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அ?தியாய/ 8 

அறிd ம2S/ 
விIகிரகWகOI34பைடIக

4ப]டைவகN 

ெகாாிB< சைப பd7I3, நCெலாAIக/ ம2S/ தீ$மான?ைதI 
3றி?த ஒ&S அCல< அேனக ேகNவிகேளா, ஒ+ க[த/ 
எAதியி+Bத< (7:1). கிேரIக-ேராம பழIக?தி̂ +B<, fத ம2S/ 
கிறி;தவ நCெலாAIக?ைத பிாி?தி+Bத ஒ+ ெபாிய பிாிவிைனையI 
ெகாF?<, கிறி;<வி& சைப ேபாரா[I ெகாE[+Bத< எ&பதிC 
ஆLசாிய4பFவத2கிCைல. %&_ அBநிய ேதவ$களி& 
விMவாசிகளான இவ$கN, தி+மண/, ெமcப2S, ம2S/ 3F/ப 
ஜீவிய?தி& அவ$களி& தாIகWகN ம2S/ விைளdகOI3 
அவ$களி& சிBதைனகைள சாிபF?த ேவE[யி+Bத<. 
ப]சாதாப?தி23 அைழIக4ப]ட கிறி;<விC விMவாச/, வாUIைக 
%ைறI3 ஒ+ ெபாிதான மா2ற/. _றஜாதியாாி& நCெலாAIக/ 
இCலாதத&ைம அவ$கைள பாழாI3வதாக இ+Bத< ம2S/ 
ேதவ'I3 அவமானமாக இ+Bத<. இBத பைழய பழIகWகN, 
சைபயிC இ+Bதவ$கOI3 ஏ2SIெகாNள %[யாமC இ+Bத<. 

“3றி?த” எ&ப< ேகNவிகOI3 பதிலளிI3/ பd^& வழிகளாக 
இ+Bதி+BதாC, ெகாாிB< சைபயான<, விIகிரக ஆராதைனைய 
ம2S/ நCெலாAIக/ இCலாத த&ைமைய 3றி?< உதd/ப[ 
ேவE[I ெகாE[+4பா$கN. 8:1I34 பிற3, அF?< “3றி?த” 
எ&ற வா$?ைத 12:1C ேதா&Sகிற<. 11:2-34C உNளைவகN 
எ4ப[யாக சBத$4பjழ7I3 ெபா+B</ எ&ப< பா$Iக க[னமாக 
இ+Bதா7/ Zட, அதிகாரWகN 8 ^+B< 11வைர அ[4பைட 
அIகைர “விIகிரகWகOI34 பைடIக4 ப]டைவகைள” 
3றி?ததா3/ (8:1, 4, 10). 

பழWகால?திC, மதமான<, வாUவி& எCலா தர4பி7/ 
ஒ&SIெகா&S பிைணIக4ப][+Bத<. ஒ+ நபாி& ெதாழிC, 
3F/ப வாUIைக, ஓcd ேநர/, ச%தாய பWேக2_, ம2S/ 
அரசிய^C மத ZS இ+Bத<. ஒ+ விIகிரக ஆராதைன ெசcபவ& 
கிறி;தவ& ஆனாC, அவ'ைடய மதமா2ற/ அவ'ைடய அBத 
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நாளி& ஒxெவா+ ெநா[யி7/ தாIக/ உEடாIகிய<. 
உதாரணமாக, ஒ&றாக உEப<, இ&ைறய ஜனWகைள ேபாலேவ, 
பழWகால ச%தாய ம2S/ மத ஜீவிய?தி23 ஒ+ %Iகியமான பWகாக 
இ+Bத<. ெகாாிBதிய விMவாசிகOI3 அயலா$, நEப$கN ம2S/ 
3F/ப/, விIகிரகWகOI3 பைட?தைத சா4பிFவதிC இ+Bத 
வ7Iக]டாய/ வ7வாக ம2S/ நிரBதரமாக இ+Bத<. 

அBநிய ேதவ$கOI3 பைட?தைத உEண ேவEFமா 
இCைலயா எ&ற ேகNவியிC கிறி;தவ$கN சBதி?த ேபாரா]ட?ைத 
இ&ைறய நாளிC யா+ேம _ாிB<IெகாNள %[யா<. சமீப கால?திC 
தா& விIகிரக ஆராதைன ஜீவிய?ைத வி]F வBதி+Bத இBத 
சேகாதர$கN, அ'தின%/ அதிக4ப[ அCல< 3ைறBத ப]ச/ 
உNளா$Bததாக இ+Bத விIகிரக ஆராதைனயிC நிலவின jU 
நிைலகைள சBதிIக ேவE[ இ+Bத<. கீUI கEட நா&3 
jUநிைலகN, வாசக$கN, பd^& கால?திC ெகாாிB<வி& 
ச/பிரதாய ம2S/ மத jUநிைல எ&னவாக இ+Bத< எ&S 
க2பைன ெசc< பா$?<, பd^& வா$?ைதகைள ந&றாக 
_ாிB<IெகாNள உதdகிற<. 

வணிக ZFைகயிC மாமிச/ உEப<. %த^C, நா/ ஒ+ 
ைகவிைனஞ$, ஒ+ேவைள ெகாCலைன நா/ fகிIகலா/. அவ& 
தன< ெதாழிைல அவ& தக4பனிடமி+B< க2றி+Iகலா/ ம2S/ 
கால/ ெசCல ெகாரBதிய ெகாCல$ சWக/, ல?தீ& ெமாழி ேபM/ 
ேராம$கN அைழ?த வEண/ ஒ+ கC�ாிைய ேச$Bதி+Iகலா/. 
அவ& ம2S/ ம2ற ெகாCல$கN அxவ4ேபா<, சBைதையI 3றி?த 
அCல< kல4 ெபா+]கைளI 3றி?< ெசcதிைய பகி$B<ெகாNள, 
ம2S/ வியாபார?தி23 வசதியாக இ+I3/ ெகாNைககைள எCலா 
நிைலயி^+I3/ அரசாWக?ைத ப3%கZட/ ெசcய, ஒ+ உணd 
ஐIகிய?தி2காக ஒ&S Z[யி+Iகலா/. 

இBத சWக?தி& ZFைக ;தலமான<, உேலாக?தி& ேதவ+I3 
பிரதி�ைட ெசcய4பட ஆலய?தி& M2றாட^C இ+Bத ஒ+ உணd 
அைறயாக இ+Bத<. அவ& கிேரIக$கOI3 “Hephaestus” ஆக 
இ+Bதா&, ஆனாC ேராம$கOI3 “Vulcan” ஆக அறிய4ப]டா&. 
சWக Z]ட?தி23 %&_, ஒ+ ஆF அCல< ஒ+ ப&றி ேதவ+I3 
அ2பணிIக4ப]ட<. அத'ைடய ெகாA4_ பாக?ைத ப^�ட?திC 
Mட4ப]ட<, ம2S/ மி+க?தி& மாமிச/, Z]ட?தி& ஆகார?தி23 
ெகாFIக4ப]ட<. ZFைக, ேதவாி& தையைய ெச�சி 
சடW3கேளாF ZFைக ஆர/பமான<. ஒ+ேவைள ெகாCல$கN, 
கடdOI3 ெகா�சேம கவன?ைத ெகாF?தி+IகI ZF/, ஆனாC 
அ'தின வாUவி& விஷய?திC, ெதcyகமான உதவி இ+4ப< 
நCல< எ&S அவ& நிைன?தி+Iகலா/. சWக?தி& ஒ]F 
ெமா?தமான ச?த?தி^+B< தன< வியாபார?தி23 கிைட?த 
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ஆதாய?ைத 3றி?< அவ& அறிBதவனாக இ+Bதா&. சமீப காலமாக, 
அவ& கிறி;தவனாக மாறியி+Bதா&. சWக?தி& அWக?திC, 
அவ'ைடய _தியதாக கEF ெகாEட விMவாச?தி& தாக?ைத சாி 
ெசcl/ த+வாயிC அவ& இ+Bதா&. அவ& ேச$Bதி+Bத சWக/ 
“ஒ+ கடdேளாF இைணBதி+Bத<, அ[Iக[ ஒ+ ஆலய?திC 
ேச$Bத<, வணIகWகN ம2S/ ப^கைள ெச7?தின<, ம2S/ 
விIகிரக ஆலயWகளி̂ +B< மாமிச?ைத உEட<.”1 எ&ற 
காாிய?திC ேகNவிகN எA/பின<. அவ$கN ஒ+ 3ழ4ப நிைலயிC 
இ+Bதா$கN. அவைன சWக?தி^+B< ெவளிேய2Sவ<, ஒ+ 
க/�ரமான ச%தாய ம2S/ வணிக விைளdகைள உEடாI3/. 

அறிவா$B<, Hephaestus எ&ப< ஒ&S/ இCைல எ&S அBத 
ெகாCல& உண$B< ெகாEடா&; ஆனாC பல வ+டWகளி& 
கலாLசார சீரைம4_, அவ& அBநிய ேதவ$கOI3 ச/பBத4ப]ட 
பழIகWகைள நீIக, அவ'I3 க[னமாக இ+Bத<. பd7I3 
அவ'ைடய ேகNவி இxவாறாக இ+Bத<: நCல வியாபார/ எ&S 
எF?<I ெகாNO/ேபா<, பிதாவாகிய ேதவ& ம2S/ க$?தராகிய 
இேயM கிறி;<dI3 சமானமாக இ+BததிCைல எ&S அவ& _ாிB< 
ெகாEட ப[யினாC, அவ& விIகிரக?தி23 அBத விIகிரக?தி& 
ஆலய?திC பைட?த மாமிச?ைத ேபாஜன/ பEணலாமா? விIகிரக/ 
எ&ப< ஒ&S/ இCைல எ&S, ம2றவ$கN அறியாமC இ+Bதா7/ 
Zட, அவ& அறிBதி+Bதா&. அவ& த&'ைடய நEப$கேளாF 
ெதாட$ைப <E[?< விட ேவEFமா? 

ச%தாய ZFைகயிC மாமிச/ உEப<. இரEடாவ< jUநிைல, 
ஒ+ ;திாீ த&'ைடய நா2ப<களிC இ+B< எCலா ேநர?தி7/ 
பிNைளகN அவைள கவனிIகாத அளd வயதானவளாக இ+Iகலா/. 
ஒ+ சில ஆEFகளாக, அவN, ேவS சில ;திாீகேளாF, ெகாாிBதியிC 
உNள Demeter ம2S/ அவOைடய _ராண மகளான PersephoneI3 
பிரதி�ைட ெசcய4ப]ட ஆலய?திேல அ[Iக[ Z[யி+Iகலா/. 
இரEFேம விவசாய கடdளாக இ+B< அவ$கN ;திாீகளிட/ தைய 
உNளவ$கN எ&S ந/ப4ப]ட<. ZFைகயான< ஒ+ ச%தாய 
நிகULசியாக இ+Bத<. ;திாீகN Zடேவ, காி அF4பிC சைம?த 
உணைவ ெகாEF வB< அவ$கN ேதவைதI3 பைட?<, அவ$கN 
சBதி?தி+Bத y]F ெகாBதளி4பிC உதd/ப[ ம&றா[, அவ$கN 
y]ைட வி]F சிறி< ேநர/ Mக/ அ'பவி?தா$கN. 

இBத ;திாீl/ அxவEணேம, சமீப காலமாக?தா& 
கிறி;<ைவ அறிIைகயி]F ஞான;நான?தி& kலமாக அவைர 
தாி?<I ெகாEடவராc அவ+I3 கீU4ப[Bதி+Bதா$கN. 
ெகாCலைர ேபாலேவ இவ$கOைடய நEப$கேளாடான ZFதC 
இ+BததிCைல, ஆனாC அவ+I3/ அேத ேகNவி இ+Bத< எ&பதிC 
சBேதகேமயிCைல. அவN விIகிரக ஆலய?தி23 ெச&S, 



258 

அவOைடய கிறி;தவ அறிIைகைய சமரச/ ெசcயாமC 
விIகிரக?தி23 பைட?தைத பகி$B< ெகாNளலாமா? இ4ெபாA< 
அவN கிறி;தவளாக இ+Bதப[யாC, விIகிரக/ எ&ப< 
ஒ&SமிCைல எ&S அவOI3 ெதாிBதி+Bத<. அவOைடய 
சிேநகிதிகேளாF இ&'/ அவN சBதிIக வி+/பவிCைல எ&S 
எ4ப[யாக எF?< ெசாC7வாN எ&பதிC அவOI3 3ழ4பமாக 
இ+Bத<. கிறி;<ைவ அறிIைக ெசcவ<, நீEடகால த&'ைடய 
சிேநகிதிகளிடமி+B< பிாிய ேவEFமா எ&S அவN பd^ட/ ேக]க 
வி+/பியி+Iகலா/. 

3F/ப?ேதாF மாமிச/ உEப<. k&றாவ< jUநிைலயிC, 
y][ேல மாமிச/ உEண வி+/_/ ஒ+ 3F/ப?ைத 
எF?<IெகாNளலா/. அBத நா]களிC, ெகாாிB<விC அ'தின 
உணdIகாக மாமிச/ எ&ப< அாிதான ஒ&றாக இ+Bத<, ஆனாC, 
விேசஷி?த நா]களிC, 3F/ப/ மாமிச சBைதI3 ெச&S (µάκελλον, 
makellon; 10:25) ஒ+ சிலைத வாWகியி+Iகலா/. சBைதகOI3 
மாமிச/, அதிக4ப[ அBநிய ேதவ$களி& ஆலய?தி̂ +B< 
வழWக4ப][+Bத<. ஒ+ ேதவாி& உதவி நா[ வ+/ ஒ+ 
_றஜாதியா&, ேதவாலய?தி23, ேதவ+I3 ெகாFIக ஒ+ 
காணிIைகயாக, ஒ+ ஆF, ப&றி அCல< ஒ+ பMைவ Zட ெகாEF 
வBதி+Iகலா/. மி+க?ைத ெகா&S, ெகாA4ைப ப^�ட?திC M]F, 
மீதியானைத வியாபாாிகOI3 வி2S அவ$கN அைத சBைதI3 
ெகாEF ெச&றி+Iகலா/. பd7I3 ெகாாிBதிய$ ேக]ட ேகNவி 
இ<ேவ: %&பதாக ஒ+ விIகிர?தி23 பைடIக4ப]டைத ஒ+ 
கிறி;தவ& 3F/ப பBதியிC உEணலாமா? 

ஒ+ நEபனி& y][ேல மாமிச/ உEப<. நா&காவ< 
jUநிைல k&றாவைத ேபாலேவ இ+Iகிற<, ஆனாC இ< 
ேவெறா+ ேகNவிைய எA4_கிற<. இBத jUநிைலயிC ஒ+வ$ 
y][C உEபைத 3றி?ததாக இ+Iகிற<. கிறி;தவ$கN 
அCலாதவ$கN, ஒ+ேவைள 3F/ப அWக?தின$, அவ$கேளாF Zட 
வி+B<I3 அைழ?தாC எ4ப[? ஒ+ ேவைள, வி+BதிC 
பாிமாற4ப]ட மாமிச/, அBநிய ேதவ$கOI3 பைடIக4ப]டதாக 
இ+I3ேமா எ&ற சBேதக?ேதாF கிறி;தவ$கN அவ$கேளாF Zட 
உEண அBத வரேவ2ைப ஏ2SIெகாNளலாமா? கிறி;தவ$களி& 
தாIகWகN ம2S/ அவ$கOைடய ேதவ& மீதான ந/பக?த&ைம, 
இ4ெபாA< பிரLசைனயாக இ+Bத<. 

M+IகவிளIக/. ஒ+ விIகிர?தி23 பைடIக4ப]ட மாமிச?ைத 
உE�வைத 3றி?த ேகNவி 3றியாக, விIகிரக ஆலய?திC மாமிச/ 
உE�வ< �Eணிய ெமC^ய ம2S/ ெம&ைமயான �]ப?ைத 
ெகாE[+Bத<. “ஆ/” அCல< “இCைல,”  ெவS/ “சாி”  அCல< 
“தவS” எ&ற பதிCகைள, பdC அ?தைகய சBத$4பWகளிC 
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ெகாFIகவிCைல; ஆனா7/ _திய விMவாசிகOI3 ெதளிவான 
வழி%ைறகN ேதைவ4ப]ட<. ஏவ4ப]ட அ4ேபா;தலனாக ேதவ& 
எBத ஒ+ 3றி4பி]ட க]டைளையl/ ெகாFIகாத ப3திகளிC, அவ$ 
ஜாIகிரைதயான காரணWகைள சா$B<, அவ$கைள வழிநட?தினா$. 
நிLசயமாகேவ, விIகிரகWகைள வி]FவிF/ப[, அதாவ< விIகிரக 
ஆலயWகளி^+B< விலகி இ+I3/ப[ அவ$ எCலா 
கிறி;தவ$கைளl/ கE[?தா$, அவ$கைள M2றி7/ இ+I3/ 
ஜனWகN Zட, அவ$கO/ Zட அBநிய சடW3களிC பW3 
ெகாNகிறா$கN எ&ற எEணேம வர விடIZடா<. 

சBைதயிC வாW3வைத 3றி?<, ஒ+ மாமிச?ைத 3றி?த 
வரலாைற ேக]காமC இ+4ப< ஒ+ _?திசா^?தனமான 
அ�3%ைறயாக இ+Bத<. ெகாFIக4பFகிற மாமிச/, 
விIகிரகWகOI3 பைட?த< எ&S யாராவ< ெசா&னாC, 
அ4ெபாA< அBத கிறி;தவ&, விIகிரக?தி23 எதிராக ஒ+ 
தவறிCலாத நிைலைய எF?< ெகாEF அைத _சிIக த&'ைடய 
உாிைமைய ஒ?திைவIக ேவEF/. 

அறிd vs. அ&_ (8:1-3) 
1விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]டைவகைளI 3றி?த விஷய?திC, 
ந/ெமCலா+I3/ அறிd உEெட&S நமI3? ெதாிlேம. அறிd 
இSமா4ைப உEடாI3/, அ&ேபா பIதி வி+?திைய உEடாI3/. 
2ஒ+வ& தா& ஏேத'/ ஒ&ைற அறிBதவென&S எEணிI 
ெகாNவானானாC, ஒ&ைறl/ அறிய ேவE[ய பிரகாரமாக அவ& 
இ&'/ அறியவிCைல. 3ேதவனிC அ&_Z+கிறவெனவேனா, 
அவ& ேதவனாC அறிய4ப][+Iகிறா&. 

வசன/ 1. விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]ட ைவகைளI3றி?த 
விஷய?திC ேபசின பி&_, அ4ேபா;தல$, விIகிரகWகOI3 
பைடIக4ப]டைவகைளI 3றி?< ெம&ைமயான க[B< 
ெகாNOத^னாேல த/%ைடய க+?<Iகைள ெதாடWகினா$. இ< 
அவ$கN ேக]ட ேகNவியினாேல அCல, அதினிமி?த/ 
அவ$கOI3N இ+Bத மேனாாீதிIகாகேவ இ+Bத<. விவாத/ 
அறிdI3 கவன?ைத ெச7?தின<. விIகிரக ஆலய?திC 
விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]ட மாமிச?ைத உEடவ$கN, 
அவ$கOைடய அறிd அவ$கN நட?ைதைய நியாய4பF?தின< 
எ&S ந/பினா$கN. ஆலய M2றாட^C உணd அைறகN இ+Bத<.2 
அBத வி+B<களிC பW3ெகாEட கிறி;தவ$கN, இBத இடWகளிC 
உE�வ<, விIகிரக ஆராதைன ெசcவத23 %2றி7/ 
ேவSப][+Bத< எ&S பா$?தா$கN. விIகிரகWகN அ$?தம2ற< 
எ&S அவ$கN ெதாிBதி+Bதப[யாC, இBத இCலாத ேதவ$கOI3 
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பைடIக4ப]ட மாமிச?ைத உEபதிC எBத ஒ+ தீW3/ இCைல 
எ&ேற அவ$கN பா$?தா$கN. 

பdC இைத ஒ4_IெகாNளவிCைல. ந/ெமCலா+I3/ அறிd 
உEெட&S நமI3? ெதாிlேம எ&S அவ$ எAதின$. அவ$ இW3 
M][Iகா][ன அறிவான< இத23 %&ேப 1:21 ம2S/ 2:1-13C 
அவ$ ெசாC^யி+Bத உலக பிரகாரமான ஞானமாக இ+Bத<. 
“ஞான/” ம2S/ “அறிd”  எ&S ெகாாிBதிய$ தWகைள ெசாC^I 
ெகாEட<, அவ$கைள “இSமா4பைடl/ப[”  (காEக 4:18, 19) 
ெசcதி+Bத< எ&S பdC ெசா&னா$. விைனL ெசாC^& ஏA 
நிகUவி7/ φυσιόω (phusioō, “இSமா4ைப உEFபE�வ<”; 
வா;தவமாக, “ெபாW3வ<” ) _திய ஏ2பா][& 1 ெகாாிBதியாிC 
ஆS %ைற ேதா&Sகிற<. பdC க[B<ெகாEட அறிவான<, ஒ+ 
சில$ ெதாட$B< விIகிரக பழIகWகைள ைகIெகாEF அைத 
நியாய4பF?தினத2காக இ+Bத<.3 

அறிd இSமா4ைப உEடாI3/, அ&ேபா பIதிவி+?திைய 
உEடாI3/, எ&ற அ4ேபா;தலாி& கவனி4_, ெகாாிBதிய$ 
அ&ைப _றIகணி?<, அறிைவ வள$Iகேவ தWகைள 
அ2பணி?தி+Bதா$கN எ&S M][Iகா]Fகிற<. அ&_ ம2S/ 
அறிd ம2S/ இxவிரE[23/ உNள உறdகN, இைவகN 
அ4ேபா;தலாி& வழி%ைற ZSத^& அ[4பைட அ/சமாக 
இ+Bத<. ஆகி7/, ச$Lைச %Aவதி7/, இேயMைவ கிறி;< எ&S 
அறிIைக ெசcதவ$கN, எBத வைகயிலான விIகிரக ஆராதைனl/ 
சகிIகதகாத<. David E. Garland ெசாCவ< ேபால, “விIகிரக 
ஆலயWகளிC ஆராதைன, விIகிரக பE[ைககளிC பWேக2_, 
அCல< விIகிரக ச/பBதமான வி+BதிC உEப<”4 எ&ப< 
கிறி;தவ$கN இனி ெசcயIZடா< எ&S பdC %Aவ<மாக 
எதி$4பா$?தா$ எ&ப< உEைமேய. 

விIகிரக ஆராதைனேயாF சமரச/ ெசcதவ$கைள பdC 
உSதியாக கE[?தா$. கிறி;தவ$கN அறிவிC பலனைடBதவ$ 
களாக இ+4பதாக க+தி, அவ$கN விIகிரகWகOI3 
பைட?தைவகைள உEF பாவ?தி23 தைட கா4ப+தி ெப2ற 
அவ$கைள பdC _கழவிCைல. பdC ெபல%Nள கிறி;தவ$கN 
ம2S/ ெபலyனமான கிறி;தவ$கN இைடயிC ம?திய ச?த?தி23 
விடவிCைல. எCேலா+/ விIகிரக ஆராதைனைய விடேவEF/ 
எ&S அவ$ க[B< ெகாE[+Bதா$. 

8:7-13C அ4ேபா;தல$ ெபலyன கிறி;தவ$கN எ&S 
ெசாC7த^C, அவ$ அவ$கN விIகிரகராதைனயி& ஆலய?திC 
விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]டைத உE�/ சக கிறி;தவைன 
பா$IைகயிC அவ$கOைடய விMவாச/ ஆப?தாகி விF/ 
விMவாசிகளாக, பா$?தா$. அ?தைகய பாவ/ சா?தியமானதாக 
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இ+Bத< எ&பேத பd^& பாரமாக இ+Bத< (காEக 8:11). இBத 
jழ^C அவ$ யாைரl/ “பல4ப]டவ$”  எ&S அைழIகவிCைல, 
ம2S/ அவ$ விIகிரக ஆலய?திC _சி?தவ$கOI3 எBத ஒ+ 
அ'மதிl/ ெகாFIகவிCைல. 

பd^& ச$Lைச அவிAைகயிC, அவ+ைடய அIகைர 
ெகாNOத^& 3றி4பி]ட பார/ இ&'/ அதிக/ ெதளிவான<. 
விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]டைவகைள உEண அவர< 
ஆ]ேசபைன, ஒ+%ைற விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]ட 
மாமிச?திC, _சிIகிறவ$கN மீ< அM?தாவியி& வCலைம இ+Bத< 
எ&S ெசாC7வதிCைல (10:19, 20). தனி4ப]ட 3F/ப?திC 
அ?தைகய ஆகார?ைத உE�வ<, உதாரணமாக, அ< எWகி+B< 
வBத< எ&S யா+/ கவனிIகாமC இ+I3மளd/ 
அWகீகாிIக4ப]டதாக இ+Bத< (10:27). மாமிச/ உE�வேதா 
அCல<, “விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]ட” மாமிச?ைத உE�வ< 
பd^& பாரமாக இ+IகவிCைல; ஆனாC ெகாாிBதிய$ அ?தைகய 
ஆகார?ைத ஒ+ கடdOI3 பிரதி�ைட ெசcய4ப]ட ஆலய?திC 
_சி?தத2காக ெகாாிBதியைர க[B< ெகாE[+Bதா$ (8:10). ஒ+ 
விIகிர?தி23 அ$4பணிIக4ப]ட ஆகார/ விIகிரக ஆலய?திC 
_சிI3/ேபா<, விMவாசி எxவளd அறிdNளவ& எ&S 
Zறினா7/, அBத ெசயலான< இயCபாகேவ விIகிரகாராதைனயாக 
இ+Bத<. 

ஒ+ கிறி;தவ& அBநிய ேதவ$கைள _றIகணி?<, அல]சியமாக 
தா& உE�/ உணd “விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]டைவகN” 
(εἰδωλόθυτον, eidōlothuton) எ&S %?திைர 3?தலா/. இ+4பி'/, 
ேதவ$கைள பிரதி�ைடெசcத ஒ+ ஆலய?திC, ஒ+ கிறி;தவ& 
இ+4ப<, அவ& பாிM?த ஆகார?ைத உEF ெகாE[+4ப< 
ம2S/ விIகிரக ஆராதைனயிC பW3ெகாNOவைத 
அறிIைகயிFகிறதாக இ+Iகிற<. இBத ெசயC ஒ+ விIகிரக 
ஆராதைன ெசcபவ$களி& ெசயC ேபாலேவ இ+Bத<, ம2S/ 
அறிவி& அ[4பைடயிC ேவSபா]ைட ெசcய %[யா< (காEக 
8:11). பdைல ெபாS?தவைர, பIதிவி+?திைய த+/ அ&பான<, 
எBத ஒ+ jUநிைலயி7/, ஒ+ கிறி;தவ& விIகிரக ஆலயWகளிC 
விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]ட மாமிச?ைத _சிIக அ'மதிIகா< 
(8:10). 

வசன/ 2. விIகிரக ஆலயWகOI3 அxவ4ேபா< 
ெச&SெகாE[+Bத ெகாாிBதியைர தி+?</ வைகயிC, 
உEைமயாகேவ அறிdNளவ$கN தWகN அறிவி& எCைலைய 
உண+பவ$கேள எ&S பdC அறிIைக ெசcதா$. ஏ2கனேவ, அவ$ 
பிாிவிைனI3 kல/ ெப+ைமlNள ஞானேம எ&S அவ$ 
வைரlS?தியி+Bதா$ (அதிகாரWகN 2; 3). விIகிரக ஆராதைனேயாF 
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சமரச/ ெசc<ெகாE[+Bதவ$கN தாWகN ெசா&ன அறிவான<, 
இத23 %&பதாக உைரயா2றியி+Bத ஞான?தி23 சாிசமானமாக 
இ+Bத<. %&பதாக, அ4ேபா;தல&, “ம'ஷஞான/ ேபாதிIகிற 
வா$?ைதகளாேல”  ேபசவிCைல எ&S ெசாC^யி+Bதா$ (2:13; 
காEக 1:26-31). தWகN அறிவி& ேபாிC உய$Bத மதி4_ இ+Bத 
ெகாாிBதிய+I3, அ4ேபா;தல& பdC, ஒ+வ& தா& ஏேத'/ 
ஒ&ைற அறிBதவென&S எEணிIெகாNவானானாC, ஒ&ைறl/ 
அறிய ேவE[ய பிரகாரமாக அவ& இ&'/ அறியவிCைல எ&S 
ெசா&னா$. பd^& அ4ேபா;தல அறிவான<, அவ$களி& அறிைவ 
விட ேவSப]ட< எ&S அவ$கN ஒ4_IெகாNள ேவE[ இ+Bத<. 

ம2றவ$கைள மதிIகாமC, அவ$கN அறிdNளவ$கN எ&ற 
காரண?ைத கா]Fபவ$கN அகBைத உNளவ$கN ம2S/ 
ஆவிI3ாிய அறியாைமlNளவ$களாக இ+Iகிறா$கN. “அறிய 
ேவE[ய பிரகாரமாக [அவ&] இ&'/ [அறிய] விCைல” எ&ப<, 
ம'ஷ அறிவான<, இய2ைகயாகேவ நிLசயமிCலாததாc இ+Iகிற< 
எ&S கEF ெகாNகிற<. நிைறவான அறிd ேதவனி& அதிகாரமாக 
இ+Iகிற<. நா/ அறிB<ெகாNO/ ஒ+ உEைமயான< ேதவனாC 
ேபச4ப]ட< ம]Fேம. ப?ெதா&பதா/ b2றாE[& பிாி][� 
எA?தாள$, William Cowper, “அறிd எ&ப< தா& அதிக/ க2SI 
ெகாEFNேள& எ&பதி& ெப+ைமயாக இ+Iகிற<; ஞான/ 
எ&ப< தனI3 ஒ&S/ ெதாியா< எ&'/ ஒ+ தாUைமயாக 
இ+Iகிற<.”5 எ&S ெசா&னா$. மேனாத?<வ?ைத ேபாலேவ, 
அறிவான< ஒ+ சிகிLைச ெபறIZ[ய ஒ+ வியாதியாக இ+Iகிற<.6 

வசன/ 3. ேதவனிC அ&_Z+/, ஒ+ விMவாசி, ேதவனாC 
அறிய4ப]டவனாக இ+Iகிறா&, ஆனாC அறிைவ 3றி?த 
ெப+ைமயி& நிைல4பாF உNளவ& அCல. NASBயி^+B< 
எF?<I ெகாNள4ப]ட வாசக/ சாியாக இ+BதாC, ஒ+ கீU4ப[l/ 
விMவாசி, ேதவ& த&ைன அறிB<I ெகாNள ேவEF/ எ&பத2காக 
தா& ேதவைன அறிB<I ெகாNள அதிக/ அ&_Zரமா]டா&. 
கிறி;தவனிC அ&பி& பழIகமான< அவ& ேபாிC ேதவ'ைடய 
அ&பி23 சா&றாக இ+Iகிற<. ஆவியிC நட?த4ப]ட 
அ4ேபா;தல& _ாிB< ெகாEடப[, மனித வாUIைகயி& 
இலIகான<, ஒ+ மனித'I3 கன?ைதl/ ம2S/ இலாப?ைதl/ 
ெப2S? த+/ அறிவCல. 

ேமேல கEட வியாIகியான?தி23 ஒ+ மாSப]ட 
வியாIகியான/, “ேதவ&” (τὸν θεόν, ton theon) ம2S/ “ேதவனாC” 
(ὑπ’ αὐτοῦ, hup’ autou) எ&ற வா$?ைதகN ெகாாிBதியாி& %த^C 
இ+Bத பிரதிகளி^+B< மதிIக4ப][+Bத ம2S/ இரEடா/ 
b2றாE[& அெலIசாEடாிய அறிஞ$ Clement ெகாF?த இBத 
வசன?தி& வாசக?தி̂ +B< எFIக4ப]FNள<. இBத 
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வா$?ைதகளி& விF பFதC, பd^& காரண4பF?</ வாிகOI3 
அதிக உSதியானதாக இ+Iகிற<. வா$?ைதகைள வி]F வி]F, 
ம?திய வா$?ைதயாக ἔγνωσται (egnōstai) எF?<I ெகாNO/ ேபா<: 
“ஒ+வ& அ&_ Z$BதாC, இவ& உEைமயாகேவ ெதாிBதி+I3/” 
எ&ற ெமாழியாIக?ைத ெகாFIகிற<. ெசயல2ற வா$?ைதயிC 
_ாிB<ெகாEடாC, “ஒ+வ& அ&_ Z$BதாC, இவ& 
உEைமயாகேவ அறிய4 பFகிறா&”  எ&S ெசாC7கிற<. இBத 
வாசக/ %ைறயிFவதாக இ+Iகிற<; ஆகி7/, ைகெயA?<4 
பிரதிகN சா]சியWகN நீEF வாசிIக உதdகிற<. ெகாFIக4ப]ட 
வாசக?ைத அWகீகாி4ப< ஆப?தானதாக இ+I3/ ஏெனனிC அ< 
ஒ+ bதனமான சிBதைனையI ெகாFIகிற<. 

ேதவ& எதிராக விIகிரகWகN (8:4-6) 
4விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]டைவகைள4 _சிIகிற 
விஷய?ைத4ப2றி, உலக?திேல விIகிரகமான< ஒ&SமிCைல 
ெய&S/ ஒ+வேரய&றி ேவெறா+ ேதவ& இCைலெய&S/ 
அறிBதி+Iகிேறா/. 5வான?திேலl/ �மியிேலl/ ேதவ$கN 
எ&ன4பFகிறவ$கN உEF; இ4ப[ அேநக ேதவ$கO/ அேநக 
க$?தாIகO/ உEடாயி+Bதா7/, 6பிதாவாகிய ஒேர ேதவ& 
நமI3EF, அவராேல சகல%/ உEடாயி+Iகிற<; அவ+I ெக&S 
நா%/ உEடாயி+Iகிேறா/. இேயMகிறி;< எ&'/ ஒேர க$?த+/ 
நமI3EF; அவ$ kலமாcL சகல%/ உEடாயி+Iகிற<, அவ$ 
kலமாc நா%/ உEடாயி+Iகிேறா/. 

வசன/ 4. ெகாாிBதிய$கைள அறிd ம2S/ அ&பி& 
ஒ&ேறாெடா&S இ+I3/ உறைவ க+</ப[யான சவாைல 
விFவி?<, பdC ச$LைசI3 ஒ+ அ;திபார?ைத ேபா]டா$. பிற3 
அவ$ ச$LைசI3ாிய விஷய?தி23 தி+/பினா$: விIகிரக ஆலய?திC 
விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]டைவகைள _சி4ப<. அவ$ அBத 
உணேவ விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]டைவகN (eidōlothuton) 
எ&S 3றி4பி]டா$, ஆனாC ஒ+ _றஜாதி பIத& அைத, 
“ெதcவ?தி23 ெகாF?த ப^ [ἱερόθυτον, hierothuton]”7 எ&S 
ெசாC^யி+4பா$கN. பd^& காரண/ ெசாC7தைல _ாிB< 
ெகாEட ஒ+ _றஜாதியா& எாிLச72றி+4பா&, அCல< அ< 
ெதcyகமான< எ&பைத நிராகாி?ததினாேல ஒ+ ேவைள 
ேகாபWெகாE[+4பா&. _றஜாதியா$ ஆலய?திC ஒ+ மி+க?ைத 
வைத4ப<, அதி'ைடய மாமிச?ைத பாிM?த4பF?<வதிCைல எ&S 
அ4ேபா;தல& ெதாிBதி+Bதா&. ஒ+ நCல fத& அCல< ஒ+ 
கிறி;தவ& விIகிரக?ைத, ஆலயWகளிC “விIகிரகWகOI3 
பைடIக4ப]டைவ,” ம2S/ விIகிரக ஆராதைன 3றி?< ம]Fேம 
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அவமதி4ேபாF ேபMவா$கN. 
நிLசயமாகேவ, பdC ெகாாிBதிய$ பைறசா2றிI ெகாE[+Bத 

அறிைவ பகி$Bதி+Bதா$. ஒ+ அBநிய ேதவ+I3 ஒ+ மி+க/ ப^ 
ெச7?த4ப]டாC, அ< ஒ&SI3ேம பைடIக4படவிCைல. அBத 
ேதவ& _றஜாதியாாி& க2பைனயி& க2பைனIகைதயாக, 
விIகிரகWகளி& பIதாி& ஆவிI3ாிய அறிவி& ைமயாக இ+Bத<. 
அ?தைகய ேதவ$கN இBத உலக?திC இCலேவ இCைல எ&S பdC 
வ^lS?தினா$. விIகிரகWகைள ேசவி?தவ$கN நFவிC சா?தானி& 
வCலைமகN ம2S/ வான மEடல?தி& ெபாCலாத ஆவிகN கிாிைய 
ெசcத< எ&S அவ$ அறிB<ெகாEடா$ (10:20; காEக ெகாேலா. 
1:16). ஆகி7/, “இBத உலக?திC”  தனி4ப]ட %ைறயிC 
இ+BததிCைல; இைவகN வIகிரமான மனதி& சி+�[4பாக 
இ+Bத<. 

_றஜாதி ேதவ$கN இ+BததிCைல; ஒ+ ேதவ& ம]Fேம 
எ&ெற&ைறI3/ இ+Bதா$. fதாி& kல/ ேஷமமாக இ+Bத<: 
“இ;ரேவேல, ேகN: ந/%ைடய ேதவனாகிய க$?த$ ஒ+வேர 
க$?த$!” (உபா. 6:4). சWகீதIகார& அைத ேவSபF?தி ெசா&ன<, 
“ந/%ைடய ேதவ& பரேலாக?திC இ+Iகிறா$; தமI3L சி?தமான 
யாைவl/ ெசcகிறா$. அவ$கOைடய விIகிரகWகN ெவNளிl/ 
ெபா&'/, ம'ஷ+ைடய ைகேவைலlமாயி+Iகிற<” (சW. 115:3, 
4). Josephus இxவாறாக எAதினா$, 

எxவளd அதிக விைலேயறினதாக இBதா7/, அவ+I3 ஒ+ 
ெசா�ப?ைத ெசcய அவ$கN த3திய2றவ$கN; அவ$ 3றி?< 
எEண?ைத விவாிIக எCலா கைலl/ கைலய2றதாக இ+Iகிற<. 
அவைர ேபால ஒ&ைற நா/ பா$Iகd/ ேயாசிIகd/ %[யா<, 
அCல< அவைர4 ேபால ஒ&ைற உ+வாIக, பIதிlNளதாக 
இ+Iகா<.8 

வசன/ 5. ேதவ$கN எ&ன4பFகிறவ$கN ஏமா2ற4ப]ட 
ஜனWகளாC கEFபி[Iக4ப]டதாக இ+Iகிற<. _றஜாதியா$ 
தWகளி& அறிவி&ைமயாC ஒ+ சில ேதவ$கைள வான?தி7/ ம2S/ 
ஒ+ சிலைர �மியி7/ ைவ?தா$கN. ஒxெவா+ kைல 
%FI3களி7/ அைவகN ப<Iக4ப]ட<. 3SI3 ெத+IகளிC 
Hermes Iகாக சி&ன ச&னதிகN ைவIக4ப][+Bத<. ஒxெவா+ 
ேதா4_IகN, ஒxெவா+ நீ+2S, ம2S/ ஒxெவா+ y][& 
அF4பாWகைரI3NO/ அத'ைடய மWைககN, ச]ேட$;, 
ஆவிகN, ம2S/ ேபcகN இ+Bத<. கிேரIக _ராணWகN ஒ^/பிI; 
ேதவ$கைள மைல உLசியிC அCல< வானWகளிC ைவ?த<. 
3ைறBத< ஒ+ சில ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN இBத ெதcyக கிேரIக 
க+?<4பாW3களிC பழIக4ப][+Bதா$கN. கிேரIக-ேராம 
கலாLசார?தி& அேநக ேதவ$கைளl/ அேநக க$?தாIகைளl/ 
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ேசவி?த அவ$கN �$வகால?தி^+B< தி+/_வ< எ&ப< 
க[னமானதாக இ+Bத<. 

வசன/ 6. விIகிரக ஆலயWகளிC விIகிரகWகOI3 
பைடIக4ப]டைவகைள _சி4ப< 3றி?< எBத ஒ+ %[dI3 இBத 
கிறி;தவ$கN வBதி+Bதா7/, அவராC ேதவனி& ஒ&S? 
த&ைமயி& அவசிய?தி&, விIகிரகWகN ஒ&SமிCைல எ&ற 
அவசிய?தி&, ம2S/ விIகிரக ஆராதைனIகார$கN தாWகN 
சி+�[?த ேதவ$களிC உ2சாக?தி& ெவளிLச?திC தWகளி& 
நட?ைதகைள மதி4பிட ேவE[ இ+Bத<. விIகிரகWகைள 
ேசவி?தவ$கN ேவSப]F, கிறி;தவ$கN பிதாவாகிய ஒேர ேதவ& 
உEF எ&S அறிBதி+Bதா$கN. இேயM கிறி;<வி& பிதாவாகிய 
ேதவேன, சகல?ைதl/ பைட?தவ$ எ&ற பd^& ேபாதைன 
பழWகால?தி& ெதcyக?ைத 3றி?த சBேதக?தி23 ஒ+ சவாலாக 
இ+Bத<. ேதவனி& ஒ&S?த&ைம எ&ப< fத மத ம2S/ 
கிறி;தவ மத?தி23 ஒ+ அ[4பைடயாக இ+B<, அைத தி+/ப 
ZSவதாக இ+Bத< (காEக 8:4). அவராேல சகல%/ 
உEடாயி+Iகிற<; அவ+Iெக&S நா%/ உEடாயி+Iகிேறா/. 
இேயMகிறி;< எ&'/ ஒேர க$?த+/ நமI3EF; அவராேல 
சகல%/ உEடாயி+Iகிற< அவ$ kலமாc நா%/ 
உEடாயி+Iகிேறா/. 

ேவதாகம அறிவி&ப[ ேதவேன சி+�[க$ எ&ப< மிக 
%Iகியமானதாக இ+Iகிற<, ஆனாC த$Iக சா;திர/, ேதவ& 
ஒ+வராக இ+Iகிறப[யாC அவைர சி+�[கராக ஒ4_I 
ெகாNOவதிCைல. ேதவ$கN அகில?தி& ஒ+ தயாாி4பாக இ+Bத<, 
சி+�[காி& தயாாி4_ அCல எ&S பழWகால?தின$ ஊகி?தா$கN. 
Enuma Elish (“உயர?திC இ+I3/ேபா<” எ&ற ெபா+N) எ&ற 
பழWகால அIகா[ய& சி+�[4பி& _ராணமான<, அனாதி கால?< 
ேகாைழயி̂ +B< ேதவ$கN வBதா$கN எ&S ஊகிIகிறா$கN. மனித 
3ல?தி23 தக4ப&மா$கN ம2S/ தாcமா$களாக இ+4பதி7/ 
அதிகமாக, இBத ேதவ$கN தWகைள ேசவிI3/ ப[யான ஜாதிகைள 
உ+வாIகினா$ எ&S ந/ப4பFகிற<. அIகா[ய& _ராண?தி^+Bத 
ேதவ$கN சலன _?திlNளவ$களாக இ+B<, மனித பாFகைள விட 
வி?தியாச4ப]டதாக இ+Bத<.9 இேயM கிறி;<வி& பிதாவாகிய 
ேதவேன, சகல?ைதl/ பைட?தவ$ எ&ற பd^& ேபாதைன 
பழWகால?தி& ெதcyக?ைத 3றி?த சBேதக?தி23 ஒ+ சவாலாக 
இ+Bத<. 

பd^& எEண?திC விIகிரகWகளான<, மனித க2பைனயி& 
ஒ+ தயாாி4பாக இ+Bத<. அைவகN அகBைத ம2S/ 
அறிவி&ைமயினாேல உEடான<. இ;ரேவ^& ேதவைன ப2றிய 
அறிவி& kலாதார/, ேதவனி& Mய ெவளி4பா][C இ+Bத<. 
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பிதாவாகிய ேதவைன ேதசWகளி& ேதவ$கOI3 ஒ4பி]F பா$Iக 
அCல. ஒ+ ப]சபாதமிCலாத ேதவனாக, அவ$ இ;ரேவைல ம2S/ 
ேதசWகைள ஒ&S ேபாலேவ ேநசி?தா$ (அ4. 10:34; ேராம$ 2:11). 
ேதவ& எCலா ஜீவ&கைளl/ ேபாஷி?< கா4பா2Sகிறா$; அவ$ 
kலமாc நா%/ உEடாயி+Iகிேறா/. 

ேதவனி& ஒ&S?த&ைமைய சமரச/ ெசcயாமC, பdC 
இேயMகிறி;< எ&'/ ஒேர க$?த+/ எ&S ெசாC^ 
%&ேனSகிறா$. இேயM கிறி;<வி& க$?த?<வ/ எ&ப< 
ேதவ'ைடய ஒ&S?த&ைமயி̂ +B< எBத வைகயி7/ திைச 
தி+4_வதிCைல. எCலாவ2றி23/ kல காரண$ ந/ ேதவனாக 
இ+Iகிறா$, ஆனாC அைத இேயM கிறி;<ைவ 3றி?< 
ெசாC7வ</ சாியாக இ+I3/, “அவராேல சகல%/ உEF.” 
பிதாைவI 3றி?< எைத ெசா&னா7/ அைத 3மார'I3/ 
ெசாCலIZF/. மனித 3ல/ ேதவ'Iகாக இ+Iகிற< எ&S 
ெசாC7வ< சாியாக இ+Iகிறப[யாC, “கிறி;< kலமாக நா%/ 
இ+Iகிேறா/” எ&S ெசாC7வ< Zட உEைமயாக இ+I3/. _திய 
ஏ2பாF “திாிேயக” எ&ற வா$?ைதைய உபேயாகிIகாதி+4பதாC, 
அ?தைகய க+?< ேதைவயானதாக இ+Iகிற<. _திய ஏ2பாF 
ேதவ'I3 ம]Fேம ைவIகாமC, கிறி;<dI3 பாி�ரண 
;ேதா?திர?ைத ெச7?<கிற<. ஆதியி^+Bேத இேயM ேதவனாக 
இ+Iகிறா$ (ேயாவா& 1:1). ேதவ?<வ?தி& பாி�ரணெமCலா/. 
அவ+I3N வாசமாயி+Iகிற< (ெகாேலா. 2:9). 

ேதவனி& கிறி;<ைவ ஒ+ உ+மாறிய விவரைணயிC ெகாFIக 
பdC %2பFகிறா$; அவ$ ஞான?திC உ+வக4 ப][+Iகிறா$. இBத 
ஒ+ உ+மா2ற?ைத ெகாேலாெசய$ 1:15-17C ெதளிவாக பா$Iகலா/. 
இேயMைவ 3றி?ததான பd^& சி?தாி4_, பைழய 
உட&ப[IைகயிC ஞான?தி& சி?திர?திC சா$Bதி+Iகிற<, 
3றி4பாக நீதி ெமாழியிC. விம$சக$கN இBத உ+வக?ைத “ெபE 
ஞான/”10 எ&S 3றி4பிFகிறா$கN. இேயMைவ 3றி?த 
ச?தியWகைள நிழலா]டமிF/ வா$?ைத களிC, ஞான/ அறிIைக 
ெசcய4ப]ட<, “க$?த$ தம< கிாிையகOI3 %& �$வ %தC 
எ&ைன? தம< வழியி& ஆதியாகI ெகாE[+Bதா$. �மி 
உEடா3%&'/, ஆதி %த2 ெகாEF/ அநாதியாc நா& 
அபிேஷக/ பEண4ப]ேட&”  (நீதி. 8:22, 23). பdC ஞான?தி& 
3ணாதிசயWகைள, “அவ$ அதாிசனமான ேதவ'ைடய த2M�ப%/, 
ச$வ சி+�[I3/ %Bதின ேபSமானவ$. ஏென&றாC அவ+I3N 
சகல%/ சி+�[Iக4ப]ட<” (ெகாேலா. 1:15, 16) எ&S ZSைகயிC 
நசேரயனாகிய இேயMவி& நபாிC மா2றினா$. ஞான?ைத ேபாலேவ 
இேயM ஆதியி^+B< இ+Iகிறா$; ம2S/ ஞான?ைத ேபாலேவ, 
அவ$ kலமாகேவ சி+�[4_ நடBத<. 
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பdC, இBத க[த?ைத ெபSபவ$கேளாF அவ$ பகி$B< 
ெகாEட அறிைவ M][Iகா][யப[, தா& 8:1C ெகாF?த அ/ச?ைத 
அ[Iேகா[]டா$. விIகிரக ஆராதைன ெசcவதிC இ+I3/ 
ந/பிIைகய2ற த&ைம ம2S/ அறிவி&ைமைய எCேலா+/ _ாிB< 
ெகாNள ேவEF/. விIகிர?தி23 பைட?த ஆகார?ைத உEப<, 
ஒ+ேவைள விIகிரக ேகாவிCகளிC நட?த4பF/ விIகிரகWகOI3 
ச/பBத4ப]ட சடWகாLசாரWகளிC பW3 ெகாNவ< (8:10) எ&ப<, 
விIகிரகWகN எ&S/ ஒ&றிCைல எ&S ெதாிBதவ$கOI3 எBத 
விைளd/ ஏ2பF?தா< எ&ப< உEைமேய. ஆகி7/, 
கிறி;தவ$கN ம]Fேம தனியாக வாUவதிCைல; ஒxெவா+வ'/ 
விMவாச ச%தாய?தி23 பWகளிIகிறா& எ&S அ4ேபா;தல$ 
M][Iகா][னா$. “ஒ+வ+Iெகா+வ$ அவயவWகளாயி+I கிேறா/” 
(ேராம$ 12:5) எ&S பி&_ அவ$ எAதினா$. பd^& க[B< 
ெகாNOத^C இ&ைறய கிறி;தவ$கN க2SI ெகாNள 
ேவE[யதி+Iகிற<. பாவ ம&னி4பிC பW3ெபSதC ம2S/ நி?திய 
ஜீவனி& ந/பிIைக எ&ப< க$?தராகிய இேயMைவ த& 
இ+தய?திC ஏ2SIெகாNOவைதI கா][7/ சிறBததாக 
இ+Iகிற<. இBத ஆதாயWகN, ஒ+ ச%தாய?திC வாA/ 
ெபாS4பி^+B< வ+கிற<. தனி4ப]டவ$களி& நட?ைதயி& 
விைளd %A சாீர?ைதl/ பாதிIகிற<. 

அறிd ம2S/ அத'ைடய வர/_கN (8:7-13) 
அறிவான<, %Iகியமானதாக இ+Bதா7/ Zட, அ< அ&ைப 

நியமி4பதிCைல (8:1) எ&S ஏ2கனேவ பdC வ^lS?தி யி+Bதா$. 
அறிைவ சா$Bதி+4ப< எxவாறாக அ&ைப விட ேமேலாW3/ எ&S 
நி�பிIக ேவE[ இ+Bத<. விIகிரக?தி23 பைடIக4ப]ட 
மாமிச?ைத _சி4பதி& நியாய4பF?<த^C எ4ப[யாக 
கிறி;தவ$கN அறிைவ சா$Bதி+Bத<, அவ$கOைடய சேகாதர 
அ&பி& விைலIகிரய?திC அைத ெசcதா$கN. அவ$ அவ$கைள 
க[B<ெகாEடா$, ஏெனனிC கிறி;தவனாக இ+4ப<, 
இய2ைகயாகேவ ஒ+ ச%தாய விவகாரமாக இ+Iகிற<. 
ேவSபF?த4ப]ட, தனி4ப]F நி&ற கிறி;தவைன _திய 
உட&ப[Iைக அறிBததிCைல. 

ஒ+ ச%தாய?திC, ேவS விMவாசிகேளாF Zட பWேக2காமC 
ஒ+வ+/ “கிறி;<dI3N” இ+Iக %[யா<. கிறி;<வி& சீஷ$கN 
ெமா?தமாக அவ+ைடய சாீரமான சைபயாக இ+Iகிறா$கN (எேப. 
1:22, 23). சைபயி̂ +B< ேவSப]ட ஒ+ கிறி;தவ& மர?தி̂ +B< 
ெவ]ட4ப]ட கிைளைய4 ேபால இ+4பா& (ேயாவா& 15:1-6); அ< 
பல& ெகாFIக %[யா<. ஆதலாC, ஒ+ விMவாச விIகிரக 
ேகாவிCகளிC உ]கா$Bதேபா<, அவ'I3 அறிd இ+I3மா 
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இCைலயா எ&ப< ம]Fேம க+த4படா<. தனி4ப]ட விMவாசிகN 
ெசcவ< சைபயி& மதி4�][C இ+Iகிற<. ஒ+வ+ைடய 
நட?ைதயி& விைளdகN, அBத தனி4ப]ட நப$ ம2S/ க$?த+I3 
இைடயிலான காாிய/ ம]Fேம அCல. ஒ+ கிறி;தவனி& 
கிாிையயான< %Aவ<மாக சாீர?ைதேய பாதிIகிற<. 

அ4ேபா;தல&, சைபயிC ஒ+ சிலைர விIகிரக?தி23 
பைடIக4ப]டைவகைள உE�வைத 3றி?< க[B< ெகாEடா$, 
ஏெனனிC அ4ப[ ெசcவ< ேபcகOைடய பா?திர?திC பW3 
ெகாNவ< ேபாலா3/ (காEக 10:14-21). விIகிரக 
ஆராதைனIகார$கைள M2றி வாUBத< அவ$கO/ விIகிரக 
ஆராதைன ெசcl/ப[ ஆன< எ&ற இ;ரேவ^& நீEடகால 
அ'பவ/ உSதி ெசcத<. விIகிரக ஆராதைனேயாF Zட �]பமான 
சமரச?தி23 சைபயிC இடமி+IகவிCைல. விIகிரக 
ஆராதைனIகார$கேளாF Zட உE�/ பழIகமான< இBத 
சேகாதர$கைள, இ;ரேவல$கN பி&ப2றின அேத பாைதயிC 
அ'மதி?த<. விMவாசிகN ம2S/ ஒ+வேராFNள ம2S/ 
ேதவனிட?திC உNள உறவிC அ&_ ஒ+ வழிIகா][யாக 
இ+Bதி+Iக ேவEF/. அறிவான<, அBநிய ேதவ$களி& 
சடW3களிC பW3ெபSவ< எBத வைகயிC நியாய4பF?<வதாக 
இ+Iகா< எ&S ெகாாிBதிய$ உண$B<ெகாNள பdC வி+/பினா$. 
கிறி;<வாC இர]சிIக4ப]டவ$கOI3 அ? தைகய ெசயC 
அWகீகாிIக4படாத ஒ&றாக இ+Bத<. 

பலyன சேகாதரனி& மனLசா]சி (8:7, 8) 
விIகிரகWகN, ேபcகளி& பிரநிதிகN எ&S அ4ேபா;தல&  

1 ெகாாிBதியாிC விாிவாIகியி+Iகலா/. அBத த+ண?திC, 
அ&பான< விMவாசிகைள ஒ+வேராF ஒ+வ$ ம2S/ ேதவேனாF 
Zட வழிநட?த ேவEF/ எ&S அவ+ைடய காிசைனயாக இ+Bத<. 
ெகாாிB<விC பல'Nள ம2S/ பலyனமான கிறி;தவ$கN நFவிC 
உNள சEைடயிC அ4ேபா;தல&, ம?திய;?தி23 வBதா$ எ&S 
இBத இட?திC அCல< ேவெறBத இட?தி7/ 3றி4பிடவிCைல. 
ெகாாிB< விMவாசிகN தாWகN ெசா&ன அவ$கOைடய அறிவான<, 
ேதவ$கOI3 அ$ பணிIக4ப]ட அBநிய சடW3களிC பWேக23/ 
அவ$களி& பிரசி?திெப2ற உண$dகைள எதி$4பேத அவ+ைடய 
ேநாIகமாக இ+Bத<. அ<, அ4ேபா;தல$ அWகீகாிIக %[யாத ஒ+ 
ெசயலாக இ+Bத<. 
7ஆகி7/, இBத அறிd எCலாாிட?தி7/ இCைல. சில$ 
இ&ைறயவைரI3/ விIகிரக?ைத ஒ+ ெபா+ெள&S எEணி 
விIகிரக?<I34 பைடIக4ப]டைத4 _சிIகிறா$கN; அவ$கOைடய 
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மனLசா]சி பலyனமாயி+4பதாC அMசி4 பFகிற<. 8ேபாஜனமான< 
ந/ைம ேதவ'I3 உகBதவ$களாIக மா]டா<; 
எ&ன?தினாெலனிC, _சி4பதினாC நமI3 ஒ+ ேம&ைமlமிCைல, 
_சியாதி+4பதினாC நமI3 ஒ+ 3ைறd மிCைல. 

வசன/ 7. ஆகி7/ எ&ப< கிேரIக ேச$I3/ வா$?ைதைய ἀλλά 
(alla) ெமாழிெபய$?< எதிராக விவாி?<, ெபா<வாக “ஆனாC” எ&S 
ெமாழி ெபய$Iக4பFகிற<. அவ+ைடய அ;திபார?ைத 
ேபா]Fவி]F, அ4ேபா;தல&, அவ$ ;தாபி?தைத க]ட 
ஆய?தமானா$. 

�$வகால?தி^+Bேத, பdலாகி7/ அCல< ெகாாிBதி யராகி7/ 
ேதவ'ைடய ெசcதிைய ஒ4_IெகாNளாமC இCைல. 
தீ$IகதாிசிகளிC மகா ெபாியவரான எேரமியா, ெபாc ேதவ$கN 
உதவிய2றதாக இ+Iகிற<, அைசயாதப[I3 அைத ஆணிகளா7/ 
M?திகளா7/ உSதியாI3கிறா$கN. அைவகN பைனைய4ேபால 
ெந]ைடயாc நி2கிற< (எேர. 10:4, 5). இ;ரேவ^& ேதவைன4 
ேபால, அ+வ+4பான விIகிரகWகN கிறி;தவேனா அCல< 
_றஜாதியாேனா எBத சாப?ைதl/ அCல< ஆசீ$வாத?ைதl/ 
ெகாFIக %[யா< (ஏசாயா 45:7; NRSV). ஆகி7/, இைவெயCலா/ 
அறிBதேபா</, கிறி;தவ$கN தனி4ப]ட %ைறயிC ம2S/ ெபா< 
இட?திC, ச$வசி+�[I3 ம2S/ எCேலா+/ க$?தரான 
ேதவ'ைடய ஒ&S த&ைமI3 சா]சியாக இ+4பைத இ< 
தக$IகவிCைல. அைடயாளமான கிாிையகN ஒ+ பWேக2பி23 
%Iகியமானதாக இ+Iகிற<; மானசீகமாக ேவSபFவ<, கிேரIக-
ேராம ெசா�பWகOI3 பைடIக4ப]டைத _சி?தவ$களி& _ற/பான 
ஆராதைனைய ர?< ெசcயவிCைல. 

கிறி;தவ ஏdதைல 3றி?த விஷய?தி2காக அBநிய சடW3களி& 
பWேக2ைப, அறிவான< நியாய4பF?தவிCைல. ஒ+ சில+I3 
உய$Bத அறிவி+Bத< எ&S பdC ெசா&னா7/, இBத அறிd 
எCலாாிட?தி7/ இCைல எ&பேத உEைமயாக இ+Bத<. 
ஒ+வ'ைடய கிாிைய ம2றவ$களிC எ?தைகய தாI3தைல உEF 
பE�/ எ&S ஒxெவா+வ+/ க+த ேவEF/. பdC யாைரl/ 
“பலyன”ராc இ+4பத2காக eஷி?<I ெகாE[+IகவிCைல. 
ஜனWகைள அறிBதவனாக, அ4ேபா;தல& கிறி;<ைவ அறிIைக 
ெசcதி+Bத ஒ+ சில$, சேகாதர$கN ம2S/ சேகாதாிகN விIகிரக 
ஆலய?திC நடI3/ சடW3களிC பW3ெபSவைத பா$?தாC, 
விIகிரக ஆராதைன அWகீகாிIக4படIZ[ய< எ&ற %[dI3 
வ+வா$கN எ&பைத உண$B< ெகாEடா$. சக விMவாசிகளி& மீ< 
அவ$களி& தாI3த7/ ேச$B<, விIகிரக ஆலய?திC பBதியிC 
அம$Bதவ$கN, அவிMவாசிகளி& மிக4 ெபாிய ச%தாய?திC 
கிறி;தவ?ைத ப2றி அறிIைக ெசc< ெகாE[+Bதா$கN. 
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கிறி;<வானவ$ ப]டண வாUவிC ேச$Iக4பF/ இ&ெனா+ 
கடdN ம]Fேம எ&ற %[dI3 பா$ைவயாள$கN வ+வா$கN. 

விIகிரக?ைத ஒ+ ெபா+ெள&S எEணி விIகிரக?<I34 
பைடIக4ப]டைத4 ெதாட$B< _சிI3/ ஜனWகN, ஒ+ 
கிறி;தவ'I3 கீழான உதாரண?ைத ெகாF?தாC பாதிIக4 
பFவா&.11 அவ$கOைடய மனLசா]சி பலyனமாயி+4பதாC 
அMசி4பFகிற<. “மனLசா]சி”  எ&S பdC பய& பF?<வ<, 
ஒ+வ+ைடய நட?ைதைய அWகீகாி?< ம2றவ$கைள 
32ற4பF?<வத2காக, உNளி+B< வ+/ ஒ+ ெமC^ய, மி+<வான 
ச?த/ எ&S 3ழ4பிIெகாNளI Zடா<. விIகிரக ஆலய?திC 
ம2றவ$ ஆகார?ைத எF?< ெகாNOவைத பா$I3/ேபா<, 
ஒ+வ+ைடய “மனLசா]சி” எ4ப[யாக “அMசி4பF/”? 
மனLசா]சியான< உS?</, ஆனாC எ4ப[யாக அMசி4பF/? 

பd^& சமIகால?தவ$கOI3, “மனLசா]சி” (συνείδησις, 
suneidēsis) %Iகியமான ச%தாய தாIகWகைள வகிIகிற<. 
“32ற%EF 32றமிCைலெய&S அவ$கOைடய சிBதைனகN 
ஒ&ைறெயா&S தீ$Iகிறதினா7/” 12 (காEக ேராம$ 2:15) எ&S 
அBத வா$?ைத அவ$கOI3 நிைனª]Fவ< ம]FமCலாமC, உN 
உண$ேவாF இைசBதி+Bத 3F/ப அWக?தின$, அயலா$, ம2S/ 
நEப$களி& ச%தாய?தி23/ அறிdS?தின<. மனLசா]சி எ&ப< 
ம2றவ$களி& ஒ4_தC ம2S/ ஒ4_I ெகாNளாைம இரEைடlேம 
உNளடIகிய<: “3Aவிலான ச%தாய?திC ... மனLசா]சியான<, 
ஒ+வ$ வாA/ சக மனிதேராF Zட அறிdைர, வழIக/, 
விதி%ைறகN, _கU, ம2S/ கEடனWகைள பிரதிப^Iகிற<.”13 

ேதவ'ைடய ஒ&Sத&ைமைய _ாிB<ெகாNள தவறின ஒ+ 
விMவாசி, ஒ+ கிறி;தவ& ஒ+ விIகிரக ஆலய?திC _சி4பைத 
பா$?தாC, அBநிய ேதவ$களி& ஆராதைனயி& சடW3களிC 
த&'ைடய பWேக2ைப அவ& உSதி ெசcவைதI கEF 
ெகாNOவா&. இBத வைகயிC, அவ'ைடய அறிவான< விIகிரக 
ஆலய?திC _சிIக அ'மதி?த< எ&S ெசாC7/ ஒ+ கிறி;தவ&, 
ம2ற நப+ைடய மனLசா]சிைய அMசிபF?திI ெகாE[+Bதா&. 

வசன/ 8. எBத வைகயி7/, ேபாஜனமான< ந/ைம ேதவ'I3 
உகBதவ$களாIகமா]டா< எ&S பdC ெசா&னா$. 
“ேபாஜன?தி23” (βρῶµα, brōma) பdC ெதாிB<ெகாEட வா$?ைத 
ெபா<வானதாக இ+Bத<; பாிM?த மாமிச?தி23 அCல< ெபா<வாக 
மாமிச?தி23 எBத 3றி4பி]ட 3றி4_/ இ+IகவிCைல. ஒ+ விMவாசி 
_சி?த உணவி& வைகயிC, ெதcyக ஜீவிய?தி23 ச2ேற 
விைளdகைள ஏ2பF?தI Z[யதாக இ+Bத<. _சி4பதினாC நமI3 
ஒ+ ேம&ைமlமிCைல, _சியாதி+4பதினாC நமI3 ஒ+ 
3ைறdமிCைல. கிேரIக-ேராம ப]டணWகளிC மாமிச/ _சி4ப< 
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விேசஷ நிகULசிIகாக ைவIக4ப]டதினாேல, விIகிரக 
ஆலயWகOI3 ெசCவைத நிS?தினவ$கN எBத மாமிச?ைதl/ 
_சிIக நிராகாி4பா$கN. Jerome Murphy-O’Connor, கிேரIக-ேராம 
உலக?தி̂ +B< மாமிசமான< விேசஷ நா]களிC ம]Fேம 
கிைட?த< எ&ற சா]சிய?ைத ெகாF?தா$: 

ெபாிய அBநிய பE[ைகயி& ேபா< ம]Fேம ெகாாிB< (அCல< 
ேவெறWகி7/ Zட) சBைதI3 மாமிச/ வBத<. ஒ+ சில 
கால?தி23N அேநக ப^கN இ+Bத<, அதினாC பWகாள$கN 
அCல< ஆசாாிய$கN எCலா மாமிச?ைதl/ _சிIக 
%[யாதி+Bத<.14 

கிறி;தவ$களிடமி+B< ச%தாய நிகUdகைள, பE[ைக கைள, 
அCல< பகி$BதளிIக4ப]ட உணைவ எF?< விFவதிC பd7I3 
எBத ஒ+ ஆைசl/ இ+BததிCைல. அேத சமய?திC, விIகிரக 
ஆலய?திC _சி4பைத நிராகாி4ப< ஒ+ வ7Iக]டாயமான தியாக/ 
அCல எ&S நிைனª][னா$. அ?தைகய மாமிச?ைத _சி4பைத 
<ற4ப< ஆவிI3ாிய ஆதாய?ைத த+/. கிறி;தவ$கN விIகிரக 
ஆலய?திC _சிI3/ வழIக?ைத ைகவிFவதிC எ?தைகய ச%தாய 
அCல< வணிக விைளைவ ெகாEF வBதா7/, அவ$கN ஏ2SI 
ெகாNள ேவE[யி+I3/. 

தி+மண?ைத ம2S/ நCெலாAIக?ைத 3றி?த ேகNவிகN இBத 
வைகயிC மாமிச?ைத _சி4பத2கான ேகNவிைய4 ேபாலேவ 
இ+Bத<. பா^யC ெவளி4பாF ம2S/ மாமிச?ைத _சி4ப< 
இரEFேம தவறாக இ+Bத<; jUநிைலகN இைவகைள சாியா 
அCல< தவறா எ&S ெதளிவாக கEFபி[?த< (காEக ெவளி. 
2:14). ஜாIகிர ைதயாக வாசி4ப<, பdC பலyன ம2S/ பல%Nள 
கிறி;தவனி& சEைடயிC ம?திய;?திC இ+BததிCைல எ&S 
இ&'/ ெதளிவாI3கிற<. அைத விட, விIகிரக ஆராதைன எ&S 
ம]Fேம பா$IகIZ[ய வழIகWகளிC அவ$கOைடய பWேக2_, 
அவ$களி& அறிைவ நியாய4பF?<தைல %ைற யி]டவ$கைள அவ$ 
க[B< ெகாE[+Bதா$. 

இடற7EடாIகாதப[I3 தீ$மான/ (8:9-13) 
9ஆகி7/ இைதI3றி?< உWகOI3 உEடாயி+Iகிற அதிகார/ 
எxவித?தி7/ பலyன+I3? தFIகலாகாதப[I34 பா+WகN. 
10எ4ப[ெயனிC, அறிdNளவனாகிய உ&ைன விIகிரகIேகாவி^ேல 
பBதியி+Iக ஒ+வ& கEடாC, பலyனனாயி+Iகிற அவ'ைடய 
மனLசா]சி விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]டைவகைள4 
_சி4பத23? <ணிdெகாNO மCலவா? 11பலyன%Nள சேகாதர& 
உ& அறிவினிமி?த/ ெக]F4ேபாகலாமா? அவ'IகாகI கிறி;< 
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மாி?தாேர. 12இ4ப[L சேகாதர+I3 விேராதமாc4 பாவ�ெசc<, 
பலyன%Nள அவ$கOைடய மனLசா]சிைய4 _EபF?<கிற 
தினாேல, நீWகN கிறி;<dI3 விேராதமாc4 பாவ� ெசcகிறீ$கN. 
13ஆதலாC ேபாஜன/ எ& சேகாதர'I3 இடற7EடாIகினாC, 
நா& எ& சேகாதர'I3 இடற7EடாI காதப[I3, எ&ைறI3/ 
மா/ச/ _சியாதி+4ேப&. 

வசன/ 9. அ4ேபா;தல& ஏவ4ப]F, 8:8C ஒ+ %ைறயான 
அ/ச?ைத ஒ4_IெகாNள, அவ$ த/ வாசக$கOI3 ேகNவியி& 
ேவS அ/சWகைளl/ க+த? தவSகிறா$கN எ&S ெசா&னா$. எBத 
வைகயி7/, ேபாஜனமான< விMவாசிகைள ேதவ'I3 
உகBதவ$களாIகமா]டா< எ&ப< உEைமயாக இ+Bத<. ஒ+வ$ 
_சி4ப< அCல< _சியாமC இ+4ப< ெதcyக?தி23 எBத ஒ+ 
தாI3தைலl/ ஏ2பF?தா<, ஆனாC MதBதிர/ அCல< 
அதிகார?தி& (ἐξουσία, exousia) %ைற®F/, ஒ+வ$ ம2றவ$கN ேமC 
இ+I3/ அ&ைப <றIகIZடா< (8:1). “MதBதிரமான<” 
பலyன+I3? தFIகலா3/, ேபா<, அவ'I3 சிறBத அறிd 
இCைல எ&S கEFபி[Iக ேவEF/. எBத ஒ+ கிறி;தவ'/, 
தா& ெசc<ெகாE[+4பதிC தனI3 அதிகார/ உEெட&S 
ெசாC^ நியாய4பF?</ ேபா<, விேசஷமாக அ< விMவாசியி& 
ஐIகிய?ைத கீழாக பா$?< விMவாச?ைத ெபலyன4பF?</ ேபா<, 
அவ'I3 அ&_Z+வதிC ஏேதா பிரLசைன உEF. 

வசன/ 10. ெகாாிB< கிறி;தவ$கN, விIகிரக?தி& 
விைலமதி4பிCலாத நிைலயி& அவ$களி& அறிd, அவ$கைள 
விIகிரக ஆராதைனயி^+B< ேவS பF?திய< எ&S 
ெசாC7/ேபா<, அவ$கN விIகிரக ஆராதைனைய 3Sகிய 
பா$ைவயிC _ாிB< ெகாEF இ+Iகிறா$கN எ&S பdC 
ெசா&னா$. அவ$கOைடய விவாத?திC த?<வா$?த மதி4_ 
இ+Bதா7/ Zட, அவ$கOைடய பழIகமான< பலyனமான 
சேகாதர$கN சேகாதாிகைள விIகிரக ஆராதைனI3 ஊI3வி?த<. 
கிறி;<ைவ இர]சகராக ஏ2SI ெகாEF, ஞான;நான?தி23 
கீU4ப[Bத ஒ+ சில$ ப]சாதாப?திC ேபாரா[I ெகாE[+Bதா$கN: 
அவ$கN ெமc ேதவனி& ஆராதைனயி^+B< விIகிரக 
ஆராதைனைய ஒ+ bலளd ம]Fேம ேவ$பிாி?< வாUBதா$கN. 
உலக?திC அBநிய ஆவிகN ம2S/ ேதவ$கN கிாிைய ெசcவா$கN 
எ&ற விMவாச?ைத ெஜயி4ப< அxவளd எளிதான< அCல. 
கிறி;<ைவ பி&ப2Sவ< உலக?திC எதி$4_ இCலாமC இ+I3/ 
எ&S அ4ேபா;தல& வாI3 ெகாFIகவிCைல. சக கிறி;தவ& 
விIகிரகI ேகாவி̂ ேல பBதியி+Iக ஒ+வ& கEடாC, அBத 
கா]சிைய கEடேபா<, ெபலyன சேகாதர& ேதவனி& பாிM?த/ 
ம2S/ இைறைமேயாF சமரசமாக ைதாிய/ ெகாF?த<. 
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அறிdNளவ$கN எ&S தWகைள நிைன?< ெகாEடவ$கN, 
“பலyனமான”  சேகாதர$கN அவ$கN விMவாசி?தேதாF சமரச/ 
ஆ3/ப[, அவ$களி& மனLசா]சிைய அMசி4பF?திI 
ெகாE[+Bதா$கN. தWகN அறிdI3 பி&னாC நி&S 
ெகாE[+Bதவ$கN ம2றவ$கN விIகிரக பE[ைககளிC பWேக2க 
பல4பF?திI (οἰκοδοµηθήσεται, oikodomēthēsetai) ெகாE[+Bதா$கN. 
இBத ஒ+ எதி$கால ெசயல2ற விைனேயாF, பd^& அறிIைக 
இ4ப[யாக ெசாC7கிற<, விIகிரகWகOI3 பைட?தைவகைள 
_சிI3/ ப[யாக பலyனமான சேகாதர$கைள, “அ< [மனLசா]சி] 
க]ட4பF/.” 

வசன/ 11. பd^& மனதி̂ +Bத நி?திய?தி23ாிய எEணWகN 
eரமாக இ+BததிCைல. அவ$ அxவ4ேபா< அவ+ைடய 
பா$ைவைய இ/ைமI3ாிய விவகாரWகளி^+B< ேதவ'ைடய 
நியாய?தீ$4பி23 தி+4பினா$. “சாீர?திC அவனவ& ெசcத 
ந&ைமIகாவ< தீைமIகாவ< தIக பலைன அைடl/ப[I3”  
(2 ெகாாி. 5:10). 1 ெகாாிBதிய$ 8:11& ப[, நியாய?தீ$4பி& நாளிேல, 
விIகிரக ேகாவி̂ C மாமிச?ைத _சி4பைத நியாய4பF?த 
ம2றவ$களி& அறிைவ ந/பின அ'மான?தி23ாிய ெபலyனமான 
கிறி;தவ& ெக]F4 ேபாவா&. “ெக]F4ேபாவா&” (ἀπόλλυται, 
apollutai) எ&ற விைனLெசாCைல %தC உ]Zறாக ைவ?< ஒ+ 
சேகாதரனி& அழிைவ அ4ேபா;தல& வ^lS?தினா$. அ< 
ம]FமCலாமC, அவ$, கிறி;< மாி?த அBத சேகாதர'Iகாக 
ேபசிIெகாEF இ+Bதா$ எ&S வ^lS?தினா$. உ& (σός, sos) 
எ&ற வா$?ைத ஒ+ பலமான ெசாBதமான M]F4ெபயராக 
இ+Iகிற<. அவ$களி& அறிவான< விIகிரக ஆராதைனைய நியாய4 
பF?திய< எ&S ெசா&னவ$கOI3 பd^& உNளா$Bத ேகNவிகN 
“நீWகN உWகN அறிவிேல கிறி;< மாி?ததி& ேநாIக?ைத 
ஒ&SமிCலாமC ெசcய வி+/_கிறீ$களா? உWகOைடய 
உாிைமயி& எ&'/ உWகN அறிIைக அxவளd %Iகியமாகி 
வி]டதா? உWகN சேகாதரனி& அழிd உWகOI3 அxவளd 
சிறியதாகி வி]டதா? கிறி;<வி& சாீர?தி& நலைன விட தWகளி& 
தனி4ப]ட ஆைசைய ேமலாக ைவIக யா+Iகாவ< ைதாிய/ 
உEடா?” 

வசன/ 12. ஒ+ கிறி;தவனி& ேதவேனாF Zட இ+I3/ 
உறவான< கிறி;<வி& சாீர?தி& ேவS அWக?தினாி& உறேவாF 
க]ட4ப][+Iகிற< எ&S பdC கா][IெகாEF இ+Bதா$. சைப 
ேதவ'ைடய ஜனWகOI3 சமமானதாக இ+Iகிற< (ெகாேலா. 1:24). 
மா2றமான< _திய வாUIைக %ைறயிC விைளவாக இ+Iக 
ேவEF/. இ4ப[L சேகாதர+I3 விேராதமாc4 பாவ�ெசc<, 
பலyன%Nள அவ$கOைடய மனLசா]சிைய4 
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_EபF?<கிறதினாேல, நீWகN கிறி;<dI3 விேராதமாc4 பாவ� 
ெசcகிறீ$கN எ&S பdC ெசா&னா$. 

அ4ேபா;தல& தம;3 வழியிC த&'ைடய அ'பவ?ைத 
நிைன?< பா$?தி+Iகலா/. அவ$ “க$?த+ைடய சீஷைர4 
பய%S?திI ெகாைல ெசcl/ப[யாக இ+Bதா&” (அ4. 9:1). க$?த$ 
அவ$ %& ேதா&றினேபா<, அவ$ ேக]ட<, “சdேல, சdேல, நீ 
எ&ைன ஏ& <&ப4பF?<கிறாc?” (அ4. 9:4). ஒ+ சேகாதரனி& 
மனLசா]சிைய4 _EபF?<கிற< அCல< அவ'I3 “விேராதமாc4 
பாவ�ெசc<” கிறி;<dI3 விேராதமாc4 பாவ� ெசcகிற< ேபால, 
சாீர?ைத க][ எA4_வ< எCலா/ கிறி;<ைவ கன4பF?<கிற<. 
உைரயாட7/ உEைமயாக இ+Iகிற<. 

வசன/ 13. ேயாMவாவி& சபத?தி& ஆவியிC, “நா'/ எ& 
y]டா+ேமாெவ&றாC, க$?தைரேய ேசவி4ேபா/” (ேயாMவா 
24:15), ஆதலாC ேபாஜன/ எ& சேகாதர'I3 இடற7E 
டாIகினாC, … எ&ைறI3/ மா/ச/ _சியாதி+4ேப& எ&S பdC 
அறிIைகயி]டா$. அ4ேபா;தல'I3, அவ'ைடய உாிைமைய ஒ+ 
சிறBத அறிdI3 %ைற®டாக இ+Bதா7/, த&'ைடய உாிைமைய 
விட “சேகாதர& இடற7EடாIகாமC”  உSதியாக பா$?<I 
ெகாNOவ<, %Iகியமானதாக இ+Bத<. அவ+ைடய மாதிாிைய 
பி&ப2SமாS வி+/பினா$. பdC மிக தனி4ப]டவராக இ+Iக 
வி+/பினா$; ஒ+ அ4ேபா;தலராக ம2S/ ஒ+ ேபாதகராக, ஒ+ 
ஆவிI3ாிய வழிIகா][யாக இ+I3/ ெபாS4ைப 
ஏ2SIெகாEடா$. அேத சமய?திC, ஒxெவா+ கிறி;தவ'/ 
எ4ப[யாக ஜீவிIக ேவEF/ எ&S அவ& அCல< அவN 
தீ$மானிIக ேவEF/ எ&பைத அவ$ அறிB<ெகாEடா$. 

அ4ேபா;தலனி& ைதாியமான நிைல4பாF, அவ+ைடய 
அ[?தள வளாக?தி^+B< _ாிB< ெகாNள ேவEF/: ஒ+ விIகிரக 
ேகாவி^C மாமிச/ _சி4ப< விIகிரக ஆராதைனயாக இ+Bத<. ஒ+ 
பலyனமான சேகாதர& பா$?தா7/ பா$IகாமC இ+Bதா7/, அ< 
பாவமாக இ+Bத<. ஒ+ சில ெகாாிBதிய$ விIகிரக ஆலய?திC 
மாமிச?ைத _சி4பைத விFவ< ேதைவய2ற ஒ+ சிரமமாக இ+Iகிற< 
எ&S வாதா[, விஷய?ைத அA?தினா$கN. அைன?தி7/, 
விIகிரக/ எ&ப< ஒ&SமிCைல எ&S அவ$கN அறிBதி+Bதா$கN. 
விIகிரக?தி^+B< மானசீகமாக ேவSபFவ< விIகிரக 
ஆராதைனைய மSவைரயைற ெசcயவிCைல எ&S பdC 
பதிலளி?தா$. தமI3 %& இ+Bத தீ$Iகதாிசிகைள4 ேபாலேவ, 
அ4ேபா;தல&, விIகிரக ஆராதைனேயாF Zட எBத சமரச?ைதl/ 
அ'மதிIக மS?தா$. 

தWகN உாிைமைய ெசாC7வதிC பி[வாதமாக இ+Bத ஒ+ 
சில+I3, பdC அவ+ைடய இரEடாவ< க+?தி23 தி+/பினா$. 
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தWகN அறிைவ க+தி விIகிரக ஆலய?திC மாமிச?ைத _சி?தவ$கN, 
அவ$கைள விட, அறிவிC ெபலyனராக இ+Bதவ$கைள விIகிரக 
ஆராதைனIகார$களாக இ+I3/ப[ ஊI3வி?தா$கN. கிறி;< 
மாி?த “ெபலyனமான” சேகாதர$கOI3, அவ$கN விIகிரகWகOI3 
பிரதி�ைட ெசcய4ப]ட நிகULசிகளிC கலB< ெகாNOவத23 
%&_ ச2S நிதானிIக ேவEF/. 

பd^& இரEF பIக அ�3%ைற, அவ+ைடய ெசcதிைய, 
கிறி;<வி& சைபI3N, ந/%ைடய அ&றாட வாUIைகயிC நா/ 
ெசயCபF?த ெதாடWக %Iகியமாக இ+I3/. சைபயி& 
ெபலyனமான அWக?தின& சாீர?தி& நCெலாAIக நட?ைதைய 
க]டைளயிட ேவEF/ எ&S அ4ேபா;தல& பராமாிIக விCைல. 
அைத விட, ெபல%Nள கிறி;தவ$கN பலyன%Nளவ$ களி& 
மனLசா]சிைய கணIகிC எF?<I ெகாNள ேவEF/ எ&S அவ$ 
ெசா&னா$. 

நைட%ைற பய&பாF 

அறிd ம2S/ சமரச/ 
பd7I3, விIகிரக ஆராதைனேயாF Zட சமரச/ எ&ப< 

ேயாசிIகாத காாியமாக இ+Bத<. விIகிரக ஆராதைன 
ெசcதவ$கேளாF இ+4ப<, ெபாcயான ேதவ$கOI3 
பைடIக4ப]ட மாமிச?ைத, ேதவ$கைள வணWகியவ$கேளாF 
பகி$B< ெகாNOவ< விIகிரக ஆராதைனயாக இ+Bத<. எBத 
அறிவி& %ைற®F/ அைத மா2ற %[யா<. க+?<ைர 
அறிIைககேள அWகீகாிIக4ப]ட<: �மி jாியைனL M2றி வ+கிற<. 
ஒேர காாிய?திC சமமாக இ+4ப< ஒ&SIெகா&S சமமானதாகேவ 
இ+I3/. இைவகN க+?<ைர அறிIைககளாக ேபாட4ப]ட 
உEைமகளாக இ+Iகிற<. மத/ ம2S/ நCெலாAIக அறிIைககN 
ெதளிவாக %ைற4பF?த %[lமா? நyன lக?திC அதிக/ ேப$, 
“இCைல”  எ&S பதிC ெகாFIகிற<. பdC சBேதக?தி23 
இடமிCலாமC “ஆ/”  எ&S பதிலளி?தா$. விIகிரக ஆராதைன 
எ&ப< ெபாc - காலவ]ட/! “விIகிரகராதைனI3 விலகி ஓFWகN” 
(10:14) எ&ற அவ+ைடய _?திமதிI3 எBத த3திl/ கலB< 
ெகாNளவிCைல. 

மத?திC ம2S/ நCெலாAIக?திC, ேதவனி& அதிகார/ 
அத'ைடய உEைமைய உSதி4பF?</ேபா<, ஒ+ க+?<ைர 
அறிIைகயான< கிரமமானதாக இ+Iகிற<. மனித அறிd 
வைரயSIக4ப]FNள<. ேதவ& தாேம அைத ெசா&ன ேபா<, 
கீU4ப[வைத விட ேவெறBத ேத$d/ இCைல (காEக உபா. 6:4). 

உலக?தி23 ஒ+ நCெலாAIக?தி& திைசகா][ இ+Iகிற<. 
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இBத வளாக?திC, ேப<+ ஒ+ நCெலாAIக ம2S/ மத _?திமதிைய 
கEடைடBதா&: ேதவ& பாிM?தமானவ$; ஆதலாC அவ+ைடய 
ஜனWகO/ பாிM?தராக இ+Iக ேவEF/ (காEக 1 ேப<+ 
1:13─16). ேதவ& இ+Iகிறா$, மனித விவகார?திC அவ+ைடய 
ஈFபாF, அCல< தா/ சி+�[4பிC அவ+ைடய அ&ைப மS4ப< 
மனித ேநய?ைத அத'ைடய நCெலாAIக திைசIகா][ைய 
தி+Fவ< ேபாலா3/. ஒ+ நா;திக&, தி+Fவ< ம2S/ ெகாைல 
ெசcவ< தவS எ&ற அறிIைகைய ஆதாிIக வைகயிCலாமC 
இ+Iகிறா&. சிறBததாக, பயWகரமான ெசயCகN தவறான< எ&S 
ஜனWகN ெசாCல ஒ+ மதி4பி& அைம4ைப அவ& வி+/_கிறா& 
எ&S அவ& ெசாCலலா/. பdC விIகிரக ஆராதைனைய கEடன/ 
ெசcயலா/ ஏென&றாC இBத உலக/, சாி ம2S/ தவைற 
தீ$மானிI3/, ஒ+ ச$வ வCல ேதவனாC பைடIக4ப]ட<. ேதவ& 
இ+4பதினாC, மனித வாUவிC ஒ+ ெநறி%ைற அைம4_ 
உNளா$Bததாக இ+Iகிற<. மத/ ம2S/ நCெலாAIக?ைத 3றி?< 
க+?<ைர உEைம சா?தியமாக இ+Iகிற< ஏென&றாC நி?தியமாக 
இ+4பவ$ அவ+ைடய சி+�[4ைப வழிநட?தி ஆOகிறா$. 

கிறி;தவ$கOI3 சவாCகN 
ெகாாிB<விC இ+Bத கிறி;தவ$கN, அBநிய கடdைள வணWக 

ேவEF/ எ&ற ேநாIக?ேதாF ம]FமCலாமC, ேவS 
காரணWகOIகாக Zட விIகிரக ஆலய?திC பW3ெகாNள 
வி+/பினா$கN. அவ$கN நEப$கேளாF Zட ஐIகிய உணd 
அ+Bத வி+/பினா$கN. பdC அவ$கN வாதாFவைத _ாிB< 
ெகாEடா$. வியாபாாிகN, Zட, அவ$கN விIகிரக ேகாவி^C 
பைடIக4ப]ட மாமிச?ைத அவ$கN ச%தாய ம2S/ வணிக 
ஆதாய?தி2காக4 _சி?தா$கN எ&ற வ7வான வழIைக 
ைவ?தா$கN. ஆகி7/, ச%தாய ம2S/ வணிக விைலகN ேதவனி& 
பிதாவி& த&ைம ம2S/ இேயMவி& க$?த?<வ?தி& 
ஒ4_IெகாNOத^C இய2ைகயாகேவ அைமIக4ப][+Bத<. 
கிறி;<விC இ+Iக மனLசா]சியி& காாிய?திC உலக?ைத வி]F 
ேவSபட ேவE[ இ+Bத<. ேபரழிவி& ச%தாய ம2S/ வணிக 
விைளdகN ஏ2ப]டா7/ Zட, விMவாசிகN ஒ+ நிைலைய 
எF?<IெகாNள ேவE[ இ+Bத<. அவபIதியின$, எ4ெபாA</, 
கிறி;தவ$கN ேதவனிC உEைம உNளவ$களாக இ+4பைத 
க[னமாIகினா$கN. கிறி;தவ$கN அைத ஒ4_IெகாNள ேவEF/. 
இBத சேகாதர$களி& விIகிரக ஆராதைனேய க[B< ெகாNOத7I3 
ெமc4ெபா+ளாக இ+Bத<, ம2S/ கிறி;<ைவ அறிIைக 
ெசcதவ$கOI3 அ?தைகய பழIகWகN சகிIக %[யாததாக 
இ+Bத< (காEக 10:19-21). 
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விIகிரக ஆராதைனயி& நிைலேபS 
இ&ைறய உலகி& மத நிலவர/, இரEடாயிர/ ஆEFகOI3 

%&_ இ+Bத ெகாாிB< சைபைய விட ேவSப]டதாக இ+Iகிற<. 
சமகால?தவ கிறி;தவ$கN, விIகிரக ஆராதைன ெபா+?தம2ற< 
எ&S பd^& _?திமதிைய அக2S/ பIக/ சா$Bதி+4பா$கN. 
ந/மிC ஒ+ சிலேர ஒ+ ஆலய?திC அம$B< கடdOI3 பைட?த 
ஆகார?ைத _சிI3/ப[யான ஒ+ ச%தாய அA?த?ைத 
அ'பவி?தி+4ேபா/. ஆகி7/, ெந+Wகிய பாிசீலைன, நா/ 
ேயாசிI3/ப[ %Aவ<மாக நா/ விIகிரக ஆராதைனைய 
_றIகணி?தி+Iகமா]ேடா/ எ&பைத ெவளி4 பF?<கிற<. 

அேநக வைகயான விIகிரக ஆராதைனகN பழIக? தி̂ +Iகிற<. 
ராசி பல& ZSபவ$கN, மேனாத?<வ ேஜாதிட$ கN ம2S/ 
இ&'/ சில$ மBதிர கைலயிC ேவைல ெசcபவ$கN 
ேச$Bதி+Iகிறா$கN. ைக சா;திர/ ம2S/ ந2ேபS அ]ைடகN 
ப[4பவ$களி& ேசைவைய அறி3றிகN விள/பர4பF?<கிற<. 
சிறிய ப]டண?தி& ெசcதி ப?திாிIைககN ஜாதகப?திகைள தனி 
சிற4பாக ெகாFIகிற<. ெவளி4பைடயாக, ஒ+வ$ இBத ெவளியி]ட 
3றிெசாC7கிறவ$கைள வியாபார?திC ைவ?<I ெகாEF 
இ+Iகிறா$கN. அ?தைகய பழIகWகN, வான?ைதl/ �மிையl/ 
பைட?த ஒேர ேதவைன ஆராதி4ப< தகாததாக இ+Iகிற< எ&பைத 
ேமாேச ெதளிdபF?தினா$ (உபா. 18:10, 11). 

நிLசயமாகேவ, அ?தைகய பழIகWகN அபாயமிCலாத ேவ[Iைக 
எ&ற Z2ைற, ெகாாிBதிய$கN விIகிரக ஆராதைன வியாபார?தி23 
நCல< எ&ற விவாத?ைத பdC நிராகாி?த< ேபால நிராகாிIகிறா$. 
ஒ&S எதி$கால/ ேதவ'ைடய கர?திC இ+Iகிற<, அCல< அ< 
ந]ச?திரWகN ம2S/ உNளWைகயிC ஆைணயி]டதாக இ+I3/. 
எதி$கால/ இரEF இட?தி7/ ஒ&S ேச$B< இCைல. ேதவ& 
அவ+ைடய மகிைமைய ம2S/ இைறயாEைமயி& ஆOைகைய 
ந]ச?திரWகN, உNளWைககN அCல< மBதிர சடW3கேளாF 
பகி$B< ெகாNOவதிCைல. விIகிரக ஆராதைன ம[B< 
ேபாகவிCைல. அபாயமிCலாத ேவ[Iைகயான ேஜாதிட/ ம2S/ 
ைகேரைக பா$4பவ$கைள நாFவதி̂ +B< அக2Sபவ$கN, 
“எCேலா+I3/ அ?தைகய பழIகWகN அபாயமிCலாத 
ேவ[Iைகயாக இ+Iகிறதா? இBத நட?ைத ெபலyனமான 
சேகாதரைன பாவ/ ெசcய eEFமா?” ந/%ைடய ெசயCகN 
நமI3N சாியானதாக இ+4ப< ம]FமCல, ஆனாC, ந/%ைடய 
மாதிாிைய கவனி?< தாWகO/ சாியானைத ெசcய %ய2சி?<I 
ெகாE[+I3/ ம2றவ$கO/ அைத சாியானதாக4 பா$Iக 
ேவEF/ எ&ப< பd^& காிசைனயாக இ+Bத<. 

ெமா?த விIகிரக ஆராதைனேயாF ZFதலாக, கிறி;தவ$கN, 
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அவ$கOI3 மிக %Iகியமாக இ+I3/ அவ$கOைடய காிசைனகN 
ம2S/ வி+4பWகைள ேதவ'I3 அ[பணிய ைவ4பதிC அவ$களி& 
விMவாச?ைத சமரசமாIகிவிடலா/. உEைமயான அ$?த?திC, 
ந/%ைடய வாUIைகயிC %த&ைம வகிI3/ யாெதா&S/, நமI3 
ேதவ'ைடய மகிைமைய விட %Iகியமான யாெதா&S/, 
விIகிரகேம. “விIகிர?தி23 ெகாEF ெசC7/ ெபா+ளாைச” 3றி?< 
எLசாி4பிC பdC பி& வாWகவிCைல (ெகாேலா. 3:5). இBத 
நியம?ைத விாிdபF?தி, நா/ 3F/ப/, ெசா?<IகN, _கU, தாலB<, 
விைளயா]F 3AIகN, சாகசWகN அCல< ேவS சில காாியWகைள 
நா/ விIகிரகமாக எF?<I ெகாNளலா/. நியமன?தாC, ேதவ& 
ம2S/ அவ+ைடய மகிைமI3 %&பாக ேவெறBத காாிய?ைதl/ 
ைவ4ப< விIகிரகமாக இ+Iகிற<; ஆனாC, அைத தாE[, 
ஒ+வ+ைடய மாதிாி ம2றவ$கைள ஏவிவிF/. ஒ+ நப+I3, 
த&'ைடய வாUIைகயி& வி+4பWகளிC ஒ+ சாியான 
கEேணா]ட/ இ+Iகிற< எ&S விMவாசி?தாC Zட, அவ'ைடய 
நட?ைத, அவ'ைடய ஆவிI3ாிய ப3?தறிைவ விட பலyனமாக 
இ+4பவ$கைள வழி தவற விF/. 
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