
1 
 

                World Christian Fellowship 
www.wcflondon.com 

wcflondon@gmail.com 
 

 

Election 

 

The biblical usage of “election” has absolutely nothing to do 

with salvation contrary to the teaching of Calvinism. Calvin 

summarizes this foundational doctrine in his book Institutes of 

the Christian Religion(Book 3 chapter 21): “Of the eternal 

election, by which God has predestinated some to salvation, 

and others to destruction.” He qualifies his summary by stating: 

  

The predestination by which God adopts some to the hope of 

life, and adjudges others to eternal death, no man who would 

be thought pious ventures simply to deny…By predestination 

we mean the eternal decree of God, by which he determined 

with himself whatever he wished to happen with regard to 

every man. All are not created on equal terms, but some are 

preordained to eternal life, others to eternal damnation; and, 

accordingly, as each has been created for one or other of these 

ends, we say that he has been predestinated to life or to death. 

(Calvin Institutes 3:21:5: 06) 

 

Calvinist James White reiterates Calvin’s words demonstrating 

that Calvin meant what he said. White states: “God elects a 

specific people unto Himself without reference to anything they 

do. This means the basis of God’s choice of the elect is solely 
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within Himself. His grace, His mercy, His will. It is not man’s 

actions, works, or even foreseen faith, that “draws” God’s 

choice. God’s election is unconditional and final”. (James R. 

White, The Potter’s Freedom, Amityville, NY: Calvary Press, 

2000, p. 39) This is also echoed by Loraine Boettner, in The 

Reformed Doctrine of Predestination 

  

“The Doctrine of absolute Predestination of course logically 

holds that some are foreordained to death as truly as others are 

foreordained to life. The very terms ‘elect’ and ‘election’ imply 

the terms ‘non-elect’ and ‘reprobation’. When some are chosen 

out others are left not chosen. The high privileges and glorious 

destiny of the former are not shared with the latter. Those who 

hold the doctrine of Election but deny that of Reprobation can 

lay but little claim to consistency. To affirm the former while 

denying the latter makes the decree of predestination an 

illogical and lop-sided decree. The creed which states the 

former but denies the latter will resemble a wounded eagle 

attempting to fly with but one wing.” (Loraine Boettner The 

Reformed Doctrine of Predestination1932 from 2000 bible 

study centre™ DIGITAL LIBRARY p. 104-5) 

 

The good news, however, is that “election, elect, chosen” (and 

the derivatives) are terms that have nothing to do with one’s 

eternal destiny. Scripture does speak at length of “the elect” 

and “the chosen” but these terms are devoid of the Calvinistic 

sense of someone who has been chosen to receive eternal life. 

The term ‘elect’ and its derivatives therefore are not salvific in 
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meaning but simply refer to persons or things that are chosen 

for a particular purpose and the purpose has nothing to do with 

eternal life. Once the definition of the word is established 

biblically, the foundation of Calvinism will be undermined and 

will collapse and arguing the tenants of TULIP will become 

inapplicable.  

 

The word elect (Greek verb: eklegomai ἐκλέγομαι; Hebrew 

verb: bakharַחר  means to choose, select. The elect or chosen (בָּ

(as nouns or adjectives) are those people or things that have 

been elected, selected, or chosen for a particular purpose by 

someone. Scripture bears witness that elect and its derivatives 

have nothing to do with someone being chosen specifically to 

eternal life. 

 

The Election of Priests, Kings, and Disciples 

 

In the Old Testament, we see times when God chose, and 

people chose.  

 

God chose Levi to minister forever “… the LORD your God has 

chosen [bakhar ַחר   ”…Greek LXX eklexetai εκλεξηται] him בָּ

Deuteronomy 18:5 (see also 1 Chronicles 15:2)  
அவனும் அவன் குமாரரும் எந்நாளும் கர்த்தரின் நாமத்தை 

முன்னிட்டு ஆராைதை செய்யும்படி நிற்கும்சபாருட்டு, உன் 

தைவைாகிய கர்த்தர் உன் த ாத்திரத்ைார் எல்லாருக்குள்ளும் 

அவதைதய சைரிந்துச ாண்டார். 
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God chose Saul to be the first king of Israel. What is fascinating 

about King Saul is that he was chosen both by God and the 

people: 

1 Samuel 10:24, அப்சபாழுது ொமுதவல் எல்லா 

ஜைங் தையும் தநாக்கி: கர்த்தர் சைரிந்துச ாண்டவதைப் 

பாருங் ள், ெமஸ்ை ஜைங் ளுக்குள்ளும் அவனுக்குச் 

ெமாைமாைவன் இல்தல என்றான்; அப்சபாழுது ஜைங் ள் 

எல்லாரும் ஆர்ப்பரித்து: ராஜா வாழ்  என்றார் ள். 

 (Hebrew and Greek are the same roots as above)…’”  

 

Two chapters later he was chosen by the people: 

1 Samuel 12:13, இப்தபாதும் நீங் ள் தவண்டும் என்று 

விரும்பித் சைரிந்துச ாண்ட ராஜா, இதைா, இருக்கிறார்; 

இதைா, கர்த்தர் உங் ளுக்கு ஒரு ராஜாதவ ஏற்படுத்திைார். 

 

Saul’s election by God had nothing to do with eternal life. Saul 

was chosen, elected by God for the purpose to be king over 

Israel and with that he had all of the potential to be a good king 

and for his lineage to be the lineage of the Messiah.  

 

Why then did you not obey the voice of the LORD?  

 

1 Samuel 15:19 & 22-23, இப்படியிருக் , 

நீர் கர்த்தருடைய சொல்தலக்த ைாமல், ச ாள்தையின்தமல் 

பறந்து, கர்த்தருடைய பார்தவக்குப் சபால்லாப்பாைதைச் 

செய்ைது என்ை என்றான். அைற்குச் 

ொமுதவல்: கர்த்தருடைய ெத்ைத்திற்குக் கீழ்ப்படிகிறதைப் 

பார்க்கிலும், ெர்வாங்  ை ைங் ளும் பலி ளும் கர்த்தருக்குப் 

பிரியமாயிருக்குதமா? பலிதயப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிைலும், 

ஆட்டுக் டாக் ளின் நிணத்தைப்பார்க்கிலும் 
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செவிச ாடுத்ைலும் உத்ைமம். 23. இரண்ட ம்பண்ணுைல் 

பில்லிசூனியபாவத்திற்கும், முரட்டாட்டம்பண்ணுைல் 

அவபக்திக்கும் விக்கிர ாராைதைக்கும் ெரியாய் இருக்கிறது; 

நீர் கர்த்தருடைய வார்த்தைதயப் புறக் ணித்ைபடியிைாதல, 

அவர் உம்தம ராஜாவாயிராைபடிக்குப் புறக் ணித்துத் 

ைள்ளிைார் என்றான். 

 

It is only after repeated disobedience is Saul rejected and David 

chosen to take his place. Saul’s election by God to be king had 

nothing to do with eternal life and his removal from being king 

likewise had nothing to do with eternal life, he was simply 

removed from his post.  

 

Saul is analogous to Judas in many ways because both he and 

Judas were chosen yet they both forfeited their election. 

 

John 6:70, இதயசு அவர் தை தநாக்கி: பன்னிருவராகிய 

உங் தை நான் சைரிந்துச ாள்ைவில்தலயா? [eklegomai 

ἐκλέγομαι] உங் ளுக்குள்ளும் ஒருவன் பிொொயிருக்கிறான் 

என்றார். 

God elected David to be king and passed over the other seven 

sons of Jesse. 

1 Samuel 16:7-10 கர்த்தர் ொமுதவதல தநாக்கி: நீ 

இவனுதடய மு த்தையும், இவனுதடய 

ெரீரவைர்ச்சிதயயும் பார்க் தவண்டாம்; நான் இவதைப் 

புறக் ணித்தைன்; மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாதரன்; 

மனுஷன் மு த்தைப் பார்ப்பான்; கர்த்தர ோ இருையத்தைப் 

பார்க்கிறார் என்றார். 8. அப்சபாழுது ஈொய் அபிைைாதப 

அதைத்து, அவதைச் ொமுதவலுக்கு முன்பா க் 

 டந்துதபா ப்பண்ணிைான்; அவன்: 
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இவதையும் கர்த்தர் சைரிந்து ச ாள்ைவில்தல என்றான். 

9. ஈொய் ெம்மாதவயும்  டந்துதபா ப்பண்ணிைான்; அவன்: 

இவதையும் கர்த்தர் சைரிந்துச ாள்ைவில்தல என்றான். 

10. இப்படி ஈொய் ைன் குமாரரில் ஏழுதபதர ொமுதவலுக்கு 

முன்பா க்  டந்து தபா ப்பண்ணிைான்; பின்பு ொமுதவல் 

ஈொதயப் பார்த்து: கர்த்தர் இவர் ளில் ஒருவதையும் 

சைரிந்துச ாள்ைவில்தல என்று சொல்லி; 

 

The choosing or election had nothing to do with eternal life 

according to the Calvinist definition: God chose David because 

of what He saw in the heart and He chose him to be king – not 

for the purpose of eternal life.   

See Luke 6:13; John 13:18, 15:16, 19; Acts 1:2, 24, 15:7 

concerning Jesus choosing of the disciples, one of whom was a 

devil (John 6:70). 

 

The Election of Messiah and Angels 

 

God’s election of Messiah further demonstrates that the term 

election is devoid of the Calvinistic concept of eternal life.  

 

Jesus, the Messiah-God-Incarnate, certainly has no need of 

salvation or eternal life; He is the source of life!  

Isaiah 42:1 & 49:7, இதைா, நான் ஆைரிக்கிற என் ைாென், நான் 

சைரிந்துச ாண்டவரும், [LXX: eklektos εκλεκτος] என் 

ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமாைவரும் இவதர; என் ஆவிதய 

அவர்தமல் அமரப்பண்ணிதைன்; அவர் புறஜாதி ளுக்கு 

நியாயத்தை சவளிப்படுத்துவார். 
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This very title was used of Jesus on the cross 

Luke 23:35 And the people stood looking on. But even 

the rulers with them sneered, saying, “He saved others; let Him 

save Himself if He is the Christ, the chosen of God.”  

 

Peter further confirms God’s election of the Messiah! 

1 Peter 2:4 -6, மனுஷரால் ைள்ைப்பட்டைாயினும், தைவைால் 

சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டதும் விதலதயறப்சபற்றது 

மாயிருக்கிற ஜீவனுள்ை  ல்லாகிய அவரிடத்தில் 

தெர்ந்ைவர் ைாகிய நீங் ளும், 5. ஜீவனுள்ை  ற் தைப்தபால 

ஆவிக்த ற்ற மாளித யா வும், இதயசுகிறிஸ்து மூலமாய் 

தைவனுக்குப் பிரியமாை ஆவிக்த ற்ற பலி தைச் 

செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்ை ஆொரியக்கூட்டமா வும் 

 ட்டப்பட்டுவருகிறீர் ள். 6. அந்ைப்படிதய: இதைா, 

சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டதும் விதலதயறப்சபற்றது 

மாயிருக்கிற மூதலக் ல்தலச் சீதயானில் தவக்கிதறன்; 

அதின்தமல் விசுவாெமாயிருக்கிறவன் சவட் ப் 

படுவதில்தல என்று தவைத்திதல சொல்லியிருக்கிறது. 

 

Jesus was unquestionably chosen, elected, predestined by God 

to be the Messiah but His election was not for His salvation.  

He was chosen by the Father to give us eternal life!  

 

In a similar fashion we find that angels can be elected – 

demonstrating that “elect” does not mean chosen to eternal life 

Hebrews 2:16, ஆைலால், அவர் தைவதூைருக்கு உைவியா க் 

த ச ாடாமல், ஆபிர ாமின் ெந்ைதிக்கு உைவியா க் 

த ச ாடுத்ைார். 

The fact that God only offers salvation to mankind. 
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1 Timothy 5:21, நீ பட்ெபாைத்தைாதட ஒன்றும் செய்யாமலும், 

விொரிக்குமுன் நிருணயம்பண்ணாமலும், இதவ தைக் 

 ாத்து நடக்கும்படி, 

தைவனுக்கும், கர்த்த ோகிய இதயசுகிறிஸ்துவுக்கும், 

சைரிந்துச ாள்ைப்பட்ட தூைருக்கும் முன்பா , உறுதியாய்க் 

 ட்டதையிடுகிதறன். 

 

 

The Election of Jerusalem 

 

God also elected (chose) Jerusalem to be His city proving that 

election has nothing to do with eternal life. 

 

2 Chronicles 6:6, என் நாமம் விைங்கும் ஸ்ைாைமா  

எருெதலதமயும், என் ஜைமாகிய இஸ்ரதவலின்தமல் 

அதிபதியாயிருக் த் ைாவீதையும் சைரிந்துச ாண்தடன் 

என்றார். 

 

1 Kings 8:44, நீர் உம்முதடய ஜைங் தை அனுப்பும் 

வழியிதல அவர் ள் ைங் ள் ெத்துருக் தைாடு யுத்ைம்பண்ணப் 

புறப்படும் தபாது, நீர் சைரிந்துச ாண்ட இந்ை ந ரத்துக்கும், 

உம்முதடய நாமத்துக்கு நான்  ட்டிை இந்ை ஆலயத்துக்கும் 

தநரா க் கர்த்தட  தநாக்கி விண்ணப்பம் பண்ணிைால், 

 

1 Kings 11:32, ஆைாலும் என் ைாெைாகிய ைாவீதுக் ா வும், 

நான் இஸ்ரதவல் த ாத்திரங் ளில் எல்லாம் 

சைரிந்துச ாண்ட எருெதலம் ந ரத்துக் ா வும், ஒரு 

த ாத்திரம் அவனுக்கு இருக்கும். 
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1 Kings 11:36, என் நாமம் விைங்கும்படிக்கு, நான் 

சைரிந்துச ாண்ட ந ரமாகிய எருெதலமிதல என் ெமு த்தில் 

என் ைாெைாகிய ைாவீதுக்கு எந்நாளும் ஒரு விைக்கு 

இருக் த்ைக் ைா , அவன் குமாரனுக்கு ஒரு த ாத்திரத்தைக் 

ச ாடுப்தபன். 

 

Psalms 132:13, கர்த்தர் சீதயாதைத் சைரிந்துச ாண்டு, அது 

ைமக்கு வாெஸ்ைலமாகும்படி விரும்பிைார். 

  

In all of these verses we see that God has chosen or elected 

Jerusalem for a purpose and the word election does not entail 

eternal life. 

 

The Election of False Gods and Foolish Things 

 

In Corinthians we learn that God has chosen foolish, weak, base 

and despised things. 

 

1 Corinthians 1:27-28, ஞானி தை சவட் ப்படுத்தும்படி 

தைவன் உல த்தில் தபத்தியமாைதவ தைத் 

சைரிந்துச ாண்டார்; பலமுள்ைதவ தை சவட் ப் 

படுத்தும்படி தைவன் உல த்தில் பலவீைமாைதவ தைத் 

சைரிந்துச ாண்டார். 28. உள்ைதவ தை அவமாக்கும்படி, 

உல த்தின் இழிவாைதவ தையும், அற்பமாசயண்ணப் 

பட்டதவ தையும், இல்லாைதவ தையும், தைவன் 

சைரிந்துச ாண்டார். 

James 2:5, என் பிரியமாை ெத ாைரதர, த ளுங் ள்; தைவன் 

இவ்வுல த்தின் ைரித்திரதர விசுவாெத்தில் ஐசுவரியவான் 

 ைா வும், ைம்மிடத்தில் அன்புகூருகிறவர் ளுக்குத் ைாம் 
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வாக்குத்ைத்ைம்பண்ணிை ராஜ்யத்தைச் சுைந்ைரிக்கிற 

வர் ைா வும் சைரிந்துச ாள்ைவில்தலயா? 

  

Not only is election used to describe God’s choosing of people, 

places, and things for His special purposes, it is used for men’s 

choosing of the true God and of false gods. 

 

Joshua 24:22, அப்சபாழுது தயாசுவா ஜைங் தை 

தநாக்கி: கர்த்தட ச் தெவிக்கும்படி நீங் ள் அவதரத் 

சைரிந்துச ாண்டைற்கு நீங் தை உங் ளுக்குச் ொட்சி ள் 

என்றான். அைற்கு அவர் ள்: நாங் தை ொட்சி ள் என்றார் ள். 

 

Judges 10:14, நீங் ள் தபாய், உங் ளுக் ா த் 

சைரிந்துச ாண்ட தைவர் தை தநாக்கி முதறயிடுங் ள்; 

அதவ ள் உங் ள் ஆபத்தின்  ாலத்தில் உங் தை 

இரட்சிக் ட்டும் என்றார். 

 

Luke 14:7, விருந்துக்கு அதைக் ப்பட்டவர் ள் பந்தியில் 

முைன்தமயாை இடங் தைத் சைரிந்துச ாண்டதை அவர் 

பார்த்து, அவர் ளுக்கு ஒரு உவதமதயச் சொன்ைார்: 

 

From the above verses is that election has nothing to do with 

predestination to eternal life.  

 

God chose priests, kings and Jerusalem for His purposes and 

man chose both God and idols. We would be wrong to try to 

insert the concept of predestination into the term election. 
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The Election of Israel 

 

While election is made by God and men of people and places, 

there is a usage that stands out uniquely in Scripture: God’s 

chosen people, the elect, are the Israelites.  

 

The title “chosen/elect” is in no less than eight verses in 

Scripture. 

The use of the title “elect” to describe Israel becomes very 

important when we venture into the New Testament because it 

clears up many theological, soteriological, and eschatological 

issues. 

1 Chronicles 16:12, அவருதடய ைாெைாகிய இஸ்ரதவலின் 

ெந்ைதிதய! அவரால் சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் ைாகிய 

யாக்த ாபின் புத்திரதர! 

1 Chronicles 16:13, O seed of Israel His servant, You children of 

Jacob, His chosen ones! 

 

Psalms 33:12, கர்த்தட த் ைங் ளுக்குத் சைய்வமா க்ச ாண்ட 

ஜாதியும், அவர் ைமக்குச் சுைந்ைரமா த் சைரிந்துச ாண்ட 

ஜைமும் பாக்கியமுள்ைது. 

Psalms 105:5, அவருதடய ைாெைாகிய ஆபிர ாமின் 

ெந்ைதிதய! அவரால் சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் ைாகிய 

யாக்த ாபின் புத்திரதர! 

Psalms 105:6, O seed of Abraham His servant, You children of 

Jacob, His chosen ones! 
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Psalms 105:43, ைம்முதடய ஜைத்தைக்  ளிப்தபாடும், ைாம் 

சைரிந்துச ாண்டவர் தைக் ச ம்பீர ெத்ைத்தைாடும் 

புறப்படப்பண்ணி, 

 

Psalms 135:4, கர்த்தர் யாக்த ாதபத் ைமக் ா வும், 

இஸ்ரதவதலத் ைமக்குச் சொந்ைமா வும் 

சைரிந்துச ாண்டார். 

 

Isaiah 45:4, சவண் லக்  ைவு தை உதடத்து, இருப்புத் 

ைாழ்ப்பாள் தை முறித்து, அந்ை ாரத்தில் இருக்கிற 

சபாக்கிஷங் தையும், ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற 

புதையல் தையும் உைக்குக் ச ாடுப்தபன்; நான் என் 

ைாெைாகிய யாக்த ாபினிமித்ைமும், நான் சைரிந்துச ாண்ட 

இஸ்ரதவலினிமித்ைமும், நான் உன்தைப் சபயர்சொல்லி 

அதைத்து, நீ என்தை அறியாதிருந்தும் உைக்கு நாமம் 

ைரித்தைன். 

 

Isaiah 65:9, யாக்த ாபிலிருந்து ஒரு வித்தையும், 

யூைாவிலிருந்து என் மதல தைச் சுைந்ைரிப்பவதரயும் 

எழும்பப்பண்ணுதவன்; நான் சைரிந்துச ாண்டவர் ள் 

அதைச் சுைந்ைரித்துக்ச ாண்டு, என் ஊழியக் ாரர் அங்த  

வாெம்பண்ணுவார் ள். 

 

Isaiah 65:22, அவர் ள்  ட்டுகிறதும், தவசறாருவர் 

குடியிருக்கிறதும், அவர் ள் நாட்டுகிறதும், தவசறாருவர்  னி 

புசிக்கிறதுமாயிருப்பதில்தல; ஏசைனில் விருட்ெத்தின் 

நாட் தைப்தபால என் ஜைத்தின் நாட் ளிருக்கும்; நான் 

சைரிந்துச ாண்டவர் ள் ைங் ள் த  ளின் கிரிதய தை 

சநடுநாைாய் அநுபவிப்பார் ள். 
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The verses above demonstrate how God has specifically called 

Israel, Jacob, the Seed of Abraham His chosen. Thus, the term 

“the chosen” or “my chosen” and “the elect” is a reference to 

ethnic Israel.  This point is proven by Paul who, in a synagogue 

on the Sabbath day in Antioch, read from the Law and Prophets 

and then spoke to his fellow Jews. 

 

Acts 13:16-17, அப்சபாழுது பவுல் எழுந்திருந்து, த யமர்த்தி: 

இஸ்ரதவலதர, தைவனுக்குப் பயந்து நடக்கிற ெ ல 

ஜைங் தை, த ளுங் ள். 17. இஸ்ரதவலராகிய இந்ை 

ஜைத்தினுதடய தைவன் நம்முதடய பிைாக் தைத் 

சைரிந்துச ாண்டு, எகிப்து தைெத்தில் அவர் ள் 

பரதைசி ைாய்ச் ெஞ்ெரித்ைதபாது ஜைங் தை உயர்த்தி, ைமது 

புயபலத்திைாதல அதிலிருந்து அவர் தைப் 

புறப்படப்பண்ணி, 

 

Thus, the election of Israel was true in the Old Testament and 

the New Testament as well. 

 

The “Few Chosen” Are Israelites 

 

The definition of “the elect/chosen” have been established, let 

us proceed to the teachings of Jesus, we must remember was 

Himself Jewish.  

In Matthew 22 Jesus, speaking with the Pharisees, compares 

the Kingdom of Heaven to a King who prepared a wedding feast 

for His Son.  

Those that were invited to the wedding feast were not 

interested in coming so the King sent His servants out calling 
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everyone who would come. That the invited guests to the 

wedding were the Israelites is certain. But the elect did not 

make it to the wedding feast. 

 

Jesus rebuked the Pharisees in Matthew 8:11, அதந ர் 

கிைக்கிலும் தமற்கிலுமிருந்து வந்து, பரதலா ராஜ்யத்தில் 

ஆபிர ாம் ஈொக்கு யாக்த ாபு என்பவர் தைாதட 

பந்தியிருப்பார் ள். 

  

There are also many passages in the Old Testament that speak 

of the Messianic age in which the descendants of Abraham, 

Isaac, and Jacob would be God’s special people. 

For detail study the following Chapters in the book of Isaiah 2, 

4, 11, 60-66).  

 

Therefore, Jesus’ statement “For many are called, but few are 

chosen,” (Matthew 22:14; & 20:16) must be interpreted in light 

of who are the chosen, that is the Jews! The chosen, elect (the 

Jews) were the ones to whom the promise of the Messianic Age 

was first given.  

 

However, when the bridegroom came they were not willing to 

come and therefore God the Father gave instruction for all (the 

many) to be called to the feast. Understanding who the elect 

are unlocks the passage for us. Knowing that the elect are the 

Jews completely rules out any Calvinistic interpretation of the 

passage. Note that both the called and chosen still needed 

salvation as indicated by the wedding garment and he who was 

found in the feast without a garment was cast out. 
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The Elect in the Tribulation 

 

In Matthew 24 in which Jesus is telling the disciples of what the 

days of the tribulation would be like. Armed with the knowledge 

that the elect are the Jews, we can consistently interpret the 

passage; the elect in Matthew 24 are not Gentile believers in 

the tribulation, but are God’s chosen, that is the Jews.  

 

Matthew 24:22 &24, அந்நாட் ள் குதறக் ப்படாதிருந்ைால், 

ஒருவைாகிலும் ைப்பிப்தபாவதில்தல; சைரிந்துச ாள்ைப் 

பட்டவர் ளினிமித்ைதமா அந்ை நாட் ள் குதறக் ப்படும். 

ஏசைனில்,  ள்ைக்கிறிஸ்துக் ளும்  ள்ைத்தீர்க் ைரிசி ளும் 

எழும்பி, கூடுமாைால் சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் தையும் 

வஞ்சிக் த்ைக் ைா ப் சபரிய அதடயாைங் தையும் 

அற்புைங் தையும் செய்வார் ள். 

 

Mark 13:20,  ர்த்ைர் அந்நாட் தைக் குதறத்திராவிட்டால், 

ஒருவைாகிலும் ைப்பிப்தபாவதில்தல; ைாம் 

சைரிந்துச ாண்டவர் ளினிமித்ைதமா, அவர் அந்ை 

நாட் தைக் குதறத்திருக்கிறார்.  

Emphasizing those whom God chose, the Jews.  

 

If the elects are interpreted as those whom God has 

predestined to eternal life, then a challenge arises, in particular, 

for those of us of a pre-tribulation perspective. 

 

Who exactly is being gathered at the end of the tribulation? 

Matthew 24:31, வலுவாய்த் சைானிக்கும் எக் ாை 

ெத்ைத்தைாதட அவர் ைமது தூைர் தை அனுப்புவார்; அவர் ள் 
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அவரால் சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் தை வாைத்தின் ஒரு 

முதை முைற்ச ாண்டு மறுமுதைமட்டும் நாலு 

திதெ ளிலுமிருந்து கூட்டிச்தெர்ப்பார் ள். 

 

There can be no question that this gathering happens after the 

events of the Great Tribulation and yet, if it is referring to the 

same catching up of believers in 1 Thessalonians 4:17, then the 

teaching of the pre-tribulation rapture would be nullified.  

 

However, once we realize that the elects here are not believers 

in general but specifically the Israelites/Jews then the matter is 

resolved. Two-thirds of the (up to then non-believing) Jews will 

tragically perish and the one-third (Zechariah 13:8) remaining 

will be gathered at the end of the Great Tribulation. It also fits 

in with Revelation 19 where the believers return with Jesus to 

the earth because they have already been caught up to Him. 

  

The Old Testament proves that the gathering of the elect in 

Matthew 24 must be speaking of the Jews. Jesus used the 

language of Isaiah 11 to describe the gathering of the elect, an 

obvious reference to the Jews. 

 

Isaiah 11:12, ஜாதி ளுக்கு ஒரு ச ாடிதய ஏற்றி, 

இஸ்ரதவலில் துரத்துண்டவர் தைச் தெர்த்து, யூைாவில் 

சிைறடிக் ப்பட்டவர் தை பூமியின் நான்கு 

திதெ ளிலுமிருந்து கூட்டுவார். 

The gathering of the Jews is further predicted in Isaiah 43:5, 

54:7, and Zechariah 2:6.  
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When we realize that the usage of “chosen” or “elect” has 

nothing to do with (predestined to) eternal life then many of 

the difficult Bible passages are easy to interpret. 

 

The Elect in Peter’s Epistles Are Jewish 

 

Peter likewise uses the term elect to describe the Jews.  

1 Peter 1:1-2, இதயசுகிறிஸ்துவின் அப்தபாஸ்ைலைாகிய 

தபதுரு, சபாந்து,  லாத்தியா,  ப்பத்தைாக்கியா, ஆசியா, 

பித்தினியா தைெங் ளிதல சிைறியிருக்கிறவர் ளில்,  

2. பிைாவாகிய தைவனுதடய முன்ைறிவின்படிதய, 

ஆவியாைவரின் பரிசுத்ைமாக்குைலிைாதல, 

கீழ்ப்படிைலுக்கும் இதயசுகிறிஸ்துவினுதடய இரத்ைந் 

சைளிக் ப்படுைலுக்கும் சைரிந்துச ாள்ைப்பட்ட 

பரதைசி ளுக்கு எழுதுகிறைாவது: கிருதபயும் ெமாைாைமும் 

உங் ளுக்குப் சபரு க் டவது. 

 

The word “dispersion” (Greek diaspora διασπορά) was used to 

describe the scattering among the nations that God had 

promised to the Jews (Israel) if they would not follow Him 

(Leviticus 26:33; Deuteronomy 4:27; Nehemiah 1:8, etc.; the 

LXX uses the same Greek word as the NT).  

 

James, in his epistle, could not be any clearer that the diaspora 

is Israel when he says in James 1:1, 
தைவனுக்கும் கர்த்த ோகிய இதயசுகிறிஸ்துவுக்கும் 

ஊழியக் ாரைாகிய யாக்த ாபு, சிைறியிருக்கிற பன்னிரண்டு 

த ாத்திரங் ளுக்கும் வாழ்த்துைல் சொல்லி எழுதுகிறைாவது 

[en te diaspora εν τη διασπορα]:  
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 The twelve tribes are of course Israel (the Jews) and they are in 

the diaspora, the same group to which Peter was addressing his 

letter. 

  

Lastly, we must acknowledge two important points. 

 

1) Peter was the apostle to the Jews. In Galatians 2:7-9 

Paul states that he “அதுவுமல்லாமல், 

விருத்ைதெைைமுள்ைவர் ளுக்கு 

அப்தபாஸ்ைலைாயிருக்கும்படி தபதுருதவப் பலப் 

படுத்திைவர் புறஜாதி ளுக்கு அப்தபாஸ் 

ைலைாயிருக்கும்படி என்தையும் 

பலப்படுத்திைபடியால், 8. விருத்ைதெைைமுள்ை 

அவர் ளுக்குச் சுவிதெஷத்தைப் பிரெங்கிக்கும்படி 

தபதுருவுக்குக் த யளிக் ப்பட்டதுதபால, 

விருத்ைதெைைம் இல்லாைவர் ளுக்குப் 

பிரெங்கிக்கும்படி அது எைக்கும் 

த யளிக் ப்பட்டசைன்று அவர் ள்  ண்டு; 

9. எைக்கு அளிக் ப்பட்ட கிருதபதய அறிந்ைதபாது, 

தூண் ைா  எண்ணப்பட்ட யாக்த ாபும், த பாவும், 

தயாவானும், ைாங் ள் 

விருத்ைதெைைமுள்ைவர் ளுக்கும், நாங் ள் 

புறஜாதி ளுக்கும் பிரெங்கிக்கும்படி, அந்நிதயாந்நிய 

ஐக்கியத்திற்கு அதடயாைமா  எைக்கும் 

பர்ைபாவுக்கும் வலதுத  ச ாடுத்து, 

 

2) Babylon was the third largest Jewish center in the 

ancient world. When the Jews were given leave under 

Cyrus to return to Israel in 536 BC, only a small remnant 

returned while many thousands stayed in Babylon. The 
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writing of the Babylonian Talmud gives concrete proof 

to the fact that Babylon was a major center of Jewish life 

and culture. Since Peter was the apostle specifically 

appointed to take the Gospel to the Jews, then finding 

him in Babylon (not Rome!) in the company of Jews is 

simple enough to grasp.  

 

Peter is writing from Babylon, in the company of other Jews (the 

chosen) to fellow chosen ones who were also in the diaspora 

(that is, not living in Israel). Realizing that Peter is the apostle to 

the (elect) Jews and is writing from Babylon to other (elect) Jews 

facilitates the interpretation of the two epistles.  

 

In 1 Peter chapter two Peter writes concerning his Jewish 

(believing) brethren, 

 

1 Peter 2:5 & 9, ஜீவனுள்ை  ற் தைப்தபால ஆவிக்த ற்ற 

மாளித யா வும், இதயசுகிறிஸ்து மூலமாய் தைவனுக்குப் 

பிரியமாை ஆவிக்த ற்ற பலி தைச் செலுத்தும்படிக்குப் 

பரிசுத்ை ஆொரியக்கூட்டமா வும்  ட்டப்பட்டுவருகிறீர் ள். 

நீங் தைா, உங் தை அந்ை ாரத்தினின்று ைம்முதடய 

ஆச்ெரியமாை ஒளியினிடத்திற்கு வரவதைத்ைவருதடய 

புண்ணியங் தை அறிவிக்கும்படிக்குத் 

சைரிந்துச ாள்ைப்பட்ட ெந்ைதியாயும், [the Greek word is 

genos (race) not genea(generation)], ராஜரீ மாை 

ஆொரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்ை ஜாதியாயும், அவருக்குச் 

சொந்ைமாை ஜைமாயும் இருக்கிறீர் ள். 

These same words were used repeatedly in the Old Testament 

to describe the Jewish people: 
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Exodus 19:5-6, இப்சபாழுது நீங் ள் என் வாக்த  உள்ைபடி 

த ட்டு, என் உடன்படிக்த தயக் த க்ச ாள்வீர் ைாைால், 

ெ ல ஜைங் ளிலும் நீங் தை எைக்குச் சொந்ை 

ெம்பத்ைாயிருப்பீர் ள்; பூமிசயல்லாம் என்னுதடயது. 

6. நீங் ள் எைக்கு ஆொரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்ை ஜாதியுமாய் 

இருப்பீர் ள் என்று நீ இஸ்ரதவல் புத்திரதராதட சொல்ல 

தவண்டிய வார்த்தை ள் என்றார். 

 

Deuteronomy 7:6, நீ உன் தைவைாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்ை 

ஜைம், பூச்ெக் ரத்திலுள்ை எல்லா ஜைங் ளிலும் உன் 

தைவைாகிய கர்த்தர் உன்தைத் ைமக்குச் 

சொந்ைமாயிருக்கும்படி சைரிந்துச ாண்டார். 

Deuteronomy 14:2, நீங் ள் உங் ள் தைவைாகிய கர்த்தருக்குப் 

பரிசுத்ைமாை ஜைங் ள்; பூமியின்மீசைங்குமுள்ை எல்லா 

ஜைங் ளிலும் உங் தைதய கர்த்தர் ைமக்குச் சொந்ை 

ஜைங் ைாயிருக் த் சைரிந்துச ாண்டார். 

 

Psalms 135:4, கர்த்தர் யாக்த ாதபத் ைமக் ா வும், 

இஸ்ரதவதலத் ைமக்குச் சொந்ைமா வும் 

சைரிந்துச ாண்டார். 

 

1 Peter 2:10, முன்தை நீங் ள் தைவனுதடய 

ஜைங் ைாயிருக் வில்தல, இப்சபாழுதைா அவருதடய 

ஜைங் ைாயிருக்கிறீர் ள்; முன்தை நீங் ள் இரக் ம் 

சபறாைவர் ைாயிருந்தீர் ள். இப்சபாழுதைா இரக் ம் 

சபற்றவர் ைாயிருக்கிறீர் ள். 

 

The passage is taken from Hosea where God, speaking to Israel,  
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Hosea 1:9, அப்சபாழுது அவர்: இவனுக்கு தலா ம்மீ 

என்னும் தபரிடு; ஏசைனில் நீங் ள் என் ஜைமல்ல, நான் 

உங் ள் தைவைாயிருப்பதில்தல  

Peter is demonstrating that their previous condition has been 

undone in Jesus Christ. This truth is given by God through 

Hosea. 

 

Hosea 1:10 & 2:23, என்றாலும், இஸ்ரதவல் புத்திரரின் 

சைாத  அைக் வும் எண்ணவுங் கூடாை  டற் தர 

மணதலப்தபாலிருக்கும்; நீங் ள் என் ஜைமல்ல என்று 

அவர் ளுக்குச் சொல்வைற்குப் பதிலா  நீங் ள் ஜீவனுள்ை 

தைவனுதடய பிள்தை ள் என்று அவர் ளுக்குச் 

சொல்லப்படும். 

நான் அவதை எைக்ச ன்று பூமியிதல விதைத்து, இரக் ம் 

சபறாதிருந்ைவளுக்கு இரங்குதவன்; என் 

ஜைமல்லாதிருந்ைவர் தை தநாக்கி நீ என் ஜைசமன்று 

சொல்லுதவன்; அவர் ள் என் தைவதை என்பார் ள் என்றார். 

 

Elect but Not Saved 
 

When we read in 2 Peter1:10, ஆத யால், ெத ாைரதர, உங் ள் 

அதைப்தபயும் சைரிந்துச ாள்ளுைதலயும் 

உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங் ள்; இதவ தை 

செய்ைால் நீங் ள் ஒருக் ாலும் இடறிவிழுவதில்தல. 

 

We know that Peter is talking to Jews and that their election has 

nothing to do with salvation.  
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Therefore, this is not a Calvinistic call for us to somehow make 

sure that we have been chosen to eternal life! It is rather a 

reminder to the chosen people to embrace the fact that they 

were elected, chosen by God to be His special treasure. 

However, their election is by no means an absolute guarantee 

that they will inherit eternal life.  

 

Paul validates this fact so clearly when he wrote a letter to his 

spiritual son Timothy in  

2 Timothy 2:10, ஆத யால், சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் ள் 

கிறிஸ்து இதயசுவிைால் உண்டாை இரட்சிப்தப நித்திய 

மகிதமதயாதட சபற்றுக்ச ாள்ளும்படி, ெ லத்தையும் 

அவர் ள் நிமித்ைமா ச் ெகிக்கிதறன். 

 

Note well that Paul must endure for the elect, the Jews, so that 

they too might be saved.  

As we have seen, election has nothing to do with salvation.  

 

Furthermore, election is generally a term used of the Jews, who 

are of course, the chosen people.  

 

This is confirmed yet again by Paul, who is speaking about the 

Jews. Romans 11:28, சுவிதெஷத்தைக்குறித்து அவர் ள் 

உங் ள்நிமித்ைம் பத ஞராயிருக்கிறார் ள்; 

சைரிந்துச ாள்ளுைதலக்குறித்து அவர் ள் 

பிைாக் ளினிமித்ைம் அன்புகூரப்பட்டவர் ைாயிருக்கிறார் ள். 
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The Elect in Romans Are Israelites 

 

Part of the challenge of understanding Romans is to recognize 

that Paul is speaking to the believers in Rome who are both 

Jewish and Gentile (non-Jewish). We learn that from the way 

that he addresses his readers. 

Romans 1:16, கிறிஸ்துவின் சுவிதெஷத்தைக் குறித்து நான் 

சவட் ப்பதடன்; முன்பு யூைரிலும் பின்பு கிதரக் ரிலும் 

விசுவாசிக்கிறவசைவதைா அவனுக்கு இரட்சிப்பு 

உண்டாவைற்கு அது தைவசபலைாயிருக்கிறது. 

 

 “Jew and Greek” is a combination that he uses throughout this 

letter to Romans. 

 

For example, Romans 2:9, 10; 10:12. Romans 2:17 Paul speaks 

specifically to the Jews. 

Romans 2:17, நீ யூைசைன்று சபயர்சபற்று, 

நியாயப்பிரமாணத்தின்தமல் பற்றுைலாயிருந்து, 

தைவதைக்குறித்து தமன்தமபாராட்டி, 

Paul then asks what advantage the Jew has, and he answers his 

question. 

Romans 3:1-2,  இப்படியாைால், யூைனுதடய தமன்தம 

என்ை? விருத்ைதெைைத்திைாதல பிரதயாஜைம் என்ை? 2. அது 

எவ்விைத்திலும் மிகுதியாயிருக்கிறது; தைவனுதடய 

வாக்கியங் ள் அவர் ளிடத்தில் ஒப்புவிக் ப்பட்டது 

விதெஷித்ை தமன்தமயாதம. 

 

In chapter four Paul speaks of Abraham who was their father 

according to the flesh. 
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Romans 4:1, அப்படியாைால், நம்முதடய ை ப்பைாகிய 

ஆபிர ாம் மாம்ெத்தின்படி என்ைத்தைக்  ண்டதடந்ைான் 

என்று சொல்லுதவாம்? 

 

Finally, Paul bridges the apparent controversial between the 

Jews and Greeks of the Roman church with the following 

conclusion. 

Romans 10:12, யூைசைன்றும் கிதரக் சைன்றும் 

வித்தியாெதம இல்தல; எல்லாருக்குங்  ர்த்ைராைவர் 

ைம்தமத் சைாழுதுச ாள்ளுகிற யாவருக்கும் 

ஐசுவரியெம்பன்ைராயிருக்கிறார். 

 

Having seen that the book of Romans was written in large part 

to the elect, the Jews, (see also Acts 18:2 and Romans 16:3 

concerning Roman Jews) as well as Gentiles, we can now see 

that the many uses of the word “elect” are not references to 

salvation, predestination etc. Rather they are reference to the 

Israelites (elected by God) 

 

Romans 9:4-5, அவர் ள் இஸ்ரதவலதர; புத்திரசுவி ாரமும், 

மகிதமயும், உடன்படிக்த  ளும், நியாயப்பிரமாணமும், 

தைவாராைதையும், வாக்குத்ைத்ைங் ளும் அவர் ளுதடய 

தவ தை; 5. பிைாக் ள் அவர் ளுதடயவர் தை; 

மாம்ெத்தின்படி கிறிஸ்துவும் அவர் ளில் பிறந்ைாதர, இவர் 

என்சறன்தறக்கும் ஸ்தைாத்திரிக் ப்பட்ட 

ெர்வத்திற்கும்தமலாை தைவன். ஆசமன். 

 

 

Therefore, Paul’s question “Who shall bring a charge against 

God’s elect?” (Rom 8:33) is not Calvinistic (predestined to 
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eternal life) but is a reference to the elect Jews (see above: 1 

Chronicles 16:13, Psalms 33:12; 105:6; 105:43; 135:4, Isaiah 

45:4; 65:9; 65:22). This concept is consistent throughout the 

book.  

 

Romans 9 - 11 is the great defense of Scripture, par excellence, 

that God has not cast away His people. Paul begins the section 

by showing how God began with Abraham and then chose Isaac 

over Ishmael, and then Jacob over Esau. Speaking of the two 

nations in Rebecca’s womb. 

 

Romans 9:11, பிள்தை ள் இன்னும் பிறவாமலும், நல்விதை 

தீவிதை ஒன்றும் செய்யாமலுமிருக்த யில், தைவனுதடய 

சைரிந்துச ாள்ளுைலின்படியிருக்கிற அவருதடய தீர்மாைம் 

கிரிதய ளிைாதல நிதலநிற் ாமல் அதைக்கிறவராதல 

நிதலநிற்கும்படிக்கு, 

 

The election has nothing to do with Calvinistic predestination 

but with God choosing Jacob rather than Esau to be the one 

who would receive the oracles of God etc. 
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Election of Grace 

 

Romans 11:5, அப்படிப்தபால இக் ாலத்திதலயும் 

கிருதபயிைாதல உண்டாகும் சைரிந்துச ாள்ளுைலின்படி 

ஒரு பங்கு மீதியாயிருக்கிறது. 

 

This was spoken of the encounter of Elijah and the 400 Israelite 

prophets of Baal. Just when Elijah thought all was lost, God 

informed him that He had reserved 7000 that had not followed 

the evil ways of Baal. And thus, in like manner, most of Israel, 

who had been chosen, elected by God to be the conduit of 

blessing to the world, had rejected that special calling.  

 

This concords with what Jesus stated in Matthew 22:14, “few 

[the Jews] are chosen” and that small group had for the most 

part rejected the special RSVP that God had sent to them to 

come to the wedding feast.  

 

Paul continues in Romans 11:7, அப்படியாைால் என்ை? 

இஸ்ரதவலர் தைடுகிறதை அதடயாமலிருக்கிறார் ள், 

சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் தைா அதை 

அதடந்திருக்கிறார் ள்; மற்றவர் ள் 

இன்தறயத்திைம்வதரக்கும்  டிைப்பட்டிருக்கிறார் ள். 

 

It must be noted that the word elect here is in fact feminine 

singular– demonstrating that it is not speaking of “the elect 

ones” (masculine plural eklektoiεκλεκτοι) but “election”. This 

means that in both Romans 11:5 and 11:7 the term is “election” 
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thus God’s action of selecting Abraham, Isaac, Jacob to the be 

the recipients of the promises (Rom 9:4-5).  

 

The entire context of the elect and election has to do with Israel 

as evidenced by Paul’s statement in Romans 11:11, how they, 

the Jews, இப்படியிருக் , விழுந்துதபாகும்படிக் ா 

இடறிைார் ள் என்று த ட்கிதறன், அப்படியல்லதவ; 

அவர் ளுக்குள்தை தவராக்கியத்தை எழுப்பத்ைக் ைா  

அவர் ளுதடய ைவறுைலிைாதல புறஜாதி ளுக்கு இரட்சிப்பு 

கிதடத்ைது. 

 

The biblical “election of grace” is not Calvin’s idea of God 

choosing some to eternal life and others to eternal damnation; 

it is rather God choosing the Jewish race, which was based 

purely on God’s grace and not their righteousness.  

God spoke this through Moses. 

 

Deuteronomy 9:5, உன் நீதியினிமித்ைமும் உன் 

இருையத்தினுதடய உத்ைமத்தினிமித்ைமும் நீ அவர் ள் 

தைெத்தைச் சுைந்ைரிக்கும்படி பிரதவசிப்பதில்தல; அந்ை 

ஜாதி ளுதடய ஆ ாமியத்தினிமித்ைமா வும், ஆபிர ாம் 

ஈொக்கு யாக்த ாபு என்னும் உன் 

பிைாக் ளுக்குக் கர்த்தர் ஆதணயிட்டுச் சொன்ை 

வார்த்தைதய நிதறதவற்றும்படியா வும், உன் 

தைவைாகிய கர்த்தர் அவர் தை உைக்கு முன்பா த் 

துரத்திவிடுகிறார். 

  

That the election of grace is referring to God’s choosing of the 

fathers is further established. 
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Romans 11:12 & 15, அவர் ளுதடய ைவறு உல த்திற்கு 

ஐசுவரியமும், அவர் ளுதடய குதறவு புறஜாதி ளுக்கு 

ஐசுவரியமுமாயிருக் , அவர் ளுதடய நிதறவு எவ்வைவு 

அதி மாய் அப்படியிருக்கும். 

15. அவர் தைத் ைள்ளிவிடுைல் உல த்தை 

ஒப்புரவாக்குைலாயிருக் , அவர் தை அங்கி ரித்துக் 

ச ாள்ளுைல் என்ைமாயிராது; மரித்தைாரிலிருந்து ஜீவன் 

உண்டாைது தபாலிருக்குமல்லதவா? 

 

Israel, nationally speaking, rejected the invitation to come to 

the wedding feast when the Bridegroom came which thereby 

translated into riches for the Gentiles.  

 

However, the election of grace, that is God’s making promises 

to Abraham, Isaac, and Jacob and their seed, was an irrevocable 

call which is why Paul says about the unbelieving Jews. 

Romans 11:28-29, சுவிதெஷத்தைக்குறித்து அவர் ள் 

உங் ள்நிமித்ைம் பத ஞராயிருக்கிறார் ள்; சைரிந்துச ாள்ளு 

ைதலக்குறித்து அவர் ள் பிைாக் ளினிமித்ைம் 

அன்புகூரப்பட்டவர் ைாயிருக்கிறார் ள். 29. தைவனுதடய 

கிருதபவரங் ளும், அவர் தை அதைத்ை அதைப்பும் 

மாறாைதவ தை. 

 

Paul probably had Jeremiah 31:35-37, among other passages, 

in mind when speaking of the irrevocability of God’s promise. 

God had called Israel to himself and would never let them go 

completely.  

Romans 11:2, தைவன் ைாம் முன்ைறிந்துச ாண்ட ைம்முதடய 

ஜைங் தைத் ைள்ளிவிடவில்தல. எலியாதவக்குறித்துச் 
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சொல்லிய இடத்தில், தவைம் சொல்லுகிறதை அறியீர் ைா? 

அவன் தைவதை தநாக்கி: 

Peter also confirms that God foreknew the Israelites, in 1 Peter 

1:2, “to the pilgrims of the Dispersion elect according to the 

foreknowledge of God the Father”  

 

God chose Abraham, Isaac, Jacob, and their descendants for a 

special purpose. His choosing them (election) had nothing to do 

with the Calvinistic idea of predestination to eternal life and 

eternal damnation. Though the Jews were elect, they were not 

automatically saved. They for the most part had rejected the 

invitation to the wedding feast and as such were blinded but 

they would be restored in the end. 

 

Foreknowledge 
 

Foreknowledge is a companion of election – but just like 

election, foreknowledge is a general reference to God having 

known the Israelites beforehand. Consider Paul’s definitive 

statement. 

 

Romans 11:1-2, இப்படியிருக் , தைவன் ைம்முதடய 

ஜைங் தைத் ைள்ளிவிட்டாதரா என்று த ட்கிதறன், 

ைள்ளிவிடவில்தலதய; நானும் ஆபிர ாமின் ெந்ைதியிலும் 

சபன்யமீன் த ாத்திரத்திலும் பிறந்ை இஸ்ரதவலன். 

2. தைவன் ைாம் முன்ைறிந்துச ாண்ட ைம்முதடய 

ஜைங் தைத் ைள்ளிவிடவில்தல. எலியாதவக்குறித்துச் 

சொல்லிய இடத்தில், தவைம் சொல்லுகிறதை அறியீர் ைா? 

அவன் தைவதை தநாக்கி: [proginosko προγινώσκω].”  
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The word foreknow, like election, has nothing to do with having 

predestined someone to eternal life or eternal damnation, as 

Calvin suggested. “Foreknow” and “foreknowledge” are simply 

a verb and noun of the same basic stem.  

 

Look at the following verses that demonstrate that knowing 

something ahead of time is not only possible for God but for 

man as well and it does not entail the Calvinistic concept 

whatsoever. 

 

Acts 26:5, நம்முதடய மார்க் த்திலுள்ை ெமயதபைங் ளில் 

மி வும்  ண்டிப்பாை ெமயத்துக்கு இதெந்ைபடி பரிதெயைாய் 

நடந்தைசைன்று ொட்சிசொல்ல அவர் ளுக்கு மைதிருந்ைால் 

சொல்லலாம். [proginosko προγινώσκω] 

 

2 Peter 3:17, ஆைலால் பிரியமாைவர் தை, இதவ தை 

முன்ைதம நீங் ள் அறிந்திருக்கிறபடியால், 

அக்கிரமக் ாரருதடய வஞ்ெ த்திதல நீங் ள் இழுப்புண்டு 

உங் ள் உறுதியிலிருந்து விலகி விழுந்துதபா ாைபடிக்கு 

எச்ெரிக்த யாயிருந்து, 

 

In both of the verses, the word is the same – foreknowing and 

neither is God’s foreknowledge; it is simply man’s. Certainly 

neither of those two examples carries any sense of Calvinistic 

predestination. 

 Peter speaks of Jesus being foreknown before the beginning of 

the world and is just now made known. 
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1 Peter 1:20, அவர் உல த்தைாற்றத்திற்கு முன்தை 

குறிக் ப்பட்டவராயிருந்து, ைமது மூலமாய் தைவன்தமல் 

விசுவாெமாயிருக்கிற உங் ளுக் ா  இந்ைக் 

 தடசிக் ாலங் ளில் சவளிப்பட்டார். [proginosko 

προγινώσκω]  

 

We witnessed before how Peter was addressing the Jews in his 

epistle whom he states to be elect according to God’s knowing 

beforehand. 

 

Therefore, when we come to Romans 8 we ought not to jump 

to the Calvinistic definition, but to the God-foreknew-the-Jews 

definition. 

Romans 8:28-30, அன்றியும், அவருதடய தீர்மாைத்தின்படி 

அதைக் ப்பட்டவர் ைாய் தைவனிடத்தில் அன்பு 

கூருகிறவர் ளுக்குச் ெ லமும் நன்தமக்கு ஏதுவா  

நடக்கிறசைன்று அறிந்திருக்கிதறாம். 29. ைம்முதடய குமாரன் 

அதந  ெத ாைரருக்குள்தை முைற்தபறாைவராயிருக்கும் 

சபாருட்டு, தைவன் எவர் தை முன்ைறிந்ைாதரா அவர் தைத் 

ைமது குமாரனுதடய ொயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பைற்கு 

முன்குறித்திருக்கிறார்; 30. எவர் தை முன்குறித்ைாதரா 

அவர் தை அதைத்துமிருக்கிறார்; எவர் தை அதைத்ைாதரா 

அவர் தை நீதிமான் ைாக்கியுமிருக்கிறார்; எவர் தை 

நீதிமான் ைாக்கிைாதரா அவர் தை மகிதமப் 

படுத்தியுமிருக்கிறார். 

 

Even the act of calling we find spoken of concerning Israel in the 

book of Isaiah. 

Isaiah 43:1, இப்தபாதும் யாக்த ாதப, உன்தைச் 

சிருஷ்டித்ைவரும், இஸ்ரதவதல உன்தை 
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உருவாக்கிைவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறைாவது: 

பயப்படாதை; உன்தை மீட்டுக்ச ாண்தடன்; உன்தைப் 

தபர்சொல்லி அதைத்தைன்; நீ என்னுதடயவன். 

 (see also: Isaiah 54:6; 1 Peter 1:15; 2:9; 5:10)   

 

In so far as we Gentiles are grafted into the olive tree, then we 

share in the common purpose that God has for His elect, the 

Jews. 

Romans 11:17, சில கிதை ள் முறித்துப்தபாடப்பட்டிருக் , 

 ாட்சடாலிவமரமாகிய நீ அதவ ள் இருந்ை இடத்தில் 

ஒட்டதவக் ப்பட்டு, ஒலிவமரத்தின் தவருக்கும் ொரத்துக்கும் 

உடன்பங் ாளியாயிருந்ைாயாைால், 

 

The Remaining Verses of Election 

 

There remain several verses that speak of the elect in the New 

Testament. Considering all that we have studied we can 

confidently know that they have nothing to do with the 

Calvinistic idea of predestined to salvation or damnation. 

Furthermore, in almost all the cases, understanding them to be 

a reference to the Jews, God’s chosen people, is warranted.  

 

Let us briefly consider those remaining. When Jesus spoke of 

God avenging in Luke 18:7, அந்ைப்படிதய தைவன் ைம்தம 

தநாக்கி இரவும் ப லும் கூப்பிடுகிறவர் ைாகிய ைம்மால் 

சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் ளின் விஷயத்தில் நீடிய 

சபாறுதமயுள்ைவராயிருந்து அவர் ளுக்கு 

நியாயஞ்செய்யாமலிருப்பாதரா? 
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Romans 16:13, கர்த்தருக்குள் சைரிந்துச ாள்ைப்பட்ட 

ரூதபயும், எைக்கும் ைாயாகிய அவனுதடய ைாதயயும் 

வாழ்த்துங் ள். 

 

may be speaking of him being Jewish. This would make the most 

sense given that of the many other (obviously) believing 

brothers and sisters in the chapter, only Rufus is called elect.  

 

Why would Paul refer to only him as being elect, if the Calvinistic 

definition of election were true?  

Were the others not also heirs of eternal life?  

 

Understanding that elect/election is not salvation and is 

generally a reference to the Jews the passage makes complete 

sense.  

 

It must be noted that Priscilla and Aquila, from Rome, were also 

Jewish and yet were not called elect.  

 

Could it be that because Paul had nothing else to say about 

Rufus that he simply stated that he was chosen/elect in the 

Lord? 

  

Ephesians 1:4, ைமக்குமுன்பா  நாம் அன்பில் 

பரிசுத்ைமுள்ைவர் ளும் குற்றமில்லாைவர் ளுமாயிருப் 

பைற்கு, அவர் உல த்தைாற்றத்துக்கு முன்தை கிறிஸ்துவுக்குள் 

நம்தமத் சைரிந்துச ாண்டபடிதய, 
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This ought to be viewed considering the chosen people, Israel. 

We know that Paul travelled to Ephesus and there spent three 

months reasoning with the Jews in the synagogues (Acts 19:1-

8). Thus, Ephesians seems to be once again, for “the Jew first 

and then the Gentile” paradigm. 

 

 Colossians 3:12, ஆத யால், நீங் ள் தைவைால் 

சைரிந்துச ாள்ைப்பட்ட பரிசுத்ைரும் பிரியருமாய், 

உருக் மாை இரக் த்தையும், ையதவயும், 

மைத்ைாழ்தமதயயும், ொந்ைத்தையும், நீடிய 

சபாறுதமதயயும் ைரித்துக்ச ாண்டு; 

The mention of elect here in Colossians is probably also a 

reference to Jews. 

 

Colossae was in Asia (minor) and we also know that Paul first 

entered the local synagogue wherever he went in order to 

persuade the Jews first. Thus, his letter to the Colossians, 

located in Asia is most likely a letter written in the principle of 

“Jews first and after that the Gentiles.”  

 

This is confirmed by looking at the Jews present on the day of 

Pentecost. 

Acts 2:5-11, வாைத்தின் கீழிருக்கிற ெ ல 

தைெத்ைாரிலுமிருந்துவந்ை தைவபக்தியுள்ை யூைர் ள் 

அப்சபாழுது எருெதலமிதல வாெம்பண்ணிைார் ள். 6. அந்ைச் 

ெத்ைம் உண்டாைதபாது, திரைாை ஜைங் ள் கூடிவந்து, ைங் ள் 

ைங் ள் பாதஷயிதல அவர் ள் தபசுகிறதை அவரவர் ள் 

த ட்டபடியிைாதல  லக் மதடந்ைார் ள். 7. எல்லாரும் 

பிரமித்து ஆச்ெரியப்பட்டு, ஒருவதரசயாருவர் பார்த்து: 
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இதைா, தபசுகிற இவர் சைல்லாரும்  லிதலயரல்லவா? 8. 

அப்படியிருக்  நம்மில் அவரவர் ளுதடய 

சஜன்மபாதஷ ளிதல இவர் ள் தபெக் த ட்கிதறாதம, 

இசைப்படி? 9. பார்த்ைரும், தமைரும், எலாமீத்ைரும், 

சமசொப்சபாத்ைாமியா, யூதையா,  ப்பத்தைாக்கியா, சபாந்து, 

ஆசியா, பிரிகியா, 10. பம்பிலியா, எகிப்து என்னும் 

தைெத்ைார் ளும், சிதரதை பட்டணத்தைச் சுற்றியிருக்கிற 

லிபியாவின் திதெ ளிதல குடியிருக்கிறவர் ளும், இங்த  

ெஞ்ெரிக்கிற தராமாபுரியாரும், யூைரும், 

யூைமார்க் த்ைதமந்ைவர் ளும், 11. கிதரத்ைரும், 

அரபியருமாகிய நாம் நம்முதடய பாதஷ ளிதல இவர் ள் 

தைவனுதடய ம த்துவங் தைப் தபெக்த ட்கிதறாதம 

என்றார் ள். 

  

The letter to the Thessalonians is also a letter to the Jews first 

and then the Gentiles. In Acts 17:1-2, அவர் ள் அம்பிதபாலி 

பட்டணத்தையும் அப்சபாதலானியா பட்டணத்தையும் 

 டந்து, சைெதலானிக்த  பட்டணத்துக்கு வந்ைார் ள்; அங்த  

யூைருக்கு ஒரு சஜபஆலயம் இருந்ைது. 2. பவுல் ைன் 

வைக் த்தின்படிதய அவர் ளிடத்தில் தபாய், மூன்று 

ஓய்வுநாட் ளில் தவைவாக்கியங் ளின் நியாயங் தை எடுத்து 

அவர் ளுடதை ெம்பாஷித்து, 

 

With this in mind, we can see why Paul would saying 1 

Thessalonians 1:2 & 4, in English in Tamil V3,  
நீங் ள் சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் சைன்று நாங் ள் 

அறிந்து, 

“we give thanks to God always for you all, making mention of 

you in our prayers… knowing, beloved brethren, your election by 

God.  
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Once again, election is not Calvinistic in its definition, but 

Jewish. Likewise, in Titus 1:1 Paul speaks of the faith of God’s 

elect which very possibly was a reference to the faith of the 

Jewish people. 

 

When Apostle John wrote in his second letter at 2 John1:1, In 

Tamil V2, 
சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவளுமாகிய அம்மாளுக்கும் 

அவளுதடய பிள்தை ளுக்கும், மூப்பைாகிய நான் 

எழுதுகிறைாவது,  

 “the elect lady and her children…” The term elect would point 

to a reference to someone ethnically Jewish. The salutation also 

points to someone who is ethnically Jewish. 

2 John 1:13, “சைரிந்துச ாள்ைப்பட்ட நம்முதடய 

ெத ாைரியின் பிள்தை ள் உைக்கு வாழ்த்துைல் 

சொல்லுகிறார் ள். ஆசமன். 

 

The final mention of the elect is found in Revelation 17. 

Revelation 17:14, இவர் ள் ஆட்டுக்குட்டியாைவருடதை 

யுத்ைம்பண்ணுவார் ள், 

ஆட்டுக்குட்டியாைவர் கர்த்தோதி கர்த்தரும்  ோஜோதி 

 ோஜோவுமோயிருக்கிறபடியோல் அவர் தை சஜயிப்பார்; 

அவதராடுகூட இருக்கிறவர் ள் அதைக் ப்பட்டவர் ளும் 

சைரிந்துச ாள்ைப்பட்டவர் ளும் 

உண்தமயுள்ைவர் ளுமாயிருக்கிறார் ள் என்றான். 

 

We have seen that the elect and chosen does not refer to the 

Calvinistic concept of election. We have also seen that elect in 

the New Testament almost always refers to Israelites. When the 
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Lord Jesus comes back his entourage will absolutely include 

Abraham, Isaac, Jacob, and their seed. The question, however, 

is will Gentiles also be among that group?  

 

Given the fact that we Gentiles are grafted into Israel (Romans 

11:24) and enjoy blessings that come with that, we can be 

confident that we will be in that number returning with the 

Lord. 

 

Conclusion 
 

We thus come to the end of our study having seen that elect 

and election have nothing to do with salvation, predestined to 

eternal life or death, nor any Calvinistic definition whatsoever.  

 

God elected priests, kings, disciples, Messiah, angels, and 

Jerusalem all of which had nothing to do with being predestined 

to salvation.  

 

We also saw that elected/chosen was used of foolish things and 

of false gods (on man’s part) again, the term had nothing to do 

with being predestined to salvation.  

 

We came to the election of Israel and saw that in no less than 

eight verses in the Old Testament God declared Israel to be His 

elect!  
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When we turned to the New Testament we could see that 

elect/election/chosen never was there as a reference to being 

predestined to salvation. 

 

In fact, nearly every reference of the elect was to Israel.  

 

We looked at the elect in the tribulation and saw that it was 

speaking of the Jews.  

 

We looked at the epistles of Peter and found the mention there 

of elect was to the Jews.  

 

We looked at the book of Romans and again, the Jews were the 

elect.  

 

We examined the remaining verses that spoke of election or 

God’s choosing and found that they more than likely refer to 

Israel as the elect. 

  

Finally, we considered the term foreknowledge/foreknow and 

found that it is not a salvific term but simply God or even man, 

knowing something in advance.  

 

With all that we have seen we must therefore conclude that 

elect is not salvation.  

 

Election has nothing to do with salvation or damnation. It is 

simply God or man making a choice.  
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However, the term “the elect” is often, a reference to 

Israel/Jews, who are of course God’s chosen people.  

 

The New Testament references of the elect are never speaking 

one’s eternal destiny but of God having chosen someone for a 

particular purpose.  

 

In almost all the New Testament references, the elects are in 

fact the Jews!  

 

It turns out that the New Testament is more Jewish-centred 

than most of us ever imagined!  

 

The epistles of Paul, James, Peter, Hebrews and John are 

written to the Jew first and then the Gentiles.  

 

Personally, I am quite satisfied that God’s plans centre around 

Israel; we Gentile believers have been grafted in which is good 

enough for me.    

 

 


