பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி
வானத்திலேயும் பூமியிலேயும் லதவர்கள் என்னப்படுகிறவர்கள் உண்டு; இப்படி அலேக லதவர்களும் அலேக
கர்த்தாக்களும் உண்டாயிருந்தாலும்,

பிதாவாகிய ஒலர லதவன் ேமக்குண்டு, அவராலே சகேமும் உண்டாயிருக்கிறது; அவருக்ககன்று ோமும்

உண்டாயிருக்கிலறாம். இலயசு கிறிஸ்து என்னும் ஒலர கர்த்தரும் ேமக்குண்டு; அவர் மூேமாய்ச் சகேமும்
உண்டாயிருக்கிறது, அவர் மூேமாய் ோமும் உண்டாயிருக்கிலறாம்.

ஆகிலும், இந்த அறிவு எல்ோரிடத்திலும் இல்லே ( 1ககாரிந்தியர் 8:5-7 )
Act 1:8 பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்லபாது ேீங்கள் கபேனலடந்து, எருசலேமிலும், யூலதயா
முழுவதிலும், சமாரியாவிலும், பூமியின் கலடசிப்பரியந்தமும், எனக்குச் சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்றார்.

ஒரே பைைிள், ஏன் மார்க்க ரைதங்கள்?

இவ்வுேகில், கடவுலள ேம்புகிறவர்களுள்அலேக பிரிவிலனகள் இருக்கிறது.
இதில் யூதர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள்

லபபிலள கடவுளின் கவளிப்பாடாக ஏற்றுக் ககாண்டுள்ளனர்.

லபபிள் மனிதர்களிடம் உள்ள புத்தகங்களில் பழலமயானது. பே கதளிவான சரித்திர உண்லமகலளயும்
தீர்க்க தரிசனங்கலளயும் ககாண்டுள்ளது. இவற்றில் கபரும்பாோனலவ ேிலறலவறியும் விட்டது.

இப்படிப்

பட்ட

லவத

புத்தகத்லத

ககாண்ட

கிறிஸ்தவர்களிலடலய

ஏன்

மார்க்க

லபதங்கள்?

பற்பே

பிரிவுகள்? இலதக் குறித்து பவுல் அப்லபாஸ்தேர், “உங்களில் உத்தமர்கள் இன்னாகரன்று கவளியாகும்படிக்கு
மார்க்கலபதங்களும் உங்களுக்குள்லள உண்டாயிருக்கலவண்டியலத.” என்று I ககாரி 11: 19 ல் கூறுகிறார்.
இப்படி பேவிதமான மார்க்க லபதங்கள் உண்டாகக் காரணம் என்ன?

ரேத ஆோய்ச்சி குபைவு
மூே லபபிள், பரிசுத்த ஆவியால் ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்டது. இந்த மூே லபபிலள, பிற கமாழிகளில்
கமாழி கபயர்க்கும் கபாது ஏற்பட்ட சிே தவறுகள்.

புதிய

ஏற்பாட்டில்

சுமார்

4000

லககயழுத்துப்

பிரதிகள்

இருப்பதாக

ஆராய்ச்சியாளர்கள்

கூறுகின்றனர்.

இந்தப் பிரதிகலள மூேப் பிரதிகளிேிருந்து ேகல் எடுக்கும் லபாது சிே பிலழகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. புதிய
ஏற்பாட்டில் இப்லபாது பூர்விக பிரதிகளாக இருப்பலவ:

a.

சிகேயாடிக்

(SINAITIC -1844 ல் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது)

b.

வாடிகன் எண்

1209 (VATICAN No.1209 – 1475 ல் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது)

c.

அகேக்சாண்டிரியன் பிரதி (ALEXANDRINE – 1968 ல் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது)

லமற்கூறிய பிரதிகளில் சிகேயாடிக் தான் மிகவும் பூர்விகமானது. முதல் இரண்டு பிரதிகளும் ோன்காம்
நூற்றாண்டிலும், அகேக்சாண்டிரியன் பிரதி

5ம் நூற்றாண்டிலும் எழுதப்பட்டலவகள். இந்த பிரதிகளுக்கும்,

இதற்குப் பின்பு எழுதப்பட்ட பிரதிகளுக்கும் சிே வித்தியாசங்கள் உள்ளன. இதனால் ேம்மிலடலய சிே
சத்திய லவறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன.
ஒரு சிேர் ஓரிரு வசனங்கலள மட்டுலம பிடித்துக் ககாண்டு, சிே ககாள்லக கலள வகுத்துக் ககாண்டு,
ஒரு சலபலய ஏற்படுத்திக் ககாள்கின்றனர். ஒரு விஷயத்லத குறித்து ஆராயும் லபாது, அது சம்பந்தமான
எல்ோ லவத வாக்கியங்கலளயும் ஆராய்ந்து பார்க்க லவண்டும். அப்படி கசய்யாமல், புரியாதலத விட்டு
விட்டு

அல்ேது

ககாள்லகலய

தவறான

வகுத்துக்

அர்த்தம்

எடுத்துக்

ககாள்கின்றனர்.

ககாண்டு

இதற்குக்

புரிந்த

காரணம்

சிே

வசனங்கலளக்

இப்பிரபஞ்சத்தின்

ககாண்டு,

லதவனான

ஒரு

சாத்தான்

அவர்களது மனக்கண்கலள குருடாக்கி இருப்பலதயாகும். ( 2 ககாரி 4:4 ).

லவதவாக்கியங்கலள ஆராயும் கபாழுது , ஒரு வசனம் மற்ற வசனங்களுக்கு முரண்பாடாக லதான்றினால்,
ோம்

அந்த

வசனங்களின்

உண்லமப்

கபாருலள,

அதாவது

அந்த

வசனங்கள்

எந்தப்

கபாருளில்

எழுதப்பட்டுள்ளலதா, அந்தப் கபாருலள ோம் புரிந்து ககாள்ளவில்லே என்பது புேனாகிறது.
ஏகனனில்

லவதவாக்கியங்கள்

எல்ோம்

லதவ

ஆவியினால்

அருளப்பட்டு,

ஒன்றுக்ககான்று

இலசவாக

இருக்கிறலதயல்ோமல் முரண்பாடாக இருக்காது. ஆலகயினால்தான், “லவத வாக்கியங்கலள ஆராய்ந்து
பாருங்கள்” என்று கசால்ேப் பட்டிருக்கிறது. (லயாவான்

5:39 )

கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் ஒரு பிரிவினர் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி முன்று லதவர்கள் என்றும், மூவரும்
சமம்,

சம

ேித்தியர்

என்றும்,

இன்னுகமாரு

பிரிவினர்

திரிஎகர்

அதாவது,

மூவரும்

ஒலர

ஆளாக

இருக்கிறார்கள் அல்ேது ஒலர ஆள் மூவராக இருக்கிறார்கள் என்றும் கூறுகிறார்கள். லதவலனப் பற்றி
லவதம் என்ன கூறுகிறகதன்பலத ஆராயோம்.

பிதாவாகிய லதவன்
வானத்திலேயும்,

பூமியிலேயும்

லதவர்கள்

எனப்படுகிரவர்கள்

கடவுள் ேமக்கு உண்டு. இவர் தம்மில் தாலம

அலேகர்

ஜீவன் உலடயவர்.

இருந்தாலும்,

பிதாவாகிய

ஒலர

இவர் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் அல்ே;

இவருக்குப் பிறப்பும், இறப்பும், ஆதியும், அந்தமும் கிலடயாது. ஆலகயால் இவலர அோதி லதவன் என்று
லவதம் கூறுகிறது. (லயாவான் 5:26; சங் 90:2 சங் 41:13 )
இவர் திரிலயக லதவனாக இல்ோமல், ஒருவராய், ஒன்றான கமய் லதவனாக இருக்கிறார். (உபா 32:39;

சங்

136:4; ஏசா 45:5,6; லயாவான் 17:3; 1 தீலமா 2:5).
இவர்

சாகாலமயுள்ளவர்;

மரிக்காத

தன்லமயுள்ளவர்;

காேங்களிலும் உயிலராடிருக்கிறவர். ( 1 தீலமா.6:16,

மரணம்

இவலர

கேருங்க

உபா 32:40, ஆதி 21:33, கவளி 10:7 )

முடியாது.

சதா
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