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அ?தியாய/ 3 

பிாிவிைனயினாC 
உEடா3/ உNளா$Bத 

பாதி4_கN 

ெகாாிB< ப]டண?தி̂ +Bத கிறி;தவ$கOI3 இைடயிலான 
பிாிவிைனகN, உலக ஞான?தி& மீ< ைவIக4ப]ட தவறான 
ந/பிIைகI3 ஒ+ எF?< கா]டாக விளW3கிற<. ெகாாிB<விC 
நிலவியி+Bத இBத %]டாNதனமான ஞானமான< ேதவ ஞான?தி23 
எதிராக நிைல ெகாE[+Bத<, ஆனாC, அ�ஞானிகைளவிட உலக 
ஞான?திேல இவ$கN ேமாக/ ெகாE[+Bேத சைபயினாC உNள 
பிரLசைனகளினாC உEடான ெகாBதளி4_ காரணமா3/. அவ$கN 
மா/சீக?தி7/ உலக?தி& மீ</ ெகாE[+Bத ப2ேற 
அவ$கOI3N உEடான பிாிவிைன ஆவிI3 காரணமாக இ+Bத<. 
இBத கிறி;தவ$களிC சில$, கிறி;<வி& (ஆவி) தWகN 
இ+தயWகைள ஆழ இட/ ெகாடாம2 ேபானா$கN தWகN மனதிேல 
பிற$ மீ< அ2பமான ெபாறாைம ெகாEF, தWகN ெகளரவ?ைதI 
கா?<IெகாNள, தWகN மன/ வி+/பிய ேபாதகைர ெதாிB< 
ெகாEF அBத பிாிவினேராF ேச$B< ெகாEடன$. 

இxவாS, சிS4பிNைள?தனமாக கிறி;தவ வாUIைக வாழ 
எ?தனி?தப[யாC, M?த Mவிேசஷ/ ேகா+/ வாUIைக 
%ைறைமயி&ப[ வாழ ெபலன2S வழி த4பி4 ேபானா$கN. 
கிறி;<வி& சி7ைவயி& அைடயாளமாக உNள ேதவ கி+ைபைய 
_றBதNளி, தாWகN சா$Bதி+Bத பிாிவின+Iேக விMவாச/ 
காEபி?தா$கN இ4ப[ அவ$கN தWகN பாிM?த வாUIைகைய 
சமரச/ ெசc< ெகாEட ப[யாC சேகாதர சிேநக?ைத அச]ைட 
ெசcதா$கN. 

பிாிவிைன: மாமிச சிBைதயி& கனி (3:1-9) 
1ேம7/, சேகாதரேர, நா& உWகைள ஆவிI3ாியவ$கெள&S 
எEணி உWகOடேன ேபசIZடாமC, மா/ச?<I3ாியவ$ 
கெள&S/, கிறி;<dI3N 3ழBைதகெள&S/ எEணி4 



98 

ேபசேவE[யதாயி2S. 2நீWகN ெபலனிCலாதவ$களானதாC, 
உWகOI34 ேபாஜனWெகாடாமC, பாைலI 3[IகI ெகாF?ேத&; 
இ&ன%/ நீWகN மா/ச?<I3ாியவ$ களாயி+Iகிறப[யாC, 
இ4ெபாA</ உWகOI34 ெபலனிCைல. 3ெபாறா ைமl/ 
வாI3வாத%/ ேபதகWகO/ உWகOI3N இ+Iகிறப[யாC, 
நீWகN மா/ச?தி23ாியவ$களாயி+B< ம'ஷமா$Iகமாc 
நடIகிறீ$களCலவா? 4ஒ+வ& நா& பdைலL ேச$Bதவென&S/, 
ேவெறா+வ& நா& அ4ெபாCேலாைவL ேச$Bதவென&S/ 
ெசாC7கிறப[யாC நீWகN மா/ச?தி2 3ாியவ$களCலவா? 5பdC 
யா$? அ4ெபாCேலா யா$? க$?த$ அவனவ'I3 அ+N 
அளி?தப[ேய நீWகN விMவாசிIகிறத23 ஏ<வாயி+Bத 
ஊழியIகார$தாேன. 6நா& ந]ேட&, அ4ெபாCேலா 
நீ$4பாcLசினா&, ேதவேன விைளயLெசcதா$. 7அ4ப[யி+Iக, 
நFகிறவனா7/ ஒ&SமிCைல, நீ$4பாcLMகிறவனா7/ 
ஒ&SமிCைல, விைளயL ெசcகிற ேதவனாேல எCலாமா3/. 8ேம7/ 
நFகிறவ'/ நீ$4பாcLMகிறவ'/ ஒ&றாயி+Iகிறா$கN; 
அவனவ& த&த& ேவைலI3? தIகதாcI Z^ைய4 ெபSவா&. 
9நாWகN ேதவ'I3 உட& ேவைலயா]களாயி+Iகிேறா/; நீWகN 
ேதவ' ைடய பEைணl/, ேதவ'ைடய 
மாளிைகlமாயி+Iகிறீ$கN. 

வசன/ 1. ெகாாிB<வி7Nள கிறி;தவ$கN ஆவிI3ாிய 
வரWகைள ெப+மளவிC மதி?<, ஆவிI3ாிய ெசcதிகைள அச]ைட 
ெசcதப[யாC (12:7-10), அவ$கN ஒ+ வி?தியாசமான 
மனபாW3ைடயவ$களாக இ+Bதன$. ஆவிI3ாிய மனிதேராF 
ேபMவ< ேபாC, பdலாC இவ$கேளாF ேபச %[யவிCைல. அவ$கN 
கிறி;<dI3N 3ழBைதகளாயி+Bதப[யாC, 
மாமிசசிBைதlNளவ$கேளாF இைடபFமளவி23 பdC த&ைன? 
தாU?திI ெகாEடா$. சிS பிNைள?தனமாக, தWகைள 
பிாிவிைனகளி7/ பிரLசைனகளிC ஈFபF?திI ெகாE[+Bத 
வ$கேளாF பdC ேபசிI ெகாE[+Bத ேபாதி7/ அவ$கN இ&'/ 
“கிறி;<dI3N இ+Bதன$.” கிறி;<ைவ4 ேபா&ேற, பd7/ 
இவ$கைளI 3றி?< ந/பிIைக இழIகவிCைல. பிாிவிைனகேளாF 
ேபா^?தனமான மைடைமகேளாF உலக ஞான?தி& ப[ 
நடIகிறவ$களாc ெகாாிBதிய$கN இ+Bத ேபாதி7/, அவ$கN ஏேதா 
ஒ+ வைகயிC, “ஆவிI3ாிய மனித$கN” தா&. ஆவியானவ$ 
அவ$கOI3 ேபாதி?< _?தி ெசாC^ ெபல4பF?திI 
ெகாE[+Bதா$; ஆவியானவைர ஏ2SIெகாEட ேபாதி7/, 
மா/சீக/ அவ$களிC மீEF/ தைலெயF?த<. பdC, இனி 
அவ$கைள ஆவிI3ாியவ$கN எ&S அைழIகIZடாத அளdI3 
மா/ச சிBைதI3 அ[ைம4 ப][+Bதன$. 
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bதனமான ெமாழிைய4 ேபMவதினாேலேயா அCல< 
ஆவியானவாி& ஏdத^&ப[ உEடான உNOண$வினாேலா 
இவ$கN ஆவிI3ாியவ$கN எ&S பdC எBத க+?ைதl/ பதிd 
ெசcயவிCைல. பdC, ெகாாிB< சைபயி& கிறி;தவ$கேளாF 
ஆவிI3ாிய வEணமாக ேபச ேவEFமானாC, அவ$கN %தி$Lசி 
அைடBதி+Iக ேவEF/. ேபா^யான 3த$IகவாதிகளாC 
வைரயSIக4ப]ட ஞான?திC மயWகாதி+4பவேன, %தி$LசிI3 
அைட யாளமா3/. எBத அளவி23 சி7ைவைய4 ப2றிI ெகாEF 
கிறி;< ேதவ& எ&S அறிIைக ெசc< அவைர ேசவிIகிறா$கேளா, 
அBத அளவி23 %தி$Lசிய2ற வழிகைள வி]F வில3வ$. தாWகN 
எBத பிாிவினேராF ேசரவி+Iகிறா$கN எ&பைத உண$Lசி 
வச4படாமC ேத$BெதFI3/ அளவி23 அவ$கN %தி$Lசி 
அைடBதி+Iக ேவEF/ எ&ேற பdC விMவாசிகளிட/ 
எதி$பா$Iகிறா$. 

வசன/ 2. ஒ+ ெபE�I3ாிய த&ைமகைளI ெகாEF த&ைன 
உ+வக4பF?திI ெகாNள பdC தயWகியதிCைல. 
ெதசேலானிIேகயா சைபI3 அவ$ ஒ+ தாதியாக இ+Bதா$ (1 ெதச. 
2:7; KJV); ெகாாிB< சைபI3 ஒ+ தாைய4 ேபால பாைலI 3[IகI 
ெகாF?தா$. பd^'ைடய 18 மாத ஊழிய?தி23 பி& (அ4. 18:11) 
ஏறI3ைறய 3 வ+டWகN கழிB< வி]டன. அவ$ அWகி+Bத 
நா]களிC, கிறி;தவ ேகா]பாFகைள அ;திபார மி]டா$. அவ$, 
“கிறி;<ைவ, சி7ைவயிC அைறய4ப]ட கிறி;<ைவ4”  ப2றிய 
விMவாச?ைத (1 ெகாாி. 2:2), “ெச?த கிாிையகOI3 நீWகலாகி 
மனBதி+/_த7I3/,” “மாி?ேதாாி& உயி$?ெதAதC,” ம2S/ 
“நி?திய நியாய?தீ$4_” (காEக எபி. 6:1, 2) ேபா&ற 
உபேதசWகOI3/ ெகாாிBதிய$கைள அறி%க4 பF?தினா$. 
அவ$கN, ஆவிI3ாிய பிரயாண?திC, ெசா2ப விMவாச%Nளவ$கO/ 
கிறி;<விC 3ழBைதகOமாயி+Bதன$. அ[4பைடயான, 
Mவிேசஷ?தி& ஞான4பாைல அவ$கOI3 ஊ][யி+Bதா$. அவ$கN 
வள+வத23 நCல jழC இ+Bத ேபாதி7/ சைபயி& ஒ2Sைமைய 
வ7வ2றதாI3/ காாியWகளாC வழி விலகிL ெச&S, 
கிறி;<dI3N வள$Lசி இCலாமC ேபானா$கN. 

அ[4பைட Mவிேசஷ?தி& ேகா]பாFகைள பிரதிப^?< 
வாழேவEF/ எ&S ெகாாிBதிய$கOI3 அறிdைர Zறினா$. 
கிறி;<வி& உபேதச/, மனித'ைடய ேகNவி ஞான?ைத? eE[ 
அவ'ைடய ப3?தறிl/ திறைன க]F4பF?த ஆ2றC உைடய<. 
அதி& நீதி ெநறிகளி& தாIக/ அவைன உc?< த&ைன?தாேன 
பாிேசாதி?< மன/தி+/_த7I3 வழி வ3I3/. விMவாச?தி& திட 
உணdகைள ெசாிI3/ அளdI3 ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN 
ெபல%Nளவ$களாக இCைல. அவ$களி7Nள மா/ச சிBைத, 
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அவ$கைள கிறி;<dI3N வளர விடாமC ெசcத<. த2ேபா< 
நீWகN ெபலன2றவ$களாயி+Iகிறீ$கN எ&S அவ$கOI3 பdC 
Zறினா$, எனி'/ %தி$Lசிய2ற வழிகைள வி]F வில3மாS 
அைறZவC விF?தா$. விMவாச?ைத உN வாWகி அத& kல/ 
பாிM?த வாUd வாAமாS அவ$கைள ஊI3வி?தா$. 

வசன/ 3. ஆவியானவராC நட?த4பFவத23 பதிலாக 
(pneumatikoi; 3:1), மாமிச சிBைதIேக அ[ைம4ப][+Iகிறா$கN 
(sarkikoi; 3:3). எ&S ெகாாிBதிய$கைள4 பdC சா[னா$. 
எேசா]டாிI ஞான?திC அIகால?திC இBத த?<வமான< சில$ 
ம]Fேம _ாிB< ெகாNவ$. ம2றவ$கOI3 அ< மைறெபா+ளாக 
இ+I3/. மயWகினவ$கைளேய அவ$ சா[னா$. இவ$கN, தWகைள 
%தி$Lசி அைடBத ஆவிI3ாியவ$கN எ&S நிைன?தன$. ஆயி'/, 
பdC, இவ$கN இ&'/ மாமிச?தி23ாிய வ$கNதா& எ&S 
நி�பி?தா$. அவ$கOI3N நிலவிய ேபதகWகO/ ெபாறாைமகOேம 
அவ$கN %தி$Lசியி&ைமI3 அைடயாள/ எ&S பdC Zறினா$. 

பdC, ம2S/, _திய ஏ2பா]ைட எAதிய அேநக$ “மா/சீக/” 
(σάρξ, sarx) எ&ற பத?ைத, மனிதனி& இ+தய?திC மைறBதி+I3/ 
பாவ இLைசகைள 3றி4பிடேவ பய&பF?தின$. இBத இLைசகN, 
ஒ+வாிC மைறவாகேவா அCல< ெவளி4பைடயாகேவ 
ெவளி4பF?த4பF/. மா/சீக/, “பாவ?த&ைமைய இயWக ைவI3/ 
ஆ2றC”1 எ&S ெஜ. எ. ேமா]ய$ எAதிlNளா$. ஞான?ைத யா$ 
கEடைடBதன$ எ&S தWகOI3Nேள ேபா][யி]FI ெகாEF 
அ2பமான ஆரவார/ ெசcl/ வைர, அவ$கைள ேதவ'I3N 
நட?<வ< எ&ப< பd7I3 க[னமான காாியமா3/. அவ$கN 
ஆவிI3ாியவ$களாc அCலாமC, தWகைள மாமிச?<I3ாியவ$கN 
எ&S ெவளி4பF?தின வித/, பdைல ஆLசாிய?தி23NளாIகின<. 
ஆர/ப காலWகளிC அவ$கN மாமிச?<I3ாியவ$களாக இ+Bதன$. 
கிறி;<dI3N மS4பிற4பைடBத <வIக?திC அவ$கN எளிதிC 
_ாியIZ[யவ$களாக இ+Bதன$. த2ேபா<, சில வ+டWகN ெச&ற 
பி&, %தி$Lசி எ&பைத பdC அவ$களிட/ அxவளவாக எதி$ 
பா$IகவிCைல. அவ$களி+I3/ jUநிைல யி^+B< சிறி< ெவளிேய 
வB< தWகைள தாWகேள நிதானிI3/ ப[யாக அவ$, அவ$கைளI 
ேக]FI ெகாEடா$. நீWகN ம'ஷமா$Iகமாc நடIகிறீ$கN 
அCலவா? எ&S ேக]டா$. 

வசன/ 4. யதா$?தWகைள ெகாEF பdC ெகாாிBதிய 
கிறி;தவ$கைள எதி$ ெகாEடா$. ஞான?ைதI க2S அதிC 
ேத$Lசியைடய ேவEF/ எ&ற ஆவC ேதவ ெவளி4பா][& 
அ[4பைடயிC இராவி]டாC அத23 எBத மதி4�F/ கிைடயா< 
(2:6). நா& பdைல ேச$Bதவென&S/ நா& அ4ெபாCேலாைவL 
ேச$Bதவென&S/ எ&ற பிாிவிைன வாத/ இ+I3/ வைர, 
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ெகாாிBதிய$கN ஆவிI3ாிய வள$LசியிCலாதவ$களாகேவ 
இ+4பா$கN %&னேம, பdC நா&3 ெபய$கைளI 
3றி4பி][+Bதா$. “பdC,” “அ4ெபாCேலா,” “ேகபா,” ம2S/ 
“கிறி;<” (1:12). த2ேபா<, ெகாாிBதிய$களி& ேத$d பdC அCல< 
அ4ெபாCேலாவாக இ+BததாC இW3 அவ$ ம2ற இரEF 
ெபய$கைளl/ 3றி4பிடவிCைல. பdC ேபLசிC வCலவரCல  
(2 ெகாாி. 11:6). அ4ெபாCேலா, சா<ாியவா'/ ேவதாகமWகளிC 
வCலவ'/ ேபLசிC வCலவ'/ ஆவா& (அ4. 18:24). எ4ப[ 
கிறி;< ெகாாிB<dI3 ெச&றி+Iக வாc4பிCைலேயா அேத 
ேபா&S ேகபாd/ அW3 ெச&றி+Iக வாc4பிCைல. ேகபாைவI 
3றி?< மSப[lமாக 1 ெகாாிBதிய$ 3:22C ெசாCல4பFகிற<, 
ஆனாC எBத பிாிவினைரl/ சா$Bதவராக அCல.2 

ெசாC7கிறப[யாC நீWகN மா/ச?தி23ாியவ$களCலவா? எ& 
கைடசி ேகNவி, கிேரIக$களிைடேய ஒ+ மைற ெபா+ளாகேவ 
இ+Iகிற<. மனித ேபாதக$கOIேக அவ$கN விM வாசமாயி+B 
தா$கN எ&பைத பdC ெவளி4பைடயாக M][Iகா][னா$, 
கிறி;தவ மா$Iகமாக அCலாமC உலக மா$Iகமாகேவ அவ$கN 
நடB< ெகாEடா$கN. ஆவிI3ாியவ$களாயிராமC %2றி7/ 
மா/சீக?<Iேக அ[ைம4ப]டவ$களாக இ+Bதன$ எ&பைதேய 
அவ$கN நட?ைத ெவளிIகா][ய<. கிறி;<வி& சாீரமாகிய 
சைபI3 அ?தியாவசியமான ஏக சிBைதைய அவ$கN அவ 
மதி?தா$கN (1:10). 

வசன/ 5. கிேரIக ெமாழியிC, யா$ எ&ற ஆEபாC வினாM]F 
ெபய$ ெசாC7I3 பதிலாக, ஆE ெபEபா&ைம 3றிIக4படாத (τίς, 
tis “எ&ன” [வா]]) எ&ற ெபய$ ெசாCைலேய ெபா<வாக 
பய&பF?<வா$கN. பdC யா$? அ4ெபாCேலா யா$? எ&S 
ஆEபாC ெபய$ ெசாCைலேய பdC பய&பF?தியி+Iக ேவEF/ 
எ&S ேவத?ைத வாசி4பவ$கN எதி$பா$Iகலா/, எனி'/ (தமிழிC 
அCலா< பிற ெமாழிகளிC) பdC, “பdC எ&ன?” “அ4ெபாCேலா 
எ&ன?” எ&ற ஆE ெபEபா&ைம 3றிIக4படாத ெபய$ 
ெசாCைலேய பய&பF?தி யி+Iகிறா$. அBத இ+ ேபாதக$கN ெசcத 
ேவைலIேக %Iகிய?<வ/ ெகாFI3/ வEணமாக, பdC, 
ெபா<வான ெபய$ெசாCைல பய&பF?தி இ+Iகிறா$ ேபா7/.3 
ெகாாிBதிய$கN, யாைரI 3றி?< ேபாதிIகபFகிறாேரா, அவைர 
வி]F ேபாதக$கைளேய %2றி7/ சா$Bதி+Bதன$. சைபயி& 
த&ைமையI 3றி?</ அத& தைலவ$கைள 3றி?</, 
அ[4பைடயாகேவ தவறான ேநாIக/ ெகாE[+Bதேத பிரLசைனI3 
காரண/, இW3 ேபாதக$களி& பWேக க+?திC 
ெகாNள4ப]FNள<.4 

நீWகN விMவாசிகளாவத23 காரணமாக இ+Bத 
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ேவைலயா]கேள, ேபாதக$கN, எ&பைத பdC வ^lS?தினா$. 
கிறி;<dI3/ அவ+ைடய பிNைளகOI3/ ேசைவ ெசcவ< 
எ&ப< ஒ+ உ&னதமான காாியமா3/; ஆனாC கிறி;தவ$கN 
ேபாதக$கைள உய$Bத �டWகளிC ஏ2றி, அவ$கைள சா$B< 
பிாிவிைனவாதWகைள ஏ2பF?<வ< எ&ப<, ேபாதக$கN 
ேதவ'I3 ஊழிய/ ெசcய ேவEF/ எ&ற ேநாIக?ைத 
அவமதிIகி&றன$. இ4ப[4ப]ட விஷயWகN வCலைமயான 
ேபாதக$கைள பd7I3/ அ4ெபாCேலாdI3/ ேநாி]டேத ஆனாC, 
த2கால சிறிதளேவ சாதிIக %[கி&ற ேபாதக$களி& விஷய?திC 
இ< எ?தைன அதிகமாக இ+I3/! 

பd7I3 ேதவேனாF ெகாE[+Bத உறd, அவ$ ேதவ'I3 
“அ[ைம”யாக இ+Bதா$ (δοῦλος, doulos); ஆனாC சைபேயாF அவ$ 
ெகாE[+Bத உறd, அவ$ ஒ+ பணியாளராக அCல< ஊழிய& 
(διάκονος, diakonos) ஆக இ+Bதா$. எCேலா+/ தைல வணW3/ 
ேதவ'I3 %&பாக, அவேரா அCல< அ4ெபாC ேலாேவா தWகைள 
%த&ைம4 பF?தின< கிைடயா< எ&பைத பdC ெதளிdபட 
Zறினா$. ஒxெவா+வ+I3/ (பd7I3/ அ4ெபாCேலாdI3/) 
அவரவ+I3 நியமிIக4ப]ட வழியிேல ேசைவ ெசcl/ப[ ேதவ& 
நியமி?தி+Iகிறா$. இ+வ+ேம தWகOI3 விMவாச%Nளவ$களாக 
இ+Iக ேவEF/ எ&S வி+/பியதிCைல. பd7/ 
அ4ெபாCேலாd/ உட& ேவைலயா]களாc ேதவேனாF எxவாS 
இைணBதி+Bதா$கேளா அBதப[ேய ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN 
இைணBதி+Iக ேவEF/. ெகளரவ/ அCல, ேசைவேய 
கிறி;தவ$களி& %தி$LசிI3 அைடயாளமா3/. 

வசன/ 6. சைபயிC ேபாதக$களி& பWைக ெதளிdபF?த, 
விவசாய?தி̂ +B< ஒ+ எF?<Iகா]ைட ZறிlNளா$. 
ெகாாிBதிய$கOI3 கிறி;<ைவ4 ப2றி %த& %த^C ேபாதி?த< 
பdC, <ளி$வி]ட விMவாச?ைத ஊ]டமளி?< வள$?த< 
அ4ெபாCேலா. நா& ந]ேட&, அ4ெபாCேலா நீ$4 பாcLசினா&. 
எ&S பdC Zறினா$. இவ$கN இ+வ+ைடய ேவைலl/ ஒ&ேறாF 
ஒ&றாக இைணBதி+Iகிற<. பdC, அ4ெபாCேலாdI3 த3Bத 
மதி4ைபI ெகாF?தா$. இ+வ+I3/ இைடேய ேபா][ இ+Bததாக 
பd^& வசனWகN சிறிதளேவ'/ ெவளி4பF?தவிCைல. 
ஆ?<மாIகN ஆதாய4பF?த4பF/ இட?திC, ேதவேன அBத 
வள$LசிI3 காரண$. ெகாாிBதிய$கN, ேதவ'ைடய இரEF 
ஊழிய$கைள சா$B< பிாிBதி+Bத< ஒ+ %]டாNதனமான 
ெசயலா3/. கிறி;<ேவ மகிைம4பF/ப[, மனித மதி4�Fகைள 
ந�டெம&ெறEணி, பி&னணிய?திC மைறBதி+Iக இxவி+ 
அ4ேபா;தல$கO/ ஆவ7Nளவ$ களாயி+Bதன$ (பி^. 3:8, 9). 

வசன/ 7. பd7/ அ4ெபாCேலாd/ நில?திC ேவைல ெசcl/ 
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Z^ ஆ]களாயி+Bதன$, ெகாாிB< சைப பEைணயாக இ+Bத<. 
மEைண பEபF?தி, விைத விைத?<, நீ$ பாcLசி, அத23 
ஊ]டமளி4பைத மா?திரேம ேபாதக$களாC ெசcய %[Bத<. இBத 
%ய2சிகைள, �மிIக[யிC விைத %ைள?< ெவளிேய <ளி$ விF/ 
அ2_தமான கிாிையேயாF ஒ4பிF/ ேபா< அைவ ச2S 
வ7வ2றதாகேவ இ+Iகிற<. ஊழிய$கN ஒ<Wகி விFகி&றன$; 
ேதவேன விைளயLெசcதா$. சைபயான சி7ைவயி& வ[வைம4ைப 
உைடயதாக இ+Iகிற< (1 ெகாாி. 2:2), ஏென&றாC சி7ைவயிC 
ெவளி4ப]ட கி+ைபயி& உபேதச?தினாேலேய ஆEகO/ 
ெபEகO/ இர]சிIக4 பFகி&றன$. 

வசன/ 8. பdC, அ4ெபாCேலா ம2S/ ேதவ வா$?ைதைய 
உEைமlட& ேபாதிI3/ அைனவாி&, சிBதைன, இ+தய/ ம2S/ 
ெசயCகN அைன?</ ஒேர மன4பாW3ைடயதாகேவ இ+I3/. 
NRSV ஆWகில ேவதாகம/ இBத க+?ைத ெதளிவாக ZSகிற<: 
நFகிறவ'/, நீ$ பாcLMகிறவ'/ ஒேர ெசயC ேநாIக/ 
உைடயவ$களாயி+4ப$. அேத சமய?திC, அவரவ+I3ாிய 
தனி?திறைம பைட?தவ$களாc தனி? த&ைமேயாF 
விளW3கி&றன$. சைபயி& வள$LசிI3 அவரவ$ தWகN தWகN 
பWைக அளிIகி&றன$. %[விC, ேதவேன ஒxெவா+வ+ைடய 
இ+தயWகைள ஆராcகிறவராc இ+4பா$. அவனவ& த&த& 
ேவைலI3? தIகதாcI Z^ைய4 ெபSவா&. ெகாாிBதிய 
கிறி;தவ$கN, பdC, அ4ெபாCேலா ம2S/ தW கOI3 
ச?திய?ைத4 ேபாதி?த ம2றவ$கைளl/ பாரா][ய< ஒ+ நCல 
காாிய/; பிாிவிைன உEடா3/ அளவி23 அவ$கைள ஒ4பி]F 
பா$?தெத&ப< ஏ2_ைடய< அCல. ெசாBத வி+4_ ெவS4பி& 
அ[4பைடயிC கிறி;<வி& சாீரமாகிய சைபயி& ஒ+ மன4பா]ைட 
3ைல4ப< எBத வைகயி7/ ஒ?<I ெகாNளIZ[ய< அCல. 

பdC, த&ைனI3றி?</, அ4ேபாCேலாைவI 3றி?</, அ< 
ச/பBத4ப]ட பிறைரI3றி?</, அவனவ& “த& பWைக ெபSவா&” 
(காEக 3:14) காEக எ&S எAதியி+4ப< எதி$பாராத ஒ&றா3/. 
இWேக, கிேரIக ெமாழியிC (µισθός, misthos, பணிI3 அம$?த4ப]ட 
ேவைலயாOI3 ெகாFI3/ “Z^” மி;ேதா;, Z^ எ&S நிl 
அெமாிIக& ;டா&ட$] ைபபிளி7/ [NASB], அCல< “Z^கN” 
எ&S நிl இ&ெட$ ேநஷனC ெவ$ஷ& ைபபிளி7/ [NIV] ேராம$ 
4:4) ெமாழி ெபய$Iக4ப]FNள<. Z^ எ&ப<, ெசcத ேவைலI3I 
ெகாFIக4ப]F/ ஊதிய/ எ&S ெபா+NபF/, அ�ஞானிகN 
இர]சி4பைடl/ ேபா<, அத2காக உைழ?தவ$ கOI3 பிLைச 
ேபாFவ< ேபால Z^ த+பவ$ ந/ ேதவ& அCல எ&ப< பd^& 
க+?தா3/. ேதவனி& Mவிேசஷ?ைத பிரசWகியாமC த&னாC 
இ+Iக %[யாத ஒ+ த3திய2ற ஊழியனாகேவ பdC த&ைனI 
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கEடா$ (1 ெகாாி. 4:1; 9:16; 1 தீேமா. 1:15; காEக �I. 17:10ஐ). 
கிறி;<ைவ ஏ2SI ெகாEடவ'ைடய “விMவாசேம அவ'I3 
நீதியாக, ந& மதி4பாக வழWக4பFகிற<” (ேராம$ 4:3; NIV). 
மனித'ைடய ந& மதி4_ அறேவ இCலாத ஒ+ நிைலயிC 
அ+ள4பF/ கி+ைபையI 3றி?ேத பdC, ெதாட$Lசியாக 
பிரசWகி?< வBதா$, மனித'ைடய ெபாS4ைபI 3றி?< 
அA?திIZSவதிC பdC ெவ]க4ப]டேத இCைல. ேதா]ட?திC 
ஒ+ ேநர/ ம]Fேம ேவைல ெசcதவ$கOI3 எxவEணமாக 
Z^ைய ேதவ& ெகாF?தாேரா (ம?. 20:8) அேத வைக Z^ைய 
மனதிC ைவ?<தா& பdC ேபMகிறா$. ெமLச?தIக கிாிையயி& 
அ[4பைடயிC அCலா<, கிாிையயினாC வ+/ விMவாச?தி& 
ேபாிேலேய நியாயமான Z^ வழWக4பF/ (ேராம$ 2:13). 

வசன/ 9. இxவசன?தி& %தC ப3தியிC, கிேரIக ெமாழியிC, 
ேதவனாC எ&S ேவ2Sைம உ+_ பய&பF?த4 ப]FNள< (3:9), 
இலIகிய ாீதியாக இத& ெபா+N ேதவைனI ெகாEF நாWகN 
உட& ேவைலயா]களாயி+Iகிேறா/, ஆைகயாC இW3 ேதவ'Iேக 
ZFதC %Iகிய?<வ/ ெகாFIக4 ப][+Iகிற<. எCலா கிறி;தவ 
பணிகளி& ைமய4_Nளியாக ேதவேன இ+Iகிறா$ எ&பைத பdC, 
ெதளிவாக ZறிlNளா$. இBத க+?<I3 ஒ4_ைமயாக, பd7/ 
அ4ெபாCேலாd/ அவரவ$ த3திI3 ஏ2ப சாதாரண ஊழிய$களாக 
இ+4பி'/, அவ$கN ேதவ'ைடய உட& ேவைலயா]கN ஆக 
இ+Bதன$. கிறி;<வி& ஊழிய& ஒ+வ&, ேதவேனாF தனI3 
இ+I3/ உறவி& அ[4 பைடயிேலேய அவன< தனி?த&ைமைய4 
ெபS கிறா&. தன< ஆ2ற7I3 %Iகிய?<வ/ ெகாFIகேவா 
அCல< தனIேக கன?ைத ேத[IெகாNளேவா அWேக இடேம 
இரா<. சாீரமாகிய சைப இயCபாகேவ ஒ&றாக இ+Iகிற<.  
“ெகாாிBதிய$கN ேதவ'ைடய பEைணl/, மாளிைகlமாயி 
+Bதா$கN.” ஏ2ெகனேவ பdC ெகாாிBதியைர ேதவ'ைடய 
பEைண எ&ற உபேமய அணியி^+B< ேதவ'ைடய மாளிைக 
எ&S உபேமய4பF?தியி+Bதா$ (3:10-17) உட& ேவைல யா]கN, 
பEைண மாளிைக ேபா&ற உபேமய அணிகைள4 பdC ZSவைத, 
இைத வாசி4பவ$கN அவ2ைற மிகd/ விாிவாக அறிB< ெகாNள 
ேவEF/ எ&S அவ$ எEணவிCைல. ேதவ'ைடய 
ஊழியIகார$கN ஒ$ 3றி4பி]ட பணியி& மீ< மா?திர/ அதிக அளd 
%Iகிய?<வ/ ெகாFIகாமC, எைதL ெசcதா7/ ேதவைன 
மகிைம4பF?<வத2காகேவ ெசcய ேவEF/ எ&S ZSகிறா$. 
அவ$ ZSவதி^+B< சாீரமாகிய சைபயி& ஒ+ைம4பா]ைடேய 
%Iகிய4பF?திI கா]Fகிறா$ எ&ப< ெதளிவாகிற<. 
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ேதவ'ைடய க][ட/; ேதவ'ைடய ஆலய/ (3:10-17) 
அ4ெபாCேலாd/ தா'/, ெகாாிBதிய$கOI3 ெசcத 

ஊழிய?ைத க+?திC ெகாEடவராக, ஒxெவா+ விMவாசிl/ 
சைபயி& வள$LசிIகாகd/ ஒ2SைமIகாகd/ பாFபட கி+ைபேய 
ஆதார/ எ&பைத பdC அ+N நய?<ட& ZSகிறா$. இதிC, 
ேபாதக$கOI3 ம]F/ அCலா< %A சைபI3/ பW3 உEF 
எ&பைத பdC M][I கா]Fகிறா$. சைபயிC த&'ைடய பW3 
எ&ன எ&பைதl/, சைப ேம/பFவத23 த& பணி எ&ன 
எ&பைதl/ ஒxெவா+ ெகாாிBதிய கிறி;தவ'/ ஆcd ெசcய 
ேவE[ய< அவசியமாக இ+Bத<. சைபைய ெவS/ ஒ+ 
க][ட?தி23 ஒ4பாக பா$Iக %[யா< எ&பைத இSதியாக 
அவ$கOI3 Zறினா$. உEைமயிC, கிறி;தவ& சைப 
ேதவ'ைடய ஆலயமாக விளW3கிற<. அதி& பிரகாரWகளிC ேதவ& 
வாச/ ெசcகிறா$. 

“எ4ப[ க]Fகிேறா/ எ&பதிC கவன/ அவசிய/” (3:10-15) 

10எனI3 அளிIக4ப]ட ேதவகி+ைபயி&ப[ேய _?திlNள 
சி2பாசாாிைய4ேபால அ;திபார/ ேபா]ேட&. ேவெறா+வ& அதி& 
ேமC க]Fகிறா&. அவனவ& தா& அதி&ேமC இ&னவிதமாc 
க]Fகிறாென&S பா$IகIகடவ&. 11ேபாட4 ப][+Iகிற 
அ;திபாரமாகிய இேயMகிறி;<ைவ அCலாமC ேவேற 
அ;திபார?ைத4 ேபாட ஒ+வனா7/ Zடா<. 12ஒ+வ& அBத 
அ;திபார?தி& ேமC ெபா&, ெவNளி, விைலேயற4ெப2ற கC, மர/, 
_C, ைவIேகாC ஆகிய இைவகைளI க][னாC, 13அவனவ'ைடய 
ேவைல4பாF ெவளியா3/; நாளான< அைத விளWக4பE�/. 
ஏெனனிC அ< அIகினியினாேல ெவளி4 பF?த4பF/; 
அவனவ'ைடய ேவைல4பாF எ?த&ைமlNள ெத&S 
அIகினியான< பாிேசாதிI3/. 14அதி&ேமC ஒ+வ& க][ன< 
நிைல?தாC, அவ& Z^ைய4 ெபSவா&. 15ஒ+வ& க][ன< 
ெவB<ேபானாC, அவ& ந�டமைடவா&; அவேனா 
இர]சிIக4பFவா&; அ<d/ அIகினியிலக4ப]F? த4பின< 
ேபா^+I3/. 

வசன/ 10. அ4ெபாCேலாd/ பd7/ கிறி;<dI3/ அவர< 
சைபI3ேம ேசைவ ெசcதன$ எ&பைத, ேவளாE<ைறையl/ 
க][டI கைலையl/ உ+வகமாக ெகாEF, கிறி;தவ$கN _ாிl/ 
ப[யாக விளIகினா$. இ+வ+/ த&னிLைசயாக ெசயCபடவிCைல. 
கிறி;தவ$கN யாேர'/ ஒ+ மனித'I3 விMவாச/ 
கா]Fவெத&ப< ேதவைன அவமதி4பத23 சமமா3/. ேதவ 
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ஊழிய$கN பணி ெசcl/ இடேம சைபயா3/. 
ேவS ேகாண?திC ேநாI3/ ெபாA<, சைபயான< ேதவ'ைடய 

க][டமா3/. நில?ைத உ+வகமாகI ெகாEF, அ4ெபாCேலாd/ 
தா'/ ெசcத பணியி& சில அ/சWகைள Zற இயலாதவ2ைற, 
க][ட/ எ&ற உ+வக?ைத பய&பF?தி பdலாC Zற %[Bத<. 

ேதவ கி+ைபயாC, ெகாாிB< சைபI3 பdC அ;திபாரமி]டா$. 
பdC, தனI3? தாேன ெகாF?த பதவி ஆ$Iகிேடா&, ἀρχιτέκτων 
(architektōn) இ+ “பிரதான ைகவிைனஞ$.”5 க][ட கைலஞ$ எ&ற 
உ+வக?ைதI க+?திC ெகாEடாC, பdC ெகாாிB< சைபI3 
அ;திபாரமி]டவராவா$. அ4ெபாCேலா அBத அ;திபார?தி& ேமC 
க][னா$. அவ$ அைத ந&றாகேவ க][னா$, இ+4பி'/ 
பிற+ைடய பகி$Bதளி4_/ எதி$பா$Iக4ப]ட<. சில$ ஞானமாc 
க]டலா/; ேவS சில$ கனyனமாகேவா அCல< தர/ 3ைறBத 
ெபா+]களினாேலா க]டலா/. அBத ேவைளயிC அ4ேபா;தல$ 
ம2றவ$கN எxவாS க][னா$கN எ&S கவனிIக, தமI3/ 
அ4ெபாCேலாdI3/ அ4பாC கடB< ேபாகவி+/பினா$. 
ஒ+ைம4ெபய$ உாிLெசாCைலl/ நிகUகால விைனையl/ அவ$ 
பய&பF?தி, தா/ இ][+Bத அ;திபார/ ப2றி எAதினா$, 
ேவெறா+வ& அதி& ேமC க]Fகிறா&. 

பdC த/ மனதிC ெகாE[+Bத பணியாள$ அ4ெபாCேலா அCல 
எ&ப< ெதளிd. அ4ெபாCேலா அ4ேபா< அBத நகாிC 
இ+IகவிCைல (1 ெகாாி. 16:12). ெகாாிB< நகாிC இ+Bத. ெபய$ 
அறிய4படாத ேவெறா+ ேபாதகைர4 பdC இW3 3றி4பி]டதாக 
காண4பFகிற<, அBத ேபாதக$ சைபயிC பிாிவிைனைய வள$Iக 
அ4ெபாCேலாவி& ெபயைர4 பய&பF?தி இ+Iகலா/. அBத 
நபைரI3றி?< பdC, ஒxெவா+ மனித+/ தா/ எ4ப[I 
க]Fகிேறா/ எ&பதிC எLசாிIைகயாயி+Iக ேவEF/ எ&S 
எLசாி?தா$. ஒ+ ேபாதகெர&S த&ைன fகி?<I ெகாNO/ எவ+/, 
தமI3/ சைபI3/ <&ப/ த+/ ெசயC எைதl/ ெசcயIZடா<. 
யாIேகா_ ேபா&ேற பd7/, கிறி;தவ ேபாதகராயி+Iக வி+/_/ 
எவ$ ஒ+வ+/, தா/ ேம2ெகாNO/ ெபாS4_ ப2றி கவனமாயி+Iக 
ேவEF/ எ&S எLசாி?தா$ (காEக யாI. 3:1ஐI). 

வசன/ 11. “சி7ைவயிC அைறய4ப]ட இேயM கிறி;<” எ&ற 
ேபாதைனேய, ெகாாிB< நகாிC பdC ேபா][+Bத அ;திபாரமாக 
இ+Bத< (2:2). ேபாதக$கNேமC ெகாEட ப2SSதியி& 
அ[4பைடயிC பிாிவிைனைய விைளவிIகி&ற ேமCக]Fமான?ைதI 
க]டL ெசcய4பFகிற எBத ஒ+ %ய2சிl/, பdC ேபா][+Bத 
அ;திபார?ைத வி]F ேவேற அ;தி பார/ ேபாFகிற 
%ய2சியாயி+I3/. ெகாாிBதிய$கN அ'பவி?<IெகாE[+Bத 
பிாிவிைனயான<, ெதாடIக கால ேமCக]Fமான?ைத மS?தைலL 
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M][Iகா][ய<. ஜீவ&, இர]சி4_ ம2S/ ந/பிIைக 
ஆகியவ2ைறI கEடறிய ேநாIகWெகாEட எBத மனித+/, 
ேபாட4ப]FNள அ;தி பார?ைத?தவிர ேவேற அ;திபார?ைத4 
ேபாட %[யா<. மனித ஞான?ைதL சா$Bதி+?தC எ&ப<, 
கிறி;<வி& சாீர?ைத4 பிாி?தலாகd/, பd^னாC ேபாட4ப]ட 
அ;திபார?ைத மS?த லாகd/ இ+Bத<; சாரா/ச?திC இ< 
கிறி;<ைவ மS?தலாக இ+Bத<. கிறி;<வி& சைபயாக இ+Iக 
வி+4ப/ ெகாEFNளவ$கOI3, ேபா][ அ;திபாரWகN எ&பைவ 
ேகNவிI3 அ4பா2ப]டைவயாக உNளன. 

வசன/ 12. ெகாாிB<விC இ+Bத கிறி;<வி& சைபI3 பdC. 
அ;திபார/ ேபா][+Bதா$. அதாவ<, கிறி;தவ உபேதச?தி& 
அ[4பைடகைள அவ$கOI3 அவ$ ேபாதி?தி+Bதா$. பாFகNபட 
ேவE[யவராயி+Bத ஒ+ ேமசியாைவI 3றி?<, ேதவ'ைடய 
வாI3?த?தWகைள அவ$கN க2றி+Bதன$, அBத வாI3?த?த?தி& 
நிைறேவ2றமாக இ+Bதவ$ கிறி;<ேவ எ&S அவ$கOI34 
ேபாதிIக4 ப][+Bத< (�I. 24:46, 47; அ4. 17:3). இBத 
அ[4பைடகOI3 அ4பாC, கிறி;தவ$கN வள$Bதி+Iக ேவEF/ 
எ&S பdC வ^lS?தினா$. விMவாச/ ம2S/ 
உEைம?த&ைமயிC வள+தC எ&ப<ப2றி அவ$, பிNைளகN 
பலமான ஆகார?தினாC ேபாஷிIக4பFத^& அவசிய/ (1 ெகாாி. 
3:2), ஆழமாc ேவ�&றிய தாவரWகOI3 நீ�2Sவத& அவசிய/ 
ம2S/ திடமான அ;திபார/ ேதைவ4பFகிற ஒ+ க][ட/ ஆகிய 
ஒ4_dவைமகைள4 பய&பF?தி4 ேபசினா$. ெகாாிB<விC இ+Bத 
சைபயி& அ;திபார/ தIகவைகயிC ேபாட4ப]ட< எ&S திட 
ந/பிIைகlட& அவராC Zற %[Bத<, ஆனாC அBத 
அ;திபார?தி& மீ< க]ட4ப]ட ெசயC%ைற ந&3 ெசcய4ப]ட< 
எ&S திடந/பிIைகlட& அவராC இ+Iக %[யவிCைல. 
ெகாாிB<விC ேபாதைனl/ நைட%ைறl/ க]F 
மான4ெபா+]களி& இ+ேவS ப]ட வைக%ைறயாக இ+Bதன. 
சில$ ஆேராIகியமான உபேதச?ைதI ைகIெகாEF ேதவ'I3 
மகிைமயாக விளWகிய அேத ேவைளயிC, ம2றவ$கN ந&ைம 
எைதl/ வாIகளிIகவிCைல. 

க]Fமான4ெபா+]கN ப2றிய அ4ேபா;தலாி& ஒ4_dவைம, 
அளdI3மீறி வ^lS?த4படலாகா<. நCலெதா+ க][ட?ைதI 
க]Fவத23, க2கN ம2S/ மர/ ஆகியவ2ைறI கா][7/ 
ெபா&'/ ெவNளிl/ நைட%ைறI3 உகBதைவயாக 
இ+4பதிCைல. பd^& ஒ4_dவைமயான<. ஒ+ க][ட?தி& 
வ[வைம4_I3 எ&பைதIகா][7/ அதிகமாக அத& வன4பி23/ 
கி+ைபI3/ %Iகிய?<வ/ ெகாF?த< ெபா&, ெவNளி ம2S/ 
விைலேயற4ெப2ற க2கN ஆகியவ2ைறI ெகாEF 
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க]ட4ப][+4பி'/, க][ட?தி& க]டைம4_ உSதியான< எ&S 
க][டIகைலஞ$ ஒ+வ$ தாேம தி+4தியைடயாத வைரயிC, அவ$ 
அைத மதி?<4 ேபா2Sவ< சா?தியமிCைல. கிறி;<வி& 
அ;திபார?தி&ேமC க]ட4ப]ட< மனித& அளிIகIZ[ய 
விைலமதி4_மிIக எBத4ெபா+ைளI கா][7/ அதிக த3தி 
வாcBத< எ&S பdC M][I காEபி?தா$. ேதவ'ைடய 
மகிைமIெக&S க]FதC “ெபா&, ெவNளி, விைலேயற4ெப2ற 
க2கN”  ஆகியவ2றினாC க]Fதலாக உNள<. கிறி;<வி&ேமC 
எ&பத234பதிலாக, பdC அCல< அ4ெபாCேலாவி& ேமC 
ெகாEட ப2SSதியி&ேமC க]Fதலான<, பிாிவிைனைய4ேபM/ 
மனிதஞான?தி& வழிேய ெசC7தலாக இ+Bத<, இ< அEட?தி& 
க$?த+ைடய பா$ைவயிC அ2பமானதாக உNள மர/, _C, [அCல<] 
ைவIேகாC எ&ற அைர3ைறயான ெபா+]கைளI ெகாEF 
க]டைம?தலாக இ+Bத<. சைபI3 எதிராக உலக/ எைதIெகாEF 
வBதா7/ எதி$?< உSதியாக நிைலநி23/ ஆவிI3ாிய 
ெபா+NகைளIெகாEF, கிறி;< தம< சைபையI க][னா$. 
மனித$கN தWகN வி+4ப4ப[ சைபைய மா2றி அைமI3/ேபா<, 
அத& விைளவாக உEடா3/ க]டைம4பான<, கீேழ தNள4பF/ 
அCல< எாிIக4பF/ எ&S பdC அறிவி?தா$. சைபI3N உNள 
தனி?தனி உS4பின$ அCல, ஆனாC சைப %Aைமlேம பd^& 
க+?<4 ெபா+ளாக இ+Bத<. தனிநபரான கிறி;தவ$கN தWகN 
MயநீதியினாC இர]சிIக4பFவதிCைல. எCலா+I3ேம 
ேதவ'ைடய கி+ைப ேதைவ4பFகிற<. எCலா+ேம ஓரளdI3 
“மர/,” “_C” அCல< “ைவIேகாC” எ&பைதIெகாEFNளன$. 

பdC தா/ இ][+Bத அ;திபார?தி&ேமC க]Fத^C 
கவனமாயி+Iக ேவEF/ எ&S வ2_S?திய ேபா<, ேதவ'ைடய 
மIகளி& சkகமான சைபையI3றி?<4 ேபசிI ெகாE[+Bதா$. 
ெகாாிB<விC இ+Bத சைபையI3றி?< அவ$ Zறியைவ, எW3%Nள 
சைபI3AமWகOI3 அCல< உலக ளாவிய சைபI3, சம அளd 
ெசயCவிைளd ெகாEடைவ எ&S Zற4பட %[l/. தனிநபரான 
கிறி;தவ$, கிறி;<dI3N ெதாடIக மனமா2ற/ அைடBதபி&ன$, 
கவனமாகI க][ெயA4_தC பாரா]ட?தIகேத எ&றா7/, இBத 
சBத$4ப4 ெபா+ளிC பdC, தனிநப$கN ெசாBத விMவாச?ைதI 
க][ெயA4_/ வழி%ைற ப2றி4 ேபசவிCைல. 

வசன/ 13. 3:12C பdC, “ஒ+வ& அBத அ;திபார?தி&ேமC ... 
ஆகிய இைவகைளIெகாEF க][னாC ...” எ&S Zறி ஒ+ 
நிபBதைன வாIகிய?ைத? ெதாடWகினா$. அவ$, சா?தியI ZSகN 
சிலவ2ைற4 ப][ய^]ட பி&ன$, இ4ேபா< சிBதைனையI 
Zறி%[Iக? தயாரானா$. க]Fமான4பணியாள$ ஒ+வாி& 
ேவைலயான< உடன[யாக ெதளிவாcI காண4படாதி+4பி'/, 
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நாளான< ஒxெவா+வாி& ேவைலயி& தர?ைதl/ ெதளிவாc 
எF?<Iகா]F/. இxவைகயான கிேரIக நிபBதைன வாIகிய/ 
ஒ&றிC, _ேரா]டாசி; (“ஆC” எ&ற வி3தி) உEைமயான< எ&S 
fகிIக4பFகிற<. ெகாாிB< நகாிC இ+Bத ேபாதக$கN உEைமயிC, 
பdC இ][+Bத அ;திபார?தி&ேமC, பCேவS வழிகளிC க][ன$. 
நாளான<, ஒxெவா+ மனித+/ க][னைத அIகினிையIெகாEF 
ெவளி4பF?</. ேதவ& ேத$B<ெகாEட நாளிேல, ஒxெவா+ 
மனித+ைடய ேவைல4பாF/ பாிேசாதிIக4பF/. 

பd^& எLசாி4பி'ைடய பரBத வைர3றி4_ ெதளிவாக 
உNள<, ஆனாC அவாி& வா$?ைதகைள ஒ+வ$ கவன?<ட& 
பாிேசாதைன ெசcl/ேபா<, அவர< வாத/ ZFதC 
ஏ2_ைட?த&ைமைய4 ெபSகிற<. உதாரணமாக, “அ< 
அIகினியிேல ெவளி4பF?த4பF/”  எ&ற ெசா2ெறாடாிC, “அ<” 
எ&ற பிரதி4ெபய$LெசாC^& %Bைதய 3றி4_ எ< எ&பைத? 
தீ$மானி4ப< க[னமாக உNள<. அIகினியிேல 
ெவளி4பF?த4பFவ< எ&ன? ஒxெவா+ நபாி& ெசcைகl/ 
அIகினியிேல ெவளி4பF?த4பF/ எ&ப< இW3 க+?தாக 
இ+Iகலா/, அCல< அBத நாளான< அIகினியிேல ெவளி4 
பF?த4பF/ எ&S பdC அ$?த4பF?தியி+Iகலா/. இxவி+ 
க+?<IகOேம இxவிட?தி& சBத$4ப4 ெபா+OI3 
ெபா+B<வதாக இ+Iகி&றன; ஆனாC, அIகினி எ&ப< ெபா<வாக 
நியாய?தீ$4_ நாOட& இைணdெகாE[+4பதாC (உதாரணமாக, 
2 ெதச. 1:7; எபி. 10:27 ஆகியவ2ைறI காணd/), உலகளாவிய 
நியாய?தீ$4_I3 க$?த$ தி+/பி வ+/ நாளான< அIகினிlட& 
இைணBதி+I3/ எ&S அ4ேபா;தல$ இW3 Zறியி+Iக 
வாc4_Nள<. அIகினி அM?தWகைளI கைளB< ேபாFவ<ட& 
உEைமயானவ$கைள அதிக மகிைமI 3ாியவ$களாகd/ அதிக 
ெபலவா&களாகd/ ஆIகி விFகிற<. 

“அவனவ'ைடய ேவைல4பாF ெவளியா3/ நாN” எ&ப<, 
க$?த$ தி+/ப வ+/ நாேள எ&S ெசாCவ< ெபா+?தேம ஆனாC 
இ&ெனா+ சா?தியIZS/ உNள<. சைப ேசாதைனகைள 
எதி$ெகாNO/ காலWகைள இxவிட?திC அ4ேபா;தல$ 
3றி4பி][+Iகலா/. “அIகினி” எ&ப< இxவாUIைகயிC ேசாதைன 
எ&பத& ஒ4_dவைமயாகd/ உNள< (காEக 1 ேப<+ 1:7ஐI). 
ேசாதைன எ&ப< ேதவ பIதிய2றவ$களாC ஏவ4ப]ட 
உப?திரவWகளி̂ +B<, கNள4ேபாதக$களாC %&ைவIக4ப]ட 
அைற ZவCகளி^+B< அCல< கிறி;தவ$கOI3N ஏ2பF/ 
வழI3களி̂ +B< வரலா/. கிறி;< எ&ற அ;திபார?தி& மீ< 
ஒ+வ$ எA4_கிற க][ட?தி& வைகயான<, இxdலகிC 
விMவாசிகN தWகOI3 வ+/ ேசாதைனகைள சகிIகIZ[ய 
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திற'I34 பWகளி?தC அதிகமாக உNள<. இxவிட?திC பdC, 
ைவIேகாC, மர/ ம2S/ ெசWகC6 ெகாEF தWகN yFகைளI 
க][ய k&S ப&றிகN ப2றிய 3ழBைதIகைதயிC இ+B< ெபாி</ 
மாSப][ராத ஒ+ க+?ைத Zறியி+4பைதI காEகிேறா/.6 
அBதIகைதயிC, ஒ+ நாN ஒxெவா+ ப&றியி& வாசC %&பாகd/ 
நாி ஒ&S வB< நி&ற<; இBத ேசாதைன நாN, அைவகN 
பய&பF?தியி+Bத க]Fமான4ெபா+]களி& தர?ைத 
ெவளியாIகி2S. அ< ேபா&ேற கிறி;தவ? தனிநப$கOI3/, 
அவ$களி& 3F/பWகOI3/ ம2S/ அவ$கN அWக/ வகிIகிற 
சைபI 3AமWகOI3/ ேசாதைனயி& நா]கN வ+கி&றன. 
தனிநப$கN, இCலWகN ம2S/ சைபகN, தாWகN க][ெயA4பிய 
விMவாச?தி& அளd ம2S/ ஆவியானவாி& ெவளி4பா][& மீதான 
நடIைகயி& அளd ஆகியவ2றி23 ஏ2ற பல?<ட&, இBத 
ேசாதைனயி& நா]களிC நிைலநி23/. ேதவ'ைடய 
ெவளி4பா]ைட அறிB< அத23IகீU4ப[கிறவ$கN, தWகNமீ< 
ேசாதைனIகார& yசிெயறிl/ எBத ேசாதைனI3/ தWகைள 
ஆய?த4பF?திI ெகாNகி&றன$. 

வசன/ 14. %&னதாக4 பdC, Mவிேசஷ விைதகைள 
விைத?தி+Bதவ$கN ம2S/ அத23 நீ�2றி ேபாஷி?தவ$கN ஆகிய 
இ+வ+I3/ கிைடI3/ “பல&” அCல< “Z^” ப2றி எAதியி+Bதா$ 
(3:8). “பல&” எ&ற வா$?ைதயி& பய&பாF தவறான Z2றாக 
இ+BததிCைல. ஒxெவா+ மனிதாி& ேவைல4பா][& தர?ைதl/ 
அIகினி பாிேசாதிI3/ேபா<, திடமாகI க][ய ேவைலIகார$கN 
தWகOI3ாிய பலைன4ெபS வா$கN. பd^& சிBைதயிC ஓரளd 
மன இSIக/ காண4பFகிற<: இர]சி4_ எ&ப< ேதவ'ைடய 
கி+ைபைய4 ெபாS?த விஷயமாக உNள< (எேப. 2:8), ஆனா7/ 
பாவிகளி& அ&_/ விMவாச%/ அவ$கN Mவிேசஷ?தி23I 
கீU4ப[தைல விைளவிI3/ேபா< அவ$கN மீ< ேதவ& தம< 
கி+ைபைய அபாி மிதமாக4 ெபாழிகிறா$ எ&ப</ உEைமயாகேவ 
உNள<. 

மர/, ைவIேகாC அCல< _C ஆகியைவ ஏமா2S ேவைலயாக 
இ+Iகலா/, எனேவ அ< ந&3 க]ட4ப]ட அைம4_ ேபால 
ச2Sகால?தி23 ேதா&றலா/. க]Fமான4 ெபா+]கN ப2றிய 
பd^& எLசாிIைகைய சைபயான< கவனிIகி&ற ேபா<, அ< 
நிைலயான MயபாிேசாதைனயிC ஈFப][+I3/. 
MயபாிேசாதைனIகான இட?ைதI காEப< க[னமCல. ஆராதிIக 
ஒ&SZFகிற சைபI3Aம/, ெபாA<ேபாI3வதிC ஈFபாF 
ெகாEFNளவ$களி& ஆவைல4 �$?தி ெசcகிறதா? 
ேதவைன4ப2றிய நம< உண$dகN, ச?திய?ைத4 ப2றிய நம< 
அIகைறையl/ கிறி;தவ விMவாச/ ப2றிய நம< அறிைவl/ 
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ேம/பF?<கிறதா? அ4ேபா;த^Iக அ;திபார?தி&ேமC 
ஜாIகிரைதயாக க]டேவEF/ எ&பத2கான கிறி;தவ$களி& 
ேதைவயான<, ெகாாிBதிய$கOI3 பdC எAதிய நி+ப?<ட& 
%2S4ெபறவிCைல. 

வசன/ 15. நியாய?தீ$4பி& அIகினி வ+/ேபா< ஒxெவா+ 
மனிதாி& ேவைல4பாF/ ெவளியா3/, மர/, _C ம2S/ ைவIேகாC 
ஆகியவ2ைறI ெகாEF க][lNள ேபாதக$கN, தWகள< 
ேவைல4பாFகN ப2றிஎாிவைதI காEபா$கN. ேதவ'ைடய 
மகிைமIெக&S வாUBதி+IகIZ[ய நிைலயிC இ+I3/ பல$, 
அத234பதிலாக இBத உலக?<ட& தWகைள இைண?<IெகாNள 
தாWகN அ'மதி?< இ+Bதைத உண$வா$கN. அவ$கOI34 
ேபாதி?தவ$கN Mய32றLசா][C ந�ட/ அ'பவி4பா$கN; 
அவ$கN, இழB<ேபான ஆ?<மாIகைள நி?தியவாUவி2I3? 
தி+/பI ெகாEFவ+வதிC தாWகN, க$?த+I3 உEைம நிைறBத 
பWகாளிகளாc இ+Iக?தவறி4ேபானைதI கEடறிவா$கN. 

இேயMைவ? தWகN க$?தராக ெசாBத/ ெகாEFNள வ$களி& 
உபேதச?திC உNOைறB< இ+Iக ேவE[ய ெபாS4_ 3றி?< 
எF?<ைரIக பdC, 3ைறவான, �மிI3ாிய விவாி4_ ஒ&ைற4 
பய&பF?தினா$ எ&பைத வாசக$கN நிைனவிC ைவ?தி+Iக 
ேவEF/. ேஜ/; [. ஜி. ட& அவ$கN, “ம2S/ விMவாசிகN எ&ற 
வைகயி7/Zட அவ$கN வாUIைக?தரமான<, அவ$கN மீைச%[ 
ேபா&ற ஒ+ அ2பமான விஷய?தினாேலேய 
இர]சிIக4ப][+Bதன$ எ&ப< ேபா^+Bத<”7 எ&S எAதிய 
ேபா< பd^& உ+வகெமாழி நைடயி& %Aவிபர?தி23 
3ைறவாகேவ கவன/ ெச7?தினா$. “மீைச%[ ேபா&ற ஒ+ 
அ2பமான விஷய?தினாC” இர]சி4_ எ&S ேபாதி4பத234 
பதிலாக, அ4ேபா;தல$, மனித தவSகOI3 ேதவகி+ைப 
ச7ைகயளிIகிற< எ&ற க+?ைத4 பராமாி?தா$. உEைமயான 
நCெலEண%/ ஆழமான விMவாச%/ ெகாEFNள மIகO/ Zட 
சில ேவைளகளிC தவறான ெதாிdகைளL ெசcகி&றன$. மிகLசிறBத 
வி+4ப ேநாI3I ெகாEFNளவ$கO/Zட ேதவ'ைடய மIகைளL 
ேசத4பF?தI காரணமாகIZF/. மனித$களி& இ+தயWகைள 
அறிBதி+Iகிற ேதவ&, த/ ஊழிய$கN ஞானமி&றி 
ெசயCபF/ேபா<Zட அவ$கைள இர]சிIகிறா$. 

ேதவ'ைடய கி+ைபயினாC, சில$ ேதவ'ைடய ஆலய?ைத 
க][ெயA4_வத23 சிறிய அCல< ஏேத'/ பWகளி4ைப 
வழWகியி+Bதா7/ சில$ இர]சிIக4பFவா$கN எ&ற 
உSதியி̂ +B< தீ4ப2S/ ெசயCகளிC இ+B< விலகிவிடா<. 
அ4ேபா;தல$ அ+ளாC உSதி4பF?தினா$, ச/பாதி?த 
ஆதாயWகளி& ச]ட�$வமானவ$ அCல. அேத சமய?திC, 
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ேதவ'ைடய மIகOI3I க2பி4பவ$கN, எLசாிIைகயாக இ+Iக 
ேவEF/, அதனாC அவ$கN இழIக4பFவதிCைல எ&S 
நிைன4பா$கN. அவ$கOைடய %ய2சிகN பயன2றைவயாc இ+Iக 
அவ$ வி+/பவிCைல. பரேலாக?தி23L ெசCவேதா அCல< 
நரக?திேலா ேபா3/ இடWகOIகான உலகி& இைட 
நிைல4ப3திI3 பdC ெசா&ன வா$?ைதகளிC சில$ கE[ 
+Iகிறா$கN. தி+?eத$களி& வயதி234 பிற3 சில b2றாEF 
கOI3N _னரைம4_ ப2றிய ேயாசைன %&ேனறிய<. பd^& 
வா$?ைதகைள “அவ$ இர]சிIக4பFவா$, ஆனாC ெந+4பினாC 
எAவா$” எ&ப< சில+I3 ஆனாC “இ&'/ அxவாேற” எ&ப< 
அ4ேபா;தல+ைடய அறிIைகயி& அைடயாள4�$வ த&ைமைய 
M][Iகா]Fகிற< ெசாCல$?தமான எாிLச�]F/ தீ4ெபாறிகN 
எ<d/ அ$?த4பF?தவிCைல. 

“நீWகN ேதவ'ைடய ஆலய/” (3:16, 17) 

16நீWகN ேதவ'ைடய ஆலயமாயி+Iகிறீ$கெள&S/, ேதவ'ைடய 
ஆவி உWகளிC வாசமாயி+Iகிறாெர&S/ அறியாதி+Iகிறீ$களா? 
17ஒ+வ& ேதவ'ைடய ஆலய?ைதI ெகF?தாC, அவைன ேதவ& 
ெகF4பா$; ேதவ'ைடய ஆலய/ பாிM?தமாயி+Iகிற<; நீWகேள 
அBத ஆலய/. 

வசன/ 16. ேதவ'ைடய ஆவி வாUகி&ற ேதவ'ைடய ஆலய/ 
தனி4ப]டவிMவாசி அCல. 3ைறBத ப]ச/ இBத வசன?திC இCைல. 
“ேதவ'ைடய ஆலய/” சைப விMவாசிகளி& சkக/. த2ேபா< 
ஒ4_ைம நிைலயிC, சைப அWக?தின$கN ஆவிI3ாிய இட?திC 
வாUகி&றன$. பdC Zறினா$, ஆவியானவ$ உWகளிC வாUகிறா$, 
ப&ைம (ἐν ὑµῖν, en humin). பதினாS ம2S/ 17 ஆ/ வசனWகளிC 
ப&ைமl/ பிரதிப^Iகிற<. அ4ேபா;தல$ 1:10 %தC ஆர/பி?த 
ேதவ'ைடய ஜனWகளி& அ?தியாவசிய ஒ2SைமIகாக வாத?ைத 
ெதாட$B< ெகாE[+Bதா$. ேதவ& த/ ஆலய?திC வாUகிறா$, 
எ&S அறிBத நிைலயிC எCலா விMவாசிகளா7/ ெசcய4ப]ட ஒ+ 
ஆலய/ ேதவனாC க]F4ப][+4பதாC கிறி;தவ$கN ஒ&SZ[ 
க]ட4ப]F வ+கிறா$கN. ேகபா பdC ம2S/ அ4ெபாCேலாdI3 
விMவாசமாகI ZறிI ெகாE[+I3/ க]சிகOI3N பிளdபFவ< 
க$?தைர அவமதிI3/ ெசயலா3/. பி&ன$ இBத நி+ப?திC, 
தனி4ப]ட விMவாசிகN (6:19) தா$மீக நட?ைதI3 அIகைறைய 
மா2S/ ேபா<, அBத ஆலய/ தனி4ப]ட கிறி;தவ$ எ&S 
Zற4பFகிற<. ஆவி தனி4ப]ட விMவாசிகளிC வாUகிறா$, ஆனாC 
அ< ப2றி நா/ ேபசவிCைல. 

Richard B. Hays பd^& அறிdைரைய ந&3 உண$Bதா$: 
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இைடெவளியிC உலகிC ேதவ& எ&ன ெசcகிறா$ 
உயி$?ெதAதC ம2S/ parousia இைடேய [இரEடாவ< வ+ைக]? 
பd^& க+?<4ப[, உலகி& நC^ணIக?ைதl/, 
Mக4பF?<தைலl/ %&Z][ேய ஏ2பF?திய சkகWகைள 
உ+வாIக ேதவ& ஆவியானவ$ kல/ ெசயCபFகிறா$. 
ேதவ'ைடய அ&பி& கனி ேதவைன மகிைம4பF?<கி&ற 
வித?திC, ஒ4_IெகாNகிற, வணW3ேவா+ட& ேச$B< 
ெஜபWகைள உ+வாI3கிற< (ேராம$ 15:7-13).8 

வசன/ 17. அ4ேபா;தல& த&'ைடய வாத?ைத ஒ+ 
ெதளிவான எLசாிIைகயாகL M+IகிI ெகாEடா$: ேதவ& த/ 
ஆலய?ைதI ெகF4பைத ேலசாக எF?<I ெகாNவதிCைல. 
ஆலய?ைதI ெகFI3/ ேதவ& அவைர அழிIக4ேபாகிறா$ எ&பைத 
ஒ+வ$ அறிB< ெகாNள ேவEF/. ேதவ'ைடய வாச;தல?தி& 
பாிM?த?ைத மீSபவ+I3 அ4ேபா;தல& ஆSதைலl/ 
அளிIகவிCைல. அ?தைகய நப$ சிறி< தEடைனயாகேவா அCல< 
ெவளி4பைடயாகேவா இ+4பா$ எ&S அவ$ எதி$பா$IகவிCைல. 
ேதவ'ைடய ேதவாலய/ பாிM?த?தி& ஒ+ இட/. ெதாட$B< வBத 
வ+டWகளிC, ேப<+ பd^& ஒ4_dவைமைய விாிdபF?தினா$. 
கிறி;தவ$, “ஜீவ'Nள க2கN” எ&S அவ$ Zறினா$, “ஜீவ'Nள 
க2கN.” அவ$கN “பாிM?த ஆசாாிய?<வ?தி2காக ஆவிI3ாிய 
y][23 ஆய?த4பF?த4ப]F, ஆவிI3ாிய ப^கைளL 
ெச7?<கிறா$கN” (1 ேப<+ 2:5). 

பdC த/%ைடய வாசக$கN, ேதவ'ைடய ஆலயமாக, அவ$கN 
பாிM?தவா&களாயி+Bதா$கN எ&S அறிB< ெகாNள 
ேவEFெம&S வி+/பினா$. அ4ேபா;தல$ “ஆலய/” எ&பத2காக 
%2ற/, %& பிரகார/ ம2S/ பEடசாைல அடWகிய 
எCலாவ2ைறl/ அைடயாள4பF?</ பாிM?த இட?தி23 (ἱερόν, 
hieron) ஒ+ வா$?ைதைய? ெதாிBெதF?தி+Iக ேவEF/. அத23 
மாறாக, பாிM?த ;தல/ ம2S/ மகாபாிM?த ;தல/ (ναός, naos) 
அடWகிய உNளான _னித இட?தி2கான வா$?ைதைய? ெதாிB< 
ெகாEடா$. ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN, பாவWகN கAவ4ப]F (அ4. 
22:16), நி?திய ஜீவ'Iகாக மீ]க4ப]F, பாிM?தமாc இ+Bதா$கN. 
அ< ஒ+ அதி$LசியைடயIZ[ய அறிவி4பாக இ+Bத<. 
சாதாரணமாகI கவனி4பவ$ ஒ+வ$ பாிM?தமாc இCலாமC ேவS 
எ4ப[யாகி7/ இ+4பதாக நியாய?தீ$4_ ெசcவா$. அவ$கN 
பிாிவிைனIகார$களாc இ+Bதா$கN. அவ$கN தWகN சிBைதயிC 
அ4ப]டமான பாவ?ைத சகி?<I ெகாE[+Bதா$கN (5:1). சில$ 
ப3தி அளேவ விIகிரகWகளி̂ +B< விலகியி+Bதா$கN (8:10). 
அவ$கN ஒ+வைரெயா+வ$ தாIகிI ெகாNள இ/ைமI3ாிய ச]ட 
நியாய;தலWகைள பய&பF?தாமC இCைல (6:7). இ+Bதா7/, 
அவ$கைள4 பாிM?த$களாIகியி+Bதா$, ஆகேவ அவ$கN 
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பாிM?தராயி+Bதா$கN. ஆ]FI3][யானவாி& இர?த/ 
ேதவ'டனான அவ$கOைடய உறd %ைறைய மா2றியி+Bத<. 
ேதவ& அவ$கைள4 பாிM?த%Nளவ$களாக இ+I3/ ப[L 
ெசcதி+Bத பிரகார/ அவ$கN இ+Iக4 பdC அவ$கOI34 
_?திெசாC^I ெகாE[+Bதா$. 

“எCலா/ உWகOI3ாியைவகN” (3:18-23) 
பdC ெகாாிBதிய$கOட& மிகd/ ெம&ைமயாக நடB< 

ெகாNளவிCைல. ெகாாிB< ப]டண?தி& ெபா< இட?திC, 
த?<வஞானிகOட& தWகைள மதி4பி]டவ$கOட& 
ெவளி4பைடயாகேவ ேபசினா$, 3:1, 2C அவ$, சாரா/சமாக “
உWகOI3 நா& பI3வமைடBத ெபாியவ$கைள4ேபாC எAத 
%[யவிCைல. நீWகN இ&S/ மா/ச?திC, 3ழBைத4 ப+ 
வ?திேலேய இ+Iகிறீ$கN.” அ4ேபா;தல$ எBத மனிதனி& 
Mய%Iகிய?<வ?ைதl/ Z][ விடவிCைல ஆனாC அவ$கN 
ேதவனாC அைழIக4ப][+Bதா$கN எ&பைத அவ$கN மறB< 
விடd/ அவ$ அ'மதிIகவிCைல. பdC த2கா?<I ெகாNள எBத 
ேகா]பாFகைளl/ ெகாE[+IகவிCைல; ேதவ'ைடய 
உ+வ?தி23N வ[வைமIக ஒ+ ச%க?ைதI ெகாE[+Bதா$. சில 
3றி4பி]ட அளவிC, இBத ெகாாிBதிய ச%க?தின$ ஆவியிC 
இ+Bதா$கN ம2S/ ேதவ'I3? தாUைமlட& கீU4ப[த^னாC 
அைடயாள4பF?த4ப][+Bதன$. க$?த+ைடய சைபயி& 
அWக?தின$ எ&ற வைகயிC, சிBதைன (1:10) ம2S/ ேயாசைனயிC 
ஒ+மன4ப]டவ$களாc ம2S/ ந/பிIைகையl/ அறிைவl/ 
பகி$B< ெகாEடவ$களாl/ அைடயாள4பF?த4 ப]டவ$களாl/ 
இ+Bதா$கN. 
18ஒ+வ'/ த&ைன?தாேன வ�சியாதி+4பானாக; இxdலக?திேல 
உWகளிC ஒ+வ& த&ைன ஞானிெய&S எEணினாC அவ& 
ஞானியா3/ப[I34 ைப?தியIகாரனாகI கடவ&. 19இxdலக?தி& 
ஞான/ ேதவ'I3 %&பாக4 ைப?தியமாயி+Iகிற<. அ4ப[ேய, 
ஞானிகைள அவ$கOைடய தBதிர?திேல பி[Iகிறாெர&S/, 
20ஞானிகOைடய சிBதைனகN yணாயி+Iகிறெத&S க$?த$ 
அறிBதி+Iகிறாெர&S/ எAதியி+Bத<. 21இ4ப[யி+Iக, ஒ+வ'/ 
ம'ஷைரI3றி?< ேம&ைமபாரா]டாதி+4பானாக; எCலா/ 
உWகOைடயேத; 22பdலாகி7/ அ4ெபாCேலாவாகி7/, 
ேகபாவி7/, உலக மாகி7/, ஜீவனாகி7/ மரணமாகி7/, நிகU 
காாியWகளாகி7/, வ+WகாலWகளாகி7/ எCலா/ உWகOைடய<; 
23நீWகN கிறி;<வி'ைடயவ$கN; கிறி;< ேதவ'ைடயவ$. 



115 

வசன/ 18. கிறி;<ைவI க$?தராகI ெகாE[+?தC எ&ப< 
கிறி;தவ$கைள வ�சிIக4பFவதி̂ +B< த2கா4பதிCைல. ஒ+வ$ 
இத23 எதிராகIZட வாதிடIZF/. கிறி;தவ$கN வ� 
சிIக4படIZ[யவ$களாc இ+Iகிறா$கN. ந/பிIைக எ&ப< 
விMவாச?தி& ஒ+ %Iகியமான <ைண4ெபா+ளாc இ+Iகிற<. 
Mவிேசஷமான< ேபச4பF/ ெசcதி எ&ற வைகயிC, ேசாதி?தைலl/ 
_ாிB< ெகாNOதைலl/ அைழIகிற<. Mவிேசஷ?ைத ந&றாc 
அறிவிIகI Z[யவ$கைளl/, தீயவ$கN மனBதி+/பd/ 
இேயMைவI க$?தெர&S அறிIைகயிடd/ ஒ4_I ெகாNளL ெசcய 
சாியான வா$?ைதகைளI Zற?தIகவ$கைள விMவாசிகN 
மதிIகIZF/. சBத$4பவாதிகO/ எCலா/ ெதாிBத<ேபாC 
ந[4பவ$கO/ ெகாாிB<விC ஏராளமாக இ+Bதன$. தWகOைடய 
ெசா2கைள ம$மமான ெசா2ெறாட$களாக ஆIகி, ஞானெம&S 
பாசாW3 ெசc<, அவ$களாC வ�சிIக %[Bதி+Bத<. சைபயி& 
சாி?திர/ %Aவதி7/, இ4ப[4ப]ட மனித$கN ம2றவ$கைள? 
தவறாக வழிநட?திI ெகாE[+Bதன$. 

இரEடா/ b2றாE[& ம?தியிC, “ெபாி கிாின;” எ&ற ெபய$ 
ெகாEட வ�சி4பவைன4 ப2றி வைசகவி�சிய& ஒ+ கைத 
ெசா&னா$. ெபாிகிாின; எ4ப[ கிறி;தவ& ஆனா& எ&S/ 
உடேன “எCலா+/ சிSவ$கைள4 ேபால காண4பF/ப[ ெசcதா&” 
எ&S �சிய& விளIகினா&. அவ& அவ$கOைடய _?தகWகOI3 
வியாIகியான/ ெசc<, அவேன _?தகWகைளl/ எAதினா&. 
ெபாிகிாின; சிைறயிC ைவIக4ப]ட ேபா<, அவ 'ைடய கிறி;தவ 
சேகாதர$கO/ சேகாதாிகO/ “அவைன விFவிIக எF?த %ய2சியிC 
எைதl/ வி]F ைவIகவிCைல.” அவ'I3I ெகாFIக ஒ+ பண 
ஆ;திையI Z][னா$கN. கிறி;தவ$கN எளிைமயானவ$கN 
எ&S கா]ட �சிய& இxவாS M+IகமாகI Zறினா&. 
“ஏமா2SIகார& அCல< வ�சி4பவ&, சBத$4ப?தி&ப[ 
லாபமைடயI ZFெம&றாC, அவ$கN கிறி;தவ$கN ம?தியிC 
வ+/ேபா<, எளிைமயான மIகைளI க]டாய4 பF?தி, ெவ3 
சீIகிரேம திரEட ஆ;திைய ச/பாதி?<I ெகாNகிறா&.”9 

�சிய& த& வாசக$கைள உ2சாக4பF?</ப[, ெபாி<பF?திI 
Zறியி+Bதா7/, சில விMவாசிகN இBத விவாி4பினாC தWகOைடய 
அ'பவWகN அவ'ைடய விளIகWகOI3 மிக அ+கிC இ+Bத 
ப[யாC சWகடமைடBதா$கN. அவ$கOைடய பW3I3 
கிறி;தவ$கN ம&னிIகிறவ$களாகd/ ந/பிIைக3ாியவ$களாகd/ 
இ+Iக வி+/_கிறா$கN. அ4ப[4ப]ட பE_கைள4 பdC 
ஊIக4பF?தியி+Bத ேவைளயிC, சில சமய/ ேகNவி 
ேக]க4பFவைத _?திசா^?த&ைம அவசிய4பFகிற<. 
அ4ேபா;தல$ ெகாாிBதிய$களிட/, திறைமயான ேபLMI களா7/, 
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வசீகாிIக?தIக ெசா2ெபாழிவா7/ ம$மமான த?<வWகளா7/ 
ஆைச k]Fவ<, வ�சிIக4பFத7I3 தWகைள %& ைவ4பதாக 
இ+I3/ எ&S ெசா&னா$. இxdலக?திேல உWகளிC ஒ+வ& 
த&ைன ஞானிெய&S எEணினாC, அவ'ைடய நா]களிC 
“ஆவிI3ாிய பிரகார/ ஒளிf]ட4ப]ட<”  எ&S 
அைழIக4பFவ<ட&, அவ& ஞானியா3/ப[I34 
ைப?தியIகாரனாகI கடவ&. 

வசன/ 19. ஜனWகN அவ$கOI3 அ4பாC இ+I3/ 
காாியWகைளI 3றி?< ஆழமாக சிBதிI3/ேபா< ேதவ& 
வ7ª]ட4பFவதிCைல, ஆனாC சBேதாஷ4பF?த4பFகிறா$ 
எ&S பdC ெசா&னா$. ஒ+ வைகயான உலக4பிரகாரமான 
ஞான?ைத, “இBதI கால?திC _?திlNளவ$கOI3?”  த3தியான 
ஞான?ைத, பழிLெசாC7ட& அ4ேபா;தல& ஏ2SI ெகாEடா$ 
(3:18). அBத ஞானமான< அத'ைடய எCைலைய அறியாம^+I 
கிற<. ஏவாN ேதா]ட?தி7Nள எBத4 பழ?ைதயாவ< உEF, 
சாகாமC இ+Iக%[l/ எ&பைதI க2SI ெகாEடdடேன 
தி+4தியைடBதி+BதாN (ஆதி. 3:1-4). சிெநயா$ சம�மியிC ஜனWகN 
வான?ைதL சா$Bதி+Bதன$ (ஆதி. 11:4). மனித வரலாறான<, ேதவ& 
அவ$களி& பாைஷையI 3ழ4பி, அவ$கைள எW3/ சிதற[4பதாக 
இ+Bத<. ேதவ'I3 %&பாக, ஆணவ%/ ெப+ைமl/ ஜனWகN 
அவ$கOைடய ெசாBத _ாிB< ெகாNOதC _?தி®னமாக இ+Iகிற< 
எ&பைத மறB< ேபாகL ெசcகிற<. 

பdC இBத எLசாிIைகைய ேயா_ைவ ேம2ேகாN கா][, 
%Iகிய4பF?தினா&. ேயா_ 5:13 ேதவ& ஞானிகைள 
அவ$கOைடய தBதிர?திேல பி[Iகிறா$. இBத வா$?ைதகN 
ேயா_வி& நEபனான எ^4பா�'ைடய<. _திய ஏ2பா][C 
அேநக இடWகளிC ேபாயி+Bத< ெசா2ெறாட$கN பி&னி4 
பிைணB< உNளன, ஆனாC k&S தடைவகN மா?திரேம, கிாிைய 
ேநர[யாக 3றி4பிட4ப][+Iகிற<. k&றிC இரEF %ைற அைவ 
எ^4பா�& ேபLசிC இ+B<தா& (1 ெகாாி. 3:19 [ேயா_ 5:13]; எபி. 
12:5 [ேயா_ 5:17]); k&றாவ< %ைற அ< ேதவ& ேயாேபாF 
ேபசின< (ேராம$ 11:35 [ேயா_ 41:11; எ^Zவி& வசனWகைள 
35:7C காEக]). ேயா_வி& நEப$கN ேதவ'ைடய வழிகைள அறிய 
%[யா< எ&S அறிIைகயி]டா7/, ஞான?ைத4 ப2றி அவ$கN 
எCலா/ ெதாிBத மாதிாி ேயா_dI3 அறிdைர ெகாFIகL 
ெச&ற<தா& வ�சக4 _கULசியாc இ+Iகிற<. அBத அளdI3 
ேயா_வி& நEப$கN தWகN ெசாBத தBதிர?திேல 
பி[Iக4ப][+Bதா$கN. 

வசன/ 20. பdC த& க+?<Iகைள ேம7/ வ^lS?த, சWகீத/ 
94:11I3? தி+/பினா$. ேம2ேகாளான< பைழய ஏ2பா][& 
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ெமாழிெபய$4பி^+B< (சW. 93:11; LXX), இWேக அ$?தமான< 
எபிெரய?தி̂ +B< ெகா�ச/ வி?தியாசமா யி+Iகிற<. ேதவ& 
த/%ைடய கிாிையகைளI 3றி?< ஆcd ெசcl/ மனித 
%ய2சிகைள4 ப2றிL சிBதைனlNளவராc இ+Iகிறா$ எ&S 
அ4ேபா;தல$ நிLசய4பF?தினா$. மனித$கN <ணிB<, அவ+ைடய 
ெவளி4பF?தCகைள? தNளி ைவ?தைத, அவ$கOைடய 
fகி?தறிதCகN பிரேயாஜனம2றைவ எ&S அவ$ அறிBதி+Iகிறா$. 
பdC, கCவிl/ அறிB< ெகாNO/ ஆ$வ%/ ேதவ'I3 
விேராதமானைவகN எ&S 3றி4பிடவிCைல. மாறாக, அவ$ - 
மனித& த& fகி?தறித^& %[dI3 வBதி+I3/ ேபா<, ெதாழிC 
�]ப அறிவிய7/ மி& அ� ப2றிய �Eணறிd/ %[B< 
ேபாயி+I3/ ேபா< - நிைல?தி+I3/ இரகசிய/ எCலா/, 
“ஆதியிேல ேதவ& சி+�[?தா$” (ஆதி. 1:1) எ&ற வா$?ைதகளிC 
தவிர விளIக/ ேவS இCைல எ&S அவ$ அறிBதி+Bதா$. 

வசன/ 21. பdலாC ெகாFIக4ப]ட4 _?தி ZS தCகெளCலா/, 
தனிைம4பF?த4ப]டைவகளாக அCல< ேகா]பாF 
சா$Bதைவகளாக இ+Bதன. க$?த$ சில மனித$கைள “அவ$கOைடய 
தBதிரWகளிC” “பி[?<I ெகாNகிறா$” எ&S இ+IகவிCைல. 
மனிதாிC ெப+ைம4பF/ ேசாதைனகளிC அவ$கN விAB< 
ேபாயி+Bதப[யினாC, ெகாாிBதிய கிறி;த வ$கைள அவ$கOைடய 
தBதிரWகளிேல4 பி[?<I ெகாNO/ ெசcைகயிC அவ$ இ+Bதா$. 
பdC அவ$கOI3, “ேதவ'ைடய ஆலய/ பாிM?தமாயி+Iகிற<, 
நீWகேள அBத ஆலய/” எ&S ஞாபக4பF?தியி+Bதா$ (3:17). 
அ4ேபா;தல$ தனி4ப]ட வித?திC ேபசினா$. ெகாாிBதிய$கN 
அைடவதாக எEணI Z[ய எBத ஞான%/, ேதவ& அவ$கைளI 
கிறி;<dI3N இ+I3/ ப[யாகL ெசcத<ட& ஒ4பிட %[யா<. 
அவ$கN மீ]க4ப]டவ$களாக, ெதாிB< ெகாNள4ப]டவ$களாக, 
ேதவ'ைடய ஜனWகளாக இ+Bதா$கN. அவ$கOI3 ஒ4பிட4பட 
%[யாத அளd ேதவ'ைடய மதி4பிலான வரWகைள அைடயாள/ 
கEF ெகாNள கEேணாI3/ தாUைமl/ அவசியமாயி+Bத<. 
அவ$கN ேதவ'ைடய ஆலமாc இ+Iகிறப[யாC, கிறி;தவ$கேள, 
எCலா/ உWகO ைடயைவகN எ&S பdC ெசா&னா$. 

வசன/ 22. பdC அCல< அ4ெபாCேலா அCல< ேகபா 
அவ$கOI3 ஊழிய/ ெசcl/ ேபா<, ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN 
ஆசீ$வதிIக4ப][+Bதன$. சில அ$?த4ப[, ஊழிய$கN யா+I3 
ஊழிய/ ெசcகிறா$கேளா அவ$கOI3L ெசாBதமானவ$களாc 
இ+Bதன$. “மா/ச?<I3ாிய மனித$கN”  (3:1) %&_, _ர]டான 
�]பமான அறிவான< அBத;ைதI ெகாFIகI ZF/, ஆனாC 
கிறி;<வி& ஆவிைய உNளிA?<I ெகாEடவ$கOI3 ஊழிய/ 
ெசcதC எ&ப< %[விCலாத, அதிக மதி4_Nளதாக இ+Bத<. 1:12 
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ம2S/ 3:22C 3றி4பிF/ இBத k&S மனித$கைள4 ப2றிய 
3றி4பான<, நி+ப?தி& %தC k&S அதிகாரWகளிC பd^& 
அதிகமான _?திமதிகOI3 அைட4_I 3றியாக பய&பFகி&றன. 
ெகாாிBதிய$கN அவ$கOைடய ஆசிாிய$களிடமி+B< வழிநட?< 
தைல4 ெப2றி+Bதப[யாC, அவ$கN எCலாவ2ைறl/ 
ெகாE[+Bதா$கN. அவ$கN எ&ன அறிBதி+Bதா$கN, அவ$கN 
யாராc இ+Bதா$கN, அவ$கN யா+ைடயவ$களாயி+Bதா$கN 
எ&பைவ அவ$கOI34 ேபாதி?தவ$கOட& அவ$கN 
ெகாE[+Bத உறd %ைறயாC வள$Bதி+Bத<. அ< உலகமா 
னா7/, ஜீவனானா7/ மரணமானா7/, நிகUகாாியW களானா7/, 
வ+WகாாியWகளானா7/ அவ$கN எCலா வ2ைறl/ MதBதாி?<I 
ெகாE[+Bதன$. 

3:22C 1:12C ேபால ேகபாைவI 3றி4பிFவ< _திராc 
இ+Iகிற<. ேப<+ேவ ெகாாிB<விC கால?ைத ெசலவி][+Bதானா 
இ+Iகலா/, ஆனாC பdC ெகாாிB<விC Mவிேசஷ?ைத ந][+Bத 
ேபா<, தEணீ$ பாLசின< அ4ெபCேலாவாக இ+Bத<, ேப<+ 
அCல. ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN தனி4ப]ட வித?திC ெதளிவாக 
அ4ெபCேலாைவ அறிBதி+Bத ப[யாC (அ4. 18:24, 27; 1 ெகாாி. 
16:12), அவ$கN ேகபாைவ தனி4ப]ட விதமாக அறிBதி+Bத< 
ெதளிவாக இCைல. இ+4பி'/, சைபைய உப?திரவ4 
பF?திIெகாE[+Bத பிாிவிைனகளி& ேபா< எ4ப[ேயா 
ேப<+வி& ெபயைரI 3றி4பி][+BதாC ஒழிய, பdC ஏ& 
ேப<+வி& ெபயைரI 3றி4பி]டா$ எ&ப< விளI3வத23I 
க[னமாக இ+Iகிற<. ேப<+வி& ெபயைரI 3றி4பிட 
அவைர4ப2றின அறிேவா அCல< ச/மதேமா 
அவசியமி+Bதி+Iகா<. 

ெகாாிBதிய+I3 எAதின நி+ப?திC த2ெசயலாகI 3றி4பிட4 
ப]ட 3றி4_கN, fத விMவாசிகN %Bதின கால?திC 
அBதிேயாகியாdI3L ெச&றி+Bத<ேபால (அ4. 15:1) பdC 
அWகிCலாத சமய/ எ+சேலமி^+B< ெகாாிB<dI3L 
ெச&றி+Bதா$கN எ&ற %[ைவ ஆதாிIகி&றன. _றஜாதி 
விMவாசிகN ேமாேசயி& நியாய4பிரமாணL சடW3கைள? தAவிI 
ெகாNள ேவEFெம&S க]டாய4பF?தி இ+Bதன$ 
அBதிேயாகியாவி7Nள ேபாதக$கN யாIேகாபிடமி+B< 
அதிகார?ைத உாிைம ெகாEடா[ன< ேபால (கலா. 2:12), அைத4 
ேபால ெகாாிB<விC இ+Bத ேபாதக$கN ேப<+விடமி+B< 
அதிகார?ைத உாிைம ெகாEடா[ன< ேபால காண4பFகிற<. 
எ+சேலமி^+Bத (அ4. 15:5; காEக 21:20) பாிேசய 3AைவL ேச$Bத 
விMவாசிகைள4 ேபால, அவ$கN நியாய4பிரமாண?தி23 
ைவராIகிய%Nளவ$களாc இ+Bதா$கN. fேதயாவி^+B< வBத 
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ேபாதக$கN கலா?திய சைபகOI3N ெச&S ேகபாவிடமி+B< 
அதிகார?ைத ெப2றதாக 3ழ4ப?ைத விைளவி?த< ேபால, 
ெகாாிB<வி7/ ெசcதி+Iக ேவEF/. உEைமயிC ேகபா 
அவ$கைளI க][? தAவியி+Iகமா]டா$. சில காரணWக OIகாக, 
பdC த&'ைடய %தC நி+ப?திC fத கிறி;தவ4 ேபாதக$கைள 
ேநர[யாகI 32ற4பF?தவிCைல; இ+4பி'/, இரEF 
ெகாாிBதியைர எAதினேபா<, இைதI 3றி?< எAதினா$ (2 ெகாாி. 
3:13, 14). அ4ப[4ப]ட ேபாதக$கNதா& பdC ேபாராட 
ேவE[யி+Bத கNள4ேபாதக$களாc இ+IகIZF/. 

வசன/ 23. ெகாாிBதிய விMவாசிகN அவ$கைளl/, 
அவ$கOைடய ஞான?ைதl/ ம2S/ அவ$கைள இர]சி?த 
க$?த+ைடய அ4ேபா;த^Iக ேபாதக$களிட/ அவ$கைளI 
கீU4பF?தாத வைரயிC அவ$களிைடேய ஜIகிய/ நிலவ 
%[யாம^+Bதத<. பdC எCலா/ உWகOைடய< (3:22) எ&S 
எAதினேபா< சைபயான< அவ+ைடய வா$?ைதகைள? தனி4ப]ட 
விதமாக எF?<I ெகாNO/ப[ வி+/பினா$ ெதாட$B< வ+/ 
நீWகN கிறி;<வி'ைடயவ$கN எ&ற எளிைமயான உEைமlட& 
ஒ4பிF/ ேபா< பd7Iேகா அCல< எBத ேபாதக+Iேகா ராஜ பIதி 
எ<dமிCைல. அவ$கN கிறி;<dI3L ெசாBதமாக இ+4ப< எ&ப< 
கிறி;< ேதவ'ைடயவ$ எ&பதாC ஒ+வ$ ேதவ'ைடயவ$ எ&S 
அ$?த4பFகிற<. பிதா ம2S/ 3மாரனி& ஒ+ைம எ&ப< ெகாாிB< 
கிறி;தவ$கN உNளான �சCகைள வி]F வி]F, பரேலாக 
;தலWகளி7Nள ஐIகிய?ைத? தAவிI ெகாNள அவசிய4பFகிற<. 

நைட%ைற பய&பாF 

மா/ச?<I3ாியவ$களாc ஜீவி4பதா7Nள  
அக4பF?<தCகN (3:1-3) 

பdC ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கைள “மா/ச?<I3ாியவ$கN” 
எ&S அைழIக ேவE[ய அவசியமி+Bத< எ&S 
அறிIைகயிFகிறா$. அவ$கOைடய நட?ைத “இ&S/ மா/சமாக” 
இ+Bத< எ&பைதL M][Iகா]Fகிற< எ&பத23 அ? தா]சிையI 
ெகாF?தா$. அ2பமான ெபாறாைமகN அவ$கOI கிைடேய 
பிளdகைள ஏ2பF?<வைத அவ$கN அ'மதி?<I 
ெகாE[+Bதன$. சேகாதர அ&ைப அைண?<I ெகாE[+Bத<; 
சிSபிNைள?தனமான நட?ைத அவ$களிடமி+B< சமாதான?ைத4 
பறி?<I ெகாE[+Bத<. 

கிறி;தவ$கN, மா/ச?தி&ப[ வாAதC எ&பைத களd, 
3[4பழIக/, ேபாைத ம+B< ம2S/ விபLசார/ ேபா&ற 
பாவWகOட& சமான4பF?திI ெகாE[+Bதன$. அ4ப[4ப]ட 
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நட?ைதகN நிLசயமாக த3தி4பF?<கி&றன, ஆனாC பdC 
அைழ?த “மா/ச?<I3ாியவ$கN” 3ைறவான பாவ/ எ&S அேநக$ 
க+</ பாவWகைளேய ெசc< ெகாE[+Bதா$கN. Mயநல4ேபா][, 
அ&பிCலாத 3றி4_கN ம2S/ சிBதைனய2ற yE ேபLM ேபா&ற 
“சி&ன” பாவWகN த&ைனேய அழிI3/ நட?ைதையவிட சாீர?தி& 
ஐIகிய?தி23 இ&'/ அதிகமான அழிைவ ஏ2பF?தIZF/. பdC 
கிறி;தவ$கைள, “மி3Bத மன?தாUைமl/, சாBத%/, நீ[ய 
ெபாSைமl/ உைடயவ$களாc, அ&பினாC ஒ+வைரெயா+வ$ 
தாWகி, க$?த+I34 பா?திரவா&களாc நடB< ெகாNO/ப[ 
அறிdS? தினா$” (எேப. 4:2) ெகாேலாெசய+I3 அவ$, 
“இ4ெபாAேதா ேகாப%/ k$Iக%/ ெபாறாைமl/, உWகN வாயிC 
பிறIகலாகாத eஷண%/ வ/_ வா$?ைதகOமாகிய இைவகைள 
ெயCலா/ வி]F விFWகN” (ெகாேலா. 3:8) எ&S எAதினா$. 

சைபl/ அத& தைலைம?<வ%/ (3:4-9) 
இ+IைகயிC அம$B< ஒ+ பிரசWகியா$ ேபMவைத 

வ+டIகணIகாக ேக]பவ$கN, அவ$ ெதாிBதி+Iகாமேலேய 
அவ+ட& தWகைள அைடயாள4பF?திI ெகாNவா$கN எ&S 
ஆராcd4 ப[4_கN M][Iகா]Fகி&றன. ஜனWகN தWகைள 
அைடயாள4பF?திI ெகாNளI Z[யவ$கN பிரசWகியா$ மா?திர/ 
அCல. தைலைம?<வ%/ ராஜ பIதிl/ பல திைசகளி^+B< 
வ+கி&றன. ஜனWகN மிகd/ அ[Iக[ உNi$ விைளயா]FI 
3AIகOI3/, அவ$கN வசிI3/ ப]டணWகOI3/ ம2S/ 
அவ$கOைடய ேத$BெதFIக4ப]ட அரசாWக பிரதி நிதிகOI3/ 
ப2Sைடயவ$களாc இ+Iகிறா$கN. ஆகேவ, ேதவ'ைடய 
வசன?ைத சைபI3 அறிவி4பவ$கைள கிறி;தவ$கN உய$வாக 
எE�வதிC ஆLசாிய4பFவத23 ஒ&SமிCைல. 

தனி மனித& சா$Bத விய4_ண$d, பாரா]FதC அCல< 
ஆ$வ4ப2S இ+4பி'/ ஒ+ எCைலI3I ெகாEF ெசCல4பF/ 
ேபா< ஒ+ பிரLசைனயாகI ZF/, ேப<+ ஒ+ சBத$4ப?திC (அ4. 
10:25, 26) ம2S/ பd7/ ப$னபாd/ ேவெறா+ சBத$4ப?திC (அ4. 
14:14, 15) அவ$கைளI ேக]பவ$கN கன/ பEணின ேபா< 
திகிலைடBதி+Bதா$கN. ெகாாிB<வி̂ +Bத கிறி;தவ$கN 
தனி4ப]ட விய4_ண$ைவl/ ராஜ பIதிையl/ அ[4பைடயாகI 
ெகாEF 3AIகளாக4 பிாிl/ அளdI3 பிரசWகி4பவ$கைள 
உய$?தியி+Bதா$கN. பdேலா அCல< அ4ெபCேலாேவா 
அ4ப[4ப]ட 3AIகைள ஊI3விIக எ<d/ ெசcதி+IகவிCைல. 
பdைல? ெதாிB< ெகாEடவ$கN அவ'I3 %தC இட/ இ+4பதாக 
விவாதி?தன$; அவ& ப]டண?திC %தலாவ< கிறி;<ைவ 
அறிவி?தி+Bதா&. 3ைற ெசாCகிறவ$கN ெசாC திற& 
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இCலாதவென&S/ (2 ெகாாி. 11:6) சாீர ேதா2ற/ (2 ெகாாி. 10:10) 
பலyனமானவ& எ&S/ Zறினா$கN. ம2றதாக அ4ெபCேலா 
க2றறிBதவனாகd/ ேபLM?திற'Nளவனாகd/ (அ4. 18:24) 
இ+Bதா&. 

தனி4ப]ட ெதாிைகைய அ[4பைடயாகI ெகாEF ஒ+ 
பிரசWகியா$ ேமC இ&ெனா+ பிரசWகியாைர? ெதாிd ெசcl/ேபா< 
சைபகளிC சில ேவைளகளிC பிாிவிைனI 3AIகN ஏ2பFகி&றன. 
ஒ+ ம]ட?திC, ெதாிைகயிC வி?தியாசWகைளI ெகாE[+4ப< 
_ாிB< ெகாNளI Z[ய<தா&. தனி?தனி கிறி;தவ$கN ப2பல 
வழிகளிC க2SI ெகாNகி&றன$ ம2S/ இயCபாகேவ 
வி?தியாசமான ேபாதைன பாணிகளாC பயனைடகிறா$கN. சைபயிC 
பிாிவிைனI3AIகN ேதா&றினாெலாழிய இதனாC எBத ேகF/ 
ஏ2பFவதிCைல. ெகாாிBதிய$கOIகான பd^& நி+ப?திC 
கிறி;தவனி& விMவாச?தி& ைமயமாக இ+4ப< கிறி;< எ&S 
ஞாபக4 பF?த4 பFகிேறா/. அவ+I3 இராஜபIதியாc இ+4ப< 
ம2ற எCலாவ2ைறl/ கடB< ெசCகிற<. சாீர?தி& ஐIகிய?தி2காக 
தனி4ப]ட ெதாிைககN தனிேய ைவIக4ப][+Iக ேவEF/. 

சைப ேதவ'ைடய ஆலயமாயி+Iகிற< (3:10-23) 
த2கால?திC ேம2க?திய உலகமான< தனிlாிைமI 

ேகா]பாFகளிC _றIேகா[யான எCைலIேக ெச&S 
ெகாE[+Iகிற< எ&S ச%தாய வள$Lசியி& ஆcவாள$கN 
ZSகி&றன$. தனி?த&ைம உNளவ$களி& ச%க ெபாS4_களி& 
_றIகணி4_ எ&ப< அதிகமாகிI ெகாE[+4 பதாகI 
காண4பFகிற<. 3[யியC 3AIகN அWக?தின$கைள வசீகாி4பதிC 
பிரLசைனகைளI ெகாE[+Iகிறா$கN ம2S/ அரசாWக?திC 
ெபா< ேசைவயான< ெபா< மIகளிைடேய மதி4பான< 
3ைறB<ெகாEேட வ+கிற<. ஜனWகN அதிக மதிகமான ேநர?ைத? 
தWகN ைக4ேபசி, கணனி ம2S/ பல மி& அ� க+விகளி& 
தைரகைளI கவனி4பதிேலேய ெசலவிFகி&றன$. “ச%க 
ஊடகWகளி&”  பரவலான பய&பாF ஒ+ வழியிC ஜனWகைள 
ஒ&றாகI ெகாEF வBதா7/, அ< மIகைள ஒ+வாி̂ +B< 
ஒ+வைர? தனிைம4பF?தி மனித? ெதாட$ைபI 3ைறIகிற<. 

இேயMகிறி;<வி& சைபயான<, ெபா<வான விMவாச 
அறிIைகைய4 பகி$B< ெகாNO/ ச%க ஜனWகN எ&பத23/ 
அதிகமாக, ஒ+ 3றி4பி]ட வாUIைகயி& வழிI3 ஒ4_I 
ெகாF?த7மா3/. ம2ற எCலாவ2Sட'/ ேச$B< சைபயான< ஒ+ 
ச%க வைல?தளமாக உNள<. நிைல?தி+4பத23 ச%க 
ஈFபாFகைள சா$Bதி+I3/ ம2ற நிSவனWகைள4 ேபாலேவ, 
தனிநப$ வாதமான< தனிைமயிC %[l/ேபா< சைப 
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க�ட4பFகிற<. ஒ+ 3றி4பி]ட அளdI3 மா?திரேம ஆவி எ&ற 
அBத %ைறயி& மா2ற?<I3 சா?தியமாகிற<. உதாரணமாக, 
மத4பிரLசாரமான< தனி4ப]ட %ைற®][& kலமாக அ[Iக[ 
<வW3கிற<. Mவிேசஷ ஊழிய$, “நீWகN இர]சிIக4பட 
வி+/_கிறீ$களா?” எ&S ேக]கிறா$. “நீWகN ெசcய 
ேவE[யெதCலா/ பாவியி& ெஜப?ைதL ெசாC^, இேயMைவ 
உWகN இ+தய?தி23N அ'மதிIக ேவEF/, அxவளd தா&.” 
இ4ப[4ப]ட ேவEFேகாளான<, ேப<+, பdC ம2S/ ம2ற _திய 
ஏ2பா]F எA?தாள$கOI3 விேநாதமாக? ேதா&றியி+I3/. பdC 
சBைத ெவளிகளி7/ ெத+Iேகா[யி7/ பிரசWகி?தா$. அவ$ 
ஜனWகைள மனBதி+/பd/ ஞான;நான/ ெசcய4படd/ 
அைழ?தா$ (காEக கலா. 3:27ஐI). அவ$ அவ+I3 ெசவி 
ெகாF4பவ$களிட/, இேயM கிறி;<ைவ ேதவ'ைடய 
3மாரென&S ெவளி4பைடயாக அறிIைகயி]F, கிறி;<வி7Nள 
விMவாச?ைத அறிவி?<, கிறி;<dI3N ஞான;நான/ ெபS/ 
ேபா<, க$?த$ இர]சிIக4ப]டவ$கைள ஒ+ ஜனWகளி& சாீர?திC 
ேச$?<I ெகாNவா$ எ&S Zறினா$. கிறி;<dடனான வாUIைக 
எ&றாC ச%க?திC வாUIைக எ&S அ$?த4பFகிற<, அ< சைபயிC 
வாUIைக எ&S அ$?த4பFகிற<. 

இர]சிIக4ப][+4ப< எ&ப< தனி4ப]ட, தனி நபாி& 
ெசcைகI3/ அதிகமாக இேயMைவ இ+தய?தி23N அ'மதி4பதாக 
இ+Iகிற<. Mவிேசஷ?தி23I கீU4ப[வ<ட& ZFதலாக, 
ஜனWகளி& ஒ+ ப3தியாக ஆவதாக இ+Iகிற< - அவ$கOட& 
பகி$B< ெகாNவ<, அவ$களிடமி+B< ஊI3 வி?தைல4 ெப2SI 
ெகாNவ< ம2S/ அவ$களாC தி+?த4பFதைலI 3றிIகிற<. 
ஒxெவா+ அWக?தின+/ சைபயி& ஜனWகளான 
பிைணய?தி^+B< ெகாFIகd/ ெப2SI ெகாNளd/ 
ெசcகிறா$கN. 

ெகாாிB<வி7Nள சைபயான<, ப]டண?தி7Nள கிறி;தவ$கN 
தாWகN ஒாிவாிெலா+வ$ அWக?தின$ எ&பைத மறB< ேபா3/ 
அளdI3 க�ட?ைத அ'பவி?த<. Z]டமாக அவ$கN 
ேதவ'ைடய ஜனWகN, ேதவ'ைடய ஆலயமாக இ+Bதா$கN. 
ேதவ& த/ ஆலய?திC (வாச/ ெசcகிறா$) ஜீவிIகிறா$. அBத நப$ 
கிறி;<வாC த/ சாீர?திC ேச$?<I ெகாNளாத வைரயிC 
கிறி;<விC எBத ஜீவிய%/ இ+Iக %[யா<, தனி4ப]டவாிC 
கிறி;< வாச/ பEண %[யா< எ&S ேபாதிI3/ அளdI3 
அ4ேபா;தல& ைதாியமாக இ+Bதா$. எCலா+I3/ விMவாச?ைத4 
பகி$B< ெகாNO/ தனி நபாி& ஒ4_IெகாF?தைல4 ெபாS?< 
சைபயான< ெசA ைமயாகிற< அCல< பலyனமாகிற<. 

நா& பNளியிC இ+I3/ ேபா<, அறிவியைல சBேதாஷமாக 
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அ'பவி?ேத&. நா& கணித/, ேவதியியC ம2S/ இய2பியC 
ஆகியைவகளிC ெகாFIக4ப]ட எCலா ேம/ப]ட ப[4_கைளl/ 
ப[?<I ெகாEேட&. எ&'ைடய ேவதியியC வ34பிC வி+Bதின$ 
விாிdைரயாள$ ஒ+வ$ ஒ+ ெசc%ைறைய ெசc<கா][னா$, அைத 
நா& ஒ+ ேபா</ மறB< விடவிCைல. அவ$ ஒ+ கEணா[ 
3Fைவைய எF?<I ெகாEடா$. அ< சாதாரணவாகேவ 
காண4ப]ட<. அBத கEணா[ ஒ+ விேசஷ உ?தியாC 
க[னமாIக4ப][+Bத< எ&S விளIகினா$. அைத நி�பிIக அைத 
ஒ+ M?தியலாக4 பய&பF?தினா$. அவ+ைடய ைகைய உய$?தி, 
இரEF பலைககைள ஒ&றாக இைணI3/ப[ ஒ+ ெபாிய ஆணிைய 
அத& வழிேய ெச7?தினா$. அத234பிற3, 3Fைவைய உய$?தி, 
உேலாக <கNகைள அBத கEணா[I3N ேபா]டா$. அ< ஆயிர/ 
<EFகளாக ெநாSWகி4 ேபான<. அவ$ ஒ+ <ட4ப?ைத எF?<, 
<EFகைள4 ெப+Iகினா$. ஊதி ெசcய4ப]ட கEணா[I 
3FைவகN வழIகமான வழியிC 3ளி$LசியாIக4படாவி]டாC 
ெவளி4பIக/ மிகd/ க[னமாகd/ இ+4பி'/ உNபIக/ இைடயI 
Z[யதாகd/ இ+I3/ எ&பைத நாWகN க2SI ெகாEேடா/. 

அேநக தடைவகN அBத ெசc%ைற எ& சிBதைனI3? தி+/ப 
வB<Nள<. ச?திய?ைத4 ேபாதி4பதிC உSதியாக இ+B< 
ெவளியி̂ +B< வ+/ அA?தWகைள? தாWகிI ெகாNள? தIகதாகI 
காண4ப]F, ஆனாC உNளான பிரLசைனகளாC சிதறி4ேபான 
சைபகைள நா& பா$?தி+Iகிேற&. ெவளி4_ற சIதிகைள எதி$ 
ெகாNO/ ேபா< ஒ+ M?தியைல4ேபால க[னமாக ஒ+ சைபயாக 
இ+B< உNளான தாI3தCகளாC பாதிIக4படI Z[ய சைப 
இ+IகI ZF/. ெகாாிB< சைபயான< பd^& கEகOI3 
%&பாகேவ பிாிB< விAB< ெகாE[+Bத< - அவ$கN கிறி;<வி& 
ேபாதைனகைள வி]FL ெச&S வி]டா$கN எ&பதினாC அCல, 
ஆனாC Mயநல/, ெப+ைம ம2S/ ெபாறாைம எ&ற தEFகN 
உNளி̂ +B< அவ$கN ஐIகிய?ைத ெநாSIகிI ெகாE[+Bதன 
எ&பதாCதா&. 
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