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இnத $%பt() ஆரmபt(ேலேய தmைம இnத $%பt() ஆ23யராக அ7µகm ெசy<ெகாll>றாr
காலt 1:1 “மAஷராCமlல, மAஷ) µலமாEமlல, இேயF>7s<HனாCm அவைர
ம3tேதா3K%nெதLpπன πதாவா>ய ேதவனாCm, அpேபாsதலனாO%k>ற பQலா>ய நாAm”

ெப12 ெகாllபவrகll
ெபST ெகாllபவrகll :- இரUடாm வசனt(l யா%kW இnத $%பm எLதpபY>ற< எ)T பQl
ெசாl>றாr (வசனm 2) “காலt(ய நாZ[l உllள சைபக^kW எL<>ரதவ<” இnத $%பt()
Hேசஷm எ)னெவ)றாl ச3யாக ஒ% சைபkW உZபZடதாy இராமl ேராமசாmரா`ய
எlைலkWZபZட கலாt(ய மாவZடt(l உllள எlலா சைப சaகt(SWm இnத $%பm
எLதpபZட<.
காலt(ய எ)ப< வடkW ைமயt(l உllள ஆ2யா 27ய கUடt(l உllள இnத bேகால பாகt(SW
ெகாYkகpபZட ெபயr இŋேக வ2kWm கலாt(யrகll µதKl πரா)2K%n< வn<
W[ேய3னவrகll. இnத πரேதசm πறW ேராமrகll கZYpபாZ[l வnத π)d அŋேக வ2tத
πரைஜகf) ப[ இதSW கலாt(யா எ)ற ெபயr 25>.π.Ol மாSறpபZட<. இnத கலா(யாHAைடய
ேராமrகf) ஆ^ைகkW உZபZட எlைலகைள நாm கவgt< பாrtதl இnத கலாt(ய அேனக
ச3யாக கலாt(யrகll மாt(ரேம வ2kWm πரேதசமாக இlலாமl அதSW ேமCm ெகாhசெதSW
πரேதசŋகளான π2(யா, இi3யா, ேலாேகாgயா மSTm >ழkW π3>3யாேலா ஒ% பாகm ேசrn<
கலாt(யா எ)T அைழtதாrகll.
பQl தgpபZட µைறOl இnத சைபகைள எlலாm பrைவOZடாr:
காலt 1:8-9 “நாŋகll உŋக^kWp πர2ŋ>tத FHேசஷtைதயlலாமl, நாŋகளாவ<
வானt(K%n< வ%>ற ஒ% kதனாவ<, ேவெறா% FHேசஷtைத உŋக^kWp πரசŋ>tதாl
அவ) சπkகpபZடவனாO%kகkகடவ). µ) ெசா)ன< ேபாl மTப[Em ெசாlC>ேற);
lŋகll ஏSTkெகாUட FHேசஷtைதயlலாமl ேவெறா% FHேசஷtைத ஒ%வ) உŋக^kWp
πர2ŋ>தாl அவ) சπkகpபZடவனாO%kககடவ).”
காலt 4:13-15 “உŋக^kW ெத3n(%k>றப[, நா) சnர பலoனtேதாY µதலாnதரm
உŋக^kWc FHேசஷtைதp πரசŋ>tேத). அpப[O%n<m எ) சnரt(CUடாO%k>ற
ேசாதைனைய lŋகll அசZைடபUணாமCm, அேரா2யாமCm, ேதவkதைனpேபாலQm, >7s<
இேயFைவpேபாலQm, எ)ைன ஏSTkெகாUrrகll. அpெபாL< lŋகll ெகாU[%nத ஆனnத
பாk>யm எŋேக? உŋகll கUகைளp πYŋ> எனkWk ெகாYkகksYமானாl, அpப[Em
ெசy(%ptrகெள)T உŋக^kWc சாZ2யாO%k>ேற).”
மSTm பQl இnத $uபtைத எL<வதSW µ)ேப ச3யாக அேத காலt(l இnத சைபகைள
பாrைவOZடாr.
காலt 1:6 “உŋகைளk >7s<H) >%ைபOனாேல அைழtதவைர lŋகll இvவளQ wk>ரமாy
HZY, ேவெறா% FHேசஷt(SWt (%md>றைதpபS7 நா) ஆcச3யpபY>ேற);”
அpேபாsதளனா>ய பQl த)Aைடய µதl xஷன3 ஊzய பயணt(l ெதSW கலாt(யா நகரமான
அn(ேயாk>ய, இkேகாgயா, {sதரா, ெதrைபkW இரUY µைற ெச)றதாக அpேபாsதலr
நடப[கll ெத3யpபY<>ற<. (அpேபா 13 & 14) மTப[Em த)Aைடய இரUடாவ< xஷன3 ஊzய
πரயாணt(l ஆரmபt(l sட இnத சைபகைள பாrைவOZடதாக அpேபாsதலr 15:41, 16:5 நாm
பாrkகலாm

சnதrபm ம12m உtேதஷm
பQl கலாt(ய சைபகைள பாrைவOZY HZY ெச)ற π)d ேவT 2ல மSற ேபாதகrகll இnத
சைபக^kW வn< சைபக^kW ேதைவயான எlலா கா3யŋகைளEm பQl அவrக^kW
ேபா(kகHlைலெய)T ெகாhசm xக µk>யமான கா3யŋகைள பQl அவrக^kW
ெசாlலHlைலெய)T ேபா(kகHlைலெய)T ேபா(tதாrகll FHேசஷm மாt(ரேம இlலாமl
$யாயpπரமான H(கைள sட கைட π[kக ேவUYm எ)T கலாt(யா சைபகfl ேபா(tத அnத
ேபாதகrகேள |த >7s<வ மத ேபாதகrகll ச3யாக ம3t< உOேராY எLnத இேயFH) ேமl
HFவாசm ைவtதாl ேபாதா<, ேமாேசOAைடய $யாயpπரமாண கZடைளகைள sட அνச3kக
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ேவUYm எ)T அவrகll ேபா(tதாrகll. அ< மாt(ரm அlல பQl உUைமயான அpேபாsதலr அlல
ஒ% உUைமயான >7s<வ மத ேபாதகr அlல எ)T ெசா)னாrகll காரணm இேயF த)Aைடய
bேலாக ஊzயŋகf) காலt(l பQl அpேபாsதலனாக இேயFH) aலm
அைழkகpபடHlைலெய)T அவrகll கலாt(யHCllள சைபகfl πரசŋ>tதாrகll.
பQl த)ைன உUைமயான அpேபாsதல) எ)T $uπt<k ெகாllவதSW இnத $%பtைத xக
அவசரமாக எLதேவU[ய< வnத<. அ< மாt(ரm அlலாமl உUைமயான >%ைபOAைடய
FHேசஷtைத காpபாSTவதSW sட பQl இnத $%பtைத எLத ேவU[ய<
அவ2யமாO%k>ற<.ேமSெசா)ன காரணŋகfனாl இnத $%பt(l பQl >3ையகf) aலமாக
இlலாமl ச3யாக >%ைபO) aலமாக மாt(ரேம நாm l(மா)களாkகpபY>)ேறாm எ)T
ெதfவாக πரகடனpபYt(னாr.

எ=தpப?ட காலm ம12m சnதrpபm
அpேபாsதலr நடப[கll 15m அ(காரt(l ெதfவாக ெசாlலpபZ[%k>றப[ேய எ%சேலm
அpேபாsதல மகா சைப நடpபதSW µ)d இnத $%பtைத பkதனா>ய பQl எL(O%kக ேவUYm
காரணm எ)னெவ)றாl எ%ேசலm அpேபாsதல மகா சைபOl >7s<வ HFவா2கll $யாயp
πரமானtைத கைடπ[kக ேவUYமா ேவUடாமா எ)பைதk W7t< இnத சைபOl xகt ~Hரமாக
Hவா(kகpபZY >7s<வ HFவா2கll $யாயpπரமாண கZடைளகைள கைடπ[kக ேவU[ய<
அவ2யm இlைலெய)T இnத மகா சைபOl ~rமானm ெசyயpபZட<. ஒ% ேவைள இnத $%பtைத
எ%சேலm அpேபாsதல மகாசைபkW π)d எLதpபZ[%nதாl அnத மகா சைபOAைடய ~rமான
Hவரŋகைள பQl அவ2யமாக இnத $%பt(l W7pπZ[%n(%pபாr.
கலாt 4:20 “உŋகைளkW7t< நா) சnேதகpபY>றப[யா, நா) இpெபாL< உŋகfடt(l
வn(%n< ேவT வைகயாகp ேபச H%md>ேற). இvவசனt() ப[ பாrtதாl கலாt(யHSW xக
kரt(l இ%n< இnத $%பtைத எL(O%k>)றr. அpேபாsதலr 15:2 ) ப[ பQl இnேநரt(l
எ%சேலm மகா சைபkW ெச)THZY (%mdm வzOl இ%k>)றாr. மTப[Em (%mπcெச)T
அவrகைள பாrpபதSW ப(லாக இnத xக அவசரமான $uபtைத எL( அவrக^kW அApπனாr.
பQl த)Aைடய 2வ< xஷன3 ஊzயt(l மTப[Eமாக இcசைபகைள பாrைவOZடாr. அவ%ைடய
இnத பாrைவOYதK) ேபாேத எ%சேலm மகா சைபOAைடய ~rமான Hவரŋகைள அதAைடய
µ[Qகைள ெசா)னாr.
பQl எ%சேலm மாrkக வzயாக இnத $%பtைத எL(kெகாU[%nதாr ஆகேவ மSற
சைபகf^ைடய வா•t<kகைளc ெத3யpபYtதHlைல. சாதாரணமாக பQl த)Aைடய
$%பŋகfl மSற சைபகf^ைடய வா•t<தlகைள அ7Hpபாr. இதSW ப(லாக 1m அ(காரm 2m
வசனt(l இvவாT ெசாl>றாr. “எ)Aடேனsட இ%k>ற சேகாதரெரlலா%m, கலாt(யா
நாZ[Cllள சைபக^kW எL<>றதாவ< த)Aட) Fட எ%சேலm.
மகா சைபOl கலn<kெகாlவதSW πரயாணm ெசy< ெகாU[%nத சகksZடாfகll இŋேக எL(
இ%k>)றாr. இkகா3யŋக^kW ஆதாரm பாrtதl அpேபா 15l எLதpபZட Hதமாக த)Aைடய
µதl xஷன3 உzய πரயானt(SW π)d ெகாhச காலt(SWp π)d அவr எ%சேலைம a)றாவ<
µைறயாக த32tத ேநரt(l இைத எL(னr ஆகsZ 49l இnத $uபtைத எL( இ%kக sYm.
கலாt(ய%kW இnத $%பm பQKAைடய µதl $%பமாக க%தpபY>ற<.

ABபt%C உllேள அடŋF உllள ெபாGளடkகm
பQl கலாt(ய%kW எL(ன இnத $%பtைத µ)T µk>ய பாகŋகளாக π3kகலாm.
1. µதl பாகt(l: µதl இரUY அ(காரŋகfl த)Aைடய அpேபாsதலt<வtைதk காpபS7
ெகாllவதSகாக எL(OTk>றாr. €( 11அpேபாsதலrகll ேபால பQl உUைமயான அpேபாsதலr
அlல காரணm இவr ஏFைவ பாrkகHlைல மSTm ஏFHனாl அpேபாsதலனாy
அைழkகpபடHlைல எ)T |த மத மாrkக ேபாதகrகll காலt(ய HFவா2க^kW ேபா(k>ரவr
களாy இ%nதாrகll ஆகேவ அதSkW சமாதானமாக இvHதமாக எL<>)றாr.
கலாt 1:1 “மAஷராCமlல, மAஷ) aலமாEமlல, இேயF>%s<HனாCm, அவைர
ம3tேதா3K%n<ெதLpπன πதாவா>ய ேதவனாCm, அpேபாsதலனாO%k>ற பQலா>ய
நாAm.”
கலாt 1:11-12 “ேமCm, சேகாதரேர, எ)னாl πரசŋ>kகpபZட FHேசஷm மAஷ%ைடய
ேயாசைனO)ப[யானதlலெவ)T உŋக^kWt ெத3Hk>ேற). நா) அைத ஒ% மAஷனாl
ெபSற<xlைல, மAஷனாl கSற<xlைல, இேயF>7s<ேவ அைத எனkW
ெவfpபYt(னாr.”
கலாt 1:15-16 “அpப[O%n<m, நா) எ) தாO) வOS7K%nத< µதl, எ)ைனp
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π3tெதYt<, தmµைடய >%ைபOனாl அைழtத ேதவ), தmµைடய Wமாரைன நா)
dறஜா(கfடt(l FHேசஷமாy அ7HkWmெபா%Zடாக, அவைர எ)னkWll ெவfபYtதp
π3யமாO%nதpேபா<, உடேன நா) மாmசேதாYm இரtதtேதாYm ேயாசைனபUணாமCm;”
கலாt 2:6-9 “அlலாமCm எU•kைகEllளவrகளாO%nதவrகll எனkW ஒ)Tm
ேபா(kகHlைல; அவrகll எpப[pபZடவrகளாO%nதாCm எனkWk கவைலOlைல, ேதவ)
மAஷ3டt(l பZசபாதµllளவரlலேவ. அ<Qமlலாமl H%tதேசதனµllளவrக^kW
அpேபாsதலனாO%kWmப[ ேப<%ைவp பலpபY(னவr dறஜா(க^kW
அpேபாsதலனாO%kWmப[ எ)ைனEm பலpபY(னpப[யாl, H%tதcேசதனµllள
அவrக^kWc FHேசஷtைதp πரசŋ>kWmப[ ேப<%QkWk ைகயfkகpபZட<ேபால,
H%tதcேசதனm இlலாதவrக^kWp πரசŋ>kWmப[ அ< எனkWm ைகயfkகpபZடெத)T
அவrகll கUY; எனkW அfkகpபZட >%ைபைய அ7nதேபா<, kUகளாக எ)னpபட
யாkேகாdm, ேகபாQm ேயாவாAm, தாŋகll H%tதcேசதனµllளவrக^kWm, நாŋகll
dறஜா(க^kWm πரசŋ>kWmப[, அn$ேயாn$ய ஐk>யt(SW அைடயாளமாக எனkWm
பrனபாsQkWm வல<ைகk ெகாYt<,”
கலாt 2:11-14 “ேமCm, ேப<% அn(ேயா>யQkW வnதேபா<, அவ)ேமl WSறhFமnத(னாl,
நா) µகµகமாy அவேனாேட எ(rtேத). எpப[ெயgl, யாkேகாπgடt(K%n< 2லr
வ%>றதSWµ) அவ) dறஜா(யா%டேன சாpπZடா); அவrகll வnதேபாேதா,
H%tதேசதனµllளவrக^kWp பயn<, Hல>p π3nதா). மSற |த%m அவAடேனsட
மாயmபU•னாrகll; அவrக^ைடய மாயt(னாேல பrனபாQm இLpdUடா). இpப[ அவrகll
FHேசஷt() சt(ய(SேகSறப[ ச3யாy நடவாதைத நா) கUடேபா<, எlலா%kWm µ)பாக
நா) ேப<%ைவ ேநாk>cெசா)ன< எ)னெவ)றாl; |தனாO%k>ற lr |தr µைறைமயாக
நடவமாl, dறஜா(யாr µைறைமயாக நடn<ெகாU[%kக, dற ஜா(யாைர |தrµைறைமயாக
நடkWmப[ lr எpப[kகZடாயm பUணலாm?”
2. இரUடாm பாகm எ)றாl 2m அ(காரm கைட2Ol இ%n< 3மSTm 4 அ(காரŋகfl
$யாயpπரமாண >3ையகf) aலமாy இlலாமl HFவா(னாl >%ைபO) µலமாக மாt(ரேம
l(மா)களாkகp பY>)ேறாm எ)ற உபேதசtைத πர(வாதm ெசy<k காpபS7னr.
கலாt 2:15-16 “dறஜா(யா3l πறnத பாHகளாOராமl, Fபாவt()ப[ |தராO%k>ற நாµm
இேயF>7s<ைவpபSTm HFவாசt(னாேலய)7, $யாயpπரமானt() >3ையகfனாேல
மAஷ) l(மானாkகpபYவ(lைலெய)T அ7n<, $யாயpπரமாணt() >3ையகfனாலlல,
>7s<ைவpபSTm HFவாசt(னாேல l(மா)களாkகpபYmப[kWk >7s< இேயH)ேமl
HFவா2களாேனாm. $யாயpπரமாணt() >3ையகfனாேல எnத மAஷAm
l(மானாkகpபYவ(lைலேய.”
கலாt 3:22-25 “அpப[Oராதpப[யாl, இேயF>7s<ைவp பSTm HFவாசt(னாேல பKk>ற
வாkWtதtதm HFவாசµllளவrக^kW அfkகpபYmப[ ேவதm எlலாைரEm ஏகமாyp
பாவt()ƒ• அைடt<pேபாZட<. ஆதலாl HFவாசm வ%>றதSWµ)ேன, ெவfpபடpேபா>ற
HFவாசt(SW ஏ<வாக நாm அைடkகpபZடவrகளாy $யாயpπரமாணt()ƒ• காவl
பUணpபZ[%nேதாm. இvHதமாக, நாm HFவாசt(னாேல l(மா)களாkகpபYவதSW
$யாயpπரமாணm நmைமk >7s<Hgடt(l வzநடt<>ற உபாt(யாy இ%nத<. HFவாசm
வnதπ)d நாm உபாt(kW ƒழானவrகளlலேவ.”
கலாt 4:4-7 “நாm dt(ரFHகாரtைதயைடEmப[ $யாயpπரமாணt(SWk >•pபZடவrகைள
€ZYkெகாllளtதkகதாக, காலm $ைறேவ7னேபா<, s(nOgடt(S πறnதவ%m
$யாயpπரமாணt(SWk ƒழானவ%மா>ய தmµைடய Wமாரைன ேதவ) அApπனாr. ேமCm
lŋகll dt(ரராO%k>றpப[Oனாl, அpபா, πதாேவ! எ)T spπடtதkகதாக ேதவ) தம<
WமாரAைடய ஆHைய உŋகll இ%தயŋகfl அApπனாr. ஆைகயாl இg l
அ[ைமயாOராமl dt(ரனாO%>றாy; l dt(ரேனயானாl, >7s<aலமாy ேதவAைடய
Fதn(ரனEx%k>றாy.”
3. 3m பாகm எ)றl 5 மSTm 6 அ(காரŋகfl >7s<Hl நமkW ெகாYkகpபY>)ற Fதn(ரtைத
πர(வாதt(னாl காpபாST>றாr.
கலாt 5:1 “ஆனப[Oனாேல, lŋகll மTப[Em அ[ைமtதனt() νகt<kWZபடாமl, >7s<
நமkW உUடாk>ன Fயா~ன $ைலைமOேல $ைலெகாU[%ŋகll.”
கலாt 5:13 “சேகாதரேர, lŋகll Fயா~னt(SW அைழkகpபZ[rகll, இnதc Fயா~னtைத
lŋகll மாmசt(Skேக<வாக அνச3யாமl, அ)πனாேல ஒ%வ%kெகா%வr
ஊzயhெசyEŋகll.”
இnத $%பt(l சைபகfl உllள பலoனமான சேகாதரrகll மSTm தmµைடய ெகZட
ேபாதைனOனாl அவrகைள வz தவறpபU„>)ற ெபாyயான ேபாதகrகைளk W7t<
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Hவ3k>)றனr. தpபான ேபாதைனkW ƒ•pபZY வz தவT>)ற பலoனமான சேகாதரrகll Hஷயமாக
பQl எvவளQ ெபாTைமயாக இ%n< அவrகைள தmµைடய தவறான ேபாதைனகfனாl சt(யtைத
Wைறt< அேநகைர வz தவறpபU„>றவrகைள $ராக3t< அவrகll ேபாதைனைய ச(kக sடாமl
ƒ•kகUட Hதமாக கU[k>)றனr.
கலாt 1:8-9 “நாŋகll உŋக^kWp πரசŋ>tத FHேசஷtைதயlலாமl, நாŋகளாவ<,
வானt(K%n< வ%>ற ஒ% kதனாவ<, ேவெறா% FHேசஷtைத உŋக^kWp πரசŋ>tதாl,
அவ) சπkகpபZடவனாO%kகkகடவ). µ) ெசா)ன<ேபால மTப[பEm ெசாlC>ேற);
lŋகll ஏSTkெகாUட FHேசஷtைதயlலாமl ேவெற% FHேசஷtைத ஒ%வ) உŋக^kWp
πரசŋ>tதாl அவ) சπkகpபZடவனாO%kகkகடவ).”
கலாt 5:12 “உŋகைளk கலkW>றவrகll த7pdUYேபானாl நலமாO%kWm.”
கலாt 6:1-2 “சேகாதரேர, ஒ%வ) யாெதா% WSறt(l அகpபZடாl, ஆHkW3யவrகளா>ய
lŋகll சாnதµllள ஆHேயாேட அpப[pபZடவைனc wrெபா%nதpபU„ŋகll; lEm
ேசா(kகpபடாதப[kW உ)ைனkW7t< எcச3kைகயாO%. ஒ%வr பாரtைத ஒ%வr Fமn<,
அpப[ேய >7s<HAைடய πரமாணtைத $ைறேவSTŋகll.”

IGkக வrணைன
1. அ7µகm (1:1-5)
2. பQl த)Aைடய அpேபாsதலt<வtைத காpபாS7kெகாll^தல (1:6-2:21)
3. HFவாசt(னாl >%ைபOனாl மZYேம இரZ2pd எ)ற உபேதசm காpபாSறpபYதl (3:1-4:31)
4. FHேசஷt(l >7sதவ Fதn(ரm காkகpபYவ< (5:1-6:10)
5. µ[வான வாrtைதகll (6:11-18)
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