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1. சேதாகமம் 

1.1. பதழய ஏை்பாட்தடயும் புதிய ஏை்பாட்தடயும் 

உள்ளடக்கிய வேதாகமமானது (66 புத்தகங்கள்) 

அதன் மூல உருோக்கத்தில், வதே ஆவியினால் 

ஏேப்பட்டு, பிதழயை்ைதாகவும், 

தேறிதழக்காததுமான வதேனுதடய 

ோரத்்ததயாக விளங்குகிைது (சங் 119:145,160; 

2தீவமா 3:16-17). 

1.2. வேதாகமம் புனிதமானதும், முழுதமயானதும், 

வமலான மை்றும் இறுதியான 

அதிகாரமுள்ளதுமாயிருக்கிைது. வேத ோக்கிய 

வியாக்கியானங்களுக்கு விகரப்்பமான எந்ததோரு 

கண்வணாட்டத்திை்கும் வமலானதாக, சத்தியம், 

உபவதசம், விசுோசம், ோழ்க்தக மை்றும் 

நதடமுதை சாரந்்த அதனத்து 

விஷயங்களுக்குமான முழுதமயான சட்டமாக 

வேதாகமம் விளங்குகிைது (சங் 19:7-9, 119:160; அப் 

15:13-20). 

1.3. வேதாகமம், வதேனுதடய தன்தம, பண்புகள், 

வநாக்கம் மை்றும் மனிதனுக்கான அேருதடய 

சித்தத்தின் சுய தேளிப்பாடாக விளங்குகிைது 

(சங்.138:2; வயாோ 1:1-4, 5:39;1 வபது 2:2; 2 வபது. 1:20-21; 

1 வயாோ. 1:1-3; தேளி 19:13). 

1.4. சதபயானது தன்தன வதேனுதடய ோரத்்தததய 

ஏை்றுக்தகாள்ளுதல், கீழ்ப்படுத்துதல் மை்றும் 

கீழ்ப்படிதலின் மூலம் கிறிஸ்துவின் ததய்வீகத் 

தன்தமதயப் பகிரந்்து தகாள்ேதுடன், 

பரவலாகத்திலும், பூமியிலும் உள்ள அதனத்து 

சிருஷ்டிகளுக்குமான வதேனுதடய 

வநாக்கத்ததயும் சித்தத்ததயும் ததரிவிக்கக் 

கூடியதாகிைது. (சங் 111:10; மத் 13:1-23; வயாோ. 3;5, 

14:21-23; எவப 1:13, 5:27; எபி.4:11-12; யாக் 1:18-21; 1 வபது 

1:22-23; 2 வபது 1:4; 1 வயாோ. 3:9). 



 
 

2 
 

 

 

2. ததய்ேத்துேம் 

பிதா, குமாரன் மை்றும் பரிசுத்த ஆவியானேர ் மூலம் 

அதனத்து சிருஷ்டிகளுக்கும் தேளிப்படுத்தப்பட்ட 

(கலா 2:2: தேளி.10:7) “வதேன் ஒருேவர” என்ை வதே 

ரகசியத்தத விசுோசிக்கிவைாம். கிறிஸ்துவில் 

ததய்ேத்துேத்தின் இரகசியமானது அதனத்து 

சிருஷ்டிகளுக்கும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது (தகாவலா 

1:19, 2:9; 2தகாரி 5:19; எபி 1:1-3). 

2.1. கிறிஸ்து 

2.1.1. கிறிஸ்து என்று கூறும்வபாது, ததய்ேத்துேத்தின் 

பரிபூரணம் நிதைந்த, நித்தியமான, மை்றும் எல்லா 

சிருஷ்டிக்கும் முந்தினவபரானேதரவய 

குறிப்பிடுகிவைாம். ேரலாை்றுப் பூரே்மான இவயசு, 

வதேனுதடய அதரிசனமான தை்சுருபமானேர.் நம் 

இவயசு கிறிஸ்து உயிரத்்ததழுந்து, பரவமறி பிதாவின் 

ேலதுபாரிசத்தில் வீை்றிருப்பேர.் 

2.1.2. கிறிஸ்துவில் நாம் வதேசாயதலக் காண்பவதாடு 

பிதா; குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானேராக 

அேருதடய சிருஷ்டிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளார ்

என்று காண்கிவைாம். அதன்படி வதேத்துேத்தின் 

(பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானேர)் 

பரிபூரணதமல்லாம் சரீரப்பிரகாரமாக அேருக்குள் 

ோசமாயிருக்கிைததன்று நாம் விசுோசிக்கிவைாம் 

(தகாவலா 2:9). 

2.1.3. உலகத் வதாை்ைத்திை்கு முன்வன நித்திய 

காலமாக வதேனுக்குள் மதைத்து 

தேக்கப்பட்டிருந்த மனுஷ அேதாரத்திை்கு 
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முந்ததய இவயசு மாதபரும் இரகசியம் (எவபசி 3:4-9 

; 5:32; தகாவலா 1:26-27, 2:2, 4:3) 

 

2.1.4. கிறிஸ்துவின் இரகசியம் இவயசுவின் மூலம் 

அதனத்து சிருஷ்டிகளுக்கும் 

தேளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (தகாவலா 2:9). ஆகவே, 

மனிதனாக ேந்த இவயசுவில் ததய்ேத்துேத்தின் 

பரிபூரணதமல்லாம் தேளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

(தகாவலா 1:19). 

2.1.5. கிறிஸ்துவின் தேளிப்பாட்தடப் தபை்று 

புரிந்துதகாள்ேதன் மூலம் விசுோசிகளுக்கு 

வதேதனப்பை்றிய அறிவு (இதையியல்) அறிமுகப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துதேப் பை்றிய 

உபவதசங்கள் இதையியதல நமக்குக் காட்டுகிைது. 

அதாேது, வதேதனப் பை்றிய அறிதே அதடய 

கிறிஸ்து மட்டுவம ஒவர ேழி எனலாம் (வயாோ. 14:6; 

எவப.2:18). 

2.1.6. கிறிஸ்துதேப் பை்றிய வபாததனயானது 

ததய்வீக தேளிப்பாட்டின் மூலம் சதபக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. (எவப 1:17; 3:1; 2 வயாோ 1.9) 

பரிசுத்த ஆவியானேரால் 

தேளிப்படுத்தப்பட்டபடியான அப்வபாஸ்தல 

மை்றும் தீரக்்கதரிசிகளுதடய கிருதபயின் 

ஊழியவம இந்த இரகசியத்தின் திைவுவகாலாகும். 

(லூக் 11:49-52; எவப.3:3-5) 

2.1.7. மனுவுருோன இவயசுவில் நித்தியமான, 

ஒருேருக்தகாருேர ் இதணயான, ஒவர 

வதேதனயறிகிவைாம். அேர ் மாைாதேர,் பிதா, 

குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானேராக சகல 

சிருஷ்டிகளுக்கும் அறியப்பட்டேர ் (ஆதி 1:26; 

உபா.6:4; ஏசா 43:10 1 இராஜா 8:60; மத் 28:19; மாை்கு 

12:29; வயாோ 14:26, 15:26; அப் 2:33; 2 தகாரி.13:14 எவப 

1:3-14; 14:4-6; தகாவலா 2:9; யாக். 2:19; 1 வபது 1:2, 3:18; 1 

வயாோ 5:7; தேளி 1: 4-5 
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2.2. பிதாோனேர் 

2.2.1 ததய்ேத்துேத்தில் பிதா (குமாரன் & பரிசுத்த 

ஆவியானேருக்கு) இதணயானேர;் 

நித்தியமானேர.் 

2.2.2 கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ததய்ேத்துேத்துள் பிதா 

தசயல்ததலேர.் (1 தகாரி. 11:3, 15.24-28) 

2.2.3 கிறிஸ்துவில், பிதாோனேர ்ோனத்திலும் பூமியிலும் 

உள்ள முழுக்குடும்பத்திை்கும் ததலேனாக 

விளங்குகிைார.் 

2.2.4 கிறிஸ்துவில், விசுோசிகள் யாேரும் ததய்வீகமான 

உைவில் (பிதாவும்-இவயசுவும் தகாண்டுள்ள 

உைவினடிப்பதடயில்), தசயல்பட வேண்டும் 

(வயாோ 17:23, 14:7-11). 

2.2.5 கிறிஸ்துவில், எல்லாருக்கும் வமலான, 

எல்வலாருக்குள்ளுமான ஒவர பிதா உண்டு. 

 

2.3. குமாரனாகிய கிறிஸ்து 

2.3.1. ததய்ேத்துேத்தில் இவயசு கிறிஸ்து (பிதா 

மை்றும் பரிசுத்த ஆவியானேருக்கு) 

இதணயானேர;் நித்தியமானேர;் 

 

2.3.2. நித்திய ோரத்்ததயாகிய இவயசு பரிசுத்த 

ஆவியினால் கன்னிமரியிடத்தில்  உை்பவித்து, 

முை்றிலும் மனிதனாக, பாடுபட்டு தபாந்தியு 

பிலாத்துவின் ததலதமயின் கீழ் 

மனுக்குலத்திை்காக பலி ஆட்டுக்குட்டியாக சிலுதே 

மரணத்தத ருசித்து, அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 

வேதோக்கியத்தின்படி மூன்ைாம் நாள் 

உயிரத்்ததழுந்தார;் பரவமறிச ் தசன்ை இவயசு 

பிதாவின் ேலதுபாரிசத்தில் உட்காரந்்திருக்கிைார;் 

மரித்வதாதரயும் உயிவராடிருக்கிைேரக்தளயும் 
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நியாயந்தீரக்்க மகிதமவயாடு திரும்ப ேருோர.் 

அேருதடய ராஜியத்திை்கு முடிவில்தல (Iவயாோ 1:1 

14; அப் 2:32-36; 1தகாரி 15:3-8; எபி 9:11-14; I வபதுரு 2:24). 

2.3.3. எல்லா விசுோசிகளும் எே்ோறு வதேனுதடய 

பிள்தளகளாக நடந்து தகாள்ள வேண்டும் 

என்பதை்கு மிகச ் சிைந்த எடுத்துக்காட்டாக, 

கிறிஸ்துவின் இரகசியம் இவயசுவின் மூலமாக 

தேளிப்படுத்தப்பட்டு சதபக்கு முழுேதுமாகக் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. (மத் 16:16, வராமர ் 8:29; 2 

தகாரி 4:6 கலாத் 3:26-27; எவப 4:21) 

2.3.4. இவயசு கிறிஸ்துோனேர ் பூரணமான வதேன், 

மை்றும் பூரணமான மனிதன் ஆகிய இரு 

தன்தமகதளயும் உதடயேர ்(வயாோ 1:1, 14) 

2.3.5. ோனத்திலும், பூமியிலும் உள்ள எல்லா 

சிருஷ்டிகளுக்கும், இவயசு கிறிஸ்துோனேர ்

ஒவரவபைான, தனித்துேமான மை்றும் ேரண்ிக்க 

இயலாத வதேக்குமாரனாக, அதனத்து 

சிருஷ்டிகளும் வதேனுதடய பிள்தளகளாக தங்கள் 

ோழ்க்தகதய எே்ோறு நடத்த வேண்டும் என்று 

தீரம்ானிப்பேராக முன் தேக்கப்பட்டுள்னார ் (லூக் 

3:22; வயாோ 3:16; எவப 113; 2 வயாோ 1:3). 

2.3.6. கிறிஸ்துவின் பரிசாகிய நித்திய ோரத்்தத 

எல்லா விசுோசிகளுக்கும் இலேசமாக 

வதேனுதடய தூய்தமயான வித்துக்களாகக் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது (கலாத ்3:16 எவப 4:7; 2 தீவமா 

2:8; I வபது 1 :23) 

2.3.7. ஒே்தோரு விசுோசியிலும் கிறிஸ்து 

உருோக்கப்படுேது மகிதமயின் நம்பிக்தகயாகும். 

(எவப 3:17-19; தகாவலா 1:26-27) 

2.3.8. ஒரு விசுோசியில் கிறிஸ்து உருோக்கப்படுேது 

அந்த விசுோசிதய வதேனுதடய பிள்தளயாக 

ோழ்ேதன் அரத்்தம் என்ன என்பததப் பை்றிய 

அறிவுக்குள் தகாண்டு ேருகிைது (எவப 4:13). 
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2.3.9. விசுோசத்தின் மூலம் கிருதபயாக 

கிறிஸ்துதேப் ஏை்றுக்தகாள்ளும் விசுோசி 

மறுபடியும் புதிய சிருஷ்டிகளின் ேரிதசயில் 

பிைந்து கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயிலும் 

குடும்பத்திலும் இதணக்கப்படுகிைார ் (1தகாரி 12, 

2தகாரி 5:17; எவப 2:8-19). 

2.3.10. ஆதகயால் ஒரு விசுோசி, தான் வதேனுதடய 

பிள்தள என்ை நிதலயில், ோனத்திலும், பூமியிலும் 

உள்ள சகலேை்றிலும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு 

சுதந்திரத்ததப் தபறுகிைார ்(வராம 8:7; எவப 1:10-11). 

2.3.11. ஒே்தோரு விசுோசியும் கிறிஸ்துவின் 

நிதைோன ேளரச்ச்ியின் அளவிை்குதக்க 

முழுதமயதடய வேண்டும் (எவப 4:13) 

2.4. பரிசுத்த ஆவியானேர் 

2.4.1. பரிசுத்த ஆவியானேர ் வதேனுக்கு 

இதணயானேர;் நித்தியமானேர.் 

2.4.2. பரிசுத்த ஆவியானேர ் பிதாவினிடத்திலிருந்து 

(மை்றும் குமாரனிடமிருந்தும்) இைங்கி ேருகிைேர;் 

பிதா மை்றும் குமாரவனாடு வசரத்்து ஆராதித்து 

மகிதமப்படுத்தப்படுபேர;் குமாரன் மூலமாக 

இந்தக் கதடசி நாட்களிலும் வபசுபேர ்(வயாோ 15:26; 

கலாத ்4:6; வராமர ்8:9; எபி 1:1-2) 

2.4.3. பரிசுத்த ஆவியானேவர புதிய 

உடன்படிக்தகதய நிதைவேை்றுபேர.் 

2.4.4. பரிசுத்த ஆவியின் ஊழியப் பணிக்கான மிகச ்

சிைந்த எடுத்துக்காட்டு கிறிஸ்துவின் பூமிக்குரிய 

ோழ்வில் அேர ்உை்பவிக்கப்பட்டது, முதல் பரவமறிச ்

தசல்லும் ேதர ஒே்தோரு கட்டத்திலும் 

தேளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (மத் 1:18-20; 4:1; லூக் 1:35; 

4:1; அப் 10:38; வராமர ் 8:11). அவத ஆவியானேர ்

கிறிஸ்துதே மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பி இன்றும் 
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வதேனுதடய பிள்தளகள் மத்தியில் தசயல்பட்டுக் 

தகாண்டிருக்கிைார ்(வராமர ்8:11). 

2.4.5. தபந்தததகாஸ்வத நாளில் பரிசுத்த ஆவியின் 

ேருதக திருசச்தபயின் பிைப்தபக் குறித்தவதாடு 

ஆபிரகாமுக்கும் அேருதடய சந்ததிக்கும் 

அளிக்கப்பட்ட ததய்வீக ோக்குறுதிதய 

நிதைவேை்றியது. அதுமுதல் சதபயானது பரிசுத்த 

ஆவியானேரின் ததலதமயின் கட்டுப்பாட்டிவலவய 

உள்ளது (ஆதி 12:1-3; அப் 1:4-5; 2:33-39; 13:23, 32-39; 26:6-

7; கலாத ்3:14-29; வராம 4:13). 

2.4.6. பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தின் வநாக்கம் 

விசுோசிக்கு சாட்சி தகாடுக்கும் ேல்லதமதயத் 

தருேதாகும். வமலும் அேருதடய அதிகாரம் 

ஆதிதிருசச்தப நாட்களில் இருந்தததப் வபாவலவே 

இன்றும் உள்ளததன்று நாம் நம்புகிவைாம். (அப்: 1:8; 

5:32) இந்த ஞானஸ்நானம் தபாதுோக ஆவியின் 

ேரங்கவளாடு அதாேது அந்நிய பாதஷகளால் 

வபசுேது தீரக்்கதரிசனம் உதரப்பது 

வபான்ைேை்வைாடு இருக்கும் என நாம் நம்புகிவைாம். 

அப்:2:4, 9:17-18; 10:44-46, 19:1-6) இந்த ேரங்கள் 

வதேதன விசுோசிக்கும் யாேருக்கும் இன்றும் 

தகாடுக்கப்படுகிைது என நாம் நம்புகிவைாம். 

2.4.7. பரிசுத்த ஆவியின் ோக்குத்தத்தமானது 

வதேனுதடய பரிசாகும். அது விசுோசிகதள 

பிதாோகிய வதேனுதடய குடும்பத்தில், அேருதடய 

பிள்தளகளாக ஏை்றுக் தகாள்ளப்பட்டு 

முத்திரிக்கப்படும் உத்திரோதத்ததக் அளிக்கிைது. 

(வராமர ் 8:15, 23, 29: 2தகாரி 1:21-22 கலாத் 4:5-6, எவப 

1:5, 13, 4:30; தேளி:7:2-8,14:1) 

2.4.8. பரிசுத்த ஆவியானேர,் பாவிகளுக்கான 

அேருதடய ஊழியத்தில் மனுக்குலத்தத பாேத்தின் 

தகதிகளாகக் கருதுகிைார.் இதன் மூலம் ஒே்தோரு 

மனிததரயும் முடிதேடுக்கும் நிதலக்குக் தகாண்டு 

ேருேவதாடு இவயசுதேத் தங்கள் ஆண்டேராகவும் 
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தசாந்த இரட்சகராகவும் ஏை்றுக் தகாள்பேரக்தளப் 

பிதாோகிய வதேவனாடு ஒருதமப்படுத்துகிைார.் 

(வயாோ 16:8; வராமர ்8:15 2தகாரி 5:17; கலாத் 4:6). 

2.4.9. திருசச்தபயின் ஊழியங்கதள நிதைவேை்றுகிை 

பரிசுத்த ஆவியானேருதடய ஊழியமானது, 

கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதப இந்த பூமியில் தனது 

பிதாதேப் பிரதிபலிப்பதை்கும் அேருதடய 

ராஜ்யத்தத முன்வனை்றுேதை்கும் வததேயான 

ேல்லதமதய அதனத்து அங்கத்தினரக்ளுக்கும் 

அளிக்கிைது (வயாவேல் 2:28-29; மத் 3:11, மாை் 16:17, 

அப்:1:5, 2:1-4, 8:14-17, 10:38, 44-47, 11:15-17, 19:1-6). 

2.4.10. பரிசுத்த ஆவியானேர ்கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய 

சதப இே்வுலகில் நன்கு தசயல்படத் வததேயான 

பணிகதளயும், ேரங்கதளயும், 

இதையாண்தமவயாடு நிரே்கித்து 

பகிரந்்தளிக்கிைார ் (அப் 2:39; வராம 12 16-18; 1தகாரி 

12:1 கலாத் 5:22-33; எவப 4:11). 

2.4.11. பரிசுத்த ஆவியானேர,் காலத்தின் 

சகாப்தத்திை்குள், பிதாவின் இருதயத்தத 

ஆராய்ந்து அேருதடய விருப்பத்தத பூமியின் 

சதபகளுக்கு தேளிப்படுத்துேவதாடு (பிரசங்கி 3:1 I 

தகாரி 2:9-16) சதப மூலமாக ஆட்சியாளரக்ளுக்கும் 

அதிகாரங்களுக்கும் அதத தேளிப்படுத்துகிைார ்

(எவப 3:8-10). 

 

2.5. பிதாவும் குமாரனும் 

 

2.5.1. கிறிஸ்துதே ஏை்றுக் தகாள்ேது என்பது பிதா 

மை்றும் குமாரதனயும் ஏை்றுக்தகாள்ேதாகவே நாம் 

நம்புகிவைாம். (வயாோ 1:18 14:9-10; I வயாோ 2:18-22; 2 

வயாோ 9) 
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2.5.2. ஒருேர ்கிறிஸ்துவில் இருந்தால் அேர ்பிதாவிலும் 

குமாரனிலும் நிதலத்திருக்கிைார.் (I வயாோ 4:9, 15, 

5:1, 19, 20) “கிறிஸ்துவில் நிதலத்திருத்தல்” என்பது 

வதேனுதடய பிள்தளகளாகப் பிதாவுடன் 

தநருங்கிய உைவில் நிதலத்திருப்பதாகும். 

கிறிஸ்துவில் நிதலத்திருப்பேர ் கிறிஸ்துவின் 

வபாததனகளில் நிதலத்திருப்பவதாடு பிதா, 

குமாரன் ஆகிய இருேதரயும் தகாண்டுள்ளார ் (2 

வயாோ 1:9-11). 

2.5.3. ஒருேர ் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் அேன்/அேள் 

சதபயாகிய கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் ஒரு 

பகுதியாக, ஒரு புதிய குடும்பத்ததச ் சாரந்்தேராக, 

புது சிருஷ்டியாயிருக்கிைார ் (வராமர ்8: 9-11, 2தகாரி 

5: 17) 

2.5.4. கிறிஸ்துவில் இருக்கும் ஒே்தோரு விசுோசியின் 

குறிக்வகாள் மை்ை எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் 

பிதாவின் சிைந்த மாதிரியாகத் திகழ்ேதாகும் (எவப 

4:13-15; எபி 1:1-3).  

3. மனிதன் 

ஒரு மனிதனின் இயல்பு மை்றும் தசயல்பாட்டின் 

மீதான அதடயாளம் பதழய மை்றும் புதிய 

ஏை்பாட்டில் மனிதனுடன் ததாடரப்ுதடய அதனத்து 

ேசனங்கதளயும் முழுதமயாகப் பாரப்்பதன் மூலம் 

மட்டுவம விரிோகப் புரிந்து தகாள்ள முடியும். 

 

3.1. வீழ்ேச்ிக்கு முந்கதய மனிதன் 

 

3.1.1. வதேன் மனிததனத் தம்முதடய மகனாக 

முன்னவர தீரம்ானித்து, முன்னறிவித்து தம்முதடய 
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முழு பதடப்பின் மீதும் தசயல்பட அேதனத் 

வதரந்்ததடுத்தார ்(வராமர ்8:29). 

3.1.2. எல்லாேை்தையும் பதடத்தேரும், 

பராமரிப்பேருமான வதேனுக்குக் கீழ்ப்படிய 

மனிதன் கடதமப்பட்டிருக்கிைான் (ஆதி 1:26-28; 2:7; 

வயாபு:33:4, சங் 104:30; 139: 14-16; ஏசாயா 45:12; I தகாரி 

11:9; தேளி : 4:11) 

3.1.3. எல்லாம் உருோக்கப்படுேதை்கு முன்வப, 

மனிததனப் பதடப்பததப் பை்றிய எண்ணம் 

வதேனுதடய சிந்ததனயில் முதன்தமயாக 

இருந்தது.. (வயாபு 7:17, சங் 8:4-6; 144:3; எபி 2:6-7). 

3.1.4. மனிததன சிருஷ்டித்ததன் அடிப்பதட ததய்வீக 

வநாக்கம் என்னதேனில் வதேன் தம்முதடய 

சாயதலயும் ஒை்றுதமதயயும் மனிதனில் 

காணப்பட விரும்பினார ்(வராம 8, எவப 3:;10) 

3.1.5. மனிதன் வநரத்மயானேனாக, 

சுதந்திரமானேனாக இருக்கப் 

பதடக்கப்பட்டுள்ளான் (ஆதி 2:16-17, உபாகமம் 30:19, 

வயாசுோ 24:15; 1 ராஜா 18:21; பிலி 1:22) 

3.1.6. வதேனுதடய சாயலும், ஒை்றுதமயும் 

வதேனுதடய சிருஷ்டிப்பாகிய மனிதனில் 

ஒட்டுதமாத்தமாக ஆண் தபண் ஆகிய இருேரிலும் 

தேளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (ஆதி 1:26-27; ஏசாயா 

43:1-7; 1 தகாரி 11:7; 2 தகாரி 4:4; தகாவலா:1:15). 

3.1.7. வதேனுதடய சாயலும், ரூபமும் அேருதடய 

மகிதமயாயிருக்கிைது (2 தகாரி 3:18; எபி 1:3).  

3.1.8. ோனத்திலும் பூமியிலும் பதடக்கப்பட்ட 

ஒே்தோரு சிருஷ்டியும் வதேனுதடய வநாக்கத்தத 

நிதைவேை்றும் ேதகயில் மனிதனுக்கு பணிவிதட 

தசய்யப் பதடக்கப்பட்டதே (ஆதி 2:1, எபி1:1-14; 2:1-

18) 

3.1.9. மனிதன் பூமிதயச ் தசாந்தமாக்கிக் 

தகாள்ேதை்காகப் பதடக்கப்படவில்தல. ஆனால் 

அததத் தன் பிதாவின் சாரப்ாக உண்தமயாகப் 
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பராமரிக்கவும் தன்னுதடய உதழப்பிை்கான 

பலதன அனுபவிக்கவும் பதடக்கப்பட்டான் (யாத் 

:19:5-6: சங் 24:1 பிர 5:19; 1 தகாரி 10:26) 

3.1.10. ஒரு மகன் தந்ததக்கிதடவயயான 

ததாடரப்ிதனப் வபான்று மனிதன் வதேனுடன் 

தநருக்கமான உைவில் தசயல்பட விரும்பினார.் 

வதேன் மனிததன ஏவதனில் உள்ள வதேனுதடய 

வதாட்டத்தில் சந்தித்தார.் அங்வக பிதா பதடப்பின் 

அதனத்து அம்சங்கதளயும் 

தேளிப்படுத்துேவதாடு, எல்லா சிருஷ்டிகளிலும் 

மதைந்துள்ள இரகசியங்கதளக் குமாரன் 

தேளிப்படுத்தேதை்கு உதவுகிைார ்(ஆதி 3:8). 

3.1.11. ஆதாமின் ஆட்சி அதிகாரம் மூலம் வதேனுதடய 

சாயல் மை்ை எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் 

தேளிப்படுத்தப்பட்டது. (ஆதி :1:26-28) 

3.1.12. ஆதாம் அதனத்து மனிதரக்ளுக்கும் 

முதன்தமயானேர.் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் ஆகிய 

முத்தன்தம என்பது வதேனுதடய பதடப்பின் ஒரு 

வநரடி விதளோகும். இத்ததகய மனிதரக்ள் 

இம்தமக்குரிய மை்றும் மறுதமக்குரிய 

காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடிய 

தனித்துேமானேரக்ள். மனிதன் தன் ஆவி மை்றும் 

பிதாவின் ஆவியுடன் இதணந்து தசயல்படுேதன் 

மூலம் பரவலாகத்தத அதடயும்படி 

ேடிேதமக்கப்பட்டான். அறிவு, உணரச்ச்ி, விருப்பம் 

ஆகியேை்றின் இருப்பிடமாக மனிதன் தன்தன 

சுை்றியுள்ள இயை்தகச ் சூழ்நிதலகவளாடு 

ததாடரப்ுதகாள்ளும்படி உருோக்கப்பட்டுள்ளான். 

எனவே மனிதன் மை்ை எல்லா சிருஷ்டிகளிலும் 

இருந்து மாறுபட்டு வித்தியாசமானேனாகவும் 

வமலானேனாகவும் விளங்குகிைான். 

3.1.13. மனித தசயல்பாட்டின் முதை என்னதேனில் 

அேனுதடய ஆவி பிதாவின் ஆவிவயாடு 

இதணந்திருக்கும். இதன் மூலம் தான் இருக்கும் 
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சூழலில் எே்ோறு நடக்க வேண்டும் என்று 

அேருதடய ஆவி அேனுதடய சரீரத்திை்குத் 

ததரியப்படுத்தும் (I தகாரி 15:45) 

3.2. மனிதனின் வீழ்ேச்ி 

3.2.1. ஆதாமின் கீழ்படியாதமயினால், மனுக்குலம் 

பாேம் தசய்து வதேமகிதமயை்ைேரக்ளாயினர ்

(வராமர ்3:23; 5:15-17).  

3.2.2. இந்த கீழ்படியாதமக்கான தண்டதன 

ஆவிக்குரிய மை்றும் சரீர மரணமாகும் (ஏசாயா 59:2; 

எவர 5:25 எவச 21:24; வராம 6:23) 

3.2.3. இந்த வீழ்சச்ியின் விதளோக முழு சிருஷ்டிப்பும் 

மாதயக்கு கீழ்ப்படுத்தப்பட்டு அழிவிை்கு 

அடிதமப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (வராம 8:20-21). இவயசு 

கிறிஸ்துதே கரத்்தராகவும் இரட்சகராகவும் ஏை்றுக் 

தகாள்ளாமல் பாே மனிதன் வதே சாயதல 

முழுதமயாக அதடய முடியாது. வதே வதாட்டத்தில் 

மனிதன் தகாண்டிருந்த பாக்கியமான நிதலதய 

மனிதன் தை்வபாது இழந்து விட்டான். முகத்தின் 

வியரத்ேயால் புசிக்கும்படி மனிதன் 

நிரப்ந்திக்கப்பட்டான். 

3.2.4. தான் கீழ்ப்படியாதிருக்க தீரம்ானிக்கும் 

தருணத்தில் தனது ஆவிக்கு எதிராக சுயாதீனமாக 

தனது ஆத்துமாவின் ஆதிக்கத்திை்குள் 

தசயல்படும்படி மனிதன் வதரந்்ததடுத்தான். 

இே்ோறு மனிதன் ஒரு ஆத்ம ஜீவியாக 

புைக்கணிக்கப்பட்டான். (1 தகாரி 15:45-47) 

3.2.5. ஸ்திரியின் வித்து சரப்்பத்தின் ததலதய 

நசுக்குோர ் என்ை ோக்குதத்தவம வீழ்ந்த 

மனிதனுக்கு தகாடுக்கப்பட்டது. இது கன்னி 

மரியாளிடத்தில் பிைந்த இவயசு கிறிஸ்துவினால் 

மனிதனுக்கு உண்டாகும் இரட்சிப்பு மை்றும் 
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விடுததலயின் நாதளயும் குறிப்பதாக இருந்தது 

(ஆதி 3:15; ஏசா 7:14; 9:6; மத்வத 1:23; லூக் 1:41-45). 

3.3. புதிய மனிதன் 

3.3.1. நமது கரத்்தரும் இரட்சகருமாகிய இவயசு 

கிறிஸ்து என்னும் கதடசி ஆதாம் என்னும் 

இரண்டாம் மனிதன் மூலம் வதேனுதடய 

உண்தமயான விருப்பத்திை்கு மனிதன் 

மீட்கப்பட்டான் (Iதகாரி 15:45-47). ேரலாை்றில் 

ோழ்ந்த இவயசுவே நமக்கு ததல சிைந்த 

உதாரணமும் எல்லா மக்களும் தபை்று பின்பை்ை 

வேண்டிய முதையான ேழியுமாயிருக்கிைார.் 

3.3.2. இவயசு கிறிஸ்து என்ை நபரின் மூலம் முழு 

மனுக்குலத்திை்கும் இரட்சிப்பு தகாண்டுேரப்பட்டது 

(வயாோ 3:16). பாேத்தின் விதளோக 

அடிதமப்படுத்தப்பட்டிருந்த அதனத்ததயும் 

மீட்தடடுப்பதின் மூலம் இரட்சிப்பு அருளப்பட்டது. 

(அப் 3:19-21) 

3.3.3. கீழ்படிதலின் மூலம் மனித ஜாதிதய இவயசு 

பிதாோகிய வதேனிடம் ஒப்புரோக்கினார ் (வராமர ்

5:15-19). இவயசு கிறிஸ்துதே ஏை்றுக் 

தகாண்டேரக்தளல்லாம் வதேனுதடய 

குடும்பத்திை்குள் சீரதமக்கப்பட்டு 

இதணக்கப்படுகிைாரக்ள். வமலும் வதேனால் 

வதரந்்ததடுக்கப்பட்ட ததலமுதையாக, ராஜரீக 

ஆசாரியரக்ளாக, பரிசுத்த ஜாதியாக மை்றும் 

அேருதடய தசாந்த ஜனங்களாக தசயல்பட்டு, 

அேரக்ளின் முதன்தம  வநாக்கமாகிய ஆவிக்குரிய 

பலியாகவும், வதேனுதடய புண்ணியங்களுக்கு 

மாதிரிகளாகவும் இருக்கிைாரக்ள் (யாத் 19:5-6; உபா 

14:2; வராமர ்12:1-2; I வபதுரு 2:5, 9; தேளி 1:6). 

3.3.4. ததய்வீக எதிரப்ாரப்்பு என்னதேன்ைால் மனிதன் 

மீட்கப்படும்வபாது வதேனுதடய சாயல் மை்றும் 
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ரூபத்தின் பிரதிபலிப்பாக மாறுகிைான் என்பதாகும் 

(எபி 1:1-3). 

4. இரட்சிப்பு 

4.1. பாேத்தின் முதன்தம ேதரயதைதய 

மனிதனுக்கும் சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் வதேன் 

தகாண்டிருந்த பிரதான வநாக்கத்தின் 

அடிப்பதடயில் (அ) பின்புலத்தில் கட்டாயமாக 

சித்தரிக்க வேண்டும். 

4.2. பாேம் (கிவரக்கம் – ஹமாரஷ்ியா) என்பதன் 

தபாருள் – பாததயிலிருந்து விலகுதல் (அ) மூல 

வநாக்கத்திலிருந்து விலகி குறிக்வகாளின்றி 

அதலந்து திரிதல் மை்றும் ஒருேருதடய பங்தக 

இழத்தல், (வராமர ் 3:23) வதேன் மனிததன, 

அேருதடய குமாரதனவபால தசயல்பட்டு, 

அேருதடய சிருஷ்டிப்பில் வதேனுதடய 

பிரதிநிதியாக இருக்கும்படி உருோக்கினார.் இந்த 

மூல உடன்படிக்தகயின் உைவுக்குக் 

கீழ்ப்படியாதவத முதல் பாேமாகும். ஆதி பாேம் 

என்பது ஒரு மனிதன் தனது தந்ததக்கு கீழ்படியாது 

அனாததயாேதாகும். மனிதன் தனக்கு 

தகாடுக்கப்பட்ட தநறிகளிலிருந்து விலகுதல் 

என்பது, வதே புத்திரன் என்னும் அந்தஸ்துள்ள 

மனிதன் இருளினால் சிதைப்பட்டு மாம்சீக 

குணங்கதளயும், தசயல்கதளயும் 

தேளிப்படுத்துேதாகும் (எ.கா தகாதல தசய்தல், 

மை்றும் விபசச்ாரம் கலாத் 5:16, 19-21; I தகாரி 6:9-11). 

4.3. வதேனுதடய ஒவரவபைான குமாரனாகிய இவயசு 

கிறிஸ்துவே, வீழ்ந்து வபான மனிதனின் 

பாேங்களுக்காக வதே ஆட்டுக்குட்டியாகவும் 

கிருபாதார பலியாகவும் பதடக்கப்பட்டார ் (வயாோ 

1:29-36; வராம 3:25-26; I வயாோ 2:1-2, 4:10). 
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4.4. கல்ோரி சிலுதேயில் தமது இரத்தத்தின் மூலம் 

மனிதனுதடய பாேத்தின் முழு கிரயத்ததயும் 

தசலுத்தினார ்(லூக் 24:47; அப் 2:38, 10:43; வராமர ்3:25; 

எபி 9:22; 10:18). 

4.5. சிலுதேயில் நிதைவேை்ைப்பட்ட மீட்பின் மூலம் 

மனித இனம் முை்றிலும் வதேவனாடு 

இதணக்கப்பட்டு (2தகாரி 5:;18, 19) வதேனுதடய 

குடும்பத்வதாடு இதணந்துதகாள்ள உரிதம 

தகாண்டுள்ளது (தகாவலா 1:20-21) 

4.6. (பலியிடப்படும்) ஆட்டுக்குட்டியாகவும் மை்றும் 

பிரதான ஆசாரியராகவும் இவயசு தமது ோழ்தே 

எல்லா மக்களின் பாேத்ததயும் சுத்திகரிப்பதை்காக 

ஒப்புக் தகாடுத்தார,் வமலும் ஒரு மத்தியஸ்தராக, 

மக்கதள வதேனுதடய குடும்பத்வதாடு சமரசம் 

தசய்து தேத்தார ்(தகாவலா 2:13-14 எபி 9:26-28) 

4.7. கல்ோரி சிலுதேயில் முடிக்கப்பட்ட கிரிதயயின் 

மூலம் மனிதனுக்கும் வதேனுக்கும் இதடயிலான 

புதிய உடன்படிக்தக இவயசு கிறிஸ்துவின் 

இரத்தத்தின் மூலம் முத்திதரயிடப்பட்டது (மத் 26:28; 

மாை் 14:22-26; லூக் 22:15-20; வராம 3:24-27; I தகாரி 

11:23). 

4.8. புதிய உடன்படிக்தக எழுப்பப்பட்டதன் விதளோக, 

இவயசு கிறிஸ்துதே ஏை்றுக் தகாண்டேரக்ள் 

யாேரும் வதே புத்திரர ் எனும் சட்ட ரீதியான 

அந்தஸ்து (நீதிமானாக்கப்படுதல்) மை்றும் 

புத்திரருக்குரிய அரச (அ) உயரிய சட்டத்தின் 

அடிப்பதடயிலான (பரிசுத்தமாக்கப்படுதல்) 

ோழ்தேயும் மகிழ்ந்து அனுபவிக்கின்ைனர ் (வராம 

3:24, 5:1, 9; 1தகாரி 1; 2, 6:11; கலாத் 2:16; 5:16-18; 2ததச 

2:13; எபி 2:11; 10:10). 

4.9. சிலுதேயில் தசலுத்தப்பட்ட மீட்பின் பலியின் 

மூலம், இவயசு கிறிஸ்துதே கரத்்தராகவும் 

இரட்சகராகவும் ஏை்றுக் தகாள்பேரக்ள், 

முதை்வபரான குமாரனுக்குரிய அந்தஸ்ததப் தபை்று 
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பிதாவுக்கு சுதந்திரராகவும், குமாரனுடன் உடன் 

சுதந்தரராகவும் இருக்கின்ைனர.் (வயாோ 1:12; 

வராமர ்8:17; 28, 29). 

4.10. அேருதடய மரணத்ததயும் 

உயிரத்்ததழுததலயும் பகிரந்்து தகாள்ள இரட்சிப்பு 

நம்தம அனுமதிக்கிைது. இவயசு கிறிஸ்துதே 

ஏை்றுக் தகாண்டேரக்ள் அேருதடய மரணத்திலும், 

உயிரத்்ததழுதலிலும் மை்றும் பரவமறுதலிலும் 

தங்கதள அதடயாளப்படுத்திக் தகாண்டு, இதன் 

விதளோக, பாேம் மை்றும் மரணம் என்பதேகளின் 

ேல்லதமகளின்று உண்டாகும் விடுததலதய 

அனுபவிக்கிைாரக்ள் (வராம 6:1-11; 2 தகாரி 4:10-11; 

பிலிப் 4:8-10). 

4.11. இவயசு கிறிஸ்துவினால், உண்டான இரட்சிப்பின் 

கிரிதய மூலம் அதனத்து விசுோசிகளும் 

முதை்வபைான பிள்தள என்ை அந்தஸ்தான 

பாக்கியத்தத வதே குடும்பத்திலும், வமலும், 

தமல்கிசவதக் முதைதமயின் படி இவயசு 

கிறிஸ்துவின் பிரதான ஆசாரிய ஊழியத்திலும் 

அனுபவிக்கின்ைனர.் இே்ோறு வதேனுக்கு 

ராஜாக்களும் ஆசாரியரக்ளுமாய் இருக்கின்ைனர ்

(தேளி 1:5-6). 

4.12. கிறிஸ்து நிதைவேை்றின கிரிதயயின் மூலம், 

வதே கிருதபயினால் இவயசு கிறிஸ்துவின் 

வமலுள்ள விசுோசத்ததக் தகாண்டு இரட்சிக்கப்பட 

மக்கள் அதழக்கப்படுகின்ைனர.் “கிருதபயினாவல 

விசுோசத்ததக் தகாண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீரக்ள்; 

இது உங்களால் உண்டானதல்ல; இது வதேனுதடய 

ஈவு; ஒருேரும் தபருதம பாராட்டாதபடிக்கு இது 

கிரிதயகளினால் உண்டானதல்ல” (எவப 2:5-9). 

இரட்சிப்பு என்பது மனிதனுக்கு தகாடுக்கப்படும் 

வதே ஈவு, வமலும் இது மனிதனுதடய 

கிரிதயகளினால் சம்பாதிக்கவோ உரிதம 

தகாள்ளவோ முடியாதது. 
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4.13. இவயசு கிறிஸ்துவின் வமல் தேக்கப்படும் 

விசுோசத்தத தவிர மனுக்குலம் இரட்சிக்கப்பட 

வேதைந்த ேழியும் இல்தல (ஏசா 45:22-23; அப் 4:12; 

வராமர ்14:11 பிலி 2:10). 

4.14. ஒருேரும் தகட்டு வபாகாமல், எல்வலாரும் 

இரட்சிக்கப்படவேண்டும் என்பது வதே 

சித்தமாயிருந்தாலும் ஒே்தோருேரும் கிறிஸ்துதே 

இலகுோக ததரிந்து தகாண்டு ஏை்றுக்தகாள்ேது 

மிக கடினமானதாகும். கிறிஸ்துதே ஏை்றுக் 

தகாள்கிைேரக்ள், வதேனால் முன் குறிக்கப்பட்டு 

ததரிந்து தகாள்ளப்பட்டு, வதே திட்டமாகிய 

குமாரனுதடய சாயலுக்கு ஒப்பாகும் பாக்கியத்தத 

அனுபவிக்கிைாரக்ள் (வராம 8:29; 2 வபது 3:9) 

4.15. தன்னிசத்சயாக விசுோசித்து கல்ோரி 

சிலுதேயின் மூலம் இரட்சிக்கப்படுபேரக்ள் 

மட்டும், கிறிஸ்துவின் பரிகார இரத்தத்தின் 

பலன்கதள மகிழ்வுடன் அனுபவிக்க முடியும். இதன் 

விதளோக, சத்துருவின் கிரிதயகளிலிருந்து 

ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பும் எதிரப்்பு சக்தியும் 

தபறுகின்ைனர.் (ஆதி 3:21; வலவி 1:4; எண் 28, 29; வராம 

5:11-19; எபி 9:14; I வபது 1:2, 18-19; I வயாோ 1:7). 

சிலுதேயின் பரிகார தசயலின் மூலம், விசுோசிகள் 

வதே ஜீேனால் பாதுகாக்கப்படுகின்ைனர.் 

4.16. பாேம் மை்றும் தீதம ஆகியேை்றின் 

அழிவிலிருந்து மனிதனின் ஆவி, ஆத்மா சரீரம் 

முதையாக மறு தஜன்ம ோழ்ேதடயச ் தசய்ேதத 

இரட்சிப்பு உள்ளடக்கியிருக்கிைது. 

கிறிஸ்துவுக்குள்ளானேரக்ள் அழியாதம என்னும் 

நிதலயதடந்து, கதடசி சத்துருோகிய 

“மரணத்தத” வமை்தகாண்டு மீட்கப்படும் வபாது 

இரட்சிப்பின் முடிேை்ை கிரிதய நிதைவேறும் (வராம 

7:24-25, 8:23 I தகாரி 15:26; எபி 12:22-24). 

4.17. சிருஷ்டிப்பு மீட்கப்படுேதும் இரட்சிப்பின் 

பங்காகும். பாேத்தின் விதளோல் ஏை்பட்ட 
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பாதிப்புகளிலிருந்து, வதேனின் சிருஷ்டிப்புகள் 

யாவும் அதேகளின் ஆதிநிதல ேடிேதமப்பிை்கு 

தகாண்டு ேரப்படும். இதுவே, இவதா, நான் 

சகலத்ததயும் புதிதாக்குகிவைன்,” என்ை ேசனத்தில் 

முத்தரிக்கப்பட்டுள்ளது (தேளி 11:15, 21:5). 

4.18. இே்வுலகின் இராஜ்யங்கள் எல்லாம், நமது 

வதேனின் இராஜ்யமாகவும் அேருதடய 

கிறிஸ்துவினுதடயதாகவும் மாை்ைப்படும் எதிரக்ால 

நிதலதயயும் இரட்சிப்பு உள்ளடக்கியிருக்கிைது. 

(பத்தி 5 வதேராஜ்யம் என்ை ததலப்தப பாரக்்கவும்) 

(மத் 6:10 தேளி 11:15). 

4.19. மனிதன் பாேத்தில் கருவுை்ைான் (சங் 51:5, 58:3). 

இவயசு கிறிஸ்துவில் உள்ள விசுோசம் மூலவம 

இரட்சிப்பதடய முடியும் என்ைாலும், நன்தம தீதம 

அறியத்தக்க ேயதை்ை குழந்ததகள் 

வபான்ைேரக்ளுக்கு ஒரு விவசஷ கிருதபயின் காலம் 

உண்டு. நன்தம தீதம அறியத்தக்க ேயதிதன 

உத்திரோத ேயது என தபாதுோக அறியப்படுகிைது 

(உபா 1:39 ஏசா 7:14-16) தாவீது தன் தகக்குழந்தத 

மரிக்கும்வபாது தசான்ன ேசனம், “நான் 

அேனிடத்திை்குச ் தசல்வேவனயன்றி, அேன் 

என்னிடத்தில் திரும்புேதில்தல,” 2 சாமு 12:23), ஒரு 

உதாரணமாக, குழந்தத பரதீசிை்கு தசல்ல ஒரு 

விவசஷ ேழி உண்தடன்று தகாள்ளலாம். 

5. சதேனுகடய இராஜ்யம் 

5.1. வதேனுதடய இராஜ்யம் என்பது வதேனின் 

அரசாட்சி, பரவலாகம் (ோனம்) மை்றும் பூமி, 

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லாேை்றின் மீதான அதிகாரம் 

மை்றும் ஆளுதக தசய்ததலக் குறிக்கிைது (ஆதி 1; 

2:1-4). 

5.2. பரவலாக ராஜ்யம் என குறிப்பிடும்வபாது 

முக்கியமாக நாம் பூமியில் தசய்யப்படும்படி 
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விரும்பும், பரவலாகில் தசயல்படுத்தப்படும் 

வதேனின் ஆட்சிதயக் குறிப்பிடுகின்வைாம் (மத் 

6:10; லூக் 11:2).  

5.3. நமது கரத்்தராகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் என்று 

நாம் குறிப்பிடும்வபாது, கிறிஸ்துவுக்காக 

உருோக்கப்பட்டதேகளும் அேருதடய ஆட்சியின் 

கீழ் தகாண்டு ேரப்பட்டதேகளும், 

அேருக்குள்ளான யாதேயும் அேருதடய 

ததய்வீகத்தின் ஆதிக்கத்தில் தசயல்படுகின்ைன 

என வியாக்கியானம் தசய்கிவைாம் (எவப 5:5; 

தகாவலா 1:13; 2 வபது 1:11; தேளி 11:15; 12:10). 

5.4. “பிதாவின் ராஜ்யம்” என்பது கிறிஸ்துவுக்குள் 

அேருதடய பிள்தளகளாகவும் ராஜ்யத்தின் 

சுதந்திரராகவும் மாறினேரக்வளாடு வதேன் 

தகாண்டுள்ள தனித்துேமிக்க, தநருக்கமான 

குடும்ப உைதேக் குறிக்கிைது (மத் 13 :43). 

5.5. வதேன் ஆவியாயிருப்பதனால், அேருதடய ஆட்சி 

ஆவிக்குரியதாகவும், எங்தகல்லாம், அேருதடய 

நித்திய, அதசக்க முடியாத மை்றும் அழிக்க 

முடியாத ராஜ்யம் ேருகிைவதா, அங்வக ராஜ்யத்தின் 

’பிரசன்னம் தேளிப்பதடயாகவும், 

குதைகளை்ைதாகவும் காணப்படுகிைது (சங் 45:6; 

ஏசாயா  9:7;  தானி 2:44;  லூக் 1:33; எபி 1:8).  இதன் 

விதளவு, நீதி, சமாதானம் மை்றும் பரிசுத்த 

ஆவியினால் உண்டாகும் சந்வதாஷம் ஆகும் 

(வயாோ 18;36;  வராமர ்14:17). 

5.5.1. வதேனுதடய ராஜ்யம் இே்வுலகுக்குரியது அல்ல, 

ஆகவே, சமூகம், அரசியல் மை்றும் 

தபாருளாதாரத்தத சாரந்்தது அல்ல. வமலும் 

இததன வேதைந்த பூமிக்குரிய ராஜ்யங்களுடன் 

ஒப்புதம தசய்ய முடியாது (வயாோ 18:36). 

5.5.2. வதேனுதடய ராஜ்யம் 

ஆவிக்குரியதானதினாலும், சமூகம், அரசியல் 

மை்றும் தபாருளாதாரத்திை்கு 
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அப்பாை்பட்டதினாலும், 

கிறிஸ்துவுக்குள்ளானேரக்ளின் 

இருதயங்களிலிருந்து முதலாேது  ஆவிக்குரிய 

ேதகயில் கட்டாயமாக நிரே்கிக்கப்படவேண்டும் 

(லூக் 17:20-21). 

5.5.3. வதேனுதடய ராஜ்யம் ஆவிக்குரியது என்று 

கூறும்வபாது, பரவலாக ராஜ்யத்தத அரசாளும் 

நீதியின் தகாள்தககள் மனிதனின் ஒே்தோரு 

களப்பணியிலும் விதததயப் வபால 

விததக்கப்பட்டு, முதையாக ஊடுருவி, 

தசல்ோக்கதடந்து, தேளிசச்த்ததப்வபால பரவலாக 

கலாசச்ாரத்ததயும் வதேனுதடய 

குணாதிசயத்ததயும் இே்வுலகில் நிதல 

நாட்டுகிைது என்கிவைாம் (தேளிசச்ம் (மத் 5:14-16; 

ஊடுருேதத வபால வயாோ 8:12; புளித்தமாவு – 

தசல்ோக்கு அதடதல் – லூக் 13:20-21; உப்பு 

பாதுகாப்பதத வபால –மத் 5:13; தகாவலா 4:6) 

5.6. மனந்திரும்பி, பரிசுத்த ஆவியினால் புதிதாய் 

(மறுபடியும்) பிைந்து, வதே ோரத்்ததயாகிய 

தண்ணீரினால் கழுேப்படும்வபாது ஒருேர ்

வதேனுதடய ராஜ்யத்திை்குள் நுதழகிைார ்

(மாை்கு1:15; வயாோ 3:3-5; எவப 5:26; யாக் 1:18;       I வபது 

1:23). வதே பிள்தளகதள இருளின் 

ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுததலயாக்கி, தமது 

அன்பின் குமாரனுதடய ராஜ்யத்திை்கு 

உட்படுத்தியிருக்கிைார ்(தகாவலா 1:13). 

5.7. தை்வபாதுள்ள உலகில் ேல்லதமயாக ோழ்ேதை்கு, 

வதேனுதடய ராஜ்யத்திை்கு ேருபேரக்ள், 

முதலாேது வதேனுதடய ராஜ்யத்ததயும் 

அேருதடய நீதிதயயும் கட்டாயமாகத் 

வதடவேண்டும் (மத் 6:33; I ததச 2:12). 

5.8. மாம்சத்தின் கிரிதயகளில் ஈடுபடுகிைேரக்ள், 

ஒழுக்கவகடானேரக்ள் (அ) வபராதசயுள்ளேரக்ள் 
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வபான்ை அநீதியின் மக்கள் வதேனுதடய 

ராஜ்யத்தத சுதந்தரிக்க முடியாது. மாம்சமும் 

இரத்தமும் பரவலாக ராஜ்யத்தத 

சுதந்தரிக்கமுடியாது என்று வேத ேசனம் கூறுேதத, 

மனிதாபிமானம் மை்றும் மனிதாபிமான தசயல்கள் 

மட்டும் ராஜ்யத்ததயதடய சரியான பாததயாகாது 

என்று வியாக்கியானம் தசய்கிவைாம் (வயாோ 3;3-5; I 

தகாரி 6:9-10, 15:50; காலாத் 5:21; எவப 5:5). 

5.9. வதேனுதடய இராஜ்யத்தில் ோழ்ேததன்பது 

வதேனுதடய ஆளுதகயில் ோழ்ேதாகும். 

வதேனுதடய ராஜ்யம் நீதிவயாடு ஆளப்படுகிைது 

(ஏசா 16:5; 32:1; எபி 1:8). உதாரணமாக மத் 5, 6, 7 

அதிகாரங்கள், ராஜ்யத்தில் ோழ்கிைேரக்ள் 

கதடபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான 

தகாள்தககதளயும் அைதநறிகதளயும் 

விளக்குகிைது. 

5.10. பூமியில் பரவலாக ராஜ்யத்தத எடுத்து 

காண்பிக்கவும், அதன் வநாக்கங்கதள 

நிதலநாட்டவும், இவயசுவினால், சதப அதிகாரம் 

தபை்றிருக்கின்ைது. (மத் 16:19). சதபயானது,வதே 

குமாரனாகவும், பரவலாகத்தின் பிரதிநிதியாகவும் 

தசயல்பட்டு, முழு உலகத்திை்கும் சுவிவசஷத்தத 

பிரசங்கிக்க கட்டதள தபை்றிருக்கிைது (மத் 24:14). 

இதன் மூலம் ராஜ்யத்தின் நன்தமகதளச ்

சுதந்தரித்துக் தகாள்ள அதனத்து மக்கதளயும் 

அதழக்கிைது (கல்யாண விருந்து – மத் 22:2; 

விதலயுயரந்்த முத்தின் விதல–மத் 13:45; கடன் 

தீரத்்து விடுதல்–மத் 18:23). 

5.11. இே்வுலகத்தின் ராஜ்யங்கதளல்லாம் தை்வபாது 

சாத்தானின் ஆதிக்கத்திை்குள் இருக்கிைது. 

வதேனுதடய ராஜ்யத்தின் ததலயாய குறிக்வகாள் 

என்னதேனில், இே்வுலகின் ராஜ்யங்கதளத் 

தள்ளிவிட்டு வதேனுதடய சரே்ாதிகார இதை 
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ஆளுதகதய நிறுவுேவதயாகும் (மத் 4:8-10; லூக் 

11:20). 

5.12. இந்த ராஜ்யம் இருந்ததும், இருக்கிைதும், இனி 

ேரவபாகிைதுமாயிருக்கிைது (எபி 12:28; தேளி 11:15). 

வயாரத்ான் நதியில் இவயசு வதேகுமாரனாக 

ததய்வீகமாக அதடயாளப்படுத்தப்பட்ட வபாது 

வதேராஜ்யம் ேந்தது; அதை்குபின் வதேராஜ்யம் 

ேந்து விட்டதாக இவயசு அறிவிக்கிைார;் 

இங்வகயிருந்து, ததாடரந்்து படிப்படியாகப் தபருகி, 

வதேராஜ்யம் யுகங்களின் கதடசி காலங்களில் 

முழுதமயதடயும் (ஏசா 9:6 11-10, 32:1 தானி 2:44; 7;18, 

27; மீகா 4:7; மத் 4:17;  லூக் 1:32-33). (கடுகு விதத 

உேதமதய காணவும் (மத் 13:31-32;  லூக் 13:18-21; 

மாை்கு 4:30-32).  ஆகவே, இவயசுவின் தஜபம் 

கை்பிக்கும் உமது ராஜ்யம் ேருேதாக என்னும் 

தஜபத்தத தினமும் தசய்கிவைாம் (லூக் 11:2). 

5.13. வதேனுதடய ராஜ்யம் தானாகவே 

நிதலநாட்டப்பட்டு, இே்வுலகின் ராஜ்யங்கதள 

இடம்தபயரத்்து வபாடுகிைது (தானி 2:34-35).  

பரவலாக வதேனின் சித்தம் கட்டாயமாக மனித 

இனத்தின் ோழ்க்தகமுதையாக வேண்டும் (மத் 

6:10). 

5.14. வதே பிள்தளகள் இவயசு கிறிஸ்துவோடு 

ராஜாக்கள் மை்றும் ஆசாரியரக்ள் வபால அரசாண்டு, 

ஆளுதக தசய்ோரக்ள் (மத் 25:21-23; தேளி 5:9, 10, 

20:4-6). வதே பிள்தளகள் வதே ராஜ்யத்தத 

சுதந்தரிப்பது ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

இராஜ்யத்தத அேரக்ளுக்கு தகாடுப்பது பிதாவுக்கு 

பிரிமாயிருக்கிைது (லூக் 12:32; எவப 1:5-9; பிலி 2:13). 

5.15. காலங்கள் முடிவுறும் வபாது நமது வதேனின் 

ராஜ்யம் முழுதமயாக சகல சிருஷ்டிகதளயும் 

அரசாளும் (ஏசா 2:1-4; தானி 2:35; மீகா 4:1-4, I தகாரி 

15:24; ஏசா 9:6-7; தேளி 11:15). 
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6. ேகப 

6.1. ேகரயகற 

6.1.1. வதேனுக்குள் மதைத்து தேக்கப்பட்டிருந்த 

‘சதப’ என்ை இரகசியம் கிறிஸ்துவின் மூலம் 

தேளிப்படுத்தப்பட்டு அப்வபாஸ்தலர,் 

தீரக்்கதரிசிகளின் ோயிலாக படிப்படியாக 

விேரிக்கப்பட்டுள்ளது. (எவப 1:9-22, 3:3-5;  5:32; 

தகாவலா 2:2,3,8,9, 4:3). 

6.1.1.1. தேளிப்படுத்தப்பட்ட இரகசியமான சதப, 

ததய்வீக ேடிேதமப்பின்படி, அதன் தன்தம மை்றும் 

தசயல்பாட்டினடிப்பதடயில் பல்வேறு 

உருேகங்கதளக் தகாண்டுள்ளது. அேை்றுள் சில; 

கிறிஸ்துவின் சரீரம்; ஜீேனுள்ள வதேனுதடய நகரம், 

பரிசுத்த வதசம், வகாவில், கட்டிடம், இராணுேம், 

ேயல்நிலம், தபண், ‘புதிய’ மனிதன் மை்றும் சீவயான் 

மதல (ஏசாயா 2 : 1-4;  வயாவேல் 2:11; மீகா 4:1-4;  

வராமர ் 12:4-5; 1 தகாரி 3:9; 12:12,  20; எவப. 2:15, 19-22, 

4:24; தகாவலா 3:10; 1 வபதுரு 2:5; தேளி 12:1-13, 21:2). 

6.1.2. முதை் வபைான கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றிதணந்த 

சங்கமாக, இருளின் இராஜ்யத்திலிருந்து தேளிவய 

அதழக்கப்பட்டேரக்தளக் தகாண்ட வதேனுதடய 

குடும்பமாக தசயல்படும்படி சதபயானது வதே 

திட்டத்தின்படி முன்குறிக்கப்பட்டு, ததரிந்து 

தகாள்ளப்பட்டுள்ளது (மத் 16:18; 1 தீவமா 3.15; வராமர ்

8:29; எ.வப.1:5; கலாத் 4:5). இந்த ேதகயில், 

சதபயானது பரவலாகத்தில் பிதாவின் ேலது 

பாரிசத்தில் வீை்றிருக்கும் முதை்வபைானேரின் 

அந்தஸ்ததயும், முன்னுரிதமகதளயும் அனுபவித்து 

மகிழ்கிைது (வராமர ் 8:28-29; எவப.1:3-20, 2:6, 3:10; 

தகாவலா 1:10; எபி.12:23). 
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6.1.2.1. மனுவுருோன கிறிஸ்துவின் சாயலில் 

தசயல்படும்படி பிரித்ததடுக்கப்பட்ட புதிய 

சிருஷ்டியாகவே சதபதய நாம் பாவிக்கிவைாம் 

(வராமர ் 8:28-29; தகாவலா 3:10). சதபதயப் பை்றிய 

இந்த நிதலப்பாடு பல்வேறு உருேகக் கூை்றுகள் 

மூலம் நமக்குக் கூைப்பட்டுள்ளது. அதே: முதல் 

ஆதாம் / கதடசி ஆதாம் , முதல் மனிதன் / 

இரண்டாேது மனிதன்; சுபாே மனிதன் / 

ஆவிக்குரிய மனிதன் (1 தகாரி 15:45-49; எவப 2:19-22, 

4:23-24; 1 வபதுரு 2:9). 

6.1.2.2. இஸ்ரவேல் வதசம் சதபக்கு நிழலாட்டமாக 

ேரலாை்று பூரே்மாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பதழய ஏை்பாட்டு வேதோக்கியங்கள் வதேதன 

எகிப்திலிருந்து தன் மகதன விடுவிக்கும்படி 

நிரப்ந்திக்கும் தகப்பனாக சித்தரிக்கிைது. 

”இஸ்ரவேல் என்னுதடய குமாரன் என் 

வசஷ்டபுத்தின் எனக்கு ஆராததன தசய்யும்படி 

என்குமாரதன அனுப்பிவிடு.” (யாத ்4:22-23 எபி.12:23) 

புதிய ஏை்பாட்டின் படி, சதப என்பது, அேதர ஏை்று, 

விசுோசித்து, தங்கள் இரட்சகராகவும் 

ஆண்டேராகவும் அறிக்தகயிட்டவதேமக்கதள 

உள்ளடக்கிய புதிய இஸ்ரவேல் ஆகும். (வயாோ. 1:12; 

அப்.2:47 வராமர ் 10:9-13). இஸ்ரவேல் பஸ்காஆட்டுக் 

குட்டியில் தங்களுக்கு வேண்டிய தபலதனப் 

தபை்ைது வபால, புதிய ஏை்பாட்டு சதபயானது 

ரத்தத்தினால் உண்டாகும் பாேநிோரணத்ததயும், 

இரட்சிப்தபயும் வதே ஆட்டுக்குட்டியாகிய 

கிறிஸ்துவில் கண்டதடந்தது (வயாோ 1:29-36; 1 

தகாரி 5:7, 10:16; எவப 2:13; எபி 9:14; 1 வபது 1:2, 18, 19; 1 

வயாோ 1:7; தேளி 1:5). 

6.1.3. தேளிவய அதழக்கப்பட்டேரக்ளின் சங்கமாகிய 

சதபயானது வதேனுதடய பரிசுத்த ஜனம், அதாேது 

நாம் “வதேனுதடய இஸ்ரவேல்” மக்கதளக் கூறுேது 

வபான்ைது. சதப பரம எருசவலம், சீவயான் &  
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கிறிஸ்துவின் மணோட்டி (கலாத ்6.16; எவப 2:12; எபி 

8:10; 12:23; தேளி 22:2). 

6.1.4. சதபயானது உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் 

ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, எங்கும் பரவிக்கிடக்கிைது. 

இதன்படி சதப, ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள 

புவியதமப்பில், இருவிதங்களில் தசயலாை்றுகிைது. 

6.1.4.1. ஒரு வதசத்தின் (அ) வதசங்களின் மத்தியில், 

இருக்கும் வதசம், நகரங்களின் மத்தியிலிருக்கும் 

நகரம், மக்களுடனும், மக்களின் மத்தியிலும் ோழும் 

மக்கள். 

6.1.4.2. சதபயானது பரிசுத்த வதசம் மை்றும் ஜீேனுள்ள 

வதேனுதடய நகரம் என்ைால், சதபக்கு தனிப்பட்ட 

அரசாங்க கட்டதமப்பு, தகாள்தககள், 

தபாருளாதாரம், கலாசச்ாரம் மை்றும் பழக்க 

ேழக்கங்கள் உண்டு என்று நம்புகிவைாம். வதே 

உத்தரவின்படி பூமியின் எந்த பகுதியிலும் சதபக் 

கூடி ேரும் தபாழுது, அப்பகுதி குடிமக்களின் 

தபாதுநலன் முதலாேது வதேனாவலவய 

உண்டாகிைவதயன்றி குடிதம 

அதமப்புகளினாவலா, மை்றும் மதசாரப்ை்ை 

சமூகங்களின் தகாள்தககளினாவலா அல்ல என 

நாம் நிதனக்கிவைாம். ஆகவே, குடிதம 

ததலதமத்துேத்தில் இருக்கிைேரக்ளுக்காக 

தஜபிக்கவும், அேரக்தள கனப்படுத்தவும், 

அேரக்ளுக்கு கீழ்ப்படியவும் வேதோக்கியங்கள், 

எல்லா விசுோசிகதளயும் அதழத்தாலும் (வராமர ்

13:1ff; I வபது 2:13ff.), சதபயானது, இே்வுலகத்தின் 

வேஷத்திை்கு ஒத்து வபாகாதிருக்கிைததன்று கூை 

முடியும் (வராமர ்12:1-2).  

6.2. ேகபக்கும் சதேனுக்கும் இகடசயயுள்ள உறவு 

6.2.1. சதப, வதேனுதடய குடும்பமாக பரிசுத்த 

சதேனுக்கும் பரிசுத்த குமாரனுக்கும் 
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இதடவயயுள்ள ஒப்பை்ை உைவின் படி 

மாதிரிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது. இந்த உைோனது 

புதிய ஏை்பாட்டில் ேரலாை்றுபூரே்மாக, வதேனுக்கும், 

மாம்சத்தில் ேந்த ோரத்்ததக்கும் இதடவயயுள்ள 

உைவின்படி காணப்பட்டிருக்கிைது (வயாோ 1:1ff; I 

வயாோ 1:1) இந்த உைவிதன, பிதா-மகன் எனும் 

இருேர-்ஒருேர ் என்று விளக்குகிவைாம். இந்த 

வமலான மாதிரியில், சகல வதே குமாரரக்ளும் 

வதேனாகிய தங்கள் தகப்பவனாடு தநருக்கமான 

உைவு தகாண்டிருப்பததப் வபால உைவு தகாள்ள 

வேண்டுதமன்று சதபயானது முன்மாதிரியாக 

தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது (I தகாரி 8:6; 2 தகாரி 6:16-

18; வராமர ்15:6; எவப 3:14, 4:6; எபி 2:11). 

6.2.2. வதே பிள்தளகள் வதேவனாடு ஒன்றித்திருக்கும் 

ஐக்கியத்தத அனுபவிப்பதை்கு சதபயானது 

கட்டாயமாக வதேனுதடய ோரத்்ததக்கு வநராக 

ஆழமான அன்பு தகாண்டிருக்க வேண்டும். ஒருேர ்

வதேதன வநசிக்க வேண்டுமானால் அேருதடய 

கட்டதளகதள வநசித்து கதடபிடிக்க வேண்டும் 

(வயாோ 14:15-23, 15:10; Iவயாோ 2:3-6).  

6.3. ேகபயின் இயல்பகமப்பு  

6.3.1. இே்வுலகின் வதசங்களுக்கு/மக்களுக்கு 

மத்தியில் பரிசுத்த வதசமாகவும்/மக்களாகவும் 

இே்வுலகின் பட்டணங்களுக்குள் வதேனுதடய 

நகரமாகவும் தசயல்படும்படி சதபயானது 

ததய்வீகமாக  ேடிேதமக்கப்பட்டிருக்கிைது (யாத் 

19:6; உபா 7;6: எவப 2:19-20; பிலி 3:20; எபி 12:22-24; Iவபது 

2:5; தேளி 21-22). 

6.3.1.1. சிக்கலாக ேடிேதமக்கப்பட்டிருந்த இஸ்ரவேல் 

வதசத்தத பதழய ஏை்பாடு முன்னறிவிக்கிைது. 

தங்கள் முை்பிதாக்கதளத் ததலதமயாய் 

தகாண்டிருந்த பன்னிரண்டு வகாத்திரங்களாக 
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இஸ்ரவேல் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒே்தோரு 

வகாத்திரத்ததயும் அதன் பலவித குலங்கவளாடு 

உை்றுவநாக்கினால், அதேகதளத ் தனிப்பட்ட 

குடும்ப ேதககளாக பிரிக்கலாம் (எண் 1:16-18; 

வயாசு 7:14ff). இந்த பன்னிரண்டு 

வகாத்திரங்கதளயும் கேனமாக 

ஆராய்வோமானால், இஸ்ரவேல் வதசத்தின் விவசஷ 

அம்சங்களாகிய அேரக்ளின் தீரக்்கதரிசனமான 

முடிதேக் குறிப்பிடும் அேரக்ளின் உயரந்்த நிதல, 

தசயல்பாடுகள் மை்றும் வநாக்கங்கதளக் 

காணலாம் (ஆதி 49; உபா 33). ஒே்தோரு 

வகாத்திரத்தாரும் விபரமாக ேதகப்படுத்தப்பட்டு 

வதேனுதடய திட்டங்களின்படி இஸ்ரவேல் 

வதசத்தின் திைதமயான தசயல்பாடுகளுக்காக 

ததய்வீகமாக கட்டதமக்கப்பட்டிருக்கின்ைனர.் 

அதனாவலவய, பன்னிரண்டு வகாத்திரத்தாரும் 

தங்களுக்தகன சின்னம் தகாண்டு கட்டாயமாக 

கதடபிடிக்கவேண்டிய உயரந்்த வகாட்பாடுகதளக் 

தகாண்டிருந்தனர.் இதன் விதளோக அதனத்து 

வகாத்திரங்களும் குடும்பங்களாகவும் 

குலங்களாகவும் தபாறுப்புகள் தபை்று, முழு 

வகாத்திரமாக தபை்ை கட்டதளதய நிதைவேை்ை 

தனித்தனிவய பங்களித்தாரக்ள் (எண் 1-2-ல் 

வகாத்திரங்கள் எே்ோறு 

விபரப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர ் என்பதத படிக்கவும்). 

இே்ேதகயில், இஸ்ரவேல் வதசத்தின் ஒே்தோரு 

குடும்பங்களும் அேரக்ள் வதசமாக தபை்ை 

முழுதமயான கட்டதளக்கு மதைமுகமாகவோ (அ) 

வநரடியாகவோ கட்டுப்பட்டிருந்தனர.் 

6.3.1.2. பதழய ஏை்பாட்டில் இஸ்ரவேல் வதசம் 

ஒருங்கிதணந்து ேதகப்படுத்தப்பட்டதை்கு 

சதபதய ஒப்பிட்டு, அது பரிசுதத் 

வதசமாயிருப்பதை்கு இதணயாக கருதலாம் (எண் 1-

2). இே்ோைாக, சதப கட்டதமப்பு  இஸ்ரவேதலப் 
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வபால வகாத்திரங்களாகவும், அதை்குள்  

குடும்பங்களாக இதணக்கப்பட்ட, பல தரப்பட்ட 

குலங்களாகவும் அதமக்கப்பட்டிருக்கிைது (யாத் 

19:6; எண் 1:16-18; உபா 7:6; I வபது 2:9-10). 

இே்ேதகயில் பன்னிரண்டு வகாத்திரங்களும் உலக 

வதசங்களின் மத்தியில் பரேலாக 

அதமக்கப்பட்டிருக்கிைததன்று கூைலாம் (அப் 26:6-7; 

யாக்வகாபு 1:1; I வபதுரு 1:1-2). எந்த ஒரு 

தனிவகாத்திரமும், மீதமுள்ள அதனத்து 

வகாத்திரங்களுடவன இன்பகரமான உைவு 

தகாள்ளாமல்; தங்கதள பரிசுத்த வதசம்/மக்கள் என 

உரிதம தகாள்ள முடியாது. வமலும் எந்த ஒரு 

சங்கம்/குடும்பமும் முதையாக 

ஒருவகாத்திரத்வதாடு ஐக்கியமாயிருக்வேண்டும். 

இே்ேதகயில், கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயில் 

எல்லா குடும்பங்களும் தங்களுதடய தனிப்பட்ட 

கட்டதளதய, தங்களின் முழுதமயான (வமலான 

தபாறுப்பாகிய பரிசுத்த வதசம்/மக்கள் என்னும்) 

கட்டதளக்குள் தபை்றிருக்கின்ைனர.் இத்ததகய 

நிரே்ாகம் பரிசுத்த ஆவியானேரின் தசயவலயன்றி 

மனிதனுதடய எண்ணங்களினால் 

தீரம்ானிக்கப்படுேதில்தல (எவச 37 மை்றும் I தகாரி 

12:18ல் உள்ள உேதமகதளப் பாரக்்கவும்). 

6.3.1.3. எந்ததோரு ஸ்தல மை்றும் தனிப்பட்ட 

சதபதயயும் ஆவிக்குரிய விசுோச குடும்பத்தாராக 

(அல்லது குடும்பமாக, விசுோச 

குடும்பத்தாரராக/வீடுகள், வீடாகிய, வீட்டில் 

நடக்கிை சதப) குறிப்பிடுகிவைாம் (எவப 2:20; I தீவமா 

3:15; கலாத்தியர ் 6:10; எபி3:1-16). ஒே்தோரு 

ஆவிக்குரிய வீட்டாரும், தனிப்பட்ட நபரக்ள் மை்றும் 

சரீர பிரகாரமான குடும்பத்தினரக்தள 

உள்ளடக்கியிருக்கின்ைனர ் (சங் 68;5-6; மாை்கு 14:14; 

அப் 2:46; 16:40; வராமர ் 16:3-5; I தகாரி 1;11: 16:15, 19) 

தகாவலா 4:15; II தீவமா 1:16: பில 1:2 எபி 11:7). இந்த 
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ஆவிக்குரிய வீட்டார ் இனம், தமாழி, கலாசச்ாரம், 

ஜாதி அல்லது பாலினம் வபான்ைதேகளின் 

அடிப்பதடயில் ேதரயறுக்கப்படுேதில்தல (கலா 

3:28; எவப 2:15; தேளி 5:9). கிறிஸ்துவுக்குள் சதபயில் 

எந்ததாரு பிரிவு/பிளவு சுேரக்ளுமில்தல. ஆகவே, 

சதபயானது கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய 

(பரவலாக)மனிதனாக, எல்லா இனம், வதசம், 

வகாத்திரம் மை்றும் தமாழிதய சாரந்்த மக்கதள 

தகாண்டுள்ளது. சதபயானது பன்முகஇனங்கள் 

தகாண்டவதா, இனங்கள் அை்ைவதா அல்லது பன்முக 

கலாசச்ார தன்தமக் தகாண்டவதா அல்ல என்று 

நாம் நம்புகிவைாம் (கலாத் 3:28-29; எவப 2:15; 2தகாரி 

5:16; தேளி 5:9). 

6.3.1.4. சதபதய, ேரலாை்று பூரே்மாகவோ, 

சமகாலத்திய கண்வநாக்கிவலா, 

மனிதாபிமானத்தின் அடிப்பதடயிவலா அல்லது 

சமூக பாரத்ேகளிவலா ேதரயறுக்க 

முடியாததினால், கிறிஸ்துவின் கிருதப, 

கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயில் கூடி ேருகிை 

ஒே்தோரு அங்கத்தினரின் நிதலதயயும் 

தசயல்பாடுகதளயும் ேதரயறுக்கிைததன்று நாம் 

ோதிடுகிவைாம் (வயாோ 1:14; கலாத் 4; எவப 2:8-9; I 

தகாரி 11:29; 5:10). 

6.3.1.5. தங்கதள சுை்றியுள்ள  விசுோச வீட்டாவராடு 

சமாதானமாயிருந்து கிறிஸ்து இவயசுவின் 

சதபயில் ஆவியின் ஒை்றுதமதயப் பாதுகாக்க 

ஒே்தோரு விசுோச வீட்டாரும் 

உை்சாகப்படுத்தப்படுகின்ைனர.் சதபயானது 

ஒை்றுதமயாக தசயல்பட வேண்டுதமனில், வதே 

குடும்பம், குலங்கள் மை்றும் வகாத்திரங்களின் 

மூப்பரக்ள் இவயசு கிறிஸ்துவின் சதபயினில் 

பிைருடன் ஒருங்கிதணந்த, உடன்படிக்தகமிக்க, 

இனிதமயான, மை்றும் தநருக்கமான உைவுகவளாடு 

விசுோச மக்களிடம் இதசந்திருக்க வேண்டும் 
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என்பது கட்டதளயாயிருக்கிைது (எவப 4:1-6; 13; I 

தகாரி 3:1ff). தங்கதளச ் சுை்றியுள்ள (கிராமங்கள், 

நகரங்கள், மாநிலம், பகுதி, நாடு) பகுதிகளின் 

மூப்பரக்தள, ஒரு சதபயார ் சந்திக்கும் வபாது 

நடக்கும் நிகழ்விதன, குறிப்பிட்ட பகுதியின் சதப 

கூடுதக என்று நாம் அதழக்கிவைாம் (எ.கா: எவபசு 

பட்டணத்தின் சதப; கலாத்தியாவின் சதபகள்; 

ஆசிய சதபகள் – இே்ேசன பகுதிகதள காணவும். 

(அப் 8:1 13:1, 16:1; I தகாரி 1:2; II தகாரி 1:1; I வபது 5:13). 

6.3.1.6. சதப “ஒன்ைானது” “பரிசுத்தமானது” 

“உலகலாவியது” (கத்வதாலிக்க) மை்றும் 

“அப்வபாஸ்தல” என்னும் ஆதிகால திருசச்தபத் 

தந்ததயரக்ளின் கூை்றுகவளாடு ஒத்து வபாகிவைாம். 

கத்வதாலிக்கம் என்னும் பதம் உலகளாவிய சதப 

என்னும் முழுதமயான அரத்்தத்ததக் 

குறிப்பிடுகிைது. இததன வராம கத்வதாலிக்க 

சதபயிலிருந்து கண்டிப்பாக  வேறுப்படுத்தி புரிந்து 

தகாள்ள வேண்டும். 

6.4. திருேே்கபயின் சநாக்கம் 

6.4.1. திருசச்தபயின் ததலயாய வநாக்கம் 

என்னதேன்ைால் வதேனுதடய முதை்வபரான 

குமாரனாக கூட்டாக தசயல்பட்டு அதரிசனமான 

ததய்ேத்துேத்தின் சரியான தேளிப்பாடாக 

சிருஷ்டிப்பில் இருக்க வேண்டும் (வயாோ 17 ; எவப 

3:10-11; தகாவலா 1;16: எபி 1:3). வதேனுதடய 

மகிதமக்காகவும் வதேதன புகழ்ேதை்கும் 

சதபயானது வதேனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வதே 

தசய்தகயாயிருக்கிைது (சங் 102;18: எவப 1;5-14). 

இதன் தபாருளானது, வதேதன வபாை்றி ஆராதிக்க 

மட்டுமின்றி அேருதடய துதிக்காகவும் 

ஆராததனக்காகவும் சதப 
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உருோக்கப்பட்டிருக்கிைது என்று அரத்்தம் 

தகாள்கிவைாம் (I வபது 2:9-10). 

6.4.2. கிருதபயின் ேரங்கள் மை்றும் அதமப்புகள் 

மூலம் சதப ஒரு முழுகூட்டாக தசயல்படும்படி 

அதமக்கப்பட்டு, வதே பிள்தளகதள எழுப்பி, 

ேளரத்்து மை்றும் பயிை்றுவித்து ஆவிக்குரிய 

முதிரவ்ுநிதலக்கு தகாண்டு தசல்ல 

அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிைது. காரியதரிசிகளாகவும் 

மை்றும் முதிரச்ச்ியதடந்த புத்திரரக்ளாகவும் வதே 

ராஜ்யத்தத நிரே்கித்து வதேனுதடய சரே் 

ேல்லதமயுள்ள ஆளுதகதய இே்வுலகில் 

நிதலநாட்ட வேண்டும் (ஆதி :126-28; எவப 4:1ff). 

6.4.3. வதேனின் அனந்தஞானம் உன்னதங்களிலுள்ள 

அதிகாரங்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் சதபயின் 

மூலம் தேளிப்படும் (எவப 3:10). 

6.4.4. அப்வபாஸ்தலரக்ளின் ததலதமத்துேத்தின்கீழ் 

உலகின் அதனத்து வதசங்களுக்கும் இராஜ்யத்தின் 

சுவிவசஷத்ததப் பிரசங்கிக்க சதப 

அதழக்கப்பட்டிருக்கிைது (மத் 24:14, 28:19-20; மாை் 

16:15; அப் 1:8). 

6.4.5. எல்லா எதிரிகளும் கிறிஸ்துவின் 

பாதங்களின்கீழ் ேரும்ேதரக்கும் சதபயானது 

கண்டிப்பாக பூமியின் மீது ஆட்சி தசய்ய வேண்டும் 

(சங் 2:6-8;  அப் 2:35, 7:44; I தகாரி 15:24-28; எபி 1:13, 

10:13). 

6.4.6. பரவலாகத்திை்கும் பூமிக்கும் இதடயில் ததய்வீக 

ததாடர ் இதணப்புகள் நடப்பதை்கு, சதபயானது 

வதேனுதடய கூட்டாண்தம குமாரனாக ஒரு 

நுதழவு ோயிலாகவும், இதணப்பகமாகவும், 

பிரதிநிதியாகவும் இருக்கிைது (ஆதி 28; வயாோ 1;51). 

ஆகவே பரவலாகத்திை்கும் பூமிக்கும் இதடயில் 

திைப்பின் ோயிலில் நிை்கும் “கூட்டாண்தம 

மனிதனாக” சதபதய நாம் பாரக்்கிவைாம் (ஏசாயா 

59:16; எவச 22:30). இே்வித கண்வணாட்டத்தில் 
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சதபயானது தமல்கிவசவதத்தின் முதைதமயின்படி 

பிரதான ஆசாரியராகவும், ராஜாோகவும் 

தசயல்படுேதாகக் காண்கிவைாம் (ஆதி 14:18-24; சங் 

110; எபி 5:6-7:10). 

 

6.5. திருேே்கபயின் தகலகமத்துே அகமப்பு 

6.5.1. இவயசுகிறிஸ்து – சதபயின் முதன்தமயான 

ததலேர ்

6.5.1.1. இவயசு கிறிஸ்து – சதபயாகிய சரீரத்திை்கு 

ததலயானேர ் (தகாவலா 1:18; எவப 1:22-23, 3:21, 5:23). 

எல்லாேை்றிலும் முதல்ேராயிருக்கும்படி, அேவர 

ஆதியும் மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்த 

முதை்வபறுமானேர.் சதபயின் முதன்தமத் 

ததலேனாக, அேர ்  வமய்ப்பனாகவும், 

கண்காணியாகவும், அப்வபாஸ்தலனாகவும் 

பிரதான ஆசாரியனாகவும் விளங்குகிைார ்(எபி 3:1; 1 

வபது 2:25, 5:4) அேரது ததலதமத்துேத்ததக் குறித்து 

அேருக்குண்டான பிை நாமங்களாேன: இராஜாதி 

இராஜா, கரத்்தாதி கரத்்தர:் முதை்வபரானேரக்ளில் 

முதலானேர:் நம்முதடய விசுோசத்ததத் 

துேக்குகிைேரும் முடிக்கிைேருமானேர,் 

இரட்சிப்பின் அதிபதி; முதலும் முடிவுமானேர,் 

ஆல்பாவும் ஒவமகாவுமானேர ் (எபி 2:10; தேளி 1:5ff 

5:13, 17:14). 

6.5.1.2. சதபயின் ததலதமத்துேம் கிறிஸ்துவிலிருந்து 

துேங்குகிைது (வராமர ் 5:2; 11:36; தகாவலா 1:18; எபி 

2:10). “அேவர சதபயாகிய சரீரத்துக்குத் 

ததலயானேர;் எல்லாேை்றிலும் 

முதல்ேராயிருக்கும்படி அேவர ஆதியும் 

மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்த முதை்வபறுமானேர ்

(தகாவலா 1:18) சதபத் ததலதமத்துேத்தின் 

ஒே்தோரு அங்கம் மை்றும் படிநிதலயிலும், முழு 
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முதை்ததலேனாகிய கிறிஸ்துவின் மாதிரிதயப் 

பின்பை்ை வேண்டும். ஆக, சதபயின் 

ததலதமத்துேத்ததப் பை்றிய நமது 

கண்வணாட்டம் என்னதேனில், ஆண்டேருதடய 

சதபக்கும், பிை சிருஷ்டிகளுக்கும் கிறிஸ்துவின் 

கண்காணிகளாகவும் பிரதிநிதிகளாகவும் 

தசயல்பட்டு பணிதய நிதைவேை்ை வேண்டும். 

(வயாோ 21:15-17; அப் 20:28-29; தீத்து 1:5; 1 வபது 5:1-5) 

 

6.5.2. விசுோே வீட்டகனத்திற்குமான 

தகலகமத்துேம் 

 

6.5.2.1. விசுோே வீட்டில் மூப்பரானேரக்ள் 

 

i. மூப்பரானேர,் ஆண் அல்லது தபண், சதபயிதன 

உருோக்கும் அங்கமாகிய ஒே்தோரு குடும்பத்தின் 

வமலும் கண்காணியாகவும், ததலேனாகவும் 

பிதாவின் பிரதிநிதியாக தசயல்படும்படி 

கிறிஸ்துவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார ்(கட்டுதர 6-

சதப- காண்க). இது முதன்தம மூப்பராக 

நியமிக்கப்பட்டேதரவய நாம் இங்கு 

குறிப்பிடுகிவைாம். பரவலாகிலும் பூமியிலுமுள்ள 

அதனத்துக் குடும்பங்களுக்கும் ஒவர 

பிதாோனேதரவய நாம் தகாண்டிருக்கிவைாம் 

என்று கூறும் வபாது (எ.வப.3:14), மூப்பரில் 

முதன்தமயானேர ் பிதாவின் பிரதிநிதியாக 

தசயல்படுகிைார ் என்பதத நிதானித்தறிகிவைாம் 

(சங் 68:6; மத் 10:20; 1 தகாரி 4:6, 6:1, எபி 2:11). வமலும், 

முதன்தமயான மூப்பர ் வதேனுதடய மந்தததய 

அன்பாகவும், ஆதாய வநாக்கமின்றியும், 

மனப்பூரே்மாகவும் கண்காணிக்க வேண்டும் (அப் 

20:28-35; 1 வபது 5:1-4). இதன்படி முதன்தம மூப்பர ்

வதேனுதடய வீட்டிை்கு ஆவிக்குரிய தகப்பனாக 

விளங்குகிைார.் 



 
 

34 
 

ii. ஆவராக்கியமாக ேளருகிை வீட்டில், மூப்பருக்குரிய 

பண்புகதள தேளிப்படுத்தும் உறுப்பினரக்ள் 

உருோகுோரக்ள். அத்ததகய நபரக்தள வேதத்தில் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தகுதிகளின்படி, மூத்த மூப்பர ்

தஜபத்துடன் வதரந்்ததடுத்து மூப்பருக்குரிய 

பணியிவல அமரத்்த வேண்டும். அே்ோறு 

நியமிக்கப்பட்ட அதனேரும் வதேனுதடய வீட்டின் 

மூத்த மூப்பருக்கு கீழடங்கி 

கணக்தகாப்புவிக்கவேண்டும். (மூப்பரக்தள 

நியமிக்கும் மாதிரிதயக் காண்க – அப் 14:23; 1 தீவமா 

5:17; தீத்து 1:5; 1 வபது 5:1-5). 

iii. ஆவிக்குரிய தபாறுப்புகவளாடு பணியமரத்்தப்பட்ட 

அதனத்து மூப்பரக்ளும் தங்களின் கீழுள்ள 

மந்தததய அன்புடன் பராமரித்து, அேரக்ள் 

கிறிஸ்துவின் சாயதல அதடயும்படி பயிை்றுவித்து 

முன்வனை்ைம் அதடேதத உறுதி தசய்ய வேண்டும். 

சதபயார ் கிறிஸ்துவின் பிள்தளகளாக 

முதிரச்ச்ியதடயும் ேதர மூப்பரக்ள் அேரக்தளக் 

கண்காணித்து வபாஷித்து, ஆத்துமாக்கதள 

ேளரக்்க வேண்டும் என்று வேதம் வபாதிக்கிைது (எபி 

13:17; 1 வபது 5:2-3). மூப்பரக்ளின் தபாறுப்புகளாேன: 

ஜாக்கிரததயுடன் மந்தததயக் காத்தல், கள்ளப் 

வபாதகரக்ள் (நரி, ஓநாய்கள்) தங்கள் 

வபாததனகளால் விசுோச வீட்டாதர 

மயக்குேதிலிருந்து ததட தசய்தல், (அப். 20:28-29) 

பிரயாசத்துடன் திருேசனத்ததப்வபாதித்து 

தஜபிப்பதிலும், ஆவராக்கியமான உபவதசங்கதளக் 

கை்றுக்தகாடுப்பதிலும் கேனமாயிருத்தல் (1 தீவமா 

5:17, 4:3, 6-16, 1:10, 6:3-5; 2 தீவமா 3:16; தீத்து 1:9, 2:1). 

iv. மூப்பருக்குரிய தகுதிகளாக வேதம் 

பட்டியலிடுபதே (பாரக்்கவும் 1 தீவமா 3:1-7; தீத்து 1:5-

9) 

• குை்ைஞ்சாட்டப்படாதேன் 
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• ஒவர மதனவிதயயுதடய புருஷன் 

(திருமணமானேர ் எனில், (தபண் – ஒவர 

புருஷதனயுதடய  மதனவி)   

• முை்வகாபமில்லாதேன்; தபாறுதமயுள்ளேன் 

• ததளிந்த புத்தியுள்ளேன் 

• நல்நடக்தகயுதடயேன் 

• உபசரிக்கிைேன் 

• வபாதக சமரத்்தன் 

• மதுபானப்பிரியமில்லாதேன் 

• பணஆதச இல்லாதேன் 

• சண்தட பண்ணாதேன் 

• இழிோன ஆதாயத்தத இசச்ியாதேன் 

• தன் தசாந்தக் குடும்பத்தத நன்ைாய் நடத்துகிைேன் 

• தன் பிள்தளகதளச ் சகல 

நல்தலாழுக்கமுள்ளேரக்ளாகக் கீழ்ப்படியப் 

பண்ணுகிைேன்; அடங்காதேரக்தளன்று 

வபதரடுக்காத விசுோசமுள்ள பிள்தளகதள 

உதடயேன். 

• (விசுோசத்திை்கு) புதியேன் அல்ல 

• (விசுோசத்திை்கு) தேளியில் இருப்பேரக்ளிடம் 

நை்சாட்சி தபை்ைேன். 

• தன் இஷ்டப்படி தசய்யாதேன். 

• நன்தமயானதேகதள வநசிக்கிைேன் 

• நீதிமான் 

• பரிசுத்தோன் 

• இசத்சயடக்கமுள்ளேன் 

• ஆவராக்கியமான உபவதசத்தினாவல புத்தி 

தசால்லவும், எதிர ் வபசுகிைேரக்தளக் கண்டனம் 

பண்ணவும் ேல்லேனாயிருக்கும்படி, தான் 

வபாதிக்கப்பட்டபடிவய உண்தமயான ேசனத்தத 

நன்ைாய்ப் பை்றிக் தகாள்ளுகிைேனாய் இருப்பேன்.  

v. தங்கதள நடத்துபேரக்ளுக்கு கீழ்ப்படியவும், 

ஒப்புக்தகாடுக்கவும், பின்பை்ைவும் 

அேரக்தளக்குறித்து நிதனோயிருக்கவும் விசுோச 
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வீட்டாருக்கு வேத ோக்கியங்கள் அறிவுறுத்துகிைது 

(வராம 13; எபி 13:7, 17). வமலும், வேதேசனத்தத 

வபாதித்து ேழி நடத்துகிை மூப்பரக்தள 

கனப்படுத்தி, பண விஷயங்களில் அேரக்தளத் 

தாங்க  வேண்டுதமன்று வதேனுதடய வீட்டாதர 

நாம் ஊக்குவிக்கிவைாம் (வராம 13;7: I தீவமா 5:17-18; 

எபி 6:10; I வபது 5:5ff). 

vi. மூத்த மூப்பரக்ள் (மை்றும் தங்கள் விசுோச 

வீடட்ாவராடு), அன்பின் ஆவியினால் தங்கள் 

பகுதிகளில் கிறிஸ்துதே பிரதிபலிக்க மை்ை மூத்த 

மூப்பரக்ள் மை்றும் அேரக்ளின் விசுோச 

வீட்டாவராடு உைவுகதளயும், ஐக்கியத்ததயும் 

மை்றும் பங்களிப்புகதளயும் உருோக்க 

வேண்டுதமன உை்சாகப்படுத்துகிவைாம் (I வபது 5:1). 

இே்ேழியில் பலதரப்பட்ட விசுோச வீட்டார ்

(சதபயார)் ஒவர சதபதய தங்கள் சமுதாயத்திை்கு 

தேளிப்படுத்த ஐக்கியமாயிருக்க முடியும். 

vii. மூத்த மூப்பரக்ள் (மை்றும் அேரக்ளின் விசுோச 

வீட்டார)் முதன்தமயான அப்வபாஸ்தல 

கிருதபவயாடு ஐேதக ஊழியங்களின் மாதிரியில் 

இதணக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுதமன 

உை்சாகப்படுத்துகிவைாம். இே்விதத்தில், 

கிறிஸ்துவின் நிதைோன ேளரச்ச்ி மை்றும் 

சாயலுக்குள் விசுோச வீட்டாதர கட்டி 

எழுப்புேதை்கு வததேயான கிருதப மூத்த 

மூப்பரக்ளுக்கு கிதடக்கப்தபை்றிருக்கிைது (வராம 

1:5; எவப 3, 4:11; I தகாரி 3;12:28). இே்விதமான 

உைவுகள் உடன்படிக்தக, உக்கிராணத்துேம் 

மை்றும் தன்னாட்சி தகாள்தககளின் 

அடிப்பதடயில் பரஸ்பரமாக உருோக்கப்பட 

வேண்டும். 

viii. மூத்த மூப்பர ் ஒருேரின் ததலதமத்துேத்தின் கீழ் 

அவநக விசுோச வீட்டாரக்ள் சதபயின் 

பிறிததாருேரின் ததலதமத்துேத்திை்கு தங்கதள 
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கட்டுப்படுத்தி தகாள்ளும்வபாது அந்த (பிறிததாரு) 

நபதரக் கண்காணிக்கும் மூப்பர ்

இேரக்ளுக்தகல்லாம் தகப்பன் என நாம் 

கருதுகிவைாம். இததன தகப்பனுதடய 

குடும்பத்தாருக்கு ததலோனேர ் என்று பதழய 

ஏை்பாடு அதழக்கிைது (எண் 1:16-18, 7:2; I நாளா 5:2, 

7:9, 9:13). 

6.5.2.2. திருேே்கப பணியாளரக்ள் 

(உதவிகாரானேரக்ள் Deacons)  

i. சதப பணியாளரக்ளின் (Deacons) பணி நிரே்ாகம் 

மை்றும் நதடமுதை தசயல்பாடுகதளச ்

சாரந்்துள்ளது. Deacon – டீக்கன் என்ை பதத்தின் 

தபாருள் “புழுதியில் வேதல தசய்தல்” என்பதாகும். 

விசுோச வீடாகிய சதபக்களுக்குள் நிகழும் 

நதடமுதை தசயல்கதள நிரே்கிக்கும் 

தபாறுப்புகள் அேரக்ளுக்கு 

தகாடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், அேரக்தள 

ததரிந்ததடுத்து நியமனம் தசய்ேது ஒருவித 

கிருதபயின் நிரே்ாகம் ஆகும்  (அப் 6:3; I தீவமா 3:8-13; 

தீத்து 1:5-9). 

ii. மூப்பரக்ள் உபவதசம் மை்றும் வேத ேசனங்கதள 

வபாதிப்பதிலும், சதப ஊழியரக்ள் சதபயில் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பலதரப்பட்ட ஊழிய 

தபாறுப்புகளில் சதப பணிகதள நிரே்கிப்பதிலும் 

தபரும் பங்கு ேகிக்கின்ைனர.் 

இக்கண்வணாட்டத்தில், சதபயின் பலதரப்பட்ட 

ஒழுக்கங்கள் மை்றும் நிரே்ாக பணிகள் திைம்பட 

தசய்யப்படுேதை்கு ஏை்படுத்தப்படுகிைேரக்வள 

திருசச்தப பணியாளரக்ள் (Deacons) என்று 

விளக்கலாம். ஆகவே, வதேசதப திைதமயாகவும் 

சரியாகவும் வமலாண்தம தசய்யப்பட, திருசச்தப 

பணியாளரக்ள் (Deacons) மூப்பரக்ளுக்கு துதண 

தசய்கின்ைனர ் என்று எண்ணுகிவைாம் ((I தீவமா 3:8-

13). 
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iii. தங்களுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட நதடமுதை நிரே்ாக 

பணிகளுக்கு அப்பாை்பட்டு மை்ை ஊழிய 

ோய்ப்புகளிலும் திருசச்தப பணியாளரக்ள் 

ஈடுபடலாம் (ஸ்வதோன் மை்றும் பிலிப்புவின் 

ஊழியங்கதள பாரக்்கவும் – அப் 6:5, அப் 7-8). 

iv. திருசச்தப பணியாளரக்ளுக்கான தகுதிகள் 

வேதத்தில் நிரண்யிக்கப்பட்டிருக்கிைது (அப் 6:3; I 

தீவமா 3: 8-13). அதேயாேன: 

• கனம் தபை்ைேர ்  

• பரிசுத்த ஆவியினால் நிதைந்தேர ்

• ஞானம் நிதைந்தேர ்

• இருநாக்குள்ளேர ்அல்ல (ோக்கு மாைாதேர)் 

• மதுபான பிரியமை்ைேர ்

• பண ஆதசயில்லாதேர ்

• விசுோசத்தின் இரகசியத்ததச ்சுத்த 

மனசச்ாட்சியிவல காத்துக் தகாள்கிைேர.் 

• குை்ைஞ்சாட்டப்படாதேர.் 

• நை்தபயர ்தபை்ைேர.் 

• ஒவர மதனவிதயயுதடய புருஷர ்

(திருமணமாகியிருந்தால்); 

• ஒவர கணேனுதடயேர ்(தபண்) 

• நல்தலாழுக்கமுள்ள மதனவிகள், அேதூறு 

பண்ணாதேரக்ள், ததளிந்த புத்தியுள்ளேரக்ள், 

எல்லாேை்றிவலயும் உண்தமயுள்ளேரக்ள் 

(கணேரக்ளும் இதில் அடங்குேர)் 

• தங்கள் பிள்தளகதளயும், தங்கள் தசாந்த 

வீட்டாதரயும் நன்ைாக பராமரிக்கிைேரக்ள் 

• முதலாேது நிதானிக்கப்பட்டு, 

குை்ைஞ்சாட்டப்படாதேரக்ளாய் அறியப்பட்டபின், 

சதப பணியாளரக்ளாய் இேரக்ள் வசதே 

தசய்யட்டும். 
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6.6. திருேே்கபயின் ஊழியங்ககள 

“ஆயத்தப்படுத்துதலும், உருோக்குதலும்”  

6.6.1. முகவுகர 

 

6.6.1.1. கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய வதேனுதடய 

குடும்பத்ததக் கட்டி எழுப்பி, நிதல நாட்டுேதை்குத் 

வததேயான கருத்தியல், கட்டதமப்பு, நிரே்ாகம், 

உத்வேகம் மை்றும் ேழி நடத்துதல் வபான்ை 

முதன்தமயான மூலதனங்கதளப் புதிய மை்றும் 

பதழய ஏை்பாட்டு புத்தகங்கள் தருகின்ைன (Iதகாரி 

1:1-19, 14:40). 

6.6.1.2. வமலும் வதேனுதடய வநாக்கங்கதள 

நிதைவேை்றுேதை்கு தரிசனம், ேடிேதமப்பு மை்றும் 

ஆவிக்குரிய மூலதனங்கதள வதேவன 

விநிவயாகிக்கிைார.் 

6.6.1.3. இே்வித ஊழியப் பணிக்கு 

அதழக்கப்படுகிைேரக்ள் யாேரும் (ஆண் மை்றும் 

தபண் என்ை பாகுபாடு இல்லாமல்) வதேனால் 

சரே்ாதிகாரமாய் ததரிந்து தகாள்ளப்படுகிைாரக்ள் 

என நாம் நிதானிக்கிவைாம் (கலாத் 3;28). 

6.6.1.4. கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயில் அங்கம் 

தபை்ை ஒே்தோருேரும் ஊழியம் தசய்ய 

அதழக்கப்படுகின்ைனர.் இததன, அதனத்து 

விசுோசிகளின் பிரதான ஆசாரிய ஊழியம் என 

நாம் அதழக்கிவைாம். இே்வித ஊழிய 

ஒழுங்குமுதை, உன்னதமான வதேனுதடய 

ஆசாரியரான தமல்கிவசவதக்கின் 

முதைதமயின்படி ததய்வீக இரகசியமாக 

அளிக்கப்பட்டிருக்கிைது (எபி 7). 

6.6.1.5. எல்வலாரும் ஊழியம் தசய்ய 

அதழக்கப்பட்டிருக்கும் வபாது, கிறிஸ்துவின் 

சரீரத்தில் ஒே்தோரு விசுோசியும் தசய்யக்கூடிய 

தபாதுோன ஊழியத்ததத் தவிர, வேத ேசனம் சில 
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ஊழியங்கதள விவசஷித்தவிதத்தில் 

அதடயாளப்படுத்துகிைது. இததனவய ஐேதக 

ஊழியங்கள்-அப்வபாஸ்தலர,் தீரக்்கதரிசிகள், 

சுவிவசஷகரக்ள் வமய்ப்பரக்ள் மை்றும் வபாதகரக்ள் 

என்று நாம் அதழக்கிவைாம். சதபயாகிய சரீரத்தத 

முக்கியமாகப் பயிை்றுவித்துக் கட்டுேதை்கு ஐேதக 

ஊழியங்கள் சதபயில் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது. 

இந்த ஐேதக ஊழியரக்ளில் ஒருேர ் மூப்பராகவும், 

கண்காணிப்பாளராகவும் ததலதமத்துேத்திலும் 

தசயல்பட முடியும். 

6.6.1.6. இந்த ஐேதக ஊழியங்கள் பரிசுத்த 

ஆவியானேரால் ேழிநடத்தப்பட்டு ஆளுதக 

தசய்யப்படுகிைது (அப் 13:1-5) 

6.6.2. ஐேகக ஊழியங்கள் 

 

6.6.2.1. கிருதபயின் ஐந்து விவசஷ ேரங்களும் 

அதேகளின் வநாக்கங்களும், கிறிஸ்துவினால், 

அேருதடய பன்னிரண்டு அப்வபாஸ்தலரக்ளுக்கு 

தகாடுக்கப்பட்டதத எவப 4:7-11-ம் ேசனங்களில் 

காணலாம். 

6.6.2.2. இந்த ேரங்கள் சாதாரணமாகவும் 

தாராளமாகவும் கிறிஸ்துதே விசுோசிக்கிை 

யாேருக்கும் தகாடுக்கப்படுேதில்தல. ஏதனனில் 

அதேகள் ததய்ேத்துேத்தின் முழுதமயான சாரம் 

அல்லது ேடிேமாயிருக்கிைது (வயாோ 1:14-18; 

தகாவலா 1:28-29, 2:5,19). 

6.6.2.3. நாம் குறிப்பிடும் ோரத்்ததயாகிய இவயசு 

மாம்சமான வபாது வதேத்துே நபரக்ளின் 

முழுதமயும் இடம்தபயரக்்கப்பட்டு, எல்லா 

சிருஷ்டிகளுக்கும் தேளிப்படுத்தப்பட்டது. 

6.6.2.4. (இவயசு) பரவமறினவபாது, இந்த முழுதமயான-

வதேத்துேம் கிருதபயின் ேரங்களாக பன்னிரண்டு 

அப்வபாஸ்தலரக்ளுக்கும் பகிரந்்தளிக்கப்பட்டது. 
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ஆகவே, “பன்னிரண்டு” (சீஷரக்ளின் ஊழியம்) 

“ஐேதக ஊழிய பணிகள்” அல்லது கிறிஸ்துவின் 

பரிமாணங்களில்  தங்கியிருக்கிைது (எவப 4:7-11). 

6.6.2.5. இதன் விதளோக சதபயானது ஆண்டாண்டு 

காலங்களாக, பரிசுத்த ஆவியினால் 

பகிரந்்தளிக்கப்பட்ட ஐேதக விவசஷ கிருதபயின் 

பணிகள் மூலம் வதேனுதடய கிருதபதய 

அனுபவிக்கிைதும் பகிரந்்தளிக்கிைதுமாக சதப 

இருக்கிைது (ததரிந்து தகாள்ளப்பட்டு ஊழியம் 

தசய்யும்படி அதழக்கப்பட்டேரக்ள் மூலம்) இததன 

ஆவமாதிக்கும் கண்வணாட்டங்கதள (பிை்வசரக்்தக 

2-ல் பாரக்்கவும்). 

6.6.2.6. ஐேதக ஊழியங்கதளக் குறித்த வேதேசன 

விபரம் எவபசியர ்4:11-ல் மட்டும் காணப்படுகிைது.  

ஆயினும், புதிய ஏை்பாட்டில் இே்வூழியங்கள் 

இருப்பததயும், தசயல்படுேததயும் குறிப்பாக 

அடிக்கடி பல இடங்களில் வேதத்தில் காணலாம் (மத் 

23:34; லூக் 11:49; அப் 13:1-2; Iதகாரி 12:28). 

கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபதயப் 

பயிை்றுவித்துக் கட்டுேதில் இந்த ஐேதக 

ஊழியங்கள் எே்ோறு கூட்டாக கிரிதய 

தசய்கின்ைன என்பததக் குறித்து 

வேதோக்கியங்கள் குதைோகவே 

குறிப்பிடுகின்ைன; உதாரணமாக, 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் தனியாகவே 

தசயல்படுகின்ைனர;் அேரக்தளப் வபாலவே 

தீரக்்கதரிசிகளும் மை்ை இடங்களில் வபாதகரக்ளும் 

ஊழியம் தசய்கின்ைனர;் பிை சூழல்களில் குழுோக 

தசய்கின்ைனர ்(தகாவலா 4:7-15).  

6.6.2.7. இவயசு கிறிஸ்துவின் சதபயார ் அதனேரும் 

வதேனுதடய குமாரதனப் பை்றும் விசுோசத்திலும் 

அறிவிலும் ஒருதமப்பட்டேரக்ளாகி, 

கிறிஸ்துவினுதடய நிதைோன ேளரச்ச்ியின் 

அளவிை்குத்தக்க பூரண புருஷராகும் ேதரக்கும் 
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ஐேதக ஊழியங்கள் ததாடரந்்து தசயல்பாட்டில் 

இருக்கும். வமலும், சதபயானது, குழந்தததயப் 

வபால (கிவரக்கம்; nepios) பூரணமை்ை 

தசயல்பாடுகதளக் கதளந்த பிைவக இந்த ஐேதக 

ஊழியங்கள் முடிவுக்கு ேரும் என்று நாம் 

அறிகிவைாம். எவபசியர ் 4:14-15 இே்ோறு கூறுகிைது: 

“நாம் இனி குழந்ததகளாயிராமல், மனுஷருதடய 

சூதும், ேஞ்சிக்கிைதை்வகதுோன தந்திரமுள்ள 

வபாதகமாகிய பலவித காை்றினாவல 

அதலகதளப்வபால 

அடிபட்டுஅதலகிைேரக்ளாயிராமல், அன்புடன் 

சத்தியத்ததக் தகக்தகாண்டு,ததலயாகிய 

கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாேை்றிவலயும், நாம் 

ேளருகிைேரக்ளாயிருக்கும் படியாக அப்படிச ்

தசய்தார.்” 

6.6.2.8. ஐேதக ஊழியத்தில் ஒே்தோன்றும் சதப 

உருோக்கத்தின் குறிப்பிட்ட வததேகதளப் பூரத்்தி 

தசய்யும்படி அதமந்துள்ளது. இந்த ஐேதக 

ஊழியங்களும் ஒன்றுக்தகான்று இதணயானதே, 

தனித்துேமிக்கதே, தசயல்பாட்டில் மாறுபட்டதே, 

ஆனால் மிகவும் அேசியமானதேயாகும். 

6.6.2.9. இந்த ஐேதக ஊழியங்களில் அப்வபாஸ்தலரக்ள், 

ஞானமிக்க ததலதம சதப கட்டுமான 

பணியாளரக்ளாக, முதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர ்

(1 தகாரி.12:28). நாம் அறிந்தபடி கிறிஸ்துவின் 

சரீரமாகிய சதபதயக் கட்டும் ஐேதக 

ஊழியங்களுக்கு ததலதமவயை்று நடத்துகிைாரக்ள் 

(மத்.23:34; லூக்11:49-50; 1 தகாரி 12:28, 3:9-14; எவப 4.11). 

தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ள ஐேதக 

ஊழியக்குழுவிை்கு தகப்பனாகவும், 

ேழிகாட்டுபேராகவும் அப்வபாஸ்தலரக்ள் 

பணியாை்றினர ் என்று விசுோசிக்கிவைாம் (1 ததச 

1:1; 1 தீவமா 1:2; தீத்து 1:4-5). 
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6.6.2.10. ஐேதக ஊழியங்கள் மை்றும் கூட்டான சதப 

அதமப்பிலும் அப்வபாஸ்தலரக்ள் முதன்தமயான 

ததலதமத்துேப் தபாறுப்பிலிருந்தாலும், 

அேரக்ளின் பதவி மை்றும் 

தசயல்பாடுகளிதலல்லாம் வேதலயாட்கதள 

வபாலவே (கிவரக்க (Dulos-) பதத்தில் – அடிதம 

வேதல தசய்பேரக்ள்) இருக்கிைாரக்ள். அந்தஸ்து, 

உயரந்ிதல(வதடுேவதா – நாடுேவதா)  அல்லது 

வமாசடி தசய்ேதாகவோ இல்தல என்று நாம் 

நம்புகிவைாம். 

6.6.2.11. ஐேதக ஊழியங்களில் தேளிப்படும் ஐந்து 

சிைப்புமிக்க (கிறிஸ்துவின்) கிருதபகள் 

ஊழியத்திை்கு அதழக்கப்பட்டேரிடம் தங்கி 

தசயல்படலாம் என்று நாம் கணிக்கிவைாம். இந்த 

சிைப்புமிக்க கிருதபகள் பவுல், வபதுரு, யாக்வகாபு 

மை்றும் வயாோன் வபான்ை சில 

அப்வபாஸ்தலரக்ளிடத்தில் தசயல்பட்டிருந்தததக் 

காணலாம். 

6.6.2.12. ஐேதக ஊழிய ேரங்கள் கிறிஸ்துவின் முழு 

சரீரமாகிய சதபக்கான மூலதனமாகும். 

6.6.2.13. ஐேதக ஊழிய ேரத்தின் ஒே்தோன்றின் 

குணாதிசயத்ததயும் தசயல்பாட்தடயும் பின்ேரும் 

ததலப்புகள் விளக்குகிைது.   

                     

6.6.3 ஐேகக ஊழியத்தின் பண்புகள் மற்றும் 

தேயல்பாடுகள்: 

6.6.3.1 அப்சபாஸ்தல ஊழியம் 

ஊழியத்திை்காக பரிசுத்தோன்கதள ஆயத்தப்படுத்தி 

உருோக்குேதை்கு ஆதாரமாக 

அப்வபாஸ்தலரக்ளின் ததலதமயானது 

கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் ஏை்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

(எவப 4:11). 
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i) கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் அப்வபாஸ்தலத்துேம் ஒரு 

சிைந்த கட்டதமப்பு ஆகும். வதேனுதடய 

குடும்பத்ததக் கட்டிதயழுப்புேதை்கான 

அடிப்பதடக் தகாள்தககதள ேகுப்பதில் 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் முக்கியப் பங்கு ேகிக்கின்ைனர.் 

இே்ேடித்தளக் தகாள்தககளுக்கும் வமலாக, 

வதேனுதடய கிருதப தேளிப்பாடுகளின் மூலமாக 

கிறிஸ்துவின் சரீரத்திை்குக் தகாடுக்கப்படுகிைது 

(எவப 2:20, 3:2-3). ஆக, கிறிஸ்துவின் சதபதயக் 

கட்டுேதை்க்கு வேண்டிய அடிப்பதடக் 

வகாட்பாடுகதளயும், ேழிமுதைகதளயும் 

அப்வபாஸ்தல ஊழியம் உருோக்கி அதமக்கிைது.  

ii) இத்ததகய தகாள்தககளின் அடிப்பதடயில் 

சுவிவசஷகரக்ள், வபாதகரக்ள், மை்றும் 

ஆசாரியரக்ளின் ஊழியங்கள் 

கட்டிதயழுப்பப்படுகின்ைன.  கிறிஸ்துவின் 

கிருதபயால் அேரக்ளுதடய பகுதியில் சதபகள், 

வீட்டு சதபகள் மை்றும் விசுோச குடும்பங்கதள 

உருோக்குேதிலும் ேளரப்்பதிலும் ஈடுபடுகிைாரக்ள் 

(அப் 14:22-23, 15:41, 1தகாரி 3:10-11: எவப 2:20 தகாவலா 

2:7, 1ததச 3:2 எபி 3:4). 

iii) அப்வபாஸ்தலர ் மை்றும் தீரக்்கதரிகள் அல்லாத 

ஊழியம் ஒரு சீரக்ுதலந்த திருசச்தபதய 

உருோக்கும் என நாம் கருதுகிவைாம். வதேனுதடய 

விருப்பத்ததயும் வநாக்கத்ததயும் சதபயானது 

தேளிப்படுத்துேதை்கு அப்வபாஸ்தல மை்றும் 

தீரக்்கத்தரிசன ஊழியத்ததலதம ஒரு 

திைவுவகாலாக அதமகிைது (லூக் 11:49-52). 

iv) கிறிஸ்துவின் அப்வபாஸ்தலரக்ளும், (Iததச.2:6) 

ஆட்டுக்குட்டியானேரும் (தேளி 21:14) கரத்்தராகிய 

இவயசு கிறிஸ்துவினாவல ஏை்று உறுதி 

தசய்யப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ைனர ்

(வயாோ 15: 16), அேரக்ள் மனிதரக்ளால் 

நியமிக்கப்படவும் அங்கீகரிக்கபடவும் முடியாது. 
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இத்ததகய அப்வபாஸ்தலரக்ள், வதே ஆவியால் 

ேழிநடத்தப்படும் சக அப்வபாஸ்தலரக்ளால், 

அேருதடய சரீரமாகிய சதபயில் முக்கியப் 

பங்காை்றும்படி கிறிஸ்துவின் கிருதபதய சுமந்து 

தகாண்டிருக்கிைாரக்ள் என்று பகிரங்கமாக 

அங்கீகரிக்கப்படுகிைாரக்ள். 

v) வமலும், பன்னிரண்டு அப்வபாஸ்தலரக்ளுக்கும் 

அப்பாை்பட்ட அப்வபாஸ்தலரக்ள் இருப்பதாக நாம் 

நம்புகிவைாம். குறிப்பாக அப்வபாஸ்தலனாகிய 

பவுல், பரன்பா, தீவமாத்வதயு, சில்ோன், அன்வைானீக், 

யூனியா மை்றும் பல அப்வபாஸ்தலரக்ள் இருந்தனர ்

(அப் 14:14, வராமர ் :16:7, Iதகாரி 9:5 12:28, கலாத ் 1:19, 

1ததச 1:1; 2;6). ஆக, அப்வபாஸ்தல ஊழியம் முடிவு 

தபை்ைதாக நாம் நம்புேதில்தல.  

vi) கிறிஸ்துவின் அப்வபாஸ்தலருக்கும், சதபகளின் 

அப்வபாஸ்தலரக்ளுக்கும் (ேதரயதை காண்க: VII) 

வேறுபாடு உண்தடன்று நாம் நம்புகிவைாம். 

கிறிஸ்துவினுதடய அப்வபாஸ்தரக்ள் கிறிஸ்துோல் 

நியமிக்கப்பட்டேரக்ள் வமலும் அேரக்ளுதடய 

அதழப்பு கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய மை்ை சக 

ஊழியரக்ளால் தபாதுோக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. அப்வபாஸ்தலரக்ள் 

தங்கள் ோரிசுகதள ததலதமத்துேத்திை்கு 

நியமித்தனர ் என்பதை்கு வேதம் எந்த ஒரு ஆதார 

கருத்ததயும் அளிக்கவில்தல. இந்த விதிமுதைக்கு 

மாைாக மத்தியாவின் நியமனம் (சீட்டுப்வபாட்டு 

ததரிந்ததடுத்தல்) இருக்கிைது. அதில் 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் வதேனிடம் “இே்விரண்டு வபரில் 

வதேரீர ் ததரிந்து தகாண்டேதன எங்களுக்குக் 

காண்பித்தருளும்” என்று தஜபம் தசய்தனர ்

என்பததத் ததளிோகக் குறிப்பிடுகிைது. 

(அப்வபாஸ்தலர ் : 1:24-26). கிறிஸ்துவின் 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் கிறிஸ்துவின் மூலம் பரிசுத்த 

ஆவியால் நியமிக்கப்பட்டு சதப மூலம் அேருதடய 
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ஊழியத்தத நிதைவேை்றுேதை்காகவும், 

அப்வபாஸ்தல ததலதம ஊழியம் ததாடரந்்து 

நிதலத்திருப்பதை்காகவும் ஏை்படுத்தப்பட்டததன்று 

நாம் நம்புகிவைாம். 

vii) ஆனாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட வநாக்கத்திை்காக 

அப்வபாஸ்தலரக்ளின் பிரதிநிதிகளாக சதபகளுக்கு 

அனுப்பப்பட்ட தனிப்பட்ட நபரக்தளக் குறித்த  வேத 

ஆதாரங்கதள நாம் கேனித்தறிகிவைாம். இதன்படி 

இந்த தனிமனிதரக்ள் அப்வபாஸ்தலரக்ள் என்று 

அதழக்கப்பட்டாலும் கிறிஸ்துவினுதடய 

அப்வபாஸ்தலரக்ளிடமிருந்து வேறுபட்டிருகின்ைனர ்

(2 தகாரி 8:6; 12:18). 

viii) ஆனாலும், எந்த ஒரு அப்வபாஸ்தலருக்கும் 

சதபயின்வமல் தன்னிசத்சயான அதிகாரமில்தல, 

மாைாக தங்கள் ஸ்தல சதபயின் மூப்பரக்வளாடு 

நல்லுைதே கதடப்பிடித்தல் அேசியதமன்று நாம் 

நம்புகிவைாம் (2தகாரி 10:12-17). எனினும், 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் நகரங்களிலும் அததனச ்

சுை்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சதபகளுக்கு தகப்பனாக 

(மூப்பர)் ததலதமவயை்று தசயல்பட்டு, அடிப்பதடக் 

வகாட்பாடுகள், பழக்கேழக்கங்கள், கலாசச்ாரம், 

ஒழுக்கம் வபான்ை வபாததனகளில் சதபயில் 

ேழிநடத்துேவதாடு, கள்ள ஊழியங்கதள 

அம்பலப்படுத்திக் காட்டுகின்ைனர ்(அப் 15:1ff). 

ix) இங்வக பல கள்ள அப்வபாஸ்தலரக்ள் தங்கதள 

ஓளியின் அப்வபாஸ்தலரக்ளாக 

அதடயாளப்படுத்திக் தகாண்டுள்ளனர ் என நாம் 

நம்புகிவைாம் (2தகாரி 11:13). உண்தமயான மை்றும் 

கள்ள அப்வபாஸ்தலரக்தள சதப பகுத்தறியும்படி 

ஊக்கப்படுத்துகிவைாம் (தேளி :2:2). வேதத்திலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ட அப்வபாஸ்தலருக்குரிய பண்புகதள 

கீவழ ேரிதசயாகக் தகாடுத்துள்வளாம் (அப் 13:1-4, 

16:7, 2தகாரி 1, 2, 6:3-10, 11:22-29, 12:11ff; கலாத் 3:11ff, 

எவப 2, 3:5, 1ததச 2:1ff, 1வயாோ 1:1ff). 
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• அப்வபாஸ்தலரக்ள் கிறிஸ்துவினால் 

அதழக்கப்பட்டு, பிரித்ததடுக்கப்பட்டு (வராமர ் 1:1, 

கலாத ் 1:15, எவப 1:1) பரிசுத்த ஆவியினால் 

ேழிநடத்தப்பட்டு இயக்கப்படுகிைாரக்ள் (அப் 13:1-4, 

16:7, எவப 3:3-5). 

• அப்வபாஸ்தலரக்ள் கிருதபதய தங்கள் சுய 

லாபத்திை்காக அல்லாமல் சதபயின் 

நன்தமக்காகப் பகிரந்்து தகாடுக்கின்ைனர ் (எகா 

வயாோ :6 (பன்னிரண்டு கூதட நிதைய அப்பம்) 

(வராமர ்1:11, கலாத ்1:10, எவப 3:2,7,8, I வபதுரு 1:2, 10). 

• அப்வபாஸ்தலரக்ள் கிறிஸ்துதே தமயமாகக் 

தகாண்டேரக்ள். அதன்படி தங்கள் தசாந்த 

ஊழியத்தத உருோக்காமல் இவயசு 

கிறிஸ்துவினுதடய சதபதய நிறுவுகிைாரக்ள் 

(வராமர ்1:16, 2:16, 15, 16, 29, தகாவலா 1:28-29). தங்கள் 

சுயலாபத்திை்காக அேரக்ள் குழுக்கதள 

ஏை்படுத்தியதாகவோ சதபதய 

ஏை்படுத்தியதாகவோ எந்த ஆதாரமும் இல்தல. 

அேரக்ளுதடய முழுோழ்க்தகயும் 

கிறிஸ்துவிை்காக அடிதமகளாகவும், சிதைக் 

தகதிகளாகவுவம சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர ் (அப் 

20:20, வராமர ் 1:1, கலாத் 1:10 தீத்து 1:1) அேரக்ள் 

தங்கதளக் கிறிஸ்துவிை்காக முழுேதும் 

அரப்்பணித்தவதாடு தங்கதளயும், தங்கள் 

வபாததனகதளயும் சக அப்வபாஸ்தலரக்வளாடு 

தபாறுப்புதடயேரக்ளாகக் காட்டுகின்ைனர ் (கலாத் 

1,2). 

• உலகின் அதனத்து நாடுகளுக்கும் 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் கிறிஸ்துவின் சுவிவசஷத்தத 

பிரசிங்கித்து அேருதடய ராஜ்யத்தத 

பிரகடனப்படுத்தி கிறிஸ்துவின் இரகசியத்தத 

தேளிப்படுத்துகின்ைனர ் (மத் 28:19-20; வராமர ் 11:25, 

15:18-19, 16:25; கலாத ்1:7-8; எவப 3:3-3; தகாவலா 4:3). 
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• அப்வபாஸ்தலரக்ள் இராஜ்யத்தின் நை்தசய்திதயப் 

பிரசிங்கிக்கும் கட்டதளதய கிறிஸ்துவின் 

தேளிப்படுத்தலின் மூலம் தபறுகிைாரக்ள் (கலாத் 

1:12, 2:2 எவப 3:3).  

• கிறிஸ்துதே ஏை்றுக் தகாள்ளும் அதனத்து 

மக்களும் வதேனுதடய பிள்தளகள் என்பதத 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் தங்கள் ோழ்தகயின் மூலம் 

தேளிப்படுத்தி, கிறிஸ்துவின் சுவிவசஷத்தத 

வபாதிக்கிைாரக்ள் (வயாோ 1:12; வராமர ் 8:4, 8:28ff; 

கலாத ்1:15-16, 3:15-4:7; 2 ததச 1:9-10, Iவயாோ 2:22, 4:3, 

2வயாோ 1:7). இதன் மூலம் கிறிஸ்துதே 

விசுோசிக்கும் அதனேருக்கும் வதேன் பிதாோக 

இருக்கிைார,் வமலும் இே்விசுோசிகள் வதேனுதடய 

பிள்தளகளாக வதேனுதடய குடும்பத்தில் 

இதணக்கப்படுகின்ைனர ்என்று அப்வபாஸ்தலரக்ள் 

அரத்்தம் தகாள்கின்ைனர ் (தேளி 7:3-4, 9:4, 14:1, 21:7, 

22:4). இந்த விசுோசிகதள பாரப்்பேரக்ளின் 

எண்ணத்தில், இேரக்ள் பிதாவின் பிள்தளகளாகவும் 

வதேன் இேரக்ளின் தந்ததயாகவும் பதியச ்

தசய்ேவத  அேரக்ளது குறிக்வகாளாகும். 

• கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயில் கிறிஸ்து 

முழுதமயாக உருோக்கப்படுேவத 

அப்வபாஸ்தலரக்ளின் குறிக்வகாள் மை்றும் 

வேட்தகயாயிருத்கிைது (கலாத ் 4:19 எவப 2, 4:11-16, 

தகாவலா 1:28-29). 

• வதேன் தங்களுக்குக் தகாடுத்த கட்டதளதய 

பின்பை்றுேதில் அப்வபாஸ்தலரக்ள் தபரும் 

இதடயூறுகதளயும், பாடுகள் இன்னல்கதளயும் 

அதசௌகரய்ங்கதளயும் எதிரத்காண்டாரக்ள் (அப் 

20:22-24). சோல்களின் மத்தியிலும் அேரக்ள் 

ஒருவபாதும் சதபக்கு பாரமாக இருக்க எண்ணியது 

இல்தல. தங்கள் அதிகாரத்ததத் தங்கள் தசாந்த 

நலனுக்காக பயன்படுத்திக் தகாள்ளவும் இல்தல. 

வமலும் அேரக்ள் வதேனுதடய கிருதபதயவயா 
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அேருதடய ோரத்்தததயவயா பணம் 

சம்பாதிக்கிைதை்குப் பயன்படுத்தவில்தல. 

இருப்பினும் அேரக்ள் சதபயிலிருந்து 

ஊதியத்ததவயா, காணிக்தகதயவயா, 

தாராளமான பரிசுகதளவயா தபைவில்தல 

என்பததக் குறிக்கவில்தல, மாைாக அேரக்ளின் 

எல்லா முயை்சிகளிலும் அேரக்ளின் அப்பழுக்கை்ை 

தன்தமதயக் தகக்தகாண்டனர ் (அப் 15:28; Iதகாரி 

9:14-19, 2தகாரி 1:8-9, 2:17, 4:8ff, 6:3, 8:3-5, 12:16 பிலிப் 

2:2:25, 4:14-18; Iததச 1:9, 2ததச 3:8 I தீவமா 5:17-18). 

• அேரக்ளுதடய பணியின் பயனாக அவநக 

ேல்லதமயான அை்புதங்களும் அதடயாளங்களும் 

நடந்தன. அதே தேறும் அை்புதங்களாக 

மட்டுமின்றி அவநக துன்பங்களும் பாடுகளும் 

உள்ளடங்கியனதேகளாக இருந்தது (அப் 2:43 5:12, 

வராமர ்15:18-19, 2தகாரி 12:12). 

 

6.6.3.2 தீரக்்கதரிேன ஊழியம்  

 

கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயில் பரிசுத்தோன்கள் 

சீரத்பாருந்தும் தபாருட்டு, சுவிவசஷ ஊழியத்தின் 

வேதலக்காகவும், கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதப 

பக்திவிருத்தியதடயவும் தீரக்்கதரிசன ஊழியம் 

ஏை்படுத்தப்பட்டுள்ளது (எவப 4:11). 

 

i) கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபதயக் 

கட்டுேதை்கான அடித்தளத்தத நிறுவுேதை்கான 

அடிப்பதடக் வகாட்பாடுகதளயும் 

ேழிமுதைகதளயும் அப்வபாஸ்தலரக்வளாடு 

தீரக்்தரிசிகளும் வசரந்்து ஏை்படுத்தினர.் சதபதய 

வதேனுதடய விருப்பம் மை்றும் 

வநாக்கத்திை்குள்ளாக ேழிநடத்தும் அறிவின் 

திைவுவகாலாக அப்வபாஸ்தலரக்வளாடு 

தீரக்்கதரிசிகளும்  கருதப்படுகின்ைனர.் இந்தக் 
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கண்வணாட்டத்தில் வதேனுதடய நித்திய 

வநாக்கத்ததப் புரிந்து தகாள்ள தீரக்்கதரிசன 

ஊழியம் சதபதய ஊக்குவிக்கிைது. 

ii) தீரக்்கதரிசிகள் அப்வபாஸ்தலருடன் இதணந்து 

வதேனுதடய வீட்தடக் கட்டுேதில் சிைப்பான 

பங்காை்றுேதாக நாம் கருதுகிவைாம். நித்திய 

ராஜ்யத்திை்கான ததய்வீக கட்டதமப்தபக் 

கண்டிப்புடன் தீரக்்கதரிசி தசய்கிைார.் அது வபால 

ராஜ்யத்தின் முழுக் கட்டுமானப் பணிதயயும் 

வமை்பாரத்ேயிடும் முதன்தமக் கட்டுமானப் 

பணியாளராக அப்வபாஸ்தலரக்ள் 

தசயல்படுகின்ைனர.் 

iii) தீரக்்கதரிசன ஊழியம் புதிய ஏை்பாட்டில் ததளிோக 

விேரிக்கப்படவில்தல. தீரக்்கதரிசன ஊழியமானது 

அப்வபாஸ்தல ஊழியத்துடன் தநருக்கமாக 

பங்காை்றுகிைது என்பதத நாம் அறிவோம். ஆக, 

தீரக்்கதரிசன ஊழியம் தசயல்பாட்டின் 

அடிப்பதடயில் முக்கியத்துேம் ோய்ந்ததாக 

இருப்பினும் ஐேதக ஊழியத்தில் இரண்டாம் பங்கு 

ேகிக்கிைது (எவப 2:20; 1தகாரி 12:28). 

iv) தீரக்்கதரிசன ஊழியம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய 

சதபயின் மக்கள் பரிசுத்த ஆவியானேவராடு 

ஐக்கியப்பட்டு அேரக்ளின் தனிப்பட்ட 

ோழ்க்தகக்கும் வதேனுதடய ஒன்றுபட்ட 

சதபக்கும் நித்தியமான வதே திட்டங்கதளக் 

வகட்டு, பாரத்்து, தபை்றுக் தகாள்ேதை்குக் 

கை்பிக்கிைது (2வபது 1:19-20). 

v) தீரக்்கதரிசன ஊழியத்தில் 

நல்தலாழுக்கப்படுத்துதல், புத்திமதி ேழங்குதல் 

மை்றும் ஊக்கப்படுத்துதல் வபான்ைதே அடங்கும். 

இது சதபதய வதேனுதடய அதிகாரத்துடன் 

இதணந்திருக்கவும், சதபயின் பூமிக்குரிய 

தசயல்பாடுகளில் பரவலாக ராஜ்யத்தின் 

திட்டங்களுக்கு ஒப்புக்தகாடுக்கவும் சதபதய 
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ஊக்குவிக்கும் குரலாக உள்ளது (எஸ்ைா 5:1-2, 6:14, 

அப் 15:32, Iதகாரி 14:3). 

vi) தீரக்்கதரிசன ஊழியம் தீரக்்கதரிசன ேரத்திலிருந்து 

வேறுபட்டது. வதேனுதடய வீட்டில் உள்ள 

அதனேருக்கும் தீரக்்கதரிசன ேரம்  

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது என நாம் நம்புகிவைாம் (எண் 

11:24-29, Iசாமு 10:10: வயாவேல் 2:28, Iதகாரி 14:1-2, 

15,26,39). பரிசுத்த ஆவியானேருடன் உள்ளாரந்்த 

அனுபேம் தபை்ை ஒே்தோரு விசுோசியும் தங்கள் 

ோழ்க்தகக்காகவும், சதபக்காகவும் வதே 

சித்தத்தத அறிந்து வபச வேண்டும் என்பவத இதன் 

தபாருளாகும். வதேனுதடய வநரத்ததயும், 

(மக்கதள) சந்தித்து தசயல்படுேததயும் புரிந்து 

தகாள்ள தசய்யும்படி சதபயின் தபரும்பகுதிதய 

ேழிநடத்தி நிரே்கிப்பதில் தீரக்்கதரிசன ஊழியம் 

சிைந்து விளங்குகிைது. இது வதேனுதடய 

பிள்தளகளின் அன்ைாட ோழ்தே வேதத்வதாடு 

ததாடரப்ுபடுத்துேதுடன் எதிரக்ாலத்தில் 

நடக்கவிருக்கும் காரியங்கதள விேரிப்பதிலும் 

தீரக்்கதரிசன ஊழியம் முன்னறிவிக்கும் 

எசச்ரிக்தக மணியாயிருக்கிைது. (அப் 11:28-30, 21:10-

14). 

vii) தீரக்்கதரிசன மை்றும் அப்வபாஸ்தல ஊழியம் 

சதபயில் காணப்படாமல் வபாகும் வபாது அல்லது 

சதபயிலிருந்து நீக்கப்படும்வபாது வதேனுதடய 

வீடாகிய சதப சீரை்று நாசமதடகிைது (மத் 23:38, 

லூக் 13:25). 

viii) எல்லா தீரக்்கதரிசனங்களும் பரிவசாதிக்கப்பட்டு 

வதேோரத்்ததக்கு முரணை்று இருக்க வேண்டும், 

இதுவே இவயசுவின் சாட்சியாயிருக்கிைது (தேளி 

19:10). 

 

6.6.3.3 சுவிசேஷ ஊழியம் 
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i) ஊழிய வேதலக்காக பரிசுத்தோன்கதள 

ஆயத்தப்படுத்தி உருோக்க சுவிவசஷ ஊழியம் 

மூலதனமாக ஏை்படுத்தப்பட்டுள்ளது (எவப 4:1ff). . 

ii) சுவிவசஷகர ் என்பதன் தபாருள் வபாதகர,் தூதுேர ்

அல்லது நை்தசய்திதயக் தகாண்டு ேருபேர ்

என்பதாகும். ராஜ்யத்தின் சுவிவசஷத்ததக் குறித்த 

நை்தசய்திதய உலகம் முழுேதும் பரே தசய்யும் 

கிருதபவபாடு சுவிவசஷ ஊழியம் சதபக்கு 

ேழங்கப்பட்டிருக்கிைததன்று நாம் நம்புகிவைாம். 

இரட்சிப்பு, நீதி மை்றும் சமாதானம் ஆகியேை்தை 

உள்ளடக்கிய நை்தசய்தி இவயசு கிறிஸ்துதேத் 

தங்கள் ஆண்டேராகவும், தசாந்த ரட்சகராகவும் 

ஏை்றுக் தகாண்ட அதனேருக்கும் உண்டு (அப் 21:8; 2 

தீவமா 4:5). 

iii) விசுோச வீட்டிலுள்ள வதேப் பிள்தளகள் தங்கள் 

சமுதாயத்தில் ஒரு நம்பகமான சாட்சியாக 

இருப்பதை்கான திைதன சுவிவசஷ ஊழியம்  

வமம்படுத்துகிைது என நாம் நம்புகிவைாம். இருளில் 

இருப்பேரக்தளச ் சந்திக்க அேசியமான 

திைதமகதளப் பயிை்றுவித்து வமம்படுத்துேது 

சுவிவசஷகரின் பணியில் அடங்கியிருக்கிைது.  

iv) ஒரு சுவிவசஷகரின் ஊழியத்வதாடு 

உடன்படிக்தகயின் உைவுகதள ஏை்படுத்தவும், 

ஸ்தாபிக்கவும் சதபகதள நாம் ஊக்குவிக்கிவைாம். 

சுவிவசஷ கிருதபயுடன் இதணயாமல் இருப்பது 

கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு நல்ல சாட்சியாக இருக்கும் 

திைதன அப்பகுதியில் உள்ள சதபகளில் குதையச ்

தசய்கிைது. சுவிவசஷ ஊழியம் 

கிறிஸ்துேல்லாவதாதரக் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய 

சதபக்குள் இதணக்கும் ேலிதமயான ஒன்ைாக 

நாம் நம்புகிவைாம். 

v) இரட்சிக்கப்படாவதாதர சந்திப்பதை்கும், 

ேழிநடத்துேதை்கும் சுவிவசஷ ஊழியமானது 
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தனித்துேமாக ேடிேதமக்கப்பட்டுள்ளது. சுவிவசஷ 

ஊழியத்ததக் குறித்த சில எடுத்துக்காட்டுகள் புதிய 

ஏை்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. எனினும் வபதுரு 

மை்றும் பிலிப்புவின் அப்வபாஸ்தல ஊழியத்தின் 

மூலம் அவநக மக்கள் சுவிவசஷ நை்தசய்திதயப் 

தபை்று கிறிஸ்தே மாரக்்கத்திை்கு மாறினர.் ஆகவே 

தனிநபரக்ள், குடும்பங்கள் மை்றும் ஏராளமான 

ஜனக்கூட்டத்ததக் கிறிஸ்துேண்தட 

ேழிநடத்துேதை்கான அசாத்தியத் திைதம 

சுவிவசஷ ஊழியத்திை்குள்ளததன்று நாம் 

ஒப்புக்தகாள்ளலாம் (அப் 2, 8, 10). 

vi) இயை்தகக்கப்பாை்பட்ட பல அை்புத 

அதடயாளங்கதள (உதாரணமாக,  

வியாதியஸ்தரக்தளச ் சுகமாக்குதல், பிசாசுகதளத் 

துரத்துதல், மரித்வதாதர உயிவராடு எழுப்புதல் 

மை்றும் பல அை்புத அதடயாளங்கள்) தசய்தேன் 

மூலம் சுவிவசஷகரின் ஊழியம் 

ேதரயறுக்கப்படுகிைது (லூக் 4:18, அப் 8:4-8). 

 

6.6.3.4 சமய்ப்பரின் ஊழியம்  

 

i) கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயில் 

பரிசுத்தோன்கள் சீரத்பாருந்தும் தபாருட்டு, 

சுவிவசஷ ஊழியத்தின் வேதலக்காகவும், 

பக்திவிருத்தியதடயவும், வமய்ப்பரின் 

ஊழியமானது சதபயில் மூலதனமாக 

ஏை்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இேரக்ள் விசுோச 

வீட்டாருக்கு ததலதமயான மூப்பரக்ளாக 

நியமிக்கப்படுகின்ைனர ்(எவப 4:11). 

ii) ேதரயதையின்படி, ‘வபாதகர’் (pastor) என்ை 

ோரத்்தத (கிவரக்க-Poimen) இலக்கிய ரீதியாக 

வமய்ப்பன்-மந்தத ததலேன் – ஐக் குறிக்கிைது. 

இந்த ேதரயதையிலிருந்து நாம் வமய்ப்பனின் 

ஊழியத்ததக் குறித்த விளக்கத்ததப் தபைலாம். 
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இது வதேனுதடய வீடாகிய சதபக்கு கிறிஸ்துோல் 

தகாடுக்கப்பட்ட பரிசாகும். இது சதபக்கான 

ததலதமத்துேம், பாதுகாப்பு, வததேகதளச ்

சந்தித்தல் வபான்ைேை்தை ேழங்குகிைது (வயாோ 

21:15-17). 

iii) கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயில் வதேனுதடய 

குடும்பத்தத ேழிநடத்துேதை்தகன்று 

நியமிக்கப்பட்ட அதனேருக்கும் வமய்ப்பர ்

ஊழியத்தின் கிருதப வததேயானதாக இருக்கிைது. 

இந்த வமய்ப்பன் உருேகம் மூலம் வதேனுதடய 

பிள்தளகள் ஆடுகள் என்றும் அேரக்ள் 

வமய்ப்பனால் மபாஷிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு 

அதடக்கலமளிக்கப்பட வேண்டுதமன்று நாம் 

நிதானிக்கிவைாம். 

iv) மூப்பரால் நடத்தப்படும் விசுோச வீட்டில் 

வமய்ப்பரின் கிருதப தனித்துேமிக்க 

பண்பாயிருக்கிைது. இத்ததகய ததலேரக்ள் 

வமய்ப்பனுக்கான முக்கியப் பண்புகதளக் 

தகாண்டிருந்து, தங்களுதடய மக்கள் வதேனுதடய 

விருப்பத்திை்வகை்ப நடந்து, சத்தியத்ததப் பகிர 

அேரக்தளத் ததாடரப்ுபடுத்துேதிலும், பலவீனமான 

மை்றும் சுகவீனமானேரக்தளப் பராமரிப்பதிலும் 

தன்னலமை்ைேரக்ளாகக் தங்கதள தயாரப்்படுத்தி 

ோழ்க்தகதய கட்டாயமாக அரப்்பணிக்க 

வேண்டும் (சங் 110:4, எவர 3:15; வயாோ 10:15; அப் 20:28, 

எபி 13:7, 17). 

v) சதபயின் ஐேதக ஊழியங்கள் முழுேதிலும் 

வமய்ப்பரின் முன்னிதல ேகிக்கும் கிருதப 

சாட்சியாக ஏை்படுத்தப்படவேண்டும் (1ததச 2:6-8). 

vi) வமய்ப்பனுதடய கிருதபயானது கிறிஸ்துவின் 

சரீரமாகிய சதபக்குப் பகிரந்்தளிக்கப்பட 

வேண்டும். அப்வபாதுதான் அேரக்ளும் இந்த 

அன்தபயும், பராமரிப்தபயும் ஒருேருக்தகாருேர ்
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ேழங்கவும், உலகத்தில் உள்ளேரக்ளுக்கு 

தேளிக்காட்டவும் முடியும். இதன் மூலம் ஆடுகள் 

வமய்ப்பதனப் பின்பை்றுேதுப் வபால மக்களும் 

தங்களுக்கு வமலாக தேக்கப்பட்டேதர எே்ோறு 

நம்பி, கீழ்ப்படிந்து பின்பை்ை வேண்டும் என்பததக் 

கை்றுக் தகாள்கின்ைனர.் 

 

6.6.3.5 சபாதக ஊழியம்  

 

i) கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சதபயில் 

பரிசுத்தோன்கள் சீரத்பாருந்தும் தபாருட்டு, 

சுவிவசஷ ஊழியத்திை்காகவும் பக்தி 

விருத்தியதடயவும் வபாதக ஊழியம் மூலதனமாக 

ஏை்படுத்தப்பட்டுள்ளது (எவப 4:11ff). 

ii) ’ஆசிரியர/்வபாதகர’் என்ை ோரத்்ததயின் 

ேதரயதையானது கை்பிப்பேர ் பண்டிதர,் எஜமான் 

என்பததக் குறிக்கிைது. வதேனுதடய ோரத்்ததயில் 

சதபதய ேழிநடத்துேதை்கான ஒருேரின் திைதம, 

வதரச்ச்ி, நிபுணத்துேம் மை்றும் புலதம ோய்ந்த 

நிதலதய வபாதக ஊழியம் குறிக்கிைது. 

iii) சதபயின் ஒே்தோரு விசுோசியும் வதேதன 

அறியும்படிக்கு வதேனுதடய ோரத்்தததய தத்துே 

மை்றும் பயிை்சி அடிப்பதடயில் பகிரே்தை்காக முழு 

சதபக்கும் வபாதக ஊழியம் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அேை்றில் சில குறிப்புகள் பின்ேருமாறு: 

வதேனுதடய குடும்பத்திலும், உலகிலும் நம் 

ோழ்க்தகவயாடு ததாடரப்ுதடய கட்டதளகள், 

சட்டங்கள் கை்பதனகள், ஒழுங்குமுதைகள், மை்றும் 

பழக்க ேழக்கங்கள். இதேகள் ஏை்றுக் 

தகாள்ளப்பட்டால் மக்கள் இே்வுலகில் இருக்கும் 

ேதர வதேவனாடு உள்ள உைவில் ஆவராக்கியமான 

ோழ்வு ோழ்ேதை்கு உதவும் ஆவராக்கியமான 

உபவதசதமன்று நாம் அதழக்கிவைாம்.  
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iv) ஐேதக ஊழியத்தில் அப்வபாஸ்தல மை்றும் 

தீரக்்கதரிசன ஊழியங்களுக்கடுத்து வபாதக 

ஊழியம் ேரிதசப்படுத்தப்பட்டு (1தகாரி12:28) 

எழுத்தாளரக்ளுடன் ஒப்பிடப்படுகிைது (மத் 23:34). 

எழுத்தாளரக்ளின் பண்புகளாேன: நன்கு 

கை்ைேரக்ள், சட்டத்தில் வதறினேரக்ள், வேதப் 

பகுதிகதள வியாக்கியானம் தசய்பேரக்ள் மை்றும் 

வதேனுதடய ோரத்்தததயப் பாதுகாப்பேரக்ள். 

v) வதேனுதடய ோரத்்ததயிலும் உபவதசங்களிலும் 

ஊழியம் தசய்து, வதேனுதடய குடும்பத்தத 

வமை்பாரத்ேயிட்டு, ேழிநடத்தும் மூப்பரக்ளால் 

வபாதக ஊழியத்தின் கிருதப தேளிப்படுத்தப்பட 

வேண்டும் (1தீவமா 3:2: 2தீவமா 2: 2, 24). 

 

6.6.4. அப்சபாஸ்தலரக்ள் மற்றும் (சதேனுகடய) 

நகர மூப்பரக்ளின் ஊழியம் 

 

6.6.4.1. அப்வபாஸ்தலரக்ள் மை்றும் மூப்பரக்ள் ஜீேனுள்ள 

வதேனுதடய நகரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஆளுதக 

தசய்யும் பங்கு ேகிக்கின்ைனர ் என நாம் 

நம்புகிவைாம் (சதப சாரந்்த வபாததன எனும் 6ம் 

பத்திதய பாரக்்கவும்). 

6.6.4.2. தேளிப்படுத்தின விவசஷம் 21 ஆம் 

அதிகாரத்தில் சதபயின் உருேகம் ஜீேனுள்ள 

வதேனுதடய நகரமாக நமக்குக் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அங்வக அப்வபாஸ்தலரக்ள் 

நகரத்தின் மதில்கவளாடும் (மை்றும் 

அடித்தளங்களாகவும்), மூப்பரக்ள் (தூதரக்ள்) 

நகரத்தின் ோசல்கவளாடும் 

ததாடரப்ுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர.் ஆகவே,  மூப்பரக்ள் 

பரிசுத்த வதசத்தின் பன்னிதரண்டு 

வகாத்திரப்பிதாக்கதள பிரதிபலிப்பதாகவும், 

கிறிஸ்துவின் அப்வபாஸ்தலரக்ள் வதேனுதடய 
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நகரத்தத பாதுகாப்பேரக்ளாகவும் 

அரண்களாகவும்  காட்டப்பட்டுள்ளனர.் 

6.6.4.3. வமலும், வதேனுதடய நகரத்தில் உள்ள 

அேருதடய குடும்பங்களுக்கும், வதேனுதடய 

நகரத்திை்கான கட்டதமப்பு தசயல்பாடுகள் மை்றும் 

நலன்களுக்காக அப்வபாஸ்தலரக்ளும் மூப்பரக்ளும் 

இன்றியதமயாத ஆட்சிப் பங்காை்றுகின்ைனர ்

என்கிவைாம். 

6.6.4.4. புதிய ஏை்பாட்டு திருசச்தபக் கட்டதமப்பில், 

சதபயின் வகாட்பாடுகள், பழக்கேழக்கங்கள், 

தசயல்பாடுகள் ததாடரப்ான (சில சிக்கலான) 

விஷயங்கதள ஆதிக்கம் தசலுத்தி 

ேழிநடத்துேதிலும் ஒழுங்குபடுத்துேதிலும் 

அப்வபாஸ்தலரக்ளும் மூப்பரக்ளும் குறிப்பிடத்தக்க 

பணியாை்றினர ் என்பது ததளிோகிைது. 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் தங்கள் பகுதியிலுள்ள 

மூப்பரக்ளுடன் இதணந்து முழு சதபயின் 

ஆவிக்குரிய நல்ோழ்விை்காக பரஸ்பரமாக 

ஒத்துதழத்து தசயலாை்றினர ்(அப் 4:16, 15:1ff). 

6.6.4.5. நாம் ஏற்கனமவ கூறி படி, ஒரு குறிப்பிட்ட 

இடத்தில் சதபயானது ஒன்றுபட்டு தபரிதாக 

கூடும்வபாது அந்த சதப வதேனுதடய நகரமாக 

அங்வக கூடுகிைது. இே்ோைான சூழலில் 

அப்வபாஸ்தலரக்ளும், மூப்பரக்ளும் வதேனுதடய 

நகரத்தின் முக்கியமான அம்சங்களாக ததலயாய 

பங்காை்றுகின்ைனர.் 

6.6.4.6. வதேனுதடய நகரத்தின் விசுோச 

குடும்பங்களுக்குத் ததலேரக்ளாக எழும்பும் 

முப்பரக்ள் “நகர மூப்பரக்ள்” அல்லது “வதேனுதடய 

நகரத்தின் மூப்பரக்ள்” என்று 

குறிப்பிடப்படுகின்ைனர:்  

 

i) சதபக்குழுக்கதள ேழிநடத்தின நகர மூப்பரக்ள் 

ஒரு அப்வபாஸ்தலருடன் தனிப்பட்ட உைதே 



 
 

58 
 

ேளரத்்துக் தகாண்டதத புதிய ஏை்பாட்டுத் 

திருசச்தபயில் கண்டறியலாம் (எருசவலமில் 

யாக்வகாபு – அப் 21:17) தகாரிந்து சதபயில் 

அப்தபால்வலா, பவுல் மை்றும் வகபா – I தகாரி 3:21-22; 

எவபசு பட்டணத்தில் பவுல் – அப் 20:17ff; வமலும் 

ஆசியாவின் சதப மூப்பரக்வளாடு வயாோனுக்கு 

இருந்த உைதே பாரக்்கவும் 3வயாோ 1:9ff). 

ii) அசச்ூழலின் தசயல்பாடுகளில் வீட்டு சதபகளுக்கு 

கிருதபதயக் தகாண்டு தசல்பேரக்ளாக 

அப்வபாஸ்தலரக்ள் இருந்தனர ்என்பது நமது கருத்து. 

வமலும் இந்த முதன்தம அப்வபாஸ்தலரக்ள் 

‘சதபகளுக்கு அனுப்பப்பட்டேர’் (தூதுேர)் வபால 

தசயல்பட்டனர ் (வராமர ்16:3-16; கலாத் 4:14; தேளி 2: 

1, 8, 12, 18; 3: 1, 7, 14). 

iii) வதேனுதடய நகரத்தின் ஆவிக்குரிய 

நல்ோழ்ோனது நகர மூப்பரக்ள், கிறிஸ்துவின் 

அப்வபாஸ்தல(ருடன்)ரக்ளுடன் சுமூகமான 

உைவிதன தேளிப்படுத்துேதன் மூலம் 

பாதுகாக்கப்படுகிைது என நாம் கூறுகிவைாம். 

iv) அப்வபாஸ்தலரக்ள், நகர மூப்பரக்ள் மை்றும் 

அேரக்ள் சதபகளுக்கிதடவயயான உைோனது 

பிதா-குமாரன் ஆகிய இருேருக்குள்ளும் 

காணக்கூடிய இருவிதன தசயல்வபால பிரியமாக 

தசயலாை்ை வேண்டும் (அப் 20:36-38; Iதகாரி 4:14-15; 

2தகாரி 12:14; 1ததச 2:11). 

v) ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் குடியிருப்பில் தேே்வேைான 

விசுோச குடும்பங்கள் கிறிஸ்துவின் தேே்வேறு 

அப்வபாஸ்தலரக்ளுடன் ததாடரப்ிலிருக்கலாம் (1 

தகாரி 3:1ff; 3வயாோ 1:9-12) அப்வபாஸ்தலரக்ள் 

மை்றும் நகர மூப்பரக்ளிதடவயயான உைவு 

வதேனுதடய நகரத்தின் தசழிப்தப உறுதி தசய்யும். 

vi) வதேனுதடய நகரத்தின் மூப்பரக்ள் 

அப்வபாஸ்தலரக்ளுடன் ஒரு தநருங்கிய உைதேக் 

தகாண்டிருக்க வேண்டும் என்று நாம் உறுதியாக 
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நம்புகிவைாம். வதேனுதடய நகரத்தின் நல்ோழ்வு 

அே்விடத்தில் ோழும் தபாதுமக்களின்  நலனுக்காக 

பயனளிக்கும் ேதகயில் (ஆசீரே்ாதமாக) இருக்கும்.  

வதேனுதடய நகரம் விருத்தியாகும்வபாது 

தபாதுமக்கள் பலன்கதள அனுபவிக்கின்ைனர.் 

அப்வபாஸ்தலரக்ளுக்கும், மூப்பரக்ளுக்கும் 

இதடயிலான உைவு முறியும் வபாது அந்த 

எல்தலக்குட்பட்ட ஜீேனுள்ள வதேனுதடய 

நகரத்தின் அழிவிை்கு ேழிேகுத்து தபாதுமக்களும் 

துரப்ாக்கியமதடேர.் 

7. ஒப்புரவு (நல்லிணக்கம்) மற்றும் ஒழுக்கம்  

7.1. வதேன் தம்முதடய பிள்தளகளுக்கு 

ோரத்்தததயயும், ஒப்புரோகுதலின் 

ஊழியத்ததயும் தகாடுத்துள்ளார.் எல்லா 

சிருஷ்டிகளுக்கும் சரியான உரிதமயாளரான நம் 

பிதாோகிய வதேனிடத்தில் இவயசு கிறிஸ்துவின் 

மூலம் அதனத்து சிருஷ்டிகளும் 

ஒப்புரோகவேண்டுதமன்று கிறிஸ்துவின் 

தூதுேரக்ளாக நாம் இரந்து தசயல்படுகிவைாம்.  

7.2. வதேனுதடய குடும்பத்தில் பரிசுத்தம், வதேபக்தி 

மை்றும் ஒழுக்கமான ஆவிக்குரிய ோழ்க்தகதய 

உறுதி தசய்யும் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக 

ஒழுக்கம் இருக்கிைது.  

7.3. ஒழுக்கம், திருத்தம், மை்றும் சிட்தச ஆகியதே 

நம்தம வதேனுதடய பிள்தளகளாக 

முதிரச்ச்ியதடயச ் தசய்ேதை்கான நதடமுதைப் 

பயிை்சியின் அங்கமாகும் (நீதி 3:11-12). பிதாவின் 

ஒவரவபைான குமாரனாகிய கரத்்தராகிய இவயசு 

கிறிஸ்து பாேமில்லாதிருந்தும், நம்முதடய 

பாேங்களுக்காக பாடுபடுத்தப்பட்டு, அடிக்கப்பட்டு, 
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துன்புறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டு, ஒடுக்கப்பட்டு, 

துக்கப்படுத்தப்பட்டார ்(ஏசாயா 53:4-5). 

7.4. பாேம் மை்றும் குதைகளை்ை தூய்தமயான 

வதேனுதடய பரிபூரண குமாரன் தண்டிக்கப்பட 

வேண்டிய அேசியவமயில்தல. என்ைாலும் தம்தமப் 

பின்பை்றுகிை நாம் வதேனுக்குள் 

முதிரச்ச்ியதடேதை்காக ஒரு உதாரணமான 

விளங்கினார.் அேரப்ட்ட பாடுகளினாவல 

கீழ்ப்படிததலக் கை்றுக் தகாண்டு பிதாவிை்குத் 

தம்தம பக்தியுள்ளேராகக் காண்பித்தார.் அேர ்

பட்ட பாடுகளினால் துயரத்தத அனுபவித்தும் 

தம்முதடய பிதாவின் சித்தத்தத நிதைவேை்ை 

மறுக்கவில்தல (பிலி 2:8; எபி 5:7, 12:2). 

7.5. வீழ்சச்ியின் காரணமாக மனிதனில் 

இயல்பாகவே அதமந்த மாம்ச சுபாேத்தின் 

காரணவம ஒழுக்கத்தத அேசியமாக்கி நாம் 

வதேனுதடய ததய்வீக சுபாேத்திை்குக் கீழ்படிய 

உதவுகிைது (எவப 4:22-23). 

7.6. வதேன் நம்தம அேருதடய புத்திரராகக் 

கருதுேதால் ஒழுக்கத்திை்கான சிட்தசகதளச ்

சகித்து ஏை்றுக் தகாள்ளவும் வதே ோரத்்ததகளால் 

அறிவுறுத்தப்படுகிவைாம் (எபி 12:5-11). 

7.7. உலகப் பிரகாரமாக எந்த ஒரு தந்ததயும் 

தன்னுதடய மகனிடம் கீழ்ப்படிததல உருோக்கக் 

கண்டித்து, திருத்திப் பயிை்றுவிக்க வேண்டும். ஒரு 

தந்தத மகதனச ் சரிதசய்து திருத்தத் தேறுேவதா 

அல்லது மகன் திருத்தத்தத ஏை்க மறுப்பவதா 

அேதனச ் சட்ட விவராதமானேனாக (அ) 

முதைவகடானேனாக மாை்றுகிைது (எபி 12:5-11). 

7.8. ஒழுக்கத்ததப் தபறுேதை்கான தசயல்முதை 

கடுதமயானதாகவும் வேததனயானதாகவும் 

வதான்றினாலும் அதனால் 

பயிை்றுவிக்கப்பட்டேரக்ளுக்கு 
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சமாதானத்திை்வகதுோன நீதியின் கனிதயத் 

தருகிைது (எபி 12:5-11). 

7.9. விசுோசக் குடும்பத்தில் ஒழுக்கத்தின் நிரே்ாகம் 

 

7.9.1. ஆவிக்குரிய முதிரச்ியதடந்தேரக்ளால் 

ஆவிக்குரிய அன்பு மை்றும் சாந்த குணத்தின் 

அடிப்பதடயில் ஒழுக்கம் கண்டிப்பாக அளிக்கப்பட 

வேண்டும். ஒழுக்கத்தின் அடிப்பதட வநாக்கம் (சில 

வநரங்களில் தண்டதனகளின் மூலம்) 

நல்நிதலக்கான மாை்ைத்தத உருோக்குேதாகும் 

(கலாத ்16:1; 1தகாரி 5:2; 2தகாரி 2:6-8; 1தீவமா 5:20). 

7.9.2. வேத முதையிலான ஒழுக்கம் மத் 18:15-20 ல் 

காட்டப்பட்டுள்ள கிறிஸ்துவின் 

ேழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பதடயிலானது. 

7.9.3. ஒரு சவகாதரர ் மை்தைாரு சவகாதரருக்கு 

விவராதமாக பாேம் தசய்யும்வபாது நாம் 

கதடபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்கச ் தசயல்முதை 

மூன்று படிகதள (அல்லது நிதலகதள) 

உள்ளடக்கியிருக்கிைது. 

 

a) பிரசச்தனதயத் தீரக்்கும் வநாக்கில் தேறு தசய்த 

சவகாதரதரத் தனிப்பட்ட முதையில் சந்தித்து 

ஒருேருக்தகாருேர ் சிக்கதலத் தீரத்்து தேறு 

தசய்தேதர சீரந்ிதலக்குக் தகாண்டு ேருதல்.  

b) தனிப்பட்ட முதையில் குை்ைோளிதயத் 

திருத்துேதை்கான முதல் முயை்சி வதால்வியானால், 

சாட்சியங்களின் முன்னிதலயில் தேறு 

தசய்தேதர சந்தித்து சீரந்ிதலக்குக் தகாண்டு 

ேருதல். 

c) முதல் இரண்டு முயை்சிகளும் வதால்விதயத் தழுவும் 

பட்சத்தில், விசுோச வீட்டுத் ததலேரக்ள்/சதப 

மூப்பரக்ளுக்கு பிரசச்தனதய ததரியப்படுத்தி 

இந்த விேகாரத்தில் இறுதித் தீரப்்தப 
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எட்டுேதை்காக தக்க நடேடிக்தககதள எடுக்க 

வேண்டும். 

 

7.9.4. சவகாதரரக்ளிதடவயயான பிரசச்தனகள் 

தேை்றிகரமாகத் தீரக்்கப்பட்டிருந்தாலும் தேறு 

தசய்த மை்றும் காயப்பட்ட சவகாதரரக்ளின் அல்லது 

சதபயின் நன்மதிப்தப முழுதமயாக மீட்டு 

எடுப்பதை்கான ஆவலாசதன மை்றும் 

தீரம்ானங்கதள முழுதமயாக நதடமுதைப்படுத்த 

ம ரவ ான விதிமுதைகள் முதிரந்்த மூப்பரின் 

ேழிநடத்துதலின்படி இருக்கலாம். இதில் ஊழிய 

பதவி அல்லது ஊழிய தபாறுப்புகளிலுள்ள 

சவகாதரரக்ளின் காரியங்களும் அடங்கும். 

7.9.5. ஒழுக்கச ் தசயல்முதையின் தபாருத்தமான 

ஆவலாசதன மை்றும்  நடேடிக்தககளில் 

ஆவிக்குரிய ேருத்தம், மனந்திரும்புதல், ஒப்புரவு, 

சீரத்ிருத்தம் மை்றும் மறுசீரதமப்பு ஆகியன 

அடங்கும். (லூக் 19:8, 2தகாரி 7:10). 

7.9.6. 7.9.3ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, சரியான 

ஒழுக்கச ் தசயல்முதைக்குப்பின் ஒரு மூத்த மூப்பர ்

மனந்திரும்பாதிருந்தால் முதன்தம அப்வபாஸ்தலர ்

அல்லது சம்பந்தப்பட்ட மூப்பரக்ளால் அதை்கான 

தீரவ்ுகதள ஏை்படுத்த வேண்டும் (6.5.2.1- vii-viii -ல் 

உள்ள குறிப்தபக் காணவும்).‘ 

 

7.10. நியாய ்தீரப்்பு, ஒப்புரவு மை்றும் மறுசீரதமப்பு 

ஆகியேை்றின் வநாக்கத்திை்காக எந்த ஒரு 

வமாதல்கள் ததாடரப்ான விஷயங்களும் 

(பிரசச்தனகளுக்கான ஒழுக்கச ் தசயல்முதைக்கு 

உலகபிரகாரமாக நீதிமன்ைத்திை்குச ் தசல்ல 

அேசியமின்றி) ஒருேரது விசுோச வீட்டாரின் 

எல்தலக்குள் தீரக்்கப்பட வேண்டும். 

எே்ோைாயினும், இது சம்பந்தப்பட்ட 

தரப்பினரிதடவய சமரசம் 
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ஏை்படுத்தப்பட்டிருப்பினும் சட்டத்தின் உரிய 

தசயல்முதைகளுக்கு இதடயூறு விதளவிக்கவோ 

முரண்படவோகூடாது. (மத் 8:16-17; Iதகாரி 6:1-8; 12:8-

10; எவப 4:3-6; I வபது 2:24). 

8. புனிதே ்ேடங்குகள் (Sacraments) 

கிறிஸ்துவினால் ஏை்படுத்தப்பட்ட இந்த புனிதச ்

சடங்குகள், திருசச்தபயிலும் திருசச்தபக்காகவும் 

குறிப்பிடத்தக்க பண்டிதககள் என நாம் 

நம்புகிவைாம். 

8.1. தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் 

8.1.1. இவயசு கிறிஸ்துதே தங்கள் ஆண்டேராகவும் 

தசாந்த இரட்சகராகவும் உணரவ்ுப்பூரே்மாக 

(எே்வித ேயது ததடயின்றி) ஏை்றுக் தகாண்டேரக்ள் 

தண்ணீரில் மூழ்கி (GK Baptizo) ஞானஸ்நானம் 

தபறுேது ஒரு புனிதமான திருமதைச ்சடங்கு என்று 

நாம் நம்புகிவைாம். 

8.1.2. தண்ணீர ் ஞானஸ்நானம் என்பது கிறிஸ்துவின் 

மரணம், அடக்கம் மை்றும் உயிரத்்ததழுதலில் 

நம்முதடய விசுோசம் மை்றும் அங்கீகாரத்தத 

அறிக்தகயிடுேதை்கான தேளிப்பதடயான 

சாட்சியாகும் (மத் 3:13-17; மாை்கு 16:16; அப் 8:37-38, 

19:1-5, 22:16; வராமர ் 6:3-9; தகாவலா 2:9-14; Iவபது 3:18-

22). நம்முதடய மாம்ச சுபாேத்தத விருத்தவசதனம் 

தசய்யும் அதடயாளமாக  ஞானஸ்நானம் 

இருக்கிைது (தகாவலா 2:9-14). 

8.2. கரத்்தருகடய பந்தி  

8.2.1. கரத்்தருதடய பந்தியாகிய புனிதச ் சடங்தக 

நம்புகிவைாம். அப்பம் பிட்குதல் மை்றும் திராட்ச ரசம் 
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பருகுதலில் பங்கு தபறுேதன் மூலம் சதபயானது 

கரத்்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் ததய்வீகத் 

தன்தமவயாடு ஐக்கியப்பட்டிருப்பதத 

அதடயாளமாக அறிவிக்கிைது. வமலும், இதன் மூலம் 

சதபயானது அேருதடய பாடு, மரணம் மை்றும் 

இரண்டாம் ேருதகதய (அேர ் ேரும்ேதரக்கும்) 

நிதனவு கூறுகிைது (வயாோ 14:3; 1தகாரி 10:14-21; 

11:23-30; அப் 1:11). 

8.2.2. இந்த பந்தி கிறிஸ்வினுதடய சரீரம் மை்றும் 

இரத்தத்தின் அதடயாளமாகும், வமலும் 

கிறிஸ்துவினுதடய நிதைோன ேளரச்ச்ியின் 

அளவுக்குத்தக்கதாக தம்முதடய சரீரமாகிய சதப 

ேளரச்ச்ிதபை கிறிஸ்து கிருதபதயப் 

பகிரந்்தளிக்கும் தகாண்டாட்டமாக 

அனுசைிக்கப்படுகிைது (மத் 26:26-28; Iதகாரி 10: 16-17; 

எவப 4:11-13). 

8.2.3. திருவிருந்து என்றும் அறியப்பட்டுள்ள 

கரத்்தருதடய பந்தி கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் 

அபூரே்மான ஐக்கியத்தத தேளிப்படுத்துகிைது. 

இே்ோறு சதபயாகிய அேருதடய சரீரத்வதாடுள்ள 

ஐக்கியம் மை்றும் ஒருதமப்பாட்தட அறிவிக்கிைது 

(Iதகாரி 11:29). 

8.2.4. கரத்்தருதடய பந்தியின் மூலமாக அேருதடய 

கிருதப காணப்படுகிைது. வமலும் கிறிஸ்துவின் 

சரீரத்தின் அங்கத்தினரக்ளாக இதில் பங்குதபறும் 

அதனேருக்கும் கிருதபயானது இலேசமாய் 

ேழங்கப்படுகிைது என நாம் நம்புகிவைாம் (Iதகாரி 

11:25-26). 

8.3. திருமணம் 

8.3.1. வேதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஆணுக்கும் 

(பாலினத்தின் அடிப்பதடயில் ஆண்) தபண்ணுக்கும் 

(பாலினத்தின்அடிப்பதடயில் தபண்) இதடவயயான 
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புனிதமான, உடன்படிக்தக மை்றும் இணக்கமான 

உைவு மை்றும் ஒருதார மணம் என்ை பரிசுத்த 

விோகத்தத ஒரு புனிதக் கட்டதளயாக நாம் 

நம்புகிவைாம் (ஆதி 2:22-24; மத் 19:4-6; மாை்கு 10:6-9; 

எவப 5:22-23). 

8.3.2. திருமணம் மை்றும் குடும்பம் ஆகியேை்றின் 

இலட்சியமும் ஒழுங்கும் வேதத்தின் அடிப்பதடயில் 

ேதரயறுக்கப்பட்டு நிரண்யிக்கப்பட்டதே என்று 

நாம் நம்புகிவைாம். எனவே எே்வித அரச 

சட்டங்களும், மதசச்ாரப்ை்ை நிறுேனங்களின் 

தகாள்தககதளயும்விட வேதத்தின் விதிமுதைகள் 

உயரந்்ததேகள் எனக் கருதுகிவைாம். இதை்கான 

இறுதிக் தகாள்தககதள நாம் தேத்திருக்கிவைாம். 

8.3.3. அதனத்து திருமணங்களுக்கான 

ேடிேதமப்தப வதேவன ேதரயறுக்கிைார ்என நாம் 

நம்புகிவைாம். ஒரு ஆணும் (பாலின அடிப்பதடயில்) 

ஒரு தபண்ணும் (பாலின அடிப்பதடயில்) 

ஒருேருக்தகாருேர ் தேளிப்படுத்தும் பரஸ்பர 

அன்பின் மூலம் திருமணம் ேதரயறுக்கப்படுகிைது. 

ஒரு கணேன் மை்றும் மதனவி இதடவயயான உைவு 

கிறிஸ்துவுக்கும் அேருதடய சதபக்கும் 

இதடவயயான அபூரே்மான ஐக்கியத்தத 

அதடயாளப்படுத்துகிைது (எவப 5:22-33; தகாவலா 18-

19). 

8.3.4. திருமணத்தின் வநாக்கம் வதேதன 

மகிதமப்படுத்துேதும், இனப்தபருக்கம், பை்று, 

நம்பகமான நட்பு மை்றும் த  ்வ பயத்வதாடு 

குழந்ததகதள ேளரப்்பதன் மூலம் பூமியில் 

அேருதடய ராஜ்யத்தத விரிவுபடுத்துேவதயாகும் 

(ஆதி 1:28; மல்கியா 2:14-15; எவப 6:1-4; தீத்து 2:1-5; எபி 

13:4). 

8.3.5. திருமணபந்தத்தில் கணேன் மதனவி இருேரும் 

சமமானேரக்ள். ஆனால் தசயல்பாட்டுரீதியில் 

தனித்துேமானேரக்ள் என நாம் நம்புகிவைாம். 
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திருமணத்தில் கணேன் மை்றும் மதனவியின் பங்கு 

என்ன என்பதத வேதம் ததளிோக விளக்கிக் 

கூறுகிைது. (எவப 5:22-25; தகாவலா 3:9). கிறிஸ்து 

சதபக்காக தம்தமத் தந்தது வபால கணேனும் 

தமது தசாந்த மதனவிதய வநசிக்க 

அதழக்கப்படுகிைாரக்ள். அவதவபால 

மதனவிகளும் தங்கள் தசாந்த புருஷதர 

கனம்பண்ணவும், அேரக்ளுக்குக் கீழ்படியவும் 

அதழக்கப்படுகிைாரக்ள். 

8.3.6. வமலும் வேதத்தின் அடிப்பதடயில் வதேனுதடய 

சாயதலயும் ரூபத்ததயும் எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் 

தேளிப்படுத்தும் உருேகமாக திருமணம் 

இருப்பதத நாம் நிதானிக்கிவைாம். இந்த ேழியில் 

கிறிஸ்துவின் வித்தானது திருமணத்தின் மூலம் 

மனித இனத்தில் பாதுகாக்கப்படுகிைது (ஆதி 3:15; 

வயாோ 7:42; வராமர ்1:3; கலாத் 3:16-17; 2தீவமா 2:8). 

8.3.7. 1 தகாரி 7 ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் பின்ேரும் 

ேசனங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திருமணத்தின் 

மீதான பவுலின் கண்வணாட்டத்தத நாம் பிரகடனம் 

தசய்கிவைாம். 

8.3.8. திருமண உைவில் இதணக்கப்பட்டுள்ள ஆணும் 

தபண்ணும் மட்டுவம பாலியல் உைவில் இதணேதத 

வதேன் அனுமதிக்கிைர.் அவதாடு திருமண 

உைவிை்கு தேளிவய எந்த ஒரு தேைான பாலியல் 

உைவும் வேதறாரு ஆண் அல்லது தபண்ணிடம் 

தகாண்டிருக்கக் கூடாததன்று கட்டதளயிடுகிைார ்

(1தகாரி 5). எந்ததோரு விதமான பாலியல் 

ஒழுக்கவகடுகளான, விபசச்ாரம், வேசித்தனம், 

ஓரினசவ்சரக்்தக, இருபால் தன்தம, விலங்வகாடு 

புணரத்ல், தநருங்கிய உைவினவராடு உடலுைவு, 

ஆபாசபடங்கள், சுயஇன்பம், ஒருேருதடய 

பாலினத்தத மாை்ை முயை்சித்தல், ஒருேருதடய 

பாலினத்தத ஏை்க மறுத்தல், குழந்ததகதள 

ேன்புணரவ்ு தசய்தல், பலதாரமணம். வபான்ைதே 
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பரிசுத்த வேதத்தில் பரிசுத்த ஆவியானேரால் 

உருோக்கப்பட்ட ததய்வீக ஒழுங்கிை்கு 

விவராதமானதேகளாகவும் அேை்தை 

எதிரப்்பதாகவும் உள்ளது (ஆதி 19:1-11; வலவி 18:6-30; 

வராமர ்1,2:1-3; I தகாரி 6:9-11; 1 தீவமா 1:8-10; யூதா 7). 

 

8.3.9. விோகரத்து மற்றும் மறுமணம் 

 

8.3.9.1. வதேன் விேகாரத்தத தேறுக்கிைார ் என்பதத 

நாம் உறுதிப்படுத்துகிவைாம் (உபா 22:13-19, 29; 

மல்கியா 2:16). விோகரத்ததத் தவிரப்்பதை்காக 

அதனத்து முயை்சிகளும் எடுக்கப்பட வேண்டும் (1 

தகாரி 7:10-11). 

8.3.9.2. திருமண முறிவு ஏை்பட்டால் திருமண 

ஐக்கியத்தத மீட்தடடுப்பதை்கான ஒவர 

வநாக்கத்துடன் கணேன் மதனவி இருேரும் 

பரஸ்பர சமரசத்தத முதன்தம நடேடிக்தகயாக 

ஏை்படுத்த வேண்டுதமன நாம் நம்புகிவைாம். 

8.3.9.3. விோகரத்து என்பது வேசித்தனத்தில் 

ஈடுபட்டால் மட்டுவம சட்டபூரே்மானது (மத் 19:9). 

8.3.9.4. விதளவுகளின் தாக்கத்தத முதையாக கருத்தில் 

தகாள்ளாமல் விோகரத்ததக் குறித்து சிந்திக்க 

கூடாது.  மனந்திரும்பிய பாவிகதள, 

திருமணங்கதள முறித்துக்தகாண்ட பாவிகதளக் 

கூட வதேன் மன்னிக்கிைார ்  என்று நாம் உறுதி 

தசய்கிவைாம். எே்ோைாயினும், விோகரத்தின் 

விதளவுகள் அதை்குப் தபாறுப்பானேரக்ளால் 

ஏை்கப்பட வேண்டும். 

8.3.9.5. திருமணத்ததக் குறித்தவேத கட்டுப்பாடுகதள 

மீறுபேரக்தள ஒழுங்குபடுத்துேதை்கும், 

மனந்திரும்புகிைேரக்தள இரக்கத்வதாடு 

மீட்தடடுப்பதை்கும், விோகரத்தின் காரணமாக 

காயப்பட்டேரக்ளுக்கு வதேனுதடய கிருதபதய 

உண்தமவயாடு எடுத்துதரக்கவும், அேரக்ள் 
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மனந்திரும்பி சீரத்பாருந்தவும் அப்பகுதியில் உள்ள 

சதப தபாறுப்வபை்கவேண்டும் என நாம் உறுதி 

தசய்கிவைாம். 

8.3.9.6. ோழ்க்தகத் துதணயின் நல்ோழ்தேக் 

தகடுக்கும் அல்லது சீரழிக்கும் எந்தவித 

துஷ்பிரவயாகங்களும் முதையாக   சீரத்சய்ய 

சரியான அதிகாரமுள்ளேரக்ளிடம் 

அனுப்பப்படவேண்டும்.  

9. ராஜ்யத்தின் பணப்பரிேரத்்தகன  

9.1. வதேனுதடய ராஜ்யத்தில் உள்ள அதனேருக்கும் 

பணப்பரிேரத்்ததன ததாடரப்ான கட்டதளகதள 

வேதம் ஏை்படுத்தியுள்ளது என்று நாம் நம்புகிவைாம். 

வதே ோரத்்ததக்குக் கீழ்படிேதன் மூலம் ஒரு 

விசுோசி ஆவி, ஆத்துமா சரீரத்தில் ததய்வீக 

பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு மை்றும் தசழிப்தப 

அனுபவிக்கலாம் (உபா 15:5-6, 8:18, 28:1-14, 3வயாோ 

2). 

9.2. ோனங்களுக்கும் பூமிக்கும் அதிபதியும், 

அேை்தை உண்டாக்கினேராய் வதேன் 

இருப்பதினால், அேரவ்மல் நம்பிக்தக 

தேத்திருக்கும் அதனேருக்கும் அேவர 

முழுதமயான ஆதாரமானேர ் என்று நாம் 

நம்புகிவைாம் (ஆதி 14:18-20; சங் 24:1; ஆகாய் 2:8; லூக் 

16:1-13). 

9.3. கிறிஸ்துவின் சதபயானது மை்ை சிருஷ்டிகதள 

வதேன் சாரப்ாக பாவித்து நடத்தும் உக்கிராண 

தபாறுப்தபப் தபை்றுள்ளது என்று நாம் 

நம்புகிவைாம். முதிரந்்த வதேப்பிள்தளகள் 

அேருதடய ஞானத்திை்கும், ோரத்்ததயின் 

ஆவலாசதனக்கும் உட்பட்டு வதேனுதடய 
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விருப்பத்திை்குக் கீழ்ப்படிந்து ோழ்கிைாரக்ள் 

(வராமர ்8:28-29; 2தகாரி 5:20; எபி 1:1-3). 

9.4. பதழய உடன்படிக்தக கிறிஸ்துவில் 

நிதைவேறியிருக்கிைததன்றும் புதிய 

உடன்படிக்தகயில் தசம்தமயாக ோழ்ேதை்குத் 

வததேயான தகாள்தளகதள அதிலிருந்து நாம் 

எடுத்துக் தகாள்ளலாம் என்கிவைாம் (மத் 5:17; வராம 

15:4; 1 தகாரி 10:6, 11; 2 தீவமா 3:16-17; எபி 7:4-10). 

9.4.1. சதபயில் சட்டபூரே்மாக முழு புதிய ஏை்பாடு 

அங்கீகரிக்கப்படுேதை்குமுன், ஆதி திருசச்தப 

பதழய ஏை்பாட்டின் முப்பத்ததான்பது 

அதிகாரபூரே் புத்தகங்களின் ேசன  அடிப்பதடயில் 

ோழ்ந்து ேந்தது (வராமர ்15:4, 2தீவமா 3:16-17). 

9.4.2. நியாயப்பிரமாணத்திை்கு முன்வப 

தகாடுப்பததப் பை்றிய நித்தியக் தகாள்தககள் 

உள்ளன (ஆதி 4:4, 14:20). இருப்பினும், புதிய 

உடன்படிக்தகயில் வதேனுதடய பிள்தளகள் 

எே்ோறு தங்கள் ோழ்தேக் கட்டதமக்க 

வேண்டுதமன்று நியாயபிரமாணம் கை்றுக் 

தகாடுக்கிைது. இந்த ேழியிவலவய வதேன் 

நீதிமான்களின் நதடகதள ஏை்படுத்துகிைார ் (சங் 

37:23). 

9.4.3. புதிய உடன்படிக்தகக்கான நதடமுதைகதள 

உருோக்க பதழய உடன்படிக்தகயின் 

தகாள்தககள் பயன்படுத்தப்படலாம் (மத் 23:23 1 

தகாரி 9:8-14). 

9.4.4. இதே நித்தியக் தகாள்தககள். தேறுமவன 

பதழய ஏை்பாட்டு உடன்படிக்தகயின் ஆலய 

ேழிபாட்டுச ் சடங்குகவளா, வமாவசயின் 

சட்டங்கவளா அல்ல (ஆதி 14; யாத ் 23:19, வலவி 27:30; 

எண் 18:12-13 உபா 4:22-23, 28; 18:4; 2 நாளா 31:5-6; மத் 

23:23, லூக் 11:42; 2 தகாரி 9:6-7). 

9.5. வதேனுதடய ராஜ்யத்தின் பணப்பைிவை ்் ரன 

என்பது முதை்பலன்கள், தசமபாகம் மை்றும் 
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காணிக்தககள் ஆகியேை்தை உள்ளடக்கியது என 

நாம் நம்புகிவைாம் (உபா 26:1-1; 2 நாளா 31:3-6; தநவக 

10:39, 12:44). 

 

9.5.1. தேமபாகம் 

 

a) நம் ேருமானத்தின் பத்து சதவீதம் வதேனுக்குச ்

தசாந்தமானது. எனவே தசமபாகம் தகாடுக்கப்பட 

வேண்டும் (வலவி 27:30; நீதி 3:9-10). 

b) கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் தங்கதள இதணத்து, 

ஊழியத்திை்கு அரப்்பணித்தேரக்ள் மை்றும் 

அதழக்கப்பட்டேரக்ளின் ஊதியத்திை்காகவே தசம 

பாகத்தின் முதன்தமயான வநாக்கம் என்று நாம் 

நம்புகிவைாம் (எண் 18: 21; 2 நாளா 31:4-5,10; தநவக 

13:10). 

c) சதபயின் ஆவிக்குரிய மை்றும் நிதி 

நிரே்ாகத்திை்குப் தபாறுப்பு ேகிப்பேரக்ள் 

சதபயின் மூப்பரக்ள்/ஊழியரக்ள் நன்கு 

கேனிக்கப்படுேதத உறுதிப்படுத்த வேண்டும் 

என்று நாம் அறிவுறுத்துகிவைாம் (2 நாளா  31:4-5; 1 

தீவமா 5:17). 

 

9.5.2. முதற்கனிகள்/முதற்பலன்கள் 

 

a) ஒரு ஆண்டில் கிதடக்கும் அதனத்து 

ேருமானத்திலும், முதலாேது பகுதி வதேனுக்குச ்

தசாந்தமானது என நாம் நம்புகிவைாம் (ஆதி 4:2-4; 

யாத ்22:29-30; 23:19, 34:26; எண் 18:12-13; நீதி 3:9-10; எவச 

44:30). முதை்பலன் என்பது ஐம்பத்திரண்டு ோரச ்

சுழை்சியில் குதைந்த பட்சம் ஒரு ோரத்தின் 

ேருமானம் என நாம் கணக்கிடுகிவைாம். 

b) முதை்பலனின் காணிக்தகயானது சதபயின் மூத்த 

மூப்பருக்கு அேரக்ளின் தனிப்பட்ட 

பயன்பாட்டிை்காகவும், அேரின் விருப்பப்படி 
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ஏதழகளுக்வகா அல்லது வததேயுள்வளாைக்ளின் 

பயன்பாட்டிை்வகா பகிரந்்தளிக்கப்பட வேண்டும் 

என்ை தகாள்தகதய நம்புகிவைாம் (வலவி 23:9-10; 

எண் 18:20-21, 31:41; உபா 18:1-5,8, 26:2-4, தநவக 10:35-39, 

12:44; எவச 44:30; 1 தகாரி 9:7-15). 

c) சதபயின் ஆவிக்குரிய மை்றும் நிதி 

நிரே்ாகத்திை்குப் தபாறுப்பு ேகிப்பேரக்ள் இந்த 

நிதிதய சதபயின் மூத்த மூப்பர ்

தபை்றுக்தகாள்ேதத உறுதிப்படுத்த நாம் 

அறிவுறுத்துகிவைாம். இந்த காணிக்தககளுக்கான 

ரசீது விபரங்கள் சட்டப்பூரே்மாகவும் 

தேளிப்பதடயாகவும் நடத்தப்பட வேண்டும் (2 

தகாரி 8:20-21). 

d) இந்த காணிக்தககதளப் தபறுபேரக்ள் அேை்தைப் 

பரிசுத்த காணிக்தககளாகப் தபைவும் அேை்தை 

ததய்ே பயத்வதாடும், தபாறுப்வபாடும் 

உபவயாகப்படுத்த அல்லது மை்ைேரக்்குப் 

பகிரந்்தளிக்க நாம் ஊக்குவிக்கிவைாம் (1 சாமு 2:29). 

9.5.3. காணிக்கககள்  

a) சதபயின் விவசஷ ் வததேகளுக்காகப் 

தபைப்படும் தபாதுோன  காணிக்தககள் 

இருப்பதத நாம் நம்புகிவைாம். எடுத்துக்காட்டாக, 

ஆலய கட்டுமானப் பணிக்வகா, அருட்பணி 

ஊழியங்களுக்வகா, ஏதழகளுக்வகா, சமூக மை்றும் 

மனிதாபிமான வததேகளுக்காக தபைப்படும் 

காணிக்தககள் இருக்கிைது. அேை்தை அந்தந்த 

வததேகளுக்வகை்ப பகிரந்்தளிக்க வேண்டும் (யாத் 

25; 1-9, 35:1-22, 36:1-7, 1 நாளா 29:1-9, அப் 11:27-30; 1 

தகாரி 16:1-:2, 2 தகாரி 8 மை்றும் 9 அதிகாரங்கள்). 

b) தன்னலமை்ை, கட்டதமப்பான மை்றும் ஒழுக்கமாக 

(காணிக்தககள்) தகாடுக்கக்கூடிய 

ோழ்க்தகமுதைதய ேளரத்்துக்தகாள்ள வேதம் 
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சதபக்குக் கை்பிக்கிைது (அப் 20:35, 1 தகாரி 16:1-2, 2 

தகாரி:8, 9). 

 

9.6.  (காணிக்தககள்) தகாடுப்பது எல்லாேை்றிை்கும் 

மூலதனமாகவும் ஆதாரமாகவும் உள்ள பிதாோகிய 

வதேதன முழுேதுமாக சாரந்்திருப்பததக் 

காட்டுகிைது (உபா 8:18). 

9.7.  புதிய உடன்படிக்தகப்படி (காணிக்தககள்) 

தகாடுப்பது தன்னாரே்மானதும், 

தகாண்டாடப்படுேதுமாகும். வமலும் இது 

சட்டப்பூரே்மானவதா கட்டாயமானவதா அல்ல (2 

தகாரி 9:7). 

9.8. (காணிக்தககள்) தகாடுப்பது வதேதனச ்

சாரந்்திருப்பததயும் வதேதன கனம் 

தசய்ேததயும் தேளிப்படுத்துகிைது (உபா 8.18; நீதி 

3:9-10). 

9.9. (காணிக்தககள்) தகாடுக்கும் ஒழுக்கம் 

வதேனுதடய ோரத்்ததக்குக் கீழ்ப்படியும் 

கலாசச்ாரத்தத ஊக்குவிக்கிைது (உபா 15:5,6; 28:1). 

9.10. (காணிக்தககள்) தகாடுக்கும் ஒழுக்கம் 

தபாருளாதச மீதான நாட்டத்திலிருந்து 

விசுோசிதய விடுவிக்கிைது (மத் 6:24; 1 தீவமா 6:10-

11). 

9.11. எல்லாவிதமான காணிக்தககளும் 

(முதை்கனிகள், தசமபாகம், காணிக்தக) 

பரிசுத்தமானதே, வமலும் அதே சூழ்சச்ிவயா 

வபராதசவயா இன்றி தேளிப்பதடயான மை்றும் 

தபாறுப்பான முதையில் நிரே்கிக்கப் பட வேண்டும் 

என நாம் நம்புகிவைாம் (2 தகாரி 8:20-21). சதபயின் 

நிதி ேருமானம் மை்றும் தசலவினங்கதள 

நிரே்கிப்பதில் கேனமான, துல்லியமான மை்றும் 

ஏை்றுக்தகாள்ளக் கூடிய ேழிமுதைகதளப் பின்பை்ை 

சதபக்குப் பரிந்துதரக்கிவைாம். 
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10. ோத்தான் மற்றும் சபய் நம்பிக்கக 

  

10.1. சாத்தானும் அேனுதடய தூதரக்ளும் 

பதடக்கப்பட்டேரக்ள் என்றும் அதேகள் 

உண்தமயில் இருப்பதாகவும் நாம் நம்புகிவைாம் 

(லூக் 10:17-20; வயாோ 8:42-44; 2 தகாரி 2:11; எவப 6:11, 

12; 2 வபது 2:4; தேளி 12:4). 

10.2. அதே வதேனுக்கும் அேருதடய 

வநாக்கங்களுக்கும் எதிராக திருசச்தப மை்றும் 

எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் எதிராக வேண்டுதமன்வை 

திட்டமிடப்பட்ட தீதமகளின் 

இயை்தகக்கப்பாை்பட்ட தேளிப்பாடாக 

இருக்கின்ைன (மத் 12:24-28; லூக் 7:21; அப் 19:12-19; 2 

தகாரி 4:4; எவப 3:10, 6:12; 2 ததச 2:9-10; தேளி 12:9-10). 

 

10.2.1. இவயசு கிறிஸ்து தனது சிைப்பான மரணம், 

உயிரத்்ததழுதல் மை்றும் பரவமறிச ் தசல்லுதல் 

மூலமாக சாத்தாதனயும் அேனுதடய 

தூதரக்தளயும் வதாை்கடித்தார ் இந்த தசயலின் 

மூலம் இவயசு மனிதகுலம் முழுேததயும் 

சாத்தானின் சக்தியிலிருந்தும், பாேத்திலிருந்தும் 

மரணத்திலிருந்தும் விடுவித்தார ் என்று நாம் 

நம்புகிவைாம் (1 தகாரி 15, எவப 1, 2; தகாவலா 2:10,15; 

(வயாோ 3:8, தேளி 12:11). 

ஒருேர ்இவயசுதேத் தங்கள் ஆண்டேராகவும், தசாந்த 

இரட்சகராகவும் ஏை்றுக் தகாள்ளும் தபாழுது அேர ்

சாத்தானின் ேல்லதமயிலிருந்து விடுபடும் 

பாக்கியத்தத அனுபவிக்க முடிகிைது. 

 

10.3. கிறிஸ்துவில் உள்ள எல்லாேை்தையும் நிதைவு 

தசய்யும் வபாது சகல தீதமகதளயும் வேவராடு 
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அழிக்கும் இறுதி முடிவுண்டு (மத் 25:41; தேளி 20:10-

15). 

10.4. “சாத்தானுதடய வேதலப்படி” அந்திக் 

கிறிஸ்துவின் ஆவி மை்றும் ேருதக சட்டத்திை்குப் 

புைம்பான மை்றும் அநீதிக்குரிய 

ரகசியமாயிருக்கிைது (2 ததச 2:7-9). 

 

10.4.1. அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆவி மறுப்பகேகள் 

 

- இவயசு கிறிஸ்து “மாம்சத்தில் ேருேது வபால” (I 

வயாோ 4:3; 2 வயாோ 1:7).  

- இவயசுவே கிறிஸ்து (1 வயாோ 2:18 24). 

- பிதா மை்றும் குமாரன் (1 வயாோ 2:22-23). 

 

10.4.2. அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆவி தனித்தனியாகவும், 

ஒன்றுபட்ட அதனேரிலும் தேளிப்படுகிைது (2 ததச 

2:3-9). 

11. ககடசி காலங்கள் 

• கதடசி நாட்களின் ஆரம்பம் தபந்தததகாஸ்தத 

நாளில் பரிசுத்த ஆவியின் ேருதகயுடன் 

ததாடங்கியது (வயாவேல் 2:28; அப் 2:17). இது 

கிறிஸ்துவின் சதபயின் அதிகாரப்பூரே்மான 

துேக்கத்ததயும் குறிக்கிைது (எபி 1:1-2). 

• கதடசி நாட்களின் நிதைவு பின்ேரும் 

காரியங்கதளக் குறிப்பதாக நாம் நம்புகிவைாம் 

(கதடசி காலங்களில் பலதரப்பட்ட நிகழ்வுகள் 

தேே்வேைான நிதலகளில் நடந்தாலும், அதே 

யாவும் கதடசி காலங்களின் முடிவில் இறுதி 

நிதலதய அதடயுதமன நாம் நம்புகிவைாம்). 
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11.1. தகாடிய காலங்கள் 

11.1.1. சதபயிலும், உலகத்திலும் தகாடிய காலங்கள் 

தபருகும் (2 தீவமா 3:1-5; 2 வபது 3:3). 

பின்ேருேனேை்ைால் மனிதனின் சுபாேம் 

ேதகப்படுத்தப்படும். 

• வதேதன தேறுப்பேரக்ள்; அநியாயம் தசய்பேரக்ள் 

ததய்ேபயமின்தம; தபால்லாங்கு தசய்தல்; 

அநீதியில் உண்தமதய மதைத்தல்; 

முட்டாள்தனமான மை்றும் இருண்ட இருதயம்; சுய 

இசத்சயுள்ளேரக்ள்; 

தபாருளாதசக்காரரக்ள்/பணப்பிரியரக்ள்; 

தை்புகழ்சச்ிக்காரரக்ள்; தபருதமயுள்ளேரக்ள்; 

வதேதன நிந்திப்பேரக்ள்; தபை்வைாருக்குக் 

கீழ்படியாதேரக்ள்; நன்றியறிவில்லாதேரக்ள்; 

பரிசுத்தமில்லாதேரக்ள்; அன்பில்லாதேரக்ள்; 

மன்னியாதேரக்ள்; அேதூறு பண்ணுகிைேரக்ள்; சுய 

கட்டுப்பாடை்ைேரக்ள்; மிருகத்தனமானேரக்ள்; 

நல்லதத தேறுப்பேரக்ள்; பதகயாளிகள்; 

துவராகிகள்; ததலக்கணம் பிடித்தேரக்ள்; 

கரே்முள்ளேரக்ள்; வதேதனவிட சிை்றின்பங்கதள 

வநசிப்பேரக்ள்; ஒருேதகயான ததய்ேபக்திதயக் 

தகாண்டிருந்தாலும் அதன் ேல்லதமதய மறுப்பது. 

விபசச்ாரம், வேசித்தனம், காமவிேகாரம், 

ஓரினசவ்சரக்்தக, வமாசமான உணரவ்ுகள்; தீய 

ஆதசகள்; அசுத்தம்; அருேருப்புகள்; தீயமனம்; 

வமாசமான மனப்பான்தம முதைவகடு; உருே 

ேழிபாடு; மாயமந்திரம்; தேறுப்பு; சண்தடகள்; 

வகாபத்தின் தேளிப்பாடு; சுயநலம்; கலேரம்; 

தபாைாதம; தகாதலகாரரக்ள்; குடிவபாதத; 

களியாட்டம்; மிரட்டி பணம் பறித்தல்; 

தகட்டோரத்்தத வபசுதல்; வகாபம்; ஊழல்; தீதம, 
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புைம்வபசுதல், கசப்பு, கூசச்ல், ஏளனம், ேம்பு 

வபசுதல், கரடுமுரடான வகலிப்வபசச்ுகள், 

முணுமுணுத்தல், முட்டாள்தனமான வபசச்ு; 

குதைகூறுதல்; வபராதச என்ை விக்கிரகாராததன; 

வபாலித்தனம், உடன்படிக்தகதய மீறுகிைேரக்ள்; 

சமரசமின்தம, இரக்கமை்ைேரக்ள்; ஆழ்ந்த 

தேறுப்பு; மை்றும் பல (வராமர ்1: 18-32; 1 தகாரி 6:9-12; 

10:8-10; கலாத் 5:19-21; எவப 4:19, 25-32, 5:3-5; தகாவலா 

3:-9; I ததச 4:3-7; 2 தீவமா 3:2-5; 1 வபதுரு 2:1; 2 வபது 3:3). 

 

11.1.2. சுை்றுசச்ூழல், காலநிதல, அரசியல், சமூகவியல் 

மை்றும் தபாருளாதார ரீதியாக வபரழிவு 

சம்பேங்கள் ஏை்படும் (தானி 12; மத் 24:7; மாை்கு 13:8; 

லூக் 21:11). 

11.2. உண்கம மற்றும் தபாய்கமயான ேகபயின் 

ஆரம்பம். 

11.2.1. அப்சபாஸ்தல ேகப (உண்கமயான ேகப) 

i) இறுதியான பிரிவு ஏை்படுமுன் கதடசி நாட்களில், 

வதே பிள்தளகளுக்கும் சாத்தானின் 

பிள்தளகளுக்கும் இதடவய தீவிரமான 

வபாராட்டங்கள் உண்டாகும். வகாதுதம-பதரக்ள், 

தசம்மறி ஆடுகள்-தேள்ளாடுகள், மை்றும் 

ஞானோன்கள் – துன்மாரக்்கரக்ள் என்னும் 

உேதமகளில் கூறியபடி இந்த வேறுபிரிப்பு 

உண்டாகும் (தானி 12:9-10; மத் 13:24-30, 36-43, 25:32-33). 

ii) பூமியின் குடிகதளல்லாம் கரத்்தருதடய ேழிகதள 

அறிந்து, வபாதிக்கப்பட்டிருக்க ேரும் (மீகா 4:1-3; ஏசா 

2:1-3) வதேனுதடய ஆளுதகயின் கீழ், இழந்து வபான 

யாவும் மீட்கப்படும். இே்வுலகத்தின் இராஜ்யங்கள், 

வதேனுதடய இராஜ்யத்திடம் இறுதியாக 

சரணதடயும் (தானி 2:34, 35; தேளி 11:15). 
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iii) கதடசி நாட்களின் முடிவில், மிகுந்த அதிகாரமும் 

ேல்லதமயும் தகாண்ட, முதிரச்ச்ியதடந்த, 

தேை்றியும் மகிதமயுமான, மாசை்ைதும் 

பிதழயை்ைதுமான ஒரு அப்வபாஸ்தல சதப 

உருோகும் (எவப 5:27; 4:11-16; தேளி 14). 

iv) ‘அப்வபாஸ்தல சதப’ என்று கூறும் வபாது பரிசுத்த 

வேதத்தில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியின் 

படியான உருோக்கப்ட்ட உண்தமயான 

திருசச்தபதயவய நாம் குறிப்பிடுகிவைாம் (காண்க. 

கட்டுதர 6 – சதப) 

v) இந்த சதபயின் மூலம் பூமியில் வதேன் தமது 

வநாக்கத்தத உருோக்கி நிதைவேை்றுோர.் 

vi) அத்திமரம் துளிரவ்ிடுேததப் பை்றிய 

உேதமயிலிருந்து, நாம் விசுோசிப்பது 

என்னதேனில், இந்த அத்திமரம் வதேனுதடய 

மக்களாகிய இஸ்ரவேல் என்னும் இந்த 

அப்வபாஸ்தல சதப துளிரவ்ிட்டு ேளரும் வபாது, 

வதேனுதடய இறுதி ேருதக 

சமீபமாயுள்ளததன்பததவய குறிக்கிைது (மத் 24:32; 

லூக் 21:29-31). 

vii) இராஜ்யத்தினுதடய இந்த சுவிவசஷம் 

பூவலாகதமங்குமுள்ள சகல வதசங்களுக்கும் 

சாட்சியாகப் பிரசங்கிக்கப்படும் (மத் 24:13,14; மாை் 

13:10). 

 

11.2.2. தபாய்யான (விசுோே துசராக) ேகப 

 

i) கதடசி கால அதடயாளங்களில் தபாய்யான 

திருசச்தப வதான்றுதல். வகட்டின் மகன் 

தேளிப்படுதல், அக்கிரம தசய்தககள் தபருகுதல் 

மை்றும் அவநகர ் இடைலதடதல் ஆகியதே 

உள்ளடங்கும் (2 தீவமா 3:1f1). துன்மாரக்்கமான 

கிரிதயகள் இந்த தபாய்யான திருசச்தபயில் 

தபருகியிருக்கும் (வராமர ்1:18-32). 
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ii) இந்த தபாய்யான திருசச்தபயிலும் பூமியிலும் 

சாத்தானின் கிரிதயகள் தபருகியிருப்பவதாடு, 

சாத்தானின் கூடாரமாக மாறிவிடும் (தேளி 18:2-3). 

iii) இக்கதடசி காலங்கள் வநாோ மை்றும் வலாத்தின் 

காலத்ததப் வபாலிருக்கும் (லூக் 17;26-30; 2 வபது 2:4-

22). 

iv) பூமியில் இவயசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் 

ேருதகக்கு முன்வனாடியாக இந்த அதடயாளங்கள் 

நடக்கும் (மத் 24:3; 2 ததச 2:1-3). 

11.3. இரண்டாம் ேருககயும் உயிரத்்ததழுதலும். 

11.3.1. பரவலாகத்திலுள்ள தம்முதடய 

பரிசுத்தோன்கவளாடு வமகங்களுடவன உண்டாகும் 

இவயசுவின் இரண்டாம் ேருதக, எல்வலாரும் 

காணக்கூடியதாகவும் தேளிப்பதடயானதாகவும், 

இே்வுலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உண்டாகும் (அப் 

1:11). 

11.3.2. ஆண்டேரின் ேருதகதயப் பை்றி யாேரும் 

காணும் ேண்ணம் தேளிப்பதடயாகவும் நிகழும் 

இரு முக்கியமான நிகழ்வுகதள வேதம் 

வபாதிக்கிைது.  தேளிப்பதடயாக (எல்வலாரும் 

காணக்கூடிய ேதகயில்) அேர ்பூமிக்கு ேரும் முன், 

தமது அபிவஷகிக்கப்பட்ட பரிசுத்தோன்களிடத்தில் 

மகிதமப்பட ேருோர.் அேர ் அேரக்ளுக்கு 

காண்பிக்கப்படும்முன், பரிசுத்தோன்களிடத்தில் 

காணப்படுோர.்  

i) முதல் ேருதக இவயசு கிறிஸ்து மனிதராக 

அேதாரதமடுத்து ேந்தததக் குறிக்கிைது (ஏசா 9: 6; 

மத் 1: 16,21, 27:17; லூக் 1:35, 2: 11,25-26). 

ii) இரண்டாேது ேருதக திரளான சாட்சிகளின் 

மத்தியிலும் சாட்சிகவளாடும் அேருதடய 

மகிதமயில் இருக்கும் (அப் 1:11; 1 ததச 4: 13-18). 
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11.3.3. ‘இைந்தேரக்ளின் உயிரத்்ததழுதல்’ என்ை 

ததாடக்கநிதல தகாள்தகதய நாம் நம்புகிவைாம் (1 

தகாரி 15: 12-21,42; 2 தீவமா 2:18; எபி 6: 1-3). 

11.3.4. இரண்டு உயிரத்்ததழுதல் சம்பேங்கள் 

உண்தடன்று நாம் நம்புகிவைாம்: 

 

i) சிலுதேயில் அதையப்பட்ட மூன்ைாம் நாளில் 

முதை்பலனான  உயிரத்்ததழுதல் நடந்தது, 

அேருதடய ஆவி மகிதமப்படுத்தப்பட்ட அேரது 

சரீரத்வதாடு சமரசம் தசய்யப்பட்டவதாடு, 

அேருதடய உயிரத்்ததழுதவலாடு பல நீதியுள்ள 

பரிசுத்தோன்கள் உயிரத்்ததழுந்தனர ் (மத் 27:52; 

எவப 4: 8; 1 வபது 3: 18-20).  

- முதல் உயிரத்்ததழுதல் மை்றும் பரவமறுதலில், அேர ்

பிசாதசயும் அேனுதடய ராஜ்யத்ததயும் 

தேளிப்பதடயாகக் (வீழ்த்திக்) காட்டினார;் அேர ்

மரணத்தின் ேல்லதம மை்றும் கூர,் வமலும் 

கல்லதை, மரணம் மை்றும் பாதாளத்தின் 

திைவுவகால்கதளயும் எடுத்துப் வபாட்டார.் அேர ்

சிதைப்பிடிக்கப்பட்டேரக்தள சிதைப்பிடித்தார ்

(அப் 2:31; வராமர ் 6: 5; 1 தகாரி 15: 20-23; எவப 4: 8-10; 

தகாவலா 2:15; தேளி 1:18). 

ii) நம்முதடய கரத்்தராகிய இரட்சகராகிய இவயசு 

கிறிஸ்துவின் இரண்டாேது ேருதகயுடன் இறுதி 

உயிரத்்ததழுதலுக்காக ஆேலுடன் 

காத்திருக்கிவைாம், இது மரணம் என்று 

அதழக்கப்படும் கதடசி எதிரிக்கு எதிரான 

தேை்றிகரமான தேை்றிதயக் குறிக்கிைது (1 தகாரி 

15:26). 

 

11.3.5. இவயசுவின் இரண்டாம் ேருதக மை்றும் 

இறுதியான உயிரத்்ததழுததல இரு ேதககளாகப் 

பிரிக்கலாம். 
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i) சரீரத்தில் மரித்த நீதிமான்களின் உயிரத்்ததழுதல் 

(தானி 12:2; வயாோ 5:25-29; அப் 24:15). 

பரிசுத்தோன்கள் எப்வபாதும் ஆண்டேருடவன கூட 

இருப்பாரக்ள், ஒருவபாதும் அேரிடத்திலிருந்து 

பிரிக்கப்படமாட்டாரக்ள் (1 ததச 4:17). 

ii) பாவிகளின் உயிரத்்ததழுதல் – அக்கிரமக்காரரக்ள் 

ஆக்கிதனத் தீரப்்தப அதடயும்படி உயிரத்்ததழுந்து 

நித்தியமாக அேரிடத்திலிருந்து 

பிரிக்கப்பட்டிருப்பாரக்ள் (தானி 12:2; வயாோ  5:28-29; 

தேளி 20:13-14). 

  

11.3.6. இவயசுவின் இரண்டாம் ேருதகயின் வபாது, 

கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தேரக்ள் முதலாேது 

உயிரத்்ததழுோரக்ள், பின்பு உயிவராடிருப்பேரக்ள் 

கரத்்தருக்கு எதிர ் தகாண்டு வபாக வமகங்கள் வமல் 

அேரக்வளாவட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் 

தகாள்ளப்படுோரக்ள் (1 ததச 4:16-17). 

ஆண்டேருதடய ேருதகயின் வபாது, 

உயிவராடிருப்பேரக்ள் தங்கள் சரீரங்களில் 

மாை்ைத்தத அதாேது அழியக்கூடிய சரீரத்திலிருந்து 

அழியாதமதயயும், சாவுக்வகதுோனத்திலிருந்து 

சாோதமதயயும் அனுபவிப்பாரக்ள் (1 தகாரி 15:54). 

இே்விதமாய் பரவலாகத்திலும் பூவலாகத்திலும், 

கிறிஸ்துவுடன் சகலத்ததயும் ஆளுதக தசய்வோம் 

(எவப 1:9-11; எபி 2:7-8). 

 

11.4. அந்திக்கிறிஸ்து 

     பிரிவு – 10 காண்க: - சாத்தானும், அேதனப் பை்றிய 

உபவதசங்களும் 
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11.5. கள்ளக்கிறிஸ்து 

11.5.1. கள்ளக்கிறிஸ்து எழும்புேது கதடசி காலத்தின் 

அதடயாளமாகும். (மத் 24:24; மாை்கு 13:22). 

11.5.2. கள்ளக்கிறிஸ்து தமய்யான கிறிஸ்துதே 

வபாலவே தன்தன காண்பித்து வமாசடி 

தசய்பேனாக இருக்கிைான். 

11.5.3. கள்ளக்கிறிஸ்துவின் அம்சமான ேலிதமயான 

வமாசடி, ததரிந்ததடுக்கப்பட்டேரக்தளயும் 

ஏமாை்றும் ேதகயில் மிக தபரியதாய், ஆயினும் 

தபாய்யான அதிசய அதடயாளங்கள் 

உள்ளதாயிருக்கும் (மத் 24:24; மாை்கு 13:22). 

12. மரணம் 

12.1. மரணமும் – பரதீசும் 

12.1.1. ஆவிக்குரிய மரணம் என்பது மனிதனுதடய 

ஆவி, வதேனுதடய ஆவியிலிருந்து 

பிரிக்கப்படுேதாகும். சரீர மரணம் என்பது, ஒரு 

மனிதனுதடய சரீரத்திலிருந்து, அேனுதடய 

ஆவிதய தை்காலிகமாக பிரிப்பதாகும். சரீர 

பிரகாரமான உயிரத்்ததழுதல் இவயசு கிறிஸ்துவின் 

இரண்டாம் ேருதகயின்வபாது நடக்கும் (1 ததச 4:16-

17). 

12.1.2. ஒரு விசுோசி மரிக்கும் தருோயில், அேரின் 

உடல் மண்ணுக்கும், ஆனால் ஆவியும் ஆத்துமாவும் 

பரவதசில் கரத்்தவராடு இருக்கும்படி தசல்கிைது. 

(லூக் 23:43). 

12.1.2.1.  பரதீசு என்பது மூன்ைாம் பரவலாகம், பரவலாக 

ராஜ்யம், பிதாவின்மடி, ஆபிரகாமின்மடி அல்லது 

சாட்சியின் வமகம் என விளக்கப்படுகிைது (லூக் 

16:22-23; வயாோ 1:18; 2 தகாரி 12:2-4). 
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12.1.2.2.  மீட்கப்பட்டேரக்ளின் ஆவிகளும் 

ஆத்துமாக்களும், மரணத்திை்கும் கதடசி 

உயிரத்்ததழுதலுக்கும் இதடவயயுள்ள காலத்தில் 

ேசிக்கக்கூடிய இடவம பரதீசு ஆகும். 

12.1.2.3.  மரணத்தின் மூலம் நமது சரீரத்திலிருந்து 

தேளிவயறி கரத்்தவராடு இருக்கப்வபாேதினால் 

மரணத்ததக் குறித்து விசுோசிக்கு எே்வித பயமும் 

இல்தல (1 தகாரி 15:55-57; 2 தகாரி 5:6-8; பிலிப் 1:22-25; 

எபி 2:14-15). 

12.2. மரணமும்-நரகமும்  

12.2.1. துன்மாரக்்கர ் மரிக்கும்வபாது, கதடசி 

நியாயத்தீரப்்பிை்கு முன் காத்திருப்பதை்காக 

பாதாளம் (அ) இதடநிதல இடத்திை்கு தசல்ேர.் (லூக் 

16:23). 

12.2.2. மரணமும் நரகமும் அக்கினி கடலாகிய 

நரகத்திை்குள் எறியப்படும் வபாது இறுதியான 

நியாயத்தீரப்்பு நதடதபறும் (தேளி 20:13-14). இது 

இரண்டாம் மரணம். சாத்தானும், அேனுதடய 

ததலதமத்துேத்திை்கு தங்கதள ஒப்புக் தகாடுத்த 

யாேரும் ேசிக்கக்கூடிய கதடசி இடவம அக்கினி 

கடல் என்று குறிப்பிடலாம். (தேளி 20:10). 

13. குடும்பம் 

13.1. வதவனுதடய சாயதலயும் அேருதடய 

ரூபத்ததயும் பூமியில் நிதலத்திருக்க தசய்யும் 

வதேனின் ேழிமுதையும் ேடிேதமப்புவம குடும்பம் 

ஆகும் (ஆதி 1:28; சங் 68:6; அப் 17:26).  

13.2. குடும்பம் கட்டாயமாக தனது இயல்தபயும், 

ோழ்வியல் முதைதயயும் பரவலாக 

பிதாவினிடத்திலிருந்து தபைவேண்டும் (எவப 3:14-15). 
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13.3. ஆபிரகாமின் வித்தாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் 

பூமியின் குடும்பங்கதளல்லாம் 

ஆசீரே்திக்கப்பட்டிருக்கிைது. வதேனுதடய 

வநாக்கங்கதள ததலமுதை ததலமுதையாக 

பரிமாை்ைம் தச ்ேதை்கு குடும்பம் 

காரணமாயிருக்கிைது (ஆதி 12:3, 18:18; அப் 3:25; 

கலாத ்3:8). 

13.4. குடும்பங்களில் அடங்கியுள்ள தகாள்தககளின் 

அடிப்பதடயில் ஒரு வதசம் ேதகப்படுத்தப்பட்டு 

ஆசீரே்திக்கப்படுகிைது (ஆதி 22:18; 26:4; 28:14; எண் 1-

2; சங் 22:27). 

13.5. வேதத்தின் அடிப்பதடயில், தனிக்குடும்பம் 

என்பது ஆதாம், ஏோள் மை்றும் அேரக்ளின் 

பிள்தளகள் என்ை முதையில் அதமக்கப்படுகிைது. 

இதில், அப்பா (பாலினத்தின்படி ஆண்) அம்மா 

(பாலினத்தின்படி தபண்) வமலும் ஒரு குழந்தத (அ) 

குழந்ததகள் என இருக்கின்ைனர ் (ஆதி 4-5:1ff; எண் 

26). 

13.6. பிள்தளகதள அன்பாக ேளரத்்து 

ஒழுக்கப்படுத்துதல் என்பது தபை்வைாருக்கு வதேன் 

தகாடுத்த கடதமயாகும். வமலும், தபை்வைாருக்கு 

கீழ்ப்படிேது பிள்தளகளின் நிபந்ததனயாகும் (நீதி 

22:6; எவப 6:1-4). 

13.7. ஒரு குடும்பத்தின் ததலயாய தபாறுப்பு 

தபை்வைாரக்தளவய சாரந்்துள்ளது. தபை்வைாரின் 

தபாறுப்பை்ை மை்றும் கடுதமயான மீைல்கள் 

காரணங்களின் அடிப்பதடயில் முதையான 

அதிகாரமுள்ளேரக்ள் பாதிக்கப்பட்ட பிள்தளகளின் 

பாதுகாப்பிை்காக தபாறுத்தமான 

நடேடிக்தககதள எடுப்பாரக்ள். (Taken from the 

Chicago statement of Bihlizal Application drawn up by lending 

Evangelical scholars). 
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14. பாலினமும்-பாலியலும் 

14.1. ஆண் மை்றும் தபண் 

பாலினங்களுக்கிதடவயயான வேறுபாட்தட வேதம் 

ததளிோக ேதரயறுக்கிைது. வதேனுதடய 

உருேதமப்பும், ஒை்றுதமயும் மனித குலத்தின் 

ோயிலாக ஆண் மை்றும் தபண் பாலினம் 

இரண்டிலும் தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் 

தேளிப்படுகிைது (ஆதி 1:26-27; 5:1-2). 

14.2. ஆண் தபண் இருேரும் வதேனால் 

பதடக்கப்பட்டேரக்ள் என்பதத நாம் 

உறுதிப்படுத்துகிவைாம். ஆகவே, இே்விருேரின் 

தசயல்பாடுகள் பதடப்பாளரால் 

தீரம்ானிக்கப்பட்டபடி வேறுபட்டிருந்தாலும் 

பாலினம், தகௌரேம், மதிப்பு, ஆகியேை்றின் 

சமத்துேத்தத அனுபவிக்கிவைாம்.. 

14.3. மனிதர ் பிைந்த இயை்தகயான உடல்நிதல, 

அேரக்ளின் பாலினம் உட்பட வதேனால் 

உருோக்கப்பட்டது. பாலினத்ததக் கண்டறிேதில் 

ஏை்படும் குழப்பம், எதிர ் பாலினத்தேரின் 

உதடகதள அணிதல், மை்றும் அவதாடு 

ததாடரப்ுதடய பாலின மாை்று அறுதே 

சிகிசத்சகள் என்பது ம வனின் அசல் 

ேடிேதமப்பில் இருந்து ேழிவிலகுதல் ஆகும் (உபா 

22:5; வராமர ்1:24-32; 1 தகாரி 6:13) (Taken from the Chicago 

statement of Bihlizal Application drawn up by lending 

Evangelical scholars). 

14.4. விதிவிலக்காக, பாலியல் ேளரச்ச்ிக் 

வகாளாறுகள் ததாடரப்ான அசாதாரண 

நிகழ்வுகதள எதிரத்காள்ளும்வபாது விவேகம், 

ஞானம், கூரந்்து ஆராயும் திைன் வபான்ைேை்தை 

உபவயாகப்படுத்த சதப மூப்பரக்ளுக்கு 

பரிந்துதரக்கிவைாம் (பிை்வசரக்்தக 3 ஐ காண்க). 
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அத்ததகய விதிவிலக்கான சந்தரப்்பங்களில் 

சூழ்நிதலக்வகை்ை தீரம்ானங்கள் எடுக்க அன்பும் 

இரக்கமும் சதபயின் மூப்பரக்ளுக்கு 

ேழிகாட்டுகிைது. 

14.5. வதே ோரத்்தததய அறிவிப்பதும், பாலியல் 

சிததவுகள் உட்பட அேரக்ளின் பாேங்களின் 

தை்காலிக மை்றும் நித்திய விதளவுகதளப் பை்றி 

மக்களுக்கு எசச்ரிப்பதும் அேரக்ள் மீதான 

அக்கதையுள்ள அன்பின் கிரிதய என நாம் 

நம்புகிவைாம். வதேனுதடய ோரத்்தத 

உண்தமயாயிருக்கிைது. வதேனுதடய 

பதடப்புகதள மாை்ைக்கூடிய பாலியல் சிததவுகள் 

மை்றும் ஒழுக்கக் வகடுகள் உள்ளிட்ட எந்ததோரு 

தசயதலயும் எந்ததோரு மனித அதிகாரமும் 

தசய்யக்கூடாது.  

 

14.6. பாலியல் சிகதவுகள்  

(Taken from the Chicago statement of Bihlizal Application drawn up 

by lending Evangelical scholars). 

14.6.1. கிறிஸ்துவின் மூலம் வதேகிருதபயானது 

ஆண்கதளயும் தபண்கதளயும் அேரக்ளின் 

தேைான பாலியல் அடிதமத்தனத்திலிருந்து 

(அேரக்ள் ஓரினசவ்சரக்்தகயாகவோ ஈரினச ்

வசரக்்தகயாகவோ இருந்தாலும்) விடுததலயாக்கும் 

என நாம் நம்புகிவைாம். அத்ததகய நபரக்தள 

அப்பழக்கத்திலிருந்து மீட்டு வதேதன 

மகிதமப்படுத்தும் ோழ்க்தக ோழ தேக்க சதப 

தபாறுப்வபை்க வேண்டும். 

14.6.2. பாலியல் மை்றும் பிை பாேங்களின் 

அடிதமத்தனத்தில் இருக்கும் அதனத்து 

மக்கதளயும் வதேன் வநசிக்கிைார ் என்று நாம் 

நம்புகிவைாம். பாேத்திை்கான அதனத்து 

வசாததனகளும் கிறிஸ்துவின் ேல்லதமயால் 
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அேருதடய கிருதபயின் மகிதமக்குத் தக்கதாக 

எதிரக்்கப்பட வேண்டும். 

14.6.3. பாலியல் துன்புறுத்தல்களால் பாதிக்கப்பட்டு 

காயப்பட்டேரக்ளிடம் வதே பிள்தளகள் தயதேயும், 

இரக்கத்ததயும், மன்னிப்தபயும் கதடபிடித்து 

வதேனுதடய கிருதபயின் ஊழியுத்தத 

நிதைவேை்ை வேண்டும்.  

15. மனிதாபிமான பிரேே்கனகள் 

15.1. சிருஷ்டிப்பின் பராமரிப்பு 

15.1.1 வதேன் நமது பூமியின் சிருஷ்டிகர.் அேர ் தமது 

பதடப்தப வநசிக்கிைார ்(ஆதி 1:1; சங் 24:1). 

15.1.2 கண்ணுக்குத் ததரியாத வதேனின் ததய்வீக 

குணங்கதள சிருஷ்டிப்பு/சிருஷ்டி 

தேளிப்படுத்துகிைது. ஆகவே நாம் சிருஷ்டிப்தப 

அல்ல வதேதன ததாழுதுதகாள்ளக் 

கட்டதளயிடப்படுகிவைாம் (வராமர ்1:20-25). 

15.1.3 சிருஷ்டிப்பின் நிதலயில் மனிதன் வதேனின் 

மகனாக அேருதடய சாயலிலும் ரூபத்திலும், 

பிதாவின் வநரத்்தியான உருமாதிரியாகவும் மை்ை 

எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் கிரீடமாகவும் 

பதடக்கப்பட்டுள்ளான். (ஆதி 1:26). 

15.1.4 இதன் பின்பு, மனிதன் தனது வீழ்சச்ியின் மூலம் 

பிதாவினிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு 

சிருஷ்டிகதளயும் அழிவின் அடிதமத்தனத்திை்குள் 

தள்ளி விட்டான் (வராமர ்8:19-23). 

15.1.5 வதே புத்திரரக்ளின் முதிரச்ச்ியின் 

அடிப்பதடயிவலவய பதடப்பின் மீட்பு 

காணப்படுகிைது. இதை்காகவே எல்லா 

சிருஷ்டிகளும் ஆேவலாடு எதிரப்ாரத்்து தவித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்ைன (வராமர ்8:19-23). 
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15.1.6 நம்முதடய பிதாோகிய வதேனுதடய 

பிள்தளகளாக, மை்ை எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் 

வமை்பாரத்ேயாளராக ஒப்பதடக்கப்பட்ட 

உக்கிராண தபாறுப்பு நமக்கு இருக்கிைது. இந்தக் 

கட்டதளயில் எல்லா சிருஷ்டிகளின் நல்ோழ்வும் 

நிதலப்புத் தன்தமயும் அடங்கும் (ஆதி 1:1; சங் 24:1; 

வராமர ்8:19-22; 1 தகாரி 10:26; 1 தீவமா 4:4). 

15.1.7 இரட்சிப்பிை்கான வதேத்திட்டத்தில், அேர ்

சிருஷ்டிகளின் நிதைோன மறுமலரச்ச்ிதயக் 

தகாண்டு ேந்து மீட்டுக் தகாள்ளுோர ்(தேளி 21:1,5). 

15.2. ேமூகப் தபாறுப்பு 

15.2.1. அதனேருக்குமான சமூக, தபாருளாதார மை்றும் 

அரசியல் நீதிதய நாம் நம்புகிவைாம். 

15.2.2. சதபயானது உலகில் வதேனின் 

தீரக்்கதரிசனக்குரல் என்று நாம் நம்புகிவைாம். 

15.2.3. அதனத்து மக்களின் சமூக நலனுக்கான நமது 

சமூகப் தபாறுப்தப நாம் ஒப்புக் தகாள்கிவைாம். 

இதில் பின்ேருபதே அடங்கும்: தனிநபர,் 

மக்களினங்கள், மை்றும் வதசங்களுக்கிதடவயயான 

இணக்கமான நல்லுைதே ேளரப்்பது, ேறுதமதய 

குதைத்து ஒழித்தல்; முதிவயார,் விததேகள் மை்றும் 

அநாததகளுக்கு நிோரணம் மை்றும் பராமரிப்பு; 

பல்வேறு வபாததப்பழக்கங்களுக்கு 

அடிதமயானேரக்ளுக்கு மறுோழ்ேளித்தல் 

ஆகியன (உபா:15:7-11; சங் 69:3; 146:7-9; ஏசா 1-17; எவர 

22:3 சக 7:9-10; மத் 7:12, 25:31-46; லூக் 10:30-37, 11:39-42; 

வராமர ்12:15-18). 

15.3. அரோங்கம் 

15.3.1. அரசாங்கம் வதேனால் நியமிக்கப்பட்டு 

அேருதடய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது (வராமர ்13:1-7). 
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15.3.2. வநரத்மயான நீதியுள்ள நிரே்ாகத்தின் 

தகாள்தககளும் நதடமுதைகளும் வேதத்தின் 

முழுதமயான மதிப்புகளின் அடிப்பதடயிலும் 

வதேனுதடய குணாதிசயத்தில் வேரூன்றிய 

தநறிகளின் ஆதாரத்திலும் ஆக்கப்படுகிைது 

(பிரசங்கி 12:13). 

15.3.3. அரசு நிரே்ாகம் அதன் குடிமக்களின் 

பாதுகாப்தபயும் நல்ோழ்தேயும் உறுதிதசய்யக் 

கடதமப்பட்டுள்ளது. இதனால் சுதந்திரம், நீதி, 

அதமதி ஆகிய வேத வகாட்பாடுகதளச ்

சீரக்ுதலக்கும் உள்நாட்டு மை்றும் தேளிநாட்டு 

அசச்ுறுத்தல்களுக்கு எதிராக மக்கதளப் 

பாதுகாக்கிைது (1 வபது 2:13-17).  

15.3.4. சக மனிதனுதடய சுகோழ்விை்கு 

அடிப்பதடயாயிருக்கும் மனிதனின் கடதம மை்றும் 

தபாறுப்புதடதம ஆகிய இரண்தடயும் ஏை்று நடக்க 

ஒே்தோரு மனிதரும் தங்களின் நன்னடத்தததய 

தசயல்படுத்த சுதந்திரமானேராயிருக்கிைார ்என்று 

நாம் நம்புகிவைாம் (வராமர ் 14:12; 1 தகாரி 6:1-20; 

கலாத ்6:15). 

15.4. அரசியல் மற்றும் மத துன்புறுத்தல்கள்  

15.4.1. வதசியம், இனம், மதம், தமாழி, சாதி, நிைம், 

பாலினம் அல்லது நம்பிக்தக ஆகியேை்றின் 

அடிப்பதடயில் எந்ததோரு நபவரா அல்லது 

குருவோ துன்புறுத்தப்படுதல், பாகுபாடு மை்றும் 

சிதையிலதடக்கப்படுதல் என்பது ஏை்றுக் தகாள்ள 

முடியாததும், வேத தகாள்தககதள மீறுேதுமாகும் 

(யாத ் 20:13; நீதி:16:16-17; மத் 5:21; வராமர ்13:8-10). 

15.4.2. உலகளாவிய அரசியல், மத துன்புறுத்தல்கள் 

மை்றும் தநருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் சதபயின் 

ததலயாய கடதம வதேனுக்கும் அேருதடய 

ோரத்்ததகளுக்கும் (இே்வுலக அரசாங்க 
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நிரே்ாகத்ததக் காட்டிலும்) கீழ்படிேவதயாகும். 

எங்தகல்லாம் எப்வபாததல்லாம் சமூக-அரசியல் 

ஆதணகள், சட்டங்கள், தத்துேங்கள் மை்றும் 

சித்தாந்தங்கள் வதேன் மை்றும் அேருதடய 

ோரத்்ததக்கு முரண்பட்டு அேை்தை மீறும்வபாது, 

வதே ோரத்்ததக்கு முன்னுரிதம தகாடுத்து 

கீழ்ப்படியவேண்டும் (அப் 4:19,5:29). 

15.4.3. நீதியின் காரணமாக ஒடுக்கப்பட்டேரக்ளும் 

துன்புறுத்தப்பட்டேரக்ளும் கிறிஸ்துவின் 

பாடுகளில் பங்தகடுக்க பாக்கியமதடந்ததாக 

கட்டாயமாக சந்வதாஷப்பட வேண்டும். வமலும் 

இேரக்தள தஜபத்திலும் மை்ை நதடமுதை (பண) 

ேழிகளிலும் ஆதரிக்க வேண்டும் (மத் 5:10-12; 

வயாோ 15:18-21; எபி 13:1-3). 

 

16. ஒழுக்கமும் அறதநறியும்  

 

பல ஒழுக்க மை்றும் அைதநறி தகாள்தகச ்

சிக்கல்களுக்கு மத்தியில் சூதாட்டம், 

வபாததப்தபாருள், துஷ்பிரவயாகம் மை்றும் ஆபாசம் 

வபான்ை தீதமகளுக்கு பிரதியுத்தரமளிக்க 

திருசச்தப அதழக்கப்படுகிைது. இதே மனிதன் 

பாேத்தில் வீழ்சச்ியதடந்த தன்தம மை்றும் 

பின்ோங்குததலக் குறிக்கின்ைன. சமூகம் தனது 

அைதநறி தகாள்தககதள இழந்து 

பின்ோங்கியிருப்பதனால், அவநக சமூக தீங்கான 

ஒழுக்கம் சாரந்்த தாரம்ீகப் பண்புகளுக்கும் 

தசயல்களுக்கும் இடமளித்திருக்கிைது. இத்ததகய 

பிரசச்தனகதள மனிதனின் இயலாதம என்று 

தவிரப்்பது சரியான உத்தோதமாயிருக்காது. 

இசச்ிந்ததன உலகளாவிய தாரம்ீகப் 

பிரசச்தனகளின் மீதான அலட்சியத்ததக் 

காட்டுேவதாடு மக்கதள விபரீதமான துன்மாரக்்க 

ோழ்க்தக முதைக்கு அதழத்துச ் தசல்கிைது. எந்த 
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ேதகயான வபாததப் பழக்கத்தின் 

அடிதமத்தனமும் வதேனுதடய ோரத்்தத மை்றும் 

ஆவியானேருதடய ேல்லதமக்குக் கீழ்படிேதன் 

மூலம் வமை்தகாள்ளப்பட முடியும். 

16.1. சூதாட்டம் 

16.1.1. வதேவன வததேகதள சந்திப்பேர ் என்று 

சாரந்்திருப்பததத ் தவிரத்்து, ஒருேர ் விதரோகவும் 

சுலபமாகவும் ேசதியுள்ளேராக மாைவோ (அ) 

தபாருளாதார ரீதியாக பயனதடயமவா சூதாட்டம் 

அல்லது சூது வபான்ை ோய்ப்புகளுள்ள 

விதளயாட்டுகள் மூலம் முயை்சி தசய்ேது 

வதேனுக்கு விவராதமான உலக சுபாேம் என்று நாம் 

நம்புகிவைாம் (நீதி 13:1; 23:5; பிரசங்கி 15:10). 

16.1.2. சூதாட்டத்தத வேதம் கண்டிக்கவில்தல மாைாக 

பணஆதசயிலிருந்து விலகிவயாடும்படி நம்தம 

எசச்ரிக்கிைது (1 தீவமா 6:10; எபி 13:5). 

16.2. சபாகதப் தபாருள் பயன்படுத்தல் 

16.2.1 வபாததப் பழக்கம் என்பது அதிகப்படியாக மது, 

வபாதத மருந்துகள் மை்றும் பிை வபாதத 

ேஸ்துக்கதளப் பயன்படுத்துதல் மை்றும் அதை்கு 

அடிதமயாதலாகும். இது உடலுக்கு தீங்கு 

விதளவிக்குமளவிை்கு நஞ்சாக மாறும் 

நிதானமின்தம மை்றும் சுயகட்டுபாடை்ை நிதலக்கு 

மனிததனக் தகாண்டு தசல்கிைது. (நீதி 20:1; ஏசா 

5:11; 1தகாரி 5:11; கலாத ்5:21; எவப 5:18). 

16.2.2 வபாததப்தபாருளின் நசச்ுத்தன்தம மனதின் 

எசச்ரிக்தக நிதல மை்றும் பழக்கேழக்கத்திலும் 

மாை்ைத்தத ஏை்படுத்துேவதாடு நிதானித்து 

முடிதேடுக்கும் திைன் மை்றும் ஒழுக்கத்தத 

பாதிக்கிைது (ஆதி 9:21; 19:32-33; நீதி 31:4-5). 



 
 

91 
 

வபாததப்தபாருட்கதள ததாடரச்ச்ியாகப் 

பயன்படுத்துேது மனிதன் தன்தன சமாளிக்க 

முடியாதபடி கட்டுப்பாடை்று அடிதமயாகும் 

நிதலக்குத் தள்ளுகிைது. 

16.2.3 வபாதத ேஸ்துக்கதள உபவயாகிப்பது பரிசுத்த 

ஆவியின் ஆலயமாகிய உடதலத் 

தீட்டுப்படுத்துகிைது (1 தகாரி 6:19-20), வமலும் இது 

எதிரம்தையான விதளவுகதள ஏை்படுத்தி 

உடல்நலத்திை்கு வகடுண்டாக்குகிைது. 

 

16.3. ஆபாேங்கள் 

16.3.1. ஆபாசம் என்பது எந்த ஒரு ஒலி ஒளிக் காட்சி 

மை்றும் ஊடகம் ேழிவய தேளிப்பதடயான 

சிை்றின்ப நடத்தததய அல்லது நிரே்ாணத்ததச ்

சித்தரிப்பதாகும். இது பாலியல் ஊக்கத்தத 

ஏை்படுத்துேவதாடு ஒருேதர இசத்சக்குள் 

இழுக்கும் (சங் 101:3; வராமர ் 13: 13-14; 2வபது 2:7-8; 1 

வயாோ 2:16). 

16.3.2. ஆபாசத்தின் உள்ளாரத்்த தாக்கம் ஒருேரின் 

ஆத்துமாதேத் துன்புறுத்தி காயப்படுத்துகிைது (2 

வபதுரு 2:7-8). 

16.3.3. திருமண உடன்படிக்தகயின் மூலம் இல்லை 

இன்பத்தத அனுபவிக்க வதேனால் 

ேடிேதமக்கப்பட்ட உடன்படிக்தகயின் 

புனிதத்ததயும், தூய்தமதயயும் ஆபாசப்படங்கள் 

மீறுகிைது. இது பாலியல் ததாடரப்ான அைதநறி 

தகாள்தககதள குதைத்து மதிப்பிடும் ஒரு வநரடி 

முயை்சி என்று நாம் நம்புகிவைாம். 

16.3.4. பாலியல் அட்டூழியங்கள் அல்லது 

ேை்புறுத்தல்களான விபசச்ாரம் மை்றும் பாலியல் 

குை்ைங்களுக்கு ஆபாசப் படங்கள் ேழிச ்

தசய்கின்ைன. இதனால் மக்கள் பிசாசின் 
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அடிதமத்தன ்திை்கும் ஆளாகின்ைனர ் (வயாபு 31:1, 

பிர 10:8, வராமர ் 13:13-14, எவப 4:27, யாக் 1:14-15, 1 

வயாோ 15:18).  

16.3.5. எல்லா ேதகயான தீதமகளிலும், காம 

இசத்சகளிலும், பாலியல் எண்ணங்களிலிருந்தும் 

விடுபட நாம் வதேனால் கட்டதளயிடப்படுகிவைாம்  

(மத் 5:28; 1 தகாரி 10:5-11; 1 ததச 5:22; 2 தீவமா 2:22; 1 

வயாோ 2:16). 

 

16.4. கருகணக் தகாகல 

16.4.1. கருதணக் தகாதல என்பது ேலி அல்லது 

வேததனதய முடிவுக்குக் தகாண்டு ேரும் 

வநாக்கத்திை்காக கருதண அடிப்பதடயில் மனித 

ோழ்க்தகதய முடிவுக்குக் தகாண்டு ேரும் தசயல் 

அல்லது தகாதல தசய்ேதாகும். 

16.4.2. திட்டமிட்டு தசய்தல் மை்றும் எதாரத்்தமாக 

தசய்தல் என்னும் இருேதக  கருதணக் தகாதலகள் 

உள்ளன. திட்டமிட்டு தசய்யப்படும் கருதணக் 

தகாதலதய நாம்  ஆதரிப்பதில்தல. அவத 

வநரத்தில் தபரியேரக்ளின் ஆவலாசதனவயாடு 

எதாரத்்தமாக தசய்யப்படும் (எ.கா. 

மருத்துேமதனயில் உயிருக்காக ேலிவயாடு 

வபாராடுபேரின் ஆதரவுகதள (ஆக்ஸிஜதன 

நிறுத்தி விடுதல்) முடங்குதல்) கருதணக் 

தகாதலக்கு இணங்குகிவைாம்.  ஒே்தோரு சூழலும் 

அதனதன் தசாந்த தர நிதலயின் அடிப்பதடயில் 

நிதானிக்கப்பட வேண்டும்.  

16.4.3. திட்டமிட்டு தசய்யப்படும் கருதணக் தகாதல 

ோழ்க்தகயின் புனிதத்தத மீறுேவதாடு 

வதேனுதடய இதையாண்தமதயயும் அேருதடய 

சுகமாக்கும் ேல்லதமதயயும் குதைத்து 

மதிப்பிடுகின்ைது. (உபா 30:20; வயாபு 33:4). 
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16.4.4. வதேவன ோழ்க்தகதய உருோக்கி உயிர ்

தகாடுப்பேர.் அேருதடய பிள்தளகளாகிய நமக்கு 

அே்வுயிதரப் பாதுகாக்கும் தபாறுப்பு உள்ளது. (ஆதி 

1:26-27; வயாபு 1:2, 10:8-13; சங் 139:16; எவர 1:4-5; எவப 

1:4). 

 

16.5. ஆள் கடத்தல் 

16.5.1. ஆள் கடத்தல் என்பது  தபாருளாதார 

ஆதாயத்திை்காக பயமுறுத்துதல், காயப்படுத்துதல், 

கடத்துதல், சூழ்சச்ி தசய்தல்,  வமாசடி தசய்தல் 

வபான்ை காரியங்கள் மூலம் மக்கதளப் 

பாதிப்பதாகும். 

16.5.2. ஆள் கடத்தல் வதே சாயலில் உள்ள மனிதனின் 

உள்ளாரந்்த மதிப்புகதள வியாபார வநாக்கத்தின் 

அடிப்பதடயில் குதைத்து ஒரு ேரத்்தகப் தபாருளாக 

மதிப்பிடுகிைது. 

16.5.3. ஆள் கடத்தல் வதேனுதடய ோரத்்தததயயும், 

மனிதனின் கவுரேத்ததயும் மீறுகிைது. இேை்தை 

தசய்பேரக்ளும் ஊக்குவிப்பேரக்ளும் 

நியாயந்தீரக்்கப்படுோரக்ள் (யாத ் 21:16, உபா 21:14, 

24:7, வயாபு 19:12). 

16.5.4. ஆள் கடத்தலின் தீதமகதள தேளிசச்த்திை்குக் 

தகாண்டு ேருேது சதபயின் தபாறுப்பாகும் 

(நீதிதமாழிகள் 31:8). 

16.6. கருக்ககலப்பு 

16.6.1. கருக்கதலப்பு என்பது கருவில் உள்ள குழந்தத 

உயிதர அழிப்பதாகும். 

16.6.2. மனித ோழ்வு கருத்தரிப்பிலிருந்வத 

ததாடங்குகிைது என்று நாம் நம்புகிவைாம். இதனால் 

கருக்கதலப்பு தசய்ேதை்கு எடுக்கப்படும் 
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எந்ததோரு முயை்சியும் சிருஷ்டிகரான 

வதேனுதடய இதையாண்தம அதிகாரத்தத 

அேமதிப்பவதாடு மனித ோழ்க்தகயின் 

புனிதத்ததயும் மீறுகிைது (வயாபு 3:4 வயாோ :9:1-3). 

 

16.7. மனித குசளானிங் 

16.7.1. மனித படிதயடுத்தல் (குவளானிங்) என்பது ஒரு 

மனிதரின் மரபணு ரீதியான ஒத்த வேதைாரு 

மனிததன உருோக்குேதாகும். 

16.7.2. மனித படிதயடுத்தல் (குவளானிங்) என்பது 

வதேனால் ேழங்கப்பட்ட இனப்தபருக்க 

தசயல்முதைக்கு முரண்பாடானது என நாம் 

நம்புகிவைாம். (வயாபு 10:8,13; சங் 100:3; 104;24, 139:13-

16). 

16.7.3. குவளானிங் (நகதலடுப்பது) பரம்பதரப் 

பண்புகளில் மாை்ைத்தத ஏை்படுத்துேவதாடு 

இயை்தகயான முதையில் தந்ததயாேததயும் 

குடும்ப ேம்சங்கதளயும் பாதித்து வதேன் நியமித்த 

குடும்ப அம்சங்கதள அேமதிக்கிைது. 

16.8. இனதேறி 

16.8.1. இனதேறி என்பது பயம் மை்றும் 

பாதுகாப்பின்தம ஆகியேை்ைால் தூண்டப்பட்ட, 

மை்தைாரு நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான தேறுப்பு 

அல்லது தேைான எண்ணம் ஆகும். 

16.8.2. எல்லா மனிதரக்ளும் வதேனின் சாயலிலும், 

வதாை்ைத்திலும் உருோக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

எந்ததோரு மனிதர ் வமலும் வதச, இன, மத, 

கலாசச்ார அல்லது நிைத்தின் அடிப்பதடயில் 

தாக்குதல் நடத்துேதத  ஏை்றுக்தகாள்ள முடியாது 

(ஆதி 1:26; அப் 10:28). 
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16.8.3. விருந்வதாம்பல், சமூகமாக இதணந்திருத்தல், 

அதன் சுை்றுப்புைங்களில் உள்ள 

தேளிநாட்டினருடன் சுவிவசஷத்ததப் பகிரந்்து 

தகாள்ளுதல் ஆகியேை்தை திருசச்தப தசய்ய 

வேண்டும். வமலும் இனதேறியால் 

பாதிக்கப்பட்டேரக்ளுக்குச ் சதப நீதி தசய்ய 

வேண்டும் (உபா 10:17-20; எவச 22:29-31; எவர 7:5-7; மத் 

25:35; லூக் 10:25-37; அப் 10:34; எபி 13:2; 1வபது 4:9-11). 
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பிற்சேரக்்கக 1 

நிசேயா விசுோேப் பிரமாணம் மற்றும் 

அப்சபாஸ்தல விசுோேப் பிரமாணம் 

விசுோசப் பிரமாணங்கள் மை்றும் அறிக்தககள்:   

ேரலாை்று திருசச்தபயில் நிகழ்ந்த ஏழு 

ஆவலாசதன சங்கத்தின் மூலம் தகாடுக்கப்பட்ட 

விசுோசப் பிரமாணங்கள் மை்றும் விசுோச 

அறிக்தககதள நாம் ஏை்றுக்தகாள்கிவைாம். 

முக்கியமாக, நிவசயா விசுோசப் பிரமாணம், 

அப்வபாஸ்தல விசுோசப் பிரமாணம் மை்றும் ஐந்து 

சீரத்ிருத்த ோக்கியங்கதள நதடமுதைப் 

படுத்துகிவைாம்.    

 

நிசேயா விசுோேப் பிரமாணம் 

• ோனத்ததயும் பூமிதயயும், காணப்படுகிைதும் 

காணப்படாததுமான எல்லாேை்தையும் 

பதடத்தேராயிருக்கிை சரே் ேல்லதமயுள்ள 

பிதாோகிய ஒவர வதேதன விசுோசிக்கிவைன். 

• ஒவர கரத்்தருமாய் வதேனுதடய ஒவர 

குமாரனுமாயிருக்கிை இவயசு கிறிஸ்துதேயும் 

விசுோசிக்கிவைன். அேர ் சகல உலகங்களும் 

உண்டாக்குேதை்கு முன்வன நம்முதடய 

பிதாவினாவல தஜநிபிக்கப்பட்டேர.் ததய்ேத்தில் 

ததய்ேமானேர.் வஜாதியில் வஜாதியானேர,் தமய் 

வதேனில் தமய் வதேனானேர,் 

உண்டாக்கப்படாமல் தஜநிப்பிக்கப்பட்டேர.் 

பிதாவோவட ஒவர தன்தமயுதடயேர ்சகலத்ததயும் 

உண்டாக்கினேர.் 

• மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு இரட்சிப்பு 

உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இைங்கி 

பரிசுத்த ஆவியானேராவல கன்னிமரியாளிடத்தில் 
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அேதரித்து மனிதனானார.் நமக்காகப் தபாந்தியு 

பிலாத்துவின் காலத்தில் சிலுதேயிலதையுண்டு 

பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார.் 

வேதாக்கியங்களின்படி மூன்ைாம் நாள் 

உயிரத்்ததழுந்தார.் பரமண்டலத்திை்வகறி பிதாவின் 

ேலது பாரிசத்தில் வீை்றிருக்கிைார.் 

உயிருள்வளாதரயும், மரித்வதாதரயும் 

நியாயந்தீரக்்க மகிதமவயாவட திரும்பி ேருோர.் 

அேருதடய ராஜ்யத்திை்கு முடிவில்தல. 

• கரத்்தருமாய், ஜீேதனக் தகாடுக்கிைேருமாய் 

பிதாவிலும் குமாரனிலும் நின்று புைப்டுகிைேருமாய் 

பிதாவோடும் குமாரவனாடும் கூடத்ததாழுது 

வதாத்தரிக்கப்படுகிைேருமாய் தீரக்்கதரிசிகள் 

மூலமாய் உதரத்தேருமாயிருக்கிை பரிசுத்த 

ஆவிதயயும் விசுோசிக்கிவைன். 

• ஒவர பரிசுத்த தபாதுோன கத்வதாலிக்க மை்றும் 

அப்வபாஸ்தல சதபதயயும் விசுோசிக்கிவைன். 

பாே மன்னிப்புக்தகன்று நியமிக்கப்பட்ட ஒவர 

ஞானஸ்நானத்தத அறிக்தகயிடுகின்வைன். 

மரித்வதார ் உயிரத்்ததழுதலும் மறுதமக்குரிய 

ஜீேனும் உண்டாகுதமன்று காத்திருக்கிவைன் 

ஆதமன். 

அப்சபாஸ்தலர் விசுோேப் பிரமாணம் 

• ோனத்ததயும் பூமிதயயும் பதடத்த சரே் 

ேல்லதமயுள்ள பிதாோகிய வதேதன 

விசுோசிக்கிவைன். 

• அேருதடய ஒவர குமாரனாகிய நம்முதடய நாதர ்

இவயசு கிறிஸ்துதேயும் விசுோசிக்கிவைன். 

• அேர ் பரிசுத்த ஆவியினாவல கன்னி 

மரியாளிடத்தில் உை்பவித்துப் பிைந்தார.் 
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• தபாந்தியு பிலாத்துன் காலத்தில் பாடுபட்டு 

சிலுதேயிலதையுண்டு, மரித்து அடக்கம் 

பண்ணப்பட்டு, பாதாளத்தில் இைங்கினார.் 

• மூன்ைாம் நாள் மரித்வதாரிடத்திலிருந்து 

எழுந்தருளினார.் 

• பரமண்டலத்துக்வகறி சரே் ேல்லேருதடய ேலது 

பாரிசத்தில் வீை்றிருக்கிைார.் 

• அே்விடத்திலிருந்து உயிருள்வளாதரயும் 

மரித்வதாதரயும் நியாயந்தீரக்்க ேருோர.் 

• பரிசுத்த ஆவிதயயும் விசுோசிக்கிவைன்.  

• தபாதுோயிருக்கிை பரிசுத்த சதபதயயும் 

பரிசுத்தோன்களுதடய ஐக்கியமும் பாே 

மன்னிப்பும், மரித்வதார ்உயிரத்்ததழுதலும், நித்திய 

ஜீேனும் உண்தடன்று விசுோசிக்கிவைன். ஆதமன். 

 

சீர்திருத்த ோக்கியங்கள் 

• Sola Fide - விசுோசத்தினால் மட்டும் 

• Sola Scriptura – வேத ேசனத்தினால் மூலமாக மட்டும் 

• Solus Christus - கிறிஸ்துவின் ேழியாக மட்டும் 

• Sola Gracia - கிருதபயினால் மட்டும் 

• Soli Deo Gloria - வதேனுக்கு மட்டுவம மகிதம 
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பிற்சேரக்்கக : 2 

ஐேகக ஊழியத்தின் முன்னுகரக்கான துகணக் 

குறிப்புகள்  

ஐேதக ஊழியத்தின் முன்னுதரயில் 

தேளிப்படுத்தப்பட்ட எங்கள் வபாததனகள் 

பின்ேரும் கருத்துக்களால் விளக்கப்படுகின்ைன 

(6.6.1 தய காணவும்).  

 

• கிறிஸ்து காட்டிக் தகாடுக்கப்பட்ட அன்று இரவு 

அப்பத்தத எடுத்து அததப்பிட்டு, இது 

உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிை என்னுதடய 

சரீரமாயிருக்கிைது என்று கூறிய அன்று இரவு, 

கிறிஸ்துவின் இந்த ேரங்கள் அதடயாளமாக 

தகாடுக்கப்பட்டதாக நாம் நம்புகிவைாம் (வயாோ 6:1; 

1 தகாரி 10:16-17; 11:23ff). 

• ஐயாயிரம் வபருக்கு பகிரந்்தளிக்கப்பட்ட உணவில் 

கிறிஸ்துவின் சரீரம் அதடயாளமாக காணப்பட்டது. 

ஆனால் கிறிஸ்துோகிய ோன அப்பம் ஐயாயிரம் 

வபரால் முழுேதுமாக உட்தகாள்ளப்படாமல் 

பன்னிதரண்டு கூதடகள் நிதைய மீதம் 

தேக்கப்பட்டது. இதில், கிறிஸ்துவே 

ோனத்திலிருந்து இைங்கி ேந்த அப்பம் என்று 

ததளிவுபடுத்துகிைார.் தனது பிதா தகாடுத்த 

எததயும் அேர ் இழக்கவில்தலதயன்றும் கதடசி 

நாளில் இதே அதனத்தும் மீண்டும் உயிவராடு 

எழுப்பப்படும் என்றும் கூறினார ் (வயாோ 6:35-38). 

அப்வபாஸ்தலர ் ஒன்ைாம் அதிகாரத்தில், இந்த 

ோக்கியமான “ஒன்றும் இழந்து 

வபாகப்படுேதில்தல” என்பது யூதாஸ் இழந்து 

வபான இடத்தில் மத்தியாஸ் அப்வபாஸ்தலராக 

நியமிக்கப்பட்டவபாது நிதைவேறியது. அதன் பிைவக 

பரிசுத்த ஆவியானேதரப் பற்றிய ோக்குறுதிகள் 
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புதிய ஏை்பாட்டுத் திருசச்தப பிைந்த 

தபந்வததகாஸ்வத அன்று அருளப்பட்டன. 

• எப்வபாததல்லாம் சதப ஒன்று கூடுகின்ைவதா 

அப்வபாததல்லாம் “நிதனவுகூரந்்து” அப்பம் 

பிட்குதலில் பங்குதபை அறிவுறுத்தப்படுகிைது. நாம் 

இதத சரீர ஐக்கியமாக குறிப்பிடுகிவைாம். அப்பம் 

பிட்குதலின் வபாதும் (இரத்தத்தத பருகும் வபாதும்) 

கிறிஸ்துவின் கிருதப ேரங்களில் (வமலும் 

அேருதடய ஜீேனில்) நாம் பங்கு தகாள்கிவைாம். 

இே்ேழியிவலவய நாம் கிறிஸ்துவின் ததய்வீகத் 

தன்தமயில் பங்வகை்கிவைாம் (2 வபதுரு 1:4). 

• தினமும் நமக்கான அப்பத்ததப் (மன்னாதே) 

பரத்திலிருந்து வகட்பதன் மூலம் வதேனுதடய 

கிருதபதயப் தபை்றுக்தகாள்ள 

அறிவுறுத்தப்படுகிவைாம் (யாத ்:16, மத்:6:9, வயாோ 6). 

இவயசுவின் வசாததனகளிலிருந்து வதேனுதடய 

ோரத்்ததவய பரவலாகத்திலிருந்து ேரும் மன்னா 

என அறிகிவைாம் (மத் 4:4, எபி 13:9-10), இே்வுணவு 

சுவிவசஷத்ததப் பிரசங்கிக்க ததய்வீக அதழப்பு 

தபை்று நியமிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டேரக்ளால் 

தகாண்டுேரப்படுகிைது (வராமர ் 10:8-15; எவப 4:11). 

இேரக்தளவய ஐேதக ஊழிய பிரதிநிதிகள் என்று 

நாம் குறிப்பிடுகின்வைாம். 

• பிரசங்கங்களின் மூலமாகவே கிருதபயானது 

முதன்தமயாக கிதடக்கப் தபறுகிைது (சங் 45:23; நீதி 

1:8-9; வயாோ 1:1, 14-17; லூக் 7:17-22; அப் 4:13, 20:32; 

வராமர ்(10). 
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பிற்சேரக்்கக: 3 

இருபால் தன்கம  

தேளிப்புை பிைப்புறுப்பு, பாலுறுப்புகள் மை்றும் 

குவராவமாவசாம்களில் ஏை்படும் பிைவிக் குதைபாடு 

உதடய தனிநபரக்ள் பாலுறுப்பு ேளரச்ச்ிக் 

குதைபாட்டு வநாயின் கீழ் 

ேதகப்படுத்தப்படுகின்ைனர.் இததக் குறிக்கும் 

தசாை்களான இருபால் தன்தம இழிோகக் 

கருதப்படுகிைது (Source: www.uptodate.com). 

 

பிைப்பின் வபாது சில பாலுறுப்பு ேளரச்ச்ிக் 

குதைபாடுகள் எந்தப் பாலினம் என்று ததளிோகக் 

கூை இயலாத ேதகயில் அதமந்திருக்கும். அத்தகு 

வதாை்ைங்கள் ததளிேை்ை பிைப்புறுப்பு என்று 

அதழக்கப்படுகிைது. 

 

இது தபாதுோக குழந்ததப் பருேத்திவலவய 

கண்டறியப்பட்டு காரணங்கதள ் தீரம்ானிக்க 

மருத்துேப் பரிவசாததனகள் தசய்யப்படுகின்ைன. 

சில சமயங்களில் இதே மரபணுக் 

குதைபாடாகவோ அல்லது பிை காரணங்களாகவோ 

இருக்கலாம். 

 

இத்ததகய குழந்ததகள், மரபியல் நிபுணரக்ள், 

குழந்ததகள் நல நாளமில்லாச ் சுரப்பி மருத்துேர ்

(எண்வடாகிதரனாலஜிஸ்ட்) உளவியல் நிபுணரக்ள், 

சிறுநீரக மருத்துேர ் மை்றும் அறுதே சிகிசத்ச 

நிபுணரக்ளால் பரிவசாதிக்கப்பட வேண்டும். 

 

இதில் கேதலக்குரிய பிரசச்தன என்னதேன்ைால், 

எந்த பாலினத்தில் குழந்தத ேளரக்்கப்பட 

வேண்டும் என்பது, பின்னர ் பாலின மறு சீரதமப்பு 
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அறுதேசிகிசத்ச மூலம் குழந்தத எந்த 

பாலினத்தில் ேளர வேண்டும் என்பததத் 

தீரம்ானித்தல் ஆகியதே பல்வேறு சமூக உளவியல் 

ஆவலாசதனகளுக்குப் பிைவக 

தீரம்ானிக்கப்படுகிைது. 

 

தபாதுோக பரிவசாததனகளுக்குப் பின்ஆண்வராதஜன் 

எனப்படும் ஆண்தமச ் சுரப்பு நீரும் ததளிேை்ை 

பிைப்புறுப்பும் முை்றிலுமாக இல்தலதயனில் 

அக்குழந்ததகள் தபண் குழந்ததகளாக 

ேளரக்்கப்பட வேண்டும். வமலும் ஒருேர ்

குவராவமாவசாம் ஆய்வுகள் அடிப்பதடயில் 46xx 

குவராவமாவசாம் மரபுசார ்ேடிேம் உதடயதேயாக 

இருந்து அண்ணீரகத்திசு மிதகேளரச்ச்ி (அட்ரீனல் 

தஹப்பரப்ிவளசியா) உதடயதேயாக இருப்பின் 

அேரக்ள் தபண் குழந்ததகளாக ேளரக்்கப்பட 

வேண்டும். 

46xx குவராவமாவசாம் தகாண்ட குழந்ததகள் ஆண் 

பிைப்புறுப்புடன் பிைப்பதே நிதைோன பாலின 

அதடயாளத்தத உறுதிப்படுத்தும் பிரசச்தனதயச ்

சந்திக்கிைாரக்ள். அேரக்தள ஆண் 

குழந்ததகளாகவே ேளரக்்க குடும்பத்தினர ்

ஊக்குவிக்கப்படுகின்ைனர.் 

(46xx – தபண் மரபணு 46xy-ஆண் மரபணு)  

 

பாலின மறுசீரதமப்பு அறுதே சிகிசத்ச என்பது 

அடுத்த கட்டமாகும். வமலும் இது குழந்தத ேளரந்்து 

பாலினத்ததத் தீரம்ானிக்கும் ஆவலாசதனகளில் 

பங்கு தபை்று, எந்தப்பாலினம் தபாருந்தும் என 

தீரம்ானிக்கும் ேதர தள்ளி தேக்கப்பட வேண்டும். 

இந்த குழந்தத ேளரக்்கப்பட்ட சூழ்நிதல மை்றும் 

குழந்ததயின் தனிப்பட்ட பண்புகதளப் தபாறுத்வத 

பாலினம் வதரந்்ததடுக்கும் முன்னுரிதம 

ேழங்கப்படுகிைது. 
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அதன்பின் அவத பாலினத்தத நிதலயாக தேத்திருக்க 

ததாடரச்ச்ியாக ஹாரவ்மான்கள் 

தசலுத்தப்படுேதன் விதளோக பாலியல் 

வதரந்்ததடுப்பு ஊக்குவிக்கப்படுகிைது. 

 

இேரக்ளுக்கு ஒருவேதள ஆண் பாலுறுப்பு இருக்கலாம் 

ஆனால் அதே ேயிை்றினுள் இருக்கும். இது 

அசாதாரணமானது. இதே பின்னாளில் புை்று 

வநாய்க் கட்டியாக மாை ோய்ப்பிருப்பதால் அதே 

உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும். 

 

இத்ததகயேரக்ள் மலட்டுத்தன்தமயுள்ளேரக்ள். 

அறுதே சிகிசத்சக்குப் பின்னும் ேளரிளம் 

பருேத்தத அதடயும் ேதர மாை்ைங்கதளச ்

சந்திக்கும் தபாருட்டு ததாடரச்ச்ியான பாலியல்-

மவனாதத்துே சிகிசத்சகளுக்கான ஆவலாதனகள் 

ததாடரச்ச்ியாக ேழங்கப்பட வேண்டும். 
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அருஞ்தோற் தபாருள் 

 

அப்சபாஸ்தலம் (Apostolic)  

அப்வபாஸ்தல ேதரயதையின் 

அடிப்பதடயானது வதேனால் நியமிக்கப்பட்டு 

கட்டதளயிடப்பட்டு அனுப்பப்படுதல் என்பதாகும். 

அப்வபாஸ்தலமானது வதேனுக்குள் ஐக்கியமாக்கிக் 

தகாண்ட நிதல மை்றும் ஒழுங்தகக் குறிக்கிைது. 

இதை்கும் வமலாக அப்வபாஸ்தலம் எனப்பட்ட 

கிறிஸ்துவின் கிருதப அஸ்திோரமானதும் 

ஆளுதக தசய்யக்கூடிய உண்தமதய 

காண்பிக்கிைது.  வேதத்தின் அடிப்பதடயில் 

அப்வபாஸ்தலமானது வேதத்தில் உள்ள 

சிருஷ்டிகளுக்காக வதேனால் அருளப்பட்ட சரியான 

ஆளுதக தசய்யக்கூடியதாயிருக்கிைது. 

 

கத்சதாலிக்கம் (Catholic) 

கிவரக்க தமாழியிலிருந்து தபைப்பட்ட 

கத்வதாலிக் (Catholic)  என்ை ோரத்்தத உலகளாவிய 

(Universal) என்று தபாருள்படும் கத்வதாலிக்வகாஸ் 

(Katholikos) என்று அரத்்தமாகிைது. சதபயின் ஆரம்ப 

காலகட்டத்தில் பல வராமானியக் குடிமக்கள் 

இவயசுகிறிஸ்துவின் “ேழிகதளப்” பின்பை்றிய இந்த 

மதத்தத கத்வதாலிக்கரக்ள் என்று குறிப்பிட்டனர.் 

இது ஒரு வபரரசு மை்றும் உலகளாவியது. அதாேது 

இந்த புதிய மதத்தின் உறுப்பினரக்ள் கிட்டத்தட்ட 

வபரரசு முழுேதும் எங்கும் காணப்படலாம். 

காலப்வபாக்கில் இந்த குறிப்பிட்ட ோரத்்தத 

புதிய மதத்தத விேரிக்கும் ோரத்்ததயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. முதலாேது திருசச்தப 
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உலகளவில் உள்ள அதனேருக்குமானது எனவும் 

வதசம், இனம், சமூக அந்தஸ்து, தபாருளாதாரம் 

என்ை எந்த வேறுபாடும் இல்தல என புரிந்து 

தகாள்ளப்பட வேண்டும். சதப வதேனுதடய எல்லா 

பிள்தளகளுக்குமானது. இரண்டாேதாக சதப 

எங்கும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிைது. 

கத்வதாலிக்கம் என்ை ோரத்்தததயப் 

பயன்படுத்துேதன் மூலம் உலகளாவிய ஒவர 

திருசச்தப என்று நாம் குறிப்பிடுகிவைாம். வராம 

கத்வதாலிக்க திருசச்தபயின் மத அதமப்புகதளப் 

பை்றி குறிப்பிடவில்தல. 

 

குமாரன் (Son) 

வேதாகமத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள “மகன்” 

என்ை தசால் கிறிஸ்துதே விசுோசிப்பதன் 

மூலமாக பிதாோகிய வதேதன தந்ததயாக 

ஏை்றுக்தகாள்ளும் உைவின் உடன்படிக்தகயாகும். 

பரவலாகப் பிதாவினால் அேருதடய ரூபத்திலும் 

சாயலிலும் உருோக்கப்பட்ட ஆதாமில் நாம் 

பரவலாகப் பிதாவிடமிருந்து பிரிந்து ஆவிக்குரிய 

ேழியில் அநாததகளாக இருந்வதாம். ஆகிலும் 

கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் மறுபடியும் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு பிதாவோடு வசரத்்துக் 

தகாள்ளப்படுகிவைாம். ‘மகன்’ என்பது எந்த 

பாலினத்ததயும் குறிக்கவில்தல. ஏதனனில் 

கிறிஸ்துவில் ஆணும் இல்தல, தபண்ணும் இல்தல. 

 

முதற்சபறான குமாரன் (சேஷ்டபுத்திரன் / Firstborn 

Son) 

இயை்தகயாகவே, வசஷ்டபுத்திரன் என்பது 

முதல் பிைந்த மகன் அல்லது கரப்்பம் திைந்து 

பிைக்கும் முதல் குழந்தததயக் குறிக்கும். 

சலுதககள் மை்றும் பிை உரிதமகள் பிைப்புரிதம 

என்ை அடிப்பதடயில் இயை்தகயாகவே 
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கிதடக்கின்ைன. உதாரணமாக ஏசா முதலாேது 

பிைந்தான். ஆனால் ஒருவேதள  கூழுக்காக தன் 

வசஷ்ட புத்திரபாகத்தத யாக்வகாபிடம் விை்ைதன் 

மூலம் எல்லா உரிதமகளும், தபாறுப்புகளும் 

யாக்வகாபுக்குக் கிதடக்கப் தபை்ைன. 

 

பிைப்புரிதம (வசஷ்டபுத்திரபாகம்) பின்ேருனேை்தை 

உள்ளடக்கியது. 

• தந்ததயின் ஆசீரே்ாதங்கள் தீரக்்கதரிசன 

ோரத்்ததகளாக தகாடுக்கப்படுகின்ைன. 

• தந்ததயின் தசாத்துக்களில் மை்ை பிள்தளகதள 

விட இருமடங்கு தபறுேர ்வமலும், 

• வீட்டின் ததலதமத்துேம் மை்றும் தந்ததக்கடுத்து 

வீட்டின் ஆவலாசதன ேழங்கும் உரிதமதயப் 

தபறுேவதாடு மை்ை உடன் பிைந்வதாரின் 

நலதனயும் உறுதிப்படுத்த வேண்டியிருந்தது. 

தந்ததயின் மிக மநைத்்தியான பிரதிபலிப்பு 

வபால தந்ததக்கான அதனத்து 

மரியாததகதளயும் வசஷ்டபுத்திரன் தபறுேவதாடு 

ேலது பாரிசத்தில் அமரும் உரிதமயும் கிதடக்கும். 

ஆவிக்குரிய ரீதியில் இது ததய்வீக 

ததரிந்ததடுப்பு. பிைந்த ேரிதசதயக்தகாண்டு 

வதேன் வதரந்்ததடுக்கவில்தல. எடுத்துக்காட்டாக, 

காயீனுக்கு பதில் ஆவபதலயும், இஸ்மவேலுக்கு 

பதில் ஈசாக்தகயும், ஏசாவிை்கு, பதில் 

யாக்வகாதபயும், மனாவசக்கு பதில் எப்ராயீதமயும் 

வதரந்்ததடுத்தார.் கதடசியாக, முதல் ஆதாமிை்குப் 

பதிலாக கதடசி ஆதாமாகிய கிறிஸ்துதேத் 

ததரிந்ததடுத்தார.் கிறிஸ்து பிதாவின் முதை்வபைான 

குமாரனாக பிதாவின் மகிதமதயயும் 

மகத்துேத்ததயும் வநரத்்தியாக 

தேளிப்படுத்தினார,் எல்லா நாமத்திை்கும் வமலான 
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நாமம் அேருக்கு ேழங்கப்பட்டவதாடு பிதாவின் 

ேலதுபாரிசத்திலும் வீை்றிருக்கிைார.் 

 

அதுவபால கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதன் மூலம் 

வதேனுதடய பிள்தளகள் அதனேரும் 

முதை்மபைான நிதலக்கு உயரத்்தப்பட்டுள்வளாம். 

 

மனிதன் (Man) 

மனிதன் என்று வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பதம் இரு பாலினத்ததயும் அதாேது ஆண் மற்றும் 

தபண் என இருேதரயும் குறிக்கிைது. தபாதுோக 

எந்த குறிப்பிட்ட பாலினத்ததயும் குறிக்காமல் 

மனித இனத்ததக் குறிக்கிைது. குறிப்பாக, 

வதேனால் பதடக்கப்பட்ட முதலாேது மனிதனுக்கு 

‘மனிதன்’ இேனுக்குள்ளிருந்து எல்லா ஜாதியும் 

உருோகும் என்று தபாருள்படும் ஆதாம் என்னும் 

தபயரிடப்பட்டது. 

 

புனித ேடங்குகள் (உடன்படிக்கககள்-Sacraments) 

சதபக்கான கிருதபதயப் தபறுேதை்கு இந்த 

புனித சடங்குகள் இவயசுவின் மூலமாக 

நிறுேப்பட்டன. இந்த புனித சடங்குகள் 

சின்னங்களாகவோ அல்லது 

அதடயாளங்களாகவோ ஆவிக்குரிய யதாரத்்த 

நிதலதய அதடயும் கருவிகளாக  

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, 

திராட்தச ரசம் மை்றும் அப்பம், இவயசு 

கிறிஸ்துவின் இரத்தம் மை்றும் சரீரத்தின் 

அதடயாளமாக சதபக்கும் வதேனுக்குமிதடயில் 

ஏை்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்தகதயக் குறிக்கிைது. 

முழுக்கு ஞானஸ்நானம் மை்றும் திருமணம் 

ஆகியதேயும் இந்த புனித சடங்குகளில் அடங்கும். 
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    GATE விசுவாச கட்டுரைகள் 
Grapevine Apostolic Transformation Entity (GATE) என்பது  ன்னாடச்ியும், சு  

நிைவ்ாகமும் உரட  ஆவிக்குைி  வீட்டாரைக்(சரப) தகாண்டத ாரு உலகளாவி  

குடும்பம். ஒவ்தவாரு ஆவிக்குைி  வீடட்ு சரபயும் வ திலும் அனுபவ ்திலும் 

முதிைந்்  மூப்பைால் நட ் ப்படட்ு, உடன்படிக்ரகயின்படி இரணக்கப்படட்ு, GATE 

அப்மபாஸ் ல  ரலரம ்துவ ்திற்குக் கீை்ப்படட்ு, பைஸ்பைம் 

உக்கிைாண ்துவ ்துடன் தச ல்படட்ு வருகிறது. கிறிஸ்துவின் சைீைமாகி  சரப 

என்ற மபைரமப்பில் ஒருங்கிரணந்து முக்கி  பங்காற்றும் கூடட்மாக GATE 

குடும்ப ்தின் ஆவிக்குைி  வீட்டாை ் கருதுகின்றனை.் அ னால் கிறிஸ்துவின் 

சைீைமாகி  சரபயில் உறவுகரள பலப்படு ்  ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனை.் 

கிறிஸ்துவின் சா ரலக் தகாண்ட விசுவாசிகரள உருவாக்குவ ன் மூலம் 

அவைக்ள் கிறிஸ்துவின் குணாதிச ங்கரளயும்  ன்ரமகரளயும் இப்புவியில் 

தவளிப்படு ்துவம ாடு  ங்கள் வாை்வின் ஒவ்தவாரு பகுதியிலும் முதிைந்்  

ம வனுரட  பிள்ரளகளாக தச ல்பட தச ்வம  GATE குடும்ப ்தின் 

மநாக்கமாகும். 

 ாமமா நாயுடு அவைக்ள் 1985 ல் இருந்து ம வனுரட  ஊழி  ்ர  தச ்து 

வருகிறாை.் இவை,்த ன் ஆப்பிைிக்காவில் உள்ள பூைண சுவிமசை ம வ சரபயின் 

தப ஸ் ா மவ ாகமக்கல்லூைியிலும், பின்னை ் க்வாசூலூ-நடால் 

பல்கரலக்கைக ்தில் இரறயி லில் முதுகரலப் பட்டமும் தபற்றவை.்  

 னது ஊழி  ்தின் மூலம் த ன் ஆப்பிைிக்காவில் இரு முன்மனாடிப் 

பணிகரள ஸ் ாபி ்திருகக்ிறாை ் - பீடட்ைம்ாைிடஸ்்பைக்ில் ஜீவநதி கிறிஸ் வ 

ஊழி ங்கள்(1994) & கவ்தடங்கில் GATE ஊழி ங்கள் (2012).  ாமமா அவைக்ள் 

 ற்மபாது ம சி  மற்றும் சைவ்ம ச அளவில் சரபகளுக்கு ஆவிக்குைி  

மமற்பாைர்வயும் ஆமலாசரனயும் அளி த்ு வருகிறாை.் சரப  ரலவைக்ரள 

ஊக்குவி ்து மபசும்படி  ாமு அவைக்ள் அதிகமான ப ணங்கரள 

மமற்தகாள்கிறாை.் சரப உருவாக்க ்தில், மவ ாகம ்தின் ஆதி முரறகரள 

பின்பற்றும் படி சரபகளுக்கு அரைப்பு விடு ்து, மறுசீைரமப்ரப 

ஏற்படு ்துவம  அவைது மநாக்கம். அப்மபாஸ் ல GATE-ன் மூலம் வருடம் 

முழுவதும் நட ் ப்படும்  ரலரம ்துவம் மற்றும் வளைச்ச்ி கரு ் ைங்குகளின் 

மூலம்  னது ஊழி  ர்  நிரறமவற்றுகிறாை.்  அப்மபாஸ் ல GATE ஊழி ங்கள் 

இலவசமாக பதிவிறக்கம் தச ் க்கூடி  மகாப்புகரள வைங்குவம ாடு,பல்மவறு 

திட்டமிடட்  ரலரம ்துவ கூட்டங்கரளயும், கரு ் ைங்குகரளயும் உலக அளவில் 

அப்மபாஸ் ல ஊழி ங்கள், அப்மபாஸ் ல  ரலரம ்துவம் மாநாடுகள் 

அப்மபாஸ்  ்தின் முன்மனாக்குகள் மபான்ற பல வி ங்களில் நட ்துகிறது. 

 ாமமா  ற்மபாது கவ்டட்ங் என்னுமிட ்தில் த ன்னாப்பிைிக்காவில்  னது 

மரனவி மற்றும் 3 மகன்களுடன் வசி த்ு வருகிறாை.் 

 ாமமா நாயுடு எழுதி  பு ் கங்கள் 

Gilgal: Biblical Principles Governing Transition into the Apostolic Reformation and Apostolicity: The 
History of the South African Apostolic Movement (1980-2008) 
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