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மகா பிரதான ஆசாரியரும் ஆசாரியர்களும்      

 எபி 4:14                                                                            

                  ,                                                 .  15        

                                                     ,                        

            ,                                                .   16      ,              

     ,                                      ,                           

          . 

பழைய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பல காரியங்களும் ஒரு நிைல் பபான்றழை. அழை இபயசு கிறிஸ்து 
என்னும் நிஜத்ழை சுட்டிக்காண்பிப்பைாக பைைாகமம் ச ால்லுகிறது. ககால ா 2: 16       ,            
                 ,                                              ,       
                         . 17                                 ;         
                     . ( ப ாமர் 15;4; 1 சகாரி 10:6,11; 2 ைீபமா 3:16-17; எபி 10:1 ). இவ்ை னங்கழை 
அறிந்து சகாள்ைது, பைைாகாமத்ழை முழறயாக அறிந்து சகாள்ைைற்கான ஒரு அடிப்பழட காரியம்.  

இந்ை பைை பாடத்ைில், பைைன், இபயசு கிறிஸ்துழை பி ைான ஆ ாரிய ாகவும், இ ட் ிக்கப்பட்டைர்கழை 
ஆ ாரியர்கைாகவும் ழைப்பைற்காக, பல ஆயி க்கணக்கான ைருடங்களுக்கு முன்பப எப்படி அைற்றுக்கு ஆயத்ை 
பைழலகழை மிகவும் பநர்த்ைியாகவும், கைனமாகவும் ச ய்ைிருக்கிறார் என்று படிப்பபாம். அைன் மூலமாக நமது 
ஆ ாரியத்துைத்ைின் பமன்ழமழயயும், கனத்ழையும் உணர்ந்ைைர்கைாக பைைனுக்கு ஊைியம் ச ய்பைாம்.  

பைைன் மனிைழன  ிருஷ்டித்ைைன் ஒரு பி ைான பநாக்கம் “லதவனன ஆராதிப்பதற்காக”( பைைபனாடு ஒரு நல்ல 
உறைில் ைாழுைைற்காக). பைைன் ைனது ஆைிக்குரிய பிள்ழைகபைாடு நடப்பைற்காக ஏபைன் பைாட்டத்துக்கு ைருைது 
ைைக்கம் ( ஆதி 3:8 ). பாைத்ைில் ைிழுந்ை மனிைன் முைலாைது இைந்ை ஒரு காரியம் “ஆராதனன” – பைைபனாடு 
உள்ை நல்லுறவு. பைைபனாடு நடப்பைற்கு பைிலாக ஆைாமும் ஏைாளும் ம ங்களுக்கிழடயில் ஒைிந்து 
சகாண்டார்கள். பைைனிடம் இருந்து ஒைிந்து சகாள்ளும் மனுக்குலத்ைின் எண்ணற்ற ச யல்கைில் இது முைல் 
ச யல். ைன் மக்கழை அடிழமத்ைனத்ைில் இருந்து மீட்பைற்காக பமாப ழய அனுப்பும் பைைன், பார்பைானிடத்ைில் 
ச ால்ல ச ான்னது  யாத் 4:23 “                                           
             ;”.....    பின், பைைனால் சைரிந்து சகாள்ை     ைிடுைிக்கப்பட்ட இஸ் பைல் ஜனம் பைைழன 
ஆ ாைிக்கும்படியாக ஆ ாரிப்புக்கூடா ம் நிறுைப்பட்டு, ஆப ானின் பிள்ழைகள் ஆ ாரியர்கைாக 
நியமிக்கப்படுகிறார்கள். ஆப ான் பி ைான ஆ ாரியனாக நியமிக்கப்படுகிறார்.  
 

புது உடன்படிக்ழகயில், இப்பபாது, இபயசு கிறிஸ்து பைைனுழடய மகாபிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் ( எபி 
4:14: எபி  7 ). இ ட் ிக்கப்பட்ட அழனத்து மக்களும் பைைனுழடய ஆ ாரியர்கைாக இருக்கிறார்கள். 
கவளி 1:6                  ,                                         ,        
                                                                         
                       .     . ( கவளி 5:10; 1 லபதுரு 2:5,9 ). 
 

பழைய உடன்படிக்ழகயில், பைைன் ஆ ாைழன ஒழுங்கு முழறகழை 
சகாடுத்ை பபாது, ஆ ாரிப்புக்கூடா த்ழை பற்றியும், பலிகள், பி மாணங்கள், 
பரிசுத்ைம் பபான்ற காரியங்கழைப்பற்றியும் சைைிைான கட்டழைகழை 
சகாடுத்ைிருந்ைார்.  
அைற்றில் ஒன்று  
“பி ைான ஆ ாரியர், ஆ ாரியர்கைின் ைஸ்ைி ங்கள்”.  
 
இழைகள் ைருங்காரியத்ைின், அைாைது இபயசுகிறிஸ்துைின் 
குணாைி யங்களுக்கும், நம்முழடய குணாைி யங்களுக்கும் நிைலாக 
இருக்கிறது.  
ஆசாரியர்களின் வஸ்திரங்கள் 
பிரதான ஆசாரியனும் மற்ற ஆசாரியர்களும் அணிவது – 3 
1.   ல்லடம். ( உள்ைாழட )       2.  அங்கி.    3.  இழடக்கச்ழ . 
ஆசாரியர்கள் மாத்திரம் அணிவது  -   குல்லா. 
பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் அணிவது – 8 
1. ஏபபாத்.     2. பைாைில் அணிய இ ண்டு பகாபமை  கற்கள்.   3. மார்ப்பைக்கம்.   4. ஊரீம், தும்மிம். 
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5. கீழ் அங்கி.  6. பசும்சபான் பட்டம்.     7. ஏபபாத்ைின் ைி ித்ைி மான கச்ழ .       8. ைழலப்பாழக.. 
 
ல ாக்கம் 
1. பைைனுக்கு பிரியமானது ( யாத் 28:35,43 ). 
2. மகிழமயு  அலங்கா மும் சகாடுப்பைற்காக ( யாத் 28:2 ). 
3. அழடயாைத்ழை சகாடுப்பைற்காக. 
4. புது உடன்படிக்ழக ஆ ாரியர்கழைப்பற்றியைான ஆைிக்குரிய உண்ழமகழை சைைிப்படுத்ை. 
5. ஆ ாரியர்கள் மரிக்காமல் இருக்க ( யா  28:35,43 ). 
6. பரிசுத்ைப்படுத்ை ( யாத் 28:3 ). 
7. ஊைியம் ச ய்ய ( யாத் 28:3 ). 
 
 

பிரதான ஆசாரியனின் வஸ்திரங்கள் ( யாத் 28, 39 ). 
1. ஏலபாத் ( யாத் 28: 6-14 ). 
யாத் 28: 6                                
                                                
                            .   7.          
                ,                          
                         . 
பி ைான ஆ ாரியன் பமலாக அணிந்ைிருக்கும் ைஸ்ைி ம். இது ழககள் 
இல்லாை, முைங்கால் ைழ யிலான பமலாழட. இது மைச் ம்பி ைாய 
காரியங்களுக்காக உபபயாகப்படுத்துைது ( 1 சாமு 2:18; 2 சாமு 6:14 ).  
இது ஏ ாைமான சபான்னினாலும், இை நில நூலாலும், இ த்ைாம்ப  
நூலாலும்,  ிைப்பு நூலாலும், ைிரித்ை சமல்லிய பஞ்சு நூலாலும் 
சநய்யப்பட்டது. இது முற்பக்கமாக ஒரு பாகமும், பிற்பக்கமாக ஒரு 
பாகமும் சகாண்டது. இைன் இ ண்டு பட்ழடகளும் பைாள்பட்ழடயில் 
இழணக்கப்பட்டிருக்கும். இது மிகவும் சைய்ைகீமானைாக கருைப்பட்டைால், 
 ில  மயங்கைில் இைனது மாைிரிகளும் உருைாக்கப்பட்டன (  ியா 8:27: 
17:1-5 ). 

 

மகா பிரதான ஆசாரியர் இலயசு கிறிஸ்து. 
சைைிப்படுத்ைின ைிப ஷத்ைில், முைங்கால் ைழ யிலான ஒரு அங்கிழய ைரித்ைை ாக காட் ி சகாடுக்கிறார். இது 
ஒரு  ாஜ ைஸ்ைி மாகும், இது நீைிழயயும் பமன்ழமழயயும் காண்பிக்கிறது.                                            
கவளி 1:13                              ,              ,                           
                            .   
 

2. லதாள்பட்னையில் இரண்டு லகாலமதக கற்கள்  
( யாத் 28:9 - 12 )                                
யாத் 28:9                              
    ,                                         . 
12                                           
                                          ,     
                                        
                              .  

ஏபபாத்ைின் இ ண்டு பட்ழடகளும், பைாள்பட்ழடகைில் இருக்கும் 
ைங்கத்ைில் பைிக்கப்பட்ட இ ண்டு பகாபமைகக் கற்கள் மூலமாக, 
அங்கிபயாடு இழணக்கப்பட்டிருந்ைன. அைற்றின் பமல், ஒரு கல்லில் 6 
சபயர்கள் என்ற ைைீத்ைில், இஸ் பைலின் 12 பகாத்ைி  சபயர்களும், 
அைர்கைது பிறப்பு ைரிழ யின் படி சபாறிக்கப்பட்டிருந்ைன. பி ைான 
ஆ ாரியன் பைை  ந்நைியில் நிற்கும்பபாது இஸ் பைல் முழுைழையும் ைன்  

 
பைாைில் சுமந்து நிற்பழை இது குறிக்கிறது. அைர் இஸ் பைலுக்காக பரிந்து பபசுகிறை ாக, இஸ் பைழல ஒரு 
ஞாபகக்குறியாக சுமந்து நிற்கிறார். 
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மகா பிரதான ஆசாரியர் இலயசு கிறிஸ்து  
சமாத்ை மனுக்குலத்ழையும் ைன் பைாள்கைில் சுமந்ைை ாக இருக்கிறார். 
ஏசாயா 9:6                      ;                           ;              
              ;                    ,              ,              ,            , 
                   . 
அைர் ைன்  ழபழய மகிழமயுள்ைைாக ைனக்கும் பைைனுக்கும் முன்பாக சுமந்து நிறுத்துகிறார். 
எலப 5:27                                                                   
                                                          . 
இபயசு கிறிஸ்து ைன்  ழபழய பரிபாலிக்கவும், அைற்காக பரிந்து பபசுகிறைற்கும் ைல்லழம உள்ைை ாக 
இருக்கிறார். பைைன், இபயசுவுக்குள்  ழபழய பமன்ழமபயாடும், ையபைாடும் பார்க்கிறார்.  

3.                                                                                             

    28: 15 நியாயைிைி மார்ப்பைக்கத்ழையும் ைி ித்ைி பைழலயாய்ச் 

ச ய்ைாயாக; அழை ஏபபாத்து பைழலக்கு ஒப்பாகப் சபான்னினாலும் 

இைநீலநூலாலும் இ த்ைாம்ப நூலாலும்  ிைப்புநூலாலும் ைிரித்ை சமல்லிய 

பஞ்சுநூலாலும் ச ய்ைாயாக.  16 அது  து மும் இ ட்ழடயும், ஒரு  ாண் 

நீைமும் ஒரு  ாண் அகலமுமாய் இருக்கபைண்டும்  22 மார்ப் பைக்கத்ைிற்கு 

அைின் பக்கங்கைிபல பின்னல்பைழலயான பசும்சபான்  ங்கிலிகழையும் 

பண்ணி, 29 ஆப ான் பரிசுத்ை ஸ்ைலத்ைிற்குள் பி பை ிக்கும்பபாது, இஸ் பைல் 

புத்ைி ரின் நாமங்கழைத் ைன் இருையத்ைின்பமலிருக்கும் நியாயைிைி 
மார்ப்பைக்கத்ைிபல கர்த்ைருழடய  ந்நிைானத்ைில் ஞாபகக்குறியாக 

எப்சபாழுதும் ைரித்துக்சகாள்ைக்கடைன்.         

                                                                       
                                                                    
      (      22       )                                                     
                                                                 
                                                                        
                                                                        
                                                                   – 
                             –                                        
                    

                                                                                            

    28:17 அைிபல நாலு பத்ைி இ த்ைினக்கற்கழை நிழறயப் பைிப்பாயாக; 

முைலாம் பத்ைி பத்ம ாகமும் புஷ்ப ாகமும் மாணிக்கமும்,  18 இ ண்டாம் பத்ைி 
ம கைமும் இந்ைி  நீலமும் ைச் ி மும்,   19  மூன்றாம் பத்ைி சகம்பும் 

ழைடூரியமும் சுகந்ைியும்,   20 நாலாம் பத்ைி படிகப்பச்ழ யும் பகாபமைகமும் 

யஸ்பியுமாய் இருப்பைாக; இழைகள் அந்ைந்ைப் பத்ைியில் சபான்னினாபல 

பைித்ைிருக்கபைண்டும்.  21 இந்ைக் கற்கள் இஸ் பைல் புத்ைி ருழடய 

நாமங்கைின்படிபய பன்னி ண்டும், அைர்களுழடய நாமங்கள் அழைகைில் 

சைட்டப்பட்டழைகளுமாய் இருக்கபைண்டும்; பன்னி ண்டு பகாத்ைி ங்கைில் 

ஒவ்சைான்றினுழடய நாமம் ஒவ்சைான்றிபல முத்ைிழ சைட்டாய் 

சைட்டியிருக்கபைண்டும்.    

        

                                               12                            
                        12                                              
                                       12                                        
12                                                                       
               12                                                          
                                                                 
                                                                               



 4 
                                                                            
                                                                 

மகா பிரதான ஆசாரியர்                                                                                                     
                                                                                
                                                                     
                                                                            
                                                                          
                          2:7 கிறிஸ்து இபயசுவுக்குள் நம்ழம அைப ாபடகூட எழுப்பி, உன்னைங்கைிபல 
அைப ாபடகூட உட்கா வும் ச ய்ைார்.                                                                          
                                                                               
                                                                    
                 43:4 நீ என் பார்ழைக்கு அருழமயானபடியினால் கனம்சபற்றாய்; நானும் உன்ழனச் 
 ிபநகித்பைன், ஆைலால் உனக்குப் பைிலாக மனுஷர்கழையும், உன் ஜைீனுக்குஈடாக ஜனங்கழையும்சகாடுப்பபன்.             
    3:17 (                                                                                        
                                                                       
                                                                         
                      4:2 ஐபயா! ைங்கத்துக்சகாப்பான ைிழலபயறப்சபற்ற  ீபயான் குமா ர் குயைனுழடய 
ழகபைழலயான மண்பாண்டங்கைாய் எண்ணப்படுகிறார்கபை. 
                                                                            
                                   1:6 ைம்முழடய ையவுள்ை  ித்ைத்ைின் படிபய, நம்ழம 
இபயசுகிறிஸ்துமூலமாய்த் ைமக்குச் சுைிகா புத்ைி  ாகும்படி முன்குறித்ைிருக்கிறார். 

                                                                                 
                                                           ”  அ      ”      
                                                                              
                                      .       40:11 பமய்ப்பழனப்பபாலத் ைமது மந்ழைழய 
பமய்ப்பார்; ஆட்டுக்குட்டிகழைத் ைமது புயத்ைினால் ப ர்த்து, ைமது மடியிபல சுமந்து, கறைலாடுகழை சமதுைாய் 
நடத்துைார்.                          8:6                                               
                                     …   

4.            (    27:18,21       1:1; 20:18; 28:1; 1     23:9-12; 28:6 )                                       

    28:30 நியாயைிைி மார்ப்பைக்கத்ைிபல ஊரீம் தும்மீம் என்பழைகழை 
ழைப்பாயாக; ஆப ான் கர்த்ைருழடய  ந்நிைானத்ைில் பி பை ிக்கும்பபாது, 

அழைகள் அைன் இருையத்ைின்பமல் இருக்கபைண்டும்; ஆப ான் ைன் 
இருையத்ைின்பமல் இஸ் பைல் புத்ைி ருழடய நியாயைிைிழயக் 
கர்த்ைருழடய  ந்நிைானத்ைில் எப்சபாழுதும் ைரித்துக்சகாள்ைபைண்டும்.   
                                                
                                               
                                                 
         ”                     

                                    “        ”                )”                   
                                                      ”       ”                 
                                                                      
                                                                                
                                                                          
                                                                          
                                   “                                          ”   
          ”                                                                   
                              ”                                              
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மகா பிரதான ஆசாரியர்                                                                                                             
                                                                      
                                                                              
              1:2 இந்ைக் கழட ி நாட்கைில் குமா ன் மூலமாய் நமக்குத் ைிருவுைம்பற்றினார்; இைழ ச் 
 ர்ைத்துக்கும் சுைந்ை ைாைியாக நியமித்ைார், இைழ க்சகாண்டு உலகங்கழையும் உண்டாக்கினார்.                                                                                                                                      
       1:18 பைைழன ஒருைனும் ஒருக்காலும் கண்டைில்ழல, பிைாைின் மடியிலிருக்கிற ஒப பபறான குமா பன 
அைழ  சைைிப்படுத்ைினார்.   ( 1      2:16).                                                                       
                                                                         
                                                                          
                                                                             
                                                                           
                                                                             
                             

                                “                                     ” 
         (     5:9 ).                                                  
                                                                         
                                                                  (       6:63 ). 
                                                                            ( 
       14:26: 16:13 ).                                                           
               ”                        ”                            
             

5.     அ                   அ    )     28:31-39.                                            

    28: 31 ஏபபாத்ைின் கீழ் அங்கிழய முழுைதும் இைநீலநூலால் 
உண்டாக்கக்கடைாய். 32  ைழல நுழைகிற அைின் துைா ம் அைின் நடுபை 
இருக்கவும், அைின் துைா த்துக்கு சநய்யப்பட்ட பைழலயான ஒரு நாடா 
சுற்றிலும் இருக்கவும் பைண்டும்; அது கிைியாைபடிக்கு மார்க்கை த்ைின் 
துைா த்துக்கு ஒத்ைைாக இருக்கபைண்டும். 33. அைின் கீபைா ங்கைில் 
இைநீலநூல் இ த்ைாம்ப நூல்  ிைப்புநூல் பைழலயால் ச ய்யப்பட்ட 
மாைைப்பைங்கழையும், அழைகளுக்கு இழடயிழடபய சுற்றிலும் 
சபான்மணிகழையும் அைின் ஓ ங்கைில் சுற்றிலும் சைாங்கும்படி 
பண்ணிழைக்கபைண்டும்.  34  அங்கியின் ஓ ங்கைில் சுற்றிலும் ஒரு 
சபான்மணியும் ஒரு மாைைம்பைமும், ஒரு சபான்மணியும் ஒரு 
மாைைம்பைமுமாய்த் சைாங்குைைாக. 35 ஆப ான் ஆ ாைழன ச ய்யக் 
கர்த்ைருழடய  ந்நிைியில் பரிசுத்ை ஸ்ைலத்துக்குள் பி பை ிக்கும்பபாதும், 

சைைிபல ைரும்பபாதும், அைன்  ாகாைபடிக்கு அைின்  த்ைம் 
பகட்கப்படும்படி அழைத் ைரித்துக்சகாள்ைபைண்டும்.                                                                                                                                 

                                                                       
                                                                      
                                                                     
                                                                           

                                                                            
                                                                        
                                                                         
                                                                         
                          (      1:10 ).                                  
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மகா பிரதான ஆசாரியர்             .                                                                                         
                                                                         
                                          19:23 பபார்ச்ப ைகர் இபயசுழைச்  ிலுழையில் 
அழறந்ைபின்பு, அைருழடய ைஸ்ைி ங்கழை எடுத்து, ஒவ்சைாரு ப ைகனுக்கு ஒவ்சைாரு பங்காக நாலு பங்காக்கி 
னார்கள்; அங்கிழயயும் எடுத்ைார்கள், அந்ை அங்கி, ழையலில்லாமல் பமபலசைாடங்கி முழுைதும் சநய்யப் 

பட்டைாயிருந்ைது.                                                                  
                                                                            
                                                                          
                                                                              
                                                                              
                                                                                    
    7:25 பமலும், ைமது மூலமாய்த் பைைனிடத்ைில் ப ருகிறைர்களுக்காக பைண்டுைல்ச ய்யும்படிக்கு அைர் 
எப்சபாழுதும் உயிப ாடிருக்கிறை ாழகயால் அைர்கழை முற்றுமுடிய இ ட் ிக்க ைல்லை ாயுமிருக்கிறார்.    

6.                                                                                   

    28: 36 பசும்சபான்னினால் ஒரு பட்டத்ழைப் பண்ணி, கர்த்ைருக்குப் 
பரிசுத்ைம் என்று அைிபல முத்ைிழ  சைட்டாக சைட்டி, 37  அது 
பாழகயிலிருக்கும்படி அழை இைநீல நாடாைினால் பாழகயின் முகப்பிபல 
கட்டுைாயாக. 38  இஸ் பைல் புத்ைி ர் ைங்கள் பரிசுத்ை காணிக்ழககைாகப் 
பழடக்கும் பரிசுத்ைமானழைகைின் பைாஷத்ழை ஆப ான் சுமக்கும்படி, அது 
ஆப ானுழடய சநற்றியின்பமல் இருப்பைாக; கர்த்ைருழடய  ந்நிைியில் 
அைர்கள் அங்கிகரிக்கப்படும்படி, அது எப்சபாழுதும் அைன் சநற்றியின்பமல் 
இருக்கபைண்டும்.                                                            

                                       ”     
                                                
                                            
                                             
                                                
                                       
                             
                     

                                                                     
                                                                       
                                                                                                                                                         
                                                              14:20 அந்நாைிபல 
குைிழ கைின் மணிகைிபல கர்த்ைருக்குப் பரிசுத்ைம் என்னும் ைிலா ம் எழுைியிருக்கும்; கர்த்ைருழடய 
ஆலயத்ைிலுள்ை பாழனகள் பலிபடீத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற பாத்ைி ங்கழைப் பபாலிருக்கும்.        
                                                                                
                                            (     28:38 ) 

மகா பிரதான ஆசாரியர்                                                                                                          
                                                                          
                                (      3:7 ).         17:19 அைர்களும்  த்ைியத்ைினாபல 
பரிசுத்ைமாக்கப்பட்டைர்கைாகும்படி, அைர்களுக்காக நான் என்ழனத்ைாபன பரிசுத்ைமாக்குகிபறன்.                                                                                                                            
                                                                             
                                                                    53:11 அைர் 
ைமது ஆத்தும ைருத்ைத்ைின் பலழனக் கண்டு ைிருப்ைியாைார்; என் ைா னாகிய நீைிப ர் ைம்ழமப் பற்றும் அறிைினால் 
அபநகழ  நீைிமான்கைாக்குைார்; அைர்களுழடய அக்கி மங்கழைத் ைாபம சுமந்துசகாள்ைார்.  (       53:5 ). 

7.                                                                                   
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    28:8. அந்ை ஏபபாத்ைின்பமல் இருக்கபைண்டிய ைி ித்ைி மான கச்ழ  
அந்ை பைழலக்கு ஒப்பாகபை, சபான்னினாலும் இைநீலநூலாலும் 
இ த்ைாம்ப நூலாலும்  ிைப்புநூலாலும் ைிரித்ை சமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் 
பண்ணப்பட்டு, அைபனாபட ஏகமாயிருக்கபைண்டும் (     28:39 ).                                                
                                               
                                      
                                                  
                                      
              

மகா பிரதான ஆசாரியர்                                                                                                     
                                        11:5 நீைி அைருக்கு அழ க்கட்டும்,  த்ைியம் அைருக்கு 
இழடக்கச்ழ யுமாயிருக்கும்.                                                           
                                                                                                                            
                                        1:13 அந்ை ஏழு குத்துைிைக்குகைின் மத்ைியிபல, 

நிழலயங்கி ைரித்து, மார்பருபகசபாற்கச்ழ  கட்டியிருந்ை மனுஷகுமா னுக்சகாப்பானைழ யும் கண்படன். 

8.                                                                                         
    28:39  சமல்லிய பஞ்சுநூலால் ைி ித்ைி மான உள் ட்ழடழயயும், 

சமல்லிய பஞ்சுநூலால் பாழகழயயும் உண்டாக்கி, இழடக்கச்ழ ழயச் 
 ித்ைி த்ழையல் பைழலயாகப் பண்ணுைாயாக.                    
                                                 
                      

மகா பிரதான ஆசாரியர்                                                                                                                
                                                   
                                              
                                                         

   6:13 அைப  கர்த்ைருழடய ஆலயத்ழைக் கட்டுைார்; அைர் மகிழமசபாருந்ைினை ாய், ைம்முழடய 
 ிங்கா னத்ைின்பமல் ைறீ்றிருந்து ஆளுழக ச ய்ைார்; ைம்முழடய  ிங்கா னத்ைின்பமல் ஆ ாரிய ாயும் இருப்பார்; 

இவ்ைி ண்டின் நடுைாகச்  மாைானத்ைின் ஆபலா ழன ைிைங்கும்.                                                                                         
     6:2; 14:14; 19:12                                                          
                                                                       
                   ( 2      26:16-21 ).                                       
                                                                                                   
                                                                              
                                                               (     16:4 ). 
                                                                                
(      2:1-11 ).  

                    

    28: 40 ஆப ானுழடய குமா ருக்கும், மகிழமயும் 
அலங்கா முமாயிருக்கும் சபாருட்டு, அங்கிகழையும், 

இழடக்கச்ழ கழையும், குல்லாக்கழையும் உண்டுபண்ணுைாயாக. 41 உன் 
 பகாை னாகிய ஆப ானும் அைபனாபடகூட அைன் குமா ரும் எனக்கு 
ஆ ாரிய ஊைியம் ச ய்யும்படிக்கு, நீ அந்ை ைஸ்ைி ங்கழை அைர்களுக்கு 
உடுத்ைி, அைர்கழை அபிபஷகஞ்ச ய்து, அைர்கழைப் பி ைிஷ்ழடபண்ணி, 
அைர்கழைப் பரிசுத்ைப்படுத்துைாயாக. 42 அைர்களுழடய நிர்ைாணத்ழை 
மூடும்படிக்கு, இடுப்புத்சைாடங்கி முைங்கால்மட்டும் உடுத்ை  ணல்நூல் 
 ல்லடங்கழையும் உண்டுபண்ணுைாயாக.  
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43  ஆப ானும் அைன் குமா ரும் பரிசுத்ை ஸ்ைலத்ைிபல ஆ ாைழனச ய்ய ஆ ரிப்புக் கூடா த்ைிற்குள் 
பி பை ிக்கும்பபாதும் பலிபடீத்ைண்ழடக்குச் ப ரும்பபாதும், அக்கி மம் சுமந்து அைர்கள்  ாகாைபடிக்கு, அழைகழைத் 
ைரித்ைிருக்கபைண்டும்; இது அைனுக்கும் அைனுக்குப் பின்ைரும்  ந்ைைிக்கும் நித்ைிய கட்டழை.                                                                                                                                                                                                                         
1. அ                                                                      
                        2.         :                                                                               
3.                                                                                                        
4.             :                                      

                                    )                                                                                
                                                            (      1:6; 5:10 )  
1     2:5 ஜைீனுள்ை கற்கழைப்பபால ஆைிக்பகற்ற மாைிழகயாகவும், இபயசுகிறிஸ்து மூலமாய்த் பைைனுக்குப் 
பிரியமான ஆைிக்பகற்ற பலிகழைச் ச லுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்ைஆ ாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுைருகிறரீ்கள்.                                                                                                                                                                                            
1      2:9 நீங்கபைா, உங்கழை அந்ைகா த்ைினின்று ைம்முழடய ஆச் ரியமான ஒைியினிடத்ைிற்கு 
ை ைழைத்ைைருழடய புண்ணியங்கழை அறிைிக்கும்படிக்குத் சைரிந்துசகாள்ைப்பட்ட  ந்ைைியாயும்,  ாஜரீகமான 
ஆ ாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்ை ஜாைியாயும், அைருக்குச் ச ாந்ைமான ஜனமாயும் இருக்கிறரீ்கள். 

                                 .                                                                     
      61:10 கர்த்ைருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழுகிபறன்; என் பைைனுக்குள் என் ஆத்துமா கைிகூர்ந்ைிருக்கிறது; 

மணைாைன் ஆப ணங்கைினால் ைன்ழன அலங்கரித்துக்சகாள்ளுகிறைற்கும், மணைாட்டி நழககைினால் ைன்ழனச் 
 ிங்காரித்துக்சகாள்ளுகிறைற்கும் ஒப்பாக, அைர் இ ட் ிப்பின் ைஸ்ைி ங்கழை எனக்கு உடுத்ைி, நீைியின்  ால்ழைழய 
எனக்குத் ைரித்ைார்.                                                                                                                                                                                           
   132:9 உம்முழடய ஆ ாரியர்கள் நீைிழயத் ைரித்து, உம்முழடய பரிசுத்ைைான்கள் சகம்பரீிப்பார்கைாக.    132:16 
அைின் ஆ ாரியர்களுக்கு இ ட் ிப்ழப உடுத்துபைன்; அைிலுள்ை பரிசுத்ைைான்கள் மிகவும் சகம்பரீிப்பார்கள்.                                                                                                                                                                           
                               ) அ        –                       –     ;      
         –                     –                                                                                                                                                    

    6: 14  த்ைியம் என்னும் கச்ழ ழய உங்கள் அழ யில் கட்டினைர்கைாயும், நீைிசயன்னும் மார்க்கை த்ழைத் 
ைரித்ைைர்கைாயும்; 15  மாைானத்ைின் சுைிப ஷத்ைிற்குரிய ஆயத்ைம் என்னும் பாை ட்ழ ழயக் கால்கைிபல 
சைாடுத்ைைர்கைாயும்; 16 சபால்லாங்கன் எய்யும் அக்கினியாஸ்ைி ங்கழைசயல்லாம் அைித்துப்பபாடத்ைக்கைாய், 

எல்லாைற்றிற்கும் பமலாக ைிசுைா சமன்னும் பகடகத்ழைப் பிடித்துக்சகாண்டைர்கைாயும் நில்லுங்கள். 17  

இ ட் ணியசமன்னும் ைழலச் ீ ாழையும், பைைை னமாகிய ஆைியின் பட்டயத்ழையும் எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள்.    

   அ              அ             1      3:4 அைியாை அலங்கரிப்பாயிருக்கிற  ாந்ைமும் 
அழமைலுமுள்ை ஆைியாகிய இருையத்ைில் மழறந்ைிருக்கிற குணபம உங்களுக்கு அலங்கா மாயிருக்கக்கடைது; 

அதுபை பைைனுழடய பார்ழையில் ைிழலபயறப்சபற்றது.                                                                                                                   
                                  13:12 இ வு ச ன்றுபபாயிற்று, பகல்  மீபமாயிற்று; ஆழகயால் 
அந்ைகா த்ைின்கிரிழயகழை நாம் ைள்ைிைிட்டு, ஒைியின் ஆயுைங்கழைத் ைரித்துக்சகாள்ைக்கடபைாம்.                                    
    அ                       ”      4:24 சமய்யான நீைியிலும் பரிசுத்ைத்ைிலும் பைைனுழடய 
 ாயலாகச்  ிருஷ்டிக்கப்பட்ட புைிய மனுஷழனத் ைரித்துக்சகாள்ளுங்கள். (       3:10)                                                              
                       –                                                   
                           அ  ’                                                                        
       3:12 ஆழகயால், நீங்கள் பைைனால் சைரிந்துசகாள்ைப்பட்ட பரிசுத்ைரும் பிரியருமாய், உருக்கமான 
இ க்கத்ழையும், ையழையும், மனத்ைாழ்ழமழயயும்,  ாந்ைத்ழையும், நீடிய சபாறுழமழயயும் ைரித்துக்சகாண்டு; 13  

ஒருைழ சயாருைர் ைாங்கி, ஒருைர்பபரில் ஒருைருக்குக் குழறபாடு உண்டானால், கிறிஸ்து உங்களுக்கு 
மன்னித்ைதுபபால, ஒருைருக்சகாருைர் மன்னியுங்கள். 14  இழை எல்லாைற்றின்பமலும், பூ ண  ற்குணத்ைின் 
கட்டாகிய அன்ழபத் ைரித்துக்சகாள்ளுங்கள். 

                                                                        ”  
                                                                           
13:14 துர்இச்ழ களுக்கு இடமாக உடழலப் பபணாமலிருந்து, கர்த்ை ாகிய இபயசுகிறிஸ்துழைத் 
ைரித்துக்சகாள்ளுங்கள். (    3:27)  
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             (     28:2,40 ),                                         
அ                      ( 1      3:4;    22:11       19:8 )     29:2 கர்த்ைருழடய நாமத்ைிற்குரிய 
மகிழமழய அைருக்குச் ச லுத்துங்கள்; பரிசுத்ை அலங்கா த்துடபன கர்த்ைழ த் சைாழுதுசகாள்ளுங்கள். 

                                                                              
                                                                          
                  (    22:11; 2      5:21 ).                                                         
                                                                         
                                                                    .        
    12:14 யாைப ாடும்  மாைானமாயிருக்கவும், பரிசுத்ைமுள்ைைர்கைாயிருக்கவும் நாடுங்கள்; பரிசுத்ைமில்லாமல் 
ஒருைனும் கர்த்ைழ த் ைரி ிப்பைில்ழலபய.                                                                                
                                                                    
                                                            .                      
1     2:11 பமலும், ைம்முழடய  ாஜ்யத்ைிற்கும் மகிழமக்கும் உங்கழை அழைத்ை பைைனுக்கு நீங்கள் பாத்ைி  ாய் 
நடக்கபைண்டுசமன்று, (     4:1;        1:10 ).                                                              
                                                                          
                                                                              
    5:27 கழறைிழ  முைலானழைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்ைமும் பிழையற்றதுமான மகிழமயுள்ை 
 ழபயாக அழைத் ைமக்குமுன் நிறுத்ைிக்சகாள்ைைற்கும் ைம்ழமத்ைாபம அைற்காக ஒப்புக்சகாடுத்ைார். 

                                                                            
                                               ( 1      11:5,6,10 ).                 
                                                                    
      ப்ப                                                                    
                                                                          
                             

                        ” ( 1      2:5 ), “                   ” (1      2:9 ) 
                                                                              
                   (     7 ).                            ’                   
                                             ”                       ” 
                                                                            
                                            ( 1       2:1-8 ).                       
                                                                               
                     (     4:14-16 ) 

                                                                  
                                                                        
                   (        14:16;     10: 19-25; 13:5 ).                            
                                               

புைிய ஏற்பாட்டு ஆ ாரியர்கள் ( ைிசுைா ிகள் ) ச லுத்ை பைண்டிய முக்கிய பலிகள் 
                                                                                
             ( 1      2:5 ).                           (       12:1-2 )               
                                                 (     13:15 ),                 
                             (     13:16 ),                                   
                                           (     4:10-20 ).                     
                              (       15:15 ).                                 
                                     

                                                                        
ைற் மயம் நாம் உலகப்பி கா மாக பலைிை பைைிகைில், பைழலகைில் இருக்கலாம். பலைிைமான நிலழமகைில் 
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இருக்கலாம். இழை அழனத்தும் ைற்காலிகமானழை. நமது நி ந்ை , நித்ைிய பைைி “ஆ ாரியர்கள்”. நமது நி ந்ை  
நித்ைிய ஊைியம் “பைைனுக்கு ஊைியம் ச ய்ைது”.                                         
                                                                              
                                                                            
                                            

     16:15 இபைா, ைிருடழனப்பபால் ைருகிபறன். ைன் மானம் காணப்படத்ைக்கைாக நிர்ைாணமாய் நடைாைபடிக்கு 
ைிைித்துக்சகாண்டு, ைன் ைஸ்ைி ங்கழைக் காத்துக்சகாள்ளுகிறைன் பாக்கியைான்.                                     

                                                       

Bro D.Vergin Kumar. 

If you need any clarifications kindly contact me in deeveekumar@yahoo.com  
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