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அ?தியாய/ 9 

ெபாS4_Nள அ[ைம?தன/ 

விIகிரகWகOI3 பைடIக4பF/ இைறLசிைய சா4பிF/ 
பழIக?ைத நியாய4பF?</ ெகாாிB< சைப மIகN இரEF 
வழிகைள ைகயாEடன$. %தலாவ< தWகN அறிவி23 ெசவி 
ெகாF?தன$. விIகிரக ஆராதைனயி& %Iகியமான ப3தி, ேநாIக/ 
எ&S அவ$கN ெசா&னா$கN. விIகிரக ஆராதைனயிC ஈFபட 
ேவEFெம&றாC அBத ஆராதைனI3ாிய ெபா+N, இ+4பைத ந/ப 
ேவEF/ என அவ$கN நிைன?தா$கN. விIகிரக ஆராதைனயான< 
ந/ எEண?திC நடI3/ ெசயC உட/பிலCல எ&S வாத/ 
ெசcதா$கN. 

இரEடாவதாக, பd^ட/ ேகNவி ேக]டவ$கN 
விIகிரகWகOI3 பைடIக4பF/ இைறLசிைய சா4பிடாமC 
இ+4ப<, தWகN MதBதிர?தி& ேமC திணிIக4பF/ ேதைவய2ற 
நிபBதைன எ&S அவாிட/ வ2_S?தினா$கN. MதBதிரேம 
அவ$கOைடய கிறி;தவ மாEபிC ேமேலாWகி யி+Bத<. இேயM, 
தா/ பாவிகOட& அம$B< MதBதிரமாக உணd உEபதிC 
தைலயி]ட பாிேசய$கைள எதி$?தா$ (ம?. 9:10-13). ேப<+, தா& 
வி+?தேசதன/ ெசcய4படாத மனித$கேளாF அம$B< சா4பிFவைத 
எதி$?த இ;ரேவலாிட/, அைத நியாய4பF?தினா$ (அ4. 11:3). 
கிறி;தவ$கN, நியாய4 பிரமாண?தி& க]Fகளி^+B< 
விFதைலயாIக4ப]FNளன$, என பdC அறிdS?தினா$ (கலா. 
5:1). ெபாcயான கடdN உEைமயிC இCலாததாC, அவ2றி23 
ெசcய4பF/ சடWகாLசாரWகளிC கலB< ெகாNவதிC எBத வித 
அபாய%/ இCைல எ&S ெகாாிB< சைப சேகாதர$கN 
வாதி]டா$கN. விIகிரக ஆராதைனைய வைரயS?தவ$கN தWகN 
MதBதர?திC தைலயிட %[யா< எ&ேற ெசாC^ வBதா$கN. 

விIகிரக ஆராதைன ப2றி த/ைம விம$சி4பவ$கN ெகாE[+Bத 
க+?ைத நிராகாி4பதி& kல/, %தலாவ< காாிய?ைத பdC 
ைகயாEடா$. எxவளd சிறBத அறிவி+Bதா7/, கEZடாக? 
ெதாிl/ உEைமைய _றBதNள %[யா< எ&றா$. ஒ+ மனித&, 
விIகிரகWகN இ+I3/ இட?தி23 ெச&S, மி+கWகN 
ப^யிட4பFவைத பா$?< அவ$கOைடய ஆராதைனயிC கலB< 
ெகாNவாேனயானாC அவ& விIகிரக ஆராதைனIகாரேன. எ4ப[ 
அறிd4 �$வமாக அைத வைரயS?தா7/, உEைமயிC அவ& 
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விIகிரக ஆராதைனIகாரேன. த& சாீர?திC ஒ+வ& எ&ன 
ெசcகிறாேனா, அைத அவேன ெசcகிறா&. பd^& இBதI Z2S 
உEைமைய உண$?<கிற<. ெதாட$Lசியாக இைத4ப2றி அவ$ 
ேபசி வ+கிறா$. கிறி;தவ$கN, கிறி;<வி& இர?த?தாC 
கAவ4ப]F பாிM?தமாIக4ப]FNளா$கN என ஆர/ப கால 
அ4ேபா; தல$கN உண$Bதி+Bதன$. உWகN சாீரWகN 
கிறி;<வி& அWகமாக இ+Iகிற< எ&S வாதி]டன$. 
ேவசி?தன?தி23/, உலக அறிவி23/, ஆவிI3ாிய ம2S/ 
மா/ச?<I3ாிய காாியWகளி& அF?தF?த நிைலகOI3 சிறBத 
அறிd4�$வமான ெபா+N இCலாததாC, ேவசிகOட& ேச+வைத 
நியாய4பF? தினா$கN (6:11-15). ஆகேவ விIகிரக ஆராதைனைய4 
ப2றிய, அவ$கOைடய எEணWகைளl/, அறிைவl/ மாறL 
ெசcவ< க[னமாயி+Bத<. ஒ+ மனித& விIகிரக ஆராதைன 
ெசcபவ$கேளாF உ]கா$B<, அவ$கN ெசcவைதL ெசcதாC 
அவ'/ அBத விIகிரகWகOI3 ஆராதைன ெசcதவேனயா3/. 
உEைமயான கடdளி& மகிைமைய விIகிரகWகOட& பகி$B< 
ெகாNகிறா&. உWகN மனநிைலைய4 ெபாS?<, ெசயCகைள 
கணி4ப< ெதாிBெதFIக4ப]டதி23 எதிரானதா3/. அ4ப[யி 
+BதாC எ<dேம ச]ட?தி23 உ]ப]டதCல. 

யாெரCலா/ தWகN சkக ம2S/ ெபா+ளாதார அBத;ைத 
கா4பா2றிI ெகாNள %ய&றா$கேளா அவ$கN விIகிரகWகOI3 
பைடIக4ப]டைத உEடா$கN. அxவாS ெசcயIZடா< எ&S 
அறிdS?<வ< தWகN MதBதர?தி23 தைட எ&S நிைன?தா$கN. 
அத23 அ4ேபா;தல$கN பதிலாக கிறி;தவ MதBதிர/ எ&ப< 
கடdN எ< ஏ2SI ெகாNளI Z[ய< அCல< இCலாத< எ&S 
வைரயS?தி+Iகிறாேரா அைத4 ேபா&றேத எ&S Zறினா$கN. 
ஒ+வ'ைடய ெசயC சைபயிC அைமதிI3/, ஆவிI3ாிய 
வள$LசிI3/ பாதி4_ ஏ2பF?<ேமயானாC அ< தவS நீWகN 
ஒ+வ+Iெகா+வ$ வழIகாFவ< எxவித?தி7/ 32றமாயி+Iகிற< 
அ4ப[L ெசcகிறைதவிட நீWகN ஏ& அநியாய?ைத சகி?<I 
ெகாNகிறதிCைல ஏ& ந�ட?ைத4 ெபாS?<I ெகாNகிறதிCைல 
என வாதிFகிறா$ (6:7). விIகிரக ஆராதைன ெசclமிட?திC 
உ]கா$Bதி+4ப<, பலyனமான விMவாசிகOI3 
தைடயாயி+I3மாயி& அ< தவS, அைத எ4ப[ 
நியாய4பF?தினா7/ சாி எதி$4பவ$கN அ< சாி எ&S தWகN 
அறிைவI ெகாEF நியாய4பF?திI Zறினா7/ கிறி;தவ 
MதBதிர/, ந/%ைடய சேகாதர சேகாதர$களி& ஆவிI3ாிய 
வள$Lசிைய 3ைற?< மதி4பிFவைத ஒ+ ேபா</ ஏ2கா<. 
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பd^& அ4ேபா;தல உாிைம (9:1, 2) 
1நா& அ4ேபா;தலனCலவா? நா& MயாதீனனCலவா? ந/%ைடய 
க$?தராகிய இேயMகிறி;<ைவ நா& தாிசிIக விCைலயா? 
க$?த+I3N நீWகN எ& கிாிையயாயி+Iகிறீ$களCலவா? 2நா& 
ம2றவ$கOI3 அ4ேபா;தலனாயிராவி]டா7/, 
உWகOIகCலேவா அ4ேபா; தலனாயி+Iகிேற&, க$?த+I3N 
நீWகN எ& அ4ேபா;தல ஊழிய?தி23 %?திைரயாயி+Iகிறீ$கேள. 

வசனWகN 1, 2. நா& அ4ேபா;தலனCலவா? நா& 
MயாதீனனCலவா? ந/%ைடய க$?தராகிய இேயMகிறி;<ைவ நா& 
தாிசிIகவிCைலயா? க$?த+I3N நீWகN எ& 
கிாிையயாயி+Iகிறீ$களCலவா? இ< ேபா&ற ேகNவிகOI 
கிைடேயயான ெதாட$_ ெவளி4பைடயாக காண4படவிCைல. 
ஆனாC எத2காக இBத ேகNவிகைள எA4பினா$ எ&ப< %Iகிய/. 
7-/ அதிகார?திேல, பdC, ெகாாிB< சைபயி̂ +B< தனI3 வBத 
க[தWகOI3 பதிலளிIக ஆர/பிIகிறா$. விIகிரக ஆராதைனைய4 
ப2றி இரEடா/ %ைறயாக 8-/ அதிகார/ 1-/ வசன?திC 
எA4ப4பFகிற<. ெகாாிBதிய$கN எA4பிய ேகNவிகOI3, 
அதிகார/ 9^+B< 11-வைர பதிலளிIகாத< ேபாC ேதா&றலா/. 
ஆனாC இBத அதிகாரWகைள Z$B< கவனிI3/ ெபாA<, அxவாS 
இCைல என ெதாிB< ெகாNளலா/. மாறாக அவ$ ZS/ 
உதாரணWகளி& kல/ MதBதிர/ ம2S/ அத& தாIக?ைத 3றி?த 
அவ+ைடய கவைலைய அறிdS?த %2பFகிறா$. அவ$ அ[Iக[ 
ெசcவ< ேபாC, பல jUநிைலகளிC த&ைன உதாரணமாக 
கா]Fகிறா$. கடdN மீ< ெகாEட பIதியினாC, ெகாாிBதிய$கOI3 
விIகிரக ஆராதைன நைடெபS/ வழிபா]F?தலWகளிC 
பைடIக4பF/ உணைவ _சி4பத23 தைட ஏ2பFமானாC, பdC 
த& மீ< Mம?திI ெகாEட MைமகN அைத விட அதிக/. கிறி;<ைவ 
ேபா&ற வாUIைகைய வாழ ேவEFெமன அ4ேபா;தல$கN 
ேபாதி?தா$கN. 

அதிகார/ 9:1C ஆ/ எ&றாC ஆ/ எனI ZS/ சில 
உEைமயான ேகNவிகைள ேக]கிறா$. ஆ/ அவ$ 
விFதைலயைடBதி+Bதா$. நிஜமாகேவ அவ$ ஒ+ அ4ேபா;தல$. 
அவ$ உEைமயாகேவ இேயMைவ த/ கEகளாC கE[+Bதா$. 
ஆ/ ெகாாிBதிய$கN, கடdOI3N அவாி& ந2காாியWகOI3 
சா]சிகளாயி+Iகிறா$கN. பdC விFதைலயைடBதி+Bத ேபாதி7/, 
அவ$ கடdைள கE[+Bத ேபாதி7/ கடdOI3N அவாி& 
ெசயCகN நFநிைலயாக உாிைம ெகாEடாFவத23N அடWகிேய 
இ+Bத<: அவ+ைடய ஊழிய?தி& 3றிIேகாN, உ?திரவாத/ 
அதிகார/ ம2S/ அ4ேபா;தலாி& %&'ாிைம ஆகியவ2ைற 
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உNளடIகியதாக இ+Bத<. அவ$ ஒ+ அ4ேபா;தலனாc 
இ+Bதப[யாC, ெகாாிB< சைப மIகOIகாகd/, இேயM 
கிறி;<dI3 ஊழிய/ ெசcதப[யா7/, அவ+ைடய உாிைமகைள 
Mம?<வத23 பதிலாக, <&ப/ அ'பவி4பைதேய ெதாிB< 
ெகாEடா$. தாWகN MதBதிர/ ெப2றி+Iகிேறா/, ஆகேவ 
விIகிரகWகOI34 பைடIக4ப]டைவகைள உEபத23 
தைடயிCைல எ&S Zறியவ$கைள அ4ேபா;தல$கN 
எதி$?தா$கN. பdC த& MதBதிர?ைத எxவாS வைரயS?<I 
ெகாEடாேரா அBத வழிைய4 பி&ப2Sபவ$கN ந&றாக 
இ+Bதி+4பா$கN. கிறி;<வி& ராsஜிய?தி2காc, சில 
காாியWகைள வி]Fவிட ெசcவதி& kல/, தா& எ4ப[ வாUBதாேரா 
அைதேய ம2றவ$கO/ பி&ப2ற அறிdS?தினா$. 

பdC கடdைள கEட< அவ$ அ4ேபா;தலனாc மாSவத23 
ஒ+ காரணமாயி2S. அவ+ைடய ேகNவிகளி& வாிைச kல/ 
கடdைள கEட< அ4ேபா;தல?<வ?தி& யேதLைசயான ஒ+ ப3தி 
எ&ற அவாி& _ாிB< ெகாNOதைல உண$?<கிற<. உயி$?ெதABத 
ஆEடவ+I3 சா]சியாயி+4பைதேய, அவ+ைடய அ4ேபா;தல 
ஊழிய?தி& பிரதானமான ேநாIகமாயி+Bத< (அ4. 1:21, 22). பdC, 
க$?தராகிய இேயM கிறி;< உயி$?ெதABத பி& த/ைம 
ம2றவ$கOI3 ெவளி4பF?தினைத4 ப2றி பி&னாளிC ZS/ 
ெபாA<, “... எCேலா+I3/ பி&_, அகால4 பிறவி ேபா&ற எனI3/ 
தாிசனமானா$” (1 ெகாாி. 15:8). தம;3 ெசC7/ வழியிC பd7I3 
கிைட?த கிறி;<வி& கா]சி காcபாவி23/ ம2S/ 500 ேப+I3/ 
கிைட?த கா]சிI3 சமமா3/. இ<, பdC தா'/ எ+சேலமிC உNள 
அ4ேபா;தல$ ேபாC ஒ+வ& எ&பைத உSதிபF?<கிற< (2 ெகாாி. 
11:5; கலா. 1:15, 16). 

அBத நா]களிேல அ4ேபா;தல+I3, அவ$கN ெகாாிB< 
சைபlட& ெகாE[+Bத உறவினாC, எBதவித எதி$4_/ 
எழவிCைல. சைப அவ+ைடய ஆேலாசைனைய ேக]F எAதிய 
க[தேம (7:1) அவ$கN பd^& மீ< ைவ?தி+Bத மதி4ைப எF?<I 
கா]Fகிற<. பdC, அBத நா&3 ேகNவிகOI3/, எ4ப[ தனI3 
பதிC ெதாிBதி+Bதேதா, அேத ேபாC ெகாாிBதிய+I3/ 
ெதாிBதி+I3/ என எதி$ பா$?தா$ (9:1). அவ$களிட/ இ+Bத 
ஒ2Sைம, தா/ ஒ+ அ4ேபா;தலென&S/, தா/ க$?தைர 
கE[+4பைதl/ ம2S/ ெகாாிB< சைப உ+வாக க$?த$ த/ைம 
உபேயாகி?தா$ எ&பைதl/ உண$?<வதாc இ+Bதப[யாC நி/மதி 
அைடBதா$. ஆனாC அவ$ ெகாாிBதிய+I3 இரEடா/ நி+ப?ைத 
எA</ ெபாA<, அவ+ைடய அ4ேபா;தல?<வ?<I3 மி3Bத 
<&ப/ வBத< (2 ெகாாி. 11:22-29). ஆனாC %தலா/ நி+ப?ைத 
எA</ ெபாA<, அவ$கN அவ+ைடய அ4ேபா;தல?<வ?ைத 
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ஏ2SIெகாEடா$கN எ&S ந/பினா$. 
சமீப?திC உ+வான சைப ச[தியிC மாறி வி]டைத 

ெகாாிBதிய+I3 எAதிய இரEடா/ நி+ப/ உண$?<கிற<. %தலா/ 
நி+ப?ைத எAதி %[?த ெபாA< எ+சேலமி̂ +B< _திய 
ேபாதக$கN வBதி+Bதன$. அவ$கN பd^& ஆOைம, எ+சேலமிC 
உNள ம2ற அ4ேபா;தல$கைள4 ேபா&றதCல எ&S Zறினா$கN. 
தவறான அ4ேபா;தல+I3I கிைட?த வரேவ2ைபI கEF, பdC 
மி3Bத வ+?தமைடBதா$. சைபயிC கணிSமான சில$, பd^& 
ஆOைமைய வி]F ெபாcயாc அ4ேபா;தல$ எ&S அைழIக4 
பFபவ$களி& பி& ெசCல தயாராயி+Bதன$. ஆனாC பdC அைத 
எ4ப[ தF?தா$ எ&ப< 1 ெகாாிBதியாிC ெசாCல4ப]ட< ேபாC,  
2 ெகாாிBதிய$ 10-13C ெசாCல4படவிCைல. 

David E. Garland எ&பவ$, பd^& அ4ேபா;த ல?தி23 ெபாிய 
தைட ஏ2படவிCைல எ&S ZSகிறா$: 

... சில$ சைபயிC _3B< விஷ?ைத விைதIகிறா$கN என பdC 
நிைன?தி+BதாC அைத அவ$ தன< வழIகமான τινες எ&ற 
வா$?ைதயாC (tines, உSதியான ஒ&S; cf. ேராம$ 3:8; 16:17-18;  
2 ெகாாி. 3:1; கலா. 1:7). அவ$கைள ேம2ேகாN கா][யி+4பா$.1 

அவ+ைடய அ4ேபா;தல?தி23 எதிராக, ஒ+வ+/ ெகாாிB< 
சைபயிC இCைல. நா& ம2றவ$கOI3 அ4ேபா;தல& இCலாமC 
இ+Iகலா/, ஆனாC உWகOI3 நா& அ4ேபா;தல&. 

சைபயி& நட?<கிறவராக பd^& ெவ2றிைய அவ$ மி3Bத 
உண$திற& kல/ ேம/பF?தினா$. அவ+I3 ெகாாிB< சைப 
மIகளிட/ உEைமயான அ&_ இ+Bத<, அ4ப[ேய சைப மIகO/ 
அவாிட/ அ&பாc இ+Bதன$. இைத4ப2றி 9:2C 
ெசாCல4ப][+Iகிற<. பd^& அ4ேபா;தல?<வ/, சைப 
மIகOI3/ அ4ேபா;தல+I3/ பd^& அ4ேபா;தல+ைடய 
%?திைர ஒ+ கனிைய ேபால காண4ப]ட< (காEக 2 ெகாாி. 3:2). 
பd^& அதிகார?தி23, அவ$கN கிறி;<வி& ேமC ைவ?த 
விMவாசேம சா]சி. 

பd^& தனி4ப]ட உாிைமகN (9:3-7) 
3எ&ைன நியாய/ விசாாிIகிறவ$கOI3 நா& ெசாC7கிற 
மாS?தரமாவ<: 4_சிIகd/ 3[Iகd/ எWகOI3 அதிகார/ 
இCைலயா? 5ம2ற அ4ேபா;தல+/, க$?த+ைடய சேகாதர+/, 
ேகபாd/ ெசcகிற< ேபால, மைனவியாகிய ஒ+ சேகாதாிைய 
Z][IெகாEF திாிய எWகOI3/ அதிகாரமிCைலயா? 6அCல<, 
ைக?ெதாழிC ெசcயாதி+Iகிறத23 எனI3/ ப$னபாdI3/ 
மா?திரBதானா அதிகாரமிCைல? 7எவ& த& ெசாBத4 பண?ைதL 
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ெசலவழி?<, தE[ேல ேசவக/ பE�வா&? எவ& திரா]ச? 
ேதா]ட?ைத உEடாIகி, அதி& கனியிC _சியாதி+4பா&? எவ& 
மBைதைய ேமc?<, அதி& பாைலL சா4பிடாதி+4பா&? 

வசன/ 3. விIகிரக ஆராதைனI3 எதிரான த/%ைடய 
நிைல4பா][23, எதி$4_ வ+/, என எதி$பா$?தா$. த&'ைடய 
நிைல4பாF ேகNவிI3ாிய< எ&பைத உண$Bதி+Bதா$, 
ஏென&றாC அவ+ைடய jUநிைல ம2றவ$கைள4 ேபாC 
இ+IகவிCைல. விIகிரகWகளி& வழி4பா]F தலWகளிC உ]கார 
மS4பத23 அவ$ எைதl/ விைலயாக ெச7?த ேதைவயிCைல. 
ஆனாC சில ெகாாிBதிய$கN அைத ெசcதா$கN. தா& ெச7?தாத 
விைலைய ம2றவ$கN ெச7?</ப[ ெசcவ<, த& உSதியான 
த&ைமயி& kல/ Mலபமானதாக இ+Bத<. 

பd7ைடய வாத/ இ<தா&: “விIகிரகWகOI3 
பைடIக4ப]டைத உEணாமC வி]F வி]டதாC நீWகN 
அ'பவி4பைத4 ேபாC நா& அ'பவிIகாமC இ+Iகலா/. ஆனாC 
ம2ற சமயWகளிேல, நீWகN ெச7?<வைதI கா][7/ அதிகமாக 
ெச7?<கிேற&.” பdC தா& ஒ+ சாியான மாதிாிைய கா][யதாக 
ெசாCகிறா$. அவ$ ஒ+ ெகாNைகlட& வாUBதா$, வசதிIேக2ப 
அைத மா2றிI ெகாNளவிCைல. அவ$ ம2றவ$களிட/ 
எதி$பா$?தைத4 ேபாலேவ க[னமான jUநிைலகைளl/, 
ம2றவ$களி& ந&ைமIகாக சகி?<I ெகாEடா$. பலமிCலாத 
கிறி;தவ$கN, பிரLசைனகN kல/ விMவாச?தி̂ +B< வழிவிலகி 
ேபாகாதப[ அவ$கைள தF?தா$. பd^& எதி$4பான< அவ$ 
ெதாட$B< வ^lS?தி வBத காாிய?தி& kல/ ெதாடW3கிற<. 

விIகிரக வழி4பா]F?தலWகளிC அவ2SI34 பைட?த 
இைறLசிைய _சி4ப< விIகிரக ஆராதைனI3 சம/ எ&பைத, 
அ4ேபா;தல$, ெகாாிB< சைபைய விட, தமI3 அைத %த^C 
எF?<IெகாEடா$. அவ+ைடய ெசாBத நடவ[IைககN, 
அவ+ைடய நீதி ம2S/ சமய/ சா$Bதவ2றி23 ஊIகமளி4பதாக 
இ+Bத<. கிறி;<ைவ பிரசWகி4பவ$கOI3 அxவEணேம இ+Iக 
ேவEF/. ெசாBத வாUIைகயிC ைகIெகாEட ெகாNைககO/, 
ெசயCகO/ ம2றவ$கOI3 எF?<L ெசாCல ஏ<வாயி+Bத<. 
அ4ப[யிCலாதி+BதாC அவ$ எF?<L ெச&ற Mவிேசஷ/ 
ெபாcயாயி+I3/, ஏென&றாC அைத த& ெசாBத வாUIைகயிC 
ெசயCபF?த %[யாததாC. 

வசன/ 4. எதி$?தவ$களிட/ மிகd/ ஆழமான ேகNவிகN 
ேக]க4ப]டன 9:4-7. _சிIகd/ 3[Iகd/ எWகOI3 அதிகார/ 
இCைலயா? என %த^C பdC ேக]கிறா$. அத23 பதிC “எWகOI3 
உEF” எ&பேத. “எWகOI3” எ&S ெசாCவதி& kல/ அவ$ 
எCலா அ4ேபா;தல$கைளl/ ம2S/ Mவிேசஷ?ைத பிரசWக/ 
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ெசcபவ$கைளl/ உNளடIகி ெசாCகிறா$. எதி$மைறயான< µὴ οὐκ 
(mē ouk, “எWகOI3 இCைலயா”) எ&ற பத/ கிேரIக, ெமாழியிேல 
அதிக4ப[யாc அத& ெபா+ைள ெவளி4பF?<கிற<. கிேரIக 
ெமாழியிேல அBத4 ெபா+ைள 3றிI3/ வா$?ைத ἐξουσία (exousia, 
“அதிகார/, உாிைம”). பdC ஒ+ “உ+வகLெசாCைல” இWேக 
பய&பF?<கிறா$. _சி4ப</, 3[4ப</ வாUIைகயி& 
அ?தியாவசிய ேதைவகைள �$?தி ெசcவத2ெகன பdC ZSகிறா$. 
அைத சைப மIகளிடமி+B< எதி$பா$4பத23 அ4ேபா;தல+I3 
உாிைம இ+Iகிற<. எ4ப[ ெகாாிB< சைபயி& ஒ+ பிாிவின$, 
விIகிரகWகOI3 பைடIக4 ப]டைவகைள _சி4பத23 தWகOI3 
உாிைம உEF எ&S Zறினா$கேளா, அேத உாிைமைய பdC சைப 
மIகளிடமி+B< எதி$பா$Iகிறா$. அBத இரEF உாிைமகைளl/ 
பdC சாிசமமாக பா$Iகிறா$ ஆனாC அBத உாிைமைய வி]FI 
ெகாF4ப< சைப மIகளி& ந&ைமIேக. 

இரEF காாியWகளி& அ[4பைடயிேல, விIகிரகWகOI3 
பைடIக4ப]டைத _சி4பைதI 3றி?< பdC ZSகிறா$. %தலாவ<, 
இய2ைகயாகேவ தவS ஏென&றாC, அ< விIகிரக ஆராதைன. 
இரEடாவ<, ஆவியிC பலமிCலாத கிறி;தவ$கN எளிதிC வழி 
விலகிL ெசCல அ< வாc4பாயி+I3/. இWேக அBத வாc4_கைள4 
ப2றி 3றி4பிFகிறா$. அ4ேபா;தல$கN தWகN உாிைமகைள 
ம2றவ$கN மீ< திணி4பத23 வி+/பவிCைல. விIகிரகWகOI3 
பைட?தைத _சி4ப< எxவளd ெபாிய தீைமயான< எ&பைத அF?த 
அதிகார?திC விளI3கிறா$. 

வசன/ 5. பdC ம2ற உாிைமகைளl/ Zட வி]Fவி]டா$. 
தி+மண?ைத4 ப2றி, எWகOI3 உாிைம இCைலயா எ&S 
ேக]பதி& kல/, எதி$பத?தி& த&ைமைய உண$?<கிறா$. ம2ற 
அ4ேபா;தல$கN, காcபா ம2S/ கடdளி& சேகாதர$கN தி+மண/ 
ெசc< ெகாEடைத4 ேபாலேவ, பd7I3/ உாிைம இ+Bத<. 
பd7ட& பிரயாண/ ெசcl/ நப+Iேகா அCல< அவ+I3 
மைனவியாக வ+பவ+Iேகா அதிக தீவிர/ ேதைவ4ப]ட<, ஆனாC 
சைபயிC இ+Bத உய$ த]F மனித$கOட& மைனவிய$ பிரயாண/ 
ெசcதன$. விMவாசியாகிய மைனவியைர Zட (περιάγειν, periagein) 
Z][IெகாEF ெசCலலா/ எ&பைத பdC ஒ?<I ெகாEட<, 
தி+மண?ைத அவ$கN எxவளd அதிகமாக மதி?தா$கN எ&பைத 
எF?<I கா]Fகிற<. அவ$, மைனவியைர Zட Z][L ெச&றவைர 
3ைற ZறவிCைல. தனியாகேவா அCல< Zட யா+ட& 
இ+Bதாேலா, பிரயாண/ எ&ப< க[னமானேத. ஆனாC ஊழிய?தி& 
நிமி?த/ பdC தா& தனிைமயாயி+4பைத சகி?<I ெகாEடா$. 
ஆகேவ க[B< ெகாNளாமC ம2றவ$கOI3 MதBதிர/ ெகாF?தா$. 
பd7ைடய %&மாதிாிகN ஒ+ வ7வான ேதவாலய?ைத 
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க][யைமI3/ ெபா+]F அவர< “உாிைமகைள” ஒ<Iகி 
ைவI3/ப[ ஊI3வி4பதாக அவ$ ந/பினா$. 

த&'ைடய உதாரண/ kல%/, பிற அ4ேபா;தல$, 
கடdOைடய சேகாதர$கN ம2S/ ேகபா ேபா&றவ$களி& 
உதாரண/ kல%/, ஆதி தி+Lசைபயி& வள$Lசி 3றி?< 
ெதாிய4பF?<கிறா$. “பிற அ4ேபா;தல$”  எ&S 3றி4பிFவ<, 
fதா;காாிேயா?ைத தவி$?< ம2ற 12ேப$ ம2S/ ம?தியாைவ 
3றி4பதா3/ (அ4. 1:21-26). “அ4ேபா;தல$” எ&ற பத/ சைபயாC 
3றி4பி]ட ேநாIக?தி2காக அ'4ப4ப]டவ$கைள 3றி4பதா3/ 
(அ4. 14:14).2 ஆனாC பdைல4 ெபாS?த ம][C, அ< கடdளாC 
ெதாிBெதFIகப]ட அBத “ப&னிெரEF ேபராc” இ+Bத< (1 ெகாாி. 
15:5) ம?ேதl, மா23, �Iகா ேபா&ற ஆகமWகளிேலா, அCல< 
இBத அதிகாரWகைள ப[4பவாிடேம அBத ப&னிெரEF 
அ4ேபா;தல+I3 அதிக பிரதிய?<வ/ ெகாFIக4படவிCைல (ம?. 
10:2; மா23 3:14; �I. 6:13). அ4ேபா;தல$ நடப[ைககளி7/ Zட 
அவ$களி& ஊழிய?ைத4 ப2றி 3ைறவாகேவ 
ெசாCல4ப][+Iகிற<. ஆனாC பd7I3/ ெகாாிB< 
சைபயின+I3/, அ4ேபா;தலாி& பிரசWக ஊழிய?ைத4 ப2றி 
ெதாிBதி+Bத<. ேப<+ த& மைனவிlட& ெகாாிB< சைபI3 
வBதாரா எ&ப< 3றி?< ெதாியா< (1 ெகாாி. 1:12& 3றி4ைப4 
பா$Iகd/). 

“க$?தாி& சேகாதர$கN” ஆதி தி+Lசைபயிேல அதிகமாக ஊழிய/ 
ெசcதி+IகI ZF/. இவ$களிC யாIேகா_ ம2S/ fதா எAதிய 
நி+பWகN _திய ஏ2பா][ேல இட/ ெப2றி+Iகிற< (காEக யாI. 
1:1; fதா 1). யாIேகா_ கடdளி& சேகாதர$ (கலா. 1:19). 
எ+சேலமி^+Bத ஆதி தி+Lசைபயிேல ஒ+ தைலவனாc இ+Bதா$ 
(காEக அ4. 15:13-21; 21:18). பd7I3/ ம2ற ெகாாிB< சைப 
மIகOI3/, அவ$களி& ஊழிய4பிரயாண/ 3றி?< ந&3 
ெதாிBதி+Bத<, ெசாCல4ேபானாC அBத நா&3 ேபாி& 
ஊழிய?ைதI 3றி?</ (காEக ம?. 13:55). நாIஹமா[ Nag Hammadi 
எ&பவ$ எAதிய சில க]Fைரகளி^+B</, கEெடF?த பழWகால 
_?தக M+ளி̂ +B</, அவ$கைள4 ப2றி ெதாிB< ெகாNளலா/. 
அைவ வரலா2றிேலேய அதிக மதி4_மிIக ெபா+]கைள 
ெகாEடைவயாக இ+Iகலா/.3 பdC இ&S/ அதிகமாக 
அவ$கைள4 ப2றி 3றி4பி][+Iகலா/, ஆனாC அைத ந/%ைடய 
க2பைனIேக வி]F வி]டா$. ப&னிெரEF அ4ேபா;தல$ ம2S/ 
கிறி;<வி& சேகாதர$கOைடய உழிய?ைத4 ப2றி, ஒ+ சில 
வரலா2S ெசcதிகேள 3றி4பிட4ப][+Iகிற<. ேகபாைவ4 ப2றிய 
பd^& 3றி4_, அவ+/ ம2றவ$கO/ எ4ப[ மதி4_ ெகாF?தா$கN 
எ&பைதI 3றிIகிற<. 
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பd^& இரEF க[தWகளிC ம]Fேம ேகபா 3றி4பிட4 
ப][+Iகிறா$. அைவ கலா?திய$ ம2S/ 1 ெகாாிBதியரா3/. அவ$, 
கிேரIக$கைள விட, சீாிய$கைளl/, ேகபாைவl/ ெதாிB< 
ெகாEடாெர&ப< ேப<+வி23 ெதாியா<. ேகபா எ&ற ெசாC, 
பd^& க[தWகைள தவி$?< ம2ற இடWகளிC ஒேர ஒ+ %ைற தா& 
3றி4பிட4ப][+Iகிற< (ேயாவா& 1:42). இரEF ெபய$கOேம, 
ஆWகில?திC, கC அCல< பாைற என ெமாழிெபய$Iக4பFகிற<. 
MவிேசஷWகளிC ெசாCல4 ப]டதி^+B< ேகபா அCல< ேப<+ 
தி+மண/ ெசc< ெகாEடா$ என அறியலா/ (ம?. 8:14; மா23 1:30; 
�I. 4:38) ேப<+ த& மைனவிlட& ெகாாிB< சைபI3 ெச&றாரா 
எ&ப< ப2றி ெதளிவாக 3றி4பிட4படவிCைல. ஆனாC அ4ேபா; 
தல$கN fேதயாைவ? தாE[ ம2ற ேதசWகOI3 பிரயாண/ 
ெசcதா$கN எ&பைத அவ+ைடய %தC க[த?திC ெதளிவாக 
3றி4பிட4ப][+Iகிற<. பd7/, ப$னபாd/ அ4ேபா;தல$ 
ம2S/ k4ப$களிட/ ஆேலாசைன ெசcத ேபா<, ேப<+ 
எ+சேலமிேலேய இ+Bதா$ எ&S அ4ேபா;தல$ நடப[ைககளிC 
3றி4பிட4ப][+Iகிற< (அ4. 15:7). fத கிறி;தவ$கN, _ற ஜாதி 
மா$Iக?தி^+B< கிறி;<ைவ4 பி&ப2றியவ$கN மீ< அதிகார/ 
ெச7?தி ஆதிIக/ ெசcய ெதாடWகிய ேபா<, ேப<+ அBத 
நகர?தி^+B< _ற4ப]FLெச&றா$ என ெசாCலலா/ (காEக அ4. 
21:20). அவ$ அWகி+B< ேராமி23 ெச&றா$, அWேக அவ$ இர?த 
சா]சியாக மாி?தா$. அ4ேபா;தல$ 15:7-I3 பிற3 ேப<+ைவ ப2றி 
அ4ேபா;தல நடப[ைககளிC 3றி4பிட4படவிCைல, ஆனாC 
பd^& க[தWகளி^+B<, அவ$ ெப+/பாலான இடWகOI3 த& 
மைனவிlட& பிரயாண/ ெசcதா$ என அறிB< ெகாNளலா/. 

வசன/ 6. பd7/ ப$னபாd/ பிாிB< ெச&ற பிற3, பdC 
த&'ைடய இரEடாவ< பயண?ைத ெதாடWகிய பிற3, 
ப$னபாைவ4 ப2றி அ4ேபா;தல நடப[IைககளிC 
3றி4பிட4படவிCைல. பdC கலா?தியாிC 3 %ைற அவைர4ப2றி 
3றி4பிFகிறா$ (கலா. 2:1, 9, 13). ம2S/ 1 ெகாாிBதியாிC (1 ெகாாி. 
9:6) ஒ+ %ைறl/, ெகாேலாெசயாிC (ெகாேலா. 4:10) ஒ+ %ைறl/ 
3றி4பிFகிறா$. பd7I3/ ப$னபாdI3/ ஏ2ப]ட பிாிவிைன 
3றி?< அ4ேபா;தல$ ெசாCவத23 ஒ&S/ இCைல எ&பைத, 
பிற3 எBத இட?தி7/ 3றி4பிட4படவிCைல. மா2ைக அவ$கOட& 
ேச$?<I ெகாNவதிC அவ$கOI3 க+?< ேவSபாF இ+Bதேத 
தவிர, ம2றப[ அவ$கOI3N ஒ+ நCல உறd இ+Bத< (அ4. 15:36-
40). பdC அவைர4 ப2றி எ4ேபா</ உய$வாகேவ 3றி4பி]டா$. 

பdC த& உEைம?த&ைமைய ெகாாிBதிய$கOI3 உண$?</ 
ெபா+]F, பலyனமான சேகாதர$கOIகாக எைத வி]Fவிட 
ெசா&னாேரா, அைதேய அவ$கOI3 உதாரணமாc தா& ெசc< 
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கா][னா$. அவ$ k&S %Iகிய காாியWகைள 3றி4பி]டா$. 
அத23 ேம7/ 3றி4பி][+Iகலா/. %தலாவ< தா& அவ$கOைடய 
ெசலவிC _சி4பத23/ 3[4பத23/ உாிைம இ+Bத ேபாதி7/, 
அவ$களிடமி+B< எBத பண உதவிையl/ மS?< வி]டா$. அவ$ 
மைனவி இCலாமC பிரயாண/ ெசcவைதேய ெதாிB< ெகாEடா$. 
அவ+I3 மைனவிைய Z][L ெசCல உாிைம இ+Bத ேபாதி7/, 
அவ$ மைனவி இCலாமC ெசCவைதேய ெதாிB< ெகாEடா$. 
அவ+ைடய k&றாவ< காாிய/ %தலாவ<ட& ெதாட$_ைடய<. 
ெபா+ளாதார உதவிைய சைபயி^+B< ெபSவத23 அவ+I3 
உாிைம இ+Bத ேபாதி7/ த&'ைடய ேதைவI3 தாேன 
உைழ4பைத ெதாிB< ெகாEடா$. ைக?ெதாழிC 
ெசcயாதி+Iகிறத23 எனI3/ ப$னபாdI3/ மா?திரBதானா 
அதிகாரமிCைல? 

கிேரIக ேராம சா/ராsஜிய?திேல, அவ$ உய$ த]F மIகOட& 
அறிய4ப]டா$. எனேவ த& ைககைளI ெகாEF உைழ?< 
வாUவத23 அவராC மS4_ ெதாிவிIக %[Bத<. அவ$ ந&3 
ப[?தி+Bதா$. அவ+ைடய 3F/ப/ ெசCவBத 3F/பமாc 
இ+Bதப[யாC, த$M ப]டண?தி^+B< எ+சேலமி23 ெச&S 
பிரசி?தி ெப2ற ேபாதக$களிட/ க2SI ெகாNள %[Bத< (அ4. 
22:3). அவ$ ேராம 3[lாிைம ெப2றி+Bதா$. அ< அவ+I3 
பர/பைர ெகளரவமாக இ+Bத< (அ4. 22:28). ெகாாிB< சைப 
கிறி;தவ$கN, இ4ப[4ப]ட ஒ+வ$, ேராம சா/ ராsஜிய?திேல ஒ+ 
%Iகியமான மனிதராc இ+Bதவ$, இ4ெபாA< த& ெசலவி2காc, 
தாேன உைழ?< ச/பாதி?<I ெகாNவா$ என நிைனIகவிCைல. 
வசதி பைட?த ேராம$கைள ெபாS?தவைர ேவைல எ&ப< 
அ[ைம?தன?ைதேய 3றிIகிற<, தாேன ெசcl/ ேவைலையயCல.4 

தWகOைடய ேபாதக?தி2காc, பண உதவி ெப2SI ெகாNவ<, 
சைப வழIக?திC ஒ&றா3/. ஆனாC, பd7/ ப$னபாd/ 
கடdOைடய ஊழிய?தி2காc அைத மS?< வி]டன$. 
அவ$கOைடய மS4_ ம2ற கிறி;தவ$கOI3, ஒ+ %& 
உதாரணமாக இ+Bத<. ெகாாிBதிய$கN அ�ஞான கடdNகைள 
வழிபFவைத நியாய4பF?திய ேபாதி7/, அ4ேபா;தல$களாC 
அத23 மS4_ ெசாCல %[Bத<. (இBத ச7ைகைய பdC 
அவ$கOI3 ெகாFIகவிCைல.) 

வசன/ 7. சைப மIகளிடமி+B<, _சி4பத23/ 3[4பத23/, 
உதவி ெபS/ உாிைமைய ேகா+வத2காc, அ4ேபா;தல$ k&S 
ேகNவிகைள ைவIகிறா$. அBத ேகNவிகOI3 உடன[ பதிC 
“யா+மிCைல.” ஆ/ ேபா$ yரைன ெதாிBெதF?தவ$கN, அவ'ைடய 
பண ேதைவகைள சBதி?தன$. ஒxெவா+ விவசாயிI3/ த& திரா]ச 
ேதா]ட?தி& கனிைய _சி4பத23 உாிைம இ+Bத<. 
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இய2ைகயாகேவ, மBைத ைவ?தி+4பவ$, அBத மBைதயி^+B< 
கிைடI3/ பாைல உபேயாகி4பா$. ேபா$ yர'/, விவசாயிl/ 
தWகN உைழ4_Iேக2ற பலைன எதி$4பா$4பா$கN. 

“ெசலd” (ὀψώνια, opsōnia) எ&கிற பத/ “Z^” எ&பைதேய பல 
இடWகளிC 3றிIகிற< எ&S பdC விளI3கிறா$. ஒ+ ேபா$ 
yரனி& ேதைவகN, அவ'ைடய ஆlதWகN, உணd, ெச+4_கN, 
உைடகN ம2S/ Zடார?ைத உNளடIகியதா3/. பd^& 
உ+வக?திC, கடdOைடய ராsஜிய?திC பணி ெசcவ<, பணியிC 
உNள ேபா$ yர'I3 ஒ?த<, திரா]ைச ேதா]டIகார$, த& 
ேதா]ட?ைத பராமாி4ப< ேபா&ற<, ேமc4ப& த& மBைதைய 
பராமாி4ப< ேபா&ற<. அவ$கOைடய ெபா+ளாதார ேதைவகைள 
மS4ப< நியாயம2ற<. 

ேபா$ yர&, ேதா]டIகார& ம2S/ ேமc4பைர4 
ேபாலCலாமC, பdC தா& ெசcத ேவைலI3 Z^ ெபS/ நிைலயிC 
இ+Bத ேபா</, அைத மS?< வி]டா$. கடdN அளி?த %Iகியமான 
பணிIகாc, த& %A ெபல?ைதl/ உபேயாக4பF?திய ேபாதி7/, 
த& ெசாBத ேதைவகைள, தாேன உைழ?< ச/பாதி?தா$. பdC த& 
உாிைமகைள ஆதாி?< அவ2ைற எF?<IZறி வBத ேபாதி7/ 
அைத ெபற மS?< வி]டா$. த&'ைடய ஆவிI3ாிய தைலைமைய, 
ெகாாிB< சைபயினிடமி+B< த& உைழ4பி2காc பண/ ெபSவ< 
தைடயாc இ+I3ெம&பதாC, அைத மS?< வி]டா$. கிறி;தவ 
MதBதிர?ைத, விIகிரக ஆராதைனI3/, அவ2றி23 
பைடIக4ப]டைவகைள _சி4பத23/ பய&பF?தIZடா< எ&பேத 
அ4ேபா;தலாி& ேபாதைனயாயி+Bத<, த& உாிைமகைள 
உபேயாகி4பதி& kல/, கிறி;தவ ேபாதைன களி̂ +B< விலகிL 
ெசC7/ எBதI காாிய?தி7/ ஈFபடI Zடா<. 

Mவிேசஷ?ைத பிரசWக/ ெசcபவ$கOைடய ேதைவகைள, சைப 
சBதிIக ேவE[I ெகாEடா$. ெகாாிB< ப]டண?தி7Nள 
கிறி;தவ$கN, பdC ெகாF?த கடdளி& ந2ெசcதியி& kல/ 
இர]சிIக4ப]டா$கN, நCலெதா+ வாUIைக வாUவதி& kல/ 
ஆசீ$வதிIக4ப]டா$கN. இலவசமாc Mவிேசஷ?ைத4 ெப2SI 
ெகாEட ப[யாC, அBத Mவிேசஷ?ைத ம2றவ$கOI3 எF?<L 
ெசC7/ பணிைய தாW3வத23 உ2சாக%Nளவ$களாc இ+Iக 
ேவEF/ அத& kல/ தாWகN ெப2ற ஆசீ$வாத?ைத ம2றவ$ 
கOட& பகி$B< ெகாNகிறா$கN. 

Mவிேசஷ?ைத பிரசWகி4பவ$கN அத& kல/ வாழ ேவEF/ 
அA?தமாc ெசாCவதி& kல/, விIகிரக ஆராதைன, MதBதிர/ 
ம2S/ விIகிரக?தி23 பைடIக4ப]டைவகைள _சி4ப< ேபா&ற 
காாியWகைள பி&'I3 தNளி வி]டா$. எ4ப[ சைபயாாிடமி+B< 
உதவி ெபSவ< %Iகியமானதாக இ+Bதேதா, அைத4 ேபா&ேற 
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அைத மS4ப</ இ+Bத<. அத2கான காரண?ைத ெகாாிB< சைப 
மIகN ெதாிB< ைவ?தி+Bதன$. அைத ேநர[யாக எA?திC 
3றி4பிடாத ேபா</, அைத விளI3வதி& kல/, அத& 
%Iகிய?<வ?ைத உண$?<கிறா$. 

Mவிேசஷ?ைத பிரசWகி4பவ$கN, சைபயி^+B< உதவி 
ெபSவ< சாி எ&S ெசாC^, வசன?திC நி�பிIக4ப]ட 
காாியWகOI3 ேநராc அவ$கைள தி+4_கிறா$. Mவிேசஷ?ைத 
பிரசWகி4பவ$கN அத& kல/ வாழ ேவEFெம&பைத கடdN 
ெதளிவாக விளI3கிறா$. 

ஒ+வ+ைடய ெசயCகளி^+B< பல& ெபSவ< (9:8-14) 
8இைவகைள ம'ஷ$ வழIக?தி&ப[ ெசாC7கிேறேனா? 
நியாய4பிரமாண%/ இைவகைளL ெசாC7கிறதிCைலயா? 
9ேபார[Iகிற மா]ைட வாcக]டாயாக எ&S ேமாேசயி& 
பிரமாண?திேல எAதியி+Iகிறேத. ேதவ& மாFகOIகாகேவ 
கவைலயாயி+Iகிறாேரா? 10நமIகாக?தா& இைதL 
ெசாC7கிறாேரா? உAகிறவ& ந/பிIைகேயாேட உழd/, 
ேபார[Iகிறவ& த& ந/_கிறதிC பWகைடேவ& எ&கிற 
ந/பிIைகேயாேட ேபார[Iகd/ ேவE[யேத, ஆைகயாC, அ< 
நமIகாகேவ எAதியி+Iகிற<. 11நாWகN உWகOI3 
ஞானந&ைமகைள விைத?தி+Iக, உWகN சாீரந&ைமகைள 
அS?தாC அ< ெபாிய காாியமா? 12ம2றவ$கN உWகளிட?திேல 
இBத அதிகார?ைதL ெச7?தினாC, அவ$களி7/ நாWகN 
அதிகமாcL ெச7?தலாமCலவா? அ4ப[யி+B</, கிறி;<வி& 
Mவிேசஷ?தி23 யாெதா+ தைடl/ உEடாகாதப[I3, நாWகN 
இBத அதிகார?ைதL ெச7?தாமC எCலா4பாF/ பFகிேறா/. 
13ஆசாாிய ஊழிய�ெசcகிறவ$கN ேதவாலய?தி23ாியைவகளிC 
_சிIகிறா$கெள&S/, ப^�ட?ைத அF?<4 பணிவிைட 
ெசcகிறவ$கOI34 ப^�ட?தி7NளைவகளிC பW3 உEெட&S/ 
அறி®$களா? 14அBத4ப[ேய Mவிேசஷ?ைத அறிவிIகிறவ$கOI3L 
Mவிேசஷ?தினாேல பிைழ4_ உEடாக ேவEFெம&S க$?த+/ 
க]டைளயி][+Iகிறா$. 

வசன/ 9:8-10C ேபார[Iகிற மா]ைட ெகாEF ேவEFேகாN 
ைவIகிறா$, Mவிேசஷ?ைத பிரசWகி4பவ$கN அதிC பWெகFIக 
ேவEF/ எ&பத23 8:1C விIகிரகWகOI3 
பைடIக4ப]டைவகைளI 3றி?த விஷய?திC எ&பைதL M2றி 
எA4ப4ப]ட ேகNவிகOI3 பதிC த+/ வைகயிC இைவகைள 
3றி4பிFகிறா$. விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]டைவகைள 
_சி4பேதா, அCல< சடWகாLசாரWகளிC பWெகF4பேதா விIகிரக 
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ஆராதைனேயயா3/. எ4ப[4ப]ட அறிd/ மன நிைலl/ அைத 
மா2றா<. இ&ன%/ அைத ஏ2SI ெகாNளாதவ$ களிட/, 
அவ$கOைடய %& உதாரண/ ெவளி4பைடயாக ெசcl/ 
காாியWகOI3/, 3றி4பி]ட மனநிைலயிC ெசcl/ ெசயCகOI3/ 
உNள வி?தியாச?ைத அவ$களி& அறிd உணராம^+4பதாக 
அ4ேபா;தல$ ZSகிறா$. அவ$களி& அறிd பலமிCலாதவ$கைள 
அழி?<4 ேபாF/. 

பdC த& ெசாBத வாUIைகயிC நடBதைவகைள எF?<I 
கா]Fவதி& kல/ த& ேபாதகWகைள மீEF/ உண$?<கிறா$. 
ெகாாிB< சைப கிறி;தவ$கOI3, விIகிரகWகOI3 பைடIக4 
ப]டைவகைள _சி4பத23 ெகாFIக4ப]ட அA?த/, அேத ேபா&ற 
jUநிைலயிC த& நடவ[Iைககைள ம2றவ$கOIகாக 
மா2றிIெகாNO/ அ4ேபா;தல+I3 உEடான அA?த?ைத விட 
அதிகமாக இ+Bத<. அதிC ெவளி4பைடயாக ெதாிவ<, தனI3 
உாிைம இ+Bத ேபாதி7/, சைப மIகளிடமி+B< த& ேதைவகOI3 
ெபா+ளாதார உதவிைய ஏ2SI ெகாNளாத<. அவ+ைடய வாUIைக 
அ'பவWகO/, வசன%/, மன தி+4தி அைடவத23 உதவி ெசcத<. 

இWேக ேபார[Iகிற மா]ைடI 3றி?<, பdC 3றி4பிடவிCைல. 
அ4ப[? <&_S?<வ< விலW3கைள வைத4பதி& கீU ேச+/ 
மாறாக த&'ைடய வழIகாFத^C, அத& %Iகிய?<வ?ைதL 
ெசாCவத2காக இ4ப[ 3றி4பிFகிறா$. 

வசன/ 8. கிறி;< நியாய4பிரமாண?ைத நிைறேவ2ற அைத 
எF?<4 ேபா]டப[யாC, Mவிேசஷ/ பிரமாணWகைள கடB< 
ெசCகிற< எ&பைத 3றி4பத2காகேவ, அ[Iக[ நியாய4 
பிரமாண?ைத 3றி?< எA<கிறா$ (ெகாேலா. 2:14). நியாய?தீ$4பி& 
ஆசீ$வாத?ைதl/, “நியாய4பிரமாண?தி& சாப?தி23” எF?<ைரIக 
அ4ேபா;தல$ தயWகவிCைல (கலா. 3:13). நீதிமா& ஆவத2காc 
நியாய4பிமாண?ைத சா$Bதி+Iகிறவ&, “கி+ைபைய இழB< 
ேபாகிறா&” (கலா. 5:4). அேத சமய?திC நியாய4பிரமாண/ 
பாிM?த%Nள<தா& என பdC 3றி4பிFகிறா$ (ேராம$ 7:12). சில 
சமயWகளிC, நியாய4பிரமாண/ கிறி;தவ ேபாதகWகOI3 உட& 
ப][+Iகிற< என 3றி4பிFகிறா$. பிற சமயWகளிC fத$கOIேக 
உாி?தான இBத நியாய4பிரமாண/ ேதைவய2ற< என 
3றி4பிFகிறா$. சைப, ஊழியIகார$கைள ெபா+Oதவி ெசc< தாWக 
ேவEF/ எ&பதிC நியாய4பிரமாண/ <ைண நி2கிற< அைதI 
கடB< த& %கdைரயிC Zறிய< ேபால, ஒxெவா+ நாN 
ெசயCகைளI 3றி?<, பdC ZSகிறா$. 

வசனWகN 9, 10. வசன/ 9:9C 3றி4பி]டைவகN உபாகம/ 
25:4C இ+B< வ+கிற<. உதவிய2றவ$கOI3/, ேதைவlNளவ$ 
கOI3/ ேமாேசயி& நியாய4பிரமாண?திC ெசாCல4ப]ட<, 
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விலW3கOI3/ ெபா+B<வதாc இ+Bத< ேபார[Iகிற மா]ைட 
வாc க]டாயாக (“தானிய?ைத அFIகிைவ”; NIV), அ4ப[ ெசcதாC 
கடdN இxdலக?திC ஏ2பF?தின ந&னட?ைதைய மீறினதாக 
இ+I3/. விலW3கைள பா<கா4ப< 3றி?</ பிரமாண?திC இட/ 
ெப2றி+Bத<. உதாரணமாக, உபாகம/ 22:6, 7C 3றி4பி]ட< ேபாC 
பறைவைய அத& 3�MகேளாF ெகாCலலாகா<. அ4ப[ ஏதாவ< 
ஒ+ பறைவ “உதவிய2S விAB< கிடI3மானாC,” 
எதிராளிlைடயதாயி'/, அைத மீ]க ேவEF/ (யா?. 23:5). எ4ப[ 
பிரமாண/ விலW3கN மீ<Nள அIகைறைய ெவளி4பF?<கிறேதா, 
அ4ப[ பdC ஜனWகN மீ< தனI3Nள அIகைறைய 
ெவளி4பF?<கிறா$. ேதவ& மாFகOIகாகேவ 
கவைலயாயி+Iகிறாேரா எ&S ேக]கிறா$. இத23 சாியான பதிC 
ஆ/ மாFகN மீ< கவைலயாயி+Iகிறா$, ஆனாC அைத விட 
மனித$கN மீ< அதிக அIகைற உைடயவராயி+Iகிறா$. ேபார[Iகிற 
மா]ைடI 3றி?< இ&'/ அதிகமாக விளI3கிறா$. உ+வகமான 
காாிய?தி& kல/, த& ைகபிரயாச?தி& பலைன பகி$B< 
ெகாNவதி& உாிைமைய4 ப2றி 3றி4பிFகிறா$. உபாகம?திC 
ேமேல ெசாCல4ப]FNள ப3தியிC இைத4ப2றிேய 3றி4பிFகிறா$. 

நமIகாக?தா& இைதL ெசாC7கிறாேரா? எ&S பdC 
ேக]கிறா$. NASB ெமாழிெபய$4பிC %2றி7/ எ&ற பத/ 
நிLசயமாக என ெமாழிெபய$Iக4ப][+Iகிற<. மாFகN மீ< 
எxவளd அIகைற ெகாEடவராக இ+Iகிறாேரா அைத விட 
ம'I3ல?தி& மீ< அதிக அIகைற ெகாEடவராக இ+Iகிறா$. 
மாFகN எ4ப[ ைக4பிரயாச?தி& பலனிC பWெகFIகிறேதா, அேத 
ேபாC மனித$கOI3/ பW3EF. 

உAகிறவ$ ந/பிIைகlட& ெசcய ேவEF/ ேபார[Iகிறவ$, 
ம2றவ$கOட& பகி$B< ெகாNO/ ந/பிIைகயிC அைத ெசcய 
ேவEF/. ேபார[Iகிற மாFகேள தWகN உைழ4பி& பலைன 
அ'பவிI3மானாC, மனித$கN தWகN உைழ4பி& பலைன 
எxவளd அதிகமாக அ'பவிIக ேவEF/. 

இ4ப[4ப]ட உதாரணWகைள பdC 3றி4பி]ட பி&, தா& 
யாாிட/ Mவிேசஷ?ைத பகி$B< ெகாEடாேரா, அவ$கN தWகளி& 
உலக4பிரகாரமான ஆசீ$வாத?ைத பகி$B< ெகாNள ேவEF/ என 
அA?தமாக 3றி4பிFகிறா$. ம2றவ$கைள4 ேபாலCலாமC, 
அவ$கOைடய உதவிைய ெபSவத23 பd7I3 எCலா உாிைமl/ 
இ+Iகிற<. ஆனாC அ4ப[ உதவி ெபSவ<, சில சேகாதர$கOI3 
இடறலாயி+I3/ எ&ற காரண?தாC, பdC அைத மS?< வி]டா$. 
ெகாாிB< சைப மIகN பdைல4 பி&ப2றி, விMவாச?திC 
3ைறdNளவ$களிட/ அதிக அ&_/, MகI3ைறl/ 
ெகாE[+Bதா$கN. விIகிரக ஆராதைன எ4ப[ ஒ?<I ெகாNளI 
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Z[ய< எ&S நிைன?தா$கN எ&பைத பdC மைறIகவிCைல. 
ச?திய?ைத ந&3 அறிBதவ$கN, விMவாச?திC 3ைறdNள 
கிறி;தவ$கOIகாக, எ4ப[ அBத பழIக வழIகWகைள வி]F 
வி]டா$கN எ&பைத எF?<L ெசாCகிறா$. 

வசன/ 11. 9:8-14C, பdC ெகாாிB< சைப மIகளிடமி+B< 
பண/ ெப2SI ெகாNவத23 மS4_ ெதாிவி?தைதI 3றி?< 
ெசாCல4ப][+Iகிற<. சில ெகாாிBதிய$கN, பdC தனI3 
உலக4பிரகாரமான காாியWகைள (τὰ σαρκικὰ, ta sarkika) அதிகமாக 
ெகாFIக ேவEF/ என எதி$பா$Iகிறா$ எ&S நிைன?தா$கN. 
ெவளி4பிரகாரமான ேதா2ற?தி&ப[, ஊ$ ஊராc ேபாcI 
ெகாE[+I3/ ம2ற த?<வ ஞானிகைள4 ேபாC பdC 
காண4ப]டா$. தWகைள? தாWகேள ேபாதக$கN எ&S ெசாC^I 
ெகாEடவ$கN தWகN ேபாதைன எ4ப[ இ+Bத ேபாதி7/, 
தWகOI3 ச/பள/ ெகாFIக ேவEFெமன எதி$பா$?தா$கN. 
இவ$கேளாF ஒ4பிFவ< பd7I3 வ+?த/ அளி?த ேபாதி7/, 
Mவிேசஷ?தி2காc, தனI3I கிைட?த எCலா உதவிகைளl/ மS?< 
வி]டா$. தனI3I கிைட?தவ2றிC தி+4தி அைடB< ெகாEடா$. 
அCல< த& ேதைவகOI3 தாேன உைழ?< ச/பாதி?<I 
ெகாEடா$. அவாி& இBத %[d அவைர எதி$4பவ$கைள 
அைமதி4பF?திய<. ஆனாC ெகாாிB< ப]டண?தி^+Bத 
ம2றவ$கN அைத எதி$?தா$கN. தWகளிடமி+B< உதவிைய மS?< 
வி]F ம2றவ$களிட/ இ+B< ஏ2SI ெகாNவைத அவ$கN 
மாியாைத 3ைறவாc நிைன?தா$கN (2 ெகாாி. 11:8). 

பdC ஞானந&ைமகைள (τὰ πνευµατικὰ, ta pneumatika) ெகாாிB< 
சைப விMவாசிகளிைடேய விைத?தா$ (காEக �I. 8:11; அ4. 18:4 
காEக). எCலா மIகளி& விFதைலIகாக, எ4ப[ கடdN த&ைன 
fத$களி& %&ேனா$கOI3 ெவளி4பF?தினா$ எ&பைத, கிேரIக 
மIகOI3 எF?<IZறினா$. இCலாத கடdOIகாக கிேரIக 
ேகாயிCகO/, உ+வWகO/ எA4ப4 ப][+Bதன. அ< 
அவ$கOI3 ஒ+ கச4பான உEைம யாயி+Bத<. கிேரIக$கOI3 
ஒ+ வழியி7/, fத$கO/ ம2ெறா+ %ைறயி7/ ேபாதக/ ெசcய 
ேவE[யதாயி+Bத<. fத$கN ெநFWகாலமாc எதி$பா$?த ேமசியா 
வB< வி]டா$ எ&பைத அவ$கOI3 அA?த/, தி+?தமாக Zறி 
வBதா$. தாyைத4 ேபால ேபா$ yரனாc இCலாமC நசேரயனாகிய 
இேயM கிறி;< இர]சகராc வBதா$. பdC கி+ைபயி& ெசcதிைய 
அவ$களிைடேய விைத?தா$. “கிறி;< பாF அ'பவி4ப< 
அவசியமாயி+Bத< ... மகிைமI3N �ைழவத23”  (�I. 24:26; 
காEக அ4. 17:3). அேநக ஜனWகN தWகN பாவ/, எதி$4_, 
மரண?தி̂ +B< தி+/பி Mவிேசஷ?தி23 ெசவி ெகாF?தா$கN. 
“ெகாாிBதியாிC அேநக+/ Mவிேசஷ?ைதI ேக]F, விMவாசி?<, 
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ஞான;நான/ ெப2றா$கN” (அ4. 18:8). அ4ேபா;தல$கN 
ெகாF?த எBதெவா+ “சாீரந&ைமகN” அவ$கOI3 கிைடIக4ெப2ற 
ெபாிய ஆசீ$வாத?<ட& ஒ4பிF/ ேபா<, மிகd/ சிறியதாயி+Bத< 
(1 ெகாாி. 9:11). 

வசன/ 12. பd^& அ4ேபா;தல?<வ?ைத, அவ+ைடய 
எதிாிகN எதி$?த ெபாA<, பdC அவ$கOI3 ெகாF?த பதி̂ C 
அவாி& ெகாNைககN பிைணBதி+Bத<. அவ+ைடய உாிைமகைள4 
ெபSவத2காc த& காாியWகைள ெசாCலவிCைல. அBதI காாிய/ 
%[d2றி+Bத< (9:15); ெகாாிB< சைப சேகாதர$களிடமி+B< 
ெபா+N ஆதார?ைத அவ$ ஏ2SIெகாNள மா]டா$. கிறி;<வி& 
Mவிேசஷ?தி23 பdC எBதவித தைடl/ ஏ2படாமC, 
ம2றவ$கOைடய ெபா+N ஆதரd ெபS/ உாிைமைய 
ெப2றி+Bதா$. உதவி ெபSவ< ம2றவ$கைள4 ேபாC அவ+I3 
உாிைம இ+Bத ேபாதி7/, பdC உதவி ெபSவைத மS?< வி]டா$. 
ெசாCல4ேபானாC அவ+I3 ம2றவ$கைள கா][7/ அதிக உாிைம 
இ+Bத<. உதவி ெபS/ உாிைமைய எFIக4ேபாவதிCைல எ&S 
அ4ேபா;தல$ எF?த திடமான நிைல, பலyனமான 
கிறி;தவ$கOI3 உதdவைத விட ெபாிதCல எ&பைத 
உண$?<கிற<. 

ம2றவ$ உWகN மீ< உாிைம ேகா+கி&றன$ எ&S 3றி4பிF/ 
ேபா<, ம2றவ$ எ&S யாைரI 3றி4பிFகிறா$ எ&ப< ெதளிவாக 
இCைல. ெபா+ளாதார உதவி ெசcத சிலைர4 ப2றிI 
3றி4பிFகிறாரா? அ4ெபாCேலா அ4ப[4ப]டவராக 
இ+Bதி+Iகலா/ (3:5, 6) ஆனாC அவ$ ெநFநாN 
அBத4ப]டண?திC தWகியி+IகவிCைல (16:12). பdC த& 
வாUIைகயிC கைட4பி[I3/ ெகாNைககைள தவிர ம2றவ2ைற 
ெகாFIக வி+/பவிCைல. அதிக4ப[யாக, ெகாாிBதிய$கN 
யாெரCலா/ அவ$கOI3 கிறி;<ைவ4 பிரசWக/ ெசcதா$கேளா, 
அவ$கைளெயCலா/ தாWகியி+Iகலா/. தா& ெபா+ளாதார 
உதவிைய மS4பதாC, அ4ேபா;தல?<வ?ைத இழB< வி]டா$ 
எ&S ெசாCபவ$களிட/, த& நிைலைய மீEF/ ெதளிd 
பF?தினா$. தா& பிரசWகி?த Mவிேசஷ?தி23 எBத4 பWக%/ வB< 
விடI Zடா< எ&பத2காக அவ$களிடமி+B< ெபா+ளாதார 
உதவிைய மS?< வி]டா$. 

பdC, தா& ெகாாிBதிய$களிடமி+B< உதவி ெபSவ<, த& 
ெசயCகளி& பCைல நீ$?<4 ேபாகL ெசcl/ என ஏ& நிைன?தா$? 
அத2கான விளIக?ைதI ெகாFIகவிCைல. ெசாCல4ேபானாC த& 
ெதாBத ந&ைமIகாc, பdC, இ4ப[4ப]ட காாியWகைள ஏ2SI 
ெகாNவதிCைல எ&ப< ேபா&ற பிரLசைனகN ெகாாிB< சைபயிC 
எABத<. எCேலா+/ அைத ஏ2SI ெகாNளாத ேபாதி7/, 
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அவ$கOI3 ெபா<வான ஒ+ க+?< இ+Bத<. Mவிேசஷ?தி2காc 
ெபா+ளாதார உதவி ெப2ேற& எ&S ஒ+வ+/ ெசாCலIZடா< 
எ&பதிC உSதியாc இ+Bதா$. அத2காc எCலாவ2ைறl/ சகி?<I 
ெகாNள தயாராக இ+Bதா$. த& ெசாBத ேதைவகN ஆ?<மாIகைள 
ஆதாய/ ெசcவத23 தைடயாc இ+IகIZடா< எ&பதிC உSதியா 
யி+Bதா$. 

இைவெயCலா/ இ+Bத ேபாதி7/, சைப தனI3 சில வழிகளிC 
உதவி ெசcயலா/ என நிைன?தி+Iகலா/ 16:6C த& 3ளி$ கால 
தி]ட?ைதI 3றி?< எA<கிறா$. அW3 தWகியி+Bத கைடசி 
நா]களிC “நா& எWேக ேபானா7/ நீWகN எ&ைன வழி 
வி]ட'4_/ப[I3” எ&S 3றி4பிFகிறா$ (16:6; காEக 2 ெகாாி. 
1:16) “எWேக ேபானா7/” “எ&ைன வழிய'4பி விF/ ப[I3” 
எ&S 3றி4பிFவதி& kல/ த& ெபா+ளாதார ேதைவ கைளI 
3றி?< 3றி4பிFகிறா$ (காEக ேராம$ 15:24) பdC ம2ற 
இடWகOI3 ெசCவத2காc, ெபா+ளாதார உதவிைய ஏ2SI 
ெகாNள நிைன?தி+Iகலா/. ஆனாC ெகாாிB< ப]டண?திC 
தWகியி+Bத ேபா<, த& ேதைவகOIகாக அCல. 

வசன/ 13. 9:12C த& காரண காாியWகைளl/, சா]சிய?ைதl/ 
நிைறd ெசcத பி&_/, மீEF/ ெதாடW3வ< ேபாC ேதா&Sகிற< 
9:13, 14C உNள விளIகWகN 9:8, 9 பி& ெபா+B<வதாக உNள<. 
8/ அதிகார?திC விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]ட ைவகைள 
_சி4பைதl/, இ4ப[4ப]ட எEணWக ைளl/ ெதாட$_ பF?</ 
ப[யாc, இBதI காாியWகைள இWேக 3றி4பிFகிறா$. 
அவ$களிடமி+B< உதவி ெபSவைத மS?த<. ெபாிய 
வழIகாFத^C அவ+I3 உதவி ெசcத<, விMவாச?திC ம2S/ 
அறிவிC 3ைறdNள கிறி;தவ$கOIகாக, ம2றவ$கN 
கிறி;<வி'ைடய ஆவிைய உைடயவ$களாc நடIக ேவEF ெமன 
வ^lS?<கிறா$. 

கிேரIக மன4பா&ைமlட&, _னித ேசைவ ெசcதவ$கN, 
ப^�ட?திC உதவி ெசcத 3+மா$கOI3 ஒ4பாc இ+Iகிறா$ கN. 
கிேரIக ப]டண?திC இ+Bத, தவறான வழி ேபாதக$கOI3, 
ஆேரா&, சாேதாIைக4ேபால பர/பைரயாc வ+/ ஆசாாிய? <வ/ 
இ+IகவிCைல. அத23 அவ$கN ெதாிBெதFIக4 ப]டா$கN, 
நியமிIக4ப]டா$கN அCல< வாWக4ப]டா$கN,5 கிேரIக$கOI3, 
ஆசாாியராc பணி ெசcவ< ம2ற பணிைய4 ேபா&ற<. அBத4 
பணியிC ச7ைககைளl/, ெபா+ளாதார ந&ைமகைளl/ 
எதி$பா$Iகலா/. 

பdC, ஆசாாிய+I3ாிய %Iகியமான உாிைமையI 3றி?< 
இWேக 3றி4பிFகிறா$: ப^ ெச7?த4ப]டைவகளி& ஒ+ ப3திைய 
தWகOIெகன ைவ?<I ெகாEடா$கN. பாிM?த ேசைவ ெசcேவா$ 
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ேகாவி^& உணைவ சா4பிFவ$ எ&ற ெபா<வான அறிைவ 
அ4ேபா;தல$ ம2றவ$கOI3/ இைதேய வ^lS?< கிறா$. 
ஆசாாிய$கN ெசcl/ ேவைலl/, Mவிேசஷக$கN ெசcl/ 
ேவைலl/ ஒ?ததாc இCலாமC இ+Bத ேபாதி7/, அவ+ைடய 
க+?ைத அA?தமாக ெசாCவத23 அ< பய&பFகிற<. 

வசன/ 14. fத மா$Iக?தி7/ அ�ஞானிகOைடய 
மா$Iக?தி7/ பி&ப2ற4ப]ட நைட%ைற எ&னெவ&றாC, 
ப^�ட?திC பணி ெசcபவ$கN அதிC பைட?தைவகளிC ஒ+ 
ப3திைய எF?<I ெகாNள அவ$கOI3 உாிைம உEF எ&பேத. 
அேத த?<வ/ கிறி;தவ பணிI3/ ெபா+B<வதாக உNள<. 
Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகிI3/ பணிI3/, ஆசாாிய பணிI3/ 
%Aைமயான ஒ2Sைம இCலாத ேபா</, அவ2றி& அ[4பைட 
ெகாNைககN ஒ&ேற. அBத உ+வக/ மிகLசாியாக இCலாத ேபா</, 
ேதவ'ைடய வா$?ைத அதிC சBேதக/ ெகாNள அ'மதிIகவிCைல. 
அBத4ப[ேய Mவிேசஷ?ைத அறிவிIகிறவ$கOI3L 
Mவிேசஷ?தினாேல பிைழ4_ உEடாக ேவEFெம&S க$?த+/ 
க]டைளயி][+Iகிறா$. பdC இWேக 3றி4பிFவ< ேதவ& 
அவேராF ேநர[யாக ேபசியதாக இ+Iகலா/. ஆனாC அ< 
Mவிேசஷ?திC 3றி4பிட4படவிCைல. அCல<, இேயM கிறி;< த/ 
ப&னிெரEF சீஷ$கைள இ;ரேவல+I3N ஊழிய/ ெசcய 
அ'4பியேபா< Zறியைத, நைட%ைற பF?<வதாகI Zட 
இ+Iகலா/. “எBத ப]டண?தி லாவ< கிராம?திலாவ< நீWகN 
பிரேவசிI3/ ேபா<, அதிேல பா?திரமானவ& யாெர&S விசாாி?< 
நீWகN _ற4பFமளd/ அவனிட?திC தWகியி+WகN” (ம?. 10:11). 

ஆர/ப தி+LசைபI3, பர/பைர பர/பைரயான, சிறBத ேபாதக$ 
இCலாத ேபா</, தWகைள சைபIகாc அ$4பணி? தவ$களி& 
ேபாதைனகN ம2S/ சைபைய க][ெயA4_/ ெசயCகN kல/, 
சைபயா$ பய& அைடBதன$. %A ேநர ஊழிய$ களாc தWகைள 
அ$4பணி?தவ$கைள, சைபயா$ தாWக ேவEF ெமன ெதளிவாc 
ெசாCல4ப][+Iகிற< (காEக கலா. 6:6). 

Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகி4பவ$கN, அதி^+Bேத தWகN 
வாUIைகயி& ேதைவகைள சBதிIக ேவEF/ என ேதவ& 
ெசா&னாC அத23 மா2S வழி ஏேத'/ உEடா? “அ4ப[யி+B</, 
கிறி;<வி& Mவிேசஷ?தி23 யாெதா+ தைடl/ உEடாகாதப[I3, 
நாWகN இBத அதிகார?ைதL ெச7?தாமC எCலா4பாF/ 
பFகிேறா/” (1 ெகாாி. 9:12) என எBத அதிகார?ைதI ெகாEF பdC 
இ4ப[ எA<கிறா$? ேதவ& ெசாC7கிறைத ெசcய?தாேன 
ேவEF/? கா$ேலE] எ&பவ$ இBதI ேகNவிகOI3 இ4ப[யாக 
பதிC ZSகிறா$ “கடdOைடய க]டைளI3 கீU4ப[யாததாக 
[ெபா+ளாதார உதவி மS4பதி& kல/] எF?<I ெகாNளவிCைல; 
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மாறாக அைத மS4பத2கான உாிைமயாக பdC எF?<I 
ெகாNகிறா$.”6 %A ேநர ஊழிய+I3 சைபயாாிடமி+B< உதவி 
ெபSவத23 உாிைம இ+Iகிற< ஆனாC க]டாய/ இCைல. பdC, 
அ4ப[ உதவி ெபSவ< ஊழிய?தி23 தைடயாக இ+I3மானாC 
அைத மSIகலா/. 

நCலெதா+ உIகிராணIகாரனாc இ+4ப< (9:15-18) 
15அ4ப[யி+B</, நா& இைவகளிC ஒ&ைறl/ அ�பவிIக 
விCைல; இ4ப[ எனI3 நடIகேவEFெம&S இைவகைள நா& 
எA<கிற<மிCைல. எ& ேம&ைம பாரா]டைல ஒ+வ& 
அவ?தமாI3கிறைத4பா$Iகி7/ சாகிற< எனI3 நலமாயி +I3/. 
16Mவிேசஷ?ைத நா& பிரசWகி?< வB</, ேம&ைம பாரா]ட எனI3 
இடமிCைல; அ< எ&ேமC விABத கடைமயாயி+Iகிற<; 
Mவிேசஷ?ைத நா& பிரசWகியாதி+BதாC, எனI3 ஐேயா. 17நா& 
உ2சாகமாc அ4ப[L ெசcதாC எனI34 பல& உEF; 
உ2சாகமிCலாதவனாcL ெசcதா7/, உIகிராண உ?திேயாக/ 
எனI3 ஒ4_விIக4ப][+Iகிறேத. 18ஆதலாC எனI34 பல& 
எ&ன? நா& Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகிIைகயிC அைத4ப2றி எனI3 
உEடாயி+Iகிற அதிகார?ைத %2றி7/ ெச7?தாமC, கிறி;<வி& 
Mவிேசஷ?ைதL ெசலவிCலாமC ;தாபி4பேத எனI34பல&. 

ெகாாிB< சைபயாாி& jUநிைலகைளl/, தா/ அBத சைபேயாF 
ெகாE[+Bத உறைவl/ பா$?த பி&_, உதவி ெபற ேவEடா/ என 
%[d ெசcதா$. பி& ஏ& அBத சைபயி& ஆவிI3ாிய வள$Lசிைய 
ம2றவ$களிட/ வி]FL ெசCலவிCைல? அைத விளI3வத23 பல 
தைடகN உNளதாக பdC நிைன?தா$. 

கிறி;<வி& ம2ற எCலா ஊழியIகார$கைள4 ேபால, 
பd7I3/ சைப மIகளிடமி+B< ெபா+ளாதார உதவி ெபற உாிைம 
இ+Bத< (9:7). இ+Bத ேபா</, கிறி;<வி& ஊழியIகார+I3 
ெகாFIக4ப]ட உதவி?ெதாைக, தLMேவைல ெசcபவைரேய அCல< 
ெதாழி2 சாைலயிC ேவைல ெசcபவாி& ச/பள?ைத விட 
3ைறவாகேவ இ+Bத<. Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகி4பவ$ 
ேதைவ4ப]டாC ஏதாவ< ஒ+ ேவைல ெசc< ச/பா?திய/ 
ெசcயலா/ ஆனாC ேதவ ராsஜிய?தி& பணிைய வி]F விடேவ 
%[யா<. ஆ?<மாIகOIகாc அவாி& தாக/, தனI3I 
ெகாFIக4பF/ ச/பள?ைத ெபாS?< அைமயIZடா<. பd7I3, 
பிரசWக/ ெசcவ< அதிக ேதைவயாக இ+Bத<. ேதவ& அவாிட/ ஒ+ 
உIகிராணIகாரனி& பணிைய எதி$பா$?தா$. 

இேயM வாUBத வாUIைகயி& மாதிாிைய4 பி&ப2றி த& 
வாUIைகைய வாழ பdC வி+/பினா$ (ேயாவா& 13:14, 15). எ4ப[ 
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இேயMவி& ஊழிய?தி23 உதவி ெசcதா$கேளா (�I. 8:3) 
அ4ப[ேய பd^& ஊழிய?தி23/ உதவி ெசcதா$கN (2 ெகாாி. 
11:8, 9) ஆனாC அவ$களி& ஊழிய/, தனI3 ெகாFIக4ப]ட 
ச/பள?ைத4 ெபாS?< அைமயவிCைல. இேயMைவ சா$B தி+I3/ 
ெபா+]F “நா& எCேலா+I3/ எCலாமாேன&” (1 ெகாாி. 9:22) 
எ&S பdC ெசாCகிறா$. இ4ப[4ப]ட நிைலயிேல கிறி;<dIகாc 
சில ஆ?<மாIகைள ச/பாதி?தா$. அ4ேபா;தல+I3 அ< 
ேபா<மான ச/பளமாக இ+Bத<. 

வசன/ 15. ெகாாிB< சைபயிடமி+B< பண உதவி ெபSவைத 
மS4பத2கான காரணWகைள ெதளிவாக Zறியி+Bதா$. அ4ப[ 
ெபSவ< “கிறி;<வி& Mவிேசஷ?தி23 தைடயாc இ+I3/” என 
க+தினா$ (9:12). அ4ப[ மS?த ேபாதி7/, ெகாாிB< சைபயிC சில$ 
“பண/ ெகாF?< பா+WகN. எF?<I ெகாNகிறாரா அCல< 
மSIகிறாரா எ&S பா$4ேபா/” எ&S ெசாC^யி+Iகலா/. 
அவ$கN, ெகாாிBதிவி7Nள த?<வ ஞானிகைள பா$?தி+B தா$கN. 
பd7ைடய பிரசWக/ ம2றவ$கைள4 ேபாC அCலாமC இ+Bத 
ேபாதி7/, அBத4 ப]டண?தி23 வBத சில 3த$Iகவாதிகைள4 
ேபா&S இ+Bததாக சில$ க+தியி+Iகலா/. த&ைன4ப2றின 
சBேதகWகO/, 32றLசா]FகO/ பd7I3 ந&றாக ெதாிBதி+Bத<. 
வா$?ைதயினாC அவ$கைள உபேயாக4 பF?<வதாக 
நிைன?தவ$கOI3 பdC ஒ+ நிLசய?ைத ெகாFIகிறா$. “நா&” (ἐγώ, 
egō) எ&ற உண$LசிகேளாF 3றி4பிF/ வா$?ைத, எ&'ைடய 
வாUIைகயிC இ4ப[ எனI3 நடIகேவEFெம&S இைவகைள 
நா& எA<கிற<மிCைல. 

ெகாாிBதிய$களிடமி+B< பண உதவி ெபSவைத விட சாவ< 
ேமC எ&ப< பd^& உLசக]ட Z2றா3/. பdC 
ெகாாிBதிய$களிடமி+B< பண?ைத ஏ2SIெகாNவைத மS4ப< 
அxவளd %Iகியமானதா? அCல< அவாி& ெப+ைம அத23 
தைடயாக இ+Iகிறதா? நா& ெப+ைமயைடகிேற& எ&S 
ெசாCவதி& kல/ அ< நிLசயம2றதாக இ+Iகிற<. இ&ைறய கால 
க]ட?திேல “ெப+ைம” எ&ப< த&'ைடய திற& ப2றிேயா க$வ/ 
அCல< ெப+மித/ ெகாNவதா3/. அ4ப[ க$வ/ ெகாNகிறவ$தா& 
ம2றவ$கைள விட அதிக/ ைவ?தி+4பதாக கா]ட ஆைசபFகிறா$. 
ஆனாC க$வ/ எ&பத23 கிேரIக ெமாழியிC இCலாதைத4 ேபாC 
(καύχηµα, kauchēma) ஆWகில?திC ஒ+ எதி$ மைறயான அ$?த/ 
உEF. அ4ப[ க$வ/ ெகாEடவ$கN 
_றIகணிIக4ப][+Iகிறா$கN. ஆனாC கிேரIக 
ெசா2ெபாழிவாள$கN, தWகN மாணவ$கOI3 எ4ப[ தWகN 
ெசCவ?தி& kல/ Mயமாியாைத, ம2S/ ெபா< ேசைவைய 
காEபி4ப< எ&பைத ெசாC^I ெகாF?தா$கN7 அேத சமய/ அதிC 
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எ4ப[ க$வ/ ெகாNவ< எ&பைதl/ ெசாC^I ெகாF?தா$கN. 
ம2றவ$ எ& ேம&ைமபாரா]டைல ஒ+வ& அவ?தமாI3 

கிறைத4பா$Iகி7/ சாகிற< எனI3 நலமாயி+I3/ எ&S 
3றி4பிFவதி& kல/ த& ெசாBத உண$LசிகN ம]Fேம பிரLசைன 
இCைல எ&S பdC 3றி4பிFகிறா$. கிறி;<வி& Mவிேசஷ?தி23 
தைட ஏ2பF?<வைத விட மாி4பேத ேமC எ&S 3றி4பிFகிறா$ 
(9:12). அWேக வ+/ த?<வ ஞானிகOட& பdைல ஒ4பிFவ<, 
ஜனWகN எ4ப[யாவ< Mவிேசஷ?ைத அறிB< ெகாNள ேவEF/ 
எ&ற அவாி& ஆவேலாF இைணBததாக இ+Iகிற<. த&ைன4ப2றி 
ஜனWகN ெகாNO/ க+?< சி7ைவயி& Mவிேசஷ?ைத 
ேக]பத23/ அத23 கீU4ப[வத23/ எBத அளவி23 உதவி 
ெசcl/ எ&பைத அறிBதி+Bதா$. 

வசன/ 16. கிறி;<ைவI 3றி?< பிரசWக/ ெசcவ<, க$வ/ 
ெகாNள இடமளிIகவிCைல. நா& Mவிேசஷ?ைத பிரசWக/ ெசcl/ 
ெபாA< அதிC ேம&ைமபாரா]ட எனI3 இடமிCைல. ஏென&றாC 
அ< எ&ேமC விABத கடைமயாயி+Iகிற< எ&S 3றி4பிFகிறா$. 
பிரசWகி4ப< பd7I3 “கடைமயாயி+Iகிற<” ஒ+ விஷயமாக 
இ+BததாC, அ4ப[ ெசcகிற ேபா<, ச/பள/ ெபறாமC பிரசWக/ 
ெசcவதிC ம]Fேம ெப+ைமயைடய இய7/. அBத மIகளிடமி+B< 
உதவி ெபற மS?த<, அவ+ைடய ெசாBத வி+4பமாயி+Bத<. அ< 
அவ+ைடய Mய மாியாைதேயாF/, அBத4 ப][ண?< கிறி;தவ 
மIகN அவ$ மீ< ைவ?தி+Bத மதி4ேபாF/ 
ெதாட$_ைடயதாயி+Bத<. 

அவ$ மீ< ைவI3/ ந/பிIைகl/, Mவிேசஷ?தி& ேமC ைவI3/ 
ந/பிIைகl/ ெதாட$_ைடயதாயி+Iகிறெதன பdC அறிBதி+Bதா$. 
பிரசWக/ ெசcவ< அவாி& வி+4பமாயி+Iக விCைல. ெப+ைம 
ெகாNளd/ அ< காரணமாயி+IகவிCைல. Mவிேசஷ?ைத நா& 
பிரசWகியாதி+BதாC, எனI3 ஐேயா எ&S ெசாC7கிறா$. 
கிறி;<வி& அைழ4_/, சைபI3 கிறி;< ெகாF?த பணிைய 
ஏ2SI ெகாEடதாC, பdC பிரசWக/ ெசcவ< கடைமயாக 
இ+BததாC, அவ$களிடமி+B< பண/ ெப2SI ெகாNவத2கCல, 
ஏென&றாC அ< 32ற4பF?த வழிவைக ெசcl/. 

வசனWகN 17, 18. பdC, Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகி4பத23 
தானாகேவ த&ைன ெகாF?தத23/, “ெப+ைம”  ெகாNவத23/ 
ெதாட$பி+Bத<. ெபா+ளாதார உதவி ெபறாமC பிரசWக/ ெசcத< 
எனI3 பாிM உEF எ&S ெசாCல அ'மதி?த<. ெகாாிB< 
சைபயிC விம$சன/ ெசc< வBத சில+I3, அவ+ைடய ேநாIக/ 
நCல< எ&பைத நி�பிI3/ப[யாக இ+Bத<. அ4ப[ ெபா+ளாதார 
உதவி ெபற மS?த ப[யாC அவ+I3 கிைட?த பாிM Mய மாியாைத. 
கிறி;< சி7ைவயிC ச/பாதி?த இர]சி4_/ இBத பாிM/ 
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ேவறானைவ. அ< பd7I3/ ெகாாிB< சைப மIகOI3/ ச/பBத/ 
உNளதாc இ+Bத<. 

பd^& காரணWகைள சாியாக விளWகிI ெகாNவ<, இ< எ&S 
ெசாC7/ ெசாC^& ேநாIக?ைத4 ெபாS?< அைமBதி+Iகிற<: 
“தாமாகேவ”  %& வB< ெசcவ< எ&S எைத4 ப2றிI 
3றி4பிFகிறா$. “த&னிLைசயாக” (ἑκών, hekōn) எ&ற ெசாC, _திய 
ஏ2பா][C இBத இட?தி7/ ேராம$ 8:20C ம]Fேம 
3றி4பிட4ப][+Iகிற<. அத23 மாறான ெசாC வி+4ப?தி23 
மாறாக (ἄκων, akōn) எ&ப</ இWேக ம]F/ 3றி4பிட4 
ப][+Iகிற<. த& MதBதிர?ைதI ெகாEF அ4ேபா;தல$ அWேக 
எ&ன ெசcதா$? அவ$ கிறி;<ைவ பிரசWக/ ெசcதா$. அவ+ைடய 
பிரசWக/, தா& அவ$களிடமி+B< ெபS/ உதவிைய மS4பைத 
ெகாEடதாl/ இ+Bத<. 9:16C “கடைம” எ&S ெசாCல4பFவ< 
அவ+ைடய பிரசWக?தி23 ஒ+ 3றி4_ “இ<ேவயா3/,” ஏெனனிC 
அவ$ கிறி;<வி& மீ< அ&_Nளவராc இ+BததாC அவ$ 
Mவிேசஷ?ைத பர4பினா$ எ&பைத ZSகிற<. ெப2ேறா$ தWகN 
3ழBைதகளி& ேமC ைவ?<Nள அ&பாC அவ$கைள ேபாஷி4ப< 
ேபாC, பdC பிரசWக/ ெசcத</ அBத மIகளி& ேமC ெகாEட 
அ&பினாC, ம]Fேம. 

9:17, 18C ெசாC7வதி& அ$?த?ைத அத& விளIகdைரயிC 
பா$Iகலா/: “நா& இைத த&னிLைசயாக ெசcதி+BதாC (அ4ப[ 
ெசcயவிCைல) அத2கான பலைன எதி$பா$Iகலா/. நா& 
க]டாய4பF?தப]ேட&. கிறி;<வி& ேமC ெகாEட அ&பினாC 
அவ+I3 கீU4ப[வைத விட ேவS ஒ&S/ ெசcய இயலா<. 
பிரசWக/ ெசcவ< எ& ேவைலயாயி+BதாC, அத2கான 
ெவ3மதிைய (µισθός, misthos, ‘ஊதியWகN’) எதி$ பா$Iகலா/. 
ஆனாC எ& ெவ3மதி அ4ப[ பிரசWக/ ெசcவத23N 
அடWகியி+Iகிற<.” பdC தனI3 உட&பா[Cலாத ேபா</, 
கிறி;<வி23 அ[ைமயாயி+Bதப[யாC, தா& ெகாாிB< 
ப][ண?திC ெசcத ஊழிய?தி23 ெவ3மதி ெபற மS?தா$. 
அவ+ைடய எஜமா& க]டைளயி]டத23 இணWகி அWேக ஊழிய/ 
ெசcதா$. அவ$ பண/ இCலாத “ெவ3மதிைய” எதி$பா$?தா$. 

பd^& ெவ3மதிl/, ெப+ைமl/ ஒ+வைரl/ பலனிCலாமC 
ேபாகL ெசcயவிCைல. ெகாாிB< சைபயிC பிரசWக/ ெசcத<, 
அவ+ைடய “ெசாBத வி+4ப?ைத4” (hekōn)8 ெபாS?ேத இ+Bத<, 
அ< அவ+I3I உIகிராண உ?திேயாகமாக 
ஒ4_விIக4ப][+Iகிறேத. அ4ப[ ெகாFIக4ப]ட ெபாS4 பி23, 
பிரசWகி4ப</ அத23 ெகாாிBதிய$களிடமி+B< பண/ 
ெபறாம^+4ப</ அவசியமாயி+Bத<. அவ+ைடய ெசாBத 
ஏ2பா][C அவ$ ஊழிய/ ெசcயவிCைல. க$?த$ அவ+I3 அBத 
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ெபாS4ைபI ெகாF?தி+Bதா$ (காEக 4:1). ெவ3மதிையl/, 
கி+ைபையl/ ஒ+ %க4பF?<வ<, விாிdைரயாள$கOI3 
க[னமான காாியமாக இ+Bத<. இ+4பி'/ பி&னாளிC வBத 
கி+ைப ம2S/ ெவ3மதி அCல< தEடைன, பd7I3 கிைட?த 
ெவ3மதிlட& ச/பBத/ இCலாமC இ+Bத<. 

அவர< கலB<ைரயாட^C ஒ+ M2SLjழC வழிைய4 
பயணிIைகயிC, அ4ேபா;தல& ைகயிC உNள விஷய?தி23? 
தி+/பினா$: கிறி;தவ$கN அதிக ந&ைமIகாக ஒ+ உாிைமைய 
ஒ<Iகி? ேத$BெதFIகலா/. பd^& ெசாBத வாUIைகயிC அைத 
பா$Iகலா/. அவ+I3 ெகாFIக4ப][+Bத ெபாS4பான 
ஊழிய?தி& kல/, ெகாாிBதிய$கOI3 பிரசWக/ ெசc< 
வBதத2கான ெவ3மதி, அவ+ைடய Mயமாியாைதl/, Mவிேசஷ?ைத 
எBத வித ச/பள%/ ெபறாமC ெகாF?ததி& ெப+ைமlேமயா3/. 
த& Mவிேசஷ4 பணியிC எ4ெபாA</ த& உாிைமைய 
உபேயாகிIகவிCைல. அத& விைளவாC, ெகாாிBதிய$கN தWகN 
அறிவிC ெப+ைம ெகாNளாமC, தWகN உாிைமகைள வி]FI 
ெகாF?<, ஒ+வ$ ேமC ஒ+வ$ அIகைற ெகாNள ேவEFெமன 
ேவEFேகாN விFIகிறா$. 

எCேலா+I3/ அ[ைம (9:19-23) 
19நா& ஒ+வ+I3/ அ[ைம4படாதவனாயி+B</, நா& அதிக 
ஜனWகைள ஆதாய4பF?திI ெகாNO/ப[I3, எ&ைன?தாேன 
எCலா+I3/ அ[ைமயாIகிேன&. 20fதைர ஆதாய4பF?திI 
ெகாNO/ப[I3 fத+I3 fதைன4 ேபாலd/, 
நியாய4பிரமாண?<I3I கீU4ப]டவ$கைள ஆதாய4பF?திI 
ெகாNO/ப[I3 நியாய4பிர மாண?<I3I கீU4ப]டவைன4 
ேபாலdமாேன&. 21நியாய4 பிரமாணமிCலாதவ$கைள 
ஆதாய4பF?திI ெகாNO/ப[I3 அவ$கOI3 நியாய4பிரமாண/ 
இCலாதவைன4 ேபாலdமாேன&. அ4ப[யி+B</, நா& 
ேதவ'I3%&பாக நியாய4பிரமாணமிCலாதவனாயிராமC, 
கிறி;<வி& பிர மாண?<I3Nளானவனாயி+Iகிேற&. 
22பலyனைர ஆதாய4 பF?திIெகாNO/ப[I34 பலyன+I34 
பலyனைன4 ேபாலாேன&; எ4ப[யாகி7/ சிலைர 
இர]சிI3/ப[I3 நா& எCலா+I3/ எCலாமாேன&. 
23Mவிேசஷ?திC நா& உட& பWகாளியா3/ப[I3, அதனிமி?தேம 
இ4ப[L ெசcகிேற&. 

வசன/ 19. பdC த&ைனேய உதாரணமாc த& ஊழிய?திC 
ெவளி4பF?தினா$. த& ஊழிய?திC விம$சனWகைள எதி$ பா$?தா$. 
ெகாNைகயிC உSதியாc இ+4பத23/, MதBதிர?ைத 
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உபேயாகி4பத23மான வி?தியாச?ைத உண$Bதி+- ெகாாிB< 
சைபயாைர 32ற4பF?<வத23 பதிலாக, அவ$களிட/ ெபா+ளாதார 
உதவி ெபறாமC ேபாதி?< வBதா$. அவ+ைடய உாிைமைய அவ$ 
உபேயாகி?தி+BதாC சில பலyனமான கிறி;தவ$கN வழிவிலகி 
ேபாயி+Iகலா/. த&ைன ஓ$ அ[ைமயாக காEபி?ததி& kல/, 
ெபாிய MதBதிர/ அவ+I3 உEடாயி+Bத<. 

இWேக சில பலyனமான கிறி;தவ$கைள க+?திC ெகாEடா$. 
காரண/ கிறி;<dIகாc இ&'/ (ἵνα, hina) அதிகமான 
ஆ?<மாIகைள ச/பாதி4பத2காc. ஆனாC எ4ெபாA</ அவ$ 
அ4ப[ இ+IகவிCைல. கலா?திய சைபயி̂ +Bத _ற ஜாதியா$, fத 
மா$Iக?தி& மீ< சா$Bத ெபாA< “ஆனப[யினாேல, நீWகN 
மSப[l/ அ[ைம? தன?தி& �க?<I3]படாமC” என க]டைள 
ெகாFIகிறா$ (கலா. 5:1). தாேன சில நைட%ைறகைள கைட4பி[?< 
வBத ேபா</, இBதI காாிய?திC அவ$ உSதியாயி+Bதா$ (காEக 
அ4. 16:3; 18:18; 21:26). அ4ேபா;தலாி& இBத நடவ[Iைக, 
எCலாவிதமான jUநிைலகOI3/ ஒேர விதமான நைட%ைற 
ெபா+Bதா< எ&பைத உண$?<கிற<. அWேக ேகNவி 
எA4ப4ப]டேபா<, விMவாசிகN தWகைள தாWகேள ஆராcB< 
பா$Iக ேவEF/, ேவத?திC ெசாCல4ப][+Bத உதாரணW களி& 
அ[4பைடயிC தWகN சா$_ நிைலைய ேசாதிIக ேவEF/. ேம7/ 
விMவாச?திC நடIக ேவEF/. க$?த$ ேமC நா/ ெகாEட அ&_, 
அவ+ைடய நாம?ைத மகிைம4 பF?<வத23 நா/ ெகாEட ஆைச 
ம2S/ அழிB< ேபா3/ ஆ?<மாIகN ேமC நா/ ெகாEட அ&_, 
ஆகியைவ ந/ைம வழிநட?</ ெவளிLசWகளாக இ+Iக ேவEF/. 

வசன/ 20. fத எEணWகN அCல< சிBதைன உைடய பdC, 
fத$கைளl/ _றஜாதியாைரl/ வைக4பF?த ேவEF/. ஆனாC 
கடdN உட& இ+4ப</, fதனாc இ+4ப</ சம/ அCல எ&பைத 
_ாிB< ெகாEடா$. நியாய4பிரமாண?தி& சில ப3திகளிேல, 
இ;ரேவலைர ம2ற ேதச?தாாிடமி+B< ேவS பF?தி 
காEபிIக4ப][+Iகிற<. ஆனாC அ< எ4ெபாA</ மத 
ச/பBதமான காாியWகளிC கா]ட4படவிCைல. சில பிரமாணW கN 
fத மா$Iக?ைதL சா$Bத<. பdC fதனாc இ+4பதிC 
சBேதாஷ4ப]டா$. ஆனாC பிரமாண?திC ெசாCல4ப]டைவகN, 
எCலா இன?தா+Iகான கடdளி& சி?த/ அCல எ&பைத 
உண$Bதி+Bதா$. 

பdC fத நைட%ைறகைள கைட4பி[?த<, சBத$4ப வாத?தி& 
கீU வ+கிற<. அவ$ fத$கN ம?தியிC Mவிேசஷ/ ெசாCவத2காக, 
அவ$கOைடய உணைவ சா4பி]டா$, ேதைவ4 பF/ ெபாA< 
அவ$களி& நைட%ைறகைள கைட4பி[?தா$. அவ$கOட& 
ெதாட$_ ஏ2பF?திI ெகாEடபி&, கிறி;<ைவI 3றி?</, 
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இர]சி4ைபI 3றி?</ அவ$கOI3 ேபாதி?தா$. 
நியாய4பிரமாண?தி23 கீU4ப[Bதவ$கN fத$கN. பிரமாணWகைள 
ைகIெகாEF வBதவ$கN உணd4 பழIக வழIகWகளிC 
கFைமயான நைட%ைறகைள கைட4பி[?< வBதா$கN. ேம7/ 
வி+?தேசதன %ைறைமையl/ கைட4பி[?< வBதா$கN. பdC 
தா& fதனாc இ+Bத ேபா</, நியாய4 பிரமாண?தி& 
க]F4பா][C இCைல எ&பைத உண$Bதி+Bதா$ ம2ற 
கிறி;தவ$கO/ Zட. 

“நியாய4பிரமாண?தி& கீU”  அடWகியி+4பைத சாதாரணமாக 
எF?<IெகாEடதி& kல/ 2 ெகாாிBதிய$ 3C அBத பிரLசைனைய 
ைகயாOகிறா$. 2 ெகாாிBதிய$ நி+ப?ைத பdC எA</ ெபாA<, 
அBத சைப மIகN ம2றவ$களி& 3ர7I3 ெசவி சாc?< விAB< 
ேபாயி+Bதா$கN. கடdOைடய வா$?ைத எAத4ப]ட 
இ+தய?ைதl/ க2பலைககைளl/ பdC ஒ4பிFகிறா$ (2 ெகாாி. 
3:3). “மரண?<Iேக<வான ஊழிய? தி̂ +B<,” பாிM?த ஆவியாC 
ெகாFIக4ப]ட ஆவிI3ாிய ஊழிய?ைத வி?தியாச4பF?<கிறா$  
(2 ெகாாி. 3:7). 

வசன/ 21. 9:20C உNள “நியாய4பிரமாண/” ேமாேசI3 
ெகாFIக4ப]ட நியாய4பிரமாண/. பdC, _றஜாதியாாிட/ இ+Bத 
ேபா< பிரமாண?ைத சா$Bத சடWகாLசார காாியWகளிC கவன/ 
ெச7?தவிCைல. ஆனாC அத2காc, கிறி;<dI3N இ+BதாC, நீதி 
ம2S/ ேந$ைமயான காாியWகைள பி&ப2ற ேதைவயிCைல எ&ப< 
ேபாC நடB< ெகாNளவிCைல. அ4ப[ அவ$ சடWகாLசாரWகளிC 
கவன/ ெச7?தாத<, கிறி;<dIகாc ஆ?<மாIகைள 
ச/பாதி4பத2காகேவ. அேத சமய/ fத$கேளாF அவ2ைற 
கைட4பி[?த ேபா</, அேத ேபா&ற ேநாIக?ேதாF ெசயCப]டா$. 

ேதவ'I3%&பாக நியாய4பிரமாணமிCலாதவனாயிராமC, 
கிறி;<வி& பிரமாண?<I3Nளானவனாயி+Iகிேற& எ&ற 
Z2றி& kல/ Herman Ridderbos எ&பவ$ பல %[dகைள 
ெவளி4பF?<கிறா$.9 (1) நியாய4பிரமாண/ இனி கிறி;<வி& சைப 
அWக?தின$கOI3 த3திய2றதCல. fத$கOI3/ _றஜாதிகOI3/ 
இைடேய உNள ேவSபாFகN பd^& பிரசWக?தி23 
ஒ?<4ேபாகவிCைல. (2) பிரமாணWகN கிறி;த வ$களி& 
ந&ைமIகான ேபாதைனகைளேய ெகாF?த<. “பிரமாணWகN” எ&S 
இWேக 3றி4பிFவ<, ேமாேசயி& பிரமாண?ைதேய 3றிIகிற<.  
(3) கிறி;<வி& பிரமாண?தி23 க]F4ப]FNேள& எ&S 
ZSவதி& kல/ பிரமாண?தி& %Iகிய?<வ?ைத எF?<I 
ZSகிறா$. _திய உட&ப[Iைகயி& ப[, பிரமாண?தி& எBத ப3தி 
ெபா+B</ எBத ப3தி இCைல எ&பைத கிறி;< தீ$மானிIகிறா$. 

கிறி;<dI3N இ+BதாC, அவாி& க]டைளகOI3 
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கீU4ப[Bதி+Iகிேறா/ எ&S பdC ZSகிறா$. “ஒ+வ$ பார?ைத 
ஒ+வ$ Mம4பதி& kல/ கிறி;<வி& பிரமாண?ைத நிைற 
ேவ2Sகிேறா/” (கலா. 6:2) எ&S விMவாசிகOI3 ZSகிறா$. 
கிறி;<dI3 ந/ைம ஒ4_IெகாF4ப< அவ+ைடய க]டைளகOI3 
கீU4ப[வதா3/ எ&S ெசாC7கிறா$. அவ+I3 “பிரமாண/” எ&ற 
வா$?ைதையI 3றி?< ெவS4_ இ+IகவிCைல. 3றி4பி]ட சில 
ப3திகைள எ4ப[ கிறி;<வி& பிரமாண/ எ&S பdC 
3றி4பிFகிறா$? இேயMவி& சில ேபாதைனகைள4 ப2றி 
3றி4பிFகிறாரா? அவ+ைடய சில க+?<IகN, கிறி;<வி& 
பிரமாண/, ேமாேசயி& பிரமாண?ைத விட ேமலான< எ&பதாc 
இ+Iகிற<. ஆனாC எ4ப[ கிறி;<வி& பிரமாண/ ேமாேசயி& 
பிரமாண?ைத விட ேவறான< எ&S ெதாிB< ெகாNவ<? அBத 
ேவSபா]ைட ெதாிB< ெகாNள பdC பாிM?த ஆவியானவாி& வழி 
நட?<தைலேய சா$Bதி+Iகிறா$. ேமாேசயி& பிரமாண?ைதl/, 
இேயMவி& ேபாதைனகN ம2S/ பாிM?த ஆவியானவாி& வழி 
நட?<தைலl/ ஒ+ தனி4ப]ட %ைறயிC ெதாட$_ பF?<கிறா$. 
அவ+ைடய இலIைக பாிM?த ஆவியானவ$ kல/ 
அ4ேபா;தல$களிட?திC, க$?த$ ெகாEF ெச&றி+Iகிறா$ எ&ற 
உNளா$Bத நிLசய/ பd7I3 இ+Bத<. 

வசன/ 22. பலyனைர ஆதாய4பF?திI ெகாNO/ப[I34 
பலyன+I34 பலyனைன4 ேபாலாேன& எ&S பdC ெசா&னா$. 
ம2றவ$கN கிறி;<விC வள$வத2காக, எ4ப[4 ப]ட 
நடவ[Iைகயாயி'/, அ< அBத பலyனமான விMவாசி கOI3 
உதdமானாC, அ4ப[ மா2றிI ெகாNள தயாராகேவ இ+Bதா$. 
அ4ப[4ப]ட நடவ[IைககN தவறாக இ+IகI Zடா<. அxவளேவ. 
ஆனாC இ4ப[ வைளB< ெகாFI3/ த&ைமI3 ஒ+ எCைல 
இ+Bத<. Ben Witherington III இ4ப[ ெசாCகிறா$: “விIகிரக 
ஆராதைனIகார'I3 விIகிரக ஆராதைன ெசcபவ& ேபாலd/, 
விபLசாரIகார'I3 விபLசாரIகார& ேபாலd/ மாறிேன&”10 எ&S 
அவ$ ZறவிCைல. அ4ேபா;தல+I3 தனி4ப]ட காாியWகேளா, 
சமாளி4பத2கான ெப+ைமேயா, நிைனவிC ைவ?<I 
ெகாNவத2கான சடWகாLசார விஷயWகேளா இ+BததிCைல. 
அவ+ைடய ஒேர ேநாIக/ பாவ?திC வாUபவ$கைள மீ]F 
கிறி;<வினைடI3/, இர]சி4பினைடI3/ வழிநட? <வேத. 
த&ைன ம2றவ$களி& %ைறைமயி& ப[ மா2றிI ெகாEடா$. 
எத2காக? எ4ப[யாயி'/ ஒ+ சிலைர இர]சி4_I3N 
வழிநட?<வத2காக. அவ+ைடய வா$?ைதையl/, 
நடவ[Iைகையl/ ெதாட$_ பF?தி பdC ெசாCல %[l/ 
“ஒxெவா+வ'/ த& Mய பிரேயாஜன?ைத ேதடாமC பிற'ைடய 
பிரேயாஜன?ைத? ேதடI கடவ&” (காEக 10:24). 
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வசன/ 23. பdC த& ேவைலயிC ஒேர சிBைத உைடயவராக 
இ+Bதா$. நா& எCலாவ2ைறl/ Mவிேசஷ?தி2காக ெசcகிேற& 
எ&S எA<கிறா$. அவ+ைடய ஒxெவா+ ெசயCகO/ கிறி;<வி& 
ராsஜிய?ைத விாிdபF?<வைத ேநாIகிேய இ+Bத<. அவ+ைடய 
ேபாதைனகN, பாவ?திC ெதாைலB< ேபான ஆ?<மாIகOI3 
மா?திர/ ந&ைம பயIகவிCைல, அ< அவ+ைடய ஆவிI3ாிய 
வாUIைகI3/ பிரேயாஜனமாயி+Bத<. ஆ?<மாIகைள 
கிறி;<வினிட/ வழி நட?<வதி& kல/ நா'/ அதிC 
பWகாளராேன& எ&S ெசாCகிறா$. “அதிC” (αὐτοῦ, autou) எ&S 
3றி4பிFவ< பdC பிரசWகி?த Mவிேசஷ?ைத 3றி4பதா3/. 
பWகாள$ எ&S ெசாC7/ ேபா< அ< ஆசீ$வாத?திC பW3 
எ&பைதl/ 3றி4பதா3/. P. T. O’Brien 3றி4பிF/ ேபா< “Mவிேசஷ 
வள$LசியிC பd^& பW3” எ&S அைத விளWகிI ெகாNள 
ேவEF/ எ&கிறா$. ேம7/ “அவ$ Mவிேசஷ?தி& பW3தார$” என 
3றி4பிFகிறா$.11 

பாிM4ெபா+ைள ேநாIகி பா+WகN (9:24-27) 
24பBதயL சாைலயிC ஓFகிறவ$கெளCலா+/ ஓFவா$கN; ஆகி7/, 
ஒ+வேன பBதய?ைத4 ெபSவாென&S அறி®$களா? நீWகN 
ெப2SIெகாNள?தIகதாக ஓFWகN. 25பBதய?தி234 ேபாராFகிற 
யாவ+/ எCலாவ2றிேலl/ இLைசயடIகமாயி +4பா$கN. அவ$கN 
அழிdNள கிாீட?ைத4 ெபS/ப[I3 அ4ப[L ெசcகிேறா/. 
26ஆதலாC நா& நிLசயமிCலாதவனாக ஓேட&; ஆகாய?ைத 
அ[IகிறவனாகL சில/ப/பEேண&. 27ம2றவ$கOI34 
பிரசWக/பE�கிற நா&தாேன ஆகாதவனாc4 ேபாகாதப[I3, 
எ& சாீர?ைத ஒFIகிI கீU4பF?<கிேற&. 

9:24 ெதாடWகி, ேபா][ எ&கிற மாதிாிைய நமI3 
காEபிIகிறா$. கிேரIக-ேராம சா/ராsஜிய?திேல விைளயா]F 
yர$கN மிகd/ பிரசி?தி ெப2S இ+Bதா$கN. %Iகியமான 
ப]டணWகளிேல இ4ப[4ப]ட ேபா][கN வ+ட?தி23 ஒ+ 
%ைறேயா அCல< சிறி< கால இைடெவளியிேலா இ4ப[4ப]ட 
ேபா][கN நடI3/. ெவ2றி ெபSபவ$கN ப][ணBேதாS/ ெச&S 
பாிM ெபSவா$கN. அரசாWக/ அவ$கOIகாc நிைனd? eE Zட 
எA4பினா$கN. எCலா yFகளி7/ அவ$கN 
பாிLசயமாயி+Bதா$கN. இ4ெபாA< ேபாC, அ4ெபாA</ வா^ப$ 
சிறBத விைளயா]F yர$ ஆக ஆைச4ப]டா$கN. உ2சாக%Nள 
பா$ைவயாள$கN அBத விைளயா]F? <ைறைய வள$?தா$கN. 

ெவ2றி ெபS/ yர$கN, %தC b2றாE[ேல உலக/ %Aவ</ 
ெகளரவிIக4ப]டா$கN. ஆனாC கிேரIக நாF எCலா 
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விைளயா]FகOI3/ தாயகமாக விளWகிய<. 6 ம2S/ 7/ 
b2றாE[C கி.%. ஏ2ப]ட ெபா+ளாதார விாிd %தC 
b2றாE[^+B< ெதாடWதியதா3/. %தC ஒ^/பிI ேபா][ கி.%. 
776C ெதாடWக4ப]ட<. பழWகால எA?தாள$கN, இ4ப[ 
நைடெப2ற ேபா][கைள 3றி?< ேததி வாாியாக எAதி 
ைவ?<Nளா$கN. 

இ;<மானியாவிC, ம2ற ப3திகளி7/ பdC அ4ப[4ப]ட 
விைளயா]Fகைள கE[+Iகலா/. விைளயா][^+B< சில 
உ+வகWகைள சில இடWகளிC உபேயாகிIகிறா$ (கலா. 2:2; 5:7; 
பி^. 2:16; 2 தீேமா. 4:7). பா&-ெகலனிI விைளயா]FகளிC 
ெகாFIக4ப]ட பாிMகN இ;தாமியாவி^+B< வரவைழIக4 ப]ட 
மல$களாC ெசcத மல$ கிாீடமாக இ+Bத<. எBத விைளயா][7/ 
தWக/, ெவNளி ம2S/ ெவEகல பதIகWகN ெகாFIக4படவிCைல. 
ஒxெவா+ ேபா][யி7/ ஒேர ஒ+ ெவ2றியாள$ ம2றவ$கN எCலா/ 
ேதாCவி அைடBதவ$கN. பdC கிறி;தவ$களி& கைடசி கால?ைத 
மாைல அCல< ேதாரண/ ெபS/ கால/ எ&S 3றி4பிFகிறா$ 
(“பாிM”; பி̂ . 3:14; “கிாீட/”; 1 ெதச. 2:19). 

கிேரIக ெமாழியிேல, விைளயா]F yர$கOI3 ெகாFIக4பF/ 
“பாிM” எ&பத23 உகBத வா$?ைத ;ெடெபனா; (στέφανος, 
stephanos). ெமாழிெபய$4பிேல கிாீட/ எ&S 3றி4பிட4பFகிற<. 
ஆனாC பdC கிறி;தவ ெவ3மதிைய, ராஜாIகN அணிl/ 
கிாீட?<ட& ஒ4பிடவிCைல. ேம7/ கிாீட?திC ைவIக4பF/ 
இைலயான< விைரவிC உதி$B< விF/. கிறி;< ெகாFI3/ பாிM 
மி3தியான ெசCவேமா, அCல< அதிகாரேமா இCைல. மாறாக 
பாவ?தி& ேமC ெவ2றிைய ெகாFIகிறா$. “பரேலாக?தி& அழைக 
அறிவி4ேபா&” எ&ற ஆWகில பாடC மாளிைககN ம2S/ கிாீட/ 
ேபா&றவ2ைற உ+வக4பF?தி தவறான _ாிB< ெகாNOதைல 
ெகாFIகிற<. கிறி;தவ ஊழிய?திேல ஒ4பிடIZ[ய< Mய ஒAIக/ 
ம2S/ ெதாட$B< ேபாராF/ 3ண/ ம]Fேம. இ< Mலபமான 
வாUIைக அCல. பd^& ெசcதியான< கிறி;தவ வாUIைக வாA/ 
%ைறைய4 ப2றியதா3/. அவ$ சேகாதர$கைள Mய ஒAIக?ேதாF 
இ+Iக வ2_S?<கிறா$. 

வசன/ 24. இBத வசன?ைத _ாிB< ெகாNவத23 %Bைதய 
வசன?திC பdC ெசாCவைத _ாிB< ெகாNவ< அவசியமாகிற<. 
பdC ெகாாிB< சைப மIகOI3, தWகN உாிைமைய 
உபேயாகி4பைத விட ம2றவ$களி& ஆவிI3ாிய வாUIைகயிC 
அIகைரlNளவ$களாc இ+4ப< அவசிய/ எ&பைத 
வ2_S?<கிறா$ (8:13). எ4ப[ தா& சைப வள$LசிI3 
பாFபFகிேறேனா அேத மாதிாிைய பி&ப2ற வ2_S?<கிறா$. 
விIகிரக ஆராதைனைய4 ப2றி4 ேபசிய< %த&ைம4 பF?<வைத 
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ேநாIகி நட?திய<. தWகN உாிைமகைள உபேயாகி4பைத விட 
கிறி;<dIகாc ஆ?<மாIகைள ச/பாதி4ப< அதிக 
%Iகியமாயி+Iகிற<. க$?த+Iகாc ஆ?<மாIகைள 
ச/பாதி4பத2காc பdC “தா& எCலாவ2றி23/ எCலாமாேன&” 
(9:22) எ&S ெசாCகிறா$. கிறி;தவனாc வாUவத23 உாிைமகைள 
வி]FI ெகாF?< Mய க]F4பா]ைட ைகIெகாNள ேவEF/. 
அைத ெசc< கா]F/ ப[யாc, பdC, விைளயா]ைட உதாரணமாக 
எF?<I ெகாNகிறா$. 

எBத4 ேபா][l/ ஓ]ட4 பBதய?தி23 %BதையதCல. ஆEகN 
ஒேர சீராக நி2பா$கN. பிற3 விசிC அ[?தdட& இலIைக ேநாIகி 
ஓFவா$கN. ஒ^/பிI ேபா][களிC Zட ெதாட$ ஓ]ட?தி23 ஒ+ 
ZFதC மதி4_ உEF. ம2ற ேபா][கN வB< ேபானா7/, சில 
நப$கOI3 நFவிC நடI3/ இBத ேபா][ ம]F/ நிைல?< 
நி2கிற<. பdC இBத உதாரண?ைத, ஒ+வ$ தனI3 கிைட?த 
தாலBைத உபேயாகி?< ம2றவ$கைள கா][7/ சிறB< விளWக 
ேவEF/ எ&ேறா அCல< பாிM4 ெபா+ைள ெபSபவ$ ப2றிேயா 
ZறவிCைல. பdC நா/ எ4ப[ ஓFகிேறா/ எ&பைத4 ப2றி 
அIகைறlNளவராc இ+Bதா$. நீWகN ெப2SIெகாNள?தIகதாக 
ஓFWகN எ&S ZSகிறா$. கிறி;தவ$கN தWகN எCலா 
ெபலைனl/ உபேயாகி?< ஓட ேவEF/, ஒ+வ$ மா?திரேம பாிM4 
ெபா+ைள ெபSவா$ எ&பைத க+?திC ெகாEF ஓட ேவEF/. 

வசன/ 25. பd^&, ஆவிI3ாிய கனிகளி& ப][யC “Mய 
க]F4பா]ைட” (கலா. 5:22, 23), இLைசயடIகமாயி+4பா$கN 
எ&ப< உNளடIகிlNள<. ஒ^/பிIகிC கலB< ெகாNO/ 
ேபா][யாள$கN வ+ட/ %Aவ</ கFைமயான உணd 
பழIக?ைதl/ உட2பயி2சிையl/ ேம2ெகாNவ$. அ4ப[ 
பBதய?திC ஓFபவைர4 ேபால, கிறி;தவ வாUIைகயான< ேசா$B< 
ேபான இ+தய/ உைடயவ$கOIகCல. 3ைறவான தி^+B< 
நிைறவானைத ேநாIகி ெசCல ேவEFெமன அ4ேபா;தல$ 
ZSகிறா$. அழிB< ேபாகிற பBதய4ெபா+ைள (φθαρτὸν στέφανον, 
phtharton stephanon; 1 ெகாாி. 9:25) அைடவத2காc yர$கN பல 
ஆைசகைள <றBதி+Iகிறா$கN. அ4ப[ெயனிC அழியாத கிாீட?ைத 
ெபற4ேபாகிறவ$களாகிய நா/, எxவளd அதிகமாக ந/%ைடய 
மா/ச இLைசகைள ந/ைம வி]F அக2ற ேவEF/. த& கைடசி 
ெசா]F பல?ைதl/ உபேயாக4பF?<கிற கிறி;தவ$ தா& பd^& 
சிBைதயிC இ+Bதா$. ஆனாC நி?திய வாUைவ அைடl/ 
ேபா][யிC ஒxெவா+ கிறி;தவ+/ உNளன$ எ&பைதI 
ZறவிCைல. 3Aவாக ேச$B< விைளயாF/ விைளயா]F கிேரIக 
ேதச?திC இCைல. ஆனாC ேதவ ராsய/, அேநகைர நி?திய 
வாUdI3 ேநராc வழிநட?</ ப[யாc கிறி;தவ$கைள ஏdகிற<. 
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எ4ப[ சாீர?தி& அவயவWகN சாீர ந&ைமIகாக, இைணB< 
ெசயCபட ேவEF/ எ&ற உதாரண?தி& kல/ பி2பாF அைத4 
ப2றிI 3றி4பிFகிறா$ (12:12). 

வசன/ 26. கிறி;தவ வாUIைக 3றிIேகாள2ற வாUIைகைய 
3றிIகவிCைல. பBதய yரைர4 ேபால %[ைவ ேநாIகியதாக 
வாUIைக இ+Iக ேவEF/. த& வாUIைக ஒ+ அ$?த/ நிைறBத 
%[ைவ ேநாIகி நக$B< ெகாE[+Iகிற< எ&ப< பd7I3 
ெதாிl/. இேயMவி& kல/ கடdைள மகிைம4பF?<வேத 
அவ+ைடய வாUIைகயி& ேநாIகமாக இ+Bத<. இேயMைவ4 
ேபாலேவ அவ$ த& வாUIைகயிC ெவ2றிைய எதி$பா$?தா$. அவ$ 
ஆ?<மாIகைள ஆதாய/ ெசcகிறவராc, பாவ?தி^+B< விFதைல 
ெப2S, பாவ ம&னி4_ ெப2S வாA/ வாUIைகI3 ேநராc வழி 
நட?தினா$. ஆ?<ம ஆதாய?தி2காc அ$?தம2ற உாிைமகைள அவ$ 
எF?<I ெகாNளவிCைல. 

ஓ]ட4 பBதய/ அCல< மார?தா& பBதய/ ேபா&ற 
உவைமகளி̂ +B< மாறி 3?<LசEைடைய எF?<I ெகாNகிறா$. 
ெவS/ கா2ைற ேநாIகி அ[?< சEைடயிடா வEண/ 
சEைடயிFகிேற&, எ&S எA<கிறா$. கிேரIக-ேராம 
விைளயா]Fகளிேல, 3?<LசEைட மிகd/ ேமாசமான 
விைளயா]டாக இ+Bத<. எ4ப[ மார?தா& ஓ]ட?ைத4 ேபால 
ெம<வாக ெசcl/ நைடபயி2சி இCைலேயா அ4ப[ேய ஒ^/பிI 
3?<LசEைட yர+/, சிS ேபா][யிC விைளயாFபவ+/ இCைல. 
கிறி;தவ வாUIைகயிC Mய க]F4பா]Fட& ஓFவத23 
ேநாIக%/, ஒAIக%/ ேதைவயான<. 

வசன/ 27. நிLசயமாகேவ எBத சBேதாஷWகைளl/ 
அ'மதிIகாத வாUIைகேய பd^& சிBைதயிC இ+Bத<. ஆகேவ 
தா& “… சாீர %ய2சி அ2ப பிரேயாஜன%Nள<” (1 தீேமா. 4:8) எ&S 
3றி4பிFகிறா$. Mய?ைத ெவS4பதிC பல'EF எ&S க+தினா$. 
த& சாீர?ைத அடIகி ஒFI3வ< ஆவிI3ாிய ஆசீ$வாதWகைள 
ெகாF?த ேபா</, அைத4 ப2றிய ேவதைன அவ$ உNள?திC 
இ+BததிCைல. ஆகேவ தா& த& சாீர?ைத அடIகி ஒFIகி அைத 
எனI3 கீU4பF?<கிேற& எ&S ZSகிறா$. இ4ெபாA< தா& ஒ+ 
3றிIேகாOைடய வாUIைகைய4 ப2றி எA<கிறா$. Mய ஒAIக/ 
பாிM?த வாUIைகேயாF இைணBதி+Iகிற<. அ< ஒ+ ேநாIக?ைத 
ெகாFIகிற<. அத'ைடய %[d, இர]சக+/, ராஜாdமாகிய 
கிறி;<ைவ மகிைம4பF?</ ஒ+ வாUd. 

அ4ேபா;தலராc இ+4பேதா அCல< Mவிேசஷ?ைத 
பிரசWகி4பேதா இர]சி4ைப4 ெப2S தரா< எ&பைத பdC 
உண$Bதி+Bதா$. அவ$ Zட அநீதியான ம'ஷனாக மாற 
வாc4பி+Bத<. ஆகேவ அவ+/, ெகாாிB<வி7Nள ம2ற 
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கிறி;தவ$கOI3/ தWகைள ஒAIக%ைடயவ$களாக கா?<I 
ெகாNள ேவE[யதாயி+Bத<. காரண/ அவ$கO/ Zட 
இர]சி4பி̂ +B< வழி விலகி ேபாக வாc4பி+Bத<. “இBத 
நCமனLசா]சிையL சில$ தNளிவி]F, விMவாசமாகிய க4பைலL 
ேசத4பF?தினா$கN” (1 தீேமா. 1:19, 20). கிேரIக ெமாழியிேல 
த3திய2றவ$ ἀδόκιµος (adokimos) எ&ற வா$?ைத ேசாதிIக4ப]F 
அதிC ேதாCவியைடBதவ$ எ&S ெபா+N பFகிற<. வி?தாிWட& 
மிகL சாியாக இxவாS ZSகிறா$. கிறி;<வி& க]டைளகOI3 
கீU4ப[B< இராவி]டாC தா'/ த&ேனாF இ+4பவ$கO/ அBத 
கிாீட?ைத இழB< விFேவா/ எ&பைத உண$Bதி+Bதா$ எ&ப< 
ெதளிவாக காண4பFகிற<.12 

நைட%ைற பய&பாF 

MதBதிர?ைத வி]FI ெகாFI3/ உாிைம 
ெபா<வாக ஒ+ மனித& MதBதிர/ ெபSவ< அைத பயி2சி ெசcய 

ஆ4பிாிIக-அெமாிIக மIகN ம2S/ ெபEகN வாIகளிI3/ உாிைம 
ெப2ற ேபா< வாIகளி?தா$கN. சில ேப$ அBத உாிைம ெபற 
சEைடயி]F மாிIகd/ ஆய?தமாc இ+Bதா$கN. பயி2சி ெசcய 
%[யாமC ேபானாC அBத உாிைமயினாC எ&ன பல& இ+Iக 
%[l/? ஆகி7/ பdC த& உாிைமைய உபேயாகிIக மS?< 
வி]டா$. ஒ+ கிறி;தவ'I3 வி+?தேசதன/ ெசcயேவா அCல< 
அத23 மSIகேவா MதBதிர/ உEF (கலா. 5:6). ஆனாC 
வி+?தேசதன/ பEணாம^+4ப< Mவிேசஷ?தி& கதைவ 
அைட4பதாc இ+4பதாC பdC தீேமா?ேதlைவ வி+?தேசதன/ 
ெசcய ெசாCகிறா$ (அ4. 16:3). அ4ேபா;தல+I3 ெபா+ளாதார 
உதவி ெபற உாிைம இ+Bத ேபாதி7/ (1 ெகாாி. 9:14; கலா. 6:6) 
அைத ெகாாிB< சைபயிட/ இ+B< மSIகிறா$ (1 ெகாாி. 9:12). பdC 
அBத உாிைமைய உபேயாகிI3/ ேநாIக/ இCலாதேபா</ அBத 
உாிைமைய ெப2றி+Bதா$. 

விIகிரகWகOI3 பைடIக4ப]டைவகைள உEபத23, 
ெகாாிB< சைப சேகாதர$கN எ4ப[ வ2_S?தினா$கN எ&பைத 
அதிகார/ 8 ம2S/ 9களிC காணலா/. கைடயிேல வி2கிற எைதl/ 
வாWகி _சிlWகN; மனLசா]சியினிமி?த/ நீWகN ஒ&ைறl/ 
விசாாிIக ேவE[யதிCைல எ&S 10:25C ZSகிறா$. ஆனாC 
விIகிரக வழிபா]F?தலWகளிC _சி4ப< அவ2ைற ஆராதி4பதி& 
ஒ+ ப3தியா3/ எ&S 3றி4பிFகிறா$ (காEக 10:21). எBதெவா+ 
விMவாசேமா, அறிேவா இ4ப[4ப]ட விIகிரக ஆராதைனயி^+B< 
விFவிIகா< ேம7/ அ4ப[4ப]ட ெசயCகN எ4ப[ 
கிறி;தவ$கைள எ4ப[ எதி$மைறயாc பாதிI3/ எ&S/ 
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3றி4பிFகிறா$. அ4ப[ அவ$கN விIகிரக வழி4பா]F?தலWகளிC 
_சி4பைத தவி$?தா7/ அ< எxவாS ஒ+ பலyனமான 
கிறி;தவைன பாவ/ ெசcய இ&'/ ஊI3வி4பா$ எ&பைத4 
ப2றி ZSகிறா$ (8:9). பலமான கிறி;தவ$கN, 
பலyனமானவ$கOIகாக தWகN MதBதிர?ைத இழIக ேவEF/. 

இ&S/ கிறி;தவ$கN இ4ப[4ப]ட jUநிைலகளிேல இ+தைல 
ெகாNளி எS/பாக இ+Iகிறா$கN. எ4ெபாA< த& உாிைமகைள 
பலyனமான சேகாதர$கOIகாக வி]FIெகாFIக ேவEF/; 
எ4ெபாA< ம2றவ$களி& சடWகாLசாரWகOI3 மS4_ ெதாிவிIக 
ேவEF/? ேவதாகம அ[4பைடயிலான பதிC, அ< jUநிைலைய4 
ெபாS?தேத. இேயMைவ பி&ப2றியவ$கN M?தமிCலாத ைககOட& 
சா4பி]டா$கN. அவ$கN பாிேசயாி& %ைறைமகOI3 கீU4ப[ய 
ேவEFெமன க]டாய4பF?த படவிCைல (ம?. 15:2; மா23 7:5). 
எCலா+ைடய மனLசா]சியி& ப[ தின%/ வாUவ< மிகக[ன/. 
ஆனாC சில சமயWகளிC _திதாc வBத கிறி;தவ$கN ேவத?ைத 
எ4ப[ _ாிB< ெகாEடா$கN எ&பைத ெபாS?< த& உாிைமகைள 
வி]FI ெகாF4ப</ உபேயாக4பF?<வ</ அவசியமாகிற<. 

தி+மண/ சிறBத< 
சைபகளிC <றd தைலeI3வ< சாியானதCல. பிரமாLசா$ய/ 

ஒ+ வைகயிC <றேவ. ஆE ெபE உறd எ&ப< 
பிர/மாLசாாிய?ைத விட பாிM?த 3ைறd, என ேவத?ைத 
அ[4பைடயாக ெகாNளாமC சில$ ெசாCகிறா$கN. எ4ப[ உபவாச/ 
ஆவிI3ாிய வாUIைகயி& வள$LசிI3 உதdேமா அ4ப[ேய 
பிர/மLசா$ய%/ உதd/ எ&S சில$ நிைனI கிறா$கN. பல 
b2றாEFகளாக க?ேதா^Iக மா$Iக?திேல இ?தைகய 
பிர/மாLசாாிl/ இ+Iகிற<. அத23 மாறாக எபிெரய நி+ப?திேல 
இxவாS எAத4ப][+Iகிற<. “விவாக/ யாவ+I3NO/ 
கன%Nளதாl/, விவாக ம�ச/ அசிWக4படாததாlமி+தி+4பதாக” 
(எபி. 13:4). பdC தி+மண?ைத விலIகி ைவ?தவ$கைள, 
விMவாச?ைத மSத^?தவ$கOட& ஒ4பிFகிறா$ (1 தீேமா. 4:1-3). 
ேம7/ அவ$ 1 ெகாாிBதிய$ 9:5C இxவாS எA<கிறா$. “ம2ற 
அ4ேபா;தல+/, க$?த+ைடய சேகாதர+/, ேகபாd/ ெசcகிற< 
ேபால மைனவியாகிய ஒ+ சேகாதாிையI Z][I ெகாEF திாிய 
எWகOI3/ அதிகாரமிCைலயா?” ேவதாகம/, <றd வாUIைக, 
தி+மண வாUIைகைய விட ேமலான< எ&S எW3/ 
ெசாCலவிCைல. 

ேவைலயாN அத& பலைன அைடவா$ 
ேபாதக$ த& ெபா+ளாதார ேதைவIகாc சைபைய நட?தாமC, 
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ஆவிI3ாிய வள$LசிIகாc நட?த ேவEF/ எ&ற ேநாIக/ இ+Bத 
ேபாதி7/, த& 3F/ப?ைத பராமாிIக ேவE[ய ேதைவ அவ+I3 
உNள<. ேதவ ராsஜிய?திேல ேவத?ைத ேபாதி4ப</ அத2கான 
ெபா+ளாதார ேதைவகைள சBதி4ப</ அதிக அவசியமாயி+Iகிற<. 
பdC ேமாேசயி& வா$?ைதகைள இWேக 3றி4பிFகிறா$ 
“ேபார[Iகிற மா]ைட வாc க]டாயாக” (உபா. 25:4). ஆ?<ம 
ஆதாய/ ெசcபவ$கN ெபா+ளாதார உதவி ெபற ேவEF/ எ&பைத 
வ^lS?<வத2காகேவ இBத வசன?ைத 3றி4பிFகிறா$ (1 ெகாாி. 
9:9; 1 தீேமா. 5:18). இ< Mவிேசஷ?ைத ெசாC7/ ம2றவ$கOI34 
ெபா+B</. 1 தீேமா?ேதl 5:18, இேயM த/ சீஷ$கைள ஊழிய?தி23 
அ'4பியேபா< Zறியைத இxவாS 3றி4பிFகிறா$. “ேவைலயாN 
த& Z^I3 பா?திரனாயி+Iகிறா&” (காEக ம?. 10:10). 
கலா?திய+I3 எA</ ேபா< அ4ேபா;தல$ இxவாS 
3றி4பிFகிறா$. “ேம7/ தி+வசன?திC ேபாதிIகபFகிறவ&, 
உபேதசிIகிறவ'I3 சகல ந&ைமயி7/ பகி$B< ெகாFIகIகடவ&” 
(கலா. 6:6). பி^4பிய சைபயி& உதவிIகாc அவ$கைள 
பாரா]Fகிறா$ (பி^. 4:15; காEக 2 ெகாாி. 11:9). 

ேபாதக$கOI3 ெசcத உதவி ப2றி ேவதாகம?திC பல 
இடWகளிC ெசாCல4ப]FNள<. ஆனாC அத2கான விளIகWகN, 
உதவி ெசcபவ$ ெதாிBெதF4பைத ெபாS?தேத. சைபயிC ஊழிய/ 
ெசcபவ$கN, ேவைலI3 ெதாிBெதFIக4 ப]டவ$கைள ேபாலCல. 
பண?தி2காக ம]Fேம ேவைல ெசcl/ Mவிேசஷக$ இேயM, 
Z^யாOI3/ ேமc4ப'I3/ கா][ய வி?தியாச?ைத நிைனவிC 
ெகாEF வ+கிறா$ (ேயாவா& 10:11, 12). ஒxெவா+ %A ேநர 
ஊழிய+/ த& உNள?ைத ேசாதி?தறிய ேவEF/. ஒ+வ$ த& 
ஊழிய?திC எ4ெபாA</ அதிக4ப[யான ஊதிய?ைதேய அCல< 
நCல நிைலைமகைளேய எதி$பா$?< இ+4பாரானாC அவ$ 
கிறி;<dIகாc உEைமயான ஊழிய/ ெசcயவிCைல. ஆனாC 
அேத சமய?திC த& 3F/ப?தி23 ேதைவயான உதவிைய ம]F/ 
ெப2SI ெகாNபவ$ த& உாிைமைய சாியாகேவ உபேயாகிIகிறா$. 

Mவிேசஷ?ைத பரவL ெசcவத2காc த& ேநர/, சIதி 
எCலாவ2ைற ெசலவிFவத23, எCலாவிதமான உதவிகைளl/ 
நCலெதா+ %ைறயிC ெசcய சைப கடைம4ப][+Iகிற<. பdC 
ெதளிவாக இxவித/ ZSகிறா$. “அBத4ப[ேய Mவிேசஷ?ைத 
அறிவிIகிறவ$கOI3L Mவிேசஷ?தினாேல பிைழ4_ உEடாக 
ேவEFெம&S க$?த+/ க]டைளயி][+Iகிறா$” (1 ெகாாி. 9:14). 
நCலெதா+ %ைறயிC அ4ப[4ப]ட உதவிகைள ெசcய ஒxெவா+ 
சைபl/ %[d ெசcய ேவEF/. ஒ+ ெபா<வான க]டைள 
எ&னெவ&றாC ேபாதக+I3 அதிக4ப[யானேதா அCல< மிகI 
3ைறBத ச/பளேமா இ+IகIZடா<. அத23 அவ+ைடய பயி2சி, 
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நிைல?த த&ைம, உதாரணமாc விளW3/ த&ைம, சIதி ம2S/ 
அறிd ஆகியவ2ைற கவன?திC ெகாNள ேவEF/. 

ஒ+வ$ கிறி;<dI3/, சைபI3/ %A ேநர ஊழிய/ 
ெசcவதாேலேய, அவ+ைடய உNள?திC ெபா+ளாைச வரா< எ&S 
அ$?தமCல, இைத4 ேபா&ற சில ேசாதைனகN உEF. உEைமயிC 
விMவாசI 3ைறவினாேலேய இ4ப[4ப]ட ேசாதைனகN வ+கிற<. 
ெபா+ளாைச ேதவ அ&ைப எF?<4 ேபா]F, ெபா+ளி& மீ< 
அ&ைப ெகாFIகிற<. அ< எ4ெபாA</ தி+4திைய தரா<. 

வசன?ைத உ+வகமாக உபேயாகி4ப< 
பைழய ஏ2பா][7Nள வசன?ைத எF?<, உ+வக4பF?தி 

அத& அ$?த?ைத விளI3வத23 பd7I3 அதிகாரமி+Bத< 
எ&பதாக 9:8, 9C பா$Iகிேறா/. அ4ப[யானாC இ&ைறய 
கிறி;தவ$கN, ேவத வசன?ைத, அத& ேநாIக?ைதl/ 
அ$?த?ைதl/ _றBதNளி ெபா+?தம2ற காாியWகOI3 
உபேயாகிIகலாமா? இைத இ4ப[யாக %[Iகலா/. இ&ைறI3 
ேவத வசன?ைத உ+வக4பF?<வ< அைத விளIகிL ெசாCபவாி& 
க+?ைத ெபாS?தேதயா3/. கிறி;தவ$கN, ேவத?ைத 
எAதியவ$கN, அதிC எ4ப[ உ+வக4பF?தைல 
உபேயாகி?தி+Iகிறா$கேளா அைத அ4ப[ேய எF?<I ெகாNள 
ேவEF/. அத23 ேமC ெசCலI Zடா<. 
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