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கிநிஸ்து கடவுள் ககொள்ககில்...... 

அபேகட இல்பு 
என்ண? 
  
ிில்: 
இஸ்ஸீன் நிழ்ொன்  ஸனதி 
 



 
 
 
 
 
 

               சர்ப்தம்: 
ிநந்ணத்துடனும் ல்கனண்த்துடனும் ொர் 
சத்ித்க தடுகின்நொர்கதபொ அர்கலக்கு 

இந்தல் சர்ப்தம். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
உள்படக்கம்: 

01.      தடிப்தற்கு பன் சின தகள்ிகள் 
02. அநிபகம் 
03. கடவுள் ஒபேொ அல்னது பொ? 

இதசுொன் கர்த்ொ அல்னது           
கர்த்ரின் ஒபே அங்கொ? 

04. அர்கள் இபேபேம் சொணர்கபொ? 
05. இதசு கர்த்ரின் கணொ? 

06. இதசு ொர்? 
07. படிவுக 
08. துக தற்கள் 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
          தடிப்தற்கு பன் சின தகள்ிகள்: 

1. கிநிஸ்  ம்திக்ககின்தடி 
கர்த்ரின் தொற்நம் என்ண? 

2. கடவுள் ஒபேொ அல்னது பொ? 
3. இதசும் கர்த்பேம் சொணர்கபொ? 
4. இதசுொன் கர்த்ொ அல்னது கர்த்ரின் 

ஒபே அங்கொ? 
5. இதசு ணிணின் கணொ அல்னது 

கர்த்ரின் கணொ? 
6. உண்கில் இதசு ொர்? 
7. இது கொடர்தொக உங்கள் கபேத்து என்ண? 

 
 

 
இதசுின் இந் கபேத்துக்கு அக 
ொழ்க்ககில் உண்ககத் தடும் 
ொணொகவும் தன ொட்கபொக தற்ககொண்ட 
ஒப்தடீ்டு ஆய்வுக்கு அகவும் ொன் 
கரிந்துககொண்டது; கடவுள் ககொள்ககில் 
கததிபின் கூற்றுக்கும், கிநிஸ்ர்கபின் 
ம்திக்ககக்கும் இகடில் ிகப் கதரி 
தறுதொடு உள்பது, அொது ண்ொல் 
இடப்தட்ட அடித்பத்ிற்கும் உறுிிக்க கனப் 
தொகநகபொல் கட்டப்தட்ட கட்டிடத்ின் 
அடித்பத்ிற்கும், உள்ப ித்ிொசம் 
ததொன்நொகும். 
 
 

கீழ்பேம் தந்ிககப டுிகனபடன் 
கணொக ொசிக்கவும்: 

 

இதசு கசொல்கிநொர், "உண்ககத் 
தடுங்கள் அது உங்ககப அகிப்தடுத்தும்”  



இந்த் கொகுப்தில், கிநிஸ்து கடவுள் 
ககொள்ககில் கதொதுொக ொம் ிபங்கிக் 
ககொண்டற்கும், புணி கததிள் 
கசொல்லுற்குிகடில் தொரி ித்ிொசத்க 
தொர்க்க படிகிநது.  
 
எணது ீண்ட ஆய்வுப்தத்ில் எக 
கற்றுக்ககொண்தடன் என்தக உங்கலடன் தகிர்ந்து 
ககொள்ப ஆனொக உள்தபன். 
 
இந் கொகுப்தின் தொக்கம் உண்கக 
க்கபிடத்ில் ககொண்டு கசல்ன தண்டுத 
என்ந ஒத கொத ி எபேகட 
உள்பங்ககபபம் புண்தடுத்ப்தடுற்கல்ன.  
 
இங்கு கிநிஸ்த்ர்கபின் ம்திக்ககின் தடி 
பற்கடவுள் கொடர்தொகவும், இதசு அன் ஒபே 
தகுிொக இடம்கதபேது கொடர்தொகவும் 
ககொண்டுள்ப ம்திக்ககில் எழுகின்ந சின  

கபேத்து தறுதொடுககபபம் சந்தகங்ககபபம் 
கனந்தனொசிக்கனொம். 
 
 
 
 கர்த்ர் ஒபேொ அல்னது பொ? 
 இதசு கர்த்ொ அல்னது கர்த்ரின் ஒபே 

அங்கொ? 
 

 
ொபேங்கள்! இற்கொண ிகடககப 
கததிபினிபேந்து கதபேதொம்!! 



”அப்கதொழுது ஒபேன் ந்து, அக தொக்கி; 
ித்ி ததொகத, ித்ி ஜீகண அகடற்கு 
ொன் எந் ன்ககச் கசய்தண்டும் என்று 
தகட்டொன். அற்கு அர்; ீ என்கண ித்ின் 
என்று கசொல்ொதணன்? தன் ஒபேர் ி 
ித்ின் ஒபேனும் இல்கனத; ீ ஜீணில் 
திதசிக்க ிபேம்திணொல் கட்டகபககபக் 
ககக்ககொள் என்நொர்.”       (த்தப 19: 16 – 17) 
 
 
 
 

 
 ஆங்கிபத்ில் “Why do you call me good?” (என்கண 

ித்ிகணன்று அகப்தொதணன்?) என்கின்ந இந் 
கசொற்ககப அல்னது இத கபேத்துள்ப சணங்ககப 
சின கததிள்கபில் கொபடிில்கன. ஆணொல் இது 
King James Version என்ந திப்தில் கொப்தடுகின்நது. 
இகண உறுிப்தடுத்துற்கு உங்கள் 
ககினிபேக்கும் கததிகப தடிப்தொபேங்கள். 

 

ததன உள்ப சணத்ின் பனம் தன தகள்ிகள் 
எனொம்,  அில் ிக பக்கிொக து 
உள்லர்வுகபில் உிப்ததுொன்:   
 

 ”ீ என்கண ித்ின் என்று 
கசொல்ொதணன்?"  என்தக இதசு ஏன் 
தகள்ிக்கு உற்தடுத்ிணொர்? 
 

 "இதசு அழுத்ொகக் கூறுது, ”தன் 
ஒபேர் ி ல்னன் ஒபேனும் 
இல்கன" என்று ஏன் இதசு கர்த்க 
ட்டுத ல்னொக தரிந்துகக்கிநொர்? 
 

 இதசு கடவுபொக இபேந்ொல் ஏன் ன்கண 
ஒபே ித்ிணொக அங்கீகரிக்க றுக்கிநொர்? 
 

 இதசு கபிப்தகடொக தினபகீ்கின்நொர்: 
"ீ ஜீணில் திதசிக்க ிபேம்திணொல் 
கட்டகபககபக் ககக்ககொள்” இில் இதசு 
தகள்ிதகட்டரிடம் ன்கண கீழ்தடிபம்தடி 
ஏன் ஏில்கன?  



     
இதசுின் அத்ொட்சிகபின் அடிப்தகடில் 
ித்ி ஜீகண அகடற்கு  கட்டகபககப 
ட்டும் கத்ிபேப்தது ததொதுொணொ?  
 
இப்ததொது தஜம்ஸ் (King James Version’) திப்திலும் புி 
சர்தச (New International Version) திப்திலும் பேகின்ந, 
பன்தண கசொன்ண த்தப 19: 16 – 17 ஆகி 
சணங்ககப ீண்டும் ொசித்துப் தொர்ப்ததொம். 
 

 
 ”அப்கதொழுது ஒபேன் ந்து, அக தொக்கி; 

ித்ி ததொகத, ித்ி ஜீகண 
அகடற்கு ொன் எந் ன்ககச் 
கசய்தண்டும் என்று தகட்டொன். அற்கு 
அர்; ீ என்கண ல்னன் என்று 
கசொல்ொதணன்? தன் ஒபேர் ி 
ித்ின் ஒபேனும் இல்கனத; ீ ஜீணில் 
திதசிக்க ிபேம்திணொல் கட்டகபககபக் 
ககக்ககொள் என்நொர்.”                                              

                                                    ’King James Version’  
                       

 "ஒபேர் இதசுக அணுகி, ’ததொகத ித்ி 
ஜீகணப் கதந ொன் என்ண ல்ன கசகனச் 
கசய் தண்டும்?" என்று தகட்டொன், இதசு 
அணிடம், எது ல்னது என்தக தற்நி 
என்ணிடம் ஏன் தகட்கிநொய்? தன் ட்டுத 
ல்னர், ீ ித்ி ஜீகணப் கதந 
ிபேம்திணொல், கட்டகபகலக்குக் கீழ்தடிந்து ட" 
என்று திலுகத்ொர்.                                                  

                                             ’New International Version’ 
 

இகண இனகுில் ஒப்திட்டுப் தொர்ப்தற்கு, 
இதசுின் இபே தறுதட்ட தகள்ிககப 
தொபேங்கள்: 
 

King James Version (KJV) தடி இதசு தகட்டொர்:  
 ீ என்கண ல்னன் என்று கசொல்ொதணன்? 

 
ஆணொல், New International Version (NIV) தடி இதசு 
தகற்கிநொர்: 
 
 ”எது ல்னது என்தக தற்நி என்ணிடம் ஏன் 

தகட்கிநொய்?”   



 
 
இந் இண்டு திப்திலும் உள்பற்கந 
ணசொட்சிபடன் ஒப்திட்டுச் கசொல்லுங்கள், எது 
சரி? அல்னது இண்டும் சரிொணொ?   

 
 
 
 

இதசு கடவுபொ? 
ீண்டும் ஒபே ஆய்வு பூர்ொண தகள்ிக்குள் 
தகதொம், 
இதசு கடவுபொ? 
உண்கில் இதசு கடவுபொக அல்னது 
கடவுபின் ஒபே தகுிொக? இபேந்ொல் அது 
இந் அநிவுபூர்ொண தில் தகள்ிொபரின் 
தொக்கத்க உறுிப்தடுத்துொகவும் 
அங்கீகரிப்தொகவும் அகபம். (உொொக, 
"ித்ி ஆசொதண"  ) “Good Master”).)  

 

 

கடவுள் ொன் ித்ின் என்தக இந் 
அநிவுபூர்ொண தில் ிபைதிக்கின்நது.  
 
இதசு கடவுபொக அல்னது கடவுபின் (பன்நில்) 
ஒபே தகுிொக இபேந்ொல் இர் ொன் அந் 
ித்ி ஜீணொக இபேக்க தண்டும். 
 
இது ஏற்றுக்ககொள்பத்க்கொ? 
அந் ொனிதனுக்கு கீழ்கண்டொநொண தில்ககப 
அபித்ிபேப்தொர், 
 

 ிச்சொக ொன் ொன் ித்ி ஜீன், 
அணொல் ொன் ொன் கர்த்ர், 
 

 ீர் கசொல்லுது சரிொணது, ொன் ொன் 
ித்ி ஜீன். 

 
 அல்னது குகநந் தட்சொக ொம் கரிந்து 

ககொள்து இதசு ித்ி ஜீன், கர்த்ர் 
அல்னது கபிப்தகடொகத கர்த்ொக 



அநிப்தட்டொக இபேப்தின் அந் 
ொனிதணிடம் தகள்ி தகட்கொொல் கீழ்கண்ட 
திகன ட்டும் கூநிிபேப்தொர்: 

 
 ”ீ ஜீணில் திதசிக்க ிபேம்திணொல் 

கட்டகபககபக் ககக்ககொள் என்நொர்.”   

 
ஆணொல் இதசு அந் இகபஞனுகட "ித்ி 
ஆசொதண" என்ந அகப்புக்கு 
ஆச்சரிப்தட்டொக, அகண றுத்துகத்து "ீ 
என்கண ித்ின் என்று கசொல்ொதணன்?  எண 
தகள்ி எழுப்திணொர்.  

 
ஆக, இதசு கடவுள் ன்கக றுப்தன் 
பனம், கர்த்ர் என்தன் ணிொண ஒபேன், 
அில் இபேக்கு தங்கில்கன என்தக 
தகிங்கப்தடுத்துகின்நொர். 
 
இதசு அரிடம் தகள்ிதகட்ட இகபஞணிடம் 
ொன் ொர் என்தக கநப்தொக இபேந்ொொ? 

 "அந் று உனக ொழ்க்ககில், க்கள் 
உன்கணத் கரிந்து ககொள்ொர்கள், ீ ொன் 
உண்கொண அந் ஒபே கடவுள் 
என்தகபம் ற்றும் இதசு கிநிஸ்துக 
ொர் அனுப்திது என்றும் ிபங்கிக் 
ககொள்ொர்கள்”           (தொொன் 17 : 3) 

 
இந் சணத்ின் பனம் இதசு, ொன் தறு 
என்தகபம் ித்ி ஜீன் ஒபேர் ொன் கடவுள் 
என்தகபம் தறுதடுத்ிக் கொட்டுகிநொர்! 
அப்தடிொணொல் இதசுக பூணிக்கு அனுப்த ொர் 
பழுகொகத் குிகதற்நர்? 
அந் ஒத ஒபே ித்ி கர்த்ொ? அல்னது 
இதசுொ? 
கட்டகபிட்டபேம் அனுப்திபேம்ொன் 
கர்த்ொ அல்னது கட்டகபிடப்தட்டபேம் 
அனுப்தப்தட்டபேம் ொன் கர்த்ொ? 
 
 ”தனும் ஒபேத, தனுக்கும் 

னுக்ஷபேக்கும் த்ிஸ்பேம் ஒபேத, 



அந் னுக்ஷத இதசு கிபேஸ்து”                 

(ீதொத்தப 2 :5) 
 
இந் சணம் இண்டு பக்கிொண 
ிடங்ககப அகடொபப்தடுத்துகின்நது  

1. ஒபே கர்த்ர், 
2. ஒபே ிகொட்டி (இதசு)! 
 
இந் சணத்ில் "கர்த்ர் இதசு கிநிஸ்து" 
என்று கசொல்னொல் "இதசு ஒபே ணித" 
என்று கசொல்லுதுடன் எப்ததொதுத 
இதசுக கததிள் எங்கும் கர்த்ொக 
கசொல்னில்கன.! 
 
"இதசு கடவுபொ அல்னது கடவுபின் ஒபே 
தகுிொ? என்ந தகள்ிக்கொண திலுக்கும் 
தனிக கனந்துகொடனகலக்கும் 
கீழ்பேம் த்தப 4 : 1 - 10 சணங்கபின் 
தகுிககப கணொகவும் 
கபேத்ொனிக்கொகவும் ொசிபங்கள். 

 
  "தின்ணர் தரிசுத் ஆிொணர் இதசுக 

ணொந்த்துக்கு அகத்துச் கசன்நொர், 
திசொசிணொல் தசொிக்கப்தடுற்கொக இதசு 
அங்கு அகத்துச் கசல்னப்தட்டொர்.  
 

 அங்கு ொற்தது ொள் இவும் தகலும் இதசு 
உததும் உட்ககொள்ப ில்கன, அன் தின், 
இதசுக்கு ிகுந் தசிஉண்டொிற்று.  

 
 றுதடிபம், திசொசு அக ிகவும் உர்ந் 

கனின் தல் ககொண்டுததொய், உனகத்ின் 
சகன ொஜ்ங்ககபபம் அககபின் 
கிககபம் அபேக்குக் கொண்தித்த்து. 
   

 திநகு திசொசு இதசுிடம், "ீர் சொஷ்டொங்கொய் 
ிழுந்து என்கண ங்கிணொல், இக 
அகணத்கபம் ொன் உணக்குத் பேதன்" 
என்நொன். 

 
 இந் சணங்கள் தகள்ிககப எழுப்புகிநொ 

அல்னது சிந்ிக்க தூண்டுகிநொ? 
 



ததன உள்ப சங்ககப ொசிக்கும் ததொது 
எணது உள்பத்ில் ிக உபேக்கொக எழுந் 
தகள்ிககபபம் தொசகணககபபம் 
உங்கலடன் தகிர்ந்து ககொள்ப 
ஆகசப்தடுகின்தநன். 

 
1. கததிள் கசொல்கின்நது "ஆிொணர் 

இதசுக ணொந்த்துக்கு அகத்துச் 
கசன்நொர்,………………."  ொபேக்கு அிக 
அிகொபம் சக்ிபம் இபேக்கிநது என்தில் 
ொன் ஆச்சரிப்தடுகிதநன், இந் கததிள் 
சணத்ின் தடி, இதசுவுக்கொ அல்னது 
ஆிக்கொ அிகொம் கூடுனொக 
இபேக்கின்நது? இதசு கர்த்ொக இபேந்ொல் 
ஏன் ொணொத ணொந்த்துக்கு 
ததொகில்கன? கர்த்பேக்கு ிகொட்டி 
ஒபேர் தகொ? 

 

2. சின கிநிஸ்ர்கள் இதசுக கர்த்ொகப் 
தொர்க்கப்தடும் ிகனில் அர் சொத்ொணொல்  
தசொிக்கப்தடிபேக்கிநொர், அப்தடிொணொல் ஒபே 

கர்த்ர் தசொிக்கப்தட படிபொ? என்ந 
சொொ, அநிொர்ந், ஒபே  தகள்ி இங்கு 
எழுகிநது:  

 
கர்த்ர் திநொல் தசொிக்கப்தட படிொது என்தக 
இத கததிள்ொன் கசொல்லுகின்நது,                                                                 
இத சம்தத்ில் இதசு ற்றும் அது 
சதகொர் கொடர்தொண ிடத்ில் ொக்தகொதில் 
உறுிொக கசொல்னப்தடுகின்நது. 
அொது; 
 

 "கதொல்னொங்கிணொல் தன் தசொிக்கப் 

தடுில்கன, தலும்தன் ஒபேகபம் 
தசொிப்ததுில்கன." (ொக்தகொபு 1 : 13) 
 

3. கததிள் கசொல்லுகின்நது "அங்கு ொற்தது 
ொள் இவும் தகலும் இதசு உததும் 
உட்ககொள்ப ில்கன, அன் தின், 
இதசுக்கு ிகுந் தசி உண்டொிற்று. (James 

1: 13)  
 



ொபேங்கள் இற்கொண கொங்ககப 
ஆொய்தொம்! 
 
 கர்த்ர் தசித்ிபேப்தொொ 

(தொம்திபேப்தொொ)?  

 

 இதசு ொபேக்கொக தொம்திபேக்க 
தண்டும்? கர்த்ொகி 
அபேக்கொகொ அல்னது அகிட 
தனொண ஒபேபேக்கொகொ?  

 
 கடவுள் தசி அல்னது ொகத்க 

உகூடிொ? 

 
4) "இதசுின் தசொகணகள்" (இந் கனப்கத 
அிகொண கததிள் திிகபில் கொனொம்) என்ந 
ககில் சொத்ொன் இதசுக 
ிடத்ிொகவும் கட்டுப்தடுத்ிொகவும் 
தடிக்க  படிகிநது.! அப்தடிகன்நொல் சொத்ொன் 
ணிணொகி இதசுகொ அல்னது கர்த்ொகி 
இதசுகொ? இவ்ொறு கசய்ொன் என்ந 

தகள்ி எழுகிநது. ணி இதசுகத்ொன் திசொசு 
ிடத்ிது என்நொல் அன் ிபக்கம் என்ண? 
கர்த்ொகி இதசுகத்ொன் திசொசு 
ிகொட்டிது, அங்கும் இங்கும் 
அகத்துச்கசன்நது என்நொல் கர்த்ர் அங்கும் 
இங்கும் கர்த்ப்தடபடிபொணொ, திநொல் 
கட்டுப்தடுத்படிபொணொ? ொக்தகொபுின் 
சணத்க இந் இடத்ில் ீண்டும் 
ஞொதகபட்டிணொல் "கதொல்னொங்கிணொல் தன் 
தசொிக்கப்தடுில்கன" என்று திப்தட்டுள்பது. 
  
இதசுவுக்கும் சொத்ொனுக்குிகடில் டந் 
கனந்துகொடனின் ககடசிப்தகுிில் இதசுக 
தொர்த்து  "ீர் கீத ிழுந்து ங்கு" என்று 
சொத்ொன் தண்டிது.  
 
இதசு சொத்ொணிடம் கசொன்ணொர் 
'ீ உன் தணொகி கர்த்க ட்டுத 
ங்கதண்டும், அபேக்கு ட்டுத தசக 
கசய்தண்டும்!' (த்தப 4:10)  



இதசு ணி டிில் கர்த்ொக உனகிற்கு 
ந்ிபேந்ொல் சொத்ொனுக்கு இதனசொக 
தினபித்ிபேப்தொர் "இல்கன, சொத்ொன், ீ ொன் 
கீத ிழுந்து உணது கடவுபொண என்கண ங்க 
தண்டும்" ஆணொல் அற்கு ொற்நொக அந் 
ஒத கர்த்க ங்க தண்டும் என்று இந் 
அத்ிொத்ில் கசொல்லுது கரிகின்நது. 
 
அத தம் இந் சம்தத்ினிபேந்து ொம் 
கரிந்துககொள்லம் ிடம்: 
சொத்ொன் இதசுக கண்டொன், 
சொத்ொன் இதசுக்கு கசொன்ணொன், 
சொத்ொன் இதசுக தகட்டொன், 
சொத்ொன் இதசுக எடுத்துச் கசன்நொர், 
சொத்ொன் இதசுவுக்கு கொண்தித்ொன், 
சொத்ொன் இதசுவுடன் ககத்ொன், 
 (வுகசய்து "இதசுின் தசொகணகள்" என்ந 
கனப்தில் உள்ப கொத் னொற்கநபம் 
ொசித்துக்ககொள்பவும். த்தப 4: 1 - 10).  
 

ஆணொல் கர்த்க தொர்க்கவும் தகட்கவுபடிொது. 
என்று கததிள் கபிொகவும், உறுிொகவும் 
கசொல்லுகின்நது; 
  
"எந் ணினும் அகப் தொர்த்ில்கன, 
ொொலும் அக தொர்க்கபடிொது"                    
( 1 ீதொதப 6 :16) 
 
"ீங்கள் அர் சத்த்க ஒபே கதொழுதும் 
தகட்டில்கன, அர் எப்தடி இபேப்தொர் என்று 
ீங்கள் தொர்த்தும் இல்கன."   (தொொன் 5 : 37) 
 
"கணபம், கிகபம் ிந்ொண அசபேக்கு 
இபேப்தொக, அர் அிக்கப்தடொர், 
தொர்க்கப்தடொர், அந் ஒத தனுக்தக 
எப்கதொழுதும் கணபம், கிகபம் 
உண்டொொக."         (1 தொதொத்தப 1 : 17)  
 
இந் கனப்புக்கு பற்றுப்புள்பி கப்தற்கு 
பன்ணர் ஒபே சந்தகத்க கபிப்தடுத் 



தண்டும். இதசு பூிில் ொழும் ததொது 
அர்கபது குடும்தபம் தொர்கலம் அக 
தொர்க்கில்கனொ, அர் ததசிக அர்கள் 
தகட்கில்கனொ? 
 
அன் தடி கர்த்க தற்நி இந் கததிள் 
சணங்கள் கசொல்லுற்கக   இதசு 
கர்த்ொக இபேக்க படிொது.   
 
உண்கில் இது அநிவுபூர்ொணொ? அல்னது 
ர்க்க ரீிொண ொொ? அப்தடிகன்நொல் எது 
உண்க? என்தக சிந்ித்துகரிந்து 
ககொள்லங்கள். 
 
இப்ததொது தலும் சின பக்கிொண தகள்ிகள் 

தற்நி ததசுதொம். 
??? 

 
 திொ (கர்த்ர்), குொர் (இதசு) ற்றும் 

தரிசுத் ஆி ஆகி பபேம் சொ?  

 
 கர்த்ரின் கனும் (இதசு) திொவும் 

சொ?  
 

 கர்த்ரின் கனும் (இதசு) தரிசுத் 
ஆிபம் சொ? 
 

 

இதசுத ன்கணப்தற்நி கசொன்ண கசய்ிககபப் 
தொபேங்கள்: 
"என்கண (இதசு) ிட என் திொ கதரிர்"        
தொொன் (14 : 28) 
 



"என் திொ எணக்கு ஆடுககபத் ந்ொர், அர் 
எல்தனொகபம் ிட கதரிர்"           
(தொொன் 10 : 29) 
"ொன் உங்கலக்கு கசய்கின்ந உததசம் எணக்குச் 
கசொந்ொணக அல்ன, அக என்கண 
அனுப்திணரிடிபேந்து எணக்கு ந்து." 
(தொொன் 7 : 16)  
 
"ொன் ணிொக எதுவும் கசய்ில்கன, ொன் 
எணக்குச் கசொல்னிிபேக்கிநதடித 
ீர்ப்தபிக்கிதநன், எணத எணது ீர்ப்பு 
ீிொணத, ஏகணன்நொல் ொன் எணக்குப் 
திடித்ொணக கசய்ில்கன; என்கண 
அனுப்திபேக்குச் கசய்கிதநன்."       
(தொொன் 5 :30) 
 
"எப்கதொழுது, எந் தத்ில் அக கடகதறும் 
என்று எொலும் அநிந்து ககொள்பபடிொது, 
இகப்தற்நி த குொனுக்கும் ததனொகத்ில் 

உள்ப ததூர்கலக்கும் கூட கரிொது, திொ 
ட்டும் இகண அநிொர்." (ொற்கு 13 : 32) 
 
"ணி குொனுக்கு எிொகப் ததசுநனுக்கு 
ன்ணிப்பு கிகடக்கும், ஆணொல் தரிசுத் 
ஆிொணபேக்கு எிொகப் ததசுகிநனுக்கு 
ன்ணிப்பு கிகடொது, இப்கதொழுதொ அல்னது 
எிர்கொனத்ிதனொ அன் ன்ணிக்கப்தடட்டொன்."  
(த்தப 12 : 32)  
 
இங்கு இவ்ொபே கபிொக திப்தட்டுள்ப 
அகணத்து சணங்கள் ற்றும் இது கொடர்தொக 
இதசு ன்கணப்தற்நி கசொன்ணக 
அகணத்கபம் தொர்க்கும் ததொது எந் படிவுக்கு 
ொம் பேது? 
 
இதசு ன்கணப்தற்நி கசொல்லுற்கு அக 
ொம் ததன கசொன்ண இந் கபிொண 
கபேத்துக்கபிணடிப்தகடில் எந் படிவுக்கு  
படிபம்? 



இதசு கசொல்லும் இந் தர்கொண, 
ிொொண, ஆொத்ிற்கக  அக 
ிடவும் தரிசித் ஆிகிடவும் கர்த்ர் ொன் 
தனொணர்கள் என்தக அநிதொம். அத்துடன் 
ககடசி ொள் எப்ததொது என்தகபம் இதசுவும் 
அந் தரிசுத் ஆிபம் ஒபேததொதும் 
அநிொட்டொர்கள். 
தர்கொக ின்று கபிகத்தடும் ஒபேர், 
இதசு ன்கணப்தற்நி கசொல்னி அகணத்கபம் 
அன் தடி ம்புதுடன்  இதசுக கர்த்ொக 
அல்னது அற்கு சம்ொண அந்ஸ்துகடொக 
ஒபேொலம் தொர்க்கொட்டொர்.!  
  

 
இன்னுகொபே ிக பக்கிொண தகள்ிக்குச் 
கசல்தொம். 

? 
இதசு ட்டும் ொன் கர்த்ரின் கணொ? 
 

இற்கும் புணி கததிபினிபேந்த திகன 
கதபேதொம் ொபேங்கள்! 
 
"ஆொம் தணின் கன்"      (லூக்கொ 3 : 38) 
 
"இஸ்தல் எணது பற்ததநொண (பல்) கன்" 
(ொத்ிகொம் 4 :22) 
"இப்ததொது கர்த்பேகட உடன்தடிக்ககக 
உணக்குக் கூறுகிதநன், கர்த்ர் என்ணிடம், "இன்று 
ொன் உணக்குத் ந்கொதணன்! ீ எணக்கு கன்," 
(சங்கீம் 2 :7) 
 
இந் கததிள் கூறுற்ககவும் திொ 
கசொல்லுற்ககவும் ொிதும் அது ஒபே 
கணொகும். )Son - with a capital ‘S’(! 

 
"அகிக்கொகச் கசனொற்றுகிநர்கள் 
ஆசீர்ிக்கப்தட்டர்கள், தன் அர்ககபத் 
ன் குொர்கள் எண அகப்தொர்." (த்தப 5 : 9) 
 



"கர்த்ரின் குொர்" என்ந கனப்தில் கததிபில் 
தடிணொல் இதசு ொத்ிம் கன் என்நில்னொல் 
தன இடங்கபில் "கர்த்ரின் குொர்கள்" என்று 
தனர் இபேப்தொக கசொல்லுகப்தொர்க்கனொம்.  
 
இற்கக ’கர்த்ரின் குொர்’ என்று 
அகடொபப்தடுத்துது அகணத்தும் 
குநிப்திடப்தட்ட, ககபத்ிணடிப்தகடில், 
ிக்கும் தொக்கில் அகந் தட்டினொகும்.  
 

 
இககள் அகணத்தும் ஒபே பக்கிொண, 
சிந்ிக்கத்க்க ிணொகத் கொட உவும்! 

 
 
 

அப்தடிொணொல், ொர் அந் இதசு? 
 
கததிள் சணங்ககப அடிப்தகடொக கத்து 
சிந்ிக்கும், கனந்ொதனொசிக்கும் ததொது 

கர்த்ர் என்தர் ஒபேத, பல்ன, இதசு 
கர்த்பேில்கன, கர்த்ரின் ஒபே தகுிபில்கன. 
அத்துடன் இக கொி, இனக்கி, 
தொகிணடிப்தகடில் தொர்த்ொல் கூட  
இதசு கர்த்ரின் கணல்ன என்தது கபிவு. 
 
அப்தடிகன்நொல், இதசு என்தர் ொர்? 
 
இதசு ஒபே ணித. 
 
இதசு ஒபே "ணிர்" அல்னது "ணிரின் ஒபே 
கன்" என்று தொிக்கப்தடும் தன சணங்ககப 
கததிபினிபேந்து தொர்க்க கிகடக்கின்நது. 
  
உொத்ிற்கு சின சணங்ககப இங்கு 
ஞொதகப்தடுத்னொம்: 
 
"எணது பெ சதகொர்கதப, இந் ொர்த்கககபக் 
கணிபங்கள், ொசதத்ின் இதசு ிகச் 
சிநப்தொண ணிர், தன் இகத் கபிொக 



உங்கலக்குக் கொட்டிணொர். இதசுின் பனொக 
அர் கசய் ல்னக ிக்க ிப்தொண 
கொரிங்கபொல் தன் இக ிபைதித்ொர், ீங்கள் 
எல்தனொபேம் இந்க் கொரிங்ககபக் தொர்த்ீர்கள், 
எணத இது உண்ககன்தது உங்கலக்குத் 
கரிபம்."               (அப்ததொஸ்னர் 2 : 22) 
 
இந் கசொற்கள் இதசுின் ிக கபேங்கி 
ண்தனும் தொபேொகி தடீ்டரிணொல் 
கசொல்னப்தட்டககபொகும். 
அர் ிக பக்கிொண சொட்சிொக இபேந்து இக 
ிரிக்கிநொர்.   
 
"ணிகுொன் ந்ிபேந்து ற்நர்ககபப் 
ததொனத உண்ணுகிநொர்; ிொட்கச இசபம் 
குடிக்கிநொர்."                   (த்தப 11 : 19) 
 
"இந் ணிர் உண்கொண ீர்க்கரிசிொன்" 
(தொொன் 7 : 40) 
 

"ொன் தணிடிபேந்து தகட்ட உண்கக 
உங்கலக்குச் கசொல்லுகின்ந ணின், ஆணொல் 
ீங்கள் என்கணக் ககொல்ன பலுகிநரீ்கள்." 
(தொொன் 8 : 40) 
(ஆணொல் இந் உண்க சின கததிள்கபில் 
கபிப்தடுத்ப்தடில்கன. அணொல் உங்கள் 
ககினிபேக்கும் கததிகப சரி தொர்த்துக்ககொள்லங்கள்) 
 
இதசு ணது  ொழ்க்ககில் சிக்கனொண 
சந்ர்ப்தங்கபில் கூட ன்கண ”ஒபே ணின்” 

என்தந உறுிப்தடுத்ிணொர். ஏன் அர் 
கபிொகவும் கபிப்தகடொகவும் ’உண்கக 
உங்கலக்கு கசொல்ன ணி உபேில் ந் ஒபே 
கர்த்ொகி என்கண ீங்கள் ககொல்னத் 
தடுகிநரீ்கள்’ எண கசொல்னில்கன? கர்த்ர் 
உண்கக கநப்தது சொத்ிொ? 
 
இதசு ஒபே ீர்க்கசித. 
 

 "இதுொன் ொசதத்ினிபேந்து ந்துள்ப 
ீர்க்கரிசி"               (த்தப 21 : 11) 



 
 "ஒபே ீர்க்கசிக அணது கசொந் 

கத்ொர் ஏற்றுக்ககொள்ில்கன"          
(லூக்கொ 4 : 24) 
 

 "ொன் உங்கலக்கு உண்கொகத 
கூறுகிதநன், ஒபே தகனக்கொன் ன் 
எஜொன்கண ிடப் கதரின் அல்ன, 
ஒபேன் என்ணொன் கதரி கொரிங்ககபச் 
கசய்ொலும் அனுப்தப்தட்டன் 
அனுப்திகண ிடப் கதரிணல்ன." 
(தொொன் 13 : 16) 
 

 "இர் உண்கிதனத உனகத்ில் 
பேகிநொண ீர்க்கசிொக இபேக்க 
தண்டும்"              (தொொன் 6 : 14) 

 "அர் ஒபே கதரி ீர்க்கசி"       
(லூக்கொ 24 : 19) 

 
இககள் ொன் இதசு உண்கொண கர்த்ரின் 
ஒபே ீர்க்கசிொகவும் தூணொகவும் ொன் 

இபேந்ொர் என்தற்கு கததிபினிபேந்து 
அகடொபம் கொட்டபடிபொண சின ஆொங்கள். 
தலும் ஒபே ததொதும் கததிள் எங்தகொது 
அக கடவுபொக சித்ரித்ில்கன. 
 
இதசு தற்நி நக்கபடிொ, கநக்கபடிொ ஒபே 
ககடசித் கல்! 
 

 

 

 

 

 

 

"கிநிஸ்து பூிில் ொழ்ந்ததொது, அர் தணிடம் 
உத் சத்தொடும் கண்தீொடும் திொத்கண கசய்ொர், 
த்ினிபேந்து அகக் கொப்தொற்ந ல்ன ஒபேணிடம் 
அர் திொத்கண கசய்ொர், தன் ீது இதசுவுக்கு 
இபேந் ிகுந் ரிொகின் கொொக தன் 

அப்திொத்கணக தின்ணர் தகட்டொர்."    (எதிதர் 5 :7) 
 



ததன ஞொதகபட்டி கததிள் சணங்கள் பனம் 
படிொக எந்ச் கசய்ிககப கசொல்னபடிபம்? 

 

 

 

 
இறுிொக (படிபக): 
 
கர்த்ர் ஒபேத என்ந திகடணத்க இங்கு 
அகடொபப்தடுத்துகின்ந புணி கததிள் 
சணங்கள் உபேிப்தடுத்துகின்நண. 
 
"ொன் உண்கொண தன் என்தகபம் ீங்கள் 
புரிந்துககொள்ப தண்டும், எணக்கு பன்தொக தறு 
தன் இபேந்ில்கன, எணக்குப் திநகும் தறு 
தன் இபேக்கப் ததொில்கன, ொதண கர்த்ர்! 
என்கணத்ி தறு இட்சகர் இல்கன! ொன் 
ஒபேர் ட்டுத!"          (ஏசொொ 43 10 – 11) 
 
"எந் ிொண ிக்கிகத்கபம் கொழுகக 
கசய்தொ அக தசிக்கதொ கூடொது, ஏகணணில் 

ொதண உங்கள் தணொகி கர்த்ர்."                       

(ொத்ிகொம் 20 : 5) 
இத கபேத்ில் க்கூடி தற்றுக்கக்கொண 
சணங்ககப புணி கததிபினிபேந்து 
கொக்கிகடக்கின்நது. ஆணொல் இங்கு 
அகடொபப்தடுத்ி சின சணங்கள் 
ததொதுொணொகும்.* 

 
           ---------------------- 

 
*வு கசய்து கீத கூநப்தட்டுள்ப குநிப்கதப் 

தொர்க்கவும். 
 
இதசு அந் ித்ி கர்த்ரின் ஒபே ீர்க்கசி 
ட்டுத அந் கர்த்ர் ொன் இதசுகபம் 
எம்கபம் ற்றும் இந் உனகின் 
அகணத்கபம் தகடத்ொன். 
 
உண்ககத் தடும் இந் தத்ில் உங்கள் 
சிந்கணக்கு சின தகள்ிககப ிட்டு ிட 
ஆகசப்தடுகிதநன்! 



  
 உரி இடத்ில் உரிக கசொல்லுது 

கொனத்ின் கடகில்கனொ? 
 

 இதசுவுக்கு உரி ககபத்கக்ககொடுத்து 
அக ஒத ஒபே கடவுபின் தூதுொக 
தொர்ப்தது எக்கு கடகில்ல்கனொ? 

 
 ொம் ிப்தற்கு பன்ணர் எம்க தகடத் 

சர் சக்ிபகட அந் ஒத ஒபே ித்ி 
கர்த்க கொழுற்கு அன் தக்கம் 
ிபேம்புது கொனத்ின் கடகில்கனொ? 

 
 

குநிப்பு: 

 பற் கடவுள் ககொள்கக )divinity(, கடவுலக்கு 
கன் இபேப்தொக ம்புல் )sonship of Jesus(, 
உர்ந் ீககள் )original sin(, சிலுக 
தகொட்தொடு, இதசுின் சிலுகச் சம்தம் 

)crucifixion(, இதசு இத்ம் சிந்ிது உனக 
க்கபின் தொத்க ததொக்கத்ொன் ததொன்ந 
ிடங்கள் உற்தட கிநிஸ்து ககொள்ககில் 
தன ொற்நங்ககபபம் ிபேத்ங்ககபபம் 
தற்ககொண்டர் இன்று தல்னொிக்கக்கொண 
கததிள் அநிஞர்கபொல் ம்தப்தடும் கதபல் 
அடிகள் (கி.தி. 5ல் திநந்ர்.!) ொன்.  

 
கதபல் புி ஏற்தொட்டிலுள்ப 4 அிகொங்கலக்கு 
(Gospels) பன்ணர் எழுி இந் கசய்ிககப 
கிநிஸ்து அநிஞர்கள் தொரி அபில் 
ஏற்றுக்ககொள்கின்நணர்.  
கதபனின் ம்திக்கககலம் ததொகணகலம்ொன் 
திற்கொனத்ில் அொது இன்கந கடவுள் 
ககொள்ககில் (nature of God), ொற்நங்ககப 
கசய்வும் உண்கக்கு ொற்நொக ிநந்ீட்டவும் 
உிண. 
 

இது கொடர்தொண தனிக ிபக்கங்கலக்கு 
கபி இபேக்கின்ந எணது "What Went Wrong?" 

என்கின்ந ஆக்கத்க தொர்க்கவும். 



 
 

ககடசிொக உங்கள் சிந்கணக்கு ொன் 
ிட்டுச்கசல்து.......... 

 
இந் சுபேக்க ஆக்கத்க கணொக, தர்கொண, 
டுிகனொண சிந்கணபடன் ொசிக்கின்ந ததொது 
சின தகள்ிகள் எது சிந்த்கணில் தொன்நிபேம்.  
உொொக; 
 
 எது உண்க? 
 ொர் உண்கொண கர்த்ர்? 
 அது உண்கொண தூது எது? 
 எங்தக று டந்ிபேக்கின்நது? 
 

இன்க்ஷொ அல்னொஹ், இந் தகள்ிகலக்கும் 
கபேத்துதரிொற்நங்கலக்கும் எிர் இபேக்கும் 

ஆக்கங்கபில் தொர்க்கனொம். 
 
 
 

 துக தற்கள்: 
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2- Good news Bible. Today’s English 

Version. 
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disc. It includes 9 Bibles and 20 

Biblical references. 1995 Ellis 
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6- The Multi-Bible CD-ROM. Innotech 
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7- தன இகத்ப தக்கங்கள் several web sites 

from the Internet. 

8- Information and feedback from my 
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9-World Bible Translation Center- site: 

http://www.wbtc.org 2006, ’the Holy Bible –Tamil English by 

TamilChristian’s Global Network 2005’ ஆகி கன்கதொபேள்  

கொகுப்புக்கபின் ிழ் கொிகதர்ப்புக்கள்.  
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