
இன்று உண்மை 
கிரிஸ்துவர் சர்ச் எங்கக? 

 

18 சான்றுகமை, துப்பு, ைற்றும் அறிகுறிகள் எதிராக தவறான கிரிஸ்துவர் 
கதவாலயம் உண்மையான அமையாைம். 
 

பிைஸ் 7 சான்றுகமை, துப்பு, ைற்றும் அறிகுறிகள் லாவ்டிசியன் 
கதவாலயங்கைில் கண்ைறிய உதவும். 
 

 

இகயசு அவரது கதவாலயத்தில் ததாைரும் என்று கூறினார் 

(ைத்கதயு 16:18) 
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பாப் தில், ப்.த. 
 

அவர்கள் ப ொதுவொக தேவனுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  
உறுப் ினர்கள் இல்டை என் ேொல், 19-20 ப ொழிப யர்ப் ொளர் 
ஒழுங்கொக ப ொழிப யர்க்க கவன ொக இருக்கும் த ொது:. 28; 

ேகவல் இங்தக ஆங்கிை ப ொழி ப ொருட்கள் 
ப ொழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளது முடிந்ேவடை  ை ( த்தேயு 24:14 

அடைய ேகவல் சிை புரிேல்கள் இருக்க முடியொது என்று 
புரிந்து. ஏேொவது சரியொன பேரியவில்டை அல்ைது 
பேளிவொக இல்டை விட்ைொல்,  ணிக்கு, அசல் ஆங்கிை மூை 
கைந்ேொதைொசிக்கவும் www.ccog.org. 
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கவர்: இதயசுவின் உண்ட  தேவொையத்ேில் ச்டீப்ைஸ் 
அல்ைது  யன் ொடு சதுைத்தூ ிகடளப் தவண்டும்? ப ொது 
பைொட ன் இருந்ே ஜொய்ஸ் ேில், பவஸ்ட் ின்ஸ்ைர் அப் ி 
ேவிை, மூைம் அடனத்து புடகப் ைங்கள். 
 

இகயசு கல்லமறயில் அவரது கதவாலயத்தில் 
கைற்தகாள்வதில்மல என்றும் அவர் ததரிவித்தார். அந்த 
கதவாலயம் இன்று எங்கக என்று உனக்கு ததரியுைா? 

 

நீ தசால்வது உறுதியா? நீங்கள் ஒரு உண்மையான 
"ஒருவனாகி" கிரிஸ்துவர் இருக்க தயாராக ைற்றும் 
தவறுைகன ஒரு தசவிகயற்பது யார்? நீங்கள் 
உண்மையான கிரிஸ்துவர் கதவாலயத்தில் பற்றிய 
உண்மைமய மகயாை முடியுைா? 

 

சிறந்த ஒரு சிறிய ைற்றும் தீயது குழு இன்று உண்மை 
கிரிஸ்துவர் கதவாலயம் பிரதிநிதியா? 

 

நீங்கள் "புனிதர்கள் வழங்கப்படும் அமனத்து முமற 
நம்பிக்மக ஆர்வத்கதாடும் வழக்காடுகவன்" தயாராக 
இருக்க கவண்டும் அல்லது நீங்கள் ஒரு கள்ை 
விரும்புகிறார்கள்? நீங்கள் உங்கள் உணர்ச்சிகமை 
தங்கியிருக்க கவண்டும் அல்லது கதவனுமைய வார்த்மத 
முடிவு தசய்ய? 

 

நீங்கள் உண்மையில் மபபிள் அடிப்பமை நம்புவரீ்கைா? 

நீங்கள் சான்றுகமை இது, அறிகுறிகள், ைற்றும் துப்பு 



கைவுள் உண்மையான ைற்றும் ததாைர்ந்து சர்ச் 
அமையாைம் ததரியுைா? 

 
 
 
 
 

தபாருைைக்கம் 

 
1. எந்த சர்ச் ததாைர்வரீ்கள்? 

 

2. அமையாைங்கள் உண்மை சர்ச் அமையாைம் 
காணுதல் 

 

3. புதிய ஏற்பாட்டில் மைம்ஸ் என்ன நைந்தது? 

 

4. எந்த சர்ச் கைவுள் தபரும்பாலான 
உண்மையுள்ைவன் யார்? 

 

5. சுருக்கம் உண்மை சர்ச் அமையாைம் 
சான்றுகள், துப்பு, ைற்றும் அமையாைங்கள்  

 

CCOG வமலத்தைங்கள் ைற்றும் கைலும் 
தகவலுக்கு 

 
 
 
 



1. சர்ச் எந்த ததாைர்வரீ்கள்? 
 
கதவாலயங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ைக்கள் பில்லியன் 

 

கிறிஸ்துவின் சட யில் ஒரு  குேியொக இருக்க தவண்டும் 
என்று கூறும் அந்ே முக்கிய தகொட் ொடு சம் ந்ே ொன 
தவறு ொடுகள் குழுக்களின் ஆயிைக்கணக்கொன உள்ளன. 
அவர்களில்  ைர் ேீவிை ொக  ே ரீேியொன ஒற்றுட   ற்றி 
த சுகிறரீ்கள். இைண்டு  ில்ைியன்  க்கள் அந்ே 
தேவொையங்களில்  குேியொக இருக்கும் என்று 
கருேப் டுகிறது. ஒரு  ொரிய ேிருச்சட  உண்ட  
கிரிஸ்துவர் தேவொையம் உள்ளது? 

 

ஒரு உண்ட டய, அேிர்ச்சியூட்டும், ஆனொல் உண்ட , 

ப ரும் ொைொன  க்கள் அடனத்து கிரிஸ்துவர் 
தேவொையங்கள் ட  ிள் இருந்து ேங்கள் நம் ிக்டககடள 
 ற்றும் சித்ேொந்ேங்கடள ப ற கூறினொர் என்று கருேி 
பேரியவில்டை என்றொலும், உண்ட யில் கிரிஸ்துவர் 
கூறிக்பகொள்ளும் கிட்ைத்ேட்ை அடனத்து தேவொையங்கள் 
அடிக்கடி அல்ைொே விவிைிய  ற்றும் ேங்கியிருக்க என்று 
உள்ளது ேங்கள் நம் ிக்டககளுக்கு  கன் நொகரீக! 
 

என்று அடிக்கடி ேங்கள் அைவடணக்கும்  ைபுகள், கைொச்சொைம், 

 ற்றும் / அல்ைது சமூகத்ேின் எேிைொக இருக்கும் என்ற 
கிட்ைத்ேட்ை யொரும் ட  ிள் இருந்து முழு உண்ட கடள 
கற் ிக்கும். 
 

நீங்கள் உண்ட யில் உண்ட  கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் 
அடையொளம் கொண முடிகிறேொ? 



 

நீங்கள் ேவறொன தேவொையங்களில் ேவிர்க்க உேவும் 
வடகயில் எளிேொக சொன்றுகள் உள்ளன? நீங்கள் இந்ே 
ஆேொைங்கள், அறிகுறிகள்,  ற்றும் ேையங்கடள கண்ைறிய 
உங்கள்  னடே ேிறக்க ேயொைொக இருந்ேொல்,  ேில் 
பவளிப் டுத்ேினொர்  ற்றும் அது உண்ட  கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில் இன்று எங்தக பேரிய முக்கிய ொன  ற்றும் 
ஏன் புரிந்து பகொள்ள தவண்டும் தவண்டும் நொம் 
டவைொக்கியம் தவண்டும் ஏன் கைவுளின் ேிட்ைம் இந்ே 
கட்ைத்ேில் பசயல் ை. 
 

ட  ிள் கற் ிப் டே தேர்டவ  ற்றும் நீங்கதள கண்டு ிடிக்க. 
இடறவனின் உண்ட யொன சர்ச் உங்கள்  யணம் 
வைதவற்கிதறொம். 

 

இகயசு அவரது சர்ச் ததாைரும் என்று கற்பித்தார் 

 

இதயசு அவைது தேவொையத்ேில் இந்ே வயேில் இறுேி வடை 
பேொைரும் என்று கற்று: 
 

... நொன் என் சட டயக் கட்டுதவன்;  ொேொளத்ேின் 
வொசல்கள் அடே த ற்பகொள்வேில்டை என்றொர். 
( த்தேயு 16:18, நியூ கிங் தஜம்ஸ்  ேிப்பு குறிப் ிடும் 
வடை முழுவதும்) 
 

... நொன் என் சட டயக் கட்டுதவன்,  ற்றும் 
பநேர்தவர்ல்டுக்கொக வொசல்கள் அடே 
த ற்பகொள்வேில்டை என்றொர். ( த்தேயு 16:18, நியூ 
அப ரிக்கன் ட  ிள், கத்தேொைிக்க ஆயர்கள், உ.ச. 



 ொநொடு பவளிதய டவத்து) 
 

   "எல்ைொ அேிகொைமும், ேந்டேயின் ப யரில் கு ொைன் 
 ற்றும்  ரிசுத்ே ஆவியொனவர் அவர்களுக்கு 
ஞொனஸ்நொனங்பகொடுத்து, நொன் தவண்டும் என்று 
அடனத்து அவர்கள் டகக்பகொள்ளும் டி அவர்களுக்கு 
20teaching வொனத்ேிலும் பூ ியில் என்டன 
பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. எனதவ, சகை ஜொேிகடளயும் 
சீஷைொக்கி, நீங்கள் கட்ைடளயிட்டு, இதேொ, நொன் 
எப்த ொதும் உன்னுைன் இருக்கிதறன், கூை வயது 
முடிவுக்கு இருக்கிதறன் ". ( த்தேயு 28: 18- 20) 

 
 

சொதவொ ( ொேொளத்ேின் / பநேர்தவர்ல்டுக்கொக) அல்ைது தநைம் 
(இந்ே வயேில் இறுேியில்) உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில் எேிைொன நிைவும். இதயசுவின் த ொேடனகள் 
முழு தேவொையத்ேில் வயது முழுவதும் உண்ட  
தேவொையத்ேில் என் து ஒரு குழு (அல்ைது  ை குழுக்கள்) 
இருக்க தவண்டும் என்று நிரூ ிக்க. முழு உைக முழுவதும் 
 ிேொவினொல் அடழக்க தவண்டும் அந்ே (தயொவொன் 6:44): 

இந்ே தேவொையத்ேில் இதயசு (19-20  த்தேயு 28) 

கட்ைடளயிட்ை எல்ைொ கற் ிக்க தவண்டும். 
 

இதயசு கூை, உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேின் 
வைைொறு  ற்றி கற்று முன்கூட்டிதய. அவர் பசய்ேிகடள 
அவர் விதசஷத்ேின் 2 வது  ற்றும் 3 அத்ேியொயங்கள் உள்ள 
கிறிஸ்ேவ தேவொையங்களில் பகொடுத்ே இடேச் பசய்ேது. 
 

ட  ிள்  ே புத்ேகங்கடள,  ற்றும்  ேச்சொர் ற்ற 



வைைொற்றில் ஆைம்  ேிருத்தூேர்  ற்றும் உண்ட யும் 
 ிந்டேய அப்த ொஸ்ேை ேிருச்சட  தேவொையம் வயது 
முழுவதும், நம் ப் டுகிறது என்ன, அந்ே உண்ட  
தேவொையத்ேில்  ட்டுத  உண்ட யொன தவட் ொளர்கள் 
கொட்ை முடியும் என்றொல், அதே த ொேடனகள்  ற்றும் 
நடைமுடறகள் டவத்து அந்ே இருக்கும் (CF . ஜூட் 3). 

 

தேவொையத்ேில் வயது முடிவுக்கு வைவில்டை என் ேொல், 

இதயசு இன்னும் ேிரும் ி வைவில்டை என, உண்ட  
தேவொையத்ேில் இருக்க தவண்டும். ஆனொல் எங்தக? 

 

அங்கு 21 ம் நூற்றொண்டில் கிறிஸ்துவின் உண்ட  
தேவொையத்ேில்  ட்டும் இைண்டு சொத்ேியங்கள் உண்ட யில் 
உள்ளன,  ை விசுவொச துதைொக இருந்ேிருக்கும் என்று 
த ொேிலும்: அது ஒன்று அல்ைது அேற்கு த ற் ட்ை 
தேவொையங்களில்  ிகவும் கிதைக்க-தைொ  ேொக்கம் குழு 
ஒன்று உள்ளது, அல்ைது அது தேவொையங்களில் ஒரு 
தேவொையம் அல்ைது குழு உள்ளது இருந்து தவறு சிை, 

த லும் உண்ட யிதைதய ேிருத்தூேர்  ற்றும் விவிைிய, 

மூை (கொண் பவளிப் டுத்துேல் 2, 3,  ற்றும் 17). 

 

ட  ிளில் நம் ிக்டக ந க்கு அந்ே தவறு எந்ே விருப் ங்கள் 
உள்ளன.  ட்டுத  உண்ட யொன தவட் ொளர் (கள்) உண்ட  
தேவொையத்ேில் ஆைம்  அப்த ொஸ்ேை ேிருச்சட  
உண்ட யில் பசய்ேது த ொல் இன்றும் அதே 
த ொேடனகளும்  ழக்கவழக்கங்களும் பகொண்ை ஒன்று 
அல்ைது அேற்கு த ற் ட்ை குழுக்கள் இருக்கும். 
 



மபபிள் அமனத்து விஷயங்கள் நிரூபிக்க 
கற்றுக்தகாடுக்கிறது 

 

அவர்கள் கைந்து என்ன தேவொையத்ேில்  ை கவன ொக 
கருேவில்டை.  ை அடனத்து  ேத்ேினரும் அதே இைத்ேில் 
வழிவகுக்கும் என்று  ே ரீேியொன  ற்றும்  ேநல்ைிணக்க 
கூட்ைத்டே கூற்றுக்கள் நம்புகிதறன். ஆயினும்,  ைந்ே 
அணுகுமுடற ("சுை  ொன வழி") அழிவு வழி இருந்ேது 
 ற்றும் ஒரு சிை தேடுதவொரின் இந்ே வயேில் (: 13-14, 

அடையொளம்  த்தேயு 7) தநைொக  ற்றும் குறுகிய வழி என்று 
இதயசு கற் ித்ேொர். 
 

நீங்கள் உங்கள் தேவொையம் ஒரு உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் 
ஒரு இல்டையொ என் டே நிரூ ிக்க கவடைப் ை 
தவண்டும்? 

 

ப ரும் ொைொன  க்கள் த ைொேிக்க  ேம் ேங்கள் 
குடும் த்ேில் அல்ைது உள்ளூர் கைொச்சொைம் 
ஏற்றுக்பகொள்கிறொர் அப் டிதய ஏற்றுக்பகொள்ள. சிை, எனினும், 

ேங்கள் வொழ்நொளில்  ொற்றங்கடள பசய்யும். சிை 
 ொற்றங்கள் உணர்ச்சி, வசேிக்கொக சிை,  ற்றும் பகொள்டக 
சிை அடிப் டையொக பகொண்டிருக்கும். சிை அவர்கள்  ிகவும் 
வசேியொக இருக்கும், அங்கு ஒரு தேவொைய அடழத்து. 
 ற்றவர்கள் எப் டிதயொ அது ஒரு வொழ்க்டகடய 
முன்பனடுக்க முடியவில்டை, ஏபனனில் அேன் 
அருகொட யில், இடளஞர்கள்  ற்றும் / அல்ைது  ிற சமூக 
நைத் ேிட்ைங்கள் அடிப் டையொகக் பகொண்ை ஒரு எடுக்க, 

அல்ைது. 



 

நீங்கள் என்ன பசய்ய தவண்டும்? 

 

(, கத்தேொைிக்க புேிய ஏற் ொட்டின் ப ொழிப யர்ப்பு ஏற்று  டி) 
அப்த ொஸ்ேைனொகிய  வுல் எழுேினொர்: 
 

எல்ைொவற்டறயும் தசொேித்துப்  ொர்த்து, நல்ை இது என்று 
தவக ொக நைத்ே. (1 பேசதைொனிக்தகயர் 5:21, 

அப்ப ொழுது) 
 

ஆனொல் எல்ைொவற்டறயும் தசொேித்துப்  ொர்த்து, நல்ை 
இது என்று தவக ொக நைத்ே. (1 பேசதைொனிக்தகயர் 5:21, 

டூதவ உணர்ச்சியற்ற ட  ிள் DRB) 

 

நீங்கள் தேவனுடைய என்று நல்ை  ற்றும் ஏற்கத்ேக்க 
 ற்றும் சரியொன சித்ேம் இன்னபேன்று நிரூ ிக்க என்று, 

இந்ே உைகம் உறுேிப் டுத்ேியுள்ளொர் பசய்ய முடியொது, 

ஆனொல் உங்கள்  னேில் புதுப் ிக்கும்  ொற்றுதவொம். 
(தைொ ர் 12: 2, NKJV) 

 

 ற்றும் இந்ே உைகம் உறுேிப் டுத்ேியுள்ளொர் முடியொது; 

ஆனொல் நீங்கள் நல்ை,  ற்றும் ஏற்று,  ற்றும் கைவுளின் 
 ரிபூைண சித்ேம் இன்னபேன்று நிரூ ிக்க என்று, உங்கள் 
 னேில் புதுத் சீர்ேிருத்ேப் ை. (தைொ ர் 12: 2, DRB) 

 

உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் இன்று எங்தக 
நீங்கள் நிரூ ித்துவிட்ைனைொ? நீங்கள் இருக்கைொம் என்று 
நீங்கள் நிடனத்ேொல், நீங்கள் உண்ட யில் ட  ிள் 
 யன் டுத்தும் அளவுதகொல்கடள  யன் டுத்ே தவண்டும்? 



 

த ொது சர்ச் ஆைம் ித்ேீர்கள்? 

 
தேவொையத்ேில் இன்று எங்தக ஒரு நல்ை தயொசடன ப ற, 

அது பேொைங்கியது எங்தக  ொர்க்க ஒரு நல்ை தயொசடன 
இருக்க தவண்டும்.  த்தேயு 16:18, அவர் ேனது 
தேவொையத்ேில் "இந்ே  ொடற  ீது" உருவொக்க தவண்டும் 
என்று இதயசு பசொன்னொர் (ேனக்பகன ப ொருள், 

அப்த ொஸ்ேைர் 4: 10-11; 1 பகொரிந்ேியர் 10: 4)  ற்றும்  ரிசுத்ே 
ஆவியொனவர் (தயொவொன் 16 அனுப்  தவண்டும்: 7; கொண் 
தயொவொ 14:26). த ொது இந்ே ஆைம்  ொனது? 

 
அது அவர் உயிர்த்பேழுந்ே ஐம் து நொட்களுக்கு  ிறகு 
பேொைங்கியது. 
 
கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் தகட்ச் ப ந்பேபகொஸ்தே 
நொளன்று பேொைங்கியது. 31 கி. ி.,  ரிசுத்ே ஆவியொனவர் 
அனுப் ிய த ொது இது. சர்ச் தேவனுடைய பேொைங்கியது 
என் டே  ற்றி சட்ைங்கள் புத்ேகம் இைண்ைொவது 
அத்ேியொயம் இருந்து  ின்வரும் அறிவிப்பு: 

 
ப ந்பேபகொஸ்தே என்னும் நொள் வந்ேத ொது, அவர்கள் 
ஒரு இைத்ேில் ஒரு னப் ட்டு அடனத்து இருந்ேன 
... 4அவர்கள் அடனவரும் தூய ஆவியினொல் 
நிைப் ப் ட்டு, ஆவியொனவர் ேங்களுக்குத் ேந்ேருளின 
வைத்ேின் டிதய பவவ்தவறு  ொடஷகளிதை 
த சத்பேொைங்கினொர்கள். (அப்த ொஸ்ேைர் 2: 1,4) 

 



அப்ப ொழுது த துரு  ேிபனொருவதைொடுங்கூை நின்று, 

சத்ே ிட்டு அவர்கடள தநொக்கி, 
 

"யூதேயொ ஆண்கள்  ற்றும் எருசதை ில் 
வொசம் ண்ணுகிற ஜனங்கதள, நீங்கபளல்ைொரும் 
பேரிந்தே நொம், என் வொர்த்டேகடள அப் டிதய  ின் ற்ற 
... 22" இஸ்ைதவைதை, நொன் பசொல்லும் வொர்த்டேகடளக் 
தகளுங்கள்; நசதையனொகிய இதயசு, அற்புேங்கள் மூைம் 
நீங்கள் கைவுள் சொன்பறொப் ம் ஒரு நொயகன், 

அேிசயங்கள் , உங்களுக்குள்தள கூை பேரியும் நீங்கள் 
கைவுள் உங்கள்  த்ேியில் அவடை மூைம், 

அடையொளங்கடளயும் நைப் ித்து, - 23 அப் டியிருந்தும், 

உறுேியொன தநொக்கம் தேவனுடைய 
முன்னறிவின் டிதயயும் ஒப்புக்பகொடுக்கப் ட்ை அந்ே, 

நீங்கள், சட்ைத்ேிற்குப் புறம் ொகவும் டககடள எடுத்ே 
சிலுடவயில், பகொடை த ொட்தைன்; 24 தேவன் அது அவர் 
அடே மூைம் நடைப ற தவண்டும் என்று சொத்ேியம் 
இல்டை, ஏபனனில், அவடை எழுப் ினொர்,  ைண வைி 
கட்டை அவிழ்த்து நிடையில் ... 
 

"எனதவ இஸ்ைதவல் வம்சத்ேொர் அடனவரும் 
நிச்சய ொக பேரியும் நீங்கள் சிலுடவயில் அடறந்ே 
இந்ே இதயசுதவ தேவன் ஆண்ைவரும் 
கிறஸீ்துவு ொக்கினொர் என்று  ொர்ப்த ொம்." 
 
அவர்கள் அடேக் தகட்டு, அவர்கள் மூர்க்க டைந்து, 

 ற்றும்  டீ்ைர்  ற்றும்  ற்ற அப்த ொஸ்ேைரும், தநொக்கி, 
"நொங்கள் என்ன பசய்ய தவண்டும், சதகொேைதை?" 



 
அப்ப ொழுது, த துரு, அவர்கடள தநொக்கி: 

 

"நீங்கள்  னந்ேிரும் ி, அவனவன் 
 ொவ ன்னிப்புக்பகன்று இதயசுகிறிஸ்துவின் 
நொ த்ேினொதை ஞொனஸ்நொனம் ப ற்றுக் 
பகொள்ளுங்கள். சத்ேியம், உங்கள்  ிள்டளகளுக்கும் 
இருக்கிறது  ற்றும் நீங்கள்  ரிசுத்ே ஆவியின் 
வைத்டேப் ப றுவரீ்கள் 39,  ற்றும் அடனத்து யொர் 
நம்முடைய தேவனொகிய கர்த்ேர் அடழக்க 
தவண்டும் என  ை தூைத்ேிதை உள்ளன. " 

 
 ற்றும் அதநக வொர்த்டேகளொலும் அவர், சொட்சியொய் 
அவர்கடள அறிவுறுத்ேினொர், 41 அப்ப ொழுது அவனுடைய 
வொர்த்டேடயச் சந்தேொஷ ொய் ஏற்றுக்பகொண்ைவர்கள் 
ஞொனஸ்நொனம் ப ற்றொர்கள் 
பசய்யப் ட்ைனர்" ொறு ொடுள்ள இந்ேச் சந்ேேிடய 
இருந்து கொப் ொற்ற தவண்டும்."; அந்ே நொள் ஏறக்குடறய 
மூவொயிைம் அவர்கள் தசர்க்கப் ட்ைனர். 42 அவர்கள் 
அப் த்டே  ிட்டுக் உள்ள, அப்த ொஸ்ேைருடைய 
உ தேசத்ேிலும் கூட்டுறவு உறுேியொய் பேொைர்ந்து, 

 ற்றும்  ிைொர்த்ேடனகளில் ... 47 தேவடனத் துேித்து 
 ற்றும் அடனத்து  க்கள் 
ேயவுப ற்றிருந்ேொர்கள். அப்ப ொழுது கர்த்ேர் 
தேவொையத்ேில் தச ிக்க என்று அந்ே ேினசரி 
தசர்க்கப் ட்ைது.(அப்த ொஸ்ேைர் 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

 



கைவுள் ேினசரி தேவொையத்ேில் தசர்த்து இருந்ேது. அது அந்ே 
வருந்ே ஞொனஸ்நொனம் இருந்ேது கவனியுங்கள்.இவ்வொறு, 

 ட்டுத  பசய்ய முடியும் அந்ே இைண்டு உண்ட  
கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் தசர்க்கப் ட்ைது.உண்ட யுள்ள 
அப்த ொஸ்ேைர்கள் 'தகொட் ொட்டை பேொைர்ந்து என் டே 
கவனியுங்கள். இந்ே துப்பு நீ உண்ட  தேவொையம்  ற்றும் 
பவறு தன கிறிஸ்துவின் சட யில் கூறிக்பகொள்ளும் அந்ே 
வித்ேியொசம் புரிந்து பகொள்ள உேவும். 
 
சர்ச் என்ன? 

 

"சர்ச்" என ப ொழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளது புேிய ஏற் ொட்டில் 
வொர்த்டே "எக்க்தைசிய," ப ொருள் என ப ொழிப்ப யர்க்கப் ட்ை 
கிதைக்கம் கொை இருந்து வருகிறது ட  ிள் சட யில் 
கிறிஸ்துவின் உைல்  ிைேி ைிக்கிறது என்று 
கற்றுக்பகொடுக்கிறது "ஒரு  ொநொடு என்று.": 

 
அேற்கு அவர், ஆைம் த்ேில்,  ரித்தேொரிைிருந்து 
மூத்ேவன் யொர் எல்ைொவற்றிலும் அவர் உயர்நிடைடய 
இருக்கைொம் என்று உைல், சர்ச், ேடைவர். (பகொதைொபசயர் 
1:18) 

 

... கிறிஸ்து, தேவொையம் ேனது உைைில் ப ொருட்டு, 

(பகொதைொபசயர் 1:24) க்கொன 

 
எனதவ, உண்ட  தேவொையத்ேில் ந து தேடுேைில், நொம் 
இதயசு  ற்றும் அவைது அசல் அப்த ொஸ்ேைர்கள் நம் ிக்டக 
 ற்றும் த ொேடனகள் பேொைர்ந்து தவண்டும் என்று 



உண்ட யும் முஃ ின்களில் ஒரு உைல் 
தேடும். தேவொையத்ேில் ஒரு "ஆன் ீக வடீ்டில்" (1 த துரு 2: 

5),  ற்றும் வைைொறு முழுவதும் ஒரு உைல் அட ப்பு 
அல்ைது நிறுவனம்  ட்டுத  அல்ை. 
 
ஒரு உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் என்ன? 

 
ஒரு உண்ட யொன கிரிஸ்துவர், ஒழுங்கொக, இதயசு அடழப்பு 
ஏற்று யொர்  னந்ேிரும் ி,  ற்றும் உண்ட யில் கைவுள் 
 ரிசுத்ே ஆவியொனவர் (அப்த ொஸ்ேைர் 2:38) ப ற்றொர் 
ஒன்றொகும். நிச்சய ொக, கிரிஸ்துவர் உண்ட  இல்டை  ைர் 
என்று கூறுகின்றனர். 
 
அறிவிப்பு  வுல் ஒரு கிரிஸ்துவர் தேவனுடைய ஆவி 
அவர்கள் உள்ளத்ேில் இருப் ிைம்  ற்றும் அவர்கள் இல்டை 
யொர் விை வொழ்க்டக ஒரு வித்ேியொச ொன வடக 
வழிவகுக்கும் என்று உள்ளது என்று எழுேினொர்: 

 
ஆனொல், நீங்கள் உண்ட யில் தேவனுடைய ஆவி 
உங்களில் வொழ்கிறொர் என்றொல், 

 ொம்சத்துக்குட் ட்ைவர்களொயிைொ ல் 
ஆவிக்குட் ட்ைவர்களொயிருப் ரீ்கள் உள்ளன. இப்த ொது 
யொைொவது கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்டை என்றொல், அவர் 
விளங்குகிறொர். 10 த லும் கிறிஸ்து உங்களிைிருந்ேொல் 
சரீை ொனது  ொவத்ேினி ித்ேம்  ரித்ேேொயும், ஆவியொனது 
நீேியொல். 11 வொழ்க்டக என் து கூை எழுப் ியது யொர் ஆவி 
நீங்கள் இறந்ே வொச ொயிருந்ேொல் இதயசு, கிறிஸ்துடவ 



 ரித்தேொரிைிருந்து எழுப் ினொர் அவர் நீங்கள் 
வொச ொயிருக்கிற ேம்முடைய ஆவியினொதை 
சொவுக்தகதுவொன உங்கள் உைல்கள் உயிர் பகொடுப் ொன். 
 
ஆடகயொல், சதகொேைதை, நொம் கைனொளிகளல்ை - 
இனத்ேொருக்கும்,  ொம்சத்ேின் டி  ிடழப் ேற்கு 
இல்டை 13 நீங்கள் சடே நீங்கள் இறந்து  டி 
வொழ என்றொல். ஆனொல் ஆவியொனவர் மூைம் நீங்கள் 
உைல் பகொடையும் கூை பசயல்கள், நீங்கள் வொழ 
தவண்டும். 14 தேவனுடைய ஆவியினொதை 
நைத்ேப் டுகிறொர்கதளொ என  ை, இந்ே கைவுள் 
கு ொைர்.(தைொ ர் 8: 9-14) 

 
உண்ட யில் தேவனுடைய ஆவி இல்டை அந்ே அவைது 
டககளில் இல்டை. 
 
கிரிஸ்துவர் கொேல்  ற்றும் அன்பு கொட்ை, ஆனொல் உைக 
கொணப் ட்ைது இல்டை: 

 
ேங்கள் ஆ த்ேிதை அநொடேகள், விேடவகள் வருடக, 

 ற்றும் ேன்டன உைக இருந்து களங்கம் அற்ற 
டவத்து:  ிேொவொகிய தேவனுக்கு முன் ொக தூய, 

 ொசில்ைொே  ேம் இது. (யொக்தகொபு 1:27) 

 
அப்த ொஸ்ேைன் த துரு இவ்வொறு எழுேினொர்: 

 



ஆேைொல்  ிரிய ொனவர்கதள, நீங்கள் முன்த  இந்ே 
பேரியும் என் ேொல், நீங்கள் உங்கள் உறுேியிைிருந்து 
விைகி என்றொர்கள், துன் ொர்க்கர்  ிடழ வழி நைத்ேிக் 
பகொண்டு ஜொக்கிைடே; 18 ஆனொல், நம்முடைய கர்த்ேரும் 
இைட்சகரு ொகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் கிருட   ற்றும் 
அறிவு வளரும். அவருக்கு இப்ப ொழுதும் 
என்பறன்டறக்கும்  கிட  உண்ைொவேொக. ஆப ன். (2 

த துரு 3: 17-18) 

 
ஆன் ீக வளர்ச்சி மூைம் ஒரு வொழ்க்டக  ொறும் ஒரு 
உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் என்ற ஒரு முக்கிய  குேியொக 
உள்ளது.த லும், உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் ப ய்யொன 
விசுவொசம் "எல்ைொ இைங்களிலும் எேிைொக த சப் டும்" 
ப ற்றுள்ளது என் டே நொம் உணைதவண்டும் (அப்த ொஸ்ேைர் 
28:22), அேன் ேடைவர்கள் இருந்து உட் டுத்ேினர்  ிற  ே 
'அேிகொரிகள்' ஏபனனில் அவர்களின் த ொேடனகளும் கல்வி 
(அப்த ொஸ்ேைர் 4: 1-21; 6: 9-14) உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் 
ேங்கடள துன்புறுத்ேல் உட் ட்டு இருக்க தவண்டும்,  ற்றும் 
என்று (தயொவொன் 15:20). 

 
ேொ ே ொக சர்ச் கைவுள் நற்பசய்ேியொளர் இவ்வொறு 
எழுேினொர்: 

 
அது ஒரு உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் இருக்க டேரியம் 

எடுக்கிறது! 
 



 டழய ேீர்க்கேரிசிகள் டேரியம் ஆண்கள் 
இருந்ேனர். கைவுள் வொக்குப் ண்ணப் ட்ை தேசத்ேிற்குள் 
நுடழயும் த ொர் பேொைங்க தயொசுவொ பசொன்னத ொது,, 

அவர் கட்ைடளயிை "ஒரு நல்ை டேரியம் வலுவொன 
 ற்றும் இருங்கள்" (தஜொஷ் 1: 6.). . 

 
அப்த ொஸ்ேைர்கள் தேவனின்  ரிசுத்ே ஆவியொனவர் 
ப ற்றொர் குறிப் ொக, த லும் டேரியம் ஆண்கள் 
இருந்ேனர்.அவர்கள் பேொைர்ச்சியொன அச்சுறுத்ேல்கள் 
 ற்றும் துன் ங்களிலும்  த்ேியில் சுவிதசஷத்டே 
அறிவிக்கும் டி அது அவ்வளவு எளிேொக 
இல்டை. ப ரிய கேவு  ற்றும் குறுகிய ஒரு 
உள்ளிடுவேிடைதய - அவர்கள்  ணியவில்டை கைவுள் 
 ற்றும்  னிேன்  ணியவில்டை இடைதய 
தேர்ந்பேடுக்க தவண்டியிருந்ேது. அவர்கள், அேிகொரிகள் 
கட்ைடளயிட்ைனர் "நொம் கண்டிப் ொக இந்ே ப யர் 
த ொேிக்கவும் கூைொபேன்று நீங்கள் விேிக்கப் டும், 

இன்னும் இங்தக நீங்கள் உங்கள் த ொேடன எருசதைம் 
முழுவதும்  ற்றும் நீங்கள் எங்களுக்கு இடே 
 னிேனின் இைத்ே பகொண்டுவை உத்தேசித்துள்ள" 
(அப்த ொஸ்ேைர் 5:28, RSV). த துருவும்  ற்ற 
அப்த ொஸ்ேைரும் பகொடுத்ே  ேில் விசுவொசமும் 
டேரியமும் ஒன்றொக இருந்ேது: " னுஷருக்குக் கைவுள் 
கீழ்ப் டிய தவண்டும்" (வசனம் 29). 

 



நீங்கள் என்றொவது ஒருநொள் நீங்கள் உணை வில்டையொ 
நீங்கள் துன்புறுத்துதவொருக்கும் அதே  ேில் பகொடுக்க 
தவண்டும்? 

 
எ ிபையர் 11 ப ொதுவொக நம் ிக்டக அத்ேியொயம் என 
அறியப் டுகிறது.  ற்றும் நம் ிக்டக அது  ற்றி 
த ச.  க்கள் அடனவரும் அேில் நம் ிக்டக மூைம் 
வொழ்ந்ேொர் குறிப் ிட்ைடே த ொை, ஆனொல் அந்ே 
அளவுக்கு டேரியம் 
தேடவப் ட்ைது. (நல்ை பசய்ேி, ஜனவரி, 1981) 

 
இதயசு பசொன்ன டி உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில், அப்த ொஸ்ேைர் 2 ப ந்பேபகொஸ்தே கொை ொக 
இருந்து வருகிறது அடே என்றும் ( த்தேயு 16:18; 

பவளிப் டுத்துேல் 2 & 3). 

 
ஆயினும், பவறு தன உண்ட  கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் 
கண்டு ிடித்து த ொேொது. த லும், ஒருவர், ேனிப் ட்ை 
முடறயில் ஒரு உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் இருக்க 
தவண்டும்: 

 
ஆனொல் ேிருவசனத்டேக் தகட்கிறவர்களொய் 
 ொத்ேிை ல்ை, உங்கடள 
ஏ ொற்றிக்பகொண்டிருக்கிதறொம். (யொக்தகொபு 1:22) 

 
முேைொவது தேவனுடைய ைொஜ்யத்டேயும் அவருடைய 
நீேிடயயும் தேடுங்கள், அப்ப ொழுது இடவகபளல்ைொம் 



உங்களுக்குக் கூைக் பகொடுக்கப் டும் என்றொர். ( த்தேயு 
6:33) 

 
உண்ட  கிரிஸ்துவர், கைவுளுடைய ஆவி, நடைமுடறயில் 
கொேல் தவண்டும் டேரிய ொன, தேவனுடைய ைொஜ்யம் நீண்ை 
உள்ளன. உண்ட  கிரிஸ்துவர் தேவொையம் என்று  ற்றும் 
அசல் நம் ிக்டக  ற்ற அம்சங்கள் (யூேொ 3) கற் ிக்க 
பேொைர்கிறது. 
 

2. அடையொளங்கள் உண்ட  சர்ச் அடையொளம் 
கொணுேல் 

 
இப்த ொது நொம் உண்ட  தேவொையத்ேில் பேொைர்ந்து,  ற்றும் 
அசல் நம் ிக்டக டவக்க தவண்டும் என்று  ொர்க்க 
தவண்டும் என்று, நொம் இப்த ொது சிை குறிப் ிட்ை 
அறிகுறிகள், துப்பு,  ற்றும் உண்ட  தேவொையத்ேில் 
அடையொளம் உேவ தகொட் ொடுகடள  ொருங்கள்.  
 
உண்ட -தேவனுடைய வொர்த்டே புனிே ொக்கப் ட்ைடவ 

 
இதயசு ேவிை உண்ட  கிரிஸ்துவர் அட க்க என்று 
அடையொளம் அவர்கள் உண்ட டய மூைம் கொக்கிறொர்கள் 
என்று கூறினொர்: 

 
அவர்கள் நொன். 17 தசடவக்கு 
அவர்கடளத் உைகத்ேிைிருந்துண்ைொனவனல்ை 
த ொல் உங்கள் 



உண்ட டய மூைம்,உைகின் இல்டை. உம்முடைய 
வசனத  சத்ேியம். 18 நீர் என்டன உைகத்ேில் 
அனுப் ினது த ொை, நொன் அவர்கடள ஒரு 
உைக. 19 அனுப் ியுள்தளொம்  ற்றும் அவர்கள் நி ித்ேம் 
நொன் அவர்கள் சத்ேிய 
 ரிசுத்ே ொக்கப் ட்ைவர்களொகும் டி, என் 
 ரிசுத்ேத்டேயும். (தயொவொன் 17: 16-19) 

 
த ொைியொன  ை உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் 
தவறு டுத்ேி ஒரு உண்ட யொன முக்கிய எப் டி உறுேி 
ேிருச்சட  உண்ட யொக தேவனுடைய வொர்த்டே 
உள்ளது. கிறிஸ்து கூறிக்பகொள்ளும்  ிக சிை அல்ைது 
தேவனுடைய வொர்த்டே த ொேைில் உள்ளன என்று த கன் 
 ற்றும்  ற்ற ஆேொைங்களில் இருந்து ேங்கள் தகொட் ொட்டை 
எவ்வளவு ப ற தேவொையங்களில்  குேியொக 
உள்ளன. ேவறொன  ணிவு  னிே-ேிட்ை ிட்ைொர்  ேங்கள் 
உண்ட யொன ஆன் ீக  ேிப்பு (பகொதைொபசயர் 2:23) இல்டை. 
 
சிை ஒரு ப ொருத்ே ொன தேவொையத்ேில் ேீர் ொனிக்க ேங்கள் 
உணர்ச்சிகடள நம்  விரும் ினொல் த ொது, தேவனுடைய 
வொர்த்டே ஒரு வித்ேியொச ொன நிடையொன கைவுளின் 
அட க்கிறது: 

 
உங்கள் முழு இருேயத்தேொடும் கைவுள் நம் ிக்டக, 

 ற்றும் உங்கள் பசொந்ே புரிேல்  ீது 
சொய்ந்து பகொள்தவன். 6 உன் வழிகளிபைல்ைொம் அவடை 
நிடனத்துக்பகொள்; அப்ப ொழுது அவர் உன்  ொடேகடளச் 



பசம்ட ப் டுத்தும் 7 உங்கள் ஞொனிபயன்று இருக்க 
தவண்ைொம்; கர்த்ேருக்குப்  யந்து, ேீட டய விட்டு 
விைகு. (நீேிப ொழிகள் 3: 5-7) 

 
ஒரு ப ருட  இேயம் யொர் அவர் கைவைத்டே வடை 
தூண்டுவது, ஆனொல் இடறவன் நம்பும் அவர் 
சித்ேிப ற்றொன் தவண்டும். 26 ேன் இருேயத்டே நம்பும் 
அவர் ஒரு முட்ைொள், ஆனொல், எவன் புத்ேிசொைித்ேன ொக 
நைந்து வழங்கப் டும். (நீேிப ொழிகள் 28: 25-26) 

 
அது  னிேர்கள் ஆன் ீக ரீேியிலும் முழுட யொன (: 16-17 2 

ேீத ொத்தேயு 3) பசய்ய முடியும் என்று தேவனுடைய 
வொர்த்டே சத்ேியம் ஆகும். 
 
பேொைர்ந்து கவனிக்க: 

 
கர்த்ேருடைய வொர்த்டே உத்ே மும், எல்தைொரும் 
அவருடைய தவடை உண்ட டய 
பசய்யப் டுகிறது. (சங்கீேம் 33: 4) 

 

"நொன், கர்த்ேர், கொேல் நியொயத்டே ... நொன் உண்ட டய 
அவர்கள் கிரிடயடய, அவற்டற ஒரு நித்ேிய 
உைன் டிக்டக  ண்ணுதவன். (ஏசொயொ 61: 8) 

 
கைவுளின் தவடை உண்ட டய பசய்யப் டுகிறது,  ற்றும் 
கிறிஸ்து கீழ் என்று தவடை முன்னணி தேவொையத்ேில் 
உண்ட டய அடே பசய்து தவண்டும். 
 



கைவுளுடைய ஊழியர்களொக 'சத்ேிய வசனத்டே "(கொண் 2 

பகொரிந்ேியர் 6: 4-7)  ொைொட்டினொர்கள் இல்டை ஆண்கள் 
 ைபுகள் டவத்ேிருக்கும், இந்ே வசனத்டே (கொண்  ொற் 7 

த ொேல்: 6-8;  த்தேயு 15: 3-9 ). உண்ட யும் கிரிஸ்துவர் 
தேவொையம் தகொட் ொட்டை  ைபுகள் த தை தேவனுடைய 
வொர்த்டே டவக்கிறது. 
 
த துருவும்  ற்ற அப்த ொஸ்ேைர்களும் பசய்ேது த ொல், 

உண்ட யும் கிரிஸ்துவர் ேிருச்சட  ேடைவர்களும் அடே 
அைசு அல்ைது  ே அேிகொரிகள் (: 27-32 அப்த ொஸ்ேைர் 5) 

 ிடிக்கவில்டை கூை த ொது உண்ட டய த ொேிக்க பசய்ய 
ேயொைொக இருக்க தவண்டும். 
 
சர்ச் விவிைிய ப யர் என்ன? 

 
உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் ஒரு துப்பு ப யர். 
 
புேிய ஏற் ொட்டில் உண்ட  சர்ச் ஆேிக்கம் விவிைிய ப யர் 
ப ொதுவொக "கைவுளின் சர்ச்" என ப ொழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளது 
(அப்த ொஸ்ேைர் 20:28; 1 பகொரிந்ேியர் 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 

பகொரிந்ேியர் 1 : 1; கைொத்ேியர் 1:13; 1 பேசதைொனிக்தகயர் 2:14; 2 

பேசதைொனிக்தகயர் 1: 4; 1 ேீத ொத்தேயு 3: 5,15). 

 
சிை "கத்தேொைிக்க ேிருச்சட " அசல் ப யர் என்று 
கூறுகின்றனர் என்றொலும், அது முேல் முடறயொக கொை 
"கத்தேொைிக்க ேிருச்சட "  யன் டுத்ேப் ட்டு வருகின்றன 
தைொம் குறிப் ிைவில்டை நம் ப் டுகிறது என் தும் இங்கு 



குறிப் ிைத்ேக்கது. அது சி ிர்னொ தேவனுடைய சர்ச் 
அந்ேிதயொகியொடவவிட்டு இக்தனசியஸ் மூைம் ஒரு கடிேம் 
 யன் டுத்ேப் ட்ைது. (ஸ்ம்ய்ர்னஎஅன்ச் 
பசய்ய இக்தனசியஸ் 'கடிேம், இ 
120 கி. ி..): த லும் "சர்ச், சி ிர்னொ உள்ள 
இதுஆசியொவில் கைவுளின் 
சர்ச் ..." அது உடையொற்றினொர். தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச் 
(CCOG) த ொன்ற குழுக்கள் சி ிர்னொ கைவுளின் சர்ச் 
வம்சொவளியினர் ஆவர்.  ற்றும் கிதைக்க-தைொ  
தேவொையங்களில் த ொைல்ைொ ல், நொம்  ஸ்கொ, ஓய்வு 
புத்ேொயிைம், தேவத்துவத்ேின், முேைியன அேன் ஆைம்  
ேடைவர்கள் என்று பேொைர் ொன அதே த ொேடனகள் நைத்ே.  
 
கிரிஸ்துவர் வைைொறு முழுவதும், உண்ட  தேவொையத்ேில் 
ப ொதுவொக பவளிப் ொடு "கைவுளின் சர்ச்" ஒரு  ேிப்பு 
 யன் டுத்ேப் டும் (அல்ைது கொண் தைொ ர் 16:16 

"கிறிஸ்துவின் சட யொர்,") என்றொலும் ப ரும் ொலும் அது 
 ற்பறொரு வொர்த்டே (கொண் 1 பகொரிந்ேியர் 1: 2; 1 ேீத ொத்தேயு 
3:15). ஆனொல் கைவுளின் ஆவி, ஒரு ப யர், உண்ட  
அளவுதகொல் உள்ளது (1 த துரு 2: 5). 

 
எனதவ, பவறு தன சரியொன ப யர் பகொண்ை அவசியம் ஒரு 
ஆேொைம் உள்ளது. இன்னும் சரியொன ப யர் பகொண்ை ஒரு 
ேகுேியிழப்பு பசய்யும் கொைணியொக இருக்கும் என்று: 

 
உன் பசயல்கடள நொன் அறிதவன். உங்களுக்கு முன் 
நொன் ஒரு ேிறந்ே கேடவ அட க்க தவண்டும்,  ற்றும் 



எந்ே ஒரு அடே மூை முடியொது,  ொர்; நீங்கள் ஒரு சிறிய 
வைிட  தவண்டும், என் வசனத்டேக் 
டகக்பகொண்டிருக்கிறொர்கள், என் ப யடைச் 
இல்டை 9 நிச்சய ொக நொன் அவர்கள் யூேர்கள்  ற்றும் 
இல்டை என்று யொர் சொத்ேொனின் சினொதகொக், அந்ே 
பசய்யும், ஆனொல் ப ொய் -. உண்ட யில் நொன் 
அவர்கடள வை பசய்யும்  ற்றும் உங்கள் கொல்கடள 
முன் ொகப்  ணிந்து,  ற்றும் நொன் உங்களிைம் அன்பு 
என்று. (பவளிப் டுத்துேல் 3: 8-9) 

 
இதயசு, உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் அவைது 
ப யர்  றுக்க முடியொது, 'ஆன் ீக' யூேர்கள் 
உருவொக்கப் டுகிறது கூறினொர் ஒரு சிறிய வைிட ,  ற்றும் 
கிறிஸ்து வொர்த்டே டவத்ேிருக்கிறது. ஆனொல் இதயசு 
உண்ட யொக இருக்க கூறும் சிை இருக்க முடியொது என்று 
கூை பேளிவொக கவனிக்க. 
 
ஏன் ப யர் "கைவுள் பேொைர்ந்து சர்ச்"? 

 
உைகின் தேவொையங்களில் சிை சர்ச் விவிைிய ப யர் 
 ற்றிய உண்ட டய தகொட் ொடு சம் ந்ேப் ட்ை புள்ளி 
கண்டு ிடிக்கப் ட்ைது. சிை இந்ே ப யர் குடறந்ேது  குேியொக 
ஏற்றுள்தளொம்,  ற்றும் ேங்கடள அடழக்க "சர்ச் 
தேவனுடைய." 
 
இருப் ினும், இது ஒரு ப யர் அர்த்ேத்டேயும் தவண்டும் 
என்று உணை முக்கியம். இந்ே உைகின்  ல்தவறு "கைவுள் 



தேவொையங்கள்" ேங்கள் கைவுளுக்கு அங்கீகரித்து த ொனொல், 

இல்டை அவடை அல்ைது அவைது வொர்த்டே முற்றிலும் 
உட் ட்ைடவ, அவடை  ணியவில்டை இல்டை,  ின்னர் இந்ே 
booklet-  ிற முக்கிய சொன்றுகடள  ை இல்டை , கூை தவேம் 
 யன் டுத்ேப் டும் ப யர் டவத்ேிருந்ே த ொேிலும், அவர்கள் 
தேவனுடைய உண்ட யொன சர்ச்  குேியொக இல்டை. 
 
இது த ொன்ற  க்கள் "சொத்ேொனின் சினொதகொக்"  குேியொக 
இருக்கும் ப ொய்யர்கள் (பவளிப் டுத்துேல் 3:10) அதே 
"நீேியின் ஊழியக்கொைருடைய" ேங்கடள  ொற்றிக்பகொள்ள 
தேொன்றும் யொர் ப ொய்யொன ஊழியர்கள்  ற்றி அந்ே 
அடழப்புகள் என்று ட  ிள் எச்சரிக்டககள் இடசவொனேொக 
(2 பகொரிந்ேியர் 11: 14-15). 

 
ஏபனனில் உைக அட ப்புக்கள்  ை உண்ட  ேிருச்சட யின் 
ப யடை தகொரிக்டக டவக்க என் து 
கூறப் ைதவண்டுப ன்றொலும் - பவறும் "கூறுவேிலும்" 
கிரிஸ்துவர்  ில்ைியன் என ேவறொக இதயசு கிறிஸ்து 
( த்தேயு 7: 21-23) என்ற ப யடை தகொரிக்டக டவத்ே 
விரும்பும் எனப் ட்ைடே இந்ே பூ ியில் கைவுளின் வணிக 
நைத்ேி தநொக்கத்ேிற்கொக, கைவுள் உண்ட யொன சர்ச் இந்ே 
கட்ைத்ேில் நிறுவ, நொம், பவறு தன, "சர்ச் தேவனுடைய." 
என்று கிடைக்க வில்டை என, அத்துைன் அடே 
இடணத்துக்பகொள்ள முடியவில்டை ஆைம் த்ேில் இருந்து 
தேவொையத்ேில் நம் இடணப்ட  கொட்ை (அப்த ொஸ்ேைர் 2), 

நொம் கொை தேர்வு "தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச்." 
 



ஆர்வத்தேொடும் வழக்கொடுதவன் உண்ட யொன 
விசுவொசத்டேயும் 

 
ஒரு  ிக முக்கிய ொன அடையொளம் உண்ட யொன 
கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் அப்த ொஸ்ேைர்கள் 
வழங்கப் ட்ைது என்று அசல் நம் ிக்டக உள்ளது என்று. 
 
தூேர் ஜூட் கிடைத்ேது  ற்றும் அவர் அடே  ற்றி என்ன 
பசய்ய விசுவொச ொக கிரிஸ்துவர் கூறினொர் என்ன என்று 
ஒரு  ிைச்சடன அறிவிப்பு: 

 
 ிரிய ொனவர்கதள, நீங்கள் ப ொதுவொன 
இைட்சிப்ட க்குறித்து குறித்து எழுே  ிகவும் 
தநர்ட யொக இருந்ேொலும் த ொது, நொன் தேடவயொன 
அடே நீங்கள் எழுே நீங்கள் அடனத்து புனிேர்களின் 
வழங்கப் டும். 4 சிை ஆண்கள் ஐந்து முடற 
விசுவொசத்ேிற்கொக ஆர்வத்தேொடும் த ொட்டியிைவும் 
புத்ேிபசொல்ைி கவனிக்கப் ைொ ல் உள்ள 
ேைங்கல்கொணப் டும் , நீண்ை முன்பு இந்ே கண்ைனத்டே 
முடறதகட்டையும் ஒரு எங்கள் கைவுள் அருளொல் 
ேிரும்   ற்றும்  ட்டும் கர்த்ேைொகிய தேவன் 
நம்முடைய கர்த்ேைொகிய இதயசு கிறிஸ்து  றுக்க யொர் 
தேவ க்ேியில்ைொேவர்கதள பவளிதய குறித்ேது 
 ட்ைனர். (யூேொ 3-4) 

 
ஜூட் இைண்டு பேொகுேிகடளக் கூறினொர். ஒரு முடற 
ஞொனிகள் வழங்கப் டும் அடனத்து அந்ே அசல் நம் ிக்டக 



த ொட்டியிை என்று அந்ே,  ற்றும் அேடன முடறதகைொக 
 ொற்ற முயற்சி பசய்ேவர்களின். உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில் வழங்கினொர் நம் ிக்டக உள்ளது. பேொைர்ந்து 
இன்னும் உள்ளது என்று ஒரு நம் ிக்டக 21-

ஆம்நூற்றொண்டில் கிறிஸ்து கூறிக்பகொள்ளும் 
 ிகவும் உண்ட யில் அசல் கிரிஸ்துவர் உண்ட யில் 
நம் ப் டுகிறது என்ன பேரியு ொ  ற்றும்  யிற்சி இல்டை 
(எங்கள் இைவச டகதயட்டை, தேவனுடைய சட டய 
பேொைர்ந்து வைைொறு). 
 
அந்ே கைவுளின் அன்ட  டவத்து, த லும் அவருடைய 
கருடண தநொக்கியிருந்ேது,  ரிசுத்ே நம் ிக்டக உள்ளது: 

 
ஆனொல் நீங்கள்,  ிரிய ொனவர்கதள, உங்கள்  கொ 
 ரிசுத்ே ொன விசுவொசத்ேின்த ல் உங்கடள 
உறுேிப் டுத்ேிக்பகொண்டு,  ரிசுத்ே ஆவிக்குள் 
பஜ ம் ண்ணி, 21 உங்கடள தேவனுடைய அன் ிதை, 

நித்ேியஜவீனுக்தகதுவொக நம்முடைய கர்த்ேைொகிய 
இதயசு கிறிஸ்துவின் கிருட   ொர்க்க டவக்க. (யூேொ 20-

21) 

 
ட  ிள் உண்ட  அட ச்சர்கள் உண்ட  விவிைிய 
தகொட் ொடுகள் வொர்த்டே த ொேிக்க  ற்றும் ேொங்க,  ொற்ற, 

என்று கொட்டுகிறது: 
 
வொர்த்டேடய  ிைசங்கி!  ருவத்ேில்  ற்றும் சீசன் 
பவளிதய ேயொைொக இருங்கள். . எல்ைொ நீடிய 
சொந்ேத்தேொடும் கற் ித்ேல் 3 முடறயொக பகொண்டு 



ச ொேொனப் டுத்ே, கடிந்துபகொண்டு, புத்ேி அவர்கள் 
ஆதைொக்கிய ொன உ தேசத்டேப் ப ொறுக்க  ொட்தைன் 
த ொது வரும், ஆனொல் ேங்கள் இஷ்ைப் டி, அவர்கள் 
அரிப்பு கொதுகள் தவண்டும், ஏபனனில், அவர்கள் 
ேங்கடள ஆசிரியர்கள் குவிப்த ன்; 4 அவர்கள் 
சத்ேியத்டேக் கொதுகள் ேிருப் ி, 
நீேிக்கடேகள். 5 சொய்ந்துத ொகுங்கொைம் நீதயொ 
எல்ைொவற்றிலும் விழித்ேிருத்ேதை,, துன் ங்களில் ேொங்க 
சுவிதசஷகனுடைய தவடைடயச் பசய், உன் 
ஊழியத்டே நிடறதவற்று. (2 ேீத ொத்தேயு 4: 2-5) 

 
கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் அடிப் டை தகொட் ொடுகடள சிை 
எ ிதையர் 6 கொணப் டுகின்றன: 1-3.  னந்ேிரும்புேல், 

ஞொனஸ்நொனம்,,, இறந்ே, நித்ேிய நியொயத்ேீர்ப்பு 
உயிர்த்பேழுேல் உட் ை டககடள முழுட  தநொக்கி நைந்து 
அந்ே நம் ிக்டககள் அப்த ொஸ்ேைர்கள்  ற்றும் ஆைம்  
கிரிஸ்துவர் 
அவர்கள் இப்த ொது கைவுள் பேொைர்ந்து சர்ச்த ொேிக்கப் ட்டு 
அடிப் டையில் மூைம் கற் ிக்கப் ட்ைது. 
 
ஏேொவது இதயசு தேவொையத்ேின்  ிைபைல் ியொ  குேிடய 
 ற்றி கற்று அறிவிப்பு: 

 

... பசய்ய ...  ிைபைல் ியொ ... 8 தேவொையத்ேில் ... நீங்கள் 
ஒரு சிறிய வைிட , என் வசனத்டேக் 
டகக்பகொண்டிருக்கிறொர்கள், என் ப யர்  றுக்கவில்டை 
... 11 இதேொ, நொன் சீக்கிை ொய் வருகிதறன்! உன் கிரீைத்டே 



யொரும் ஆகைொம் என்று, நீங்கள் என்ன தவக ொக 
நைத்ே. (பவளிப் டுத்துேல் 3: 7,8,11) 

 
இதயசு ஒரு ட  ிள் சத்ேியங்கடள டவத்ேிருக்க தவண்டும் 
 ற்றும் ேங்கடள கைவுளின் வொர்த்டே அதே அர்ப் ணிப்பு 
இல்டை  ற்றவர்கள் ஏ ொந்துவிைொேீர்கள் அனு ேிக்க 
முடியொது என்று கற் ித்ேல். உண்ட  சர்ச் தேவனுடைய 
தவக ொக ப ய்யொன விசுவொசம் எேிைொன தேவொைய சட  
ஏற்க முடியொது, ட  ிள் சத்ேியங்கடள நைத்ே, அல்ைது 
ஏபனனில் ஆண்கள் தவடை பசய்து ஊக்கம் ஆகும். 21-

ஆம் நூற்றொண்டில், அது ( ொர்க்க 4-ம் அேிகொைத்ேில் சிை 
விவைங்கடள) இந்ே சிறந்ே என்று உண்ட யொன 
கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேின்  ிைபைல் ியொ  குேிடய 
சிேறியேொகவும் உள்ளது. 
 
தூேர் ஜொன் இருந்து ஏேொவது அறிவிப்பு: 

 
நொம் தநொக்கிப்  ொர்த்து இது எங்கள் கண்கள்,  ற்றும் 
எங்கள் டககளில் கண்ைடேச் டகயொளப் டுகிறது 
நொங்கள் தகள்விப் ட்டு ஆேிமுேல்,,, வொழ்க்டக 
வொர்த்டே குறித்து இருந்ேதும் என்று - 2 அந்ே ஜவீன் 
பவளிப் ட்ைது;  ற்றும் நொம்  ொர்த்ேிருக்கிதறொம்,  ற்றும் 
சொட்சி,  ற்றும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிதறன் என்று 
ேந்டேயின் உைன் இருந்ே எங்களுக்கு 
பவளிப் டுத்ேப் ட்டுள்ளது நித்ேிய ஜவீடன - 3 என்று 
நொம்  ொர்த்ே அந்ே  ற்றும் நொங்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு 
கூட்டுறவு என்று, உங்களுக்கு அறிவிக்கிதறன் 



தகட்தைன்;  ற்றும் ஐக்கியம்  ிேொதவொடும் அவருடைய 
கு ொைனொகிய இதயசு கிறிஸ்து. 4 நொம் உங்கள் 
சந்தேொஷம் நிடறவொயிருக்கும் டி நீங்கள் எழுே 
இந்ே விஷயங்கள் உள்ளது. (1 தயொவொன் 1: 1-4) 

 
ஜொன் அவர் ஆைம் த்ேில் இருந்து கற்று என்ன கற்று 
கூறினொர் என் டே கவனியுங்கள். உண்ட டய  ொற்ற 
முடியொது இருந்ேது. 
 
தூேர் ஜொன் கிறிஸ்துவின் 
உ தேசத்ேிதை, பேொைர்ந்து, ேங்கியிருப் ொர்கள் கற்றுக்பகொடுத்
ேொர்: 

 
எவர் வைம்பு  ீறிய கிறிஸ்து தகொட் ொட்டை 
நிடைத்ேிருந்ேொல் இல்டை கைவுள் 
இல்டை. கிறிஸ்துவின் உ தேசத்ேிதை அவனிலும் 
நிடைத்ேிருந்ேொல், அவன் ேந்டே  ற்றும்  கன் 
இருவரும் உள்ளது. (2 தயொவொன் 9) 

 
ஒரு ட  ிளுக்கு முைண் டும் தகொட் ொடுகடள அடே  ொற்ற 
முடியொது அந்ே தகொட் ொட்டை நிடைத்ேிருக்கிறொர்.  
 
அப்த ொஸ்ேைன் தயொவொன் உண்ட யும் உண்ட யொக 
இருக்க வொேிட்ைவர்களுக்கு வித்ேியொசம்  ற்றி ேகவல்: 

 
 ிள்டளகதள, இது கடைசிக்கொை ொயிருக்கிறது;  ற்றும் 
நீங்கள் ஆண்டிகிறிஸ்ட் என்று தகள்விப் ட்தைன் என, 



வரும் இப்ப ொழுதும் அதநக அந்ேிக்கிறிஸ்துகள் 
வந்ேிருக்கிதறன், இேன் மூைம் நொம் அது கைந்ே 
அறிகிதறொம் 19அவர்கள் நம்ட விட்டுப்  ிரிந்து 
த ொனொர்கள், ஆனொல் அவர்கள் 
எங்கடள இல்டை. அவர்கள் எங்களுக்கு இருந்ேிருந்ேொல், 

அவர்கள் எங்களுக்கு நிடைத்ேிருப் ொர்கதள; ஆனொல் 
அவர்கள் அவர்கள் யொரும் எங்களுக்கு இருந்ேேொக 
சு ந்து ேிரிகிதறொம் என்று பவளிதய பசன்றொர். (1 

தயொவொன் 2: 18-19) 

 
தூேர் ஜொன்  ற்றிக்பகொண்ை அந்ே அவைது த ொேடனகள் 
 ற்றும் நடைமுடறகள் பேொைர்ந்து என்று, ஆனொல் என்று 
அந்ே அந்ேிக்கிறிஸ்துகளின் அந்ே நடைமுடறகள் பேொைரும் 
என்றும் எழுேினொர் என் டே கவனியுங்கள். 
 
கிதைக்க-தைொ ர் மூைம் இழந்து த ொன அசல் கிறித்துவம்  ை 
நடைமுடறகள் உள்ளன த ொது, ஒருதவடள அது இங்தக 
குறுக்கிட்டு தவண்டும் அப்த ொஸ்ேைர் தயொவொன் 
நடைமுடறகள்  ற்றும் த ொேடனகள் இருந்து முந்டேய 
ஆவணப் டுத்ேப் ட்ை  ொற்றங்கடள ஒன்று  ஸ்கொ தேேி, 
கடைப் ிடித்ேல் பசய்ய தவண்டும் என்று . இந்ே  ல்தவறு 
கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில் ஆைம்  2-ம் நூற்றொண்டு மூைம் 
அறிமுகப் டுத்ேப் ட்ைது என்று ஒரு  ொற்றம் இருந்ேதுஅது 
சர்ச்டச (யூஸி ியஸும் 'சர்ச் வைைொறு, புத்ேக வி, 
அத்ேியொயங்கள் 23-24) ஏற் டும். 
 



அவர்கள் (14 வது  றுப் வர்கள் ப ரும் குேி ஒரு ஞொயிறு 
 ொறியது) இதயசு, தூேர் ஜொன்,  ற்றும் வைைொற்று பசய்ேொர் 
 ல்தவறு உண்ட யுள்ள ேிருச்சட  ேடைவர்கள் என 
நிசொன் 14 ஆம் ேிகேி  ஸ்கொ  றுத்துவிட்ைது. ஆைம்  2-

ம்நூற்றொண்டு மூைம், சி ிர்னொ ேிருச்சட  கைவுள்  ிஷப் 
த ொைிகொர்ப் " ை" "ேவறொன பகொள்டக" என்று முடித்ேொர் 
அவர் தவனிட்டி / 
 யனற்ற ( ிைிப் ியர் த ொைிகொர்ப் கடிேம்), அவர்களுடைய 
விசுவொசத்டேப் குறிப் ிைப் டுகிறது. 
 
ஆைம்  3 வது நூற்றொண்டு வொக்கில், கிதைக்க-தைொ ர்  ை 
அந்ேிதயொகியொ ேிருச்சட  கைவுள்  ிஷப் பசை ியன் ஒரு 
"ப ொய் கூட்ைட ப்பு" ( ற்றும் த ொண்ட்டிகஸ் 
பசய்ய பசை ியன் ேொன் நிரு ம்) என குறிப் ிைப் டுகிறது 
என்ன  ொறின. 
 
கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில் த ொைிகொர்ப் இருவரும் 
 ற்றும் பசை ியன் ேங்கள் பசொந்ே ( ற்றும் பசை ியன் 

பவளிப் டையொக துதைொகம் கிதைக்க-தைொ  ேடைவர்கள் 
அந்ேிதயொகியொ 
பவற்றிப றவில்டை) கூறப் ட்ைொலும், உண்ட யில், அவர்கள் 
(அடவ உண்ட யொக பேொைர்புடைய அந்ே) கைவுளின் சர்ச் 
நடைப ற்றது என்று  ற்றும் கிதைக்க-தைொ  தகொட் ொடுகள். 
 
துதைொகம் சர்ச்சுகள்  ை  ொற்றங்கள் இருந்ே த ொேிலும், 

அறிஞர்கள் ப ொதுவொக தூேர் ஜொன் 14 வது  ொஸ்கொ 
என் டேஒப்புக்பகொள்கிதறன். எனதவ, இந்ே ஒரு 



தகொட் ொட்டை எளிேொக தவே பசவிபகொடுத்தேொரின், 

அப்த ொஸ்ேைர் தயொவொன் நடைமுடறகள்  ற்றும் 
அவருைன் இருப் வர்கள் பேொைர்ந்து ேவறிதயொர் இருந்து 
பசொல்ை ஒரு வழி உள்ளது. த கன் த ைைசர் 
கொன்ஸ்ைன்டைன்  ின்னர் வற்புறுத்ேப் ட்ைத ொதேொ த ொது 
ஞொயிறு  ொற்றப் ட்ைது  ஸ்கொ தேேி உைகளவில் 
ஆடணயிட்ைது ஆனது. கொன்ஸ்ைன்டைன் ஒரு 
உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் இல்டை. அவர் எந்ே பவளியிட்ை 
கிரிஸ்துவர் நம் ிக்டக ஞொனஸ்நொனம் பசய்யப் ைவில்டை 
கூை, அவர் ேன்டன ஒரு எளிட யொன  ிஷப் அறிவித்ேொர் 
 ற்றும் கி. ி. 325 இல் நிசிய கவுன்சில் இறுேி வடிவம் 
ஞொயிறு  ஸ்கொ வற்புறுத்ேப் ட்ைத ொதேொ கொன்ஸ்ைன்டைன் 
கல்ைடறயிைிருந்து ஒரு சூரிய கைவுள் வடக 
புடேக்கப் ட்ைது இறந்ே த ொது . விவிைிய நடைமுடறயில் 
நிடைத்ேிருக்கும் டி விரும் ியவர்களுக்கு அவடை அல்ைது 
அவைது கவுன்சில் ஆடண தகட்க முடியொது. அவர் த லும் 
 ை நிசிய  ின்னர் அவடை பகொடை பசய்ேொர். 
 

வைைொறு முழுவதும், இைண்டு அடிப் டை குழுக்கள், அசல் 
நம் ிக்டக நடைப றும் என்று ஒரு உள்ளன த ொது 
கூறிக்பகொண்டு ஆனொல் இல்டை என்று  ற்ற முக்கிய 
ஒன்று. 

 

என்ன 'அப்த ொஸ்ேை வொரிசுரிட '  ற்றி 
என்ன? 3 வது நூற்றொண்டின் பேொைக்கத்ேில் அருதக,  ின்னர் 
தைொ ொனிய ஆேைவு பைர்ட்டுல்ைியன் இைண்டு குழுக்கள் 
(Smyrnaeans  ற்றும் தைொ ர்) அப்த ொஸ்ேைர்களிைம் உறவுகடள 



கூறிக்பகொண்டிருந்து (பைர்ட்டுல்ைியன் ேொன் புத்ேக டி 
praescriptione haereticorum.  ொைம் 32) எழுேினொர், ஆனொல் அவர்கள் 
ேொன் இருந்ேொள் இருந்து வருகிறது உண்ட யும்  ற்ற 
இல்டை. ஒரு குழு சி ிர்னொவில் இருந்து அது கூறியது இது 
 ற்ற (த்ைபசஅச் பசய்ய த ொைிகொர்ப் க்கு தூேர் ஜொன், 

முேைியன மூைம்) தைொம் இருந்து அடுத்ேடுத்து கூறினர். 

 

இதுவடை அப்த ொஸ்ேை வொரிசுரிட  பசல்கிறது, அது 
உண்ட  சர்ச் கொர்டினல்கள் ஒரு கல்லூரி அல்ைது ஒரு 
த க்சி ஸ் பகொண்ை  ற்றி ட  ிளில் எந்ே வழிமுடற 
இல்டை என் டே உணை முக்கிய ொனேொக 
இருக்கைொம். அந்ே இைண்டு புறச்ச யச்சொர்புடைய 
எச்ச ிச்ச ொகும். கத்தேொைிக்க 
கடைக்களஞ்சியம்  டி, ேடைப்பு  த க்சி ஸ்தைொ ன் ஆயர்கள் 
ேொ ே ொக 4 வது நூற்றொண்டு வடை, கொர்டினல் கல்லூரி 
அேிகொைப்பூர்வ ொக 11 வது நூற்றொண்டு வடை அட க்க 
வில்டை அதேச யம்  ின் ற்றப் ைவில்டை. தைொம் இப்த ொது 
அேன் ேடைவர் தேர்ந்பேடுக்க என்ன பவறு தன அசல் 
நம் ிக்டக  குேியொக இருந்ேது. 

 

ட  ிள் கைவுள் ஒரு த ல்  னிே ேடைவர் மூைம் தவடை 
முடனகின்றன என்று கொட்டுகிறது, இந்ே ேடைவர் 
எண்பணய் சூட்ைப் ட்டுள்ள ஒருவர் (; 1 ேீத ொத்தேயு 4:14; 5:22; 

2 பகொரிந்ேியர் 1:21 2 ேீத ொத்தேயு 1: 6)  ற்றும் யொர் என்று 
ேடைட  விளங்கப் டுத்தும்  ழங்கள் (:;: 1-7 1 ேீத ொத்தேயு 3 

15-20  த்தேயு 7) கொட்டுகிறது. ஒருதவடள அது அடே அசல் 



அப்த ொஸ்ேைர்கள் இருந்து தநைடி அடுத்ேடுத்து என்று 
ஆைம்  ச கொை  ேிவுகள் மூைம் நிரூ ிக்க முடியும் என்று 
கைவுள்  ட்டுத  உண்ட  சர்ச் என்று குறிப் ிை 
தவண்டும். கூை பஜதைொம் தூேர் ஜொன் த ொைிகொர்ப் சி ிர்னொ 
(பஜதைொம் டி . அத்ேியொயம் 17) விேிக்கப் ட்ை 
என்று குறிப் ிட்ைொர். கிதைக்க-தைொ ர் ேொ ே ொக  டீ்ைர்  ற்றும் 
ைினஸ்  ற்றும் கிளப ண்ட்  ற்றி ேங்கள் முைணொன 
ேகவல்கள்  ற்றி ேங்களது கூற்றுக்களுக்கு 'புடனவுகள்' 

ேங்கியிருக்க முடனகின்றன,  ிளஸ் தகொட் ொடுகடள 
 ொறிவிட்ைது. அப்த ொஸ்ேை வொரிசுரிட   ற்றும் அசல் 
கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேின் நம் ிக்டககள்  ற்றி த லும் 
 ை விவைங்கள் எங்கள் இைவச டகதயட்டை, தேவனுடைய 
சட டய பேொைரும் வைைொறு தசர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

 

சர்ச் தேவனுடைய அப்த ொஸ்ேைர் தயொவொன் தநைம் இருந்து 
ட  ிள் பேரியும் 

 

எந்ே கிரிஸ்துவர் ேடைவர் புேிய ஏற் ொட்டில் கடைசி 
புத்ேகம் எழுேப் ட்ைது தநைம் இருந்து தவேொக த்ேின் 
நூல்கள் அடனத்ேின் பேரியும்? 

 

சரி, அந்ே ேர்க்கரீேியொக தூேர் ஜொன் இருக்கும். அவர் 
 ட்டுத  இறக்க அசல் அப்த ொஸ்ேைர் கைந்ே இருந்ேேொக 
நம் ப் டுகிறது, அவர் பவளிப் டுத்ேல் புத்ேகத்டே (: 9-19 



பவளிப் டுத்துேல் 1) உட் ை ட  ிளின் கடைசி  ை 
புத்ேகங்கடள எழுேியுள்ளொர் நம் ப் டுகிறது. 

 

அசல் அப்த ொஸ்ேைர்கள் உயிருைன் இருந்ே த ொது அவர்கள் 
கிரிஸ்துவர் ேனிப் ட்ை முடறயில்  ற்றும் எழுத்து எனக்கு 
தேடவ என்று ேகவல் ேை முடியும். ஆனொல் தநொக்கம் (கொண் 
ஏசொயொ 8:16) ஆன் ீக முழு இருக்க தவண்டும் கிரிஸ்துவர் 
ட  ிள் முடிவடையும் த ொது ொன இருப் து என்று 
கவனிக்க: 

 

அடனத்து புனிே நூல்கடள கைவுள் உத்தவகம் 
அளிக்கும்,  ற்றும் பகொள்டக முடிவு ைொ ம், கண்டித்ேல் 
ஐந்து, ேிருத்துவேற்கொக, முற்றிலும் ஒவ்பவொரு நல்ை 
தவடை ஆயுேம் தேவனுடைய  னுஷன் முழு 
இருக்கைொம் என்று நீேி, 17 வழிமுடற, 

அனுப் ப் டுகின்றது. (2 ேீத ொத்தேயு 3: 16-17) 

 

 ொட்ைொர்கள் தவே அவர்கடள விடைவில் தநைம் (ஏசொயொ 
கொண் 8:16) இருந்து பேரியும், உண்ட யில் அேன் 
தகொட் ொடுகடள ேள ொகக் கிரிஸ்துவர் தேவொையம்? அல்ைது 
அது கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில் பசய்தேதனொ 
 ிைச்சிடன விவொேத்ேில்  னிே சக்ேிக்கு உட் ட்டு 
நைத்ேப் ைதவண்டும் சர்ச் ஆதைொசடனக் நூற்றொண்டுகளொக 
எடுக்க தவண்டு ொ? 



 

வைைொற்றுச் சொன்று  ற்றும் சிக்கல்கள் 

 

தூேர் ஜொன் அவைது என்ற த ொைிகொர்ப் ஒரு சீைர் (த லும் 
சி ிர்னொவில் என்ற த ொைிகொர்ப் என்று அறியப் டும்) 
"நியேிகள்" கைந்து என்று கூறுகிறொர் என்று ஹொரிஸ் 
துண்டுகளொல் என அடழக்கப் டும் ஒரு  ண்டைய 
ஆவணம் இருக்கிறது. த ொைிகொர்ப் ஒரு யூேர் இல்டை 
(அவைது ப யர் கிதைக்கம்),  ற்றும் அதநக ொக இைண்ைொவது 
நூற்றொண்டில் கைவுள் உண்ட யொன சர்ச்  ிகவும் 
பசல்வொக்கு புறஜொேி இருந்ேது. அவர் ஒருதவடள 135 கி. ி. 
 ை ேசொப்ேங்களொக ஒரு தஜொடி அவர்  ரிக்கும் வடை 
(பஜருசதைம் யூேொஸ், அேன் கடைசி யூே  ிஷப் /  ொஸ்ைர் 
இழந்ே த ொது) இருந்து  ிகவும் பசல்வொக்கு உண்ட யொன 
கிரிஸ்துவர் ேடைவைொக இருந்ேொர். 

 
 ிைிப் ியர் த ொைிகொர்ப் கடிேம் த ற்தகொள் அல்ைது புேிய 
ஏற் ொட்டில் (புேிய ஏற் ொடு ட  ிள் குறிப்புகளுைன் 
 ிைிப் ியர்த ொைிகொர்ப் கடிேம், 2008 ஜூனில், டிரினிட்டி ஜர்னல்) 
அடனத்து 27 புத்ேகங்கள் குறிப் ிடுகிறொர். அவைது சதகொேைர் 
ஒதநசிமுவிைமும், சர்டே என்ற த ளிதைொ (த ொைிகொர்ப் ஒரு 
வொரிசு) ஒரு கடிேத்ேில் தநைடியொக  ற்றும் 
 டறமுக ொகதேவனுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  நொம் இன்னு
ம்  யன் டுத்ே என்று  டழய ஏற் ொட்டின் 39 

புத்ேகங்களின்  ட்டியல். ற்றும் த ளிதைொ  ட்டியைில் 
தைொ ன்  ற்றும் கிழக்கு  ைபுவழி கத்தேொைிக்க 



தேவொையங்களில் இப்த ொது  யன் டுத்ே என்று 
அடழக்கப் டும் டியூட்ைதைொகனொனிக்கல் புத்ேகங்கடள எந்ே 
அைங்கும் இல்டை. 
 
அடிப் டையில் ஆைம்  2 வது நூற்றொண்டில் எருசதை ில் 
உண்ட யும் கிரிஸ்துவர் புேிய ஏற் ொட்டில் அடனத்து 
அல்ைது  குேி என்று கூறுகிறது என்று ஒரு அைபு 
ஆவணம் உள்ளது, ஆனொல் கிறிஸ்துவின் குடறவொக 
உண்ட யும் தைொ ன்-ஆேைவு த ைொசிரியர்கள் இல்டை என்று 
அவர்கள் அல்ைொே நம் ியிருந்ேனர் ஊக்கம் புத்ேகங்கள் 
(ட ன்ஸ் எஸ் ேி கிறித்துவம் ஆைம்  நூற்றொண்டுகளில் யூே 
கிரிஸ்துவர் ஒரு புேிய மூை, 1966  டி). 
 
என்ற  த்மு உள்ள தூேர் ஜொன் தநைம் இருந்து ேிருச்சட  
கைவுள் (பவளிப் டுத்துேல் 1: 9) சி ிர்னொ (இைண்ைொவது 
நூற்றொண்டு), த ொைிகொர்ப் மூைம் ஆசியொ ட னர் (ேொ ே ொக 
முேல் நூற்றொண்டு), தவேத்ேின் முழுட யொன 
பநறிமுடறகள் இருந்ேது. ஆயினும், கிதைக்க-தைொ  
தேவொையங்களில் புேிய ஏற் ொடுகளில்  ை 
நூற்றொண்டுகளொக புத்ேகங்கள்,  ற்றும் அடிக்கடி 
தசர்க்கப் ட்டுள்ளது கட்ைடளமுடற அல்ைொே ஒன்டற 
விவொேிக்கப் டுகிறது. அது ஆசியொ ட னர்  ற்றும் 
பஜருசதைம் (கைவுளின் சர்ச் சிை உட் ை) அந்ே 
ஆதைொசடன கிதைக்க-தைொ ர் சரியொன புேிய ஏற் ொட்டு 
அேிகொைப்பூர்வ பகொண்டு வை முடிந்ேது என்று  ிறகு ேொன் 
இருந்ேது. 
 



உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் அேன் ஆைம்  
பேொைக்கத்ேில் இருந்து முழுட யொன பநறிமுடறகள் 
பேரியொது? 

 
தைொம் மூைம் வந்ே சீர்ேிருத்தும் சீர்ேிருத்ே, அவர்கள் முன் 
 ல்தவறு தைொ ன்  ட்டியல்கள் நம் ியிருந்ே 
நிடையில், 16ஆம் நூற்றொண்டு, அவர்கள் பேொைங்கிய த ொது 
கூை வடை ேங்கள் நியேிகள் இறுேி 
வடிவம் இல்டை. அதேத ொல் சர்ச் தைொம் 
முழுட யொக ட்பைன்ட் 16 ஆம் நூற்றொண்டு சட  வடை அேன் 
நியேி இறுேி வடிவம் இல்டை. ப ொதுச்சங்கத்டேத் உள்ள 
ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ை புத்ேகங்கள் த ொன்ற பஜதைொம் 
(அவர்கள் தேவொையத்ேில் ஒரு  ருத்துவர்), ேங்கள் ஆைம்  
ேடைவர்கள், உண்ட  தவேம் எனக் கருே முடியொது என்று 
 டழய ஏற் ொட்டின் புத்ேகங்கள் தசர்க்கப் ட்டுள்ளது.  எந்ே 
ேற்த ொடேய சீர்ேிருத்ே தேவனுடைய உண்ட  சர்ச் 
எங்களுக்கு அந்ே தவேத்டே ஏற்றுக் பசய்ய. 
 
த லும் 
ேகவலுக்கு, தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச் இருந்து ட  ிள் 
பசய்ேிகள் ேீர்க்கேரிசனம்  த்ேிரிடக தவே அர்ச்சிப்பு  ற்றிய 
த லும் விவைங்கடள விளக்கி 2013 ல் இைண்டு ஆவண 
கட்டுடைகள் பவளியிட்ைொர். அந்ே 
இேழ்கள் இைக்கியம்ேொவடை ப ொத்ேொடன கீழ், www.ccog.org 

வடைத்ேளத்ேில் கொணைொம். 
 
உண்ட  சர்ச் உண்ட  தேவத்துவத்ேின்  ற்றி பேரியும் 



 
உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் எப்த ொதும்  ிேொ, 

கு ொைன்,  ரிசுத்ே ஆவி நம் ிக்டக பகொண்டுள்ளது.ட  ிள் 
 ிேொ கற்றுக்பகொடுக்கிறது என்று ஆைம் கொை கிரிஸ்துவர் 
புரிந்து (எ.கொ. ஜொன் 6:27; பகொதைொபசயர் 2: 2)  ற்றும்  கன் 
(எ.கொ. தயொவொன் 20: 28-29; பகொதைொபசயர் 2: 2) இருந்ேன 
பேய்வகீ  னிேர்கள் (பகொதைொபசயர் 2: 9)  ற்றும்  ரிசுத்ே 
என்று ஆவியொனவர்  ிேொ (எ.கொ.  த்தேயு 10:20)  ற்றும் 
 கன் ( ிைிப் ியர் 1:19) இருந்து வருகிறது என்று கைவுள் 
சக்ேி இருந்ேது. 
 
ஆவியின் ஒருவருக்கு பேொைர் ொக: (9 பகொதைொபசயர் 2 

தைொ ர் 1:20) 381 கி. ி., கிதைக்க-தைொ ர் அேிகொைப்பூர்வ ொக என்ற 
தேவத்துவத்ேின் ஒரு வித்ேியொச ொன  ொர்டவ 
ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ைது. சிை கிதைக்க-தைொ ர் முன் 
ஆவியொனவர் "ஒருவருக்கு" நம் ிக்டக என்றொலும், 

ப ரும் ொைொன அந்ே குடறந்ேது "கிழக்கில்," கத்தேொைிக்க 
கடைக்களஞ்சியம்  டி,அல்ைது, கூை ஒரு சிை 
ேசொப்ேங்களுக்கு முன்னர் டிரினிட்டி ஏற்று இல்டை. இந்ே 
கிதைக்க-தைொ ர் ப ரும் ொைொன ஏற்று என்று தகொட் ொடு 
 ொற்றம் இருந்ேது. ேிரித்துவ உ தேசமும் த லும் 
துன் ப் டுத்துகிறொய் த ைைசர் ேிதயொதைொசியஸ் 
(அடிப் டையில் த லும் தைொ ொனிய த ைைசின் 
நம் ிக்டகடயப்த ொை  ின்னர் ேிருத்ேப் ட்ை கிதைக்க-தைொ  
நம் ிக்டக விேியொக்கிய அந்ே) ஒரு இம் ீரியல் Edict மூைம் 
வைியுறுத்ேப் டுகிறது. 
 



உண்ட  சர்ச் கற்று இல்டை, அக்கிை ம்-இது கைவுளின் 
சட்ைம் கடைப் ிடிக்கிறது 

 
 டழய ஏற் ொட்டில், அது தேவனுடைய கட்ைடளகளுக்கு 
அவடை  ற்றும் விசுவொச ொன (: 1-8 உ ொக ம் 6) இடைதய 
ஒரு அடையொள ொக இருக்கும் என்று எழுேப் ட்ைது. சிை 
புைட்ைொஸ்ைொண்டு ேடைவர்கள்  த்து கட்ைடளகள் பகொண்டு 
விட்டு பசய்யப் ட்ைன என்று கற்று த ொது, இந்ே இதயசு, 

அவனுடைய தூேர்கடளயும், அல்ைது ஆைம்  கிரிஸ்துவர் 
ஸ்ேொனம் அல்ை. 
 

'கடளகள்' (கடளகள்) எேிரி (: 37-40  த்தேயு 13) சதகொேைர்கள் 
 த்ேியில் நைப் ை என இதயசு எச்சரித்ேொர். இதயசு துதைொகம் 
'அக்கிை ம் "( த்தேயு 13:41)  யிற்சி என்று, ஆனொல்  ின்னர் 
பவளிதயற்றப் ட்ைது ( த்தேயு 13:42) கற்று. இதயசு த ொேித்ே 
தவறு ஏேொவது கவனிக்க: 

 

"என்டன தநொக்கி, அடனவருக்கும், 'ஆண்ைவதை, 

ஆண்ைவதை,'  ைதைொக இைொஜ்யத்ேில் நுடழய தவண்டும், 

ஆனொல் அவர்  ைதைொகத்ேில் என்  ிேொவின் 
சித்ேத்ேின் டி பசய்கிறவன். 22 அந்நொளில் அதநகர், 

'ஆண்ைவதை, ஆண்ைவதை என்டன தநொக்கி, நொம் 
தவண்டும் இல்டை, உங்கள் ப யரில் ேீர்க்கேரிசன ொக 
உ து ப யைொல் த ய்கள் துைத்ேி, உங்கள் ப யரில் 
எத்ேடனதயொ அேிசயங்கள் 
பசய்யப் டுகிறது '23 அப்ப ொழுது நொன் அவர்கடள 
அறிவிப் ொர்' நொன் ஒருக்கொலும் 
உங்கடள அறியவில்டை;?!, அக்கிை த்டே 



நடைமுடறயில் யொர் என்டன விைகிச்பசல்ை 
' ( த்தேயு 7: 21-23) 

 
 ை "இடறவன்" அவடை அடழக்க தவண்டும்  ற்றும் கூை 
அவைது ப யரில் அற்புேங்கள் பசய்யவில்டை என்று கூறும் 
அந்ே இதயசு பேளிவொக உ தேசித்து, ஆனொல் அவன் 
அப் டிதய பசய்ேொன், ஆனொல் த ொகக் 'அக்கிை ம் 
"நடைமுடறயில் அந்ே என்று பசொல்ை தவண்டும் என்று 
உள்ளது. இவ்வொறு, துல்ைிய ொன கணிப்புகள்  ற்றும் 
ேங்கடள த ய் த தயொட்டுவடே,, அல்ைொே உண்ட யும் 
குழுக்கள் சிை தநைங்களில் அவர்கடள தவண்டும் என 
கவனம் பசலுத்ே அறிகுறிகள் உள்ளன. 
 
 வுல் " ொவத்ேின் இைகசிய" ஏற்கனதவ ேனது நொள் 
ஈடு ட்ைனர் என்று கூறப் ட்ைது (2 பேசதைொனிக்தகயர் 2: 7) 

 ற்றும்  க்கள் அவர்கள் த ச்டச ப ற "பவற்று 
வொர்த்டேகள் மூைம்" ஏ ொற்றிக் பகொள்ளக் கூைொது என்று 
(எத சியர் 5: 6).(அவர்கடள சுற்றி கொைணம்) இது 
கைவுளுடைய சட்ைங்களுக்குக்  ை அம்சங்களுக்கு 
வரும்த ொது ேொன் " ர் " கிதைக்க-தைொ ர் மூைம் 
பவளிப் டுத்ேினொர். 
 
உண்ட  சர்ச் தேவனுடைய கைவுளின் சட்ைத்டே (: 1-3 1 

தயொவொன் 5) கடைப் ிடிக்கிறது. அது கீழ்ப் டிந்ேொல்,  னிே 
ஏைொள ொக நல்வொழ்டவ  ற்றும் ஒரு உற் த்ேி முழு 
வொழ்க்டக உட் ை,  ிகவும் நல்ை பகொண்டு வரும் என்று 
கைவுள், இயக்கம் சட்ைங்கள் அட க்க என்று த ொேிக்கிறது.  



 
உண்ட  சர்ச் தேவனுடைய கைவுளின் சட்ைத்டே விட்டு 
பசய்யப் டுகிறது என்று இல்டை, ஆனொல் "த ன்ட " 
வருகிறது  ற்றும் இதயசு கிறிஸ்து (: 17-48; NW  த்தேயு 5) 

மூைம் "பகளைவ ொன" (ஏசொயொ 42:21)  ற்றும் 
விரிவொக்கப் ட்ை  டறசொற்றுகிறது. 
 
உண்ட  சர்ச் தேவனுடைய ட  ிள் கற் ிப் டே 
த ொேிக்கிறது: 

 
உம்முடைய வசனம் என் கொல்களுக்குத் ேீ மும், என் 

 ொடேக்கு பவளிச்சமு ொயிருக்கிறது. (சங்கீேம் 119: 105) 

 
என் நொவு உம்முடைய வசனம் பசொல்லுவொர்கள்; 

உம்முடைய கற் டனகடளபயல்ைொம் 
நீேியுள்ளடவகள்.(சங்கீேம் 119: 172) 

 
உண்ட  தேவொையத்ேில் கைவுளின்  த்து கட்ைடள சட்ைம் 
 னிேகுைத்ேிற்கு அவைது  ிக ப ரிய  ரிசு ஒன்றொகும் 
 ற்றும் அவைது கற் டனகடள நீேியின் என்று 
கற்றுக்பகொடுக்கிறது. அவர்கடள டவத்து கொேல் 
 ிைேி ைிக்கிறது."கற் டனயின் தநொக்கம் அன் ொகதவ 
இருக்கிறொர்" (1 ேீத ொத்தேயு 1: 5). 

 

, தேவனுடைய சட்ைத்டே சுற்றி குறிப் ிடுவேொவது: கிதைக்க-
தைொ  தேவொையங்களில் சிை இைொணுவவொே "கிறித்துவம்" 
ேங்கள் ஏற்று  ற்றும்  ிற சட்ைங்களில்ைொே தகொட் ொடுகள் 
மூைம் அப் டி நம்  கூறிக்பகொண்ை த ொேிலும், அவர்கள் 



 டழய  ரிதசயரும் (3-9  த்தேயு 15) த ொன்ற, தவண்டும் 
நடைமுடறகள்  ற்றும் அது முைணொக என்று  ைபுகள் 
ஒப்புேல். 
 
ஜொன்  ொப்டிஸ்ட் (லூக்கொ 3:14) இதயசு (தயொவொன் 18:36) இந்ே 
வயேில் இைொணுவவொே  ங்தகற் ேற்கு எேிைொக 
கற்று.அடனத்து உண்ட யொன அறிஞர்கள் ஆைம்  
கிரிஸ்துவர் சரீை த ொர்  ங்தகற்க முடியொது என்று 
உணை. அந்ேிதயொகியொ ேிதயொ ிளசும் கிரிஸ்துவர் கூை 
வன்முடற விடளயொட்டு  ொர்த்து எேிைொக எழுேினொர் த ொது, 

இதுத ொன்ற சர்டே என்ற த ளிதைொ கைவுள் ேடைவர்கள் 
சர்ச், அேற்கு எேிைொக எழுேினொர். பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய 
இன்னும் இைொணுவவொே  ங்கு  ற்றும் இந்ே வயேில் 
தவண்டுப ன்தற வன்முடற விடளயொட்டு  ொர்த்து எேிைொக 
கற்றுக்பகொடுக்கிறது. 
 
இைொணுவம்  ங்கு அவைது  ைணம் ஒரு நூற்றொண்டின் உள்ள, 

தைொ ன்  ிஷப்  ற்றும் துறவி ஹிப்த ொைிட்ைஸ் 
மூைம் 3வது நூற்றொண்டு  ிற் குேியில் என 
கண்ைனம் த ொேிலும், கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில் இந்ே 
புள்ளி  ொற்றப் ட்ைது. ே குருதசட்ஸ் த ொர் புரிகிற த ொைொை 
என்று அந்ே 1095-ஆம் ஆண்டு த ொப் இைண்ைொம் அர் ன் 
கட்ைடளகளுக்கு கீழ் " ொவ ன்னிப்புக்பகன்று" வழங்க என 
அவர்கள்  ின்னர் இதுவடை பசன்றொர். 
 
இதயசு, "தேவன் ஆவியொயிருக்கிறொர், அவடைத் 
பேொழுதுபகொள்ளுகிறவர்கள் ஆவிதயொடும் உண்ட தயொடும் 



பேொழுது பகொள்ள தவண்டும்" (தயொவொன் 4:24). ஆயினும், 

கிதைக்க-தைொ ர் அவர்கள் பூஜித்து என்று  ல்தவறு சிடைகள் 
 ற்றும் சின்னங்கள் உ தயொகிக்க சம் ேம்.  த்து 
கட்ைடளகள் (யொத்ேிைொக ம் 20: 4-6) 2-ம் நூற்றொண்டு உள்ள 
சர்டே என்ற த ளிதைொ பசய்ேது த ொல் தூேர் ஜொன் (1 

தயொவொன் 5:21) என்று எேிைொக எச்சரித்ேொர். 
 
எ ிபையர் புத்ேகம் ஏழொம் நொள் சப் ொத்ேின் கிரிஸ்துவர் ஐந்து 
யுள்தளொம் என்று (எ ிபையர் 4: 1-9) உறுேிப் டுத்துகிறது 
என்றொலும், ப ரும் ொைொன அடே சுற்றி கிறித்துவம் கொைணம் 
கூறிக்பகொள்ளும். 
 
சொத்ேொனின் அட ச்சர்கள் ஏ ொற்றும் "நீேியின் 
ஊழியக்கொைருடைய" ேங்கடள  ொற்றிக்பகொள்ள தேொன்றும் 
என்று (: 14-15 2 பகொரிந்ேியர் 11)  வுல் எச்சரித்ேொர். 
 
 ே வைைொறு,  ற்றும் ட  ிள் பவளிதய, அேனொல் 
பசய்ேவர்களின்  ை ஏ ொற்றி பவற்றி என்று கொட்டுகிறது.  
 
உண்ட  சர்ச் துன் ப் டுத்ேப் ட்டும் ஒருத ொதும் இருந்ேது 
இல்டை துன்புறுத்துகிறவைொக 

 
இதயசு  ற்றும்  வுல் உண்ட  கிரிஸ்துவர் 
துன்புறுத்ேப் ட்டு என்று கற்று ( த்தேயு 5: 10-12; 10:23; 2 

ேீத ொத்தேயு 3:12).அது கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில் 
வைைொற்றில் துன் ங்களிலும் எேிர்பகொள்ளும் என்று உண்ட  
ேொன் என்றொலும், அவர்கள் ப ரும் ொலும் உைல் 



துன் ப் டுத்துகிறவர்களுக்கு என்று உண்ட  கிரிஸ்துவர் 
தேவொையம் தவறு டுகின்றன. 
 

(விதைொே ொனவர்கள் துறந்ேவர்கள் அவர்கள் ஒரு  குேியொக 
என்று கூறிக்பகொண்ை தவண்டும் என்றொலும்) வைைொறு 
முழுவதும் கைவுள் உண்ட யொன தேவொையங்கள் அல்ைொே 
இைொணுவவொே உைல் துன் ப் டுத்துகிறவர்களுக்கு ஏற் ொடு 
பசய்தேொம், ஒருத ொதும். 
 
அடே கொைணம் உேவியது,: ட  ிள் " ர்   கொ  ொ ிதைொன்" 
உயிர்த்ேியொகம் புனிேர்களின் இைத்ேம் குடித்து (4-5 

பவளிப் டுத்துேல் 17) என்று த ொேிக்கிறது. ட  ிள் ஏழு hilled 

சொர்ந்ே " ர்   கொ  ொ ிதைொன்" கைவுள் கண்ைனம் என்று 
ஒரு புனிே ில்ைொே கூட்ைணி உைகின் அைசொங்கங்கள் 
சிக்கிக்பகொண்டு என்று கற்றுக்பகொடுக்கிறது (கொண் 
பவளிப் டுத்துேல் 17: 1-9,18; 18: 1-10). 

 
ஏபனனில் சரீை தைொ ன்  ற்றும் ஏடனய ேடைவர்கள் 
ச ைச, கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில்  ட்டும் வைைொறு 
முழுவதும்  ல்தவறு ப ொருளொேொை துன் ங்களிலும் 
பசயல் டுத்ேப் டும், அவர்கள் இதயசு அவைது அசல் 
 ின் ற்று வர்கள் அதே நடைமுடறகள் டவத்து பகொடை 
உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் த ொன்ற டவத்து சப் ொத்ேின் 
(அப், த ொட்டீர்களொ 13: 13-15; 18: 4; எ ிபையர் 4: 9), தவேத்ேின் 
அசுத்ே இடறச்சிகள் ேவிர்த்து,  ற்றும் 14 ம் தேேி 
 ஸ்கொ டவத்து. 
 



 ிைொட்ைஸ்ைன்ட் 'சீர்ேிருத்ேவொேிகள்' கூை இருந்ேது  க்கள் 
குழந்டே ஞொனஸ்நொனம் அல்ைொே விவிைிய 
நடைமுடறயில் எேிர்த்ே பகொல்ைப் ட்ைனர். 
 
கிதைக்க-தைொ ன் கிரிஸ்துவர் நைகைொன விக்கிைகங்கடள / 
சின்னங்கள் / சிலுடவகள் ஏற்க  றுத்ே, த ொன்ற 
தேவத்துவத்ேின்  ற்றிய உண்ட டய அசல் விவிைிய 
தகொட் ொடுகடள டவத்ேிருக்கும் விவிைிய புனிே நொட்கள் 
டவத்து, ஐந்து, கிதைக்க-தைொ  குரு ொர்கள் த கன் ஆடை 
ேிறடனதய, தைொம் இறுேியில் குறிப் ிைப் டுகின்றன 
 ரிசீைித்து துன்புறுத்ேப் ட்டு  ொ ிதைொன் அவகொசத்டேக், 

தேவனுடைய ைொஜ்யம் கற் ித்ேல் அல்ைொே விவிைிய 
ேிறடனதய 'புனிேச்,'  ற்றும் இதயசு கிறிஸ்துவின் ஆயிைம் 
ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சி கற் ித்ேல். 
 
இது உண்ட யில் அங்கு கிதைக்க-தைொ ர் இறுேி கொைங்களில் 
 ீண்டும் இந்ே பசய்தவன் கற்று என்று கிதைக்க தைொ ன் 
'ேனியொர் கணிப்புகள்' என் டே நிடனவில் வட்டி 
இருக்கைொம். 
 
இடறவனின் உண்ட யொன சர்ச் நீண்ை கைவுளுடைய 
தசடவயில் பசய்து கிடைக்கும் என்று கூறிய அந்ே 
துன்புறுத்ேப் ட்டு வருகிறது. 2-4: இதயசு தயொவொன் 16 இது 
 ற்றி எச்சரித்ேொர். 
 
பவளிப்புற ொக ப ொறிகளொகி  ற்றும் தேொற்றம் 

 



சர்ச் வைைொற்றொசிரியர்கள் உண்ட யொன குரு ொர்கள் 
(ேிருத்பேொண்ைர்கள் / மூப் ர் / அட ச்சர்கள் / presbyters / 

கண்கொணிப் ொளர்கள் / கண்கொணிகள்) ேற்த ொது தைொ ன் 
 ற்றும் கிழக்கு  ைபுவழி கத்தேொைிக்க  ேகுரு ொர் 
 யன் டுத்ேப் டும் த ொன்ற ேனிப் ட்ை அடையொளம் 
வஸ்ேிைங்களின் வடக அணிய இல்டை என் டே உணை.  
 
அசல் கிரிஸ்துவர் ேடைவர்கள் சொேொைண  க்கள் த ொல் 
உடையணிந்து. அவர்  ிகவும் வித்ேியொச ொக  ற்றவர்கடள 
விை உடையணிந்து இல்டை: இதயசுதவ, யூேொஸ் (43-46 

 ொற்கு 14) மூைம் சுட்டிக்கொட்டினொர் இருக்க தவண்டும். ஒரு 
கிரிஸ்துவர் ேடைவர் ஏற்ற ஆடைகடள எேிர் ொர்ப் டே 
த ொது ( த்தேயு 22: 11-14), ஆைம்  ேடைவர்கள்  ிகவும் 
வித்ேியொச ொக ப ொது  க்களிைம் இருந்து உடுத்ேி இல்டை. 
 
கிதைக்க-தைொ  குரு ொர்கள் அடிக்கடி சூரிய கைவுள் 
 ித்ைொக்கள் ஆசொரியர்கள் அணிந்ேிருந்ேொர் என்று ஆடை 
வடக அணிய. அவர்கள் 4 ம் நூற்றொண்டில் த கன் த ைைசர் 
கொன்ஸ்ைன்டைன் ஈர்க்கப் ட்ைனர் வடை ( ித்ைொக்கள் 
 ின் ற்று வர் இருந்ே கூை அவைது கூறப் டும்  ொறிய  ிறகு 
நொணயங்களில்  ித்ைொக்கள் ' ைத்டே டவத்து) ஆடை இந்ே 
வடக தைொ ன்  ற்றும் கிழக்கு  ைபுவழி 
 ைர் ஏற்றுக்பகொள்ளவில்டை. 
 
என்ன  ிைொட்ைஸ்ைன்ட் அட ச்சர்கள்  ற்றி? சரி, சிை, 

ஆங்கிைிக்கர்கள் (இங்கிைொந்து ேிருச்சட )  ை த ொன்ற, 

கிதைக்க-தைொ ர் ஆடையில் அதே வடக அணிய தவண்ைொம்.  



 
 ற்றும்  ைர்? சரி,  ை அட ச்சர்கள் அணிய தவண்டும் 
என்று பவள்டள கொைர் ட  ிள் இருந்து வைவில்டை.  நவனீ 
ேடைகீழ் பவள்டள கொைர் 
19 ம் நூற்றொண்டில் கண்டு ிடிக்கப் ட்ைது 
அறிவிக்கப் ட்ைது என்றொலும், அது சூரிய ஆசொரியர்கள் 
குடறந்ேது இதுவடை கிமு 1000, அவர்களில் சிைர்  ேிப்பு 
அணிந்ேிருந்ேொர் என்று கூறப் டுகிறது என் துைன் 

 
தேவனுடைய சட களில் ஊழியம் பசய்ய கிதைக்க-தைொ ர் 
 ை த ொன்ற ஆசொரிய கொைர் அணிய தவண்ைொம். 
 
என்ன தேவொைய கட்டிைங்கள்  ற்றி? 

 
அது முேல்  ிைத்ேிதயக ொய் கட்ைப் ட்ை கிரிஸ்துவர் 
தேவொைய கட்டிைம் இங்தக 70 கி. ி. அழித்து யூே தகொவிைில் 
இருந்து பசங்கற்கள் பவளிதய எருசதை ில் கட்ைப் ட்ைது 
என்று அது ஒரு 4 ம் நூற்றொண்டில் ப ொடசக் 
 ிைேிநிேித்துவம்உள்ளது தேொன்றுகிறது: 
 



 

 

எருசதைம் த ற்கத்ேிய ஹில்ைில் கைவுளின் சர்ச் என்று 
அடழக்கப் டும்  வுண்ட் சீதயொன் 

 

த ற் டி கட்ைைத்டே 1-ஆம் நூற்றொண்டில் கட்ைப் ட்ைது  ற்றும் 
தநைத்ேில் யூே பஜ  ஆையங்களில் ஒத்ே  ொர்த்து எனக் 
குறிப் ிட்டிருந்ேது நம் ப் டுகிறது. , ஆனொல் அது சிலுடவகள், 

சதுை தூ ிகளும், அல்ைது steeples பகொண்டிருக்கவில்டை: இது 
 ொதுகொப்பு (8 உ ொக ம் 22) இருந்ேது. 
 
இதயசு உயிர்த்பேழுப் ப் ட்ை  ிறகு டிக் குடறந்ேது 150 

ஆண்டுகள் கிதைக்க-தைொ ர் ஏற்கப் ட்ைது பகொள்ள 
முடியவில்டை. அடிப் டையில் அடிக்கடி 'குறுக்கு'  ற்றும் 
'சிலுடவயில் அடறயப் டுவேற்கு' என புேிய ஏற் ொட்டில் 
ேவறுேைொக ப ொழிப யர்க்கப் ட்ைது உண்ட யில் 'துருவ' 

 ற்றும் கழு ைத்ேில் அடறயப் ட்ைேற்குப், 'முடறதய, அசல் 
கிதைக்கம் அர்த்ேம். 
 

சதுை தூ ிகளும் த ொன்ற, ஒரு  டைப் ொற்றல் சின்னம் 
சின்ன ொக அத்துைன் த கன் சூரியன்-கைவுளர்கள் ஒரு 



சின்ன ொக இருந்ேது. ஒரு கிரிஸ்துவர் கட்டிைம் த ொன்ற 
குறியடீுகடள தசர்த்ேல் கைவுளின்  க்கள் (: 29-32 கொண் 
உ ொக ம் 12) ப ொருத்ே ற்றது என்று. உண்ட யிதைதய 
கைவுளின் சர்ச் இருப் வர்கள் கட்டிைங்கள்  ீது இது த ொன்ற 
குறியடீுகடள டவக்க தவண்ைொம். 
 
அதே கிதைக்க தைொ ன் சர்ச் கட்டிைங்கள்  ீது 
கொர்தகொய்பைஸ்  யன் டுத்ேி உண்ட யொக 
இருக்கிறது. கொர்தகொய்பைஸ் தேவொையத்ேில் இருந்து ேீய 
ஆவிகள்  யமுறுத்தும் 
கூறப் டுகிறது. 12 வது ஆண்டில் நூற்றொண்டு, கத்தேொைிக்க 
பசயின்ட் ப ர்னொர்டு த ொன்ற உருவ வழி ொடு அவர்களுக்கு 
எேிைொக த சும்  ிை ை ொன இருந்ேது, இன்னும்  ை 
புகழ்ப ற்ற கட்ைைங்கள் (தைம் கத்தேொைிக்க தேவொையம் 
த ொன்ற) அவர்கள்  ீது கொர்தகொய்பைஸ் தவண்டும்.  
 
வழி ொட்டு சரியொன அழகு டுத்ேப் ட்ை இைங்களில் ஒரு 
இைத்ேில் இருக்க முடியும் த ொது (எ.கொ. 1 இைொஜொக்கள் 6), 

நொன் இங்தக பசொல்ை விரும்புகிதறன் ஒரு கற் டன கடே 
உள்ளது. "இந்ேியொனொ தஜொன்ஸ்"  ைங்களில் ஒன்று,  ை 
 க்கள் கப் தேடும் இதயசு கூறப் டும் அவைது கடைசி 
 ஸ்கொ (கொண் லூக் 22:20) த ொது பவளிதய குடித்து 
பசய்யப் ட்ைனர். ஒரு கொட்சியில்,  ை கப் ஒரு அட்ைவடண 
கொட்டியது. இது யொர் வந்து முயற்சி  க்கள்  ல்தவறு 
எலும்புக்கூடுகள் கொட்டியது ேவறு கப்-என, ேிடைப் ை  டி 
ேவறு கப் தேர்வு  ற்றும் அது  ைணம் ஏற் டுத்ேியது விட்டு 
பேொைங்கி. முன்னணி  ொத்ேிைம், இந்ேியொனொ தஜொன்ஸ், கப், 



அழகு டுத்ேப் ட்ை  ற்றும் பவற்று இருவரும் தேர்வு  ொர்த்ே 
 ிறகு, ஒரு விடையுயர்ந்ே கொணப் டும் ஒரு அடழத்து 
பேொைங்கியது.  ின்னர் அவர், விடளவு ஏேொவது கூறினொர் 
"இதயசு ஒரு ேச்சர்  ற்றும் அவைது சீைர்கள்  ீனவர்கள் 
இருந்ேனர். எந்ே வழியில் அவர் ஒரு ஆ ைண ேங்கம் கப் 
இருந்ேது இல்டை. "எனதவ, இந்ேியொனொ தஜொன்ஸ் 
விடையுயர்ந்ே கப் கீதழ டவக்க.  ின்னர் அவர் ேிடைப் ை 
 டி வைது கப் இருந்ேது  ைிவொன தேடும் கப், தேர்வு, 

 ற்றும் வொழ்ந்ேொர். 
 
என் புள்ளி? 

 
இந்ேியொனொ தஜொன்ஸ் கடே அறிவியல் என்றொலும், 

உண்ட யொன வொழ்க்டகயில், சிை  க்கள்  டழய  ற்றும் 
புேிய ஏற் ொடுகளில் இருவரும் ல் கட்டிைங்களில் பவளிதய 
தேொற்றம், பேொடைக்கொட்சி விளக்கக்கொட்சிகள், உடை, 

முேைியன அேிக முக்கியத்துவம், டவக்க கைவுள் அவர் 
பவளிப்புற ொக ேீர்ப்பு இல்டை அது என் டே 
பேளிவொக்குகிறது  னிேர்கள் த ொை தேொற்றம் பசய்ய (1 

சொமுதவல் 16: 7,  த்தேயு 7: 21-23, 23: 27-28). அவர் ஒரு 
குறிப் ொக நல்ை த ச்சொளர் (2 பகொரிந்ேியர் 10:10) இல்டை: 
 வுல் பேளிவொக அவர் கைவுள் மூைம் தேர்வு 
பசய்யப் ட்ைொர் எனினும் (10-18 அப்த ொஸ்ேைர் 9) என்று 
பசய்து.  ற்றும் எதை ியொ (எதை ியொ 1: 6): அதே த ொதச (10-14 

யொத்ேிைொக ம் 4) உண்ட யொக இருந்ேது.  ொல், த ொதச, 

எதை ியொ சகை அவர்களது எழுத்துக்களில் அறியப் டுகிறது. 
 



கிரிஸ்துவர் சத்ேிய (2 ேீத ொத்தேயு 2:15) வொர்த்டே  ிரித்து 
ஊக்குவிக்கப் கைவுளுடைய அளவுதகொல்கடள (கொண் 2 

ேீத ொத்தேயு 3:16),  ற்றும்  ட்டும் பவளிதய தேொற்றம் (2 

பகொரிந்ேியர் உள்ளன நூல் அடிப் டை ேங்கியிருக்க 
(தயொவொன் 5:39), உள்ளன 10: 7-11), உண்ட யொய் உண்ட டய 
த சும்  ற்றும் இது உள்ளது என் டே ேீர் ொனிக்க 
முயற்சிக்கும் த ொது உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையம் 
உள்ளது. 
 
உண்ட  சர்ச் தேவனுடைய ைொஜ்யத்ேின் உண்ட யொன 
நற்பசய்ேி உ தேசிக்கிறது 

 
இதயசு தேவனுடைய ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப் 
 ிைசங்கித்து வந்ேொர்: 

 
நீங்கள்  னந்ேிரும் ொ ற்த ொனொல், சுவிதசஷத்டே 
விசுவொசியுங்கள்: இதயசு கைவுள், 15 ைொஜ்யத்ேின் 
சுவிதசஷத்டேப்  ிைசங்கித்து த லும் கொைம் 
நிடறதவறிற்று, தேவனுடைய ைொஜ்யம் ச ீ  ொயிற்று 
என்றுபசொல்ைி, கைிதையொவிதை வந்து. ( ொற்கு 1: 14-15, 

அடையொளம்) 
 
ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப் நம் ிக்டக இதயசு ேனது 
சீைர்கடள எேிர் ொர்க்கப் டுகிறது. (எ.கொ.  த்தேயு 13: 3-50; 

 ொற்கு 4: 2-12; லூக்கொ 13: 20-21) அவர் உருவகக் அது  ற்றி 
த சினொர்  ை இந்ே வயேில் கைவுள் ைொஜ்யத்ேின் 



இைகசியங்கடள ( ொற்கு 4 புரிந்து பகொள்ள ேயொைொக இல்டை: 
11;  த்தேயு 13: 10-11). 

 
இதயசு ேனது சீைர்கடள அதே ைொஜ்ய நற்பசய்ேி அறிவிப் ில் 
பேொைர்பு என்று கற்று: 

 
ைொஜ்யத்ேினுடைய இந்ேச் சுவிதசஷத்டே அடனத்து 
நொடுகள் ஒரு சொட்சியொக அடனத்து உைக த ொேித்ேொர், 

 ின்னர் முடிவு வரும். ( த்தேயு 24:14) 

 
நொன் உங்களுக்குக் கட்ைடளயிட்ை யொடவயும் அவர்கள் 
டகக்பகொள்ளும் டி அவர்களுக்கு உ தேசம் 
 ண்ணுங்கள்ேந்டேயின் ப யரில் கு ொைன்,  ரிசுத்ே 
ஆவி 20 அவர்களுக்கு ஞொனஸ்நொனங்பகொடுத்து 
புறப் ட்டுப் த ொய், சகை ஜொேிகடளயும் சீஷைொக்கி,; இதேொ, 

நொன் எப்த ொதும் உன்னுைன் இருக்கிதறன், கூை வயது 
முடிவுக்கு இருக்கிதறன்.( த்தேயு 28: 19-20) 

 
ஒரு சொட்சியொக உைக தேவனுடைய ைொஜ்யத்ேின் 
சுவிதசஷத்டேப்  ிைசங்கித்து ைொஜ்ய பசய்ேிடய அடனத்து 
நொடுகளின் அடைய தவண்டும் என்று அர்த்ேம். அப்ப ொழுது 
தேவன் (தயொவொன் 6:44) என்று அடழக்கிறது  ேிைளிக்கைொம் 
அந்ே, நொம்  ின்னர் இதயசு கட்ைடளயிட்ை அடனத்து 
கற் ிக்க முயற்சி. 
 
அவைது உயிர்த்பேழுேல்  ிறகு, இதயசு தேவனுடைய 
ைொஜ்யம்  ற்றி அவைது சீைர்கள் கற்று: 



 
அவர் த லும்  ை ேவறிடழக்கொே சொன்றுகளொல் 
அவைது துன் ம், நொற் து நொள்களொக தேவனுடைய 
ைொஜ்யம் இைமுண்டு த சும் கண்ை  ின்னர் ேொத  
உயிருைன் நிறுத்ேினொர். (அப்த ொஸ்ேைர் 1: 3) 

 
அப்த ொஸ்ேைர்கள்  ின்னர் கைவுள் இைொச்சியம் வரும் உைக 
அைசொங்கம் அதே பசய்ேிடய (எ.கொ. அப்த ொஸ்ேைர் 19: 8) 

என்று த ொேித்ேொர், த ொன்ற இன்னும் பேொைர்கின்றன சர்ச் 
தேவனுடைய பசய்கிறது. ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப் 
 ிைசங்கித்து கைந்ே துன்புறுத்ேல் பகொண்டு  ற்றும் உள்ளது 
த லும் ( ை தவேவொக்கியங்களின் டி  த்தேயு 24 ஒரு 
வரும் அைக்குமுடற தூண்டும்: 9-14;  ொற்கு 13: 10-13; கொண் 
லூக் 21: 12-19; ேொனிதயல் 11: 28-35). 

 
 

உண்ட   ற்றும் அசல் ஸ்தேொத்ேிை பசய்ேி இன்று கற் ிக்க 
தவண்டிய ஒன்றொகும்: 

 

நொன் நீங்கள் தவறு ஒரு 
நற்பசய்ேி, 7 தவபறொரு இது, இவ்வளவு சீக்கிைம் 
அவனிை ிருந்து கிறிஸ்துவின் கிருட யினொதை 
உங்கடள அடழத்ேவர் விட்டு ேிரும்புகிதறொம் 
என்று ஆச்சரியப் டுகிதறன்; ஆனொல் சிை யொர் 
 ிைச்சடனயில் நீங்கள் உள்ளன கிறிஸ்துவின் 
சுவிதசஷத்ேில் புைட்ை தவண்டும். 8 ஆனொல் நொம், 

அல்ைது வொனத்ேிைிருந்து ஒரு தூேன், நொங்கள் 



உங்களுக்குப்  ிைசங்கித்ே என்ன விை உங்களுக்கு தவறு 
எந்ே ஸ்தேொத்ேிை த ொேிக்க கூை, அவன் 
ச ிக்கப் ட்ைவனொயிருக்கக்கைவன். 9 நொங்கள் அேனொல் 
இப்த ொது நொன் யொடையும் நீங்கள் ப ற்ற என்ன விை 
உங்களுக்கு தவறு எந்ே ஸ்தேொத்ேிை உ தேசிக்கிறது 
என்றொல்,  ீண்டும் பசொல்ை முன்னர் 
கூறியதுத ொை, நொன் இப்த ொது, ஆண்கள் இணங்கடவக்க 
அல்ைது கைவுள் பசய்ய அவன் 
ச ிக்கப் ட்ைவனொயிருக்கக்கைவன். 10? அல்ைது நொன் 
ஆண்கள் ேயவு பசய்து தேடுகிறரீ்கள்? நொன் இன்னும் 
 னுஷடைப் நொடினொல், நொன் கிறிஸ்து ஒரு 
அடிட யொனவன் இருக்க முடியொது. (கைொத்ேியர் 1: 6-10) 

 

அது  ை  ைபுகள்  ற்றும் ஆண்கள் விருப் ங்கடள 
தவறு டுகிறது த ொன்ற  ை ைொஜ்ய நற்பசய்ேி பசய்ேிடய 
கற்று  ொட்தைன். இதயசு பூ ியில் ஆட்சி வைப்த ொகிறொர் 
(கொண் லூக் 19:  த்தேயு 6:10; 11-12 பவளிப் டுத்துேல் 5: 9-10; 20: 

4-6)  ற்றும் (அவருைன் அவைது துறவிகள் பவகு ேி 
பகொண்டு வரும் ஏசொயொ 40 : 10; 62:11). 

 

துைேிர்ஷ்ைவச ொக, அேற்கு  ேிைொக இதயசு ைொஜ்ய 
நற்பசய்ேிடய  ற்றி கற்று என்ன த ொேிப் ேில்டை,  ை 
 ேிைொக முக்கிய ொக இதயசு எனும் அவர்களின்  ேிப்பு 
 ற்றி கற் ிக்க (எங்கள் இைவச டகதயட்டை தேவனுடைய 
ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப் த லும்  ொர்க்க). சிை ேவறுேைொக 



என்று தயொசடன ஊக்குவிக்க சர்வதேச ஒத்துடழப்பு 
பூ ியில் ச ொேொனத்டேயும் சு ீட்சத்டேயும் பகொண்டுவரும். 

 

த லும்,  ை 'ஒரு  ேிப்பு ேிரும்   க்கள் பசொல்கிறொய் Mary'-

என்று கூை ஒரு ேவறொன நற்பசய்ேி (: 6-9 கைொத்ேியர் 1) 

உள்ளது. ட  ிள் கைவுள் ேிரும்  கற்றுக்பகொடுக்கிறது 
(தயொதவல் 2:13; அப்த ொஸ்ேைர் 26:20),  ற்றும் ேிருச்சட  
வைைொற்றில் ஆைம்  கிரிஸ்துவர் ேிரும்  தவண்ைொம் 
இதயசுவின் ேொய்  ரியொள் (சுேந்ேிை டகதயட்டை, என்ற 
பேொைரும் வைைொறு  ொர்க்க பூஜித்து என்று ந க்கு 
கொட்டுகிறது கைவுளின் சர்ச்). 

 

உண்ட  சர்ச் ப ரிய இருக்க தவண்டும்? 

 

தைொ ன் கத்தேொைிக்க ேிருச்சட  கிறித்துவம் கூறிக் 
உறவுகடளக் பகொண்ை ப ரிய தேவொையம் உள்ளது. அது சிை 
தநைங்களில் ேன்டன  ொர்க்கவும் என்றொலும் "கைவுளின் சர்ச்" 
அது உண்ட  சர்ச் தேவனுடைய என்று அேன் அளவு 
ஆேொைம் உள்ளது? 

 

அல்ைது சிறிய குழுக்கள் ஒரு சிறிய குழு  ற்றும் / அல்ைது 
தசகரிப்பு உண்ட யில் உண்ட  தேவொையத்ேின் பேொைர்ச்சி 
இருக்க முடியும்? 

 



21-ஆம் நூற்றொண்டில், இதயசுவின் உண்ட யொன 
தேவொையத்ேில் உைக மூைம் தகைி தவண்டும் அல்ைது 
இருக்கும்  ிகவும் உைக அைசியல் கொட்சி ஈடு ட்டுள்ள ஒரு 
முக்கிய வைீர்? 

 

சரி, இதயசு  ற்றும் அப்த ொஸ்ேைர்கள் உண்ட  
தேவொையத்ேில் சிறிய தவண்டும் என்று கற்று: 

 

உங்களுக்கு ைொஜ்யத்டேக் பகொடுக்க உங்கள்  ிேொ 
 ிரிய ொயிருக்கிறொர்  யப் ைொதே, சிறு குழுவினதை 
தவண்ைொம்.(லூக்கொ 12:32) 

 

இடறவன் ஒரு பசய்ய தவண்டும், ஏபனனில் அவர், 

தவடைடய முடித்து விட்டு நீேியின் சுருங்கியது 
என்றொர்"இஸ்ைதவல் புத்ேிைர் எண்ணிக்டக கைல்  ணல் 
த ொல் இருக்கும் என்றொலும், சிேறியேொகவும் 
இைட்சிக்கப் டுவொன்28: ஏசொயொ பவளிதய இஸ்ைதவைின் 
அழும். பூ ியின்  ீது குறுகிய தவடை (தைொ ர் 9: 27-28). 

 

அப் டி  ின்னர், இந்ே இக்கொைத்ேிதையும் கருடண 
தேர்ேல்  டி ஒரு சிேறியேொகவும் உள்ளது. (தைொ ர் 11: 5) 

 



 ிகவும் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும் என்று  ைந்ே வழியில் 
த ொக தவண்டும் என ஒரு சிை இந்ே வயேில் நித்ேிய 
வொழ்க்டக வழி கண்டு ிடிக்க என்று (20:16 13-14  த்தேயு 7) 

இதயசு குறிப் ொக கற்று. அவர் த லும்  ை நுடழய 
முற் டும் என்று, ஆனொல் அடே கண்டு ிடிக்க 
முடியவில்டை (லூக்கொ 13:24) கற்று. 

 

விசுவொசிகள் ஒரு  ிக சிறிய உைல் உண்ட   ற்றும் 
 ிகவும் விசுவொச ொக தேவொையத்ேில் இருக்க முடியும் 
என்றொல், அது கைவுள் முக்கிய ொக தேவொையத்ேில் வயது 
த ொது ஒப் டீ்ைளவில் சிை மூைம் தவடை என்று  யன் 
இல்டை?ப ரும் ொைொன கிரிஸ்துவர் பவளிப் டையொக அது 
ஒன்றுேொன். 

 

ேீர்க்கேரிசனம் என,  ை கைவுள் எவ்வொறு பசயல் டுகிறது 
கண்கொணிக்கவில்டை (சகரியொ 4: 6-9; தயொவொன் 6:44)  ற்றும் 
"சிறிய விஷயங்கள் நொள் அசட்டை ண்ணி" (சகரியொ 4:10). 

 

உண்ட  சர்ச் ஒரு நகைம் இருக்க முடியொது? 

 

உண்ட  கிரிஸ்துவர் தேவொையம் ேடைட யகம் த ொன்ற 
தைொம் பகொன்ஸ்ைொன்டிதநொ ிளிதைொ த ொன்ற ஒரு நகரில் 
இருக்கும் இருந்ேேொ?  ை  ில்ைியன் கணக்கொன அேனொல் 
என்று பேரிகிறது. 



 

இருந்ேொலும், அப்த ொஸ்ேைன்  வுல்  டி, என்று 
சொத்ேிய ற்றது. அவர் (ஒரு  ிைொட்ைஸ்ைன்ட் தவேத்ேின் 
இைண்டு கத்தேொைிக்க ப ொழிப யர்ப்பு கீதழ 
கொட்ைப் ட்டுள்ளன) என்ன எழுேினொர் அறிவிப்பு: 

 

இங்தக இல்டை நிடையொன நகைம் தவண்டும், ஆனொல் 
நொம் வந்து நொடித்தேடுகிதறொம். (எ ிபையர் 13:14, NKJV) 

 

நொம் இங்தக ஒரு நிைந்ேை நகைம் தவண்டும்: ஆனொல் நொம் 
வை இது என்று நொை (எ ிபையர் 13:14, உணர்ச்சியற்ற டி). 

 

இங்தக எங்களுக்கு எந்ே நிைந்ேை நகைம் உள்ளது; நொம் 
இருக்க இன்னும் இது ஒரு தேடும். (எ ிபையர் 13:14, நியூ 
பஜருசதைம் ட  ிள், NJB). 

 

பேளிவொக அங்தக வை இது நகைம் வடை, கிரிஸ்துவர் ஒரு 
நிைந்ேை நகைம் இருக்க முடியொது என்று  ொல் 
கற்றுக்பகொடுப் து ொகும் (பவளிப் டுத்துேல் 21 "புேிய 
எருசதைம்": 2). இேனொல், எந்ேவிே ொன  னிே நகைம், தைொம் 
உட் ை, நம் ிக்டகயொளர்களுக்கு ஒரு நிைந்ேை ேடைட யகம் 
'நகைம் இருக்க முடியும் என்று  ொல் கற் ித்ேல். 

 



புேிய ஏற் ொட்டின்  டி, உண்ட யொன பகொள்டக (1 

ேீத ொத்தேயு 4:16; 2 ேீத ொத்தேயு 3: 14-16; கைொத்ேியர் 2: 5; 

பகொதைொபசயர் 1: 21-23-ஐயும் யூேொ 3; அப்த ொஸ்ேைர் 14: 21-22) 

 ற்றும் சதகொேைப்  ொசம் (அசல் கிதைக்கம் உள்ள, எ ிபையர் 
13: 1), ஒரு புவியியல் இைம், பேொைர்ந்து பசய்ய 
தவண்டும். பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய அசல் ேிருத்தூேர் 
தகொட் ொடுகடள பேொைர்ந்து Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் அன்பு 
 ொடு டுகிறது வருகிறது. 

 

எங்களுக்கு இதயசு இைம் குறித்து தேவொையத்ேின் எேிர்கொை 
ேடைட  கற்று என்ன த லும்  ொர்க்கிதறன்: 

 

நீங்கள் என் ப யடை அடனத்து ஆண்கள் 
அருவருப் ொனடேக் இருக்க தவண்டும், ஆனொல் 
இறுேியில் தநொக்கி விைொ என்று அவர், அவன் 
இைட்சிக்கப் டுவொன் 23 அப்ப ொழுது அவர்கள், இந்ே 
நகைத்ேில் உங்கடளயும் துன்புறுத்துவொர்கள் என்றொர் 
த ொது  ற்பறொரு ேப் ி. ( த்தேயு 10: 22-23, DRB) . 

 

நீங்கள் உைகளவில் என் ப யடை முன்னிட்டு 
 டகக்கப் டுவரீ்கள்; ஆனொல் இறுேியில் 
நிடைத்ேிருக்கும் எவருக்கும் 
இைட்சிக்கப் டுவொன் 23 அவர்கள், ஒரு நகரில் 
துன்புறுத்ேினொல் அடுத்ே ேஞ்சம் 
எடுத்து இருந்ேொல்.அவர்கள் என்று உங்கடளயும் 



துன்புறுத்துவொர்கள் என்றொல்,  ற்பறொரு பசன்று 
விடுங்கள். உண்ட டய நொன் உங்களுக்கு பசொல்ை, 

நீங்கள்  னிேன் வருகிறது கு ொைன் இஸ்ைதவல் 
நகைங்களில் சுற்று த ொயிருக்க தவண்டும்.( த்தேயு 10: 

22-23, NJB) 

 

கிரிஸ்துவர் விைொமுயற்சியுைன் விசுவொசத்ேில் பேொைை 
தவண்டும். இதயசு இன்னும் வைவில்டை  ற்றும் இதயசு 
இடேச் பசொன்ன முேல் என்ன கிரிஸ்துவர்  ொைஸ்ேீனத்ேில் 
அங்கு இருந்ேிருக்கும் என்று புவியியல்  குேியில் உள்ள 
அடனத்து நகைங்களிலும் மூைம் துைத்ேி வருகின்றன 
(குருதசட்ஸ் இந்ே உறுேி பசய்ேொர்). ஆகதவ, இதயசு 
பவளிப் டையொக  ொைஸ்ேீனம்  குேியில் என் டே விை 
அேிக ொன நகைங்களில்  ற்றி அவர் குறிப் ிட்ைொர். ( 
"இஸ்ைதவல் நகைங்களில்" மூைம் இந்ே யொக்தகொபு 1 

ஒன்றுக்கு சிேறடிக்கப் டும் என்று இஸ்ைதவைின் 
தகொத்ேிைங்களும் அைங்கும்:. 1  ற்றும்  ட்டும் கிரிஸ்துவர் 
ேஞ்சம் எடுக்க இஸ்தைல்  ற்றும்  ொைஸ்ேீனத்ேில் 
ப ொதுவொக அடழக்கப் டும்  குேியில் அந்ே) 

 

எனதவ, இதயசு  ற்றும்  வுல் கற்று என்ன அடிப் டையில், 

பநருங்கிய 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முடியவில்டை 
உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் அப்த ொஸ்ேை 
வொரிசுரிட  ஒரு நிைந்ேை நகைம் கூறும் 
தேவொையங்களில்.ஆயினும், வைைொறு, இடறவனின் 
உண்ட யொன சர்ச் ேடைட யகம் எருசதை ில் முேைில் 



இருந்து கடைசிவடை  ொறவில்டை என் டேத்ேொன் 
கொட்டுகின்றன என் ேொல் (அப்த ொஸ்ேைர் 2) சொத்ேிய ொன 
 ல்தவறு இைங்களில் ஐதைொப் ொ சி ிர்னொ எத சு 
அந்ேிதயொகியொ (அப்த ொஸ்ேைர் 11:26) ( ல்தவறு நகைங்களில்) 
இல் வை அப ரிக்கொவில், 

இந்ேகைவுள் த ொன்ற பேொைர்ந்து சர்ச் (ேற்த ொது 
கைித ொர்னியொ ஐந்து நகைங்கள் 
 குேியில் அடிப் டையில்), ஒரு குழுவொகஉண்ட யொன 
கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் இருக்க முடியும் என்று ஒரு 
அடையொளம் ஆகும். 

 

இேனொல், ஒரு "நிைந்ேை நகைம்" இந்ே  ற்றொக்குடற த லும் 
'ேிருத்தூேர்  ொர்க்கிறொர்' என்று அடழக்கப் டும் தைொம், 

அந்ேிதயொகியொ, பஜருசதைம், அபைக்சொண்டிரியொ, 

கொன்ஸ்ைொண்டிதநொ ிள்,  ற்றும்  ிற இைங்களில் உள்ள  ை 
நூற்றொண்டு பேொைர்ச்சி கூறு வர்களுக்கு தேவொையங்களில் 
நீக்குகிறது என்று ஒரு 'ஆேொைம்' உள்ளது. 

 

ஒருதவடள அது ட  ிள் குறிப் ொக ஏழு  டைகள் அ ர்ந்து 
' கொ நகைம்' (: 9, 18 பவளிப் டுத்துேல் 17) கண்டிக்கிறது என்று 
குறிப் ிை தவண்டும். தைொம் கொன்ஸ்ைொண்டின்தநொ ிளில் 'ஏழு 
hilled' நகைங்களில், இருக்க கைித ொர்னியொ ஐந்து நகைங்கள் 
 ிைொந்ேியம் அல்ை என அங்கு கருேப் டுகின்றன.  

 

ஓய்வுநொடளப் கற்று  ற்றும் பேொைர்ந்து அட ந்ேது 



 

ஞொயிறு த ொன்ற கிறித்துவம் பசயல் கூறிக்பகொள்ளும் 
 ிகவும் கிரிஸ்துவர் ஓய்வு நொள் என்றொலும், என்று எங்கும் 
ட  ிள் கற்றுத்ேைப் டுகிறது. ஞொயிறு, ேன்டன, த கன் 
அைசொங்க அேிகொரிகடளயும் த கன் சூரிய கைவுள் வழி ொடு 
ச ைசங்கடளச் வழியொக கிரிஸ்துவர் உைக நுடழந்ேது. 

 

 டழய ஏற் ொட்டில் ஏழொம் நொள் சப் ொத்ேின் கைவுள்  ற்றும் 
அவைது  க்கள் (: 13-18 யொத்ேிைொக ம் 31) இடைதய ஒரு 
அடையொளம் என்று த ொேிக்கிறது. 

 

ஆனொல் என்ன புேிய ஏற் ொடு  ற்றி? அப்த ொஸ்ேைர் 13 

அத்துைன் அப்த ொஸ்ேைர்கள்  ற்றும் உண்ட யும் (: 13-15, 

42-44; 17: என்று இதயசு (13:10; 6 6 லூக்கொ 4:16, 21) புேிய 
ஏற் ொட்டில் பேளிவொகக் கொட்டுகிறது 1-4; 18 : 4; எ ிபையர் 4: 9-

11) ஏழொம் நொள் ஓய்வு நொள் (ஆங்கிைம் கொைண்ைர்களில் 
சனிக்கிழட  என்று அடழக்கப் டும் டவத்து).  

 

சிை இந்ே வழி ொடு நொள்  ொற்றப் ட்ைது  ற்றும் கிரிஸ்துவர் 
நீடிக்க விரும்புவேொக இல்டை என்று பசொன்னொலும், புேிய 
ஏற் ொட்டில் ேன்டன உண்ட யில் (ஒரு  ிைொட்ைஸ்ைன்ட் 
 ற்றும் இைண்டு தைொ ன் கத்தேொைிக்க ப ொழிப யர்ப்பு கீதழ 
கொட்ைப் ட்டுள்ள) கற்றுக்பகொடுக்கிறது என்ன கவனிக்க: 

 



யொருக்கும் 10 கைவுளுடைய ஓய்வு நுடழயும் ேனது 
பசொந்ே தவடை, கைவுள் ேனது 11 பசய்ேடேப் 
த ொைதவஆகதவ, ந க்கு என்று இடளப் ொறுேைில் 
 ிைதவசிக்க ஒவ்பவொரு 
முயற்சிபசய்கிதறன்.அவளும் ேொங்கிகள்;ஒருவன் 
இருக்கிறொன்  ின்னர், தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு 
ஓய்வு ஓய்வு. எந்ே ஒரு ஒத்துடழயொட  ேங்கள் 
உேொைண ொக (: 9-11, புேிய சர்வதேச  ேிப்பு எ ிபையர் 
4)  ின்வரும் விழுவொர்கள். 

 

இன்னும், எனதவ, ஒரு ஏழொவது நொள் கைவுளின் 
 க்கள், இடளப் ொறுேடை நுடழய 10 ம் தேேியில் இருந்து 
உங்கள் தவடை  ிறகு ஓய்பவடுக்க, தேவன் 
ேம்முடைய  ிறகு பசய்ேது த ொல்  ொதுகொக்கப் ட்ைடவ 
ஓய்பவடுக்க தவண்டும் உள்ளது. 11 அப் டியொனொல், 

பசய்ேித் இந்ே இைத்ேில் நுடழய நொம் ஓய்வு, அல்ைது 
நீங்கள் சிை நம்   ற்றும் இழக்கப் டும்  றுப் து இந்ே 
முன் ொேிரிடயப் தவண்டும் (எ ி 4: 9-11, NJB). 

 

.. ஆடகயொல், தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு அங்கு 
விட்டு 10 அவர் ேம்முடைய ஓய்டவ என்று, அதே; அவன் 
பசய்டககள் இருந்து, கைவுள் ேனது 11 பசய்ேது 
த ொல் எங்களுக்கு இடளப் ொறுேைில்  ிைதவசிக்க 
எனதவ விடைவு டுத்ே நொம் ேங்கியிருந்ே; ஆனொலும் 
ஒருவனும் நம் வில்டை என் து த ொன்ற அதே 
எடுத்துக்கொட்ைொக விழ (எ ிபையர் 4: 9-11, ஆண்டு அசல் 



 ற்றும் ட்ரூ உணர்ச்சியற்ற புேிய ஏற் ொட்டில் 
பைொ ினி1582). 

 

வைைொறு சப் ொத்ேின் கீப் ிங் ஏகொேி த்ேிய அேிகொரிகள் 
 ற்றும் ஆண்கள் சட களில் கண்ைனங்கடள த ொேிலும், 

வைைொறு முழுவதும் டவத்து என் டே கொட்டுகிறது.  அசல் 
தேவொையத்ேில் இருந்து எருசதை ில் ஆைம்  
நூற்றொண்டுகளில் கி. ி. சப் ொத்ேின்-ப ொருந்துவேொகதவ 
ஆசியொ ட னர், ஆப்ரிக்கொ, ஐதைொப் ொ  ற்றும் ஆசியொ 
ஓய்வுநொள் கீப் ிங்  ைவல் நூற்றொண்டுகள் முழுவதும் 
ஏற் ட்ைது என்று ஆவணங்கள்  ற்றும் இல்டை  ின்னர் 
1600 விை த ற்கத்ேிய நிைப் குேிகளில் வந்து உள்ளது. 
 

21 ஆம் நூற்றொண்டு வடை சப் ொத்ேின் டவத்ேிருந்ேேொக ேொன் 
ஒரு தேவொையத்ேில்  ட்டுத  புேிய ஏற் ொட்டில் 
தேவனுடைய  க்களின் உண்ட  தேவொையத்ேில் இருக்க 
முடியும் (எ ிதையர் 4: 4 நிகழ்ச்சிகள் இந்ே ஓய்வுநொடள ஏழொம் 
நொள் பேொைர் ொன உள்ளது). 

 

இன்று  ை  ரிசுத்ே இடேப்  ற்றி ட  ிள் கற் ிக்கிற என்ன 
புரியவில்டை என்று ஒரு கொைணம் சிை ப ொழிப யர்ப் ொளர் 
தவண்டுப ன்தற கிதைக்கம் கொை  (ςαββατισμóς) எ ிதையர் 4 

கொணப் டும் ேவறுேைொக ப ொழிப யர்க்கப் ட்ைது 
என்று ஆகிறது: 9. உணர்ச்சியற்ற புேிய ஏற் ொட்டின்  ொற்றம் 
 ேிப்பு, த லும்   ேிப்பு (18 ம் நூற்றொண்டின்  ொற்றம்)என 



அடழக்கப் டும் த ொைதவ புைொட்ைஸ்ைன்ட் அப்ப ொழுது 
 ற்றும் NKJV அது ேவறொக ப ொழிப யர். அடனத்து மூன்று ', 

ஓய்வு' என்ற வொர்த்டே, ேவறொக ப ொழிப யர் பவவ்தவறு 
ஒரு கிதைக்கம் 
கொை (katapausin எனப ொழிப்ப யர்க்கப் ட்ை), புேிய ஏற் ொட்டில் 
'ஓய்வு' என 
ப ொழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளது உள்ளது அதேச யம்.  ஒரு 
'ஓய்வுநொள் ஓய்வு'  ற்றும் அடனத்து என்று ஒப்பு 
தநர்ட யொன அறிஞர்கள் குறிக்கிறது . ஏபனனில் 
mistranslations, இன்று  ிகவும் ஏழொம் நொள் சப் ொத்ேின் 
குறிப் ொக புேிய ஏற் ொட்டில் கிரிஸ்துவர் ஐந்து 
ேடுக்கப் ட்டிருந்ேொர் என் டே ஏன் உணைவில்டை. 

 

 ரிசுத்ே நொட்கள்  ற்றும் இைட்சிப் ின் கைவுளின் ேிட்ைம் 

 

ஆேியொக ம் 1:14, கைவுள் அவர் சிை விளக்குகள் கூறும் 
(சூரியடனயும் சந்ேிைடனயும் த ொை) இதயசு கூறுவது 
இன்னும் சிை  ரிசுத்ே நொட்கள் /  ே விழொக்கள் 
(கைவுளுடைய வொர்த்டே 
ப ொழிப யர்ப்பு), ஒதுக்குவேற்கு அவர்கடள டவத்து. 

 

கைவுளின் விழொக்கள்  ற்றும் புனிே ஓய்வுநொட்களில் 
அடனத்து தைவியைொக ம் 
புத்ேகத்ேில் 23 ம் அேிகொைத்ேில் ட  ிள் ட்டியைிைப் ட்டுள்ளது. 
அவர்கள் ஓய்வுநொள்,  ஸ்கொ, புளிப் ில்ைொ அப் த்டேயும், 



ப ந்பேபகொஸ்தே, த ளத்துக்கு விருந்து,  ரிகொை நொள், கூைொை 
 ண்டிடக நொட்களில்,  ற்றும்  கொ ப ரிய நொளின் ஏழொம் 
நொள் உள்ளன.  ை நவனீ அவர்கடள அடழக்க தவண்டும் 
த ொது "யூே," உண்ட யில், இதயசு ேம்முடைய சீஷர்கடள, 

 ற்றும் அவர்களின் ஆைம்  உண்ட யுள்ள சீஷர்களும் 
அவற்டற டவத்து அந்ே உள்ளது. இவ்வொறு, 

அவர்கள் தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச்அந்ே 
மூைம் டவக்கப் டுகின்றன. இந்ே விவிைிய புனிே நொட்கள் 
முேல்  ற்றும்  ற்றும் உேவி இதயசு வரும் இைண்ைொவது 
நிகழ்ச்சி இைட்சிப் ின் கைவுளின் ேிட்ைம் தநொக்கி சுட்டி.  

 

 ை நவனீ ஆைம்  கிரிஸ்துவர் என்று எேிர் ொர்க்கப் டுகிறது 
என்று உணை ஆச்சரிய ொக இருக்கும் கிட்ைத்ேட்ை 
எப்த ொதும் வொழ்ந்ே தச ிக்கப் டும்  ற்றும் கைவுளின் 
நிடையொன ைொஜ்ஜியத்ேிற்கு  குேியொக இருக்க தவண்டும் 
அடனத்து. அத்ேடகய ைிதயொன் இதைனியஸ், 

அபைக்ஸொண்டிரியொ ஆரிபகன், Nyssa கிரிதகொரி,  ற்றும்  ிைன் 
அம்ப்தைொஸ் என ஆைம் த்ேில் கிதைக்க-தைொ  ஆேைவொளர்கள் 
என்று தகொட் ொட்டை குடறந்ேது  குேிகள் 
கற்றுக்பகொடுத்ேொர். 

 

இந்ே தகொட் ொட்டை 'பேொடைந்ே' என்று கொைணம்  குேியொக 
குடறவொன  ற்றும் கிதைக்க-தைொ ர் குடறவொன ஒழுங்கொக 
அவர்கள் 2-ம் நூற்றொண்டு  ஸ்கொ  ொற்றப் ட்ைது குறிப் ொக 
 ிறகு, விவிைிய புனிே நொட்கள் டவத்ேிருக்க தவண்டும் 
என்று இருந்ேது. கிட்ைத்ேட்ை அடனத்து புனிே நொட்கள் 



ஆர்த்ேைொக்ஸ்  ிஷப் ஜொன், த ைைசர் ேிதயொதைொசியஸ் ( ஸ்கொ 
விவிைிய தேேி டவத்து பேொைர்ந்து டேரியம் என்று அந்ே 
 ைண ேண்ைடனடய அறிவித்ேொர் யொர்), அதே ேொ ே ொக 
4 ம் நூற்றொண்டில் ைதவொேிக்தகயொ சட யின் பசய்ேது த ொல் 
கண்ைனம் பசய்ேொர் . த ொன்ற அறிக்டககள், அத்துைன் 
துன்புறுத்ேப் ட்டு, அந்ே நூற்றொண்டில் அேற்கு முன்பு த கன் 
த ைைசர் கொன்ஸ்ைன்டைன் மூைம், "எங்களுக்கு  ின்னர் 
அருவருப் ொனடவ யூே கூட்ைத்ேில் ப ொதுவொன எதுவும் 
சொப் ிைைொம்," இேில் ஒரு  ங்களிப்பு. 

 

இைட்சிப் ின் ேிட்ைம் அறிவு இழப்பு  ற்பறொரு கொைணம் 
5 வது  ற்றும் 
6 வது நூற்றொண்டுகளில்  கண்ைனம்இருந்ேது. ஆைஜன் (கூை 
அவைது இைட்சிப் ின் புரிந்துபகொள்ளல் உள்ள)  ை குடறகள் 
இருந்ே த ொது, அவர் தச ித்ே அல்ைது இந்ே வயேில் 
ேிருந்ேதவ ேிருந்ேொே துஷ்ைர்கடள இைட்சிப்ட  ஒரு 
வொய்ப்பு அவைது த ொேடனகள் 
தசர்க்கப் ட்டுள்ளது.  ொவக்கைன் தைொ ன் கத்தேொைிக்க 
தகொட் ொட்டை ஒரு அல்ைொே விவிைிய  ொற்று (கிழக்கு 
 ழட வொே  ற்றும் சீர்ேிருத்ே  ொவக்கைன் 
ஏற்றுக்பகொள்ளவில்டை என்றொலும்) கண்ைனம் சிை 
நொட்களுக்குப்  ிறகு குறித்துள்ளது பேரிகிறது. 

 

 ொைம் ரிய ொக, தைொ ொபுரி ேிருச்சட   ற்றும் புைொட்ைஸ்ைன்ட் 
சர்ச் என்று இப்த ொது இைட்சிப் ின் ஒதை நொள் கற் ிக்க 
எண்ணப் ட்ைன  ற்றும் அடனத்து இந்ே வயேில் 



தச ிக்கப் டும் இல்டை ( ொேொளத்ேின் / பகபஹன்னொடவக் 
நித்ேிய ொக எரிக்க தவண்டும் என்றொலும் ேற்த ொடேய  ே 
ரீேியொன  ற்றும்  ேநல்ைிணக்க இயக்கங்கள் இந்ே த  
நைக்கிறது  ொற்ற). கிழக்கு  ைபுவழி நீண்ை என்று  ற்றி இை 
ஒதுக்கீடு இருந்ேது,  ற்றும் கைவுள் பவள்டள சிங்கொசன 
நியொயத்ேீர்ப்பு (கொண் பவளிப் டுத்துேல் 20: 11-13) தநைத்ேில் 
 னிே  ிற  குேிகளில் கொப் ொற்ற முடியும் என்று 
கூறியிருக்கிறொர்கள், ஆனொல் சிை இல்டை (ஜி கைந்ே 
விஷயங்கள்  ற்றும் கைந்ே நிகழ்வுகள். சி 1979  ிஷினரி 
துண்டுப் ிைசுைம் # E95h  ரிசுத்ே  ொதுகொப்பு ைஷியன்  ைபுவழி 
ேிருச்சட . ைொஸ் ஏஞ்சல்ஸ்). நிச்சய ொக கட்டுப் ொைொன 
 ற்றொக்குடற கொைணம்  குேியொக அவர்கள் 
உண்ட யிதைதய விவிைிய புனிே நொட்கள் டவத்து 
அல்ைது அவர்கள் கிரிஸ்துவர் தவண்டும் என்று 
உண்ட யொன அர்த்ேம் புரியவில்டை என்று அவர்கள் 
குறிப் ிட்ைனர். தேவனின்  ரிசுத்ே நொட்கள் உேவ  ைம்  னிே 
கைவுள் ேிட்ைங்கடள. 

 

தேவனுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  நொம் இதயசு, அவைது 
சீைர்கள்,  ற்றும் த ொன்ற கைவுள் ேடைவர்கள் புறஜொேி 
 குேியில் சர்ச் சி ிர்னொ  ற்றும் Sardis என்ற Melito என்ற 
Polycarp டவத்து ேங்கள் உண்ட யுள்ள சீஷர்களும் அதே 
விவிைிய புனிே நொட்கள் டவத்து. 

 

விவிைிய புனிே நொட்கள் டவத்து இைட்சிப் ின்  ற்றும் 
கருடண கைவுளின் உண்ட  ேிட்ைத்ேின் உண்ட யொன 



கிரிஸ்துவர் நிடனவூட்டுகிறது. பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய 
 ரிசுத்ே நொட்கள் ஒவ்பவொரு இைட்சிப் ின் கைவுளின் ேிட்ைம் 
இடணயும் எப் டி (த லும்  ொர்க்க எங்கள் இைவச 
டகதயட்டை நீங்கள் கைவுளின் புனிே நொட்கள் அல்ைது த ய் 
விடுமுடற கடை ிடிக்க தவண்டும்?) புரிந்து 

 

இதயசு கிறிஸ்து ந க்கு ேியொகம்  ஸ்கொ ஆட்டுக்குட்டி 
இருந்ேது என்று ட  ிள் பேளிவொகக் கற் ிக்கிறது 
புளிப் ில்ைொ அப் த்டேயும் (1 பகொரிந்ேியர் 5: 7-8) என்று 
விருந்து டவத்து நொம் என்று. (:; 23:28 6-12  த்தேயு 16) நொம் 
என்று புளிப் ற்ற உேவி  ைம் நொட்கள் நம் வொழ்வில் 
பவளிதய  ொவம்  ற்றும்  ொசொங்குத்ேனம் டவத்து த ொைொடு. 

 

 டழய ஏற் ொட்டில் முேற் ைனொன நொள் (எண் 28:26) 

கிரிஸ்துவர் முக்கியத்துவம் வொய்ந்ேது கூை கிதைக்க-தைொ  
தேவொையங்களில் ப ந்பேபகொஸ்தே நொள், வொைங்களின் 
 ண்டிடகடய (15-16 தைவியைொக ம் 23) என 
குறிப் ிைப் டுகிறது என்று அடையொளம். கிரிஸ்துவர் 
இருப் து முேற்கனிகடளக் தயொசடன புேிய ஏற் ொட்டில் 
(யொக்தகொபு 1:18) உறுேிப் டுத்ேப் ட்டுள்ளது. பூர்வ 
இஸ்ைதவைில்,  ற்றும் வசந்ே கொைத்ேில் ஒரு சிறிய 
அறுவடை வழீ்ச்சி ஒரு ப ரிய அறுவடை இருந்ேது. வசந்ே 
புனிே நொள் ப ந்பேபகொஸ்தே, சரியொக புரிந்து த ொது, கைவுள் 
 ட்டுத  இைட்சிப் ின் சிை இப்த ொது அடழப்பு என்று  ைம் 
(1 பகொரிந்ேியர் 1:26; தயொவொன் 6:44 தைொ ர் 11:15) உேவுகிறது 
ஒரு ப ரிய அறுவடை  ிறகு வரும் (தயொவொன் 7: 37- 38). 



 

ப ொதுவொக, கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில் வழீ்ச்சி ஏற் டும் 
என்று விவிைிய புனிே நொட்கள் டவக்க கூைொது.அவ்வொறு 
இருந்ேொல், அவர்கள் நன்றொக உணை தவண்டும் ட்ைம்ப்ட்ஸ் 
 ைங்கள் விருந்து வைப்த ொகும் பூ ி  ற்றும் பவளிப் டுத்ேின 
விதசஷம் 8 & 9  ற்றும் 11, ஏழு எக்கொளங்கடள வழியொக 
இதயசு கிறிஸ்துவின் வருடகயின்த ொது  ீது ேண்டிப் ேன் 
ேடையடீுகள் என்று: 15-19. கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில் 
ப ொதுவொக பவளிப் டுத்ேல் த ளத்துக்கு அந்ே 
விஷயங்களில் (சிை ஒட்டுவட  நிடறந்ே என இந்ே 
த ளத்துக்கு  ொர்க்க) பசய்ய தவண்டும் என்று ஒப்பு த ொது, 

அவர்கள் எக்கொளங்கடள விவிைிய விருந்து கண்கொணிக்க 
எந்ே கொைணமும் இல்டை. 

 

அடுத்ே வழீ்ச்சி புனிே நொள்  ரிகொை நொள் ஆகும். கிரிஸ்துவர் 
சொத்ேொன் விடுவொர்கள் த ொது இந்ே விட்டு புத்ேொயிைம் த ொது 
 ைங்கடள தநைம் அஸ்பைைின் ஆடு அனுப்பும் 
கண்ணுற்றொலும்,:  டழய ஏற் ொட்டில், இந்ே நொள் எங்தக 
அஸ்பைைின் ஆடு வனொந்ேைத்ேில் (1-10 தைவியைொக ம் 16) 

அனுப் ப் ட்ைொர் ஒரு விழொ தசர்க்கப் ட்டுள்ளது  ள்ளத்ேில் 
ஆயிைம் ஆண்டுகள் (பவளிப் டுத்துேல் 20: 1-4). இந்ே அவர் 
அந்ே தநைத்ேில்  யக்கு  ற்றும் ஏ ொற்ற முடியொது என்று 
அர்த்ேம். 

 



விருந்து சொத்ேொனின் ஏ ொற்றுகளிைிருந்து (: 1-6 

பவளிப் டுத்துேல் 20) இல்ைொ ல்,  க்கள் கைவுளின் 
சட்ைங்கடள டவக்கும் த ொது இதயசு கிறிஸ்துவின் ஆயிை 
வருை ஆட்சியின்த ொது ஏற் டும் என்று ஆன் ீக  ற்றும் 
ப ொருள் வளம் சித்ேரிக்கிறது. இந்ே சொத்ேொன் மூைம் 
ஏ ொற்றி ஒரு உைகில் இப்த ொது என்ன நைக்கிறது முைணொக 
உள்ளது (பவளிப் டுத்துேல் 12: 9). சொத்ேொனின் ஏ ொற்று 
கிறித்துவம் கூறிக்பகொள்ளும்  ிகவும் ப ொய்யொன ஊழியர்கள் 
(: 14-15 2 பகொரிந்ேியர் 11) மூைம் ேவறொக 
வழிகொட்ைப் ட்டுவிட்தைொத ொ ஏன் ஒரு  குேியொக உள்ளது.  

 

விவிைிய புனிே நொட்கள் கைந்ே (தைவியைொக ம் 23: 36b) 

அடிக்கடி ேிருச்சட யின் கைவுள் வட்ைங்கள் பசன்ற 
 கத்ேொன நொள் என குறிப் ிைப் டுகிறது. இதயசு அடே கற்று 
கவனியுங்கள்: 

 

கடைசி நொளில்,  ிஸ்கட் அந்ே ப ரும் நொள், இதயசு, 

"என்று ஒருவன் ேொக ொயிருந்ேொல் என்னிைத்ேில் வந்து, 

 ொனம் ண்ணக்கைவன் நின்று, சத்ே ிட்டு,. 38 அவைது 
இேயம் பவளிதய, தவேவொக்கியம் பசொல்லுகிற டி 
என்னிைத்ேில் விசுவொச ொயிருக்கிறவன் எவதனொ அவன் 
ஜவீத்ேண்ணரீுள்ள நேிகள் ஓடும் என்றொர். " (தயொவொன் 
7: 37-38) 

 



இது இைட்சிப் ின் ஒரு வொய்ப்பு இருந்ேது இல்டை 
அடனவரும் உண்ட யிதைதய என்று வொய்ப்பு தவண்டும் 
என்று, கிட்ைத்ேட்ை எல்ைொ அந்ே வொய்ப்ட  ஏற்க முடியொது 
கடைசியொக  கத்ேொன நொளின் நிடறதவற்றுவேொக உள்ளது. 

 

கிட்ைத்ேட்ை இதுவடை வொழ்ந்ே எல்ைொ  னிேடையும் 
கொப் ொற்ற முடியொது! 

 

தவேொக  உண்ட  ஏபனனில் கைவுளின் அன்ட , இதயசு 
இறக்க வந்து, ேொன்: 

 

தேவன், இவ்வளவொய் உைகத்ேில் அன்புகூர்ந்ேொர் அவர் 
அவைது ஒதை தேவனுடைய உைக கண்டிக்க உைக 
அவைது  கன் அனுப்  
முடியவில்டை அவடை பகட்டுப்த ொகொ ல் நித்ேிய 
ஜவீடன. 17 தவண்டும் நம்புகிறொர், 

 கடனபகொடுத்ேொர், ஆனொல் என்று அவடை மூைம் 
உைக வைிட  தச ிக்கப் டும். (தயொவொன் 3: 16-17) 

 

எனதவ அன் ொன கைவுள் உறவினர் சிை அல்ைது உைகம் 
இறக்க அவைது  கன் அனுப் ினொர்? 

 



சீர்ேிருத்ே, அடிக்கடி தயொவொன் 3:16 த ற்தகொள் யொர், 

உைகம் இைட்சிக்கப் டுவேற்கொகதவ ஆனொல் இதுவடை 
வொழ்ந்ே வந்ே ப ரும் ொைொன என்பறன்றும் தவேடனயில் 
 ொேிக்கப் டுகின்றனர் என்று முடியும் என்று 
கற்று முடனகின்றன.என்று இைட்சிப் ின் ேிட்ைம் வடக 
என்று அடனத்து பேரிந்தும்  ற்றும் கொேல் பகொண்டு வை 
தவண்டும் என்று ஒரு கைவுள்? ட  ிள் எல்தைொரும் 
இப்த ொது தச ிக்க முடியும் என்று தயொசடன 
ஆேரிக்கிறேொ? இல்டை என்றொல், அது நல்ைேொ? 

 

கைவுள் அடனத்து பேரிந்தும் இருப் ேொல்  ற்றும் அடனத்து 
சக்ேிவொய்ந்ே  ற்றும் (1 தயொவொன் 4: 8,16) கொேல் எப்த ொதும் 
நித்ேிய தவேடன வடை வொழ்ந்ே, கைவுள்  ிகவும் விேிக்கப் 
தவண்டும்? 

 

இல்டை. 

 

நிச்சய ொக கைவுள் உண்ட யில் தவடை என்று ஒரு 
ேிட்ைம் தவண்டும் த ொது ொன வொரியொக உள்ளது.  

 

தைொ ர் 9: 14-15 இவ்வொறு கூறுகிறது: 

 



"நொங்கள் என்ன பசொல்லுதவொம்? கைவுள் அங்தக 
அநியொயத்டேயும் இருக்கிறேொ? இல்ைதவ 
இல்டை! 15 அவர் த ொதசடய தநொக்கி," நொன் கருடண 
யொடை கருடண தவண்டும்  ீது தவண்டும்,  ற்றும் 
நொன் யொடை இைங்குவொர் இைங்கி. " 

 

நொம் கைவுள் இந்ே வயேில் இைட்சிப் ின்  டழய ஏற் ொட்டில் 
இஸ்தைைின் ஒரு  குேியொக தேர்வு என்று பேரியும்,  ற்றும் 
சிை, எந்ே என்றொல்,  ற்றவர்கள். என்று அடனத்து இருக்க 
தவண்டும் என்றொல், எப் டி அந்ே கொேல்? 

 

ட  ிள்  ை தவண்டுப ன்தற இந்ே வயேில் (: 37-40 

தயொவொன் 12) இல் குருைொக்கப் ட்டிருக்கிறொர்கள் என்று 
த ொேிக்கிறது. ( 16-18 ஏசொயொ 42 கொண் தயொவொ 9:41) இந்ே 
வயேில் குருைர்களொனொர்கள் அந்ே இன்னும் ஒரு 
வொய்ப்பு.கவனிக்க: 

 

நொன்  ீண்டும் இந்ே  க்கள்  த்ேியில் ஒரு அற்புே 
தவடை பசய்ய தவண்டும் ... 24 இந்ே ஆவி ேவறு யொர் 
புரிந்து வரும், அப்ப ொழுது புகொர் யொர் தகொட் ொட்டை 
கற்று பகொள்வொர்கள். (ஏசொயொ 29: 14,24) 

 

கைவுள் (தைொ ர் 2:11)  ட்ச ொேம் இல்டை. "பூ ியின் 
எல்டைகளில் ந து தேவனுடைய இைட்சிப்ட க் 



கொண் ொர்கள்" (ஏசொயொ 52:10) என அடனத்து ஒரு வொய்ப்பு 
இருக்கும். 

 

வொனத்ேின் கீழ் ஒரு ப யடை  ட்டும்  னிேர்கள் தச ிக்க 
முடியும், இேன் மூைம் உள்ளது (4:12) என்று இதயசு கிறிஸ்து 
(அப்த ொஸ்ேைர் 4:10) உள்ளது.  னிேகுைத்ேின்  ிக 
இதயசுடவப்  ற்றிய உண்ட டய,  ற்றும் "அடனத்து 
கைவுள் அருளும்  ீட்ட க் கொண் ரீ்கள்" தகட்டு ஒருத ொதும் 
(லூக்கொ 3: 6), அங்கு அடனத்து முக்ேி அடைய ஒரு வொய்ப்பு 
இருக்கும் (ஏசொயொ 52:10, 56: 1) அை ிதேசத்ேிற்குப் 
புறப் ட்டுப்த ொனொர் வை ( த்தேயு 12: 31-32; லூக்கொ 13: 29- 30) 

இந்ே வயேில் அல்ைது வயது. இந்ே எேிர்கொை வயது 
(தநைத்ேில் உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் பவளிப் டுத்துேல் 20 

ஒன்றுக்கு முேைொம் உயிர்த்பேழுேல் உயர்த்ேினொல் த ொன்ற: 
5-6) இைண்ைொவது உயிர்த்பேழுேல்  ிறகு வரும்  ற்றும் 
பவள்டள சிம் ொசனத்ேில் ேீர்ப்பு தநைம் (பவளிப் டுத்துேல் 
20: 11-12) அைங்கும். ஏசொயொ (ஏசொயொ 65:20), அதே த ொல் தைொ ன் 
 ற்றும் கட்டுப் ொைொன கத்தேொைிக்க துறவி இதைனியஸ், வை 
இந்ே குறிப் ிட்ை வயது சு ொர் நூறு ஆண்டுகளொக இருக்கும் 
என்று கற் ித்ேொர். 

 

புேிய ஏற் ொட்டில்  வுல் விவிைிய புனிே நொட்கள் 
அனுசரிக்கப் ட்ைது என்று கொட்டுகிறது (எ.கொ. அப்த ொஸ்ேைர் 
18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 பகொரிந்ேியர் 5: 7-8).  ொல் விவிைிய 
அனுஷ்டிப்புகளுக்கு (: 20-23 1 பகொரிந்ேியர் 10) த கன் 
நடைமுடறகள் தசர்த்துக்பகொள்வேன் கண்ைனம்.  ொல் 



ேன்டன அவன் யூேர்கடள டவக்க தேடவயொன அடனத்து 
நடைமுடறகள் டவத்து அந்ே அவைது வொழ்வின் இறுேி 
அருகில் கூறினொர் (அப்த ொஸ்ேைர் 28: 17-19). என்று 
தைவியைொக ம் 23  ட்டியைிைப் ட்டுள்ள அடனத்து புனிே 
நொட்கள் அைங்கும் தவண்டியிருந்ேது. 

 

,  ற்றும் அவர்கள் அடனத்து விவிைிய புனிே நொட்கள் 
டவக்க கூைொது: ஒரு விேியொக, கிதைக்க-தைொ  
தேவொையங்களில் அவர் கிறிஸ்து (1 1 பகொரிந்ேியர் 11) 

அவடைப் அவடை  ின் ற்ற அப்த ொஸ்ேைன்  வுல் பசொன்ன 
அறிவுடைடய  ின் ற்ற தவண்ைொம். 

 

 ொறொக, கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்களில்  ல்தவறு புற ே 
பேய்வங்களின் (சனி,  ித்ைொக்கள்,  ொன், இஷ்ேொர், ையொனொ, 

ஜொனுசொக, முேைியன) பவளிப்புற ொக ப ொறிகளொகி 
கிரிஸ்துவர் இருக்க தவண்டும் என்று தகொரினொர் பகொண்டு 
"த ொர்டவ த ொர்த்ேிக்" அர்ப் ணித்து நொட்கள் டவத்ேிருக்க 
முடனகின்றனர். வைைொற்று உண்ட கடள கிறிஸ்து ஸ், 

ஞொயிறு, கொேைர், ஈஸ்ைர், த ரி அடைகிறொர், முேைியன 
டவத்து வில்டை ஆைம்  உண்ட  கிரிஸ்துவர் என்று 
நிரூ ிக்க 

 

 ை பேய்வ வணக்கம் உண்ட  கிரிஸ்துவர் தேவொையம் 
ச ைசம் பசய்யும்? இல்டை என்றொல், ஏன் ப ரும் ொைொன 
ச ைசம் குழுக்கள் கிறித்துவம் உண்ட   ிைேிநிேித்துவம் 



என்று நிடனக்கிறரீ்கள்? கிரிஸ்துவர் குழுக்கள் என்று 
அடழக்கப் டும் இதயசு  ற்றும் அப்த ொஸ்ேைர்கள் என்ன 
நடைமுடறகள்  ின் ற்ற தவண்டு ொ? 

 

நிச்சய ொக இல்டை கிதைக்க தைொ ன்-சீர்த்ேிருத்ே 
ேொன். அதேத ொல் த ொன்ற (அவர்கள் சீர்ேிருத்ே இயக்கம் 
முந்ேியவர்களொன கூறுவது, இன்னும் சீர்ேிருத்ே பகொண்டு 
த ேம் தகொட் ொடுகடள நிடறய  கிர்ந்து யொர்)  ிந்டேய ேின 
புனிேர்களின் இதயசு கிறிஸ்துவின் (ட  ிள் கூடுேல் 
புத்ேகங்கள் தசர்த்துள்ள),  ொப்டிஸ்டுகள் சர்ச், த சியொனிய 
யூேர்கள் த ொன்ற  ற்ற குழுக்கள் (அந்ே இதயசு  ொற்கு 7 

கண்ைனம் ஒத்ே ஆண்கள்  ைபுகள் கற் ிக்கும்: 6-13),  ற்றும் 
(இதயசு கிறிஸ்துவின் பேய்வகீத்ேன்ட   றுக்க யொர்) 
பயதகொவொவின் சொட்சிகள். 

 

அடே சரியொக இந்ே தநைத்ேில் அசல் நம் ிக்டக த ொட்டியிை 
 ற்றும் சொத்ேிய ொன கருேப் டுகிறது "Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் 

கிரிஸ்துவர்" கூறுவது பேொைங்க முடியும் என்று புனிே 
நொட்கள் டவத்து அந்ே  ட்டும் சர்ச் தேவனுடைய குழுக்கள் 
உள்ளது. 

 

எேிர்ப்பு  ற்றும்  ிைம் த்டே  ற்றும்  ேநல்ைிணக்க 
இயக்கங்கள் கண்ைனம் பசய்கிறது 

 



21-ஆம் நூற்றொண்டில்  ை  ே  ற்றும் அைசியல் 
ேடைவர்களின்  ே ரீேியொன  ற்றும்  ேநல்ைிணக்க 
இயக்கங்கள் வளர்க்கின்றன.  ே ரீேியொன இயக்கம் 
அடனத்து   கிரிஸ்துவர்  ேங்கடள கைவுள் முன் ச  ொக 
இருக்கும் என்று கருதுகின்றனர் முயற்சிக்கிறது, இன்னும் 
ட  ிள்  ற்றி ப ொய்யொன ஊழியர்கள் (2 பகொரிந்ேியர் 11: 14-15) 

எச்சரிக்கிறொர்  ற்றும் ஒரு ேவறொன " ர்   ொ ிதைொனிய" 
உைக அைசியல் ேடைவர்கள் அைங்கும் என்று நம் ிக்டக 
(பவளிப் டுத்துேல் 17 : 1-9). இதயசு இந்ே வயேில் சர்வதேச 
ஐக்கியம், ஆனொலும் இந்ே  ிரிவு (லூக்கொ 12:51) பகொண்டு 
வைவில்டை.  ற்றும் உைக களங்கம் அற்ற தவண்டும் 
(யொக்தகொபு 1:27): (4 பவளிப் டுத்துேல் 18; 6-7 சகரியொ 2) 

கிரிஸ்துவர் ேீர்க்கேரிசனம்  ொ ிதைொன் இருந்து பவளிதயற 
உள்ளன. 

 

த லும் ேடைவர்கள் இந்ே அடிப் டையில் எல்ைொ 
 ேங்களும் கைவுளிைம் முன் அடனவரும் ச ம் என்று 
குறிப் ொல் முயற்சி இது ஒரு  ேநல்ைிணக்க ஒற்றுட , 

உட் ை, கிறிஸ்ேவ வளர்க்கின்றன. அது  ட்டும் எந்ே 
தச ிக்கப் டும் (:10-12 அப்த ொஸ்ேைர் 4) முடியும் என்று 
இதயசுவின் நொ த்ேினொதை உள்ளது த ொன்ற ஒரு 
அப் ட்ை ொன ப ொய் ஆகும்.(எதை ியொ 48:10) ச ித்ேொர் 
ஏ ொற்றி இடறவனின் தவடை பசய் வன் அவர்: ஒற்றுட  
தநொக்கத்ேிற்கொக தகொட் ொடுகடள விட்டுக்பகொடுப் து, 

முேைியன ஏ ொற்றும்  ற்றும் ேவறு. 

 



 ே ரீேியொன /  ேநல்ைிணக்க  ே ஒற்றுட டய 
ஊக்குவிக்கும் அந்ே  டழய  ற்றும் புேிய ஏற் ொடுகளில் 
இருவரும் நம் ிக்டக உண்ட யொன ஒற்றுட  இதயசு 
ேிரும்புகிறொர் வடை நைக்கொது என்று கற்று என்று உணை 
பேரியவில்டை: 

 

நொம் அடனவரும் நம் ிக்டக ஒற்றுட க்கு  ற்றும் 
தேவனுடைய கு ொைனொகிய அறிவு, கிறிஸ்து முற்றொக 
என்ற அந்ேஸ்தும் நைவடிக்டக, ஒரு சரியொன  னிேர் 
வரு ளவும். (எத சியர் 4:13) 

 

"பகம் ீரித்துப் ொடு சீதயொன் கு ொைத்ேிதய! இதேொ, நொன் 
வருகிதறன், நொன் உங்கள் நடுதவ நொன் வொசம் ண்ணி," 

என்கிறொர் ஆண்ைவர். 11 "அந்நொளிதை அதநகம் ஜொேிகள் 
கர்த்ேடைச் தசர்ந்து தவண்டும்,  ற்றும் அவர்கள் எனது 
 க்கள் விடுவரீ்கள். நொன் உங்கள் நடுதவ நொன் 
வொசம் ண்ணி அேினொல் தசடனகளின் கர்த்ேர் என்டன 
அனுப் ினொர் என்று பேரியும் 12 கர்த்ேர் புனிே  டன 
அவைது  ைம் டை யூேொ டகயகப் டுத்ேி,  ீண்டும் 
எருசதைட த் பேரிந்துபகொள்வொர் (சகரியொ 2...: 10-12) 

 
ஒரு ப ய்யொன விசுவொசம் உள்ளது கவனிக்க: 

 

நீங்கள் உங்கள் அடழப்பு நீங்கள் ஒதை நம் ிக்டகக்கு 
வைவடழக்கப் ட்ைனர், அதேத ொன்று ஒதை சரீைமும், ஒதை 



ஆவியும் உண்டு; 5 ஒதை கர்த்ேரும், ஒதை விசுவொசமும், 

ஒதை ஞொனஸ்நொனமும்; அவதை எல்ைொத்துக்கும் த ைொக, 

 ற்றும் அடனத்து மூைம்,  ற்றும் நீங்கள் அடனத்து 
அடனத்து 6 ஒரு கைவுள்  ற்றும் ேந்டேயின். (எத சியர் 
4: 4-6) 

 

என்று ஒரு நம் ிக்டக கைவுள் உண்ட யொன சர்ச் 
கிரிஸ்துவர் நம் ிக்டக, இல்டை சிை ச ைசம்,  ேநல்ைிணக்க, 

 ே ரீேியொன,  ொ ிதைொனிய  ிேற்றல்கள் (பவளிப் டுத்துேல் 
17) இதயசு அழித்துவிடும் என்று (கொண் பவளிப் டுத்துேல் 19) 

உள்ளது. 

 

இதுவடை உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் ஒற்றுட , ட  ிள் 
இதயசு ேிரும் ி வரும் வடையில், கைவுளின் சர்ச் (கொண் 
பவளிப் டுத்துேல் 2 & 3) உள்ள  ிளவுகள் இருக்கும் என்று 
கொட்டுகிறது. 

 

தேவனுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  நொம் அங்கு முடிந்ேவடை 
(கொண் தைொ ர் 12:18), என அர்த்ேம் இல்டை என்று நொம் 
தேவனுடைய உண்ட  சர்ச் ச  ொனேொக அடனத்து 
 ேங்களும் கருத்ேில் என்று, உண்ட  அடனத்து  த்ேியில் 
சுமூக ொன உறவுகள் இருக்க தவண்டும் என்று 
நம்புகிதறன் த ொது கிரிஸ்துவர் நம் ிக்டக. நொங்கள் 
இதயசுவின் முன் ொேிரிடயப்  ின் ற்ற  ற்றும் விை ட  ிள் 



 ொைம் ரியம் ேங்கியிருக்க கண்டித்ேல் தவண்டும் ( ொற்கு 7: 

9-13). 

 

அடையொளங்கள், சொன்றுகள்,  ற்றும் ேையங்கடள 

 

சுருக்க ொக, இங்தக அது உண்ட  கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில் அடையொளம் கொண் ேில் அறிகுறிகள், 

ஆேொைம்,  ற்றும் ேையங்கடள ஒரு  ட்டியல்: 

 

1. எனதவ தசர்க்கப் ட்ைது ட  ிள் (: 3- 9  த்தேயு 15) 

கடுட யொக எேிர்க்கும் தகொட் ொடுகள் இல்டை ஆண்கள் 
 ைபுகள் த தை தேவனுடைய வொர்த்டே டவக்கிறது 
 ற்றும். 

 

2. விவிைிய ப யர் "கைவுளின் சர்ச்"  யன் டுத்துகிறது 
(எ.கொ. அப்த ொஸ்ேைர் 20:28; 1 ேீத ொத்தேயு 3: 5). 

 

3. ஆர்வத்தேொடும், துன்புறுத்ேல் அச்சுறுத்ேல்கள் கீழ் (: 
27-32 எ.கொ. அப்த ொஸ்ேைர் 5) அசல் நம் ிக்டக (யூேொ 3) 

அப ரிக்கொ வொேிடுகிறது. 

 

4. வைைொறு முழுவதும் அேன் விவிைிய தகொட் ொடுகடள 
வழித்ேைம் (கொண் 1 தயொவொன் 2: 6). 



 

5. நிசொன்  (:  த்தேயு 26:18 5 தைவியைொக ம் 23)  14 ஆம் ேிகேி 
 ஸ்கொ டவத்ேிருக்கிறது. 

 

6. புத்ேகங்கள் தூேர் ஜொன் தநைம் என் ேொல் ட  ிள் ஒரு 
 குேியொக இருந்ே அறியப் டுகிறது (கொண் 2 ேீத ொத்தேயு 
3: 16-17; பவளிப் டுத்துேல் 1: 9-19; 22: 18-19; ஏசொயொ 8:16). 

 

7. தேவத்துவத்ேின்  ற்றிய உண்ட கடளச் (தைொ ர் 1:20; 

பகொதைொபசயர் 2: 2,9). 

 

8. கற்றுக்பகொடுக்கிறது  ற்றும் தேவனுடைய அன் ொன 
சட்ைங்கள் டவத்ேிருக்கும் (1 தயொவொன் 2: 4). 

 

9. இந்ே உைகில் சரீை த ொருக்கொகப்  ங்கு எேிர்க்கிறது 
(தயொவொன் 18:36; லூக்கொ 3:14). 

 

10. துன்புறுத்ேப் ட்டு இருந்ேது, ஆனொல் ஒருத ொதும் 
உைல் துன்புறுத்துகிறவைொக (தயொவொன் 15: 20-21; 18:36 

ஒப் ிடுக). 

 

11. ேிருச்சட  ஆடை அல்ைது கட்டிைங்கள் (: 29-30 கொண் 
உ ொக ம் 12) அடிப் டையில் புறச்ச யச்சொர்புடைய 
பவளிப்புற ொக ப ொறிகளொகி ஏற்று வில்டை. 



 

12. ைொஜ்யத்ேின் முழு நற்பசய்ேி (19-20 28  த்தேயு 24:14) 

உ தேசிக்கிறது. 

 

13. ஒரு (: கொண் பவளிப் டுத்துேல் 14; 5: 1-9 லூக்கொ 12:32 

தைொ ர் 11) "சிறு  ந்டே" ஆகும். 

 

14.  ை முன்னணி நகைங்களில் (எ ிபையர் 13:14)  ற்றும் 
பவளிப் டுத்ேின விதசஷம் 2 & 3 ஏழு 
ேிருச்சட களுக்கும் மூைம் அேன் உைல் இைம் 
வழித்ேைம். 

 

15. விவிைிய சப் ொத்டே அடையொளம் உள்ளது 
(யொத்ேிைொக ம் 31:13; எ ிபையர் 4: 9). 

 

16. இதயசு கிறிஸ்துவின் புனிே நொட்கள் மூைம்  ைம் 
மூைம் இைட்சிப் ின் கைவுளின் ேிட்ைம் 
புரிந்துபகொள்ளுேல் (1 பகொரிந்ேியர் 5: 7-8; யொக்தகொபு 1:18) 

 

17. த கன் விடுமுடற (:20-22 1 பகொரிந்ேியர் 10) 

அவேொனிப்பு எேிைொக கற்றுக்பகொடுக்கிறது. 

 



18. இறுேி தநைத்ேில்  ே ரீேியொன  ொ ிதைொன் 
 ொட்டீர்களொ (பவளிப் டுத்ேல் 13: 4-10; 18: 4) 

 

ஒரு சர்ச் கைவுள் குழு  ட்டுத  இந்ே அளவுதகொல்கடள 
பூர்த்ேி.  - தைொ ன் தேவொையங்களில் உண்ட யிதைதய 
கைவுள் அல்ைது கைவுளின் ேிட்ைம் புரியவில்டை அன்றி 
அவர்கள் உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேில் 
 ிைேிநிேித்துவம் இல்டை. 

 

3. புேிய ஏற் ொட்டில் டைம்ஸ் என்ன நைந்ேது? 

 

சொய்வு இந்ே முேல்  ொைொவில்  ற்றும் சொய்வு இறுேி  த்ேி 
ேவிை, இந்ே அத்ேியொயம் கைவுள் எழுத்ேொளர் ைொக்ைர் 
பஹர் ன்  ிற் குேியில் முன்னொள் சர்ச் எழுேி 1985 ைொக்ைர் 
உள்ள பவளியிைப் ட்ைது உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில் என்ன நைந்ேது அவைது எடுத்து 
பகொடுக்கிறது புேிய ஏற் ொட்டில் முடற  ற்றும் அடிக்கடி 
அப்ப ொழுது த ற்தகொள்கொட்டி துதைொகம் தேவொையங்களில் 
உயர்வு. 

 

கிறிஸ்து "நொன் என் சட டயக் கட்டுதவன்" ( த்தேயு 16:18), 

கூறினொர். ஒரு சர்ச், த ொேிக்க  ற்றும் அவைது நற்பசய்ேி 
பவளியிை நிய ித்ேது - -  ிகவும் பசய்ேிடய அவர் கைவுள் 



இருந்து பகொண்டு - அடனத்து உைக அவர் அடே 
கட்டினொன். 

 

ஆனொல் நொம் இன்று என்ன கண்டு ிடித்ேீர்கள்? பவவ்தவறு 
 ற்றும் உைன் ைொே தேவொையங்கள் நூற்றுக்கணக்கொன 
அடனத்து ஒருவர், சத்ேியத்டேப் த ொேிக்க 
உரிட  ொைொட்டிக்பகொள்வதுேொதனயும், இன்னும் முைணொக 
 ற்றும் அடனத்து  ற்றவர்கள் உைன் ைொே ஆண்கள் 
நிறுவப் ட்ைது. 

 

சர்ச் ேீர்க்கேரிசனம் 

 

இன்று ப ரும் ொைொன  க்கள் உண்ட  சர்ச் ப ரிய வளை 
தவக ொக என்று நிடனக்கிதறன் த ொது, உைகின் 
சக்ேிவொய்ந்ே பசல்வொக்டக ேீவிை ொக்க உைகின் 
நொகரிகத்ேின் நிடைப் டுத்ேவும் ஏற் டுத்ேி இந்ே ஒரு சிறந்ே 
உைக பசய்து, ஒரு சக்ேிவொய்ந்ே அட ப் ின் ஆக, 

உண்ட யில் கிறிஸ்து இனி அவைது சர்ச் நிறுவப் ட்ைது 
அத்ேடகய தநொக்கம். அவைது ஒரு சர்ச் அவைது இறுேி 
 ிைொர்த்ேடன, இதயசு பஜ ம்: 

 

"நொன் அவர்களுக்கொக தவண்டிக்பகொள்ளுகிதறன் 
உைகத்துக்கொக  ிைொர்த்ேடன இல்டை ...  ரிசுத்ே  ிேொதவ, 

உம்முடைய நொ ம் நீங்கள் யொருக்கு எனக்குக் பகொடுத்ே 



அந்ே வழியொக, அவர்கள் நொம் என ... உம் வொர்த்டேடய 
நொன் அவர்களுக்கு பகொடுத்ே ஒன்றொக இருக்கைொம் 
கொப் ொற்றுவொர்கள், உைக நொன் இந்ே உைகத்டே நொன் 
த ொைதவ, அவர்கள் உைகின் இல்டை, ஏபனனில் அவர்கடளப் 
 டகத்ேது. நொன் நீங்கள் அவர்கடள உைகத்ேிைிருந்து எடுக்க 
தவண்டும் என்று  ிைொர்த்ேடன இல்டை, ஆனொல் நீங்கள் ேீய 
இருந்து அவற்டற டவத்ேிருக்க தவண்டும் என்று. அவர்கள் 
இல்டை உைக, நொன் உைகின் இருக்கிதறன் த ொல் 
"(தயொவொன் 17: 9-16). 

 

கிறிஸ்துவின் தூதுவர்களொய் - - இந்ே உைகத்ேில் 
பவளிநொட்டு இது - இன்னும் உைகின் ஒருத ொதும் இருப் து 
அவருடைய ேிருச்சட யின் அந்ே இந்ே உைகில் 
அந்நியர்கள்  ற்றும் பவளிநொட்ைவர்கள் என விவரித்ேொர். 

 

 

சிேறி - இந்ே உண்ட  சர்ச் தேவனுடைய துன்புறுத்ேடை 
இருந்ேது. "அவர்கள் என்டன துன்புறுத்ேினொல் அவர்கள் 
உங்கடளயும் துன்புறுத்துவொர்கள்," அவைது சீைர்கள் இதயசு 
(தயொவொன் 15:20) கூறினொர். (இைண்ைொம் ேீத ொத்தேயு 3:12) 

"கிறிஸ்து இதயசுவுக்குள் தேவ க்ேியொய் துன் ப் டுவொர்கள் 
விரும்புகிறவர்களுக்கு". 

 

( ொற்கு 14:27): இைவில் இதயசு சிலுடவயில் அடறயப் ட்டு 
 றிமுேல் பசய்யப் ட்ைதுைன், அவர், " 'நொன் த ய்ப் டன 



பவட்டுதவன், ஆடுகள் சிேறடிக்கப் டும்' எழுேியிருக்கிறதே" 
என்றொர். அவர், பஷப் ர்ட், சிலுடவயில் அடறயப் ட்ை 
 ின்னர், "ஆடு" - அவைது சர்ச் - சிேறிய ஆக இருந்ேது. 

 

முன்னேொக அதே  ொடை என்று, இதயசு ேம் சீைடை 
தநொக்கிக், "நீங்கள் சிேறுண்டு" (தயொவொன் 16:32) கூறினொர். 

 

இந்ே அைக்குமுடற  ற்றும் சிேறல் ஆைம்  
பேொைங்கியது. அறிவிப்பு அப்த ொஸ்ேைர் 8: 1: ". அந்ே தநைத்ேில் 
 ிகுந்ே துன் ம் எருசதை ில் இருந்ேத ொது தேவொையம் 
 ொய்ந்ே  ணிக்கு;  ற்றும் அப்த ொஸ்ேைர் ேவிை, யூதேயொ, 

ச ொரியொ தேசங்களில் சிேறப் ட்டுப் த ொனொர்கள்"  

 

எங்கும் ஒரு உண்ட  சர்ச் இந்ே உைகில் பசல்வொக்டக 
ேீவிை ொக்க, ப ரிய  ற்றும் சக்ேிவொய்ந்ே ஆக தவண்டும் 
என்று எந்ே ேீர்க்கேரிசனம் உள்ளது.  ொறொக, இதயசு அடே 
"சிறு  ந்டே" (லூக்கொ 12:32) என்று. பவறுக்கப் ட்டிருந்ே 
துன்புறுத்ேப் ட்டு, உைக சிேறி - உைகத்ேிைிருந்து  ிரித்துக் ... 

 

நீங்கள் என்று ேிருச்சட  வைைொற்றில்  ிகவும்  டிக்க 
தவண்டும். வைைொற்றொசிரியர்கள் கூை அங்கு உண்ட  சர்ச் 
 ொர்க்க அடழக்கப் டும் இல்டை - அவர்கள் உண்ட யொன 
சர்ச் என்ன என்று எனக்கு பேரியொது. 

 



 ிைொட் ப ரும் ொன்ட  ஏ ொற்றி 

 

 றுபுறம், உைகின், அடனத்து கணிப்புகள் விசுவொச துதைொகம், 

த ொசடி  ற்றும்  ிரிவு முன்னறிவித்ேொர். 

 

ப ரிய ஏ ொற்று - - உச்சக்கட்ைத்டே எட்டியது நம் நொள் 
இப்த ொது சற்று த தை, ப ரும் இன்னல்கள் இதயசு முேல் 
நிகழ்வு உைக வை முன்னறிவித்ேொர். 

 

(: 4-5, அங்கீகரிக்கப் ட்ை  ேிப்பு  த்தேயு 24); 

"எச்சரிக்டகயொயிருங்கள்," அவர், "அதநகடை வஞ்சிப் ொர்கள் 
என்று பசொல்ைி, நொதன கிறிஸ்து ஒருவனும் உங்கடள 
ஏ ொற்ற என்று  ைர் என் ப யடை டவத்துக்பகொண்டு வந்து 
விடுதவொம்." என்றொர். 

 

கவன ொக அறிவிப்பு: இது ஏ ொந்து இருந்ே சிை, ஆனொல்  ை 
இல்டை. அது உண்ட  கிரிஸ்துவர் ஆக இருந்ே சிை 
இருந்ேது! 

 

இதயசு இந்ே அதே நிடையில்  ைம் த ொது அவர், 

"உைகளொவிய வொயில்  ற்றும்  ைந்ே அழிவுக்கு 
வழிவகுக்கும் என்று வழி,  ற்றும் அது த ொக  ை உள்ளன 
குறுகிய வொயில்  ற்றும் கடின ொன வொழ்க்டக 



வழிவகுக்கும் வழி உள்ளது, ஏபனனில்,  ற்றும். அடேக் 
கண்டு ிடிக்கிறவர்கள் சிைர் ( த்தேயு 7: 13-14) உள்ளன ". 

 

என்று, உைக நம்புகிறொர் என்ன இல்டை அது? ஒருதவடள 
அந்ே உங்கடள தகட்டு கருேி வந்தேன் அல்ை. ஆனொல் அது 
கிறிஸ்து கூறினொர். எப் டி இந்ே உைகம்  ொறிவிட்ைது 
ஏ ொற்றியது! 

 

சொத்ேொடன உைக தேவன் என கொட்சியளிப் ொர்.  ஒளி ஒரு 
தேவடே - அவர் ஒரு  ிசொசு, தேொன்றும், ஆனொல் ஒரு 
கைவுளொக. பவளிப் டுத்துேல் 12: 9, நீங்கள் வொசிக்க "யொர் 
உைகம் முழுவதும் ஏ ொற்றுகின்றது சொத்ேொன்." 

 

ஆம்,  ை, இதயசு 'ப யரில் வரும் என்று இதயசு கிறிஸ்து 
என்று அறிவித்துக் - ஆம் உைக கிறிஸ்து 
 ிைசங்கம். இன்னும், அடே உணைொ தைதய, உைக ஏ ொற்றி. 

 

அப்த ொஸ்ேைர்கள் என்ன நைக்கும் என்று எனக்கு பேரியும் 

 

இதயசு கிறிஸ்து ேொத , தநைடியொக உத்ேைவு 
அப்த ொஸ்ேைர்கள், அவர்களின் அட ச்சின் முடிவில் 
ஏற் டும் பேொைங்கும் என்று நம் ிக்டக இருந்து புறப் ொடு 
 ற்றி சர்ச் எச்சரித்ேொர். 



 

அபூர்வ ொய் 20 ஆண்டுகள் இதயசு, அப்த ொஸ்ேைன்  வுல் 
சிலுடவயில்  ின்னர், ேனது முேல் ஆவியொல் ஏவப் ட்டு 
எழுேப் ட்ை ஒரு கடிேத்ேில், ேவறொன  ிைசங்க மூைம் 
அல்ைது அப்த ொஸ்ேைர்கள் இருந்து தவண்டும் purporting 

ேவறொன கடிேங்கள் கண்டு ஏ ொந்து இல்டை கிரிஸ்துவர் 
எச்சரித்ேொர்: "யொரும் எந்ே மூைம் நீங்கள் ஏ ொற்ற நொம் ; 

அந்நொளில் [ னிே விவகொைங்களில் கைவுளின் ேடையடீு 
தநைம், இதயசு கிறிஸ்து நொடுகளின் ஆட்சி ேிரும் ி வரும் 
த ொது] விழுந்து முேல் வரும் வடை வை  ொட்தைன் "க்கொன 
(II பேசதைொனிக்தகயர் 2: 3). 

 

அப்த ொஸ்ேைர் 20: 29-30, புறஜொேியொர் ஆசிரியர் எப் டி 
விசுவொச துதைொகம் பேொைங்கும் என்று விளக்குகிறது. அவர் 
அவர்கடள உள்ளூர் சட கள்  ீது ேங்கள் ப ொறுப்பு குறித்து 
ஒரு இறுேி பசய்ேி வழங்க எ ிசசின் சட யின் மூப் ர்கடள 
(அட ச்சர்கள்) கூடினர். "ப ொறுத்ேவடை,"  ொல், "நொன் 
த ொன ின்பு கொட்டு ிைொண்டித்ேன ொன ஓநொய்கள் 
 ந்டேடயத் ேப் விைொே, உங்களில் வரும் என்று, இந்ே 
பேரியும் த லும் உங்களிைிருந்தே ஆண்கள்  ொறு ொடு 
த சுகிற, வடை உயரும்." என்று கூறினொர். ஏன்? "சீைர்கடளத் 
விட்டு வடைய." ேங்கடள ஒரு ேனிப் ட்ை ஆேைவொளர்கள் 
ஏற் ைைொம்.புேிய  ிரிவினைொல் பேொைங்க! 

 



நீங்கள் இந்ே இைண்டு வசனங்களும் முழு 
முக்கியத்துவத்டேயும்  ிடிக்க? மூப் ர் அல்ைது அட ச்சர்கள் 
எத சுவுக்கும் விட்டு உைனடியொக  ிறகு, உள்ளூர் 
தேவொையத்ேில் சட களில் அங்கு வந்து விடும், ஏபனனில் 
ப ொய்யொன ஊழியர்கள், ஆட்டுத்தேொடைப் ஓநொய்கள், 

கிரிஸ்துவர் ஒரு இடைடய பசய்ய குறிப் ொக 
கூடியிருந்ே.  ற்றும் கூை தேவொையத்ேில் சட களில் 
ஏற்கனதவ அந்ே மூப் ர்கள் இருந்து சிை ேங்கடள ஒரு 
 ின்வரும்  ொதுகொக்க இதயசு தகொட் ொட்டை புைட்ை 
 னேொயிருக்கிறொர்கதளயல்ைொ ல் தவறல்ை. 

 

நற்பசய்ேியொளர் ேீத ொத்தேயு அறிவுடைகள் ல்  வுல் 
அவடன உணர்த்ேினொர் "எல்ைொ நீடிய சொந்ேத்தேொடும் 
உ தேசத்தேொடும் ச ொேொனப் டுத்ே, கடிந்துபகொண்டு, புத்ேி 
முடறயொக அவர்கள் ஆதைொக்கிய ொன உ தேசத்டேப் 
ப ொறுக்க  ொட்தைன் த ொது வரும், ஆனொல் ேங்கள் 
இஷ்ைப் டி." பசய்ய - என்ன அவர்கள் ேயவு பசய்து பசய்ய 
விரும்பும் - "... அவர்கள் ேங்கடள ஆசிரியர்கள் வடை 
குவிப்த ன்" - அவர்கள் தகட்க தவண்டும் என்ன த ொேிக்க 
தவண்டும் யொர்  ந்ேிரிகள் ஊக்குவிக்க - "அவர்கள் 
உண்ட டய விட்டு ேங்கள் கொதுகளில் ேிருப் ி, 
நீேிக்கடேகள் சொய்ந்துத ொகுங்கொைம்" (இைண்ைொம் 
ேீத ொத்தேயு 4: 2 -4). அப்த ொஸ்ேைர்களும்  ிைச்சொைகைொக 
நொட்களில் இருந்ேது.சு ொர் இைண்டு ேடைமுடறகளுக்கு 
 ிறகு, ஆைம்  சர்ச் சட களில் யொர் அவர்கள் உண்ட யில் 
 ச்சொேொ ம் கொைணத்ேொல் ஒைி தகொட் ொட்டை ேொங்க 
முடியவில்டை, எனதவ  ரிசுத்ே ஆவியொனவர் ப றவில்டை 



என்று கூறினொர்  ை. உள்ளுணர்வு  ற்றும் சூரியன் 
வழி ொட்டு  யக்கி நீேிக்கடேகள் தைொ ொனிய த ைைசின் 
சூழ்ந்துள்ள என்று - அவர்கள் யொர்,  ணம் ப ொருட்டு, 

நீேிக்கடேகள்  ிைசங்கம் மூைம் ேங்கள் விருப் த்ேிற்கு 
சந்தேொஷப் டுத்ேினொள். 

 

 ொல் யூேைல்ைொே  ிறந்ே பேசதைொனிக்தகயர் ேன்னுடைய 
இைண்ைொவது கடிேத்டே எழுேிய த ொது, அவர் "அக்கிை த்டே 
 ர் ம்"  ற்றி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்ேினொர் என்று 
"அடேக்பகொண்டு ஏற்கனதவ தவடை" (இைண்ைொம் 
பேசதைொனிக்தகயர் 2: 7, ஏ.வி.). அறிவிப்பு: 
அக்கிை ங்களிைிருந்தும் த ொேடனகள்  வுைின் நொட்களில் 
தவடை இருந்ேன. தைொ ொனிய உைகம்  டழய சூரியடன 
வணங்கிக் புேிர்கடள உருவொனடவ என்ற  ர் ம்  ேங்கள் 
நிடறந்ேது. 

 

அவர்களில்  ைர் ேங்கள் அேிகரிப் டேத் பேொைர்ந்து 
இதயசுவின் ப யர் உட் ை மூைம் கண்ைறியப் ட்ைது.  

 

ஜூட், சிை ஆண்கள் நீண்ை முன்பு இந்ே கண்ைனத்டே 
பவளிதய குறித்ேது பகொண்டிருந்ே, கவனிக்கப் ைொ ல், 

தேவ க்ேியில்ைொேவர்கதள உள்ள ேைங்கல் ேன் கடிேத்ேில் 
ஒவ்பவொரு கிரிஸ்துவர் "புனிேர்கள் வழங்கப் டும் அடனத்து 
முடற விசுவொசத்ேிற்கொக ஆர்வத்தேொடும் வழக்கொடுதவன் 
தவண்டும் அந்ே அறிவுடையின் டி அைங்கும் என்று. யொர் 



கொ பவறி ஒரு எங்கள் கைவுள் அருளொல் ேிரும்   ற்றும் 
 ட்டும் கர்த்ேைொகிய தேவன் நம்முடைய கர்த்ேைொகிய இதயசு 
கிறிஸ்து  றுக்க .... இந்ே ஆவி "(யூேொ 3-4, 19) என்றும், 

 ிளவுகடள ஏற் டுத்தும் யொர் சிற்றின்  ந ர்கள், 

உள்ளன. அவர்கள் ஒப்புைவு, இல்டை  னந்ேிரும்புேல் 
கற்றுக்பகொடுத்ேொர். 

 

ஜூட் இந்ே சொ ியொர்கள் விசுவொசிகள் உைைில் இருந்து 
ேங்கள்  ின் ற்று வர்கள்  ிரிக்கப் ட்ை கூறுகிறொர்.  

 

முடற ஜொன் அவைது நிரு ங்கள் எழுேினொர், அவர் யொர் 
கவனிக்கப் ைொ ல் முேல் ேைங்கல்  ணிக்கு அந்ே  ற்றி 
தசர்க்க இந்ே தசொக குறிப்பு இருந்ேது, "அவர்கள் எங்கடள 
விட்டும் பசன்றனர், ஆனொல் அவர்கள் எங்களுக்கு இல்டை; 

அவர்கள் எங்களுக்கு இருந்ேிருந்ேொல், அவர்கள் 
ேங்கியிருப் ொர்கள் எங்களுைன்; ஆனொல் அவர்கள் பவளிதய 
அவர்கள் யொரும் எங்களுக்கு என்று "(நொன் தயொவொன் 2:19), 

அவர்கள் சு ந்து ேிரிகிதறொம் என்று பசன்றொர். 

 

இந்ே  ை துதைொகிகளுக்கு, நொஸ்டிஸவொேிகள் விடுத்ே 
த ொேிலும், அவர்களின்  ின்வரும் ஒரு சிை 
நூற்றொண்டுகளுக்கு த ைொக கைந்ே இல்டை, உண்ட  சர்ச் 
விட்டு, சீஷர்கடளத் ேங்களிைத்ேில் வடைேல். 

 



எனினும், உண்ட  சர்ச் ஊடுருவி என்று ஒரு இன்னும் 
ஆ த்ேொனது விசுவொச துதைொகம் இருந்ேது. 

 

உண்ட  கிரிஸ்துவர் பவளிதய ேள்ளப் ட்ைொர் 

 

 டீ்ைர்  ை ஏ ொந்துவிைொேீர்கள் என்று தேவொையங்களில் 
எச்சரித்ேொர். , ைொஜத்துதைொகம் பகொண்டுவரும் யொர் கிரிஸ்துவர் 
 த்ேியில் ேவறொன ஆசிரியர்கள் இருந்ேன "இவர்களில் 
 ைர், சத்ேியத்ேின் வழியில் தூஷித்ேொர்கள் தவண்டும், 

ஏபனனில், அவர்களது அழிவு வழிகளில்  ின் ற்ற தவண்டும்" 
(II த துரு 2: 2). 

 

(த துரு 3: 15-16 II) தநொக்கம் விை  வுல் எழுேிய கடிேங்கடள 
 ற்பறொரு ப ொருள் பகொடுக்க உருக்குடைந்ே 
பசய்யப் ட்ைனர். ஆனொல், அேற்கு  ேிைொக  ற்றவர்கள் 
முேைில் பசய்ேதுத ொை, உள்ளூர் சட கள் விட்டு ேங்கள் 
பசொந்ே ேீவிை கண்கொணிப்பு உருவொக்கும் இந்ேப் ப ொய்யொன 
சொ ியொர்கள் சட களில் இருந்ேது விடைவில் உண்ட  
கிரிஸ்துவர் பவளிதயற்ற பேொைங்கியது. 

 

கொயுவும் அப்த ொஸ்ேைன் தயொவொன் கடிேத்ேில், நொம் 
வொசிக்கிதறொம்:. "நொன் சட க்கு எழுேினொர், ஆனொல் 
ேிதயொத்ேிதைப்பு, அவர்கள்  த்ேியில் ஒப்புயர்வற்ற தவண்டும் 
தநசிக்கும், ப ற முடியொது எங்களுக்கு எனதவ, நொன் வந்ேொல், 



நொன் அவருடைய பசய்டககடள ேவறொக அடழக்க 
தவண்டும் இது அவர் ேீங்கிடழக்கும் வொர்த்டேகள் 
எங்களுக்கு எேிைொக அைப்புகிற, இல்டை. அந்ே 
உள்ளைக்கத்டே இல்டை, அவர் ேொன் சதகொேைடை ப ற 
முடியொது,  ற்றும் தேவொையத்ேின் பவளிதய அவற்டற, 

விரும்பு வர்களுக்கு ேடைபசய்கிறது "(மூன்றொம் ஜொன் 9-10). 

 

உண்ட  கிரிஸ்துவர், ஒருவதை உண்ட  சர்ச் 
பகொண்ைேொகும் யொர், பேரியும், ஏற் ொடு சட களுக்கு 
பவளிதய டவக்கப் டுவேொக! 

 

இந்ே இவர்களில், "உைகம் பேரியொது" ஜொன் கூறினொர் சிேறி 
ேொன் இருந்ேன (தயொவொன் 3: 1). 

 

ப யர் கிரிஸ்துவர் கைவுளின் சர்ச் ஐக்கியமும் ஒரு 
ேைங்கல் என் து ேடைவர் விட்டு  யக்கத்ேினொல் இருந்ேது, 

கிறிஸ்துவின் ப யைொல், அது கிறிஸ்துவின் நற்பசய்ேி 
இருந்ேது த ொல் ப ொய்யொன த ொேடனகடள ' ின்வரும் ஒரு 
 ை ஏ ொற்றி உள்ளூர் சட கள் டகப் ற்றி,. (எனக்கு  ட்டும் 
ஏன் இவ்வளவு  ிரிவினைொல் எச். நற்பசய்ேி  த்ேிரிடக, த  
1985) 

 

உண்ட யொன கிரிஸ்துவர்  ற்றும் உண்ட யிதைதய 
உண்ட யும் இல்டை என்று யொர்  ற்றவர்கள் இடைதய 



 ிரித்பேடுப்புகடள  ீது த லும், எங்கள் இைவச டகதயட்டை 
 ொர்க்க "தேவனுடைய ேிருச்சட யின் பேொைரும் வைைொறு." 

 

4. எந்ே சர்ச் கைவுள் ப ரும் ொைொன 
உண்ட யுள்ளவன் யொர்? 

 

தேவனுடைய ேிருச்சட  உண்ட  கிரிஸ்துவர் தேவொையம் 
என் ேொல், அடனத்து த ொன்ற குழுக்கள் அதே 
உள்ளன?கைவுளின் சர்ச் (கூை, உட் ை, தைொ ொபுரி ேிருச்சட ) 
இருக்கும் கூறி குழுக்கள்  ேிப்ப ண்கடள உள்ளன  ற்றும் 
இன்னும்  ை சிறந்ே தேவனுடைய ேிருச்சட யின் 
Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் சிேறியேொகவும்  ிைேிநிேித்துவம் 
பசய்வேொக உரிட . 

 

எப் டி நீங்கள் ஒரு ேீர் ொனிக்கும்  ற்றி த ொக 
தவண்டும்? சொன்றுகளுைன் துப்பு,  ற்றும் உங்களுக்கு உேவ 
அறிகுறிகள் உள்ளன? 

 

நிச்சய ொக உள்ளன. 

 

அப்ப ொழுது தேவன்  க்கள் (தயொவொன் 6:44) என்று 
அடழக்கிறது த ொது, அவர்களுக்கு தேர்வுகள் பசய்ய ேிறடன 
பகொடுக்கிறது. தேவனுடைய வைது சர்ச் தேர்வு  ிகவும் 



முக்கிய ொனது. இந்ே நொன் அனு வத்ேில் இருந்து கற்று 
பகொண்தைன் என்று ஒன்று உள்ளது. 

 

சிை  ின்னணி 

 

என்  ேின்வயதுகடளத், நொன் உண்ட  சர்ச் உண்ட யொன 
ப யர் "கைவுளின் சர்ச்" அதே த ொல்  ற்ற சொன்றுகளுைன் 
துப்பு,  ற்றும் இந்ே டகதயட்டை அறிகுறிகள் ஒரு சிை 
இருந்ேது என்று உணர்ந்தேன். என் ப ற்தறொர் வடீ்டை விட்டு 
பவளிதய நகரும் ஒரு சிை வொைங்களில், நொன் ஒரு 
சனிக்கிழட  நடைப ற்ற "சர்ச் தேவனுடைய" தசடவ இைம் 
 ட்டியைிைப் ட்டுள்ளது என்று ஒரு விளம் ைம்  ொர்க்க 
தநர்ந்ேது. 

 

எனதவ, அந்ே ஓய்வுநொள் நொன் கைவுள் தசடவ ஒரு 
உண்ட யொன சர்ச் என்று நம் ப் டுகிறது என்ன கைந்து 
பகொண்ைனர். , அேனொல் நொன் பவளிதயறினொர்:  ொறொக,  ற்றி 
சொத்ேிய ொன 100 வது தநைம் கழித்து த ொேகர் வணீ் (அர்த்ே ற்ற) 
ேிரும் ச் "இதயசு", நொன் இந்ே சொத்ேிய ொன விவிைிய 
 ற்றும் உண்ட  சர்ச் தேவனுடைய (7  த்தேயு 6) இருக்க 
முடியொது என்று உணர்ந்தேன் கூறினொர் தசடவ. 

 

அது முேற்பகொண்டு, நொன் அடே கூட்டுறவு  ற்றும் ஆேைவு 
சரியொன "கைவுளின் சர்ச்" அடழத்து முக்கியம் என்று.  



 

7-13: அேிகொைங்கள் 2  ற்றும் பவளிப் டுத்துேல் 3 

தேவொையங்கள் ப ொருள்  ற்றி அறிந்ே  ின்னர், நொன் கைவுள் 
 ிகவும் சரியொன சர்ச்  ிைபைல் ியொ கைவுளின் சர்ச் 
பவளிப் டுத்துேல் 3 விவொேிக்கப் டுகிறது 
இடணக்கப் ட்டுள்ளது என்று நம் ியது. 

 

Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் ட்ரீம்ஸ்  ற்றும் நம் ிக்டககள் 

 

 ல்தவறு இந்துச ய பவளிப் டுத்துேல் முேல் மூன்று 
அத்ேியொயங்கள் குறிப் ிைப் ட்டுள்ளது தேவொையங்களில் 
உண்ட யொன தேவொையங்கள், ஆனொல் அப்த ொஸ்ேைர் 
தயொவொன் தநைம் இருந்து ேிரும்  ஏழு உண்ட  
ேிருச்சட யின் வைைொற்றில் 'கொைங்களிலும்' ஒரு 
அவுட்டைன்  ட்டுத   ிைேிநிேித்துவம் என்று நிடைடய 
நடைப ற்றது இதயசு கிறிஸ்து.  ிகவும், அந்ே 
தேவொையங்களில் இறுேியில் உண்ட யுள்ள இதயசுவின் 
வொர்த்டேகள்  டி,  ிைபைல் ியொ  குேிடய இருந்ேது. 

 

 ிைபைல் ியொ சகொப்ேம் (வைைொறு  ற்றிய த லும் 
விவைங்கடள, இைவச டகதயட்டை தேவனுடைய 
ேிருச்சட யின் பேொைரும் வைைொறு  ொர்க்கவும்) ேொ ே ொக 
பஹர் ர்ட் ை ிள்யூ ஆம்ஸ்ட்ைொங்  னிே ேடைட யின் கீழ் 
1933 இல் பேொைங்கியது என்று சிைைொல் நம் ப் டும்  ற்றும் 
ேனது த ைொேிக்கத்டே அருதக முடிந்ேது 



என்று இருந்ேது ட  ிளின்  டி, 1986-ல் அவைது  ைணம் 
தநைத்ேில், எனினும், அந்ே  ிைபைல் ியொ தேவொையத்ேில் 
இன்னும் தேடவ ஒரு சிேறியேொகவும் தேவொையத்ேில் 
வயது இறுேி வடை இருப் ேொக (கொண் எ ி 13: 1; 

பவளிப் டுத்துேல் 3: 10-11). 

 

தேவனுடைய வொபனொைி சர்ச் ( ின்னர் கைவுள் உைகளொவிய 
சர்ச் என அடழக்கப் ட்ைது)  ற்றும் கைவுளின் சர்ச் 
 ிைபைல் ியொ சகொப்ேத்ேின் பேொைக்க ொக உருவொக்கம் 
பஹர் ர்ட் ஆம்ஸ்ட்ைொங் கைவுள் அவைது  டனவி பகொடுத்து 
என்று நம் ப் டுகிறது என்று இைண்டு  குேியொக  ிைகைனம் 
கனவு நடைப ற்றிருந்ேது  ின்னர் உறுேி 
பசய்யப் ட்ைது(பஹர் ர்ட் ை ிள்யூ ஆம்ஸ்ட்ைொங், 1973,  க். 
187,193-194 சுயசரிடே). அவர் அந்ே கனவு (ஆம்ஸ்ட்ைொங் 
எச்.ை ிள்யூ. சதகொேைதை  ற்றும் சக பேொழிைொளி கடிேம், 

நவம் ர் 28, 1956) முேல்  குேியொக இருக்க தவண்டும் 
நிடறதவறியது நம் ப் டுகிறது. 

 

இதேத ொல், தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச் உருவொக்கம் கனவுக
ள் ( ொப் Thiel இைண்டு  ற்றும்  ற்பறொரு Fesilafai Fiso Leaana க்கு) 
 ின்னர் உறுேி பசய்யப் ட்ைது என்று 
நடைப ற்றிருந்ேது. நொங்கள் Loma ஆம்ஸ்ட்ைொங்  ிைகைனத்டே 
கனவு இைண்ைொம்  குேி நிடறதவற்றுகிதறொம். ஐந்து (17-18: 

COG அந்ே தகொரிக்டககள் பசய்துள்ளது  ிைபைல் ியொ 
 குேிடய சிேறியேொகவும் வழிவகுக்கும் கனவுகள் 
அப்த ொஸ்ேைர் 2 ஒன்றுக்கு கடைசி நொட்களில் ஆவியின் 



 ரிசொகும் இருக்கும் உறுேியளித்ேொர் என்று உண்ட யில் 
த ொேிலும், கூறுகிறொர் என்று தவறு எந்ே உண்ட  COG 

குழு . விவைங்கள்,கைவுளின் சர்ச்) என்ற பேொைரும் 
வைைொறு கொணும்  ை ைதவொேிக்தகயருக்கு  ண்டைய 
சதுதசயர் த ொல் பசயல் ட்டு, கைவுள் எவ்வொறு 
பசயல் டுகிறது ஏற்க முடியொது ( ொற்கு 12: 23-32). 

 

கைவுளின் உண்ட  ேிருச்சட யின் 7 சொன்றுகள் என்ற 
ேடைப் ிைொன ேனது 1979 ஆம் ஆண்டு 
அக்தைொ ரில்பவளிப்டையொன 
உண்ட  கட்டுடையில், ேொ ே ொக பஹர் ர்ட் ை ிள்யூ 
ஆம்ஸ்ட்ைொங் அவர் இடறவனின் உண்ட யொன 
ேிருச்சட யின்  ிைபைல் ியொ  குேிடய தவண்டும் 
உணர்ந்தேன் என்று ஏழு சொன்றுகடள 
 ட்டியைிைப் ட்டுள்ளது. இந்ே தசர்க்கப் ட்டுள்ளது பேரிந்தும் / 
கற் ித்ேல் 1) யொர் கைவுள் ?, 2) கைவுள்  ரிசுத்ே உருவொக்கம் 
 ற்றும் நன்பனறியொளர்கள் எழுத்து அைசு என்ன, 3) யொர் 
என்ன த ன்?, 4) உண்ட  இஸ்தைல், 5) உண்ட  நற்பசய்ேி 
 ற்றி, 6) என்ன, ஏன் சர்ச்?,  ற்றும் கைவுள் இைொச்சியம் 
ஆட்சியின் த ொேடன 7) முன்னுரிட . அவர்,  ின்னர், 

உைகளொவிய சர்ச் கைவுள் அந்ே அடனத்து என்று 
உணர்ந்தேன். தேவனுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  நொம் பசய்ய 
அதே த ொல். 
 

குறிப் ொக நொம் கற்று அந்ே பேொைர் ொன: 

 



1)  ொர்டவ ஆைம்  கிரிஸ்துவர் தேவத்துவத்ேின் 
டவத்ேிருந்ேனர் என்று, 

 

2) கைவுளின் அைசு (ேந்டேயின் அேிகொைம்  ிக உயர்ந்ே 
 ற்றும் அவருடைய அன் ொன சட்ைங்களின் கீழ் 
பசயல் ட்டு த ொல்)  ற்றும் நீேியொன  ொத்ேிைம் வளரும் 
அவைது இைக்கு (தைொ ர் பகொண்ை  டிநிடை 5: 4; 

 த்தேயு 5:48) அவைது அட ச்சகம் (எத சியர் 4 இருந்து 
தகொட் ொடுகள் ீது உேவியுைன்: 11-16), 

 

3) உைல் தவண்டுப ன்தற உருவொக்கப் ட்ை  னிேர்கள் 
கைவுள் (ஆேியொக ம் 2: 45-48) கைவுள் (எத சியர் 3 

குடும் த்ேில்: 7)  ற்றும் அந்ே என்று அவர் தயொவொன் 
6:44 அடழப்பு ஆன் ீக (1 பகொரிந்ேியர் 15 ஆக முடியும் 14-

19) , 

 

4) நவனீ இஸ்தைல் அடையொளம் அந்ே ேீர்க்கேரிசனம் 
எப் டி (கொண் ஆேியொக ம் 48, 49 டகதகொர்த்து; 1 

இைொஜொக்கள் 12: 19-20; யொக்தகொபு 1: 1; எதை ியொ 30: 7; 

தைனியல் 11:39), 

 

5) ைொஜ்யத்ேின் கிறிஸ்துவின் சுவிதசஷத்டேப் ( ொற்கு 1: 

14-15; அப்த ொஸ்ேைர் 1: 1-3), 

 



6) தேவொையத்ேில் கைவுள் ( த்தேயு 24:14 தவடை 
பசய்கிறது என்று; 28: 19-20; தயொவொன் 6:29; 

பவளிப் டுத்துேல் 3: 7-13; 1 பகொரிந்ேியர் 12: 1-31; 16: 9; 2 

பகொரிந்ேியர் 6: சத்ேியத்ேில் 25-32) (சங்கீேம் 33::; 14-18 

எத சியர் 5 4; ஏசொயொ 61: 8; தயொவொன் 17:17; 2 ேீத ொத்தேயு 
2:15), 

 

7) ஒரு சொட்சியொக உைக ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப் 
 ிைசங்கித்து ( த்தேயு 24:14) விடைவில் வரும் 
புத்ேொயிைம் (பவளிப் டுத்துேல் 20 சரியொன முன்னுரிட : 
4), சீைர்கள் இதயசுடவ கட்ைடளயிட்ை யொடவயும் 
கற் ிக்கும் த ொது ( த்தேயு 28:19 -20). 

 

குறிப்பு: பஹர் ர்ட் ஆம்ஸ்ட்ைொங்  ைணம், அவைது  னிே 
வொரிசு விசுவொசதுதைொகத்ேிற்குள் நுடழந்து கைவுள் 
தகொட் ொடுகடள ேனிப் ட்ை சர்ச்  ிகவும் துறந்ேொர், 

 ிறகு. உண்ட  தேவொையத்ேில் அட ப்பு  ற்றும்  ை 
நிறுவனங்கள்  ின்னர் உருவொகும் என்று  ை இைது 
பேொைர்ந்ேது. விசுவொச துதைொகம் புேிதயற் ொட்டு (எ.கொ. 1 

தயொவொன் 2: 18-19) இருந்து நைந்ேது உண்ட  கிரிஸ்துவர் 
தேவொையம் ேிரு.நரி ன் ஏன் கடின ொக இருக்கும் ஒரு 
கொைணம். 

 

சர்ச் கைவுள் குழுக்கள்  ை அந்ே ஏழு புள்ளிகள்  ிக 
அல்ைது கூறுவது என்று ேடைவர்கள் இல்டை என்றொலும், 



கிட்ைத்ேட்ை அடனத்து உண்ட யிதைதய பஹர் ர்ட் 
ஆம்ஸ்ட்ைொங் புள்ளிகள் 2, 6,  ற்றும் 7  யிற்சி ேவறி 
விட்ைனர், த லும்  ற்றவர்கள் சிை ேவறொக புரிந்து 
பகொண்டிருக்கிறொர். அது பேரிந்தே  ற்றும் தவண்டுப ன்தற, 6 

& த தை 7 ஒரு ேடைவர் என்று நம்பும், குடறந்ேது ஒரு 
குழு, அது உண்ட  இல்டை என்று தகொட் ொடுகள் ீது 
 ிடழகள் பகொண்டிருந்ேது பேரியும் ப ொருட்கடள பகொண்டு 
இந்ே அறிவிப்ட க் பசய்துள்ளது. ஒரு ேவறொன பசய்ேிடய 
 ைப்  என்று விருப் த்டே அவர்கள் கைவுள்-கைவுள் தவடை 
தவடை இறுேி கட்ைத்ேில் முன்னணி இல்டை என்று 
சங்கீேம் 33 ஒன்றுக்கு உண்ட யுைன் கூடியேொக இருக்க 
தவண்டும் கொட்டுகிறது: 4. கர்த்ேர் "சத்ேியத்ேில் அவர்கள் 
கிரிடயடய" (ஏசொயொ 61: 8), கூறினொர்,  ற்றும் பேரிந்தே 
பவளியிை  ற்றும் பவளிப் டையொக கர்த்ேருடைய 
ேிடசயில் ஏற்று இல்டை தகொட் ொடுகள் ீது  ிடழகள் 
விநிதயொகிக்க அந்ே. 

 

 ற்ற  ை குழுக்கள் ேள்ளு டி புள்ளிகள் 6 & 7 இருப் ினும், 

இங்தக கூை பஹர் ர்ட் ை ிள்யூ ஆம்ஸ்ட்ைொங் புள்ளிகள் 6 

 ற்றும் புள்ளி 7  ொகங்கள் பேொைர் ொன எழுேியது என்று 
ஒன்று உள்ளது: 

 

 த்தேயு 28: 19-20, கைவுளின் ப ொருட்டு 1) பசன்று 
த ொேிக்க தகொஸ் ல் ( ொர்க்  ேிப்பு, இதயசு,  ொர்க் 16:15) 

அதே வொர்த்டேகள் ஒப் ிைொேீர்கள்; 2) வருந்ே, நம் ிக்டக 
பகொண்தைொடையும் ஞொனஸ்நொனங்பகொடுக்கிதறன்; அேன் 



 ின்னர், 3) கற் டனகடள "(பஹர் ர்ட் ை ிள்யூ 
ஆம்ஸ்ட்ைொங் சுயசரிடே,  . 523) அவர்கள் 
டகக்பகொள்ளும் டி அவர்களுக்கு உ தேசம். 

 

சர்ச் தநொக்கம், 1) உைக தேவனுடைய ைொஜ்யம்  ிைகைனம் 
 ற்றும் 2)  ந்டேடய த ய்க்கும். 

 

கிறிஸ்துவின் மூைம் விை தவறு சிை வழி  ற்றும் 
அவைது தேவொையத்ேில் வழியொக ைொஜ்யம் ஒரு ஏறி 
விரும்பும் "ேனிப் ட்ை கிரிஸ்துவர்," - - " ண்ட யும்", 
 யிற்சி கிறிஸ்துவின் முடறயில்  யிற்சி அளிக்கப் ட்டு 
வருகிறது இல்டை ஆட்சி  ற்றும் கிறிஸ்துவுைன் 
ஆட்சி பசய்ய ேம்முடைய ைொஜ்யத்ேில்! (கொைங்களின் 
 ர் , p.270). 

 

அச்சிடும்  த்ேிரிடக, வொபனொைி, பேொடைக்கொட்சி, ஒரு 
நி ிைங்கள் அல்ைது குடறவொக ஒரு விஷயத்ேில் உைகின் 
எந்ே  குேியில் உள்ள  ற்பறொரு அடைய கூடிய கூை 
பேொடைத சி - - பஹர் ர்ட் ஆம்ஸ்ட்ைொங் த லும் பவகுஜன 
பேொைர்பு நவனீ வசேிகளுைன் கூடிய ", கற்று இதுவடை 
இன்னும்  க்கள் அடைய முடியும் இடணந்து முேல் 
நூற்றொண்டில் அப்த ொஸ்ேைர்கள் "அடனத்து 
விை (கைவுளின் உண்ட  ேிருச்சட யின் 7 சொன்றுகள்,  குேி 
6. பவளிப்டையொன உண்ட  ஆகஸ்ட் 1979). 



 

தேவனுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  நொம் அச்சிடும்  த்ேிரிடக, 

வொபனொைி, பயௌடுப  இல் பேொடைக்கொட்சி, பேொடைத சி 
உட் ை பவகுஜன 
பேொைர்பு 21 ஆம் நூற்றொண்டின்  ிைதயொகிப் ட்டு  ற்றும்  டிப்பு கூ
ை பஹர் ர்ட் ஆம்ஸ்ட்ைொங்  யன் டுத்ேப் டும் என்று 
பவகுஜன பேொைர்பு வடிவங்கடள விை தவக ொக இருக்க 
முடியும், இது இடணய, . நொம் ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப் 
 ை  ில்ைியன் அடைந்துவிட்தைொம்  ற்றும் இதயசு  த்தேயு 
7 ப ொய்யிைிருந்து பேரிய அடிப் டை இருக்க தவண்டும் 
என்று  ிைகைனம் ேீர்க்கேரிசன உண்ட கடள வடக உண்டு 
தவண்டும்: 15-18. 

 

தகொட் ொடுகள் ீது பயதகொவொ வடகயில், பஹர் ர்ட் 
ஆம்ஸ்ட்ைொங், எழுேினொர் ஆண்டு 
1933 (வயது, 1985  ர் )"குடறந்ேது 18 அடிப் டை  ற்றும் 
அத்ேியொவசிய உண்ட கடள முேல்  கல் 
சர்ச்  ீட்கப் ட்ைன". அடனத்து அந்ே " ீண்டும் 
உண்ட கடள" தேவனுடைய பேொைர்ந்து தேவொையத்ேின் 
பகொள்டககளில் உத்ேிதயொகபூர்வ அறிக்டக(ஆன்டைனில் 
கிடைக்கும் www.ccog.org  ணிக்கு) உள்ளன. என்று (இல்டை 
என்றொல் அடனத்து) அேன் ேடைவர்கள் முடற 
தேவனுடைய  டழய உைகளொவிய சர்ச் ஒரு  குேியொக 
இருந்ே குழுக்கள்  ிகவும் ப ொருந்தும். த லும், கூறும்  ிக 
அவர்கடள கூை  ிறகு ேயொரிக்கப் ட்ை  ட்டியடை 
ேங்கியிருக்க ேொ ே ொக பஹர் ர்ட் ை ிள்யூ ஆம்ஸ்ட்ைொங் 

http://www.ccog.org/


உண்ட யில் பகொடுத்ே  ட்டியல் 
 யன் டுத்ே ( ிைபைல் ியொ சர்ச் சகொப்ேம் ேனது  ிைசங்கம் 
என்ற ேடைப் ில்  ிஷன்,டிசம் ர் 17, 1983 

பகொடுக்கப் ட்ை  ொர்க்க) அேற்கு  ொறொக நொம் நம்  அந்ே 
Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் த ொேடனகள் விடைவொக நைத்ே 
தவண்டும் என்று ஒரு ேடைவர், அவைது  ைணம் (கைவுள் 
இந்ே 18 உண்ட கடள  ீண்டும்:? அவர்களுக்கு நீங்கள் 
எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களொக உைகளவில் 
பசய்ேிகள், ஆகஸ்ட் 25, 1986). 

 

இதயசு, "நீங்கள் என்ன தவக ொக நைத்ே உன் கிரீைத்டே 
யொரும் ஆகைொம் என்று" Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் எச்சரித்ேொர் 
(பவளிப் டுத்துேல் 3:11),  ற்றும் இந்ே 
பவளித்தேொற்றத்ேில் கைவுளின் சர்ச்  ிைபைல் ியொ  குேிடய 
ேிரும் க் கிடைத்ேது என்று தகொட் ொடுகள் ீது 
பயதகொவொ தசர்க்க தவண்டும். ட  ிள் விசுவொசிகள் 
உண்ட டய இருந்து "ஓடிப் விழும்" இருக்க பேரிகிறது 
 ற்றும்  க்கள் என்று கைந்ே கொைத்ேில் நைந்ேது த ொது, அது 
எேிர்கொை (கொண் தைனியல் 11  ீண்டும் நைக்கும் என்று 
எச்சரிக்கிறொர்: 30-35; 1 ேீத ொத்தேயு 4: 1 ). ஒருமுடற 
Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் என்று கூறிக்பகொண்ை சிைர் ஒன்று 
என்று த ொேடன  ற்றிப் ிடித்ேது இல்டை. 

 

தேவனுடைய  டழய உைகளொவிய சர்ச் ஒரு கொைத்ேில் 
அவர்களின் உண்ட யொன முன்னுரிட  ( த்தேயு 24:14; 28:19) 

என உைக தேவனுடைய ைொஜ்யத்ேின் ப ொது  ிைகைனத்டே 



பசய்யவில்டை ேடைவர்களுைன் ப ரும் ொைொன குழுக்கள், 

முழுட யொக அடனத்து புரியவில்டை  ீண்டும் 
உண்ட கடள,  ற்றும் த ொது ொன உண்ட   ேிப்பு 
இல்டை; எனதவ அவர்கள் " ிைபைல் ியொ உடைடய" 
(ேடைட  அேிகொைம்) என்று வருகிறது என்ன 
பகொண்டிருப் வர்களொக இல்டை என்று பேரிய 
வந்துள்ளது. 14-17: கூறினொர் கவசத்துைன் குழு 
பவளிப் டுத்துேல் 12 "ப ண்" மூைம் குறிப் ிைப் டுகின்றன. 

 

எ ிபையர் புத்ேகம் த ொேிக்கிறது: 

 

பேொைர்ந்து சதகொேை அன்ட க். (எ ிபையர் 13: 1) 

 

ஏன் இங்தக வடை பகொண்டு? ஏபனன்றொல், "சதகொேை அன்ட " 
என ப ொழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளது 
பசொல்  ிைபைல் ியொ. ிைபைல் ியொ கூை இந்ே ைொவ்டிசியன் 

தநைம் ஒரு, பேொைர்ந்து, அதே த ொல் கைவுளின் சர்ச் வைைொறு 
முழுவதும் (ஒரு டிகிரி) ேற்த ொது 
இருக்கும் இருந்ேது கிதைக்கம்  ேிப்பு. Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் 

ஆழ ொக அக்கடற  க்கள். ஏடழ  ற்றும்  டறத்து க்கொன 
Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் கவடை. 

 

 வுல்  ற்றி எழுேியது என்று உண்ட யிதைதய 
உண்ட யும் தேவொையத்ேின் இைண்டு  ண்புகள் அறிவிப்பு:  



 

... ஜவீனுள்ள தேவனுடைய, உண்ட டய தூண்  ற்றும் 
ேடையில் தேவொையம் இருக்கிற தேவனுடைய 
வடீ்டில். (1 ேீத ொத்தேயு 3:15) 

 

உங்கடள கைவுள், சத்ேிய வசனத்டே நிேொன ொய்ப் 
 ிளவு, பவட்கப் ை தவண்டிய அவசியம் இல்டை என்ற 
ஒரு பேொழிைொளி முன் ொக உத்ே னொக நிறுத்தும் டி 
விைொமுயற்சி இருக்கும். (2 ேீத ொத்தேயு 2:15) 

 

உண்ட யும்  ிைபைல் ியொ சிேறியேொகவும், 

பவளிப் டுத்துேல் 12 "ப ண்": 14-16, எப்த ொதும் சரியொக 
 ிரித்து (கண்டுபகொள்ள) சத்ேிய வசனத்டே  ொடு டுகிறது 
 ற்றும் உண்ட டய தூண்  ற்றும் ேடையில் என்று குழு 
உள்ளது.நொன் என் முன் சர்ச் தேவனுடைய அட ப்பு விட்டு 
பவளிதயற கொைணம் அவர்கள்  ீண்டும்  ீண்டும் 
உறுேிப ொழிகள், பேரிந்தே  ற்றும் தவண்டுப ன்தற,  ிட்டு, 

அவர்களுக்குப் (உண்ட  இல்டை என்று பேரியும் என்று 
அச்சிைப் ட்ை ேகவடை பவளிதய அனுப்  பேொைர்ந்து என்று 
கொண் எதை ியொ 48:10; சங்கீேம் 33: 4 சங்கீேம் 101: 6-7; ஏசொயொ 
61: 8)  ற்ற இைங்களில் விரிவொன இது (எ.கொ. www.cogwriter.com 

).  நிடறதவற்ற முயற்சியின் கொைண ொக  த்தேயு 24:14: 

எனதவ, இந்ே அவர்கள் இனி சிறந்ே கைவுளின் சர்ச் 
 ிைபைல் ியொ சிேறியேொகவும்  ிைேிநிேித்துவம் முடியும் 
என்று  ற்றும் கைவுள்  யன் டுத்ே முடியவில்டை (சங்கீேம் 

http://www.cogwriter.com/


101: 8 7 கொண் ஏசொயொ 61) என்டன வற்புறுத்ேினொர் 
இது பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய அட க்க தேடவயொன 
இருந்ேது ஏன், முேைியன ேொன். 

 

இதுவடை உண்ட டய தூண்  ற்றும் ேடையில் பசல்லும் 
என, பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய தவறு எந்ே சர்ச் 
தேவனுடைய குழு விை தேவனுடைய ஆைம்  
ேிருச்சட யின் வைைொறு  ற்றி இன்னும் ஆழம்  ற்றும் 
விவைங்கள் உள்ளது. நொம் இதயசு கிறிஸ்து, 

அப்த ொஸ்ேைர்கள், ேீர்க்கேரிசிகள் (எத சியர் 2:20) அடித்ேளம் 
 ீது கட்ைப் ட்ை. நொம் இதயசுவின் ஆைம் கொை சீைர்கள் தவறு 
எந்ே சர்ச் தேவனுடைய குழு விை கற்று என்ன இன்னும் 
கற்று. அதேொடு, இதயசு எங்கள் பசொற்ப ொழிவுகளில் 
கட்ைடளயிட்ை எல்ைொவற்டறயும் கற்று முயற்சித்து 
தவண்டும் ஊைகங்களில் ( த்தேயு 28: 19-20). நொங்கள் 
ஏடழகளுக்கு எங்கள் வரு ொனம் (கைொத்ேியர் 2:10) ஒரு 
குறிப் ிைத்ேக்க அளவு பசைவிை. கூடுேைொக, எங்கள் 
ேீர்க்கேரிசன விளக்கங்கள் ஆழம், தேவனும் குழு (கொண் 2 

த துரு 1:19) வொழ்ந்ே தவபறந்ே சர்ச் விை, இன்னும் விவிைிய. 

 

ேீர்க்கேரிசனம்  ற்றி என்ன? 

 

ேீர்க்கேரிசனம் முக்கியம்? 

 



நிச்சய ொக. 

 

ஒரு அேிசயம் (அப்த ொஸ்ேைர் 2: 1-11)  ிறகு என்ன நைந்ேது 
முேல் முேைில்  ேிவு  ிைசங்கம், அப்த ொஸ்ேைனொகிய 
த துரு, விவிைிய ேீர்க்கேரிசனத்டே (:14-40 அப்த ொஸ்ேைர் 2) 

இல் பசய்ேி நிகழ்வுகள் கட்டி.  க்கள்  டீ்ைர் 
விவொேிக்கப் டும் என்று நிகழ்வுகடள  ற்றி அறிந்ேிருந்ேனர் 
 குேி ஏபனனில்,  ை பசலுத்ேப் டும் கவனத்டே  ற்றும் 
ஆயிைக்கணக்கொன  ொற்றப் டுகிறது (அப்த ொஸ்ேைர் 2:41) 

இருந்ேது. 

 

அற்புேங்கள் புேிய ஏற் ொட்டின் தவறு  ேிவு 
பசொற்ப ொழிவுகளில்  ிக முந்து இல்டை என்றொலும், 

த ச்சொளர்கள் ேங்கள்  க்கடளச் பசன்றடைய ேீர்க்கேரிசனம் 
 ற்றும் ட  ிள்  ற்ற  குேிகளில் நிகழ்வுகள் கட்டி முயற்சி 
பசய்யவில்டை (எ.கொ. அப்த ொஸ்ேைர் 17: 22-31). 

 

அது இதயசு  ற்றும் கடைசி பசய்ேி இதயசு பகொடுத்ேொர் 
( ொற்கு 1:14 ல் ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப்) த ொேித்ேொர் 
என்று  ேிவு என்று முேல் பசய்ேி (பவளிப் டுத்ேல் 
புத்ேகத்டே) ேீர்க்கேரிசன என்று உணை முக்கிய ொனேொக 
இருக்கைொம்.அவர் பகொடுத்ே (எ.கொ.  த்தேயு 24, லூக்கொ 21) 

 ல்தவறு பசய்ேிகடள எேிர்வரும் உைக நிகழ்வுகள் 
கட்ைப் ட்டிருந்ேன. 



 

ேீர்க்கேரிசனம் முஃ ின்களுக்கு அத்ேொட்சி இருக்கிறது: 

 

இவ்வொறு ேொய்ப ொழிகள் ேீர்க்கேரிசனம் இல்டை 
கொஃ ிர்களுக்கு ஆனொல் முஃ ின்களுக்கு அத்ேொட்சி 
த ொது, நம் ிக்டகயொளர்களுக்கு 
விசுவொசியொேவர்களுக்தகொ ஒரு அடையொளம் ஆகும்.  (1 

பகொரிந்ேியர் 14:22, ஆங்கிைம் ஸ்ைொண்ைர்ட் ட  ிள்) 

 

எனதவ ேொய்ப ொழிகள், இல்டை, ஈ ொன் ஆனொல் 
கொஃ ிர்கள் ஒரு அடையொளத்டே உள்ளன; ஆனொல் 
ேீர்க்கேரிசனம் கொஃ ிர்களுக்கு ஆனொல் எவர் ஈ ொன் 
பகொண்டு அல்ை (1 பகொரிந்ேியர் 14:22, NKJV) 

 

ேொய்ப ொழிகள் (1 பகொரிந்ேியர் 12:28)  ல்தவறு வடகயொன 
இருக்க தவண்டும் என்று 
ட  ிள் பசொல்கிறது, தேவனுடையபேொைர்ந்து ேிருச்சட  எங்க
ள் ேன்னொர்வ ப ொழிப யர்ப் ொளர்  ற்றும்  ைர் என்று நிைப்  
உேவும். ஆனொல் ஒழுங்கொக ேீர்க்கேரிசனம் விளக்கி, ஈ ொன் 
பகொண்ை  க்களுக்கு ஒரு அடையொளம் இருக்க தவண்டும் 
இேில் அந்ே ேீர்க்கேரிசனம், 

கவனிக்க. தேவனுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  நொம் புரிந்து 
 ற்றும்  ிற COG குழுவினடைக் கொட்டிலும், ேீர்க்கேரிசனம் 
நல்ை  ை அம்சங்கடள விளக்க தவண்டும். 



 

இந்ே என்று ேீர்க்கேரிசனம் உண்ட  ேிருச்சட யின்  ிக 
முக்கிய ொன  ண்பு அேன் அர்த்ே ொ? இல்டை, கொேல் (: 1,8 

கொண் 1 பகொரிந்ேியர் 13) உள்ளது. 

 

ஆயினும், கொேல் தநொக்கத்ேில் ட  ிள் ேீர்க்கேரிசனம் 
ஆகியவற்றுைன்  ிடணந்துள்ளது (1 பகொரிந்ேியர் 14: 1). 9-12: 

சத்ேிய அன்பு பகொண்ை அந்ே 2 பேசதைொனிக்தகயர் 2  டி சிை 
ேீர்க்கேரிசன சம் வங்கள் இருந்து  ன்னிக்கப் ை 
 ொட்ைொர்கள். 

 

இன்று,  ொரிய சமுேொய  ொற்றங்கள் 
நடைப றுகின்றன. ட  ிளில் அவர்களில்  ைர் 
ேீர்க்கேரிசனம் உள்ளன. முக்கிய கணிப்புகள் இதயசு புரிந்து 
பகொள்ள (எ.கொ.  த்தேயு இறுேியில் ேம்முடைய சீைர்கடள 
ஊக்கப் டுத்ேினொர் என்று - கூை இடைதய முழு ட  ிள் 
மூன்றில் ஒரு  ங்கு ேீர்க்கேரிசன ஒருதவடள கொல் 
 குேிடய, ப ரும் ொைொன குழுக்கள் பவறு தன ட  ிளில் 
 ல்தவறு முக்கிய கணிப்புகள்  ற்றி அந்ே உண்ட டய 
புரியவில்டை என்றொலும் 24:15;  ொற்கு 13:14). 

 

சிை, ட  ிள், அல்ைது ேள்ளு டி நம்  அல்ைது ேீர்க்கேரிசனம் 
ச ொளிக்க கூறிக்பகொண்டு. ஆனொல் உண்ட  கிரிஸ்துவர் 
வழக்கு இருக்க தவண்டும் என்று கூைொது: 



 

"நீங்கள் இடவ நிகழ்வடேக் கொணும்த ொது, அவர்கள் 
ஏற்கனதவ அரும் ி த ொது அத்ேி ைம்  ொருங்கள்,  ற்றும் 
அடனத்து  ைங்கள். 30, நீங்கள்  ொர்க்க  ற்றும் அந்ே 
தகொடை உங்கடள பேரியும் இப்த ொது 
அருகில். 31 எனதவ நீங்கள் ேொன், தேவனுடைய ைொஜ்யம் 
என்று எனக்கு 
பேரியும். 32 நிச்சய ொக அருதக, நொன் 33 வொனமும் பூ ியும் 
ஒழிந்துத ொம் நீங்கள், இந்ே ேடைமுடற ஒருத ொதும் 
ஒழிந்துத ொகொது எல்ைொவற்டறயும் நடைப றும் 
வடைபசொல்ை., ஆனொல் எந்ே மூைம் என் 
வொர்த்டேகதளொ ஒழிந்து த ொவேில்டை. 

 

"ஆனொல் கவனத்ேில் உங்கடள, உங்கள் 
இருேயங்கடளப் ஆைம் ை ொக, குடித்ேல் கீதழ எடையும் 
வைொே டிக்குஅது முகத்ேில் குடியிருக்கிற யொவடையும் 
ஒரு கண்ணிடயப் த ொை வரும் எடுத்து, இந்ே வொழ்க்டக 
அக்கடற,  ற்றும் அந்ே நொள் எேிர் ொைொே விே ொக 
நீங்கள் வொருங்கள். 35 முழு பூ ியில். 36 விழித்ேிருங்கள்;, 

 ற்றும் நீங்கள் கைந்து,  னுஷகு ொைன் முன் நிற்க 
வரும் அடனத்து இடவகளுக்பகல்ைொம் நீங்கள் ேப் ி 
 ொத்ேிைபைன்பறண்ணப் டும் டிக்கு இருக்கைொம் என்று 
எப்த ொதும்  ிைொர்த்ேடன. " (லூக்கொ 21: 29-36) 

 

இதயசு ேனது சீைர்கடள எப்த ொதும் நிகழ்வுகள்  ற்றும் 
ேீர்க்கேரிசனங்கள் ேிரும் ிய பேொைர் ொன கவனம் பசலுத்ே 



தவண்டும் என்று கற்று என்று கவனிக்க. இதயசு  ைமுடற 
அத்ேடகய  த்தேயு 24:42, 25:13 த ொன்ற  ிற நூல்கடளயும் 
ேீர்க்கேரிசனத்டே நிடறதவற்ற தவண்டும் என்று உைக 
நிகழ்வுகளுக்கு  ொர்க்க அவைது சீைர்களிைம் கூறினொர்;  ொற்கு 
13: 9,33,34,35,37,  ற்றும் பவளிப் டுத்துேல் 3: 3. இதயசு ேனது 
சீைர்கடள  ொர்க்க எேிர் ொர்க்கிறது. 

 

இதயசு கூை  ரிசுத்ே ஆவியொனவர், "உண்ட டய ஆவி," 

ேீர்க்கேரிசன உட் ை அடனத்து உண்ட , புரிந்துபகொள்வேில் 
உண்ட யும் உேவ தவண்டும் என்று கற்று: 

 

நொன் இன்னும் உங்களுக்குச் பசொல்ை தவண்டிய 
விஷயங்கள் நிடறய இருக்கின்றன, ஆனொல் அவற்டற 
இப்த ொது உங்களொல் ேொங்க இயைொது. எனினும், ... 

உண்ட டய ஆவி, வந்ே த ொது, {அது} சகை 
சத்ேியத்ேிற்குள்ளும் உங்கடள நைத்துவொர்; ... உங்களுக்கு 
வை விஷயங்கடள பசொல்லும். (தயொவொன் 16: 12-13) 

 

 ரிசுத்ே ஆவியொனவர் பகொண்ை ஒழுங்கொக  ரிசுத்ே 
ஆவியொனவர் ேடைட யில் நைக்கிறது எங்களுக்கு 
ேீர்க்கேரிசனம் புரிந்து பகொள்ள உேவுகிறது. 

 

த லும் ட  ிள் த ொேிக்கிறது: 

 



ஆவி ேணிக்க தவண்ைொம். கணிப்புகள் தூற்றும் 
தவண்ைொம். (1 பேசதைொனிக்தகயர் 5: 19-20) 

 

கைவுள் குழுக்கள்  ல்தவறு சர்ச் உட் ை இன்னும்  ை, 

தேவனுடைய ஆவி ேற்த ொது ேீர்க்கேரிசன ொக தவடை 
என்று நம்புகிதறன் பேரியவில்டை.  ை ப ரும் ொலும் 
விவிைிய கணிப்புகள் தூற்றும் முடனகின்றன  ற்றும்,, 

அவர்கள் சரியொன விளக்கம் (கள்). 

 

ேற்த ொது இந்ே பூ ியில், கைவுள் அவைது உண்ட யும் 
சரியொக இப்த ொது முன்னும்  ின்னு ொக பசன்று தேடவடய 
இது இறுேி தநைத்ேில் ேீர்க்கேரிசன எச்சரிக்டககள் 
அறிவிக்கும் உண்ட  ஊழியர்கள் இருக்கிறொர்கள். 

 

ட  ிள் கற் ிக்கிறது 

 

கர்த்ேைொகிய ஆண்ைவர் ேீர்க்கேரிசிகளொகிய ேம்முடைய 
ஊழியக்கொைருக்குத் ே து இைகசியத்டே 
பவளிப் டுத்ேொ ல் ஒரு, எதுவும் இல்டை. 8 சிங்கம் 
கர்ஜித்ேொன் வருகிறது! யொர் அஞ்ச 
 ொட்ைொர்களொ? கர்த்ேைொகிய தேவன் 
த சியிருக்கிறொர்! ஆனொல் யொர் ேீர்க்கேரிசனம் 
முடியும்? (ஆத ொஸ் 3: 7-8). 

 



இந்ே த ொேிலும், ேீர்க்கேரிசிகள் புேிய ஏற் ொட்டில் 
த ொேடனகடள அத்துைன் (எ.கொ. அப்த ொஸ்ேைர் 2: 17-20; 

எத சியர் 4:11; 1 பகொரிந்ேியர் 14),  ிகவும், 21 ம் நூற்றொண்டு சர்ச் 
கைவுள் குழுக்கள் நம் வில்டை அங்கு ேற்த ொது எந்ே 
ேீர்க்கேரிசிகள் அவர்கள் த ொச ொக உள்ளன என்று இறுேி 
தநைம் விவிைிய ேீர்க்கேரிசனத்டே முக்கிய கூறுகள் 
புரிஞ்சிட்டிருக்கஆம். 

 

த லும், கைவுள் குழுக்கள் ேிருச்சட யின் அடனத்து 
ஆனொல் ஒரு கைவுள் குடறந்ேது ஒரு ேீர்க்கேரிசி இன்று 
உள்ளது என்று ஏற்று யொர் (CCOG ஒரு விேிவிைக்கல்ை) 
இேனொல், அடவ / த ொவேற்கு, கூறப் டும் ேீர்க்கேரிசன 
ேனி னிேர்கள் ேீர்க்கேரிசன  ற்றும் தகொட் ொட்டு  ிடழகள் 
கற்று யொர் தகட்டு ேவறொன ேீர்க்கேரிசிகள். 

 

பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் ேடைவர் 

 

 ிைபைல் ியொ  ிகவும் உண்ட யுள்ள  ீேிப்த ர் ஒரு 
 குேியொக இருக்க தவண்டும் முயல் வர்கள் என்று ஒரு சர்ச் 
தேவனுடைய குழு இருக்க தவண்டும் என்று: 

 

1. ஒரு சொட்சியொக அேன் முன்னுரிட  (;: 19-20 28 

 த்தேயு 24:14) ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப்  ிைசங்கித்து 
பசய்கிறது. 



 

2. ஏடழ சதகொேைருக்கு (கைொத்ேியர் 2:10), விேடவகள் 
 ற்றும் அனொடேகள் (யொக்தகொபு 1:27), ஆ ிரிக்கொ  ற்றும் 
ஆசியொவில் த ொன்ற ஏடழ  குேிகளில் உட் ை 
ஆேரிக்கிறது. 

 

3. ப ய்யொகதவ  த்தேயு 15-17: 18 உட் ை, விவிைிய ஆட்சி 
(1 பகொரிந்ேியர் 12:28)  யிற்சி. 

 

4.  ிைகைனத்டே தகொட் ொடு 19-20; பவளிப் டுத்துேல் 3:; 

13:35; லூக்கொ 4:18; 14:13;  த்தேயு 24:14 28 16-20:, 

ேீர்க்கேரிசன,  ற்றும் அன் ொன  ழங்கள் இதயசு 
த சினொர் (தயொவொன் 7 Has : 7-13). 

 

5. அவர்கள் ேிருச்சட யின் உள்ளன என்று அந்ே 
விழுந்துவிடும் இல்டை எச்சரிக்கிறது (1 ேீத ொத்தேயு 4: 

1). 

 

6. கடைசி நொட்களில் (: 17-18 அப்த ொஸ்ேைர் 2) இல், 

கனவுகள் ப றும் உட் ை ஆன் ீக  ரிசுகடள, உள்ளது. 

 

7. பவளிப் டுத்துேல் 2 & 3 சர்ச்சுகள் வைைொற்று  ற்றும் 
ேற்த ொடேய தவைங்களில் அறிகிறது. 

 



8. விளக்குகிறொர்  ற்றும் த ொது ொன அளவு (எ.கொ. 
ேொனிதயல் 11: 29-45,  த்தேயு 24) விவிைிய 
ேீர்க்கேரிசனத்டே புரிந்து த ொது ேப் ி ஓை (: 15-20, 

பவளிப் டுத்துேல் 3:10, 12:  த்தேயு 24 14-16) பேரிந்து 
பகொள்ள  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் முன் ( த்தேயு 24:21). 

 

சிறந்ே கைவுளின் சர்ச் (பவளிப் டுத்துேல் 3: 7-13) 

 ிைபைல் ியொ  குேிடய சிேறியேொகவும்  ிைேி ைிக்கிறது 
என்று ஒரு குழு 21-

ஆம் நூற்றொண்டில் தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச் உள்ளது. 

 

அவர்கள் ஒரு  ந்ே ொக தவடை தவண்டும்  ற்றும் வருந்ே 
அல்ைது விடளவுகடள (: 14-22 பவளிப் டுத்துேல் 3) 

எேிர்பகொள்ள தவண்டும் என்று இதயசு ைதவொேிக்தகயருக்கு 
எச்சரித்ேொர். ேீர்க்கேரிசன  க்கத்ேில், உண்ட யில் 
ைொவ்டிசியன் தேவொையங்களில் ேீர்க்கேரிசன ேவறொன 
 ல்தவறு தவண்டும் என்று உள்ளது. 

 

ைதவொேிக்தகயொ முடிவு கொைத்ேில் கிரிஸ்துவர் ப ரும் குேி 
குறிக்கின்றன என் ேொல் (அேொவது ஏழொவது சர்ச் அல்ைது 
பவளிப் டுத்துேல் 1-3 ேிருச்சட களில் குழு  ிைேிநிேித்துவம்), 
அவர்கள் ேீர்க்கேரிசன ொக என்ன நைக்கிறது அடனத்து 
 ொர்க்க  ொட்தைன் என்று கொைணங்கள் இருக்கைொம் என்ன 
உண்ட யிதைதய அடையும்  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 
பேொைங்கும்த ொது வழிவகுக்கும். 



 

கைவுளின் சர்ச்  குேியொக தேொன்றும் என்று ைொவ்டிசியன் 

நிறுவனங்கள் உள்ள,  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் பேொைங்கும் 
பேரிந்தும் அவர்கடள ேடுக்க எந்ே நடைப றும் என்று 
ேீர்க்கேரிசன  ல்தவறு நிடைகளில் உள்ளன. 

 

அந்ே ேவறொன கருத்துக்கடள  ேிபனட்டு கீதழ 
 ட்டியைிைப் ட்டுள்ளன: 

 

1.  ை ைொவ்டிசியன் குழுக்கள் அேிகொைப்பூர்வ ொக 
கற் ிக்க தவண்ைொம்  ற்றும் / அல்ைது 
பவளிப் டுத்துேல் & 3 அவர்கள் சிை தநைங்களில் 
பவளிப் டுத்துேல் தேவொையங்களில்  ற்றி கற் ிக்க 
கூை அேிகொைங்கள் 2 தேவொையங்கள் பேொைர் ொன சர்ச் 
கொைங்களிலும் தயொசடன நம் ிக்டக இல்டை.  ை 
அவர்களுக்கு பசய்யப் ட்ை  ை பசய்ேிகடள எேிர்கொை 
ேீர்க்கேரிசனம்  ின்விடளவுகடள இருந்ே த ொதும், ஒரு 
கைவுள் அருள் பவளிப் ொடு ஏற்கனதவ நைந்து முடிந்து 
விட்ைது என நம்பு வர் (கைந்ே / வைைொற்று) அந்ே 
தேவொையங்களில் கொட்சி இன்னும் எடுக்க (எ.கொ. 
பவளிப் டுத்துேல் 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) .  ல்தவறு குழுக்கள் 
இந்ே சிை ேீர்க்கேரிசன அம்சங்கடள கற்று இல்டை 
என் ேொல்,  ை ேங்கள் பசொந்ே  ிைச்சிடனகள்  ொர்க்க 
தவண்ைொம்,  ிகுந்ே உ த்ேிைவத்ேிைிருந்து பசல்ை 
தவண்டும். 



 

2. ைொவ்டிசியன் குழுக்கள், ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப் 
இன்னும்  த்தேயு 24:14 ஒன்றுக்கு ஒரு சொட்சியொக உைக 
த ொேித்ேொர் தவண்டும் என்று நம் வில்டை ஒரு உயர் 
முன்னுரிட  என்று உண்ட யில் பசய்ய தவண்ைொம், 

 ற்றும் / அல்ைது நிரூ ிக்கிறது இது ஒரு முடறயில் 
என்ன பசய்ய தவண்டும் அவர்கள் உண்ட டய 
த ொது ொன கொேல் தவண்டும் (கொண் எதை ியொ 48:10; 

சங்கீேம் 33: 4), அேனொல் அவர்கள் தவண்டும் அல்ைது 
உண்ட யொன Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் தவடை 
வழிவகுக்கும் இல்டை.  ட்டுத  Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் 

உைகம் முழுவதும் வரும் என்று விசொைடண  ணி 
தநைம் இருந்து  ொதுகொக்கப் ை தவண்டும் 
உறுேியளித்ேொர் என,  த்தேயு 24:14  த்தேயு 24:15 

ஒன்றுக்கு ேப் ி ஓை நிடறதவறியது அல்ைது த ொது 
ைதவொேிக்தகயருக்கு புரிந்துபகொள்ள முடியொது. 

 

3. ஒரு  ைவைொக ைொவ்டிசியன் கொட்சி கி என்ஜி வை 
தைனியல் 11:40 பேன் கிங் ேொக்கும் வடை  ிகுந்ே 
உ த்ேிைவம் பேொைங்க முடியொது என்று த ொேடன 
அல்ை. இந்ே கொட்சி ேவறிவிட்ைொர் என்று  ிகுந்ே 
உ த்ேிைவம் தஜக்கப்  ிைச்சடன (எதை ியொ 30: 7) தநைம் 
அைங்கும் இருந்து, அது அப ரிக்கொ  ற்றும் இங்கிைொந்து 
 டைபயடுத்து பகொள்வது த ொை அேன் ஆங்கிதைொ-
சொக்சன் கூட்ைொளிகள் (கொண் தைனியல் 11:39) 

பேொைங்குகிறது. இன்பனொரு முடற 1979 ேன்னுடைய 
கருத்டே  ொற்றி கொைஞ்பசன்ற பஹர் ர்ட் ை ிள்யூ 



ஆம்ஸ்ட்ைொங், (தநைம் நொம், உள்ளன இப்த ொது.  ொஸ்ைர் 
பஜனைைின் அறிக்டக-பேொகுேி. 1, இை 15 நைத்ேப் ட்ைது 
குழுக்கள் சிை, இந்ே பேொைர்  ிடழஒட்டி, நவம் ர் 20, 

1979). வை கிங் தைனியல் 11:39 வலுவொன தகொட்டைகளில் 
(அப ரிக்கொ, கனைொ, முேைியன) அந்ே அகற்ற என் ேொல், 

தைனியல் 11:40 பேன் கிங்  டைபயடுத்து முன், யொர் 
இந்ே கொட்சி ேைதவண்டும் நைத்ே  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 
பேொைங்கிய  ிறகு, வடை பேொைங்கும் த ொது பேரியும். 

4.  ல்தவறு ைதவொேிக்தகயருக்கு பவளிப் டுத்துேல் 12-13 

சரியொக  த்து அல்ைது  ேிதனொரு ேற்த ொது 
வடையறுத்ே நொடுகள் பகொண்டிருக்கும் தவண்டும்: 17 

இல் ேி  ஸீ்ட் சக்ேி கடைசி கட்ைட ப்ட  என்று 
நம்புகிதறன். இந்ே ஐந்து கிதைக்கம் பசொற்கள் 'நொடுகள்' 

அந்ே  த்ேிகடள இல்டை  ற்றும்  த்ேிகடள இைண்டு 
எேிர்கொை  றுசீைட ப்புக்களில் தநைம் பசொல்கிறொய் 
உண்ட டய உட் ை  ை கொைணங்களொல், 

ேவறொனேல்ை. றுசீைட க்கப் ட்ை அைசொட்சி எப்த ொதும் 
முன் எல்டைகளுக்குள் இருக்க கூைொது  ற்றும் 
எேிர்கொைத்ேில் வழக்கு இருக்க வொய்ப்பு 
உள்ளது. ேற்த ொது 28 உறுப் ினர்கள்  ற்றும்  ை 
சொத்ேிய ொன உறுப் ினர்கள் பகொண்ை ஐதைொப் ிய 
ஒன்றிய, நன்கு கடைசி கட்ைட ப்ட   த்து அல்ைது 
 ேிதனொரு நொடுகள் இருக்க தவண்டும் என்று 
வைியுறுத்தும் சிை உறுப்பு நொடுகள் (ஐக்கிய ைொஜ்யம் 
த ொன்ற), இழக்க தநரிடும் த ொது ட  ிள் இடசவொனேொக 
இல்டை. கூடுேைொக, COG  ிைபைல் ியொ  குேிடய 
வைைொற்று நிடை (பஹர் ர்ட் ஆம்ஸ்ட்ைொங் கீழ்)  த்து 



பகொண்டிருக்கும் என்று குடறந்ேது ஒரு ைஜன் 
ஆவணங்கள் (பவளிப்டையொன உண்ட  நற்பசய்ேி, 
நொடள உைக, சிறு புத்ேகங்கள், சக பேொழிைொளி 
கடிேங்கள், ட  ிள் கடிே 
த ொக்கு) கற்றுத்ேைப் டுகிறது  த்து நொடுகளுக்கு  ற்றும் / 
அல்ைது நொட்டுக் குழுக்களுக்கும் (ஒற்டற 
ஜொேிகளுக்கும் எேிைொக). எண் என்று குடறக்கிறது வடை, 

 த்து அல்ைது  ேிதனொரு ஒன்று நொடுகள் பகொண்ை 
 ஸீ்ட் கட்ைட ப்பு வைியுறுத்துகின்றனர் அந்ே 
சொத்ேிய ொன அவர்கள் அந்ே  ொர்டவயில் 
 னந்ேிரும் ொவிட்ைொல்  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 
பேொைங்கியுள்ளது என்று உணை முடியொது. 

 

5.  ை ைொவ்டிசியன் குழுக்கள் பேளிவொக தைனியல் 11:31 

 ற்றும்  த்தேயு 24:15 இதயசு பசொன்ன வொர்த்டேகடள 
(அவர்கள் ேொனிதயல் 9:27 கிறிஸ்து நிடறதவறியது நம் ) 
டகதகொர்த்து இைண்ைொவது  ொேி ேொனிதயல் 9:27 

ேவறொகதவப். இந்ே  த்ேிகடள புரிந்து பகொள்ள 
ேவறுவேொல் அந்ே என்ன நைக்கிறது ஒரு சரியொன 
முன் எச்சரிக்டக  ொட்ைொன்  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 
பேொைங்கும் அறிந்ேிருப் ரீ்கள். 

 

6. ஒன்று அல்ைது அேற்கு த ற் ட்ை குழுக்கள் கூை 
 ிகுந்ே உ த்ேிைவம் அடுத்ே ஆண்டு அல்ைது 
பேொைங்கும் முடியும் என்று கற் ிக்கிறொர்கள்.  ிகுந்ே 
உ த்ேிைவம் ேொனிதயல் 9:27 என்ற 'அட ேி ஒப் ந்ேம்' 



 ிறகு சு ொர் 3 ½ ஆண்டுகள் வடை பேொைங்கியதும் 
இல்டை ஒழுங்கொக உறுேி பசய்யப் ட்ைது (இந்ே 
இன்னும் நைக்கவில்டை), அது  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 2019 

முன் பேொைங்க முடியொது. ஒப் ந்ேம் ஆண்டு வழீ்ச்சி 
உறுேி பசய்யப் ை வொய்ப்பு அேிகம் உள்ளது என் ேொல் 
(கொண் தைவியைொக ம் 23:24; 1 பகொரிந்ேியர் 15:52), கூை 
2019 வொய்ப்பு  ிக விடைவில் உள்ளது. 

 

7. சிை குழுக்கள் தைனியல் 12 1335, 1290,  ற்றும் 1260 

நொட்கள் முடறயற்ற விளக்கங்கள் கற்று அல்ைது என்று 
( ிகவும் COG குழுக்கள்)  குேிகள்  ற்ற  ிைச்சிடனகள் 
 ிகுந்ே உ த்ேிைவம் பேொைங்கும் த ொது அவர்கள் புரிந்து 
பகொள்ள தவண்டும் என்று. 

 

8.  ிக ைொவ்டிசியன் குழுக்கள் ஆ கூக் 2 என்னொல் புரிந்து 
பகொள்ள முடியவில்டை: 2-8  ற்றும் ஒழுங்கொக ஐக்கிய 
அப ரிக்கொ  ற்றும்  ிரிட்ைன் பவளிதய எச்சரிக்டக 
என்று ப றுவது இல்டை. ஒரு குழு அடே கற்று 
பசய்ேது, ஆனொல் என்ன உள் அைசியல்  ற்றும் அேன் 
உயரும் ேடைவர்கள் ஒன்று தேொன்றுகிறது ஏபனனில் 
இனிய ஆேைவு உள்ளது. அப ரிக்கொ கைன் உயரும் 
'டைம்  ொம்'  ற்றும் சுட்டிக்கொட்டினொர் தவண்டும் என்று 
ஒன்று உள்ளது ஆ கூக் 2: 2-8 இந்ே விடுப் ேொக என்று 
விவிைிய அச்சுறுத்ேல் சுட்டிக் கொட்டுகிறொர். என்று 
 ிைகைனம் தவண்டும்  ற்றும் CCOG நொம் இடே பசய்து 
பகொண்டிருக்கிறொர்கள். 6  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 



பேொைங்கும்த ொது பேொைர் ொன,  ற்றும் தஜொசப் 
தகொத்ேிைங்களில் கைன் ட்ை வழித்தேொன்றல்கள் நைந்ே 
ேொக்குேலுக்கு கொைணங்களில் ஒன்றொகும்:  ை ஆ கூக் 2 

என் டே ஏன் உணைவில்டை. 

 

9.  ிக ைொவ்டிசியன் குழுக்கள்  ல்தவறு 'எைியொ 
ைொஜத்துதைொகம்.' தவண்டும் இேன் கொைண ொக, அவர்கள் 
இறுேி எைியொ அங்கீகரிக்க முடியொது. சிை அவர் ஜனவரி 
16, 1986 ல் இருந்து இறந்து த ொன த ொேிலும், அவர் 
பஹர் ர்ட் ஆம்ஸ்ட்ைொங் இருந்ேிருக்க தவண்டும் என்று 
அந்ே  ைணம் இறுேி எைியொ  ற்றி அவைது எழுத்து  டி 
அவடை ேகுேியற்றேொக்குகிறது (கொைங்களின்  ர் . 1985, 

 . 349). 12-13: சிை ஒன்று இல்டை எைியொ வந்துவிட்ைொர் 
அல்ைது அவர்  ொற்கு 9 ல் த ற்பகொள்ளப் ட்ை 
இதயசுவின் த ொேடனகள் எேிைொக பசல்கிறது 
தேவொையம்  ற்றும் ஒரு ேனி, என்று உள்ளது என்று 
நிடனக்கிதறன். 

10.  ை ைொவ்டிசியன் குழுக்கள் 30-39,  த்தேயு 24: 9- 22, 

 ற்றும் பவளிப் டுத்துேல் 12: 14-17 தைனியல் 7:25, 11 வை 
 ொறு ட்ை துன் ங்களிலும் ( ற்றும்  ற்ற 
விஷயங்களில்) புரியவில்டை. துன்புறுத்ேல் 
ேீர்க்கேரிசனம் அடை ஆைம் த்ேில் ஹிைபைல்ப்ஹிஅன் 

முேன்ட யொக, (அவர்கடளத்) த ொதும் த ொது, 

ைதவொேிக்தகயொ ஆேொைங்கள் இந்ே அைக்குமுடற 
 ொர்க்க  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் பேொைங்க உள்ளது 
என்று.  டழய வொபனொைி சர்ச் தேவனுடைய (கள்ளச் 



சதகொேைர் ஜொக்கிைடே  ொர்க்க நல்ை 
பசய்ேி, ஜனவரி 1960!) குறிப் ொக தைனியல் 11 

துன் ப் டுத்துகிறொய் தவே  யன் டுத்ேப் டும்: இறுேி 
தநைம் Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் தேவொையத்ேில் 32-35 

ேற்த ொடேய CCOG த ொைதவ. 
 

11. ைொவ்டிசியன் குழுக்கள்  ை (:14-16 கற்றுக்பகொடுக்கிறது 
த ொேிலும் பவளிப் டுத்துேல் 12 என்ன) ேப் ி பசல்ை 
 ொதுகொப்பு ஒரு உைல் இைத்ேில் உள்ளது என்று கற்று 
இல்டை. எனதவ, அந்ே கொட்சி டவத்ேிருக்கும் அந்ே 
 ிகுந்ே உ த்ேிைவம் பேொைங்கும்த ொது சற்று முன்னேொக 
ஒரு தநொக்கி ேப் ி ஓை முயை  ொட்தைொம். 
 

12. ப ரும் ொைொன 1-3 த ொேிக்கிறது: 'சுயொேீன ொன' 

ைதவொேிக்தகயொ அவர்கள் பசப் னியொ 2 என்ன 
இருந்ேொலும் ேப் ி ஓை தநைம் முன் 'ஒன்று தசர்ப்த ொம்' 

தவண்டும் என்று நம் வில்டை. எனதவ, அது ஒரு குழு 
அவர்கள் ஒரு  குேியொக இருக்கும் த ொது  ட்டும் 
அவர்கள் ஒன்றொக பவளிதயற  ொைொட்டுவேில்டை 
வொய்ப்பு உள்ளது சற்று முன்னர்  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 
(கொண் பவளிப் டுத்துேல் 12: 14-17) பேொைக்கத்ேில் 
இல்டை. 
 

13. குடறந்ேது ஒரு ைொவ்டிசியன் குழு ேவறுேைொக 
தைனியல் 11:31 உயிைற்று அருவருப்ட  ஏற் டும் என்று 
வை கிங் தைனியல் 11:40 பேன் கிங் ேொக்கும்  ிறகு 



நம்புகிறொர். இந்ே அந்ே வழியில் நைக்க முடியொது 
என் ேொல், அந்ே நிடைடய வகிப்த ொரின்  ிகுந்ே 
உ த்ேிைவம் பேொைங்கும் (: 15,21  த்தேயு 24) 

புரிந்துபகொள்ள முடியொது. 
 

14.  ை ைொவ்டிசியன் குழுக்கள் ஆண்டிகிறிஸ்ட் / ேவறு 
ந ி, இல்டை கைல் விைங்கு ஆகும்: தேவனுடைய 
ஆையம் (3-4 2 பேசதைொனிக்தகயர் 2) அ ர்ந்ேிருக்கும் 
 ொவம்  னிேன் என்று கற் ிக்கிறொர்கள். ஆயினும், அது 
கைைில் இந்ே  ஸீ்ட், வை இறுேி கிங் (: 35-36 ேொனிதயல் 
11) உள்ளது. எனதவ, இந்ே நைக்கும் த ொது, ேவறொன 
நிடைடய வகிப்த ொரின் அேன் ேீர்க்கேரிசன 
கிடளகடள புரிந்து பகொள்ள. 'நைகம்  கன்' என் ேன் 
இறுேி கொைங்களில் புரிந்து பகொள்ள முக்கிய ொனது. 
 

15. ஒரு சிை ைொவ்டிசியன் குழுக்கள் எருசதை ில் ஒரு 
யூே இதயசு ஆையம் ேிரும்பும் முன்  றுகட்டு ொனம் 
பசய்யப் டும் என கற்று. இந்ே அது தேடவயில்டை 
பேொடை சொத்ேியம் என்றொலும் ( "தேவனுடைய 
ஆையம்" புேிய ஏற் ொட்டில் ஒரு கிரிஸ்துவர், நவனீ யூே, 

இைம் பசய்ய தவண்டும்). ஒரு சிை சிை தநைங்களில் 
கற் ிக்க இந்ே நைக்கொது என் ேொல், அந்ே நிடைடய 
வகிப்த ொரின்  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் பேொைங்கும் 
புரிந்துபகொள்ள முடியொது. 
 



16. குடறந்ேது ஒரு ைொவ்டிசியன் குழு பவளிப் டுத்துேல் 
17:12  த்து அைசர்கள் ஒரு முேன்ட யொக ஐதைொப் ிய 
சக்ேி என் ேற்கு எேிைொக உைகம் முழுவதும்  த்து 
 குேிகளில் ப ொறுப் ொக இருக்க தவண்டும் என்று 
கற்றுக்பகொடுக்கிறது. இந்ே வைியுறுத்ேல்  ிகுந்ே 
உ த்ேிைவம் பேொைங்கும்த ொது அந்ே அத்ேடகய ஒரு 
குழு சொத்ேிய ொன புரிந்து பகொள்ள முடியவில்டை 
என்று அர்த்ேம் என்று. 
 

17. குடறந்ேது ஒரு 1-10 ஒரு ஐதைொப் ிய அல்ை: 
ைொவ்டிசியன் குழு  ஸீ்ட் பவளிப் டுத்துேல் 13 என்று 
த ொேிக்கிறது. ஸீ்ட் சக்ேி ஐதைொப் ொ (கொண் ேொனிதயல் 9: 

26-27) எழும் என் ேொல்  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் பேொைங்க 
உள்ளது த ொது, இந்ே புரியவில்டை அந்ே உணை 
முடியொது. 
 

18. குடறந்ேது ஒன்று அல்ைது ப ரிய ைொவ்டிசியன் 

குழுக்கள் இைண்டு ேொனிதயல் 11 கிதைட் 
பகொடுந்துன் ங்கதள பேொைக்கத்ேில் பேொைர் ொன 
கொட்சியில் முேல் வசனம் தைனியல் 11:40 என்று 
கற் ிக்கிறொர்கள். அேற்கு  ேிைொக அவர்கள் அடே 
தைனியல் 11:39, தைனியல் 11:31, இது தஜக்கப்  ிைச்சடன 
தநைம் பேொைக்கத்ேில் இடசவொனேொக விடைவில்  ிறகு 
இது பேொைங்குகிறது என்று கற் ிக்க தவண்டும் 
(எதை ியொ 30: 7).  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் பேொைங்கும் 



தைனியல் 11:40 நிடைடய வகிப்த ொரின் புரிந்துபகொள்ள 
முடியொது. 
 

 ற்றும் இன்னும்  ை உள்ளன. ஆயினும், அது  ட்டும் 
த தை புள்ளிகள் ஒன்று அல்ைது அேற்கு த ற் ட்ை 
ேவறொன உணைவில்டை த ொது  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 
பேொைங்கும் எடுக்கும்.  ட்டுத  பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய 
வருகிறது இந்ே விஷயங்களில் அடனத்து "சத்ேிய 
வசனத்டே நிேொன ொய்ப்  ிளவு" (2 ேீத ொத்தேயு 2:15). 

 

அவர்கள், உண்ட யிதைதய Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் இல்டை 
(என்ன இருந்ேொலும் அவர்கள் பசய்யைொம் கூற்றுக்கள்) 
முேல் ேொனிதயல் 11 ேீர்க்கேரிசன வரிடச  ற்றும் 
விவைங்கள் புரியவில்டை அல்ைது அவர்கள் இதயசு 
 த்தேயு த ொன்ற இைங்களில் த ொேடனகடளப் ற்றி கட்டி 
எப் டி தசொக ொன உண்ட , என்று  ிகவும் சர்ச் 
தேவனுடைய குழுக்கள் ஆகும் 15-20 எனதவ,  ிகுந்ே 
உ த்ேிைவத்டேயும் ( த்தேயு 24  ொதுகொக்கப் ை தவண்டும் 
த ொக  ொட்தைன்:: 21-22 ஏபனனில் இந்ே  ற்றும்  ிற 
ேீர்க்கேரிசன ேவறொன 24., அவர்கள்  த்தேயு 24 இதயசுவின் 
அறிவுறுத்ேைின்  டி பவளிதயற தவண்டும் த ொது அந்ே 
குழுக்கள் உணை முடியொது ). 

 

எங்கள்  குேியில் இந்ே ஒைி வணீ் ப ருட யும் 
பகொள் வனொக த ொகின்றரீ், என்டன நீண்ை தநைம் அேிக 
அளவில் சர்ச்  ற்ற குழுக்களில் கைவுள் ேடைவர்கள் 



குறிப் ொக தேவனுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  என்ன நொம் கற்று 

என்று அந்ே புள்ளிகள் ஒவ்பவொரு என்டன ( ொப் Thiel) 

கூறினொர் என்று கூற விரும்புகிதறன் இந்ே புள்ளிகள், ேங்கள் 
பசொந்ே அட ப்புகள் கற் ிப் ேற்கும் தவறு டுகின்றன என்று 
உட் ை, சரியொக இருக்கிறது. ஆனொல் 'அட ப்பு' ( ற்றும் 
உண்ட யிதைதய விவிைிய அல்ை) கொைணங்களுக்கொக, 

ேங்கள் குழுக்கள்  கிைங்க ொக அவர்கடள கற்று இல்டை.  

 

" ிகுந்ே உ த்ேிைவம் இந்ே தநைம் வடை உைக 
பேொைக்கத்ேில் இருந்து இல்டை த ொன்ற இருக்கும், இல்டை, 

அல்ைது எப்த ொதும் இருக்கும்" ( த்தேயு 24:21) இதயசு 
எச்சரித்ேொர். இதயசு அடே இருந்து Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் 

கிரிஸ்துவர்  ொதுகொப்பு (: 7-10 பவளிப் டுத்துேல் 3) 

உறுேியளித்ேொர்.  ற்ற கிரிஸ்துவர் அதே வொக்குறுேி 
ப றவில்டை. 

 

ஒரு ச ைசம் அட ச்சகம் அேிக நம் ிக்டக அந்ே 
(எதசக்கிதயல் 34: 7-10) அவர்கள் தவேத்ேிற்கு இணங்க 
உண்ட யிதைதய இல்டை என்று ேீர்க்கேரிசனம் கற் ிக்க 
உணை தவண்டும் என்று அேிகொைங்கள் 2  ற்றும் 3 

பவளிப் டுத்ேல்  ற்றும் 21 லூக்கொ இதயசுவின் 
வொர்த்டேகடளப்  டி,  ட்டுத  ஒப் டீ்ைளவில் சிை 
கிரிஸ்துவர் உைகம் முழுவதும் (: 14-17 கொண் 
பவளிப் டுத்துேல் 12)  ீது வரும் என்று விசொைடண  ணி 
தநைம் இருந்து  ொதுகொக்கப் ை தவண்டும். ஊழியத்ேில் 



உண்ட யிதைதய உண்ட யும் தகட்க  ொட்தைன் 
பசய் வர்கள் என்று விேி (: 11-16 எத  4)  கிர்ந்து. 

 

கைவுளுடைய பேொைர்ந்து ேிருச்சட  நொம்: 

 

"த லும் ேீர்க்கேரிசனம் அேிக உறுேியொன வசனமும் 
ந க்கு உண்டு; நீங்கள், நொள் விடியும் வடை ஒரு 
இருண்ை இைத்ேில்  ிைகொசிக்கிறது என்று ஒரு ஒளி 
தநொக்கி நீங்கதளொ எச்சரிக்டகயொயிருங்கள், எடுத்து, 

 ற்றும் நொள் நட்சத்ேிை உங்கள் உள்ளத்ேில் ஐயம் "(2 

த துரு 1:19, அப்ப ொழுது) நன்றொக பசய்ய அேற்கொகதவ. 

 

த லும், ட  ிள் கூை அவர்கள்  ொதுகொக்கப் ை தவண்டும் 
என்றும், கைவுளின் சர்ச் இறுேியில் தநைம் 
Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் சிேறியேொகவும்  குேியொக இருக்க 
தேடவயில்டை என்று யொர் சுதயச்டசகள் எச்சரிக்கிறொர் 
என் து வைியுறுத்ேப் ை தவண்டும் (கொண் பசப் னியொ 2: 1-

3). புேிய ஏற் ொட்டில் கிரிஸ்துவர் உண்ட யில் ஒரு 
தேவொையத்ேில் ஒரு  குேியொக இருக்க தவண்டும் என்று 
பேளிவொக இருக்கிறது (எத சியர் 4: 11-16; கொண் 1 பகொரிந்ேியர் 
4:17; 10: 32-33) நொம் இறுேியில் பநருக்க ொக ப ற குறிப் ொக 
த ொன்ற (எ ிபையர் 10:24 -25; கொண் பசப் னியொ 2: 1-3). 

 



ைொவ்டிசியன் குழுக்கள்  ற்றும் / அல்ைது ேனிந ர்கள் 
இதயசு பவளிப் டுத்துேல் 3:19 இல் அவர்கடள 
ஊக்குவிக்கிறொர் என  னம்  ொறொவிட்ைொல், அவர்கள் 
சொத்ேிய ொன  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் பேொைங்கும் ( த்தேயு 
24:21) அல்ைது அந்ே ஆைம் ிக்கப் டுவேற்கு முன்னர் 
பவளிதயற தவண்டும் என்று எனக்கு ( த்தேயு 24:15 

பேரியொது -20). 

 

(என் டே ச ீ த்ேிய அல்ைது  டழய) அவற்றின் 
ேீர்க்கேரிசன கொட்சிகள்  ை அம்சங்கடளயும் ேவறொன 
இைத்ேில் உள்ள  ொைம் ரியம் நம் ியிருக்கும் ட  ிள் த தை 
COG குழுக்கள் அவர்கள் "ேீர்க்கேரிசனம் உறுேி வொர்த்டே" 
இல்டை என்று  ிகவும் ேொ ே ொக அறிய த ொகிதறொம் (2 

த துரு 1:19, அப்ப ொழுது) . 

 

(பவளிப் டுத்துேல் 3: 14-16), ஆனொல் அவர் த லும் அவர்கள் 
ஏபனனில் அந்ே  ொேிக்கப் டுகின்றனர் என்று, என்று அவர்கள் 
நிடனக்கவில்டை  ின்னர் அவர்கள் தேடவ கற்று: இதயசு 
அவர்கள்  ை இைங்களில்  ொற்ற (17-19 பவளிப் டுத்துேல் 3) 

தேடவ என்று ைதவொேிக்தகயருக்கு கூறினொர் . 

 

 ற்ற COG குழுக்கள் இந்ே டகதயட்டை ஒரு த ொகவில்டை 
என் தும் ட  ிள் இருந்து என்று இன்னும் ேீர்க்கேரிசன 
 ற்றும்  ிற தவறு ொடுகள் உள்ளன. உண்ட யில் தவடை 
இறுேி கட்ைத்ேில் வைது முக்கியத்துவம், த ொது ொன அளவு 



உயர் சம் ந்ே ொக ட  ிள் டவத்ேிருக்கும் 
Pஹிைபைல்ப்ஹிஅன் கொேல்  யிற்சி, உண்ட யிதைதய 
இதயசு கற் ித்ேொர் அடனத்து உ தேசித்து, கைவுளின் 
ஆவியின் ஒரு இைட்டை  குேிடய அ ிதஷகம் புறக்கணித்து 
இல்ைொ ல் என்று (நிடனவூட்டும் எைிசொ, 2 இைொஜொக்கள் 2: 9-

13) CCOG உயர் ட்ை  னிே ேடைவைொக ேீர்க்கேரிசன 
எச்சரிக்டககள் புறக்கணிக்க என்று COG குழுக்கள் 
அவர்களுக்தக இன்னடை  ிகவும் பசய்கிறொய், இருந்ேது. 

 

சிை ேள்ளு டி ேீர்க்கேரிசனம் முக்கியத்துவம் த ொது,  வுல் 
கற்று என்ன கவனிக்க: 

 

இப்த ொது அது நித்ேிடை விழித்து அேிக தநைம் ஆகும் 
என்று தநைம் பேரிந்தும், இடே பசய்ய,; இப்த ொது நொம் 
கிறிஸ்துவின்த ல் நம் ிக்டக பகொண்ைத ொது 
இருந்ேடே விை  ிக அண்ட யில் உள்ளது. 12 இைவு 
பசன்றுத ொயிற்று,  கல் 
ச ீ  ொயிற்று. எனதவ 13, சரியொகச், நொள் த ொல், 

களியொட்ைம், குடிபவறி, முடறதகட்டையும் கொ ம், 

இல்டை முைண் ொடு,  ற்றும் ப ொறொட  இல்டை 
நைக்க எங்களுக்கு அந்ேகொைத்ேின் கிரிடயகடள நொம் 
ேள்ளிவிட்டு, ஒளியின் 
ஆயுேங்கடளத் ேரித்துக்பகொள்ளக்கைதவொம்.. 14 ஆனொல் 
கர்த்ேைொகிய இதயசு கிறிஸ்துடவ டவத்து, அேன் 
இச்டசகடளயும் நிடறதவற்ற, சடே எந்ே 
விேிமுடறயும் பசய்ய. (தைொ ர் 13: 11-14) 



 

நொங்கள் நிடறய  ொல் என்று எழுேினொர் த ொது விை 
இப்த ொது இறுேியில் பநருக்க ொக இல்டை?  ொல் கூை 
உண்ட  கிரிஸ்துவர் இதயசு ேிரும்பும் த ொது சு ொர் 
பேரியொது என்று  ற்றவர்கள் த ொை இருக்க தவண்ைொம் 
என்று த ொேித்ேது (1 பேசதைொனிக்தகயர் 5: 4). 

 

அப்த ொஸ்ேைன் த துரு இவ்வொறு எழுேினொர்: 

 

எனதவ, இடவ அடனத்டேயும் கடைத்து இருக்க 
தவண்டும் என் ேொல், ந ர்கள் என்ன முடறயில் நீங்கள் 
 ரிசுத்ே நைத்டே  ற்றும் பேய்வ க்ேி, 12 தேடும்  ற்றும் 
வொனங்கள் கடைக்கப் டும் என்று இது ஏபனனில், 

கைவுள் நொள் வரும் விடைவு டுத்ேியது, ேீ 
இருப் து இருக்க தவண்டும், பூேங்கள் பவப் ம் 
உருகும்? 13 ஆனொலும் நொங்கள், வொக்குறுேிக்கு ஏற் , புேிய 
வொனங்களும் நீேி வொசம் இது ஒரு புேிய பூ ியில் 
இருக்கும். (2 த துரு 3: 11-13) 

 

ஒழுங்கொக ேீர்க்கேரிசன நிகழ்வுகள் கவனம் பசலுத்தும் 
 ட்டும் ஒரு இதயசு (லூக்கொ 21:36;) ேயொைொக இருக்க 
உேவுகிறது, ஆனொல் த ொது ொன ேங்கள் உயிர்கடள ஆய்வு 
பசய்ய கிரிஸ்துவர் ப ற  ொற்ற ஒரு  ிைேி ைிப்பு 
உைற் யிற்சி இருக்க தவண்டும் என்ற எண்ணத்ேில் 



அவர்கள் தவண்டும் (கொண் தைொ ர் 13 என : 11-14; 2 த துரு 3: 

10-13). நீங்கள் உைக நிகழ்வுகள்  ொர்த்து கூைொது என 
ஒழுங்கொக ட  ிள் ேீர்க்கேரிசனத்ேின் அடிப் டையில் 
விளக்கினொர்? 

 

 ல்தவறு ைொவ்டிசியன் குழுக்கள் ஒழுங்கொக இறுேி தநைம் 
ேீர்க்கேரிசனம் புரியவில்டை, அந்ே ேப் ி ஓை முயன்ற ே து 
உறுப் ினர்களின்  ங்களிப்பு பசய்யும் த ொது அவர்கள் 
தவண்டும் ( த்தேயு 24: 15-21; பவளிப் டுத்துேல் 12: 14-17). 

 

ைதவொேிக்தகயொ  ிகுந்ே உ த்ேிைவம்  ற்றி ேவறொன 
கருத்துக்கள், (பவளிப் டுத்துேல் 2:22 ஒன்றுக்கு ேியத்ேீைொ சிை 
சர்டே தசர்ந்து,  ற்றும் பவளிப் டையொக) சத்ேியம் 
பசய்தேன் இல்டை அது  ொதுகொப்புக்கும்  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் 
பசன்று  ைணம் உட் ட்டு இருக்க தவண்டும்  ற்றும் 
அைக்குமுடற (ேொனிதயல் 7: 25B, பவளிப் டுத்ேல் 12:17). 

 

உண்ட யிதைதய முக்கிய இறுேி தநைத்ேில் விவிைிய 
கணிப்புகள் புரியவில்டை யொர் அந்ே ஏ ொந்துவிைொேீர்கள். 

 

 ை பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய கூறினொர் COG குழுக்கள் 
 ேிப்ப ண்கடள த ொை என நம் ி 
பேரிகிறது த ொது,ேீர்க்கேரிசன உண்ட யில் நொங்கள் 
ேனிப் ட்ை என்று உள்ளது. நொம்  ிைபைல் ியொ கவசத்டே 



(பவளிப் டுத்துேல் 3: 7-13; 2 இைொஜொக்கள் 2:13) உடையவர்கள் 
 ற்றும் சத்ேிய (1 ேீத ொத்தேயு 3:15) நிற்க.  த்தேயு 24:14 

நிடறதவற்றம் தநொக்கி தவடை பசய்யும் த ொது: நொம் 
தவடை (4 சங்கீேம் 33 ஒன்றுக்கு உண்ட யுைன் கூடியேொக 
இருக்க தவண்டும்) இறுேி கட்ை முன்னணி. 

 

5. சுருக்கம் உண்ட  சர்ச் அடையொளம் சொன்றுகள், 

துப்பு,  ற்றும் அடையொளங்கள்  

 

 ீண்டும், இங்தக ஒரு  ட்டியல் உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில் இடறவனின் உண்ட யொன சர்ச் இருக்க 
தவண்டும் என்று நிரூ ிக்க எந்ே 18 சொன்றுகடள, அறிகுறிகள், 

 ற்றும் துப்பு ஆகும். 

 

1. எனதவ தசர்க்கப் ட்ைது ட  ிள் ( த்தேயு 15:3-9) 

கடுட யொக எேிர்க்கும் தகொட் ொடுகள் இல்டை ஆண்கள் 
 ைபுகள் த தை தேவனுடைய வொர்த்டே டவக்கிறது 
 ற்றும். 

 

2. விவிைிய ப யர் "கைவுளின் சர்ச்" (எ.கொ. 
அப்த ொஸ்ேைர் 20:28)  யன் டுத்துகிறது. 

 



3. ஆர்வத்தேொடும், துன்புறுத்ேல் அச்சுறுத்ேல்கள் கீழ் (: 
27-32 எ.கொ. அப்த ொஸ்ேைர் 5) அசல் நம் ிக்டக (யூேொ 3) 

அப ரிக்கொ வொேிடுகிறது. 

 

4. வைைொறு முழுவதும் அேன் விவிைிய தகொட் ொடுகடள 
வழித்ேைம் (கொண் 1 தயொவொன் 2: 6). 

 

5. நிசொன் (:  த்தேயு 26:18 5 தைவியைொக ம் 23)  14 ஆம் ேிகேி 
 ஸ்கொ டவத்ேிருக்கிறது. 

 

6. தூேர் ஜொன் கொண் தநைம் முேல் ட  ிள் ஒரு 
 குேியொக இருந்ே புத்ேகங்கள் அறியப் டுகிறது 2 

ேீத ொத்தேயு 3: 16-17; பவளிப் டுத்துேல் 1: 9-19; 22: 18-19). 

 

7. தேவத்துவத்ேின்  ற்றிய உண்ட கடளச் (தைொ ர் 1:20; 

பகொதைொபசயர் 2: 9). 

 

8. கற்றுக்பகொடுக்கிறது  ற்றும் தேவனுடைய அன் ொன 
சட்ைங்கள் டவத்ேிருக்கும் (1 தயொவொன் 2: 4). 

 

9. இந்ே உைகில் சரீை த ொருக்கொகப்  ங்கு எேிர்க்கிறது 
(தயொவொன் 18:36; லூக்கொ 3:14). 

 



10. துன்புறுத்ேப் ட்டு இருந்ேது, ஆனொல் 
துன்புறுத்துகிறவைொக (தயொவொன் 15: 20-21) உள்ளது. 

 

11. ேிருச்சட  ஆடை அல்ைது கட்டிைங்கள் (கொண் 
உ ொக ம் 12:29-30) அடிப் டையில் புறச்ச யச்சொர்புடைய 
பவளிப்புற ொக ப ொறிகளொகி ஏற்று வில்டை. 

 

 

12. முழு நற்பசய்ேி (;: 19-20 28  த்தேயு 24:14) 

உ தேசிக்கிறது. 

 

13. ஒரு "சிறு  ந்டே" ஆகும் (: 1-9 கொண் 
பவளிப் டுத்துேல் 12:32; தைொ ர் 11:15). 
 

14.  ை முன்னணி நகைங்களில் (எ ிபையர் 13:14)  ற்றும் 
பவளிப் டுத்துேல் 2 & 3 ஏழு ேிருச்சட களுக்கும் மூைம் 
அேன் உைல் இைம் வழித்ேைம். 
 

15. விவிைிய சப் ொத்டே அடையொளம் உள்ளது 
(யொத்ேிைொக ம் 31:13; எ ிபையர் 4: 9). 

 

16. இதயசு கிறிஸ்துவின் புனிே நொட்கள் மூைம்  ைம் 
மூைம் இைட்சிப் ின் கைவுளின் ேிட்ைம் 
புரிந்துபகொள்ளுேல் (1 பகொரிந்ேியர் 5: 7-8; யொக்தகொபு 1:18) 



 

17. த கன் விடுமுடற (: 20-22 1 பகொரிந்ேியர் 10) 

அவேொனிப்பு எேிைொக கற்றுக்பகொடுக்கிறது. 
 

18. இறுேி தநைத்ேில்  ே ரீேியொன  ொ ிதைொன் 
 ொட்டீர்களொ (பவளிப் டுத்ேல் 13: 4-10; 18: 4). 

 

ஒதை ஒரு சர்ச் கைவுள் குழு எல்ைொ அந்ே அளவுதகொல்கடள 
சந்ேிக்க முடியும். உண்ட  கிரிஸ்துவர் தேவொையம், கைவுள் 
நம் ிக்டக, ட  ிள் நம்புகிறொர் கைவுளின் சு ொவம்  ற்றும் 
ேிட்ைம் புரிந்து,  ற்றும் கைவுள் தவடை பசய்கிறது.இது 
உண்ட யிதைதய கிதைக்க-தைொ  தேவொையங்கள்  ற்றும் 
இனிய ேளிர்கள் கூற முடியொது. 

 

சர்ச் தேவனுடைய, இதயசு கிறிஸ்துவின் உண்ட  
அேிகொைத்ேின் கீழ்  னிேர்கள் பகொண்ை, 

சரியொகவில்டை. புேிய ஏற் ொட்டில் தேவொையத்ேில் 
 ிைச்சிடனகள் (த லும் 3-ம் அேிகொைம்  ொர்க்க) அத்துைன் 
கைவுளின் சர்ச் (பவளிப் டுத்துேல் 2-3) அடனத்து 
கொைங்களிலும் இருந்ேன. 

 

புனிே நூல்கடள கைவுள்  ற்றும் அல்ைொே சர்ச் இறுேியில் 
தநைத்ேில் கிறிஸ்து கூறுவேிலும் கைவுள் குழுக்கள்  ல்தவறு 
சர்ச் இருக்க தவண்டும் என்று பேளிவொக உள்ளது. 



 

இதயசு  டி, முடிவு கொைத்ேில் அங்கு  ொறு ட்ை  ண்புகள் 
கொட்ை யொர் கைவுள் தேவொையங்கள் இருக்கும். , 
(பவளிப் டுத்துேல் 3: 1-6), அதே த ொல்  ல்தவறு 
ைதவொேிக்தகயருக்கு (பவளிப் டுத்துேல் 3: 14-22): இதயசு (18-29 

பவளிப் டுத்துேல் 2) யொர் அந்ே வி ர்சனங்கள்  ற்றும் 
கண்ைனங்களொலுத  உள்ளது. எனதவ, அந்ே  ிரிவுகள் 
குழுக்கள் உண்ட யிதைதய  ிக விசுவொச ொன கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில் ஒரு  குேியொக இருக்க விரும்பும் எந்ே 
ஏற்றேொக இருக்க பேரியவில்டை என்று. 

 

முடிவு கொைத்ேில், கைவுள்  ட்டுத  சர்ச் இதயசு 
 ொைொட்டுகிறொர் கண்ைனம் பசய்வேில்டை என்று "ஒரு சிறிய 
வைிட ,"  ிைபைல் ியொவில் சர்ச் (பவளிப் டுத்துேல் 3: 7-13) 

ஒன்றொகும். இந்ே அேனொல் அவர்கள் கொயம் உணர்வுகடள 
அவர்கள் ேங்கள் கிரீைம் பசைவொகும் அனு ேிக்க முடியொது 
என்று  ற்றவர்கள் (பவளிப் டுத்துேல் 3:11) மூைம் 
எரிச்சலுற்ற இல்டை அந்ே, ஆனொல் அேற்கு  ேிைொக 
அவர்கள் கைவுளின் தவடை ஆேரிக்கும். 
 

இவ்வொறு, விரும்பு வர்களுக்கு  ிைபைல் ியொ  ிகவும் 
உண்ட யுள்ள  ீேிப்த ர் ஒரு  குேியொக இருக்க தவண்டும் 
என்று கைவுள் குழு ஒரு சர்ச் இருக்க தவண்டும் என்று: 

 



1. ஒரு சொட்சியொக அேன் முன்னுரிட  (;: 19-20 28 

 த்தேயு 24:14) ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப்  ிைசங்கித்து 
பசய்கிறது. 
 

2. ஏடழ சதகொேைருக்கு (கைொத்ேியர் 2:10), விேடவகள் 
 ற்றும் அனொடேகள் (யொக்தகொபு 1:27), ஆ ிரிக்கொ  ற்றும் 
ஆசியொவில் த ொன்ற இைங்களில் உட் ை ஆேரிக்கிறது.  

 

3. ப ய்யொகதவ  த்தேயு 15-17: 18 உட் ை, விவிைிய ஆட்சி 
(1 பகொரிந்ேியர் 12:28)  யிற்சி. 
 

4.  ிைகைனத்டே தகொட் ொடு 19-20; பவளிப் டுத்துேல் 3:; 

13:35; லூக்கொ 4:18; 14:13;  த்தேயு 24:14 28 16-20:, 

ேீர்க்கேரிசன,  ற்றும் அன் ொன  ழங்கள் இதயசு 
த சினொர் (தயொவொன் 7: 7-13). 

 

5. அவர்கள் ேிருச்சட யின் உள்ளன என்று அந்ே 
விழுந்துவிடும் இல்டை எச்சரிக்கிறது (1 ேீத ொத்தேயு 4: 

1). 

 

6. கடைசி நொட்களில் (அப்த ொஸ்ேைர் 2: 17-18) இல், 

கனவுகள் ப றும் உட் ை ஆன் ீக  ரிசுகடள, உள்ளது. 

 



7. பவளிப் டுத்துேல் 2 & 3 சர்ச்சுகள் வைைொற்று  ற்றும் 
ேற்த ொடேய தவைங்களில் அறிகிறது. 

 

8. விளக்குகிறொர்  ற்றும் த ொது ொன அளவு (எ.கொ. 
ேொனிதயல் 11: 29-45,  த்தேயு 24) விவிைிய 
ேீர்க்கேரிசனத்டே புரிந்து த ொது ேப் ி ஓை (: 15-20, 

பவளிப் டுத்துேல் 3:10, 12:  த்தேயு 24 14-16) பேரிந்து 
பகொள்ள  ிகுந்ே உ த்ேிைவம் முன் ( த்தேயு 24:21). 

 

சிறந்ே கைவுளின் சர்ச் (பவளிப் டுத்துேல் 3: 7-13) 

 ிைபைல் ியொ  குேிடய சிேறியேொகவும்  ிைேி ைிக்கிறது 
என்று ஒரு குழு 21-

ஆம் நூற்றொண்டில் தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச் உள்ளது. 

 

பேொைர்ந்து சர்ச் தேவனுடைய நொங்கள் 
அேிகொைப்பூர்வ ொக எல்ைொவற்றிற்கும் த ைொக யொர் பேரியும் 
என்று  ட்டுத  ஏற் ொடு தேவொையம் உள்ளது. எங்களுக்கு 
ஒரு  குேியொக நொம் இருக்கிறது என்று அல்ை இருக்க 
தவண்டும், நியொய ொன கொைணம், ஆனொல் நொம் ட  ிள் 
 ற்றும் இதயசுவின் ஆைம் கொை சீைர்கள் 
நம் ிக்டககடளயும்  யில்முடறட களின் டி கற் ிக்க 
தவண்ைொம் என்று. 

 



ப ரும் ொைொன தேவொையங்களில் சிை உண்ட  இல்டை, 

ஆனொல் தவறு யொரும் "சத்ேிய தூண்  ற்றும் ேடையில்" 
தேொன்றுகிறது (1 ேீத ொத்தேயு 3:15). சொத்ேொன், இந்ே வயேில் (2 

பகொரிந்ேியர் 4: 4) கைவுள், இல்டை  ிசொசு, தேொன்றும், ஆனொல் 
 ை (2 பகொரிந்ேியர் 11: 13-14) ஒளி ஒரு தேவடே. , அடே 
உணைொ தைதய,  ற்றும் இன்னும் உைகம் முழுவதும் (: 4-5 

 த்தேயு 24) ஏ ொற்றி - இதயசு கிறிஸ்து என்று கூறி,  ை 
அவைது ப யரில் வரும் என்று கூறினொர். 

 

எனதவ, நீங்கள் சொன்றுகளுைன் துப்பு,  ற்றும் அறிகுறிகள் 
இப்த ொது அறிந்து, நீங்கள்  டழய  ரின்ஸ் யொர் த ொன்ற 
இருக்க த ொகிதறொம் "அடனத்து ேயொைொக வசனத்டே 
ஏற்றுக்பகொண்டு,  ற்றும் கொரியங்கள் இப் டியிருக்கிறேொ 
என் டே கண்டு ிடிக்க ேினந்தேொறும் தவேவொக்கியங்கடள 
தேடியது. எனதவ இன்னும்  ை நம் ப் டுகிறது 
"(அப்த ொஸ்ேைர் 17: 11-12)? 

 

ட  ிள் என்ன பசொல்கிறது கவனியுங்கள்: 

 

... சொந்ேம் உங்கள் ஆத்து ொக்கடள இைட்சிக்க முடியும் 
என் து உட்ப ொருத்ேப் ட்ை வொர்த்டே, ப றும். . அவர் 
ேன்டன கடை ிடித்ேொல் க்கொன, 

பசல்கிறது 24; ஆனொல், ேிருவசனத்டேக் தகட்கிறவர்களொய் 
 ொத்ேிை ல்ை இருக்கும் உங்கடள ஏ ொற்றி 23 ஒருவன் 
பசொல் ஒரு பசவிதயற்கக் இல்டை  க்கத  ேிருப் ி, 



அவர் ஒரு கண்ணொடியில் ேனது இயற்டக முகத்டே 
கவனித்து ஒரு  னுஷன் விட்டு, உைனடியொக ேன் 
சொயல் இன்னபேன் டே 
 றந்துவிடுவொன். 25 அேற்கு அவன்: சுயொேீனப் ிை ொண ொகிய 
பூைணப் ிை ொணத்டே ஒரு பேரிகிறது யொர்  ற்றும் 
அடே பேொைர்ந்து,  ற்றும் ஒரு  றேி 
தகட்கிறவர்களுக்கு, ஆனொல் தவடையில் ஒரு 
தவடைடய, இந்ே ஒரு அவர் என்ன உள்ள 
ஆசீர்வேிக்கப் டும் . (யொக்தகொபு 1: 21-25) 

 

நீங்கள் நீதய ஏ ொற்றி,  ட்டுத  
பசவிதயற்கக் பசய்ய தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச் ஆேைவு அல்
ைது இருக்க தவண்டும் உணை தவேத்ேின் என்ன பசய்வொர்? 

 

நீங்கள் தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச் ஆேைவு விரும்பும் ஒரு 
சொட்சியொகவும் ( த்தேயு 24:14) இதயசு கட்ைடளயிட்ை 
( த்தேயு 28: 19-20), அதே த ொல் கற்று த ொல் உைக 
ைொஜ்யத்ேின் சுவிதசஷத்டேப்  ிைசங்கிப்த ொ ொ 
எனபேரியவில்டையொ? 

 

நீங்கள் உண்மையான கிரிஸ்துவர் கதவாலயத்தின் 
உண்மையில் பகுதியாக இருக்க தயாரா? 

 

 



கைவுைின் சர்ச் ததாைர்ந்து 

 

கதவனுமைய ததாைர்ந்து திருச்சமபயின் அதைரிக்கா 
அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ை: 1036 ை ிள்யூ கிைொண்ட் அபவன்யூ, 

குதைொவர் Beach, கைித ொர்னியொ, 93433 அப ரிக்க. 

 

நொம் (அண்ைொர்டிகொ ேவிை அடனத்து கண்ைங்களிலும்,) உைகம் 
முழுவதும்,  ற்றும் அடனத்து வசித்து கண்ைங்களில் 
ஆேைவொளர்கள் தவண்டும். 

 

கைவுள் இமணயத்தைம் தகவல் 
ததாைர்ந்து சர்ச் 

 

CCOG.ORG தேவனுடைய பேொைர்ந்து சர்ச் முக்கிய வடைத்ேளத்ேில். 

CCOG.ASIA  ை ஆசிய ப ொழிகளில் பகொண்டு, ஆசிய-கவனம் 
வடைத்ேளத்ேில். 

CCOG.IN சிை இந்ேிய ப ொழிகடள இந்ேியொ-கவனம் வடைத்ேளத்ேில். 

CCOG.EU  ை ஐதைொப் ிய ப ொழிகளில், ஐதைொப் ிய-கவனம் 
வடைத்ேளத்ேில். 



CCOG.NZ இடணயத்ேளம் நியூசிைொந்து இைக்கொக. 

CCOGCANADA.CA இடணயத்ேளம் கனைொ இைக்கொக. 

CDLIDD.ES இது முற்றிலும் ஸ் ொனிஷ் ப ொழி இடணயேளம் உள்ளது. 

PNIND.PH சிை ைொகொதைொக் பகொண்டு,  ிைிப்ட ன்ஸ், 

ஒருமுகப் டுத்ேப் ட்ை வடைத்ேளத்ேில். 

 

வொபனொைி  ற்றும் பயௌடுப  வடீிதயொ 
தசனல்கள் 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ட  ிள் பசய்ேிகள் ேீர்க்கேரிசனம் ஆன்டைன் 
தைடிதயொ. 

Bible News Prophecy தசனல். பயௌடுப  இல் பசர்ப ொதநட்தைஸ். 

CCOGAfrica தசனல். ஆ ிரிக்கொவில் இருந்து பயௌடுப  வடீிதயொ 
பசய்ேிகடள. 

CDLIDDsermones தசனல். ஸ் ொனிஷ், பயௌடுப  பசொற்ப ொழிவுகளில். 

ContinuingCOG தசனல். பயௌடுப  வடீிதயொ பசொற்ப ொழிவுகளில். 

 

தசய்திகள் ைற்றும் வரலாறு 
இமணயதைங்கள் 



 

CHURCHHISTORYBOOK.COM சர்ச் வைைொறு வடைத்ேளத்ேில். 

COGWRITER.COM பசய்ேிகள், வைைொறு,  ற்றும் ேீர்க்கேரிசனம் 
வடைத்ேளத்ேில். 

 

தைொ ன் கத்தேொைிக்கர்கள், கிழக்கு  ைபுவழி, சீர்ேிருத்ே, 

த ொர் ொன்ஸ், பயதகொவொவின் சொட்சிகள், கைவுள் கிரிஸ்துவர் 
சர்ச்,  ற்றும் அவர்கள் என்று நம்பும்  ற்றவர்கள், அல்ைது 
குடறந்ேது ஒரு  குேியொக, உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் 
தேவொையத்ேில் உள்ளன. 
 

கிறித்துவம் ஏதேொ கூறுவது என்று குழுக்கள்  ற்றும் 
ப தைொஷிப் ஆயிைக்கணக்கொன உள்ளன. 21 ஆம் 
நூற்றொண்டில்,  ிக விசுவொச ொன எந்ே குழுவுக்கும்? 

 

ட  ிள், சர்ச் சரித்ேிைம்  ற்றும் தேவொையத்ேில்  ழங்கள் 
 ற்றி சிை உண்ட கடள தசர்த்து ( த்தேயு 7: 16-20) இந்ே 
 ேிைளிக்க உேவும் சொன்றுகடள, துப்பு,  ற்றும் அறிகுறிகள் 
உள்ளன. இந்ே புத்ேகம் இது  ற்றி  யனுள்ளேொக 
ேகவல்கடள வைைொற்று உண்ட கடள பகொண்டு தவே 
இடணக்கிறது. 
 

விதசஷத்ேின் இைண்ைொம் மூன்றொம் அேிகொைங்கடளயும் ஏழு 
தேவொையங்கள் இதயசுகிறிஸ்துவின் இருந்து பசய்ேிகடள 
பகொண்டிருக்கின்றன.  ை இந்ே சர்ச்சுகள் (இதயசு 
கிறிஸ்துவின் வருடகயின்த ொது வடை அப்த ொஸ்ேைர் 2 



ப ந்பேபகொஸ்தே நொளன்று இருந்து) முழு தேவொையத்ேில் 
வயது முழுவதும் தேவொையத்ேில்  ிைேிநிேித்துவம் என்று 
நம்புகிதறன். 
 
 
 

 
 ண்டைய  ிைபைல் ியொ எச்சங்கள் 

 

21 ஆம் நூற்றொண்டில், இதயசுவின் வொர்த்டேகள்  டி  ிகவும் 
விசுவொச ொக கைவுளின் சர்ச் (பவளிப் டுத்துேல் 3:7-13) 

 ிைபைல் ியொ  குேிடய சிேறியேொகவும் இருக்கும். 

 

யொர் உண்ட யொன கிரிஸ்துவர் தேவொையத்ேின்  ிைபைல் ியொ 
 குேிடய  ிக விசுவொச ொன சிேறியேொகவும்  ிைேி ைிக்கிறது? 

 



நீங்கள்  டழய  ரின்ஸ் த ொை இருக்க ேயொைொக இருந்ேொல் 
(அப்த ொஸ்ேைர் 17: 10-12) நீங்கள் உண்ட டய ஒரு கைவுள் 
ஈர்க்கப் ட்ை கொேல்; அன்றியும், ட  ிள் நம் ினொல், நீங்கள் 
கண்டு ிடிக்க முடியொது. (:; பவளிப் டுத்துேல் 3 22-25: 7-13 தஜம்ஸ் 1) 

நீங்கள் ஒரு தவடைடய,  ற்றும் வசனம் ஒரு பசவிதயற் து 
இருக்க ேயொைொக இருந்ேொல், நீங்கள் ஒருதவடள  ிைபைல் ியொ 
விசுவொச ொன ஒரு  ொக்கியம் அங்க ொக முடியொது. 


