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1ெகாரிந்த யர்
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் பவுல் என

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றார் (1 ெகாரிந்த யர்.
1: 1-2; 16: 21) பவுலின் நருபமும் எனவும்
அைழக்கப்படுக றது. ச ல சமயங்களில்,
எேபசுவல் பவுல் இருந்த சமயத்தல்
அல்லது அதற்கு முன்பு, 1 ெகாரிந்த யர்
(5: 10) க்கு முன்பு கடிதத்ைத எழுதனார்.
ெகாரிந்த யர் கடிதத்ைத தவறாகப் புரிந்து
ெகாண்டார்கள், துரதருஷ்டவசமாக அந்த
கடிதம் இனி ெவளியாகவல்ைல. இந்த
“முந்ைதய கடிதத்தன்” உள்ளடக்கங்கள்
(அது அைழக்கப்படுவது ேபாலேவ),
முழுைமயாக அறயப்படவல்ைல, ெகாரிந்து
சைபயலிருந்து பவுல் ெபற்ற கடிதத்த ற்கு
பதல் கடிதமாக முதலாம் நருபத்ைத
எழுதுகறார், ெகாரிந்த யருக்கு எழுதய
முதலாம் நருபத்த ற்கு முன்பு பவுல் எழுதய
கடிதத்த ற்கு ெகாரிந்த யர்கள் பதல் கடிதம்
எழுதயருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
க ப . 55 முதல் 56 வைரயான

காலப்பகுதயல் ஏறக்குைறய
எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
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இந்த நருபம் எேபசுவலிருந்து
எழுதப்பட்டதாகும் (1ெகாரி. 16: 8).
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெகாரிந்த யருக்கான முதலாம்

நருபத்தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர்கள்
ெகாரிந்துவலிருந்த ேதவனின்
தருச்சைபயன் உறுப்பனர்கள்
ஆவர். (1 ெகாரிந்த யர் 1: 2).
இருந்தேபாதலும் “நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளுகற அைனவருக்கும், சகல
இடங்களிலும்” (1: 2) என்றுபவுல்தன்னுைடய
ேநாக்கமுள்ள வாசகர்களாக அைனத்து
வாசகர்களுக்கும்எழுதுகறார்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாரிந்து சைபயன் தற்ேபாைதய

நைலைமையப் பற்ற பவுல் பல
ஆதாரங்களில் இருந்து தகவைலப்
ெபற்றுக்ெகாண்டார். இந்த கடிதத்ைத
எழுதுவதற்கான அவரது ேநாக்கம்,
தருச்சைபயன் பலவீனமான பகுதையக்
கட்டிெயழுப்புதல், அறவுறுத்துதல்,
ப ரிவைனகள் ேபான்ற தவறான
பழக்கவழக்கங்கைள சரிெசய்தல்
ஆகயனவாகும், (1 ெகாரி. 1: 10-4: 21),
தவறான ேபாதைன (உய ர்த்ெதழுதல் பற்றய
தவறான ேபாதைன) ஆகயவற்ைற ெசய்தல்
ஆகும். (1 ெகாரிந்த யர். 15), ஒழுக்கக்ேகடு
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(1 ெகாரி. 5, 6: 12-20), மற்றும் கர்த்தரின்
இரா ேபாஜனம் குற்றப்படுத்தப்படுதல்
(1 ெகாரிந்த யர் 11: 17-34). ெகாரிந்த ய
ேதவாலயம்வரங்கள்நைறந்ததாகஇருந்தது
(1: 4-7) ஆனால் முத ர்ச்ச யற்ற நைல மற்றும்
ஆவக்குரியதல்லாததாக இருந்தது (3: 1-4)
ஆகேவ பவுல், சைபக்கு நடுேவ காணப்படும்
பாவப்ப ரச்சைனகைள சைபயானது
எவ்வதம் ைகயாளேவண்டும் என்ற ஒரு
முக்கயமான மாத ரிைய வழங்கனார்.
சம்பந்தப்பட்ட ப ரிவைனகள் மற்றும்
அைனத்து வதமான ஒழுக்கக்ேகடுகளுக்கும்
ஒரு கண்டும் காணாமல் இருப்பதற்கு
பதலாக, அவர் ப ரச்சைனகைளத் தீர்த்து
ைவத்தார்.

ைமயக்கருத்து
வசுவாச யன்நடத்ைத
ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-9
2. ெகாரிந்து சைபயலுள்ள ப ரிவைனகள்

— 1:10-4:21
3. ஒழுக்க மற்றும் ெநறமுைற
ஆகயவற்றல்காணப்பட்டஒழுங்கன்ைம
— 5:1-6:20

4. தருமணத்தற்கான ேகாட்பாடுகள் — 7:1-
40

5. அப்ேபாஸ்தலர்களின் சுயாதீனம் — 8:1-
11:1

6. ஆராதைன பற்றயஅறவுைரகள் — 11:2-
34
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7.ஆவயன்வரங்கள்— 12:1-14:40
8. உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்தஉபேதசம்—
15:1-16:24

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல க றஸ்து
இேயசுவன் அப்ேபாஸ்தலனாகும்படி
அைழக்கப்பட்டவனாகய பவுலும்,
சேகாதரனாகய ெசாஸ்ெதேனயும்,
2 ெகாரிந்துவ ேல க றஸ்து இேயசுவற்குள்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகவும்,
பரிசுத்தவான்களாகும்படிஅைழக்கப்பட்டவர்களாகவும்
இருக்க ற ேதவனுைடய சைபக்கும்,
எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஆண்டவராக
இருக்க ற நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்ைத எங்கும்
ெதாழுதுெகாள்ளுகற அைனவருக்கும்
எழுதுகறதாவது: 3 நம்முைடய
ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக்
கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்றெசலுத்துதல்
4 க றஸ்துைவப்பற்றய சாட்ச

உங்களுக்குள்ேளஉறுத ப்படுத்தப்பட்டபடிேய,
5 நீங்கள் இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளாக
எல்லா உபேதசத்தலும் எல்லா
அறவலும், மற்ெறல்லாவற்றலும், முழு
நைறவுள்ளவர்களாக்கப்பட்டிருக்க றபடியால்,
6 அவர் மூலமாக உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட
ேதவகருைபக்காக, நான்உங்கைளக்குறத்து
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எப்ெபாழுதும் என் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். 7 அப்படிேய நீங்கள் எந்த
ஒரு வரத்தலும் குைறவல்லாதவர்களாக,
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
ெவளிப்படுவதற்குக் காத்தருக்க றீர்கள்.
8 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
ெவளிப்படும் நாளிேல நீங்கள்
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாக இருக்கும்படி
இறுதவைரக்கும் அவர் உங்கைள
உறுத ப்படுத்துவார். 9 தம்முைடய
குமாரனும் நம்முைடய கர்த்தருமாக
இருக்க றஇேயசுக றஸ்துேவாடுஐக்கயமாக
இருப்பதற்கு உங்கைள அைழத்த ேதவன்
உண்ைமயுள்ளவர்.

ெகாரிந்து சைபயல்ப ரிவைனகள்
10 சேகாதரர்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும்

ஒேர காரியத்ைதப் ேபசவும், ப ரிவைனகள்
இல்லாமல் ஒேர மனதும் ஒேர ேயாசைனயும்
உள்ளவர்களாகச் சீர்ெபாருந்தயருக்கவும்
ேவண்டுெமன்று, நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன்.
11 ஏெனன்றால், என் சேகாதரர்கேள,
உங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதங்கள்
உண்ெடன்று குேலாேவயாளின்
குடும்பத்தாரால் உங்கைளக்குறத்து எனக்கு
அறவக்கப்பட்டது. 12 உங்களில் சலர்:
நான் பவுைலச் ேசர்ந்தவெனன்றும், நான்
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அப்ெபால்ேலாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும்,
நான் ேகபாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும்,
நான் கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும்
ெசால்லுகறபடியால், நான் இப்படிச்
ெசால்லுக ேறன். 13 க றஸ்து
ப ரிந்தருக்க றாரா? பவுலா உங்களுக்காகச்
சலுைவயல் அைறயப்பட்டான்? பவுலின்
நாமத்தனாேலயா ஞானஸ்நானம்
ெபற்றீர்கள்? 14 என் நாமத்தனாேல
ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்
என்று ஒருவனும் ெசால்லாதபடிக்கு,
15 நான் கறஸ்புவற்கும் காயுவற்கும்தவ ர,
உங்களில் ேவெறாருவனுக்கும்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல;இதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன்.
16 ஸ்ேதவானுைடய குடும்பத்தனருக்கும்
நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ததுண்டு.
இதுவுமல்லாமல் ேவறு யாருக்காவது
நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ேதேனா
இல்ைலேயா என்பது எனக்குத்
ெதரியாது. 17 ஞானஸ்நானத்ைதக்
ெகாடுக்கும்படி க றஸ்து என்ைன
அனுப்பவல்ைல; நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க க்கேவ அனுப்பனார்; க றஸ்துவன்
சலுைவ வீணாகப் ேபாகாதபடிக்கு,
மனித ஞானமில்லாமல் ப ரசங்க க்கேவ
அனுப்பனார்.

ேதவெபலனும், ேதவஞானமும்
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18 சலுைவையப்பற்றய உபேதசம்
ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குப் ைபத்தயமாக
இருக்க றது, இரட்ச க்கப்படுக ற நமக்ேகா
அது ேதவெபலனாக இருக்க றது.
19அந்தப்படி:
“ஞானிகளுைடயஞானத்ைதநான்அழித்து,
புத்த சாலிகளுைடய புத்தைய

அவமாக்குேவன்” என்று
எழுதயருக்க றது.

20 ஞானி எங்ேக? ேவதபண்டிதன்
எங்ேக? இந்த உலகத்தன் தர்க்கஞானி
எங்ேக? இந்த உலகத்தன் ஞானத்ைத
ேதவன் ைபத்தயமாக்கவல்ைலயா?
21எப்படிெயன்றால்,ேதவஞானத்துக்ேகற்றபடி
உலகமானது சுயஞானத்தனாேல ேதவைன
அறயாமல் இருந்ததனால், ைபத்தயமாகத்
ேதான்றுகற ப ரசங்கத்தனாேல
வசுவாச கைள இரட்ச க்க ேதவனுக்குப்
ப ரியமானது. 22 யூதர்கள் அைடயாளத்ைதக்
ேகட்க றார்கள், க ேரக்கர்கள் ஞானத்ைதத்
ேதடுக றார்கள்; 23 நாங்கேளா
சலுைவயல் அைறயப்பட்ட க றஸ்துைவப்
ப ரசங்க க்க ேறாம்; அவர் யூதர்களுக்கு
இடறலாகவும் க ேரக்கர்களுக்குப்
ைபத்தயமாகவும் இருக்க றார். 24 ஆனாலும்
யூதர்களானாலும் க ேரக்கர்களானாலும்
எவர்கள் அைழக்கப்பட்டிருக்க றார்கேளா
அவர்களுக்குக் க றஸ்து ேதவெபலனும்
ேதவஞானமுமாக இருக்க றார். 25இந்தப்படி,
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ேதவனுைடய ைபத்தயம் எனப்படுவது
மனிதர்களுைடய ஞானத்தலும் அதக
ஞானமாக இருக்க றது; ேதவனுைடய
பலவீனம் எனப்படுவது மனிதர்களுைடய
பலத்தலும் அதக பலமாக இருக்க றது.
26 எப்படிெயன்றால், சேகாதரர்கேள,
நீங்கள் அைழக்கப்பட்ட அைழப்ைபப்
பாருங்கள்; மனிதர் பார்ைவயல் ஞானிகள்
அேநகர் இல்ைல, வல்லவர்கள் அேநகர்
இல்ைல, ப ரபுக்கள் அேநகர் இல்ைல.
27 ஞானிகைள ெவட்கப்படுத்தும்படி ேதவன்
உலகத்தல் ைபத்தயமானைவகைளத்
ெதரிந்துெகாண்டார்; பலமுள்ளைவகைள
ெவட்கப்படுத்தும்படி ேதவன்
உலகத்தல் பலவீனமானைவகைளத்
ெதரிந்துெகாண்டார். 28 உள்ளைவகைள
அவமாக்கும்படி, உலகத்தன்
இழிவானைவகைளயும், அற்பமாக
எண்ணப்பட்டைவகைளயும்,இல்லாதைவகைளயும்
ேதவன் ெதரிந்துெகாண்டார். 29 மாம்சமான
எவனும் ேதவனுக்கு முன்பாகப்
ெபருைமபாராட்டாதபடிக்கு அப்படிச்
ெசய்தார். 30 அந்தப்படி, நீங்கள் அவராேல
க றஸ்து இேயசுவற்குட்பட்டிருக்க றீர்கள்.
எழுதயருக்க றபடி,ேமன்ைமபாராட்டுக றவன்
கர்த்த்தைரக்குற த்ேதேமன்ைமபாராட்டத்தக்கதாக,
31அவேர ேதவனால்நமக்குஞானமும்நீதயும்
பரிசுத்தமும்மீட்புமானார்.
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அத்த யாயம் 2
1 சேகாதரர்கேள, நான் உங்களிடம்

வந்தேபாது, ேதவைனப்பற்றய சாட்சையச்
ச றந்த ேபச்சுத் த றைமேயாடாவது
ஞானத்ேதாடாவது அறவக்க றவனாக
வரவல்ைல. 2 நான் உங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது சலுைவயல்
அைறயப்பட்ட இேயசுக றஸ்துைவத்தவ ர,
ேவெறான்ைறயும் அறயாதருக்கத்
தீர்மானித்தருந்ேதன். 3 அல்லாமலும் நான்
பலவீனத்ேதாடும் பயத்ேதாடும் மிகுந்த
நடுக்கத்ேதாடும் உங்களிடம் இருந்ேதன்.
4 உங்களுைடய வசுவாசம் மனிதர்களுைடய
ஞானத்தல் அல்ல, ேதவனுைடய ெபலத்தல்
ந ற்கும்படிக்கு, 5என்ேபச்சும்என்ப ரசங்கமும்
மனித ஞானத்த ற்குரிய நயவசனமுள்ளதாக
இல்லாமல், பரிசுத்த ஆவயானவராலும்,
ெபலத்தனாலும் உறுத ப்படுத்தப்பட்டதாக
இருந்தது.

ேதவனுைடயஞானமும்,உலகஞானமும்
6அப்படியருந்தும், ேதறனவர்களுக்குள்ேள

ஞானத்ைதப் ேபசுக ேறாம்; இந்த
உலகத்தன் ஞானத்ைதயல்ல, அழிந்து
ேபாக றவர்களாகய இந்த உலகத்தன்
ப ரபுக்களுைடய ஞானத்ைதயுமல்ல,
7 உலகத்ேதாற்றத்த ற்கு முன்ேன ேதவன்
நம்முைடய மகைமக்காக ஏற்படுத்தனதும்,
மைறக்கப்பட்டதுமாக இருந்த இரகச யமான
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ேதவஞானத்ைதேய ேபசுக ேறாம். 8 அைத
இந்த உலகத்துப் ப ரபுக்களில் ஒருவனும்
அறயவல்ைல; அறந்தார்களானால்,
மகைமயன் கர்த்த்தைர அவர்கள்
சலுைவயல் அைறயமாட்டார்கேள.
9எழுதயருக்க றபடி:
“ேதவன்தம்ேமல்அன்புெசலுத்துகறவர்களுக்கு

ஆயத்தம்ெசய்தைவகைளக்
கண் காணவும் இல்ைல, காது ேகட்கவும்

இல்ைல,
அைவகள் மனிதனுைடய இருதயத்தல்

ேதான்றவும்இல்ைல;
10 நமக்ேகா ேதவன் அைவகைளத் தமது

ஆவயானவராேல ெவளிப்படுத்தனார்;
அந்த ஆவயானவர் எல்லாவற்ைறயும்,
ேதவனுைடய ஆழமான காரியங்கைளயும்
ஆராய்ந்தருக்க றார். 11 மனிதனிலுள்ள
ஆவேயதவ ர மனிதர்களில் எவன்
மனிதனுக்குரியைவகைள அறவான்?
அைதப்ேபால, ேதவ ஆவயானவைரத்தவ ர,
ஒருவனும் ேதவனுக்குரியைவகைள
அறயமாட்டான். 12 நாங்கேளா உலகத்தன்
ஆவையப் ெபறாமல், ேதவனால்
எங்களுக்கு அருளப்பட்டைவகைள
அறயும்படிக்கு ேதவனிடத்தலிருந்து
புறப்படுக ற ஆவயானவைரேய
ெபற்ேறாம். 13 அைவகைள நாங்கள்
மனிதஞானம் ேபாத க்க ற வார்த்ைதகளாேல
ேபசாமல், பரிசுத்த ஆவயானவர்
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ேபாத க்க ற வார்த்ைதகளாேல ேபச ,
ஆவயானவருக்குரியைவகைள
ஆவயானவருக்குரியைவகேளாடு
சம்பந்தப்படுத்த க் காண்பக்க ேறாம்.
14 ெஜன்ம சுபாவமான மனிதேனா
ேதவ ஆவயானவருக்குரியைவகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளான்; அைவகள்
அவனுக்குப் ைபத்தயமாகத் ேதான்றும்;
அைவகள் ஆவக்ேகற்றபடி ஆராய்ந்து
ந தானிக்கப்படுக றைவகளானதால்,
அைவகைள அறயவும் மாட்டான்.
15 ஆவயானவருக்குரியவன்
எல்லாவற்ைறயும் ஆராய்ந்து
ந தானிக்க றான்; ஆனாலும் அவன்
மற்ெறாருவனாலும் ஆராய்ந்து
ந தானிக்கப்படான்.
16 “கர்த்தருக்குப் ேபாத க்கத்தக்கதாக
அவருைடய ச ந்ைதையஅறந்தவன்யார்?”
எங்களுக்ேகா க றஸ்துவன் ச ந்ைத

உண்டாயருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
சைபயலுள்ளப ரிவைனகள்

1 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நான்
உங்கைள ஆவயானவருக்குரியவர்கள்
என்று நைனத்து உங்கேளாடு ேபசாமல்,
மாம்சத்த ற்குரியவர்கெளன்றும்,
க றஸ்துவற்குள் குழந்ைதகெளன்றும்



1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 3:2 xii 1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 3:9

நைனத்துப் ேபசேவண்டியதாக இருக்க றது.
2 நீங்கள் ெபலன் இல்லாதவர்களானதால்,
உங்களுக்கு உணவு ெகாடுக்காமல், பாைலக்
குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன்; இன்னமும் நீங்கள்
சரீரத்த ற்குரியவர்களாக இருக்க றபடியால்,
இப்ெபாழுதும் உங்களுக்குப்
ெபலனில்ைல. 3 ெபாறாைமயும்
வாக்குவாதமும் ேவறுபாடுகளும்
உங்களுக்குள் இருக்கறபடியால், நீங்கள்
மாம்சத்த ற்குரியவர்களாக இருந்து மனித
வழிமுைறயல் நடக்க றீர்களல்லவா?
4ஒருவன்நான்பவுைலச்ேசர்ந்தவெனன்றும்,
மற்ெறாருவன் நான் அப்ெபால்ேலாைவச்
ேசர்ந்தவெனன்றும் ெசால்லுகறபடியால்
நீங்கள் சரீரத்த ற்குரியவர்களல்லவா?
5 பவுல் யார்? அப்ெபால்ேலா யார்? கர்த்தர்
அவனவனுக்கு கருைப அளித்தபடிேய
நீங்கள் வசுவாச க்க றதற்கு காரணமாக
இருந்த ஊழியக்காரர்கள்தாேன.
6 நான் நட்ேடன், அப்ெபால்ேலா
தண்ணீர்ப் பாய்ச்சனான், ேதவேன
வைளயச்ெசய்தார். 7 அப்படியருக்க,
நடுக றவனாலும் ஒன்றுமில்ைல, தண்ணீர்ப்
பாய்ச்சுக றவனாலும் ஒன்றுமில்ைல,
வைளயச்ெசய்க ற ேதவனாேல எல்லாம்
ஆகும். 8 ேமலும் நடுகறவனும் தண்ணீர்ப்
பாய்ச்சுக றவனும் ஒன்றாயருக்க றார்கள்;
அவனவன் தன்தன் ேவைலக்குத் தகுந்தபடி
கூலிையப் ெபறுவான். 9 நாங்கள்
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ேதவனுக்கு உடன்ேவைலயாட்களாக
இருக்க ேறாம்; நீங்கள் ேதவனுைடய
பண்ைணயும், ேதவனுைடய மாளிைகயுமாக
இருக்க றீர்கள். 10 எனக்கு அளிக்கப்பட்ட
ேதவகருைபயன்படிேய புத்தயுள்ள
ச ற்ப ஆசாரிையப்ேபால அஸ்தபாரம்
ேபாட்ேடன். ேவெறாருவன் அதன்ேமல்
கட்டுக றான். அவனவன் தான் அதன்ேமல்
எப்படிக் கட்டுக றான் என்று கவனமாக
இருக்கேவண்டும். 11 ேபாடப்பட்டிருக்க ற
அஸ்தபாரமாக ய இேயசுக றஸ்துைவ
அல்லாமல் ேவறு அஸ்தபாரத்ைதப்ேபாட
ஒருவனாலும் முடியாது. 12 ஒருவன் அந்த
அஸ்தபாரத்தன்ேமல் ெபான், ெவள்ளி,
வைலேயறப்ெபற்ற கல், மரம், புல்,
ைவக்ேகால் ஆகய இைவகைளக்ெகாண்டு
கட்டினால், 13அவனவனுைடய ேவைலப்பாடு
ெவளிப்படும்; நயாயத்தீர்ப்பு நாளானது
அைத ெவளிப்படுத்தும். ஏெனன்றால், அது
அக்கனியனாேல ெவளிப்படுத்தப்படும்;
அவனவனுைடய ேவைலப்பாடு
எத்தன்ைமயுள்ளது என்று அக்கனியானது
பரிேசாத க்கும். 14 அதன்ேமல் ஒருவன்
கட்டினது நைலத்தால், அவன் கூலிையப்
ெபறுவான். 15 ஒருவன் கட்டினது
ெவந்துேபானால், அவன் நஷ்டமைடவான்;
அவேனா இரட்ச க்கப்படுவான்; அதுவும்
அக்கனியல் அகப்பட்டுத் தப்பனதுேபால
இருக்கும்.
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ேதவனுைடயஆலயம்
16 நீங்கள் ேதவனுைடய ஆலயமாக

இருக்க றீர்கெளன்றும், ேதவனுைடய
ஆவயானவர் உங்களில் வாசமாக
இருக்க றாெரன்றும் அறயாதருக்க றீர்களா?
17 ஒருவன் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக்
ெகடுத்தால், ேதவன் அவைனக் ெகடுப்பார்;
ேதவனுைடய ஆலயம் பரிசுத்தமாக
இருக்க றது; நீங்கேள அந்த ஆலயம்.
18 ஒருவனும் தன்ைனத்தாேன ஏமாற்றாமல்
இருக்கட்டும்; இந்த உலகத்த ேல உங்களில்
ஒருவன் தன்ைன ஞானிெயன்று
நைனத்தால் அவன் ஞானியாகும்படிக்குப்
ைபத்தயக்காரனாகேவண்டும்.
19 ஏெனனில், இந்த உலகத்தன்
ஞானம் ேதவனுக்கு முன்பாகப்
ைபத்தயமாக இருக்க றது. அப்படிேய,
ஞானிகைள அவர்களுைடய தந்த ரத்த ேல
ப டிக்க றாெரன்றும், 20 ஞானிகளுைடய
எண்ணங்கள் வீணாக இருக்க றெதன்று
கர்த்தர் அற ந்தருக்க றாெரன்றும்
எழுதயருக்க றது. 21 இப்படியருக்க,
ஒருவனும் மனிதர்கைளக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டாமலிருப்பானாக; எல்லாம்
உங்களுைடயேத; 22 பவுலானாலும்,
அப்ெபால்ேலாவானாலும், ேகபாவானாலும்,
உலகமானாலும், ஜீவனானாலும்
மரணமானாலும், ந கழ்காரியங்களானாலும்,
வரும்காரியங்களானாலும், எல்லாம்
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உங்களுைடயது; 23 நீங்கள்
கறஸ்துவனுைடயவர்கள்; க றஸ்து
ேதவனுைடயவர்.

அத்த யாயம் 4
ஊழியக்காரர்களும்ேமற்பார்ைவத்துவமும்

1 இப்படியாக, எந்த மனிதனும்
எங்கைளக் கறஸ்துவன் ஊழியக்காரன்
என்றும், ேதவனுைடய இரகச யங்களின்
ேமற்பார்ைவக்காரர்கெளன்றும்
நைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டும். 2 ேமலும்,
ேமற்பார்ைவக்காரன் உண்ைமயுள்ளவன்
என்று காணப்படுவது அவசயமாகும்.
3 ஆனாலும் நான் உங்களாேலயாவது
மனிதர்களுைடய நயாயநாளின்
வ சாரைணயனாேலா தீர்ப்ைபப்ெபறுவது
எனக்கு மிகவும் சாதாரண காரியமாக
இருக்க றது; நானும் என்ைனக்குறத்துத்
தீர்ப்புச்ெசால்லுகறதல்ைல. 4 என்னிடத்தல்
நான் எந்தெவாரு குற்றத்ைதயும்
அற ேயன்; ஆனாலும் அதனாேல நான்
நீத மானாக றதல்ைல; என்ைன நயாயம்
வ சாரிக்க றவர் கர்த்தேர. 5ஆதலால், கர்த்தர்
வரும்வைரக்கும்நீங்கள்காலத்த ற்குமுன்ேன
எைதக்குற த்தும் தீர்ப்புச்ெசால்லாதருங்கள்;
இருளில் மைறந்தருக்க றைவகைள அவர்
ெவளிப்பைடயாக்க , இருதயங்களின்
ேநாக்கங்கைளயும் ெவளிப்படுத்துவார்;
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அப்ெபாழுது அவனவனுக்குரிய
புகழ்ச்ச ேதவனால் உண்டாகும்.
6 சேகாதரர்கேள, எழுதப்பட்டதற்கு அதகமாக
நைனக்கேவண்டாெமன்று நீங்கள்
எங்களாேல கற்றுக்ெகாள்ளவும், ஒருவனும்
ஒருவனிமித்தம் மற்ெறாருவனுக்கு
வேராதமாக கர்வமைடயாதருக்கவும்,
நான் உங்கள்நமித்தம் என்ைனயும்
அப்ெபால்ேலாைவயும் ஆதாரமாக ைவத்து,
இைவகைள எழுத ேனன். 7 அன்றயும்
உன்ைன சறப்பானவனாகும்படி ெசய்க றவர்
யார்? உனக்கு உண்டாயருக்க றைவகளில்
நீ ெபற்றுக்ெகாள்ளாதது எது?
நீ ெபற்றுக்ெகாண்டவனானால்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாதவன்ேபால ஏன்
ேமன்ைமபாராட்டுக றாய்? 8 இப்ெபாழுது
தருப்தயைடந்தருக்க றீர்கேள, இப்ெபாழுது
ஐசுவரியவான்களாக இருக்க றீர்கேள,
எங்கைளயல்லாமல் ஆளுகறீர்கேள;
நீங்கள் ஆளுகறவர்களானால் நலமாக
இருக்கும்; அப்ெபாழுது உங்கேளாடுகூட
நாங்களும் ஆளுேவாேம. 9 ேதவன்
அப்ேபாஸ்தலர்களாகய எங்கைள
மரணத்தற்குக் குறக்கப்பட்டவர்கள்ேபாலக்
கைடசயானவர்களாகக்காணப்படப்பண்ணினார்
என்று ேதான்றுகறது; நாங்கள்
உலகத்த ற்கும் தூதர்களுக்கும்
மனிதர்களுக்கும் ேவடிக்ைகயாேனாம்.
10 நாங்கள் கறஸ்துவனிமித்தம்
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ைபத்தயக்காரர்கள், ஆனால் நீங்கள்
கறஸ்துவல் புத்த சாலிகள்; நாங்கள்
பலவீனமானவர்கள், ஆனால் நீங்கள்
பலவான்கள்; நீங்கள் ேமன்ைமயானவர்கள்,
ஆனால் நாங்கள் ேமன்ைமயற்றவர்கள்.
11 இந்ேநரம்வைரக்கும் பச யுள்ளவர்களும்,
தாகமுள்ளவர்களும், ந ர்வாணிகளும்,
ெகாடூரமாக தாக்கப்பட்டவர்களும்,
தங்க இடம் இல்லாதவர்களுமாக
இருக்க ேறாம். 12 எங்களுைடய
ைககளினாேல ேவைலெசய்து
பாடுபடுக ேறாம், சப க்கப்படும்ேபாது
ஆசீர்வத க்க ேறாம், துன்பப்படும்ேபாது
சக க்க ேறாம். 13 ந ந்த க்கப்படும்ேபாது
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம், இந்தநாள்வைர
உலகத்தன் குப்ைபையப்ேபாலவும்,
எல்ேலாரும் துைடத்துப்ேபாடுக ற
அழுக்ைகப்ேபாலவும் ஆேனாம். 14உங்கைள
ெவட்கப்படுத்தும்படிக்கு நான் இைவகைள
எழுதவல்ைல, நீங்கள் எனக்குப்
ப ரியமான பள்ைளகெளன்று உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 15 க றஸ்துவற்குள்
பத்தாய ரம் ஆச ரியர்கள் உங்களுக்கு
இருந்தாலும், தகப்பன்மார்கள் அேநகர்
உங்களுக்கு இல்ைலேய; க றஸ்து
இேயசுவற்குள் நற்ெசய்தயனால் நான்
உங்கைளப்ெபற்ேறன். 16ஆகேவ, என்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களாக இருங்கள் என்று
உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன்.
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17 இதனிமித்தமாக, எனக்குப் ப ரியமும்,
கர்த்தருக்குள் உண்ைமயுமுள்ள என்
குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம்
அனுப்ப ேனன்; நான் எங்கும் எந்தச்
சைபயலும் ேபாத த்துவருகற ப ரகாரம்
க றஸ்துவற்குள்ளான என் நடக்ைககைள
அவன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான்.
18 நான் உங்களிடத்த ற்கு வருகறதல்ைல
என்கறதற்காகச்சலர்இறுமாப்பைடந்தருக்க றார்கள்.
19 ஆனாலும் கர்த்தருக்கு வருப்பமானால்
நான் சீக்க ரமாக உங்களிடத்த ற்கு வந்து,
இறுமாப்பைடந்தருக்க றவர்களுைடய
ேபச்ைசஅல்ல,அவர்களுைடயெபலத்ைதேய
அற ந்துெகாள்ேவன். 20 ேதவனுைடய
ராஜ்யம் ேபச்ச ேல இல்ைல, ெபலத்த ேல
உண்டாயருக்க றது. 21 உங்களுக்கு என்ன
ேவண்டும்? நான் ப ரம்ேபாடு உங்களிடம்
வரேவண்டுேமா? அல்லது அன்ேபாடும்
சாந்தமுள்ளஆவேயாடும்வரேவண்டுேமா?

அத்த யாயம் 5
சைபக்குள்ஒழுக்கக்ேகடு

1உங்களுக்குள்ேள வபசாரம் உண்ெடன்று
ெவளிப்பைடயாக ெசால்லப்படுக றேத;
ஒருவன் தன் தகப்பனுைடய மைனவைய
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க றாேன;
அது அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும்
ெசால்லப்படாத வ பசாரமாக இருக்க றேத.
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2 இப்படிப்பட்டக் காரியத்ைதச்
ெசய்தவைன நீங்கள் உங்கைளவ ட்டு
நீக்காமலும் துக்கப்படாமலும்,
இறுமாப்பைடந்தருக்க றீர்கள்.
3 நான் சரீரத்தனாேல உங்களுக்குத்
தூரமாக இருந்தும், ஆவயனாேல
உங்கேளாடுகூட இருக்க றவனாக,
இப்படிச் ெசய்தவைனக்குறத்து நான்
கூட இருக்க ேறன். 4 அப்படிேய
நீங்களும், என்னுைடய ஆவயும், நமது
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
அதகாரத்ேதாடு கூடிவந்தருக்கும்ேபாது,
5 அப்படிப்பட்டவனுைடய ஆவ
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாளிேல இரட்ச க்கப்படும்படி,
மாம்சத்தன் அழிவுக்காக, நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமத்தனாேல அவைனச் சாத்தானுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டுெமன்று
தீர்ப்புச்ெசய்க ேறன். 6 நீங்கள்
ேமன்ைமபாராட்டுக றது நல்லதல்ல;
ெகாஞ்சம் புளித்த மாவு பைசந்த மாவு
முழுவைதயும் புளிப்பாக்குெமன்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? 7 ஆகேவ,
நீங்கள் புளிப்பல்லாதவர்களாக
இருக்க றபடிேய, புத தாகப் பைசந்த
மாவாக இருக்கும்படிக்கு, பைழய புளித்த
மாைவ ெவளிேய தூக்க ப்ேபாடுங்கள்.
ஏெனன்றால், நம்முைடய பஸ்கா
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ஆட்டுக்குட்டியாகய க றஸ்து நமக்காக
பலிய டப்பட்டிருக்க றாேர. 8 ஆதலால்
துர்க்குணம் ெபால்லாப்பு என்னும் பைழய
புளித்தமாேவாடு அல்ல, பரிசுத்தம் உண்ைம
என்னும் புளிப்பல்லாத அப்பத்ேதாடு
பண்டிைகைய அனுசரிக்கக்கடேவாம்.
9வபசாரக்காரர்கேளாடுகலந்தருக்கக்கூடாெதன்று
கடிதத்தல் உங்களுக்கு எழுத ேனன்.
10 ஆனாலும், இந்த உலகத்தலுள்ள
வபசாரக்காரர்கள், ெபாருளாைசக்காரர்கள்,
ெகாள்ைளக்காரர்கள், வக்க ரக
ஆராதைனக்காரர்கள் இவர்கேளாடு
ெகாஞ்சம்கூட கலந்தருக்கக்கூடாது
என்று நான் எழுதவல்ைல;
அப்படியானால் நீங்கள் உலகத்ைதவ ட்டுப்
ேபாகேவண்டியதாயருக்குேம.
11 நான் உங்களுக்கு எழுதனது
என்னெவன்றால், சேகாதரன் என்னப்பட்ட
ஒருவன் வபசாராக்காரனாகேவா,
ெபாருளாைசக்காரனாகேவா,
வக்க ரக ஆராதைனக்காரனாகேவா,
தூஷக்கறவனாகேவா,குடிெவறயனாகேவா,
ெகாள்ைளக்காரனாகேவா இருந்தால்,
அவேனாடுகூட கலந்தருக்கக்கூடாது;
அப்படிப்பட்டவேனாடுகூட உண்ணவும்
கூடாது. 12 சைபக்கு ெவளிேய
இருக்க றவர்கைளக்குறத்துத்
தீர்ப்புச்ெசய்க றது என் ேவைலயா?
சைபக்குள்ேள இருக்கறவர்கைளயல்லேவா
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நீங்கள் தீர்ப்புச்ெசய்க றீர்கள்? 13 ெவளிேய
இருக்க றவர்கைளக்குறத்து ேதவேன
தீர்ப்புச்ெசய்வார். ஆகேவ, அந்தப்
ெபால்லாதவைன உங்கைளவ ட்டு
வலக்குங்கள்.

அத்த யாயம் 6
வசுவாச களிைடேய ப ரச்சைனகள்

1உங்களில்ஒருவனுக்குேவெறாருவேனாடு
வழக்குண்டானால், வழக்காடும்படி
அவன் பரிசுத்தவான்களிடம் ேபாகாமல்,
அநயாயக்காரர்களிடம் ேபாகத்
துணிக றெதன்ன? 2 பரிசுத்தவான்கள்
உலகத்ைத நயாயந்தீர்ப்பார்கெளன்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? உலகம்
உங்களால் நயாயந்தீர்க்கப்படுவதாயருக்க,
சாதாரண வழக்குகைளத் தீர்க்க
நீங்கள் தகுதயற்றவர்களா? 3 நாம்
ேதவதூதர்கைளயும்நயாயந்தீர்ப்ேபாெமன்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? அப்படியருக்க,
இந்த வாழ்க்ைகக்குரியைவகைள நீங்கள்
நயாயந்தீர்த்துக்ெகாள்ளமுடியாதருக்க றது
எப்படி? 4 இந்த வாழ்க்ைகக்குரிய
வழக்குகள் உங்களுக்கு இருந்தால்,
தீர்ப்புச்ெசய்க றதற்கு, சைபயல்
சாதாரணமாக எண்ணப்பட்டவர்கைள
நயமித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 5 உங்களுக்கு
ெவட்கம் உண்டாகும்படி இைதச்
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ெசால்லுக ேறன். சேகாதரனுக்கும்
சேகாதரனுக்கும் உண்டான வழக்ைகத்
தீர்க்கத்தக்க பகுத்தறவு உள்ளவன்
ஒருவன்கூட உங்களுக்குள் இல்ைலயா?
6 சேகாதரேனாடு சேகாதரன்
வழக்காடுக றான், அவசுவாச களுக்கு
முன்பாகவும் அப்படிச்ெசய்க றான்.
7 நீங்கள் ஒருவேராெடாருவர்
வழக்காடுக றது எல்லாவதத்தலும்
குற்றமாக இருக்க றது. அப்படிச்
ெசய்க றைதவ டநீங்கள்ஏன்அநயாயத்ைதச்
சக த்துக்ெகாள்ளுகறதல்ைல, ஏன்
நஷ்டத்ைதப்ெபாறுத்துக்ெகாள்ளுகறதல்ைல?
8 நீங்கேள அநயாயஞ்ெசய்க றீர்கள்,
நஷ்டப்படுத்துகறீர்கள்; உங்கள்
சேகாதரர்களுக்கும் அப்படிச் ெசய்க றீர்கேள.
9 அநயாயக்காரர்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிப்பதல்ைல
என்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
ஏமாற்றப்படாமலிருங்கள்;ேவச மார்க்கத்தார்களும்,
வக்க ரக ஆராதைனக்காரர்களும்,
வபசாரக்காரர்களும்,சுயபுணர்ச்ச க்காரர்களும்,
ஆண்புணர்ச்ச க்காரர்களும்,
10 தருடர்களும், ெபாருளாைசக்காரர்களும்,
ெவறயர்களும், உதாசனக்காரர்களும்,
ெகாள்ைளக்காரர்களும் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிப்பதல்ைல.
11 உங்களில் சலர் இப்படிப்பட்டவர்களாக
இருந்தீர்கள்; ஆனாலும் கர்த்தராக ய
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இேயசுவன் நாமத்தனாலும்,
நமது ேதவ ஆவயானவராலும்
கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள்,
நீத மான்களாக்கப்பட்டீர்கள்.

ேவச த்தனச் சீர்ேகடுகள்
12 எல்லாவற்ைறயும் அநுபவக்க எனக்கு

அதகாரம் உண்டு, ஆனாலும் எல்லாம்
தகுதயாக இருக்காது; எல்லாவற்ைறயும்
அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம்
உண்டு, ஆனாலும் நான் ஒன்றற்கும்
அடிைமப்படமாட்ேடன். 13 வயற்றுக்கு
உணவும், உணவற்கு வயறும் ஏற்கும்;
ஆனாலும் ேதவன் இைதயும் அைதயும்
அழியச்ெசய்வார். சரீரேமாேவச த்தனத்த ற்கு
அல்ல, கர்த்தருக்ேக உரியது; கர்த்தர்
சரீரத்த ற்குரியைவகைளத் தந்தருளுவார்.
14 ேதவன் கர்த்த்தைர எழுப்பனாேர,
நம்ைமயும் தமது வல்லைமயனாேல
எழுப்புவார். 15 உங்களுைடய சரீரங்கள்
கறஸ்துவன் அவயவங்கெளன்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? அப்படியருக்க,
நான் கறஸ்துவன் அவயவங்கைள
ேவசயன் அவயவங்களாக்கலாமா?
அப்படிச் ெசய்யக்கூடாேத. 16 ேவச ேயாடு
இைணந்தருக்க றவன் அவளுடேன
ஒேர சரீரமாக இருக்க றாெனன்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? இருவரும்
ஒேர மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்று
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ெசால்லியருக்க றேத. 17 அப்படிேய
கர்த்தேராடு இைணந்தருக்க றவனும்,
அவருடேன ஒேர ஆவயாக இருக்க றான்.
18 ேவச த்தனத்த ற்கு வலக ஓடுங்கள்.
மனிதன் ெசய்க ற எந்தப் பாவமும்
சரீரத்த ற்குெவளிேயஇருக்கும்; ேவச த்தனம்
ெசய்க றவேனா தன் ெசாந்த சரீரத்த ற்கு
வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்க றான்.
19 உங்களுைடய சரீரமானது நீங்கள்
ேதவனாேல ெபற்றும் உங்களில் தங்கயும்
இருக்க ற பரிசுத்த ஆவயானவருைடய
ஆலயமாக இருக்க றெதன்றும், நீங்கள்
உங்களுைடயவர்கள் அல்லெவன்றும்
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? 20 வைலக்கு
வாங்கப்பட்டீர்கேள; ஆகேவ, ேதவனுக்கு
உைடயைவகளாகய உங்களுைடய
சரீரத்தனாலும்உங்களுைடயஆவயனாலும்
ேதவைனமகைமப்படுத்துங்கள்.

அத்த யாயம் 7
தருமணத்ைதக்குறத்த ேபாதைனகள்

1 நீங்கள் எனக்கு எழுதன
காரியங்கைளக்குறத்து நான் எழுதுகறது
என்னெவன்றால், ெபண்ைணத்
ெதாடாமலிருக்கறது மனிதனுக்கு
நல்லது. 2 ஆனாலும் ேவச த்தனம்
இல்லாதபடிக்கு அவனவன் தன் ெசாந்த
மைனவையயும், அவளவள் தன்
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ெசாந்த கணவைனயும் உைடயவர்களாக
இருக்கேவண்டும். 3 கணவன்
தன் மைனவக்குச் ெசய்யேவண்டிய
கடைமையச் ெசய்யேவண்டும்; அப்படிேய
மைனவயும் தன் கணவனுக்குச்
ெசய்யேவண்டும். 4 மைனவயானவள்
தன் ெசாந்த சரீரத்த ற்கு அதகாரியல்ல,
கணவேன அதற்கு அதகாரி; அப்படிேய
கணவனும் தன் ெசாந்த சரீரத்த ற்கு
அதகாரியல்ல, மைனவேய அதற்கு
அதகாரி. 5 உபவாசத்த ற்கும் ெஜபத்த ற்கும்
தைடயல்லாதபடிக்கு இருவரும்
சலகாலம் ப ரிந்தருக்கேவண்டுெமன்று
சம்மத த்தாலன்ற , ஒருவைரவ ட்டு ஒருவர்
ப ரியாமல் இருங்கள்; உங்களுக்கு
சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லாததனால்
சாத்தான் உங்கைள ேசாத க்காதபடிக்கு,
மறுபடியும் இைணந்துவாழுங்கள்.
6 இைத நான் கட்டைளயாகச்
ெசால்லாமல், ஆேலாசைனயாகச்
ெசால்லுக ேறன். 7 எல்லா மனிதர்களும்
என்ைனப்ேபாலேவ இருக்க வரும்புக ேறன்.
ஆனாலும் அவனவனுக்கு ேதவனால்
ெகாடுக்கப்பட்ட அவனவனுக்குரிய
வரம் உண்டு; அது ஒருவனுக்கு
ஒருவதமாகவும், மற்ெறாருவனுக்கு
ேவறுவதமாகவும் இருக்க றது. 8 தருமணம்
ெசய்யாதவர்கைளயும், வதைவ
ெபண்கைளயும்குறத்து நான் ெசால்லுகறது
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என்னெவன்றால், அவர்கள் என்ைனப்ேபால
இருந்துவ ட்டால் அவர்களுக்கு நலமாக
இருக்கும். 9 ஆனாலும் அவர்கள்
சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லாதருந்தால்
தருமணம்ெசய்துெகாள்ளக்கடவர்கள்;
ேவக றைதவ ட தருமணம்ெசய்க றது
நல்லது. 10தருமணம்ெசய்துெகாண்டவர்களுக்கு
நானல்ல, கர்த்தேர கட்டைளயடுகறதாவது:
மைனவயானவள் தன் கணவைனவட்டுப்
ப ரிந்துேபாகக்கூடாது. 11 ப ரிந்துேபானால்
அவள் தருமணம் ெசய்யாதருக்கேவண்டும்,
அல்லதுகணவேனாடுசமாதானமாகேவண்டும்;
கணவனும் தன் மைனவைய வவாகரத்து
ெசய்யக்கூடாது. 12 மற்றவர்கைளக்குறத்து
கர்த்தர் அல்ல, நாேன ெசால்லுகறதாவது:
ஒரு சேகாதரனுைடய மைனவ வசுவாசம்
இல்லாதவளாக இருந்தும், அவனுடேன
வாழ அவளுக்குச் சம்மதமிருந்தால்,
அவன் அவைள வவாகரத்து
ெசய்யாமலிருக்கேவண்டும். 13 அப்படிேய
ஒரு ெபண்ணுைடய கணவன் வசுவாசம்
இல்லாமலிருந்தும், அவளுடேன இைணந்து
வாழ அவனுக்குச் சம்மதமிருந்தால்,
அவள் அவைன வவாகரத்து
ெசய்யாமலிருக்கேவண்டும். 14 ஏெனன்றால்,
வசுவாசம் இல்லாத கணவன் தன்
மைனவயால் பரிசுத்தமாக்கப்படுக றான்;
வசுவாசம் இல்லாத மைனவயும் தன்
கணவனால் பரிசுத்தமாக்கப்படுக றாள்.
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இல்லாவ ட்டால் உங்களுைடய பள்ைளகள்
அசுத்தமாக இருக்குேம; இப்ெபாழுேதா
அவர்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க றார்கள்.
15 ஆனாலும், வசுவாசம் இல்லாதவர்
ப ரிந்துேபானால் ப ரிந்துேபாகட்டும்,
இப்படிப்பட்ட வஷயத்தல் சேகாதரனாவது
சேகாதரியாவது அடிைமப்பட்டவர்கள்
இல்ைல. சமாதானமாக இருக்கும்படிக்ேக
ேதவன் நம்ைம அைழத்தருக்க றார்.
16 மைனவயானவேள, நீ உன் கணவைன
இரட்ச ப்பாேயா இல்ைலேயா உனக்கு
எப்படித் ெதரியும்? கணவேன, நீ உன்
மைனவைய இரட்ச ப்பாேயா இல்ைலேயா
உனக்கு எப்படித் ெதரியும்? 17 ேதவன்
அவனவனுக்குப் பங்களித்தது எப்படிேயா,
கர்த்தர் அவனவைன அைழத்தெதப்படிேயா,
அப்படிேய அவனவன் நடக்கேவண்டும்.
எல்லாச் சைபகளிேலயும் இப்படிேய த ட்டம்
ெசய்க ேறன். 18 ஒருவன் வருத்தேசதனம்
ெபற்றவனாக அைழக்கப்பட்டிருந்தால்,
வருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக
இருக்க வைகேதடானாக; ஒருவன்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக
அைழக்கப்பட்டிருந்தால், வருத்தேசதனம்
ெபறாதருப்பானாக. 19 வருத்தேசதனமும்
ஒன்றுமில்ைல, வருத்தேசதனம்
இல்லாைமயும் ஒன்றுமில்ைல; ேதவனுைடய
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகறேத
முக்கயமான காரியம். 20 அவனவன்
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தான் அைழக்கப்பட்ட நைலைமய ேல
நைலத்தருக்கேவண்டும். 21 அடிைமயாக நீ
அைழக்கப்பட்டிருந்தால், கவைலப்படாேத;
நீ வடுதைலயாக முடியுமானால், அைத
ெசய். 22 கர்த்தருக்குள் அைழக்கப்பட்ட
அடிைமயானவன் கர்த்தருைடய
வடுதைலெபற்றவனாக இருக்க றான்;
அப்படிேய வசுவாச க்கும்படி அைழக்கப்பட்ட
வடுதைலெபற்றவன் கறஸ்துவனுைடய
அடிைமயாக இருக்க றான். 23 நீங்கள்
வைலக்கு வாங்கப்பட்டீர்கள்;
மனிதர்களுக்கு அடிைமகளாகாமல்
இருங்கள். 24 சேகாதரர்கேள,
அவனவன் தான் அைழக்கப்பட்ட
நைலைமய ேல ேதவனுக்குமுன்பாக
நைலத்தருக்கேவண்டும். 25 அன்றயும்
கன்னிைககைளக்குறத்து, கர்த்தரால்
எனக்குக் கட்டைள இல்ைல. ஆனாலும்
நான் உண்ைமயுள்ளவனாக இருக்க றதற்குக்
கர்த்தரால் இரக்கம் ெபற்று, என்
கருத்ைதத் ெதரியப்படுத்துக ேறன்.
26 அது என்னெவன்றால், இப்ெபாழுது
உண்டாயருக்க ற துன்பத்தனிமித்தம்
தருமணம் இல்லாமலிருக்கறது
மனிதனுக்கு நலமாக இருக்குெமன்று
நைனக்க ேறன். 27 நீ மைனவேயாடு
இைணக்கப்பட்டிருந்தால், ப ரிந்துேபாக
வைகேதடாேத; நீ மைனவ இல்லாதவனாக
இருந்தால். மைனவையத் ேதடாேத.
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28 நீ தருமணம் ெசய்தாலும் பாவமல்ல;
கன்னிைகதருமணம்ெசய்தாலும்பாவமல்ல.
ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் சரீரத்த ேல
துன்பப்படுவார்கள்; அதற்கு நீங்கள்
தப்பேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
29 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நான்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இனிவரும் காலம் குறுகனதானபடியால்,
மைனவகளுள்ளவர்கள் மைனவகள்
இல்லாதவர்கள்ேபாலவும், 30 அழுகறவர்கள்
அழாதவர்கள்ேபாலவும்,சந்ேதாஷப்படுக றவர்கள்
சந்ேதாஷப்படாதவர்கள்ேபாலவும்,
வாங்குகறவர்கள்வாங்காதவர்கள்ேபாலவும்,
31 இந்த உலகத்ைத அனுபவக்க றவர்கள்
அைதத்தகாதவ தமாகஅனுபவக்காதவர்கள்ேபாலவும்
இருக்கேவண்டும்; இந்த உலகத்தன் ேவஷம்
கடந்துேபாக றேத. 32 நீங்கள் கவைல
இல்லாதவர்களாக இருக்கவரும்புக ேறன்.
தருமணமில்லாதவன் கர்த்தருக்கு
எப்படிப் ப ரியமாக இருக்கலாெமன்று,
கர்த்தருக்குரியைவகளுக்காகக்
கவைலப்படுக றான். 33 தருமணம்
ெசய்தவன் தன் மைனவக்கு எப்படிப்
ப ரியமாக இருக்கலாெமன்று,
உலகத்த ற்குரியைவகளுக்காகக்
கவைலப்படுக றான். 34 அதுேபால,
மைனவயானவளுக்கும்,கன்னிப்ெபண்ணுக்கும்
வத்தயாசமுண்டு. தருமணம் ெசய்யாதவள்
சரீரத்தலும் ஆத்துமாவலும் பரிசுத்தமாக



1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 7:35xxx1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 7:38

இருக்கும்படி,கர்த்தருக்குரியைவகளுக்காகக்
கவைலப்படுக றாள்; தருமணம்
ெசய்தவள் தன் கணவனுக்கு
எப்படிப் ப ரியமாக இருக்கலாெமன்று,
உலகத்த ற்குரியைவகளுக்காகக்
கவைலப்படுக றாள். 35 இைத
நான் உங்கைளக் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
அகப்படுத்தேவண்டுெமன்று ெசால்லாமல்,
உங்களுக்குத் தகுதயாக இருக்குெமன்றும்,
நீங்கள் கவைலயல்லாமல் கர்த்த்தைரச்
சார்ந்துெகாண்டிருக்கேவண்டுெமன்றும்,
உங்களுைடயெசாந்தப ரேயாஜனத்துக்காகேவ
ெசால்லுக ேறன். 36 ஆனாலும்
ஒருவன் தன் மகளின் கன்னிப்பருவம்
கடந்துேபானதனாேல, அவள் தருமணம்
ெசய்யாமலிருப்பது அவளுக்குத்
தகுதயல்லெவன்றும், அவள்
தருமணம் ெசய்வது அவசயெமன்றும்
நைனத்தால், அவன் தன் மனதன்படி
ெசய்யேவண்டும்; அது பாவமல்ல,
தருமணம் ெசய்யட்டும். 37 ஆனாலும்
அதற்கு அவசயத்ைதப் பார்க்காமல், தன்
இருதயத்த ேல உறுதயுள்ளவனாகவும்,
ெசாந்த வருப்பத்தன்படிெசய்ய
அதகாரம் உள்ளவனாகவும் இருந்து,
தன் மகளின் கன்னிப்பருவத்ைதக்
காக்கேவண்டுெமன்று தன் இருதயத்தல்
முடிவுெசய்க றவன் நன்ைம ெசய்க றான்.
38 இப்படியருக்க, அவைளத்
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தருமணம்ெசய்துெகாடுக்க றவனும் நன்ைம
ெசய்க றான்; ெகாடுக்காமலிருக்கறவனும்
அதக நன்ைம ெசய்க றான்.
39 மைனவயானவள் தன் கணவன்
உயேராடிருக்கும் காலம்வைர தருமண
உடன்பாட்டினால்இைணக்கப்பட்டிருக்க றாள்;
தன் கணவன் இறந்தபன்பு தனக்கு
வருப்பமானவனாகவும் கர்த்தருக்கு
உட்பட்டவனாகவும் இருக்க ற யாைரயாவது
தருமணம் ெசய்துெகாள்ள வடுதைலயாக
இருக்க றாள். 40 ஆனாலும் என்னுைடய
கருத்தன்படி அவள் அப்படிேய
இருந்துவ ட்டால்பாக்கயவதயாகஇருப்பாள்.
என்னிடத்தலும் ேதவனுைடய ஆவயானவர்
உண்டுஎன்றுநைனக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 8
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட

உணவு
1வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்டைவகைளக்குறத்த

வஷயத்தல், நம்ெமல்ேலாருக்கும் அறவு
உண்ெடன்று நமக்குத் ெதரியுேம. அறவு
இறுமாப்ைப உண்டாக்கும், அன்ேபா
பக்தவளர்ச்சைய உண்டாக்கும். 2 ஒருவன்
தான் ஏேதனும் ஒன்ைற அறந்தவெனன்று
எண்ணிக்ெகாள்வானானால், ஒன்ைறயும்
அறயேவண்டிய வதத்தல் அவன்
இன்னும் அறயவல்ைல. 3 ேதவனிடம்
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அன்புெசலுத்துகறவன் யாேரா, அவன்
ேதவனால் அறயப்பட்டிருக்க றான்.
4வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்டைவகைளச்
சாப்படுக ற வஷயத்ைதப்பற்ற ,
உலகத்த ேல வக்க ரகமானது
ஒன்றுமில்ைலெயன்றும் ஒருவேரதவ ர
ேவெறாரு ேதவன் இல்ைலெயன்றும்
அறந்தருக்க ேறாம். 5 வானத்த ேலயும்
பூமிய ேலயும் ேதவர்கள் எனப்படுகறவர்கள்
உண்டு; இப்படி அேநக ேதவர்களும் அேநக
ஆண்டவன்மார்களும் உண்டாயருந்தாலும்,
6 ப தாவாகய ஒேர ேதவன் நமக்கு
உண்டு, அவராேல அைனத்தும்
உண்டாயருக்க றது; அவருக்ெகன்று நாமும்
உண்டாயருக்க ேறாம். இேயசுக றஸ்து
என்னும் ஒேர கர்த்தரும் நமக்கு
உண்டு; அவர் மூலமாக அைனத்தும்
உண்டாயருக்க றது, அவர் மூலமாக நாமும்
உண்டாயருக்க ேறாம். 7 ஆனாலும், இந்த
அறவு எல்ேலாரிடத்தலும் இல்ைல. ச லர்
இன்ைறயவைரக்கும் வக்க ரகத்ைத ஒரு
ெபாருெளன்று எண்ணி, வக்க ரகத்த ற்குப்
பைடக்கப்பட்டைதச் சாப்படுக றார்கள்;
அவர்களுைடய மனச்சாட்ச பலவீனமாக
இருப்பதால் அசுத்தமாக்கப்படுக றது.
8 உணவானது நம்ைம ேதவனுக்கு
உகந்தவர்களாக்கமாட்டாது ஏெனன்றால்,
சாப்படுவதனால் நமக்கு ஒரு ேமன்ைமயும்
இல்ைல, சாப்ப டாமல் இருப்பதனால்
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நமக்கு ஒரு குைறவும் இல்ைல.
9 ஆனாலும் இைதக்குறத்து உங்களுக்கு
உண்டாயருக்க ற அத காரம் எவ்வதத்தலும்
பலவீனர்களுக்கு இைடயூறு வராதபடிக்குப்
பாருங்கள். 10 எப்படிெயன்றால்,
அறவுள்ளவனாகய நீ வக்க ரகக்
ேகாவலிேல சாப்படுவைத ஒருவன்
பார்த்தால், பலவீனனாக இருக்க ற
அவனுைடயமனச்சாட்ச வ க்க ரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்டைவகைள சாப்படுவதற்குத்
துணிவு ெகாள்ளுமல்லவா? 11 பலவீனமுள்ள
சேகாதரன் உன் அறவனிமித்தம்
ெகட்டுப்ேபாகலாமா? அவனுக்காகக்
க றஸ்து மரித்தாேர. 12 இப்படிச்
சேகாதரர்களுக்கு வேராதமாகப்
பாவம்ெசய்து, பலவீனமுள்ள அவர்களுைடய
மனச்சாட்சையவருத்தப்படுத்துகறதனாேல,
நீங்கள் கறஸ்துவற்கு வேராதமாகப்
பாவம் ெசய்க றீர்கள். 13 ஆதலால் மாம்சம்
சாப்படுவது என் சேகாதரனுக்கு இடறல்
உண்டாக்கனால், நான் என் சேகாதரனுக்கு
இடறல் உண்டாக்காதபடிக்கு, என்ைறக்கும்
மாம்சம் சாப்ப டாமல்இருப்ேபன்.

அத்த யாயம் 9
அப்ேபாஸ்தலனின்உரிைமகள்

1 நான் அப்ேபாஸ்தலன் அல்லவா? நான்
சுதந்த ரவாளி அல்லவா? நம்முைடய
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கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ நான்
தரிச க்கவல்ைலயா? கர்த்தருக்குள் நீங்கள்
என் ெசயல்களாக இருக்க றீர்களல்லவா?
2 நான் மற்றவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாக
இல்லாமற்ேபானாலும், உங்களுக்கல்லேவா
அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ேறன்;
கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என் அப்ேபாஸ்தல
ஊழியத்த ற்கு அைடயாளமாக
இருக்க றீர்கேள. 3 என்ைன நயாயம்
வ சாரிக்க றவர்களுக்கு நான் ெசால்லுகற
மறுெமாழி என்னெவன்றால்: 4 புச க்கவும்
குடிக்கவும் எங்களுக்கு உரிைம இல்ைலயா?
5 மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும், கர்த்தருைடய
சேகாதரர்களும், ேகபாவும் ெசய்க றதுேபால,
வசுவாச யாகய ஒரு மைனவைய
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாக எங்களுக்கு
உரிைம இல்ைலயா? 6 அல்லது,
ைகத்ெதாழில் ெசய்யாமலிருக்க எனக்கும்
பர்னபாவற்கும்மட்டும்தானா உரிைம
இல்ைல? 7 எவன் தன் ெசாந்தப்பணத்ைதச்
ெசலவழித்து, இராணுவத்த ேல ேசைவ
ெசய்வான்? எவன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
உண்டாக்க , அதன் கனிைய சாப்ப டாமல்
இருப்பான்? எவன் மந்ைதைய
ேமய்த்து, அதன் பாைலக் குடிக்காமல்
இருப்பான்? 8 இைவகைள மனிதர்கள்
வழக்கத்தன்படி ெசால்லுக ேறேனா?
நயாயப்ப ரமாணமும் இைவகைளச்
ெசால்லுகறதல்ைலயா? 9 ேபாரடிக்க ற
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மாட்டின்வாையக்கட்டாேதஎன்றுேமாேசயன்
ப ரமாணத்த ேல எழுதயருக்க றேத.
ேதவன் மாடுகளுக்காகேவ கவைலயாக
இருக்க றாேரா? 10 நமக்காகத்தான்
இைதச் ெசால்லுகறாேரா? உழுகறவன்
நம்ப க்ைகேயாடு உழவும், ேபாரடிக்க றவன்
தான் நம்புக றதல் பங்கைடேவன் என்கற
நம்ப க்ைகேயாடு ேபாரடிக்கவும் ேவண்டும்.
ஆகேவ, அது நமக்காகேவ எழுதயருக்க றது.
11நாங்கள்உங்களுக்குஆவயானவருக்குரிய
நன்ைமகைள வைதத்தருக்க, உங்களுைடய
சரீர நன்ைமகைள அறுத்தால் அது ெபரிய
காரியமா? 12 மற்றவர்கள் உங்களிடத்த ேல
இந்த அத காரத்ைதச் ெசலுத்தனால்,
அவர்கைளவ ட நாங்கள் அதகமாகச்
ெசலுத்தலாமல்லவா? அப்படியருந்தும்,
க றஸ்துவன் நற்ெசய்த க்கு எந்தெவாரு
தைடயும் உண்டாகாதபடிக்கு, நாங்கள்
இந்த அத காரத்ைதச் ெசலுத்தாமல்
எல்லாப் பாடுகளும் படுக ேறாம்.
13 ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்க றவர்கள்
ேதவாலயத்தல் இருக்கறைவகளிலிருந்து
சாப்படுக றார்கள் என்றும், பலிபீடத்ைத
அடுத்துப் பணிவைட ெசய்க றவர்களுக்கு
பலிபீடத்தல் உள்ளைவகளில் பங்கு
உண்ெடன்றும் உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
14 அந்தப்படிேய நற்ெசய்தைய
அறவக்க றவர்களுக்கு நற்ெசய்தயனாேல
பைழப்பு உண்டாகேவண்டுெமன்று
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கர்த்தரும் கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
15 அப்படியருந்தும், நான் இைவகளில்
ஒன்ைறயும் அனுபவக்கவல்ைல;
இப்படி எனக்கு நடக்கேவண்டுெமன்று
இைவகைள நான் எழுதுகறதுமில்ைல.
என் ேமன்ைமபாராட்டுதைல ஒருவன்
மனேவதைனயாக்குகறைதவ ட நான்
சாக றது எனக்கு நலமாக இருக்கும்.
16 நற்ெசய்தைய நான் ப ரசங்க த்துவந்தும்,
ேமன்ைமப்பாராட்ட எனக்கு இடமில்ைல;
அது என்ேமல் வழுந்த கடைமயாக
இருக்க றது; நற்ெசய்தைய நான்
ப ரசங்க க்காமல் இருந்தால், எனக்கு
ஐேயா. 17 நான் உற்சாகமாக அப்படிச்
ெசய்தால் எனக்குப் பலன் உண்டு;
உற்சாகம் இல்லாதவனாகச் ெசய்தாலும்,
ேமற்பார்ைவயாளர் பதவ எனக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்டிருக்க றேத. 18 ஆதலால்
எனக்குப் பலன் என்ன? நான் நற்ெசய்தைய
ப ரசங்க க்கும்ேபாது அைதப்பற்ற
எனக்கு உண்டாயருக்க ற அத காரத்ைத
முற்றலும் ெசலுத்தாமல், க றஸ்துவன்
நற்ெசய்தையச் ெசலவல்லாமல்
ப ரசங்க ப்பேத எனக்குப் பலன். 19 நான்
ஒருவருக்கும் அடிைமப்படாதவனாக
இருந்தும், நான் அதக மக்கைள
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு,
என்ைனத்தாேன எல்ேலாருக்கும்
அடிைமயாக்க ேனன். 20 யூதர்கைள
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ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு,
யூதர்களுக்கு யூதைனப்ேபாலவும்,
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்கீழ்ப்பட்டவர்கைள
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு,
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்கீழ்ப்பட்டவைனப்ேபாலவும்
ஆேனன். 21 நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாதவர்கைளஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு
அவர்களுக்கு நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாதவைனப்ேபாலவும் ஆேனன்.
அப்படியருந்தும், நான் ேதவனுக்குமுன்பாக
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாதவனாக
இல்லாமல், க றஸ்துவன் ப ரமாணத்தற்கு
உட்பட்டவனாக இருக்க ேறன். 22 பலவீனைர
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்குப்
பலவீனருக்குப் பலவீனைனப்ேபாலாேனன்;
எப்படியாவது சலைர இரட்ச க்கும்படிக்கு
நான் எல்ேலாருக்கும் எல்லாமாேனன்.
23 நற்ெசய்தயன் ஆசீர்வாதங்களில் நான்
உடன்பங்காளியாகும்படிக்கு, அதனிமித்தேம
இப்படிச்ெசய்க ேறன். 24 பந்தயப் பாைதயல்
ஓடுகறவர்கெளல்ேலாரும் ஓடுவார்கள்;
ஆனாலும், ஒருவேன ெவற்றைய
ெபறுவாெனன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளத்தக்கதாக
ஓடுங்கள். 25 பந்தயத்த ற்குப் ேபாராடுக ற
அைனவரும் எல்லாவற்ற ேலயும்
இச்ைசயடக்கமாக இருப்பார்கள். அவர்கள்
அழிவுள்ளக ரீடத்ைதப்ெபறும்படிக்குஅப்படிச்
ெசய்க றார்கள், நாேமா அழிவல்லாத
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க ரீடத்ைதப் ெபறும்படிக்கு அப்படிச்
ெசய்க ேறாம். 26 ஆதலால் நான்
ந ச்சயமில்லாதவனாக ஓடமாட்ேடன்;
ஆகாயத்ைத அடிக்க றவனாகச் சலம்பம்
பண்ணமாட்ேடன். 27 மற்றவர்களுக்குப்
ப ரசங்கம் ெசய்க ற நான்தாேன
ஆகாதவனாகப் ேபாகாதபடிக்கு, என்
சரீரத்ைதஒடுக்க அடக்குக ேறன்.

அத்த யாயம் 10
இஸ்ரேவலர்கைள முன்ைவத்து

எச்சரிப்புகள்
1 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, நீங்கள்

எைவகைள அறயேவண்டுெமன்று
இருக்க ேறெனன்றால்; நம்முைடய
ப தாக்கெளல்ேலாரும் ேமகத்த ற்குக் கீேழ
இருந்தார்கள், எல்ேலாரும், கடலின்வழியாக
நடந்துவந்தார்கள். 2 எல்ேலாரும்
ேமாேசக்குள்ளாக ேமகத்தனாலும்
கடலினாலும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்.
3 எல்ேலாரும் ஒேர ஆவக்குரிய ஆகாரத்ைதச்
சாப்ப ட்டார்கள். 4 எல்ேலாரும் ஒேர
ஆவக்குரிய தண்ணீைரக் குடித்தார்கள்.
எப்படிெயன்றால், அவர்கேளாடுகூடச்ெசன்ற
ஆவக்குரிய கன்மைலயன் தண்ணீைரக்
குடித்தார்கள்; அந்தக் கன்மைல
கறஸ்துேவ. 5அப்படியருந்தும், அவர்களில்
அத கமானவர்களிடத்தல் ேதவன் ப ரியமாக
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இருக்கவல்ைல; ஆகேவ வனாந்த ரத்த ேல
அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். 6 அவர்கள்
இச்ச த்ததுேபால நாமும் தீங்கானைவகைள
இச்ச க்காதபடிக்கு, இைவகள்
நமக்கு அைடயாளமாக இருக்க றது.
7 மக்கள் உட்கார்ந்து உண்ணவும்,
குடிக்கவும், ேவச த்தன எண்ணத்ேதாடு
வைளயாடவும் எழுந்தருந்தார்கள் என்று
எழுதயருக்க றபடி, அவர்களில் சலர்
வ க்க ரக ஆராதைனக்காரர்களானதுேபால
நீங்களும்ஆகாதருங்கள். 8அவர்களில் சலர்
ேவச த்தனம்ெசய்து, ஒேரநாளில் இருபத்து
மூவாய ரம்ேபர் இறந்துேபானார்கள்;
அதுேபாலநாமும்ேவச த்தனம்ெசய்யாதருப்ேபாமாக.
9 அவர்களில் சலர் கர்த்த்தைரச்
ேசாத த்துப்பார்த்து, பாம்புகளால்
அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுேபால நாமும்
க றஸ்துைவச்ேசாத த்துப்பார்க்காமலிருப்ேபாமாக.
10 அவர்களில் சலர் முறுமுறுத்து, மரண
தூதனாேல அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுேபால
நீங்களும் முறுமுறுக்காமலிருங்கள்.
11 இைவகெளல்லாம் அைடயாளங்களாக
அவர்களுக்கு நடந்தது; உலகத்தன்
முடிவு காலத்தலுள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு
உண்டாக்கும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்க றது.
12இப்படியருக்க, தன்ைன நற்க றவெனன்று
நைனக்கறவன் வழாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும்.
13 மனிதர்களுக்குச் சம்பவக்க ற
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ேசாதைனேய அல்லாமல் ேவறு ேசாதைன
உங்களுக்குச் சம்பவக்கவல்ைல. ேதவன்
உண்ைமயுள்ளவராக இருக்க றார்;
உங்களுைடய ெபலத்த ற்கு ேமலாக
நீங்கள் ேசாத க்கப்படுக றதற்கு அவர்
இடங்ெகாடுக்காமல், ேசாதைனையத்
தாங்கத்தக்கதாக, ேசாதைனேயாடுகூட
அதற்குத் தப்ப க்ெகாள்ளும்படியான
வழிையயும்உண்டாக்குவார்.

வக்க ரக வருந்தும், கர்த்தருைடய
பந்தயும்

14 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமானவர்கேள,
வக்க ரக ஆராதைனக்கு வலக ஓடுங்கள்.
15 உங்கைளப் புத்த மான்கெளன்று
நைனத்துப்ேபசுக ேறன்; நான்
ெசால்லுகறைதநீங்கேளந தானித்துப்பாருங்கள்.
16 நாம் ஆசீர்வத க்க ற ஆசீர்வாதத்தன்
பாத்த ரம் க றஸ்துவனுைடய இரத்தத்தன்
ஐக்கயமாக இருக்க றதல்லவா? நாம்
ப ட்க ற அப்பம் க றஸ்துவனுைடய
சரீரத்தன் ஐக்கயமாக இருக்க றதல்லவா?
17 அந்த ஒேர அப்பத்தல் நாெமல்ேலாரும்
பங்குெபறுகறபடியால், அேநகரான
நாம் ஒேர அப்பமும் ஒேர சரீரமுமாக
இருக்க ேறாம். 18 மாம்சத்தன்படியான
இஸ்ரேவலைரப் பாருங்கள்; பலிகைளச்
சாப்படுக றவர்கள் பலிபீடத்ேதாடு
ஐக்கயமாக இருக்க றார்களல்லவா?
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19 இப்படியருக்க, வக்க ரகம் ஒரு
ெபாருெளன்றும், வக்க ரகத்த ற்குப்
பைடக்கப்பட்டது ஒரு ெபாருெளன்றும் நான்
ெசால்லுக ேறேனா? 20 ப றமார்க்கத்தார்கள்
பலியடுகறைவகைள ேதவனுக்கு
இல்ைல, ேபய்களுக்ேக பலியடுகறார்கள்
என்று ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள்
ேபய்கேளாடு ஐக்கயமாக இருக்க
எனக்கு மனதல்ைல. 21 நீங்கள்
கர்த்தருைடய பாத்த ரத்தலும் ேபய்களுைடய
பாத்த ரத்தலும் பானம்பண்ணக்கூடாேத;
நீங்கள் கர்த்தருைடய உணவு பந்த க்கும்
ேபய்களுைடய உணவு பந்த க்கும்
பங்குள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாேத. 22 நாம்
கர்த்தருக்கு எரிச்சைலத் தூண்டலாமா?
அவைரவ ட நாம் பலவான்களா?

வசுவாச யன்சுதந்த ரம்
23 எல்லாவற்ைறயும் அநுபவக்க எனக்கு

அதகாரம் உண்டு, ஆனாலும் எல்லாம்
தகுதயாக இருக்காது; எல்லாவற்ைறயும்
அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம் உண்டு,
ஆனாலும் எல்லாம் பக்தவளர்ச்சைய
உண்டாக்காது. 24 ஒவ்ெவாருவனும்
தன் ெசாந்த ஆதாயத்ைதத் ேதடாமல்,
மற்றவர்களுைடய ஆதாயத்ைதத்
ேதடேவண்டும். 25 கைடய ேல வற்கப்படுக ற
எைதயும் வாங்க ச்சாப்படுங்கள்;
மனச்சாட்ச யனிமித்தம் நீங்கள் ஒன்ைறயும்
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வசாரிக்கேவண்டியதல்ைல. 26 பூமியும்
அதல் உள்ளைவகளும் கர்த்தருைடயது.
27 அன்றயும் வசுவாசம் இல்லாதவர்களில்
ஒருவன் உங்கைள வருந்துக்கு
அைழக்கும்ேபாது, ேபாக உங்களுக்கு
மனமிருந்தால், மனச்சாட்ச யனிமித்தம்
ஒன்ைறயும் வ சாரிக்காமல், உங்கள்முன்
ைவக்கப்படுக ற எல்லாவற்ைறயும்
சாப்படுங்கள். 28 ஆனாலும் இது
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டெதன்று
ஒருவன் உங்களுக்குச் ெசான்னால்,
அப்படி அறவத்தவனிமித்தமும்
மனச்சாட்ச யனிமித்தமும்சாப்ப டாமலிருங்கள்;
பூமியும் அதல் உள்ளைவகளும்
கர்த்தருைடயது. 29 உன்னுைடய
மனச்சாட்சையக்குறத்து நான் இப்படிச்
ெசால்லாமல், மற்ெறாருவனுைடய
மனச்சாட்சையக்குறத்ேத ெசால்லுக ேறன்.
என் சுதந்த ரம் மற்ெறாருவனுைடய
மனச்சாட்ச யனாேல குற்றமாக
நைனக்கேவண்டியெதன்ன?
30 ேமலும் நான் அைத நன்ற ேயாடு
அநுபவத்தால், நன்றெசலுத்த
அனுபவக்க ற ெபாருைளக்குறத்து
நான் தூற்றப்படுவாேனன்? 31 ஆகேவ,
நீங்கள், சாப்ப ட்டாலும் குடித்தாலும்,
எைதச்ெசய்தாலும், எல்லாவற்ைறயும்
ேதவனுைடய மகைமக்ெகன்று ெசய்யுங்கள்.
32 நான் என் ெசாந்தப் ப ரேயாஜனத்ைதத்



1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம்10:33xliii1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம்11:5

ேதடாமல், அேநகருைடய ப ரேயாஜனத்ைதத்
ேதடி, அவர்கள் இரட்ச க்கப்படும்படிக்கு,
எவ்வதத்தலும் எல்ேலாருக்கும் ப ரியமாக
நடக்க றதுேபால; 33நீங்களும்யூதர்களுக்கும்,
க ேரக்கர்களுக்கும், ேதவனுைடய சைபக்கும்
இடறல்இல்லாதவர்களாகஇருங்கள்.

அத்த யாயம் 11
1நான்கறஸ்துைவப்பன்பற்றுகறதுேபால,

நீங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்களாக
இருங்கள்.

ஆராதைனஒழுங்குமுைறகள்
2 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எல்லாவற்றலும்

என்ைன நைனத்துக்ெகாண்டு, நான்
உங்களுக்கு ஒப்புவத்தபடி நீங்கள்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு
வருகறதனால் உங்கைளப் புகழுக ேறன்.
3 ஒவ்ெவாரு ஆணுக்கும் கறஸ்து
தைலயாக இருக்க றார் என்றும்,
ெபண்ணுக்கு ஆண் தைலயாக இருக்க றார்
என்றும், க றஸ்துவற்கு ேதவன்
தைலயாக இருக்க றார் என்றும், நீங்கள்
அறயேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறன்.
4 ெஜபம் ெசய்க றேபாதாவது, தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறேபாதாவது, தன் தைலைய
மூடிக்ெகாண்டிருக்க ற எந்த ஆணும்
தன் தைலைய அவமத க்க றான்.
5 ெஜபம் ெசய்க றேபாதாவது,
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தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறேபாதாவது,
தன் தைலைய மூடிக்ெகாள்ளாமலிருக்கற
எந்தப் ெபண்ணும் தன் தைலைய
அவமத க்க றாள்; அது அவளுக்குத்
தைல சைரக்கப்பட்டதுேபால
இருக்குேம. 6 ெபண்ணானவள்
முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளாவ ட்டால்
தைலமுடிையயும்கத்தரித்துப்ேபாடேவண்டும்;
தைலமுடி கத்தரிக்கப்படுக றதும்
சைரக்கப்படுக றதும் ெபண்களுக்கு
ெவட்கமானால்முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
7 ஆணானவன் ேதவனுைடய சாயலும்
மகைமயுமாக இருக்க றபடியால், தன்
தைலைய மூடிக்ெகாள்ளேவண்டியதல்ைல;
ெபண்ணானவள் ஆணுைடய மகைமயாக
இருக்க றாள். 8 ஆண் ெபண்ணிலிருந்து
ேதான்றனவனல்ல, ெபண்ேண
ஆணிலிருந்து ேதான்றனவள். 9 ஆண்
ெபண்ணுக்காகச் சருஷ்டிக்கப்பட்டவனல்ல,
ெபண்ேணஆணுக்காகசருஷ்டிக்கப்பட்டவள்.
10 ஆகேவ, தூதர்களினிமித்தம்
ெபண்ணானவள் தைலயன்ேமல்
முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். 11ஆனாலும்
கர்த்தருக்குள் ெபண்ணில்லாமல்
ஆணுமில்ைல, ஆணில்லாமல்
ெபண்ணுமில்ைல. 12 ெபண்ணானவள்
ஆணிலிருந்து ேதான்றுகறதுேபால,
ஆணும் ெபண்ணிலிருந்து ேதான்றுகறான்;
அைனத்தும் ேதவனால் உண்டாயருக்க றது.
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13 ெபண்ணானவள் ேதவைன ேநாக்க
ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது, தன் தைலைய
மூடிக்ெகாள்ளாமலிருக்கறது முைறயாக
இருக்குேமா என்று உங்களுக்குள்ேள
தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14 ஆண்
முடிைய நீளமாக வளர்க்க றது அவனுக்கு
அவமானமாக இருக்க றெதன்றும்,
15 ெபண் தன் முடிைய நீளமாக
வளர்க்க றது அவளுக்கு மகைமயாக
இருக்க றெதன்றும் சுபாவேம உங்களுக்குப்
ேபாத க்க றதல்ைலயா? தைலமுடிஅவளுக்கு
முக்காடாகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றேத.
16 ஆனாலும் ஒருவன் வாக்குவாதம்ெசய்ய
மனதாயருந்தால், எங்களுக்கும்,
ேதவனுைடய சைபகளுக்கும் அப்படிப்பட்டப்
பழக்கம்இல்ைலெயன்றுஅறயேவண்டும்.

கர்த்தருைடயஇராப்ேபாஜனம்
17 உங்கைளப் புகழாமல் இந்த

வஷயத்ைதக்குற த்து உங்களுக்குக்
கட்டைளக் ெகாடுக்க ேறன்; நீங்கள்
கூடிவருதல் நன்ைமக்குரியதாக இல்லாமல்,
தீைமக்குரியதாகஇருக்க றேத. 18முதலாவது,
நீங்கள் சைபய ேல கூடிவந்தருக்கும்ேபாது,
உங்களில் ப ரிவைனகள் உண்ெடன்று,
ேகள்வப்படுக ேறன்; அதல் சலவற்ைற
நம்புக ேறன். 19 உங்களில் உத்தமர்கள்
எவர்கெளன்று ெதரியும்படிக்கு
ேவறுபாடுகள் உங்களுக்குள்ேள
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உண்டாயருக்கேவண்டியேத. 20 நீங்கள்
ஓரிடத்தல் கூடிவரும்ேபாது, அவனவன்
தன்தன் ெசாந்த ேபாஜனத்ைத முதலில்
சாப்படுக றான்; ஒருவன் பசயாக
இருக்க றான், ஒருவன் ெவறயாக
இருக்க றான். 21 இப்படிச் ெசய்க றது
கர்த்தருைடய இராப்ேபாஜனம்பண்ணுதல்
இல்ைலேய. 22 சாப்படுக றதற்கும்,
குடிக்க றதற்கும் உங்களுக்கு வீடுகள்
இல்ைலயா? ேதவனுைடய சைபைய
அலட்சயம்ெசய்து, இல்லாதவர்கைள
ெவட்கப்படுத்துகறீர்களா? உங்களுக்கு
நான் என்ன ெசால்லுேவன்? இைதக்குறத்து
உங்கைளப் புகழ்ேவேனா? புகழமாட்ேடன்.
23 நான் உங்களுக்கு ஒப்புவத்தைதக்
கர்த்தரிடத்தல் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்;
என்னெவன்றால், கர்த்தராக ய இேயசு
தாம் காட்டிக்ெகாடுக்கப்பட்ட அன்று
இராத்த ரிய ேல அப்பத்ைத எடுத்து,
24 ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி, அைதப்
ப ட்டு: நீங்கள் வாங்க ப் புச யுங்கள்,
இது உங்களுக்காகப் ப ட்கப்படுக ற
என்னுைடய சரீரமாக இருக்க றது; என்ைன
நைனவுகூரும்படி இைதச்ெசய்யுங்கள்
என்றார். 25 ேபாஜனம்பண்ணினபன்பு,
அவர் அந்தப்படிேய பாத்த ரத்ைதயும் எடுத்து:
இந்தப் பாத்த ரம் என் இரத்தத்தனாலாகய
புதயஉடன்படிக்ைகயாகஇருக்க றது;நீங்கள்
இைதப் பானம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம்
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என்ைனநைனவுகூரும்படிஇைதச்ெசய்யுங்கள்
என்றார். 26 ஆகேவ, நீங்கள் இந்த
அப்பத்ைதப் புச த்து, இந்தப் பாத்த ரத்தல்
பானம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம் கர்த்தர்
வரும்வைரக்கும் அவருைடய மரணத்ைதத்
ெதரிவ க்க றீர்கள். 27 இப்படியருக்க,
எவன் தகுதயன்ற கர்த்தருைடய
அப்பத்ைதப் புச த்து, அவருைடய
பாத்த ரத்தல் பானம்பண்ணுகறாேனா,
அவன் கர்த்தருைடய சரீரத்ைதயும்
இரத்தத்ைதயும்குறத்துக் குற்றமுள்ளவனாக
இருப்பான். 28 எந்த மனிதனும்
தன்ைனத்தாேன ேசாத த்தற ந்து,
இந்த அப்பத்ைதப் புச த்து, இந்தப்
பாத்த ரத்தல் பானம்பண்ணேவண்டும்.
29 ஏெனன்றால், தகுதயல்லாமல் புச த்து,
பானம்பண்ணுகறவன், கர்த்தருைடய
சரீரம் என்னெவன்று நதானித்து
அறயாததனால், தனக்கு நயாயத்தீர்ப்பு
வரும்படி புச க்கவும், பானம்பண்ணவும்
ெசய்க றான். 30 இதனிமித்தம்,
உங்களில் அேநகர் பலவீனரும் வயாத
உள்ளவர்களுமாக இருக்க றார்கள்;
அேநகர் மரணமும் அைடந்தருக்க றார்கள்.
31 நம்ைமநாேம ந தானித்து அற ந்தால்
நாம் நயாயந்தீர்க்கப்படமாட்ேடாம். 32 நாம்
நயாயந்தீர்க்கப்படும்ேபாது உலகத்ேதாடு
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு,
கர்த்தராேல ச ட்ச க்கப்படுக ேறாம். 33ஆகேவ,
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என்சேகாதரர்கேள,நீங்கள்உணவுஉண்ணக்
கூடிவரும்ேபாது, ஒருவருக்காக ஒருவர்
காத்தருங்கள். 34 நீங்கள் தண்டைனக்கு
ஏதுவாகக் கூடிவராதபடிக்கு, ஒருவனுக்குப்
பசயருந்தால் வீட்டிேல சாப்ப டேவண்டும்.
மற்றக்காரியங்கைள நான் வரும்ேபாது
த ட்டமாகெசால்லுேவன்.

அத்த யாயம் 12
பரிசுத்தஆவயானவரின்வரங்கள்

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள,
ஆவயானவருக்குரிய வரங்கைளக்குறத்து
நீங்கள் அறயாமலிருக்க எனக்கு
மனதல்ைல. 2 நீங்கள் ேதவைன
அறயாதவர்களாக இருந்தேபாது
ஏவப்பட்டபடிேய, ஊைமயான
வக்க ரகங்களிடத்தல் மனைதச்
ெசலுத்தனீர்கெளன்று உங்களுக்குத்
ெதரியுேம. 3 ஆதலால், ேதவனுைடய
ஆவயானவராேல ேபசுக ற எவனும்
இேயசுைவச் சப க்கப்பட்டவன்
என்று ெசால்லமாட்டான் என்றும்,
பரிசுத்த ஆவயானவைரத்தவ ர ேவறு
ஒருவனும் இேயசுைவக் கர்த்தெரன்று
ெசால்லக்கூடாெதன்றும், உங்களுக்குத்
ெதரிவ க்க ேறன். 4 வரங்களில்
வத்தயாசங்கள் உண்டு, ஆவயானவர்
ஒருவேர. 5 ஊழியங்களிேலயும்
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வத்தயாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர்
ஒருவேர. 6 க ரிையகளிேலயும்
வத்தயாசங்கள்உண்டு,எல்ேலாருக்குள்ளும்
எல்லாவற்ைறயும் நடப்ப க்க ற ேதவன்
ஒருவேர. 7 ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
அருளப்பட்ட ஆவயானவரின் வரங்கள்
அைனவருைடய ப ரேயாஜனத்தற்ெகன்று
அளிக்கப்பட்டிருக்க றது. 8 எப்படிெயன்றால்,
ஒருவனுக்கு ஆவயானவராேல ஞானத்ைதப்
ேபாத க்கும் வசனமும், ேவெறாருவனுக்கு
அந்த ஆவயானவராேலேய அறைவ
உணர்த்தும் வசனமும், 9 ேவெறாருவனுக்கு
அந்த ஆவயானவராேலேய
வசுவாசமும், ேவெறாருவனுக்கு அந்த
ஆவயானவராேலேய குணமாக்கும்
வரங்களும், 10 ேவெறாருவனுக்கு
அற்புதங்கைளச் ெசய்யும் சக்தயும்,
ேவெறாருவனுக்குத் தீர்க்கதரிசனம்
உைரத்தலும், ேவெறாருவனுக்குஆவகைளப்
பகுத்தற தலும், ேவெறாருவனுக்குப் பற்பல
ெமாழிகைளப் ேபசுதலும், ேவெறாருவனுக்கு
ெமாழிகைள வயாக்கயானம் ெசய்தலும்
அளிக்கப்படுக றது. 11இைவகைளெயல்லாம்
அந்த ஒேர ஆவயானவர் நடப்ப த்து, தமது
வருப்பத்தன்படிேய அவனவனுக்குப்
பக ர்ந்துெகாடுக்க றார்.

க றஸ்துவன்சரீரம்
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12 எப்படிெயன்றால், சரீரம் ஒன்று,
அதற்கு உறுப்புகள் அேநகம்; ஒேர
சரீரத்தன் உறுப்புகெளல்லாம் அேநகமாக
இருந்தும், சரீரம் ஒன்றாகேவ இருக்க றது;
அந்தப்ப ரகாரமாகக் க றஸ்துவும்
இருக்கறார். 13 நாம் யூதர்களானாலும்,
க ேரக்கர்களானாலும், அடிைமகளானாலும்,
சுயாதீனர்களானாலும், எல்ேலாரும் ஒேர
ஆவயானவராேல ஒேர சரீரத்த ற்குள்ளாக
ஞானஸ்நானம் ெசய்யப்பட்டு, எல்ேலாரும்
ஒேர ஆவயானவருக்குள்ளாகேவ
தாகம் தீர்க்கப்பட்ேடாம். 14 சரீரமும்
ஒேர உறுப்பாக இல்லாமல் அேநக
உறுப்புகளாக இருக்க றது. 15 காலானது
நான் ைகயாக இல்லாதபடியனாேல, நான்
சரீரத்தன் உறுப்பு இல்ைலெயன்றால்,
அதனாேல அது சரீரத்தன் உறுப்பாக
இருக்காேதா? 16 காதானது நான் கண்ணாக
இல்லாதபடியனாேல, நான் சரீரத்தன்
உறுப்பு இல்ைலெயன்றால், அதனாேல
அது சரீரத்தன் உறுப்பாக இருக்காேதா?
17 சரீரம் முழுவதும் கண்ணாக இருந்தால்,
ேகட்கும் த றன் எங்ேக? அது முழுவதும்
காதாக இருந்தால், ேமாப்பம் ெசய்யும் த றன்
எங்ேக? 18 ேதவன் தமது வருப்பத்தன்படி
உறுப்புகள் ஒவ்ெவான்ைறயும் சரீரத்த ேல
ைவத்தார். 19 அைவெயல்லாம் ஒேர
உறுப்பாக இருந்தால், சரீரம் எங்ேக?
20 உறுப்புகள் அேநகமாக இருந்தும், சரீரம்
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ஒன்ேற. 21 கண்ணானது ைகையப்பார்த்து:
நீ எனக்கு ேதைவயல்ைலெயன்றும்;
தைலயானது கால்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
எனக்குத் ேதைவயல்ைலெயன்றும்
ெசால்லமுடியாது. 22 சரீர உறுப்புகளில்
பலவீனமுள்ளைவகளாகக்காணப்படுகறைவகேள
மிகவும் ேதைவயானைவகளாக
இருக்க றது. 23 ேமலும், சரீர உறுப்புகளில்
கனவீனமாகக் காணப்படுகறைவகளுக்ேக
அத க கனத்ைதக் ெகாடுக்க ேறாம்;
நம்மில் இலட்சணமில்லாதைவகேள
அதக அலங்காரம் ெபறும்; 24 நம்மில்
இலட்சணமானைவகளுக்கு அலங்கரிப்பு
ேதைவயல்ைல. 25 சரீரத்த ேல ப ரிவைன
உண்டாகாமல், உறுப்புகள் ஒன்ைறக்குறத்து
ஒன்று கவைலயாக இருக்கும்படிக்கு,
ேதவன் கனத்தல் குைறவுள்ளதற்கு அதக
கனத்ைதக் ெகாடுத்து, இப்படிச் சரீரத்ைத
அைமத்தருக்க றார். 26 ஆதலால் ஒரு
உறுப்பு பாடுபட்டால் எல்லா உறுப்புகளும்
அேதாடுேசர்ந்து பாடுபடும்; ஒரு உறுப்பு
மகைமப்பட்டால் எல்லா உறுப்புகளும்
அேதாடுேசர்ந்து சந்ேதாஷப்படும். 27நீங்கேள
கறஸ்துவன் சரீரமாகவும், தனித்தனிேய
உறுப்புகளாகவும் இருக்க றீர்கள்.
28 ேதவனானவர் சைபய ேல முதலாவது
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும், இரண்டாவது
தீர்க்கதரிச கைளயும், மூன்றாவது
ேபாதகர்கைளயும், பன்பு அற்புதங்கைளயும்,
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பன்பு குணமாக்கும் வரங்கைளயும்,
உதவ ெசய்யும் ஊழியங்கைளயும்,
ஆளுைககைளயும், பலவத அந்நய
ெமாழிகைளயும் ஏற்படுத்தனார்.
29 எல்ேலாரும் அப்ேபாஸ்தலர்களா?
எல்ேலாரும் தீர்க்கதரிச களா? எல்ேலாரும்
ேபாதகர்களா? எல்ேலாரும் அற்புதங்கைளச்
ெசய்க றவர்களா? 30 எல்ேலாரும்
குணமாக்கும் வரங்கைள உைடயவர்களா?
எல்ேலாரும் அந்நய ெமாழிகைளப்
ேபசுக றார்களா? எல்ேலாரும்
வயாக்கயானம் ெசய்க றார்களா?
31 இப்படியருக்க, முக்கயமான வரங்கைள
வரும்புங்கள்;இன்னும்அதக ேமன்ைமயான
வழிையயும்உங்களுக்குக்காண்பக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 13
அன்ேப ப ரதானமானது

1 நான் மனிதர்களுைடய ெமாழிகைளயும்
தூதர்களுைடய ெமாழிகைளயும்
ேபசனாலும், எனக்கு அன்பு
இல்ைலெயன்றால், சத்தமிடுக ற
ெவண்கலம்ேபாலவும், ஓைசயடுகற
ைகத்தாளம்ேபாலவும் இருப்ேபன். 2 நான்
தீர்க்கதரிசன வரத்ைத உைடயவனாக
இருந்து, எல்லா இரகச யங்கைளயும், எல்லா
அறைவயும் அற ந்தாலும், மைலகைளப்
ெபயர்க்கத்தக்கதாக வசுவாசமும்
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உள்ளவனாக இருந்தாலும், அன்பு
இல்ைலெயன்றால் நான் ஒன்றுமில்ைல.
3 எனக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும்
நான் அன்னதானம் ெசய்தாலும், என்
சரீரத்ைதச் சுட்ெடரிக்கப்படுவதற்குக்
ெகாடுத்தாலும், அன்பு இல்ைலெயன்றால்
எனக்கு பயன் ஒன்றுமில்ைல. 4 அன்பு
நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது; அன்புக்குப்
ெபாறாைம இல்ைல; அன்பு தன்ைனப்
புகழாது, இறுமாப்பாக இருக்காது,
5 அேயாக்கயமானைதச் ெசய்யாது,
தன்னலத்ைதத் ேதடாது, ேகாபமைடயாது,
தீங்கு நைனக்காது, 6 அநயாயத்தல்
சந்ேதாஷப்படாமல், சத்தயத்தல்
சந்ேதாஷப்படும். 7 எல்லாவற்ைறயும்
தாங்கும், எல்லாவற்ைறயும் வசுவாச க்கும்,
எல்லாவற்ைறயும் நம்பும், எல்லாவற்ைறயும்
சக க்கும். 8 அன்பு ஒருேபாதும் ஒழியாது.
தீர்க்கதரிசனங்களானாலும் ஒழிந்துேபாகும்,
அந்நய ெமாழிகளானாலும் ஓய்ந்துேபாகும்,
அறவானாலும் ஒழிந்துேபாகும்.
9 நம்முைடய அறவு குைறவுள்ளது, நாம்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுதலும் குைறவுள்ளது.
10 நைறவானது வரும்ேபாது குைறவானது
ஒழிந்துேபாகும். 11 நான் குழந்ைதயாக
இருந்தேபாது குழந்ைதையப்ேபாலப்
ேபச ேனன், குழந்ைதையப்ேபால
ச ந்த த்ேதன், குழந்ைதையப்ேபால
ேயாச த்ேதன்; நான் வாலிபனானேபாேதா
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குழந்ைதக்குரியைவகைள ஒழித்துவ ட்ேடன்.
12 இப்ெபாழுது கண்ணாடிய ேல
மங்கலான உருவத்ைதப் பார்க்க ேறாம்,
அப்ெபாழுது முகமுகமாகப் பார்ப்ேபாம்;
இப்ெபாழுது நான் குைறந்த அறவுள்ளவன்,
அப்ெபாழுது நான் அறயப்பட்டிருக்க றபடிேய
அற ந்துெகாள்ளுேவன். 13 இப்ெபாழுது
வசுவாசம், நம்ப க்ைக, அன்பு இம்மூன்றும்
நைலத்தருக்க றது; இைவகளில் அன்ேப
ெபரியது.

அத்த யாயம் 14
வரங்கைளப்பயன்படுத்துதல்

1அன்ைபவரும்புங்கள்;ஆவயானவருக்குரிய
வரங்கைளயும் வரும்புங்கள்; வேசஷமாகத்
தீர்க்கதரிசனவரத்ைத வரும்புங்கள்.
2 ஏெனன்றால், அந்நய ெமாழியல்
ேபசுக றவன், ஆவயானவராேல
இரகச யங்கைளப் ேபசனாலும்,
அவன் ேபசுக றைத ஒருவனும்
அறயாமலிருக்கறபடியனாேல, அவன்
மனிதர்களிடம் ேபசாமல், ேதவனிடத்தல்
ேபசுக றான். 3 தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவேனா மனிதர்களுக்கு
பக்தவளர்ச்ச யும், புத்தயும், ஆறுதலும்
உண்டாகத்தக்கதாகப் ேபசுக றான்.
4 அந்நய ெமாழியல் ேபசுக றவன் தனக்ேக
பக்தவளர்ச்ச உண்டாகப் ேபசுக றான்;
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தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவேனா சைபக்கு
பக்தவளர்ச்ச உண்டாகப்ேபசுக றான்.
5 நீங்கெளல்ேலாரும் அந்நய ெமாழிகைளப்
ேபசும்படி வரும்புக ேறன்; ஆனாலும்,
அந்நய ெமாழிகளில் ேபசுக றவன்
சைபக்குப் பக்தவளர்ச்ச உண்டாகும்படிக்கு
அர்த்தத்ைதயும் ெசால்லாவ ட்டால்,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவன்
அவைனவட ேமன்ைமயுள்ளவன்;
ஆதலால் நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவர்களாகேவண்டுெமன்று
அதகமாக வரும்புக ேறன். 6 ேமலும்,
சேகாதரர்கேள, நான் உங்களிடம்
வந்து உங்களுக்கு இரகச யங்கைள
ெவளிப்படுத்துவதற்காவது,அறவுண்டாக்குவதற்காவது,
தீர்க்கதரிசனத்ைத ெசால்லுகறதற்காவது,
ேபாதகத்ைதப் ேபாத க்க றதற்காவது
ஏதுவானைதச் ெசால்லாமல், அந்நய
ெமாழிகளில் ேபசனால் என்னாேல
உங்களுக்கு பலன் என்ன? 7 அப்படிேய
புல்லாங்குழல், சுரமண்டலம் முதலிய
சத்தமிடுக ற உய ரில்லாத வாத்தயங்களின்
ெதானிகளில் வ த்தயாசம் காட்டாவ ட்டால்,
குழலாேல ஊதப்படுக றதும்,
சுரமண்டலத்தாேல வாச க்கப்படுக றதும்
என்னெவன்று எப்படித் ெதரியும்? 8அந்தப்படி
எக்காளமும் வளங்காத சத்தமிட்டால்
எவன் ேபாருக்கு ஆயத்தம் ெசய்வான்?
9அதுேபால, நீங்களும் ெதளிவான ேபச்ைசப்
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ேபசாவ ட்டால் ேபசப்பட்டது என்னெவன்று
எப்படித் ெதரியும்? ஆகாயத்தல்
ேபசுக றவர்களாக இருப்பீர்கேள.
10 உலகத்த ேல எத்தைனேயாவ தமான
ெமாழிகள் உண்டாயருக்க றது,
அைவகளில் ஒன்றும் அர்த்தமில்லாததல்ல.
11 ஆனாலும், ெமாழியன் கருத்ைத நான்
அறயாமலிருந்தால், ேபசுக றவனுக்கு
அந்நயனாக இருப்ேபன், ேபசுக றவனும்
எனக்குஅந்நயனாகஇருப்பான். 12நீங்களும்
ஆவயானவருக்குரிய வரங்கைள
நாடுக றவர்களானபடியால், சைபக்குப்
பக்தவளர்ச்ச உண்டாகத்தக்கதாக
அைவகளில் ேதறும்படி வரும்புங்கள்;
13 அந்தப்படி அந்நய ெமாழியல்
ேபசுக றவன் அதன் அர்த்தத்ைதயும்
ெசால்லத்தக்கதாக ெஜபம் ெசய்யேவண்டும்.
14 எதனாெலன்றால், நான் அந்நய
ெமாழிய ேல வண்ணப்பம் ெசய்தால்
என் ஆவ வண்ணப்பம் ெசய்யுேமதவ ர,
என் கருத்து பயனில்லாததாக இருக்கும்.
15 இப்படியருக்க, ெசய்யேவண்டியெதன்ன?
நான் ஆவேயாடும் வண்ணப்பம் ெசய்ேவன்;
கருத்ேதாடும் வண்ணப்பம் ெசய்ேவன்;
நான் ஆவேயாடும் பாடுேவன், கருத்ேதாடும்
பாடுேவன். 16 இல்லாவ ட்டால், நீ
ஆவேயாடு ஸ்ேதாத்த ரம் ெசய்யும்ேபாது,
படிப்பறயாதவன் உன் ஸ்ேதாத்த ரத்த ற்கு
ஆெமன் என்று எப்படிச் ெசால்லுவான்?
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நீ ேபசுக றது என்னெவன்று அவனுக்குத்
ெதரியாேத. 17 நீ நன்றாக ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசய்க றாய், ஆனாலும் மற்றவன்
பக்தவளர்ச்ச யைடயமாட்டாேன.
18 உங்கெளல்ேலாைரயும்வ ட நான்
அதகமான ெமாழிகைளப் ேபசுக ேறன்,
இதற்காக என் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். 19 அப்படியருந்தும், நான்
சைபய ேல அந்நய ெமாழியல் பத்தாய ரம்
வார்த்ைதகைளப் ேபசுக றைதவ ட,
மற்றவர்கைள உணர்த்தும்படி என்
கருத்ேதாடு ஐந்து வார்த்ைதகைளப்
ேபசுக றேத எனக்கு அதக வருப்பமாக
இருக்கும். 20 சேகாதரர்கேள,
நீங்கள் புத்தய ேல குழந்ைதகளாக
இருக்கேவண்டாம்; துர்க்குணத்த ேல
குழந்ைதகளாகவும், புத்தய ேலா
ேதறனவர்களாகவும் இருங்கள்.
21 மறுெமாழிக்காரர்களாலும், மறு
உதடுகளாலும் இந்த மக்களிடத்தல்
ேபசுேவன்; ஆனாலும் அவர்கள் எனக்குச்
ெசவெகாடுப்பதல்ைல என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார் என்று ேவதத்தல்
எழுதயருக்க றேத. 22 அப்படியருக்க,
அந்நயெமாழிகள் வசுவாச களுக்கு
அைடயாளமாக இல்லாமல், வசுவாசம்
இல்லாதவர்களுக்கு அைடயாளமாக
இருக்க றது; தீர்க்கதரிசனேமா வசுவாசம்
இல்லாதவர்களுக்கு அைடயாளமாக
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இல்லாமல்,வசுவாச களுக்குஅைடயாளமாக
இருக்க றது. 23ஆகேவ, சைபயார் எல்ேலாரும்
ஏகமாகக் கூடிவந்து, எல்ேலாரும் அந்நய
ெமாழிகளிேல ேபச க்ெகாள்ளும்ேபாது,
படிப்பறயாதவர்களாவது, வசுவாசம்
இல்லாதவர்களாவது உள்ேள நுைழந்தால்,
அவர்கள் உங்கைளப் ைபத்தயம்
ப டித்தவர்கள் என்பார்களல்லவா?
24 எல்ேலாரும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லும்ேபாது, வசுவாசம் இல்லாத
ஒருவன் அல்லது படிப்பறயாதவன் ஒருவன்
உள்ேள நுைழந்தால், அவனுைடய பாவம்
அவனுக்கு உணர்த்தப்பட்டும், ெசால்லப்பட்ட
எல்லாவற்றாலும் நயாயந்தீர்க்கப்பட்டும்
இருப்பான். 25 அவனுைடய இருதயத்தன்
இரகச யங்களும் ெவளியரங்கமாகும்;
அவன் முகங்குப்புறவழுந்து, ேதவைனப்
பணிந்துெகாண்டு, ேதவன் ெமய்யாக
உங்களுக்குள்ேள இருக்கறார் என்று
அறக்ைகயடுவான்.

ஆராதைனயன்ஒழுங்குகள்
26 நீங்கள் கூடிவந்தருக்க றேபாது,

உங்களில் ஒருவன் சங்கீதம் பாடுக றான்,
ஒருவன் ேபாதகம் பண்ணுகறான்,
ஒருவன் அந்நய ெமாழிையப்
ேபசுக றான், ஒருவன் இரகசயத்ைத
ெவளிப்படுத்துகறான், ஒருவன் வளக்கம்
ெசால்லுகறான். சேகாதரர்கேள,இது என்ன?
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அைனத்தும் பக்தவளர்ச்ச க்ேகதுவாகச்
ெசய்யப்படேவண்டும். 27 யாராவது அந்நய
ெமாழிய ேல ேபசுக றதுண்டானால், அது
இரண்டுேபர்மட்டும் அல்லது மிஞ்சனால்
மூன்றுேபர்மட்டும் ேபசவும், அவர்கள்
ஒவ்ெவாருவராகப் ேபசவும், இன்ெனாருவன்
அர்த்தத்ைதச் ெசால்லவும் ேவண்டும்.
28அர்த்தம் ெசால்லுகறவன் இல்லாவ ட்டால்,
சைபய ேல ேபசாமல், தனக்கும் ேதவனுக்கும்
ெதரியப்ேபசேவண்டும். 29 தீர்க்கதரிச கள்
இரண்டுேபராவதுமூன்றுேபராவது ேபசலாம்,
மற்றவர்கள் ந தானிக்கேவண்டும். 30அங்ேக
உட்கார்ந்தருக்க ற மற்ெறாருவனுக்கு
ஏதாவது ெவளிப்படுத்தப்பட்டால், முதலில்
ேபசனவன் ேபசாமலிருக்கேவண்டும்.
31 எல்ேலாரும் கற்க றதற்கும் எல்ேலாரும்
ேதறுகறதற்கும், நீங்கள் அைனவரும்
ஒவ்ெவாருவராகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லலாம். 32 தீர்க்கதரிச களுைடய
ஆவகள் தீர்க்கதரிச களுக்கு
அடங்கயருக்க றேத. 33 ேதவன்
கலகத்த ற்கு ேதவனாக இல்லாமல்,
சமாதானத்த ற்கு ேதவனாக இருக்க றார்;
பரிசுத்தவான்களுைடய சைபகள்
எல்லாவற்ற ேலயும் அப்படிேய இருக்க றது.
34 சைபகளில் உங்களுைடய ெபண்கள்
ேபசாமலிருக்கேவண்டும்; ேபசுக றதற்கு
அவர்களுக்கு அனுமத இல்ைல; அவர்கள்
அடங்கயருக்கேவண்டும்; ேவதமும்
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அப்படிேய ெசால்லுகறது. 35 அவர்கள் ஒரு
காரியத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ளவரும்பனால்,
தங்களுைடய கணவரிடத்தல் வீட்டிேல
வ சாரிக்கட்டும்; ெபண்கள் சைபய ேல
ேபசுக றது அவமானத்ைத ஏற்படுத்துகறதாக
இருக்குேம. 36 ேதவவசனம்
உங்களிடத்தலிருந்தா புறப்பட்டது?
அது உங்களிடத்த ற்கு மாத்த ரமா
வந்தது? 37 ஒருவன் தன்ைனத்
தீர்க்கதரிச ெயன்றாவது, ஆவையப்
ெபற்றவெனன்றாவது நைனத்தால்,
நான் உங்களுக்கு எழுதுகறைவகள்
கர்த்தருைடய கட்டைளகெளன்று
அவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
38 ஒருவன் அறயாதவனாக இருந்தால்,
அவன் அறயாதவனாக இருக்கட்டும்.
39 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல வரும்புங்கள்,
அந்நய ெமாழிகைளப் ேபசுக றதற்கும்
தைடெசய்யாமலிருங்கள். 40 அைனத்து
காரியங்களும் நல்ெலாழுக்கமாகவும்,
முைறயாகவும்ெசய்யப்படேவண்டும்.

அத்த யாயம் 15
க றஸ்துவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள,
நான் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்த
நற்ெசய்தைய மறுபடியும் உங்களுக்கு
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ஞாபகப்படுத்துக ேறன்; நீங்களும்
அைத ஏற்றுக்ெகாண்டு, அத ேல
நைலத்தருக்க றீர்கள். 2 நான் உங்களுக்குப்
ப ரசங்க த்தப ரகாரமாக, நீங்கள் அைதக்
ைகக்ெகாண்டிருந்தால், அதனாேல
நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுவீர்கள்; மற்றப்படி
உங்களுைடய வசுவாசம் பயனில்லாததாக
இருக்குேம. 3 நான் ெபற்றதும் உங்களுக்கு
முக்கயமாகஒப்புவத்ததும்என்னெவன்றால்,
க றஸ்துவானவர் ேவதவாக்கயங்களின்படி
நமது பாவங்களுக்காக மரித்து, 4 அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டு, ேவதவாக்கயங்களின்படி
மூன்றாம்நாளில் உய ர்த்ெதழுந்து,
5ேகபாவ ற்கும்,பன்புபன்னிரண்டுேபருக்கும்
தரிசனமானார். 6 அதன்பன்பு
அவர் ஐந்நூறுேபருக்கு அதகமான
சேகாதரர்களுக்கும் ஒேர ேநரத்தல்
காட்ச யளித்தார்; அவர்களில் அேநகர்
இந்தநாள்வைர இருக்க றார்கள்,
ச லர்மட்டும் மரணமைடந்தார்கள்.
7 பன்பு யாக்ேகாபுக்கும், அதன்பன்பு
அப்ேபாஸ்தலர்கள் எல்ேலாருக்கும்
காட்ச யளித்தார். 8 எல்ேலாருக்கும்பன்பு,
அகாலப்ப றவ ேபான்ற எனக்கும்
தரிசனமானார். 9 நான் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட குைறந்தவனாக
இருக்க ேறன்; ேதவனுைடய சைபையத்
துன்பப்படுத்தனதனாேல, நான்
அப்ேபாஸ்தலன் என்று ேபர்ெபறுவதற்கும்
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தகுதயற்றவன். 10 ஆனாலும் நான்
இருக்கறது ேதவகருைபயனாேல
இருக்க ேறன்; அவர் எனக்கு அருளிய
கருைப வீணாயருக்கவல்ைல;
அவர்கள் எல்ேலாைரயும்வ ட நான்
அதகமாகப் ப ரயாசப்பட்ேடன்; ஆனாலும்
நான் இல்ைல, என்னுடன் இருக்கற
ேதவகருைபேய அப்படிச்ெசய்தது.
11 ஆகேவ, நானாயருந்தாலும்
அவர்களாயருந்தாலும் இப்படிேய
ப ரசங்க த்துவருக ேறாம், நீங்களும்இைதேய
வசுவாச த்தருக்க றீர்கள்.

மரித்ேதாரின்உய ர்த்ெதழுதல்
12 க றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு

எழுந்தாெரன்று ப ரசங்க க்கப்பட்டிருக்க,
மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதல்
இல்ைலெயன்று உங்களில்
சலர் எப்படிச் ெசால்லலாம்?
13 மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதல்
இல்லாவ ட்டால், க றஸ்துவும் உய ேராடு
எழுந்தருக்கவல்ைலேய. 14 க றஸ்து
உய ேராடு எழுந்தருக்கவல்ைலெயன்றால்,
எங்களுைடய ப ரசங்கமும் வீண்,
உங்களுைடய வசுவாசமும் வீண்.
15 மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், ேதவன்
எழுப்பாத க றஸ்துைவ அவர் எழுப்பனார்
என்று நாங்கள் ேதவைனக்குறத்துச்
சாட்ச ெசான்னதனாேல, ேதவனுக்காகப்
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ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லுகறவர்களாகவும்
காணப்படுேவாேம. 16 மரித்ேதார்
உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், க றஸ்துவும்
உய ேராடு எழுந்தருக்கவல்ைல. 17 க றஸ்து
உய ேராடு எழுந்த ராவ ட்டால், உங்களுைடய
வசுவாசம் வீணாயருக்கும்; நீங்கள்இன்னும்
உங்களுைடய பாவங்களில் இருப்பீர்கள்.
18 க றஸ்துவற்குள் மரணமைடந்தவர்களும்
அழிந்து ேபாயருப்பார்கேள. 19 இவ்வுலக
வாழ்வற்காகமட்டும் நாம் க றஸ்துவன்ேமல்
நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாக இருந்தால்,
எல்லா மனிதர்கைளயும்வ ட மிகவும்
பரிதப க்கப்படத்தக்கவர்களாக இருப்ேபாம்.
20 க றஸ்துேவா மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்து, மரணமைடந்தவர்களில்
முதற்பலனானார். 21 மனிதனால்
மரணம் உண்டானபடியால், மனிதனால்
மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதலும்
உண்டானது. 22 ஆதாமுக்குள் எல்ேலாரும்
மரிக்க றதுேபால, க றஸ்துவற்குள்
எல்ேலாரும் உய ர்ப்ப க்கப்படுவார்கள்.
23 அவனவன் தன்தன் ஒழுங்கன்படிேய
உய ர்ப்ப க்கப்படுவான், முதற்பலனானவர்
க றஸ்து; பன்பு அவர் வரும்ேபாது
அவருைடயவர்கள்உய ர்ப்ப க்கப்படுவார்கள்.
24 அதன்பன்பு முடிவு உண்டாகும்;
அப்ெபாழுது அவர் எல்லாத்
துைரத்தனத்ைதயும் எல்லா அத காரத்ைதயும்
வல்லைமையயும் அழித்து, ேதவனும்
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ப தாவுமாக இருக்க றவருக்கு
ராஜ்யத்ைத ஒப்புக்ெகாடுப்பார்.
25 எல்லா வ ேராத கைளயும் தமது
காலுக்குக் கீழாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும்,
அவர் ஆளுைகெசய்யேவண்டும்.
26 அழிக்கப்படும் கைடச வ ேராத மரணம்.
27 எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய காலுக்குக்
கீழ்ப்படுத்தனாேர; ஆனாலும் அைனத்தும்
அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டெதன்று
ெசால்லியருக்கும்ேபாது, அைனத்ைதயும்
அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தனவர்
கீழ்ப்படுத்தப்படவல்ைல என்பது
ெவளியரங்கமாகஇருக்க றது. 28அைனத்தும்
அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
ேதவேன எல்லாவற்றலும் எல்லாமாக
இருப்பதற்கு, குமாரன் தாமும் தமக்கு
எல்லாவற்ைறயும் கீழ்ப்படுத்தனவருக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருப்பார். 29 ேமலும் மரித்ேதார்
உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், மரித்தவர்களுக்காக
ஞானஸ்நானம் ெபறுகறவர்கள் என்ன
ெசய்வார்கள்? மரித்தவர்களுக்காக ஏன்
ஞானஸ்நானம்ெபறுகறார்கள்? 30நாங்களும்
ஏன் எந்ேநரமும் நாசேமாசத்த ற்கு
ஏதுவாக இருக்க ேறாம்? 31 நான்
அநுதனமும் சாக ேறன்; அைத நம்முைடய
கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவனால்
உங்கைளக்குறத்து, நான் பாராட்டுக ற
ேமன்ைமையக் ெகாண்டு உண்ைமயாகச்
ெசால்லுக ேறன். 32நான்எேபசுவ ேலெகாடிய
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மிருகங்களுடேன ேபாராடிேனெனன்று
மனிதர்கள் வழக்கமாகச் ெசால்லுக ேறன்;
அப்படிப் ேபாராடினதனாேல எனக்கு பலன்
என்ன? மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால்,
புச ப்ேபாம் குடிப்ேபாம், நாைளக்குச்
சாேவாம் என்று ெசால்லலாேம?
33 ேமாசம்ேபாகாதீர்கள்; ஆகாத
உைரயாடல்கள் நல்ெலாழுக்கங்கைளக்
ெகடுக்கும். 34 நீங்கள் பாவம்
ெசய்யாமல் நீதயுள்ளவர்களாக
வாழ்ந்து, ெதளிந்தவர்களாக இருங்கள்;
ச லர் ேதவைனப்பற்ற அறவு
இல்லாதருக்க றார்கேள; உங்களுக்கு
ெவட்கமுண்டாகஇைதச்ெசால்லுக ேறன்.

மகைமயன்சரீரம்
35 ஆனாலும், மரித்ேதார் எப்படி உய ேராடு

எழுந்தருப்பார்கள், எப்படிப்பட்ட சரீரத்ேதாடு
வருவார்கெளன்று ஒருவன் ேகட்பானானால்,
36 புத்தயீனேன, நீ வைதக்க ற வைத
ெசத்தாெலாழிய உய ரைடயாேத. 37 நீ
வைதக்க றேபாது, இனி உண்டாகும்
ேமனிைய வைதக்காமல், ேகாதுைம,
அல்லது மற்ெறாரு தானியத்தனுைடய
ெவறும் வைதையேய வைதக்க றாய்.
38 அதற்கு ேதவன் தமது வருப்பத்தன்படிேய
ேமனிையக் ெகாடுக்க றார்; வைத வைககள்
ஒவ்ெவான்றற்கும்அதற்ேகற்ற ேமனிையேய
ெகாடுக்க றார். 39 எல்லா மாம்சமும்



1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம்15:40lxvi1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம்15:47

ஒேரவ தமான மாம்சமல்ல; மனிதர்களுைடய
மாம்சம் ேவறு, மிருகங்களுைடய
மாம்சம் ேவறு, மீன்களுைடய மாம்சம்
ேவறு, பறைவகளுைடய மாம்சம்
ேவறு. 40 வானத்தற்குரிய ேமனிகளும்
உண்டு, பூமிக்குரிய ேமனிகளும் உண்டு;
வானத்தற்குரிய ேமனிகளுைடய மகைமயும்
ேவறு, பூமிக்குரிய ேமனிகளுைடய
மகைமயும் ேவறு; 41 சூரியனுைடய
மகைமயும் ேவறு, சந்த ரனுைடய மகைமயும்
ேவறு, நட்சத்த ரங்களுைடய மகைமயும்
ேவறு, மகைமய ேல நட்சத்த ரத்த ற்கு
நட்சத்த ரம் வ ேசஷத்தருக்க றது.
42 மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதலும் அப்படிேய
இருக்கும். அழிவுள்ளதாக வைதக்கப்படும்,
அழிவல்லாததாக எழுந்தருக்கும்;
43 மத ப்பல்லாததாக வைதக்கப்படும்,
மகைமயுள்ளதாக எழுந்தருக்கும்;
பலவீனமுள்ளதாக வைதக்கப்படும்,
பலமுள்ளதாக எழுந்தருக்கும். 44 சாதாரண
சரீரம் வைதக்கப்படும், ஆவக்குரிய சரீரம்
எழுந்தருக்கும்; சாதாரண சரீரமும் உண்டு,
ஆவக்குரிய சரீரமும் உண்டு. 45அந்தப்படிேய
முந்தன மனிதனாகய ஆதாம் ஜீவ
ஆத்துமாவானான் என்று எழுதயருக்க றது;
ப ந்தனஆதாம்உய ர்ப்ப க்க றஆவயானவர்.
46ஆனாலும்ஆவக்குரியசரீரம்முந்தனதல்ல,
சாதாரண சரீரேம முந்தனது; ஆவக்குரிய
சரீரம் ப ந்தனது. 47 முந்தன மனிதன்
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பூமியலிருந்து உண்டான மண்ணானவன்;
இரண்டாம் மனிதன் வானத்தலிருந்து
வந்த கர்த்தர். 48 மண்ணானவன்
எப்படிப்பட்டவேனா மண்ணானவர்களும்
அப்படிப்பட்டவர்கேள; வானத்தற்குரியவர்
எப்படிப்பட்டவேரா, வானத்தற்குரியவர்களும்
அப்படிப்பட்டவர்கேள. 49 ேமலும்
மண்ணானவனுைடய சாயைல நாம்
அணிந்தருக்க றதுேபால, வானவருைடய
சாயைலயும் அணிந்துெகாள்ளுேவாம்.
50 சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், மாம்சமும்
இரத்தமும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத
சுதந்தரிக்கமாட்டாது; அழிவுள்ளது
அழியாைமைய சுதந்தரிப்பதல்ைல.
51 இேதா, ஒரு இரகச யத்ைத
உங்களுக்கு அறவக்க ேறன்;
நாெமல்ேலாரும் மரணமைடவதல்ைல;
ஆனாலும் கைடச எக்காளம்
ெதானிக்கும்ேபாது, ஒரு நமிடத்த ேல,
ஒரு இைமப்ெபாழுத ேல, நாெமல்ேலாரும்
மறுரூபமாக்கப்படுேவாம். 52 எக்காளம்
ெதானிக்கும், அப்ெபாழுது மரித்ேதார்
அழிவல்லாதவர்களாக எழுந்தருப்பார்கள்;
நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுேவாம்.
53 அழிவுள்ளதாகய இது அழியாைமையயும்,
சாவுக்ேகதுவாகய இது சாவாைமையயும்
அணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
54 அழிவுள்ளதாகய இது அழியாைமையயும்,
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சாவுக்ேகதுவாகய இது சாவாைமையயும்
அணிந்துெகாள்ளும்ேபாது, மரணம்
ெஜயமாக வழுங்கப்பட்டது என்று
எழுதயருக்க ற வார்த்ைத நைறேவறும்.
55 மரணேம! உன் கூர் எங்ேக?
பாதாளேம! உன் ெஜயம் எங்ேக?
56 மரணத்தன் கூர் பாவம், பாவத்தன்
ெபலன் நயாயப்ப ரமாணம். 57 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாேல
நமக்கு ெஜயம் ெகாடுக்க ற ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம். 58ஆகேவ, எனக்குப்ப ரியமான
சேகாதரர்கேள, கர்த்தருக்குள் நீங்கள்
ெசய்க ற முயற்ச வீணாக இருக்காெதன்று
அறந்து, நீங்கள் உறுத ப்பட்டவர்களாகவும்,
அைசயாதவர்களாகவும், கர்த்தருைடய
ெசயலிேலஎப்ெபாழுதும்ெபருகுகறவர்களாகவும்
இருப்பீர்களாக.

அத்த யாயம் 16
பரிசுத்தவான்களுக்கான நன்ெகாைடப்

பணம்
1 பரிசுத்தவான்களுக்காகச் ேசர்க்கப்படும்

நன்ெகாைட பணத்ைதக்குறத்து நான்
கலாத்தயா நாட்டுச் சைபகளுக்கு
ெசய்த த ட்டத்தன்படிேய நீங்களும்
ெசய்யுங்கள். 2 நான் வந்தருக்கும்ேபாது
பணம் ேசர்க்குதல் இல்லாதபடிக்கு,
உங்களில் அவனவன் வாரத்தன்
முதல்நாள்ேதாறும், தன்தன் வரவற்கு



1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 16:3lxix1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 16:9

ஏற்றபடி எைதயாவது தன்னிடத்த ேல
ேசர்த்துைவக்கேவண்டும். 3நான்வரும்ேபாது
உங்களுைடய உதவைய எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு, நீங்கள்
தகுதயுள்ளவர்களாகக் குற க்க றவர்கள்
எவர்கேளா, அவர்களிடத்தல் கடிதங்கைளக்
ெகாடுத்து, அவர்கைள அனுப்புேவன்.
4 நானும் அைத ேநரில் எடுத்துச்ெசல்வது
தகுதயானது என்று ேதான்றனால், அவர்கள்
என்ேனாடுகூடவரலாம்.

பவுலின்த ட்டங்கள்
5 நான் மக்ெகேதானியா நாட்டின்வழியாக

ேபாக றபடியால், மக்ெகேதானியா நாட்ைடக்
கடந்தபன்பு உங்களிடத்த ற்கு வருேவன்.
6 நான் எங்ேக ேபானாலும் நீங்கள் என்ைன
வழியனுப்பும்படிக்கு, நான் உங்களிடம்
சலநாட்கள் தங்கேவண்டியதாயருக்கும்;
ஒருேவைள மைழகாலம் முடியும்வைரக்கும்
இருப்ேபன். 7 இப்ெபாழுது ேபாக ற
வழியல் உங்கைள சறது காலம்
சந்த த்துவ ட்டுப் ேபாக மனதல்ைல; கர்த்தர்
உத்தரவு ெகாடுத்தால் உங்களிடம் வந்து
சலநாட்கள் தங்கயருக்கலாெமன்று
நம்புக ேறன். 8 ஆனாலும் ெபந்ெதேகாஸ்ேத
பண்டிைகவைரக்கும் எேபசு பட்டணத்தல்
இருப்ேபன். 9 ஏெனன்றால், இங்ேக
ெபரிதும் சாதகமான கதவு எனக்குத்
த றக்கப்பட்டிருக்க றது; வேராதம்
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ெசய்க றவர்களும் அேநகர் இருக்க றார்கள்.
10 தீேமாத்ேதயு உங்களிடத்த ற்கு
வந்தாேனயாகல், அவன் உங்களிடம்
பயமில்லாமலிருக்கப்பாருங்கள்;
என்ைனப்ேபால அவனும் கர்த்தருைடய
ேவைலையச் ெசய்க றாேன.
11 ஆனபடியனால் ஒருவனும் அவைன
இழிவாக நைனக்காதருப்பானாக;
சேகாதரர்கேளாடுகூட அவன்
வருகறதற்கு நான் காத்தருக்க றபடியால்,
என்னிடத்தல் வரும்படிக்கு அவைனச்
சமாதானத்ேதாடு வழியனுப்பைவயுங்கள்.
12 சேகாதரர்கேளாடுகூட உங்களிடம்
வரும்படி சேகாதரனாகய அப்ெபால்ேலாைவ
மிகவும் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்; ஆனாலும்
இப்ெபாழுது வர அவனுக்கு மனதல்ைல;
அவனுக்கு சமயம் கைடக்கும்ேபாது
வருவான். 13 வழித்தருங்கள்,
வசுவாசத்த ேல நைலத்தருங்கள்,
துணிவுள்ளவர்களாக இருங்கள்,
த டன்ெகாள்ளுங்கள். 14 உங்களுைடய
காரியங்கெளல்லாம் அன்ேபாடு
ெசய்யப்படேவண்டும். 15 சேகாதரர்கேள,
ஸ்ேதவானுைடய குடும்பத்தார் அகாயா
நாட்டிேல முதல்கனியானவர்கெளன்றும்,
பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம்
ெசய்யும்படிக்குத்தங்கைளஒப்புவத்தருக்க றார்கெளன்றும்
அறந்தருக்க றீர்கேள. 16இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும்,
உடன்ேவைலயாட்களாக ப ரயாசப்படுக ற
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மற்ற அைனவருக்கும் நீங்கள்
கீழ்ப்படிந்தருக்கேவண்டுெமன்று
உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன்.
17 ஸ்ேதவான், ெபார்த்துனாத்து,
அகாயுக்கு என்பவர்கள் வந்ததற்காகச்
சந்ேதாஷமாக இருக்க ேறன், நீங்கள்
எனக்குச் ெசய்யேவண்டியைத அவர்கள்
ெசய்தருக்க றார்கள். 18 அவர்கள் என்
ஆவக்கும் உங்களுைடய ஆவக்கும்
ஆறுதல் ெசய்தார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்கைள
அங்கீகாரம்பண்ணுங்கள்.

இறுத வாழ்த்துக்கள்
19ஆசயா நாட்டிலுள்ள சைபயார் உங்கைள

வாழ்த்துகறார்கள். ஆக்கல்லாவும்
ப ரிஸ்கல்லாளும் தங்களுைடய வீட்டிேல
கூடுகற சைபேயாடுகூடக் கர்த்தருக்குள்
உங்கைள மிகவும் வாழ்த்துகறார்கள்.
20 சேகாதரர்கெளல்ேலாரும் உங்கைள
வாழ்த்துகறார்கள். ஒருவைரெயாருவர்
பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள்.
21 பவுலாகய நான் என் ைகெயழுத்தாேல
உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். 22 ஒருவன்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனிடத்தல்
அன்புெசலுத்தாமல்ேபானால், அவன்
சப க்கப்பட்டவனாக இருக்கேவண்டும்,
கர்த்தர் வருகறார். 23 கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப
உங்கேளாடுகூட இருப்பதாக. 24 க றஸ்து
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இேயசுவற்குள்ளான என்னுைடய அன்பு
உங்கள் அைனவேராடும்கூட இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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