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அப்பபோஸ்தலருடைய நைபடிகள் 
பாைம் 3 

முக்கிய கருப்சபாருள்கள் 

-1- 

வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

முன்னுடை 
சபற்நறார்கள் தங்கள் அறிவுறுத்தல்கஷள மண்ீடும் மீண்டும் சசால்ல 

நவண்டும் என்பது சபற்நறாருைன் இருக்கும் பிள்ஷளகள் எல்நலாருக்கும் 
சதரியும். சபற்நறார்கள் தங்கள் குழே்ஷதகஷள முதிர்ச்சியஷையச் சசய்யவும், 
பயனுள்ள வாழ்க்ஷகஷய வாழத் தயார்படுத்தவும் அநத கருத்துக்கஷள மீண்டும் 
வலியுறுத்த நவண்டும். 

அநதநபால், அப்நபாஸ்தலருயட  நடபடிகள் புத்தகத்ஷதப் படிக்கும்நபாது, 
லூக்கா சில கருப்சபாருள்கயள பலமுஷற உஷரயாற்றினார் என்பது விஷரவில் 
சதளிவாகிறது. இே்தத் சதாைர் ஷமயக்கருப்சபாருள்கள் அவரது புத்தகம் 
முழுவதும் வருகின்றன. லூக்காவின் நபாதஷனகஷளப் புரிே்துசகாள்வதற்கான 
முக்கியமான திறவுநகால்கள் அஷவகநள. எனநவ, அப்நபாஸ்தலர் புத்தகத்தின் 
முக்கியத்துவத்ஷத ோம் புரிே்து சகாள்ள நவண்டுமானால், இே்த சதாைர்ச்சியான 
தஷலப்புகள் மதீு ோம் உன்னிப்பாக கவனம் சசலத்த நவண்டும். 

இது அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகள் என்கிற சதாைரின் மூன்றாவது 
பாைமாகும், நமலம் இே்த பாைத்திற்கு "முக்கிய கருப்சபாருள்கள்" என்று 
தஷலப்பிை்டுள்நளாம். இே்த பாைத்தில், ஆரம்பகால சஷபயின் ோை்களில் 
கர்த்தருஷைய ராஜ்யத்தின் ேற்சசய்தி தஷையின்றி பரவுவஷத லூக்கா 
சவளிப்படுத்தியநபாது, மீண்டும் மண்ீடும் உஷரயாற்றிய மூன்று முக்கிய 
கருத்துக்கஷளப் பார்ப்நபாம். 

முே்ஷதய பாைங்களில், அப்நபாஸ்தலர் புத்தகத்திற்கான லூக்காவின் 
நோக்கத்ஷத சுருக்கமாகச் பார்த்நதாம், அவர் சுவிநசை சசய்தியின் ஆற்றல்மிக்க 
தாக்கத்ஷதப் பற்றிய ஒரு வரலாற்றுக் கணக்ஷக எழுதினார். ோம் பார்த்தபடி, 
பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் கிறிஸ்துவின் சதாைர்ச்சியான பணிக்கு ேம்பகமான 
சாை்சியாக வரலாற்றின் உண்ஷமகஷள லூக்கா பதிவு சசய்தார். இே்த பாைத்தில், 
இே்த முக்கிய நயாசஷனஷய விளக்குவதற்கும் ஆதரிக்கவும் லூக்கா 
பயன்படுத்திய சில முக்கிய கருப்சபாருள்கஷள ஆராய்வதன் மூலம் இே்த ஷமய 
நயாசஷனஷய இன்னும் முழுஷமயாக ஆராய்நவாம். 

அப்நபாஸ்தலர் புத்தகத்தின் சதாைக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ை மற்றும் 
அதன் அதிகாரங்கள் முழுவதும் நமம்படுத்தப்பை்ை மூன்று முக்கிய 
கருப்சபாருள்கஷள ோம் கண்ைறிநவாம். முதலில், கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்ஷத 
விரிவுபடுத்த சஷபக்கு அதிகாரம் அளித்த பரிசுத்த ஆவியானவரின் 
கருப்சபாருஷளப் பற்றிப் பார்ப்நபாம். இரண்ைாவதாக, கிறிஸ்துவுக்கு சாை்சியாக 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இருக்க அஷழக்கப்பை்ை மற்றும் கிறிஸ்துவின் சஷபஷய வழிேைத்தவும் ஊழியம் 
சசய்யவும் அதிகாரம் சபற்ற அப்நபாஸ்தலர்கள் மீது ோம் கவனம் சசலத்துநவாம். 
மூன்றாவதாக, சுவிநசைம் மற்றும் ராஜ்யம் வரலாறு முழுவதும் பரவிக்சகாண்நை 
இருப்பதற்கு அப்நபாஸ்தலர்கள் ேிறுவிய சஷபயின் கருப்சபாருஷள ோம் 
கருத்தில் சகாள்நவாம். முதலில் அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகளில் சசால்லப்பை்ை, 
பரிசுத்த ஆவி மற்றும் அவருஷைய சசயல்பாடுகளுக்கு நேராக நம் சிே்ஷதஷய 
திரும்புநவாம். 

பைிசுத்த ஆவியோனவை் 
அப்நபாஸ்தலர் புத்தகம் பரிசுத்த ஆவியின் வளமான இஷறயியஷல 

முன்ஷவக்கிறது. மாற்றப்பை்ை வாழ்க்ஷகஷய வாழவும், உலகுக்கு சுவிநசைம் 
உயரக்கவும் சஷபக்கு அதிகாரம் அளிப்பவர் என்று அவஷர விவரிக்கிறது. 
அப்நபாஸ்தலர்கள் மற்றும் பிற ஆரம்பகால சஷபத் தஷலவர்களின் ஊழியத்ஷத 
ஊர்ஜிதம் சசய்ய அவர் பல அஷையாளங்கஷளயும் அற்புதங்கஷளயும் சசய்ததாக 
அது பதிவு சசய்கிறது. எதிர்ப்ஷபயும் உபத்திரவத்ஷதயும் எதிர்சகாண்ை 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் மிகுே்த ஷதரியத்ஷத அளித்தார் என்பதற்கு இது 
சாை்சியளிக்கிறது. சுருக்கமாக சசான்னால், அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகள் 
புத்தகம், பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருஷைய வல்லஷமயால் சுவிநசைம் மற்றும் 
ராஜ்யத்யத பரவச்வச ்து, அவருஷைய மக்கஷள நதவ பக்தியுள்ள வாழ்க்ஷக வாழ 
அதிகாரம் அளிப்பவர் என்று விவரிக்கிறது. 

அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகளில், ஆவியானவர் பல்நவறு வழிகளில் 
சசயல்பை்ைாலம், மூன்று காலகை்ைங்களில் சஷபயின் மதீு அவர் ஏற்படுத்திய 
தாக்கத்தின் மதீு கவனம் சசலத்துநவாம். முதலில், சபே்சதசகாஸ்நத ோளுக்கு 
முன் அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகளில் உள்ள ஆவியானவஷரப் பற்றி 
பார்ப்நபாம். இரண்ைாவதாக, சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் எருசநலமில் ஆவியானவர் 
சஷபக்கு சகாடுக்கப்பை்ைஷதப் பற்றி ஆராய்நவாம். மூன்றாவதாக, 
சபே்சதசகாஸ்நத ோளுக்குப் பிறகு ஆவியானவரின் கிரிஷயஷயப் பற்றி 
ஆராய்நவாம். அப்நபாஸ்தலர் புத்தகம் சபே்சதசகாஸ்நத ோளுக்கு முன் 
ஆவியானவஷர எப்படி விவரிக்கிறது என்பஷத முதலில் பார்ப்நபாம். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

பபந்பதபகோஸ்பத நோளுக்கு முன்பு 
அப்நபாஸ்தலர் 1:3-11 இல், இநயசு தம்முஷைய உயிர்த்சதழுதலக்கும் 

பரநமறுதலக்கும் இஷையில் ோற்பது ோை்கஷள அவருஷைய 
அப்நபாஸ்தலர்களுக்குப் நபாதிப்பதிநல கழித்தார் என்று லூக்கா பதிவு சசய்தார். 
அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகள் 1:3 இல் ோம் வாசிக்கிறபடி: 

ோற்பது ோளளவும் அப்நபாஸ்தலருக்குத் தரிசனமாகி, 
நதவனுஷைய ராஜ்யத்துக்குரியஷவகஷள அவர்களுைநன 
நபசினார் (அப்நபாஸ்தலர் 1:3). 

ோம் பார்க்கப்நபாவஷதப் நபால,பரிசுத்த ஆவியானவர் விஷரவில் 
அப்நபாஸ்தலர்களிைம் ஒரு குறிப்பிை்ை வழியில் வருவார் என்பது ராஜ்யத்ஷதப் 
பற்றிய இநயசுவின் நபாதஷனயில் ஒரு திறனாய்வுமிக்க ஒரு அம்சமாக இருே்தது. 

சபே்சதசகாஸ்நத ோளுக்கு முன் பரிசுத்த ஆவிஷயப் பற்றி இநயசு நபாதித்த 
இரண்டு அம்சங்கஷள ோம் பார்ப்நபாம். முதலில், பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் 
நேரத்ஷதப் பார்ப்நபாம். இரண்ைாவதாக, அவருஷைய வருஷகயின் நோக்கத்தில் 
கவனம் சசலத்துநவாம். பரிசுத்த ஆவியின் வருஷகயின் நேரத்ஷதப் பற்றிய 
இநயசுவின் நபாதஷனகஷள முதலில் பரிசீலிப்நபாம். 

கோல பநைம் 
உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 1:4-8 இல் உள்ள இநயசுவின் வார்த்ஷதகஷள 

கவனியுங்கள்: 

“ேீங்கள் எருசநலஷம விை்டுப் நபாகாமல் என்னிைத்தில் 
நகள்விப்பை்ை பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் ேிஷறநவறக் 
காத்திருங்கள் என்று கை்ைஷளயிை்ைார். அப்சபாழுது 
கூடிவே்திருே்தவர்கள் அவஷர நோக்கி: ஆண்ைவநர, 
இக்காலத்திலா ராஜ்யத்ஷத இஸ்ரநவலக்குத் திரும்பக் 
சகாடுப்பர்ீ?" என்று நகை்ைார்கள். அவர் இவ்வாறு அவர்களுக்கு 
சசான்னார்: "பிதாவானவர் தம்முஷைய ஆதீனத்திநல 
ஷவத்திருக்கிற காலங்கஷளயும் நவஷளகஷளயும் அறிகிறது 
உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல. பரிசுத்தஆவி உங்களிைத்தில் 
வரும்நபாது ேீங்கள் சபலனஷைே்து, எருசநலமிலம், யூநதயா 
முழுவதிலம், சமாரியாவிலம், பூமியின் கஷைசிபரியே்தமும், 
எனக்குச் சாை்சிகளாயிருப்பர்ீகள்" (அப் 1:4-8). 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

வரவிருக்கும் ஆவியின் ஞானஸ்ோனத்ஷத பற்றி இநயசு அறிவித்தநபாது, 
இநயசு இஸ்ரநவலக்கு ராஜ்யத்ஷத மீை்சைடுக்கப் நபாகிறாரா என்று 
அப்நபாஸ்தலர்கள் நகை்ைஷதக் கவனியுங்கள். இஸ்ரநவலஷைய ராஜ்யத்ஷத 
மீை்சைடுப்பது என்பது பல ேவனீ வாசகர்களுக்கு அறிமுகமில்லாததோக இருக்கிறது, 
எனநவ அஷத ோம் விளக்க நவண்டும். 

பஷழய ஏற்பாை்டு தீர்க்கதரிசிகள் இஸ்ரயவல் மற்றும் யூதாவின் பாவங்கள் 
மிகவும் சபரியதாக இருே்ததால், நதவன் அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் சசய்த 
நதசத்திலிருே்து அவர்கயள ோடுகைத்தி, அே்ேிய ோை்ைவரின் ஆை்சியாளர்களின் 
சகாடுங்நகாலாை்சிக்கு அவர்கஷள உை்படுத்துவார் என்று தீர்க்கதரிசைம் 
உயரத்தார்கள். பஷழய ஏற்பாை்டு தீர்க்கதரிசனங்களின் அடிப்பஷையில், 
யூதர்களுஷைய பாவங்கஷள மன்னிப்பதன் மூலம், அவர்கஷள நதசத்திற்குத் 
திருப்பி, அவர்கஷள ஆை்சி சசய்யவும் தனது மக்கஷள மீை்சைடுக்க கர்த்தர் 
நமசியாஷவ அனுப்புவார் என்று ேம்பினார்கள். தாவதீின் வழித்நதான்றலாக, 
நமசியா இஸ்ரநவல் மற்றும் யூதாவின் மதீு ராஜாவாகி, வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை நதசத்ஷத பூமியில் கர்த்தருஷைய ராஜ்யத்தின் ஷமயமாக 
மாற்றுவார், அங்கு நதவனுஷைய மக்கள் ேித்திய மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பை்ை 
வாழ்க்ஷகஷய அனுபவிப்பார்கள். முதல் நூற்றாண்டில், இஸ்ரநவல் 
நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ேியாயத்தீர்ப்ஷப அனுபவித்தது, நமலம் 
இஸ்ரநவல் ராஜ்யத்ஷத மீை்சைடுக்க ஒரு அரசியல் நமசியாவுக்காக அது மிகவும் 
ஏங்கியது. ஆகநவ, இநயசு பரநலாகத்திற்கு ஏறப்நபாகிறார் என்பஷத 
அப்நபாஸ்தலர்கள் அறிே்தநபாது, அவர் புறப்படுவதற்கு முன்பு இே்த பஷழய 
ஏற்பாை்டின் முன்னறிவிப்புகஷள ேிஷறநவற்றுவார் என்று ேம்பினார்கள். 
அதனால்தான் இஸ்ரநவலக்கு ராஜ்யத்ஷத மை்ீசைடுப்பஷதப் பற்றி அவரிைம் 
நகை்ைார்கள். இருப்பினும், இஸ்ரநவலருக்கு ராஜ்யத்தின் திடீர் அரசியல் 
மறுசீரஷமப்பு குறித்த இே்த பிரபலமான எதிர்பார்ப்பு தவறாக வழிகாை்ைப்பை்ைது 
என்றும் சுவிநசைம் உலகம் முழுவதும் பரவுவதும், கிறிஸ்துவின் மகிஷமயான 
வருஷக, நதவன் பஷழய ஏற்பாை்ஷை ேிஷறநவற்றிய விதமாக இருக்கும் 
தீர்க்கதரிசனம் என்றும் இநயசு கற்பித்தார். 

ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்ோனம் பற்றிய இநயசுவின் 
கூற்றுகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக ராஜ்யத்தின் மறுசீரஷமப்பு பற்றி 
அப்நபாஸ்தலர்கள் ஏன் நகை்ைார்கள்? சரி, மண்ீடும் ஒருமுஷற, அப்நபாஸ்தலர்கள் 
பஷழய ஏற்பாை்டு தீர்க்கதரிசனத்ஷதப் பற்றி நயாசித்துக்சகாண்டிருே்தார்கள். பல 
நவத பகுதிகளில், பஷழய ஏற்பாை்டு தீர்க்கதரிசிகள், ேியாயத்தீர்ப்பு முடிே்ததும், 
நதவன் முன் எப்நபாதும் இல்லாத வஷகயில் தம் ஆவிஷய ஊற்றுவார் என்று 
முன்னறிவித்தார்கள். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ஏசாயா 44:3-4 இல் ஆவியானவஷரப் பற்றி ஏசாயா தீர்க்கதரிசி கூறியஷதக் 
கவனியுங்கள்: 

தாகமுள்ளவன்நமல் தண்ணஷீரயும், வறண்ை ேிலத்தின்நமல் 
ஆறுகஷளயும் ஊற்றுநவன்; உன் சே்ததியின்நமல் என் 
ஆவிஷயயும், உன் சே்தானத்தின்நமல் என் ஆசீர்வாதத்ஷதயும் 
ஊற்றுநவன். அதினால் அவர்கள் புல்லின் ேடுநவ 
ேீர்க்கால்களின் ஓரத்திலள்ள அலரிச்சசடிகஷளப்நபால 
வளருவார்கள் (ஏசாயா 44:3-4). 

நதவன் தம் ஆவிஷய அவர் மீது ஊற்றுவார் என்று கூறி இங்நக ஏசாயா 
மறுசீரஷமப்ஷபப் பற்றி நபசினார். 

பஷழய ஏற்பாை்டு தீர்க்கதரிசிகள், நமசியா வருவதற்கு முன்பு, இஸ்ரநவல் 
யதசமோைது ரபிக்கள் கூறிய பாவம், ஊழல் மற்றும் மரணம் ேிஷறே்த யுகத்தில் 
வாழும் என்று அறிவித்தனர். நமசியா வரும்நபாது,யதவனுயட  எதிரிகள் 
ேியாயே்தீர்க்கப்படுவோர்கள் என்று ரபிக்கள் சசால்லிய ஒரு புதிய யுகத்ஷத 
வரவஷழப்பார், நமலம், அவரது மக்கள் இறுதியில் மோறோத ஆசீர்வாதங்கஷளப் 
சபறுவார்கள். இது நடக்க எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் என்பஷத பஷழய ஏற்பாை்டு 
தீர்க்கதரிசிகள் ஒருநபாதும் குறிப்பிைவில்ஷல, ஆனால் சபரும்பாலான ரபிக்கள் 
இது ஒநர நேரத்தில் ேைக்கும் என்று எதிர்போர்த்தார்கள். 

இே்தக் கண்நணாை்ைத்திற்கு மாறாக, கர்த்தருஷைய ராஜ்யம் நதசங்கள் 
முழுவதும் பரவுவதன் மூலம் காலப்நபாக்கில் சவளிப்படும் என்று இநயசு 
விளக்கினார். ஒநர நேரத்தில் வருவதற்குப் பதிலாக, நதவனின் மகிஷமயான 
ராஜ்யம் பல படிகளில் வரும். வரப்நபாகும் யுகம் இநயசுவின் பூமிக்குரிய 
ஊழியகாலத்தில் சதாைங்கப்படும். சுவிநசை ஊழியத்தின் மூலம் ராஜ்யம் 
பரவியது, பரநலாகத்தில் கிறிஸ்து ஆட்சி வச ் ும் நபாது இது சதாைரும். 
எதிர்காலத்தில் இநயசு திரும்பி வரும்நபாது, இே்தப் பாவ யுகம் முற்றிலமாக 
முடிவஷைே்து உலகளாவிய, இந்த யமசி ோவிை் ராஜ்யம் அதன் முழுஷமஷய 
அஷையும். 

ராஜ்யத்தின் வருஷகஷயப் பற்றிய இே்த கண்நணாை்ைம், இநயசு ஏன் 
அப்நபாஸ்தலர்களுக்கு பதிலளித்தார் என்பஷத விளக்குகிறது. பரிசுத்த 
ஆவியானவர் சஷபயின் மதீு ஊற்றப்பைவிருே்தாலம், இது எல்லாவற்றின் 
முழுேிஷறநவற்றம் சேருங்கிவிை்ைது என்று அர்த்தப்படுத்தவில்ஷல. இநயசு 
ராஜ்யத்ஷத மை்டுநம துவக்கினார், நமலம் அவர் திரும்ப வருவதற்கு முன்பு பாவ 
உலகில் சயப சதாைர்ே்து வாழ்ே்ததால் ஆவியின் ஆசீர்வாதம் அவரது சஷபஷய 
ஆ த்தப்படுத்தி து. 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் நேரத்ஷத மனதில் சகாண்டு, அவருஷைய 
வருஷகயின் நோக்கத்திற்கு நேராக ோம் திரும்ப நவண்டும். 

பநோக்கம் 
அப்நபாஸ்தலர்களுக்கு அப்நபாஸ்தலர் 1:8 இல் இநயசு சசான்ன 

வார்த்ஷதகஷள மீண்டும் ஒருமுஷற கவனியுங்கள்: 

பரிசுத்தஆவி உங்களிைத்தில் வரும்நபாது ேீங்கள் 
சபலனஷைே்து, எருசநலமிலம், யூநதயா முழுவதிலம், 
சமாரியாவிலம், பூமியின் கஷைசிபரியே்தமும், எனக்குச் 
சாை்சிகளாயிருப்பர்ீகள்" (அப் 1:8). 

இே்த வார்த்ஷதகளில் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்ோனம் குறித்த புதிய 
வழிஷய குறித்து அப்நபாஸ்தலர்கள் சிே்திக்க நவண்டும் என்பயத இநயசு 
காண்பிக்கிறார். ராஜ்யத்தின் கஷைசி பகுதியில் சகாடுக்கப்படுவஷத விை, 
கிறிஸ்துவின் உண்ஷமயான சாை்சிகளோக அப்நபாஸ்தலர்கள் இருப்பதற்கு பலம் 
வபறுவதற்காக ஆவியானவர் ஊற்றப்பை நபாகிறார் என்றும் கூறினார். இநயசு 
கிறிஸ்து சசான்ன இரண்டு விதமான வடிவங்கஷள பார்த்து ஆவியானவருஷைய 
ஊழியத்ஷத, அதாவது, வல்லஷம மற்றும் சதய்வகீ சாை்சி, இஷவகஷள 
பார்ப்நபாம். 

முதலாவதாக, பரிசுத்த ஆவியின் ஞோைஸ்நோைத்தின் மூலம் சைீர்கள் 
வல்லஷமஷய சபறுவார்கள் என்று இநயசு சசான்னார். "கர்த்தரின் 
ஆவியானவர்" என்கிற வார்த்ஷத, பஷழய ஏற்பாை்டில் வல்லஷமயுைன் கூடிய ஆவி 
என்று சபாதுவாக சவளிப்படுத்தப்பை்டுள்ளது. இே்த வார்த்ஷதயின் எபிசரய பதம் 
ரூவா எல ாஹிம் என்பதாகும். இே்த எபிசரய பதம், கர்த்தரிைத்திலிருே்து வரும் 
வல்லஷமயின் ஆற்றல் அல்லது வல்லஷமயுள்ள காற்று என்பஷத 
சவளிப்படுத்துகின்ற வார்த்ஷதயாக இருக்கின்றது. பஷழய ஏற்பாை்டில், 
கர்த்தருஷைய சித்தத்ஷத இே்த உலகம் முழுவதிலம் ேிஷறநவற்றுவதற்கு 
கர்த்தருஷைய ஆவியானவர் வல்லஷமயாக கிரிஷய சசய்தார். 

மக்களுஷைய வாழ்க்ஷகயிலம் பரிசுத்த ஆவியானவருஷைய வல்லஷம, 
வியக்கத்தக்க வஷககளில் சவளிப்படுத்தப்பை்டுள்ளது. உதாரணமாக, 
ேியாயாதிபதிகள் 14 மற்றும் 15 ஆம் அதிகாரத்தில், சிம்நசான் நமல் ஆவியானவர் 
இறங்கி வே்த நபாது, இஸ்ரநவலர்கள் சபலிஸ்தியர்கள் மதீு சவற்றி 
சகாள்ளக்கூடிய அளவிற்கான உைல்ரதீியான வல்லஷம சாதுரியத்ஷத அற்புதமாக 
சிம்நசான் சவளிப்படுத்தினான். 

ஆவியானவரின் வல்லஷமஷய பற்றி நமலம் சசால்லம்நபாது, சைீர்கள் 
சதய்வகீ சாை்சிகளாக இருப்பதற்கு ஆவியானவர் தான் காரணம் என்று 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இநயசுவும் சசால்லகிறார். இே்த சதாைர்பு பஷழய ஏற்பாை்டிலம் பிரதிபலிக்கிறது. 
பல தருணங்களில், கர்த்தருக்காக திறம்பைவும் ஷதரியமாகவும் நபசுவதற்கு 
அவருஷைய மக்களுக்கு நதவனின் ஆவியானவர் வல்லஷம சகாடுத்துள்ளார். 
ஒரு உதாரணத்திற்கு, மீகா 3:8 இல் உள்ள வார்த்ஷதகஷள கவனிக்கவும்: 

ோநனா, கர்த்தருஷைய ஆவி அருளிய பலத்தினாலம், 
பராக்கிரமத்தினாலம் ேிரப்பப்பை்டிருக்கிநறன் (மீகா 3:8). 

இே்த வசனத்தில், கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் எதிர்த்த நபாதிலம் சத்தியத்ஷத 
நபசும்படியாக ஆவியானவர் ஷதரியப்படுத்தினார் என்று மகீா விளக்குகிறார். 

எனநவ, இநயசு கிறிஸ்து அவருஷைய அப்நபாஸ்தலர்கஷளப் பார்த்து 
அவருஷைய சாை்சிகளாக இருப்பதற்கு அவர்கஷள பரிசுத்த ஆவியின் 
ஞோைஸ்நோைத்திற்கு உை்படுத்த நபாகிறார் என்று சசான்னநபாது, பஷழய 
ஏற்பாை்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி சசயல்பை்ைார் என்பஷத 
சுை்டிக்காை்டினார். அப்நபாஸ்தலர்கள் சசான்ன சசய்திஷய 
அதிகாரப்படுத்துவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லஷமயான சசய்ஷகஷய 
சசய்தார். அவர்கஷள எதிர்த்தவர்கஷள பார்த்து நபசுவதற்கான வார்த்ஷதஷயயும் 
அவர்களுக்கு சகாடுத்தார். அதுமை்டுமல்லாமல், இே்த சசயல் விளக்கம் 
அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகள் புத்தகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் சதன்படுகிறது. 

சபே்வதவகோஸ்நதவிற்கு முன்பதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் சசயல்பை்ை 
விதத்ஷத குறித்து லூக்கா அறிமுகப்படுத்திய ஒரு சில விதத்ஷத இதுவஷர 
பார்த்நதாம். எருசநலமில் சஷபயாக கூடிவே்தவர்கள் நமல் சபே்வதவகோஸ்நத 
ோளில் பரிசுத்த ஆவியானவர்  வந்த கோரி த்திற்கு நேராக ேம்முஷைய 
சிே்தஷனஷய திருப்புநவாம். 

பபந்பதபகொஸ்பத நோள் 
அப்நபாஸ்தலர் 2:1-4 ல் பரிசுத்த ஆவியானவர் சஷபயின் நமல் 

ஊற்றப்பை்ைஷதப் பார்க்க முடியும். 

சபே்சதசகாஸ்நத என்னும் ோள் வே்தநபாது, 
அவர்கசளல்லாரும் ஒருமனப்பை்டு ஓரிைத்திநல 
வே்திருே்தார்கள். அப்சபாழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் 
நபால, வானத்திலிருே்து சடிதியாய் ஒரு முழக்கமுண்ைாகி, 
அவர்கள் உை்கார்ே்திருே்த வடீு முழுவஷதயும் ேிரப்பிற்று. 
அல்லாமலம் அக்கினிமயமான ோவுகள்நபாலப் பிரிே்திருக்கும் 
ோவுகள் அவர்களுக்குக் காணப்பை்டு அவர்கள் 
ஒவ்சவாருவர்நமலம் வே்து அமர்ே்தது. அவர்கசளல்லாரும் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

பரிசுத்த ஆவியினாநல ேிரப்பப்பை்டு, ஆவியானவர் 
தங்களுக்குத் தே்தருளின வரத்தின்படிநய சவவ்நவறு 
பாஷைகளிநல நபசத்சதாைங்கினார்கள் (அப்நபாஸ்தலர் 2: 1-4). 

இே்த ேிகழ்வின் முக்கியத்துவத்ஷத ஆராய்வதற்கு, மூன்று முக்கியமான 
விையங்களிை் நமல் கவனத்ஷதத் திருப்புநவாம். சபே்வதவகோஸ்நத ோளின் 
முக்கியத்துவத்ஷத பார்ப்நபாம். இரண்ைாவதாக, அே்ேிய பாஷையில் நபசுவஷத 
குறித்து கருத்தில் சகாள்நவாம். மூன்றாவதாக, இே்த ேிகழ்வுகளின் முடிவு என்ன 
என்பஷதயும் கலே்து ஆநலாசிப்நபாம். சபே்வதவகோஸ்நத ோளின் தனிச் சிறப்ஷப 
முதலாவது கருத்தில் சகாள்நவாம். 

தனிச்சிறப்பு 
சபே்வதவகோஸ்நத என்பது இஸ்ரநவலர்களின் துூய ோள்காை்டியில் 

சகாண்ைாைப்படும் நேரமாகும். அது பஸ்கா பண்டிஷகயுைன் மிகவும் சேருங்கிய 
சதாைர்புஷையது. யாத்திராகமம் 12 மற்றும் நலவியராகமம் 23 ன் படி, பஸ்கா 
பண்டிஷகயின்நபாது, இஸ்ரநவலர்கள் எகிப்திலிருே்து விடுதஷல சசய்யப்பப்பை்ை 
வருைத்தின் நேரத்ஷத சகாண்ைாடினார்கள். கஷைசி வாஷத ேிகழ்ே்த இரஷவ 
ேிஷனவுகூரும்படி பஸ்கா பண்டிஷக சகாண்ைாைப்பை்ைது. அன்று கர்த்தர் 
எகிப்தியருஷைய தஷலச்சன் பிள்ஷளகஷள சகான்றுவிை்டு, உண்ஷமயான 
இஸ்ரநவலர்களின் இல்லத்ஷதநயா கைே்து நபாய் விை்ைார். எகிப்தின் 
அடிஷமத்தனத்திலிருே்து கர்த்தர் இஸ்ரநவலர்கஷள விடுதஷல சசய்த விதத்ஷத 
யூதர்கள் ேிஷனவுகூர்ே்து பஸ்கா பண்டிஷகஷய சகாண்ைாடினார்கள். 

முதல் அறுவஷை சசய்யும்நபாது சகாண்ைாடப்படும் பஸ்கா பண்டிஷகக்கு 50 
ோை்கள் கழித்து சபே்வதவகோஸ்நத பண்டிஷக சகாண்ைாைப்பை்ைது. வாக்குத்தத்த 
பூமியில் கர்த்தர் அளித்த வாழ்வாதாரத்ஷத சகாண்டோைநவ இது 
ஆரம்பிக்கப்பை்ைது. அே்த நேரத்தில், அே்த ஆண்டில் எதிர்பார்த்த அறுவஷையின் 
தானியத்திற்கு ேன்றி சசலத்தும் விதமாக, அறுவஷையின் முதற் கனிஷய 
இஸ்ரநவலர்கள் காணிக்ஷகயாக பஷைத்தார்கள். 

இநதாடு கூை, புதிய ஏற்பாை்டு காலத்தில், சபே்வதவகோஸ்நத 
சகாண்ைாை்ைத்தின்நபாது, நமாநசக்கு கர்த்தருஷைய ேியாயப்பிரமாணம் 
சகாடுக்கப்பை்ைஷதயும் இஸ்ரநவலர்கள் ேிஷனவு கூர்ே்தார்கள். பரிசுத்த 
ஆவியானவரின் வருஷக ஆதி திருச்சஷபக்கு மிகவும் தனிச்சிறப்பு வோ ்ந்தது 
என்பது சதரிே்த ஒன்று. ஏசனன்றால், எநரமியா தீர்க்கதரிசி மூலமாக 
முன்ஷவக்கப்பை்ை ேம்பிக்ஷகஷய இது அவர்களுக்கு ேிஷனவூை்டியது. 

எநரமியா 31:31-34 இல் தீர்க்கதரிசி எழுதியஷத ோம் நகை்நபாம்: 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

“இநதா, ோை்கள் வருசமன்று” கர்த்தர் சசால்லகிறார், 
“அப்சபாழுது இஸ்ரநவல் குடும்பத்நதாடும் யூதா குடும்பத்நதாடும் 
புது உைன்படிக்ஷக பண்ணுநவன்... ோன் என் 
ேியாயப்பிரமாணத்ஷத அவர்கள் உள்ளத்திநல ஷவத்து, அஷத 
அவர்கள் இருதயத்திநல எழுதுநவன். ோன் அவர்கள் 
நதவனாயிருப்நபன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள்" 
(எநரமியா 31:31-33). 

இருதயத்தில் பிரமாணம் எழுதப்படுவது பஷழய ஏற்பாை்டில் வோக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை பரிசுத்த ஆவியின் சசய்ஷகயாக இருக்கிறது, அது புதிய ஏற்பாை்டில் 
ேிஷறநவறியது. 

பஷழய ஏற்பாை்டின் இே்தப் பின்னணிஷய ஷவத்துக்சகாண்டு 
பார்க்கும்நபாது, அப்நபாஸ்தலர் 2 ம் அதிகாரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் 
சபே்வதவகோஸ்நத ோளில் வே்தார், இது கிறிஸ்தவ திருச்சஷபக்கு மிகவும் 
தனிச்சிறப்பான ஒன்றாகும். சபே்வதவகோஸ்நத பண்டிஷகயின்நபாது சிலஷவயில் 
இநயசு பலியாக சசலத்தப்பை்ைார். அவர் கஷைசி பஸ்காவோக பலியாகி, 
கர்த்தருஷைய மக்கஷள அவர்களுஷைய பாவம் மற்றும் மரணத்தின் 
அடிஷமத்தனத்திலிருே்து மீை்டு ேித்தியத்ஷத அவர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தினார். 

1 சகாரிே்தியர் 5:7 இல் பவுல் பின்வருமாறு சசால்கிறார்: 

ேம்முஷைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து ேமக்காக 
பலியிைப்பை்டிருக்கிறாநர (1 சகாரிே்தியர் 5:7). 

இே்த சவளிச்சத்தில் பார்க்கும்நபாது, சபே்வதவகோஸ்நத ோளில் பரிசுத்த 
ஆவியானவரின் வருஷக ேிகழ்ே்தது ஆச்சரியத்ஷத தருகிற ஒன்றல்ல. 
சபே்வதவகோஸ்நத அறுவஷையின் நமன்ஷமக்கு நேராக ேம்முஷைய கவனத்ஷத 
ஈர்ப்பது நபால, ேித்திய இரை்சிப்பின் அறுவஷையின் முதல் பலனாக பரிசுத்த 
ஆவியானவர் வே்தார். எனநவ, ஆவியானவர் ஆதி சஷபயின் கிறிஸ்தவர்கள் 
நமல் இறங்கி வே்தது, சஷபயானது அவர்களுஷைய இருதயத்தில் 
ேியாயப்பிரமாணத்ஷத எழுத சபற்றுக் சகாண்ைஷதயும், சஷபயானது 
ஷதரியமுள்ள சாை்சிகளாக மாறியஷதயும் சவளிப்படுத்திக் காை்டுகிறது. பவுல் 
நராமர் 8:23 இல் கிறிஸ்தவர்கஷளப் பற்றி பின்வருமாறு சசால்கிறார்: 

... ஆவியின் முதற்பலன்கஷளப் சபற்நறாம் (நராமர் 8:23). 

ஆவியானவர் சகாடுக்கப்பை்ைஷத பற்றி லூக்கா எழுதும்நபாது, என்ன 
ேைே்தது என்பதன் உயரிய தனிச்சிறப்ஷப சுை்டிக்காை்ை சபே்வதவகோஸ்நதயுைன் 
இருே்த சதாைர்ஷப வலியுறுத்துகிறார். இது சாதாரண சம்பவம் அல்ல; ேைே்த பல 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

அற்புதங்களில் இதுவும் ஒன்று அல்ல. சபே்வதவகோஸ்நத ோளில் 
ஆவியானவருஷைய வரங்கள் சதாைங்கி, இரை்சிப்பின் மிகப்சபரிய அறுவஷைஷய 
தே்தது. நமலம், நதவனுஷைய நமசியாவின் ராஜ்யத்ஷத ஸ்தாபிப்பதற்கு 
யதவனுயட  மக்களுக்கு உள்ளார்ே்த புதிதாக்குதஷல தே்தது. 

இப்சபாழுது ஆவியானவர் ஊற்றப்பை்ை நேரமாகிய சபே்வதவகோஸ்நதவின் 
ஒரு சில தனிச் சிறப்புகஷள புரிே்து சகாண்டிருக்கிநறாம். பரிசுத்த 
ஆவியானவரின் பிரசன்னத்தின் சவளிப்பாைாக அே்ேிய பாஷை சசயல்பை்ை 
விதத்ஷத ோம் போர்க்கப் யபோகியறோம். 

அந்நிய போடைகள் 
அப்நபாஸ்தலர் 2 இல், சபே்வதவகோஸ்நத ோளில் சஷபயின் நமல் 

கர்த்தருஷைய ஆவியானவர் ஊற்றப்பை்ைஷத லூக்கா பதிவிடும்நபாது, 
அப்நபாஸ்தலர்களும் மற்ற விசுவாசிகளும் அே்ேிய பாஷைகளில் நபசினார்கள். 
துரதிர்ை்ைவசமாக, பாஷைகளின் வரம் குறித்து சஷபயில் அதிக குழப்பம் 
உள்ளது. எனநவ, ோம் இரண்டு நகள்விகஷள பிரதிபலித்துக் காை்ை சகாஞ்ச நேரம் 
எடுத்துக் சகாள்ள நவண்டும். முதலாவது, அே்ேியபாஷைகளிை் வரம் என்றால் 
என்ன? மற்றும் இரண்ைாவது, யதவை் ஏன் இே்த வரத்ஷத சகாடுத்தார்? 

ேவனீ காலத்தில் சஷபகளில், சவவ்நவறு கிறிஸ்தவர்கள் அே்ேிய பாஷை 
வரத்ஷத வித்தியாசமான முஷறகளில் புரிே்திருக்கின்றனர். ஒரு சிலர் அே்ேிய 
பாஷைகள் என்பது நபசுவஷதவிை நகை்கக்கூடிய ஒரு அற்புதம் என்று 
வாதிக்கிறார்கள். இே்த விதத்தின் படி, அப்நபாஸ்தலர்கள் பரவசமான நபச்ஷச 
நபசினார்கள், அஷத ஆவியானவர் நகை்ைவர்கள் தங்களுஷைய பாஷைகளில் 
புரிே்து சகாள்ளும்படி சசய்தார். 

குஷறே்தபை்சம் இரண்டு அம்சங்களில் லூக்காவின் விவரத்ஷத 
பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் 
கற்றுக்சகாள்ளாத, மற்ற மனிதர்கள் நபசும் பாஷைகயள நபசிய அற்புதமாக 
இருக்கிறது. முதலில், லூக்கா விநசைமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் மற்ற 
பாஷைகளில் நபசக்கூடிய திறஷன நபசியவர்களுக்கு தே்ததாக எழுதுகிறார். 
அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகள் 2:4 இல் ோம் வாசிக்கிறபடி: 

அவர்கசளல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாநல ேிரப்பப்பை்டு, 
ஆவியானவர் தங்களுக்குத் தே்தருளின வரத்தின்படிநய 
சவவ்நவறு பாஷைகளிநல நபசத்சதாைங்கினார்கள் 
(அப்நபாஸ்தலர் 2:4). 

பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குள் வருவதன் மூலம் அற்புதமான 
நகை்ைல் திறஷன அவர்கள் சபற்றதாக லூக்கா ஒருமுஷற கூை சசால்லவில்ஷல. 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இரண்ைாவதாக, "பாஷைகள்" என்கிற வார்த்ஷத கிநரக்க சபயர்ச்சசால் 
குநலாஸ்ஸா என்பதிலிருே்து அர்த்தபடுத்தப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாை்டிலம் 
இன்னும் மற்ற கிநரக்க இலக்கியங்களிலம், இே்த வார்த்ஷத ஒரு சாதாரண 
மனிதனுஷைய சமாழிஷய குறிப்பிடுகிறது. இே்த அஷமப்பில், நவறு எே்த 
காரணத்திற்காகவும் நவறு ஏதாவது அர்த்தத்தில் சசால்லப்பை்ைதா என்று 
சே்நதகிக்க இைமில்ஷல. எனநவ, சபே்வதவகோஸ்நத ோளில் சகாடுக்கப்பை்ை அே்ேிய 
பாஷைகளில் நபசும் அற்புதம், தாங்கள் கற்றுக்சகாள்ளாத மனித பாயஷ ில் 
நபசும்படி சகாடுக்கப்பை்ை இயற்ஷகக்கு அப்பாற்பை்ை ஒரு திறன் ஆகும். 

ஆனால், பரிசுத்த ஆவியானவர் தன்னுஷைய பிரசன்னத்ஷத இே்த 
குறிப்பிை்ை விதத்தில் சவளிப்படுத்த காரணம் என்ன? அே்த ோளில் அே்ேிய 
பாஷையில் நபசியதின் தனிச் சிறப்பு என்ன? அப்நபாஸ்தலர் 2:16-21 இல் நபதுரு 
சகாடுக்கும் விளக்கத்ஷத போர்ப்நபாம்: 

தீர்க்கதரிசியாகிய நயாநவலினால் உஷரக்கப்பை்ைபடிநய இது 
ேைே்நதறுகிறது: "கஷைசிோை்களில் ோன் மாம்சமான 
யாவர்நமலம் என் ஆவிஷய ஊற்றுநவன். அப்சபாழுது உங்கள் 
குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் 
தீர்க்கதரிசனஞ்சசால்லவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் 
தரிசனங்கஷள அஷைவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் 
சசாப்பனங்கஷளக் காண்பார்கள். என்னுஷைய 
ஊழியக்காரர்நமலம், என்னுஷைய ஊழியக்காரிகள்நமலம் 
அே்ோை்களில் என் ஆவிஷய ஊற்றுநவன், அப்சபாழுது 
அவர்கள் தீர்க்கதரிசனஞ் சசால்லவார்கள். அப்சபாழுது 
கர்த்தருஷைய ோமத்ஷதத் சதாழுதுசகாள்ளுகிறவசனவநனா 
அவன் இரை்சிக்கப்படுவான் என்று நதவன் உஷரத்திருக்கிறார்" 
(அப்நபாஸ்தலர் 2:16-21). 

இே்த நவத பகுதியில், நபதுரு நயாநவல் 2:28-32 வசனங்கஷள குறிப்பிை்டு, 
அே்ேிய பாஷை நபசும் அற்புதத்துைன், சபே்வதவகோஸ்நத நோளில் அன்று ேைே்தது 
என்ன என்றும் விளக்குகிறார். 

சுவாரஸ்யமாக பார்ப்நபாமானால், நபதுரு நயாநவலின் வார்த்ஷதகஷள 
துல்லியமாக நமற்நகாள் காை்ைவில்ஷல. எபிசரய நவதாகமத்திலம், எபிசரய 
நவதாகமத்தின் கிநரக்க சமாழிசபயர்ப்பிலம் நயாநவலின் வார்த்ஷதகள், "இதற்கு 
பின்பாக கர்த்தர் சசான்னதாவது: எல்லா மக்கள் நமலம் ோன் என் ஆவிஷய 
ஊற்றுநவன்,” என்று இருக்கிறது. ஆனால் நபதுரு நயாநவல் 2:28 இல் இருே்தஷத 
சபாழிப்புஷர சசய்து “கஷைசி ோை்களில்”என்று சசான்னார். நயாநவலின் 
வார்த்ஷதகளில் நபதுரு சசய்த மாற்றம், சபே்சதசகாஸ்நத ோளின் ேிகழ்வுகள் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

கஷைசி ோை்களில், இறுதிக் காலங்களின் பகுதி என்று அவர் ேம்பினார் 
என்பஷதக் குறிக்கிறது. 

பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவது கஷைசி ோளில் ேைக்கும் என்பதற்கு 
ஏதுவாக நபதுருவின் ேம்பிக்ஷகஷய சவளிப்படுத்தும் வார்த்ஷதகளாக அவர் 
நயாநவலின் வார்த்ஷதகஷள நமற்நகாள் காை்டியயத நோம் போர்க்க முடி ும். நபதுரு 
நயாநவல் 2-ஐ நமற்நகாள் காை்டி, கர்த்தருஷைய சபரிதும் பயங்கரமுமான ோள் 
ேிகழ்வதற்கு முன்பு ஆவியானவர் வரநவண்டும் என்பஷத குறிப்பிடுகிறார். 

பஷழய ஏற்பாடு முழுவதிலம், கர்த்தரின் ோள் என்பது நதவனின் 
ேியாயத்தீர்ப்பு மற்றும் ஆசீர்வாதத்தின் ோள் என்று குறிப்பிைப்படுகிறது. நமலம் 
சில இைங்களில், நதவன் தன்னுஷைய எதிரிகஷள முற்றிலமாக நதாற்கடித்து 
அவருக்கு உண்ஷமயான மக்கஷள ஆசிர்வதித்த ோளாக இது குறிப்பிைப்படுகிறது. 

ஆகநவ, கர்த்தருஷைய மகத்தான மற்றும் மகிஷமயான ோளின் காை்சியாக 
ஆவியானவரின் வருஷகஷய நபதுரு விளக்கியநபாது, சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் 
ேைே்தது வரலாற்றில் ஒரு சபரிய தருணம் என்று அவர் கூறினார். 
சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் ஆவியானவர் கஷைசி ோை்களில் ஒரு அதிசயமாக 
வே்தார், இது யதவனுயட  ரோஜ் த்திை் இறுதி கை்ைங்கஷள ேிறுவும் மகிஷமயான 
சதய்வகீ தஷலயை்ீடின் நேரம் அதுவாக இருே்தது. 

துரதிர்ை்ைவசமாக, ஆவியானவர் ஊற்றப்படுதலின் தனிச்சிறப்ஷப இே்த 
ோை்களில் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் விை்டுவிடுகிறார்கள். மாறாக, எல்லா 
கிறிஸ்தவர்களின் தனிப்பை்ை சுத்திகரிப்பின் மாதிரியாக அப்நபாஸ்தலர் 2 ல் 
சசால்லப்பை்ை சம்பவத்ஷத ேிஷனப்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கு பிரபலமான ஒன்று. 
சபே்வதவகோஸ்நத ோளிலம் அப்நபாஸ்தலர் ேைபடிகளில் குறிப்பிைப்பை்ை மற்ற சில 
ேிகழ்வுகளிலம் இருக்கிறபடி ஆவியானவரின் வியக்கத்தக்க சவளிப்பாை்ஷை 
எல்லா ேிஜ ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்களும் அனுபவிப்பார்கள் என்கிற 
எதிர்பார்ப்ஷப ோம் உருவாக்குகிநறாம். 

இஷதப் பற்றி இப்படி நயாசித்துப் பாருங்கள். நதவனுஷைய ராஜ்யத்ஷதத் 
சதாைங்குவதற்கு பல சபரிய மற்றும் வல்லஷமயுள்ள நதவனுஷைய சசயல்கள் 
ேைே்தன என்று புதிய ஏற்பாடு ேமக்கு யபோதிக்கிறது. கிறிஸ்து ேம் பாவங்களுக்காக 
மரித்தார், மரித்நதாரிலிருே்து உயிர்த்சதழுே்தார், பிதாவாகிய நதவனுஷைய வலது 
பாரிசத்திற்கு ஏறினார். ஒவ்சவாரு முஷறயும் ஒரு ேபர் கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் 
ஷவக்கும்நபாது, இே்த ேிகழ்வுகளின் தகுதிகள் அே்த ேபரின் வாழ்க்ஷகயில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் ஒரு தனிமனிதன்  தை்ைில் புதி  ஜவீயைப் 
வபறும் ஒவ்வவோரு முயற ும் மரிப்பதும் இல்ஷல, எழுவதும், பரநமறுவதும் 
இல்ஷல. 

ஏறக்குஷறய அநத வழியில், நதவன் கஷைசி ோை்கஷளக் சகாண்டு வே்த 
சபரிய ேிகழ்வுகளில் சபே்சதசகாஸ்நதவில் ேிகழ்ே்ததும் ஒை்று என்று புதிய 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ஏற்பாடு கற்பிக்கிறது. அப்நபாஸ்தலர் ேைபடிகளில் ஆவியானவர் விநசைமான 
வழிகளில் ஊற்றப்பை்ை மற்ற பல சே்தர்ப்பங்களிலம் இதுநவ உண்ஷம என்பஷத 
இே்தப் பாைத்தில் பின்பு பார்ப்நபாம். கிறிஸ்தவ சஷபயின் ஆரம்ப 
ோை்களிலிருே்நத, பரிசுத்த ஆவியின் பிரசன்னம் சஷபயில் கிரிஷய சசய்து, 
ஊழியம் சசய்வதற்காக ேம்ஷம சசவ்ஷவப்படுத்தினது. விசுவாசிகளின் 
வாழ்க்ஷகயில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரிஷய சசய்கிறவராக இருக்க நவண்டும் 
என்று ோம் எப்நபாதும் எதிர்பார்க்க நவண்டும், ஆனால் சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் 
ோம் பார்க்கும் அநத வஷகயான சவளிப்பாை்ஷை ோம் எதிர்பார்க்கக்கூைாது. 
உண்ஷமயில், கிரிஷயகஷள பார்க்கும்நபாது ஆவியின் சிறப்பு சவளிப்பாை்டின் 
பிற சே்தர்ப்பங்களில் கூை, ஆவியின் சவளிப்பாடுகள் துல்லியமாக ஒநர 
மாதிரியாக இல்ஷல. அக்கினி மற்றும் காற்றின் சத்தம், அநத நபால் தீர்க்கதரிசன 
வரம் மற்றும் சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் நபசப்பை்ை அே்ேிய பாஷைகள் ஆகியஷவ 
சாதாரண கிறிஸ்தவ அனுபவங்கள் அல்ல. அஷவ ஒரு சபரிய சதய்வகீ 
தஷலயை்ீடின் விஷளவாக இருே்தன, நதவனின் சசயலால் அவர் தனது 
ராஜ்யத்ஷத துவக்கினார். 

இப்நபாது சபே்சதசகாஸ்நத ோளின் தனிச்சிறப்ஷப பார்த்துவிை்டு, பரிசுத்த 
ஆவியானவர் ஊற்றப்பை்ைவுைன் சவளிப்பை்ை அே்ேியபாஷைகளிை் 
அற்புதத்ஷதப் பார்த்நதாம், அன்று ேைே்த சம்பவங்களின் முடிவுகளுக்கு ோம் 
திரும்ப நவண்டும். 

முடிவுகள் 
உங்களுக்கு ேிஷனவிருக்கும், அப்நபாஸ்தலர்கஷளத் தம்முஷைய சதய்வகீ 

சாை்சிகளாக ஆக்குவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் சகாடுக்கப்பை்ைதாக இநயசு 
சசான்னஷத இே்தப் பாைத்தில் முன்பு பார்த்நதாம். எனநவ, சபே்சதசகாஸ்நதவின் 
முடிவுகஷளப் பற்றி ோம் விவாதிக்கும்நபாது, பரிசுத்த ஆவியானவர் 
அப்நபாஸ்தலர்களுக்கு அதிகாரம் அளித்த விதத்தில் கவனம் சசலத்துநவாம், 
நமலம் ராஜ்யத்தின் சுவிநசைத்ஷத ஆசர்ீவதிக்க இே்த வல்லஷமஷய 
பயன்படுத்திநனாம். முதலில், பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்நபாஸ்தலனாகிய 
நபதுருவுக்கு அதிகாரம் அளித்த விதத்ஷதக் கவனியுங்கள். 

லூக்கா சுவிநசைத்ஷத ஆய்வு சசய்யும்நபாது, பரிசுத்த ஆவியானவர் 
வருவதற்கு முன்பு, நபதுரு எப்நபாதும் தன்னுஷைய சிே்தஷனயில் 
சதளிவானவராக இருக்கவில்ஷல என்பஷதக் காண்கிநறாம். அவர் நமாநசக்கும் 
எலியாவுக்கும் கூைாரங்கஷளக் கை்ை விரும்பியதால், மறுரூப மஷலயில் அவர் 
கண்டிக்கப்பை்ைார். இநயசு ஷகது சசய்யப்பை்ை இரவு அவர் மூன்று முஷற 
கிறிஸ்துஷவ மறுதலித்தார். அப்நபாஸ்தலருயட  நடபடிகளில் நபதுருவின் 
ஊழியத்தின்நபாது கூை, லூக்கா, அதிகமாக படிக்கவில்ஷல என்பஷதயும், 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

அழுத்தமான வழிகளில் நபசுவதற்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ேபர் இல்ஷல 
என்பஷதயும் கவனத்தில் சகாண்ைார். அப்நபாஸ்தலர் 4:13 இல் லூக்காவின் 
வார்த்ஷதகஷளக் கவனியுங்கள்: 

நபதுருவும் நயாவானும் நபசுகிற ஷதரியத்ஷத அவர்கள் கண்டு, 
அவர்கள் படிப்பறியாதவர்கசளன்றும் 
நபஷதஷமயுள்ளவர்கசளன்றும் அறிே்தபடியினால் 
ஆச்சரியப்பை்டு, அவர்கள் இநயசுவுைநனகூை 
இருே்தவர்கசளன்றும் அறிே்துசகாண்ைார்கள் (அப்நபாஸ்தலர் 
4:13). 

நபதுருஷவப் பற்றிய இே்தப் பைத்ஷதப் பார்த்தால், சே்நதகத்திற்கு இைமின்றி 
பரிசுத்த ஆவியின் வல்லஷமநய அவஷர மாற்றியது மற்றும் சபே்சதசகாஸ்நத 
ோளில் அத்தஷகய ஆற்றல்மிக்க மற்றும் சவற்றிகரமான சுவிநசைத்ஷத 
பிரசங்கிக்க அவருக்கு உதவியது. சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் சசய்த பிரசங்கத்தில், 
கிறிஸ்தவர்கள் குடிநபாஷதயில் இருப்பதாக குற்றம் சாை்டியவர்கஷள நபதுரு 
அவர்கள் எண்ணம் தவறானது என்று ேிரூபித்தார். அவர் பஷழய ஏற்பாை்ஷை 
நமற்நகாள் காை்டி, விளக்கி, ேம்பிக்ஷகக்குரிய வழிகளில் பயன்படுத்தி, 
இநயசுதான் தீர்க்கதரிசனமோகக் கூறப்பட்ட நமசியா என்பஷத ேிரூபிக்கிறார். 
பரிசுத்த ஆவியானவர் நபதுருஷவயும் மற்ற அப்நபாஸ்தலர்கஷளயும் அவர்களின் 
பிரகைனங்களின் உண்ஷமக்கு சாை்சியாக அற்புதங்கஷளச் சசய்ய அதிகாரம் 
அளித்தார். அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகள் 2:43 இல் ோம் வாசிக்கிறபடி: 

எல்லாருக்கும் பயமுண்ைாயிற்று. அப்நபாஸ்தலர்களாநல அநேக 
அற்புதங்களும் அஷையாளங்களும் சசய்யப்பை்ைது 
(அப்நபாஸ்தலர் 2:43). 

இே்த சுவிநசைம் அறிவிக்கப்படுவதற்கு சாை்சியாக நபதுருவுக்கும் மற்ற 
அப்நபாஸ்தலர்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் சகாடுத்த மாசபரும் 
வல்லயமயின் சவளிச்சத்தில், அப்நபாஸ்தலர்களின் சாை்சிஷய ஆண்ைவர் 
ஆசீர்வதித்ததில் எே்தவிதமான ஆச்சரியமுமில்ஷல. அப்நபாஸ்தலர் 2:41, 47 இல் 
லூக்கா அவர்களின் சாை்சிஷய எப்படி விவரித்தார் என்பஷதக் கவனியுங்கள்: 

அவனுஷைய வார்த்ஷதஷயச் சே்நதாைமாய் 
ஏற்றுக்சகாண்ைவர்கள் ஞானஸ்ோனம் சபற்றார்கள். 
அன்ஷறயத்தினம் ஏறக்குஷறய மூவாயிரம்நபர் 
நசர்த்துக்சகாள்ளப்பை்ைார்கள்... நதவஷனத் துதித்து, 
ஜனங்கசளல்லாரிைத்திலம் தயவுசபற்றிருே்தார்கள். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இரை்சிக்கப்படுகிறவர்கஷளக் கர்த்தர் அநதினமும் சஷபயிநல 
நசர்த்துக்சகாண்டுவே்தார் (அப்நபாஸ்தலர் 2:41, 47). 

சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் மூவாயிரம் நபர் மனமாற்றம் அஷைே்தார்கள்! 
சவளியில் சதரிவதும், எண்ணக்கூடியதுமான இந்த வளர்ச்சி ஆவியானவர் 
அதிகாரத்ஷத சகாடுத்ததின் மூலம் வே்தது. ஆனால் சஷபயின் வளர்ச்சி 
சவளியில் சதரிவதாக மை்டும் இருக்கவில்ஷல. உள்ளான வளர்ச்சியும் 
ஆவியானவர் அதிகாரம் சகாடுத்ததினால் ேைே்தது. அப்நபாஸ்தலர் 2:42-47 இல் 
உள்ள லூக்காவின் வார்த்ஷதகஷள கவனியுங்கள்: 

அவர்கள் அப்நபாஸ்தலருஷைய உபநதசத்திலம், 
அே்ேிநயாே்ேியத்திலம், அப்பம் பிை்குதலிலம், 
சஜபம்பண்ணுதலிலம் உறுதியாய்த் தரித்திருே்தார்கள். 
விசுவாசிகசளல்லாரும் ஒருமித்திருே்து, சகலத்ஷதயும் 
சபாதுவாய் ஷவத்து அநபவித்தார்கள். அவர்கள் 
ஒருமனப்பை்ைவர்களாய் நதவாலயத்திநல அநதினமும் 
தரித்திருே்து, வடீுகள்நதாறும் அப்பம்பிை்டு மகிழ்ச்சிநயாடும் 
கபைமில்லாத இருதயத்நதாடும் நபாஜனம்பண்ணி, நதவஷனத் 
துதித்து, ஜனங்கசளல்லாரிைத்திலம் தயவுசபற்றிருே்தார்கள். 
இரை்சிக்கப்படுகிறவர்கஷளக் கர்த்தர் அநதினமும் சஷபயிநல 
நசர்த்துக்சகாண்டுவே்தார் (அப் 2:42-47). 

ஆதிகால கிறிஸ்தவர்கள் அப்நபாஸ்தலர்களின் நபாதஷனகளின்படி 
வாழ்ே்ததால், சஷபயானது இருே்த இைத்தில் வளர்ே்தது, கர்த்தருக்கும் தங்கள் சக 
விசுவாசிகளுக்கும் ஊழியம் சசய்யும் வாழ்க்ஷகக்காக தங்கஷள 
அர்ப்பணித்துக்சகாண்ைது. சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் ஆவியானவர் சபாழிே்ததின் 
விஷளவுகள் சஷபயின் ஆரம்ப ோை்களில் வியப்பூை்டுவதாக இருே்தது. 

சபே்சதசகாஸ்நத ோளுக்கு முன்பும் சபே்சதசகாஸ்நத ோளிலம் பரிசுத்த 
ஆவியானவர் பற்றிய லூக்காவின் விவாதத்ஷதப் பார்த்துவிை்டு, சபே்சதசகாஸ்நத 
ோளுக்குப் பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவர் சுவிநசை ஊழியத்ஷத சதாைர்ே்து 
வலப்படுத்தியநபாது அவர் எவ்வாறு கிரிஷய சசய்தார் என்பஷதப் 
பார்க்கப்நபாகிநறாம். 

பபந்பதபகோஸ்பத நோளுக்கு பிறகு 
அப்நபாஸ்தலர் புத்தகத்தில், சபே்சதசகாஸ்நத ோளுக்குப் பிறகு லூக்கா 

ஆவியின் வியத்தகு கிரிஷயக்கு பல முஷற திரும்பினார். விளக்கமாக பார்த்தால், 
இே்த பத்திகளில் மூன்றில் கவனம் சசலத்துநவாம். சமாரியாவில் சபயரிைப்பைாத 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ஒரு ேகரத்தில் ேைே்த ஒரு ேிகழ்ஷவ முதலில் பார்ப்நபாம். இரண்ைாவதாக, 
சசசரியாவில் ேைே்த ஒரு சம்பவத்தில் கவனம் சசலத்துநவாம். மூன்றாவதாக, 
எநபசுவில் ஆவியானவரின் சவளிப்பாை்ஷைக் கருத்தில் சகாள்நவாம். 
எருசநலமுக்கு வைக்நக சமாரியாவில் உள்ள ஆவியின் ஊழியத்திற்கு முதலில் 
திரும்புநவாம். 

சமோைியோ 
அப்நபாஸ்தலர் 8:14-17 இல், லூக்கா மற்சறாரு முஷற விசுவாசிகள் மதீு ஒரு 

விநசைமான விதத்தில் ஆவியானவர் வே்தஷத அறிவித்தார். லூக்கா 
எழுதியஷதக் கவனியுங்கள்: 

சமாரியர் நதவவசனத்ஷத ஏற்றுக்சகாண்ைஷத 
எருசநலமிலள்ள அப்நபாஸ்தலர்கள் நகள்விப்பை்டு, 
நபதுருஷவயும் நயாவாஷனயும் அவர்களிைத்திற்கு 
அனுப்பினார்கள். இவர்கள் வே்தசபாழுது அவர்களில் 
ஒருவனும் பரிசுத்தஆவிஷயப் சபறாமல் கர்த்தராகிய 
இநயசுவின் ோமத்தினாநல ஞானஸ்ோனத்ஷதமாத்திரம் 
சபற்றிருே்தவர்களாகக் கண்டு, அவர்கள் பரிசுத்தஆவிஷயப் 
சபற்றுக்சகாள்ளும்படி அவர்களுக்காக சஜபம்பண்ணி, 
அவர்கள்நமல் ஷககஷள ஷவத்தார்கள், அப்சபாழுது அவர்கள் 
பரிசுத்தஆவிஷயப் சபற்றார்கள் (அப்நபாஸ்தலர் 8:14-17). 

அப்யபோஸ்தலரில் சபாதுவாக (இே்த ோை்களில் இருப்பஷத நபாலநவ), 
பரிசுத்த ஆவி மக்கள் முதலில் விசுவாசிக்கும்நபாது அவர்கள் மீது 
ஊற்றப்படுகிறார், அதற்க்கு பின்னான நவறு நேரத்தில் அல்ல. இது சம்பே்தமாக, 
இங்குள்ள காை்சி சபே்சதசகாஸ்நத நபான்றது: விசுவாசிகள் தங்கள் 
மனமாற்றத்திற்குப் பிறகு ஆவிஷயப் சபற்றனர். இது ஒரு விநசைமான நேரம், 
ஆவி ோைவர் ஊற்றப்படும் ஒரு வியத்தகு காை்சி. ஏன் ஆவியானவர் 
சமாரியர்களிைம் இவ்வாறு வே்தார்? 

சரி, இே்த அசாதாரண ஆவியின் வபோழிந்தருளப்படுவதிை் சிறே்த விளக்கம் 
என்னசவன்றால், இரை்சிக்கப்பை்ை சமாரியர்கள் அதிக எண்ணிக்ஷகயில் 
கிறிஸ்தவத்திற்கு வே்தஷத இது முதன்முஷறயாகக் குறித்தது. உங்களுக்கு 
ேிஷனவிருக்கும், எருசநலமிலிருே்து யூநதயா, சமாரியா, பூமியின் கஷைசி வஷர 
கர்த்தருஷைய ராஜ்யத்ஷத விரிவுபடுத்தும்படி இநயசு அப்நபாஸ்தலர்கஷள 
ேியமித்தார். யூநதயாவில் உள்ள எருசநலம் சபே்சதசகாஸ்நத ோளின் சதாைக்கப் 
புள்ளியாக இருே்தது. ஆனால் சமாரியர்கள், யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதியினர் 
கலே்த கலப்பு பாரம்பரியம் சகாண்ைவர்கள், அவர்கள் பஷழய ஏற்பாை்டின் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

கை்ைஷளகளின்படி ஆண்ைவஷர ஆராதிக்கவில்ஷல. எனநவ, சுவிநசைம் 
சமாரியாஷவ அஷைே்தநபாது, அது ஒரு புதிய கை்ைத்ஷதப் 
பிரதிேிதித்துவப்படுத்தியது. இநயசு தம் சீஷர்களுக்குக் சகாடுத்த கை்ைஷளஷய 
ேிஷறநவற்றுவதில் இது ஒரு முக்கிய படியாக அஷமே்தது. இது இன எல்ஷலகஷள 
கைே்து சசன்ற சுவிநசைத்தின் முதல் சபரிய விரிவாக்கம் ஆகும். சமாரியர்கஷள 
சஷபயில் முழுஷமயாக இஷணத்துக்சகாள்ள முடியும் என்று 
அப்நபாஸ்தலர்களுக்கும் சஷபயின் மற்றவர்களுக்கும் சாை்சியளிக்கும் வஷகயில், 
பரிசுத்த ஆவியானவர் இே்த விசுவாசிகளுக்கு அே்ேிய பாஷைகளில் நபச 
அதிகாரமளித்தார். 

சமாரியாவில் ஆவியின் கிரிஷயகஷளப் பற்றிய இே்த புரிதஷல மனதில் 
சகாண்டு, ோம் சசசரியாவுக்கு நேராக ேமது பார்ஷவஷய திருப்ப நவண்டும், அங்கு 
சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் என்ன ேைே்தது என்பஷத ேிஷனவுபடுத்தும் வழிகளில் 
பரிசுத்த ஆவியானவர் மீண்டும் சஷபயில் கிரிஷய சசய்தார். 

பசசைியோ 
சமாரியாவில் சபயரிைப்பைாத ேகரத்தில் ேைே்த ேிகழ்ஷவப் நபாலநவ, 

சசசரியாவின் ேிஷலஷம முதல் முஷறயாக சுவிநசைம் நவசறாரு இன 
எல்ஷலஷய கைே்து சசன்றது. புறஜாதிகள், குறிப்பாக, நராமாபுரிஷய நசர்ே்த 
நூற்றுக்கு அதிபதியான சகார்யநலியு மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், முதல் 
முஷறயாக கிறிஸ்துவுக்குள் வே்தனர். 

அப்நபாஸ்தலர் 10:44-47 நபதுரு சகார்யநலியுவின் வை்ீைாருக்கு 
சுவிநசைத்ஷதப் பிரசங்கித்தநபாது என்ன ேைே்தது என்று பதிவுசசய்கிறது: 

இே்த வார்த்ஷதகஷளப் நபதுரு நபசிக்சகாண்டிருக்ஷகயில் 
வசனத்ஷதக் நகை்ைவர்கள் யாவர்நமலம் பரிசுத்தஆவியானவர் 
இறங்கினார். அவர்கள் பல பாஷைகஷளப் நபசுகிறஷதயும், 
நதவஷனப் புகழுகிறஷதயும், நபதுருநவாநைகூை வே்திருே்த 
விருத்தநசதனமுள்ள விசுவாசிகள் நகை்கும்நபாது, 
பரிசுத்தஆவியின் வரம் புறஜாதிகள்நமலம் 
சபாழிே்தருளப்பை்ைஷதக்குறித்துப் பிரமித்தார்கள். அப்சபாழுது 
நபதுரு ... "ேம்ஷமப்நபாலப் பரிசுத்தஆவிஷய இவர்களும் 
சபற்றார்கள்" என்றான் (அப்நபாஸ்தலர் 10:44-47). 

மீண்டும், சபே்சதசகாஸ்நத ோளுக்கு இஷணயான சம்பவத்யத இங்யக 
வதளிவோக கோண முடி ும்: சுவிநசைத்ஷத விசுவோசித்தவர்கள் அே்ேிய 
பாஷைகளில் நபச ஆரம்பித்தனர். சசசரியாவில் உள்ள விசுவாசிகள் ேம்மிைம் 
இருப்பஷதப் நபாலநவ பரிசுத்த ஆவிஷயப் சபற்றனர் என்று நபதுரு கருத்து 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

சதரிவித்தது, ஒருநவஷள சபே்சதசகாஸ்நத ோளில் ஆவியானவர் 
ஊற்றப்பை்ைஷதக் சுை்டிக்காை்டுகிறதாக இருக்கலாம். 

பஷழய ஏற்பாை்டில், புறஜாதிகள் இஸ்ரநவலைன் கர்த்தர் ஏற்படுத்திை 
வியசஷித்த உைன்படிக்ஷககளுக்கு புறம்நப இருே்தார்கள். விசுவாசமுள்ள 
யூதர்கள், சவளிப்பஷையாக மாறாத புறஜாதிகளிைமிருே்து தங்கஷளத் சதாைர்ே்து 
பிரித்துக் சகாண்ைார்கள். எனநவ, புறஜாதிகள் முதலில் யூத மதத்திற்கு 
முழுஷமயாக மாற்றப்பைாமல் கிறிஸ்துவுக்கு மாற்றப்பை்ைது, ஆரம்பகால 
திருச்சஷபக்கு ஆச்சரியமாக இருே்தது. 

இதன் விஷளவாக, கஷைசியாக புறஜாதியினருக்கு கதவு திறக்கப்பை்ைது 
என்பஷத ேிரூபிக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் சகார்யநலியு மற்றும் அவரது வை்ீைார் 
மீது ஊற்றப்பை்ைார். அப்நபாஸ்தலர் 11:4, 15, 18 களில் இே்த வார்த்ஷதகஷள 
கவைி ுங்கள், அங்கு புறஜாதிகளின் மனமாற்றத்திற்கு சஷபயின் மறுசமாழிஷய 
லூக்கா பதிவு சசய்தார்: 

அதற்குப் நபதுரு காரியத்ஷத ஆரம்பத்திலிருே்து வரிஷசயாய் 
அவர்களுக்கு விவரிக்கத் சதாைங்கி: ோன் 
நபசத்சதாைங்கினநபாது, பரிசுத்தஆவியானவர் ஆதியிநல 
ேம்நமல் இறங்கினதுநபாலநவ, அவர்கள்நமலம் இறங்கினார். 
இஷவகஷள அவர்கள் நகை்ைசபாழுது அமர்ே்திருே்து: 
அப்படியானால் ஜவீனுக்நகதுவான மனே்திரும்புதஷல நதவன் 
புறஜாதியாருக்கும் அருளிச்சசய்தார் என்று சசால்லி, நதவஷன 
மகிஷமப்படுத்தினார்கள் (அப்நபாஸ்தலர் 11:4, 15, 18). 

சபே்சதசகாஸ்நத நபான்ற விதத்தில் புறஜாதியார் மதீு வருவதன் மூலம், 
பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களின் மனமாற்றம் உண்ஷமயானது என்றும், 
புறஜாதிகள் மூலம் தனது ராஜ்யத்ஷத கை்டிசயழுப்புவதற்கான தனது திை்ைம் 
சதாைங்கியது என்றும் ேிரூபித்தார். 
 
 

இப்நபாது ோம் சமாரியாவிலம் சசசரியாவிலம் ஆவியானவரின் 
கிரிஷயகஷளப் பார்த்நதாம், எநபசுவில் என்ன ேைே்தது என்பஷத ோம் 
பார்க்கப்நபாகிநறாம். 

எபபசு 
இே்த ேிகழ்வு அப்நபாஸ்தலர் 19:1-6 இல் பதிவு சசய்யப்பை்டுள்ளது, அங்கு ோம் 

பின்வரும் விவரத்ஷத படிக்கிநறாம்: 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

பவுல் நமைான நதசங்கள் வழியாய்ப் நபாய், எநபசுவுக்கு 
வே்தான்; அங்நக சில சைீஷரக் கண்டு:ேீங்கள் 
விசுவாசிகளானநபாது, பரிசுத்த ஆவிஷயப் சபற்றீர்களா என்று 
நகை்ைான். அதற்கு அவர்கள்: பரிசுத்த ஆவி உண்சைன்பஷத 
ோங்கள் நகள்விப்பைநவ இல்ஷல என்றார்கள். அப்சபாழுது 
அவன்: அப்படியானால் ேீங்கள் எே்த ஞானஸ்ோனம் 
சபற்றீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: நயாவான் சகாடுத்த 
ஞானஸ்ோனம் சபற்நறாம் என்றார்கள். அப்சபாழுது பவுல்: 
நயாவான் தனக்குப்பின் வருகிறவராகிய கிறிஸ்து இநயசுவில் 
விசுவாசிகளாயிருக்கநவண்டும் என்று ஜனங்களுக்குச் 
சசால்லி, மனே்திரும்புதலக்கு ஏற்ற ஞானஸ்ோனத்ஷதக் 
சகாடுத்தாநன என்றான். அஷதக் நகை்ைநபாது அவர்கள் 
கர்த்தராகிய இநயசுவின் ோமத்தினாநல ஞானஸ்ோனம் 
சபற்றார்கள். அல்லாமலம் பவுல் அவர்கள்நமல் ஷககஷள 
ஷவத்தநபாது, பரிசுத்தஆவி அவர்கள்நமல் வே்தார்; அப்சபாழுது 
அவர்கள் அே்ேியபாஷைகஷளப் நபசித் தீர்க்கதரிசனஞ் 
சசான்னார்கள்(அப்நபாஸ்தலர் 19:1-6). 

மீண்டும் ஒருமுஷற, சபே்சதசகாஸ்நத ோளுக்கு இஷணயாக குறிப்பிைத்தக்க 
ேிகழ்வு இருப்பஷதக் காண்கிநறாம். இநயசுவின் ோமத்தில் அவர்கள் 
ஞானஸ்ோனம் சபற்ற பிறகு, பரிசுத்த ஆவியானவர் இே்த மனிதர்கள் மீது 
வே்தார், அவர்கள் அே்ேிய பாஷைகளில் நபசினார்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் 
சசான்னார்கள். 

இே்தப் பத்தியில், யூநதயா மற்றும் சமாரியாவிலிருே்து சவகு சதாஷலவில் 
உள்ள ஆசியா ஷமனரின் ஒரு சபரிய ேகரமான எநபசுவில் பரிசுத்த ஆவியின் 
வியத்தகு சவளிப்பாை்ஷை லூக்கா விவரித்தார். ோம் பார்த்தபடி, எருசநலம், 
சமாரியா மற்றும் புறஜாதிகள் வஷர ஆவியானவருஷைய கிரிஷயயின் 
விரிவாக்கத்ஷத லூக்கா ஏற்கனநவ கண்டுபிடித்திருே்தார். இங்கு 
அசாதாரணமான அம்சம் என்னசவன்றால், ஆவியானவஷர சபற்றவர்கள் 
நயாவான் ஸ்ோனகனின் சைீர்கள். மஷறமுகமாக, இவர்கள் மனே்திரும்பிய 
யூதர்கள், அவர்கள் இநயசு ேீண்ைகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பை்ை நமசியா என்று 
நயாவான் சவளிப்படுத்துவதற்கு முன்பு நயாவான் ஸ்ோனகனின் சாை்சிஷயப் 
சபற்றார்கள். 

லூக்கா இே்த ேிகழ்ஷவ முன்னிஷலப்படுத்தினார், ஏசனனில் இது 
அப்நபாஸ்தலர் ேைபடிகளின் சதாைக்கத்தில் லூக்கா வலியுறுத்திய நயாவான் 
ஸ்ோனகனுக்கும் இநயசுவுக்கும் இஷையிலான உறவு குறித்த ஒரு பிரச்சஷனக்கு 
முற்றுப்புள்ளி ஷவத்தது. அப்நபாஸ்தலர் 1:5 இல், இநயசு தம் ஊழியத்ஷதயும் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

நயாவான் ஸ்ோனகனின் ஊழியத்ஷதயும் இே்த விதத்தில் நவறுபடுத்திக் 
காை்டியஷத ேீங்கள் ேிஷனவுகூருவர்ீகள்: 

நயாவான் ஜலத்தினாநல ஞானஸ்ோனங்சகாடுத்தான்; ேீங்கள் 
சில ோளுக்குள்நள பரிசுத்தஆவியினாநல ஞானஸ்ோனம் 
சபறுவர்ீகள்(அப்நபாஸ்தலர் 1:5). 

எநபசுவில் உள்ள நயாவானின் சீஷர்கள் மதீு ஆவியானவர் 
சபாழிே்தருளப்பட்டஷதப் பற்றிய இே்தக் கஷத, இப்நபாது ஆவியானவஷர 
சவளிப்படுத்தும் இநயசுவின் கிரிஷய ஒரு புதிய ேிஷலஷய எை்டியுள்ளது 
என்பஷதச் சுை்டிக்காை்டுகிறது. நயாவானின் சைீர்களும் கிறிஸ்துஷவப் 
பின்பற்றுபவர்களாகவும் கிறிஸ்துவின் ஆவிஷயப் சபறவும் நவண்டியிருே்தது. 
கிறிஸ்துஷவ முழுஷமயாகத் தழுவி, பரிசுத்த ஆவியின் வல்லஷமயில் 
வாழ்வதற்குக் குஷறவான எதுவும் நதவனுஷைய சித்தத்திற்கு இஷசவாக இல்ஷல. 

அப்நபாஸ்தலர்கள் சஷபயின் நவஷலகஷள முன்சனடுத்துச் சசன்றநபாது, 
ராஜ்யத்தின் எல்ஷலகளில் அவர்களின் பணி பரிசுத்த ஆவியின் வியத்தகு 
சவளிப்பாை்ைால் சதாைர்ே்து உறுதிப்படுத்தப்பை்ைது என்பஷத லூக்கா 
சதளிவுபடுத்தினார். ஆவியின் வல்லஷமயின் மூலம், எருசநலமிலிருே்து, யூநதயா 
மற்றும் சமாரியா வஷர, பூமியின் கஷைசி வஷர சுவிநசைம் தஷையின்றி பரவியது. 
இன்றும் கூை, சஷபஷய மாற்றுவதற்கும், சுவிநசைத்ஷத திறம்பை பரப்புவதற்கும் 
பரிசுத்த ஆவியின் வல்லஷம மை்டுநம வழி. சுவிநசை சசய்திஷய சவளிப்படுத்த 
ோம் சதய்வகீ மற்றும் பயனுள்ள சாை்சிகளாக இருக்க நவண்டுமானால், ோமும் 
ஆவியின் வல்லஷமஷய சார்ே்து இருக்க நவண்டும். 

அப்பபோஸ்தலை்கள் 
பரிசுத்த ஆவியானவரின் கதாப்பாத்திரத்ஷத கருத்தில் சகாண்டு, இப்நபாது 

நம்முயட  இரண்ைாவது தஷலப்போை அப்யபோஸ்தலர்கயளப் பற்றி நபசத் 
தயாராக இருக்கிநறாம். அப்நபாஸ்தலர்கள். கிறிஸ்து பரநலாகத்திற்கு ஏறுவதற்கு 
முன், அவர் தனது ஊழியத்ஷதத் சதாைர அப்நபாஸ்தலர்கஷள ேியமித்தார், 
ேற்சசய்தியின் மூலம் எருசநலமிலிருே்து பூமியின் கஷைசி வஷர தனது 
ராஜ்யத்ஷத விரிவுபடுத்தினார். ஆரம்பகால சயப ில் பரிசுத்த ஆவியானவர் 
ஆற்றிய முக்கிய பங்ஷக அப்நபாஸ்தலர் 1:8 விவரிக்கிறது என்பஷத இே்த பாைத்தில் 
முன்பு பார்த்நதாம். இநயசு தம்முஷைய அப்நபாஸ்தலர்களிைம் சசான்ன 
வார்த்ஷதகஷள மீண்டும் கவைி ுங்கள்: 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

பரிசுத்தஆவி உங்களிைத்தில் வரும்நபாது ேீங்கள் 
சபலனஷைே்து, எருசநலமிலம், யூநதயா முழுவதிலம், 
சமாரியாவிலம், பூமியின் கஷைசிபரியே்தமும், எனக்குச் 
சாை்சிகளாயிருப்பர்ீகள்" (அப் 1:8). 

ேமது பாைத்தின் இே்த கை்ைத்தில், இே்த வசனத்தில் தனித்து ேிற்கும் 
இரண்ைாவது பிரச்சயை ோை அப்நபாஸ்தலர்களின் கதாபாத்திரம் எை்பதில் 
கவனம் சசலத்த விரும்புகிநறாம். இநயசு இங்நக கூறியது நபால், பரிசுத்த 
ஆவியானவர் உலகம் முழுவதும் அவருஷைய சாை்சிகளாக மாறுவதற்காகநவ 
அப்நபாஸ்தலர்களுக்குக் சகாடுக்கப்பை்ைார். 

ஆதிகால சஷபகளில், பாதகமான சூழ்ேிஷலகளில் சுவிநசைத்திற்கு 
சாை்சியமளித்தவர்கள் "இரத்த சாை்சிகள்" அல்லது "சாை்சிகள்" என்று 
அஷழக்கப்பை்ைனர். மிகவும் மிதமிஞ்சிய சே்தர்ப்பங்களில், சாை்சிகள் 
கிறிஸ்துவுக்கு சாை்சியாக இருே்ததற்காக சித்திரவஷத சசய்யப்பை்ைனர் அல்லது 
சகால்லப்பை்ைனர். உண்ஷமயில், சபரும்பாலான அப்நபாஸ்தலர்கள் இே்த 
வழியில் இறே்ததாக சஷபயின் பாரம்பரிய வரலாறு ேமக்குச் சசால்கிறது. லூக்கா 
ஆதிகால சஷபஷயப்பற்றி எழுதும்நபாது, எதிர்ப்பின் முகத்தில் கிறிஸ்துவுக்காக 
சாை்சி சகாடுப்பது என்ற இே்த கருப்சபாருள் ஒரு முக்கிய சுவாரஸ்யமான 
கருத்தாக இருே்தது. இது சம்பே்தமாக, கிறிஸ்துவுக்கு ஷதரியமான, பயனுள்ள 
சாை்சிகளாக யாரும் அப்நபாஸ்தலர்கஷள மிஞ்சவில்ஷல. 

கிறிஸ்துவின் சாை்சிகளாக அப்நபாஸ்தலர்களுயட  பங்கின் மூன்று 
பரிமாணங்களில் ோம் கவனம் சசலத்துநவாம். முதலில், அவர்களுஷைய சாை்சி 
தனித்துவமானது என்பஷத ோம் கவனிப்நபாம். இரண்ைாவதாக, அது 
அதிகாரபூர்வமானது என்று பார்ப்நபாம். மூன்றாவதாக, அவர்களின் சாை்சியின் 
மாறுபை்ை தன்ஷம, சுவிநைைத்ஷத பகிர்வதற்கு அவர்கள் சவவ்நவறு வழிகஷளப் 
பயன்படுத்திய விதம் ஆகியவற்ஷறப் பார்ப்நபாம். அப்நபாஸ்தலர்கள் தங்கள் 
ஊழியத்திற்காக சகாண்டிருே்த தனிப்பை்ை தகுதிகளுைன் ஆரம்பிக்கலாம். 

தனித்துவம் 
குஷறே்தது இரண்டு காரணங்களுக்காக அப்நபாஸ்தலர்கள் 

தனித்துவமானவர்கள். ஆரம்பத்தில், அவர்களுஷைய ஊழியத்தின் நதஷவகள்,  
அவர்கயள அப்நபாஸ்தலர் என்று கூப்பிை ஷவத்தது. 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

தகுதிகள் 
இநயசுவின் முதல் பன்னிரண்டு அப்நபாஸ்தலர்களில் ஒருவரான யூதாஸ் 

ஸ்காரிநயாத்து, அவஷர சிலஷவயில் அஷறே்தவர்களுக்கு ேம் ஆண்ைவஷரக் 
காை்டிக் சகாடுத்தது ேம் அஷனவருக்கும் சதரியும். பின்னர், பதிசனாரு 
அப்நபாஸ்தலர்கஷள விை்டுவிை்டு யூதாஸ் தற்சகாஷல சசய்துசகாண்ைான். 
பின்னர், இநயசு பரநலாகத்திற்குச் சசன்ற பிறகு, பதிசனாருவரின் முதல் 
முன்னுரிஷமகளில் ஒன்று, யூதாஸுக்குப் பதிலாக பன்னிரண்ைாவது 
அப்நபாஸ்தலஷரத் நதர்ே்சதடுப்பதாகும். 

அப்நபாஸ்தலர் 1:21-26 இல், புதிய அப்நபாஸ்தலனுக்கான நதஷவகஷள 
நபதுரு இவ்வாறு விவரித்தார்: 

"அவர் ேம்மிைத்தில் சஞ்சரித்திருே்த காலங்களிசலல்லாம் 
எங்களுைநனகூை இருே்த மனுைர்களில் ஒருவன் அவர் 
உயிநராசைழுே்தஷதக்குறித்து, எங்களுைநனகூைச் சாை்சியாக 
ஏற்படுத்தப்பைநவண்டும் என்றான். அப்சபாழுது அவர்கள் யுஸ்து 
என்னும் மறுோமமுள்ள பர்சபா என்னப்பை்ை நயாநசப்பும் 
மத்தியாவும் ஆகிய இவ்விரண்டுநபஷரயும் ேிறுத்தி: 
எல்லாருஷைய இருதயங்கஷளயும் அறிே்திருக்கிற கர்த்தாநவ, 
யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய இைத்துக்குப் நபாகும்படி 
இழே்துநபான இே்த ஊழியத்திலம் இே்த 
அப்நபாஸ்தலப்பை்ைத்திலம் பங்குசபறுவதற்காக, இவ்விரண்டு 
நபரில் நதவரர்ீ சதரிே்துசகாண்ைவஷன எங்களுக்குக் 
காண்பித்தருளும்" என்று சஜபம்பண்ணி; பின்பு, 
அவர்கஷளக்குறித்துச் சீை்டுப்நபாை்ைார்கள்; சீை்டு மத்தியாவின் 
நபருக்கு விழுே்தது (அப்நபாஸ்தலர் 1:21-26). 

இே்த வசனங்கள் அப்நபாஸ்தல ஊழியனுக்கான நதஷவகஷள 
ேிறுவுகின்றன, இஷவ அஷனத்தும் நவதத்தில் பை்டியலிைப்பை்டுள்ள 
அப்நபாஸ்தலர்களுக்கு தைித்துவமோைஷவ. முதலில், அவர்கள் இநயசுவால் 
நேரடியாகக் கற்பிக்கப்பை நவண்டும். இரண்ைாவதாக, இநயசு உயிர்த்சதழுே்த பிறகு 
அவர்கள் அவஷரப் பார்த்திருக்க நவண்டும். மூன்றாவதாக, அவர்கள் யதவைோல் 
தங்கள் ஊழியத்தில் ேியமிக்கப்பை்டிருக்க நவண்டும். பதிசனாரு 
அப்நபாஸ்தலர்களும் இே்த தகுதிகஷள பூர்த்தி சசய்தனர், ஏசனன்றால் அவர்கள் 
இநயசுவின் பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் நபாது யபோதித்தார்கள், அவர்கள் 
அவருஷைய உயிர்த்சதழுதலக்குப் பிறகு அவஷரப் பார்த்தார்கள், அவர்கள் 
அஷனவரும் இநயசுவால் ேியமிக்கப்பை்ைவர்கள். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

மத்தியாஸ் இே்த தகுதிகயள வபற்றிருந்தோர், ஏசனன்றால் கர்த்தருஷைய 
பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் நபாது அவர் இநயசுவால் கற்பிக்கப்பை்ைார். 

அவர் உயிர்த்சதழுே்த கர்த்தஷரக் கண்ைார், நமலம் அவர் சீை்டுப் நபாடுவதன் 
மூலம் யதவைோல் நேரடியாகத் நதர்ே்சதடுக்கப்பை்ைார். பவுல் மத்தியாஸுக்குப் 
பிறகு, அப்நபாஸ்தல ஊழியத்திற்கு நவதாகமத்தில் ஒரு ேபர் மை்டுநம 
ேியமிக்கப்பை்ைார்: அவர் பவுல் ஆவோர். இநயசு பரநலாகத்திற்கு ஏறிய பிறகு பவுல் 
அப்நபாஸ்தலராகத் நதர்ே்சதடுக்கப்பை்ைார், எனநவ அவஷர ேியமனம் சசய்வது 
குறித்து சஷப முதலில் சே்நதகம் சகாண்டிருே்தது. ஆனால் அவர் உண்ஷமயில் 
இநயசுவின் உயிர்த்சதழுதலக்குப் பிறகு அவஷரப் பார்த்து கற்றுக்சகாண்ைார் 
என்றும், அவர் இநயசுவால் ேியமிக்கப்பை்ைார் என்றும் நவதம் ேமக்குக் 
கற்பிக்கிறது. 

உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 9:3-6 இல் லூக்கா பதிவு சசய்தபடி, பவுல், 
தமஸ்குக்கு நபாகும் வழியில் உயிர்த்சதழுே்த கர்த்தஷரப் பார்த்தார். நமலம், 
அப்நபாஸ்தலர் 9:15, மற்றும் 22:12-16 இல் ோம் வாசிக்கிறபடி, அவர் கர்த்தரால் 
அவருஷைய ஊழியத்தில் ேியமிக்கப்பை்ைார். உண்ஷமயில், அப்நபாஸ்தலர் 9, 22 
மற்றும் 26 இல், பவுல்  உண்ஷமயான அப்நபாஸ்தலனாக சசால்லப்படுவஷத 
ேிஷலோை்ை லூக்கா மூன்று முஷற பவுலின் ேியமனத்ஷத விவரித்தார். 

ஆனால் பவுல் கூை அவருஷைய தகுதிகள் சற்று அசாதாரணமானது என்று 
ஒப்புக்சகாண்ைார், ஏசனன்றால் இநயசு பரநலாகத்திற்கு ஏறிப்நபானபிறகு அவர் 
விசுவாசிக்கவில்ஷல. பவுல் 1 சகாரிே்தியர் 15:8-9 ல் தனது தனித்துவமான மற்றும் 
குறிப்பிை்ை அப்நபாஸ்தலத்துவத்ஷத குறிப்பிை்ைார்: 

அகாலப்பிறவிநபான்ற எனக்கும் [இநயசு] தரிசனமானார். 
ோன் அப்நபாஸ்தலசரல்லாரிலம் சிறியவனாயிருக்கிநறன் (1 
சகாரிே்தியர் 15:8-9). 

அஸ்திபொரத்திற்கொன பநைம் 
இே்த தனித்துவமான தகுதிகஷளப் பூர்த்தி சசய்வஷதத் தவிர, 

அப்நபாஸ்தலர்கள் தனித்துவமானவர்களாக இருே்தார்கள், ஏசனன்றால், 
அவர்கள் சஷபயின் வாழ்ோளில் அடித்தளமான நேரத்தில் ஊழியத்ஷத 
சசய்தார்கள். இே்த சிறப்பு நேரத்தில், அவர்கள் இநயசு கிறிஸ்துவின் சஷபஷய 
ஸ்தாபிக்கும் நவஷலக்காக ேியமிக்கப்பை்ைார்கள். அவர்கள் தங்கள் நவஷலஷயச் 
சசய்ததாலம், சஷபயானது அவர்களின் அஸ்திபாரத்தில் உறுதியாக ேின்றதாலம், 
அவர்களின் சிறப்புப் பணிக்கான நதஷவ மண்ீடும் இருே்ததில்ஷல. 

சஷபயின் அஸ்திபாரமாக அப்நபாஸ்தலர்கள் பணியாற்றிய பல வழிகஷள 
லூக்கா குறிப்பிை்ைார். முே்ஷதய பாைத்தில் ோம் பார்த்தது நபால், 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

எருசநலமிலிருே்து யூநதயா மற்றும் சமாரியா வஷர யமலும் பூமியின் கஷைசி 
வஷர ேற்சசய்திஷய எடுத்துச் சசன்ற முதன்ஷம சாை்சிகள் அப்நபாஸ்தலர்கநள. 
அவர்கள் சசால்லிய சுவிநசைத்தின் மூலம், முதலில் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு 
மாறியவர்கள் யூத மதத்திலிருே்தும், சமாரியர்களின் சேறிதவறிய 
வழிபாை்டிலிருே்தும், புறஜாதிகளின் புறமதத்திலிருே்தும் வே்தவர்களாகநவ 
இருே்தனர். அவர்களின் தஷலஷமயின் மூலம், வரலாற்றில் முதல் சஷபயும், சஷப 
பின்பற்ற நவண்டிய முஷறகளும் ேிறுவப்பை்ைன. இே்த வழிகளிலம் மற்றும் பல 
வழிகளிலம், அப்நபாஸ்தலர்கள், தனித்துவமான நேரத்தில் தனித்துவமான 
நவஷலஷயச் சசய்தார்கள். இே்த நேரங்கள் மண்ீடும் வராது, நமலம் இே்த 
நவஷலஷய மீண்டும் முடிக்க நவண்டிய அவசியமில்ஷல. 

எநபசியர் 2:19-20 இல், அப்நபாஸ்தலர்கள் பிரத்நயகமாக அடித்தளம் 
அஷமத்தஷத பவுல் இவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறினார்: 

அப்நபாஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுஷைய 
அஸ்திபாரத்தின்நமல் [சஷப] கை்ைப்பை்ைதாயிருக்கிறது; அதற்கு 
இநயசுகிறிஸ்து தாநம மூஷலக்கல்லாயிருக்கிறார் (எநபசியர் 
2:19-20). 

இய சுயவத் தவிர மற்சறாரு மூயலக்கல் இருக்க முடியாது. அநத விதத்தில், 
சஷபக்கு அடித்தளமாக நசஷவ சசய்யும் அப்நபாஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசிகளின் இயணய ப் யபோல யவறு ஒை்றும் ஒருநபாதும் இருக்க 
முடியாது. 

துரதிர்ை்ைவசமாக, ேம் ோளில் இன்னும் இதுநபான்ற அதிகாரமுள்ள 
அப்நபாஸ்தலர்கள் தங்களுக்குள் ஊழியம் சசய்வதாகக் கூறும் சஷபகளும் 
இருக்கதான் சசய்கின்றன. அப்படி இருே்தாலம்கூை, ஆதி அப்நபாஸ்தலர்கள் 
தங்கள் ஊழியத்தின் நதஷவகளுக்கு தனிப்பை்ை முஷறயில் தகுதியானவர்கள் 
என்பஷத லூக்கா சதளிவுபடுத்தினார், நமலம் அவர்கள் ஒருநபாதும் மீண்டும் 
சசய்ய முடியாத ஒரு தனித்துவமான அடித்தள நேரத்தில் அே்த ஊழியத்ஷத 
சசய்தார்கள். புதிய ஏற்பாை்டின் எழுத்துக்களில் நசகரிக்கப்பை்ை 
அப்நபாஸ்தலர்களின் சாை்சி இன்னும் ேம்மிைம் உள்ளது, ஆனால் இன்று 
சஷபயில் இப்படிப்பை்ை அப்நபாஸ்தலஷர ோம் எதிர்பார்க்கக்கூைாது. 

அதிகோைப்பூை்வம் 
அப்நபாஸ்தலர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு தனித்துவமான வழியில் சாை்சி 

சகாடுத்தஷதக் கண்டு, அவர்களின் சாை்சியின் அதிகாரப்பூர்வ தன்ஷமஷயப் 
பார்க்கப்நபாகிநறாம். அப்நபாஸ்தலர்களின் அதிகாரம் அப்நபாஸ்தலருயட  
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ேைபடிகள் முழுவதும் பல வழிகளில் காணப்படுகிறது, ஆனால் எளிஷமக்காக 
இவற்றில் ோன்கில் மை்டும் கவனம் சசலத்துநவாம். முதலாவதாக, 
அப்நபாஸ்தலர்களின் அதிகாரத்ஷத அவர்களுஷைய அலவலகத்தின் 
சசயல்பாை்டில் காணலாம். இரண்ைாவதாக, அது அவர்களுஷைய ஊழியத்தின் மதீு 
யதவனுஷைய ஆசீர்வாதங்களில் காை்ைப்படுகிறது. மூன்றாவதாக, அவர்கள் 
அற்புதங்கஷளச் சசய்த வல்லஷமயால் சதளிவாகத் சதரிகிறது. ோன்காவதாக, 
அவர்கள் சதாைர்ே்து சபற்ற சவளிப்பாை்டிலிருே்து இது சதரிகிறது. அவர்களின் 
ஊழியத்தின் சசயல்பாடு அவர்களின் அதிகாரத்ஷத சவளிப்படுத்தும் விதத்ஷத 
முதலில் பார்ப்நபாம். 

பசயல்போடு 
"அப்நபாஸ்தலன்" அல்லது கிநரக்கத்தில் 'அப்நபாஸ்டநலாஸ்' என்ற 

வார்த்ஷதக்கு 'அனுப்பப்பை்ைவர்' என்று சபாருள். இது சபாதுவாக துூதர்கள், 
பணிகஷள ேிஷறநவற்ற அனுப்பப்படும் முகவர்கள், மற்றும் அவர்கஷள 
அனுப்பியவர்களின் சார்பாக நபச அதிகாரம் சபற்ற துூதர்கஷளக் குறிக்கப் 
பயன்படுத்தப்பை்ைது. உதாரணமாக, லூக்கா 10 இல் யதவனுஷைய ராஜ்யத்ஷதப் 
பற்றி பிரசங்கிக்க எழுபத்திரண்டு மிைனரிகஷள இநயசு ேியமித்தநபாது, 
இவர்கள் தற்காலிகமாக சசய்தி சகாண்டு சசன்றவர்கள், மற்றும் கிறிஸ்துவின் 
அதிகாரத்தின் ஒரு பகுதிஷய சிறிது காலத்திற்கு தாங்குவதற்காக 
ேியமிக்கப்பை்ைனர். 

லூக்கா 10:16 இல், இநயசு சுவியசஷ ஊழி ர்களுக்கு பின்வரும் 
வார்த்ஷதகஷளக் கூறினார்: 

சீைஷர நோக்கி: உங்களுக்குச் சசவிசகாடுக்கிறவன் எனக்குச் 
சசவிசகாடுக்கிறான், உங்கஷள அசை்ஷைபண்ணுகிறவன் 
என்ஷன அசை்ஷைபண்ணுகிறான், என்ஷன 
அசை்ஷைபண்ணுகிறவன் என்ஷன அனுப்பினவஷர 
அசை்ஷைபண்ணுகிறான் என்றார் (லூக்கா 10:16). 

மிைனரிகள் கிறிஸ்துவுக்குப் பதிலிகளாகக் கருதப்படுவஷத இங்நக 
காண்கிநறாம். மிைனரிகஷள ஏற்றுக்சகாண்ைவர்கள், கிறிஸ்துஷவ 
ஏற்றுக்சகாண்ைவர்களாகவும், கிறிஸ்துஷவ ஏற்றுக்சகாண்ைவர்கள் அவஷர 
அனுப்பிய பிதாஷவ ஏற்றுக்சகாண்ைவர்களாகவும் எண்ணப்பை்ைார்கள். 

இஷதயும் தாண்டி, லூக்கா 10:17-19 இல் மிைனரிகள் திரும்பியநபாது ேைே்த 
விவாதத்ஷதக் கவனியுங்கள்: 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

பின்பு அே்த எழுபதுநபரும் சே்நதாைத்நதாநை திரும்பிவே்து: 
"ஆண்ைவநர, உம்முஷைய ோமத்தினாநல பிசாசுகளும் 
எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறது" என்றார்கள். அவர்கஷள அவர் 
நோக்கி: "சாத்தான் மின்னஷலப்நபால வானத்திலிருே்து 
விழுகிறஷதக் கண்நைன். இநதா, சர்ப்பங்கஷளயும் 
நதள்கஷளயும் மிதிக்கவும், சத்துருவினுஷைய சகல 
வல்லஷமஷயயும் நமற்சகாள்ளவும் உங்களுக்கு 
அதிகாரங்சகாடுக்கிநறன்; ஒன்றும் உங்கஷளச் 
நசதப்படுத்தமாை்ைாது" (லூக்கா 10:17-19). 

அவர் அவர்கஷள தனது சுவியசஷ ஊழி ர்களாக ேியமித்தநபாது, இநயசு 
தனது அதிகாரத்தின் ஒரு பகுதிஷய எழுபத்திரண்டு நபருக்கு வழங்கினார். 
எனநவ, அவஷரப் பற்றிய அவர்களின் பிரதிேிதித்துவம் சவறுமநன 
அஷையாளமாக இல்ஷல. மாறாக, அவர்கள் அவருஷைய அங்கீகரிக்கப்பை்ை 
முகவர்கள். அவர்கள் தவறு சசய்ய முடியாத ஆசிரியர்கள் அல்ல, ஆனால் 
நபய்கஷள விரை்ைவும், ராஜ்யத்தின் வருஷகஷய அறிவிக்கவும் அவர்களுக்கு 
அதிகாரம் இருே்தது. 

இஷதப் நபாலநவ, அப்நபாஸ்தலர்களும் வல்லஷம மிக்க துூதர்களாக 
இருே்தனர். ஆனால் கிறிஸ்துஷவப் பற்றிய அவர்களின் பிரதிேிதித்துவம் 
அப்நபாஸ்தலர் புத்தகத்தில் இரண்டு குறிப்பிைத்தக்க வழிகளில் மற்ற 
சீைர்களிைமிருே்து நவறுபை்ைது. முதலாவதாக, அப்நபாஸ்தலர்கள் ேற்சசய்திஷயப் 
பரப்பும் நவஷலக்காக ேியமிக்கப்பை்ைது மை்டுமல்லாமல், சஷபயின் அலவலக்காக 
ேிரே்தரமாக ேியமிக்கப்பை்ைனர் என்பஷத லூக்காவின் வார்த்ஷதகள் 
சதளிவுபடுத்துகின்றன. அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகளில் அப்நபாஸ்தலர்கள் 
நவறு சில ேபர்களாநலநயா அலவலாநலநயா மாற்றப்பைவில்ஷல. அவர்கள் 
கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்ஷத ஒரு குறிப்பிை்ை காலத்திற்கு மை்டுமல்ல, ேிரே்தரமாகச் 
சுமே்தனர். இரண்ைாவதாக, கிறிஸ்துவின் சஷபஷய ஸ்தாபிப்பது மற்றும் ஆளுஷக 
சசய்வது சதாைர்பான அஷனத்து விையங்கஷளயும் நபச அப்நபாஸ்தலர்களுக்கு 
அதிகாரம் அளிக்கப்பை்ைது. அப்நபாஸ்தலர் 15 இல் உள்ள எருசநலம் ஆநலாசஷன 
கூை்ைத்தின் பதிவு குறிப்பிடுவது நபால, அப்நபாஸ்தலர்களின் வார்த்ஷத சஷபயால் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பை நவண்டும். அவர்கள் வழங்கிய தீர்ப்புகள் அஷனத்தும் 
கர்த்தரின் விருப்பமாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்பை நவண்டும். 2 நபதுரு 3:2 இல் 
அப்நபாஸ்தல அதிகாரத்ஷத நபதுரு விவரித்த விதத்ஷதக் கவனியுங்கள்: 

பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளால் முன்சசால்லப்பை்ை 
வார்த்ஷதகஷளயும், இரை்சகராயிருக்கிற கர்த்தருஷைய 
அப்நபாஸ்தலராகிய எங்களுஷைய கை்ைஷளகஷளயும் ேீங்கள் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ேிஷனவுகூரும்படி… மனஷத ேிஷனப்பூை்டி எழுப்புகிநறன் (2 
நபதுரு 3:2). 

நபதுரு இங்நக குறிப்பிை்ைது நபால, அப்நபாஸ்தலர்களின் வார்த்ஷதகள் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பை நவண்டும், ஏசனன்றால் அவர்கள் இநயசுவின் சித்தம் மற்றும் 
நபாதஷனயின் உண்ஷமயுள்ள உக்கிரோணத்துவமுள்ளவர்களாக ஊழியம் 
சசய்தார்கள். 

அப்நபாஸ்தலர்களின் சசயல்பாை்ஷை விவரித்த பிறகு, சுவிநசைம் 
பரவுவதன் மூலம் குறிப்பிை்ை மற்றும் தனித்துவமான ஊழியத்தின் மூலம் கர்த்தர் 
அவர்கஷள எப்படி ஆசர்ீவதித்தார் என்பதற்கு நேராக திரும்ப நவண்டும். 

ஆசீை்வோதம் 
அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகள் புத்தகத்தில், கர்த்தர் அப்நபாஸ்தலர்கஷள 

அவர்கள் சுவிநசைத்ஷதப் பிரசங்கிக்கும் ஒவ்சவாரு முஷறயும் மைம் 
மாறியவர்கஷளக் சகாடுத்து ஆசீர்வதித்தார். ோம் பார்த்தபடி, சபே்சதசகாஸ்நத 
ோளில் நபதுருவின் பிரசங்கம் சுமார் 120 நபரிலிருே்து 3,000 நபருக்கு நமல் 
சகாண்டுவே்து சஷபஷய விரிவுபடுத்தியது. இே்த வஷகயான ஆசீர்வாதம் புத்தகம் 
முழுவதும் சதாைர்ே்தது. 

ஒரு ஆசிரியராக, சயப ின் இே்த சவளிப்புற, எண்ணக்கூடிய வளர்ச்சி 
யதவனுயட  அங்கீகாரத்திற்கும் வல்லஷமக்கும் சான்றாகும் என்று லூக்கா 
தனது வாசகர்களுக்குக் கற்பிப்பதில் கவனமாக இருே்தார். மதிப்பிற்குரிய 
பரிநசயர் கமாலிநயலின் வார்த்ஷதகஷள நமற்நகாள் காை்டுவது அவர் 
இஷவகஷள சசய்ததன் ஒரு வழியாக இருே்தது. 

அப்நபாஸ்தலர் 5:38-39 ல், கமாலிநயல் யூத சை்ைமன்றத்தின் முன் 
அப்நபாஸ்தலர்கஷளப் பற்றி இே்த வார்த்ஷதகஷளக் கூறினார்: 

இப்சபாழுது ோன் உங்களுக்குச் 
சசால்லகிறசதன்னசவன்றால், இே்த மனுைருக்கு 
ஒன்றுஞ்சசய்யாமல், இவர்கஷள விை்டுவிடுங்கள்! இே்த 
நயாசஷனயும் இே்தக் கிரிஷயயும் மனுைரால் 
உண்ைாயிருே்ததானால் அழிே்துநபாம்; நதவனால் 
உண்ைாயிருே்தநதயானால், அஷத ஒழித்துவிை உங்களால் 
கூைாது; நதவநனாநை நபார்சசய்கிறவர்களாய்க் 
காணப்பைாதபடிக்குப் பாருங்கள் என்றான் (அப்நபாஸ்தலர் 5:38-
39). 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இே்தக் கண்நணாை்ைத்தில் பார்க்கும்நபாது, புத்தகம் முழுவதும் 
அப்நபாஸ்தலர்களின் ஆசீர்வதிக்கப்பை்ை ேற்சசய்தி ஊழியம், அவர்களின் 
ஊழியத்ஷத பரிசுத்த ஆவியானவர் பலப்படுத்தி சரிபார்த்தார் என்பதற்கான 
சான்றாகும். 

அவர்களின் சசயல்பாடு மற்றும் அவர்களின் சுவிநசை ஊழியத்தின் மதீு 
யதவைிை் எண்ணிலடங்கோ ஆசீர்வாதத்தால் வழங்கப்படும் சான்றுகள் தவிர, 
அப்நபாஸ்தலர்களின் அதிகாரத்யத அவர்களின் ஊழியத்துைன் வரும் 
அற்புதங்களிலம் காணலாம். 

அற்புதங்கள் 
நவதாகமம் முழுவதும், அற்புதங்களின் முக்கிய சசயல்பாடுகளில் ஒன்று 

துூதர்கள் உண்ஷமஷயப் நபசுகிறார்கள், மற்றும் கர்த்தரின் அதிகாரத்ஷதப் 
சபற்றிருக்கிறார்கள் என்பஷத ேிரூபிப்பதாகும். யாத்திராகமம் புத்தகத்தில், நமாநச 
உண்ஷமயான யதவனுக்காகப் நபசினார் என்பஷத ேிரூபிக்க பார்நவானுக்கு 
முன்பாக பல அற்புதங்கஷளச் சசய்தார். 1 மற்றும் 2 ராஜாக்களில், எலியாவும் 
எலிசாவும் அற்புதங்கஷளச் சசய்தார்கள், இது அவர்களின் தீர்க்கதரிசனங்களும் 
நபாதஷனகளும் கர்த்தரிைமிருே்து வே்தஷவ என்பஷத உறுதிப்படுத்தியது. 
சுவிநசை புத்தகங்களில், இநயசு கிறிஸ்து, கர்த்தரின் அபிநைகம் சசய்யப்பை்ை 
ஊழியக்காரர் என்றும் அவருஷைய மக்கஷளக் காப்பாற்றவும் ஆை்சி சசய்யவும் 
அனுப்பப்பை்ை தீர்க்கதரிசி என்பஷத ேிரூபிக்கவும் அற்புதங்கஷளச் சசய்தார். 

ஏறக்குஷறய அநத வழியில், அப்நபாஸ்தலர்களின் அற்புதங்கள் 
கிறிஸ்துஷவப் பற்றிய சாை்சி உண்ஷமயானது என்பஷத ேிரூபித்தன. 
அப்நபாஸ்தலர்கள், அப்நபாஸ்தலர் 5:16 இல், நோயுற்றவர்கஷளக் 
குணப்படுத்தினார்கள். அவர்கள், அப்நபாஸ்தலர் 14:8 இல், முைவர்கஷள பஷழய 
ேிஷலக்கு சகாண்டுவே்தார்கள். அவர்கள், அப்நபாஸ்தலர் 9:40 இல், 
இறே்தவர்கஷள எழுப்பினார்கள். அவர்கள், அப்நபாஸ்தலர் 13:11 இல், 
சபால்லாதவர்களோல் துை்புறுத்தப்பட்டோர்கள். அவர்கள், அப்நபாஸ்தலர் 12:10 இல், 
சிஷறயிலிருே்து தப்பினார்கள். அவர்கள், அப்நபாஸ்தலர் 27:44 இல், கப்பல் 
நசதத்திலிருே்து தப்பினார்கள், நமலம், அப்நபாஸ்தலர் 28:3 இல், விை பாம்பு 
கடியிலிருே்து தப்பினார்கள். சசால்லப்நபானால், அவர்களுஷைய வல்லயம 
மிகவும் அதிகமாக இருே்தது, அப்நபாஸ்தலர் 5:15-ன்படி, நபதுருவின் ேிழல் 
சதாை்ைவர்கஷளக் குணப்படுத்தியது. அப்நபாஸ்தலர் 19:11-12ன் படி, பவுல் சதாை்ை 
துணிகள் பிசாசுகஷள விரை்டி, நோஷயக் குணப்படுத்திை. இே்த வல்லயம 
வாய்ே்த அற்புதங்கள் யதவைிைமிருே்து மை்டுநம வர முடியும், அப்நபாஸ்தலர்கள் 
உண்ஷமயிநலநய அவருஷைய அதிகாரபூர்வமான சாை்சிகள் என்பஷத இது 
ேிரூபிக்கிறது. 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இதனால்தான் பவுல் 2 சகாரிே்தியர் 12:12 இல் தனது சசாே்த அற்புதங்கஷள 
இவ்வாறு விவரித்தார்: 

அப்நபாஸ்தலனுக்குரிய அஷையாளங்கள் எல்லாவிதமான 
சபாறுஷமநயாடும், அதிசயங்கநளாடும், அற்புதங்கநளாடும், 
வல்லஷமகநளாடும், உங்களுக்குள்நள ேைப்பிக்கப்பை்ைநத (2 
சகாரிே்தியர் 12:12). 

பரிசுத்த ஆவியானவரால் பலப்படுத்தப்பை்ை அற்புதச் சசயல்கள் ஒரு 
அப்நபாஸ்தலைிை் அஷையாளமாக இருே்தன, அவர் கிறிஸ்துவுக்கும் அவருஷைய 
கிரிஷயக்கும் சமய்யான சாை்சியமளித்தார் என்பதற்கான ஆதாரம். 

இப்நபாது ோம் அப்நபாஸ்தலர்களின் சசயல்பாடு, அவர்கள் மூலம் 
சுவிநசைம் பரப்பப்படுவதற்கு யதவை் அளித்த ஆசீர்வாதம் மற்றும் அவர்கள் 
சசய்த அற்புதங்கஷளப் பற்றிப் பார்த்நதாம். நமலம், அவர்கள் சபற்ற சவளிப்பாடு 
அவர்களின் அதிகாரத்திற்கு சான்றாக எவ்வாறு சசயல்பை்ைது என்பஷத இப்யபோது 
பார்க்கப்நபாகிநறாம். 

பவளிப்போடு 
பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்நபாஸ்தலர்களுக்கு சுவிநசைத்தின் 

உண்ஷமஷய சவளிப்படுத்தவும், ஒை்டுசமாத்தமாக சயபக்கான முடிவுகஷள 
எடுக்கவும், சயபய  முதிர்ச்சியஷைய அனுமதிக்கும் கை்ைஷமப்பு கூறுகஷள 
வடிவஷமக்கவும் வழிகாை்டுதஷலக் சகாடுத்தார் என்று லூக்கா பலமுஷற 
பதிவுசசய்தார். உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 10 இல், நபதுரு யதவைிைமிருே்து ஒரு 
தரிசனத்ஷதப் சபற்றார், அது யூத மதத்திற்கு முழு மாற்றமும் அஷையாமல், 
சஷபக்குள் புறஜாதியார்கஷளக் சகாண்டுவர கற்றுக்சகாடுத்தது. அப்நபாஸ்தலர் 16 
இல், பவுல் மக்வகநதானியாவில் சுவிநசைத்ஷத அறிவிக்க நவண்டும் என்று ஒரு 
தரிசனத்ஷதப் சபற்றார். இது ராஜ்யத்தின் சுவிநசைத்தின் பரவஷல சபரிதும் 
விரிவுபடுத்துகிறது. 

அப்நபாஸ்தலர்களின் அலவல்பூர்வ சசயல்பாடுகள், லூக்கா எழுதிய 
ேிருபத்ஷத நேரடியாக வாசிக்கும் வாசகர்களுக்கும், மற்ற ஆதிகால சஷபக்கும், 
ஊழியத்தில் ஆசீர்வாதம், அங்கீகாரம், அற்புதங்கள் மற்றும் சவளிப்படுத்துதல் 
ஆகியஷவ அவர்களின் சே்நதகத்திற்கு இைமில்லாத அதிகாரத்தின் உறுதியான 
சான்றுகளாக இருே்தன. லூக்கா அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகள் முழுவதும் 
பதிவுசசய்தது நபால, ஆதிகால சஷபயானது, அப்நபாஸ்தலர்களின் அஷனத்து 
நபாதஷனகள் மற்றும் தீர்ப்புகஷள ஏற்று கீழ்ப்படிவதன் மூலம் அவர்களின் 
அதிகாரப்பூர்வமான சாை்சி மற்றும் தஷலஷமக்கு பதிலளித்தது. அநத வழியில், 
அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகள் நபான்ற புத்தகங்களில் உள்ள அவர்களின் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

நபாதஷனகளின் சுருக்கங்கள் மற்றும் புதிய ஏற்பாை்டில் அவர்களின் 
அங்கீகரிக்கப்பை்ை எழுத்துக்கள் மூலம், தற்கால கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்துவின் 
இே்த அதிகாரப்பூர்வமான சசய்தியாளர்களுக்கு ஒப்புக்சகாடுக்க நவண்டும். 

அப்நபாஸ்தலர்களின் சாை்சியின் பிரத்நயகத்துவம் மற்றும் 
அதிகாரபூர்வமான தன்ஷமஷய மனதில் சகாண்டு, அவர்களும் அவர்கஷளப் 
பின்பற்றுபவர்களும் கிறிஸ்துவின் சுவிநசைத்ஷத உலகிற்கு எடுத்துச் வசல்லும்  
சாை்சிகளாக இருே்த பல்நவறு வழிகஷளப் ோம் பார்க்கப்நபாகிநறாம். 

பல்பவறு வழிகள் 
அப்நபாஸ்தலர்களும் அவர்கஷளப் பின்பற்றியவர்களும் கிறிஸ்துவுக்குச் 

சாை்சி சகாடுத்த பல்நவறு வழிகஷளப் பற்றிய ேமது விவாதம் இரண்டு 
பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். முதலில், கிறிஸ்துவுக்கு சாை்சியளிக்கப் 
பயன்படுத்தப்படும் பல்நவறு உத்திகஷளக் கருத்தில் சகாள்நவாம். இரண்ைாவதாக, 
அவர்கள் இே்த சாை்சியத்ஷத வழங்கிய பல்நவறு அஷமப்புகளில் பலவற்ஷற ோம் 
குறிப்பிடுநவாம். அப்நபாஸ்தலர் புத்தகத்தில் அவர்கள் ஷகயாண்ை பல்நவறு 
உத்திகஷள முதலில் பார்ப்நபாம். 

உத்திகள் 
கிறிஸ்துஷவ உலகத்துக்கு காண்பிப்பதில் அப்நபாஸ்தலர்களும் 

அவர்கஷளப் பின்பற்றுபவர்களும் பயன்படுத்திய உத்திகஷள விவரிக்க 
எண்ணற்ற வழிகள் இருே்தாலம், ஆறு முதன்ஷம அணுகுமுஷறகள் 
இஷவகஷளப் பற்றி சிே்திக்க உதவியாக இருக்கும். முதலாவதாக, அவர்கள் 
குறிப்பாக இநயசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்ஷக, மரணம் மற்றும் உயிர்த்சதழுதல் 
நபான்ற விையங்கஷளக் குறிப்பிடுவதன் மூலம், நராமப் நபரரசு முழுவதும் 
அறிவிக்கப்பை்ை வரலாற்றிலிருே்து ேிகழ்வுகள் மூலம் சபரும்பாலான 
வரலாற்ஷறக் குறிப்பிட்டோர்கள். 

உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 26:26 இல், பவுல் இே்த வார்த்ஷதகஷள 
அகிரிப்பா ராஜாவிைம் கூறினார்: 

இே்தச் சங்கதிகஷள ராஜா அறிே்திருக்கிறார்; ஆஷகயால் 
ஷதரியமாய் அவருக்கு முன்பாகப் நபசுகிநறன்; இஷவகளில் 
ஒன்றும் அவருக்கு மஷறவானதல்லசவன்று எண்ணுகிநறன்; 
இது ஒரு மூஷலயிநல ேைே்த காரியமல்ல (அப்நபாஸ்தலர் 26:26). 

இே்த வசனங்களில், பவுலின் முக்கிய கருத்து என்னசவன்றால், அவரும் 
சஷபயும் அறிவித்த அடிப்பஷை உண்ஷமகள் பண்ஷைய உலகில் அறியப்பை்ை 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ேிகழ்வுகள் ஆகும். இது நபான்ற வரலாற்று ேிகழ்வுகஷள நமல்முஷறயடீு சசய்வது, 
அவிசுவாசிகளுக்கு சாை்சி சகாடுக்கும்நபாது அப்நபாஸ்தலர்கள் பயன்படுத்திய 
சபாதுவான உத்தியாகும். 

இரண்ைாவதாக, அப்நபாஸ்தலர்கள் தங்கள் சுவிநசை முயற்சிஷய ஆதரிக்க 
அடிக்கடி நவதாகமத்தின் உண்ஷமகஷளக் எடுத்துக்சகாண்ைார்கள். 
பார்த்துக்சகாண்டிருே்த யூதர்களுக்கு சாை்சி சகாடுக்கும்நபாது, அப்நபாஸ்தலர்கள் 
சபரும்பாலம் பஷழய ஏற்பாை்ஷை சுை்டிக்காை்டினர். உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 
3:22 இல், ேீண்ைகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பை்ை நமசியா இநயசு என்பஷத யூதர்களுக்கு 
ேிரூபிக்க நமாநசயின் வார்த்ஷதகஷள நபதுரு எடுத்துக்காை்டினார். 
அப்நபாஸ்தலர் 23:6 இல், பஷழய ஏற்பாை்டு நவதங்களிலிருே்து சபறப்பை்ை 
இறே்தவர்களின் உயிர்த்சதழுதல் குறித்த யூத ேம்பிக்ஷகய  பவுல் 
புரிே்துசகாள்ள ஷவத்தார். 

மூன்றாவதாக, புறஜாதியார்களுக்கு சாை்சி சகாடுக்கும்நபாது, இயற்ஷகயில் 
யதவை் சவளிப்படுவஷதயும், புறமத சிே்தஷன அஷமப்புகளில் காணக்கூடிய 
உண்ஷமயான ேம்பிக்ஷககஷளயும் அப்நபாஸ்தலர்கள் புரிே்துசகாள்ள 
ஷவத்தார்கள். உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 17:24-27 இல், அத்நதநனவில் தனது 
சுவிநசை விளக்கத்திற்கான சதாைக்க புள்ளியாக பவுல் யதவை் மற்றும் மனித 
வரலாறு பற்றிய சபாதுவான புறமதக் கண்நணாை்ைங்கஷளப் பயன்படுத்தினார். 
அங்நக அவர் என்ன சசால்லியிருக்கிறார் என்று கவனிக்கவும்: 

உலகத்ஷதயும் அதிலள்ள யாவற்ஷறயும் உண்ைாக்கின 
நதவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் 
ஆண்ைவராயிருக்கிறபடியால் ஷககளினால் கை்ைப்பை்ை 
நகாவில்களில் அவர் வாசம்பண்ணுகிறதில்ஷல. எல்லாருக்கும் 
ஜவீஷனயும் சுவாசத்ஷதயும் சகலத்ஷதயும் சகாடுக்கிற அவர், 
தமக்கு யாசதான்று நதஷவயானதுநபால, மனுைர் ஷககளால் 
பணிவிஷைசகாள்ளுகிறதுமில்ஷல. மனுைஜாதியான சகல 
ஜனங்கஷளயும் அவர் ஒநர இரத்தத்தினாநல நதான்றப்பண்ணி, 
பூமியின்மீசதங்கும் குடியிருக்கச்சசய்து, முன் தீர்மானிக்கப்பை்ை 
காலங்கஷளயும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்ஷலகஷளயும் 
குறித்திருக்கிறார்... கர்த்தராகிய தம்ஷம அவர்கள் 
தைவியாகிலம் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாகத் தம்ஷமத் நதடும்படிக்கு 
அப்படிச் சசய்தார்; அவர் ேம்மில் ஒருவருக்கும் 
துூரமானவரல்லநவ (அப் 17:24-27). 

இங்நக பவுல் முன்ஷவத்த கருத்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் யூதர்களால் 
மை்டுமல்ல, பல புறமதத்தவர்களாலம் கருத்தில் எடுத்துக்சகாள்ளப்பை்ைஷவகளாக 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இருே்தன. உண்ஷமயில், அத்நதநனவில் உள்ள மோர்ஸ் யமயட ில் அநத இைத்தில, 
பவுல் புறமத இலக்கியங்கஷளக் கூை குறிப்பிை்ைார். அப்நபாஸ்தலர் 17:28 இல் அவர் 
கூறியஷதக் கவைி ுங்கள். அப் 17:28 இல் இநயசு சசான்னஷதக் கவனியுங்கள்: 

"ஏசனனில் அவருக்குள் ோம் பிஷழக்கிநறாம், அஷசகிநறாம், 
இருக்கிநறாம்." அப்படிநய உங்கள் புலவர்களிலம் சிலர்: "ோம் 
அவருஷைய சே்ததியார்" என்று சசால்லியிருக்கிறார்கள் 
(அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகள் 17:28). 

இங்நக பவுல் அத்நதநனவில் கிறிஸ்துவுக்கு சாை்சியாக இருே்தஷதப் நபால, 
கிறிஸ்தவம் மீதான தனது வழக்ஷகக் கை்டிசயழுப்ப கிநரக்க கவிஷத 
எழுத்துக்கஷள புரிே்துசகாள்ள ஷவத்தார். 

ோன்காவதாக, அப்நபாஸ்தலர்கள் சபரும்பாலம் கிறிஸ்துஷவ 
மற்றவர்களுக்கு பகிர்ே்தநபாது தனிப்பை்ை அனுபவத்திற்கு புரிே்துசகாள்ள 
ஷவத்தார்கள். அப்நபாஸ்தலர் புத்தகத்தில், பவுல் இே்த அணுகுமுஷறஷயப் 
பயன்படுத்தியதாக லூக்கா பலமுஷற பதிவு சசய்தார். உதாரணமாக, பவுல் 
தமஸ்குவிற்கு சசல்லம் பாஷதயில் ேைே்த தனது வியத்தகு மனமாற்ற 
அனுபவத்ஷத அப்நபாஸ்தலர் 9 இல் பதிவு சசய்துள்ளார். இே்த அனுபவத்ஷத 
அவர் அப்நபாஸ்தலர் 22 இல் எருசநலமில் உள்ள யூதக் கூை்ைத்திற்கு முன்பாக 
விவரித்தார், நமலம் அவர் அப்நபாஸ்தலர் 26 இல் அகிரிப்பா ராஜாவிைம் 
விவரித்தார். 

ஐே்தாவது, அப்நபாஸ்தலர்கள் தாங்கள் பிரசங்கித்த ேற்சசய்தியின் 
உண்ஷமஷய ேிரூபிக்கும் பல அஷையாளங்கஷளயும் அற்புதங்கஷளயும் 
சசய்தார்கள். இே்தப் பாைத்தில் ோம் முன்பு பார்த்தது நபால், அப்நபாஸ்தலர்களின் 
அற்புதங்கள் அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகள் புத்தகத்தில் ேிரம்பியுள்ளன. 
எங்சகல்லாம் ஆவியானவர் அப்நபாஸ்தலர்களுக்கு அற்புதங்கஷளச் சசய்ய 
அதிகாரம் அளித்தாநரா, அங்சகல்லாம் இநயசு கிறிஸ்துவுக்கு அவர்கள் சாை்சி 
சகாடுப்பதற்காகநவ அப்படி சசய்தார். 

ஆறாவது, அப்நபாஸ்தலர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு தங்கள் உறுதியான 
விசுவாசத்தின் மூலம் சாை்சி சகாடுத்தனர். கிறிஸ்துவிைம் மக்கஷளச் 
சுை்டிக்காை்டுவதற்கு அவர்கள் சபற்ற கவனத்ஷத அவர்கள் சதாைர்ே்து 
பயன்படுத்தினர், துன்புறுத்தப்பை்ைாலம் அல்லது அச்சுறுத்தப்பை்ைாலம் கூை 
அவருஷைய அஷழப்ஷபக் ஷகவிை மறுத்துவிை்ைனர். உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 
14 இல், லஸ்ீதிராவின் மக்கள் பவுஷலயும் பர்னபாஷவயும் வணங்க முயன்றநபாது, 
பவுல் தான் ஒரு மனிதன் என்று வலியுறுத்தினார், நமலம் அவர் மக்கஷள 
யதவைிைம் வழிேைத்தினார். அப்நபாஸ்தலர் 4 இல், ஆநலாசஷன சங்கம் 
அப்நபாஸ்தலர்கஷள பயப்படுத்தி, சுவிநசைம் சசய்வஷத ேிறுத்தும்படி 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

கை்ைஷளயிை்ைநபாது, அப்நபாஸ்தலர்கள் அஷமதியாக இருக்க மறுத்துவிை்ைார்கள். 
அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகள் 5:28-29 இல் ோம் வாசிக்கிறபடி: 

"ேீங்கள் அே்த ோமத்ஷதக்குறித்துப் 
நபாதகம்பண்ணக்கூைாசதன்று ோங்கள் உங்களுக்கு 
உறுதியாய்க் கை்ைஷளயிைவில்ஷலயா?" அப்படியிருே்தும், இநதா, 
எருசநலஷம உங்கள் நபாதகத்தினாநல ேிரப்பி, அே்த 
மனுைனுஷைய இரத்தப்பழிஷய எங்கள்நமல் 
சுமத்தநவண்டுசமன்றிருக்கிறீர்கள் என்று சசான்னான். 
அதற்குப் நபதுருவும் மற்ற அப்நபாஸ்தலரும்: மனுைருக்குக் 
கீழ்ப்படிகிறஷதப்பார்க்கிலம் நதவனுக்குக் கீழ்ப்படிகிறநத 
அவசியமாயிருக்கிறது (அப்நபாஸ்தலர் 5:28-29). 

அப்நபாஸ்தலர்கள் சுவிநைைத்திற்கு சாை்சியாக பலவிதமான உத்திகஷளக் 
ஷகயாண்ைனர். அவர்களின் முன்மாதிரி மற்றும் நபாதஷனகள் மூலம், அவர்கள் 
ஆதிகால சஷபஷயயும் அவ்வாநற சசய்ய பயிற்சி சகாடுத்தார்கள். 
அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகளில் லூக்காவின் பதிவின் இே்த அம்சம், ோமும் 
சுவிநசைத்தின் சாை்சிகளாக ஊழியம் சசய்யும்நபாது, ோம் பின்பற்றும்படி நதவன் 
விரும்பும் பல உத்திகஷளத் நதடுவதற்கு ஒவ்சவாரு காலகை்ைத்திலம் உள்ள 
கிறிஸ்தவர்கஷள ஊக்குவிக்க நவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. 

கிறிஸ்துவுக்கு சாை்சியாக அப்நபாஸ்தலர்கள் பயன்படுத்திய பல்நவறு 
உத்திகளுைன், கிறிஸ்துவின் சார்பாக அவர்கள் சாை்சியமளித்த பல்நவறு 
அஷமப்புகஷளயும் ோம் கருத்தில் சகாள்ள நவண்டும். 

அடமப்புகள் 
அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகள் புத்தகத்தில் சுவிநசைத்திற்கு சாை்சி 

சகாடுத்த பல்நவறு அஷமப்புகஷள ோம் சுருக்கமாகக் கூறுவதற்கு பல வழிகள் 
உள்ளன. ஆனால் எளிஷமக்காக, இே்த அஷமப்புகஷள ோன்கு அடிப்பஷை 
வஷககளாகப் பிரிப்நபாம். முதலில் சபாது சவளியில் வசோற்வபோழிவுகள் ேைே்தன. 
பிரசங்கங்கள், தற்காப்பு உஷரகள் அல்லது பிற வஷகயான சசாற்சபாழிவுகளில் 
சபாது அஷமப்பில் அப்நபாஸ்தலர்கள் ஒரு சபரிய குழுஷவ நோக்கி உஷரயாற்றிய 
அே்த ேிகழ்வுகஷள இங்நக ோம் மனதில் ஷவத்திருக்கிநறாம். 

இே்த வஷகயான விளக்கக்காை்சிகளில், அப்நபாஸ்தலர்கள் அவர்கள் 
உஷரயாற்றும் நபாது நகை்பவர்களுக்கு ஏற்ப தங்கள் வார்த்ஷதகஷளத் 
நதர்ே்சதடுப்பதில் கவனமாக இருே்தனர். இே்தப் பாைத்தில் ோம் ஏற்கனநவ 
பார்த்தது நபால, அவர்கள் யூதர்களிைம் ஒரு விதத்திலம், புறஜாதிகளிைம் 
இன்சனாரு விதத்திலம் நபசினார்கள். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இரண்ைாவதாக, அப்நபாஸ்தலர்கள் கலே்து நபசுதல் அல்லது விவாதத்தின் 
பின்னணியில் சாை்சியளித்தனர். இே்த அஷமப்பில், எதிர் வாதங்கஷளக் சகாடுக்க 
மக்கள் அஷழக்கப்பை்டிருப்பார்கள், நமலம் அப்நபாஸ்தலர்கள் சுவிநசைத்திற்காக 
பிரதிவாதம் சசய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, 
அப்நபாஸ்தலர் 19 இல், எநபசுவில் உள்ள சசாற்சபாழிவு திறன்கள் மற்றும் புதிய 
நயாசஷனகள் மக்கள் முன் நசாதிக்கப்பை்ை ஒரு இைமான திநரணுவுவில் உள்ள 
விரிவுஷர மண்ைபத்தில் பவுல் விவாதித்தார். 

மூன்றாவதாக, அப்நபாஸ்தலர்களும் அவர்கஷளப் பின்பற்றியவர்களும் 
அடிக்கடி வடீுகளில் சாை்சி சகாடுத்தார்கள். அே்த காலத்தில், குடும்பங்கள் 
சபாதுவாக சபற்நறார்கள் மற்றும் அவர்களது குழே்ஷதகஷள விை 
அதிகமோைவர்கயள உள்ளடக்கி ிருே்தது. பல உறவினர்கள், ேண்பர்கள் மற்றும் 
வை்ீடு நவஷலக்காரர்கள் அடிக்கடி வே்து நபாய் இருே்தனர். எனநவ, 
அப்யபோஸ்தலருயட  நடபடிகளில் உள்ள குடும்பங்கஷளப் பற்றி ோம் 
படிக்கும்நபாது, குழே்ஷதகள், தாத்தா, பாை்டி, மாமாக்கள் மற்றும் அத்ஷதகள், 
ஊழியர்கள் மற்றும் நவஷலக்காரர்கள் மற்றும் பல சே்தர்ப்பங்களில் அடிஷமகள் 
நபான்ற உறவினர்கஷள ோம் கற்பஷன சசய்ய நவண்டும். ஒரு குடும்பத்தின் 
சமாத்தக் குழு சராசரியாக 15 முதல் 20 வஷர இருக்கலாம். அப்நபாஸ்தலர்கள் பல 
இைங்களில் வடீுகளுக்குச் சாை்சி சகாடுத்ததற்கான உதாரணங்கஷள, 
அப்நபாஸ்தலர் 10-ஆம் அதிகாரம் நபான்றவற்றில், நபதுரு சகார்யநலியுவின் 
வை்ீைாஷரப் பற்றி நபசுதல் நபான்றவற்ஷறக் காண்கிநறாம்; மற்றும் அதிகோரம் 16 
இல் பவுல் லதீியாள் மற்றும் பிலிப்பு சிஷறச்சாஷல சபாறுப்பாளி ஆகிநயாரின் 
குடும்பங்களிைம் நபசினார். 

ோன்காவதாக, சாை்சியின் வடிவமாக தனிப்பை்ை சுவிநசைத்தின் 
உதாரணங்கஷளயும் அப்யபோஸ்தலருயட  நடபடிகள் சகாண்டுள்ளது. 
உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 25 இல், பவுல் அகிரிப்பா ராஜாவிைம் ஒரு தனி 
ேபராகப் நபசினார், குறிப்பாக அகிரிப்பாவின் அறிவு மற்றும் அனுபவத்திற்கு ஏற்ப 
அவருஷைய வார்த்ஷதகஷள வடிவஷமக்கிறார். 

சுருக்கமாகச் சசான்னால், அப்நபாஸ்தலர்கள் சில வழிகளில் அல்லது சில 
அஷமப்புகளில் மை்டுநம சாை்சி சகாடுப்பதில் தங்கஷளக் கை்டுப்படுத்திக் 
சகாள்ளவில்ஷல. அப்நபாஸ்தலருயட  ேைபடிகள் புத்தகத்ஷத ஆய்வு 
சசய்யும்நபாது, அவர்கள் ஒவ்சவாரு வாய்ப்ஷபயும் பயன்படுத்தி, ஒவ்சவாரு 
வோசர்களுக்கும் சபாருத்தமான வழிகளில் சுவிநசைத்ஷத வழங்குவஷதக் 
காண்கிநறாம். அவ்வாறு சசய்வதன் மூலம், அப்நபாஸ்தலர்கள் ேமக்கு ஒரு 
முன்மாதிரிஷய வழங்கியிருக்கிறார்கள், ேமது வோசகர்களுைன் மிகவும் வலவாக 
எதிசராலிக்கும் விதத்தில் சுவிநசைத்தின் கூறுகஷள வலியுறுத்தவும், ஒவ்சவாரு 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

அவிசுவாசியின் வாழ்க்ஷகக்கும் சுவிநசைத்ஷத சதாைர்புபடுத்துவதற்கான 
குறிப்பிை்ை வழிகஷளக் கண்ைறியவும் கற்பித்தார்கள். 

சடப 
பரிசுத்த ஆவியானவர் மற்றும் அப்நபாஸ்தலர்களின் முதல் இரண்டு 

கருப்சபாருள்கஷளப் பார்த்துவிை்டு, அப்நபாஸ்தலர்களின் மூன்றாவது முக்கிய 
கருப்சபாருஷள பார்ப்நபாம், அதாவது, அப்நபாஸ்தலர்களால் ேிறுவப்பை்ை சஷப. 

சஷபயின் கருப்சபாருஷள இரண்டு வழிகளில் ஆராய்நவாம். முதலில், 
சஷபயின் அவசியத்ஷதப் பார்ப்நபாம். இரண்ைாவதாக, சஷப தன்னுஷைய 
ஊழியத்ஷத சதாைர்ே்து சசய்ய அப்நபாஸ்தலர்களோல் எப்படி ஆயத்தம் 
சசய்யப்பை்ைது என்று பார்ப்நபாம். சஷபயின் அவசியத்ஷத முதலில் பார்ப்நபாம். 

 

அவசியம் 
கிறிஸ்து தனது சஷபஷய கை்டுவதற்கு அப்நபாஸ்தலர்கஷள ேியமித்தார். 

ஏன்? ஒரு சில மனிதர்கள் கிறிஸ்துவின் சசய்திஷய முழு உலகிற்கும் 
தாங்களாகநவ எடுத்துச் சசல்ல முடியாது என்பஷத அப்நபாஸ்தலர்கள் 
அறிே்திருே்தனர்; ஒவ்சவாரு நதசத்திலம் ராஜ்யத்தின் சுவிநசைத்ஷத அறிவிக்க 
அவர்களுக்கு சாை்சிகளின் பஷை நதஷவப்பை்ைது. 

அப்நபாஸ்தலர்களின் பணிஷய ேிஷறநவற்றுவதற்கு சஷபஷய 
அவசியமாக்கிய இரண்டு காரணிகஷளப் பார்ப்நபாம். முதலாவதாக, 
அப்நபாஸ்தலர்களின் சரரீ வரம்புகள், அவர்களுக்குக் சகாடுக்கப்பை்ை நவஷலஷய 
அவர்களால் உைல் ரதீியாகச் சசய்ய முடியவில்ஷல என்ற உண்ஷமஷயப் 
பார்ப்நபாம். இரண்ைாவதாக, அவர்களின் தற்காலிக வரம்புகஷளப் பார்ப்நபாம். 
அதாவது, அவர்கள் சாதாரண மனித வாழ்ோயள தோை் வோழ முடி ும் மற்றும் 
அவர்களோல் எதிர்கால சே்ததியினருக்கு சாை்சியாக இருக்க முடியாது. இப்யபோது 
அப்நபாஸ்தலர்களின் சரரீ வரம்புகஷளப் பற்றி முதலில் சதாைங்கலாம். 

சைீை வைம்புகள் 
ோம் ஏற்கனநவ பார்த்தபடி, சுவிநசைத்ஷத அறிவிப்பதன் மூலம் 

கிறிஸ்துவுக்கு சாை்சி சகாடுப்பநத அப்நபாஸ்தலர்களின் முதல் ஊழியமோக 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

இருே்தது. ஆனால் அவர்களால் முழு உலகத்திற்கும் "ஜவீனுள்ள ேிருபங்களாக" 
இருக்க முடியவில்ஷல. இே்தப் பிரச்சஷனஷயத் தீர்க்க, அப்நபாஸ்தலர்கள் 
சஷபக்கு உண்ஷமயான சாை்சிகளாக இருக்கும் சபாறுப்ஷப ஒப்பஷைத்தனர். 
அப்நபாஸ்தலர்களின் சுவிநசைத்தின் மூலம் மக்கள் சஷபயில் நசர்க்கப்பை்ைதால், 
இஷவ விசுவாசிகள் தங்கள் சசாே்த உரிஷமயின் படி "வாழும் ேிருபங்களாக" 
ஆனார்கள். அவர்கள் சுவிநசைத்ஷதப் பின்பற்றி வாழ்ே்தார்கள், இதன் மூலம் 
இநயசுஷவப் பற்றி தங்கள் குடும்பங்களுக்கும் அண்ஷை வை்ீைாருக்கும் சாை்சி 
பகர்ே்தார்கள். அவர்களில் சிலர் மிைனரிகளாகவும் சுவிநசைகர்களாகவும் 
ஆனார்கள். இே்த வழியில், அப்நபாஸ்தலர்கள் ஒவ்சவாரு தஷலமுஷறயிலம் 
உண்ஷமயான சுவிநசைத்திற்கான சுயத்ஷத காை்டும் மாதிரிஷய 
உருவாக்கினார்கள், சஷபநய இதில் சபரும்பாலான பணிகஷளச் சசய்கிறது. 
ேிச்சயமாக, அப்நபாஸ்தலரின் பிரசங்கத்தில் கலே்துசகாண்ை அநத 
அதிகாரத்துைனும் அதிசயமான உறுதிப்படுத்தலைனும் சஷபயில் சுவிநசைம் 
சசயல்வடிவில் சசால்ல முடியவில்ஷல. அப்படியிருே்தாலம்கூை, பரிசுத்த 
ஆவியானவர் இன்னும் வாழ்க்ஷகயிலம் வார்த்ஷதயிலம் சஷபயின் 
உண்ஷமயான சாை்சி வாழ்க்ஷகயின் மூலம் ஊழியம் சசய்வதிலம், பல புதிய 
விசுவாசிகஷள இே்த வழிமுஷறயின் மூலம் மோற்றுவதில் பிரி மோ ிருந்தோர். 

உதாரணமாக, உபத்திரவத்தினால் சிதறடிக்கப்பை்ை விசுவாசிகஷளப் பற்றி 
அப்நபாஸ்தலர் 11:19-21 சசால்லவஷத கவனியுங்கள்: 

உபத்திரவத்தினாநல சிதறப்பை்ைவர்கள் சுவிநசை வசனத்ஷத 
யூதர்களுக்நகயன்றி மற்ற ஒருவருக்கும் அறிவியாமல், 
சபனிக்நகோடு, சீப்புருதீவு, அே்திநயாகியா பை்ைணம்வஷரக்கும் 
சுற்றித்திரிே்தார்கள். அவர்களில் சீப்புருதீவாரும் சிநரநன 
பை்ைணத்தாருமாகிய சிலர் அே்திநயாகியா பை்ைணத்துக்கு வே்து, 
கிநரக்கருைநன நபசிக் கர்த்தராகிய இநயசுஷவக்குறித்துப் 
பிரசங்கித்தார்கள். கர்த்தருஷைய கரம் அவர்கநளாநை இருே்தது; 
அநேக ஜனங்கள் விசுவாசிகளாகி, கர்த்தரிைத்தில் 
திரும்பினார்கள் (அப்நபாஸ்தலர் 11:19-21). 

அப்நபாஸ்தலர்களின் சரரீ வரம்புகஷளப் பற்றிய இே்த புரிதஷல மனதில் 
சகாண்டு, அவர்களின் இறப்பினால் ஏற்படும் தற்காலிக வரம்புகஷள ோம் பார்க்க 
நவண்டும். 

தற்கோலிக வைம்புகள் 
இநயசு திரும்பி வருவார் என்று அப்நபாஸ்தலர்கள் உறுதியாக 

விசுவாசித்தார்கள், ஆனால் எப்நபாது என்று சதரியவில்ஷல. அப்நபாஸ்தலர் 12ல் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ஏநராது ராஜா அப்நபாஸ்தலைோகி  யாக்நகாஷப சகான்ற நேரத்தில், இநயசு 
திரும்பி வரும் வஷர சில அப்நபாஸ்தலர்களும் உ ிருடை் இருக்க மாை்ைார்கள் 
என்பது சதளிவாகத் சதரிே்தது. எனநவ, அப்நபாஸ்தலர்களின் நேரடி 
நமற்பார்ஷவயின் கீழ் சுவிநசைம் சசய்வதற்கு மை்டுமல்லாமல், தோங்கள் இறே்த 
பிறகு சஷபஷய கை்டி எழுப்பும் ஊழிய பயிற்சிஷய சஷப விசுவாசிகளுக்கு 
சகாடுத்தார்கள். 

உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலர் 20:25-28 இல் எநபசு சஷப மூப்பர்களுக்கு பவுல் 
சசான்ன வார்த்ஷதகஷளக் கவனியுங்கள்: 

இநதா, ோன் உங்களுக்குள்நள சஞ்சரித்து, நதவனுஷைய 
ராஜ்யத்ஷதக் குறித்துப் பிரசங்கம்பண்ணினஷதக் 
நகை்ைவர்களாகிய ேீங்கசளல்லாரும் இனி என் முகத்ஷதப் 
பார்க்கமாை்டீர்கசளன்று அறிே்திருக்கிநறன்... நதவனுஷைய 
ஆநலாசஷனயில் ஒன்ஷறயும் ோன் மஷறத்துஷவக்காமல், 
எல்லாவற்ஷறயும் உங்களுக்கு அறிவித்தபடியினாநல, 
எல்லாருஷைய இரத்தப்பழிக்கும் ேீங்கி ோன் 
சுத்தமாயிருக்கிநறசனன்பதற்கு உங்கஷள இன்ஷறயத்தினம் 
சாை்சிகளாக ஷவக்கிநறன். ஆஷகயால், உங்கஷளக்குறித்தும், 
நதவன் தம்முஷைய சுயரத்தத்தினாநல சம்பாதித்துக்சகாண்ை 
தமது சஷபஷயக் குறித்தும், எச்சரிக்ஷகயாயிருங்கள் 
(அப்நபாஸ்தலர் 20:25-28). 

சுவிநசைத்ஷத உண்ஷமயான வழிகளில் பரப்புவதற்கும், விசுவாசிகஷள 
முதிர்ச்சிக்குக் சகாண்டுவருவதற்கும் சஷப சதாைர்ே்து கிறிஸ்துஷவச் சார்ே்திருக்க 
நவண்டும் என்பஷத உறுதிப்படுத்த பவுல் விரும்பினார். எனநவ, அவர் தனது 
மரணத்திற்குப் பிறகு, சஷபயின் தஷலவர்கள் தங்கள் ஊழியத்ஷத சதாைர 
ஆயத்தமாக இருப்பஷத உறுதி சசய்தார். அப்நபாஸ்தலர்களின் உைல் மற்றும் 
தற்காலிக வரம்புகள் காரணமாக, நதவ ராஜ்யத்ஷத அடுத்த கை்ைத்திற்கு 
சகாண்டுசசல்வதற்க்காக, அப்நபாஸ்தலர்களின் குறுகிய கால மற்றும் ேீண்ை கால 
உத்திகளுக்கு சஷபயானது ஷமயமாக இருே்தது. 

இப்நபாது ோம் சயப ோைது உண்ஷமயான சாை்சி ோக இருக்க யவண்டி  
அவசியத்ஷதப் பற்றிப் நபசிவிை்நைாம், அப்நபாஸ்தலர்களால் சஷப 
ஆயத்தமாக்கப்பை்ைஷத ோம் பார்ப்நபாம். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ஆயத்தம் 
யதவனுஷைய ராஜ்யத்ஷதப் பரப்பும் நவஷலஷயத் சதாைர 

அப்நபாஸ்தலர்கள் பல வழிகளில் சஷபஷய ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். ஆனால் 
நேரத்திைிமித்தம் ோம் மூன்று கருத்துக்களுக்கு ேம்ஷம மை்டுப்படுத்துநவாம்: 
முதலில், இநயசுவின் உண்ஷமயுள்ள சாை்சிகளோக இருே்த அப்நபாஸ்தலர்களின் 
நபாதஷனகள்நமல் விசுவாசமாக இருக்கும்படி அப்நபாஸ்தலர்கள் சஷபக்கு 
அறிவுறுத்தியஷதப் பார்ப்நபாம். இரண்ைாவதாக, மூப்பர்கள் மற்றும் 
உதவி ோளர்கள் நபான்ற சஷப ேைத்துபவர்கஷள ேியமிப்பதற்கான 
அப்நபாஸ்தலர்களின் ஏற்பாடுகஷள ோம் ஆராய்நவாம். மூன்றாவதாக, தவிர்க்க 
முடியாமல் வரப்நபாகும் கை்ைங்கஷளச் சகிக்க அப்நபாஸ்தலர்கள் சஷபஷய 
எவ்வாறு ஆயத்தம் சசய்தார்கள் என்பஷதப் பார்ப்நபாம். அப்நபாஸ்தலர்கள் 
சஷபக்கு சகாடுத்த நபாதஷனய  முதலில் போர்ப்யபோம். 

பபோதித்தல் 
எநபசியர் 2 இல், அப்நபாஸ்தலைோகி  பவுல் சஷபஷய ஒரு கை்டிைமாக 

விவரித்தார், கிறிஸ்துஷவ மூஷலக்கல்லாகவும், அப்நபாஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசிகஷள அடித்தளமாகவும் ஷவத்து சயப கை்ைப்பை்ைது. எநபசியர் 2:19-20 
இல் உள்ள அவருஷைய வார்த்ஷதகஷள கவனியுங்கள்: 

ஆஷகயால், ேீங்கள் இனி அே்ேியரும் பரநதசிகளுமாயிராமல், 
பரிசுத்தவான்கநளாநை ஒநர ேகரத்தாரும் நதவனுஷைய 
வை்ீைாருமாயிருே்து, அப்நபாஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் 
என்பவர்களுஷைய அஸ்திபாரத்தின்நமல் 
கை்ைப்பை்ைவர்களுமாயிருக்கிறீர்கள்; அதற்கு இநயசுகிறிஸ்து 
தாநம மூஷலக்கல்லாயிருக்கிறார் (எநபசியர் 2:19-20). 

அப்நபாஸ்தலர்கள் சஷபயின் ஆரம்பத் தஷலவர்கள் என்பஷத பவுல் 
மனதில் ஷவத்திருே்தஷத இங்நக கவனிக்க நவண்டும், ஆனால் அவர்களின் 
நபாதஷனகளாகிய சஷபயின் அடிப்பஷை ேம்பிக்ஷககள் தான் சஷபயின் 
அடித்தளம். 

எநபசியர் 3:4-6 இல், பவுல் தனது நபாதஷனயின் அடிப்பஷை பங்ஷக 
இவ்வாறு விவரித்தார்: 

அஷத ேீங்கள் வாசிக்ஷகயில் கிறிஸ்துவின் 
இரகசியத்ஷதக்குறித்து எனக்கு உண்ைாயிருக்கிற அறிஷவ 
அறிே்துசகாள்ளலாம்; இே்த இரகசியம் இப்சபாழுது அவருஷைய 
பரிசுத்த அப்நபாஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

ஆவியானவராநல சவளிப்படுத்தப்பை்டிருக்கிறதுநபால, 
முற்காலங்களில் மனுபுத்திரருக்கு அறிவிக்கப்பைவில்ஷல 
(எநபசியர் 3:4-6). 

இதனால்தான் லூக்கா அப்நபாஸ்தலர் புத்தகத்தில் மிகவும் கவனமாக 
இருே்ததால், சஷப என்ற உண்ஷமஷய முன்னிஷலப்படுத்தினார். 
அப்நபாஸ்தலர்களின் நபாதஷனகளுக்கு தன்ஷன அர்ப்பணித்தார். 
அப்நபாஸ்தலர் 2:42 இல் அவர் பதிவு சசய்தபடி: 

[விசுவாசிகள்] அப்நபாஸ்தலருஷைய உபநதசத்தில்... 
உறுதியாய்த் தரித்திருே்தார்கள் (அப்நபாஸ்தலர் 2:42). 

கிறிஸ்துவுக்கு உண்ஷமயாக இருப்பதற்கும், அவருஷைய ராஜ்யத்ஷத 
பரப்புவதற்கான ேமது முயற்சிகஷள யதவை் ஆசீர்வதிப்பதற்கும், கிறிஸ்து 
பிரதான மூஷலக்கல்லாக மை்டுமல்லாமல், அப்நபாஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசிகளின் நபாதஷனயாகிய சஷபயின் அடித்தளத்தின் மதீும் ஆதிகால 
சஷப கை்ைப்பை நவண்டும் என்று லூக்கா விரும்பினார். அப்நபாஸ்தலர்கள் 
அதிகாரப்பூர்வமாகவும் ேம்பகத்தன்ஷமயுைனும் இநயசு சகாடுத்த நவஷல மற்றும் 
நபாதஷனகஷள ேிஷறநவற்றினர். எனநவ, ஒவ்சவாரு காலகை்ைத்திலம் உள்ள 
கிறிஸ்தவர்கள் அப்நபாஸ்தலர்களின் நபாதஷனகஷள அறிவிக்க நவண்டும், 
பாதுகாக்க நவண்டும் மற்றும் அதன்படி வாழ நவண்டும். 

கிறிஸ்துவின் சஷபக்கு இது இன்றும் உண்ஷம ோக இருக்கிறது. இது இன்று 
ேமக்கு உண்ஷமயாக இருக்கிறது என்பதற்கான மிகத் சதளிவான வழி 
என்னசவன்றால், புதிய ஏற்பாடு முதன்ஷமயாக அப்நபாஸ்தலர்களால் 
எழுதப்பை்ைது. அப்நபாஸ்தலர்களால் எழுதப்பைாத அப்நபாஸ்தலர் புத்தகம் நபான்ற 
புத்தகங்கள் அப்நபாஸ்தலர் பண்பிற்குரிய அங்கீகாரத்ஷதப் சபற்றன. இன்று 
கிறிஸ்துவின் சஷபயாக, அப்நபாஸ்தலர்களின் நபாதஷனகளின் உண்ஷமயான 
சுருக்கமாக புதிய ஏற்பாை்டின் எழுத்துக்களில் ேம் வாழ்க்ஷகஷய 
கை்டிசயழுப்புகிநறாம். 

அப்நபாஸ்தலர்கள் தங்கள் நபாதஷனக்கு உண்ஷமயாக இருக்க 
அறிவுறுத்துவதன் மூலம் சஷபஷய ஆயத்தம் சசய்தஷதப் பார்த்த பிறகு, புதிய 
பிரநதசங்களிலம், புதிய தஷலமுஷறகளுக்கும் விரிவஷையும் நபாது, சஷபஷய 
வழிேைத்துவதற்கும் ஊழியம் சசய்வதற்கும் சபாறுப்பானவர்கஷள 
ஏற்படுத்துவதற்கு அவர்கள் எவ்வாறு சஷபஷய ஆயத்தம் சசய்தார்கள் என்பஷதக் 
கருத்தில் சகாள்ள நவண்டும். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

அதிகோை பபோறுப்புடையவை்கள் 
ோம் பார்த்தபடி, அப்நபாஸ்தலர்கள் உைல் மற்றும் தற்காலிக வரம்புகஷள 

எதிர்சகாண்ைனர், அயவ அவர்களின் பணிஷய தாங்களாகநவ முடிப்பதற்கு 
தயட ோக இருந்தை. இே்த பிரச்சஷனக்கான தீர்வின் ஒரு பகுதியாக சஷபயில் 
கூடுதல் அதிகார சபாறுப்புஷையவர்கஷள ஏற்படுத்துவது அவசியமானது. 

பல்நவறு கிறிஸ்தவ மரபுகள் ஆரம்பகால சயப ின் அதிகார 
சசயல்பாை்ஷையும், அலவல்கஷளயும் பல்நவறு வழிகளில் 
புரிே்துசகாண்டுள்ளன என்பஷத இங்நக ோம் இஷைேின்று பார்க்க நவண்டும். 
சஷபயின் சில கிஷளகள் கண்காணி, மூப்பர் மற்றும் உதவியாளர் ஆகி  மூன்று 
அலுவல்கஷள மட்டுயம அங்கீகரிக்கின்றன. மற்றவர்கள் மூப்பர்கள் மற்றும் 
உதவியாளர் ஆகி  இரண்டு அலுவல்கஷள மை்டுநம அங்கீகரிக்கிறார்கள். 
இன்னும் சில அப்நபாஸ்தலன், மிைனரி, சுவிநசைகர் மற்றும் நவறு சில 
அலவல்கஷளயும் அங்கீகரிக்கின்றன. 

சரியான சஷபயின் ஆளுயம அதிகோரம் குறித்த நகள்வி இே்த பாைத்தின் 
எல்ஷலக்கு அப்பாற்பை்ைது, ஆனால் சஷப கர்த்தரின் நவஷலஷய ேிஷறநவற்ற 
முடியும் என்பஷத உறுதிப்படுத்த கூடுதலோக சஷபயில் அதிகாரமுஷையவர்கஷள 
அப்நபாஸ்தலர்கள் ேியமித்தனர் என்ற சபாதுவான கருத்ஷத ோம் வலியுறுத்த 
விரும்புகிநறாம். 

உண்ஷமயில், அப்நபாஸ்தலர்கள் மிக விஷரவாக கூடுதல் அதிகாரிகஷள 
ேியமிக்கத் சதாைங்கினர், ஏசனன்றால் எருசநலமில் உள்ள உள்ளூர் சஷபயுைன் 
சதாைர்புஷைய ஊழியங்கஷளக்கூை அவர்களால் சசய்ய முடியாது என்பஷத 
அவர்கள் அை்யற உணர்ே்தார்கள். சஷப அதன் உறுப்பினர்களின் நதஷவகஷளப் 
பூர்த்தி சசய்ய முடியும் என்பஷத உறுதி சசய்வதற்காக அப்நபாஸ்தலர்கள் 
உதவி ோளர்கஷள ஏற்படுத்தியஷத அப்நபாஸ்தலர் 6 இல் மிகத் சதளிவாகக் 
காண்கிநறாம். இே்த விதத்தில், தினசரி உணவு விேிநயாகத்திற்கு சபாறுப்பான 
ஆண்கஷளத் நதர்ே்சதடுக்க அப்நபாஸ்தலர்கள் சஷபக்கு அறிவுறுத்தினார்கள். 

அப்நபாஸ்தலர்கள் இஷத ஷகயாண்ை விதத்ஷத அப்நபாஸ்தலர் 6:3-6 இல் 
கவனியுங்கள்: 

"ஆதலால் சநகாதரநர, பரிசுத்தஆவியும் ஞானமும் ேிஷறே்து, 
ேற்சாை்சி சபற்றிருக்கிற ஏழுநபஷர உங்களில் 
சதரிே்துசகாள்ளுங்கள். அவர்கஷள இே்த நவஷலக்காக 
ஏற்படுத்துநவாம். ோங்கநளா சஜபம்பண்ணுவதிலம் 
நதவவசனத்ஷதப் நபாதிக்கிற ஊழியத்திலம் இஷைவிைாமல் 
தரித்திருப்நபாம் என்றார்கள். இே்த நயாசஷன 
சஷபயாசரல்லாருக்கும் பிரியமாயிருே்தது. இவர்கள் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

சஜபம்பண்ணி, அவர்கள்நமல் ஷககஷள ஷவத்தார்கள் 
(அப்நபாஸ்தலர் 6:3-6). 

அப்நபாஸ்தலர்கள் பல்நவறு உள்ளூர் சஷபகஷள நமய்ப்பதற்கும் 
வழிேைத்துவதற்கும் சபரும்பாலம் நபாதகர்கள் என்று அஷழக்கப்படும் 
மூப்பர்கஷளயும் ேியமித்தனர். உதாரணமாக, அப்நபாஸ்தலனாகிய பவுலின் 
மிைனரி பயணங்களின் நபாது, சபாதுவாக புதியவர்கஷள சஷபகளாகக் கூை்டி, 
அவர் சவளிநயறும்நபாது சஷபயின் சபாறுப்ஷப ஏற்கும் தஷலவர்கயள 
ேியமித்தார். 

இதற்கான உதாரணத்ஷத அப்நபாஸ்தலர் 14:23 இல் பார்க்கிநறாம், அங்கு 
லூக்கா இே்த விவரத்ஷத சகாடுக்கிறார்: 

அல்லாமலம் அே்தே்தச் சஷபகளில் அவர்களுக்கு மூப்பர்கஷள 
ஏற்படுத்திஷவத்து, உபவாசித்து சஜபம்பண்ணி, அவர்கள் 
விசுவாசித்துப் பற்றிக்சகாண்ை கர்த்தருக்கு அவர்கஷள 
ஒப்புவித்தார்கள் (அப்நபாஸ்தலர் 14:23). 

உண்ஷமயில், அப்நபாஸ்தலர்கள் சஷபக்கு மூப்பர்கஷள 
ஆயத்தப்படுத்துவதில் மிகவும் நோக்கமாக இருே்தார்கள், அப்நபாஸ்தலர்கள் 
இருே்தநபாதும், அவர்களுைன் நசர்ே்து வழிேைத்த மூப்பர்கஷள 
ஊக்குவித்தார்கள். அப்நபாஸ்தலருஷைய ேைபடிகளில் இதற்கு மிக முக்கியமான 
உதாரணம் எருசநலமில் உள்ள ஆநலாசஷன சங்கம் ஆகும், இது புறஜாதிகளின் 
நகள்விக்கு தீர்வு காண கூை்ைப்பை்ைது. உதாரணமாக, புறஜாதியார்கஷள சஷபயில் 
எவ்வாறு இஷணப்பது என்ற நகள்விக்கு இது பதில் தந்தது. இே்தச் சஷபக்கு 
அப்நபாஸ்தலர்களும் மூப்பர்களும் நசர்ே்து தஷலஷம தாங்கினார்கள். 
அப்நபாஸ்தலர் 15 இல், இே்த ேிகழ்வு பதிவு சசய்யப்பை்டுள்ளது, 
அப்நபாஸ்தலர்களும் மூப்பர்களும் குஷறே்தது ஐே்து முஷறயாவது சஷபயின் 
தஷலவர்களாகக் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளனர். 

அப்நபாஸ்தலர் 15:1-2 இல் அதிகாரம் சதாைங்கும் விதத்ஷதக் கவனியுங்கள்: 

சிலர் யூநதயாவிலிருே்து வே்து: "ேீங்கள் நமாநசயினுஷைய 
முஷறஷமயின்படிநய விருத்தநசதனமஷையாவிை்ைால், 
இரை்சிக்கப்பைமாை்டீர்கள்" என்று சநகாதரருக்குப் 
நபாதகம்பண்ணினார்கள். அதினாநல அவர்களுக்கும் பவுல் 
பர்னபா என்பவர்களுக்கும் மிகுே்த வாக்குவாதமும் தர்க்கமும் 
உண்ைானநபாது, அே்த விையத்தினிமித்தம் பவுலம் பர்னபாவும் 
அவர்கஷளச் நசர்ே்த நவறுசிலரும் எருசநலமிலிருக்கிற 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

அப்நபாஸ்தலரிைத்திற்கும் மூப்பரிைத்திற்கும் 
நபாகநவண்டுசமன்று தீர்மானித்தார்கள் (அப் 15:1-2). 

பவுலம் மற்றவர்களும் அப்நபாஸ்தலர்களுைனும் மூப்பர்களுைனும் 
ஆநலாசஷன சசய்ய அனுப்பப்பை்ைனர். இநத அதிகாரத்தில் 4, 6, 22 மற்றும் 23 
வசனங்களில் இநத நபான்ற வாக்கியங்கஷள காண்கிநறாம். 

அப்நபாஸ்தலர் புத்தகம் முழுவதும், நமசியா ராஜ்யத்தினுயட  கர்த்தரின் 
ஊழியத்ஷத ேிஷறநவற்ற சஷபயின் அதிகாரிகஷள அப்நபாஸ்தலர்கள் 
கூப்பிை்ைார்கள். அப்நபாஸ்தலர் 20 இல் எநபசு சயப மூப்பர்களுக்கு பவுல் சகாடுத்த 
உயர ில் இஷத ோம் காண்கிநறாம். அப்நபாஸ்தலர் 15 மற்றும் 21 இல் எருசநலமில் 
சயபய  வழிேைத்தியதாகத் நதான்றும் யாக்நகாபு நபான்ற மூப்பர்களின் முக்கிய 
இைத்தில் ோம் இஷதக் காண்கிநறாம். 

தீத்து 1:5 இல் உள்ள அதிகாரிகளிை் ேியமனம் பற்றி பவுல் எழுதிய விதத்ஷத 
கவனியுங்கள்: 

ேீ குஷறவாயிருக்கிறஷவகஷள ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கும், ோன் 
உனக்குக் கை்ைஷளயிை்ைபடிநய, பை்ைணங்கள்நதாறும் மூப்பஷர 
ஏற்படுத்தும்படிக்கும், உன்ஷனக் கிநரத்தாதீவிநல 
விை்டுவே்நதநன (தீத்து 1:5). 

பவுல் தான் முடிக்காமல் விை்டுவிை்ைஷத சரியாக்கும்படி இளம் நபாதகர் 
தீத்துயவ அறிவுறுத்தினார். அதாவது, அப்நபாஸ்தலைோகி  பவுல் ஆரம்பித்தஷத 
மூப்பனாகிய தீத்து முடிக்க நவண்டும்; அவர் நதவனுஷைய ராஜ்யத்தின் 
சுவிநசைத்ஷதப் பரப்பும் அப்நபாஸ்தல அங்கீகாரத்திற்குரிய பணிஷயத் சதாைர 
நவண்டும். 

பவுலம் மற்ற அப்நபாஸ்தலர்களும் இே்த அதிகாரிகஷள அவர்களிைமிருே்து 
ஊழியப் பணிஷய சதாைர்ே்து சசய்ய ேியமித்தார்கள். அப்நபாஸ்தலர்கள் 
எல்லாவற்ஷறயும் தாங்களாகநவ சசய்ய நவண்டும் என்று யதவை் ஒருநபாதும் 
எண்ணியதில்ஷல. அவர் தனது சஷபஷய ஸ்தாபிக்கும் நோக்கத்தில் 
அப்நபாஸ்தலர்கஷள சதரிே்துசகாண்ைார். ஆனால், அப்நபாஸ்தலரிைமிருே்து 
சஷபயின் தஷலஷமஷயப் சபறும் மற்றவர்கஷளயும், அப்நபாஸ்தலர்களின் 
அஸ்திபாரத்தின் மதீு சதாைர்ே்து கை்டிசயழுப்பக்கூடிய அதிகாரிகஷளயும், 
அப்நபாஸ்தலர்கள் ஒருநபாதும் அஷைய முடியாத இைத்திலம், காலத்திலம் 
யதவனுஷைய ராஜ்யத்ஷத விரிவுபடுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு பயிற்சி 
சகாடுத்தார்கள். 

அப்நபாஸ்தலர்கள் இநயசுவின் நவஷலஷயயும் நபாதஷனகஷளயும் 
சஷபக்கு கற்பித்தஷதயும் கிறிஸ்துவின் பணிஷய ேிஷறநவற்ற கூடுதல் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

அதிகாரிகஷள ேியமித்தஷதயும் இதுவஷர ோம் பார்த்நதாம். இே்த கை்ைத்தில், சஷப 
முன்நனாக்கி நபாகும்நபாது தவிர்க்க முடியாமல் வரும் கை்ைங்களுக்கு 
அப்நபாஸ்தலர்கள் எவ்வாறு ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் என்பஷதப் பற்றி 
நபசப்நபாகிநறாம். 

கை்ைங்கள் 
லூக்கா அப்நபாஸ்தலர்களின் நவஷலஷய சிரமம், ஆபத்து மற்றும் 

உபத்திரவங்கள் ேிஷறே்ததாக விவரித்தார். அப்நபாஸ்தலர்கள் அடிக்கடி ஷகது 
சசய்யப்பை்டு தாக்கப்பை்ைார்கள். அப்நபாஸ்தலைோகி  யாக்நகாபு, ஏநராது 
ராஜாவால் துூக்கிலிைப்பை்ைார். அப்நபாஸ்தலர்கள் தங்கள் சசாே்த வாழ்க்ஷகயில் 
ேைே்தநத மற்ற கிறிஸ்தவர்களின் வாழ்க்ஷகயிலம் உண்ஷமயாக ேைக்கும் என்று 
அறிே்திருே்தார்கள். 

ஒரு சிறே்த அதிகாரத்தில், நகாபமான அவிசுவாசிகளால் லஸ்ீதிரா 
ேகரத்தில் பவுல் கல்சலறிே்து இறே்து நபாகும் அளவிற்கு நபாய்விை்ைார். அடுத்த 
ோள், அவர் அருகிலள்ள சதர்யப ேகருக்கு தப்பிச் சசன்றார். ஆனால் 
சீக்கிரத்தில், விசுவாசிகஷள உற்சாகப்படுத்த லஸ்ீதிராவிற்கும் மற்ற 
ேகரங்களுக்கும் திரும்பினார். 

பவுலின் உயிஷர எடுப்பதற்காக சசய்யப்பை்ை இே்த முயற்சியின் 
பின்னணியில் லூக்கா இே்த வார்த்ஷதகஷள அப்நபாஸ்தலர் 14:21-22 இல் பதிவு 
சசய்தார்: 

[பவுல் மற்றும் பர்னபாஸ்] அே்தப் பை்ைணத்தில் சுவிநசைத்ஷதப் 
பிரசங்கித்து, அநேகஷரச் சைீராக்கினபின்பு, லஸ்ீதிராவுக்கும் 
இக்நகானியாவுக்கும் அே்திநயாகியாவுக்கும் திரும்பி வே்து, 
சீைருஷைய மனஷதத் திைப்படுத்தி, விசுவாசத்திநல 
ேிஷலத்திருக்கும்படி அவர்களுக்குப் புத்திசசால்லி, "ோம் அநேக 
உபத்திரவங்களின் வழியாய் நதவனுஷைய ராஜ்யத்தில் 
பிரநவசிக்கநவண்டும்" என்று சசான்னார்கள் (அப்நபாஸ்தலர் 
14:21-22). 

அவர்கள் பை்ை கை்ைங்கஷளயும் உபத்திரவத்ஷதயும் சே்திக்க நேரிடும் 
என்பஷத திருச்சஷப புரிே்து சகாள்ள நவண்டும் என்று அப்நபாஸ்தலர்கள் 
விரும்பினார்கள். சிலர் தங்கள் விசுவாசத்தினிமித்தம் சகால்லப்படுவார்கள். 
ஆனால் ராஜ்யத்தின் இலக்கு மதிப்புக்குரியது. எனநவ, சஷப கிறிஸ்துவுக்கு 
உறுதியுைன் உண்ஷமயாக இருக்க நவண்டும். 

கை்ைங்கஷள எதிர்சகாள்ள அப்நபாஸ்தலர்கள் சஷபஷய ஆயத்தப்படுத்திய 
விதத்ஷத எநபசு சஷபயிலிருே்து வந்த மூப்பர்களுக்கு பவுல் எழுதிய புகழ்சபற்ற 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

நபச்சிலம் காணலாம். அப்நபாஸ்தலர் 20 இல், பவுல் அவர்கஷள மீண்டும் பார்க்க 
முடியாது என்று கூறினார். அங்கு அவர் ஷகது சசய்யப்பை்டு சகால்லப்பைலாம் 
என்று எதிர்பார்க்கப்பை்ைதால், அவர் எருசநலமுக்குச் சசல்வதாகக் கூறினார். 
தனது சசாே்த வாழ்க்ஷகக்கான இே்த நமாசமான கண்நணாை்ைத்தின் 
பின்னணியில், பவுல் எநபசிய சயபய  அவர்களுக்கு வரப்நபாகும் கை்ைங்கஷள 
எதிர்சகாள்ள தயார்படுத்த எச்சரிக்ஷககள் மற்றும் அறிவுஷரகஷள வழங்கினார். 

அப்நபாஸ்தலர் 20:28-31 இல், அவர் எநபசிய மூப்பர்களிைம் இே்த 
வார்த்ஷதகஷளப் நபசினார்: 

ஆஷகயால், உங்கஷளக்குறித்தும், நதவன் தம்முஷைய 
சுயரத்தத்தினாநல சம்பாதித்துக்சகாண்ை தமது சஷபஷய 
நமய்ப்பதற்குப் பரிசுத்தஆவி உங்கஷளக் கண்காணிகளாக 
ஷவத்த மே்ஷத முழுவஷதயுங்குறித்தும், 
எச்சரிக்ஷகயாயிருங்கள். ோன் நபானபின்பு மே்ஷதஷயத் 
தப்பவிைாத சகாடிதான ஓோய்கள் உங்களுக்குள்நள வரும். 
உங்களிலம் சிலர் எழும்பி, சைீர்கஷளத் தங்களிைத்தில் 
இழுத்துக்சகாள்ளும்படி மாறுபாைானஷவகஷளப் 
நபாதிப்பார்கசளன்று அறிே்திருக்கிநறன். ஆனபடியால், 
விழித்திருங்கள்! (அப்நபாஸ்தலர் 20:28-31). 

பல அப்நபாஸ்தலர்கள் சஷபகளுக்கு எழுதிய கடிதங்களில் இநத நபான்ற 
விையங்கஷள எழுதினார்கள். நபதுரு, நயாவான் மற்றும் பவுல் ஒவ்சவாருவரும் 
சஷபகஷள விசுவாசத்தின் எதிரிகளுக்கு எதிராகக் கண்காணிக்கவும், 
நவதவசனங்கள் மற்றும் அவற்றின் நபாதஷனகஷளச் சார்ே்திருக்கவும், 
கிறிஸ்துவுக்கு உண்ஷமயாக இருக்கவும் அறிவுறுத்தினார்கள். 

இஷவ அஷனத்திலம், அப்நபாஸ்தலர்களின் நோக்கம் சயபகஷள 
ஊக்கப்படுத்தி, கை்ைங்களின் மத்தியில் கிறிஸ்துஷவ ேம்புவதற்கும், பரிசுத்த 
ஆவியின் வரங்கள் மற்றும் கிருஷபகஷளச் சார்ே்து, யதவைின் பணிஷயத் 
சதாைர சஷபஷய ஆயத்தப்படுத்துவதாகும். 

சஷபஷய அப்நபாஸ்தலர் பண்பிற்குரிய சாை்சியத்திலம் நபாதஷனயிலம் 
ேிஷலேிறுத்துவதன் மூலம், சயப ில் அதிகாரிகஷள ேிறுவுவதன் மூலம், 
கை்ைங்கஷள எதிர்சகாள்ள சஷபஷய தயார்படுத்துவதன் மூலம், நமலம் பல 
வழிகளில், திருச்சஷப எல்லா இைங்களிலம், எல்லா காலத்திலம் நதவனுஷைய 
ராஜ்யத்ஷத விரிவுபடுத்தும் தனது நவஷலஷய ேிஷறநவற்ற முடியும் என்பஷத 
அப்நபாஸ்தலர்கள் உறுதி சசய்தார்கள். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ஷயப் 
பார்ஷவயிைவும். 

முடிவுடை 
இே்தப் பாைத்தில் அப்நபாஸ்தலருயட  நடபடிகளிை் புத்தகத்தின் மூலம் 

உருவோக்கப்பை்ை மூன்று முக்கிய கருப்சபாருள்கஷள ஆராய்ே்நதாம். பரிசுத்த 
ஆவியின் சசயல்பாடுகள் மற்றும் வரங்கஷள ோம் பார்த்நதாம். கிறிஸ்துவின் 
தனிப்பை்ை அதிகாரமுள்ள சாை்சிகளாக அப்நபாஸ்தலர்களின் முக்கியத்துவத்ஷத 
ோம் விவாதித்நதாம். சஷபஷய ஸ்தாபிப்பதன் மூலம் அப்நபாஸ்தலர்கள் 
அவர்களுக்கு ேியமிக்கப்பை்ை ஊழியத்ஷத எவ்வாறு ேிஷறநவற்றினார்கள் 
என்பஷத ோம் பார்த்நதாம். 

அப்நபாஸ்தலர் புத்தகம், வரலாறு மற்றும் இஷறயியலின் குறிப்பிைத்தக்க 
பஷைப்பாகும். சதநயாப்பில மற்றும் ஆதிகால சஷபக்கு லூக்கா எழுதியது நபால, 
பரிசுத்த ஆவியின் வல்லஷமயில், பூமியிலள்ள நதசங்களுக்கு அவர்கள் சாை்சி 
சகாடுப்பதன் மூலம், யதவனுயடய ராஜ்யத்தின் சுவிநசைத்ஷதப் பரப்புவதன் 
முக்கியத்துவத்ஷத அவர் எடுத்துஷரத்தார். இநத பாைங்கஷள இன்று ோம் 
ேம்முஷைய வாழ்க்ஷகயில் பயன்படுத்தும்நபாது, ோமும் யதவனுஷைய 
ராஜ்யத்திற்கு ேம்ஷம அர்ப்பணிக்க நவண்டும், கிறிஸ்து தம்முஷைய ேித்திய 
ராஜ்யத்ஷத முழுஷமப்படுத்த திரும்பும் ோஷள எதிர்நோக்கி காத்திருப்நபாம். 
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