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ெகாரிந்த யருக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ க றஸ்து இேயசுவன் ஒரு
அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்கும்ெபாருட்டு
பவுலாகய நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன்.
நான் ஒரு அப்ேபாஸ்தலனாக ேவண்டுெமன
ேதவன் வரும்பனார். என்னிடமிருந்தும், நம்
சேகாதரர் ெசாஸ்ெதேனய டமிருந்தும் இந்தக்
கடிதம்அனுப்பப்படுக றது.
௨ ெகாரிந்து பட்டணத்தன் சைபக்கும்

க றஸ்து இேயசுவல் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
அைனவருக்கும் இந்தக் கடிதம்
எழுதப்படுக றது. ேதவனுைடய பரிசுத்த
மக்களாக நீங்கள் அைழக்கப்பட்டீர்கள்.
அவர்களுக்கும் நமக்கும் கர்த்தராய்
இருக்க ற இேயசு க றஸ்துவன் ெபயரில்
நம்ப க்ைக ைவத்து எங்ெகங்கும் இருக்கற
மக்களுடன் இைணந்து நீங்களும்
அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
௩ நம் ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும்

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவடமிருந்தும்
கருைபயும், சமாதானமும் உங்களுக்கு
உண்டாவதாக.

பவுல்ேதவனுக்குநன்ற கூறுதல்
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௪ க றஸ்து இேயசு மூலமாக ேதவன்
உங்களுக்கு அளித்த கருைபக்காக நான்
எப்ேபாதும் என் ேதவனுக்கு உங்களுக்காக
நன்ற ெசால்ேவன். ௫ இேயசுவல் எல்லா
வைகயலும்நீங்கள்ஆச ெபற்றருக்க றீர்கள்.
உங்கள் எல்லா ேபச்சலும், எல்லாவைக
அறவலும் நீங்கள் ஆச ெபற்றுள்ளீர்கள்.
௬க றஸ்துைவப் பற்றய உண்ைமஉங்களில்
நரூப க்கப்பட்டுள்ளது. ௭கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன் மறு வருைகக்காக நீங்கள்
காத்தருக்ைகயல் ேதவனிடமிருந்து ெபற
ேவண்டிய ெவகுமத யாவும் ெபற்றுள்ளீர்கள்.
௮ இேயசு இறுத வைரக்கும் உங்கைள
பலமுைடயவர்களாக ஆக்குவார். அவர்
உங்கைள பலசாலிகளாக மாற்றுவதால்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து மீண்டும்
வருைக தரும் அந்நாளில் உங்களிடம்
எந்தத் தவறும் காணப்படாது. ௯ ேதவன்
நம்ப க்ைகக்குரியவர். ேதவனாகய
ஒருவேர உங்கைளத் தம் குமாரானாகய
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துேவாடு
வாழ்ைவப் பக ர்ந்துெகாள்ளும்படியாக
அைழத்தார்.

ெகாரிந்து சைபயல்ப ரச்சைனகள்
௧௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! கர்த்தராக ய

இேயசு க றஸ்துவன்ெபயரினால்உங்கைள
ஒன்று ேவண்டுக ேறன். நீங்கள் ஒருவேராடு
ஒருவர் கருத்ெதாற்றுைமயுடன் வாழ
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ேவண்டுக ேறன். அப்ேபாது உங்களுக்குள்
ப ரிவைனகள் ஏற்படாது. ஒேர வ தமான
ச ந்தைனயும், ஒேர ேநாக்கமும் ெகாண்டு
முழுக்க இைணந்தவர்களாய் நீங்கள் வாழ
ேவண்டுெமனேவண்டுக ேறன்.

௧௧ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள!
குேலாேவயாளின் குடும்பத்தனர் சலர்
உங்கைளப்பற்ற என்னிடம் கூறனர்.
உங்களுக்கைடயல் வாக்குவாதங்கள்
இருக்கன்றன என நான் ேகள்வப்பட்ேடன்.
௧௨ நான் கூற வரும்புவது இது
தான்: உங்களில் ஒருவர் “நான்
பவுைலப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார்.
மற்ெறாருவர் “அப்ெபால்ேலாைவப்
பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார். இன்ெனாருவர்
“நான் ேகபாைவப் பன்பற்றுக ேறன்”
என்கறார். இன்னும் ஒருவர் “நான்
கறஸ்துைவப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார்.
௧௩ க றஸ்துைவப் பலவைகக் குழுக்களாகப்
ப ரித்துப் பார்க்கமுடியாது! சலுைவயல்
பவுல் உங்களுக்காக மரித்தானா? இல்ைல.
பவுலின் ெபயரால் நீங்கள் ஞானஸ்நானம்
அைடந்தவர்களா? இல்ைல. ௧௪ க றஸ்பு
மற்றும் காயு தவ ர ேவறு எவருக்கும் நான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல என்பதல்
ேதவனுக்கு நன்றயுைடவனாயருக்க ேறன்.
௧௫ எனது ெபயரில் நீங்கள் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றீர்கள் என எவரும் இப்ேபாது கூற
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முடியாது என்பதால் நான் ேதவனுக்கு
நன்றயுைடயவனாக இருக்க ேறன்.
௧௬ ஸ்ேதவான் குடும்பத்தனருக்கும் நான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால்
ேவெறவருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்ததாக எனக்கு நைனவல்ைல.
௧௭ மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கும்
ேவைலையக் க றஸ்து எனக்குத்
தரவல்ைல. நற்ெசய்தைய மக்களுக்குக்
கூறும் ேவைலையேய க றஸ்து எனக்கு
அளித்தார். ஆனால் உலகத்து ஞானத்ைதக்
காட்டும் ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தாமல்
நற்ெசய்தைய மட்டும் ெசால்லேவ
இேயசு க றஸ்து என்ைன அனுப்பனார்.
நற்ெசய்தையக் கூற உலக ஞானத்ைத நான்
பயன்படுத்தனால், அப்ேபாது க றஸ்துவன்
சலுைவஅர்த்தமற்றதாகவடும்.

க றஸ்துவல்காணப்படும்ஞானம்
௧௮ ெகட்டுப்ேபாக ற மக்களுக்குச் சலுைவ

பற்றய ேபாதைன முட்டாள்தனமாகத்
ேதான்றுகறது. இரட்ச க்கப்படுக ற நமக்ேகா,
அதுேதவனுைடயவல்லைமயாகும்.

௧௯ “நான் ஞானிகளின் ஞானத்ைத
அழிப்ேபன்.

நான் ேமைதகளின் அறைவப்
பயனற்றதாக்குேவன்.” ஏசாயா 29:14
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என்று ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டு
இருக்க றது.

௨௦தற்காலத்தன்ஞானி எங்ேக? கல்வயல்
ேதர்ந்தவன்எங்ேக? இன்ைறயதத்துவஞானி
எங்ேக? உலகத்து ஞானத்ைத ேதவேன
மடைமயாக மாற்றனார். ௨௧ ேதவன்
தனது ஞானத்தனால் வரும்பயது இதுேவ:
உலகத்தன் ஞானத்தால், உலகம் ேதவைனக்
கண்டுெகாள்ள முடியவல்ைல. ேதவைன
வசுவாச க்க ற மக்கைளக் காக்கும்ெபாருட்டு
மடைமயாய்த் ேதான்றும் தனது ெசய்தைய
ேதவன்பயன்படுத்தனார்.
௨௨ யூதர்கள் அத சயங்கைளச் சாட்ச யாகக்

ேகட்கன்றனர். க ேரக்கர்கள் ஞானத்ைத
ேவண்டுகன்றனர். ௨௩ ஆனால் நாங்கள்
ேபாத ப்பது இதுேவ. க றஸ்து சலுைவயன்
ேமல் ெகால்லப்பட்டார். இது யூதர்களுக்கு,
நம்ப க்ைகக்கு ஒரு ெபரிய தைடயாகும்.
யூதர்கைளத் தவ ர ப றருக்கு இது
மடைமயாகத் ேதான்றும். ௨௪ஆனால், ேதவன்
ேதர்ந்துள்ள யூதருக்கும், க ேரக்கருக்கும்
க றஸ்துேவ ேதவனின் வல்லைமயும்,
ேதவஞானமும் ஆவார். ௨௫ ேதவனுைடய
மடைம கூட மனிதரின் ஞானத்தலும்
ச றந்தது. ேதவனுைடய ேசார்வும் கூட
மனிதரின் பலத்ைதக் காட்டிலும் வலிைம
உைடயது.
௨௬ சேகாதர சேகாதரிகேள! ேதவன்
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உங்கைளத் ெதரிந்துள்ளார். அது பற்ற ச்
ச ந்தயுங்கள். உலகத்தார் ஞானத்ைதப் பற்ற
ைவத்தருக்கும் கணிப்பன்படி உங்களில்
பலர் ஞானிகள் அல்லர். உங்களில்
பலருக்கு மிகப் ெபரிய ெசல்வாக்கு எதுவும்
கைடயாது. உங்களில் பலர் ப ரபலமான
குடும்பங்களிலிருந்தும் வந்தவர்கள் அல்லர்.
௨௭ஞானிகளுக்குெவட்கத்ைதத்தரும்படியாக
ேதவன் உலகத்தன் முட்டாள்தனமான
ெபாருள்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
பலவான்களான மனிதர்கைள அவமத க்க
உலகத்தன் பலவீனமான ெபாருள்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௨௮ உலகம்
முக்கயமற்றெதன்று நைனப்பைத ேதவன்
ேதர்ந்துெகாண்டார்.உலகம்ெவறுப்பைதயும்,
பயனற்றெதனக் கருதுவைதயும் அவர்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். முக்கயெமன உலகம்
பார்க்க றவற்ைற அழிப்பதற்காகேவ
அவர் அப்படிச் ெசய்தார். ௨௯ எந்த
மனிதனும் ேதவனுக்கு முன்பு தற் ெபருைம
அைடயாதபடிக்கு ேதவன் இப்படிச் ெசய்தார்.
௩௦ உங்கைளக் கறஸ்து இேயசுவன் ஒரு
பாகமாகும்படிெசய்தவர்ேதவேன,ேதவனிடம்
இருந்து கறஸ்து நமக்கு ஞானமாக
இருக்க றார். பாவத்தல் இருந்து வடுதைல
அைடயவும், ேதவேனாடு இணக்கமாக
இருக்கவும் க றஸ்துேவ காரணமாவார். நாம்
பரிசுத்தமாய் இருப்பதற்கும் க றஸ்துேவ
காரணமாவார். ௩௧எனேவஎழுதப்பட்டுள்ளபடி
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“ஒருவர் ெபருைமப்படுவதாக இருந்தால்,
ேதவனில்மட்டுேமெபருைமப்படேவண்டும்.”✡

௨
சலுைவையப்பற்றயெசய்த
௧ அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள!

நான் உங்களிடம் வந்தேபாது ேதவனுைடய
உண்ைமைய உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
ஆனால் அதகமான ஞானத்ைதேயா,
அழகய வார்த்ைதகைளேயா நான்
உபேயாக க்கவல்ைல. ௨ உங்கேளாடு
இருக்ைகயல் இேயசு க றஸ்துைவயும்
அவரது சலுைவ மரணத்ைதயும் தவ ர
ப ற அைனத்ைதயும் மறப்ேபன் என
முடிெவடுத்ேதன். ௩ நான் உங்களிடம்
வந்தேபாது மிகவும் ேசார்வாகவும், பயத்தால்
நடுங்க க்ெகாண்டும் இருந்ேதன். ௪ எனது
ேபாதைனயும் ேபச்சும் வலியுறுத்த ச்
ெசால்லும் ஆற்றலுள்ள ஞானம் ெபாருந்தய
வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டனவாய்
இருக்கவல்ைல. பரிசுத்தாவ ெகாடுக்கன்ற
வல்லைமேய எனது ேபாதைனக்கு
நரூபணம் ஆகும். ௫ உங்கள் வசுவாசம்
ேதவனுைடய வல்லைமயல் இருக்க
ேவண்டும் என்பதற்காகவும், மனிதனின்
ஞானத்தல்இருக்கக்கூடாெதன்பதற்காகவும்
நான்இவ்வாறுெசய்ேதன்.
✡ ௧:௩௧: எேரமியா 9:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேதவனுைடயஞானம்
௬ பக்குவமைடந்த மக்களுக்ேக

நாம் ஞானத்ைதப் ேபாத க்க ேறாம்.
ஆனால் நாம் ேபாத க்கும் இந்த ஞானம்
இவ்வுலகத்தலிருந்து வருவதல்ல. இந்த
உலகத்து ஆட்சயாளர்களின் ஞானமும்
இதுவல்ல. அந்த ஆட்சயாளர்கள் தங்கள்
அதகாரத்ைத இழந்து வருகன்றனர்.
௭ ஆனால் நாம் ேதவனுைடய இரகச யமான
ஞானத்ைதப் ேபசுக ேறாம். மக்களிடமிருந்து
இந்த ஞானம் மைறக்கப்பட்டுள்ளது. நமது
மகைமக்காக ேதவன் இந்த ஞானத்ைதத்
த ட்டமிட்டார். உலகம்ேதான்றுவதற்குமுன்ேப
ேதவன் இைதத் த ட்டமிட்டார். ௮ இந்த
உலகத்தல் எந்த ஆட்சயாளனும் இந்த
ஞானத்ைதப் புரிந்துெகாண்டிருக்கவல்ைல.
அவர்கள் அதைனப் புரிந்துெகாண்டிருந்தால்
மகைமயன் கர்த்தைர சலுைவயல்
ெகான்றருக்கமாட்டார்கள். ௯ஆனால்,

“ேதவன்தன்ைனேநச க்கும்மக்களுக்காகச்
ெசய்த ஏற்பாட்ைட எந்த கண்ணும்
பார்க்கவல்ைல.

எந்தக் காதும் ேகட்கவல்ைல,
எந்த மனிaதனும் எண்ணிப்
பார்த்ததல்ைல” ஏசாயா 64:4

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௧௦ ஆனால், ேதவன் இவற்ைற
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ஆவயானவரின் மூலமாக எங்களுக்குக்
காட்டியுள்ளார்.
ஆவயானவர் எல்லாவற்ைறயும்

அறவார். ேதவனுைடய ஆழ்ந்த
அந்தரங்கங்கைளயும் பரிசுத்த ஆவயானவர்
அறவார். ௧௧ அைத இப்படி வளக்கலாம்:
ஒருவர் அடுத்தவருைடய எண்ணங்கைள
அறய முடியாது. அவனுக்குள்ளிருக்க ற
அவனுைடய ஆவேய அறயும்.
அதுேவ ேதவனுக்கும் ெபாருந்தும்.
ேதவனுைடய ஆவயானவர்தான் அந்த
எண்ணங்கைள அறவார். ௧௨ நாம் உலகன்
ஆவையக்ெகாண்டிருக்கவல்ைல. நாம்
ேதவனிடமிருந்து அவரது ஆவயானவைரப்
ெபற்ேறாம். ேதவன் நமக்குக் ெகாடுத்துள்ள
ெபாருள்கைள அறயுமாறு நாம்
ஆவயானவைரப்ெபற்ேறாம்.
௧௩ நாம் இவற்ைறப் ேபசும்ேபாது

மனிதனுக்குள்ள ஞானத்தால் நாம்
அறவக்கப்பட்ட வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துவதல்ைல. பரிசுத்த
ஆவயானவர் அறவத்துள்ள
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துக ேறாம்.
ஆன்மீகக்கருத்துகைளவளக்கஆன்மீகமான
ெசாற்கைளேய பயன்படுத்துக ேறாம்.
௧௪ஆன்மீகவாழ்க்ைகயல் ஈடுபடாத மனிதன்
ேதவனுைடய ஆவயானவரிடமிருந்து வரும்
வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
அவன்அவற்ைற மடைமயாகக் கருதுகறான்.
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அவன் ஆவயானவர் கருதுவனவற்ைற
புரிந்துெகாள்ள முடியாது. ஏெனனில் அைவ
ஆன்மீகமாகேவ புரிந்துெகாள்ளப்படக்கூடும்.
௧௫ ஆனால், ஆன்மீக உணர்வுள்ளவேனா
எல்லாவற்ைறப் பற்றயும் நயாயம்
தீர்க்கமுடியும். மற்றவர்கள்அவைனநயாயம்
தீர்க்கமுடியாது.

௧௬ “யார் ேதவனுைடய எண்ணத்ைத
அறவார்?

யார் ேதவனுக்கு அறவுறுத்துவார்கள்?”
ஏசாயா 40:13

என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. ஆனால் நமக்கு
கறஸ்துவன்ச ந்தைனஇருக்கறது.

௩
மனிதைனப்பன்பற்றுவதுதவறு
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, கடந்த

காலத்தல்ஆன்மீகமானவர்களிடம்
ேபசுவைதப் ேபால நான் உங்களிடம் ேபச
முடியாமல் ேபாய ற்று. க றஸ்துவல்
குழந்ைதகைளப் ேபான்று, உலகன்
சாதாரண மக்களிடம் ேபசுவைதப் ேபான்று
உங்களிடம் ேபச ேவண்டியதாய ற்று.
௨ நான் உங்களுக்குக் கற்ப த்தைவ
பாைலப் ேபான்றது, த ட உணைவப்
ேபான்றைவஅல்ல. ஏெனனில் த ட உணைவ
உட்ெகாள்ளுமளவற்கு நீங்கள் பக்குவம்
ெபறவல்ைல. இப்ேபாதும்கூட த ட உணைவ
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ஏற்கும் தகுதைய நீங்கள் ெபறவல்ைல.
௩ நீங்கள் இன்னும் ஆன்மீகமான மக்கள்
அல்ல. உங்களுக்குப் ெபாறாைமயும்,
வாதாடுக ற குணமும் உண்டு. இது நீங்கள்
ஆன்மீகமானவர்கள் அல்ல என்பைதக்
காட்டுக றது. உலகன் சாதாரண மக்கைளப்
ேபாலேவ நீங்களும் நடந்துெகாள்கன்றீர்கள்.
௪ உங்களில் ஒருவன் “நான் பவுைலப்
பன்பற்றுக ேறன்”எனவும், இன்ெனாருவன்
“அப்ெபால்ேலாைவப் பன்பற்றுக ேறன்”
எனவும் கூறுகறீர்கள். நீங்கள்
அப்படிப்பட்டவற்ைறக்கூறும்ேபாது நீங்களும்
உலகன் சாதாரண மக்கைளப் ேபால
நடந்துெகாள்க றீர்கள்.
௫ அப்ெபால்ேலா முக்கயமானவனா?

இல்ைல. பவுல் முக்கயமானவனா?
இல்ைல. நீங்கள் வசுவாச ப்பதற்கு உதவய
ேதவனுைடய பணியாட்கேள நாங்கள்.
ேதவன் எங்களுக்கு இட்ட பணிையேய
நாங்கள்ஒவ்ெவாருவரும்ெசய்ேதாம். ௬நான்
வைதைய வைதத்தேபாது, அப்ெபால்ேலா
நீரூற்றனான். ஆனால் ேதவன் ஒருவேர
வைதையத் துளிர்த்து வளரும்படியாகச்
ெசய்தார். ௭ எனேவ வைதைய
வைதக்கன்ற மனிதன் முக்கயமானவன்
அல்ல. அதற்கு நீரூற்றுகன்ற மனிதனும்
முக்கயமானவன் அல்ல. எல்லாவற்ைறயும்
வளர்ச்ச யுறும்படி ெசய்கன்றவராக ய
ேதவன் ஒருவேர முக்கயமானவர்.
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௮ வைதைய வைதப்பவனுக்கும், நீரூற்ற ப்
ேபணுபவனுக்கும் குறக்ேகாள் ஒன்ேற.
தன் ேவைலக்குரிய ெவகுமதைய
ஒவ்ெவாருவனும் ெபறுவான். ௯ நாங்கள்
ேதவனுக்காக ஒருமித்து உைழக்க ற
ேவைலயாட்கள். நீங்கேள ேதவனுக்குரிய
ஒருநலத்ைதப் ேபான்றவர்கள்.
நீங்கேள ேதவனுக்குரிய ஒரு வீட்ைடப்

ேபான்றவர்கள். ௧௦ ச றந்த வீட்ைடக் கட்டும்
ேவைலயாைளப் ேபான்று நான் வீட்டின்
அஸ்தபாரத்ைதக் கட்டிேனன். ேதவன்
எனக்கு அளித்த வரத்ைத நான் அதற்குப்
பயன்படுத்த ேனன். மற்றவர்கள் அந்த
அஸ்தபாரத்தன் மீது கட்டுக றார்கள்.
ஆனால் ஒவ்ெவாருவனும் அதைன
எவ்வாறு கட்டுக றான் என்பதல் கவனம்
ெசலுத்தேவண்டும். ௧௧ அஸ்தபாரம்
ஏற்ெகனேவ கட்டப்பட்டுள்ளது. ேவெறந்த
அஸ்தபாரத்ைதயும் ஒருவரும் அைமக்க
முடியாது. ஏற்ெகனேவ கட்டப்பட்ட
அஸ்த பாரம் இேயசு க றஸ்துவாகும்.
௧௨ ெபான், ெவள்ளி, மணிகள், மரம், புல்,
ைவக்ேகால் ேபான்றவற்ைற பயன்படுத்த
ஒருவன் அந்த அஸ்தபாரத்தன்மீது
கட்டமுடியும். ௧௩ ஒவ்ெவாருவனின்
ேவைலயும் இறுதயல் (க றஸ்து
மக்கைள நயாயம் தீர்க்க ற நாளில்)
பக ரங்கப்படுத்தப்படும். அந்த நாளில்
ஒவ்ெவாருவனின் பணிையயும் அக்கனி



1ெகாரி.௩:௧௪ xiii 1ெகாரி.௩:௨௦

ேசாத க்கும். ௧௪ அஸ்தபாரத்தல் ஒருவன்
கட்டிய கட்டிடம் நைலக்குமாயன் அவன்
தகுந்த நற்பலன் ெபறுவான். ௧௫ ஆனால்,
ஒருவனின் கட்டிடம் எரிந்து ேபாகுமானால்
அவன் நஷ்டம் அைடவான். அந்த
மனிதன் காப்பாற்றப்படுவான். எனினும்
அக்கனியனின்று தப்ப வந்தாற்ேபான்று
ஒருநைலையஅவன்அைடவான்.
௧௬ நீங்கேள ேதவனுைடய ஆலயம்

என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ேதவனுைடய
ஆவயானவர் உங்களில் வாழ்க றார்.
௧௭ ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அழிக்கும்
ஒருவைன ேதவன் அழிப்பார். ஏன்?
ேதவனுைடய ஆலயம் பரிசுத்தமானது.
நீங்கள்ேதவனுைடயஆலயமாவீர்கள்.
௧௮உங்கைளநீங்கேளஏமாற்ற க்ெகாள்ளாதீர்கள்.

உங்களில் ஒருவன் தன்ைன இவ்வுலகல்
ஞானமுள்ளவனாக நைனத்தால் அவன்
முட்டாளாக ேவண்டும். இந்த வைகயல்
அவன் உண்ைமயான ஞானியாக றான்.
௧௯ ஏன்? ஏெனனில் இந்த உலகத்து
ஞானத்ைத ேதவன் மடைமயானதாகேவ
கருதுகறார். அது ேவத வாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. “அவர் ஞானிகள் தங்கள்
தந்த ர வழிகைளப் பயன்படுத்துைகயல்
அவர்கைள மடக்க ப் ப டிக்க றார்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௨௦ ேதவன்

✡ ௩:௧௯: ேயாபு 5:13-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஞானிகளின் எண்ணத்ைத அறவார்.
அவர்களுைடய எண்ணங்கள் பயனற்றைவ
என்பைத ேதவன் அறவார்.✡ ௨௧ எனேவ,
நீங்கள் மனிதைரப்பற்ற ெபருைமப்
பாராட்டாதீர்கள். எல்லாப் ெபாருள்களும்
உங்களுக்கு உரியனேவ. ௨௨ பவுல்,
அப்ெபால்ேலா, ேகபா, உலகம், வாழ்வு,
மரணம், ந கழ்காலம், எத ர்காலம் இைவ
எல்லாம் உங்களுைடயைவேய. ௨௩ நீங்கள்
கறஸ்துவுக்குரியவர்கள். க றஸ்து
ேதவனுக்குஉரியவர்.

௪
க றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலர்கள்
௧ மக்கள் நம்ைமப்பற்ற நைனக்க

ேவண்டியது இதுவாகும். நாம் க றஸ்துவன்
பணியாட்கேள. ேதவன் தமது இரகச யமான
உண்ைமகைள ஒப்பைடத்தருக்க ற
மக்கள் நாேம. ௨ ஒரு வஷயத்தல்
நம்ப க்ைகக்கு உரியவனாக இருக்க ற
ஒருவன் அந்நம்ப க்ைகக்குத் தான்
தகுதயானவேன என்று காட்ட ேவண்டும்.
௩ நீங்கள் எனக்கு நீத வழங்கனால் அைதப்
ெபாருட்படுத்தமாட்ேடன். எந்த உலகத்து
நீத மன்றமும் எனக்கு நயாயம் தீர்ப்பைதக்
கூடப் ெபாருட்டாகக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
நான் எனக்கு நீத வழங்கமாட்ேடன்.
✡ ௩:௨௦: சங்கீதம் 94:11-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௪ நான் எந்தத் தவறும் இைழத்ததாக
எனக்குத் ெதரியவல்ைல. ஆனால்,
அது என்ைனக் களங்கம் அற்றவனாக
மாற்றாது. என்ைன நயாயம் தீர்க்க றவர்
கர்த்தர் ஒருவேர. ௫ எனேவ தகுந்த ேநரம்
வரும் முன்பு நீத வழங்காதீர்கள். கர்த்தர்
வரும்வைர காத்தருங்கள் அவர் இருளில்
மைறந்தருப்பவற்றன் மீது ஒளிைய
அனுப்புவார். மக்களின் மனதலிருக்கும்
இரகச யமான வஷயங்கைள அவர்
ெவளிப்படுத்துவார். ஒவ்ெவாரு
மனிதனுக்கும் உரிய கீர்த்தைய
அவனவனுக்குக் கைடக்கும்படியாகச்
ெசய்வார்.
௬ சேகாதர சேகாதரிகேள!

அப்ெபால்ேலாைவயும், என்ைனயும்
இவற்றல் உதாரணங்களாக நான்
உங்களுக்குக் காட்டிேனன். எழுதப்பட்டுள்ள
ெசாற்களின் ெபாருைள எங்களிடமிருந்து
நீங்கள் அறந்துெகாள்ளுமாறு இைதச்
ெசய்ேதன். “ேவத வாக்கயங்களில்
எழுத இருப்பைதப் பன்பற்ற நடவுங்கள்.”
அப்ேபாது நீங்கள் ஒருவைனக் குறத்துப்
ெபருைம பாராட்டி, இன்ெனாருவைன
ெவறுக்கமாட்டீர்கள். ௭ நீங்கள் ப ற மக்கைள
வ ட ச றந்தவர்கள் என்று யார் கூறனார்கள்?
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டவற்ைறேய
நீங்கள் அனுபவக்க றீர்கள். உங்களுக்குத்
தரப்பட்டைவேய உங்களுக்கு
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வாய்த்தருக்ைகயல் அவற்ைற உங்கள்
வல்லைமயால் ெபற்றதாக நீங்கள் ஏன்
ெபருைமஅைடய ேவண்டும்?
௮ உங்களுக்கு ேவண்டிய அைனத்ைதயும்

நீங்கள் ெபற்றருப்பதாக நைனக்கறீர்கள்.
நீங்கள் ெசல்வந்தர்கெளன எண்ணுகறீர்கள்.
எங்கள் உதவயன்ற நீங்கள்
ஆளுபவர்களாக வளங்குவதாகக்
கருதுகறீர்கள். நீங்கள் உண்ைமய ேலேய
மன்னர்களாக வளங்க ேவண்டுெமன
நான் வரும்புக ேறன். அப்ேபாது,
நாங்களும் உங்கேளாடுகூட ஆளுபவர்களாக
இருந்தருப்ேபாம். ௯ ஆனால் ேதவன்
எனக்கும் ப ற அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும்
கைடசயானஇடத்ைதேயெகாடுத்தருப்பதாக
எனக்குத் ேதான்றுகறது. எல்ேலாரும்
பார்த்தருக்க மரணதண்டைனஅளிக்கப்பட்ட
மனிதர்கைளப் ேபான்றவர்கள் நாங்கள்.
ேதவ தூதர்களும் மனிதர்களும்
முழு உலகமும் பார்த்தருக்கும் ஒரு
காட்சையப் ேபான்றவர்கள் நாங்கள்.
௧௦க றஸ்துவுக்கு நாங்கள்மூடர்கள். ஆனால்
கறஸ்துவுக்குள் ஞானிகளாக நீங்கள்
உங்கைளக் கருதுகறீர்கள். நாங்கள்
பலவீனர்கள். ஆனால்நீங்கள்பலசாலிகளாக
நைனக்கறீர்கள். மக்கள் உங்கைள
ெகௗரவக்கன்றனர். ஆனால் அவர்கள்
எங்கைள ெகௗரவப்படுத்துவதல்ைல.
௧௧ இப்ேபாதும் குடிப்பதற்கும், உண்பதற்கும்
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ேதைவயான ெபாருள்கள் எங்களுக்குக்
கைடப்பதல்ைல. எங்களுக்கு ேவண்டிய
ஆைடகள் இருப்பதல்ைல. அவ்வப்ேபாது
ப றரால் அடிக்கப்படுக ேறாம். எங்களுக்கு
வீடுகள் இல்ைல. ௧௨ எங்களுக்குத்
ேதைவயான உணவன்ெபாருட்டு எங்கள்
ைககளால் கடினமாக உைழக்க ேறாம்.
மக்கள் எங்கைள சப க்க றார்கள். ஆனால்
நாங்கள் அவர்கைள ஆசீர்வத க்க ேறாம்.
நாங்கள் ேமாசமான முைறயல்
நடத்தப்படுக றேபாது ெபாறுைமயுடன்
சக த்துக்ெகாள்க ேறாம். மக்கள் குைற
கூறுைகயல் ெபாறுத்துக்ெகாள்க ேறாம்.
௧௩மக்கள் எங்கைளக்குறத்துத் தீைமகைளப்
ேபசனாலும், நாங்கள் அவர்கைளக் குறத்து
நல்லவற்ைறேய ேபசுக ேறாம். பூமியன்
கழிவுப் ெபாருள்களாகவும், அழுக்காகவுேம
மக்கள் எங்கைள இதுவைரக்கும் நடத்த
வந்துள்ளனர்.
௧௪ நீங்கள் ெவட்கமைடயுமாறு ெசய்ய நான்

முயலவல்ைல. உங்கைள எனது ெசாந்தக்
குழந்ைதகெளனக்கருத இவற்ைறெயல்லாம்
உங்களுக்கு முன் எச்சரிக்ைகயாய்
எழுதுக ேறன். ௧௫ க றஸ்துவல் பதனாய ரம்
ேபாதகர்கைள நீங்கள் ெபற்றருக்கலாம்.
ஆனால் உங்களுக்குப் பல தந்ைதயர்
இல்ைல. நற்ெசய்தயன் மூலமாகக்
க றஸ்து இேயசுவல் நான் உங்களுக்குத்
தந்ைதயாேனன். ௧௬ நீங்களும் என்ைனப்
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ேபாலேவ இருக்கும்படி நான் உங்கைள
ேவண்டுக ேறன். ௧௭ அதனாேலேய நான்
தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம் அனுப்புக ேறன்.
கர்த்தருக்குள் அவன் என் மகன் ஆவான்.
நான் தீேமாத்ேதயுைவ ேநச க்க ேறன்.
அவன் உண்ைமயுள்ளவன். க றஸ்து
இேயசுவல் என் வாழ்வன் ெநறைய
நீங்கள் நைனவுகூருவதற்கு அவன்
உதவ ெசய்வான். எல்லா சைபகளிலும்
அந்த வாழ்க்ைக ெநறையேய நான்
ேபாத க்க ேறன்.
௧௮ நான் உங்களிடம் மீண்டும்

வரமாட்ேடன் என எண்ணி உங்களில் சலர்
தற்ெபருைமயால் ந ரம்ப இருக்க றீர்கள்.
௧௯ ஆனால் மிக வைரவல் உங்களிடம்
வருேவன். ேதவன் நான் வரேவண்டுெமன
வரும்பனால் நான் வருேவன். அப்ேபாது
தற் ெபருைம பாராட்டுேவார் ெசால்வைத
அல்ல, ெசயலில் காட்டுவைதக் காண்ேபன்.
௨௦ ேதவனுைடய இராஜ்யம் ேபச்சல்ல,
ெபலத்த ேல என்பதால் இைதக் காண
வரும்புக ேறன். ௨௧உங்கள்வருப்பம் என்ன?
நான் உங்களிடம் தண்டைன தர வருவதா?
அல்லது அன்பு, ெமன்ைம ஆகயவற்ேறாடு
வருவதா?

௫

சைபயன்ஒருதார்மீகச் ச க்கல்
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௧ பாலுறவு ெதாடர்பான பாவங்கள்
உங்களிடம் உள்ளன, என்று மக்கள்
உண்ைமயாகேவ கூறுகன்றனர். அைவ
ேதவைன அறயாத மக்களிடம் கூட
இல்லாத தீய வைகயான பாலுறவு
ெதாடர்பான பாவங்கள் ஆகும். ஒருவன்
அவனது தந்ைதயன் மைனவயுடன்
உறவு ெகாண்டிருக்க றான் என்று
மக்கள் கூறுகன்றனர். ௨ எனினும்
நீங்கள் உங்கைளக் குறத்துப்
ெபருைமயைடகன்றீர்கள். அதற்குப்
பதலாக, ஆழ்ந்த வருத்தம் ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும். அந்தப் பாவத்ைதச்
ெசய்தவைன உங்களிடமிருந்து வலக்க
ைவக்கேவண்டும். ௩ என்னுைடய சரீரம்
உங்கேளாடு இருக்க றதல்ைல. ஆனால்
ஆவயல் நான் உங்கேளாடு இருக்க ேறன்.
உங்கேளாடு நான் அங்ேக இருந்தருந்தால்
எப்படிச் ெசய்தருப்ேபேனா, அேத ேபால
இப்பாவத்ைதச் ெசய்த மனிதைன நான்
ஏற்ெகனேவ நயாயம் தீர்த்துவ ட்ேடன். ௪ நம்
கர்த்தராக ய இேயசுவன் ெபயரால் ஒன்று
கூடுங்கள், நான் ஆவயல் உங்கேளாடு
இருப்ேபன். நம் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
வல்லைம உங்கேளாடு இருக்கும். ௫ இந்த
மனிதைன சாத்தானிடம் ஒப்பைடயுங்கள்.
அப்ேபாது பாவம் ந ரம்பய அவனது சுயம்
அழிக்கப்படும். அவனது ஆவேயா கர்த்தர்
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வரும்நாளில் காக்கப்படும்.
௬ நீங்கள் தற்ெபருைம பாராட்டுவது

நல்லதல்ல. உங்களுக்கு இந்தப் பழெமாழி
ெதரியும். “ச றது புளிப்பு மாவானது
எல்லா மாைவயும் புளிக்கைவக்கும்.”
௭ புளித்த பைழய மாைவ அகற்றுங்கள்.
இதனால் புதய மாவாக நீங்கள் ஆகமுடியும்.
நீங்கள் புளிக்காத அப்பமாக ஏற்ெகனேவ
இருக்கறீர்கள். ஆம் நமது பஸ்கா ஆட்டுக்
குட்டியாகய* க றஸ்துேவா ஏற்ெகனேவ
நமக்காகக் ெகால்லப்பட்டுள்ளார். ௮ எனேவ
நமது பஸ்கா வருந்ைத உண்ேபாமாக.
ஆனால் புளித்த பைழய மாைவக்ெகாண்ட
அப்பத்ைத உண்ணக் கூடாது. புளித்த மாவு
பாவத்ைதயும் தவறுகைளயும் குறக்கும்.
ஆனால்நாம்புளிக்காதமாவுைடயஅப்பத்ைத
உண்ேபாம். அது நன்ைம, உண்ைம
ஆகயவற்ைறக்குறக்கும்அப்பமாகும்.
௯ பாலுறவல் பாவம் ெசய்யும் மக்கேளாடு

நீங்கள் ெதாடர்புெகாள்ளக் கூடாது என்று
என் கடிதத்தல் எழுத இருந்ேதன். ௧௦ உலக
இயல்பன்படி வாழ்கன்ற மக்கேளாடு
நீங்கள் ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாது
என்று நான் கருதவல்ைல. உலக
இயல்பன்படியான வாழ்ைவ உைடய

* ௫:௭: பஸ்கா அப்பம் இது ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் யூதர்கள்
பஸ்காவன்ேபாது உண்ணும் புளிப்பல்லாத அப்பம். பஸ்கா
அப்பம் புளிப்பல்லாது இருப்பது ேபாலேவ, க றஸ்தவர்கள்
பாவம்இல்லாதுஇருப்பார்கள்என்றுபவுல்கருதுகறார்.
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அம்மக்களும் பாலுறவுரீதயாகப் பாவச்
ெசயல்கைளச் ெசய்கன்றனர். அவர்கள்
சுயநலம் உள்ளவர்களாகேவா, ப றைர
ஏமாற்றுபவராகேவா உள்ளனர். அவர்கள்
உருவங்கைள வணங்குகன்றனர்.
அவர்கைளவ ட்டு வலக ேவண்டுமானால்
நீங்கள் இந்த உலகத்ைத வ ட்டுப்
ேபாக ேவண்டியதருக்கும். ௧௧ நீங்கள்
ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாத மக்கைள
உங்களுக்குஇனம்காட்டுவதற்காகேவஇைத
எழுதுக ேறன். தன்ைனக் கறஸ்துவுக்குள்
உங்கள் சேகாதரனாகக் கூறயும் பாலுறவல்
பாவம் ெசய்கன்றவனுடனும், தன்னலம்
ெபாருந்தயவனுடனும், உருவங்கைள
வணங்குபவேனாடும், மற்றவர்கள்
மீது களங்கம் சுமத்துபவேனாடும்,
மது அருந்துபவேனாடும், மக்கைள
ஏமாற்றுகன்றவேனாடும் நீங்கள்
ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாது.அப்படிப்பட்டவர்கேளாடு
அமர்ந்துஉணவுஉட்ெகாள்ளுதலும்கூடாது.
௧௨-௧௩ சைபயன் அங்கம் அல்லாத அந்த

மனிதர்கைளப் பற்ற த் தீர்ப்புக் கூறுவது
எனது ேவைலயல்ல. ேதவன் அவர்களுக்குத்
தீர்ப்பளிப்பார். சைபயன் அங்கத்தனருக்கு
நீங்கள் தீர்ப்பு வழங்கேவண்டும். “தீயவைன
உன்னிடமிருந்து வலக்கவடு” என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

௬
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ப ரச்சைனகைளத்தீர்த்தல்
௧ உங்களில் ஒருவனுக்கு

இன்ெனாருவனுக்கு எத ராக
ஏேதனும் ப ரச்சைன உருவாகும்ேபாது
நீத மன்றத்தலுள்ள நயாயாத பத களிடம்
நீங்கள் ேபாவெதன்ன? ேதவேனாடு
சரியானவராக அந்த மனிதர்கள்
இருப்பதல்ைல. ஆகேவ அந்த மனிதர்கள்
உங்களுக்கு நீத வழங்க நீங்கள்
அனுமத ப்பேதன்? ேதவனுைடய மனிதர்கள்
அதைனத்தீர்மானிக்கநீங்கள்சம்மத க்காதது
ஏன்? ௨ ேதவனுைடய மனிதர்கள்
உலகத்த ற்கு நீத வழங்குவர் என்பது
கண்டிப்பாக உங்களுக்குத் ெதரியும். நீங்கள்
உலகத்த ற்கு நீத வழங்கக் கூடுமாயன்
இத்தைகயசறுப ரச்சைனகைளயும்நயாயம்
தீர்க்கமுடியும். ௩ எத ர்காலத்தல் நீங்கள்
ேதவ தூதர்கைளேய நயாயம் தீர்ப்பீர்கள்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். எனேவ,
இந்த வாழ்க்ைகயன் காரியங்கைள நாம்
நயாயம் தீர்க்க முடியும். ௪ எனேவ நயாயம்
தீர்க்கக்கூடிய கருத்து ேவறுபாடுகள்
உங்களிைடேய இருக்குமானால்,
ஏன் அப்ப ரச்சைனகைளச் சைபயன்
அங்கத்தனரல்லாத மனிதர்களிடம் எடுத்துச்
ெசல்க றீர்கள்? அந்த மனிதர்கள் சைபையப்
ெபாறுத்த அளவல் ெபாறுப்பற்றவர்கள்.
௫ நீங்கள் ெவட்கப்படும்படியாக இதைனக்
கூறுக ேறன். ந ச்சயமாய் உங்கள்



1ெகாரி.௬:௬ xxiii 1ெகாரி.௬:௯-௧௦

மத்தய ேலேய இரு சேகாதரர்களுக்கு
இைடேய உருவாகும் ப ரச்சைனகைளத்
தீர்த்து ைவக்கக் கூடிய ஞானமுள்ள சலர்
இருக்க றார்கள். ௬ஆனால் இப்ேபாேதா ஒரு
சேகாதரன் மற்ெறாரு சேகாதரனுக்கு எத ராக
நீத மன்றத்துக்குப் ேபாக றான். இேயசுைவ
நம்பாதவர்களான மனிதர்கள் அவர்கள்
ப ரச்சைனகைளத் தீர்த்து ைவக்கும்படியாக
எதற்காகஅனுமதக்க றீர்கள்?
௭ உங்களிைடேய வழக்குகள் இருக்கறது

என்னும் உண்ைம ேதால்வயன் ஒரு
குறயீடு ஆகும். அைதவ ட மற்ெறாருவன்
ெசய்யும் தவறுகைளயும் ஏமாற்றுவைதயும்
ெபாறுத்துக்ெகாள்வதுேம ேமலானதாகும்.
௮ ஆனால் நீங்கேள உங்களுக்குள்
தவறைழத்து ஏமாற்றுகறீர்கள்.
க றஸ்துவுக்குள் உங்கள் ெசாந்த
சேகாதரர்களுக்ேகஇைதச்ெசய்க றீர்கள்.
௯-௧௦ தவறைழக்கும் மக்களுக்கு

ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல் பங்கு
இல்ைல என்பது உங்களுக்கு ந ச்சயமாய்த்
ெதரியும். ஏமாற்றப்படாதீர்கள். பாலுறவல்
பாவம் ெசய்யும் மக்களும், உருவங்கைள
வழிபடும் மக்களும், ப ற ெபண்கைள
நாடும் மனிதர்களும் மற்ற மனிதர்கள்
தம்ைம பாலுறவுக்காப் பயன்படுத்த
அனுமதக்கும் மனிதர்களும், ப ற
மனிதர்கேளாடு பாலுறவு ெகாள்ளும்
மனிதர்களும், களவு ெசய்ேவாரும், தன்னலம்
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உைடேயாரும், குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களும்,
தீயவற்ைற ப றருக்குச் ெசால்லும்
மனிதர்களும், ஏமாற்றுேவார்களுமாகய
மனிதர்களும் ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைத
அைடயமாட்டார்கள். ௧௧ முன்னர் உங்களில்
சலரும் அவ்வாறு வாழ்ந்தீர்கள். ஆனால்
நீங்கள் தூய்ைமயாய்க் கழுவப்பட்டீர்கள்.
நீங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள். கர்த்தரின்
ெபயரால் ேதவேனாடு சரியானவர்களாக
நீங்கள்உருவாக்கப்பட்டீர்கள்.

சரீரம்-ேதவமகைமக்கு
௧௨ “எல்லாப் ெபாருள்களும் எனக்கு

அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.” ஆனால்,
அைனத்துப் ெபாருள்களும் நல்லைவ
அல்ல. “எல்லாப் ெபாருள்களும் எனக்கு
அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.” ஆனால், எந்தப்
ெபாருளும் எனக்கு எஜமானனாக நான்
வ டமாட்ேடன். ௧௩ “வயற்றுக்கு உணவு.
உணவுக்காக வயறு” ஆம். ஆனால் ேதவன்
இரண்ைடயும் அழிப்பார். சரீரம் பாலுறவு
ெதாடர்பான பாவத்த ற்காக அைமந்ததன்று.
ஆனால் சரீரம் கர்த்தருக்குரியது. ேமலும்
கர்த்தர் சரீரத்துக்குரியவர். ௧௪ ேதவனுைடய
வல்லைமயால் ேதவன் கர்த்தராக ய
இேயசுைவ மரணத்தனின்று எழுப்பனார்.
ேதவன் நம்ைமயும் மரணத்தனின்று
எழுப்புவார். ௧௫ உங்கள் சரீரமும்
க றஸ்துவன் பாகங்கள் என்பது



1ெகாரி.௬:௧௬ xxv 1ெகாரி. ௭:௧

உங்களுக்குக் கண்டிப்பாய்த் ெதரியும்.
எனேவ, நான் கறஸ்துவன் பாகங்கைள
எடுத்து ஒரு ேவசயன் பாகங்கேளாடு
ேசர்க்கக் கூடாது. ௧௬ “இருவர் ஒன்றாவார்”
என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. அதனால்
ேவச ேயாடு உடலுறவு ெகாண்ட ஒருவன்
அவேளாடு ஒன்றாக றான் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். ௧௭ ஆனால்
ேதவேனாடு தன்ைன இைணக்கற மனிதன்
ஆவயல்அவேராடுஒன்றுபடுகறான்.
௧௮ உடலுறவலான பாவத்ைத வ ட்டு

வலகுங்கள். ஒரு மனிதன் ெசய்க ற
ப ற பாவங்கள் அவன் சரீரத்ேதாடு
சம்பந்தப்பட்டைவயல்ல. உடலுறவு
ெதாடர்பான பாவம் ெசய்க றவன் தன்
சரீரத்துக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்க றான்.
௧௯ பரிசுத்த ஆவயானவர் தங்கும்
இடமாக உங்கள் சரீரம் உள்ளது. பரிசுத்த
ஆவயானவர் உங்களில் உள்ளார்.
ேதவனிடமிருந்து பரிசுத்த ஆவைய
நீங்கள் ெபற்றீர்கள். நீங்கள் உங்களுக்குச்
ெசாந்தமல்ல. ௨௦ ேதவன் வைல ெகாடுத்து
உங்கைள மீட்டுக்ெகாண்டார். உங்களது
சரீரத்தால்அவைரமகைமப்படுத்துங்கள்.

௭
தருமணம்குறத்த ேபாதைனகள்
௧ இப்ேபாது, நீங்கள் எனக்கு எழுதய

வஷயங்கைளக்குறத்துவவாத ப்ேபன். ஒரு
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மனிதன் தருமணம் ெசய்துெகாள்ளாமல்
இருப்பது நல்லது. ௨ ஆனால்
பாலுறவனால் ஏற்படும் பாவம் எப்ேபாதும்
ஆபத்துக்குரியெதன்பதால் ஒவ்ெவாரு
ஆணும் தன் ெசாந்த மைனவேயாடு
வாழ்தல் ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும்
அவளது ெசாந்தக் கணவேனாடு இருத்தல்
ேவண்டும். ௩ஒரு மைனவ என்கற அளவல்
எவற்ைறெயல்லாம் கணவனிடமிருந்து
ெபறக்கூடுேமா, அைவ அைனத்ைதயும்
கணவன் அவனது மைனவக்கு
வழங்கேவண்டும். அவ்வாேற ஒரு கணவன்
என்கற அளவல் எவற்ைறெயல்லாம்
மைனவய டமிருந்து ெபறக் கூடுேமா அைவ
அைனத்ைதயும் மைனவ தன் கணவனுக்கு
வழங்குதல் ேவண்டும். ௪ மைனவக்கு
அவளது சரீரத்தன் மீது ெசாந்தம் பாராட்டும்
அத காரம் கைடயாது. அவள் சரீரத்தன்
மீது அவளது கணவனுக்ேக அத காரம்
உண்டு. கணவனுக்கு அவன் சரீரத்தன்
மீது எந்த அத காரமும் கைடயாது. அவன்
மைனவக்ேக அவனது சரீரத்தன்மீது
அதகாரம் உண்டு. ௫ கணவனும்
மைனவயும் ஒருவருக்ெகாருவர்
சரீரத்ைதப் பக ர்ந்துெகாள்ள மறுப்பு
ெதரிவ க்காதீர்கள். ஆனால் வதவலக்காக
சல காலத்த ற்குப் பாலுறவல்
ஈடுபடாமல் இருப்பெதன்றால் நீங்கள்
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இருவருமாக ஒப்பந்தத்த ற்கு வரேவண்டும்.
ப ரார்த்தைனயல் ஈடுபடுவதற்காக
இைத நீங்கள் ெசய்யலாம். பன்னர்
இருவரும் ஒருமித்து வாழ்தல் ேவண்டும்.
இது எதற்காக எனில், பலவீனமான
தருணங்களில் உங்கைள சாத்தான்
கவர்ந்தழுத்துவ டாமல் இருப்பதற்காகும்.
௬ நீங்கள் சல காலம் ப ரிந்தருப்பதற்கு
அனுமத அளிப்பதற்காகேவ நான்
இதைனச் ெசால்க ேறன். இது கட்டைள
அல்ல. ௭ எல்ேலாரும் என்ைனப்
ேபால் இருக்க ேவண்டும் என்று நான்
வரும்புக ேறன். ஆனால் ஒவ்ெவாருவனும்
அவனுக்குரிய வரத்ைத ேதவனிடம் இருந்து
ெபற்றருக்க றான். ஒருவனுக்கு ஒரு வைக
வரமும், இன்ெனாருவனுக்கு ேவறு வைக
வரமும்அளிக்கப்படுள்ளன.
௮ தருமணம் ெசய்யாதவர்களுக்காகவும்,

வதைவகளுக்காகவும் இப்ேபாது இதைனக்
கூறுகன்ேறன். என்ைனப்ேபால தனித்து
வாழ்தல் அவர்களுக்கு நல்லது. ௯ ஆனால்
சுய கட்டுப்பாடு இல்ைலெயனில், அவர்கள்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ளேவண்டும்.
பாலுறவு ஆைசயனால் ெவந்துேபாவைதக்
காட்டிலும் தருமணம் புரிந்துெகாள்வது
நல்லது.
௧௦ தருமணம் புரிந்தவர்களுக்காக

இப்ேபாது இந்தக் கட்டைளைய இடுக ேறன்.
(இந்த ஆைண என்னுைடயதன்று, ஆனால்
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கர்த்தருைடயது)மைனவ கணவைனவட்டுப்
ப ரியக் கூடாது. ௧௧ ஆனால், மைனவ
கணவைனப் ப ரிந்தால் அவள் மீண்டும்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது.
அல்லது, அவளுைடய கணவேனாேடேய
நல்லுறவுடன் மீண்டும் வாழேவண்டும்.
கணவனும் மைனவைய வவாகரத்து
ெசய்யக்கூடாது.
௧௨ மற்ற எல்லாருக்காகவும்

இதைனக் கூறுக ேறன். (நாேன
இவற்ைறக் கூறுக ேறன். கர்த்தர்
அல்ல) க றஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு
சேகாதரன் வசுவாசமற்ற ஒருத்தைய
மணந்தருக்கக்கூடும். அவள்
அவேனாடு வாழ வரும்பனால் அவன்
அவைள வவாகரத்து ெசய்யக்கூடாது.
௧௩ வசுவாசமற்ற கணவேனாடு ஒரு
ெபண் வாழ்தல் கூடும். அவேளாடு
அவன் வாழ வரும்பனால், அவைன
அவள் வவாகரத்து ெசய்யக் கூடாது.
௧௪வசுவாசமற்ற கணவன் வசுவாசம் உள்ள
மைனவ மூலமாக பரிசுத்தமாக்கப்படுவான்.
வசுவாசமற்ற மைனவ வசுவாசமுள்ள
கணவனால் பரிசுத்தமாக்கப்படுவாள்.
இது உண்ைமயல்ைலெயனில் உங்கள்
பள்ைளகள் பரிசுத்தமற்றவர்களாக
வடுவார்கள். ஆனால் இப்ேபாது உங்கள்
பள்ைளகள்பரிசுத்தமானவர்கள்.
௧௫ வசுவாசமற்ற ஒருவன் வலக
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எண்ணினால், அவன் வலக வாழட்டும்.
அவ்வாறு ந கழ்ந்தால் க றஸ்துவுக்குள்ளான
சேகாதரேனா அல்லது சேகாதரிேயா
வடுதைல ெபறுவார். அைமத ந ரம்பய
வாழ்க்ைகக்காக ேதவன் நம்ைம அைழத்தார்.
௧௬ மைனவேய! நீ ஒருேவைள உன்
கணவைனகாப்பாற்றக்கூடும். கணவேன, நீ
ஒருேவைள உன் மைனவைய காப்பாற்றக்
கூடும். ப ற்காலத்தல் ந கழப்ேபாவைத
நீங்கள்தற்சமயம்அறயமாட்டீர்கள்.

ேதவன்அைழத்தபடிேயவாழுங்கள்
௧௭ ேதவன் உங்களுக்குத் தந்த

வாழ்வன்படிேய ஒவ்ெவாருவனும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கட்டும். ேதவன்
உங்கைள அைழத்தேபாது நீங்கள்
இருந்தபடிேய வாழுங்கள். எல்லா
சைபகளிலும் நான் உருவாக்கய வத
இது தான். ௧௮ அைழக்கப்பட்டேபாது
ஒருவன்வருத்தேசதனம்ெசய்யப்பட்டவனாக
இருந்தால்,பன்னர்அதன்அைடயாளங்கைள
மாற்ற அவன் முயற்ச ெசய்யக் கூடாது.
அைழக்கப்பட்டேபாது வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படாதவனாக இருந்தால், ப றகு
அவன் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளக்
கூடாது. ௧௯ ஒருவன் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டவனா, ெசய்யப்படாதவனா
என்பது முக்கயமில்ைல. ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிவேதமுக்கயமான
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காரியம். ௨௦ ேதவன் அைழத்தேபாது
இருந்தபடிேய ஒவ்ெவாருவனும் இருக்கட்டும்.
௨௧ ேதவன் அைழத்தேபாது நீ அடிைமயாய்
இருந்தால் நீ அதுபற்ற க் கவைலப்படாேத.
ஆனால் நீ சுதந்தரமானவனாக இருந்தால்,
ப றகு எல்லாவைகயலும் வாய்ப்ைபப்
பயன்படுத்து. ௨௨ கர்த்தர் அைழத்தேபாது
அடிைமயாய் இருந்தவன் கர்த்தருக்குள்
சுதந்தர மனிதனாக இருக்க றான். அவன்
கர்த்தருக்குரியவன். அைழக்கப்பட்டேபாது
சுதந்த ர மனிதனாக இருந்தவேனா
இப்ேபாது க றஸ்துவுக்கு அடிைமயாக
இருக்க றான். ௨௩ நீங்கள் வைல ெகாடுத்து
வாங்கப்பட்டீர்கள். எனேவ மனிதருக்கு
அடிைம ஆகாதீர்கள். ௨௪ சேகாதரர்கேள,
சேகாதரிகேள! ேதவேனாடான உங்கள் புது
வாழ்க்ைகயல், உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
நீங்கள் அைழக்கப்பட்டேபாது இருந்தபடிேய
வாழ்க்ைகையத்ெதாடரேவண்டும்.

தருமணம்குறத்த ேகள்வகள்
௨௫தருமணம்ெசய்துெகாள்ளாதவர்கைளப்

பற்ற இப்ேபாது எழுதுகன்ேறன்.
கர்த்தரிடமிருந்து இது பற்றய கட்டைள
எதுவும் எனக்கு வரவல்ைல. ஆனால், என்
கருத்ைதச் ெசால்க ேறன். கர்த்தர் என்னிடம்
இரக்கம் காட்டுவதால் என்ைன நீங்கள்
நம்பலாம். ௨௬ இது சச்சரவுகளின் காலம்.
எனேவ நீங்கள் இருக்கறபடிேய வாழ்வது
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உங்களுக்கு நல்லது என நைனக்க ேறன்.
௨௭ உங்களுக்கு மைனவ இருந்தால்
அவைள வலக்க ைவக்க முற்படாதீர்கள்.
நீங்கள் தருமணமாகாதவராக
இருந்தால் ஒரு மைனவையத் ேதட
முயலாதீர்கள். ௨௮ ஆனால் நீங்கள்
தருமணம் ெசய்ய முடிவுெசய்தால்,
அது பாவமல்ல தருமணமாகாத ஒரு
ெபண் தருமணம் ெசய்துெகாள்வதும்
பாவமல்ல. ஆனால் தருமணம்
ெசய்துெகாள்பவர்களுக்ேகா இந்த
வாழ்க்ைகயல் ஏராளமான ெதால்ைலகள்.
நீங்கள் அத்ெதால்ைலகளிலிருந்து
வடுபட்டவர்களாய் இருக்க ேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன்.
௨௯ சேகாதர சேகாதரிகேள, நான்

கருதுவது இதுதான். நமக்கு அதக
காலம் தரப்படவல்ைல. இப்ேபாதருந்ேத
மைனவயுள்ளவர்கள் மைனவ
இல்லாதவர்கைளப்ேபால தங்கள் ேநரத்ைத
கர்த்தரின் ேசைவக்காகப் பயன்படுத்துதல்
ேவண்டும். ௩௦ துக்கம் உைடயவர்கள்
துக்கமில்லாதவர்கைளப்ேபால வாழ்தல்
ேவண்டும். சந்ேதாஷம் உைடயவர்கள்
சந்ேதாஷம் அற்றவர்கைளப் ேபால
வாழேவண்டும். ெபாருள்கைள வாங்கும்
மனிதர்கள் ஏதுமற்றவர்கள்ேபால
இருக்கேவண்டும். ௩௧ இந்த உலகப்
ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்துபவர்கள்,
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அந்தப் ெபாருட்கள் முக்கயமானைவ அல்ல
என்பது ேபான்று வாழேவண்டும். இந்த
உலகமும் இந்த உலகத்தன் வழிகளும்
மைறந்துேபாகும். எனேவ, நீங்கள் இவ்வாறு
வாழ ேவண்டும்.
௩௨ நீங்கள் கவைலயனின்று வடுபட

ேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன்.
தருமணம்Ԕஆகாதவன் கர்த்தரின்
ேவைலயல் மும்முரமாய் ஈடுபடுக றான்.
அவன் கர்த்தைர மக ழ்ச்ச ப்படுத்த
முயற்ச ெசய்க றான். ௩௩ ஆனால்,
தருமணமானவேனாஉலகத்துப்ெபாருள்கள்
ெதாடர்பான ேவைலகளில் மும்முரமாய்
ஈடுபடுக றான். அவன் மைனவைய
மகழ்ச்ச ப்படுத்தமுயற்ச க்க றான். ௩௪அவன்
இரண்டு காரியங்கைள நைனவல்
ெகாள்ள ேவண்டும். மைனவைய
மக ழ்ச்ச ப்படுத்துவதும், கர்த்தைர
மக ழ்ச்ச ப்படுத்துவதும் ஆகயைவ அைவ.
தருமணம் ஆகாத ெபண்ேணா, ஒரு
இளம்ெபண்ேணா கர்த்தரின் ேவைலயல்
முைனவாள். கர்த்தருக்கு சரீரத்ைதயும்
ஆன்மாைவயும் முழுக்க அர்ப்பணிக்க
வரும்புக றாள். ஆனால், தருமணமான
ெபண்ேணா உலகக் காரியங்களில்
தீவ ரமாக ஈடுபடுக றாள். அவள் கணவைன
மகழ்ச்ச ப்படுத்த முயற்ச ெசய்க றாள்.
௩௫ உங்களுக்கு உதவெசய்வதற்காகேவ
இவற்ைறச் ெசால்க ேறன். உங்கைளக்
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கட்டுப்படுத்துவதற்காக அல்ல. ஆனால்
நீங்கள் தக்க வழியல் நடக்க ேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன். உங்கள் ேநரத்ைதப்
ப ற ெபாருள்களுக்காகச் ெசலவ டாமல்
உங்கைள முழுக்க ேதவனுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டுெமனநான்வரும்புக ேறன்.

௩௬ ஒருவனின் மகள் தருமணமாகும்
வயைதக் கடந்துவ ட்டபட்சத்தல்,
அப்ெபண்ணின் தந்ைத அவளுக்குச்
ெசய்யேவண்டியைதச் ெசய்யவல்ைல
என நைனக்கலாம். தருமணம் என்பது
முக்கயமானது என அவன் நைனக்கலாம்.
தனக்கு வருப்பமானைதச் ெசய்யேவண்டும்.
தருமணம் ெசய்துெகாள்ள அவைள
அனுமதக்க ேவண்டும். அது பாவமல்ல.
௩௭ ஆனால் இன்ெனாரு மனிதன் மனதல்
த டமானவனாக இருக்கக்கூடும். அங்கு
தருமணத்துக்குத் ேதைவய ராது. அவன்
வருப்பப்படிேய ெசய்ய அவனுக்கு
உரிைமயுண்டு. தனது கன்னிப்
ெபண்ணுக்குத் தருமணம் முடித்துைவக்க
அவன் வரும்பாவ ட்டால் அப்ேபாது அவன்
சரியானெசயைலேயெசய்க றான். ௩௮தனது
கன்னிப் ெபண்ணாகய மகைளத் தருமணம்
முடித்து ைவப்பவனும் சரியான ெசயைலச்
ெசய்க றான். தனது கன்னிப் ெபண்ணாகய
மகைளத் தருமணம் முடித்து ைவக்காதவன்
அைதக் காட்டிலும் ச றப்பான ெசயைலச்



1ெகாரி. ௭:௩௯ xxxiv 1ெகாரி.௮:௧

ெசய்க றான்.*
௩௯ எவ்வளவு காலம் கணவன் உயேராடு

இருக்க றாேனா அதுவைரக்கும் ஒரு
ெபண் அவேனாடு ேசர்ந்து வாழ்தல்
ேவண்டும். ஆனால் அவள் கணவன்
இறந்தால், அப்ெபண் தான் வரும்புக ற
யாைரேயனும் மணந்துெகாள்ளும் உரிைம
ெபறுகன்றாள். ஆனால், கர்த்தருக்குள்
அவள் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும். ௪௦ ெபண் மீண்டும் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ளாவ ட்டால் சந்ேதாஷமாய்
இருக்க றாள். இது எனது கருத்து.
ேதவனுைடய ஆவ எனக்குள் இருப்பதாக
நான்நம்புக ேறன்.

௮
வக்க ரகத்துக்குப் பைடக்கப்பட்டஉணவு
௧ வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட

இைறச்ச குற த்து இப்ேபாது எழுதுேவன்.
* ௭:௩௮: வாக்க ம் 36-38 இன்ெனாரு ெமாழிெபயர்ப்பு:
36 தான் தன் கன்னிக்கு நயாயம் ெசய்யவல்ைல என்று
ஒருவன் நைனக்கலாம். அப்ெபண் தருமணத்துக்குரிய
நல்லவயைதத்தாண்டியருக்கலாம். எனேவஅவன்அவைள
மணந்துெகாள்ள எண்ணலாம். அவன் வரும்புவைதச்
ெசய்யலாம். அவர்கள் மணந்துெகாள்ளலாம். இதல்
பாவமில்ைல. 37 ஆனால் அடுத்தவர்களுக்கு அவன் மனம்
பற்றய உறுத இருக்கேவண்டும். அங்கு தருமணத்தற்குத்
ேதைவ இல்லாமல் இருந்தால் அவன் ெசய்வதல் சுதந்த ரம்
உள்ளது. அவன் மனமாற அக்கன்னிப் ெபண்ைணத்
தருமணமாகாமல் ைவத்தருக்க எண்ணினால் அவன்
சரியானவற்ைறேய ெசய்யேவண்டும். 38 எனேவ ஒருவன்
கன்னிையமணந்துெகாள்வதும்சரிேய.
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“நாம் அறவுைடயவர்கள்” என்பது நம்
அைனவருக்கும் ெதரியும். “அறவு”
உங்கைளப் ெபருைம உைடயவர்களாக
மாற்றும். ஆனால், அன்பு பறருக்கு
உதவ ெசய்யுமாறு உங்கைள மாற்றும்.
௨ தனக்கு ஏேதா ெதரியுெமன எண்ணுகற
ஒருவனுக்கு, இருக்க ேவண்டிய அளவுக்கு
ஞானம் இருப்பதல்ைல. ௩ ஆனால்,
ேதவைன ேநச க்க ற மனிதேனா ேதவனால்
அறயப்பட்டவன்.
௪ எனேவ வக்க ரகங்களுக்குப்

பைடக்கப்பட்ட இைறச்ச உண்பைதப் பற்ற
நான் கூறுவது இதுேவ: வக்க ரகமானது
இவ்வுலகத்தல் ஒரு ெபாருட்டல்ல என்பது
நமக்குத் ெதரியும். ஒேர ஒரு ேதவேன
உள்ளார் என்பைதயும் நாம் அற ேவாம்.
௫ பரேலாகத்தலும் பூேலாகத்தலும்
ேதவர்களாக அைழக்கப்படும் பல
ெபாருள்கள் இருக்கன்றன. எனினும் அைவ
நமக்கு முக்கயமல்ல. “ேதவெனன்றும்,”
“கர்த்தெரன்றும்” மனிதர்கள் கருதுகன்ற பல
ெபாருள்கள் உண்டு. ௬ ஆனால் நமக்ேகா
ஒேர ஒரு ேதவன் உள்ளார். அவர் நமது
ப தாேவ. எல்லாம் அவரிலிருந்ேத வந்தன.
நாம் அவருக்காக வாழ்க ேறாம். ஒேர ஒரு
கர்த்தேர உண்டு. அவர் இேயசு க றஸ்து
ஆவார். எல்லாப் ெபாருள்களும் இேயசுவன்
மூலமாக உண்டாக்கப்பட்டன. நாம் அவர்
மூலமாகேவஉயைரப்ெபறுக ேறாம்.
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௭ ஆனால் எல்ேலாரும் இதைன அறயார்.
வக்க ரக வழிபாட்டுக்குப் பழக ப்ேபான
சலர் இருக்க றார்கள். எனேவ இைறச்ச
உண்ணும்ேபாது அது வக்க ரகத்துக்குரியது
என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு உண்டாக றது.
இந்த இைறச்சையச் சாப்படுவது சரியா
என்பதல் அவர்களுக்கு நம்ப க்ைக
இல்ைல. எனேவ அதைனச் சாப்படும்ேபாது
அவர்கள் குற்றமனப்பான்ைம
உைடயவர்களாக இருக்க றார்கள்.
௮ ஆனால், இைறச்சயுண்பது ேதவனுக்கு
ெநருக்கமாக நம்ைம அைழத்துச் ெசல்லாது.
இைறச்சயுண்ணாைமயும் ேதவனுக்குக்
குைறவான மக ழ்ச்சையத் தருபவர்களாக
நம்ைமஆக்காது.
௯ ஆனால், உங்கள் சுதந்த ரத்ைதக்

குற த்துக் கவனமாக இருங்கள்.
வசுவாசத்தல் வலிைமயற்ற மக்கைள
உங்கள் சுதந்த ரம் பாவத்தல் வழக்
காரணமாக இருக்கும். ௧௦ உங்களுக்குப்
புரிந்துெகாள்ளும் தறைம இருக்கறது.
எனேவ வக்க ரகங்களுக்குரிய ேகாயலில்
உண்பைத நீங்கள் இயல்பானதாகக்
கருதலாம். ஆனால் வசுவாசம் குைறவுள்ள
மனிதன் உங்கைள அங்கு பார்க்கக்
கூடும். வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
உணைவ உண்பதற்கு அவன் முற்பட
இது வழி வகுக்கும். ஆனால், அது
சரியானதல்ல என்றும் அவன் நைனப்பான்.
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௧௧ உங்கள் அறவனால் பலவீனமான
இந்தச் சேகாதரன் அழிக்கப்படுவான்.
ஆனால் இந்தச் சேகாதரனுக்காகவும் இேயசு
மரித்தார். ௧௨ க றஸ்துவுக்குள்ளான உங்கள்
சேகாதர சேகாதரிகளுக்கு எத ராக நீங்கள்
இவ்வாறு பாவம் ெசய்தாலும் அவர்கள்
தவெறன நைனக்கற காரியங்கைளச்
ெசய்யும்படியாகத் தூண்டி அவர்கைளத்
துன்புறுத்தனாலும் நீங்கள் கறஸ்துவுக்கு
எத ராக பாவம் ெசய்கன்றீர்கள். ௧௩ நான்
உண்ணும் உணவு எனது சேகாதரைனப்
பாவம் ெசய்யத் தூண்டினால் நான் மீண்டும்
இைறச்ச சாப்ப டேவமாட்ேடன். எனது
சேகாதரன் மீண்டும் பாவம் ெசய்யாதபடி
இைறச்ச உண்ணுவைதவ ட்டுவடுேவன்.

௯
௧ நான் ஒரு சுதந்த ரமான மனிதன். நான்

ஒரு அப்ேபாஸ்தலன். நமது கர்த்தராக ய
இேயசுைவ நான் பார்த்தருக்க ேறன்.
கர்த்தரில் எனது பணிக்கு நீங்கள்
உதாரணமாவீர்கள். ௨ மற்ற மக்கள்
என்ைன அப்ேபாஸ்தலனாக ஒருேவைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால், நீங்கள்
ந ச்சயமாக என்ைன அப்ேபாஸ்தலனாக
ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். கர்த்தரில் நான்
ஒரு அப்ேபாஸ்தலன் என்பதற்கு நீங்கேள
சாட்ச கள்.
௩ ச ல மனிதர்கள் என்ைன நயாயம் தீர்க்க

வரும்புக றார்கள். நான் இந்தப் பதைல
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அவர்களுக்கு அளிக்க ேறன். ௪ உண்ணவும்,
பருகவும் நமக்கு உரிைம இருக்க றது
அல்லவா? ௫ நாம் பயணம் ெசய்யும்ேபாது
வசுவாசத்த ற்குள்ளான மைனவைய
அைழத்துச் ெசல்ல உரிைம இருக்க றது
அல்லவா? மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும்,
கர்த்தரின் சேகாதர்களும், ேகபாவும் இைதச்
ெசய்க றார்கள். ௬ பர்னபாவும் நானும்
மட்டுேம எங்கள் வாழ்க்ைகக்கு சம்பாத க்க
ேவண்டி இருக்கறது. ௭ பைடயல் ேசைவ
புரியும் எந்த வீரனும் தன் ெசலவுக்குத் தன்
ெசாந்தப் பணத்ைதக் ெகாடுப்பதல்ைல.
த ராட்ைசைய வைதக்க ற யாரும் அதன்
பழத்ைத உண்ணாமல் இருப்பதல்ைல.
மந்ைதையேமய்க்க றஎவரும்அதன்பாைலப்
பருகாமல்இருப்பதல்ைல.
௮ இைவ மனிதன் நைனப்பைவ

மாத்த ரமல்ல. ேதவனின் சட்டமும்
அவற்ைறேய கூறுகன்றன. ௯ ஆம்,
ேமாேசயன்சட்டத்தல்அதுஎழுதப்பட்டுள்ளது
“உைழக்கும் மிருகத்ைத, தானியத்ைதப்
ப ரிக்கப் பயன்படுத்தும்ேபாது அதன்
வாைய மூடாேத. அது தானியத்ைத
உண்ணாதபடி தைட ெசய்யாேத.”✡ ேதவன்
இைதக் கூறயேபாது, அவர் உைழக்கும்
மிருகங்கைளப்பற்ற மட்டுேமகுற ப்ப ட்டாரா?
இல்ைல. ௧௦ இவ்வாக்கயம் நம்ைமப்

✡ ௯:௯: உபாகமம் 25:4-ல் பார்க்க. இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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பற்ற க் குற க்கவல்ைலயா? ஆம் ேவத
வாக்கயங்கள் நமக்காக எழுதப்பட்டதால்
எல்லா வைகயலும் இது நம்ைமேய
குறக்க றது. தம் ேவைலக்கு ச ற தளவு
தானியம் கைடக்கும் என்ற நம்ப க்ைகயல்
உழுகறவனும், தானியத்ைத அறுவைட
ெசய்க றவனும் அந்தந்த ேவைலையச்
ெசய்யேவண்டும். ௧௧ நாங்கள் ஆன்மீக
வைதைய உங்களில் வைதத்துள்ேளாம்.
ஆகேவ இந்த வாழ்க்ைகயல் உங்களுைடய
சல ெபாருள்கைள நாங்கள் எங்கள்
வாழ்க்ைகக்காக அறுவைட ெசய்யக்கூடும்.
இது அதகமாக ஆைசப்படுவதல்ல.
௧௨ ப றர் உங்களிடமிருந்து ெபாருைளப்
ெபறும் உரிைமையப் ெபற்றுள்ளார்கள்.
எனேவ எங்களுக்கும் ந ச்சயமாய்
இந்த உரிைம உண்டு. ஆனால், இந்த
உரிைமைய நாங்கள் பயன்படுத்தவல்ைல.
இல்ைல, ப றர் க றஸ்துவன்
நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படிவைதத்
தடுக்காமலிருப்பதற்காக எல்லாவற்ைறயும்
நாங்கள் சக த்துக்ெகாள்க ேறாம்.
௧௩ ேதவாலயத்தல் பணிவைட
ெசய்பவர்களுக்கு உணவு ேதவாலயத்தல்
இருந்து கைடக்க றது. பலிபீடத்தல்
பணி ெசய்பவருக்குப் பலிபீடத்தல்
பைடக்கப்பட்டவற்றல் ஒரு பகுத க ட்டும்.
௧௪ நற்ெசய்தைய அறவப்ேபாரின்
வாழ்க்ைகக்குரிய ெபாருள் அந்த
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ேவைலயலிருந்ேத அவர்களுக்குக்
கைடக்க ேவண்டுெமன கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.

௧௫ ஆனால் இந்த உரிைமகள்
எைதயும் நான் பயன்படுத்தவல்ைல.
இவற்ைறப் ெபற ேவண்டுெமன்று
முயற்ச ெசய்யவும் இல்ைல. இைத
உங்களுக்கு எழுதுவதனால் என் ேநாக்கமும்
அதுவல்ல. ெபருைமப்படுவதற்குரிய
காரணத்ைத என்னிடமிருந்து அபகரித்துச்
ெசல்லப்படுவைதவ ட நான் இறப்பது
நல்லதாகும். ௧௬ நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பது
நான் ெபருைமப்படுவதற்குரிய காரணமல்ல.
நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பது எனது கடைம.
நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பது என்பது நான்
கண்டிப்பாக ெசய்யேவண்டியது. அைதச்
ெசய்யாமலிருப்பது எனக்குத் தீைமயாகும்.
௧௭ நாேன என் ேதர்வுக்குத் தகுந்தபடி
நற்ெசய்தையப் ேபாத த்தால் நான் ஒரு
ெவகுமத க்குத் தகுதயுைடயவனாக ேறன்.
ஆனால் எனக்கு ேவறு வழியல்ைல. நான்
நற்ெசய்தையப் ேபாத க்க ேவண்டும்.
எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட கடைமைய நான்
ெசய்க ேறன். ௧௮ எனக்கு என்ன பலன்
கைடக்க றது? நற்ெசய்தைய எங்கும்
பரப்புவேத எனக்கு க ட்டும் ெவகுமத .
எனேவ நற்ெசய்த எனக்கு வழங்குகற
“பலன் ெபறுதல்” என்கற உரிைமைய நான்
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பயன்படுத்தவல்ைல.
௧௯ நான் சுதந்த ரமானவன். யாருக்கும்

உரியவன் அல்ல. ஆனால் எல்லா
மனிதருக்கும்என்ைனஅடிைமயாக்குக ேறன்.
என்னால் இயன்ற அளவுக்கு மக்கைளக்
காப்பதற்காக இைதச் ெசய்க ேறன்.
௨௦யூதர்களிடம்நான்யூதைனப்ேபாலாேனன்.
யூதர்கைள காப்பதற்காக இைதச்
ெசய்ேதன். நான் சட்டத்தன் ஆளுைகக்குக்
கட்டுப்படாதவன்தான். ஆனால் சட்டப்படி
வாழும் மக்களின் முன்பு சட்டப்படி வாழும்
மனிதனாகேவ நான் ஆேனன். சட்டத்தால்
ஆளப்படுகற மக்கைளக் காப்பாற்றேவ
நான் இைதச் ெசய்ேதன். ௨௧ சட்டத்தன்
கீழ் இல்லாத மக்களிடம் சட்டத்ைதப்
பன்பற்றாதவனாக நடந்துெகாண்ேடன்.
சட்டத்தன்படி நடவாத மக்கைளகாப்பதற்காக
நான் இைதச் ெசய்ேதன். (ஆனால்
ேதவனின் சட்டத்ைத நான் மீறவல்ைல.
க றஸ்துவன் சட்டப்படிேய நான்
ஆளப்படுக ேறன்) ௨௨பலவீனமானமனிதைர
அவர்கள் கர்த்தருக்ெகன்று ஆதாயம்
ெசய்யும்படி பலவீனமானவைனப்ேபால
நடந்துெகாண்ேடன். எல்லா
மனிதர்களுக்கும் நான் எல்லாைரயும்ேபால
நடந்துெகாண்ேடன். எந்த வைகயலாவது
மனிதர்கள் இரட்ச க்கப்பட ேவண்டுெமன
இவ்வாறு ெசய்ேதன். ௨௩ நற்ெசய்தயன்
ெபாருட்டு இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க ேறன்.
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நற்ெசய்தயன் ஆசீர்வாதத்தல் பங்குெபற
வரும்ப இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.
௨௪ ஒரு பந்தயத்தல் எல்லா

ஓட்டக்காரர்களும் ஓடுவது உங்களுக்குத்
ெதரியும். ஆனால் ஒருவேன பரிைசப்
ெபறுவான். எனேவ அைதப் ேபான்று
ஓடுங்கள். ெவற்ற ெபறுவதற்காக ஓடுங்கள்.
௨௫ பந்தயங்களில் பங்கு ெபறுகறவர்கள்
கடுைமயான பயற்சைய ேமற்ெகாள்வர்.
ஒரு க ரீடத்ைத ெவல்வதற்காக இைதச்
ெசய்வார்கள். ெகாஞ்ச காலத்தல்
அழியக் கூடிய உலக ரீதயான க ரீடம்
அது. ஆனால் நாம் ெபறும் க ரீடேமா
அழியாது நைலநற்கும். ௨௬குறக்ேகாேளாடு
ஓடுகற மனிதைனப் ேபான்று நானும்
ஓடுக ேறன். காற்ேறாடு ேமாதாமல்
இலக்கல் தாக்குக ற குத்துச் சண்ைட
வீரைனப்ேபால ேபாரிடுக ேறன். ௨௭ எனது
ெசாந்த சரீரத்ைதேய நான் அடக்குக ேறன்.
அைத எனக்கு அடிைமயாக்குக ேறன்.
நான் ப றருக்குப் ேபாத த்த பன்பு நாேன
புறந்தள்ளி வ ழாதபடிக்கு (ேதவனால்
அப்புறப்படுத்தப்படாதபடிக்கு) இைதச்
ெசய்க ேறன்.

௧௦
யூதர்கைளப் ேபாலஇராதீர்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, ேமாேசையப்

பன்பற்றய நமது முன்ேனார்களுக்கு
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ேநர்ந்தது என்னெவன்று நீங்கள்
அறந்துெகாள்ளுங்கள்: அவர்கள்
எல்லாரும் ேமகத்தன் கீழ் இருந்தார்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் கடல்வழிேய கடந்து
ெசன்றார்கள். ௨ அந்த மக்கள் எல்லாரும்
ேமகத்தலும் கடலிலும் ேமாேசேயாடு
உள்ள நல்லுறவல் ஞானஸ்நானம்
ெசய்யப்பட்டார்கள். ௩ ஒேர வைகயான
ஆன்மீக உணைவ அவர்கள் அைனவரும்
உட்ெகாண்டார்கள். ௪ ஒேர வைகயான
ஆன்மீக பானத்ைத அவர்கள் பருகனார்கள்.
அவர்கேளாடிருந்த ஆன்மீகப் பாைறயல்
இருந்து அவர்கள் பருகனர். அந்தப்
பாைற க றஸ்து. ௫ ஆனால் அம்மக்கள்
பலர் ேதவனுக்கு உகந்தவர்களாய்
இருக்கவல்ைல. வானந்தரத்தல் அவர்கள்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௬ நடந்ேதறய இக்காரியங்கள் நமக்கு

உதாரணங்களாக அைமயும். அந்த
மக்கள் ெசய்த தீய காரியத்ைதச் ெசய்ய
வரும்புவதனின்று இைவ நம்ைமத்
தடுத்து நறுத்தும். ௭ அந்த மக்களில்
சலர் ெசய்தது ேபால் வக்க ரகங்கைள
வணங்காதீர்கள். “மக்கள் உண்பதற்காகவும்
பருகுவதற்காகவும் அமர்ந்தனர்.
மக்கள் நடனமாடுவதற்காக எழுந்து
நன்றனர்”✡ என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது.

✡ ௧௦:௭: யாத். 32:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௮ அந்த மக்களுள் சலர் ெசய்தைதப்ேபால்
பாலுறவுப் பாவங்கைள நாம் ெசய்யக்
கூடாது. ஒேர நாளில் தம் பாவத்தனால்,
23,000 ேபர் இறந்தனர். ௯ அம்மக்களில்
சலர் ெசய்தது ேபால் நாம் கர்த்தைரச்
ேசாத த்துப் பார்க்கக் கூடாது. கர்த்தைரச்
ேசாத த்ததால் அவர்கள் பாம்புகளினால்
ெகால்லப்பட்டார்கள். ௧௦ அம்மக்களுள்
சலர் ெசய்ததுேபால் முறுமுறுக்காதீர்கள்.
அழிவுக்கான ேதவ தூதனால் அம்மக்கள்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௧௧ அம்மக்களுக்கு நடந்தைவ நமக்கு

உதாரணங்கள் ஆகும். நமக்கு
எச்சரிக்ைகயாக அைவ எழுதப்பட்டுள்ளன.
அப்பைழய வரலாறுகள் முடிவைடயும்
காலத்தல் நாம் வாழ்க ேறாம். ௧௨அதனால்,
உறுதயாக ந ற்பதாக எண்ணும் ஒருவன்
வழுந்துவ டாதபடி கவனமாக இருக்க
ேவண்டும். ௧௩எல்லா மனிதர்களுக்கும்வரும்
ேசாதைனகேளஉங்களுக்கும்வரும். ஆனால்
நீங்கள்ேதவைனநம்பமுடியும். நீங்கள்தாங்க
இயலாத அளவு ேசாதைனகைள ேதவன்
உங்களுக்குத் தரமாட்டார். உங்களுக்குச்
ேசாதைன வரும்ேபாது அச்ேசாதைனயல்
இருந்து வடுபடவும் ேதவன் உங்களுக்கு
வழிகாட்டுவார். அப்ேபாது நீங்கள்
ேசாதைனையத்தாங்க க்ெகாள்ளக்கூடும்.
௧௪ என் அன்புக்குரிய நண்பர்கேள,

அதனால் நீங்கள்வக்க ரகவழிபாட்டிலிருந்து
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வலகுங்கள். ௧௫ நீங்கள் அறவுள்ள
மனிதர்கள் என்பதால் உங்கேளாடு
ேபசுக ேறன். நான் ெசால்வைத
நீங்கேள சரியா, தவறா எனத்
தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௬ நாம்
நன்றயற தலுடன் பங்குெபறும்
ஆசீர்வாதத்தன் பாத்த ரம் க றஸ்துவன்
இரத்தத்ைதப் பங்கடுவதாகும். நாம்
பக ர்ந்துண்ணும் அப்பேமா க றஸ்துவன்
சரீரத்ைதப் பக ர்தலாகும். ௧௭ ஒரு அப்பம்
உள்ளது. நாேமா பலர். ஆனால் அந்த ஒேர
அப்பத்ைத நாம் பக ர்ந்துெகாள்க ேறாம்.
எனேவ நாம் உண்ைமயாகேவ ஒேர சரீரமாக
இருக்க ேறாம்.
௧௮இஸ்ரேவல்மக்கைளநைனத்துப்பாருங்கள்.

பைடக்கப்பட்டவற்ைறப் புச ப்பவர்கள்
பலிபீடத்துடன்நல்லுறவுெகாண்டிருக்க றார்கள்
அல்லவா. ௧௯ வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்ட உணவு முக்கயத்துவம்
உைடயது என்று ெசால்ல நான்
முன் வரவல்ைல. வக்க ரகம் ஒரு
குற ப்ப டத்தக்க ெபாருள் எனவும் நான்
கூறவல்ைல. ௨௦ வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்ட ெபாருள்கள் ப சாசுகளுக்ேக
ெகாடுக்கப்படுகன்றன, ேதவனுக்கல்ல.
நீங்கள் ப சாசுகேளாடு எந்தப் ெபாருைளயும்
பக ர்ந்துெகாள்வைத நான் வரும்பமாட்ேடன்.
௨௧ கர்த்தருைடய பாத்த ரத்தலிருந்தும்
ப சாசுகளின் பாத்த ரத்தலும் நீங்கள்
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பருக முடியாது. கர்த்தரின் ேமைசயலும்
ப சாசுகளின் ேமைசயலும் உங்களால்
உண்ண முடியாது. ௨௨ கர்த்தைர எரிச்சல்
ெகாள்ளச் ெசய்யலாமா? நாம் அவைரவ ட
பலசாலிகளா? இல்ைல.
உங்கள்சுதந்த ரம் எதற்கு?
௨௩ “எல்லாப் ெபாருள்களும்

அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.” ஆம்,
ஆனால் எல்லாப் ெபாருள்களும்
நல்லதல்ல. “எல்லாப் ெபாருள்களும்
அனுமதக்கப்பட்டைவ” எனினும், ச ல
ெபாருள்கள் பக்தயல் வளருவதற்குப்
ப றருக்கு உதவுவதல்ைல. ௨௪ தனக்கு
மட்டுேம உதவக்கூடிய காரியங்கைள
ஒருவன் ெசய்ய முயலக்கூடாது. ப றருக்குப்
பயன்படக்கூடிய ெசயல்கைளஅவன் ெசய்ய
முயற்ச ெசய்தல் ேவண்டும்.
௨௫ சந்ைதயல் வற்கப்படும் எந்த

இைறச்சையயும் சாப்படுங்கள். சரி அல்லது
தவறு என்பது பற்ற (அைதச் சாப்படுவது
ெதாடர்பாக) எந்தக் ேகள்வையயும்
ேகட்காதீர்கள். ௨௬ “இந்த உலகமும்
அதலுள்ள அைனத்தும் கர்த்தருக்கு
உரியைவ.”✡ ஆதலால் நீங்கள் அைதச்
சாப்ப டலாம்.
௨௭ அவசுவாச யான ஒரு மனிதன்

அவேனாடு உண்ணுவதற்கு உங்கைள

✡ ௧௦:௨௬: சங்கீதம் 24:1; 50:12; 89:11-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அைழக்கக் கூடும். நீங்கள் ேபாக
வரும்பனால், உங்கள் முன் ைவக்கப்படும்
உணவு எதுவாயனும் அதைன
உண்ணுங்கள். சாப்ப டத் தகுந்ததா,
இல்ைலயா என அறயும் ெபாருட்டு வனா
எழுப்பாதீர்கள். ௨௮ ஆனால் ஒருவன்
உங்களுக்கு “அது வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்ட உணவு” என்று கூறனால்,
பன்னர் அைத உண்ணுவது குற்றமாகும்.
ஏெனனில் அது குற்றம் என மக்கள்
நைனக்கறார்கள். அைதக் கூறய
மனிதனின் மனச்சாட்சைய நீங்கள்
ெகடுக்கக் கூடாது. ௨௯ நீங்கள்
அது குற்றெமன நைனப்பதாக நான்
கருதவல்ைல. ஆனால் மற்ற மனிதன்
அைதக் குற்றெமன எண்ணுகறான்.
அதனால் நான் அந்த இைறச்சைய
உண்ணமாட்ேடன். மற்ெறாரு மனிதன் என்ன
நைனப்பாேனா என்கற எண்ணத்தால்
எனது சுதந்த ரம் தீர்மானிக்கப்பட நான்
அனுமதக்கமாட்ேடன். ௩௦ நான் உணைவ
நன்றயுணர்வுடன் உண்ணுகேறன். எனேவ
ேதவனுக்கு நான் நன்ற ெதரிவ க்க ற
ஏேதா ச லவற்றல் என்ைனப் பற்ற ப றர்
வமர்ச ப்பைதநான்வரும்புவதல்ைல.
௩௧ எனேவ உண்டாலும், பருகனாலும்,

ேவறு எைதச் ெசய்தாலும் ஒவ்ெவான்ைறயும்
ேதவனுைடய மகைமக்காகச் ெசய்யுங்கள்.
௩௨ யூதர்கள், க ேரக்கர்கள் அல்லது
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ேதவனுைடய சைபயார் தவறைழக்கும்படிச்
ெசய்யைவக்கற எந்தச் ெசயைலயும்
ெசய்யாதீர்கள். ௩௩ நானும் அதைனேய
ெசய்க ேறன். எல்லாைரயும் எல்லா
வைககளிலும் தருப்த ப்படுத்த
முைனக ேறன். எனக்கு சந்ேதாஷம்
தரக் கூடியவற்ைற நான் ெசய்ய
முயற்ச க்கவல்ைல. ஆனால் அேநக
மக்களுக்கு சந்ேதாஷம் தரக் கூடியவற்ைறச்
ெசய்ய முயற்ச க்க ேறன். ப றர்
இரட்ச க்கப்படுவதற்காக பலருக்குப்
பயன்படுவைதேய ெசய்ய முயற்ச
ெசய்க ேறன்.

௧௧
௧ நான் கறஸ்துைவ உதாரணமாகப்

பன்பற்றுவதுேபால,என்ைனஉதாரணமாகப்
பன்பற்றுங்கள்.

தைலைமக்குக்கீழ்ப்படிதல்
௨ நீங்கள் எல்லாவற்றலும் என்ைன

நைனவுகூருவதால் உங்கைளப்
புகழ்க ேறன். நான் உங்களுக்கு
வழங்கயருக்க ற ேபாதைனகைள
நீங்கள் பன்பற்ற க்ெகாண்டுள்ளீர்கள்.
௩ ஆனால் நீங்கள், இைதப் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமன வரும்புக ேறன். ஒவ்ெவாரு
மனிதனின் தைலவரும் கறஸ்துேவ.
ெபண்ணின் தைலவன் ஆணாவான்.
க றஸ்துவன்தைலவர் ேதவேன.
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௪ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றவேனா
அல்லது ப ரார்த்த க்க றவேனா
தைலைய மூடியருந்தால் அது
அவன் தைலக்கு இழுக்ைகத் தரும்.
௫ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றவளும்
ப ரார்த்தைன ெசய்க றவளும் தைலைய
மூடிக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். அவ்வாறு
தைலைய மூடிய ராவ ட்டால் அது அவள்
தைலக்கு இழுக்ைகத் தரும். தைலமயைர
மழித்துக்ெகாண்ட ெபண்ணுக்கு அவள்
ஒப்பாவாள். ௬ ஒரு ெபண் தனது தைலைய
மூடிய ராவ ட்டால் அவள் தைல மயைர
மழிப்பதற்கு ஒப்பாகும். தைல மயைரக்
குைறப்பேதா, மழிப்பேதா ெபண்ணுக்கு
இழிைவத் தரும். எனேவ அவள் தனது
தைலையமூடியருக்க ேவண்டும்.
௭ ஆனால், ஓர் ஆண் தனது தைலைய

மூடக்கூடாது. ஏெனனில் அவன் ேதவைனப்
ேபால அைமக்கப்பட்டவன். அவன்
ேதவனுக்கு மகைமயாய் அைமபவன்.
ஆனால் ெபண்ேணா ஆணுக்கு மகைமயாய்
அைமபவள். ௮ ெபண்ணிலிருந்து
ஆண் ேதான்றவல்ைல. ஆணிலிருந்து
ெபண் ேதான்றனாள். ௯ ஆண்
ெபண்ணுக்காகப் பைடக்கப்படவல்ைல.
ெபண்ேணா ஆணுக்காகப் பைடக்கப்பட்டாள்.
௧௦ அதனால்தான் ெபண் ஒருவனுக்கு
அடங்கயவள் என்பைதக் காட்டும்படியாக
தனது தைலைய மூடியருக்க ேவண்டும்.
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ேதவதூதர்களுக்காகவும் அவள் இைதச்
ெசய்தல்ேவண்டும்.
௧௧ஆனால் கர்த்தருக்குள் ெபண்ஆணுக்கு

முக்கயமானவள். அவ்வாேற ஆணும்
ெபண்ணுக்கு முக்கயமானவன். அவ்வாேற
ஆணும் ெபண்ணுக்கு முக்கயமானவன்.
௧௨ ஆணிடமிருந்து ெபண் ேதான்றயதால்
இது உண்ைமயாக றது. ஆனால்
ெபண்ணிடம் இருந்து ஆண் பறக்க றான்.
உண்ைமயாகேவ ஒவ்ெவான்றும் ேதவனிடம்
இருந்துவருகறது.
௧௩ இைத நீங்கேள முடிவு ெசய்யுங்கள்.

தனது தைலைய மைறக்காமல் ேதவனிடம்
ப ரார்த்தைன ெசய்வது ஒரு ெபண்ணுக்கு
உகந்ததா? ௧௪ நீளமான மய ேராடு
இருப்பது ஆணுக்கு இழுக்கானது என்பைத
இயற்ைகேய உணர்த்துகறது. ௧௫ ஒரு
ெபண்ணுக்கு நீளமான கூந்தலிருப்பது
அவளுக்கு ெகௗரவமாகும். ஏெனனில்
ஒரு மகைமயாகேவ அது அவளுக்குத்
தரப்பட்டிருக்க றது. ௧௬ இைதக் குறத்துச்
சலர் இன்னும் வவாத க்க வரும்பலாம்.
ஆனால்நாங்களும்,ேதவனுைடயசைபகளும்
அம்மக்கள் இைதப்பற்ற வாக்குவாதம்
ெசய்வைதஏற்பதல்ைல.

கர்த்தரின்தருவருந்து
௧௭இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்பவற்றல்

நான் உங்கைளப் புகழமாட்ேடன். நீங்கள்
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ஒன்று ேசர்வது உங்களுக்குத் ெதால்ைல
உருவாகுவதல் முடிக றது. ௧௮முதலில், ஒரு
சைபயாகநீங்கள்ேசரும்ேபாதுஉங்களுக்குள்
ப ரிவைனகள் உண்டு என்று நான்
ேகள்வப்பட்ேடன். அதல் சலவற்ைற நான்
நம்புக ேறன். ௧௯ ப ரிவைனகள் இருப்பது
ேதைவதான். உங்களில் யார் சரியான
காரியத்ைதச் ெசய்க றவர் என்பைதத்
ெதளிவுபடுத்தஅதுஉதவும்.
௨௦ நீங்கள் ஒன்று கூடுைகயல்

கர்த்தரின் தருவருந்ைத* உண்ைமயாகப்
புச ப்பதல்ைல. ௨௧ ஏன்? ஏெனனில் நீங்கள்
சாப்படும்ேபாது இன்ெனாருவருக்காகக்
காத்த ராது உண்ணுகறீர்கள்.
ச லருக்குப் ேபாதுமான அளவு சாப்ப டக்
கைடப்பதல்ைல. ஆனால் மற்றும்
சலர் ேபாைதக்கு ஆளாகும் அளவுக்கு
உட்ெகாள்க றார்கள். ௨௨ உங்கள்
வீடுகளில் நீங்கள் சாப்ப டவும், குடிக்கவும்
ெசய்யலாம். ேதவனுைடய சைபயனர்
முக்கயமற்றவெரன நீங்கள் நைனப்பதாக
எனக்குப் படுக றது. நீங்கள் ஏைழகைள
தர்மசங்கடத்த ற்கு உள்ளாக்குகறீர்கள். நான்
என்ன கூறமுடியும்? உங்கைள இதற்காகப்
புகழ்வதா? நான்உங்கைளப்புகேழன்.
௨௩ நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன

* ௧௧:௨௦: கர்த்தரின் தருவருந்து இேயசு தன் நைனவாக
உண்ண ேவண்டும் என்று தன் சீடர்களிடம் ெசான்னது.
லூக்கா 22:14-20.
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ேபாதைன உண்ைமயல் கர்த்தரால் எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது ஆகும். இேயசு ெகாைல
ெசய்யப்படுவதற்காக ஒப்புவக்கப்பட்ட
இரவல் அவர் அப்பத்ைத எடுத்து நன்ற
கூறனார். ௨௪ அந்த அப்பத்ைதப் பக ர்ந்து
அவர் “இைத புசயுங்கள். இது எனது
சரீரமாகும். இது உங்களுக்குரியது. என்ைன
நைனவுகூருவதற்காக இைதச் ெசய்யுங்கள்”
என்றார். ௨௫அவர்கள் அைதச் சாப்ப ட்டபன்,
இேயசு த ராட்ைச இரசக் ேகாப்ைபைய
எடுத்து பக ர்ந்தளித்தார். “ேதவனிடமிருந்து
அவரது மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட புது
உடன்படிக்ைகைய இந்த இரசக் ேகாப்ைப
காட்டுக றது! எனது இரத்தத்தல்
இந்த உடன்படிக்ைக ஆரம்பமாக றது.
நீங்கள் இைதப் பருகும்ேபாது, என்ைன
நைனப்பதற்காக அவ்வாறு ெசய்யுங்கள்”
என்றார். ௨௬ ஒவ்ெவாரு முைறயும்
அப்பத்ைதச் சாப்படும்ேபாதும் இந்த
பானத்ைதப் பருகும்ேபாதும், கர்த்தர்
வரும்வைரயல் கர்த்தருைடய மரணத்ைதப்
ப றருக்குஅறவக்க றீர்கள்.

௨௭ எனேவ தகுதயற்ற வைகயல் இந்த
அப்பத்ைத உண்டாேலா, அல்லது கர்த்தரின்
இந்தப் பாத்த ரத்தல் பருகனாேலா,
அப்ேபாது அந்த மனிதன் கர்த்தரின்
சரீரத்துக்கும், இரத்தத்துக்கும் எத ராகப்
பாவம் ெசய்தவனாக றான். ௨௮ இந்த
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அப்பத்ைத பக ர்ந்துெகாள்வதற்கு
முன்னரும், இந்த பாத்த ரத்தல் இருந்து
பருகும் முன்னரும் ஒவ்ெவாருவனும் தன்
இதயத்ைதப் பரீட்ச த்துப் பார்த்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௨௯ கர்த்தருைடய சரீரத்தன்
ெபாருைள ந தானித்து அறயாமல் ஒருவன்
இந்த அப்பத்ைத உண்ணேவா இந்த
பானத்ைதப் பருகேவா ெசய்தால் அந்த
மனிதன் உண்பதாலும் பருகுவதாலும்
குற்றவாளியாக ந யாயம் தீர்க்கப்படுவான்.
௩௦ எனேவ தான், உங்களில் பலர்
ேநாயுற்றவராகவும் பலவீனராகவும்
காணப்படுகறீர்கள். பலர் இறந்தும்
ேபாய்வ ட்டார்கள். ௩௧நாேமநம்ைமச்சரியான
வழியல் நயாயம் தீர்த்தருந்ேதாமானால்
ேதவன்நம்ைம நயாயம் தீர்த்தருக்கமாட்டார்.
௩௨ ஆனால், ேதவன் நம்ைம நயாயம்
தீர்க்கும்ேபாது, நமக்குச் சரியான வழிையக்
காட்டும்படி நமக்குத் தண்டைனஅளிக்க றார்.
நாம் இந்த உலகத்தலுள்ள பற மனிதேராடு
குற்றம் சாட்டப்படாதபடிக்கு ேதவன் இைதச்
ெசய்க றார்.
௩௩சேகாதர சேகாதரிகேள! எனேவ, நீங்கள்

ஒன்று ேசர்ந்து உண்ணுவதற்கு வருைகயல்
பறருக்காகக் காத்தருங்கள். ௩௪ ஒருவன்
மிகுந்த பச யால் வாடினால், அவன் வீட்டில்
உண்ணட்டும். ேதவனுைடய நயாயத்தீர்ப்பு
உங்கள்ேமல் வராதபடிக்கு நீங்கள் ஒன்று
கூடுைகயல் இைதச் ெசய்யுங்கள். நான்
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வரும்ேபாது நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய பற
காரியங்கைளக் குறத்து உங்களுக்குக்
கூறுேவன்.

௧௨
பரிசுத்தஆவயானவரின்வரங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, இப்ேபாது

நீங்கள் ஆவயன் வரங்கைளப் பற்ற ப்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன். ௨ நீங்கள் வசுவாசம்
உைடயவராக மாறும் முன்னர், நீங்கள்
வாழ்ந்த வாழ்க்ைகைய எண்ணிப்பாருங்கள்.
ப றர் உங்கள்மீது ெசல்வாக்கு
ெசலுத்துவதற்கும்உய ரற்றவக்க ரகங்கைள
வணங்குவதற்கும் உங்கைள நீங்கள்
அனுமதத்தீர்கள். ௩ ேதவனுைடய
ஆவயானவரின் உதவயால் ேபசுக ற
எவனும் “இேயசு சப க்கப்படட்டும்” என்று
கூறுவதல்ைல என்பைத உங்களுக்குக்
கூறுக ேறன். பரிசுத்த ஆவயானவரின்
உதவயன்ற ஒருவனும் “இேயசுேவ கர்த்தர்”
என்பைதக்கூறமுடியாது.
௪ஆவக்குரிய வரங்கள் பலவைக உண்டு.

ஆனால், அைனத்தும் அேத ஆவயானவரால்
வருபைவ. ௫ ஊழியம் ெசய்வதற்குப் பல
வழிகள் உண்டு. ஆனால் அந்த வழிகள்
அைனத்தும் கர்த்தரிடமிருந்ேத வருபைவ.
௬ மனிதரிடம் ேதவன் ெசயல்படும் வழிகள்
பல உண்டு. ஆனால் அைவ அைனத்தும்
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நமக்குள் ெசயல்படுகற ேதவனிடமிருந்து
வருபைவ. நாம் ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்ய
ேதவன்நம்மில்ெசயல்படுகறார்.
௭ ஆவயானவரின் வரங்களில் சல

ஒவ்ெவாரு மனிதனிடமும் காணப்படும்.
ப றருக்கு உதவும்படியாய் ஆவயானவர்
இைத ஒவ்ெவாருவருக்கும் அளிப்பார்.
௮ ஒருவனுக்கு ஞானத்துடன் ேபசும்
ஆற்றைலப் பரிசுத்த ஆவயானவர்
வழங்குகறார். அேத பரிசுத்த
ஆவயானவர் அற ேவாடு ேபசும் ஆற்றைல
இன்ெனாருவனுக்குக்ெகாடுக்க றார். ௯அேத
பரிசுத்த ஆவயானவர் வசுவாசத்ைத
ஒருவனுக்கு அளிக்க றார். குணப்படுத்தும்
வல்லைமைய மற்ெறாருவனுக்கு அேத
பரிசுத்த ஆவயானவர் தருகறார்.
௧௦ அத சயங்கைளச் ெசய்யும் சக்தைய
இன்ெனாரு மனிதனுக்கு ஆவயானவர்
ெகாடுக்க றார். இன்ெனாருவனுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் தறைனயும்,
மற்ெறாருவனுக்கு நல்ல, தீய ஆவகளின்
ேவறுபாட்ைடக் காணும் தறைனயும்
அளிக்க றார். பல்ேவறுெமாழிகளிலும்ேபசும்
ஆற்றைல ஒருவனுக்கும், அம்ெமாழிகைள
வளக்கயுைரக்கும் த றைமைய
மற்ெறாருவனுக்கும் அளிக்க றார். ௧௧ ஒேர
ஆவயானவேர இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்க றார். ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
எதைனக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத
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ஆவயானவேர தீர்மானிக்க றார்!

க றஸ்துவன்சரீரம்
௧௨ ஒருவனின் சரீரம் முழுைமயான

ஒன்றாக இருந்தாலும், அதல் பல உறுப்புகள்
உண்டு.ஆம்,சரீரம்பலஉறுப்புகளால்ஆனது.
ஆனால், அத்தைன உறுப்புகளும் ஒேர
சரீரத்துக்குரியைவ. க றஸ்துவும் அைதப்
ேபான்றவர். ௧௩ நம்மில் சலர் யூதர்கள்.
மற்றும் சலர் க ேரக்கர்கள். ச லர் அடிைமகள்.
ச லர் சுதந்த ரமானவர்கள். ஆனால் நாம்
எல்லாரும் ஒேர சரீரமாக ஒேர ஆவயானவர்
மூலம் ஞானஸ்நானம் ெபற்ேறாம். நாம்
எல்லாரும்ஒேரஆவையப்ெபற்ேறாம்.
௧௪ ஒருவனின் சரீரம் பல்ேவறு

உறுப்புக்கைளக் ெகாண்டது. ௧௫ பாதம்
ெசால்லக்கூடும், “நான் ைகயல்ல, எனேவ
நான் சரீரத்துக்குச் ெசாந்தமானதல்ல.”
இப்படிச் ெசால்வதால் பாதம் சரீரத்தன்
உறுப்பாக இருப்பைதத் தவ ர்க்க முடியாது.
௧௬ காது ெசால்லக்கூடும், “நான் கண்ணல்ல.
எனேவ இந்த சரீரத்ைதச் சார்ந்தவன்
அல்ல.” இப்படிச் ெசால்வதால் காது
சரீரத்தன் உறுப்பாக இருப்பைதத்
தவ ர்க்க முடியாது. ௧௭ சரீரம் முழுவதும்
கண்ணாகச் ெசயல்படுேமயானால், அது
ேகட்கமுடியாது. சரீரம் முழுவதும் காதாகச்
ெசயல்படுேமயானால், சரீரத்தால் எைதயும்
முகர்ந்து பார்க்க முடியாது. ௧௮-௧௯ சரீரத்தன்
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உறுப்புகள் எல்லாம் ஒேரவைகஉறுப்புகளாக
இருந்தால் அப்ேபாது சரீரம் இருப்பதல்ைல.
ேதவன் உண்ைமயாகேவ தாம் வரும்பயபடி
சரீரத்தன் உறுப்புகைள சரீரத்தல்
அைமத்தார். சரீரத்தல் ஒவ்ெவாரு
உறுப்புக்கும் ஓர் இடத்ைத அைமத்தார்.
௨௦ எனேவ, பல உறுப்புகளும் ஒேர சரீரமாக
அைமந்தன.
௨௧ கண் ைகய டம் “எனக்கு நீ ேதைவ

இல்ைல” என்று கூறமுடியாது. தைல
பாதத்த டம் “நீ எனக்குத் ேதைவயல்ைல”
என்று கூற முடியாது. ௨௨ பலமற்றைவயாகத்
ேதாற்றம் தரும் சரீரத்தன் உறுப்புகள்
மிக முக்கயமானைவ. ௨௩ சரீரத்தன்
தகுத குைறந்த உறுப்புகளாக நாம்
கருதுபவற்றற்கு அதகமான அக்கைற
காட்டுக ேறாம். ெவளிக்காட்ட வரும்பாத
உறுப்புகளுக்குத் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு
அளிக்க ேறாம். ௨௪ சரீரத்தன் அழகய
உறுப்புகளுக்கு இத்தைகய பாதுகாப்பு
ேதைவயல்ைல. ஆனால் ெகௗரவக்கத்தக்க
உறுப்புகைள ெகௗரவக்க ற வதத்தல்
சரீரத்தன் உறுப்புக்கைள ேதவன்
ஒழுங்குபடுத்தனார். ௨௫ நம்முைடய சரீரம்
ப ரிக்கப்படாதபடிக்கு ேதவன் இைதச்
ெசய்தார். ெவவ்ேவறு உறுப்புகளும்
பறவற்ைறயும் பாதுகாக்க ேவண்டும் என்று
ேதவன் இைதச் ெசய்தார். ௨௬ சரீரத்தன்
உறுப்புகளில் ஏேதனும் ஒன்றற்குத்
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ெதால்ைல ேநர்ந்தாலும், மற்ற எல்லா
உறுப்புக்களும் அேதாடு துன்புறும். நம்
சரீரத்தன் ஓர் உறுப்புக்குப் ெபருைம
ேநர்ந்தாலும் ப ற எல்லா உறுப்புகளும்
அப்ெபருைமயல்பங்குெகாள்ளும்.
௨௭ நீங்கள் எல்லாரும் இைணந்து

கறஸ்துவன் சரீரமாக இருக்க றீர்கள்.
நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் சரீரத்தன்
உறுப்பாக அைமகறீர்கள். ௨௮ முதலில்
அப்ேபாஸ்தலராகச் சலைரயும்,
இரண்டாவதாகத் தீர்க்கதரிச களாகவும்,
மூன்றாவதாகப் ேபாதகர்களாகவும், ப றகு
அத சயங்கைளச் ெசய்க றவர்களாகவும்,
மற்றவர்களுக்கு உதவுகறவர்களாகவும்,
வழி நடத்த வல்லவர்களாகவும் பல்ேவறு
ெமாழிகைளப் ேபச வல்லவர்களாகவும்
சைபயல் நயமிக்க றார். ௨௯ எல்லா
மனிதர்களும் அப்ேபாஸ்தலர்கள் அல்ல.
எல்லா மனிதர்களும் தீர்க்கதரிச களல்ல.
எல்லா மனிதர்களும் ேபாதகர்களுமல்ல.
எல்லாரும்அத சயங்கைளச் ெசய்யமுடியாது.
௩௦ குணப்படுத்தும் ஆற்றலும் எல்லார்க்கும்
வாய்ப்பதல்ைல. எல்லாருக்கும் ெவவ்ேவறு
வைகயான ெமாழிகைளப் ேபசமுடியாது.
எல்லாரும் அவற்ைற வளக்கவும் முடியாது.
௩௧ஆவயானவரின்ச றந்தவரங்கைளப்ெபற
நீங்கள்உண்ைமயாகேவவரும்ப ேவண்டும்.

௧௩
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அன்ேப ச றந்தவரம்
௧ நான் இப்ேபாது மிகச் ச றந்த வழிையக்

காட்டுேவன். மனிதர்களுைடயதும்,
ேதவ தூதர்களுைடயதுமான ெவவ்ேவறு
ெமாழிகைள நான் ேபசக்கூடும். ஆனால்
என்னிடம் அன்பு இல்ைலயானால் நான்
சப்தமிடும் மணிையப் ேபாலவும், தாளமிடும்
கருவையப் ேபாலவும் இருப்ேபன்.
௨ தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கும் வரம் எனக்கு
இருக்கலாம். ேதவனுைடய இரகச யமான
காரியங்கைள நான் உணர்ந்துெகாள்ளக்
கூடும். எல்லாம் அற ந்தருக்கக்கூடும்.
மைலகைள அைசக்க வல்ல அரிய
வசுவாசம் எனக்கு இருக்கக் கூடும்.
ஆனால் இைவயருந்தும் என்னிடம்
அன்பு இல்ைலயானால் ேமற்கண்ட
ெசய்ைககைளச் ெசய்வதால் எனக்கு
எவ்வத பயனுமில்ைல. ௩ மக்களுக்கு
உணவுெகாடுக்க என்னிடமிருக்க ற
ஒவ்ெவான்ைறயும் நான் ெகாடுக்கலாம். என்
சரீரத்ைதேய கூட காணிக்ைகப் ெபாருளாகக்
ெகாடுக்கலாம். ஆனால் என்னிடம் அன்பு
இல்ைலெயன்றால் இக்காரியங்கைளச்
ெசய்வதன் மூலம் எனக்கு எவ்வத லாபமும்
இல்ைல.
௪ அன்பு ெபாறுைம உள்ளது. தன்ைனப்

புகழாது, அன்பு தற்ெபருைம பாராட்டாது.
அன்பு ெபாறாைம அற்றது. ௫ அன்பு
கடுைமயானதன்று. அன்பு தன்னலமற்றது.



1ெகாரி. ௧௩:௬ lx 1ெகாரி. ௧௩:௧௨

அன்பு எளிதாகக் ேகாபம் அைடயாது. தனக்கு
எத ராக இைழக்கப்படும் தீங்குகைளயும்
அன்பு நைனவுெகாள்ளாது. ௬ அன்பு
தீைமையக் கண்டு மகழ்வதல்ைல.
ஆனால் உண்ைமையக் கண்டு மகழ்க றது.
௭ அன்பு எல்லாவற்ைறயும் ெபாறுைமயாய்
ஏற்கும். அன்பு எப்ேபாதும் நம்பும். அன்பு
ைகவடுவதல்ைல, எப்ேபாதும் உறுதயுடன்
ெதாடரும்.
௮ அன்பு முடிவற்றது. தீர்க்கதரிசன

வரங்கள் முடிவுைடயைவ. பல ெமாழிகைளப்
ேபசும் வரங்களும் உண்டு. அவற்றற்கும்
முடிவுண்டு. அறெவன்னும் வரமும் உண்டு.
ஆனால் அதுவும் முடிவு ெகாண்டது. ௯ நமது
அறவும் தீர்க்கதரிசனம் கூறும் தறனும்
முழுைமயுறாதைவ. எனேவ அவற்றற்கு
முடிவு உண்டு. ௧௦ முழுைமயான ஒன்று
வருகறெபாழுது முழுைமயுறாத ெபாருள்கள்
முடிவுறும்.
௧௧ நான் குழந்ைதயாய் இருந்தேபாது,

குழந்ைதையப்ேபாலப் ேபச ேனன்.
குழந்ைதையப் ேபால ச ந்த த்ேதன்.
குழந்ைதையப் ேபாலேவ த ட்டமிட்ேடன்.
நான் ெபரிய மனிதனானேபாது
குழந்ைதத்தனமான வழிகைள
வ ட்டுவ ட்ேடன். ௧௨ அதுேவ நம்
அைனவருக்கும் ெபாருந்தும். ெதளிவற்ற
கண்ணாடிக்குள் பார்ப்பதுேபால நாம்
இப்ேபாது பார்க்க ேறாம். எத ர்காலத்தல்
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ெதளிவான பார்ைவ நமக்கு உருவாகும்.
இப்ேபாது ஒரு பகுத ேய எனக்குத் ெதரியும்.
ேதவன் என்ைன அறந்துெகாண்டதுேபால
அப்ேபாதுநான்முழுக்கஅற ேவன். ௧௩எனேவ
இந்த மூன்றும் நைலத்தருக்க றது.
வசுவாசம், நம்ப க்ைக, அன்பு. இவற்றுள்
அன்ேபமிக ேமன்ைமயானது.

௧௪
ஆவயன்வரங்கைளப்பயன்படுத்துங்கள்
௧ அன்ைப நாடுங்கள். ஆவயானவரின்

வரங்கைளப் ெபற வரும்புங்கள்.
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் வரத்த ற்காகப்
ெபரிதும் முயலுங்கள். ௨ ஏெனன்று
உங்களுக்கு வளக்குக ேறன். ேவறு
ெமாழியல் ேபசும் வரத்ைதப் ெபற்றவன்
மக்களிடம் அதைனப் ேபசவல்ைல. அவன்
ேதவனிடம் ேபசுக றான். ேவறு எவரும்
அவைனப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல. அவன்
ஆவயானவர் மூலமாக இரகச யங்கைள
ெவளிப்படுத்துகறான். ௩ ஆனால்
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்க றஒருவன்மக்களிடம்
ேபசுக றான். அவன் மக்களுக்கு வல்லைம,
உற்சாகம், ஆறுதல் ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுக்க றான். ௪ ேவறு ெமாழியல்
ேபசுக றவன் அவனுக்கு மட்டுேம
பயன்படுகறான். ஆனால் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்க றவன் சைப முழுைமக்கும்
பயன்படுகறான்.
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௫ நீங்கள் எல்லாரும் ேவறு ெமாழிகளில்
ேபசும் வரத்ைதԔெபற ேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன். ஆனால் நீங்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வைத இன்னும்
அதகமாய் வரும்புக ேறன். ேவறு
ெமாழிகளில் ேபசுக ற மனிதைனவட
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லக்கூடிய மனிதன்
ச றந்தவன். ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசும்
மனிதன் அவற்ைற வளக்க க் கூற
முடியுமானால் அவனும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்க றவைன ஒத்தவன். அப்ேபாது
சைபயும் அவன் கூறுவதன் மூலமாகப் பயன்
அைடயமுடியும்.
௬சேகாதர, சேகாதரிகேள, நான்ெவவ்ேவறு

ெமாழிகளில் ேபசுபவனாக உங்களிடம்
வந்தால் அது உங்களுக்குப் பயன்படுமா?
இல்ைல, நான் புதய உண்ைம அல்லது
அறவு, அல்லது தீர்க்கதரிசனம், அல்லது
ேபாதைன ஆகயவற்ைற உைரக்கும்படியாய்
உங்களிடம் வந்தால் அது உங்களுக்குப்
பயன்படும். ௭ குழல், வீைண ஆகய
உய ரற்ற ெபாருட்கள் ஒலிெயழுப்புவைதப்
ேபான்று அது அைமந்துவடும். ெவவ்ேவறு
வதமான இைசெயாலிகள் ெதளிவாக
எழுப்பப்படாவ ட்டால், இைசக்கும் இைசைய
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள இயலாது.
இைசையப் புரிந்துெகாள்வதற்கு ஒவ்ெவாரு
ராகமும் ெதளிவாக மீட்டப்படுதல் ேவண்டும்.
௮ யுத்தத்தன்ேபாது எக்காள முழக்கம்
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சரியாக முழக்கப்படாவ ட்டால் வீரர்களுக்குப்
ேபாருக்குத் தயார் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டிய
ேநரம்அதுெவன்பதுெதரியவராது.
௯ அதுேவ உங்களுக்கும் ெபாருந்தும்.

உங்கள் வாயன் வார்த்ைதகள் ெதளிவாக
இருக்கட்டும். நீங்கள் ெதளிவாகப்
ேபசாவ ட்டால் உங்கள் கருத்ைதப் ப றர்
புரிந்துெகாள்ள முடியாது. ௧௦ இவ்வுலகல்
பலவைகயான ேபச்சு ெமாழிகள் உண்டு
என்பதும் அைவ ெபாருள் ெபாருந்தயைவ
என்பதும் உண்ைம. ௧௧ ஒருவன்
என்னிடம் கூறுவதன் ெபாருைள நான்
புரிந்துெகாள்ள முடியாவ ட்டால், அவன்
வச த்த ரமாகப் ேபசுவதாக நானும்,
நான் வ ச த்த ரமாகப் ேபசுவதாய்
அவனும் எண்ணக்கூடும். ௧௨ அதுேவ
உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். நீங்கள் ஆன்மீக
வரங்கைளப் ெபற வரும்புக றீர்கள். சைப
உறுதயாய் வளருவதற்குரிய வரங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளமுயற்ச ெசய்யுங்கள்.
௧௩ ஆகேவ ேவறு ெமாழியல் ேபசும்

வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன் அைத வளக்க க்
கூறும் தறைமைய அைடயும் ெபாருட்டு
ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும். ௧௪ நான்
ேவறு ெமாழியல் ப ரார்த்த த்தால் என்
ஆவ ப ரார்த்த க்கும். ஆனால் என் மனம்
எச்ெசயைலயும் ெசய்யாது. ௧௫ எனேவ,
நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? நான்
எனது ஆவயால் ப ரார்த்த க்கும்ேபாது,
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என் மனதாலும் ப ரார்த்த ப்ேபன். எனது
ஆவயால்நான்பாடுைகயல், என்மனதாலும்
பாடுேவன். ௧௬ உங்கள் ஆவயால் நீங்கள்
ேதவைன வாழ்த்தக்கூடும். நீங்கள்
நன்றயற தலுக்கான ப ரார்த்தைனையக்
கூறும்ேபாது அைதப் புரிந்துெகாள்ளாத
ஒருவன் “ஆெமன்” என்று ெசால்ல முடியாது.
ஏன்? அவனுக்கு நீங்கள் ெசால்வது
என்னெவன்று ெதரியாது. ௧௭ நீங்கள்
ேதவனுக்கு நல்லமுைறயல் நன்ற
ெதரிவ க்கக்கூடும். ஆனால் மற்ற மனிதன்
அதனால்பயன்அைடயவல்ைல.
௧௮ உங்கைளக் காட்டிலும் ச றந்த

முைறயல் ெவவ்ேவறு ெமாழிகைளப்
ேபசும் வரத்ைத நான் ெபற்றருப்பதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற கூறுக ேறன்.
௧௯ ஆனால், சைபயன் கூட்டங்களில்
நான் புரியக் கூடிய ெமாழியல் ஐந்து
வார்த்ைதகைளப் ேபசுவைதேய, புரியாத
ெமாழியல் ஆய ரம் வார்த்ைதகைளப்
ேபசுவைதக் காட்டிலும் வரும்புேவன்.
நான் ப றருக்குப் ேபாத க்கும்படியாக,
எனது புரிந்துெகாள்ளும் தன்ைமேயாடு
ேபசுவைதேய ேதர்ந்துெகாள்க ேறன்.
௨௦சேகாதர சேகாதரிகேள,குழந்ைதகைளப்

ேபால ேயாச க்காதீர்கள். தீய காரியங்களில்,
குழந்ைதகைளப்ேபால இருங்கள். ஆனால்
ச ந்த க்கும்ேபாது மனிதைரப்ேபால
ச ந்தயுங்கள்.
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௨௧ “ெவவ்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசும்
மனிதர்கைளயும்,

ேவற்று மக்களின் ெமாழிகைளயும்
பயன்படுத்த இந்த மக்கேளாடு
ேபசுேவன்.

அப்ேபாதும்இந்தமக்கள்
எனக்குக்கீழ்ப்படியமாட்டார்கள்” ஏசாயா
28:11-12

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
இவ்வாறுகர்த்தர் ெசால்க றார்.

௨௨ எனேவ, ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில்
ேபசும் வரம் வசுவாசமற்ற மக்களுக்கு
நரூபணத்தன் ஒரு அைடயாளமாகும்,
வசுவாசமுள்ள மக்களுக்கு அல்ல.
தீர்க்கதரிசனம் வசுவாசமுள்ள
மக்களுக்ேகெயாழிய, வசுவாசமற்ற
மக்களுக்கல்ல. ௨௩ சைபயனர்
எல்ேலாரும் கூடி இருக்ைகயல் நீங்கள்
அைனவரும் ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில்
ேபசுவதாக ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
வசுவாசமற்றவர்கேளா, உங்கைளப்
புரிந்துெகாள்ள முடியாதவர்கேளா அப்ேபாது
வந்தால் அவர்கள் உங்கைளப் ைபத்தயம்
ப டித்தவர்களாகக் கருதுவர். ௨௪ ஆனால்,
நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கும்ேபாது
வசுவாசமற்றவேனா, புரிந்துெகாள்ளும்
தன்ைம இல்லாத மனிதேனா அங்கு
வந்தால் அந்த மனிதனின் பாவம்



1ெகாரி. ௧௪:௨௫ lxvi 1ெகாரி. ௧௪:௨௮

அவனுக்கு உணர்த்தப்படும். நீங்கள்
கூறும் காரியங்களின்படிேய அவன்
நயாயம் தீர்க்கப்படுவான். ௨௫ அவன்
உள்ளத்தன் இரகசயங்கள் அவனுக்குத்
ெதரிவ க்கப்படும். எனேவ அந்த மனிதன்
தைல குனிந்து வீழ்ந்து ேதவைன
வணங்குவான். “உண்ைமயாகேவ, ேதவன்
உங்கேளாடு இருக்க றார்” என்று அவன்
கூறுவான்.

உங்கள்ஐக்கயம்
௨௬ எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள,

நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?
நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது ஒருவரிடம்
சங்கீதம் இருக்க றது. மற்ெறாருவரிடம்
ேபாதைன இருக்கறது. இன்ெனாருவரிடம்
ேதவனிடம் இருந்து ெபற்ற புதய ெசய்த
இருக்க றது. ஒருவர் ேவறு ெமாழிையப்
ேபசக்கூடும். இன்ெனாருவர் அதைன
வளக்கயுைரக்கக் கூடும். இந்தக்
காரியங்களின் ேநாக்கம் சைப வளருவதற்கு
உதவுவதாக இருக்கேவண்டும். ௨௭ நீங்கள்
சந்த க்கும்ேபாது ேவறு ெமாழிகளில் ஒருவர்
உங்கேளாடு ேபசனால் இருவராக மட்டுேம
இருக்க ேவண்டும். மூன்று ேபருக்குேமல்
இைதச் ெசய்யக்கூடாது. அவர்கள்
ஒருவருக்குப்பன் ஒருவர் ேபசேவண்டும்.
இன்ெனாருவர் அவர்கள் ேபசுவைத வளக்க
ேவண்டும். ௨௮அவ்வாறு வளக்கக்கூடியவர்
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அங்ேக இல்ைலெயன்றால் சைபயனர்
சந்த க்கும்ேபாது ேவறு ெமாழியல்
ேபசுகன்றவர் அைமதயாக இருக்க
ேவண்டும். தன்னிடமும் ேதவனிடமும்
மட்டுேம ேபச க்ெகாண்டு அவர் இருத்தல்
ேவண்டும்.
௨௯இரண்டுஅல்லதுமூன்றுதீர்க்கதரிச கள்

மட்டுேம ேபசேவண்டும். அவர்கள்
கூறுவைதப் ப றர் ந தானிக்கேவண்டும்.
௩௦ சைபயல் இருப்பவரில் ஒருவர்
ேதவனிடமிருந்து ஏேதனும் ெசய்தையப்
ெபற்றால் முதலில் ேபசுக றவர் உடேன
ேபசுவைத நறுத்த ேவண்டும். ௩௧ இந்த
முைறயல் ஒருவருக்குப் பன் ஒருவராக
நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரக்க
முடியும். அவ்வாறாக எல்லா மக்களும்
பயற்சயும், உற்சாகமும் ெபறுவார்கள்.
௩௨ தீர்க்கதரிச களின் ஆவகளும்கூட
தீர்க்கதரிச களால் கட்டுப்படுத்தப்பட முடியும்.
௩௩ ேதவன் குழப்பத்தன் ேதவனல்ல. அவர்
சமாதானத்தன்ேதவனாவார்.
௩௪ சைபக் கூட்டங்களில் ெபண்கள்

அைமதயாக இருக்க ேவண்டும்.
ேதவனுைடய மக்களுைடய எல்லா
சைபகளிலும் அவ்வாேற இருக்கேவண்டும்.
ெபண்கள்ேபசுவதற்குஅனுமதக்கப்படமாட்டார்கள்.
அவர்கள் அடக்கமுைடேயாராக இருத்தல்
ேவண்டும். ேமாேசயன் சட்டமும்
இைதேய கூறுகறது. ௩௫ ெபண்கள்
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எைதேயனும் அறந்துெகாள்ள வரும்பனால்
வீட்டில் தங்கள் கணவைரக் ேகட்டுத்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். சைபக்
கூட்டத்தல் ேபசுவது ெபண்ணுக்கு
இழுக்கானது.
௩௬ ேதவனுைடய ேபாதைன

உங்களிடமிருந்துவந்ததா? இல்ைல. அல்லது
ேதவனுைடய ேபாதைனையப் ெபற்றவர்கள்
நீங்கள் மட்டுமா? இல்ைல. ௩௭ உங்களில்
ஒருவன் தன்ைனத் தீர்க்கதரிச யாகக்
கருதனாேலா அல்லது ஆவயன் வரம்
ெபற்றருப்பதாக எண்ணினாேலா, அவன்
நான் உங்களுக்கு எழுதுவைத கர்த்தரின்
கட்டைளயாக அைடயாளம் கண்டு
ெகாள்ளட்டும். ௩௮ இைத அந்த மனிதன்
அறயவல்ைலெயன்றால் அவன் ேதவனால்
அறயப்படாதவன்.
௩௯எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள்

தீர்க்கதரிசனம் உைரப்பைத வரும்புங்கள்.
அேத சமயத்தல் மக்கள் ேவறு ெமாழிகளில்
ேபசும் வரத்ைதத் தடுக்காதீர்கள். ௪௦ஆனால்
தகுதயானதும் ஒழுங்கானதுமான வைகயல்
ஒவ்ெவான்றும்ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

௧௫
க றஸ்துைவப்பற்றயநற்ெசய்த
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களுக்குக்

கூறய நற்ெசய்தைய இப்ேபாது நீங்கள்
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நைனவுகூரேவண்டும் என்று நான்
வரும்புக ேறன். நீங்கள் இச்ெசய்தையப்
ெபற்றீர்கள். அச்ெசய்தயல் உறுதயாய்த்
ெதாடருங்கள். ௨ நீங்கள் இந்நற்ெசய்தயால்
இரட்ச க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். ஆனால் நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னவற்ைற ெதாடர்ந்து
நம்புங்கள். அங்ஙனம் ெசய்யாத பட்சத்தல்
உங்களின்வசுவாசம்வீணாய்ேபாகும்.

௩ நான் ெபற்ற ெசய்தைய உங்களுக்கு
அறவத்ேதன். நான் உங்களுக்கு மிக
முக்கயமான வஷயங்கைளக் கூற ேனன்.
ேவத வாக்கயங்கள் கூறயபடிேய,
க றஸ்து நமது பாவங்களுக்காக மரித்தார்.
௪ ேவதவாக்கயங்கள் கூறயபடிேய
க றஸ்து அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு மூன்றாம்
நாளில் உய ேராடு எழுப்பப்பட்டார்.
௫ க றஸ்து தன்ைனப் ேபதுருவுக்கும்
பன்னர் பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தருக்கும்
காட்ச யளித்தார். ௬ அதற்குப் ப றகு
கறஸ்து 500 சேகாதரர்களுக்கும்
ேமற்பட்டவர்களுக்கு ஒேர சமயத்தல்
தன்ைன ெவளிப்படுத்தனார். அவர்களில்
பலர் இன்னும் உய ேராடு இருக்க றார்கள்.
ச லர் மைறந்துவ ட்டனர். ௭ அதன் பன்னர்
க றஸ்து யாக்ேகாபுக்கும் ப றகு மீண்டும்
எல்லாச் சீஷர்களுக்கும் காட்ச யளித்தார்.
௮இறுதயாக வழக்கமற்ற முைறயல் பறந்த
ஒருவைனப் ேபான்ற எனக்கும் க றஸ்து
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தன்ைனக்காண்பத்தார்.
௯ மற்ற எல்லா அப்ேபாஸ்தலர்களும்

என்ைனக் காட்டிலும் ச றந்தவர்கள்.
நான் ேதவனுைடய சைபையத்
துன்பப்படுத்தயவன். எனேவ
அப்ேபாஸ்தலன்என்றுஅைழக்கப்படுவதற்கும்
நான் தகுதயுைடயவன் அல்ல. ௧௦ ஆனால்
ேதவனுைடய இரக்கத்தனால் இப்ேபாைதய
எனது தகுதையப் ெபற்ேறன். ேதவன்
என்னிடம் காட்டிய இரக்கம் வீணாய்
ேபாகவல்ைல. நான் மற்ற எல்லா
அப்ேபாஸ்தலைரக் காட்டிலும் கடினமாய்
உைழத்ேதன். (ஆனால், உண்ைமயல்
உைழப்பவன் நான் அல்ல. ேதவனுைடய
இரக்கேம என்ேனாடு இருந்தது.) ௧௧ நான்
உங்களுக்குப் ேபாத த்ேதனா, அல்லது
மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்கள் உங்களுக்குப்
ேபாத த்தார்களா என்பது முக்கயமில்ைல.
நாங்கள் எல்லாரும் ஒேர வஷயத்ைதேய
ேபாத க்க ேறாம். இைதேய நீங்களும்
நம்பனீர்கள்.

நமதுஉய ர்த்ெதழுதல்
௧௨ க றஸ்து மரணத்தல் இருந்து

எழுப்பப்பட்டார் என்று ேபாத க்க ேறாம்.
மக்கள் மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்பட
முடியாது என்று உங்களில் சலர்
கூறுவேதன்? ௧௩ மக்கள் மரணத்தலிருந்து
எழுப்பப்படமாட்டார்கள் என்றால்
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க றஸ்துவும் ஒருேபாதும் மரணத்தலிருந்து
எழுப்பப்படவல்ைல எனலாம்.
௧௪ மரணத்தலிருந்து ஒருேபாதும்
க றஸ்து எழுப்பப்பட்டிருக்கவல்ைல
எனில், ப றகு எங்கள் ேபாதைன எந்தத்
தகுதயுமற்றது. ேமலும் உங்கள்
வசுவாசம் தகுதயற்றதாக றது. ௧௫ நாம்
ேதவைனப் பற்ற ெபாய்யுைரக்கும் களங்கம்
உைடயவர்கள் ஆேவாம். ஏெனன்றால்
ேதவன் கறஸ்துைவ மரணத்தல் இருந்து
எழுப்பனாெரன்று நாம் ேதவைனக்
குறத்துப் ேபாத த்துள்ேளாம். மக்கள்
மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படுவதல்ைல
என்றால் க றஸ்துவும் ேதவனால்
மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படவல்ைல
எனலாம். ௧௬இறந்ேதார் எழுப்பப்படாவ ட்டால்
க றஸ்துவும் கூட எழுப்பப்பட்டிருக்கவல்ைல
எனலாம். ௧௭ க றஸ்து எழுப்பப்படவல்ைல
என்றால் உங்கள் வசுவாசம் வீணானது.
இன்னும் நீங்கள் அைனவரும் பாவ களாக
இருக்க றீர்கள். ௧௮ ஏற்ெகனேவ
இறந்துேபான கறஸ்துவன்
மக்களும் அழிந்துேபாயருப்பார்கள்.
௧௯ இவ்வாழ்க்ைகக்காக மட்டுேம
க றஸ்துவல்நம்ப க்ைகைவத்தருப்ேபாமானால்
ேவெறவைரக் காட்டிலும் நாேம
அத க பரிதாபத்துக்குரியவர்களாகக்
காணப்படுேவாம்.
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௨௦ ஏற்ெகனேவ மரணமைடந்த
வசுவாச களில் முதல்வராய் க றஸ்து
உண்ைமயாகேவ மரணத்தலிருந்து
எழுப்பப்பட்டார். ௨௧ ஒரு மனிதனின்
(ஆதாமின்) ெசய்ைகயனால் மனிதர்களுக்கு
மரணம் ேநர்க றது. மரணத்தல் இருந்து
எழும்புதலும்ஒருமனிதனால் (க றஸ்துவால்)
ேநர்க றது. ௨௨ ஆதாமில் நாம் எல்லாரும்
இறக்க ேறாம். அைதப்ேபான்று கறஸ்துவல்
நாம் அைனவரும் மீண்டும் வாழ
அனுமதக்கப்படுக ேறாம். ௨௩ ஆனால்
தகுந்தவரிைசப்படிேய ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
எழுப்பப்படுவான். க றஸ்து முதலில்
எழுப்பப்பட்டார். க றஸ்து மீண்டும்
வரும்ேபாது க றஸ்துவன் மக்கள் உய ேராடு
எழுப்பப்படுவார்கள். ௨௪ அப்ேபாது முடிவு
வரும். எல்லா ஆட்சயாளர்கைளயும்,
அதகாரிகைளயும், சக்த கைளயும் க றஸ்து
அழிப்பார். ப தாவாகய ேதவனிடம் க றஸ்து
இராஜ்யத்ைதஒப்பைடப்பார்.
௨௫ க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குள்

எல்லா பைகவர்களும் வரும்வைரக்கும்
க றஸ்து ஆளேவண்டும். ௨௬ கைடச யல்
அழிக்கப்படும் சத்துரு மரணம் ஆகும்.
௨௭ “ேதவன் அவரது அதகாரத்துக்குள்
எல்லாவற்ைறயும் ைவத்தார்”✡ என்று
ேவதவாக்கயங்கள்ெசால்கன்றன. “எல்லாப்

✡ ௧௫:௨௭: சங்கீதம் 8:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெபாருள்களும் அவரது (க றஸ்துவன்)
அதகாரத்துக்கு உட்பட்டது” எனும்ேபாது
ேதவைன உள்ளடக்க க் கூறவல்ைல
என்பது ெதளிவாக றது. எல்லாவற்ைறயும்
க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குட்படுத்தயவர்
ேதவேன. ௨௮ எல்லாம் க றஸ்துவன்
அதகாரத்துக்குட்படுத்தப்பட்டதும்
ேதவனுைடய அதகாரத்துக்குள் குமாரனும்
(க றஸ்துவும்) உட்படுத்தப்படுவார்.
அைனத்ைதயும் க றஸ்துவன்கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் ேதவேன உட்படுத்துகறார். ேதவன்
எல்லாவற்றன்மீதும் முழுைமயாக
ஆட்சயாளராகஇருக்கும்வைகயல்கறஸ்து
ேதவனுக்குஉட்படுத்தப்பட்டுஇருக்க றார்.
௨௯ மரணத்தலிருந்து மக்கள்

எழுப்பப்படமாட்டார்கள் என்றால்,
ஞானஸ்நானம் ெபற்ற மக்கள்
மரணமைடந்தவர்களுக்குச் ெசய்ய
ேவண்டியெதன்ன? மரணமைடந்த
மக்கள் எழுப்பப்படவல்ைல என்றால்
மக்கள் அவர்களுக்காக ஞானஸ்நானம்
ெபறுவேதன்?
௩௦ நமது நைல என்ன? ஒவ்ெவாரு மணி

ேநரமும் ஏன் நாம் ஆபத்துக்குள்ளாக ேறாம்?
௩௧ நான் தனமும் மரணமைடக ேறன்.
க றஸ்து இேயசுவாகய நமது கர்த்தருக்குள்
நான் உங்கைளக் குறத்துப் ெபருைம
பாராட்டுவது ேபான்ற உண்ைம
அதுவாகும். ௩௨ எேபசுவல் ெகாடிய



1ெகாரி. ௧௫:௩௩ lxxiv 1ெகாரி. ௧௫:௩௭

வலங்குகேளாடு என் ெபருைமைய
தருப்த ப்படுத்தும் எண்ணத்ேதாடு
ேபாராடிேனன் என்று கூறனால் எனக்கு
எந்த நன்ைமயுமில்ைல. மக்கள்
மரணத்தல் இருந்து எழுப்பப்படுவதல்ைல
என்றால், “நாம் நாைள மரணம்
அைடயக் கூடுெமன்பதால் உண்டு
பருகுேவாம்.”✡ என்றுெசால்லலாேம.
௩௩ முட்டாளாக்கப்படாதீர்கள். “தீய

நண்பர்கள் நல்ல பழக்கங்கைளக்
ெகடுப்பார்கள்.” ௩௪ சரியானபடி ச ந்த க்க
ஆரம்பயுங்கள். பாவம் ெசய்யாதீர்கள்.
உங்களில் சலர் ேதவைன அறயவல்ைல.
நீங்கள் ெவட்கப்படும்படியாக இைதக்
கூறுக ேறன்.
மகைமயன்சரீரம்
௩௫ “எப்படி இறந்ேதார் எழுப்பப்படுவர்?

அவர்களுக்கு எத்தைகய சரீரம் அைமயும்?”
என்று சலர் ேகட்கக்கூடும். ௩௬ என்ன
ஒரு ேதைவயற்ற ேகள்வ ! எைதேயனும்
வைதத்தால் அது மீண்டும் உய ர்ெபற்று
வளருவதற்கு முன் பூமியல் வழுந்து மடியும்.
௩௭ அது பூமியல் இருந்து வளரும்ேபாது
ெபறுகன்ற “ேதாற்றத்ைத” அைத பூமியல்
வைதக்கும்ேபாது ெபற்றருப்பதல்ைல.
நீங்கள் வைதப்பது ேகாதுைம அல்லது
ேவறு ஏதாவது ஒரு தானிய வைத

✡ ௧௫:௩௨: ஏசாயா 22:13; 56:12-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மட்டுேம. ௩௮ ஆனால் ேதவன் அதற்கு
என வகுக்கப்பட்டுள்ள ஓர் உருைவக்
ெகாடுக்க றார். ஒவ்ெவாரு வைகயான
வைதக்கும் அதற்குரிய உருவத்ைத
அளிக்க றார். ௩௯ மாம்சத்தலான உய ர்கள்
அைனத்தும் ஒேர வைகயான உருைவப்
ெபற்றருக்கவல்ைல. மனிதர் ஒருவைக
உருைவயும், வலங்குகள் மற்ெறாரு வைக
உருவத்ைதயும், பறைவகள் இன்ெனாரு
வைக ேதாற்றத்ைதயும் மீன்கள் பறெதாரு
அைமப்ைபயும் ெபற்றருக்கன்றன.
௪௦ வானத்துக்குரிய சரீரங்களும் உண்டு.
மண்ணுக்குரிய சரீரங்களும் உண்டு.
வானத்துக்குரிய சரீரங்களின் அழகு
ஒருவைகயானது. மண்ணுக்குரிய
சரீரங்களின் அழகு மற்ெறாரு வைகயானது.
௪௧ சூரியனுக்கு ஒருவைக அழகும்,
சந்த ரனுக்கு மற்ெறாரு வைக அழகும்,
நட்சத்த ரங்களுக்குேவறுவைகயானஅழகும்
உண்டு. ஒவ்ெவாரு நட்சத்த ரமும் அழகல்
ேவறுபட்டது.
௪௨ மரணமைடந்த மக்கள்

எழுப்பப்படும்ேபாதும் இவ்வாேற ந கழும்.
மரணத்தன் பன் “புைதக்கப்பட்ட” சரீரம்
ெகட்டு அழியும். ஆனால் எழுப்பப்பட்ட சரீரம்
அழிவற்ற வாழ்ைவக் ெகாண்டிருக்கும்.
௪௩ சரீரம் “புைதக்கப்படுக றேபாது”
மரணத்தற்கு எந்த ெகௗரமும் இல்ைல.
ஆனால் அது மீண்டும் எழுப்பப்படும்ேபாது
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அது மகைமயல் எழுப்பப்படுக றது.
புைதக்கப்படுக றேபாது பலவீனமாக
இருக்க றது. ஆனால் அது ஆற்றலில்
எழுப்பப்படுக றது. ௪௪ “அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட”
சரீரம் பூத சரீரம். எழுப்பப்படும்ேபாது அது
ஆவக்குரிய சரீரமாகும். பூத சரீரம் ஒன்று
உண்டு.
எனேவ ஆவக்குரிய சரீரமும் உண்டு.

௪௫ இேத ெபாருளில் “முதல் மனிதன்
(ஆதாம்) உயருள்ளவனானான்.”✡ இறுத
ஆதாமாக ய க றஸ்துேவா உய ரளிக்கும்
ஆவயானவரானார் என்று ேவதவாக்கயம்
கூறுகறது. ௪௬ ஆவக்குரிய சரீரம்
முதலில் ேதான்றவல்ைல. இயற்ைகயான
சரீரத்துக்குரிய மனிதேன முதலில்
ேதான்றனான். பன்னேர ஆவக்குரிய
மனிதனின் ேதாற்றம் அைமந்தது. ௪௭ முதல்
மனிதன் பூமியன் மண்ணிலிருந்து
வந்தவன். இரண்டாம் மனிதன் (க றஸ்து)
பரேலாகத்தலிருந்து வந்தவர். ௪௮ மக்கள்
பூமிக்குச் ெசாந்தமானவர்கள். அவர்கள்
பூமியல் இருந்து வந்த முதல் மனிதைனப்
ேபான்றவர்கள். ஆனால் பரேலாகத்துக்குரிய
மனிதர்கள் பரேலாகத்தலிருந்து வந்த
மனிதைனப் ேபான்றவர்கள். ௪௯ நாம்
பூமியலிருந்து வந்த மனிதைனப்
ேபான்று அைமக்கப்பட்ேடாம். எனேவ

✡ ௧௫:௪௫: அத . 2:7-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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பரேலாகத்தலிருந்து வந்த மனிதைனப்
ேபான்றும்அைமக்கப்படுேவாம்.

௫௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் இைத
உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். மாம்சமும்,
இரத்தமும் (பூத சரீரம்) ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தல்இருக்கமுடியாது! அழியத்தக்க
ெபாருள் அழிவற்ற ெபாருளின் பாகமாக
மாற முடியாது! ௫௧ ஆனால் நான் கூறும்
இரகச யத்ைதக் ேகளுங்கள். நாம்
எல்லாரும் மரணமைடவதல்ைல. நாம்
மாற்றமுறுேவாம். ௫௨ கணத்தல் அது
நகழும். கண்ணிைமக்கும் ேநரத்துக்குள்
நமது மாற்றம் ந கழும். கைடச எக்காளம்
முழங்கும்ேபாது இது நடக்கும். எக்காளம்
முழங்கும், மரித்த வசுவாச கள் எப்ேபாதும்
வாழும்படியாய் எழுப்பப்படுவார்கள்.
நாமும் கூட முழுைமயாய் மாற்றம்
அைடேவாம். ௫௩ அழியக் கூடிய இந்த
சரீரம் என்றும் அழிவன்ைமயால் தன்ைனப்
ேபார்த்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். மரணமுறும்
இந்த உடம்பு மரணமின்ைமயால் தன்ைனப்
ேபார்த்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். ௫௪ எனேவ
அழியக்கூடிய இந்த சரீரம் அழிவன்ைமயால்
தன்ைனப் ேபார்த்த க்ெகாள்ளும்.
மரணத்தற்குள்ளாகும் இச்சரீரம்
மரணமின்ைமயால் தன்ைனப்
ேபார்த்த க்ெகாள்ளும். இதுநடந்ேதறும்ேபாது
ேவதவாக்கயத்தன்வாசகம்உண்ைமயாகும்.



1ெகாரி. ௧௫:௫௫ lxxviii 1ெகாரி. ௧௬:௨

“மரணம் ெவற்ற க்குள் வழுங்கப்பட்டது”
ஏசாயா 25:8

௫௫ “மரணேம,உன்ெவற்ற எங்ேக?
பாதாளேம,அழிக்கும்உன்வல்லைமஎங்ேக?”

ஓசயா 13:14

௫௬ மரணத்தன்ஆற்றேல பாவம். பாவத்தன்
ஆற்றேல சட்டமாகும். ௫௭ நாம் ேதவனுக்கு
நன்ற கூறுேவாம். நமது கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாக அவர் நமக்கு
ெவற்றையஅருளினார்.
௫௮ எனேவ என் அன்பான சேகாதர

சேகாதரிகேள, உறுதயாய் நல்லுங்கள்.
எதுவும் உங்கைள மாற்றாமல் இருக்கட்டும்.
எப்ேபாதும் முழுைமயாக உங்கைளக்
கர்த்தரின் பணிக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள்.
கர்த்தருக்கான உங்கள் பணி வீணாகப்
ேபாவதல்ைல என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும்.

௧௬
ப றவசுவாச களின்காணிக்ைக
௧ ேதவனுைடய மக்களுக்காகப் பணத்ைத

வசூலிப்பதுப்பற்ற இப்ேபாது உங்களுக்கு
எழுதுேவன். கலாத்தய சைபகளுக்கு நான்
கூறயுள்ளபடிேய நீங்களும் ெசய்யுங்கள்.
௨ ஒவ்ெவாரு வாரத்தன் முதல் நாளிலும்
உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் தங்கள்
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வரவுக்ேகற்ப எவ்வளவு பணத்ைதச் ேசமிக்க
முடியுேமா அத்தைனையயும் ேசமித்து
ைவயுங்கள். நீங்கள் இந்தப் பணத்ைத
ஒரு வேசஷமான இடத்தல் பாதுகாப்பாக
ைவயுங்கள். அவ்வாறாயன் நான் வந்த
பன் நீங்கள் பணத்ைதத் த ரட்டும் ச ரமம்
உங்களுக்கு இருக்காது. ௩ நான் வரும்ேபாது
உங்கள் ெவகுமதைய எருசேலமிற்கு
எடுத்துச் ெசல்வதற்காகச் சல மனிதர்கைள
அனுப்புேவன். நீங்கள் அனுப்புவதற்கு
இைசந்த மனிதர்கைளேய உங்களிடம்
அனுப்புேவன். அறமுகக் கடிதம் ெகாடுத்து
அவர்கைள அனுப்புேவன். ௪ நானும்
அவர்கேளாடு ேபாவது நல்லது எனத்
ேதான்றனால், அந்த மனிதைர என்ேனாடு
அைழத்துச்ெசல்ேவன்.

பவுலின்த ட்டங்கள்
௫ நான் மக்கேதானியாவன் வழியாகப்

ேபாகத் த ட்டமிட்டுள்ேளன். நான்
மக்கேதானியா வழியாகப் ேபானபன்
உங்களிடம் வருேவன். ௬ நான் உங்களிடம்
சல காலம் இருக்கக் கூடும். பனிக்
காலம் முழுவதும் நான் தங்கக்கூடும்.
ப றகு நான் எங்ெகங்கு ெசன்றாலும் என்
பயணத்தற்கு நீங்கள் உதவமுடியும். ௭ நான்
இந்தச் சமயத்தல் மட்டும் ேபாக ற வழியல்
உங்கைளப் பார்க்க வரும்பவல்ைல. கர்த்தர்
வரும்பனால் உங்கேளாடு நீண்ட காலம்
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தங்க வரும்புக ேறன். ௮ ெபந்ெதேகாஸ்து
வைரக்கும் எேபசுவல் தங்க இருப்ேபன்.
௯ ெபரிய வளர்ச்ச யுறும் பணி எனக்கு
இப்ேபாது தரப்பட்டுள்ளதால் அந்த நல்ல
வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்தும்படிக்கு இங்கு
தங்குேவன். அதற்கு எத ராக ேவைல
ெசய்ேவார் பலர்உள்ளனர்.
௧௦ தீேமாத்ேதயு உங்களிடம் வரக்கூடும்.

அவன் உங்கேளாடு பயமில்லாமல் இருக்க
உதவுங்கள். என்ைனப்ேபாலேவ அவனும்
கர்த்தருக்காகப் பணியாற்றுகறான்.
௧௧ எனேவ உங்களில் ஒருவரும்
தீேமாத்ேதயுைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கக்
கூடாது. என்னிடம் அவன் வரமுடியும்
வைகயல் அவனது பயணம் அைமத
ந ரம்பயதாக இருப்பதற்கு உதவுங்கள்.
சேகாதரர்களுடன் ேசர்ந்து அவன் என்னிடம்
வருவைதஎத ர்ப்பார்க்க ேறன்.
௧௨ இப்ேபாது நமது சேகாதரன்

அப்ெபால்ேலாைவக் குறத்து எழுதுக ேறன்.
ப ற சேகாதரர்களுடன் ேசர்ந்து அவன்
உங்கைளச் சந்த க்க ேவண்டுெமன மிகவும்
ஊக்கமூட்டிேனன். அவன் இப்ேபாது
உங்களிடம் வருவதல்ைல என உறுதயாகக்
கூறனான். அவனுக்கு வாய்ப்புக்
கைடக்கும்ேபாது அவன் உங்களிடம்
வருவான்.

பவுல்கடிதத்ைதமுடிக்க றார்
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௧௩ கவனமாக இருங்கள். வசுவாசத்தல்
வலிவுறுங்கள். ைதரியம் ெகாள்ளுங்கள்.
வன்ைமயுடன் இருங்கள். ௧௪ அன்பனால்
ஒவ்ெவான்ைறயும்ெசய்யுங்கள்.
௧௫ அகாயாவல் ஸ்ேதவானும் அவனது

குடும்பத்தாரும், முதன் முதலில் வசுவாசம்
ெகாண்டவர்கள் என்பைத அறவீர்கள்.
அவர்கள் தங்கைள ேதவனுைடய
மக்களுக்குச் ெசய்யும் ேசைவக்காக
ஒப்புவத்துள்ளார்கள். சேகாதர
சேகாதரிகேள! ௧௬ இத்தைகேயாரின்
தைலைமைய ஒத்துக்ெகாள்ளும்படியும்
அவர்கேளாடு ேசைவ ெசய்க ற
ஒவ்ெவாருவைரயும் ஒப்புக்ெகாள்ளும்படியும்
நான்உங்களிடம் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
௧௭ ஸ்ேதவான், ெபார்த்துனாத்து,

அகாயுக்கு ஆக ேயார் வந்தைத அற ந்து
சந்ேதாஷப்பட்ேடன். நீங்கள் இங்கு
இல்ைல. ஆனால் அவர்கள் உங்கள்
இடத்ைத ந ரப்ப யுள்ளார்கள். ௧௮ எனது
ஆவக்கும் உங்கள் ஆவக்கும் அவர்கள்
ஓய்வளித்துள்ளார்கள். இத்தைகய
மனிதரின் மத ப்ைப நீங்கள் அைடயாளம்
கண்டுெகாள்ளேவண்டும்.
௧௯ ஆசயாவன் சைபயனர் உங்கைள

வாழ்த்துகறார்கள். ஆக்கல்லாவும்,
ப ரிஸ்கல்லாளும் கர்த்தருக்குள் உங்கைள
வாழ்த்துகறார்கள். அவர்களின்
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வீட்டில் சந்த க்க ற சைபயும் உங்கைள
வாழ்த்துகறது. ௨௦ இங்குள்ள எல்லா
சேகாதர சேகாதரிகளும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துக்கைளத் ெதரிவ க்க றார்கள்.
நீங்கள் சந்த க்ைகயல் பரிசுத்த
முத்தத்தன் மூலம் ஒருவைரெயாருவர்
வாழ்த்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
௨௧ பவுல் ஆகய நான் இந்த வாழ்த்துதைல

என்ெசாந்தக்ைகயனால்எழுதுக ேறன்.
௨௨ கர்த்தைர ேநச க்காத எவெனாருவனும்

ேதவனிடமிருந்து எந்நாளும் ப ரிந்தவனாக
முற்றலும் அழிந்துேபானவனாக
இருப்பானாக.
கர்த்தேர,வாரும்.
௨௩ கர்த்தராக ய இேயசுவன் கருைப

உங்கேளாடுஇருப்பதாக!
௨௪க றஸ்துஇேயசுவல்என்அன்புஉங்கள்

அைனவேராடும்கூடஇருப்பதாக!
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