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அ?தியாய/ 2 

ேதவ'ைடய சா]சிைய 
அறிவி4ப< 

பdC ெகாாிBதிய சைபயி& பிாிவிைனகைள ேநர[யாக4 பா$?த 
பிற3, அத2கான காரணWகைள அறிய %2ப]டா$: சில 3றி4பி]ட 
ேபாதக$கOI3/, அவ$கள< ேபM/ வித?தி23/ %Iகிய?<வ/ 
ெகாF4பத& அ[4பைடயிC எABத விேராத4 பிாிdகேள அைவ. 
அ4ேபா;தலாி& சா]சிகைள மதி4பிட4, ெத+4பிரசWக த?<வ 
ஞானிகைள மதி4பிட4 பய&பF?</ அேத அ/சWகைள 
பிரேயாகி?தா$கN. இ< சைபயிC கிள$Lசிைய ஏ2பF?திய<. இBத 
உலக/, ஞான?ைத _ாிB< ெகாNவத23/, ேதவ& ஞான?ைத 
கணIகிF வத23/ உNள ேவSபா]ைட பdC அறிய %2ப]டா$. 
ேதவ&, இேயMவி& மரண?தி& kல/, தம< கி+ைபயி& 
வCலைமைய ெவளி4பF?தினா$. அதிகார?தாC உலக?ைத 
வச4பF?த வி+/_ வ$கOI3, அவ$கN எதி$பா$I3/ ேதவஞான/, 
மிகI 3ைறவான ஈ$4_Nளதாக இ+Bத<. 

ெகாாிB< கிறி;தவ$கN பிாிவிைனகளாC ேநாl2றி +Bத2கான 
காரண/, அவ$கN Mவிேசஷ?ைத ப3தியாக?தா& ஏ2SI 
ெகாEடா$கN அவ$கOI3Nளி+Bத மா/சீக அ/சWகN, ேதவனி& 
ஞான?ைதl/, நீதிையl/, பாிM?தமாI3தைலl/, சி7ைவயி& 
மீ]ைபl/ காண? தவறிவி]டன. இBத அ4ேபா;தல$, உலக 
ஞான?தாC மயWகிlNளவ$கOI3, தன< பிரசWக?ேதாF 
இைண?< ஒ+ ேவEFேகாைள விF?தா$. அவ$ கிறி;<வி& 
மாதிாிைய அவ$கOI3N கா][யைத, ஆராcB< பா$I3/ப[ 
அைழ4_ விF?தா$.அவ$ Mவிேசஷ?ைத ம]F/ பிரசWகிIகவிCைல, 
அவ$ த&ைனேய ஒ+ ஒ+ைம4பாF உNள மனிதனாகI கா][னா$. 
சி7ைவயி& %Iகிய?<வ?ைத உண+/ ஒ+ நCல உதாரணமாக? 
திகUBதா$. அவ$ வ2_S?திய<, ஒ+ _ாிB< ெகாNள %[யாத நியதி 
அCல; அ< ஒ+ தனி4ப]ட வாUIைக %ைறயாக விவாிIக4ப]ட<. 
ஒ+ த$Iக?திC ெசCவ< அவர< வி+4ப/ அCல, அவ$கN எ4ப[ 
மாற ேவEFெம&S ந/பினாேரா அைத சேகாதர$கN _ாிB< 
ெகாNள உதdவேத அவ$ வி+4ப/. இBத அ4ேபா;தல$, தா& 
க2பி?த ச?திய?தி23, த&ைனேய சாியான உ+வமாக %&னி+?த 
தயWகவிCைல. அவர< வாசக$கN த&ைன ஆராcB< பா$I3/ப[ 
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அைழ?தா$. 

பd^& ெசcதி பா<காIக4ப]ட< (2:1-5) 
1சேகாதரேர, நா& உWகளிட?திC வBதேபா<, ேதவைன4ப2றிய 
சா]சிையL சிறBத வசனி4ேபாடாவாவ< ஞான?ேதாடாவாவ< 
அறிவிIகிறவனாக வரவிCைல. 2இேயM கிறி;<ைவ, சி7ைவயிC 
அைறய4ப]ட அவைரேயய&றி, ேவெறா&ைறl/ உWகOI 3Nேள 
அறியாதி+Iக? தீ$மானி?ேத&. 3அCலாம7/ நா& பலyன?ேதாF/ 
பய?ேதாF/ மி3Bத நFIக?ேதாF/ உWகளிட?திC இ+Bேத&. 
4உWகOைடய ஞான/ ம'ஷ'ைடய ஞான?திலCல, ேதவ'ைடய 
ெபல?திC நி23/ப[I3, 5எ& ேபLM/ எ& பிரசWக%/ ம'ஷ 
ஞான?தி23ாிய நயவசன %NளதாயிராமC, ஆவியினா7/ 
ெபல?தினா7/ உSதி4பF?த4 ப]டதாயி+Bத<. 

வசன/ 1. பdC ெகாாிB<வி23L ெச&S ஏறI3ைறய k&S 
வ+டWகளாயி2S. த2கால Mவிேசஷ ஊழிய$கOI3, 
மதIேகா]பா][C அA?த%/, ந& நட?ைதl/, ஒ+ _திய சைபயிC 
காEபி4ப< எ4ேபா</ க[னமாகdNள<. இேத நிைலைய, பd7/ 
அவர< கால?திC ேவSபா[&றி கEடா$. அவாிCலாத ேபா<, அவ$ 
ெகாாிB<விC ேபாதி?தைவகOI3N, பல விIகிரக வழி4பா]FI 
ெகாNைககN ஆIகிரமி?< வி]டன. அBத அ4ேபா;தல$, 
வாசக$கN மனதிC ெசcதிl/, ெசcதி ெகாF4பவ+/, இSIகமாக4 
பி&னி பிைணBதி+4பைத _ாிB< ெகாEடா$. எனேவ அவ$ தன< 
கவன?ைத ேதவனி& ைப?திய?தி23/, ம'ஷ ஞான?தி23%Nள 
ேவSபா][^+B< (1:21-25), தனி4ப]ட %ைறயிC தனI3/, 
ெகாாிBதிய சைபI3/ தா& %த^C ெகாF?த க]டைளகOI3/ 
மா2றினா$. 

அவர< பிரசWக/ கபட/ இCலாதி+Bத<. அBத உEைமI3 
ெகாாிBதிய$கேள சா]சியிFவா$கN. அவ$ கைட?ெத+வி7Nள 
ெபாc வாத/ ெசcபவ$கள< %ைறையI ைகயாளவிCைல. அவ$ 
க2பிI3/ வித?தி23/, க2பி?த ெசcதிI3/, அறிd சா$Bத 
வாிகைள4 பய& பF?தவிCைல. ம$ம4 _தி$கN அCல< ேபLM 
வ&ைமைய ரசி?< மகிULசிைய? ேதFபவ$கN ேவS எWகாவ< 
ெசCல ேவEF/. ஒ+ ேந$ைமயான மனிதராக, ேந$ைமயான 
அறிவி4ேபாF பdC வBதா$. 

பd^& ெபா<வான க+?< ெதளிவாக உNள<, ஆனாC 
விவி̂ ய ஆcdIகான இரEF க+?<Iகளி& ெதளிவி23, அவர< 
க+?தி2கான சிS ேவSபாF உதd/. %தலாவதாக மிக சிறBத (καθ’ 
ὑπεροχὴν, kath’ huperochēn) எ&S ெமாழி ெபய$Iக4ப]ட எ&ற 
ெசா2கN, ேபLM? (λόγου, logou) திறைன மா2Sவைத ம]F/ 
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3றி4பிடலா/ அCல< ேபLM? திறைனl/ அறிd4 (σοφίας, sophias) 
ெபா+ைளl/ மா2Sவ< எ&S/ _ாிB< ெகாNளலா/. 
“மிகLசிற4பாக” எ&ற பத/ ஆ$வ?ைத பர4_வத23/ ேமலாக 
மா2Sகிற<. ேபLM/, அறிd4 ெபா+O/ (ஞான%/) 
ஒ&ேறாெடா&S இைணBத<, ஆனாC அைவ க+?<Iகைள? 
ெதாட$_ பF?<த^C இ+ ேவS பாிமாணWகைள 
வ^lS?<கி&றன. உைர (ேபLM) எ&ப< க+4ெபா+ைளேயா 
அCல< அவ$ ேபM/ வித?ைதேயா 3றிIகலா/. ஆனாC 
அறிd4ெபா+N (ஞான/) எ&ப< க+4ெபா+ைள ம]Fேம 3றிI3/. 
பdC ெகாாிB< சைபI3, நயவசனி4_/, %ய&S ேத[ன 
வா$?ைதகேளாF/ ெகாEட சிறBத த?<வ ஞானிகைள4 ேபாC 
வரவிCைல; அதாவ< அவ$கள< ெசcதி வழW3/ பாணிைய4 
பி&ப2றவிCைல. அBதI காரண?தி2காக மிகLசிற4பாக எ&பைத 
ேபM/ திறேனாF ம]F/ ெதாட$_ பF?<வ< ேமலான<. அBத 
அ4ேபா;தல$ தா& ஞான?ேதாF வரவிCைல எ&பைத 
உSதி4பF?தினா$, கிேரIக மIகN, ஞான/ எ&பைத4 _ாிB< 
ெகாNO/ அBத ஞான?ேதாF Zட வரவிCைல எ&றா$. NIV 
“ேமலான” (சிற4பாக) எ&ற ெசாCைல “வா$?ைதI3/” 
“ஞான?திற3/” ெதாட$_ பF?<கிற<. “நா& உWகளிட?திC வBத 
ெபாA< சிறBத வசனி4ேபாடவாவ<, சிறBத ஞான?ேதாடவாவ< 
வரவிCைல.” இBநிைலயிC NASB ேமலான ெமாழிெபய$4ைபI 
ெகாEFNள<: “நா& உWகளிட?திC சிறBத ேபLM? 
திறைமேயாடாவ< அCல< ஞான?ேதாடாவ< வரவிCைல.” 

இரEடாவ< விவி^ய ஆcd வினாவான<, பாட4ப3திகளி& 
ேவSபா]ைட ப2றிய<. சில ஆர/பகால, மிகLசிறBததாகI 
க+த4ப]ட ைக4பிரதிகளிC “ேதவஇரகசிய/” (µυστήριον τοῦ θεοῦ, 
mustērion tou Theou) எ&ற வா$?ைத உNள< (2:1) ேம7/ அேநக 
ைக4பிரதிகளிC, “ேதவைன4ப2றிய சா]சி”  (µαρτύριον τοῦ θεοῦ, 
marturion tou Theou) எ&SNள<. NRSV “இரகசிய/”  எ&பைதI 
3றி4பிFகிற<, ஆனாC அேநக ெமாழிெபய$4_களிC “சா]சி” 
எ&SNள<. இரEF ெசா2கOேம அF?தF?த ப3திகளிC 
காண4பFகி&றன (“சா]சி” 1:6C; “இரகசிய/”  2:7C). எ&பைத 
ேத$BெதF4ப< க[னமாக உNள<. ெகாாிBதிய$ 2:1 வசன?திC, 
பdC, கிறி;<ைவ விளI3வ<, அவர< தனி?த&ைமைய4 
ெபாS?<Nள<. “சா]சி” எ&S வாசி4ப< ேமலான ெமாழி 
ெபய$4பாக உNள<, ஏெனனிC அBத அ4ேபா;தல$ எ&ன 
நிைறேவ2றினா$ எ&பைத4 ெபா+?தமாகI 3றி4பிFகிற<. 

வசன/ 2. பdC க2பி?தைவகN எCலா/ ெசcதியி&, ைமய 
ச?திய?தி̂ +B< வBத</, அேதாF இைணBத<மாயி+Bத<: இேயM 
கிறி;<ைவ, சி7ைவயிC அைறய4ப]ட அவைர ேயய&றி. அBத 
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அ4ேபா;தல$, ெசcதியிC ஆUBதி+4பைத மிகI கவனமாக 
ேத$BெதF?தா$, ஏெனனிC உலகஞான/ இகழ?தIக< எ&S 
அவ+I3? ெதாிBதி+Bத<. அவர< ேநாIக/, த&ைன4 பி&ப2S/ 
Z]ட?ைத ேச$Iகேவா அCல< தன< ந2ெபயைர ேம/பF?தேவா 
அCல. ெகாாிB< வழியாக ெசC7/ பிரயாண உபேதசியாள$கN 
பய&பF?</ தBதிரWகைள, இவ+/ கைடபி[?தி+BதாC, அேநக 
சீஷ$கைள ெப2றி+Iகலா/, ஆனாC MவிேசஷமிCலாத ஒ&ைற 
அவ$ ஏ2கவிCைல. ேதவ& அவ+I3 ெவளி4பF?தின பிரகாரேம 
அவ$ ேபச %2ப]டா$. _கேழா, ெபா+ளாைசேயா அவைர4 ேபச? 
eEடவிCைல. ெகாாிBதிய$கைள அவ+Iகாக சா]சியளிIக 
அைழIகிறா$. ஒ+ைம4பா]ைட எxவித?தி7/ 
வி]FIெகாFIகாமC, ேதவ& அ+ளியைத ெவளி4பF?தினா$, அBத 
ெசcதி, அவ$கOI3 பாிM?தமாI3தைல உEடாI3கிற<. 

அBத அ4ேபா;தலாி& வா$?ைதகளி& அ/ச/ எ&னெவ&றாC, 
ெகாாிBதிய$கN த&'ைடய மாதிாிைய4 பி&ப2ற 
ேவEFெம&பேத. Mய மகிைமIகாக %ய2சி4பைத ைகவிட 
ேவEFெம&றி+Bதன$. அவ$கN, அவைர4ேபாலேவ 
ஒ+ைம4பா][& மIகளாக ச?திய?ைதேய ேபசினா$கN, ேவS எBத 
காரண?தி2காகd/ அCல, ச?தியமாகேவ அ< இ+4பதாC தா&. 
கிறி;<ைவ4 பி&ப2Sவ< எ&ப<, அதிகாரWகைளl/, உலக/ 
த+/ ஞான?ைதl/ ெவS?< விFவேத எ&S க2SI ெகாNள 
ேவE[யி+Bத<. அவ$கள< மகிைமIகாகேவ அBத இேயM கிறி;< 
சி7ைவயிலைறய4பட ேவE[யி+Bத<. அவ$கைள 
ெவ]க4பF?</ உலக ஞான?ைத ஏ2SIெகாNவ<, ேதவ 
ஞான?ைத ெவS4பைத4 ேபா&ற<. கிறி;<வி& சி7ைவையL 
M2றி, சைபயான< இைணBதி+BதாC, அவ$கைள சிரம4பF?</, 
அ2பகாாியWகOIகான பிாிவிைனகN நி&S விF/. 

வசன/ 3. பdC Zறிய, ஞான?ைத4 ப2றிl/ மதி®ன?ைத4 
ப2றியைவ எCலா/, சைபயிC காண4ப]ட பிாிவிைனகைள4 
ப2றியேத. அBத அ4ேபா;தல$ ஞான?ைதI 3றி?<, ெதளிவ2ற 
விதி %ைறகைள? தரவிCைல. தயIகமி&றி, ெகாாிBதிய$கN 
எதி$பா$?த, எளிைமயான த?<வ ஞானிகOI3/, ெசாC 
வ&ைமlNள ேபLசாள$கOI3/ மாறாக த&ைன ேவSபF?தி 
கா][னா$. அவ$கைள4 ேபால&றி, த&ைன பயBதவளாகd/, 
பலyனனாகd/ கா]ட வி+/பினா$. அவ$, பலyன?ேதாF/ 
பய?ேதாF/ மி3Bத நFIக?ேதாF/ அவ$கேளா[+Bதைத அவ$கN 
நிைனவிC ைவ?தி+Bதா$கN. கலா?தியாவி7Nள கிறி;தவ$கOI3 
இxவாS எAதினா$. “... உWகOI3? ெதாிBதி+Iகிறப[, நா& சாீர 
பலyன?ேதாF %தலாBதர/ உWகOI3 Mவிேசஷ?ைத4 
பிரசWகி?ேத& அ4ப[யி+B</, எ& சாீர?திC உEடாயி+Iகிற 
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ேசாதைனைய அச]ைட பEணாம7/ ...” (கலா. 4:13, 14). 
Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகி?த இBத மனித$, பலவாேனா, 
நயவசனி4_Nள ேபLசாளேரா, _கழ4ப]ட ஆசிாியேரா, 
ெவ2றிகரமான வணிகேரா அCல. இ< சி7ைவயி& 
த&ைமயி^+4பதாC, Mவிேசஷ?ைத நளினமாகேவா _?தி 
சா^?தனமாகேவா பிரசWகிIக இயலா<, பலyன?திC தா& 
பிரசWகிIக4பF/.1 

அவர< வா$?ைதகைள உSதி4பF?த, தா& %தலாவ< 
ெகாாிB<I3 வBதைத நிைன4�]Fகிறா$ (அ4. 18C நிகUdகN 
ெதா3Iக4ப]FNளன) ஏெத&�C அவர< ஊழிய/ பயன2S4 
ேபாயி2S எ&S ேதா&றின ேபா</ அF?< உடேன 
ெகாாிB<வி23 பிரயாண/ ெசcதா$. தீேமா?ேதld/ சீலாd/ 
மIகேதானியாவிC, சைபகைள ேச$?<I ெகாE[+Bதா$கN. பdC 
தனியாக ெகாாிB<I3 வB< ேச$Bதா$. தா&, எBத ஞான?தி23ாிய 
ஆதாரWகேளாேடா, ேபLMவ&ைமேயா வாcBத ஒ+ மனிதனாக தா& 
வரவிCைல எ&பைத, ெகாாிB<வி7Nள ஆதி கிறி;தவ$கOI3 
நிைன4�]Fவத& kல/ அவ$கN அத23 சா]சியாயி+4பா$கN. 
பdைல ெபாS?தவைர, கிறி;<dI3Nளி+4ப</ அவைர 
பிர;தாப4பF?<வ</, உலக/ 3றி4பிFவ< ேபால Mய 
மாியாைதையl/ அதிகார?ைதl/ இழ4ப<தா&. 

வசனWகN 4, 5. அBத அ4ேபா;தல$, ெகாாிBதிய$கOI3 
ெசcதிையl/ பிரசWகி?தைலl/ உண$?</ ெபாA< 
அவ2றி23Nள சாியான வி?தியாச?ைதI காண %2ப]டா$. பdC 
ம2ற ேபLசாள$கN, எA?தாள$கN4 ேபால, அவர< வா$?ைதகN, 
வா$?ைத ஜால/, மிக வ$ணி?தC ேபா&ற இலIகிய அளd ேகாலாC 
கணIகிF/ ேபா<, மதி4_I3ைறவாக உNளதாக உண$Bதா$. 
ெசcதிl/, பிரசWக%/ ஒ&றாக இைணBதி+I3/ ேபா<தா&, பdC 
ெகாFIக வி+/_/ க+?< %Aைமயாக ெதாிவிIக4பFகிற<. 
ெகாாிBதிய ப]டண?< வழியாக கடB< ெசC7/ வ�சக த?<வ 
ஞானிகளி& நயவசனி4_I3 பழIக4ப]ட ெகாாிBதிய$கOI3, அவ$ 
அறிd சா$Bத ஊIகமளிI3/ வா$?ைதகளாேலா, நய வசனி4பாேலா 
தன< க+?ைத சம$4பிIகவிCைல. மாறாக, அவர< பிரசWக/ 
ஆவியினா7/ ெபல?தினா7/ உSதி4பF?த4ப]டதாயி+Bத<. 

“நட4பிIக4ப]டைவகN” எ&ப<, அவ$ தன< வாசக$கN, தா& 
நட4பி?த அ2_தWகைளI கEடைத, ஐயமி&றி, மைற%கமாக 
ெதாிவிIகிறா$. அ4ேபா;தல+ைடய நடப[கN 18C, ெகாாிB<விC, 
பdலாC எBத அ2_த%/ நட4பி?ததாக4 பதிd இCைல, ஆனாC, 
பிற3 எவ$ ப]டண?தி7Nள சைபI3 எA</ ெபாA< இxவாS 
3றி4பிFகிறா$, “அ4ேபா; தல+I3Nள அைடயாளWகN, எCலா 
விதமான ெபாSைம ேயாF/, அதிசயWகேளாF/, அ2_தWக ேளாF/ 
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நட4பிIக ப]டேத” (2 ெகாாி. 12:12; காEக கலா. 3:5). பd^& 
நயவசனி4_ விதிகள2ற அவ+ைடய ஆவிI3ாிய சா]சி, அவ$ 
ெகாாிBதிய$ கOI3 க2பி?த ச?திய?ைத உSதி4பF?திய<. 

அBத அ4ேபா;தல$, தா& பிர;தாப4பF?திய ெசcதியி^+B< 
விலகியி+Iகமா]டா$. ெகாாிB<விC அவ$ பிரசWகி?ததிC, அவ+/, 
அவர< 3ணWகO/, அவர< மதி4_/, ேதவேனாF அவ$ 
ெகாEFNள உறd/, கிறி;<வி& மீ<Nள ந/பிIைகl/, 
பிரசWக?தி& ப3திகளாக (அ/சWகளாக) இ+Bதன. கிறி;<வி& 
சாீர?ேதாF ஒ&றாக தா& இ+4பைதேய, பா<கா4பாக? தா& 
இ+4பதாக உளSகிறா$. ெகாாிB< சைபயிC, க]சி?தீவிர/ ெகாEF 
வBத பிாிவிைனகைள4 ப2றிேய, பdC அIகைர ெகாEடா$. 
பிாிவிைனகOIகானI காரணWகைள ஆராcB< பா$?த ெபாA<, 
அவ$, ஞான?ைதl/ சி7ைவ மீ<Nள ைப?திய?ைதl/, க+?திC 
ெகாNO/ப[ வாசக$கைள வ2_S?தினா$. “ெமc ஞான/” எ&பத& 
அ$?த?தி23 ெவS/ வா$?ைதகளாC விவாிIக %2படவிCைல. 
சைபயி& சமாதான/, ேதவஜனWகளி& ஒ2Sைம, ஆகியைவ 
எA<வத23 அவைர? eE[ய<. ெமcயான ஞான/ எ&ப< 
விMவாசிகOI3Nேள ஒ+ைம4பாF/, நCெலEண%/, 
ஞான?ேதாF இைசBத<. 

இBத அ4ேபா;தல$ தன< எEண?ைத தன< 
பிரசWக?தி^+B</, மாதிாியி̂ +B</ மா2றி ெகாாிBதியாி& 
விMவாச?தி& மீ< ெச7?தினா$ அவ$ அவ$கOI3I க2பி?</, 
க2பி?த விதமாக நடBததாC, அவ$கள< விMவாச/, 
இர]சி4ைபயளிI3/. அBத அ4ேபா;தலாி& விMவாச/ மனித 
ஞான?தி& மீதCல, ேதவ வCலைமயி& ேம^+Bத<, ெகாாிBதிய 
விMவாசிகளி& விMவாச?தி& மீ</ அCல; பாிM?த ஆவியானவேர, 
பதி7I3 ஞான?ைத ெவளி4பF?தினா$ (2:10), அBத ஆவியானவேர 
ெகாாிBதிய+I3 அவர< வழியிC ஞான?ைத ெவளி4பF?<வா$. 
ஒ&றாக இைணB< அவ$கN சி7ைவயி& மீ]ைப பகி$B< 
ெகாNவா$கN. பdC, ஞான?தி23 மனித& கா]F/ கபட?ைத 
ெவS?தா$, அவ$கO/ அxவாறி+Iக வி+/பினா$. அவ$கN 
அxவாS ெசcதாC, பிாிவிைனகO/ க]சி விMவாச%/ அழிB< 
ேபா3/. 

இத2கிைடயிC அBத அ4ேபா;தல$ தன< தனி4ப]ட Mைமைய 
(ெபாS4ைப) உண$Bதா$. ெகாாிBதிய சைபI3, Mவிேசஷ?தி& 
உEைம?த&ைமl/, வCலைமl/, அதிகமாக ெசcதியளி4பவாி& 
நC ஒAIக?தி2ேக ெதாட$_ைடயதாக4 பா$Iக4ப]ட<. 
Mவிேசஷ?தாC பிரசWகி4பவ$, தா& பிரசWகிI3/ க+?<I3 
த&ைன ஒ4_IெகாF?த அளவி& ப[ேய எ4ெபாA</ 
மதி4பிட4பFகிறா$. த2கால உலக?ைத4 ப2றிேயா அCல< 
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பழWகால?ைத4 ப2றிய க+?<Iகளாயி+Bதா7/, கிறி;<வி& 
Mவிேசஷ?ைத பிரசWகி4பவ$கOI3 ஒ+ ெபாிய ெபாS4_Nள<. 

ேதவ இரகசிய/ மைறIக4ப]ட</ 
ெவளி4பF?த4ப]ட</ (2:6-13) 

ெகாாிB< சைபயிC, ஞான?ைத? தவறாக4 _ாிB< ெகாEடதாC, 
க]சிகN உ+வாயின. பdC ஞான?ைத? த][IகழிIக 
வி+/பவிCைல. ேதவஞான/ (1:21) Mவிேசஷ?ைத இைண?<4 
பி[Iகிற<. “கிறி;< சி7ைவயிலைறய4ப]டேத” “ேதவஞான/” 
(1:23, 24). ெகாாிBதிய$கN பாவ?தி̂ +B< விFதைல ெப2றேத, 
ேதவஞான?தி23 (1:30), சா]சியாக இ+Bத<, ஆனாC 
“இ4பிரப�ச?தி& பிர_IகN” (2:6) ேதவ ஞான?ைத ேபா^?தனமாக, 
க]FIகைதயாக மா2றினா$கN. பdC கபட?ைத ெவS?தா$. 
கிறி;<ைவl/, கிறி;< சி7ைவயிலைறய4ப]டேதேயய&றி (2:2) 
அவ$கOI3N ேவேறா&ைறl/ அறிய ேவEடாெமன? 
தீ$மானி?தேத, ேதவஞான/ என அBத அ4ேபா;தல$ 
ெதாிBெதF?தா$. பdC, ெகாாிBதிய$களிட/ ஒ2Sைமைய 
வ^lS?</ தன< பணியிC, சிறி< ஓcB<, அவ$ பி&ப2S/ 
ேதவஞான?ைத M+Iகமாக4 பிரசWகி?<, அவ$கO/ அBத 
ஞான?ைத பி&ப2ற ேவEFெம&S வி+/பினா$ - அBத ஞான/, 
அவ$கைள சிரம4 பF?</, சிறிய பிாிவிைனகைள ெகா&S விF/. 

ஞான?ைத4ப2றியெதளிவான ேவSபாF (2:6-9) 
6அ4ப[யி+B</, ேதறினவ$கOI3Nேள ஞான?ைத4 ேபMகிேறா/; 
இ4பிரப�ச?தி& ஞான?ைதயCல, அழிB< ேபாகிறவ$களாகிய 
இ4பிரப�ச?தி& பிர_IகOைடய ஞான?ைதlமCல, 
7உலக?ேதா2ற?தி23 %&ேன ேதவ& த/%ைடய மகிைமIகாக 
ஏ2பF?தின</, மைறIக4 ப]ட<மாயி+Bத இரகசியமான 
ேதவஞான?ைதேய ேபMகிேறா/. 8அைத இ4பிரப�ச?<4 
பிர_IகளிC ஒ+வ'/ அறியவிCைல; அறிBதா$களானாC, 
மகிைமயி& க$?தைர அவ$கN சி7ைவயிC அைறயமா]டா$கேள. 
9எAதியி+Iகிறப[: ேதவ& த/மிC அ&_Z+கிறவ$கOI3 
ஆய?த/பEணினைவகைளI கE காணdமிCைல, 
கா<ேக]கdமிCைல, அைவகN ம'ஷ'ைடய இ+தய?திC 
ேதா&றdமிCைல. 

வசன/ 6. அBத அ4ேபா;தல$, ெகாாிB<விC சில$ ஞான?ைத 
வைரயைற ெசCவத23%Nளைத ேவSபF?திIகா]ட வில3கிறா$. 
பdC க2பிI3/ ஞான/, இ4பிரப�ச?தி& பிர_IகOைடய _ாிB< 
ெகாEட ஞான?தி& வைகயCல. இ< ேமலான வைகையL சா$Bத 
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ஞான/. ேதறினவ$கN ஏ2ெகனேவ _ாிB< ெகாEட, Mவிேசஷ?திC 
அழிB<Nள ஞான/. ெகாாிB திய வாசக$கN ேதறினவ$களாகேவ, 
அBத அ4ேபா;தல$ எAதிI ெகாE[+Bதா$. விேராத?ைத 
அவ$கைள வி]F? தNOவதாCதா&, ஞான%/ ேத$Lசிl/ 
ெபற%[l/. ஒ+ கிறி;தவ&, நா& பdைலL ேச$Bதென&S/, 
ம2ெறா+வ& நா& அ4ெபாCேலாைவL ேச$Bதவென&S/ 
ZSகி&ற நிைலயான<, உண$dNள %தி$Bதவ$கைள விட அதிக 
3ழBைத? த&ைம lNளவ$களாI3கிற< (3:1). 

பdC, ெகாாிBதிய$கOI3 இரEF விதமான ஞான?ைத %& 
ைவIகிறா$. %தலாவ< ேதவனிட?தி^+B< வ+/ ஞான/; 
ம2ெறா&S இBத பிரப�ச?தா7/, பிரப�ச?தி& பிர_Iகளா7/ 
பி& ப2ற4பF/ ஞான/. விம$சைனயாள$கN, “இ4பிர ப�ச?தி& 
பிர_IகN” எ&S பdC ZSவைதI 3றி?< 3ழ/பினா$கN. 
மனிதIகEகOI3? ெதாியாத பிசாMகளி& வCலைமயான 
கிாிையகN இBத அEட?தி^+4பதாக ந/பின$. ெகாேலாேசய$ 
1:16C “காண4பFகிறைவகO/, காண4படாத ைவகOமாகிய 
வ;<IகO/” ேதவனாC சி+�[Iக4ப]டன எ&S 3றி4பிFகிறா$. 
“சிWகாசனWகN” “ஆ]சி எCைலகN” “<ைர?தனWகN” ேம7/ 
“அதிகாரWகN” இதிC அடW3/ (காEக ேராம$ 8:38; ெகாேலா. 2:15; 
ESV). ெகாாிB<விC அவ$கள< ஞான?தாC ஏ2ப]ட பிாிவிைனகN, 
“இBத பிரப�ச?தி& ேதவனாC” உBத4ப]டைவ (2 ெகாாி. 4:4). 
இத23 விளIகமளிI3/ ெபாA< ஏ2பF/ பிரLசைன 
எ&னெவ&றாC, இBத4பாட4 ப3திI3 %2றி7/ வி?தியாசமான 
ஒ+ க+?ைத %&'ைரயாக அளிIக ேவE[lNள<. 
“இBத4பிரப�ச?தி& பிர_IகN” எ&ற வா$?ைத மSப[l/, வசன/ 
8C, க$?தைர சி7ைவயிலைறBதவ$கN என 3றி4பிட4ப]FNள<. 
இBத4 பிரப�ச?தி& பிர_Iகளான, அதிகாாிகளி& 
3+]F?த&ைமl/, ம&னிIக %[யாத மதி®ன?ைதl/, பdC ேதவ 
ஞான?தி̂ +B< ேவSபF?திI கா]Fகிறா$ எ&S ாிLச$] E. 
ஆ;ட$, Jr. சாியாகI 3றி4பிFகிறா$.2 

பdC தன< எCலா நி+பWகைளl/ எதி$பா$4ேபாF 
எA<கிறா$. %[d வ+கிற<. க$?த$ தி+/ப வ+வா$. 
இBத4பிரப�ச?தி& பிர_IகN ெகா�ச கால/ அதிகார/ 
ெச7?<வா$கN, ஆனாC அழிB< ேபாகிறா$கN. க$?த$ 
வ+/ெபாA< இBத lக/ அதிகாரWகேளாF/ <ைர? தனWகேளாF/ 
அழிB< ேபா3/, எ&S பdC தன< வாசக$களிய/ ZறவிCைல. அ< 
உEைமயாக இ+Bதி+Iகலா/, ஆனாC, மிக விைரவிC நைடெபற4 
ேபாவைத அவ$கOI3 உSதி4பF?தினா$. க$?தாி& வ+ைக 
விைரவி^+Iகலா/, அCல< அ< தாமதிIகலா/; ஆனாC எ4ப[l/ 
இBத lக/ “அழிB< ேபா3/.” அBத ெசயCபாF பd^& 
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கால?திேலேய ஆர/பமாயி2S. %[d இ&'/ வரவிCைல. ஆனாC 
காணIZ[யவ$கOI3, <ைர?தனWகளி& yULசியி& ஒ+ சிS 
கா]சி, %[ைவ? ெதளிவாகI காண%[கிற<. “உWகைளL M2றி4 
பா+WகN” எ&S பdC <ாித4பF?<கிறா$; “ஞான%Nளவ& இBத 
பிரப�ச/, ஏ2ெகனேவ %[வி23 வB< ெகாE[+Iகிற< எ&பைதI 
காEபா&” ேயாவா&, “ஒழிB< ேபாகிற<” எ&ற ெசாC^23, ேவS 
கிேரIக பத?ைத4 பய&பF?<கிறா$, ஆனாC அவர< க+?< ஒேர 
மாதிாி இ+Bத<, “இ+N நீWகி4 ேபாகிற<,” “ெமcயான ஒளி 
இ4ெபாA< பிரகாசிIகிற<” எ&றா$ (1 ேயாவா& 2:8). பிற3, 
“உலக%/ அதி& இLைசl/ ஒழிB<ேபா/” (1 ேயாவா& 2:17). 

வசன/ 7. பdC பிர;தாப4பF?தின ஞான/, அவராேலேய 
உ+வாIக4ப]ட ஏேதா இரகியமCல. மாறாக, ேதவ&, %&_ 
மைறIக4ப]ட இரகசிய?ைத, அவ+I3 ெவளி4பF?தினா$. 
சி7ைவயி& வாயிலாக, _ாியாத ஒ+ நிைல ெதளிவாயி2S. அBத 
இரகசிய/ எ&னெவ&றாC, ஒேர பரேலாக ேதவ&, எCலா 
ஜனWகOI3/ இேயMவி& kலமாக ஜீவ'I3ாிய வாசைல? 
திறBதா$ (1:30). எகி4தி^+B< வழி நட?த4ப]ட, ேதவனி& ெதாிB< 
ெகாNள4ப]ட ஜனWகேள அவைர? தவறாக4 _ாிB< 
ெகாEடா$கN. %2கால?திC, இBத சி7ைவைய4 ப2றிய இரகசிய/, 
அCல< மைற?< ைவIக4ப]ட ஞான/, உணர4பF/ வைகயிC 
ைவIக4படவிCைல; ஆனாC இ4ெபாA<, Mவிேசஷ?ைத4 
பிரசWகி4பத& kல/ உலகி23 ெவளி4பF?த4ப]ட<. இBத க+?< 
ேராம$ 16:25C ெதளிவாக உNள<. “ஆதிகால %தC அடIகமாc 
ைவIக4ப]ட இBத இரகசிய/” இரகசிய?தி& க+?தி23, பdC 
தி+/ப ம2ற இடWகளி7/ 3றி4பிட வBதா$. கிறி;<வி& kலமாக 
ேதவ& அ+ளிய ெவளி4பாடான<, ேமசியா, fத+I3 ம]F/ இர]ச 
கரCல, ேதவ இராsஜிய?திC _Sஜாதியா+/ உட& 
பWகாளிகளாயி+Iகிறா$கN (எேப. 3:4-6). 

அBத அ4ேபா;தல$ “இரகசிய/” (mustērion) எ&ற வா$? ைதைய 
மிக கவனமாக ேத$d ெசc<Nளா$, அ<, கிேரIக ெமாழிைய4 ேபM/ 
அIகால?< மIகளிைடேய ஒ+ விேசஷ %Iகிய?<வ/ வாcBத 
பதமாக இ+Bத<. கிேரIக மத?திC, ேதவ$கOI3/ 
ேதவைதகOI3/ உNள _னித சி&னWகOI3 இரகசிய (அBதரWக) 
சடW3கN ெசcவ< பழWகால %ைறயாக இ+Bத<. கிேரIக$கN, 
ஆர/ப சடW3கைள “இரகசியWகN” எ&றா$கN. தானிய 
ேதவைதயான Demeterஐ, வணW3வதிC, அேதாF இைணBத 
இரகசியWகN ந&3 அறிBதேத. அேத ேபாC Dionysus எ&ற ஒயி& 
கடdOIகான சடW3கO/ அx வாேறதா& கிAI3 
ேதசWகளி̂ +B</ ம2ற இரகசியWகைள கிேரIக ெமாழி ேபM/ 
மIகளிட/ ஊF+வின. உதாரணமாக, ஆசியாைமனாி^+B< 
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CybeleIகானைவl/, எகி4தி^+B< Isis! கானைவl/ உ]_3Bதன. 
பdC “இரகசிய/” எ&ற வா$?ைதைய மSவைரயைற ெசcதா$. 

கிறி;<ைவ4 ப2றி ெசcதி, இBத உலக?தி23 தி�ெரன வBத 
ஒ&றCல எ&பைதI Zற, பdC மிக கவனமாக இ+Bதா$. 
பாட'பவி?த கிறி;<வாC, _ற ஜாதிகைளl/ fத$கைளl/ 
இர]சிIக, ேதவனி& தி]டமான< பலகால இைடெவளிகOI3/ 
%Bதிய<. அதாவ< கிறி;< பாFபட ேவEFெம&பதிC, ேதவ'I3 
எBத பி& ேயாசைனl/ இ+IகவிCைல (காEக �I. 24:26; அ4. 
17:3). அவ$ இேயMவி& பணிைய, நியாய4பிரமாண?தி7/, 
தீ$Iகதாிசிகளிட?தி7/ ேபசிlNளா$ (�I. 24:44). அxவைகயிC 
அவர< தி]ட/ %& 3றிIக4ப]ட<. ம'I3ல?ைத மீ]பத2கான, 
ேதவ வழி நட?<தைல ேவதாகம?திC %&3றிIக4பFதC எ&S 
3றி4பிட4பFகிற<. பிற4பி23 %&ேப, சிலைர இர]சி4பத23/, 
சிலைர ஆIகிைனI3]பF?தd/ ேதவ& %& 3றிIகவிCைல. தனி 
மனிதனி& இர]சி4பி23, Mவிேசஷ?ைதI ேக]ப< அவசிய/. 
அத234பிற3, ேக]டவ$கN தீ$மான/ எFIக அைழIக4 ப]டா$கN 
(ேராம$ 10:14). கிறி;<dI3 %&_, இ+bS ஆEFகOI3 %&_ 
வாUBத ஒ+ fத ஞானி, இxவாS ந&3 3றி4பிFகிறா$. 

ஆதியிC ேதவ& மனிதைன சி+�[?த ேபா<, அவைன, Mய 
தீ$மான?ைத எFIக அ'மதி?தா$. 

நீ தீ$மானி?தாC, க]டைளகைள நிைறேவ2றலா/ இ<ேவ அவர< 
சி?த?தி23 உEைமயாயி+?தC. 

உனI3 %&பாக அIகினிl/ தEணீ+/ ைவIக4ப]FNள<. நீ 
எைத? ேத$BெதFIகிறாேயா அத23 உ& ைகைய நீ]F. 

மனித'I3 %&பாக ஜீவ'/ மரண%/ உNள< எைத? 
ேத$BெதFIகிறாேனா அ< அவ'I3I ெகாFIக4பF/.3 

வசன/ 8. பd^& சி7ைவைய4 ப2றிய பிரசWக?திC 
கா]ட4ப]ட ஞானமான< அIகால?திC வாUBத ெத+ த?<வ 
ஞானிகளி& ஞான?தி^+B< ேவS வைகயாயி+Bத<. 
கைட?ெத+விC நடமாF/ ேபLசாள$கைள, சில$ ெவS?தா$கN, 
சில$ ரசி?தா$கN, இ4பிரப�ச?தி& பிர_IகேளாF ேச$B<, 
மகிைமயி& க$?தைர சி7ைவயிலைறBததாC ேதவ ஞான?ைத4 
ப2றிய அவ$கள< அறியாைமைய ெவளி4பF?தினா$கN. ெகாாிB< 
கிறி;தவ$கN, சி7ைவIெகா[யின[யிC, ஒ&றாக இைணB< ஒேர 
தளமாக நி2ப< அவசியமாயி2S. உலக?தி& ெபாிய மனித$கN, 
தWகOI3 எCலா அதிகாரமி+B</, பd^& வாசக$கைள விட ேதவ 
ஞான?ைத அறிBதி+IகவிCைல. அவ$கள< ேதவைன4ப2றிய 
அறியாைம ேந$ எதிரான ெசய^C %[Bத<. இேயMைவ 
ெவS?தவ$கO/, அவ+I3 பயBதவ$கO/, ேதவ சி?த?ைத 
நிைறேவ2Sவத2காக, அவைர சி7ைவயிலைறBதா$கN. ந/%ைடய 



84 

மகிைமIகாக (2:7), “மகிைமயி& க$?த$,” பர?தி̂ +B< வBத 
ஞான?தி& kல/ சி7ைவயி& இரகசிய?ைத விளWக4பEணினா$. 

இBத ஓாிட?திC தா& இேயMைவI 3றிIக, பdC மகிைமயி& 
க$?த$ எ&ற பத?ைத4 பய& பF?<கிறா$. அவ$ விளI3வ<, 
ெதளிவாகI (கEZடாகI) காண4பFவைதவிடI 3ைறdதா&. 
அBத4பத?தி&, kலL ெசாC ஒ+ ெபயரைடயாக இ+Iகலா/ (τῆς 
δόξης, tēs doxēs) அதாவ<, “மகிைமlNள க$?த$.” NASB இேத 
பத?ைத யாIேகா_ 2:1C, “நம< மகிைமlNள க$?த$ இேயM 
கிறி;< எ&S ெமாழி ெபய$Iகிற<.” ஏேத'/ ஒ&றாக, பdC, 
ேதவனி& ேமலான பாிM?தமான வழிகைள ெதா3?< வழWக அBத 
மகிைம எ&ற பத?ேதாF இைண?தி+Iகலா/. இேயMேவ, 
எCலாவ2றி23/ ேமலான ெவளி4பF?தலாக இ+Iகிறா$. 
k&றாவதாக, பரேலாக ஆOைகயிC ேதவ&, இேயMைவ அவர< 
வல< பாாிச?திC உ]கார ைவ?தத& kல/ ேதவ& இேயMdI3 
அளி?த மகிைமைய, பdC த& மனதி̂ +?தியி+Iகலா/. 

வசன/ 9. ேம2ேகாN கா]ட எF?<I ெகாEட ப3தி 
ெதளிவ2றதாlNள<, இ< ஏசாயா 64:4 (64:3; LXX) ^+B< 
எF?தி+Iகலா/, இ+Bதா7/ ஏசாயாd/, பd7/ அளிI3/ 
அ/சWகN மிகd/ ேவS பFகி&றன. பdC ெபா<வாக, பைழய 
ஏ2பா][^+B< ேம2ேகாN கா]F/ேபா<, எAதியி+Iகிறப[ 
எ&பதிC %[4பா$ (ேராம$. 15:3, 9C இ+4பைத4ேபால), ஆனாC 
இW3 ேவதாகம?தி23 ெவளிேய உNள க+?ைத மைற%கமாக? 
ெதாிவிIகிறா$. ஏெனனிC, அ< அவர< பழIகமCல, 
ஏ2_ைடய<மCல, Mவிேசஷ விளIக4ப][ய^C 3றி4பிடாத, 
கிறி;<ைவ4 ப2றிய ஒ+ க+?ைத? ெதாிவிIகிறா$, அ<d/ ஒ+ 
காரணமாக இ+Iகலா/. அ4ேபா;தல$ 20:35C, க$?த$ Zறாத 
ஒ&ைற, 3றி4பி]FI கா]Fகிறா$. அவ$ எAத4ப]ட ஒ+ கர?ைத 
ேம2ேகாN கா]FவதாC, பைழய ஏ2பா][& க+?ைத, 
ெபாழி4_ைரயாக அளி?தி+IகI ZF/. 

ஏசாயா எAதினா$, “உமI3I கா?தி+4பவ$கOI3, நீ$ 
ெசcபைவகைள, நீேரயCலாமC, அைவகைளI கEடதிCைல” 
(ஏசாயா 64:4) இBத வசன?தி2கான பd^& சிறBத விளIகமான<, 
அவர< சாியிCலாத ேம2ேகாளாக, உNள<. காரண/ அவ$ 
கிறி;<வாC உBத4ப]F, அதிகார%Nள ஒ+ அ4ேபா;தலனாக 
இ+4பேத. அxவாேற, தன< விளIக?ைத விாிவாI3வத& kல/ 
ஏசாயாவிC உNள க+?<Iகைள, அBத தீ$Iகதாிசியி& 
க+?<Iகளி̂ +B< ஒ+ _திய க+?ைத எFIகிறா$. ஆவியானவ$ 
kலமாக, ேதவ& ெவளி4பF?தினதி& அ[4பைடயிC (1 ெகாாி. 
2:10), அவ$ ஏசாயாவி& 64:4 ம2S/ 65:16 வா$?ைதகளிC தன< 
க+?தி23 ெபா+?தமான ப3திகைள? ேத$BெதF?<, தன< 



85 

கEேணா]ட?திC அவ2ைற விாிவாIகினா$. ஏசாயா க2பி?த அேத 
க+?ைத, ெகாாிBதிய வாசக$கN _ாிB< ெகாNள ேவEFெம&S, 
அBத அ4ேபா;தல$ வ^lS?தவிCைல. மாறாக, வா$?ைதகளாC 
வ$ணிIக%[யாத ேதவ ஞான?ைதl/, வCலைம ையl/ - அBத 
கEணாC காணாத, ெசவியாC ேக]காத - எ&பவைர ஏசாயாவிC 
வா$?ைதகைள4 பdC கEFபி[?< - அைத ெகாாிB<வி& jU 
நிைலI3 ெதாட$_ பF?தினா$. 

ஏசாயாவி7Nள வா$?ைதகN இரEF உEைமகைள? 
ெதாிவிIக உதவின. %தலாவ<, கிறி;<ைவl/, அவைர 
சி7ைவயிலைறBத ெசcதியி7%Nள, ேதவ& கா][ய ஞான/, ேதவ 
ஜனWகOI3, மனிதIக2பைனIெக]டாத ஒ+ ஆசீ$ வாத?ைத 
தBத< எ&பைத உSதி4பF?தினா$. இரEடாவ<, அவைர 
ேநசி4பவ$கOI3, அவராC ஆய?த/ பEண4ப]ட இ&'/ அேநக 
ஆசீ$வாதWகN ெதாட$B< வ+/ எ&ப<. 

அIகால?திC வாUBதவ$கைள4ேபால, பdC உ+வகி?<, மனித 
த$Iக அறிவி23 இ+தயேம ைமய/ எ&S ேபசினா$ அவ+/ அவ$ 
கால?திC வாUBதவ$கO/, மனெவALசியி& அ[?தள/ 3டC 
எ&S/ சில$ சிSநீரக/ எ&S/ நிைன?தா$கN. உதாரணமாக, பdC 
ஒேநசிைம, y][23? தி+/ப அ'4_/ ெபாA<, பிேலாேமானிட/ 
ZSைகயிC, “எ& உNள/ ேபா^+Iகிற” எ&S ஒேநசிைம 
3றி4பிFகிறா$ (பிேல. 12). ெசாCல$?தமாக, பdC தன< அ[ைம 
“தன< 3டேல”  எ&கிறா$. “இ+தய/” உNளா$Bத ஜீவிய 
மைன?தி23/ ெபாS4பாக உNள<, எEணWகO/ 
மனெவALசிகO/ அதிC அடW3/, சில சமய/ அ< ஒ&றி& மீேதா 
அCல< ம2ெறா&றி& மீேதா சாcகிற<.4 

ேதவனி& ஆவி (2:10-13) 
10நமIேகா ேதவ& அைவகைள? தம< ஆவியினாேல 
ெவளி4பF?தினா$; அBத ஆவியானவ$ எCலாவ2ைறl/, 
ேதவ'ைடய ஆழWகைளl/, ஆராcBதி+Iகிறா$. 11ம'ஷனி7Nள 
ஆவிேயய&றி ம'ஷாிC எவ& ம'ஷ'I 3ாியைவகைள 
அறிவா&? அ4ப[4ேபால, ேதவ'ைடய ஆவிேயய&றி, ஒ+வ'/ 
ேதவ'I3ாியைவகைள அறிய மா]டா&. 12நாWகேளா உலக?தி& 
ஆவிைய4 ெபறாமC, ேதவனாC எWகOI3 அ+ள4ப]டைவகைள 
அறிl/ப[I3 ேதவனி̂ +B< _ற4பFகிற ஆவிையேய ெப2ேறா/. 
13அைவகைள நாWகN ம'ஷஞான/ ேபாதிIகிற வா$?ைதகளாேல 
ேபசாமC, பாிM?தஆவி ேபாதிIகிற வா$?ைதகளாேல ேபசி, 
ஆவிI3ாியைவகைள ஆவிI3ாியைவ கேளாேட ச/பBத4பF?திI 
காEபிIகிேறா/. 
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வசன/ 10. இBத4 பிரப�ச?தி& பிர_IகN மிக சா<ாியமாகI 
ைகயாO/ ஞான?ைதவிட, கிறி;தவ$கN பி&ப2றிய< 
ஒ4பிட%[யாத ேத$Bத ஞான/ எ&S தன< வாசக$கOI3? 
ெதாிவிIக, அBத அ4ேபா;தல$ ஏசாயாவி̂ +B< பதWகைள 
எF?<Nளா$. அத& ேம&ைம எ&ப<, ஆவியினாேல 
ெவளி4பF?தினா$ எ&பதி^+B< வ+கிற<. பdC, ஆவிைய4ப2றி 
சிBதிIக, வாசக$கைள அைழI3/ ேபா< எWகOI3 எ&ற த&ைம 
ப&ைமைய4 பய&பF?<கிறா$. 1 ெகாாி. 2:12, 13C “நாWகN” 
“எWகOI3” எ&S ேம7/ நா&3 %ைற எA<கிறா$. அவ$ 
த&ேனாF யாைர ேச$?<I ெகாNகிறா$? ஒ&S அ4ேபா;தல 
அதிகார?ைத உSதி பF?<வதாக இ+Iகலா/. பd7I3/, ம2ற 
அ4ேபா;தல+I3/ ேதவனிட?தி^+B< ெவளி4பாF கிைட?த<, 
அ< உலக ஞான?ைத வி�சிய<. ேம7/ அ4ேபா;தல அதிகார?ைத 
உண$வ<, சைபI3 இடறC உEடாIகிய பிாிவிைனகைள, 
கைளவத23 உதவிய<. எனி'/ அவ$ ம2ற எBத 
அ4ேபா;தலைரl/ தன< அF?<Nள ப3திகளிC 3றி4பிடவிCைல. 
வாசக$களிட/ நC^ணIக?ைத ெபற, பdC பய&பF?திய நாWகN 
எ&ப<, அவர< பEப]ட த&ைமைய அதிக/ _ாிB< 
ெகாNள4ப]ட<. ஆவியானவாி& ேநர[ ெவளி4பF?<தலாC, அவ$ 
எCலாவ2ைறl/ ேதட%[Bத<, ேதவனி& ஆழ?ைதl/ Zட 
ெகாாிBதிய சேகாதர$கN, பd^& வா$?ைதகைள, அவ$கN வாசி?த 
வEணேம ம2றவ$கOட& பகி$B< ெகாEடா$கN. 

வசன/ 11. மனிதனி& ஆவி எ&ெறA</ ேபா<, பdC, 
தி]டமாக, மனிதைனl/, அவன< மனைதl/, அவன< தனி4ப]ட 
எEணWகைளlேம 3றி4பி]டா$. ஒ+வர< ேநாIக?ைதl/, 
வி+4பWகைளl/ அவ$ அறிB<ெகாNவைத4 ேபால, ம2ெறா+வ+/ 
அறிB< ெகாNள %[யா<. அBத மனித'/ அBத மனிதனி& ஆவிl/ 
ஒ&Sதா&. 

பdC, ஒ+ மனிதனி& சாீரெம&ப< அவன< வி+4ப/, ெதாழிC, 
Mய/ இவ2றி^+B< பிாிIக %[யாத< எ&கிறா$. சாீர/ எ&ப< 
அBத மனித& எxவாS உNளாேனா அ<, ஒ+ மனித& வாUவ<, 
பி& மாி4பத2கான ேநாIக?ைதl/ ெவளி4 பF?<கிற< அCல< 
ம2றவ'I3 ஒ+வ& மாி4பைதl/ வாUவைதl/ ந&3 
ெவளி4பF?<கிற< (ேராம$ 14:7-9).5 

ஒ+ தனிமனிதனி& சாீர%/ ஆவிl/ ஒ&றாக இைணBதி+4ப<, 
எxவாS ேதவ ஆவி ேதவைன அவ+Nளவாேற ெவளி4பF?<கிற< 
எ&பைத, ஒ+ கிறி;தவ& _ாிB< ெகாNள உதdகிற<. விாிவான 
திாி?<வ மதI ேகா]பா]ைட, உ+வாIகாமC, அBத அ4ேபா;தல$, 
பாிM?த ஆவியானவ$ எxவாS ேதவனி& பிரச&ன?திC  
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பWேக2கிறா$ எ&பைதI 3றி?<I கா][னா$. ேதவனி& ஆவிதா& 
ேதவனி& சிBைதைய அறிய %[l/. ேம7/ ேதவனி& ஆவி, 
விMவாசிகளிட/ கிாிைய ெசc<, ேதவ அைழ4பி23 
இணW3பவ$கOI3 அவ$ அளிI3/ ஆசீ$வாதWகைள அவ$கN 
_ாிB< ெகாNள உதdகிற<, ஒ+ கிறி;தவ&, ஆவியானவராC ேதவ 
ஞான?ைத ெந+Wக வாc4_I கிைடIகிற<. இ4பிரப�ச?தி& 
ஞான/, “அழிB< ேபாகிற<” (1 ெகாாி. 2:6), ஆனாC ேதவனி& 
ஞான/ மகிைமைய ெவளி4பF?<கிற<. “த/மிC அ&_ 
Z+கிறவ$கOI3 ஆய?த/ பEணினா$” (2:9). 

வசன/ 12. ெகாாிBதியI கிறி;தவ$கOI3 பdC அளி?த 
ஞானமான<, ேதவனிட?தி^+B< வBத ஆவிைய, தWகOI3N 
பகி$B< ெகாEடதி& விைளவாC வBத<. ேதவனிட?தி^+B< வ+/ 
ெவளி4பாF, உலக ஆவியி& உB<தலாC வ+/ ஞான?தி̂ +B< 
%2றி7/ ேவSப]ட<. “உலக ஞான/” Mய உண$ேவாFNளதCல; 
தனIேக தி+4தியளி?தC, அதிகார?ைத? த+/ மனிதனி& ஒ+ மனI 
கE ேதா2ற/. ம'I3ல/, தன< திறைமயாC தீவிரமைடB<, 
வான?ைத அளாd/ ேகா_ரWகைளI க]F/ (ஆதி. 11:4) இலIகிC 
kUகினா$கN. தWகைளேய ஞானிகN எ&S ZறிIெகாEF, 
“உலக?தி& ஆவியாC”  சிைறபி[Iக4ப]F, தWகைளேய 
ைப?தியIகார$ ஆIகினா$ (ேராம$ 1:22). 

“உலக?தி& ஆவிைய4 ேபால&றி,” ேதவனிட?தி^+B< வBத 
ஆவி, ஒ+ த&னிைறdNளவ$, அவ$ மனிதI கால?தி23N _3B< 
ெமcயான ேதவைன ெவளி4பF?<கிறவ$. “ேதவனிட?தி^+B< 
வBத ஆவி” ந/%ைடய இ+தயWகளிC ேதவ அ&ைப ஊ2Sகிற< 
(ேராம$ 5:5) அBத ஆவி, ெகாாிB< வி7Nள விMவாசிகN வ�சகமான, 
நாசமாIகIZ[ய, ஈ$IகI Z[ய 3ரCகைள அைடயாள/ காணd/, 
அதனாC ேதவனாC இலவசமாக வழWக4 ப]டைவகைள அறிB< 
ெகாNளd/ %[Bத<. 

பd^& பணி, தி+/ப அவ$கைள உ2சாக4பF?<வதாக 
இ+Bத<. சி7ைவ4ப2றிய ெசcதி, உலக ஞான?தி& 
அலWகாரWகைள4 ெப2றி+Iகா<; ஆனாC அBதI காரண?தி2காக 
தNளிவிட %[யா<. “ேதவனிட?தி^+B< வBத ஆவி,” ேதவ& தம< 
ஜனWகOI3 வாI3?த?த/ பEணிய இலவச வரWகைள, 
கீU4ப[த7Nள விMவாசிகN ெதாிB< ெகாNளd/ உதdகிற<. 
ஆனாC “உலக?தி& ஆவி” எைதl/ தர இயலா<. 

வசன/ 13. அBத அ4ேபா;தல$, ேதவனாC இலவசமாக 
ெகாFIக4ப]டைவகைள, ெகாாிBதிய$கOI3? ெதாிவி?தா$. 
வசன/ 13 இxவாS ZSகிற< இைவகைள நாWகO/ … 
ேபMகிேறா/ எ&S. அவ$ ேபசிl/ எAதிl/ ெதாிவி?த ெவளி4பாF 
ஆவியானவ$, த& kல/ கிாிைய ெசcததாC, எ&S _ாிB< 
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ெகாEடா$ (காEக எேப. 3:3, 4). ெகாாிB<விC அவ$ 
ேதவனிடமி+B< ெப2ற க]டைளகைளேய எAதினா$ (1 ெகாாி. 
14:37). அவ$ ெகாாிBதிய+I3 விF?த கE[4பான எLசாிIைக 
யான<, மனித ஞான?தாC ேபாதிIக4ப]டதCல, ேதவ ஆவியாC 
ேபாதிIக4ப]ட<. ஆவியானவராC கிைடIக4ெப2ற வா$?ைதகN, 
ெகாாிBதிய சைபயி7Nள பிாிவிைனகைள (%றிdகைள) 
3ண4பF?</. அBத வா$?ைதகN, சைப மIகN ஏக மன</, ஏக 
சிBதைனlNளவ$களாc சீ$ ெபா+Bதி இ+Iக ைவI3/ (1:10). 

ச/பBத4பF?<தC (συγκρίνω, sunkrinō) எ&ற விைனLெசாC 
_திய ஏ2பா][C 2:13யி7/, இரEF %ைற 2 ெகாாிBதிய$ 10:127/ 
காண4பFகிற<. அBத வா$?ைத k&S விதமான அ$?தWகைளI 
ெகாEFNள<. “ச/பBத4பF?<தC, ”  “ஒ4பிFதC”  ேம7/ 
“வியாIகியான/ பE�தC” 

6 எ&ப<. 2 ெகாாிBதிய$ 10:12C அBத 
ப3தியிC எ&ற ெமாழிெபய$4_ ேதைவ4பFகிற<, ஆனாC அத& 
அ$?த/ 2:13 உNளப[, ஆவிI3ாிய ெசயC பா][& இரEF 
வைககைளேய மிகd/ ெபாS?<Nள<. ஒ+ வழியிC, அBத ெபய$ 
உாிLெசாC (πνευµατικὰ, pneumatika) ஆவிI3ாியைவகN எ&ற 
பா^னம2ற அ$?த?ைதI ெகாFIகிற<. ம2ெறா&S கிேரIக 
ெமாழியிC கிாிையயாC பிறI3/ ப&ைமL (πνευµατικοῖς, pneumatikois) 
ெசாCைலI 3றிI3/. ஒேர வைகதா& பா^னம2றதி23/ 
ஆEபா^23/ பய&பF?த4பFகிற<. அ< ஆணாக4 _ாிB< 
ெகாNள ேவEF ெம&றாC அைத “ஆவிI3ாிய ஆE” எ&S 
3றி4பிடலா/ அCல< “ஆவிI3ாிய வா$?ைதகN” எ&S இ< 
பா^னம2ற வ[விC வாசிIக ேவEFெமனிC ஆவிI3ாிய சிBைதகN 
எனI 3றிIகலா/. NRSV συγκρίνω (sunkrinō) எ&பைத 
வியாIகியான/ எ&S ெமாழி ெபய$?<, அBத ெபய$ 
உாிLெசாCைல, ஆE இனமாக, “ஆவிI3ாிய”  எF?<, அBத 
ெமாழிெபய$4பான< 2:13 இxவாS “... ஆவிI3ாியைவகைள 
ஆவிI3ாியைவகேளாF” எ&SNள<.7 

NASBl/ NIVl/, NRSVயி̂ +B< வி?தியாசமான 
கEேணா]ட?திC காEகிற<. ஆவிI3ாிய சிBைதகைள ஆவிI3ாிய 
வா$?ைதகேளாF ச/பBத4பF?தி (NASB) ேம7/ “ஆவிI3ாிய 
உEைமகைள விளI3வ<, ஆவி க2பிI3/ வா$?ைதகளாC” (NIV) 
அைவகN எEண?திC ஒ&றாக இ+Bதா7/, ஆவிI3ாிய வினா 
எA4_/ கிாிையகைள4 _ாிB< ெகாNO/ேபா<, ஆணினமாகd/ 
ஆனாC அைத விளI3/ ேபா< வா$?ைதகOI3 
ெபா+?த4பFகிற<. பd^& ேபாதைனகOI3 பA< ஏ2படாத 
வைகயிC, இரEF ெமாழி ெபய$4ைபl/ ஒ?<I ெகாNளலா/, 
ஆனாC தன<, வாசக$கN, ேதவனி& ெவளி4பF?தைல விMவாசிIக 
ேவEFெம&பதிC அதிக அIகைர எF?<I ெகாEடதாC 



89 

ஆவிI3ாியைவகN எ&பைத தனி மனித$கOI3I 3றி4பிFவ< 
ேமலான<. 

ெஜ&ம Mபாவமான ம'ஷ'/  
ஆவிI3ாிய ம'ஷ'/ (2:14-16) 

இேயM கிறி;<வி& ேமC வ;திர?ைத தாி?<I ெகாNவ< 
எ&ப< ஒ+ ேதவ ஊழியராக இ+4பேத. விMவாச?ைத இேயMவி& 
ேமC ைவ4பத23/ அவைர ஆ?மா$?தமாக ேநசி4பத23/, 
விMவாசிகN, தா/ ேத[IகEடைவகைள, தாWகN ேநசிI3/ 
ம2றவ$கOட& அைதL ெசாCவ< அவசிய/. மIகளிட மி+B<, 
க+?< ேவSபா]ைடேயா அCல< அைதவிட ேமாசமான எதி$4ைப 
சBதிI3/ேபாேதா, கிறி;தவ$கN 3ழ4பமைட கிறா$கN. அதனாC 
தா& பdC 2:14-16C இBத ேகNவிைய எA4_கிறா$ “ஏ& 
எCேலாரா7/ காண%[வதிCைல.” 
14ெஜ&மMபாவ%Nள ம'ஷேனா ேதவ'ைடய ஆவிI3ாிய 
ைவகைள ஏ2SI ெகாNளா&; அைவகN அவ'I34 ைப?தியமாக? 
ேதா&S/; அைவகN ஆவிIேக2றபிரகாரமாc ஆராcB< 
நிதானிIக4பFகிறைவகளானதாC, அைவகைள அறியdமா]டா&. 
15ஆவிI3ாியவ& எCலாவ2ைறl/ ஆராcB< நிதானிIகிறா&; 
ஆனா7/ அவ& ம2ெறா+வனா7/ ஆராcB< நிதானிIக4படா&. 
16க$?த+I34 ேபாதிIக?தIகதாக அவ+ைடய சிBைதைய 
அறிBதவ& யா$? எWகOIேகா கிறி;<வி& சிBைத 
உEடாயி+Iகிற<. 

வசன/ 14. ெஜ&மMபாவ%Nள மனித& எ&பைத 
ெமாழிெபய$4பதிC, ஒ+ ெமாழியி& மரைப, இ&ெனா+ ெமாழிI3 
எF?<L ெசCவதி7Nள க[ன?ைத சா]சியிFகிற<. ψυχικός 
(psuchikos) எ&பத23 ஆWகில?திC சாியான வா$?ைத இCைல. 
இ+Bதா7/ ெஜ&மMபாவ%Nள மனித& எ&பத23 சாியான 
அ$?த?தி23N வா$?ைத உEF. ஒ+ ேமலான த&ைமயி7Nள 
ஒ+வ'I3, இய2ைக மன4பா&ைம க]Fபா][C உNள நபைர 
பdC மனதிC ைவ?தி+Bதா$. ெஜ&ம Mபாவ%Nள மனித& உEF, 
உறWகி, மகிULசிைய?ேத[, தன< உாிைமIகாக4 ேபாராFகிறா&, 
அ&_, ஒAIக/, தன< வாUவி2கான காரண/ ஆகியவ2றிC 
3ைறBத கவனேம ைவI கிறா&. இBத அEட?தி& த&ைமl/ 
ம'I3ல?தி& த&ைமையl/ ப2றி அவ& ெகாEFNள எEண/, 
அவன< ெசாBத கEேணா]ட?தி& வழிேய உ+வான<. அத& 
வள$Bத நிைலயிC அBத கEேணா]ட/, ஒ+ ெமாழி மா2றிய 
த?<வமாக உNள<. ெஜ&ம Mபாவ%Nள மனித&, அறியாைமயிC 
வாழலா/, அCல< சிறBத த?<வ ேமைதயாக இ+Iகலா/. அ?தைகய 
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மனித$கOI3, ேதவைன4 ப2றிய ேதவனி& ெவளி4பாF, 
வாUIைகI3 ெதாட$ப2றதாக இ+I3/. எனேவ அவ$கN 
ேதவ'ைடய வா$?ைதைய ைப?திய/ எ&S தNளி விFகிறா$கN. 
மாறாக ேதவ&, தாேன ேதF/ மகிULசிையl/ த&னல%Nள 
கEேணா]ட?ைதl/ ைப?திய/ எ&கிறா$ (3:19). 

ெஜ&ம Mபாவ%Nள மனித'I3/ ஆவிI3ாிய மனித'I3/ ஒ+ 
சிS ெபா<வான தள%Nள<. இ+வ+/ ெவxேவS ேகாளWகளிC 
நக+கிறா$கN. %2றி7/ ெஜ&ம Mபாவ%Nள மனித&, ேதவ 
ஆவிI3ாியைவகைள ஏ2SIெகாNவதிCைல. சி7ைவைய4 ப2றிய 
ெசcதிIகான, அவன< பைகைமையl/, ஏ2SIெகாNளாத 
த&ைமI3/ அ<ேவ காரண/. ஆவிI3ாிய கவன/, அவ'I3 
ைப?தியமாக? ேதா&Sகிற<, அவனாC அைத _ாிB< ெகாNள 
%[யா<. ேதவனி& ெவளி4பா]ைட மதி4பிடd/, பாரா]டd/ 
அவ'I34 ேபா<மான வாc4_ இCைல, உலக ஞான?தி& 
அ[4பைடயிC அவ& கிாிைய ெசcகிறா&. ேதவனி& ஆவியாC 
ெவளி4பF?த4பFபைவ ஆவிI3ாிய வைகயிC கணிIக4பட 
ேவEF/. 

பdC, ெகாாிBதிய விMவாசிகOI3 உSதி4பF?திய< 
எ&னெவ&றாC, அவ$கN ஆவியானவராC க2பிIக4பட 
ஒ4_ெகாFI3/ ெபாA<, ேதவ அறிவிC அவ$கN பWேக2றா$கN 
எ&பேத. அ?தைக ப3?தறிd உNளி+B<தா& _ாிB< ெகாNள 
%[l/. ஒ+ கிறி;தவனாC, ஒ+ அவிMவாசிI3, %A ந2பE_, 
ந/பிIைக, கிறி;<ேவாF Z[ய ஐIகிய/ ஆகியவ2ைற4 _ாிய 
ைவIக இயலா<. அ?தைகய அறிd அவேராF வாUவதாேல 
கிைடI3/. ேதவ ஆவிைய4 ெப2SI ெகாNவத23 %&_, ஒ+வ& 
த&ைன %Aவ<மாக ேதவ'I3 ஒ4_I ெகாFIக ேவEF/. 
(ெவளி4பF?த ேவEF/.) 

ராப$] H. ;�ப&, இxவாS 3றி4பிFகிறா$, ஒ+ அவிMவாசி, 
ேவதாகம உEைமகைள4 ப2றிய ெதளிவான _ாிB< 
ெகாNOத^+Bதா7/, தனி4ப]ட %Iகிய?<வ?ைத அவ$கN ேதவ 
ச?திய?திC தNளிவிFகிறா$கN.8 அவிMவாசி, ேவதாகம4 
ேபாதைனகைள ைப?திய/ எ&S தNளி விF/ ெபாA<, ேதவ&, 
கிறி;தவேனாF இைட4ப]ட வரலா2S சா]சிைய அவ& 
விMவாசிIகவிCைல எ&பைத உSதி4பF?<கிறா&. ேவதாகம 
வரலா2S நிகUdகளி& பதிdகைள ந&3 அறிBதி+Iகலா/, ேம7/ 
பdC வ2_S?<வதி& அ$?த?ைதl/ ந&3 _ாிBதி+Iகலா/. தா& 
ேக]ப< ைப?தியIகார?த&ைம எ&S அவ& க+</ ெபாA<, 
அவன< அறிd நிைலயிC, அவனாC _ாிB< ெகாNள %[யவிCைல 
எ&S எF?<I ெகாNள %[யா<. மாறாக அவ& Mவிேசஷ?தின 
%Iகிய?<வ?ைத, அவேன ெவSI கிறா&. 
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இBத ப3தியிC 3றி4பிட4ப]FNள k&S வைகயான மIகN, 
3ழ4பமாக உNள<. சில$ ெதளிவாக வைக4பF?த வி+/_கிறா$கN: 
1. “ஆவிI3ாியவ$கN”  (πνευµατικοί, pneumatikoi) மS ப[l/ 
பிறBதவ$கN, ஆவிI3ாியவ2றிC ேத$Lசி ெப2S, பd7I3 
ஒ?தாைசயாயி+Bதவ$கN. 2. “மா/ச?தி23ாியவ$கN”  (σαρκικοί, 
sarkikoi) மSப[l/ பிறவாதவ$கN (3:3). 3. “ெஜ&ம 
Mபாவ%Nளவ$கN” (ψυχικοί, psuchikoi) ேத$Lசியைடயாதவ$கN. ஒேர 
மாதிாி ஜனWகைள sarkikoi எ&S/ psuchikoi எ&S/ பdC 
3றி4பிFவைத, ஒ+வ$ உண+/ெபாA<, இBத ெசா2களி& அ$?த/ 
உைடகிற<. அவ$ எF?<I ெகாEட ஜனWகN விIகிரக 
ஆராதைனIகார$கN (_றஜாதியா$) அCல (3:3); ெகாாிB<வி7Nள 
கிறி;தவ$கN பி&ன$ 3றி4பி]ட இரEF வைகl/ இரEF ேவS 
அ/சWகளிC கவனிI3/ ெபாA< சிறBத வைகயிC ஒேர 
மIகளாக?தா& பா$Iக %[கிற<. இ+வைகயின+/, மா/சீக 
வி+4_கN உைடயவ$கN, உ&னத நிைலI3 இ]FL ெசC7/ ேதவ 
அைழ4_I3 ஒ?<வராதவ$கN. 

பdC, எCலா உலக கபட ஆட/பர%/, திரவிய%/, த?<வ 
ஞான%/, வCலைமl/ ேதவனாC, %Aவ<மாக? 
தNளிவிட4பFகிற<, ேதவ ஜனWகளா7/ தNளிவிட4பட 
ேவEFெம&கிறா$. ேதவ& உலகி& பலyனமானைவகைள? 
ெதாிB< ெகாEF தம< பல?ைத ெவளி4பF?தினா$ (1:27). 

வசன/ 15. பdC, மIகைள ேவSபF?தி, ஆவிI3ாியவ$கN 
எ&S/ ம2றவ$கைள ெஜ&ம Mபாவ%Nளவ$கN (2:14) எ&S/ 
3றி4பி]டா$. ஆனாC (இBத4ப3தியிலாவ<), எxவாS ஒ+வ& ஒ+ 
வைகயி̂ +B<, ம2ெறா+ வைகI3 கடB< ெசCகிறா& எ&S 
விவாிIகவிCைல. இxவாS கடB< ெசCவ< சா?தியமா? ஒ+வ&, 
ஒ+ வைகையL ேச$Bதவனாகேவா அCல< ம2ெறா+ வைகையL 
ேச$Bதவனாகேவ பிறIகிறானா? ஒ+வ& வாUIைகயி& ஒ+ 
ப3தியிC ெஜ&ம Mபாவ%Nளவனாகd/, ம2ெறா&றிC 
ஆவிI3ாியவனாகd/ இ+4ப< சா?தியமா? மIகN அைதL சாியாக 
ேத$BெதFIகிறா$களா? அவ$கள< தீ$மானWகN அவ$கN ெஜ&ம 
Mபாவ%Nளவ$களாகேவா அCல< ஆவிI3ாியவ$களாகேவா 
இ+4பதிC இைடபFகிறதா? ெஜ&ம Mபாவ வழிைய? ெதாிB< 
ெகாEடவ&, மனBதி+/பி, ஆவிI3ாியவனாக மாற, பd^& 
நி+பWகN அைற ZவC விF/ எ&S பdC ஐயமி&றி, ந/பினா$. 
ெகாாிB< ப]டண?< சைபயி ேலேய தWகி, அவ$கேளாF ெதாட$B< 
வாI3வாத?தா7/, க]டாய4பF?திl/ Mவிேசஷ?ைத4 
பிரசWகி?தா$ - இைவகN எCலா/, மா2ற?ைத ஏ2பF?த %[l/ 
எ&S அBத அ4ேபா;தல$ ந/பியைத சா]சியிFகிற<. 
மதLச/பBதமான கE ேணா]ட?திC அவ$ இ+IகவிCைல. 
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ஒ+வ'/ தி+/ப மாற %[யாத ெஜ&ம Mபாவ%Nளவ'மிCைல, 
தி+/ப மாற %[யாத ஆவிI3ாியவ'மிCைல. Mவிேசஷ?தி& 
அவசிய?ைத அவ$கN ேக]பதாC, ெதாிBெதF?<, மா2றமைடB<, 
வள$B< ஆவிI3ாிய மIகளாக மாSவா$கN எ&S பdC 
எதி$பா$?தா$. 

ஒ+வ& மன%வB<, Mவிேசஷ?தி23 கீU4ப[l/ ெபாA<, ேதவ 
ஆவியானவ$ அவ'N வாச/பEணி, அவைன பல4பF?<கிறா$. 
ஆவியானவ$ <ைணயாக இ+4பதாC, ஆவிI3ாிய மனித& 
ேதவ'I3 மாியாைத ெசcl/ அ/சWகைள பிாி?தறிB<, த&ைன 
%டமாIகி அழிI3/ பாவபார?தி^+B< எAகிறா&. 
“ஆவிI3ாியவனாக” இ+4பவ&, எCலாவ2ைறl/ ஆcB< 
கணிIகிறா&. அவ& “எCலாவ2ைறl/” கணிI3/ ெபாA<, 
நலமானைதl/, ேதவபாைதையl/ ேத$BெதFIக அவ'I3 
%[கிற<. ெஜ&ம Mபாவ%Nள மனித&, த& வழிைய? 
ேத$BெதF?தா7/, விMவாச?ைதl/, சBேதாஷ?ைதl/ அCல< 
விMவாசிI3Nள ந/பிIைகையl/ அவனாC _ாிB< ெகாNள 
இயலா<. விைளவாக, கிறி;தவ& யாரா7/ மதி4பிட4 
பFவதிCைல. 

வசன/ 16. “எAத4ப][+Iகிற<” எ&ற %&'ைர4 பத?ைத4 
பய&பF?தாமC (2:9I3 மாறாக) ஏசாயா 40:13ஐ ேம2ேகாN 
கா]Fகிறா$. 2:16C உNள வினாIகN அA?தமானதாக உNளன. 
அவ+ைடய சிBைதைய அறிBதவ& யா$? அவ+I3 ஆேலாசைன 
ெசாCல த3திlNளவ& யா$ ெவளி4பைடயாக, க$?தாி& சிBைதைய 
அறிBதவ& ஒ+வ'மிCைல. இ?தைகய ேகNவிகOIகான பதி^C 
எBத வாI3வாத?தி23/ இடமிCைல. எBத மனித'/ ேதவ 
சிBைதைய அறியd/ ேதவ'I3 ஆேலாசைனயாளராகd/ இ+Iக 
%[யாேதா, அேத ேபா&S, ஒ+ ெஜ&ம Mபாவ%Nள மனித&, தன< 
உலக ஞான?தாC ஆவிI3ாியவனி& உNள/, இ+தய/, ஆவி 
ஆகியவ2ைறI காண %[யா< எ&S பdC உSதியாக இ+Bதா$. 
க$?த$ த&ைன ெவளி4பF?த? ெதாிB< ெகாNவதாC, கிறி;தவ&, 
கிறி;<வி& சிBைதைய பகி$B< ெகாNகிறா&. ஆவிI3ாிய வித?திC 
உண+கிறவ& ேதவ சிBைதைய அறிய ெந+W3வைத4 ேபால, 
ெஜ&ம Mபாவ%Nள மனித&, ஆவிI3ாிய வித?திC உண+கிறவளி& 
சிBைதைய அறிய ம]Fேம ெந+Wக %[l/. 

ஏசாயாவி& ேம2ேகாைள? ெதாட$B<, எWகOIேகா 
கிறி;<வி& சிBைத உEடாயி+Iகிற< எ&S உSதியாகI 
ZSகிறா$. அ< ஒ+ <ணிLசலானI Z2S. நாWகN எ&S அவ$ 
த&னிைல ப&ைமையI 3றி4ப<, ெகாாிBதி ய$கேளாF, ஆவிI3ாிய 
எCைலI3N த&ைனl/ இைம?<I ெகாE[+4பைத4 _ாிB< 
ெகாEடதாகI கா]Fகிறா$. கிறி;<வி& சிBைதையI ெகாNவ<, 
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பாவ?தி̂ +B< மனBதி+/_தC, சி7ைவயின[யிC த&ைன 
நிS?<வ<, கபட?ைதl/ த&னிைறவாக உண$வ< ஆகியவ2ைற 
ைகவிFதC எ&பேத. தனI34 பி[?த ேபாதைனயாள$கைள4 ப2றிய 
பிாிவிைனகOI3/, ேதைவய2ற வாI3வாதWகN ெசcவ<, 
கிறி;<வி& சிBைதயிC இ+4பேத அCல. அவ$கைள 
MகyனமாI3/ பிரLசைனகளி^+B< விFபட, ஆர/ப க]டமான<, 
தWகள< Mய ெப+ைமகைள வி]ெடாழிIக ஆய?த%/, ேதவனி& 
வழிநட?<தைல எதி$ ேநாI3வ<ேம. கிறி;<வி& சிBைதைய, 
சைபயிC ஊF+d/ ந/பிIைககOI3/ ஏ2_ைடயதாIகேவ, இBத 
நி+ப?தி& அதிக ப3திகN ஒ<Iக4ப]FNளன. 

நைட%ைற பய&பாF 

e</ eத'/ 
சில கிறி;தவ$கN, ேதவனிடமி+B< ெப2ற தாலB< களினாC, 

திறைமயாக தWகN க+?<Iகைள ெவளி4 பF?<கிறா$கN, அவ$கN 
சிறBத ேபLசாள$கN. Mவிேசஷ/, கால?ைத4 ப2றிய</, Zற4ப]ட 
ெசcதியாகd/ இ+4பதாC, ேபாதைனl/, வ2_S?த7/ 
கிறி;<விC ேத$Lசியைடய அ[4 பைடயாக இ+4பதாC, 
சைபயான<, கிறி;<வி& ச?திய?ைத4 ப2றிl/, 
சி7ைவைய4ப2றிl/ ெதளிவாக4 ேபMபவ$கைளl/, 
கிறி;தவ$கைள உ2சாக4பF?தபவ$கைளl/ சா$Bேத சைப 
உNள<. ஒxெவா+ காலIக]ட?தி&, சைபகN அBதBத கால?திC 
ேபாதைனயாள$களா7/, பிரசWகிகளா7/ ஆசீ$வதிIக4ப]டன. 
எதிாிைடயாக ேதவனளி?த ேபLM? திறைமைய? தWகN ெசாBத 
காாியWகOIகாக4 பய&பF?த %2பFபவ$களாC, சைபயான< 
சபிIக4ப]ட<. 

ந&3 உைரயா2Sபவ$கைள ரசிIக ேவE[ய< தா&. தன< 
ேபLM?திறைமைய வள$?<, அைத ச?திய?ைத ேம/பF?த4 
பய&பF?<வதாேலேய அBத மாியாைத அவ'I3I கிைடIகிற<. 
கிறி;தவ$கN, ந&3 உண$B<, ஆராcB<, கவனி?<I ேக]ப< 
அவசிய/. நயமாக, மகிULசிf]டIZ[ய பிரசWக/, ச?திய?ைத 
உண$?த இயலா<. கிறி;<வி23 ந&3 ஊழிய/ ெசcய, ேதவனி& 
வா$?ைதகைள4 ேபாதி4பவ$கN, %தலாவ< ந&3 க2றவ$களாக 
இ+Iக ேவEF/. ேவதாகம?ைத (அறிB<) க2S, வழிகா]Fத7I3 
அைதL சா$B<Nளவ$களாக இ+Iக ேவEF/. அறிைவ4 ெப2S, 
வசனWகைள அறிவிIக? ெதாிBதி+BதாC ம]F/ ேபாதா<. கிறி;தவ 
ேபாதைனயாள$, உNள?தி& ஆழ?தி̂ +B< ேபச ேவEF/. 
ேந$ைமI3/, ஒ4_IெகாF?த7I3/, எ<d/ ஈடாகா<. 

பாட4ெபா+ளிC மிக ஆ$வ%Nள ஆசிாிய$களாேலேய, 
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மாணவ$களி& மனதிC இட/ பி[?< உ2சாக4பF?<கிறா$கN 
எ&S கCவியாள$கN 3றி4பிFகிறா$கN. ஒ+ கிறி;தவ 
ேபாதைனயாள$ Mவிேசஷ?திC ஆ$வ%Nளவராக இ+BதாC 
ேபாதா<, த&ைனேய அதிC வாUவத23 ஒ4_I ெகாF?தவரா கd/ 
இ+Iக ேவEF/. ஒAIக%/, அறிd/ ஒ+வாிட/ ேச$Bதி+B<, 
அேதாF ேபLM? திறைமl/ இைணBதி+BதாC, பரேலாக ேதவ 
ராsஜிய/ ஆசீ$வதிIக4பFகிற<. சிறBத ேவதாகம 
ேபாதைனயாள$கN, சிறBத ேபLM? திறைமைய ம]F/ சா$Bதி 
+IகவிCைல. அவ$கN தாWகN வா$?ைதகளாC ம]F/, ேக]3/ 
மIகைள உ2சாக4பF?தவிCைல, தாWகN யா$ எ&பைதI Zறிl/ 
உ2சாக4பF?தினா$கN. ச?திய?ைத4 ேபMபவ$கைளl/, 
ஆLசாிய4பF/ மகிULசிf]F/ நாவ&ைம வா$?ைதகைள4 
ேபMபவ$கைளl/ அைடயாள/ கEF, ெதாிBெதF?<, ச?திய?ைத 
ேத$d ெசcகிறவ$களாேலேய சைப ஆசீ$வதிIக4பF/. 

திறனாcவாள$கN சBேதகமி&றி பd^& உய$Bத கCவியறிவிC 
32ற/ கEF பி[?தா$கN. ம2றவ$கN ேபLM?திறைமயி7/, த?<வ 
��IகWகளி7/ அவைர வி�சி வி]டா$கN (2 ெகாாி. 10:10; 11:6). 
பd7I3 மIகN மீ< அIகைறயி+Bத<, ஏெனனிC அவ$கOIகாக 
அவன< உNள/ உ+கிய< அவ$ கிறி;<dI3NO/ அவர< 
சி7ைவI3NO/ இAIக4ப]டா$. எBத நிS?த%/ இCலாமC, 
ஒ4_I ெகாF?<, ம2றவ$கN எ4ப[யி+Iக ேவEFெம&S இவ$ 
வி+/பினாேரா அxவாS இ+Bதா$. ேபாதைனயாள$கO/, 
பிரசWகிகO/ ச?திய?ைத அறிB< ெகாEF, அவ$கN 
ஜீவிய?தி2காக அைத4 பி&ப2றி பி&ன$ அவ$கள< ேதாழ$கOI3 
அBத ச?திய?ைதI ZS/ ெபாA< த2கால சைபயான< 
ஆசீ$வதிIக4ப][+I3/. 

ஆவிI3ாியவனாக இ+?தC (2:15) 
“ஆவிI3ாிய” எ&ற வா$?ைததா& கிறி;தவ உைரயாடC களிC 

அதிகமாகI ேக]க4பFகிற<. 1 ெகாாிBதிய$ 2:157/ கலா?திய$ 
6:17/ ஆவிI3ாிய கிறி;தவ$கைள, பdC _கAகிறா$. 
ஆவிI3ாியவ$களாக இ+?தC, கிறி;தவ$கOI3 ஒ+ த3தியான 
இலI3தா&, ஆனாC அBத வா$?ைத எளிதாக தவறாக4 
பய&பF?த4பFகிற<. ஆவிI3ாியவ$கN எ&S க+த4பF/ 
அைனவ+/ ெதcவ?த&ைமlNளவ$களாக இCைல. 

“ஆவிI3ாிய?த&ைம” எ&ற ெபய$LெசாCலான<, 
பிரேயாஜன%Nளதாக இ+Bதா7/ ேவதாகம?திC காண4 
படவிCைல. ேவதாகம எA?தாள$கN, ஆவிI3ாிய?த&ைமயி& ஒ+ 
காணIZடாத 3ணமாக, ெதcவ?த&ைமேயாF வாUவைத 
3றி4பிFவதிCைல. “ஆவிI3ாிய” எ&ற ெபய$ மIகைளI 3றிIக 
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அாிதாக4 பய&பF?த4பFகிற<. ஒ+ வர/ (ேராம$ 1:11) அCல< 
நியாய4பிரமாண/ (ேராம$ 7:14) ஒ+ ேவைள ஆவிI3ாிய 
தாயி+Iகலா/. சில ஆராதைனl/ ஆசீ$வாதWகO/ இ+Iகி&றன. 
ச?திய?ைத4ேபாலேவ (ேராம$ 12:1; 15:27) ேவதாகம/ ஒ+ 
ெபாA</, ஒ+ தனிமனிதைன, தனியாக4 பிாி?< “அவ& 
ஆவிI3ாியவ&” எ&S ெசாCவதிCைல, எ4ெபாAதாவ<, 
கிறி;தவ$கைள Z]டமாகI 3றி4பிட4 பய&பF?த4பFகிற<. 

பdC, ஒ+வைர ஆவிI3ாியவ$ எ&S தீ$4ப<, அவேரா அCல< 
அவேளா ேபM/ ேபாIைக ைவ?< ம]F/ தீ$4_ ெசcl/ 
அ[4பைடயிC இCைல. ஆவிI3ாியவனாக இ+?தC எ&ப<, 
ஒ+வ& எ?தைன %ைற “இேயM” எ&S அைழ4பேதா அCல< 
எ?தைன %ைற க$?த+I3 ;ேதா?திர/ எ&S ெசாCவைத4 
ெபாS?தCல. ஒ+ ஆவிI3ாிய ஆE அCல< ெபE, விMவாசிகளி& 
(Z]ட?திC) சkக?திC தா&, ந/பிIைகl/, சBேதாஷ?ைதl/ 
ெபSகிறா$கN. ஒ+ ஐIகிய?த&ைம, ஆவிI3ாிய? த&ைமைய 
ஊF+வ ைவIகிற<. ஒ+ ஆவிI3ாிய மனித$, சீ$ 
நிைலயி7Nளவராக இ+Iகிறா$. அவ$, ஒ+ சிS ெஜப 
ேவைளயிேலா, அCல< நEப+I3 ஒ+சிS உதவி ெசcவதாேலா, 
மகிULசியைடய4 பழ3கிறா$. கிறி;<வி& மீ<Nள விMவாச/, 
ஆவிI3ாிய வாUவி23 ஒ+ இைண4_ அCல; அ<ேவ வாUIைகயி& 
ைமய4ெபா+N. ெஜபி4ப<, Mவாசி4பைத4 ேபாC இயCபான<. ஒ+ 
ரசிக&, தனI3 வி+4பமான விைளயா]FI 3Aைவ4 ப2றி4 
ேபMவைத4 ேபால, ஒ+ ஆவிI3ாிய மனித& கிறி;<ைவ4 ப2றி4 
ேபMகிறா&. ஆவிI3ாியவனாக இ+?தC எ&ப<, கிறி;<ைவ உN 
வாW3த7/, அவர< வா$?ைதைய சா$Bதி+?த7/, அவர< 
ஜனWகைள ேநசி4ப</, அவ+ைடய ஜனWகேளாF ேச$B< 
ெஜபி4ப</ ஆ3/. 

உNளா$Bத அறிd (2:15) 
பdC, ஒ+ ெஜ&ம Mபாவ%Nள மனித'I3/ ஆவிI3ாிய 

மனித'I3/ உNள ேவSபா]ைட உண+/ ெபாA<, சில 
ஆவிI3ாிய ச?தியWகைள, கிறி;<வி& மீ<Nள விMவாச?தி�ேட 
ம]Fேம _ாிB< ெகாNள %[l/ எ&S பdC ஆேலாசிIகிறா$. 
கிறி;<வி& விMவாச?தி23 ெவளிேய நி2பவ$கN, ேதவ'I3? 
த&ைன ஒ4_4ெகாடாதவ$கN, அவ$ மீ< பைகைம ெகாEடவ$கN, 
கிறி;<வாC இர]சி4 பைடBதவ$கN அறிBதவ2ைற, _ாிB< 
ெகாNவதிCைல, _ாிB< ெகாNளd/ %[யா<. 

சில கிறி;தவ ச?தியWகைள, அைவகளிC பWேக2பதாC 
ம]Fேம _ாிB< ெகாNள %[l/ எ&ப< உEைமேய. 
விளI3வத2காக, ஒ+ மனித& த& வாUநாN %Aவ</, மீ& 
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எxவாS பிராண வாlைவ நீாி̂ +B<, ெசdNகN kலமாக எF?<I 
ெகாNகிற< எ&ற ஆராcLசியிC ஈFப]டாC அBத ெசயC 
%ைறயி7/, ெசdNகளி& ெசCகைள4 ப2றிl/, உலகி& சிறBத 
வC7னராக அவ$ மாறலா/. ஒ+ ேவைள, அBத மனித$ மீனாகேவ 
மாற அ'மதிIக4ப]F, பி&ன$ மSப[l/ மனித உ+ெவF?தாC, 
எ&ன நடI3/. பல ஆEFகளாக அவ$ நட?திய ஆராcLசியி̂ +B< 
ெபற%[யாதவ2ைற, மீனாகேவ இ+Bத அ'பவ?தி^+B< அBத 
வி�ஞானி க2SI ெகாNள %[l/ என, ஒ+வ$ ஒ?<IெகாNவா$. 

அxவாேற, ேவதாகம இைறIக+?<Iகைளl/, வரலா2S 
நிகUdகைளl/ கலBதாேலாசி4ப< - ஆழமான<, விாிவான<, 
பிரேயாஜனமானைவயாக இ+Iகலா/ கிறி;<வி& விM வாச?ைத4 
பி&ப2Sவத23 ஈடாகா<. உNளா$Bத சமாதான/, 
தாWகெவாEணா க�ட?தி7/ ந/பிIைகேயா[+?தC, 
விMவாசிகளி& ஐIகிய/, நCலவ2ைற ேத$BெதF4பத& kல/ வ+/ 
தி+4தி, ஆகியைவ எCலா/ தனிநப+I3Nள<, வா$?ைதகளாC 
உைர4ப< க[ன/. அவிMவாசிகOI3, விMவாச?தி& ஈ$4ைப 
விளI3வதிC, கிறி;தவ$கOI3 சிரமமாக உNள<, ஏெனனிC, சில 
ச?தியWகN, விMவாச வ]ட?தி2 3Nளி+B<, அ'பவ?தாC ம]Fேம 
_ாிB< ெகாNள %[l/. 
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