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ஆ12யr
இnத $%பt() ஆரmபt(ேலேய ப0l த)ைன இnத $%பt() ஆ45யr எ)8
அ:µக=ெசyAk ெகாllEறாr:
1 ெதசேலா'kேகயr 1:1 “ப0Gm, 4lவாIm, JேமாtேதLm, πதாவாEய
ேதவIkNllOm கrtதராEய இேயPE:sA0kNllOm இ%kEற ெதசேலாRkேகயr
சைபkN எSAEறதாவA: நmµைடய πதாவாEய ேதவனாGm கrtதராEய
இேயPE:sAVனாGm உŋகOkNk E%ைபLm சமாதானµm உYடாவதாக.”
2m அ(காரt(l தாேன இnத $%பtைத எS(னதாக ப0l ெசாlEறாr:
1 ெதசேலா'kேகயr 2:18 “ஆைகயாl, நாŋகll உŋகZடt(lவர இரYெடா%தரm
மனதா[%nேதாm, ப0லாEய நாேன வர மனதா[%nேத); சாtதாேனா எŋகைளt
தைடபY]னா).”

ெப45k ெகாllபவrகll ம45m π:ன<
1m வசனt(l இnத $%பtைத யா%kN எS(னாr எ)8 ப0l ெத5யp ப_tAEறாr.
“ெதசேலாRkேகயr சைபkN” ெதசேலாRkேகயா ப`டணm ேராமாb5 அரசாŋகtA
ஆJனt(cN உ`ப`ட ெமசபேதாdயா πராn(யt() தைலநகராக இ%kEறA.இŋேக
ேராமாb5 அ(கா5கll தŋகOkெக)8 வ4pπடŋகைள ஏcபா_ ெசyA ெகாYடனr.
ைபஜா)gயm மc8m ேராமாb5 ப`டனŋகைள இைணkகkhgய dக µkEயமான
ேபாkNவரtA சாைல[l இnத ெதசேலாRkேகயr ப`டணm இ%kEறA. கc8m இA dக
µkயமான Aைறµக ப`டணm. இA ஒ% நjன கால ெதசேலாRkேகயா, Eks ஆகா
இ%kEறA.
ப0l இnத ெதசேலாRkேகயாைவ த)Iைடய 2வA dஷன5 πரயாணm வைரkNm
பாrைவ[டVlைல. த)Iைடய µதl dஷன5 πரயாணt(l பmbmயா மc8m πnதாயVl
உllள ேமcN மைலp πரேதசm வைரkNm ெச)8 வnதாr.
எ%சேலdl opபrகZ) ஆேலாசைனk h`டt(kNp π)b (அpேபா 15) த)Iைடய µதl
dஷன5 πரயாணt(l பாrைவ[`ட சைபகைள ம8பgLm பாrைவ[`ட சைபகைளம8பgLm
பாrைவ[`_ அைவகைள உcசாகpப_t( ெபலpப_tத $cச[tAk ெகாYடாr (அpேபா
15:36). ப0l பrனபா இவrகOkN இைட[l மாcN எ)ற ேயாவா) N:tA உYடான
Vவாதt() காரணமாக அவrகll π5nA ேபா[னr. (தmµைடய µதl πரயாணt(ேலேய
ேயாவா) அவrகைள V`_ π5nதா)). இத) காரணமாக ப0l பrனபா இைடேய Vவாதm
உYடாE அவrகll π5nA ேபானாrகll ப0l தனkN உதVயாக qலாைவ ஏcபா_
ெசyAெகாYடாr. (qலாV) ேராம) ெபயr 4lவா)). இவrகll இ%வ%m 45யா 4m4யா
πரேதசŋகOkN தmµைடய πரயாணtைத ெதாடrnதாrகll. (அpேபா 15:38-41)
ெதrைப மc8m rs(ராVl அவrகll JேமாtேதLைவp பc: ெத5Ak ெகாYடாrகll.
JேமாtேதL V%nதேசதனm ெசyAk ெகாYட π)b ப0l மc8m qலா JேமாtேதLைவ
தŋகOைடய உட) ஊtயராக ெத5nAk ெகாY_ அவேரா_ கலnA தŋகll πரயாணtைத
ெதாடrnதாrகll. அவrகll பாrைவ[`ட சைபகைள ெபலpப_t( எ%சேலm opபrகZ)
Vசாரைண சைப[l எ_kகpப`ட µgவான Jrமானŋகைள எlலா சைபகOkNm
ெத5யpப_t(னாrகll. எ)னெவ)றாl $யாயp πரமான அνச5pπl இ%nA bறஜா(யாrகll
V_Vkகpப_Eறாrகll bறஜா( E:sதவrகll $யாயp πரமாணtைத கைடπgkக ேவYgய
அவ4யdlைல, அA vதrகOkN மாt(ரேம (அp 16:1-5).
அவrகll கலாt(யா மc8m π5kEயாைவகைள பாrைவ[`ட π)b Aேராவா0kN
ெச)றாrகll. அŋேக ெமசபேடாdயாVm%nA ஒ% நபr தmைம பாrைவ[ட ேவY_m எ)8
ேக`_k ெகாYடதாக ப0l கன0 கYடாr. இதனாl அவrகll AேராவாVm%nA சµt(ரm
வtயாக ெமசபேடாdயாV) µkEய ப`டணமான πmpbkN வnA அŋேக 4ல காலm
தŋE[%)தனr. இŋேக πசாP πgtA N5 ெசாlGm ெபYwkN Pகm ெகா_tதாr. அnத
ெபY]) எஜமானrகll ப0ைலLm, qலாைவLm 4ைறπgtA அவrகைள அgtA
4ைறசாைலkN ஒpbkெகா_tதாrகll. V_தைலயான π)b அைவகll அnத ப`டணtைத V`_
ேபாக ேவYg[%nதA. (அpேபா 16:6-39)
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ப0G, qலா மc8m JேமாtேதL அmேபாmயா மc8m அpேபாlRயா வtயாக ெதசேலாRkேகயா
0kN வnதைடnA அŋேக[%nத ஒ% vத%ைடய ெஜப ஆலயt(cN வnA ேசrnதாrகll:
அpேபாsதல?ைடய நடபCகll 17:2-9 “ப0l த) வழkகt()பgேய அவrகZடt(l
ேபாy, o)8 ஓy0நா`கZl ேவதவாkEயŋகZ) $யாயŋகைள எ_tA அவrகOடேன
சmபாztA, E:sA பா_பட0m ம5tேதா5m%nA எSn(%kக0m ேவYgயெத)8m,
நா) உŋகOkN அ:VkEற இnத இேயPேவ E:sA எ)8m காYπtA,
(%{டாnதpப_t(னா). அவrகZl 4ல%m, பk(Lllள Eேரkக5l (ரளான
ஜனŋகOm, கனmெபா%n(ய s(kகZl அேநக%m VPவா4tA, ப0ைலLm qலாைவLm
ேசrnAெகாYடாrகll. VPவா4யாத vதrகll ைவராkEயŋெகாY_ jணராEய 4ல
ெபாlலாதவrகைளc ேசrtAkெகாY_ h`டŋhg, ப`டணt(l அமZLYடாkE,
யாேசாIைடய j`ைட வைளnAெகாY_, அவrகைளp ப`டணtதா%kN µ)பாக
இStAkெகாY_வர வைகேதgனாrகll. அவrகைளk காணாமl, யாேசாைனLm 4ல
சேகாதைரLm ப`டணtA அ(கா5கZடt(l இStAkெகாY_வnA: உலகtைதk
கலkNEறவrகll இŋேகLm வn(%kEறாrகll. இவrகைள யாேசா) ஏc8kெகாYடா).
இவrகெளlலா%m இேயP எ)Im ேவெறா%வைன ராஜா எ)8 ெசாlm, இராயIைடய
க`டைளகOkN Vேராதமாகc ெசyEறாrகெள)8 hkNரm`_, இைவகைளk
ேக`_kெகாYg%nத ஜனŋகைளLm ப`டணtA அ(கா5கைளLm
கலŋகpபY]னாrகll. π)b அவrகll யாேசாRடt(Gm மcறவrகZடt(Gm ஜா|)
வாŋEkெகாY_, அவrகைள V`_V`டாrகll”
ேமேல ெசாlலpப`டைவகZ) oலm கவRtA பாrkNm ெபாA ெதசேலாRkேகயா சைப
அேநக பk(மா)கைளLm, Eks ேதசt(l அேநகm ெப%m, கணm ெபா%n(ய
s(kகOmஇ%pபதாக ெத5EறA (அpேபா 17:4). vதrகll ெகா=சmேபr இ%nதேபா(Gm
bரஜா([னைர உைடய சைபயாக ெதசேலாRkேகயா இ%nதA.
ெதசேலாRkேகயா சைப[l ப0mIைடய dஷன5 ஊtயtைதp பc:ன µkEய சாரmசtைத
மாt(ரேம }kகா த)Iைடய அpேபாsதல%ைடய நடபgகZl Vவ5tA இ%kEறாr. [ப0l
πmpπய%kN எS(ன $%பt() oலm நாm கc8k ெகாllவA எ)னெவ)றாl ப0l
ெதசேலாRkேகயாVlஇ%nதேபாA πmpb சைபையc ேசrnதவrகll இரY_µைற ப0GkN
உதVகைள அIpπனாrகll:
πDpπயr 4:16 “நா) ெதசேலாRkேக[m%nதேபாAm, எ) Nைறcசைல ~kNmபg
~ŋகll இரYெடா%தரm அIpπ•rகll.”
இnத உYைம மc8m ெதசேலாRkேகயாVl த)Iைடய ேவைலையk N:tA வவ5tதைத
ைவtA பrrkNmேபாA (2:1-12) ப0G இnத ெதசேலாRkேகயாVl ெகா=சகாலm இ%nததாக
இA நமkN காYπkEறA.
vதrகll ெதசேலாRkேகயாசைப[l πரcசைனகைள உYடாkEயேபாA சேகாதரrகll
ப0l,qலா மc8m JேமாtேதL இவrகll இரேவா_ இரவாக €ரமாக ெபேரயா ப`டணt(cN
அIpπனr (அpேபா 17:10).
ெபேரயாVl hட ப0l ேதவIைடய வாrtைதைய πரசŋEkE)றாr எ)8
ெதசேலாRkேகயாVlஉllள vதrகll ெத5nAkெகாY_ அŋேக வnA ெபேறயாVl hட ஜன
சoகtைத எSpπ கலவரpப_t(னாrகll. உடனgயாக ெபேரயா சேகாதரrகll ப0ைல கடl
மாrkகாக ஏெத)s ேபாNmபg அIpπனாrகll. ஆனாl qலா0m, JேமாtேதL0m
ெபேரயாVேலேயஇ%nA V`டனr. ப0l வt அIpbmபg வnதவrகll அவைர ஏெத)s
ப`டணm வைரkNm ெகாY_ வnA, qலா0m, JேமாtேதLm h_மான வைரkNm qkEரமாக
அவ5டt(l வரேவY_m எ)8 க`டைள ெபc8k ெகாY_ (%mπ bறpப`_ ேபானாrகll
(அpேபா 17:13-15).
•லா மc8m JேமாtேதL ஏெத)4l ப0Gட) கலnA ெகாYடாrகll. (இA அpேபாsதலr
நடபgகZl எSதpபடVlைலயா[Im 1ெதச 3:1 πரகாரm இA நடnதA) πறNm ப0l
JேமாtேதLைவ எெத)sm%nA ெதசேலாRkேகயா0kN அIpπனr. அA மாt(ரm
இlலாமl qலாைவ ெமசபேடாdயா மc8m πmpb ப`டணt(cN அIπனதாக ெசாlலலாm.
அA மாt(ைர): JேமாtேதLைவ ெதசேலாRkேகயாVckN (%mπ ேபாNm பg ெசாlm
அŋேக ஊtயtைத µgtAkெகாY_ Eks ேதசt(l ஜனRLm qலாைவLm ேச%mபg ஒ%
$%பt(l எS(னr.
சnதrpபm எAவா[%pπIm ப0l ஏெத)skN πறN ெகா5nA0kN ெச)றாr. (அpேபா 18:1)
πறN JேமாtேதL மc8m qலா ெமசபேடாdயாVm%nA ப0ைல கலpபதcகாக ெகா5nA
வnதைடnதனr (அpேபா 18:5). ப0G ெகா5nAVl ஒ% c8டµm ஆ8மாதm காலm கttதனr
(அpேபா 18:11).
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சnதrபm ம45m உtேதஷm
ப0l ெகா5nAVl இ%nதேபா(Gm அவ%ைடய மனெசlலாm ெதசேலாRkேகய |ேத
இ%nதA காரணm அŋேக சைபைய க`_வதcN அவ%m அவேரா_ hட அnத சைபயா%m
எvவளேவா 4ரமŋகைள எ(rkெகாYடாrகll. அAமாt(ரd): அŋேக[%nA அவr
பலவnதமாக (%pπ அIppப`டாr. அA $dtதm ெதசேலாRkேகயா சைப எpபg இ%kEறA
எ)பைத ெத5nAெகாllவதcகாக ப0l JேமாtேதLைவ ேதசேலாRkேகயாVrkN
அIpbEறவரா[%nதாr:
1 ெதசேலா'kேகயr 2:17-20 “சேகாதரேர, நாŋகll இ%தயt()பg உŋகேளாg%nA,
சkரt()பg ெகா=சkகாலm உŋகைளV`_p π5n(%nதபg[னாேல, உŋகll
µகtைதpபாrkகேவY_ெம)8 dNnத ஆைசேயாேட அ(கமாyp
πரயtதனmபY]ேனாm. ஆைகயாl, நாŋகll உŋகZடt(lவர இரYெடா%தரm
மனதா[%nேதாm, ப0லாEய நாேன வர மனதா[%nேத); சாtதாேனா எŋகைளt
தைடபY]னா). எŋகOkN நmπkைகLm சnேதாஷµm மEƒc4[)
Ekடµமா[%pபவrகll யாr? நmµைடய கrtதராEய இேயPE:sA வ%mேபாA
அவ%ைடய சn$தானt(ேல ~ŋகளlலவா அpபg[%p„rகll; ~ŋகேள எŋகOkN
மEைமLm சnேதாஷµமா[%kE…rகll.”
1 ெதசேலா'kேகயr 3:1-3 “ஆைகயாl, நாŋகll இRp ெபா8t(%kகkhடாமl,
அtேதேன ப`டணt(l தRtAVடpப_EறA ந)ைமெய)8 $ைனtA, இnத
உபt(ரவŋகZனாேல ஒ%வIm அைசkகpபடாதபgkN உŋகைளt (டpப_tத0m,
உŋகll VPவாசtைதpபc: உŋகOkNp bt(ெசாlல0m, நmµைடய சேகாதரIm ேதவ
ஊtயkகாரIm E:sAV) PVேசஷt(l எŋகll உட)ேவைலயாOமாEய
JேமாtேதLைவ அIpπேனாm. இpபgpப`ட உபt(ரவŋகைளc சEkக நாm
$யdkகpப`g%kEேறாெம)8 ~ŋகll அ:n(%kE…rகேள.”
ஆ45யrகll மc8m ேபாதகrகll அnத நா`கZl πரதானமான சாைலகZl πரயாணm ெசyவA
ெபாAவானதா[%nதA. இvVதமாக πரயாணm ெசyLm ஆ45யrகll மc8m ேபாதகrகll bகƒ
மc8m பணm அlலA இரYைடLேம ஆைசpப_பவராக இ%nதனr. ஆனாl ப0l அvVரYg)
ேமGm ஆைச[lலாமl சைபகைள க`gனாr. காரணm ப0l அpபgவnA சைபகைள க`g
எSpπ இpபg உடனgயாக (%mπ ெச)8 V`டாr ஆகேவ ஒ% ேவைல ேவc8 உபேதச
ேபாதககll ெதசேலாRkேகயா0kN வnA தா) ேபா(tத சt(யtைத (5tA மாc: ேபா(tA
தா) ேபா(tத சt(யtைத $ராக5tA மc8m மறkகc ெசyயpப_ேமா எ)8 ப0l dக0m
கவைலயைடnதாr. அŋேக வnத மcறவrகll சt(யtைத “VcபதcN” µயc4 ெசyதேபாA
சt(ய இ%kக ேவYgய இடt(l அசt(யm (கllள ேபாதைன) மாt(ரேம இ%kக
அவகாசd%kEறA.
ஆனாl ெதசேலாRkேகயாVckN ெச)8 வnத JேமாtேதL அŋNllள VPவா4கll N:tA
நlல ெசy(ைய ப0GkN ெசா)னா). இைதp பc: சnேதாஷமைடnத ப0l தா) ேபா(tத
சt(யt() ேமl அவrகll ைவtத $ரnதர VPவாசm மc8m அ)ைபp பc: அவrகOkN ந):
ெத5VtA மc8m அnத VPவாசt(l அpபgேய இ%kக ேவY_m எ)8m ேதவRடt(l
VPவாசm ைவkக ேவY_m எ)8m ெதyவ பt(Lட) hgய வாƒkைக வாழேவY_m மc8m
உபt(ரவŋகll எ(rெகாllள ேவY_m எ)8m உcசாகpப_t( அவrகOkN $†பŋகைள
எS( அIpπனாr.
ஆனாl உபt(ரவt(l ம5tத 4ல VPவா4கll கைட4 காலŋகைலk N:tA
ெதசேலாRkேகயாVனr கலவரமைடயkh_m எ)ப(னாl ப0l கrtத%kNll
$t(ைரயைடnதவrகைள நாm இழnA ேபாகVlைல கைட4 நாZl அவrகll $cசயமாக
(%mப0m எS([%pபாrகll எ)8 வாkNதtதmெசyA இnத $†பtைத எS(னr.

எJதpபKட காலm ம45m சnதrpபm
இnத $†பமானA E.π.52m வ%ஷt(l ெகா5nAVl த)Iைடய 18 மாதm தŋE[%nத
காலக`டt(l இதைன எS(னr. ப0l ெகா5nAVl இ%nதேபாA இரY_ $†பŋகll
எS(னr. µதலாவA காலt(ய%kN இரYடாவதாக ெதசேலாRkேகயrகOkN எS(ன µதl
$†பm.

LMபtN: உllேள அடŋQ உllள ெபா?ளடkகm
இn $†பtைத இரY_ பாகŋகளாக π5kக µgLm:
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1. த"pப%ட 'ஷயŋகll (1:1-3:13)
ப0l இnத $%பtைத த)Iைடய சாதாரணமான சmπரதாய வாƒtAkகOட) ஆரmπpபதாக
மாt(ரm இlலாமl த)Iட) hட JேமாtேதL மc8m 4lவா) (qலா) hட இn $†பtைத
எSAவதாக ெத5யpப_tAEறாr.
µதl அ(காரt(l வாƒtAkகOட) அவrகll அேநக உபt(ரவŋகll எ(rெகாllள ேந5`ட
ேபாAm ேதவRடt(l அவrகll கா`gன VPவாசm மc8m அ)b மc8m ெபா8ைமையk N:tA
ப0l ேதவIkN ந):ெசGt(னா).(1:5) இnத ெதசேலாRkேகயா சைப ெமசபேடாdயா
மc8m அகாயாVl VPவா4கll எlலா%kNm மா(5யாக இ%kEறA (1:7) அA மாt(ரm
இlலாமl அவrகll Vkரŋகைள V`_V`_, ‡வIllள சt(ய ேதவ) பkகm (%mπன
Vஷயtைதk hட அnத அ(காரt(l எS(னr.(1:9) ேதசேலா$kேகயயாVl ம`_m இlலாமl
ஒvெவா% இடt(Gm ேதவடதt(l உllள VPவாசm ெவZpப_tதpப`டA (1:8).
இரYடாm அ(காரt(l தாIm qலா0m மc8m JேமாtேதL0m ெகாY_ வnத ெசy(ைய
மc8m ெதசேலாRkேகயrகOkN இைட[l த)Iைடய நடkைகையLm
ெதசேலாRkேகயrகOkN $ைனˆ`gனாr. உபt(ரவpப`_, அவமானpப`_, எvவளேவா
ேபாரா`டŋகZl இ%nதேபா(Gm ெதசேலாRkேகயாVl PVேசஷm ேபா(tத கா5யŋகll
$ைனp‰`gனாr (2:2). மIஷrகைள சnேதாஷpப_tAEறவrகளா[ராமl தŋகOைடய
இ%தயŋகll ேசா(tA பாrkE)ற ேதவைன சnேதாஷpப_tAmபg ேபா(tத கா5யŋகைள
$ைனp‰`gனாr (2:4). ெதசேலாRkேகயாVl யா%kNm பாரமாக இ%kக hடாA எ)8
இர0m பகGm க{டpப`_ ‡வனm ெசyA அவrகll உபt(ரவpப`டrகll.(2:9)
அkகாரணt(னாl ெதசேலாRkேகயrகll ேதவைனkN:tA PVேசஷ ெசy(கைள இவrகll
oலm ேகllVpப`_ அŋŠக5tதேபாA, மIஷrகOைடய வாrtைதயாக க%தாமl அA
உYைமயாகேவ இ%kEறபg ேதவIைடய வாrtைதெய)8 அைத அவrகll
ஏc8kெகாYடாrகll (2:13). அதcகாக அவrகll V%pபtAட) உபt(ரவpப`டாrகll (2:14).
2:17-3:5 பாகŋகZl ம8பgLm ெதசேலாRkேகயrகைள பாrpபதcகாக அவ%kN இ%nத
ஆவைல,V%pபtைத N:tA ேபPEறாr. காரணm ெதசேலாRkேகயாVckN (%mப ேபாகாமl
ப0l மc8m அவ%ைடய உட) ஊtயrகைள சாtதா) ேசா(tதா). அதcகாக ப0l
ெதசேலாRkேகயrகைள அவrகll க{டŋகOkN மt([l உcசாகpப_tAவதcN
ேசாதைனkகார) அவrகைள VPவாtைத V`_ €ரm ேபாNmபg ெசyயாமm%pபதckN ப0l
அவrகOkN இைடேய JேமாtேதLைவ அIpπ ைவtதாr.
3:6-10 பாகt(l ெதசேலாRkேகயrகll மt([m%nA JேமாtேதL(%mப0m ெபcற
சnேதாஷமான Vஷயm நlல ெசy( ப0l எvவளேவா சnேதாஷtைத ெகா_tதA.
ெதசேலாRkேகயrகll கrtத5டt(l $ைலயாக $ைலt(%பைதp பc: அைவகll VPவாசm
பாrtA ப0l dக0m ஆ8தலைடnதாrகll (3:8).
πதாவாEய ேதவ) மc8m கrtதராEய இேயP தmைம ம8பgLm ெதசேலாRkேகயா0kN
அIpப ேவY_m எ)8 ப0l ெசyத ெஜபtAட) o)றாm அ(காரm µgவைடEறA. அA
மாt(ரdlலாமl ேதவ) ெதசேலாRkேகயrகZ) மt([l இ%nத அ)ைப மc8m
அேநக5டt(l ெதசேலாRkேகயrகOkN உllள அ)ைப ேதவ) V%t(யைடLmபg ெசyய
ேவY_m எ)8 இத)oலm ெதசேலாRkேகய%ைடய இ%தயtைத ேதவ) இேயPVIைடய
வ%ைக ம`_m ப5Ptதமாக ைவkNபg ப0l ெஜபm ெசyEறாr.

2. மனp/rவமான 3t5 ம5 ம67m ெசyயேவ=>ய வைகp ப6@ய
A@p3கll (4:1-5:22)
4m அ(காரt(l ப0l ஒ% b(ய π5ைவ ஆரmπkE)றாr. JேமாtேதL
ெதசேலாRkேகயrகைள சn(tதேபாA அவ) அவrகll மt([l பாrtத ஒ% 4ல
Vஷயŋகைள, πரcசைனகைள இŋேக ப0l ஒ% ேவைல எS([%kக h_m அA மாt(ரd):
ெதசேலாRkEயr JேமாtேதLV) oலm ப0GkN அIpπன ஒ% 4ல ேகllVகOkN hட
இŋேக சமாதானm எS(னாr.
1 ெதசேலாRேகயr 4:1-6l ப0l ப5Ptதµllளவrகளாக வாழேவY_m எ)8 அவrகll
ஊkகpப_tAEறாr. பாl சmமnதமான ேவ4மாrkகtAkN VலE இ%kNmபg அவrகOkN
எcச5kைக ெசyEறாr, 1 ெதச 4:7 – “ேதவ) நmைம அPtதt(cகlல ப5Ptதt(rkேக
அைழt(%kEறாr” ஒ% bற ஜா( π)ன][m%nA வnA மc8m ஒ% Eேரkக Aைறµக
ப`டணt(l வாƒபவrகOkN ஆY ெபY இைடேயLllள பாl சmமnதமான ப5Ptதமான
வாƒ0 எ)பA ஒ% b(ய க%tதாக இ%nதA. ெதசேலாRkEயrகOkN அவrகOைடய பைழய
பாவமான வtைய π)னாl V`_ V_வA ெவZpபைடயாக க{டமானதாக இ%nதA.
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4:9-12l ப0l ெதசேலாRkேகயகZ) சேகாதர அ)ைப ெமc4ெகாllEறாr. அA மாt(ரd):
அ)πl dக0m அ(கமாக V%n(யைடEறவrகளாy இ%kக ேவY_m எ)8
உcசாகpப_tAEறாr. hடேவ ேவெறா% dக அ(கமாக மc8m ஒ%வ5டt(l ஒ%வr அ)பாக
இ%kகேவY_m எ)8 உcசாகpப_t(னாr (4:10). ெதசேலாRkேகயrகll அவrகll ெசாnத
ேவைலகைளc ெசyAk ெகாY_ அைமதலான ‡Vயm உைடயவrகளாy இ%kகேவY_m
மc8m மcறவrகll ேமl ஆதாரpபடாமl தmµைடய ெசாnத ைககZனாேல ேவைல ெசyய
V%mbEறவrகளாக இ%kக ேவY_m எ)8m, ப0l அவrகைள எcச5kE)றாr (4:12).
4:13-5:11l ப0l மரணtைதkN:tAm மc8m கrtதராEய இேயPVIைடய இரYடாm
வ%ைகkN:tAm ேபPEறாr. உபt(ரவt(l VPவா4கZ) மரணm எvவளேவா க{டtைத
ெகாY_ வnதA எ)8 ப0GkN ெத5Lm. அதcகாகேவ ப0l த)Iைடய இரYடாm $†பt(l
அவcைற ஒ% µkEய Vஷயமாக ேசrtA ேபPE)றாr எபA ெத5EறA. அதனாl ப0l
E:sA0kNll $t(ைரயைடnதவrகOைடய Vஷயtைத ெத5VkNmேபாA இேயPVIைடய
இரYடாm வ%ைக[l ம5tேதாrகll அைனவ%m (%mப0m உ[ேரா_ எSnA πறN உ[ேரா_
இ%kEற VPவா4கOட) கலnA பரேலாகt(l ேசrtAkெகாllளpப_வாrகll எ)8
வாkNtதtதm ெத5யpப_t( அைவகைள ஆ8தlப_t(னா).
“இர0 ேநறt(l (%ட) வ%E)ற Vதமாy கrtத%ைடய நாll இ%kNm” (5:2).
இேயPVIைடய வ%ைக[) நாll N:tA ெத5யpப_t( அA qkEரமாy வரpேபாEறA
ஆனாl $cசயமாக எpெபாSA வ%ேமா ெத5யாA ஆகேவ அnத நாOkகாக ஆயtதமாy
இ%kக ேவY_ ேதவ) ெதசேலாRkேகயrகOkN ெகா_tத இர`4pb Vஷயமாக
ஜாkEரைதயாக இ%kக ேவY_m எ)8 ப0l அவrகைள உcசாகpப_t(னா):
1 ெதசேலா'kேகயr 5:9-10 “ேதவ) நmைமk ேகாபாkEைனkெக)8 $யdkகாமl,
நmµைடய கrtதராEய இேயPE:sAoலமாy இர`4pபைடவதcெக)8 $யdtதாr.
நாm Vtt(%pபவrகளானாGm $t(ைரயைடnதவrகளானாGm, தmµடேனhட நாm
ஏகமாyp πைழt(%kNmபg அவr நமkகாக ம5tதாேர.”
πறN ப0l அவrகOkN அவrகll கைட πgkக ேவYgய எcச5kைககைள ேபா(tதாr.
ேதவIைடய வாkEயŋகll அவrகZடt(l ெகாY_ வ%பrகll அ)bட) dNnத கனtAட)
அவrகைள நடtத ேவY_m எ)8 ெதசேலாRkேகயrகOkN ெத5யpப_t(
உcசாகpப_t(னாr (5:12-13). இvவYணமாக அவr அவrகll உcசாகpப_t(னாr:
1 ெதசேலா'kேகயr 5:13-21 “...அவrகOைடய E5ைய[Rdtதm அவrகைள dக0m
அ)பாy எY]kெகாllOmபg உŋகைள ேவYgkெகாllOEேறாm. உŋகOkNllேள
சமாதானமா[%ŋகll. ேமGm, சேகாதரேர, நாŋகll உŋகOkNp
ேபா(kEறெத)னெவ)றாl, ஒSŋElலாதவrகOkNp bt(ெசாlGŋகll,
(டனcறவrகைளt ேதc8ŋகll, பலjனைரt தாŋNŋகll, எlலா5டt(Gm ~gய
சாnதமா[%ŋகll. ஒ%வIm மcெறா%வ) ெசyLm JைமkNt Jைமெசyயாதபg
பா%ŋகll; உŋகOkNllOm மcற யாவ%kNllOm எpெபாSAm ந)ைமெசyய
நா_ŋகll. எpெபாSAm சnேதாஷமா[%ŋகll. இைடVடாமl ெஜபmபYwŋகll.
எlலாவc:ேலLm sேதாt(ர=ெசyLŋகll; அpபgc ெசyவேத E:sA இேயP0kNll
உŋகைளkN:tAt ேதவIைடய 4tதமா[%kEறA. ஆVைய
அVtApேபாடா(%ŋகll. Jrkகத5சனŋகைள அcபமாெயYணா(%ŋகll.
எlலாவcைறLm ேசா(tApபாrtA, நலமானைதp πgtAkெகாllOŋகll.”
µg0: ப0l ெஜபm மc8m ேதவ) நmபt தNnதவr எ)ற உt(ரவாதtAட) இnத $†பm
µgவைடEறA:
1 ெதசேலா'kேகயr 5:23-24 “சமாதானt() ேதவ) தாேம உŋகைள µc:Gm
ப5PtதமாkNவாராக, உŋகll ஆV ஆtAமா சkரmµSவAm, நmµைடய கrtதராEய
இேயPE:sA வ%mேபாA Ncறமcறதா[%kNmபg காkகpப_வதாக. உŋகைள
அைழkEறவr உYைமLllளவr, அவr அpபgேய ெசyவாr.”
ேமGm தனkகாக0m தன உட) ஊtயkகாரrகOkகாக0m ெதசேலாRkேகயr ெஜπkக
ேவY_m எ)8 ப0l ேக`_kெகாllEறாr. அவr அIpπ ைவkE)ற இnத $†பtைத
அவrகZl ஒvெவா%வ%m பgkக ேவY_m எ)8 ேக`_kெகாllEறாr. ேமGm ஒ%
ஆqrவாதமான வசனtAட) இnத $†பtைத µgkE)றாr. 1ெத5:28, “நmµைடய கrtதராEய
இேயPE:sAVIைடய E%ைப உŋகOடேன hட இ%pபதாக. ஆெம).”
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R?kக வrணைன
1. அ:µகm (1:1)
2. தRpப`ட காரனŋகll (1:2-3:13)
3. மனp‰rவமான bt( ம( மc8m உcச5pb மc8m ெசyய ேவYgய வைக பc: N:pbகll
(4:1-5:22)
4. µg0 (5:23-28)
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