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2   பேதுரு 1:2  பேவனையும் நம்முனைய கர்த்ேராகிய இபயசுனவயும் அறிகிற அறிவிைால் உங்களுக்குக் கிருனேயும் 
சமாோைமும் பேருகக்கைவது. 
 

கிறிஸ்துவுக்குள் அன்ோை சபகாேர, சபகாேரிகளுக்கு! 
இரட்சகர் இபயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்ேில் அன்ேின் வாழ்த்துக்கள். பேவன் அருளித்ேந்ே மற்பறாரு புேிய ஆண்டுக்குள் 
ேிரபவசிக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் “mykalungady” இனைய ேளத்ேின் சார்ேில் ஆசீர்வாேம் நினறந்ே 
வாழ்த்துக்கள். 
 

ஒரு விசுவாசி பேவைிைம் இருந்து பேற்றுக்பகாள்கிற எனேயுபம பேவனுனைய கிருனேயிைால் மாத்ேிரபம 
பேற்றுக்பகாள்ள முடியும். 
1 பகாரி 15:10 ஆகிலும் நான் இருக்கிறது பேவகிருனேயிைாபே இருக்கிபறன்; அவர் எைக்கு அருளிய கிருனே 
விருோவாயிருக்கவில்னே; அவர்கபளல்ோரிலும் நான் அேிகமாய்ப் ேிரயாசப்ேட்பைன்; ஆகிலும் நான் அல்ே, என்னுைபை 
இருக்கிற பேவகிருனேபய அப்ேடிச் பசய்ேது. 
குறிப்ோக ஒரு விசுவாசியின் அேி முக்கிய பேனவகளாை கிருபை, சமாதானம், நீதிகரணம் ஆகிய மூன்னறயும் 
“இபயசுகிறிஸ்துவிைம் இருந்து மாத்ேிரபம” பேற்றுக்பகாள்ள முடியும். இனவ மூன்றும் ஒன்றுக்பகான்று மிகுந்ே போைர்பு 
உனையனவகள். இேில் ஒன்று இல்ோமல் மற்பறான்று இருக்க முடியாது. இனவ இல்ோமல் இருப்ேதுோன் இன்னறய 
உேகின் மகாப்பேரிய ேிரச்சினை. இன்னும் பசால்ேப்போைால் இனவ இல்ோமல் இருப்ேதுோன் மனுக்குேத்ேின் 
அனைத்து ேிரச்சினைகளுக்கும் அடிப்ேனை காரைம். ஒரு மைிேைிைம் இனவகள் இல்ோமல் மற்ற எல்ோம் – ேைம், 
ேேவி, ஆஸ்ேி, அந்ேஸ்து, கல்வி, பசல்வம், குடும்ேம்... போன்ற அைத்தும் – இருந்ோலும் அவருனைய வாழ்க்னக 
சூன்யமாகபவ இருக்கும். உேகம் ேே காரியங்கனள நமக்கு ேர முடியும், ஆைால் இபயசு கிறிஸ்து மாத்ேிரபம “கிருனே, 
சமாோைம், நீேிகரைம்” ஆகிய மூன்னறயும் ேர முடியும். 
 
கிருனே என்ேது, எந்ே விே ேகுேியும் இல்ோமல் பேவைிைம் இருந்து கினைக்கும் ேயவு. இந்ே கிருனேயின் மூேமாகபவ 
நாம் பேவைிைம் இருந்து எனேயும் பேற்றுக்பகாள்ள முடியும். இந்ே கிருனேயின் மூேமாகபவ, இரட்சிப்பு, நித்ேிய ஜவீன், 
பசழிப்பு, ஆபராக்கியம், ஆசீர்வாேம் போன்ற அனைத்னேயும் பேவைிைம் இருந்து பேற்றுக்பகாள்ள முடியும் ( 1 பேதுரு 
5:10 ). 
இந்ே கிருனேயின் மூேமாகத்ோன் “பேவனுனைய நீேி” னயயும் பேற்றுக்பகாள்ள முடியும். 
கோ 2:21  நான் பேவனுனைய கிருனேனய விருோவாக்குகிறேில்னே; நீேியாைது நியாயப்ேிரமாைத்ேிைாபே வருமாைால், 

கிறிஸ்து மரித்ேது வைீாயிருக்குபம. 
பராமர் 5;17 அல்ோமலும், ஒருவனுனைய மீறுேேிைாபே, அந்ே ஒருவன்மூேமாய், மரைம் ஆண்டுபகாண்டிருக்க, 

கிருனேயின் ேரிபூரைத்னேயும் நீேியாகிய ஈவின் ேரிபூரைத்னேயும் பேறுகிறவர்கள் இபயசுகிறிஸ்து என்னும் ஒருவராபே 
ஜவீனை அனைந்து ஆளுவார்கபளன்ேது அேிகநிச்சயமாபம. 
 

இப்ேடியாக கிருனேயிைால் நீேிமாைாக்கப்ேட்ைவர்கள் பேவைிைத்ேில் சமாோைம் பேற்றிருக்கிறார்கள். அோவது 
பேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் இனையில் இப்போது ஒரு ேிரச்சினையும், பகாேமும் இல்னே. அவர்கள் பேவபைாடு 
முழுவதுமாக ஒப்புரவாக்கப்ேட்டிருக்கிறார்கள் ( 2 பகாரி 5:18-20 ). 
பராமர் 5:1 இவ்விேமாக, நாம் விசுவாசத்ேிைாபே நீேிமான்களாக்கப்ேட்டிருக்கிறேடியால், நம்முனைய கர்த்ேராகிய 
இபயசுகிறிஸ்துமூேமாய் பேவைிைத்ேில் சமாோைம் பேற்றிருக்கிபறாம். 
இந்ே சமாோைம் “பேவனுனைய சமாோைம்” ( ேிேி 4:6-7 ). 
சமாோைம் என்ேது பேவன் நமக்கு கிருனேயிைால் ேரும் நீேிகரைத்ேில் இருந்து கினைக்கும் ஒரு பசயல். 
ஏசாயா 32:17 நீேியின் கிரினய சமாோைமும், நீேியின் ேேன் என்றுமுள்ள அமரிக்னகயும் சுகமுமாம். 
இந்ே பேவனுனைய நீேி இருப்ேவர்கள் மாத்ேிரபம என்பறன்றும் நினேத்து நிற்கும் சந்போஷமும், சுகமும் உள்ளவர்களாக 
இருக்க முடியும். இதுோன் உண்னமயாை நிரந்ேரமாை சமாோைம். 
ேேரும் நினைப்ேதுண்டு ேைம் இருந்ோல், பநாயில்ோமல் இருந்ோல், நல்ே பவனே இருந்ோல், ேிரச்சினைகள் 
இல்ோமல் இருந்ோல் சமாோைமாக இருக்கோம் என்று. இனவ அனைத்தும் உேகம் ேரும் சமாோைம். இனவ ஒன்றும் 
நிரந்ேரமாைனவ அல்ே; முழுனமயாைனவ அல்ே. அேைால்ோன் இபயசு கிறிஸ்து பசால்கிறார் பயாவான் 14:27 
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சமாோைத்னே  உங்களுக்கு  னவத்துப்போகிபறன்,  என்னுனைய  சமாோைத்னேபய உங்களுக்குக் பகாடுக்கிபறன்;  உேகம் 

பகாடுக்கிற ேிரகாரம்  நான்  உங்களுக்குக்  பகாடுக்கிறேிி்ல்னே.  உங்கள் இருேயம் கேங்காமலும்  ேயப்ேைாமலும்  
இருப்ேோக. 
பேவன் இந்ே சமாோைத்னே நமக்கு கிருனேயிைால் ேருகிறார், அனே இேவசமாக ஒரு ஈவாக ேருகிறார் என்றாலும், 
இேற்காக ேன் பசாந்ே குமாரைாகிய இபயசுனவ சிலுனவயில் பநாறுக்கப்ேடும்ேடியாக பகாடுத்து, அேன் மூேமாக இந்ே 
சமாோைத்னே நமக்கு ேருகிறார். 
ஏசாயா 53:5 நம்முனைய மீறுேல்களிைிமித்ேம் அவர் காயப்ேட்டு, நம்முனைய அக்கிரமங்களிைிமித்ேம் அவர் 
பநாறுக்கப்ேட்ைார்; நமக்குச் சமாோைத்னே உண்டுேண்ணும் ஆக்கினை அவர்பமல் வந்ேது; அவருனைய ேழும்புகளால் 
குைமாகிபறாம். 
இபயசு கிறிஸ்துபவ நம்முனைய சமாோைமாக, நீேியாக இருக்கிறார் 
எபே 2:14 எப்ேடிபயைில், அவபர நம்முனைய சமாோை காரைராகி, இருேிறத்ோனரயும் ஒன்றாக்கி, ேனகயாக நின்ற 
ேிரிவினையாகிய நடுச்சுவனரத் ேகர்த்து, 
1 பகாரி 1: 31 அவபர பேவைால் நமக்கு ஞாைமும் நீேியும் ேரிசுத்ேமும் மீட்புமாைார். 
 

ேவுல் அப்போஸ்ேேர், ேன்னுனைய நிருேங்களில் எல்ோம் ( ேீபமாத்பேயு, ேீத்து ேவிர ) ேன்னுனைய போைக்க வாழ்த்துேல்கனள 

பேரிவிக்கும்போருட்டு கீழ்க்கண்ை வார்த்னேகனளபய உேபயாகிக்கிறார். 
1பகாரி 1:3  நம்முனைய ேிோவாகிய பேவைாலும் கர்த்ேராகிய இபயசுகிறிஸ்துவிைாலும் உங்களுக்குக் கிருனேயும் 

சமாோைமும் உண்ைாவோக. 

 
ஒரு விசுவாசியின் வாழ்வில் அேி முக்கிய பேனவகள் ஆை இந்ே கிருனேனயயும், சமாோைத்னேயும் அேிக 

அளவில் நினறவாக பேற்றுக்பகாள்வது எப்ேடி என்று இப்போது ோர்ப்போம். 

2   பேதுரு 1:2  பேவனையும் நம்முனைய கர்த்ேராகிய இபயசுனவயும் அறிகிற அறிவிைால் உங்களுக்குக் கிருனேயும் 
சமாோைமும் பேருகக்கைவது. 
ஆம்ப்ேினேட் பவோகமம் இவ்வசைத்னே கீழ்க்கண்ை விேத்ேில் பமாழி பேயர்த்து விளக்கியுள்ளது. 
2 Peter 1: 2 May grace (God's favor) and peace (which is perfect well-being, all necessary good, all spiritual 

prosperity, and freedom from fears and agitating passions and moral conflicts) be multiplied to you in [the full, 

personal, precise, and correct] knowledge of God and of Jesus our Lord. 
பேவனுனைய ேயவாகிய கிருனேயும், சமாோைமும் ( பூரை சவுக்கியம், எல்ோ நன்னமகள், அனைத்து ஆவிக்குரிய 
பசழிப்பு, இனவகபளாடு ேயமின்றி, ேிரச்சினையின்றி, மைப்போராட்ைங்கள் இன்றி இருக்கும் நிேனம), பேவனையும் 
நம்முனைய கர்த்ேராகிய இபயசுனவயும் அறிகிற அறிவிைால் உங்களுக்கு பேருகக்கைவது. 
இப்ேடிப்ேட்ை சமாோைமும், பேவனுனைய கிருனேயும் நம்முனைய வாழ்க்னகயில் நினறந்ேிருப்ேது எப்ேடி? 
இக்பகள்விக்கு பவோகமம் பகாடுக்கும் ேேில் “பேவனையும் கர்த்ேராகிய இபயசுனவயும் அறிகிற அறிவிைால்”. 
ஆகபவ பேவனையும், இபயசுனவயும் அறிகிற அறிவு இருக்குமாைால், நம் வாழ்க்னகயில் கிருனேயும், சமாோைமும் 
பேருகி நினறந்ேிருக்கும். கிருனேயும் சமாோைமும் நம் வாழ்க்னகயில் பேருகியிருக்குமாைால் நம் வாழ்க்னகயில் 
பேவனுனைய சித்ேமாை அனைத்தும் இருக்கும். ஆகபவ பவற்றிகரமாை, ஆசீர்வாேமாை விசுவாச வாழ்க்னகக்கு 
பேனவயாை “பேவனையும் இபயசுனவயும் அறிகிற அறினவ” எப்ேடி பேற்றுக்பகாள்ளோம் என்று ோர்ப்போம். 
நீேிபமாழிகள் 2:1  என் மகபை, நீ உன் பசவினய ஞாைத்ேிற்குச் சாய்த்து, உன் இருேயத்னேப் புத்ேிக்கு 

அனமயப்ேண்ணும்போருட்டு, 

2 நீ என் வார்த்னேகனள ஏற்றுக்பகாண்டு, என் கட்ைனளகனள உன்ைிைத்ேில் ேத்ேிரப்ேடுத்ேி, 
3 ஞாைத்னே வா என்று கூப்ேிட்டு, புத்ேினயச் சத்ேமிட்டு அனழத்து, 

4 அனே பவள்ளினயப்போல் நாடி, புனேயல்கனளத் பேடுகிறதுபோல் பேடுவாயாகில், 

5 அப்போழுது கர்த்ேருக்குப் ேயப்ேடுேல் இன்ைபேன்று நீ உைர்ந்து, ததவபன அறியும் அறிபவக் கண்டபடவாய். 
பேவனையும், இபயசுனவயும் அறிகிற அறிவு நமக்கு கினைப்ேது “பேவனுனைய வார்த்னே” மூேமாக ( 2 பேதுரு 1:4; 2 
ேீபமா 3:16; ஓசியா 4:1 ). இேைால்ோன் பேவன் ேேிகனள விை அவனர அறியும் அறிவு மைிேருக்கு இருக்க பவண்டும் 
என்று விரும்புகிறார் ( ஓசியா 6:6 ). 
 

பேவனை அறிகிற அறிவாைது, கிருனே சமாோைம் மட்டுமன்றி உேக வாழ்க்னக, ஆவிக்குரிய வாழ்க்னகக்கு பேனவயாை 
அனைத்னேயும் ேருகிறது. 



3 

 
2 பேதுரு 1:3 ேம்முனைய  மகினமயிைாலும்  காருைியத்ேிைாலும்  நம்னம  அனழத்ேவனர அறிகிற அறிவிைாபே 

ஜவீனுக்கும்  பேவேக்ேிக்கும் பவண்டிய யாவற்னறயும் அவருனைய  ேிவ்விய வல்ேனமயாைது  நமக்குத்  
ேந்ேருளிைதுமன்றி, 
4 இச்னசயிைால் உேகத்ேிலுண்ைாை பகட்டுக்குத் ேப்ேி, ேிவ்விய சுோவத்துக்குப் ேங்குள்ளவர்களாகும்போருட்டு, மகா 

பமன்னமயும் அருனமயுமாை வாக்குத்ேத்ேங்களும் அனவகளிைாபே நமக்கு அளிக்கப்ேட்டிருக்கிறது. 
 
இபயசு கிறிஸ்து கூை, ேன் வாழ்க்னகயில் சிறு வயேில்  இருந்பே  நன்றாக  பவே வசைங்கனள  கற்று  அறிந்ேிருந்ோர்.  பவே 

ேண்டிேர்களுைன்  பேசி  பகள்வி  பகட்கும்  அளவுக்கு  நன்றாக  பேவனை  அறியும்  அறிவு  உனையவராக  இருந்ோர்        
( லூக்கா 2:46 ). அேைால்ோன்  அவரது  வாழ்க்னகயில்  பேவனுனைய  கிருனேயும்  சமாோைமும்  நிரம்ேி  இருந்ேது. 

வாழ்க்னகயின்  எந்ே  நினேயிலும்  சாத்ோனை  போற்கடித்து  பஜயம்  உள்ளவராக  வாழ முடிந்ேது.  இபயசு கிறிஸ்துவுக்பக, 

ஒரு  பவற்றிகரமாை  விசுவாச  வாழ்க்னக  வாழ்வேற்கு  பவே வசைங்களின் மூேமாக கினைக்கும் பேவனை அறியும் அறிவு 

அவசியமாைால்,  ஒரு விசுவாசிக்கு எவ்வளவாய்  இந்ே அறிவு  பேனவ  என்று  பயாசித்துப்ோருங்கள். 
 

2 பேதுரு 1;2 ஆம் வசைத்ேில், “அறிவு” என்ற வார்த்னேக்காை கிபரக்க வார்த்னே “ep-ig'-no-sis” (எேிக்பைாசிஸ்) என்ேோகும். 

இேில்  “க்பைாசிஸ் – gnosis”  என்ற வார்த்னேக்காை அர்த்ேம் “அறிவு”. “எேி” “epi” என்ற வார்த்னேக்காை அர்த்ேம் “முழு” – 

முழுனமயாை.  ஆகபவ 2 பேதுரு 1:2 ஆம்  வசைத்ேில்  பேவனையும்  இபயசுனவயும்  அறிகிற  அறிவிைால்  கிருனேயும் 

சமாோைமும்  நம் வாழ்க்னகயில்  பேருகும்  என்ற  வாக்குத்ேத்ேத்ேின்  உண்னமயாை  அர்த்ேம்  என்ை பவன்றால் “ 

பேவனையும் கர்த்ேராகிய இபயசுனவயும் முழுனமயாக அறிகிய அறிவிைால்”.  ஏபோ  சிே  ேிரசங்கங்கள்  மூேமாகபவா 

அல்ேது  அடிக்கடி  சனே  ஆராேனைக்கு  பசல்வேைாபோ  இந்ே “ முழுனமயாை அறிவு”  வராது.  பேவனையும் 

இபயசுனவயும்  ேற்றிய  முழுனமயாை  அறிவு  பவண்டுமாைால்,  “ அது முனறயாை ஒரு பவே ேியாைத்ேின் மூேமாக 

மாத்ேிரபம” வர முடியும்.  அனுேிைமும்  பவேவசைங்கனள  ேடித்து,  மைேிோக்கி  ேியாைித்து  வசைங்களின் மூேமாக 

வாழும்  ஒருவருக்பக  இது சாத்ேியமாகும். 
 

இன்னறய   உேகத்னே  ோர்க்கும்போது,  எங்கு  ோர்த்ோலும்,  பகாள்னள,  பகானே,  பநாய்,  வறுனம,  பகாேம்,  பவறுப்பு, 

ேீவிர வாேம், மன்ைியாய்னம,  ேிருட்டு  போன்ற  சாத்ோைின்  பகாடூர  பசயல்கள்  ோண்ைவமாடிக்பகாண்டிருக்கின்றை.  ேே 

விசுவாசிகளின்  வாழ்க்னகயிலும்  போராட்ைங்கள்,  அடினமத்ேைங்கள்,  பநாய்,  வறுனம,  ேிரச்சினைகள்,  குடும்ே 

ேிரச்சினைகள்,  ேைப்ேிரச்சினைகள்,  ேிருமைப்ேிரச்சினைகள்  போன்ற  ேே  காரியங்கள்  காைப்ேடுகின்றை.  இப்ேடிப்ேட்ை 

சூழ்நினேயில்  வாழ்வேற்காக  நாம்  இரட்சிக்கப்ேைவில்னே.  பேவனுனைய எல்ோ ஆசீர்வாேங்கபளாடு,  பசழிப்போடு, 

வல்ேனமபயாடு,  சாட்சிபயாடு,  வாழ்வேற்காகத்ோன்  நாம்  இரட்சிக்கப்ேட்டிருக்கிபறாம் ( கோ 1:4 ).  எந்ே ஒரு விசுவாசியும் 

துன்ேம்,  கஷ்ைம்,  பவேனை  அனுேவிப்ேோக இருந்ோல்  அது “சுவிபசஷம் ேிரசங்கிப்ேேற்காக மாத்ேிரபம” அனுேவிக்க 

பவண்டும். 
 

இதுவனர வாழ்ந்ே வாழ்க்னகனயப்போல் அல்ோமல் பேவனுனைய கிருனேயும், சமாோைமும் நினறந்ே வாழ்க்னக இைிபமல் 

நமக்கு இருக்கட்டும்.    
 

ஒரு விசுவாசியின்  வாழ்க்னக  பேவ சித்ேத்ேின் ேடி பவற்றி  உள்ளோக,  பசழிப்பு  உள்ளோக,  சாட்சி  உள்ளோக  இருக்க 

பவண்டுமாைால்  அவரது  வாழ்க்னகயில்  “பேவனுனைய கிருனேயும், சமாோைமும்”  நினறந்து  இருக்க  பவண்டும்.  
 

இந்ே  கிருனேயும்  சமாோைமும்,  நம்முனைய  வாழ்க்னகயில்  நினறந்து  இருக்க  பவண்டுமாைால்,  அது “பேவனையும், 

இபயசு கிறிஸ்துனவயும் முழுனமயாக அறிகிற அறிவின்” மூேமாகபவ வர முடியும்.  
 

“பேவனையும்  இபயசு  கிறிஸ்துனவயும்  முழுனமயாக  அறிகிற  அறிவு”  அனுேிைமும்  பவே  வசைங்கனள  
ேியாைிப்ேேன்  மூேமாகபவ  வரமுடியும்.   
அப்போது  வரும்  புத்ோண்டு  மாத்ேிரம்  இல்ோது,  எல்ோ  புத்ோண்டுகளிலும்  நமது  வாழ்க்னக பசழிப்ோக,  பேவ 

சித்ேத்ேின்ேடி  பவற்றிகரமாைோக,  வல்ேனம  உள்ளோக,  சாட்சி உள்ளோக அனமயும். 
 

அனுேிைமும் பவேத்னே ேியாைியுங்கள்....... 
பேவனையும் இபயசுனவயும் முழுனமயாக அறிந்து பகாள்ளுங்கள்.... 

கிருனேயும், சமாோைமும் நினறந்ே ஒரு புத்ோண்டு உங்கள் விசுவாச வாழ்க்னகனய அேங்கரிக்கட்டும். 
 

கிருனேயும்,  சமாோைமும்  நினறந்ே  இைிய  புத்ோண்டு  நல்வாழ்த்துக்கள். 

ஆபமன். 
 

Bro. D.Vergin Kumar 


