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அ?தியாய/ 6 

பாவ?ைத தவி$?தC 

பdC, _றஜாதியா$கOIகான அ4ேபா;தல&, ஒ+ பிரசWகியா$, 
த?<வேமைத அCல. 1 ெகாாிBதிய$ க[த?திC பdC ந2ெசcதியி& 
இைறயியைல வழWகினா$, ஆனாC அத& விவரWகைள விளIக 
சிறி< ேநரேம ெசலவி]FNளா$. ெகாாிB<வி̂ +Bத கிறி;தவ$களிC 
அேநக$ தWகN _றமத சkக?ைத 3றி?த %தC அறிைவ 
உைடயவ$களாயி+Bதா$கN. அவ$கN தWகN ெசாBத 
அ7வCகைளேய கவனிIகிற நைட%ைற மIகளாயி+Iகிறா$கN. 
பd^& வாசக$கN, ெப+/பா&ைமயானவ$கN, கிேரIக சkக 
ெபா+ளாதார வாUவி& மிகI 3ைறBத ம]ட?திC உNளவ$கN 
அCல, உயி$ வாUவத2ெக&S க[னமாக உைழIக ேவEF/ எ&ற 
நி$4பBத/ உNளவ$கO/ அCல. அவ$கN சில மிதமான ெசழி4_ட& 
இ+Bதன$, ேராம உலக?திC ெசழி?தி+Bத அதிநyன த?<வ 
வ]டாரWகளிC எ&ன நடIகிற< எ&பைதl/ அவ$கN 
அறிBதி+Bதா$கN. Mவிேசஷ?தி23I கீU4ப[B<, பாவ?ைத வி]F 
மீ]க த/ 3மாரைன அ'4பிய ஒேர உEைமயான ேதவனி& 
ெசcதிI3 அவ$கைள கீU4பF?</ப[ _றமத வழி %ைறைய ஆUBத 
ந/பிIைகlNளவ$கைள பdC வழிநட?தினா$. Mவிேசஷ?ைத 
அவ$கN ஏ2SIெகாEட< அவ$கOI3 ஒ+ %Iகியமான ெதாடIக 
_Nளியாக இ+Bத<. 

ெகாாிB<வி̂ +B< கிறி;<ைவ ஏ2SI ெகாEடவ$கN பல 
மா2றWகைளL ெசcய ேவE[யி+Bத<. ேதவ'ைடய இயCைப4 
ப2றி _திய க+?<Iகைள? தAவியத23I ZFதலாக, ேதவ' ைடய 
மIகளாக ஒ+வ+Iெகா+வ$ எ4ப[ நடB< ெகாNவ< எ&பைத 
க2SIெகாNள ேவE[யி+Bத<. 1 ெகாாிBதியாிC பd7ைடய 
ஏமா2ற/ எ&னெவனிC, சக விMவாசிகN ெம<வாகேவ %&ேனறிI 
ெகாE[+Bதா$கN. தWகOI3 பி[?த மான ஆசிாிய$கOI3 
விMவாசமாயி+4பதிC வள$Bதி+Bதன$. தWகN கால?திய _றஜாதி 
மIகளி& வழிகைள4 பி&ப2றி க]சிகளாக பிாிB< ெசயCப]டன$, 
அத23 காரண/ அவ$களி& Mய வி+4_ ெவS4_ சா$Bத 
காரணWகேள அ&றி ேபாதைனகN காரண/ அCல. கிறி;தவ 
ச%தாய?தி& ஒ2Sைமைய அவ$கN அ&பினாேல 
ஒ+வைரெயா+வ$ கவ$BதிA4பதி234 பதிலாக வா$?ைதகOI3 
இைடேய உNள �]பமான ேவSபாFகOI3 %Iகிய?<வ/ தB< 
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கிறி;தவ ச%தாய?தி& ஒ2Sைமைய தியாக/ ெசcதன$. 

சக கிறி;தவ$கOI3 எதிராக வழI3  
ெதாF4பைத தவி$?தC (6:1-11)1 

விMவாசிகN ஆசிாிய$கOI3 விMவாசமாக இ+Bதேபா<, 
ேதவபIதிேயாF Z[ய வாUIைகI3 சவாC விFI3/ ஒAIக ெநறி 
%ைறகைள அவ$கN _றIகணி?தன$. இBத சைப அத& பைழய 
வாUIைகைய வி]Fவி]F _தியெதா+ வாUIைகைய பி&ப2ற 
ேவE[ய த& அவசிய?ைத இரEF விஷயWகN 
எF?<Iகா]Fகி&றன. (1) தBைதயி& மைனவிlட& பகிரWகமாக 
வாUB< ெகாE[+Bத ஒ+ மனிதைன, அவ$கOI3 
ெசாBதமானவ$களிC ஒ+வைன, ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN 
ெபாS?<I ெகாE[+Bதா$கN. (2) அவிMவாசிகOI3 %&பாக 
தWகOIகிைடேய உNள ேவSபாFகைள தீ$?< ைவIக 
சேகாதர$கN நீதி ம&ற?ைத நா[ன$. 

ெகாாிB< சைப சBதி?த சாியான jU நிைலைய ேவS எBத 
சைபயி7/ ஒ4பி]F4 பா$Iக %[யாததாக இ+Bத<, பழW கால?< 
சைபயிேலா அCல< த2கால?< சைபயிேலா. இ+4பி'/, ஒAIக 
ெநறி பிரLசைனகைள ைகயாOகிறவ$ கOI3, எBத வைக 
பிரLசைனயாக இ+Bதா7/, பd^& அறிdைரகN இ&ைறய 
கால?தி23/ மிகd/ ெபா+?தமான ைவகளாக இ+Iகிற<. பdC 
பிரசWகி?த பிர?திேயகWகளி^+B< ேதைவயானவ2ைற 
பிாி?ெதFI3/ கடைமைய ேதவ& கிறி;தவ$கOI3 
ெகாF?தி+Iகிறா$. இேத ேபா&ற சிIகCகைள சமாளி4பத2ேக இBத 
நியமWகN நமI3 வழி கா]Fகிற<. பைழய _றஜாதி 
நைட%ைறகOI3/ கிறி;தவ ேகா]பாF ம2S/ ஒAIகெநறியி& 
_<ைமI3/ இைடேய உNள பத]ட?ைத பdC ந&றாக 
அறிBதி+Bதா$. கிறி;தவ$கN தWகN பைழய பழIக வழIகWகைள 
வி]F வி?தியாசமாக வாழ ேவEF/ எ&S ேவEFேகாN 
ைவ?தா$. இBத உதாரண?திC ஒxெவா+ கால?தி23/ ஒxெவா+ 
இட?தி23/ ெபா+B<கிற கிறி;தவ$க OIகான %Iகியமான 
தாIகWகN உEF. 

பாிM?தவா&கN உலக?ைத நியாயBதீ$4பா$கN (6:1-3) 
1உWகளிC ஒ+வ'I3 ேவெறா+வேனாேட வழI3EடானாC, 
வழIகாF/ப[ அவ& பாிM?தவா&களிட?திC ேபாகாமC, 
அநீதIகாராிட?திC ேபாக? <ணிகிறெத&ன? 2பாிM?தவா&கN 
உலக?ைத நியாயBதீ$4பா$கெள&S அறி®$களா? உலக/ 
உWகளாC நியாயBதீ$Iக4பFவதாயி+Iக, அ2பவழI3கைள? தீ$Iக 
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நீWகN அபா?திரரா? 3ேதவ eத$கைளl/ நியாயBதீ$4ேபாெம&S 
அறி®$களா? அ4ப[யி+Iக, இBத ஜீவ'Iேக2றைவகைள நீWகN 
தீ$?<IெகாNளI Zடா தி+Iகிற< எ4ப[? 

வசன/ 1. தBைதயி& மைனவிlட& வாUB< ெகாE[+Bத 
மனித'ைடய பிரLசிைனைய4 ேபாலேவ, சேகாதர$கOI3 
இைடயிC உNள வழI3களி& பிரLசிைனைய4 ப2றிl/ பdC 
ந/பிIைகய2றவராக இ+Bதா$. அவ$ %&னேம இ4ப[ எAதினா$, 
“உWகOI3Nேள விபLசார/ உEெட&S பிரசி?தமாcL 
ெசாCல4பFகிறேத ...” (5:1); ம2S/ இW3 அவ$ ேக]கிறா$, 
உWகளிC ஒ+வ'I3 ேவெறா+வேனாேட வழI3EடானாC ... 
அநீதIகாராிட?திC ேபாக?<ணிகிற ெத&ன? எ&S அ4ேபா;தல$ 
ஆLசாிய4பFகிறா$. இBத கிறி;தவ$கN கிறி;<dI3Nளான 
ச%தாய வாUவி& அ[4பைட அ$?த?ைத இழBதி+4பா$கN 
எ&பதா? விபLசார?திC வாUB< ெகாE[+Bத மனிதனி& பாவ?ைத 
கEF/ காணாத<ேபால இ+BததினாC, சைபயான< அத& சkக4 
ெபாS4ைப? தவி$?<I ெகாE[+Bத<. சாியானைவகN ம2S/ 
தவறானைவகN எ< எ&S நிதானி?< சைபயி& ஒAW3%ைறகைள 
அமC பF?</ கடைம அத& ஒxெவா+ அWக?தின$கOI3/ 
உEF. 

அதி$LசியளிI3/ ஒ+ தவறான காாிய?ைத தWகN நFவிC 
நியாயBதீ$IகாமC வி]Fவி]ட< ம]FமCல; அWக?தின$ 
கOIகிைடயிலான நிதி ெதாட$பான அ2பமான ச$LைசகOI3, 
அவ$கN ெவளியிC உNள நீதிபதிகைள அேநகமாக காலனி?<வ 
நீதிபதிகைள நா[ன$ (6:1-11).2 

தBைதயி& மைனவிlட& வாUB< ெகாE[+Bத மனிதனி& 
ஒAIகIேகF ப2றிl/ விMவாசிகOI3 இைடேய உNள வழI3கைள 
மதLசா$ப2ற நீதிம&றWகளிC எF?<Lெச&ற< ப2றிl/ பd^& 
கவன?தி23 அவ+ைடய நEப$கN ெகாEF வBதா$கN. 
;ேதவா&, ெபா$?<னா?<, ம2S/ அகாl ேபா&றவ$கN 
சைபயி^+B< எF?<வBத க[த?திC இBத பிரLசைனகைள ப2றிI 
3றி4பிடவிCைல (16:17; 7:1). 3ேலாேவயாளி& y]டாேர (1:11) 
பd^& தகவ7I3 ஆதாரமாக இ+Iகலா/. 6:12-20இC 
3றி4பிட4ப][+I3/ விபLசார பாவ?ைத 3றி?த ெபா+OI3 பdC 
தி+/பி வ+/ வைரயிC க]F4பாட2ற அWக?தின$கைள ஒAW3 
பF?<தC மைறவாக பி&னணிய?திேல இ+Bத<. 

கி.பி. 50C ெகாாிB< ப]டண?திC காண4ப]ட கிறி;தவ$களி& 
எEணிIைகைய கணி4ப< க[னமான ஒ&S. காl எ&பவ'ைடய 
y][C (ேராம$ 16:23) சைப Z[னப[யாC சைபயான< 
ெபாியதாயி+Iக வாc4பிCைல. ஒ+ேவைள ஐ/ப< அCல< bS 
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நப$கைளIெகாEட ச%தாய?திC, ஒ+ விMவாசிI3 எதிராக 
ம2ெறா+ விMவாசி வழI3 ெதாF4ப< ஒ+ ெபா<வான நிகUd ஆக 
இ+4ப< அாி<. ஒ+ ேவைள, ஒ+ 3றி4பி]ட வழI3 
அ4ேபா;தலாி& கவன?தி23 வBதி+Iகலா/. _றஜாதி மIகN 
நFவிC வாUB< ெகாE[+Bத கிறி;தவ$கN நிதி ம2S/ ெசா?< 
விஷயWகளிC நிலd/ பிரLசிைனகOI3 தீ$d காண நகர 
நீதிம&றWகOI3L ெசCவ< பழIகமாகி வி]ட<. இBத விஷய?திC 
பd^& ேகாப?தி23 இரEF காரணWகN இ+Iகலா/. ஒ&S, மதL 
சா$ப2ற நீதிம&றWகN ஊழC நிைறBததாக காண4ப]ட<, 
ம2ெறா&S fத$கN நீதி வழW3வதிC ஒ+ ேந$மைறயான மாதிாி 
எ&S பdC அறிBதி+Bதா$. ேராம ஆ]சியி& கீU Zட, 
fேதயாவி7/ fத மIகN இட/ெபய$B< ெச&ற இடWகளிC 
எCலா/ ந&3 ஒAW3 பF?த4ப]ட நீதி?<ைற நடவ[Iைககைள 
ேம2ெகாEFNளன$. 

6:1C அநீதிlNளவ$கOI3 (οἱ ἄδικοι, hoi adikoi) %&பாக 
வழIைக எF?<LெசCவைதI 3றி?< பdC _கா$ அளிIைகயிC, 
அவ$ ேராம உலக?திC நீதிம&ற நடவ[Iைககைள சாதாரணமாக 
மதி4�F ெசcயவிCைல. பணIகார$கN நீதிம&றWகைள தWகN 
க]F4பா][23N ைவ?தி+Bதன$; இBதL jழ^C பாரப]சம2ற நீதி 
வழWக4ப]டத2கான ஆதாரWகN இCைல. ஏைழகN அ�$வமாக நீதி 
ம&றWகOI3L ெச&றன$; அ4ப[ ெசCகி&ற ேபா< நியாயமான 
விசாரைணIகான சா?தியI ZSகN 3ைறவாகேவ காண4ப]ட<. 
(David E. Garland) ேடவி] ஈ கா$ேலE] பி&வ+/ மதி4�ைட 
த+கிறா$: “இBத சகா4த?தி& சிவிC நீதிம&றWகளிC 
பாரப]சமி&ைம 3ைறவாகd/, ஊழC அதிகமாகd/ இ+4பைத 
சா&SகN M][Iகா]Fகி&றன.”3 சிசேரா, ந&3 அறிய4ப]ட 
எA?தாள$, வழIகறிஞ$ ம2S/ அரசியCவாதி, %தC b2றாE[C 
ேராம$களா7/ ெவளி நா][ன$களா7/ பகி$B< ெகாNள4ப]ட 
ஒ+ க+?ைத ேகாாிIைகயாக ைவ?தா$: “இBத நீதி ம&றWகN ... 
எBதெவா+ மனிதைனl/ 32றவாளி எ&S தீ$Iகா<, 
32றவாளியானாC, அவ& பண/ உைடயவனாக இ+BதாC 
ம]Fேம.”4 யாIேகா_ நி+ப?ைத எAதிய ஆசிாிய$ ேக]டதாவ<, 
“ஐMவாியவா&களCலேவா உWகைள ஒFI3கிறா$கN? அவ$ 
களCலேவா உWகைள நியாயாசனWகOI3 %&பாக 
இAIகிறா$கN?” (யாI. 2:6). 

விMவாசிகOI3 இைடயிலான ேவSபாFகைள தீ$?<I ெகாNள 
ேராம நீதி அைம4பி& இரEF அFI3 %ைறைய பdC 
வி+/பவிCைல- ஒ&S பணIகார$கOIகான< ம2ெறா&S 
ஏைழகOIகான<. ெகாாிB<வி̂ +Bத கிறி;தவ$களிC சில$ 
ஏைழகN, பலyனமானவ$கN, ஆனாC ம2ற அWக?தின$கN ஒ+ 



176 

ெப+/ அளவிலான ெசCவ?ைதI ெகாEFNளன$ எ&S/, 
மதLசா$ப2ற உலகிC அவ$கN உய$Bத நிைலைய அைடBதி+Bதன$ 
எ&S ஆதாரWகN ெதாிவிIகி&றன. சைப Z[வ+/ ேபா< 
பய&பF?<வத2ெக&S காl த& ெபாிய y]ைட தBதி+Bதா&. 
ெகாாிB<விC உNள எர;<d/ ஒ+ %Iகிய அரM ேவைலைய 
ெப2றி+Iகலா/ (காEக ேராம$ 16:23). ;ேதவா& த&'ட& 
இரEF அ[ைமகைள எேபMவிC உNள பd7ட& 
கலBதாேலாசிI3/ப[ ெகாEF வBதா$. ெசCவ%/ அBத;</ 
உைடய சில ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN தWகOI3 
நிகரானவ$கOட& ம]Fேம உணைவ பகி$B< ெகாEடன$, ஆனாC 
தWகைள விட ெசCவ?தி7/ அBத;தி7/ 3ைறவானவ$ கOட& 
உணைவ பகி$B<ெகாNள மS?< வி]டன$ (1 ெகாாி. 11:21). 
ெகாாிB<வி̂ +Bத ஏைழ கிறி;தவ$கN, ெசCவBத சேகாதர$களாC 
எதி$Iக4ப]ட சமய?திC மதL சா$ப2ற நீதி ம&றWகளிC 
அவ$கOIகான ெவ2றி வாc4பான< மிகd/ 3ைறவாகேவ 
இ+Iகிற< எ&S பdC சBேதக?தி23 இடமி&றி அறிBதி+Bதா$. 
அ?தைகய சம?<வமி&ைம அவைர வ+?த4பF?திய<. தனி4ப]ட 
%ைறயிC, ேராம நீதி ம&றWகN நீதி வழW3வதிC 
ேதாCவியைடBதி+Bதைத பdC அறிBதி+Bதா$. பி^4பி 
ப]டண?திC, ெபா< இட?திC பdைல அ[?< இA?<L ெச&றன$. 
த& வழIைக நியாய4பF?<வத2கான எBத வாc4_/ அவ+I3 
ெகாFIக4படவிCைல (அ4. 16:19). எேபMவிC, நீதிம&றI 
க]F4பாF இCலாத ேபா< ெடம]ாிய; ஒ+ கலவர?ைத 
eE[வி]டா$ (அ4. 19:24, 29). அ4ேபா;தல& த&'ைடய 
வாUIைகைய கி]ட?த]ட இBத jழ^C இழB< வி]டா$ (2 ெகாாி. 
1:8, 9). ேப^I; பdைல சிைறLசாைலயிC ைவ?< பி&ன$ த&ைன 
விFதைல பE�/ப[ பdC அவ'I3 பண/ ெகாF4பாென&S 
ந/பியி+Bதா& (அ4. 24:26). பாிM?த வா&கOI3 %&பாக 
ெசCவத23 பதிலாக அநீதிlNளவ$கOI3 %&பாக நீதிIெக&S 
ெச&றப[யாC ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN ேமC பdC 
ேகாப4ப]டத23 நியாயமான காரண/ இ+Bத< (1 ெகாாி. 6:1). 

ேராம நீதி?<ைற நடவ[Iைககைள 3றி?த 3ைறவான 
க+?தினாC, fத சkகWகN நீதி வழWகிய வித?திC பdC ஒ+ 
ேந$மைறயான மாதிாிையI ெகாE[+Bதா$. சBேதக?தி23 இட 
மி&றி, பd7I3 எதிரான 32றLசா]Fகைள தி]டமிFவத2காக 
எ+சேலமி^+Bத fத நீதி ம&ற?தி23 கிலdதிl �சியா 
பணி?தி+Bதா$ (அ4. 22:30; காEக 23:26; 24:7, 22). ேராம$கN 
தாWகN ெவ2றி ெகாEட மIகN தWகN ெசாBத சிவிC ம2S/ ச]ட 
விஷயWகைள நி$வாகி4பதிC பிாியமாயி+Bதன$. fத$கN 
பிலா?<dI3 %&பாக ஆ$4பா]ட/ ெசcதேபா<, “யாைரl/ 
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ெகாCல எWகOI3 அ'மதி இCைல” (ேயாவா& 18:31) எ&S 
ெசா&ன< ெபாcயான Z2றாக இ+Bத<. fதா ஆO/ வ$Iக/ 
இேயMைவ நகர?தி23 ெவளிேய அைழ?<L ெச&S கCெலறிBத<, 
;ேதவா& விஷய?திC ெசcதைத4 ேபால, அறிBதி+Iக வாc4_ 
3ைறவாகேவ இ+Iகிற< (அ4. 7:58). அரசியC காரணWகOIகாக, 
ஆசாாிய பிாிவின$ இேயMவி& மரண?தி2கான காரண/ 
ேராம$கைளேய சா+/ எ&S 32ற/ சா][ன$. fத$கN எ&ன 
ெசcகிறா$கN எ&பைத பிலா?< அறிBதி+Bதா$; அவ$ இேயMைவ 
32றம2றவ$ எ&S/ அறிBதி+Bதா$, ஆனாC அவைர விFதைல 
ெசcய ைதாிய/ இCைல. fேதயாவி7/ fத$கN இட/ெபய$B< 
ெச&ற இடWகளிெலCலா/ ச]ட நீதிம&றWகN மாதிாியாக 
இ+Bதன. “fத$கN ெச&ற இடWகளிெலCலா/ தWகOைடய ெசாBத 
நியாய4பிரமாண?ைத எF?<L ெச&S நீதிம&ற வழI3கைள தWகN 
ச%தாய?தி2கான அத'ைடய வழிகா]Fத^&ப[ நட?தின$.”5 

நyன ேம2க?திய கலாLசார?திC ச]ட நீதி ம&றWகOட& 
அ'பவ/ வாcBதவ$கN ேவ[Iைகயாக நிைன4ப< எ&னெவனிC, 
fத அCல< கிறி;தவ நீதிம&றWகளி& ப3திெயா?த ச]ட 
அதிகாரWகைள ேராம நீதிம&றWகN ெபாS?<I ெகாNவ< 
விசி?திரமான<. ேராம$களி& நிைல4 பா][^+B<, நீதி %ைறைம 
எ&ப< 3[மIகOI3 3ைறBத ெசலவிC வழWக4பட ேவE[ய ஒ+ 
ேசைவயாக க+த4ப]ட<. ெபா< அதிகாாிகN தWகN ச%தாய 
மIகேள காவC பணியி7/ நீதி?<ைறைய நி$வகி4பதி7/ 
பிாியமாயி+Bதன$. எ+சேலமிC உNள பிரதான ஆசாாிய$கN 
தம;3விC உNள ெஜப ஆலயWகளிC க]டைளகைள 
கைட4பி[I3/ப[ ெசcதன$ (அ4. 9:1, 2). எமிC M�ர$ பி& 
வ+மாS எAதினா$, “fத$கN உEைமயிC சிவிC வழI3கN 
ம]FமCலாமC, 32றவியC வழI3கைளl/ தWகN ெசாBத 
அWக?தின$கN சBதி?தைத பா$Iக %[Bத<.”6 பdைல4 
ெபாS?தவைர, fத$கOைடய நியாய நீதிம&றWகN மதLசா$ப2ற 
நீதி ம&றWகைள விட கிறி;தவ$கOI3 அதிக ஒேர மாதிாியான 
நியாய?ைத வழW3/ மாதிாிைய அளிIகி&றன. 

வசன/ 2. மதLசா$ப2ற நீதிம&றWகOI3 ெசCலாமC 
கிறி;தவ$கN தWகN சEைடகைள தWகOI3Nேள 
தீ$?<IெகாNள ேவEF/ எ&S பdC ZS/ேபா<, அத23 அவ$ 
ெகாF?த ஆதரd வாத/ ெதளிவாக இCைல. பாிM?தவா&கN 
உலக?ைத நியாயBதீ$4பா$கெள&S அறி®$களா? எ&S அவ$ 
ேக]டா$. இரEF Z$ேநாI3கN உதவியாக இ+I3/. 
%தலாவதாக, தானிேயC 7:22: “... நியாயவிசாாி4_ 
உ&னதமானவ+ைடய பாிM?தவா&கOI3I ெகாFIக4ப]F.” 
எ&ற வசன?ைத அ4ேபா;தல$ %ைறயிFவதாக ேதா&Sகிற<. 
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இBத ேவதப3தி LXX ேவதாகம?திC வழWக4ப]டப[, καὶ τὴν κρίσιν 
ἔδωκε τοῖς ἁγίοις τοῦ ὑψίστου (kai tēn krisin edōke tois hagiois tou 
hupsistou), “... உ&னதமானவ+ைடய பாிM?தவா&கOI3 அவ$ 
நியாய?தீ$4ைபI ெகாF?தா$,” கைடசிகால நியாய?தீ$4பிC ேதவ& 
ெதாிB<ெகாNள4ப]டவ$கைள நியமி4பா$ எ&S பரவலாக 
_ாிB<ெகாNள4ப]ட<. ெகா$ட& [. ஃபி எ&பவாி& இBத 
ேவதப3திைய 3றி?த _ாிB<ெகாNOதC எ&னெவனிC “பCேவS 
bCகளி^+B< எFIக4ப]ட<, 3/ரா& b7/ 
உNளடIக4ப]ட<.”7 கைடசி கால நியாய?தீ$4பிC ேதவ& 
பாிM?தவா&கைள எxவித/ ஈFபF?<வா$ எ&கிற விஷய/ இW3 
ஒ+ பிரLசிைன அCல. அவ$கN உலக?ைத நியாயB தீ$4பதிC 
பWேக2பா$கN எ&ற உEைம ெவSமேன ெசாCல4ப]FNள<. 

இரEடாவதாக, பd^& வாத/ ெபாியதி̂ +B< சிறியைத 
ேநாIகி தர4ப]FNள<; அதாவ<, உலக?ைத நியாயBதீ$I3/ ேபா< 
ேதவ& கிறி;தவ$கைள ேநாIகி4பா$?தாC, நிLசயமாக அவ$களாC 
சிறிய விஷயWகOI3 தீ$4_ வழWக %[l/. த2கால?திC “_றமத 
மIகைள நியாயBதீ$I3/” ெபாS4_ கிறி;தவ$கOI3 இCைல; 
அவ$கN “சைபI3 உNேள இ+Iகிறவ$கைளேய 
நியாயBதீ$4பா$கN” (5:12). க$?த$ தி+/ப வ+கிற ெபாA< ம2S/ 
மா/சமான யாவ+/ ேதவ'I3 %&பாக நியாய?தீ$4பிC நி2கிற 
ெபாA< (2 ெகாாி. 5:10), ேநாவாவி& நீதி ஜல4பிரளய?தி23 
%Bைதய உலக?ைத 3றி4பி]ட< ேபால கிறி;தவ$களி& 
ேதவபIதிlைடய நீதியான வாUIைக அவ$கைள நியாயBதீ$I3/ 
(எபி. 11:7). 

பdC ேம2ெகாEF ேக]டா$, உலக/ உWகளாC 
நியாயBதீ$Iக4பFவதாயி+Iக, அ2ப வழI3கைள? தீ$Iக நீWகN 
அபா?திரரா? இBத ேகNவி நியாய4பF?<வ< எ&னெவனிC, 
பாிM?தவா&கN உலக?ைத நியாயBதீ$I3/ பணியிC ஈFபFவா$கN 
எ&பதாC, அவ$கN சிறிய விஷயWகளிC %[dகைள எFIக 
த3திlNளவ$கN. ெகாாிBதிய$கN தWகN ேமாதCகைள கிறி;தவ 
ச%தாய?தி23Nேளேய தீ$Iக ேவEF/. அ?தைகய ேவS 
பாFகளி& தீ$மான/ அதிக ப]சமாக நியாய மானதாக இ+I3/. 

வசன/ 3. மனித இன?தி& ேமலான ேதவ'ைடய இSதி 
நியாய?தீ$4பிC விMவாசிகளி& ேதவபIதிlNள வாUIைக 
ேபா<மான அைமதியான தாIக?ைத ஏ2பF?</, ஆனாC 
பாிM?தவா&கOIகான நியாயாதிபதியி& உய$Bத மாியாைத 
இ&'/ அதிகமாகிற< எ&S பdC M][Iகா][னா$. த&ைம 
இட?தி23 (first person) மாறி, அ4ேபா;தல& ேக]டா$, 
ேதவeத$கைளl/ நியாயBதீ$4ேபாெம&S அறி®$களா? 2 ேப<+ 
2:4 ம2S/ fதா 6 ஆகிய இரEF வசனWகO/ பாவ�ெசcத 
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eத$கைள 3றி?<4 ேபMகிற<. சில ேதவ eத$கO/ பாவ/ 
ெசcதி+Iகிறா$கN, அவ$கO/ மIகைள4 ேபாலேவ தWகN 
மீSதCகOI34 பதிலளிIக ேவEF/ எ&ற உEைமைய? தவிர 
ேவதாகம?திC ேவS தகவCகN தர4பட விCைல. விMவாசிகளாC 
நியாயBதீ$Iக4பF/ ேதவeத$கைள4 ப2றி 3றி4பிFைகயிC, பdC, 
ேப<+, ம2S/ fதா ஆகிேயா$கN சா?தாைன4ப2றி 
3றி4பிடவிCைல. 

“உலக?ைத” அCல< “ேதவeத$கைள” நியாயBதீ$4பதிC 
கிறி;தவ$கOI3 உNள பW3 <C^யமாக 3றி4பிட4படவிCைல. 
மனித நியாயாதிபதிகளி& நியாய? தீ$4_கN ேதவ'ைடய 
தீ$4_களி̂ +B< ேவSபFமாயி&, ேதவ& த&'ைடய தீ$4ைப 
ஒ?திைவ4பா$ எ&S பdC நிLசயமாக ெசாCலவிCைல. ேம7/ 
நியாயமாக, கிறி;தவ$களி& விMவாசமான வாUd ேதவ eத$களி& 
பாவ?தி& மீ< நியாய?தீ$4ைப நிைறேவ2Sகிற< ேபால 
அவ$கOைடய நCல மாதிாியான வாUd/ ேதவபIதிய2ற உலக?ைத 
நியாயBதீ$I3/ (காEக ம?. 19:28; எபி. 11:7). ேதவeத$கைள4 
ப2றிய அ4ேபா;தலாி& 3றி4_ 6:2C உNள ேகNவிகைள மீEF/ 
வ^lS?<கிற<. தWகளிC ஒ+வ& இBத ஜீவ'Iேக2ற வழIைக 
உைடயவனாயி+I3/ ேபா< ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN 
நியாய?தீ$4பிC உ]கா$Bதி+Iக த3தி ெப2றி+Bதன$. 

வழIகாFதC அவிMவாசிகOIகான< (6:4-8) 
4இBத ஜீவ'Iேக2ற வழI3கN உWகOI3 இ+BதாC, 
தீ$4_Lெசcகிறத23, சைபயிC அ2பமாc எEண4ப]டவ$கைள 
நியமி?<I ெகாNOWகN. 5உWகOI3 ெவ]க/ உEடா3/ ப[ 
இைதL ெசாC7கிேற&. சேகாதர'I3/ சேகாதர'I3/ உEடான 
வழIைக? தீ$Iக?தIக விேவகி ஒ+வனாகி7/ உWகOI3N 
இCைலயா? 6சேகாதரேனாேட சேகாதர& வழIகாFகிறா&, 
அவிMவாசிகOI3 %&பாகd/ அ4ப[L ெசcகிறா&. 7நீWகN 
ஒ+வேராெடா+வ$ வழIகாFகிற< எxவித?தி7/ 
32றமாயி+Iகிற<. அ4ப[L ெசcகிறைதவிட நீWகN ஏ& 
அநியாய?ைதL சகி?<IெகாNOகிறதிCைல, ஏ& ந�ட?ைத4 
ெபாS?<IெகாNOகிறதிCைல? 8நீWகேள அநியாய� ெசcகிறீ$கN, 
ந�ட4பF?<கிறீ$கN; சேகாதர+I3/ அ4ப[L ெசcகிறீ$கேள. 

வசன/ 4. பd^& ேபLM? திற&வாcBத ேகNவிகN, 
மதLசா$ப2ற நீதிம&றWகN %& உலக4 பிரLசிைனகைள 
நியாய?தி2காக எF?<L ெசC7/ பாிM?தவா&களி& அறிவி& 
ைமைய வ^lS?<கி&றன. இBத ஜீவ'Iேக2றைவகN (βιωτικά, 
biōtika) எ&ப< ஒ+வாி& 3F/ப?தி23 அCல< உறவின$கOI3? 
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ேதைவயானைவகைள ெகாFIக ேவEF/ எ&பைத 
வ^lS?<கிற<. ஒ+ ெசா?< வாி, சBைதயிC ஒ<Iக4ப]ட ஒ+ 
கைட, ஒ+ கட& தீ$d, அCல< உட&ப]ட-ஊதியWகN 
ேபா&றைவகN அைமதியான மIகைள வழI3களிC சிIக 
ைவ?தி+Iகலா/. அ?தைகய வழI3கN ேகாபமாகd/ கச4பாகd/ 
மாறியி+Iகலா/. தWகOI3 இைடேய உNள ேவSபாFகைள தீ$Iக 
விMவாசிகN ல�ச/ ம2S/ %க;<திI3 உ]ப][+Bத உலக 
நீதிம&றWகOI3L ெச&ற ேபா< சைபயி& ஐIகிய/ ம2S/ 
ஒ2Sைம 3ைறவாக மதி4பிட4ப]ட<. 

விMவாசிகளிைடேய எABதி+I3/ பிரLசிைனகைள பdC 
3ைறவாக க+தவிCைல, அCல< அ?தைகய பிரLசைனகOI3 சாி 
ம2S/ தவS எ&S எ4ேபா</ தீ$Iகமான தீ$4பளிIக4படலா/ 
எ&S/ அவ$ க+?< ெசாCலவிCைல. உலக நீதிபதிகைளI 
கா][7/ அைன?<? தர4பின$கO/ ஏ2க?தIக நியாயமான 
%[dகைள வழW3வத23 த3திபைட?த மாியாைதI3ாியவ$கN 
சைபயிC அதிகமாக இ+Bதன$ எ&S அவ$ ெசா&னா$. NIV 1984 
ெமாழிெபய$4_ 4 ஆ/ வசன?ைத ேபLM?திறைமlைடய ேகNவியாக 
தரவிCைல. καθίζετε (kathizete, “ஏ2பF?<”) எ&ற கிேரIக 
வா$?ைதைய க]டைளயாக4 ெபா+N ெகாEடதாC, இBத 
ெமாழிெபய$4ைப த+கிற<: “ஆைகயாC, இ?தைகய விஷயWகைள4 
ப2றிய விவாத/ உWகOI3 உEடானாC, சைபயி& அ2பமான 
மனித$கைள நீதிபதியாக நியமிIகd/.” கிறி;தவ$கN 
தWகOIகிைடேய உNள வழI3கைள தீ$Iக மதLசா$ப2ற 
நீதிம&ற?தி23L ெசCவைதIகா][7/ 3ைறBத ப]ச/ த3தி 
வாcBத உS4பின$கைளேய நீதிபதியாக நியமி4பேத சைபI3 
சிறBததாக இ+I3/. அவிMவாசிகைளI கா][7/ சைபயிC 3ைறBத 
ப]ச த3தி உைடயவ$கேள அ&றாட வாUIைகயி& விஷயWகைள4 
ப2றி சLசரdகைள மிக? திறைமயாக சமாளிIக %[l/. NIV 1984 
அCல< NASB ெமாழிெபய$4_களிC எ< சிறBத< எ&S 
தீ$மானி4ப< மிகd/ க[னமான<. இரEF ெமாழி ெபய$4_கO/ 
jUநிைலI3 ந&றாக ெபா+B<கிற<, ஆனாC சைபயிC உNள 
தனி4ப]ட பிரLசிைனகைள தWகOI3Nேள தீ$IகேவEF/ எ&ற 
பd^& அறிdS?த7I3 ெபா+Bதி வாசக$களி& எதி$பா$4ைப 
நிவி$?தி ெசcl/ ெமாழி ெபய$4_ NIV 1984 ஆ3/. 

வசன/ 5. சேகாதர$கOI3Nேள பிரLசைனகN எABதேபா< 
ஞானமான நியாய?தீ$4_கைள வழWக %[யாதைத4ேபால 
ெகாாிBதிய$கN ந[?தைத %ரணாகI கEடா$ அ4ேபா;தல$. 
அவ$கOைடய பிாிவிைன MரEடCகளிC, அவ$கN தWகOைடய 
ெசாBத ஞான?ைதI 3றி?த உய$Bத க+?ைத ெசயCபF?திI 
கா][னா$கN (காEக 3:18-20). இBத Mய மதி4�]F ஞான?தினாC 
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ஆன< எ&ன? த?<வவாதWகளிC தாராளமாக காண4ப]ட< 
ஆனாC பிரLசிைனகN தீ$I3/ நைட%ைற விஷய?திC மிகd/ 
3ைறவாக இ+Bத< ஏ&? சைப வாUIைகையயிC ஞான/ 
ெசயCபF?த4பட ேவEF/ எ&S அ4ேபா;தல& எதி$பா$?தா$. 

ச$LைசகN எA/ேபா< அவ$கN ெகாFI3/ நCல 
நியாய?தீ$4ேப சிறBத ஆவிI3ாிய வரமாக பdC விMவாசிகளிC 
கEடா$. 12:28-& ப[ சில$ “ஆOைககN” வர?ைத ெவளி4 
பைடயாக ெப2றி+Bதன$ (κυβέρνησις, kubernēsis), இBத வா$?ைத 
வழிநட?</ திறைமைய M][Iகா]Fகிற<, க4பC மா7மி ஒ+ 
க4பைல பா<கா4பான பாைதயிC நட?<வ< ேபால. ெகாாிB< 
சைபயிC இ?தைகய வர?ைத ெப2றவ$கN க[னமான ேநரWகளிC 
சைபைய வழிநட?த எA/ப ேவEF/. இxவர/ ெப2ற ஒ+வ$ அBத 
ெபாS4ைப ஏ2SIெகாNவத23 மS?தாC, அவ+ைடய விMவாச/ 
ேகNவிI3Nளாகிற<. 

வசன/ 6. ஒ+ சேகாதர$ ம2ெறா+ சேகாதர+I3 எதிராக 
நீதிம&ற?திC வழI3 ெதாF?த jUநிைலகைள 3றி?த பd^& 
அ�3 %ைற %Aவதி7/, அவ& அவந/பிIைகேயாF எதி$?தா&. 
பிரLசைன இரEF விதமான<: ஞான%Nள விMவாசிகN தWகைள 
பயBதவ$களாக கா][ன$, ம2S/ உலக எEண/ ெகாEட 
கிறி;தவ$கN ேமாதCகைள? தீ$Iக சமரச/ ெசcய வி+/பவிCைல. 
இத& விைளd சைபயிC மாc மால/ ம]F/ அCல, ஆனாC ெபா< 
அவமான%/ Zட: சேகாதரேனாேட சேகாதர& வழIகாFகிறா&. 
தWகN வழIைக அவிMவாசிகOI3 %&பாக வழW3வத& kலமாக, 
அ?தைகய விஷயWகOI3 தீ$4_ வழW3வத23 தWகளிC 
ஞான%Nளவ$ அCல< ந/ப?த3Bதவ$ யா+/ இCைல எ&S 
கிறி;தவ$கN பகிரWகமாக அறிவி?தா$கN. கிறி;<ைவ 
அறிB<ெகாNO/ %&ன$ இ+Bதைத4 ேபால அேத த?தளிIகிற, 
Mயநல%Nள மIகளாக தWகைள? தாWகேள விள/பர4பF?திI 
ெகாEடா$கN. அவ$களிடமி+B< நCல நட?ைதகைள க$?த$ 
எதி$பா$?தா$, பdC எதி$பா$?த< ேபால. 

வசன/ 7. சேகாதர$ ஒ+வைரெயா+வ$ எதி$?< வழIகாட 
_றஜாதி அதிகாாிகN %&_ ெசCவதாC விMவாசிகளிைடேய உNள 
பர;பர உறdகைள சி?தாிI3/ தாராள மன4பா&ைம ம2S/ 
ம&னி4_ ேபா&றைவகN அவமதி4பி23Nளாகிற<. 
வழிகா]Fத7Iகாக ஞானிகளிட/ ெச&S சைப தWகள< ெசாBத 
ேமாதCகைள தீ$?<IெகாNள மS?த< ம]FமCலாமC, தWகOI3N 
காண4ப]ட ேபா][ மன4பா&ைமையl/ அவ$கN 
ெவளி4பF?தினா$கN. தWகOI3 இலாப?தி2கான ஒ+ வாc4பாக 
இ+I3/ வைர ஒ+ சிறிய விஷயமாக இ+Bதா7/ யா+/ அைத 
வி]Fவிட தயாராக இCைல. 
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சேகாதர& சேகாதரேனாேட வழIகாF/ேபா< இ< ஏ2கனேவ 
ஒ+ ேதாCவியாயி+Iகிற<, எ&S பdC ெசா&னா$, அவ$கN 
பி&ப2Sவத2ெக&S இேயM ஒ+ நCல %&மாதிாிைய ைவ?தா$. 
அவ$ ஐMவாிய%Nளவராயி+B</, நீWகN அவ+ைடய 
தாி?திர?தினாேல ஐMவாியவா&களா3/ப[I3, உWகN நிமி?த/ 
தாி?திரரானாேர (2 ெகாாி. 8:9). கிறி;<வி& சீஷாி& 
வ;திர?தி2காக வழIகாFகிற ச?<+dI3, த&'ைடய 
அWகிையl/ ெகாFIகேவEF/ எ&S இேயM த&'ைடய 
சீஷ+I3 க]டைள ெகாF?தா$ (ம?. 5:40). ேம7/ அவ$ ெசா&னா$, 
“உ&னிட?திC ேக]கிறவ'I3I ெகாF, உ&னிட?திC கட& வாWக 
வி+/_கிறவ'I3 %கWேகாணாேத” (ம?. 5:42). விMவாசிI3 எதிராக 
விMவாசி வழIகாF/ேபா<, இரEF தர4பின+/ ெவ2றிெபற 
%[யா<. 

சக விMவாசி ஒ+வ$ தனI3 அநீதி ெசcததாக ஒ+ கிறி;தவ$ 
ந/_/ேபா<, அவ$ வி+/பினாC அBத விஷய?ைத தNOப[ ெசc< 
அI32ற?ைத ம&னிIகலா/. ஒ+ சேகாதர$ ஒ+வ$ வழIகமான 
ச/பள?ைதI கா][7/ அதிக ச/பள?ைத வ^ lS?தினாC, 
அவ+I3 ஒ+ ZFதலான ெதாைகைய ெச7?<வேத மிகL சிறBத 
கிறி;தவ த&ைம ஆ3/. 3றிIக4ப]ட எCைலI3 அ4பாC சில 
அ[கN த&'ைடய ெசா?< இ+Iகிற< எ&S ஒ+வ$ ZறினாC, 
அBத நில?ைத %Aவைதl/ அவ+I3 ெகாFI3/ப[ இேயM 
ZSவா$. நமI3 ெகாFIக4பட ேவE[ய கFைமயான நீதிைய 
வ^lS?<வத23 பதிலாக, பdC ேக]டா$, நீWகN ஏ& 
அநியாய?ைதL சகி?<I ெகாNOகிறதிCைல, ஏ& ந�ட?ைத4 
ெபாS?<I ெகாNOகிறதிCைல? 

இBத தாராளமய?தி23 வர/_கN எ&ன? ெபாSைமையl/ 
ெதாEFNள?ைதl/ ேபராைச ேம2ெகாNO/ேபா< ஒ+வ$ 
ெசcயேவE[ய< எ&ன? நCெலEண%/ நCல விMவாச%/ ெசc< 
ெகாNO/ ஒ4பBத/ ேதாCவிl2றாC, சைபயி7Nள ஞானிகN 
தைலயிட %&வர ேவEF/. அநீதிகN எ&S அறிய4ப]டைவகN 
விMவாசிகளி& ச%தாய?தி23Nேள தீ$Iக4பட ேவEF/. பழWகால 
கிறி;தவ$கOI3 இ/%ைற பாிB<ைரIக4ப]ட<ேபால த2கால 
சைபI3/ அ< ெபா+B</. 

வசன/ 8. ெகாாிB<வி^+Bத கிறி;தவ$கN, நியாய4 
பிரகாரமாக நடB<ெகாE[+Bதைதவிட தWகைளL ெசCவBத$ 
களாக மா2Sவத2காக உNi$ ச]ட?தி& ��IகWகைள4 பய& 
பF?<வதிC அதிக ஆ$வ/ ெகாE[+Bதா$கN எ&பேத பd^& 
ேகாப?ைத எA4பிய<. விMவாசிகளி& ம?தியிC சமாதான%/ 
நCெலEண%/ ஏ2பட அநீதிைய ஏ2SIெகாNOவத234 பதிலாக, 
பdC 32ற4பF?தினா$, நீWகேள அநியாய�ெசcகிறீ$கN, ந�ட4 
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பF?<கிறீ$கN. பாதிIக4ப]ட அவிMவாசிகOI3 அநீதி 
விைளவிI3/ அளவி23 தWகN ெசாBத நல&கைளேய விMவாசிகN 
ைமய4பF?திய< மிகd/ தவறான ஒ+ ெசயC, ஆனாC ெகாாிB<விC 
உNள சில$ தWகN விMவாச?ைத பகி$B< ெகாEடவ$கைள 
பாதி4பி23NளாIகிI ெகாE[+Bதன$. 

32றவாளிகளி& கEகைள4பா$?<4 பdC ெசா&ன 
அவ+ைடய 3ரைல ேக]ப< ஆ$வமாக இ+I3/, சேகாதர+I3/ 
அ4ப[L ெசcகிறீ$கேள. விMவாசிகளிைடேய ஒ2Sைம ம2S/ 
சேகாதர?<வ?தி& தனி?<வமான உறd இ+Iகிற< (கலா. 6:10). 
கிறி;தவ$ ஒ+வ$ க$?தராகிய இேயMைவ விMவாசிIகிற 
ம2ெறா+வ+I3 எதிராக ஒ+ அநியாய?ைதL ெசcதாC, அ< 
சைபயாகிய %A சாீர?ைதl/ பாதி4பதினாC அ< வ&ைமயாகI 
கE[Iக?தIக<. பாவ?ைதl/ அநீதிையl/ எதி$ ெகாNOதC சில 
சமயWகளிC அைமதியான மன நிைலையI கா][7/, க]F4பாடான 
jழ7I3 அைழ4_ விFகிற< எ&பைத பdC நி�பி?தா$. 
ெகாாிBதியாி& இBதவிதமான நட?ைத விஷய?திC 
அ4ேபா;தல+I3 எBத4 பW3/ இCைல. இBத பதிைல 
கிறி;<வி& சாீர?தி23 %ரணாகI கEடா$. 

ராsய/ நீதிமா&கOI3 உாிய< (6:9-11) 
9அநியாயIகார$ ேதவ'ைடய ராsஜிய?ைதL MதBதாி4 
பதிCைலெய&S அறி®$களா? வ�சிIக4படாதி+WகN; ேவசி 
மா$Iக?தா+/, விIகிரகாராதைனIகார+/, விபசாரIகார+/, 
Mய_ண$LசிIகார+/, ஆE_ண$LசிIகார+/, 10தி+ட+/, ெபா+ 
ளாைசIகார+/, ெவறிய+/, உதாசின+/, ெகாNைளIகார+/ 
ேதவ'ைடய ராsஜிய?ைதL MதBதாி4பதிCைல. 11உWகளிC சில$ 
இ4ப[4ப]டவ$களாயி+Bதீ$கN; ஆயி'/ க$?தராகிய இேயM வி& 
நாம?தினா7/, நம< ேதவ'ைடய ஆவியினா7/ கAவ4 ப]�$கN, 
பாிM?தமாIக4ப]�$கN, நீதிமா&களாIக4ப]�$கN. 

வசன/ 9. சேகாதர அ&ைபl/ ஒ2Sைமையl/ இழB<, 
சேகாதர$கN ஒ+வைரெயா+வ$ எதி$?<4 ேபாாி]டத2காகd/, 
தனி4ப]ட ஆதாய?தி2காக ஒ+வைரெயா+வ$ ஏமா2றியத2 காகd/ 
கE[Iக4ப]டா$கN. அவ+ைடய காிசைனைய சிறிய விஷயெம&S 
ஒ+வ+/ எEணி விடIZடாெத&S, இxவைக யான ெசயCகைள 
சBேதக?தி23 இடமி&றி பாவெம&S க+த4ப]ட ெசயCகேளாF 
ஒ&றாக இைணIகிறா$. ேவசி மா$Iக?தா+/, 
விIகிரகாராதைனIகார+/, விபசாரIகார+/, Mய_ண$LசிIகார+/, 
ஆE_ண$LசிIகார+/ “ேதவ'ைடய ராsஜிய?ைதL 
MதBதாி4பதிCைலெய&S” அவ$ உSதியாகI Zறினா$ (6:10). 
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ம2றவ$கைள வ�சிIக எE�கிறவ$கைளl/ சமாதான?தி& 
நிமி?த/ வ�சிIக4பட வி+4பமிCலாதவ$ கைளl/ 
அநீதியானவ$கN எ&S அவ$கேளாF ேச$?தா$. 

பdC ஒ+ ெசா2திற& பைட?த ேகNவிைய ேக]கிறா$. அவ$ 
அ$?த/ ெகாEடதாவ<, “நிLசயமாக, <&மா$Iக$கN, %Aைமயான 
வா[Iைகயான ஒAIகIேகடானவ$கN எ&S 
32ற�சா]ட4ப]டவ$கO/, ேதவ'ைடய ராsய?ைதL 
MதBதாி4பதிCைல. _றஜாதி நீதிம&றWகளிC அநியாய?ைதL 
ெசcபவ$கO/ எBத வைகயி7/ ேவSப]டவ$கN அCல.” 

ேதவ'ைடய ராsய/ எ&றாC எ&ன? இேயMவி& 
ேபாதைனயிC இLெசா2ெறாட$ kைலIகCலாக இ+Bத< ம2S/ 
ந2ெசcதி bCகளிC மீEF/ மீEF/ வ^lS?த4பFகிற<, 
ேயாவானிC அாிதாக ெசாCல4ப]FNள< (காEக ேயாவா& 3:3, 5). 
“ேதவ'ைடய ராsஜிய/” எ&ற ெசா2ெறாட$ அ4ேபா;தல+ைடய 
நடப[கN _;தக?திC ஆS %ைறகN ெசாCல4ப]FNள<. பdC 
எ4ேபாதாவ< இLெசா2ெறாடைர4 பய&பF?தினா$, ம2ற 
bCகைளவிட 1 ெகாாிBதியாிC அதிகமாக ெசாCல4ப]FNள< (4:20; 
6:9, 10; 15:50). 

ஒ+ வைகயிC, ேதவ'ைடய ராsய/ இனிேமC தா& 
வர4ேபாகிற<. விMவாசிகளாC இனிேமCதா& MதBதாி?<I 
ெகாNள4பட ேவEF/. ேதவ'ைடய ராsஜிய/ கைடசிI கால?திC 
%Aைமயாக நிைற ேவ2ற4பF/. ம2ெறா+ வைகயிC, ேதவ'ைடய 
ராsஜிய/ ஏ2கனேவ நிSவ4ப]ட<. ேதவமIகN எWெகCலா/ 
இ+Iகிறா$கேளா அWெகCலா/ ேதவ'ைடய ராsஜிய/ இ+Iகிற< 
(காEக 4:20; ெகாேலா. 1:13). இராsஜிய?தி& பW3Nளவ$களாக 
இ+4பவ$கN eWகIZடா< எ&S பdC எLசாிIகிறா$. 
கிறி;தவ$கN எ4ேபா</ விழி?தி+Iக ேவEF/; பாவ?தி23/ 
நி?திய ஜீவ'I3/ இணIக?த&ைம இCைல, இIகால?திேலா 
அCல< வ+W கால?திேலா. சில$ பாவ?ைத ேலசானதாக ைகயாள 
_?தி சா^?தனமான வாதWகN அவ$கைள வ�சிI3/, ஆனாC 
நி?திய இர]சி4_ ஆப?தான க]ட?திC உNள< எ&S பdC 
த&'ைடய வாசக$கOI3 உSதியளி?தா$. அவ$ ப][ய^]ட 
நட?ைதகN அைவகைள4 பி&ப2Sேவா$ அைனவைரl/ 
ேதவ'ைடய ராsஜிய?தி̂ +B< விலIகி விFகிற<. 

9 வ< வசன?திC ெசாCல4ப]ட ஐB< பாவWகளிC நா&3 
பா^யC த&ைமைய உைடய<. ேவசி?தன%/ விபLசார%/ பா7றd 
பாவWகN; கைடசி இரEF/ ஓாினLேச$Iைக பாவWகN. 
_தியஏ2பா][C, “ேவசி?தன/” எ&ப< தி+மண? தி23 ெவளிேய 
உNள பா7றd? ெதாட$ைப 3றிI3/ ஒ+ ெபா<வான வா$?ைத. 
தி+மண/ ஆன ஒ+ ஆ�I3/ தி+மண/ ஆன ஒ+ ெபE�I3/ 
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இைடயிலான பா7Sd? ெதாட$ைப 3றி4ப< விபLசார/, ஆனாC 
இவ$கN கணவ'/ மைனவிl/ அCல. இ?தைகய பாவWகளிC பல 
ெகாாிB<விC நைட%ைறயிC காண4ப]ட<, மத?தி& ெபயாி7/. 
fத$கN _றமத மIகளி& ஒAIகIேக]ைட அ4ப[ேய 
ெவS?தா$கN. 

µαλακός (malakos, “ஆEைம அ2ற”) எ&ற வா$?ைத, ஒ+ 
ெபா<வான அ$?த?திC, ெம&ைமயான உைடகைள அCல< 
ெதாFவத23 வழி வ3I3/ ம2ற ெபா+]கைள 3றிIகிற<. Z] 
டாளிகளாக இ+I3/ இைளஞ$கைளl/ சிSவ$கைளl/ 3றி4பிட 
இBத வா$?ைத பய& பF?த4ப]ட< - வி+4ப?<ட& அCல< 
வி+4பமிCலாமC, ச/பள?தி2காக அCல< உட& பா][னாC - 
ஓாினL ேச$Iைக உறவிC.8 NIV ெமாழி ெபய$4_, “ஆEகOட& 
உட7றd ைவ?<I ெகாNO/ ஆEகைள,” எ&ப< அBத 
வா$?ைதைய 3Sகிய ேகாண?திC க]F4 பF?<கிற<. ேம7/ 
ஓாினLேச$Iைக பழIக/ உைடய ஆE ஒ+வ$ பி&ப2S/ 
ெவxேவS உறd வழிகைள 3றிIக இxவா$?ைத 
பய&பF?த4பFகிற<. 

பdC பய&பF?திய இரEடாவ< வா$?ைத, “ஆE 
_ண$LசிIகார$” எ&S ெமாழிெபய$Iக4ப]FNள< (ἀρσενοκοίτης,  
arsenokoitēs kல வா$?ைத ἄρσην, arsēn, “ஆEகN” ம2S/ κοίτη, 
koitē, “பா^யC ஒAIகமி&ைம”). அேநகமாக LXX ேவதாகம?தி& 
ேலவியராகம/ 18:23; 20:13யி^+I3/ ெசா2 பிரேயாக?ைத பdC 
பி&ப2றியி+Iகலா/. இரEF வா$?ைத கைளI 3றி?த %ைறயான 
ேவத ஆராcLசிI34 பிற3 பி&வ+/ %[ைவ எ][னா$ David E. 
Malick எ&பவ$: 

அBத வா$?ைதகN ஓாினLேச$Iைக உறவிC ஈFபFகிற ெசcகிற 
ம2S/ ெசcய4பFகிற இ+ தர4பினைரl/ சி?தாிIகி&றன. 
இய2ைகI3 மாறான உட7றைவl/ 3றி4பிFகிற< (ஒ+ 
ஆ�I3/ ஒ+ சிSவ'I3/ இைடயிலான உறd) ஆனாC பர;பர 
பரBத நடவ[Iைககைளl/ 3றிIகI ZF/, எபிெரய ேவதாகம?தி& 
கலாLசார கEேணா]ட?திC உNள ஒேர பா^ன உறd, 3றி4பாக 
ேலவியராகம/ 18:22 ம2S/ 20:13.9 

ஓாினLேச$IைகIகான த2கால வIகால?<வாதிகN பd^& 
வா$?ைதகைள மSIகேவா அCல< மSபாிசீலைன ெசcயேவா 
%ய2சி ெசcயலா/, ஓாினLேச$Iைகைய கைட4பி[?தC 
கிறி;தவ$கN ஏ2SIெகாNளI Zடாத பழIக/ எ&S 
அ4ேபா;தல$ ந/பினா$. 

ஒ+ேவைள சில$ ஓாினLேச$IைகையL சா$B< பிறBதி+Bதா7/, 
ஓாினLேச$Iைகைய நைட %ைற4பF?<வைத கிறி;தவ 
கEேணா]ட?திC ஏ2SI ெகாNள %[யா<. Mயநல/, தி+FதC, 
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தீைமயான பழIகWகOI3 அ[ைமயா3தC, பிற+I3 தீW3 
விைளவி?தC ேபா&ற மன4பாWேகாF பிறI3/ மIகO/ உEF. 
“இய2ைகயான” மனித மேனாபாவWகைளI க]F4 பF?<வ< ப2றி 
கிறி;தவ ெநறி %ைறகளிC ெப+/பாலானைவ உNளன. Stanley J. 
Grenz ந&றாக ெசா&னா$: 

[ெநறி%ைறகN] எ&ப< இயCபானைவகைள ெவSமேன 
கEFெகாNளாமC வி]FவிFதC அCல ... ஆEகைள 
இயCபிேலேய ஒAWக2றவ$கN எ&S சில ஆcவாள$கN 
%[ெவF?தா7/, இ< இய2ைகயான 3ண/ எ&S ேவதாகம/ 
த+/ க2ைபI3றி?த ெநறிைய ஒ<Iகி ைவIக %[யா<.10 

இ<ேபாலேவ, ஒ+வ$ ஓாினLேச$Iைக Mபாவ?ேதாF 
பிறBதி+Bதா7/ அBத பழIக?ைத நியாய4பF?த %[யா<. 

நா&3 பா^^யC பாவWகேளாF விIகிரகாராதைன பாவ?ைத 
பdC ெகாEFவBத< எதி$பாராத<. ெப+/பா7/ ஒAIகIேகடான 
சடW3கN _றமத மத விழாIகOட& ெதாட$_ைடயதாC அவ$ 
அxவாS ெசcதி+Iகலா/. பைழய ஏ2பா][C, பாிM?த விபLசார/ 
எ&ப< பாகாC ம2S/ அவர< மைனவிlட& ெதாட$_ைடய 
வழிபா]F %ைறயி& ஆUBத அ/சமா3/. இBத நைட%ைற 
3றி4பாக அ+வ+4_ அ2ற< எனிC மாியாைதI3ாிய fத ஆEகN 
ம2S/ ெபEகN அத23N இAIக4ப][+4பா$கN. “சீ$ெக]ட 
இ;ரேவC எ&பவN ெசcதைதI கEடாயா?” எ&S எேரமியா 
ேக]டா$. “அவN உயரமான சகல மைலயி&ேம7/, பLைசயான சகல 
மர?தி& கீA/ ேபாc, அWேக ேவசி?தன/ பEணினாN” (எேர. 3:6). 
தீ$Iகதாிசி அைடயாள4�$வமாக ேபசவிCைல. கிேரIக$கN இேத 
ேபாC திேயானிஸ; ம2S/ பிற ெதcவWகOI3/ சி2றி&ப ஆடC 
பாட2 களியா]ட� சா$Bத சடW3கைள அ$4பணி?தன$. 

வசன/ 10. அxவ4ேபா< நCெலாAIகWகைள ப][ய 
^][+Bதா7/, அ4ேபா;தல$ ெபா<வாக பாவWகைள4 
ப][ய^Fவைத ைகயிெலF?தா$ (காEக கலா. 5:19-23). பா^யC 
பாவWகளி̂ +B< தWகைளl/ பிறைரl/ ெகFI3/ பிற 
பாவWகைள M][Iகா]F/ப[ அவ$ ெசCகிறா$. ெபா+ 
ளாைசIகார+/, ெவறிய+/, உதாசின+/, ெகாNைளIகார+/ 
ஏ2கனேவ ஒ+ ப][ய^C இட/ ெப2SNளா$கN (1 ெகாாி. 5:11). 
ெபா+ளாைசயி& விைளவினாC தி+]FI3ண/ ஏ2 பFவ< ேபால, 
ேதவ'ைடய மIகளாC ஏ2SI ெகாNள4ப]ட 
விMவாச?தி^+B<தா& கிறி;தவ வாUIைக %ைறகN வள$கிற<. 
பd^& பா$ைவயிC, விMவாச அறிIைகைய வாUIைக 
%ைறயி^+B< பிாிIக %[யா<. கிறி;தவ விM வாச?ைத நைட 
%ைற4பF?த தவறினாC ேதவ'ைடய ராsஜிய?ைத இழB< 
விFேவா/. 
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வசன/ 11. பdC, இேயMகிறி;<வி& அ4ேபா;தலனாக, 
மீ]பி& க+4ெபா+ைள ெகாEFவராமC பாவ?தி& ெகா�ர?ைத 
த&'ைடய வாசக$கOI3 %& ைவIகமா]டா$. இேயMவி& 
நாம?தினாேல M?திகாிIக4ப]F அவ$கN இர]சி4ைப4 
ெப2றி+Iகிறா$கN எ&S அவ$ த&'ைடய வாசக$கைள 
நிைன4�][னா$. சேகாதர+I3 விேராதமாக சேகாதர$ நீதிம&ற 
வழI3கOI3 ெச&றதினாC பdC ெவS4பைடBதி+Bத ேபாதி7/, 
கிறி;<dI3Nேள இ+4ப< அவ$கOI3 ஏதாவ< ஒ+ நCல 
வழிைய? திறI3/ எ&S த&'ைடய வாசக$கOI3 
நிைன4�][னா$. ெகாாிB<வி^+Bத கிறி;தவ$களி& நட?ைத 
ேபராைசயி& ஒ+ ெசயC தி]ட?ைத பிரதிப^?த<, ஆனாC 
அ4ேபா;தல& அவ$கOைடய நCல உNOண$dகOI3 தி+/_/ 
ப[ %ைறயி]டா$. நி?திய ஜீவ'I3 ேபா3/ வழியிC இ+4பத23I 
Zடேவ, இxdலக வாUவிC MயமாியாைதயிC தி+4தியளிIகிற ஒ+ 
வாUIைகI3 ேதவ& அவ$கைள அைழ?தி+Iகிறா$. பdC 
உண$Bத< எ&னெவனிC “அவ$கN பாவ?திC ெதாட$B< 
நீ[?தி+Bதா7/, பாவ இLைசகைள எதி$?< நி2க ேபா<மான 
வCலைமைய கிறி;தவ$கOI3? ேதவ& ெகாFIக %[l/ ... 
பாவ?தி& அ[ைம?தன?திC இ+B< விMவாசிகைள கிறி;< 
விFவி4பதினாC அவ$கN தWகN நட வ[Iைககைள 
ெதாிdெசcவத& அவசிய?ைத4 ப2றி ெதாிB< ெகாNகிறா$கN.”11 

மிகd/ ேமாசமான பாவிகளான ஆEகைளl/ ெபEகைளl/ 
Mவிேசஷ?தி& மா2S/ வCலைமயினாC பாிM?த$களாகd/ 
ேதவபிNைளகளாகd/ மா2ற %[l/. ம'I3ல?தி23 இர]சி4ைபI 
ெகாEFவ+வத23 ேதவ& எF?த %& %ய2சிI3/, 
இர]சிIக4ப]டவ$கN மகிைம4பF/ப[ தAவிI ெகாNள ேவE[ய 
ெபாS4_I3/ இைடேய ஒ+ சமநிைலைய பராமாி?தா$ 
அ4ேபா;தல$. ஒxெவா+ விMவாசியி& எளிய பIதியி7/ ேதவ 
ந/பிIைகயி7/ சைபயி& வ^ைம அடWகி இ+Iகிற<. 

பdC ேதவனிட/ ெகாEட இBத ந/பிIைகைய ெவளி4பF?திய 
சில வ+டWகOI34 பிற3, ேராம சைபயி7Nள ஒ+ k4ப$ 
ேதவ'ைடய இரIக%Nள காிசைனயி& ேமC அவ$ ைவ?தி+Bத 
ந/பிIைகைய 3றி?< எAதினா$. %தC b2 றாE[& கைடசி 
தசா4த?திC, அவ$ ெகாாிB< சைபI3 எAதிய க[த?திC பி&வ+/ 
ெஜப?ைத அவ$ நிைனdZ$Bதா$: 

எWகOI3? தா+/, க$?தாேவ, அைன?< பைட4_களி& kல 
ஆதாரமான உம< நாம?தி& ேமC எWகN ந/பிIைகைய 
ைவI3/ப[, எWகN இ+தய?தி& கEகைள திறBத+O/, நாWகN 
உ/ைம அறிB<ெகாNள, உ&னதWகOI3 ேமலாக உய$Bதவ$, 
பாிM?த?திC பாிM?தமானவ$; ெப+ைமIகாராி& ேம][ைமயான 
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எEணWகைள தாU?<கிறவ$: ஜாதிகளி& க2பைனகைள 
சிதற[Iகிறவேர; எளியவைன உ&னத?திC உ]காரL ெசcகிறவேர, 
பலவா&கைள தாU?<கிறவேர; ஐMவாியவா&கைள தாி?திரராIகி 
தாி?திர$கைள ஐMவாியவா& களாI3கிறவேர; ெகாC7கிறவ+/ 
வாUவளி4பவ+மாகியவேர; ஆவிகளி& அ+] ெகாைடயாளரா/ 
ஒ+வேர ம2S/ மா/சமான யாவ+ைடய ேதவேன; பாதாள?திC 
இ+4பவ$கைள ேநாIகி4 பா$Iகிறவேர, ம'ஷ'ைடய 
ெசcைககைள பாிேசாதி?<4 பா$Iகிறவேர; ஆப?திC 
இ+4பவ$கOI3 உதவி ெசcகிறவேர, ந/பிIைகயிழB< 
நி2பவ$கOI3 இர]சகரானவேர; ஒxெவா+ ஆவிையl/ பைட?< 
ேம2பா$ைவயிFகிறவேர; �மியி& ேம7Nள ஜாதிகைள 
ெப+கLெசcகிறவேர, உம< ேநச 3மாரனாகிய, இேயMகிறி;< 
kலமாக உ/மிட?திC அ&_ Z+கிறவ$கைள ெதாிBெதF?தவேர, 
உம< 3மார& kலமாக எWகைள ேபாதிIகிறவேர, எWகைள 
பாிM?த4பF?<கிறவேர, எWகைள ேம&ைம4பF?<கிறவேர.12 

ஞான;நான?தி& jழ^C கAdதC ம2S/ தEணீைர4 ப2றி 
ேவதாகம?திC உNள அேநக 3றி4_கN பd7/ அவ+ைடய 
வாசக$கO/ ஞான;நான/ kல/ கAவ4ப][+Iகிறா$கN 
எ&பைத ெவளி4பைடயாக ெதளிவாI3கிற<. பdC ெதாட$B< 
Zறியதாவ<, நீWகN பாிM?தமாIக4ப]�$கN, நீWகN 
நீதிமா&களாIக4ப]�$கN (காEக அ4. 22:16; தீ?< 3:5). ெவc& 
ஏ. மீI; (Wayne A. Meeks) இWஙன/ வா$?ைத அைம?< Zறினா$: 

ecைமயான ச%தாய?தி23N �ைழகிற அைனவ+/ அ4ப[ேய 
ெசcயேவEF/ அதாவ<, “கAவ4படேவEF/”  ம2S/ 
“பாிM?தமாIக4பட ேவEF/”  ம2S/ “நீதிமானாIக4பட 
ேவEF/” (1 ெகாாி. 6:11). ேம7/, %A சடWகாLசார%/ 
கிறி;<ேவாF மாி?< எABதி+4பைத அைடயாள4பF?<கிற< ... 
ெதளிவாக, அ4ெபாA<, ஞான;நான/ எ&ப< ஒ+ எCைலைய 
நிSd/ சடW3.13 

ஞான;நான?ைத உSதி4பF?<கிற விMவாச/, அ&_, ம2S/ 
கீU4ப[தC ேபா&ற உNளா$Bத மன4பா&ைமகளி^+B< 
ஞான;நான?தி& ெவளி4பைடயான சடW3கN பிாிIக4பட 
%[யா<. தEணீாிC அடIக/ பEண4பFதC எ&ப< 
மனBதி+/_த^& ஆவிI3ாிய மன4பா&ைமlட& இைணIக4 
ப]FNள<. 

க$?தராகிய இேயM கிறி;<வி& நாம?ைத அவ$ 
M][Iகா]Fவ< பைழய ஏ2பா][C பd7I3 இ+Bத ஆUBத 
அறிைவ ெவளி4பF?<கிற<. “நாம/” எ&ப< க$?த+I34 பதிலாக 
பய&பF?த4பFகிற<. இர]சக+ைடய நாம?ைத அைழ4பதினாC, 
கAவ4பFதC, பாிM?தமா3தC, நீதிமானா3தC ேபா&றைவகOI3 
இேயM பிரதிநிதி எ&S பdC உSதி4 பF?தினா$.14 ஆவியி& 
ம?திய;த4பணி ேதவைனl/ அவர< மIகைளl/ இைண?< ஒ+ 
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உறைவ உ+வாI3கிற<. கிறி;<விC இBத மIகN எ&னவாக 
இ+Iகிறா$கெள&ப< இxdலக மIகளாக இ+4பதி̂ +B< 
%2றி7/ மாSப]ட<. ஃ� (Fee) Zறியதாவ<, “கி+ைபயி& 
அ'பவ?தி23/ கி+ைபயி& அ'பவ?ைத ெவளிIகா]F/ ந& 
நட?ைதகOI3/ இைடேய மிக ெந+Wகிய ெதாட$_ இ+Iக 
ேவEF/ எ&ப< பd^& க+?<.”15 

பா7றd பாவ?ைத தவி$?தC (6:12-20)16 
ஒ+ க[த?திC வழIகமான ஒ+ ஆcd %ைறயி& %ைறயான 

க]டைம4_ இ+Iகா<. ஒ+ க[த?திC எA?தாள$ %Bைதய ம2S/ 
பி& வ+கிற க+4ெபா+NகளிC ெதளிவ2ற வைகயிC ஒ+ 
சிBதைனைய %&ைவIகலா/. இ4ப[ 1 ெகாாிBதிய$ 6/ 
அதிகார?தி& கைடசி4 ப3தியிC பdC ெசc<Nளா$ ேபால 
ெதாிகிற<. ெகாாிB<விC காண4ப]ட பா^யC <�பிரேயாகW 
கOI3/ அைதI3றி?< கிறி;தவ$களி& எதி$Lெசய7I3/ பdC 
த&'ைடய கவன?ைத? தி+4பிய< ஏ&? த& தக4ப'ைடய 
மைனவிlட& வாUB< ெகாE[+Bத மனித'டனான மIகளி& 
ஐIகிய/ ப2றிய பிரLசைன இ&'/ பd^& நிைனவிC _தியதாக 
இ+Bத< (5:1), சேகாதர'I3 விேராதமாக நீதிம&ற?தி23L 
ெசCவைத ேவசி?தன?தி23/ விIகிரக ஆராதைனI3/ இைணயாகL 
ெசா&னா$. சைபயிC உNள சில$ ேதவேனாFNள உறவிC இ+B< 
தWகN கிாிையகைள ெவS/ சாீர?தி& கிாிையகN எ&S 
பிாி?<4பா$?தன$. ேதவ உறைவl/ ைககளி& கிாிையl/ 
பிாி?<4பா$4பைத பdC அ'மதிIகவிCைல. பா^யC %ைறேகF, 
பdC வாதா[னா$, ஒ+ தனி?<வமான பலyனமான பாவ/; அ< 
அவ$கOைடய ஆ?<மாைவ ஆழமான ம]ட?திC பாதிIகிற<. இ< 
உடைலl/, மனைதl/, ஆ?<மாைவl/ %2றி7/ ேமாசமான 
%ைறயிC நட?<கிற< (காEக 6:18). 

கிேரIக-ேராம கலாLசார?திC, 3றி4பாக ெகாாிB<விC, 3ைறBத 
அளd ஒAIகெநறி வாUd %ைறேய பி&ப2ற4ப]டன எ&பைத 
அதிகமான ஆதாரWகN நி�பிIகி&றன. விபLசார/ பரவலாக 
நைட%ைறயிC இ+Bத<, ெபE அ[ைமகளி& சாீர/ அவ$களி& 
உாிைமயாள$கOI3 ெசாBதமானதாக க+த4ப]ட<, 
ஓாினLேச$Iைக நிBதிIக4ப]ட< ஆனாC சகி?<I ெகாNள4 
ப]ட<, விவாகர?< ஏ2SIெகாNள4ப]ட<, க+Iகைல4_ ம2S/ 
3ழBைதகைள ெவளிேய தNOதC ேபா&றைவகN ெபா<வாக 
காண4ப]ட<. சில வ7வான வா$?ைதகைள பய&பF?தd/, 
பரவலான பா^யC ஒAIகIேக][23 எதிரான கிறி;தவ 
எதி$Lெசயைல4 ப2றிய ெதளிவான நிைல4பா]ைட எFIகd/ 
அ4ேபா;தல$ க]டாய4 பF?த4ப]டா$. 
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பd^& விளIக/ (6:12-17) 
அவிMவாசிகOI3 %&பாக சேகாதர+I3 விேராதமாக சேகாதர$ 

நீதிம&ற வழI3I3 ெசC7/ பழIக?ைத 3றி?த பd^& சீ2ற/ 
ெபாCலா4ைபI 3றி?த ெபா<வான விவாத?தி23 வழிகா][ய<. 
ேவசிமா$Iக?தா$, விIகிர காராதைனIகார$, தி+ட$கN, 
விபசாரIகார$ ேபா&றவ$கைளl/ ச]ட/ சா$Bத விஷயWகளிC 
அநியாய/ ெசcதவ$கைளl/ ஒ&றாக ேச$?<I3றி4பிFகிறா$ (6:9, 
10). அ?தைகய காாியWகளிC ஈFபFகிறவ$கOI3 ேதவ'ைடய 
நியாய?தீ$4_ கா?தி+Iகிற<; ேதவ'ைடய ராsஜிய?திC 
அவ$கOI3 இடமிCைல. ெகாாிB<விC உNள சில கிறி;தவ$கN 
கடBத கால?திC சி2றி&ப?திC kUகி4ேபானா$கN; ஆனாC 
அவ$கN கAவ4ப]டா$கN, பாிM?த4பF?த4ப]டா$கN, ம2S/ 
நீதி மா&களாIக4ப]டா$கN. 

கிேரIக-ேராம உலகிC உNள கைல4பைட4_கN பா^யC 
நடவ[IைககN மீ< மIகOI3 இ+Bத ப2ைற ெவளி4பைடயாக 
எF?<Iகா]Fகிற<. ெதாC ெபா+N ஆராcLசியாள$களாC ேதாE[ 
எFIக4ப]ட, கைல4ெபா+]கN, 3வைள ஓவியWகN, ம2S/ 
இலIகியWகN அேத சா]சிய?ைத அளிIகி&றன. அ4ேபா< 
வாUBதவ$கN இBத விஷய?திC பிர?திேயக மானவ$கN அCல, 
ஆனாC அBத வரலா2SIகால/ ம2ற காாியWகOI3 ெகாF?த 
%Iகிய?<வ?ைத விட பா^யC வி+4ப?தி23 அதிக சிற4_ 
வழWக4ப]டதாக ெதாிகிற<. பEைடய கிேரIக-ேராம உலக?<ட& 
நyன ேம2க?திய உலக/ ேச$B< ெபாS4ப2ற பா^யC நைட 
%ைறகளிC பW3ெபSகிற<. பா^யC ஒAIகIேகF ம2ற 
பாவWகைள விட அதிக ெகா�ரமாக இ+Bத< எ&பதனாC பdC 
அைதI3றி?< உைரயா2றவிCைல, ஆனாC அ< கலாLசார?திC 
மிகd/ பரவலாக இ+Bத< ம2S/ ச%தாய ஒAWகி23/ ம2S/ 
மIகளி& நல'I3/ ேகF விைளவி4பதாக இ+Bதப[யாC. 

12எCலாவ2ைறl/ அ�பவிIக எனI3 அதிகார%EF, ஆகி7/ 
எCலா/ த3தியாயிரா< எCலாவ2ைறl/ அ�பவிIக எனI3 
அதிகார%EF, ஆகி7/ நா& ஒ&றி23/ அ[ைம4படமா]ேட&. 
13வயி2SI34 ேபாஜன%/ ேபாஜன?தி23 வயிS/ ஏ23/; 
ஆனா7/ ேதவ& இைதl/ அைதl/ அழிய4பE�வா$. சாீரேமா 
ேவசி?தன?தி2கCல, க$?த+Iேக உாிய<; க$?த+/ சாீர?தி23 
உாியவ$. 14ேதவ& க$?தைர எA4பினாேர, ந/ைமl/ தம< 
வCலைமயினாேல எA4_வா$. 15உWகN சாீரWகN கிறி; <வி& 
அவயவWகெள&S அறி®$களா? அ4ப[யி+Iக, நா& கிறி;<வி& 
அவயவWகைள ேவசியி& அவயவWகளாIகலாமா? அ4ப[L 
ெசcயலாகாேத. 16ேவசிேயாேட இைசBதி+Iகிறவ& அவOடேன 
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ஒேர சாீரமாயி+Iகிறாென&S அறி®$களா? இ+வ+/ ஒேர 
மா/சமாயி+4பா$கN எ&S ெசாC^யி+Iகிறேத. 17அ4ப[ேய 
க$?தேரா[ைசBதி+Iகிறவ'/, அவ+டேன ஒேர 
ஆவியாயி+Iகிறா&. 

வசனWகN 12, 13. கிறி;தவ$கN கAவி M?திகாிIக4ப]ட 
மIகN எ&ற அ4ேபா;தலாி& பா$ைவ _றஜாதி மIகளி& பரd/ 
த&ைம ெகாEட உண$Lசிகைள நியாய4பF?</ மIகைள அவ$ 
எதி$?< நி2கLெசcத<. அவ+ைடய உைரயி& ெதாடIக 
அறிIைகயிC, எCலாவ2ைறl/ அ�பவிIக எனI3 அதிகார %EF, 
எ&பைத ஒ+ த&னிLைசயான அறிIைக எ&S _ாிB< ெகாNள 
க[னமாக இ+I3/. அ?தைகய ச7ைக பd^& வாத?ைத 
ஆதாிIகா<. சில ெமாழிெபய$4_கN, NRSV ம2S/ NIV (2011) 
ேபா&றைவகN, இLெசா2ெறாடைர 12-ஆ/ வசன?திC த+கிற<, 
ேம7/ ம2ெறா+ ெசா2ெறாடைர 13-ஆ/ வசன?திC ேம2ேகாN 
3றி®][23N த+கிற<. அ4ப[L ெசcவதினாC, பா^யC 
ஒAIகமி&ைமைய நியாய4பF?</ நப$களாC பய&பF?த4பF/ 
ேகாஷWகைள அ4ேபா;தல$ ேம2ேகாளிFவதாக 
ெமாழிெபய$4பாள$கN தWகN க+?ைத ெவளி4பF?தின$. 

Mயநல%ைடயவ$களி& ேகாஷ?ைத பdC ேம2ேகாN கா][ 
பி&ன$ அத& பிைழகைள ெவளி4பF?தினா$: ஆகி7/ எCலா/ 
த3தியாயிரா<. “Mயாதீன?தி2ெக&S கிறி;< ந/ைம விFவி?தா$,” 
%&ன$ இ4ப[ எAதினா$ (கலா. 5:1). உEைமயிC, ஒ+ வித?திC, 
கிறி;தவ$ ஒ+வ+I3 “எCலாவ2ைறl/ அ�பவிIக 
அதிகார%EF”; ஆனாC கிறி;<வி& சீஷ$ ச]ட?ைத விட அதிக 
அIகைர உைடயவ$. பய'Nளைவகைள, பIதி வி+?திI3 
ஏ<வானைவகைள, வாUைவ வளமாI3கிறைவகைள ம]Fேம அவ$ 
ெசcய வி+/_கிறா$. பா^யC ஒAIகIேகF ச]ட4�$வமான< 
எ&S ஒ4_I ெகாNளாமC, பdC M][Iகா]Fகிறதாவ<, அ< 
ச]ட4�$வமானதாக இ+Bதா7/, அ< த3தியாயிரா<. கிறி;தவ 
கீU4ப[த^& த&ைமைய4 ெபாS?தவைர, ஒ+ நட?ைதயான< 
த3திIகான ேசாதைனயிC த3தி ெபறவிCைல எனிC, அ< 
ச]ட�$வமானதாகd/ இ+Iக இயலா<. க]F4பா[Cலாத பா^யC 
ஈFபாF, ம2ற பாவWகைள4 ேபால, ஒ+ நபைர ஒ+ வைகயிC 
ேம2ெகாNO/ வாc4_ உEF. “பாவ�ெசcகிறவ& எவ'/ 
பாவ?<I3 அ[ைமயாயி+Iகிறா&,” எ&S இேயM ெசா&னா$ 
(ேயாவா& 8:34). பdC அறிIைகயி]டதாவ<, நா& ஒ&றி23/ 
அ[ைம4படமா]ேட&. அ4ேபா;தல+ைடய வாUIைகயிC 
கிறி;<ேவ எஜமா& ஆவா$, ேம7/ இரEF எஜமா&கOI3 
ஊழிய�ெசcய ஒ+வனா7/ Zடா< எ&S அவ$ அறிBதி+Bதா$ 
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(ம?. 6:24). 
வயி2SI34 ேபாஜன%/ ேபாஜன?தி23 வயிS/ ஏ23/ எ&ற 

ேகாஷ/ உEைமயிC ேபாஜன?ைத4 ப2றியதCல; பசி சா4பிட 
eEFவ< ேபால பா^யC ஆைசl/ அைத ெசயC பF?த eEF/ 
எ&பேத வாத/. பா7றd ெகாNOத7/ ேபாஜன/பE�த7/ 
இய2ைகயான ஆைசகN எ&பதாC, ஒ&ைற ெசcவ< ம2ெறா&ைறL 
ெசcவைத விட பாவ/ நிைறBததாக க+த4பFகிற<. பdC ஒ+ 
ப3திைய ம]Fேம ஒ4_I ெகாEடா$: எCலாவிதமான ம]ட2ற 
சி2றி&பWகO/ ேதவ'ைடய நியாய?தீ$4பி& ெவளிLச?திC 
பா$Iக4பட ேவEF/ எ&பைதேய அBத ேகாஷ/ வ^lS?<கிற<. 
பசிI3 உணd எ&ப< ெப+BதீனிIகான உாிம/ அCல, அ<ேபால 
பா^யC ஆைச எ&ப< பா^யC %ைறேக][2கான உாிம/ அCல. 
இரEFவிதமான பசிI3/ க]F4பாFட& நிைற ேவ2ற4பட 
ேவEF/ எ&S ேதவ& க]டைள ெகாFIகிறா$. சாீர%/ 
அத'ைடய பசிl/ க$?த+ைடய<. கிறி;தவ& ஒ+வ& அவ+ைடய 
ேபாதைனகளி& அ[4பைடயிC அைவகளி&ேமC அதிகார/ 
ெச7?தேவEF/. இBத சேகாதர$கN தWகN %&னாN 
விIகிரகாராதைன வாUIைகயிC இ+B< எF?<L ெச&ற பா^யC 
நைட%ைறைய நியாய4பF?</ %ய2சியாக இ+BததாC, இBத 
ேகாஷWகN பா^யC <�பிரேயாக?தி2கான eEFதC அCல. 

வசன/ 14. _திய ஏ2பா][C உNள இSதியியC (க$?த+ைடய 
இரEடா/ வ+ைக, நியாய?தீ$4_, ம2S/ கைடசிIகால 
ேபாதைனகN) கிறி;தவ$கN ேதவபIதிlNள வாUIைக வாழ 
எLசாிIகிற<. 2 ேப<+ 3:10-12C “க$?த+ைடய நாN” ப2றிய தன< 
விளIக?ைத ேப<+ ெசாC^யதாவ<, “இ4ப[ இைவகெளCலா/ 
அழிB< ேபாகிறதாயி+Iகிறப[யாC நீWகN எ4ப[4ப]ட பாிM?த 
நடIைகையl/ ேதவபIதிl/ உNளவ$களாயி+Iக ேவEF/ ... !” 
அxவாேற, பd7/ சாீர/ க$?த+ைடய< ம2S/ க$?த$ சாீர?தி23 
உாியவ$ எ&S நிைன4�][ த&'ைடய வாசக$களி& கவன?ைத 
நியாய?தீ$4_ நாOI3 தி+4_கிறா$: ேதவ& க$?தைர 
எA4பினாேர, ந/ைமl/ தம< வCலைமயினாேல எA4_வா$. அவ$ 
மனித 3ல?ைத எA4_ைகயிC, ஒxெவா+வ+/ “கிறி;<வி& 
நியாயாசன?தி23 %&பாக நி2க ேவEF/” (2 ெகாாி. 5:10). 
அயலக?தா& ஒ+ வ'ைடய காிசைனகைள உதாசீன/ ெசc< 
க]F4பாட2ற சி2றி&ப/ அ'பவி?தC எ&ப< பசிI3 
உEபைதIகா][7/ அதிகமான<. இ< ேதவ'ைடய நி?திய 
தி]ட?தி23 எதிரான<. 

வசன/ 15. பd^& எLசாி4_கN ெகாாிBதிய 
கிறி;தவ$களிைடேய காண4ப]ட ஆ&மீக 3ைற பாFகைள 
M][Iகா]FகிறெதனிC, அவ$களிC சில$ ேவசிகைள பய&பF?தி 
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அவ$கOைடய ெசயCகைள நியாய4பF?தினா$கN எ&S ெசாCவ< 
பா<கா4பான<. ெகாாிB< ப]டண/ வியாபார?தி23/ பிரபல 
த?<வWகOI3/ ைமயமான இடமாக காண4ப]ட<. ேவெறBத 
நகரWகளி7/ ஒ4பிட %[யாத அளdI3 விபLசார/ ெகாாிB< 
ேபா&ற வியாபார ைமய?திC ெபா<வானதாக இ+Iகலா/, ஆனாC 
ஒxெவா+ கிேரIக ப]டண?தி7/ மனித மா/ச?தி2கான ஒ+ சBைத 
இ+Bத<. இ&ைறய உலகிC அ<ேபா&ற ெசயCகN நைட%ைறயிC 
இCைல எ&S ஒ+ அ4பாவி ம]Fேம சிBதிIகலா/. 

பா7றd ெதாழிைல நியாய4பF?த %ய&றவ$களி& 
ேகாஷWகைள அ4ேபா;தல& தNOப[ ெசcதி+Bதா7/, அ< 
க$?த+ைடய மIகOI3 ம&னிIக %[யாத ஒ&S எ&S வாதி]டா$. 
கிறி;தவ$கN த& மIகைள பாவ?தி^+B< மீ]ட இர]சகேராF ஒ+ 
ஒ2Sைமைய பகி$B< ெகாNகிறா$கN. சாீர?ைதl/ ஆவிையl/ 
ஒேர ெதா3தியாக பா$Iகிறா$ அ4ேபா;தல$. உWகN சாீரWகN, 
அ4ேபா;தல$ பிரகடன/ ெசcதா$ - “உWகN ஆவிகN” அCல, 
ஒ+வ'ைடய ஆவி ஒ+ தனியான உ]ெபா+N ேபால - கிறி;<வி& 
அவயவW களாயி+Iகிற<. தனிெயா+வ$ ெசcகிற< எ&ன, ந&ைம 
யானேதா அCல< தீைமயானேதா, கிறி;<வி& சாீர/ ெசcகிற<. 
இIக[த?தி& பி2ப3தியிC, பdC எAதினா$, “நீWகN கிறி;<வி& 
சாீரமாl/, தனி?தனிேய அவயவW களாlமி+Iகிறீ$கN” (12:27). 
சேகாதர$கN ம2S/ சேகாதாிகN ெவxேவS தனி4ப]ட 
நட?ைதயிC பWெகFIகிறா$கN; இ<தா& ேதவ& சைபைய 
வ[வைம?த வித/. 6:15C ெசா2திற& பைட?த ேகNவியிC, பா7றd 
ெதாழி^& மக?தான தாIக?ைத பdC கவன?திC எF?<I 
ெகாEடா$: நா& கிறி;<வி& அவயவWகைள ேவசியி& 
அவயவWகளாIகலாமா? அBத ேகNவியிC தாேன ஒ+ சீ2ற/ 
இ+Bத<. அ4ப[L ெசcயலாகாேத [µὴ γένοιτο, mē genoito]! எ&S 
அ4ேபா;தல$ பதிலளி?தா$. கிறி;தவ+I3, ஒAIக%ைறகைள 
ெதாிB<ெகாNவ< த&ைனL சா$Bத< ம]FமCல. ஒxெவா+வாி& 
நட?ைத அைனவ+I3/ நீ][Iக4பFகிற<. 

வசன/ 16. ஒ+வ$ ெசcகிற காாிய/ %A மனிதைனl/ 
உடCாீதியாக பாதிIகிற<. ஆவிI3ாிய விMவாச/ ம2S/ 
கிறி;<dI3 கீU4ப[தC ேபா&றைவகளி̂ +B< ஞான; 
நான?தி& இயCபான ெசயைல பிாிIக %[யாத< ேபாலேவ, 
சாீர?திC ெசcய4ப]ட ெசயCகைளl/ கிறி;<விட/ உNள 
ஆ&மீக %[யா<. ேவசிேயாேட இைசBதி+Iகிறவ& அவOடேன 
ஒேர சாீரமாயி+Iகிறாென&S அறி®$களா? எ&S பdC ேக]டா$. 
கிறி;தவ+ைடய சாீர/ விMவாசிகளி& ச%தாய?திC 
பிைணIக4ப]FNள<, ம2S/ கிறி;தவ$கN ஒ+மி?< கிறி;<வி& 
சாீரமாயி+Iகிறா$கN. 
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அவ$ ெகாாிBதிய$கOI3 நிைன4�][ய< எ&ன ெவனிC, 
அவ$கேள (“எWகOI3” - 6:14) கிறி;<வி& அவயவW 
களாயி+Iகிறா$கN - ஆனாC அவ$கN உ+4ெப2ற மனித$ 
களாகேவ தWகைள க+<கி&றன$, அவ$கOைடய சாீர ஈFபாFகN 
அ$4பணி4_ ம2S/ சீஷ?<வ?தி& த&ைமையl/ தர?ைதl/ 
M][Iகா]Fகி&றன.17 

ேவசி?தன/, 6:16C, பd^& வாத?தி&ப[, எ&ப< ெவS/ 
சாீர/ சா$Bத ஒ+ ெசயC அCல. அவ$ ஆதியாகம/ 2:24 ஆ/ 
வசன?ைத ேம2ேகாN கா]Fகிறா$: இ+வ+/ ஒேர மா/சமாயி+4 
பா$கN. எ&S ெசாC^யி+Iகிறேத. ேவசிேயாF இைசதC 
அ4பாவ?ைத ெசcகிற ஒ+வாி& %Aைமைய கைற4பF?<கிற<. 
ேவசிlட& பா7றd ெகாNOவ< எ&ப< கிறி;<வி& சாீர?ைத 
%ைற ேகFகேளாF இைண4ப< ஆ3/. பdC ேகா]பா]டளவிC 
ேபசவிCைல; விபLசார/ கிேரIக ப]டணWகளி& 3[ைம ம2S/ 
சமய வாUவிC ஆழமாக kUகியி+Bத<. மIகைள அவமதி?< 
ஒ+வைர ம2ெறா+வாி& உடC தி+4திIகாக பய&பF?<வ< 
ேபா&ற நைட%ைறகைள சில$ இ&S நியாய4பF?<கிறா$கN, 
ஆனாC அ?தைகய %ய2சிகN ேவதாகம ெநறிகைள 3ைறவாக 
மதி4பிFகிற<. “எBதவிதமான நீ[?த விைளdகO/ இCலாத 
சாதாரண பா7றd என ஒ&S இCைல, ஒ+ பர;பர ெதாட$ைப 
உ+வாI3வத2கான எEண/ Z]டாளியிட/ இCலாதேபா</ 
Zட.”18 இBத சேகாதர$கN அவ$கN கிறி;<வி& சாீர/ எ&S/ 
தWகைள பாிM?தமாக கா?<I ெகாNள ேவEF/ எ&S/ 
“அறியாதி+Bதா$களா?” அவ$கN நிLசயமாக அறிBதி+Bதன$! 

வசன/ 17. ஒ+ மனித& ேவசிேயாF இைசவைதl/ ஒ+ 
கிறி;தவ& கிறி;<ேவாF இைசவைதl/ 3றி4பிட பdC ஒேர 
வா$?ைதைய (κολλάοµαι, kollaomai) பய&பF?<கிறா$. %&ன$ 
க$?தேராF இைசBதி+Bதவ& ேவசிேயாF இைசBதி+4ப ெத&ப< 
கிறி;<ைவl/ அவ+ைடய மIகைளl/ %2றி7/ 
ேக^I3ாியதாI3தC ஆ3/. க$?த+I3 ெசாBதமா3தC எ&ப< 
அவ+டேன ஒேர ஆவியாயி+4ப< ஆ3/. பி&ன$ ேவசிேயாF 
இைசவ< எ&ப< கிறி;<dடனான ஐIகிய?தி& ஒ+ைம4 பா]ைட 
ெபாcயாI3தC ஆ3/. 

பd^& அறிdைரகN (6:18-20) 
18ேவசி?தன?தி23 விலகிேயாFWகN. ம'ஷ& ெசcகிற எBத4 
பாவ%/ சாீர?தி234 _ற/பாயி+I3/; ேவசி?தன� ெசcகிறவேனா 
த& Mய சாீர?தி23 விேராதமாc4 பாவ�ெசcகிறா&. 19உWகN 
சாீரமான< நீWகN ேதவனாேல ெப2S/ உWகளிC தWகிl/ 
இ+Iகிற பாிM?த ஆவியி' ைடய ஆலயமாயி+Iகிறெத&S/, 
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நீWகN உWகOைடயவ$ களCலெவ&S/, அறி®$களா? 
20கிரய?<I3I ெகாNள4 ப]�$கேள; ஆைகயாC ேதவ'I3 
உைடயைவகளாகிய உWகN சாீர?தினா7/ உWகN ஆவியினா7/ 
ேதவைன மகிைம4 பF?<WகN. 

வசன/ 18. சாீர?திC ெசcய4பFகிற பா^யC ஐIகிய/ ஒ+ 
தனி?<வ/ வாcBத பாவ/. ெந+WகிI ெகாE[+Bத விரIதிைய 
க]டாய4பF?தி, அ4ேபா;தல$ வ^lS?தினா$, ேவசி?தன?தி23 
விலகிேயாFWகN. பா^யC ஒAIகIேகF ம]Fேம ஒ+ மனிதைன 
%ைறேகடான மனிதனாI3வதிCைல; பdC அைத ஒ+ தனி?<வ/ 
நிைறBத அழிdகரமானதாகேவ கEடா$. பா^யC பாவ/ 
ஒ+வ+ைடய சாீர?ைத ைக4 ப2SவதினாC அ< தனி?<வ/ வாcBத 
பாவ/ ஆ3/. ம'ஷ& ெசcகிற எBத4 பாவ%/, பd^& 
Z2S4ப[, சாீர?தி234 _ற/பாயி+I3/, ஆனாC ேவசி?தன/ 
ெசcகிறவேனா த& Mயசாீர?தி23 விேராதமாc4 பாவ�ெசcகிறா&. 
ெவSமேன ெசcl/ ஒ+ ெசயைல விட, பா^யC ஒAIகIேகF ஒ+ 
நபாி& %Aைமையl/ ஈFபF?<கிற<. கி.%. k&றா/ 
b2றாEைடLசா$Bத ஒ+ fத ஆவண?தி& ஒ+ ப3தி, அத& ெபய$ 
எ&னெவனிC, “சிமிேயானி& ஏ2பாF, யாIேகா_I3/ 
ேலயாOdI3/ பிறBத இரEடா/ 3மார&,” எLசாி4பதாவ<, 
“பா^யC நடவ[Iைககளி̂ +B< உWகைளI கா4பா2SWகN, 
ஏெனனிC ேவசி?தனேம எCலா <&மா$Iகமான ெசயCகOI3/ 
தாc; அ< மனிதைன ேதவனிட?திC இ+B< விலIகி ெபாcயனாகிய 
பிசாசினிட?தி23 நட?திLெசCகிற<.”19 பdC ேக][+IகI ZF/, 
“சாீர?தி23 _ற/ேப மனித& யா$?” பா^யC பசிைய பராமாி4பத& 
விைளd Mயஅழிd எ&பதிC ஐயமிCைல. உைடIக4ப]ட 
3F/பWகN ம2S/ ெநாSIக4ப]ட ஜீவ&கN பd^& பா$ைவI3 
சா&றாக விளW3கி&றன. ேவத வசனWகளிC மீEF/ மீEF/ 
வ^lS?த4ப]ட ஞான?ைத ஜி/மி ஆல& பகி$B< ெகாEடா$: 
“த2ேபா< <&மா$Iக$கN தWகN பாவ?தாC தE[Iக4பF/ 
அளவி23 ச%தாய?தினாC தE[Iக4பFவதிCைல.”20 

வசன/ 19. பdC நீWகN ... அறி®$களா? எ&S எAதின ேபா< 
அத& ெபா+N எ&னெவனிC “நீWகN நிLசயமாக அறிy$கN.” 
%&ன$, பdC ெகாாிB< கிறி;தவ$கைள நிைன4�][ சைபயி& 
ஒ+ைம4பா]ைட 3றி?< வ^lS?திL ெசா&னதாவ<, அவ$கN 
எCலா+/ ஒ+மி?<, ேதவ'ைடய ஆலயமாயி+Iகிறா$கN (3:16, 17; 
காEக 2 ெகாாி. 6:16). “ேதவ'ைடய ஆலய/”  ம2S/ பாிM?த 
ஆவியி'ைடய ஆலய/ ஆகிய இரEFI3மிைடேய ேவSபாFகைள 
பdC உEடாIகவிCைல. இரEF ெசா2ெறாட$கO/ 
ஒ&SIெகா&S மா2றி மா2றி பய&பF?த4பFகி&றன. சைப 
Z]டாக ேதவ& வாச/பE�/ இடமாக விளW3கிற< ஆனாC 
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பாிM?த ஆவியானவ$ ஒxெவா+ தனி நபாி& உNள?திC 
வாச/ெசcகிறா$. Z]டாகd/ தனி?தனியாகd/, பிதாவாகிய 
ேதவ'/, 3மாரனாகிய ேதவ'/, பாிM?த ஆவியாகிய ேதவ'/ 
விMவாசிகளிட/ வாச/ ெசcகிறா$. வாச/ ெசcl/ பிரதிநிதியி& 
பிரச&ன?தி7/ ெபல?தி7/ விMவாசிகN இரEடற 
கலBதி+Iகிறா$கN எ&பைத உSதி4பF?<கிற<. விMவாச/  
(2 தீேமா. 1:5), ேதவ& (2 ெகாாி. 6:16), ஆவியானவ$ (ேராம$ 8:11), 
வா$?ைத (ெகாேலா. 3:16), அCல< கிறி;< (ெகாேலா. 1:17) 
இைவகளிC யா$ வாசமாயி+Bதா7/, ஊF+d/ ெசCவாI3 
உEடாயி+Iகிற<. 

த2கால jUநிைலயிC, அ4ேபா;தல$ ஒ+ தனிநபாி& 
உEைமயான சாீர?ைத 3றி?< எA<கிறா$. ஒ+ நப+ைடய சாீர/ 
ஒ+ ேவசியி& சாீர?ேதாF இைசயIZடாெத&S காEபிIகிறா$. 
3:16, 17, இC உ+வக4 ேபLைச பய&பF?தி, %Aைமயான 
சைபையl/ ேதவ'ைடய ஆலயமாக பdC 3றி4பிFகிறா$. 6:19இC 
ம2ெறா+ உ+வக?ைத4 பய&பF?தி, தனிநப$களி& Z]ட?ைத 
“பாிM?த ஆவியி& ஆலய/” 21 எ&S பdC பிரகடன/ ெசcகிறா$. 
ஒxெவா+ விMவாசிI3/ ஒ+WகிைணIக4ப]ட சாீரமாகிய சைபI3/ 
பாிM?த ஆவியானவ$ ேதவ'ைடய ஒ+ வர/ ஆ3/ (காEக அ4. 
2:38; கலா. 4:6). ஆவியானவ$ வாசமாயி+4ப< ேதவ& உாிைமயாள$ 
எ&பத23 அைடயாள/ ஆ3/. சைப Z]டாகேவா அCல< 
ஒxெவா+ விMவாசிl/ “ேதவ'ைடய ஆலய/” அCல< 
“ஆவியானவாி& ஆலய/” எ&ேறா அைழIக4படலா/. 
எ4ப[யானா7/, ெதcyக?தினாC நிர4ப4ப]ட நப$ ஒ+வ$ 
ேவசிேயாF இைசBதி+4ப< நிைன?<4 பா$IகIZட 
%[யாதெத&S பdC கEடா$. 

வசன/ 20. சாீரமாகிய சைபயிC உNள கிறி;தவ$கOைடய 
ஈFபாF, ெகாாிB<வி̂ +Bத ஒxெவா+ நபாி& ஒAIகIேகF/ 
அCல< ேதவபIதிl/ %A சைபயினாி& அவமதி4பாகேவா அCல< 
மகிைமயாகேவா எ&S இ+Bத<. கிறி;தவ$களி& தனி4ப]ட 
நட?ைத அவ$கைள ஆOைக ெசcத க$?தைர பிரதி ப^?த< 
ம]FமCல, ம2ெறா+ %Iகியமான காரண/ எ&னெவனிC 
கிறி;தவ$கN “ேவசி?தன?தி23 வில3” எ&ற க]டாய?தி23 
தNள4ப]டா$கN (6:18). அவ$கN கிரய?<I3I 
ெகாNள4ப][+Iகிறா$கN. அவ$கN அவ$கOI3 ெசாBத 
மானவ$கN அCல. அவ$கN வாWக4ப]ட விைல - ந/%ைடய 
விைலைய4 ேபால - ஆ]FI3][யானவாி& விைல மதி4ப2ற 
இர?த/ (காEக ேயாவா& 1:29; 1 ேப<+ 1:18, 19). 

கிேரIக-ேராம வாUவிC அ[ைம?தன/ எ&ப< வாUவி& 
அ&றாட ப3தியாக இ+Bத<, “கிரய?<I3I ெகாNள4 
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ப][+Iகிறீ$கN” எ&பத& ெபா+ைள இ&ைறய வாசக$கைள விட 
பdC கால?< வாசக$கN எளிதாக _ாிB< ெகாNOவா$கN. 
ெகாாிB<விC உNள கிறி;தவ$களி& சில$ உEைமயிC 
ம2றவ$கOI3 ெசாBதமானவ$களாக இ+Bதன$ (காEக 7:21, 22). 
“விைலI3 வாWக4ப]�$கN” எ&ற 3றி4_, க]டாய?தி23 
அ[4பைடைய த+கிற<: ஆைகயாC ... உWகN சாீர?தினாC ... 
ேதவைன மகிைம4பF?<WகN. கிறி;<வி& கி+ைபயி&ேமC 
ந/பிIைக ைவIகிற யாவ+I3/ கிறி;<dIகான சாியான 
எதி$LெசயC எ&னெவனிC ஆ?<மாவி7/ சாீர?தி7/ 
கிறி;<dI3 கீU4ப[தC ஆ3/. 

நைட%ைற பய&பாF 

கிறி;தவ$கO/ நீதிம&றWகO/ 
பdC ம2S/ அவர< %தC வாசக$கN வாUBத கிேரIக-ேராம 

உலகிC இ+Bதைத விட ஆOைம, ச]ட/ ம2S/ ஒAW3, நீதிம&ற 
%ைறைம ம2S/ சkக நிSவனWகN இ&ைறய தினWகளிC மிகd/ 
ேவSப]டைவ. அத&ப[, சேகாதர$ சேகாத ர+I3 விேராதமாக 
நீதிம&ற?தி23L ெசCவைத 3றி?த பd^& அறிdைரகைள எCலா 
கலாLசார?தி7/ கைட4பி[4ப< க[ன/. ஆகேவ பd^& 
வா$?ைதகைள ஜாIகிரைதேயாF உபேயாகிIக ேவEF/. 

ெசா?<Iகைள அCல< ேவெறா+வாி& உாிைமையI ேகார 
ெதாழிC�]ப?ைத4 பய&பF?த ைகயிெலFI3/ தர4பின+I3 
ச]ட �$வமான சிIகCகN உEF. ச]ட�$வமான< எ&ப< ஒAIக 
ாீதியிC பா<கா4பானதாக இ+Iக ேவEF/ எ&ற அவசிய/ 
இCைல. பணபல/ ம2S/ ெசCவாI3 உைடயவ$களாC தWகN 
அயலகா?தா+ைடைவகN மீ< உாிைம ேகாரலா/. ஒ+வ+ைடய 
பயன2ற த&ைம, அறியாைம, அCல< வSைம ேபா&றைவகைள 
ம2ெறா+வ$ தனI3 சாதகமாக பய&பF?திI ெகாNவ< 
ேதவ'ைடய ேகாப?ைத வரவைழI3/. ஆகா4 ராஜா நாேபா?<I3L 
ெசாBதமான திரா]ைச? ேதா]ட?ைத இLசி?தா& (1 இராஜா. 21:1, 
2). நாேபா? அ?ேதா]ட?ைத ஆகா4பி23 வி2க மS?தப[யாC, 
ஆகா4பி& மைனவி ேயசேபC நாேபா?தி23 விேராதமாக ெபாc 
சா]சிகைள விைலI3 வாWகி அவைன கCெலறிB< ெகா&றாN. 
ராஜேஜா[ தWகN பாவ?தி2கான ச/பள?ைத ெச7?த ேவEF/ 
எ&S ேதவ& க]டைளயி]டா$ (1 இராஜா. 21:9-23). 

மாறாக, ந&3 தி]டமிFகிற இரEF மIகN ஒேர jUநிைலைய 
வி?தியாசமாக பா$IகIZF/. அவ$கN இ+வ+/ தWகN 
பா$ைவயிC சாியானவ$கN எ&S ந/பலா/. இ+தர4பின+/ 
கிறி;தவ$களாக இ+BதாC, ஒxெவா+வ+/ வி]FI ெகாFIக 
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தயாராக இ+B<, ஒ+வ+Iெகா+வ$ நியாயமான மனித$களாக4 
ேபசிதீ$d கா�/ப[ பdC அறிdைர வழW3கிறா$. அ?தைகய 
வாதWகN சேகாதர$கOI3Nேள ஒ+ தைடயாக இ+4பைதI 
கா][7/, “ெபாS?<I ெகாNOகிற<” நCல< எ&S பdC 
3றி4பிFகிறா$ (1 ெகாாி. 6:7). பர;பர ஒ4பBத?ைத அைடய 
%[யாவி]டாC, சேகாதர$கN சைபI3 ஞானிகOI3 %&பாக 
தWகN வழIைக %&ைவIக ேவEF/ எ&S அ4ேபா;தல& 
வ^lS?தினா$. கிறி;<வி& ஆவிேயாF இ+ தர4பின+/ அவ$கN 
தீ$4ைப ஏ2SIெகாNள ேவEF/. 

தீவிரமான வழI3களிC ம]Fேம ஒ+ விMவாசி சேகாதர+I3 
விேராதமாக மதL சா$ப2ற நீதி ம&ற?திC வழI3? ெதாF4பைத 
நியாய4பF?த %[l/. விவாத?திC ஒ+ தர4பின$ நC 
ெலEண?ேதாF Z[ய ேபLM வா$?ைதைய நிராகாிI3/ 
ப]ச?தி7/ சக கிறி;தவனி& தீ$4ைப ஏ2SI ெகாNள மSI3/ 
ப]ச?தி7/, இைத கைடசி ஆlதமாக பய&பF?தலா/. 
அ4ப[4ப]ட வழI3களிC ஈFபFவ< ேதாCவியிC %[l/ (6:7). 
க$?த+ைடய சைபI3 களWக/ எ2பF?<கிற அ< ேபா&ற நப+I3 
ேதைவயான ஒAW3 நடவ[Iைகைய ேம2ெகாNள ேவEF/. 

அவமான/ ம2S/ மாியாைத 
அவமான/, 32றdண$d, மாியாைத, ெப+ைம, நC மனLசா]சி 

ஆகியைவ உளவியC ாீதியி7/ சkக பாிமாண?தி7/ உNளன. 
உளவியC ாீதியாக, ஒ+ நப$ உNளான, தனி4ப]ட ெப+ைமயி& 
உண$dகN அCல< ஒ+ நட?ைத அCல< நடவ[Iைகைய 3றி?த 
32ற உண$d உைடயவராக இ+Iகலா/. அேத ேநர?திC, அவ$ 
ெசcதைத4 ப2றி பிற$ எ&ன நிைன4பா$கN எ&பைத அவ$ 
கவனி?தி+IகI ZF/. ஒ+வ$ த&'ைடய நEப$களா7/ 
3F/ப?தினரா7/ எWஙன/ பா$Iக4பFகிறா$ எ&பத& 
பிரதிப^4ேப அவமான/ ம2S/ மாியாைத. 32ற உண$d அCல< 
நC மனLசா]சிைய 3றி?த பழWகால கிேரIக-ேராம மIகளி& 
_ாிB<ெகாNOதC நyன கலாLசார மIகளி& _ாிB<ெகாNOத^C 
இ+B< %2றி7/ மாSப]ட<. இBத 3ணWகளி& சkக 
பாிமாணWகN த2கால?ைதவிட பழWகால?திC அதிகமாக இ+Bத< 
3றி4பட?தIக<. பி&வ+/ பைழய fத ெஜப?திC சkக 
நிைல4பா][& அIகைரைய நா/ காணலா/: “பாவ?தி& 
ைககளி7/, அIகிரமIகாராி& ைககளி7/, ேசாதைனயி& 
ைககளி7/, அவமாியாைதயி& ைககளி7/ எ&ைனI ெகாEF 
வராேதl/.”22 

“உWகOI3 ெவ]க/ உEடா3/ப[ இைதL ெசாC7கிேற&” 
(6:5) எ&S பdC ெகாாிBதிய+I3 ெசா&னெபாA<, சில சிறிய, 
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உNேநாIக 3ரC அவ$கைளI கEடன/ ெசcl/ எ&S அவ$ 
அவ$களிட/ ெசாCலவிCைல. பd7I3/ அவ+ைடய %தC 
வாசக$கOI3/ அவமான/ எ&ப< ஒ+ தனி மனித'ைடய விஷய/ 
அCல. ம2ற சைபகOI3 %&பாகd/ அவிMவாச மIகOI3 
%&பாகd/ ெவளி4பைடயான பாவ/ கிறி;தவ ச%தாய?தி& மீ< 
அவமான?ைத ெகாEFவ+கிற<. சேகாதர+I3 விேராதமாக 
சேகாதர$ நீதிம&ற?தி23L ெச&ற ேபா<, சைபயி& _கU 
ஒ]Fெமா?தமாக அழிBத<. ஆகேவ அவமான/ எ&ப< ஒ+ 
ச%தாய?ைதL சா$Bத விஷய/. 

இர]சிIக4ப]ட உறவிC ேதவ'ட& வாUவத23 விMவாச?தி& 
உளவியC ம2S/ சkக பாிமாணWகN மிகd/ %Iகிய/. இ+4பி'/, 
பல b2றாEFகOI3 ேமலாக, கிறி;தவ மனLசா]சியிC சkக 
பாிமாண/ 3ைறB<வி]ட<. ெபா<வான ேகNவி “இேயM 
உWகOைடய தனி4ப]ட இர]சகராக இ+Iகிறாரா?” எ&ப< 
க$?தைர4 ப2றி ஒ+வ$ எ4ப[ உண$கிறா$ எ&பைதI கா]Fகிற< 
ம2S/ சைப வாUIைக எBத விைளைவl/ ஏ2பF?தா<. மாறாக, 
ஒ+ கிறி;தவராக இ+4ப< விMவாசிகேளாF ஐIகிய/ ெகாNவைத 
வ^lS?<கிற<, ஒ+ சைபயி& %Iகிய ப3தியாக பணிவிைட 
ெசcவ< அைமகிற< (காEக 1 ெகாாி. 12:12, 13). அவமான/, 32ற 
உண$d, மாியாைத, ெப+ைம, அCல< நCமனLசா]சி 
ேபா&றைவகைள அ'பவி?தC எ&ப< ஒ+ கிறி;தவ ச%தாய?திC 
இ+4பைத4 ேபா&ற<. 

ஓாினLேச$Iைக 
“ேதவ'ைடய ராsஜிய?திC பிரேவசி4பதிCைல”  எ&S பdC 

3றி4பி]டவ$களிC “Mய _ண$LசிIகார$” ம2S/ “ஆE_ண$LசிI 
கார$”  ஒ+ ப3தியின$ (6:9). அத& ெபா+N மிக? ெதளிவாக 
இ+Iகிற<. “ஆEகN ஆEகேளாF பா^யC ெதாட$_ 
ைவ?தி+4பைத” 3றி4பிடேவ NASB ெமாழி ெபய$4பாள$கN 
“ஆE_ண$LசிIகார$” எ&ற வா$?ைதைய பய&பF?தினா$கN. 
ேவத வாIகியWகளி& அதிகார/ அCல< ேவதாகம/ ேதவ ஏdதC 
ேபா&றைவகைள 3றி?< ஒ+வ$ ந/_வ< எ<வாயி+Bதா7/, 
ஓாினLேச$Iைக பழIக?ைத ஒAW3பF?</ ஒAIகெநறிைய4 ப2றி 
ேவதாகம/ நFநிைல வகிIகிற< எ&S ஒ+வ+/ வாதிட %[யா<. 

ேதவ& அவ$கைள அ4ப[ பைட?தி+Iகிறா$ எ&S 
உSதி4பF?<வத& kல/ ஓாினLேச$Iைக நைட%ைறைய 
நியாய4பF?த %ய7கிறா$கN. அவ$களி& வாத/ எ&னெவனிC 
ஓாினLேச$Iைக எ&ப< உNளா$Bத<, %[ நிற/ அCல< ேதா2ற/ 
உNளா$Bத< ேபா&ற<. ஓாினLேச$IைகயிC ஈF பFவ< எ&ப< 
இய2ைகயான %[ நிற?ைத4 ேபால உNளா$Bத 3ண/ அCல எ&S 
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கிறி;தவ$கN வ^lS?<கிறா$கN, ஏெனனிC ஓாினLேச$Iைகைய 
பி&ப2ற அCல< பி& ப2றாம^+Iக ஒ+வ$ ெதாிB<ெகாNளலா/. 
ஒ+ பழIக வழIக?தி& திறைமIகான நடவ[Iைக ஒ+ 
தனி?<வமான த&ைமகளாC நி$ணயிIக4ப][+BதாC, சாியான< 
ம2S/ தவறான< எCலா அ$?த?ைதl/ இழB< விF/. ஒ+வ$ 
ம2ெறா+வைரவிட அதிக இLைசேயாF பிறBதா$ எ&ற க+?ைத 
ந/பலா/, எனேவ அவைர4 ெபாS?தவைரயிC தி+Fவ< 
ஏ2SIெகாNள?தIக<. 3ழBைதயிட/ தவறாக நட4பவ$ அCல< 
த&'ைடய ேகாப?ைதI க]F4பF?த இயலவிCைல எ&S 
ெசாC7கிற ஒ+வ& %ைறயாள$ ேபா&றவ$கN இ<ேபா&ற 
நியாய4பF?தைல பய&பF?தலா/. 

%A அளவிC ஈFபFகிற ஓாினLேச$Iைகயாள$கN தWகN 
வாUIைக %ைறைய ேத$BெதFIக அவ$கOI3 உாிைம உEF 
எ&S வ^lS?<வ< ம]FமCல, ஆனாC எCேலா+/ அவ$கN 
பழIக?ைத ஏ2SIெகாNள ேவEF/ எ&S க+<கி&றன$. 
இ+4பி'/, ேவதாகம/ அைதI3றி?< ெதளிவாக ெசாC7கிற<. 
ேவS பF?<தC, வ&%ைற, தைடLச]ட/ ேபா&றைவகளாC 
ஓாினLேச$Iைக பழIக?தி23 %[d க]ட இயலா<; ஆனாC 
ேவதாகம/ பாவ/ எ&S 3றி4பிFகிறைவகைள 
நைட%ைற4பF?<கிறவ$கN கிறி;தவ$கN அைவகைள ஏ2SI 
ெகாNகிறா$கN எ&S வ^lS?<கிறா$கN, அதினாC அவ$கN 
ம2றவ$களி& உாிைமகN ம2S/ மனLசா]சிைய மீSகி&றன$. 
தி+மண/, ேவதாகம?திC ெசாCல4ப]FNளப[, ஒ+ ஆ�I3/ 
ெபE�I3/ இைடேய நட4ப< (ஆதி. 2:24; ம?. 19:5). 
ஒ+வ+ைடய ஓாினLேச$Iைக4 பழIக/ அவ$ பரேலாக 
ராsஜிய?திC பிரேவசி4பத23 தைடயாக இ+Iகிற<. 
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ஏ2பா][& எA?தாள$கN ெப+/பா7/ ἐν (en) ம2S/ εἰς (eis) %&மாதிாிகைள 
பாிமாறிIெகாEடதாக ந&3 அறிய4ப][+Iகிற<. “நாம?தி23N” எ&S 
பய&பF?<வத23 பதிலாக பdC “நாம?தினா7/” எ&S பய&பF?<வ< 
“ஞான;நான?ைத” _றIகணிIக எBத காரண?ைதl/ அளிIகா<. ஞான;நான/, 
கAdதC, மீOதC ஆகியைவ தீ?< 3:5C ெந+Iகமாக இைணBதி+Iகி&றன. ேப<+ 
_திய மSபிற4ைப4 ப2றிய 3றி4_களிC, ஞான;நான ெமாழிைய க+?<ைரயாள$கN 
சாியான காரணியாக இ+Iகிற< எ&S அறிBதாரகN (1 ேப<+ 1:23-2:3). 15Ibid., 248. 
16இBத ப3தியி& தைல4_ Abundant Life Bible, New Living Translation, 2nd ed. (Wheaton, 
Ill.: Tyndale House Publishers, 2004), 873^+B< எFIக4ப]ட<. 17James D. G. Dunn, The 
Theology of Paul the Apostle (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1998), 
58. 18Garland, 234. 19“Testaments of the Twelve Patriarchs,” 5.3, trans. H. C. Kee, in James H. 
Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha (Garden City, N.Y.: Doubleday & Co., 
1983), 1:786. 20Jimmy Allen, Survey of Romans, 7th ed. (Searcy, Ark.: By the author, 1994), 
105. 

21பdC, “உWகளிC” எ&ற இரEடாவ< நப+Iகாக ப&ைமயிC பிரதி 
ெபய$கைள4 பய&பF?தியி+Bதா7/ இ< உEைமதா&. ெகாாிB<வி^+Bத எCலா 
கிறி;தவ$கOI3/ எ&ன உEைமேயா அ< தனி?தனியாக ஒxெவா+வ+I3/ 
உEைமதா&. 22Talmud Berakoth 60b. 
	  


