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வல்லமம அளித்தல்  

    அகில உலக ஊழியம்  

புதிய மனிதன், புதிய மனுஷி, புது வாழ்வு கருத்தரங்கு  

 திருமணம், குடும்பம் மற்றும் பாலினம் பற்றிய வவதபாடங்கள்  

   வதவனுடன் மனிதனுக்குள்ள உறவு பிறருடன் உறவு என்பன பற்றி 
வவதம் மூன்று பகுதிகமள நமக்குக் ககாடுக்கிறது . “முன்கனாரு காலத்தில்” 
வதவ சாயலாக மனித இனத்தில் ஆணும் கபண்ணுமாக ஒவர அம்சமாக 
நிர்வாணிகளாக, கணவன் மமனவியாக பமடப்பின் சிகரமாக 
பமடக்கப்பட்டனர். இரண்டாம் பகுதியாக மனிதன் விசுவாச வாழ்மகமயத் 
தள்ளிவிட்டமதயும் கர்த்தர் மனிதனுக்கு அருளிய கசல்வச் கசழிப்மப 
இழந்தது பற்றியும் கூறப்படுகிறது. கிருமபயின் இந்த நிமலயில் இருந்து 
ஏற்பட்ட வழீ்ச்சி பமடப்பிற்குள் பிளமவயும், ஒருவர் வமல் ஒருவர் ஆதிக்கம் 
கசலுத்துதமலயும், நாம் பமடக்கப்பட்ட வநாக்கமாகிய பயமறியாத அன்மப 
இழத்தமலயும் ககாண்டு வந்தது. இதன் கமடசிப் பகுதியில், இழந்து வபாய் 
அடிமமத்தனத்தில் சிக்குண்டு உலகில் மூழ்கிப்வபான நிமலயில் இருந்து நாம் 
மீட்கப்பட்டவர்களாகக் காணப்படுகிவறாம். 

    புதிய மனிதன், புதிய மனுஷி மற்றும் புது வாழ்வு கருத்தரங்கு இந்த 
மீட்பு நம்மம கர்த்தருடன் நிமறவான உறமவப் கபற்றவர்களாக 
ஆக்குவதுடன் பமடப்பின் உன்னத வநாக்கமான ஒருவருக்ககாருவர் ஒற்றுமம 
சமத்துவத்துடன் வாழும் நிமலக்கு நம்மமக் ககாண்டு வருகிறது. இந்த 
மீட்பின் வழியாக நாம் புது மனிதன் மனுஷியாக கிறிஸ்துவுக்குள் புது வாழ்வு 
கபற்றவராகிவறாம். 

பங்குகபறுவவார்: கிறிஸ்துவ விசுவாசிகள், வபாதகர்கள், தமலவர்கள் சமுக 
ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்பத் தமலவர்கள், ஒரு கருத்தரங்கில் 30 முதல் 40 
வபர் பங்கு கபறலாம். ஆண், கபண் இருபாலரும் சம அளவில் பங்கு கபற 
ஊக்குவிக்கப்படவவண்டும். அனால் அவர்கள் திருமணமான தம்பதிகளாக 
இருக்க வவண்டுவதில்மல. பங்கு கபறுவவார் வாசிக்கும் திறமம 
கபற்றிருத்தல் அவசியம். 
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வநாக்கம்: 

 திருமணம், குடும்ப வாழ்க்மக பற்றி கர்த்தர் மவத்துள்ள இலட்சியத்மத 
பங்காளர் கதரிந்து ககாள்ள வவண்டும். 

 இன்மறய வாழ்க்மக நிமலயில், உள்ளபடி திருமணம், குடும்ப 
வாழ்க்மக ஆகியவற்றிற்கு வரும் சவால்கமளப் பற்றிய மற்ற 
தமலவர்களுடன் கலந்து உமரயாட வாய்ப்மப வழங்குதல். 

 பங்காளர்கள் தாவம வவதாகமம் முன் மவத்துள்ள இலட்சியங்கமள 
கற்பிக்கும் ஆற்றல் கபற்றவர்களாக ஆக்குதல். 

 ஆண்கள் கபண்கள் குழந்மதகள் மற்றும் திருமணம் ஆகியமவ பற்றிய 
அறிவில் வமம்படுதல். 

          கருத்தரங்கு இருக்க வவண்டிய அமமப்பு   

        கருத்தரங்கு 2 அல்லது 3 நாட்கள் நடத்தப்படலாம் (வநரம் 
இருப்பமதப் கபாருத்தது). இக்கருத்தரங்கில் கபரும்பான்மம வநரம் சிறுசிறு 
குழுக்களாகப் பிரிந்து ஆண் கபண் பற்றிய வவதப்பாடங்கமளக் கற்பதற்காகச் 
கசலவிடப்படும். 

    வசதிகள் வதமவயான சாதனங்கள்: 

 ஒரு கமாழி கபயர்ப்பாளர். 
 பங்குகபறுவவார் உட்காருவதற்க்கும் வதமவப்படும் வபாது சிறு 

குழுக்களாக உட்க்கார்ந்து இமடயூறின்றிப் வபசுவதற்கும் இருக்கும்படி 
வசதியான கபரிய அரங்காக இருத்தல் வவண்டும். 

 கருத்தரங்கில் கூறப்படும் கருத்துக்கமள காண்பிக்கத் வதமவயான 
பலமக, எழுதுவதற்காக கவள்மளத்தாள் வநாட்டு. 

 பங்குகபறுவவார் எழுதிக்ககாள்ள வபனா, ஒரு எழுதும் அட்மட தரப்பட 
வவண்டும். 

 முழுவநரக் கருத்தரங்கு, காமல, மாமல வதநீர் மற்றும் மதிய உணவு 
ஆகியவற்றிற்கு ஒழுங்கு கசய்யப்பட வவண்டும். 

 ஒலி கபருக்கி வபான்ற சாதனங்கள் அவசியமில்மல. 
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பங்குகபறுவவார்க்கு ககாடுக்கப்பட வவண்டியமவ: 

        வவதாகமபடிப்பு வழிக்காட்டி மற்றும் கருத்தரங்கு இறுதியில் பங்கு 
கபறுவவார்க்குக் ககாடுக்க சான்றிதழ்கள். 

 கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி நிரல் அறிமுகமும் வரவவற்பும்   

 அமமப்பாளர் பங்குகபருவவாமர வரவவற்றல்.  

 5 அல்லது 6 வபர் அடங்கிய சிறு குழுக்களாகப் பிரிந்து 
ஒருவருக்ககாருவர் அறிமுகம் கசய்து ககாண்டு தமக்கு அள்ளிக்கபட்ட 
வினாக்களுக்கு விமடயளித்தல். 

 மீண்டும் ஒன்று வசர்த்தல், ஒவ்கவாரு குழுவும் தமது வினா விமடச் 
சுருக்கத்மதப் கபாதுக் கூட்டத்தில் சமர்பித்தல். 

 ஒழுங்கு கசய்யும் கபாறுப்பாளர் அவற்மற தாம் முன்மவத்த 
காரியங்களுடன் வசர்த்து கதாகுத்துக் கூறுதல். 

கற்றல் விவரங்கள் 

 சிறுசிறு குழுக்களாகப் பிரிந்து கசல்லுதல், ஒவ்கவாரு குழுவும் 
சிந்திக்கக் தமலப்பு ககாடுத்தல், ஒரு மணி வநர கால அளவு தருதல். 

 மீண்டும் கூடி கபாறுப்பாளர் கதாகுத்துக் கருத்துத் கதரிவித்தல். 
 முதற்குழு தாம் ஆவலாசமனயின் வபாது வவத பாகத்தில் தாம் கண்ட 

ஆச்சரியமான குறிப்புகமள மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து ககாள்ளுதல். 
 இரண்டாம் முமற கூடி கபாருளாராய்ந்தபின் கபாறுப்பாளர் கதாகுத்துக் 

கூறுவார். இம்முமற இரண்டாவது குழு கபாறுப்வபற்று நடத்தும். 
 இவ்வாவற அமனத்து குழுக்களும் தாம் கண்டறிந்தவற்மற கபாதுவான 

வகுப்பில் கூறி முடிக்கும் வமர நடத்துதல். 

    முதற்கதாகுப்பு (முதல் நாள்)  

3 குழுவினர்களுக்கும் கீழ்க்கண்ட தமலப்புகளில் ஒன்மற பமடப்பின் உன்னத 
வநாக்கம் மற்றும் வழீ்ச்சி ஒதுக்குதல்  

        பாடம்  1  : ஆதியில் ஆணும் கபண்ணும் 

        பாடம்  2  : உன்னத உறவு நிமல. 

        பாடம்  3  : வழீ்ச்சிக்குப் பின் கடவுளுடன் ஆணுக்கும் கபண்ணுக்கும்  

       உள்ள உறவின் நிமல  
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        பாடம்  4  : ஒற்றுமமயின் சரீ்குமலவு  

  இரண்டாம் கதாகுப்பு (இரண்டாம் நாள்) 

5 குழுக்கள் ஒவ்கவாருவரும் இவயசுவின் வபாதமன பற்றிய தமலப்புகளில்    

ஒன்மற ககாடுத்தல்   

 பாடம் 5: சாபத்தில் இருந்து மீட்பு (இரட்சிக்கப்படுதல்) 

 பாடம் 6: கண்ணியம் வகாத்திரத்தமலவன் ஆதிக்கம் 

 பாடம் 7: தமலவனாக இருத்தலின் கபாருள் என்ன? 

 பாடம் 8: கபண்களுக்கு கிறிஸ்து தரும் சுதந்திரம்  

 பாடம் 9: “கபரும்பாடுள்ள” கபண்ணும் இவயசுவும் 

  கதாகுப்பு மூன்று (இரண்டாம் / மூன்றாம் நாள்)  

நான்கு குழுக்கள் அவர்களுக்கு பரிசுத்த பவுல் கூறும் உபவதசம் பற்றிய 
தமலப்புகளில் ஒன்று தருதல்  

 பாடம் 10: பவுலும், குடும்பத்தில் அதிகாரமும்  

 பாடம் 11: பவுல் அப்வபாஸ்தலனும் “தமலமம” பற்றிய காரியமும் 

 பாடம் 12: அடங்கிப்வபாதல்  

 பாடம் 13: திருமண உறவு என்பது ஓர் இரகசியம்  

  உமரயாடல்களின் சுருக்கமும், கதாகுப்பும்  

கபாறுப்பாளர், குழுக்களின் உமரயாடல், கருத்துக்கள் ஆகியவற்றுக்கு வவதம் 
கூறுவது யாது என்று கதாகுத்துக் கூறுவார் முடிவில் கபாறுப்பாளர் பங்கு 
கபறுவவார்க்கு சான்றிதழ்கள் வழங்குதல். 

    புதிய மனிதன், புதிய மனுசி, புது வாழ்வு  

 வவதாகமம், மனிதனுக்கும் வதவனுக்கும், மனிதருள் ஒருவருக்ககாருவர் 
உறவு இவற்மற, மூன்று பாகமாக விளக்குகிறது. கர்த்தரின் உன்னத 
வநாக்கத்தின் படிவய மனிதன் ஆணும் கபண்ணுமாக கடவுளின் சாயலில் 
இருவரும் ஒவரமாம்சமாகவும் நிர்வாணிகளாகவும், கவட்கமறிய திருமணம் 
என்ற நிமலயில் பமடக்கப்பட்டனர். அது பமடப்புகளின் சிகரம், கமதயின் 
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இரண்டாம் பாகத்தில் மனிதன் விசுவாசத்மத புறகணித்தமதயும் கர்த்தர் 
நமக்காக உண்டாகின அபரிதமான வசதிகமள இழந்தமதயும் கூறுகிறது. 
இப்படிக் கிருமபயில் இருந்து ஏற்பட்ட வழீ்ச்சியானது பல பமடப்புகளுக்குள் 
பிரிமவயும், ஒன்றின் வமல் ஒன்று ஆதிக்கம் கசலுத்துதமலயும், கர்த்தர் 
நம்மம பமடத்த வநாக்கமாகிய பயமறியா அன்மப இழத்தமலயும் 
உண்டாக்கியது. இதன் கமடசி பாகமானது நாம் மீட்கப்பட்ட நிமல 
கபற்றமதயும், கிறிஸ்துவினால் இழந்து வபான நிமலயில் இருந்து மீட்பு 
கபற்றமதயும் குறிக்கிறது. 

 இந்த வழிக்காட்டி குறிப்பு அந்த வரலாற்மற ஆராய்கிறது. நமது மீட்பு 
என்பது, நம் ஒவ்கவாருவமரயும் கர்த்தருடன் நிமறவான நிமலக்குக் 
ககாண்டு வருவதுடன், பமடப்பின் உன்னத வநாக்கமாகிய ஒருவருடன் 
ஒருவருடன் ஒருவர் சமநிமல மற்றும் ஒற்றுமமயுடன் வாழவும் 
வழிவகுகிறது. இதன் வழியாக நாம் புதிய மனிதன், புதிய மனுஷியாக புது 
வாழ்வு அமடகிவறாம்.                     
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        கபாருளடக்கம்   

 பாடம் 1 : ஆதியில் ஆணும் கபண்ணும்  

 பாடம் 2 : இலட்சிய உறவு... 

 பாடம் 3 : ஆண் கபண் இவர்கள் கடவுளிடம் ககாண்ட உறவு நிமல  

 பாடம் 4 : ஒற்றுமமயின் முடிவு... 

 பாடம் 5 : சாபத்தில் இருந்து மீட்பு... 

 பாடம் 6 : கண்ணியம், வம்சாவழி, ஆதிக்க உணர்வு... 

 பாடம் 7 : தமலவனாக இருத்தலின் கபாருள் என்ன? 

 பாடம் 8 : கபண்களுக்கு கிறிஸ்து அளிக்கும் சுதந்திரம்  

 பாடம் 9 : கபண்கள் வபாகப் கபாருளாக நடத்துவது பற்றி இவயசு   

           கூறுவது  

 பாடம் 10 : குடும்பத்தில் தமலமமயும் பவுலும்  

 பாடம் 11 : பவுல் அப்வபாஸ்தலனும் தமலமமத்துவமும்  

 பாடம் 12 : கீழ்ப்படிதல்  

 பாடம் 13 : திருமண உறவின் இரகசியம்  

       ஆய்வுக்கு உதவின பிற நூல்கள்... 
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   பாடம் 1 ஆதியில் ஆணும் கபண்ணும்  

மத்வதயு 19:3-8 

 “அப்கபாழுது பரிவசயர் அவமரச் வசாதிக்க வவண்டுகமன்று 
அவரிடத்தில் வந்து; புருசனாவன் தன் மமனவிமய எந்த 
முகாந்திரத்தினாலும் தள்ளிவிடுகிறது நியாயமா என்று வகட்டார்கள். 
அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத் தமாக ; ஆதியிவல மனுசமர 
உண்டாக்கினவர் அவர்கமள ஆணும் கபண்ணுமாக உண்டாக்கினார் 
என்பமதயும் இதினிமித்தம் புருசனாவன் தன் தகப்பமனயும் தாமயயும் 
விட்டுத் தன மமனவிவயாட இமசந்திருப்பான் ; அவர்கள் இருவரும் 
ஒவர மாம்சமாயிருக்கிறார்கள் ; ஆமகயால் வதவன் இமணத்தமத 
மனிதன் பிரிக்காதிருக்கக்கடவன் என்றார்”. 

 “அதற்கு அவர்கள்: அப்படியானால் தள்ளுதல் சடீ்மடக் ககாடுத்து, 
அவமளத் தள்ளிவிடலாகமன்று உங்கள் இருதய கடினத்தினிமித்தம் 
வமாவச உங்களுக்கு இடங்ககாடுத்தார் ; ஆதிமூலமாய் அப்படி 
இருக்கவில்மல”. 

1. இலட்சியமான திருமண உறவு என்று இவயசு எமதக் கூறுகிறார்? 

2. “ஒவர மாம்சம்” என்ற அந்த இலட்சியத்தின்படி நாம் எல்வலாரும் ஏன் 
வாழக்   

   கூடாது? 

3. இருதயக்கடினம்” என்பதற்கு சில உதாரணங்கள் தருக. 

   கடவுளின் இலட்சியம் மனிதர்களுமடய பாரம்பரியத்திவலா 
சட்டதிட்டங்களிவலா காணப்படுவதில்மல ஆனால் “ஆதியிவல” 
நியமிக்கப்பட்ட நியமத்தின்படி தான் இருக்கிறது. பிராமாணங்கள் ஆதி 
நியமத்திற்கு முரண்பட்டு இருக்கிறது என்றார். அவர்களது “இருதயக் 
கடினத்தினிமித்தம்” வமாவச அமத அனுமதித்தார். 

 

   ஆதியிவல ஆதியாகமம் 1:26-29  

26. “பின்பு வதவன் : நமது சாயலாகவும், நமது ரூபத்தின்படிவயயும் 
மனுசமன உண்டாக்குவவாமாக. அவர்கள் சமுத்திரத்தின் 
மச்சங்கமளயும், ஆகாயத்துப் பறமவகமளயும் மிருக ஜவீன்கமளயும் 
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பூமியமனத்மதயும் பூமியின் வமல் ஊரும் சகலபிராணிகமளயும் 
ஆளக்கடவர்கள் என்றார். 

27.  வதவன் தம்முமடய சாயலாக மனுசமன சிருஸ்டித்தார் ; அவமன 
வதவசாயலாகவவ சிருஷ்டித்தார்; ஆணும் கபண்ணும் அவர்கமள 
சிருஷ்டித்தார். 

28. பின்பு வதவன் அவர்கமள வநாக்கி, நீங்கள் பலுகிப் கபருகி பூமிமய 
நிரப்பி, அமதக் கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்கமளயும் ஆகாயத்துப் 
பறமவகமளயும் பூமியின் வமல் நடமாடுகிற சகல ஜவீா 
ஜந்துக்கமளயும் ஆண்டு ககாள்ளுங்கள் என்று கசால்லி வதவன் 
அவர்கமள ஆசிர்வதித்தார். 

29. பின்னும் வதவன் : இவதா, பூமியின் வமல் எங்கும் விமட தரும் 
கனிமரங்களாகிய சகலவித விருட்சங்கமளயும் உங்களுக்குக் 
ககாடுத்வதன் அமவகமள உங்களுக்கு ஆகாரமாயிருக்கக்கடவது. 

4. வதவசாயலில்  பமடக்கப்பட்டது யார்? ஆணா? கபண்ணா? 

5. பூமிமய சுதந்தரித்து ஆண்டு ககாள்ளும்படி ஆசிர்வாதத்மத ஆண் 
கபண் யாரிடம் ககாடுத்தார்? 

6.  பலுகிப் கபருகி பூமிமய நிரப்பும் கபாறுப்பு (குழந்மதகமளப் 
கபற்வறடுக்க) யாரிடம் தரப்பட்டது? 

7.  ஆண்டு ககாள்ளுவதும் பலுகிப் கபருகுவதும் ஆசிர்வாதமாக 
(கட்டமளயாக அல்ல) ககாடுக்கப்பட்டது. “சமாதானத்வதாவட வபா” 
அல்லது “ஆசிர்வதிக்கப்படுவாயாக” என்று கூறுவது வபால 

8.  ஆண் கபண் இருவருக்கும் இமததவிர வவறு எவற்மறத் வதவன் 
ககாடுக்கிறார் (29 வசனம்) 

9.  மனிதர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உறவு பற்றிய கடவுளின் திட்டத்மதக் 
குறித்து எவற்மற அறிந்திருக்கிவறாம்? இந்த வசனங்களில் கடவுள் 
கபண்மண ஆமண விட வவறுப்படுத்தி நடத்தி இருக்கிறாரா? 

 ஆணுக்கு பமடக்கப்பட்ட உலகில், எந்த அளவுக்கு உரிமம 
ககாடுத்தாவரா அதில் இம்மியும் குமறயாமல் கபண்ணுக்கும் ககாடுத்தார் 
ஆதியில் இருந்து இதுவவ கடவுளின் கட்டமள. இவ்வாறு இருப்பமதக் 
கண்டபின் தான் “அது நல்லது” என்று தான் கூறினார். (ஆதி 2) கபண்ணும் 
பமடக்கப்பட்டு ஆணும் கபண்ணுமாக நின்ற பிறகு தான் அவர்கள் கரத்தில் 
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பமடப்பதமனயும் ஆண்டு ககாள்ளும்படி அதிகாரத்மத ககாடுத்தார். அதன்  
பின்னர் பமடப்பதமனயும் மிக நன்றாக இருக்கிறது எனக்கூறி அறிவித்தார். 

 

  காலாசார மாற்றங்கள் / அவற்றில் இமசவு கபறுதல்     

10. இவயசு பரிவசயர்கமளப் பார்த்து கடவுளின் பமடப்பின் லட்சியம் 
மனிதர்களின் பரம்பமர பழக்க வழக்கங்களில் இருப்பதில்மல என்று 
கூறினார். ஆதியாகமம் 1 : 26-29  வசனங்களில் கூறப்பட்ட பமடப்பின் 
லட்சியமும் பழக்க வழக்கங்களும் எவற்றில் முரண்படுகின்றன? 

11. இந்த வசனங்கள் உன்மனயும் உன் உறவுகமளயும் எதிர்பார்ப்புகமளயும் 
பற்றி வவறு வமகயில் வயாசிக்க இடமளிக்கிறதா? 
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 பாடம் – 2  லட்சிய உறவு  

 முதல் பாடத்தில், ஆண் கபண் உறவு என்பது பழக்க வழக்கங்கள் 
அல்லது வமாவசயின் பிரமாணங்களில் காணப்படவில்மல என்று இவயசு 
கூறுவமத நாம் கற்வறாம். மாறாக, மனித குலத்மத எவ்வாறு பமடத்தார் 
என்பதில் தான் அவரது கமய்யான விருப்பம் காணப்படுகிறது. ஆதியாகமம் 
முதலாம் அதிகாரம் பமடப்பின் “விசாலமான சித்திரத்மதயும்,” 2 ஆம் 
அதிகாரம் அவத சம்பவங்களின் “விவரமான சித்திரத்மதயும்” தருகின்றன. 
இரண்டாம் அதிகாரத்தில் மனித குலத்மத ஏன் ஆணும் கபண்ணுமாகப் 
பமடத்தார் என்று பார்கிவறாம். 

 எபிவரய இலக்கியங்கள் (பமழய ஏற்பாடு – எபிவரய கமாழியில் தான் 
எழுதப்பட்டது) ஒரு சம்பவத்மத இரண்டுவிதமாகக் ககாடுக்கும் ஆதியாகமம் 
முதலாம் அதிகாரம் பமடப்பின் “விசாலமான சித்திரத்மதயும்,” 2 ஆம் 
அதிகாரம் அவத சம்பவங்களின் “விவரமான சித்திரத்மதயும்” தருகின்றன. 
இரண்டாம் அதிகாரத்தில் மனித குலத்மத ஏன் ஆணும் கபண்ணுமாகப் 
பமடத்தார் என்று பார்க்கிவறாம். 

 

 பாலின உணர்வு பமடக்கப்படுதல் ஆதியாகமம் 2:7 மற்றும் 18:25 

7. வதவனாகிய கர்த்தர் மனுசமனப் பூமியின் மண்ணினாவல உருவாக்கி 
ஜவீவிசுவாசத்மத அவன்  நாசியிவல ஊதினார், மனுஷன் 
ஜவீாத்துமாவானான். வதவனாகிய கர்த்தர் கிழக்வக ஏவதன் என்றும் ஒரு 
வதாட்டத்மத உண்டாக்கி தாம் உருவாக்கின மனுசமன அதிவல மவத்தார். 
வதவனாகிய கர்த்தர், பார்மவக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலமுமான சகலவித 
விருட்சங்கமளயும், வதாட்டத்தில் நடுவிவல ஜவீவிருட்சத்மதயும் நன்மம 
தமீம அறியதக்க விருட்சத்மதயும் பூமியிலருந்து முமனக்கப் பண்ணினார். 
வதாட்டத்துக்கு தண்ணரீ் பாயும்படி ஏவதனிலிருந்து ஒரு நதி ஒடி 
அங்வகயிருந்து பிரிந்து நாலு கபரிய ஆறுகளாயிற்று. முதலாம் ஆற்றுக்குப் 
மபவசான் என்று கபயர் அது ஆவிலா வதசம் முழுவமதயும் சுற்றி ஓடும். 
அவ்விடத்திவலவய கபான் விமளயும். அந்த வதசத்துப் கபான் நல்லது. 
அவ்விடத்திவலவய பிதாவலாகம் வகாவமதக கல்லும் உண்டு. 

13. இரண்டாம் ஆற்றுக்கு கீவகான் என்று வபர், அது எத்திவயாப்பியா வதசம் 
முழுவமதயும் சுற்றி ஓடும். 
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14. மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இகதக்வகல் என்று வபர் அது அசரீியாவுக்கு கிழக்வக 
ஓடும்; நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐபிராத்து என்று வபர். 

15. வதவனாகிய கர்த்தர் மனுசமன ஏவதன் வதாட்டத்துக்கு அமழத்துக் 
ககாண்டு வந்து அமதப் பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் மவத்தார். 

16. வதவனாகிய கர்த்தர் மனுசமன வநாக்கி ; நீ வதாட்டதில்லுள்ள சகல 
விருட்சத்தின் கனிமயயும் புசிக்கவவ புசிக்கலாம். 

17. ஆனாலும் நன்மம தமீம அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனிமயப் புசிக்க 
வவண்டாம். அமத புசிக்கும் நாழி சாகவவ சாமவ என்று கட்டமளயிட்டார். 

18.  பின்பு வதவனாகிய கர்த்தர் மனுஷன் தனிமமயாக இருப்பது நல்லதல்ல 
ஏற்ற துமணமய அவனுக்கு உண்டாக்குவவன் என்றார். 

19. வதவனாகிய கர்த்தர் சகலவித மிருகங்கமளயும், ஆகாயத்தின் சகலவிதப் 
பறமவகமளயும் மண்ணினாவல உருவாக்கி ஆதாம் அமவகளுக்கு என்ன 
வபரிடுவான் என்று பார்க்கும்படி அமவகமள அவனிடத்தில் ககாண்டு வந்தார். 
அந்தந்த ஜவீஜந்துக்கும் ஆதாம் எந்கதந்தப் வபரிட்டவனா அதுவவ அதற்குப் 
வபராயிற்று.  

20. அப்படிவய ஆதாம் சகலவித நாட்டு மிருகங்களுக்கும், ஆகாயத்துப் 
பறமவகளுக்கும் சகலவித காட்டு மிருகங்களுக்கும் வபாரிட்டான். 
ஆதாமுக்வகா ஏற்ற துமண இன்னும் காணப்படவில்மல. 

21. அப்கபாழுது வதவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திமரமய 
வரப்பண்ணினார். அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் ஒன்மற எடுத்து அந்த 
இடத்மத சமதயினால் அடித்தார். 

22.வதவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்மப மனுசியாக 
உருவாக்கி அவமள மனுசனிடத்தில் ககாண்டு வந்தார். 

23. அப்கபாழுது ஆதாம் ; இவள் என் எலும்பில் எலும்பும், என் மாம்சத்தில் 
மாம்சமுமாய் இருக்கிறாள் ; இவள் மனுஷனில் எடுக்கப்பட்டபடியினால் மனுசி 
எனப்படுவாள் என்றான். 

24. இதனிமித்தம் தன தகப்பமனயும் தாமயயும் விட்டு, தன் மமனவிவயாவட 
இமசந்திருப்பான் ; அவர்கள் ஒவர மாம்சமாயிருப்பார்கள்.  

25.ஆதாமும் அவன் மமனவியாகிய இருவரும் நிர்வாணிகளாயிருந்தும், 
கவட்கப்படாதிருந்தார்கள். 
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    மனுசனுக்கு ஏற்ற ஆமண   

 “மனுசன்” அல்லது “ஆதாம்” என்று கமாழி கபயர்க்கப்பட்ட கசாற்கள் 
எபிவரய கமாழியில் மனுசன் என்பதற்கும் வநரான கசால் அல்ல. அது ஒரு 
குறிப்பிட்ட கபயமரயும் (ஆதாம்) குறிக்காது. ஆனால் அந்தச் கசால் ‘ஹ 
ஆதாம்’ என்பது எபிவரய கமாழியில் சிவப்பு மண்ணுக்குக் ககாடுக்கப்படும் 
கசால்லாகும். அதம (Adama) என்ற அந்த கசால் குறிக்கும் சிவப்பு மண்ணில் 
இருந்து மனுசன் உருவாக்கப்பட்டதால் (வசனம் 17)  அவ்வாறு கூறப்பட்டது. 
சரியானபடி நாம் பார்க்கும்வபாது ஆதாம் என்ற கசால்லுக்கு மண்ணில் 
இருந்து பமடக்கப்பட்டவன் (“The Earth Creature”) என்பதுவவ கபாருள். 

1. கர்த்தரின் பமடப்பு விவரத்மத நம்முன் மவத்துக்ககாண்டு (ஆதி 1) 
காணும் வபாது கர்த்தர் பமடப்புகமளப் பார்த்து “நல்லது” என்று 
கூறினார். இவத விவரம் ஆதி 2:18 குறிப்பிடும் வபாது எவ்வாறு வவறுப் 
படுகிறது. 

2. “ஹ அதாம்” மற்றும் மிருகங்கமளயும் பூமியின் மண்ணில் இருந்து 
உருவாக்கினார். இவ்விருபமடப்புகளும் பமடப்பில் வவறுபாடு என்ன! 
(வசனம் 7)   

3. மனிதன் தனக்வகற்ற துமணமய மிருக ஜவீன்களிடம் இருந்து     

கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதிலிருந்து மனுஷனாகிய (ஹ’ அதாம்) தனக்கு 
ஏற்ற துமண என்ன குண நலம் கபற்றிருக்க வவண்டும்? கபண் 
மிருகங்கமள ஒத்திராமல், ஆமணப்வபால, எவ்விதத்தில் 
ஒத்திருந்தாள்? 

 

எபிவரய கமாழியில் துமண என்ற கசால்லுக்கு EZER KENEGDO  என்ற 
கசால் ககாடுக்கப்படுகிறது. அச்கசால் ஆங்கில கமாழியில் கமாழி 
மாற்றம் கசய்யும் வபாடு “உதவியாளர்” அல்லது “துமணயாள்” என்று 
வருகிறது.   

4. ஆணுக்கு உதவியாக கபண் இருக்க வவண்டும் என்று கூறும்வபாது 
மக்கள் இமத எந்தப் கபாருளில் ஏற்றுக் ககாள்ளுகிறார்கள்? 

 

எபிவரய கமாழியில் EZER KENEGDO (என்றுள்ள கசால்மல “துமணயாள்” 
என்று கமாழி மாற்றம் கசய்யும் வபாது கபண் ஆணுக்கு 
குமறவுபட்டவள் அடங்கிப் வபாக வவண்டியவள் என்ற கபாருமள 
உள்ளடக்கி இருக்கிறது. துமணயாள் என்று கசால்லும் வபாது, நாம் 
கசய்ய வவண்டிய வவமலமய கசய்யும்படி ஏவுதல் கூற கசயல்படும் 
ஆள் என்று அர்த்தமாகிறது. (பாத்திரம் வதய்த்தல், குழி வதாண்டல் 
வபான்ற பணிகள்) இத்தமகய வவமல கசய்கிறவர்கமளக் குறிப்பிட 
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உள்ள வவறு கசால் an eden  ஆனால் துமண என்று கடவுள் குறிப்பிட்ட 
விரும்புவதற்கு ஏற்ற கசால் இதுவல்ல. 
 

சரியாகக் கூற வவண்டும் எனில் மனிதனுக்கு வவண்டுவது ezer kenegdo 

என்பது கர்த்தரின் விருப்பம். ‘ezer’  என்பது ஒரு கபயர்ச் கசால். இந்தச் 
கசால் பமழய ஏற்பாட்டில் 21 முமற பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் 
கபாருள் பிறருக்கு உதவிடும் ஒருவன் என்பதாகும் (உ-ம்) ஒருவருக்கு 
உதவி கசய்தல் “துமண நின்றல்” என்ற கபாருள். ஆதியாகமம் 2 
அதிகாரத்தில் 2 முமற வருகிறது. மற்ற 19 இடங்களில் 16  இடங்களில் 
தம்மம விட வமலான ஒருவரிடமிருந்து கபறப்படும் உதவி என்ற 
அர்த்தத்தில் வருகிறது. கபரும்பாலான இடங்களில் உதவி கபறப்படுதல் 
கடவுளிடமிருந்து என்றும், இல்மலகயனில் பிறருக்கு உதவிடும் அரசர் 
என்ற கபாருளிலும் பயன்படுத்தபடுகிறது. எவ்வாறாயினும், அந்தச் 
கசால் “தரத்தில் குமறந்தவர்” அடங்கிப் வபாக வவண்டியவர்” என்ற 
கபாருளில் வருகிறதில்மல. 
 

        இமத நன்கு விளங்கிக் ககாள்ள ஒரு உதாரணத்மத எடுத்துக் 
ககாள்வவாம். சங்கீதம் 46:1 வசனம் “வதவன் நமக்கு அமடக்கலமும் 
கபலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அனுகூலமான துமணயுமானவர்” என்று 
காண்கிவறாம். இரண்டாவது கசால் kenegdo என்பதன் கபாருள் 
ஒருவருக்கு ஏற்ற அல்லது ஒருவமரப் வபால உள்ள என்று கபாருள் 
தருகிறது. எபிவரய கமாழியில் அச்கசால்லுக்கு ‘முகம் முகமாக’ என்று 
குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது கபண்ணானவர் ஆமணப் வபாலவவ அவத 
சமநிமலயில் இருக்க வவண்டியவள் என்று கபாருள் ஆகிறது. 
 

     ஆண் கபண் ஆகிய இரண்டு ஜவீிகளும் ஒவர சுபாவம், 
தன்மமயுமடயவர்களாயிருக்கவும் சமநிமலயில் இருக்க 
வவண்டியவர்கள் என்பதாகும். வமாவச, கபண் பமடக்கப்பட்டமத 
எழுதும் வபாது ஆண், கபண் இருவரும் சமமானவர்கள் என்று கபாருள் 
ககாள்ள வவண்டும் என்பதற்காகவவ, வமற்குறித்த கசால்மலப் 
பயன்படுத்தினார். (பக்கம் 8-9) 
 

 கடவுள் ஆதாமின் விலா எலும்பில் இருந்து ஏவாமள பமடக்கும் 
வபாது அவள் எகதனில் ஒரு மிருகத்மதப் வபால அல்லாமல், 
அவனுக்குச் சமமான அதிகாரமும் பலமும் உமடயவளாயிருக்க 
வவண்டும் என்று பமடத்தார். கபண், ஆவிக்குரியபடியும், 
அறிவுப்பூர்வமாகவும், உணர்வு பூர்வமாகவும் நல்ல பலமுள்ளவளாக 
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இருந்து ஆணுக்கு உமழப்பின் பாரங்கமள சுமக்க உதவி கசய்ய 
வவண்டும் என்று பமடத்தார். அவனுக்குச் சமமான பலமாயிருந்தால் 
தான் அவனுக்கு துமணயாக கசயல்பட முடியும். 
 

 இந்தப் பங்காளர், ஆணுக்கு சமமாக இருக்க வவண்டும் 
என்பதற்காவவ, ஆணின் மாம்சத்தில் இருந்து அவமள எடுத்தார். கடவுள் 
ஆதாமுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்மத ககாடுத்து அவனுமடய ஒரு பக்கத்தில் 
இருந்து (கபாதுவான கமாழி கபயர்ப்பில் விலா எலும்பு என்று 
கூறப்படுகிறது) ஒரு கபரிய பாகத்மத எடுத்து, ஒரு சின்ன எலும்மப 
அல்ல) அதிலிருந்து கபண்ணாக பமடத்தார். (வசனம் 21,22) 
 

5. மனிதன் பமடக்கப்பட்ட கபண்மண முதன்முதலில் பார்க்கும் வபாது 
என்ன கூறுகிறான்? (வசனம் 23)  இப்படி அவன் கூறும் வபாது 
கவளிப்படும் மகிழ்ச்சிமய நீங்கள் வகட்க முடிகிறதா? 

6. இந்த வார்த்மதகளில் இருந்து ‘ஏற்ற துமணயாக’ பமடக்கப்பட்டவர் 
ஒருவவன வடீ்டு உதவியாளராக இருக்கத் தகுதியானவள் என்று 
நிமனத்தானா? அல்லது வவறு உயர்ந்த தரமுள்ளவள் என்று 
நிமனத்திருக்கக் கூடுமா? 

 

   பரம்பமர கருத்தாளர்கள் ஆதாம், கபண்ணுக்கு கபயர் சூட்டியமதவய 
ஆணின் ஆதிக்கந்தான்  என்கிறார்கள்  (வசனம் 23) ஆனால் ‘கபண்’ 
என்று அமழக்கப்படும் வபாது ஆடு கபயர் சூட்டுவதற்குச் சமமாகாது. 
கபண் (ishshah)  என்ற கசால் ஆணின் மறுபதிப்பு (-ish) என்று கூறலாம். 
எனவவ கபயமரப் பகிர்ந்து ககாள்வது வபாலவவ வவறுபல 
உடமமகமளயும் பகிர்ந்து ககாள்கிறார்கள். ஆதாம் இங்கு கூறுவது 
யாகதனில் “இங்கு (கமடசியில்) என்மனப் வபான்ற ஒருவர்” இவர் 
என்று தான் கூறுகிறார் Fleming கபண் பமடக்கப்பட்ட பின்னர்தான், 
“மண்பமடப்பானவன்” மனிதன் என்றமழக்கப்படுகிறான். 
  

  கடவுள் ஒரு பமடப்மப எடுத்து அமத இரண்டாகப் பிரித்து ஒவ்கவாரு  
பாகமும் மற்ற பாகத்துடன் ஈர்ப்பும் கபற்று மீண்டும் ஒன்றாகவவ       

வசர்ந்திருக்குமாறு பமடத்தார். இமதத்தான் நாம் “இலட்சியப் பமடப்பு” 
என்று கூறுகிவறாம். 
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கலாச்சார அமறகூவல் / அவற்மற சந்திக்க முமனதல்  

 

7.  அருள்திரு அறிவர் வடாரிபாக்கம் என்பவர் இவ்வாறு கூறுகிறார். ஆண் 
பமடப்மப நிமறவு கசய்ய கபண்மணப் பமடக்கப்படவில்மல. ஆனால் 
இதனால் கடவுள் தம்மமவய நிமறவு கசய்து ககாள்ளுகிறார் என்கிறார். 
இந்தக் கருத்மத நீங்கள் எப்படிப் புரிந்து ககாள்ளுகீறரீ்கள்? 

8.  கபண்மண ‘துமணயாக’ அல்லது ‘உதவியாளாக’ எப்படிப் பரிந்து ககாண்டு 
வதவனின் பமடப்புக்கு மகிமமமயச் கசலுத்துகீர்கள்.  

9. இக்காலத்தில் கபரும்பாலவர் கபண்மண ஆணுக்குச் சமமானவர் என்று 
கருதுகிறார்களா அல்லது ஆணுக்கு அடுத்த நிமலயானவர் என்று 
கருதுகிறார்களா? உங்கள் கருத்து யாது? 

10. “ஆணும் கபண்ணும் நிர்வாணிகளாயிருந்தும் கவட்கப்படாதவர்களாக 
இருந்தார்கள்” (வசனம் 25) நிர்வாணம் என்பது கதரிநிமலயானது. கவட்கம் 
அல்லது கவட்கமில்லாமம என்பது உணர்வுபூர்வமானது அல்லது ஆன்மீக 
நிமலக்கானது. “நிர்வாணிகளாக இருந்தும் கவட்கப்படாதவர்களாக 
இருந்தார்கள் என்னும்வபாது அந்த நிமலமய எப்படிப் புரிந்து ககாள்வது? 
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பாடம் 3 ஆண் கபண் வதவனுக்கும் அவர்களுக்கு உள்ள 
உறவு நிமல  

எங்கள் வதமவ அமனத்மதயும் கபற்றுள்ள இந்த அழகிய வதாட்டத்மத 
பராமரித்துக் ககாள்ளும்படியாக கடவுள் எங்கமளப் பமடத்தார். ஆதியாகமம் 3 
ஆம் அதிகாரம் எவ்வாறு மனிதன் தன சுய விருப்பத்தின்படிவய கசய்ய 
முமனந்த காரணத்தினால் நாம் “வருத்ததுடனும்” வவதமனயும் பாடுபட 
வவண்டியதானது. இவ்வாறு வவதமனயுடன் கூடிய வவமலகமள நாம் கசய்ய 
வவண்டும் என்பது கடவுளின் விருப்பமல்ல. இந்தப் பாடத்தில், கடவுள் இந்த 
நாட்களிலும் கூட  

    கீழ்ப்படியாமம ஆதியாகமம் 3:1-13 

1. வதவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜவீன்கமளக் காட்டிலும் 
சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்திரீமய வநாக்கி நீங்கள் 
வதாட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின் கனிமயயும் புசிக்க வவண்டாம் என்று 
வதவன் கசான்னது உண்வடா என்றது. 

2. ஸ்த்ரீ சர்ப்பத்மதப் பார்த்து நாங்கள் வதாட்டத்திலுள்ள விருட்சங்களின் 
கனிகமளப் புசிக்கலாம்.  

3. ஆனாலும், வதாட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனிமயக் குறித்து 
வதவன் நீங்கள் சாகாதபடி நீங்கள் அமதப்புசிக்கவும் அமதத் கதாடவும் 
வவண்டாம் என்று கசான்னார் என்றாள். 

4. அப்கபாழுது ஸ்த்ரீயனவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்மவக்கு 
இன்பமும், புத்திமயத் கதளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்ப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் 
இருக்கிறது என்று கண்டு அதன் கனிமயப் பறித்து, புசித்து, தன் புருசனுக்கும் 
ககாடுத்தாள்; அவனும் புசித்தான். 

5. நீங்கள் இமதப் புசிக்கும் நாளிவல உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் 
நீங்கள் நன்மம தீமம அறிந்து வதவர்கமளப் வபால் இருப்பிர்கள் என்றும் 
வதவன் அறிவார் என்றது. 

6. அப்கபாழுது ஸ்தரீியனவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்மவக்கு 
இன்பமும், புத்திமயத் கதளிவிக்கிறதற்கு இட்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் 
இருக்கிறது என்று கண்டு அதன் கனிமயப் பறித்து, புசித்து, தன் புருசனுக்கும் 
ககாடுத்தாள்; அவனும் புசித்தான்.  
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7. அப்கபாழுது அவர்கள் இருவருமடய கண்களும் திறக்கப்பட்டது; அவர்கள் 
தங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அத்தியிமலகமளத் மவத்து அமரக் கட் 
மசகமள உண்டு பண்ணினார்கள். 

8. பகலில் குளிர்ச்சியான வவமலயிவல வதாட்டத்தில் உலவுகிற வதவனாகிய 
கர்த்தருமடய சத்தத்மத அவர்கள் வகட்டார்கள் அப்கபாழுது ஆதாமும் அவன் 
மமனவியும் வதவனுமடய சந்நிதிக்கு விலகி, வதாட்டத்தின் 
விருட்சங்களுக்குவள ஒளித்துக் ககாண்டார்கள். 

9. அப்கபாழுது வதவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமமக் கூப்பிட்டு நீ எங்வக 
இருக்கிறாய் என்றார்? 

10. அதற்க்கு அவன் நான் வதவருமடய சத்தத்மத வதாட்டத்திவல வகட்டு நான் 
நிர்வாணியாயிருப்பதினால் பயந்து ஒளித்துக் ககாண்வடன் என்றான்.  

11. அப்கபாழுது அவர் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார்? புசிக்க 
வவண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனிமயப் 
புசித்தாவயா என்றார். 

12. அதற்கு ஆதாம் என்னுடவன இருக்கும்படி வதவரீர் தந்த  ஸ்தரீியனவள் 
அவ்விருட்சத்தின் கனிமய எனக்குக் ககாடுத்தால் நான் புசித்வதன் என்றான்.  

13. அப்கபாழுது வதவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திரிமய வநாக்கி நீ இப்படி கசய்தது 
என்ன என்றார். ஸ்தரீியனவள் சர்ப்பம் என்மன வஞ்சித்தது நான் புசித்வதன் 
என்றாள் . 

1.  சாத்தானும் கபண்ணும் உமரயாடும் வபாது கூட யாகரல்லாம் இருந்தார்கள் 
(வசனம் 6 ) (குறிப்பு: சாத்தான் ஏவாளுடன் வபசும் வபாது நீ என்று கூறும் 
வபாது பன்மமப் கபாருள் தந்து இருவமரயும் வசர்த்துக் ககாள்ளும். 
ஒருவரிடமல்ல, கபாதுவாக வபசுவதாக எடுத்துக் ககாள்ள வவண்டும்)  

2. பாவத்தில் விழுந்த பின் ஆதி ஆண், கபண் இவர்களுக்குள்ள உறவில் 
வநரிட்டது யாது? கடவுளுடன் அவர்களுக்குள்ள உறவில் என்ன நிகழ்ந்தது?  

     ஆதியாகமம் 3:14-24 

14. அப்கபாழுது வதவனாகிய கர்த்தர் சர்ப்பத்மதப் பார்த்து, நீ இமதச் 
கசய்தபடியால் சகல நாடு மிருகங்களிலும், சகல காட்டு மிருகங்களிலும் 
சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து, உயிவராடு இருக்கும் 
நாகளல்லாம் மண்மணத் தின்பாய். 
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15.  உனக்கும் ஸ்த்ரீக்கும் உன் வயதுக்கும் அவள் வயதுக்கும் பமக உண்டா 
குவவன் அவர் உன் தமலமய நசுக்குவார்; நீ அவர் குதிங்காமல நசுக்குவாய் 
என்றார். 

16. அவர் ஸ்திரீமய வநாக்கி நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கும் வபாது உன் 
வவதமனமய மிகவும் கபருகப் பண்ணுவவன். வவதமனவயாட பிள்மள 
கபறுவாய். உன் ஆமச உன் புருசமனப் பற்றிருக்கும் அவன் உன்மன ஆண்டு 
ககாள்ளுவான் என்றார். 

17-19. பின்பு அவர் ஆதாமம வநாக்கி நீ உன் மமனவியின் வார்த்மதக்குச் கசவி 
ககாடுத்து, புசிக்க வவண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் 
கனிமய புசித்த படியினாவல, பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும், நீ 
உயிவராடிருக்கும் நாகளல்லாம் வருத்தத்வதாட அதன் பலமனப் புசிப்பாய். அது 
உனக்கு முள்ளும் குருக்கும் முமளப்பிக்கும் கவளியின் பளிர் வமககமளப் 
புசிப்பாய் நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் ; மண்ணுக்குத் திரும்புவாய். 

20. ஆதாம் தன் மமனவிக்கு ஏவாள் என்று வபரிட்டான். ஏகனனில் அவர் 
பூமியிலுள்ள எல்வலாருக்கும் தாயானவள். 

 3. ஆதியாகமம் 3:14-19 வசனம் அடிக்கடி சாபம் என்று குறிபிடப்படும். 
இங்வக கவனமாகப் பார்த்தால் ‘சபிக்கப்படுவாய்’ என்ற கசால் இருமுமற 
மட்டுவம வருவமதப் பார்க்க முடிகிறது. சபிக்கப்படுதல் என்றால் என்ன? 
கர்த்தர் பூமியின் வமல்தான்சாபத்மத மவத்தார். ஆண் கபண் இவர்கள் 
வமலல்ல. அதற்க்கு மாறாக ஆதி 3:14-19 வசனங்களில் அவர்களின் 
கசய்மகயின் விமளவாக எதிர்காலத்தில் என்ன நமடப்கபறப் வபாகிறது 
என்று தரீ்க்க தரிசனமாக கூறினார். இந்த தயீ விமளவுகள் அவர்களின் 
கசயல்களின் பலனால் வந்தது. 

 4. இந்த சாபத்திற்கான வசனத்மத அதில் கூறப்பட்ட சாபம், தரீ்க்க 
தரிசனம் இவற்மறப் புரிந்து ககாள்ள ஓர் உதாரணம், ஒரு குழந்மத தமீயத் 
கதாட மகமய நீட்டுகிறது. அதமனக் கண்ட தகப்பன் “நீ தமீயத் கதாடவத அது 
உன்மனச் சுட்டுவிடும் என்று கூறுகிறார் அமதயும்மீறித் கதாடுகிறது. த ீசுட்டு 
விடுகிறது. இமத தகப்பன் ககாடுத்த சாபத்தில் குழந்மத வவதமனப்படுகிறது 
என்று எடுத்துக் ககாள்ள முடியுமா? 

 வவதத்தில் வவறு இடங்களில் நாம் வாசிக்கும் வபாது தனிநபர் அல்லது 
கூட்டம் பாதிக்கப்படலாம் எனக்காண முடிகிறது. கவனமாக இந்தப்பகுதிமய 
வாசித்தால் கர்த்தர் இந்த சாபத்மத மந்திகளும் முழுமமக்கும் கபண்ணினம் 
அமனத்துக்கும் மவத்தார் என்று கூற முடியவில்மல. 



22 
 

5. கடவுமள விட்டு விலகிவிட்டதால் ஆணும் கபண்ணும் அனுபவிக்கப் 
வபாகும்பாடுகமளக் கர்த்தர் கூறுகிறார். நம்மம முற்றிலுமாக அவர் விலக்கிப் 
வபாடவில்மல என்று உறுதியளிக்கிறார். வசனம் 3:15 வசனத்தில் நமக்குக் 
ககாடுத்த நம்பிக்மகமய விவரமாக வயாசியுங்கள். 

     கலாச்சார சவால்கள் மற்றும் அதற்கு இமணத்தல்    

6. கர்த்தர் ஆமணயும் கபண்மணயும் சபித்துவிட்டார் என்று 
கபரும்பாலானவர்களுக்குப் வபாதிக்கப்படுகிறது. ஆதியாகமம் 3:16-19 
வசனங்கமள நீங்கள் வாசிக்கும் வபாது அமத சுலபமாகப் புரிந்து 
ககாள்ளாமல் தரீ்க்கதரிசனமாக ககாள்ளும்வபாது ஆண் கபண்ணுக்கு 
கர்த்தருடன் உள்ள உறவு நிமலமய எவ்வாறு புரிந்து ககாள்ளலாம்? 

7. இந்த சாபம் மனிதர் வமல் அல்லது நிலத்தில் வமல்தான் வபாடப்பட்டது 
என்று உணரும் வபாது  அதன் நமடமுமற பாதிப்பு என்னவாக இருக்கும்? 
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பாடம் 4. ஒற்றுமம சரீ்குமலவாதல்  

 ஆதியாகமம் 2 ஆம் அதிகாரத்தின் கமடசி பாகம் ஆதிமனிதமனயும் 
அவன் மமனவிமயப் பற்றி கூறும் வபாது அவர்கள் “நிர்வாணிகளாகவும் 
கவட்கப்படாதவர்களாகவும்” காணப்பட்டார்கள் என்று கூறுகிறது. பாதுகாப்பு 
மற்றும் கவளியரங்கமாகவும் உள்ள இந்த உறவு கர்த்தர் பமடத்த அமமப்பில் 
காணப்படுகிறது. ஆதியாகமம் 3 ஆம் அதிகாரம், மனிதன் கடவுமள ஒதுக் 
கிவிடும் வபாது ஏற்படுவது என்ன என்று கூறுகிறது. 

   பாகம் – ஆதியாகமம் 3:1-7 ; 16-24      

1.  வதவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகலகாட்டு ஜவீன்கமளப் பார்க்கிலும் 
சர்ப்பமானது தந்திரமாயிருந்தது. அது ஸ்தரீிமய வநாக்கி ; நீங்கள் 
வதாட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின் கனிமயயும் புசிக்க வவண்டாம் என்று 
வதவன் கசான்னது உண்வடா என்றது. 

2. ஸ்த்ரீ சர்ப்பத்மதப் பார்த்து; நாங்கள் வதாட்டத்திலுள்ள நடுவில் இருக்கிற 
விருட்சத்தின் கனிமயப் புசிக்கலாம். 

3. ஆனாலும் வதாட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனிமயப் 
புசிக்கவும் அமதத் கதாடவும் வவண்டாம் என்று கசான்னார் என்றாள். 

4. அப்கபாழுது சர்ப்பம் நீங்கள் சாகவவ சாவதில்மல. நீங்கள் இமதப்புசிக்கும் 
நாளிவல உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும், நீங்கள் நன்மம தமீம 
அறிந்து வதவர்கமளப் வபால் இருப்பீர்கள் என்றும் வதவன் அறிவார் என்றது. 

6. அப்கபாழுது ஸ்தரீியனவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் 
பார்மவக்கும் இன்பமும், புத்திமய கதளிவிக்கிறதற்கு இரட்ச்சிக்கப்படத்தக்க 
விருட்சமாயிருக்கிறது என்று கண்டு அக் கனிமயப் பறித்து புசித்து தன 
புருசனுக்கும் ககாடுத்தாள் அவனும் புசித்தான்.   

7. அப்கபாழுது அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து, 
அத்தியிமலகமளத் மதத்து தங்களுக்கு அமரக் கச்மசகமள உண்டு 
பண்ணினார்கள். 

16. அவர் ஸ்தரீிமய வநாக்கி ; நீ கற்பவதியாயிருக்கும் வபாது உன் 
வவதமனமயப் கபருகப் பண்ணுவவன். (வவதமன என்பமத வவதமனயான 
வவமல அல்லது பாடான பிரசவ வவதமன) பிள்மள கபறுவாய் உன் ஆமச 
உன் புருசமனப் பற்றி இருக்கும் அவன் உன்மன ஆண்டு ககாள்வான் என்றார். 
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17.  பின்பு அவர் ஆதாமம வநாக்கி ;  நீ உன் மமனவியின் வார்த்மதக்குச் 
கசவிககாடுத்து புசிக்க வவண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின கனிமயப் 
புசித்தபடியினாவல பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் ; நீ 
உயிவராடியிருக்கும் நாகளல்லாம் வருத்தத்வதாவட அடங பலமனப் புசிப்பாய் 
(வருத்தம் – வசனம் 16 இல் உள்ளது வபால)  

18.  அது உனக்கு முள்ளும் குருக்கும் முமளப்பிக்கும் கவளியின் பயிர் 
வமககமளப் புசிப்பாய் 

19.  நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ பூமிக்குப் திரும்பு மட்டும் உன் 
முகத்தின் வியர்மவயால் ஆகாரம் புசிப்பாய்: நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் 
மண்ணுக்குத் திரும்புவாய் என்றார். 

20. ஆதாம் தன் மமனவிக்கு ஏவாள் என்று வபரிட்டான். ஏகனனில் 
ஜவீனுள்வளாருக்ககல்லாம் தாயானவள். 

  ஏவதன் வதாட்டத்திலிருந்து முட்கள் நிமறந்த உலகிற்கு  

     முதல் ஆணும் கபண்ணும் பமடக்கபட்டபின் அவர்கள் ஒருவருடன் 
ஒருவர் உள்ள நல்ல உறவிலும் வதவனுடன் உள்ள உறவிலும் 
பிறசிருஷ்டிகளுடன் உள்ள உறவிலும் மகிழ்நதிருந்தார்கள். அவர்கள் வாழ்ந்த 
வதாட்டத்தில் வதமவயான எல்லாம் இருந்தது. பாவம், அவர்கமள அந்த 
வதாட்டத்தில் இருந்து முள்ளும் குருக்கும் முமளக்கும் நிலத்திற்குத் தள்ளியது. 
வதாட்டத்மதப் பண்படுத்திப் பாதுகாத்து மகிழ்ந்திருக்கும் நிமல மாறி, 
வதமவகளும் பயமும் நிமறந்த உலகில் உயிர் வாழ வவண்டி ஏற்பட்டது. அந்த 
சாபத்தின் விமளவாக இல்லாமமயும், பஞ்சமும், ஆளும் நிமல வந்தது. 
திருமணம் பாலுறவு குழந்மத கபறுதல் ஆகியமவ சந்வதாசத்மதத் 
தருவதற்குப் பதிலாக நிர்பந்த வாழ்க்மக என்ற கீழ்நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டனர். 

  இயந்திரயுகம் வருமுன்னர், மனிதன் தன்மனயும் குடும்பத்மதயும் 
முதிர்வயதிலும் வநாய் வயப்பட்ட காலங்களிலும் காப்பாற்ற தனக்கு பல 
வகால்ந்மதகள் வவண்டும் என்று விரும்பினான். வறுமமயான வாழ்வில் 
பிள்மள கபருவதுவவ கபண்ணின் காரியமானது. இமத ஆதாம் தன் 
வழீ்ச்சிக்குப் பின் உணர்ந்து தன் மமனவி “ஏவாள்” என்று அமழக்கப்படுவாள். 
ஏகனனில் ஜவீனுள்ள எல்லாவற்றுக்கும் தாயக இருப்பாள் (வசனம் 20) 
வழீ்ச்சியுள்ள உலகில், கபண் பிள்மளப் வபறல்லாது வவறுபல காரியங்கமள 
நடப்பிக்க வவண்டியவளாக கர்த்தரின் தரீ்க்கதரிசனதின்படி ஆகிறாள். 
வவதமனயுடன் பிள்மள வபரமவ என்பமதவிட உன் பிள்மளப் வபரு அதிக 
வவதமன நிமறந்தாக இருக்கும் என்பது கூடுதல் அர்த்தம் ககாடுக்கிறது. 
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ஆதாமும் ஏவாளும் கடவுளிடமிருந்து விலகி வபானதால் வவதமன நிமறந்த 
உமழப்புச் கசய்ய வவண்டியவர்களானார்கள். ஆதாமமப் வபாலவவ ஏவாளும் 
உமழத்துச் சாப்பிட வவண்டி ஏற்பட்டுவிட்டது. 

 ஆமணப்வபாலல்லாது, கபண் பிள்மளப் வபற்றுடன் வவறு 
வவமலகமளயும் கசய்ய வவண்டி வநரிடுகிறது. ஆணின் வவமல அப்படியல்ல 
கபண் கர்ப் பமாயிருக்கும் வபாதும் குழந்மதக்கு பாலுட்டும் காலத்திலும் 
சிலவவமலகள் அவளுக்கு கடினமாகவவ இருக்கும். கபாதுவாக ஒரு கபண் 
குழந்மதமயக் கவனித்துக் ககாள்வத்துடன் ஓரளவு பிற வவமலயச் 
கசய்யலாம். தாய்மார்கள் கசய்ய முடியாத வவமலமய ஆண்கள் கசய்வார்கள். 
ஆணின் வவமல கபண்ணின் வவமல என்று ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்வபாது அது 
சூழ்நிமலக்வகற்ப மாறும். உதாரணமாக வடீ்டுக்கு அருகில் ஆண் 
வமலவபாட்டு மீன் பிடிப்பான் என்றால், கபண் அவனுடன் இமணந்து மீன் 
பிடிக்கலாம். ஆனால் கடலில் கசன்று மீன் பிடித்தல் ஆண் மட்டுவம அமதச் 
கசய்ய முடியும். 

  

 சாத்திரப்படி பார்த்தால், பலர் வசர்ந்து கசய்ய வவண்டிய வவமல 
ஆணின் வமீள என்றாகி விடுகிறது. வடீ்டுக்கு கவளியில் கசன்று 
வவமலமயச் கசய்யும் ஆண் தான் கபரியவவமலமய கபாறுப்கபடுத்து முடிக்க 
முடியும். 

1. உங்கள் பகுதியில் கபண்ணின் வவமல என்று எமதக் கூறுவார்கள் – 
ஆண்கள் கபாதுவாக, எந்த வவமலகமளச் கசய்வார்கள்? 

 

ஆணாதிக்க சமுதாயம்  

 கபண்ணின் வவமலகள் என்று கூறும் வபாது வடீ்டுக்கு கவளிப்புரமாகச் 
கசய்யப்படும் வவமலகள் அவமளச் சாராது. அதனால் ஆண்கள் சந்மதயிலும்  

சமபயிலும், சந்மதயிலும்,சமபயிலும், சமூகத்திலும், அரசு வவமலகளிலும் 
குடும்பத்திலும் கசய்யும் வவமலகளினால் கபண்மண விட அதிகம் 
கசய்வதால் அவன் வமல் ஆதிக்கம் கசலுத்துகிறவனாகிறான். பலர் இனணந்து 
கசய்யும் வவமலகமள ஆண் கசய்வதால் அவன் பிறர்வமல் ஆதிக்கம் 
கசய்கிறான் அல்லது பிறர் அவன் வமல் ஆதிக்கம் கசய்கின்றனர். 
கபாருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் நிமலயில் மனிதன் உயர்மட்டத்தில் கீழ் 
மட்டத்தில் காணப்படுவான். விழுந்து வபான உலகில் உள்ள இந்த நிமலமய 
ஆணாதிக்க சமுதாயம் என்றமழக்கிவறாம். ஆண், கபண்ணின் வமல் ஆதிக்கம் 
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கசய்தல் என்றும் ஆண் பிற ஆண்களின் வமல் ஆதிக்கம் கசய்தல் என்றும் 
அர்த்தம் ககாடுக்கும். ஆண், கபண்ணின் வமலும் அல்லது ஆண் பிற 
ஆண்களின் வமலும் ஆதிக்கம் கசலுத்தும் இந்த நிமல மனிதனின் வழீ்ச்சியால் 
விமளந்ததாகும். 

 ஆதியாகமம் 1:28 இல் கர்த்தர் ஆமணயும் கபண்மணயும் பலுகிப்கபருகி 
பூமிமய நிரப்பும்படி அவர்கமள ஆசிர்வதித்தார். வழீ்ச்சிக்குப் பிறகு கர்த்தர் 
பமடத்த ஒற்றுமம குமலந்து வபானது. இலவசமாகக் கிமடத்த அமனத்தும் 
கிமடப்பது அரிதாகிப் வபானது. இன்பமான குழந்மதப் வபரு கபண்ணின் 
வாழ்மகமய மட்டுப்படுத்தியது. பூமிமய ஆளுமக கசய்த நிமல மாறி 
தன்மனயும் பிறமரயும் ஆளுமக என்பது கபரும்பாரமாக மாறியது.  

  

            மனிதனின் வழீ்ச்சி  

2.   வழீ்ந்து வபானதால் மனிதனுக்கு என்ன ஏற்படும் என்று கர்த்தர் 
கூறுகிறார்(வசனம் 17-19) இன்மறய வாழ்மக முமறயில் வழீ்ச்சியால் 
மனிதன் எவ்வாகறல்லாம் துன்புறுத்துகிறான் என்று உதாரணம் கூறு. 

3. உங்கள் சமுதாயத்தில், பதவிக்காவும் அடிகாரத்துக்காகவும் எந்த 
அளவுக்கு மனிதர்கள் நடந்து ககாள்ளுகிறார்கள் – திருமணகளில் 
திருச்சமப இயக்கத்தில்? 

 

 

 

ஆதியாகமம் 3            விழுந்து வபான உலகின் உண்மம நிமல   

*மனிதன் கடின உமழப்புக்கு                                கஷ்டப்பட்டு உமழத்து ஜவீிக்க    

 ஆளாகிறான்                வவண்டும் (உ-ம்) 
*தான் வியர்மவ சிந்தி உமழத்துச்          கவமல வபாட்டிகள் மனஅழுத்தம்                      

 சாப்பிட வவண்டும்  பிறமர ஆதிக்கம் கசய்தல் (உ-ம்)    
*மண்ணுக்குத் திரும்புதல்         மரணம்  

 

     

 

 

*வவதமனயுடன் கபண் பிள்மள கபறுகிறாள்   *பிள்மள கபறுவதில் 
கபண்ணுக்கு     

        சிறப்பு நிமல  
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        *தமது கபற்வறாமர பிள்மளகள்   

         எல்லாம் ஆதரிப்பார்கள் என்பது  

   *குடும்பத்தில் தாம் 
கவனிப்பதற்கு    

         அதிகமாக குழந்மதகள் 
கபறுவது  

   *அதிக குழந்மதகள் கபறுவதால்  

    பலதார மணமும், சதீனமும்  

*கடின உமழப்புக்கு ஆளாதல்          *தாங்கள் பிமழத்திருக்க 
கபண்கள்    

                                              அவசியம் வவமல  கசய்ய   

                                              வவண்டும் 

                                             *கபண்கள் உமழப்மபக் குமறத்து    

                                             அதமன குழந்மதகள் குழந்மதகள்  

                                              உமழப்பின் மூலம் சரிகட்டுதல்  

*கபண்கள் தம் கணவனிடம் உதவி வதடல்   *கபாருளாதார விசயத்தில் தம்  

         கணவமரச் சார்ந்திருத்தல்  

                                            *அதிகாரம் கசலுத்தும் கணவமன  

         விரும்பி மணத்தல்    

*கணவன் மமனவி மீது ஆதிக்கம்   *சமுக 
நிறுவனங்களில்ஆணாதிக்கம்  

 கசலுத்தல்       *திருமண உறவில் ஆண்களுக்கு  

        கூடுதல் அதிகாரம்  

             

                                                                                          
*கபண்கள் ஆண்களிடம்   

 அடிமமப்படுதல்  

           

              பயன்படுத்துதலும், ஏற்படும் சவால்களும்  

 இந்தப்பாடத்தில் ஆண்கள் ஒருவர் வமல் ஒருவர் அதிகம் கசலுத்துதல், 
கபண்கள் குழந்மதகள் வமல் ஆதிக்கம் கசலுத்துதல் ஆதி ஆண் கசய்த 
பாவத்தினால் ஏற்பட்டது பமடப்பினால் உண்டானதல்ல. நமது வாழ்மகயில் 
அத்தமகய ஆதிக்க உணர்வு கமலிடும் இடங்களாக கண்டறிந்து அதமன 
நீக்குதல். 
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 பின்வரும் பாடங்களில் இவயசுவின் மற்றும் பவுலின் உபவதசங்கள் 
மூலம் பூமியின் வமல் வந்து சாபம் நீங்கி ஆண் கபண் இருபாலரும் 
கடவுளுடன் நிமறவான உறவு மீண்டும் கபறுவமத கற்க விருக்கிவறாம். 
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  பாடம் 5. சாபத்திலிருந்து மீட்பு கபறுதல்     

 ஆதிமனிதனும் கபண்ணும் தங்களுக்காக கடவுள் மவத்திருந்த 
திட்டத்மத புறகணித்த வபாது, அவர்கள் கர்த்தருடன் ககாண்டிருந்த உன்னத 
உறவு சரீ்க்வகட்டுப் வபாயிற்று அதனால் இப்கபாழுது நாம் வவதமனயுடன் 
பாடுபட்டுப் பிமழக்க வவண்டியதாயிற்று. திருமணம் என்பது ஐக்கியம் அன்பு 
இமவகளின்றி நில் மீது வபாராடும் நிமலயாயிற்று. கபண்கள் குழந்மத 
வபற்றாலும் தம் குழந்மதகமளப் வபணுதலினாலும் கணவமனக் கவனித்துக் 
ககாள்ளுதலினாலும் ஏற்படும் பாரங்கமள ஏற்கும் நிமல வந்தது. இப்படி 
விமளந்த கடின உமழப்பின் காரணமாக கபண் தன் கபாருளாதார 
வதமவக்காகவும், சரீரப்பாதுகாப்புகக்காகவும் தன கணவமன எதிர்பார்க்க 
வவண்டி வந்தது. ஆமணப் கபாறுத்தவமர பிற ஆண்களுடன் வபாட்டியிட்டு 
வமற்ககாள்ள வவண்டி இருந்தது. இப்படிப்பட்ட காரணங்களால் கர்த்தர் 
அவர்கமள பமடத்த உன்னத வநாக்கமான “ஒவர மாம்சம், நிர்வாணி ஆனால் 
கவட்கமறியாத நிமல” ஆகியவற்மற எட்ட முடியவில்மல. 

 இந்த வவதமனயும் கவமலகள் உள்ள நிமலயில் இருந்து இவயசுவின் 
வாழ்க்மகயும் உன்னத உபவதசங்களும், நாம் பமடக்கப்பட்ட வநாக்கத்திற்கு 
மீண்டும் நம்மம அமழத்துச் கசல்லுகிறது. 

 

மத்வதயு 19:16-25 

 “அப்கபாழுது ஒருவன் வந்து அவமர வநாக்கி : நல்ல வபாதகவர நித்திய 
ஜவீமன அமடவதற்கு நான் எந்த நன்மமமயச் கசய்ய வவண்டும் என்று 
வகட்டான். அதற்க்கு அவர் ; நீ என்மன நல்லவன் என்று கசால்வாவனன்? 
வதவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவரும் இல்மலவய ;  நீ ஜவீனில் 
பிரவவசிக்க விரும்பினால் கற்பமனகமளக் மகக்ககாள் என்றார்; அவன் 
அவமர வநாக்கி ; எமவகமள என்று வகட்டான் அதற்கு இவயசு ; ககாமல 
கசய்யாதிருப்பாயாக களவு கசய்யாதிருப்பாயாக கபாய்சாட்சி 
கசால்லாதிருப்பயாக, உன் தகப்பமனயும் உன் தாமயயும் கனம் 
பண்ணுவாயாக ; உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது வபாலப் பிறனிடத்திலும் 
அன்பு கூறுவாயாக என்பமவகமளவய என்றார். அந்த வாலிபன் அவமர 
வநாக்கி ; இமவகமளகயல்லாம் என் சிறு வயது முதல் 
மகக்ககாண்டிருகிவறன் ; இன்னும் என்னிடத்தில் குமறவு என்ன என்றான். 
அதற்கு இவயசு நீ பூரண சற்குணனாயிருக்க விரும்பினால் வபாய், 
உண்டானமவகமள விற்று தரித்திரருக்குக் ககாடு. அப்கபாழுது பரவலாகத்தில் 
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உனக்கு கபாக்கிசம் உண்டாயிருக்கும், பின்பு என்மனப் பின்பற்றிவா என்றார். 
அந்த வாலிபன் மிகுந்த ஆஸ்தியுள்ளவனாயிரருந்தபடியால், இந்த 
வார்த்மதமயக் வகட்டகபாழுது, துக்கமமடந்தவனாய்ப் வபாய் விட்டான். 
அப்கபாழுது இவயசு, தம்முமடய சடீர்கமள வநாக்கி ஐசுவரியவான் பரவலாக 
ராஜ்யத்தில் பிரவவசிப்பது அரிகதன்று கமய்யாகவவ உங்களுக்குச் 
கசால்லுகிவறன். வமலும், ஐசுவரியவான் வதவனுமடய ராஜ்யத்தில் 
பிரவவசிப்பமதப் பார்க்கிலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிவல நுமழவது 
எளிதாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குக் கசால்லுகிவறன் என்றார். அவருமடய 
சடீர்கள் அமதக்வகட்டு மிகவும் ஆச்சிரியப்பட்டு அப்படியானால் யார் 
இரட்சிக்கப்படக் கூடும் என்றார்கள். இவயசு அவர்கமளப் பார்த்து மனுசரால் 
இது கூடாதுதான் வதவனாவல எல்லாம் கூடும் என்றார்”. 

 

1. ஒரு கபரிய மனிதனிடம், வாழ்மகயில் கவற்றியுள்ளவன் அதாவது உயர்ந்த 
நிமலயில் இருக்கும் ஒருவரிடம் எத்தமகய நடத்மதமய நாம் எதிர்பார்க்க 
முடியும் (உலகப்பிரகாரமாக)? இதனால் என்ன கவமலகள் கபாறுப்புகள் 
உண்டாகின்றன? கபரிய மனிதர்களுக்கு உண்டாகும் பிரச்சமனகள் என்ன? 

2. ஐசுவரியவாமனக் குறித்து இவயசு கூறிய வார்த்மதகளால் சடீர்கள் 
அதிர்ச்சியமடந்தார்கள். ஏமழகமள விட பணக்காரர்கள் பரவலாக ராஜ்யத்தில் 
பிரவவசிக்க தகுதியுள்ளவர்கள் என்று கிறிஸ்துவர்கள் எந்த அளவுக்கு 
கருதுகிறார்கள்? 

 

மத்வதயு 6:25-34      

    “ஆமகயால் என்னத்மத உண்வபாம், என்னத்மதக் குடிப்வபாம்” என்று 
ஜவீனுக்காகவும், என்னத்மத உடுப்வபாம் என்று உங்கள் சரிரத்துக்காகவும் 
கவமலப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்குச் கசால்லுகிவறன் ; ஆகாரத்மதப் 
பாரிக்கிலும் ஜவீனும், உமடமயப் பார்க்கிலும் சரீரமும் விவசஷித்தமவகள் 
அல்லவா? கவமலப் படுகிறதினாவல உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவவாடு 
ஒரு முழத்மதக் கூட்டுவான்? உமடக்காகவும் நீங்கள் கவமலப்படுகிறது. 
என்ன? காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளருகிறகதன்று கவனித்துப் பாருங்கள். 
அமவகள் உமழக்கிறதுமில்மல நூற்கிறதுமில்மல. என்றாலும் சாலவமான் 
முதலாய் தன் சர்வ மகிமமயிலும் அமவகளில் ஒன்மறப் வபாலாகிலும் 
உடுதினதில்மல என்று உங்களுக்குச்கசால்லுகிவறன். அற்ப விசுவாசிகவள 
இன்மறக்கு இருந்து நாமளக்கு அடுப்பிவல வபாடப்படும் கட்டுப்புல்லுக்கு 
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வதவன் இவ்விதமாய் உடுத்துவித்தால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக 
அதிசயமல்லவா? ஆமகயால் என்னத்மத உண்வபாம் என்னத்மதக் 
குடிப்வபாம், என்னத்மத உடுப்வபாம் என்று கவமலப்படாதிருங்கள். 
இமவகமள எல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்வதடுகிறார்கள், இமவகள் எல்லாம் 
உங்களுக்கு வவண்டியமவகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். 
முதலாவது வதவனுமடய ராஜ்யத்மதயும் அவருமடய நீதிமயயும் வதடுங்கள். 
அப்கபாழுது இமவகமளகயல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் ககாடுக்கப்படும். 
ஆமகயால் நாமளகாகக் கவமலப்படாதிருங்கள் . நாமளயத் தினம் 
தன்னுமடயமவகளுக்காகக் கவமலப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் 
பாடு வபாதும்”. 

3. இந்தப் பகுதி வசனங்களில் இவயசு என்ன காரியங்கமள சுட்டிக் 
காட்டுகிறார்? 

4.    ஆதியாகமம் 3:17-19 வசனங்களில் கடவுள் ஆதாமுக்கு; கூறிய 
காரியங்கமளயும், இவயசு வமற்குறிய காரியங்களுக்கும் உள்ள 
வவறுபாடுகமளக் கூறு. 

 உன்னால் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ உயிவராடிருக்க்ம் நாகளல்லாம் 
வருத்தத்துடன் பாடுப்பட்டு உன் ஆகாரத்மத சாப்பிடுவாய். பூமி உனக்கு 
முள்ளும் குருக்கும் முமளப்பிக்கும். கவளியின் பயிர்கள் உனக்கு உணவாகும் 
உன் சமுகத்தின் வியர்மவயால் அப்பத்மதப் புசிப்பாய் மண்ணில் இருந்து 
வந்தாய் மண்ணுக்வக திரும்புவாள். 

 அவனக இடங்களில் இவயசு தம்மமப் பின்பற்றுகிறவர்கள் கசழிப்பான 
வாழ்மவப் கபறுவார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். தம்மிடத்தில் திரும்பி 
வருகிறவர்கள் முள்ளுக்கு பதிலாக புஷ்பங்கமளப் வபால வாழ்வார்கள். 

 இதனால் நாம் உமழக்காமவல கசழிப்பான வாழ்மகமயப் கபற்றுக் 
ககாள்ள முடியும் என்று நிமனக்கக்கூடாது. 

 “வமலும் சவகாதவர, எங்களிடத்தில் ஏற்றுக் ககாண்ட முமறமமயின்படி 
நடவாமல், ஒழுங்கிற்று நடக்கிற எந்த சவகாதரமனயும் நீங்கள் விட்டு விலக 
வவண்டும் என்று, நம்முமடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவினாவல 
உங்களுக்குக் கட்டமளயிடுகிவறாம். இரவும் பகலும் பிரயாசத்வதாடும் வவமல 
கசய்து சாபிட்வடாம். நீங்கள் எங்கமளப் பின்பற்றும்படிக்கு நாங்கள் 
உங்களுக்கு மாதிரியாயிருக்க வவண்டும்கமன்வற அப்படிச் கசய்வதாம் ஒருவன் 
வவமல கசய்ய மனதில்லாமல் அவன் சாப்பிடவும் கூடாகதன்று... 
உங்களுக்கும் கட்டமளயிட்வடாவம. 
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 கடவுள் மனிதமன வதாட்டத்மத கவனிக்கவும் பண்படுத்தவும் வவண்டி 
பமடத்தார் (ஆதி 2:15)  விழுதல் காரணமாக பூமி சபிக்கப்பட்டது. ஆணும் 
கபண்ணும் கடின உமழப்புச் கசய்ய வவண்டிய நிமல ஏற்பட்டது. கிறிஸ்துமவ 
நாம் ஏற்றுக் ககாண்ட பின் அவர் நம்மம மீட்டு அடிமமத் தனத்திலிருந்து 
முன்பிருந்த நிமலக்குக் ககாண்டு வருகிறார். விசுவாசத்துடன் இருப் 
வபாகமன்றால், பயத்துடனும் வபராமசயுடனும் இருக்காமல் (ஆதி 3:16-17) 
ஆதியில் இருந்த நல்ல நிமலயான வதாட்டத்மத பராமரிக்கும் நிமலக்கு 
வருவவாம். உணவு, உமட, ஆயுள் இவற்மறக் குறித்து கவமலபடாமலும் 
பயப்படாமலும் இருக்க முடியும். 

5.    (குழுவாக இருக்கும் வபாது ஆளுக்கு ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம்) 
கீழ்க்கண்ட வசங்கள் எந்த விதத்தில் கிறிஸ்து விழுந்து வபான நிமலமய 
மாற்றுகிறார் என்று அறிந்து ககாள்ள முடியும். 

 I ககாரி 15:22,26, VELI 7:16,17, கவளி 22: 2-3, II தவீமா 1:10, கவளி 21:3-4   

          கற்ற காரியங்கமள பயன்படுத்துதல்  

6. “பண்படுத்துதல்” பாதுகாத்தல் என்ற கசாற்களுக்கும் “வருத்ததுடன் 
வவமல கசய்தல்” என்ற கசால்லுக்கும் வவறுப்பாடுகள் என்ன? உங்கள் கசாந்த 
வாழ்க்மகயில் இதற்க்கு ஏவதனும் எடுத்துக்காட்டுகள் உண்டா? 

7. இவயசு கூறின இக்காரியங்கள் பரவலாக வாழ்மகக்கு மட்டும் தானா? 
பரவலாக ராஜ்யத்மத இவ்வுலக வாழ்மகயிவல தான் அனுபவிக்க முடியும் 
எனில், அது எத்தமகய வாழ்க்மகயாக இருக்கும். 

8. கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் உமழக்கக் கூடாது என்பது கபாருளாகுமா? 
அல்லது கிருஸ்துவன் ஒருவன் கசய்யத் தகுதியில்லாத இழிவான வவமல 
என்று ஒன்றுண்டா? 

9.  “வருத்ததுடன் வவமல கசய்தல் என்பமத “வதாட்டத்மதப் பராமரித்தல்” 
என்று புரிந்து ககாண்வடாவமயானால் உங்கள் கணவன்/மமனவி/குழந்மதகள் 
ஆகிவயாமர நடத்தும் விதத்தில் எவ்வாறு மாற்றம் காணமுடியும்? 
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பாடம் 6 கண்ணியம், குடும்பத் தமலமமத்துவம் ஆதிக்க உணர்வு  

 ஆணாதிக்கம் என்பது கபண்மண கீழான நிமலயில் மவத்து நடத்துவது 

என்று கருதப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாடு வரலாற்று ஆசிரியரான எஸ். 
ஸ்காட்பார்ட்கி என்பவர் இமதக் குறித்துக் கசால்லும்வபாது ஆண் 
கபண்மண தன் கீழ் மவத்துக் ககாள்வது என்று மட்டுமில்லாமல் சில 
ஆண்கள் பல ஆண்கள் கபண்கள் எல்வலாமரயும் தங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத் 
துவது என்று கபாருள்படும் என்கிறார். இந்த ஆதிக்க உணர்வு தான் 
அடிமமத்தனம், பிரபுத்துவமுமற, சர்வதிகாரம் ஆகியவற்றிற்கு நம்மம 
அமழத்துச் கசல்கிறது. ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் ஆண்கள் ஆதிக்கம் கசய்து 
அதிகாரம், புகழ், உயர்ந்த பதவிகள் கபற அமழப்பார்கள். ஒருவர் தன் 
கபருமம அவத சமயத்தில் மற்றவர்களுக்கு இக்கட்டுகள் உண்டாகாமல் 
பார்த்துக் ககாள்வது அவசியம். ஒருவன் நம்மம இழிவு கசய்தால் அவன் 
பழிவாங்கப்பட வவண்டும். தவறினால் குடும்ப ககௌரவம் பாதிக்கப்படும் என்று 
நிமனகிறார்கள். தங்களுக்கு வதமவயான கபாருள்கள் குமறவுபடும்வபாது 
மற்றவர்களுடன் வபார் இனக்கலவரம் அவநம்பிக்மக வன்முமற 
ஆகியமவகள் கவளியாகும். இந்த நிமலயில் ஆண்கள் தங்கள் ஆண் 
கபருமமமய கவளிப்படுத்த குடிப்பதிலும், பல கபண்களுடன் உறவு 
ககாள்வதிலும் அவர்கள் மூலமாகப் பல குழந்மதகமளப் கபறுவதிலும் இப்படி 
விகற்பமான கசயல்கமளச் கசய்கிறார்கள். ஒரு மனிதமன இழிவுபடுத்த 
ஒருவழி அந்தக் குடும்பத்துப் கபண்மண மானபங்கப்படுத்துதல், இந்த உலக 
ஆமச விமளவிக்கும் எண்ணம் தங்கள் மகன்கள் எழும்பி தன் தகப்பனுக்கு 
பதவி வபர் இவற்மற சம்பாதிக்க தூண்டுவது ஆகிய காரியங்கமள நிகழ்த்தும். 

 கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில், உலக முழுவமதயும் வராமர்கள் ஆட்சி 
கசய்தனர். வராமகலாசாரமும், யூத கலாச்சாரமும் ஆணாதிக்க கலாசாரங் 
கவள  (பமழய ஏற்பாட்டில் இதற்க்கு கட்டுபாடுகளும் இருந்தன) இவயசு யூத 
ஜனத்திற்கு வபாதமன கசய்தார்; பவுல், வராம பட்டணங்களில் வாழ்ந்த 
மக்களுக்கு நிருபங்கள் எழுதினார்கள். 

   ஆணின் கண்ணியம் மத்வதயு 5:38-41 

 “கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப்பல் என்று உமரக்கப்பட்டமதக் 
வகள்விப்பட்டிருக்கீறிகள். நான் உங்களுக்குச்கசால்லுகிவறன். தமீமவயாடு 
எதிர்த்து நிற்க வவண்டாம். ; ஒருவன் உன்மன வலது கன்னத்தில் 
அமறந்தால், அவனுக்கு மருகன்னமதத் திருப்பிக் ககாடு. உன்வனாடு 
வழக்காடி உன் வஸ்திரத்மத எடுத்துக் ககாள்ள வவண்டும் 
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என்றிருக்கிறவனுக்கு உன் அங்கிமயயும் விட்டுவிடு, ஒருவன் உன்மன ஒரு 
மமல் தூரம் வர பலந்தம் பண்ணினால் அவவனாடு இரண்டு மமல் தூரம் 
வபா. 

 வன்முமறத் தாக்குதல் வரும் வபாது தன்மனக் காத்துக் ககாள்ள 
வவண்டும் என்று இவயசு கூறவில்மல. அவர் ஒரு கன்னத்தில் அமறதல், 
அநியாமாய் வழக்காடுதல், தன்னுடன் வர பலவந்தம் பண்ணுதல் 
இமவகமளத் தான் கூறுகிறாவர தவிர வநரடியாக பயமுறுத்துதல் பற்றியல்ல. 
கபாதுவான  நமடமுமறப்படி எதிர்த்து நடவடிக்மக எடுக்காவிட்டால் குடும்ப் 
கபயர் வபாய்விடும் என்பது. இவ்விதமான காரியங்களுக்குள் நுமழயவவ 
வவண்டாம் என்பது தான் கிறிஸ்து கூறுவது. உன்மன ஒருவன் இழிவு 
கசய்தால், அமத அங்வகவய விட்டுவிடு என்று இவயசு கூறுகிறார். ஒரு 
கிறிஸ்துவன் மற்றவனுடன் வழக்காட முமனயும் வபாவத தன்மனத் தாவன 
வதாற்கச் கசய்வது வபால ; துன்பத்மத ஏற்றுக் ககாள்வது தான் நல்லது ; 
உன்மன ஏமாற்றப்படவும் இடங்ககாடுத்து விடலாம் (1 வகாரி 6:7) 

1.   பழிவாங்க முயல்வதன் முடிவு எப்படியாகும்? அதற்கு முடிவு வருமா? 

     ஆணாதிக்கம் லூக்கா 9:59-60 

 “வவகறாருவமன அவர் வநாக்கி: என்மனப் பின்பற்றிவா என்றார். 
அதற்கு அவன் ஆண்டவவர முன்பு நான் வபாய் என் தகப்பமன அடக்கம் 
பண்ண எனக்கு உத்தரவு ககாடுக்க வவண்டும் என்றான். அதற்கு இவயசு 
மரித்வதார் தங்கள் மரித்வதாமர அடக்கம் பண்ணடும் ; நீ வபாய் வதவனுமடய 
ராஜ்யத்மதக் குறித்துப் பிரசங்கி என்றார். 

2. இவயசு அந்த வாலிபனுக்கு என்ன கருத்மதக் கூறுகிறார்? இவயசுவின் 

கடினமான மறுகமாழிமயப் பார்க்கும் வபாது, பார்ட்கி என்ற வவத வரலாற்று 

ஆசிரியர் கருத்துப்படி அந்த வாலிபனின் தந்மத மரிக்கவவயில்மல என்று 
கபாருள் கூறுகிறார். இவயசுவுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருக்கு பணி கசய்யும் 
முன்னர் வடீ்டுக்குப் வபாய் தன் தகப்பனுமடய கமடசி மூச்சுவமர உதவி 
கசய்ய வவண்டும் என்று வாலிபன் கூறுகிறான், அந்த நாட்களில் தகப்பன் 
தான் குடும்பத்துக்கு அதிகாரி. அவரது உமடமமகமள சுதந்தரித்துக் ககாள்ள 
வவண்டுமானால் தந்மதக்கு அவரது கமடசி மூச்சுவமர வசமவ கசய்ய 
வவண்டும். 

 இந்த ஆதிக்க உணர்மவ இவயசு கண்டித்துக் கூறுகிறார். இவ்வுலக 
காரியங்கமள முன் நிறுத்தி பரவலாக காரியங்கமள பின் தள்ளும் 
பாரம்பரியத்மதக் கண்டிக்கிறார். அந்த வாலிபன் தன் தகப்பனுக்கு 



35 
 

கமடசிவமர கூட இருந்து வசமவ புரிந்து கமடசியில் அவரது 
கசாத்துகமளயும் சுதந்தரித்துக் ககாள்ள முடியும் என்று எண்ணியிருப்பான். 
நாம் பிசாமச ஏமாற்ற முடியாது. உலக சட்டதிட்டங்களின்படி வாழ்வவாகம 
ன்றால் அவத சட்டங்களின்படிவய மரிக்கவும் வநரிடும். 

3.     இதுதான் அந்தப் பகுதிக்கு சரியான விளக்ககமனில் மரித்வதார் என்று 
குறிப்பிடப்படுகிறவர்கள் யார்? 

 

   கபருமமயும் அதிகாரமும் மாற்கு 10:35-37   

 “அப்கபாழுது கசபவதயுவின் குமாராகிய யாக்வகாபும் வயாவானும் 
அவரிடத்தில் வந்து ; வபாதகவர நாங்கள் வகட்டுக் ககாள்ளப்வபாகிறமத நீர் 
எங்களுக்குச் கசய்ய வவண்டும் என்று விரும்புகிவறாம் என்றார்கள். அவர் 
அவர்கமள வநாக்கி நான் உங்களுக்கு என்ன கசய்ய வவண்டும் என்று 
விரும்புகிறரீ்கள் என்று வகட்டார். அதற்க்கு அவர்கள் உமது மகிமமயிவல 
எங்களில் ஒருவன் உமது வலது பாரிசத்திலும், ஒருவன் உமது இடது 
பாரிசத்திலும் உட்காரும்படி எங்களுக்கு அருள் கசய்ய வவண்டும் என்றார்கள். 

4.   யாக்வகாபும் வயாவானும் எந்தக் காரியத்மதக் வகட்கிறார்கள். 

      மாற்கு 10 : 41 – 45 

 “மற்ற பத்துவபரும் அமதக்வகட்டு யாக்வகாபின் வமலும் வயாவானின் 
வமலும் எரிச்சலானார்கள். அப்கபாழுது இவயசு அவர்கமளக் கிட்டவரச் கசய்து 
புற ஜாதியாருக்கு அதிகாரிகளாக எண்ணப்பட்டவர்கள் அவர்கமள 
இறுமாப்பாய் ஆளுகிறார்கள் என்றும் அவர்களில் கபரியவர்கள் அவர்கள் 
வமல் கடினமாய் அதிகாரம் கசலுத்துகிறார்கள் என்றும் நீங்கள் 
அறிந்திருக்கிறரீ்கள். உங்களுக்குள்வள அப்படி இருக்கலாகாது ; உங்களில் 
எவனாகிலும் கபரியவனாய் இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு 
பணிவிமடக்காரனாக இருக்கக்கடவன். உங்களில் எவனாகிலும் கபரியவனாக 
இருக்க விரும்பினால் அவன் எல்வலாரும் ஊழியக்காரனாயிருக்கக் கடவன். 
அப்படிவய மனுசகுமாரனும் ஊழியம் ககாள்ளும்படி வராமல், ஊழியஞ் 
கசய்யவும் அவநகமர மீட்டும் கபாருளாகத் தம்முமடய ஜவீமனக் 
ககாடுக்கவும் வந்தார் என்றார்”. 

5.  மற்ற பாத்து சடீர்களும் யாக்வகாபு, வயாவான் வமல் ஏன் 
வகாபப்பட்டார்கள்? 
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6. இவயசு இவர்களுக்கு மறுகமாழியாய் என்ன கூறினார்? ஆசிரியமூட்டும் 
இவயசுவின் இந்த வார்த்மதகள் அவர் மகிமமயான அதிகாரமுள்ளவர் என்ற 
கருத்மத மாற்றி ‘மனிதகுமாரன்’ என்ற நிமல கபறச் கசய்கிறது. தானிவயல் 
7:13-14 வசனத்தின்படி, இவயசுவிற்கு நூறாண்டுக்கு முன் பூமிமய நியாயத் 
தரீ்க்க வருகிறவர் ‘மனுச குமாரனுக்கு ஒத்தவர்’. எல்லா ஜனங்கள் வதசங்கள் 
கமாழிக்காரர்கள் அவரி வசவிக்கும்படி ‘அவருக்கு’ அதிகாரமும் மகிமமயும், 
ராஜ்யமும் ககாடுக்கப்படும். இவயசு தன்மன மனுச குமாரன் என்வற 
அமழத்துக் ககாண்டார். இவயசு அந்த அதிகாரத்மத தள்ளிவிட்டு மற்றவருக்கு 
வசமவ கசய்வது தான் தான் விரும்புவது என்றும் அதன் நிமித்தம் தன் 
உயிமரயும் ககாடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் (பார்ட்கி 1987) 

 

இனம் சார்ந்த வபாட்டிகள்  லூக்கா 10:25-39 

 “அப்கபாழுது நியாய சாஸ்த்ரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவமரச் 
வசாதிக்கும்படி ; வபாதகவர நித்திய ஜவீமனச் சுதந்தரித்துக் ககாள்ளும்படி 
நான் என்ன கசய்ய வவண்டும் என்று வகட்டான். அதற்கு அவர் ; நியாயப் 
பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது? நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார்? 
அவன் பிரதியுத்தமாக ; உன் வதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு 
இருதயத்வதாடும், உன் முழு ஆத்துமாவவாடும், உன் முழு பலத்வதாடும் உன் 
முழுச் சிந்மதவயாடும் அன்பு கூர்ந்து, உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது வபால 
பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான். அவர் 
அவமன வநாக்கி நிதானமாய் உத்தரவு கசான்னாய் அப்படிவய கசய், 
அப்கபாழுது பிமழப்பாய் என்றார். அவன் தன்மன நீதிமான் என்று காண்பிக்க 
மனதாய் இவயசுமவ வநாக்கி ; எனக்குப் பிறன் யார் என்று வகட்டான். இவயசு 
பிரதியுத்தரமாக ; ஒரு மனுசன் எருசவலமில் இருந்து எரிவகாவுக்குப் 
வபாமகயில் கள்ளர் மகயில் அகப்பட்டான். அவர்கள் வஸ்திரங்கமள உரிந்து 
ககாண்டு அவமனக் காயப்படுத்தி குற்றுயிராய் விட்டுப் வபானார்கள். 
அப்கபாழுது தற்கசயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழிவய வந்து அவமனக் 
கண்டு பக்கமாய் விலகிப் வபானான். அந்தப்படிவய ஒரு வலவியனும் இந்த 
இடத்துக்கு வந்து அவமனக் கண்டு பக்கமாய் விலகிப் வபானான். பின்பு 
சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருமகயில் அவமனக் கண்டு, மனதுருகி, 
கிட்ட வந்து, அவனுமடய காயங்களில் எண்மணயும் திராட்ச ரசமும் வார்த்து 
காயங்கமளப் கட்டி அவமன தன் சுவாகனத்தின் வமல் ஏற்றி சத்திரத்துக்கு 
ககாண்டு வபாய் அவமனப் பராமரித்தான். மறு நாளிவல தான் புறப்படும் 
வபாது இரண்டு பணத்மத எடுத்துக், சத்திரத்தான் மகயில் ககாடுத்து ; நீ 
இவமன விசாரித்துக் ககாள், அதிகமாய் ஏதாகிலும் இவனுக்காக 
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கசலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும் வபாது அமத உனக்குத் தருவவன் 
என்றான். இப்படியிருக்க கள்ளர் மகயில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று 
வபரில் எவன் பிறனாயிருந்தான்? உனக்கு எப்படித் வதான்றுகிறது என்றார். 
அதற்க்கு அவன் ; அவனுக்கு இரக்கம் கசய்தவவன என்றான். அப்கபாழுது 
இவயசு அவமன வநாக்கி ; நீயும் வபாய் அந்தப்படிவய கசய் என்றார். பின்பு, 
அவர்கள் பிரயாணமாய்ப் வபாமகயில் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவவசித்தார். 
அங்வக மார்த்தாள் என்னும் வபர் ககாண்ட ஸ்தரீி அவமரத் தன் வடீ்டிவல 
ஏற்றுக் ககாண்டால். அவளுக்கு மரியாள் என்னப்பட்ட ஒரு சவகாதரி 
இருந்தால். அவள் இவயசுவின் பாதத்தருவக உட்கார்ந்து அவருமடய 
வசனத்மதக் வகட்டுக் ககாண்டிருந்தான்.”. 

 நல்ல சமாரியன் கமத துவக்கத்தில் அந்த நியாய சாஸ்த்ரி இவயசுமவ 
“வசாதிக்கும்படி” எழுந்து நின்றான். நற்கசய்திப் பகுதிகமள நாம் வாசிக்கும் 
வபாது அவநக இடங்களில் யாவரா ஒருவர் அவரிச் வசாதிக்கும்படி வந்தமத 
பார்கிவறாம். மனிதனின் குணம் இப்படி மற்றவர்கமள கபட்சின்ல் மடக்கும்படி 
முயற்சி கசய்தல். இந்த இடத்தில இவயசு தன் வபச்சில் கவற்றி கபறுகிறார். 
அடுத்து அந்த நியாய சாஸ்திரி வவறு ஒரு கபாறிமய மவக்கிறான். 

7. யூதர்கமள சமாரியர்கமள விவராதிதார்கள். சாமர்ரியமன முக்கியமான 
பாத்திரமாக இவயசு என்ன காரியத்மத முன் மவக்கிறார்? 

   ஒரு கமய்யான மனிதன்  மத்வதயு 5:27-28  

 “விபச்சாரம் கசய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு 
உமரக்கப்பட்டகதன்று வகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்கள். நான் உங்களுக்குச் 
கசால்லுகிவறன். ஒரு ச்தரீிமய இச்மசவயாடு பார்க்கிற எவனும்  தான் 
இருதயத்தில் அவவளாடு விபச்சாரஞ் கசய்தாயிற்று. 

7.    ஆண்களில் கபரியவன் என்று காட்டிக் ககாள்ள சில ஆண்கள் பல 
கபண்களுடன் பாலுறவு மவத்துக் ககாள்வமதப் பார்த்திருக்கிவறாம். 
ஆனால், இந்தப் பாலுறவு குறித்து இவயசு கூறிடும் திட்டமான காரியம் 
என்ன? 

8.    ஆண்களில் கபரியவன் என்று காட்டிக் ககாள்ள சில ஆண்கள் பல 
கபண்களுடன் பாலுறவு மவத்துக் ககாள்வமதப் பார்த்திருகிவறாம். 
ஆனால், இந்தப் பாலுறவு குறித்து இவயசு கூறிடும் திட்டமான காரியம் 
என்ன? 

9.      இந்தக் காரியங்களிகலல்லாம் கபாதுவாகக் காணப்படும் விசயம் 
என்ன? 
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   பயன்படுத்துதலும் எதிர்வநாக்கும் சவால்களும்  

10.     பதவி கபற வவண்டும், ஆதிக்கம் கசலுத்த வவண்டும் எம்ன்று 
எண்ணும் மனிதர்கமள மட்டுப்படுத்துவது எவ்வாறு? 

11.     ஆண்களுக்கு :  இந்த வழியில் நீங்கள் சிந்திக்கும்வபாதும் நடக்கும் 
வபாதும் என்ன வமகயான அழுத்தங்கள் ஏற்படுகிறது? இதற்க்கு உரிய 
தரீ்வுகள் என்ன? 

    கபண்களுக்கு : உங்களுக்கு கநருக்கமான ஒருவன் தன் 
நடக்மகயில்  

மற்றவர்கள் அதிகாரம் கசலுத்து வவண்டும் என்வறா அவர்கமளப் 
பழிவாங்க வவண்டும் என்வறா எப்கபாழுதாவது எண்ணியதுண்டா? 
அவத ஆண்களின் நடக்மக அல்லது எதிர்பார்ப்புகள் மாறும்படியாக 
அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவில் விடுதமல கபற எப்படி கசய்ய முடியும்? 

12.      கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், நமக்கு தமீம கசய்கிறவர்கமள ஏன் 
எப்படி மன்னிக்க் வவண்டும்? 
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பாடம் 7 மற்றவர்கமள ஆளுகிறவன் என்று 
கூறப்படுகிறவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க 

வவண்டும்? 

 ஆளுகிறவனாக விரும்புகிற ஒருவமன இவயசு ஏன் குமற கூறுகிறார். 
கிறிஸ்துவில் உண்டான புதிய மனிதனுக்கு பணவமா பாலின உறவில் 
வரம்பு மீறுதல் மற்றவர்களுக்கு வமலாக இருத்தல் என்ற நிமல 
வருவதில்மல இவயசுமவ ஆண்டவர் என்று கூறும் வபாது அதன் கபாருள் 
யாது? 

  நீ கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறாய் ... மாற்கு 8: 27-33 

 வழியிவல அவர் தம்முமடய சடீர்கமள வநாக்கி ; ஜனங்கள் என்மன 
யாகரன்று கசால்லுகிறார்கள் என்று வகட்டார். அதற்கு அவர்கள் சிமல 
உம்மம வயாவான் s ஸ்நானகன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும் வவறு 
சிலர் தரீ்க் கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் கசால்லுகிறார்கள் என்றார்கள். 
அப்கபாழுது அவர் ; நீங்கள் என்மன யார் என்று கசால்லுகிறரீ்கள் என்று 
வகட்டார். வபதுரு பிரதியுத்தரமாக ; நீர் கிறிஸ்து என்றான். அப்கபாழுது 
தம்மமக் குறித்து ஒருவருக்கும் கசால்லாதபடிக்கு அவர்களுக்கு 
உறுதியாய் கட்டமளயிட்டார். அல்லாமலும் மனுசகுமாரன் 
பலபாடுகள்பட்டு, மூப்பராலும், பிரதான ஆசாரியராலும் வவதபாரகராலும் 
தள்ளப்பட்டு, ககால்லப்பட்டு மூன்று நாமளக்குப் பின்பு 
உயிர்த்கதழுந்திருக்க வவண்டியகதன்று அவர்களுக்குப் வபாதிக்கத் 
கதாடங்கினார். இந்த வார்த்மதமய அவர் தாராளமாகச் கசான்னார். 
அப்கபாழுது வபதுரு அவமரத் தனிவய அமழத்துக் ககாண்டு வபாய் 
அவமரக் கடிந்து ககாள்ளத் கதாடங்கினான். அவர் திரும்பி தம்முமடய 
சடீமரப் பார்த்து வபதுருமவ வநாக்கி ; எனக்குப் பின்னாவல வபா 
சாத்தாவன, நீ வதவனக்கு ஏற்றமவகமள சிந்தியாமல் மனுசனுக்கு 
ஏற்றமவகமள சிந்திக்கிறாய் என்று கசால்லி அவமனக் கடிந்து 
ககாண்டார். 

 இவயசு இந்த உலகில் ஜவீித காலத்தில் யூதர்கள் தமக்கு ஒரு 
வமசியாமவத் தந்து இஸ்ரவவலுக்கு ராஜ்யத்மத மீட்டுத்தருவார் என்று 
நம்பினார்கள். தாவதீு அல்லது சாலவமான் வபான்ற நீதியுள்ள ராஜாமவ 
அனுப்பி வராம் ராஜ்யத்தின் அடிமமத்தனத்தில் இருந்து மீட்பார் என்று 
எதிர்பார்த்தனர். 
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1. இவயசு தான் வமசியா என்று ஒப்புக் ககாண்டாலும் அதன்பின் தான் 
தள்ளப்பட்டுக் ககால்லப்படுவார் என்று கூறினவபாது வபதுரு அவமரக் 
கடிந்து ககாண்டது ஏன்? “எனக்குப் பின்னாக வபா சாத்தாவன” என்று 
கூறியது அவர் 40  நாட்கள் வசாதிக்கப்பட்டவபாது பிசாசுக்கு கூறின 
மறுகமாழி வபாலவவ வதான்றுகிறது. மத்வதயு 4; 8-10 வசனத்தில் 
மறுபடியும் பிசாசு அவமர உயர்ந்த மமலயின் வமல் ககாண்டு வபாய், 
உலகத்தின் சலக ராஜ்யங்கமளயும் அமவகளின் மகிமமமயயும் 
அவருக்குக் காண்பித்து ; நீர் சாஸ்டாங்கமாய் விழுந்து என்மனப் 
பணிந்து ககாண்டால் இமவகமள எல்லாம் உமக்குத் தருவவன் என்று 
கசான்னான். அப்கபாழுது இவயசு : அப்பவலவபா சாத்தாவன உன் 
வதவனாகிய கர்த்தமரப் பணிந்து ககாண்டு அவர் ஒருவருக்வக 
ஆராதமன கசய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறவத என்றார். 

2. இந்த மூன்று வசாதமனயின் முன் மவக்கப்பட்ட காரியத்திற்க்கும் 
வபதுருவின் எதிர்பார்ப்புக்கும் என்ன வமகயில் கதாடர்பு 
காணப்படுகிறது? 

மாற்கு 8 : 34, 38 

“ஆதலால் விபசாரமும் பாவமும் உள்ள இந்தச் சந்ததியில் என்மனக் குறித்தும் 
என் வார்த்மதகமளக் குறித்தும் எவன் வவட்க்கப்படுவாவனா, அவமனக் 
குறித்து மனுசகுமாரனும் தமது பிதாவின் மகிமம கபாருந்தினவராய் பரிசுத்த 
தூதர்கவளாடு கூட வரும்வபாது கவட்கப்படுவார் என்றார்”. 

3.   தம்மமப் பின்பற்றுவவார் அவமரக் குறித்து ஏன் கவட்கப்படுவார்கள்   
என்று கூறுகிறார்? 

அதிகாரத்மத பயன்படுத்துவமதக் குறித்து பலமுமற இவயசு 
வபாதித் ருந்த வபாதிலும் அமத அவர்கள் சரியாகப் புரிந்து 
ககாள்ளவில்மல. இவயசு சிலுமவயில் மரித்த பின்னரும் அவரது 
சடீர்கள் உலகியல் அரசு ஒன்மற நிறுவி அமத ஆளுமக 
கசய்வார் என்வற எண்ணினார்கள். 
 

   அழுக்கமடந்த பாதங்கள்  வயாவான் 13: 3-10, 12-17  

“தம்முமடய மகயில் பிதா எல்லாவற்மறயும் ஒப்புக் ககாடுத்தார் என்பமதயும் 
தாம் வதவனிடத்திலிருந்து வந்தமதயும் வதவனிடத்திற்க்குப் வபாகிறமதயும் 
இவயசு அறிந்து, வபாஜனத்மத விட்வடழுந்து வஸ்திரங்கமள கழற்றி மவத்து 
ஒரு சமீலமய எடுத்து அமறயிவல கட்டிக் ககாண்டு பின்பு பாத்திரத்தில் 
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தண்ணரீ் வார்த்து, சடீருமடய கால்கமளக் கழுவவும் துமடக்கவும் 
கதாடங்கினார். அவர் சவீமான் வபதுருவிடத்தில் வந்த வபாது அவன் அவரி 
வநாக்கி ; ஆண்டவவர நீர் என் கால்கமளக் கழுவலாமா என்றான். இவயசு 
அவனுக்கு பிரதியுத்தமாக நான் கசய்கிறது இன்னகதன்று இப்கபாழுது நீ 
அறியாய், இனிவமல் அறிவாய் என்றார். வபதுரு அவமர வநாக்கி நீர் 
ஒருக்காலும் என் கால்கமளக் கழுவப்படாது என்றான். இவயசு அவனுக்குப் 
பிரதியுத்தமாக ; நான் உன்மனக் கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்குப் 
பங்கில்மல என்றார். அதற்கு சவீமான் வபதுரு ; என் கால்கமள மாத்திரம் 
அல்லல் என் மககமளயும், என் தமலமயயும் கூட கழுவ வவண்டும் 
என்றான். இவயசு அவமன வநாக்கி முழுகினவன் தான் கால்கமள மாத்திரம் 
கழுவ வவண்டியதாயிருக்கும் மற்றபடி அவன் முழுவதும் சுத் 
தமாயிருக்கிறான். நீங்களும் சுத்தமாயிருக்கிறரீ்கள். ஆகினும் எல்வலாரும் 
அல்ல என்றார். 

 அவர்களுமடய கால்கமள அவர் கழுவின பின்பு தம்முமடய 
வஸ்திரங்கமள அவர் தரித்துக் ககாண்டு திரும்ப உட்கார்ந்து அவர்கமள 
வநாக்கி நான் உங்களுக்குக் கசய்தமத அறிந்ததிருக்கீறிர்களா? நீங்கள் 
என்மனப் வபாதககரன்றும் ஆண்டவகரன்றும் கசால்லுகிறரீ்கள். நீங்கள் 
கசால்லுகிறது சரிவய நான் அவர் தான் ஆண்டவரும் வபாதகருமாகிய நாவன 
உங்கள் கால்கமளக் கழுவினதுண்டானால் நீங்களும் ஒருவருமடய 
கால்கமள ஒருவர் கழுவக்கடவரீ்கள். நான் உங்களுக்குச் கசய்தது வபால, 
நீங்களும் கசய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரிமயக் காண்பித்வதன். கமய்யாகவவ 
கமய்யாகவவ நான் உங்களுக்குச் கசால்லுகிவறன். ஊழியக்காரன் தன் 
எஜமானிலும் கபரியவனல்ல அனுப்பப்பட்டவன் தன்மன அனுப்பினவரிலும் 
கபரியவனல்ல நீங்கள் இமவகமள அறிந்திருக்கிறபடியால் இமவகமளச் 
கசய்வரீ்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப் பீர்கள்”. 

 கால்கமளக் கழுவுதல் என்பது, மற்ற பாரம்பரிய சுத்திகரிப்புகமளக் 
காட்டிலும் வநரடியாக வதமவப்படுவது மக்கள் கசருப்புகமள அணிவதால் 
அவர்களுமடய கால்கள் அழுக்கமடயும், மக்கள் சாப்பிடும் வபாது 
கமத்மதகளில் சாய்ந்து படுத்துக் ககாண்டு சாப்பிடுவதால் அவர் கால்கள் 
கவளிவய காணப்படும். வரும் விருந்தினரின் கால்கமளக் வவமலக்காரர்கள் 
கதவண்மடயில் இருந்து கழுவுவது விருந்தினமர உபசரிப்பதாகும். 
கால்கமளக் கழுவுதல் கீழ்த்தரமான ஒரு கசயல் அதனால் தங்கமளச் சார்ந்த 
யூதர்கமள தவிர்த்து, தங்களிடமுள்ள பிற இன அடிமமகமளவய இந்தப் பணி 
கசய்யும்படி கூறுகிறார்கள். இடுப்பில் துண்மட கட்டிக் ககாள்வது என்பவத 
அடிமமகள் கசய்யும் வவமல (பிளாக் 2011) 
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4.   வபதுரு என் அவ்வாறு கலக்கமமடந்தார்? இவயசு வடீ்டு 
வவமலக்காரன், வவமலக்காரியின் வவமலமயச் கசய்ய முமனந்த 
வபாது வபதுரு என்ன கசய்ய வவண்டும், என்று தனக்கு வரும் என்று 
எண்ணியிருக்கலாம். 

5.    வபதுரு இவயசுவிடம் தன் சரீர முழுவமதயும் சுத்தம் பண்ணும்படி 
ஏன் வகட்டான்? 

பார்ட்கி என்பவர் இதமன விளக்கும் வபாது அந்த காலத்தில் 
இந்தச் கசயமல கசய்ய வவண்டும் எனில் தன்மன முற்றிலுமாக 
மாற்றிக் ககாள்ள வவண்டும். வபதுரு இதற்கு ஆவிக்குரிய 
அர்த்தம் ககாடுக்கலாம் அப்படியானால் இது அழுக்கான 
பணியல்ல ஒரு சடங்கு. 

6.       வவறு இடங்களில் இவயசு தந்து கசால்மல கசயல் வடிவத்தில் 
காட்டினது குறிப்பிடலாம். கடவுளின் ராஜ்யத்தில், அதிகாரம், ககௌரவம் 
இமவகளுக்கு இடமில்மல. 

7.         கிறிஸ்தவத்தில் உள்ள தாழ்மம கவறும் அடியாளம் மட்டுமா? 
அல்லது வசாதமனக்குரியதா? இவயசு காட்டிய தாழ்மம பிற்காலத்தில் 
எல்லாம் தனது வமலாண்மமமய நிறுவுவதற்காகவா? எதற்காக? 

     இவயசுவவ கிறிஸ்து என்று முதலில் கூறப்பட்ட அறிக்மகமய இரண்டு 
விதமாகக் காணலாம். முதலாவதாக இவயசுவவ ஆண்டவர் என்று கூறுவது. 
வவறு எவரும் ஆண்டவரும் இல்மல என்று கபாருளாகிறது. அதாவது 
அரசர்க்கரசர் (ஜனாதிபதி, வபராயர்) எல்லாம் நமக்கு ஆண்டவனாக இருக்க 
முடியாது. தந்மத குடும்பத்திற்க்குத் தமலவனாகவவா கணவன் மமனவிக்கு 
ஆண்டவனாகவவா இருக்க முடியாது. இவயசு மட்டுவம ஆண்டவர் இது முதல் 
கருத்து. இரண்டாவதாக இவயசு ஆண்டவர்தான். அவத வநரத்தில் கிறிஸ்தவ 
சமுதாயத்தில், இவயசுமவப் கபாறுத்தமாட்டில், அவர் மட்டுவம ஆண்டவர், 
வவறு ஒருவருக்கு இடமில்மல. அவர் அப்படி தான் நிமலமய ஏற்படுத்திய 
பின்னர், தான் ஒரு வவமலயாள் என்ற நிமலமமயில் கசயல்படுகிறார். ஆண் 
கபண் அமனவமரயும் அந்த நிமலமமக்கு வரும்படி அமழக்கிறார். 
ஆண்டவராகத் தாமிருந்து மற்றவர்களுக்கு அதிகாரங்ககாடுத்து விழுந்து 
வபானவர்கமள தூக்கிவிடவும், ஒப்புரவாக்கிவிடவும், உடல் சுகமாகும் 
வாய்ப்புகள் உண்டாக்கவும், கிறிஸ்தவர்கள் முதிர்ச்சியும், 
கபாறுப்புணர்ச்சியுள்ளவர்களாகிய சமுதாயத்மத மீட்கடடுக்கவும் நடத்துதல். 
(கவறும் அதிகாரம் கசலுத்தி இருப்பமத விட இரண்டாவதாகக் கூறப்பட்ட 
தமலமம பல வாய்ப்புகமள ககாடுக்கிறது – பார்ட்கி 1993) 
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   கசயல்பாட்டில் ககாண்டு வருதல்    

8.    எல்லா அதிகாரமும் தனக்குக் ககாடுக்கப்பட்ட கதன்று அறிந்த 
பின்னர், அதிகாரத்மத கவளிப்படுத்தும் முமறயில் ஓர் இழிவாகக் 
கருதப்படும் பணிமய  

பணிமய வமற்ககாள்ளுகிறார். பிறர் அமதப் பின்பற்றவும் ஆவலாசமன 
கூறுகிறார். இன்மறய வாழ்மகயில் நமக்கு அதிகாரம் கசலுத்தும் 
நிமல வரும்வபாது இந்த அதிகாரத்மத எவ்வாறு பயன்படுத்த 
வவண்டும்? திருச்ச மப குடும்ப வாழ்வில், ஆண் கபண்ணுக்கான 
உறவில் இந்த அதிகாரம் பயன்படுத்தும் வபாது எவ்வாறு நடந்து 
ககாள்ள வவண்டும்”. 
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பாடம் 8 கபண்களுக்கு கிறிஸ்து தரும் சுதந்திரம்   

 

இவயசு வாழ்ந்த காலத்தில் (இன்றும் வளராத நாடுகளில் அந்த நிமல 
காணப்படுகிறது) கபண்கள் குடும்ப காரியங்கமளக் கவனிக்கவும், 
குழந்மதகள் கபறவும் கபண் என்ற அளவுக்காக மட்டுவம கபாருட்டாகக் 
கருதப்பட்டனர். மனிதனின் வழீ்ச்சியினால் ஏற்பட்ட விமளவுகளில் 
இருந்து இவயசு நம்மம விடுவிக்கிறார். நமது கசயல்கள் எல்லாம் 
ஆணாக இருந்தாலும் கபண்ணாக இருந்தாலும் பமழய சிந்தமனயில் 
இருந்து வவறு திமசக்குத் திருப்பி வருகிறார். 
 

கபண்ணும் குழந்மதப்வபறும் லூக்கா 1: 26-28, 30, 34, 35, 38 

 

   “...ஆறாம் மாதத்திவல காபிரிவயல் என்றும் தூதன், 
கலிவலயாவிலுள்ள நாசவரத் என்னும் ஊரில் தாவதீின் வம்சத்தானாகிய 
வயாவசப்பு என்னும் நாமுள்ள புருசனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு 
கன்னிமகயினிடத்திற்கு வதவனாவல அனுப்பப்பட்டான். அந்தக் 
கன்னிமகயின் வபர் மரியாள். அவள் இருந்த வடீ்டில் வதவதூதன் 
பிரவவசித்து கிருமப கபற்றவவள வாழ்க கர்த்தர் உன்னுடவன 
இருக்கிறார். ஸ்த்ரீகளுக்குள்வள நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான். 
வதவதூதன் அவமள வநாக்கி மரியாவள பயப்படாவத, நீ வதவனிடத்தில் 
கிருமப கபடரமர, அதற்கு மரியாள் வதவதூ தமன வநாக்கி இது 
எப்படியாகும்? புருசமன அறிவயவன என்றாள். வதவதூதன் அவளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக ; பரிசுத்த ஆவி உன்வமல் வரும் ; 
உன்னதமானவருமடய பலம் உன் வமல் நிழலிடும் ; ஆதலால் 
உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ளது வதவனுமடய குமாரன் 
எனப்படும். அதற்கு மரியாள் இவதா நான் ஆண்டவருக்கு அடிமம 
உம்முமடய வார்த்மதயின்படி எனக்கு ஆகக்கடவது என்றாள். 
அப்கபாழுது வதவதூதன் அவளிடத்திலிருந்து வபாய் விட்டான்”. 
 

    உபாகமம் 22: 20-21 

 

       “அந்தப் கபண்ணிடத்தில் கன்னிமம காணப்படவில்மல என்னும் சங்கதி 
கமய்ப்பட்டவதயானால் அந்தப் கபண்மண அவள் தகப்பனுமடய வடீ்டு 
வாசலுக்கு முன்பாகக் ககாண்டுவந்து, அவர் இஸ்ரவவலில் மதி ககட்ட 
காரியத்மத கசய்து, தான் தகப்பன் வடீ்டிவல வவசித்தனம் 
பண்ணினபடியினாவல அவளுமடய பட்டணத்து மனிதர் அவமளக் 
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கல்கலறிந்து ககால்லக்கடவர்கள் ; இப்படி தமீமமய உன் நடுவிலிருந்து 
விலக்கக் கடவாய்”. 

1.  வயாவசப்பு வழியாக அன்றி, குழந்மத கபறுவதில், மரியாள் எந்த 
ஆபத்மத ஏற்றுக் ககாள்ளுகிறாள்? இந்தக் காரியத்மத ஏற்றுக் 
ககாள்ளும் மரியாள் மூலம் அவளது குணநலமனக் குறித்து என்ன 
அறிகிவறாம்? 

    லூக்கா 17: 27-28 

            “அவர் இமவகமளச் கசால்லுமகயில் ஜனக் கூட்டதில் இருந்த ஒரு 
ஸ்தரீி அவரி வநாக்கி ; உம்மமச் சுமந்த கர்ப்பமும், நீர் பாலூண்ட 
முமலகளும் பாக்கியமுள்ளமவககளன்று சத்தமிட்டுச் கசான்னாள். அதற்கு 
அவர்; அப்படியானாலும் வதவனுமடய வார்த்மதமயக் வகட்டு அமதக் காத்துக் 
ககாள்ளுகிரவர்கவள அதிக பாக்கியவான்கள் என்றார்”. 

2.   இவயசுவின் தாயார் எவ்வமகயில் சிறந்தவர் என்று அந்தப் கபண் 
கூறினாள்? 

3.        வழீ்ச்சியுள்ள உலகில் கபண்கள் தாங்கள் கபற்கறடுக்கும் 
குழந்மதகளின் எண்ணிக்மக கணக்கில் மவத்வத மதிப்பிடப்பட்டனர். மாறாக 
இவயசு தனது தாயாமரக் குறித்து குறிபிட்டுச் கசான்னதில் எது 
முக்கியமானது. கடவுள் பார்மவயில் ஒரு கபண்ணுக்கு முக்கியமானது எது 
என்று இதில் இருந்து அறிய முடிகிறது. 

 

 கபண் ஓர் பணியாளாக லூக்கா 10: 38 – 42    

“பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய்ப் வபாமகயில், அவர் ஒரு கிராமத்தில் 
பிரவவசித்தார். அங்வக மார்த்தாள் என்னும் வபர் ககாண்ட ஒரு ஸ்திரீ 
அவமரத் தன் வடீ்டிவல ஏற்றுக் ககாண்டாள். அவளுக்கு மரியாள் என்னப்பட்ட 
ஒரு சவகாதரி இருந்தால். அவர் இவயசுவின் பாதத்தருவக உட்கார்ந்து 
அவருமடய் வசனத்மதக் வகட்டுக் ககாண்டிருந்தாள். மார்த்தாவளா பற்பல 
வவமலகமளச் கசய்வதில் மிகவும் வருத்தமமடந்து அவரிடத்தில் வந்து ; 
ஆண்டவவர நான் தனிவய வவமல கசய்யும்படி என் சவகாதரி என்மன விட்டு 
வந்திருக்கிறமதக் குறித்து உமக்குக் கவமலயில்மலயா? எனக்கு உதவி 
கசய்யும்படி அவளுக்குச் கசல்லும் என்றாள். இவயசு அவளுகுப் 
பிரதியுத்தரமாக ; மார்த்தாவள, நீ அவநக காரியங்கமளக் குறித்துக் 
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கவமலப்பட்டுக் கலங்குகிறாய். வதமவயானது ஒன்வற மரியாள் தன்மன 
விட்கடடுபடாத நல்ல பங்மகத் கதரிந்து ககாண்டாள் என்றார்”. 

4.    “ஒரு வபாதகரின் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து” என்ற கதாடருக்கு அவன் 
அவருக்கு மாணவன் அல்லது சடீன் என்று கபாருள். கபாதுவாகப் கபண்கள் 
அப்படிப் பாடம் அமர்ந்து இருக்கும் கசயமல கசய்வதில்மல. இவயசு இந்தச் 
கசயமல ஏற்றுக் ககாள்ளும்வபாது அவர், கபாதுவாகப் கபண்கள் நிமலமய 
ஏற்றுக் ககாள்வதாகிறது. 

5.         விருந்தினமர உபசரிக்கும் மார்தாளின் கஷ்டத்மதயும், மரியாள் வவத 
வசனத்மத கற்கும் கசயமலத் கதரிந்து ககாண்டமதயும் இவயசு ஒப்பிடுகிறார். 
இவயசுவின் பதில் எப்படி விடுதமல தந்தது? 

6.          நாம் வாசித்த இரண்டு மரியால்களின் கமதகளில் காணப்படும் 
கபாதுவான காரியம் என்ன? இதிலிருந்து ஆண்கள் கபண்கள் கற்றுக் 
ககாள்வகதன்ன? 

     பயன்படுத்தும் வமக   

7.    இந்த இரண்டு சம்பவங்களும் தற்காலப் கபண்களுக்கு என்ன 
கற்பிக்கிறது? இது சந்ததியில்லாத கபண்களும் கபண் குழந்மதகமளவய 
கபற்கறடுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் என்ன காரியங்கமள வபாதிக்கிறது. 

8.          “கவமலப்படுவது கலங்குவது” என்ற நிமலகளில் இருந்து எவ்வாறு 
தப்பித்துக் ககாள்வது? (உலகம் எதிர்பார்க்கும் காரியங்கமள முக்கியமான 
காரியங்களில் நம் கவனத்மதச் கசலுத்த வவண்டும்) 

9.           உங்கள் மமனவிமார்கள் இவயசுவின் பாதத்தின் அருவக அமர்ந்து 
வசனத்மதக் வகட்க எவ்வாறு நீங்கள் உதவிடலாம்? 
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பாடம் 9 கபண்கள் ஓர் வபாகப் கபாருளா? இவயசுவின் 
கருத்துயாது?      

    விழுந்துவபான மானிட வர்க்கத்தில், கபண்கள், ஆண்களின் வபாகப் 
கபாருளாக ஆகிவிட்டனர். எல்லாக் கலாச்சாரங்களிலும், கபண்கள் வமல் 
ஆண்கள் ஆதிக்கம் கசய்வது காணப்படுகிறது. கபண்கள் தங்கள் ஒழுக்கத்மத 
காத்து நடக்க வவண்டும் என்று ஆண்கள் கட்டுபாடு கசய்வது காண முடியும். 
அதனால் கபாதுவாகப் கபண்கள் கவளிவய கசன்று மற்றவர்களுடன் பழகுவது 
வபான்ற சாதாரணக் காரியங்கமளயும் கட்டுப்படுத்த முமனகிறார்கள். ஆகவவ 
கபண்களும் ஆண்களுக்கு கபண்கள் வமல் ஏற்படும் பாலுறவு ஈர்ப்பும் தான் 
எல்லா தமீமகளும் காரணம் என்று கபாதுவாக மக்கள் எண்ணுகிறார்கள். 
ஆண்கள் ககாண்டுள்ள வமாக இச்மசகளுக்கு கபண்கள் காரணம் என்று 
அவர்கமள குற்றஞ்சாட்டுகிறார்கள். வமலும், கபண்களுடன் கதாடர்பு 
ககாள்ளுவது மாசுபட்டது என்று கூறுகிறார்கள். 

      இவயசு வாழ்ந்த காலத்தில் இவத எண்ணங்கள் தான் பரவியிருந்தன. ஒரு 
யூதன் தன் மமனவி பாமதயிவல ஒரு ஆணுடன் வபசிக் ககாண்டிருந்தாள் 
என்ற ஒவர காரணத்துக்காக அவமர விவாகரத்து கசய்யலாம். இந்த 
எண்ணங்களினால் கபண்கள் குடும்ப ககௌரவத்திற்கு இமடயுறானவர்கள் 
என்று என்ன்னினார்கள். கபண் வழிமாறினால் அது குடும்ப ககௌரவத்திற்க்கு 
அதிக பாதிப்மப ஏற்படுத்தும் என்று எண்ணினார்கள். 

            இவயசு வவதாகமக் கருத்மத இவ்விசயத்தில் ஏற்றுக் ககாண்டார். அனால் 
கபண்கமள ஓரங்கட்டி விட எண்ணியதில்மல. அவர்களுக்கு ஊழியம் 
கசய்தார். வமலும் நற்கசய்தி பரப்ப அவர்கமளயும் பயன்படுத்தினார். 

“தன்மனத் கதாட்டது யார் என்று அவர் அறிந்திருந்தால்”     
லூக்கா 7: 36-39  

        பரிவசயரில் ஒருவன் தன்னுடவன வபாஜனம் பண்ண வவண்டும் என்று 
அவமர வவண்டிக் ககாண்டான். அவர் அந்தப் பரிவசயன் வடீ்டில் பிரவவசித்துப் 
பந்தியிருந்தார். அப்கபாழுது அந்த ஊரிலிருந்த பாவியாகிய ஒரு ஸ்திரீ அவர் 
பரிவசயன் வடீ்டிவல பந்தியிருக்கிறமத அறிந்து ஒரு பரணியில் பரிமள 
மதலம் ககாண்டு வந்து அவருமடய பாதங்களின் அருவக பின்னாக நின்று 
அழுது ககாண்டு, அவருமடய பாதங்கமளத் தன கண்ணரீினால் நமனந்து, 
தன் தளி மயிரினால் துமடத்து, அவருமடய பாதங்கமள முத்தஞ் கசய்து 
பரிமள மதலத்மதப் பூசினாள். அவமர அமழத்த பரிவசயன் அமதக்கண்ட 
வபாது, இவர் தரீ்க்கதரிசியாய் இருந்தால் தம்மமத் கதாடுகிற ஸ்திரீ இன்னாள் 
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என்றும் இப்படிப்பட்டவள் என்றும் அறிந்திருப்பார். இவள் பாவிமய 
இருக்கிறாவள என்று தனக்குள்வள கசால்லிக் ககாண்டான்”. 

1.     பரிவசயன் ஏன் குழப்பமமடந்தான்? 

  கதாடர்ச்சியாக லூக்கா 7 : 40 – 47   

   “இவயசு அவமன வநாக்கி ; சமீாவன உனக்கு நான் ஒரு காரியம் கசால்ல 
வவண்டும் என்றார். வபாதகவர, கசால்லும் என்றான். அப்கபாழுது அவர் ; 
ஒருவனிடத்தில் இரண்டு வபர் கடன்பட்டு இருந்தார்கள். ஒருவன் ஐநூறு 
கவள்ளிக்காசும், மற்றவன் ஐம்பது கவள்ளிகாசும் ககாடுக்க 
வவண்டியதாயிருந்து. ககாடுக்க அவர்களுக்கு நிர்வாகமில்லாத வபாது, 
இருவருக்கும் கடமன மன்னித்து விட்டான். இப்படியிருக்க அவர்களில் எவன் 
அவனிடத்தில் அன்பாக இருப்பான்? அமதச்கசால் என்றார். சவீமான் 
பிரதியுத்தரமாக எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னித்து விட்டாவனா அவவன அதிக 
அன்பாய் இருப்பான் என்று நிதானிக்கிவறன் என்றான். அதற்கு சரியாய் 
நிதானித்தாய் என்று கசால்லி ஸ்திரீயினிடமாயத் திரும்பி சவீமாமன வநாக்கி ; 
நான் உன் வடீ்டில் பிரவவசித்வதன். நீ என் கால்களுக்கு தண்ணரீ் தரவில்மல ; 
இவவளா கண்ணிரினால் என் கால்கமள நமனத்து, தன் தமல மயிரினால் 
அமவகமளத் துடித்தாள். நீ என்மன முத்தஞ் கசய்யவில்மல. இவவளா, நான் 
பிரவவசித்து முதல் என் பாதங்கமள ஓயாமல் முத்தஞ் கசய்தாள். நீ என் 
தமலயில் எண்கணய் பூசவில்மல இவவளா, என் பாதங்களில் பரிமள மதலம் 
பூசினாள். ஆதலால் நான் உனக்குச் கசால்லுகிவறன். இவள் கசய்த அவநக 
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாவள எவனுக்கு 
ககாஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறவதா அவள் ககாஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் என்று 
கசால்லி ; அவமள வநாக்கி ; உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 

 

2.      தன்மனத் கதாட்ட கபண்மணப் பற்றி இவயசு என்ன நிமனத்தார்? 

3.      அவள் கபண் என்ற நிமலப்பாட்டில் இருந்து தன்மன காத்துக் 
ககாள்ள இவயசு ஏதாவது கசய்தாரா? 

              கிணற்றருவக இருந்த கபண்  வயாவான் 4: 7,9   

     “அப்கபாழுது சமாரியா நாட்டானாகிய ஒரு ஸ்திரீ தண்ணரீ் கமாள்ள 
வந்தாள். இவயசு அவமள வநாக்கி ; தாகத்துக்குதா என்றார். யூதர்கள் 
சாமரியர்களுடவன சம்பந்தங்கலவாதவர்களானபடியால் சாமரிய ஸ்திரீ 
அவமர ; நீர் யூதனாயிருக்க, சமாரிய ஸ்திரீயாகிய என்னிடத்தில் தாகத்துக்கு 
தா என்று எப்படிக் வகட்கலாம் என்றால். இவயசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக ; 
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நீ வதவனுமடய ஈமவயும் தாகத்துக்குத்தா என்று உன்னிடத்தில் வகட்கிறவர் 
இன்னார் என்பமதயும் அறிந்திருந்தாயானால் நீவய அவரிடத்தில் 
வகட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜவீத் தண்ணமீரக் ககாடுத்திருப்பார் என்றார். 
அதற்கு அந்த ஸ்திரீ ;  ஆண்டவவர கமாண்டு ககாள்ள உம்மிடத்தில் 
பாத்திரமில்மலவய கிணறும் ஆழமாயிருக்கிறவத, பின்மன எங்வகயிருந்து 
உமக்கு ஜவீத்தண்ணரீ் உண்டாகும்?”. யூதருக்கும் சமாரியருக்குமிமடவய 
ஆழமான விவராதம் இருந்து வந்தது. சமாரிய கபண்கள் சுத்திகரிப்பு 
முமறமமகளின்படி அசுத்தமானவர்களும் மாசுபடுத்துகிறவர்களுமாக 
யூதர்கள் கருதினார்கள். (வமசி 1989) வமலும் தண்ணரீ் குடிக்கும் பாத்திரத்மதத் 
கதாடுவது என்பது தடீ்டுள்ளதாகக் கருதப்பட்டது. இங்வக இவயசு தண்ணரீ் 
வவண்டும் என்று தான் வகட்கிறார் ! அந்தப் கபண் ஆச்சிரியப்பட்டதில் விந்மத 
ஒன்றுமில்மல. 

    கதாடர்ச்சியாக – வயாவான் 4: 16 -18, 25 -26     

       “இவயசு அவமள வநாக்கி நீ வபாய் உன் புருசமன இங்வக அமழத்துக் 
ககாண்டுவா என்றார். அதற்க்கு அந்த ஸ்திரீ எனக்குப் புருசன் இல்மல 
என்றால். இவயசு அவமள வநாக்கி எனக்கு புருசன் இல்மலகயன்று நீ 
கசான்னது சரிதான். எப்படிகயனில் இந்து புருசர்கள் உனக்கு இருந்தார்கள் 
இப்கபாழுது உனக்கிருக்கிறவன் உனக்குப்புருசன் அல்ல, இமத உள்ளபடி 
கசான்னாய் என்றார். அப்கபாழுது அந்த ஸ்திரீ அவமர வநாக்கி ஆண்டவவர, 
நீ தரீ்க்கதரிசி என்று காண்கிவறன். எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மமலயிவல 
கதாழுது ககாண்டு வந்தார்கள். நீங்கள் எருசவலமில் இருக்கிற ஸ்தலத்தில் 
கதாழுது ககாள்ள வவண்டும் என்கிறரீ்கவள என்றாள். அதற்கு இவயசு 
ஸ்தரீிவய நான் கசால்லுகிறமத நம்பு. நீங்கள் இந்த மமலயிலும் 
எருசவலமிலுமாத்திரமல்ல எங்கும் பிதாமவகதாழுது ககாள்ளுங் காலம் 
வருகிறது. நீங்கள் அறியாதமதத் கதாழுது ககாள்ளுகிறரீ்கள். நாங்கள் 
அறிந்திருக்கிறமத கதாழுது ககாள்ளுகிவறாம். ஏகனன்றால் இரட்சிப்பு 
யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது. இந்த ஸ்திரீ அவமர வநாக்கி கிறிஸ்து  
எனப்படும் வமசியா வருகிறார் என்று அறிவவன். அவர் வரும்வபாது நமக்கு 
எல்லாவற்மறயும் அறிவிப்பார் என்றால். அதற்கு இவயசு உன்னுடவன வபசுகிற 
நாவன அவர் என்றார். 

4.      இந்தப் கபண்ணின் பாலுறவுப் பின்னணிமய ஒரு யூதன் அறிந்தால் 
அவமளத் துரத்தியடித்திருப்பான் என்பமத இவயசு அறிவார். அமத இவயசு 
எடுத்துக்காட்ட விரும்பினார். அவளது இழிவான வாழ்மகமய அறிந்தாலும் 
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இவயசு அவளுடவன உமரயாடத் தயங்கினாவரா? எந்த ஒரு முக்கிய 
காரியத்மத அந்தப் கபண்ணுக்கு கவளிப்படுத்தினார்? 

 கதாடர்ச்சியாக வயாவான் 4 : 27 

        “அந்தருணத்தில் அவருமடய சடீர்கள் வந்து அவர் ஸ்த்ரீயுடவன 
வபசுகிறமதப் பற்றி ஆச்சிரியப்பட்டார்கள்” அந்நாளில் நிலவிய பாரம்பரியப்படி 
ஆண்கள் கபண்களுடன் கவளியரங்கமான முமறயில் வபசமாட்டார்கள். 
தனிப்பட்ட முமறயிலும், அதிக வபச்சுவார்த்மத மவத்துக் ககாள்ள 
மாட்டார்கள். தங்கள் மமனவி மகளுடன் கூட கவளிவய வபசமாட்டார். 
மற்றவர் ஐயப்பட இடம் ககாடுக்கக் கூடாது என்ற என்னணம், அதனால் தான் 
சடீர்கள் ஆச்சரியபட்டார்கள். 

     சமாரியப் கபண் தன் ஊருக்குத் திரும்பி அவர்கள் முன் முதல் சாட்சியாக 
விளங்கினாள். வயாவான் 4:39-42. இந்த வசனத்தில் இவயசு அந்தப் கபண்ணுடன் 
அன்று உமரயாடின காரணத்தால் அவனக மக்கள் இவயசுமவ அறிந்தனர். 

  இரட்மட நிமலப்பாடு வயாவான் 8: 3-11 

   “அப்கபாழுது விபசாரத்திவல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீமய 
வவதபாரகரும் பரிவசயரும் அவரிடத்தில் ககாண்டு வந்து ; வபாதகவர, இந்த 
ஸ்திரீ விபசாரத்தில் மகயும் கமய்யுமாய்ப் பிடிக்கப்பட்டான். 
இப்படிப்பட்டவர்கமள கல்கலறிந்து ககாள்ள வவண்டும் என்று வமாவச 
நியாயப் பிரமாணத்தில் நமக்குக் கட்டமளயிட்டிருக்கிறாவர, நீர் என்ன 
கசால்லுகீறிர் என்றார்கள். அவர்வமல் குற்றம் சுமத்துவதற்கான காரணம் 
உண்டாகும் கபாருட்டு அவமரச் வசாதிக்கும்படி இப்படிச் கசான்னார்கள். 
இவயசுவவா, குனிந்து விரலினால் தமரயிவல எழுதினார். அவர்கள் ஓயாமல் 
வகட்டுக் ககாண்டிருக்மகயில் அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து; உங்களில் 
பாவமில்லாதவன் அவள் வமல் முதலாவது கல்கலறியக் கடவன் என்று 
கசால்லி அவர் மறுபடியும் குனிந்து தமரயிவல எழுதினார். அவர்கள் அமதக் 
கண்டு, தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து ககாள்ளப்பட்டு கபரிவயார் முதல் 
சிறிவயார் வமரக்கும் ஒவ்கவாருவராய்ப் வபாய் விட்டார்கள். இவயசு 
தனித்திருந்தார் அந்த ஸ்திரீ நடுவவ நின்றால். இவயசு நிமிர்ந்து அந்த 
ஸ்திரீமயத் தவிர வவறு ஒருவமரயும் காணாமல்; ஸ்திரீவய,                
உன் வமல் குற்றஞ்சாட்டினவர்கள் எங்வக? ஒருவனாகிலும் உன்மன 
ஆக்கிமனக்குள்ளாகத் தரீ்க்கவில்மலயா என்றார். நானும் உன்மன 
ஆக்கிமனக்குள்ளாக்கத் தரீ்கிறதில்மல ; நீவயா, இனிபாவஞ் கசய்யாவத 
என்றார்”. 



53 
 

5.     இவயசு தமரயில் என்ன எழுதியிருப்பார் என்று நீங்கள் நிமனக்கிறரீ்கள்? 

       புதிய ஏற்பாடு அறிஞர் எஸ். ஸ்காட்கி தனது ஊகத்தில் “அந்த ஆண் 
எங்வக?” என்று எழுதியிருப்பார். ஏகனனில் இந்தப் பாவஞ் கசய்ய ஆண் கபண் 
இருவர் சம்பந்தப்படுவார்கள். 

6.     உங்களில் பாவமில்லாதவன் அவள் வமல் முதலில் கல்கலறியக்கடவன்” 
என்று அவர்களிடம் கூறினார். இந்தப் பதில் அவர்கள் காலகாலமாக 
ககாண்டிருந்த எண்ணத்மத எவ்வாறு மாற்றியது? (கபண்ணுக்கு விபசாரம் 
கசய்வது குற்றம். ஆனால் ஆணுக்கு தன் மமனவி தவிர வவறு ஒரு 
கபண்ணுறவு இருந்தால் குற்றமாகாவதா?) 

      இருதயத்தில் இச்மச  மத்வதயு 5:27-28 

                                       “விபச்சாரஞ் கசய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு 
உமரக்கப்பட்டகதன்று வகள்விப்பட்டிருக்கிறகீள். நான் உங்களுக்கு 
கசால்லுகிவறன் ; ஒரு ஸ்திரீமய இச்மசவயாடு பார்க்கிற எவனும் தன் 
இருதயத்தில் அவவளாட விபச்சாரஞ் கசய்தாயிற்று”. 

7.      மனிதர் எமதச் கசய்யக் கூடாது என்று கூறுகிறார்? ஒரு மனிதன் 
இச்மச ககாள்ளுகிற நிமலயில், இவயசு யாமரக் குற்றப்படுதுகிறார்? 
ஆமணயா? கபண்மணயா? 

8.      ஆண்கள் கபண்கள் வமல் இம்சிக்காமல் இருந்தால் கபண்களின் நிமல 
என்னவாக இருக்கும்? 

      வமற்குறிய சம்பவங்களின் மூலம், இவயசு தாம் கபண்கள் மத்தியில் 
ஊழியம் கசய்ய தமட உணர்வு ஏற்பட்டிருந்தால் கபண்கள் யாவரும் 
விடுதமல கபறவும் பரவலாக ராஜ்யத்தில் பிரவவசிக்கவும் 
தமடவயற்பட்டிருக்கும் இந்த அச்சத்மத முற்றிலுமாக இவயசு தூக்கி எரிந்து 
விடுகிறார். ஆண்களிடம் கபண்மண ஒரு வபாகப் கபாருளாகக் ககாள்வது 
ஒரு கபரிய பாவம் என்று இவயசு சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

 

     கருத்துகளின் கதாகுப்பு 

   விழுந்துவபான இவ்வுலகில் கபண்கள் குழந்மதகள் வபறுக்காகவும், 
உமழக்கவும் ஆண்களின் ஆமசகமள திருப்தி கசய்யவுமாக 
கருதப்படுகிறார்கள். ஆனால் இவயசு இமதவிட உயர்ந்த 
இலட்சியங்களுக்குரியவர் கபண்கள் என்பதி கதளிவாக்குகிறார். கபண், 
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கடவுளிடம் ககாண்டுள்ள உறவுதான் வமன்மமயானது புதுமமப் கபண், 
விடுதமல கபற்றவளாக ஆண்களுடன் சரி நிகர் சமானமாக இருக்க வவண்டும் 
என்று இவயசு கூறுகிறார். 

          பயன்பாடு      

   பள்ளி, திருச்சமப, குடும்பம் ஆகிய இடங்களின் ஆண்கள் கபண்களும் 
பாலுறவு சிந்தமனயின்றி ஒன்றாகப் பணியாற்ற என்ன கசய்ய முடியும்? 
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 பாடம் 10 குடும்பத்தில் தமலமமத்துவம் – பவுல் அடியார்  

 

      எவபசியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் பவுலடியார் இவயசுவானவர் கற்பித்த 
வபாதமனகமள கூடுதல் விளக்கம் ககாடுத்து, விழுந்துவபான உலகில் 
எவ்வாறு மீட்புப் கபற்று வாழ்வது என்று கூறுகிறார். ஆனால் பவுல் 
ஆணாதிக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் ககாடுப்பதாக குமற கூறப்பட்டார். அவமர 
சரிவர புரிந்து ககாள்ளாத காரணத்தால் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் உண்டாகிறது. 
எவபசியர் 5 மற்றும் 6 அதிகாரங்கமள ஊன்றி வாசித்தால் அவர் 
ஆணாதிக்கத்மத தள்ளிவிட்டு இவயசு காட்டின வழிமயவய பின்பற்றுவமதக் 
காணமுடியும். 

    கலாசாரத்தின் விமளவாக ஒரு மக்கள் மற்கறாரு மக்கள் மீது ஆதிக்கம் 
கசலுத்துவது என்பது ஏற்படுகிறது. ஒருவர் ஏமழயாக இருந்து மற்றமக்கள் 
வமல் ஆதிக்கம் கசய்ய முடியாவிட்டாலும், தன் குடும்பத்திற்குள்வள இந்த 
ஆதிக்க உணர்மவ காட்டுவது ஒரு கலாச்சாரத்தின் பாதிப்வப. 

    இவயசு, நாம் மற்ற மக்கள் மீது ஆதிக்கம் கசலுத்துவவதா, கட்டுபடுத்த 
முயற்சிப்பவதா, தவறு என்று வபாதித்தார். இந்தப்பாடத்தில் இவயசுவின் 
வபாதமனகமள ஒட்டிவய கபாதுவான அதிகார எல்மல குடும்பத்திற்குள் 
கசலுத்துவதற்கு எதிராகப் வபாதிபமதக் காணமுடிகிறது. முதலாவது 
அதிகாரம் கபற்றதும் நிரந்தரமான “அடிமமத்தனம்” என்ற முமறமயப் பற்றி 
படிப்வபாம். 

   பவுலும் அடிமமத்தனமும்  

    பவுல் தனது நிருபங்கமள வராமக் குடியிருப்பில் உள்ளவர்களுக்கு 
எழுதுகிறார். அவர் காலத்தில் வராமர்கள் ஐவராப்பா முழுமமயும் மத்திய 
கிழக்கு நாடுகமளயும் ஆட்சி கசய்தனர். வராம் சமுதாயம் எனபது வல்லமம 
நிமறந்த சில தமலவர்கள் மற்றகபரும்பான்மம மக்கமள தங்கள் 
ஆளுமகக்களுள் மவத்து நடத்திச் கசன்ற ஓர் வபரமமப்பாகும். வராமர் 
குடும்பம் என்பது தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அவர்களின் 
அடிமமகமளயும் வசர்த்ததாகும். அடிமமகள் தங்கள் எஜமான்களின் 
வடீ்டிவலவய வாழ்ந்தனர். கீரிஸ். இத்தாலி மற்றும் ககாரிந்து வபான்ற 
பட்டணங்களில் ஏறத்தாழ மூன்றில் ஒரு பங்கு அல்லது பாதிப்கபர்கள் 
அடிமம வமகயினவர. ஒரு பகுதியினர் அடிமமகளாக வாழ்ந்து பின் சுதந்திரம் 
கபற்று அவர்களுடன் குடிமக்களாக இருந்தனர். குடும்பத்தில் அடங்கியிருங்கள் 
என்று பவுல் கூறுவமதப் புரிந்து ககாள்ளுமுன் அடிமமகள் எவ்வாறு 
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நடத்தப்பட வவண்டும் என்று கூறுவமதக் கவனிப்வபாம். அடுத்து பவுல் 
மமனவிகளுக்கும் பிள்மளகளுக்கும் கூறுவமதக் வகற்றுக் ககாள்வவாம். 
பின்பு, எஜமான்களுக்கும், தகப்பன்மார்களும், புருசர்களுக்கும் கூறும் 
அற்புதமான காரியங்கமளயும் பார்ப்வபாம். 

       அடிமமகளுக்கு அறிவுமர   எவபசியர் 6: 5-8 

 

“வவமலகாரவர உங்கள் எஜமான்களாயிருக்கிறவர்களுக்கு பயத்வதாடும் 
நடுக்கத்வதாடும் கபடற்ற மனவதாடு கீழ்ப்படிந்து மனுஷருக்குப் 
பிரியமாயிருக்கிறவர்கமள பார்மவக்கு ஊழியம் கசய்யாமல், 
கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராக மனப்பூர்வமாய் வதவனுமடய 
சித்தத்தின்படி கசய்யுங்கள். அடிமமயானவனானாலும் 
சுயாதனீமுள்ளவனானாலும் அவனவன் கசய்கிற நன்மமயின்படிவய 
கர்த்தரிடத்தில் பலமன அமடவான் என்று அறிந்து மனுசருக்ககன்று 
ஊழியஞ்கசய்யாமல் கர்த்தருக்ககன்வற நல்மனதுடன் ஊழியஞ் 
கசய்யுங்கள். 

1.     எவபசியர். 6: 5-8 வசனங்களில் அடிமமகள் எப்படி நடந்து ககாள்ள 
வவண்டும் என்று பவுல் கூறுகிறார்? 

       இந்தப்பகுதியில் அடிமமகள் என்ன காரியங்கள் கசய்ய வவண்டும் 
என்று குறிப்பிடும் விமனச் கசாற்கமள வரிமசபடுத்து. பின்னர் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டங்களில் அமத எழுதலாம். அடிமமயானவன் 
யாருக்குக் கீழ்படிய வவண்டும்? “பயவதாடும் நடுக்கத்வதாடும்”, “கபடற்ற 
மனவதாடும் யாருக்கு ஊழியஞ் கசய்ய வவண்டும்? இந்தப் பட்டிகளில் 
எழுதலாம். 
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எஜமான்கள் 

 
 
 
 
 
 
 

 

தகப்பன்மார்கள் 

 

கணவன்மார்கள் 

  

    பிள்மளகளுக்கு ஆவலாசமன எகபசியா 6: 1 - 3  

    “பிள்மளகவள, உங்கள் கபற்வறாருக்குக் கர்த்தருள் கீழ்படியுங்கள் 
இதுநியாயம். உனக்கு நன்மமயுண்டாயிருப்பதற்கும், பூமியிவல உன் வாழ்நாள் 
நீடித்திருப்பதற்கும் உன் தகப்பமனயும் உன் தாமயயும் கனம் பண்ணுவாயாக 
என்பவத வாக்குத் தத்தமுள்ள முதலாம் கற்பமனயாயிருக்கிறது? 

2.    பிள்மளகள் என்ன கசய்ய வவண்டும் என்று பவுல் எடுத்துக் கூறுகிறார்? 
வமற்கண்ட கபட்டியில் பிள்மளகள் என்ன கசய்ய வவண்டும் என்று குறிப்பிடும் 
விமனச் கசாற்கமள உரிய இடத்தில எழுதுக. பிள்மளகள் எவற்மற கசய்ய 
வவண்டும்? 

 மமனவிகளுக்கு ஆவலாசமன எவபசியர் 5:21 – 24, 33  

  

 “மமனவிகவள, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறது வபால உங்கள் கசாந்தப் 
புருஷருக்குக் கீழ்படியுங்கள். கிறிஸ்து சமபக்குத் தமலயாயிருகிறது வபால 
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புருசனும் மமனவிக்குத் தமலயாயிருக்கிறான். அவவர சரீரதிற்கும் 
இரட்சகராயிருக்கிறார். ஆமகயால் சமபயானது கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்படிகிறது 
வபால மமனவிகளும் தங்கள் கசாந்தப் புருசனுக்கு எந்தக் காரியத்திவலயும் 
கீழ்ப்படிந்திருக்க வவண்டும். எப்படியும் உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் 
அன்பு கூறுவது வபால தன் மமனவியினிடனத்திலும் அன்பு கூறக்கடவன்; 
மமனவியும் புருசனிடத்தில் பயபக்தியாயிருக்கக்கடவள்”. 

3.      மமனவிகள் என்ன கசய்ய வவண்டும் என்று பவுல் கூறுகிறார்? 

        “மமனவிகள்” கசயல்கமளக் குறிப்பிடும் விமனச் கசாற்கமள வமவல 
ககாடுத்த  கபட்டியில் வரிமசப்படுத்து. 

4.        மமனவிகள் கசய்ய வவண்டியவற்றிற்கும் பிள்மளகள் அடிமமகள் 
கசய்ய வவண்டி காரியங்களுக்கும் காணப்படும் வவறுபாடுகமளக் குறிப்பிடுக. 

         21, 22  வசனங்களுக்கிமடவய ஒரு தனி பத்தியாக சில கமாழி 
கபயர்ப்புகள் குறிப்பிட்டாலும் அந்த இரண்டு வசனங்களும் ஒவர வசனத்தின் 
இரு பகுதி தான். 22ம் வசனத்தின் ஒரு விமனச் கசால்வல இல்மல. அது 
21ஆம் வசனத்தின் ஒரு பாகவம. மமனவிமார்கள் மட்டும் கீழ்ப்படிந்திருக்க 
வவண்டும் என்று பவுல் கூறவில்மல. எல்லாக் கிறிஸ்தவர்களும், ஆண்களும் 
கபண்களும் ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்திருக்க வவண்டும். 

         மமனவி “கீழ்ப்படிந்திருப்பமதக் காட்டிலும் அடங்கிப் வபாதல்” 
அவசியம். உங்கள் கமாழியிலும் ஆங்கில கமாழியிலும் இந்த இரு 
கசாற்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. பவுல் இந்தக் கடிதத்மத கிவரக்க 
கமாழியில் எழுதுகிறார். இந்த கமாழியில் “அடங்கியிருத்தல்” என்பது 
“கீழ்ப்படிதல்” அல்லது “ஒத்துப்வபாதல்” என்று கபாருளில் வராது. உலகில் 
காணப்படும் அதிகார வவட்மடயில் இருந்து விலகி, கிறிஸ்தவர்கள் இவயசுக் 
கிறிஸ்துமவ பயனுள்ள முன் மாதிரியாகக் ககாள்ள வவண்டும் என்று பவுல் 
கூறுகிறார். 

5.        மமனவிமார்கள் ஏன் இவற்மறச் கசய்ய வவண்டும்? 

     அடிமமகள். பிள்மளமக மற்றும் மமனவிகளுக்கு கவகுசில உரிமமகவள 
உள்ளன. வராம சட்டத்தின்படி எஜமான்களும், தகப்பன்மார்களும், 
புருசர்களுக்கும் கீழ்படிவது அவசியம். உண்மமயில் பார்த்தால், ஒரு வராமன் 
தனது அடிமமமயவயா, பிள்மளமயவயா ககான்று விடக் கூட உரிமமயுண்டு. 
அடிமமகள், மமனவிகள், வளர்ந்த பிள்மளகள் தங்கமளப் பாதுகாத்துக் 
ககாள்வதற்காக கபாய்யாகப் புகழ்தல் (ஆண்களுக்கு பிரியப்படுத்தும் 
வமகயில் உள்ளத்திலிருந்து வராத) கசயல்கமளச் கசய்வார்கள். 
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கிறிஸ்தவர்கள் பயத்தினாவலா, கடிமமக்காகவவா அல்லது 
சுயநலத்துக்காகவவா நடந்து ககாள்ளக்கூடாது. அனால் கர்த்தருக்ககன்வற 
அவர்கள் தங்கள் வசமவகமளச் கசய்ய வவண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் 
கசய்வதனால் மனிதருக்கல்ல கர்த்தருக்குச் வசமவ கசய்கிறார்கள். வமலும் 
கிறிஸ்துவுக்கு தமது கனத்மத கதரிவித்துக் ககாள்கிறார்கள். 

 

   எஜமானர்களுக்கு ஆவலாசமன எவபசியர் 6 : 9 

      “எஜமான்கவள அப்படிவய நீங்களும் வவமலக்காரருக்குச் கசய்ய 
வவண்டியமவகமளச் கசய்து அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எஜமானவர் 
பரவலாகத்தில் இருக்கிறார் என்றும் அவரிடத்தில் பட்சபாதம் 
இல்மலகயன்றும் அறிந்து கடுஞ்கசால்மல விட்டுவிடுங்கள்”. 

6.       எஜமான்கள், அடிமமகள் தங்களுக்கு என்ன கசய்ய வவண்டும் என்று 
எதிர்பார்க்கிறாவனா அமவகமள அடிமமகளுக்குச் கசய்யுங்கள் என்று பவுல் 
கூறுகிறார். இமவகள் எல்லாம் என்கனன்ன? எஜமான்கள் வவறு என்ன 
காரியங்கள் கசய்ய வவண்டும் என்கிறார்? அந்தக் காரியங்கமள குறிப்பாக 
வமல ககாடுக்கப்பட்ட அட்டவமணயில் கதாகுத்கதழுதுக. 

7.    “அவரிடத்தில் பட்சபாதமில்மல” என்பதன் உட்கபாருள் என்ன? 

 

   பிதாக்களுக்கு ஆவலாசமன எவபசியர் 6 ; 4   

     “பிதாக்கவள, நீங்களும் உங்கள் பிள்மளகமளக் வகாபப்படுத்தாமல், கர்த் 
தருக்வகற்ற சிட்மசயிலும் வபாதமனயிலும்” அவர்கமள வளர்ப்பீர்களாக”. 

8.       எவபசியர் 6: 1 – 3 வசனங்களில் தங்கள் தகப்பமனயும், தாமயயும் 
மதிக்க வவண்டும் என்றும் கீழ்ப்படிய வவண்டும் என்றும் பவுல் கூறுகிறார். 
வசனம் 4இல், பிதாக்களுக்கு மட்டும் ஆவலாசமன கூறுகிறார். விழுந்து வபான 
மனுக்குலத்தில், பிள்மளயின் கடமம தன் கபற்வறாருக்கு மதிப்மபயும் 
மகிமமயும் ககாண்டு வரவவண்டும் என்பவத. வராம ராஜ்யத்தில் 
கபற்வறாருக்குக் கீழ்படிதல் அவர்களுமடய நாட்டுச் சட்டத்திவலவய 
இருக்கிறது. கீழ்படியாத மகன் ககால்லப்படத் தமடயில்மல. வநர்மாறாக ஒரு 
கிறிஸ்தவ தகப்பன் தந்து மக்கமள எதற்காகவும் கீழ்ப்படிதலிலும் மதிக்கச் 
கசால்வதிலும் நடத்த வவண்டும் என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது. 
முன்வபாலவவ பிதாக்கள் கசய்ய வவண்டிய காரியங்கள் அடக்கிய 
கசயல்களின் விமனச் கசாற்கள் வமற்ககாடுத்த கபட்டியில் கதாகுத்து எழுது. 



60 
 

 

           கணவன்மார்களுக்கு ஆவலாசமன    எவபசியர் 5: 25 -33    

   “புருசர்கவள, உங்கள் மமனவிகளில் அன்பு கூறுங்கள், அப்படிவய 
கிறிஸ்துவும் சமபயில் அன்பு கூர்ந்து, தாம் அமதத் திருவசனத்மதக் ககாண்டு 
தண்ணரீ் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குவதர்க்கும், கமரதிமர 
முதலானமவகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிமழயற்றதுமான 
மகிமமயான சமபயாக அமதத் தமக்கமுன் நிறுத்திக் ககாள்வதற்கும் 
தம்மமத்தாவம அதற்காக ஒப்புக் ககாடுத்தார். அப்படிவய, புருசர்களும் தங்கள் 
மமனவிகமள தங்கள் கசாந்தச் சரீரங்களாப் பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற 
வவண்டும். தன் மமனவியில் அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில்தாவன அன்பு 
கூறுகிறான். தன் கசாந்த மாம்சத்மதப் பமகத்தவன் ஒருவனுமில்மலவய 
கர்த்தர் சமபமயப் வபாசித்துக் காப்பாற்றுகிறார். நாம் அவர் சரீரத்தின் 
அவயங்களாயும் அவருமடய மாம்சத்திற்கும் அவருமடய எலும்புகளுக்கும் 
உரியவர்களாயும் இருக்கிவறாம். இதினிமித்தம் தன் தகப்பமனயும் தாமயயும் 
விட்டு தன் மமனவியுடன் இமசந்து, ஒவர மாம்சமாயிருப்பார்கள். இந்த 
இரகசியம் கபரியது ; நான் கிறிஸ்துமவப் பற்றியும் சமபமயப் பற்றியும் 
கசால்லுகிவறன். எப்படியும், உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்பு 
கூறுவது வபால தன் மமனவியிடத்தில் அன்பு கூறக்கடவன். மமனவியும் 
புருசனிடத்தில் பயபக்தியாயிருக்கக் கடவள்”.   

      ஒரு வராமக் குடிமகனுக்கு தன்னுமடய அடிமமமயயும் 
பிள்மளகமளயும், மமனவிமயயும் கட்டுப்படுத்தவும் பயமுறுத்தவும் 
வற்புறுத்தவும் கசய்து நடத்த வவண்டிய கடமமயும் உரிமமயும் உண்டு. அங்கு 
திருமணம் என்பது கபற்வறார்கள் ஒழுங்கு கசய்வார்கள். இதன் மூலம் 
அவர்களது நிமலமயய் வலுப்படுத்துவார்கவள அல்லாமல் மணமகன் 
மணமகள் ஆகிவயாரின் விருப்பு கவறுப்புகமளக் கருதப்பட்டார்கள். 
சராசரியாக 12 வயதுள்ள கபண் சுமார் 20 வயது அல்லது 30 வயதுள்ள 
ஆணுக்கு மணம் கசய்து ககாடுக்கப்படுவாள். பவுலின் காலத்தில் வாழ்ந்த 
மக்களுக்கு காதல் அல்லது ஒன்றித்த கணவன் மமனவி என்ற தற்காலக் 
கருத்துகள் கதரியாது. வராம் மமனவிகள் தங்கள் கணவனுக்கு உரிய 
வாரிசுகமள (ஆண் வாரிசுகமள) ககாடுக்க வவண்டும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்பட்டார்கள், அதன்படி குடும்பம் நடத்த வவண்டும். 

      ஆண்கள் தங்கள் முயற்சிகளினாவல வமவல உயருவதற்க்கும் குடும்ப 
வமன்மமகாக கசயல்பட வவண்டும். வவறு குடும்பத்திலிருந்து கபண் 
வருவதால் அவமள சந்வதகத்துடன் தான் நடத்துவார்கள். உண்மமயில் ஒரு 
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மமனவி தன்மனப் கபற்ற தகப்பனுக்குத் தன் முதல் மரியாமதமயயும் 
கணவனுக்கு அடுத்த நிமலயம் தருவாள். அவள் ஒரு மகமனப் கபற்று 
குடும்பத்துக்கு வழங்கிய பின்னவர அவள் நம்பத்தகுந்தவளாக ஆகிறாள். 
திருமணம் உணர்வு பூர்வமாக ஒன்றித்து இருப்பதல்ல. ஒரு கணவனுக்வகா 
மமனவிக்வகா ஏவதனும் பிரச்சமன எழுந்தால் தன்னுமடய சவகாதரனிடம் 
ஆவலாசமன வகட்பாள். தன் கணவநிடதிவலா, மமனவியிடத்திவலா அல்ல. 

9.    மமனவிகமள எவ்வாறு நடத்த வவண்டும் என்று பவுல் கூறுகிறார்? 
வமல ககாடுக்கப்பட்ட கபட்டியில் கணவனின் கசயல்கமளக் கூறும் 
வாக்கியங்களில் உள்ள விமனச் கசாற்கமள கதாகுத்து எழுதுக. 

10.       வமவல ககாடுக்கப்பட்ட கபட்டியில் எஜமான் புருஷன் மமனவி 
பிள்மளகள் கபற்வறார் இவர்களின் கசயல்கலித் கதாகுத்துச் கசய்தவற்றில் 
இருந்து, பவுல் ஆணாதிக்கத்திற்கு ஆதராவாகக் கூறுகிறாவரா அல்லது 
எதிர்த்துக் கூறுகிறாரா? கணவன் தன் பிள்மளகமளயும் வளர்ப்பது வநசிப்பது 
மற்றவர்களுக்காகத் தன்மனவய ககாடுப்பது. தமக்கு உலகியல் முமறயில் 
ககாடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்மத மமனவி பிள்மளகளின்வமல் உபவயாகிக்க 
மறுப்பது இமவகள் எல்லாம் நாட்டின் நமடமுமறக்கு எதிரானது. 

      அடிமமகள், பிள்மளகள் மமனவிமார்கள் ஆகிய இவர்கள் வமல் கபரிய 
மனிதர்களுக்கு நாட்டின் நமடமுமறப்படி ககாடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்மத பவுல் 
அங்கிகரிகிறார் ; அது மறுக்க முடியாததும், தவிர்க்க முடியாததுமாகும். வராம் 
நாட்டுச் சட்டப்படி வமற்கூறியவர்கள் ஆணுக்குத் கட்டுப்பட்டவர்கள் என்று 
கிறிஸ்து ஆண்களுக்கு கூறி இமவகமளத் தங்கள் கசாந்தக் 
காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தலாம் என்று பவுல் கூறாமல் தமக்குக் 
ககாடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்மத நாட்டின் முமறமமயின்படி பயன்படுத்தாமல் 
அவர்கள் எமதச் கசய்தாலும் கிறிஸ்துவின் மாதிரியிவலவய கசய்ய வவண்டும் 
என்று பவுல் கூறுகிறார். இவயசு வந்த பின்பு வமலாண்மம என்பமதத் 
கதளிவாகக் கூறவவண்டுகமன்றால், இவயசு இமத எப்படிச் கசய்தாவரா 
அப்படிவய கசய்வது தான் வமலாண்மம இவயசுவவ எல்லாவற்றிற்கும் 
வியாபிக்கிறார். அதற்குள் வவகறவரும் பிரவவசிக்க முடியாது. இவற்றிற்கு 
பிறகு இவயசு காட்டிய வவமலக்காரன் என்ற நிமலக்கு வருதல் 
காரியங்கமளச் கசய்வதாகும். இவயசு ஆண் கபண் அடிமம பிள்மளகள் 
எல்வலாமரயும் தமது நிமலக்கு வரும்படி கசய்கிறார் (பார்ட்கி 1997)  
கிறிஸ்தவ ஒப்பமடப்பு என்பது, தமக்குள்ள அதிகாரம், கசயல்திறமன 
கீழ்ப்படுத்திக் ககாள்வது. ஒரு வவமள  சமுதாயம் உன்மன ஓர் தமலவனாக 
உயர்த்தினால், அந்நிமலயில் கிறிஸ்துவின் (பவுலின் வபாதமனகளின் படியும்) 
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மக்கள் தங்கள் வவமலக்காரனாக ஆகியபின் அதற்வகற்ப அடிமமமயப்வபால 
கசயல்படுவது. 

 

       அடிமமகள்  

எஜமான்களுக்கு 
கீழ்ப்படிதல் பார்மவக்கு 
ஊழியம் கசய்தல், 
அடிமமயானாலும், 
தம்மால் முடிந்த அளவு 
கடவுளுக்கு ஊழியம் 
கசய்தல்  

       பிள்மளகள்  

தாய் தகப்பனுக்குக்    
கீழ்படிந்து   
கனப்படுத்துதல்  

       மமனவிகள்  

கணவன்மார்களுக்கு 
கீழ்படிதல் கணவமன 
மரியாமதயுடன் 
நடத்துதல்  

        எஜமான்கள்  

அடிமம தனக்குச் 
கசய்தது வபாலத் தானும் 
கசய்தல்  
பயமுறுத்தாமல் 
நடத்துதல் (மிரட்டாமல்), 
ஒரு மனிதனுக்கு 
உலகில் உள்ளபடியான 
ஆளும் அதிகாரத்மத 
கடவுள் 
ஏற்றுக்ககாள்வதில்மல  

    தகப்பன்மார்கள்  

தங்கள் பிள்மளகமள 
வகாபப்படுத்தாமல் 
நடத்துதல், 
கர்த்தருமடய வழியில் 
வபாதித்து நடத்துதல்  

   கணவன்மார்கள்   

தம் சரீரம் வபால அன்பு 
கசலுத்துதல் 
மமனவிக்காக தன்மனத் 
தியாகம்கசய்தல், 
அவமள 
மகிமமயுள்ளவளாக்குதல் 
வபாதித்தல் கவனித்தல் 
மமனவிக்காக 
தகப்பமனயும் தாமயயும் 
விட்டுப்பிரிதல்  

 

          கசயல்படுத்துதல்  

11.    கிறிஸ்துமவப் பின்பற்றும் ஒரு கணவன் மமனவிமய எவ்வமகயிலும் 
ஊக்கப்படுத்த வவண்டும் என்று ஏன் நீ எண்ணுகிறாய்? (வசனம் 33) 

12.       பவுலில் அறிவுமரகளின்படி பிதாகள் தங்கள் பிள்மளகமள எவ்வாறு 
நடத்த வவண்டும்? திருமணமான கணவன் மமனவி ஒருவருக்ககாருவர் 
எவ்வாறு ஒருவமர நடத்த வவண்டும்? 
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பாடம் 11 தமலமமத்துவமும், பவுல் அப்வபாஸ்தலனும்  

“புருஷன் மமனவிக்குத் தமலயாயிருக்கிறான் எவபசியர் 5: 20 – 23 

        ஆண், கபண் ஆகிய இவர்கமள மீண்டும் ஆதியில் இருந்த உன்னத 
நிமலக்குக் ககாண்டு வருவதுதான் பவுல் அப்வபாஸ்தலனின் வபாதமனயின் 
வநாக்கம். அந்த இலட்சிய நிமலமய புரிந்து ககாள்ளும்முன் விழுந்து 
வபானதும் உலகில் நிலவுவதுமான நிமலமயத் தாண்டிச் கசல்ல வவண்டும். 
அவர் “தமல” (அதாவது மமனவிக்கு என்று கசால்லும் அந்தச் கசால்லுக்கு 
சரியாக விளங்கிக் ககாள்வது மிக அவசியம். நம்முமடய கர்த்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாவல எப்கபாழுதும் எல்லாவற்றிற்கும் 
பிதாவாகிய வதவமன ஸ்வதாத்தரித்து கதய்வ பயத்வதாட ஒருவருக்ககாருவர் 
கீழ்ப்படிந்திருங்கள். மமனவிகவள, கர்த்தருக்குக் கீழ்படிகிறது வபால உங்கள் 
கசாந்தப் புருஷருக்குக் கீழ்படியுங்கள். கிறிஸ்து சமபக்குத் தமலயாயிருகிறது 
வபால, புருசனும் மமனவிக்குத் தமலயாயிருக்கிறான். அவவர சரீரத்திற்கும் 
இரட்சகராயிருகிறார். 

1.     ‘தமலமம’ என்ற கசால்மலப் கபாதுவாக எவ்வாறு புரிந்து 
ககாள்ளுகிறார்கள் (இந்தப்பகுதியுடன் வசர்த்து?) 

2.            கணவன் மமனவி உறமவ காலாகாலமாக இந்த வசனங்கமளப் 
கபாருத்து எவ்வாறு புரிந்து ககாள்ளுகிறார்கள். 

        சில கமாழிகளில் ‘தமலமம’ என்ற கசால் “தமலவன்” “அதிபதி” 
“வமலாதிக்கம்” என்று கபாருள் தருகிறது. பவுல் இங்வக “தமலமம” என்று 
கூறும்வபாது வமற்குறிப்பிட்ட எந்த கபாருளும் அதற்கு வராது. 

      அதற்கு இவ்விடத்தில் உபவயாகப்படுத்தப்பட்ட வார்த்மத(Kephale) 
உச்சியில் மவக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கபாருமளக் குறிப்பிடுகிறது. (ஒரு 
வரிமசயில் வமல் இடம்) சாதாரணமாக “சரீரத்தின் தமல” என்ற அர்த்தம் ஒரு 
ஆற்றின் “துவக்கம்” என்ற கபாருளில் இது வராது. வமலும் இச்கசால்லுக்கு 
ராணுவ வரிமசயில் முதல் அணியில் நிற்கும் வரீன் என்று கபாருள். 
அதிகாரியான தமலவமனயல்ல, ஒரு சாதாரண வரீன் ஆபத்மத எதிர்வநாக்கி 
நிற்பவன் என்பது. பவுல் இந்தக் கடிதத்மத எழுதும் வபாது Kephale என்ற 
வார்த்மதக்கு தமலவன், அதிபதி, வமலாதிக்கம் என்ற கபாருள் இல்மல. 

       புதிய ஏற்பாட்மட எழுதினவர்கள் தமலமம என்ற இச்கசால்லுக்கு Arehe 
என்ற கசால்மலத்தான் பயன்படுத்தினார்கள். ‘அதிகாரம்’ என்ற கபாருள்பட 
வவண்டும் என்றால் அதற்கு Exousia என்ற வார்த்மதமயத் தான் 
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பயன்படுத்திருக்க வவண்டும் வமலும் Kyrias இதற்கு ஆண்டவன் அல்லது Dispotis 
ஒரு வடீ்டுக்குத்தமலவன் என்ற வவறு கசாற்கமளப் பயன்படுத்திருக்க 
வவண்டும். 

         கணவன் உறமவ (எவபசியர் 5 அலல்து ( I ககாரிந்தியர் 11 ) பவுல் 
குறிப்பிடும் வபாது குறிப்பிட்ட கசாற்கமளப் பயன்படுத்தவில்மல. வமலும் 
இதமன ஆய்வு கசய்தால், கணவன் குடும்பத்தின் தமலவனாக இருப்பது மிக 
அருமமயானவத எனினும் பவுல் இந்த வார்த்மதயில் கணவன் மமனவி வமல் 
எவ்வமகயான ஆளுமகயும் கசய்ய வவண்டும் என்று கூறவில்மல. 

         “கிறிஸ்து சமபக்கு தமலமய இருக்கிறது வபால...” ஆண், 
கபண்ணுக்குத் தமலமயத் தமலயாய் இருக்கிறான் என்று 2 முமறதான் புதிய 
ஏற்பாட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கிறிஸ்து சமபக்கு தமலயாய் 
இருக்கிறார் என்று பலமுமற கூறப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்து சமபக்குத் 
தமலயாயிருகிறார் என்பமத புரிந்து ககாள்ளும்வபாது நாம், பவுலடியார் 
திருமணத்தில் கணவன் மமனவி உறவு என்ற கபாருளில் “தமலயாக” என்று 
கூறுவமத மிகத்கதளிவாகப் புரிந்து ககாள்ள முடியும் எவபசியர். 1: 9 – 10  
வசனங்கள் பவுல் கூறியமத அதற்கு கதாடர்பான வவகறாரு கருத்மதக் கூறி 
விளக்குகிறார். 

        எவபசியர் 1 : 9 – 10  

   “காலங்கள் நிமறவவறும்வபாது விளங்கும் நியமத்தின்படி பரவலாகத்தில் 
இருக்கிறமவகளும், பூவலாகத்தில் இருக்கிறமவகளுமாகிய சகலமும் 
கிறிஸ்துவுக்குள்வள கட்டப்பட வவண்டுகமன்று. தமக்குள்வள தரீ்மானித்திருந்த 
தம்முமடய தயவுள்ள சித்தப்படி எங்களுக்கு அறிவித்தார்”. “ஒன்றுப்படுத்து” 
என்ற கிவரக்க கமாழியில் உள்ள கசால்லுக்கு “தமலதூக்கு” என்பது கபாருள். 
கமாழியாக்கம் கசய்யப்படும்கபாழுது “திரட்டிக்கூறு” “ஒன்றுபடுத்து” பல 
காரியங்கமள “ஒன்றாகச் வசர்” என்ற பல கபாருள்களில் வருகிறது. இங்கு 
தமலமம என்ற கசால்லுக்கு “பல காரியங்கமள ஒன்றாகச் வசர்” என்று 
கபாருள் என்று நாம் மவத்துக் ககாண்டு கிறிஸ்து சமபக்கு தமல என்ற 
கபாருமளத் தியானிப்வபாம். 

ககாவலாசியர்  1 : 17 – 18  

       “அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர் எல்லாம் அவருக்குள் நிற்கிறது. 
அவவர சமபயாகிய சரீரத்திற்குத் தமலயானவள். 
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ககாவலாசியர் 4 : 15   

        “அன்புடன் சத்தியத்மதக் மகக்ககாண்டு தமலயாகிய கிறிஸ்துவுகுள் 
எல்லாவற்றிவலயும் நாம் வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் 
கசய்தார். “ஏகனன்றால் வதவத்துவத்தின் பரிபூரணகமல்லாம் சரீரப்பிரகாரமாக 
அவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறது. வமலும் சகல துமறத்தனகளுக்கும் 
அதிகாரத்துக்கும் தமலவராய்யிருக்கிற அவருக்குள் 
பரிபூரணமுள்ளவராயிருக்கீறரீ்கள்”. 

எவபசியர் 1: 22 -23  

         எல்லாவற்மறயும் அவர் பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தி, 
எல்லாவற்மறயும், எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருமடய நிமறவாகிய 
சரீரமான சமபக்கு அவமர எல்லாவற்றிற்கும் வமலான தமலயாகத் 
தந்தருளினார்”. 

3.          இந்த வசனங்களில் “தமலமம” என்ற கசால்லுக்கு என்ன கபாருள் 
காணப்படுகிறது. 

               எவபசியர் 1; 22 வசனம் முக்கியமாக நமது ஆய்வுக்கு “தமலமம” 
என்ற கசால் ஆளுகிறவர் என்ற கபாருள் ககாடுப்பதற்கும், ‘தமலமம’ என்பது 
“ஒன்றாகுகிறவர்” மற்றும் வளரச் கசய்கிறவர் என்ற கபாருள் ககாடுப் 
பதற்க்கும் உள்ள வவறுபாடுகமள அறிய உதவி கசய்கிறது. இந்த வசனத்தில் 
கிறிஸ்து சமபயுடவன ஒன்றாயிருகிறார் ; சமபவய அவரது சரீரம் மற்றும் 
அவருமடய பூரணத்துவம். கீழ்ப்படுத்தப்படுகிறமவகளில், எல்லாம் அவர் 
பாதத்தின் கீழ் இருக்கும் அவரது தமலயின் கீழாக அல்ல. இவ்விதமாக தமல 
என்பது கீழ்ப்படுத்தாமலும் ஆளுமக கசய்யாமலும் இருந்து ஆனால் சரீரத் 
துடன் இமணந்து ஆட்சி கசய்கிறதாயிருக்கும். 

         ககர்வின் என்ற கிவரக்க அறிஞர் எழுதும்வபாது “பவுல் தனது 
கடிதத்தில் ‘தமலமம” என்று குறிப்பிட்டு எழுதும்வபாது எவற்மறகயல்லாம் 
மனதில் ககாள்ளுகிறார்? பழமமவாதிகள் கூறுவதுவபால ‘வமலதிகாரம்’ 
என்வறா “முதன்மமநிமல” என்றும் ககாள்ளாமல், பவுலடியார் இங்வக – தமல 
– சரீரம் – என்ற உதாரணத்மத மிகச் சாதாரணமாகவவ பயன்படுத்துகிறார். 

  தமல + சரீரம் = ஒவர மாம்சம் எவபசியர் 5: 20 - 31        

      “நம்முமடய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாவல 
எல்லாவற்றிற்காவும் பிதாவாகிய வதவமன ஸ்வதாத்தரித்து, கதய்வ 
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பயத்வதாட ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். மமனவிகவள 
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறது வபால, உங்கள் கசாந்தப் புருசருக்குக் 
கீழ்ப்படியுங்கள் கிறிஸ்து சமபக்குத் தமலயாயிருக்கிறது வபால, புருசனும் 
மமனவிக்குத் தமலயாயிருக்கிறான் ; அவவர சரீரத்திற்கும் 
இரட்சகராயிருகிறார். ஆமகயால் சமபயானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிகிறது 
வபால மமனவிகளும் தங்கள் கசாந்தப் புருஷர்களுக்கு எந்தக் 
காரியத்திவலயும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வவண்டும். புருசர்கவள உங்கள் 
மமனவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படிவய கிறிஸ்துவும் சமபயில் அன்பு 
கூர்ந்து, நாம் அமதத் திருவசனத்மதக் ககாண்டு தண்ணரீ் முழுக்கினால் 
சுத்திகரித்து , பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும், கமரதிமர முதலானமவகள் 
ஒன்றுமில்லாமல், பரிசுத்தமும் பிமழயற்றதுமான மகிமமயுள்ள சமபயாக 
அமதத் தமக்கு முன் நிறுத்திக் ககாள்வதற்கும் தம்மமத்தாவம ஒப்புக் 
ககாடுத்தார். அப்படிவய புருஷர்களும் மமனவிகமளத்தங்கள் கசாந்த 
சரீரமாகப் பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற வவண்டும். தன் மமனவிகளில் 
அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில் தான் அன்பு கூறுகிறான். தன் கசாந்த 
மாம்சத்மதப் பமகத்தவன் ஒருவனுமில்மலவய. கர்த்தர் சமபமயப்  
வபாஷித்து காப்பாற்றுகிறது வபால, ஒவ்கவாருவனும் தன் மாம்சத்மதப் 
வபாஷித்து காப்பாற்றுகிறான். நாம் அவருமடய அவயங்களாயும் அவருமடய 
மாம்சத்திற்கு அவருமடய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிவறாம். 
இதினிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பமனயும் தன தாமயயும் விட்டு தன் 
மமனவியுடன் இமசந்து இருவரும் ஒவர மாம்சமாயிருப்பார்கள்”. 

4.      “தமலமம” என்ற கசால்மல “ஒற்றுமமமய உண்டாக்குகிறவர்” 
(இரண்டு நபர்களிமடவய) என்று, (ஆளுமக கசய்கிறவர் என்றில்லாமல்) 
கமாழிகபயர்த்தல், பவுல் புருசன்மார்களுக்கு எவபசியர் 5: 25 – 31 வசனங்களில் 
கூறியவற்மற புரிந்துக் ககாள்ள எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருந்தது? 

5.            கிறிஸ்து சமபயின் தமலயாய் இருந்து கசயல்பட்டது வபால (முன் 
குறிபிட்டது) புருஷன்மார்கள் எவ்வாறு கசயல்படவவண்டும்? 

6.       ஒன்றாயிருப்பதற்கும், வளர்ச்சி கபர்வதர்க்கும் கணவன் முயற்சி 
கசய்து நடந்து ககாள்ளும்வபாது, திருமண உறவில் என்ன நன்மமயால் 
ஏற்படும்? 

          “தமலயாய்” இருப்பது என்பது ஒரு சிலாக்கியமாக அல்ல ஒரு 
தியாகமாக, அதாவது மமனவியின் வதமவகமள தன் வதமவகளுக்கு சமமாக 
மவத்துக் ககாள்வதுஆகும். கிறிஸ்து சமபக்கு தன்மனவய ககாடுத்தது வபால, 
பவுல் ஆண்களுக்கு கிறிஸ்துமவ தமக்கு மாதிரியாக மவத்து நடக்க 
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வவண்டும் என்று கூறுகிறார். அதுவபால 23 வசனத்தில் இரட்சகர் என்று 
குறிப்பிடும்வபாது, இந்த இரட்சகர் மற்றவர்களுக்கு நன்மம கசய்கிறவராக 
கபரும்பாடுகமளயும் ஏற்கிறவராக இருக்க வவண்டும் என்கிறார். 

             பவுல் மமனவிமார்களுக்கு எழுத்து வபாது, கணவன்மார்கமள 
“கனப்படுத்த வவண்டும்” என்று கூறுகிறார். இமத சரியாகப் புரிந்து ககாள்ள 
வவண்டும். கணவன் தனக்கு உலகில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள உரிமமகளின்படி 
தன் மமனவிமய ஆளுகிறவராக இல்லாமல், அவளுடன் இமசந்து 
இணங்கிவய வபாகிறவரானால், என்ன நடக்கும் என்று வயாசித்துப் பாருங்கள். 
ஒரு கிறிஸ்தவனாக கணவன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் வபாது மமனவி அச்சம் 
ககாள்ளும் நிமல ஏற்படுகிறதா? அமதக்ககாண்டு தன் கணவன் இப்படி 
மாறிவிட்டமதக் கண்டு ஏளனம் கசய்வாளா? என்று வயாசிக்க வவண்டும். 

          “கணவன் பாதகமாக ...” ஏன்  இருக்கக் கூடாது. கணவனும் 
மமனவியும் சமமாக இமணந்து இருக்க வவண்டும் என்று பவுல் கூறும் 
வபாது, கணவமன சரீரமாகவவா பாதமாகவவா இருதயமாகவவா 
குறிப்பிடாமல் “தமல” என்று ஏன் கூறுகிறார். ககர்வின் என்ற அறிஞர் இதற்கு 
விளக்கம் கூறும்வபாது குடும்ப காரியத்தில் முன்னின்று கசயல்படுபவன் 
கணவன் என்று கூறுகிறார். கணவன் முதல் வவமலக்காரன் என்றும் அவர் 
கூறுகிறார். 

             இவத கருத்மத வமலும் கதாடர்வவாம்; கபண் வசமவ கசய்ய 
வவண்டும் என்று எதிர்பார்கிவறாம். மமனவியின் தியாகம் கிறிஸ்தவத்தில் 
கபாருளாக அர்த்தப்படாது ஏகனனில் அது அவளது பங்கு. சட்டப்படி மமனவி 
கீழ்படிந்து நடக்க வவண்டியவவள. எனவவ கணவன் மமனவி உறவில் 
ஒன்றித்த நிமல வவண்டும். எனில், கணவன் முதலில் தனக்குள்ள 
சிலாக்கியங்கமள கீழ்ப்படுத்துகிறவனாக இருக்க வவண்டும். மமனவிக்கு 
அப்படியல்ல, விட்டுக் ககாடுத்து நடக்க அவளுக்கு அதிகாரம் இல்மலவய 
கணவமனப் கபாறுத்தவமர, அவன் ஆணாக உருவாக்கப்பட்ட வபாது கபற்றுக் 
ககாண்டவற்மற அவன் தியாகம் கசய்ய வவண்டும். இவயசு திருச்சமபக்காக 
விட்டுக் ககாடுத்து இருக்கிறது வபால கணவனும் அதுவபால நடக்க வவண்டும். 
பவுல் கூறினதுவபால ஒரு கணவன் நடந்து ககாண்டால் அது கிறிஸ்துவின் 
அன்பின் விமளவவ அல்லாமல் வவறல்ல. 

        ஆண் தன் மமனவிமய இந்த தியாக உணர்வுடன் திருமண உறவில் 
தன் சரீரமாக நடந்து ககாள்ளும்வபாது மமனவி தன் பங்காக ஒரு மமனவி 
அடங்கிப்வபாகிறவளாக மாறி இருவரும் ஒருவராக ஆகிறார்கள். உறவில் 
அதிகாரம் கசலுத்துதல் என்ற நிமல, முன்வந்தால், ஒருவருக்ககாருவர் 
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இமணந்து வபாதல் என்ற கிறிஸ்தவ நிமலயில் இருந்து மாறிப்வபாகும். 
தன்மனத் தாழ்த்தி நடந்து ககாள்ளுதல் என்பது வவமலக்காரனின் கசயல் 
வபால முக்கியமானது. இப்படிப்பட்ட உறவுதான் ஒருவருக்கு தாழ்ந்து வபாதல் 
என்பது அதனுமடய கபாருளாகும் (கில்பர்ட் பில் ஜிக்கியன் 159, 161)           

பயன்பாடு     

7.        பவுல் திருமண உறவில் தமலமம என்று வரும் வபாது அது எப்படி 
வாழ்மகமய கசழிப்பாக்கி, நமக்கு ஓர் சவாலாக அமமயும்? 

8.            கணவன்மார்கவள, உங்கள் மமனவியுடன் ஐக்கியப்பட்டு எப்படி 
நீங்கள் கிறிஸ்துமவப் வபால இருப்பீர்கள் மமனவிகவள நீங்கள் உங்கள் 
கணவன் கிறிஸ்துமவப் பின்பற்றி நடக்கும் வபாது எவ்வாறு நீங்கள் அவருக்கு 
கூடுதல் மதிப்புக் ககாடுத்து துமணயாக இருப்பீர்கள். 
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பாடம் 12   கீழ்ப்படிதல்  

                 

   மமனவிகள், கணவன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருத்தல் வவண்டும் என்று 
பவுல் கூறும் வபாது அதிகாரம் என்பது பற்றி கிறிஸ்தவம் என்ன கூறுகிறது. 
அதாவது மமனவிகள் கணவன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருத்தல் வவண்டும் 
என்று பவுல் கூறவமத விளங்கிக் ககாள்வது என்பது பவுலின் கருத்துகமளக் 
புரிந்து ககாள்வதில் ஒரு பகுதியாகும். 

 கீழ்ப்படித்திருங்கள்  எவபசியர் 5: 21 – 22 மற்றும் ககாவலசியர் 3 : 18   

      “கதய்வ பயத்வதாவட ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். 
மமனவிகவள கர்த்தருக்குக் கீழ்படிகிறது வபால உங்கள் கசாந்தப் 
புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். மமனவிகவள கர்த்தருக்வகற்கும்படி, உங்கள் 
புருசருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்”. 

1.        இந்த வசனங்கமள கபாதுவாக எவ்வாறு புரிந்து ககாள்ளுகிறார்கள்? 

          பவுல் “கீழ்படிதல்” என்று கசால்லும் வபாது  அமதப்புரிந்து ககாள்வது 
கடினமாக இருப்பதற்கு காரணம் அந்தச் கசால்லுக்குப் கபாதுவாக நல்ல 
அர்த்தத்தில் அது வருவதில்மல. ஆங்கிலத்தில் கீழ்ப்படிந்து வபாதல் என்பது, 
அடங்கிப் வபாதல் மட்டுப்பட்டு, தாழ்மமயுடன் பலவனீமாக எந்த 
அதிகாரமில்லாமல் சாதரணமாக ஒரு குழந்மதமயப் வபால, விரக்தி 
நிமலமய எட்டியவர் வபால இருத்தல் என்று கபாருள் கபரும். பிற 
கமாழிகளிலும் அவ்வாவற இந்தச் கசால்லுக்கு மிகவும் தாழ்ந்து வபாதல் எந்த 
ஒரு வகள்வியுமின்றி கீழ்ப்படிதல் என்று தான் கபாருள். 

2.     உங்கள் கருத்தில் “கீழ்படிதல்” என்பதற்கு என்ன கபாருள் 
ககாடுக்கிறரீ்கள் ? 

               ஆங்கில கமாழியில் “கீழ்படிதல்” என்ற கசால்லுக்கு நாம் 
ககாடுக்கும் கபாருளில் பவுல் கூறவில்மல. புதிய ஏற்பாட்டில் கீழ்ப்படிந்து 
வபாக வவண்டும் என்று பலருக்கும் கூறப்படுகிறது. 

 கிறிஸ்தவர்கள் தமலவர்களுக்கும்   (எபிகரயர்   13 : 17)  

    உலக அதிகாரத்துக்கும் ( 1  வபதுரு 2 : 13, ததீ்து 3 : 1, வராமர்  13 : 1 )  
பிள்மளகள் கபரியவர்களுக்கும் ( 1 வபதுரு 5 : 5 )  அடிமமகள் 
எஜமான்களுக்கும் (  1 வபதுரு 2 : 18 )  கர்த்தருக்கும் யாக்வகாபு  4 : 7 )  சமப 
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கிறிஸ்துவுக்கும் (எவபசியர்  5: 24 )  என்று பல இடகளில் இந்தச் கசால் 
பயன்படுகிறது. 

           இதில் எந்த இடத்திலும் “கீழ்படிதல்” என்ற கசால்லுக்கு எந்த 
இடத்திலும் “அடங்கிப்வபாதல்” வவறு ஒருவர் கருத்துக்கு பணிந்து வபாதல், 
தன் உயர் நிமலயில் இருந்து கீழ் நிமலக்கு இறங்கிப்வபாதல் என்ற கருத்தில் 
இந்தச் கசால் பயன்படுத்தப்படவில்மல. 

         ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்  

          “மமனவிகவள, உங்கள் புருஷருக்குக் கீல்படிந்திருங்கள் ‘ என்ற 
வசனம்தானாக தனித்து இருந்து அர்த்தம் ககாடுப்பதில்மல. எவபசியர்  5 : 
22இல் உள்ள வசனம் முழு வாக்கியம்கூட இல்மல. முடிவான கருத்தும் 
உள்ளதாக இல்மல. சமீபகால கமாழி கபயர்ப்புகள் வசனம் 21  மற்றும் 22  
பிரித்துச் கசால்லி வருகிறார்கள் இது சரியல்ல. இந்த இரண்டும் ஒவர முழு 
வாக்கியத்தின் பகுதிகளாகும். கிவரக்க கமாழியில் 22 ஆம் வசனத்தில் 
“கீழ்படிதல்” என்ற கசால்லிய இல்மல. 

வசனம் 20  

             பிதாவாகிய வதவனுக்கு எல்லாவற்றிற்காகவும் ஸ்வதாத்திரஞ் கசலுத்தி 
வசனம் 21 கதய்வ பயத்வதாட ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் வசனம் 
22 மமனவிகவள உங்கள் கசாந்த புருசருக்கு கர்த்தருக்குள் இருப்பது வபால 
(கசாந்த கமாழி கபயர்ப்பு) 

      பவுல் மமனவிகள் கீழ்ப்படிந்து வபாக வவண்டும் என்று கசால்வதி 
மட்டும் தனித்து புரிந்து ககாள்ள முடியாது. கபாதுவாக கிறிஸ்தவ மக்களில் 
பலமரயும் வசர்த்து மமனவி கணவன், பிள்மளகள் கபற்வறார்கள் அடிமமகள் 
எஜமான்கள் எல்வலாரும் கர்த்தருக்குள் “ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்து” 
இருக்க வவண்டும். கிறிஸ்துவுக்குள் என்று ஏன் கூற வவண்டும்? ஏகனனில் 
கிறிஸ்துவவ அவ்வாறு கசய்தார். அன்பினால் தமக்கு உதவி கசய்ய தமக்குள்ள 
அதிகாரத்மதத் தள்ளிவிட்டார். நாம் ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்படியும் வபாது 
கிறிஸ்துமவப் வபாலவவ நடந்து அதனால் அவமரக் கனப்படுத்துகிவறாம். 

3.    இந்தப்பகுதிமய வாசிக்கும உங்களுக்கு கீழ்ப்படிதல் என்பது எப்படி 
விளங்குகிறது? 

      பவுல், கீழ்படிதல் என்ற கசால்லுக்கு மஹப்வபாடாவசா (Hypotasso) 

என்ற கிவரக்கச் கசால்மலப் பயன்படுத்துகிறார். டாவசா(Tasso) என்பது 
ஒரு இடத்தில அமமத்தல் ; மஹப்வபா(Hypo) endraal “கீழாக” மவத்தல் 
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என்று பவுல் கூறும் வபாது இந்த விமனச் கசால்லுக்கு மூன்று 
அர்த்தங்கள் உண்டு. ஒரு கசால் எந்த விமன(Voice) (அதாவது 
கசய்விமன கசயல்பாட்டு விமன) என்று கண்டுதான் கபாருள் ககாள்ள 
முடியும். 
 

     ஆங்கில கமாழியில் இரண்டு வமக விமனகள் மட்டும் உண்டு. 
கசய்விமன, கசயப்பாட்டு விமன இந்த அடிப்பமடயில்தான் தான் நாம் 
வவத வசனத்மத புரிந்து ககாள்ளுகிவறாம். ஒருவர் கசால்வமத 
அப்படிவய ஏற்றுக் ககாள்வது என்பது கீழ்ப்படிதல் ஆகும். 
அடங்கிவபாதல் என்ற கசயப்பாட்டு விமனச் கசால்லாகக் கூறினால் 
கவற்றி ககாள்ளப்பட்ட எதிரி அல்லது, கஜயித்தவன் கீழ் காலில் 
மதிக்கப்பட்டவன் என்று கபாருளாகும். 
 

     பவுல் இந்த கசயப்பாட்டு விமனயில் இந்தக் கீழ்படிதல் என்ற 
வார்த்மதப்படுத்தாமல் இரண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள விமனயாகப் 
பயன்படுத்துகிறார். இந்த உபவயாகம் ஆங்கில கமாழியில் இல்மல. 
நடுவில் உள்ள விமனயாக இருப்பமத ஆங்கிலத்தில் கமாழி 
கபயர்க்கவும் முடியாது. ஹிப்வபாடாவசா என்ற கசால் இரண்டுக்கும் 
இமடவய உள்ள விமனயாக வரும்வபாது நம்மம கீழாக மவத்தல் 
அல்லது வவறு ஒருவருக்கு நம்மம கீழ்படிய மவத்தல் என்று 
கபாருளாகும். 
 

       ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்து வபாதல் என்று பவுல் கசால்லும் 
வபாது, அதன் கபாருள், அதிகாரத்துகாக ஒருவருக்கு ஒருவர் 
சண்மடயில்லாமல் இருங்கள். இதற்காகவவ கபாதுவாக எல்வலாரும் 
குடும்பத்துக்குள்வளயும் ‘உலகில் உள்ள யாவரும்’ சண்மடயிட்டுக் 
ககாள்கிறார்கள். ஆனால் கிறிஸ்தவர் மத்தியில் இப்படியிருக்க 
வவண்டாம். கிறிஸ்துவின் அவயங்களாக இருக்கிற நாம் ஒருவருக்கு 
வமலானவரும் ஆல் கீழாக நசுக்கப்பட்டுப் வபானவர்களுமல்ல. 
இவயசுவும் பவுலும் நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் வமலானவர்கமளக் கருத 
வவண்டும் (பிலிப்பியர் 2 : 3)  ஒருவர் வமல் ஒருவர் பட்சமாயிருங்கள் 
(வராமர் 12 : 10) கனம் பண்ணுகிறதில் ஒருவருக்ககாருவர் முந்திக் 
ககாள்ளுங்கள். வபதுரு எழுதும்வபாது “நீங்கள் ஒருவருக்ககாருவர் 
கீழ்ப்படிந்து தாழ்மமமய அணிந்து ககாள்ளுங்கள்” என்று கூறுகிறார். 
மற்றவர்களாக வமலாக மவத்துக் ககாள்ளுங்கள் என்றாள் நம்மம 
மற்றவர்களுக்குக் கீழாக (கீழ்படிந்து) மவத்தல் என்று கபாருள் தரும். 
இமத நாம் கதய்வ பயத்வதாட கசய்கிவறாம். இதுவவ கிறிஸ்து இவயசு 
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நமக்குக் காட்டின சரியான மாதிரி. அவர் நமது ஆண்டவர் ; ஆனாலும் 
நமது கால்கமளக் கழுவினார். 
 

         ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்து நடந்து ககாள்ளுங்கள் என்று 
பவுல் கூறும் வபாது, கிறிஸ்துவின் உபவதசத்மத நிமனவு படுத்தி, உலக 
அதிகாரத்துகாக வபாராட வவண்டாம் என்று கூறுகிறார். வவறு ஒன்று 
“கர்த்தருக்குள்” என்னும் கசால் குழப்பம் உண்டாக்குகிறது. கபாதுவாக 
நாம் வாசிக்கும்வபாது மமனவிகள் புருசருக்குக் கீழ்ப்படிய வவண்டும். 
புருசர் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவது வபால என்று வாசித்துக் 
ககாள்ளுகிவறாம். ஆனால் ககாவலாகசயர் 3 : 18  இமதத் கதளிவுபடுத்தி 
“கர்த்தருக்கு ஏற்றபடி” என்று கூறுகிறது. கிறிஸ்துவின் மாதிரிமயப் 
பின்பற்றி (கணவன்மார்கள் இவயசுவல்ல) மமனவிகள் 
புருசன்மார்களுக்குக் கீல்படிந்திருங்கள் என்பது. 
 

          கபாதுவாக கசன்ற காலங்களில் எல்லாம், பார்க்கும் வபாது 
ஆண்கள், அடங்காத மமனவிமார்கமளயும், பிள்மளகமளயும் அடக்கி 
மவத்து நடத்துவது ஓர் கடமமயாகக் கருதப்பட்டது. தத்துவ ஞானிகள் 
ஆண்கள் தங்கள் மமனவிகமள அடக்கியாள வவண்டும் என்று 
கூறியிருக்கிறார்கள். சமுதாயம் இமத ஆண்களிடமிருந்து 
எதிர்பார்க்கிறது. புதிய ஏற்பாட்டின்படி நம்மமக் கீழ்ப்படுத்துகிறவர் 
கடவுள் ஒருவர் மட்டுவம. (எவபசியர் 1 : 22 வவதாகம – புதிய ஏற்பாடு 
அகராதி) 
 

4.      ஸ்சிருஷ்டிப்பின் காலத்தில் “ஏற்ற துமண” என்று கூறப்பட்டதும், 
மற்ற உடவியானவர்” என்பதும் மமனவி கீழ்படிந்து இருத்தல் என்பதும் 
எப்படி கபாருந்துகிறது. 
 

பயன்படுத்துதல்  
 

5.     கிறிஸ்துவின் முன் மாதிரிமயப் வபால கணவனும், மமனவியும் 
ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்படிந்து வபாகும் வபாது, உங்கள் உறவில் ஏதாவது 
மாறுதல்கள் உண்டாகுவமா? (மற்றவர்கமள கீழ்ப்படுத்தி கசல்லும் 
பழக்கம்) 

6.       பவுல், I ககாரிந்தியர் 11 : 7இல் மமனவியானவள் கணவனுக்குக் 
கிரீடமாயிருக்கிறாள் என்று எழுதுகிறார். எவபசியர் 5: 26 – 27இல் 
கணவன்மார்கள் தங்கள் மமனவிமார்கமள மகிமமயுள்ளவர்களாக்க 
வவண்டும் என்றாள், கணவனும் மமனவியும் எவ்வாறு நடந்து ககாள்ள 
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வவண்டும். அந்த நிமலயில் மமனவி பயமின்றி, கணவனுக்கு வமலாக 
இருந்து, அவமன கனம் கசய்யாமல் ஆளுமக கசய்யாமலிருப்பாள்? 
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 பாடம் 13  திருமணம் ஓர் இரகசியம்    

 

“இந்தப்பாடத் கதாடர் இவயசு கூறியதான ஆண், கபண் இமடவய உள்ள 
உன்னத இலட்சியம் கண்டுககாள்ள ஆதியில் அவர்கமள “ஒருவராகப்” 
பமடத்த நிமலமயக் கண்டு ககாள்வதன் மூலம் அறியலாம் என்று 
கதாடங்கியது. பமடப்பின் வரலாற்மற நாம் பார்த்த வபாது, ஆதியில் 
ஆணும் கபண்ணும் பமடக்கப்பட்டனர். அவர்கள் நிர்வாணிகளாக இருந்து 
கவட்கமறி யாதவர்களாக இருந்தனர். இவர்கள் வநர்மம, பயமின்மம 
ஒருவமரகயாருவர் ஏற்றுக் ககாள்ளல் ஒப்பமடப்பு என்ற குணங்களுடன் 
இருந்தனர். 
 

         பவுல் திருமணம் என்பமத விளக்க திருசமபக்கும் 
ஆண்டவருக்கும் உள்ள உறமவ உதாரணமாகக் கூறினார். இது கபரிய 
ரகசியம் என்று கூறினார். இருவர் எப்படி ஒருவராக இருக்க முடியும்? 
ஆதியாகம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் உன்னத உறமவ வசிக்கிற நாம், எவபசியர் 
5ஆம் அதிகாரத்தில் கிறிஸ்தவ மீட்பில் அந்த உறவு மீளப்கபற்றமதக் 
காண்கிவறாம். 
 

ஒருவருக்ககாருவர் கீழ்ப்படிந்து நடத்தல்  எவபசியர் 5 : 20 – 23 

 

“நம்முமடய கர்த்தராகிய இவயசுக் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாவல 
எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய வதவமன ஸ்வதாத்தரித்து, கதய்வ 
பயத்வதாட ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். மமனவிகவள, 
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறது வபால, உங்கள் கசாந்தப் புருசருக்குக் 
கீழ்ப்படியுங்கள். கிறிஸ்து சமபக்குத் தமலயயாயிருக்கிறது வபால 
புருசனும், மமனவிக்குத் தமலயாயிருக்கிறான். அவவர சரீரத்துக்கும் 
இரட்சகராயிருக்கிறார். ஆமகயால் சமபயானது கிறிஸ்துவுக்கு 
கீல்படிகிரதுவபால, மமனவியும் தங்கள் கசாந்தப் புருஷர்களுக்கு எந்தக் 
காரியத்திவலயும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வவண்டும். புருசர்கவள உங்கள் 
மமனவிகளில் அன்பு கூறுங்கள். அப்படிவய கிறிஸ்துவும் சமபயில் அன்பு 
கூர்ந்து, தாம் அமதத் திருவசனத்மதக் ககாண்டு தண்ணரீ் முழுக்கினால் 
சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும் கமரத்திமர முதலானமவகள் 
ஒன்றும் இல்லாமல், பரிசுத்தமும், பிமளயற்றுமான மகிமமயுள்ள 
சமபயாக அமதத் தமக்குமுன் நிறுத்திக் ககாள்வதற்கும் தம்மமத்தாவம 
அதற்காக ஒப்புக் ககாடுத்தார். அப்படிவய புருசர்களும் தங்கள் 
மமனவிகமளத் தங்கள் கசாந்த சரீரங்களாகப் பாவித்து, அவர்களில் 
அன்பு கூறவவண்டும். தன் மமனவியில் அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில் தான் 
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அன்பு கூறுகிறான். தன் கசாந்த மாம்சத்மதப் பமகத்தவன் ஒருவனும் 
இல்மலவய. கர்த்தர் சமபமய வபாஷித்துக் காப்பாற்றுகிறது வபால, 
ஒவ்கவாருவர் தன் மாம்சத்மதப் வபாஷித்துக் காப்பாற்றுகிறான். நாம் 
அவருமடய மாம்சத்திற்கும் அவருமடய எலும்புகளுக்கும் 
உரியவர்களாயும் இருக்கிவறாம். இதினிமித்தம் மனுசன் தன் தகப்பமனயும் 
தாமயயும் விட்டு தன் மமனவிகளுடன் இமசந்து இருவரும் ஒவர 
மாம்சமாயிருப்பார்கள். இந்த ரகசியம் கபரியது. நான் கிறிஸ்துமவப் 
பற்றியும் சமபமயப் பற்றியும் கசால்லுகிவறன். எப்படியும் அவனனவன் 
தன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது வபால தன் மமனவியிடத்திலும் அன்பு 
கூறக்கடவன். மமனவியும் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியாயிருக்கக்கடவள்”. 
 

 

1.      வசனங்கள்  20 – 21 யாமரக் குறித்து எழுதப்படுகிறது? 

2.      வசனங்கள்  25 – 23  மமனவியிடத்தில் கணவன் எவ்வாறு நடந்து 
ககாள்ள வவண்டும் என்று பவுல் எழுதுகிறார். அன்றாட வாழ்மகயில் 
ஒரு கிறிஸ்தவர் இமத எவ்வாறு நமடமுமறபடுத்த வவண்டும்? 
 

 தன் மமனவிக்காக தன்மனவய தர வவண்டும். 
 கமரதிமரயற்றவளாக சுத்திகரிக்க வவண்டும். 
 தன்மன வநசிக்கிறது வபால தன் மமனவிமய வநசிக்க வவண்டும். 
 மமனவிமய வபாஷித்து காப்பாற்ற வவண்டும். 
 தகப்பமனயும் தாமயயும் விட்டு மமனவியுடன் இமசந்திருக்க 

வவண்டும். 
 

வசனங்கள்  22 – 24 மற்றும் 33இல், கிறிஸ்தவ மமனவி தன் 
கணவனிடம் எவ்வாறு நடந்து ககாள்ள வவண்டும் என்று கூறுகிறது. 
பிரிஸ்டவ் என்ற எழுத்தாளர் எழுதும் மமனவியானவள் தாவன 
முன்வந்து விருப்பதுடன் தயக்கமின்றி நடந்து தன் கணவனுகுக் 
கீழ்படிய வவண்டும். சுய விருப்பத்வதாடு என்று கூறப்படுவதால் இங்கு 
கீழ்படிதல் என்ற வார்த்மதக்கு “சார்ந்திருத்தல்” வதமவகளுக்கு 
இமசந்து கசல்லல், சாதகமாக நடத்தல் மற்றும் ஆயத்தமாயிருத்தல் 
என்ற கபாருள் உண்டு. 
 

3. அன்றாட நமடமுமறயில் மமனவி எவ்வாறு இருக்க வவண்டும்? 

 

 தான் அனுசரமணயாக இருக்க வவண்டும். 
 எல்லாவற்றிலும் இந்த குணம் பிரதிபலிக்க வவண்டும். 
 கணவமர மதிக்க வவண்டும். 
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4. பவுலின் அறிவுமரப்படி நடந்து ககாண்டால் ஒருவவமள மமனவி 
அமத சரிவரப்புரிந்து ககாள்ளாமல் ஏளனம் கசய்யக் கூடும். கிறிஸ்து 
திருச்சமபமய பரமாரித்து ககாள்வது வபால கணவன் மமனவிமய 
கவனித்துக் ககாள்ள, மமனவியானவள் எவ்வாறு உதவிகரமாயிருக்க 
வவண்டும்? 

மத்வதயு  19 : 4 – 6 ஆதியாகமம் 2 : 24 – 25  

  “இவயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக ஆதியிவல மனுசமர 
உண்டாகினவர். அவர்கமள ஆணும் கபண்ணுமாக உண்டாகினார் 
என்பமதயும் இதினிமித்தம் புருசனாவன் தன் தகப்பமனயும் தாமயயும் 
விட்டுத் தன் மமனவிவயாவட இமசந்திப்பான். அவர்கள் இருவரும் ஒவர 
மாம்சமாயிருப்பார்கள் என்று அவர் கசான்னமதயும் நீங்கள் 
வாசிக்கவில்மலயா? இப்படி இருக்கிறபடியினால் அவர்கள் 
இருவராயிராமல், ஒவர மாம்சமாயிருக்கிறார்கள், ஆமகயால் வதவன் 
இமணத்தமத மனுசன் பிரிக்காதிருக்கக் கடவன் என்றார்”. 

ஆதி 2 : 24 : “இதினிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பமனயும் தாமயயும் விட்டு, 
தன் மமனவிவயாவட இமசந்திருப்பான். அவர்கள் ஒவர மாம்சமாயிருப்பார்கள். 

ஆதி 2:25: ஆதாமும் அவன் மமனவியுமாகிய இருவரும் 
நிர்வாணிகளாயிருந்தும் கவட்கப்படாதிருந்தார்கள்.  

5. ஆணுக்கும் கபண்ணுக்கும் இருக்க வவண்டிய உன்னத உறவு என்ன 
இவயசு கூறுகிறார்? எர்கமவவ இது கூறப்பட்டது என்று ஏன் இவயசு 
கூறுகிறார். 

6. ஆதி 2: 24 – 25 ஆதாமும் ஏவாளும் நிர்வாணிகளாயிருந்தும் 
கவட்கப்படாதிருந்தார்கள். ‘நிர்வாணிகளாயிருந்தும் கவட்கப்படாதிருக் 
கிற உறவு எமத நமக்கு கூறுகிறது? 

7. இந்த உறமவ பவுல் கூறும் காரியங்கவளாடு இமணத்துக் கூறுக. 
   சில ஆய்வாளர்கள் பவுல், பமழய கருத்துக்கமளவய வலியுறுத்திச் 
கசால்ல விரும்புகிறார் என்று கசால்கிறார்கள். அவர் எவபசியர்  5 – 6 
அதிகாரங்களில் வராம அதிகாரிகளுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் சிறந்த 
குடிமக்கள் வராம ராஜ்யத்தில் நிலவிய சட்டத்தின்படி நடப்பார்கள். 
இந்த ஆய்வாளர்கள், கிவரக்க வராம தத்துவ வமமதகள் பவுலின் 
கருத்துக்களுக்கும், வராம் நாட்டில் நிலவிய சட்ட திட்டங்கமளப் 
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பின்பற்றிவய தன் கருத்மதச் கசால்லுகிறார் என்றாள், முழுவமதயும் 
வாசித்துப் பார்த்தல் முடிவில் அக்கருத்துக்கமள முழுவதுமாக 
மாற்றிப் வபாடுகிறமதக் காண முடியும். பவுலின் குடும்பம் பற்றிய 
கருத்துக்களில் ஆண்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆளுமக கசய்ய 
வவண்டும் என்றில்லாது அவர்களுக்காக தன்மனவய ஒப்புக் 
ககாடுத்தல் வவண்டும் என்று கூறுகிறார். மமனவிமார்கள் 
கீழ்ப்படிந்து நடக்க வவண்டும் என்று கூறாமல், கணவவனாடு 
ஒன்றித்து சமாதானத்துடன் ஏகமனதுடன் இருக்கவவ ஆவலாசமன 
கூறுகிறார். 
 

    எவபசியர் 5 : 21 – 23 பாகத்தில் அதிகாரம் ஆளுமக இவற்மறப் 
பற்றிச் கசால்லவில்மல. ஆனால் ஒவர மாம்சம் களங்கமற்ற நிமல 
ஆகியவற்மற மீண்டும் கபருவதற்கான முமறகமளவய கூறுகின்றன. 
இதுவவ இவயசுவால் மீது எடுக்கப்பட்டு, பவுலினால் 
பிரசங்கிக்கப்பட்டது. கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளின் ஒப்புரவாதல், 
தனிமம அச்சம் அகற்றி வநர்மமயுடன் ஒருவருக்கு ஒருவர் பரஸ்பரம் 
மதித்து கீழ்ப்படிந்து நடத்தல், அப்கபாழுது தான் இருவர் ஒருவராக 
ஆகும் மாகபரும் இரகசியத்மத அனுபவிக்க முடியும். 
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பயன்பாடு     

8.  பவுலின் காலத்தில் திருமணங்கள் எல்லாம் ஒழுங்கு கசய்து 
நடத்தப்பட்டமவ என்பமத நிமனவில் ககாள்ள வவண்டும். நீயாக 
மன விருப்பத்துடன் துமணமயத் கதரிந்து ககாள்ளாத வபாது எப்படி 
ஒருமனம் வர முடியும்? 

9. தற்காலத்தில் திருமணம் பற்றி நிலவும் சிந்தமனகளுக்குப் பவுலின் 
வபாதமன எவ்வாறு சவாலாக அமமகிறது? 

10.  மற்ற கிறிஸ்தவ மக்களுடன் நீங்கள் மனம் ஒன்றித்து வபாவதில் 
எந்த அளவு கநருங்கிப் வபாயிருக்கீறிர்கள்? அது நமடகபறமுடியும் 
என்று நம்புகீறிர்களா? இந்த இலட்சியத்திற்கும் உங்களுக்கும் என்ன 
தமடகள் இருக்கின்றன? 

கலந்துமரயாடல்கள் தமலப்புகள்  

    உங்கள் குழுவில் கீவழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ள வகள்விகமள கலந்து 
ஆவலாசித்து, அதன் விபரத்மத, வகுப்புக்கு முன் பதிமலக்கூற வவண்டும். 
கலந்துமரயாடலில் அமனவரும் கலந்து ககாள்ள வவண்டும். 

1.  இன்மறய தம்பதிகள் என்கனன்ன காரியங்கமள முக்கியமாக 
கருதுகிறார்கள். 

2.  என்கனன்ன பாரம்பரிய நடவடிக்மககள் கிறிஸ்தவ திருமணங்களில் 
காணப்படுகிறது. 

3. இரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவன் தன் மமனவி, பிள்மளகமள 
எப்படி நடத்துகிறான். 

4. திருமண எதிர்பார்ப்புகளும், சவால்களும், குடும்ப நலனும் கடந்த 
நாட்களில் எவ்வாறு மாற்றம் அமடந்துள்ளது? 

5. உங்கள் பாரம்பரியமான கலாச்சாரத்தில் ஆண்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட 
பாரங்கள் என்கனன்ன? 

6. உங்கள் பாரம்பரியமான கலாச்சாரத்தில் கபண்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட 
பாரங்கள் என்கனன்ன? 

7. இன்மறய கிறிஸ்தவத் திருமணங்களின் சவால்கள் என்ன? 

8. எதிர்பார்ப்புகளும் சவால்களும் கிறிஸ்தவ திருமணங்கள் எவ்வாறு 
மாற்றியுள்ளது? 

9. கிறிஸ்தவத் திருமணங்கமள வமற்கத்திய கலாச்சாரம் எவ்வாறு 
பாதித்துள்ளது? 

 

 


