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அ?தியாய/ 7 

தி+மண?ைதI3றி?த 
ேபாதைனகN 

பdC ெகாாிBதிய+I3 எAதின %தலா/ நி+ப?தி& %தC ஆS 
அதிகாரWகளிC, சைபயிC ேதா&றியி+Bத 3ழ4பWகைளI 3றி?த 
ந/ப?த3Bத தகவCகைள அறிB< அைதI3றி?< உைரயா2 றினா$. 
6-/ அதிகார?தி& %[விC அ4ேபா;தல$ விவாதி?த விஷயWகளிC 
ஒ&S மIகN தWகN சாீர இLைசகைள தி+4தி ெசcய ேவEF/ 
எ&பேத. “நCல< எ&S ேதா&றினாC, அைத ெசclWகN,” எ&ப< 
1960 களிC ம2S/ 70 களி& ஹி4பி தைல%ைறI3 %&னாC நீEட 
காலமாக இ+Bத ஒ+ ேகாஷ/. கிேரIக ம2S/ ேராம த?<வவாதிகN 
பல b2றாEFகளாக நCல வாUIைகI3 ெசC7/ பாைத 
தி+4திlண$ைவ? தி+4தி ெசcவ< எ&S வாதி]டன$. 
வாUIைகயிC ெதcyக வழிகா]FதC இCைலெயனிC, உய$வான 
%[dகN இCைல, மி�சியி+4ப< ெவS/ ஆைசகேள. ெகாாிB<விC 
சில$ அ<ேபா&ற த?<வ சிBதைனகைள தWகN கிறி;தவ வாUவிC 
ெமCல ெமCல? தAவின$. “வயி2SI34 ேபாஜன%/ 
ேபாஜன?தி23 வயிS/”  எ&ற ேகாஷ?தி23 அவ$கN %?திைர 
ெப2றன$ (6:13), ஆனாC இBத ேகாஷ/ உEைமயிC 
ேபாஜன?ைத4 ப2றியதCல. பசி சா4பிட eEFவ< ேபால பா^யC 
ஆைசl/ அைத ெசயCபF?த eEF/ எ&பேத வாத/. 

ெகாாிB<வி7Nள சிBதைனI3 இைணயான ம2ெறா+ க+?< 
எ&னெவனிC கிறி;தவ$கN தWகN சாீர இLைசைய க]F4 பF?த 
ேவEF/ எ&பதா3/. கிேரIக-ேராம கலாLசார?திC இBத <றவற 
த?<வ%/ ஒ+ வரலா2ைறI ெகாE[+Bத<. <றவற/ எ&ப< 
<றவி த& ெசாBத நல'Iகாக த&ைன மSIகிறா$, 
ம2றவ$கOைடய நல'Iகாக அCல. உதாரணமாக, உபவாச/ 
எ&ப< ஆ&மீக ாீதியிலான அCல< சாீர ாீதியிC ஏேதா ஒ+ 
ந&ைமIகாகேவ த& Mய?ைத ெவSIகிறா$; ெபா<வாக 
ப][னியாC வாF/ ஒ+வ+I3 உணd ெகாFI3/ ேநாIக?திC 
ஒ+வ$ உபவாசி4ப< இCைல. அxவாேற, ெகாாிB<விC உNள சில$ 
ஆைசகைள அடI3வ<, 3றி4பாக பா^யC ஆைசைய, ஒ+ 
விMவாசிI3 ந&ைமயளிI3/ எ&ற க+?ைத ெகாE[+Bதன$. பல 
b2றாEFகளாக, சில மதWகN பா^யC தீைமயான< எ&S 



203 

தீ$மானி?தி+Bதன. 
ஒAIக%ைறைமைய 3றி?த ேகNவிகN எABதேபா<, பdC 

சமரசம2றவராக இ+Bதா$. ெகாNைள அCல< eஷண/, 
உதாரணமாக, எ4ேபா</ தவறான<; ஆனாC சில நட?ைதகைள 
jUநிைலேயாF ஒ][ பா$Iக ேவEF/ எ&S அ4ேபா;தல$ 
ெதளிdபF?தினா$. ெப+Bதீனி அCல< ேவசிேயாF இைசவ< 
பாவமானதாக இ+Bதா7/, மிதமாக சா4பிFவ< அவசிய/ ம2S/ 
தி+மண?திC பா^யC உண$ைவ ேதவ& ஆசீ$வதி?தி+Iகிறா$. 6-/ 
அதிகார?திC உNள பd^& காிசைனகN 7-/ அதிகார?தி& 
தி+மண/ சா$Bத அறிdைரகளி7/ இயCபாக ெதாட$கிற<. எBத 
விதமான இ&ப?தி23/ சாீர?ைத ஒ4பைட4ப< இயCபாகேவ 
தவறான< எ&S ந/பியவ$கN மீ< அ4ேபா;தல$ கவன/ ெச7?த 
ேவE[ய ேநர/ வB<வி]ட<. M+Iகமாக, அவ$ பி&வ+மாS 
பதிலளி?தா$: கணவ$கOI3/ மைனவிகOI3/ இைடேய உNள 
பா^யC உறd ேதவனாC அWகீகாிIக4 பFகிற<. அ< தீைமயான< 
அCல. 

இ&ப/ அ'பவி?தC அCல< MயெவS4_ (7:1-7) 
பdC ெகாாிB< ப]டண?ைத வி]FLெச&ற சில வ+டWகOI3 

%&ன$, 1 ெகாாிBதிய$ நி+ப?ைத எA<வத23 %&_, 
கிறி;தவ$கN ஒ+ வைகயிC 3ழ4ப?தி23 பWகளி?த உNi$ 
தீ$Iகதாிசிகைள தவிர ேவS வழிகா]Fத^&றி இ+Bதன$ (காEக 
14:22-25). பCேவS க+?<ைரகளி& ஆதரவாள$களிைடேய 
உ]�சC ஏ2ப]ட<; ம2S/ பிரபலமான த?<வ/, சBேதக?தி23 
இடமி&றி, சைபயி& ேமாதCகOI3 காரணமாயி2S. 

க+?< ேவ2Sைம ஏ2ப]டேபா<, பdC மிகd/ அ+கிC 
இ+Iகிறா$ எ&S அறிBதா$கN, எேபM ப]டண?தி7/ Zட பdC, 
உEைமயிC, ஏ2கனேவ ஒ+ நி+ப?ைத எAதி அவ$கOட& 
ெதாட$ைப ெதாடWகியி+Bதா$ (5:9). வழிகா]FதC கN ேகாாி, 
கிறி;தவ$கN பd7I3 தி+/ப க[த/ எAதினா$கN. பd7I3 
அ'4பிய க[த?ைத எAதிய< யா$ எ&ப< ெதாியவிCைல. பd^ட/ 
அைத வழWகிய k&S பிரதிநிதிகN அைத எAதியி+Iகலா/, அCல< 
ஒ+ 3A அைத உ+வாIகியி+Iகலா/. அIக[த?தி& அ[4பைட 
ெபா+ளடIக/ பdC எAதிய 1 ெகாாிBதிய$ மS ெமாழி நி+ப?தி& 
kல/ தீ$மானிIக4 பFகிற<. 

1நீWகN எனI3 எAதின காாியWகைளI 3றி?< நா& 
எA<கிறெத&னெவ&றாC, ;திாீைய? ெதாடாம^+Iகிற< 
ம'ஷ'I3 நCல<. 2ஆகி7/ ேவசி?தன/ இராதப[I3 அவனவ& 
த& ெசாBத மைனவிையl/, அவளவN த& ெசாBத4 _+ஷைனl/ 
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உைடயவ$களாயி+IகேவEF/. 3_+ஷ& த& மைனவிI3L 
ெசcயேவE[ய கடைமையL ெசcயIகடவ&; அ4ப[ேய 
மைனவிl/ த& _+ஷ'I3L ெசcயIகடவN. 4மைனவியானவN 
த& Mயசாீர?தி23 அதிகாாியCல, _+ஷேன அத23 அதிகாாி; 
அ4ப[ேய _+ஷ'/ த& Mயசாீர?தி23 அதிகாாியCல, மைனவிேய 
அத23 அதிகாாி. 5உபவாச?தி23/ ெஜப?தி23/ தைடயிராதப[I3 
இ+வ+/ சிலகால/ பிாிB தி+IகேவEFெம&S ச/மதி?தால&றி, 
ஒ+வைரவி]F ஒ+வ$ பிாியாதி+WகN; உWகOI3 விரத?<வ/ 
இCலாைமயாC சா?தா& உWகைள? eE[விடாதப[I3, 
மSப[l/ Z[ வாAWகN. 6இைத நா& க]டைளயாகL 
ெசாCலாமC, ேயாசைனயாகL ெசாC7கிேற&. 7எCலா ம'ஷ+/ 
எ&ைன4 ேபாலேவ இ+Iக வி+/_கிேற&. ஆகி7/ அவனவ'I3? 
ேதவனாC அ+ள4ப]ட அவனவ'I3ாிய வர%EF; அ< 
ஒ+வ'I3 ஒ+விதமாl/, ம2ெறா+வ'I3 ேவSவிதமாl/ 
இ+Iகிற<. 

வசனWகN 1, 2. க[த?ைத ெதாட$B< எA<ைகயிC 
சைபயி^+B< எABத ம2ற ேகNவிகைள அைடயாள/ காண 
காாியWகைளI 3றி?< எ&'/ ெசா2ெறாடைர பdC தன< 
க[த?திC பய& பF?தினா$ (7:25; 8:1; 12:1; 16:1). இWேக, அ< 
தி+மண/ ப2றிய அவ+ைடய விவாத?ைத அறி%க4பF?<கிற<. 
ெகாாிB<விC இ+Bத சில$ அவ+ைடய பாிM?த/ ப2றிய 
ேபாதைனI3 அ4பாC ெச&S கிறி;தவ$கN எCலா 
jUநிைலகளி7/ பா^யC உறdகளி̂ +B< விலகியி+4ப< மிகL 
சிறBத< எ&S வ^lS?தினா$கN. 

6:12, 13C பய&பF?த4ப]ட அேத அ�3 %ைறைய பி&ப2றி, 
“;திாீைய? ெதாடாம^+Iகிற< ம'ஷ'I3 நCல<”  எ&'/ 
வா$?ைதகைள NRSV இ& ெமாழிெபய$4பாள$கN ேம2 ேகாN 
3றி4பிC ைவ?தா$கN. ெமாழிெபய$4_ பணியிC ஒ+ 3றி4பி]ட 
அளவிC விளIக/ ேதைவ4பFகிற<, ம2S/ அவ$கOைடய தீ$4பிC 
பdC ேம2ேகாN கா][ய இBதL ெசா2ெறாட$ சில ெகாாிBதிய 
விMவாசிகளாC பய&பF?த4ப]ட ஒ+ ேகாஷமாக இ+Bத<. 
வாத?தி& ஒ+ பIக?திC இ+Bதவ$கN “எCலாவ2ைறl/ 
அ'பவிIக எனI3 அதிகார/ உEF” (6:12) ம2S/ “வயி2SI34 
ேபாஜன%/ ேபாஜன?தி23 வயிS/” (6:13) ேபா&ற ேகாஷWகைள 
பய&பF?தி தWகN சி2றி&ப பசிைய தீ$4பதிC தவறிCைல எ&S 
நியாய4பF?தினா$கN. ம2றவ$கN ;திாீைய? ெதாடாம^+Iகிற< 
ம'ஷ'I3 நCல<1 எ&ற ேகாஷ?ைத பய& பF?தி தWகN 
எதி$4ைப ெவளி4பF?தின$. %தC இரEF ேகாஷWகO/ பா^யC 
சி2றி&ப?ைத ஆதாிIகிற<; ஆனாC k&றாவ< ேகாஷ/ ஒ+ 
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<றவற வாUIைக %ைறI3 அைழ4_ விFIகிற<. இBத 
ெசா2ெறாட$கைள NRSV இ& ெமாழி ெபய$4பாள$கN ேம2ேகாN 
3றி4பிC ைவ?தி+4ப< சாியானேத எ&S சBத$4ப/ 
3றி4பிFகிற<. 

 “;திாீைய? ெதாFதC” எ&ப< பா^யC உறைவ 3றி4பிட 
அ4ேபா;தல$ பய&பF?திய நாMIகான ெசாC%ைற ஆ3/. 
சி2றி&ப ஈFபாF ம2S/ MயெவS4_ ேபா&றைவகைள 3றி?த 
விவாத/ சைபயிC தீவிரமைடBத< ெதளிவாகிற<. இBத4 
பிரLசைனைய தீ$?< ைவI3/ ப[ பdC அைழIக4ப]டா$. 
யா+ைடய வாத/ சாியான<? சி2றி&ப ஈFபா]ைட 
ஆதாி?தவ$கைள 3றி?த உைரைய ஏ2கனேவ தBத பdC 
அ4ேபா;தல$ இ4ேபா< த& கவன?ைத <றவற?தி23? 
தி+4_கிறா$. அவ$ %&_ ெசcதைத4 ேபாலேவ (6:12, 13), பdC 
அIேகாஷ?ைத ேம2ேகாNகா][ அ< ஒ+ 3றி4பி]ட அளd 
உEைமைய ெவளி4பF?<கிற< எ&S ஒ4_IெகாEடா$, ஆனாC 
அ< %A உEைமைய ெவளி4பF?தவிCைல எ&S வ^lS?தினா$. 

சைபயிC காண4ப]ட விவாதWகN ெவS/ ேகாஷWகளாக 
மாறிய<, ஆனாC அIேகாஷWகளிC அ[4பைட க+4ெபா+ைள 
3றி?த ஒ+ ேகNவி காண4ப]ட<: “தி+மண/ பாரா]ட?தIகதா, 
அCல< கிறி;தவ$கN பிர/மLசாாியாக இ+IகேவEFமா?” இBத 
ேகNவி இ&'/ பரBத அளவிC Zற4ப][+Iகலா/: “பா^யC 
சி2றி&ப?ைதவிட பா^யC ெவS4_ எ4ேபா</ வி+/ப?தIகதா?” 
பdC இBத விஷய?ைத எளிதாக எF?தா$, ஆனாC இSதியிC 
தி+மண உறவி23Nளாக பா^ய^& ந&ைமைய 
உSதி4பF?தினா$. எCலா jUநிைலகளி7/ பா^ய7I3 
விலகியி+?தC ஒ+ நCெலாAIக/ எ&S வாதிFவத23 அவ$ 
மS?< வி]டா$. பதிலாக, அவ$ எAதினா$, ... அவனவ& த& 
ெசாBத மைனவிையl/, அவளவN த& ெசாBத4 _+ஷைனl/ 
உைடயவ$களாயி+Iக ேவEF/ (7:2). 

“;திாீைய? ெதாடாம^+Iகிற< ம'ஷ'I3 நCல<” (7:1) 
எ&ற ெசா2ெறாடாி& ந&ைமகN எ<வாக இ+Bதா7/, சாீராீதியான 
இLைச வ7வாக இ+4பதாC, ஒAIகIேகF ஏ2பFகிற< எ&S 
ெவளி4பைடயாக பdC M][I கா][னா$. அவ+ைடய வாத/ 
எ&னெவனிC, விபசாாிகேளாF இைசBதி+?தC (6:15) அCல< 
மைனவியிட/ இைசBதி+4ப< ேபா&ற இxவிரE[23/ இைடேய 
ஒ+ வி+4ப?ேத$d எ&S ஒ&S வBதாC, தி+மண/ ஒ&ேற 
கிறி;தவ வழி%ைற. ாிLச$F பி. ேஹ; (Richard B. Hays) எ&பவ$  
1 ம2S/ 2 வசனWகைள பி&வ+மாS 3றி4பி]F த&'ைடய 
3றி4_கைள இ2ற^I; எA?<IகளிC எAதினா$: 

இ4ேபா< நீWகN எAதின விஷயWகைள4 ப2றி நா& 
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பதிலளிIகிேற&. நீWகN %&ெமாழிகிறதாவ<, பாிM?த/ ம2S/ 
ecைமயி& நிமி?த/, தி+மணமான த/பதிகN உட7றd 
ெகாNளாமC இ+Iக ேவEF/. நீWகN ெசாCவ< ேபாC, 
“;திாீைய ம'ஷ& ெதாடாம^+Iகிற< ஒ+ நCல விஷய/ தா&.” 
ஆனாC - அ< சா?தியமிCலாத< எ&பதாC - ஒxெவா+ _+ஷ'/ 
த& மைனவிேயாF உட7றd ெகாNளேவEF/, அ4ப[ேய 
ஒxெவா+ மைனவிl/ த& ெசாBத _+ஷ'ட& உட7றd 
ெகாNளேவEF/.2 

இBத ெபாழி4_ைர பd7ைடய அறிdைரயி& க+4ெபா+ைள 
பைறLசா2Sகிற<. ஒAIகமி&ைமைய க]F4பF?<கிற %ய2சி 
ெசcபவ$கOI3/ ம2S/ உEைமlNள தி+மண உறவி23Nளான 
உட7றd ேதவ'ைடய ஆசீ$வாத/ எ&S எE�கிறவ$கOI3/ 
உாிய மாியாைதையI ெகாF?< ஜாIகிரைதேயாF காEபிIகிறா$. 

இBத ேவதப3திைய _ாிB<ெகாNள 1 ெதசேலானிIேகய$ 4:1-8C 
பdC ெகாF?தி+I3/ அறிdைரகN உதவிெசcகி&றன. Wayne A. 
Meeks M][Iகா][யதாவ<, இரEF ேவதப3தியி7/ ெபா<விதி 
“porneia [ேவசி?தன/] ைவ தவி$Iகd/, இxவா$?ைத எCலா 
விதமான ச]டவிேராத பா^யC உறdகைள 3றி4பிFகிற<.” அவ$ 
எAதியதாவ<, “ஒ+வ'I3 ஒ+?தி எ&'/ ெகாNைகைய பdC 
கால?< கிறி;தவ$கN _ாிB< ெகாEFNளா$கN எ&பைத இxவிதி 
கா]Fகிற<, ெஹலனி;[I ம2S/ ேராமானிய கால?< fத$கN 
ஏ2SI ெகாEட<ேபால, ேவசி?தன?ைத [porneia] தவி$4பத2கான 
ெநறி%ைற ம2S/ சாதாரண வழி%ைறயாக க+த4ப]ட<.”3 
பd7ைடய விவாத/ ஒ+ அறிdசா$Bத< எ&பைதIகா][7/ 
உண$d சா$Bத< எ&S எஃ4. எஃ4. 4�; (F. F. Bruce) ெசாCவ< 
சாியான<. “பா^யC %ைற ேகFகைள தவி$4பைத? தவிர 
[தி+மண?தி23] ேவS உய$Bத ேநாIக/ எைதl/ காண %[யா<”4 
எ&S பd7ைடய வா$?ைதகN ெபா+NபடவிCைல. பா^யC 
ம2S/ தி+மண உறd 3றி?த பd^& அறிdைரI3 ெதாடIக _Nளி 
யாெதனிC ஒ+ ஆ�I3/ ஒ+ ெபE�I3/ இைடயிலான தி+மண 
உறd வாUநாN %Aவத23மான அ$4பணி4ைப உNளடIகியேத 
ேதவ'ைடய சி?தமாயி+Iகிற< எ&பதா3/. தி+மண?தி23N, 
அ&_, உடைமகN, ம2S/ ஆதரd ேபா&றைவகைள கணவ'/ 
மைனவிl/ அ'பவிIகிறா$கN (காEக எேப. 5:25). 

வசன/ 3. கணவ& ம2S/ மைனவிI3 இைடேய உNள 
கடைமயிC பா^யC ெவளி4பாF மனித ேதைவகளிேலேய மிக 
அ[4பைடயானதாக ெகாFIக4படாம^+Bதா7/, இ+4பி'/ அ< 
%Iகியமான<. கணவ$கN ம2S/ மைனவிகN தWகN தி+மண 
உறவி& பா^யC ேதைவகைள �$?தி ெசcவத23 ஒ+வ+Iெகா+வ$ 
பர;பர கடைம இ+Iகிற< எ&S பdC Zறினா$. பா^யC 
உறவி23 விலகி இ+?தC கணவ& அCல< மைனவிlைடய ஒ+ 
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தனி4ப]ட %[d அCல. _+ஷ& த& மைனவிI3L ெசcயேவE[ய 
கடைமையL ெசcயIகடவ&, அ4ப[ேய மைனவிl/ த& 
_+ஷ'I3L ெசcயIகடவN, எ&S பdC எAதியேபா<, அவ$ 
ெபா+N ெகாEட< எ&னெவனிC கணவ$கO/ மைனவிகO/ 
ஒ+வைரெயா+வ$ க+?திC ெகாEF ெசயCபடேவEF/. ஒ+ 
நப+ைடய சாீர/ அB நப+ைடய <ைணI3 ஒ+ கடைமIகாக ம]F/ 
ெகாFIக4பட ேவEF/ எ&S அவ$ பாிB<ைர ெசcயவிCைல. ஒ+ 
ஆ�I3/ ெபE�I3/ இைடயிலான பா^யC உறைவ 
நிைறேவ2Sதைல தி+மண உறவிC ேதவ& ஆசீ$வதிIகிறா$ எ&S 
பdC உSதி4பF?<கிறா$. 

வசன/ 4. கணவ'Iேகா அCல< மைனவிIேகா தWகN ெசாBத 
சாீர?தி& ேமC %A அதிகார/ இCைல எ&'/ பd7ைடய 
வ^lS?<தC %தC b2றாE[C கிேரIக-ேராம ச%தாய?திC 
வாUBதவ$கOI3 விேநாதமான< எ&பதிC சBேதகமிCைல. 
அவ$களி& ஆE ஆதிIக/ ெகாEட _றஜாதி கலாLசார?திC, 
கணவ& த& மைனவியி& சாீர?தி& மீ< அதிகார/ உைடயவ$ 
எ&S எF?<I ெகாEடா$கN. மைனவிl/ த& கணவாி& சாீர?தி& 
ேமC அதிகார/ உைடயவ$ எ&பைத ஏ2SI ெகாNவ< அவ$கOI3 
க[னமாக இ+Bத<. 

அ4ேபா;தல+ைடய ேபாதைன கணவ'I3/ மைனவிI3/ 
சமஉாிைமைய வழWகிய<: மைனவியானவN த& Mயசாீர?தி23 
அதிகாாியCல ... அ4ப[ேய _+ஷ'/ த& Mயசாீர?தி23 
அதிகாாியCல. ஒ+வைர தி+மண/ ெசc< ெகாNவெத&ப< 
அBநப+ட& ஒேர மா/சமாக இ+4பதா3/. இ< த&ைன?தாேன 
ஒ4பைட?< த& வாUIைக?<ைண த&னிC ஒ+ ப3தி எ&S 
உாிைம ேகா+வதா3/. தி+மண?திC ஒ+வ$ த&'ைடய 
சாீர?தி23ாிய பிர?திேயக உாிைமைய த& <ைணI3I 
ெகாF4பதா3/. பா^யC ெவளி4பாF பர;பரமான<; 
வழW3வத23 அCல< தைடெசcவத23 இ< ஒ+ தயd அCல. 
கணவ& ம2S/ மைனவி ஆகிய இ+வ+/ தWகN ேதைவகைளl/ 
ஆைசகைளl/ க+?திCெகாEF உாிய மாியாைத அளி4ப< 
அ[4பைட ஆ3/. 

வசன/ 5. இBத ெகாNைககைள மனதிC ெகாEF, பdC ஒ+ 
ேந$ைமயான ஒ+ தைடைய கிறி;தவ$கOI3 %&ைவ?தா$: 
ஒ+வைரவி]F ஒ+வ$ பிாியாதி+WகN. இ?தைடைய 3ைறBத ப]ச/ 
இரEF வைக4பF?தலா/. தைடெசcய4ப]டைத 
ெதாடWகாம^+4பத23 ம2றவ$கOI3 ெகாFIக4ப]ட 
க]டைளயாக இ+Iகலா/, அCல< ஏ2கனேவ அவ$கN ெசc< 
ெகாE[+4பைத நிS?<வத2கான க]டைளயாக இ+Iகலா/. 
இரEF வைகயான தைடகO/ கிேரIக ெமாழியிC மிக? ெதளிவாக 
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ேவSபF?தி கா]ட4ப]FNள<. ஆWகில/ அ4ப[I கா]டவிCைல. 
ெகாாிBதிய$கN ெசc<ெகாE[+Bதைவகைள நிS?</ப[ பdC 
அவ$கOI3L ெசா&னா$ (µὴ ἀποστερεῖτε, mē apostereite). கணவ$கN 
அCல< மைனவிகN ஒ+வ+Iெகா+வ$ உNள உாிைமகைள எBத 
அளd நிS?தி ைவ?தி+Bதா$கேளா, கிறி;தவ$களாC 
ஏ2SIெகாNள இயலாத வழிகளிC தWகைள 
நட?திIெகாE[+Bதா$கN. மணவாUIைகயி& உறவிC கிறி;< 
எBத க]F4பாFகைளl/ ைவIகவிCைல. பா^யC உறd எ&ப< 
இயCபாகேவ தீைமயானேதா அCல< பலyனமானேதா அCல. 
பா^யC உறd பர;பர அ&ைப பகி$B< ெகாNளd/ 
இன4ெப+Iக/ ெசcயd/ ேதவ& கணவ'I3/ மைனவிI3/ 
ெகாF?த பாிM. 

ெபா< விதிI3 விலIகான ஒ&S அ4ேபா;தலாி& மனைதI 
3SIகி]ட<. ெஜப?தி23 தWகைள அ$4பணிI3/ப[ ஒ+ த/பதிய$ 
பா^யC உறdகOI3 சிலகால/ விலகியி+Iக ச/மதி?தாC, 
அவ$கN அ4ப[L ெசcயலா/. இ< ெகாாிB<விC உNள சில 
தி+மணமான த/பதியாி& பழIகமாக இ+BததாC பdC இBத 
விதிவிலIைக ெகாEF வBதா$. அ?தைகய ஒ4பBத?திC அவ$ எBத? 
தீWைகl/ காணவிCைல; உEைமயிC, அ< த/பதியைர இ&'/ 
ெந+Iகமாக ேதவேனாF/ ஒ+வ+Iெகா+வ+ட& பிைணI3/. 

ஒ+ கிறி;தவ தி+மண?தி& த/பதிய$ இ+ தர4பின+/ 
ஒ+தைல4ப]சமாக பா^யC ெதாட$ைப? தவி$4பைத பdC தைட 
ெசcதா$. ச/மத?ைத ஆவிI3ாிய வள$LசிIகான காரண/ எ&S 
அவ$ மா2றியைம?தா$. 7:2C அவ$ ைவ?த 3றி4_I3 கவன?ைத 
தி+4பி விஷய?ைத ெசாC^ %[?தா$. ெப+/பாலான 
ஆEகOI3/ ெபEகOI3/ ேதவ& சIதி வாcBத பா^யC 
வி+4ப?ைத அCல< உB<விைசைய ெகாF?தி+Iகிறா$. ஒ+வ+/ 
அைத அ2பமாக எEணIZடா<. சா?தா& இBத உB<தைல4 பய& 
பF?தினா&, மிகd/ ேமாசமான Mய அழிைவ ஏ2பF?<கிற 
பாவ?தி23 ேதவ மIகைள கவர, ேம7/ ெதாட$B< அைத 
பய&பF?<வா&. அவ$கN ெஜபேநர/ %[Bதdடேன, இ+வ+/ 
மீEF/ Z[வாழேவEF/. அ4ப[L ெசcய தவSவ<, ஏெனனிC 
அவ$கOI3 விரத?<வ/ இCலாதப[யாC எதிாி சா?தா& 
அவ$கைள? eE[விட அ'மதிI3/. 

வசன/ 6. பdC விளIக/ அளி?ததாவ<, இைத நா& 
க]டைளயாகL ெசாCலாமC, ேயாசைனயாகL ெசாC7கிேற&. 
“இைத” எ&'/ வா$?ைத தி+மண?ைதI3றி?த பd7ைடய 
ஆேலாசைனகைள 3றி4பிFகிற<. அ4ப[யானாC, “ஆேலாசைன” 
எ&S பdC 3றி4பிFவதாவ< கிறி;தவ$கN தி+மண/ 
ெசc<ெகாNளலா/ அCல< தி+மண/ ெசcயாம^+Iகலா/, 
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“அவனவ'I3 ெகாFIக4ப]ட வர?ைதL” சா$B< (7:7). கி]ட? 
த]ட, “இைத” எ&'/ வா$?ைதையIெகாEF ெஜப?தி23 ேநர/ 
ெசலவிF/ப[ கிறி;தவ த/பதிய$ ஒ+வ+Iெகா+வ$ சிலகால/ 
பிாிBதி+Iகிற விஷய?ைத பdC 3றி4பிFகிறா$. இBத பழIக?ைத 
அ4ேபா;தல$ க]டைளயாகd/ தரவிCைல, பாரா]டd/ இCைல. 

அ4ேபா;தல$ த&'ைடய க+?ைத ெதளிd பF?த 
வி+/பினா$. மணவாUIைகயிC த& <ைணயிடமி+B< பா^யC 
உறவி23 விலகி இ+4ப< பாிM?த?தி& அைடயாள/ அCல, 
அWஙன/ விலகியி+?தC ேதவ'ைடய தயைவேயா, ெஜப?தி2கான 
மS உ?தரைவேயா ெகாEF வ+வதிCைல. த/பதிய$ பர;பர 
ச/மத?தி& ேபாிC சிலகால/ பா^யC உறவி23 விலகியி+4ப< 
%Aைமயாக அவ$கOைடய தனி4ப]ட விஷய/. இBத பழIக?தி23 
பdC “க]டைளயாக அCல ஆேலாசைனயாக” அ'மதி 
ெகாFIகிறா$. அWஙன/ விலகியி+4பதினாC ெஜப/ அதிக பல& 
த+கிற< எ&ப< உEைமயாக இ+IகேவE[ய அவசியமிCைல. 
தி+மண?தி& ெந+Wகிய உறd உ]பட தி+மணமான< 
ெகௗரவமான, பாிM?தமான வாUIைக %ைற, எ&பைத பd7ைடய 
எCலா வா$?ைதகO/ தாராளமாக ெதளிdபF?<கிற<. 

வசன/ 7. எCலா ம'ஷ+/ எ&ைன4 ேபாலேவ இ+Iக 
வி+/_கிேற&, எ&S பdC எAதியேபா<, _ாிB< ெகாNளIZ[ய 
வைகயிC அவைர4ேபாலேவ எCலா+/ தி+மணமாகாதவராக இ+Iக 
ேவEFெமன வி+/பினா$. தி+மண உறவி& பாிM?த?ைத 
நியாய4பF?திய பி&ன$ ஏ& இ?தைகய அறிIைகைய அவ$ 
ெவளியி]டா$? ெப+/பாலான மIகளிட/ பா^யC ேசாதைனகN 
மிகd/ வ7வாக இCைல எ&S ஒ+ேவைள அ4ேபா;தல$ அ$?த/ 
ெகாE[+Iகலா/. இ< மிகd/ ெதளிவாக உNள<: பdC 
த&'ைடய %Bைதய 3றி4பி̂ +B< பி& வாWகவிCைல. 3F/ப 
வாUIைகI3 இைடfறான காாியWகN கிறி;<dடனான விMவாச/ 
ம2S/ தி+மண?திC உEைமயிCலாைம இைவகN ஒ&றாக 
இைணB தி+4ப< க[ன/ எ&S பdC 3றி4பி]டா$. 
அவனவ'I3? ேதவனாC அ+ள4ப]ட அவனவ'I3ாிய 
வர%EF; அ< ஒ+வ'I3 ஒ+ விதமாl/, ம2ெறா+வ'I3 ேவS 
விதமாl/ இ+Iகிற<, எ&S அவ$ ெசா&னப[யாC, பா^யC 
ெவS4_Iகான திற& இCலாத யா$ ேம7/ அ4ேபா;தல$ 
ஆவிI3ாிய எBத நிழைலl/ கா]டவிCைல எ&ப< ெதளிவாகிற<. 
மணவாUIைகI3 விலகியி+?தC ஒ+வ$ அதிக அ$4பணி4ேபாF 
ேதவ'I3 பணிவிைட ெசcய இட/ த+கிற<, ஆனாC ஒ+வ+I3 
நைட%ைறI3 சா?தியமான ஒ+ விஷய?ைத எCலா+/ நைட 
%ைற4பF?த ேவEF/ எ&ற அவசியமிCைல. ஏறI3ைறய, 
ெகாாிB<விC உNள கிறி;தவ$கN ேமC இ+Bத அA?தWகN, 
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அ?தைகய jU நிைலயிC தி+மண/ ெசc< ெகாNளாமC இ+4ப< 
நCல< எ&S பdைல எEணW ெகாNளL ெசcத< (காEக 7:26). 

இBத விஷய?ைதI3றி?த பd7ைடய கைடசி ேபாதைனயிC, 
இரEF 3றி4_கOI3 %Iகிய?<வ/ ேதைவ. (1) பா^யC 
ஆைசைய ேதவ& ஆEகOI3/ ெபEகOI3/ தBதி+Iகிறா$. அ< 
இன4ெப+Iக?தி2ெக&S ெகாFIக4ப]ட வCலைம வாcBத 
உB<தC, அ< ம]FமCலாமC உளவியC ம2S/ உண$d 
ேதைவகைளl/ அதினாC ேதவ& சா?தியமாI3கிறா$. (2) ேவெறா+ 
நபாி& பா^யC MரEட7I3 உNளாவ< அCல< பா^யC 
ஆைசகைள தி+4திபF?த ேவெறா+ நபைர பய& பF?<வ< ஒ+ 
கிறி;தவ+I3 ஏ2றதCல. சாீர/ ேதவ'ைடய ஆலயமாக 
இ+4பதினாC (6:19; காEக 3:16), அைத ecைமயானதாக ைவ?<I 
ெகாNள ேவEF/ (காEக 1 ெதச. 4:3ஐ). 

“தி+மணமாகாதவ$கN,” “விதைவகN,”  

ம2S/ “தி+மணமானவ$கN”  
ேபா&றவ$கOIகான ஆேலாசைனகN (7:8-11) 

ெகாாிB<விC உNள பிர?திேயகமான jU நிைலகைள 
மனதிCெகாEF, தி+மண/ ெசc< ெகாNளாம^+4ப< நCல< 
எ&'/ ெபா<வான விதிைய பdC Zறினா$ (காEக 7:27). அேத 
ேவைளயிC, ச%தாய, ஆவிI3ாிய, ம2S/ உளவியC சா$B< 
மIகளிட/ காண4ப]ட ேவSபாFகைள அவ$ பா$Iகிறா$ (7:7). 
தி+மண/ பாவமான< எ&S அவ$ ெசாCலவிCைல; தி+ மண?திC 
பா^யC உறd பாவமCல. ஒ+வ$ கிறி;த வரா3/ேபா< 
எ&ென&ன ச%தாய அBத;ைத உைடயவராக இ+Iகிறாேரா 
அைவகளிC அவ$ ெதாட$B< நீ[4ப< மிகLசிறBத< எ&ற க+?ைத 
அ4ேபா;தல$ வ^lS?தினா$. 7:17-24C ெபா<விதிைய அவ$ 
விாிdபF?<கிறா$. தி+மண மானவ$கேளா அCல< தி+மண/ 
ஆகாதவ$கேளா, அைழIக4 ப]ட அைழ4பிC அவ$கN உSதியாக 
இ+4ப< கிறி;தவ$ கOI3 சிறBத< (7:24). ஒ+வ+ைடய 
ெவளியரWகமான அBத;ைதவிட அவ$ ேதவேனாF ெப2றி+Iகிற 
உறேவ மிக %Iகியமான<. இர]சி4_, நி?திய வாUdIகான 
ந/பிIைக, இxdலக காாியWகைள 3றி?த _திய பா$ைவைய? 
த+கிற<. இBத பரBத மன4பா&ைமI3]ப]F, 
தி+மணமாகாதவ$கOI3/ ம2S/ தி+மணமானவ$கOI3/ 
ெபா+B<கிற 3றி4பி]ட அறிdைரகOI3 பdC த&'ைடய 
கவன?ைத தி+4_கிறா$. 
8விவாகமிCலாதவ$கைளl/, ைக/ெபEகைளl/ 3றி?< நா& 
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ெசாC7கிற< எ&னெவ&றாC, அவ$கN எ&ைன4ேபால 
இ+B<வி]டாC அவ$கOI3 நலமாயி+I3/. 9ஆகி7/ அவ$கN 
விர?தராயி+IகIZடாதி+BதாC விவாக/ பEணIகடவ$கN; 
ேவகிறைத4பா$Iகி7/ விவாக/ பE�கிற< நல/. 10விவாக/ 
பEணிIெகாEடவ$கOI3 நானCல, க$?தேர 
க]டைளயிFகிறதாவ<: மைனவியானவN த& _+ஷைன 
வி]F4பிாிB< ேபாகIZடா<. 11பிாிB< ேபானாC அவN 
விவாகமிCலாதி+IகIகடவN, அCல< _+ஷேனாேட 
ஒ4_ரவாகIகடவN; _+ஷ'/ த& மைனவிைய? தNளிவிடI 
Zடா<. 

வசன/ 8. 7:25-31C தி+மணமாகாத க&னிைககOI3/ 7:39, 
40C விதைவகOI3/ பdC உைரயா2றினா$. இBத சBத$4ப?திC 
தி+மணமாகாதவ$கOI3 (τοῖς ἀγάµοις, tois agamois) ம2S/ 
விதைவகOI3 அவ$ ஏ& அறிdைர வழWகினா$? அேநகமாc 
ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN, இ&ைறய கிறி;தவ$கைள4 ேபால, 
பCேவS காரணWகOIகாக “தி+மண/ ெசc< ெகாNளாமC” 
இ+Bதி+Iகலா/ எ&S அவ$ க+தினா$. சில$ ஒ+ ேவைள தி+மண/ 
ெசc< ெகாNளாத இைளஞ$களாக இ+Bதி+Iகலா/; ஆனாC 
ம2றவ$கN விவாகர?< ெசcய4 ப][+Iகலா/, அCல< சில+ைடய 
வாUIைக? <ைண இறBதி+Iகலா/. ெகாாிB<விC தி+மணமாகாத 
எCேலா+/ க&னிய$ அCல, ஆனாC அ4ேபா;தலாி& மனதிC ஒ+ 
3றி4பி]ட தி+மணமாகாதவ$கN, க&னிய$ அCலாதவ$களி& 
Z]ட/ இ+Bத< எ&S ந/_வத23 காரண/ உEF. 
“விதைவகOIகான”  அறிdைரகைளI ெகாEF தி+மணமாகாத 
வ$கOI3 பdC ேபாதி?த< த2ெசயலானதா? அேநகமாc இCைல. 
க&னிய$கOI3/ விதைவகOI3/ பி&ன$ தனியான 
அறிdைரகைள பdC வழWகியப[யாC, இBத jUநிைலயிC 
தி+மணமாகாதவ$கN ம2S/ விதைவகN எ&S பdC 
3றி4பிFபவ$கN வாUIைக? <ைணைய இழBத ஆEகN அCல< 
ெபEகN ஆக இ+Iகலா/. “தி+மணமாகாதவ$” எ&ப< ஒ+ ேவைள 
மைனவிைய இழBதவைர 3றிIகிற<. அ4ப[யானாC, 7:7C ெசா&ன 
ேயாசைனைய பdC மீEF/ ெசா&ன< ஏ& எ&பைத _ாிB< 
ெகாNவ< எளி<. தி+மணமாகாதவ$கOI3/ விதைவகOI3/, 
அவ$ எAதினா$, ... அவ$கN எ&ைன4ேபால இ+B< வி]டாC 
அவ$கOI3 நலமாயி+I3/, அதாவ<, தனியாக. 

வசன/ 9. இBத ேநர?திC விதைவகO/ மைனவிைய 
இழBதவ$கO/ தி+மணமாகாதவ$களாக இ+Iக ேவEFெம&S 
அறிdS?த4ப][+Bதா7/, அவ$கN தி+மண/ ெசc< ெகாNவ</ 
ஏ2SIெகாNள4பட?தIக<. பல சBத$4பWகளிC, இLைசயடIக/ 
இCலாைம மி3தியான பாவ?தி23 இட மளிIகிற<. கலா?திய$ 5:23 
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இC உNள ஆவியி& கனிகN ம2S/ 2 ேப<+ 1:6C உNள கிறி;தவ 
நCெலாAIகWகளி& ப][யC இைவகளிC ெபா<வான இரEF 
பE_களிC ஒ&S “Mய க]F4பாF” (ἐγκράτεια, engkrateia) ஆ3/.5 
Mய க]F4பாF இCலாத தி+மணமாகாத ஒ+வ$ தி+மண?தி23 
ெவளிேய பா^யC ெவளி4பா]ைட? ேத[IெகாNளலா/, அ< 
நிLசயமாக பாவமாக இ+I3/. 

வாUIைக?<ைணைய இழB<ேபான ஆEகOI3/ 
ெபEகOI3/ பdC உைரயா2றியி+BதாC, ஆEகளிC சில$ 
ேவசிகேளாF இைசB<, ஆைசகைள தீ$Iக ஏ2SIெகாNள தகாத 
வழியாc இ+Bத< (காEக 6:15-20), இLைசயடIக?ைத இழBத< 
ெவளி4பைடயாக? ெதாிகிற<. இLைசயடIக/ உNளவ$கN, 
தி+மணமாகாமC இ+4ப< நCல<. அவ$ பி&ன$ ெசா&னா$, 
ேவகிறைத4 பா$Iகி7/ விவாக/ பE�கிற< நல/. NASB 
ெமாழிெபய$4_ “உண$LசிேயாF” எ&ற வா$?ைதைய இ2ற^I; 
இC த+வ< இBத வசன?ைத _ாிB< ெகாNள சிறBத வழி எ&S 
ெமாழிெபய$4பாள$கN ந/_கிறா$கN, ஆனாC ம2ெறா+ வாc4_ 
உNள<. அIகினி ம2S/ எாிதC ெப+/பா7/ ேவத வாIகியWகளிC 
நியாய?தீ$4_ட& ெதாட$_ைடய< (பா$Iகd/, உதாரணமாக, ம?. 
3:11, 12). மைனவிைய இழBதவ$கN உண$LசிகளாC 
eEட4பFவதினாC ேதவ உறவிC இ+B< பிாிIக4ப]F தீவிரமான 
நியாய?தீ$4ைப விைளவிI3/. பா^யC பாவWகைளL 
ெசcகிறவ$கN உண$LசிகளாC ேம2 ெகாNள4பFவைதI கா][7/ 
தி+மண/ ெசc< ெகாNள ேவEF/ எ&S பdC ெசா&னா$. இBத 
jUநிைலயிC, அ4ேபா;தலாி& அIகைரயான< ஆைசகளாC 
ப2றிெயாிகிற இைளஞ$கைள 3றி?த< ம]FமCலாமC 
இLைசயடIக/ இCலாத வய< %தி$Bதவ$கைளl/ 3றி?த< ஆ3/. 
பா^யC ேசாதைனகN பிர?ேயகமாக இைளஞ$ கOI3ாிய< 
ம]FமCல. 

வசனWகN 10, 11. மைனவிைய இழBதவ$கN ம2S/ விதைவகN 
மீEF/ தி+மண/ ெசc< ெகாNவைதI 3றி?த க$?த+ைடய 
அறிIைகைய பdC அறிBததாக இCைல, ஆனாC தி+மண?தி& 
நிரBதர/ 3றி?த ெவளி4பைடயான அறிdைரகைள க$?த$ 
கணவ$கN ம2S/ மைனவிகOI3 தBதி+Iகிறா$. 
தி+மணமானவ$கN தWகN தி+மண ஒ4பBதWகைள ைகவிடI 
Zடா<. மைனவியானவN த& _+ஷைன வி]F4 பிாிB<ேபாகI 
Zடா<. _+ஷ'/ த& மைனவிைய? தNளி விடIZடா<. 

க$?த+ைடய ஆேலாசைனைய பdC ேம2ேகாளாக 
ெசா&னைவகைளl/ ம2S/ பdC ஒ+ அ4ேபா;தலனாக ெசா&ன 
ஆேலாசைனகைளl/ ேவSபF?தி அறிய கிறி;தவ$கN 
ஜாIகிரைதlைடயவ$களாக இ+Iக ேவEF/. ஆவியானவராC 
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வழிநட?த4ப]ட, அ4ேபா;தல+ைடய வா$?ைதகN 
விMவாசிகOI3 அதிகார4�$வமானதாக காண4 ப]ட< (காEக 
7:40). அவ+ைடய க[தWகளிC, ெதcyக அறிIைககN 
இCலாதப[யாC அைவகN அதிகார�$வமான< அCல எ&S சைப 
எEணI Zடா<. 

கணவேனா அCல< மைனவிேயா ஒ+வ$ ம]F/ கிறி;தவராக 
இ+BதாC அவ$கOI3ாிய ஆேலாசைனகைள அ4ேபா;தல$ பி&_ 
தBதி+Iகிற ப[யாC (7:12-16), வசனWகN 10 ம2S/ 11 இC 
தி+மணமானவ$கOI3 எ&S பdC உைர யா2றியி+4ப< 
கிறி;தவ த/பதிய+I3 எ&ப< ெதளிவாகிற<. தி+மணவாUவிC 
கணவேனா அCல< மைனவிேயா ம2ெறா+வைர தNளி விடI 
Zடா< (7:11). விவாகர?< பி&ப2ற ேவE[ய ஒ+ வழி %ைற 
அCல. தி+மண?ைத விட பிரமLசாாி யாக இ+4ப< பாிM?தமான< 
ஆைகயாC விவாகர?< பாிB<ைரIக?தIக< எ&S ஒ+வ$ 
க+தினாC அ< தவS. தி+மண%/ தி+மணபFIைகl/ 
பாிM?தமான< (காEக எபி. 13:4). 

தி+மணWகைள பா<காIக ேவEF/ எ&S வைக4பF?திL 
ெசா&ன பி&_, தி+மண/ ெசc< ெகாNOகிற ேபா< மIகN சில 
ேநரWகளிC தவSகN ெசcகிறா$கN எ&S அ4ேபா;தல$ ஒ4_I 
ெகாNகிறா$. அசாதாரண jUநிைலகளிC, விவாகர?ைத பாிB<ைர 
ெசcயலா/ எ&S அ4ேபா;தல$ ஒ4_IெகாNகிறா$; ஆனாC 
மீEF/ தி+மண/ ெசcவைத அவ$ ஆதாிIகவிCைல எ&பைத 
ெதளிவாக M][Iகா]Fகிறா$: பிாிB<ேபானாC அவN  
விவாகமிCலாதி+IகIகடவN, அCல< _+ஷேனாேட ஒ4_ர 
வாகIகடவN. கணவைன வி]FL ெச&ற மைனவி தனியாகேவ வாழ 
ேவEF/ அCல< கணவேனாேட ஒ4_ரவாக ேவEF/. 
அ4ேபா;தல$ இxவிதிI3 எBத விலI3/ அளிIகவிCைல. 
மைனவிI3 ெசாCல4ப]ட அேத விதி கணவ'I3/ ெபா+B</. 
இ+வ+I3/ சமஅளவிலான உாிைம உEF எ&S உைரயா2றினா$. 

அவிMவாசிைய தி+மண/ ெசc<ெகாEட  
விMவாசிI3 ெசாCல4ப]ட ஆேலாசைன (7:12-16) 
கிேரIக உலகி& ஆE ஆதிIக/ நிைறBத ச%தாய?திC, 

3F/ப?தி& தBைதயி& மதமான< சாதாரணமாக 3F/ப?தி7Nள 
அைனவ+I3/ - மைனவி, 3ழBைதகN, ம2S/ அ[ைமகOI3/ 
மதமாக மாறிய<. ெகா$ேந^l (காEக அ4. 10:24, 48) ம2S/ 
பி^4பி ப]டண?< சிைறLசாைலIகார& (அ4. 16:33) ஆகிேயா$கN 
தWகN 3F/ப?<ட& கிறி;<ைவ ஏ2SIெகாEடன$. சாதாரண 
கிேரIக மத?தி& எCைலI3N, ஒ+ நபேரா அCல< ஒ+ 
3F/ப?தாேரா ஒ+ _திய ெதcவ?ைத ஏ2SI ெகாNவ< அ< சிறிய 
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விஷய/, ஏென&றாC பdC இBத க[த?தி& பிBதிய ப3தியிC 
பி&வ+மாS 3றி4பி]FNளா$, “... அேநக ேதவ$கO/ அேநக 
க$?தாIகO/ அWேக உEF” (8:5). அ?தைகய ச%தாய அைம4பிC, 
ஒxெவா+வ+/ ஒேர மாதிாியான பழIக வழIகWகைளI 
கைட4பி[I3/ வைரயிC கணவ$கO/ மைனவிகO/ 
வி?தியாசமான ெதcவWகைள? ேத$BெதF4ப< வழIகமான<. 
கிேரIக-ேராம மதWகளிC, எBத ஒ+ ெதcவ%/ ம2ற 
ெதcவWகளிடமி+?< பிர?திேயகமானவ$ அCல. 

கிறி;தவ மத/ ேதா&றிய கால?திC, அ/மத/ அதிக 
எதி$4_கைள சBதி?தத2கான ஒ+ காரண/ இேயM கிறி;<வி& 
தBைத ஒ+வைர? தவிர ேவெறா+வ+/ ேதவ& அCல எ&S 
ெசா&னேத. ஒ+வ$ இேயM கிறி;<ைவL ேசவி?தாC, ம2ற எCலா 
ெதcவWகைளl/ தவி$?<விடேவE[ய< க]டாயமான ஒ&S. 
கிறி;தவ$கN %&_ ஆராதி?<வBத சBைத ெவளி ேதவாலயWகைள 
இகUBதன$. சkக பWேக2_I3 அைழ?த ெதc வWகOI3 
அ$4பணிIக4ப]ட பE[ைககைள கிறி;தவ$கN ஒ<Iகிவி]டன$. 
கிறி;தவ$கOI3, _றஜாதி ெதcவWகளி& ஆலயWகN பிரபலமான 
க2பைனயிC ெவ]கIேகடாக இ+Bத<. இBத எCலா 
காரணWகOIகாக, தி+மண உறவிC ஒ+வ$ ம]Fேம கிறி;தவராக 
இ+BதாC, கணவ& ம2S/ மைனவிI3 இைடேய உNள 
பத]ட?தி& yாிய/ ஒேர மத?ைத பகி$B< ெகாEட கணவ& ம2S/ 
மைனவிI3 இைடேய உNள பத]ட?ைதவிட அதிகமாக இ+I3/. 
கிறி;<வி& kல/ ேதவனிட/ தி+/_வ< ம2ெறா+ ேதவைன 
ZFதலாக ேச$4ப< அCல. 

தி+மணமாகாத ஒ+வ$ “க$?தாிC ம]Fேம” (7:39) தி+மண/ 
ெசc<ெகாNO/ப[யான பd^& ஆேலாசைனைய நிLசயமாக 
பி&ப2ற ேவEF/; ஆனாC சில ேநரWகளிC _றஜாதி தி+மண?திC 
ஒ+வ$ ம]F/ கிறி;தவரானாC, ம2றவ$ கிறி;<ைவ 
ஏ2SIெகாNள மS?< விFகிறா$. இ< பல ேகNவிகைள எA4பிய<. 
ஒ+வ$ கிறி;தவரான ேபா< ஆனாC கணவேனா அCல< 
மைனவிேயா _றமத?திC நீ[?தாC, 3ழ4பWகைள தவி$I3/ப[ 
கிறி;தவரான நப$ த& _றமத வாUIைக? <ைணைய தNளிவிFவ< 
பாிB<ைரIக?தIகதா? விIகிரகாராதைனIகார+டனான 
ெந+Iகமான உறவினாC ஒ+ கிறி;தவாி& பாிM?த/ கைற 
பFகிறதா? இBத ேகNவிகOI3 ெவளி4பைடயாக பdC 
விளIகமளி?தாரா இCைலயா எ&ப< %IகியமCல. ெகாாிBதிய 
கிறி;தவ$கN வாUBத ச%தாய jUநிைல பdC அைவகைள 
சமாளிIக ேவE[ய க]டாய?ைத எ2பF?திய<. 
12ம2றவ$கைளI3றி?<I க$?த$ அCல, நாேன ெசாC7 கிறதாவ<: 
சேகாதரெனா+வ'ைடய மைனவி அவிMவாசி யாயி+B</, 
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அவ'டேன வாசமாயி+Iக அவOI3L ச/மத மி+BதாC, அவ& 
அவைள? தNளிவிடாதி+IகIகடவ&. 13அ4ப[ேய ஒ+ 
;திாீயி'ைடய _+ஷ& அவிMவாசி யாயி+B</, அவOடேன 
வாசமாயி+Iக அவ'I3L ச/மதமி+BதாC, அவN அவைன? 
தNளிவிடாதி+IகIகடவN. 14எ&ன?தினாெலனிC, அவிMவாசியான 
_+ஷ& த& மைனவியாC பாிM?தமாIக4பFகிறா&; 
அவிMவாசியான மைனவிl/ த& _+ஷனாC 
பாிM?தமாIக4பFகிறாN. இCலா வி]டாC உWகN பிNைளகN 
அM?தமாயி+I3ேம; இ4ெபாAேதா அைவகN 
பாிM?தமாயி+Iகி&றன. 15ஆகி7/ அவிMவாசி பிாிB< ேபானாC 
பிாிB< ேபாக]F/, இ4ப[4ப]ட விஷய?திC, சேகாதரனாவ< 
சேகாதாியாவ< அ[ைம4ப]டவ$களCல. சமா தானமாயி+I3/ 
ப[Iேக ேதவ& ந/ைம அைழ?தி+Iகிறா$. 16மைனவியானவேள, நீ 
உ& _+ஷைன இர]சி4பாேயா அCலேவா உனI3 எ4ப[? 
ெதாிl/? _+ஷேன, நீ உ& மைனவிைய இர]சி4பாேயா அCலேவா 
உனI3 எ4ப[? ெதாிl/? 

வசன/ 12. தி+மண?தி& இ+ பWகாள$கO/ கிறி;தவ$களாக 
இCலாதேபா<, தி+மண?திC அவிMவாச பWகாள+Iகான கிறி;தவ 
பWகாளாி& கடைம 3றி?< கிறி;<வி& ேபாதைனகளிC ேநர[யாக 
ெசாCல4படவிCைல. இ+4பி'/, ஆவியானவ+ைடய 
வழிநட?<தைலL சா$B< (2:13), ேதைவயான jUநிைலI3 
க$?த+ைடய ெசcதிைய நீ][Iக பdC தயWகவிCைல. ேதவ'ைடய 
ெசாBத ெவளி4பாF அ4ேபா;தல'ைடய வா$?ைதகOI34 
பி&னாக உNள<ேபால இேயMவி& வா$?ைதகOI34 பி&னா7/ 
இ+Iகிற<. 

அ4ேபா;தல$ ஏ2கனேவ கிறி;தவ$களிைடயிலான தி+மண/ 
ப2றி விவாதி?தி+Bதா$ (7:10, 11). ZFதலாக, 
“தி+மணமாகாதவ$கN ம2S/ விதைவகOI3” (7:8, 9) அவ$ 
ஆேலாசைன ெகாF?தா$. ம2றவ$கN என4பFகிறவ$கN 
அவிMவாசிகைள தி+மண/ ெசc<ெகாEடவ$கN. உ?ேதசமாக, 
fத$கைள தி+மண/ ெசc< ெகாEட கிறி;தவ$கOI3/ 
அ4ேபா;தல+ைடய ேபாதைனகN ெபா+B</. 

அவிMவாசிகைள தி+மண/ ெசc<ெகாEட விMவாசி கOIகாக 
அ4ேபா;தல$ 7:10, 11C ெசா&ன %தC வா$?ைதகைள மீEF/ 
வ^lS?<கிற<: மைனவியானவN த& கணவைன தNளிவிடI 
Zடா< (“அவN அவைன? தNளி விடாதி+IகIகடவN”; 7:13), 
ம2S/ கணவ'/ த& மைனவிைய தNளிவிடIZடா<. இ+4பி'/, 
தி+மண உறைவ பராமாி4பதிC இ+தர4பின+ைடய ச/மத%/ 
அவசிய/ எ&பைத பdC கEF ெகாEடா$. பd7ைடய கால?திC, 
தி+மண/ ம2S/ விவாகர?< ேபா&ற விஷயWகளிC அரசி& 
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தைல®F இ&ைறய கால?ைதவிட 3ைறவாகேவ காண4ப]ட<. 
ேடவி] ஈ. க$ேலE] இxவாS 3றி4பி]டா$, “தி+மண/ 
ெசc<ெகாNவத2கான ச/மத?ைத இ+தர4பின+/ பர;பரமாக 
தNளிவி]டா7/ அCல< ஒ+வ$ ம]Fேம த&'ைடய ச/மத?ைத 
நிராகாி?தா7/ தி+மண/ %[dSகிற<. கணவேனா அCல< 
மைனவிேயா ெவSமேன தி+மண?ைத %[dI3 ெகாEFவ+/ 
ேநாIக?<ட& y]ைட வி]F ெவளிேய ெச&றாC ேபா</.”6 

வசன/ 13. அவிMவாசியான மைனவிைய தி+மண/ 
ெசc<ெகாEட விMவாசியான கணவ'I3 பdC வழWகிய 
ஆேலாசைன ேந$ எதி$ jUநிைலI3/ சமமாக4 ெபா+B</. 
விMவாசிIகிற கணவ& அCல< மைனவி தWகN <ைணவ$ 
அவிMவாசியாக இ+Bதா7/ தி+மண உறவிC ெதாடரேவEF/. 
பdC அைத எதி$மைறயாக ெசா&னா$, கணவ& அவிMவாசியான 
மைனவிைய “தNளிவிடIZடா<” (µὴ ἀφιέτω, mē aphietō; 7:12), 
ம2S/ மைனவியானவN அவOைடய அவிMவாசியான கணவைன 
தNளிவிடIZடா< (µὴ ἀφιέτω, mē aphietō). இரEF 
ெசா2ெறாட$கO/ ஒேர கிேரIக வா$?ைதகளி& 
ெமாழிெபய$4பா3/. 

வசன/ 14. தி+மண?திC விMவாசமிCலாத வாUIைக?<ைண 
விMவாசியான வாUIைக? <ைணயாC பாிM?தமாIக4ப]டதாக 
பdC 3றி4பி]டா$. இ< அைட4_I3றியிC ெசாCல4ப]ட ஒ+ 
க+?தாக இ+Iகலா/, ஆனாC சBத$4ப/ இ< ஒ+ க2பைனயான 
jUநிைல அCல எ&பைதI கா]Fகிற<. ஒ+ கிறி;தவாி& சாீர/ 
“பாிM?த ஆவியி& ஆலய/” எ&S அ4ேபா;தல& 
ெகாாிBதிய$களிட/ Zறினா$ (6:19). விபLசாாிேயாF இைசவைத 
அவ$ தைட ெசcதா$ ஏெனனிC, ம2ற பல காாியWகOட&, 
வா[Iைகயாள$ “அவOட& ஒேர சாீரமாகிறா$” (6:16). 
அவிMவாசியான ஒ+ <ைணlட& ஒ+ கிறி;தவ$ பா^யC உறd 
ைவI3/ேபா<, அவ& அCல< அவN ஒேர சாீரமாவதாC அதினாC 
க$?தைர ேகாபk]Fகிறா$களா? அவிMவாசியான <ைணைய 
விMவாசிIகிற <ைண தNளிவிFவ< ந&றா யி+Iகாதா, அCல< 
3ைறBதப]ச/ பா^யC உறைவ தNளி4 ேபாடலாமா? பdC, 
“இCைல” எ&S பதிலளி?தா$. தி+மண?ைத பராமாி4ப< 
%Iகியமான<. “_+ஷ& ... த& மைனவிேயாேட இைசBதி+4பா&” 
(ஆதி. 2:24) எ&ற க]டைளையl/ “ஆைகயாC, ேதவ& 
இைண?தைத ம'ஷ& பிாிIகாதி+IகI கடவ&” (ம?. 19:6) எ&ற 
இேயMவி& க]டைளேயாF அ4ேபா;தல$ ெவளி4பைடயாக 
இைணIகிறா$. விMவாசியி& வி+4ப?<ட& தி+மண வாUைவ 
ெதாிBெதF?தப[யாC, வாUIைக?<ைண கிறி;தவராகேவா 
அCல< கிறி;தவரCலா தவராகேவா இ+Bதா7/ தி+மண உறd 



217 

ெதாடர ேவEF/. 
ஒ+ விMவாசி ம2S/ அவிMவாசி வாUIைக?<ைணI3/ 

இைடேய உNள ெந+Iகமான உறd கிறி;தவ <ைண ேதவேனாF 
ைவ?தி+I3/ உறவாC “பாிM?த4பF?த4பFகிற<” (ἡγίασται, 
hēgiastai) எ&S அ4ேபா;தல$ வ^lS?தினா$. ஒ+ நப$, ெபா+N, 
அCல< நட?ைத ேதவனாC ஏ2க?தIக< ம2S/ அவர< ேசைவI3 
ெபா+?தமான< எனிC அ< “பாிM?த மாIக4பFகிற<” (from ἁγιάζω, 
hagiazō). “இ< பாிM?தமாIக4 ப]ட<” எ&பைத ம2ெறா+ வைகயிC 
ெசாCவதானாC, “இ< பாிM?தமான<”  எ&S ெசாCலலா/. 
அவிMவாசி விMவாசியாC பாிM?த4 பF?த4பFகிறா$ எ&S பdC 
ெசா&ன ேபா<, அவ$ உSதி4பF?தியதாவ< விMவாசியான 
வாUIைக?<ைணயி& நிமி?த/ ஒ+ கிறி;தவ+I3/ 
அவிMவாசியான வாUIைக? <ைணI3/ இைடேய உNள உறைவ 
ேதவ& ஆசீ$வதி?< அ'மதிIகிறா$. 

தி+மணவாUவிC இ+வ+ேம கிறி;தவரCலாமC இ+BதாC 
எ&ன? இரEF அவிMவாசிகளி& பா^யC உறைவ ேதவ& 
அ'மதிIகிறாரா? பd7I3 இBத ேகNவிகN, அேநகமாக, 
கCவிசா$Bத ஒ+ ஆ$வமாக ம]Fேம இ+Iகலா/. கிறி;<ைவ 
அ&றி, தி+மணமானவ$கN ம2S/ தி+மணமாகாதவ$கN பாவ?திC 
இழB<ேபானா$கN. இரEF அவிMவாசிகOI3 இைடேயயான 
தி+மண?தி& பாிM?தேமா அCல< பாிM?த 3ைறேவா ஒ+ 
%Iகியமான ஒ+ விஷயமCல எ&ற அளவி23 இழB<ேபான< ம2ற 
விஷயWகைள ெவ3வாக பாதி?த<. ேதவ உறைவ இழB<, நி?திய 
வாUIைகயி& ந/பிIைகயி&றி, ஒ+வ$ பாவ?திC kUகிய வாUIைக 
வாA/ேபா< தி+மண உறவான< ஒ+ அ2ப விஷய/. தி+மண 
பWகாள$களிC ஒ+வ$ அCல< இ+வ+/ கிறி;தவ$களாக இ+I3/ 
ப]ச?திC ம]Fேம தி+மண உறd ேதவனாC பாிM?த4ப]ட< 
எ&ப< ெபா+]பF?த ேவE[ய ஒ+ விஷய/. அவ& அCல< அவN 
இர]சிIக4 ப][+Iகிறப[யாC, விMவாசியி& நிமி?த/ 
தி+மண?தி2 3Nளான பா^யC உறd பாிM?தமாIக4ப][+Iகிற<. 

பdC நியாயவாத?ைத ஒ+ ப[ ேமேல எF?<L ெச&றா$. 
3ைறBதப]ச/ தி+மண உறவி& ஒ+ பW3தார$ விMவாசி 
யாயி+BதாC, அவ$ நிமி?த/ தி+மண?திC பா^யC உறd 
பாிM?தமானதாக இ+4பதாC, அxdறவி& kல/ பிறBத 3ழBைதகN 
பாிM?தமாIக4பFகிறா$கN. ஒ+ 3றி4ைப வ^ lS?த, 
பாிM?தமாIக4ப]ட உறவிC பிறBத 3ழBைதகைள அவிMவாச4 
ெப2ேறா$கOI3 பிறBத 3ழBைதகளிடமி+B< 
ேவSபF?திIகா]Fகிறா$ அ4ேபா;தல$. தி+மணமான ஒ+ 
விMவாசி ம2S/ அவிMவாசிகOI3 இைடயிலான பா^யC உறைவ 
ேதவ& பாிM?த4பF?தாவி]டாC, அவ$கN பிNைளகN, 
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அவிMவாசிகளி& பிNைளகைள4ேபால, அM?தமாயி+4பா$கN. ஒ+ 
பிNைள அM?தமானதாக இ+I3/ சா?திய?ைத பdC ஏ& 
அ'மதி?தா$? ஒ+ 3ழBைத பாவ?திC பிறB<, ேதவனாC 
தE[Iக4பFகிற< எ&S ZSகிற எBதI ேகா]பா]ைடl/ நா/ 
தNOப[ ெசcயலா/. பdC கால?தி̂ +B< பல வ+டWகOI3 
%&ன$, எேசIகிேயC தீ$Iக?தாிசி அBத க+4ெபா+ைள4 ப2றி 
ZறிlNளா$. “பாவ�ெசcகிற ஆ?<மா சா3/,” எ&S தீ$Iக?தாிசி 
Zறினா$. “3மார& தக4ப'ைடய அIகிரம?ைத Mம4பதிCைல” 
(எேச. 18:20). எேசIகிேயC அCல< பdC ஆகிய இ+வ+/ 
ெப2ேறா+ைடய பாவ/ பிNைளI3 மா2ற4பFகிற< எ&பைத 
அ'மதிIகவிCைல. 

தி+மண?திC கணவேனா அCல< மைனவிேயா யாேர'/ 
ஒ+வ$ கிறி;தவராக இ+Bதா7/ அIகிறி;தவாி& பாிM?த 
நடIைகயி& நிமி?த/ அவ$கOI3 பிறIகிற 3ழBைத 
பாிM?தமானதாக இ+I3/ எ&S அBேதாணி சி. திசிCட& (Anthony 
C. Thiselton) அவ$கN பாிB<ைர?<Nளா$. அவிMவாசி யான தி+மண 
பWகாள+/ 3ழBைதகO/ ேதவ பIதிlNள ஒ+ வாUIைக வாழ 
உB<விைசயாக இ+4ப< விMவாசியான தி+மண?தி& பWகாள$ 
ஆ3/.7 தBைத அCல< தாc இ+வ+/ கிறி;தவரCலாத ப]ச?திC, 
3ழBைத பாிM?தம2ற< எ&பத2கான காரண/ எ&னெவனிC ஒ+ 
கிறி;தவ$ ெகாFI3/ ேபாதைன, வழி நட?<தC ம2S/ கிறி;தவ 
தாIகWகளினாC அI3ழBைத பயனைடவதிCைல எ&பேத. இBத 
ேவதப3தியிC அவிMவாச ெப2ேறா$கOI3 பிறBத 3ழBைதகைள 
3றி?த< பd7ைடய காிசைன அCல. மாறாக, ேந$மைறயாக 
அவ+ைடய வாத/ எ&னெவனிC தி+மண?திC 3ைறBதப]ச/ ஒ+ 
பWகாள$ கிறி;தவராக இ+4பி&, உறேவா அCல< 
3ழBைதபிற4ேபா அM?த?தினாC கைறபFவதிCைல 

வசன/ 15. தி+மண?திC கிறி;தவ$ கிறி;தவரCலாதவைர 
க]F4பF?த %[வதிCைல எ&பைத பdC M][Iகா]Fகிறா$; 
அதாவ<, அவ& அCல< அவN தி+மண?திC நீ[?தி+Iக அவி 
Mவாசிைய க]டாய4பF?த %[யா<. தி+மண/ எ&ப< வாUநாN 
%Aவதி23மான ஒ+ அ$4பணி4_ எ&ப< ேதவ'ைடய 
வி+4பமாயி+Iகிற<; இ+4பி'/, பdC எAதினா$, ஆகி7/ 
அவிMவாசி பிாிB< ேபானாC, பிாிB<ேபாக]F/. அவிMவாசி யான 
<ைணயாள$ பிாிB<ேபாவைத ெதாிBெதF?தாC கிறி;தவ$ 
அைதI3றி?< 32ற உண$d ெகாNளேவEடா/. ைகவிட4 ப]டவ$ 
தி+மண?ைத ெதாடர அ[ைம4ப]டவரCல எ&S பdC Zறினா$. 
கிறி;தவ <ைணயாள$ ைகவிட4பFவத23 %&ன$ 
“அ[ைம4ப]டவ$” எ&S பd7ைடய வா$?ைதகN 3றி4 பிFகிற<, 
ஆனாC எத23 அCல< யா+I3 விMவாச <ைணயாள$ அ[ைம? 
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தி+மண/ சமமான அ[ைம?தனமா? கடைம உண$d எ&ப< ஒ+ 
தி+மண?ைத பா<காIக 3ைறவான ஒ+ அ[4பைடயாக ெதாிகிற<, 
ஆனாC ஒ+ேவைள பdC மனதிC தி+மண <ைணயாள$ 
அ[ைமயாக இCைல.  

அவிMவாசியான <ைணயாளராC விMவாசி ைகவிட4 ப]டேபா< 
அவ$ அ[ைம4ப]டவ$ அCல எ&S பdC Zறியேபா<, அவ$ 
தி+மண?தி& சkக (தனிநப$ அ/சWகைள அCல) அ/சWகைள 
மனதிC ைவ?தி+Bதா$. தி+மண?ைத தIக ைவIக அவ& அCல< 
அவN தWகளாC ஆன எCலாவ2ைறl/ ெசcய ேவEF/ எ&ற 
சkக எதி$பா$4_ ைகவிட4ப]ட கிறி;தவ மைனவி அCல< 
கணவைர க]F4பF?தா<. பd7ைடய ஆேலாசைனகைள 
வ^lS?த ெகாாிBதிய+I3 ZFதலான சா&S ேதைவ4ப]டாC, 
சமாதானமாயி+I3/ ப[Iேக ேதவ& ந/ைம அைழ?தி+Iகிறா$ 
எ&பைத மனதி2ெகாNள ேவEF/. கிறி;தவ <ைணயாளேராF 
வாழ மS?<வி]ட அவிMவாச <ைணயாளைர பிாிய4பF?த ஒ+வ$ 
த& %A ஆ2றைலl/ ஈFபF?<வ< சமாதான?தி2கான வழி அCல. 

ைகவிட4ப]ட கிறி;தவ$ மீEF/ தி+மண/ ெசcயலா/ எ&S 
ெபா+NெகாNO/ப[ சில$ இBத ேவதப3திI3 விளIகமளி?தன$. 
ைகவிட4பFதC சில ேவைளகளிC “பd^& பாIகிய/” எ&S 
அைழIக4பFகிற<, ஆனாC பdC ெசா&ன வா$?ைதகளிC 
மSமண/ விஷய?ைத 3றி?த எைதl/ காண %[யவிCைல. 
விவாகர?< பாIகியமாக க+த4ப]ட ப[யாC மSமண?ைதI 3றி?< 
பdC அ4ேபா;தல$ நிைன?தி+Iக மா]டா$. “மைனவியானவN 
த& _+ஷைன வி]F4 பிாிB< ேபாகIZடா<”  (7:10) எ&S/ 
“_+ஷ'/ த& மைனவிைய? தNளி விடIZடா<” (7:11) எ&S/ 
அவ$ ஏ2கனேவ க]டைள ெகாF?தி+Iகிறா$. த& <ைணைய 
வி]F4பிாிBத அCல< விவாகர?< ெசcத ஒ+வ$ “தி+மண/ 
ெசcயாதி+Iக ேவEF/ அCல< ஒ4_ரவாகேவEF/” (7:11). 
தி+மண?ைத தIக ைவ4பத2கான விைல க$?த$ ேமC உNள 
விMவாச?ைத தியாக/ ெசcவெதனிC, விMவாச ம2ற கணவ& 
அCல< மைனவிlட& உறைவ பராமாி4பத2கான ெபாS4_ 
ைகவிட4ப]ட கிறி; தவ+I3 இCைல. விMவாச?ைத 
மSத^4பத23 த3தியான எBத ஒ+ காரண%/ இCைல. 
“தி+மண?ைத நிS?த க]டாய4பF?<கிற அவிMவாசி 
<ைணயாளேராF உறைவ பராமாி4பத23 கிறி;<வி& 
விவாகர?தி2கான தைட ஒ+வைர அ[ைம4பF?தவிCைல எ&S 15 
ஆ/ வசன?திC பdC ெவSமேன 3றி4பிFகிறா$.”8 தி+மண?ைத? 
ெதாட+வத2கான விMவாசியி& MதBதிர?திC மSவாUdIகான 
தாIகWகN எ<d/ இCைல. 

வசன/ 16. அவ$ தி+மண?ைதI3றி?த உய$வான 
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எEணWெகாEடப[யினாC - இரEF தனி நப$கOI3/ 
ச%தாய?தி23மான ந&ைமகN ப2றிய ஒ+ ேந$மைறயான _ாிB< 
ெகாNOதC - அவிMவாசிகைள தி+மண/ ெசc< ெகாEட 
விMவாசிகN அதிC ெதாடர பdC வ^lS?தினா$. அதாவ<, 
தி+மண?ைத பா<காIக அவ$கைள ஊIக4பF?தினா$. எனி'/, 
விMவாசி தி+மண/ ெசc<ெகாNள ம2ெறா+ காரண?ைத அவ$ 
ெகாF?தா$. அவிMவாசிlடனான தி+மண/ ந2ெசcதி பணிIகான 
ஒ+ வாc4ைப தBத<. விMவாசியி& %&மாதிாி ம2S/ உபேதச?தி& 
kல/, அவிMவாசி கிறி;<ைவ ெதாிB<I ெகாNள ZF/. உனI3 
எ4ப[? ெதாிl/, எ&S அ4ேபா;தல$ ேக]டா$, 
ெசாCல4ேபானாC, “கிறி;தவ கணவ& அCல< மைனவி 
த&'ைடய விMவாசம2ற <ைணைய இர]சி4_I3 வழிநட?தI 
ZFேம?” 

கிறி;<வி23 எதிராக விMவாசம2ற <ைண த&ைன 
க[ன4பF?திய ஒ+ jUநிைலைய4 ப2றிேய 7:15C பdC ேபசியதாக 
சில$ நிைனIகிறா$கN. அவிMவாசிைய விMவாசி கிறி;<dI3N வழி 
நட?<வத2கான வாc4_ 3ைறவாயி+I கிறப[யாC, இ4ப[ 
விவாதிIக4ப]ட<, தி+மண?ைத தIக ைவIக எBத %ய2சிையl/ 
எFIகேவEடா/ எ&S கிறி;தவ <ைணI3 ஆேலாசைன 
ெகாF?ததாக. இBத விளIக/ ேதாCவி l2ற<, ஏெனனிC பdC 
ேந$மாறான ஆேலாசைனைய தBதா$, தி+மண?ைத ெதாடர விMவாச 
<ைணயாளைர பdC வ^lS?தினா$. 

தWகN மைனவிகைள ம2S/ _+ஷ$கைளI 3றி4பிFவத23 
%&பாக, _+ஷ$கைள கிறி;<dIகாக ஆதாய4பF?திI 
ெகாNளIZ[ய மைனவிகைள4 ப2றி பdC 3றி4பி]டா$. 
ஆEகைள விட அதிகமான ெபEகைளI ெகாEடதா ெகாாிB< 
சைப?9 தி+மண?திC ஒ+வ$ த& <ைணைய கிறி;<வி23 
வழிநட?<வா$ எ&S ேப<+ வ^lS?திய ேபா<, அவ$ 3றி4பாக 
ெபEகைள 3றி4பி]F ேபசினா$: “அBத4ப[ மைனவிகேள உWகN 
ெசாBத4 _+ஷ$கOI3I கீU4ப[Bதி+WகN; அ4ெபாA< 
அவ$களிC யாராவ< தி+வசன?தி23I 
கீU4ப[யாதவ$களாயி+BதாC, பயபIதிேயாF Z[ய உWகN 
க2_Nள நடIைகைய அவ$கN பா$?<, ேபாதைனயி&றி, 
மைனவிகளி& நடIைகயினாேலேய ஆதாய4பF?திI ெகாNள4 
பFவா$கN” (1 ேப<+ 3:1, 2). எBத விதமான விளIக?ைதl/ ஒ+வ$ 
ெகாFIகலா/, இ&ைறய சைபகளி& அWக?தின$ விகித?திC 
ெபEகN சமம2ற பW3 வகிIகிறா$கN எ&பேத உEைம. 

ேதவ& ஒxெவா+வைரl/ அைழ?த<ேபால (7:17-24) 
எCலா மIகO/ ேதவ'I3 %&பாக நியாய?தீ$4பிC நி23/, 
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கைடசி கால?ைத4 ப2றி பdC ேயாசி?<IெகாE[+Bதா$. 
விMவாச?ைதI ெகாEF வாUவத2கான %ய2சி, வ+ைகயி& நாN, 
ம2S/ நி?திய வாUdIகான ந/பிIைக ஆகியைவ கிறி;தவ 
%[ெவF?தC ம2S/ பழIக வழIகWகைள நி$வகிIகிற<. 
ஆைகயாC, மா/சீக மா2ற/ எ&S க+த4பFகிற ச%தாய உறைவI 
ெகாEF அ4ேபா;தல$ மி3Bத நியாய?தீ$4_L ெசcதா$. தி+மண/ 
ஒ+ %Iகியமான ச%தாய உறd, ஆனாC நி?திய?திC அ< ஒ+ 
அ2பமான ஒ+ விஷய/. ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN தி+மண 
நிைலைய ேதவ'ட& உNள ஒ+வர< உறேவாF மிக ெந+Iகமாக 
ெதாட$_பF?தினா$கN. கிறி; <ைவ அறிIைகயிFவத23/ 
அவ+I3 கீU4ப[வத23/ தி+மண உறைவேயா அCல< ம2ற 
ச%தாய உறdகைளேயா %Aைமயாக மா2ற ேவE[ய 
அவசியமிCைல. க$?த+ைடய வ+ைகயி&ேமC கவன/ 
ெச7?<பவ$கOI3 �மியி& உறdகN _< அ$?த/ த+கிற<. 
கைடசி கால?தி& பா$ைவயிC, அைவகN %&னதாக 
எEண4ப]ட< ேபால ஒ+வ+I3 அைவகN %Iகிய/ அCல. 
ஆைகயாC, தி+மணமானவ$கN கிறி;<வாC அைழIக4 
ப]டேபா< தி+மண உறைவ ெதாட+/ப[ அ4ேபா;தல$ அறிdைர 
Zறினா$. கணவ& அCல< மைனவி இCலாமC இ+Bதவ$கN 
தி+மணமாகாதவ$களாக இ+Iக ேவEF/ எ&S 
அறிdS?த4ப]டா$கN. கால/ 3Sகினதானப[யாC (7:29), “நீWகN 
இ+Iகிறைத4 ேபால ெதாட+WகN” எ&S அ4ேபா;தல$ Zறினா$. 

தி+மண உறdகைளI3றி?< அவ$ ெசா&ன ைவகைள 
ெசயCவிளIகி வ^lS?</ப[, ம2ற ச%தாய உறdகைள பdC 
எF?<IெகாEடா$. ஒ+வ$ fதராகேவா அCல< ஒ+ _ற ஜாதி 
யாகேவா, வி+?தேசதன/ உைடயவராகேவா அCல< 
வி+?தேசதன/ இCலாதவராகேவா அைழIக4ப][+Iகலா/. இன 
ாீதியான அைடயாள/ கிறி;தவ+I3 எBத %Iகிய?<வ%/ இCைல. 
மா/ச?தி& தA/_களாC 3றிIக4ப]ட பைழய மத விMவாசWகN 
இ4ேபா< அ$?தம2றைவ. அ[ைம அCல< Mயாதீன& ஆன ஒ+ 
பாவி கிறி;<ைவ தாி?<I ெகாNளலா/. ஒxெவா+வ+/ அவர< 
த2ேபாைதய சkக நிைல ம2S/ அைதL சா$Bத கEணிகைளl/ 
ஏ2SIெகாNள ேவEF/. க$?த$ மிக? <ாிதமாக தி+/பி வ+வா$, 
எ&S ேவதப3தி அ$?த/ ெகாNOகிற<. பி&ன$ அவனவ'ைடய 
கிாிையகளி&ப[ அவ$ பலனளிIகிறா$ (2 ெகாாி. 5:10). ஆைகயாC 
பdC எAதினா$, 
17ேதவ& அவனவ'I34 பகி$Bதெத4ப[ேயா, க$?த$ அவனவைன 
அைழ?தெத4ப[ேயா, அ4ப[ேய அவனவ& நடIகIகடவ&. 
எCலாL சைபகளிேலl/ இ4ப[ேய தி]ட/ பE�கிேற&. 18ஒ+வ& 
வி+?தேசதன/ ெப2றவனாc அைழIக4ப][+BதாC, 



222 

வி+?தேசதனமிCலாதவனாயி+Iக வைக ேதடானாக; ஒ+வ& 
வி+?தேசதனமிCலாதவனாc அைழIக4 ப][+BதாC, 
வி+?தேசதன/ ெபறாதி+4பானாக. 19வி+?த ேசதன%/ 
ஒ&SமிCைல, வி+?தேசதனமிCலா ைமl/ ஒ&SமிCைல; 
ேதவ'ைடய க2பைனகைளI ைகI ெகாNOகிறேத காாிய/. 
20அவனவ& தா& அைழIக4ப]ட நிைலைமயிேல 
நிைல?தி+IகIகடவ&. 21அ[ைமயாc நீ அைழIக4ப][+BதாC, 
கவைல4படாேத; நீ MயாதீனனாகI ZFமானாC அைத நலெம&S 
அ�சாி?<IெகாN. 22க$?த+I3N அைழIக4ப]ட அ[ைமயானவ& 
க$?த+ைடய Mயாதீனனாயி+Iகிறா&; அ4ப[ேய அைழIக4ப]ட 
Mயாதீன& கிறி;<வி'ைடய அ[ைமயாயி+Iகிறா&. 23நீWகN 
கிரய?<I3I ெகாNள4ப]�$கN; ம'ஷ+I3 அ[ைம 
களாகாதி+WகN. 24சேகாதரேர, அவனவ& தா& அைழIக4ப]ட 
நிைலைமயிேல ேதவ'I3 %&பாக நிைல?தி+IகIகடவ&. 

வசன/ 17. இBத கிறி;தவ$கைள வழிநட?</ இரEF 
காரணWகைள அைடயாள/ கEF கணவ$கOI3/ 
மைனவிகOI3/ ெசா&னைத அ4ேபா;தல& விாிவாக 
எF?<ைர?தா$. %தலாவ<, மனமா2ற?தி& ேவைளயிC க$?த$ 
அவனவ'I3 ெகாF?த ச%தாய உறவிேல தி+4தியைடBத வ$களாக 
இ+Iக ேவEF/. இரEடாவதாக, ஒ+வ+ைடய மனமா2ற?தி23 
%Bைதய வாUIைக ச%தாய கடைமகளிC சிIகிIகிடIகிற< எ&ற 
%Aைமயான அறிைவ _ாிB<ெகாNள ேதவ& அைழ4_ 
விF?<Nளா$. இW3 ெசாCல4ப]FNள க+4ெபா+N எ&னெவனிC 
ஒ+வ$ கிறி;<வி& க$?த?< வ?தி23 த&ைன அ$4பணி4பதினாC 
சkக?திC அவ+I3Nள ஒAW3கN மாSவதிCைல. ேதைவய2ற 
ேமாதCகைள தவி$Iக பdC கிறி;தவ$கOI3 உதவ %ய2சி 
ெசcகிறா$. கிறி;<ைவ ஏ2SIெகாNவெத&ப< பாவ%Nள 
வாUIைக %ைறகளி^+B< தி+/_வேத அ&றி, வாUIைக%ைறைய 
%Aைமயாக மா2Sவ< அCல எ&பைத அவ$கN ெதாிB< ெகாNள 
பdC வி+/பினா$. தி+மண/ எ&ப< ஒ+வ$ “அைழIக4ப]ட அBத 
நிைலயிC இ+Iக ேவEF/” எ&S எதி$பா$Iக4பFவத2கான ஒ+ 
எF?<Iகா]F (7:20). 

நிLசயமாக, %Bைதய நிைலயிC இ+Iக ேவEF/ எ&ற க]டைள 
Mய ேம/பா][& அவசிய?ைத நிராகாிIகவிCைல; ஆனாC 
அவ$கOைடய க]F4பF?தேவE[ய விஷயWகளிC ம]Fேம 
ேதவ& கணI3 ைவ?தி+4பா$ எ&பைத சேகாதர$கN அறிBதி+Iக 
ேவEF/ எ&S பdC வி+/பினா$. நியாயம2ற ம2S/ ேமாசமான 
jUநிைலகைளL சமாளிIக? ேதைவயானைவகைள அவ+ைடய 
மIகOI3 அவ$ ெகாF?தி+Iகிறா$. ெசCவBத$கO/ ஏைழகO/, 
ெபல& உNளவ$கO/, உதவிய2றவ$கO/ ேதவ'ைடய 
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பா$ைவயிC கணIக2ற மதி4_ைடயவ$கN எ&S அவ$கOI3 அவ$ 
உSதிபடI ZSகிறா$. அவ$களாC %[Bத விஷயWகOI3 ம]Fேம 
அவ$கN கணI3 ஒ4_விIக ேவE[யேத அ&றி, அவ$களாC மா2ற 
இயலாத காாியWகOI3 அCல எ&ற ெகாNைகைய ெகாE[+Bதா$ 
அவ$ (காEக 2 ெகாாி. 8:12). 

ெகாாிBதிய கிறி;தவ$களிC சில$ உண$d �$வமானவ$கN, 
அCல< ஒ+ேவைள சைபைய நி$வாக/ ெசcl/ப[ பdC 
உ+வாI3கிற நியமWகOI3 எதி$?<நி2கிறவ$கN எனிC 
எCலாLசைபகளிேலl/ இ4ப[ேய தி]ட/ பE�கிேற& எ&ற 
அவர< 3றி4_ _ாிB< ெகாNள?தIக<. த&'ைடய அறிdைரகN 
3றி4பாக அவ$கOIெக&S வ[வைமIக4படவிCைல எ&S அவ$ 
அவ$கOI3 விளIகிIZறினா$. கிறி;தவராக வாUவ ெத&ப<, 
ெகாாிB<விேலா அCல< ேவெறWகாயி+Bதா7/, சவாC 
நிைறBததாக காண4பFகிற<. அவ$கN ேசவிIகிற ேதவ& இBத 
உலக/ தீைமயான< எ&பைத அறிBதி+Bதா$. அIகால?திC உNள 
சில கிறி;தவ$கN தி+Iகான தி+மண ஏ2பாFகN ெசcதி+Bத< 
3றி?< அவ$ அறிBதி+Bதா$, ம2றவ$கN சாீரபிரகாரமாக 
அ[ைமகளாIக4ப][+Bதன$. அவ$கOைடய சkக கடைமகைள 
ெபாS?தவைரயிC சகி4_?த&ைமய2றதாக இ+4பி'/, வர 
இ+Iகிற உலக?திேல ேதவ'ட& வாUவத2காக அவ$கN 
பாவம&னி4_/ வாUவி2கான ந/பிIைகl/ ெப2ற கிறி;தவ$களாக 
இ+Bதன$. 

வசன/ 18. இேயMகிறி;<வி& மரண?தி234 பி&பான %தC 
ப?< வ+டWகளிC, நியாய4பிரமாண?தி23 ைவராI கியமாக இ+Bத 
fத கிறி;தவ$கN கணிசமான அளவிC இ+Bதா$கN. _றஜாதியா$ 
கிறி;தவ$களாக மன/ மாSவத23 %&_ நியாய4பிரமாண?ைத 
தAவிIெகாNள ேவEFெமன அவ$களிC அேநக$ ந/பினா$கN 
(காEக அ4. 21:20). மன/மாறிய _றஜாதி மIகN சBதி?த 
சவாCகளி& நிமி?த/ கலா?திய+I3 எAதின நி+ப?ைத எA</ப[ 
பdC ஏவ4ப]டா$. இBத விஷய?ைத4 ப2றி அவ$ உண$Lசி 
வச4ப]டா$, ஆனாC கலா?திய$ 5 அCல< பி̂ 4பிய$ 3 ஆ/ 
அதிகார?திC ெசாCல4ப]FNள உண$dகN எ<d/ பdC  
1 ெகாாிBதிய$ 7:18, 19C வி+?தேசதன?ைத 3றி?< எAதியேபா< 
அவைர eEடவிCைல. இ<ேபா&ற ச$LைசகN ெகாாிBதிய 
சைபயிC ேவ�&றவிCைல எ&S ேதா&Sகிற<, 3ைறBத ப]ச/ 
இBத த+ண?திC.10 அ4ப[யானாC, பdC ஏ& இBத விஷய?ைதI 
ெகாEFவBதா$? தி+மணமானவ$கO/ தி+மணமாகாதவ$கO/ 
அைழIக4ப]ட நிைலயிேல ெதாடரேவEF/ எ&ற பd7ைடய 
விவாத?தி23 வி+?தேசதன/ ம2S/ வி+?தேசதனமிCலாைம 
எWஙன/ ஆதரd அளிIகிற< (7:12-17)? 
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உலகளாவிய சைபIகான அ4ேபா;தல+ைடய ேபாரா]ட/, 
fத$கN ம2S/ _றஜாதியாைர உNளடIகிய< எ&ப< எ4ேபா</ 
அவ$ மனதிC உEF. _றஜாதியா$ வி+?தேசதன/ ெசcய ேவEF/ 
எ&ற ேகாாிIைகைய உைடய fதI கிறி;தவ$கOI3/ பd7I3/ 
இைடேய உNள பத]ட/ ெவ3 eர?திC இCைல. வி+?தேசதன/ 
எ&ப< கணிசமான உண$Lசி ம2S/ கலாLசார ாீதியாக இ+Bத ஒ+ 
விஷய/; இ+4பி'/, பd7ைடய பா$ைவயிC, ேதவ'டனான 
ஒ+வ+ைடய உறைவ வைரயS4பதிC வி+?தேசதன?தி23 எBத 
%Iகிய?<வ%/ இCைல. வி+?தேசதன?ைதI 3றி?த 
கிறி;தவ$கOைடய அல]சிய/ எ&ப< ஒ+வ+ைடய தி+மண 
நிைலேயாF ெதாட$_ பF?<கிற இைண4_ ஆ3/. 
தி+மணமானவேரா அCல< தி+மணமாகாதவேரா, 
வி+?தேசதன%Nளவேரா அCல< வி+?தேசதனமிCலாதவேரா 
கிறி;தவரா3/ேபா<, மா2ற/ எ&ப< அவசியமிCைல. ஒ+ fத 
கிறி;தவ$ வி+?தேசதன மிCலாதவனாயி+Iக வைக ேதடானாக; 
_றஜாதியா$ ஒ+வ$ வி+?தேசதன/ ெபறாதி+4பானாக. 
தி+மணமானவ$, அ<ேபால, தி+மண?ைத கைலIகாதி+Iக 
ேவEF/; தி+மணமாகாத கிறி;தவ$ தி+மண?ைத? ேதடாதி+Iக 
ேவEF/. 

_றஜாதி கிறி;தவ& வி+?தேசதன/ ெசcய தீ$மானி4ப< 
ஒ+வைகயிC _ாிB<ெகாNள? தIக<, ஆனாC ஒ+ fத$ 
“வி+?தேசதனமிCலாதவனாயி+Iக” வைகேதடேவEடா/ எ&S 
பdC ெசா&ன ேபா< அவ$ அ$?த/ ெகாEட< எ&ன? ஏ& எ4ப[ 
ஒ+வ$ வி+?த ேசதனமிCலாதவராக மாற %[l/? கிேரIக 
கலாLசார/ fத சமய ந/பிIைகயிC �ைழBத ேபா<, கிறி;<வி23 
%Bைதய b2றாEFகளிC வி+?தேசதன தA/_கைள அக2S/ 
ப[யான வி+4ப/ சில fத$கOI3Nேள ெதாடWகிய<. fத$களி& 
பார/பாியWகளி^+B< ேவSபFகி&ற ம2ற பல நைட %ைறகளிC, 
கிேரIக$கN நி$வாணமாக உட2 பயி2சி ெசcவ< ஒ&S.11 சாீர?ைத 
சிைதIகிற வி+?தேசதன/ ேபா&ற சடW3கN, கிேரIக$கைள 
ெபாS?த வைரயிC, கா]FமிராE[?தனமான<. நாகாீகமான 
fத$கN, கிேரIக %ைறைமகைள பி&ப2S/ வி+4ப?<ட&, 
உட2பயி2சி ைமய?திC நி$வாணமாக ேதா&றி, வி+?தேசதன?ைத 
பா$ைவயாI3வதாC மனம[வாIக4ப]டா$கN. ἐπισπάοµαι 
(epispaomai, “வி+?த ேசதன?ைத அழி?தC”) எ&ற கிேரIக வா$?ைத 
_தியஏ2பா][C இW3 ம]Fேம பய&பF?த4ப]FNள<. 
அத'ைடய ெபா<வான அ$?த/ எ&னெவனிC தனI3Nேளேய 
ஏேதா ெவா&ைற ெகாEFவ+வதா3/, ேந$மைறயாகேவா அCல< 
எதி$மைறயாகேவா.12 தWகN வி+?தேசதன?ைத மைறIக 
ேதைவயான ஒ+ சிS அSைவ சிகிLைச %ைறைய 3றி4பிட fத$கN 



225 

இBத வா$?ைதைய தAவி பய&பF?தினா$கN.13 ெகாாிB<வி̂ +Bத 
fத கிறி;தவ$கN வி+?தேசதன?தி& அைடயாள?ைத அக2ற 
%ய2சி ெசcதி+Iகிறா$கN எ&ப< ந/ப?தகாத<; அ4ேபா;தல$ 
த?<வாீதியாக ெசாC^ யி+Iகலா/. வி+?தேசதன/, தி+மண/ 
அCல< தி+மண/ இCலாைம ேபால, எBத ஆவிI3ாிய 
விைளdகO/ இCைல எ&S அவ$ ெசாC^யி+IகIZF/. 

வசன/ 19. வி+?தேசதன/ ஒ&SமிCைல எ&பத23 இைணயாக 
... ேதவ'ைடய க2பைனகைளI ைகIெகாNOகிறேத காாிய/ எ&S 
ெசாCல4ப][+4ப< இBத ேவதப3தியி& 3றி4 பிட?தIக அ/ச/. 
வி+?தேசதன/ எ&ப< “ேதவ'ைடய க2பைனகளிC” ஒ&றாக 
இ+Bத<; ம2S/, fத$கOI3, இ< பழைமயான மிகd/ _கUெப2ற 
க]டைளகளிC ஒ&றா3/ (ஆதி. 17:9, 10; ேயாMவா 5:2-5). 
விMவாச?தினாC உEடா3/ ேதவ'ைடய மீ]ைப நி�பிI3/ப[ 
பைழய ஏ2பா][& அதிகார?ைத வ^lS?த அ4ேபா;தல$ 
தயWகவிCைல (ேராம$ 4:3-8), சைபயி& நைட%ைற பழIகWகைள 
ஆதாிI3/ப[ (1 ெகாாி. 9:9), அCல< நீதிI3ாிய க]டைளகைள 
நி�பிIக (கலா. 5:14). அேத ேவைளயிC, இ;ரேவலாி& மத 
சடW3களி& இனIZSகN _றஜாதிகOI3 ெபா+Bதா< எ&பைத 
வ^lS?திI ெகாE[+Bதேபா< பdC சமரச ம2றவராக இ+Bதா$. 

fத மத?தி& பிர?திேயகமான இனIZSகைள இனி 
பி&ப2ற%[யா< எ&ற காலக]ட?ைதI 3றி?< தா& பdC 
ேபாதி?தா$ எ&பைத ப3?தறிdNள fத கிறி;தவ$கN. தாWகN 
ெதாிBெதF?த நியாய4பிரமாண?தி& அ/சWகைள ேச$Bத பழIக 
வழIகWகைள நைட%ைற4பF?<வேதா அCல< நைட%ைற4 
பF?தாம^+4பேதா அவ$கN வி+4ப/ எ&பைத பாிM?த ஆவியி& 
சா]சிைய ஏ2SI ெகாEடவ$கN உண$B< ெகாEடன$. ஆனாC 
அவ$கN தWகN இன ாீதியிலான fத மத?தி& அ/சWகைள _றஜாதி 
விMவாசிகN ேமC திணிIகIZடா<. இனாீதியிலான _ாிB< 
ெகாNOத^&ப[, கிறி;< நியாய4பிரமாண?தி& 
%[வாயி+Iகிறா$ (ேராம$ 10:4). கிறி;தவ ெசcதியி& தாIக?ைத 
நிராகாி?த fத$கN, “நியாய4 பிரமாண?ைதI 3றி?த 
ைவராIகிய%ைடயவ$கN” (அ4. 21:20) ம2S/ விMவாசிகளான 
பி&_/ பாிேசய %ைறைமகைள பி&ப2றினவ$கN (அ4. 15:5), 
பd7I3 எதிாிகளாகி அவ+ைடய ேபாதைனகOI3 %[dக]ட 
%ய2சி?தவ$கN. பdைல ெபாS?த வைர, ஒ+வ$ ேதவ'I3 
%&பாக நி2கிறெபாA< வி+?த ேசதன?தினாC எBத 
பிரேயாஜன%/ இCைல எ&S _ாிB< ெகாNள4ப]FNள<. 
ஒ+வ+ைடய தி+மணநிைல ெபா+?த ம2ற< ேபாலேவ 
வி+?தேசதன%/. தி+மண/ அCல< இன அைடயாள?ைத 
ெபாS?தவைர கிறி;தவ$ த& நிைல ைமைய மா2றிIெகாNள 
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ேவE[ய அவசியமிCைல. 
வசன/ 20. வி+?தேசதன/ 3றி?த த&'ைடய க+?<ைரைய 

நிைறdெசcைகயிC, பdC இ4ப[I Zறினா$, அவனவ& தா& 
அைழIக4ப]ட நிைலைமயிேல நிைல?தி+IகIகடவ&. ச%தாய 
ம2S/ தி+மண நிைலI3 இBத சிBதைன சம அளவிC ெபா+B</. 
24-ஆ/ வசன?திC அ4ேபா;தல$ இBத அறிdைரைய மீEF/ 
ெசா&னா$. வி+?தேசதன/ ம2S/ அ[ைம?தன/ ப2றிய 
தைல4_IகN பிர/மLசாாிய வாUd ம2S/ தி+மண/ 3றி?த 
பd7ைடய விளIகWகOI3 ஆதரd அளி?த<. 

வசன/ 21. ஒ+வ$ கிறி;தவரா3/ேபா< எ&ன தி+மண 
நிைலைய உைடயவராக இ+Bதாேரா அைதேய அவ$ 
ெதாடரேவEF/ எ&ற த&'ைடய க+?ைத வ^lS?த பdC 
வி+?தேசதன/ ம2S/ அ[ைம?தன/ 3றி?த ேபாதைனகைள 
பய&பF?தினா$. இ+4பி'/, தி+மண/ அCல< இன அBத;< 
ேபா&றைவகேளாF %Aைமயாக அ[ைம?தன?ைத ஒ4பிட 
%[யா<, எ&S அவ$ ஒ4_IெகாEடா$. ேம7/ அவ$ Zறினா$, நீ 
MயாதீனனாகI ZFமானாC அைத நலெம&S அ�சாி?<IெகாN.14 
ஆைகயாC, அ[ைமகOIகான அ4ேபா;தல+ைடய அறிdைர 
எ&ப< தி+மணமான/ தி+மணமாகாத அCல< வி+?த ேசதன%Nள/ 
வி+?தேசதன மிCலாதவ$கOIகான விவாத?தி23 இைணயாக 
இCைல. %தC இரEF பிாிdகைள4 ெபாS?த வைரயிC, அவ$கN 
அைழIக4ப][+Bத நிைலைமகளிC ெதாடர அவ$ 
சேகாதர$கOI3/ சேகாதாிகOI3/ ெசா&னா$; ஆனாC 
அ[ைமகOIகான க]டைளைய அவ$ தள$?தினா$. அ[ைமயாc நீ 
அைழIக4ப][+BதாC கவைல4படாேத, எ&S எAதினா$, அத& 
ெபா+N எ&னெவனிC, “அ[ைம எ&ற நிைல உ&ைன 
மனIகச4பைடயLெசcய இடWெகாFIகாேத. Mய இரIக?திC 
உ&ைன நி/மதி4பF?தாேத.” 

அ[ைமகOIகான பd7ைடய அறிdைர தி+ 
மணமானவ$கOI3 அவ$ ெகாF?த அறிdைரேயாF ஒ?<4 
ேபானா7/, அ< வ�சக4_கULசியாC �ச4ப][+Bத<. கிேரIக-
ேராம உலகிC உNள அ[ைமகN தி+மண/ ெசcய 
அ'மதிIக4படவிCைல. அ[ைமகளி& சாீர?தி& பய&பF?த 
அCல< <�பிரேயாக/ ெசcய அவ$களி& உாிைமயாள$கOI3 
அதிகார/ உEF. ேகேடா (Cato), ேராம விவசாய மனித$, பி&வ+/ 
ஆேலாசைனைய வழWகினா$: “கைள?<4ேபான எ+<கN, 
ெபலyனமான காCநைடகN, ெபலyனமான ஆFகN, க/பளி, 
விலW3களி& ேதாCகN, எ+<கN இA?<L ெசC7/ பைழய 
பாரவE[, பைழய க+விகN, பைழய அ[ைம, ேநாcவாc4ப]ட 
அ[ைம, ேவS எ<வாயி'/ வி2பைன ெசcவ< மிதமி�சிய<.”15 
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ேகேடாவி& மதி4�][C, ஒ+ அ[ைமIகான அ'தாப/ 
உண$d�$வமான<. ஒ+ பைழய அ[ைமைய அCல< ஒ+ பைழய 
எ+ைத ைவ?தி+4ப< திறைம இCலாத வியாபார %[d. சkக/ 
அ[ைமகைள இரEடா/ ப]ச மனித$களாகேவ க+<கிற<. 
கிறி;<விC, அ[ைம அCல< Mயாதீன&, வி+?தேசதன%Nளவ$ 
அCல< வி+?தேசதன மிCலாதவ$, தி+மணமானவ$ அCல< 
தி+மணமாகாதவ$ ேபா&ற எBத வி?தியாச%/ இCைல. 

வசன/ 22. ெகாாிB< சைபயிC அ[ைமகN ம2S/ fத$கN ந&3 
பிரதிநிதி?<வ/ ெப2றவ$கN எ&பதாC கிறி;தவ$கN ெவளி4_ற, 
உலக jUநிைலகைள ஏ2SIெகாNவத2கான வழி %ைறைய 
விளI3வத23 வி+?தேசதன/ ம2S/ அ[ைம? தன?ைத பdC 
பய&பF?தினா$. ஒ+வ+ைடய ேதவ ந/பிIைகl/ ேதவ'டனான 
இரIக%Nள நிைலl/ ெவளி4_றமான< தவிர ேவS வைகயிC 
வைரயSIக4 ப][+I3மானாC எBதவிதமான ெவளி4_ற நிைலl/ 
தாWக?தIக<. இன அBத;< அ[ைம?தன?தினாC 3றிIக4 
பFவைதI கா][7/ வி+?தேசதன?தினாC 3றிIக4பFவ< 
ஏ2SIெகாNO/ப[ எளிதாc இ+I3/. கிேரIக-ேராம ச%தாய?திC 
அ[ைம?தன/ ஆழமாக ேவ�&றி உSதியாக இ+Bத<. அத23N 
பி[Iக4ப]டவ$கOI3, கிறி;தவ அ[ைமயானவ& க$?த+ைடய 
Mயாதீன& அ< ேபால Mயாதீன& கிறி;<d'ைடய 
அ[ைமயாயி+Iகிறா& எ&S ம]Fேம பdலாC ெசாCல %[Bத<. 
இIக+?< �மிI3ாிய வாUIைகைய எளிதாIகவிCைல, ஆனாC அ< 
த2ேபாைதய உப?திரவWகைள நியாய?தீ$4_ ம2S/ நி?திய 
வாUIைக ேபா&ற க]டைம4பி& வழியாக பா$?த<. 

வசன/ 23. கிறி;<வி& உலகளாவிய %ைற®F, அ[ைமேயா 
அCல< Mயாதீனேனா எCலா+I3/ அவ$ வழWகிய ச%தாய நிைல, 
ேபா<மான அளd ெதளிவாக? ெதாியவிCைல எனிC, பdC மிகd/ 
ெவளி4பைடயாக ெசாC7கிறா$. எCலா கிறி;தவ$கO/, அ[ைம 
அCல< Mயாதீன&, கிறி;< சி7ைவயிC மாி?தேபா< கிரய?<I3I 
ெகாNள4ப][+Iகிறா$கN. உலக அளவிC, கிறி;<ைவ 
அறிIைகயிFதC மிகL சிறBத சம&பா]டாளராக பணியா2றிய<. சில 
சBத$4பWகளிC, அ[ைமயானவ& த&'ைடய எதிாிைணயான 
MயாதீனைனIகா][7/ ெபா+ ளாதார நிைலயிC பா<கா4பான 
நிைலயிC இ+Iகிறா&;16 ஆனாC மனித ச]ட?தி& ச]ட4 �$வமான 
கEேணா]ட?திேலா அCல< மா/சீக ஈFபா][& ஆ&மீக 
கEேணா]ட?திேலா அ[ைம?தன?ைத எEணினா7/, 
அ4ேபா;தல$ Zறிய அறிdைரயாவ<, ம'ஷ+I3 
அ[ைமகளாகாதி+WகN. அ[ைமகN எ&ற தWகN நிைலைய 
மா2றிIெகாNள %[யாதவ$கN தWகN வாUIைகயி& நிைலைய 
எEணி அைதI3றி?< <Iக4படாதி+Iக ஆவன ெசcய ேவEF/. 
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அWஙன/ கவைல4பFதC உலகி& மதி4_களாC சிைற 
பி[Iக4பFவத23 சமமானதா3/. உலக மதி4_ கOI3 
அ[ைமகளாக இ+4பத& kல/ “ம'ஷாி& அ[ைமகN” 
ஆகாம^+WகN எ&S பdC அவ$கைளI ேக]FIெகாEடா$. 
அ[ைமகைளl/ Mயாதீன$கைளl/ ேதவ& 
கிரய?<IெகாE[+Iகிறா$ எ&பைத அறிBதி+4பேத ேபா<மான<. 

வசன/ 24. 7:20C அ4ேபா;தல$ ெசா&ன ேயாசைனைய 
மீEF/ ெசாC^ தன< ேபாதைனகைள M+IகிIZறினா$. ஒ+வ& 
தா& அைழIக4ப]ட நிைலைமயிேல ேதவ'I3 %&பாக 
நிைல?தி+?தC எ&ப< கிறி;தவ$ ஒ+வ$ தி+மண?ைதl/ அைதL 
சா$Bத கடைமகைளl/ மதி4பதா3/. ஒ+ கிறி;தவராக 
இ+4பதினாC, y]F விஷயWகளிC மா2றWகைள ஏ2பF?த 
ேவEF/ எ&ற அவசிய/ இCைல. மாறாக, கிறி;தவ/ yFகைள 
இ&'/ நிைலயானதாக ஆI3கிற<. 

ெகாாிB<வி7Nள தி+மணமாகாதவ$கOIகான 
வழிகா]FதCகN (7:25-40) 

கிறி;தவ ேகா]பாFகைள தWகN வாUIைகயிC கைட4 
பி[?தப[யினாC %Bைதய _றஜாதியா$ சBதி?த 3ழ4ப?ைத 
ெகாாிB< கிறி;தவ$கN பd7I3 எAதிய க[த/ 
உSதி4பF?<கிற<. கிேரIக உலக?திC, ஒAIக ெநறி, yFகN, 
பிNைளகைள வள$?தC, ம2S/ தி+மண உறd ேபா&றைவகN 
மாSகிற நிைலைமயிC இ+Bதன. ேவசி?தன/, சிMIெகாைல, 
3ழBைதகைள சாdI3NளாI3தC, விவாகர?<, உLசக]ட தாி?திர/, 
ம2S/ அ[ைம?தன/ ேபா&றைவகN 3F/பWகைள ேநர[யாக 
பாதி?தன. கிறி;தவரா3தC வாUIைக நைட%ைறயிC மா2ற?ைத 
வ^lS?திய<, ஆனாC எxவளd? மா2ற?ைத ஒ+வ$ எW3 
ெதாடWகேவEF/? 

பdC ேதவனிடமி+B< ஒ+ ேநர[ ஆேலாசைனைய4 
ெப2றேபா<, அைத4 பய&பF?தினா$ (7:10); ெப2SI ெகாNளாத 
ேபா<, அவ$ பாிM?த ஆவியி& வழிநட?<தைல ந/பியி+B< 
த2ேபாைதய jUநிைலI34 ெபா+B<கிற _திய ேபாதைனகைள 
தBதா$. 3றி4பி]ட சில நியமWகைள தB< _றஜாதி 
சிBதைனகைளl/ நைட%ைறகைளl/ பdC அ4ேபா;தல$ 
ேநர[யாகI ைகயாEடா$. அவ$கOைடய தி+மண நிைலைய 
ெபாS?தவைரயிC, கிறி;தவ$கN எ4ப[யி+Iகிறா$கேளா அைத 
ெதாடர ேவEF/ (7:20). தி+மணமான த/பதிய$ தWகOI3N 
பா^யC ெவS4ைப Mம?தIZடா<. கிறி;தவ$ ஒ+வ$ 
அவிMவாசியான ஒ+வைர தி+மண/ ெசcதி+I3/ேபா<, கிறி;தவ$ 
தி+மண?ைத ெதாடர ேவEF/. 
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அF?< தி+மணமாகாதவ$களிட/ அ4ேபா;தல$ த& 
கவன?ைத? தி+4பினா$. ப?<Iக]டைளயி& “ெசclWகN” ம2S/ 
“ெசcயாதி+WகN” ேபா&ற க]டைளகைள ெகாF4ப< அவ+ைடய 
ேநாIகமCல. மாறாக, 7:26C அவ$ ஆேலாசைன வழWகி 7:28C 
தி+?த?ைத அ'மதி?தா$. 

ெகாாிBதிய$கN பd7I3 அ'4பிய ேகNவிகOI3 அவ$ பதிC 
அளிIகிறேபா<, தி+மண?தி23Nளான பா^யC உறைவI 
கா][7/ பா^யC ெவS4_ண$விC ேதவ& பிாியமாயி+Iகிறா$ 
எ&பைத பdC மS?தா$. ேம7/ கிறி;<வாC அைழIக4ப]ட 
ஒxெவா+ கிறி;தவ+/ தி+மண வாUIைகைய ெதாடரேவEF/ 
எ&S அவ$ ஆேலாசைன வழWகினா$. அF?த பிாிவிC அBத 
சிBதைன ப2றி அவ$ விளIகிI Zறினா$. 

நீWகN இ+Iகிற நிைலயிC ெதாட+WகN (7:25-31) 
25அ&றிl/ க&னிைககைளI3றி?<, க$?தராC எனI3I க]டைள 
இCைல. ஆகி7/ நா& உEைமlNள வனாயி+Iகிறத23I 
க$?தராC இரIக/ ெப2S, எ& அபி4பிராய?ைத? 
ெதாிய4பF?<கிேற&. 26அெத&னெவனிC, இ4ெபாA< 
உEடாயி+Iகிற <&ப?தினிமி?த/ விவாகமிCலாம^+Iகிற< 
ம'ஷ'I3 நலமாயி+I3ெம&S எE�கிேற&. 27நீ 
மைனவிேயாேட க]ட4ப][+BதாC, அவிUIக4பட வைகேதடாேத; 
நீ மைனவி இCலாதவனாயி+BதாC, மைனவிைய? ேதடாேத. 28நீ 
விவாக/ பEணினா7/ பாவமCல; க&னிைக 
விவாக/பEணினா7/ பாவமCல. ஆகி7/ அ4ப[4ப]டவ$கN 
சாீர?திேல உப?திரவ4 பFவா$கN; அத23 நீWகN த4ப 
ேவEFெம&றி+Iகிேற&. 29ேம7/, சேகாதரேர, நா& 
ெசாC7கிறெத&னெவனிC, இனிவ+/ கால/ 3Sகினதானப[யாC, 
மைனவிகONளவ$கN மைனவிகளிCலாதவ$கN ேபாலd/, 
30அAகிறவ$கN அழாதவ$கN ேபாலd/, சBேதாஷ4பFகிறவ$கN 
சBேதாஷ4 படாதவ$கN ேபாலd/, ெகாNOகிறவ$கN 
ெகாNளாதவ$கN ேபாலd/, 31இxdலக?ைத அ'பவிIகிறவ$கN 
அைத? தகாதவிதமாc அ'பவியாதவ$கN ேபாலd/ 
இ+IகேவEF/; இxdலக?தி& ேவஷ/ கடB< ேபாகிறேத. 

வசன/ 25. அ&றிl/ 3றி?த (περὶ δὲ, peri de) எ&ற ெசா2ெறாட$ 
ெபா<வாக ெகாாிB<வி7Nள கிறி;தவ$கN பd7I3 %&பாக 
ைவ?த ேகNவிகைள அறி%க/ ெசc< ைவIகிற< (7:1; 8:1; 12:1; 
16:1), ஆனாC இBத சBத$4ப?திC வா$?ைதகN %Iகிய?<வ?திC 
மா2ற?ைதேய வ^lS?<கிற<. சைபயி^+B< வBத ேகNவி 
ஒ+ப3திI3/ அதிகமானதாக இ+Bதி+I3/, ஆனாC ெபா<வான 
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காிசைன ஒ&ேற: கிறி;தவராக இ+4பதினாC பா^யC ம2S/ 
தி+மண?ைத 3றி?< ெபா<வாக ஏ2SI ெகாNள4ப]ட 
க+?<Iகைள நிராகாி4பத23 அைழ4_ விF4பதாக இ+Bததா? 
7:17C பdC ெதாடWகிய க+4ெபா+ைள மனதி2ெகாEF அவ$ 
பதிலளி?தா$: “... விவாகமிCலாம^+Iகிற< ம'ஷ'I3 
நலமாயி+I3ெம&S எE�கிேற&” (7:26). 

கிேரIக-ேராம உலகிC “க&னிைக” எ&ப<, ந/ கால?திC 
இ+Bதைத4 ேபாலேவ, ஒ+ மனித+ட'/ உறdெகாNளாத ஒ+ 
இள/ ெபEைண வழIக/ேபால 3றிIகிற<. எதி$மைறயான 
தாIகWகைள உைடய ஆE ஆதிIக/ெகாEட கலாLசாரWகN 
ந/%ைடய த2ேபாைதய ஆcdI3 உ]ப]டைவ அCல. உயிாியC 
ம2S/ கலாLசார பிரLசைனகைள விைரவாக பா$Iகலா/. 

eத& மாியாOI3? ேதா&றினேபா<, அவN ஒ+ 
“க&னிைகயாக” அைடயாள4பF?த4ப]டாN (�I. 1:27). 
அ?த+ண?திC ேயாேச4ைபI 3றி?< எ<d/ ெசாCல4பட விCைல 
(காEக ம?. 1:20-25). கிேரIக _ராண?திC ஆ$[;, அதீனா, ம2S/ 
ெஹ;[யா எ&'/ k&S க&னி ேதவைதகN இ+Bதன$. கிேரIக 
வழிபா][C அத23 இைணயான எBதவிதமான க&னி ெதcவWகO/ 
இCைல. இxவிஷய?ைத %[வி&றி விளIக%[l/. அாிதாக, 
க&னிைககN எ&ற வா$?ைத ஆEகைளl/ ெபEகைளl/ 
ேச$?<I ZSகிற< (ெவளி. 14:4; KJV); ஆனாC பdC 
“க&னிைககைளI3றி?<” எ&S 7:25C எAதியேபா<, பா^யC 
உறவிC ஈFபடாத, தி+மண மாகாதவ$கைள அவ$ 3றி4பி]டா$ 
(7:28, 36).17 

க&னிைககைள 3றி?த பd^& காிசைன _ல&படாததாக 
இCைல; அ< தி+மண?தி& பி&னணிய?திC இ+Bத<. கிறி;தவ 
தி+மண?தி& ஏ2_ைடைமையI3றி?< ஆEகOI3/ 
ெபEகOI3/ அவ$ ேபாதி?<I ெகாE[+Bதா$. 

தி+மணமானவ$கOI3, க$?தாிடமி+B< ேகNவி4 
ப]டவ$களிடமி+B< ேதைவயான ேபாதைனகைள பdC 
ெப2SIெகாEடா$ (7:10). தி+மண?தி23 தி]டமிFகிற இள/ 
வா^ப$கைளl/ க&னிைககைளl/ 3றி?< க$?தாிட/ அவ$ 
க]டைள ெபறவிCைல, ஆனாC அவ+ைடய அ4ேபா;தல அைழ4_ 
ZFதலான ெவளி4பா]ைட அதிகார�$வமாக தBத<. எ& 
அபி4பிராய?ைத? ெதாிய4பF?<கிேற&, எ&S அ4ேபா;தல$ 
ெசா&ன ேபா<, அவ+ைடய ஆேலாசைனைய அல]சிய/ 
ெசcவத23 அ'மதிIகவிCைல. இரEF ேகா]பாFகOI3 ெதcyக 
அதிகார/ ெப2றி+4பதாகI அவ$ Zறினா$: (1) தி+மண?ைதl/ 
தி+மண த/பதிய$கOI கிைடயிலான பா^யC உறைவl/ ேதவ& 
அ'மதிIகிறா$, ம2S/ (2) தி+மண/ எ&ப< வாUநாN 
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%Aவத23மான ஒ+ அ$4பணி4_. அத23 அ4பாC, 
உEைமlNளவரா யி+Iகிறத23I க$?தராC இரIக/ெப2S 
அ4ேபா;தல$ வழிகா]FதC ெகாF?தா$ (காEக 7:40). 

வசன/ 26. பdC தி+மண?ைதI3றி?< ெசா&னைவகN 
ெபா<வாக சம அளவிC தி+மண?தி23 தி]டமிFகிறவ$கOI3/ 
ெபா+B</. இ4ெபாA< உEடாயி+Iகிற <&ப?தினிமி?த/, 
விவாகமிCலாம^+Iகிற< ம'ஷ'I3 நலமாயி+I3ெம&S 
அ4ேபா;தல$ எEணினா$. எ&ன “இ4ேபாைதய <&ப/” 
ெகாாிBதிய$கைள பாதி?<I ெகாE[+Bத< எ&பைத 
அ4ேபா;தல$ ெசாCலவிCைல. உ]�சC ம2S/ ெவளியி̂ +B< 
ஏ2ப]ட எதி$4_கN ெகாாிBதிய$களிட/ ெவளி4பைடயாக 
காண4ப]ட<. ேம2ெகாEF எBத விளIக?தி23/ அவசிய/ 
ஏ2படவிCைல. 

வசன/ 27. விMவாசிகN அைழIக4பF/ேபா< எBத நிைலயிC 
இ+Bதா$கேளா அBத நிைலயிேல நீ[IகேவEF/ எ&ற அவ+ைடய 
ெபா<வான க+4ெபா+ளிC பd^& தி+மணமாகாதவ$கOIகான 
அறிdைரகN ெபா+B<கிற<. தி+மண?தி23 பி&ன$ கிறி;தவரான 
ஒ+ ம'ஷ& அCல< ம'ஷி தி+மண?ைத ெதாடரேவEF/ ம2S/ 
மைனவி அCல< கணவனிடமி+B< அவிUIக4பட வைகேதடI 
Zடா<. மைனவி இCலாதவனாயி+Iகிற விMவாசிகN எ&ப< 
தி+மணேம ஆகாதவ$கN, வாUIைக?<ைணைய மரண?தி& 
நிமி?த/ இழBதவ$கN, விவாகர?< ெப2றவ$கN ேபா&றவ$கைள 
உNளடI3கிற<. “இ4ெபாA< உEடாயி+Iகிற <&ப?தினிமி?த/,” 
தி+மண/ ெசcயாதி+4ப< ஞானமான விஷய/. ெபா<வாக ஆEகN 
தி+மண?தி2கான ெதாடIக?ைத ேம2ெகாNOகிறா$கN, ஆEகைள 
3றி?< அ4ேபா;தல$ ெசா&ன< சம அளவிC ெபEகOI3/ 
ெபா+B</. 

வசன/ 28. பd^& “அபி4பிராய/” (7:25) எ&பதி& அதிகார 
நிைல அவ$ ெதாட$B< ெசா&னதிC ெதளிவாக இ+Bத<; இ< ஒ+ 
க]டைள அCல. ேதவ& த&ைன உEைமlNளவ$ எ&S 
எEணியி+Bதேபாதி7/, சில$ அவ+ைடய பாிB<ைரைய4 
பி&ப2றாம7/ இ+Iகலா/ எ&ற சா?திய?ைத அவ$ 
ஏ2SIெகாEடா$. பd7ைடய ஆேலாசைனைய தNளிவி]F 
தி+மண/ெசcய தீ$மான/ ெசcதவ$கOI3, அ4ேபா;தல$ 
எAதியதாவ<, நீWகN பாவ/ ெசcயவிCைல. அவ+ைடய 
அ4ேபா;தல அதிகார/ அCல< ேவதவாIகியWகளி& அதிகார/ 
இ<ேபா&ற தீ$மானWகளினாC சமரச/ ெசcய4பFகிற< எ&S 
அவ$ ந/பவிCைல. பdC தன< வாசக$கOI3 ஒ+ ஞானமான தீ$4_ 
வழWகி அவ$களி& ஆப?தான jUநிைலயிC அவ$கOI3 
வழிகா][னா$, ஆனாC இSதி %[ைவ எFI3/ அதிகார?ைத 
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ஒxெவா+ தனிநபாிட%/ வி]FவிFகிறா$. இ+4பி'/ அவ+ைடய 
ஆேலாசைனயிC அவ$ உSதியாயி+Bதா$. ஒ+ காாிய?திC தWகN 
ெசாBத மனLசா]சி ெசாCவைத பி&ப2றிநடIக கிறி;தவ$கN 
அ'மதிIக4ப][+IைகயிC, தி+மணமானவ$கOI3 இxdலக 
வாUIைகயிC <&பWகN உEF எ&பதிC பdC உSதியாயி+Bதா$. 
அத23 நீWகN த4பேவEFெம&றி+Iகிேற&, எ&S அவ$ தன< 
வாசக$கOI3 உSதியளி?தா$. தி+மண/ பாிM?தமான வாUIைக 
%ைற என பdC பாரா][னா$; அேத சமய?திC கிறி;தவ$கN 
த2ேபாைதய <&ப?தி& நிமி?த/ தி+மண?தி23 விலகியி+Iக 
பாிB<ைர?தா$. அவ$ நியாய4பF?<வதாக ேதா&Sவெத&ன 
ெவனிC, ம2ெறா+ நபாிட/ அ&_ெச7?த அ$4பணி4பதி& 
நிமி?த/, ஒ+வ$ ேதவனிடமி+B< விலகிL ெசCவத2கான 
அA?தWகளினாC பாதிIக4படIZ[ய வாc4_ உEF எ&S அவ$ 
நிைன?தா$ (பா$Iகd/, 7:32-35C ெகாFIக4ப]FNள 
விளIகWகைள). 

வசன/ 29. இனிவ+/ கால/ 3Sகினதானப[யாC, 
மைனவிகONளவ$கN மைனவிகளிCலாதவ$கNேபால இ+Iக 
ேவEF/ எ&S பdC ெசா&னா$. இIகால?தி& %[d விைரவிC 
வரவி+4பைத அ4ேபா;தல$ எதி$பா$?தி+Iகிறா$ எ&பைத இBத 
வசன?தி& %தC ப3தி 3றி4பிFகிற<. க$?த$ தி+/பி வ+/ 
நாைள4 ப2றி எனI3 ெதாிl/ எ&S பdC ெசாCலவிCைல, 
கிறி;< தன< வாU நாளிேலா அCல< அவ+ைடய வாசக$களி& 
வாUநாளிேலா கிறி;< வ+வா$ எ&S/ அவ$ ேபாதிIகவிCைல. 
கிறி;<வி& வ+ைகI3 ஆய?த4பF?<தC எ&ப</ அவ$ 
எ4ேபா< வ+வா$ எ&S %&'ைர4ப</ ஒ&றCல. 
எதி$பா$4_ட& வாUவெத&ப< அவ+ைடய வ+ைகI3 
ஆய?தமாயி+4ப<. இBத சேகாதர$கN கால?திேல அவ$ வரலா/ 
எ&S பdC அறிBதி+Bதா$,18 ஆனா7/ இBத ந2ெசcதிைய 
ெகாாிB<விC அவ$ ேபாதி?ததி̂ +B< பல b2றாEFகN 
கடB<வி]ட<. 

பிரதானeதாி& ச?த%/ ேதவஎIகாள ச?த%/ அவ$கOைடய 
வாUநாளிC அவ$கைள வரவைழIகலா/ எ&ற க+?ைத 
மனதி2ெகாEF ெதாடIக கால கிறி;தவ$கN வாUBதன$ (1 ெதச. 
4:15). பdC, யாIேகா_, ம2S/ ேப<+ ஆகிேயா$ தவS ெசcதா$ 
களா? க$?த$ தி�ெர&S ேதா&Sவா$ எ&S அ4ேபா;தல 
ேகா]பாF ZSகிற<, ஆனாC அ4 ேபா;தல$கN ஒ+ 3றி4பி]ட 
ேநர?ைத ெசாCலவிCைல. க$?த+ைடய வ+ைகயி& எதி$பா$4_ 
உலக?ைத ஒ+ நCல இடமாக மா2ற விMவாச வாUd, இரIக/, 
ம2S/ ந23ணWகN ேபா&ற ந2கிாிையகOI3 அைழIகிற<. 
க$?த+ைடய வ+ைக சமீபமாயி+4பதினாேல, %&ெனா+ ேபா</ 
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இCலாத அளவி23 உலக?ைதI3றி?த ஒ+ கEேணா]ட?ைத 
கிறி;தவ$கN ெப2றி+Bதா$கN. 

“மைனவிகைளlைடயவ$கN இCலாதவ$கN ேபா^+Iக” 
ேவE[ய கால/ ஒxெவா+ மணி?<ளிகளி7/ ெந+WகிI 
ெகாE[+Bத<. ெகாாிBதிய விMவாசிகOI3 தி+மணவாUIைக 
3றி?< பdC ெகாF?த ஆேலாசைன ச2S க[னமானதாக 
இ+Bதா7/ உலக4பிரகாரமான எCலா விஷயWகOI3/ நிLசயமாக 
%[d உEF எ&பைத அவ$கN உண$B< ெகாEடன$. க$?த$ 
தி+/பி வ+வா$ எ&ற அறிd அவ$கN நைட%ைற வாUவி& 
சிBதைனயி7/ வாUIைகயி7/ தாIக?ைத ஏ2பF?திய<. விைரவிC 
கால/ நிைற ேவறிவிF/ எ&S அவ$கN ந/பின$; இ< 
கிறி;தவ$களிட/ எ4ெபாA</ இ+Bத<. ெகாாிB திய$களிC சில$ 
இxdலக வாUIைகயி& விஷயWகைள4 ப2றிIெகாE[+Bதா$கN, 
ஆனாC பdC அவ$கOைடய கவன?ைத பரேலாக?ைத 3றி?த 
விஷயWகN மீ< தி+4பினா$. _றஜாதிகOIகான அ4ேபா;தலைர4 
ெபாS?தவைர, க$?த+ைடய வ+ைகைய எதி$பா$4பத2கான ஒேர 
வழி அவ$ விைரவிC வர எதி$பா$Iக ேவEF/. ாிLச$] ஈ. ஓ;ட$ 
(Richard E. Oster, Jr.) ஜூனிய$ இxவாS Zறினா$: “விMவாசியி& 
உEைமயான Mய விவர/ ஒ+ மைறவான உலகி& உEைமகளி7/ 
மதி4பி7ேம %த�F ெசcய4பFகிற<, ஏெனனிC அBத உலக/ 
ம]Fேம நி?தியமான<, அதிC அழியIZ[யைவகN ஜீவனாேல 
விAWக4பF/”19 (2 ெகாாி. 5:4). 

வசன/ 30. ெகாாிBதிய விMவாசிகN ேதவைன அறிB< ெகாEட 
அளவிC இர]சகாி& வ+ைகைய எதி$பா$4பதினாC, தி+மண/ 
ம2S/ உலகபிரகாரமான விஷயWகைள அவ$கN மS மதி4�F 
ெசcவா$கN. த4பிLெசCவத2கான ஒ+ மன நிைலைய 
அ4ேபா;தல$ பாிB<ைரIகவிCைல; நா&3 Mவ$கOI3N 
Z[வரd/, க$?த+ைடய வ+ைக ம]F/ பாடCகைள 
பா[IெகாE[+Iகd/ சேகாதர$கOI3 அவ$ உபேதசிIக விCைல. 
ஜீவ& இ+I3/ேபா<, ேதவ'ைடய ஜனWகN அAகிறா$கN, 
சBேதாஷ4பFகிறா$கN, வாW3கிறா$கN ம2S/ ெகாNOகிறா$கN; 
ஆனாC அ&றாட வாUவி& இமாலய விவகாரWகN _திய இலIைக 
ேநாIகிL ெசCகி&றன. ேதவ& உலக?ைத ஒ+ உLச நிைலI3 ேநராக 
நட?திLெசCகிறா$ எ&S கிறி;தவ$கN எE�கிறா$கN. 
அ<வைரயி7/, உலக/ வாUைவ க[னமாI3/, ெகாாிB<வி7Nள 
விMவாசிகOI3L ெசcத<ேபால. அ4ேபா;தல$ %&னறிBத 3F/ப 
வாUவி& சிரமWகைள மனதி2ெகாEF, கிறி;தவ$கN தவி$Iக 
ேவE[ய ஒ&S தி+மண/ எ&ற சிIகலான தீ$4ைப அவ$ 
அளி?தா$. பைழய ஏ2பா]F தீ$Iகதாிசிகளி& எLசாிIைககளிC 
காண4ப]ட அேதவிதமான அவசர?ைத பd^& வா$?ைதகN 
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பிரதிப^I கி&றன. க$?த+ைடய நாN அவ$கNேமC இ+Bத<. 
வசன/ 31. பdC ேம7/ Zறியதாவ<, இxdலக?ைத 

அ'பவிIகிறவ$கN அைத? தகாதவிதமாc அ'பவியாதவ$கN 
ேபாலd/ இ+Iக ேவEF/; இxdலக?தி& ேவஷ/ கடB< 
ேபாகிறேத. ெகாாிB<விC உNள தி+மணமாகாத விMவாசிகN 
தி+மண?தி& அறிdைரைய சிBதி?<I ெகாE[+Iகிறேபா<, 
உலகி& நிைலய2ற த&ைமைய பdC அவ$கOI3 
நிைன4�][னா$. அ4ேபா;தல$ ேத$BெதF?த கிேரIக விைனL 
ெசாC^& கால/ (παράγει, paragei, “கடB< ெசC7/”) ெசய^& 
%&ேன2ற?ைதI 3றிIகிற<. இத& சிBதைன உலக/ அழிB<விF/ 
எ&பதCல, ஆனாC அத23ாிய ெசயC%ைற ஏ2கனேவ ெதாடWகி 
வி]ட<. பாவ%/ ேதவ'I3 விேராதமான கலக%/ ஒ+ ப�'I3 
கா2றைட4ப< ேபா&ற<. ம'I3ல?தி& பாவ?தி2காக மாிI3/ப[ 
ேதவ& அ'4பிய இர]சகைர ஏ2SIெகாNள அேநக$ மS?த< 
அA?த?ைத அதிகாி?த<; உைடB< ேபாவத2கான ேவைள ெவ3 
eர?திC இCைல எ&ப< ெதளிவான<. “இBத உலக?தி& வ[வ/ 
கடB< ேபாகிற<” எ&பைதI விளIகிIகா]Fகிற< ஒ+ 
M2S4பா$ைவ. “உலக%/, அதி& இLைசl/ ஒழிB<ேபா/,” எ&S 
ேயாவா& பிரகடன/ ெசcதா$, “ஆனாC ேதவ'ைடய சி?த?தி&ப[ 
ெசcகிறவேனா எ&ெற&ைறI3/ நிைல?தி+4பா&” (1 ேயாவா& 
2:17). பdC பய&பF?திய அேத விைனLெசாC7/ அேத கால%/ 
இW3 ேயாவானாC பய&பF?த4ப]FNள< எ&ப< 
3றி4பிட?தIக<. 

“க$?த+Iெக&S உWகைள அ$4பணிlWகN”  
(7:32-35) 
32நீWகN கவைலய2றவ$களாயி+Iக வி+/_கிேற&. 
விவாகமிCலாதவ& க$?த+I3 எ4ப[4 பிாியமாயி+Iகலா ெம&S, 
க$?த+I3ாியைவகOIகாகI கவைல4பFகிறா&. 33விவாக/ 
பEணினவ& த& மைனவிI3 எ4ப[4 பிாியமாயி+Iகலாெம&S, 
உலக?தி2 3ாியைவகOIகாகI கவைல4பFகிறா&. 34அ< ேபால, 
மைனவியானவOI3/ க&னிைககOI3/ வி?தியா ச%EF. 
விவாகமிCலாதவN சாீர?தி7/ ஆ?<மாவி7/ 
பாிM?தமாயி+I3/ப[, க$?த+I3ாியைவகOIகாகI கவைல4 
பFகிறாN; விவாக/பEணினவN த& _+ஷ'I3 எ4ப[4 பிாிய 
மாயி+Iகலாெம&S, உலக?தி23ாியைவகOIகாகIகவைல4 
பFகிறாN. 35இைத நா& உWகைளI கEணியிC 
அக4பF?தேவEFெம&S ெசாCலாமC, உWகOI3? 
த3தியாயி+I3ெம&S/, நீWகN கவைலயிCலாமC க$?தைர4 
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ப2றிI ெகாE[+IகேவEFெம&S/, உWகN Mயபிர 
ேயாஜன?<Iகாகேவ ெசாC7கிேற&. 

வசன/ 32. தன< வாசக$கN ZFமான வைரயிC கவைலயி&றி 
இ+Iக பdC வி+/பினா$. “த2ேபாைதய <&ப/” (7:26) எ&ப< 
தி+மணமானவ$கைள <&_றLெசcl/; ம]FமCல அ< தWகOI3 
அ&பானவ$கைளl/ <&_றLெசcl/. தி+மணமாகாதவ+I3 
3F/ப4பிரLசைனகN இCலாதப[யாC அவ$ ேதவைன4 
பிாிய4பF?<வதிC காிசைன கா]Fவா$. ெகாாிB<விC உNள 
கிறி;தவ$களி& மிக ேமாசமான jUநிைலகN கணவ$கO/ 
மைனவிகO/ ஒ+வ+Iெகா+வ$ ெசcய ேவE[ய சாதாரண 
காிசைனகைள ேம7/ சிIகலாI3கி&றன எ&S அ4ேபா;தல$ 
ெதாிவி?தா$. தி+மணமாகாத கிறி;தவ$கN 
தி+மண/ெசc<ெகாNளாமC இ+4ப< நCல< எ&S பாிB<ைரIக 
அவ$ ெகாF?த காரண/ எ&னெவனிC நீWகN 
கவைலய2றவ$களாயி+Iக நா& வி+/_ கிேற& எ&பேத. 
கணவ$கO/, மைனவிகO/ ஒ+வ+Iெகா+வ$ காிசைன கா]Fவ< 
இய2ைகயான ம2S/ சாியான ஒ&S. ஒ+ கணவ& அCல< 
மைனவியி& வாUIைக ஆப?தி̂ +BதாC, அCல< ஒ+வாி& 
வாUIைக?<ைண சிைற?தEடைனேயா அCல< சி?திரவைதைய 
சBதி?தாC, அxவித <&ப?தி̂ +B< த&'ைடய 
வாUIைக?<ைணைய விFவிI3/ப[ கிறி;<ைவ 
மSத^4பத2கான ேசாதைனயான< அதிகமானதாக இ+Iகலா/. 

சில மத பிாிdகளிC, ெகாாிBதிய+I3 எAதின க[த?திC பdC 
தி+மண?ைத ஏ2க மS?த காரணWகOIகாக 3+மா$கN தி+மண/ 
ெசc< ெகாNளவிCைல. %தலாவ<, தி+மணமாகாதவ$ 3F/ப 
கவனLசிதறCகN இCலாமC ஊழிய?தி2ெக&S த& %A 
சIதிையl/ ெகாFIக %[l/ எ&ற ந/பிIைக. இரEடாவ<, 
பா^யC உறவிC இயCபாகேவ இLைசlைடய< ஆைகயாC அ< 
பாவமான< எ&ற சில+ைடய நிைல. இரEF அ'மானW கைளl/ 
பdC ஆதாிIகவிCைல. <றd வாUIைகைய %& ைவ4பவ$கN 
%தC வாத?ைத ஆதாிIக 7:32ஐ பய& பF?<கிறா$கN, ஆனாC 
%Aேநர 3+?<வ?தி23 ஆதரவாக பd^& ெமாழி நைட 
அைமயவிCைல. அவ$ அளி?த ஆேலாசைன ெகாாிB<வி7Nள 
எCலா கிறி;தவ$கOI3/ வழWக4ப]ட ஒ&S. ேம7/, சைபைய 
அLMS?திய அசாதாரணமான க�ட?ைத க+?திC ெகாEF 
வழWக4ப]ட<. 

வசன/ 33. பd^& க[தWகளிC, “உலக/” (κόσµος, kosmos) எ&ற 
வா$?ைத ெப+/பா7/ இIகால தீைமகைள 3றி4பிFகிற< (காEக 
எேப. 2:2). கிறி;<ைவ எதி$?< நி2கிற அைன?ைதl/ 3றி4பிட 
“உலக/” எ&ற வா$?ைதைய ேயாவா& அ[Iக[ பய& பF?தினா$ 
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(காEக ேயாவா& 8:23). ேம7/ ெபா<வாக, “உலக/” எ&'/ 
வா$?ைத அதிC வாA/ மIகைள 3றி4பிட பய&பF?த4பFகிற<; 
ஆனாC விவாக/பEணினவ& த& மைனவிI3 எ4ப[4 
பிாியமாயி+Iகலாெம&S உலக?தி2 3ாியைவகOIகாகI 
கவைல4பFகிறா& எ&S பdC ெசா&ன ேபா<, ஒ+வ+ைடய 
வாUIைக? <ைணையl/ 3F/ப?ைதl/ மனதி2ெகாEேட உலக/ 
எ&ற வா$?ைதைய பய&பF?தினா$. “உலக?தி& 
காாியWகOIகான” கவைல எ&ப< இரEடா/ b2றாE[& 
ெதாடIக கால?திC ;ேடாயிI த?<வவாதியான எபிIெட]ட�& 
விவாத?தி23ாிய க+4ெபா+ளாக காண4    ப]ட<. ஒ+ நீEட 
பாராவிC, தி+மணமான மனிதைனL M2றிlNள கவனLசிதறCகைள 
M][I கா][, அவ$ பி&வ+மாS எAதினா$, 

... அவ$ தன< மாமனா+I3 சில ேசைவகைள ெசcய ேவEF/, 
தன< மைனவியி& ம2ற ெசாBதIகார$கOI3, மைனவிI3; 
கைடசியாக, அவ$ தன< ெதாழிலாC விர]ட4பFகிறா$, தன< 
3F/ப?தின+I3 ேதைவயானவ2ைற ெகாF?< ேசைவெசcl/ 
பணி4ெபEைண ேபால ... 3ழBைதI3 ெவBநீ$ 3[IகI ெகாFIக 
3வைள வாWகேவEF/, அI3ழBைதைய 3ளிIக 
ைவIகேவEF/; மைனவிI3 3ளி$ அ[I3/ ேபா< க/பளி 
வாWகேவEF/, எEெணc, க][C, க4 (அதிக அதிகமான 
எEண2ற பா?திரWகைள வாWகேவEF/); அவ'ைடய ம2ற 
அ7வCகைளl/, ம2ற கவனLசிதறCகைளl/ 3றி?< 
ேபசேவE[ய அவசியமிCைல.20 

இxவித கவனLசிதறCகைள க+?தி2 ெகாEF, எபிIெட]ட; 
பாிB<ைர ெசcததாவ<, த?<வ ேமைதகளாவ< தி+மண/ 
ெசcயாமC இ+Iக ேவEF/. 

எபிIெட]ட; ப][ய^]ட காிசைனகO/ பd7ைடய 
காிசைனகO/ ஒ&றCல, ஆனாC அைவகN ஒ?தைவ. பdC 
%&கEட உடC ாீதியிலான ம2S/ உண$d�$வமான <&பW 
கOI3 அF?தப[யாக அைவகN காண4பFகிற<. எபிIெட]ட; 
ேபா&ற த?<வேமைத ெப2ற அA?தWகைளIகா][7/ 
ெகாாிB<விC உNள தி+மணமான கிறி;தவ$கOI3 3F/ப 
விஷயWகN அதிக அA?த?ைத ெகாF?த<. கிறி;<ைவ 
அறிIைகயிFதC வாUIைக?<ைணI3/ 3ழBைதகOI3/ 
விைளdகைள எ2பF?தின. கணவ$கO/ மைனவிகO/ கிறி;<ைவ 
அறிIைகயிFவத23/, அ&பானவ$கைள பா< கா4பத23/ 
இைடயிC க[னமான ெதாிdகைள ெசcl/ப[ 
க]டாய4பF?த4பFவா$கN எ&S பdC அறிBதி+Bதா$. 
உதாரணமாக, பd7I3 தி+மணமாகியி+BதாC, அ4ேபா;தல 
ஊழிய%/ பாFகO/ (காEக 2 ெகாாி. 11:22-29) அவ+ைடய 3F/ப 
வாUIைகைய நிLசயமாக பாதி?தி+IகIZF/. 
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வசன/ 34. 7:33-34C பய&பF?த4ப]FNள “கவைல4பFதC” 
(µεριµνᾶ, merimna) எ&ற விைனLெசாC ஒ+ைமயிC தர4ப]FNள<.21 
ஒ+வ$ Z]F ெபா+N (அதாவ<, “தி+மணமாகாத ெபE ம2S/ 
க&னிைக”) ப&ைம விைனLெசாC எ&S எதி$பா$Iகலா/ 
எ&றா7/, இBத சBத$4ப?திC அ< ப&ைம அCல. “தி+மணமாகாத 
ெபE”  எ&பதி& விளIகLெசாCலாக “க&னிைக” பய& 
பF?த4ப]FNள< எ&S _ாிB< ெகாNளலா/. ெபா+N 
எ&னெவனிC “தி+மணமாகாத ெபE, அதாவ<, க&னிைக, 
கவைல4பFகிறாN.” இ+4பி'/, அ< ெபா+Bதாத “ம2S/” (καί, kai) 
வா$?ைதைய த+கிற<. ெபா+N விைன ஒ4பBத/ கிேரIக ெமாழியிC 
ஆWகில?திC உNள< ேபால இCைல எ&S விளIக/ ெகாFIகலா/. 
கிேரIக ெமாழியிC இ4ப[ அ$?த/ெகாNளலா/ “தி+மணமாகாத 
ெபE (ம2S/ க&னிைகl/ Zட) கவைல4பFகிறாN.” இBத 
வாIகிய?தி& ஒ+ நCல _ாிB< ெகாNOதைல NASB த+கிற<: 
விவாகமிCலாதவN, ம2S/ க&னிைக, உலக?தி23ாியைவ 
கOIகாகI கவைல4பFகிறாN. “விவாகமிCலாதவN அCல< 
க&னிைக கவைல4பFகிறாN ...” எ&S NIV ெமாழிெபய$Iகிற<. 
பdC இரEF பிாிd ெபEகைள 3றி4பிFகிறா$ எ&S இரEF 
ெமாழிெபய$4_கO/ 3றி4பிFகிற<. ஒ+ பிாிவிC உNள ெபEகN 
தி+மண/ ஆகி பி&_ கணவ$ இறBதி+Iகலா/ அCல< விவாகர?< 
ெப2றவ$கN, ம2ற பிாிவிC உNள ெபEகN இ<வைரயி7/ 
தி+மணேம ஆகாதவ$கN. இBத விளIக/ இ4பி&னணிய?தி23 
மிகd/ ெபா+?தமாக உNள<. தி+மண மாகாதவ$களி& ஒ+ பிாிேவ 
க&னிைககN, ஆனாC அ4பிாிவின$ சிற4_ கவனஈ$4_ 
ெபSகிறா$கN. 

பd^& விவாத/ எ&னெவனிC ஒ+ நப$ - ஆE (7:33) அCல< 
ெபE (7:34) - தி+மண/ ஆன பி&ன$ த&'ைடய 
வாUIைக?<ைணI3/ 3ழBைதகOI3/ உதவிெசcய த&'ைடய 
சIதிையெயCலா/ ெசலவிடேவEF/. அவிMவாசி யான 
வாUIைக?<ைண கிறி;தவாிட/ 3F/ப?தி2கான காிசைனகைள 
அதிகாிI3/ேபா<, அவ& அCல< அவN க$?த+I3I கீU4ப[த^C 
இ+B< கவன/ விலகிLெசCல வாc4_EF. விMவாசிகN “உலக 
காாியWகைளI3றி?<”  ெபா<வாக கவைலய2றவ$களாக இ+Iக 
ேவEF/ எ&S பdC விவாத/ ெசcயவிCைல. fேதயாவிC உNள 
ஏைழகOIெக&S அவ$ ெசc<ெகாE[+Bத பணவjC (1 ெகாாி. 
16:1) அவ$ உலக காாியWகைள 3றி?த காிசைன உைடயவராக 
இ+Bதா$ எ&பத2கான ஒ+ ெசயCவிளIக/ ஆ3/. மாறாக, அவ$ 
ெசா&னதாவ<, கிறி;<dI3 கீU4ப[தC எ&ப<, சாீர?தி7/ 
ஆ?<மாவி7/ பாிM?தமாயி+4ப<, கிறி;தவாி& தைலயாய 
கவைலயாக இ+Iக ேவEF/. அBத இலIகி^+B< கவன?ைத 
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தி+4_/ எைதl/ வி]FவிலகேவEF/. 
வசன/ 35. தி+மண/ ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN வாUBத 

jUநிைலகOI3 பிர?ேயகமான< எ&S எEணிய 
தி+மணமாகாதவ$கைள ப2றியேத பdC ெகாF?த அறிdைரகN 
ஆ3/. அBத காரண?தி2காக, அவ$ எLசாிIைகlைடயவராக 
இ+Bதா$. 7:25C இ4ெபா+ைள 3றி?< உைரயா[ய பி&ன$, அவ$ 
ெசா&னா$, “த2ேபாைதய <&ப?தி& நிமி?த/ இ< நCல< எ&S 
நா& எE�கிேற&” (7:26; வ^lS?தC ேச$Iக4 ப][+Iகிற<). 
அவ+ைடய ெசா2ெறாட$ மா2ற%[யாத ஒ+ நிைலைய 
3றி4பிடவிCைல. பdC ேம7/ Zறியதாவ<, இைத நா& 
உWகைளI கEணியிC [βρόχον, brochon] அக4பF?த 
ேவEFெம&S ெசாCலாமC, … உWகN Mய 
பிரேயாஜன?<Iகாகேவ ெசாC7கிேற&. இBத ெசா2ெறாடாி& 
ZFதலான வEணமயமான ெமாழி ெபய$4_ எ&னெவனிC, 
“உWகைளL M2றி ஒ+ eI3IகயிS ேபாFவ< அCல.” 

ேகா]பா][& %Iகிய அ/சWகN (உதாரணமாக, கலா. 5:1-3) 
அCல< ஒAIகெநறி (உதாரணமாக, 1 ெகாாி. 6:9, 10) பிரLசைனI3 
உ]பF/ ேபா<, பdC சமரச/ெசcவதிCைல. இ+4பி'/, 
இBதசBத$4ப?திC விMவாசிகN ஞானமாக Mவிேசஷ?தி23 உ]ப]ட 
ெகாNைககைள தWகN jU நிைலகOI3 ஏ2றவாS கைட4பி[Iக 
ேவEF/ எ&S ஒ+ தனிநப+ைடய jUநிைலகN வ^lS?<கிற< 
எ&S அவ$ உண$Bதா$. அைதI க+?திCெகாEF, ெகாாிB<விC 
உNள கிறி;தவ$கOI3 தன< சிறBத ஆேலாசைனைய வழWகினா$. 
தி+மண?ைதI 3றி?< சிBதி?<IெகாE[+Iகிற ஒ+ தனி 
நப+ைடய மனLசா]சிேய இBத விஷய?திC இSதி நFவ$ எ&S 
அவ$ ெதளிdபF?தினா$. த3தியாயி+4பைத ெசcயd/ … 
கவைலயி&றி க$?தைர4 ப2றிIெகாE[+Iகd/ அ4ேபா;தல$ 
த& வாசக$கைள வ^lS?தினா$. 

“இBத விஷய?திC, நீWகN வி+/_கிறப[ ெசcயd/”  
(7:36-38) 
36ஆகி7/ ஒ+வ& த& _?திாியி& க&னிைக4ப+வ/ 
கடB<ேபானதினாேல, அவN விவாக/ பEணாம^+4ப< 
அவOI3? த3தியCலெவ&S/, அவN விவாக/பE�வ< 
அவசியெம&S/ நிைன?தாC, அவ& த& மனதி&ப[ 
ெசcயIகடவ&; அ< பாவமCல, விவாக/ பEண]F/. 37ஆயி'/ 
அத23 அவசிய?ைதI காணாமC, த& இ+தய?திேல 
உSதிlNளவனாl/, Mயசி?த?தி&ப[ ெசcய அதிகார%Nள 
வனாlமி+B<, த& _?திாியி& க&னிைக4 ப+வ?ைதI 
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காIகேவEFெம&S த& இ+தய?திC தீ$மானிIகிறவ& ந&ைம 
ெசcகிறா&. 38இ4ப[யி+Iக, அவைள விவாக/ பEணிI 
ெகாFIகிறவ'/ ந&ைமெசcகிறா&; ெகாடாம^+Iகிறவ'/ அதிக 
ந&ைம ெசcகிறா&. 

வசன/ 36. KJV& 7:36& ெமாழிெபய$4_, “எவனாகி7/ ஒ+வ& 
அவ'ைடய க&னிைகயிட/ அ+வ+4_ட& நடB<ெகாNகிறா& 
எ&S த&ைன?தாேன எEணினாC.” எ&கிற< “அ+வ+4_ட&” 
எ&ற வா$?ைதI3 நிLசயம2ற ஒ+ ெபா+Oட& வாசகைர 
விFவத23/ ZFதலாக, இxவாI கிய?திC உNள “அவ'ைடய” 
வா$?ைதயி& பய& பா][னாC ெபா+N ெதளிவ2றதாக 
காண4பFகிற<. இBத வசன?தி& அ$?த/ ெபEகN மீ< தவறாக 
நடB<ெகாNளIZ[ய மனிதனி& அைடயாள?<ட& 
ெபா+?<கிற<. “அவ+I3 நிLசய/ ெசcய4ப]ட க&னிைக” எ&ற 
ெசா2ெறாடைர தB< இ4ப3திைய விளI3கிற< NIV2011; “அவர< 
வ+Wகால மைனவி” எ&S ெமாழிெபய$?< NRSV1989-/ அேத 
சிBதைனைய ெவளி4 பF?<கிற<. பd^& 32றLசா]F, மிகd/ 
_ாிB< ெகாEட ேபா<, அ< எ&னெவனிC ஒ+ மனித'/ ஒ+ 
ம'ஷிl/ க]F4பF?த இயலாத அளd பா^யC ஈ$4ைப பகி$B< 
ெகாN வா$கெளனிC அவ$கN தி+மண/ெசc< ெகாNள ேவEF/. 

NASB ெமாழிெபய$4பாள$கN இBத வசன?ைத ேவSவிதமாக 
_ாிB<ெகாEடன$. 7:36aஐ அவ$கN பி&வ+மாS ெமாழி 
ெபய$?தன$, ஆனாC யாேர'/ ஒ+வ& த& க&னி4 _?திாியிட/ 
த&னிLைசயாக ெசயCபFகிறா& எ&S நிைன?தாC. இBத 
ெசா2ெறாட$, ெகாாிB<விC காண4ப]ட ஆணாதிIக கலாLசார?தி& 
நிமி?த/ தி+மணமாகாத இள/ ெபEணி& தBைதயி& அ'மதி 
அவ& _?திாி தி+மண/ ெசc< ெகாNள ேதைவ4ப]ட<. அ<ேவ 
காரணமாக இ+4பி&, தWகN க&னி4_?திாிகைள தி+மண/ ெசc< 
ெகாNள தைடெசcவத& kல/ அவ$கைள? தவறாக 
நட?<கிறா$கேளா இCைலேயா எ&S தBைதய$கN சிBதிIக 
ேவEF/ எ&S பdC ெசாC^யி+Iகலா/. “த2ேபாைதய <&ப/” 
(7:26) எ&ப< எ<வாயி+Bதா7/, 3F/ப?தி23Nேள சமாதான/ 
ம2S/ க&னிைகயி& வி+4பWகைள க+?தி2ெகாNOதC ேபா&ற 
ைவகN வைளIக %[யாத தைடகைளவிட %Iகியமான<. ஒ+ 
தனிநப+ைடய ெப2ேறா$கN எF?த தீ$மானWகைள 
மதிIகேவEF/; விைளdகளிC உNள ேவSபாFகைள ெபாS?<I 
ெகாNள ேவEF/. 

1970இC அLசிட4ப]ட NEB k&றாவ< வி+4ப?ைத 
வழW3கிற<: “ஆனாC <றd வாUவிC ஒ+மனித& ஒ+ 
Z]டாளிைய4 ெப2றி+BதாC” (7:36). இBத நைட%ைற எBத 
அளவிC பரவலாக உNள< எ&பைத மதி4பிட %[யா<; ஆனாC 
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இரEடா/ b2றாE[C, சில கிறி;தவ$கN தி+மண?ைத விட 
<றdவாUd ஒ+ பாிM?தமான நிைல எ&S ந/பியி+Bதன$. 
தி+மண/ ெசc<ெகாNள ேவEF/ எ&ற சkக அA?த?தி& கீU, 
த/பதிய$கN பா^யC உறவி23 விலகியி+B< ஒேர Zைரயி& கீU 
வாUவத23 ஒ4_I ெகாNகிறா$கN. NEB இ& ெசா2ெறாட$, பdC 
இ4ப[4ப]ட “க&னிைக தி+மண?ைத” மனதி2 ெகாE[+Iகலா/ 
எ&S 3றி4பிFகிற<. இ+4பி'/, ெகாாிBதிய+I3 எAத4ப]ட 
க[தWகளிேலா அCல< ேவS எW3/ அ?தைகய நைட%ைற பd^& 
வாசக$களிைடேய பழIக?திC இ+Bதத23 ேபாதிய எBத ஆதார%/ 
இCைல. இBத ேயாசைனைய ஒ+வ$ பா<கா4பாக தNளி விடலா/. 
NEBI34 பி& 1989 இC அLசிட4ப]ட REB, அBத விளIக?ைத 
ைகவி]FNள<; NIV ம2S/ NRSV “அவ'I3 தி+மண நிLசய/ 
ெசcய4ப]ட ெபE” எ&ற ஒேர க+?ைத த+கிற<. 

“த3திய2ற %ைறயிC நடB<ெகாNவ<” (ἀσχηµονεῖν, aschēmonein) 
எ&பத& அ$?த/ எ&ன? மனித& எ&S ெசாCல4பFபவ$ 
க&னிைகைய தி+மண/ ெசc<ெகாNள தி]டமிFபவரா அCல< 
க&னிைகைய தி+மண?தி23 அ'மதிI3/ அவOைடய தBைதயா 
எ&பைத4 ெபாS?த<. த& _?திாிைய தி+மண?தி23 
ெகாFIகலாமா ேவEடாமா எ&S தீ$மானிIகிற தBைதையேய பdC 
3றி4பிFகிறா$ எ&S சாதிIகிறவ$கN வசன/ 38ஐ M][I 
கா]Fகி&றன$. அேத மனிதைனேய க+?திC ெகாE[+Iக 
வாc4_EF, ஆனாC வசன/ 36C பdC γαµέω (gameō, “தி+மண/ 
ெசc”) எ&'/ விைனLெசாCைல பய&பF?திlNளா$. வசன/ 38C 
γαµίζω (gamizō) எ&'/ விைனLெசாCைல பய&பF?திlNளா$, 
ெபா<வாக அத& ெபா+N “தி+மண?தி23I ெகாF”  எ&பதா3/ 
(ம?. 22:30; 24:38). வ+Wகால மைனவி அCல, தBைதேய த& 
_?திாிைய தி+மண?தி23 ெகாFIகிறா$, இரEF வசனWகளி7/ 
தBைதேய த&ைம இட?திC இ+Iகிறா$. இBத வைகயிC _ாிB< 
ெகாEடாC, ஒ+ மனித& த& _?திாியி& தி+மண?ைத அவள< 
இளைம கடB<ேபா3/ வைர (ᾖ ὑπέρακµος, ē huperakmos) தNளி4 
ேபாFவானாC “அவ& த3திய2ற %ைறயிC நடB< ெகாNவதா3/.” 

“அவ'I3 தி+மண நிLசய/ ெசcய4ப]ட ெபE” (NIV) 
எ&பத& சில ேவSபாFகOI3 வாதிFபவ$கOI3/ ஒ+ வ7வான 
காரண/ உEF. %தலாவதாக, γαµείτωσαν (gameitōsan), “அவN 
தி+மண/ ெசc<ெகாNள]F/” (7:36) எ&ற NASB& 
ெமாழிெபய$4ைப 3றி?< ேகNவி எA4ப4படலா/. இBத வா$?ைத 
ஒ+ பட$Iைகயிட/ ப&ைமைய 3றிIகிற<. ஆகேவ “அவ$கN 
தி+மண/ ெசc<ெகாNள]F/” எ&S ஏ& 
ெமாழிெபய$IகIZடா<? ேம7/, வசன/ 36C உNள γαµέω (gameō, 
“தி+மண/ ெசc”) எ&ற விைனLெசாCைலl/ வசன/ 38C உNள 
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γαµίζω (gamizō, “தி+மண?தி23I ெகாF”) எ&ற விைனL 
ெசாCைலl/ ஒ&SIெகா&S மா2றி மா2றி பய&பF?தலா/. 
பரவலாக4 பய&பF?த4ப]ட ம2S/ மிக உய$Bத மதி4_ ெப2ற 
அகராதியான, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other 
Early Christian Literature ஒ+ அகராதி, இBத சBத$4ப?திC இ+ 
விைனL ெசா2கைளl/ ஒேர அ$?த/ ெகாEடதாக 
க+?தி2ெகாNளலா/ எ&S வாதிFகிற<.22 அ4ப[யானாC, 
த3திய2ற %ைறயிC நடB<ெகாNபவ$ எ&S ெசாCல4பFகிறவ$ 
தி+மண/ெசc<ெகாNள வி+/_கிறவராக இ+Iகலா/. 

NASBC உNள “அவN இளைம கடBதி+BதாC” எ&ற 
ெசா2ெறாடராC ZFதC சிIகC ேச$Iக4பFகிற<. கிேரIக 
ெமாழியிC பட$Iைக இட/ ஒ+ைமயிC பாC ேவSபாF இCைல, 
“அவ&” ம2S/ “அவN” ேபா&ற இரEF ெமாழி ெபய$4பி23/ சம 
அளd வாc4_ உEF. “அவOைடய வய< 
அதிகாி?<IெகாE[+BதாC” எ&S NIV த+கிற<, ஆனாC 
“அவ'ைடய உண$dகN வ7வாக இ+BதாC” எ&S 
NRSVZSகிற<. பரBத சBத$4ப/ NRSV ெமாழிெபய$4ைப 
ஆதாிIகிற<. %Bைதய வசனWகளி& க+4ெபா+N பா^யC 
இLைசl/ தி+மண%ேம அ&றி, இள/ ெபE தி+மண/ 
ெசc<ெகாNள வி+/_கிற வயைதI3றி?< அCல. க+4 ெபா+ளி& 
ஒ+விதமான ெதாட$Lசிைய வாசக$ எதி$4பா$Iகிறா$. 

விளIக?தி& ��IகWகN ேவSப]டைவகளாகd/ க+?திC 
ெகாNள?தIகைவகளாகd/ இ+Bதா7/, இ&ைறய சைபயி& 
நைட%ைற விைளd ெபாியதCல. இரEF சBத$4பWகளி7/, 
ஈFபாFNள இ+ தர4பின+I3/ தி+மண/ ஏ2SI ெகாNள?தIக< 
எ&S பdC ஆேலாசைனயளிIகிறா$. ஒ+ சிறBத விளIக/ 
எ&னெவனிC பd7ைடய அறிdைர தி+மண?ைத4 ப2றி 
சிBதி?<IெகாE[+Bத மனிதைன4 ப2றிேய அCலாமC, 
த&'ைடய _?திாிைய தி+மண?தி23I ெகாFIக சிBதி?<I 
ெகாE[+Bத மனிதைன4 ப2றி அCல எ&பதா3/. வசனWகN 37 
ம2S/ 38 இBத %[dI3 வ7 ேச$Iகிற<. 

வசன/ 37. விMவாசிகN ெப+/பா7/ ஒAIக ாீதியிலான 
%[dகைள எதி$ெகாNகிறா$கN, அதிC சிறBத ெசயC நடவ[Iைக 
எளிைமயான “நீ ெசc” அCல< “நீ ெசcயIZடா<” எ&ப< அCல. 
ெகாாிB< சைபயிC தி+மண?ைத க+?திC ெகாEடவ$களி& 
எEணWகN இ<ேபா&றேத. ஈFப][+I3/ மIகN, பிரLசைன 
ெகாFI3/ உண$dகN, பி&ப2றிய பார/பாியWகN இைவகைள4 
ெபாS?< சில+I3 சிற4பான தீ$மானWகளாக ேதா&Sவ< 
ம2றவ$கOI3 சிற4பானதாக ேதா&SவதிCைல. 7:36C உNள 
விளIகWகளி& சிIகCகைள எWஙன/ தீ$மானி?தா7/, 
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தி+மண?தி23 %&ேனSவேத சிறBத வழி எ&S அ4ேபா;தல$ 
அ'மதி?தா$. அBத %[ைவ ஏ2SI ெகாEடபி&, அ4ேபா;தல$ 
த&'ைடய %Bைதய ஆேலாசைனI3? தி+/பினா$, ஆனாC ஒ+ 
சில க]F4 பாFகOட&. 

தி+மண?ைதI3றி?< சிBதி?<I ெகாE[+Iகிற மனித& 
“த2ேபாைதய <&ப?தி& நிமி?த/” (7:26) தனிைமயான நிைலைய 
ெதாட$BதாC நலமாயி+I3/ எ&ற ஆேலாசைனைய பdC 
ெகாF?தி+Iகிறா$. ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN கைடசிகால?தி& 
%[ைவ நிLசயமானதாகI க+தினா7/ (7:31), இ+தய?திC 
உSதிlNளவ'I3 <றவற வாUேவ சிறBத ஒ+ ேத$வா3/. 
வி?தியாசமாக ெசா&னாC, Mய க]F4பாF (ெசாBத வி+4ப?தி& 
ேமC அதிகார%ைடய) உNள ஒ+வ$ தி+மண?ைத ஒ?தி ைவ4ப< 
ஞானமானதாக இ+I3/, இைத அவ$ த&'ைடய ெசாBத 
இ+தய?திC எF?த %[d. 

ஆணாதிIக பாணியிC, பdC ெபE�I3 ெகா�ச/ 
கவன?ைதேய ெகாF?தா$. தீ$மான/ ஆ�I3ாியதாக இ+Bத<. 
அவ& தி+மண?ைத கவனமாகI க+?திC ெகாEF, த&'ைடய 
ஆைசகைளI கவனி?<, MயIக]F4பா]Fட& வி+4ப?ைதL 
சாிெசc<, “அவ'ைடய க&னிைகைய” சாியான வித?திC கவனி?<, 
உலகி& நிைலய2ற த&ைமைய (7:31) க+?திCெகாEF, பி&ன$ 
தி+மண/ ெசc<ெகாNவதா அCல< ேவEடாமா எ&S 
தீ$மானி4ப< நலமாக இ+I3/. பdC ெசா&னா$, அவ& ந&ைம 
ெசcகிறா&. எBத சkக அA?த%/ இCலாமC, ெவளியிC இ+B< 
எBதவித க]F4பாFகO/ இCலாமC, அவர< நிைல4பா][& 
உSதி4பா]ைட அவ$ தீ$மானிIக ேவEF/. அவேன தனI3/ 
த&'ைடய வ+Wகால மைனவிI3 ஏ2ற சிறBத %[ைவ 
எFIக%[l/. இBத விளIக/ சாியாக இ+BதாC, NASB-& ெமாழி 
ெபய$4பாள$கN _?திாி எ&S ேச$?த< தவறான ஆேலாசைன 
ஆ3/. பிரLசைனI3ாிய மனித& தி+மண?ைத4 ப2றி சிBதி?<I 
ெகாE[+Bதவேன அCலாமC, த&'ைடய _?திாிைய 
தி+மண?தி23I ெகாFIக சிBதி?<I ெகாE[+Bதவ& அCல. 

வசன/ 38. ஒ+ M+Iகமான அறிIைக kல/, 7:25C பdC 
அறி%க4பF?திய விவாத?ைத அவ$ %[?தா$. அேத ேவைளயிC, 
அவ$ ஒ+ _திய விMவாசி தன< த2ேபாைதய தி+மண நிைலயிC 
(7:20) ெதாடர ேவEF/ எ&S அவர< வழI3 M+Iகமாக இ+Bத<. 
உலகளாவிய அளவிC “சாியான” பதிC இCலாத கிறி;த வ$களி& 
ேகNவிகOI3 அவ$கOI3 உதவி ெசcl/ப[ பdC ஆேலாசைன 
ெகாF?<I ெகாE[+Bதா$ எ&பைத நா/ கEகாணிIக 
தவறIZடா<. பல ஒAIகெநறி வி+4ப? ேத$dகOI3 ெதளிவான 
சாியான ம2S/ தவறான மா2SகN உEF; ஆனாC 
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தி+மண?ைதI3றி?த விஷய?திC, மைற %கமாக ம2ற 
விஷயWகளி7/, jUநிைலகO/ தனி4ப]ட ெதாிdகO/ 
ேதவபIதிlைடய தீ$மானWகOI3N �ைழயலா/. ேம7/, ஒ+ 
வி+4ப?ேத$வி& சாியான த&ைம எ&ப< அவ$ எFI3/ %[வி& 
இSதி4 ேபாIைகI கா][7/, விMவாசியானவ$ ஆவியானவாி& 
உதவிேயாF ஒ+ %[ைவ எFI3/ேபாேத சாியான த&ைம 
விளW3கிற<. 

“தி+மண?தி23I ெகாF” (γαµίζω, gamizō) எ&ற விைனLெசாC 
பd^& க[தWகளிேலேய இW3 ம]Fேம 
பய&பF?த4ப][+Bதா7/, அBத விைனLெசாCைல இேயM ஆS 
%ைறகN பய& பF?தியி+Iகிறா$. அவ+ைடய அறிIைககளிC, 
இBத வா$?ைத “தி+மண?தி23I ெகாF” (ம?. 24:38) அCல< 
“தி+மண?திC ெகாFIக4பட ேவEF/” (ம?. 22:30; மா23 12:25; 
�I. 17:27; 20:34, 35) எ&ற ெபா+ளிேல ெதாட$B< ெசாCல4 
ப][+Iகிற<. _திய ஏ2பா][23 %Bைதய எBத கிேரIக 
இலIகியWகளி7/ இBத வா$?ைத எW3/ பய& பF?த4படவிCைல. 
இWேக அ< பய&பF?த4 ப][+Iகிற வித/ 7:36 ம2S/ 7:38& 
“க&னிைக _?திாி” எ&'/ NASB ெமாழி ெபய$4_I3 ஆதரவான 
வ7வான வாத/ ஆ3/. எனி'/, _திய ஏ2பா][7/ ம2ற 
இலIகியWகளி7/ இBத விைனLெசாC^& ப�ச/, சBத$4ப?ேதாF 
இைணB<, பாிB<ைர4பதாவ< பdC தா& 7:26C ஏ2கனேவ 
ெசா&னைத மா2றியைம?< ேவSவித? திC ZSகிறா$ எ&பதா3/. 
அதாவ<, த2ேபாைதய <&ப?தி& நிமி?த/ தி+மண/ %ைறயான 
ஆேலாசைன அCல எ&பைத மீEF/ ெசாC7கிறா$, ஆனாC 
ஏ2கனேவ தி+மண/ ெசcதவ$கN பாவ/ ெசcயவிCைல. 

“மSமண?ைத ேதடாேத” (7:39, 40) 

39மைனவியானவN த& _+ஷ& உயிேரா[ +I3Wகாலமளd/ 
பிரமாண?தினாC க]ட4ப][+IகிறாN; த& _+ஷ& மாி?தபி&_ 
தனI3 இ�டமானவனாl/ க$?த+I3]ப]ட வனாlமி+Iகிற 
எவைனயாகி7/ விவாக/பEணிI ெகாNள 
விFதைலயாயி+IகிறாN. 40ஆகி7/ எ&'ைடய அபி4பிராய? 
தி&ப[ அவN அ4ப[ேய இ+B<வி]டாC பாIகியவதி 
யாயி+4பாN. எ&னிட?தி7/, ேதவ'ைடய ஆவி உEெட&S 
எE�கிேற&. 

வசன/ 39. ஒ+ கிறி;தவ$ த& வாUIைக? <ைணைய 
வி]FவிடI Zடா< எ&ப<தா& பdC ெசா&ன விஷயWகளிC 
%த&ைமயான ஒ&S (7:10, 11). அBத விஷய?ைதI 3றி?த எBத 
க]F4பாFகைளl/ அவ$ ெதாிவிIகவிCைல. தி+மண/ எ&ற 
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க+4ெபா+ைளI 3றி?த விவாத?தி& %[விC, பdC ஏ2கனேவ 
ெசா&னைத மீEF/ வ^lS?தினா$: ஒ+ மைனவியானவN த& 
_+ஷ& உயிேரா[+I3Wகாலமளd/ பிரமாண?தினாC 
க]ட4ப][+IகிறாN. அ<ேபால, ஒ+ _+ஷனானவ& த& மைனவி 
உயிேரா[+I3Wகாலமளd/ பிரமாண?தினாC 
க]ட4ப][+Iகிறா&, எ&S நா/ க+தலா/. பdC த&'ைடய 
ெதாடIக 3றி4பி23 தி+/பிLெசCகிறா$ (காEக ேராம$ 7:2). 

7:25-38C உNள அறிdைரகN தி+மண?ைத4 ப2றி 
சிBதி?<IெகாE[+Bத இைளஞ$கOI3 ெகாFIக4 ப]டைவகN. 
7:39, 40C மSமண?ைதI 3றி?< சிBதி?<I ெகாE[+Bத ஒ+ 
விதைவயிட/ பdC த&'ைடய கவன?ைத தி+4பினா$. தி+மண/ 
எ&ப< வாUநாN %Aவதி23மான ஒ+ அ$4பணி4_; ஆனாC, 
ெப+/பாலான சBத$4பWகளிC, வாUIைக?<ைணயிC ஒ+வ$ 
ம2றவ+I3 %&னாC இறB< விFகிறா$. சில ேநரWகளிC 
த/பதிய$களிC ஒ+வ$ இள/ வயதிேலேய இறB<விFவதினாC, ஒ+ 
இள/ விதைவ அCல< மைனவிைய இழBத ஒ+வைர இற4பவ$ 
வி]FLெசCகிறா$. இறBதவ+Iகான மாியாைதயி& நிமி?த/, 
அ&பினா7/ பIதி யினா7/ பி[Iக4ப]F, உயிேராF இ+I3/ 
வாUIைக?<ைண இனி ஒ+ேபா</ ம2ெறா+ தி+மண/ெசc< 
ெகாNவதிCைல எ&S த&ைன அ$4பணி?தி+Iகலா/. பdC 
அ?தைகய தீ$ மான?ைத கE[IகவிCைல, ஆனாC க$?த+I3 
விMவாசமாயி+?தC அ<ேபா&ற ஒ+ தீ$மான?ைத அவாிட/ 
வ^lS?தவிCைல எ&பைத அவ$ ெதளிdபF?தினா$. 

வாUIைக?<ைண ஒ+வ$ இறBதேபா<, உயி+ட& இ+4பவ$ 
இரEடா/தர/ தி+மண/ ெசc<ெகாNள அ'மதிIக4பFகிறா$. 
பdC ஒ+ க]F4பாF ெகாFIகிறா$: விதைவயானவN 
க$?த+I3]ப]டவனாlமி+Iகிற எவைனயாகி7/ தி+மண/ 
ெசc<ெகாNள அ'மதிIக4பFகிறாN. மாி?த எ&S 
ெமாழிெபய$Iக4பFகிற வா$?ைத (κοιµάοµαι, koimaomai) 
“நி?திைரயைடBத” எ&S அ$?த/ ெகாNகிற<. ம2ற சBத$4பWகளிC 
பிர?ேயகமாக இBத வா$?ைதைய விMவாசிகளி& மரண?ைதI 
3றி4பிட பdC பய&பF?தினா$. ெப+/பாலான சBத$4பWகளிC, 
கிறி;தவ விதைவ கிறி;தவ கணவைன தி+மண/ ெசc< 
ெகாEடா$, எ&S அவ$ நிைன?தி+Iகலா/. 

%தC பா$ைவயிC, “க$?தாிC” எ&ற ெசா2ெறாட$ 
பாிB<ைர4பதாவ< ஒ+ விதைவ சகவிMவாசிைய தவிர 
ேவெறா+வைரl/ தி+மண/ ெசc<ெகாNளIZடா<; ஆனாC சில$ 
ேவெறா+ ெபா+NபFகிறெத&S விவாத/ ெசcதன$. ஒ+ ேவைள 
பdC விதைவைய ஞாபக4பF?த வி+/பினதாவ<, ஒ+ 
விMவாசியாc, அவN மSப[l/ தி+மண/ ெசcதாC கிறி;தவ 
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ேகா]பாFகளாC வழிநட?த4பட ேவEF/. அBத வாc4ைப 
அளி?தா7/, ஒ+ கிறி;தவ விதைவைய த& வி+4பWகைள 
வாிைச4பF?<கிறேபா< ஒ+ விMவாசிைய தி+மண/ ெசc< 
ெகாNளேவEF/ எ&பேத அவOைடய %தC வி+4பமாக இ+Iக 
ேவEF/ எ&S ஒ+வ$ எதி$பா$Iகலா/, ந$கீMவி& y]டாைரI 
3றி4பிFகிற (ேராம$ 16:11) ேவைளயிC “க$?தாிC”  எ&ற 
ெசா2ெறாடைர பdC பய& பF?தினேபா<, y][C உNள 
அைனவைரl/ 3றி4பிடாமC, கிறி;தவ$கைள ம]Fேம 
3றி4பி]டா$. 7:397/ இLெசா2ெறாட+I3 அேத ெபா+ளிC 
3றிIகிற< எ&ப< ெதளிவாகிற<. 

வசன/ 40. த2ேபாைதய <&ப?தி& நிமி?த%/ (7:26) 
உலக?தி& நிரBதரம2ற த&ைமயினா7/ (7:31) இைளஞ$கN 
தி+ண?ைத தNளி4ேபாடd/ அCல< தி+மண?தி23 விலகி 
இ+Iகd/ பdC ஆேலாசைன வழWகினா$. இ+4பி'/, 
அ4ேபா;தல$ தி+மண?ைத தைடெசcயவிCைல. அ<ேபால, ஒ+ 
விதைவ மSமண/ ெசc<ெகாNவ</ பாவமCல எ&S பdC 
ெதளிவாக எF?<ைர?தா$, ேம7/ அவ$ Zறியதாவ<, ஆகி7/ 
எ&'ைடய அபி4பிராய?தி&ப[ அவN அ4ப[ேய இ+B< வி]டாC 
பாIகியவதியாயி+4பாN. ஒ+ இைளஞ& தி+மண/ 
ெசc<ெகாNளேவEடா/ எ&S பdC எF?<ைர?த காரணWகN 
சமஅளவிC ஒ+ விதைவI3/ ெபா+B</. “த2ேபாைதய <&ப? திC” 
அவிMவாசிகN கிறி;தவ$கைள உப?திரவ4பF?<கிற ேவைளயிC 
கணவைனI3றி?த கவைலகளினாC பாதிIக4 படாதப[ விதைவ 
தி+மண/ ெசcயாமC இ+BதாC அவN பாIகியவதியாயி+4பாN. 
ZFதலாக, அவN த& %A வ^ைமையl/ கவன/ சிதறாமC 
க$?த+Iெக&S ஊழிய/ ெசcய அ$4பணிIக%[l/. 

தி+மண?ைதI 3றி?< சிBதி?<I ெகாE[+Bத இைளஞ'I3 
அறிdைர ZS/ேபா<, “எ& அபி4பிராய?ைத 
ெதாிய4பF?<கிேற&” (7:25) எ&ற ெசா2ெறாடைர பdC 
பய&பF?தினா$. விதைவகOI3L ெசாC7/ேபா< “எ&'ைடய 
அபி4பிராய?தி&ப[” எ&S Zறினா$. இ4ெபாA<, எ&னிட?தி7/ 
ேதவ'ைடய ஆவி உEெட&S எE�கிேற& எ&ற 
ெசா2ெறாடைர ேச$?< Zறினா$. இBத விஷயWகைள4 ப2றிய 
பd^& க+?< சாதாரண க+?தி23/ ேம2ப]ட<. ஆனாC அவ$ 
த&'ைடய க+?ைத? ெதாிவி4பத23/ ேதவனிடமி+B< ெப2ற ஒ+ 
க]டைளl/ ேம2ேகாN கா]Fவத23/ வி?தியாச?ைத 
ஏ2பF?தினா$ எ&ப< ெதளிவாகி ற<. “... மைனவியானவN த& 
_+ஷைனவி]F பிாிB< ேபாகIZடா<”  (7:10) எ&பைத ஒ+ 
அபி4பிராயமாக அவ$ ெசாCலவிCைல. அவ+ைடய வா$?ைதகைள 
த&'ைடய அபி4பிராய/ எ&S 3றி4பி]டேபா<, %2றி7/ 
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சாியான அCல< தவறான jUநிைலகைள 3றி4பி]F பdC 
ேபசினா$. 

இ+4பி'/, கிறி;தவ$கOIகான சிறBத ெசயC %ைற 
%Aைமயான ெம?தன4ேபாI3 அCல. உதாரணமாக, ஒ+வ$ 
ெதாழி^C வEணாராக அCல< தLசராக இ+4ப<, சாதாரணமான 
jU நிைலயிC உNள கிறி;தவ$கOI3 அல]சியமான விஷயமாக 
இ+Iகலா/. இத23 ேந$மாறாக, ெகாாிB<வி̂ +Bத jUநிைலயிC, 
ஒ+வாி& தி+மண நிைல, அவ+ைடய கிறி;தவ வாUIைக தர?ைத 
பாதிI3/ விைளdகைள ஏ2பF?</. பdC த&'ைடய 
அபி4பிராய?ைத ெகாாிBதிய$கOI3 ெதாிவி?தேபா<, அவ$கN 
அைத ஈ$4_ட& ெப2SI ெகாNள ேவE[ய< அவசியமாயி+Bத< 
ஏெனனிC அவ+ைடய ஆேலாசைனயி& வா$?ைதகளிC “ேதவ 
ஆவியானவ$” பிரதிப^Iக4ப]FNளா$. 

நைட%ைற பய&பாF 

வி+4ப?ேத$dகO/ ஞான%/ 
கீU4ப[வத23ாிய ெதாட$Lசியான க]டைளகளாக 

ேவதவாIகியWகைளI 3ைறIக %ய2சி ெசcகிறவ$கOI3 பd^& 
ஆேலாசைன சWகடமானதாக இ+Iகலா/. ெகாாிB<வி7Nள 
கிறி;தவ$கOI3 தி+மண?ைதI3றி?< அ4ேபா;தல$ ெகாF?த 
ஆேலாசைனகN உடன[ jழ7I3 அ4பா2ப]F 
எCலாIகால?தி23/ தாIகWகைள உEடாI3 கிற<. மாSப]ட 
jUநிைலகN மாSப]ட வழி %ைறகைள பி&ப2ற கிறி;தவ$கOI3 
அைழ4_ விFIகிற<. தாWகN ெதாிBெதFIகேவE[ய 
நடவ[Iைககைள விளI3/ “_?திசா^?தனமான”  அCல< 
“மட?தனமான,” “சாி”ய2ற அCல< “தவறான” தீ$மானWகைள மIகN 
சBதிIகிறா$கN. ெகாாிBதிய கிறி;தவ$களி& jUநிைலயிC, 
தி+மணமாகாத ஆEகO/ ெபEகO/ தி+மணமாகாதவ$களாக 
இ+4ப< ஞானமான<, ஆனாC அவ$கN தி+மண/ 
ெசc<ெகாNவதிC தவறிCைல. இBத விஷய?ைதI3றி?<, 
எCலாIகால?<I3/ jUநிைலகOI3/ ெபா+BதIZ[ய 
நியமWகைள பdC ெகாFIகவிCைல. 

கிறி;தவ$கOI3 க]டைளகN அவசிய/. ெபாc ெசாC7வ<, 
களdெசcவ<, விபLசார/ெசcவ< ேபா&றைவகN தவறான< 
ஏெனனிC அ<ேபா&ற ெசயCகN Mயநல%ைடய< ஆ3/. 
இ+4பி'/, ேவத/சா$Bத ேகா]பாFகைள உபேயாகிIகிற 
எEண2ற jUநிைலகைள கிறி;தவ$கN சBதிI கிறா$கN ஆனாC 
வைளB< ெகாFIகாத ச]டWகளினாC உபேயாகமிCைல. 
ெகாாிB<விC தி+மண?ைத சிBதி?<I ெகாE[+Iகிற 
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கிறி;தவ$கN அ< ேபா&ற jUநிைலயிC காண4ப]டா$கN. இBத 
விஷய?திC பd^& அறிdைர, jUநிைலைய4 ெபாS?<, 
நடவ[Iைக எF?த< சாியான< அCல< தவறாக இ+Iகலா/ 
எ&பைத விளI3கிற<. ேவதாகம க]டைளகOட&, சக 
கிறி;தவ$களிடமி+B<, 3F/ப அWக?தின$களிடமி+B<, ம2S/ 
ந/பிIைகயான நEப$ களிடமி+B<; சில ேவைள களிC 
விMவாசிகOI3 ஆேலாசைனகN ேதைவ4பFகிற<. ஆனாC 
அ?தைகய ஆேலாசைனகN ேவதாகம/ ெசாCவைத ஒ+ேபா</ 
நிராகாி4பதிCைல. ேதவ மIகN ேவத4�$வமான ேபாதைனகைள 
தினசாி வாUIைகI3 பய&பF?<வதிC தWகN சிறBத தீ$4ைப4 
பய&பF?த ேவEF/. 

தி+மண/, வாUநாN %Aவதி23மான ஒ+ அ$4பணி4_ 
தி+மண/ எ&ப< ஒ+ ஆE ம2S/ ெபE இைடயிலான 

காத^னாC க]ட4ப]ட< எ&ற க+?< உலகி& க]ட?திC 
%2றி7/ _<ைமயான<. ஈசாIகி& ேவைலIகார& தி+/பிவB< 
ெரெபIகாைவ த&'ைடய எஜமானிட/ அறி%க4 பF?திய ேபா<, 
“அவைள? தனI3 மைனவியாIகிI ெகாEF, அவைள ேநசி?தா&” 
(ஆதி. 24:67), எ&S ேவதாகம/ ெசாC7கிற<. அ<ேவ வாிைச: 
அ&_ தி+மண?தி23 பி&பான<. அ$4பணி4_ %தலாவ< 
வ+கிற<; அ&_ அைத ெதாட+கிற<. ஒ+வ& அCல< ஒ+?தி 
த&'ைடய வாUIைக?<ைணI3 வாUநாN %Aவ<I3/ 
அ$4பணி4ைப பராமாிIக ெதாிB<ெகாNவ<ேபால, அவ& அCல< 
அவN அ&_கா]ட ெதாிB<ெகாNளேவEF/. ஒ+ கணவ& அCல< 
மைனவியி& 3ணாதிசயWகைளI கா][7/ ஒ+வ$ ம2ெறா+வாிட/ 
காிசைன கா]F/ ஒ+வ+ைடய திறைமயாக அ&_ க+த4பFகிற<. 
மாறாக, ஒ+ ஆேணா அCல< ஒ+ ெபEேணா விவாகர?< ெசcதாC, 
அ< விவாகர?< ெப2றவாி& 3ணWகைளIகா][7/ 
அ&_ெச7?</ திறைம ைய4 ப2றி அதிகமாகேவ ெசாCலலா/. 
தWகN மைனவிகளிட?திC அ&_ெச7?</ப[ பdC 
_+ஷ$கOI3I க]டைளயி]டேபா< (எேப. 5:25), அவ$ ஈ$4_ 
அCல< ஊடைலவிட ஆழமான க]டைளைய த+கிறா$. 

வைரயைற kல/, ேவதாகம/ தி+மண?ைத ஒ+ வாUநாN 
%Aவதி23மான ஒ+ அ$4பணி4பாக க+<கிற<. அBத அ$4பணி4_ 
k&S ேகாளWகளிC அைமB<Nள<. %தலாவதாக, த/பதிய$ 
இ+வ+/ கிறி;தவ$களாக இ+BதாC அவ$கN ேதவ'ட& ஒ+ 
நிைல4பா]ைட எF?<IெகாNகிறா$கN. ஆதியிேல, ேதவ& 
ெசா&னா$, “_+ஷ& த& தக4பைனl/ த& தாையl/ வி]F, த& 
மைனவிேயாேட இைசBதி+4பா&; அவ$கN ஒேர 
மா/சமாயி+4பா$கN”  (ஆதி. 2:24). %2 பிதாIகைள4 ப2றிய 
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கைதகேள %2மாதாIகைள4ப2றிய கைதகN. ேதவ'ைடய 
வழிநட?<தைல4 பி&ப2Sகிற கணவ'/ மைனவிl/ ஒ+வைர 
ஒ+வ$ மதி?< ஒ+வ$ேமC ஒ+வ$ ைவ?தி+I3/ சா$ைப4 ெபாS?< 
மிதமாக நட?<கிறா$கN; ஒxெவா+வ+/ தனI3 
அ&பானவ$களாேல பாதிIக4பF/ேபா< பாிd கா]Fகிறா$கN. 

இரEடாவதாக, தி+மண?திC இரEF ேப$ ஒ+வ+Iெகா+வ$ 
அ$4பண/ ெசcகிறா$கN. த&'ைடய பலyனWகN ம?தியி7/ 
த&ைன உEைமயிேலேய அறிBத, த&னிட/ ஆழமாக அ&_ 
ெச7?<கிற 3ைறBத ப]ச/ ஒ+வ$ இ+Iகிறா$ எ&S ஒxெவா+ 
ெபE�/ ந/பேவEF/. நிபBதைன இ&றி அ&_ெச7?த 
மாியாைத ெகாFIக ஒ+வ$ ேவEF/ எ&S ஒxெவா+ மனித'/ 
வி+/_கிறா&. வாUIைக?<ைணIகான அ$4பணி4_ எ&ப< 
அவேர தன< மைனவிI3 உலகி& மிக %Iகியமான தனிநப$, 
அCல< அவேள த& கணவ'I3 உலகி& %Iகியமான தனிநப$. 

k&றாவதாக, தி+மண/ எ&ப< ஒ+வ$ தா& வாUகிற ெபாிய 
ச%தாய?தி2கான ஒ+ அ$4பணி4_: விாிdபF?த4ப]ட 3F/ப/, 
M2S4_ற?தா$, ச%தாய/, ேதச/, ம2S/ உலக/. தி+மண/ எ&ப< 
ெச&ற தைல%ைறI3/ இ&ைறய தைல%ைறI3மான ஒ+ 
அ$4பணி4_. ேம7/, இ< ேதவ'I3 %&பான ஒ+ அ$4பணி4_. 
கிறி;தவ கணவ& அCல< மைனவி த&'ைடய 
வாUIைக?<ைணைய விவாகர?< ெசcயIZடா< எ&ற பd^& 
க]டைளயிC (7:10, 11) சkகIZSகN அடWகியி+Iகிற<. பல 
b2றாEFகளாக உலக/ %Aவதி7/, தி+மண?திC ஒ+ ெபா< 
அறிவி4_ காண4பFகிற<. உாிைமெகாNOதC, அ$4பணி4_, 
ம2S/ ந/பிIைக ேபா&றைவகளி& kைலIகCேல தி+மண/ ஆ3/ 
ஏெனனிC தி+மண/ எ&ப< பகி$B<ெகாNள4ப]ட வாI3Sதிகைள 
அ[4பைடயாகI ெகாEட< எ&பைத மIகN மதிIகிறா$கN. 
ேதாCவியைடகிற ஒxெவா+ தி+மண%/ நைட %ைறயிC இ+Iகிற 
தி+மண?ைத ஏதாவ< ஒ+ வைகயிC பய%S?<கிற<. 
ெவ2றிகரமான தி+மணWகN kல/ ச%தாய/ ந&ைம ெபSகிற<. 

அ&_ெச7?<, கன/பE�, ம2S/ மகிULசியாயி+  
(7:1-24) 

கடBத இரEடாயிர/ வ+டWகளாக, ேவதாகம?தி& 
ேபாதைனகN மாறவிCைல. மS_ற/, இBத உலக/, மிக4ெபாிய 
அளவிC மா2ற/ அைடB<Nள<. சkக ெநறிகN, மIகN 
வாUIைக%ைற, 3ழBைதகைள வள$?<தC, ம2S/ 3F/ப 
பழIகவழIகWகN ேபா&றைவகN மாறிவி]ட<. ேவதாகம?தி& 
ேபாதைனகN ஒேர மாதிாியானைவ, ஆனாC ேவதாகம?தி& 
ேபாதைனகளி& 3றி4பி]ட ப3திகN ஒxெவா+ கால?தி23/ 



249 

ம2S/ இட?தி23 இட/ அத& %Iகிய?<வ/ மாSபFகிற<. 
கிறி;தவ ஆசிாிய$களி& பணிகளிC ஒ&S இ&ைறய 
தைல%ைறயினாி& ஆ&மீக ேதைவIேக2ற ேவதாகம?தி& 
ப3திகைள எF?< பய&பF?<தC ஆ3/. இ< ஒ+ தBதிரமான பணி. 

த2கால தைல%ைறயின+I3 மிகd/ ேதைவயான ேவதாகம 
ேபாதைன எ&ன? விேவக%Nள ேதவபIதிlைடய பல விMவாசிகN 
ெசாCவ< எ&னெவனிC இBத தைல%ைறI3 மி3Bத ஆUBத 
ஆவிI3ாிய ேதைவ தி+மண/, yF, ம2S/ 3F/ப/ ஆகியவ2ைற4 
ப2றிய<. ெதாடIக?திC ேதவ& ஒ+ மனிதைனl/ ஒ+ 
ெபEைணl/ வாUவி23 <ைணயாள$களாக பைட?தா$. அ< 
அ4ப[ேய இ+Iக ேவEF/, ஆனாC ெப+/பாலான 
ேதவபIதிlைடய மIகN இ&S உலகிC பா^யC நட?ைத மீ< 
ேவதாகம?தி& தாIக/ ெகா�ச/ ம2S/ %2றி7/ இCலாத 
நிைலைய 3றி?< எLசாிIைகlைடயவ$களாக இ+Iகிறா$கN. 
ஆEகN ம2S/ ெபEகN தி+மண?ைத நிராகாிI3/ ேபா<, 
அCல< தி+மண வாI3SதிகN சிறிய அளவிC கைலIக4பF/ 
ேபா<, அத& விைளdகN %A வாUIைகயி7/ பரdகிற<. 

ேதாCவிl2ற தி+மணWகளி& விைளdகைள, தWகN 
கடைமகைள அல]சிய/ ெசcதவ$கேள ஏ2SIெகாNள 
ேவEFெமனிC, தனிநப$கN தாWகN வி+/_கிறைவகைள அவ$கN 
ெப2SIெகாEடா$கN எ&ற %[dI3 வரலா/. அ?தைகய< 
அ�$வமான உEைம. தி+மணWகN ேதாCவியைட l/ேபா<, 
அேநக விைளdகN அ4பாவிகN மீ</, 3ழBைதகN மீ</ 
ெவளி4பைடயாக விAகிற<. 

தி+மண ஆப?< எ&ப< ெபாிய நகரWகளிேலா அCல< 
ெதாைலeர இடWகளிேலா ம]Fேம காண4பFகிற ஒ&S அCல. 
கிராம4_ற அெமாிIக சkக?திC நா&கா/ தர வ34_ 3ழBைதகளிC 
பாதிI3/ ேமலாேனா$ தWகள< தBைதlட& அCல< தாlட& 
வாUகி&றன$. _NளிவிவரWகN பய%S?<கிற<. 
ெப2ேறாாிடமி+B< விலகி வாA/ 3ழBைதகN 
பNளிIZட?தி^+B< ெவளிேயற; வSைமயிC வளர; 
தி+மணமாகாமேல ெப2ேறாராக; ேபாைதம+B<, 32ற/, ம<பான/ 
ேபா&றைவகOI3 அ[ைம4பட வாc4_ அதிக/. பா^யC தி+4தி 
ஒ+ த2கா^க ஏ2பா][& ஒ+ ப3தியாக இ+I3/ேபா<, அத& 
விைளdகN ச%தாய?திC எW3/ பரவிIகிடIகிற<. 

சkக ஆ$வல$கN _NளிவிவரWகளி& பல ெதா34_கைள 
தB<Nளன$. இBத _NளிவிவரWகளி&ப[, yFகN 
உSதிய2றி+I3/ ேபா<, த2ெசயலான மரணWகN அதிகாிIகிற<; 
திவாCகN அ[Iக[ நிகUகி&றன; வSைம, ெகாைல, வ& %ைற, 
ம2S/ களd மி3தியாக இ+Iகிற<. 32ற/ நிைறBத 
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M2S4_றWகளிC எ?தைன நிைலயான தி+மணWகN 
பராமாிIக4பFகி&றன? தி+மண?தி2கான அ$4பணி4_ 
ம^வானதாக இ+I3/ேபா<, மனித வாUIைகயி& மதி4_/ 
ம^வாக இ+Iகிற<. த2கா^க வாUIைக ஏ2பாFகN, சாதாரண 
பா^யC உறdகN ம2S/ க+Iகைல4_ ேபா&றைவகOI3 
இைடயிC ஒ+ ெதாட$_ உNள< எ&பைத நா/ உSதியாக ந/பலா/. 

கிறி;தவ$கN தWகைள ஏமா2ற வி+/_கிறா$கN. ேம2க?திய 
நாFகN %Aவதி7/ 3F/பWகN சிைதB< ேபாயி+IைகயிC, 
சைபகN நிைலயான தி+மணWகOI3 _க^டமாக இ+I3/ எ&S 
விMவாசிகN ந/_கிறா$கN. _NளிவிவரWகN ேவSவிதமாக 
ெசாC7கிற<. கிறி;தவ$களிட/ காண4பFகிற விவாகர?< 
விகித%/, ெபா<மIகளிட/ காண4பFகிற விவாகர?< விகித%/ 
ஒேரேபால காண4பFகிற< எ&S, அவ$கN ெசாC7கிறா$கN. 

நா/ ெசcய ேவE[ய< எ&ன? இ4ப[4ப]ட ெந+Iக[ 
நிைலைய 3றி?< விளI3/ கிறி;தவ ெசcதி எ&ன? ேவதாகம?தி& 
எBத ேபாதைனI3 %Iகிய?<வ/ ேதைவ4 பFகிற<? %தலாவதாக, 
ேவதாகம/ ேபாதி4பைத நா/ ேபாதி?தாC, தி+மண/ எ&ப< 
வாUநாN %Aவதி23மான அ$4 பணி4_ எ&பைத சBேதக?தி23 
இடமி&றி ெசாCல %[l/. தி+மண?ைத உைட4ப< பாவ/. 
பd^& வா$?ைதகN ெதளிவாக உNளன: 

விவாக/ பEணிIெகாEடவ$கOI3 நானCல, க$?தேர 
க]டைளயிFகிறதாவ<: மைனவியானவN த& _+ஷைன 
வி]F4பிாிB< ேபாகIZடா<. பிாிB< ேபானாC அவN 
விவாகமிCலாதி+IகIகடவN, அCல< _+ஷேனாேட 
ஒ4_ரவாகIகடவN; _+ஷ'/ த& மைனவிைய? 
தNளிவிடIZடா< (7:10, 11). 

பாரா]Fத^+B< ஹா$ேமா&கைள4 பிாி4பதிC சிIகC 
ெகாEட ஒ+ இள/ ெபE ம2S/ ஒ+ இைளஞ'ைடய ஊட^லா 
உEைமயான அ&_ ெதாடW3கிற<? உEைமயிC, அவ$கN 
இ+வ+/ ஒ+ பிரசWகியா$ %&நி&S தி+மண வாI3Sதிகைள 
ெசாC7/ேபா< உEைமயான அ&_ ெதாடW3கிற<. இBத 
பா$ைவயிC, தி+மண/ எ&ப< உEைமயான அ&பி& 
ெதாடIகமா3/. ராப$] �யி; ;�வ&ச& (Robert Louis Stevenson) 
அைத ந&றாக ெசா&னா$: 

காத^C விAதC ம2S/ ேம2ெகாNO/ அ&_ ேபா&றைவகN 
ெப+/பா7/ க$வd/ கலக%மான ஆவிகOI3 க[னமான ெசயC; 
ஆனாC அ&ைப தIக ைவ?<IெகாNவ</ ஒ+ %Iகி யமான 
ெசயC ஆ3/, அத23 கணவ& ம2S/ மைனவி ஆகிய இ+வ+/ 
தயdI3/ அ&_டைமI3/ இட/ெகாFIக ேவEF/. தி+மண 
ேஜா[I3 %&ேப ஞான/ ம2S/ தாராள மன4 பா&ைமயி& மிக 
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அழகான ேபா][யி&ேபா<, உEைமயான அ&_ 
ப^�ட?திேலேய ெதாடW3கிற< ...23 

ப^�ட/ உEைமயான அ&பி& உLசநிைல அCல; அ< ஒ+ 
ெதாடIக/. ஞானிகN, Mயநலம2றவ$கN, ம2S/ %திேயா$ 
ேபா&றவ$கOI3 ேதவ& அ+ளிய ஈd உEைமயான அ&_. 

பd^& ேபாதைன க$?த+ைடய ேபாதைனைய4 ேபாலேவ 
இ+Iகிற< எ&பைத ந2ெசc< bCகளி& ப3திகN 
உSதி4பF?<கி&றன. விMவாசிகN அைதI3றி?< சBேதக4பட 
ேவE[ய அவசிய/ இCைல. கணவ'/ மைனவிl/ ஏ2பF?திய 
அ$4பணி4_களி& நிரBதர?ைத இேயM ேபாதி?தா$: 

ஆகி7/, ஆதியிேல ம'ஷைரL சி+�[?த ேதவ& அவ$கைள 
ஆ�/ ெபE�மாக உEடாIகினா$. இதினிமி?த/ 
_+ஷனானவ& த& தக4பைனl/ தாையl/ வி]F? த& 
மைனவிேயாேட இைசBதி+4பா&; அவ$கN இ+வ+/ ஒேர 
மா/சமாயி+4பா$கN; இxவிதமாc அவ$கN இ+வராயிராமC ஒேர 
மா/சமாயி+Iகிறா$கN. ஆைகயாC ேதவ& இைண?தைத ம'ஷ& 
பிாிIகாதி+IகIகடவ& எ&றா$ (மா23 10:6-9). 

பல ேகNவிகN எA/_கிற<. ஒ+வ& த& மைனவிைய 
<�பிரேயாக/ ெசcதாC நட4ப< எ&ன? வாUIைக?<ைணயிC 
ஒ+வ$ அBநிய$ ஒ+வைர காத^?தாC எ&ன? சில சBத$4பWகளிC, 
<�பிரேயாக/ ெசcய4ப]டவ$ த& வாUIைக? <ைணைய 
வி]F4பிாிB< ெசC7தC சிறBததாக இ+I3/; அ?தைகய 
சBத$4பWகளிC பd^& ஆேலாசைன எ&னெவனிC அவ& அCல< 
அவN தி+மண/ ெசcயாமC இ+IகேவEF/. அBதI க+?ைத சில$ 
மSபாிசீலைன ெசcயலா/, ஏெனனிC அ< தி+மண?ைத 
நிராகாிI3/ ஒ+ எளிதான வழி%ைறயா3/. இ< மிகd/ நிLசய/: 
தி+மண உறவிC உNள ஒ+வ$ ேவS ஒ+வைர தி+மண/ 
ெசc<ெகாNள வி+/_வதாC தி+மண?ைத உைட4ப< ேதவ'I3 
விேராதமான பாவ/ ஆ3/. கணவ'/ மைனவிl/ 
ஒ+வ+Iெகா+வ$ அ$4பணி?தி+Iகிறா$கN. பdC இBத 
ஆேலாசைனைய வழW3வா$: உWகN தி+மண/ கிாிைய 
ெசcய]F/. கிறி;< உWகN க$?தராக இ+BதாC, உWகளிட?திC 
அ&_ெச7?<கிறவ$கைளl/ உWகOI3 
உதவிெசcகிறவ$கைளl/ நீWகN ேநசி?தாC, நீWகN ஏ2பF?தின 
வாI3SதிகN உWகOI3 %Iகியமாயி+BதாC, ஒxெவா+ ெசா]F 
சIதிையl/ வ7வான தி+மண?ைத க][ எA4ப ெகாFWகN. 

கிறி;தவ$களி& ெஜப/ எ&னெவனிC உலக மIகN 
கிறி;<வி& சைபைய பா$?< இ4ப[L ெசாC7/ நா]கN வ+/ 
எ&பதா3/, “இBத மIகOைடய ஞான?தி& ஆதார/ எ&ன? 
அவ$கOைடய இCலWகளிC காண4பF/ மகிULசியி& ஆதார/ 
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எ&ன? அவ$கN 3ழBைதகN வள$B< எ4ப[ மகிULசியான 
3F/ப?ைத அைமIகிறா$கN?” பா$ைவயாள$ ஒ+வாி& பதிC 
இ4ப[யி+I3/, “இBத மIகN %த^C ேதவைன கன/பE� 
கிறா$கN, பி&ன$ அவ$கN ஒ+வைரெயா+வ$ கன/ 
பE�கிறா$கN. தி+மண/ ம2S/ 3F/ப/ அவ$கOI3 
%Iகிய/.” ேதவ& தி+மண?ைத உ+வாI3கிறவ$. அவ$ 
த&'ைடய பைட4_களி& மகிULசிIகாகd/ நல'Iகாகd/ 
தி+மண?ைத ஏ2பF?தினா$. வாUIைகயி& %A ஆசீ$வாதW 
கைளl/ அ'பவிIக வி+/_/ ஆEகO/ ெபEகO/ அxவாS 
ெசcயலா/. பி&வ+மாS பdC ஆேலாசைன த+கிறா$: உனI3 ஒ+ 
நCல கணவைனேயா அCல< ஒ+ நCல மைனவிையேயா 
கEFபி[Iகd/. அBத நபேராF ஒ&றி?< நிC. அவ'I3 அCல< 
அவOI3 உதவிெசc< அவைன அCல< அவைள ேநசிIகd/. 

ஒ+ <&பகரமான தி+மண?தி2கான காரணWகைள அைடயாள/ 
காEப< க[னமான< அCல. அவைர அCல< அவைள மகிULசியாக 
ைவ?<I ெகாNவ< அவ+ைடய அCல< அவOைடய ெபாS4_ 
எ&ற எEண?<ட&, வாUIைக? <ைணயிC ஒ+வ$ எCலா 
ெபாS4_கைளl/ ம2றவ$ேமC ைவIக %ய2சி ெசcகிறா$கN. 
ஒ+வ$ அCல< இ+வ+/ அ[Iக[ _கா$ ெசcயலா/, 32ற/ 
கEFபி[Iகலா/, அCல< அவ+ைடய அCல< அவOைடய 
வாUவிC இCலாத விஷயWகைளேய பி[?<IெகாE[+Iகலா/. 
அ?தைகய நடவ[IைககN ம2S/ மன4பா&ைம ேபா&றைவ 
மன<Iக?ைதI ெகாEF வ+/ எ&ப< உ?தரவாத/. 

ஒ+ ெவ2றிகரமான தி+மண?தி23 மBதிர j?திர?ைத 
ேதFகிறவ$கN அைத கEFபி[4பதிCைல. ெந+IகமிCலாத 
உறdகைளl/ வழிநட?திLெசC7/ நCெலாAIகWகேள 
y][7Nளவ$கைளl/ நCவழி4பF?<கிற<. ஏ2SI ெகாNOதC, 
ஜாIகிரைத, ம2S/ மாியாைத ெகாF?தC ேபா&ற ைவகN சாதாரண 
ந]_களிC ம]FமCலாமC; அைவகN ஒ+ நCல தி+மண?ைத 
உ+வாIகd/ உதவிெசcகிற<. ஒ+ நCல தி+மண?ைதl/ அ< 
ெகாEFவ+/ எCலா ஆசீ$வாதWகைளl/ ெப2SI ெகாNள 
வி+/_கிறவ$கOIகான ேவதாகம?தி& சிறBத வழிகா]Fதைல 
எேபசிய$ 4:31, 32C பா$Iகலா/: 

சகலவிதமான கச4_/, ேகாப%/, k$Iக%/, ZI3ர7/, 
eஷண%/, ம2ற எBத? <$I3ண%/ உWகைள வி]F 
நீWகIகடவ<. ஒ+வ+Iெகா+வ$ தயவாl/ மனஉ+Iகமாl/ 
இ+B<, கிறி;<dI3N ேதவ& உWகOI3 ம&னி?த<ேபால, 
நீWகO/ ஒ+வ+Iெகா+வ$ ம&னிlWகN. 
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3றி4_கN 
11984C அLசிட4ப]ட NIV இ& ெமாழிெபய$4பாள$கN 7:1C உNள வசன?ைத 

_ாிB<ெகாEF, 7:26C 3றி4பிட4ப]FNள “த2ேபாைதய <&ப/” 
ச]ட4�$வம2றதாக இ+Bதேபாதி7/, தி+மண?தி23 ெபா+?தம2ற< எ&பைத 
பdC எLசாிIகிறா$. அBத பதி4_ 7:1இC ேம2ேகாN மதி4ெபEகN 
ெகாE[+IகவிCைல. எனி'/, NIV இ& ேம/பF?த4ப]ட (2011) பதி4பிC 
ேம2ேகாN 3றி4_கN உNளன. 6:12, 13 ம2S/ 7:1 ஆகியவ2றிC உNள 
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