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அ?தியாய/ 4 

பd^& த2கா4_ உைர 
ம2S/ மS4_ உைர 

மனித ஞான?தி23 அதிக %Iகிய?<வ/ ெகாF?தப[யினாC 
ெகாாிB< சைபயிC பிாிவிைனகN ேதா&றிI ெகாE[+Bத<. ஆகேவ 
பdC த&'ைடய வாசக$கைளI க[B<ெகாEF பல வ+டWகOI3 
%&ன$ அவ$ அவ$கOI3 உபேதசி?<L ெசா&ன ந2ெசcதிI3 
தி+/_/ப[ எLசாி?தா$. 

பிாிவிைனகளினாC க[னமான ஒ+ jUநிைலைய பdC சBதிIக 
ேநாி]ட<. ம]FமCலாமC, பdC த&'ைடய அதிகார?ைதI 
3றி?</ ம2ெறா+ பிரLசைனையl/ ெதளிdபF?</ அவசிய%/ 
ஏ2ப]ட<. ஏெனனிC சில$ பd^& அதிகார?ைத எதி$?< வBதன$. 
அத& விைளவாக, அ4ேபா;தலனாகிய பdC த&ைனI 3றி?</, 
க$?தேராF/ ெகாாிB< சைபயாேராF/ தனI3 உNள உறைவI 
3றி?</ விளIகிL ெசாC7/ க]டாய?தி23? தNள4ப]டா$. 

இ4பிரLசைனகைள பdC ைகயாEட %ைறயி^+B< இ&ைறய 
சைப க2SIெகாNள ேவEF/. ெபா<வாக, உEைமைய ேதF/ 
நப$ ஒ+வ$ ஒ+ 3றி4பி]ட ெபா+ைள பாரப]சமி&றி ஆராcB< 
அறிB< ெகாNவ< உதவியாக இ+I3/. ேதவைனI 3றி?</ 
அவேராFNள ஒ+வர< உறைவ 3றி?</ ஒ+வ$ ேதFகிற ேபா< 
உலக ப2றி&ைம ஒ+ கடைமயாகிற<. 

ேதவைனI 3றி?த உEைமைய ஒ+வ$ ஏ2SI 
ெகாNOகிறேபா< அ< அவர< வாUIைகIகான வழி%ைறகைள 
வைரயSIகிற<. மனிதராக இ+4பத& ெபா+N எ&ன, பிறைர 
எ4ப[ நட?த ேவEF/, ேதவ எதி$பா$4_ எ&ன, ேபா&ற 
ேகNவிகைள %2S/ <றBத நிைலயிC வாA/ ஒ+வராC அ�க 
இயலா<. இBத ேகNவிகOI3 பதிலளிIக தனி4ப]ட வாUவி& 
ஈFபாF அவசிய/. ஆவிI3ாிய தைலவ$ ஒ+வ$ ஒ+ 3றி4பி]ட 
தைல4பி^+B< விலகி இ+4ப< ஊI3வி4பதிC ேதாCவிைய த+/, 
ம]FமCலாமC அ< ம&னிIக இயலாத<. 

பdC ெகாாிBதிய+I3 எAதின இBத க[த?திC, கிறி;<ைவ 
மகிைம4பF?</ எCலா காாியWகளி7/ ம2S/ பாவிகN 
ேதவேனாF ஒ4_ரவாக ேதைவயான எCலா காாியWகளி7/ பd^& 
அ$4பணி4ைப நா/ காண %[l/. சைபயா$ த&ைனI 3றி?< 
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எ&ன நிைனIகிறா$கN எ&ப</, அவ$கOைடய கீU4ப[த7/, 
கிறி;<வி&ேமC அவ$கN ெகாEFNள விMவாச%/ ஒ+மி?< 
க]ட4பட ேவEF/ எ&பைத பdC ந&3 அறிBதி+Bதா$. 
விம$சக$கOI3 உைரயா2றி த&'ைடய ஊழி ய?ைத த2கா4ப< 
அ4ேபா;தல'I3 சWகடமாக இ+Bதா7/ அ< க]டாயமான< 
எ&பைத அவ$ அறிBதி+Bதா$. 

பணியாN?<வ/ எதிராக க$வமான தீ$4_ (4:1-5) 
1இ4ப[யாக, எBத ம'ஷ'/ எWகைளI கிறி;<வி& 
ஊழியIகாரெர&S/, ேதவ'ைடய இரகசியWகளி& 
உIகிராணIகாரென&S/ எEணிIெகாNளIகடவ&. 2ேம7/, 
உIகிராணIகார& உEைம உNளவென&S காண4பFவ< 
அவ'I3 அவசியமா/. 3ஆயி'/ நா& உWகளாேலயாவ< 
ம'ஷ+ைடய நியாயநாளி& விசாரைணயினாேலயாவ< தீ$4ைப4 
ெபSவ< எனI3 மிகd/ அ2பகாாியமாயி+Iகிற<, நா'/ 
எ&ைனI 3றி?<? தீ$4_L ெசாC7கிறதிCைல. 4எ&னிட?திCநா& 
யாெதா+ 32ற?ைதl/ அறிேய&; ஆகி7/ அதினாேல நா& 
நீதிமானாகிறதிCைல, எ&ைன நியாய/ விசாாிIகிறவ$ க$?தேர. 
5ஆனதாC, க$?த$ வ+மளd/ நீWகN கால?<I3 %&ேன 
யாெதா&ைறI 3றி?</ தீ$4_L ெசாCலாதி+WகN, இ+ளிC 
மைறBதி+Iகிறைவகைள அவ$ ெவளியரWகமாIகி, இ+தயWகளி& 
ேயாசைனகைளl/ ெவளி4பF?<வா$, அ4ெபாA< 
அவனவ'I3ாிய _கULசி ேதவனாC உEடா3/. 

வசன/ 1. %&_, பdC த&ைனl/ அ4ெபாCேலாைவl/ 
ஊழியIகாரெர&S அைழ?தி+Iகிறா$ (3:5), அW3 διάκονοι 
(diakonoi) எ&ற ெபா<வான வா$?ைதைய பய&பF?திlNளா$. இ< 
4:1C பய&பF?திய ஊழியIகாரெர&ற (ὑπηρέται, hupēretai) 
வா$?ைதைய விட ச2S வி?தியாசமான<; இBத கிேரIக வா$?ைத 
ஒ+ அரM அதிகாாி அCல< ஒ+ ம+?<வ+I3 உதவியாளராக 
பணி_ாிகிறவைர M][Iகா]ட சிலேவைளகளிC 
பய&பF?த4பFகிற<. பd^& %தC மிஷெனாி பயண?திC, 
பd7I3/ ப$னபாdI3/ மா23 எ&'/ ேப$ ெகாEட ேயாவா& 
“உதவிIகாரனாயி+Bதா&” (ὑπηρέτης, hupēretēs;1 அ4. 13:5). அ< ஒ+ 
தாUைமயான நிைல. பdC தனI3/ அ4ெபாCேலாவி23/ 
உதவியாள$ எ&ற நிைலைய? தவிர ேவS எBத ஒ+ அBத;ைதl/ 
வி+/பவிCைல எ&பைத இBத வா$?ைதயி& ெபா+N 
ெவளி4பF?<கிற<. இ+வ+/ க$?தராகிய இேயM கிறி;<வி& 
பணியிC ெவS/ ஊழியIகார$கேள. 

பdC ம2S/ அ4ெபாCேலா ஆகிய இ+வ+/ ஊழியIகார$கN; 
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அவ$கN தWகN ஊழிய?ைத தீவிரமாக ெசcதா$கN. அவ$கN 
க$?த+ைடய உதவியாள$கN, அேத ேவைளயிC அவ$கN 
க$?த+ைடய உIகிராணIகார$கN (οἰκονόµοι, oikonomoi), 
எஜமா'ைடய க]டைளைய நிைறேவ2ற பாFபF/ %கவ$கN. 
இேயM அவ$களிட/ ஒ+ ெபாS4ைப ஒ4பைட?தி+Bதா$. இேயM 
கிறி;<வி& ேசைவயிC ெகாாிB< சைபயா+I3 ஆ2ற ேவE[ய 
ஊழிய/ அவ$கOI3 ஒ+ கடைமயாக காண4ப]ட<. அவ$கN 
ஊழியIகார$கN, அேத ேவைளயிC ேதவ'ைடய இரகசியWகைள 
ெவளி4பF?</ க$?த +ைடய உIகிராணIகார$கN. “இரகசியWகN” 
எ&S பdC 3றி4பிFவ< எேபசிய$ 3:5-8C ெதளிவாக விளIகிL 
ெசாCல4 ப]FNள<: 

அைத நீWகN வாசிIைகயிC கிறி;<வி& இரகசிய?ைதI 3றி?< 
எனI3 உEடாயி+Iகிற அறிைவ அறிB< ெகாNளலா/, இBத 
இரகசிய/ இ4ெபாA< அவ+ைடய பாிM?த அ4ேபா;தல+I3/ 
தீ$IகதாிசிகOI3/ ஆவியானவராேல 
ெவளி4பF?த4ப][+Iகிற< ேபால, %2காலWகளிC 
ம'_?திர+I3 அறிவிIக4படவிCைல. ேதவ'ைடய பல?த 
ச?<வ?தாC எனI3 அளிIக4ப]ட வரமாகிய அவ+ைடய 
கி+ைபயினாேல இBதL Mவிேசஷ?தி23 ஊழியIகாரனாேன&. 
பாிM?தவா&கெளCலாாி7/ சிறியவனாகிய நா& 
கிறி;<வி'ைடய அளவ2ற ஐMவாிய?ைத4 _ற ஜாதிகளிட?திC 
Mவிேசஷமாc அறிவிIகிறத2காக இBதI கி+ைப எனI3 
அளிIக4ப][+Iகிற<. 

கிேரIக சமயWகளி& ெதcவWகளான ெடமி2ற$ ம2S/ ஐசி; 
ேபா&றவ$களி& இரகசிய ெகாNைககOட& ெகாாிB< ப]டண?< 
_றஜாதி மIகOI3 ெதாட$_ இ+Bதா7/, இBத சBத$4ப?திC 
கிேரIக இரகசிய மதWகN ப2றிய எBத 3றி4_/ 
ெசாCல4படவிCைல. 

வசன/ 2. ெகாாிB< அCல< பிற இடWகளிC உNள 
கிறி;தவ$கOI3 பdC ெசcயேவE[ய ஊழிய?திC எBத பாFகN 
ஏ2ப]டா7/, அவ+ைடய %தC அ$4பணி4_ அவ$கைள 
விைலIகிரய/ ெகாF?< வாWகிய க$?த+Iேக. பdC த&'ைடய 
ஊழிய?தி& விவரWகைள 3றி4பிடவிCைல எ&றா 7/, அBத 
ஊழிய?தி23 உEைமயாக இ+Iக ேவEF/ எ&ற உSதிைய 
ெவளி4பF?<கிறா$. இBத உEைம உIகிராணIகார$களிட/ எதி$ 
பா$Iக4பFகிற ஒ+ காாிய/. உIகிராணIகார$ எ&பவ$ 
ெசா?<Iகளி& ெபாS4பாளியாக நியமிIக4 ப]ட ஒ+ 
ேவைலIகார&. அவ& உாிைமயாள$ அCல, ஆனாC உாிைமயாள$ 
இCலாத ேநரWகளிC அவர< அ7வCகைள நிைறேவ2ற ேவE[ய 
ெபாS4_Nளவ$. 

பdC உIகிராணIகார$ 3றி?< எA<வத23/ Mமா$ 20 
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வ+டWகOI3 %&பாக, ஆவிI3ாிய உEைமகைள 
க2SIெகாF4பத23 உIகிராணIகாராி& பWைக பய'NளதாகI 
கEடா$ இேயM. ஏமா2SவதிC ைகl/ களdமாக பி[Iக4ப]ட ஒ+ 
உIகிராணIகார+ைடய கைதையL ெசாC^, ஒ+ மனித'I3 
ஆ;திகேளாF உNள ெதாட$ைப விளIகி4ேபசினா$ (�I. 16:1-9). 
ம2ெறா+ சBத$4ப?திC, க$?த$ நியாய?தீ$4ைப 3றி?< 
எLசாிI3/ேபா< பி&வ+/ ேகNவிைய ேக]டா$, 
“பணிவிைடIகார+I3? த3தியான கால?திேல ப[ெகாFI3/ப[ 
எஜமா& அவ$கNேமC அதிகாாியாக ைவIக?தIக உEைமl/ 
விேவக%/ உNள விசாரைணIகார& யாவ&?” (�I. 12:42). பdC 
கிறி;<ேவாF ெப2ற உறைவ உIகிராணIகார& எ&ற 
பா$ைவயிேல _ாிB<ெகாNகிறா$ (கலா. 1:15, 16). அ4ேபா;தல$கN 
எCலா+/ உIகிராணIகார$கN எ&S ெசாCலலா/. இ+4பி'/, 
பரBத ேநாIகிC, உIகிராணIகார& எ&ற ெகாNைக அைன?< 
கிறி;தவ வாUவி23/ பிரேயாஜன%Nள<. ஒxெவா+ 
கிறி;தவ'/ உEைமlNள உIகிராணIகாரனாக ெசயCபட 
ேவEF/ எ&S ேப<+ M][Iகா]Fகிறா$ (1 ேப<+ 4:10). 

வசன/ 3. பd^& 3ைறபாFகைள M][I கா]FவதினாC 
தWகைள நியாய4பF?<வதாக சில$ ந/பின$. அவ$கN பd^& 
ேபாதைனயி& ெபா+OI3 சவாC விFIகிறா$கN எ&ப< 
சா?தியமிCலாத<. அவ$கள< விம$சனWகN அதிகமாக பd^& 
ேபாதைன %ைறைய M][Iகா]Fகிற<. பdC ந&றாக ேபசவிCைல 
அCல< அவர< ேதா2ற/ ம2S/ வாத/ அசாதாரணமான< எ&S 
அவ$கN நிைன?தா$கN. தWகN 3F/ப?திC அCல< அEைட 
y][C உNள ஞானிகேளாF பdைல ஒ4பிFவ< சில+I3 
சWகடமாக ேதா&றலா/. 

அ4ேபா;தல& த&'ைடய ேபLைச விம$சி4பவ$கN 
சி&ன?தனமான வழிகளிC ெசயCபFவைத பா$Iகிறா$. 
அவ$கOைடய தீ$4_கN மிகd/ சி&ன?தனமான< எ&S அவ$ 
வ^lS?தினா$. அ?தீ$4_கN பdைல ச2S/ சWகட4 
பF?தவிCைல. ெப& விதாிWட& III எ&பவ$ அைத பி& வ+மாS 
சி?தாிIகிறா$: 

பdைல நியாயBதீ$Iக அவ$கOI3 உாிைம உEF எ&S தWகN 
மனதிC எEணினா$கN. ஏெனனிC, 
ெசாCலா]சிIகைலஞ$களிட%/ அவ$கN விவாதWகளிட%/ 
பா$ைவயாள$கN அ4ப[ேய ெசcதன$. தீ$4_ எ&ற 3றி4_ பdC 
ேதவ'ைடய அதிகார�$வமான %கவ$ எ&ப< அவர< ஊழிய 
%ைறைய சா$Bத< அCல - ஆனாC அவ+ைடய வா$?ைதகளி7/ 
அவர< தனி4ப]ட %&னிைலயி7/. M+WகLெசா&னாC, அவ$ 
ஒ+ %ர]F?தனமான ெசாCலா]சிI கைலஞ$.2 
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ம2றவ$கN த&'ைடய ஊழிய?ைதI 3றி?< எ&ன 
எE�கிறா$கN எ&பைத 3றி?< பdC கவைல4படவிCைல எ&S 
%[d ெசcவ< ஒ+ தவறான அ�3%ைற ஆ3/. எBத ஒ+ 
ஊழியIகார'/ த&'ைடய தனி4ப]ட நடIைகைய 3றி?< பதிC 
அவசியமான<, ஒ+ அ4ேபா;தலனாக பd7I3/ அ< ெபா+B</. 
இBத அ[4பைடைய தா& பd^& எதிாிகN அவைர 
நீயாயBதீ$4பத23 பய&பF?தின$, அ< அவைர கலWகL ெசcத<. 
பd^& ேபாதைன %ைறl/ பாW3/ அவ$கOைடய 
விம$சனWகளி& ைமயமாக காண4ப]ட<. இ<ேபா&ற சிS 
விவரWகேள மனித'ைடய பா$ைவயிC %Iகியமானதாக 
ேதா&Sகிறேத அ&றி Mவிேசஷ?ைத பிரசWகி4ப< அCல. 
அ4ேபா;தல& Zறினா$, உEைமயிC, நா& எ&ைன நாேன 
ஆராcவதிCைல. பdC அ4ேபா;தல'ைடய ெசcதியி& விளIக/ 
எ&னெவனிC நியாயBதீ$?தC க$?த$ ஒ+வ+Iேக உாிய<. 

வசன/ 4. எ&னிட?திCநா& யாெதா+ 32ற?ைதl/ அறிேய& 
எ&ற பd^& வா$?ைதகளிC ஒ+விதமான ைதாிய/ பிரதி 
ப^Iகிற<. ெப+/பாலான மIகN தWகN ெசாBத பலyனWகைள 
மதி4�F ெசcதாC சில விம$சனWகN ெசcய ேநாிF/. பdC தா& 
32றம2றவ$ எ&S ZறவிCைல. அேத ேநர?திC, அவர< 
உ?தம?ைத நிைலநா]FவதிC அவ+I3 எBத தயIக%/ இCைல. 
கடdOI3 %&பாக அவர< கடைமயி& விஷயWகளி7/, 
ச?திய?ைத அவ$ விளIகி ZSவதி7/, அவ+ைடய கிறி;தவ 
%&மாதிாி நடIைகயி7/ பdC தன< எதிாிகைள எxவித ெவ]க/ 
இ&றி எதி$ெகாNள %[l/. “ஆைகயாC, எ&ைன4 
பி&ப2Sகிறவ$களா3Wகெள&S உWகOI34 _?திெசாC7கிேற&
”  எ&S 4:16C Zறினா$ (காEக 11:1ஐ). பdC பாவ?ைத 
நிராகாி?தா$ எ&ேறா அCல< ெபா+]பF?தவிCைல எ&ேறா 
Zற%[யா<. “நா& மனித& தா&” எ&S Zறி ஒAIகWெக]ட 
அCல< ேந$ைமய2ற நட?ைதைய ம&னிIக மS?< வி]டா$. 
ந23ணWகOI3 அவ$ ஒ+ %&மாதிாி எ&பைத ஒ+வ+/ 
மSIக%[யா<. 

அவ+ைடய ெசாCலா]சி? திறைம ப2றி பd7I3 எBதவிதமான 
தீ$4_கO/ இCைல, ஆனாC ேதவேனாF அவ$ ெகாE[+Bத 
உEைமயிC அவ$ ைவராIகியமாக இ+Bதா$. ேதவ'ைடய 
வா$?ைதைய த&'ைடய வாUIைகயி& வழிகா][யாக அவ$ 
க+தினா$. கிறி;தவ ேபாதக$கN தாWகN உபேதசிI3/ வழிைய 
வி]F ம2ெறா+ வழிைய ெதாட+/ ேபா< சைப 
<&ப?தி23Nளாகிற<. இ+Bதா7/, பdC எLசாிIைகயாக 
இ+Bதா$. அவ$ உபேதசி?த வாUdI3/ அவர< நைட%ைற 
வாUவி23/ இைடயிC எBத %ரEபாF/ இCைல எ&பைத அவ$ 
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அறிBதி+Bதா7/ அவ$ வாUBத வாUIைகயிC தவSகேள இCைல 
எ&S ZறவிCைல. ேதவ'I3 %&பாக ம]Fேம அவ$ 
நியாய4பF?த4பFவா$ அCல< கE[Iக4பFவா$. எ&ைன 
நியாய/ விசாாிIகிறவ$ க$?தேர எ&S Zறினா$. 
எ4ப[யி+Bதா7/, பd^& விம$சக$கN அவைர நியாயBதீ$Iக 
ேபாதிய த3தி பைட?தவ$கN அCல. 

வசன/ 5. கால?தி23 %&ேன தீ$4_L ெசாCலாமC க$?த$ 
வ+மளd/ கா?தி+WகN எ&S பdC ெகாாிB< சைப 
கிறி;தவ$கOI3 ஆேலாசைன ெசாC7/ேபா<, ேவSவிதமான 
தீ$4ைபI 3றி?< உைரயா2றினா$. உாிைமl/ த3திl/ இCலாத 
விஷயWகளிC நீதிபதியி& வி+4ப?ைத சைபயி& அWக?தின$களிC 
சில$ கணி?<IெகாE[+Bதன$. ம2றவ$களி& ேநாIகWகைளl/ 
இ+தய?ைதl/ நியாயBதீ$Iக ேவEடா/ எ&S இேயMd/ 
த&'ைடய சீஷ$கைள எLசாி?தா$ (ம?. 7:1-5; காEக யாI. 4:11). 
எனி'/, பிரதான eதனி& எIகாள/ ஒ^I3/ வைரயிC எCலா 
விதமான தீ$4_கைளl/ நிS?தி ைவIக ேவEF/ எ&S பdC 
அ4ேபா;தல& ெசாCலவிCைல. பdC த& க[த?ைத %[I3/ 
%&பாக, ெகாாிB< சைபயிC ஒ+வ& த& தக4ப'ைடய 
மைனவிைய ைவ?<I ெகாE[+Bதா& எ&S அறிB< அவைன 
நியாயBதீ$Iக அவ$கைள ஊIக4பF?<கிறா$ (5:1-5), 
சேகாதர$கOI3 இைடயிலான வழIைகதீ$Iக (6:5), 
ஒAIகIேகடான விஷயWகைள கEFபி[?< அைவகைள வி]F 
விலக ஊIக4 பF?<கிறா$ (காEக 6:15). 

க$?த+ைடய வ+ைகயி&ேபா<, உலகி& %[d வ+/. ேம7/, 
இ+ளிC மைறBதி+I3/ காாியWகைள கிறி;< ெவளிLச?தி23 
ெகாEF வ+வா$. மனித$கOைடய இ+தய?தி& ேநாIகWகைள 
ெவளி4பF?த த3தி உNளவ$ கிறி;< ஒ+வேர. கிறி;<வி& 
ேதா2ற/ எ&ப< உலகி& %[ேவா அCல< 
மீ]க4ப]டவ$கOIகான நி?திய வாUIைகயி& ெதாடIக/ எ&ேறா 
பdC வாதாடவிCைல. இைதேய அவ$ ெவளி4பF?தினா$. 
பாிM?தவா&கOைடய எF?<I ெகாNள4 பFதC, �மியி& ேமC 
கிறி;<வி& ஆயிர/ வ+ட அரசா]சி, அ$மெகேதா& l?த/, 
fத$கN இ;ரேவ^C உSதி4பFதC, அCல< எ+சேலமிC _திதாக 
க]ட4ப]ட ேதவாலய?திC ஆசாாிய$கN ப^ ெச7?<தC 
ேபா&றைவகைள 3றி?த எBத ம$மமான இரகசியWகைளl/ பdC 
இW3 3றி4பிடவிCைல. இBத உபேதசWகN ேவதாகம?தி7/ 
இCைல. _திய ஏ2பா][C கைடசிIகாலI ெகாNைக (eschatology)3 
இரEF காாியWகைள M][Iகா]Fகிற<. (1) கைடசிIகால 
நிகUdகN ேதவ& ஒ+வேர எCலாவ2றி& ேமC அதிகார%ைடயவ$ 
எ&பைத வ^ lS?</ப[ ெசாCல4ப]டைவகN. அவ$ 
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ேத$BெதFI3/ %[விC உலக?ைத இயI3கிறா$. (2) மனித 
வாUவி& %[ைவI 3றி?த அறிd ேதவபIதிlNள வாUIைகயி& 
அவசர?ைத நமI3 நிைனdபF?<கிற<. கிறி;தவ$கைள ேப<+ 
பி&வ+மாS ெசாC^ உ2சாக4பF?<கிறா$, “நீWகN எ4ப[4ப]ட 
பாிM?த நடIைகl/ ேதவபIதிl/ உNளவ$களாயி+IகேவEF/!” 
(2 ேப<+ 3:11). 

பdC எதிராக பிாிவிைனவாத ெகாாிBதிய$கN (4:6-13) 
ெகாாிB< சைபைய அLMS?திIெகாE[+Bத பிாிவிைனயி& 

அ[4பைட எ&னெவனிC ஒ+ ஆசிாிய+I3 பதிலாக ம2ெறா+ 
ஆசிாியைர அவ$கN ெதாிBெதF?ததி& விைளd ஆ3/. இBத 
விMவாசிகN %ர]F?தனமான ேபா][யாC ேமாதிI 
ெகாE[+Bதன$. த&'ைடய ேவைலI3/ அ4ெபாCேலாவி& 
ேவைலI3/ இைடயிலான உறைவ விளIகிI ZS/ேபா<, பdC 
ேநாcI3 சிகிLைச அளிIகாமC ேநாcIகான அறி3றிகOI3 சிகிLைச 
அளி?தா$. கிறி;<வி& ஆவி அவ$கைள ஊF+விL ெசCலவிCைல 
எ&பத2கான ஆதாரேம அவ$கள< பிாிவிைன ஆ3/. அவ$கN 
சி7ைவயி& ேசைவ4பணிைய வி]FவிலகிL ெச&றா$கN. 
க+ைணlNள அ&_I3 பதிலாக ேபா][ ஆதிIக? தி2கான ஒ+ 
வாகனமாக சைப மாறிய<. பdC அவ$கOI3 %&பாக கிறி;<ைவ 
ஒ+ %& மாதிாியாக காEபி?தா$, ஆனாC அவ$கN தWகN உலக 
நட?ைதகைள தIக ைவ?<I ெகாEடா$கN. 

ஒ+ சிறிய %ரEபா]FI3/ அதிகமாக, ெகாாிB<விC 
காண4ப]ட Mயநல MரEட7I34 பதிலாக அ4ேபா;தல$களி& 
அ$4பணி4ைப M][Iகா][ பdC த&'ைடய வாசக$கைள 
பிாிய4பF?தினா$. அ4ேபா;தல$களி& வா$?ைதகளினாC 
ம]FமCலாமC அவ$களி& தியாக?தினா7/ இேயMவாC ஏவ4ப]ட 
அ$4பணி4_Nள வாUIைகயினா7/ சேகாதர$கN கிறி;<ைவ 
அறிB< ெகாEடன$. அ4ேபா;த^Iக அ7வலக/ அவ+I3 
இ&றியைமயானதாIகின< எ< எ&பைத பdC தயIகமி&றி 
எAதினா$. ஒ+ அ4ேபா;தலனாக, ெசாCலா]சி? திறைமயி& 
ந&ைமகைளI 3றி?< பdC விவாதிIகவிCைல. பலyன/, பசி, 
3ளி$, ம2S/ கFைமயான நட?<தC ேபா&றைவகேள பd^& 
வி+4பமாக காண4ப]ட<. திமி$பி[?த சEைட ம2S/ 
ேபாதக$களி& பயன2ற ஒ4�FகN ேபா&றைவகைள வி]F கிறி;< 
அவ$கN நFவிC இ+Iகிறா$ எ&பைத சா&றாIக சைப %&ேநாIகி 
இயWக ேவEF/. 
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எCேலா+/ சம/ (4:6, 7) 
6சேகாதரேர, எAத4ப]டத23 மி�சி எEண ேவEடாெம&S 
நீWகN எWகளாேல க2SI ெகாNளd/, ஒ+வ'/ ஒ+வனிமி?த/ 
ம2ெறா+வ'I3 விேராதமாc இSமா4பைடயாதி+Iகd/, நா& 
உWகNநிமி?த/ எ&ைனl/ அ4ெபாCேலாைவl/ தி+�டாBதமாக 
ைவ?<, இைவகைள எAதிேன&. 7அ&றிl/ உ&ைன 
விேசஷி?தவனா3/ப[ ெசcகிறவ$ யா$? உனI3 
உEடாயி+IகிறைவகளிC நீ ெப2SIெகாNளாத< யா<? நீ 
ெப2SI ெகாEடவனானாC ெப2SI ெகாNளாதவ& ேபாC ஏ& 
ேம&ைம பாரா]Fகிறாc? 

வசன/ 6. எ&ைனl/ அ4ெபாCேலாைவl/ தி+�டாBதமாக 
ைவ?<, இைவகைள எAதிேன& எ&ப< 3:6-11C ெசாCல4ப]FNள 
விவசாயி ம2S/ சி2பாLசாாியி& உ+வகமாயி+Iகலா/. 
இ+4பி'/, இBத உ+வகWகளி& தாIகWகN 1:10இC ெதாடWகிய 
விவாத?திC அடW3/. க][டIகைல ம2S/ ேவளாைம 
உ+வகேபLசிC இ+B< எFIக4ப]ட உEைமகN இரEF 
ஆசிாிய$கOI3N இ+Bத உறைவl/, அவ$கOI3 
சைபயாேரா[+Bத உறைவl/ விளIகிI ZSகிற< (3:4-11). 
ேபாதக$களி& ேசைவ மன4பா&ைமையl/ ெகாாிBதிய+I3N 
காண4ப]ட சிலாி& ேபா][ மன4பா&ைமையl/ 
ேவSபF?திIகா]Fவேத அ4ேபா;தலனி& ேநாIக/ ஆ3/. 

“தி+�டாBதமாக ைவ?<” எ&ற ெசா2ெறாடைர 3றிI3/ 
கிேரIக வா$?ைத, µετασχηµατίζω (metaschēmatizō) ஆ3/. பdC 
Zறியத23 4ர]ாிI விC^ய/ டா&க$ எ&பவ$ பி& வ+மாS 
ெபாழி4 _ைர எAதினா$: “அ4ெபாCேலாைவl/ பdைலl/ 3றி?த 
எ&'ைடய ேபாதைனைய விளIக வ[விC தB<Nேள&”4 பd^& 
உ+வக4 ேபLசிC மைறBதி+I3/ ேவEFேகாN எ&னெவனிC 
அவ+ைடய வாசக$கN அவ$கN ஆசிாிய$கN க2SI 
ெகாF?தைவகைள உ]ெகாNள ேவEF/ எ&பேத. சாீ ரமான 
சைபயிC காண4ப]ட பிாிவிைனகOI3 காரண/ பdC ம2S/ 
அ4ெபாCேலா எ&ப< எBத வைகயி7/ நியாயம2ற<. 

பd7/ அ4ெபாCேலாd/ பd^& ஒ4�]F4 ெபா+ளாக 
காண4ப]டன$. அவ$ ேகபாவி& (ேப<+) ெபயைர 
3றி4பிடவிCைல. அதிகாரWகN 1 %தC 4 வைர “ேகபா”வி& ெபய$ 
இரEF %ைறேய 3றி4பிட4ப]FNள< (1:12; 3:22). அேத 
ேநர?திC, “அ4ெபாCேலா”வி& ெபய$ ஆS %ைற (1:12; 3:4, 5, 6, 22; 
4:6) ெசாCல4ப]FNள<. ெபய$களி& எEணிIைகைய விட 
%Iகியமான< “பd7/ அ4ெபாCேலாd/ அைடயாள அ$?த?தில” 
ெசாCல4ப][+Iகிறா$கN, ஆனாC, அ?த+ண?திC ேகபாைவ 
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ப2றிய எBத ஒ+ 3றி4_/ இCைல. பdC ேகபாைவ 
அறி%க4பF?திய< _ைனd ேநாIக?தி2காக ம]Fேம எ&ப< 
ெதளிவாக ெதாிகிற<. க]சிகைள உ+வாIகியவ$கN பdைலl/ 
அ4ெபாCேலாைவl/ தWகN தைலவ$களாக ஏ2SI 
ெகாEட<ேபால ேப<+ அCல< கிறி;<ைவl/ சா$B< ZFதலாக 
ஒ+ க]சிையl/ ெதாடWகியி+Iகலா/. இ?தைகய பிாிவிைனகN 
ம&னிIக %[யாத<. ேம7/, “ேகபாவி&”  ெபயைர பdC 
3றி4பிFவைத ேப<+ ெகாாிB<dI3 வBதி+Bதா$ எ&பத23 
ஆதாரமாக எF?<I ெகாNள%[யா<. 

6வ< வசன?தி& கைடசி ப3தி கE�I34 _ல4படாத<. 
கிேரIக ெசா2ெறாடாி& ேநர[ ெமாழிெபய$4ைப பி&வ+மாS 
தரலா/: “... நீWகN எWகளிடமி+B< க2SIெகாNளலா/ 
எAத4ப]டத23 அ4பாC அCல.” இLெசா2ெறாடாி& அ$?த/ 
இ<தா& எ&S அவ$கN ந/_வைத ெவளிIெகாEF வ+வத2காக 
“மி�Mவத23” அCல< “அ4பாC ெசCல” ேபா&ற வா$?ைதகைளL 
ெமாழி ெபய$4பாள$கN ேச$?<Nளன$. எAத4ப]டத23 மி�சி 
எEணேவEடா/ (τὸ µὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, to mē huper ha gegraptai) 
எ&ற ெசா2ெறாட+I3 %&பாக பய&பF?த4ப]FNள 
ெபய$LெசாC^& %&னிைடயி& τό (to) அறிdS?<தC 
எ&னெவனிC இLெசா2ெறாட$ சைபயிC உNள சிலாி& கவ$Lசி 
வாசக/ எ&பதா3/. க[னமான ெதாிdகN ெசcய4பF/ ேபா< சைப 
பி&ப2S/ப[ ஒ+ வழிகா][ ெகாNைகயாக பdC அைத 
மா2றியைம?தி+Iகலா/. NRSV பி&வ+மாS ெமாழி ெபய$Iகிற<: 
“... அதனாC நீWகN எWகN kல/ ‘எAத4ப]டத23 அ4பாC ஒ&S/ 
இCைல’” எ&ற ெசா2ெறாடாி& அ$?த?ைத க2SIெகாNளலா/. 

“எAத4ப]டைவ” எ&S பdC ZS/ேபா< அவ$ எைதI 
3றி4பிFகிறா$? பைழய ஏ2பா]ைட 3றி4பிFகிறாரா? M+Iகமான 
அறிdைரIைகேயF ஏேத'/ அவ$கOI3 எAதிlNளாரா? 
இேயMவி& வாயி^+B< ெசாCல4ப]ட வா$?ைதகளி& 
ெதா34_கைள அ4ேபா;தனாகிய பdC அவ$கOI3 ைவ?<L 
ெச&றி+4பாரா? இ&ைறய வாசக$களாC இIேகNவிகOI3 
%Aைமயான உSதிlட& ஒ+ ேபா</ பதிலளிIக %[யா<. ஆனாC 
ேபாதக$கN கிறி;<வி& ஊழிய$களாகd/ 
உIகிராணIகார$களாகd/ இ+Iக ேவEF/ எ&பைத 
“எAத4ப]டைவ” எ&ற ெசா2ெறாட$ உSதிlட& 
ெதளிdபF?<கிற<. அதிகார?தி2ேகா அCல< 
ெசாCலா]சிIகைலயி& %&மாதிாிIேகா அCல< த?<வ 
�]பWகOIேகா அCல< பிாிவிைனவாத?தி& கவனஈ$4_Iேகா 
ேபாதக$கN சா$ப2ற Mயாதீனமான ஆதாரWகN அCல. 

“எAத4ப]டைவ” எ&ற ெசா2ெறாடைர பdC எA</ேபா< 
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அவ$ எைத 3றி4பிFகிறா$ எ&பைத அறிய இ4ப3தியி& 
பி&னணிய/ ஒ+ 3றி4ைப த+கிற<. 3:19, 20C, “எAதியி+Iகிற< 
...” எ&S 3றி4பி]F பdC இரEF ேவத வாIகியWகைள 
ேம2ேகாN கா][lNளா$ (ேயா_ 5:13; சW. 94:11). இxவிரEF 
ேவதவாIகியWகO/ ேதவஞான?ைத மனிதேயாசைனI3 ேமலாக 
உய$?<கிற<. ெகாாிBதிய$கN ம2றவ$கOIெகதிராக 
ஒ+வ+Iெகா+வ$ அகBைத ெகாEF எAத4ப]டைவகOI3 
அ4பாC ெச&S வி]டா$கN. ஆகேவ, ேதவனாC 
ெவளி4பF?த4ப]ட ஞான?ைத சா$Bதி+I3/ப[ பdC அவ$கைள 
ஊIக4பF?<கிறா$. பைழய ஏ2பா]F ேவத வாIகியWகளி7/ 
ஏவ4ப]ட ேபாதக$கN kலமாக கிறி;< 
ெவளி4பF?தியைவகளி7/ அBத ஞான/ அடWகியி+Iகிற<. இBத 
ேபாதைனகைள தாE[ ெசC7வ< ஆப?தான ஒ&றா3/. 

வசன/ 7. தனI3/ அ4ெபாCேலாவி23/ ம2ற 
பிரசWகிகOI3மிைடேய ேவSபாFகைள ஏ2பF?தியத23 
ம]FமCல, நியாயBதீ$I3/ ெபாS4ைப ஏ2SIெகாEடைமI3/ 
பdC ெகாாிBதிய$கைள 32ற4பF?தினா$. 4:7C பdC k&S 
ேகNவிகைள எA4பியி+Iகிறா$, “யா$?”; “எ&ன?”; “ஏ&?” அ&றிl/ 
உ&ைன விேசஷி?தவனா3/ப[ ெசcகிறவ$ யா$? எ&'/ %தC 
ேகNவி ச2S க[னமான<. அவ$கOைடய ஒ+வைரெயா+வ$ 
நியாயBதீ$I3/ 3ண?ைத4ப2றி பdC 3றி4பிFகிறாரா? “உWகைள 
ேம&ைமயானவ$களாக நியாயB தீ$I3/ ைதாிய/ யா+Iேக'/ 
உEடா” எ&ற 32றLசா]டான ேகNவியா? இ< தா& 
ெப+/பாலான ெமாழி ெபய$4_கN த+/ உEைம. 
“ம2றவ$களிடமி+B< உ&ைன ேவS பF?<பவ$ யா$?” (NIV) 
அCல< “உனI3 ேம&ைம த+கிறவ$ யா$?” (NAB). இBத 
விளIக?திC உNள ஒ+ சிIகC எ&னெவனிC இW3 பய& 
பF?த4ப]FNள பிரதி ெபய$LெசாC ப&ைம எ&S ஒ+வ$ 
எEணலா/, ஆனாC கிேரIக ெமாழியிC அ< ஒ+ைமயிC (σε, se) 
ெகாFIக4ப]FNள<. 

ம2ெறா+_ற/, இIேகNவிைய இ&'/ அதிக ேந$மைறயாக 
_ாிB< ெகாNளலா/: “உWகளிேல ேம&ைமகைள உEடாI3கிறவ$ 
யா$?” _ாிB< ெகாNள4ப]ட பதிC “ஒ+வ+/ இCைல! நியாய/ 
தீ$I3/ அளdI3 ஒ+வ+/ உய$Bத நிைலயிC இCைல.” இைவகN 
அத& ெபா+ளாயி+BதாC, ப&ைமயான பிரதி ெபய$LெசாCைல 
ஒ+வ$ எதி$பா$Iகலா/ ம2S/ அேநகமாc ஒ+ µή (mē, “not”), 
எதி$மைற பதிைல M][Iகா]டலா/, ஒ+ ேகNவிைய அறி%க/ 
ெசcய. ேகா$ட& [. ஃ� (Gordon D. Fee) ந/_வ< எ&னெவனிC 
பdC ெகாாிBதிய$களிட/ சBதி?த பிரLசைன அவ$கN அவ+ைடய 
அ4ேபா;தல அதிகார?ைத நிராகாி? தேத எ&கிறா$. அத&ப[, ஃ� 
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(Fee) அBத ேகNவி பி&வ+மாS ெமாழிெபய$IகேவEF/ எ&S 
வாதிFகிறா$: “ம2ெறா+வ'ைடய ேவைலIகாரைன நியாயBதீ$I3/ 
நிைல4பா][C உ&ைன ைவIக நீ யா$ எ&S உ&ைன 
நிைனIகிறாc?”5 மீதிேகNவிகN இBத விளIக?தி23 உதவி 
ெசcகிறதாக அைமகிற<, ஆனாC, ஒ+ைம பிரதி ெபய$ 
பய&பா][னாC ேதா&றிய சிIகைல அவராC தீ$Iக %[ய விCைல. 
அேநகமாc, க[த?திC ெபய$ ெசாCல4படாத ஒ+வ$ 
ெகாாிBதிய$களிC பிாிவிைனI3 ஒ+ தைலவராக இ+Bதி+Iகலா/. 
இ< ஒ+ைம “நீ” எ&ற பிரதி ெபய$L ெசாCைல விளI3கிற<. 

ேகNவிகளி& த&ைம எ<வாக இ+Bதா7/, எதி$பா$Iக4பF/ 
பதிC ஒ?தி+Iகிற<: ேதவ'I3 %&பாக எCலா மனித$கO/ சம/. 
எCேலா+/ ேதவஅ+ளி^+B< ெப2SI ெகாNOகிறா$கN. பdC, 
அ4ெபாCேலா, ம2றவ$கOைடய ேபாதைனகைளI ெகாEF இBத 
சைபயின$ ஆசீ$வதிIக4ப]டா$கN. நீதிபதியி& நிைல4பா]ைட 
ஏ2SI ெகாNO/ உாிைம யா+I3/ இCைல. பிாிவிைன மன4 
பா&ைமl/ பிரபலமாக ேபா][ மன4பா& ைமl/, ந&றிlண$d 
இCலாைமைய விளI3கிற<. 

மா]சிைம இல]சிய/ அCல (4:8-13) 
8இ4ெபாA< தி+4தியைடBதி+Iகிறீ$கேள, இ4ெபாA< 
ஐMவாியவா&களாயி+Iகிறீ$கேள, எWகைளயCலாமC 
ஆOகிறீ$கேள; நீWகN ஆOகிறவ$களானாC நலமாயி+I3/; அ4 
ெபாA< உWகOடேனZட நாWகO/ ஆOேவாேம. 9எWகOI3? 
ேதா&Sகிறப[ ேதவ& அ4ேபா;தல$களாகிய எWகைள 
மரண?<I3I 3றிIக4ப]டவ$கNேபாலI கைடசி யானவ$களாcI 
காண4பட4பEணினா$; நாWகN உலக?<I3/ eத+I3/ 
ம'ஷ+I3/ ேவ[Iைகயாேனா/. 10நாWகN கிறி;<வினிமி?த/ 
ைப?தியIகார$, நீWகN கிறி;<விC _?திசா^கN; நாWகN 
பலyன$, நீWகN பலவா&கN, நீWகN கனவா&கN, நாWகN 
கனyன$. 11இBேநர/ வைரI3/ பசிlNளவ$கO/, 
தாக%Nளவ$கO/, நி$வாணிகO/, 3]FEடவ$கO/, தWக 
இடமிCலாதவ$கOமாயி+Iகிேறா/. 12எWகN ைககளினாேல 
ேவைலெசc<, பாFபFகிேறா/; ைவய4ப]F, ஆசீ$வதிIகிேறா/; 
<&ப4ப]F, சகிIகிேறா/. 13eஷிIக4ப]F, 
ேவE[IெகாNOகிேறா/; இBநாNவைரI3/ உலக?தி& 
34ைபைய4 ேபாலd/, எCலா+/ <ைட?<4 ேபாFகிற 
அAIைக4ேபாலdமாேனா/. 

வசன/ 8. பd^& இBத வா$?ைதகைள “வ�ச4 _கULசி” எ&S 
அைழ4ப< இல3வான<: இ4ெபாA< தி+4தியைடBதி+Iகிறீ$கேள, 
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இ4ெபாA< ஐMவாிய வா&களாயி+Iகிறீ$கேள. “க[Iகிற 
வFLெசாC” எ&ற சிற4_4 ெபய$ ெகாFIகலா/. 
ெகாாிBதிய$களிைடேய காண4ப]ட ெமc4பா]Fண$ைவ பdC 
இW3 விவாிIகிறா$. இBத வா$? ைதகளிC பCேவS ேமாதCகN 
பிரதிப^4பைத வ$ணைன யாள$கN பா$Iகி&றன$. கைடசிIகால/ 
ஏ2கனேவ வBதாயி2S எ&S சேகாதர$களிC சில$ ந/_கி&றன$, 
அதாவ< அவ$கN த2ேபா< ஆவியி& கால?திC வாUB< 
ெகாE[+Iகிறா$கN. அ4ப[யானாC, அவ$கOைடய க+?< 
பd^& அதிகார?தி23 ஒ+ சவாலாக இ+Bத<. ெகாாிB<வி̂ +Bத 
அ?தைகய ேமாதCகN, அ4ேபா;தல& க[த?திC 
3றி4பிட4ப]FNள சில பிரLசிைனகைள விளI3வத23 உதd/.6 

அ4ேபா;தலாி& அறிIைககN மிகd/ கFைமயானதாக 
ேதா&Sகிற<. எWகைளயCலாமC ஆOகிறீ$கேள, எ&S பdC 
Zறினா$. அ?தைகய எEணWகளினாC அவ$கN %]டாNகN 
ஆகிறா$கN. பாிM?த ஆவியி& தனி4ப]ட ெவளி4பாFகளாC 
அவ$கN உEைமையl/ ெதcவபIதிையl/ கEF பி[?தி+BதாC, 
சி7ைவயி& ெசcதி அவ$கOI3? ேதைவ4 படா<. 4:8, 9C உNள 
பd^& கEடன/ “நீWகN இேயM கிறி;<dI3Nளாc எCலா 
உபேதச?தி7/ எCலா அறிவி7/, ம2ெறCலாவ2றி7/ 
ச/�ரண%Nளவ$களாIக4ப][+Iகிறப[ யாC, அவ$ kலமாc 
உWகOI3 அளிIக4ப]ட ேதவ கி+ைபIகாக, நா& உWகைளI 
3றி?< எ4ெபாA</ எ& ேதவைன ;ேதா?திாிIகிேற& ...” எ&S 
1:5, 6C ெசாCல4ப]டத23 %ரEப][+Iகிற<. %&னதாக, அவ$ 
ேதவ'ைடய கி+ைபயி& மீ< சா$Bதி+Bதைத பdC ஒ4_I 
ெகாEடா$. இBத க]ட?திC, கி+ைபைய வி]F விலகிய அவ$க 
Oைடய வ�சிIக4ப]ட Mயாதீன?ைதI 3றி?< பdC த&'ைடய 
ெவS4ைப ெவளி4பF?தினா$. ெதாட$வத23 %&, அ4ேபா;தல& 
இைட நிS?தி பி& வ+மாS Zறினா$, நீWகN ஆOகிறவ$களானாC 
நலமாயி+I3/; அ4ெபாA< உWக OடேனZட நாWகO/ 
ஆOேவாேம. கிறி;<ேவாF ஆOைக ெசcவத2கான ஒ+ கால/ 
வ+/ என பdC அவ$கOI3 உSதியளி?தா$. அBத நாைள அவ$ 
<ாிதமாIக வி+/பினா$. க$?த+டனான அவ$கOைடய ஆOைக 
ெதாடWகிய ெபாA< பdC அவ$கOட& இ+Bதா$. 

வ�ச4_கULசி சில சமயWகளிC பdC பய&பF?திய ஒ+ 
த2கா4_%ைற (பா$Iகd/, உதாரணமாக, 2 ெகாாி. 11:1; 12:16). 
ஆனாC 1 ெகாாிBதிய$ 4:8C த2கா4_%ைற ஒ+ பிரLசிைனயாக 
ேதா&றவிCைல. பdC சைபயி& ஆவிI3ாிய நலனிC அIகைற 
ெகாE[+Bதா$, இ< அவ+ைடய அ4ேபா;தல அதிகார?தி23 
மிகd/ ெந+Iகமாக காண4ப]ட ஒ+ காாிய/. அவர< நட?ைத 
அவ+ைடய வாசக$கN பி&ப2Sவத23 ஒ+ %& மாதிாியாக 
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இ+Bத<; ஆனாC அவ$கN தWகN ெசாBத வழிைய பி&ப2றின$, 
கிறி;<வாC வைரயSIக4ப]ட அதிகார?ைதl/ ஞான?ைதl/ 
வி]F விலகி உலகி& பா$ைவயிC %Iகிய?<வ/ வாcBத 
அதிகார?ைதl/ ஞான?ைதl/ ஏ2பF?திI ெகாEடன$. 
பdைலவிட சிற4பான ஆ&மீக வழி கா][களாக சைபயி& 
கணிசமான ப3தி மIகN தWகைளI 3றி?< எEணிI 
ெகாE[+Bதா$கN. கிறி;<ேவாFNள ஆOைகைய %A அளவிC 
ஏ2ெகனேவ அவ$கN உண$Bதி+Bதா$கN எ&ற ந/பிIைகைய 
பாிM?த ஆவியானவ$ உSதி4பF?தியதாக Zறினா$கN. 
அவ$கOைடய பா$ைவயிC, வாUIைகயி& இIக]டான 
jUநிைலlட& உNள ேபாரா]ட?ைத அவ$கN பி&தNளின$, 
ஏெனனிC அவ$கN பாிM?த ஆவியானவாி& பி&னணியிC 
வாUBதன$. அதனாC சி2றி&ப எEணWகN அவ$கைள 
ேம2ெகாNள %[யாத< எ&S ந/பின$. அவ+ைடய விம$சக$களி& 
ஆவிI3ாிய ப3?தறிைவl/ அதிகாரWகைளl/ 3றி?த உய$Bத 
மதி4�]ைட பdC நிராகாி?தா$. %Aைமயாக நிைறேவறிய ராsய/ 
இ&'/ எதி$கால?திC இ+4பதாC பdC அவ$களி& க+?<Iகைள 
உSதியாக நிராகாிIக %[l/. 

வசன/ 9. அ4ேபா;தல ஊழிய/ எ&ப< மனித$கN நFவிC 
சிற4பிட/ ேதFவத2கான ஒ+ ஊழிய/ அCல எ&S பdC 
விளI3கிறா$. ேதவ அைழ4ைப4ெப2S அ4ேபா;தலனாக 
இ+4ப< ஒ+ கனமான ஊழிய/; மனித& நிைனIகிற விதமாக 
அ4ேபா;தல ஊழிய/ எBத ெகௗரவ?ைதேயா அCல< எளிதான 
வாUIைகையேயா த+வதிCைல. பdC “ஏ2ெகனேவ 
தி+4தியைடயவிCைல” (4:8); அவ$ ராஜாைவ4 ேபால 
ஆOைகெசc< இ&'/ ஐMவாியவானாகவிCைல. உEைமயிC, 
ெகாாிB<விC யா+ேம அ4ப[ இCைல. சில$ பd7I3 விேராதமாக 
நியாய?தீ$4_கைள நிைறேவ2றிய< அவ$கN கிறி;தவ?ைத 
தவறாக _ாிB< ெகாEFNளா$கN எ&பைத ெதளிவாI3கிற<. 
கிறி;தவ?திC சிற4பிட/ ேதFபவ$கN கிறி;<விடமி+B</, 
அவ+ைடய அ4ேபா;தல$களிடமி+B</ க2SI ெகாNள 
ேவE[யைவகN ஏராள/ உEF. பd7I3/ அவர< 
எதிாிகOI3மிைடேய உNள ேவSபாF Z$ைமயாக இ+Bத<. 

சEைட yர$கN ேபாரா[ய கா]சி அரWக?தி̂ +B< ேபLM 
வா$?ைதகைள4 பய&பF?தி, பdC அ4ேபா;தல$கைள மரண 
தEடைனைய ெப2றவ$கOட& ஒ4பி]டா$. அவ$கN உலக? <I3 
ேவ[Iைகயானா$கN. அரWகWகளிC ெபாA< ேபாI34 
ெபாS4பாள$களானவ$கN சில ேநரWகளிC 32றவாளிகைள 
Z]ட?தி23 %&பாக அணி வ34பாக அைழ?<L ெச&றன$. மரண 
தEடைன விதிIக4ப]டவ$கOIகாக எBதெவா+ கEணிய%/ 
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ஒ<Iக4ப][+IகவிCைல. இBத ைகதிகOI3 இைணயாக 
அ4ேபா;தல& த&ைன ஒ4பி]டா$. ேதவ eத$கOI3/ 
ம'ஷ+I3/ ெவளி4பைடயாக கா]சி அளிIைகயிC, ஒ+ பி2பகC 
ெபாA< ேபாIகி& ஒ+ ப3தியாக அவ$ கா]சியளி?தா$. அவ$ ஒ+ 
ேவ[Iைக ெபா+ளானா$, பி2பகC ெபாA<ேபாIகி& ஒ+ ப3தி, 
திறBத ெவளியிC eத+I3/ ம'ஷ+I3/ ேவ[Iைகயாேனா/. 
ஆயி'/, அவ+ைடய வா$?ைதகN Mய- பாிதாப?தி23ாிய _கா$கN 
அCல; மாறாக, அ4ேபா;தல+ைடய பணி பிரபலமான _றஜாதி 
ஞானிகN நிைன4ப<ேபால கவ$Lசியான< அCல எ&S பdC 
ெகாாிBதிய$கOI3I கா][னா$. அவர< எதி$4பாள$கN ஒ+ 
3றி4ைபl/ தவறவிட %[யா<. பdC, ஒ+ அ4ேபா;தலனாக, இ< 
ேபா&ற அவமானWகைள சகி?தி+BதாC, அேநகமாக, அவ$கOைடய 
நியாய?தீ$4பிC ச2S ZFதலான இரIக/ கா]டI ேக]ப< 
நியாயமான<. 

வசன/ 10. வ�ச4_கULசி இ+_ற%/ க+I3Nள 
ப]டய?ைத4ேபால ெசயCபF/. வா$?ைதகN அCல< நட?ைத 
அவர< இ+தய?ைத ஊF+விL ெச&ற<. அவ$ த&ைன 
ஆதாி?தவ$களாC ெநாSIக4ப]F, அவமான4பF?த4ப]டா$. 
4:10C நாWகN கிறி;<வினிமி?த/ ைப?தியIகார$ எ&பதி& 
ெபா+N எ&னெவனிC, “எ& ேநாIகWகைள ேகNவி ேக]F, எ& 
தFமா2றமான ேபLைசI 3றி?< சிாிIகிற உWகOI3, ேதவ' ைடய 
ராsஜிய?தி& த&னலம2ற ேசைவைய4 ப2றி ெதாியா<.” 
கிறி;<விC _?திசா^கN எ&S தWகைள நியாயB தீ$?தவ$களி& 
காய?ைத அவ$ ஏ2ெகனேவ உண$Bதி+4பதாக பd^& 3ரC 
சா&றளி?த<. அவ+ைடய எதிாிகOI3 %&பாக அவ$கள< <ேராக 
நட?ைதைய நிS?த வ�ச4_கULசிைய பய&பF?தினா$, ஒ+ 
கEணா[யிC தWகைள? தாWகேள பா$?<I ெகாNO/ப[ 
க]டாய4பF?தினா$. காய/ ஆ2ற4பFவத23 %&ன$, பd^& 
எதிாிகN தWகN மி3தியான பாவ?ைத உண$B< ஒ4_IெகாNவ< 
அவசியமாக இ+Bத<. அ4ப[யி+BதாC ம]Fேம அவ$ உண$Bத 
அேத அவமான உண$ைவ அவ$கO/ உணர %[l/. 

பdைல அவeS ெசcதவ$கN கிறி;<ைவ க$?த$ எ&S 
அறிIைக ெசcத< அவ$கN _?தி சா^?தன?ைதl/ பல?ைதl/ 
விள/பர4பF?தி அத& kல/ அWகீகார?ைதl/ ெகௗரவ? ைதl/ 
ெபSவத2ேக எ&S எEணினா$கN. “மாறாக,” பdC ெசா&ன< 
எ&னெவனிC, “உலக?தா$ எWகைள %]டாNகN, பலyன$கN, 
கனyன$கN, பிரLசைனI3ாியவ$கN எ&S ெசாCவைத 
அ4ேபா;தல$களாகிய நாWகN அ'மதிIகிேறா/.” என ந/ைம 
வைரயSIக அ'மதிIகிேறா/. “கிறி;<வி& ெபா+]F”  வ+கிற 
எBத விதமான அவமானWகைளl/ சகிIக நாWகN வி+4ப/ 
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உைடயவ$களாக இ+Iகிேறா/. எBத விதமான உNேநாIகWகO/ 
எWகைள அைசIகா<. ஆEகO/ ெபEகO/ ச?திய?ைத அறிB< 
இர]சிIக4பFவா$கN எ&ற எEண?ேதாேட நாWகN கிறி;<ைவ 
ேசவிIகிேறா/. நாWகN பலyன$ … நாWகN கனyன$ எ&ற 
உலக?தி& தீ$4ைப நாWகN ஏ2SI ெகாNகிேறா/. 

வசன/ 11. அ4ேபா;தல ஊழிய?தி& அ$?த?ைத 
_ாிB<ெகாNள நிதானமான பிரதிப^4பி23 வ�ச4 _கULசி இட/ 
த+கிற<. ெப+/பா7/ பசிlNளவ$கO/, தாக%Nளவ$கO/, 
நி$வாணிகO/, 3]FEடவ$கO/, தWக இடமிCலாதவ$ 
கOமாயி+4ப< அ$?த%Nளதாக காண4பFகிற<. இxவா$? ைதகN 
த2பாிேசாதைனயி& வா$?ைதகளாக காண4பFகிற<. 2 ெகாாிBதிய$ 
11:23-29, ம2S/ 2 ெகாாிBதிய$ 6:3-10C ம&னி4_ ேகா+/ எEண/ 
%Iகிய?<வ/ வாcBததாக காண4பFகிற<. ஆனாC இW3 அ4ப[ 
ேதா&றவிCைல. எ+சேலமி& Mக ஜீவிய%/ அவ+ைடய 
சகபாிேசய$கOடனான கலBதா ேலாசைனகO/ மிகd/ 
பி&தNள4ப]டன. சமீப?திC, அனேடா^யாவி& உய$Bத 
சமெவளியிC அவ$ ெசலவி]ட jடான பகCகைளl/ 3ளி$Bத 
இரdகைளl/ நிைனd Z$Bதா$. அேநக ேநரWகளிC தனியாக, 
இ&'/ சில ேவைளகளிC ஒ&ேறா அCல< இரEேடா 
Z]டாளிகOட&, ஒ+ நாN Mமா$ 20 ைமC eர?ைத கடB<, எேபM 
ப]டண?ைத ெச&றைடய நீEட பிர யாண?ைத ேம2ெகாEடா$ 
(அ4. 19:1). உணd4ப2றாI 3ைற காண4ப]ட<, ேதைவயான 
பண/ அவாிட/ இCைல, அவ$ திறBத ெவளிகளிC ஓcெவF?தா$, 
வழி4பறி தி+ட$கைள 3றி?< எLசாிIைகயாக இ+Bதா$. ேம7/ 
எேபMவிC யா+/ அவைர சBதி?< அவ+I3 வரேவ2_ 
ெகாFIகவிCைல. வாச2ப[ேயா அCல< மைறவான kைல 
%FI3கேளா அவ$ தW3/ இடமாயி+Bத<. உைடகைள மா2Sத7/ 
3ளிய7/ ஏ2SI ெகாNள4படாத ஆட/பரமாக காண4ப]ட<. 
இBேநர/ வைரI3/ அ4ேபா;தல ஊழிய?தி& பார?ைத அவ$ 
MமBதா$. இ< அவ+ைடய மாியாைதயி& அைடயாளமாக 
காண4ப]ட<. கைடசி வா$?ைதயான தWக இடமிCலாதவ$கN 
(ἀστατέω, astateō), _திய ஏ2பா][ேல இW3 ம]F/தா& 
காண4பFகிற<. அைலB< திாிதC ம2S/ நிைலயான இட/ 
இCலாைமைய இBத வா$?ைத 3றி4பிFகிற<. 

வசன/ 12. ெகாாிB<வி& உNள சில$ பdைல %த&%தலாக 
ஆIகிCலாவி& ெதாழிCப]டைறயிC சBதி?தைத நிைனd 
Z$Bதி+Iகலா/ (அ4. 18:2, 3). எBதவிதமான ந&ெகாைடையl/ 
அவ$ எதி$பா$IகவிCைல. தWகN ைககளினாேல ேவைலெசc<, 
அவ+/ அவ+ட& இ+Bதவ$கO/ அவ$கOI3 ேதைவயான வ2ைற 
ச/பாதி?தன$. அ4ேபா;தல+ைடய உைழ4ைபI 3றி?த எEண/ 
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அIகால?< கிேரIக-ேராம பணIகார நில உாிைமயாள$கN ம2S/ 
த?<வ ஞானிகளி& மன4பா&ைமI3 எதிரான<. பd^& கால?< 
ஞானிகN ைககளாC ெசcய4பF/ ெதாழிைல பகிரWகமாக 
அல]சிய4பF?தின$.7 அவ+ைடய பWகாக, சேகாதர$ ஒ+வ+I3/ 
“பாரமாக இராதப[I3 இரd/ பக7/”  உைழ?தைத நிBைதயாக 
க+தவிCைல (1 ெதச. 2:9). பாவ?திC இழB<ேபான உலக?தி23 
கிறி;<ைவ ெகாEF வ+/ பd^& %ய2சிI3 %]FIக]ைடயிட 
%ய2சி?தன$ பd^& எதிாிகN. ஆனாC அ4ேபா;தலனாகிய பdC 
நிBைதI3/ உப?திரவ?தி23/ உ]ப]டா7/, அவர< 
அ+]பணியிC விடா%ய2சிேயாF ெசயCப]F த&'ைடய 
எதிாிகOI3 உதவி ெசc< அவ$கOI3 ஆசீ$வாதமாக ெசயC 
ப]டா$. 

வசன/ 13. ஒ+ அ4ேபா;தலனாக இ+4ப< பக]டான 
வாUIைகI3 %2றி7/ %ரEப]ட<. கிறி;<வாC பd7I3 
ெகாFIக4ப]ட பணி அவ+I3 சkக ஆ2றC அCல< ெகௗரவ/ 
ெகாEFவரவிCைல; அத23 பதிலாக, ம2ற க&ன?ைத 
தி+4_வைதேய M][Iகா][ய<, ம2றவ$கN நிBதிIக4பF/ேபா< 
ஊI3வி?தC, ேம7/ உலக?தி& 34ைபைய4ேபாலd/, எCலா+/ 
<ைட?<4ேபாFகிற அAIைக4 ேபாலd/ நட?த4ப]டன$. 
ெப+/பாலான பழW கால?< ஆசிாிய$கN _கU, ெசCவாI3 ம2S/ 
அதிகார?ைத? ேத[ன$. அவ$கOைடய பா$ைவயிC, 
அ4ெபாCேலாவி& க]சியின$ அCல எ&'ைடய க]சியினேர 
எ&பைத நிைலநா]ட பdC ேபாராட ஆய?தமாக இ+Iக ேவEF/ 
எ&பேத. ஆனாC பdC அ4ப[4ப]ட காாியWகளிC ஈFபாF 
கா]டவிCைல. அவைர eஷி?தவ$கN அவ$கN வி+4ப?தி&ப[ 
ெசcய அ'மதி?தா$. அவ+ைடய சமகால?< ஆசிாிய$கN 
மகிைமயாகd/ ெகௗரவமானதாகd/ எEணியைவகைள பdC 
%Aைமயாக நிராகாி?தா$. அவ$ மனித$கOைடய _கULசிைய அCல 
க$?த+ைடய _கULசிையேய ேத[னா$, அ4ெபாC ேலாைவேயா 
அCல< கிறி;<ைவ மகிைம4பF?தின எவைரயாயி'/ பdC 
மகிULசிேயாF கன4பF?தினா$. அ4ேபா;தல+ைடய ேசைவ 
ெசcl/ அ�3%ைற அ4ெபாCேலாவி& க]சியின+I3 
ஆLசாியமாகd/ சவாலாகd/ இ+Bதி+I3/. 

பdC அவ$கOைடய விMவாச “தBைதயாக” (4:14-21) 
ெகாாிB<வி̂ +Bத எCலா கிறி;தவ$கO/ பd7I3/ 

அவ+ைடய அ4ேபா;தல பணிI3/ எதி$4பாள$களாக இCைல. 
விMவாசிகைள ஊI3வி4ப</ சாீரமாகிய சைபயி& ஐIகிய?ைத 
க][Iகா4ப</ அ4ேபா;தலாி& சவாலான பணியாக 
காண4ப]ட<. பdC த&'ைடய வாசக$கN அவேராFZட 
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ஒ+மி?< சகி?தைவகைள, ஒ+ %[ைவ ெகாEF வ+/ப[யான 
அவர< தீ$மான?ைத, அவ$கைளI 3றி?த காிசைனகைள, 
அவ$கOI3 நிைனdபF?</ப[ இIக[த?தி& இ4ப3தியிC 
ெதா3?< வழW3கிறா$. 
14உWகைள ெவ]க4பF?</ப[I3 நா& இைவகைள எAதவிCைல, 
நீWகN எனI34 பிாியமான பிNைளகெள&S உWகOI34 _?தி 
ெசாC7கிேற&. 15கிறி;<dI3N பதினாயிர/ உபா?தியாய$கN 
உWகOI3 இ+Bதா7/, தக4ப&மா$ அேநக$ உWகOI3 
இCைலேய; கிறி;< இேயMdI3N Mவி ேசஷ?தினாC நா& 
உWகைள4 ெப2ேற&. 16ஆைகயாC, எ&ைன4 
பி&ப2Sகிறவ$களா3Wகெள&S உWகOI34 _?தி 
ெசாC7கிேற&. 17இதினிமி?தமாக, எனI34 பிாிய%/, க$?த+I3N 
உEைமl%Nள எ& 3மாரனாகிய தீேமா?ேதlைவ உWகளிட?திC 
அ'4பிேன&; நா& எW3/ எBதL சைபயி7/ ேபாதி?<வ+கிற 
பிரகார/ கிறி;<dI3Nளான எ& நடIைககைள அவ& உWகOI3 
ஞாபக4 பF?<வா&. 18நா& உWகளிட?தி23 வ+கிறதிCைல 
எ&கிறதாகL சில$ இSமா4பைடBதி+Iகிறா$கN. 19ஆகி7/ 
க$?த+I3L சி?த மானாC நா& சீIகிரமாc உWகளிட?தி23 வB<, 
இSமா4பைடBதி+Iகிறவ$கOைடய ேபLைசயCல, அவ$ கOைடய 
ெபல?ைதேய அறிB< ெகாNேவ&. 20ேதவ'ைடய ராsய/ ேபLசிேல 
அCல, ெபல?திேல உEடாயி+Iகிற<. 21உWக OI3 
எ&னேவEF/? நா& பிர/ேபாF உWகளிட?திC வரேவEFேமா? 
அCல< அ&ேபாF/ சாBத%Nள ஆவிேயாF/ வர ேவEFேமா? 

வசன/ 14. பdC ெகாாிBதிய+I3 எAதியைவகளிC சில 
உEைமயிC அவ$கOைடய ெவ]கIேகடான நடIைகைய 
3றிIகிற<. கிறி;<வி& சீஷ$கN பdைல நிராகாி4ப< ெவ]கI 
ேகடான<, கிறி;<வி& அ4ேபா;தல$கN, தWகைள 
தி+4தியைடBதவ$களாக, ெசCவBதனாக, ராஜாவாக (4:8) க2பைன 
ெசc< ெகாNகிறா$கN. அ4ப[4ப]டவ$கN பdைல kடனாகd/ 
தWகைள ஞானிகளாகd/ எEணின$ (4:10). வ�ச4_கULசி, M2றி 
வைள?<4 ேபMதC, ம2S/ ெவ]க/ ேபா&ற க+விகைள 
பய&பF?த அ4ேபா;தல$ தயWகிய திCைல. இIக[த?தி& 
பி2ப3தியிC, “உWகOI3 ெவ]க/ உEடா3/ப[ இைதL 
ெசாC7கிேற&”  எ&S இரEF%ைற ெசாC^யி+Iகிறா$ (6:5; 
காEக 15:34). 

பdC அ$?த4பF?<வ< எ&ன? அவர< ேநாIக/ அவ$கைள 
ெவ]க4பF?<வ< அCல, ஆனாC அவ$கைள கE[4பேத. 
ெப2ேறா$கN தWகN 3ழBைதகOட& கE[4_ட& இ+Iக 
ேவEF/ எ&பைதேய ெவளி4பைடயாக அவ$ Zறினா$. அவ$ 
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அ[4பைடயிC ெசா&னா$, “உWகளிC சிலாி& நட?ைத 
ெவ]கIேகடான< எ&பைத நிைன4�]Fவ< எனI3 
மகிULசியான< அCல, ஆனாC ெவ]கIேகடான நட?ைதைய 
அைடயாள/ கEF ெகாNவ<, மனBதி+/_த^& %தC ப[யா3/. 
உWகைளI கE[4பேத எ& 3றிIேகாN. எ&ன ெவனிC, 
ேதவ'I3/ அவ+ைடய சைபI3/ அவமானWகைள 
ெகாEFவ+கிற பலவிதமான சிBதைனகைளl/ பழIக 
வழIகWகைளl/ உWகைள வி]F விலI3வேத. நா& உWகளிட?திC 
அ&_ ெச7?<கிறப[யாC, உWகைள ெவ]க4பF?<வ< 
ஒ+ேபா</ எ&'ைடய ேநாIக/ அCல.” 

வசன/ 15. பd7I3 இைணயான ேவெறா+ ஆசிாிய$ 
ெகாாிBதிய$கOI3 இCைல. ம2றவ$கN அவ$கN ஆவிI3ாிய 
வாUவிC %தி$Lசியைடயd/, வளரd/ உதவி ெசcதி+Iகலா/, 
ஆனாC அவ$கN ேவS எவ+ட'/ பகி$B< ெகாNளாத நCல ஒ+ 
உறd ைவ?தி+Bதா$. சைபயிC நCல ெசCவாI3 ெப2ற சில$ 
கிறி;தவ$களி& நல&கைள தWகN இ+தய?திC 
ெகாE[+IகவிCைல. ச?திய?ைத க2SIெகாF?தவ$கைள 
பd7ட& ஒ4பி]FL ெசா&னாC அவ$கN ெவS/ பா<காவல$கN, 
ெபாS4பானவ$கN, அCல< வழிகா][கN ம]Fேம. கிறி;<விC 
அவ$கOI3 எEண2ற உபா?தியாய$கN இ+Bதி+Iகலா/, 
ஆனாC, தக4ப&மா$ அேநக$ அவ$கOI3 இCைலேய. பdC 
விMவாச?திC அவ$கN தக4ப&. உபா?தியாய$கN எ&பத23 
பய&பF?த4ப]ட கிேரIக வா$?ைத (παιδαγωγός, paidagōgos) தா&, 
கலா?திய$ 3:24, 25C அ4ேபா;தல$கைள 3றி4பிட 
பய&பF?த4ப]FNள<. அW3 நியாய4பிரமாண/ ந/ைமI 
கிறி;<வினிட?திC வழி நட?<கிற “உபா?தியாc” இ+Bத< எ&S 
3றி4பிFகிறா$. கலா?தியாிC உNள இரEF இடWகைள? தவிர, 
_திய ஏ2பா][C இW3 மா?திரேம இBத வா$?ைத காண4பFகிற<. 

ெகாாிBதிய+I34 ேபாதி?த அைனவ+I3/ மாியாைதI3ாிய 
விசாரைண ேதைவ4ப]ட<, ஆனாC பd7ட& தனி?த உறd 
இ+Bத<. அவேர அவ$கைள ஆவியினாC ெப2றா$. %த^C 
அவ$கைள கிறி;<வி23 அறி%க4பF?தின< பdC எ&பேத 
அவ$கOைடய சிற4_ கவன?தி23I காரணமாக இ+Bத<. பdC 
ெகாாிBதிய$ேமC ைவ?தி+Bத காிசைன தக4ப& த& பிNைளகN 
ேமC ைவ?தி+Bத காிசைனைய4 ேபா&ற<. இ+4 பி'/, அவர< 
பW3 கFைமயாக ச$வாதிகாாியான< அCல. “நீWகN எனI3I 
கீU4ப[ய ேவEF/. நா& ெசாCவைத நியாய4பF?த அவசிய/ 
எனIகிCைல, ஏெனனிC நா& தா& உWகOI3 ெபாS4பாளியாக 
இ+Iகிேற&” எ&S அவ$ ெசாCலவிCைல. மாறாக, பdC 
அவ$களிட/ மாியாைதைய? ேத[னா$. அவ$கOைடய ஆ&மீக 
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தக4பனாக இ+Bதப[யாC, க$?தராC அவ+I3 ஒ4பைடIக4 ப]ட 
உIகிராண?<வ?ைத அவ$கN க+?திC ெகாNள ேவE[யி+Bத<. 

கிறி;தவ$கOI3/ அவ$கN ஆ&மீக தைல வ$கOI3/ 
இைடேய உNள உறd கீU4ப[தC kல/ ம]F/ 
அளவிட4பFகிறதிCைல எ&பைத நிைன4�]Fவதாக பd^& 
ேவEFேகாN காண4பFகிற<. பdC பி&வ+மாS 
ெதசேலானிIகிய+I3 எAதினா$, “அ&றிl/ சேகாதரேர, 
உWகOI3Nேள பிரயாச4ப]F, க$?த+I3N உWகைள விசாரைண 
ெசcகிறவ$களாயி+B<, உWகOI34 _?திெசாC7கிறவ$கைள 
நீWகN மதி?<, அவ$கOைடய கிாிையயினிமி?த/ அவ$கைள 
மிகd/ அ&பாc எEணிIெகாNO/ப[ உWகைள ேவE[I 
ெகாNOகிேறா/ ...” (1 ெதச. 5:12, 13). ேதவ'ைடய ராsஜிய?ைத 
க][ எA4_வத23 தWகN ஆ2றைல அ$4பணி?த k4ப$கOI3/, 
Mவிேசஷக$கOI3/, ம2றவ$கOI3/ இBத வா$?ைதகN 
ெபா+B<கி&றன. சைபயி& k4ப$கN எ&பவ$கN ஒ+ 
இயI3ந$களி& 3A அCல; அவ$கN மBைதைய 3றி?த 
காிசைனlNள ேமc4ப$கO/ அ&பினிமி?த/ உைழIகிறவ$ 
களாகd/ இ+Iகிறா$கN. 

வசன/ 16. பdC ெகாாிBதிய+I3 க[த/ எAதினேபா<, _திய 
ஏ2பாF இ&ன%/ உ+வாகிI ெகாE[+Bத நிைலயிC இ+Bத<. 
ேதவ பIதிI3 %&மாதிாியான ஆசிாிய$கN இ&ைறய நிைலைய விட 
அ&S அதிக அவசியமாக காண4ப]ட<. ேபாதிIகிறவராக 
ம]FமCல Mவிேசஷ?ைத வாUB< கா]F/ %&மாதிாியாகd/ 
அ4ேபா;தல$ த&ைன %&ைவ?தா$ (காEக 11:1; பி^. 3:17). 
இBத மன4பா&ைமlட& தா& அவ$கN நFவிC ஊழிய/ ெசc< 
ெகாE[+Iகிேற& எ&பைத இBத “பிாியமான” சேகாதர$கN (4:14) 
மனதிC பதிய ைவIக பdC வி+/பினா$. அவ$ அவ$கைள 
எ4ெபாA</ த/ பிNைளகைள4ேபால ேநசி?<, அவ$கOIகாக 
கிறி;<வி& %&மாதிாியாக ைவ?தா$ ஆைகயாC, எ&ைன4 
பி&ப2Sகிறவ$களா3Wகெள&S எ&S ஊIக4பF?தினா$. 
ெடானாCF எ. கா$ச& (Donald A. Carson) பd^& சவாைல 
பி&வ+மாS ெதா3?தளிIகிறா$: “ம2ெறா+வைர கிறி;தவ 
விMவாச?திC வழிநட?</ ெசயC எ&ப< பயி2சிநிைலயிC 
காண4பF/ ஒ+வ+I3 கிறி;தவ ஒAIக?தி23 %&மாதிாியாக 
இ+4பதா3/.”8 அவ+ைடய க[தWகளிC, அவ$ ஒ+ உ?தம மனித$ 
எ&பைத அ4ேபா;தல& ெதாட$B< நி�பி?தா$ (1 ெதச. 2:1-12). 
அவ$ எ&ன ெசா&னா$, அவ$ யா$ எ&பைதI ெகாEேட 
அவ$கOI3 ேபாதி?தா$. 

Mவிேசஷ?ைதI ேக]கிறவ$கN தWகN ஆசிாிய$கN அவ$கN 
ெசாBத வாUவிC Mவிேசஷ?தி23 ஒ+ மாதிாியாக இ+Iக ேவEF/ 
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எ&S எதி$ பா$Iக எCலா உாிைமl/ உEF. “நா& ெசாCவைத4 
ேபாC ெசclWகN, நா& ெசcவைத4ேபால அCல” எ&S சைபயி& 
தைலவ$கN ெசாCவா$களானாC சைப சீ$ெசcய %[யாத வைகயிC 
சீரழிB< வி]ட< எ&S ெபா+N. எBத ஒ+ k4ப$ அCல< 
பிரசWகியா$, ஒ+ 3றி4பி]ட அளdI3, “எ&ைன4 
பி&ப2Sகிறவ$களாக இ+WகN” எ&S Zற %[யாேதா, அவ$கN 
தைலைம?<வ ெபாS4பிC இ+B< விலகிவிட ேவEF/. பdC இBத 
உEைமைய உண$B< ெபாS4ைப ஏ2SI ெகாEடா$. 

வசன/ 17. பdC அவ$ நFவிC இCலாத ேபா<, அவ+ைடய 
ேபாதைனகOI3 நிைன4�]Fதலாக இ+I3/ப[ தீேமா? ேதlைவ 
ெகாாிB<dI3 அ'4பி ைவ?தா$. இIக[த?தி& வாU?<ைரயிC 
தீேமா?ேதlவி& ெபய$ ெசாCல4படவிCைல எ&பதாC, அவ$ 
அ4ேபா;தலாி& உடன[ 3AவிC இ+Bதா$ எ&பத2கான வாc4_ 
3ைறவாகேவ காண4பFகிற<. பdC தீேமா?ேதlைவ எர;<dட& 
மIெகேதானியா வழியாக ெகாாிB<dI3 அ'4பிைவ?தா$ (அ4. 
19:22); ஆனாC பயண?தி& நிLசயம2ற த&ைமயினாC, 
அ4ேபா;தல& த&'ைடய வ+ைகயி& ேநர?ைத 3றி?< 
ெதளிவாக ெசாCல%[யவிCைல, அCல< அவராC அW3 
ெச&றைடய %[l/ எ&ற நிLசய%/ இCைல. தீேமா?ேதlைவ 
உWகளிட?திC அ'4பிேன& எ&S பdC எAதினா$; ஆனாC 
தீேமா?ேதl பயண?திC இ+Iகிறா$ எ&பைத உSதியாக அவராC 
Zற இயலவிCைல. 1 ெகாாிBதிய$ 16:10C தீேமா?ேதlைவ 3றி?த 
ZFதலான 3றி4பி^+B< இ< ெதளிவாகிற<. பd^& இIக[த/ 
ெகாாிB<வி23 ெச&றைடவத23/ சிலநா]கOI3 %&_ வைர 
தீேமா?ேதl ெகாாிB<ைவ ெச&றைடவா$ எ&S பdC 
எதி$பா$IகவிCைல. சில உNi$ அவசர நிைலகN காரணமாக 
தீேமா?ேதl ெகாாிB<வி2கான அ+]பணிைய தNளி4ேபாட 
ேவEFெம&ற நிைலைய அவ$ உண$Bதா$. தீேமா?ேதl 
வBதைடBதாC, பdC த&ைனவிட வயதிC இைளய உட& ஊழிய$ 
ஒ+வ+I3 திறைம வாcBத பயி2சி வழWகி யி+4பைத ம]Fேம ந/ப 
%[l/. பdC எCலா சைபகளி7/ ேபாதி?தைவகைள தீேமா?ேதl 
ந&3 அறிBதி+Bதா$. ஆவியானவாி& ஏdதC ெப2ற, அவ$கOI3? 
ேதைவயான அ4ேபா;தல வழி கா]Fதைல இW3Nள 
கிறி;தவ$கOI3 அவ$ எF?<L ெசCல ேவEF/. நா& எW3/ 
எBதL சைபயி7/ ேபாதி?<வ+கிற பிரகார/ கிறி;<dI3Nளான 
எ& நடIைககைள தீேமா?ேதl உWகOI3 ஞாபக4பF?<வா& 
எ&S பdC Zறினா$. 

பdC அ4ேபா;தல& 2 ெகாாிBதிய$ க[த?ைத எAதிய 
ேவைளயிC தீேமா?ேதl மீEF/ வBதைடBதா$, ஆகேவ 
அIக[த?தி& வாU?<ைரயிC தீேமா?ேதlவி& ெபயைர பdC 
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ேச$?தா$. தீேமா?ேதl ெகாாிBதிய+I3 உதdவத23 இயCபான 
வி+4ப?ேத$வாக காண4ப]டா$. ஏென&றாC அவ$ %&னதாக 
பd7ட'/ சீலாdட'/ இ4ப]டண?தி& ஊழிய?திC உட& 
இ+Bதா$ (அ4. 18:5; 2 ெகாாி. 1:19). தீேமா?ேதl உEைமயிேலேய 
ெகாாிB<dI3? தி+/பினாரா இCைலயா எ&பைத வாசக$கN 
பd^& க[தWகளி^+B< தீ$மானிIக %[யா<. பd^& 
க[தWகளிC அவைர4 ப2றிய ெசcதிகN பாிB<ைர4ப< 
எ&னெவனிC அவ$ மிகd/ பயBத Mபாவ/ உNளவ$ எ&பேத 
(காEக 1 தீேமா. 4:12-14; 2 தீேமா. 1:6, 7). சைபயிC காண4ப]ட 
ெகாBதளி4ைப சமாளிIக அவர< 3ணாதிசய/ ேபா<மானதாக 
இCைல. தீேமா?ேதl அCல, தீ?<ேவ ெகாாிB< ப]டண?திC உNள 
சைபையI3றி?த ெசcதிையI ெகாEF வBதா$ எ&S பdC 
ெகாாிBதிய+I3 எAதின இரEடா/ க[த?திC பா$Iகலா/ (2 ெகாாி. 
1:1, 2; 7:6, 7). தீ?< சைபயி& நிைலைமயிC %&ேன2றWகைளI 
ெகாEFவர %[Bத<; ஆனாC தீேமா?ேதlவி& ெவ2றி 
நிLசயம2ற<. 

வசன/ 18. ெகாாிBதியாிC சில$ திமி$ பி[?தவ$களாக மாறி 
மSப[l/ மா/ச?திC பdைல காEபா$கN எ&ற க+?ைத மS?< 
வி]டா$கN. M2றி?திாிl/ த?<வ ேமைதகைள4 ேபாலேவ பdைல 
க+தினா$கN - அதாவ< அவ$ அவ$களிடமி+B< அைன?ைதl/ 
ெப2SI ெகாEடதினாC, இனி அவ$ தி+/பி வர4ேபாவதிCைல. 
ஆயி'/, பdC த&ைன? ெதளிவாக விளIகினா$. அவர< நல'/ 
வாUd/ அவ+ட& விMவாச?ைத4 பகி$B< ெகாEடவ$கOட& 
இைணBதி+Bத<. பிரபல த?<வேமைதகைள4 ேபாலCலாமC, 
கிறி;<dI3 தWகைள அ$4பணி?த சீஷ$களி& Z]ட?ைத 
உ+வாIகவிCைல எனிC த&'ைடய ேவைலைய கணIகிC 
எF?<IெகாNவதிC அ$?த/ இCைல எ&S பdC எEணினா$. 
அவ$கOI3 Mவிேசஷ?ைத4 பிரசWகி?த பிற3, க$?த+ைடய 
க]டைளயி&ப[ வாUBத மIகளாக அவ$கOI3 க2பிIக தீ$மான/ 
பEணிI ெகாEடா$. 

வசன/ 19. தWகN மா/ச ஞான?ைத ெவளி4பைடயாகI 
கா][யவ$கN பd^& ேபாதைனைய4 ப2றி தவறாக 
_ாிB<ெகாEடா$கN. நா& சீIகிரமாc உWகளிட?தி23 வB<, 
எ&S அ4ேபா;தல& அவ$கOI3 உSதியளி?தா$. அவ+ைடய 
பயண/ க$?த+ைடய சி?தமாக இ+Iக ேவEF/ எ&பேத 
அவ+ைடய ஒேர நிபBதைனயாக இ+Bத< (காEக அ4. 18:21; யாI. 
4:15ஐ). அ4ேபா;தல+ைடய நடப[கN _?தக?திC 
3றி4பிட4படாத ஒ+ 3Sகிய பயண?தி& ேபா< அவ$ அBத 
ப]டண?ைத சBதி?ததாக? ெதாிகிற<. “3ேலாேவயாளி& 
y]டா+I3” (1:11) ெசாBதமான க4ப^C இ+நாN பயண?ைத 
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ேம2ெகாEF, தீdதீவாக M2றி?திாிB< ெகாாிB< ப]டண?ைத 
வBதைடBதி+Iகலா/. பdC எதி$பா$?தைத4 ேபால பயண/ 
அைமயவிCைல. எதிாிகளாC அவ$ இரIகமி&றி தாIக4ப]டைத 
அவர< நEப$கN ெமளனமாc நி&S ேவ[Iைக பா$?ததாக 
ெதாிகிற< (காEக 2 ெகாாி. 12:21ஐ). 

இSமா4பைடBதி+Iகிறவ$கOைடய ேபLைசயCல, அவ$ 
கOைடய ெபல?ைதேய அறிB< ெகாNேவ& எ&S ெசாC^ பdC 
எைத விளIக வி+/_கிறா$ எ&பைத4 _ாிB<ெகாNவ< க[னமாக 
ேதா&Sகிற<. இBத “ெபல&” கா]ட4பFவைத பdC எxவாS 
எதி$பா$?தா$ எ&ப< ெதளிவாக இCைல. அ2_தமான 
வCைலைமகளி& ஒ+ ேபா][ைய அவ$ மனதிC ைவ?தி+Bதாரா 
(காEக 13:2)? பாிM?தஆவி kல/ அவ$ ெகாE[+Bத அேத 
ெபல?ைத அவர< எதிாிகN ெவளி4பF?த %[l/ எ&S நிLசயமாக 
அவ$ ந/பவிCைல. அவ$ தன< எதிாிகைள 3+டராIக? 
தி]டமி]டாரா?, சீ4_+தீd மாயவி?ைதIகார னாகிய எ^மாவி& 
கEகைள 3+டாIகிய< ேபால (அ4. 13:11), அCல< அவ$ 
கிறி;<வி& வா$?ைதயி& வCலைமைய4 ப2றி ேபசினாரா? 
அவ$கைள? தவSதலாக நி�பி4பத& kல/ அவ$கைள 
தாU?<வாரா? அவ$கOைடய ெசயCகN ம2S/ ெசா2கOI3 
இைடேய உNள %ரEபாF, அவ$கN ெபல?திC 3ைறBதவ$கN 
எ&பைத ெவளி4பF?<கிற<. 

வசன/ 20. இBத ெபல?ைதI3றி?< பdC எ&னெவCலா/ 
ெசாC7கிறாேரா, ஆனாC இ< ேதவ'ைடய ராsஜிய?ைதI 
3றி?த<. ேதவ'ைடய ராsய/ இேயMவி& ேபாதைனகOI3 
eரமான< இCைல. அ<ேவ இேயMவி& உவைமகளி& 
ைமயIக+?தாக காண4ப]ட< (மா23 4:26, 30) ம2S/ அ<ேவ 
மனBதி+/_த^& ஏdதலாக காண4ப]ட< (ம?. 3:2; மா23 4:17). 
அ4ேபா;தல+ைடய நடப[கN _?தக?தி7/ நி+பWகளி7/, 
தீ$Iக?தாிசனமாக அறிவிIக4ப]ட ேதவ'ைடய ராsஜிய/ 
வB<வி]ட< (ெகாேலா. 1:13). அ<ேவ இேயM க]Fவதாக அறிவி?த 
சைப (ம?. 16:18). “ேதவ'ைடய ராsஜிய/” எ&'/ ெசா2ெறாட$ 
Mவிேசஷ bCகளிC பிரபலமாக இ+I3/ அளவி23 நி+பWகளிC 
பிரபல/ இCைல. “ேதவ'ைடய ராsஜிய/”  எ&ப< “சைபI3” 
ஒ4பிட4ப][+4பைத நி+பWகளிC பா$Iக %[l/. ேதவ'ைடய 
ராsஜிய?ைத4 ப2றிய ேபாதைன எ&ப< அழகான 
வா$?ைதகைளேயா _?திசா^?தனமான வாதWகைளேயா சா$Bத< 
அCல. 

ெபல?திேல ப2றிய ேகNவி உைர4ப3தியிC ெதாட$கிற<. 
வாUIைகைய மா2S/ வCலைம கிறி;<dI3 உEF, ஆனாC 
பdC அ4ப[4ப]ட ெபல?ைத தா& 3றி4பிFகிறாரா? அேநகமாக, 
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இேயMகிறி;<வி& வCலைமைய அCல< பாிM?த ஆவியி& 
ெபல?ைதI 3றி4பிFவத23 உ+வக4 ேபLசாக “ேதவ'ைடய 
ராsஜிய?ைத” 3றி4பி][+Iகலா/. அ< எBத 
வCலைமயாயி+Bதா7/, பdC அைத பய&பF?த தி]டமி]டா$. 

வசன/ 21. ^யா& மாாி; (Leon Morris) எ&பவ+ைடய 
Z2S4ப[, “பdC வர %[lமா %[யாதா எ&பதCல ேகNவி, 
ஆனாC அவ$ எ4ப[ வ+வா$” எ&பேத ேகNவி.9 பdC 
ெகாாிB<dI3 தி+/பி வ+கிறேபா< எ&ன மனநிைலேயாF வ+வா$ 
எ&ப< கிறி;<வி& ேபாதைனகைள சைப ஏ2SIெகாNOகிற 
வித?ைதL சா$Bத<. அ&ேபாF/ சாBத%Nள ஆவிேயாF/ வர 
ேவEF/ எ&பைதேய அ4ேபா;தல$ வி+/_கிறா$. ஆனாC 
பிர/ேபாF உWகளிட?திC வ+வத23/ ஆய?தமாக இ+Iகிறா$. 

நைட%ைற பய&பாF 

உIகிராண?<வ/ 
அ4ேபா;தல ஊழிய/ எ&ப< ஒ+விதமான உIகிராண?<வ/, 

கிறி;<வாC ெகாFIக4ப]ட தனி4ப]ட ஆைணயி& நிைலI3 
உய$?த4பFதC. இேயMவி& மரண?ைத ெதாட$Bத பல 
வ+டWகOI3 அ4ேபா;தல ஊழிய/ பிர?திேயகமானதாக 
இ+Bத<. ஒxெவா+ கிறி;தவ'/ கிறி; <ைவ 
அறிIைகயிFவதி7/ அவ+I3 கீU4ப[வதி7/ உIகிராண?<வ/ 
உNளடWகியி+Iகிற<. உIகிராண?<வ/ எ&ப< ஒ+ அ7வலக/ 
அCல, ஆனாC அ< ஒ+ ெசயCபாF எ&பைத பdC கால?< மIகN 
ந&3 அறிBதி+Bதன$. உIகிராண?<வ/ எ&S 
ெமாழிெபய$Iக4ப][+I3/ கிேரIக வா$?ைத (οἰκονόµος, 
oikonomos) _திய ஏ2பா][C 10 %ைற பய&பF?த4ப]FNள<. 
�Iகா 12:42C இேயM ெசா&ன உவைமயிC இBத வா$?ைதயி& 
ெபா+N ெதளிவாகிற<; “பணிவிைடIகார+I3? த3தியான 
கால?திேல ப[ெகாFI3/ப[ எஜமா& அவ$கNேமC அதிகாாியாக 
ைவIக?தIக உEைமl/ விேவக%%Nள விசாரைணIகார& 
யாவ&?” �Iகா 16:1-12C ஒ+ உEைமயிCலாத 
உIகிராணIகாரைன4 ப2றிய இேயMவி& உவைம ஒ&S 
ெசாCல4ப]FNள<. கலா?திய$ 4:2C NASB அBத வா$?ைதைய 
“ேமலாள$கN” என ெமாழி4 ெபய$Iகிற<. 

ெபாிய ேதா]டWகளி& உாிைமயாள$கN சில சமயWகளிC தWகN 
ெசா?<Iகைள பராமாிI3/ ப[ உIகிராணIகாரைன 
நியமிIகிறா$கN. அவ$கOI3 ெசாBதமான< எ&S ஒ&S/ 
இCைல. அவ$களிட/ ஒ4பைடIக4ப]ட ெபாS4ைப கவனி4பேத 
அவ$கN கடைம. பd^& அ4ேபா;தல ஊழிய/ 
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உIகிராண?<வ?தி& ஒ+ வைகயான<, ஆனாC _திய ஏ2பா][C 
கிறி;தவ$களி& ெபா<வான கடைமகைள சி?தாிI3/ 
வா$?ைதயாக “உIகிராண?<வ?<வ/” எ&ற வா$?ைத 
பய&பF?த4ப]FNள<. உதாரணமாக, k4ப$கN கிறி;<dI3ாிய 
ஒ+ சைபயி& ஆவிI3ாிய வாUைவ ேம2பா$ைவயிF/ ெபாS4ைப 
ெப2ற உIகிராணIகார$கேள (தீ?< 1:7). விMவாசிகைள 
பரேலாக?தி23 வழி நட?<தC, ம2S/ அவ$கOI3 ேபாதி?< 
அவ$கைள எLசாி4ப< அவ$கOைடய கடைமயா3/. கிறி;< தன< 
ெசாBத இர?த?ைத சிBதி சைபைய ச/பாதி?தா$. அவ$ ஒ+வேர 
சைபயி& நட?ைதைய, ஆராதைன %ைறைய, அத& அ+]பணிைய 
தீ$மானிIக அதிகார/ பைட?தவ$. அவ+ைடய வ+ைக ம]F/, 
அவ+ைடய வழிகா]Fத^&ப[ சைபைய நட?திL ெசC7/ 
ெபாS4_ k4ப$கOI3 உEF; அதாவ<, k4ப$கN கிறி;<வி& 
உIகி ராணIகார$கN. 

k4ப$கN ம]Fேம உIகிராண?<வ ெபாS4_ைடயவ$கN 
அCல. ஒxெவா+ கிறி;தவனி& கடைமl/ அ4ேபா;தல$கN 
ம2S/ k4ப$கN கடைமயி^+B< ேவSபFகிற<. ேதவ& ஒx 
ெவா+வ+I3/ ெகாF?தி+I3/ வரWகN ம2S/ திறைமகளி& ப[ 
அவரவ$கN தWகN ெபாS4_கைள நிைறேவ2ற ேவEF/ (1 ேப<+ 
4:10). உIகிராண?<வ4பணிைய தAவிIெகாNளாத ஒ+வ+/ 
கிறி;<ைவ விMவாசிIக %[யா<. ஒ+வ+Iெகா+வ$ அ&_ 
ெச7?<தC, உபசாி?தC, ேதவ'ைடய வா$?ைதைய ேபாதி?தC, 
பணிவிைட ெசcதC ேபா&றைவகைள தாலB<கN எ&S ேப<+ 
சி?தாிIகிறா$. பி&வ+/ சாதாரண ெசயCகO/ த3தி ெபSகி&றன: 
அEைடy]டாைர ஞாயிS ஆராதைனI3 அைழ?தC, 
வியாதி4ப][+I3/ ஒ+ நEப'I3 உதவிெசcதC, 
பசிேயா[+I3/ ஒ+வ+I3 உணவளி?தC, க�ட?திC இ+I3/ 
ஒ+வ+I3 ஊIகமளி?தC ேபா&றைவகN பCேவS பணிவிைடகN. 
ேதவ& த&'ைடய மIகOI3 பலவிதமான தாலB<கைள த+கிறா$. 
உIகிராணIகார& உEைமlNள வென&S காண4பFவ< 
அவசிய/ எ&S (1 ெகாாி. 4:2) பdC எA<கிறா$. 

பிரசிWகியா$கO/ பிரசWக%/ 
கிறி;<வி& சைபயிC பணிவிைட ெசcகிறவ$கN, 

ேபாதிIகிறவ$கN, ம2S/ வழிகா]Fகிறவ$கOI3Nேள ஒ+ 
நிLசயம2ற, சிIகலான, உறd இ+4பைத நா/ காண%[l/. ெதாிB< 
ெகாNள4ப]டவ$கN பணிவிைடெசcய, ேபாதிIக, இேயMd/ 
அ4ேபா;தல$கO/ %&மாதிாியாக ைவ?த வாUIைக%ைறைய 
பிரதிப^Iக கடைம உNளவ$கN; ஆனாC அவ$கN தWகN ெசாBத 
பலyனWகளாC வாதிIக4ப]ட மEணாC ஆன சாீர?ைதI ெகாEF 
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பணிவிைட ெசcகிறா$கN. கிறி;தவ$கN தWகOI3 
பணிவிைடெசcகிறவ$கைள 3றி?< மிக உய$Bத எEண/ அCல< 
மிக தாUவான எEண/ ெகாE[+Iகலா/. பிரசWகியா$கN 
ேபாதிIகிறைவகைள அவ$கN வாUIைகயிC கைட4பி[IகேவEF/ 
எ&S எதி$பா$I3/ உாிைம எCலா விMவாசிகOI3/ உEF. 
ஆனாC, _ாிB<ெகாNOத^& கி+ைபையl/ ம&னி4ைபl/ வழWக 
தவS/ேபா<, ஒ+வ+/ தர%[யாத %A நிைறைவ 
எதி$பா$Iகி&றன$. 

ஒ+ பிரசWகியாைர ம2ெறா+ பிரசWகியா+ட& ஒ4பி]F 
ேவSபF?தி அளவிF/ பழIக?ைத நிLசயமாக ைகவிடேவEF/. 
ஏெனனிC, க$?த+I3 பணிவிைடெசcதC எ&ப< மார?தா& 
ஓ]ட?ைத4 ேபா&றேதா அCல< ஒ+ அ7வலக?திC பதவி 
உய$dIகாக ேபா][யிFவைத4 ேபா&றேதா இCைல. பd7/ 
அ4ெபாCேலாd/ அ<ேபா&ற ஒ+ jUநிைலைய?தா& 
ெகாாிB<விC சBதி?தன$. த&ைனl/ அ4ெபாCேலாைவl/ 
ஒ4பி]F4 பா$I3/ ேபா][ மன4பா&ைமைய 3றி?ேத பdC இW3 
உைரயா2Sகிறா$. “ஒ+வனிமி?த/ ம2ெறா+வ'I3 விேராதமாc 
இSமா4 பைடயாதி+Iகd/” (4:6) ேவEFெம&S பdC அவ$கைள 
உ2சாக4பF?<கிறா$. ஒxெவா+வ+/ அவனவ'IகளிIக4ப]ட 
கி+ைபயி&ப[l/ தாலB<கைளI ெகாEF/ 
பணிவிைடெசcகிறா$கN. ஒ+வ$ ம2ெறா+வைர விட அதிக ஞான/ 
உைடயவராக இ+Iகலா/; ம2ெறா+வ$ ெசா2 ெபாழிd திறைம 
ெப2றவராக இ+Iகலா/. ஒxெவா+ அWக?தின+/ தா& 
ெப2றி+I3/ தாலB<கைள க$?த+Iெக&S ெகாFIக 
கடைம4ப][+Iகிறா$. 

சில விMவாசிகN பd^& ெசா2ெபாழிைவ அ4ெபாCேலாவி& 
ெசா2ெபாழிேவாF ஒ4பி]F பd7I3 எதி$?<4 ேபாாிFவதாக? 
ெதாிகிற<. பி[?தமானைவகைள ெதாிBெதF?< %கா/களாக பிாிB< 
கிடIகிறா$கN. இ&S சில சைபகளிC காண4பFவ< ேபால 
ஒxெவா+ பிரசWக%/ ஒ+ ேபா][யாக மாறிய<. அதிக 
கலகல4_ைடயவ$ யா$? யா+ைடய கைதகN _?திசா^?தனமான<? 
பிரசWகியா$ த&ைன ஒ+ க[னமான jUநிைலயிC காEகிறா$. 
பிரசWகியா$ ஒ+வ$ பிரசWக %ைறயிC கவன/ ெச7?<வாரானாC 
அவர< பிரசWக/ ச^4�]Fவதாக, ஏdதC இCலாததாக 
க+த4பFகிற<. பிரசWக?திC சிாி4பைலைய ைமய4பF?தினாC 
பிரசWக/ கிறி;<வி& ேபாதைனயி& சாரா/ச?ைத 
இழB<விFகிற<. 

19-/ b2றாE[& பிBைதய ப3தியிC, தாம; ஹா$[ (Thomas 
Hardy), தி ேமய$ ஆ4 கா;ட$பிாி]s (The Mayor of Casterbridge), 
எ&'/ ஒ+ நாவைல எAதினா$. அBத நாவ^C நகரவாசிகN ஒ+ 
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ஞாயிS பி2பகC ேவ[Iைக நிகULசியிC ஈFப][+4பதாக 
சி?தாிIகிறா$, 

உைரயாடC வாரநா]களி& உைரயாடலCல, ஆனாC அ< 
விஷய?திC %Aைமயாகd/, ெதானியிC உய$Bததாகd/ இ+Bத< 
எ&S ஹா$[ எAதினா$. அவ$கN பிரசWக?ைதI 3றி?< 
விவாதி?தன$, ப3?<4பா$?தன$, சராசாிI3 ேம2ப]டதா அCல< 
சராசாிI3 கீழானதா எ&S/ அறிவியC �$வமானதா எ&S 
எைடேபா]F4 பா$?தா$கN. ம2றப[ பிரசWக?தி23/, 
விம$சி4பவ+I3/, விம$சிIக4பFபவ+I3/ எBதவிதமான 
ெதாட$_/ இ+Bததாக ெதாியவிCைல.10 

ஹா$[ ெவளி4பF?திய விதமான காாிய?ைத இ&ைறய 
பிரசWகியா$கN தWகN அ'பவ?திC பா$Iகிறா$கN. சமீப 
வ+டWகளிேல, ேஜ/; மா&]ேகாெமாி ேபாc; (James Montgomery 
Boice) எ&'/ பிரசWகியா$ த&'ைடய பிரசWக/ ெசcl/ 
கடைமயிC அவ$ சBதி?த ஏமா2ற?ைத பி&வ+மாS சி?தாிIகிறா$: 

மIகN சைபைய ஒ+ ெபாA<ேபாI3 இடமாக பா$Iகி&றன$. 
ஆராதைனைய ஒ+ ெபாA<ேபாI3 நிகULசியாக நட?<கிற சைப 
அதிகமாக ெவ2றியைடகிற<. ேதவைன பா$I3/ப[யாகேவா 
அCல< கE�I34_ல4படாத ேதவபிரச&ன?ைத உண+/ 
ப[யாகேவா, அCல< ஆராதைன எ&ன எ&பைத 
_ாிB<ெகாNO/ப[யாகேவா அCல< ஆராதைன எ4ப[ 
நட?தேவEF/ எ&பைத க2SI ெகாNளேவா மIகN சைபI3 
வ+கிறதிCைல; மாறாக அவ$கN ெபாA<ேபாI3Iகாகேவ சைபI3 
வ+கிறா$கN ... 

பிரசWகியா$கN நீEடேநர/ ேபச%[யா< அCல< தீவிரமாக 
இ+Iக %[யா<, ேம7/ இைறயியC ெபா+ைள உNளடIகிய 
வா$?ைதகைள பய&பF?த %[யா<. பிரசWக/ உணர4பF/ 
ேதைவகN சா$B< அளவிட4பFகி&றன. ேவ[Iைகயாக 
இ+IகேவEF/ ம2S/ தனி4ப]ட வாUவிC நடBத கைதகN 
ெசாCல ேவEF/. 

ேதவ& யா$ எ&S சைப கEFபி[Iக ேவEF/, அவைர 
அறிB< ெகாNள ேவEF/, அவ+ட& நCல ஐIகிய?ைத உ+வாIக 
ேவEF/. அத2கான ஒேர வழி ைபபிN விளIக%/ ேபாதைனlேம. 
அத23 ேவS ஒ+ 3SI3வழிl/ இCைல.11 

சைபயி& வாUவிC பிரசWகி?தC இ&றியைமயாததாக 
காண4பFகிற< (2 தீேமா. 4:1, 2). ஒ+ பிரசWக/ எ&ப< ஒ+ 
ெசா2ெபாழிdI3 ேம2ப]ட<. அ<ேவ <திெசcத7/ ஆராதைனl/. 
பிரசWக?தி& kலமாக, சைபயி& ஊழியIகார$கN ேதவபIதிlNள 
வாUIைகIகான எA4_தைல ஏ2பF?த தWகN தாலB<கைள 
பய&பF?<கிறா$கN. பிரசWகி4பவ$கN மிகLசிறBதைதI ெகாFIக 
ேவEF/ எ&S சைப எதி$பா$Iக ேவEF/, அ< ேபால 
சேகாதர$கN ஒxெவா+வ+ைடய திறைம ையl/ ஏ2SI 
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ெகாNளேவEF/. ஒ+ பிரசWகியா+I3 எதிராக ம2ெறா+ 
பிரசWகியாைர ைவ4பதினா7/ தWகOI3 மிகd/ பி[?தமான 
ஒ+வ$ பIக/ சா$Bதி+4பதினா7/ கிறி;தவ$கOI3 எBத விதமான 
ஒ+ பய'/ இCைல. 

தாUைமIகான ஒ+ அைழ4_ 
மன?தாUைம எ&ப< அைமதியான, சாBதமான ஒ+ 

நCெலாAIக/. அத23 எதிரான< த2ெப+ைமlNள<, சில 
சமயWகளிC Mய?ைத அறிவி4ப<. பd^& எதிாிகN, தWகைள 
“அகBைதIகார$களாக” அைடயாள/ கEF ெகாNவ< இCைல. 
ெப+/பாலான மIகN ம2றவ$களிட/ மன?தாUைம அCல< 
அகBைத இ+4பதாக? தீ$4பளிIகிறா$கN. ஆனாC அவ$கN தWகN 
பE_களிC இ+I3/ 3ைறகைள கEடறிவதிCைல. ெகாாிB<விC 
உNள பd^& விம$சக$களி& அகBைதேய அவ$கN கிறி;<வி& 
அ4ேபா;தலனான பd7I3 கீU4 ப[யாதத23 காரண/. 
அSப?ைதB< வ+டWகளாக த& மைனவிேயாF வாUB<வ+கிற 
த&'ைடய தா?தாைவ விட அ&_, காதC ம2S/ தி+மண/ ப2றி 
எனI3 அதிக/ ெதாிl/ எ&S ெசாC7கிற இைளஞைன4 
ேபா&றவ$கN தா& ெகாாிBதிய$கN. நமI3 %& சாைலயிC பயண/ 
ெசcதவ$ களிடமி+B< க2SIெகாNள வி+/_தேல மன?தாUைம 
ஆ3/. 

அகBைத எ&ப< ெசாBத வி+4பWகN மீ< அCல< தீ$4_களி& 
மீ< மிக4ெபாிய மதி4ைப ைவI3/ மன4பாW3 ஆ3/. இ< ஒ+ 
ெவறி?தனமான த&ன/பிIைக ஆ3/. %தC மனித$களாகிய 
ஆதா%/ ஏவாO/ ேதவைன மீறியேதாF/ அCலாமC, “நீ எ&ன 
வி+/_கிறாc எ&S எனI3? ெதாிl/, ஆனாC அைத எ& 
பாணியிேல நா& அைதL ெசcேவ&” எ&S ெசாC7/ அBத 
ெச+Iகான ேபLேச அகBைத. மாறாக, மன?தாUைம எ&ப<, 
Mய?ைத ேகNவிேக]F பிறைர மதி?தC ஆ3/. கிறி;<ைவ 
க$?தராக ஏ2SIெகாNபவ$கN மன?தாUைமைய ஒ+ ந23ணமாக 
பைறசா2Sவா$கN. ஐBதா/ b2றாE[C, உEைமைய எxவாS 
ெபSவ< எ&ப< ப2றி அக;[& பி&வ+/ தீ$4ைப வழWகினா$: 
“%தC வழி ... மன?தாUைம; இரEடாவ< வழி மன?தாUைம, 
k&றாவ< வழி மன?தாUைம, எ?தைன %ைற ேக]டா7/, நா& 
இைதேய ெசாC7ேவ&.”12 

தாUைமlட& இ+4ப< த&ைன?தாேன யதா$?தமாக 
மதி4பிFவதா3/, அ< சிறிய காாிய/ அCல. ேடவி] கா4ப$ 
ஃ�C][& உாியா ஹீ4 த&ைன?தாேன “மிக?தாUைமயான 
மனித$”13 எ&ற< ேபா&ற த&ைன?தா& ஏளனமாIகிI ெகாNO/ 
நடவ[IைககளிC ஈFபட? ேதைவயிCைல. உEைமயான 
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மன?தாUைம எ&ப< இேயM த& சீஷ$களி& காCகைளI கAவிய< 
ேபா&ற<. மன?தாUைம எ&ப< க$?த+ைடய கரWகளிC இ+I3/ 
ஒ+ 3ழBைதைய4 ேபா&ற<; அ< பdC, “மரண?<I3I 
3றிIக4ப]F,” “உலக?தி23 ேவ[Iைகயான<” (4:9). அ< எேரமியா 
தன< தீ$Iகதாிசன அைழ4பிC சWகடமாகd/ 3ழ4பமாகd/ 
காண4ப]டா7/, பிரசWகிIக ேவEF/ எ&ற அவ+ைடய 
தீ$மான?திC திடமாயி+Bத<. அ< ேயா_, ேவதைனlட'/ 
ேகNவிகOட'/ <&ப4ப]டேபா</, ேதவனிட?திC மி3Bத 
ந/பிIைக ைவ?தி+Bத<. மன?தாUைம எ&ப< ேசைவ ெசcவ<, 
ந/_வ<, ம2S/ ஆரவாரமி&றி ெகாF4ப< ஆ3/. 
ெகாாிB<வி̂ +Bத பd^& விம$சக$கN ேதவ'I3I 
கீU4ப[வைத4பா$Iகி7/ தWகைள ேம&ைமயாக கா][IெகாNள 
அதிக/ வி+/பின$. அBத ேதவபIதிய2ற மனநிைலlட&, சைபயிC 
ஒAWகி&ைமையl/ 3ழ4ப?ைதlேம உ+வாIகினா$கN. 
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