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அ?தியாய/ 5 

சகி4_?த&ைமl/ 
ஒAIகமி&ைமl/ 

1 ெகாாிBதிய+I3 எAத4ப]ட %தலா/ நி+ப?தி& %தC நா&3 
அதிகாரWகளிC சைபயிC காண4ப]ட பிாிவிைனகைளI 3றி?த 
பd^& காிசைனைய 3றி?< எAத4ப][+Iகிற<. ெகாாிB< 
சைபயிC காண4ப]ட ஒ+ சில சேகாதர$களி& அகBைதேய 
பிாிவிைனI3 காரண/ (4:19). ஒ2Sைம 3ைறைவ விவாதி?த 
பி&ன$, பdC அ4ேபா;தல& ம2ெறா+ பிரLசைனைய 
3றி4பிFகிறா$. இBத சேகாதர$கN அகBைதேயாF பd^& 
அதிகார?ைத 3றி?< ேகNவி எA4பினா$கN (காEக 4:18). இBத 
பிரLசைனைய சமாளிIக ேவE[ய அவசிய/ பd7I3 ஏ2ப]ட< 
ம2S/ அவ$ அைதL ெசcதா$. 

இ+4பி'/, பd^& அ4ேபா;தல அதிகார?ைத 3றி?த ேகNவி 
எA4ப காரணமாக அைமBத சில சேகாதர$களி& அகBைதேய 
கிறி;<வி& சாீர?ைதI 3றிIகிற பாிM?த?ைத _றIகணி4பத23/ 
காரணமாக இ+Bத<. ேதவைன ைமயமாகI ெகாEட 
ெநறி%ைறயான< எ4ேபா</ ேதவைன ேசவி4 பத2கான 
அ[4பைடயாக இ+Bதா7/, அ4ேபா;தலனாகிய பdC 
ெகாாிBதிய$கOட& ெநறி%ைறைய4 ப2றிய கலB<ைர யாட^C 
ஈFபடவிCைல. இ+Bதேபாதி7/, அ4ேபா;தல+ைடய கவன?தி23 
ஒ+ தீவிரமான பிரLசிைன ெகாEF வர4ப]ட<. சைபயிC த&ைன 
அைடயாள/ கா][ய ஒ+ மனித&, ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கOட& 
%A ஐIகிய?ைத பகி$B<ெகாEட ஒ+வ&, அவன< தBைதயி& 
மைனவிlட& ஒ+ அ4ப]டமான ஒAIகெநறி உறவிC வாUB< 
ெகாE[+Bதா&. இBத அறிIைகயாC பdC விய4பைடBதா$. 

இBத மனிதனி& நட?ைத ம&னிIக %[யாத<, மனLசா]சியி& 
எBத ேவதைனlமி&றி இBத பாவ?ைத சகி?<IெகாEடைத பdலாC 
விளWகிI ெகாNள %[யவிCைல. இBத விஷய?திC சைப %A</ 
ேதாCவிl2ற<. 

பாவ/ நீIக4படC (5:1-5) 
1உWகOI3Nேள விபசார/ உEெட&S பிரசி?தமாcL 
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ெசாCல4பFகிறேத; ஒ+வ& த& தக4ப'ைடய மைனவிைய 
ைவ?<IெகாE[+Iகிறாேன; அ< அ�ஞானிகOI3NO/ 
ெசாCல4படாத விபசாரமாயி+Iகிறேத. 2இ4ப[4ப]ட 
காாிய�ெசcதவைன நீWகN உWகைளவி]F நீIகாம7/ 
<Iக4படாம7/, இSமா4பைடBதி+Iகிறீ$கN. 3நா& சாீர?தினாேல 
உWகOI3? eரமாயி+B</, ஆவியினாேல உWகேளாேட Zட 
இ+Iகிறவனாc, இ4ப[L ெசcதவைனI 3றி?< நா& Zட 
இ+Iகிற<ேபால, 4நீWகO/, எ&'ைடய ஆவிl/, நம< 
க$?தராகிய இேயM கிறி;<வி& அதிகார?ேதாேட 
Z[வBதி+IைகயிC, 5அ4ப[4ப]டவ'ைடய ஆவி க$?தராகிய 
இேயM கிறி;<வி& நாளிேல இர]சிIக4பF/ப[, மா/ச?தி& 
அழிdIகாக, ந/%ைடய க$?தராகிய இேயM கிறி;<வி& 
நாம?தினாேல அவைனL சா?தா'I3 ஒ4_I ெகாFIக ேவEF 
ெம&S தீ$4_Lெசcகிேற&. 

வசன/ 1. இ4பாவ/ ப2றி ஒ+ சாதாரண விவாத?தி23N �ைழய 
பdC தயாராக இCைல. அவ+ைடய வாசக$கOI3 அவ$ 
அறி%கமான வித/ ஒ+ இ[ மி&னC ேபாC இ+Bத<. பிரசி?தமாcL 
ெசாCல4பFகிறேத எ&S ெசாC^ ெதாடW3கிறா$. இர]சக+/, 
மீ]ப+மான இேயM கிறி;<வி& ெபயைரL MமBதவ$கN 
ஒAIகIேக][23 ஒ4_தைல த+வ< _றஜாதியா+I3I Zட  
ெவ]கமாக இ+Bதி+I3/. பdC ஒ+ மனித'Iேகா, ம'ஷிIேகா, 
அCல< ஒ+ த/பதிய+Iேகா உைரயா2றவிCைல. அவ+ைடய 
ஏமா2ற/ சைபேயாF இ+Bத<. மாcமாலமான ஞான?ைதl/ 
_?திசா^?தனமான வாதWகைளl/ பய&பF?தி, கிறி;தவ$கN 
இBத விதமான ெவ]கIேகடான நட?ைதைய சகி?தி+4பதாேல 
கிறி;<ைவ எxவளdI3 3ைற வாகேவ அறிBதி+Bதா$கN 
எ&பைத அவ$கN நி�பி?தா$கN. 

அ4ேபா;தலனி& தீ$4_ பாவ?திC வாUB< ெகாE[+Bத 
மனிதைனl/ அைத சகி?<I ெகாE[+Bத சைபையl/ சா$B< 
எFIக4ப]ட<. அBத ெபEைண4ப2றி அவ$ ஏ</ ெசாCலவிCைல. 
அவN இ4பாவ?தி23 க]டாய4 பF?த4ப][+Iகலா/, அCல< 
அவN ஒ+ அவிMவாசியாக இ+Bதி+Iகலா/. ஆனாC, அBத மனித$ 
ஒ+ கிறி;தவ$, _றஜாதிகளிட?தி7/ Zட காண4படாத பாவ?திC 
வாUB< ெகாE[+Bதா$. பdC தன< %Iகிய அIகைரைய ெவளி4 
பF?<ைகயிC, இ4பாவ?ைத 3றி?< கEFெகாNளாதப[ தWகN 
தைலைய தி+4பிI ெகாE[+Bத சைப அWக?தின$களிட?திC பdC 
த&'ைடய வா$?ைதகைள தி+4_கிறா$. 

ேமாேசயி& நியாய4பிரமாண?திC %ைறய2ற _ண$Lசி 3றி?< 
வைரயSIக4ப]FNள< (ேலவி. 18:8; 20:11; உபா. 22:30; 27:20). 
கிேரIகL ச%தாய/ சில சமயWகளிC %ைறய2ற _ண$Lசிைய 
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கவ$Lசியாக கா][ய<, ஆனாC ெபா<வாக அ< ஏளனமாக 
எEண4ப]ட<. கிேரIக கலாLசார?திC %ைறய2ற _ண$Lசி ஏ2SI 
ெகாNள4ப]ட< எ&ற க+?தி23? ேதைவயான ஆதாரWகN எ<d/ 
இCைல. இ+4பி'/, _றஜாதியா$களி& ஒAIக ெநறியி& தள$வான 
தரWகOIகிைடயிC, இ/மனித& த& தBைதயி& மைனவிlட& 
ைவ?தி+Bத தவறான உறைவ சகி?ததினாC சைப தன< ந2ெபயைரI 
ெகF?த<. 

இ4பாவ?ைதI3றி?< அேநகமாc பdC 3ேலா 
ேவயாளிடமி+Bேதா (1:11) அCல< 16:17 இC 3றி4பிட4ப]ட ஒ+ 
3Aவினாிடமி+Bேதா ேகNவி4ப][+Iகலா/. பd^& பதி^C 
உNள வா$?ைதகN அவ+ைடய அவந/பிIைகையl/ ம2S/ 
ஏமா2ற?ைதl/ கா]Fகிற<. “நா& இத23 நடவ[Iைக எFIக 
ேவEF/. இ?தைகய அ4ப]டமான ஒAIகIேக][C அவ$கN 
ஈFப]FNளைத எ&னாC ந/ப %[யவிCைல” எ&S அவ$ 
எAதியேபா< அவர< எEண?திC எ4ப[4ப]ட க2பைனகN 
ஓ[யி+I3/ எ&S ஒ+வ$ fகிIக%[l/. நா& “பிர/ேபாF” (4:21) 
வரேவEFமா எ&S பdC காிசைன4 பFகிறா$. உEைமயிC, “நா& 
ஏ& அ4ப[4ப]ட கFைமயான ெமாழிநைடைய4 பய& பF?திேன& 
எ&S ஆLசாிய4 பFகிறீ$களா? நா& ஏ& ஒ+ பிர/ேபாF வர 
ேவEF/ எ&S எEணிேன&? உWகளிைடேய நடB< வ+/ சில 
காாியWகைள நா& உWகOI3 ெசாCல வி+/_கிேற&. கிறி;<வி& 
சாீர/ ஒAIகIேக][னாC அத'ைடய பாிM?த?ைத இழB< வி]ட< 
- இ&'/ ேமாசமான< எ&னெவனிC சைப அைத மிகd/ ேலசாக 
எF?<I ெகாEட<!” 

த&'ைடய தBைதயி& மைனவி எ&S பdC யாைர 
3றி4பிFகிறா$ எ&ப< ெதளிவாக ெதாியவிCைல. அBத மனிதனி& 
ெப2ெறF?த? தாயாக இ+Bதி+BதாC பdC அைத நிLசய/ 
3றி4பி][+4பா$. “தாlட& அCல சி?திேயாF %ைறய2ற 
உறdெகாE[+I3/ மனிதைனI 3றி?< தா& பdC 
3றி4பி][+IகேவEF/.”1 அ/மனிதனி& ெப2ெறF?த? தாc, 
அதாவ< த& தக4பனி& %தC மைனவி, இறB< ேபாயி+I கலா/. 
ஒ+ேவைள அவ& தக4ப& த& இளவய< மகனி& வய<Iெகா?த 
ஒ+ இள/ ெபEைண மSமண/ ெசc< ெகாE[+Iகலா/. மக& 
த& தBைதயி& y][C வசிIகிறானா? அவ& த& தBைதயி& 
மைனவிைய மயIகி, தி+மண?ைத உைட?தி+Bதானா? அBத 
மனிதனி& தBைத இறB< வி]டாரா? சில உண$Lசி ெகாBதளி4_ 
ஏ2ப]F இBத ஒAIகIேக][23 ஆர/பமாயி2றா? 

இSதியிC, விவகார?தி& விவரWகN ெப+/ பாதி4ைப 
ஏ2பF?<கி&றன; அ< <&மா$Iகமான< ம2S/ ம&னிIக 
%[யாத<. ஒ+ ேவைள _றஜாதிகளிட/ அ?தைகய நட?ைதைய 
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ஒ+வ$ எதி$பா$Iகலா/, ஆனாC சைப ேதவ'ைடய ெபயைர 
தாி?தி+I3/ பாிM?த ஜனமா3/. 

த& தக4ப'ைடய மைனவிlட& வாUB< ெகாE[+I3/ 
மனிதைன பdC πόρνος (pornos, “விபLசாரIகார&”) எ&S 
அைழIகிறா$. πόρνη (pornē) எ&ப< விைலமகைள 3றிI3/. πορνεία 
(porneia) எ&'/ கிேரIக4ெபய$LெசாC விைலமகளி& ெதாழிைல 
3றிIகிற<. _திய ஏ2பா][C, அBத வா$?ைத அைன?< வைகயான 
பா^யC %ைற ேக]ைட “விபLசார?ைத”  3றி4பிF/ ெபா<வான 
வா$?ைதயாக பய&பF?த4பFகிற<. ெஹலனி;[I fத 
அறெநறிஞ$கN பய& பF?திய porneia எ&ற வா$?ைதேய _திய 
ஏ2பா]F ஆசிாிய$கO/ பய& பF?தின$. தி+மண?தி23 ெவளிேய 
ெகாE[+I3/ எCலா வித பா^யC %ைறேகFகைளl/ 3றி4பிட 
இBத வா$?ைதகைள4 பய& பF?தினா$கN. %ைறய2ற _ண$Lசி, 
விபLசார/, ஓாினL ேச$Iைக ஆகியவ2ைற உNளடI3/ வா$?ைத 
இ<.2 

_திய ஏ2பாF உEைமயான நிகUdகN ம2S/ அ'பவWகளி& 
jழ^Cதா& ெநறி%ைறகைள விவாதிIகிற<. ந&ெனறி 
ேகாாிIைககைள உNளடIகிய< தா& விMவாச/ எ&பைத 
கEFபி[I3/ ெதாட$நிகUவிC சைப ஈFப][+Iகிற<. 
கிறி;தவ$கN சBதிIக இ+I3/ நCல ம2S/ தீய ஒAIக ெநறிகைள 
%ைறயாக ப][ய^ட பdC எBத %ய2சிl/ எFIகவிCைல. அத23 
பதிலாக, பd7/ ம2ற _தியஏ2பா]F ஆசிாிய$கO/ 
பாவ?தி23]ப]ட மIகOடனான தWகN ெதாட$_ kல/ 
அறெநறிைய க2SIெகாF?தன$. சில ேநரWகளிC அவ$கN 
ெபாSைமயாகd/ ெக�சிl/, ம2ற ேநரWகளிC அவ$கN மிகd/ 
க]டாயமாகd/ எதி$?தன$. அவ$கN பாவ?ைத சBதி?த 
ேவைளகளிC அதைன கவனமாக ைகயாEடன$. 

தBைதயி& மைனவிlட& பாவ?திC வாUBதவாி& வழIகிC, 
ெகாாிB<வி7Nள சைப ேதவ'ைடய ெநறி%ைற ேகாாிI ைககைள 
நிைறேவ2ற தவறிவி]ட<. சைபயி& ேதாCவிகN இ&S/ இேத 
ேபா&ற %ைறைய பி&ப2Sகி&றன. சைபயி& ஒAIகெநறி உலக/ 
%Aவத23/ %&'தாரணமாக இ+IகேவEF/. கிறி;தவ$கN 
தா$மீக மாதிாி வாUைவ வாUB<கா]ட தவறினாC கிறி;<ைவ4 
ப2றிய பிரசWக?தி23 ஆ$வ%ட& ெசவிெகாFIகமா]டா$கN. 
கிறி;தவ வாUIைக %ைறகO/ ெகாNைககO/ பிாிIக%[யாத 
ஒ&றாக பிைணIக4ப]FNளன. கிறி;<ைவ ேதவ'ைடய 
3மாரனாக அறிIைகயிF/ விMவாச?தினாC ேதவபIதிlNள 
வாUIைக வாழ%[l/. 

வசன/ 2. இBத jUநிைலைய பdலாC ந/பேவ %[யவிCைல. 
அ?தைகய ெவ]கIேகடான நட?ைதைய அவ$கN எ4ப[ 
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நியாய4பF?த %[l/? அவ$கN தWகைள ஞான%Nளவ$கN எ&S 
எEணினா7/, ெவளி4பைடயான ஒAIகIேக]ைட4 பா$?< 
சிறிேத'/ கEசிமி]டவிCைலயா? அவ$கN அகBைதயினா7/ 
(πεφυσιωµένοι, pephusiōmenoi; 5:2) “ெப+ைமயினா7/”  (KJV) 
நிைறBதி+Bதா$களா? மாறாக இBத? ேதவபIதியிCலாத நிைலையI 
3றி?< அவ$கN <Iக4ப][+Iக ேவEFேம. ஒ+ சக விMவாசியி& 
ஒAIகIேக]ைடI கEF அவ$கN ெவ]க?தினாC நிைறBதி+Iக 
ேவEFேம. இBதL ெசயைலL ெசcதவைர அவ$கN தWகN 
ம?தியி^+B< அக2றியி+Iக ேவEFேம. 

இBத ஒAIகWெக]ட சேகாதரைன சைப சாியான %ைறயிC 
ைகயாE[+BதாC சைபI3 ேதவ& அ+ளிய ஞான/ ெவளி4 
ப][+I3ேம (1:30). ெதcவ?தி& உய$Bத 3றிIேகாளாகிய 
ஒAIக?ைத மIகN பி&ப2Sவதி& விைளவாக ஞான%ைடயவ$ 
களாகிறா$கN. ெகாாிB< கிறி;<வ$கN தWகைளL M2றியி+Bத 
_றமத ச%தாய?திC ஒAWகாக வாUBத மIகளி& தராதரWகைளIZட 
பி&ப2றி வாழவிCைல. இBத jUநிைலயிC, பிாிவிைனையl/ இBத 
மனிதைன ஏ2SIெகாNOதைலl/ விைளவி?த அகBைதI3 பதிலாக 
<Iக%/ ெநாSW3த7/ ஏ2ப][+BதாC அ<ேவ சாியானதாக 
இ+Bதி+I3/. அவ$கN சாியான வைகயிC வ+?தமைடBதி+BதாC, 
கிறி;தவ ச%தாய/ அ?தைகய நட?ைதைய ஏ2SI 
ெகாE[+Iகா<. பாவ/ ெசcத மனிதைன அவ$கN நFவிC இ+B< 
அக2றியி+Iக ேவEF/. 

வசன/ 3. ெகாாிB< சைபI3 உதவி ெசcய பdC ஒ+ தனி4ப]ட 
விஜய?ைத ேம2ெகாNள தைட ெசcய4 ப][+Bதா7/, அவ$ 
அவ$கேளாF ஆவியிC இ+Bதா$. சாீர?தினாேல eரமாயி+Bதா7/ 
ஆவியினாC Zட இ+Bதா$ எ&பைத பல வழிகளிC _ாிB< 
ெகாNளலா/. சைபI3 அவ$ ெகாF?<I ெகாE[+Bத எLசாி4_கN 
அவ+ைடய தனி4ப]ட %ைறயிC அவ$கேளா[+4பத23/ 
க+?<IகOI3/ மா2றான< எ&S அவ$ 
ெபா+NெகாE[+Iகலாமா? ஒ+ ேவைள, ஆனாC வா$?ைதகN 
ெப+/பா7/ அதிக எைட ெகாEட தாIகWகைளI 
ெகாE[+Iகலா/. 

வசன/ 5:2C ெசாCல4ப][+I3/ அA?தL ெசாCலான “நீ” 
(ὑµεῖς, humeis) ஐ ேவSபF?தி 5:3C ெசாCல4ப][+I3/ “நா&” 
(ἐγώ, egō) எ&'/ அA?தL ெசாCலான< இBத விஷய?திC தீ$4 
பளி4பத2காக அ4ேபா;தல& உடC ாீதியாக அவ$கேளாF இ+Iக 
ேவE[ய அவசியமிCைல எ&பைத ெதாிவிIகிறா$. இ+தய?தி7/ 
மனதளவி7/ பdC அவ$கேளாF ெகாாிB<விC இ+Iகிறா$. 
அவ$கOைடய Z]டWகளிC பdC ஒ+ மைறவான வி+Bதாளியாக 
இ+Bதா$. அ4ேபா;தலனாகிய பdC அவ$கN ம?தியிC 
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தWகியி+4பைத4 ேபால, இ4ப[L ெசcதவைன ஏ2கனேவ 
நியாயBதீ$4பதாக ெசா&னா$. விMவாச வாUIைக எ&ப< 
ஒAIக%ட'/ கீU4ப[த7ட'/ எ&S கிறி;<வி& 
அ4ேபா;தலனான பdC ெவளி4பF?தினா$. 

வசன/ 4. 5:4C க$?தராகிய இேயM கிறி;<வி& 
அதிகார?ேதாேட எ&ற ெசா2ெறாடைர ெமாழிெபய$4ப< ச2S 
க[னமான<. NRSV வசன/ 4ஐ 3/ வசன?ேதாF இைண?< பி& 
வ+மாS த+கிற<: “அ?தைகய காாிய?திC ஈFப]ட மனிதைனI 
3றி?< இேயM கிறி;<வி& நாம?தினாேல நா& ஏ2கனேவ தீ$4ைப 
ெசா&ேன&” எ&றா$. NIV இBத ெசா2ெறாடைர சைபZ[ 
வ+தேலாF இைண?< பி&வ+மாS ெமாழி ெபய$Iகிற<: “நீWகN 
Z[ வ+கிறேபா< ... க$?தராகிய இேயMவி& வCலைம 
பிரச&னமாயி+Iகிற<.” 32றவாளிைய சா?தா'I3I ஒ4_I 
ெகாFIகேவEF/ எ&ற பd^& தீ$மான?ைத இBத ெசா2ெறாட$ 
ெதளிdபF?<கிற< எ&S NASB ெமாழிெபய$4_ 3றி4பிFகிற<. 
நீWகN Z[வBத ேபா<, “ந/%ைடய க$?தராகிய 
இேயMகிறி;<வி& நாம?தினாேல” எ&S அ< ெசாC7கிறேபா< 
சிறிய ேவSபாFகேள, ஆனாC அவ$ ஏ2ெகனேவ 32றவாளிைய 
நியாயBதீ$?தா$ (5:3) எ&பைத உSதி4பF?<கிற< எ&ற க+?ைத 
NRSV ெமாழி ெபய$4_ வ^lS?<கிற<. 

ந/%ைடய க$?தராகிய இேயMவி& அதிகார?ேதாேட எ&S 
ெசா2ெறாடைர மா2றியைம4பதினாC ஒ+ ேகNவி எAகிற<. 
“ந/%ைடய க$?தராகிய இேயMவி& அதிகார?ேதாேட” எ&'/ 
ெசா2ெறாட$ பdC ஆவியிC பிரச&னமாக இ+4பைத 3றிIகிறதா 
அCல< பாவ?திC வாA/ மனிதைன சா?தானிட/ ஒ4பைடIக 
ேவEF/ எ&S 3றி4பிFகிறதா? இBத ேகNவிகN, ெப+/பாலாக 
�]பமான<; ஆனாC இBத வசன%/ அைத? ெதாட$Bத 
வசனWகO/ ெதளிவாக உNள<. அ4ேபா;தலனாகிய பd^& 
அதிகார/, இேயMவி& நாம?<ட& ேச$B<, இேயMவி& சாீரமாகிய 
சைபயிC அ?தைகய ஒAIகIேகடானைத சகிIக %[யாத< எ&S 
அறிவி?தா$. 

வசன/ 5. இW3/, 1 தீேமா?ேதl. 1:20C (ஹீ/ ேம; ம2S/ 
அெலIஸாEட$ ஆகிேயாைர4 ப2றி ேபMைகயிC) ம]Fேம 
அ?தைகய ஒ+வைர சா?தா'I3I ஒ4_IெகாFI3/ப[ சைபைய4 
பdC அறிdS?தினா$. ேதவ'ைடய மIகளாC ஆன சைபயி& 
ஐIகிய?தி^+B< 32றவாளி பிாிIக4பட ேவEFெமன பdC 
ெதளிவாகI 3றி4பிFகிறா$. சைப எ&ப< மIகளி& ந/பிIைகயி7/ 
நட?ைதயி7/ கிறி;< தன< ெசCவாIைக ெச7?<கி&ற 
இடமா3/. சா?தானி& ஆ]சி கிறி;<வி& சாீரமாகிய சைபI3 
ெவளிேய உNள உலக?திC ம]Fேம. 
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சா?தானிட/ ஒ4_IெகாF4பதினாC சாீர?தி& அழிd நிகUவ< 
எ4ப[? சா?தா'I3 ஒ4_I ெகாF4பதி& kலமாக அ/மனித& 
ேதவ'ைடய ஒAIகெநறி ெபறIZF/ எ&S பdC எதி$ பா$?த< 
ந/_வத23 க[னமாக உNள<. க$?தராகிய இேயMவி& வ+ைகயிC 
அவ$ அ/மனிதைன கா4பா2S/ப[ சா?தா& அ/மனிதைன 
வ[வைம4பா& எ&S பdC நிLசயமாக ெசாC^யி+Iக 
வாc4பிCைல. ேதவ மIகேளாF ஒ+ தள$வான Z]Fறd 
ைவ?தி+BதாC, அ< பாவ/ ெசcய? eEF/, இதனாC ஏ2பF/ 
அழிdகரமான விைளdகN ெவளி4பைட ெதாிவ< இCைல எ&பைத 
அேநகமாc பdC  3றி4 பி][+Iகலா/. ஒ+வ& சா?தா'I3 
ஒ4பைடIக4பF/ேபா<, சைபேயாF அவ'I3Nள ஐIகிய/ 
<E[Iக4பF/ேபா<, அதனாC அவ& த& பாவWகைள ேநர[யாக 
சBதிIக ேவE[ய க]டாய?தி23 தNள4பFகிறா&. இxவிதமாக, 
இ?தைகய ஒ+வைர சா?தானிட?திC ஒ4பைட4பதனாC, 
இர]சி4பி& ேநாIக?ைத அைடயலா/. அ/மனித& த&'ைடய 
பாவ?தி& இ+ைளI கEடேபா<, அவ'ைடய இழிவான 
நட?ைதI3 காரணமாக ேவ�&றியி+Bத மா/ச இLைசகைள அவ& 
அழி?தி+IகIZF/. பாவ/ <&பWகைள உ+வாI3கிற<, 
பாவ?தினாC உEடா3/ வி+/ப?தகாத விைளdகN ஒ+வைன 
மனBதி+B<த^& உண$dI3 ெகாEF வர %[l/ (�I. 15:17). 

மா/ச?தி& அழிd உEைமயான உடC ாீதியான விைளdகைள 
3றிIகிற< எ&S சில$ க+<கி&றன$ (உதாரணமாக, அ4. 5:1-11C 
அனனியா, ச4�ராளி& ச/பவ/ ம2S/ அ4. 13:8, 11C எ^மா). 
அ4ப[யானாC, உடC ேநாc ம2S/ பாவ/ ஆகிய இரEF/ 
எ4ெபாA</ ேநர[யாகேவ ச/பBத4ப][+I3/ எனிC 
ேவதேபாதைனேயாF சமரச/ ெசcவ< க[னமான< (உதாரணமாக, 
ேயாவா& 9:3). இ< மிகd/ ெதளிவாக இ+Iகிற<: சைப ஒAW3 
%ைற எ&ப< ேந$ைமயான ேகாப?ைத ெவளி4பF?</ 
ேநாIக?தி2காக ம]FமCல, நியாய?தீ$4_ நாளிC ேதவ'Iெக&S 
பாவியி& ஆ?<மாைவ ஆதாய4பF?திI ெகாNவத2கான ேநாIக/ 
ஆ3/. 

சைபைய M?திகாி?தC (5:6-8) 
சைப விைரவாகd/, உSதியாகd/ ெசயCபட ேவE[ய< 

க]டாயமான ஒ&S. கிறி;<வி& பிராயLசி?த4பணிைய 
விளI3வத23 ப;காைவ ஒ+ உதாரணமாக பdC அ4ேபா;தல& 
பய& பF?<கிறா$. பாவ?திC வாUB< ெகாE[+Bத மனிதைனI 
கE[4பத2காக சைபைய பdC வ^ lS?தினா$. கிறி;<வாேல 
M?திகாிIக4ப]ட கிறி;தவ$கN, ேதவ& அவ$கைள எத2காக 
பைட?தாேரா அBத ேநாIக?தி2காக வாழேவEF/. கிறி;<dைடய 
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சைபயி& பாிM?த/ அவ+ைடய நாம?ைத அணிBதி+Iகிற 
மIகOைடய ேதவ பIதிlNள வாUIைகயிC பிரதிப^Iக ேவEF/. 
6நீWகN ேம&ைமபாரா]Fகிற< நCலதCல; ெகா�ச/ _ளி?தமா 
பிைசBதமா %Aவைதl/ _ளி4பாI3ெம&S அறி®$களா? 
7ஆைகயாC, நீWகN _ளி4பிCலாதவ$களாயி+Iகிறப[ேய, _தி தாc4 
பிைசBத மாவாயி+I3/ப[I3, பைழய _ளி?த மாைவ4 _ற/ேப 
கழி?<4 ேபாFWகN. ஏெனனிC ந/%ைடய ப;காவாகிய கிறி;< 
நமIகாக4 ப^யிட4ப][+Iகிறாேர. 8ஆதலாC பைழய _ளி?த 
மாேவாேட அCல, <$I3ண/ ெபாCலா4_ எ&'/ 
_ளி?தமாேவாF/ அCல, <4_ரd உEைம எ&'/ _ளி4பிCலாத 
அ4ப?ேதாேட பE[ைகைய ஆசாிIகI கடேவா/. 

வசன/ 6. மனBதி+/_தC மன?தாUைமI3 ஒ+ %&நிபBதைன. 
ெகாாிBதிய$களி& ெப+ைம பdைல4 ப2றிய _கா$கOI3/ 
பிாிவிைனI3/ காரணமாக இ+Bத<. ெவ]க?தினாC தைல 3னிய 
ேவE[ய இBதL சேகாதர$கN ெப+ைமயினாC தWகN தைலகைள 
உய$?தியி+Bதன$. அகBைத, அவமான/, ெப+ைம, ம2S/ 
மன?தாUைம ஆகிய அைன?</ ஒ&ேறாெடா&S 
ெதாட$_ைடயைவகN. பdC த&'ைடய நியாய?தீ$4ைப ெதளிவாக 
எF?<ைர?தா$: நீWகN ேம&ைம பாரா]Fகிற< நCலதCல. ஒ+வ& 
த&'ைடய தBைதயி& மைனவிlட& பாவ?திC 
வாUB<ெகாE[+Bதைத சைப சகி?தி+4ப< சைபைய பாதி?த 
ெப+ைமI3/ அகBைதI3மான அறி3றி (1:29; 3:21; 4:6, 18; 5:2; 
8:1). ேம&ைமபாரா]FதC த2பாிேசாதைனI3 இைடfறான< 
ம2S/ மன?தாUைம மனBதி+/_த7I3 அவசியமான<. ேம&ைம 
பாரா]FதC சைபைய உலக?ேதாF ஒ&S பF?<கிற<; அ< 
கிறி;<வி& நாம?ைத கனyன4பF?<கிற<. ேம7/ அ< விMவாசி 
களிட?தி^+B< க$?த+ைடய ஆசீ$வாதWகைள <E[?< 
விFகிற<. 

பdC த&'ைடய 3றி4ைப வ^lS?த சைமய லைறயி^+B< 
ஒ+ ஒ4_ைமைய பய& பF?<கிறா$. ெகா�ச/ _ளி?தமா பிைசBதமா 
%Aவைதl/ அைமதியாகd/ விைரவாகd/ _ளி4பாI3கிற<. 
இேயM _ளி4ைப4 ப2றி ஒ+ ேந$மைறயான க+?ைத ெசா&னா$: 
பரேலாக ராsய/ _ளி?த மாைவ4 ேபால உலக?ைத ஊF+வி 
இ+Bத< (ம?. 13:33); ஆனாC தீைமl/ Zட, _ளி4ைப4 ேபால 
பரdகிற<. பாிM?த வாUdIகாக கிறி;< த/%ைடய மIகOI3 
அளி?தி+Iகிற ஆதாரWகN மைறவான பாவ?ைத தாIக? தயாராக 
இ+Iகிற<. உEைமயான கிறி;தவ$களி& Z]ட?திC, ேபாராF/ 
சீஷ$கN ஆதரைவI கEடைடகிறா$கN, தீைமைய எதி$?< 
நி2கிறா$கN. சைபயிC திறBத வாசைல பாவ/ காEகிறேபா<, 
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தீ$மான/ பலyன4பFகிற<; பி&ன$ அவபIதி பரdகிற<. சைபயி& 
அWக?தின$கN தWகைள ஒ+வேராெடா+வ$ ெந+Iகமாக 
இைணIக4ப][+4பைத காEகிறா$கN. ஒ+வ+/ த&'ைடய 
பாவ?ைத எ&'ைடய ெசாBதகாாிய/ எ&S ெசாCல %[யா<. 
கிறி;<வி& நாம?ைத அணிB< ெகாE[+I3/ அைனவ+/, ஒ+ 
வித?திC, அவ+ைடய சேகாதராி& காவலாளிேய (காEக ஆதி. 4:9). 
ெகா�ச/ _ளி?தமா %Aவ</ பிைசBத மாைவ 
_ளி4பாI3கிற<ேபால ஒ+வ+ைடய பாவ/ சாீரமாகிய சைப 
%Aவைதl/ பாதிIகிற<. 

ெகாாிB<வி7Nள %&ேன2றWகN அ4ேபா;தலைர 
ேசா$வைடயL ெசcதி+Bதா7/, அவ$ மIகOைடய தவSகைள 
M][Iகா][, மனBதி+/_த7Iகாக அைழ4_ விF?தா$. 
ேதவ'ைடய ராsஜிய?தி& ஊழியIகார$கN மIகN தWகைள 
தவறாக _ாிB< ெகாE[+Iகிறா$கN எ&ேறா அCல< அவ$கN 
கிறி;<வி& ேகாாிIைககைள _றIகணி?< விFகிறா$கN எ&ேறா 
ேசா$B< ேபாக ேவEடா/. இேயM ம2S/ ேயாவா& ;நான& 
ேபால, பdC ஒ+ேபா</ பாவ?தி23 உட& படவிCைல. மIகN 
ஒAIகIேக][C 32றவாளியாIக4ப]ட ேபா</ அCல< தவறான 
ேகா]பா]ைடI கைட4பி[?த ேபா</ பdC அவ$கைள 
_றIகணி?< விடவிCைல. ஒ+ கிறி;தவனாக இ+4ப< எ&ப< 
ZFமானவைரயிC கிறி;தவ விMவாச?ைத ெசய^C கா]Fவ< 
ஆ3/. (Francis Schaeffer) பிரா&சி; ;காஃப$ எ&பவ$ பி& 
வ+மாS எAதினா$, 

பல அ2_தமான விஷயWகN அழிIக4ப]F வி]டன எ&பதிC 
உSதியான க+?<ைடயவ& நா&. ஏெனனிC பAத2ற< எ< 
எ&பைத 3றி?< மIகN தWகN மனதிC ஒ+ %&ேனா]டமான 
எEணWகO/ வய4பF?</ க+?ைதl/ ெகாE[+Bதன$. 
ஆகேவ உEைமயான பAத2ற பாிM?த நிைலைய MI3 
bறாIகின$.3 

வசன/ 7. தக4ப'ைடய மைனவிlட& வாUB< ெகாE[+Bத 
அBத மனித& ெகாாிB< சைபயி̂ +B< M?திகாிIக4பட ேவE[ய 
பாவ?தி& பைழய _ளி4_. சைப ecைம4 பF?த4ப]F, 
_திதாIக4பட ேவEF/ எ&ப< கிறி;<dட& இைசவா3த7I3 
மிகd/ அவசியமாIக4ப]ட<. கிறி;< எBத ேநாIக?ேதாF 
சைபைய உ+வாIகினாேரா அைத விMவாசிகN நிைறேவ2ற பாிM?த 
ஜாதியாக, மா/ச?தி& ஆOைகைய ேம2 ெகாEF வாழேவEF/ 
எ&S பdC வ^ lS?தினா$. ேதவைன கன/ பE�/ ப[யாக ஒ+ 
பாிM?த ஜாதிைய உEடாIக கிறி;< நமIகாக ப;காவாக 
ப^யிட4ப][+Iகிறா$. 

7 வ< வசன?திC “ஆ]FI3][” எ&ற வா$?ைத NASB எ&'/ 
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ெமாழிெபய$4பிC ெசாCல4படவிCைல, ஆனாC பdC இேயMைவ 
“ந/%ைடய ப;கா” எ&S அைழ?தா$, ேம7/ அவ$ 
“ப^யிட4ப]டா$” எ&ற 3றி4ைபl/ ேச$?<I Zறினா$. ப;கா 
பE[ைகைய %&னி]F ப^யிட4பF/ ஆ]FI3][I3 ஒ4பாக 
சி7ைவயிC அைறய4ப]ட கிறி;<ைவ 3றி4பிFகிறா$ பdC 
அ4ேபா;தல&. �]ப ாீதியாக, ப;கா ப^ எ&ப< ஒ+ வய< 
நிர/பிய ஆ]FI3][யாகேவா அCல< வள$Bத ஆடாகேவா 
இ+Iகலா/ (யா?. 12:5), ஆனாC அ< சாதாரணமாக ஒ+ 
ஆ]FI3][ எனலா/. ப;கா ஆ]FI3][யாக கிறி;<ைவ 
சி?தாி4ப< ெவxேவS விதமான இரEF பா$ைவகைள அளிI கிற<. 
%தலாவ<, தீW3 ெசcயாத அ4பாவி?தன?ைதI 3றிIகிற<. 
எனி'/, இேயM ஒ+ ப;காப^ எ&'/ க+?< அவர< 
அ4பாவி?தன?ைத ம]Fேம அA?தமாக 3றி4பிFகிற< எ&S 
ெசாCல %[யா<. ஏெனனிC, அத& இரEடாவ< பா$ைவேய 
அதிகமாக வ^lS?த4பட ேவE[ய<. அதாவ<, பாவWகOIகாக 
பாவநிவாரண ப^யாக அ[Iக4ப]டைத 3றிIகிற<, அCல< 
பாவ?தி23 எதிரான ேதவ ேகாப?ைத அவ$ நிவி$?தி ெசcதைதI 
3றி4பிFகிற<. இBத4பா$ைவ, “Mவிேசஷ?தி23I கீU4ப[யாதவகN
” ேமC ேதவ& ெகாEFவ+/ நீதிlNள ஆIகிைனயாகிய 
நியாய?தீ$4ைப நிைன வி23 ெகாEF வ+கிற< (2 ெதச. 1:8). 
ேயாவா'/ ேப<+d/ இேயMைவ ஒ+ “ஆ]FI3][” (ேயாவா& 
1:29, 36; ெவளி. 5:6; காEக 1 ேப<+ 1:19) உ+வகமாக 
3றி4பி]டா7/ ேநர[யாக அவைர ப;கா 
ஆ]FI3][யாIகவிCைல. பி&ன$, ஒxெவா+ சBத$4ப?தி7/ 
இேயMைவ ப;கா ப^ எ&S 3றி4பிFவ< தவறானதாகிவிF/. 

இBத ேவதப3தியிC, ேயாவா& 19:36 ம2S/ யா?திராகம/ 
12:46C ேம2ேகாN கா]ட4ப]FNள< ேபால, உEைமயிC க$?தேர 
ப;கா ஆ]FI3][யாக எEண4ப]FNளா$. ேம7/ NIV ம2S/ 
NRSV ேபா&ற இரEF ெமாழி ெபய$4_கO/ 5:7C ஆ]FI3][ 
எ&ேற சாியாக 3றி4பிFகிற<. 

வசன/ 8. அ4ேபா;தல& ப;கா பE[ைகைய 3றி4பிFகிறா$. 
இBத வி+B< மகிULசி ம2S/ ெகாEடா]ட?தி& கால/, fத மIகN 
ஒ+ திரளான ஜாதியாக உ+வானைத பிரதிப^I3/ கால/. பd^& 
%தC வாசக$கN இWேக ஒ+ தீவிர ேவSபா]ைட 
உண$Bதி+4பா$கN: இBத பE[ைக கால?திC விMவாசிகளி& ந]_ 
உண$d எ&ப< _றஜாதிகளி& பழWகால பE[ைககளான 
திேயானிஸ; அCல< ைச�ைய ெகௗரவிI3/ Mய இழிவான 
<&மா$Iக?ைத4 ேபா&றேத அCலாமC ேவெறா&S/ இCைல. 
இேதவிதமான ேவSபாF இ&ைறய உலகி7/ ெவளி4பைடயாக 
காண4 பFகிற<, சக கிறி;தவ$களி& ஐIகிய வி+B<ட& ஒ+ 
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விேனாதமான சடல?தி& பி&னணியிC இ+I3/ ெப+/ 
அமளிேயாF ஒ4பிF/ ேபா<, பE[ைகைய ெகாEடாFவ< 
எ&ப<, சைப ZFைகயிC, அத& வழிபாF ம2S/ அத& வாUவிC 
சைப பWேக2பதா3/. ெகாEடா]ட?தி& அ[4பைட எ&ப< 
சைபயி& ஒ+ைம4பாF, ெபா<வான விMவாச அறிIைக, 
பாிM?த?தி2கான அ$4பணி4_, ந/பிIைக, ம2S/ ஐIகிய/ 
ேபா&றைவகளா3/. 

ப;கா பE[ைக கால?தி& _ளி4பிCலாத அ4ப/ கிறி;தவ 
ம2S/ _றஜாதி ெகாEடா]டWகளிைடேய உNள ேவSபா]ைட 
உய$?தி கா]Fகிற<. _ளி4பிCலாத அ4பமாகிய <4_ரd ம2S/ 
உEைமயி& %AைமயிC <$I3ண%/ ெபாCலா4_/ 
இரEடறIகல4பைத _ளி4_ உ+வக4பF?<கிற<. தBைதயி& 
மைனவிlட& வாUB< ெகாE[+Bத மனிதைன <$I3ண%/ 
ெபாCலா4_மான வாUவி7/ ெபா+?த %[யா<, _திய வாUவி& 
_ளி4பிCலாத வழிகளிC அைவகைள 3றி?< சிBதி4ப< எ&ப< 
Zடாத காாிய/. “_ளி4பி&” ஆப?< ம2S/ “வி+B< ெகாEடாFதC” 
எ&ற ேயாசைன Z[யி+Bத சைபI3 ெபா+?தமான<. 
கிறி;தவ$கைள ஒ+ ச%தாயமாக தாWகி4 பி[?< நிS?<வ< 
வழIகமான சைபZ[ வ+தC ஆ3/. இ4ப[4ப]ட ேவைளகைள 
பdC பி&வ+/ ெசா2ெறாட$களிC 3றி4பிFகிறா$; “நீWகN 
Z[வBதி+IைகயிC”  (5:4), “நீWகN சைப யிேல Z[வBதி+I3/ 
ேபா<” (11:18), ம2S/ “சைபயாெரCலா/ ஏகமாc Z[ வ+/ேபா<” 
(14:23). 

“_ளி4பிCலாத அ4பமாகிய <4_ரd ம2S/ உEைம” ம2S/ 
சைபயி& “வி+Bைத” ெகாEடாFத7/ ேச$B< பd7/ அவ+ைடய 
வாசக$கO/ க$?த+ைடய பBதிைய மனதிC ெகாEF 
வBதி+IகIZF/. _றமத விழாIகளிC கைட4 பி[Iக4ப]ட சில 
பழIகவழIகWகைளI ெகாEட “வி+B<” உட& ேதவ பIதிlNள 
வாUIைக %ைறைய ேவSபF?திI கா]ட ேவEFெம&S 
அ4ேபா;தல& எதி$பா$?தி+Iகலா/. பழW கால?< bலாசிாிய$கN 
கடdைள4 ெகௗரவி4பத2கான தி+விழாIகOட& ெதாட$_Nள 
தீயபழIகWகைள4ப2றி எAதினா$கN. “நம< வி+B<” ம2S/ 
“அவ$கN வி+B<கN” ஆகியவ2றி23 இைடேய உNள ேவSபாF 
பdC த&'ைடய சேகாதர$கOI3 கிறி;<வி& வி+B< அவர< 
பி&ப2S/ அைழ4ைப தBத< எ&S விளI3வத23 மிகd/ 
உதவியாக இ+Bத<. க$?த+ைடய பBதியிC _ளி4பிCலாத 
அ4ப?ைத பய&பF?<வ< ப2றி இBத ேவத ப3தியிC மைற%கமாக 
3றி4 பிட4ப]FNள<. ஆனாC க$?த+ைடய பBதியிC _ளி4பிCலாத 
அ4ப/ பய&பF?த4ப]FNள< ப2றி _திய ஏ2பா][C எW3/ 
ேநர[யாக ெசாCல4படவிCைல. எனி'/, fத$கN _ளி4பிCலாத 
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அ4ப?ைத ம]Fேம பய&பF?திய ப;கா கால?தி& ேபா< தா& 
இேயM க$?த+ைடய பBதிைய ஏ2பF?தினா$ (யா?. 12:8). 

விளIகமளிI3/ க]டைளகN (5:9-13) 
தBைதயி& மைனவிlட& வாUB< ெகாE[+Bத மனிதைனI 

3றி?த விஷய?திC ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கைள க[B<ெகாEF, 
_?திெசாC7கிற ேவைளயிC, தா& அவ$கOI3 எAதிய %Bைதய 
க[த?ைத4 ப2றி பdC 3றி4பிFகிறா$. ெவளி4 பைடயாக, அவ$ 
அதிC விவாதி?த ஒ+ விஷய?ைத அவ$கN தவறாக 
_ாிB<ெகாEடா$கN. த2ேபாைதய jUநிைலைய அவ$கN தவறாக 
_ாிB< ெகாEடதினாC, அ4ேபா;தல& த&'ைடய அறிdைரI3 
விளIகமளி?தா$. தன< %Bைதய க[த/ சைப தன< 
உS4பின$களிைடேய ஒAIகIேக]ைட சகி?<I ெகாNளIZடா< 
எ&ற த2ேபாைதய க]டைளlட& ஒ?<4 ேபாகிற< எ&S பdC 
வ^lS?தினா$. 
9விபசாரIகாரேராேட கலBதி+IகIZடாெத&S நி+ப?திC 
உWகOI3 எAதிேன&. 10ஆனா7/, இxdலக?தி7Nள 
விபசாரIகார$, ெபா+ளாைசIகார$, ெகாNைளIகார$, 
விIகிரகாராதைனIகார$, இவ$கேளாF எxவளd/ கலBதி+IகI 
Zடாெத&S நா& எAதவிCைல; அ4ப[யானாC நீWகN 
உலக?ைதவி]F நீWகி4 ேபாக ேவE[யதாயி+I3ேம. 11நா& 
உWகOI3 எAதினெத&னெவ&றாC, சேகாதரென&ன4ப]ட 
ஒ+வ& விபசாரIகாரனாயாவ<, ெபா+ளாைசIகாரனாயாவ<, 
விIகிரகாராதைனIகாரனாயாவ<, உதாசினனாயாவ<, 
ெவறியனாயாவ<, ெகாNைளIகாரனாயாவ< இ+BதாC, 
அவேனாேட கலBதி+IகIZடா<; அ4ப[4ப]டவ'டேனZட4 
_சிIகdWZடா<. 12_ற/ேப இ+Iகிறவ$கைளI 3றி?<? தீ$4_L 
ெசcகிற< எ& காாியமா? உNேள இ+Iகிறவ$கைளI 
3றி?தCலேவா நீWகN தீ$4_L ெசcகிறீ$கN? 13_ற/ேப இ+Iகிற 
வ$கைளI 3றி?<? ேதவேன தீ$4_Lெசcவா$, ஆைகயாC அBத4 
ெபாCலாதவைன உWகைள வி]F? தNளி4 ேபாFWகN. 

வசன/ 9. பdC 3றி4பி]ட %Bைதய க[த/ _திய ஏ2பா][C 
நமI3 பா<காIக4படவிCைல. இIக[த?ைத4ப2றி இW3 
ெசாCல4ப]ட 3றி4ைப? தவிர ZFதலான விவரWகN எ<d/ 
கிறி;தவ$கOI3 ெதாியா<. உ?ேதசமாக, எேபMவி^+B< பdC 
இைத எAதினா$. அ4ப[யானாC, நா/ “1 ெகாாிBதிய$” எ&S 
அைழI3/ க[த/ ஒ+ வ+ட/ அCல< அத23 ேமலாக பdC 
எேபMவிC இ+Bதேபா< எAத4ப][+Iகலா/. %Bைதய க[த?திC, 
ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN பா^யC ஒAIகIேக][C ஈFபட 
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ேவEடா/ எ&S வ^lS?தின$; அதாவ<, அ?தைகய நட?ைதைய 
எளிதாக எFIக ேவEடா/ எ&S ெபா+N. பாவ?ைத அவ$கN 
அ2பமான காாியமாக க+தI Zடா<. %Bைதய ம2S/ 1 ெகாாிBதிய$ 
க[த?தி7/ பdC ராsஜிய?தி& எCைலகைளI 3றி?< அIகைற 
ெகாE[+Bதா$. சைப அத& ஐIகிய?ைத நீ][I3/ ேபா<, 
மைற%கமாக அத& ஒ4_தைல த+கிற<, ம]FமCலாமC அைத 
ஏ2SI ெகாNOகிற<. சைப கிறி;<வி& சாீரமாயி+Iகிற<. சைப 
எைவகைளெயCலா/ அWகீகாிIகிறேதா அ< கிறி;< 
அWகீகாி4பைத4ேபா&ற<. விMவாச அறிIைக யினா7/ சைபயி& 
வாUIைக %ைறயினா7/ அத& எCைலகN 
வைரயSIக4பFகி&றன. விMவாசிகN ஒAIகIேகடான மIகOட& 
MதBதிரமாக இைணBதி+I3/ ேபா<, சில சமயWகளிC அBதI 3A 
இனி கிறி;<dI3ாிய சைப அCல. 

%Bைதய க[த?ைத4 ப2றிய அ4ேபா;தலாி& 3றி4_ ஏdதC 
ம2S/ நியதிகைள 3றி?த ேகNவிகைள எA4_கிற<. பdC 
எAதியைவகெளCலா/ பாிM?த ஆவியாC ஏவ4ப]டதா? ஏ& 
பd^& சில க[தWகN ம]Fேம _திய ஏ2பா][C ேச$Iக4 
ப]FNளன, எCலா க[தWகO/ அCல? ஒ+வரா7/ எCலா 
ேகNவிகOI3/ உSதியான பதிCகைள தர இயலாவி]டா7/, சில 
உEைமகN ெதளிவாக உNளன: (1) ேப<+, பdC, �Iகா, 
ேயாவா&, ம2S/ பிற _திய ஏ2பா]F ஆசிாிய$கN எAதி யைவகN 
எCலா/ ேவதவசனWகளாக அWகீகாிIக4படவிCைல.  
(2) கிறி;<வி& அ4ேபா;தல$கைளl/ ஏdதC ெப2ற ம2ற 
மனித$கைளl/ அவ$கN ேபசிய எAதிய வா$?ைதகளி7/ பாிM?த 
ஆவியானவ$ வழிநட?தினா$. பdC தன< %Bைதய க[த?ைத4 
ப2றி 3றி4பி]டா$ ஏெனனிC அ< இIக[த?ைத4 ேபாலேவ 
அதிகார4�$வமானதாக இ+Bத<. (3) _திய ஏ2பா][& 
உ+வாIக?திC பாிM?த ஆவியானவாி& வழிநட?<தC, அவ+ைடய 
சி?த4ப[ ம2ற பைட4_கN ேச$Iக4ப]ட< வைரயி7/ நீ[?த<. 
கிறி;தவ$களி& விMவாச/ எ&னெவனிC _திய ஏ2பா]ைட 
உ+வாI3/ பCேவS ஆவணWகைள ஆவியானவ$ ஏவின< 
ம]FமCலாமC, சைபயி7/ சைப kலமாகd/ இBத ஆவணWகN 
பா<காIக4பF/ப[யாகd/ பி2கால விMவாசிகN பய& 
பF?</ப[யாகd/ ஆவியானவ$ ஏவினா$. (4) நியதி kட4ப]ட<. 
இ&S ஒ+ ஆவண/ கEெடFIக4ப]F அ< பdC அCல< 
ேயாவா& எAதின< என அைடயாள/ கEடா7/, அைத _திய 
ஏ2பா][C ஒ+ ப3தியாக ேச$Iக %[யா<. பாிM?த ஆவியானவ$ 
ஏ2ெகனேவ நியதிைய வைரயSI3/ கிாிையைய ெசc< %[?தா$. 

வசன/ 10. ஒAIக?ecைமIகான அைழ4_ எ&ப< உலக/ 
%Aவதி7மி+B< பிாிIக4பFவத2கான ஒ+ அைழ4பாக 
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விளIக4ப]FNள<. அேநகமாc நைட%ைற வாUIைகI3 
சா?தியம2ற ஒ+ அ�3%ைறைய பdC எதி$பா$?தா$ எ&பத23 
அவ+ைடய அறிdைரகேள சா&S எ&S பd^& எதிாிகN %ைற®F 
ெசcதன$. அ4ேபா;தல$ த&'ைடய க]டைளைய 5:9-13C ெதளிd 
பF?தினா$. 

ஒ+ கிறி;தவ$ இBத உலகிC ஒAIகIேகFNள அைன?< 
மIகOடனான ெதாட$ைப தவி$Iக %[யா<. அ?தைகய தவி$4_ 
எ&ப< அவ$கN உலக?ைத வி]F ெவளிேய வர ேவEF/ எ&S 
Zறினா$. இ+4பி'/, கிறி;தவ$கN தாWகN பாரா]Fகிற விதமான 
நட?ைதையI 3றி?< ெசாCவத23EF, அCல< 3ைறBத ப]ச/ 
சகி?<IெகாNOகிற, க$?த+ைடய சாீர?தி23N 
சகி4_?த&ைமைய4 ப2றி ஏதாவ< ெசாCல ேவEF/. ம2ற 
பாவWகைள விட பா^யC ஒAIகIேகடான< வி?தியாசமான 
ம2ெறா+ வாிைசயிC இ+4பதாக அவர< வாசக$கN 
நிைனIகIZடா< அவ$ க+தினா$, ஆைகயாC அ4ேபா;தல$ 
ப][யைல நீ][ ெபா+ளாைசIகார$, ெகாNைளIகார$, விIகிர 
காரதைனIகார$ ேபா&றவ$கைளl/ விபLசாரIகாரேராF 
ேச$Iகிறா$. அவ$ விவாிIகி&ற பாவWகN, தBைதயி& மைனவி 
lட& வாUB< ெகாE[+Bத மனித'ைடய பாவ?<ட& ேநர[ 
ெதாட$_ இCைல. 

காலWகNேதாS/ ஒ+ ெதாட$Lசியான 3ரC வாதி]ட< 
எ&னெவனிC, கிறி;தவ$கN தWகN பாிM?த?ைத கா?<I ெகாNள 
உலக?தி23 தWகைள k[ தனிைம4பF?த4ப]ட <றவற மடWகளிC 
வாUதC அவசிய/ எ&றன$. அIக+?தி& பிரதி ப^4ேப 
<றவிமடWகO/ க&னிமடWகO/ எனலா/. பிாிB< ெசCவைத விட 
க[னமான ஒ+ ேவைலைய இேயM த&'ைடய சீஷ$கOI3 
ெகாF?தா$. உலக?தி23Nேள _ற4ப]FLெச&S பாவ?ைதI 
3றி?< ேபாதிI3/ப[ க]டைளயி]டா$, தWகOைடய பாிM?த?ைத 
கா?<IெகாEF தWகOைடய விMவாச?தினா7/ 
ந23ணWகளினா7/ அவ$கOைடய வாUவிC பாதி4_ 
ஏ2பF?</ப[ க2பி?தா$. Mவ$கOI3 பி&ேன மைறB< 
உலக?தி̂ +B< சைப த&ைன தனிைம4பF?<வதிCைல. 
ேதவ'ைடய சைபI3 விேராதமான பாதாள?தி& வாசCகOI3 
அரணாக விளW3வ< சைப ஆ3/ (ம?. 16:18). கிறி;தவ$கN 
ேதவைன அறியாதவ$களிடமி+B< த4பி?<I ெகாNள வழி 
ேதடIZடா<; பாவ?தி23 அ[ைம4 ப]டவ$கைள நா/ எதி$ 
ெகாEF அவ$கைள இர]சி4பி& வாUவி23 வழி நட?த ேவEF/. 

வசன/ 11. த&'ைடய %Bைதய க[த?திC, உலக?தாேராF 
ேதைவயான ெதாட$_ ப2றி விMவாசிகOI3 பdC 
அறிdS?தவிCைல. ஆனாC இேயM த&'ைடய ேபாதைனயிC 



167 

அைத4ப2றி 3றி4பி]டா$: அவ$கN வசிIகிற ப3தியிேல, 
அவ+ைடய சீஷ$கN 3+ட+I3 ெவளிLசமாயி+I3/ப[யாக 
அைழIக4ப]டா$கN, மைலயி&ேமC இ+Iகிற ப]டண/ேபால (ம?. 
5:14). பd^& %Bைதய க[த/ அவிMவாசிகைள4ப2றி எ<d/ 
ெசாCலவிCைல. பதிலாக, ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கN எBத ஒ+ 
சேகாதர'/ ஒ+ ஒAIகIேகடான நபராக இ+BதாC அவ+ட& 
ெதாட$_ ெகாNளI Zடா< எ&S அவ$ அறி dS?தினா$. அவ$ 
%&_ ெசcத< ேபாC, ெபா+ளாைசIகார$, விIகிரகாராதைனIகார$, 
உதாசீன$, ம<பானபிாிய$, ம2S/ ெகாNைளIகார$ ேபா&ற 
அைனவ+/ ஒAIகIேகடானவ$கN எ&S ப][ய^]டா$. 
விMவாச%Nள ஒ+ கிறி;தவ$ இBத பாவWகOI3 உ]ப]ட 
“சேகாதர&” உட& சா4பிடI Zட அ'மதி இCைல. 

இேயMவி& எதிாிகN அவ+I3 விேராதமாக ெகாEF வBத 
32றLசா]Fகைள4 ப2றி பd^& ேபாதைன ேகNவிகைள 
எA4_கிற<. பாிேசய$கN சீஷ$களிட/ ேக]டா$கN, “உWகN 
ேபாதக$ ஆயIகாரேராF/ பாவிகேளாF/ ேபாஜன/ பE�கிற 
ெத&ன?” (ம?. 9:11). ெகாாிB<வி^+Bத சேகாதர$களிC சில$ 
கிறி;தவ$களானேபா< ஒAIகIேக][^+B< தி+/பின< ேபால, 
இேயMேவாF ேமைசயிC உ]கா$Bதி+Bத பாவிகO/ ேதவ'ைடய 
மIகளாக ஆகலா/ அCலவா? அவ$கOைடய வாUIைக %ைறைய 
இேயM ஊIக4பF?தினாரா? கிறி;தவ$ ஒ+வ$ த&ைன விMவாசி 
என அைழ?</ ெவளி4பைடயாக ேதவ'ைடய சி?த?ைத 
_றIகணி?< வாUகிற ஒ+வ+ட& ச%தாய?திC த&ைன இைண?<I 
ெகாNவ< சாியானதா அCல< தவறானதா? ேதவ'ைடய அ&பி& 
ெசcதிையI ெகாEF பாவிகைள மனBதி+/ப அைழ4பேத ஒ+வாி& 
ேநாIக/ எனிC, “அ?தைகயவ+ட& சா4பிFவ<” ேதவ மகிைமIகாக 
இ+I3/. இ+4பி'/, சிலேவைளகளிC, பாவ?திC வாA/ ஒ+ 
நப+ட& உணவ+B<வதினாC பாவியி'ைடய நட?ைதைய அவ$ 
ம&னி?< விFகிறா$. 3ைறBதப]ச/, அ< அவிMவாசிகைள 3றி?த 
தவறான எEண?ைத எF?<4ேபாFகிற<. ம2றப[ கிறி;<வி& 
ந2ெசcதியாC சBதிIக4பFகிறவ$கN சைபயான< பாிM?த 
வாUைவ4 ப2றி தீவிரமாக ேபMகிறேத அ&றி, அ?தைகய 
பாிM?த?ைத வாUIைகயிC கைட4பி[IகவிCைல எ&S 32ற4 
பF?த ஏ<வாயி+Iகிற<. 

வசன/ 12. ெகாாிB< சைப அறிB<ெகாNள ேவEF/ எ&S 
பdC வி+/பிய< எ&னெவனிC கிறி;<dI3 ெவளியிC இ+I3/ 
ஒ+ நப$ இேயMேவ கிறி;<, ேதவ3மார& எ&S விM வாசி?<; 
தWகN பாவWகளி^+B< மனBதி+/பி, அவ+I3N ஞான;நான/ 
ெப2SIெகாNள ேவEF/ எ&பதா3/. ேபLM? திறைமlட&, 
அ4ேபா;தல$ ேக]டா$, _ற/ேப இ+I கிறவ$கைளI 3றி?<? 
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தீ$4_ ெசcகிற< எ& காாியமா? அவிMவாசியி& தனி4ப]ட 
பாவWகைள 3றி?< நியாய?தீ$4ப< கிறி;தவ$ ஒ+வாி& காாிய/ 
அCல. ெபா+ளாைச அCல< ம<பான பழIக/ உைடய ஒ+ 
அவிMவாசிைய தாI3வத23 பதிலாக, நீதிமா& ஒ+வ+மிCைல எ&ற 
உEைமைய அவ$ ந/_/ப[ ெசcl/ ெபாS4_ கிறி;தவ+I3 
உEF. கிறி;<வி& சி7ைவயி̂ +B< ெவளி4ப]ட 
பாவம&னி4_/ கி+ைபl/ ஒxெவா+ மனித'I3/ ேதைவயாக 
இ+Iகிற<. க$?த$ அைன?<4 பாவிகைளl/ மீ]பி& ேமைஜI3 
அைழIகிறா$. 

கிறி;தவ& ஒ+வ& உNேள இ+Iகிறவ$கைளI 3றி?< 
தீ$4_Lெசcவ< ம2ெறா+ விஷய/. அ?தைகய தீ$4_கN 
ேதைவயான<. கிறி;தவ$கN ஒ+வ+Iெகா+வ$ பாவWகைளI 
கEFபி[4பத2காக eEFவ< அCல< ேவd பா$4ப< ம&னிIக 
%[யாத ஒ&S. ம2றவ$களி& ேநாIகWகளி& மீ< தீ$4_ 
வழW3வத2கான உாிைமl/ எWகOI3 வழWக4 படவிCைல (ம?. 
7:1, 2; யாI. 4:11). இ+4பி'/, ஒ+ அWக?தின$ ெவளி4பைடயான 
மனBதி+Bதாத பாவ?திC வாUB< ெகாE[+I3/ ேபா<, 
கிறி;தவ$கN அBத பாவ நடIைகைய கE[Iக ேவE[ய< 
அவசிய/. “ம2றவ$கைள அIகினியி^+B< இA?< வி]F இர]சிIக 
...” விMவாசிகைள fதா உ2சாக4 பF?<கிறா$ (fதா 23). 

வசன/ 13. கிறி;<ைவ அவிMவாசிகOI3 அறிவி?< 
கிறி;<dI3 கீU4ப[ய அவ$கைள ஊI3வி?த பி&_, 
கிறி;தவ$கN தWகN நியாய?தீ$4ைப ேதவ'ைடய கரWகளிC 
வி]F விட ேவEF/. இத2கிைடயிC, ேதவ'I3 விேராதமான 
ெவளி4பைடயான பைகேயாF வாA/ அWக?தினைர சைபயான< 
தWகைள வி]F விலIகி ைவIக ேவEF/. அ4ேபா;தலனாகிய 
பdC உபாகம/ 17:7ஐ 1 ெகாாிBதிய$ 5:13C: அBத ெபாCலாதவைன 
உWகைள வி]F தNளி4ேபாFWகN எ&S ேம2ேகாN கா][ 
இIக+?ைத வ^lS?<கிறா$. 

இBத விஷய?திC பd^& வழிகா]Fதைல பி&ப2Sவ< க[ன/, 
ஏெனனிC சைபயான< அத& அWக?தின$கைள வள$Iகd/ 
ஊI3விIகd/ ேவEF/, பாவிகN மனBதி+/_/ ேபா< அவ$கைள 
ம&னிIக ேவEF/, அவ$கைள தயவாகd/ இரIக?<ட'/ நட?த 
ேவEF/. தயைவl/ இரIக?ைதl/ ஒ+ ேபா</ ஒ<IகிைவIக 
%[யா<; %தி$LசியைடBத கிறி;தவ$ ஒ+வ$ ேதவ'I3 
விேராதமான பைகயிC ெவளி4பைடயாக ெதாட$B< நீ[?தி+BதாC, 
சைபயான< அ?தைகய நட?ைதைய ஏ2SIெகாNள %[யா<. 
க[னமானதாகd/ ஆப?தானதாகd/ இ+Bதா7/, சைபயான< 
த&னிட?தி̂ +B< வழி விலகிL ெச&ற அWக?தினைர ஒAW3 
பF?தேவE[ய< அவசியமான ஒ&S. 
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நைட%ைற பய&பாF 

ெதளிவான தகவC ெதாட$_Iகான அைழ4_ 
அறிdைரகN எ4ேபா</ ெதளிவாக இ+4ப< இCைல. ஒ+ 

3ழBைதயி& தEணீ$ _][யிC இ+Bத விவரLசீ][C இ4ப[ 
எAத4ப][+Bத<, “_][யிC இ+I3/ தEணீைர 3ழBைத 3[?< 
தீ$I3/ேபா<, _][ைய 3ழBைதயிட/ வாWகி அைத எF?< 
ெகா][ ஓF/ தEணீ$ கீU ைவIக ேவEF/. 3ழBைத பM/பாைல 
அ4ப[ேய 3[IகவிCைலெயனிC அைத ெகாதிIக ைவIக 
ேவEF/.” “அ<” எ&'/ பிரதி ெபய$LெசாC^& ேமC ஆசிாியாி& 
ஜாIகிரைதயான கவன?தினாC சிற4பான ெதளிைவ (ம2S/ 
3ைறவான சWகட/) அைடBதி+Iக %[l/. 

அ4ேபா;தலனாகிய பd7/Zட சில சமயWகளிC ெதளிைவ 
3றி?த பிரLசிைனகN சBதி?தி+Iகிறா$ எ&S ஒ+சில$ வ�சகமான 
ஆSதலைடBதைத கவனி?தி+Iகலா/. ஒAIகI ேகடான மIகOட& 
ஐIகிய/ ெகாNளI Zடா< எ&S ெகாாிBதிய கிறி;தவ$கOI3 
பdC ெகாF?த அறிdைர ெதளிவாக இCைல (5:9). நCல 
காரண?ேதாF, ெகாாிBதிய$கN எ&ன ெசcய ேவEFெம&S 
அவ$கOI3 ெதளிd பF?த அவ$கN அவைர அ'மதிIக ேவEF/ 
எ&S பdC வி+/பினா$. _றஜாதிகOIகான அ4ேபா;தலனாகிய 
பdC கிறி;தவ$கN ெபாSைமயாc இ+Iக ேவEFெமனI ேக]FI 
ெகாNள ேவE[யி+BதாC, மி3Bத கவன/ ெச7?<WகN, அவ$ 
மSப[l/ அைத விளIகிL ெசாCலலா/. k4ப$கN ம2S/ 
பிரசWகிகOI3 அேத கி+ைபைய அளிI3/ப[ இ&ைறய 
கிறி;தவ$கN ந&ைமயானைவகைளL ெசcய ேவEF/. 
ெப+/பாலான மIகN, ஒ+ ேநர?திC அCல< ம2ெறா+ ேநர?திC, 
தகவCகைள ெதளிவாக? ெதாிவிIக தவறிவிFகிறா$கN. 

பாவ?ைத ைகயாOதC 
சைபகளிC சில$ தWகN உS4பின$களிட/ ஏதாவ< ஒAIக 

ெநறிகைளI கைட4பி[Iகாவி]டாC, சைப எ&ப< ெபா<வான 
விMவாச அறிIைகl/ ெபா<வான வாUIைக %ைறIகான 
அ$4பணி4ைபl/ உைடய மIகளாC வைரயSIக4ப]டதாக இ+Iக 
%[யா<. ெகாாிB< சைபயின$ ெவளி4பைடயாக பாவ?திC வாUBத 
தWகளிC ஒ+வைர ெபாS?<I ெகாNவதினாC, கிறி;<வி& 
சாீரமாகிய சைபயி& பாிM?த?ைத அவ$கN சமரச4பF?தினா$கN. 
கிறி;தவ ச%தாய/ எதி$ ெகாNள ேவE[ய க[னமான 
காாியWகளிC ஒ&S சைபயி& ஒAIகெநறிகைள %ைற4பF?<வ< 
ஆ3/. இரEF வைகயான சைபகN உEF: (1) ஒ+ சேகாதர$ 
அCல< சேகாதாிைய ஒ+ேபா</ சBதி?< மனBதி+/_தைலl/ 
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மா2ற?ைதl/ வ^lS?தாத சைப. (2) தWகளிC ஒ+வைர 
ஒAW3பF?தியத& kல/ 32ற/ சா]ட4ப]டவ$களி& Z]ட/. 
சைப ஒAW3 %ைறகைள அமCபF?<வதிC சிIகCகN இCலாமC 
இCைல. 

ஒAW3%ைறகைள ெதாட$B< ெசயC பF?<வ< பல'Nளதாக 
இ+I3/. மைனவிைய அ[I3/ ஒ+ கணவ'ட& சைப ஐIகிய?ைத 
பராமாிIகிறேபா<, சைப ஆராதைனகOI3 ஒAWகாக பW3 ெபறாத 
ஒ+வ+I3 சைப ஐIகிய?ைத மS4ப< அ$?தம2ற ஒ&S. 
தி+]F?தன/ ெபா+ளாைசையவிட ேமாசமான பாவமா? 
ெபாcய'I3 ஐIகிய/ மSIக4பF/ேபா< வதBதிகைள 
பர4_கிறவைன வரேவ2ப< %ைறயானதா? எCலா கிறி;தவ$கO/ 
தWகN வாUIைகயிC பாவ/ ெசcகிறா$கN. “நீதிமா& ஒ+வனாகி7/ 
இCைல” எ&S பdC எA<கிறா$ (ேராம$ 3:10). சைப மIகO/ 
கிறி;தவ தைலவ$கO/ ஒAIக/ ச/பBத4ப]டைவகOட& 
ேபாராFவதிC ஆLசாிய/ ஒ&SமிCைல! 

சாியான வழி%ைறகளி& ப[ ஒAIக ெநறிகைள அமCபF?த 
ேவEF/. த&'ைடய தBைதயி& மைனவிlட& வாUB< 
ெகாE[+Bத வைர 3றி?< பdC ெகாF?த அறிdைரகN 
ஒAIகIேகFIகான பய'Nள வழிகா]FதCகைள த+கிற<. %த 
லாவதாக, அ/மனிதனி& பாவ/ பகிரWகமாக அறிய4ப]ட<. எCலா 
பாவWகO/ பரவலாக அறிய4பFவதிCைல. ஒ+ சேகாதர& அCல< 
ஒ+ சேகாதாி எCலா+/ பா$I3/ப[ பாவ/ ெசcதாC சைப 
பகிரWகமாக ஒAW3 நடவ[Iைகைய ேம2 ெகாNள ேவEF/. 
பகிரWகமான பாவ?தி23 பகிரWகமான நட வ[Iைக 
ேதைவ4பFகிற<. 

இரEடாவதாக, அ/மனிதனி& பாவ/ கிறி;தவ$ 
களCலாதவ$கN %&பாக சைபI3 காண4ப]ட ந2ெபயைர? 
தக$?த<. இ< விMவாச?தி& எதி$பா$4_கைள அ2ப?தனமாகI 
கா][ய<. எதி$ மைறயாகL ெசா&னாC, அ/மனிதனி& பாவ/ 
ேமாசமாக? ேத$BெதFIக4ப]ட வா$?ைத அCல, இ&'/ 
ெசாCல4ேபானாC ேவத?ைத வாசிIக தவறியதாேலா அCல< 
ெஜபிIக தவறியதாேலா ஏ2ப]ட< அCல. ேதவபIதிய2றவ$கேள 
கE[Iகிற பாவ/ இ<. k&றாவதாக, த&'ைடய நட?ைத 
க$?த+ைடய சி?த?தி23 மாறான< எ&S அவ$ ந&3 
அறிBதி+Bதா$. அவ$ தன< பாவ?ைத உண$Bதா$. நா&காவ<, 
அ/மனித& மைற%கமாக கிறி;தவ$களாC தனி4ப]ட வித?திC 
அறிdS?த4ப][+Bதா$ (ம?. 18:15-17). ஐBதாவ<, ஒAIக?தி& 
இரEF ேநாIகWகN எ&னெவனிC ஒ&S _ற ஜாதியா$கOI3 
%&பாக சைபயி& ந2ெபயைரI கா4பா2Sவதா3/ (1 ெகாாி. 5:1), 
ம2ெறா&S பாவியி& ஆ?<மாைவ பாவL ெசயCகளிC இ+B< 
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கா4பா2Sவ< (5:5). ஒAIக ெநறிIகான ேநாIக/ தனி4ப]ட 
ேகாபேமா, பழி வாW3தேலா, அCல< 32றவாளிைய தE[4பேதா 
அCல. 
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