


 

 

 

 



 

அன்பு சக ோதர சக ோதரி கே, நோம் ததரிவு 
தசய்திருக்கும் இந்தப் போடம் கபசுவதற்கு 

இனிமையோன ஒன்று அல்ல ஆனோல், 
அவ்வப்கபோது இமதக்குறித்து ஆரோய்வது 

நைக்கு மி  அவசியைோ  உள்ேது.  இதன் 
தமலப்மப ஏன் இவ்வோறு மவத்துள்கேோம்?  
ஏதனன்றோல் அமதப்பற்றி தோன் நோம் 

கவதவசங் ளில் கதடி வோசிக் ப்கபோகிகறோம்.   

 

 

“தள்ளிவிடுதல்(விவாகரத்து) மற்றும் மறுமணம் பற்றி இயேசு 

கிறிஸ்துவும் அப்யபாஸ்தலர் பவுலும் என்ன கூறினார்கள்?” 
        என்று இப்கபோது ஆரோய்கவோம். 

 

 இந்த பாடம் உலகத்தில் உள்ள எல்லாப்பகுதிகளில் வசிக்கும் 

அனனத்து யவத மாணவர்களுக்கும் சென்றனடே யவண்டிே முக்கிேமான 

பாடமாகும் ஏசனன்றால் இன்று தள்ளிவிடுதல்(விவாகரத்து) மற்றும் 

மறுமணம் என்ற காரிேங்கள் எங்கும் நனடமுனறயில் உள்ளன.  

 உலத ங்கிலும் ஏரத்தோே 50% திருைணங் ள் விவோ ரத்தில் முடிகின்றன 

என்று தசோல்லப்படுகிறது. ஆச்சரியத்திற்குரிய விஷயம் என்னதவன்றோல் 

உலத்திலிருந்து இந்த விஷயம் கதவப்பிள்மே ேோகிய நைக்குள்ளும் 

ஊடுறுவியுள்ேது.  இமத கலஸோ  எடுத்துக்த ோண்டோல் தபோருட்படுத்தோைல் 

விட்டுவிடுகவோம் ஆனோல் இமதக்குறித்து நோம் கவதத்மத ஆரோய்ந்து ததளிவோன 

புரிதல் உள்ேவர் ேோ  இருக் கவண்டும் என்கற நம் கதவன் விரும்புகிறோர் என்று 

நோம் நிமனக்கிகறோம். 



ஏழோம் தூதரோகிய நைது சக ோதரர் ரஸ்ஸலின் 

எழுத்துக் ளிலிருந்து நோம்  ோலங் மேக் குறித்தும் 

அறுவமடக் ோல சத்தியங் மேக்குறித்தும் 

ததரிந்துக்த ோண்கடோம்.  அப்படியிருக் , இந்த 

விஷயத்மதக்குறித்து எழுதுவமத அவர் ஏற்றதோ  நிமனத்ததோல் 

தோன் கவதோ ைப் போடங் ளில் (குறிப்பாக Volume 6 மற்றும் 

ரீப்பிரின்ட்ஸில்) இந்த விஷயத்மதக்குறித்து எழுதியுள்ேோர்,  

ெயகாதரர் ரஸ்ஸலின் எண்ணங்கயளாடு இணங்கிே 

கருத்துக்கனளயே நாம் இங்கு முன்னவத்துள்யளாம்.   
 

தள்ளிவிடுதல்(விவோ ரத்து) ைற்றும் ைறுைணம் குறித்து 

உலத ங்கிலும் உள்ே சக ோதரர் ளிமடகய பல கவருபட்டக் 

 ருத்துக் ள் உள்ேன.  இக் ருத்துக் ள் தோன் நம்மை கவத 

வசனங் ள் என்னக் கூறுகின்றன என்று ஆரோய்ந்துப் 

போர்க் கவண்டிய அவசியத்மத உணர்த்தின.  ஓருகவமே நோம் 

திருைணம் ஆ ோதவரோயிருந்தோல்,  

“இது என்னன எப்படி பாதிக்கும் என்று” 

நோம் தசோல்லலோம்.  ஓருகவமே நைக்கு ஒரு 

நல்லத் திருைண வோழ்க்ம  அமைந்திருந்தததன்றோல்,  

“இனதப்பற்றி எனக்கு கவனல இல்னல”  

என்று நோம் தசோல்லோம்.  ஆனோல், கிறிஸ்துவின் சரீர 
அங் ங் ேோகிய நம்மில் ஒருவருக்கு இப்பிரச்சமன ள் 
உருவோகுதைன்றோல் அது நம் அமனவமரயுகை போதிக்கும் என்று 

நோம் உணர்ந்து த ோள்கிகறோம். 

  
இந்த தோர்மீ  பிரச்சிமனயில் நோம் ஒவ்தவோருவரும் நைது தரநிமலமய 

உயர்ந்ததோ கவோ அல்லது தோழ்ந்ததோ கவோ மவத்திருக்கிகறோம்.  நோம் எந்தப் 

பக் ம் உள்கேோம் என்று கதவன்  வனித்திக் த ோண்டிருக்கிறோர்.  தனிப்பட்ட 

நிமலயில், பலவீனைோன ஆவிக்குரிய நிமலயில் உள்ே சக ோதர சக ோதரி ளுக்கு 

திருைண வோழ்வில் பிரச்சமன ள் வரும் தபோழுது, அவர் ள் உதவிமயயும் 

உதோரணங் மேயும் கதடுகிறோர் ள்.   



உடன்படிக்ம  தசய்தவர் ேோனோலும் சரி உடன்படிக்ம  

தசய்யோதவர் ேோனோலும் சரி, தள்ளிவிடுதல்(விவோ ரத்து) ைற்றும் ைறுைணம் 

குறித்து கவத ைோணவர் ளின்  ருத்துக் மே அறிந்து த ோள்ே விரும்புகிறோர் ள்.  

 

 நிச்சயைோ  கவத வசனங் ள் இப்பிரச்சமன மேப் பற்றி ததளிவோ  நைக்கு 

வேக்குகின்றன. 

    இகயசு கிறிஸ்து ைற்றும் அப்கபோஸ்தலர் பவுல் இப்பிரச்சமன மேப் பற்றி 

ததளிவோ  நைக்கு விேக்குகின்றோர் ள்.  மத்யதயு 5: 27ஆம் வசனத்திலிருந்து நோம் 

இப்தபோழுது வோசிக் லோம்.  “விபொரஞ் செய்ோதிருப்பாோக என்பது 

பூர்வத்தாருக்கு உனரக்கப்பட்டசதன்று யகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.”  இங்கு 

“பூர்வத்தோருக்கு உமரக் ப்பட்டது” என்று இகயசு கிறிஸ்து கைோகசயின் 

நியோயப்பிரைோணத்திலுள்ே  ட்டமேமய குறிப்பிடுகிறோர்.  அகதோடு 

ைட்டுைல்லோைல் ததோடர்ந்து மத்யதயு 5ஆம் அதி ோரத்மத வோசிக்கும் தபோழுது 

இந்த தரநிமலமய இன்னும் உயர்த்துகிறோர்.  

“எப்படிசேனில் ெரீரப் பிரகாரமாக இல்லாவிட்டாலும் இத்தவனற 

மனதளவில் செய்தாலும் அது விபொரம ஆகும்.  திருமணமான 

ஒருவர் தன் மனனவிேல்லாத மற்சறாரு சபண்னண இச்னெயோடு 

பார்த்தாயல தன் மனதில் விபொரம் செய்துவிட்டார் என்பது இதன் 

சபாருளாகும்.”  



 
 சிலர் அப்படி ஒரு தவறோன எண்ணம் ைனதில் கதோன்றினோகல விபசோரம் என்று 

புரிந்துக் த ோள்கிறோர் ள் ஆனோல் நோன் அப்படி நிமனக் வில்மல.   

 

இயேசு கிறிஸ்து கூருவது என்னசவன்றால் ஒரு தவறான எண்ணம் மனதில் 

யதான்றும் சபாழுது அனத ஊக்குவிப்பதும், சிந்தனனயில் இடம் சகாடுப்பதும், 

வளர்ப்பதுயம விபொரம் ஆகும் ஏசனன்றால் அனத ெரீரப் பிரகாரமாக 

செய்வதற்கான ெந்தர்ப்பம் கினடக்காததால் மட்டுயம அத்தவறு நனடசபறவில்னல.  

ஏன் இவ்வோறு நோன் நிமனக்கிகறன் என்றோல், தவறோன எண்ணங் ள் பமழய 

ைனிதன் மூலைோ கவோ பிசோசோனவன் மூலைோ கவோ, விேம்பர பலம  ள் 

மூலைோ க் கூட நைக்கு வரலோம்.  

 

அப்சபாழுது ஏற்கனயவ நான் மனதில் விபொரம் 

செய்துவிட்யடன், எனயவ உன்னமயில் செய்தால் என்ன? எப்படியும் 

நான் தவறு செய்ததாக தாயன அர்த்தம் என்ற எண்ணம் நமக்கு 

வரயவ கூடாது. 

 

ஓருயவனள சில பலவீனமானவர்கள் இப்படிப்பட்ட 

எண்ணங்கனள சகாண்டிருந்தால் அது ஒரு பாவ விோதிோகும்.   
 

பரை மவத்தியரோகிய நம் பிதோவோகிய கதவனிடம் தெபித்து நிச்சயைோ  

அவர் ள் இவற்மற தெயித்துவிடலோம். 



இப்தபோழுது நோம் மத்யதயு5:29மற்றும்30ஆம் வெனங்கனள 

தியோனிப்கபோம்.  “உன் வலது கண் உனக்கு இடறலுண்டாக்கினால், அனதப் 

பிடுங்கி எறிந்து யபாடு; உன் ெரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் 

தள்ளப்படுவனதப்பார்க்கிலும், உன் அவேவங்களில் ஒன்று சகட்டுப்யபாவது 

உனக்கு நலமாயிருக்கும்.  உன் வலது னக உனக்கு ர்க்கிலும், உன் அவேவங்களில் 

ஒன்று சகட்டுப்யபாவது உனக்கு நலமாயிருக்கும்.  இடறலுண்டாக்கினால், அனதத் 

தறித்து எறிந்து யபாடு; உன் ெரீரம் முழுவதும் நரகத்தில்   (மூலபிரதியில் சகஹனா)  

தள்ளப்படுவனதப்பார்க்கிலும் உன் அவேவங்களில்  ஒன்று  சகட்டுப்யபாவது 

நலமாயிருக்கும்” 

இகயசு கிறிஸ்து இங்கு கூருவமததோன் அப்கபோஸ்தலர் பவுலும்      

எபிசரேர் 12:13ல் கூருகிறோர். “முடமாயிருக்கிறது பிெகிப்யபாகாமல் 

சொஸ்தமாகும்படிக்கு, உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகனளச் 

செவ்னவப்படுத்துங்கள்.” இடறலுண்டாக்கின்றனவ சதானலக்காட்சி அல்லது 

வாசனாலி நிகழ்சிகளாக இருக்குசமன்றால் - அனவகனள பார்க்காதீர்கள், 

யகட்காதீர்கள் மாறாக யதவனனப் யபாற்றும் பாடல்கனள யகளுங்கள்.  உங்கள் 

யவனலஸ்தலத்தில் இடறலுண்டாக்கின்ற காரிேங்கள் இருந்தால் ஒருயவனள 

இடமாற்றம் செய்ே வாய்ப்பில்னலசேனில் யவனலனேயே வட்டுவிடுவது நல்லது 

என்ற ஆயலாெனனனே நான் வலியுறுத்துகியறன்.  

 

 சகஹனா என்ற இரண்டாம் மரணத்திற்குள் செல்வனதவிட இந்த முடியவ 

யமன்னமோனதாக இருக்கும்.  சிலர் இப்படிபட்ட உருதிோன முடினவ 

எடுக்கயவண்டிே நினலயில் இருக்கலாம்.  சகாள்னககளுக்காக யவனலனே இழந்த 

ெயகாதரர்கனளயும் சினற சென்ற ெயகாதரர்கனளயும் கூட எனக்கு சதரியும்.  இந்த 

பாவ ஆனெனே தூண்டுகிற ஒரு சூழ்நினலயில் நீங்கள் வாழ்துசகாண்டிருந்தால், 

முழுமுேற்சி செய்து வழிகனளச் செவ்னவப்படுத்துங்கள், ஏசனன்றால் நம் 



குணத்தில் பலவீனமாகிே இந்த பாவம் நம்னம முடமாக்கி நித்திே ஜீவனுக்கு 

செல்லும் பானதயிலிருந்து நம்னம விழத்தள்ளிவிடும்.   

 

இயேசு கிறிஸ்து இனத குறித்து யபசுகிறார் என்றால், அது நிச்ெேமாக 

முக்கிேமான ஒரு விஷேமாகும்.  எனயவ, இப்படிசோரு சூழ்நினலயில் நீங்கள் 

வாழ்துசகாண்டிருந்தால், முழுமுேற்சி செய்து என்ன கடினமான முடிவுகள் 

எடுக்கயவண்டிேதாக இருந்தாலும் ெரி, அதிலிருந்து சவளியே வந்து விடுங்கள்.   

 

மத்யதயு:5:31 ஆம் வசனத்தில் அவர் மீண்டுைோ  29ஆம் வசனத்மத 

ததோடர்பு படுத்துகிறோர்.  – “தன் மனனவினேத் தள்ளிவிடுகிற எவனும் 

தள்ளுதற்சீட்னட அவளுக்கு சகாடுக்கக்கடவன் என்று உனரக்கப்பட்டது.”  

இதுவும் கைோகசயின் நியோயப்பிரைோணத்திலுள்ே  ட்டமேயோகும்.  32ஆம் 

வசனித்தில் கைலும் இகயசு கிறிஸ்து இவ்வோறு கூறுகிறோர்:   

 

“நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகியறன்; யவசித்தன முகாந்தரத்தினாசலாழிே தன் 

மனனவினேத் தள்ளிவிடுகிறவன், அவனள 

விபொரஞ்செய்ேப்பண்ணுகிறவனாயிருப்பான்; அப்படித் தள்ளிவிடப்பட்டவனள 

விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபொரஞ்செய்கிறவனாயிருப்பான்.” 

   

“நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகியறன்” என்ற வோர்த்மத மே 

அவருனடே அதிகாரத்னத வலியுறுத்தகவ அவர் பயன்படுத்துகிறோர்.   

 

 

உங் ள் ஆசோரியர் ள் இதுவமர நியோயப்பிரைோணத்தின்  ட்டமே மே 

கபோதித்திருக் லோம், ஆனோல், நான் உங்களுக்கு சதளிவாக 

இவ்வார்த்னதகனள சொல்கியறன், இதில் தர்க்கம் 

செய்வதற்கு ஒன்றுமில்னல என்பது இதன் சபாருளாகும்.  
 



யவசித்தன முகாந்தரத்திரம் என்ற வோர்த்மதக்கு 

ஆங்கிலத்தில் Adulteryஎன்ற வோர்த்மத 

த ோடுக் ப்பட்டுள்ேது. 

Adultery  என்றால் 

   
 

 

என்றுஅர்த்தம். 
 
 

 

 

 

 

ஒரு ஆணும் தபண்ணும் இமனந்து இருவரோயிரோைல் ஒகர 

ைோம்சைோயிருக்கிறோர் ள் என்று அர்த்தம்.  ஒரு மூன்றோவது நபமர இதில் நீங் ள் 

கசர்த்துக்த ோண்டோல், அவர் அந்த திருைணத்மத  லப்படம் தசய்துவிடுகிறோர். 

 

Meanings of adultery in Tamil 

noun  - 1. பிறர்மனை உறவு  2.பிறன்மனைசேரல்   3.பிறன்மனை நாடல்  4. பிறன்மனை 
நயத்தல்   5. கூடா ஒழுக்கம், 6. ஒழுக்கக்சகடு 

 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/english-tamil/adultery/adultery-meaning-in-tamil
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%89%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%81/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%89%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%81-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%A8%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%A8%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%A8%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%20%E0%AE%A8%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AE%BE%20%E0%AE%92%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AE%BE%20%E0%AE%92%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%92%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%9F%E0%AF%81/%E0%AE%92%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%9F%E0%AF%81-meaning-in-english


இதில் தவறு தசய்யோதவர் ைருைணம் தசய்தோல் அது போவைோ ோது ஆனோல் 

தவறு தசய்தவகரோ ைருைணம் தசய்தோல் அது போவைோகும்.  ஆனோல், யவசித்தன 
முகாந்தரத்திரமில்லாமல் யவறு காரணங்களுக்காக மனனவினேத் தள்ளிவிட்டால் 

அந்தப்தபண்ணும் அவமே திருைணம் தசய்யும் இரண்டோவது  ணவரும் 

விபசோரம் தசய்கிறோர் ள் என்று  ருதப்படும்.  ஏதனன்றோல் தள்ளிவிடுதலுக்கு 

ஒயர ஒரு காரணம் மட்டுயம இருக்க யவண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து 

சொல்கிறார்- அது தான் யவசித்தனம் (திருமணத்னத கலப்படம் 

செய்தல்). 

 

இகயசு கிறிஸ்து “நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகியறன்” என்று 

நியோயப்பிரைோணத்தின்  ட்டமே மே ஒப்பிட்டு ஏன் வலியுருத்துகிறோதரன்றோல், 
திருைணம் என்ற விஷயத்தில் நியோயப்பிரைோணத்தின் அகன   ட்டமே மே நோம் 

இன்மறய நமடமுமற வோழ்க்ம யில் பின்பற்றுவதில்மல.   
 

உதோரணைோ  உபாகமம் 25: 5ஐ ஆரோய்கவோம்.  “ெயகாதரர் ஒன்றாய்க் 

குடியிருக்கும்யபாது, அவர்களில் ஒருவன் புத்திர ெந்தானமில்லாமல் மரித்தால், 

மரித்தவனுனடே மனனவி புறத்திலிருக்கிற அந்நிேனுக்கு மனனவிோகக் கூடாது; 

அவளுனடே புருஷனின் ெயகாதரன் அவனளத் தனக்கு மனனவிோகக் சகாண்டு, 

அவளிடத்தில் யெர்ந்து, புருஷனுனடே ெயகாதரன் செய்ேயவண்டிே கடனமனேச் 

செய்ேக்கடவன்.”  கைோகசயின் நியோயப்பிரைோணத்திலுள்ே இந்த  ட்டமேமய 

எப்படி நோம் இப்தபோழுது பின்பற்றவில்மலகயோ அகத கபோல, திருைணம் சோர்ந்த  

ைற்ற பிரச்சமன ளுக்கும் நியோயப்பிரைோணத்தின்  ட்டமே மே நோம் பின்பற்ற 

கவண்டியதில்மல.  அமவ மே நோம் யூத ைக் ளுக்க  விட்டுவிடுகவோம்.  

 

இயேசு கிறிஸ்துவின் யநரடிோன வலியுருத்துகிற 

வார்த்னதகனளயே நாம் பின்பற்ற யவண்டும். 
 

இப்தபோழுது நோம் இந்த விஷயத்மதப் பற்றி இகயசு கிறிஸ்து தசோல்லிய 

அடுத்த வசனத்மத குறித்து தியோனிப்கபோம்.  மத்யதயு 19:1-3 :   

  “1 இயேசு இந்த வெனங்கனளச் சொல்லிமுடித்த பின்பு, அவர் கலியலோனவ 

விட்டு யோர்தானுக்கு அக்கனரோன யூயதோவின் எல்னலகளில் வந்தார்.  

   2 திரளான ஜனங்கள் அவருக்குப் பின் சென்றார்கள்; அவ்விடத்தில் அவர்கனளச் 

சொஸ்தமாக்கினார்.  அப்சபாழுது, பரியெேர் அவனரச் யொதிக்கயவண்டுசமன்று 

அவரிடத்தில் வந்து: புருஷனானவன் தன் மனனவினே எந்த 

முகாந்தரத்தினாலாகிலும் தள்ளிவிடுவது நிோேமா என்று யகட்டார்கள்.   



  3.அவனர யொதிக்கும்படி பரியெேர் இக்யகள்வினே யகட்டனர்.  

 

 எந்த ஒரு காரணத்திற்காகயவா அல்லது எல்லா காரணங்களுக்காகவுயம 

தள்ளிவிடுவது ெரிோனதா என்பது தான் அந்த யகள்வியின் சபாருளாகும்.  

 

 அக் ோலங் ளில் ஷம்ைோய்ட் ைற்றும் ஹில்தலல் (Shammaite and Hillel ) 

என்ற இரண்டு முக்கியைோன ரபினிய பள்ளி ள் (Rabbinical schools) யூதர் ள் 

ைத்தியில் இருந்தன.   

ஷம்மாய்ட் பிரிவினர் தள்ளிவிடுதலுக்கு யவசித்தனம் மட்டுயம ஒயர 

காரணமாக இருக்கயவண்டும் என்று கருதினர்.   
 

ஹில்சலல் பிரிவினர் மனனவி எந்தவிதத்திலாவது தனக்கு பிடிக்காத 
செேல்கனள செய்தாலும் அவனள எழுத்துப்பூர்வமாக ஒரு தள்ளுதல் 

சீட்டுக்சகாடுத்து தள்ளிவிடலாம் என்று கருதினர்.  இன்று வனர இது இஸ்ரயேலில் 

ஒரு வாதத்திற்குறிே விஷேமாக உள்ளது.   

 

இக்க ள்விக்கு இகயசு கிறிஸ்து மி வும் ெோக்கிரமதயோ  பதிலளித்தோர்.  

நோம் மத்யதயு 19:4-6 வமர வோசிக் லோம்.   

“அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக: ஆதியியல மனுஷனர உண்டாக்கினவர் 

அவர்கனள ஆணும் சபண்ணுமாக உண்டாக்கினார் என்பனதயும், இதினிமித்தம் 

புருஷனானவன் தன் தகப்பனனயும் தானேயும் விட்டுத் தன் மனனவியோயட 

இனெந்திருப்பான்; அவர்கள் இருவரும் ஒயர மாம்ெமாயிருப்பார்கள் என்று அவர் 

சொன்னனதயும், நீங்கள் வாசிக்கவில்னலோ?  இப்படி இருக்கிறபடிோல், அவர்கள் 

இருவராயிராமல், ஒயர மாம்ெமாயிருக்கிறார்கள்; ஆனகோல்,  

யதவன் இனணத்தனத மனுஷன் 

பிரிக்காதிருக்கக்கடவன் என்றார்.” 

  எந்த அதி ோரத்திற்கு இங்கு இகயசு கிறிஸ்து தசல்கிறோர்?  கைோகசயினோல் 

எழுதப்பட்ட ஆதியோ ைத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பிதாவாகிே யதவனின் 

அதிகாரத்னத அவர் கைற்க ோள்  ோட்டுகிறோர்.   

 
பிதோவோகிய கதவன ைனுஷமனயும் ைனுஷிமயயும் உண்டோக்கி 

இமனத்து “அவர்கள் ஒயர மாம்ெமாயிருப்பார்கள்” (ஆதிோகமம் 2:24) 

என்று ஆசீர்வதித்தோர்.  “தன் மனனவியோயட இனெந்திருப்பான்” 

என்பது இருவரும் ஒட்டப்பட்டுள்ேனர் என்பமத குறிக்கின்றது.  

இதுகவ நம் பிதோவின் கநோக் ைோகும்.  



 

 எனகவ தோன், நம் இகயசு கிறிஸ்து யவசித்தன முகாந்திரமல்லாமல் யவறு 

காரணங்களுக்காக தள்ளிவிடுதல்(விவாகரத்து) மற்றும் மறுமணம் செய்ேக்கூடாது 

என்று நமக்கு வலியுருத்துகிறார்.   

 

இப்தபோழுது மத்யதயு 19: 7 மற்றும் 8 ஆம் வசனங் மேப் போர்ப்கபோம்.  

அதற்கு அவர்கள்: அப்படிோனால், தள்ளுதற்சீட்னடக்சகாடுத்து, அவனளத் 

தள்ளிவிடலாசமன்று யமாயெ ஏன் கட்டனளயிட்டார் என்றார்கள்.  

 

அதற்கு அவர்: உங்கள் மனனவிகனளத் 
தள்ளிவிடலாசமன்று உங்கள் 
இருதேக்கடினத்தினிமித்தம் யமாயெ உங்களுக்கு 

இடம் சகாடுத்தார்; ஆதிமுதலாய் அப்படி 

இருக்கவில்னல.  பிதாவாகிே யதவன் 
இனணத்த திருமணத்னத மனிதன் தன் 
தவறால் பிரிக்க 
நினனக்கிறாயனேல்லாமல் அவர் பிரிக்க 

நினனப்பதில்னல.  அவர்களது 

இருதேக்கடினத்தினிமித்தம்(பிடிவாதம்) 

இக்கட்டனளசகாடுக்கப்பட்டது.   

 

கைலும் 9ஆம் வசனத்மதப் படிக் லோம் “ஆதலால், எவனாகிலும் தன் 

மனனவி யவசித்தனஞ்செய்ததினிமித்தயமேன்றி, அவனளத் தள்ளிவிட்டு 



யவசறாருத்தினே விவாகம் பண்ணினால், அவன் விபொரம் 

பண்ணுகிறவனாயிருப்பான்; தள்ளிவிடப்பட்டவனள விவாகம் பண்ணுகிறவனும் 

விபொரஞ்செய்கிறவனாயிருப்பான் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகியறன் என்றார்.”  

மத்யதயு 5ஆம் அதி ோரத்தில் தசோல்லப்பட்ட அகத  ருத்மத இங்கும் நோம் 

போர்க் லோம்.  

 
 யதவனால் அங்கீகரிக்கப்படாத இந்த காரிேங்கனள உலகத்தார் 

செய்கிறார்கள் ஆனால் ெனபோக அனழக்கப்பட்ட நாம் இனவகனள 

செய்ேக்கூடாது.  உடன்படிக்னக செய்து ஆவியில் பிறந்த ஒருவர் 
யதவனால் அங்கீகரிக்கப்படாத இந்த காரிேங்கனள செய்வதால் 

நித்திே ஜீவனுக்குரிே நலங்கனள இழந்து விடுவார்.   
 

நாம் உலகத்தானரப் பற்றி அல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் என்றும் 

பரிசுத்த ஆவியின் அபியஷகம் சபற்றவர்கள் என்றும் உரினமயகாருபவர்கனளப் 

பற்றியே யபசுகியறாம்.  அப்படிப்பட்டவர்கள் யதவனுனடே இந்த வெனங்களின் 

மூலம் எச்ெரிக்னகேனடந்து அனவகளுக்கு இனெவாய் தங்களுனடே வாழ்னகனே 

சீர் படுத்திக்சகாள்ள யவண்டும். 

  

இந்த போவங் ளிலிருந்து தவளிகய வரும்தபோழுது ைோம்சத்தின் பிர ோரைோ  

அகந  போடு ளும்  ண்ணீரும் தனிமையும் ைனவலியும் ஏற்படும் ஆனோல் இமவ 

அமனத்மதயும் ஈடுதசய்ய ஒரு நம்பிக்ம யுண்டு.  அது தோன் சரியோன போமதயில் 

தசன்றோல் கதவன் அமத அங்கீ ரிப்போர் என்று உணரும்கபோது வரும் சந்கதோஷம்.   

 

பிதோவோகிய கதவன் அங்கீ ரிக்கும், எதிபோர்க்கும் ைற்றும் இகயசு கிறிஸ்து 

வலியுருத்தும் ஒரு பரிசுத்த தரநிமலக்க ற்ற வோழ்ம  வோழ்கிகறோம் என்று அறிவது 

சந்கதோஷத்மத தருகிறது.  நீதியினிமித்தம் துன்பப்படுவது புத்திரத்துவத்தின் 

அமடயோேம் ஆகும்.  கவசித்தனஞ்தசய்ததினிமித்தகையன்றி, தள்ளிவிடுவது 

போவம் என்று இகயசு கிறிஸ்து தசோல்லிய தபோழுது மத்யதயு 19:4-6ல் 

பரியெேர்கள் அல்ல மாறாக அவருனடே சீஷர்கயள ஒரு விேத்தகு யகள்வினே 

யகட்டனர்.  

 “மனனவினேப்பற்றிப் புருஷனுனடே காரிேம் இப்படியிருந்தால், விவாகம் 

பண்ணுகிறது நல்லதல்ல என்றார்கள்.”   

 



கவறு எந்த ஒரு  ோரணத்திற் ோ வும் ைமனவியிடமிருந்து ஒரு  ணவன் 
விடுதமல தபற்றுக்த ோள்ேகவ வோய்ப்பில்மலயோ என்று அவர் ள் 

நிமனத்திருப்போர் ள்!   

 
திருமண பந்தத்திலிருந்து சவளியே வரயவ முடிோசதன்றால் அதற்கு 

திருமணயம செய்ோமலிருக்கலாயம என்பது இதன் சபாருளாகும்.  
 

 ஒருகவமே இகயசு கிறிஸ்து, “ஒரு சில ெமேங்களில் யவசித்தனமல்லாமல் 

யவறு காரணங்களுக்கு கூட தள்ளிவிடலாம் என்று பதிலளித்திருக்கலாம், ஆனால் 

அவர் அப்படிச் சொல்லவில்னல.  அவர் பின்வருைோறு கூறினோர்:   

 

மத்யதயு 19:11, 12 அதற்கு அவர் வரம் சபற்றவர்கயள தவிர மற்றவர்கள் 

இந்த வெனத்னத ஏற்றுக்சகாள்ளமாட்டார்கள். தாயின் வயிற்றிலிருந்து 

அண்ணகர்களாய்ப் பிறந்தவர்களும் உண்டு (இயற்ம யோ கவ அவர் ள் 

தனித்திருப்போர் ள்) மனுஷர்களால் அண்ணகர்களாக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு  

(அக் ோலங் ளில் தங்களுனடே மனனவிகனளயும் மருமனனோட்டிகனளயும் 

காவல் காப்பதற்காக பல இராஜாக்களும் அதிகாரமுனடே மனிதர்களும் தங்களிடம் 

யவனலப்பார்க்கும் காப்பாளர்களுக்கு ஆண்னம நீக்கம் செய்தனர்) ;  

பரயலாகராஜ்ேத்தினிமித்தம் தங்கனள அண்ணகர்களாக்கிக்சகாண்டவர்களும் 

உண்டு (இயேசு கிறிஸ்து பரயலாகராஜ்ேத்தினிமித்தம் திருமணம் செய்ோது 

வாழ்ந்தார்); இனத ஏற்றுக்சகாள்ள வல்லவன் ஏற்றுக்சகாள்ளக்கடவன் என்றார்.   

அப்கபோஸ்தலர் பவுல் இமதக்குறித்து 1 சகாரிந்திேர் 7:7 10 வெனங்களில் 

தசோல்கிறோர்.  திருைணகை தசய்யோதிருப்பது உங் ள் விருப்பைோயிருந்தோல் 
அப்படிகய இருந்து விடலோம் ஆனோல் திருைணம் தசய்தபின் ைமனவிமய 

கவசித்தனைல்லோைல் கவறு எந்த  ோரணங் ளுக் ோ வும் தள்ளிவிடக்கூடோது. 

 



இகயசு கிறிஸ்து மாற்கு 10:  11 மற்றும் 12ஆம் வெங்களில் பின்வருைோறு 

கூருகிறோர்: -  

“அப்சபாழுது அவர்: எவனாகிலும் தன் மனனவினேத் தள்ளிவிட்டு, 

யவசறாருத்தினே விவாகம்பண்ணினால், அவன் அவளுக்கு வியராதமாய் 

விபொரஞ்செய்கிறவனாயிருப்பான் மனனவியும் தன் புருஷனனத் தள்ளிவிட்டு, 

யவசறாருவனன விவாகம்பண்ணினால், விபொரஞ்செய்கிறவளாயிருப்பாள் 

என்றார். “  
 

ஆண் ள் ைட்டுகை தள்ளிவிடதலுக்கு  ோரணதைன்று தபோதுவோ  நோம் 

நிமனக் க்கூடும் ஆனோல் தபண் ளும் அவ்வோறு தசய்வோர் தேன்றோல் அதுவும் 

போவகை என்று நம் இரட்ச ர் கூறுகிறோர். 

அப்கபோஸ்தலர் பவுல் இமதக்குறித்து 1சகாரிந்திேர் 7:10ல் என்ன கூறினோர் 

என்று போர்ப்கபோம்.  “விவாகம்பண்ணிக்சகாண்டவர்களுக்கு நானல்ல, கர்த்தயர 

கட்டனளயிடுகிறதாவது: மனனவிோனவள் தன் புருஷனன விட்டுப் 

பிரிந்துயபாகக்கூடாது.   

11 - பிரிந்துயபானால் அவள் விவாகமில்லாதிருக்கக்கடவள், அல்லது 

புருஷயனாயட ஒப்புரவாகக்கடவள்; புருஷனும் தன் மனனவினேத் 

தள்ளிவிடக்கூடாது.”   

 

அப்கபோஸ்தலர் பவுல் பிரிந்து கபோனோலும் தனித்திருக் கவண்டும் என்றும் 

த ோஞ்ச நோட் ளில் மீண்டும் ஒப்புரவோகிவிடகவண்டும் ஆனால் நிறந்தரமாக 

தள்ளிவிடக்கூடாது என்றும் கூறுகிறார்.  இன்றய நோட் ளில் கூட அதைரிக் ோ 

கதசத்தில் legal separation என்று ஒரு சட்ட அமைப்பு உள்ேது.  அதன்படி 

 ணவனும் ைமனவியும் விவோ ரத்து த ோடுக் ோைகல பிரிந்து வோழலோம்.  ஒரு 

கவமே அவர் ள் ஒப்புரவோகிவிட்டோல் மீண்டும் கசர்ந்து வோழலோம்.   



 

இப்தபோழுது 12ஆம் வசனத்திற்கு கபோகவோம்.  மற்றவர்கனளக்குறித்துக் 

கர்த்தர் அல்ல, நாயன சொல்லுகிறதாவது: என்று அவர் தசோல்கிறோர்.  

அப்படிசேன்றால் நம்முனடே இரட்ெகருனடே கருத்துக்கு முரண்பாடாக 

அப்யபாஸ்தலர் பவுல் ஏதாவது சொல்கிறாரா? – அப்படிேல்ல.  

“மற்றவர்கனளக்குறித்து” என்ற வோர்த்மதக்கு பதிலோ  கிகரக்  டியக்கலோட்டில் 

“மற்ற விஷேங்கள்” Remaining matters என்ற வோர்த்மத ள் 

த ோடுக் ப்பட்டுள்ேன.  அப்படிதயன்றோல் அப்கபோஸ்தலர் பவுல் 

கிறிஸ்துவர் ேோ  புதிதோ  ைோறிய தம்பதியினருக்கு பரிசுத்தைோக் ப்பட்டு 

அப்கபோஸ்தலர் ேோ  அமழக் ப்பட்டவர் ளுக்கு இருக்  கவண்டிய ைற்ற 

விஷயங் மே குறித்த தபோதுவோன அறிமவப் பற்றி தசோல்கிறோர்.  

 

 இப்தபோழுது 12ஆம் வெனத்தின் பின்பகுதியிலிருந்து 14ஆம் வசனம் வமர 

வோசிப்கபோம்.  “ெயகாதரசனாருவனுனடே மனனவி அவிசுவாசிோயிருந்தும், 

அவனுடயன வாெமாயிருக்க அவளுக்குச் ெம்மதமிருந்தால், அவன் அவனளத் 

தள்ளிவிடாதிருக்கக்கடவன்.  அப்படியே ஒரு ஸ்திரீயினுனடே புருஷன் 

அவிசுவாசிோயிருந்தும், அவளுடயன வாெமாயிருக்க அவனுக்குச் ெம்மதமிருந்தால், 

அவள் அவனனத் தள்ளிவிடாதிருக்கக்கடவள். என்னத்தினாசலனில், 

அவிசுவாசிோன புருஷன் தன் மனனவிோல் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறான்; 

அவிசுவாசிோன மனனவியும் தன் புருஷனால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறாள். 

இல்லாவிட்டால் உங்கள் பிள்னளகள் அசுத்தமாயிருக்குயம; இப்சபாழுயதா 

அனவகள் பரிசுத்தமாயிருக்கின்றன.”  

 

ஒரு கவமே அவிசுவோசியோன ஒருவமர திருைணம் தசய்திருந்தோல் 

அதற் ோ  அவமர தள்ளிவிடக்கூடோது.  கதவனிடத்தில் நீங் ள் த ோண்டுள்ே 

விசுவோச உறவின் அேவின் அடிப்பமடயில் உங் ள் பிள்மே கேோடு கதவன் 

தனது அன்பின் உறமவ நிமலநோட்டுவோர்.  இதில் அவிசுவோசியோன உங் ள் 

வோழ்க்ம  துமணயின் பங் ளிப்பு நிச்சயம் இருக் ோது.   

 

ததோடர்ந்து 15ஆம் மற்றும் 16ஆம் வெனங்கனள வோசிப்கபோம்.   

“ஆகிலும், அவிசுவாசி பிரிந்துயபானால் பிரிந்துயபாகட்டும், இப்படிப்பட்ட 

விஷேத்தில், ெயகாதரனாவது ெயகாதரிோவது அடினமப்பட்டவர்களல்ல. 

ெமாதானமாயிருக்கும்படிக்யக யதவன் நம்னம அனழத்திருக்கிறார்.  



மனனவிோனவயள, நீ உன் புருஷனன இரட்சிப்பாயோ அல்லயவா உனக்கு 

எப்படித் சதரியும்? புருஷயன, நீ உன் மனனவினே இரட்சிப்பாயோ அல்லயவா 

உனக்கு எப்படித் சதரியும்?”  

 இந்த வசனங் மே தவறோ  சிலர் புரிந்து த ோண்டுள்ேனர்.  எப்படிதயன்றோல் 

“அடினமப்பட்டவர்களல்ல” என்ற வோர்த்மத அவிசுவோசி கவசிதனம் 

தசய்யோதவரோ  இருந்து கவறு  ோரணத்திற் ோ  பிரிந்தப்கபோனோல் விசுவோசியோன 

புருஷகனோ அல்லது ைமனவிகயோ அந்த திருைண உறவிற்கு 

 ட்டுப்பட்டவர் ளில்ல ைோறோ  கவறு திருைணம் தசய்து த ோள்ேலோம் என்று 

தவறோ  சிலர் புரிந்து த ோண்டுள்ேனர்.   

ஆனோல் “அடினமப்பட்டவர்களல்ல” என்ற வோர்த்மதக்கு அர்த்தம் 

என்னதவன்றோல் ஒரு விசுவோசி அந்நிய நு த்திகல அவிசுவோசியுடன் 

பிமணக் ப்படுவதோல் தோன் சுைந்த போரத்திலிருந்து விடுபட்டு கதவனிடத்தில் 

அதி ைோ  தநருங்கி அவருக்கு கசமவ தசய்யும் உன்னத போக்கியத்மத 

தபற்றுக்த ோள்ேகவண்டும் என்பகத.  

 ரீப்பிரின்ட்ஸ் 1554ல் சக ோதரர் ரஸ்ஸல் இமத குறித்து பின்வருைோறு 

கூறுகிறோர்:  இப்படி தன்மன ம விட்டுவிட்டுப் கபோன ஒரு புருஷமன ஒரு 

ைமனவி மீண்டும் ஏற்றுக்த ோள்ே அடினமப்பட்டவளல்ல.  1 சகாரிந்திேர் 7:11ல் 

சொல்லிேபடி அவர்கள் விரும்பினால் ஒப்புரவாகி மீண்டும் வாழலாம் ஆனால் 

அவர்கள் இருவருயம மருமணம் செய்ேக்கூடாது.  முடிவோ , இந்த விஷயத்மதப் 

பற்றி அப்கபோஸ்தலர் பவுல் 1 சகாரிந்திேர் 7:39ல் பின்வருைோறு கூறுகிறோர்:  

மனனவிோனவள் தன் புருஷன் உயியராடிருக்குங்காலமளவும் பிரமாணத்தினால் 

கட்டப்பட்டிருக்கிறாள்; தன் புருஷன் மரித்தபின்பு தனக்கு இஷ்டமானவனாயும் 

கர்த்தருக்குட்பட்டவனாயுமிருக்கிற எவனனோகிலும் விவாகம்பண்ணிக்சகாள்ள 

விடுதனலோயிருக்கிறாள்.  



யவசித்தனம் செய்தவனர தள்ளிவிட்டு (விவாகரத்து செய்துவிட்டு) தவறு 

செய்ோதவர் மருமணம் செய்ேலாம் என்று இயேசு கிறிஸ்து கூருகிறார். 

அப்யபாஸ்தலர் பவுல் புருஷயனா அல்லது மனனவியோ மரித்தபின்பு மருமணம் 

செய்ேலாம் என்று கூறுகிறார்.  ஆகயவ இங்கு யதவனால் அங்கீகரிக்கப்படும் 

மருமணத்திற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன – யவசித்தனம் மற்றும் மரணம். 

 

1 சகாரிந்திேர் 7:39ஆம் வெனத்தில் வரும் “பிரமாணத்தினால்” என்ற வார்த்னத 

சினிோடிக், வத்திக்கான்1209 மற்றும் அசலக்ஸாண்ட்ரிேன் னகசேழுத்துப் 

பிரதிகளில் இல்னல.  இது “தவறாக யெர்க்கப்பட்ட வார்த்னதோகும்.   

 

இப்தபோழுது நோம் யராமர் 7:1 முதல் 3 வெனங்கனள ஆரோய்கவோம். 

“நிோேப்பிரமாணத்னத அறிந்திருக்கிறவர்களுடயன யபசுகியறன். ெயகாதரயர, ஒரு 

மனுஷன் உயியராடிருக்குமளவும் நிோேப்பிரமாணம் அவனன ஆளுகிறசதன்று 

அறிோமலிருக்கிறீர்களா?  அசதப்படிசேன்றால், புருஷனனயுனடே ஸ்திரீ தன் 

புருஷன் உயியராடிருக்குமளவும் நிோேப்பிரமாணத்தின்படியே அவனுனடே 

நிபந்தனனக்கு உட்பட்டிருக்கிறாள்; புருஷன் மரித்த பின்பு புருஷனனப்பற்றிே 

பிரமாணத்தினின்று விடுதனலோயிருக்கிறாள். - ஆனகோல், புருஷன் 

உயியராடிருக்னகயில் அவள் யவசறாரு புருஷனன விவாகம்பண்ணினால் 

விபொரிசேன்னப்படுவாள்; புருஷன் மரித்தபின்பு அவள் அந்தப் 

பிரமாணத்தினின்று விடுதனலோனபடிோல், யவசறாரு புருஷனன விவாகம் 

பண்ணினாலும் விபொரிேல்ல.” 

 

நியோயப்பிரைோணத்திற்கு உட்ப்பட்ட யூதருமடய பமழய 

உடன்படிக்ம யோகிய கைோகசயின் உடன்படிக்ம மயப் பற்றி கபசுகிறோர்.  இகயசு 
கிறிஸ்துமவ ஏற்றுக்த ோள்ளும் யூதர் ள் கிருமபயின் உடன்படிக்ம க்குள் 

பிரகவசிக் லோம் என்று கூருகிறோர்.  ஒருவர் இந்த இரண்டில் ஏதோகிலும் ஒரு 

உடன்படிக்ம யின் கீழ் தோன் இருக்  முடியும் இங்கு 1 த ோரிந்தியர் 7ஆம் 
அதி ோரத்தில் தசோல்லப்பட்ட அகத விஷயத்மதப் பற்றி மீண்டும் ஒரு முமற 

அப்கபோஸ்தலர் பவுல் கூருகிறோர்.  புருஷகனோ அல்லது ைமனவிகயோ ைரித்தபின்பு 

ைருைணம் தசய்யலோம் என்று கூறுகிறோர்.   

 
தன்னன னகவிட்டுவிட்டுப் யபான ஒரு புருஷனன ஒரு மனனவி 

மீண்டும் ஏற்றுக்சகாள்ள அடினமப்பட்டவளல்ல.  ஆனால் அவர்கள் 

இருவருயம மருமணம் செய்ேக்கூடாது.  



இப்தபோழுது நோம் லூக்கா 16: 16 முதல் 18 வெனங்களில் இகயசு கிறிஸ்து 

இமதப் பற்றி என்ன கூறுகிறோர் என்று போர்ப்கபோம்.  “நிோேப்பிரமாணமும் 

தீர்க்தரிென வாக்கிேங்களும் யோவான்வனரக்கும் வழங்கிவந்தது; அதுமுதல் 

யதவனுனடே ராஜ்ேம் சுவியெஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டுவருகிறது, ோவரும் 

பலவந்தமாய் அதில் பிரயவசிக்கிறார்கள்.  யவதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு 

அவமாய்ப் யபாவனதப்பார்க்கிலும், வானமும் பூமியும் ஒழிந்துயபாவது 

எளிதாயிருக்கும்.   

தன் மனனவினேத் தள்ளிவிட்டு, யவசறாருத்தினே விவாகம்பண்ணுகிறவன் 

விபொரஞ்செய்கிறான், புருஷனாயல தள்ளப்பட்டவனள விவாகம்பண்ணுகிறவனும் 

விபொரஞ்செய்கிறான்.”  

 
 இகயசு கிறிஸ்து இந்த அதி ோரத்தில் பல உவமை மேயும் யூத 

ஆசோரியர் ளுமடய ைனக் டினத்மதப் பற்றியும் அவர் ள் எவ்வோறு இஸ்ரகயல் 

ைக் மே தவறோ  வழி நடத்தினர் என்பமத பற்றியும் கபசினோர்.  அவர் ள் யூத 
யு ம் முடிந்து சுவிகசஷ யு ம் ததோடங்கிவிட்டமத உணரோைல் தங் ள் 
ைனக் ண் ள் குருடோக் ப்பட்டவர் ேோயிருக்கிறோர் ள் என்று இங்கு 

உணர்த்துகிறோர்.   

அடுத்த உவமையோ  ஐசுவரியவோன் லோசரு உவமைமய கூறினோர்.  

பரிகசயர் ளிடத்தில் இந்த யு ங் மேப் பற்றி உமரயோடும்கபோது தள்ளிவிடுதல், 
ைருைணம் ைற்றும் விபசோரத்மதப் பற்றி அவர் ஏன் கபசுகிறோர் என்று நோம் 

நிமனக் க்கூடும்.   

இனத குறித்து ெயகாதரர் ரஸ்ஸல் ரீப்பிரின்ட்ஸ் 2716ல் பின்வருமாறு 

கூறுகிறார்:  இயேசு கிறிஸ்து யுகங்களின் மாற்றத்னத பரியெேருக்கு உணர்த்தயவ 

இனவகனளப்பற்றி யபசுகிறார்.  யூத யுகம் முடிந்து சுவியெஷ யுகம் 

சதாடங்கிவிட்டனத இஸ்ரயேல் யதெம் உணர்ந்து சகாள்ள யவண்டும்.  அவர்கள் 
ஏதாகிலும் ஒரு உடன்படிக்னகயின் கீழ் தான் இருக்க முடியும் என்று உணர்த்தயவ 

இனவகனளப் பற்றி யபசினார்.  நீங்கள் யமற்சகாண்டு இனதப் பற்றி விரிவாக 

ரீப்பிரின்ட்னஸ படித்து சதரிந்து சகாள்ளுங்கள்.  அப்யபாஸ்தலர் பவுல் யராமர் 

7ஆம் அதிகாரத்தில் யுகங்களின் மாற்றத்னத விளக்குவதற்காக உடன்படிக்னகக்கு 

கனவன் மனனவியின் உறனவ திருஷ்டாந்தப்படுத்துகிறார்.   

 



லூக்கா 16: 16 முதல் 18 வெனங்களில் இயேசு கிறிஸ்து 
இஸ்ரயேல் யதெத்திற்கும் பிதாவாகிே யதவனுக்கும் இனடயே 
உள்ள உடன்படிக்னகனே ஒரு மனனவிக்கும் புருஷனுக்கும் 

உள்ள திருமண பந்தத்திற்கு ஒப்பிட்டு யபசுகிறார்.   

 

இஸ்ரயேல் மக்கள் மனிதனுனடே 
உபயதெமாகிே பரியெேர்களின் 
உபயதெத்னத பின்பற்றிேது பிதாவாகிே 
யதவனுக்கு வியராதமாக யவசித்தனம் 
செய்தது யபாலாகும் என்று அவர் 

உணர்த்த விரும்பினார்.   

 
எனகவ தோன் மத்யதயு 5ஆம் மற்றும் 19ஆம் அதி ரங் ளிலும் திருைண 

பந்தத்மத குறித்து அவர் கபசினோர்.  இகத கபோன்ற ஒரு ஒப்பீட்மட எயபசிேர் 

5ஆம் அதி ோரத்தில் பவுல் தசய்கிறோர்.   

 
அவர் திருைண பந்தத்மத கிறிஸ்து ைற்றும் அவருமடய 

ைணவோட்டியோ ப்கபோகும் சமபக்கு ஒப்பிட்டு கபசுகிறோர்.  

 

 இப்தபோழுது நோம் எயபசிேர் 5:  21 முதல் 23 வசனங் மே வோசிப்கபோம்.  

“சதய்வ பேத்யதாயட ஒருவருக்சகாருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்.  மனனவிகயள, 

கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுயபால, உங்கள் சொந்தப் புருஷருக்குங் 

கீழ்ப்படியுங்கள்.  கிறிஸ்து ெனபக்குத் தனலோயிருக்கிறதுயபால, புருஷனும் 

மனனவிக்குத் தனலோயிருக்கிறான்; அவயர ெரீரத்திற்கும் இரட்ெகராயிருக்கிறார்.” 



 
  ததோடர்ந்து இந்த அதி ோரத்மத வோசிக்கும் தபோழுது நோம் 

உணர்ந்துத ோள்ளும் விஷயம் என்னதவன்றோல்  

 
இயேசு கிறிஸ்து தன்னுனடே மனவாட்டிேகிே ெனபனே ஒரு 

யபாதும் பிரிந்துயபாக மாட்டார். 
அயத யபால் மனவாட்டிேகிே ெனப வகுப்பாரும் ஒருயபாதும் 

இயேசு கிறிஸ்துனவ விட்டு பிரிந்துயபாக மாட்டார்கள். 
 

ஆம், ெனபோகிே நாம் அவயராடு இனணந்துள்யளாம். 

  

 ஒருயவனள பிரிந்து யபானால் அதற்கு என்ன அர்த்தம்?  

– யவசித்தனம், யொரம் யபாதல் – 

மகா பாபியலானனப்யபால். 
 

திருமணத்னதப் பற்றிே பிதாவாகிே யதவனின் 

யநாக்கம் என்னசவன்றால், 

“அவர்கள் இருவரும் ஒயர மாம்ெமாயிருப்பார்கள்” 

என்பது தான். 
 

 அப்படிசேன்றால் அன்பு ெயகாதர ெயகாதரிகயள, 
ஒருயவனள பிரச்ெனனகள் நினறந்த திருமண 
உறவில் வாழ்ந்து சகாண்டு அதிலிருந்து 

விடுபட்டு (விவாகரத்து சபற்று) யவறு திருமணம் 
செய்ேலாம் என்று 

எண்ணிக்சகாண்டிருக்கிறீர்களா?   

 
தேவு செய்து இந்த யவத வெனங்களின் மூலம் திருமணத்னதப் 

பற்றி யதவனுனடே யநாக்கத்னத அறிந்த சகாண்ட நீங்கள் அதற்கு 

கீழ்படிந்து அந்த எண்ணத்னத விட்டுவிடுவீர்களானால், இயேசு 
கிறிஸ்து மற்றும் ெனபயின் ஐக்கிேத்தின் அனடோளமாகிே 
திருமணத்னத நினலநாட்டுவதில் நீங்களும் ஒரு பங்குவகிக்கிறீர்கள் 

என்பனத நினனவில் சகாள்ளுங்கள்.   



 
பிரச்ெனனகள் நினறந்த திருமண உறவில் மன 

உனளச்ெல்அனடயும் யவனளகளில் அந்த உறனவ சதாடர்ந்து 
முன்சனடுத்துச் செல்ல உங்கனள திடப்படுத்துவது திருமணம் 
என்பது கிறிஸ்து மற்றும் ெனபயின் ஐக்கிேத்தின் திருஷ்டாந்தமாக 

இருக்கிறது என்ற இந்த ெத்திேம் தான்.   

 

ஒரு யவனள உங்கள் வாழ்க்னகத் துனண உங்களுக்கு 
மிகப் சபரிே யொதனனோக இருப்பினும் நீங்கள் யதவ 
வார்த்னதக்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் திருமணத்னத 
நினலநாட்டுவீகள் என்றால் யதவன் நிச்ெேம் உங்களுக்கு 

அதற்யகற்ற பலனன அளிப்பார்.   
 

யராமர் 7ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டனதப் யபால இது 

உடன்படிக்னகனேயும் திருஷ்டாந்தப்படுத்துகிறது.  

 
 திருமணமத்னத கிறிஸ்து மற்றும் ெனபயின் ஐக்கிேத்திற்கும் 

இஸ்ரயேல் யதெத்திற்கும் பிதாவாகிே யதவனுக்கும் இனடயே உள்ள 

உடன்படிக்னகக்கும் திருஷ்டாந்தமாக யதவன் நமக்கு னவத்திருக்கிறார்.   

 

நாம் திருமணத்னத நினலநாட்டுவதின் மூலம் அவருனடே 

திட்டங்கனள திருஷ்டாந்தப் படுத்துகியறாம். 
 

யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 12ஆம் வசனங் ளில் நோம் வோசிக்கும் 



விபசோரம் தசய்த ஒரு ஸ்திரீமய  ல்தலறியும்படி இகயசு கிறிஸ்துவிற்கு முன் 

த ோண்டுவந்தோர் ள் என்ற ெம்பவம் சினிோடிக், வத்திக்கான்1209 மற்றும் 

அசலக்ஸாண்ட்ரிேன் னகசேழுத்துப் பிரதிகளில் இல்னல. 

இது “தவறாக யெர்க்கப்பட்ட ெம்பவமாகும்.  எனயவ அனதப் 

பற்றி நாம் ஆராே யவண்டிேதில்னல. 

 

 
தோவீது ரோெோ பத்கசபோகேோடு 

கவசித்தனம் தசய்திருந்தோலும் கதவன் 
அவமே தள்ளிவிடதசோல்லவில்மலகய 

என்று சிலர் தசோல்லக்கூடும்.  தோவீதிற்கு 

அகந  ைமனவி ள் இருந்தோர் ள்.  யூத 
யு த்தில் பல திருைணங் ள் என்பது 

நமடமுமறயில் இருந்தது.  

 

 நிச்சயைோ  இப்படிப்பட்ட  ோரியம், 

சமபக்கு ஏற்றதோ  இருக் ோது.  சமபமயப் கபோல தோவீது ரோெோ நித்திய 
வோழ்விற் ோன அல்லது இரண்டோம் ைரணைோகிய நித்திய அழிவுக் ோன 

நியோயத்தீர்ப்புக் டியில் வோழவில்மல.  ைத்தியஸ்தரோ  இகயசு கிறிஸ்துவின் சரீர 

அங் ங் ேோ , அவமரப்கபோலோ  கவண்டும் என்று பிரயோசப்பட, கசோதமன மே 

சகிக்கும் சமபயோவதற்கு தோவீது ரோெோ அமழக் ப்படவில்மல.  

 

 தோவீது ரோெோ தன் தவறுக் ோ  வருந்தினோர்.  
கதவனுக்கு உன்மையுள்ேவரோ  வோழ்ந்தோர் 
ஆனால் பல திருமணங்கள் செய்ேலாம் என்று 
அவருனடே வாழ்க்னகனே உதாரணமாக எடுத்துக் 

சகாள்ளக்கூடாது.  

 

 இயேசு கிறிஸ்து மத்யதயு 5ஆம் அதிகாரத்தில் “நான் உங்களுக்குச் 

சொல்லுகியறன்” என்று சொல்கிறார்.  அவருனடே வார்த்னதகனளயே நாம் 

பின்பற்ற யவண்டும். 

 

பமழய ஏற்ப்போட்டில் எஸ்ரா 9 மற்றும் 10ஆம் அதிகாரங்களில் எஸ்ரோ புறெோதி 
தபண் மே திருைணம் தசய்த இஸ்ரகயலர் மே அவர் மே தள்ளிவிடும்படி 

தசய்தமத சிலர் ஒரு உதோரணைோ  முன்மவக் லோம்.  இமதயும் 

கிறிஸ்துவர் ேோகிய நோம் உதோரணைோ  எடுத்துக் த ோள்ேக் கூடோது.   



 

இப்தபோழுது ஒரு க ள்வி எழக்கூடும்.  ஒரு சக ோதரகனோ சக ோதரிகயோ 

கவசித்தனைல்லோத ஒரு  ோரணத்திற்க் ோ  நோட்டின் சட்டவிதி ள்ப்படி விவோ ரத்து 

தபற்று ைறுைணம் தசய்து இப்தபோழுது கதவனுமடய அங்கீரமில்லோத இந்த 

 ோரியத்மத தசய்துவிட்கடோகை என்று ைனஸ்தோபப்பட்டோல் என்ன தசய்வது?  

 
 நிச்ெேமாக அது நாட்டின் ெட்டவிதிகள்ப்படி ெரிோக 

எண்ணபப்ட்டாலும் யதவனால் அது யவசித்தனம் என்யற கருதப்படும். 

 
 

யதவனால் அங்கீகரிக்கப்படும் மருமணத்திற்கு இரண்டு 

காரணங்கள் உள்ளன – யவசித்தனம் மற்றும் மரணம்.   

 

அப்படிசேன்றால் மகிழ்ச்சிேற்ற அல்லது தவறான 

முடிவால் நடந்த திருமணத்தால் ஏற்படும் வலிகளுக்சகல்லாம் 

என்ன தீர்வு?   

அது மிகுந்த வலிதான் என்று நான் ஒப்புக்சகாள்கின்யறன்.  

திருமணம் என்பது பூமிக்குறிே ஒரு உறவு தான்.  யதவனுடனான 

உன்னத உறனவ யமம்படுத்தும் வனகயில் அவருக்கு கீழ்படிந்து 

வாழ்வது அதிக மகிழ்ச்சினேத் தரும்.   
 

இப்படிப்பட்ட சூழ்நிமலயிலுள்ேவர் ள் ரீப்பிரின்ட்ஸ் 1554 ைற்றும் 
அமதத் ததோடர்ந்து சில பக் ங் மே படிக்குைோறு நோன் ஆகலோசமன 

தசோல்கிகறன்.  
 

ஆகதோடு, கவதோ ைப் போடங் ள் 6:  பக் ம் 505ஐ படிக்குைோறு நோன் 

ஆகலோசமன தசோல்கிகறன்.  

 

 சூழ்நிமலக்க ற்ப ைோறும் தநறிமுமற ள் த ோண்ட புதிய தத்துவங் ள் 

நிமறந்த இன்னறே நாட்களில் நம் மனங்கனள யதவனுக்கு 

பிரிேமான முடிவுகனள எடுக்க பழக்கயவண்டும்.   



நம்னம சுற்றியுள்ள சூழ்நினலகள், ெரி அல்லது தவறு என்று 

நாம் நன்று அறிந்திருக்கும் முடிவுகனளேல்ல, மாறாக 

ொக்குப்யபாக்கு சொல்லும் முடிவுகனளயே எடுக்கனவக்கின்றன.   

 

நோம் இந்த தரநிமல மே 

கவதத்திற்கு ஏற்ப மவக்கிகறோம் 

ஆனோல், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிமல ள் 

நம் ைத்தியில் இருக்கும் தபோழுதும் 

பள்ளி ளிலும் ைற்ற இடங் ளிலும் 

இமவ ளின் ைத்தியில் வோழுகின்ற நம் 

சிறு பிள்மே ளிலும் வோலிபர் ளிலும் 

ஒரு சிலருக்கு இமவ ள் மி ப் தபரிய 

போரைோ  இருக்கும்.  

 

எத்தனனயோ ெயகாதர ெயகாதரிகள் தாங்கள் செய்த 

உடன்படிக்னகக்கு கட்டுப்பட்டு தங்களுனடே திருமண 

வாழ்க்னகயில் தங்களுனடே பாடுகனள மற்றவர்களிடம் 

சொல்லாமல் யதவனிடத்தில் சபலன் சபற்று அனவகனள 

யமற்சகாண்டு சஜேம் சபற்று அத்திருமணங்கனள 

நினலநாட்டிக் சகாண்டிருக்கிறார்கள். 

 

நோன் ஒரு விவோ ரத்திற்குட்ப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வருகிகறன்.  நோன் 

ஒரு சிறிய மபயனோ  (teenager 13-19 years) இருந்த கபோது என் தந்மதயும் 

தோயும் பிரிந்து விட்டனர்.  எனது தந்மத பரஸ்மபதடரியன் சமபயில் நிரந்தரைோ  

கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட ஒரு மூப்பரோ  இருந்தோர்.  கதவனோல் அங்கீ ரிக் ப்படோத 

விவோ ரத்து ைற்றும் ைறுைணம் ஆகியவற்மற தசய்தோர் ஆனோல் ததோடர்ந்து அவர் 

மூப்பர் பதவிமய வகித்தோர்.  நோனும் என் அம்ைோவும் பரஸ்மபதடரியன் சமப 

தசல்வமத நிறுத்தகவண்டியதோயிற்று ஆனோல் அவர் அங்க கய தோன் தன் 

இரண்டோவது ைமனவிமய அமழத்துச் தசன்றோர்.   

 



அப்தபோழுது தோன் கதவன் எதிர்ப்போர்க்கும் தரநிமல பரஸ்மபதடரியன் 

சமபயில் இல்மல என்று நோன் உணர்ந்து த ோண்கடன்.  எனகவ நோன் அங்கு 

தசல்லகவ இல்மல.   

 
ஆனோல் கவத ைோனவர் ேோகிய உங் ள் ைத்தியில் நோன் கபோற்றக்கூடிய 

குணங் ள் எமவதயன்றோல் உங்கள் நீதியின் தரநினல, நீதியின் நிமித்தம் 
பாடுகனள ெகிக்கும் குணம் மற்றும் நற்கிரினேகனளச் செய்ே 

பக்தினவராக்கிேமுள்ளவர்களாக இருப்பதும் தான்.  அப்படித்தோன் நோன் 

உங் மேப் போர்க்கிகறன், எனகவ தோன் இப்போடம் நைக்கு முக்கியைோனது என்று 

நோன்  ருதுகிகறன். 

 

சில முக்கிேமான குறிப்பிடல்களுடன் இப்பாடத்னத நான் முடித்துக் சகாள்கியறன்:  

VI Volume page 504, 505, 516; Reprints 3089 and Reprints 5954. 
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