ோமத்மத எங்கும் 
பதோழுதுபகோள்ளுகிற அமனவருக்கும் எழுதுகிறதோவது ... (1 
பகோேி ்தியே் 1:2). 

இங்நக, பகோேி ்துவில் உள்ள ைல்நவறு கிறிஸ்தவ சமைகமள, கூட்டோக " 
பகோேி ்துவில் ... இருக்கிற சமை" என்று ைவுல் குறிை்ைிட்டோே், அவே்கள் எங்கு 
வோழ் ்தோலும் கிறிஸ்துவின்  ோமத்மத பதோழுதுபகோண்ட அமனவமேயும் 
உள்ளடக்கிய ஒரு பைேிய சமையின் ஒரு ைகுதி இதுவோகும். 

மூன்றோம் நுூற்றோண்டின்  டுை்ைகுதியில், கோே்நதமஜச் நசே் ்த மசை்ேியன் 
என்ைவே் சமை என்றோல் என்ன என்று பசோல்வதில் கண்கோணிகள் அல்லது 
ஆசோேியே்களின் ைங்மக வலியுறுத்தத் பதோடங்கினோே். அவேது  ிருைம் 68 இல், 
அவே் ைின்வருமோறு கூறினோே்: 

ஆசோேியேிடம் ஒன்றிமண ்த ஒரு சமையோக அவே்கள் 
இருக்கிறோே்கள் ... இது கத்நதோலிக்க சமையோகவும் ஒநே 
சமையோகவும் இருக்கிறது, பவட்டை்ைட முடியோததோகவும் ைிேிக்க 
முடியோததோகவும் இருக்கிறது, ஆனோல் உண்மமயில் 
ஒன்நறோபடோன்று இமண ்த ஆசோேியே்களோல் இமணக்கை்ைட்டு 
ைிமணக்கை்ைட்டுள்ளது. 

மசை்ேியமனை் பைோறுத்தவமே, சமையின் ஒற்றுமம சமை தமலவே்களின் 
ஒற்றுமமயிலும் அதன் ஊழியத்தின் ஒற்றுமமயிலும் நவரூன்றி இரு ்தது. இ ்த 
கண்நணோட்டம் வளேத் பதோடங்கியதும், கிறிஸ்தவே்களும் அேசோங்கத்தின் 
ஒற்றுமமயில் சமையின் ஒற்றுமமமய உறுதிை்ைடுத்தத் பதோடங்கினே். உலகம் 
முழுவதும் இரு ்த சமையோனது ஒரு ஒற்மற அமமை்ைோக இரு ்தது, ஏபனன்றோல் 
உலகம் முழுவதும் அதன் ஆசோேியே்கள் மற்றும் கண்கோணிகள் இரு ்தோே்கள். 

இ ்த கட்டத்தில் கூட, "கத்நதோலிக்க" என்ற வோே்த்மத, கிறிஸ்துவின் பையேோல் 
அமழக்கை்ைட்ட மற்றும் சமையின் ைோேம்ைேிய நகோட்ைோடுகளுக்கு உண்மமயோக 
இரு ்த அமனத்து மக்கமளயும் சமைகமளயும் உள்ளடக்கியதோக இரு ்தது. 

இருை்ைினும், ைின்னே், சமையோனது ைல ைிேிவுகளோகத் துண்டோடை்ைட்டது. 
உதோேணமோக, கி. ைி.1054 இல் நேோம கத்நதோலிக்க சமை கிழக்கத்திய ைோேம்ைேிய 
சமைகமள பவளிநயற்றியது, மற்றும் கிழக்கத்திய ைோேம்ைேிய சமைகள் நேோம 
கத்நதோலிக்க சமைமய பவளிநயற்றின. 

இ ்த ந ேத்தில், இ ்த சமைகள் "கத்நதோலிக்க" என்ற வோே்த்மதமய ைுதிய 
ைிேத்திநயக அே்த்தத்தில் ையன்ைடுத்தத் பதோடங்கின. தங்களுமடய சமைகள் தோன் 
கத்நதோலிக்க அல்லது உலகளோவியமவ என்று வலியுறுத்துவதன் மூலம், 
ஒவ்பவோன்றும் தம்மம ஒநே பசல்லுைடியோகும் சமை என்று 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

அமடயோளை்ைடுத்துவநதோடு, தங்களுக்கு எதிேோன சமைகமள கண்டனம் 
பசய்வமதயும் இது குறித்தது. 

ைின்னே், 16 ஆம் நுூற்றோண்டின் சீே்திருத்தத்திற்குை் பிறகு, பைரும்ைோலோன 
ைுேோட்டஸ்டன்ட் சமைகள் நவறுைட்ட அணுகுமுமறமய எடுத்தன. அடிை்ைமடயில், 
"கத்நதோலிக்க" என்ற வோே்த்மதயின் மு ்மதய உள்ளடக்கிய அே்த்தத்மத 
முமறயிட்டு, அவே்கள் விசுவோச அறிக்மகயின் அசல் அே்த்தத்திற்குத் திரும்ைினே். 
நவதம் மற்றும் அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மக ஆகிய இேண்டிற்கும் 
இணங்க, ைுேோட்டஸ்டன்ட் சமைகள் கிறிஸ்துவின் தமலமமயின் கீழ் அமனத்து 
கிறிஸ்தவ சமைகளும் ைகிே் ்து பகோள்ளும் ஆவியின் ஒற்றுமமமய 
உறுதிை்ைடுத்தின. இ ்த ஒருமமை்ைோட்மட சமை அேசோங்கத்தில் நவறுைோடுகள் 
இரு ்தும் ைேோமேிக்க முடியும் என்ைமத அவே்கள் அங்கீகேித்தனே், அநத ந ேத்தில் 
அவே்களின் ஒவ்பவோரு சமை ைிேிவினரும் அளிக்கிற ந ே்மமறயோன 
ைங்களிை்ைுகமள இழக்கோமலும் ைோே்த்துக்பகோள்ள முடியும். 

 வனீ உலகில் சமையின் உலகளோவிய தன்மமமய அங்கீகேிை்ைது என்ைது 
அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மகயில் உறுதிை்ைடுத்தை்ைட்ட 
நகோட்ைோடுகமள ைேோமேிக்கும் ஒவ்பவோரு சமையின் பசல்லுைடிமய 
உறுதிை்ைடுத்துவதோகும். அமனத்து உண்மமயோன சமைகளிலும் உள்ள 
அமனத்து கிறிஸ்தவே்களும் கிறிஸ்துவின் உடன்ைடிக்மக தமலமமயின் கீழ் 
உள்ளனே், நமலும் அமனத்து உண்மமயோன விசுவோசிகளும் ைேிசுத்த ஆவியின் 
வேங்களோல் ஆசீே்வதிக்கை்ைடுகிறோே்கள். இ ்த கோேணத்திற்கோக, ஒவ்பவோரு 
உண்மமயுள்ள சமையிலும் ஒவ்பவோரு உண்மமயோன கிறிஸ்தவேின் 
வேங்களிலிரு ்து  ோம் ையனமடய ஆே்வமோக இருக்க நவண்டும், நமலும் 
அவே்களுடன் முடி ்தவமே நசமவ பசய்ய  ோம் தயோேோக இருக்க நவண்டும். 

"கத்நதோலிக்க" என்ற வோே்த்மதயின் வமேயமறமய மனதில் பகோண்டு, 
கோணக்கூடிய சமைமய "கத்நதோலிக்க சமை" என்று அமழக்கக்கூடிய வழிகமளை் 
ைோே்ை்நைோம். 

கோணக்கூடிய உலகளோவிய சகப 
உலகளோவிய தன்மமமயை் ைற்றிய  மது ைுேிதமல  ோம் கோணக்கூடிய 

சமைமயை் ைற்றிய ைுேிதலுடன் இமணக்கும்நைோது,  ோம் கோணக்கூடிய சமைய  
கிறிஸ்துவின் தமலமமயின் கீழ் நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயில் உள்ள 
அமனத்து மக்களின் உலகளோவிய ஐக்கியமோகும் என்று வமேயறுக்க முடியும். 
பதளிவோகை் ைோே்க்கும்நைோது, இ ்த ஐக்கியமோனது சமை அேசோங்கத்தினோல் ஆனது 
அல்ல, மோறோக ஆவியினோல் ஆனது ஆகும். அமனத்து கிறிஸ்தவ சமைகளின் 
மீதும் தன் அேசோங்கத்மத விேிவுைடுத்தக்கூடிய ஒரு ைிேிவு இல்மல. மோறோக, 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ஒவ்பவோரு சமையும் ஒநே நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயில் உள்ளது, மற்றும் ஒநே 
கிறிஸ்துவின் உடன்ைடிக்மக தமலமமயின் கீழ் உள்ளது என்ைதன் 
அடிை்ைமடயில் கோணக்கூடிய சமையின் ஒருமமை்ைோடு உள்ளது. 

வேலோற்று ேதீியோகை் ைோே்க்கும்நைோது, கோணக்கூடிய சமை அதன் 
உலகளோவிய தன்மமமய ைல்நவறு வழிகளில் கண்டறி ்துள்ளது. சில 
மேைுகளில், இது சமை அேசோங்கத்தின் மூலம் கண்டறியை்ைட்டது. சமையோனது 
தன்மனை் பைருக்கிக்பகோண்நட விேிவமடகிறது, ஒவ்பவோரு ைுதிய ஊழியரும் 
 ியமிக்கை்ைட்டு, ஏற்கனநவ ஊழியே்களோக இரு ்தவே்களோல் அவே் மீது மக 
மவக்கை்ைட்டு இது  மடபைறுகிறது. 

ஆனோல் பைோதுவோக, முழு சமையின் ஒற்றுமமயோனது ஊழியே்கள் மற்றும் 
ஆசோேியே்கள் வோேிசு வோேியோக  ியமிக்கை்ைடுதலில் இல்லோமல், கிறிஸ்துவிலும் 
ஆவியின் நவமலயிலும்  ோம் மவக்கும் விசுவோசத்தில் தோன் இருக்கிறது 
என்ைமத ைுேோட்டஸ்டண்டுகள் வலியுறுத்தியுள்ளனே். இ ்த கோேணத்திற்கோக, 
ஆவியின் ஒருமமை்ைோடு இருக்கும் இடங்களிலும், நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயில் 
இருை்ைவே்கள் கிறிஸ்துவின்  ோமத்தில் கூடும் இடங்களிலும் ைுதிய சமைகள் 
எழும்ைும். ைுேோட்டஸ்டண்டுகள் கோணக்கூடிய சமை கத்நதோலிக்க சமை என்று 
வலியுறுத்துகின்றனே், ஏபனன்றோல் மக்கள் நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயிலும், 
கிறிஸ்துவின் தமலமமயிலும், ஆவியின் ஒருமமை்ைோட்டிலும் எங்கும் இருை்ைதோல் 
அை்ைடி கூறுகின்றனே். 

கிறிஸ்துவின் உலகளோவிய சமையின் ஒரு ைகுதியோக அவே்கள் எ ்த 
சமைகமள ஏற்றுக்பகோள்ள நவண்டும் என்ைமத அறி ்து பகோள்வது இன்று ைல 
கிறிஸ்தவே்கள் எதிே்பகோள்ளும் பைோதுவோன ைிேச்சமனகளில் ஒன்றோகும். 
உலகின் பைரும்ைோலோன ைகுதிகளில், ைல வமகயோன சமைகள் உள்ளன, அமவ 
கிறிஸ்தவ சமைகள் என்று கூறுகின்றன, ைல  ல்ல கிறிஸ்தவே்கள் பைரும்ைோலும் 
இ ்த இேண்டு உச்ச ிமலகளில் ஒன்றுக்கு பசல்கிறோே்கள். அவே்கள் தங்கள் 
மககமள மிகவும் ைேவலோகத் திற ்து, கிறிஸ்தவ சமையோகக் கூறிக்பகோள்ளும் 
எ ்தபவோரு சமைமயயும் தழுவிக்பகோள்கிறோே்கள், அல்லது அவே்களின் குறுகிய 
வமேயறுக்கை்ைட்ட சமைமய அல்லது ைிேிமவத் தவிே மற்ற அமனத்மதயும் 
விலக்குகிறோே்கள். 

இ ்த சிேமத்திற்கோன ஒரு ையனுள்ள தீே்மவ சமையின் மூன்று ைோேம்ைேிய 
அமடயோளங்களில் கோணலோம். இ ்த அமடயோளங்கள் 16ஆம்நுூற்றோண்டில் 
ஸ்கோட்லோ ்தில் வோழ் ்த ஜோன்  ோக்ஸோல் வகுக்கை்ைட்டது, ஆனோல் அமவ 
அவருமடய கோலத்தில் ைல ைுேோட்டஸ்டண்டு சமைகளின் சி ்தமனமய 
ைிேதி ிதித்துவை்ைடுத்தின. அடிை்ைமடயில், உலகளோவிய சமையின் உண்மமயோன 
சமைகமள கள்ள சமைகளிடமிரு ்து நவறுைடுத்த கிறிஸ்தவே்களுக்கு இ ்த 
அமடயோளங்கள் உதவுகின்றன. 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

சமை எங்நக இருக்கிறது என்ைமதக் கண்டுைிடிக்க சமையின் 
அமடயோளங்கள் முற்றிலும் அவசியமோனமவ, ஏபனன்றோல் 
உண்மமயில், எதுவும் தன்மன ஒரு சமை என்று அமழக்க 
முடியும். 16 ஆம் நுூற்றோண்டின் சீே்திருத்தம் நைோன்ற பைரும் 
இமறயியல் ப ருக்கடிகளில், "உண்மமயோன சமை எங்நக 
கோணை்ைடுகிறது?" என்கிற நகள்வி எழுகிறது. உதோேணமோக, 
சீே்திருத்தவோதிகள், சமையின் அமடயோளங்கமள மிகவும் 
கவனமோக வமேயறுத்து, "இது சமைக்கு பவளியில் இருக்கும் 
சமையின் பையே் அல்ல. இது கட்டிடத்தின் கட்டிடக்கமல அல்ல. 
முதலில் நதவனுமடய வோே்த்மதமயை் ைிேசங்கித்தல் 
இருக்கிறதோ இல்மலயோ என்ைமதை் ைற்றியது" என்றோே்கள். 
நதவனுமடய வோே்த்மதயின் சேியோன ைிேசங்கம் 
எங்கிரு ்தோலும், அங்நக ஒரு சமை இருக்கிறது. சமையின் 
கட்டமளகள், சடங்குகள் எங்கு சேியோக  ிே்வகிக்கை்ைடுகிறநதோ 
அங்கு சமை உள்ளது. ைி ்மதய மதிை்பைண்கள், குறிை்ைோக, 
சமையின் ஒழுக்கம் ஆகும் — ஒழுக்கத்தின் அமடயோளம் 
இல்லோமல் சமையில் ைேிசுத்தம் இருக்க முடியோது, இதனோல் 
சமையோனது அதன் ந ே்மம மற்றும் அமடயோளத்தின் 
அடிை்ைமடயில் சேணமட ்து விடும். 

Dr. ஆே். ஆல்ைே்ட் நமோஹ்லே், Jr. 

நதவனுமடய வோே்த்மதமயை் ைிேசங்கிை்ைதில் பதோடங்கி, கோணக்கூடிய 
உலகளோவிய சமையின் மூன்று ைோேம்ைேிய அமடயோளங்கமளை் ைோே்ை்நைோம். 

நதவனுமடய வோே்த்மதயின் உமடமம, விளக்கம், விண்ணை்ைம் அல்லது 
ைிேகடனம் ஆகியவற்றிற்கு ைிேத்நயக உேிமம பகோண்ட சமைநயோ அல்லது 
ைிேிநவோ இல்மல. சில சமைகள் மற்றும் ைிேிவுகள் நவதத்மத விளக்குவதற்கும் 
நைோதிை்ைதற்கும் தனி உேிமம இருை்ைதோகக் கூறுகின்றன. சிலே் மற்றவே்கமள விட 
நவதோகமத்மத சேியோகை் ைுேி ்து பகோள்கிற விநசஷ ஞோனம் தங்களுக்கு 
இருை்ைதோகக் கூறுகிறோே்கள். ஆனோல் எ ்த சமையும் வோே்த்மதயின் ைிேசங்கம் 
உட்ைட எ ்த அமடயோளங்கமளயும் சேியோக பவளிை்ைடுத்துவதில்மல. 
கோணக்கூடிய முழு சமைக்கும் நதவன் நவதோகமத்மதக் பகோடுத்திருக்கிறோே். நமலும், 
நவதோகமத்மதை் ைுேி ்துபகோள்ள உதவுவதற்கோக அவே் முழு சமைக்கும் தனது 
ைேிசுத்த ஆவிமயக் பகோடுத்தோே். 1 தீநமோத்நதயு 3:15, மற்றும் எைிபேயே் 4:11-13 மற்றும் 
6:4-6 நைோன்ற நவத ைகுதிகளில் இ ்த விஷயங்கமளக் கோண்கிநறோம். நமலும், 
மத்நதயு 28:20, 1 தீநமோத்நதயு 4:17, மற்றும் 2 தீநமோத்நதயு 2:15 மற்றும் 3:14-17 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ஆகியவற்றில்  ோம் கோண்கிறைடி, நதவனுமடய வோே்த்மதமயை் ைடிக்கவும், 
ைுேி ்துபகோள்ளவும், நைோதிக்கவும் நவதோகமம் அறிவுறுத்துகிறது. 

சமையின் இேண்டோவது அமடயோளம் ஞோனஸ் ோனம் மற்றும் கே்த்தருமடய 
ை ்தியின் சேியோன  ிே்வோகம் ஆகும். இ ்த சடங்குகள் முழுக்க முழுக்கத் 
கோணக்கூடிய சமைமயச் நசே் ்தமவ, அமவ ஒரு ைிேிவினருக்கு அல்லது 
இன்பனோரு ைிேிவினருக்கு மட்டுமோனதல்ல. 

நவதோகமத்தின்ைடி சடங்குகமள  ிே்வகிை்ைது கோணக்கூடிய சமையில் உள்ள 
ஒவ்பவோரு சமையின் ைோக்கியமும் பைோறுை்ைும் ஆகும். மத்நதயு 28:19 இல் 
ஞோனஸ் ோனம் பைறுவதற்கோன மகோ கட்டமளயிலும், 1 பகோேி ்தியே் 1:13-17 இல் 
ஞோனஸ் ோனம் ைற்றிய ைவுலின் நைோதமனயிலும் இமத  ோம் ைோே்க்கிநறோம். 
லுூக்கோ 22:15-20 இல் இநயசு கே்த்தருமடய ை ்திமய பதோடங்கி மவத்ததிலும்  ோம் 
கோண்கிநறோம், அங்கு நதவன் தனது உடன்ைடிக்மக தமலமமயின் கீழ் 
நசே்க்கை்ைட்ட அமனவரும், அவருமடய ேோஜ்யத்திலுள்ள அமனவரும் 
கே்த்தருமடய ை ்தியில் ைங்கு பைறலோம் என்று குறிை்ைிட்டோே். பைரும்ைோலோன 
ைுேோட்டஸ்டண்டு சமைகள் மற்ற சமைகள் மற்றும் ைிேிவுகளின் சடங்குகமள 
அங்கீகேிை்ைதற்கும் உறுதிை்ைடுத்துவதற்கும் இது நைோன்ற நவத ைகுதிகநள 
கோேணம். 

கோணக்கூடிய உலகளோவிய சமையின் மூன்றோவது ைோேம்ைேிய அமடயோளம், 
ஒழுங்கில்லோதவே்கமள பவளிநயற்றுதல் நைோன்ற முமறயோன சமை ஒழுக்கம் 
ஆகும். 

எ ்த கிறிஸ்தவனும் முமறயோன சமை ஒழுங்கு  டவடிக்மகமய, குறிை்ைோக 
ஒழுங்கு  டவடிக்மகயோல் சமைமய விட்டு பவளிநயற்றை்ைடுவமத 
விரும்ைுவதில்மல. இது பைரும்ைோலும் சமைகள் முமறயோன ஒழுங்கு 
 டவடிக்மகமயை் ையன்ைடுத்துவமதத் தவிே்க்க வழிவகுத்தது. மத்நதயு 13:24-30 இல் 
கோணை்ைடும் நகோதுமம மற்றும் கமளகளின் உவமமயில்  ோம் கோணக்கூடியது 
நைோல, சகிை்ைுத்தன்மமக்கு நவதோகம உத்தேவோதமும் உள்ளது. 

அை்ைடியிரு ்தும், ஒழுக்கத்திற்கு அதன் இடம் உண்டு. ஒரு  ைேின் ைோவம் 
மிகவும் பதோ ்தேவோக இருக்கும் ந ேங்கள் உள்ளன, — குறிை்ைோக அது சமைக்கும் 
அதன்  ற்பையருக்கும் களங்கத்மத விமளவிக்கும் நைோது அது 
ஒழுங்குைடுத்துதலின் மூலம் தீே்க்கை்ைட நவண்டும். இது நைோன்ற சமயங்களில், 
சமைமயை் ைோதுகோை்ைதும் தவறு பசய்தவமே மன ்திரும்ைுதலுக்கு துூண்டுவதும் 
ஒழுங்குைடுத்துதலின் ந ோக்கமோகும். மத்நதயு 16:19 மற்றும் 18:18, நயோவோன் 20:23 
மற்றும் தீத்து 3:10 நைோன்ற ைகுதிகளில் முமறயோன ஒழுக்கத்திற்கோன நவத 
ஆதோேங்கமளக் கோணலோம். நமலும் இது 1 பகோேி ்தியே் 5:1-13 நைோன்ற ைகுதிகளில் 
 மடமுமறயில் இருை்ைமதை் ைோே்க்கிநறோம். கோணக்கூடிய முழு சமையும் 
கிறிஸ்துவுக்கு பசோ ்தமோனதோகவும் பூமியில் அவமே 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

ைிேதி ிதித்துவை்ைடுத்துவதோகவும் இருக்கிற கோேணத்தோல், கோணக்கூடிய சமையின் 
ஒவ்பவோரு ைகுதியும் கிறிஸ்துவின் மக்கமளை் ைோதுகோை்ைதும் சமை ஒழுங்மக 
சேியோக  மடமுமறை்ைடுத்துவதன் மூலம் அவருக்கு பகோடுக்க நவண்டிய கனத்மத 
பகோடுை்ைதும் முக்கியம். 

சமையின் அமடயோளங்கமள இன்றும்  ோம் கருத்தில் பகோள்வது முக்கியம். 
கிறிஸ்துவின் தமலமமயின் கீழ் நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயில்  ம்முமடய 
சமைகள் கோணக்கூடிய உலகளோவிய சமையின் வேம்ைுக்குள் இருை்ைமத உறுதி 
பசய்ய அமவ  மக்கு உதவுகின்றன. சமையின் வஞ்சகே்கமளயும் எதிேிகமளயும் 
அமடயோளம் கோண அமவ உதவுகின்றன, இதனோல் கிறிஸ்தவே்கமள 
இதுநைோன்ற குழுக்களிடமிரு ்து விலகியிருக்க எச்சேிக்கலோம், நமலும் இ ்த 
பைோய்யோன குழுக்கள்  ம் நதவமனயும் அவருமடய சுவிநசஷத்மதயும் 
ைிேதி ிதித்துவை்ைடுத்தவில்மல என்ைமத உலகுக்கு அறிவிக்க முடியும்.  ோம் 
ஊழியத்தில் ஈடுைடும்நைோது, அமவகள் சமை ைிேிவுகளுக்கு அை்ைோல் நவமல 
பசய்ய  ம்மம ஊக்குவிக்க முடியும். கிறிஸ்துவின் சேேீம்  மது சமைகள் அல்லது 
சமைை்ைிேிவுகளுக்கு மட்டுமோனதல்ல, ஆனோல் உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துவின் 
சுவிநசஷம் அறிவிக்கை்ைடும் இடபமல்லோம் ைே ்திருக்கிறது என்ைமத  ோம் 
அங்கீகேிக்கும் நைோது,  ோம் கோணக்கூடிய சமையின் ஒரு ைகுதியோக இருக்கும் 
அமனவமேயும் அேவமணக்க ஊக்குவிக்கை்ைட முடியும். 

இை்நைோது  ோம் கோணக்கூடிய சமையின் உலகளோவிய தன்மமமயை் 
ைோே்த்திருக்கிநறோம், கோண முடியோத சமையும் உலகளோவியது தோன் என்ைதற்கோன 
சில வழிகமளை் ைோே்ை்நைோம். 

கோண முடியோத உலகளோவிய சகப 
கோண முடியோத சமைமயை் ைற்றிய  மது ைுேிதலுடன் கத்நதோலிக்கத்மதை் 

ைற்றிய  மது ைுேிதமல  ோம் இமணக்கும்நைோது, கோண முடியோத கத்நதோலிக்க 
சமைமய இேட்சிை்ைுக்கோக கிறிஸ்துவுடன் ஒன்றிமண ்திருக்கிற எல்லோ 
கோலத்திலும் இருக்கிற மக்கள் எை்று  ோம் இவ்வோறு வமேயறுக்கலோம்.  ோம் 
கூறியது நைோல், கோண முடியோத சமை கோணக்கூடிய சமையின் உட்ைிேிவோகும், 
எனநவ கண்ணுக்கு பதேியோத சமையில் உள்ள அமனவரும் கிறிஸ்துவின் 
தமலமமயின் கீழ் நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயில் இருக்கிறோே்கள் என்ைதும் 
உண்மம. ஆனோல் கோண முடியோத சமைமய நவறுைடுத்திக்கோட்டுவதற்கோக,  மது 
வமேயமறயோனது அது கோணக்கூடிய சமையிலிரு ்து எவ்வோறு நவறுைடுகிறது 
என்ைதில் மட்டுநம கவனம் பசலுத்துகிறது. 

கோண முடியோத சமையின் உலகளோவிய தன்மமமயை் ைற்றி சி ்திக்க ைல 
வழிகள் இரு ்தோலும்,  ோம் இேண்டில் மட்டுநம கவனம் பசலுத்துநவோம். முதலில், 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

கோண முடியோத சமை உலகளோவியது என்ைதற்கோன கோேணம் ஒநே ஒரு இேட்சகே் 
தோன் இருக்கிறோே் என்ைதோகும். இேண்டோவதோக, கோண முடியோத சமை 
உலகளோவியது என்ைதற்கோன கோேணம் அ ்த இேட்சகேிடம்  ம்மம 
வழி டத்தக்கூடிய ஒநே ஒரு உண்மமயோன மோே்க்கம் மட்டுநம உள்ளது என்ைதோகும். 
ஒநே ஒரு இேட்சகே் மட்டுநம இருக்கிறோே் என்ற கருத்மத முதலில் ைோே்ை்நைோம். 

ஒபர இரட்சகர் 
இநயசு கிறிஸ்து மட்டுநம மனிதகுலத்திற்கு இருக்கும் ஒநே இேட்சகே் என்று 

நவதம் பதளிவோக நைோதிக்கிறது. அவே் மட்டுநம  ம்மம இேட்சிை்ைதற்கு வல்லமம 
ைமடத்திரு ்தோே், மற்றும் அவே் ஒருவே்தோன்  ம்மம இேட்சிை்ைோே். 
அை்நைோஸ்தலருமடய  டைடிகள் 4:12 இல் நைதுரு வலியுறுத்தியமதை் நைோல: 

அவேோநலயன்றி நவபறோருவேோலும் இேட்சிை்ைு இல்மல;  ோம் 
இேட்சிக்கை்ைடும்ைடிக்கு வோனத்தின் கீபழங்கும், 
மனுஷே்களுக்குள்நள அவருமடய  ோமநமயல்லோமல் 
நவபறோரு  ோமம் கட்டமளயிடை்ைடவும் இல்மல 
(அை்நைோஸ்தலருமடய  டைடிகள் 4:12). 

இநயசு கிறிஸ்து எை்நைோதும் மனிதே்களுக்கோக இருக்கிற ஒநே இேட்சகே் 
ஆவோே். இ ்த வோே்த்மதகமள நயோவோன் 14:6 இல் நைசியநைோது,  ம்முமடய கே்த்தே் 
தோநம இ ்த உண்மமமய அறிவித்தோே்: 

 ோநன வழியும் சத்தியமும் ஜவீனுமோயிருக்கிநறன். 
என்னோநலயல்லோமல் ஒருவனும் ைிதோவினிடத்தில் வேோன் 
(நயோவோன் 14:6) 

ஏன் இநயசு ஒருவேோல் மட்டுநம  ம்மம இேட்சிக்க முடியும்? 
இேட்சகே் பூேணமோன மனிதேோகவும், பூேணமோன நதவனோகவும் 
இருக்க நவண்டும், நமலும் இநயசு  ம் இடத்தில்  ிற்ைதற்கும், 
 மக்கோக ைலியோவதற்கும்,  மக்கு மோற்றோக இருக்கவும், ஒரு 
பூேணமோன மனிதேோக இருக்கவும் நவண்டும். அ ்த ைோத்திேத்மத 
இநயசுவோல் மட்டுநம  ிமறநவற்ற முடியும். நமலும்,  ிச்சயமோக, 
நதவன் தோவதீின் சிங்கத்மத நதவனுமடய நமசியோவோகவும் 
அைிநஷகம் பசய்யை்ைட்டவேோகவும்  ியமித்தநைோது, மீட்ைின் 
வேலோற்றிற்கோக இது ஆயத்தமோக்கை்ைட்டது. தோவதீுக்குை் ைிறகு 
வேை்நைோகும் பைேிய ேோஜோ இநயசு ஆவோே், இநயசு இ ்த 
அலுவமல வகிக்கிறோே், ஆகநவ முழு ைமழய ஏற்ைோடும் 
இநயசுவின் வருமகக்கு  ம்மம தயோே்ைடுத்துகிறது. ஆகநவ, 
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தனது ஜனங்கமள ைோவத்திலிரு ்து முற்றிலும் 
இேட்சிை்ைதற்கோன தகுதி இநயசுவுக்கு மட்டுநம இருக்கிறது. 

Dr. ஜோன் எம். ஃைிநேம் 

இநயசு ைிேஸ்ைிட்நடேியன் சமைக்கும் ைோை்டிஸ்டு சமைக்கும் ஆங்கிலிகன் 
சமைக்கும் பமத்தடிஸ்டு சமைக்கும் லுத்தேன் சமைக்கும் நேோமன் கத்நதோலிக்க 
சமைக்கும் கிழக்கத்திய ைோேம்ைேிய சமைக்கும் மற்றும் கோணக்கூடிய சமையின் 
ஒவ்பவோரு சமைை் ைிேிவினருக்கும் மீட்ைே் ஆவோே். ஒநே ஒரு கோண முடியோத சமை 
மட்டுநம உள்ளது, ஏபனன்றோல் இேட்சிக்கை்ைட்ட அமனவரும் ஒநே 
கிறிஸ்துநவோடும் ஒநே இேட்சகநேோடும் ஒன்றிமணக்கை்ைட்டுள்ளனே். அவே்தோன் 
 ம் ஒருமமை்ைோட்டின் ஆதோேமோக இருக்கிறோே். அவநே ைிேிக்கை்ைடோதவேோமகயோல், 
 ோமும் அை்ைடித்தோன் இருக்கிநறோம். 

கோண முடியோத சமை உலகளோவியது என்ற உண்மமயுடன் பதோடே்ைுமடய 
இேண்டோவது கருத்து என்னபவன்றோல், ஒநே ஒரு உண்மமயோன மோே்க்கம் மட்டுநம 
கிறிஸ்துவிடம்  ம்மம வழி டத்த முடியும் எை்பதோகும். 

ஒரு மதம் 
கிறிஸ்தவம் என்ைது முதன்மமயோக இேட்சிை்ைின் ஒரு அமமை்ைு அல்ல, 

மோறோக நதவனுடனோன ஒரு உடன்ைடிக்மக உறவு என்ைமத உணே் ்து பகோள்வது 
அவசியம். அதோவது, மற்ற மதங்கமளை் நைோலல்லோமல், கிறிஸ்தவம் 
அடிை்ைமடயில் இேட்சிை்மைை் பைறுவதற்கோன ஒரு வழிமுமற அல்ல. மோறோக, இது 
நதவனுக்கும் அவருமடய ஜனங்களுக்கும் இமடயிலோன உறவோகும். ஆம், 
நதவநனோடு சேியோன உறவில்  ம்மம ஈடுைடுத்துவதற்கோன ஒரு வழிமுமறயோக 
விசுவோசம் முக்கியமோனதோக இருக்கிறது. ஆனோல் பைேிய நகள்வி 
என்னபவன்றோல்:  ீங்கள் நதவனின் முன்  ிற்கும்நைோது உங்கள் அமடயோளம் 
என்ன?  ீங்கள் நதவனுமடய ேோஜ்யத்தில் உண்மமயுள்ள குடிமகனோ? நதவன் 
உங்கமளை் ைோே்க்கும்நைோது, கிறிஸ்துவின் உடன்ைடிக்மக இேத்தத்தில் 
மமற ்திருக்கும் ஒருவமே அவே் ைோே்க்கிறோேோ? அல்லது  ீங்கள் அவருமடய 
எதிேிகளின் ேோஜ்யத்தின் குடிமகனோ?  ீங்கள் உங்கள் பசோ ்த தகுதியின் 
அடிை்ைமடயில் நதவனுக்கு முன்ைோக  ிற்கிறீே்களோ, அை்ைடியோனோல் உங்கள் 
ைோவத்திற்கோன கியர த்யத யோே் பசலுத்த நவண்டும்? 

வருத்தை்ைடும் விதமோக, தவறோன மதங்களில் உள்ளவே்கள் எதிேி 
ேோஜ்யங்களின் உறுை்ைினே்கள் ஆவோே்கள். அவே்கள் நதவனுமடய உடன்ைடிக்மக 
ஜனங்களில் உட்ைடவில்மல, ஆகநவ அவே்கள் கிறிஸ்துவுக்கு பசோ ்தமோனவே்கள் 
அல்ல. இேட்சகேிடம் பசல்ல கிறிஸ்தவ மதம் மட்டுநம  மக்கு வோய்ை்ைளிக்கிறது. 
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இதனோல்தோன் நவதோகம கிறிஸ்தவம் அ ்த மக்கள் அல்லது மதங்கள்  ல்ல 
ந ோக்கங்கமளக் பகோண்டதோகத் நதோன்றினோலும், மற்ற மதங்களின் மூலம் மக்கள் 
இேட்சிக்கை்ைட முடியும் என்ைமத மறுக்கிறது. 

 மக்குத் பதேி ்தைடி, கிறிஸ்தவமல்லோத ைல மதங்கள் உள்ளன, 
அமவ சில ந ேங்களில் "உலகின் பைேிய மதங்கள்" என்று 
அமழக்கை்ைடுகின்றன, ஏபனனில் அவற்மற அதிக மக்கள் 
ைின்ைற்றுகிற கோேணத்தினோலும் அமவகளின் பசல்வோக்கின் 
கோேணத்தினோலும் அவ்வோறு அமழக்கை்ைடுகின்றன. 
கிறிஸ்தவே் அல்லோத ஒரு  ைே், ஆனோல் அவே் உலகின் மற்ற 
பைேிய மதங்களில் ஒன்றில் உண்மமயோக ஈடுைடுகிறோே், அதில் 
அவே் உண்மமயுள்ளவேோக இருக்கிறோே், அ ்த குறிை்ைிட்ட 
மதத்தின் நகோட்ைோடுகள் மற்றும்  மடமுமறகமளை் 
ைின்ைற்றுைவேோக இரு ்து  மடமுமறயில், அவே் கிறிஸ்துமவ 
ஏற்றுக்பகோள்ளோமல் இருக்கிறோே் அவே் ைேநலோகம் பசல்வோேோ — 
ஒருநவமள அவே் கிறிஸ்துமவை் ைற்றி நகள்விை்ைட்டிருக்கக் கூட 
மோட்டோே். இ ்த நகள்வி அடிக்கடி நகட்கை்ைடுகிறது. நவதம் 
அமதக்குறித்து பதளிவோக இருக்கிறது. நயோவோன் 14:6 இல், இ ்த 
குறிை்ைிட்ட சூழ் ிமலமயக் மகயோள்வதில் இநயசு பதளிவோக 
இரு ்தோே். அவே் தன்மனை் ைற்றி, “ ோநன வழி;  ோநன சத்தியம்; 
 ோநன ஜவீன்" என்றோே். அது நைோதுமோன அளவு பதளிவோக 
இல்மல என்றோல், "என்னோநலயன்றி ைிதோவிடம் ஒருவனும் 
வேமோட்டோன்" என்று அவே் நமலும் கூறுகிறோே். 

Dr. படோனோல்ட் எஸ். விட்னி 

நதவனுமடய பைோதுவோன கிருமையின் கோேணமோக மக்கள் 
எ ்த மதத்மதை் ைின்ைற்றினோலும் அவே்கள் வோழ்க்மகயில் 
எல்லோ வமகயோன  ன்மமகளும் இருக்கிறமதை் ைோே்க்கிநறோம். 
ஆனோல் மக்களின் வோழ்வில் பைரும் தீமமகள் இருை்ைமதயும் 
 ோம் கோண்கிநறோம், நதவனுமடய ைேிசுத்தத்மதயும் மனிதே்கள் 
ைோவத்தோல் வழ்ீ ்த  ிமலமயயும்  ோம் உணே் ்தோல், நதவனுக்கு 
முன்ைோக வருவதற்கும் அவருடன் உறவு பகோள்வதற்கும் 
பவறுமநன ப றிமுமற  டத்மத மட்டும் நைோதோது என்ைமத 
உணே முடியும்.  ம்முமடய ைோவ  ிமலயில் நதவனுக்குை் 
ைிேியமோன எமதயும்  ோம் ஒருநைோதும் பசய்ய முடியோது. ஆகநவ 
 மக்கு மத  மடமுமற மட்டுமல்ல, ஒரு மீட்ைரும் இேட்சகரும் 
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நதமவ. நதவனுடன் மண்ீடும் உறமவ ஏற்ைடுத்த அ ்த வழிமய 
 மக்கு வழங்கியவே் இநயசு மட்டுநம. 

Dr. நக. எேிக் நதோநனஸ் 

 ோம் பசோன்னது நைோல், கோண முடியோத சமையில் வோழும் உறுை்ைினே்கள் 
பைோதுவோக கோணக்கூடிய சமைக்குள் அடங்குவே். இ ்த கோேணத்திற்கோக, ைல 
இமறயியலோளே்கள் கோணக்கூடிய சமைக்கு பவளிநய இருை்ைவே்களுக்கு 
இேட்சிை்ைு பைோதுவோக சோத்தியமில்மல என்று கூறியுள்ளனே். அதோவது, ஒரு  ைே் 
கோணக்கூடிய சமையின் ஒரு அங்கமோக இல்லோவிட்டோல், அ ்த  ைே் இேட்சிக்கை்ைட 
சோதோேணமோக வோய்ை்ைு இல்மல. 

கி. ைி. 200 முதல் 258 வமே வோழ் ்த ஆேம்ைகோல சமை ைிதோவோன மசை்ேியன், 
ஆன் த யூனிட்டி ஆை் த சே்ச் என்கிற தனது கட்டுமேயில் இவ்வோறு எழுதினோே்: 

சமையிலிரு ்து ைிேி ்து ஒரு கள்ள சமையிடம் நசே் ்தவன், 
சமையின் வோக்குத்தத்தங்களிலிரு ்து ைிேிக்கை்ைடுகிறோன்; 
கிறிஸ்துவின் சமைமய விலக்குகிறவன் கிறிஸ்துவின் 
பவகுமதிகமள அமடய முடியோது. அவன் ஒரு அ ் ியன்; அவன் 
ஒரு அவதுூறு உண்டோக்குகிறவன்; அவன் ஒரு எதிேி. அவனுக்கு 
நதவன் தகை்ைனோக இருக்க முடியோது, அவனுக்கு சமையும் 
தோயோக இருக்க முடியோது. 

இங்நக, மசை்ேியன் கோணக்கூடிய சமைமய விட்டு பவளிநயறியவே்களுக்கு 
எதிேோக வோதிட்டோே்.  ீங்களும் கோணக்கூடிய சமையின் ஒரு அங்கமோக 
இல்லோவிட்டோல் கிறிஸ்துவின் பவகுமதிகமளை் பைற  ீங்கள் கோண முடியோத 
சமைக்குள் நுமழய முடியோது என்ைநத அவேது கருத்து. இ ்த வோதம் கோணக்கூடிய 
சமை நதவனுடன் உடன்ைடிக்மகயில் இருை்ைமதை் ைற்றி  ோம் கூறியநதோடு 
ஒத்துை்நைோகிறது. 

இேட்சிை்ைு என்ைது நதவனுமடய உடன்ைடிக்மகயின் ஆசீே்வோதம் என்ைநத 
உண்மம. எநேமியோ 31:31-34, லுூக்கோ 1:69-75, நேோமே் 11:27, எைிபேயே் 7:22-25 மற்றும் ைல 
இடங்களில் இமத  ோம் ைோே்க்கிநறோம். ஒரு உதோேணத்திற்கோக, அவே் கே்த்தருமடய 
ை ்திமய ஆேம்ைித்த நைோது லுூக்கோ 22:20 இல் இநயசு கூறிய வோே்த்மதகமளக் 
கவனியுங்கள்: 

இ ்தை் ைோத்திேம் உங்களுக்கோகச் சி ்தை்ைடுகிற என்னுமடய 
இேத்தத்தினோலோகிய ைுதிய உடன்ைடிக்மகயோயிருக்கிறது 
(லுூக்கோ 22:20). 
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ைோே்மவயிடவும். 

மகதுபசய்யை்ைட்ட இேவில், இநயசு  ம் ைோவங்களுக்கோக ைேிகோேமோக சி ்தும் 
இேத்தம் உடன்ைடிக்மகயோக இருக்கும் என்று கூறினோே். நவறு வோே்த்மதகளில் 
கூறுவதோனோல், கிறிஸ்துவின் இேத்தத்தினோலோன இேட்சிை்ைு அவருமடய 
உடன்ைடிக்மகயின் மூலம் மட்டுநம வருகிறது. 

நதவனுமடய உடன்ைடிக்மக கோணக்கூடிய சமையுடன் பசய்யை்ைட்டதோல், 
இேட்சிை்ைு பைோதுவோக கோணக்கூடிய சமையின் மூலநம வருகிறது. கோணக்கூடிய 
சமைக்குள் இருக்கிற மக்கள் விசுவோசத்தின் மூலம் இேட்சிை்ைுக்குள் வரும்நைோது 
அல்லது சுவிநசஷத்தின் மூலம் மக்கள் மன ்திரும்ைி கோணக்கூடிய சமைக்கு 
வரும்நைோது இது  ிகழ்கிறது.  ிச்சயமோக, சில ந ேங்களில் மக்கள் சமையுடனோன 
எ ்த வித பதோடே்ைுமின்றிநய இேட்சிக்கைடுகிறோே்கள். ஆனோல் இது  ிகழும்நைோது, 
வழக்கத்திற்கு மோறோன — அதோவது அசோதோேணமோன ஒன்று  மடபைறுகிறது 
என்ைமத அங்கீகேிை்ைது முக்கியம். 

கோண முடியோத சமை உலகளோவியது என்ைதோல், நதவனுமடய 
உடன்ைடிக்மகக்கு உண்மமயோயிருை்ைவே்கள் மட்டுநம இேட்சிக்கை்ைட முடியும். மற்ற 
மதங்களில் உள்ள மக்கள் தங்கள் பசோ ்த மதங்களின் தேத்தின் அடிை்ைமடயில் 
 ல்லவே்களோக இருை்ைதன் மூலம் ைேநலோகத்திற்குச் பசல்வோே்கள் என்ற 
 ம்ைிக்மக இல்மல.  ோம் சுவிநசஷம் உமேத்நத ஆக நவண்டும். ஒநே இேட்சகமேை் 
ைற்றி  ோம் மக்களுக்குச் பசோல்ல நவண்டும்.  ோம் அவே்கமள நதவனின் 
பூமிக்குேிய ேோஜ்யமோகிய ஒநே உடன்ைடிக்மக சமூகத்திற்குள் பகோண்டுவே 
நவண்டும், அதன் கே்த்தே் மற்றும் ேோஜோமவ ந சிக்கவும் அவருக்கு கீழ்ை்ைடியவும் 
அவே்களுக்கு நைோதிக்க நவண்டும். கோண முடியோத சமையின் உலகளோவிய 
தன்மம இேட்சிக்கை்ைட்ட  ம் அமனவருக்கும் ஒரு பைேிய ஊக்கமோகும் — இது 
கிறிஸ்துவில்  ம் ஒற்றுமமயோகும். ஆனோல் இன்னும் கிறிஸ்துவிடம் வேோத 
அமனவருக்கும் இது ஒரு ையங்கேமோன எச்சேிக்மகயோகும். 

சமைமயை் ைற்றிய  ம் ைோடத்தில், சமையின் பதய்வகீ ஒை்ைுதமலை் ைற்றிை் 
ைோே்த்நதோம், சமை ைேிசுத்தமோனது மற்றும் உலகளோவியது என்ைமத  ோம் 
ைோே்த்நதோம். இ ்த கட்டத்தில்,  ம் கமடசி முக்கிய தமலை்போை சமை 
ைேிசுத்தவோன்களின் ஐக்கியம் என்பயதப் ைோே்க்க  ோம் தயோேோக இருக்கிநறோம். 

ஐக்கியம் 
"ைேிசுத்த" என்ற வோே்த்மதமயை் ைற்றிய  ம் கல ்துமேயோடலில், 

ைேிசுத்தவோன்கள் என்ற பசோல் கோணக்கூடிய சமையில் உள்ள அமனவமேயும் 
பைோதுவோக குறிக்கிறது, நமலும் கோண முடியோத சமையில் உள்ள அமனவமேயும் 
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ஒரு விநசஷித்த விதத்தில் குறிக்கிறது எை்று நோம் போர்த்யதோம். ஆகநவ, 
ைேிசுத்தவோன்களின் ஐக்கியத்மதை் ைற்றி  ோம் விவோதிக்கும்நைோது,  ோம் இன்னும் 
ஆேோயோத ஐக்கியம் என்கிற ைதத்தின் மதீு  ம் கவனத்மத பசலுத்துநவோம். 

அை்நைோஸ்தல விசுவோசை் ைிேமோணத்தின் ைண்மடய கிநேக்க ைதிை்ைுகளில், 
ஐக்கியம் என்ைமதக் குறிக்கும் பசோல் பகோயிநனோனியோ (κοινωνία) ஆகும். 
சமையின் உறுை்ைினே்களுக்கிமடயில், குறிை்ைோக நதவநனோடு அவே்கள் 
இமண ்திருை்ைதன் மூலம் இருக்கும் கூட்டுறமவக் குறிக்க நவதம் பைோதுவோக 
இ ்த வோே்த்மதமயை் ையன்ைடுத்துகிறது. அை்நைோஸ்தலருமடய  டைடிகள் 2:42, 2 
பகோேி ்தியே் 13:14 மற்றும் 1 நயோவோன் 1:3 நைோன்ற நவத ைகுதிகளில் இமத  ோம் 
ைோே்க்கிநறோம். 

பைரும்ைோலும் பைோருட்கள் மற்றும் ைணம் நைோன்றவற்மற 
ைகிே் ்தளித்தமலக் குறிை்ைதற்கு ைுதிய ஏற்ைோடு பகோயிநனோனியோ (κοινωνία) 
என்கிற வோே்த்மதமயை் ையன்ைடுத்துகிறது. நேோமே் 15:16, 2 பகோேி ்தியே் 9:13, மற்றும் 
எைிபேயே் 13:16 ஆகிய நவத ைகுதிகளில் இமத  ோம் ைோே்க்கிநறோம். சுவிநசஷத்மதை் 
ைேை்ைுவமத விவேிக்கவும் இது ையன்ைடுத்தை்ைடுகிறது — முதன்மமயோக இது 
சுவிநசஷம் உமேத்தல் ஊழியத்தில் சுவிநசஷம் ைேை்ைுவமத அல்ல, ஆனோல் 
ைிலிை்ைியே் 1:5 மற்றும் ைிநலநமோன் வசனம் 6 இல் உள்ளமதை் நைோல சமைக்குள் 
ைேஸ்ைே வழியில் சுவிநசஷம் ைகிே்வமதக் குறிக்கிறது. 

இ ்த கருத்துகளுக்கு ஏற்ை, விசுவோச அறிக்மகயில் உள்ள "ஐக்கியம்" என்ற 
வோே்த்மத ைோேம்ைேியமோக சமை உறுை்ைினே்களுக்கிமடநயயோன கூட்டுறமவக் 
குறிக்கவும்,  ம் பைோருட்கமள மற்றவே்களுக்கு ைகிே் ்து பகோடுை்ைமத 
குறிை்ைதற்கும் மற்றும்  ம்முடன் ைகிே் ்துபகோள்ைவே்கள் மதீு  ோம் 
சோே் ்திருை்ைமதக் குறிை்ைதற்கும் இது ையன்ைடுத்தை்ைட்டது. 

ைேிசுத்தவோன்களின் ஐக்கியத்மதை் ைற்றி  ோம் ஆேோயும்நைோது, இை்நைோது 
பதேி ்திருக்க நவண்டிய ஒரு வித்தியோசத்மதச் சுற்றி  ம்முமடய விவோதத்மத 
அமமை்நைோம். முதலில், கோணக்கூடிய சமைக்குள் இருக்கும் ஐக்கியத்மதை் 
ைோே்ை்நைோம். இேண்டோவது, கோண முடியோத சமைக்குள் இருக்கும் ஐக்கியத்மதை் 
ைற்றி ைோே்ை்நைோம். கோணக்கூடிய சமையில் இருக்கிற ைேிசுத்தவோன்களின் 
ஐக்கியத்மதை் ைற்றி முதலில் ைோே்க்கலோம். 

கோணக்கூடிய சகப 
கோணக்கூடிய சமையில் உள்ள ஐக்கியத்திற்கு ைல அம்சங்கள் இரு ்தோலும், 

 ோம் மூன்றில் மட்டுநம கவனம் பசலுத்துநவோம்: முதலில், கிருமையின் 
உைோயங்கள்; இேண்டோவது, ஆவிக்குேிய வேங்கள்; மற்றும் மூன்றோவது 
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சம்ைத்துக்கள் அல்லது பைோருட்கள். கிருமையின் உைோயங்கமளை் ைற்றி முதலில் 
ைோே்ை்நைோம். 

கிருகபயின் உபோயங்கள் 
கிருமையின் உைோயங்கள் என்ைமவ நதவன் பைோதுவோக மக்களுக்கு 

கிருமைமய அளிக்க ையன்ைடுத்தும் கருவிகள் அல்லது வழிமுமறகள் ஆகும். 
பமத்தடிஸ்ட் சமையின்  ிறுவனே்களில் ஒருவேோன ஜோன் பவஸ்லி, ைல கிறிஸ்தவ 
மேைுகளின்  ம்ைிக்மககமள ைிேதிைலிக்கும் விதத்தில் கிருமையின் 
உைோயங்கமள விவேித்தோே். மல்கியோ 3:7 இன் அடிை்ைமடயில் அவே் தனது ைிேசங்க 
எண் 16 இல் எழுதியமதக் கவனியுங்கள்: 

"கிருமையின் உைோயங்கள்" என்ைதன் மூலம்  ோன் ைுேி ்து 
பகோள்வது என்னபவன்றோல், பவளிை்ைுற அமடயோளங்கள், 
வோே்த்மதகள் அல்லது பசயல்கள் இ ்த ந ோக்கத்திற்கோக 
 ியமிக்கை்ைட்ட சோதோேண ைோமதகளோக இருக்கும்ைடி நதவனோல் 
 ியமிக்கை்ைடுகின்றன, இதன் மூலம் அவே் மனிதே்களுக்கு 
தடுக்ககூடிய,  ீதிமோனோக்கக்கூடிய அல்லது 
ைேிசுத்தை்ைடுத்துக்கூடிய கிருமைமய அளிக்கிறோே். 

 ீங்கள் வ ்த ைோேம்ைேியத்மதை் பைோறுத்து, "அமவகள் எை்ைடி 
பசயல்ைடுகின்றன?" என்ைமத  ோன் நகட்கும்நைோது, 
கிருமையின் உைோயங்கமள சிலே் ஆவிக்குேிய ஒழுக்கங்கள் 
அல்லது ையைக்தியின் பசயல்கள் என்று குறிை்ைிடுகிறோே்கள். 
 ோன் எை்நைோதும் பசோல்ல விரும்ைும் விஷயம் என்னபவன்றோல், 
“அவே்கள் கிேிமய பசய்ய மோட்டோே்கள். நதவன் தோன் கிேிமய 
பசய்கிறோே்; நதவனின் கிருமைநய கிேிமய பசய்கிறது." ஆனோல், 
கிருமையின் உைோயங்கள் அ ்த கிருமைமயை் பைறவும் 
பசயலோக்கவும்  மக்கு வோய்ை்ைுகமள வழங்குகின்றன. 
அமவகள்  ம் வோழ்வில் கிேிமய பசய்யும் நதவ கிருமையில் 
கவனம் பசலுத்த ந ேத்மதயும் இடத்மதயும் உருவோக்குகின்றன. 
அமவகள் குழோய்களோக இருை்ைதோக  ோன்  ிமனக்க 
விரும்ைுகிநறன்.  ம் குழோமய தண்ணரீுடன் கலக்க 
விரும்ைுவதில்மல. இது  ோம் பைற விரும்ைும் ஜவீ தண்ணே்ீ 
ஆகும். ஆனோல் அ ்த  ீமே  ம்மிடம் பகோண்டு வே உதவுவது 
குழோய்கள் தோன். அதனோல் அ ்த  ீமே  ோம் குடிக்க முடியும், 
கிருமையின் உைோயங்கள் ஜவீத் தண்ணமீேக் குடிக்க  மக்கு 
உதவுகின்றன. 
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Dr. ஸ்டீவ் ஹோே்ை்ைே் 

 மடமுமறயில் பசோல்வதோனோல், நதவன்  மக்கு கிருமைமயை் அளிக்கை் 
ையன்ைடுத்தும் ைல உைோயங்கள் உள்ளன, இதில் துன்ைம் மற்றும் ைோடுகள், 
விசுவோசம், அன்ைு மற்றும் ஐக்கியம் நைோன்றமவ அடங்கும். ஆனோல் 
ைோேம்ைேியமோக, இமறயியலோளே்கள் குறிை்ைோக மூன்று குறிை்ைிட்ட கிருமையின் 
உைோயங்களோை நதவனின் வோே்த்மத, ஞோனஸ் ோனம் மற்றும் கே்த்தருமடய ை ்தி 
நைோன்ற சடங்குகளிலும் ைிேோே்த்தமன ிலும் கவனம் பசலுத்துகின்றனே். இ ்த 
மூன்று கிருமை ிை் உைோயங்களும் அதன் விசுவோசிகள் மற்றும் அவிசுவோசிகள் 
உட்ைட ஒட்டுபமோத்தமோக கோணக்கூடிய சமைக்கு பசோ ்தமோனமவ. 

கிறிஸ்தவ நைோதமனயின் ைோேம்ைேிய ைுேோட்டஸ்டண்டு சமைகளின் 
சுருக்கமோன பவஸ்ட்மின்ஸ்டே் ஷோே்ட்டே் நகட்டகிஷம், அதன் நகள்வி ைதில் எண் 
88 இல் கிருமையின் உைோங்கமள விவேிக்கிறது: 

நகள்வி: கிறிஸ்துவினுமடய மீட்ைின்  ன்மமகமள  மக்குத் 
தரும் பவளிை்ைுற உைோயங்கள் எமவ? 

ைதில்: அவருமடய சடங்கு கட்டமளகள், குறிை்ைோக அவருமடய 
வோே்த்மத, சடங்குகள் மற்றும் ைிேோத்தமன நைோன்றமவ 
கிறிஸ்து  மக்கு மீட்ைின்  ன்மமகமளத் தரும் பவளிை்ைுற 
மற்றும் சோதோேண உைோயங்கள் ஆகும்; இமவ அமனத்தும் 
இேட்சிை்ைிற்கோக பதேி ்பதடுக்கை்ைட்டவே்களுக்கு 
ையனுள்ளமவயோக மோற்றை்ைடுகின்றன. 

நேோமே் 10:14, 1 பகோேி ்தியே் 10:17 மற்றும் 1 நைதுரு 3:12, 21 நைோன்ற இடங்களில் 
இ ்த கிருமையினுமடய உைோயங்களின்  ன்மமகமளை் ைற்றி நவதம் நைசுகிறது. 

மீட்ைின்  ன்மமகள் இேட்சிக்கை்ைட்டவே்களுக்கு மட்டுநம, அதோவது கோண 
முடியோத சமைக்கு மட்டுநம இரு ்தோலும், சமை சடங்கு கட்டமளகள் கோணக்கூடிய 
சமைக்கோனதோகும். கோண முடியோத சமை கண்ணுக்குத் பதேியோததோக உள்ளது. 
அதில் யோே் இருக்கிறோே்கள் என்ைது  மக்குத் பதேியோது. இது எ ்த ஆேோதமன 
கூட்டங்கமளயும்  டத்துவதில்மல. அதற்கு பசோ ்தமோக ஊழியக்கோே்கள் இல்மல. 
அதற்கு பசோ ்தமோக சமை அேசோங்கமும் இல்மல. அமவகள் கோணக்கூடிய 
சமைக்கு மட்டுநம  ியமிக்கை்ைட்டுள்ளன. அதுநைோலநவ,  ம்முமடய எல்லோ 
கிருமையின் உைோயங்களோன —  மது ைிேசங்கம், ஞோனஸ் ோனம், கே்த்தருமடய 
ை ்திமய ஆசேித்தல்கள் மற்றும் ைிேோத்தமனகள் — நைோன்றமவ மற்றவே்களோல் 
கவனிக்கை்ைடலோம். அவே்கள் கோணை்ைடக்கூடியமவ. அமவ கோணக்கூடிய சமை 
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பைோதுவோகை் ைகிே் ்து பகோள்ளும் கோேியங்கள் ஆகும், எனநவ அமவ 
கோணக்கூடிய சமையின் ஐக்கியத்தின் ஒரு ைகுதியோகும். 

கிருமையின் உைோயங்கள் எை்நைோதுநம முக்கியமோன சமை சடங்கு 
கட்டமளகளோக இரு ்திருக்கின்றன, இமவகள் மூலம் நதவன் பைோதுவோக 
மீட்ைின் ஆசீே்வோதங்கமள  ம் வோழ்வில் தருகிறோே், நமலும்  ோம் அவற்மற 
முழுமமயோகை் ையன்ைடுத்திக் பகோள்ள நவண்டும். இேட்சிக்கும் சுவிநசஷத்மத 
 ோம் ைிேசங்கிக்க நவண்டும், நமலும் ஞோனத்மதயும் முதிே்ச்சிமயயும் தரும் 
வோே்த்மதமய நைோதிக்க நவண்டும். சுவிநசஷத்மத கோணக்கூடிய விதத்தில் 
வழங்கும் சடங்குகமள  ோம் ஆசேிக்க நவண்டும் மற்றும் நதவனின் 
உடன்ைடிக்மகயில்  ம்மம முத்திமேயிட நவண்டும். நமலும் நதவனுமடய 
கிருமைக்கோகவும், மன்னிை்ைுக்கோகவும், மனமோற்றங்கள் மற்றும் முதிே்ச்சிக்கோகவும், 
ைோவத்மத எதிே்ை்ைதற்கும், தீமமயிலிரு ்து ைோதுகோக்கை்ைடவும்,  ம்முமடய 
நதமவகோலத்தில் விடுதமலக்கோகவும் பஜைிக்க நவண்டும். இ ்த எல்லோ 
வழிகளிலும் மற்றும் அதற்கு நமலும், கிருமையின் உைோயங்கள் கோணக்கூடிய 
சமையின் மதிை்ைுமிக்க ஊழியங்கள் ஆகும். 

கிருமையின் உைோயங்கமளத் தவிே, கோணக்கூடிய சமை பைோதுவோக 
ஆவிக்குேிய வேங்கமளயும் பகோண்டுள்ளது. 

ஆவிக்குரிய வரங்கள் 
இை்நைோது, ஆவிக்குேிய வேங்கள் முழு சமைக்கும் பசோ ்தமோனது என்று  ோம் 

கூறும்நைோது, கோணக்கூடிய சமையில் உள்ள அமனவருக்குள்ளும் ைேிசுத்த 
ஆவியோனவே் வோசம் பசய்கிறோே் என்று  ோம் கூறவில்மல. அவே்கள் 
அமனவேிலும் ைேிசுத்த ஆவியோனவே் வோசம் பசய்வது இல்மல. 
விசுவோசிகளுக்குள் மட்டுநம ைேிசுத்த ஆவியோனவே் வோசம் பசய்கிறோே். அை்ைடிநய, 
ைேிசுத்த ஆவியோனவே் கோணக்கூடிய சமைமய கட்டிபயழுை்ைும் ந ோக்கத்திற்கோக 
அமனத்து ஆவிக்குேிய வேங்கமளயும் ையன்ைடுத்துகிறோே். இதன் அே்த்தம் 
என்னபவன்றோல், சிலருக்கு, இது அவே்களின் ைேிசுத்தத்மத அதிகேிக்கிறது 
மற்றும் முதிே்ச்சிமய ந ோக்கி வளேச் பசய்கிறது. மற்றவே்களுக்கு, அவே்கமள 
முதலில் விசுவோசத்திற்குள் பகோண்டு வருகிறது. ஆனோல் எல்லோ 
ச ்தே்ை்ைங்களிலும், கோணக்கூடிய சமையில் உள்ள அமனவரும் ஆவிக்குேிய 
வேங்களோல் ையன்பைறுகிறோே்கள், நமலும் அமவகளில் ைங்பகடுக்கவும் ஓேளவு 
அனுமதிக்கை்ைடுகிறோே்கள். இதன் கோேணமோக, ஆவிக்குேிய வேங்கள் முழு 
கோணக்கூடிய சமையோலும் ைகிேை்ைடுகின்றன என்று பசோல்வது சேியோனது. 

ஆவிக்குேிய வேங்கள் முழு கோணக்கூடிய சமையோலும் ைகிேை்ைடுகின்றன 
என்ைது ைல வழிகளில்  ிரூைிக்கை்ைடுகிறது. முதலில், அமவ பைோது 
ஆேோதமனகளில் ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்றன. இமத  ோம் 1 பகோேி ்தியே் 14:13-26 இல் 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

பவளிை்ைமடயோகக் கோண்கிநறோம். இேண்டோவதோக, முழு சமைமயயும் 
கட்டிபயழுை்ை வேங்கள் வழங்கை்ைடுகின்றன. இமத  ோம் 1 பகோேி ்தியே் 12:4-7 
மற்றும் எநைசியே் 4:3-13 நைோன்ற இடங்களில் ைோே்க்கிநறோம். மூன்றோவதோக, 1 
பகோேி ்தியே் 14:21, 22 இல்  ோம் வோசிை்ைது நைோல, சமையில் உள்ள 
அவிசுவோசிகளுக்குக் கூட அ ் ிய ைோமஷகள் ஒரு அமடயோளம் என்று ைவுல் 
குறிை்ைிட்டோே்.  ோன்கோவது, சமையில் உள்ள அவிசுவோசிகள் எைிபேயே் 6:4-6 இல் 
உள்ள ஆவிக்குேிய வேங்களிலிரு ்து ையனமடயத் தவறியதற்கோக 
கண்டிக்கை்ைடுகிறோே்கள். இ ்த வழிகளில், சமையின் ஆவிக்குேிய வேங்களில் 
விசுவோசிகள் மற்றும் அவிசுவோசிகள் ஒநே மோதிேியோகை் ைங்கு பைறுகிறோே்கள் 
என்று நவதம் பதளிவுைடுத்துகிறது. 

கிருமையின் உைோயங்கமளை் நைோலநவ, ஆவிக்குேிய வேங்களும்  வனீ 
கோணக்கூடிய சமைக்கு ஒரு பைேிய  ன்மமயோகும். சத்தியத்மத அறிவிக்கவும் 
இழ ்து நைோனவே்கமள மனமோற்றமமடயச் பசய்யவும் அமவ ையனுள்ளதோக 
இருக்கும். விசுவோசிகள் விசுவோசத்திலும் முதிே்ச்சியிலும் வளே உதவுவதற்கு 
அமவ ையனுள்ளதோக இருக்கும். நமலும் நதவன் ஜனங்களின் பூமிக்குேிய 
நதமவகமளை் பூே்த்தி பசய்ய இேக்கம் மற்றும் அ ் ியமே உைசேித்தல் நைோன்ற ைல 
வேங்கள் ையனுள்ளதோக இருக்கும். ைேிசுத்த ஆவியோனவே் தனது ஜனங்களுக்கு 
வேங்கமள வழங்கும்நைோபதல்லோம், அ ்த வேங்கள் அமனவேின்  லனுக்கோக 
ையன்ைட ஊக்குவிக்கை்ைட நவண்டும், நமலும் கோணக்கூடிய சமையில் ஆவிக்குேிய 
வேங்கமள உமடயவே்கள் அமத ையன்ைடுத்த அவே்களுக்கு எ ்த தமடயும் 
இருக்கக்கூடோது. 

உறுை்ைினே்கள் தங்கள் பைோருட்கமள ஒருவருக்பகோருவே் ைகிே் ்து 
பகோள்ளும் விதத்தில் ஒற்றுமமயோனது கோணக்கூடிய சமையிலும் இருக்கிறது. 

சரீரப்பிரகோரமோன சம்பத்துக்கள் 
நவதோகமத்திலும் ஆேம்ைகோல சமையிலும் ஐக்கியம் அல்லது 

பகோயிநனோனியோ (κοινωνία) என்ற அே்த்தத்தின் ஒரு ைகுதி என்னபவன்றோல், 
கிறிஸ்தவே்கள் தங்கள் சேேீை்ைிேகோேமோன சம்ைத்துக்கமள கோணக்கூடிய 
சமையில் நதமவயுள்ளவே்களுடன் ைகிே் ்து பகோண்டனே் எை்பதோகும். நேோமே் 
15:26, 2 பகோேி ்தியே் 8:4 மற்றும் 9:13, மற்றும் எைிபேயே் 13:16 நைோன்றவற்றில் 
பகோயிநனோனியோ (κοινωνία) என்ற வோே்த்மத பைரும்ைோலும் ஏமழகளுக்கு ைங்கிட்டு 
பகோடுை்ைமதக் குறிக்க ையன்ைடுத்தை்ைட்டது. 

பகோயிநனோனியோ (κοινωνία) என்ற வோே்த்மத ையன்ைடுத்தை்ைடோவிட்டோலும், 
ஆேம்ைகோல கிறிஸ்தவே்களின்  மடமுமறயில் ஐக்கியத்தின் இ ்த அம்சத்மதக் 
கோணலோம். உதோேணமோக,  ோம் அை்நைோஸ்தலருமடய  டைடிகள் 2:44-45 மற்றும் 4:34-
35 ஆகியவற்றில் கோண்கிறது நைோல, ைல ஆேம்ைகோல கிறிஸ்தவே்கள் தங்கள் 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

உமடமமகமள விற்று வருமோனத்மத சமைக்கு வழங்கினே். ஆேம்ைகோல 
சமையில், சில வேீ கிறிஸ்தவே்கள் மற்றவே்கமள விடுவிை்ைதற்கோக அல்லது 
ஏமழகளுக்கு உணவளிக்க ைணம் திேட்டுவதற்கோக தங்கமள 
அடிமமத்தனத்திற்கு விற்றனே். 

கி. ைி. 30 முதல் 100 வமே வோழ் ்த ஆேம்ைகோல சமை ைிதோவோன க்பளபமன்ட், 
பகோேி ்தியே்களுக்கு எழுதிய 1 க்பளபமன்ட் என்று பைோதுவோக அறியை்ைட்ட ஒரு 
கடிதத்தில் இ ்த  மடமுமறமயை் ைற்றி எழுதினோே். அ ்த கடிதத்தின் 55 ஆம் 
அதிகோேத்திலிரு ்து இ ்த வோே்த்மதகமளக் கவனியுங்கள்: 

மற்றவே்கமள மீட்கும் பைோருட்டு, தங்கமள சிமறை்ைடுத்த 
விட்டுக்பகோடுத்த ைலமே  ோம் அறிநவோம். ைலே் தங்களுக்கு 
கிமடத்த ைணத்தில் மற்றவே்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்கோக 
தங்கமள அடிமமத்தனத்திற்கு ஒை்ைுக்பகோடுத்தனே். 

ஆேம்ைகோல சமையில் ஐக்கிய உணே்வு மிகவும் வலுவோக இரு ்தது, நமலும் 
விசுவோசிகள் தங்கமள விட மற்றவே்கமள மிகவும் உயே்வோக கருதினே், அவே்கள் 
தங்கள் உமடமமகமள ைகிே் ்து பகோள்ள தயோேோக இரு ்தது மட்டுமல்லோமல், 
மற்றவே்களுக்கு பகோடுை்ைதற்கோக தங்கள் சுத ்திேத்மத தியோகம் பசய்யக் கூட 
தயோேோக இரு ்தனே். 2 பகோேி ்தியே் 8:3-5 இல் உள்ள ைவுலின் வோே்த்மதகள் 
அவே்களின் சி ்தமனமய விளக்க உதவுகின்றன. அங்நக அவே் என்ன 
பசோல்லியிருக்கிறோே் என்று கவனிக்கவும்: 

நமலும் அவே்கள் தங்கள் திேோணிக்குத் தக்கதோகவும், தங்கள் 
திேோணிக்கு மிஞ்சியும் பகோடுத்தோே்கள் ... தங்கள் 
உைகோேத்மதயும், ைேிசுத்தவோன்களுக்குச் பசய்யை்ைடும் தே்ம 
ஊழியத்தின் ைங்மகயும்  ோங்கள் ஏற்றுக்பகோள்ளும்ைடி 
அவே்கள் எங்கமள மிகவும் நவண்டிக்பகோண்டோே்கள் ... 
நதவனுமடய சித்தத்தினோநல முன்ைு தங்கமளத்தோநம 
கே்த்தருக்கும், ைின்ைு எங்களுக்கும் ஒை்ைுக்பகோடுத்தோே்கள் (2 
பகோேி ்தியே் 8:3-5). 

இ ்த நவத ைகுதியில், மக்பகநதோனியோ சமைகளின் தோேோள 
மனை்ைோன்மமமய ைவுல் விவேித்தோே். நமலும் அவே்கள் நதவனிடம் தங்கமள 
அே்ை்ைணித்தது தோன் அவே்கமள நதவனுமடய கோணக்கூடிய சமையுடன் ைகிே் ்து 
பகோள்வதில் மிகவும் தியோகம் பசய்ய வழிவகுத்தது என்று அவே் விளக்கினோே். 

நதமவை்ைடுைவே்களுடன் பைோருட்கமள ைகிே் ்து பகோள்வது கோணக்கூடிய 
சமை வோழ்க்மகயின் ஒரு முக்கிய ைகுதியோகும். முழு சமையும் நதவனுமடய 
ஜனங்களும், அவருமடய உடன்ைடிக்மக சமூகமுமோய் இருக்கிறது. அதில் உள்ள 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

அமனவமேயும் அவே் கவனித்துக்பகோள்கிறோே், அமதச் பசய்ய அவே்  ம்மமயும் 
அமழக்கிறோே். பதளிவோகச் பசோல்வதோனோல்,  ம்மிடம் இருை்ைபதல்லோம் 
நதவனுக்குச் பசோ ்தமோனதோகும். அவே்  ம்மம அவருமடய உமடமமயின் 
உக்கிேோணக்கோேே்களோக மட்டுநம ஆக்கியுள்ளோே். நமலும்,  ம்முமடய பதோண்டு 
மற்றும் பகோடுத்தல் அவருமடய மக்களுக்கு நதவனுமடய ஊழியமும், 
உலகத்திற்கு சுவிநசஷத்தின் சோட்சியும் ஆகிறது. ஆகநவ,  ோம் அவருக்கு 
விசுவோசமோக இருக்க விரும்ைினோல், நதவனின் உமடமமமய அவருமடய 
மக்களுக்கு கிமடக்கோமல்  ோம் தடுத்து  ிறுத்தக் கூடோது. 

இை்நைோது  ோம் கோணக்கூடிய சமையில் ைேிசுத்தவோன்களின் ஐக்கியத்மதை் 
ைற்றி ஆேோய் ்நதோம், கோண முடியோத சமை ைகிே் ்து பகோள்ளும் ஐக்கியத்மதை் 
ைற்றிை் ைோே்க்க  ோம் தயோேோக இருக்கிநறோம். 

கோண முடியோத சகப 
கோண முடியோத சமையில் ைேிசுத்தவோன்களின் ஐக்கியம் பதோடே்ைோன 

இேண்டு முக்கிய கருத்துக்கமள ைோே்ை்நைோம். முதலில், அமனத்து விசுவோசிகளும் 
கிறிஸ்துவுடன் ஒருங்கிமண ்து இருை்ைமதை் ைற்றி நைசுநவோம். இேண்டோவதோக, 
கோண முடியோத சமையில் மற்ற விசுவோசிகளுடன்  ோம் ஒருங்கிமண ்து 
இருை்ைமதை் ைற்றி நைசுநவோம். கிறிஸ்துவுடனோன  மது ஐக்கியத்மத முதலில் 
ஆேம்ைிக்கலோம். 

கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியம் 
விசுவோசிகள் கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியமோக இருை்ைதோக ைுதிய ஏற்ைோடு அடிக்கடி 

குறிை்ைிடுகிறது. இ ்த கருத்து பைோதுவோக விசுவோசிகள் "கிறிஸ்துவில்" அல்லது 
"இநயசுவில்" அல்லது "அவேில்" இருை்ைதோகக் கூறை்ைடுகிறது. ஒருைுறம், இ ்த 
ஐக்கியம் என்ைது இநயசு விசுவோசிகமள ைிதோவுக்கு முன்ைோக, குறிை்ைோக 
அவருமடய மேணம் மற்றும் உயிே்த்பதழுதலில் ைிேதி ிதித்துவை்ைடுத்துவமதக் 
குறிக்கிறது. ஆனோல் மறுைுறம், விசுவோசிகள் மோய ேதீியோக இநயசுநவோடு ஒரு 
முக்கியமோன வழியில் ஒன்றிமண ்திருக்கிறோே்கள் என்று அே்த்தம். இநயசு 
விசுவோசிகளில் வோழ்கிறோே், விசுவோசிகள் அவேில் வோழ்கிறோே்கள். 

குறிை்ைோக  ோம் இநயசு கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியமோக இருக்கிநறோம் 
என்ைது அை்நைோஸ்தலனோகிய ைவுலின் முக்கிய நைோதமனகளில் 
ஒன்று என  ோன்  ிமனக்கிநறன்; ஆகநவ  ோம் அவருக்கு 
பசோ ்தமோனவே்கள். நவதோகம பவளிை்ைோடுகள் அமனத்மதயும் 
ைோே்க்கும்நைோது,  ோம் ஆதோமில் இருக்கிநறோம் அல்லது 
கிறிஸ்துவில் இருக்கிநறோம் என்று நவதம் நைோதிக்கிறதோக  ோன் 
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 ிமனக்கிநறன்.  ிச்சயமோக ஆதோம் தோன் முதல் மனிதே் ஆவோே். 
எல்லோ மனிதே்களும் ஆதோமின் குமோேே்களோகவும் 
குமோேத்திகளோகவும் ைிறக்கிறோே்கள். அதனோல் அவே்கள் 
ைோவிகளோக உலகிற்கு வருகிறோே்கள். அவே்களுக்கு ைோவ 
இயல்ைு இருக்கிறது. அவே்கள் நதவமனவிட்டு துூேமோய் 
நைோயிருக்கிறோே்கள். இேட்சிக்கை்ைடுதல் மற்றும் மீட்கை்ைடுதல் 
மற்றும் கிறிஸ்துவில்  ம்ைிக்மக மவை்ைது என்ைதன் அே்த்தம் 
என்னபவன்றோல், கிறிஸ்துவுக்குள் இமணக்கை்ைட்டு, 
கிறிஸ்துவுக்குச் பசோ ்தமோனவே்களோக மோறுவதோகும். 
கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியமோக இருை்ைதன் அே்த்தம் 
என்னபவன்றோல், அவேின் ஒரு ைகுதியோக இருை்ைதோகும். 

Dr. தோமஸ் ஆே். ஸ்கிமேனே் 

கிறிஸ்துவின் ஐக்கியத்தில் இருை்ைதோல் தோன்  ோம் அவேின் 
அமனத்து  ன்மமகமளயும் பைறுகிநறோம். வேலோற்று ேதீியோக 
ைோே்க்கும்நைோது ைின்வருைமவகள் தோன்  ன்மமகள் என்று 
ைுேி ்துபகோள்கிநறோம்:  ீதிமோனோக்குதல், ைேிசுத்தமோக்குதல், 
ைுத்திேசுவிகோேம் — இேட்சிை்ைில்  ோம் பைற்றுக்பகோள்ளுகிற 
ஆசீே்வோதங்களின் அடிை்ைமடயில்  ோம் விவேிக்கும் அமனத்து 
விஷயங்களும் இதில் அடங்கும். கிறிஸ்துவில் மட்டுநம 
அமவகமளை் பைற்றுக்பகோள்ள முடியும். எனநவ, இ ்த 
 ன்மமகமளை் பைறுவதற்கு கிறிஸ்துநவோடு ஐக்கியமோக 
இருை்ைது  மக்கு முக்கியமும் அவசியமுமோகும். இ ்த 
 ன்மமகமள  ோம் எை்ைடிை் பைறுகிநறோம், அல்லது  ோம் 
எவ்வோறு கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியமோக இருக்கிநறோம்?  ோம் 
விசுவோசத்தோல் மட்டுநம ஒன்றிமணக்கை்ைடுகிநறோம். விசுவோசநம 
 ம்மம கிறிஸ்துநவோடு ஒன்றிமணக்கிறது, இ ்த 
விசுவோசமோனது நதவனிடமிரு ்து வரும் ஈவு ஆகும். 

Dr. பஜை்ேி நக. ஜூ 

இமறயியலோளே்கள் இநயசுவிற்கும் விசுவோசிகளுக்கும் இமடயிலோன 
இ ்த முக்கிய ஒருங்கிமணை்மை மோயமோனது என்று அடிக்கடி நைசுகிறோே்கள், 
ஏபனன்றோல் அது எவ்வோறு பசயல்ைடுகிறது என்ைமத நவதம் சேியோக 
விளக்கவில்மல. ஆனோல் இ ்த ஐக்கியம்  ம் சேேீங்கள் மற்றும் ஆவிகள் 
இேண்மடயும் உள்ளடக்கியது என்ைமத நவதம் பதளிவுைடுத்துகிறது. இமத  ோம் 
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நயோவோன் 15:4-7, நேோமே் 8:9-11 மற்றும் ைல இடங்களில் ைோே்க்கிநறோம். ஒரு 
உதோேணத்திற்கோக, 1 பகோேி ்தியே் 6:15-17 இல் உள்ள ைவுலின் வோே்த்மதகமளக் 
கவனியுங்கள்: 

உங்கள் சேேீங்கள் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கபளன்று 
அறியே்ீகளோ? ... கே்த்தநேோடிமச ்திருக்கிறவனும், அவருடநன 
ஒநே ஆவியோயிருக்கிறோன் (1 பகோேி ்தியே் 6:15-17). 

1834 முதல் 1892 வமே வோழ் ்த ைுகழ்பைற்ற ைோை்டிஸ்ட் ைிேசங்கியோே் சோே்லஸ் 
ஸ்ைே்ஜன், எநைசியே் 5:30 மய அடிை்ைமடயோகக் பகோண்ட த நமட்ச்பலஸ் மிஸ்டேி 
என்ற ைிேசங்கத்தில் கிறிஸ்துவுடனோன  ம் ஐக்கியத்மதை் ைற்றி நைசினோே். அங்நக 
அவே் என்ன பசோல்லியிருக்கிறோே் என்று கவனிக்கவும். 

 மக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இமடநய ஒரு முக்கியமோன ஐக்கியம் 
உள்ளது ... இது ஒற்றுமம அல்ல; ஆனோல் இது அமடயோளம் 
ஆகும். இது இமண ்திருத்தமல விட ஒரு ைடி நமல்; இது 
முழுவதின் ஒரு ைகுதியோகவும், ஒட்டுபமோத்தத்தின் 
இன்றியமமயோத ைகுதியோகவும் ஆக்கை்ைடுகிறது ... 
கிறிஸ்துவுக்கு ... அவருமடய ஜனங்கள் நவண்டும்; அவே்கள் 
அவருக்கு முக்கியமோனவே்கள் ஆவே். 

கிறிஸ்துவுடனோன  மது ஐக்கியம் மிகவும் முக்கியமோனது என்று 
 ிமனை்ைது ஆச்சேியமோக இருக்கிறது,  ோம் அவேிடமிரு ்து ைிேிக்கை்ைட்டோல் 
கிறிஸ்துவுக்கு தோன்  ஷ்டமோகும். அவே்  ம்மம ந சித்தோே்,  மக்கோக மேித்தோே். 
ஆமகயோல் அவருமடய பவகுமதியோகவும், அவருமடய உமடமமயோகவும்  ோம் 
இருக்கிநறோம்.  ோம் அவருடன் ஐக்கியமோக இருை்ைதோல், ஒவ்பவோரு விசுவோசியும் 
 ம் இேட்சிை்ைு மிகு ்த ைோதுகோை்ைோக இருக்கிறது என்ைமதயும், மன்னிக்கை்ைட்டு 
விட்நடோம் என்கிற உத்திேவோதத்மதயும், நதவனுக்கு முன்ைோக  மது சேியோன 
 ிமலை்ைோட்டின் பைரும் ஊக்கத்மதயும் உணே நவண்டும். கிறிஸ்துவோல் 
ஊட்டச்சத்து பகோடுக்கை்ைட்டு, அவருமடய ஆவியோல்  ிமல ிறுத்தை்ைட்டு, இ ்த 
ஐக்கியத்திலிரு ்து  ோம் ைலம் பைற நவண்டும்.  ோம் கிறிஸ்துவுக்குள் 
மமற ்திருை்ைதோல், ைிதோ, குமோேன் மற்றும் ைேிசுத்த ஆவியின் ைோே்மவயில்  ோம் 
ைேிபூேணமோக இருக்கிநறோம் என்ைமத அறி ்து, நதவனுடனோன  மது ஐக்கியத்தில் 
 ோம் மதேியமோய் இருக்க நவண்டும்.  ம் ைோவங்களுக்கோக அவே்கள்  ம்மம 
ஒழுங்குைடுத்த மோட்டோே்கள் என்ைது இதன் அே்த்தமல்ல. ஆனோல் அவே்கள்  ம்மம 
ஒழுங்குைடுத்தும் நைோது, அது ஒரு அன்ைோன நவமலயோக இருக்கும், அது  ம்மம 
ஒரு ைக்குவத்திற்கு பகோண்டு வருவநதோடு, நதவனுடன் என்பறன்றும் ஐக்கியமோக 
இருக்க  ம்மம தகுதிை்ைடுத்தும். 
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இை்நைோது  ோம் கிறிஸ்துடனோன விசுவோசிகளின் ஐக்கியத்மதை் 
ைோே்த்திருக்கிநறோம், கிறிஸ்துவில் உள்ள மற்ற விசுவோசிகளுடனோன  மது 
ஐக்கியத்மதை் ைோே்க்க  ோம் இை்நைோது தயோேோக இருக்கிநறோம். 

விசுவோசிகளுடன் ஐக்கியம் 
கோண முடியோத சமையில் உள்ள ஒவ்பவோரு  ைரும் கிறிஸ்துவுடன் 

ஒன்றிமண ்திருை்ைதோல், விசுவோசிகளும் அவேில் ஒருவருக்பகோருவே் 
ஐக்கியை்ைட்டிருக்கிறோே்கள். இமத  ோம் நேோமே் 12:5, கலோத்தியே் 3:26-28, எநைசியே் 
4:25 மற்றும் ைல இடங்களில் ைோே்க்கிநறோம். நயோவோன் 17:22-23 இல் இ ்த 
ஐக்கியத்மதை் ைற்றி இநயசு ைிதோவிடம் நைசிய விதத்மதக் கவனியுங்கள்: 

 ோம் ஒன்றோயிருக்கிறதுநைோல அவே்களும் ஒன்றோயிருக்கும்ைடி, 
 ீே் எனக்குத்த ்த மகிமமமய  ோன் அவே்களுக்குக் 
பகோடுத்நதன். ஒருமமை்ைோட்டில் அவே்கள் 
நதறினவே்களோயிருக்கும்ைடிக்கும், என்மன  ீே் 
அனுை்ைினமதயும்,  ீே் என்னில் அன்ைோயிருக்கிறதுநைோல 
அவே்களிலும் அன்ைோயிருக்கிறமதயும் உலகம் அறியும்ைடிக்கும், 
 ோன் அவே்களிலும்  ீே் என்னிலும் இருக்கும்ைடி 
நவண்டிக்பகோள்ளுகிநறன் (நயோவோன் 17:22-23). 

கோணக்கூடிய சமையுடனோன  மது ஐக்கியம் உறவு சம்ை ்தமோனதோகவும் 
அனுைவமோனதோகவும் இரு ்தோலும், கோண முடியோத சமையுடனோன  மது ஐக்கியம் 
ஆவிக்குேியதோகவும் இருத்தலியல் பதோடே்ைோனதோகவும் இருக்கிறது.  ம்முமடய 
இருை்ைு கிறிஸ்து மற்றும் அவேது ஆவியின் மூலம் ஒன்றிமணக்கை்ைட்டுள்ளது . 
இதன் விமளவோக, ைவுல் 2 பகோேி ்தியே் 5:14-16, கலோத்தியே் 3:28, மற்றும் 
பகோநலோபசயே் 3:11 ஆகியவற்றில் நைோதித்தைடி,  ோம் அமனவரும் கிறிஸ்துவில் 
சமமோன தகுதிமயக் பகோண்டுள்நளோம்.  ோம் 1 பகோேி ்தியே் 12:26 இல் வோசிை்ைது 
நைோல், ஒருவே் ைிறேின் மகிழ்ச்சிமயயும் வலிமயயும் அனுைவிக்கிநறோம். 

நமலும் கோண முடியோத சமையின் ஐக்கியம் பூமியில் உள்ள சமைக்கு மட்டும் 
அல்ல; இது ைேநலோகத்தில் உள்ள சமைக்கும் ஆனதோகும், அதோவது ஏற்கனநவ 
மேித்து கே்த்தருடன் இருக்கச் பசன்ற விசுவோசிகளுக்கும் இது பைோரு ்தும். பூமியில் 
உள்ள விசுவோசிகள் கிறிஸ்துவிலும் கிறிஸ்துவின் மூலமும் ஒருவருக்பகோருவே் 
ஒரு மோய ேதீியிலோன ஐக்கியத்தில் இருை்ைமதை் நைோலநவ, கிறிஸ்துவுடன் 
இமண ்திருக்கும் அமனவருடனும் ஒநே மோதிேியோன ஐக்கியத்மதக் 
பகோண்டிருக்கிநறோம் — அதோவது இை்நைோது ைேநலோகத்தில் உள்ள 
விசுவோசிகநளோடும்  மக்கு ஐக்கியம் இருக்கிறது. எைிபேயே் 11:4 மற்றும் 12:22-24 
நைோன்ற இடங்களில் நவதம் இ ்த கருத்மத நைோதிக்கிறது. 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

இ ்த உண்மமமயக் கற்ைிக்க நவதம் ையன்ைடுத்தும் ஒரு குறிை்ைிடத்தக்க 
கற்ைமனை் ைடம் சமைமய கிறிஸ்துவின் மணவோட்டியோக சித்தேிை்ைதோகும். 
கோணக்கூடிய சமை கிறிஸ்துவின் மணவோட்டியோக கருதை்ைடும் ஒரு உணே்வு 
உள்ளது, ஆனோல் இது எை்நைோதும் கோண முடியோத சமையில் மணவோட்டியின் 
ைேிபூேணத்மத ந ோக்கிய ைோே்மவயுடன் இருக்கும். இமத ைமழய ஏற்ைோட்டில் 
ஏசோயோ 54:5-8, ஓசியோ 2:19-20, மற்றும் எநைசியே் 5:26-27 ஆகியவற்றில் கோண்கிநறோம். 
நமலும் இ ்த கற்ைமன ைடங்களின்  ிமறநவறுதல் பவளிை்ைடுதத்தின விநசஷம் 
19 இல் உள்ள பூேணை்ைட்ட கோண முடியோத சமையில் நதோன்றுகிறது. 

பவளிை்ைடுத்தின விநசஷம் 19:6-8 இல் உள்ள நயோவோனின் தேிசனம் ைற்றிய 
கணக்மக கவனியுங்கள்: 

அை்பைோழுது திேளோன ஜனங்கள் இடும் ஆேவோேம்நைோலவும், 
பைருபவள்ள இமேச்சல்நைோலவும், ைலத்த 
இடிமுழக்கம்நைோலவும், ஒரு சத்தமுண்டோகி: "அல்நலலுூயோ! 
சே்வவல்லமமயுள்ள நதவனோகிய கே்த்தே் 
ேோஜ்யைோேம்ைண்ணுகிறோே்.  ோம் ச ்நதோஷை்ைட்டுக் களிகூே் ்து 
அவருக்குத் துதிபசலுத்தக்கடநவோம். ஆட்டுக்குட்டியோனவருமடய 
கலியோணம் வ ்தது, அவருமடய மமனவி தன்மன 
ஆயத்தம்ைண்ணினோள். சுத்தமும் ைிேகோசமுமோன பமல்லிய 
வஸ்திேம் தேித்துக்பகோள்ளும்ைடி அவளுக்கு அளிக்கை்ைட்டது" 
(அ ்த பமல்லிய வஸ்திேம் ைேிசுத்தவோன்களுமடய  ீதிகநள.) 
(பவளிை்ைடுத்தின விநசஷம் 19:6-8). 

எல்லோ கோலங்களிலும் உள்ள மீட்கை்ைட்ட சகல ைேிசுத்தவோன்கமளயும் 
உள்ளடக்கிய கிறிஸ்துவின் மணவோட்டியோகிய சமையில் ஒருவநேோபடோருவே் 
ஐக்கியமோயிருை்ைமத இங்நக  ோம் கோண்கிநறோம். ஒவ்பவோரு விசுவோசியின் 
ந ே்மமயோன பசயல்களோல் ஆன ஒரு திருமண ஆமடமய அணி ்து  ோம் 
அமனவரும் ஒன்றோக  ிற்கிநறோம். 

கிறிஸ்துவில் விசுவோசிகள் ஒருவருக்பகோருவே் 
ஒன்றிமண ்திருக்கிறோே்கள் என்ற உண்மமயிலிரு ்து நவதம் ைல 
ையன்ைோடுகமளத் தருகிறது. ஒவ்பவோரு விசுவோசியும் மதிை்ைுமிக்கவே்களும் 
கிறிஸ்துவுக்கு இன்றியமமயோதவே்களுமோய் இருக்கிறோே்கள் என்று அது  மக்குக் 
நைோதிக்கிறது. இது ஒருவருக்பகோருவே் மதிை்ைு பகோடுக்கவும், ஒருவருக்பகோருவே் 
ஊழியம் பசய்யவும் கற்றுக்பகோடுக்கிறது. ஒருவருக்பகோருவே் கருமண கோட்டவும், 
கனிவோக இருக்கவும், பமன்மமயோகவும் பைோறுமமயோகவும் இருக்கவும், 
மன்னிக்கவும் இது  மக்குக் நைோதிக்கிறது. மற்றவே்கள்  ம்மம எை்ைடி  டத்த 
நவண்டும் என்று விரும்ைுகிநறோநமோ,  ம்மம  ோம் எை்ைடி  டத்துகிநறோநமோ 
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வடீிநயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் நவறு ைல ஆதோேங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயை் 
ைோே்மவயிடவும். 

அநதநைோல  ோமும் ைிறமே  டத்த நவண்டும் என்று அது  மக்கு 
கற்றுக்பகோடுக்கிறது. ஏபனன்றோல், கிறிஸ்துவின் மூலம் அவே்களுடன்  ோம் 
இமண ்திருை்ைதோல், அவே்கள்  ம் சேேீத்மதை் நைோலநவ  ம்முள் ஒரு ைகுதியோக 
இருக்கிறோே்கள். 

முடிவுகர 
அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மக ைற்றிய இ ்த ைோடத்தில், 

சமைமயை் ைற்றிய உைநதசத்மதை் ைோே்த்நதோம். சமையின் பதய்வகீ ஒை்ைுதமல 
நதவனின் விநசஷித்த சமூகமோக  ோம் ைோே்த்நதோம். சமை ைேிசுத்தமோனபதன்றும், 
ைிேித்பதடுக்கை்ைட்டபதன்றும் துூய்மமயோனபதன்றும்  ோம் விவோதித்நதோம்.  ோம் 
அதன் உலகளோவிய தன்மமமயை் ைற்றி நைசிநனோம். நமலும் இது எவ்வோறு 
ைேிசுத்தவோன்களின் ஐக்கியமோக இருக்கிறது என்ைதற்கோன வழிகமள 
விளக்கியிருக்கிநறோம். 

 வனீ கிறிஸ்தவே்களோக, சமைமயை் ைற்றிய  மது அனுைவம் பைரும்ைோலும் 
நவதோகமத்தின்  ோட்களிலிரு ்தும் அை்நைோஸ்தலே்களின் விசுவோச அறிக்மக 
உருவோன  ோட்களிலிரு ்தும் மிகவும் வித்தியோசமோனது. ஆனோல் சமையில் 
வோழ்க்மகயின் அடிை்ைமட உண்மமகள் ஒருநைோதும் மோறவில்மல. சமை 
இன்னும் நதவனுமடய உடன்ைடிக்மக ஜனங்களோகநவ உள்ளது. சுவிநசஷத்மத 
உலகிற்கு பகோண்டு வருவதற்கும், உலமக பூமியில் அவருமடய ேோஜ்யமோக 
மோற்றுவதற்கும் இது இன்னும் அவே் நதே் ்பதடுத்த ைோத்திேமோகநவ இருக்கிறது. 
சமையோகிய  ோம் கே்த்தருக்குை் ைேிசுத்தமோனவே்கள்.  ோம் அவருமடய ேோஜ்யமோக 
இருக்கிநறோம்.  ோம் அவருமடய ஜனங்களோக இருக்கிநறோம், அவேில் 
ஒருவருக்பகோருவே் ஐக்கியை்ைட்டிருக்கிநறோம். நமலும் கே்த்தே் தோநம  ம் மூலம் 
பசயல்ைடுகிறோே். 
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