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ர�ொமர் 13:1-7

1  எந்த ெனுஷனும் ் ெலான அதிகாரமுள்ளவர்களுக்குக் கீழ்பேடியக்கடவன; 
ஏமனன்ால், ்தவனா்லயனறி ஒரு அதிகாரமுமில்கல; உண்டாயிருக்கி் 
அதிகாரஙகள ்தவனா்ல நியமிக்க்பேட்டிருக்கி்து. 

2 ஆதலால் அதிகாரத்திறகு எதிர்த்து நிறகி்வன ் தவனுகடய நியெத்திறகு 
எதிர்த்து நிறகி்ான; அ்பேடி எதிர்த்து நிறகி்வர்கள தஙகளுக்குத் தாஙக்்ள 
ஆக்கிகனகய வருவித்துக்மகாளளுகி்ார்கள. 

3 ்ெலும் அதிகாரிகள நறகிரிகயகளுக்கல்ல, துர்க்கிரிகயகளுக்்க 
ேயஙகரொயிருக்கி்ார்கள; ஆககயால் நீ அதிகாரத்திறகு்ப 
ேய்பேடாதிருக்க்வண்டுொனால், நனகெமசய், அதினால் உனக்கு்ப புகழச்சி 
உண்டாகும். 

4 உனக்கு நனகெ உண்டாகும் மோருட்டு, அவன 
்தவஊழியக்காரனாயிருக்கி்ான. நீ தீகெமசய்தால் ேயந்திரு; ேட்டயத்கத 
அவன விருதாவாய்்ப பிடித்திருக்கவில்கல; தீகெமசய்கி்வன்ெல் 
்காோக்கிகன வர்பேண்ணும்ேடி, அவன நீதிகயச் மசலுத்துகி் 
்தவஊழியக்காரனாயிருக்கி்ா்ன. 

5 ஆககயால், நீஙகள ்காோக்கிகனயினிமித்தம் ொத்திரெல்ல, 
ெனச்சாட்சியினிமித்தமும் கீழ்பேடிய்வண்டும். 

6 இதறகாக்வ நீஙகள வரிகயயும் மகாடுக்கிறீர்கள. அவர்கள இந்த 
்வகலகய்ப ோர்த்துவருகி் ்தவஊழியக்காரராயிருக்கி்ார்க்்ள. 

7  ஆககயால் யாவருக்கும் மசலுத்த்வண்டிய கடகெகக்ளச் மசலுத்துஙகள; 
எவனுக்கு வரிகயச் மசலுத்த்வண்டிய்தா அவனுக்கு வரிகயயும், 
எவனுக்குத் தீர்கவகயச் மசலுத்த்வண்டிய்தா அவனுக்குத் தீர்கவகயயும் 
மசலுத்துஙகள; எவனுக்கு்ப ேய்பேட்வண்டிய்தா அவனுக்கு்ப ேய்பேடுஙகள; 
எவகனக் கனம்ேண்்ண்வண்டிய்தா அவகனக் கனம்ேண்ணுஙகள. 
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	 உலகம்	முழுவதும்		ககொர�ொனொ	ப�வல்	கொ�ணமொக,	
சமீபத்தில்	சபபகளுக்கு	அ�சொஙகஙகள்	விதித்திருக்கும்	
கட்டுபபொடுகள்	 குறித்து	 	 கிறிஸ்தவ	 உலகில்	 பல	
சநர்தகஙகள்	 ர்தொன்ற	ஆ�ம்பித்துள்்ளது.	 இநநிபலயில்	
இப்தபபற்றி	 சிநதிபபது	 கொல்தொம்தமொனது	 எனறு	
கூட	 நொம்	 ர�ொசிக்கலொம்.	 ஆனொல்,	 க்தொற்று	 பற்றி�	
சநர்தகஙகள்	ரமலும்	வலுவபடநதுள்்ள	படி�ொல்	நொம்	
இப்த	கூர்நது		கவனிபபது	்தற்கபொழுது	அவசி�மொகி்றது.

	 இந்த	 எதிர்பொ�ொ்த	 	சூழல்	 சபப	ஐக்கி�த்ப்தயும்,	
ஞொயிறு	 பள்ளி	 ஊழி�த்ப்தயும்,	 ஏன	 சுவிரசஷ	
பணிப�யும்	கூட		பொதித்திருக்கி்றது.		இப்த	நிசச�மொக	
�ொரும்	விரும்புவதில்பல;	க்தொட�	ரவண்டும்	எனறும்	
நிபனபபதில்பல.	 இனறு	 உலகின	 பல	 இடஙகளில்	
உள்்ள	சுவிரசஷ	கிறிஸ்தவர்கள்	இப்தப	பற்றி	இபணநது	
விவொதிக்கலொம்	எனறு	கூடப	ரபச	ஆ�ம்பித்திருக்கி்றொர்கள்.	
எபபடிக�னில்,	 நம்முபட�	 கச�ல்	 சரி்தொனொ?	
கிறிஸதுவொல்	 ஆ்ளபபடுகி்ற	 சபப�ொனது,	 இந்த	 உலக	
�ொஜ�த்தினுபட�	 நிர்பந்தஙகளுக்கு	 அவவ்ளவு	
எளி்தொக	 விட்டுக்	 ககொடுக்கலொமொ?	 	 ரபொன்ற	
ரகள்விகப்ள	 முன	 பவக்கி்றொர்கள்.	 ரவ்தத்தின	
அடிபபபடயில்	 சபபகள்	 ஏற்றுக்	 ககொண்டிருக்கும்,	
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விசுவொச	 அறிக்பகப�	 கவனிக்க	 ்தவறுவர்த,	 இந்த	
ரகள்விகளுக்கு	 சரி�ொன	 பதில்	 ககொடுக்க	 இ�லொ்த	
நிபலப�	 ஏற்படுத்துகி்றது.	 சபபகளுக்கு	 ரவ்தத்தின	
அடிபபபடயில்	 	 விசுவொச	 அறிக்பக	 	 இருக்க	
ரவண்டி�து	எவவ்ளவு	முக்கி�ம்	எனபப்த	நொம்	இஙரக	
சுட்டிக்கொட்ட	 கடபமபபட்டுள்ர்ளொம்.	 ்தனிபபட்ட	
மனி்தனின	 விருபபு,	 கவறுபபின	 அடிபபபடயிலொன	
ரகொட்பொடுகர்ளொடு	 ்தொன	 	 இனறு	 கபரும்பொலொன	
சபபகள்	 இ�ஙகுகி்றது.	 கவஸட்மினஸடர்	 	 விசுவொச	
அறிக்பக	அல்லது	பொபதிஸது	விசுவொச	அறிக்பககள்,	
நொம்	 ரவ்தபூர்வமொக	 	 இபபடிபபட்ட	 ரகள்விகளுக்கு	
பதில்	கப்ற	உ்தவி	கசய்கி்றது.

	 கடவுளுபட�	 �ொஜ�மும்,	 உலகத்தினுபட�	
�ொஜ�ஙகளும்	 	 எதிக�திர்	 துருவஙக்ளொனபடி�ொல்	
இபணநது	கச�ல்பட	முடி�ொது	எனறு	சுலபமொக	நொம்	
இ்தற்கு	பதில்	கசொல்லிவிடலொம்.	உலக	அ�சொஙகஙகள்	
கசொல்வப்தக்	 ரகட்டு	 	 சபப	 ்தனனுபட�	
நடவடிக்பககப்ள	 மொற்றிக்ககொள்்ள	 ரவண்டொம்		
எனறும்,	 சபபயிரல	 கிறிஸதுவின	 அதிகொ�த்ப்த	
பு்றந்தள்ளி,	 அ்தன	 அடிபபபடயில்	 	 அவருபட�	
அதிகொ�த்ப்த	 உலகத்திடம்	 	 ககொடுக்க	 முடி�ொது	
எனறும்	நொம்	வொதிடலொம்.

	 சமீபத்தில்	 அகமரிக்க	 ர்தசத்தின	 கலிரபொர்னி�ொ	
மொநிலத்தில்	உள்்ள	ஒரு	சபப	ரமற்கூறி�	அடிபபபடயில்,	
சமூக	இபடகவளிப�	கபட	பிடிக்கொமலும்,	முக	கவசம்	
அணி�ொமலும்	 ்தஙகளுபட�	 ஆல�	 ஆ�ொ்தபனப�	
மீண்டும்	 நடத்தினப்தப	 	 பற்றி	 நீஙகள்	 ஒரு	 சிலர்	
படித்திருபபீர்கள்.	 இந்த	 சபபயின	 ரபொ்தகர்	 அ்தற்கு	
முனபவத்்த	வொ்தம்	பினவருமொறு	இருந்தது:		சபப	மற்றும்	
உலகம்	எனறு	இ�ண்டு	�ொஜஜி�ஙகள்	இருக்கி்ற்தல்லவொ?	
நம்முபட�	 ஆ�ொ்தபனகப்ள	 அ�சொஙகத்தின	
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கட்டப்ளபபடி	 நிறுத்திபவபபப்தவிடவும்,	ஆல�த்ப்த	
தி்றபப்தன	 மூலம்	 	 கிறிஸதுவின	 அதிகொ�த்திற்கு	
கீழபபடிநது	 அவருபட�	 �ொஜ�த்ப்த	 நிபல	 நிறுத்்த	
ரவண்டி�து	அவசி�ம்	அல்லவொ?	என்றொர்.

		 மு்தலொவது,	 நொன	 ரமற்கூறி�	 விசுவொச	
அறிக்பகயிலிருநது	ஒனறி�ண்டு	வொர்த்ப்தகப்ள	உஙகள்	
முன	பவக்க	விரும்புகிர்றன.

	 “சர்வ	 உலகத்ப்தயும்	 ஆளுகி்ற	 �ொஜொவும்,	
கர்த்்தருமொன	 ஜீவனுள்்ள	 ர்தவன	 ்தமது	 மகிபமப�	
முனனிட்டு,	 	 அ�சொஙகஙகப்ளயும்,	 �ொஜொக்கப்ளயும்	
ஜனஙகளின	 	 நனபமக்கொக	 ்தமது	 ஆளுபகயின		
கீழ	 அனுமதித்திருக்கி்றொர்.	 இதினொல்,	 	 நொம்	
ரகொபொக்கிபனயினிமித்்தம்	 மொத்தி�மல்ல;	
மனசொட்சியினபடியும்	 ர்தவனொல்	 அனுமதிக்கபபட்ட	
ரமலொன	 அதிகொ�ஙகளுக்கு	 ஒபபுக்	 ககொடுபபதும்,	
அபபடிபபட்டவர்களுக்கொக	 விண்ணபபஙகப்ளயும்,	
ரவண்டு்தல்கப்ளயும்	 ஏக்றடுபபதும்	 	 நம்முபட�	
கடபம�ொய்	 இருக்கி்றது”.	 	 இது்தொன	 அந்த	 விசுவொச	
அறிக்பகயின	வொசகம்.

	 ரமரல	 குறிபபிடபபட்ட	 இந்த	 விசுவொச	
அறிக்பக	 ர�ொமர்	 13:1-7	 மற்றும்	 1	 ரபதுரு	 2:13-
18	 ரபொன்ற	 வசனஙகளின	 அடிபபபடயில்,	 	 உலக	
மனி்தர்கள்	 மொத்தி�மல்ல;	 	 விசுவொசிகளும்	
ரமலொன	 அதிகொ�ஙகளுக்கு	 கீழபபடி�	 ரவண்டும்	
எனபப்த	 	 ர்தவன	 நிர்ணயித்து	 இருக்கி்றொர்	 எனறு	
வப��றுத்துள்்ளது.	 ஒரு	 வப�முப்றர�ொடு	 கூடி�	
அ�சொஙகம்	 ர்தபவ	 என்ற	 ஒரு	 விருபபத்ப்த	
மனி்த	 இரு்த�த்தில்	 ்தநது,	 அ்தன	 அடிபபபடயில்	
கச�ல்படுவ்தற்கொன	சிநப்தப�யும்	மனி்தன	பொவத்தில்	
விழுந்த்தற்கு	 பின	 ர்தவன	 கட்டப்ளயிட்டிருக்கி்றொர்.	
நம்முபட�	சரீ�	ர்தபவகள்,	சட்ட	ஒழுஙகு	வழிமுப்றகள்,	
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�ொணுவம்,	கபொது	சுகொ்தொ�ம்		ரபொன்ற	நனபமகளுக்கு	
அ�சின	கச�ல்பொட்டில்	மற்்ற	ஜனஙகர்ளொடு	்தம்மொல்	
மீட்கபபட்ட	 ஜனமும்	 ஒத்துபழக்க	 ரவண்டும்	 எனறு	
ர்தவன	நிர்ணயித்துள்்ளொர்.		இந்த	ர்தவ	நி�மமொனது,	
ஒருவபகயில்	அவருபட�	ஆளுபகயின	கருவி	எனறு	
கூட	கசொல்லலொம்.	

	 ஒரு	 சம�ம்	 விசுவொசி�ொன	 ஒரு	 பணக்கொ�ர்,	
்தொன	 அ�சொஙகத்திற்கு	 குப்றவொன	 வரி	 கட்டுவ்தொக	
எனனிடம்	கசொனன	ஒரு	நிகழபவ	இஙகு	ர�ொசித்துப	
பொர்க்கிர்றன.	 ்தனனுபட�	 க்தொழிலின	 வ�வு-
கசலவு	 	 கணக்குகப்ள	 குப்றத்து	 மதிபபிட்டு,	 அப்த	
அ�சுக்கு	சமர்பபித்து	வரி	கட்டுவ்தொக	அவர்	கூறினொர்.		
இ�ல்பொகரவ,	 விசுவொசத்தின	 அடிபபபடயில்	 	 இது	
்தவறு	எனறு	நொன	அவரிடத்தில்	சுட்டி	கொண்பித்்தரபொது,	
்தனபன	 நி�ொ�பபடுத்்த	 அவர்	 மு�ற்சித்்தப்தயும்	
நொன	 ரகட்ரடன.	 அது	 சரி�ொன்தல்ல	 என்றொலும்,	
�ொ�ன	ரபொன்ற	அ�சர்கள்	்தொன			வரி	முப்றகப்ள	
ககொண்டு	 வந்த்தொகவும்,	 எனரவ,	 ்தனது	 விருபபபபடி	
வரி	 கசலுத்துவ்தற்கு	 ்தனக்கு	 முகொநதி�ம்	 இருக்கி்றது	
எனறு	 அவர்	 கசொனனொர்.	 அ்தொவது,	 விசுவொசிகள்	
அ�சொஙக	 ஆளுபகயின	 கீழ	 வருவது	 கிபட�ொது.	
மொ்றொக,	அவர்கள்	ரந�டி�ொக	கிறிஸதுவின	ஆளுபகக்கு		
கீழ	 	 இருக்கி்றொர்கள்	 என்ற	 அவ�து	 சிந்தபனயின	
கவளிபபொடு்தொன	 இது	 எனபது	 இதிலிருநது	 நமக்கு	
வி்ளஙகுகி்றது.	 ஒரு	 சொர்பொன	 வொ்தமொக	 	 இது	
இருந்தொலும்,	 நொம்	 வி்ளஙகிக்ககொள்்ள	 ரவண்டி�து	
எனனகவன்றொல்:	கபொதுநலன,	கபொது	ஒழுஙகு	மற்றும்	
கபொது	சுகொ்தொ�	ஆர�ொக்கி�ம்	 	ஆகி�	இபவகப்ளப	
கபொறுத்்த	 அ்ளவில்	 ஒவகவொரு	 ஆத்மொவும்	 ரமலொன		
அதிகொ�த்திற்கு	 கீழபபட்டவர்கள்	 எனப்தொகும்	 எனறு	
ர�ொமர்	13ம்	அதிகொ�த்திலிருநது	நொம்	அறிகிர்றொம்.
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	 ரவ்தொகமத்தில்	 இ�ண்டு	 �ொஜஜி�ஙகள்	 படம்	
பிடித்து	 கொண்பிக்க	 பட்டிருக்கி்றது	 எனபப்த	 நொம்	
ஏற்றுக்	 ககொண்டு	 அறிக்பகயிடுகிர்றொம்.	 நம்முபட�	
விசுவொச	 நடக்பககள்,	 ஆ�ொ்தபன	 வழிமுப்றகள்,	
அடிபபபட	 கிறிஸ்தவ	 	 கநறிகள்,	 சு�	 கட்டுபபொடு	
ரபொன்ற	 அம்சஙகப்ள	 கபொறுத்்த	 அ்ளவில்,	 கிறிஸது	
ரந�டி�ொக	 ்தமது	 சபபயில்	 ஆளுபக	 கசய்கி்றொர்.	
இது	 உண்பம�ொயினும்,	 	 இதுரவ	 ரவ்தத்தினபடி	
முழுபம�ொன	படம்	கிபட�ொது.	ஏகனனில்,	அ�சொஙக	
வழிமுப்றகள்	 மற்றும்	 	 நிர்வொகஙகளின	 மூலமொகவும்	
ர்தவன	விசுவொசிகப்ள	ஆளுகி்றொர்	எனறு	நமக்கு	கற்றுக்	
ககொடுத்துள்்ளது.

	 தூய்பமவொதி�ொன	(பியூரிட்டன)	ரிசசர்ட்	பொக்ஸடர்	
எனபவரின	 “109வது	 ரகள்விப�”	 (1665ம்	 வருடத்தி�	
கிறிஸ்தவ	அறிவுப�கள்	எனனும்	புத்்தகம்)		சமீபத்தில்	
அரநகர்	 மறுபடியும்	 பி�சுரித்து,	 இந்த	 சூழநிபலயில்	
கிறிஸ்தவ	 நிபலபபொடு	 எனன	 எனபப்த	 சுட்டிக்	
கொண்பித்திருக்கி்றொர்கள்.	 	 அந்தக்	 ரகள்வி�ொனது:	
“அ�சொஙகம்		கூடுபககப்ள	்தபட	கசய்யும்	பட்சத்தில்	நொம்	
கர்த்்தருபட�	 நொளில்	ஆ�ொ்தபனப�	்தவிர்க்கலொமொ?	
எனப்தொகும்.	 அ்தற்கொன	 கபொதுவொன	 வி்ளக்கம்	
வருமொறு:	 “கநருக்கடி�ொன	 சம�ஙக்ளொன	 ககொள்ப்ள	
ரநொய்	 ப�வு்தல்,	 எதிரிகளிடமிருநது	 ரபொர்	 ்தொக்கு்தல்,	
தீபபிடித்்த	சூழநிபலகள்	ரபொன்ற	அசொ்தொ�ண	சூழலில்	
கபொதுநலன	 கருதி	 அ�சொஙகம்	 சபப	 கூடிவரு்தபல	
்தபட	 கசய்்தொல்	அ்தற்கு	 நொம்	 கீழபபடி�	 ரவண்டி�	
அவசி�ம்	இருக்கி்றது.	அர்தசம�ம்	அ�சொஙகஙகர்ளொ,	
அதிகொ�ஙகர்ளொ	 கிறிஸதுபவ	 மறு்தலிக்க	 வற்புறுத்தும்	
ரபொதும்,	விசுவொசத்ப்த	இபணநது	அறிக்பகயிடுவப்த	
சொ்தொ�ண	 சூழலில்	 	 ்தபட	 கசய்யும்	 ரபொதும்	 நொம்	
கீழபபடி�	ரவண்டி�	அவசி�ம்	கிபட�ொது.
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	 அர்தசம�ம்,	இந்த	வழிகொட்டு்தல்	எனபது		எல்லொ	
்த�பபினருக்கும்	 சமமொக	 	 கபொருந்தக்	 கூடி�்தொக	
இருக்க	 ரவண்டும்.	 சபபப�	 மொத்தி�ம்	 ்தனிபபட்ட	
வி்தத்தில்	 பொதிக்கொமலும்,	 நீண்ட	 கொலம்	 இல்லொமல்	
அத்தி�ொவசி�த்ர்தொடு	 ்தபட	 இருக்குரம�ொனொல்		
நிசச�ம்	 நொம்	 	 அ�ரசொடு	 இணஙகி	 கச�ல்பட	
ரவண்டும்.	 சபபக்கு	 உபத்தி�வம்	 ககொடுக்கக்கூடி�	
ரநொக்கில்	மட்டும்	இது	இருக்குமொனொல்	நொம்		இப்த	
ஆ�ொய்நது	பொர்க்க	 ரவண்டும்.	இந்த	வழி	முப்றப�த்	
்தொன	 கடந்த	 நூற்்றொண்டுகளில்	 சபப	 	 இக்கட்டொன	
சூழலில்	க்தரிநக்தடுத்து		வநதிருக்கி்றது.

	 சில	 மொ்தஙகளுக்கு	முனபு,	 இநதி�ொவிலும்	 மற்றும்	
உலகின	 சில	 நொடுகளிலும்	 சபப	 கூட	 அனுமதி	
ககொடுக்கபபட்டொலும்	விசுவொசிகள்	ரசர்நது	பொடுவ்தற்கு	
அனுமதி	 ககொடுக்கபபடவில்பல.	 ரமலும்	 சமூக	
இபடகவளிப�	பினபற்றி,	 	 கட்டொ�ம்	 	முக	 கவசம்	
அணிநது	அசசம�ம்	சபபகள்	கூட	ரவண்டியிருந்தது.	
ஆனொல்,	இந்த	நபடமுப்ற	எல்லொ	ம்தக்	கூடுபககளும்	
கபடபபிடிக்க	 ரவண்டும்	 எனபது	 அ�சொஙகத்தின	
வழிகொட்டு்தலொக	 இருந்தது.	 இப்த	 கபடபபிடிக்கொ்த	
குழுக்கப்ளயும்,	 நம்பிக்பக	 சொர்ந்தவர்கப்ளயும்	 நொம்	
பொர்த்து	 வநது	 இருக்கிர்றொம்	 எனபது	 உண்பம்தொன.	
ஆனொல்,	 நபடமுப்ற	 எல்ரலொருக்கும்	 கபொதுவொனது	
எனபப்த	 நொம்	 உணர்நது	 ககொள்்ள	 ரவண்டும்.	
விப்ள�ொட்டு	மற்றும்	திர�ட்டர்கள்	ரபொன்ற	ரகளிக்பக			
கூடுபககளுக்கும்		்தபட	எனபது	கசொல்லபபட்டிருந்தது.	
கபொதுவொக,	இந்த	நிகழவுகள்	அ�சொஙகத்திற்கு	வருமொனம்	
்த�க்கூடி�	அம்சம்	எனபதும்,	சபப	கூடு்தபல	விடவும்		
அ�சுக்கு	லொபம்	ஈட்டுவ்தொக	இருந்த	கபொழுதும்,	இந்த	
வழிமுப்ற	அவர்கப்ளயும்	கட்டுபபடுத்தி�து	எனபப்த	
நொம்	கவனிக்கத்	்தவ்றக்கூடொது.
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	 மொத்தி�மல்ல,	 பள்ளிகப்ளத்	 தி்றந்தொல்	 அதிக	
பொதிபபுகள்	வரும்	எனறு	அபவகள்		மூடபபட்டிருந்தது	
கவனிக்கபபட	ரவண்டி�	அம்சமொகும்.	அ�சொஙகத்திற்கு	
ஓ�்ளவிற்கு	 அதிரலயும்	 வருமொனம்	 வருவ்தற்கு	
வொய்பபுகள்	 உண்டு.	 சமீப	 நொட்களில்	 வருவொயுள்்ள	
மதுக்கபடகளின	 ரந�ம்	 குப்றபப்தொல்	 க்தொற்றின	
ரவகத்ப்த	குப்றக்க	முடியும்	எனறு	கு�ல்கள்	வந்தப்தயும்	
நொம்	அறிரவொம்.

	 ரமற்குறிபபிட்ட	கலிரபொர்னி�ொ	சபப�ொனது,	இந்த	
சமநிபல	அணுகுமுப்ற		இல்லொமல்	இருந்த	படியினொல்	
்தஙகளுபட�	 எதிர்பபப	 கொண்பித்து	 சபபப�	
தி்றநதிருக்க	வொய்பபுகள்	உண்டு.	அதில்,	நீதிமன்றத்தின	
உ்தவிப�	 மு்தலொவது	 	 அவர்	 நொடினப்தயும்	 	 நொம்	
இஙகு	 கவனிக்க	 ரவண்டும்.	 நொம்	 இதில்	 அறிநது	
ககொள்்ள	 ரவண்டி�	 அம்சம்	 எனனகவன்றொல்,	 இந்த	
வழிகொட்டு	 கநறிகள்	 ஆளுகி்றவர்களின	 அதிகொ�	
வ�ம்பிற்குள்	 மற்்றவர்களுக்கு	 மட்டும்	 கபொருநதுரம	
ஒழி�,	சபபப�		இது	கட்டுபபடுத்்த	முடி�ொது	எனறு	
நொம்	 வொதிட	முடி�ொது.	 இபபடி	 கசொல்வ்தன	மூலம்,	
கடந்த	 நூற்்றொண்டுகளில்	 இர்தரபொல்	 ககொள்ப்ள	
ரநொய்கப்ளயும்,	 ரபொர்	 சூழபலயும்	 சபப	 எபபடி	
எதிர்ககொண்டது	எனபப்தப	பற்றி	நொம்	சரித்தி�த்தில்	
இருநது	 பொடம்	 கற்றுக்	 ககொள்்ள	 மறுக்கி்றது	 ரபொல்	
ஆகிவிடும்.

	 மற்்ற	மனி்தர்கப்ளப	ரபொல	விசுவொசிக்ளொகி�	நொமும்	
கடினமொன		சூழநிபலயின	்தொக்கஙகப்ள	�்தொர்த்்தமொக	
கடநது	ரபொக	ரவண்டியிருக்கி்றது.	இக்கொலகட்டஙகளில்	
வித்தி�ொசமொன	வழிமுப்றகள்	வொயிலொக	கடவுளுபட�	
வொர்த்ப்தப�	 நொம்	 அறிவிக்கவும்,	 ்தனிநபர்களுக்கு	
குறுகி�	 கொல	 அ்ளவில்	 சுவிரசஷத்ப்த	 அறிவிக்கவும்	
வொய்பபுகள்	கிபடத்திருக்கி்றது.
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	 அர்தசம�ம்,	 ககொர�ொவினொல்	 விப்ளந்த	
கட்டுபபொடு	 கநறிகள்	 முகொந்த�மினறி	 அதிக	
கொலம்	 	 நீட்டிக்கபபட்டொரலொ,	 சபபகப்ள	 மொத்தி�ம்	
பொதிபப்தொக	 	இருந்தொரலொ,	 நிசச�மொக	 	 நம்முபட�	
எதிர்பபப	 கொட்டுவது	 அவசி�மொகி்றது.	 க்தொற்று	
ரநொய்	 ப�வுவ்தற்கு	 சபபயும்	 கபொறுபபில்லொமல்		
கொ�ணமொகிவிட்டது	என்ற	குற்்றசசொட்டுக்கு	இனப்ற�	
கொல	 கட்டத்தில்	 நொம்	 கொ�ணமொகி	 விடக்கூடொது.	
இ�ண்டொம்	உலக	மகொ	யுத்்த	சம�த்தில்	 41	வ�திற்கு	
ரமற்பட்டவர்கள்	 சண்படப�	 	 முனனிட்டு	 5	
வருடகொலம்	 குடும்பத்ப்த	 பிரிநது	 இருந்தப்தப	
ரபொன்ற	 ஒரு	 ரபொர்	 சூழல்	 இனப்றக்கு	 இல்பல	
எனபது	 நி்தர்சனம்.	 மு்தல்	 நூற்்றொண்டிலும்	 இனனும்	
பல	 கொலகட்டத்திலும்	 ஒளிநது,	 திரிநது	 ஆ�ொ்தபன	
நபடகபற்்றப்தப	 ரபொன்ற	 நிர்பந்தம்	 இனப்றக்கு	
நம்மிபடர�	 இல்பல.	 மொ்றொக,	 கடவுளுக்கு	 நனறி	
உள்்ளவர்க்ளொக	 ர்தசத்தின	 நனபமப�	 முனனிட்டு	
நம்பம	ப�ொமரித்து,	மற்்றவர்களுடன	இபணநது	கபொது	
நனபமக்கொக	கச�ல்பட	ரவண்டி�	கபொறுபபும்	இனறு	
நமக்கு	இருக்கி்றது.

	 ர�ொமர்	13:1ம்	வசனம்:	“எந்த	மனுஷனும்	ரமலொன	
அதிகொ�த்திற்கு	 கீழபபடி�க்கடவன”.	 இந்த	 வசனம்	
அவிசுவொசிகளுக்கு	மொத்தி�ம்	கசொல்லபபட்டிருக்கி்றது;	
சபபக்கொனது	 அல்ல	 எனனும்	 வி�ொக்கி�ொனம்	
நொம்	 முழுபம�ொக	 ஏற்றுக்	 ககொள்்ளக்கூடி�து	 அல்ல.	
“எந்த	 மனுஷனும்”	 எனறு	 இஙகு	 கசொல்லபபட்ட	
வொர்த்ப்த	 விசுவொசிகப்ளயும்,	 அவிசுவொசிகப்ளயும்	
இபணத்ர்த	 கசொல்லுகி்றொய்	 இருக்கி்றது.	 பவுல்	
க்தொடர்நது	 கசொல்கி்றொர்:	 	 ர்தவனொல்	 அனறி	 ஒரு	
அதிகொ�மும்	கிபட�ொது”.	இந்த	கடி்தத்ப்த	ர�ொமொபுரி	
சபபக்கு	பவுல்	எழுதி�	ரபொது	அனறு	அதிகொ�த்தில்	
இருந்த	 ஆட்சி�ொ்ளர்கள்	 விக்கி�க	 வணக்கத்ப்த	
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கட்டொ�பபடுத்தினவர்களும்,	 கபொறுபபற்்றவர்களும்,	
ஏன	 சர்வொதிகொரி�ொன	 நீர�ொ	 மனனரன	 ஆட்சி	
கசய்்த	 கொலமொகவும்	இருந்தது	எனபப்த	 நொம்	ம்றநது	
விடக்கூடொது.	இருந்தரபொதும்,	அதிகொ�த்ப்த	எதிர்பபது	
ர்தவபனர�	எதிர்பபது	ரபொலொகிவிடும்	எனறு	பவுல்	
கசொல்கி்றொர்.	எனரவ,	அ�சொஙகத்திற்கு	மு�ண்பொடொக	
நிற்க	நொம்	ர�ொசிக்கும்ரபொது	ஆழமொக	சிநதித்து	அ்தன	
அடிபபபடயில்	 கச�ல்பட	 ரவண்டும்.	 ர்தவனொல்	
அனுமதிக்கபபட்ட	 ஆளுபகப�	 	 எதிர்பபது,	
ர்தவனுபட�	ரகொபத்ப்த	நொம்	வருவித்துக்	ககொள்வது	
ரபொல்	ஆகிவிடும்	எனறும்	இந்த	அதிகொ�த்தில்	பவுல்	
கசொனனப்த	நொம்	ம்றநது	விடக்கூடொது.

	 ர�ொமர்	 13:5	 “ஆபக�ொல்,	 நீஙகள்	
ரகொபொக்கிபனயினிமித்்தம்	 மொத்தி�மல்ல,	
மனசசொட்சியினிமித்்தமும்	 கீழபபடி�ரவண்டும்”.	
இஙகு	 ரகொபொக்கிபன	 எனபது	 அ�சொஙகத்தினுபட�	
்தண்டபன	எனறு	கபொருள்படும்.	இந்த	சூழநிபலகளில்	
நொம்	 மனசொட்சியினிமித்்தம்	 அ�சொஙகத்திற்கு	
கீழபபடி�ொமல்	இருபபது,	 ர்தவனுக்கு	 கீழபபடி�ொமல்	
இருபபது	ரபொல்	ஆகிவிடும்	அல்லவொ?

	 ரவ்தத்தில்	அ�சொஙகளுக்கு	கீழபபடிவப்தக்		குறித்து	
சில	வ�ம்புகளும்	ககொடுக்கபபட்டிருக்கி்றது		எனபப்த	
நொம்	கவனிக்க	ரவண்டும்.	ர்தவனுபட�	வொர்த்ப்தப�	
அறிவிபபப்த	ஒரு	அ�சொஙகம்	்தபட	கசய்யுமொனொல்,	
அந்த	சூழலில்	மனுஷருக்கு	கீழபபடிவப்தக்	கொட்டிலும்		
ர்தவனுக்கு	 கீழபபடிவது	 அவசி�மொகி்றது.	 நொம்	
எபபடிபபட்ட	 ரபொ்தபனகப்ள	 சபபயில்	 பி�சஙகிக்க	
ரவண்டும்	 எனறு	 ஒரு	 அ�சொஙகம்	 தீர்மொனித்்தொல்	
நொம்	அப்த	ஏற்றுக்	ககொள்்ள	முடி�ொது.	ரமலும்,	ஓரின	
ரசர்க்பக	திருமணம்	மற்றும்	கடவுள்	இல்லொமல்	மனி்த	
இனம்	 ்தொனொகத்	 ர்தொனறி�து	 ரபொன்ற	 ரவ்தத்திற்கு	
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பு்றம்பொன	 	 ககொள்பககப்ள	 சபப	 ஏற்றுக்	 ககொள்்ள	
ரவண்டும்	என	அ�சொஙகம்	வலியுறுத்தும்	 பட்சத்தில்,	
நொம்	அப்த	உடனடி�ொக	மறுத்து	ர்தவனுக்கு	மட்டும்	
கீழபபடி�	 அபழக்கபபடுகிர்றொம்.	 அர்தரபொல்,	
்தனிபபட்ட	 கிறிஸ்தவ	 ஒழுக்க	 கநறிகப்ளயும்,	
சபபயின	 அடிபபபட	 உபர்தசஙகப்ளயும்,	 சுவிரசஷ	
சொ�ொம்சத்ப்தயும்	 மொற்றும்படி	 அ�சொஙகம்	 நம்பம	
வற்புறுத்துமொனொல்	 	 நொம்	 அப்த	 அஙகீகரிக்க	
முடி�ொது.	 	இபபடிபபட்ட	இக்கட்டொன	சம�ஙகளில்	
அபரபொஸ்தலர்கள்	 எபபடிபபட்ட	 நிபலப�	
எடுத்்தொர்கள்	 எனபப்த	 அபரபொஸ்தலர்	 4	 மற்றும்	 5	
அதிகொ�ஙகளில்	க்தளிவொகப	படிக்கிர்றொம்.

	 1	ரபதுரு	2:13		“நீஙகள்	மனுஷருபட�		கட்டப்ளகள்	
�ொவற்றிற்கும்	 கர்த்்தர்	 நிமித்்தம்	 கீழபபடியுஙகள்”.	
க்தொடர்நது	15ம்	வசனம்		“நீஙகள்	நனபம	கசய்கி்றதினொரல	
புத்தியீன	 மனுஷருபட�	 அறி�ொபமப�	 அடக்குவது	
ர்தவனுபட�	சித்்தமொயிருக்கி்றது”.	சபப	மு�ண்பொடொக	
எப்த�ொவது	 கசய்யும்	 பட்சத்தில்	 அப்த	 சுட்டிக்	
கொண்பிபப்தற்கு	 அதிக	 முபனபரபொடு	 சபபக்கு	
கவளிர�	 அரநகர்	 இருக்கி்றொர்கள்.	 	 “இர்தொ,	 சபப	
மக்கப்ளப	 	 பொருஙகள்;	 அவர்களுக்கு	 ஜனஙகப்ளப	
பற்றி	அக்கப்ற	இல்பல;	ஜனஙகள்	மரிபபப்தப	பற்றி	
அக்கப்ற	 இல்பல	 எனறு	 பழி	 கசொல்லக்	 கூடும்.	
இபபடிபபட்ட	 குற்்றசசொட்டுகளுக்கு	விசுவொசிக்ளொகி�		
நொம்	 இடம்	 ககொடுக்கக்	 கூடொது.	 ஏகனன்றொல்	 நொம்	
எல்லொப�யும்	 கனபபடுத்்த	 ரவண்டும்;	 ர்தவனுக்கு	
ப�நது,	 �ொஜொக்களுக்கு	 கனம்	 ககொடுக்க	 ரவண்டும்”	
எனறு	ரவ்தம்	அறிவுப�க்கி்றது.	(1	ரபதுரு	2:17).

	 1	 தீரமொ	 2:1-2	 	 வசனஙகப்ளக்	 பற்றி	 கொல்வின	
என்ற	ரவ்த	வல்லுநர்	கூறின	வி்ளக்கமொவது:
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	 �ொஜொக்களுக்கொகவும்,	 அதிகொ�த்திலுள்்ள	
�ொருக்கொகவும்	 நீஙகள்	 விண்ணபபம்	 பண்ண	
ரவண்டி�து	 எனபது	 பவுல்	 கசொல்லும்	 பி�்தொன	
புத்தி�ொகும்.	 அதிகொ�ஙகளும்,	 �ொஜொக்களும்	 இந்த	
உலகில்	 மற்்றவர்கப்ளவிட	 	 விசுவொசிகப்ள	 ்தொன	
அதிகம்	 பபகபபொர்கள்	 எனப்தொரலர�	 பவுல்	
இந்த	 ஆரலொசபனப�	 கசொல்லியுள்்ளொர்.	 பவுலின	
கொலத்திரலர�	 அ�சொஙகஙகள்	 கிறிஸதுவின	 சபபக்கு	
விர�ொ்தமொக	 இருந்தவர்கள்்தொன.	 	 ்தஙகளுபட�	
அதிகொ�ம்	 மற்றும்	 கபலம்	 	 இபவகப்ள	 பவத்து	
கிறிஸதுவின	�ொஜஜி�த்திற்கு		விர�ொ்தமொக	கச�ல்படும்	
இவர்களுக்கொக	கஜபிக்க	கூடொது	எனறு	விசுவொசிகள்	
நிபனத்து	 இருபபொர்கள்.	 எனரவ்தொன,	 பவுல்	 இந்த	
ஆரலொசபனப�	 அவர்களுக்கு	 	 ககொடுக்கி்றப்தப	
பொர்க்கலொம்.	பொவத்தில்	விழுந்த	கடின	இ்த�ம்	ககொண்ட	
மனி்தர்கப்ள	கூட,	அ�சொஙகஙகள்	வொயிலொக		ர்தவன	
ப�ொமரிக்கி்றொர்	எனறு	நொம்	ஏற்றுக்	ககொண்டு,	கடவுப்ள	
ரநசிபப்தன	 அபட�ொ்ளமொக	 அதிகொ�த்திற்கும்	 நொம்	
கீழபபடி�	ரவண்டும்.	இ்தன	முகொநதி�ரம,	விசுவொசிகள்	
எந்த	 நொட்டில்	 இருந்தொலும்	 அந்த	 நொட்டின	 சட்ட	
திட்டஙகளுக்கு	 கீழபபடிவது	 மொத்தி�மல்ல,	 அ்தற்கு	
ரமலொக,	 ர்தவனிடத்தில்	 அவர்களுக்கொக	 மன்றொட	
ரவண்டும்	 எனபது	 பவுலின	 பி�்தொன	 கட்டப்ள�ொய்		
இருக்கி்றது.	ஏன	அவர்கள்	இ�ட்சிபபுக்கொக	கூட	நொம்	
ர்தவனிடத்தில்	மன்றொட	ரவண்டி�து	அவசி�மொகி்றது.

z z z
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13 நீஙகள் மனுஷருவைய கடைவைகள் யவா்ற்றிற்கும் 
கரத்தரநிமித்தம் கீழபபடியுஙகள். 

14 மமலவான அதிகவாரமுள்ை ரவாஜவாவுக்கவானவாலுஞ்சரி, 
தீவமத்சய்கிற்ரகளுக்கு ஆக்கிவனயும் 
நன்வமத்சய்கிற்ரகளுக்குப புகழச்சியும் உணைவாகும்படி 
அ்னவால் அனுபபபபடை அதிகவாரிகளுக்கவானவாலுஞ்சரி, 
கீழபபடியுஙகள். 

15 நீஙகள் நன்வமத்சய்கிறதினவாமல புததியீன மனுஷருவைய 
அறியவாவமவய அைக்கு்து ம்த்னுவைய சித்தமவாயிருக்கிறது. 

16 சுயவாதீனமுள்ை்ரகைவாயிருநதும் உஙகள் சுயவாதீனதவ்தத 
துரக்குணததிற்கு மூைலவாகக் தகவாணடிரவாமல், ம்த்னுக்கு 
அடிவமகைவாயிருஙகள். 

17 எல்லவாவரயும் கனம்பணணுஙகள்; ்சமகவா்தரரிைததில் 
அன்புகூருஙகள்; ம்த்னுக்குப பயநதிருஙகள்; ரவாஜவாவ்க் 
கனம்பணணுஙகள். 

18 ம்வலக்கவாரமர, அதிக பயததுைமன உஙகள் 
எஜமவான்களுக்குக் கீழபபடிநதிருஙகள்; நல்ல்ரகளுக்கும் 
்சவாந்தகுணமுள்ை்ரகளுக்கும் மவாததிரம் அல்ல, 
முரடடுக்குணமுள்ை்ரகளுக்கும் கீழபபடிநதிருஙகள்.

1 ரபதுரு 2:13-78






