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அ?தியாய/ 1 

சைபயிC நிலவிய 
பிாிவிைனகO/ 
சEைடகO/ 

கிேரIக-ேராம நாFகளிC மIகN க[தWகN எA</ ெபாA<, 
க[த?தி& <வIக?திC தாWகN யா$ எ&S தWகைள அறி%க/ 
ெசc< ெகாNவா$கN. ேம7/ தWகN க[த?தி& kல/ தாWகN 
நிைறேவ2ற ேவE[ய அ[4பைடI க+?<Iகைளl/ 
ெவளி4பF?தியி+4பா$கN. க[த?ைத வாசி4பவ$கOI3 த& 
அதிகார?<வ த3திைய உSதி4பF?திl/, அவ$கN மீ< தா& 
ெகாEFNள அ&_ட& Z[ய காிசைனையI கா]F/ வைகயிC 
பdC த& நி+ப?ைத எAத?<வWகினா$. ேதவ'ட& உNள 
உறைவI 3றி?த காாியWகளிC கைட4பி[Iக ேவE[ய< 
எ&னெவனிC தி+Lசைப எ&'/ ச%தாய?திC ஒ+வ+I ெகா+வ$ 
இைடேய கா]F/ ெசயCபாFகN kலமாகேவ இBத உறd 
சா?தியமா3/. 

பd^& நி+ப?ைத வாசி4பவ$களி& நிைல எ&னெவனிC ஒ+ 
சில வ+டWகOI3 %&ன$, அவ$கN இேயM கிறி;<ைவ4 ப2றி 
ஒ+ சிறி</ அறிBதி+IகவிCைல, “ேதவ'ைடய சைப” எ&ற 
ெசா2ெறாட$ அவ$கOI3 ஒ&றாகேவ காண4 ப][+I3/. ஆனாC 
த2சமய/ jUநிைல %2றி7/ மாறிவி]ட<. கடBத கால?திC, பdC 
தி+Lசைபlட& பழகியி+BததாC ெப2SNள அ'பவ?தி& kல/, 
அவ$களிட/ காண4பF/ பி&மா2றWகைள கிறி;தவ$களாகிய 
அவ$கN ேம2ெகாNவத23 பdலாC இ4ெபாA< உதவ %[l/. 
கிறி;<வி'ைடயவ$களாக இ+Bதா7/ அத& பயனாக பாவ?தி& 
பி[யி^+B< விFதைல ெபற %[யா< எ&S அறிB< ெகாEடன$. 
விMவாசிகN ஒ+வைர ஒ+வ$ தாW3வத23 தவறிய த& விைளவாக 
ெகாாிB< சைப கிறி;தவ$கN சில பி&னைடdகைள சBதி?தா$கN. 
ச?<+Iகளிடமி+B</, ேதவன2ற மIகN kலமாக ஏ2ப]ட 
அA?தWகளாC இதர 3ழ4பWகN சைபயிC காண4ப]ட<. 
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பdC ெசா;ெதேனயிடமி+B< வBத வாU?<IகN (1:1-3) 
1ேதவ'ைடய சி?த?தினாேல இேயM கிறி;<வி& 
அ4ேபா;தலனா3/ப[ அைழIக4ப]டவனாகிய பd7/, 
சேகாதரனாகிய ெசா;ெதேனl/, 2ெகாாிB<விேல கிறி;< 
இேயMdI3N பாிM?தமாIக4ப]டவ$களாl/, 
பாிM?தவா&களா3/ப[ அைழIக4ப]டவ$களாlமி+Iகிற 
ேதவ'ைடய சைபI3/, எWகOI3/ தWகOI3/ 
ஆEடவராயி+Iகிற ந/%ைடய க$?தராகிய இேயMகிறி;<வி& 
நாம?ைத எW3/ ெதாA<ெகாNOகிற அைனவ+I3/ 
எA<கிறதாவ<: 3ந/%ைடய பிதாவாகிய ேதவனா7/ க$?தராகிய 
இேயMகிறி;<வினா7/ உWகOI3I கி+ைபl/ சமாதான%/ 
உEடாவதாக. 

வசன/ 1. ெப+/பா&ைமயான க[தWகைள4 பdC எA</ 
ெபாA<, க[த?தி& ஆர/ப?திC த&ைன அ4ேபா;தலனாக 
அைழIக4ப]டவ$, எ&S அறி%க/ ெசc< ெகாNவா$. பி̂ 4பிய$, 
ெதசேலானிIேகய+I3 எAதிய இரEF நி+பWகN, ம2S/ 
பிேலேமா'I3 எAதிய நி+ப/ இத23 விதிவிலI3. சாதாரணமாக 
ஒ+ நEப'I3 எA</ க[த?திC த& அ4ேபா;தல அதிகார?ைத 
உSதி4பF?தி எA<வ< எ&ப< எதி$பாராத ஒ&S, இxவாS 
எA<வ< நEபைன மனேவதைன4 பF?</ எ&ப</ 
எதி$பா$IகIZ[ய ஒ&S. இ&ைறய நிைலயிC, எ/.[; பி.ெஹL[ 
(டாIட$ ப]ட/) ேபா&ற ப]ட/ ெப2றவ$கN, சைபI3 வ+/ 
ெபாA<, இள/ வயதின$ Zட அவ$கைள அவ$கN %தC ெபயைர 
ைவ?<?தா& அைழ4பா$கN. ெபா<வாக நEப$கO/ 
ஒ+வ+Iெகா+வ$ ேபசிI ெகாNO/ ெபாA<, ப]ட?ைதI 
3றி4பி]F4 ேபசமா]டா$கN. “அ4ேபா;தல&” எ&S பdC 
த&ைன அறி%க4பF?திI ெகாNவதாC பdC தனI3/, த& 
நி+ப?ைத வாசி4பவ$கOI3/ இைடேய ச2S இைடெவளி வி]ேட 
பழ3வா$. அவ$ அவ$கN சிேநகித&. ஆனாC அ&_Nள ெப2ேறா$ 
ேபால, சிேநகிதைன விட ேமலானவராக இ+4பா$. பdC ேதவனாC 
அைழIக4ப]டவ$. ந]_ ஒ+_றமி+Iக, அவேரா அCல< அவ$கேளா 
அவ$ இேயM கிறி;<வி& அ4ேபா;தல& எ&பைத மறB<விட 
ேவEF/. 

1 ெகாாிBதியாிC பdC த& அ4ேபா;தல?<வ?ைத நிைல 
நா][யதாக? ெதாியவிCைல. அவ+/, அவ$ நி+ப?ைத 
வாசி4பவ$கO/, அவ$ த& ஆவிI3ாிய தைலைம?<வ?ைத 
ெசயCபF?த ேவEF/ எ&ேற எதி$பா$?தன$. ெகாாிBதிய 
சைபI3?1 ேதைவயானவ2ைற4 ப2றி4 ேபச, அ4ேபா;தல?<வ/ 
ஒ$ ேமைடயாக பய&பF?த4ப]ட<. ஆனாC அ< கிறி;<வி& 
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ெசcதிைய உலகி23I ெகாEFவர ஒ$ உB< சIதியாக இ+Iகd/ 
அவைர நி$4பBத4பF?திய<. தா& ஒ$ அ4ேபா;தல& எ&S 
ZறிIெகாNவத23L சா&றாக அவ$ ZSவதிC ஒ&S நா& 
ேதவைன தாிசி?ேத& எ&ப< (1 ெகாாி. 9:1; 15:8); ஆனாC அவ$ 
இBத உாிைமைய ச2S அதிகமான ஆதார?<டேனேய 
நிைலநா]Fகிறா$. தா& இBத அ4ேபா;தல?<வ?ைத4 ெப2ற< 
ேதவ& அவைர? தனி4ப]ட வித?திC அைழ?ததாC தா& (கலா. 
1:15) எ&S/ த&னிட?திC ேதவ'ைடய ஆவி உEெட&S/ 
எE�கிறா$ (1 ெகாாி. 7:40; கலா. 3:2). %Iகியமாக ெகாாிBதியாிட/ 
பd^& அ4ேபா;தல?<வ/ ெதளிவாகI காண4ப]ட<. அவ$தா& 
அவ$கைளI கிறி;<dI3N வழி நட?தினா$. அவ$ தா& அவ$கN 
மீ< ஆவிI3ாிய ஆசீ$வாதWகைள அளி?தவ$ (2 ெகாாி. 3:2, 3). 

பdC அ4ேபா;தல?<வ?தி2கான ெபாS4ைப ஏ2SI 
ெகாNவத23, தா& ஆய?தமாக இ+4பதாக, த& நி+ப?ைத 
வாசி4பவ$கOI3 நி+ப?ைத எAத? <வWகியெபாAேத எAதி 
வி]டா$. த& தைலைம?<வ?தி23 அவ$களி& ெவS4_ தா& 
தனI3 பிரதிபலனாகI கிைட4பதாக இ+BதாC அைத ஏ2SI 
ெகாNள தா& ஆய?தமாக இ+4பதாகI Zறினா$. ெதcவபயம2ற 
பE_கN, கிறி;தவ அறிIைகI3 எதிரான ெசயCபாFகளிC, அவ$ 
ேதவ& பIக/தா& த& நிைலையI கா?<I ெகாNவா$ எ&S 
அவ$கN எதி$பா$Iகலா/. அF?< எAத4 ேபாகிற க[த/ மிகd/ 
த2ெசயலாகd/, ந]ைப ெவளி4பF?</ தனைமlைடயதாகd/ 
காண4படேவEF/. த& உட& ேவைலயா]களாகிய தீ?<, 
தீேமா?ேதldI3 எA</ க[தWகளிC Zட த&ைன “ஒ$ 
அ4ேபா;தல&” எ&ேற அறி%க4பF?<வா$. இI க[தWகN த& 
தனி4ப]ட நEப$கOI3 எAத4ப]டா7/, தா& ZS/ 
ஆேலாசைனl/ க[B< ெகாNOத7/ அBத Mவிேசஷக$கOI3 
ெபா<4 பா$ைவயாள$கN ம?தியிC வழி கா][களாக இ+Iக 
ேவEF/ எ&S பdC வி+/பினா$. 

இBநி+ப?தி& வாU?<த^& ெசா;ெதேனl/ 
ேச$B<ெகாNகிறா$. ேராம$, கலா?திய$, எேபசிய$, தீேமா? 
ேதldI3 எAதிய இ+ நி+பWகN, ம2S/ தீ?<dI3 எAதிய 
நி+பWகளிC சேகாதரைர பdC மா?திர/ தா& வாU?தினா$.  
2 ெகாாிBதிய$, பி^4பிய$, ெகாேலாேசய$, ம2S/ பிேலேமா& 
ஆகிய நி+பWகளிC பd^& வாU?<த^C தீேமா?ேதlவி& ெபய+/ 
காண4பFகிற<. ெதசேலானிIேகய+I3 எAதிlNள இ+ 
நி+பWகளி7/ சீலாd/ தீேமா?ேதld/ த& உட& இ+4பதாக 
அ4ேபா;தல$ 3றி4பிFகிறா$. 1 ெகாாிBதியாிC மா?திர/ தா& 
பdC ெசா;ெதேனl/ ேச$B< இ+Bதா$. 

ெசா;ெதேன எ&ற ெபய$ கிேரIக$கOI3IZட ச2S 
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அறி%கமிCலாத ெபய$. _திய ஏ2பா][C இW3/ ம2S/ 
அ4ேபா;தல$ 18:177/ மா?திர/ இ4ெபய$ காண4பFகிற<. 
ெகாாிBதிய+I3 வாU?<தC ெசா&ன ெசா;ெதேனl/, தைலவ$ 
(%த&ைம ஆ]சிய$) KJVப[ “ெஜப ஆலய?தைலவனாக” 
அ4ேபா;தல$ 18:17C? ெகாாிB<விC கC^ேயானி& 
நியாயா;தல?தி23 %&பாக அ[ப]டவ'/ ஒேர நப$ தாேனா 
எ&ற ேகNவி எAகிற<. அ4ப[ெய&றாC ெகாாிBதிய ெசா;ெதேன 
எேபMவிC எ&ன ெசc< ெகாE[+Bதா$? எேபMவிC பdC இ+Bத 
ெபாA< ெகாாிB< சைபயி& ேகNவிகைளI ெகாEF வBத 
பிரதிநிதியாகd/ ெதளிவாக? ேதா&றவிCைல (1 ெகாாி. 16:17). 
அIக[த?திC அவ$ ெபய+/ 3றி4பிட4படவிCைல. ஒ+ேவைள 
இ+வ+/ ெவxேவS ஆ]களாக இ+Iகலா/; இxவாS இ+I3/ 
ெபாA<, எேபMவி7Nள கிறி;தவ$கN அைனவ+I3NO/ 
பd7ட& ேச$B< ெசா;ெதேனl/ வாU?<IZறிய< ஏ& எ&ற 
ேகNவி நமI3 எAகிற<. 

நமI3 இைத4ப2றிய காரண/ ெதாியாத நிைலயிC ெகாாிB<விC 
இ+Bத ெசா;ெதேன (அ4. 18:17) எேபMdI3 _ல/ 
ெபய$Bதி+Iகலா/ எ&S நா/ தீ$மானிIகலா/. ெசா;ெதேன, 
ெகாாிBதிய ச%தாய?திC ஒ$ பிரசி?தி ெப2ற மனிதனாக 
இ+Bதி+Iகலா/. இவ'I3 %&னி+Bத ெஜபஆலய? தைலவனாகிய 
கிறி;_ இேயMேவ கிறி;< எ&S அறிIைக யி]டதினாC, 
ெகாாிBதிய fத$கOI3 ெஜப ஆலய?தைலவ& இCலாமC 
ேபாயி2S (அ4. 18:8). ெசா;ெதேன %&'I3 வBதா&. ேராம 
நியாய ;தல?தி& %& fத$கOI3/, கிறி;தவ$கOI3/ இைடேய 
உNள 3ழ4ப?ைத எF?<ைர?தி+Iகலா/ எ&S க+த4பFகிற<. 
கிறி;தவ$கO/, fத$கO/ ஒேர வைகயானவ$கN எ&S 
அதிகாாிகN நிைனIகI Zடா< எ&S/ கிறி;தவ$கN 3ழ4ப?ைத 
உEF பE�கிறவ$கN எ&S/ உலக?ைதI கலI3கிறவ$கN 
எ&S/, அவ$கOI3 ேராமLச]ட?தி& ப[ fத$கOI3I 
ெகாFI3/ த3திையேயா பா<கா4ைபேயா ெகாFIகIZடா< 
எ&S/ Zறினா&. கிறி;தவ$கN; fதைரl/, கிேரIகைரl/ “ேவத4 
பிரமாண?தி23 விக2பமாc ஒேர ேதவைன வணWக ேவEF/.” 
எ&S வ2_S?த4 பிரயாச4பFகிறா$கN எ&S/ Zறினா& (அ4. 
18:13) “fத$களாகிய நாWகN அவ$கைள ஏ2SIெகாNள மா]ேடா/. 
அவ$கN எWகைளL ேச$Bதவ$கN அCல, ேராம$களாகிய நீWகN 
ேவS ஏேதா ேவ2Sமத உS4பின$கN ேபால, உWகN வி+4ப4ப[ 
அவ$கைள நட?<கிறீ$கN.” எ&S ெசா;ெதேன அத& சாரா/ச?ைத 
எF?<ைர?தா&. 

கC^ேயானி& நியாய?தீ$4_, ெசா;ெதேன நிைன?த< ேபால 
நடIகவிCைல. தீ$4பாய/ ஏ& இxவாS %[ெவF?< எ&S 
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அ4ேபா;தல நடப[Iைக ெதளிவான காரணWகைளI ZறவிCைல. 
ெஜபஆலய?தைலவைன பி[?< அ[?தா$கN எ&S தா& 
3றி4பிட4ப]FNள<. ஒ+ ேவைளயாக அ[?தி+Iகலா/. எBத 
விதமான வி+4_ ெவS4_மி&றி இ+Bத அBத ேராம அதிபதியி& 
கE%& தா& அவ& அ[வாWகியி+4பா&. ேராம$கN %Bதிய 
கால?தி^+Bேத fத$கO/, கிறி;தவ$கO/ ஒேர ேதவைன 
வணW3கிறவ$கN எ&ற எEண?திC இ+Bதப[யாC, கடBதகால 
ச]ட ஒAWகி&ப[ேய கC^ேயா& இxவித தீ$4ைப 
வழWகியி+Iகலா/. இைவகளிC “ஒ&ைறl/ 3றி?< கC^ேயா& 
கவைல4படவிCைல” எ&S அ4ேபா;தல$ 18:17 ZSகிற<. 

கC^ேயானி& %& இxவாS பலமாக அ[ வாWகிய பி&, 
ெகாாிB<விC ெசா;ெதேனdI3 இ+Bத ந&மதி4ைப அவ& 
இழBதி+Iகலா/. அத& விைளவாக அவ& எேபMdI3 ெச&றி+Iக 
வாc4_ உEF. எேபMவி& த& ெசாBத %ய2சியினாC பdைல 
அW3 சBதி?தி+Iகலா/. அ4ேபா; தலாி& ேபாதைனகைளI ேக]F 
கிறி;_வி& வழிைய4 பி&ப2றி இ+Iகலா/. ெசா;ெதேன 
கிறி;<ைவ த& ெசாBத இர]சகராக ஏ2SI ெகாEடா$. இxவாS 
ெகாாிBதிய ெஜபஆலய?திC கிறி;_dI3 அF?ததாக வBத 
இரEடாவ< தைலவ+/ கிறி;<ைவl/ கிறி;தவ ந2ெசcதிையl/ 
விMவாசி?< ஏ2SI ெகாEடா&. 

ெசா;ெதேன, பd7ட& ேச$B< வாU?<I Zறினா7/,  
1 ெகாாிBதியைர எAதியதிC அவ+I3 எBத விதமான ச/பBத%/ 
இCைல என? ெதNள ெதளிவாக காண4பFகிற<. அவ$கN இ+வ$ 
ெபய+/ இைணB< காண4பFவத& காரண/ எ&னெவனிC, 
ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN, மாெப+/ ெவ2றிெபS/ ஒ$ இயIக?தி& 
%&னணி பைட yர$களாக இ+Iகிறா$கN எ&பைத அைடயாள/ 
கா]Fவத2காகேவ (காEக ேராம$ 1:8-10; ெகாேலா. 1:6; 1 ேப<+ 
5:9). ேதவ'ைடய ேநாIக?ைத எBத வித எதி$4பி& சIதிl/ தF?< 
நிS?த %[யா<. அவ+ைடய ேநாIகWகN நிைறேவS/. பdC, 
ெசா;ெதேனயி& ெபய+I3 %&னாC சேகாதரனாகிய எ&S 
Zற4ப][+4பத& காரண/ எ&னெவனிC ெகாாிBதிய$கN தWகN 
பைழய பைகவனிடமி+B< வாU?<தைல எதி$பா$?தி+Iக 
மா]டா$கN. அவ'ைடய மனமா2ற/ ஒ$ வர ேவ2க?தIக ஆLசாிய 
நிகUd. 

வசன/ 2. ெகாாிB<வி7Nள . . . ேதவ'ைடய சைபI3 எ&S 
பdC இBத நி+ப?திC 3றி4பிFகிறா$. “சைப”  எ&ற பத/ LXX2 
எF?தாள4ப]FNள<. மதசா$ப2ற உலகிC, ஓ$ நகர?தி& 3[மIகN 
Z[ நகர?தி23? ேதைவயான காாியWகைள தீ$மானி?< 
%[ெவF4பத2காகI ZF/ Z]ட?ைத “சைப” எ&S ெபா<வாக 
அைழ4பா$கN (காEக அ4. 19:39ஐ) சைப எ&ற பத?தி2கான 
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அ$?த?ைத ேம2Zறிய சைபயினி&S ேவSபF?தி4 பா$4பத23 
இைத வாசிI3/ கிேரIக$கOI3 ச2S க[னமாக? ேதா&S/. 
விMவாசிகN Z[வ+வைத பdC “சைப” எ&S ஓ$ _ாித^& 
அ[4பைடயிC தா& அxவாS அைழIகிறா$. சைப ேவS 
எxவிதமாக இ+Bதா7/, ெசயCப]டா7/ அ< Z[ வBத<. ச%தாய 
வாUIைக எ&ப< அவ$கN Z[ வBததாC ஆதாிIக4ப]ட<. 
கிறி;தவ$கN ேதவ'ைடய சkக?தி& %& Z[வB< அவைர? 
<தி?தா$கN. ஒ+வைர ஒ+வ$ ஆதாிIகd/, ெபா<வான 
ந/பிIைகைய அறிIைகயிFகிறதிC அைசவிCலாமC உSதியாக 
இ+Iகd/, உ2சாக4பF?தd/ சைப Z[ வBதா$கN (எபி. 10:23-
25). 

தWகைள4ப2றி எ&ன நிைனIகிறா$கேளா அைத 
அ[4பைடயாகI ெகாEேட அவ$கN விMவாச அறிIைகl/, 
பழIகவழIகWகO/ இ+I3/ எ&S த& க[த?ைத வாசி4பவ$களி& 
த&ைமைய4ப2றி பdC ந&3 அறிBதி+Bதா$. அவ$கN 
ேதவ'ைடய சைப அவ$கN பdைல4ேபால கிறி;<dI3N 
பாிM?தமாIக4ப]டவ$கN. ேதவ& அ/மIகைள த/ நாம/ 
தாிIகபFவத2காக அைழIக4ப]டவ$களானதாC அவ$கN 
பாிM?தமாIக4ப]டவ$கN. “ஓ$ 3றி4பி]ட ந2பE_கைள 
ெப2SIெகாEடதாC பாிM?தமாIக4ப]டாயி2S எ&S அCல, 
ஆனாC அவ$கOI3I ெகாFIக4ப]ட ஓ$ 3றி4பி]ட உறவி& 
அ[4பைடயிCதா& பாிM?தமாதC உE டாகிற<.”3 
பாிM?தமாIக4பFதC எ&ப< பாிM?தமாயி+?தC. பdC 
உபேயாகிI3/ இBத பத/ விளIக உைரI3/ ேமலான< எ&ன 
வித?திC ேதவ& அவ$கைள உ+வாIகினாேரா அxவEணமாகேவ 
இ+Iக ேவEF/ எ&S கிறி;தவ$கOI3 பdC சவாC விFகிறா$. 
இxdலக?திC அவ$கOைடய வாUIைக பாிM?த?ைத 
பிரதிப^?<Iகா]ட ேவEF/ எ&S அறிவிIக4ப]டேதா அத&ப[ 
வாழ ேவEFேம தவிர அத23 மாறாக அCல. கிறி;<வி& 
சாீர?தி23 அ?தியாவசியமான ஒ+ைமபா]ைடI 3றி?< மிகd/ 
ஆணி?தரமாக இBநி+ப?திC பdC Zர ஆர/பி?< வி]டா$. சைப 
ஒேர சாீரமாக இ+Iக ேவEF/ எ&பத23 மாறாக ெகாாிB< 
சைபயிC காண4பF/ பிாிவிைனகN பல$ %&னிைலயிC ெப+?த 
அவமான?ைத ஏ2பF?</. 

1 ெகாாிBதியாிC, ெகாாிB< சைபயிC காண4ப]ட 
பிரLசைனகO/, அைதL சா$BதைவகO/ 3றி4பாக அLசைபIகாகI 
Zற4ப][+Bதா7/, உலகளாவிய ஐIகிய?திC அவ$கOைடய 
ச%தாய%/ கலB<Nள< எ&S ெகாாிB< கிறி;தவ$கN அறிB< 
ெகாNவ< மிகd/ அவசிய/. ெகாாிB< சைபேயா, எேபM சைபேயா 
அCல< ேவS ஓ$ நகர?திC இ+I3/ சைபயாக இ+Bதா7/, 
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அW3Nள விMவாசிகN அைனவ+/ க$?தராகிய இேயM கிறி;<வி& 
நாம?ைதேய 3/பிFகிறா$கN. அவ$ அவ$கOைடய ேதவ& 
மா?திர/ அCல அவ$ ந/%ைடய ேதவ&. அைனவ+/ ேதவ'ைடய 
மாெப+/ இர]சி4பி& தி]ட?தி& கீU அைழIக4ப]F, 
இைணB<Nளா$கN. கால?ைதl/, இட?ைதl/ கடB< இர]சி4பி& 
ெசcதிைய அறி விI3/ ஊழிய4பணியிC தWகைள ஈFபF?திI 
ெகாNள ேவE[ய அவசிய?ைத உணர ேவEF/, அைன?< 
இடWகளி7/%Nள அைன?< விMவாசிகOI3/ இேயM கிறி;<ேவ 
“அவ$கN ேதவனாக” இ+4ப< ேபால அவ$ “ந/%ைடய ேதவ&.” 

வசன/ 3. ெகாாிBதிய சைபI3 அவ$ எAதிlNள வாU?<த^C 
ெஜப?<ட&, அ&_ட& Z[ய நCெலEண%/ 
ெவளி4பF?த4ப]FNள<. ேம7/ கிேரIக$ எA</ க[த?தி23/ 
ஒ?தி+Iகிற<. கி+ைபl/ சமாதான%/ உEடாவதாக எ&S 
எAதிlNளா$. இxவா$?ைதகைள ேலசாக எF?<I 
ெகாNளIZடா<. அ< ெவS/ ெபயரளவி23I Zற4ப]ட 
வாU?<த7/ அCல. விMவாச/ பdைலl/ ெகாாிB< சைபையl/ 
ஒ&றாக இைண?த<. ந/ பிதாவாகிய ேதவனா7/ க$?தராகிய 
இேயMகிறி;<வினா7/ அவ$கைள ஒ&றாக இைண?ததாC 
அவ$கN ஒ&றாயி+Iகிறா$கN. அவ$கN ம?தியிC வாUBத 
அவிMவாசIZ]டWகளி^+B< ேதவ& அவ$கைள ேவSபிாி?< 
எCைலகைள உ+வாIகினா$. சமாதான%/, கி+ைபl/ தWகOIேக 
உாிய< எ&S ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN அறிBதி+Bதா$கN. 

ேதவனாகிய பிதாவி& த&ைமl/, இேயM கிறி;<வி& 
ேதவ?<வ%/ தா& பd^& ைமயIக+?தா3/. கிேரIக 
இலIகிய?திC j; ஒ+ சில சமயWகளிலாவ< ெதcyக தBைதயாக 
க+த4ப]டா&. மா'ட 3F/ப?ைத4 ேபாலCலா< அவ'ைடய 
பிதாவி& த&ைம ஒ^/பிய& எ&ற பல ெதcவ வழிபா]ைட4 
ப2றியதாக இ+Bத<. பைழய ஏ2பா][7/ Zட ேதவனி& 
பிதாத?<வ/ %2றி7/ இCைல எ&S ZSவத23 இCலா< எW3/ 
பரவலாக வியாபி?தி+I3/ க+4ெபா+ளாகI காண4ப]ட< (காEக 
ஓசியா 11:1-4). பிதாத?<வ?ைத (பிதாவி& த&ைம) விMவாசிகN 
மீ</ மIகN மீ</ ேதவ& ைவ?<Nள அ&_I3, மIகN அவ+I3I 
கணI3 ஒ4_விIக ேவEF/ எ&பைதl/ விளWகிI ெகாNள இ< 
ஓ$ பய'Nள உவேமயமாகI காண4பFகிற< எ&பைத இேயMd/ 
பd7/ ந&3 அறிBதி+Bதா$கN. பிதாவாகிய ேதவ'/, க$?தராகிய 
இேயMd/ ேதவ?<வ?திC சம அBத;< உைடயவ$கN. 
கிறி;தவ$கN, அவ$கN (ேதவனி&) இ+ைம? (இ+ த&ைம) 
த&ைமயி7/ அவ$கN (ேதவனி&) ஒ+ைம? த&ைமயி7/ 
கி+ைபையl/, சமாதான?ைதl/ கEF ெகாEடா$கN. 
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ேதவனாC எCலாவ2றி7/ ச/�ரண/ (1:4-9) 
அணியிலIகண?<ட& ேபM/ திறைன4 ேபLசாள$கN, 

எA?தாள$கN க2SIெகாEF தWகOI3/, தWகN 
ெசா2ெபாழிைவI ேக]ேபா+I3/ இைடயிலான இைடெவளிைய 
நீI3/ வைகயிC ேபச? <வW3வத23 க2SIெகாNO/ பNளிகN 
கிேரIக-ேராம நாFகளிC இ+Bதன. கCவிமானாக இ+Bத பdC Zட, 
மIகOட& ெதாட$_ ெகாNள இ4ப[4ப]ட அணியிலIகண?<ட& 
ேபM/ திறைன இIகCவி சாைலயிC க2SIெகாEடா$ ெபா<வான 
ஓ$ வாU?<த7I34பி& ேதவ& ெகாாிBதிய சைபI3 அளி?<Nள 
ஆசீ$வாதWகைள அவ$கOI3 நிைன4�]Fகிறா$. 
4கிறி;<ைவ4ப2றிய சா]சி உWகOI3Nேள ;திர4பF?த4 
ப]டப[ேய, 5நீWகN இேயMகிறி;<dI3Nளாc எCலா 
உபேதச?தி7/ எCலா அறிவி7/, ம2ெறCலாவ2றி7/, ச/�ரண 
%Nளவ$களாIக4ப][+Iகிறப[யாC, 6அவ$ kலமாc உWகOI3 
அளிIக4ப]ட ேதவகி+ைபIகாக, நா& உWகைளI 3றி?< 
எ4ெபாA</ எ& ேதவைன ;ேதா?தாிIகிேற&. 7அ4ப[ேய நீWகN 
யாெதா+ வர?தி7/ 3ைறவிCலாதவ$களாc, ந/%ைடய 
க$?தராகிய இேயM கிறி;< ெவளி4பFவத23I கா?தி+Iகிறீ$கN. 
8ந/%ைடய க$?தராகிய இேயM கிறி;<வி& நாளிேல நீWகN 
32ற�சா]ட4படாதவ$களாயி+I3/ப[ %[dபாியBத/ அவ$ 
உWகைள ;திர4பF?<வா$. 9த/%ைடய 3மார'/ ந/%ைடய 
க$?த+மாயி+Iகிற இேயMகிறி;<dடேன ஐIகியமாயி+4பத23 
உWகைள அைழ?த ேதவ& உEைமlNளவ$. 

இBத வா$?ைதகN உபசார வா$?ைதகN: ேதவ& 
ெகாாிBதியைர? ெதாிBெதF?தி+Iகிறா$. ஆனாC அவ$கN 
ேதவ'ைடய கி+ைபைய ெவSமேன ெப2SI ெகாEடவ$களாக 
இ+IகவிCைல. அவ$கN அவ+Iகாக ஓ$ தீ$மான?ைதl/ 
எF?தா$கN. எ4ெபாA</ ேபால, அBத நி+ப/ %Aவதி7/ 
ெதாட$B<, எத2காக ேதவ& இxவாS அவ$கைள 
அைழ?தி+Iகிறா$ எ&S அBத நி+ப?ைத வாசி4பவ$கOI3 
விளI3கிறா$. அவ$கN ஆசீ$வாத?ைத4 ெப2றவ$களாயி+B</, 
இ&'/, ேதவ'ைடய பிதாத?<வ?ைதl/, இேயMவி& 
க$?த?<வ?ைதl/ அறிIைகயிFகிறதிC இ&'/ தWகN 
தீ$மான?ைத %Aைமயாக எFIகவிCைல. அவ$கN கடB< 
ெசCலேவE[ய விMவாச4பயண/ அவ$கN %& இ+Iகிற<. 

வசன/ 4. ெபா<வாக பdC த& நி+பWகைள ;ேதா?திர 
ெஜப?<ட& தா& ஆர/பி4பா$ (ேராம$ 1:8; எேப. 1:6; பி^. 1:3; 
ெகாேலா. 1:3; 1 ெதச. 1:2; 2:13; 2 ெதச. 1:3) ெகாாிBதிய 
விMவாசிகOI3 ேதவ& பாரா][ய கி+ைபக]காகd/, 
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அவ$கOைடய அறிIைகIகாகd/ மிகd/ ந&றிlட& இ+Bதா$. 
சைபI3Nேள நிலவிய 3ழ4பWகைளI க+?திC ெகாEF, நா& 
உWகைளI 3றி?< எ4ெபாA</ எ& ேதவைன ;ேதா? தாிIகிேற& 
எ&S பdC எAதியி+4ப< ெமLசிIெகாNள4 பட?தIக<. இBத 
ெஜப/ வழIக/ ேபாC எAத4ப]ட ஒ&S எ&S வி]Fவிட %[யா<, 
கிறி;< இேயMdI3Nளாக உWகOI3I ெகாFIக4ப]FNள 
ேதவகி+ைப, மனித& yULசி யைடBத ேபாதி7/, அBதIகி+ைப 
நமI3N ெசயCபF/. %தி$Lசி அைடயாத சைபகளி7/ Zட ேதவ& 
பாவிகOI3 நீதி பாரா]Fகிறா$. ெகாாிBதிய விMவாசிகN 
சிவிேசஷ?தி23 கீU4ப[Bத<ட&. ேதவ& இர]சி4பைடBத 
சாீரமாகிய சைபயிC ேச$?<I ெகாNள4ப]டதா7/ பdC ேதவைன 
;ேதா?தாி?தா$. கிறி;< மIகைள மீ]பத2காக ெசc< %[?த 
இர]சி4பி& பணிைய ெசcயவிடா< அறிyன/, ெப+ைம 
ேபா&றைவகN ெகாாிB< சைபயிC தைலeIகி, பdைல 
திைசதி+4_வைத பdC ஒ+ சிறி</ அ'மதிIகமா]டா$. 

இரEF 3Sகிய வாிகளிC (1:3, 4) ெபா<வாக பய&பF?த4பF/ 
ெமாழியாIக/ ெசcய4ப]ட “கி+ைப” (χάρις, charis) எ&ற பத?ைத 
இ+%ைற பய&பF?<கிறா$. “அ&_ Z+தC,” “தைய” ஆகிய 
அ$?த?ைதI ெகாEFNள “கி+ைப” எ&ற வா$?ைதைய எW3/ 
பய&பF?<வத23 பdC ஒ+ சிறி</ தயWகவிCைல (1:3). ஆனாC 
4வ< வசன?திC அத& அ$?த?ைத ம2ேறா$ நிைலI3 எF?<L 
ெசCகிறா$. கிறி;தவ$கOI3I “கி+ைப”  எ&ப<, 
கிறி;தவ$கOIேக சாிதானா மிக ��Iகமான, 
அ$?த?ைதlைடயதா ேதவ& பதிC உபசர?ைத எதி$பா$Iகாத, 
இலவசமான, இரIக%Nள பாிசாக ... கிறி;<dI3N 
ெகாFIக4ப]FNள< எ&S ZSகிறா$. இBநி+ ப?திC பdC, 
ெகாாிBதிய சைபயி& சேகாதர, சேகாதாிகOட& ;ேதா?திர?ேதாF 
ேதவ'ைடய கி+ைபைய பகி$B< ெகாNவைத அ[4பைடயாகI 
ெகாEேட அவ$கைள க[B< ெகாEF, சீ$தி+?த/ ெசcகிறா$ எ&ற 
கEேணா]ட?திC இBநி+ப?ைத வாசிIக ேவEF/. எBதவிதமான 
3ழ4பWகN ேநர[யாக அவ$கைள?தாIகினா7/, கிறி;<dI3N 
அவ$கN பகி$B< ெகாNO/ ஆசீ$வாதWகN ேதவனிட?தி^+B< 
வ+/ ஈd எ&பைத அவ$கN அறிBதி+Iக ேவEF/ எ&S 
அ4ேபா;தல$ வி+/_கிறா$. அவ$கN ேதவ'ைடய கி+ைபயிC 
வள+/ெபாA<, அவ$கOI3N உNள ஆவிI3 எதிராக ேபாராF/ 
பிாிவிைனகN, பாவWகளி̂ +B< விலகி அவ2ைற ேம2ெகாNள 
%[l/ எ&ப< அவ+ைடய அைசயாத ந/பிIைக. 

வசன/ 5. எCலா உபேதச?தி7/ எCலா அறிவி7/ எ&S 
அ4ேபா;தல$ இW3 ZSவ<, அBத நி+ப?ைத அவ$கN திறI3/ 
ெபாA< அ< மகா4ெபாிய காாியWகைள ெவளி4பF?</. சில 
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ெகாாிBதிய விMவாசிகN தாWகN ஞான?திC ேதறினவ$கN எ&S 
ெவளி4பைடயாக4 ெப+ைம4ப]FI ெகாEடா$கN. ஆனாC 
அவ$கN ஞான/ எ&S நிைன?<I ெகாEட< பdC ஞான/ எ&S 
அறிB< ெகாEடத23 %2றி7/ மாSப]FI காண4ப]ட< (3:18-
20). இBத நி+ப?ைத வாசி?தவ$கN கிறி;<dI3N 
ச/�ரணமைடB<Nள த2கால4 பdC ேதவைன ;ேதா?தாி?தா$, 
ேதவ& ெகாFIக நிைன?த அைன?< ஆசீ$வாதWகOI3/ 
பW3Nளவ$களாl/ இ+Bதா$கN. “எCலா உபேதச?தி23/ எCலா 
அறிவி23/” இேயMேவ kலகாரண$ எ&S பdC ZSகிறா$. ஒேர 
சமய?திC அவ$கைள பdC அ4ேபா;தல& மிகd/ திறைமlட& 
_கழd/, க[B< ெகாNளd/ அறிBதி+Bதா$. உலக அரWகிC 
ெகாாிBதியாி& உபேதச%/ கCவி அறிd/ மிகd/ _கULசியாக 
காண4ப]ட நிைலயிC பd^& ெசா2கN ஓ$ வ�ச4_கULசி 
அணியாகேவ காண4பFகிற<. 

ெகாாிBதிய$களிC சில$, அIகால?திC பழIக?தி̂ +Bத 
அணியிலIகணWகOட'/, நாவ&ைமlட'/ ேபM/ திறைமI3 
மிக அதிகமான %Iகிய?<வ/ ெகாF?தி+Bதன$ எ&S _dC 
எAதிlNள நி+ப/ ெவளி4பைடயாகI கா]Fகிற<. ேதவ'ைடய 
காாிய?தி23/ ேதவ'ைடய ஊழிய?தி23/ இBத ேபLM?திறைம 
உதவியாக இ+Iகலா/, அCல< உதவாம7/ இ+Iகலா/, எ&S 
பdC அறிBதி+Bதா$. ெகாாிBதிய$கN தWகN ஞான?ைத4 ப2றி 
தWகைள தாWகேள ெப+ைமயாக எEணிI ெகாE[+Bத ெபாA<, 
பdC அைத ஒ+ ெபா+]ெட&S எEணவிCைல. ேதவைன4 
ப2றிl/ அவர< ெவளி4பாFகைள4 ப2றிl/, மீ]ைப4 ப2றிl/, 
அழியாத நி?திய ஜீவைன4ப2றிl/, அறிB< ெகாNளd/, 
உபேதசிIகd/, கிறி;<dI3N அவ$கN ஆசீ$வதிI 
க4ப][+Iகிறா$கN. அணி இலIகணWகOட& நாவEைமlட& 
சிறBத ெசா2ெறாட$கைள அைம?< ேபM/ திறைம ெப2றி+Bதத23 
ேதவ'I3 மகிைமையI ெகாF4பத23 பதிலாக தWகைள? தாWகேள 
ஞானவா&கN எ&S எEணிI ெகாEட<ட& நாவ&ைமlட& 
ேபM/ திற& தWகOடேனேய %[வைடl/ எ&S/ சா<ாியமாக4 
ேபசிI ெகாEடா$கN. 

அ4ேபா;தல$ எBத ஒ+ த+ண?தி7/, த&ைன4 
ெப+ைம4பF?திI ெகாNO/ வித?தி7/, பிாிவிைனைய 
உவமான4பF?திl/ உபேதசி?த</ இCைல. அ4ேபா;தல+/, 
ெகாாிBதிய சைப சேகாதர$கO/, அறிைவl/, ெதளிவாக ச?திய?ைத 
அறிவி?தைலl/, ஒ+ விதமாகேவ மதி?தன$. உபேதசி4பைதl/, 
_ாிB< ெகாNOதைலl/ பdC எBத அளd ேகாC ெகாEF 
தீ$மானிIகிறாேரா அ< அவ$களி& தீ$மான?ைத4 ேபாC இCலா< 
ேவSப]FI காண4ப]ட<. இBத சேகாதர$கN 
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ஐMவாியவா&கNதா&. ஆனாC கிறி;<dI3N அவ$கN பகி$B< 
ெகாEட ஈd, தWகைளL M2றிlNள மIகளி& மேனாநிைலைய 
உதாசீன4பF?<வைத அவ$கN உணரவிCைல. 

வசன/ 6. ெகாாிBதிய+I3 பd7/, ம2றவ$கO/ ெகாF?த 
சா]சியினாேல கிறி;<ைவ4 ப2றிய அறிd கிைட?த<. இேயM 
தம< வா$?ைதயினா7/ ெசcைகயினா7/ த/ைம கிறி;<வாக 
ெவளி4பF?தினா$ எ&பதிC அவ$கN உSதியாயி+Bதா$கN (15:1-
4). நசேரயனாகிய இேயM ேதவ'ைடய Mதென&S 
மாி?ேதாாி̂ +B< எABததினாேல பலமாc ேதவ3மாரென&S 
நி�பிIக4ப]டா$ (ேராம$ 1:4) ெகாாிBதிய$கN அறிBத ச?திய?ைத 
அ[4பைடயாகI ெகாEF அ4ேபா;தல$, அவ$கN கவன?ைத 
ஈ$?தா$கN. கிறி;<ைவ4 ப2றிய சா]சி அவ$கOI3N 
உSதி4பF?த4ப][+Bத<. பd7I3/, அவ$ நி+ப?ைத வாசிI3/ 
ெகாாிBதிய+I3/ தவிர, jUநிைலகைள அறியாத நிைலயிC 
அIக[த?ைத வாசிI3/ பிற மIகOI3 அ4ேபா;தல?<வ சா]சி 
எxவாS உSதி4பF?த4ப][+Bத< எ&S ஆLசாிய4பட ேநாிF/. 
“அ4ேபா;தல'I3ாிய அைடயாளWகN ... உWகOI3N 
நட4பிIக4ப]டேத” எ&S பி&ன$ உSதி4பF?தினா$ (2 ெகாாி. 
12:12). பdC ெகாாிB< ப]டண?திC இ+BதெபாA<, சில 
ெகாாிBதிய$கN மீ< அவ$ த/ ைககைள ைவ?த ெபாA< 
பாிM?தஆவியானவ$ வCலைமயாc அவ$ மீ< இறWகினா$. இBத 
ஆசீ$வாதWகைள4 ெப2றவ$கN அவரவ$ தீ$மானி?தப[ 
அ2_தWகைளL ெசcய%[l/ (1 ெகாாி. 12:7-10). 

Mவிேசஷ/ பிரசWகிIக4ப]ட ெபாA<, உEைமயாகேவ அ< 
அ2_தWகளாC உSதி4பF?த4ப]ட<, ஆனாC இIகாாிய?திC 
பdC த& மனதிC ேவS எEண/ ெகாE[+Bதி+Iகலா/. ஒ+ 
ேவைள ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN ம?தியிC ஏ2ப]ட ேவSப]ட 
ஜீவிய?ைத அCல< அவ$ மீ]க4ப]ட மIகளாக அவ$கN 
அ'பவி?த மகிULசிைய M][I கா][யி+Iகலா/. அவ$களி& 
(இர]சிIக4ப]ட) மாSப]ட ஜீவிய/ அவாி& ேபாதைனயிC உNள 
ச?திய?ைத உSதி4பF?திய<. இரEடாவதாகI Zற4ப]FNள 
விளIக/ ஏ2SIெகாNளI Z[யதாக இ+Bதா7/, 
ந/பகரம2றதாகd/, _ாிB<ெகாNளIZ[யதாகd/ ஒ+ ேவைள 
இ+Bதி+Iகலா/. “உSதி4பF?த4ப]ட” எ&ற விைனLெசாC 
βεβαιόω (bebaioō), எ&ற பத?தி^+B< ெமாழி ெபய$Iக4 
ப][+BததாC, %டவ& 3ணமைடBத, அCல< 3+ட& மீEF/ 
பா$ைவைய ெப2ற கால?ைத ெகாாிBதிய$கN மீEF/ அைத 
சிBதிIக வழிவ3?தி+Iகலா/. எபிெரய நி+ப?ைத எAதியவ+/ 
“உSதி4பF?த4ப]ட” எ&ற விைனLெசாCைல ச?திய?தி23 
சா]சியாக இைணB< நிகUBத “அைடயாளWகளினா7/, 
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அ2_தWகளினா7/ பலவிதமான பல?த ெசcைககளினா7/ பாிM?த 
ஆவியி& வரWகளினா7/” உSதி4பF?த4ப]ட< எ&S அ$?த?திC 
எAதியி+Iகிறா$ (எபி. 2:3, 4). 

வசன/ 7. த&'ைடய நி+ப?ைத வாசி4பவ$கN எxவளd 
eர?தி23 ஆவிI3ாிய ஆசீ$வாதWகைள4 ெப2S 
அ'பவி?தி+Iகிறா$கN எ&S உSதிபட அறிய அதிக/ 
பிரயாச4ப]டா$. அவ$கN ேதவ'ைடய கி+ைபI34 
பWகாளிகளானதாC, அவ$கN எBத ஒ+ வரWகளி7/ 3ைறd ப]FI 
காண4படவிCைல. உபேதச?தி7/ அறிவி7/ மிகd/ 
ேதறினவ$களாயி+Bதா$கN. கிறி;<ைவ4 ப2றிய சா]சி அவ$களிC 
உSதி4பF?த4ப][+Bத<. அ2ப?தன/, பிாிவிைனகN, 
3ழ4பWகN, உலக4பிரகாரமான வாUIைக சைபயிC பிர?திய]சமாc 
காண4ப]ட ெபாA< அவ$கOI3 இ4ப[4ப]ட ஆசீ$வாதWகN 
ெகாFIக4ப]ட< எ4ப[? இ4ப[4ப]ட க[னமான ேகNவிகைளI 
ேக]3%&, ெகாாிBதிய சைபயிC ேதவ'ைடய கிாிையயி& மீ<Nள 
ந/பிIைகைய %தலாவ< உSதி ெசc< ெகாNள பdC வி+/பினா$. 
இ4ப[4ப]ட ஆசீ$வாதWகN ஒ&S/ அவ$கOைடய Mயஞான/, 
வCலைம, ந2பE_களாc ேதா&றியைவ அCல எ&பைத அவ$கN 
அறிB< ெகாNள வி+/பினா$. தகாத%ைறயிC ம'ஷ'ைடய 
ஞான?தி7/ வCலைமயி7/ ந/பிIைக ைவ?தி+4பத2கான 
காரண?ைத விளIக ேவEF/ எ&S அ4ேபா;தல$ தIக சமய?திC 
அவ$களிட/ ேக]டா$ (1 ெகாாி. 3:18-20). 

ெகாாிBதிய$ “எBதவித வர?தி7/ 3ைறவிCலாதி+Bத நிைலயிC” 
ெவxேவS வரWகைள4 ப2றிய</ த&ைமகைள4 ப2றிய<மான 
கலBதாேலாசைன நடBத<. “வர/”  எ&ற பத?தி& ெமாழியாIக/ 
χάρισµα (charisma) எ&ற பத?தி^+B< ெசcய4ப]ட<. இBத 
வா$?ைத பd^& நி+பWகளிC பதினாS %ைறl/, 1 ேப<+ 4:10C 
ஒ+ %ைறl/ வ+கிற<. பdC ேராமா_ாிI3 வBத ெபாA< அW3Nள 
கிறி;தவ$கOI3 சில ஆவிI3ாிய வரWகைளI ெகாFI3/ப[I3 
வி+/பினா$ (ேராம$ 1:11). 1 ெகாாிBதிய$ 12/ அதிகார?திC கிேரIக 
ெமாழியிC வர/ எ&ற வா$?ைத ஐB< %ைற வ+கிற<. 
ெகாாிBதிய$கN ெவxேவS அ2_தமான வரWகைள அ'பவி?தா7/ 
அைதI ெகாF?த “ஆவியானவ$ ஒ+வேர” (12:4). இ4ப[4ப]ட 
சBத$4 பWகளிC “காாி;மா” எ&ற பத/ தனி?த&ைம வாcBத<, 
இய2ைகI3 அ4பா2ப]ட (ெதcyக) ந&ெகாைட எ&பைத 
3றிIகிற< எ&ப< ெதளிவாகிற<. ஆனாC பdC சில சமயWகளிC 
இBத வா$?ைதைய எxவித ெவளி4பைட? த&ைமயி&றி 
அ2_தWகOI3 எF?<Iகா]டாக 3றி4பிFகிறா$. உதாரணமாக 
ேதவ'ைடய கி+ைப வரWகO/, அவ$கைள அைழ?த அைழ4_/ 
மாறாதைவகேள எ&S ேராம$ 11:29C ZSகிறா$. 1 ெகாாிBதிய$ 
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1:7C ெதcyக வரWகைள4ப2றி பdC த& மனதிC இரEF வித 
மான எEணWகைள உைடயவராகI காண4ப]டா$ எ&S 
ெதாிகிற<. %தலாவதாக, ெகாாிBதிய$ ெப2ற பாி�ரண 
ஆசீ$வாதWகN, அவ$களி& விMவாச?தினாC தா& எ&S இBத 
இட?திC உSதி4படI ZSகிறா$. இBத �ரண/ எ&ப< 
அ2_தWகைளl/ உNளடIகிய<. இரEடாவதாக ெகாாிBதிய$ கN 
அ2_தWகOI3 தவறான வழியிC %Iகிய?<வ/ ெகாF? தா$கN 
(12:29-31). 1 ெகாாிBதிய$ 1:7C 3றி4பி]FNள பிரLசைனI3  
1 ெகாாிBதிய$ 12:29-31 பd^& ஓ$ தி+?தமாக க+த4பFகிற<. 

ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கOI3 ஆவிI3ாிய வரWகளிC எxவிதI 
3ைறd/ இCைல. ேதவ'ைடய தி]ட?திC ெப+மளd பW3 
ெகாNO/ ெபாA<தா& அைவ %Iகிய?<வ/ ெபSகி&றன. பdC 
த& நி+ப?ைத வாசி4பவ$கOI3 ந/%ைடய க$?தராகிய இேயM 
கிறி;<வி& ெவளி4பா][& மீ< ZFதலான ேதா2ற?தி23 
அவ$கN கவன?ைத ஈ$Iகிறா$. ெகாாிBதிய$கN ஓ$ நிைறவான 
வாUைவ எதி$ ேநாIகிI கா?தி+Iகிறா$கN எ&பைத அவ$கOI3 
மைற%கமாக நிைனª][னா$. ஒ+வ+ைடய வாUIைக 
ேதவ'ைடய வ+ைகைய எதி$ ேநாIகி யி+I3/ ெபாA< 
வரWகO/, மதி4_கO/ ேவS விதமான த&ைமைய4ெபS/ 
எxவிதமான ஆவிI3ாிய வரWகைளl/, அறிைவl/ ெகாாிBதிய$கN 
அ'பவி?தா7/, “கிறி;<வி& வ+ைக,” “ேதவ'ைடய 
ெவளி4பF?தC,” தா& அவ$கOைடய ஆவ7ட& Z[ய 
எதி$பா$4_. கிறி;<வி& சைப எ4ெபாA</ ெதாFவான?ைத 
ேநாIகிேய தWகN கEகைள பதியைவ?தி+Iக ேவEF/, 
ஏென&றாC “எCலாவ2றி23/ %[d சமீபமாயி+Iகிற<” (1 ேப<+ 
4:7). 

கிறி;தவ$களாகிய நமI3, ேதவ'ைடய கி+ைபயாC, 
இSதிவைர நா/ விடா%ய2சி ெசcய %[l/ எ&ற நிLசய/ 
நமI3Nள<. ஆனாC விடா%ய2சி %&னேர %[dெப2ற 
காாியமCல. பிBைதய கால?திC தாேன “ஆகாதவனாc”  ேபாகாத 
வனாவத23L சா?தியIZSகN எ&S தீ$மானி?தா$ (1 ெகாாி. 9:26, 
27; KJV). ேதவ&மீ< தWகN விMவாச?ைத ைவ?தி+I கிறவ$கைள 
எBத விதமான உலக4 பிரகாரமான வCலைம ேதவ'ைடய அ&ைப 
வி]F பிாிIக %[யா< (ேராம$ 8:38, 39) கிறி;< ந/%ைடய 
உதவியாள'/, நEப'மானவ$. ேதவ& த/%ைடயவ$கைள 
ம&னி?< த/%ட& ேச$?<I ெகாNவா$. 

வசன/ 8. 1 ெகாாிBதிய$ 1:7C நா/ வாசிI3/ “க$?தராகிய 
இேயM கிறி;<வி& ெவளி4பFதைல” எ&பைத ேவSவிதமாகI 
ZறினாC 1 ெகாாிBதிய$ 1:8C ந/%ைடய க$?தராகிய இேயM 
கிறி;<வி& நாளிேல எ&S Zறலா/. �மி நிைல?தி+4பத23/, 
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கால/ எ&பவ2றி& %[விC, க$?தாி& வ+ைகைய ேநாIகி வரலாS 
எ&'/ காலLசIகர/ %&ேனாIகி Mழ&S ெகாE[+Iகிற<. 
ஆனாC “கால/” அதி+4தியிC உள7/வைர ம'I3ல/ எBதவிதI 
3ழ4பமி&றி %&ேனறிL ெசC7/. 

பைழய ஏ2பா][C “க$?த+ைடய நாN” எ&ப< ஓ$ %Iகியமான 
க+4ெபா+N. தீ$IகதாிசிகN அைத ைகயாEட %ைறயி& 
அ[4பைடயிC, _திய ஏ2பா][C அத& அ$?த?ைத நா/ விளWகிI 
ெகாNள உதdகிற<. “க$?த+ைடய நாN” எ&ப< எBத ஒ+ நாளிC 
க$?த$ த/ மIகைள இர]சிIகேவா அCல< தE[Iகேவா 
வCலைமயாc ெசயCபFகிறாேரா அBத நாைளI 3றிIகிற<. 
க$?த+ைடய நாN எ&ப< க$?த+ைடய வ+ைகயி& நாN எ&பைத 
_திய ஏ2பாF தி]டவ]டமாகI ZSகிற<. க$?தாி& வ+ைக 
நிLசயமான ஒ&S எ&பைத கிறி;தவ$கN அறிBதி+Iகிறா$கN. 
ஆனாC நாழிைகைய அறியா$கN; இரவிேல தி+ட& வ+கிறவிதமாc 
க$?த+ைடய வ+ைகயி+I3/ எ&S 3றி4பி]F 
ெசாCல4ப]FNள< (ம?. 24:36; காEக 1 ெதச. 5:2). 

வசன/ 9. இர]சி4பி& நிLசய/: ேதவ& உEைமlNள 
வராயி+Iகிறா$ எ&பத& அ[4பைடயிC காண4பFகிற<. 
உEைமlNள ஒேர ேதவ& கிேரIக$கN தWகN கடdைள4ப2றி 
அறிB <Nள< ேபால, ;திர?த&ைமயிCலாத கடdைள4 ேபால 
அCல. ேதவ& உEைமlNளவ$ அவ$ த/ பிNைளகளEைடயிC 
<ைணயாக நி2பா$ 1 ெகாாிBதிய$ 1:9C காண4பF/ “அவ+ைடய 
3மார'ைடய ஐIகிய/” எ&S க+?திC ெகாNளலா/. 
கிறி;தவ$கN ஒ+வேராெடா+வ$ ஐIகிய/ ெகாE[+4ப< எ&ப< 
நாமைனவ+/ கிறி;<ேவாF ஐIகிய/ ெகாE[+4 பதாCதா&  
(1 ேயாவா& 1:6, 7). 

கிறி;<dI3N பd^'ைடய சிBதைனகN ஆழமாக ேவ$ 
ெகாE[+BததாC, அவ$ அBத நாம?ைத ெதாட$B< 
பய&பF?தினா$ எ&ப< ெதளிவாகிற<. த/%ைடய நி+ப?தி& 
ெதாடIக %தC, இSதிவைர அவ$ கிறி;< இேயMைவ 
ெகாாிBதிய+I3 %& நிS?தினா$. த& ெசாBத பல/ அCல< 
ஞான?தி& மீ< ஒ+ சிறி</ சா$BதிராமC ேதவைனேய 
ேநாIகியி+Bதா$. அவ+ைடய ஒxெவா+ ெசய7/, சிBதைனl/; 
த&ைன அழிவினி&S மீ]F நி?திய ஜீவ'I3 அைழ?தவாி& 
மகிைமIகாகேவ இ+Bத<. 

தி+LசைபயிC காண4ப]ட பிாிவிைனகைளI  
3றி?ததான பd^& எLசாிIைக (1:10-17) 

ெகாாிB< சைப, அ'4பிய பல ேகNவிகOI3 பdC த& 
நி+ப?தி& kல/ விைடயளி?தா$. அBத ேகNவிகOI3 
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விைடயளிI3/ %& சாீரமாகிய சைபயிC காண4ப]ட 
பிாிவிைனகைள4 ப2றி ேபச வி+/பினா$ (1 ெகாாி. 1:10-4:21). 
சமீபகால?திC ெகாாிBதிய+ட& ெகாEட ெதாட$பி& kலமாக, 
அW3 பிாிவிைனயாC ஏ2ப]ட பிரLசைனதா& அவ+ைடய 
சிBதைனைய %2றி7/ ஆ]ெகாEட<. சைபயிC நிலவிய 
சEைடகO/, க+?< ேவSபாFகO/, சில சமயWகளிC அவ+I3 
மி3Bத வ+?த?ைத உEடாIகிய<. பd7I3 விMவாச 
%Nளவ$களாc இ+Bத சில ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN அைத 
தWகOI3 அளdI3 மீறிய ெப+ைமயாகI க+தினா$கN. 
கிறி;<வி& சாீரமாகிய சைபயிC காண4பட ேவE[ய 
ஒ+ைம4பா]ைட விட பdC சில காாியWகைள அதிக 
%IகியமானதாகI க+தினா$ (எேப. 4:4-6). ஓ$ 3றி4பி]ட தர4பின$ 
பd^& ெபயைர தWகOட& இைண?<I ெகாE[+4ப< அவைர 
மிகd/ ேவதைனகOI3NளாIகிய<. இ&ைறய கால?திC 
சைபகைளIக]ட %ய2சி4பவ$கN, சா]சி பக$வ< ேபால _திதான 
உ+வான சைப மIகN அசாதாரணமாக பிாிவிைனI3 
இடமளி4பவ$களாகI காண4படL ெசcகி&றன$. 

ெகாாிB< சைபயிC பிாிவிைன ஏ2பFவத23 பல காரணWகN 
இ+Bதி+Iகலா/. சேகாதர$கN ெவxேவS ஆவிI3ாிய வரWகN 
உைடயவ$களாக காண4ப]ட ெபாA<, அவ$களி& கிறி;தவ 
விMவாச?தி23/, அைத ெசயCபF?<வத23மான ந/பகரமான 
எA?< வ[விலான விளIகWகN அவ$களிைடேய காண4 
படவிCைல. _திய ஏ2பாF உ+வாIக4பF/ நிைலயிCதா& 
இ+Bத<. இரEடாவதாக ெகாாிBதிய விMவாசிகN தWகைள 
MயமாகL சிBதி4பவ$களாக ெவளிIகா][I ெகாEடன$. அவ$கN 
_திய க+?<Iகைள4 ேபMபவ$கைளl/, _திய க+?<Iகைளl/ 
ஆதாி4பவ$களாகI காண4ப]டதாCதா&, தWகN நEப$கN 
அறிBதிராத, பdC Zறிய காாியWகைள ஏ2SIெகாEF _திய 
மத?ைத தAவினா$கN. பd^& உபேதச?ைத எ4ப[ திறBத 
மன<ட& ஏ2SIெகாEடா$கேளா, அேத மன<ட& அவ+ைடய 
உபேதச?ைதவி]F வழி விலகிL ெசC7/ மேனாநிைல 
உைடயவ$களாகd/ காண4ப]டா$கN. k&றாவதாக, ெகாாிB< 
ப]டண?திC பலவிதமான ேபாதைனகைள ேபாதிI3/ ேபாதக$கN 
அவ$கைளL jழ இ+Bதா$கN. ெகாாிBதிய$கN அIகாலத?<வ 
சா;திாிகOI3 பழIக4ப]டவ$களாகI காண4ப]டன$. 
ேபாதக$கOI3 விMவாசமாக இ+4ப</ அCல< க]சிlட& 
ஈFபாF ெகாE[+?த^C வைரயைறயி&றி தWகN நிைலயிC மாறிI 
ெகாEேடயி+4ப< ெபா<வாக அவ$களிC காண4ப]ட<. சைபயிC 
பிாிவிைன சIதிகN தீவிரமாக ெசயCப]ட< பd7I3 ஆLசாிய?ைத 
ஏ2பF?தியி+Iகா<. ஆனாC பிாிவிைன உEடாவத23 தா& 
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காரண/ எ&S யா+/ அவாிட/ %ைறயிFவைத அவ$ 
வி+/பவிCைல. 

சேகாதரேர ஏகமனைத உNளவ$களாயி+WகN (1:10) 
10சேகாதரேர, நீWகெளCலா+/ ஒேர காாிய?ைத4 ேபசd/, 
பிாிவிைனகளிCலாமC ஏகமன</ ஏகேயாசைனl/ உNளவ$களாcL 
சீ$ெபா+Bதியி+Iகd/ ேவEFெம&S, ந/%ைடய க$?தராகிய 
இேயMகிறி;<வி& நாம?தினாேல உWகOI34 
_?திெசாC7கிேற&. 

வசன/ 10. 1 ெகாாிBதிய$ 1:9C அவ+ைடய 3மார'டனான 
ஐIகிய?ைத, அ4ேபா;தல$ 3றி4பிFவ<, 1:10C ஒ+ மன<ட& 
இ+Iக ேவEF/ எ&ற அைமதலான மா2ற?தி23 ேவEFேகாளாக 
இ+Bத<. கிறி;<dட& உNள ஐIகிய/ கிறி;தவ$கைள 
இைணIகிற<; ஆனாC ெகாாிBதிய விMவாசிகN இBத ஒ+மன/ 
ஒ2Sைமைய கEF ெகாNளா<, தWகN Mயவி+4ப?ைதேய 
நா[னா$கN. இBத நி+பWகைள4 ேபாலேவ பdC இW3/ திறBத 
மனேதாF ேபசினா$. இBநி+ப/ உண$dகைள ெவளிIகா]டாத, 
ெவS/ ேபாதைனIகாக எAதிய நி+ப/ அCல. 
ெகாாிBதிய+IெகAதிய நி+ப?திC மன<+Iக/, தயd, ஏமா2ற/, 
ேகாப/ ேபா&ற உண$dகளி& ெவளி4 பா]ைடI காணலா/.  
1 ெகாாிBதியாிC ம]F/ சேகாதரேர எ&ற ப&ைமயிC உNள 
வா$?ைத இ+ப?ேதA %ைற பய&பF?த4 ப]FNள<. சைப 
சேகாதர?<வ?திC ஒ+வ+Iெகா+வைர வி]F ெகாF?< 
சமாதானமாc இ+4ப< எ4ப[ சா?தியமா3/? கிறி;தவ$கN 
தWகOI3N பிளdகைளl/, பிாிவிைனகைளl/ உEடாIகிI 
ெகாEடா$கN. அ4ேபா;தல$ மிகd/ சாBத?<ட& நி+ப?ைத 
<வWகினா$. நட4_ காாியWகளிC மா?திர/ மன நிைறdட& 
இ+IகIZடா< எ&S ஆேலாசைன Zறினா$. ஏக மன</ ஏக 
சிBைதl/ உைடயவ$களாc ஒ+வேராெடா+வ$ பி&னி4 பிைணB< 
அவ$கN இ+Iக ேவEF/ எ&S வி+/பினா$. இ< பd^& 
தனி4ப]ட ேவEFேகாN அCல, ஆனாC அ< நம< க$?தராகிய 
இேயMவி& நாம?தினாC ஏெறFIக4ப]ட ஒ&S. 

விMவாசிகOIகிைடேய பிாிவிைனகN ெவxேவS நிைலகளிC 
ஏ2படலா/, இைவ ஒ&S/ ஏ2SI ெகாNள4பட?தIகதCல. சில 
சமயWகளிC ேதவ'ைடய பிNைளகளாக ஓ$ தனி4ப]ட சைப மIகN 
ம2ேறா$ சைபமIகOட& ஐIகிய/ ெகாNள மS4_ 
ெதாிவிIகிறா$கN. jUநிைலகN மாSபFகிற<. சில சமயWகளிC 
ேவத?தி23 _ற/பான காாியWகைள ஓ$ சைப மIகN 
ைகIெகாEடாC பிாிவிைனகN ஏ2பF/. ேவS இட?திC ஆராதைன 
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ெசcl/ உட& கிறி;தவ$களிட/, ம2ேறா$ சைப மIகN தWகN 
க+?<Iகைளl/, %&'ாிைமகைளl/ அவ$கN மீ< 
திணி4பதினா7/ பிாிவிைனகN ஏ2பFகி&ற<. 

சில பிாிவிைனகN சைப மIகளி& நிைலகைள? தாE[L 
ெசCலா<. த/ நி+ப?ைத வாசி4பவ$கN, ஒ+வைர ஒ+வ$ 
ஏ2SIெகாEF ஏக மன<ட& சீ$ ெபா+Bதியி+Iக ேவEF/ எ&S 
உ2சாக4பF?</ ெபாA<, ெகாாிB< சைபயிC நிலவிய உ] 
�சCகைள? த/ க+?திC ெகாEடா$. சைபI3N இ+I3/ 
பிாிவிைனகN தனி4ப]ட நப$கைள4 ெபாS?த<. ஆனாC ெபாிய 
சைபகளிC ஏ2பF/ பிரLசைனகN ேபால, எBத வித?தி7/ சைபைய 
அழி4பதிC 3ைறB< காண4படா<. கிறி;தவ$கN ஒ+வைர ஒ+வ$ 
ேநசிIகd/, மதிIகd/, கன4பF?தd/ ேவEF/ எ&S 
ஆேலாசைன ZSவத23 _திய ஏ2பா][C அதிக அளd இட/ 
ஒ<Iக4ப][+4ப< பாரா][23ாிய<. சைப மIகN ம?தியிC 
ஒ+ைம4பா]ைடI கா?<IெகாEF ேதவைன மகிைம4பF?த 
எFI3/ %ய2சி எ&ப< எBதவித விMவாச ேசாதைனI3/ இCலாத 
அதிகமான வ7Iக]டாயமாகL ெசcய4பF/ %ய2சி ஆ3/. 

உWகN பிாிவிைனகN அ[4பைடய2றைவ (1:11-16) 
11ஏெனனிC, எ& சேகாதரேர, உWகOI3Nேள வாI3வாதWகN 
உEெட&S 3ேலாேவயாளி& y]டாராC உWகைளI3றி?< 
எனI3 அறிவிIக4ப]ட<. 12உWகளிC சில$: நா& பdைலL 
ேச$Bதவென&S/, நா& அ4பCேலாைவL ேச$Bதவென&S/, நா& 
ேகபாைவL ேச$Bதவெர&S/, நா& கிறி;<ைவL 
ேச$Bதவென&S/ ெசாC7கிறப[யாC, நா& இ4ப[L 
ெசாC7கிேற&. 13கிறி;< பிாிBதி+Iகிறாரா? பdலா உWகOIகாகL 
சி7ைவயிலைறய4ப]டா&? பd^& நாம?தினாேலயா 
ஞான;நான/ ெப2றீ$கN? 14எ& நாம?தினாேல 
ஞான;நானWெகாF?ேத& எ&S ஒ+வ'/ ெசாCலாதப[I3, 
15நா& கிறி;_dI3/ காldI3ேமய&றி, உWகளிC 
ேவெறா+வ'I3/ ஞான;நானW ெகாFIகவிCைல; இத2காக? 
ேதவைன ;ேதா?தாிIகிேற&. 16;ேதவா'ைடய y]டா+I3/ 
நா& ஞான;நானW ெகாF?த<EF. இ<dமCலாமC இ&'/ 
யா+Iகாவ< நா& ஞான;நானW ெகாF?ேதேனா இCைலேயா 
அறிேய&. 

வசன/ 11. 3ேலாேவயாN எ&பவ$ ஓ$ கிறி;தவ வணிக$ 
எ&S/, அவ+ைடய y]டா$ ெகாாிB<dI3/, எேபMdI3/ 
இைடேய பயணி?தன$ எ&S/ ெவ3 எளிதிC கEFெகாNள 
%[l/. 3ேலாேவயாN எ&ப< ஓ$ ெபEணி& ெபய$. ஆனாC 
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அவN கிறி;தவளா எ&ப< ந/மாC உSதி4பF?த %[யா<. 
“3ேலாேவயாளி& y]டா$” எ&ற (KJV) கிW ேஜ/; ெமாழி 
ெபய$4_ ஒ+ ேவைள தவறாக இ+Iகலா/, ஏெனனிC கிேரIக 
ெசா2ெறாட$ ZSவ<, அதாவ< 3ேலாேவயாOட& மIகN 
ெதாட$_ ைவ?தி+Bதா$கN. எBதவித?திேலா, அவOைடய y]டா$ 
அCல< அவN பிரதிநிதிகN பd7ட& ெதாட$_ ைவ?தி+Iகலா/. 
3ேலாேவயாN ெகாாிB< நா]ைடேயா அCல< எேபMநா]ைடேயா 
ேச$Bதவளாக இ+Bதி+Iகலா/. அவN யாராக இ+Bதா7/, “அவN 
y]டா$” kலமாக ெகாாிB<வி7Nள கிறி;தவ 
ச%தாய?தினாிைடேய பிாிவிைனகO/, வாI3 வாதWகO/ 
இ+Bததாக பdC அறிBதா$. அவOைடய y]டா$, கிறி;தவ 
ச%தாய?<ட& ெதாட$_ ெகாE[+BததாC தா& அவ$கN மிகd/ 
ெதளிவாக அ4பிரLசைனைய அறிB< ெகாNள அ'Zலமாக 
இ+Bத<. அவ$களிைடேய சEைட சLசரdகN இ+Bதைத அவ$கN 
kல/ தா& அறிB< ெகாEடா$. இ< ஓ$ 3ழ4பமான %&ேன2ற/. 

வசன/ 12. இxவசன?தி7Nள ெசா2ெறாட$கைள _ாிB< 
ெகாNள அதிக கவன/ ேதைவ. அவ$களி& விளIகdைர  
1 ெகாாிBதியாி& <வIக அதிகாரWகளைன?ைதl/ வாசிI3/ 
ெபாA< ெப+/ தாIக?ைத ஏ2பF?<கிற<. ெகாாிB<விC கிாிைய 
ெசcத மிகd/ கீU?தரமான பிாிவிைன ஆவிைய இxவாS ஓ$ 
ேக^Lசி?திரமாக பdC வ$ணைன ெசcதி+Iகிறா$ எ&S சில$ 
க+?<? ெதாிவிIகி&றன$. எனி'/, பdC k&றா/, நா&கா/ 
அதிகாரWகளிC அவ$கOI3 ேபாதி4பவ$களி& ெபய$களி& 
அ[4பைடயிC பிாிவிைனகN ஏ2ப]FNளைதI 3றி4பிFகிறா$. இ< 
ெபய$கைள ைமயமாகI ெகாEF பிாிவிைனகN ஏ2ப]ட< எ&ப< 
ெதளிவாகிற<. நா& பdைலL ேச$Bதவ&, நா& அ4பCேலாைவL 
ேச$Bதவென&S/ எ&S அBத4 பிாிவிைனயாள$கN தWகOI3 
MேலாகWகைள உ+வாIகிI ெகாEடன$. இxவாS பிாிவிைனகN 
உ+வாக, அBத4 ேபாதக$கN அவ$கைள ஊI3வி?தன$ எ&பத23 
இடேம இCைல. ெகாாிBதிய$கN இxவாS தWகOI3N 
பிாிவிைனகைள உ+வாIகிI ெகாEடன$. 

பd7/, அ4ெபாCேலாd/ ெகாாிB<விC இ+Bதா$கN எ&ப< 
ேவத/ வாசி4பவ$கOI3? ெதாிl/. ஆனாC ேப<+4 அW3 
ெச&றி+Bதாரா எ&ப< ெதளிவாக? ெதாியவிCைல. 
ேப<+ைவ4ப2றி (அ4. 15:7)C, “எ+சேல/ மாநாF” எ&S 
அைழIக4ப]ட அIZ]ட?திC கலBதி+Bதா$ எ&S அ4ேபா;தல 
நடப[களிC கைடசி %ைறயாக அவ$ ெபய$ 3றி4பிட4ப]FNள<. 
அBத மாநா][234 பிற3 அவ$ எ+சேலைம வி]F சிறி< கால/ 
ெகாாிB<விC இ+Bதி+Iகலா/. ேவS விதமாக சிBதி?தாC, 
எ+சேல/ சைபயி7Nள fதIகிறி;தவ$களிடமி+B< உபசார 
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நி+பWகN ெகாாிB<dI3 வB<, அதிC ேப<+வி& ெபயைர4ப2றி 
ேபசியி+Iகலா/ (காEக 2 ெகாாி. 3:1) அ4ேபா;தல$ 15:1 ம2S/ 
கலா?திய$ 2:11, 12ஐ இைண?<4 பா$I3/ ெபாA<, பd7I3 
எதிராக இ+Bத fதI கிறி;தவ$கN சைபI3N �ைழB< 
இரகசியமாக அவ+ைடய பணிைய சிைதIக %ய&றன$ எ&ப< 
ெதளிவாகிற<. ேம7/ 1 ெகாாிBதிய$ நி+ப?ைத எAதி இரEF 
ஆEFகOI3N சைபயிC உNள சில$, ேமாேசயி& 
நியாய4பிரமாண?ைத _ற ஜாதியி̂ +B< வBத கிறி;தவ$களி& மீ< 
திணிIக %2ப]ட ஓ$ 3Aவினாி& ேபாதைனயாC வசீகாிIக4ப]டா$ 
(2 ெகாாி. 3:4-11). ேப<+dI3 ெதாியாமேலேய சில$ ேப<+ைவ? 
தWகN ேப<+ைவ? தWகN தைலவ$ எ&S ZறிIெகாEடன$. 

ேப<+ ெகாாிB<விC இ+Bதாேரா, இCைலேயா அ< எ4ப[ 
இ+Bதா7/, கிறி;< ெகாாிB<dI3 ெசCலவிCைல. கிறி;<ைவL 
ேச$Bதவ$கN எ&S இ4ப[ ஒ+ பிாிவின$ இ+4ப< நமI3 
ஆLசாிய?ைத?தா& உEடாI3கிற<. எCேலா+/ 
கிறி;<வி'ைடயவ$கN இCைலயா? அ4ேபா; தல& மSப[l/ 
3:4-9C பிாிவிைனகைள4 ப2றி ZS/ ெபாA< அவ$ த&'ைடய 
ெபயைரl/, அ4ெபாCேலாவி& ெபயைரl/ தா& 3றி4பிFகிறா$.  
1 ெகாாிBதிய$ 3:22C ேகபாவி& ெபய+/ ZFதலாகI 
Zற4ப]FNள<. ஆனாC பிாிவிைனகN அW3 ஓ$ பிரLசைனயாகI 
காண4படவிCைல. ெகாாிBதிய$ ம?தியிC %Iகிய தைலவ$களாக 
காண4ப]டன$. ஆனாC அவ$களி& தனி4ப]ட 3ணாதிசயWகN 
மாSப]FI காண4ப]டதாC ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN தWகN 
வி+4ப?தி&ப[ இxவி+வாிC ஒ+வைர? தWகN தைலவராக? 
ெதாிB< ெகாEடா$கN. 

த?<வ ேகா]பாFகளி& அ[4பைடயிC இ4பிாிவிைனகN 
ஏ2ப][+Iகலா/. பிBைதய கால?திC தா& ஒ+ தர4பின$ 
பdேலாF/, ம2ேறா$ தர4பின$ அ4ெபாCேலாேவாF/ %2றி7மாக 
தWகைள இைண?<I ெகாEடன$. இBத பிாிவிைனI Z]ட?திC 
பிற ெபய$கைளl/ ேச$?<I ெகாEF, பdC அவ$களி& மிகd/ 
கீU?தரமான ெசயCகைள க[B< ெகாEடா$. “ேப<+வி& 
Z]ட?தா+ட& நா/ இைணB< ெகாNேவா/.” அCல< 
“கிறி;<வி& Z]ட?தா+ட& நா/ இைணB< ெகாNேவா/” எ&S 
ஒ+ேவைள அவ$ Zறியி+Iகலா/. தனி4ப]ட வி+4_, ெவS4_I3 
ஏ2பd/, பd^ட/ அCல< அ4ெபாCேலாவிட/ காண4ப]ட த?<வ 
சா;திரWகளி& அ[4பைடயிC ெகாாிB<விC இ4ப[4ப]ட பிாி 
விைனகN ஏ2ப]டன எ&ப< தா& சா?தியமான உEைம. தாWகN 
ேப<+ைவL ேச$Bதவ$கN எ&S/ கிறி;<ைவL ேச$Bதவ$கN 
எ&S/ ZS/ தர4பின$ இ+Bதி+BதாC, ேப<+ைவ 
அE[IெகாEட தர4பின$; பdைல? ெதாட$B< கலா?திய 



54 

சைபI3L ெச&ற ேபாதக$கOட'/ இைணB தி+4பா$கN (கலா. 
5:3-6). உEைமயாகேவ நாWகN கிறி;< ைவL ேச$Bதவ$கN எ&ற 
3A இ+Bதி+BதாC அவ$கN க$?தேராF Z]F ைவ?தி+BததாC, 
அவ$கN தWகைள மிகd/ ேமலானவ$கN எ&S உாிைம 
பாரா][யி+4பா$கN. இ4ப[ க$?த+ட& தWகN உறd இ+Iகிற< 
எ&ற எEண/ அவ$கைள4 பிறைரவிட அதிகமான அ$4பணி4_ 
உைடயவ$களாக மா2றியி+I3/. 

அ4பிாிவிைனI Z]ட?தா$ ேபாதைனயிC ேவSப]FI 
காண4ப]டன$ எ&S பdC 3றி4பிடவிCைல. பEைடய உலக?திC 
தனிமனிதனி& விMவாசேம ெபாி</ மதிIக4ப]ட<. ெகாNைகI3 
விMவாசமாக இ+Iக ேவEF/ எ&ப< எW3/ காண4படவிCைல. 
பdC, அ4ெபாCேலா, ம2S/ ேப<+d/ Zட ெவxேவS ப3திகளிC 
தWகN ெகாNைகைய வ^lS?திI கா][னா7/, விMவாச/ எ&ற 
ைமயIக+?ைதேய தWகN மனதிC ெகாEடவ$களாc 
ெசயCப]டன$. அ4ேபா;தல$ நட ப[IைககளிC அ4ெபாCேலா 
சா<ாியமாக4 ேபMபவ& எ&S/ சிறBத கCவிமா& எ&S/ 
விவாி?<I கா]Fகிற<. உலக ஞான?ைத4 ெபாி</ மதி?<, மIகN 
ம?தியிC கவன?ைத வி+/_/ மIகளிைடேய ஓ$ தர?திC உய$Bத 
மனிதனாக அவ& காண4ப][+Iகலா/. அIகால?திC பிறைரவிட 
தாWகN ேமலானவ$கN எ&S சில$ எEணியி+Bதா$கN. 

வசன/ 13. இ4பிாிவிைனகN ப2றி இ<வைர சாBதமாc விளIகி 
வBத பdC தி�ெரன எாிLசC உைடயவராக மாறினா$. கிறி;< 
பிாிBதி+Iகிறாரா? ஒ+ மனித& கிறி;<ைவ4 பிாி?< தWகOI3N 
நியாயமான %ைறயிC பWகி]FI ெகாNள %[lமா? கிறி;<ைவ 
கிறி;<வி& சாீர?ைத தனி?தனி ப3தியாக பWகிFதC எ&ப< 
க$?தைரேய பWகிFவ< ேபா&ற< எ&S பdC க+தினா$. சைப 
கிறி;<வி& சாீர/ (எேப. 1:22, 23). சிறBத கிேரIக ெமாழிெபய$4_ 
µεµέρισται (memeristai) ஒ&S, “கிறி;< பிாிBதி+Iகிறாரா?” (NIV) 
எ&ற பத/ பd^& சிBதைனையI கவ$Bத<. “கிறி;<வி& சாீர?ைத 
பல ப3திகளாக நீWகN பிாிIக? <ணிBதீ$களா?” எ&ற 
ந/பிIைகய2ற ேகNவி ஓ$ விைடைய எதி$ பா$Iகிற<. 

“அ4ெபாCேலாேவா அCல< ேகபாேவா உWகOIகாக 
சி7ைவயிC அைறய4ப]டா$களா?” எ&S பdC ேக][+Iகலா/. 
ஆனாC இBதI காாிய/ தனி4ப]ட %ைறயிC மனIகிேலச?ைத 
ஏ2பF?திய<. பdC இ4ப[4ப]ட காாியWகளிC த& ெபய$ 
பாதிIக4படI Zடா< எ&S க+தினா$. பdலா உWகOIகாகL 
சி7ைவயிலைறய4ப]டா&? இBத4பிாி விைனயிC த& ெபய+/ 
ேச$Bதி+4ப<, த&ைன? தா& க$?தெர&S ZறிIெகாNவத23 
சமமான< எ&S பdC ந/பியி+IகI ZF/. இBத எEண?தாC 
அவ$ மிகd/ திகிலைடBதா$. 
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பd^& k&றாவ< ேகNவி - பd^& நாம?தினாேலயா 
ஞான;நான/ ெப2றீ$கN? - இIேகNவி ச2S Mவார;யமான<. 
கிறி;<வி& நாம?திC தா& ஞான;நான/ ெப2S தனI3/ 
கிறி;<dI3/ இ+I3/ ஓ$ ஆழமான உNளா$?தமான உறைவ 
ெவளிLசமி]FI கா]Fகிற<. இIேகNவிைய ேக]பத& kல/ 
ஒ+வ& ஞான;நான/ ெபறாமC கிறி;தவனாக இ+4ப< எ&ப< 
ஏ2SIெகாNள %[யாத ஒ&S எ&S பdC விளI3கிறா$ (காEக 
ேராம$ 6:3, 4). பdலா உWகOIகாக சி7ைவயிC அைறய4ப]டா&, 
அவனா அைறய4ப]டா&? எ&ற ேகNவிைய அவ$ ேக]ட ெபாA< 
பdC அCல கிறி;< தா& சி7ைவயிC அைறய4ப]டா$ எ&ற 
க+?< வ^lS?த4பFகிற<. இI ேகNவிைய? ெதாட$B< அவ$கN 
ஞான;நான/ பEண4 ப]டைத நிைனd4பF?தினா$. 
ஞான;நான/ எ&ப< சி7ைவயினாC அவ$கN ெப2ற ந&ைமI3 
அவ$கN பWகாளிகN எ&பத23 சா]சியாக இ+Iகிற< எ&பைத 
அவ$கN அறிB< ெகாNள ேவEF/ எ&S வி+/பினா$ (காEக 
ெகாேலா. 2:12). 

வசன/ 14. பd^& நாம?தினாேல ஞான;நான/ ெப2ேற& 
எ&S ஒ+வ'/ ெசாCலாதப[I3 தனி4ப]ட %ைறயிC யா+I3/ 
ஞான;நான/ ெகாFIகவிCைல. இ4ப[4ப]ட காாியWகளிC தா& 
எBத ஒ+ பிாிைவl/ ேச$BதவனCல எ&S மIகN _ாிB< ெகாNள 
ேவEF/ எ&S வி+/பினா$. பdC எWகOI3 ஞான;நான/ 
ெகாF?தா$ எ&S ஒ+ சில$ Zறலா/, ஆனாC நா& பd^& 
நாம?தினாC ஞான;நான/ ெப2ேற& எ&S ஒ+வ+/ தி]ட 
வ]டமாகI Zற%[யா<. பdC இBதIகாாிய?திC மிகd/ 
அLச%2றி+Bதா$. 

அBத அவசர ேநர?திC, பdC தா&, கிறி;_dI3/, காldI3/ 
மா?திர/ தா& ஞான;நான/ ெகாF?ேத& எ&S 
நிைன4�]Fகிறா$. இBத இரEF ேப+I3 மா?திர/ ஏ& பdC 
ஞான;நான/ ெகாF?தா$ எ&S தீ$மானிIக ேவE[யதி+Iகிற<. 
இ+வ+/ ெசCவBத$களாகd/, பிரசி?தி ெப2றவ$களாகd/ 
இ+Bதி+Iகிறா$கN. ெகாாிBதி வி^+B< பdC ேராம+I3 த& 
நி+ப?ைத எAதிய ெபாA< த&ைனl/ ெகாாிB< 
சைபயைன?ைதl/ காl விசாாி?< வ+கிறா& எ&S எA<கிறா$ 
(ேராம$ 16:23). அைனவ+/ அறிBத வEண/ காldI3 ஓ$ 
பிரமாEடமான ெசாBத yF இ+Bத<. கிறி;_ மன/ தி+/_வத23 
%& ெகாாிB<வி7Nள ெஜப ஆலய? தைலவனாக இ+Bதி+Iகிறா& 
(அ4. 18:8). ச%தாய?திC அவ$கN உய$Bத அBத;திC இ+BததாC 
பdC ஒ+ேவைள தனி4ப]ட %ைறயிC ஞான;நான/ 
ெகாF?தி+Iகலா/. அவ$கN ஞான;நான/ ெப2ற< சைபயிC ஒ$ 
விேசஷி?த நிகULசியாக இ+Bதி+Iகலா/. “ச%தாய?திC 
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ெசCவாI3/, %Iகியமானவ$ கN எ&S மதிIக4பF/ ெவ3சில+I3 
மா?திர/ பdC ஞான;நான/ ெகாF?ததாக? ெதாிகிற<” எ&S5 
ெக$] தீ;ெஸ& 3றி4பிFகிறா$. ச%தாய?திC உய$Bத நிைலயிC 
இ+Bதவ$கOI3/ தாUBத நிைலயி^+Bதவ$கOI3/ இைடேய 
இ+Bத க+?< ேவSபாFகளினாC சைபயிC பிாிவிைனகN 
இ+Bதி+Iகலா/ (காEக 1 ெகாாி. 11:20-22). 

வசன/ 15. பdC த&ைன? த2கா?<I ெகாNள எF?த 
பிரயாச?தி^+B< சைபI3Nேள அவைர விம$சிI3/ ஆ]கN 
இ+Bதன$ எ&S ெதளிவாகிற<. பd^& நாம?தினாேல 
ஞான;நான/ ெப2ேறா/ எ&S சில$ Zறினா7/ தா& அறிய, த& 
அ'மதிlட& அxவாS த& ெபயாிC ெகாFIகவிCைல எ&பைத 
பிற$ அறிB< ெகாNள ேவEF/ எ&S வி+/_கிறா$. தா& 
ஞான;நான/ ெகாF?த எBத ஒ+ ெகாாிBதிய கிறி;தவ'/ பdC 
த& ெபயராC ஞான;நான/ ெகாF?தா$ எ&S நிLசயமாகI Zற 
%[யா<. 

வசன/ 16. %&_ நடBதைத நிதானமாc ேயாசி?< த& ெசாBத 
ைககளினாC கிறி;_dI3/, காldI3ேம ஞான;நான/ 
ெகாF?ததாகI Zறினா$. பி&_ அவ$ ;ேதவா'I3/, அவ& 
y]டா+I3/ ஞான;நான/ ெகாF?தைத நிைனd Z$Bதா$. 
அ4ேபா;தல நடப[களிேலா, அCல< ேராமாிேலா அBத 
கிறி;தவாி& ெபய$ 3றி4பிட4படவிCைல. இWேகேயா அCல< 
அ4ேபா;தல$ 16:15, 34^ேலா 3றி4பிட4ப][+I3/ 
y]டா+I3/ எ&ற பத/, ெபாியவ$கOட& சிSபிNைளகO/ 
ஞான;நான/ ெப2றன$ எ&S எEணி விடIZடா<. 
ஞான;நான/ எBத அ[4பைடயிC ஞான;நான/ ெகாFIக4பட 
ேவEFேமா அBத? த3திlைடயவ$கOIேக ெகாFIக4பட 
ேவEF/ எ&S தீ$மானிIக4ப]டதாC “y]டா+I3/” எ&றாC 
y][7Nள அைனவ+I3/ ெகாFIக4ப]ட< எ&றCல, 
த3திlைடயவ$கOIேக ெகாFIக4ப]ட<. 

ெகாாிB< சைபயிC கிறி;_, காldட& ;ேதவா'/ ஓ$ %Iகிய 
அWக?தினராக இ+Bதி+Iக ேவEF/. ;ேதவா& ெகாாிB<விC த& 
ஊழிய?தி& %த2பலனானவ$களிC ஒ+வ$ எ&S/, ெகாாிB< சைப 
;ேதவாைன4 ேபா&றவ$கைள ஆவிI3ாிய தைலவ$களாக 
ஏ2SIெகாNள ேவEF/ எ&S/ அவ$கOI3 ஆேலாசைன 
Zறினா$ (1 ெகாாி. 16:15, 16). ெகாாிBதிய சைப பd7I3 அ'4பிய 
க[த?ைத எேபMdI3I ெகாEF ெச&றவ$களிC ;ேதவா'/ 
ஒ+வ$ எ&S Zற4பFகிற< (7:1; 16:17). அவ+ட& ெச&ற ம2ற 
இ+வாி& ெபய$கN ெபா<வாக அ[ைமகOI3 ைவI3/ ெபயைர4 
ேபா&SNள<. “ெபா$?<நா?<” எ&ற ெபயாி& அ$?த/ 
“அதி$�ட/” எ&ப< ேபாலd/, “அகாlI3” இன?தி& அ[4 
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பைடயிC ைவIக4ப]ட</, அகாயா நா]ைடL ேச$Bதவெர&S/ 
க+த4பFகிற<; அகாயா நா][C ெகாாிB< ேராம$களி& ஆ]சி 
�டமாக? திகUBத<. ;ேதவா&, த&'ைடய இரEF 
அ[ைமகைளl/ ெகாாிB<வி̂ +B< எேபMdI3 பd7ட& 
கலBதாேலாசிIக, த&'ட& அைழ?<L ெச&றி+Iகலா/. 
எ4ெபாA</ பயண?தி& ேபா< ஆப?<IகN ேநாிF/. எனேவ 
ஒ+வ$ தனிேய பயணி4பைதவிட kவ$ ேச$B< ெசCவ< 
பா<கா4பான<. 

;ேதவா'I3? தா& ஞான;நான/ ெகாF?தைத4 பdC 
ஆேலாசி?தபி&, இ&'/ யா+Iகாவ< நா& ஞான;நானW 
ெகாF?ேதேனா இCைலேயா அைத அறிேய& எ&S த&'ைடய 
மறதி?த&ைமைய அவ$கN _ாிB< ெகாNO/ப[ ேவE[னா$. 
பd7I3 பிறைர ஏமா2S/ எEண/ கிைடயா<. இ&'/ 
யா+Iகாவ< ஞான;நான/ ெகாF?< அவ$கN ெபயைரI 
3றி4பிடாதி+BதாC த& மறதியினாCதா& இ+I3/ எ&S/ 
Zறினா$. பாிM?த ஆவியானவ$ க]டைளயி&ப[ 
ெசயCப]டைதவிட ஆவியானவாி& ஏdத^னாC ெசயCப]டைத 
இவ$ வா$?ைதகN நிைனd4பF?<கிற<. எ?தைன ேப+I3 பdC 
அ4ேபா;தல& ஞான;நான/ ெகாF?தா$ எ&ப< 
ஆவியானவ+I3? ெதாிlேமய&றி பdC அ4ேபா;தல'I3? 
ெதாியா<. 

கிறி;<வி& சி7ைவயி& மீ< கவன/ ெச7?<வ< (1:17) 
17ஞான;நான?ைதI ெகாFI3/ப[ கிறி;< எ&ைன 
அ'4பவிCைல; Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகிIகேவ அ'4பினா$; 
கிறி;<வி& சி7ைவ yணாc4 ேபாகாதப[I3, சா<ாிய 
ஞானமிCலாமC பிரசWகிIகேவ அ'4பினா$. 

வசன/ 17. ெகாாிBதியாிC சில+I3 மா?திர/ த& 
ெசாBதIைககளாC ஞான;நான/ ெகாF?தத23 காரண/ 
எ&னெவனிC ேதவ& அவைர Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகிIகேவ 
அ'4பினா$. பdC பிரசWகி?த வித%/, அவ+ைடய பிரசWக?தி& 
க+4ெபா+O/ க$?தராC ெவளி4பF?த4ப]டதி& அ[4பைடயிேல 
அைமBதி+Bத<. ெகாாிB<விC பd^& ேபாதைன, கிறி;<dI3N 
ஓ$ அ4ேபா;தலனி& அதிகார?ைத உSதி4பF?திய<. 
ஞான;நான/ எ&ப< சாீரபிரகாரமாக கிறி;<ைவ அறிIைக 
ெசcதC ஆ3/, யா$ ஞான;நான/ ெகாFIகிறா$கN எ&ப< ஓ$ 
ெபா+]டCல. ஒ+வ$ ஞான;நான/ ெபS/ெபாA< க$?த$ ந/ 
பாவ?ைத4 ேபாIக எ&ன ெசcகிறா$ எ&ப< தா& மிகd/ %Iகிய/. 
ஞான;நான/ ெபSவ< அவரவ$ வி+4ப/ எ&S அ4ேபா;தல$ 
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எW3/ 3றி4பி]FL ெசாCலவிCைல. கிறி;<dI3N ஞான;நான/ 
எF4ப< எ&ப< அவ+ட& அடIக/ பEண4ப]F, அவ+ட& 
எABதி+4பதாகd/ க+த4பFகிற< (ேராம$ 6:4; ெகாேலா. 2:12). 
ஞான;நான?தினாC ஆ]FI3][யானவாி& மீ]பி& 
இர?த?தினாC கிறி;தவ$கN தWகN பாவ/ கAவ4ப]F, 
பாிM?தமாIக4பFகிறா$கN (1 ெகாாி. 6:11). 

கிறி;<வி& சி7ைவ yணாc4 ேபாகாதப[ பdC சா<ாிய 
ஞானமிCலாமC Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகி?தா$. ெகாாிBதிய$களி& 
நாகாீக/, அSதியி]FI ZS/ ஞான? ைதையேய %Iகிய4பF?திI 
ெகாEF ெசயCப]டதாCதா& சைபயிC பிாிவிைனகN 
ஏ2பFவத23I காரணமாக இ+Bத< எ&S ZSகிறா$. 
அIகாலIக]ட?திC ெகாாிB<வி7/, பிற கிேரIக ப]டணWகளி7/, 
அxவ4ேபா< வB< ெசC7/ ஊ�ராc பயணிI3/ ேபாதக$களி& 
பிரசWக?ைத4 ேபாலCலா< பd^& பிரசWக/ மாSப]FI 
காண4ப]ட<. த& ேபLM சா<ாிய?தா7/, கCவியினா7/ பிறைரI 
கவ$LசிIக அவ$ பிரயாச4படவிCைல. அவ+ைடய ெசcதி ெதcyக? 
த&ைம lைடயதாகI காண4ப]ட<. மனித& Mய %ய2சியி& மீ< 
சா$Bதி+I3/ ெபாA<, கிறி;<வி& சி7ைவ yணாc ேபாயி+I3/. 
பdC பிரசWகி?த ெசcதியி& க+4ெபா+ளினாC மா?திர/ அCலா< 
அவ$ பிரWகி?த வித?தி7/ கிறி;<ைவ பிாிய4பF?தேவ 
வி+/பினா$. 

கிறி;<dI3Nளாc எCலா உபேதச?தி7/, எCலா அறிவி7/ 
ம2ெறCலாவ2றி7/ ச/�ரண%Nளவ$களாc இ+Iகிறா$கெள&S 
பdC ஏ2கனேவ உSதி4பF?திlNளா$ (1:5). ஆனாC சில 
விMவாசிகN இ&'/ அதிகமாc எதி$பா$Iகிறா$கN. கிேரIக-ேராம 
நாFகளிC ேபLM வ&ைமI3/, த?<வ சா;திரWகOI3மான 
கCவிI3/ %Iகிய?<வ/ ெகாF?< அவ2றாC ஈ$Iக4ப]ட< ேபால 
சில ெகாாிBதிய+/ ஈ$Iக4ப][+Bதன$ (3:18-20). அIகால?திய 
நாவ&ைமயான ேபLM %ைறகைள பdC ந&3 அறிBதி+Bதா$. 
ஆனாC சா<ாிய ஞான?ேதாF ேபச அவ$ அைழIக4படவிCைல. 
ெகாாிBதிய+I3 அவ$ எ&ன உபேதசி?தாேரா அத23/, அவ$ எ&ன 
எAதிI ெகாE[+Bதாேரா அத23மான பிரதிபல& 
நி$ணயிIக4படவிCைல. சைபயிC காண4ப]ட சாரா/ச?ைதவிட 
சைபயி& ெபா<வான ேதா2ற/ 3ைறB< மதி4பிட4ப]ட<. 
“கிறி;<வி& சி7ைவையவிட” அ4ேபா;தல$ ஓ$ சிறBத கCவிமா& 
எ&ற _கU அவ+I3 அxவளd %Iகிய?<வ மிIகதாகI 
காண4படவிCைல. சா<ாிய?ைத நா[L ெசCவ< எ&ப< 
சி7ைவயிC ெவளி4ப]ட ேதவ கி+ைபைய ஒ&S மிCலாமC 
ெசcவதாக பdC எEணினா$. 
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ேதவ'ைடய ஞான/ (1:18-31) 
ெகாாிB<வி7/, இBத கிேரIக4 ப]டணWகளி7/ நிலவிய சமயL 

jUநிைல எ&னெவனிC சா<ாியமான ேபLMIகைளI ேக]F/, 
நிைலயிCலா வசதியான வாUIைகைய கEF/ 
ஆLசாிய?தி23Nளாகி அவ2ைறேய பி&ப2S/ நிைல 
காண4ப]ட<. பd^& நி+ப?திC ஒ+ 3றி4பி]ட கCவியி& 
%Iகிய?<வ?ைதI 3றி?< ஒ&S/ எAத4படவிCைல. சைபயிC 
உNள கிறி;தவ$களிC சில$ தWகைள? தாWகேள பிறைரவிட 
ேமலானவ$களாகI க+திI ெகாEடவ$கைள பிற$ ஆதாி?த   
தினா7/, ச7ைககைளI ெகாF?தத& விைளவாகd/ சைபயிC 
பிாிவிைனயி& ஆவி நிலவிய<. உலக?தரமான வCலைம ெசCவாI3 
ேபா&றவ2ைற தி+Lசைப தனதாIகிI ெகாEட<. இேயMைவ 
கிறி;< எ&S அறிIைகயிF/ ச%தாய?திC உலக/ சிறBத< எ&S 
ZS/ வCலைமI3/, ஞான?தி23/ ஒ+ சிறி</ இடமிCைல எ&S 
த& நி+ப?ைத வாசி4பவ$கN அறிB< ெகாNள ேவEF/ எ&S 
மனேவதைனlட& ேபாரா[ எA<கிறா$. அவ$கN ேசவிI3/ க$?த$ 
சி7ைவயிC அைறய4ப]டவ$. உலக?திC அ2பமாc 
எEண4ப]டவ$கைள ேதவ& ெதாிB< ெகாEடா$. ெகாாிBதிய 
கிறி;தவ$கOI3 மனநிைல சா$Bத ஓ$ பிரLசைன இ+Bத<. 
கிறி;<வி& ஆவிைய? தWகளதாIகிI ெகாNO/ அளவி23 
அவ$கOைடய ெசயC பா][C மா2ற/ ேதைவ4பFகிற<. 

சி7ைவைய4 ப2றிய உபேதச?தி&  
“ைப?தியIகார?த&ைம” (1:18-25) 

18சி7ைவைய4ப2றிய உபேதச/ ெக]F4ேபாகிறவ$OI34 
ைப?தியமாயி+Iகிற<, இர]சிIக4பFகிற நமIேகா அ< 
ேதவெபலனாயி+Iகிற<. 19அBத4ப[: ஞானிகOைடய ஞான? ைத 
நா& அழி?<, _?திசா^கOைடய _?திைய அவமாI3ேவ& எ&S 
எAதியி+Iகிற<. 20ஞானி எWேக? ேவதபாரக& எWேக? 
இ4பிரப�ச? த$Iகசா;திாி எWேக? இxdலக?தி& ஞான?ைத 
ேதவ& ைப?தியமாIகவிCைலயா? 21எ4ப[ெயனிC, ேதவ 
ஞான?<Iேக2றப[ உலகமான< Mயஞான?தினாேல ேதவைன 
அறியாதி+IைகயிC, ைப?தியமாக? ேதா&Sகிற பிரசWக? தினாேல 
விMவாசிகைள இர]சிIக ேதவ'I34 பிாியமாயி2S. 22fத$கN 
அைடயாள?ைதI ேக]கிறா$கN, கிேரIக$ ஞான?ைத? 
ேதFகிறா$கN; 23நாWகேளா சி7ைவயிC அைறய4ப]ட 
கிறி;<ைவ4 பிரசWகிIகிேறா/; அவ$ fத+I3 இடறலாl/ 
கிேரIக+I34 ைப?திய%மாயி+I கிறா$. 24ஆகி7/ fதரானா7/ 
கிேரIகரானா7/ எவ$கN அைழIக4ப][+Iகிறா$கேளா 
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அவ$கOI3I கிறி;< ேதவெபல'/ ேதவஞான% மாயி+Iகிறா$. 
25இBத4ப[, ேதவ'ைடய ைப?திய/ எ&ன4 பFவ< ம'ஷ+ைடய 
ஞான?தி7/ அதிக ஞானமாயி+Iகிற<; ேதவ'ைடய பலyன/ 
எ&ன4பFவ< ம'ஷ+ைடய பல?தி7/ அதிக பலமாயி+Iகிற<. 

வசன/ 18. பdC எதி$மைறயான இரEF 3Aவினைர4 ப2றி 
ZSகிறா$: அழிB< ேபாகிறவ$கN ம2S/, இர]சிIக4ப][+Iகிற 
நா/, ெதாட$B< நடIக4 ேபாகிற நிகULசிI3 ந/ைம 
ஆய?த4பF?</ வEண/ நிகUகால?ைத4 பய&பF?<கிறா$. 
அவாி& எதி$மைறI Z2S இர]சிIக4 ப]டவ$கN ம2S/ அழிB< 
ேபானவ$கOI3 இைடேய அCல. ஆனாC அழிB< ேபாcI 
ெகாE[+Iகிறவ$கO/ இர]சிIக4ப]FI 
ெகாE[+4பவ$கOI3/ இைடேய உNள ேவ2Sைமைய?தா& 
3றி4பிFகிறா$. பd7I3 கிறி;<dI3N இ+4ப< எ&ப< “ஓ$ 
%2S4ெப2ற” காாியமCல, ஆனாC அ< இBத உலக?திC, 
உலக?தி23 _ற/பாக வாழ ஒxெவா+ நிமிட%/ தீ$மான/ எF?< 
ப[4ப[யாக மல$ மல$வ< ேபாC விாிB< மல+/ ஓ$ நாடக 
நிகULசியா3/. 

“அழிB< ேபாcI ெகாE[+Iகிறவ$”களி& அைடயாள/ 
எ&னெவ&றாC இர]சக$ சி7ைவயிC அைறய4ப]டா$ எ&ப< 
அவ$களி& எEண4ப[ ஓ$ ைப?தியIகார?தன/: மனிதாி& 
பா$ைவயிC சி7ைவயி& உபேதச/ ைப?திய%/, தFIகC7 
மாயி+Iகிற<. உலகஞான/ எ&S க+த4பFவதிC ைப?திய/ 
காண4பFகிற<. சாதாரண மனித'I3 மர?திC eIக4ப]ட ஓ$ 
32றவாளிையI3றி?த உபேதச?திC த?<வ சா;திரேமா அCல< 
சா<ாியேமா இ+4பதாகI காண4படவிCைல.6 ஓ$ கிறி;தவனி& 
அறிIைகயி& (15:3) ஆர/ப நிைலேய ஞானவா&களி& க+?<4ப[ 
உய$தரமான கCவி எ&பத23 எதி$மைறயாகI காண4பFகிற<. 

“இர]சிIக4பFகிற நமI3” ேதவெபலனாக காண4பFகிற< 
எ&ற விMவாச/ ந/ கEகOI3 ஆLசாிய4பட?தIக ஒ&றாகI 
காண4பFகிற<. ேதவ& நசேரயனாகிய இேயMைவ சி7ைவI3 
அ'4பி ம'I3ல?ைத இர]சி?த ெபாA<, வCலைம ப2றிய 
க+?<, _?திIZ$ைம, உலக ஞான/ ேபா&ற இைவ அைன?</ 
தைலகீழாக மாறிய<. த& சி7ைவயினாC கிறி;தவ ச%தாய/ 
உ+வாIக4பFகிற<. த& நி+ப?ைத வாசி4பவ$கOIகாக 
அ4ேபா;தல$ மிகd/ பாிதபி?தா$. மனித விMவாச/, த& 
ெகளரவ?ைத ெவளிIகா]Fவத2கான ேபா][களிC பிளdப]ட 
ெசயCபாFகளிC ஈFப]டதாC ெகாாிBதிய$கN சி7ைவைய _ாிB< 
ெகாNள இயலவிCைல. இBத %ரEபா]ைட அவ$கN ஏ& கEF 
ெகாNள? தவறினா$கN? சி7ைவயிC மாி?த மIகN 
எ?த&ைமயானவ$கN எ&S அ4ேபா;தல$ விவாிIக? 
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ேதைவயிCைல. உதவிய2றவ$கN, _றIகணிIக4ப]டவ$கN, 
சkக?தாC விலIகிைவIக4ப]டவ$கN, <�ட?தனமானவ$கN 
சி7ைவயிC அைறய4ப]டன$. ஆனாC இளவரச$கேளா, அரச$ 
கேளா, இர]சக$கேளா சி7ைவயிC அைறய4படவிCைல. ஆயி'/ 
“இர]சிIக4பFகிற நமIேகா” ேதவ ெபல& சி7ைவயிC இ+Iகிற<. 

வசன/ 19. ம'I3ல?தி& ஒxெவா+ நிைலயி7/ நிலவிய 
வCலைம, ஆ]சி ஆகியவ2றி23 சவாலாக, சி7ைவ %2றி7/ 
மாSப]ட, _திய காாிய?ைதI ெகாF?த<. fதமத ேவத?ைத _?திI 
Z$ைமlட& வாசிI3/ எBத நப+/, ேதவ'ைடய ெவளி4பா][& 
அ[4பைட க+?<Iகளி̂ +B< சி7ைவ ஒ+ சிறி</ வழி விலகிL 
ெசCலவிCைல எ&பைத அறிB< ெகாNள %[l/. சிேநயா$ சம 
�மியிC வாUBத பEைடய மIகளி& வரலாS அழிB< 
ேபாகிறவ$கOI3 ஓ$ %&'தாரண/ (ஆதி. 11:1-9). மIகN 
ெதாட$B< ேகா_ரWகைளI க][னா$கN, ேதவ'/ ெதாட$B< 
இறWகி வB< அவ$கN பாைஷைய? தாSமாறாIகி4 ேபாFகிறா$. 
அ&னாளி^+B< (1 சா%. 2:1-10) மாியாN வைர (�I. 1:46-55) 
ேதவ& ேதைவயானவ$கைள சா/பC 3விய^+B< (_Aதி) eIகி 
எF?<I ெகாE[+I கிறா$. ஞானிகOைடய ஞான?ைத நா& 
அழி?< எ&S ேதவ& ஏசாயாவி& kல/ அறிவி?த< _திதான 
காாிய/ ஒ&ைறl/ ெசாCலவிCைல (காEக ஏசாயா 29:14).7 
சா<ாியமான ேபLM?திறைம, உய$Bத கCவி ேபா&றவ2றாC 
ஈ$Iக4பFபவ$கைள விம$சி4பத23 பதிலாக ெகாாிBதிய 
கிறி;தவ$கN சி7ைவ4ப2றிய காாியWகைளl/ ேநாIகி4பா$?தாC 
அ< சிறBததாகIகாண4பF/. 

வசன/ 20. உலக?தாC, கCவி க2றவ$கN எ&S அறிய4பF/ 
மIகN ெகாாிB< விMவாசிகளிC இCைல எ&ப< பdC ேக]ட 
ேகNவியி̂ +B< ெதளிவாகிற<. ஞானி எWேக? எ&ற ேகNவி 
யி^+B< உலக ஞான/ இர]சி4பி23 வழி அCல எ&S மிகd/ 
கEணியமான %ைறயிC அவ$கOI3 நிைன4�]Fகிறா$. 
அ4ேபா;தல$ ஞான?ைத %2றி7மாக4 _றIகணிIகவிCைல. உலக 
ஞான?ைத விட ேதவ& அ+O/ ஞான/ ேவS வைகையL சா$Bத< 
எ&S தா& பdC ZSகிறா$ (2:6). “பிதாேவ வான?தி23/ �மிI3/ 
ஆEடவேர! இைவகைள நீ$ரா�கOI3/, கCவிமா&கOI3/ 
மைற?<, பாலக+I3 ெவளி4பF?தினப[யாC உ/ைம 
;ேதா?தாிIகிேற&. ஆ/, பிதாேவ! இ4ப[L ெசcவ< உ/%ைடய 
தி+ உNள?தி234 பிாியமாயி+Iகிற<” எ&S இேயMd/ இேத 
காாிய?ைதI 3றி4பி]FL ெசாCகிறா$ (�I. 10:21). 

ஓ$ காாிய?ைத ேபLசி& kலமாகேவா, எA?தி& kலமாகேவா 
மிகL சா<ாியமாக வாதா[னாC கிேரIக$கOI3/, ேராம$ கOI3/, 
அ< ஞான?தி23/, சிறBத கCவிI3மான ெவளி4பாF எ&S 
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க+தின$. ெகாாிB< சைப மIகN தWகைள M2றிlNளவ$கைள4 
பா$?< ேவதபாரக& எWேக? இ4பிரப�ச? த$Iகசா;திாி எWேக? 
எ&S ேக]க வி+/பினா$. இxdலக அறிவாளிகOI3 
கிறி;<dI3I ெகாFIக ேநரமிCைல. இxdலக?திC ஆட/பரமாக 
வாA/ மIகைள உய$வாக மதி4பத& காரண/ எ&ன? எ&S 
ெகாாிBதியாிட/ ேக]டா$. கிறி;தவ$கOI3 ஆசீ$வாத?ைத அளி?த 
ெபாA<, இxdலக?தி& ஞான?ைத ேதவ& ைப?தியமாIகினா$. 

சிலைர “ஞானிகN,” சிலைர “ேவதபாரக$,” சிலைர “த$Iக 
சா;திாிகN” எ&S பலதர4ப]ட பிாிவினராக4 பdC 
சிBதிIகவிCைல. உலக/ மதிI3/, த3திகைளl/, த&ைம கைளl/ 
அ[4பைடயாகI ெகாEேட பdC 20/ வசன?திC 
பலதர4ப]டவ$கைள4 ெபா<வாகI 3றி4பிFகிறா$. தாிMவி7/ 
எ+சேலமி7/, தா& க2ற கCவிைய ஒ+ேவைள இW3 பிரதி ப^?<I 
கா]டலா/. அறிைவ அவ$ <Lசமாக மதிIகவிCைல. உEைமயான 
அறிd கிறி;<வி& காாியWகOIகாக ேசைவ ெசcl/, ஆனாC 
ெகாாிB<வி& ஞான?ைதl/ தாE[ Mயமாc ேசைவ ெசcl/ 
பE_கOI3/ ேமலாக அ< ெசயCபடா<. 

வசன/ 21. சBைதெவளிகளிC தWகN ஞானிகெள&S/, 
கCவிமா&கெள&S/ ெப+ைமப]FI ெகாNOபவ$களி& 
ஞான?தி̂ +B< கCவிமா&களான த?<வ ேமைதகOI3/ உNள 
ேவSபா]ைட ZFமானவைர மிக?<C^யமாக விளI3வ<ட& 
பdC அறிவி?< கிறி;தவ$கN ேக]ட ைப?தியமான Mவிேசஷ?ைத4 
ப2றி ZSகிறா$. ம'I3ல/ அதாவ< உலக/ (κόσµος, kosmos) த& 
வி+4பப[ உபாயதBதிரWகளி& வாயிலாக, இய2ைகI கா]சிகளிC 
ெதcவ?தி& ெதளிவ2ற ேதா2ற?ைதேய காEகிறா$கN எ&S பdC 
அறிBதி+Bதா$ (ேராம$ 1:20). ேதவைன4ப2றி, நா/ கா�/ 
இxdலக/, எBதவிதமான ஆழமான அறிைவ4 ேபாதி?தி+Bதா7/ 
இவ2ைற பாவ/ அMசி4 பF?திவி]ட<. தWகOIேக ெசாBதமான 
ெதcவWகளாவைத? ேத[I ெகாEF, அவ$கN தWகN ெப+ைம, 
சி2றி&ப/, ேபா&றைவ அ'மதிI3/ அைன?< 
MகேபாகWகளினாC மனித$ ேமெலழ %[யவிCைல. “அவ$கN 
தWகைள ஞானிகெள&S ெசாC^l/ ைப?தியகாரரானா$கN” 
(ேராம$ 1:22). 

பாவம'I3ல/ ேதவைன அறிய?தவறியேத ேதவ'ைடய 
ஞான?தி23 ஓ$ சிறBத அறி3றி த2ெப+ைமl/. சி2றி&ப?தி& மீ< 
நா]ட%Nள இன?ைத ேதவ& இ&'/ ெவSIகவிCைல. அத23 
மாறாக, Mயநலம2ற, விவாிIக இயலாத அ&பினாC ேதவ& 
த/%ைடய 3மாரனி& மரண?தினாC ேதவ& ஒ4_ரவா3தC எ&'/ 
வாசைல? திறBதா$. அைத விMவாசி?தவ$கN (பdC) பிரசWகி?த 
ெசcதியி& kலமாக இர]சி4ைப4 ெப2றா$கN. ஆனா7/ 
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சி7ைவயிC அைறய4ப]ட கிறி;<விC, உலக/ ஞான?ைதI 
கEடைடயவிCைல. உலகஞான/ ேதவைன கEணா[யிC கா�/ 
ஓ$ நிழலாகேவ க+<கிற<. ேதவ& த/ைம?தாேம ெவளி4பF?திய 
த& விைளவாக ெபS/ ேதவ அறிவினாC மா?திரேம ச?திய?ைத 
MதBதாிIக %[l/. ேதவைன அறிB< ெகாNள அவ+ைடய 
வழிநட?<த7Iகாகd/, ஒAIக/ ம2S/ நீதி ெநறி %ைறகளிC, 
யா+I3? த/ைம ெவளி4பF?தினாேரா அ4ப[4ப]டவ$கOட& 
இைசB< வாUவத23 அவாிC சா$Bதி+4ப<தா& ேதவைன அறிB< 
ெகாNOதC ஆ3/. 

வசன/ 22. சி7ைவயிC அைறய4ப]ட இர]சகைர4ப2றிய 
ைப?தியமாக? ேதா&S/ உபேதச?தி23 ெசவி மFI3/ 
ம'I3ல?ைத இ+ ேவS பிாிவினராக4 பிாிIகிறா$. fத$கN, 
கிேரIக$ ஆனா7/ அவ2ைற ெபா<வாகI 3றி4பிFகிறா$. 
ஒxெவா+ fத'/, அCல< ஒxெவா+ கிேரIக'/ ஒேர வித?திC 
ஏ2SIெகாNளவிCைல. ஆனாC இBத இ+ இனI3AIகO/ 
தனி?தனிேய தWகN பர/பைர பழIகவழIகWகN, தWகN 
திறைமையேய சா$Bதி+BததாC ேதவ'ைடய ஞான?ைத4 
_றIகணி?தா$கN. தாWகN ேக]3/ ச?திய?தி23 ஆதாரமாக 
வான?தி^+B< அைடயாள?ைதI ேக]கிறா$கN. இேயM அவ$கN 
ேகNவிகOI3 பதிC அளி?தா$. இேயM க^ேலயாவிC ெசcத 
ஊழிய?ைத4ப2றி பdC எxவளd eர?தி23 அறிBதி+Bதாேரா அ< 
ெதாியா<. ஆனாC fதமத? தைலவ$ கOI3/, இேயMdI3/ 
இைடேய ஏ2ப]ட பிரLசைனகளி& விவரWகைள4 பdC ஒ+ேவைள 
ேக][+IகZF/. “ேபாதகேர உ/மாC ஒ$ அைடயாள?ைதI காண 
வி+/_கிேறா/” எ&S ேக]டா$கN (ம?. 12:38). “உ/ைம 
விMவாசிI3/ ப[I3 நாWகN காண?தIகதாக நீ$ எ&ன 
அைடயாள?ைதI காEபிIகிறீ$?” எ&S ேக]டா$கN (ேயாவா& 
6:30). 

இேயMவி& ஊழிய/ %Aவ</ அைடயாளWகளாC நிைறBதி+Bத 
ெபாA<, fத$கN அைடயாள?ைதI ேக]ட< ஓ$ %ரEபாடாகேவ 
காண4ப]ட< ஏசாயாவி& தீ$Iகதாிசன?ைத fத$கN 
நிைறேவ2றினா$கN. “... அவ$கN கEF/ காணாதவ$ களாகd/, 
ேக]F/ உணராதவ$களாகd/ இ+I3/ப[ இ4ப[L 
ெசாCல4ப][+Iகிற<” (மா23 4:12; காEக ஏசாயா 6:9, 10). 
இேயM ெசcத கிாிையகளிC அைடயாளWகN எCைலய2S 
காண4ப]ட<. “அ4ேபா;தல+I3ாிய அைடயாளWகN ... 
உWகOI3Nேள நட4பிIக4ப]டேத” (2 ெகாாி. 12:12). “ைப?திய 
மாக? ேதா&Sகிற பிரசWக?ைத” fத$கN ஏ2SIெகாEF 
இர]சிIக4ப]டா$கN (1 ெகாாி. 1:21). அைடயாளWகைளI ேக]F/, 
அைடயாளWகளாC அவ$கN தி+4தி அைடயவிCைல. 
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சி7ைவயிC அைறய4ப]ட இர]சகாி& ந2ெசcதிI3 
கிேரIக$களி& பிரதிவிைன எ&னெவனிC நாWகN அைத4ப2றி 
ஏ2கனேவ அறிBத ஒ$ காாிய/ எ&S மகிUdட& அறிவி?தா$கN. 
ஏென&றாC ஞான?ைத ேதFவதிC பிரசி?தி ெப2S விளWகி 
னா$கN. <வIககால கிறி;தவ சகா4த?திC கிேரIக சிBதைனயாள$ 
ம?தியிC வ+Wகால?ைத4ப2றி ஊகிI3/ த&ைம உLசIக]ட?ைத 
அைடBதி+Bத<. ஞான/ எ&ப< 3AIகOI3 அளிIக4ப]ட< 
அCல. ஆனாC ஞானிகN தனி?தி+B< ஆUBத சிBதைனயி^+B< 
ெபSவ< ஆ3/. ெத+விC உபேதச/ ெசcபவ$கN 
அறிவி^களி̂ +B< உய$கCவிமா&கN என பல தர4ப]டவ$களாக 
இ+Bதன$. அவ$கN ேபLைசI ேக]ட சாதாரண மIகNZட _?தி 
Z$ைமயான விமாிச$களாக விளWகின$. ெச+4_ ைத4பவ$, ேதாC 
பதனிFபவ$, நகாிC சமீப?திC விாிவான பல விஷயWகைள4 
ேபசவBத த?<வ ேமைதகளி& க+?<Iகளி& சிற4_ப2றி 
தWகOI3Nேள அவ$கN விவாதி?தன$. ெப+/பா&ைமயான 
கிேரIக$கN பdC த&ைன சமீபகால?திC ெவளிIகா][யவ$ எ&ற 
எEண/ ஏ2ப]ட<. மைறவான அ$?த%ைடய வா$?ைதகைள பய&  
பF?<வ<, சா<ாியமான ெசாC நய?<ட& ேபMவ<, _திய, _திய 
விளIகWகN ேபா&றவ2ைற எதி$பா$?தன$. சி7ைவயிC 
அைறய4ப]F உயி$?த இர]சகராC மS�பமாIக4ப]ட 
ஜீவிய?ைத4 ெப2SIெகாNவ</, ேதவைன அறிவ</ எ&'/ 
காாியWகN, ஞான?ைத? ேத[யைதl/ கிேரIக$கOI3 எ]டாI 
கனியாகேவ காண4ப]ட<. 

வசன/ 23. fத$கN அைடயாள?ைத? ேதFவ</, கிேரIக$கN 
ஞான?திC ைப?தியமாயி+4பைதl/ பா$?த பdC எBத வித? 
தயIகமி&றி ஆணி?தரமாக “நாWகேளா” எ&ற ஒ$ மாSப]ட 
க+?ைத பdC ெகாாிBதிய+I3 அறிவிIகிறா$. நாWகேளா 
சி7ைவயிC அைறய4ப]ட கிறி;<ைவ4 பிரசWகிIகிேறா/. 
ேதவ'ைடய அபிேஷக?ைத4 ப2றி fத$களி& எதி$பா$4ைப 
தி+4தி4பF?த பdC எBதவித அைடயாளWகைளl/ 
ெகாFIகவிCைல. _றஜாதியான ஞானிகN சதியாேலாசைனI3 
எBதவித ஞான?ைதl/ ெகாFIகவிCைல. ஒ+வ+/ எதி$பா$Iகாத 
திைசயிC ச?திய/ காண4பFகிற<. சி7ைவயிC இSதியான 
%ரEபாF/, இSதியான ேதவஞான%/ ெவளி4ப]ட<. “அவ$ 
ெபலyன?தாC சி7ைவயிC அைறய4 ப][+B</, ேதவ'ைடய 
வCலைமயினாC பிைழ?தி+Iகிறா$” (2 ெகாாி. 13:4). 

^ேயா& ேமாாி; இxவாS 3றி4பிFகிறா$: “மிகd/ தாUBத 
நிைலயி^+4பவ'/ ேதவைன அறியd/, தீைமைய 
ேம2ெகாNளd/ சி7ைவயிC உNள வCலைம வழி திறIகிற<. 
த?<வ ேமைதகN ெவளி4பF?</ ஞான?ைத விட, ேம2Zறிய 
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ஞான/, மிக, மிக அதிகமாக ேமலான<.”8 “பdC அறிBதி+Bத 
கிறி;<வி& ேகார மரண?ைத4 ப2றிய வ$ணைன ம'I3ல/ 
அைத? தாE[L ெசCல இயலாத அளவி23 சி7ைவயி& சி&ன/ 
ைமய4ெபா+ளாகI காண4ப]ட<”9 எ&S பிாிவா$] S. ைசCட; 
ZSகிறா$. 

ேயாவா& ;நானக& “இேதா ேதவ ஆ]FI3][” எ&S 
கிறி;<ைவ அறி%க4பF?<கிறா$ (ேயாவா& 1:29). ப?தாEFகN 
பல கழிBதபி& ேயாவா& அ4ேபா;தல& ச& தாிசன?திC 
ெவNைளI 3திைரயி& ேமC ஏறியி+BதவைரI கEடதாகd/, 
“அவ'I3 ஒ+ கிாீட/ ெகாFIக4ப]ட<; அவ& 
ெஜயிIகிறவனாகd/ ெஜயி4பவனாகd/ _ற4ப]டா&”  எ&S/ 
விளI3கிறா$ (ெவளி. 6:2). சி7ைவயிC அைறய4ப]ட கிறி;< 
ஆ]சி_ாிl/ இர]சகராக மாறினா$. ேதவ'ைடய வCலைம 
fத$கOைடய எதி$பா$4_கைள ஒ&SமிCலாததாIகிய<. அவ+ 
ைடய ஞான/ சி7ைவைய _றமத;த+I3 ைப?தியமாIகி 
3ழ4ப?தி23NளாIகிய<. பலyன?திC, பல/, ஞான?திC 
ைப?தியIகார?தன/ எ&ற எதி+/, _தி+மான காாிய/, 
அ4ேபா;தல+I3 ஓ$ வழி கா]F/ ந]ச?திரமாக மாறிய<. “நா& 
ேம&ைம பாரா]ட ேவEFமானாC எ& பலyன?தி2கF? 
தைவகைளI 3றி?< ேம&ைம பாரா]Fேவ&” எ&S பி&கால?திC 
ZSகிறா$ (2 ெகாாி. 11:30), “… அBத4ப[ நா& 
ெபலyனமாயி+I3/ ேபாேத பல%Nளவனாயி+Iகிேற&” (2 ெகாாி. 
12:10). 

வசன/ 24. அைடயாளWகN, த?<வ fகWகN ேபா&ற 
எதி$பா$4_கOட& ம'I3ல/ ேதவைன ெந+WகிL ேசர எFI3/ 
பிரயாசWகOI3/, ேதவ& தாேம %& வB< ம'I3ல?ைத 
இர]சிIக கா?தி+4பத23/ உNள மாSபா]ைட பdC 
அ4ேபா;தல& ெதாட$B< M][Iகா]Fகிறா$. ெதcyக4 
ேபாதைனகைள4 ப2றி கிறி;தவ உபேதச/ மானசீகமான 
விfக?தி& அ[4பைடயிC ஏ2ப]டதCல, ஆனாC ேதவ& ெசc< 
%[?த நிLசயிIக4ப]ட ஓ$ காாிய/. சி7ைவயிC அைறய4ப]ட 
இேயM ேதவவCலைமl/, ேதவஞான%மாc, அைன?< மIகOI3/ 
அCல ஆனாC அைழIக4ப]டவ$கOI3 மா?திரேம காண4ப]டா$. 
கிறி;தவ$கN அைழIக4ப]டவ$கN, அவ$கN ேதவ& %Bதி 
அைழ?த அைழ4ைப கவன?<ட& ஏ2SIெகாNப 
வ$களாயி+4பதாC, அைழ4பி23 சாதகமாக இ+4பதாC 
அைழIக4ப]டவ& அைத ஏ2SI ெகாNளாமC இ+Iக %[யா<. 

பd^'ைடய உபேதச/ த?<வ சா;திரWகளினாC 
உ+வாIக4ப]டதCல. பாவிகளாக இ+Bதா7/, ேதவ& பd7/, 
அவ$ நி+ப?ைத வாசி4பவ$கO/, மீ]க4ப]டவ$கN ஆைகயாC 
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அவ$கைள ெதாட$B< ேநசிIகிறா$ எ&ற ெவளி4பாF அவ$கOI3 
இ+Bத<. ெகாாிBதிய$கN ேதவ உபேதச?ைத கவனமாக ஏ2SI 
ெகாEடாC அவ$கOIகிைடேய உNள பிாிவிைனகO/, ம'ஷீக 
வCலைம, ஞான/ அவ2ைறL சா$Bதி+?த7/ 3ைறB<விF/ எ&S 
பdC எEணினா$. 

வசன/ 25. Mவிேசஷ?தி& ச?திய?தி& மீ< பdC உSதியான 
ந/பிIைக ெகாE[+BததாC, அ< ைப?தியமாகd/, பலyன 
மாகd/ ேதா2றமளி4பைதl/ பdC ஏ2SI ெகாEடா$. மனிதனி& 
மதி4�][&ப[ சி7ைவைய ேம&ைம4பF?<வத23 அதிC _கU 
ஒ&SமிCைல. ெக]F4ேபாகிறவ$கOI3 Mவிேசஷ/ 
ைப?தியெம&S தீ$மானி4பத23 காரண காாியWகN உEF. 
ஆனாC ேதவ'ைடய ைப?திய/ எ&ன4பFவ< ம'ஷ+ைடய 
ஞான?தி7/ அதிகமாயி+Iகிற< எ&S பdC பதி7ைரIகிறா$. 
ம'ஷ$ Mவிேசஷ?ைத4 ைப?தியெம&S ZSவ< அ< 
ேதவனிட?தி^+B< வBத< எ&பத23 சா]சியாயி+Iகிற<. 
மனிதனி& எதி$ பா$4பி&ப[ ேதவனிடமி+B< அத23 இைணயான 
ம2Sேமா$ சா]சிைய ஒ+வ+/ எதி$பா$IகI Zடா<. ேதவ'ைடய 
ைப?திய/ அCல< ஞான/ எ&ப< உலக?தி& கணி4ைபவிட மிக 
%Iகியமான< எ&ப< ஓ$ உEைம. ேதவ'ைடய பலyன/ 
எ&ன4பFவ< ம'ஷ+ைடய பல?தி7/ அதிக பலமாயி+Iகிற<. 
மனித$ அவ$கN வி+4பப[ த$IகிIக]F/, இSதியிC ேதவ& 
ெவ2றி ெபSவா$, ேதவ& வ+வா$. இர]சி4_ இ&S/, இனி ேம7/ 
சி7ைவயி& kல/ தா& கிைடI3/. 

கிறி;<விC காண4ப]ட ஞான/ (1:26-31) 
26எ4ப[ெயனிC, சேகாதரேர, நீWகN அைழIக4ப]ட அைழ4ைப4 
பா+WகN; மா/ச?தி&ப[ ஞானிகN அேநகாிCைல, வCலவ$கN 
அேநகாிCைல, பிர_IகN அேநகாிCைல. 27ஞானிகைள 
ெவ]க4பF?</ப[ ேதவ& உலக?திC ைப?திய மானைவகைள? 
ெதாிB<ெகாEடா$; பல%Nளைவகைள ெவ]க4பF?</ப[ ேதவ& 
உலக?திC பலyனமானைவகைள? ெதாிB<ெகாEடா$. 
28உNளைவகைள அவமாI3/ப[, உலக?தி& 
இழிவானைவகைளl/, அ2பமாc எEண4 ப]டைவகைளl/, 
இCலாதைவகைளl/, ேதவ& ெதாிB< ெகாEடா$. 29மா/சமான 
எவ'/ ேதவ'I3 %&பாக4 ெப+ைமபாரா]டாதப[I3 அ4ப[L 
ெசcதா$. 30அBத4ப[, நீWகN அவராேல கிறி;< 
இேயMdI3]ப][+Iகிறீ$கN. எAதியி+Iகிறப[, 
ேம&ைமபாரா]Fகிறவ& க$?தைரI3றி?ேத 
ேம&ைமபாரா]ட?தIகதாக, 31அவேர ேதவனாC நமI3 ஞான%/ 
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நீதிl/ பாிM?த%/ மீ]_மானா$. 

வசன/ 26. தா& Zறியைத உSதிெசcவத23 ஆதரவாக பdC 
ெகாாிBதிய கிறி;தவ$களி& அ'பவ?ைத 3றி4பிFகிறா$. மIகளி& 
%& ந& மதி4ைப ெப2SIெகாNவத2காக, கிறி;<ைவ4 ப2றிய 
உபேதச/ நியாய/ தீ$Iக4ப]F, _றIகணிIக4ப]ட பி&, த?<வ 
சா;திரWகைளl/, சமய விfகWகைளl/ அவ$கN பி&ப2Sவ< 
எxவளd விேராதமான ெசயலாகI காண4பFகிற<. அவ$களிC 
ஞானிகN அேநகாிCைல, வCலவ$கN அேநகாிCைல, பிர_IகN 
அேநகாிCைல. வ+W கால?திC கிறி;தவ/ எ&ப< உலக?திC 
உய$கCவி க2ற அறிவாளிகளிட?திேலா, ெப+/ 
ெசCவBத$களிட?திேலா, உய$Bத 3F/ப?ைதL ேச$Bத 
பிர_Iகளிட?திேலா இCைல. ஆனாC கிறி;<ைவl/, “சி7ைவயிC 
அைறய4ப]ட அவைரl/” (2:2) விMவாச?<ட& தWகN உNளதிC 
%த&ைமயானதாக ஏ2SI ெகாEட விவசாயிகN, 
ெதாழிலாளிகளிட/ தா& வ+Wகால?திC கிறி;தவ/ இ+Iகிற<. 

கிறி;தவ சகா4த?தி& <வIக b2றாEFகளிC கிறி;தவ/ 
ஏமா2Sவதான, ஏமா2றI Z[யதான பE_கைள த&னக?ேத 
ெகாE[+Bததாக விமாிசக$கN நிைன?தி+Bதன$. 
கிறி;தவ$கOI3 எதிராக இரEடாவ< b2றாE[C எAதிய 
எதிாிகN, “உேராம? ெதாழிலாள$கN, [க/பளி] ெச+4_? 
ைத4பவ$கN, சலைவ? ெதாழிலாளிகN கCவியறிd சிறி<Zட 
இCலாத அறிவி^கN [பIேகா^IேயாI கCகN] ேபா&ற அறியாைம 
ெகாEட Z]ட?தின$ தWகN நிைலயி^+B< ெவளிேயறி 
ேபாதகராக? தWகைளI க+திIெகாEடா$கN”10 எ&S 
3றி4பி]டன$. கீU?தரமான (இழிவான) பணிL ெசcபவ$கN, உலக 
ஞானிகN நிைன4ப< ேபாC அறியாைமlNளவ$கO/, 
ஏமா2றபFபவ$கOமாயி+Iக மா]டா$கN எ&S பdC 
நிைன?தி+Bதா7/, உலகிC ஞானிகOI3/, உய$ கCவி 
க2ேறா+I3/ சி7ைவயி& ெசcதிையI ேக]க சமய/ கிைடIகாத 
நிைலயிC இ+Bதன$ எ&S பdC ஆேமாதி?தா$. உலக ஞான?தி23, 
சி7ைவயி& ஞான/. மிகd/ ஆழமானதாகI காண4ப]ட<. 
“உWகைளL M2றி7/ பா+WகN,” நீWகN அைழIக4ப]ட 
அைழ4ைபl/ பா+WகN எ&S பdC அ4ேபா;தல$ 
ெகாாிBதிய+I3 சவாC விFகிறா$. 

ெகாாிB<வி7Nள ஆதிIகிறி;தவ$களிC மாமிச வழIக?தி&ப[ 
ச%தாய, ெபா+ளாதார நிைலயிC ெகாாிBதிய விMவாசிகளிC 
“ஞானிகN அேநகாிCைல”  எ&ற ேகNவி எAவைத பdC 
3றி4பிFகிறா$. உEைமயாகேவ ஒ+ சில கCவிமா&கO/, ெசC 
வBத$கO/ இ+Bதா$களா? தWகைளI கிறி;தவ$கN எ&S 
ZறிIெகாEF உலக ஞானிகN சைபயிC இCைல எ&பைத 1:20C 
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ேக]க4ப]ட ேகNவி ெதளிவாI3கிற<. 

... உNi$ நகரWகளி7/, ப]டணWகளி7/, சில விMவாசிகN 
கCவிமா&களாகd/, ச%தாய?திC உய$ அBத;?திC 
இ+Bதா$கN. ஆனாC நா/ க+?திC ெகாNள ேவE[ய< ஒ+ சில$ 
எ&ப< அCல, அBத இயIக?திC %வ</ 
ெப+/பா&ைமயானவ$களி& த&ைமேய எ&S ஜா& காக$ சாி 
யாக எAதியி+Iகிறா$.11 

ேபரரசிC வாUBத ஏைழ எளியவ$கO/, _றIகணிI க4ப]டவ$கO/, 
கிறி;<வி&, கி+ைப, ம&னி4_ எ&ற ெசcதிைய மன%வB< ஏ2SI 
ெகாEடதாC, %தலா/ b2றாE[C Mவிேசஷ/ ெப+மளவிC 
உலெகW3/ பரவிய<, இBத ஏைழ எளிய, _றIகணிIக4ப]ட மIகN 
yFகளி7/, ெதாழி2சாைலகளி7/, _ளி?த மIகளாகL ெசயCப]F, 
இேயMேவ க$?தெர&S உலகமைன?<I3/ அறிவிIக?தIகதான 
உB< சIதிகளாக ெசயCப]டன$. 

வசனWகN 27, 28. ெகாாிB<வி̂ +Bத சாதாரண, எBத விதமான 
ெபய$, _கU இCலாத, ஏைழ எளிய, _றIகணிIக4ப]ட, 
அ[ைமகளாக எEண4ப]டவ$கN இர]சிIக4ப]டன$. இ< 
த2ெசயலாக ஏ2ப]ட நிகUd அCல, அ< ேதவெசயC. ஞானிகைள 
ெவ]க4பF?</ப[ ேதவ& உலக?திC ைப?தியமானைவகைள? 
ெதாிB<ெகாEடா$; பல%Nளைவகைள ெவ]க4பF?</ப[ ேதவ& 
உலக?திC பலyனமானைவகைள? ெதாிB<ெகாEடா$ (1:27) 
எ&S/, ேம7/: உலக?தி& இழிவானைவகைளl/, அ2பமாc 
எEண4ப]டைவகைளl/, இCலாதைவகைளl/, ேதவ& 
ெதாிB<ெகாEடா$ (1:28) எ&S/ ேம7/ விளI3கிறா$. ேதவ& ஒ+ 
ேநாIக?<டேனேய த2ெப+ைம ெகாEட ஞானி கைளl/, 
ெபலவா&கைளl/ 3ழ4ப?தி23NளாI3கிறா$. இ+Iகிறைவகைள 
ெவ]க4பF?</ ப[Iேக அவ$ ெதாிBெதF4_ இ+Bத<. இBத 
உலக?தி& பலவா&கN நிLசயம2ற வாUைவl/, ேவதைனையl/, 
சாீர மரண?ைதl/ அ'பவி?<I ெகாE[+I3/ ெபாA< 
அவ$கைளவிட ேதவ& எளிய மIகOI3 ந&ைமயானவ2ைறl/, 
அ$?த%Nள ந/பிIைகlNள வாUIைகையl/ ெகாF?தி+4ப< எBத 
ஒ+ எதி$மைறயான காாிய%/ இைத விட மிகd/ சிறBததாக இ+Iக 
%[யா<. “த& ஜீவைன ெவSI3/ ஓ$ விMவாசி அைத நி?திய ஜீவ 
காலமாc கா?<IெகாNவா&” எ&S இேயM ZSகிறா$ (ேயாவா& 
12:24, 25). ெபலyனமாக, வ^ைமய2றதாகI காண4பF/ சி7ைவ, 
தWகN ெசாBத ெபலyன?தி23/, வ^ைமயி&ைமI3/ உகBததாகI 
காண4பFகிற< எ&S/ அவ$களி& ச%தாய ெபலyனWகளிC 
ெதcyக ெபலைனI காணலா/ எ&S அறிவிIகிறா$.12 

ேதவ& சாீர4பிரகாரமாக மா/ச?திC மனிதனாக த/%ைடய 
3மார& இேயM கிறி;<ைவ உ+ெவFIகL ெசcதா$ எ&பேத 
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ெதளிவான கிறி;தவI ெகாNைக; இ<தா& விMவாச?தி& 
அ[4பைடI ெகாNைக. சாீர?ைதl/, ஆவிையl/ இல3வாக 
ேவSபF?திI கா]Fவைத கிறி;தவ$கN ஏ2SI ெகாNளவிCைல. 
_திய ஏ2பா]FI கால?திC கCவிமா&கN ந&ைமl/, 
பாிM?தமான</ மா/சமாக ேவEF/ எ&ப< சா?தியமானேத 
எ&பைத ஏ2SI ெகாNள? தFமாறினா$கN. இ&S/ 
அxவாேறதா& ெசயCபFகிறா$கN. த?<வ ேமைதகளாகிய 
ேபா$ஃைபாி, அ4_�யிய; ேபா&றவ$“களிட/ நீWகN 
கிறி;தவ$களாக மாற ஏ& மSIகிறீ$கN?” எ&S அக;�& 
ேக]டா$. அத23 பதிலளிI3/ விதமாக நீWகN 
ெப+ைமlNளவ$களாக இ+I3/ ெபாA< கிறி;< தாUைம யான 
ேகால?திC வBததினாலCலவா? எ&S அவேர பதிC Zறினா$. 
“பிேள]ேடாவி& கCவிI Zட?தி̂ +B< வBத கCவி மா&கOI3 
கிறி;<வி& சீஷராக மாSவ< எ&ப< தரI3ைறவான ஒ&S 
எ&ப< மSIக %[யாத உEைம.” எ&S ெதாட$B< அக;�& 
ZSகிறா$.13 மனிதனி& சி+�[4_ அதிசயிIக?தIக விதமான 
இய2ைகயாக அைமய4 ெப2றி+B</ Zட கCவி மா&கN 
தWகைள? தாWகேள ஊகி?<IெகாEF/, ஞானிகெள&S/ 
எEணினா$கN. 

வசன/ 29. மா/சமான எவ'/ ேதவ'I3 %&பாக4 
ெப+ைமபாரா]டாதப[I3 அ4ப[L ெசcதா$ எ&பேத 
ெகாாிBதிய+Iகான பாட/. ச%தாய?திC உய$ நிைலயிC 
உNளவ$கO/, சாதாரண மIகO/ பாவ?தி23/ இயலாைமI3/, 
அறிவி&ைமI3/ உNளாகிறா$கN. ேதவ'ைடய தி]டWகைள தா& 
அறிB< ெகாEேட& எ&S Zற %[யா< யாரா7/ ேதவ'ைடய 
சிBைதைய அறிB< ெகாNள %[யா<. ேதவ& தாேம %& வB< ஓ$ 
இர]சகைர அ'4பினா$ எ&பதிC ெகாாிBதிய$ தWகைள 
ெமLசிIெகாNவதிC எBத விதமான அ[4பைட ஆதார%/ இCைல. 
அவேர தம< ெசcதிைய உலகி23 அறிவிIக தம< 
அ4ேபா;தல$கைள அ'4பினா$. எBதவிதமான மனித 
தீ$மான?தி&ப[, இBத கிறி;தவ$கOI3 இர]சி4_ வரவிCைல. 
ேதவ'I3 மா?திர/ தா& மகிைம. 

ேம&ைம பாரா]FதC எ&ப< அவமான?தி23 எதி$ மாறான<. 
உNளான மனிதனிC மேனாத?<வமான மா2ற?ைத இைவ 
3றி4பிடவிCைல. அைவ இரEF/ நEப$களிடமி+B</, 
உறவினாிடமி+B</, அயலக?தாாிடமி+B</ ஒ+வ$ ெபS/ 
கன?ைதl/, ந& மதி4ைபl/ ெபாS?த<. வி+B< y][C 
%த&ைமயான ஆசனWகைள4 ெபற வி+/_வ$கைளI 3றி?த 
உவைமையI Zறிய ெபாA< அவமான/ எ&றாC எ&ன எ&பைத 
விளIகினா$. ேம7/ “வி+B<I3 அைழ?தவ& இவ'I3 
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[மதி4பி23ாிய மனித'I3] இட/ ெகாF எ&S ZS/ ெபாA<, நீ 
ெவ]க?ேதாேட தாUBத இட?தி234 ேபாக ேவE[யதாயி+I3/.” 
எ&S எLசாி?தா$ (�I. 14:9). %த&ைமயான ஆசன?ைத 
வி+/_கிறவ& த& உட& வி+Bதாளிகளி& ம?தியிC த&ைன 
ேம&ைம4பF?திI கா][ அவ$களி& பாரா]Fதைல4 
ெபSவத2காகேவ. ஆனாC அவ& தாUவான இட?தி23 ெசCவ< 
அேத மIகளி& ம?தியிC அவமான?ைத4 ெபSகிறா&. கிேரIக 
ெமாழியிC “ெவ]க/” எ&ற பத?தி23 இைணயான ஆWகில4 பத/ 
“நிBைத” ம2S/ “அவமான/”  ச%தாய வ]டார?திC 
“ெப+ைம4பFதC,” “ெவ]க/” ஆகிய இரEைடl/ ப2றி சிBதி?தா$. 
ெகாாிBதிய கிறி;தவ$ கOI3 சி7ைவைய4 ப2றி பிரசWக/ 
ெசcவ<, ெபா< மIகளிைடேய %க;<திைய உEடாIகவிCைல. 
கிறி;<dI3N ஒ+வ'/ ேம&ைம பாரா]ட %[யா<. 
இேயMவEைட வ+வ< எ&ப< த&பாவ?ைதl/, த&த3திய2ற 
ந&ைமையl/ அறிIைக ெசcவதா3/. 

வசனWகN 30, 31. பd7/, அவ$ நி+ப?ைத வாசி?தவ$கO/ 
கிறி;<dI3N இ+Bதா$கN. எBத ஒ+ சBத$4ப?தி7/ இைத 
ெப+ைம4பF?திI ெகாNள %[யா<. அவாி& கிாிையகளினாேல 
அவ$கN “கிறி;<dI3N” இ+Bதா$கN. ேதவேன %& வB< 
அவ$கைள இர]சி?தா$. நீWகN (ὑµεῖς, humeis) எ&ற வா$?ைதI3 
அA?த/ ெகாF?தி+4ப< இ< உலக?தி& ஞானிகளிடமி+B< 
ெகாாிBதியைர மிகd/ Z$ைமயாக ேவS4பா]ைடI கா]Fகிற<. 
“கிறி;<dI3N”  இ+4ப< எ&ப< உயி$?ெதABத கிறி;<dட& 
அவ$கOI3N உNள உறவினாC அவ$கN இ+I3/ நிைலைய 
அSதியி]FI ZSகிற<. அதாவ< அவ$களி& வாUIைக, அவ$கN 
இ+I3/ நிைல, ச%தாய/, ந/பிIைக ம2S/ அவ$களி& 
வ+Wகால/ அவாிC இ+Bத<. அவேர, அவ$களி& மீ]பி23/, 
ந/பிIைகI3/, ஆதார%/, காரணக$?தாdமாc இ+Iகிறா$. எனேவ 
கிறி;< ேதவனாC நமI3 ஞான%/ இ+Iகிறா$. கிறி;<dI3N 
இ+4ப< எ&ப< பd7I3 வாUவிC ஏ2பF/ ஓ$ %2றி7மான 
மா2ற/. அைன?< ேதவபIதிl/, அறிd/, ேநச%/ அவாிேலேய 
ைமயமாகI காண4பFகிற<. 

பர?தி^+B< வ+/ “ஞான%/”  எ&பத23 இைணயாக நீதி, 
பாிM?தமாIக4பFதC, ம2S/ மீ]ைபI Zறலா/ எ&S NASB 
ZSகிற<. NRSVl/ அைதேய ஆேமாதிIகிற<. ஆனாC NIV இBத 
பத?ைத ேவS விதமாக விளI3கிற<. “பர?தி̂ +B< வ+/ ஞான/” 
இதர? த&ைமகைளெயCலா/ தனI3N உNளடIகிI ெகாNகிற< 
எ&S NIV ெமாழி ெபய$4பாள$கN க+தினா$கN. எனேவ அBத 
வசன?ைத? “... நமI3 அவேர ேதவனிட?தி^+B< வBத ஞான/ - 
அதாவ< நீதிl/, பாிM?த%/ மீ]_/ ஆனா$” உலக ஞான?தி23/, 
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கிறி;<வி& ஞான?தி23/ இைடேய காண4பF/ தீ$Iகமான 
ேவ2Sைமைய பdC 3றி4பிFவதாC NIVேய சாியான அ$?த?ைதI 
ZSகிற<. 

அ4ேபா;தல$ ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கைள த?<வ சா;திர 
ஞான?ைதl/, உலக4பிரகாரமான கCவிையl/ _ற/ேப தNளி 
விடd/, மனிதனி& Mய?தி& மீ< சா$Bதி+4பைதl/ _ற/ேப 
தNளd/ M+Iகமாக வ^lS?<கிறா$. LXX�^+B< (எேர. 9:23)ஐ 
ேம2ேகாN கா][, ஆனாC தீ$Iகதாிசியி& ேவEFேகாOI3 
இணWக அைத கைட4பி[4பதிC பலா?கார/ ெசcயவிCைல. மனித 
ஞான/, ெபல/, அBத;< ஆகியவ2றிC ெப+ைம4ப]FI ெகாNள 
அவ2றிC ஒ&SமிCைல. சி7ைவயிC அைறய4ப]ட கிறி;<விC 
தா& கிறி;தவனி& மகிைம இ+Iக ேவEF/. 
ேம&ைமபாரா]Fகிறவ& க$?தைரI3றி?ேத 
ேம&ைமபாரா]ட?தIகதாக, எ&S பdC ேம2ேகாN கா]Fகிறா$ 
(காEக எேர. 9:23, 24). நசேரயனாகிய இேயMவிC ேம&ைம 
பாரா]Fவ< மிகd/ %றணான காாிய/. அவ$ பல ஊ$கOI3 
M2றி?திாிB< பிரசWக/ ெசcபவ$. அவ+I3 பர/பைர அBத;ேதா, 
ெசCவ ெசழி4ேபா இCைல. உலக4 பிரகாரமான _கைழl/, 
வCலைமையl/, அறிைவl/ இேயM ெவS?தா$. அவைர4 
ேபா^+Iக அவ+ைடய சைபl/ அxவாேற வாழேவEF/. 

நைட%ைற பய&பாF 

ஆவியி& ெவளி4பாF/ ஞாபக$?த%/ (1:14-16) 
“ேவதவாIகியWகெளCலா/ ேதவ ஆவியினாC அ+ள4 

ப][+Iகிற<” (2 தீேமா. 3:16) எ&S பdC தீேமா?ேதldI3I 
Zறினா$. பdC தா& ேதவ ஆவிைய4 ெப2SNளதாக உண$கிறா$  
(1 ெகாாி. 2:13) ேவத/ ேதவ ஆவியினாC ஏவ4ப]F 
எAத4ப]FNளப[யாC, ெகாNைககOI3/, ந2பE_களி& வழி 
கா]Fத7I3/ கிறி;தவ$கN ேவதவசனWகைளேய உ2S 
ேநாI3கிறா$கN. ஆவியி& ெவளி4பாF, அதிகார4�$வமாக 
அWகீகாிIக4ப]ட தி+Lசைப பிரமாணWகைள4 ப2றிய ேகNவிகN, 
ேவதபிராணWகOI3 இணIகமாகI காண4பட ேவEF/. எனி'/, 
பdேலா அCல< ேவதாகம4 ப3திகைள எAதியவ$கேளா, பாிM?த 
ஆவியானவ$ அவ$கN உNள?திC இைட4ப]டதினாC ஏவ4ப]F 
எAதிய ஆவணWகN, எxவாS விேநாதமான %ைறயிC 
எAத4ப]டன எ&S விளIக/ அளிIகவிCைல. ேவதபிரமாணWகN 
ஏ2SI ெகாNள4ப]டதாC ஆவியானவாி& ஏdத^னாC தனைமl/ 
ஏ2SI ெகாNள4 ப]ட<. 

பdC அ4ேபா;தல$ %த^C தா& கிறி;_dI3/ காldI3ேம 
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ஞான;நான/ ெகாF?ததாக 1:14C 3றி4பி]டா$. பி& 
த&ைன?தாேன சீ$ ெசc< ெகாEF ;ேதவா'I3/ அவ& 
y]டா+I3/ ெகாF?ததாகI Zறிவி]F, பி& ஞாபக மறதியாc 
ேவSயா+I3 ெகாF?ேதேனா, அைத அறிேய& எ&றா$ (1:16). இ< 
பாிM?த ஆவி அவ$ மனைத %2றி7மாக ஆ]ெகாEட< 
மா?திரமCலா< பாிM?த ஆவியானவ+I3 ஞாபக மறதி இ+Bத< 
எ&ற வாத?தி23 இடமிCலாமC ெசcத<. பாிM?த ஆவியினாC 
ஏவ4ப]ட பd^& ெவளி4பாF, அவாி& ஞாபக சIதியி& 
எCைலI3]ப]ேட ெசயCப]ட<. சைபI3 அ?தியாவசியமான 
ேதைவகN, நா/ வாA/ உலக?தி& சkக, பEபா]FI3 ஏ2ற 
வித?திC ெசயCப]ட<. 1 ெகாாிBதியைர வாசிI3/ இ&ைறய மIகN 
இைறயாEைமையl/ 1 ெகாாிBதியாி& ெகாNைககN, 
பE_களினாC ெப2SIெகாNளI Z[ய %Iகியமான தாIக?ைத4 
ப2றி விவாிIகிற<. 

“1 ெகாாிBதிய$” எ&S நா/ அைழI3/ எAத4ப]ட ஆவண?ைத 
பdC %தC %த^C உ+வாIகினா$. ெகாாிB<விC இ+Bத பd^& 
சம கால?திய இரEடாவ< தர4பின$, அைத உடேன ெப2SI 
ெகாEடவ$கN ஆ3/. அF?< அைத வாசி?தவ$கN k&றா/ 
தர4பின$, அவ$கN அைத எAதdமிCைல, அவ$களி& %கவாிI3 
ேநர[யாக அ'4ப4ப]F அைத4 ெப2SI ெகாEடவ$கO/ அCல. 
1 ெகாாிBதியாி̂ +B< ேவதபிரமாண வழிநட? <தைல ெப2SI 
ெகாEட k&றா/ தர4பினரான வாசக$கN, ேநர[யாக க[த?ைத4 
ெப2ற %தC தரவாசக$கN அவ$கNதா& எ&S விளWகிI 
ெகாEடா$கN எ&பைத நா/ விளWகி ெகாNள ேவEF/. பி& நா/ 
வாA/ உலக?தி23/ உNள ெபா<வானைவகைளl/, 
ேவ2Sைமகைளl/ தீ$மானிIக ேவEF/. ேவத?தி^+B<, 
ேவதபிரமாண?தி2ேக2ற வழிநட?<தைல நா/ ேதF/ ெபாA<, 
இ&ைறய சைப சBதிI3/ காாியWகைளேய, ச2S மாSப]ட 
விகித?திC பdC கலா?திய சைபl/ சBதி?தா$ எ&பைத நா/ 
உSதியாக ஏ2SIெகாNள ேவEF/. உதாரணமாக சைபயி& 
ஒ+ைம4பாF ப2றியதான காாியWகN (1:10; 11:18) ஒAIகIேகடான 
நட?ைதகN (6:9-11) ேபா&றைவ இ&S/ ஒேர மாதிாியாகI 
காண4பFகிற<. ;திாீகN தைலைய k[IெகாNO/ காாிய?திC 
(11:5-16) 3றி4பி]ட அளd மாS ப]FI காண4பFகிற<. 

3றி4_கN 
1பd7I3/ ெகாாிB< சைபI3/, இைடேய ஏ2ப]ட சLசரேவ இBநி+ப?ைத 

அவ$ எA<வத2கான அ[4பைடI காரணமாக இ+Bத< எ&S Gordon D. Fee 
க+<கிறா$. (Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, The New International 
Commentary on the New Testament [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
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1987], 28-30.) இத&ப[, பdC த& அ4ேபா;தல?<வ?தி& அதிகார?ைத 
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ஓ$ சமய?திC தா& “ேப<+” எ&S அவைர அைழ?தா7/, “ேகபா” எ&ற ெபய$ தா& 
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