இயேசு கிறிஸ்துவின் இறுதி வாரத்தில்
அவயராடு ஒரு பேணம்

World Christian Fellowship
60, High Worple, Rayners Lane, Harrow
Middlesex, HA2 9SZ, United Kingdom
www.wcflondon.com
wcflondon@gmail.com

1

2

உள்ளடக்கங்கள்
பாடம் 1 – முன்னுரர ................................................................................................................................................... 7
ஒரு எபியரே இரவு .................................................................................................................................................... 8
எபியரே மாதங்கள் .................................................................................................................................................... 8
மாற்கு சுவியேஷத்தின்படி குறிப்பிட்டுள்ள கரடசி வாரம் ........................................................................... 9
பஸ்காவிற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னர் ......................................................................................................... 10
பஸ்காவிற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னர் ...................................................................................................... 12
பஸ்காவிற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் ...................................................................................................... 12
பஸ்காவிற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் ................................................................................................... 15
பஸ்காவிற்கு முந்தே தினம் .................................................................................................................................. 15
பஸ்கா திருநாள்........................................................................................................................................................ 18
வாரத்தின் முதல் நாள் ............................................................................................................................................ 21
பாடம் 2 – பஸ்கா திருநாளுக்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னர் ............................................................................ 25
வவற்றிபிரயவேம் (The Triumphal Entry) ............................................................................................................... 25
கியரக்கர்கள் இயேசுரவ யதடிவந்தனர் ............................................................................................................ 27
மீண்டும் இயேசுவின் மரணத்ரதக் குறித்த கணிப்பு ..................................................................................... 29
இயேசு எருேயேரமக் குறித்து அழுதார் ........................................................................................................... 30
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பாடம் 1 – முன்னுரர
இந்த வதாடர் பாடத்தில் நாம் விரிவாக கற்றுக்வகாள்ளவிருக்கும் காரிேங்களுக்கு பின்புேமாக சிே
காரிேங்கரள கற்றுக்வகாள்யவாம்.
யூதர்களின் நாட்கள்
நாள்

யூதருக்குரிே நாள்

நவீன நாள்

முதோம் நாள்

யோம் ரியஷான் (Yom Rishon)

ஞாயிற்றுக்கிழரம

இரண்டாம் நாள்

யோம் ஷணி (Yom Sheni)

திங்கட்கிழரம

மூன்றாம் நாள்

யோம் ஷ்லிஷி (Yom Shlishi)

வேவ்வாய்க்கிழரம

நான்காம் நாள்

யோம் யரவி (Yom Revi’i)

புதன்கிழரம

ஐந்தாம் நாள்

யோம் ேமிஷி (Yom Chamishi)

விோழக்கிழரம

ஆறாம் நாள்

யோம் ஷிஷி (Yom Shishi)

வவள்ளிக்கிழரம

ஏழாம் நாள்

யோம் ஷபாத் (Yom Shabbat)

ேனிக்கிழரம

வாரத்தின் முதோம் நாள் ஓய்வு நாளான ஏழாம் நாள் (யோம் ஷபாத் / ேனிக்கிழரம) மாரே ஆறு
மணி முதல் - முதோம் நாளின் மாரே ஆறு மணிக்கு முடிவுவபறுகிறது.
ஆதிோகமம் 1:5,
யதவன் வவளிச்ேத்துக்குப் பகல் என்று யபரிட்டார், இருளுக்கு இரவு என்று யபரிட்டார்;
ோேங்காேமும் விடிேற்காேமுமாகி முதோம் நாள் ஆயிற்று
யமலும் குறிப்புகள் - ஆதிோகமம் முதோம் அதிகாரம் 8, 13,19,23 மற்றும் 31 வேனங்களில்
காணோம். யூதர்கள் தங்கள் ‘தினத்ரத’ கணக்கிடுவதற்கு இன்னும் இந்த முரறரேயே பின்பற்றி
வருகின்றனர்.
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ஒரு எபியரே இரவு
நம்
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முதோம் ஜாமம்

இரண்டாம் ஜாமம்

மூன்றாம் ஜாமம்

நான்காம் ஜாமம்

யூதர்களின் பகல் வபாழுது அதிகாரே ஆறு மணிக்கு துவங்கி மாரே ஆறு மணிேளவில்
முடிவரடகிறது.
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யூதர்களின்
மணி

5ஆம்
மணி

6789101112ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம்
மணி மணி மணி மணி மணி மணி மணி

எபியரே மாதங்கள்
யூத மாதம்

யதாராேமான
மாதங்கள்

நிோன் (Nissan)

மார்ச் – ஏப்ரில் (March–April)

பஸ்கா (Passover)

ஐேற் (Iyar)

ஏப்ரில் – யம (April–May)

யேக் பி’ஒமர் (Lag B’Omer)

சிவன் (Sivan)

யம – ஜூன் (May–June)

ஷயவாட் (Shavuot - Pentecost)

தம்முச் (Tammuz)

ஜூன் – ஜூரே (June–July)

யமனவேம்

உேக

வழக்க சிறப்பு பண்டிரக

அவ் ஜூரே – ஆகஸ்ட் (July–August)

திஷா பி’அவ் (Tisha B’Av)

(Menachem Av)
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எலுல் (Elul)

ஆகஸ்ட் – வேப்டம்பர் (August–
September)

திஸ்வரய் (Tishrei)

வேப்டம்பர்
–
(September–October)

மார்வேஸ்வன்

அக்யடாபர் – நவம்பர் (October–
November)

(Marchesvan)

அக்யடாபர் யராஷ் ஹஷனாஹ் (Rosh Hashanah)
மற்றும் யோம் கிபுர் (Yom Kipur),
சுக்யகாத் (Sukkot)

கிஸயேவ் (Kislev)

நவம்பர் – டிேம்பர் (November– ேநூக்காஹ் (Chanukah)
December)

டியவட் (Tevet)

டிேம்பர் – ஜனவரி (December– ேநூக்காவின் முடிவு (Conclusion of
January)
Chanukah)

ஷீவட் (Shevat)

ஜனவரி

–

பிப்ரவரி

(January– து பி’ஷ்வட் (Tu B’Shvat)

February)

அடார் (Adar)

பிப்ரவரி – மார்ச் (February–March)

பூரீம் (Purim)

பஸ்கா பண்டிரகோனது வருடத்தின் முதல் மாதத்தில் அதாவது நிோன் மாதத்தின் (யேவிேராகமம்
23:4–7) பதினான்காம் நாளில் வகாண்டாடப்படுகிறது. ஆக இந்த பதினான்காம் நாள், பதின்மூன்றாம்
நாளின் மாரே ஆறு மணிக்கு துவங்குகிறது.
“ேரபகூடிவந்து பரிசுத்தமாய் ஆேரிக்கும்படி, நீங்கள் குறித்தகாேத்தில் கூறயவண்டிே
கர்த்தரின் பண்டிரககளாவன: 5முதோம் மாதம் பதினாோம் யததி அந்தியநரமாகிற
யவரளயியே கர்த்தரின் பஸ்காபண்டிரகயும், 6 அந்த மாதம் பதிரனந்தாம் யததியியே,
கர்த்தருக்குப் புளிப்பில்ோ அப்பப் பண்டிரகயுமாய் இருக்கும்; ஏழுநாள் புளிப்பில்ோ
அப்பங்கரளப் புசிக்கயவண்டும் 7முதோம் நாள் உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான
ேரபகூடுதல்; அதியே ோதாரணமான ோவதாரு யவரேயும் வேய்ேயவண்டாம்”.

மாற்கு சுவியேஷத்தின்படி குறிப்பிட்டுள்ள கரடசி வாரம்
மாற்கு நற்வேய்தி கரடசி ஐந்து நாட்கரளக் குறித்து மிகவும் துல்லிேமாக கணக்கு வகாடுக்கிறது.
மாற்கு 11:1, பஸ்கா பண்டிரகக்கு ேரிோக ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது;
யோவான் 12:1-ல் குறிப்பிட்டபடி, இயேசு வபத்தானிோவுக்கு வந்த நாளுக்கு அடுத்த நாள் அதாவது
பஸ்கா பண்டிரகக்கு ஆறு நாட்களுக்கு முன்னர்!
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பஸ்கா பண்டிரகக்கு முந்தே நாள் வேனம்
5

மாற்கு 11:1

4

மாற்கு 11:12

3

மாற்கு 11:20

2

மாற்கு 14:1

1

மாற்கு 14:12

ஆகயவ, மாற்கு நற்வேய்தி நூலில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த வரிரேயின்படி நமது இந்த
வதாடர்பாடத்ரத நாம் அரமத்துக்வகாள்யவாம். யமலும் மற்ற சுவியேஷ புத்தகங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்கும் தகவல்கரளயும் யேர்த்துக்வகாள்வதன் மூேம் இயேசுவின் பேணத்ரத குறித்து
நாம் முழுரமோகவும் வதளிவாகவும் புரிந்துவகாள்ள முடியும்.

பஸ்காவிற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னர்
மத்யதயு
(Matthew )

நிகழ்வு

வவற்றி பவனி) Triumphal entry (

21:1-11

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)

யநரம்

11:1-10

19:2944

12:12-19

காரே

12:20-36

மதிேம்

கியரக்கர்களின்
வருரக /
பரயோகத்திலிருந்து வந்த ேத்தம்
இயேசு எருேயேரமக்
அழுதார்

குறித்து

19:4144

மாரே

10

வபத்தானிோவுக்கு திரும்புதல்

11:11

இரவு
தங்குதல்

11

பஸ்காவிற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னர்

நிகழ்வு

மத்யதயு
)Matthew(

மாற்கு
)Mark(

அத்தி மரத்ரத ேபித்தல்

21:18-19

11:12-14

யதவாேேத்தின்
சுத்திகரிப்பு

லுக்கா
)Luke(

யோவான்
)John(
யநரம்
காரே
மதிேம்

இரண்டாம்
21:12-16

11:15-18

19:45-48

நம்பிக்ரகேற்ற
ஜானக்கூட்டத்திற்கான மறுவமாழி
வபத்தானிோவுக்கு திரும்புதல்

12:27-50
21:17

11:19

பஸ்காவிற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர்
மத்யதயு
)Matthew(

மாற்கு
)Mark(

லுக்கா
)Luke(

வாடிே அத்தி மரம் மற்றும்
நம்பிக்ரக
21:19-22

11:20-26

21:38

இஏசுவிடம்
அதிகாரத்திற்கு
யகள்விகள்

11:27-33

20:1-8

12:1-12

20:19-26

நிகழ்வு

யோவான்
)John(

யநரம்

காரே

இருந்த
மீதான
21:23-27

இரண்டு மகன்கரளக் குறித்த
உவரம (Parable)
21:28-32
திராட்ரேத்
யதாட்டத்ரதக்
குறித்த நீதிக்கரத (Parable)
21:33-46

நண்பகல்

12

மத்யதயு
)Matthew(

நிகழ்வு
திருமணவிருந்ரதக்
உவரம (Parable)

மாற்கு
)Mark(

லுக்கா
)Luke(

20:19-26

யநரம்

குறித்த
22:1-14

சீேர் மீதான யகள்வி

22:15-22

12:13-17

வபரிே கட்டரள

22:34-40

12:28-34

23:1-36

12:38-40

20:45-47

12:41-44

21:1-4

13:1-37

21:5-36

பரியேேரரயும்
யவதபாரகரரயும்
கண்டனம்

யோவான்
)John(

குறித்த
மதிேம்

இயேசு எருேயேரமக் குறித்து
புேம்பினார்
23:37-39
விதரவயின் காசு
ஒலியவட் வோற்வபாழிவு
(Oliver discourse)

24:1-51

கன்னிரககரளக்
உவரம (Parable)

குறித்த

திறரமகரளக்
உவரம (Parable)

குறித்த

தவிர்க்க
தீர்ப்பு

இறுதி

முடிோத

மாரே

25:1-13

25:14-30

25:31-46

மதிேயவரளயில் இருந்யத இயேசுவின் வபாது ஊழிேம் முடிந்து; அவருரடே கவனம்
மதத்தரேவர்கள் மீது முழுரமோக திரும்பிற்று.
13

14

பஸ்காவிற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர்
மாற்கு
(Mark)

யோவான்
லுக்கா (Luke) (John)

யநரம்

வகாரே
வேய்ே
நிோேச்ேங்கம் வேய்த ேதி
26:1-5

14:1-2

22:1-2

காரே

இயேசுரவ அபியஷகித்த
மரிோள்
26:6-13

14:3-9

20:1-8

யூதாஸ்
இயேசுவுக்கு
துயராகம்
வேய்ே
ஒப்புக்வகாள்கிறார்
26:14-16

14:10-11

22:3-6

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

14:12-17

22:7-14

நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew )

12:2-8

மாரே

பஸ்காவிற்கு முந்தே தினம்

நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew )

பஸ்கா
பண்டிரகக்கான
உணரவ தோர் வேய்தல்
26:17-20

யநரம்

காரே

22:24-30

சீடர்களின் விவாதம்
இயேசு தன் சீடர்களின்
கால்கரள கழுவினர்

13:1-20

மாரே

காட்டிக்
வகாடுத்தவரன
கண்டறிதல் (upper room) 26:21-25

14:18-21

22:21-23

26:26-29

14:22-25

22:15-20

இறுதி இராப் யபாஜனம்

யோவான்
(John)

13:21-30
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மத்யதயு
(Matthew )

நிகழ்வு

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)

இயேசு விட்டுச்வேல்கிறார்

13:31

புதிே கட்டரள

13:31-35

யபதுருவின் மறுதலிப்ரப
கணித்தல்
26:31-35
யமேரறயில்
வோற்வபாழிவு
இயேசுவின்
ஆோரிே வஜபம்

14:27-31

22:31-38

யநரம்

13:36-38

நடந்த
14-16

பிரதான
17

ஸ்யதாத்திரப்பாட்ரடப்
பாடினர் (upper room)

26:30

14:26

வகத்வேமயனயில்
கடும்துேர்

26:36-46

14:32-42

22:40-46

18:1-2

யூதாஸின் துயராகம்

26:47-50

14:43-45

22:47-48

18:2-9

ரகது (Gethsamane)

26:51-56

14:46-52

22:49-53

18:10-12

22:54,6365

18:7,13.1924

இயேசுரவ யகள்வி யகட்ட
அனானாஸ் (Sanhedrin)
காய்பாவின் ஆய்வு (High
Priest house)

26:57-68

14:53-65

18:14-18
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நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew )

யபதுரு
இயேசுரவ
மறுதலித்தல் (courtyard)
26:69-75

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)

14:66-72

22:55-62

18:25-27

யநரம்
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பஸ்கா திருநாள்

நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew )

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

முரறோன விோரரண

27:1-2

15:1

22:66-71

யோவான்
(John)
யநரம்

யூதாஸின் மரணம்

27:3-10

யநரத்ரதயும்
வபாழுரதயும்
குறித்த நிச்ேேம்
இல்ரே

பிோத்துவின்
முன்னிரேயில்
விோரரண

27:3-10

அதிகாரே
23:6-12

ஏயராதுவுக்கு முன்
பிோத்துவின்
முன்னிரேயிோன
இரண்டாம்
கட்ட
விோரரண
27:15-23

காரே

15:6-14

23:13-23

18:39-40

27:26-30

15:15-19

23:25

19:1-3

இயேசுரவக்
குறித்த
பிோத்துவின் தீர்ப்பு
27:24-25

15:20-23,
27-28

23:24

19:4-16

காரே

23:26-33

19:16-18

நண்பகல் (noon)

பரபாசின் விடுதரே

கபாேஸ்தேத்துக்கு
(Calvary)வேல்லும் வழி
சிலுரவயில்
இருந்தயபாதுள்ள முதல்
வாக்கிேம்

27:31-34

காரே

23:34
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மத்யதயு
(Matthew )

நிகழ்வு

யபார்ச்யேவகர்கள்
அவருரடே ஆரடரே
பங்கிட்டனர்
27:35-36

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)
யநரம்

15:24

23:34

19:23-24

சிலுரவயில்
இருந்தயபாதுள்ள
இரண்டாம் வாக்கிேம்

23:39-43
19:25-27

மூன்றாம் வாக்கிேம்
பூமிவேங்கும்
அந்தகாரமுண்டாயிற்று.

27:45

15:33

நான்காம் வாக்கிேம்

27:46-47

15:34-35

ஐந்தாம் வாக்கிேம்

27:48-49

15:36

26:44-45

19:28-29
19:30

ஆறாம் வாக்கிேம்
ஏழாம்
வாக்கிேம்
மற்றும் மரணம்
27:50

15:37

23:46

27:51-56

15:38-41

23:45, 4749

அவருரடே விோவில்
குத்தப்பட்டது
27:57-61

15:42-47

23:50-56

நூற்றுக்கு
ோட்சி

அடக்கம்

அதிபதியின்

19:30

மதிேம் 3:00 மணி

19:31-37

19:38-42

மாரே
ஆறு
மணிக்கு முன்னர்
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வாரத்தின் முதல் நாள்

நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew )

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)

கல்ேரற திறந்திருந்தது

28:2-4

16:1-8

24:1-8

20:1

மரிோள்
யபதுருவிடமும்
யோவனிடமும் கூறுக்கிறாள்

24:9-11

20:2

யபதுரு,
மரிோள்
மற்றும்
யோவன் கல்ேரறரேப் பார்க்க
வந்தார்கள்

24:12

20:3-10

மகதயேனா மரிோளும் மற்ற
வபண்மணியும் கல்ேரறரேப்
பார்க்க வந்தார்கள்
28:1, 5-7

மீட்பர் மரிோளுக்கு யதான்றினார்

16:9

20:11-17

மரிோள் அயபாஸ்தேர்களிடம்
கூறுக்கிறாள்

16:1011

20:18

மீட்பர்
யதான்றினார்

யநரம்

வபண்களுக்கு
28:9-10

காவல் யேவகர்கள் பிரதான
ஆோரிேருக்கு அறிவித்தார்கள்
28:11-15
எம்மாவு
சீடர்கள்

ோரேயில்

இயேசு
யதான்றினார்

இரண்டு

16:1213

24:1332

யபதுருவிற்கு
24:34
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இயேசு
யதாமாரவத் தவிர
எல்ோ அயபாஸ்தேர்களுக்கும்
யதான்றினார்

16:14

24:3349

20:19-23

இயேசு தன்னுரடே பூமியில் உள்ள வாழ்நாளின் இறுதி வாரத்தில் பிரோணித்த இடங்களின்
நிேப்படம்

எருேயேமில்
வபத்தானி

இருந்து 2 ரமல்

எருேயேமில்
எம்மாவூர்

இருந்து 7 ரமல்

எருேயேமில் இருந்து 6 ரமல்
வபத்வேயகம்
எருேயேமில்
எரியகா

இருந்து 15 ரமல் (யதாராேமாக )
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எருேயேமில்
எப்பிராயீம்

இருந்து 8–15 ரமல் எப்பிராயீமில் நீ எந்த பகுதிரே ோர்ந்தது
என்பரதவபாருத்தயத (எப்பிராயீம் ஒரு நகரம் அல்ே; அது ஒரு
பிரயதேம்)
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பாடம் 2 – பஸ்கா திருநாளுக்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னர்

நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew )

வவற்றிபிரயவேம் (Triumphal 21:1-11

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)

யநரம்

11:1-10

19:29-44

12:12-19

காரே

12:20-36

நண்பகல்

entry)

கியரக்கர்களின்
வருரக/
பரயோகத்திலிருந்து
வந்த
ேத்தம்
இயேசு எருேயேரமக் குறித்து
அழுதார்
வபத்தானிோவுக்கு திரும்புதல்

19:41-44

11:11

மாரே

இரவு
தங்குதல்

பஸ்கா பண்டிரகக்கு ஆறு நாட்களுக்கு முன்னர், இயேசு வபத்தானிோவில் இருந்தார் (யோவான்
12:1) – ஆரம்பத்தில் அவர் எருேயேமில் இருந்து எரியகாவுக்கு வேன்று பிறகு வபத்தானிோ வழிோக

எருேயேமுக்கு திரும்பி வந்தார். அவர் அந்த பட்டணத்திற்குள் வேல்லும்யபாது, அவர் ேயகயுரவ
அரழத்து யமலும் அவனுடன் யபாஜனம் வேய்தார் (லூக்கா 19:1–10), யமலும் அவர்
எரியகாரவவிட்டுப் புறப்படுகிறயபாது, பர்தியமயு என்கிற ஒரு குருடரன அவர் சுகமாக்கினார்
(மாற்கு 10:46–52) யமலும் வபத்தானிோவுக்கு வந்து ோேரு, மரிோள் மற்றும் மார்த்தாளின் வீட்டில்
தங்கினார்.

வவற்றிபிரயவேம் (The Triumphal Entry)
(Please take time to read this account in the four Gospels!)

அவர் ஓர் இரவு வபத்தானிோவில் தங்கிே பின்னர், அடுத்த நாள் காரேயில், இயேசுவும் அவருரடே
சீடர்களும் எருேயேமுக்கு வேன்றனர். அவர்கள் எருேயேரம யநாக்கி வேன்ற வபாழுது, அவர்கள்
வபத்பயகவுக்கு வந்தனர் இயேசுவும் அவருரடே .சீடர்களிடம் தனக்கு ஒரு கழுரதரே வகாண்டு
வரச்வோன்னார். வபத்பயக என்னும் ஊர் வபத்தானிோவுக்கும் எருேயேமுக்கும் நடுவில் யமலும்
ஒலிவமரேக்கு அருகாமயில் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது இது எரியகாரவயும் எருேயேரமயும் .
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இரணக்கும் முக்கிே ோரேயில், எருேயேமுக்கு யபாகும் வழியில் அரமந்துள்ளது. கழுரதரேயும்
குதிரரக்குட்டிரேயும் இயேசு யகட்டதாக மத்யதயு சுவியேஷதில் குறிப்பிட்டுள்ளது, அதன் மூேம்
ேகரிோ 9:9ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்க்கதரிேனம் நிரறயவறிேது .
ேகரிோ 9:9, சீயோன் குமாரத்தியே, மிகவும் களிகூரு; எருேயேம் குமாரத்தியே,
வகம்பீரி; இயதா, உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார்; அவர் நீதியுள்ளவரும்
இரட்சிக்கிறவரும் தாழ்ரமயுள்ளவரும், கழுரதயின்யமலும் கழுரதக்குட்டிோகிே
மறியின்யமலும் ஏறிவருகிறவருமாயிருக்கிறார்.
தீர்க்கதரிேன வார்த்ரதயின் சிறிே காரிேங்கரளக்கூட துல்லிேமாக இயேசு நிரறயவற்றினார் என்று
பார்க்கும்யபாது ஆச்ேரிேமாக உள்ளது. இயேசு ஒரு கழுரதயின் மீது மட்டுமல்ே அடக்கப் வபறாத
கழுரதக்குட்டிோகிே மறியின்யமலும் (foal of an ass) வருவார் என்று ேகரிோ தீர்க்கதரிேனம்
கூறினார். ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்து களிகூருவார்கள் என்றும் ேகரிோ குறிப்பிட்டுள்ளார்; அதுவும் அந்த
நாளில் நிரறயவறிேது. அந்நாளில் வஸ்திரங்கரள வழியியே விரித்தும், மரக்கிரளகரள அரேத்தும்
ஆர்ப்பரிப்பது அதிகாரப்பூர்வமாக இராஜாக்கரளயும் வஜேங்வகாண்டவர்கரளயும் வரயவற்கும்
முரறோகும். அப்படிப்பட்ட வரயவற்பு இயேசுவுக்கு அளிக்கப்பட்டது. லூக்கா 19:37ல் மக்கள்
ோவரும் திரளானகூட்டமாய் ‘தாங்கள் கண்ட ேகே அற்புதங்கரளயுங்குறித்து’ யதவரன ேத்தமிட்டு
ஸ்யதாத்திரித்து மகிழ்ந்தனர் என்று கூறுகிறது. அதுமட்டுமல்ே, ோேரு உயிர்த்வதழுந்ததின்
நிமித்தமும் பேர் அவரர
ேந்திக்கச் வேன்றார்கள் என்று யோவான் சுவியேஷத்தின் மூேம்
விளக்குகிறது.
ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்து இயேசுரவ பாடிேது:
“தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓேன்னா!” – மத்யதயு 21:9
“ராஜா ஸ்யதாத்திரிக்கப்பட்டவர்” – லூக்கா 19:38
“இஸ்ரயவலின் ராஜா ஸ்யதாத்திரிக்கப்பட்டவர்” – யோவான் 12:13
“கர்த்தரின் நாமத்தினாயே வருகிறவர் ஸ்யதாத்திரிக்கப்பட்டவர்” – மத்யதயு 21:9
மற்றும் மாற்கு 11:9
“கர்த்தரின் நாமத்தினாயே வருகிற நம்முரடே பிதாவாகிே தாவீதின் ராஜ்ேம்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக” – மாற்கு 11:10
“உன்னதத்தியே ஓேன்னா என்று வோல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள்” – மத்யதயு 21:9 and மாற்கு
11:10

“பரயோகத்தியே ேமாதானமும் உன்னதத்தியே மகிரமயும் உண்டாவதாக” – லூக்கா
19:38

இயேசு முதல்முரறோக தன்னுரடே சீடர்கரளயோ யூதர்கரளயோ ஆண்டவயர என்றும்
இராஜாயவ என்றும் தன்ரன அரழக்க அனுமதித்தார். ஆனால் பரியேேர்கள் அரத யகட்டயபாது,
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இயேசுவிடம் ஜனங்கரள கண்டிக்குமாறு கூறினார்கள் ஆனால் அவர் அரத நிராகரித்தார். இது
வதளிவாக அவரர கடவுள் என்று காண்பிக்கிறது, தம்முரடே வதய்வத்தன்ரமயின் நிமித்தம்
ஜனங்களின் ஆராதரனரே அவர் ஏற்றுக்வகாண்டார். இயேசுரவ வழிப்பட்டதற்கான பதிவனாரு
குறிப்புகள் உள்ளன (மத்யதயு 2:2, 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, 20:20, 28:9, 17; மாற்கு 5:6; லூக்கா 24:52;
and யோவான் 9:38). இயேசு மனிதர்கள் தன்ரன வழிப்பட்டரத ஏற்றுக்வகாண்ட உண்ரம யமலும்
அவர் மாமிேமாய் வவளிப்பட்ட யதவன் என்ற உண்ரமரே ஊர்ஜிதப்படுத்தினார் (1 தீயமாத்யதயு
3:16). இயேசு தன்னுரடே சீடர்கரள கண்டிக்க மறுத்து, அவர் மறுவமாழிோக அவர்கள் அவரர
யபாற்றவில்ரே எனில், கற்கள் மற்றும் பரடப்பு அவரர வழிப்படும் என்று பதிேளித்தார்.

கியரக்கர்கள் இயேசுரவ யதடிவந்தனர்
யவதாகமம் கூறுவது யபால் யூதர்கள் அல்ோதவர்களும் – கியரக்கர்களும், புறஜாதியினரும்
இயேசுரவ ேந்திக்க விரும்பினார்கள், அவர்கரள பிலிப்புவும் அந்தியரோவும் இயேசுவிடம்
அரழத்து வந்தனர். இயேசு யூதர்களுக்கும் புறஜாதியினர்களுக்கும் இரட்சிப்ரப அளிக்க வந்த உண்ரம
வேனத்தில் நன்றாக நிறுவப்பட்டுள்ளது.
லூக்கா 2:32, “உம்முரடே இரட்ேணிேத்ரத என் கண்கள் கண்டது என்றான்.” (யமலும் ஏோோ
புத்தகத்தில் 9:2, 42:6, 49:6, 60:1–3; மற்றும் அயபாஸ்த்தேர் 13:47). எனினும், இயேசு வோன்னார்,
“நான் காணாமற் யபான ஆடுகளாகிே இஸ்ரயவல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்யடன்” (மத்யதயு
10:5, 23, 15:24; யோவான் 1:11; மற்றும் யராமர் 15:8). இது இயேசுவின் மண்ணுேக ஊழிேம்
முக்கிேமாக யூதர்கரள ரமேமாக வகாண்டது என்று வவளிப்படுகிறது. அவர் மரித்து உயிர்த்வதழுந்த
பின்னர் இந்த விசுவாேம் புறஜாதியினர்களுக்கும் திறக்கப்பட யவண்டிேதிருந்தது.
இயேசு சிே ேந்தர்ப்பங்களில் புறஜாதியினர்களுக்கும் ஊழிேம் வேய்தார் – நூற்றுக்கு அதிபதியின்
யவரேக்காரன் (மத்யதயு 8:5–13 and லூக்கா 7:1–10) மற்றும் சீயராயபனிக்கிோ யதேத்தாளாகிே
ஸ்திரீயும் அவளுரடே மகளும் (மத்யதயு 15:21–28 மற்றும் மாற்கு 7:24–30). ஆனால் எருேயேமில்
பண்டிரக யநரங்களில் புறஜாதியினர் அவரர யதடி வருவது இதுயவ முதன்முரறோகும் – எந்த ஒரு
அரடோளங்கரளயும் அற்புதங்கரளயும் காண அவார்கள் வரவில்ரே. இயேசு தம்முரடே
மண்ணுேக வாழ்வு முடிவுக்கு வரப்யபாகிறது என்பரத வதளிவாக அறிந்திருந்தார். யமலும்
அதுமுதல் அவருரடே ஊழிேம் யூதர்களுக்கு மாத்திரமல்ே என்பரதயும் இது காட்டுகிறது. எனயவ
அவர் பின்வரும் வார்த்ரதகரள யோவான் 12:24–27ல் உரரக்கிறார்:
வமய்ோகயவ வமய்ோகயவ நான் உங்களுக்குச் வோல்லுகியறன், யகாதுரம
மணிோனது நிேத்தில் விழுந்து ோகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், வேத்தயதோகில்
மிகுந்த
பேரனக்வகாடுக்கும்.
தன்
ஜீவரனச்
சியநகிக்கிறவன்
அரத
இழந்துயபாவான்; இந்த உேகத்தில் தன் ஜீவரன வவறுக்கிறவயனா அரத நித்திே
ஜீவகாேமாய்க் காத்துக்வகாள்ளுவான். ஒருவன் எனக்கு ஊழிேஞ்வேய்கிறவனானால்
என்ரனப் பின்பற்றக்கடவன், நான் எங்யக இருக்கியறயனா அங்யக என்
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ஊழிேக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழிேஞ்வேய்தால் அவரனப்
பிதாவானவர் கனம்பண்ணுவார். இப்வபாழுது என் ஆத்துமா கேங்குகிறது, நான்
என்ன வோல்லுயவன் .பிதாயவ, இந்த யவரளயினின்று என்ரன இரட்சியும் என்று
வோல்யவயனா; ஆகிலும், இதற்காகயவ இந்த யவரளக்குள் வந்யதன்”, என்று
கூறினார்.
இவ்விதமாய் யூதர்களுக்கும் புறஜாதிகளுக்கும் மத்தியில் உள்ள தடுப்புச்சுவர், இயேசு கிறிஸ்துவின்
மரணத்தினாலும் மகிரமேரடதலினாலும் தகர்க்கப்படும் (எயபசிேர் 2:11–12).
இயேசு, முழுரமோக கடவுளாகவும் முழுரமோக மனிதனாகவும் இருந்தார். ஆகயவ பிதாவின்
விருப்பத்திற்கு மாறான உணர்ச்சிகள் அவருக்கும் இருந்தரத எபிவரேர் 4:15இல் காணோம் –
“எல்ோவிதத்திலும் நம்ரமப்யபால் யோதிக்கப்பட்டும், பாவமில்ோதவராயிருக்கிறார்.”. எனயவ
யதவனுக்கு விருப்பமில்ோத மாறுபாடான உணர்ச்சிகள் அல்ேது விருப்பங்கள் இருப்பது பாவம்
அல்ே, ஆனால் அதற்கு ஒப்புக்வகாடுத்து நாம் வீழ்வயத பாவமாகிறது. இயேசு தம்முரடே
விருப்பங்கள் ேந்திக்கப்படயவண்டும் என்பரதக் குறித்து விண்ணப்பம் வேய்ே மறுத்தார்; மாறாக
அவர் தன்ரன பிதாவின் விருப்பத்திற்கு ஒப்புபுக்வகாடுத்து, “பிதாயவ, உமது நாமத்ரத
மகிரமப்படுத்தும் என்றார்” (யோவான் 12:28).
பிறகு பரத்தில் இருந்து ஒரு ேத்தம் அவர்களுக்கு யகட்டது (vv8–30):
பிதாயவ, உமது நாமத்ரத மகிரமப்படுத்தும் என்றார்.
அப்வபாழுது :
மகிரமப்படுத்தியனன், இன்னமும் மகிரமப்படுத்துயவன் என்கிற ேத்தம்
வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. அங்யக நின்று வகாண்டிருந்து, அரதக் யகட்ட
ஜனங்கள்

:இடிமுழக்கமுண்டாயிற்று

என்றார்கள்

.யவறுசிேர்

:யதவதூதன்

அவருடயன யபசினான் என்றார்கள். இயேசு அவர்கரள யநாக்கி :இந்தச் ேத்தம்
என்னிமித்தம் உண்டாகாமல் உங்கள் நிமித்தயம உண்டாயிற்று.
பிதா தன்னுரடே குமாரன் பூமியில் இருந்தயபாது பிறர் யகட்க யபசிேதில் இதுயவ மூன்றாவது
முரறோகும்:
•

இயேசு யோர்தான் நதியில் வபற்ற ஞானஸ்நானம் – மத்யதயு 3:17, மாற்கு 1:11, மற்றும் லூக்கா
3:22

•

இயேசு மறுரூபமாதல் – மத்யதயு 17:5, மாற்கு 9:7, மற்றும் லூக்கா 9:35

•

யோவான் 12:28

அந்த ேம்பவத்ரத குறித்த மூன்றுவித பதிரவ நாம் காணோம்:
•

சிேர் அது இடிமுழாக்கம் யபால் இருப்பதாக கூறினார்கள்

•

சிேர் யதவதூதன் யபசிேதாக வோன்னார்கள்
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•

இயேசு அரத வானத்திலிருந்து வந்த ேத்தம் என்று கூறினார்

இங்கு அரனவரும் இவயர யதவனின் குமாரன் என்பரத அறிே யவண்டும் என்பயத இதன் யநாக்கம்.
இன்றும் கூட, அரடோளங்கரளயும் அதிேேங்கரளயும் யதடும் இந்த வரகோன மனிதர்கள்
உள்ளனர். சிேர் மற்றவர்களிடம் இருந்து யகட்டு அறிந்து வகாள்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால்
யதவயனா நாம் அவரிடமிருந்து யநரடிோக அறிந்துவகாள்ள யவண்டும் என்பரதயே ஆவலுடன்
எதிர்பார்க்கிறார்.

மீண்டும் இயேசுவின் மரணத்ரதக் குறித்த கணிப்பு
இயேசு தன்னுரடே மரணத்ரத மீண்டும் கணிப்பரத இந்த பகுதியில் காணோம்: “மனுஷகுமாரன்
உேர்த்தப்படுதல்,” சிலுரவயில் உேர்த்துவரதப் பற்றி கூறுகிறது – சிலுரவ மரணம். யூதர்கள் இரத
புரிந்து வகாண்டிருந்தினர் (v34). இயேசுவும் தான் எப்படி சிலுரவ மரணம் அரடேப்யபாகியராம்
என்பரத அறிந்திருந்தார் என்பரதயும் இது வதளிவாக காட்டுகிறது.
இந்த சிலுரவ மரண தண்டரன யராமர்களின் தண்டரன முரற. ஆகயவதான் இயேசு கிறிஸ்துவின்
தீர்க்கதரிேனமான மரணத்தில் யராமர்கள் ேம்பந்தப்பட்டுள்ளனர் என்று யோவான் 18:32இல்
கூறுகிறார்.
இயேசு தான் மரித்து மீண்டும் உயிர்த்வதழப்யபாவரதக் குறித்து 14 முரற கூறியுள்ளார், அவற்றில் 7
முரற வபாது இடங்களிலும் மற்றும் 7 முரற தனிப்பட தன் சீடர்களிடம் மட்டும் கூறியுள்ளார்.
No.

யவதவாக்கிேங்கள் (Scripture)

கூற்று (Statement)

1

யோவான் 2:19

தனிப்பட்ட

2

மத்யதயு 12:39–40

தனிப்பட்ட

3

யோவான் 6:51

தனிப்பட்ட

4

மத்யதயு 16:21; மாற்கு 8:31; மற்றும் லூக்கா 9:22

வபாது

5

மத்யதயு 17:9–12

வபாது

6

மத்யதயு 17:22–23; மாற்கு 9:31; மற்றும் லூக்கா 9:44

வபாது

7

யோவான் 10:17–18

தனிப்பட்ட
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யவதவாக்கிேங்கள் (Scripture)

No.
8

9

லூக்கா 11:29–30
மத்யதயு 20:17–19; மாற்கு 10:32–34; மற்றும் லூக்கா
18:31–33

கூற்று (Statement)
தனிப்பட்ட

வபாது

10

மத்யதயு 20:28

வபாது

11

யோவான் 12:7–8

தனிப்பட்ட

12

யோவான் 12:23–33

தனிப்பட்ட

13

14

மத்யதயு 26:26–29; மாற்கு 14:22–25; மற்றும் லூக்கா
22:19–20

மாற்கு 14:27–28

வபாது

வபாது

இயேசு எருேயேரமக் குறித்து அழுதார்
தீத்து ராேனின் ஆட்சி காேத்தில் கி.பி. 70ஆம் ஆண்டில் எருேயேமிற்கு யநரிடும் ஆபத்ரத அறிந்து
இயேசு எருேயேமுக்காக அழுதார். அந்நாட்களில் எருேயேம் முழுவதும் அழிக்கப்படும் என்று அவர்
அறிந்து அழுதார். இதன் மூேம், இயேசு தன்ரன நிராகரித்தவர்களிடம் கூட இரக்கத்ரத
வேலுத்துகிறவர் என்று காண்பிக்கிறது.
ஏயராதின் யதவாேேம் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த கட்டடம். அது முழுவதும் தங்கத்தால் மூடப்பட்டிருந்தது.
யராமர்கள் அந்த ஆேேத்ரத தீக்கிரறோக்கிே யபாது, அந்த தங்கம் கரரந்து கட்டடத்தில் உள்ள
கற்களின் பிளவுகளினுள் ஓடிேது. அந்த கற்கள் சுமார் வதாண்ணூற்றுநான்கு அடி நீளமும், பத்தரர அடி
உேரமும் யமலும் பதின்மூன்று அடி அகேமும் வகாண்டது. அவ்விதமாய் கற்களினுள் கரரந்து
வேன்ற தங்கத்ரத முழுவதுமாக எடுப்பதற்காக, அரனத்து கற்கரளயும் துண்டுகளாக உரடத்தனர்,
மத்யதயு 24:2, மாற்கு 13:2, லூக்கா 19:44 மற்றும் 21:6 யமலும் மீகா தீர்க்கதரிேனம் 3:12 இல்
குறிப்பிடப்பட்ட யதவ வார்த்ரத நிரறயவறிற்று.

வபத்தானிோவுக்கு திரும்புதல்
இந்த ேம்பவங்களுக்கு பின்னர், இயேசு வபத்தானிோவுக்கு வேன்று தன் சீடர்களுடன் முழுஇரவும்
தங்கினார்.
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இயேசுரவ ஆண்டவராகவும் நம்முரடே இரட்ேகராகவும் ஸ்யதாத்திரப் பாடல்கரளப் பாடி, மாற்கு
11:9–10இல் குறிப்பிட்டபடி எருேயேமின் மக்கள் எவ்வாறு இயேசு வவற்றிபவனி வேன்ற யபாது
வழிபட்டனயரா அவ்வாறு நாமும் வழிபடுயவாம்.

ஓேன்னா!
கர்த்தரின் நாமத்தினாயே வருகிறவர் ஸ்யதாத்திரிக்கப்பட்டவர்,
கர்த்தரின் நாமத்தினாயே வருகிற நம்முரடே பிதாவாகிே
தாவீதின் ராஜ்ேம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக;
உன்னதத்தியே ஓேன்னா என்று வோல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள்!!
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பாடம் 3 – பஸ்காவிற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னர்

நிகழ்வு

மத்யதயு

மாற்கு

லுக்கா

யோவான்

(Matthew )

(Mark)

(Luke)

(John)

அத்தி மரத்ரத ேபித்தல்

21:18-19

11:12-14

யதவாேேத்தின்
சுத்திகரிப்பு

21:12-16

11:15-18

இரண்டாம்

நம்பிக்ரகேற்ற
ஜானக்கூட்டத்திற்கான
மறுவமாழி
வபத்தானிோவுக்கு திரும்புதல் 21:17

யநரம்
காரே

19:45-48

மதிேம்

12:27-50
11:19

இரவு

நாம் இன்று மறுபடியும் வபத்தானிோவில் இருந்து 2 மயில்கள் வதாரேவில் உள்ள எருேயேமுக்கு
இயேசுயவாடு பேணிப்யபாம், இன்னும் பஸ்கா பண்டிரகக்கு வவறும் நான்கு நாட்கயள உள்ளன.

அத்தி மரத்ரத ேபித்தல்
இந்த நிகழ்ரவப் பற்றி யபசும்யபாது, வதாடக்கத்தில் ஏன் இயேசு அத்தி மரத்ரத ேபித்தார் ? அத்தி
மரத்தில் இரேகள் வருவதற்கு முன்னயர அது அத்திப்பழங்கரள வகாண்டிருக்க யவண்டும்
என்பதுதான் உண்ரம. அத்தி மரமானது இரேகள் வருவதற்கு முன்னயர பழங்கரள உற்பத்தி
வேய்ேக்கூடிேது. அதனால், அத்தி மரத்தில் இரேகள் முரளத்த பின்னரும் பழங்கள் இல்ரேவேனில்
அந்த வருடம் அந்த மரத்தில் கனிகள் கிரடக்காது. இயேசு பசியுடன் இருந்தார்! அவருரடே பசி
எரத பற்றிேது? யோவான் 4 இல் குறிப்பிட்டபடி ேமாரிோ வேல்லும் வழியில் நரடப்வபற்ற அந்த
நிகழ்ரவ எண்ணிப்பாருங்கள்.
யோவான் 4:8, அவருரடே சீஷர்கள் யபாஜனபதார்த்தங்கரளக் வகாள்ளும்படி
ஊருக்குள்யள யபாயிருந்தார்கள்.
அவர்கள் பசியில் இருந்தனர் யமலும் அவர்கள் உணவு வாங்குவதற்கு வேன்றனர், இயேசு சீயகம்
அல்ேது ேமாரிோவிலுள்ள கிணற்றின் அருகில் அமர்ந்திருந்தார். இயேசு பின்னர் அந்த ேமாரிே
ஸ்த்திரியிடம் யபசினார் யமலும் தீர்க்கதரிேனமாக அவளுரடே நிரேரமரே கூறினார், அது
அவரள அவர் யமசிோ என நம்பச்வேய்தது. இறுதியில் இயேசுரவக் குறித்த வேய்தி அந்த
கிராமத்தில் உள்ள மற்றவர்களிடம் பரவிேது. அயதேமேத்தில், அவருரடே சீடர்கள் அவரிடம் வந்து
உணரவ தந்தனர்.
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யோவான்
4:31, “இப்படி நடக்ரகயில் சீஷர்கள்
யபாஜனம்பண்ணும் என்று யவண்டிக்வகாண்டார்கள்.”

அவரர

யநாக்கி

:ரபீ,

ஆனால் அவர் யோவான் 4:32 – அதற்கு அவர் :நான் புசிப்பதற்கு நீங்கள் அறிோத ஒரு யபாஜனம்
எனக்கு உண்டு என்றார்.” இயேசு இன்னும் பசியில் இருந்தார் ஆனால் ேரீர உணவுக்காக அல்ே. அவர்
அரத தான் சீடர்களிடம் வதரிவித்தார், ஆனால் அவர்களுக்கு அவர் எந்த உணரவக் குறித்த
வோல்கிறார் என்ற குறிப்பில்ோமல் இருந்தனர், அவர் அரத பின்னர் யோவான் 4:34:
“நான் என்ரன அனுப்பினவருரடே சித்தத்தின்படி வேய்து அவருரடே கிரிரேரே

முடிப்பயத என்னுரடே யபாஜனமாயிருக்கிறது.” என்று விளக்குகிறார்.
ோத்தான் இயேசுரவ கல்லில் இருந்து அப்பம் வேய்ேச்வோன்னது நிரனவில் இருக்கிறதா? இயேசு
அப்யபாது உபாகமம் 8:3ல் வோல்ேப்பட்டரத “மனுஷன் அப்பத்தினாயேமாத்திரமல்ே,
யதவனுரடே வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வவாரு வார்த்ரதயினாலும் பிரழப்பான் ” மத்யதயு
4:4ல் சுட்டிக்காட்டினார். அவர் தன்னுரடே உடல் பசிரே திருப்தி வேய்வரதக்காட்டிலும்
தன்னுரடே சீடர்களுக்கு இந்த ேம்பவம் மூேம் முக்கிேமான ஆவிக்குரிே பாடத்ரத கற்றுத்தரயவ
எண்ணினார் என்பது வவளிப்பரடோகிறது.
மாற்கு 11:14 இல் இயேசு அத்தி மரத்திற்கு பதில் வகாடுத்ததாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது! அந்த
மரம் அவரிடம் வாய்வமாழிோக ஏதும் யபேவில்ரே, ஆனால் தன்னுரடே இரேகரள காண்பித்து
அவருடன் வதாடர்புவகாண்டது. எல்ோ யதவனின் பரடப்புகளும் யதவனிடம் வதாடர்புடன்
இருக்கிறது; அதனால் நாமும் விசுவாேத்தின் மூேம் நம்ரம பரடத்தவயராடு வதாடர்பில் இருக்க
யவண்டும்.. ஆரகோல், அத்திப்பழங்கள் உண்டாவதற்கு இன்னும் நாட்கள் இருந்தயபாதிலும், இந்த
அத்தி மரமானது தன்னிடம் இல்ோத ஒன்ரற இருப்பதுயபாே காண்பித்தது. ஆகயவ அந்த மரம்
மாய்மாேம் பண்ணினது.
இந்த மரமானது இேற்ரகோகயவ மாய்மாேம் அல்ேது யபாலித்தனம் வேய்ேக்கிடிேதாக
இருந்ததால் இயேசு அரத ேபித்தார். நம்முரடே சீஷத்துவப் பாடத்தில் இயேசு யபாலித்தனத்ரத
எவ்வாறு கடுரமோக வவறுத்தார் என்பரத கற்யறாம் – அவரால் மிகவும் கண்டிக்கப்பட்ட ஒன்று
இந்த ஏமாற்றுயவரே/யபாலித்தனம். இன்னும் யமோன புரிதலுக்கு மத்யதயு 23 ஆம் அதிகாரத்ரத
வாசித்து வதரிந்து வகாள்ளுங்கள்.
தன்னுரடே இந்த வேேலின் மூேம் சீஷர்களின் கவனம் தன் மீது திரும்பும் என்று இயேசு
உணர்ந்திருந்தார். யமலும் இந்த ேம்பவத்ரத ரவத்யத அவர்களுக்கு ஒரு பாடத்ரத கற்பிக்க அவர்
எண்ணினார். இயேசுவிடம் மட்டும் மரங்கள் யபேவில்ரே, அவரும் அரவகளுடன் யபசினார்,
அயதயபால் நம் வாழ்வில் வரும் புேல்களிலும். மரேகளிடமும் நாமும் யபசி அரவகரள அதட்ட
யவண்டும் என்று நம்ரம ஊக்குவிக்கிறார் (மாற்கு 11:23). மரேகளிடமும் மரங்களிடமும் யபசி
என்ன ஆகப்யபாகிறது? இயேசு அத்தி மரத்ரத ேபித்த யபாது, அது உடயன பட்டுப்யபானது. அதற்காக
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உபயோகப்படுத்திே கியரக்க வார்த்ரத ‘பாரா-க்ரீமா’ (“PARACHREMA”) அதாவது “உடயன”
(Strong’s Concordance).

எனினும், மறுநாள் அத்தி மரம் ோகும் வரர இரத சீஷர்கள் புரிந்துவகாள்ளவில்ரே (மாற்கு 11:20).
அந்த மரம் உடயன வேத்துப்யபாய் இருந்தால், பிறகு ஏன் அவர்கள் அரத மறுநாள் வரரக்கும்
கவனிக்கவில்ரே? இந்த யகள்விக்கான பதிரே மாற்கு 11:20 இல் காணோம். இந்த மரமானது
யவரிலிருந்து காம்பு வரர மடிந்திருன்தது. யவதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தபடி அந்த மரம் உடனடிோக
மடிந்தது, ஆனால் அதன் யவருக்கு என்ன ஆனது என்பது மறுநாள் காரே அவர்கள் கண்களுக்கு
புேப்படவில்ரே.
யதவன் அரனத்ரதயும் அவருரடே வார்த்ரதரே வகாண்டு பரடத்தார் என்பரத நாம்
அறிந்திருக்கியராம்.
எபிவரேர் 11:3 – விசுவாேத்தினாயே நாம் உேகங்கள் யதவனுரடே வார்த்ரதயினால்
உண்டாக்கப்பட்டவதன்றும்,
இவ்விதமாய்,
காணப்படுகிறரவகள்
யதான்றப்படுகிறரவகளால் உண்டாகவில்ரேவேன்றும் அறிந்திருக்கியறாம்.
இந்த முழு பரடப்பும் யதவன் கூறிே வார்த்ரதயின் படியே உருவானது. அதுயபாேயவ,
நம்பிக்ரகயோடு வவளிோகும் நம்முரடே வார்த்ரதக்கும் ஆற்றல் உண்டு.
நீதிவமாழிகள் 18:21 – மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்திலிருக்கும்; அதில்
பிரிேப்படுகிறவர்கள் அதின் கனிரேப் புசிப்பார்கள்.
யதவனிடம் இருந்து வபற்றுக்வகாள்ளும் விஷேங்கரளக் குறித்த மிகப்வபரிே ஆவிக்குரிே பாடம்
இங்யக நமக்கு கிரடத்துள்ளது. மத்யதயு 7:7ன் படி நாம் யகட்கும்யபாது, நாம் வபற்றுக்வகாள்யவாம்,
ஆனால் அது சிே யநரங்களில் இந்த பூவுேகில் வவளிப்பட சிறிது காேதாமதம் ஆகோம். நாம்
எதிர்யநாக்கி இருந்தரத கண்களால் பார்க்கமுடிகிறயபாது தான் யதவன் நம் விண்ணப்பத்திற்கு பதில்
அளித்தார் என்று இல்ரே; உண்ரமயில், நம் யதவன் நாம் வஜபித்த உடயனயே பதில் அளித்து
விடுகிறார் (மாற்கு 11:24). ஆனால் இந்த அத்தி மரத்திற்கு நடந்தது யபாே, நம்மால் அதற்குரிே
பேரன உடனடிோக இந்த பூவுேகில் காணமுடிவதில்ரே ஏவனனில் நம்மால் யதவன் மரறவில்
வேய்ேக்கூடிே காரிேங்கரள காணமுடிவதில்ரே அதனால் அது வவளிப்படும்வரர காத்திருக்க
யவண்டிேதாயிருக்கிறது.

இயேசு யதவாேேத்ரத சுத்திகரித்தார்
இது நாம் கற்பரன வேய்வதற்யக மிகவும் கடினமான ஒன்று. இரக்கமும், தரேயும், கருரணயும்,
அன்பும் நிரறந்த யதவன், தன் ஜனத்ரதக் கண்டு கண்ணீர் விடுபவரும், மற்றவர்களின் யதரவகரள
ேந்திப்பதற்காகயவ தன்னிடம் உள்ள அரனத்து பணத்ரதயும் வேேவளித்தவரும், தன் மக்களுக்காக
உணரவப் வபருக்கிேவரும், தன்னுரடே மற்றமுகத்ரத இரண்டாம் முரறோக வவளிகாட்டுகிறார்.
ஆம், நீங்கள் ேரிோகத்தான் யகட்டீர்கள், இரண்டாம் முரற! முதல் முரற நடந்த பதிவுகள் யோவான்
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2:13–17இல் உள்ளன, ஆனால் எனக்கு என்ன விேப்பாக உள்ளது என்றால் அவர் உட்கார்ந்து ஒரு

ேவுக்ரக நூல் ரகயிற்றிலிருந்து வேய்து அவர்கரள ஆேேத்திலிருந்து இருந்து விரட்டி அடித்தார்!!
இது அவருரடே ஊழிேத்தின் ஆரம்ப காேங்களில் நடந்தது, யமலும் இப்யபாயதா அது நடந்து
மூன்று ஆண்டுகள் ஆயின ஆனால் அவர் இன்னும் ஆேேத்ரத சுத்திகரித்து வகாண்டுதான்
இருக்கிறார். இயேசுவும் கூட தான் அளித்த பாடத்ரத மீண்டும் கற்பிக்க யவண்டிேதாயிற்று.
ஏவனனில் அந்த மக்களுரடே இருதேம் மிகவும் கடினமாகவும் மந்தபுத்திோகவும் இருந்தது என
நான் நம்புகியறன். ஆனால் அவர் ஏன் இரத வேய்ே யவண்டும்? பரியேேர்களும் மதத்தரேவர்களும்
அவரர யபய், வபவேல்வேபூல், மதுபானப்பிரிேன், குடிகாரன் யபான்ற எல்ோ வரகோன
வபேர்கரள சூட்டி அரழத்தனர். அதற்கு அவர் ஒருயபாதும் பதில் அளித்ததில்ரே. எனினும் , அவர்
இங்கு ேவுக்ரக ரகயில் எடுத்தார்; காரணம் பிதாவிடமும், பிதாவின் வீட்டின் மீதும் தான் வகாண்ட
ரவராக்கிேயம ஆகும்.
மாற்கு 11:17
என்னுரடே
வீடு
எல்ோ
ஜனங்களுக்கும்
வஜபவீடு
என்னப்படும்
என்று
எழுதியிருக்கவில்ரேோ? நீங்கயளா அரதக் கள்ளர் குரகோக்கினீர்கள் என்று அவர்களுக்குச்
வோல்லி உபயதசித்தார்.
மாற்கு சுவியஷஷத்தில் மட்டுயம இயேசு ோரரயும் ஒரு பாத்திரத்ரத கூட யகாவிலுக்குள்
எடுத்துச்வேல்ே அனுமதிக்கவில்ரே என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; இயேசுவுக்கு தன்னுரடே
தந்ரதயின் வீட்ரட வஜபத்திற்கும் யதவனின் ஊழிேத்திற்கும் மாத்திரயம முழுவதுமாக அர்பணிக்க
யவண்டும் என்று விரும்பினார்.
ஓய்வுநாளில் யவரே வேய்வது ஒருவனின் சுேமுேற்சிரே குறிக்கிறது, ஆனால் நாம் வேய்யும்
சுேமுேற்சியினால் நாம் இரட்சிக்கப்பட முடிோது. ஏவனனில், நாம் வேய்யும் யவரேகள்
எப்வபாழுதும் யதவனின் நிேமங்களின் அளரவ எட்ட முடிோது. அரத யபாேயவ ஆேேத்தில்
வேய்ேப்படும் சுேமுேற்சிரே ஒத்த காரிேங்கள் எப்யபாதும் அநாவசிேமானதாகயவ இருக்கும்.
பணத்ரத மாற்றுபவர்கள் யகாவிலின் வரிப் பணம் கட்டுவதற்காகத்தான் பணத்ரத
மாற்றிக்வகாண்டிருன்தனர்; அயதாடு விேங்குகரளயும் பலி வேலுத்துவதற்காகவும் விற்றுக்
வகாண்டிருந்தனர். இரத ேற்று சிந்தித்து பார்க்க யவண்டும். அவர்கள் அந்நிே நாட்டில் இருந்து
வந்தவர்களிடம் கூடுதோன பணத்ரத வசூலித்தனர். அதனால் பணம் பரிமாற்றத்தில் நிரறே
பணத்ரத ேம்பாதித்தனர். இந்த விோபாரிகள் ஊழல்வாதிகளாய் இருந்தனர். யமலும் அவர்கள்
தங்களுரடே வணிகத்ரத யதவனின் ேரபயியேயே நடத்தினர். யதவனின் ேரபரே பணம்
ேம்பாதிப்பதற்காக பேன்படுத்துபவரன யதவன் கடுரமோக நிோேந்தீர்ப்பார்.
இது இன்றும் கூட ேரபக்கு வபாருத்தமானதுதான். யதவன் நாம் அவருக்கு எதிராக திரும்பத் திரும்ப
வேய்யும் பாவங்கரளக்கூட வபாறுத்துக்வகாள்கிறார், அத்தரகே கருரண நிரறந்தவர். ஆனால்
யதவனின் வபேரரக் வகாண்டு பணம் ேம்பாதிப்பரத முற்றிலும் வவறுப்பயதாடு கடுரமோன
தண்டரனயும் அளிக்கிறார். நாமும்கூட யதவனின் வபேரால் வேய்ேப்படும் அத்தகே வேேல்கரள
வபாறுத்துக்வகாள்ள கூடாது.
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இயேசு தன்னுரடே யபாதரனகரள குறுந்தட்டுகளாக (CD) வேய்து விற்கிறரத உங்களால் கற்பரன
வேய்ே முடிகிறதா? அல்ேது, இந்த ஆராதரன வதாகுப்ரப (Worship song collection)? யதவன் சுகம்
அளிப்பதற்கு உங்களிடம் பணம் யகட்பரத கற்பரன வேய்ே முடிகிறதா? இயேசு உங்கள்
வேழிப்புக்காக (Prosperity) உங்கள் மீது ரகரே ரவக்க தனக்கு 1000 டாேர்கள் வகாடுக்கும்படி
உங்களிடம் யகட்பரத கற்பரன வேய்ே முடிகிறதா? யதவனின் சுவியேஷத்திற்கு எப்படி ஒரு இழுக்கு
இந்த கிறித்தவர்கள் என்று அரழக்கப்படுபவர்களால் ஏற்படுகிறது என்பரத நீங்கள் புரிந்து
வகாள்கிறீர்களா? அது வமய்ோகயவ இயேசுவின் இருதேத்திற்கு வருதத்ரத அளிக்கும் என்பதில்
எந்த ஒரு ேந்யதகமும் இல்ரே.
ஒரு கள்ளபிரேங்கி / கள்ள அயபாஸ்தேர் அல்ேது அந்திகிறிஸ்து ஆவியின் வதளிவான
அரடோளத்ரத பணத்தாரேயில் காணோம் என்று யவதப்பகுதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நான்
என்ரனயே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இங்கு குறிப்பிடுகியறன், நான் வேய்யும் பிரேங்கங்களில்:
•

வித்திோேமான சுவியேஷம் (Gospel)

•

வித்திோேமான இயேசு (Jesus)

•

யவதாகமத்தில் வகாடுக்கப்படாதரவ

•

இயேசுயவாடு எதாவது கூட்டியோ குரறத்யதா

பிரேங்கம் பண்ணும் யபாது நீங்கள் அறிவீர்கள்.
ஆனால் உங்கள் கரிேரனரே தூண்டி ஏரழகள் யதரவயுள்ளவர்கள் வபேரர வோல்லி உங்களிடம்
இருந்து பணத்ரத கறந்தால்? இதுவும் தவயற! இதுயபான்ற யமாேடிகள் இந்நாட்களில் கிறித்தவத்தில்
(Christendom) பரவோக காணப்படுகிறது. அதனால், என் அன்புக்குரிே ேயகாதர ேயகாதரிகயள
விழித்திருங்கள்!! (1 தீயமாத்யதயு 6:10 கூறுகிறது, நீங்கள் ஒருவரின் இருதேத்தில் இருக்கும்
பணத்தாரேரே அறிந்திருக்க யவண்டும் யமலும் அதுயபான்ற யமாேடிோன உபயதசிகரள
அரடோளம் காணோம்.)
மத்யதயு 21ஆம் அதிகாரத்தில், இந்த நிகழ்ரவப் பற்றிே குறிப்புகளில், யகாவிலின் பிரகாரத்ரத
சுத்திகரித்த பின் நடந்த கூடுதல் தகவல்கரளயும் யேர்த்துள்ளார் – குழந்ரதகள் யதவரன துதித்து,
“தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓேன்னா,” என்று பாடினர். இதனால் எரிச்ேேரடந்த பிரதான ஆோரிேர்களிடம்
ேங்கீதம் 8:2 ஐ இயேசு யமற்யகாள் காட்டினார்.
மத்யதயு 21:16
அவரர யநாக்கி :இவர்கள் வோல்லுகிறரதக் யகட்கிறீயரா என்றார்கள் அதற்கு இயேசு :ஆம்,
யகட்கியறன்.
குழந்ரதகளுரடே வாயினாலும் பாேகருரடே வாயினாலும்
துதி உண்டாகும்படி வேய்தீர் என்பரத நீங்கள் ஒருக்காலும் வாசிக்கவில்ரேோ என்றார்..
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விசுவாச்ேமில்ோத ேந்ததி
யோவான் 12:37–50
யதவன் அளித்த சுதந்திரத்ரத மக்கள் அடிக்கடி தவறாக பேன்படுத்தி தாங்கள் யதனின் மீது விசுவாேம்
ரவக்க யபாதுமான ேந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்படவில்ரே என்று கூறுகின்றனர்; சிேர்
முன்குரிகப்பட்டவர்கள் யகாட்பாரட (predestination theory) காரணம் காட்டுகின்றனர் – இரவ
எல்ோயம உண்ரமேல்ே.
தீத்து 2:11
ஏவனனில் எல்ோ
பிரேன்னமாகி,

மனுஷருக்கும்

இரட்சிப்ரப

அளிக்கத்தக்க

யதவகிருரபோனது

வவளி 3:20
இயதா, வாேற்படியியே நின்று தட்டுகியறன்; ஒருவன் என் ேத்தத்ரதக்யகட்டு, கதரவத்
திறந்தால், அவனிடத்தில் நான் பிரயவசித்து, அவயனாயட யபாஜனம்பண்ணுயவன், அவனும்
என்யனாயட யபாஜனம்பண்ணுவான்.
வவளி 22:17
ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்கிறார்கள்; யகட்கிறவனும் வா
தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன்; விருப்பமுள்ளவன் ஜீவத்தண்ணீரர

என்பானாக;
இேவேமாய்

வாங்கிக்வகாள்ளக்கடவன்.
யராமர் 10:13
ஆதோல் கர்த்தருரடே நாமத்ரதத் வதாழுதுவகாள்ளுகிற எவனும் இரட்சிக்கப்படுவான்.
இந்த வேனங்களின் மூேம், இரட்சிபின் ஈவு அரனத்து மனிதற்கும் அளிக்கப்பட்டது என்று
விளங்குகிறது. யதவனின் நாமத்ரத கூப்பிடுகிற அரனவரும் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனயபாதிலும், இயேசு இந்த உேகத்தில் வாழ்ந்த யபாது இருந்த யூதர்களால் அவரர
நம்பமுடிேவில்ரே ஏவனன்றால் அவர்கள் அவரர நிராகரிக்க முடிவு வேய்திருந்தனர்; அவரர
நம்புவதில்ரே என உறுதிோய் இருந்தனர்; அவர்கள் இடறுதற்கான கல்லில் இடறினார்கள் – இயேசு
(யராமர் 9:32). மாற்கு 6:5இல், அவர்கள் நம்பாததால் இயேசுவால் எந்த ஒரு மகத்தான காரிேத்ரதயும்
வேய்ே முடிேவில்ரே என்று கூறுவதற்கு பேன்படுத்திே கியரக்க வோல்ோனது “ஔ” (“OU”) மற்றும்
“டுனரம,” (“DUNAMAI,”). இயேசுவால் எந்த ஒரு மகத்தான அற்புதத்ரதயும் அவர்கள் மத்தியில்
வேய்ே முடிோததற்கு காரணம் அவரிடம் யபாதுமான வல்ேரம இல்ரே என்பது அல்ே அவர்
தன்னுரடே வல்ேரமரே விரும்பாதவர்கள் மத்தியில் அரத பேன்படுத்துவதில்ரே என்று அவர்
தீர்மானம் வேய்திருந்தார்.
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யோவான் 12:42–43
ஆகிலும் அதிகாரிகளிலும் அயநகர் அவரிடத்தில் விசுவாேம் ரவத்தார்கள் .அப்படியிருந்தும்
வஜபஆேேத்துக்குப்
புறம்பாக்கப்படாதபடி,
பரியேேர்
நிமித்தம்
அரத
அறிக்ரகபண்ணாதிருந்தார்கள். அவர்கள் யதவனால் வருகிற மகிரமயிலும் மனுஷரால்
வருகிற மகிரமரே அதிகமாய் விரும்பினார்கள்.
அவர்கள் இயேசுரவ ஒப்புக்வகாள்ள விருப்பமில்ோததால் அவர்களின் நம்பிக்ரக வமய்ோனதா
என்றும் அவர்கள் விருப்பத்துடன் இயேசுவுக்கு ஒப்பு வகாடுத்தார்களா என்றும் அவர்கள் மீது தீவிர
ேந்யதகம் எழும்புகிறது. இயேசு கூறினார், “மனுஷர் முன்பாக என்ரன அறிக்ரக பண்ணுகிறவன்

எவயனா, அவரன நானும் பரயோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக அறிக்ரகப் பண்ணுயவன்.
மனுஷர் முன்பாக என்ரன மறுதலிக்கிறவன் எவயனா, அவரன நானும் பரயோகத்திலிருக்கிற என்
பிதாவின் முன்பாக மறுதலிப்யபன்.” (மத்யதயு 10:32–33). அயபாஸ்தேனாகிே யபதுரு ஒரு
தருனத்தில் இயேசுரவ மக்களின் முன் அறிக்ரக வேய்ே மறுதலித்தார் (யோவான் 18:17 மற்றும் 25–
27), ஆனால் பரிசுத்த ஆவிோனவர் அவரின் மீது ஊற்றிே பின்பு, அவர் வமாத்தத்தில் ஒரு
வித்திோேமான மனிதனாக மாறி, இயேசுரவ அதிகாரிகளின் மத்தியில் ரதேரிேமாக
அறிக்ரகயிட்டார் (அப்யபாச்த்தேர் 4:8–13).

யதவனின் வார்த்ரத
யோவான் 12:48
என்ரனத்
தள்ளி
என்
வார்த்ரதகரள
ஏற்றுக்வகாள்ளாதவரன
நிோேந்தீர்க்கிறவதான்றிருக்கிறது; நான் வோன்ன வேனயம அவரனக் கரடசிநாளில்
நிோேந்தீர்க்கும்
ேங்கீதம் 138:2
உமது பரிசுத்த ஆேேத்திற்கு யநராக நான் பணிந்து உமது கிருரபயினிமித்தமும் உமது
உண்ரமயினிமித்தமும் உமது நாமத்ரதத் துதிப்யபன்; உமது ேகே பிரஸ்தாபத்ரதப்
பார்க்கிலும் உமது வார்த்ரதரே நீர் மகிரமப்படுத்தியிருக்கிறீர்.
யதவன் எல்ோவற்ரறக் காட்டிலும் தன் வார்த்ரதரே மகிரமபடுத்தினார், அரத இயேசுவும் இறுதி
நாட்களில் இங்யக உறுதிப்படுத்தினார், அவர் யபசிே தன்னுரடே வார்த்ரத அவர்கரள நிோேம்
தீர்க்கும்! இரதயும் யமாயே தீர்க்கதரிேனமாய் இயேசுரவக் குறித்து உபாகமம் 18:18–19இல்
குறிப்பிட்டுள்ளார்– உன்ரனப்யபாே ஒரு தீர்க்கதரிசிரே நான் அவர்களுக்காக அவர்கள்
ேயகாதரரிலிருந்து எழும்பப்பண்ணி, என் வார்த்ரதகரள அவர் வாயில் அருளுயவன்; நான்
அவருக்குக் கற்பிப்பரதவேல்ோம் அவர்களுக்குச் வோல்லுவார். என் நாமத்தினாயே அவர்
வோல்லும் என் வார்த்ரதகளுக்குச் வேவிவகாடாதவன் எவயனா அவரன நான் விோரிப்யபன்.
யதவனுரடே வார்த்ரத மாம்ேமாகி நம்யமாடு வாேம்பண்ணினார்; ஆனால் அவர்கள் அவரர
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ஏற்றுக்வகாள்ளவில்ரே யமலும் அவரர புறக்கணித்ததற்கு யதவன் அவர்கரள இறுதி நாளியே
நிோேம் தீர்ப்பார்!

இரவு தங்குதல்
மாற்கு 11:19
ோேங்காேமானயபாது, அவர் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்யபானார்
மத்யதயு 21:17
அவர்கரளவிட்டு
இராத்தங்கினார்.

நகரத்திலிருந்து

புறப்பட்டு,

வபத்தானிோவுக்குப்

யபாய்,

அங்யக
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பாடம் 4 - பஸ்கா திருநாளுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர்
மத்யதயு
(Matthew )

நிகழ்வு
வாடிே
அத்தி
மற்றும் நம்பிக்ரக

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)

யநரம்

மரம்
21:19-22

11:20-26

21:38

இயேசுவின் அதிகாரத்ரத
குறித்த யகள்விகள்
21:23-27

11:27-33

20:1-8

12:1-12

20:19-26

20:19-26

காரே

இரண்டு
மகன்கரளக்
குறித்த உவரம (Parable) 21:28-32
திராட்ரேத்
யதாட்டத்ரதக்
குறித்த
உவரம (Parable)
21:33-46
திருமணவிருந்ரதக்
குறித்த உவரம (Parable)

22:1-14

சீஷர் மீதான யகள்வி

22:15-22

12:13-17

முக்கிே கட்டரள

22:34-40

12:28-34

பரியேேரரயும்
யவதபாரகரரயும் குறித்த
கண்டனம்
23:1-36

12:38-40

20:45-47

நண்பகல்

மதிேம்

இயேசு
எருேயேரமக்
குறித்து புேம்பினார்
23:37-39
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மத்யதயு
நிகழ்வு

(Matthew )

விதரவயின் காசு

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

12:41-44

21:1-4

13:1-37

21:5-36

யோவான்
(John)

யநரம்

ஒலியவட் வோற்வபாழிவு
(Olive discourse)

24:1-51

மாரே

கன்னிரககரளக் குறித்த
உவரம (Parable)
25:1-13
திறரமகரளக்
குறித்த
உவரம (Parable)
25:14-30
தவிர்க்க முடிோத இறுதி
தீர்ப்பு
25:31-46
மதிேத்தில் இருந்து வபாது ஊழிேம் வேய்வரத நிறுத்தினார்; இயேசுவின் கவனம் இனி மதத்
தரேவர்களின் மீது திரும்பிேது.
நாம் திரும்பவும் ஒரு முரற வபத்தானிோவில் இருந்து எருேயேமுக்கு வேல்லும் பாரதயில்
பேணிப்யபாம், யமலும் இது ஒரு ஓய்வில்ோத பிரேங்க நாட்களாக இயேசுவின் வாழ்வில்
அரமேப்யபாகிறது, ஏறத்தாழ 12 மணி யநரங்கள் வேேவழித்தார். இயேசு அவருரடே சீஷர்களுடன்
எருேயேரம யநாக்கி முன் வேன்ற பாரதயியேயே வேன்றார், சீஷர்கள் அங்யக ேபிக்கப் பட்ட அத்தி
மரம் முழுவதுமாக வாடியிருந்தரத கண்டு விேந்தனர்.

இயேசுவின் அதிகாரம் யகள்விகுட்பட்டது
(மத்யதயு 21:23–27, மாற்கு 11:27–33 மற்றும் லூக்கா 20:1–8)
இயேசுவும் அவருரடே சீஷார்களும் யதவாேேத்ரத வேன்றரடந்தயபாது, அவரிடம் எந்த
அதிகாரத்தின் கீழ் இரத எல்ோம் வேய்து வருவதாக யகள்வி யகட்டார்கள் (யகாவிரே சுத்திகரித்தல்
வதாடர்பாக). நான் கீயழ ஒரு சுவாரஸ்ேமான சுருக்கம் வகாடுத்துள்யளன். அதில், இயேசுவிடமும்
மற்றும் அவர் யகட்ட யகள்விகளும் அடங்கி உள்ளது. (மீண்டும் மீண்டும் யகட்கப்பட்ட ஒயர
யகள்விகளும் ஒயர யகள்விோக கணக்வகடுக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, நான்கு சுவிவேஷத்திலும்
மீண்டும் வகாடுக்கப்பட்ட அயத யகள்விகள்).
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இயேசுவிடம் எத்தரன யகள்விகள் யகட்கப்பட்டது?
•

இயேசுவிடம் யகட்கப்பட்ட பிரத்தியேகமான யகள்விகள் → 81

•

இயேசுயவ பதில் அளித்த பிரத்தியேகமான யகள்விகள் → 73

•

இயேசு பதில் அளிக்காத பிரத்தியேகமான யகள்விகள் → 8

இயேசு எத்தரன யகள்விகரள யகட்டார்?
•

இயேசு யகட்ட பிரத்தியேகமான யகள்விகள் → 81

•

இயேசுயவ பதில் அளித்த பிரத்தியேகமான யகள்விகள் → 38

•

மற்றவர்கள் பதில் அளித்த பிரத்தியேகமான யகள்விகள் → 43

இங்யக, இயேசு யகள்விக்கு மறுயகள்வி யகட்பரதயே பதிோக யதர்வு வேய்கிறார்!
இயேசு அவர்களுரடே பகட்டான வாழ்க்ரகரேயும் (lavish Lifestyle), மக்கரள
வகாள்ரளேடித்தும், இோபகரமாக வருமானத்ரத யேகரித்தவர்களின் யபாக்ரக தாக்கினார்.
யோவான்ஸ்நானகன் இயேசுயவ உேகத்தின் பாவத்ரதச் சுமந்துதீர்க்கிற யதவ ஆட்டுக்குட்டி என்று
அறிவித்தார் (யோவான் 1:29).
பரியேேரிலும் ேதுயேேரிலும் அயநகர் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் வபறும்படி
வருகிறரத அவன் கண்டு :விரிேன் பாம்புக்குட்டிகயள !வருங்யகாபத்துக்குத்
தப்பித்துக்வகாள்ள உங்களுக்கு வரககாட்டினவன் ோர்? மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற
கனிகரளக் வகாடுங்கள். (மத்யதயு 3:7–8).
இதற்க்கான விரட லூக்கா 7:29–30 வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது (எல்ோ மக்களும், வரி
வசூலிப்பவர்களும் கூட, இயேசுவின் வார்த்ரதரே யகட்ட பின், யதவன் நீதிபரர் என்று
அறிக்ரகயிட்டார்கள். ஏவனனில் அவர்கள் யோவானால் ஞானஸ்நானம் வபற்றிருந்தனர். ஆனால்
பரியேேரும் நிோேோஸ்திரிகளும் தங்களுக்கான யதவ யநாக்கத்ரத நிராகரித்தனர் , ஏவனனில்
அவர்கள் யோவானால் ஞானஸ்நானம் வபறாமல் இருந்தனர்).
அவர்கள் இயேசுரவக் குறித்து யோவான்ஸ்நானகன் கூறிே ோட்சிரே யகட்க விருப்பம்
இல்ோதவர்களாய் இருந்தனர். அதனால், இங்யக இயேசு தமது அதிகாரத்ரதக் குறித்த யகள்விரே
எழுப்பப்பட்டயபாது பரியேேர்களுரடே மனதில் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த யோவான்ஸ்னானகன்
பிரச்சிரனரேப் பற்றி குறிப்பிட்டார். அவர்கள் யோவான்ஸ்நானரனக் குறித்து மதிப்பீடு வேய்ேக்
கூடுமானால் இயேசுரவக் குறித்தும் நிச்ேேமாக வேய்ேக்கூடும். பரியேேர்களால் பதில் கூற
முடிேவில்ரே ஏவனன்றால் அவர்கள் மக்கரளக் கண்டு அஞ்சினர் (மாற்கு 11:32–33). சிே
ேமேங்களில் மதத் தரேவர்கள் மக்கரள கண்டு அஞ்சினர், அதில் இதுயவ முதல் முரறோகும்.
இயேசு மக்களுக்கு வகாடிே யதாட்டக்காரரனக் குறித்த உவரமரே கூறிேயபாதும் அவர்கள்
மக்கரளக் கண்டு பேந்தனர் (மத்யதயு 21:33–45, மாற்கு 12:1–12 மற்றும் லூக்கா 20:9–19) யமலும்
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அப்வபாழுதிலிருந்யத அவர்கள்
வகாண்டிருந்தனர் (லூக்கா 22:2).

எப்படி

இயேசுரவ

வகால்ேோம்

என்று

ஆயோசித்துக்

மதத் தரேவர்கள் யமலும் குத்தப்பட்டு தங்கரள உணரும் வரகயில், இயேசு இன்னும் மூன்று
உவரமகள்க் கூறினார்.
உவரம

மத்யதயு
(Matthew )

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

இரண்டு குமாரர்களும் தந்ரதயின் விருப்பமும் 21:28–32
திராட்ரேத் யதாட்டம்

21:33–46

திருமண விருந்து

22:1–14

12:1–12

20:9–19

இயேசு யகட்ட முந்தே யகள்விக்கு, மதத் தரேவர்கள் அரமதிோய் இருக்க முடிவவடுத்தனர்,
அதனால் அவர்கரள யகாபமூட்ட இந்த உவரமகரளக் கூறினார்.

இரண்டு குமாரர்கரளக் குறித்த உவரம
இந்த உவரமக்கு பிறகு, அவர் அவர்கரள யநரடிோக ஒரு யகள்விரேக் யகட்டார், அவர்கள் அதற்கு
கட்டாேம் பதில் அளிக்கும்படி ஆயிற்று. பிறகு, இயேசு அந்த உவரமக்கான பேன்பாட்ரடயும்
அதற்கான விளக்கத்ரதயும் மத்யதயு 21:31–32 இல் கூறியுள்ளார்:
“இவ்விருவரில் எவன் தன் தகப்பனுரடே சித்தத்தின்படி வேய்தவன் என்று யகட்டார்;
அதற்கு அவர்கள் :மூத்தவன் தான் என்றார்கள் .அப்வபாழுது, இயேசு அவர்கரள
யநாக்கி :ஆேக்காரரும் யவசிகளும் உங்களுக்கு முன்யன யதவனுரடே ராஜ்ேத்தில்
பிரயவசிக்கிறார்கள் என்று வமய்ோகயவ உங்களுக்குச் வோல்லுகியறன். ஏவனன்றால்,
யோவான் நீதிமார்க்கமாய் உங்களிடத்தில் வந்திருந்தும், நீங்கள் அவரன
விசுவாசிக்கவில்ரே; ஆேக்காரரும் யவசிகளுயமா அவரன விசுவாசித்தார்கள்; அரத
நீங்கள்
கண்டும்,
அவரன
விசுவாசிக்கும்படிோகப்
பின்பாகிலும்
மனஸ்தாபப்படவில்ரே என்றார்.”

திராட்ேத் யதாட்டத்ரதக்குரித்த உவரம
இயேசு இந்த உவரமரேக் குறித்துக் கூறும்யபாது பரழே ஏற்பாட்டில் இருந்து நிரறே
காரிேங்கரள யமற்யகாள் காட்டினார். கீழிருக்கும் அட்டவரணரேப் பாருங்கள்.
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விளக்கம்

ேங்கீதம் ஏோோ எயரமிோ

நடப்பட்ட திராட்ேத் யதாட்டம் 80:8
யவலி

5:1

2:21

80:12

ஆரே

5:2

யகாபுரம்

5:2

அவர் அழித்திடுவார்

5:6

யதவன் இஸ்ரயவேர்கரள எகிப்திலிருந்து ஒரு திராட்ரேக் வகாடி யபாே எடுத்து அவர்களுக்காக
ஆேத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்த யதேத்தில் நட்டார். யதவன் தீர்க்கதரிசிகரள அனுப்பி எச்ேரிக்ரக
வேய்தயபாதிலும், இஸ்ரயவேர்கள் மிகவும் அரிதாகயவ கனி வகாடுத்தனர். அதனால், இந்த மக்கள்
மனந்திரும்பி என்னிடம் வரவில்ரே என்றால், பிறகு யதவன் அந்த திராட்ேத்யதாட்டத்ரத அழித்து
யமலும் மற்ற நிேங்கரளப் யபாே உழப்யபாவதாக யதவன் இந்த மக்கரளக் குறித்து எயரமிோ
தீர்க்கதரிசிரேக் வகாண்டு தீர்க்கதரிேனம் உரரத்ததார் (எயரமிோ 26:18–19).
இங்யக, யதவகுமாரனுக்கு வேவிவகாடாமல் இருப்பது பற்றி இயேசு குறிப்பிடுகிறார் என்று மதத்
தரேவர்கள் அந்த பின்னணி குறித்து நன்கு அறிந்திருந்தனர். இயேசு மதத் தரேவர்களிடம் மத்யதயு
21:40இல் யகட்டதாவது – “அப்படியிருக்க, திராட்ேத்யதாட்டத்தின் எஜமான் வரும்யபாது, அந்த
யதாட்டக்காரரர என்ன வேய்வான் என்று யகட்டார்.” யகள்விக்கு அவர்கள் பதில் அளிக்கும் முன்னர்,
இதற்கான பதில் அவர்கள் மத்தியில் இருந்த ஒரு ோதாரண மனிதனிடம் இருந்து வந்தது. மத்யதயு
21:41 – அதற்கு அவர்கள் :அந்தக் வகாடிேவரரக் வகாடுரமோய் அழித்து, ஏற்றகாேங்களில்
தனக்குக் கனிகரளக் வகாடுக்கத்தக்க யவயற யதாட்டக்காரரிடத்தில் திராட்ேத்யதாட்டத்ரதக்
குத்தரகோகக் வகாடுப்பான் என்றார்கள் .”
இயேசு அவர்களுரடே பதிரே 45ஆம் வேனத்தில் ஆயமாதித்தார், யமலும் 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
துல்லிளிேமாக அந்த முழு நகரமும் யராம யபரரோல் அழிக்கப்பட்டது. மீண்டும், இயேசு ேங்கீதம்
118:22ஐ மத்யதயு 21:42இல் யமற்யகாள் காட்டி, பிரதியுத்தரமாக ஆகாவதன்று தள்ளின கல்யே
மூரேக்குத் தரேக்கல்ோயிற்று. யமலும், ஏோோ 5ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்ட யவலிரே
எடுத்துப்யபாடுயவன், யதாட்டம் அழித்துப்யபாடப்படும் என்ற தீர்க்கதரிேனத்ரத உறுதி படுத்திேது .
இந்த தீர்க்கதரிேனம் கி. பி 70இல் நிரறயவறிேது.
இது அவர்கள் முதன் முரறோக யகட்டகும் ஒரு புதிே வேய்தி அல்ே.; அவர்கள் இயத வேய்திரே
யோவான்ஸ்நானகனிடம் இருந்து 3ஆண்டுகளுக்கு முன்யப யகட்டனர் (மத்யதயு 3:7–10). ஆனால்
அவர்கள் அரத நிராகரித்தனர்; இந்த முரறயும் கூட இந்த வேய்தி தங்களுக்குத் தான் என்று
அறிந்திருந்தனர் (மத்யதயு 21:45) ஆனால் மிண்டும் அவர்கள் அரத நிராகரித்தனர்.
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திருமண விருந்து: ராஜாவின் மகனுரடே திருமணம்
(மத்யதயு 22:1–14)

இங்யக ஒரு பந்தி ஆேத்தமாய் இருந்தது ஆனால் அரழக்கப்பட்டவர்கள் யவரேோய் இருந்தனர்,
எனயவ வர அவர்களுக்கு மனமில்ரே. அரேன் தன் யவரேக்காரர்கரள அனுப்பிே யபாது, அந்த
மக்கள் அவர்களுரடே அரழப்ரப மட்டும் நிராகரிக்கவில்ரே அவர்கரள வகாரேயும் வேய்தனர்.
பிறகு, அவர் மற்வறாரு யவரேக்காரரன வதருவிலுள்ள நல்ேவர்கள் தீேவர்கள் ஆகிே இருவரரயும்
அரழத்து வருமாறு அனுப்பினார் (22:10). எனினும் உரிே ஆரடரே அணிோதிருந்த ஒரு
விருந்தினரன கண்டுபிடித்து திரும்பி வந்த அரேன், அவரன வவளியே எரிந்து தண்டரன அளித்தார்.
துரதிர்ஷ்டவேமாக, இயேசு இந்த உவரமகரள யநரடிோக அவர்களுக்கு எதிராக கூறிே யபாதிலும்,
அவர்களுரடே இருதேம் கடினமானதாகயவ இருந்தது; ஏவனன்றால் எழுதிேபடியே அவர்கரள
அரழக்கப்பட்டும் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டும் இருந்தாலும், அவர்கள் அரத நிராகரித்தனர்; எனயவ
மற்றவர்கள் ராஜ்ேத்திற்குள் பிரயவசித்தனர்.

இயேசுவின் மீதான மூன்று தாக்குதல்கள்
உங்களிடம் கருத்து யவறுபாடு வகாண்ட ஒருவர், உடயன நம்ரம பிடிக்காத ஒருவரிடம் யேர்ந்து
வகாள்வரத நீங்கள் கவனித்ததுண்டா! இங்யகயும் இயேசுவிடம் இருந்த வவறுப்பினால் ஒருநாளும்
யேராத கூட்டணி ஒன்று ஒன்றுயேர்ந்தது!

முதல் தாக்குதல்
மத்யதயு (Matthew ) மாற்கு (Mark) லுக்கா (Luke)
இராேனுக்கு வரிவகாடுத்தால் 22:15–22

12:13–17

20:20–26

பரியேேருக்கும் ஏயராதிேருக்கும் இரடயேோன கூட்டணி: பரியேேர்கள் தங்கரள இஸ்ரயவல்
யதேத்திடமிருந்து பிரித்துக்வகாண்டனர். ஏவனன்றால், யராமராட்சி (Herodians) தங்களுரடே மத
யகாட்பாடுகளுக்கு முழுவதும் எதிரானதாக அவர்கள் கருதினர். ஏயராதிேர்கள் என்கிற
வபேரிலிருந்யத ஏயராதுக்கும் அவருரடே குடும்பத்தினருக்கும் ஆதரவு தருபவர்கள் என்பரத
அறிந்து வகாள்ளோம். ஏயராது யூதன் அல்ோதவன் ஆனாலும், இஸ்ரயவேர்களுக்கு தரேவனாக யூத
யதேத்ரத ஆட்சி வேய்ே யராமர்களால் நிேமிக்கப்பட்டார். இந்த பரியேேரும் எயராதிேரும்
எப்வபாழுதும் எல்ோக் காரிேங்களிலும், அரசிேல், ேமூக ேம்பந்தமான எல்ோ அம்ேத்திலும்
ஒருவருக்வகாருவர் எதிராகயவ ேண்ரட யபாட்டுக்வகாண்டு இருந்தனர். ஆனால் இயேசுரவ
வகால்லும் யநாக்கத்தில் (மாற்கு 3:6) இருவரும் ஒண்டு யேர்ந்துக் வகாண்டனர். மத்யதயு 22:16
மற்றும் மாற்கு 12:13இலும் அவர்கள் இருவரும் ஒன்று யேர்ந்தனர். அவர்கள் ஏன் இரத வேய்தனர்?
ஏவனனில் இந்த கூட்டணி அவர்களுக்கு இயேசுரவக் ரகப்பற்றி ஆளுநரிடம் ஒப்பரடக்க
யதரவப்பட்டது (லூக்கா 20:20). இதற்கு இயேசு பிரதியுத்தரமாக, கபடதாரிகயள ஏன் என்ரன
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யோதிக்கிறீர்? அவருரடே பதிலுக்கு பின்னர், அவர்கள் ஆச்ேரிேப்பட்டு அவரர விட்டுவிட்டு
அவர்களுரடே வழியியே திரும்பி வேன்றனர்.

இரண்டாம் தாக்குதல்

ேதுயேேரின் யகள்வி

மத்யதயு (Matthew )

மாற்கு (Mark)

லுக்கா (Luke)

22:23–33

12:18–27

20:27–40

ேதுயேேர்களும் மதத் தரேவர்கள்தான். உயிர்த்வதழுதல் இல்ரே என்று நம்புகிறவர்கள்,
யவதபாரகரரப்யபால் ேட்டத்ரத இவர்கள் யபாதிப்பவர்கள். இந்த ேதுயேேரும் யவதபாரகரும்
யேர்ந்து வகாண்டு வவறும் வநாண்டி யகள்விகரள யகட்டு அவரர பிடித்து அவர் அதற்கு என்ன
கூறுவார் என்று அறிே எண்ணினர். எனினும், இயேசு அதற்கு அற்புதமாக பதில் அளித்திடுவார். அவர்
யமாயே எழுதிே புத்தகத்தில் இருந்து யமற்யகாள்கரளக் காட்டுவார், ஏவனன்றால் அவர்கள் யமாயே
எழுதிே யவதாகமத்தின் முதல் ஐந்து புத்தகங்கரளயே நம்பினார்கள், “அவர் மரித்யதாருக்குத்
யதவனாயிராமல், ஜீவனுள்யளாருக்குத் யதவனாயிருக்கிறார்.” என்று கூறினார். இந்த பதில் மூன்றாம்
தாக்குதலின் மற்வறாரு வழக்கத்திற்கு மாறான கூட்டணிக்கு வழிவகுத்தது. மத்யதயு 22:34, அவர்
ேதுயேேரர வாேரடத்தார் என்று பரியேேர் யகள்விப்பட்டு, அவரிடத்தில் கூடிவந்தார்கள்.

மூன்றாம் தாக்குதல்
மத்யதயு (Matthew )
பிரதான கற்பரன
முதோம் கற்பரன

மாற்கு (Mark)

லுக்கா (Luke)

22:35–40
12:28–34

இந்த நிகழ்வு மத்யதயு மற்றும் மாற்கு ஆகிே இரண்டு புத்தகங்களிலும் காணோம். ஆனால் மிகவும்
கவனமாக படித்தால் தான் இந்த ஒயர யகள்விரே இரண்டு வவவ்யவறு வதாகுப்பான மக்கள்
யகட்டுள்ளனர் என்பது உங்களுக்கு வதரிே வரும். மத்யதயு 22:35 இல், அவர்கள் அவரர
பரியோதிக்கும்படி கூறினர் . மாற்கு சுவியேஷத்தில் யவதபாரகர்கள் இயேசு முந்தே யகள்விக்கு
நன்றாக பதில் அளித்ததினால் இந்த யகள்விரே எழுப்பினர். இங்யக யவதபாரகர்களின் எண்ணம்
இயேசுரவ பரியோதிப்பது அல்ே மாறாக அவரிடமிருந்து கற்றுக்வகாள்வயத ஆகும். பலிரேயும்,
ேர்வாங்கதகனபலிகரளக் காட்டிலும் மற்றவர்கரள யநசிப்பயத முக்கிமானது என அவர்கள்
கூறிேரத இயேசு யகட்ட யபாது அவர் யதவனின் இராஜ்ேத்தில் இருந்து வதாரேவில் இல்ரே என்று
கூறினார்.
இயேசுவின் மீதான இந்த மூன்று தாகுதல்களுக்கு பின்னர், அவர்கள் யமலும் எந்த யகள்விகரளயும்
யகட்க ரதரிேம் இல்ோதவர்களாய் இருந்தனர் (மாற்கு 12:34). பரியேேர்கரளயும்,
ேதுயேேர்கரளயும், ஏயராதிேர்கரளயும் அரமதிோக்கிே பின்பு, இயேசு ஒரு யகள்விரே யகட்டு
அனரே அவர்கள் மீது திருப்பினர்.
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இயேசு தரேவர்கரள வினவினார்

கிறிஸ்து ோருரடே
குமாரன்?

மத்யதயு (Matthew )

மாற்கு (Mark)

லுக்கா (Luke)

22:41–46

12:35–37

20:41–44

இப்யபாழுது இயேசு அவர்களிடம் ஒரு யகள்விரேக் யகட்டார், கிறிஸ்து ோருரடே குமாரன்?
அவர்கள் அதற்க்கு, தாவீது என்று பதிேளித்தனர். உடயன அவர் அவர்களிடம் மற்வறாரு யகள்விரே
யகட்டார், அரதக்குறித்த எந்த ஒரு பதிலும் இல்ோமல் அரமதிோய் வாேரடத்து யபானார்கள்.
அவர் முந்தி கூறிே மூன்று உவரமகரளயும் ஆராய்ந்து அறிந்து வகாள்ளுமாறு அவர்களிடம்
வோன்னார்.
மத்யதயு
22:46 இரத அழகாக சுருக்கி – அதற்கு மாறுத்தரமாக ஒருவனும் அவருக்கு ஒரு
வார்த்ரதயும் வோல்ேக்கூடாதிருந்தது .அன்றுமுதல் ஒருவனும் அவரிடத்தில் யகள்வியகட்கத்
துணிேவில்ரே.
ோதாரண மக்கள் இயேசு கூறிேவற்ரற யகட்டு ேந்யதாஷமாக ஏற்றுக்வகாண்டதால் மாற்கு 12:37,
இயேசு மதத் தரேவர்கரள எதிர்த்து நீளமாக அடுத்த சிே அதிகாரங்களில் யபே தூண்டிேது. இயேசு
பரியேேர்கரளயும் அவர்களுரடே வவளியவஷத்ரதக் குறித்து மிகவும் கவனமாக இருக்கும்படி
மக்களிரடயே எச்ேரிக்ரக வேய்தார். இது மத்யதயு 23இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அரத நாம்
முன்னயம சீஷத்துவப் பாடத்தில் விரிவாக கண்யடாம்.

காணிக்ரக வபட்டியின் (treasury) அருகில் இயேசு
மத்யதயு (Matthew )
விதரவயின் காணிக்ரக

மாற்கு (Mark)

லுக்கா (Luke)

12:41–44

21:1–4

இயேசு ஒருவன் தன்னுரடே மிகுதியில் இருந்து வகாடுப்பதற்கும் தன்னிடம் இருக்கும்
அரனத்ரதயும் வகாடுப்பதற்கும் உள்ள வித்திோேத்ரத கூறினார். இது மதத் தரேவர்கள்
அவர்களுக்கு கற்றுத்தந்ததற்கு மாறாக இருந்தது. உடயன ஆேேத்தில் கற்களும் யதவனுக்கு
வகாடுக்கப்பட்ட பரிசுகளும் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்பது யபான்ற சிே மறு வமாழிகள்
சீஷர்களின் மத்தியில் எழுந்தது (லூக்கா 21:5). இங்யக மீண்டும் இயேசுவின் மறுவமாழிோவது இந்த
ஆேேம் அழிந்து யபாகும் , இரத மதத் தரேவர்களிடம் முன்னயர இரண்டு முரற கூறியுள்ளார், இது
மூன்றாம் முரறோகும் (லூக்கா 21:6).
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நம்முரடே பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிோகிே இயேசு கிறிஸ்து
1 வகாரிந்திேர் 5:7

ஆரகோல், நீங்கள் புளிப்பில்ோதவர்களாயிருக்கிறபடியே, புதிதாய்ப் பிரேந்த
மாவாயிருக்கும்படிக்கு, பரழே “புளித்தமாரவப்” புறம்யப கழித்துப்யபாடுங்கள் .
ஏவனனில் நம்முரடே பஸ்காவாகிே கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாயர.
பரழே ஏற்பாட்டின் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிரேயும் இயேசுரவயும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து யமலும்
இயேசு எவ்வாறு அரனத்து யதரவகரளயும் மிகவும் துல்லிேமாக பூர்த்தி வேய்கிறார்:
நிோனின்
நாட்கள்

பஸ்கா
தினத்திற்கு
முன்னர்

இயேசுவின் வாழ்ரகயில் நடந்த
நிகழ்வுகள்

ஆட்டுக்குட்டி
வதரிந்துவகாள்ளப்பட்டது,
12:3

10ஆம் நாள்

5

எருேயேமுக்குள் பிரயவேம்,
வவற்றிப்பிரயவேம் மாற்கு 11:1

5 நாட்களாக
ஆட்டுக்குட்டி
பரியோதிக்கப்பட்டது, 12:5

11 ஆம் நாள்

4

காசுக்காரரர வவளியியே
துரத்தினார், மத்யதயு 21:12

பரியோதரன

12 ஆம் நாள்

3

தரேவர்களால் எந்த குற்றமும்
கண்டுபிடிக்க முடிேவில்ரே,
மத்யதயு 22

ஆட்டுக்குட்டி ஆய்வு
வேய்ேப்பட்டது

13 ஆம் நாள்

2

வபத்தானிோவில் விருந்து ,
மாற்கு 14:3

14 ஆம் நாள்

1

மதத் தரேவர்களால் எந்த ஒரு
குற்றமும் கண்டுபிடிக்க
முடிேவில்ரே

14 ஆம் நாள்

பஸ்கா
தினத்தின்
அஸ்தமனயநரம்

இயேசுவின் இறப்பு, மாற்கு 15:34

ோத்திராகமம்

ஆட்டுக்குட்டி
வகால்ேப்பட்டது 12:6

(Nissan)

ோத்திராகமம் 12:1–7
கர்த்தர் எகிப்து யதேத்தில் யமாயேரேயும் ஆயராரனயும் யநாக்கி: இந்த மாதம்
உங்களுக்குப் பிரதான மாதம்; இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் முதோம் மாதமாய்
49

இருப்பதாக. நீங்கள் இஸ்ரயவல் ேரபோர் ோவரரயும் யநாக்கி :இந்த மாதம் பத்தாம்
யததியில் வீட்டுத் தரேவர்கள், வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டிோக, ஒவ்வவாருவரும்
ஒவ்வவாரு ஆட்டுக்குட்டிரேத் வதரிந்துவகாள்ளக்கடவர்கள். ஒரு வீட்டில்
இருக்கிறவர்கள்
ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிரேப்
புசிக்கிறதற்குப்
யபாதுமான
யபர்களாயிராமற் யபானால், அவனும் அவன் ேமீபத்திலிருக்கிற அேல்
வீட்டுக்காரனும், தங்களிடத்திலுள்ள ஆத்துமாக்களின் இேக்கத்திற்குத் தக்கதாக ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிரேத் வதரிந்துவகாள்ளயவண்டும்; அவனவன் புசிப்புக்குத் தக்கதாக
இேக்கம்
பார்த்து,
ஆட்டுக்குட்டிரேத்
வதரிந்துவகாள்ளயவண்டும்.
அந்த
ஆட்டுக்குட்டி பழுதற்றதும் ஆணும் ஒரு வேதுள்ளதுமாய் இருக்க யவண்டும்;
வேம்மறிோடுகளிோவது வவள்ளாடுகளிோவது அரதத் வதரிந்துவகாள்ளோம். அரத
இந்த மாதம் பதினாோம் யததி வரரக்கும் ரவத்திருந்து, இஸ்ரயவல் ேரபயின்
ஒவ்வவாரு கூட்டத்தாரும் ோேங்காேத்தில் அரத அடித்து, அதின் இரத்தத்தில்
வகாஞ்ேம் எடுத்து, தாங்கள் அரதப் புசிக்கும் வீட்டுவாேல் நிரேக்கால்கள்
இரண்டிலும் நிரேயின் யமற்ேட்டத்திலும் வதளித்து,
ஆட்டுக்குட்டிரே நிோன் (Nissan) மாதம் பத்தாம் நாளில் யதர்வு வேய்து, பின்னர் களங்கம் ஏதும்
உள்ளதா என பரிவோதித்து, பதினான்காம் நாள் அதாவது பஸ்கா நாளன்று வகான்றனர். அது
யபாேயவ, இயேசுவும் பஸ்காவுக்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னயர எருேயேமுக்குள் பிரயவசித்து, மதத்
தரேவர்களாலும், பிோத்துவாலும் பரியோதிக்கப்பட்டும் ஆராேப்பட்டும் பிறகு பஸ்கா தினத்தன்று
சிலுரவயில் அரறேப்பட்டார்.

ஒலிவ மரே பிரேங்கம் (Olivet Discourse)
மதத் தரேவர்களுடனான யகள்வி பதில் கூட்டுத்வதாடருக்குப் பின்னர், இயேசு எந்த ஒரு வபாது
ஊழிேமும் வேய்வரத நாம் காணமுடிேவில்ரே. இப்வபாழுது அவருரடே முழு கவனமும்
தன்னுரடே சீஷர்களின் மீது திரும்பிேது. அவருரடே வபாது ஊழிேம் முடிவுக்கு வந்து பின்னர்
தன்னுரடே சீஷர்களுடனான தனிப்பட்ட ஊழிேத்ரத ஒலிவ மரேயில் துவங்கினார். இரவு
எருேயேமில் உள்ள யகாவிலில் இருந்து வபத்தானிோவுக்கு ஒலிவ மரேயின் வழிோக
யபாகும்வபாழுது, இயேசு கரடசிகாேத்ரதக் குறித்து திடுக்கிடும் தீர்க்கதரிேனம் ஒன்ரற
அரமதிோக கூறினார்.

ஒலியவட் தீர்க்கதரிேனம்

மத்யதயு (Matthew )

மாற்கு (Mark)

லுக்கா (Luke)

24:1–36

13:1–32

21:5–36

அவர் வரவிருக்கும் வகாந்தளிப்ரபக் குறித்து மட்டுமல்ே அந்த நிகழ்வு ேம்பவிக்கும்யபாது அரத
எவ்வாறு எதிர்வகாள்ள யவண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு கூறினார். கி.பி. 70இல் என்ன ஆகப்யபாகிறது
என்பரதக் குறித்து முன்னயர வதரிந்து வகாள்வது முக்கிேமல்ே, அப்வபாழுது அவர்கள் தங்கரள
எவ்வாறு காத்துக்வகாள்ள யவண்டும் என்பரதக் குறித்தயத ஆகும்.
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ஒலிவ மரே தீர்க்கதரிேனத்திலிருந்து மூன்று உவரமகள்
உவரம

மத்யதயு (Matthew )

பத்து கன்னிரககள்

25:1–13

தூர யதேம் பிரேணித்தல்

25:14–31

வேம்மறிோடு, வவள்ளாடு
மற்றும் நிேத்தீர்ப்பு

25:31–46

மாற்கு (Mark)

13:33–37

இந்த உவரமகளும் ஒலிவ மரே தீர்க்கதரிேனத்தின் ஒரு பகுதிோகும். இரவ இயேசு கூறிே
வேய்தியின் முக்கிேத்துவத்ரத உணர்த்துவதற்யக ஆகும். இந்த தீர்க்கதரிேனத்ரத விளக்க யவண்டும்
என்பதற்காக, இயேசு உவரமகள் மூேமாகயவ யபசினார், ஆனால் எதிர்பாராதவிதமாக, இந்த
அதிகாரமானது யவதாகமத்தில் தவரான பகுதியில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தீர்க்கதரிேனத்ரத
உரரக்கும் முன்னர், சீஷர்கள் இயேசுவிடம் ஒலிவ மரேயில் இருந்த யபாது இந்த பின்வரும்
யகள்விகரளக்

யகட்டனர்,

மத்யதயு

24:3

–

பின்பு,

அவர்

ஒலிவமரேயின்

யமல்

உட்கார்ந்திருக்ரகயில், சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்துவந்து :இரவகள் எப்வபாழுது ேம்பவிக்கும்?
உம்முரடே

வருரகக்கும்,

உேகத்தின்

முடிவுக்கும்

அரடோளம்

என்ன?

எங்களுக்குச்

வோல்ேயவண்டும் என்றார்கள்.” அதனால் அவர் முன்னர் கூறிே வேய்திரே அழுத்திக் கூறுவதற்காக,
இயேசு இந்த மூன்று உவரமகரள வகாடுக்கிறார்.
முதல்: பத்து கன்னிரககரளக் குறித்த உவரம, சீஷர்களின் இரண்டு யகள்விகளுக்கு பதில் கூறும்
விதமாவது.
• அந்த

நாழிரகரேயும்

நாரளயும்

நீங்கள்

அறிோதபடிோல்

அரதக்

கணிக்க

முேற்ச்சிக்காதீர்கள்.
• புத்தியுள்ளவர்கள் கூடுதோன எண்ரணரே எடுத்துக்வகாண்டனர், அதனால் அவர்கள்
இன்னும் நீண்ட காத்திருப்புக்கு ஆேத்தமாய் இருந்தனர், அயதயபால் நீண்ட காத்திருப்புக்கு
ஆேத்தமாகுங்கள்.
இரண்டு: தூர யதேத்துக்கு பிரோணம் வேய்யும் ஒரு மனிதரனக் குறித்த உவரமயும் முதல்
உவரமரே ஒத்தயத ஆனால் மாற்கு சுவியேஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பேன்பாட்ரடக் காட்டிலும்
மாறுபட்டது.
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• அந்த யநரத்ரதக் குறித்து நீங்கள் அறிோததனால் விழித்திருந்து வஜபம் வேய்யுங்கள், எந்த
யநரமும் அது நிகழோம் அதனால் விழித்திருந்து வஜபம் வேய்யுங்கள் என்று இங்யக
அவர்களுக்கு கட்டரளயிட்டார்.
• எஜமானின் வருரகக்கு ஆேத்தமாய் இருங்கள், அது உங்களுக்கு வதரிோது, ஆனாலும் அவர்
வரும் வரர ‘யவரே வேய்துவகாண்யட இருங்கள்’! யோம்யபறிகளாக ஆகிவிடாதீர்கள்!
மத்யதயு சுவியேஷத்திலிருந்து தாேந்துகரளக் குறித்து, யதால்வியினால் மனமுடிந்து யபாகக் கூடாது
என்று கட்டரளயிட்டார். ஒரு தாேந்து வபற்ற மனிதன் அரத இழந்து விடுயவாயமா என்ற அச்ேத்தில்
அரத மரறத்து ரவத்தான், ஆனால் இயேசு யவரே வேய்து அதிகம் தோரிக்க யவண்டும் என்று
அவர்களுக்கு கட்டரளயிட்டார்.
மூன்று:

வேம்மறிோட்ரடயும்

வவள்ளாட்ரடயும்

குறித்த

உவரம

–

அந்த

நாட்களில்,

வவள்ளாட்டிலிருந்து வேம்மறிோட்ரட வவளிப்புறமாக யவறுபடுத்துவது கடனம். அதனால்,
இயேசுவின் சீஷர்கள் தங்களுரடே அன்ரபயும் பாதுகாப்ரபயும் யதரவயுள்ளவர்களுக்கு
காட்டவும் தங்களுரடே தாேந்துகரள யதவனின் மகிரமக்காக பேன்படுத்தி வாழ யவண்டுவமன்று
இயேசு கூறினார்.
இந்த மூன்று உவரமகளில் இருந்தும் நாம் அரடோளம் காண்பதாவது,
• நாம் விழித்திருந்து வஜபம் வேய்ே யவண்டும்
• நாம் நீண்ட காத்திருப்புக்கு ஆேத்தமாய் இருக்க யவண்டும்
• நாம் யவரே வேய்ே யவண்டும்
• நாம் நம் தாேந்துகரள யதவனின் மகிரமக்காக பேன்படுத்த யவண்டும்
• நம் வாழ்க்ரக நல்ே கனிகரள தருவதாக இருக்க யவண்டும்
• நாழிரகரேயும், யநரத்ரதயும் குறித்து நமக்கு வதரிோது
• நிோேத்தீர்ப்பு என்பது நமக்கு என்ன கிரடக்கும் என்பரத தீர்மானிக்கும்.
நீண்ட யோர்வான நாளுக்கு பின்னர், அவர்கள் ோேருவின் வீட்டிற்கு வந்தனர், யமலும்
நடக்கயபாகிறரவ வதாடர்ந்து வவளிவர ஆரம்பித்தது.
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பாடம் 5 - பஸ்கா திருநாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர்
நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew)

மாற்கு
(Mark)

வகாரே வேய்ே நிோேேங்கம்
வேய்த ேதி

26:1–5

14:1–2

இயேசுரவ அபியஷகித்த
மரிோள்

26:6–13

14:3–9

யூதாஸ் இயேசுவுக்கு துயராகம்
26:14–16
வேய்ே ஒப்புக்வகாள்கிறார்

14:10–11

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)

22:1–2

யநரம்
காரே

12:2–8
22:3–6

மாரே

யநற்ரறக்கு அவருரடே வபாது ஊழிேத்ரத முடித்து, இயேசு தன் சீஷர்களின் யமல் தன்னுரடே
கவனத்ரத ரவத்தார். இது ஒரு அரமதிோன நாள், ோேங்காேம் சிே மிக முக்கிேமான பந்திரேத்
தவிர வபரிதாக ஒன்னும் நரடவபறவில்ரே. ஆனயபாதிலும், இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு
நடக்க இருக்கும் உேகத்ரதயே மாற்றப்யபாகும் ேம்பவத்திற்கு இது நல்ேவதாரு அடித்தளத்ரத
அரமத்தது.

வகாரே வேய்ே நிோேேங்கம் வேய்த ேதி
மத்யதயு, மாற்கு மற்றும் லூக்கா ஆகிே மூன்று சுவியேஷங்களிலும் நிோேேங்கத்ரதச் யேர்ந்தவர்கள்
பிரதான ஆோரிேனாகிே காய்பாவின் அரண்மரனயியே கூடிவந்து, இயேசுரவ தந்திரமாய் பிடித்து
சிலுரவயில் அரறயும்படி ஆயோேரன பண்ணினார்கள். முன்தினம் இயேசு மத தரேவர்கரள
கடுரமோக கடிந்துவகாண்டார் (பஸ்காவிற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர்) – ஆேக்காரரும்
யவசிகளும் உங்களுக்கு முன்யன யதவனுரடே ராஜ்ேத்தில் பிரயவசிப்பார்கள் என்பது யபான்ற
உவரமகரள கூறினார் – ஆகயவ அவர்கள் இயேசுவின் மீது கடுங்யகாபத்துடன் இருந்தனர். அதனால்
அவரர அகற்றிவிட யவண்டும் என்று விரும்பினர். எனினும், பண்டிரக காேமாக இருப்பதால்
ஜனங்கள் தங்களுக்கு எதிராகயவ திரும்புவிடுவார்கயளா
என்றும் அஞ்சினார்கள். இதன்
காரணமாகயவ திருட்டுத்தனமாக அவரர வகாரே வேய்ே ஒரு வாய்ப்ரப எதிர்பார்த்துக்
வகாண்டிருந்தனர் (மத்யதயு 26:4).

இயேசுரவ அபியஷகித்த மரிோள்
யோவானின் சுவியேஷத்தில் இந்த நிகழ்வு ோேரு உயிர்த்வதழுந்தரத மரிோரத வேய்யும் விதமாக
“பஸ்காவிற்கு ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு” ேம்பவித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் (12ஆம் அதிகாரம்), இது
எப்வபாழுது உண்ரமோக நிகழ்ந்தது என்பரதக் குறித்ததான கூடுதோன குழப்பத்ரத அது
ஏற்ப்படுத்திேது. இந்த ேம்பவங்கரள அப்யபாஸ்தேனாகிே யோவான் ஒரு வதாடர் வரிரேோக
குறிப்பிடவில்ரே. முதலில் நாம் அவர் ஏன் இந்த சுவியேஷத்ரத எழுதிேதற்கான பதிரவ இரண்டு
இடங்களில் காண்பித்துள்ளார்:
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யோவான் 20:30–31
இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத யவறு அயநக அற்புதங்கரளயும் இயேசு தமது
சீஷருக்கு முன்பாகச் வேய்தார். இயேசு யதவனுரடே குமாரனாகிே கிறிஸ்து என்று
நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படிோகவும், விசுவாசித்து அவருரடே நாமத்தினாயே
நித்திேஜீவரன அரடயும்படிோகவும், இரவகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
யோவான் 21:25
இயேசு வேய்த யவறு அயநக காரிேங்களுமுண்டு; அரவகரள ஒவ்வவான்றாக
எழுதினால் எழுதப்படும் புஸ்தகங்கள் உேகம் வகாள்ளாவதன்று எண்ணுகியறன்.
ஆவமன்.
அப்யபாஸ்தேனாகிே யோவான் இயேசு இந்த உேகத்தில் இருந்த வபாழுது வேய்த வவறும் ஏழு
அற்புதங்கரள மாத்திரயம யதர்வு வேய்து தன்னுரடே முழு புத்தகத்தில் பதிவு வேய்துள்ளார்,
இயேசுரவ யமசிோவாகவும், யதவகுமாரனாகவும் அறிவித்த மிகவும் முக்கிேமானரவகரள
மட்டும் யதர்ந்வதடுத்தார் என்பது வதளிவாகுகிறது.
காட்சி - இடம்: வபத்தானிோவிலுள்ள குஷ்டயராகிோயிருந்த சீயமான் வீடு
மக்கள்: இயேசு, அவருரடே 12 சீஷர்களும் (யூதாஸ்காரியோத்து உட்பட), மற்றும் மிக
உேர்ந்த ரதேத்ரத வகாண்ட ஸ்திரீ (யோவான் இரத ோேருவின் ேயகாதரி மரிோள்
எனவும் லூக்கா அரத மகதயேனா மரிோள் எனவும் பதிவு வேய்துள்ளனர்)
யநரம்: மாரே, இராயபாஜன யநரம்
ஸ்திரீ ஒருவள் விரேயேறப்வபற்ற ரதேத்ரத இயேசுவின் சிரசின்யமலும் (மத்யதயு, மாற்கு) மற்றும்
அவரின் பாதங்களிலும் (யோவான்) பூசினாள். இப்வபாழுது அந்த வீடு முழுவதும் ரதேத்தின்
பரிமளத்தினால் நிரறந்தது, அது மிகவும் விரே உேர்ந்த ரதேம், அதனுரடே மதிப்பு கிட்டத்தட்ட
ஒரு வருட ஊதிேமாகும்.
குஷ்டயராகிோயிருந்த பரியேேனாகிே சீயமான் ஒருமுரற இயேசு கலியேோவியே வேய்து
வகாண்டிருந்த ஊழிேத்தின்யபாது குணமரடந்தான். அவன் ஒரு வேல்வந்தன், வேதிோன வீட்டில்
வசிப்பவன், வபத்தானிோவிலும் யூயதோ பகுதிகளிலும் உள்ள மக்களிடம் மிகுந்த
மரிோரதக்குரிேனாய் இருந்தான். அவன் இயேசுவுக்கு மிகவும் வநருங்கிேவனாக இருந்தான். அவன்
“கீரியோத்” (Kerioth) என்ற கிராமத்திலிருந்து வந்தான், அந்த பகுதியிலிருந்து தான் யூதாஸ்
மக்காயபேர் (Judas Maccabeus) தன்னுரடே வவற்றிகரமான தாக்குதரே எருேயேமின் மீது
வதாடுத்தான். அவன் அரத இயேசு பிறப்பதிற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சீரிே மன்னன் (Syrian
monarch) அந்தியோகஸ் IV எப்பிபயனஸிடமிருந்து (Antiochus IV Epiphanes) ரகப்பற்றினான்.)
இப்படிோக இந்த குடும்பம் வஜேட் இேக்கத்துடன் (zealot movement) உறவு வகாண்டிருந்தது.
யூதர்கள் இந்த இேக்கத்ரத யூயதோவில் அரோளும் யராமர்கரள வீழ்த்தும் யநாக்கத்யதாடு
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ஆரம்பித்தனர். எருேயேமில் யவதபாரகராக (scribe) இருந்த தன் கணவரர விட்டுவிட்ட மகதயேனா
மரிோள் ஒரு யராம அதிகாரியுடன் யேர்ந்து மகதோ (Magdala) என்ற நகரத்தில் இருந்தாள். அவள்
வவறுமயன பணக்கார குடும்பத்ரதச் யேர்ந்ததால் கல்வேறிந்து வகால்ேப்படுவதிலிருந்து
தப்பித்தாள்.
இயேசுவின் ஊழிேத்தில் யூதாஸ் வபாருளாளராக இருந்தான்; அவன் ஏற்கனயவ வேல்வந்தனாக
இருந்தான் அதனால் அவனுக்கு அந்த 30 வவள்ளிக்காசுகள் யதரவேற்றதாக இருந்தது. யூதாஸ் ஒரு
ஆர்வமான வஜேட் இேக்கத்தான். அவன் இயேசு யராம ஆட்சிரே ரகப்பற்றி தமது ராஜ்ேத்ரத
ஸ்தாபிப்பார் என்று எதிர்பார்த்தான். அனால் இப்வபாழுயதா அவன் இயேசுவின் எண்ணம்
தன்னுரடே எண்ணத்ரதக் காட்டிலும் மாறுபட்டதாக இருப்பரத அறிந்து யகாபமும் வருத்தமும்
அரடந்தான். இயேசுவின் மீது அந்த விரே உேர்ந்த ரதேத்ரத ஊற்றிே வபாழுது அவன் அரத
யதரவயில்ோமல் பணத்ரத வீனடிப்பதாக கூறி தனது வவறுப்ரப வவளிப்படுத்தினான். இந்த
எண்வணய் பூசுதல் இயேசுவின் மரணம் மற்றும் அடக்கத்ரதயும் சுட்டிக்காட்டுவரத அவனால்
உணர முடிேவில்ரே. இயேசு அதற்கு பிரதியுத்தரமாக இவள் இந்தத் ரதேத்ரத என் ேரீரத்தின் யமல்
ஊற்றினது என்ரன அடக்கம்பண்ணுவதற்கு எத்தனமான வேய்ரகோயிருக்கிறது. (மத்யதயு 26:12).
இது தன்ரன அடக்கம் பண்ணுவதற்கான முன்யனற்பாடு என்று அவர் கூறினார். இயேசுவின் இந்த
பதிரே யூதாஸ் தன் மீது கூறப்பட்ட குற்றமாக எடுத்துக்வகாண்டான். இது பின்னர் அவரன துயராகம்
வேய்ே தூண்டிேது.
நண்பனின் கண்டிப்ரப ேரிோன முரறயில் எடுத்துக்வகாள்ள யவண்டும்; இல்ரேவேனில், நம்
வாழ்வில் இருக்கும் நண்பர்களுக்கு அர்த்தமில்ோமல் யபாய்விடும். யபதுருவுக்கும் யூதாசுக்கும்
இருக்கும் யவறுபாடுகரள பாருங்கள். இயேசு யபதுருரவ வவளிேரங்கமாக “எனக்குப்
பின்னாகப்யபா, ோத்தாயன” என்று கூறி கடிந்து வகாண்டாலும், யபதுரு மீண்டும் இயேசுவிடம்
திரும்பிவந்தான். ஆனால் யூதயஸா அந்த கண்டிப்ரப ஏற்றுக்வகாள்ளவில்ரே.
வபத்தானிோவில் உண்ட உணவுக்கும் பஸ்கா உணவுக்கும் இரடயேோன மற்வறாரு ஒத்த
ேம்பவங்கள் இங்யக உள்ளன – அவற்றின் முரண்பாடுகளும் மற்றும் ஒற்றுரமகளும்.
முதல் உணவானது பஸ்காவிற்கு இரண்டு நாள் முந்தியும் மற்றும் இரண்டாவது பஸ்காவிற்கு ஒரு
நாள் முந்தியும் நரடவபற்றது. முதல் விருந்து ோேருரவ மரணத்திலிருந்து எழுப்பினதற்காக
வகாண்டாடினார்கள், அயதேமேம் யமேரறயில் நடந்த இரண்டாம் விருந்ரத இயேசுவின்
மரணத்ரத நிரனவுகூரும் வரகயில் வகாண்டாடினார்கள்.
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வபத்தானிோ
யவதவாக்கிேம்

யமல்வீட்டரற

காட்சி

யவதவாக்கிேம்

காட்சி

யோவான் 12:1

அவருரடே சீஷர்கயளாடு

யோவான் 13:1

அவருரடே சீஷர்கயளாடு

யோவான் 12:2

மார்த்தாள்
வேய்தாள்

யோவான் 13:4

இயேசு யவரே வேய்தார்

மத்யதயு 26:7

ரதேத்ரத ஊற்றினாள்.

யோவான் 13:5

தண்ணீரர வார்த்தார்

யோவான் 12:3

இயேசுவின்
கழுவினாள்

பாதங்கரள

யோவான் 13:5

இயேசு
சீஷருரடே
கால்கரள கழுவினர்

யோவான் 12:3

அவருரடே
துரடத்தாள்

பாதங்கரள

யோவான் 13:5

இயேசு
சீஷருரடே
பாதங்கரள துரடத்தார்

யோவான் 12:4

காட்டிக்
வகாடுக்கப்யபாகிறவன்

மத்யதயு 26:21

காட்டிக்
வகாடுக்கப்யபாகிறவன்

யோவான் 12:7

அடக்கம்பண்ணும் நாள்

மத்யதயு 26:28

சிந்தப்படுகிற இரத்தம்

யோவான்

ோேருரவ வகாரேவேய்ே யோவான்
ஆயோேரனபண்ணினார்கள் 11:53

12:10

மாற்கு 14:10
யோவான்
12:11

பணிவிரட

யூதாஸ்காரியோத்து
வவளியே யபானான்.

யோவான்
13:30

பேர்
இயேசுவினிடத்தில் யோவான்
விசுவாேம் ரவத்தனர்
12:42

இயேசுரவ
வகாரேச்
வேய்யும்படிக்கு
ஆயோேரனபண்ணினார்கள்
யூதாஸ்
புறப்பட்டுப்யபானான்
அயநகர்
அவரிடத்தில்
விசுவாேம் ரவத்தார்கள்

சுவாரஸ்ேம்! பிரதான ஆட்சிோளர்கள் பேர் அவரர நம்பினாலும் அவர்கள் பரியேேர்கரள குறித்து
பேந்தனர்.
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யூதாஸ் இயேசுவுக்கு துயராகம் வேய்ே ஒப்புக்வகாள்கிறார்
யூதாஸ் மற்ற சீஷர்கயளாடும் இயேசுயவாடும் இருக்க விருப்பம் இல்ோதரத யமயே உள்ள
அட்டவரணயில் கூறப்பட்டுள்ள இந்த இரண்டு ேம்பவங்களும் நமக்கு காண்பிக்கிறது . அதுமட்டும்
அல்ோமல் அவன் நிோேேங்கத்தினரின் அரோங்கத்தின் யமலும் மகிழ்ச்சி இல்ோதவனாய்
இருந்தான். ஏவனன்றால் அவர்கள் பிோத்துவுடன் மிகவும் வநருக்கமாக இருந்தனர். பரியேேரரயும்
ேதுயேேோரரயும் எதிர்த்து இயேசு கடுரமோன வோற்களால் கடிந்துவகாண்டார். இயேசு
பரியேேர்கரள கடிந்து வகாள்ளும் வபாழுது யூதாஸ் மிகவும் ேந்யதாஷமாக இருந்திருப்பான், ஆனால்
இயேசு காசுக்காரர்கரள யதவாேேத்தில் இருந்து விரட்டுவரத கண்ட வபாழுது, அவனுக்கு
இயேசுவின் உண்ரமோன எண்ணம் புரிந்திருக்கும். ஆனாலும் யூதாஸ் இந்த யராம அரோங்கத்ரத
மாற்ற ஏதாவது வேய்ே நிரனத்தான்.
மத்யதயுவும் மாற்கு சுவியேஷமும் வபத்தானிோவில் அபியஷகம் வேய்த பிறகு, யூதாஸ் அவர்கரள
விட்டுவிட்டு
பிரதான
ஆோரிேரிடதுக்கு
காட்டிக்
வகாடுக்குப்பதற்காக
வேன்றரத
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. சிே நூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் தீர்கதரிேனம் உரரத்த ேகரிோவின்
புத்தகத்தில் 11ஆம் அதிகாரம் 12–13 வேனங்களில் கூறிேரத உறுதி வேய்வது யபாேயவ, அவர்கள்
பணத்ரத நிர்ணேம் வேய்தனர்.
ேகரிோ: 11:12–13
உங்கள் பார்ரவக்கு நன்றாய்க்கண்டால், என் கூலிரேத் தாருங்கள்; இல்ோவிட்டால்
இருக்கட்டும் என்று அவர்கயளாயட வோன்யனன்; அப்வபாழுது எனக்குக் கூலிோக
முப்பது வவள்ளிக்காரே நிறுத்தார்கள். கர்த்தர் என்ரன யநாக்கி: அரதக்
குேவனிடத்தில் எறிந்துவிடு என்றார்; இதுயவ நான் அவர்களால் மதிக்கப்பட்ட
யமன்ரமோன மதிப்பு; நான் அந்த முப்பது வவள்ளிக்காரே எடுத்து அரவகரளக்
குேவனுக்வகன்று கர்த்தருரடே ஆேேத்தியே எறிந்துவிட்யடன்.

அகித்யதாப்யபல்
பரழே ஏற்பாட்ரட பின் வேன்று பார்க்ரகயில், இங்கு அகித்யதாப்யபல் – தாவீதுக்கு ஒரு
ஆயோேரனக்காரனாகவும் நல்ே யதாழனாகவும் இருந்தான். (1 நாளாகமம் 27:33) – அவன்
மகத்தான ஞானம் உரடேவன் யபாே யபசினான். அது யதவனுரடே வாக்ரகப்யபாே இருந்தது.
2 ோமுயவல் 16:23

தாவீது வேய்தது யபாேயவ, அப்ேயோமும் அகித்யதாப்யபலின் ஆயோேரனரே
பின்பற்றினான். அகித்யதாப்யபல் கூறிே ஒவ்வவாரு வார்த்ரதயும் யதவனின்
வாயிலிருந்து யநரடிோக வருவரதப் யபால் ஞானமாக இருந்தது.
அகித்யதாப்யபல் வதாடர்ந்து தாவீது பத்யேபாளுடன் விபச்ோரம் வேய்யும்முன் வரர ஆயோேரன
வழங்கி வந்தான்.
ஆனால் தாவீது பாத்யேபாளிடம் பாவம் வேய்த பிறகு, தாவீதுக்கும்
அஹித்வதாப்யபலுக்கும் உள்ள உறவில் விரிேல் ஏற்பட்டது. ஏன் அது அப்படி நிகழ்ந்தது?
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அகித்யதாப்யபலுக்கு பத்யேபாள் ேம்பந்தப்பட்டவளாய் இருந்தாள்!
2 ோமுயவல் 11:3

அப்வபாழுது தாவீது, அந்த ஸ்திரீ ோர் என்று விோரிக்க ஆள் அனுப்பினான்; அவள்
எலிோமின் குமாரத்தியும், ஏத்திேனான உரிோவின் மரனவியுமாகிே பத்யேபாள்
என்றார்கள்.
2 ோமுயவல் 23:34

மாகாத்திேனின் குமாரனாகிே அகஸ்பாயிம் மகன் எலிப்வபயேத், கீயோனிேனாகிே
அகித்யதாப்யபலின் குமாரன் எலிோம் என்பவன்.
எலிோம் அகித்யதாப்யபலின் குமாரன். ஆரகோல் பத்யேபா அகித்யதாப்யபலின் யபத்திோவள்.
உறவு முறிரவ வதாடர்ந்து, அகித்யதாப்யபல் அப்ேயோமுடன் இரணந்தான்! அதன் பின் என்ன
ஆனது?
2 ோமுயவல் 15:23–32

ேகே ஜனங்களும் நடந்துயபாகிறயபாது, யதேத்தார் எல்ோரும் மகா ேத்தமாய்
அழுதார்கள்; ராஜா கீதயரான் ஆற்ரறக் கடந்தான்; ஜனங்கள் எல்ோரும்
வனாந்தரத்திற்குப் யபாகிற வழியே நடந்துயபானார்கள். ோயதாக்கும் யதவனுரடே
உடன்படிக்ரகப் வபட்டிரே அவயனாயடகூட இருந்து சுமக்கிற ேகே யேவிேரும்
வந்து, யதவனுரடே வபட்டிரே அங்யக ரவத்தார்கள்; ஜனங்கள் எல்ோரும்
நகரத்திலிருந்து கடந்துதீருமட்டும், அபிேத்தார் திரும்பிப்யபாயிருந்தான். ராஜா
ோயதாக்ரக யநாக்கி: யதவனுரடே வபட்டிரே நகரத்திற்குத் திரும்பக் வகாண்டுயபா;
கர்த்தருரடே கண்களில் எனக்குக் கிருரப கிரடத்ததானால், நான் அரதயும் அவர்
வாேஸ்தேத்ரதயும் பார்க்கிறதற்கு, என்ரனத்திரும்ப வரப்பண்ணுவார். அவர்:
உன்யமல் எனக்குப் பிரிேமில்ரே என்பாராகில், இயதா, இங்யக இருக்கியறன்; அவர்
தம்முரடே பார்ரவக்கு நேமானபடி எனக்குச் வேய்வாராக என்றான். பின்னும் ராஜா
ஆோரிேனாகிே ோயதாக்ரக யநாக்கி: நீ ஞானதிருஷ்டிக்காரன் அல்ேயவா? நீ
ேமாதானத்யதாயட நகரத்திற்குத் திரும்பு; உன் மகன் அகிமாசும் அபிேத்தாரின் மகன்
யோனத்தானுமாகிே உங்கள் குமாரர் இரண்டுயபரும் உங்கயளாயடகூடத் திரும்பிப்
யபாகட்டும். எனக்கு அறிவிக்கிறதற்கு உங்களிடத்திலிருந்து வேய்திவருமட்டும், நான்
வனாந்தரத்தின் வவளிகளியே தரித்திருப்யபன் என்றான். அப்படியே ோயதாக்கும்
அபிேத்தாரும் யதவனுரடே வபட்டிரே எருேயேமுக்குத் திரும்பக் வகாண்டுயபாய்,
அங்யக இருந்தார்கள். தாவீது தன் முகத்ரத மூடி, வவறுங்காோல் நடந்து
அழுதுவகாண்டு ஒலிவமரேயின்யமல் ஏறிப்யபானான்; அவயனாடிருந்த ேகே
ஜனங்களும் முகத்ரத மூடி அழுதுவகாண்டு ஏறினார்கள். அப்ேயோயமாயட
கட்டுப்பாடுபண்ணினவர்களுடன் அகித்யதாப்யபலும் யேர்ந்திருக்கிறான் என்று
தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டயபாது, தாவீது, கர்த்தாயவ, அகித்யதாப்யபலின்
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ஆயோேரனரேப் பயித்திேமாக்கிவிடுவீராக என்றான். தாவீது மரேயின்
உச்சிமட்டும்வந்து,
அங்யக
யதவரனப்
பணிந்துவகாண்டயபாது,
இயதா,
அற்கிேனாகிே ஊோய் தன் வஸ்திரத்ரதக் கிழித்துக்வகாண்டு, தரேயின்யமல்
புழுதிரேப்யபாட்டுக்வகாண்டவனாய் அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டான்.
2 ோமுயவல் 17:14

அப்வபாழுது அப்ேயோமும் இஸ்ரயவல் மனுஷர் அரனவரும்: அகித்யதாப்யபலின்
ஆயோேரனரேப்பார்க்கிலும் அற்கிேனாகிே ஊோயின் ஆயோேரன நல்ேது
என்றார்கள்;
இப்படி
கர்த்தர்
அப்ேயோமின்யமல்
வபால்ோப்ரப
வரப்பண்ணும்வபாருட்டு,
அகித்யதாப்யபலின்
நல்ேஆயோேரனரே
அபத்தமாக்குகிறதற்குக் கர்த்தர் கட்டரளயிட்டார்.
2 ோமுயவல் 17:23

அகித்யதாப்யபல் தன் யோேரனயின்படி நடக்கவில்ரே என்று கண்டயபாது, தன்
கழுரதயின்யமல் யேணம் ரவத்து ஏறி, தன் ஊரிலிருக்கிற தன் வீட்டுக்குப்யபாய், தன்
வீட்டுக்காரிேங்கரள ஒழுங்குபடுத்தி, நான்றுவகாண்டு வேத்தான்; அவன் தகப்பன்
கல்ேரறயில் அவரன அடக்கம்பண்ணினார்கள்.

அகித்யதாப்யபலும் யூதாசும் – ஒரு ஒப்பீடு
•

அகித்யதாப்யபல் தன்னுரடே ஆயோேரன நிராகரிக்கப்பட்டதால் அவன் தன்ரனயே
தூக்கிலிட்டுக்வகாண்டான், யூதாஸும் அரதப்யபாேயவ வேய்தான்.

(2 ோமுயவல் 17:23 & மத்யதயு 27:5)
•

அகித்யதாப்யபல் தன்னுரடே வேய்ரகரே இரவியே வேேல்படுத்த திட்டம் தீட்டினான்,
யூதாஸும் அரதயபாேயவ வேய்தான்.

(2 ோமுயவல் 17:1 & யோவான் 13: 30)
•

யூதாஸ்
இயேசுவுடன்
இருந்தது
யபாே
அகித்யதாப்யபலும்
ஆயோேரனக்காரனாகவும் ஒரு யதாழனாகவும் இருந்தான்

•

ஒரு மனுஷனின் மரணமானது யதேத்துக்யக ேமாதானத்ரத வகாடுக்கும் என்று கூறினார்கள் (2
ோமுயவல் 17:3 & யோவான் 11:50)

தாவீதின்

ஒரு
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தாவீதும் இயேசு கிறிஸ்துவும் – ஒரு ஒப்பீடு
தாவீது ஒலிவமரேயின்யமல் விடுதரேக்காக வஜபம் வேய்தார்: 2 ோமுயவல் 15:30–31 –
தாவீது தன் முகத்ரத மூடி, வவறுங்காோல் நடந்து அழுதுவகாண்டு
ஒலிவமரேயின்யமல் ஏறிப்யபானான்; அவயனாடிருந்த ேகே ஜனங்களும் முகத்ரத
மூடி
அழுதுவகாண்டு
ஏறினார்கள்.
அப்ேயோயமாயட
கட்டுப்பாடுபண்ணினவர்களுடன் அகித்யதாப்யபலும் யேர்ந்திருக்கிறான் என்று
தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டயபாது, தாவீது, கர்த்தாயவ, அகித்யதாப்யபலின்
ஆயோேரனரேப் பயித்திேமாக்கிவிடுவீராக என்றான்.
இயேசு ஒலிவமரேக்கு வேன்று கீழ்படிதலுக்காக விண்ணப்பித்து வஜபம் வேய்தார் : மாற்கு 14:26 –
அவர்கள் ஸ்யதாத்திரப்பாட்ரடப் பாடின பின்பு, ஒலிவமரேக்குப் புறப்பட்டுப்
யபானார்கள்.
தாவீது ேங்கீதம் 41:9இல் தன்னுரடே நண்பர்களுள் ஒருவன் தனக்கு துயராகம் வேய்ததால்
புேம்பினான் –
என் பிராணசியநகிதனும், நான் நம்பினவனும், என் அப்பம் புசித்தவனுமாகிே
மனுஷனும், என்யமல் தன் குதிகாரேத் தூக்கினான்.
யோவான் 15:15இல் இயேசு நண்பர்கள் என்று அரழக்கும் சீஷர்களில் ஒருவன் தன்ரனக் காட்டிக்
வகாடுப்பான் என்று கூறினார்.
யோவான் 13:21 & 26
இயேசு இரவகரளச் வோன்னபின்பு, ஆவியியே கேங்கி: உங்களில் ஒருவன் என்ரனக்
காட்டிக்வகாடுப்பான்
என்று,
வமய்ோகயவ
வமய்ோகயவ
உங்களுக்குச்
வோல்லுகியறன் என்று ோட்சிோகச் வோன்னார். இயேசு பிரதியுத்தரமாக: நான் இந்தத்
துணிக்ரகரேத் யதாய்த்து எவனுக்குக் வகாடுப்யபயனா அவன்தான் என்று வோல்லி,
துணிக்ரகரேத் யதாய்த்து, சீயமான் குமாரனாகிே யூதாஸ்காரியோத்துக்குக்
வகாடுத்தார்.
தாவீது வகதயரான் ஆற்றின் வழிோக வேன்றார்: 2 ோமுயவல் 15:23 –
ேகே ஜனங்களும் நடந்துயபாகிறயபாது, யதேத்தார் எல்ோரும் மகா ேத்தமாய்
அழுதார்கள்; ராஜா கீதயரான் ஆற்ரறக் கடந்தான்; ஜனங்கள் எல்ோரும்
வனாந்தரத்திற்குப் யபாகிற வழியே நடந்துயபானார்கள்.
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இயேசு வகதயரான் ஆற்றின் வழிோக வேன்றார்: யோவான் 18:1 –
இயேசு இரவகரளச் வோன்னபின்பு, தம்முரடே சீஷருடயனகூட வகதயரான்
என்னும் ஆற்றுக்கு அப்புறம் யபானார்; அங்யக ஒரு யதாட்டம் இருந்தது, அதியே
அவரும் அவருரடே சீஷரும் பிரயவசித்தார்கள்.
தாவீது வஜபித்தான்: 2 ோமுயவல் 15:24–26 –
ோயதாக்கும் யதவனுரடே உடன்படிக்ரகப் வபட்டிரே அவயனாயடகூட இருந்து
சுமக்கிற ேகே யேவிேரும் வந்து, யதவனுரடே வபட்டிரே அங்யக ரவத்தார்கள்;
ஜனங்கள்
எல்ோரும்
நகரத்திலிருந்து
கடந்துதீருமட்டும்,
அபிேத்தார்
திரும்பிப்யபாயிருந்தான். ராஜா ோயதாக்ரக யநாக்கி: யதவனுரடே வபட்டிரே
நகரத்திற்குத் திரும்பக் வகாண்டுயபா; கர்த்தருரடே கண்களில் எனக்குக் கிருரப
கிரடத்ததானால், நான் அரதயும் அவர் வாேஸ்தேத்ரதயும் பார்க்கிறதற்கு,
என்ரனத்திரும்ப வரப்பண்ணுவார். அவர்: உன்யமல் எனக்குப் பிரிேமில்ரே
என்பாராகில், இயதா, இங்யக இருக்கியறன்; அவர் தம்முரடே பார்ரவக்கு
நேமானபடி எனக்குச் வேய்வாராக என்றான்.
இயேசு வஜபித்தார்: லூக்கா 22:41–42 –
அவர்கரள விட்டுக் கல்வேறிதூரம் அப்புறம்யபாய், முழங்கால்படியிட்டு: பிதாயவ,
உமக்குச் சித்தமானால் இந்தப் பாத்திரம் என்ரனவிட்டு நீங்கும்படிவேய்யும்; ஆயினும்
என்னுரடே சித்தத்தின்படிேல்ே, உம்முரடே சித்தத்தின்படியே ஆகக்கடவது என்று
வஜபம்பண்ணினார்.
அந்த நாளின் நிகழ்வுகள் முடிந்த பின்னர் – மாரே வபத்தானிோவில் நரடப்வபற்ற விருந்ரதத் தவிர
அரமதிோகயவ இருந்தது – இயேசு ஒரு இரவு முழுவதும் வபத்தானிோவில் தங்கினார். நாம்
மீண்டும் நாரள ேந்திப்யபாம்.
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பாடம் 6 - பஸ்கா திருநாளுக்கு முந்தே நாள்
நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew)

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

பஸ்கா பண்டிரகக்கான
உணரவ தோர் வேய்தல்

26:17-20

14:12-17

22:7-14

சீடர்களின் விவாதம்

யோவான்
(John)

காரே

22:24-30

இயேசு தன் சீடர்களின்
கால்கரள கழுவினர்

13:1-20

காட்டிக் வகாடுத்தவரன
கண்டறிதல் (யமேரற)

26:21-25

14:18-21

22:21-23

இறுதி இராப்யபாஜனம்

26:26-29

14:22-25

22:15-20

13:21-30

இயேசு விட்டுச்வேல்கிறார்

13:31

புதிே கட்டரள

13:31-35

யபதுருவின் மறுதலிப்பு
முன்னறிவிக்கிறார்

யநரம்

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:36-38

யமேரறயில் நடந்த
வோற்வபாழிவு

14-16

இயேசுவின் பிரதான ஆோரிே
பிரார்த்தரன

17

ஸ்யதாத்திரப்பாட்ரடப்
பாடினர் (யமேரற)

26:30

14:26

வகத்வேமயனயில் கடும்துேர்

26:36-46

14:32-42

22:40-46

18:1-2

யூதாஸின் துயராகம்

26:47-50

14:43-45

22:47-48

18:2-9

ரகது (வகத்வேமயன)

26:51-56

14:46-52

22:49-53

18:10-12

22:54,6365

18:7,13.19-24

இயேசுரவ யகள்வி யகட்ட
அன்னா (நிோேேங்கம்)
காய்பாவின் ஆய்வு (பிரதான
ஆோரிேனின் வீடு)

26:57-68

14:53-65

யபதுரு இயேசுரவ
மறுதலித்தல் (courtyard)

26:69-75

14:66-72

மாரே

18:14-18
22:55-62

18:25-27
63

இந்த நாளின் பகல் வபாழுதில் அதிகமாக ஒன்றும் நடக்கவில்ரே ஆனால் மாரே வமய்ோகயவ
மும்முரமாகி விடுகிறது.

பஸ்கா பண்டிரகக்கான உணரவ தோர் வேய்தல்
மத்யதயு 26:17–20; மாற்கு 14:12–17 & லூக்கா 22:7–14
பஸ்கா பண்டிரகரே எங்யக வகாண்டாட யவண்டும் என்று சீஷர்கள் இயேசுவிடம் யகட்டனர்.
சீஷர்கள் இரத நடத்தும் முேற்சியில் ஆர்வமாய் இருந்தனர். யபதுரு மற்றும் யோவான் ஆகிே
இருவரிடமும் இயேசு தான் கட்டரளயிட்டபடியே அந்த இடத்ரத ஆேத்தப்படுத்துமாறு
அறிவித்தார். இது இயேசு வகாண்டாடப்யபாகும் மூன்றாவது மற்றும் கரடசிோன பஸ்காவாகும்.
மாற்கு 14:13–14
அவர் தம்முரடே சீஷரில் இரண்டுயபரர யநாக்கி: நீங்கள் நகரத்திற்குள்யள யபாங்கள்,
அங்யக தண்ணீர்க்குடம் சுமந்துவருகிற ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு எதிர்ப்படுவான்,
அவன் பின்யன யபாங்கள். அவன் எந்த வீட்டிற்குள் பிரயவசிக்கிறாயனா, அந்த வீட்டு
எஜமாரன யநாக்கி: நான் என் சீஷயராடுகூடப் பஸ்காரவப் புசிக்கிறதற்குத் தகுதிோன
இடம் எங்யகவேன்று யபாதகர் யகட்கிறார் என்று வோல்லுங்கள். அவன் கம்பளம்
முதோனரவகரள
விரித்து
ஆேத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற
விஸ்தாரமான
யமல்வீட்டரறரே
உங்களுக்குக்
காண்பிப்பான்;
அங்யக
நமக்காக
ஆேத்தம்பண்ணுங்கள் என்று வோல்லி அனுப்பினார்.
இயேசுவினுரடே யமற்கூறிே பதில் ஆவிக்குரிே வரமான “அறிரவ உணர்த்தும் வேனத்திற்கான” ஓர்
அற்புதமான விளக்கம் ஆகும் (1 வகாரிந்திேர் 12:8). இயேசு தன்னுரடே ஆவியின் மூேம் இந்த
காரிேங்கரள அறிவார். அவருரடே அறிரவ உணர்த்தும் வேனம் துல்லிேமாக இருந்தது
ஆச்ேர்ேமானதாகும். பேர் தண்ணீர் பாரனகரள தூக்கிச்வேன்றனர், அனால் அவர்கள் வபரும்பாலும்
ஸ்த்திரீகளாகயவ இருந்தனர். ஒரு புருஷன் தண்ணீர் பாரனரே தூக்கிச்வேல்வது மிகவும் அரிதான
ஒன்றாகும். புருஷன் யநரடிோக வீட்டினுள் நுரழே யவண்டும்; எயதா ஒரு வீட்டுக்குள் அல்ே
ஆனால் வபரிே யமேரறரே வகாண்டதும் முன்னயர ஆேத்தம் வேய்ேப்பட்ட ஒரு வீட்டுக்குள்
வேல்ே யவண்டும். இது இயேசு தன்னுரடே இரண்டு சீஷர்கரள எருேயேமுக்கு அனுப்பி
கழுரதரேயும் கழுரதக்குட்டிரேயும் தன்னுரடே வவற்றிப்பிரயவேத்தின் யபாது ேவாரி வேய்ே
வாங்கி வரச்வேய்தரதப்யபாே ஒரு ேம்பவம்.
இந்த கரடசி பஸ்கா பண்டிரகரே இயேசு ஆரேயோடும் ஆர்வத்யதாடும் வகாண்டாட
எண்ணிேரத லூக்கா 22:15–16 இல் வலியுறுத்தியுள்ளார்,
அப்வபாழுது அவர் அவர்கரள யநாக்கி: நான் பாடுபடுகிறதற்கு முன்யன
உங்களுடயனகூட இந்தப் பஸ்காரவப் புசிக்க மிகவும் ஆரேோயிருந்யதன்.
யதவனுரடே ராஜ்ேத்தியே இது நிரறயவறுமளவும் நான் இனி இரதப்
புசிப்பதில்ரேவேன்று உங்களுக்குச் வோல்லுகியறன் என்று வோல்லி,
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அவர் தன்னுரடே பணிரே முடிக்க இன்னும் 24 மணி யநரயம இருந்தது, அந்த முடிவு யகாட்ரட
வநருங்குவதினால் மிகுந்த மகிழ்ச்சிோகவும் நிம்மதிோகவும் இருந்தார். தன்னுரடே வநருங்கிே
வட்டத்துக்குள் இருந்து வகாண்டாடுவரதக் காட்டிலும் யவறு எப்படி இரத சிறப்பாக வகாண்டாட
முடியும்? அவர் தனக்கு கிரடக்கக்கூடிே யநரத்ரத மிகச்சிறந்த முரறயில் தன் சீஷர்களுடன்
உட்கார்ந்து யபே உபயோகித்தார் என்பரத யோவான் 14இல் இருந்து 16ஆம் அதிகாரம் வரர
குறிப்பிட்டிருப்பரததிலும் அதிகாரம் 17இல் வஜபம் வேய்வதிலும் காணோம். அவர் தான்
வேன்றபின் அவர்கரள இருளில் விட்டுவிடாமல் எல்ோ வழியிலும் அவர்கரள யதற்றி,
ஆேத்தப்படுத்தி அதிகாரம் வகாடுப்பதற்கு ஒரு “யதற்றரவாளரன” அனுப்புவதாக வாக்குறுதி
வகாடுத்தார். தான் மனிதனாக வந்ததன் யநாக்கத்ரத வதளிவாக விளக்க இந்த பஸ்காரவ
பேன்படுத்தினார்.

இயேசு தன் சீடர்களின் கால்கரள கழுவினர்
யோவான் 13:1–20
இயேசு தம்முரடே சீஷர்கரள இறுதி மட்டும் யநசித்தார் – ‘இறுதி’ என்பதற்காக பேன்படுத்திே
கியரக்க வார்த்ரத ‘தியோஸ்’ (‘TELOS’), அதாவது “மிக உேர்ந்த அளவு” (the utmost degree of an act)
(Vine’s Expository Dictionary). இயேசு அவர்களுரடே கால்கரள கழுவிேயபாது, அவருக்கு தான்
யதவனிடம் இருந்து வந்தவர் என்றும் யதவனிடயம திரும்பி வேல்ேப்யபாவதும் முழுரமோகத்
வதரியும். அப்படியிருந்தும் அவர் தம்முரடே அன்ரபயும் பணிரவயும் வவளிப்படுத்தினர். நான்
முன் கூறிேது யபாேயவ, யவதாகமத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எந்த ஒரு வார்ரதயின் உண்ரமோன
வபாருரள அறிந்துவகாள்ள யவண்டுமானால் நாம் இயேசுவின் வாழ்ரகரே பார்த்தாயே யபாதும்.
பணிவுக்கான ஓர் உன்னதமான விளக்கம்.
யூதாஸின் துயராகத்ரத இயேசு முழுரமோக அறிந்திருந்தும் அவர் எந்த ஒரு பட்ேபாதமில்ோமல்
அவனுரடே பாதத்ரதயும் கழுவ யதர்வு வேய்தார். உங்களுக்கு துயராகம் வேய்யும் ஒருவனது
பாதத்ரத நீங்கள் கழுவதுயபால் உங்களால் எண்ணிப்பார்க்க முடிகிறதா? இயேசு தவறாக
நடத்திேதால் யூதாஸ் காட்டிக்வகாடுக்கவில்ரே என்ற உண்ரமரே யகாடிட்டு காட்டுகிறது. இயேசு
அவன் மனதில் இருப்பரத அறிந்திருந்தும்கூட மற்ற சீஷர்கரள எவ்வாறு நடத்தினாயரா அவ்வாயற
அவரனயும் நடத்தினார். யதவனின் முன்னறிவின்படி எல்ோம் வதரிந்திருந்தும், மற்றவர்களுக்கு
நன்ரம வேய்வதிலிருந்து அவர் இடறவில்ரே என்பரத காணோம். அவர் தீயோர் யமலும் நல்யோர்
யமலும் தமது சூரிேரன உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ளவர்கள் யமலும் அநீதியுள்ளவர்கள் யமலும்
மரழரேப் வபய்ேப்பண்ணுகிறார் (மத்யதயு 5:45). இதனால் நிோேத்தீர்ப்புக்காக யதவனுக்கு
முன்பாக நிற்கும் ோரும் யபாக்குச்வோல்ே இடமில்ரே (யராமர் 1:20).
இயேசு தண்ணீரர ஊற்றி சீஷர்களின் பாதங்கரள கழுவுவது அவர் தன் வாழ்க்ரக முழுவதும் எரதக்
குறித்து பிரேங்கித்தாயரா அதற்கான மற்றுவமாரு உதாரணம். மாற்கு 10:43–45, உங்களுக்குள்யள
அப்படி இருக்கோகாது; உங்களில் எவனாகிலும் வபரிேவனாயிருக்க விரும்பினால், அவன்
உங்களுக்குப்
பணிவிரடக்காரனாயிருக்கக்கடவன்.
உங்களில்
எவனாகிலும்
முதன்ரமோனவனாயிருக்க விரும்பினால், அவன் எல்ோருக்கும் ஊழிேக்காரனாயிருக்கக்கடவன்.
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அப்படியே, மனுஷகுமாரனும் ஊழிேங்வகாள்ளும்படி வராமல், ஊழிேஞ்வேய்ேவும், அயநகரர
மீட்கும்வபாருளாகத் தம்முரடே ஜீவரனக்வகாடுக்கவும் வந்தார் என்றார். ”
இயேசு தன் கால்கரள கழுவவிடாமல் யபதுரு மறுப்பயத இந்நிகழ்வின் மற்றும் ஒரு சுவாரசிேமான
விஷேமாகும். அதுவும் ஒருவரகயில் ேரியே ஏவனனில் அவன் அவரால் கழுவப்படுவதற்கு
தகுதிேற்றவன். ஆனால் யதவன் நமக்கு உதவி வேய்வதும் ஊழிேம் வேய்வதும் நாம் ோர் அல்ேது நாம்
என்னவாக இருக்கியறாம் என்பரத வபாறுத்து அல்ே, அவருரடே அளவுகடந்த அன்பின்
காரணத்தால் தான் (யராமர் 5:8 & 1 யோவான் 4:8)
நாம் ஆதிோகமம் 12:2ஐ பார்ப்யபாம் – நான் உன்ரன ஆசீர்வதிப்யபன் யமலும் நீ ஆசீர்வாதமாய்
இருப்பாய். இயேசுவுக்கு பணிோற்ற யவண்டும் என்று யபதுருவுக்கு விருப்பம் இருந்தது ஆனால்
இயேசு தனக்கு பணிோற்றுவரத அவன் விரும்பவில்ரே. யபதுரு இயேசுவிடமிருந்து ஊழிேத்ரத
வபறாவிட்டால் யபதுருவால் மற்றவர்களுக்கு பணிோற்ற முடிோது என்று இயேசு அவனிடம்
கூறினார். நம்மால் மற்றவர்கரளயோ நம்ரமயோ சுத்திகரிக்க முடிோது. நாம் நம்முரடே வாழ்வில்
யதவனின் கிருரபரேயே முழுவதும் ோர்ந்து இருக்க யவண்டும், அப்யபாதுதான் நாம்
மற்றவர்களுக்கு பணிோற்ற பிரயோஜனமுள்ளவர்களாய்த் திகழ்யவாம். மறுரூபமான மனிதனாயே
தான் மற்றவர்கரள மறுரூபமாக்க முடியும்! Only a transformed person can transform others! நாம்
நம் விருப்பத்தின்படி யதவனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆசிர்வாதமாய் இருப்பதற்கு முன்னால், நாம்
யதவனின் விருப்பத்திற்கு இனங்க அவயர நமது ஆசிர்வாதமாக இருக்க ஏற்றுக்வகாள்ள யவண்டும்.
இரண்டு வித்திோேமான கியரக்க வார்த்ரதகள் “கழுவுதல்” (“wash”) மற்றும் “முழுகினவன்”
(“washed”) யோவான் 13:10இல் பேன்படுத்தப்படுகின்றன – இயேசு அவரன யநாக்கி:
முழுகினவன் தன் கால்கரளமாத்திரம் கழுவயவண்டிேதாயிருக்கும், மற்றப்படி அவன் முழுவதும்
சுத்தமாயிருக்கிறான்;
நீங்கள்
சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள்;
ஆகிலும்
எல்ோரும்
அல்ே
என்றார்.” கழுவுதலுக்கு யோவான் 13:5–6, 8 வேனங்களில் பேன்படுத்திே வார்த்ரதோனது,
“நிப்யடா” (“NIPTO”) மற்றும் இந்த கியரக்க வார்த்ரதரேயே புதிே ஏற்பாட்டில்
உபயோகித்துள்ளனர். இதன் வபாருள் ரக அல்ேது கால் யபான்ற “உடலின் ஒரு பகுதிரே கழுவுதல்”
என்பயத ஆகும் (Vine's Expository Dictionary) (மத்யதயு 15:2 மற்றும் மாற்கு 7:3). 10 ஆம் வேனத்தில்
ஒரு வித்திோேமான கியரக்க வார்த்ரதோன “யோஓ” ரவ (“LOUO”) “கழுவி” என
வமாழிவபேர்துள்ளனர் யமலும் அது “குளிப்பதற்கு, உடரே சுத்தம் வேய்வது” (“to bathe, to wash the
body”) (Vine’s Expository Dictionary) என்பரத குறிக்கிறது. இயேசு கழுவிேதற்கான ஆவிக்குரிே
அர்தத்ரத இங்யக காணோம். இயேசுரவ நீங்கள் உங்களுரடே ஆண்டவராகவும் இரட்ேகராகவும்
ஏற்றுக் வகாண்ட பின்னர், நீங்கள் உங்களுரடே நித்திே மீட்ரப வபற்றுக்வகாண்டுவிட்டீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் இந்த உேகத்தில் அசுத்தம் ஆவதால் உங்களுரடே யதரவ என்னவவன்றால்
வவளிப்பரடோன சுத்திகரிப்யப ஆகும். நம் ஆவி என்வறன்றும் பரிசுத்தமாகவும், பரிபூரணமாகவும்
உள்ளது ஆனாலும் நம் உடலும் ஆத்துமாவும் பாவத்தினால் தீட்டு படோம் மற்றும் நம் உேக
வாழ்விற்கு முழுரமோன சுத்திகரிப்பு யதரவ. இது பாவத்ரத அறிக்ரக வேய்வதன் மூேமும்
அதிலிருந்து திரும்புவது மூேமும் நரடவபறுகிறது (1 யோவான் 1:9).
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இந்த கால்கரள கழுவுதரே இன்றும் பழக்கத்தில் வகாண்ட ேரபகளும் உண்டு, ஆனால் இயேசு
இரத ஒரு உதாரணமாக வேய்து காட்டினார். அந்நாளில் மக்கள் வவறும் காலில் அல்ேது காேனி
அணிந்து யேற்று பாரதயில் நடந்தனர் அதனால் ஒரு வீட்டிற்குள் நுரழயும்யபாது அடிரமரே
வகாண்யடா அல்ேது யவரேக்காரரனக் வகாண்யடா கால்கரள கழுவுவது வழக்கமாக இருந்தது
என்பரத நாம் புரிந்து வகாள்ள யவண்டும். எனயவ இதற்கான அவசிேம் எதுவும் இப்வபாழுது
இல்ரே.

சீஷர்களின் கேகம்
லூக்கா 22:24–30
சிே மணித்துளிகளுக்கு முன்புதான் இயேசு தம் சீஷர்களுக்கு அன்ரபயும் பணிரவயும்
கற்றுக்வகாடுத்தார். ஆனால் தாங்கள் கற்றுக்வகாண்டதற்கு மாறாக அவர்கள் நடந்து வகாண்டனர்.
நாம் உேக கிறிஸ்தவ ஐக்கிேத்தில் (WCF) கூறுவது யபாே, “ஒருவர் மீது ஒருவர் வகாண்ட அன்பின்
மூேம் உேகம் அவர்கள் ோர் என்பரத காணும்” யோவான் 13:35 என்னும் வாக்கு அவர்களுக்கு
வகாடுக்கப்பட்டது. ஆண்டவரின் கீழ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் யமோக சீஷர்களாக இருந்த
பின்னரும், இங்கு அவர்கள் நடந்துவகாண்ட விதம் முற்றிலும் ஏற்றுக்வகாள்ள முடிோதது. அவர்கள்
கணக்கில்வகாள்ள முடிோத அளவு பணிரவக் குறித்த பிரேங்கங்கரள யகட்டுள்ளனர். யமலும் அந்த
பாடங்கள் வேேல்முரற வழிோக விளக்கமளிக்கப்பட்டதால் ஒன்றும் வோல்ேயவண்டிேயத
இல்ரே. ஆனாலும் இயேசுவின் ஊழிேத்தின் அடிப்பரட யகாட்பாடுகரள அவர்கள் இங்யக
மீறினார்கள். அவருரடே சீஷர்கள் ஆவியில் மந்தமானவர்கள் என்பரத அறிவதால், இது நமக்கு
கடவுரள யேவிப்பதில் வபரிே ஆறுதரே அளிக்கிறது. நம் யதவன் நாம் ோர் என்பதற்காக அல்ே நாம்
ோராக இருந்தாலும் நம் மூேமாய் யவரே வேய்கிறார் என்பரத இந்த நிகழ்வு வவளிகாட்டுகிறது.
1வகாரிந்திேர்
1:26–29ல்
யதவன்
இந்த
உேகத்தில்
ரபத்திேமானரவகரளயும்,
பேவீனமானரவகரளயும்,
இழிவானரவகரளயும்
ோத்தானின்
வல்ேரமரே
வவட்கப்பட்த்தும்படியும், அவமாக்கும்படியும் யதவன் வதரிந்துவகாண்டார் என்று கூறுகிறது.
இதிலிருந்து நாம் ரதரிேம் வபற்றுக்வகாள்ளோம். இயேசு அவரது வோந்த சீடர்களின்
பேவீனங்கரள முழுரமோக அறிந்திருந்தும், கவரேப்படவில்ரே என்றால், நாமும் நம்
ேரபகளில் காணும் பிரச்ேரனரே குறித்து கவரே வகாள்ள கூடாது. நாம் வஜயிக்கப்யபாகியறாம்!
பரிசுத்த ஆவிோனவர் நமக்குள்யள என்ன வேய்ே முடியும் என்பதற்கு இது ஒரு அருரமோன
உதாரணம். இயேசு அவரது மரணத்ரத பற்றி யபசிே பிறகு அவர் மீது பரிதாபப்படுவரத
விட்டுவிட்டு, இங்யக அவர்கள் தங்களுரடே வோந்த நேரனப்பற்றியே சிந்தித்துக்
வகாண்டிருந்தனர். இது அயபாஸ்தேர் 2 இல் வபந்தயகாஸ்யத நாளுக்கு பின்னர் அவர்கள் ஒயர
யநாக்கத்திற்காக ஒருவருக்வகாருவர் ஒற்றுரமோக நின்றதற்கு முற்றிலும் மாறுபாடான ஒரு நிகழ்வு.
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காட்டிக்வகாடுப்பவன் அரடோளம் காணப்பட்டான்
மத்யதயு 26:21–25; மாற்கு 14:18–21; லூக்கா 22:21–30 & யோவான் 13:21–30
இயேசு துயராகிரே அரடோளம் கண்டுவகாண்டதாக நான்கு சுவியேஷத்திலும் பதிவு
வேய்ேப்பட்டுள்ளது – யூதாஸ். லூக்காவில் ோத்தான் அந்த யவரளயில் அவனுக்குள் வந்தரத பதிவு
வேய்துள்ளது. லூக்கா 22:3 – அப்வபாழுது பன்னிருவரில் ஒருவனாகிே ஸ்காரியோத்வதன்னும்
மறுயபர்வகாண்ட யூதாசுக்குள் ோத்தான் புகுந்தான். ோத்தாயன யூதாஸின் இருதேத்திற்குள்
காட்டிக்வகாடுக்கும் எண்ணத்ரத விரதத்ததற்கான வபாறுப்பு என்பது வதளிவாகுகிறது (யோவான்
13:2). இயேசுரவக் காட்டிக்வகாடுக்குமாரு யூதாரஸ தூண்டிே ோத்தானின் ஒயர யநாக்கம்,
திருடுவது, வகால்லுவது மற்றும் அழிப்பயத என்பரத நாம் உறுதிோக நம்போம் (யோவான் 10:10).
யமலும், ோத்தான் யூதாரஸக் பற்றிக்வகாண்டாலும் யுதாஸின் துயராகத்துக்கு அது மன்னிப்பாகாது.
பிோோனவன் எவரன விழுங்கோம் என்று வரகயதடிச் சுற்றித்திரிகிறான் (1 யபதுரு 5:8). அவன்
வவறும் ோரரயேனும் விழுங்க முடிோது, ோர் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தருகிறார்கயளா அவர்கரள
தான் அவனால் விழுங்க முடியும். யூதாஸ் அவன் வேய்திருந்த திருட்டு பாவத்தினால் ோத்தான்
அவரன அணுக ஒரு திறந்த வாேரே வகாடுத்திருந்தான் (யோவான் 12:6). அவன் இயேசுரவ
காட்டிக்வகாடுக்கும் எண்ணம் ஏதும் இல்ோதவனாய் இருந்திருக்கோம். எனயவதான் இயேசுரவ
கண்டிப்பரத பார்த்த யபாது “அவன் மனம்திரும்பினான்” (மத்யதயு 27:3); ஆனால் அவன் ஒருமுரற
யவண்டுவமன்யற பாவம் வேய்ே தன்ரன ஒப்புவகாடுத்த பிறகு அதிலிருந்து திரும்ப வழியில்ரே.
பாவத்ரத அடக்கி ரவக்க முடிோது. நாம் “ஒரு சிறிதளவு” பாவம் மட்டும் வேய்ே முடிோது. பாவம்
ஒரு புற்றுயநாய் யபான்றதாகும், அது நாம் மரிக்கும்வரர வளர்ந்து வகாண்யட தான் இருக்கும்.
யதவனுக்குக் நம்ரம ஒப்புவித்து பிோசுக்கு எதிர்த்து நிற்பயத பிோசினால் அழிக்கப்படாமல்
இருப்பதற்கான ஒயர உத்தரவாதம் (ோக்யகாபு 4:7). நாம் பாவம் வேய்வரத யதர்வு வேய்தால், நாம்
யதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதும் இல்ரே பிோசுக்கு எதிர்த்து நிற்பதும் இல்ரே.

இறுதி இராப்யபாஜனம்
மத்யதயு 26:26–29; மாற்கு 14:22–25 & லூக்கா 22:15–20
இயேசு ேரபக்கு இரண்டு ேடங்குகரள வேய்யுமாறு கட்டரள அளித்திருந்தார் – (அ) ஞானஸ்நானம்
(baptism) மற்றும் (ஆ) யதவ பந்தியில் பங்யகற்பது (partaking of the Lord’s Supper). அதனாயே தான்,
நாம் உேக கிறிஸ்தவ ஐக்கிேத்தில் (World Christian Fellowship), கிறிஸ்துவின் ேரீரமாகிே நாம் எல்ோ
ஆராதரன கூடுரகயிலும் யதவ பந்தியில் (Lord’s Supper) கேந்துவகாள்கியறாம்.
பஸ்கா யபாஜனமானது யூதர்கள் எகிப்திேர்களின் அடிரமத்தனத்திலுருந்து வபற்ற விடுதரேக்காக
யதவனால் நிறுவப்பட்டது (ோத்திராகமம் 13:3–10). முதோம் பஸ்கா நாளன்று இரவு, யதவன்
எகிப்து யதேம் முழுவதுமாய் கடந்து வேன்றார் யமலும் அவர் மனுஷர்களிலும் மிருகஜீவன்களிலும்
பிறந்த மூத்தவர்கரள வகான்று தன் நிோேத்தீர்ப்ரப வழங்கினார் (ோத்திராகமம் 11:5). யூதர்கள்
பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டிரே அடித்து (ோத்திராகமம் 12:5), அதின் இரத்தத்ரத எடுத்து, தங்கள்
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வீட்டுவாேல் நிரேயின் யமற்ேட்டத்தில் வதளித்து (ோத்திராகமம் 12:7), விடிேற்காேம் வரரக்கும்
இரத்தத்தால் மூடப்பட்டு வீட்டுகுள்யளயே இருக்க யவண்டும் (ோத்திராகமம் 12:22). யதவன்
நள்ளிரவில் நிேத்தின் ஊடாக கடந்து வேன்ற யபாது, அவர் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்ரத கதவுகளில்
இட்டிருந்த வீட்டின் யமோக கடந்து வேன்றார் யமலும் ோருக்கும் எந்த ஒரு காேமும் ஏற்படவில்ரே
(ோத்திராகமம் 12:13). இதுயவ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் ஏற்படும் மீட்பிற்கான ேரிோன
படம்.
நாம் எல்யோரும் பாவம் வேய்ததனால் நிோேம் தீர்க்கப்பட தகுதிோனவர்கள். (யராமர் 3:23 மற்றும்
6:23). அப்படியிருந்தும் இயேசு நமக்காக தன்ரனயே ஒரு களங்கமற்ற திோக ஆட்டுக்குட்டிோக
ஒப்புக்வகாடுத்தார் (யோவான் 1:29,36) அதுயபாே அவருரடே இரத்தத்தினால் நம்ரம
மூடிக்வகாள்வத்தின் மூேமும், அவரரயே நம் வாழ்வின் ஆண்டவர் என அறிக்ரகயிடுவத்தின்
மூேமும், நிோேத்தீர்ப்பு நாளன்று அவர் நமக்கு யமோக கடந்து யபாவார் என்பதில் உறுதிோய்
இருக்கோம்!
யூத ஆண்டின் முதல் மாதம் பதினான்காம் நாள் அன்று இயேசுரவ பலியிட்டனர் – அயத நாள் மற்றும்
யநரத்தில் தான் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிரேயும் வகால்வார்கள் (யோவான் 19:14–16). உண்ரமயில்,
“நம்முரடே பஸ்காவாகிே கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாயர” (1 வகாரிந்திேர் 5:7).
இயேசு இங்கு விளக்கிேது யபால் பஸ்காவின் ஆழமான ஆவிக்குரிே யநாக்கம் இயேசு கிறிஸ்துவின்
மரணத்தினால் நிரறயவறும். இதற்கு எதிர்மரறோக, யூத யதேம் பஸ்காவின் ஆவிக்குரிே
தீர்க்கதரிேன அர்த்தத்ரத அறிந்துவகாள்ளாமல் தவறவிட்டார்கள். இதனாயே கிறிஸ்தவ ேரபகள்
யூதர்களின் பஸ்கா பண்டிரகரே வகாண்டாடுவதில்ரே ஆனால் அதற்கு பதிோக இயேசு
தன்னுரடே இறுதிோன பஸ்கா விருந்தின் யபாது நிறுவிே யதவனின் யபாஜனபந்தி (Lord’s Supper)
அல்ேது ஐக்கிேத்ரத (Communion) வகாண்டாடுகின்றனர்.

புதிே கட்டரள
யோவான் 13:31–35
இயேசு எல்ோ நிோேப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிேனமும் முதலில் கர்த்தரிடத்தில் அன்புகூர்ந்து பின்னர்
உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுயபாேப் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாோக என்பரதயே
ோர்ந்துள்ளது என கூறினார். (மத்யதயு 22:36–40). இந்த உண்ரமகள் ஏற்கனயவ
நிோேப்பிரமாணங்களில் உள்ளன (யேவிேராகமம் 19:18; உபாகமம் 6:4–5 மற்றும் 10:12), ஆனால்
மக்கள் அரத அறிோமல் தவறவிட்டனர். அதனால், இந்த கற்பரன முன்னர் வகாடுக்கபடாத புதிதான
கற்பரன அல்ே ஆனாலும் இயேசுவின் உதாரணம் மூேம் இது முன்னாக வகாண்டுவரப்பட்டு
யமலும் ஒரு புது அர்த்தம் வகாடுக்கப்பட்டது. தன்ரன பிறர் யநசிப்பது யபால் மாத்திரம் அல்ே
அரதக்காட்டிலும் அதிகமாக இயேசு யநசித்தார்.
இந்த சுவியேஷத்ரத எழுதிே அயத அயபாஸ்தேனாகிே யோவாயன அன்ரப குறித்த புதிே
கற்பரனரேயும் இயேசு கிறிஸ்துரவ தழுவி எழுதியுள்ளார் என்பதில் ேந்யதகமில்ரே, ஏவனனில்
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அவர் இரத 1 யோவான் 2:7–8இல் – “ேயகாதரயர, நான் உங்களுக்குப் புதிே கற்பரனரே அல்ே,
ஆதிமுதல் நீங்கள் வபற்றிருக்கிற பரழே கற்பரனரேயே எழுதுகியறன் — ஒருவரர ஒருவர்
யநசித்தல் — என்பது நீங்கள் முன்பு யகட்ட அயத வேய்திதான். ஆனாலும் இது புதுசும் கூடத்தான்.
இயேசு இந்த கற்பரனயின் உண்ரமயின் படியே வாழ்ந்தார், யமலும் நீங்களும் கூட இதன்படி
வாழ்கிறீர்கள். இருள் மரறந்து வருகிறது, யமலும் உண்ரமோன ஒளி ஏற்கனயவ பிரகாசிக்கிறது.
அவர் யமலும் ஒருவரர ஒருவர் யநசிப்பரதக் குறித்து யபசிக்வகாண்டிருந்தார்” என்று எழுதியுள்ளார்.
மனுஷர்களுக்கு தன் வார்த்ரதரே வகாண்டு இந்த வவளிப்பாட்ரட அளித்தார் , இது யதவனுக்கு
புதிது அல்ே, ஆனால் இரத மனுஷர்களால் வதளிவாக பார்க்க முடிேவில்ரே ஏவனன்றால்
இருளானது அவர்கரள யதவனிடம் இருந்து பிரித்து ரவத்திருந்தது. இயேசுவின் வாழ்க்ரகயின்
வவளிச்ேத்தினால், இந்த இருள் அகற்றப்பட்டது, யமலும் இயேசுவின் உதாரணம் மூேமாய் அன்ரபக்
குறித்த பரழே கற்பரன புதிதாய் மாறிேது. இந்த மாற்றத்ரத வார்த்ரதகளால் விவரிக்க முடிோது.
இந்த முழு அரமப்புக்கும் வேனம் 35 முக்கிேமானது, நம் உேக கிறிஸ்தவ ஐக்கிேத்தின் (WCF)
வபான்வமாழியும் அதுயவ: நீங்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் வகாண்டுள்ள அன்பு இந்த உேகிற்கு நீங்கள்
என்னுரடே சீஷர்கள் என்பரத வமய்பிக்கும்.”
நம்முரடே யகாட்பாடுகளினாயோ, நம்முரடே ேடங்குகளினாயோ, பாவத்தின் மீது நாம்
வகாண்டிருக்கும் வவறுப்பினாயோ, ஆவிக்குரிே வரங்கரள உபயோகிப்பதாயோ, வகட்ட
ஆவிகரள துரத்துவதாயோ, அன்னிே பாரஷயினால் யபசுவதாயோ, மரேரேயே அகற்றும்
விசுவாேத்தினாயோ, நாம் யதவனிடம் நம் அன்ரப வவளிகாட்டும் முரறரே ரவத்யதா நாம்
அவருரடே சீஷர்கள் என்று உேகத்தார் அறிவார்கள் என்று இயேசு கூறவில்ரே. அவர் வதளிவாகயவ
இருந்தார்: இந்த உேகுக்கு நாம் அவரர பின்பற்றுபவர்கள் என்று அரடோளம் காட்டும் ஒயர ஒரு
பண்பு என்னவவன்றால் நாம் ஒருவர் மீது ஒருவர் வேலுத்தும் அன்பு தான். யதவனும் இயேசுவும்
ஒன்றாக இருப்பது யபாே கர்த்தருரடே ேரீரமும் ஒன்றாக இருப்பதற்கு ஒயர ஒரு வழி தான் உள்ளது
அது யதவனின் அன்பின் மூேயம ஆகும். யதவனின் உண்ரமோன அன்பின் மூேயம
விசுவாசிகளுக்குள் ஒற்றுரம வரும், அதுயவ இயேசுரவப் வபாறுத்தவரர சுவியேஷம் கூறுவதற்காக
ேரப வகாண்டதும் வகாள்ளப்யபாவதுமான மிகப் வபரிே ஆயுதம் ஆகும். ோத்தானால் விசுவாசிகள்
ஒருவரரவோருவர் தாக்கிக்வகாண்டிருப்பதில் ஆச்ேர்ேம் ஏதும் இல்ரே. விசுவாசிகள் வருடம்
யதாறும் நூறுயகாடி பவுண்டுகரள சுவியேஷத்ரத வதாரேக்காட்ச்சி மற்றும் வாவனாலி
வழிோகவும், மாநாடுகள் (conventions) மற்றும் சிலுரவப்யபாருக்காகவும் (crusade)
வேேவழிக்கின்றனர்; ஆனாலும், கிறிஸ்துவின் யதகம் அன்பினால் இரணக்கப் படாதோல் இந்த
உேகம் நற்வேய்திமேமாக்கப் (evangelize) படாமல் உள்ளது.
“அகாயப” (“AGAPE”) மற்றும் “அகாபாவ்” (“AGAPAO”) (வபேர்ச்வோல் மற்றும் விரனச்வோல்
முரறயே) ஆகிே கியரக்க வார்த்ரதகரளயே யதவரனப் யபான்ற அன்ரப குறிப்பதற்காக புதிே
ஏற்பாட்டில் பேன்படுத்தி உள்ளனர். யதவரனப் யபான்ற அன்ரப நாம் நம் வாழ்வில் பயிற்சி வேய்ே
யவண்டிேரத 1 வகாரிந்திேர் 13 மிக அழகாக விளக்கியுள்ளது:
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• யதவனின் அன்பு ேகிப்புத்தன்ரம வகாண்டது. யோர்வான சூழ்நிரேகரளயும்
நபர்கரளயும் பிறரின் எதிர்பார்ப்ரப விட அதிகமாக யநசிக்க முேற்சிக்கும். யதவனின்
அன்பு வபாருரமோனது.
• யதவனுரடே அன்பு இேல்பான நட்பிலும், தாராளத்திலும் விருந்யதாம்பலிலும்,
அரவரணப்பதிலும் நன்ரம வேய்வதிலும் வவளிப்படும். யதவனுரடே அன்பு பிறரர
புரிந்துவகாண்டு அவர்களுக்கு உதவும், மற்றவர்களிடம் அனுதாபம் காட்டும். இது
பரிவும், வபாறுரமயும், ேகிப்புத்தன்ரமயும், மரிோரதயும்,
சிந்திக்கவும்,
மற்றவர்களின் நேரன ஊக்குவிப்பரத மட்டுயம விரும்புவதுமாய் இருக்கும். அது
தாராளமாகவும், பரந்த வகாள்ரகயுரடேதாகவும், பேனுள்ளதாகவும், கனிவான
வேேல்களின் மூேம் தன்ரன விளக்குவதாகவும் இருக்கும்.
• யதவனின் அன்பு மற்றவர்களுரடே நன்ரமகரள கண்டு அதன் மீது ஆரே
வகாள்ளாது. யதவனின் அன்பு வபாறாரம அற்றது. பிறர் ரவத்திருப்பரத கவர்ந்து
வகாள்ளும் எண்ணம் இல்ோதது.
• யதவனின் அன்பு வபருரம பாராட்டாது சுே துதி பாடாது. அதில் வீண் வபருரம
இராது.
• யதவனின் அன்பு தான் உேர்ந்தவன் என்று எண்ணம் வகாள்ளாது. வபருரமயினால்
உள்ளம் வீங்காது.
• யதவனின் அன்பு நீதிேற்ற வேேல்கரள வேய்ோது.
• யதவனின் அன்பு தன்னுரடே வழிரே யவண்டி அடம்பிடிக்காது.
• யதவனின் அன்ரப எளிதாக எரிச்ேலூட்டயவா யகாபத்ரத தூண்டயவா முடிோது.
• யதவனின் அன்பு துரதிர்ஷ்டம், துன்பம், கஷ்டம் அல்ேது அந்தவிதமாக அரமகவயதா
அல்ேது ஏற்படுவயதா எதனால் என்று அதற்கான காரணத்ரதப் பற்றியோ அல்ேது
அரதக் குறித்து சிந்தித்து துக்கப்படாது. கடவுளுரடே அன்பு துன்மார்க்கத்ரத
சிந்திக்காது.
• நீதி, வாய்ரம, நாணேம், யநர்ரம நிரேநிருத்தப்ப்படும்யபாது யதவனின் அன்பு
ேந்யதாஷப்படும்.
• கடவுளுரடே அன்பு எல்ோ அழுத்தங்கரளயும் கஷ்டங்கரளயும் தாங்கி நடக்க வரக
வேய்கிறது. ஏவனன்றால் யதவன் அன்பானவர், அவர் தன் மீது என்ன
ரவக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஊக்கம் வகாடுத்து தாயன எடுத்துச் வேல்கிறார். யதவனின்
அன்பு மற்றவருரடே நன்ரமரே அச்சுறுத்தும் எரதயும் வேய்ோது. கடவுளின் அன்பு
எல்ோ சூழ்நிரேகளிலும் ேகிப்புத்தன்ரமயோடும் வபாறுரமோகவும் இறுக்கும்.
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• யதவனின் அன்பு மற்றவர்களின் மீது நம்பிக்ரக ரவக்கும், அரனவரும் சிறந்தரத
அரடே விரும்பும் (விமர்சிக்காமல் அல்ேது தவரற யதடாமலும் இருக்கும்).
• யதவனின் அன்பு என்ன வாக்குத்தத்தம் அளிக்கப்பட்டயதா அதில் விடாப்படிோன
விசுவாேத்துடனும், எல்ோ பிரச்ேரனகளுக்கும் எதிராக நம்பிக்ரகயுடனும்,
வாக்குத்தத்தம் நிரறயவறும் என்ற எதிர்பார்ப்யபாடும் இருக்கும்.
• யதவனின் அன்பு ஒருவனுக்கு கஷ்டங்கள் இருந்தயபாதிலும், வதாடர்ந்து வேல்ே
தூண்டும்.
• யதவனின் அன்பு குரறவதில்ரே யதாற்பதில்ரே. யதவனின் அன்பு எப்யபாதும்
ஏமாற்றாது, நம்பகத்ரதன்ரமரே இழக்காது. யதவனின் அன்பு என்வறன்றும்
நிரேத்திருக்கும் அதற்கு முடிவு கிரடோது.

யபதுருவின் மறுதலித்தல் – முன்னறிவிப்பும் மறுதலித்தலும்
மத்யதயு 26:31–35; மாற்கு 14:22–25; லூக்கா 22:31–38 & யோவான் 13:36–38 மற்றும் மத்யதயு
26:69–75; மாற்கு 14:66–72; லூக்கா 22:55–62 & யோவான் 18:25–27
வவறும் பதினாறு ேம்பவங்கள் மட்டுயம நான்கு சுவிவேஷ எழுத்தாளர்களும் எழுதிே
ேம்பவங்களாகும். அதில் ஒன்பது ேம்பவங்கள் மட்டுயம சிலுரவ காட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு
எழுதப்பட்ட ஒத்த நிகழ்வுகள் ஆகும். இதில் யபதுருவின் மறுதலிப்ரப பற்றிே தீர்க்கதரிேனமும்
ஒன்றாகும். யதவயன இந்த நிகழ்ரவ நான்கு சுவியேஷ புத்தகங்களிலும் எழுத தூண்டினார் என்றால்
அதில் எயதா சிறப்புமிக்க முக்கிேத்துவம் இருக்க யவண்டும்.
யதவனில்ோமல் நாம் ஒன்றுமில்ரே என்பரத வலியுறுத்தியிருக்க யவண்டும் (யோவான் 15:4–5).
யபதுரு ஒருயவரள பன்னிரு அப்யபாஸ்தேர்களுள் தரே சிறந்தவனாக பின்னர் விளங்கினான்.
யதவனால் அவன் வல்ேரமோக பேன்படுத்தப்பட்டான். ஆனால் யபதுருவிற்குள் இருந்தது
யதவயன என்பரத நாமும் அவனும் மறப்பரத யதவன் விரும்பவில்ரே (கோத்திேர் 2:20); யபதுரு
தானாக வபரிேவன் இல்ரே. இந்த ேம்பவம் யபதுருவால் தானாக என்ன வேய்ே முடியும் என்பரத
விளக்குகிறது.
தகுதி வபற்ற ோரும் யதவனிடம் யவரே வேய்ேவில்ரே என்பரதயும் இந்த ேம்பவம்
காண்பிக்கிறது. யபதுரு தகுதிவாய்ந்தவன் அல்ே, நாமும் நம் சிறந்த திறரமகள் இருந்தாலும்கூட
நாமும் தகுதிோனவர்கள் அல்ே. நாம் ஒன்றமில்ோதவர்கள் என்பரதயும் நம்மிடமும் ஒன்றும்
இல்ரே என்பரதயும் உணர்ந்தால் நாயம யதவனால் பேன்படுத்தப்படும் பிரதான
பாத்திரங்களாயவாம் (1 வகாரிந்திேர் 1:26–29). இயேசுவுக்கு ஒரு கழுரத யதரவப்பட்டது என்பரத
ஞாபகம் ரவத்துக்வகாள்ளுங்கள், நீங்கள் அந்த கழுரதோக விரும்புகிறீர்களா?
நம்முரடே கிறிஸ்தவ பேணத்தில், மூன்று நிரேகள் உள்ளன, இரத நான் தனிப்பட்ட முரறயில்
யதவ மனிதற்களுடன் கேந்துரரோடிே ஆண்டுகளின் யபாது கற்றுக்வகாண்யடன். நாம் யதவரனயே
முழுவதுமாக ோர்ந்து இருத்தலில் துவங்கி, ஆம் நாம் யதவரன அறிந்து வகாள்ளும் யபாது நாம் அவர்
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மீது முற்றிலும் உறுதிோகவும் அவருரடே எல்ோ வார்த்ரதகளின் மீது நம்பிக்ரக
வகாண்டவர்களாகவும், யமலும் எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்ோமல் பிரேங்கித்த என்னுரடே முதல்
பிரேங்கத்தில் யதவனும் அவருரடே ஞானமும் எனக்கு எவ்வளவாய் யதரவப்பட்டது என்பது
எனக்கு இன்றும் ஞாோபகம் உள்ளது.. சுதந்திரயம இரண்டாம் நிரேோகும். இது ஒரு
காேகட்டத்திற்கு யமல் யதவனுரடே வார்த்ரதரே படித்தும் ஊழிேம் வேய்த பின்னரும் வரும்.
இரத நான் பே விசுவாசிகளிரடயேயும் யதவ மனிதர்களிரடயேயும் கூட கண்டதுண்டு. சிே
யவதவாக்கிேங்கரள அறிந்த பின் சிே பிரேங்கங்கரள வகாடுத்த பின், அவர்கள் உடயன தான்
சுதந்திரமாக வேேல்படோம் என நிரனக்கிறார்கள். அவர்கள் யதவரன ோர்ந்து இருப்பது இல்ரே.
ஆனால் அவருரடே நாமத்ரத அவர்களுரடே ஊழிேத்துக்காகவும் வாழ்க்ரக யதரவகரள
ேந்திப்பதற்காக பேன்படுத்துகின்றனர் – மிகவும் ஆபத்தான ஒரு பாரதயின் மீது நடக்கின்றனர்.
ோர்ந்திருத்தல் மூன்றாம் நிரேோகும். அதாவது, நான் என்னுரடே யவரேக்காக அவரரயே
முழுவதுமாக ோர்ந்து இருப்பதும் யமலும் யதவன் என்ரன என்ன வேய்ே வோல்கிறாயரா அரத
வேய்து முடிப்பதற்கு அவர் என்ரனயே ோர்ந்து இருப்பதாகும். இதுயவ ஒரு மனிதரன யதவன்
வல்ேரமோக பேன்படுத்துவதற்கான முதிர்ந்த நிரேோகும்.
யபதுருரவப் யபாே, நாமும் யதவரனக் காட்டிலும் நம் மீது நாம் மிகுந்த சுேநம்பிக்ரக
ரவக்கியறாம். நம்மில் பேர் நீண்ட காேமாக வபரிே ஆளாகிவிட்யடாம் என்று எண்ணிே சிே
காரிேங்களில் யதால்விேரடயும் யபாது அழிந்து விடுகியறாம். நாம் இந்த ோவுக்குரிே உடலில்
இருக்கும் காேம் வரர நாம் நம் மாம்ேத்தின் கிரிரேகளுக்கு வியராதமாக யுத்தகளத்தில்
யுத்தம்பண்ணும் யபாது உறங்க முடிோது என்பரத புரிந்து வகாள்ள யவண்டும் (கோத்திேர் 5:19–
21). நாம் அப்படி வேய்தால், நம்முரடே மாம்ேம் மற்றவர்களுரடேது யபாேயவ பாவம் வேய்யும்
திறனுள்ளரவோகி விடும்.
நாம் வீழ்ந்தால், அது நமக்கு ஆச்ேர்ேத்ரத அல்ே கவரேரே அளிக்க யவண்டும். நாம் பவுலுடன்
யேர்ந்து “என் மாம்ேத்தில், நன்ரம வாேமாயிருக்கிறதில்ரேவேன்று” (யராமர் 7:18) புரிந்து வகாள்ள
யவண்டும். ஒப்புக்வகாண்டும் மன்னிப்பு யகட்டும் மீண்டும் ஆவிக்குள் வந்து இயேசுவுடன் வேல்ே
யவண்டும்.
யபதுரு எந்த ஒரு சுவியேஷத்ரதயும் எழுதவில்ரே ஆனால் நான்கு சுவியேஷத்ரத எழுதிேவர்களுயம
அவருரடே இந்த யதால்வி பற்றிே ஒவ்வவாரு சிறிே விவரத்ரதயும் விடாமல் குறிப்பிட்டுள்ளனர் –
இது எப்படி ோத்திேம்? இதற்கு ஒயர ஒரு வாய்ப்புதான் உள்ளது, யபதுருயவ அரனவரிடமும்
தனித்தனிோக வேன்று இரத ஒப்புவித்திருக்க யவண்டும். தேங்காமல் தங்கள் பேவீனத்ரத
ஒப்புக்வகாள்ளும் யநர்ரமோன மக்கரளயே யதவன் யதடுகிறார் என்பரத நான் முழுவதுமாக
நம்புகியறன் இதனால் இவர்கள் யதவனிடம் இருந்யத வலிரமரே வபற்றுக்வகாள்கின்றனர்.
யபதுரு தன்னுரடே நம்பிக்ரகரே இழக்கக்கூடாது என்று வஜபம் வேய்ததாக இயேசு கூறினார்.
இயேசுயவ இன்று நம்முரடே பிரதான ஆோரிேன் யமலும் அவர் நமக்காக வஜபம் வேய்து வருகிறார்
(எபிவரேர் 7:25); அவயர நம்முரடே நீதிபரராயிருக்கிறார் (1 யோவான் 2:1). ஒரு யவரேக்கார
வபண்ணின் முன்னால் இயேசுயவ கடவுள் என ஒப்புக்வகாள்ள முடிோத யபதுரு இயேசு தன்ரன
மாற்றிேரமத்த வபந்தயகாஸ்யத நாளுக்கு பின்னர் மிகவும் வல்ேரமரே பிரேங்கித்தார்
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(அப்யபாஸ்தேர் 2). அயநக நிருபங்கரள எழுதிே அயபாஸ்தேனாகிே பவுல், யபதுருயவ ேரபயின்

தூண் என்று கோத்திேர் 2:9இல் கூறியுள்ளார்.

யமேரறயில் நடந்த வோற்வபாழிவு
யோவானின் 14, 15, 16 அதிகாரம் மற்றும் யோவானின் 17ஆம் அதிகாரத்தில் உள்ள வஜபம்
இதில் இயேசு தன்னுரடே சீஷர்களிடத்தில் ஆவிோனவரின் ஊழிேமாகிே – அவர் நம்மிலும்
மற்றும் நாம் அவரிலும் நிரேத்திருப்பதின் முக்கிேத்துவத்ரத அறிவுறுத்திேரதத் தவிர இந்த
பிரேங்கத்ரத குறித்ததான எந்த ஒரு நிோேத்ரதயும் நான் வேய்ே முடிோது.

வகத்வேமயனயில் கடும்துேர்
மத்யதயு 26:51–56; மாற்கு 14:46–52; லூக்கா 22:40–46 & யோவான் 18:1–2
“வகத்ேமயன” (“GETHSEMANE”) என்ற கியரக்க வார்த்ரதக்கு “எண்வணய் ஆரே” (“oil-press”)
என்பது வபாருள் (Strong's Concordance). இது ஒரு ஒலிவ யதாட்டத்திலிருக்கும் ஒலிவ பழங்களில்
இருந்து எண்வணரே அழுத்தியோ பிழிந்யதா எடுக்கோம் என்ற கருத்ரத இந்த வார்த்ரதயின்
அர்த்தம் வதரிவிக்கிறது.
இயேசுவின் இந்த மிகவும் அத்திோவசிேமான யநரத்தில் கூட அவருடன் யேர்ந்து சீஷர்களால்
விழிப்புடன் இருந்து வஜபம் வேய்ே முடிேவில்ரே. மறுபடி பிறந்த கிறிஸ்தவர்களாகிே நாம்
ஒவ்வவாருவரும் நம்முரடே ரட்சிப்பின் யபாது ஒரு புதிே ஆவிரே வபற்றுக்வகாண்யடாம் (2
வகாரிந்திேர் 5:17) அது இயேசுரவ யபான்றது (1 யோவான் 4:17). ஏவனன்றால் அது
இயேசுவினுரடே ஆவி (யராமர் 8:9 மற்றும் கோத்திேர் 4:6). நம்முரடே ரட்சிப்பின் ஆவிோனது
எப்யபாதும் யதவனுரடே சித்தத்ரத வேய்ே விரும்புகிறது; நம்முரடே மாம்ேத்தில் தான் பிரச்ேரன
உள்ளது. இயேசு இங்யக பேன்படுத்திே மாம்ேமானது நம்முரடே உடரே மட்டுமல்ே
ஆத்துமாரவயும் குறிக்கிறது. நாம் வவற்றியின் பாரதயில் நடக்க யதரவோன ோவற்ரறயுயம
யதவன்
வகாடுத்துவிட்டார்,
ஆனால்
“இந்தப்
வபாக்கிஷத்ரத
மண்பாண்டங்களில்
வபற்றிருக்கியறாம்” (2 வகாரிந்திேர் 4:7). அதாவது, யதவன் நம்முரடே ஆவியில் வகாடுத்த
தம்முரடே
எல்ோ
வல்ேரமயும்
மகிரமம்
நம்முரடே
மாம்ேத்தில்
அரடத்து
ரவக்கப்பட்டுள்ளன. யதவன் பரிபூரணமாய் வகாடுத்தாலும் நம்மால் வாழ முடிோது என்பது இதன்
வபாருள் அல்ே. நாம் நம்முரட மனரத புதிதாக்குகிறதினாலும் (யராமர் 12:2) யதவனின்
வார்த்ரதயின்படி நடப்பதினாலும் (ோக்யகாபு 2:20), நம் உடலின் வழிோக வதய்வீகமான ஆற்றல்
வபாங்கி வழிவரத நம்மால் அனுபவிக்க முடிகிறது. எனினும், உடல் ேக்திரே அதிகரிக்க தரேகரள
பேன்படுத்துவது
யபாே,
நம்முரடே
ஆத்துமாரவயும்
உடல்
உறுப்புகரளயும்
யதவபக்திக்யகதுவாக பழக்குவிக்க யவண்டும் (1 தீயமாத்யதயு 4:7–8).
வஜபம் நம்ரம யதவபக்திக்யகதுவாக பழக்குவிப்பதற்கான ஒரு முக்கிே வழிோகும், அதனாயேதான்
இயேசு தன் சீஷர்களிடம் விழித்திருந்து அவருடன் வஜபம் வேய்யுமாறு எச்ேரிக்ரக வேய்கிறார். அது
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வஜபத்ரத பற்றிே மற்ற தவறான கருத்துக்கு நம்ரம அரழத்துச் வேல்கிறது. இந்த வேனங்கரள
தவறாக புரிந்துவகாண்டும் மற்றும் தவறாக பேன்படுத்தியும் நிரறே யேதம் வேய்ேப்பட்டுள்ளது.
நாம் இப்வபாழுது யகட்பது யபாே “பிதாயவ, உமக்குச் சித்தமானால்” என்று வஜபிப்பதற்கு எந்த
முன்யனாடிரேயும் இயேசு அளிக்கவில்ரே. இவ்வுேகுக்கான பாவநிவாரணபலிோக ஆவயத தன்
பிதாவினுரடே சித்தம் என்று இயேசுவுக்கு வதரியும், இதற்கான ோன்றாக அவயர தீர்க்கதரிேனமாக
தன்னுரடே இறப்ரபயும் உயிர்த்வதழுதரேயும் குறித்து பே முரற முன்னால் கூறிேரத காணோம்.
எனினும், அவருக்கும் யதவனுக்கும் உண்டான தனிப்பட்ட உறவினால், இயேசு யதவ சித்தத்ரத
யவவறாரு வழியில் முடித்துவிடும்படி யகட்கிறார் ஆனால் அயத ேமேத்தில் தன்னுரடேதல்ே
தன்னுரடே
பிதாவின்
சித்தத்ரதச்
வேய்வதற்கான
அவருரடே
அர்ப்பணிப்ரப
உறுதிப்படுத்துகிறார். யதவனுரடே சித்தத்ரத அறிோமல் இல்ரே, ஆரகோல் பிதாவாகிே யதவன்
தனக்கு சிறந்தது என்று கருதும் எதுவாக இருந்தாலும் அது நடக்கும் என்று நம்பிக்ரகயுடன் இருந்தார்.
அவர் வஜபத்ரத வதாடங்கும் யபாயத யதவனின் சித்தம் என்ன என்று அவருக்கு வதரியும் , யமலும்
யதவனுரடே விருப்பத்ரத யவறு எந்த வழியிலும் நிரறயவற்ற முடிோது என்றும் அவருரடே
வஜப முடிவில் அவருக்கு வதரியும். இது அவர் மத்யதயு 26:45–46 மற்றும் மாற்கு 14:41–42இல்
உள்ள அறிக்ரகயின் மூேம் வதளிவாகுகிறது. சிலுரவயில் வதாங்கும் அந்த யநரத்தில் பிதாவாகிே
யதவயனாடு இருந்த அவருரடே உறவு முழுவதுமாக துண்டிக்கப்படும் என்ற எண்ணயம
அவருரடே தாங்கிக்வகாள்ள முடிோத துேரத்துக்கு காரணம் ஆகும். இயேசு பிதாவாகிே
யதவயனாடு இருந்த உறரவ யவறு எரதகாட்டிலும் வபாக்கிஷமாக கருதிேதால் தான் அவருரடே
விேர்ரவ இரத்தமாக வவளியேறிேது.
யதவன் நமக்கு அளித்த வாக்குதத்ததுக்கு பதிோக “பிதாயவ, உமக்குச் சித்தமானால்” என்று நாம்
வஜபம் வேய்தால் அது நம்பிக்ரகயின்ரமயே தவிற யவவறான்றும் இல்ரே. அதற்கும் இயேசு
வகத்வேமயன யதாட்டத்தில் வேய்ததற்கு சிறிதளவு கூட ேம்பந்தம் இல்ரே. வஜபத்திற்கான பதில்
அளிக்கப்படுவதற்கு அடிப்பரட யகாட்பாடு என்னவவன்றால் நாம் வஜபம் வேய்யும் யபாது நாம்
அரத வபற்றுக்வகாள்யவாம் என்பரத நாம் விசுவாசிக்க யவண்டும் (மாற்கு 11:24). நமக்கு அந்த
ேந்தர்ப்பத்தில் யதவனுரடே சித்தம் என்னவவன்று வதரிோமல் இருந்தால் அந்த நிபந்தரனரே
நிரறயவற்ற எந்த ஒரு வழியும் இல்ரே. “பிதாயவ, உமக்குச் சித்தமானால்” என்று வஜபம் வேய்யும்
யபாது நாம் உறுதிோன விசுவாேத்திலிருந்து விேகி காே சூழ்நிரேகளுக்கு நம்முரடே
வாழ்க்ரகரே ஒப்புக்வகாடுக்கியறாம்; அதனால் நம்ரம வேேேற்ற நிரேக்கு இந்த வஜபம்
தள்ளிவிடுகிறது.
நாம் ஒரு பகுதியில் வழிகாட்டுதரே யதடும் யபாது யதவன் தன்னுரடே வார்த்ரதயின் மூேமாய்
தன்னுரடே சித்தத்ரத ஏற்கனயவ வவளிப்படுத்தாத நிரேயில் பிறகு நாம் ோக்யகாபு 1:5 இல்
கூறிேது யபாே ஞானத்துக்காக வஜபம் வேய்ேயவண்டும். வஜபம் வேய்தால் அரத
வபற்றுக்வகாண்யடாம் என விசுவாசிக்கவும் யவண்டும். பிறகு, அந்த அறிரவக்வகாண்டு,
நம்முரடே விசுவாேத்தினாோன வஜபத்ரத வதாடரோம். ஆனால் நாம் அறிோதவர்களாக இராமல்
கர்த்தருரடே சித்தம் இன்னவதன்று உணர்ந்துவகாள்ளுங்கள் (எயபசிேர் 5:17).
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நாம் நம்ரம யதவனுரடே யேரவக்கு ஒப்புக்வகாடுக்கும் யபாது, அது எங்யக அல்ேது என்ன என்று
வபாருட்படுத்தாமல் “பிதாயவ, உமக்குச் சித்தமானால்” என்று வஜபம் வேய்வது ேரிோன
முரறோகும்.

யூதாசின் துயராகம்
மத்யதயு 26:47–50; மாற்கு 14:43–45; லூக்கா 22:47–86 & யோவான் 18:2–9
இயேசு ஏற்கனயவ யூதாஸ் தான் தம்ரம காட்டிக்வகாடுப்பான் என்று தம்முரடே சீஷர்களுக்குத்
வதரிேப்படுத்தியிருந்தார். யமலும் இயேசு தனக்கு நடக்கவிருக்கும் அரனத்ரதயும் அறிந்திருந்தார்.
எனயவ, யூதாஸ் என்ன வேய்கிறான் என்பரத எந்தவித ேந்யதகமும் இல்ோமல் அவர் ேரிோக
அறிந்திருந்தார். ஆயினும், இயேசு யூதாரே “நண்பன்” என்று வோல்லி வரயவற்றார். யூதாஸ்
இயேசுரவ நிராகரிக்கும் வரர அவர் அவரன ஒருயபாதும் நிராகரிக்கவில்ரே (2 தீயமாத்யதயு 2:12–
13).
600க்கும் யமோன மனிதர்கள் இயேசுரவ ரகது வேய்ே வந்ததாக சுவாரசிேமான குறிப்பு ஒன்ரற

யோவான் தனது சுவியேஷத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளரத காணோம். யோவான் 18:6,8இல் இயேசு
“நாயன அவர்” என்று அவர்களிடத்தில் வோன்னவுடயன, அவர்கள் பின்னிட்டு விழுந்தார்கள்.
“அவர்” என்ற எழுத்து இடாலிக்ஸில் (italic) சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அப்படிவேன்றால் “அவர்”
என்ற வார்த்ரத அேல் உரரயில் இல்ரே ஆனாலும் வாக்கிேத்தில் இேக்கணப் பிரழ இல்ோமல்
இருப்பதற்காக
வமாழிவபேர்ப்பாளர்கள்
யேர்த்துக்வகாண்டனர்.
இது
வபரும்பாோன
ேந்தர்ப்பங்களில் மிகவும் பேனுள்ளது. எனினும், இந்த உரரயில் உண்ரமயில் என்ன
கூறப்பட்டுள்ளது என்பரத நாம் அறிந்துவகாள்வதற்காக வமாழிவபேர்ப்பாளர்கள் இந்த
யேர்க்ரகரே இடாலிக்சில் (italic) சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். இத்தருணத்தில், இயேசு உண்ரமயில்
“நான் (I am)” என்றுதான் கூறினார் ஏவனனில் இயேசு மாம்ேத்தில் வவளிப்படுத்தப்பட்ட யதவன்.
மாம்ேத்தில் வவளிப்படுத்தப்பட்ட யதவன் தனது உயிரர எடுக்க வரும் எவ்வளவு வபரிே
இராணுவத்திற்கும் எதிராக மிகவும் எளிதில் தன்ரன பாதுகாத்திருக்க முடியும் என்பரத இது
விளக்குகிறது - யோவான் 10:18இல் கூறிேது யபாே “ஒருவனும் அரத என்னிடத்திலிருந்து
எடுத்துக்வகாள்ளமாட்டான் [அதாவது தன் உயிரர]; நாயன அரதக் வகாடுக்கியறன்.”
யூதாஸ் ஒரு முத்தத்தினால் அவரரக் காட்டிக்வகாடுத்தான்! நண்பனின் துயராகத்ரத,
அகித்யதாப்யபேயும் யூதரேயும் ஒப்பிட்டு நாம் இரத யநற்ரறே தினத்தில் கண்யடாம். இயேசுரவ
அவர்கள் ரகது வேய்தயபாது, தனது சீஷர்கரள சுதந்திரமாய் யபாக விடுமாறு அவர்
யவண்டிக்வகாண்டார். இயேசுவின் இந்த மிகுதிோன யதரவயிலும் கூட, அவர் தன்ரனக்காட்டிலும்
மற்றவர்கரளயே அதிகமாக நிரனக்கிறார் (பிலிப்பிேர் 2:5).
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ரகது
மத்யதயு 26:51–56; மாற்கு 14:46–52; லூக்கா 22:49–53 & யோவான் 18:10–12
அவர்கள் இயேசுரவ ரகது வேய்து வகாண்டிருந்த யநரத்தில், யபதுரு தன் பட்டேத்ரத எடுத்தான்.
அப்யபாஸ்தேனாகிே யோவாயன யபதுரு தான் அந்த யவரேக்காரனுரடே காரத அருத்தான் என
வவளிபடுத்தி அந்த யவரேக்காரனின் வபேரரயும் குறிப்பட்டுள்ளார். யபதுரு அந்த மல்குசின் காரத
குறி ரவத்தான் என்பது கூட ேந்யதகம் தான். அவன் அரத வவறும் யதாராேமாக வீசிேயபாது அவன்
காரத அறுத்திருப்பதற்கு ோத்திேம் உண்டு.
யதவரன ஒருயபாதும் தான் மறுதலிப்பதில்ரே என்று யபதுரு அதிகமாய் குரல் வகாடுத்துக்
வகாண்டிருந்தான், அவன் கூறிேதன் வபாருரள அவனுரடே இந்த வேேல் இங்கு வமய்பித்து
காட்டிேது. சீஷர்களிடம் வவறும் இரண்டு பட்டேங்கயள இருந்தன (லூக்கா 22:38); ஆனாலும்,
யபதுரு இந்த 600 வீரர்கரளயும் யமற்வகாள்ள சித்தமாயிருந்தான். இதற்கு மரணயமா அல்ேது
குரறந்தபட்ேம் சிரறவாேமாவது கிரடத்திருக்கும்.
யபதுருவுக்கு யதவயனாடு நிற்க யவண்டும் என்று விருப்பம், ஆனால் அவன் ஆவியில்
தோராகவில்ரே. அவன் அவனுரடே திறரமயில் மாத்திரயம வலிரமோனவனாகயவ இருந்தான்.
யபாரானது உேகுக்கு உரிேதாக இருந்திருந்தால், யபதுரு இங்கு வமய்பித்தது யபாேயவ, தான் ோகும்
வரர ேண்ரட யபாட்டிருப்பான். ஆனால் இயேசு யபதுருவிடம் தனது மாம்ே ேக்திரே வகாண்டு
தடுக்காமல், தன் பட்டேத்ரத யபாடுமாறு யகட்டயபாது, யபதுரு குழம்பிப்யபானான். யபதுருவுக்கு
தன் மாம்ேத்தின் மீது எவ்வாறு ோர்ந்து இருக்க யவண்டும் என்பயத வதரியும். இயேசு யபதுருரவ
பட்டேத்தினால் ேண்ரடயிட அனுமதிக்காததால், அவன் பாதுகாப்பற்ற நிரேயில் இருந்தான்.
அவன் இயேசு அறிவுறுத்திேபடி, அவயராடு வஜபம் வேய்திருந்தால், அவன் ஆவியில் கட்டப்பட்டு
யமலும் இயேசுயவாடு ஆவியில் நின்று அவரர மறுதலிக்காமல் இருந்திருப்பான். ேகரிோ தீர்க்கதரிசி
உரரத்தபடியே, “பேத்தினாலும் அல்ே, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ே, என்னுரடே ஆவியினாயேயே
ஆகும் என்று யேரனகளின் கர்த்தர் வோல்லுகிறார்” (ேகரிோ 4:6).
நாம் எப்யபாதும் யதவரன மறுதலிக்கக் கூடாவதன்று உண்ரமோக விரும்புயவாம் , ஆனால் நம்
விருப்பத்ரதக் காட்டிலும் யமோக யதரவபடும், அதற்கு தோர் வேய்ே யவண்டும். நாம்
எல்யோருக்கும் எவ்வாறு நாம் நம்ரமயே ோர்ந்து இருக்க யவண்டும் என்று கற்று
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நாம் கர்த்தரிலும் அவருரடே ேத்துவத்தின் வல்ேரமயிலும்
எவ்வாறு பேப்பட யவண்டும் என்று கற்றுக்வகாள்ள யவண்டும் (எயபசிேர் 6:10).

இயேசுரவ யகள்வி யகட்ட அன்னா
லூக்கா 22:54,63–65 & யோவான் 18:7,13,19–24
இயேசுரவ ரகது வேய்த பின்பு, அவரர அயத இரவில் பிரதான ஆோரிேனாகிே காய்பாவிடம்
அரழத்துச் வேல்ோமல் மாறாக அன்னாவிடம் முதலில் அரழத்து வந்தனர் ; சுவாரஸ்ேமாக, அந்த
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யநரத்தில் முழு நிோேேங்கத்ரதச் யேர்ந்தவர்களும் விோரரணரே நடத்த காத்திருந்தனர். ோர் இந்த
அன்னா? ஏன் அவர் இயேசுரவ யகள்வி யகட்டார்?
அன்னா, பிரதான ஆோரிேனாகிே காய்பாவின் மாமனார். அவர் காய்பாவின் உறவினன் ஆனதால்
இயேசுரவ யகள்வி யகட்டார், ேட்டப்பூர்வமாக எந்த ஒரு பிரணப்பும் இல்ரே.

இயேசுரவ யகள்வி யகட்ட பிரதான ஆோரிேர்
மத்யதயு 26:57–68; மாற்கு 14:53–65 & யோவான் 18:14–18
அவர்கள் இயேசுரவ அன்னாவின் இடத்திலிருந்து ஏயராதுக்கு அடுத்தபடிோக இருந்த பிரதான
ஆோரிேனின் இடத்திற்கு அரழத்து வந்தனர். அங்கு அவர்கள் அவருரடே பரட எவ்வளவு
வபரிதாக இருக்கும் என்று தீர்மானிப்பதற்கு அவருரடே சீஷர்கரளக் குறித்து யகள்வி யகட்டனர்.
இரண்டாவதாக அவரர குற்றம் ோட்டுவதற்காக அவருரடே இரறயிேல் குறித்து விோரரண
வேய்தனர்.
தனிப்பட்ட முரறயில், என்ரன எது இறுகப்பற்றிேது என்றால் லூக்கா 22:64 இல் – அவருரடே
கண்கரளக் கட்டி, அவருரடே முகத்தில் அரறந்து: உன்ரன அடித்தவன் ோர், அரத
ஞானதிருஷ்டியினால்
வோல்
என்று
அவரரக்யகட்டதுமன்றி”
என்று
பதிவு
வேய்ேப்பட்டுள்ளரவயே.
இதற்கு முன்பு பே ேந்தர்ப்பங்களில் இயேசு அதற்கு முன் ேந்ததிக்காத மக்கரளயும் வபேர் வோல்லி
அரழக்க முடிந்தது (லூக்கா 19:5), மக்கள் தாங்கள் வேய்தவற்ரற அவர்களுக்கு கூறியுள்ளார்
(யோவான் 1:48 மற்றும் 4:18), மக்களின் எண்ணம் என்ன என்பரத அறிந்திருந்தார் (லூக்கா 7:39–
40), யமலும் அவர் அறிே யவண்டும் என்று அக்கரறபட்ட யவறு எதுவாயினும் அதரன கற்றார் .
வகாயோவேே நிருப்பம் 1:16–17 கூறுவதாவது – ஏவனன்றால் அவருக்குள் ேகேமும்
சிருஷ்டிக்கப்பட்டது;
பரயோகத்திலுள்ளரவகளும்
பூயோகத்திலுள்ளரவகளுமாகிே
காணப்படுகிறரவகளும் காணப்படாதரவகளுமான ேகே வஸ்துக்களும், சிங்காேனங்களானாலும்,
கர்த்தத்துவங்களானாலும்,
துரரத்தனங்களானாலும்,
அதிகாரங்களானாலும்,
ேகேமும்
அவரரக்வகாண்டும் அவருக்வகன்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. அவர் எல்ோவற்றிற்கும் முந்தினவர் ,
எல்ோம் அவருக்குள் நிரேநிற்கிறது.
இயேசு தன் வாரே திறவாமல் இருந்தார். என்ன மனத்தாழ்ரம என்று பாருங்கள்!
ஏோோ “தன்ரன மயிர்கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாகச் ேத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்ரடப்யபாேவும்”
என்று தீர்க்கதரிேனம் உரரத்தபடி, இயேசு தம்முரடே வாரேத் திறவாதிருந்தார் (ஏோோ 53:7).
இயேசு “இடுக்கணிலும் நிோேத்தீர்ப்பிலுமிருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார்” (ஏோோ 53:8) என்றும்
ஏோோ குறிப்பிட்டார், அவருக்கு நிோேமான விோரரண ஒன்றும் அளிக்கப்படவில்ரே என்ற
உண்ரமரே குறிப்பிட்டுள்ளார். யமலும் ஏோோ தீர்க்கதரிேனமாய் ஏோோ 53:9 இல்
“துன்மார்க்கயராயட அவருரடே பியரதக்குழிரே நிேமித்தார்கள்; ஆனாலும் அவர் மரித்தயபாது
ஐசுவரிேவாயனாயட இருந்தார்.” என்றும் இயேசுரவ குறித்து உரரத்தார். இதுவும் கூட இயேசு
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சிலுரவயில் இரண்டு கள்ளர்கள் மத்தியில் அரறேப்பட்ட யபாதும் ஒரு வேல்வந்தனுரடே
கல்ேரறயில் புரதக்கப்பட்டாயபாதும் நிரறயவறிேது.

தீர்மானம்
இயேசுவுக்கு உணவும் உறக்கமும் இல்ோத ஒரு நீண்ட மற்றும் தனிரமோன இரவு! அவர் அதிகாரே
வரரயிோன விோரரணக்காக பிரதான ஆோரிேனுரடே வீட்டில் பிடித்து ரவக்கப்பட்டார்.
வாருங்கள், நாம் இன்று இரவு உணரவ பகிர்ந்து வகாண்டு இயேசுயவ நம்முரடே பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டி என்பரத நிரனவில் வகாள்யவாம்!!
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பாடம் 7 - பஸ்கா திருநாள்
நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew )

மாற்கு
(Mark)

லுக்கா
(Luke)

விோரரண

27:1-2

15:1

22:66-71

யோவான்
(John)

யநரம்

யூதாஸின் மரணம்

27:3-10

யநரத்ரதயும்
வபாழுரதயும்
குறித்த
உறுதிோன
தகவல் இல்ரே

பிோத்துவின்
முன்னிரேயில்
விோரரண

27:3-10

அதிகாரே

ஏயராதின் முன்

23:6-12

காரே

பிோத்துவின்
முன்னிரேயிோன
இரண்டாம் கட்ட
விோரரண

27:15-23

15:6-14

23:13-23

18:39-40

பரபாசின் விடுதரே

27:26-30

15:15-19

23:25

19:1-3

இயேசுரவக் குறித்த
பிோத்துவின் தீர்ப்பு

27:24-25

15:20-23,
27-28

23:24

19:4-16

காரே

கபாேஸ்தேத்துக்கு
(Calvary)வேல்லும் வழி

27:31-34

23:26-33

19:16-18

நண்பகல் (noon)

சிலுரவயில்
இருந்தயபாதுள்ள
முதல் வாக்கிேம்
யபார்ச்யேவகர்கள்
அவருரடே ஆரடரே
பங்கிட்டனர்

23:34

27:35-36

15:24

சிலுரவயில்
இருந்தயபாதுள்ள
இரண்டாம் வாக்கிேம்

23:34

19:23-24

23:39-43

மூன்றாம் வாக்கிேம்
பூமிவேங்கும்
அந்தகாரமுண்டாயிற்று.

காரே

19:25-27
27:45

15:33

26:44-45
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நிகழ்வு

மத்யதயு
(Matthew )

மாற்கு
(Mark)

நான்காம் வாக்கிேம்

27:46-47

15:34-35

ஐந்தாம் வாக்கிேம்

27:48-49

15:36

லுக்கா
(Luke)

யோவான்
(John)

யநரம்

19:28-29

ஆறாம் வாக்கிேம்

19:30

ஏழாம் வாக்கிேம்
மற்றும் மரணம்

27:50

15:37

23:46

நூற்றுக்கு அதிபதியின்
ோட்சி

27:51-56

15:38-41

23:45, 4749

அவருரடே விோவில்
குத்தப்பட்டது

27:57-61

15:42-47

23:50-56

அடக்கம்

19:30

மதிேம் 3:00 மணி

19:31-37
19:38-42

மாரே ஆறு
மணிக்கு முன்னர்

முரறோன விோரரண – அதிகாரே 6 மணி
மத்யதயு 27:1–2; மாற்கு 15:1; லூக்கா 22:66–71 & யோவான் 18:33–38
இயேசு கட்டி ரவக்கப்பட்டார்? இது விசித்திரமானது என்று நீங்கள் நிரனக்கவில்ரேோ?
அவர்களால் வகத்வேமயன யதாட்டத்துக்கு வேன்று அவரர ரகது வேய்ே முடிேவில்ரே. எந்த ஒரு
எதிர்ப்பும் இல்ோமல் அவர்களிடம் தன்ரன ஒப்புவித்தார் யமலும் அவரர பிடிக்கும் யபாது தன்
சீஷர்கள் ேண்ரடயிடுவரத தரட வேய்தார். இயேசு தப்பிக்க எண்ணியிருந்தால், அவர்கள் என்ன தான்
அவரர பிரணத்திருந்தாலும் அவர்களால் அவரர கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடிோது.

பிோத்துவின் முன்னிரேயில் விோரரண – ஏறத்தாழ காரே 7 மணி
மத்யதயு 27:3–10; யோவான் 13:33–38
பிோத்துவின் முதல் யகள்விக்கான இயேசுவின் பதில், “நீர் வோல்லுகிறபடிதான்.” என்று மாத்திரம்
மத்யதயு, மாற்கு, மற்றும் லூக்காவில் பதிவு வேேேப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பிோத்துவுக்கும்
இயேசுவுக்கும் இரடயில் உரரோடல் நடந்தது. அரத யோவான் வவளிப்படுத்தியுள்ளார்.
யோவான் 18:33–38,
அப்வபாழுது பிோத்து மறுபடியும் அரமரனக்குள் பிரயவசித்து, இயேசுரவ
அரழத்து: நீ யூதருரடே ராஜாவா என்று யகட்டான். இயேசு அவனுக்குப்
பிரதியுத்தரமாக: நீராய் இப்படிச் வோல்லுகிறீயரா அல்ேது மற்றவர்கள்
என்ரனக்குறித்து இப்படி உமக்குச் வோன்னார்கயளா என்றார். பிோத்து
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பிரதியுத்தரமாக: நான் யூதனா? உன் ஜனங்களும் பிரதான ஆோரிேரும் உன்ரன
என்னிடத்தில் ஒப்புக்வகாடுத்தார்கள், நீ என்ன வேய்தாய் என்றான். இயேசு
பிரதியுத்தரமாக: என் ராஜ்ேம் இவ்வுேகத்திற்குரிேதல்ே, என் ராஜ்ேம்
இவ்வுேகத்திற்குரிேதானால் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்புக்வகாடுக்கப்படாதபடிக்கு என்
ஊழிேக்காரர்
யபாராடியிருப்பார்கயள;
இப்படியிருக்க
என்
ராஜ்ேம்
இவ்விடத்திற்குரிேதல்ே என்றார். அப்வபாழுது பிோத்து அவரர யநாக்கி:
அப்படிோனால் நீ ராஜாயவா என்றான். இயேசு பிரதியுத்தரமாக: நீர் வோல்லுகிறபடி
நான் ராஜாதான்; ேத்திேத்ரதக்குறித்துச் ோட்சிவகாடுக்க நான் பிறந்யதன், இதற்காகயவ
இந்த உேகத்தில் வந்யதன்; ேத்திேவான் எவனும் என் ேத்தம் யகட்கிறான் என்றார்.
அதற்குப் பிோத்து: ேத்திேமாவது என்ன என்றான். மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடத்தில்
வவளியே வந்து: நான் அவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காயணன்.
பிோத்து இயேசுவிடம் எந்த ஒரு பிரழரேயும் கண்டுபிடிக்கவில்ரே. இயேசு கலியேோரவ
யேர்ந்தவர் என்று அவர் அறிந்தவுடயன, அது ஏயராது அண்டிபாஸ் (Herod Antipas) அரோங்கத்தின்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளபடிோல், அவர் அந்த ேமேத்தில் எருசுயேமில் இருந்த ஏயராதிடம்
இயேசுரவ அனுபினார்.

ஏயராதின் முன் விோரரண
லூக்கா 23:6–12
இயேசு ஏயராது அண்டிபாசுக்கு (Herod Antipas) முன் வகாண்டுவரப்பட்டார். யோவான்
ஸ்நானகரன காவலில் ரவத்து தரேரே துண்டித்தது இந்த ஏயராது தான். இயேசுவின் ஊழிேத்ரத
குறித்து ஏயராது அண்டிபாஸ் (Herod Antipas) யகட்டயபாது, இயேசுரவ மரணத்தில் இருந்து எழுந்த
யோவான் ஸ்நானகன் என்று நம்பினான். அவர் இயேசுரவக் குறித்தும் அவர் வேய்த அற்புதங்கரளக்
குறித்தும் யகட்டிருந்தபடிோல் இயேசுரவ காண ஆர்வமாக இருந்ததாக யவதவாக்கிேம் கூறுகிறது.
எனயவ சிே அற்புதங்கரள பார்க்கவும் ஆர்வமுடன் இருந்தான்.
ஆனால் இயேசுயவா தமது பணிரவ அவனுக்கு காண்பித்தார்; தன்ரன தண்டரனயிலிருந்து
காப்பாற்றிக்வகாள்ளவும் மறுத்தார். மட்டுமல்ோமல், பரழே ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளுள் சிறந்தவர்
என்று தாயம ோட்சி வகாடுத்த யோவான் ஸ்நானகரன, தனது நண்பரர எந்த முகாந்திரமும்
இல்ோமல் வகாரேவேய்த இந்த மனிதன் மீது தனது யகாபத்ரத காண்பிக்காமல் தவிர்த்தார்.
அதனால் ஏயராது இயேசுவுடன் யபசுவதில் எந்த ஒரு அர்தமும் இல்ரே என்று அறிந்து அவரர
மீண்டும் பிோத்துவிடயம அனுப்பினான். இங்யக கவனிக்க தக்க மற்வறாரு சுவாரஸ்ேமான விஷேம்
என்னவவன்றால் இந்த ேம்பவத்திற்கு முன் ஒத்துப்யபாகாத பிோத்துவும் ஏயராதும் இதற்கு பின்
நண்பர்களானார்கள்.
லூக்கா 23:12
முன்யன
ஒருவருக்வகாருவர்
பரகவராயிருந்த
அன்ரறேத்தினம் சியநகிதரானார்கள்.

பிோத்துவும்

ஏயராதும்
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பிோத்துவின் முன்னிரேயில் இரண்டாம் முரற - ஏறத்தாழ காரே 9 மணி
மத்யதயு 27:15–23; மாற்கு 15:6–14; லூக்கா 23:13–23 & யோவான் 18:39–40
பிோத்து இந்த முரற இயேசுவுக்கு தீர்ப்பளிக்க அரனத்து மத குருமார்கரளயும் நாடிச்வேன்றான்.
பிோத்துவின் மரனவி கண்ட கனவின் மூேம் இயேசு நீதிமான் என பிோத்து எச்ேரிக்கப்பட்டார்.
அவளுரடே வபேர் கியோவ்டிோ (Claudia), இது மதச்ோர்பற்ற பதிவுகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.
இவள் ஒருத்தி மாத்திரயம இந்த முழு விோரரணயின் யபாது யதவன் தனக்கு அளித்த கனவின்
காரணத்தினால் இயேசுவுக்கு ஆதரவாய் இருந்தாள். அதுமட்டும் அல்ோமல் பிோத்துவால்
மனதளவில் இயேசுவிடம் எந்த ஒரு குற்றத்ரதயும் கண்டறிே முடிேவில்ரே. இயேசுவின் மன
அரமதியும், தனக்கு அவர் திரும்ப பதில் அளிக்காததும் பிோத்துவிற்கு மிகுந்த ஆச்ேர்ேத்ரத
அளித்தது. பிோத்து தன்னுரடே அனுபவத்தில் எத்தரனயோ மக்கள் தங்களுக்கு மரண தண்டரன
என்பரத யகட்டவுடன் ேத்தமிட்டு அழுது தங்களுரடே எல்ோ உணர்ச்சிகரளயும்
வவளிப்படுத்துபவர்கரள பார்த்திருப்பான். ஆனால் இங்கு இயேசுயவா மரணத்ரதப் பற்றிே பேம்
எதுவும் இன்றி அரேோமல் இருந்தார்.
பிோத்துவுக்கு இயேசு குற்றமற்றவர் என்று வதரியும், ஆனாலும் அவர் யூத தரேவர்களிடம் தனக்கு
இருந்த நன்மதிப்பு இழக்காதபடிக்கு இயேசுரவ ஏயதனும் ஒரு இராஜதந்திர வழியில் விடுதரே
வேய்ே பார்த்தார். ஆரகோல் தான் இயேசுரவ ஏயராதிடம் அரழத்துச் வேல்லுமாறு அனுப்பினார்.
ஏயராது இயேசுவுக்கு நிோத்தீர்ப்பு அளித்து தன்ரன பிரச்ேரனயில் இருந்து காப்பாற்றுவார் என
அவர் நம்பினார். அந்த திட்டம் யதால்வியுற்றதும், விருந்தின் யபாது ரகதிரே விடுவிக்கும் பரழே
வழக்கத்ரத ரகோண்டார். அவர் குற்றமற்றவர் என்று அறிந்த இயேசு அல்ேது வகாரேகாரனான
பராபாஸ் (Barabbas) ஆகிே இருவரில் ஒருவரர யதர்ந்வதடுக்கும் வபாறுப்ரப மக்களிடம்
வகாடுத்தார். மக்கள் இயேசுரவயே யதர்ந்வதடுப்பார்கள் என பிோத்து எண்ணினான். ஆனால்,
பிராதான ஆோரிேர் மற்றும் யவத பாரகரின் வலியுறுத்துதலின் மூேம், மக்கள் பராபாஸ் (Barabbas)
என்பவரன விடுதரேோக்கும்படி யதர்வு வேய்தனர். அயத கூட்டம் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னர்
“இராஜாவுக்கு ஓேன்னா!” என கத்திேது நிரனவில் உள்ளதா? மக்களின் பாராட்டிற்கு ஒருயபாதும்
விழுந்து விடாதீர்கள்! உங்கரள பாராட்டுபவயன உங்கரள சிலுரவயில் அரறேவும் வேய்வான்.
இயேசுரவ எவ்வாறு தப்புவிப்பது என யோேரன ஏதும் இல்ோமலும் அயத ேமேத்தில் யூதர்களிடம்
தனக்கிருந்த மதிப்ரப காப்பாற்றிக் வகாள்வதற்காகவும் அவர் இயேசுரவ தண்டித்து மரண
தண்டரன வழங்கினார். பிோத்து மக்களின் மீதிருந்த பேத்தினாலும் அவர்கள் தனக்கு என்ன
வேய்வார்கள் என்ற எண்ணத்தினாலும் தன் மனதில் உண்ரம என்ன என்பரத அறிந்திருந்தும் அதற்கு
மீறி நடந்தார். பிரதான ஆோரிேருரடே ஒத்துரழப்பு இல்ோமல் அவர் யூதர்களிடம் படாதபாடு
பட்டு மிகுந்த பிரச்ேரனகளுக்கு உள்ளானார். இதில் ஏயதனும் பிரச்ேரன ஏற்பட்டால் தனக்கு
ஒழுங்காக நிர்வாகிக்கும் திறன் இல்ரே என இராேனிடமிருந்து (Caesar) தண்டரன கூட வபற
ோத்திேங்கள் உள்ளது என்ற எண்ணமும் பிோத்துரவ பிடித்திருந்தது.
யவத வேனங்கரள பே ஆண்டுகளாக பயிற்சி வேய்து நன்கு கற்றுணர்ந்த மத தரேவர்களால் ஏன்
இயேசுரவ அரடோளம் கண்டு வகாள்ள முடிேவில்ரே?
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மத்யதயு 27:18
வபாறாரமயினாயே அவரர ஒப்புக்வகாடுத்தார்கள் என்று பிோத்து அறிந்து,
மாற்கு 15:10
வபாறாரமயினாயே பிரதான ஆோரிேர்கள் அவரர ஒப்புக்வகாடுத்தார்கள் என்று
பிோத்து அறிந்து,
வபாறாரம என்ன வேய்ே கூடும் என்பரத உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா? வபேர் வபற்ற யதவரன
யநசித்து யதவனுக்காக யேரவ வேய்யும் பே மனிதர்கள் இந்த வபாறாரம குணத்தினால் வழி தவறி
வேன்றுவிடுகின்றனர். வபாறாரம உங்கள் கண்கரளயும் இருதேத்ரதயும் குருடாக்கி உங்கரள
இழிவான நிரேக்கு எடுத்துச் வேன்றுவிடும். இயேசுவால் பே அற்புதங்கரள வேய்ே முடிகிறது
என்பரதயும் மக்கள் தங்கரள அல்ோமல் அவரரயே பாராட்டுகிறார்கள் என்பரதயும் இந்த
மதகுருக்களால் ஜீரணிக்க முடிேவில்ரே. இதில் சிறந்த விஷேம் என்னவவன்றால் பிோத்துரவப்
யபாே மற்றவர்களும் இரத அறிந்ட்திருன்தனர்!! ஆனாலும் யதவ தூஷனத்திர்காகயவ இயேசுரவ
பழிக்கியறாம்
என்று
பிரதான
ஆோரிேர்கள்
ஜனங்கயளாடு
யேர்த்து
தங்கரளயும்
ஏமாற்றிக்வகாண்டிருன்தனர். ஆனால் வதய்வபக்தி ஏதும் இல்ோத அதிகாரிோகிே பிோத்துவால் கூட
இரத வபாய் என்று காண முடிகிறது. ஆனால் இந்த ஜனங்களால் இரத உணர முடிேவில்ரே.
மதத்தினால் வரும் அடிரமத்தனம் மக்கரள பாவத்ரதக் காட்டிலும் அதிகமாக உண்ரமக்கு
வியராதமாய் குருடாக்கி விடும். பிரதான ஆோரிேர் மற்றும் யவதபாரகரின் இந்த வேேலுக்கு பின்னான
உண்ரமோன உள்யநாக்கம் என்னவவன்றால் வபாறாரமயே ஆகும். அவர்கள் ோவரும் ஜனங்கள்
பார்க்கயவண்டும் என்பதற்காகயவ ஊழிேம் வேய்தனர் (மத்யதயு 23:5). ஆனால் அதற்கு யநர் மாறாக
இயேசுயவா அவர்கரளக் காட்டிலும் அதிகமான பிரசித்தி வபற்று வந்தார். இந்நாளிலும் கூட ேரப
உபத்திரவத்துக்குள் வேல்வதற்கு இதுயவ
காரணமாக உள்ளது. எல்ோ பிரச்ேரனகளும்
யமட்டிரமயிலும் (அகங்காரத்திலும்) வபாறாரமயிலும் முரளக்கிறது (நீதிவமாழிகள் 13:10).
உபாகமம் 21:6–7 மற்றும் ேங்கீதம் 26:6 இல் குறிப்பிட்டது யபாே ஒரு ரகதிரே விடுதரே வேய்வது
அந்நாளில் வழக்கம் மட்டுமல்ே மத ேம்பந்தமும் உரடேது. பிோத்து தன் ரககளில் உள்ள
குற்றப்பழிரே கழுவிேரத பதிவு வேய்த ஒயர எழுத்தாளர் மத்யதயு மட்டுயம. இது யபாேயவ
பிோத்துவின் மரனவிக்கு வந்த கனரவயும் பதிவு வேய்த ஒயர எழுத்தாளரும் அவயர. இந்த
நிகழ்வுகளில் இருந்து பிோத்து அறிோமல் இயேசுவுக்கு மரண தண்டரன விதிக்கவில்ரே மாறாக
அவர் நிரபராதி என்று அறிந்யத தண்டரன விதித்தான். பிோத்து தன் ரககளில் படிந்துள்ள
இயேசுவின் இரத்தத்ரத நித்திேத்திற்கும் கழுவ முேற்சிப்பார். ரகதியின் விடுதரேரேக் குறித்த
பிோத்துவின் யகள்விக்கான மறுவமாழிோக யூதர்கள் அரனவரும் ஒயர குரலில் “அவருரடே
இரத்தம் எங்கள் மீதும் எங்கள் ேந்ததியின் மீதும் இருக்கட்டும்” என்று கூறினார். ஒருவர் தன் மீது
சுமத்திக்வகாள்ளும் எப்படிப்பட்ட ோபம் இது! மக்கள் கூறிே இந்த வபாறுப்பற்ற வார்த்ரதகளினால்
மிகப் வபரிே விரளரவ ேந்திக்க யநர்ந்தது. நித்திேத்திற்கும் அவர்களின் ஆத்துமா தள்ளப்பட்டது
மாத்திரமல்ோமல், யூதர்கள் வோல்ே முடிோத துன்பத்ரதயும் அதற்கான விரேக்கிரரேத்ரதயும்
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கி.பி. 70இல், எருேயேரம யராமர்கள் அழித்த யபாது வேலுத்தினார்கள். அந்த அழிவின் நாட்களில்
500 யூதர்கள் ஒயர நாளில் சிலுரவயில் அரறேப்பட்டனர். அந்த நாள் முதல், இந்நாள் வரர
வரோறானது யூதர்களின் இரத்தத்தால் குளித்துள்ளது. பிோத்து பர்னபாரவ விடுவித்து இயேசுரவ
கல்வாரி சிலுரவயில் அரறயும் படி உத்தரவு பிறப்பித்தான். யமலும் அவன் சிலுரவயில் இருந்த
கல்வவட்டில் எபியரேர், கியரக்கம் மற்றும் இேத்தின் வமாழிகளில் எழுதினான்.

யராம யபார்ச்யேவகர்கள் இயேசுரவ பரிோேம் வேய்தனர்
மத்யதயு 27:27–31; மாற்கு 15:16–20 & யோவான் 19: 1–4
அவர்கள் அவருரடே ஆரடகரள பறித்து, ஊதா அங்கிரே அவருக்கு உடுத்தி, யமலும் ஒரு
முட்கிரீடத்ரத அவர் தரேயியே சூட்டி மற்றும் ஒரு யகாரே அவர் ரகயியே வகாடுத்தனர். அவரர
அடித்தும் அவர் மீது துப்பவும் வேய்த்தனர். சிேர் அவரர, “ராஜாரவ வாழ்த்துங்கள்” என்று அவரர
ஆராதிப்பது யபாே பரிகாேமும் வேய்தனர். அவரர மிகவும் யமாேமாய் யகலியும் வேய்தனர்.
மத்யதயு 27:29–31:
முள்ளுகளால் ஒரு முடிரேப் பின்னி, அவர் சிரசின்யமல் ரவத்து, அவர் வேதுரகயில்
ஒரு யகாரேக்வகாடுத்து, அவர் முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு: யூதருரடே ராஜாயவ,
வாழ்க என்று அவரரப் பரிோேம்பண்ணி, அவர்யமல் துப்பி, அந்தக் யகாரே எடுத்து,
அவரரச் சிரசில் அடித்தார்கள். அவரரப் பரிோேம்பண்ணினபின்பு, அவருக்கு
உடுத்தின யமேங்கிரேக் கழற்றி, அவருரடே வஸ்திரங்கரள அவருக்கு உடுத்தி,
அவரரச் சிலுரவயில் அரறயும்படி வகாண்டுயபானார்கள்.
அவர் சித்ரவரதயின் எல்ோ அவமானத்ரதயும் வலிரேயும் ஏற்றுக்வகாண்டார்!

கபாேஸ்தேத்துக்கு (Calvary)வேல்லும் வழி
மத்யதயு 27:31–34; லூக்கா 23:26–33 & யோவான் 19:16–18
மத்யதயு 27:32
யபாரகயில் சியரயன ஊரானாகிே சீயமான் என்னப்பட்ட ஒரு மனுஷரன அவர்கள்
கண்டு,
அவருரடே
சிலுரவரேச்
சுமக்கும்படி
அவரனப்
பேவந்தம்பண்ணினார்கள்.
அவரால் சிலுரவரே சுமக்க முடிோத அளவிற்கு மிகவும் யமாேமாக யபார் யேவகர்கள் அவரர
அடித்தனர். அதனாயே, யமயே கூறப்பட்ட வேனம் வோல்லுவது யபாே, சியரயன ஊரானாகிே
சீயமாரன (Simon Cyrene) சிலுரவரே சுமக்கும்படி பேவந்தம்பண்ணினார்கள்.
மாற்கு சுவியேஷம் 15:21இல் கூறுவதாவது, சியரயன ஊரானும், அவேக்ேந்தருக்கும் ரூப்புக்கும்
தகப்பனுமாகிே சீயமான் என்னப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து அவ்வழியே வருரகயில்,
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அவருரடே சிலுரவரேச் சுமக்கும்படி அவரனப் பேவந்தம்பண்ணினார்கள். இயத ருபஸ் ( Rufus)
என்பவரரயே பின்நாளில் பவுல் (Paul) யராமருக்கு எழுதிே நிருபத்தில் (16:13) வாழ்த்து
கூறியிருப்பார்.
சிலுரவயில் அரறேப்படும் இடமாகிே வகால்கதா (Golgotha) என்பதன் அர்த்தம் “மண்ரடயோடு”
(“the skull”) (Strong's Concordance). லூக்கா மட்டுயம “கியரனிேன்” (“KRANION” (“'cranium”
[Strong’s Concordance])) என்கிற கியரக்க வார்த்ரதரே பேன்படுத்தியுள்ளார். இந்த இடத்ரத
அரடோளம் காண்பதற்காக “கல்வாரி” (“Calvary”) என வமாழிவபேர்த்துள்ளனர் (லூக்கா 23:33).
இந்த பின்வரும் உண்ரமகள் விவிலிேத்தில் இருந்து வவளிப்படுகின்றன:
•

வகால்கதா (Golgotha) எருேயேமுக்கு அருகில் உள்ளது (யோவான் 19:20)

•

நகரத்தின் மதிலுக்கு வவளியே (எபியரேர் 13:12)

எல்யோரும் வேல்ேக் கூடிே பாரதயியே வகால்கதா (Golgotha) அரமந்திருந்தது. மாற்கு 15:40
மற்றும் லூக்கா 23:49 இல் குறிப்பிட்டுள்ளது யபாே சிலுரவயில் அரறவரத வநடுந்தூரத்தில்
இருந்யத காணக்கூடிேதாக இருந்தது. அதனால் அது ஒரு மரேப் பகுதிோக இருந்திருக்க யவண்டும்.

பிற்பகல் 9 மணி அளவில் சிலுரவயில் அரறேப்படுதல் – 6ஆம் மணி
மத்யதயு 27:32–44; மாற்கு 15:23–32; லூக்கா 23:33–39 & யோவான் 19:18–24
இயேசு சிலுரவயில் இருந்த யபாது திராட்ரே ரேத்ரத ஏற்க மறுத்தார். இரத சிலுரவ தரும் வலிரே
மறப்பதற்கு வழக்கமாக வகாடுப்பார்கள். இரத அவர் ஏற்றுக்வகாள்ளவில்ரே ஆகயவதான் இயேசு
அத்தரகே யவதரனயில் இருந்தார். இதனால் அவரால் ேரிோக யபே கூட முடிோமல் யபானது.
அங்யக சூரிே கிரகணமும் இருந்ததால் அடுத்த மூன்று மணி யநரத்துக்கு, மதிேம் 3 மணி ஆகும் வரர
வானம் கும்மிருட்டாக மாறிேது.
சிலுரவ மரணயம மனிதன் திட்டமிட்ட மரண தண்டரனகளியே மிகவும் சித்திரவரதோன
மரணமாகும். சிலுரவ மரணத்திற்கு ஒருவன் யபாகும்முன் அவனுக்கு முதலில் கரேேடிகள்
வகாடுப்பத்து ஆரம்பிப்பார்கள். இந்த கரேேடிக்கு பேன்படுத்துகிற ேவுக்கு பே யதால்
பட்ரடகளாோனது. அதில் உரடந்த உயோகம், கண்ணாடி அல்ேது எலும்புகள் அதன் முரனயில்
கட்டியிருப்பார்கள். இது அதிக வலிரே ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்ோமல் உண்ரமயில் ஒருவரின்
யதாரேயே கிழித்து உரித்து எடுத்துவிடும். இதனால் அதிகமாக இரத்தம் வடிந்து பேவீனத்ரத
ஏற்படுத்தும். இயேசு பிோத்துவின் முன் நடந்த விோரரணயின் யபாது இந்த முப்பதவதான்பது
ேவுக்கடிகரள வாங்கினார் (மத்யதயு 27:26 மற்றும் மாற்கு 15:15).
பிறகு சிலுரவயில் அரறேப்படுபவரர ஒரு சிலுரவயில் கட்டுவார்கள்; மிகவும் உக்கிரமான
குற்றவாளிகரள அந்த சிலுரவயில் ஆணிோல் அரறவார்கள். பாதங்கரள ஒன்றின் மீது ஒன்று
ரவத்து முழங்கால்கரள ஒருவிதமாய் மடக்கி யமலும் ஓயர வபரிே ஆணிரே அவர்கள் பாதங்களில்
சிலுரவயோடு யேர்த்து அடித்து அரறேப்ப்டுபவரின் கால் விழாமல் தாங்கும் வரகயிலும் ஆணி
அடிப்பார்கள். அவர்களுரடே ரககரள நீட்டி ரவத்து ஆணிரே ரககளின் மணிக்கட்டு வழிோக
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உத்திரக் கட்ரடயோடு அடிபார்கள். இயேசு ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு சிலுரவயில் அரறேப்பட்டார்
என்பரத லூக்கா 24:39 மற்றும் யோவான் 20:27இல் கூறப்பட்ட இயேசுவின் வார்த்ரதகள் மூேம்
பேரும் நம்புகின்றனர். சிலுரவயில் ஆணிோல் அரறந்த பின்னர், சிலுரவரே உேர எழுப்பி பிறகு
ஒரு துரளக்குள் மூர்க்கமாக கீயழ விடும்யபாது திசுக்கரள கிழித்து உக்கிரமான யவதரனரேயும்
வலிரேயும் அது வகாடுக்கும். இந்த எல்ோ வலிரேயும் தாங்கிக் வகாள்ளயவ முடிோது. ஆனால்
இந்த சிலுரவ மரணத்தின் யமாேமான அம்ேம் என்னவவன்றால் அது மூச்சுத்திணறல் ஆகும்.
ஒரு மனிதரன சிலுரவயில் தன் ரககரள உேர்த்தி மற்றும் நீட்டி அரறந்த விதத்தால், அவனால்
மூச்ரே இழுக்க முடியும் ஆனால் அவனுரடே மூச்ரே விடும் திறரன அது கட்டுப்படுத்தும். அதன்
விரளவாக அரறேப்பட்ட மனிதன், சுவாசிக்க முேற்ச்சிக்கும் யபாது, தன் கால்களில் வலி ஏற்பட்டு
வதாய்வு அரடயும் வரர தன் கால்கரள உேர்த்தி மூச்சுத்திணறி கற்ரற சுவாசிப்பன். மீண்டும்
மணிகட்டில் உள்ள அழுத்தத்தினால் வரும் வலியினால் மூச்சுவிடுவரத நிறுத்துவான். இயேசு
சிலுரவயில் வதாங்கிே ஆறு மணி யநரத்தில் எண்ணற்ற முரற இரத அவர் வேய்திருக்க யவண்டும்.
இந்த கடும் யவதரன இரண்டு அல்ேது மூன்று நாட்களுக்கு வரரகூட ஒருவன் முழுவதுமாக
மரிக்கும்வரர வதாடரும். ஒரு சிே மனிதர்கள் சிலுரவயில் அரறேப்பட்டு மரணம் வருவதற்கு
ஒன்பது நாட்கள் (Unger’s Bible Dictionary) வரர காத்திருந்த ோன்றுகள் உள்ளன. ஓய்வுநாள்
(Sabbath) வநருங்கி வருவதால் (யோவான் 19:31–33), யூதர்கள் பிோத்துவிடம் இயேசுரவயும்
அவயராடு அரறேப்பட்ட மற்ற இருவரின் கால்கரளயும் முறிக்கும்படி யகட்டனர். கால்கரள
உரடக்கும்யபாது தங்கள் கால்கரள நிமிர்த்த முடிோததால் அவர்களால் மூச்சு விடமுடிோது;
ஆகயவ மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உடயன மரித்துவிடுவார்கள். இதற்காகயவ கால்கரள முரிக்கும்படி
யகட்டனர்.

இயேசு சிலுரவயில் இருந்தயபாது கூறிே ஏழு வாக்கிேங்கள்

முதோம்
வார்த்ரத

லூக்கா 23:34

“பிதாயவ

இரண்டாம்
வார்த்ரத

லூக்கா 23:43

“இன்ரறக்கு நீ என்னுடயனகூடப் பரதீசிலிருப்பாய் என்று

மூன்றாம்
வார்த்ரத

யோவான்

இவர்களுக்கு மன்னியும்,
இன்னவதன்று அறிோதிருக்கிறார்கயள.”

தாங்கள்

வேய்கிறது

வமய்ோகயவ உனக்குச் வோல்லுகியறன்.”

19:26–27

தம்முரடே தாரே யநாக்கி: “ஸ்திரீயே, அயதா, உன் மகன்”
என்றார். பின்பு அந்தச் சீஷரன யநாக்கி: அயதா, உன் தாய்”
என்றார்.
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நான்காம்
வார்த்ரத

மத்யதயு 27:46; “என் யதவயன! என் யதவயன! ஏன் என்ரனக் ரகவிட்டீர்?”
மாற்கு 15:34

ஐந்தாம்
வார்த்ரத

யோவான்

ஆறாம்
வார்த்ரத

யோவான்

எழாம்
வார்த்ரத

லூக்கா 23:46\

“தாகமாயிருக்கியறன்”

19:28
“முடிந்தது”

19:30
“பிதாயவ,

உம்முரடே
ஒப்புவிக்கியறன்.”

ரககளில்

என்

ஆவிரே

நூற்றுக்கதிபதியின் ோட்சி
மத்யதயு 27:51–56; மாற்கு 15:38–41 & லூக்கா 23:45–49
முதலில், யதவாேேத்தின் திரர யமலிருந்து கீழாக கிழிந்தது. பிரதான ஆோரிேரர தவிர ோரும் மகா
பரிசுத்த ஸ்தேத்திற்கு உள்யள வேல்ே கூடாது என்பதற்காக ஒரு திரர வகாண்டு அந்த இடத்ரத மற்ற
பகுதியிலிருந்து பிரித்திருந்தனர். பிரதான ஆோரிேர் மட்டும் வருடத்திற்கு ஒரு முரற இரத்த பலி
வேலுத்தி உள்யள வேல்ே முடியும். இதனால் யதவனுக்கும் ஜனங்களுக்கும் இரடயே
வவளிப்பரடோகயவ புரிந்துவகாள்ளக்கூடிே பிளவு இருந்தது. இப்யபாது இயேசு மரித்தவுடயன,
நம்முரடே பாவத்திற்கான அபராதம் முழுவதும் வேலுத்தப்பட்டுவிட்டது. இதனால் யதவனுக்கும்
மனிதனுக்கும் இரடயில் எந்த ஒரு பிரிவரனயும் யதரவ அவசிேமில்ோதபடி – அந்த
யதவாேேத்தின் திரர யமலிருந்து கீழாக கிழித்து யபாடப்பட்டது.
எபிவரேர் 10:19–20
சியரயன ஊரானும், அவேக்ேந்தருக்கும் ரூப்புக்கும் தகப்பனுமாகிே சீயமான்
என்னப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து அவ்வழியே வருரகயில், அவருரடே
சிலுரவரேச் சுமக்கும்படி அவரனப் பேவந்தம்பண்ணினார்கள். ஆரகோல்,
ேயகாதரயர, நாம் பரிசுத்த ஸ்தேத்தில் பிரயவசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது
மாம்ேமாகிே திரரயின் வழிோய்ப் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்ரத நமக்கு
உண்டுபண்ணினபடிோல்,
மத்யதயு 27:54
நூற்றுக்கு அதிபதியும், அவயனாயடகூட இயேசுரவக் காவல் காத்திருந்தவர்களும்,
பூமிேதிர்ச்சிரேயும் ேம்பவித்த காரிேங்கரளயும் கண்டு, மிகவும் பேந்து:
வமய்ோகயவ இவர் யதவனுரடே குமாரன் என்றார்கள்.
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யமற்கூறிே வேனத்தின் படி, நூற்றுக்கு அதிபதியும் காவேர்களும் இயேசுயவ யதவகுமாரன் என்பரத
நம்பினர். நடந்தரத காவேர்கள் ோருக்கும் வோல்ேக் கூடாது என்பதற்காக அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு
ேஞ்ேம் வகாடுத்தரத பின்நாளில் மத்யதயு பதிவு வேய்துள்ளார் (மத்யதயு 28: 11–15).
அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு அந்த மூவரின் உடல் சிலுரவயில் வதாங்குவரத தவிர்ப்பதற்கும்
அவர்களின் கால்கரள முறிப்பதற்கும் காவேர்கள் அனுமதி வபற்றனர். ஏவனனில் அடுத்த நாள்
மற்வறாரு வருடாந்திர ஓய்வுநாள் (annual Sabbath). மற்ற இரண்டு திருடரின் கால்கரள
முறித்துவிட்டு இயேசுவிடம் வந்த யபாது, அவர் ஏற்கனயவ மரித்துப்யபானரத கண்டனர். அதனால்
அவர் எலும்ரப முறிப்பதற்கு அவசிேம் இல்ோமல் யபாயிற்று. இதன் மூேம் “அவருரடே
எலும்புகளில் ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்ரே” என்ற தீர்க்கதரிேனம் நிரறயவறிேது. ஆனாலும்,
அவருரடே மரித்துவிட்டார் என்று உறுதிபடுத்துவதற்கு ஈட்டியினாயே அவருரடே விோவில்
குத்தினார்கள், உடயன இரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது (யோவான் 19:35), இதனால் ேகரிோ
12:10 இல் கூறப்பட்ட “அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்ரன யநாக்கிப் பார்த்து” என்ற மற்வறாரு
தீர்க்கதரிேனமும் நிரறயவறிேது.

இயேசுவின் இறப்ரபக் குறித்து பிோத்து ஆச்ேர்ேப்பட்டான்
அரிமத்திோ ஊரானாகிே யோயேப்பு பிோத்துவிடம் வந்து இயேசுவின் உடரேக் யகட்ட யபாது
அவர் ஆச்ேர்ேப்பட்டார். பிோத்து நூற்றுக்கு அதிபதியிடமும் யபார்ச்யேவகர்களிடமும் அந்த
உண்ரமரே உறுதி வேய்யும் படி கூறி அனுப்பினார். அவருரடே மரணத்ரத உறுதி வேய்த பின்னர் ,
யோயேப்புக்கு அவரர கல்ேரறயில் புரதக்க அனுமதி வழங்கினான்.
மாற்கு 15:43–47
கனம்வபாருந்திே ஆயோேரனக்காரனும் அரிமத்திோ ஊரானானும் யதவனுரடே
ராஜ்ேம்
வரக்
காத்திருந்தவனுமாகிே
யோயேப்பு
என்பவன்
வந்து,
பிோத்துவினிடத்தில் துணிந்துயபாய், இயேசுவின் ேரீரத்ரதக் யகட்டான். அவர்
இத்தரன சீக்கிரத்தில் மரித்துப்யபானாரா என்று பிோத்து ஆச்ேரிேப்பட்டு, நூற்றுக்கு
அதிபதிரே அரழப்பித்து: அவர் இதற்குள்யள மரித்தது நிச்ேேமா என்று யகட்டான்.
நூற்றுக்கு
அதிபதியினாயே
அரத
அறிந்துவகாண்டபின்பு,
ேரீரத்ரத
யோயேப்பினிடத்தில் வகாடுத்தான். அவன் யபாய், வமல்லிே துப்பட்டிரே
வாங்கிக்வகாண்டுவந்து, அவரர இறக்கி, அந்தத் துப்பட்டியியே சுற்றி, கன்மரேயில்
வவட்டியிருந்த கல்ேரறயியே அவரர ரவத்து, கல்ேரறயின் வாேலில் ஒரு கல்ரேப்
புரட்டிரவத்தான். அவரர ரவத்த இடத்ரத மகதயேனா மரிோளும், யோயேயின்
தாோகிே மரிோளும் பார்த்தார்கள்.
இயேசுவின் உடலின் யமல் பேன்படுத்திே நறுமணப் வபாருள்களின் மதிப்பு
இன்ரறே
கணக்கின்படி பே ஆயிரம் டாேர்கள் இருக்கும். அப்யபாது அவர் மீது சுமார் நூறு பவுண்டுகள் எரட
உள்ள நறுமனவபாருட்கள் பேன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று உத்யதசிக்கின்றனர். அவருரடே உடல்
முதல் மாதமாகிே நிோனின் (Nissan) 14ஆம் நாளில், பஸ்கா தினத்தில் மாரே ஆறு மணிக்கு முன் ஒரு
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வேல்வந்தனுரடே கல்ேரறயில் அடக்கம் பன்னப்பட்டது, ஏவனனில் அடுத்த நாளாகிே நிோனின்
15ஆம் நாளில், குறிப்பிட்ட அந்த வருடத்தில் வருடாந்திர ஓய்வுநாள் (annual Sabbath) என்று
அரழக்கப்படுகிற வபரிே ஓய்வுநாள் (High Sabbath) நிகழ்கிறது – அதனால் அந்நாளில் எந்த
யவரேயும் வேய்ே முடிோது. யமலும், பஸ்கா ஒரு பண்டிரக என்பரத நிரனவில் வகாள்ளுங்கள் –
ஓய்வுநாள் அல்ே – நீங்கள் எப்யபாது யவரே வேய்து வகாண்டும் வகாண்டாடவும் முடியும். ஆனால்
ஓய்வுநாள் அன்று நீங்கள் எந்த யவரேயும் வேய்ே முடிோது; அதனால் தான் அவர்கள் மாரே ஆறு
மணிக்குள் வருடாந்திர ஷாபாத் (ஓய்வுநாள்) ஆரம்பிக்கும் முன் இயேசுரவ அடக்கம் பன்ன உறுதி
வேய்தனர்.
இயேசுதான் கிறிஸ்து என்பதற்கான மிகவும் உறுதிோன வாதங்கள் அவர் நிரறயவற்றிே
நூற்றுக்கணக்கான பரழே ஏற்பாடு தீர்க்கதரிேனங்களில் இருந்து வந்த்துள்ளது. அவர்
இறப்ரபகுறித்த சிே முக்கிேமான பரழே ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிேனமும் அதற்கு வபாருத்தமான புதிே
ஏற்பாட்டில் நிரறயவறிேதன் பட்டிேரே கீயழ காணோம்.
பரழே ஏற்பாடு

தீர்க்கதரிேனம்

ஆதிோகமம் 3:15

ோத்தானின் மீதான வஜேம்

வகாயோவேேர் 2:15

ேர்ப்பத்தின் வரக

யோவான் 3:14–15

ேங்கீதம் 16:9–10

யமசிோ அழிரவக் காணமாட்டார்

அப்யபாஸ்தேர் 2:27,31 & 13:35

ேங்கீதம் 22:1

கிறிஸ்து ரகவிடப்பட்டார்

மத்யதயு 27:46

ேங்கீதம் 22:7–8

யமசிோ தூஷிக்கப்பட்டார்

லூக்கா 23:35

ேங்கீதம் 22:16

அவருரடே கால்கரளயும் ரககரளயும் மாற்கு 15:25; லூக்கா 23:33;
உருவக் குத்தினார்கள்
யோவான் 19:37 & 20:25

ேங்கீதம் 22:18

அவருரடே ஆரடயின்யமல் சீட்டு
யபாடப்பட்டது

ேங்கீதம் 34:20

எலும்புகளில் ஒன்றும்
முறிக்கப்படுவதில்ரே

எண்ணாகமம்
21:9

புதிே ஏற்பாடு

லூக்கா 23:34; யோவான் 19:23–
24

யோவான் 19:36
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பரழே ஏற்பாடு

தீர்க்கதரிேனம்

புதிே ஏற்பாடு

ேங்கீதம் 35:11

வபாய் குற்றச்ோட்டு

மாற்கு 14:57–58

ேங்கீதம் 35:19

ஒரு காரணமும் இல்ோமல்
வவறுக்கப்பட்டார்

யோவான் 15:24–25

ேங்கீதம் 41:9

நண்பனின் துயராகம்

லூக்கா 22:47–48

ேங்கீதம் 49:15

அவருரடே உயிர்த்வதழுதல்

மாற்கு 16:6

ேங்கீதம் 68:18

யதவனுரடே வேது பாரிேத்தில்
எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்டார்

மாற்கு 16:19; எயபசிேர் 4:8

ேங்கீதம் 69:21

காடிரே அவருரடே தாகத்துக்காக
குடிக்கக் வகாடுத்தார்கள்

மத்யதயு 27:34; மாற்கு 15:36

ேங்கீதம் 109:25

தங்கள் தரேகரளத் துலுக்கி

மத்யதயு 27:39

ஏோோ 50:6

அவருரடே முகத்தில் துப்பினார்கள்

மத்யதயு 26:67

ஏோோ 50:6

யமசிோரவ வாரினால் அடிப்பித்து

மத்யதயு 27:26

ஏோோ 52:14

அவருரடே ரூபமும் யகடரடந்தது

மத்யதயு
26:67,27:26,29–30;
மாற்கு
15:15–19
மற்றும்
யோவான் 19:34

ஏோோ 52:15

புறஜாதிோர் ஆவிக்குரிே
ஆசிர்வாதங்கரள வபறுதல்

எபிவரேர் 1:3

ஏோோ 53:3

மக்களால் வவறுக்கப்பட்டு
நிராகரிக்கப்படுவார்

யோவான் 1:10–11

ஏோோ 53:4

நம்முரடே யநாய்கரளச் சுமந்தார்

மத்யதயு 8:16–17
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பரழே ஏற்பாடு

தீர்க்கதரிேனம்

புதிே ஏற்பாடு

ஏோோ 53:5-6

நம்முரடே பாவங்களுக்காக
காேமரடந்தார்

ஏோோ 53:7

வாய் திறவாமல் இருந்தார்

ஏோோ 53:9

அவர் மரித்தயபாது ஐசுவரிேவாயனாயட
இருந்தார்

மத்யதயு 27:57–58, 60

ஏோோ 53:11

அயநகரர நீதிமான்களாக்குவார்

யராமர் 3:26, 5:19

ஏோோ 53:12

அக்கிரமக்காரரில் ஒருவனாக
எண்ணப்பட்டார்

மாற்கு 15:28 & லூக்கா 22:37

ஏோோ 53:12

கள்ளர்கயளாயடகூடச் சிலுரவகளில்
அரறேப்பட்டார்

மாற்கு 15:27–28

யோனா 1:17

யோனாவின் அரடோளம்

மத்யதயு 12:40, 16:4

மீகா 5:1

இஸ்ரயவலுரடே நிோோதிபதிரேக்
யகாலினால் கன்னத்தியே அடிப்பார்கள்

மத்யதயு 27:30

ேகரிோ 11:12

முப்பது வவள்ளிக்காசுக்காக
காட்டிக்வகாடுக்கப்பட்டார்

மத்யதயு 26:15

ேகரிோ 11:13

குேவனுரடே நிேத்ரத
காட்டிவகாடுக்கப்பட்ட பணத்தியே
வகாண்டார்கள்

மத்யதயு 27:5–10

ேகரிோ 13:7

யமய்ப்பரன வவட்டுயவன், மந்ரதயின்
ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும்

மத்யதயு 26:31 & மாற்கு 14:27

யராமர் 4:25,1 யபதுரு 3:18
மத்யதயு 26:63,27:12 & மாற்கு
14:61 &15:5
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பாடம் 8 – பஸ்காவிற்கு பிறகு
•

நிோன் மாதத்தின் 14ஆம் நாள் பஸ்காவாகும்.

•

நிோன் மாதத்தின் 15ஆம் நாள் – அப்பப்பண்டிரகயின் முதோம் நாள் – விோழக்கிழரம

யேவிேராகமம் 23:1–4
பின்னும் கர்த்தர் யமாயேரே யநாக்கி: நீ இஸ்ரயவல் புத்திரயராயட
வோல்ேயவண்டிேது என்னவவன்றால்: ேரபகூடிவந்து பரிசுத்த நாட்களாக
ஆேரிக்கும்படி, நீங்கள் கூறயவண்டிே கர்த்தருரடே பண்டிரக நாட்களாவன:
ஆறுநாளும் யவரே வேய்ேயவண்டும்; ஏழாம்நாள் பரிசுத்த ேரபகூடுதோன
ஓய்வுநாள், அதில் ஒரு யவரேயும் வேய்ேயவண்டாம்; அது உங்கள்
வாேஸ்தேங்களிவேல்ோம் கர்த்தருக்வகன்று ஓய்ந்திருக்கும் நாளாயிருப்பதாக.
ேரபகூடிவந்து பரிசுத்தமாய் ஆேரிக்கும்படி, நீங்கள் குறித்தகாேத்தில் கூறயவண்டிே
கர்த்தரின் பண்டிரககளாவன:

ோபத் – ஓய்வு நாள்
‘ஆறுநாளும் யவரே வேய்ேயவண்டும்; ஏழாம்நாள் பரிசுத்த ேரபகூடுதோன
ஓய்வுநாள், அதில் ஒரு யவரேயும் வேய்ேயவண்டாம்; அது உங்கள்
வாேஸ்தேங்களிவேல்ோம் கர்த்தருக்வகன்று ஓய்ந்திருக்கும் நாளாயிருப்பதாக.
யமற்கூறிே வேனங்கள் வாரம்யதாறும் ஓய்வுநாள் இருப்பரத வதளிவாக குறிப்பிடுகின்றன. இது
யதவனுக்கு மரிோரத வேலுத்துவதற்காக ஒதுக்கி ரவக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏழாம் நாள் பரிசுத்த
ேரபகூடுதோன ஓய்வுநாள் (holy convocation) என்பரத மூன்றாம் வேனம் வதள்ளத்
வதளிவாக்குகிறது. அந்நாளில் எந்த யவரேயும் வேய்ேக் கூடாது. ஆனாலும், இந்த வேனகள்
வருடாந்திர ஓய்வு நாரளயோ வபரிே நாரளயோ (annual Sabbath or High Day) குறிக்க வில்ரே.
7 வருடாந்திர ஓய்வுநாட்கள் (annual Sabbaths) உள்ளன:
•

புளிப்பில்ோ அப்பப்பண்டிரகயின் (Unleavened Bread) முதல் நாள்,

•

புளிப்பில்ோ அப்பப்பண்டிரகயின் (Unleavened Bread) ஏழாம் நாள்,

•

வபந்வதவகாஸ்த் (Pentecost),

•

எக்காளம் (Trumpets) (எபியரே வமாழியில் யராஷ் ஹஷனாஹ் (Rosh Hashanah)),

•

பிராேச்சித்தம் (Atonement) (யோம் கிபுர் (Yom Kippur)),

•

ஆேரிக்கும் கூடாரப்பண்டிரகயின் (Tabernacles) முதல் நாள் (சுக்யகாத் (Succoth)), மற்றும்

•

இறுதிோன வபரிே ஓய்வுநாள் (Last Great Day).
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முதல் மூன்றும் வேந்த காேத்தில் நிகழும் கரடசி நான்கும் இரேயுதிர் காேத்தில் நிகழும். யதவன்
இரண்டு ஓய்வு தினங்களில் ஒன்ரற புளிப்பில்ோ அப்பப்பண்டிரககாகவும் (Feast of the Unleavened
Bread) மற்வறான்ரற ஆேரிப்பு கூடாரப்பண்டிரகக்காகவும் (Feast of Tabernacles) அரமத்தார்.
முதல் மற்றும் ஏழாம் (இறுதி) நாளின் புளிப்பில்ோ அப்பப்பண்டிரக இரண்டுயம பரிசுத்த
ேரபகூடுதோன ஓய்வுநாள் எனவும் யமலும் அதில் எந்தவித தாழ்ரமோன யவரேயும் வேய்ோக்
கூடாது எனவும் யேவிேராகமம் 23:6–8 கூறுகிறது.
அந்த மாதம் பதிரனந்தாம் யததியியே, கர்த்தருக்குப் புளிப்பில்ோ அப்பப்
பண்டிரகயுமாய் இருக்கும்; ஏழுநாள் புளிப்பில்ோ அப்பங்கரளப் புசிக்கயவண்டும்.
முதோம் நாள் உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான ேரபகூடுதல்; அதியே ோதாரணமான
ோவதாரு
யவரேயும்
வேய்ேயவண்டாம்.
ஏழுநாளும்
கர்த்தருக்குத்
தகனபலியிடயவண்டும்; ஏழாம்நாள் பரிசுத்தமான ேரபகூடுதல்; அதில் ோதாரணமான
ோவதாரு யவரேயும் வேய்ேோகாது என்று வோல் என்றார்.”
யமலும் ோத்திராகமம் 12:14-16 ஐ படியுங்கள்.
அவ்விதமாய் நிோன் மாதத்தின் 15ஆம் நாள் புளிப்பில்ோ அப்பப்பண்டிரகோகும். அது பரிசுத்த
ேரபகூடுதோன ஓய்வுநாள் அல்ேது வபரிே ஓய்வுநாள் (High Day) அல்ேது வருடத்தில் ஒரு முரற
மட்டுயம நிகழும் வருடாந்திர ஓய்வு நாளாகும்! தேவு வேய்து கவனிக்கவும், பஸ்கா வபரிே ஓய்வுநாள்
அல்ே, இந்த முக்கிேமான உண்ரமரே அடிக்கடி கவனிக்க தவறிவிடுகின்றனர். பஸ்கா ஓய்வுநாள்
அல்ே!
“ஏன் இது முக்கிேம்?” இந்த நாளில் தான் இயேசு மீட்புக்கான யவரேரே வேய்தார். ஓய்வு நாளன்று

யவரே வேய்வது ேட்டவியராதமான வேேோக இருந்திருக்கும். ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம்
வதளிக்கப்பட்டதால் யதவதூதன் எகிப்திலிருந்த இஸ்ரயவேர்கரள “கடந்து வேன்றான்” (“Passover”)
என்பரத நிரனவில் வகாள்ளும்படி யதவன் இந்த நாரள ஒரு பண்டிரக தினமாக நிேமித்துள்ளார்.
இது மனிதகுேத்திற்காக இரத்தம் சிந்தப்யபாகும் ஆட்டுக்குட்டிரே குறிப்பதாக உள்ளது. மற்வறாரு
முக்கிேமான பண்டிரக வபரிே ஓய்வுநாள் (High Sabbath day) அல்ே – அறுப்பின் முதற்பேனாகிே
பண்டிரக (Feast of First Fruits). சுவாரஸ்ேமாக, இது இயேசு உயிர்த்வதழுந்த தினம். ஓய்வு நாளுக்கு
பிறகு புளிப்பில்ோ அப்பத்திற்கும் (Unleavened Bread) அடுத்தது அறுப்பின் முதற்பேனாகிே
பண்டிரக (Feast of First Fruits) (யேவிேராகமம் 23:10).
அதனால் இயேசுவின் இறப்பிற்கு பின்னர் என்ன நடந்தது?
யோவான் 19:31
அந்த நாள் வபரிே ஓய்வுநாளுக்கு ஆேத்தநாளாயிருந்தபடியினால், உடல்கள் அந்த
ஓய்வுநாளியே சிலுரவகளில் இராதபடிக்கு, யூதர்கள் பிோத்துவினிடத்தில் யபாய்,
அவர்களுரடே
காவேலும்புகரள
முறிக்கும்படிக்கும்,
உடல்கரள
எடுத்துப்யபாடும்படிக்கும் உத்தரவு யகட்டுக்வகாண்டார்கள்.
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அது வழக்கமான ஓய்வு நாள் அல்ே என்பரத யோவான் மிகவும் வதளிவாக விளக்கியுள்ளார்!
யோவான் 19:42
யூதருரடே
ஆேத்தநாளானபடியினாலும்,
அந்தக்
ேமீபமாயிருந்தபடியினாலும், அவ்விடத்தியே இயேசுரவ ரவத்தார்கள்

கல்ேரற

இது ஆேத்தநாளானபடிோல், அவர்கள் உடரே சிலுரவயியே விட்டுச் வேல்ே முடிோது. அதனால்
அவரர யோயேப்பு என்னும் வபேர்வகாண்ட அரிமத்திோ ஊரானாகிே ஒரு மனுஷனின் (Joseph of
Arimathea) கல்ேரறயியே ரவக்க உதவினான்.
மத்யதயு 12:38–40
அப்வபாழுது, யவதபாரகரிலும் பரியேேரிலும் சிேர் அவரர யநாக்கி: யபாதகயர,
உம்மால் ஒரு அரடோளத்ரதக் காண விரும்புகியறாம் என்றார்கள். அவர்களுக்குப்
அவர் பிரதியுத்தரமாக: இந்தப் வபால்ோத விபோரச் ேந்ததிோர் அரடோளத்ரதத்
யதடுகிறார்கள்; ஆனாலும் யோனா தீர்க்கத்தரிசியின் அரடோளயமேன்றி யவயற
அரடோளம் இவர்களுக்குக் வகாடுக்கப்படுவதில்ரே. யோனா இரவும் பகலும்
மூன்றுநாள் ஒரு வபரிே மீனின் வயிற்றில் இருந்தது யபாே, மனுஷகுமாரனும் இரவும்
பகலும் மூன்றுநாள் பூமியின் இருதேத்தில் இருப்பார்.
இயேசு மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவு எனக் கூறினார். வவள்ளிகிழரமக்கும்
ஞாயிற்றுக்கிழரமக்கும் இரடயியே மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவு வருவது என்பது முற்றிலும்
முடிோத ஒன்று. வழக்கமான யூத நாளானது நள்ளிரவுக்கு மாறாக சூரிே அஸ்தமனத்தில் துவங்கும்.
இரத மனதில் ரவத்துக் வகாண்டு கீயழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவரணரேப் பாருங்கள் .
பகல்

இரவு

1

சூரிே அஸ்தமனத்துக்கு முன்னதான வவள்ளிக்கிழரம சூரிே அஸ்தமனம்
வவள்ளிக்கிழரம
முதல் ேனிக்கிழரம சூரியோதேம் வரர

2

ேனிக்கிழரம சூரியோதேம் முதல் ேனிக்கிழரம சூரிே அஸ்தமனம் முதல்
ேனிக்கிழரம சூரிே அஸ்தமனம் வரர ஞாயிற்றுக்கிழரம சூரியோதேம் வரர

3

ஞாயிற்றுக்கிழரம சூரியோதேம் முதல்
உயிர்த்வதழுதல் வரர

இயேசு ஞாயிற்றுக்கிழரம சூரியோதேத்திற்கு பின் உயிர்த்த்ழுந்தார் என கருதுகிறார்கள். ஆனால்
யவத வாக்கிேங்களில் அப்படி குறிப்பிடப்படவில்ரே (வவறுமயன யவத வாக்கிேங்கள் மகதயேனா
மரிோள் சூரிேன் உதேமாகும் யவேரள கல்ேரறக்கு வேன்றதாக கூறுகிறது), இந்த கூற்றுப்படி
இரண்டு இரவுகள் மட்டுயம உள்ளன, மூன்று இரவுகள் ஆவதற்கு வழியே இல்ரே. அதிகாரபூர்வமாக
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வவள்ளிக்கிழரமேன்று சிலுவயில் அரறேப்படும் இந்த நிரேரே யதர்ந்வதடுப்பதும் யமலும்
ஞாயிற்றுக்கிழரமேன்று உயிர்த்வதழும் நிரேரே யதர்ந்வதடுப்பதும் இயேசுவினுரடே
தீர்க்கதரிேனத்திற்யக எதிரான கருத்தாகும்.
லூக்கா 23:53–54
அந்த நாள் ஆேத்தநாளாயிருந்தது; ஓய்வுநாளும் ஆரம்பமாயிற்று. கலியேோவிலிருந்து
அவருடயன கூட வந்திருந்த ஸ்திரீகளும் பின்வேன்று கல்ேரறரேயும் அவருரடே
ேரீரம் ரவக்கப்பட்ட விதத்ரதயும் பார்த்து,
மாற்கு 15:42
ஓய்வுநாளுக்கு முந்தின நாள் ஆேத்தநாளாயிருந்தபடிோல், ோேங்காேமானயபாது,
யமற்கூறிே மாற்கின் கருத்தின்படி ஓய்வுநாளுக்கு முந்தின நாள் வவள்ளிகிழரமோக இருக்க
யவண்டும் என குழப்பிக்வகாண்டார்கள். அயதேமேம் அது வபரிே ஓய்வு நாளாகவும் (High Day)
(வருடாந்திர ஷபாத் (annual Sabbath)), புளிப்பில்ோ அப்பப்பண்டிரகயின் முதல் நாளாகவும்
இருந்தபடிோல் மக்கள் அரத தவறாக புரிந்து வகாண்டார்கள்.
மத்யதயு 27:62
ஆேத்தநாளுக்குப் பின்னான மறுநாளியே
பிோத்துவினிடத்தில் கூடிவந்து:

பிரதான

ஆோரிேரும்

பரியேேரும்
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பாடம் 9 – யோனா
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் என்னுரடே ஊழிே பேணம் ஒன்றில், மற்ற ேமேத்ரத யேர்ந்தவர்கள்
தோரித்த DVD ஒன்றினால் நான் தடுமாறிப்யபாக இருந்யதன். அது யவதாகமம் ஒரு சிரதந்த நூல்
எனவும் அது யதவனின் உண்ரமோன வார்த்ரத இல்ரே எனவும் யகாரிேது. அதில் வோல்ேப்பட்ட
பே காரிேங்களுள், யோனா மீனின் வயிற்றினுள் ோகவில்ரே என கூறுகிறது. உண்ரமயில், பே
கிறித்தவர்களும் இரதயே நம்புகின்றனர். நல்ேது, அதுதான் யோனாவுக்கு யநர்ந்தது என்றால், பிறகு
இயேசுவும் நமக்காக இறக்கவில்ரே. இயேசு இந்த உேகில் இருந்த யநரத்தில், “யோனாவின்
அரடோளத்ரதக்” குறித்துக் கூறிேரத ஞாபகப்படுத்திக்வகாள்ளுங்கள்:
மத்யதயு 12:38–40
அப்வபாழுது, யவதபாரகரிலும் பரியேேரிலும் சிேர் அவரர யநாக்கி: யபாதகயர,
உம்மால் ஒரு அரடோளத்ரதக் காண விரும்புகியறாம் என்றார்கள். அவர்களுக்குப்
அவர் பிரதியுத்தரமாக: இந்தப் வபால்ோத விபோரச் ேந்ததிோர் அரடோளத்ரதத்
யதடுகிறார்கள்; ஆனாலும் யோனா தீர்க்கத்தரிசியின் அரடோளயமேன்றி யவயற
அரடோளம் இவர்களுக்குக் வகாடுக்கப்படுவதில்ரே. யோனா இரவும் பகலும்
மூன்றுநாள் ஒரு வபரிே மீனின் வயிற்றில் இருந்தது யபாே, மனுஷகுமாரனும் இரவும்
பகலும் மூன்றுநாள் பூமியின் இருதேத்தில் இருப்பார்.
அப்யபாது இயேசு யோனாரவப் யபாே இறக்கவில்ரே என்றால், அப்யபாது எங்யக நம்முரடே
மன்னிப்பு? இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சிந்தப்படாமல் பாவ மன்னிப்பு உள்ளதா? இது என்ரன
யவத வாக்கிேங்களுக்குள் ஆராய்ந்து அறியும்படி தூண்டிேது.
முதலில் நாம் யோனாவின் வாழ்க்ரக முரறரே ேற்று பார்ப்யபாம். “யோனா” என்ற எபியரே
வபேரின் அர்த்தம் “புறா” ஆகும். பரழே ஏற்பாடு முழுவதிலுயம புறா என்ற வபாருள் வகாண்ட
வபேரர ோரும் ரவத்ததில்ரே.
இயேசுவின் இறப்பு மற்றும் உயிர்த்வதழுதலுக்கான ோட்சிகள் பரழே ஏற்பாட்டில் உள்ள
யோனாவத் தவிர, இரு ோட்சிகள் புதிே ஏற்பாட்டிலும் உள்ளன: (அ) ோேரு (Lazarus) மற்றும் (ஆ)
இயேசுரவ அபியஷகித்த யமரி (Mary)
யோனா யதவனின் வார்த்ரதரே நினியவ பட்டணத்தில் பிரேங்கிக்க அனுப்பப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி.
ஆனால் அவர் யதவனின் வார்த்ரதக்கு கீழ்படிோமல் யதவனின் பிரேனத்தில் இருந்து ஓட
முேற்ச்சித்தான்.
யோனா 1:3 (கர்த்தருரடே ேமுகத்தினின்று விேகுவரத இரண்டு முரற இந்த வேனத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ளரத காணோம்)
அப்வபாழுது யோனா கர்த்தருரடே ேமுகத்தினின்று விேகி, தர்ஷீசுக்கு
ஓடிப்யபாகும்படி எழுந்து, யோப்பாவுக்குப் யபாய் தர்ஷீசுக்குப் யபாகிற ஒரு
கப்பரேக்கண்டு, கூலிவகாடுத்து, தான் கர்த்தருரடே ேமுகத்தினின்று விேகும்படி,
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அவர்கயளாயட தர்ஷீசுக்குப் யபாகக் கப்பல் ஏறினான்.
அவன் கர்த்தருரடே ேமுகத்தினின்று விேகி ஓடிப்யபாகிறவன் என்று தங்களுக்கு
அறிவித்ததினால், அந்த மனுஷர் மிகவும் பேந்து, அவரன யநாக்கி: நீ ஏன் இரதச்
வேய்தாய் என்றார்கள். யோனா 1:10
அவர் யதவனின் வார்த்ரதரே எதிரத்து கீழ்ப்படிோமல் தர்ஷீசுக்குப் கடற்பிரோணமாய் வேல்ே
முேற்சித்தார்.
அவர் கப்பலின் கீழ் தளத்தில் உறங்கினார் (யோனா 1:5–6). பரழே
உடன்படிக்ரகயின்படி, யதவனின் வார்த்ரதக்கு கீழ்ப்படிோமல் இருப்பதற்கு வழங்கப்படும்
இறுதிோன தண்டரன மரணம். யதவனின் கட்டரளரே கீழ்ப்படிோமல் இருந்த தீர்க்கதரிசிகளுக்கு
என்ன யநர்ந்தது என்று அறிந்து வகாள்ள 1 இராஜாக்கள் 13 ஐ வாசித்துப் பாருங்கள் (வேனம் 11–34).
1 இராஜாக்கள் 13:26

அவரன வழியிலிருந்து திரும்பப் பண்ணின தீர்க்கதரிசி அரதக் யகட்டயபாது, அவன்
கர்த்தருரடே வாக்ரக மீறின யதவனுரடே மனுஷன் தான், கர்த்தர் அவனுக்குச்
வோன்ன வார்த்ரதயின்படியே, கர்த்தர் அவரன ஒரு சிங்கத்திற்கு ஒப்புக்வகாடுத்தார்;
அது அவரன முறித்துக் வகான்றுயபாட்டது என்று வோல்லி,
இந்த அதிகாரத்ரத படித்திருந்தால், தீர்க்கதரிசி ஏறி வந்த கழுரத சிங்கத்தின் அருகில் இருந்தும்
உயியராடு இருப்பரத புரிந்து வகாண்டு இருப்பீர்கள். யமலும், அந்த சிங்கம் தீர்கதரிசியின்
உடரேயும் உண்ணவில்ரே; அந்த உடரே ோயரனும் வந்து வாங்கிக் வகாள்ளும் வரர அந்த சிங்கம்
அரத காவல் காப்பது யபாே இருந்தது.
மீண்டும் யோனாவின் வழக்குக்கு வேல்யவாம். யதவனின் அரழப்பிற்கு யோனா கீழ்ப்படிோத
பாவத்துக்காக அவர் வகால்ேப்பட்டார். இயேசுயவா இந்த முழு உேகத்தின் பாவத்துக்காக
சிலுரவயில் அரறேப்பட்டார்.
யோனா மாலுமிகளிடம் தான் யதவனின் பிரேனத்தில் இருந்து ஓடுவதால் இந்த புேலுக்கு தாயன
காரணம் என குற்றத்ரத ஒத்துக்வகாண்டிருந்தார் (யோனா 1:12).
இந்த அச்சுறுத்தும் வாக்குமூேத்ரத யகட்ட மாலுமிகள், அவர் யவண்டிே படியே தங்களுக்கு
விருப்பமில்ோமல் இருந்தும் அவரர கடலில் தள்ளினார்கள். யமலும் யதவனிடம் யோனாவின்
இரத்தப்பழி தங்கரள பிடித்துக்வகாள்ளாதபடிக்கு யதவனிடம் அழுதார்கள். அவர்கள் 4 மற்றும் 7
ரமல்கள் (miles) இரடயிோன ஆழம் வகாண்ட சீற்றமான கடலில் யோனாரவ வீசினார்கள்
(யோனா 1:14–15).
இங்கு தான் நீங்கள் முதல் அதிகாரத்தின் 17ஆம் வேனம் உடயன நடக்கவில்ரே என்பரத புரிந்து
வகாள்ள யவண்டும். இந்த புத்தகத்ரத யோனா தான் உயிர்த்வதழுந்த பின் நினியவயில் பிரேங்கித்த
பிறகு, அந்த முழு நகரமும் மனந்திரும்பிே பிறகுதான் எழுதினார். எனயவ இந்த வேனங்கள் ேரிோன
வரிரேயில் இல்ரே. வேய்தியின் முக்கிே அம்ேம் வவளிவரும்வரர ேற்று வபாறுரமோக
காத்திருங்கள்.
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யோனா 2:3
ேமுத்திரத்தின் நடுரமேமாகிே ஆழத்தியே நீர் என்ரனத் தள்ளிவிட்டீர்; நீயராட்டம்
என்ரனச் சூழ்ந்துவகாண்டது; உம்முரடே வவள்ளங்களும் அரேகளும் எல்ோம்
என்யமல் புரண்டது.
யமற்கூறிே வேனத்தில் இருந்து, நாம் பின்வருவனவற்ரற உறுதிோக நம்போம்:
•

யதவயனா அல்ேது யதவதூதயனா அவரர ஆழமான கடலுக்குள் தள்ளினார்கள்.

•

நிரறே தண்ணீரர குடித்து இறந்த மனிதயன கடலின் அடிக்கு வேன்றிருக்க முடியும்.

•

ஐந்தாம் வேனத்தில் வலியுறுத்திேது யபாே அந்த நீயராட்டங்கள் அல்ேது அரேகள் அவரர
முழுவதுமாக சூழ்ந்தது.

யோனா 2:5
தண்ணீர்கள் பிராணபரிேந்தம் என்ரன வநருக்கினது; ஆழி என்ரனச்சூழ்ந்தது;
கடற்பாசி என் தரேரேச் சுற்றிக்வகாண்டது.
தண்ணீர் அவரின் ஆத்மாரவயும் கூட சூழ்ந்து வகாண்டது; கடலின் ஆழமான நரகப் படுகுழி அவரர
இறுகப் பற்றிேது என்பது வதளிவாகுகிறது. கடற்பாசி தன் தரேரேச் சுற்றிக்வகாண்டது. இங்கு
காணப்படும் ஒற்றுரம என்னவவன்றால், இயேசு வகத்ேமயன யதாட்டத்தில் (Garden of Gethsemane)
வஜபித்துக் வகாண்டிருந்தயபாது, அவருரடே ஆத்மா மரண துேரத்தில் மூழ்கி, இரத்தம் விேர்ரவச்
வோட்டுகளாக வடிந்தன. யமலும் சிலுரவயில் அரறேப்படுவதற்கு முன்னர், யராம வீரர்கள்
அவருரடே தரேயில் முள்ளினால் ஆன கிரீடத்ரத ரவத்தனர்.
யோனா 2:6
பர்வதங்களின் அடிவாரங்கள் பரிேந்தமும் இறங்கியனன்; பூமியின் தாழ்ப்பாள்கள்
என்வறன்ரறக்கும் என்ரன அரடக்கிறதாயிருந்தது; ஆனாலும் என் யதவனாகிே
கர்த்தாயவ, நீர் என் பிராணரன அழிவுக்குத் தப்புவித்தீர்.
யமற்கூறிே வேனத்திலிருந்து சுட்டிக்காட்ட யவண்டுவமனில்,
ரவயிற்றுக்குள் வேல்ேவில்ரே என்பது வதளிவாகுகிறது:

யோனா

இன்னும்

மீனின்

•

நீர் மற்றும் நீயராட்டங்கள் அவரர மூழ்கடித்தன

•

மீனின் வயிற்ருக்குள் மரேகள் ஏதும் இல்ரே

•

அவர் படுகுழிக்கு அரழத்து வேல்ேப்பட்டார்

•

அவர் பூமியின் ஆழத்திற்கு எடுத்துச் வேல்ேப்பட்டார். அங்யக கதவுகள் எப்யபாதும்
மூடியிருந்தது
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•

அவர் குழியிலிருந்து யமயே வகாண்டுவரப்பட்டார்.

ேங்கீதம் 16:10
என் ஆத்துமாரவப் பாதாளத்தில் விடீர்; உம்முரடே பரிசுத்தவாரன அழிரவக்
காணவவாட்டீர்.
இப்யபாது யோனா இறந்து நரகத்திற்கு வேன்றார், யதவன் யோனாவின் உடரே விழுங்குவதற்காக
ஒரு மீரன ஆேத்தமாக்கினார் (யோனா 1:17)
கல்ேரறயில் ரவப்பது யபாே யோனாவின் உடல் மீனின் வயிற்ருக்குள் இருந்தது. ஆனால் பரழே
ஏற்பாட்டின்படி அவருரடே ஆத்மா பாதாளத்திற்கு வேன்றது:
யோனா 2:2
என் வநருக்கத்தில் நான் கர்த்தரர யநாக்கிக் கூப்பிட்யடன்; அவர் எனக்கு உத்தரவு
அருளினார்; நான் பாதாளத்தின் வயிற்றிலிருந்து கூக்குரலிட்யடன், நீர் என் ேத்தத்ரதக்
யகட்டீர்.
பாதாளத்தில் இருந்து யோனா முதல் முரற வஜபித்தான். அந்த வஜபத்திற்கு பதில் கிரடத்தது. இயேசு
இரதப் பற்றி யபசிேயபாது மத்யதயு 12:38–40இல் யோனா எவ்வாறு வபரிே மீனின் வயிற்ருக்குள்
ரவக்கப்பட்டிருந்தாயரா அயதயபாே தானும் பூமியின் வயிற்ருக்குள் இருக்கப்யபாவதாக கூறினார்.
ஒரு வஜப பலிரே பாதாளத்தில் இருந்து ஏவறடுத்தார். யதவன் அந்த வஜபத்ரத யகட்டு அவருக்கு
பதிலும் அளித்தார் (யோனா 2:7,9). அவருடே பிராணரன அழிவிலிருந்து தப்புவித்தார் (2:6).
யோனா உயிருடன் வந்து வஜபம் வேய்த யபாது (2:1), அவர் யதவனுக்கு வழங்கிே ஒயர வஜபம் எதிர்
காேத்தில் யோனா 2:9இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது .
இரத வதாடர்ந்து, யோனா நகரத்திற்குள் வேன்று நாற்பது நாட்கள் பிரேங்கித்தார்:
யோனா 3:4
யோனா நகரத்தில் பிரயவசித்து, ஒருநாள் பிரோணம்பண்ணி: இன்னும் நாற்பதுநாள்
உண்டு; அப்வபாழுது நினியவ கவிழ்க்கப்பட்டுப்யபாம் என்று கூறினான்.
அப்யபாஸ்தேர் 1:3
அவர் பாடுபட்டபின்பு, நாற்பது நாளளவும் அப்யபாஸ்தேருக்குத் தரிேனமாகி,
யதவனுரடே ராஜ்ேத்துக்குரிேரவகரள அவர்களுடயன யபசி, அயநகம் வதளிவான
திருஷ்டாந்தங்களினாயே
அவர்களுக்குத்
தம்ரம
உயியராடிருக்கிறவராகக்
காண்பித்தார்.
மீண்டும் இங்கு, யோனாவுக்கும் இயேசுவுக்கும் இரடயிோன மற்வறாரு ஒற்றுரமரே காணோம்.
இருவரும் நாற்பது நாட்கள் பிரேங்கித்தனர்!
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யோனாவின் பிரேங்கத்ரத வதாடர்ந்து, நினியவ நகரத்து மக்கள் மனந்திரும்பினர்:
யோனா 3:10
அவர்கள் தங்கள் வபால்ோத வழிரேவிட்டுத் திரும்பினார்கவளன்று யதவன்
அவர்களுரடே கிரிரேகரளப் பார்த்து, தாம் அவர்களுக்குச் வேய்யவன் என்று
வோல்லியிருந்த தீங்ரகக்குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு, அரதச் வேய்ோதிருந்தார்.
இந்த பாடத்தில் இருந்து நாம் எரதக் கற்றுக்வகாண்யடாம் என்றால்:
•

யோனா இறந்து பாதாளத்திற்கு வேன்றார்.

•

அவர் வபரிே மீனின் வயிற்ருக்குள் ரவக்கப்பட்டிருந்தார்ர்

•

அவர் மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் மீண்டும் உயிர்த்வதழுந்தார்

•

அவர் நினியவவுக்கு வந்து மனந்திரும்புதரேக் குறித்து பிரேங்கித்தார்

•

அவர் மக்கரள மீண்டும் யதவனிடம் வகாண்டு வந்தார்.

இயேசு மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவு கல்ேரறக்குள் இறந்து அடக்கம் பன்னப்பட்டார். அவர்
இந்த ேமேத்தில் நரகத்துக்கு வேன்று சுவியேஷத்ரத முதல் மற்றும் இரண்டாம் உேகிற்கு பிரேங்கம்
வேய்தார். அதற்கு பிறகு, அவர் உயிருடன் இருந்தரத நாற்பது நாட்களுக்கு பார்த்து, அவர் யதவனின்
இராஜ்ேத்ரதக் குறித்து தன் அயபாஸ்தளர்களுக்கு பிரேங்கித்தார்.
இயேசு இறக்காமல் இருந்திருந்தால், நம் பாவத்திற்கு மன்னிப்பு இல்ரே. அவர் இறந்து
உயிர்த்வதழுந்து யதவனின் வேது பாரிேத்தில் அமர்ந்தார். பரழே ஏற்பாட்டிலுள்ள யோனாவின்
வாழ்க்ரக இயேசுவின் இறப்பு மற்றும் உயிர்த்வதழுதலுக்கு முன் நிழோக அரமந்திருந்தது. இயேசு
இறந்து அவருரடே உடல் அடக்கம் பன்னப்பட்டது யபாே, யோனாவும் இறந்து அவருரடே
உடலும் மீனின் வயிற்ருக்குள் அடக்கம் பன்னப்பட்டது.
இயேசு மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவு பூமியின் ஆழத்தில் இருந்தது யபாே , யோனாவும் மூன்று
பகல் மூன்று மற்றும் மூன்று இரவு மீனின் வயிற்ருக்குள் இருந்தார். இயேசு மூன்று நாட்களுக்கு பின்
உயிர்த்வதழுந்தது யபாே, யோனாவும் உயிர்த்வதழுந்தார். அந்த மீனும் பின்னர் அவரர
கரரயோரத்தில் துப்பிேது.
இயேசு தன் சீஷர்களுக்கு காட்சி வகாடுத்து பிரேங்கித்து யமலும் நாற்பது நாட்கள் அவரர உயிருடன்
கண்டது யபாே, யோனாவும் உயிர்த்திரும்பிேதும் நாற்பது நாட்கள் பிரேங்கித்தார். இந்த
அரடோளத்ரத தான் இயேசு மத்யதயு 16:1–4இல் கூறியுள்ளார். இயேசு இறக்காமல்
இருந்திருந்தால், யோனாவும் இறக்கவில்ரே. யோனா வபேரின் விளக்கமான “புறா,” வாக்குறுதி
வேய்ேப்பட்ட யதவனின் ஆவிரே குறிப்பிடுகிறது – பரிசுத்த ஆவி – இயேசுவிற்கு யோவான்
யோர்தான் நதியில் ஞானஸ்தானம் வழங்கிே பிறகு அவர் மீது முதலில் இறங்கினார். வானம்
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திறக்கப்பட்டு வானத்திலிருந்து ஒரு ேத்தம் உண்டாகி, “இவர் என்னுரடே யநேகுமாரன் இவரில்
பிரிேமாயிருக்கியறன்..”
இப்வபாது, யோனாவின் வாழ்வு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூேம் நாம் அனுபவிக்கும் உடன்படிக்ரகரே
சிறப்பாக பிரதிபலிக்கிறது அல்ேவா? யோனாவின் வேய்தியின் மூேம் நினியவ மக்களுக்கு
மனந்திரும்புதல் உண்டானது; இவ்வுேகுக்குரிே மக்களாகிே நமக்கு, இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூேம்
மனந்திரும்புதல் உள்ளது!
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பாடம் 10 – இயேசு வவள்ளிக்கிழரமயில் மரிக்கவில்ரே
இயேசு தான் மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவு பூமியின் ரமேப் பகுதியில் இருக்கப் யபாவதாக
ோட்சி வகாடுத்தார் – ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிே நாம், புனித வவள்ளிரே சிலுரவயில்
அரறேப்பட்ட தினமாக வகாண்டாட பழக்கமாகி விட்யடாம். அப்படிோனால் புனித வவள்ளிக்கும்
உயிர்த்வதழுந்த நாளுக்கும் இரடயிோன மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவு எங்யக உள்ளது? நாம்
அரத தவறாக யகட்டு விட்யடாமா?
மத்யதயு 12:38–40
அப்வபாழுது, யவதபாரகரிலும் பரியேேரிலும் சிேர் அவரர யநாக்கி: யபாதகயர, உம்மால் ஒரு
அரடோளத்ரதக் காண விரும்புகியறாம் என்றார்கள். அவர்களுக்குப் அவர் பிரதியுத்தரமாக:
இந்தப் வபால்ோத விபோரச் ேந்ததிோர் அரடோளத்ரதத் யதடுகிறார்கள்; ஆனாலும் யோனா
தீர்க்கத்தரிசியின்
அரடோளயமேன்றி
யவயற
அரடோளம்
இவர்களுக்குக்
வகாடுக்கப்படுவதில்ரே. யோனா இரவும் பகலும் மூன்றுநாள் ஒரு வபரிே மீனின் வயிற்றில்
இருந்தது யபாே, மனுஷகுமாரனும் இரவும் பகலும் மூன்றுநாள் பூமியின் இருதேத்தில்
இருப்பார்.
நாம் மீண்டும் அடிப்பரடக்யக வேல்யவாம். உண்ரமோன யூத நாளின் துவக்கமும் முடிவும் சூரிேன்
மரறவியேயே இருக்கும், அதாவது மாரே 6 மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் மாரே 6 மணி வரர
(ஆதிோகமம் 1:5,8,13,19,23 & 31).
ஒரு நாளின் பகல் வபாழுது 12 மணியநரங்கள் ஆகும்.
யோவான் 11:9
இயேசு பிரதியுத்தரமாக: பகலுக்குப் பன்னிரண்டு மணியநரம் இல்ரேோ? ஒருவன்
பகலியே நடந்தால் அவன் இந்த உேகத்தின் வவளிச்ேத்ரதக் காண்கிறபடியினால்
இடறமாட்டான்.
பகல் 12 மணி யநரமும் அரதத் வதாடர்ந்து இரவு 12 மணி யநரமும் வகாண்டயத ஒரு நாள் என
யமற்கூறிே வேனத்தில் இயேசு அழுத்திக் கூறுகிறார்.
இப்யபாது, நம் பழக்கத்தில் உள்ள முதல் குரறபாடு என்னவவன்றால் இயேசு வவள்ளிக்கிழரம
இரவு இறந்திருந்தால், இறப்புக்கும் பிறகு வாரத்தின் முதோம் நாள் – ஞாயிற்றுக்கிழரமயில் நடந்த
உயிர்த்வதழுதலுக்கும் இரடயில் இரண்டு இரவு மற்றும் ஒரு பகல் தான் உள்ளது. இதனால் தான்
நமது காேத்தில் உள்ள மத வவறிேர்கள் இயேசு இறக்கவில்ரே எனவும் இயேசு ஒரு வபாய்ேன்
எனவும் கூறி வருகின்றனர்.
இயேசு தான் மூன்று நாட்கள் கல்ேரறயினுள் புரதக்கப்பட்டும் மூன்று நாட்களுக்குப் பின்
உயிர்த்வதழப்
யபாவதாகவும்
வதளிவாக
கூறியுள்ளார்.
இயேசு
தன்
இறப்ரபயும்
உயிர்த்வதழப்யபாவரதயும் 14 முரற யவதவாக்கிேங்களில் கூறியுள்ளார். அதில் 7 முரற வபாது
இடங்களிலும் யமலும் 7 முரற தனிப்பட்ட முரறயில் தன் சீஷர்களிடம் கூறியுள்ளார்.
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No.

யவதவாக்கிேங்கள்

கூறிே இடம்

1

யோவான் 2:19

தனிப்பட்ட

2

மத்யதயு 12:39–40

தனிப்பட்ட

3

யோவான் 6:51

தனிப்பட்ட

4

மத்யதயு 16:21; மாற்கு 8:31; மற்றும் லூக்கா 9:22

வபாது

5

மத்யதயு 17:9–12

வபாது

6

மத்யதயு 17:22–23; மாற்கு 9:31; மற்றும் லூக்கா 9:44

வபாது

7

யோவான் 10:17–18

தனிப்பட்ட

8

லூக்கா 11:29–30

தனிப்பட்ட

9

மத்யதயு 20:17–19; மாற்கு 10:32–34; மற்றும் லூக்கா
18:31–33

வபாது

10

மத்யதயு 20:28

வபாது

11

யோவான் 12:7–8

தனிப்பட்ட

12

யோவான் 12:23–33

தனிப்பட்ட

13

மத்யதயு 26:26–29; மாற்கு 14:22–25; மற்றும் லூக்கா
22:19–20

வபாது

14

மாற்கு 14:27–28

வபாது

யமலும் யவதவாக்கிேம், இயேசு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்வதழப் யபாவரதப் பற்றி 14 முரற
கூறியுள்ளது!
மத்யதயு 16:21
அதுமுதல் இயேசு, தாம் எருேயேமுக்குப்யபாய், மூப்பராலும் பிரதான ஆோரிேராலும்
யவதபாரகராலும் பே பாடுகள் பட்டு, வகாரேயுண்டு, மூன்றாம் நாளில்
எழுந்திருக்கயவண்டும்
என்பரதத்
தம்முரடே
சீஷர்களுக்குச்
வோல்ேத்வதாடங்கினார்.
மத்யதயு 17:23
அவர்கள் அவரரக்வகாரே வேய்வார்கள்; ஆகிலும் மூன்றாம்
உயிர்த்வதழுந்திருப்பார் என்றார். அவர்கள் மிகுந்த துக்கமரடந்தார்கள்.

நாளியே
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மத்யதயு 20:19
அவரரப் பரிோேம்பண்ணவும், வாரினால் அடிக்கவும், சிலுரவயில் அரறேவும்
புறஜாதிோரிடத்தில் ஒப்புக்வகாடுப்பார்கள்; ஆகிலும் மூன்றாம் நாளியே உயியராயட
எழுந்திருப்பார் என்றார்.
மத்யதயு 27: 62–63
ஆேத்தநாளுக்குப் பின்னான மறுநாளியே பிரதான ஆோரிேரும் பரியேேரும்
பிோத்துவினிடத்தில் கூடிவந்து: ஆண்டவயன, அந்த எத்தன் உயியராடிருக்கும்யபாது,
மூன்று நாரளக்குப் பின் எழுந்திருப்யபன் என்று வோன்னது எங்களுக்கு
ஞாபகமிருக்கிறது.
மாற்கு 8:31
அல்ோமலும், மனுஷகுமாரன் பேபாடுகள் பட்டு, மூப்பராலும் பிரதான
ஆோரிேராலும் யவதபாரகராலும் ஆகாதவவனன்று தள்ளப்பட்டு, வகால்ேப்பட்டு,
மூன்று நாரளக்குப்பின்பு உயிர்த்வதழுந்திருக்கயவண்டிேவதன்று அவர்களுக்குப்
யபாதிக்கத்வதாடங்கினார்
மாற்கு 9:31
ஏவனனில், மனுஷகுமாரன் மனுஷர் ரககளில் ஒப்புக்வகாடுக்கப்படுவார் என்றும்,
அவர்கள் அவரரக் வகான்று யபாடுவார்கள் என்றும்; வகால்ேப்பட்டு, மூன்றாம்
நாளியே உயிர்த்வதழுந்திருப்பார் என்றும் அவர் தம்முரடே சீஷர்களுக்குப்
யபாதகம்பண்ணிச் வோல்லியிருந்தார்.
மாற்கு 10:34
அவர்கள் அவரரப் பரிோேம்பண்ணி, அவரர வாரினால் அடித்து, அவர்யமல் துப்பி,
அவரரக் வகாரேவேய்வார்கள்; ஆகிலும் மூன்றாம் நாளியே அவர் உயியராயட
எழுந்திருப்பார் என்றார்.
லூக்கா 9:22
யமலும் மனுஷகுமாரன் பே பாடுகள்படவும், மூப்பராலும் பிரதான ஆோரிேராலும்
யவதபாரகராலும்
ஆகாதவவனன்று
தள்ளப்படவும்,
வகால்ேப்படவும்,
மூன்றாம்நாளில் உயிர்த்வதழுந்திருக்கவும் யவண்டும் என்று வோன்னார்.
லூக்கா 18:33
அவரர வாரினால் அடித்து, வகாரே வேய்வார்கள்; மூன்றாம் நாளியே அவர்
உயியராயட எழுந்திருப்பார் என்றார்.
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லூக்கா 24:7
மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷர் ரககளில் ஒப்புக்வகாடுக்கப்படவும்,
சிலுரவயில்
அரறேப்படவும்,
மூன்றாம்நாளில்
எழுந்திருக்கவும்
யவண்டுவமன்பதாக அவர் கலியேோவிலிருந்த காேத்தில் உங்களுக்குச் வோன்னரத
நிரனவுகூருங்கள் என்றார்கள்.
லூக்கா 24:46
எழுதியிருக்கிறபடி,
கிறிஸ்து
பாடுபடவும்,
மரித்யதாரிலிருந்வதழுந்திருக்கவும் யவண்டிேதாயிருந்தது.

மூன்றாம்நாளில்

யோவான் 2:19
இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இந்த ஆேேத்ரத இடித்துப்யபாடுங்கள்,
மூன்று நாரளக்குள்யள இரத எழுப்புயவன் என்றார்.
அப்யபாஸ்தேர் 10:40
மூன்றாம் நாளியே யதவன் அவரர எழுப்பிப் பிரத்திேட்ேமாய்க் காணும்படிவேய்தார்.
1 வகாரிந்திேர் 15:4
அடக்கம்பண்ணப்பட்டு, யவதவாக்கிேங்களின்படி மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்வதழுந்து,

யூதர்களின் நாட்கள்
நாள்

யூதருக்குரிே நாள்

நவீன நாள்

முதோம் நாள்

யோம் ரியஷான் (Yom Rishon) ஞாயிற்றுக்கிழரம

இரண்டாம் நாள்

யோம் ஷணி (Yom Sheni)

திங்கட்கிழரம

மூன்றாம் நாள்

யோம் ஷ்லிஷி (Yom Shlishi)

வேவ்வாய்க்கிழரம

நான்காம் நாள்

யோம் யரவி (Yom Revi’i)

புதன்கிழரம

ஐந்தாம் நாள்

யோம் ேமிஷி (Yom Chamishi) விோழக்கிழரம

ஆறாம் நாள்

யோம் ஷிஷி (Yom Shishi)

வவள்ளிக்கிழரம

ஏழாம் நாள்

யோம் ஷபாத் (Yom Shabbat)

ேனிக்கிழரம

கியரக்கர்கள் சூரிேன், ேந்திரன் மற்றும் அறிேப்பட்ட ஐந்து யகாள்களின் வபேரரக் வகாண்டு
வாரத்தின் நாட்களுக்கு வபேர் ரவத்தனர். ஆனால் அரவகளுக்யகா கடவுள்களாகிே அயரஸ் (Ares),
ஹீர்யமஸ் (Hermes), சியுஸ் (Zeus), அப்யராரடட் (Aphrodite) மற்றும் கியரானுஸ் (Cronus)
யபான்றரவகளின்
வபேர்கரள ரவத்தனர் . கியரக்கர்கள் வாரத்தின் நாட்கரள தியோன்
வஹயமரரய் (Theon hemerai) என அரழத்தனர். “யதவனின் நாட்கள்” (“days of the Gods”) என்பது அதன்
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வபாருள். யராமர்கள் கியரக்க கடவுள்களுக்கு பதிோக அதற்கு இரணோன தங்களுரடே
கடவுள்கரள ரவத்தனர் – மார்ஸ் (Mars), வமற்குரி (Mercury), யஜாவ் (Jove) (ஜுபிடர் (Jupiter)), வீனஸ்
(Venus), மற்றும் ஸடன் (Saturn). (இரண்டு கும்பலும் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது). வஜர்மானிே மக்களும்
யராமானிே கடவுளுக்கு இரணோன வதய்வங்கரள யதாராேமாக மாற்றி ரவத்தனர் – தியு (Tiu)
(த்விோ (Twia)), யவாவடன் (Woden), யதார் (Thor), பியரோ (Freya) (பிரிோ (Fria)), ஆனால் ஸடரன
(Saturn) மாற்றவில்ரே.
ஞாயிற்றுக்கிழரம
ஆதி காேத்தில் கூறப்பட்ட வேய்தி என்னவவன்றால், வதற்கு ஐயராப்பாவில் ஆதியில் வசித்துவந்த
பழங்குடியின மக்களால் வானத்தில் ஒவ்வவாரு நாளும் யதான்றுகிற வவப்பமான ஒளி பந்ரத
என்னவவன்று விளக்க முடிேவில்ரே. அரத தங்களுக்கு ஒரு வபரிே கடவுயள தந்திருக்க யவண்டும்
என முடிவு வேய்து அந்த வவப்பமான ஒளி பந்திற்கு யோல் (இேத்தின் வமாழியில்) என
வபேரிட்டனர். அவர்கள் இந்த ஒளி கடவுரள யபாற்றுவதற்கு வாரத்தின் ஒரு நாளின் வபேரர அந்த
வவப்பமான ஒளி பந்ரத குறிக்கும் விதமாய் சூட்டினர். அந்த நாரள ரடஸ் யோலிஸ் (dies solis) என
வபேரிட்டனர். இேத்தினில் “சூரிேனின் நாள்” (“day of the sun”) என்று வபாருள்.
பிறகு வட ஐயராப்பாவில் வாழும் மக்களும் இந்த ஒளி மிக்க பந்ரத வகௌரவிக்க முடிவு வேய்து,
இேத்தின் அல்ோத வமாழியில், இந்த நாரள ேன்னன்யடக் (sunnandaeg) என வபேரிட்டனர். இதற்கு
“சூரிேனின் நாள்” என்று வபாருள். பே நாட்கள் கடந்து ேன்னன்யடரக ஆங்கிேத்தில் ேண்யட (Sunday)
என அறிேப்பட்டது.
திங்கட்கிழரம:
வானத்தில் இரவில் ஒளிரும் பந்ரத இேத்தீனில் லூனா ரடஸ் (lunae dies) என வதற்கு ஐயராப்பிே
நாட்டில் அரழக்கப்பட்டது. வட ஐயராப்பாவில் இரத யமானா (mona) என அரழத்தனர். அவர்கள்
அந்த நாரள யமானன் யடக் (monan daeg) என வபேரிட்டனர், இதற்கு ஆங்கிேத்தில் மண்யட (Monday)
என்பது வபாருள்.
வேவ்வாய்க்கிழரம:
சிே ஐயராப்பிேர்கள் யபார்களின் கடவுளான தியுரவ (Tiw) நம்பினார்கள். அவருரடே வபேர் பே
விதங்களில் அரழக்கப்பட்டது. தியு கடவுரள ஆராதித்த வீரர்கரள அவர் வழிநடத்திேதாக அவர்கள்
நம்பினார். கடவுள் தியு ஒரு உேரமான மரேயின் மீது வாழ்ந்தார். எப்யபாவதல்ோம் ஒரு வீரன்
யபார்க்களத்தில் இறந்தாயனா, அப்யபாவதல்ோம் தியு அழகான வபண்கள் குழுவுடன் பூமியில்
இறங்கி இறந்துயபான யபார்வீரரன வோர்க்கத்திற்கு அரழத்துச் வேல்வார். தியுரவ
வகௌரவப்படுத்த, வாரத்தின் ஒரு நாரள அவர் வபேரில் ரவத்தனர். அந்த நாரள தியுவ்யடக்
(Tiwesdaeg), என அரழத்தனர். இதற்கு ஆங்கிேத்தில் டியூஸ்யட (Tuesday) என்பது வபாருள்.
புதன்கிழரம:
வட ஐயராப்பாவில் வாழ்ந்த சிே குறிப்பிட்ட குேத்ரதச் யேர்ந்தவர்கள் பே கடவுள்களிலும்
வதய்வங்களிலும், குறிப்பாக ரவக்கிங்கின் (Vikings) மீது நம்பிக்ரக வகாண்டனர். ஆனால் யவாவடன்
(Woden) என்ற வதய்வம் மற்ற எல்ோவற்றிற்கும் யமோன ேக்திரேக் வகாண்டிருந்தது என்பரத இந்த
பூர்வீக ஜனங்கள் நம்பினார்கள். யவாவடன் (Woden) எல்ோவற்ரறக் காட்டிலும் புத்திோலித்தனத்ரத
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அதிகம் வாஞ்சித்தார். அதனால் அவர் உேகம் முழுவதும் ஞானத்ரத யதடி பேணித்தார் என
புராணக்கரத வோல்கிறது. ஞானத்ரதயும் அறிரவயும் வபறுவதற்காக, அவர் தனது கண்களில்
ஒன்ரற வகாடுக்க யவண்டியிருந்தது.
இரத வேய்த பிறகு, அவர் தனது காணாமல் யபான கண்ரன மரறப்பதற்கு வநகிழ ரவக்கும் ஒரு
வபரிே வதாப்பிரே அணிந்திருந்தார். யவாவடன் (Woden) பேணிக்கும் யபாது, தனது யதாள்களின்
யமல் இரு கருப்பு பறரவகரள சுமந்து வேன்றார். அரவகள் அவரது உளவாளிகளாக வேேல்பட்டன.
இரவில் அரவகள் மக்கரள பற்றிே தகவல்கரள யேகரிக்க பூமிக்கு பறந்து வேன்று, ஒவ்வவாரு
காரேயிலும் தங்கள் எஜமானரிடம் திரும்பி வந்து அறிக்ரக வகாடுத்தது. பூமியில் நடக்கும்
அரனத்தும் யவாவடனுக்கு (Woden) எப்யபாதும் வதரிந்திருக்கும் யமலும் யவாவடனின் (Woden)
மறுத்துவிடுவாயரா என்கிற அச்ேத்தினால் பே விஷேங்கள் ரகசிேமாக வேய்ே யநரிடும். யவாவடரன
(Woden) வகௌரவப்படுத்த, வாரத்தின் ஒரு நாரள மக்கள் அவர் வபேரில் ரவத்தனர். அந்த நாரள
யவாட்யனஸ் யடக் (Wodnesdaeg), என அரழத்தனர். இதற்கு ஆங்கிேத்தில் யவாட்யனஸ்யட
(Wednesday) என்பது வபாருள்.
விோழக்கிழரம:
வட ஐயராப்பாவில் இருந்த மக்களுக்கு இடியும் மின்னலும் என்னவவன்று அறிோத யபாது,
மின்னரேயும் உரத்த இடிரேயும் ஒரு யகாபமான கடவுளாயே ஏற்பட்டிருக்க யவண்டும் என
அவர்கள் முடிவு வேய்தனர். ஆனால் இந்த கடவுளுக்கு ஒரு வபேர் யவண்டுயம. அதனால் அவருக்கு
யதார் (Thor) என வபேரிட்டனர். நீங்கள் வாோட்ட விரும்பாத ஒரு கடவுள் அவர்.
இடி கடுரமோக இருந்தால், யதார் (Thor) யகாபமாக தன்னுரடே வபரிே சுத்திேரே வானத்தியே
தூக்கி எறிகிறார் என கூறினார்கள். இது மின்னரே ஆத்திரத்தில் நடனமாட வழிவகுத்தது. யதார் (Thor)
நிதானம் இழந்து வவறி பிடித்து வானில் எறியும் யபாது, அவர் இரண்டு ஆடுகள் பூட்டிே ஒரு
பாரவண்டி (wagon) அல்ேது இரதத்தில் ேவாரி வேய்தார். இடிரே கர்ஜிக்கும் படிோன ேத்தத்ரத அந்த
ேக்கரங்கள் ஏற்படுத்தின. யதாரர (Thor) வகௌரவப்படுத்த, வாரத்தின் ஒரு நாரள மக்கள் அவர்
வபேரில் ரவத்தனர். அந்த நாரள தற்ஸ்யடக் (Thuresdaeg), என அரழத்தனர். இதற்கு ஆங்கிேத்தில்
தற்ஸ்யட (Thursday) என்பது வபாருள்.
வவள்ளிக்கிழரம:
பிரிக் (Frigg) ஒரு அன்பான மற்றும் அழகான வபண் கடவுள். அவரர மிக ேக்தி வாய்ந்த கடவுளான
ஒடிரன (Odin) திருமணம் வேேய்து வகாண்டார். பிரிக் (Frigg) தனது சிம்மாேனத்தில் ஒடினுக்கு (Odin)
அடுத்து அமர்ந்திருந்தார், யமலும் அவர்கள் உேவகங்கும் நடக்கும் நிகழ்வுகரள கவனித்தனர். பிரிக்
(Frigg) இேற்ரகயின் யதவி, மிகச்சிறிே குக்கிராமம் துவங்கி காடு வரர எல்ோவற்ரறயும்
கட்டுப்படுத்தி வந்தாள். இரதத் தவிர பிரிக் (Frigg) காதல் மற்றும் திருமணத்தின் வதய்வம். அவள்
இந்த இரண்டு யவரேகரள வேய்தாள். மக்கள் அவரள மிகவும் யநசித்து வாரத்தின் ஒரு நாரள
அவள் வபேரில் ரவத்தனர். அந்த நாரள பிரரக்யடக் (Frigedaeg), என அரழத்தனர். இது
பிரரயடவாக (Friday) மாறிேது.
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ேனிக்கிழரம:
நீண்ட காேத்திற்கு முன் வபரிே யராம ோம்ராஜ்ேத்தின் நாட்களில், ஸடன் (Saturn) என்ற வபேர்
வகாண்ட யதவன் விவோே நிேத்ரத ஆண்டு வந்தார். மக்கரளப் வபாறுத்தவரரயில், ஸடனிடம்
(Saturn) வானிரேயின் மீது கட்டுப்பாடு இருந்தது மற்றும் அவர் மகிழ்ச்சிோக இருந்தால் அரத
நல்ேதாகவும் அல்ேது அவர் யகாபமாக இருந்தால் அரத வகட்டதாகவும் வேய்ே அவரால் முடியும்.
ஒவ்வவாரு கிராமத்திற்கும் எவ்வளவு மரழ கிரடக்க யவண்டும் என்பரத ஸடயன (Saturn) முடிவு
வேய்வார். அவர்கள் அவரரப் பிரிேப்படுத்தாவிட்டால் அவர்களுக்கு ஒருயவரள ஒன்றும்
கிரடக்காமலும் யபாகும்.
இக்காேத்திற்கு முன், யராம விவோயி தனது பயிருக்காக நல்ே வானிரேரே தருமாறு ஸடனிடம்
(Saturn) யகட்பான். ஸடரன (Saturn) பிரிேப்படுத்த ஒரு மிருக்கத்ரத பலியிட யவண்டுவமன அவர்கள்
நம்பினார். யதவன் அரத ஏற்றுக்வகாண்டால், விவோயிகளுக்கு ஏற்றபடி அவர் அந்த வானிரேரே
நல்ேதாக்குவார். ஸடனிடம் (Saturn) கூடுதோன புள்ளிகள் வபரும் வபாருட்டு, ஒரு யகாளின்
வபேயராடு வாரத்தின் ஒரு நாளின் வபேரரயும் மக்கள் அவர் வபேரில் ரவத்தனர். அந்த நாரள
“ஸடனி ரடஸ்” (Saturni dies), என அரழத்தனர். இதற்கு இேத்தினில் “ஸடனின் நாள்” (day of Saturn)
என்றும் ஆங்கிேத்தில் ஸடர்யட (Saturday) ஆக மாறிேது.
இந்த நாளின் வபேர்கரள நீங்கள் புரிந்துவகாள்வீர்கள் இது நிச்ேேமாக உங்கள் யவதாகமத்தில்
இருக்காது!!

எபியரே மாதங்கள்
யூத மாதம்

யதாராேமான உேக வழக்க
மாதங்கள்

சிறப்பு பண்டிரக

நிோன் (Nissan)

மார்ச் – ஏப்ரில் (March–April) பஸ்கா (Passover)

ஐேற் (Iyar)

ஏப்ரில் – யம (April–May)

யேக் பி’ஒமர் (Lag B’Omer)

சிவன் (Sivan)

யம – ஜூன் (May–June)

ஷயவாட் (Shavuot - Pentecost)

தம்மூஸ் (Tammuz)

ஜூன் – ஜூரே (June–July)

யமனவேம் அவ்
(Menachem Av)

ஜூரே – ஆகஸ்ட் (July–
August)

எலுல் (Elul)

ஆகஸ்ட் – வேப்டம்பர்
(August–September)

திஸ்வரய் (Tishrei)

வேப்டம்பர் – அக்யடாபர்
(September–October)

திஷா பி’அவ் (Tisha B’Av)

யராஷ் ஹஷனாஹ் (Rosh Hashanah) மற்றும்
யோம் கிபுர் (Yom Kipur), சுக்யகாத் (Sukkot)
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யூத மாதம்

சிறப்பு பண்டிரக

யதாராேமான உேக வழக்க
மாதங்கள்

மார்வேஸ்வன்
(Marchesvan)

அக்யடாபர் – நவம்பர்
(October–November)

கிஸயேவ் (Kislev)

நவம்பர் – டிேம்பர்
(November–December)

ேநூக்காஹ் (Chanukah)

டியவட் (Tevet)

டிேம்பர் – ஜனவரி
(December–January)

ேநூக்காவின் முடிவு (Conclusion of Chanukah)

ஷீவட் (Shevat)

ஜனவரி – பிப்ரவரி
(January–February)

து பி’ஷ்வட் (Tu B’Shvat)

அடார் (Adar)

பிப்ரவரி – மார்ச் (February–
March)

பூரீம் (Purim)

இயேசு எப்யபாது மரித்து உயிர்த்வதழுந்தார் என்பரத கண்டறிவதற்கு முதலில் அவர் எப்யபாது
இறந்தார்? என்பரத நிரேநாட்ட யவண்டும்.
எல்ோ சுவியேஷமும் மதச்ோர்பற்ற பதிவுகளும்
அரறேப்பட்டார் என்பரத உறுதிப்படுத்துகிறது.

இயேசு

பஸ்கா

நாளில்

சிலுரவயில்

அதனால், யவத வாக்கிேத்தின் படி பஸ்கா எப்யபாது நரடவபறும் என்பரத பார்க்கோம்!

பஸ்கா: முதோம் மாதத்தின் – நிோன் 14ஆம் நாள் மாரே
எகிப்தில் தங்கள் அடிரமத்தனத்திலிருந்து இஸ்ரயவேரர விடுவிக்க கடவுளால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
முதல் பஸ்கா,
ோத்திராகமம் 12:2,3 &6,
இந்த மாதம் உங்களுக்குப் பிரதான மாதம்; இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் முதோம்
மாதமாய் இருப்பதாக. நீங்கள் இஸ்ரயவல் ேரபோர் ோவரரயும் யநாக்கி: இந்த மாதம்
பத்தாம் யததியில் வீட்டுத் தரேவர்கள், வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டிோக,
ஒவ்வவாருவரும் ஒவ்வவாரு ஆட்டுக்குட்டிரேத் வதரிந்துவகாள்ளக்கடவர்கள். அரத
இந்த மாதம் பதினாோம் யததி வரரக்கும் ரவத்திருந்து, இஸ்ரயவல் ேரபயின்
ஒவ்வவாரு கூட்டத்தாரும் ோேங்காேத்தில் அரத அடித்து,
யேவிேராகமம் 23:5,
முதோம் மாதம் பதினாோம் யததி அந்தியநரமாகிற யவரளயியே கர்த்தரின்
பஸ்காபண்டிரகயும்;
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எண்ணாகமம் 9:2-5,
குறித்த காேத்தில் இஸ்ரயவல் புத்திரர் பஸ்காரவ ஆேரிக்கக்கடவர்கள். இந்த மாதம்
பதினாோந்யததி அந்தியநரமான யவரளோகிே குறித்த காேத்தில் அரத
ஆேரிக்கக்கடவீர்கள்;
அதற்குரிே
எல்ோக்
கட்டரளயின்படியேயும்
முரறரமகளின்படியேயும் அரத ஆேரிக்கக்கடவீர்கள் என்றார். அப்படியே
பஸ்காரவ ஆேரிக்கும்படி யமாயே இஸ்ரயவல் புத்திரருக்குக் கட்டரளயிட்டான்.
அதினால் முதோம் மாதம் பதினான்காம் யததி அந்தியநரமான யவரளயில், சீனாய்
வனாந்தரத்தில்
பஸ்காரவ
ஆேரித்தார்கள்;
கர்த்தர்
யமாயேக்குக்
கட்டரளயிட்டபடிவேல்ோம் இஸ்ரயவல் புத்திரர் வேய்தார்கள்.
எண்ணாகமம் 28:16,
முதோம் மாதம் பதினாோம் யததி கர்த்தருக்கு உரிே பஸ்கா.
யோசுவா 5:10
இஸ்ரயவல் புத்திரர் கில்காலியே பாளேமிறங்கியிருந்து, மாதத்தின் பதினாோம் யததி
அந்தியநரத்தியே எரியகாவின் ேமனான வவளிகளியே பஸ்காரவ ஆேரித்தார்கள்.
இயேசுவும் பஸ்கா நாளியே சிலுரவயில் அரறேப்பட்டார்,
யோவான் 18:28
அவர்கள் காய்பாவினிடத்திலிருந்து இயேசுரவத் யதோதிபதியின் அரமரனக்குக்
வகாண்டுயபானார்கள்; அப்வபாழுது விடிேற்காேமாயிருந்தது. தீட்டுப்படாமல் பஸ்காரவப்
புசிக்கத்தக்கதாக, அவர்கள் யதோதிபதியின் அரமரனக்குள் பிரயவசிோதிருந்தார்கள்.

ஓய்வுநாள் (ோபத்) பஸ்கா தினம் அல்ே என்பரத மறந்துவிடாதீர்கள்!!
பஸ்கா நாள் என்ற தரேப்பின் கீழ் இந்த நிகழ்வுரகக் குறித்து விளக்கமாக நாம் பார்த்துள்யளாம்.
நீங்கள் பார்க்கவில்ரே என்றால் தேவுவேய்து பஸ்கா நாள் குறிப்புகரள பார்க்கவும்!
இயேசுவுடனான சிலுரவப் பேணத்ரத மீண்டும் இங்கு பார்ப்யபாம் – கரடசி ஆறு நாட்கள் –
பின்யனாக்கு வரிரேயில் மீண்டும் ஒரு பார்ரவ!

இயேசுவுடனான பேணம் – கரடசி ஆறு நாட்கள் – மீண்டும் ஒரு பார்ரவ
பஸ்காவிற்கு ஆறு நாட்களுக்கு முன்னர்
உண்ரமயில், நமக்கு ஐந்து நாட்கள் என்பது யூத நாட்கள் முரறயின் படி உண்ரமயில் ஆறு நாட்கள்
– அவர்களுரடே தினம் மாரே ஆறு மணி அளவில் துவங்கி அடுத்த நாள் மாரே ஆறு மணி அளவில்
முடியும் என்பரத நிரனவில் வகாள்ளுங்கள்.
இயேசு எரியகாவிலிருந்து வபத்தானிோவுக்கு வந்து அடுத்த நாள் எருேயேயமக்கு வேல்வதற்கு முன்
ோேரு, மரிோள், மார்த்தாளின் வீட்டில் இரவு தங்கினார். வபத்தானிோவுக்கு வருவதற்கு முன்,
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ேகியுரவ (Zacchaeus) ேந்தித்து அவனுடன் யபாஜனம் வேய்தார். அரத வதாடர்ந்து குருடனான
பர்த்தியமயுரவ (Bartimaeus) சுகப்படுத்தி முடிவில் வபத்தானிோவுக்கு வந்தார்.
யோவான் 12:1
பஸ்காபண்டிரக வர ஆறுநாரளக்குமுன்யன இயேசு தாம் மரணத்திலிருந்து எழுப்பின ோேரு
இருந்த வபத்தானிோவுக்கு வந்தார்.
பஸ்கா நாட்கள்

எபியரே
யததி

நாள்

முக்கிே நிகழ்வுகள்

பஸ்காவிற்கு ஆறு
நாட்களுக்கு முன்னர்

நிோனின்
8ஆம் நாள்

விோழக்
கிழரம

இயேசு வபத்தானிோவுக்கு
வந்தார்

வவற்றிப்பிரயவேம்
வபத்தானிோவிலிருந்து
எருேயேம்

பஸ்காவிற்கு ஐந்து
நாட்களுக்கு முன்னர்

நிோனின்
9ஆம் நாள்

வவள்ளிக்
கிழரம

பஸ்காவிற்கு நான்கு
நாட்களுக்கு முன்னர்

நிோனின்
10ஆம்
நாள்

ேனிக்கிழ
ரம

ேனிக்கிழரம இரவு
வபத்தானிோவியேயே
தங்கினார்

பஸ்காவிற்கு மூன்று
நாட்களுக்கு முன்னர்

நிோனின்
11ஆம்
நாள்

ஞாயிற்று
க்கிழரம

வபத்தானிோவிலிருந்து
எருேயேம்
இயேசு அத்தி மரத்ரத
ேபித்தார்

பஸ்காவிற்கு இரண்டு
நாட்களுக்கு முன்னர்

நிோனின்
12ஆம்
நாள்

திங்கட்கி
ழரம

வபத்தானிோவிலிருந்து
எருேயேம்
வபத்தானிோவியேயே
இரவு தங்கினார்

யவதவாக்கிே
குறிப்புகள்
யோவான்
12:1
மத்யதயு 21:1–
11
மாற்கு 11:1–11
(வேனம் 11)
லூக்கா 19:29–
44
யோவான்
12:12
மாற்கு 11:11–
18
லூக்கா 19:45–
46
யோவான்
12:20–38
மத்யதயு
21:18–19
மத்யதயு
21:18–19 முதல்
25:46 வரர
மாற்கு 11:11–
18 (12–14),
13:37
லூக்கா 20:1–
21:36
மாற்கு 11:19
மத்யதயு 26:1–
16
மாற்கு 14:1–11
மாற்கு 14:1,3 &
12
லூக்கா 22:1–3
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பஸ்கா நாட்கள்

எபியரே
யததி

பஸ்காவிற்கு முந்தே
நாள்

நிோனின்
13ஆம்
நாள்

பஸ்கா

நிோனின்
14ஆம்
நாள்

நாள்

முக்கிே நிகழ்வுகள்

வபத்தானிோவிலிருந்து
எருேயேம்
பஸ்கா மாரேயில்
ஆரம்பம்
வேவ்வாய் வகத்வேமயனயில் வஜபம்
க்கிழரம பிரதான ஆோரிேர்களால்
விோரரன
இயேசுரவ யபதுரு
யவரேக்கார வபண்ணிடம்
மறுதலித்தான்
காரேயில் ஏயராது மற்றும்
பிோத்துவின் விோரரண
பஸ்கா திருநாள்
காணிக்ரக, இயேசு
சிலுரவயில்
அரறேப்பட்டார்
புதன்கிழ அவர் 6ஆம் மணி அளவில்
ரம
சிலுரவயில்
அரறேப்பட்டார்
அவர் 9ஆம் மணி அளவில்
இறந்தார்
அவரர மாரேயில்
அடக்கம் பண்ணினார்

வருடாந்திர ஷாபாத் தினம்
புளிப்பில்ோத
அப்பப்பண்டிரகயின்
முதல் நாள்

நிோனின்
15ஆம்
நாள்

விோழக்
கிழரம

விருந்துக்கு முன் பாவம்
வேய்ததால் வதாங்கப்பட்டு
இறந்த நபரரப் பற்றி

நிோனின்
16ஆம்
நாள்

வவள்ளிக்
கிழரம

ஸ்த்திரீகள் நறுமணப்
வபாருள்கரள ஆேத்தம்
பண்ணினர்

யவதவாக்கிே
குறிப்புகள்

மாற்கு 14:12,17
மாற்கு 14:46
லூக்கா 22:7–53

மாற்கு 15:1
மாற்கு 15:25
மாற்கு 15:33–
34

ோத்திராகமம்
12:14–16
ோத்திராகமம்
12:18
யேவிேராகமம்
23:6-8
எண்ணாகமம்
28:17-18
உபாகமம் 16:7–
8
உபாகமம்
21:22-23,
லூக்கா 23:53–
54
மாற்கு 15:42
மத்யதயு 27:62
யோவான்
19:31 & 42
லூக்கா 23:55–56
மாற்கு 16:1
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பஸ்கா நாட்கள்
வழக்கமான ஷபாத்

வாரத்தின் முதல் நாள்

எபியரே
யததி
நிோனின்
17ஆம்
நாள்
நிோனின்
18ஆம்
நாள்

நாள்
ேனிக்கிழ
ரம

ஞாயிற்று
க்கிழரம

முக்கிே நிகழ்வுகள்

யவதவாக்கிே
குறிப்புகள்

அவர்கள் ஓய்வவடுத்தனர்

லூக்கா 23:55–
56

உயிர்த்வதழும் நாள்

மத்யதயு 28:115
மாற்கு 16:1-14
லூக்கா 24:1-49
யோவான்
20:1-23

நிோன் மாதம்
பஸ்காவிற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னர்
நிோனின் 9ஆம் நாள் – வவள்ளிக்கிழரம
வவற்றிப்பிரயவேம்
வபத்தானிோவிலிருந்து எருேயேம்
மத்யதயு 21:1–11
மாற்கு 11:1–11 (வேனம் 11)
லூக்கா 19:29–44
யோவான் 12:12
10ஆம் நாள் – ேனிக்கிழரம

(குறிப்பு: இதன் விரிவான ஆய்ரவ பஸ்காவிற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னர் என்ற தரேப்பின் கீழ் உள்ளன)

பஸ்காவிற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னர்
நிோனின் 10ஆம் நாள் - ேனிக்கிழரம
ேனிக்கிழரம இரவு வபத்தானிோவியேயே தங்கினார்
மாற்கு 11:11–18
லூக்கா 19:45–46
யோவான் 12:20–38
மத்யதயு 21:18–19
(குறிப்பு: இதன் விரிவான ஆய்ரவ பஸ்காவிற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னர் என்ற தரேப்பின் கீழ் உள்ளன)
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பஸ்காவிற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர்
நிோனின் 11ஆம் நாள் – ஞாயிற்றுக்கிழரம
வபத்தானிோவிலிருந்து எருேயேம்
இயேசு அத்தி மரத்ரத ேபித்தார்
மத்யதயு 21:18–19 முதல் 25:46 வரர
மாற்கு 11:11–18 (12–14), 13:37
லூக்கா 20:1–21:36
மாற்கு 11:19
(குறிப்பு: இதன் விரிவான ஆய்ரவ பஸ்காவிற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் என்ற தரேப்பின் கீழ் உள்ளன)

பஸ்காவிற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர்
நிோனின் 12ஆம் நாள் – திங்கட்கிழரம
வபத்தானிோவிலிருந்து எருேயேம்
மத்யதயு 26:1–16
மாற்கு 14:1–11
வபத்தானிோவியேயே இரவு தங்கினார்
மாற்கு 14:1,3 & 12
லூக்கா 22:1–3
(குறிப்பு: இதன் விரிவான ஆய்ரவ பஸ்காவிற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் என்ற தரேப்பின் கீழ்
உள்ளன)

பஸ்காவிற்கு முந்தே நாள்
நிோனின் 13ஆம் நாள் – வேவ்வாய் க்கிழரம
வபத்தானிோவிலிருந்து எருேயேம்
பஸ்கா மாரேயில் ஆரம்பம்
மாற்கு 14:12,17
வகத்வேமயனயில் வஜபம்
மாற்கு 14:46
பிரதான ஆோரிேர்களால் விோரரன
இயேசுரவ யபதுரு யவரேக்கார வபண்ணிடம் மறுதலித்தான்
லூக்கா 22:7–53
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(குறிப்பு: இதன் விரிவான ஆய்ரவ பஸ்காவிற்கு முந்தே நாள் என்ற தரேப்பின் கீழ் உள்ளன)

பஸ்கா
நிோனின் 14ஆம் நாள் – புதன்கிழரம
காரே ஏயராது மற்றும் பிோத்துவின் விோரரண
பஸ்கா திருநாள் காணிக்ரக, இயேசு சிலுரவயில் அரறேப்பட்டார்
மாற்கு 15:1
அவர் 6ஆம் மணி அளவில் சிலுரவயில் அரறேப்பட்டார்
மாற்கு 15:25
அவர் 9ஆம் மணி அளவில் இறந்தார்
மாற்கு 15:33–34
அவரர மாரேயில் அடக்கம் பண்ணினார்
(குறிப்பு: இதன் விரிவான ஆய்ரவ பஸ்கா என்ற தரேப்பின் கீழ் உள்ளன)
நிோனின் 15ஆம் நாள் – விோழக்கிழரம

வருடாந்திர ஓய்வு நாள் (ஷாபாத்)
புளிப்பில்ோத அப்பப்பண்டிரகயின் முதல் நாள்
புளிப்பில்ோத அப்பம்: நிோனின் 15ஆம் நாள்
ோத்திராகமம் 12:14–16
அந்த நாள் உங்களுக்கு நிரனவுகூருதோன நாளாய் இருக்கக்கடவது; அரதக்
கர்த்தருக்குப் பண்டிரகோக ஆேரிப்பீர்களாக; அரத உங்கள் தரேமுரறயதாறும்
நித்திே நிேமமாக ஆேரிக்கக்கடவீர்கள். புளிப்பில்ோ அப்பத்ரத ஏழு நாளளவும்
புசிக்கக்கடவீர்கள்; முதோம் நாளில்தாயன புளித்த மாரவ உங்கள் வீடுகளிலிருந்து
நீக்கயவண்டும்; முதோம் நாள் வதாடங்கி ஏழாம் நாள் வரரக்கும் புளித்தஅப்பம்
புசிக்கிறவன் எவயனா அந்த ஆத்துமா இஸ்ரயவேரிலிருந்து அறுப்புண்டு யபாவான்.
முதோம் நாளில் பரிசுத்த ேரப கூடுதலும், ஏழாம் நாளிலும் பரிசுத்தேரப கூடுதலும்
இருக்கயவண்டும்; அரவகளில் ஒரு யவரேயும் வேய்ேப்படோகாது; அவரவர்
ோப்பிடுகிறதற்குத் யதரவோனது மாத்திரம் உங்களால் வேய்ேப்படோம்.
ோத்திராகமம் 12:18
முதோம் மாதம் பதினாோம் யததி ோேங்காேம் வதாடங்கி மாதத்தின் இருபத்யதாராம்
யததி ோேங்காேம் வரரக்கும் புளிப்பில்ோ அப்பம் புசிக்கக்கடவீர்கள்.
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யேவிேராகமம் 23:6-8
அந்த மாதம் பதிரனந்தாம் யததியியே, கர்த்தருக்குப் புளிப்பில்ோ அப்பப்
பண்டிரகயுமாய்
இருக்கும்;
ஏழுநாள்
புளிப்பில்ோ
அப்பங்கரளப்
புசிக்கயவண்டும்முதோம் நாள் உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான ேரபகூடுதல்; அதியே
ோதாரணமான ோவதாரு யவரேயும் வேய்ேயவண்டாம். ஏழுநாளும் கர்த்தருக்குத்
தகனபலியிடயவண்டும்; ஏழாம்நாள் பரிசுத்தமான ேரபகூடுதல்; அதில் ோதாரணமான
ோவதாரு யவரேயும் வேய்ேோகாது என்று வோல் என்றார்.
எண்ணாகமம் 28:17-18
அந்த மாதம் பதிரனந்தாம் யததி பண்டிரகநாள்; ஏழுநாளளவும் புளிப்பில்ோத
அப்பம் புசிக்கயவண்டும். முதோம் நாளியே பரிசுத்த ேரப கூடுதல் இருக்கயவண்டும்;
அன்ரறத்தினம் ோதாரணமான ோவதாரு யவரேயும் வேய்ேோகாது.
உபாகமம் 16:7–8
உன் யதவனாகிே கர்த்தர் வதரிந்துவகாண்ட ஸ்தானத்தியே, அரதப்வபாரித்துப் புசித்து,
விடிேற்காேத்தியே உன் கூடாரங்களுக்குத் திரும்பிப்யபாவாோக. நீ ஆறுநாளும்
புளிப்பில்ோத அப்பம் புசிக்கயவண்டும்; ஏழாம் நாள் உன் யதவனாகிே கர்த்தருக்கு
ஆேரிக்கப்படும் நாளாயிருக்கும்; அதியே ோவதாரு யவரேயும் வேய்ேயவண்டாம்.
விருந்துக்கு முன் பாவம் வேய்ததால் வதாங்கப்பட்டு இறந்த நபரரப் பற்றி,
உபாகமம் 21:22-23,
வகாரேவேய்ேப்பட ஒருவன்யமல் ோவுக்குப் பாத்திரமான பாவம் உண்டாயிருக்க ,
அவரனக் வகாரேவேய்யும்படி மரத்தியே தூக்கிப்யபாடுவாோனால், இரவியே
அவன்
பியரதம்
மரத்தியே
வதாங்கோகாது;
அந்நாளியேதாயன
அரத
அடக்கம்பண்ணயவண்டும்; தூக்கிப்யபாடப்பட்டவன் யதவனால் ேபிக்கப்பட்டவன்;
ஆரகோல் உன் யதவனாகிே கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரமாகக் வகாடுக்கும் உன்
யதேத்ரதத் தீட்டுப்படுத்தாோக.
லூக்கா 23:53–54
அரத இறக்கி, வமல்லிே துப்பட்டியியே சுற்றி, கன்மரேயில் வவட்டப்பட்டதுமாய்
ஒருக்காலும் ஒருவனும் ரவக்கப்படாததுமாயிருந்த ஒரு கல்ேரறயியே ரவத்தான்.
அந்த நாள் ஆேத்தநாளாயிருந்தது; ஓய்வுநாளும் ஆரம்பமாயிற்று.
மாற்கு 15:42
ஓய்வுநாளுக்கு முந்தின நாள் ஆேத்தநாளாயிருந்தபடிோல், ோேங்காேமானயபாது,

119

மத்யதயு 27:62
ஆேத்தநாளுக்குப்
பின்னான
பிோத்துவினிடத்தில் கூடிவந்து:

மறுநாளியே

பிரதான

ஆோரிேரும்

பரியேேரும்

யோவான் 19:31 & 42
அந்த நாள் வபரிே ஓய்வுநாளுக்கு ஆேத்தநாளாயிருந்தபடியினால், உடல்கள் அந்த
ஓய்வுநாளியே சிலுரவகளில் இராதபடிக்கு, யூதர்கள் பிோத்துவினிடத்தில் யபாய்,
அவர்களுரடே
காவேலும்புகரள
முறிக்கும்படிக்கும்,
உடல்கரள
எடுத்துப்யபாடும்படிக்கும் உத்தரவு யகட்டுக்வகாண்டார்கள்.
யூதருரடே
ஆேத்தநாளானபடியினாலும்,
அந்தக்
ேமீபமாயிருந்தபடியினாலும், அவ்விடத்தியே இயேசுரவ ரவத்தார்கள்.

கல்ேரற

இந்த ஷபாத் வழக்கமான ஒன்று அல்ே. ஆனால் இது வபரிே ஷபாத் (great Sabbath) அல்ேது வபரிே
ஓய்வு நாள் (High Day), இரத கியரக்க வமாழியில் “யோம்-யடாவ்” (“yom-tov”) என அரழப்பர். நல்ே
நாள் என்பது இதன் வபாருள்.
அதனால், நிோன் மாதத்தின் 15ஆம் நாள் புளிப்பில்ோ அப்பப்பண்டிரக விருந்து (Fest of the Unleavened
Bread) அதாவது வருடாந்திர ஷபாத் (annual Sabbath)! அல்ேது வபரிே ஓய்வு நாள் (High Day)!
ஆரகோல், யூதர்கள் பஸ்கா பண்டிரக முடிவதற்குள்ளும் யமலும் நிோனின் 15ஆம் நாளில் வரும்
வருடாந்திர ஷபாத் (annual Sabbath) துவங்குவதற்கு முன் இயேசுரவ அடக்கம் வேய்ே
விரும்பினார்கள்!

ஸ்த்திரீகள் நறுமனப்வபாருள்கரள ஆேத்தம் பண்ணினர்
நிோனின் 16ஆம் நாள் – வவள்ளிக்கிழரம
லூக்கா 23:55–56
கலியேோவிலிருந்து அவருடயன கூட வந்திருந்த ஸ்திரீகளும் பின்வேன்று
கல்ேரறரேயும் அவருரடே ேரீரம் ரவக்கப்பட்ட விதத்ரதயும் பார்த்து,
திரும்பிப்யபாய், கந்தவர்க்கங்கரளயும் பரிமளரதேங்கரளயும் ஆேத்தம்பண்ணி,
கற்பரனயின்படியே ஓய்வுநாளில் ஓய்ந்திருந்தார்கள்.
மாற்கு 16:1
ஓய்வுநாளான பின்பு மகதயேனா மரிோளும், ோக்யகாபின் தாோகிே மரிோளும்,
ேயோயம
என்பவளும்,
அவருக்குச்
சுகந்தவர்க்கமிடும்படி
அரவகரள
வாங்கிக்வகாண்டு,
இது வருடாந்திர ஷபாத் (annual Sabbath) என்பதால், அவர்களால் நறுமணப்வபாருள்கரள வாங்கவும்
அரதச் வேய்ேவும் முடிேவில்ரே. எனயவ, வவள்ளிக்கிழரம அன்று இயேசுவின் ேரீரத்தின் மீது
ரவப்பதற்காக மட்டுயம அவ்வாறு வேய்தனர். அவர்கள் இரத ேனிக்கிழரமயும் வேய்திருக்க
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முடிோது. ஏவனனில் அது அவர்களுரடே வழக்கமான ஷபாத். இதனால் வவள்ளிக்கிழரமயே
நறுமணப்வபாருள்கரள வாங்கினார்கள்.
நிோனின் 17ஆம் நாள் – ேனிக்கிழரம
வழக்கமான ஷாபாத்
அவர்கள் ஓய்வவடுத்தனர்
லூக்கா 23:55–56
கலியேோவிலிருந்து அவருடயன கூட வந்திருந்த ஸ்திரீகளும் பின்வேன்று
கல்ேரறரேயும் அவருரடே ேரீரம் ரவக்கப்பட்ட விதத்ரதயும் பார்த்து,
திரும்பிப்யபாய், கந்தவர்க்கங்கரளயும் பரிமளரதேங்கரளயும் ஆேத்தம்பண்ணி,
கற்பரனயின்படியே ஓய்வுநாளில் ஓய்ந்திருந்தார்கள்.
நிோனின் 18ஆம் நாள் – ஞாயிற்றுக்கிழரம
உயிர்த்வதழும் நாள்

மூன்று முரற யதான்றினார்
மத்யதயு 28:1-6
ஓய்வு நாள் முடிந்து, வாரத்தின் முதோம் நாள் விடிந்துவருரகயில், மகதயேனா
மரிோளும் மற்ற மரிோளும் கல்ேரறரேப் பார்க்க வந்தார்கள். அப்வபாழுது, பூமி
மிகவும் அதிரும்படி, கர்த்தருரடே தூதன் வானத்திலிருந்திறங்கி வந்து, வாேலிலிருந்த
கல்ரேப் புரட்டித் தள்ளி, அதின்யமல் உட்கார்ந்தான். அவனுரடே ரூபம் மின்னல்
யபாேவும், அவனுரடே வஸ்திரம் உரறந்த மரழரேப்யபாே வவண்ரமோகவும்
இருந்தது. காவோளர் அவனுக்குப் பேந்ததினால் திடுக்கிட்டுச் வேத்தவர்கள்
யபாோனார்கள். தூதன் அந்த ஸ்திரீகரள யநாக்கி: நீங்கள் பேப்படாதிருங்கள் ;
சிலுரவயில் அரறேப்பட்ட இயேசுரவத் யதடுகிறீர்கள் என்று அறியவன். அவர்
இங்யக இல்ரே; தாம் வோன்னபடியே உயிர்த்வதழுந்தார்; கர்த்தரர ரவத்த இடத்ரத
வந்து பாருங்கள்;
என்.யக.யஜ.வி. (NKJV) மற்றும் மற்ற வமாழிவபேர்ப்புகள் வாரம் முதல் நாள் என மிக
வதளிவாகக் கூறுகின்றன!
மாற்கு 16:9–14
லூக்கா 24:21 & 46
வபத்தானிோவுக்கு திரும்பினார் – லூக்கா 24:50
அவர் வாரத்தின் முதல் நாள் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்வதழுந்தார் என்பது இப்யபாது
உங்களுக்கு வதரியும். அது இப்யபாது ஞாயிற்றுக்கிழரம. இயேசு புதன்கிழரம அன்று
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சிலுரவயில் அரறேப்பட்டார் என்பரதத் வமய்ோக வதரிந்துவகாள்ள நீங்கள் மறுகணக்கிடு
வேய்ேோம்!
நிோன் மாதத்தின் 14ஆம் நாள்!
நிோனின் 19ஆம் நாள் – திங்கட்கிழரம
புளிப்பில்ோத அப்பப்பண்டிரகயின் ஐந்தாம் நாள்
உபாகமம்: 16:7–8
நிோனின் 20ஆம் நாள் – வேவ்வாய்க்கிழரம
புளிப்பில்ோத அப்பப்பண்டிரகயின் ஆறாம் நாள்
ோத்திராகமம் 12:15
நிோனின் 21ஆம் நாள் – புதன்கிழரம
புளிப்பில்ோத அப்பப்பண்டிரகயின் ஏழாம் நாள்
ஷபாத் அல்ேது வபரிே ஒய்வு நாள் (High Day)
யேவிேராகமம் 23:8
அந்த யமயே உள்ள புரகப்படத்தில் இருந்து, நாம் வதளிவாக புரிந்துவகாள்கியறாம்:
• இயேசு பஸ்கா தினமான, புதன்கிழரம அன்று இறந்தார்
• அதற்கு மறு நாளான விோழக்கிழரமயில் வபரிே ஓய்வு நாள் அல்ேது புளிப்பில்ோ
அப்பப்பண்டிரகயின் முதல் நாளின் வருடாந்திர ஷபாத்
பின்னர், யவரே நாள் – வவள்ளிக்கிழரம – வபண்கள் இயேசுவின் உடலுக்கு அபியஷகம்
வேய்வதற்காக நறுமணப் வபாருள்கரளயும் வாேரன திரவிேங்கரளயும் வாங்கச் வேன்றனர்.
• அடுத்த நாளாகிே ேனிக்கிழரமயில் வாரத்தில் வழக்கமாக வரும் ஷபாத் ஆகும்
• உயிர்த்வதழுதல்
ேனிக்கிழரம
இரவு
நரடவபற்றது,
அதிகாரேயில் கல்ேரற காலிோக இருந்தது! அல்யேலூோ!!

ஞாயிற்றுக்கிழரம

• இவ்வாறாக யவதாகமத்தில் பே முரற கூறப்பட்ட மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவு
தீர்க்கதரிேனத்ரத இயேசு நிரறயவற்றினார்.
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ஒரு சிறிே ஆயோேரன
இப்வபாழுது நீங்கள் இந்த உண்ரமரே அறிந்து வகாண்டீர்கள். இந்த உண்ரமரே அறிோத
மக்கள் மீது நீங்கள் சிறிது அன்ரப காட்ட முடியுமா? இரத குறித்து மிகுந்த வபருரம
வகாள்ளாதிருங்கள். கடவுள், அவரது மிகப் வபரிே கருரணயினால், இந்த உண்ரமகரள
நமக்கு வவளிப்படுத்தியுள்ளார். அதனால் இந்த உண்ரமரேப் பற்றி மற்றவர்களுக்கு
அன்யபாடு
வதரிேப்படுத்துவயத
நம்முரடே
வபாறுப்பு;
அவர்கள்
இதரன
ஏற்றுக்வகாள்ளாவிட்டால் பரவாயில்ரே, ஆனால் கிறிஸ்துவினுரடே அன்ரப அவர்களுக்கு
காண்பியுங்கள், ஒவ்வவாரு வரகயிலும் கிறிஸ்துரவப் யபான்ற குணாதிேேங்கரள
அரனவரிடமும் காண்பியுங்கள்.
1 வகாரிந்திேர் 8:1 என்ன வோல்கிறது என்பரத நிரனவில் ரவயுங்கள்:

அறிவு இறுமாப்ரப உண்டாக்கி தங்கரள தாங்கயள தாங்கிக் வகாண்டு வபருரம
பாராட்டும், ஆனால் அன்பும் பாேமும் மற்றும் நல்வேண்ணமும் இரக்கமும்
பக்திவிருத்திரே உண்டாக்கி யமலும் ஒருவரன முழுரமோக உருவாக்க
ஊக்குவிகிறது.

“நான் உங்களுடன் உடன்பட யவண்டும் என்பது ேகிப்புத்தன்ரம அல்ே. நான்
உங்களுடன் உடன்படவில்ரே என்றாலும் எப்யபாதும் நான் உங்கரள மதிக்கியறன்
என்பயத ேகிப்புத்தன்ரம ஆகும். நாம் இரத பராமரிக்க யவண்டும்.” – ோயரா ஒருவர்
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பாடம் 11 – இயேசுவின் மரணமும், உயிர்த்வதழுதலும் அதற்கு
இரடயில் நரடவபறும் அரனத்து காரிேங்களும்
இயேசு பஸ்கா நாளில் முழு உேகின் பாவத்திற்காக மரித்தார் யமலும் அவர் நம்முரடே மரண
தண்டரனரே நீக்கினார்.
யராமர் 6:23
பாவத்தின் ேம்பளம் மரணம்; யதவனுரடே கிருரபவரயமா நம்முரடே கர்த்தராகிே
இயேசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திேஜீவன்.
1 வகாரிந்திேர் 15:55–57
மரணயம! உன் கூர் எங்யக? பாதாளயம! உன் வஜேம் எங்யக? மரணத்தின் கூர் பாவம்,
பாவத்தின்
வபேன்
நிோேப்பிரமாணம்.
நம்முரடே
கர்த்தராகிே
இயேசுகிறிஸ்துவினாயே நமக்கு வஜேங்வகாடுக்கிற யதவனுக்கு ஸ்யதாத்திரம்.
வவளி 1:18
மரித்யதன், ஆனாலும், இயதா, ேதாகாேங்களிலும் உயியராடிருக்கியறன், ஆவமன்; நான்
மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குமுரிே திறவுயகால்கரள உரடேவராயிருக்கியறன்.
அவர் உயிர்த்வதழும் வரரயில் மரணத்தின் ோவிகரளக் குறித்து இயேசு ஒரு கருத்ரதயும்
வோல்ேவில்ரே.

நரகம் என்றால் என்ன?
இங்கு “நரகத்திற்கு” பேன்படுத்திே கியரக்க வார்த்ரத “கினா” (GEENA) (ேமமாக கி-வஹன்னா (GEHENNA)) (Strong’s Concordance), இது எபியரே வார்த்ரதோன “கி-ஹியனாரம” (GE-HINNOM)
குறிக்கிறது. “தீபூத் பள்ளத்தாக்கு” (the valley of Tophet) என்பது அதன் வபாருள் (Vine’s Expository
Dictionary).
ஏோோ 30:33
யதாப்யபத் ஏற்கனயவ ஏற்படுத்தப்பட்டது; ராஜாவுக்கு அது ஆேத்தப்படுத்தப்பட்டது;
அரத ஆழமும் விோேமுமாக்கினார்; யவகும்படி அக்கினியும் மிகுந்த விறகுமுண்டு;
கர்த்தரின் சுவாேம் கந்தகத் தீரேப்யபாே அரதக் வகாளுத்தும்.
எயரமிோ 7:31 & 19:6 &14
தங்கள் குமாரரரயும் தங்கள் குமாரத்திகரளயும் அக்கினியியே தகனிக்கிறதற்காக,
அவர்கள் இன்யனாம் குமாரனின் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள யதாப்யபத்தின் யமரடகரளக்
கட்டினார்கள்; அரத நான் கட்டரளயிடவுமில்ரே, அது என் மனதில்
யதான்றவுமில்ரே.
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ஆரகோல், இயதா, நாட்கள்வரும், அப்வபாழுது இந்த ஸ்தேம் யதாப்யபத்வதன்றும்,
இன்யனாமுரடே குமாரனின் பள்ளத்தாக்வகன்றும் இனிச் வோல்ேப்படாமல்,
ேங்காரப்பள்ளத்தாக்வகன்று வோல்ேப்படும்.
பின்பு எயரமிோ, கர்த்தர் தன்ரனத் தீர்க்கதரிேனஞ்வோல்ே அனுப்பின
யதாப்யபத்திலிருத்து
வந்து,
கர்த்தருரடே
ஆேேத்தின்
பிராகாரத்தியே
நின்றுவகாண்டு, எல்ோ ஜனங்கரளயும் பார்த்து:
எருேயேமிற்கு வவளியே உள்ள இந்த பள்ளத்தாக்கில், வநருப்பு இரடேறாது எரிந்து வகாண்டிருந்தது.
இஸ்ரயவலின் அரேர்களும் இந்த பள்ளத்தாக்கில் பலிபீடங்கரள வளர்த்து தங்கள் குழந்ரதகரள
புறஜாதிோரின் கடவுளாகிே யமாயேகிற்காக (Molech) எரித்தனர். இதனால் கடுரமோன
தண்டரனரேயும் ஞாேத்தீர்ப்ரபயும் குறித்த தீர்க்கதரிேனங்கள் எயரமிோ தீர்க்கதரிசிோல் 7:31–33
மற்றும் 19:6–14 இல் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆரகோல், ஹின்யனாமின் (Hinnom) பள்ளத்தாக்கு நித்திே
நிோேத்தீர்ப்ரபயும், அழிரவயும், அல்ேது நரகத்ரதயும் குறிக்க ஆரம்பித்தது
புதிே ஏற்பாட்டில் “கினாரவ” (GEENA) பன்னிரண்டு முரற உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது (மத்யதயு
5:22, 29–30, 10:28, 18:9, 23:15, 33; மாற்கு 9:43, 45, 47; லூக்கா 12:5; மற்றும் ோக்யகாபு 3:6). இயேசு இந்த
பதத்ரத பதியனாறு முரற பேன்படுத்தியுள்ளார். அதில் பத்து முரற துன்மார்க்கரின் நித்திே
தண்டரனரேக் குறித்ததாகும்.
இயேசு அரத ஒரு அக்கினியின் இடமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார் (மத்யதயு 18:9; மாற்கு 9:43–48; மற்றும்
லூக்கா 16:24), யமலும் அங்கு புழுக்கள் கூட இறக்காது (மாற்கு 9:44, 46, மற்றும் 48), யமலும் அது
துன்புறுத்தலுக்கான இடம் (லூக்கா 16:24–25). ஒருவர் நரகத்தில் ரவக்கப்பட்டு விட்டால் அங்கிருந்து
தப்பிக்க முடிோது என்பரத இயேசு ஐஸ்வரிேவான் மற்றும் ோேரு என்ற உவரமயில் கற்பித்துள்ளார்
(லூக்கா 16:26). அந்த உவரமயிலும் புதிே ஏற்பாட்டில் உள்ள மற்வறாறு ஒன்பது முரற
“நரகத்திற்காக” பேன்படுத்தப்பட்ட கியரக்க வார்த்ரத “யஹடிஸ்” (HADES) (மத்யதயு 11:23, 16:18;
லூக்கா 10:15, 16:23; அயபாஸ்தேர் 2:27, 31; வவளி 1:18, 6:8, and 20:13–14) ஆகும். அதற்கு
“இழந்தவர்கரள விட்டு பிரிந்து யபான ஆவிகள் இருக்கும் பிராந்திேம்” (Vine’s Expository Dictionary)
என்பது வபாருள். இது யநரடிோக பரழே ஏற்பாட்டின் எபியரே வார்த்ரதோகிே “ஷ்’ஒவுரள”
(SH@'OWL) (அல்ேது ஷியோல் (Sheol)) ஒத்திருக்கிறது (Vine’s Expository Dictionary). அது பின்வருமாறு
வமாழிவபேர்க்கப்பட்டுள்ளது:
• ேங்கீதம் 9:17இல் “நரகம்”
• ஆதிோகமம் 37:35 இல் “கல்ேரற”, மற்றும்
• எண்ணாகமம் 16:30 மற்றும் 33 இல் “பாதாளம்”.
இயேசு அந்த இரடவவளியில் வேன்று யஹடிஸில் (Hades) அடிரமத்தனத்யதாடு இருக்கும்
மக்களுக்கு நற்வேய்திரேப் பிரேங்கித்தார்.
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லூக்கா 16:26
அதுவுமல்ோமல்,
இவ்விடத்திலிருந்து
உங்களிடத்திற்குக்
கடந்துயபாகவும்,
அவ்விடத்திலிருந்து எங்களிடத்திற்குக் கடந்துவரவும் மனதுள்ளவர்களுக்குக்
கூடாதபடிக்கு,
எங்களுக்கும்
உங்களுக்கும்
நடுயவ
வபரும்பிளப்பு
உண்டாக்கப்பட்டிக்கிறது என்றான்.
லூக்கா 16:22
பின்பு அந்தத் தரித்திரன் மரித்து, யதவதூதரால் ஆபிரகாமுரடே மடியியே
வகாண்டுயபாய் விடப்பட்டான்; ஐசுவரிேவானும் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான்.
ஆபிரகாமின் மார்பானது நீதிமானாக இறந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் தரும் இடத்ரத குறிக்கும்
அரடோளமாகும். லூக்கா 23:43 இல் இரத “பரதீஸ்” (paradise) என குறிப்பிட்டுள்ளது. இது பூமியின்
ரமேத்தில், யதவபேமற்று இறந்தவர்கள் வேல்லும் இடமான, நரகம் அரமந்துள்ள அயத பகுதியில்
இருந்தது. (மத்யதயு 12:40 மற்றும் எயபசிேர் 4:9) பரழே ஏற்பாட்டில் இந்த முழு பகுதிரேயும்
“ஷியோல்” (Sheol) என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இயேசு ஆதிோகமம் 2 மற்றும் 8 இல் காணப்படும் முதல் உேகத்தில் இருந்த மக்களுக்கு
பிரேங்கித்தார்.
1 யபதுரு 3:18–20
ஏவனனில்,
கிறிஸ்துவும்
நம்ரமத்
யதவனிடத்தில்
யேர்க்கும்படி
அநீதியுள்ளவர்களுக்குப் பதிோக நீதியுள்ளவராய்ப் பாவங்களினிமித்தம் ஒருதரம்
பாடுபட்டார்; அவர் மாம்ேத்தியே வகாரேயுண்டு, ஆவியியே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார்.
அந்த ஆவியியே அவர் யபாய்க் காவலிலுள்ள ஆவிகளுக்குப் பிரேங்கித்தார். அந்த
ஆவிகள், பூர்வத்தியே யநாவா யபரழரே ஆேத்தம்பண்ணும் நாட்களியே, யதவன்
நீடிே வபாறுரமயோயட காத்திருந்தயபாது, கீழ்ப்படிோமற் யபானரவகள்; அந்தப்
யபரழயியே சிேராகிே எட்டுப்யபர்மாத்திரம் பிரயவசித்து ஜேத்தினாயே
காக்கப்பட்டார்கள்.
ஆதிோகமம் 9இல் இருந்து மல்கிோ வரரக்கும் இருப்பயத இரண்டாம் உேகம்; பரிசுத்தவான்கள்
என அரழக்கப்பட்டவர்கள் இயேசுரவ ேந்தித்தார்கள். அவர்களில் சிேர் உயியராடு
எழுப்பப்பட்டார்கள்.
மத்யதயு 27:52–53
கல்ேரறகளும் திறந்தது, நித்திரர அரடந்திருந்த அயநக பரிசுத்தவான்களுரடே
ேரீரங்களும்
எழுந்திருந்தது.
அவர்
உயிர்த்வதழுந்தபின்பு,
இவர்கள்
கல்ேரறகரளவிட்டுப் புறப்பட்டு, பரிசுத்த நகரத்தில் பிரயவசித்து அயநகருக்குக்
காணப்பட்டார்கள்.
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எபிவரேர் 9:14–15
நித்திே ஆவியினாயே தம்ரமத்தாயம பழுதற்ற பலிோக யதவனுக்கு ஒப்புக்வகாடுத்த
கிறிஸ்துவினுரடே இரத்தம் ஜீவனுள்ள யதவனுக்கு ஊழிேஞ்வேய்வதற்கு உங்கள்
மனச்ோட்சிரேச் வேத்தக்கிரிரேகளறச் சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்ேேம்! ஆரகோல்
முதோம்
உடன்படிக்ரகயின்
காேத்தியே
நடந்த
அக்கிரமங்கரள
நிவிர்த்திவேய்யும்வபாருட்டு
அவர்
மரணமரடந்து,
அரழக்கப்பட்டவர்கள்
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட நித்திே சுதந்தரத்ரத அரடந்துவகாள்வதற்காக, புது
உடன்படிக்ரகயின் மத்திேஸ்தராயிருக்கிறார்.
ேங்கீதம் 16:9–10
ஆரகோல் என் இருதேம் பூரித்தது, என் மகிரம களிகூர்ந்தது; என் மாம்ேமும்
நம்பிக்ரகயோயட தங்கியிருக்கும். என் ஆத்துமாரவப் பாதாளத்தில் விடீர்;
உம்முரடே பரிசுத்தவாரன அழிரவக் காணவவாட்டீர்.

சிலுரவ மரணத்திற்கும் உயிர்த்வதழுதலுக்கும் இரடயில்
சிலுரவ மரணத்துக்கும் உயிர்த்வதழுதலுக்கும் இரடயில், இயேசு மூன்று பகல் மூன்று இரவு
பூமியின் ரமேத்திற்குள் வேன்றார்.
அயபாஸ்தேர் 2:25–32, 25
அவரரக்குறித்துத் தாவீது: கர்த்தரர எப்வபாழுதும் எனக்குமுன்பாக நிறுத்தி
யநாக்கிக்வகாண்டிருக்கியறன்;
நான்
அரேக்கப்படாதபடி
அவர்
என்
வேதுபாரிேத்தியே இருக்கிறார்; அதினாயே என் இருதேம் மகிழ்ந்தது, என் நாவு
களிகூர்ந்தது, என் மாம்ேமும் நம்பிக்ரகயோயட தங்கியிருக்கும்; என் ஆத்துமாரவப்
பாதாளத்தில்
விடீர்,
உம்முரடே
பரிசுத்தர்
அழிரவக்காணவவாட்டீர்;
ஜீவமார்க்கங்கரள எனக்குத் வதரிேப்படுத்தினீர்; உம்முரடே ேந்நிதானத்தியே
என்ரனச் ேந்யதாஷத்தினால் நிரப்புவீர் என்று வோல்லுகிறான். ேயகாதரயர, யகாத்திரத்
தரேவனாகிே தாவீரதக்குறித்து நான் உங்களுடயன ரதரிேமாய்ப் யபசுகிறதற்கு
இடங்வகாடுங்கள்; அவன் மரணமரடந்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவனுரடே
கல்ேரற இந்நாள்வரரக்கும் நம்மிடத்திலிருக்கிறது. அவர் தீர்க்கதரிசிோயிருந்து: உன்
சிங்காேனத்தில் வீற்றிருக்க மாம்ேத்தின்படி உன் ேந்ததியியே கிறிஸ்துரவ
எழும்பப்பண்ணுயவன்
என்று
யதவன்
தனக்குச்
ேத்திேம்பண்ணினரத
அறிந்தபடியினால்,
அவன்
கிறிஸ்துவினுரடே
ஆத்துமா
பாதாளத்தியே
விடப்படுவதில்ரேவேன்றும்,
அவருரடே
மாம்ேம்
அழிரவக்
காண்பதில்ரேவேன்றும் முன்னறிந்து, அவர் உயிர்த்வதழுதரேக்குறித்து இப்படிச்
வோன்னான். இந்த இயேசுரவ யதவன் எழுப்பினார்; இதற்கு நாங்கவளல்ோரும்
ோட்சிகளாயிருக்கியறாம்.
யமற்கூறிே வேனங்கள் இயேசு வமய்ோக நரகத்திற்குள் இறங்கினார் என்பரத வதளிவாக
காண்பிக்கிறது. அயபாஸ்தேர் 2:27 இல் “நரகத்திற்கு” பேன்படுத்திே வார்த்ரத பரழே ஏற்பாட்டில்
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கூறப்படும் “ஷ்’ஒவுள்” (SH@'OWL) (அல்ேது ஷியோல் (Sheol)) (Vine’s Expository Dictionary) என்கிற
வார்த்ரதக்கு யநராக வபாருந்துகிறது.
ஷியோல் (Sheol) இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது, ஒரு பகுதி துன்புறுத்தலுக்கான இடமாகவும்
மற்வறான்று ஆசீர்வாதத்திற்கான இடமாகவும் இருந்தது. இரண்டிற்கும் இரடயில் வபரும்பிளப்பு
உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது (லூக்கா 16:26). இயேசு உயிர்த்வதழுந்தயபாது இந்த பிராந்திேத்தில் இருந்த
துன்மார்க்கர்கரள விட்டுவிட்டு வதய்வபக்தியோடு இறந்தவர்களின் ஆவிரே அவர் வழிநடத்தினார்
(ேங்கீதம் 68:18 க்கும் எயபசிேர் 4:8–10 க்கும் ஒப்பீடு). துன்மார்க்கராக இறந்தவர்கரள மட்டும் உள்ள
இந்த துன்புருத்தலுக்கான இடத்ரதத்தான் நாம் நரகம் என்று அரழக்கியறாம். இறுதி
நிோேத்தீர்ப்பில், மரணத்திலும் நரகத்திலும் உள்ள மரித்தவர்கள் அக்கினியும் கந்தகமுமான
கடலியே தள்ளப்பட்டு; அங்யக அவர்கள் என்வறன்ரறக்கும் யவதரனப்படுவார்கள் (வவளி 20:11–
15).
இயேசு புதிே உடன்படிக்ரகயின் கீழ் விசுவாசிக்கிறவர்கரள ேந்தித்து ோட்சி வகாடுத்தார்.
லூக்கா 23:40–43
மற்றவன் அவரன யநாக்கி: நீ இந்த ஆக்கிரனக்குட்பட்டவனாயிருந்தும் யதவனுக்குப்
பேப்படுகிறதில்ரேோ? நாயமா நிோேப்படி தண்டிக்கப்படுகியறாம் நாம்
நடப்பித்தரவகளுக்குத்தக்க பேரன அரடகியறாம்; இவயரா தகாதவதான்ரறயும்
நடப்பிக்கவில்ரேயே என்று அவரனக் கடிந்துவகாண்டு, இயேசுரவ யநாக்கி:
ஆண்டவயர, நீர் உம்முரடே ராஜ்ேத்தில் வரும்யபாது அடியேரன நிரனத்தருளும்
என்றான்.

பரயோகம் / வானம்
பரயோகத்தில் மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன – கீழ், மத்தி மற்றும் யமல்.
எபிவரேர் 4:14
வானங்களின் வழிோய்ப் பரயோகத்திற்குப்யபான யதவகுமாரனாகிே இயேசு
என்னும் மகா பிரதான ஆோரிேர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால், நாம் பண்ணின
அறிக்ரகரே உறுதிோய்ப் பற்றிக்வகாண்டிருக்கக்கடயவாம்.
எயபசிேர் 4:10
இறங்கினவயர எல்ோவற்ரறயும் நிரப்பத்தக்கதாக, எல்ோ வானங்களுக்கும் யமோக
உன்னதத்திற்கு ஏறினவருமாயிருக்கிறார்.
2 வகாரிந்திேர் 12:2–4
கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷரன அறியவன்; அவன் பதினாலு வருஷத்திற்கு முன்யன
மூன்றாம் வானம்வரரக்கும் எடுக்கப்பட்டான்; அவன் ேரீரத்திலிருந்தாயனா, ேரீரத்திற்குப்
புறம்யபயிருந்தாயனா, அரத அறியேன்; யதவன் அறிவார். அவன் ேரீரத்திலிருந்தாயனா,
ேரீரத்திற்குப் புறம்யபயிருந்தாயனா, அரத அறியேன்; யதவன் அறிவார். அந்த மனுஷன்
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பரதீசுக்குள் எடுக்கப்பட்டு, மனுஷர் யபேப்படாததும்
வார்த்ரதகரளக் யகட்டாவனன்று அறிந்திருக்கியறன்.

வாக்குக்வகட்டாததுமாகிே

“பரயோகத்திற்கான” எபியரே வார்த்ரத ஷமயிம் (shamayim) ஆகும். அது பன்ரம வடிவத்தில்
உள்ளது. அதனுரடே வபாருள் “உேரம்”, “யமடான இடம்” (ஆதிோகமம் 1:1 மற்றும் 2:1) ஆகும்.
ேங்கீதம் 102:25
நீர் ஆதியியே பூமிரே
கிரிரேோயிருக்கிறது.

அஸ்திபாரப்படுத்தினீர்;

வானங்கள்

உம்முரடே

கரத்தின்

ஆதியியே யதவன் வானத்ரதயும் பூமிரேயும் சிருஷ்டித்தார் என்பரத யவதாகமம் நமக்கு
கற்பிக்கிறது; இந்த காேத்திற்க்குப் பிறகு அவர் இன்வனாரு வோர்க்கத்ரத உருவாக்கவில்ரே.
“வானத்ரதயும் பூமிரேயும்” என்கிற வோற்வறாடர் இந்த முழு பிரபஞ்ேத்ரதயும் குறிக்க
பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (ஆதிோகமம் 1:1; எயரமிோ 23:24; அயபாஸ்தேர் 17:24). யவதாகமத்தில்
இருக்கும் யூத பாரம்பரிேத்தின்படி மூன்று வானங்கள் இருந்தன. இரவோவும் கர்த்தயர
உண்டாக்கினவர் என்பரத உணர்த்துவதாய் இருந்தது.
எபியரே வமாழியில் பே வோற்கள் பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளன – மயறாம் (marom) என்ற வார்த்ரதயும்
அதற்கு ேமமானதாக ஷமயிமும் (shamayim) பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (ேங்கீதம் 68:18; 93:4;
102:19, யபான்றவற்றில்.). எபியரே வார்த்ரதோன கல்கல் (galgal), அதாவது “ேர்க்கரம்”, இரத
ேங்கீதம் 77:18இல் (RSV, “சுழல்காற்று”) “வோர்க்கம்” என காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எபியரே
வார்த்ரதோன ஷஷாரக (shahak) “ஆகாே மண்டேம்” என வமாழிவபேர்க்கப்பட்டுள்ளது
(உபாகமம் 33:26; யோபு 37:18; ேங்கீதம் 18:11), பன்ரமோன “யமகமண்டேங்கள்” (யோபு 35:5;
36:28; ேங்கீதம் 68:34, “வோர்க்கம்”), ஆகாேவிரிரவ குறிப்பிடுகிறது. முதலில் நம்முரடே உடனடி
வளிமண்டேம், இரண்டாவது நீண்டுயபாகும் விண்வவளி மற்றும் மூன்றாவது கடவுள் தாயம
வசிக்கின்ற இடம் – இயேசு இரத "பிதாவின் வீடு" என்று அரழத்தார்.”

முதோம் வானம்
ஆகாேவிரிவாகிே, பூமியின் வளிமண்டேம் – இது உடனடிோன வானம், அங்கு நம்மிடம்
“ஆகாேத்தின் ேகேவிதப் பறரவகளும்” உள்ளன (ஆதிோகமம் 2:19; 7:3,23; ேங்கீதம் 8:8,
யபான்றரவ.), “ஆகாேத்துக் கழுகுகரளப்பார்க்கிலும்” (புேம்பல் 4:19), இதுதான் நமது பூமிரேச்
சுற்றியுள்ள வளிமண்டேம்.
ஆதிோகமம் 1:14 இல் பின்பு யதவன்: பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்திோேம் உண்டாகத்தக்கதாக வானம்
என்கிற ஆகாேவிரிவியே சுடர்கள் உண்டாகக்கடவது, என்றார். முதல் வோர்க்கத்தில் நாம்
நட்ேத்திரங்களிடம் வரும் வரர, யமகங்கள் மற்றும் வளிமண்டேம், நமக்கு யமயே வானங்களும்
உள்ளன.
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ேங்கீதம் 78: 23, 24
அவர் உேரத்திலுள்ள யமகங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டு, வானத்தின் கதவுகரளத் திறந்து,
மன்னாரவ அவர்களுக்கு ஆகாரமாக வருஷிக்கப்பண்ணி, வானத்தின் தானிேத்ரத
அவர்களுக்குக் வகாடுத்தார்.
பரயோகத்தின் வவளிப்பாடான கதவுகள் அல்ேது வானத்தின் ஜன்னல்கள், ஆகாேவிரிவு
ேம்பந்தப்பட்ட நமது வளிமண்டேத்ரத குறிக்கும். இந்த வானத்திலிருந்துதான் கர்த்தர் உணவு
அல்ேது மரழரே வழங்குகிறார். ஆதிோகமம் 7:11–12 – “வானத்தின் மதகுகளும் திறவுண்டன.
நாற்பதுநாள் இரவும் பகலும் பூமியின்யமல் வபருமரழ வபய்தது.” ஆதிோகமம் 8:2 – “ஆழத்தின்
ஊற்றுக்கண்களும், வானத்தின் மதகுகளும் அரடபட்டன; வானத்து மரழயும் நின்று யபாயிற்று”
மல்கிோ 3:10 – என் ஆேேத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படித் தேமபாகங்கரளவேல்ோம்
பண்டோரேயியே வகாண்டுவாருங்கள்; அப்வபாழுது நான் வானத்தின் பேகணிகரளத் திறந்து,
இடங்வகாள்ளாமற்யபாகுமட்டும் உங்கள்யமல் ஆசீர்வாதத்ரத வருஷிக்கமாட்யடயனாவவன்று
அதினால் என்ரனச் யோதித்துப் பாருங்கள் என்று யேரனகளின் கர்த்தர் வோல்லுகிறார் – ஏராளமான
அறுவரட பயிர்கரளப் பற்றிே குறிப்பு.
உபாகமம் 11:17
இல்ோவிடில் கர்த்தருரடே யகாபம் உங்கள்யமல் மூண்டு, மரழ வபய்ோமற்யபாகவும்,
யதேம் தன் பேரனக் வகாடாமலிருக்கவும் வானத்ரத அரடத்துப்யபாடுவார்; கர்த்தர்
உங்களுக்குக் வகாடுத்த நல்ே யதேத்திலிருந்து நீங்கள் சீக்கிரத்தில் அழிந்துயபாவீர்கள்.
உபாகமம் 28:12
ஏற்றகாேத்தில்
உன்
யதேத்தியே
மரழ
வபய்ேவும்,
நீ
ரகயிட்டுச்வேய்யும்
யவரேகரளவேல்ோம்
ஆசீர்வதிக்கவும்,
கர்த்தர்
உனக்குத்
தமது
நல்ே
வபாக்கிஷோரேோகிே வானத்ரதத் திறப்பார்; நீ அயநகம் ஜாதிகளுக்குக் கடன்வகாடுப்பாய்.
நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய்.

இரண்டாம் வானம்
விண்வவளி, வானத்தின் ேர்வயேரன (உபாகமம் 17:3; எயரமிோ 8:2; மத்யதயு 24:29). இரண்டாம்
வானம் விண்மீன்களின் வானமாகும். அங்கு நம்முரட விண்வவளி முடிவு வபறுகிறது. இந்த வானில்
தான் சூரிேன், ேந்திரன் மற்றும் நட்ேத்திரங்கரள ஒரு வட்ட பாரதயில் சுற்றி வரும்படி
வபாருத்தப்பட்டுள்ளது. நட்ேத்திரங்கள் வவளித்யதாற்றத்தில் முடிவற்றரவ யமலும் அரவகள்
அரனத்துக்கும் இரடயே உள்ள இரடவவளி பிரமிக்கச் வேய்கிறது.
ேங்கீதம் 19:1
வானங்கள் யதவனுரடே மகிரமரே வவளிப்படுத்துகிறது, ஆகாேவிரிவு அவருரடே
கரங்களின் கிரிரேரே அறிவிக்கிறது.
விஞ்ஞானிகள் அப்பால் என்ன இருக்கிறது என்பரத கண்டுபிடிப்பதற்கு ஆயிரக்கணக்கான
ஆண்டுகரள எடுத்துக் வகாண்டாலும் கூட, யவதவாக்கிேம் ஆரம்பத்திலிருந்யத, வியவளியின்
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அதிேேமான ேத்திேத்ரதயும் உண்ரமகரளயும் எப்யபாதும் கூறுகிறது. விஞ்ஞானிகள் இன்னமும்
இதன் அதிேேமான சிக்கோன வடிவரமப்பில் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.
ஆகாேவிரிவு, அல்ேது விரிவும், ராகிோ (raqiya)` – “சூரிேன், ேந்திரன், நட்ேத்திரங்கள் மற்றும் நட்ேத்திர
மண்டேங்கள் வபாருத்தப்பட்டுள்ளன” (ஆதிோகமம் 1:17). யதவன் அரத ஆகாேவிரிவில்
வபாருத்தியுள்ளார்.
ஏோோ 40:22
அவர் பூமி உருண்ரடயின்யமல் வீற்றிருக்கிறவர்; அதின் குடிகள் வவட்டுக்கிளிகரளப்யபாே
இருக்கிறார்கள்; அவர் வானங்கரள வமல்லிே திரரோகப் பரப்பி, அரவகரளக்
குடியிருக்கிறதற்கான கூடாரமாக விரிக்கிறார்.
ேங்கீதம் 19:4,6
ஆகிலும் அரவகளின் ேத்தம் பூமிவேங்கும், அரவகளின் வேனங்கள் பூச்ேக்கரத்துக்
கரடசிவரரக்கும் வேல்லுகிறது; அரவகளில் சூரிேனுக்கு ஒரு கூடாரத்ரத ஸ்தாபித்தார். அது
வானங்களின் ஒரு முரனயிலிருந்து புறப்பட்டு, அரவகளின் மறுமுரன வரரக்கும்
சுற்றியோடுகிறது; அதின் காந்திக்கு மரறவானது ஒன்றுமில்ரே.
எயரமிோ 8:2
அவர்கள்
யநசித்ததும்,
யேவித்ததும்,
பின்பற்றினதும்,
நாடினதும்,
பணிந்துவகாண்டதுமாயிருந்த சூரிேனுக்கும், ேந்திரனுக்கும், வானத்தின் ேர்வயேரனக்கும்
முன்பாக அரவகரளப் பரப்பிரவப்பார்கள் என்று கர்த்தர் வோல்லுகிறார்; அரவகள் வாரி
அடக்கம்பண்ணப்படாமல் பூமியின்யமல் எருவாகும்.

மூன்றாம் வானம்
இங்கு தான் யதவனும் பரிசுத்த யதவதூதர்களும் வாேம் வேய்வர். இரத “வானாதி வானங்கள்” என்று
அரழப்பார்கள் (உபாகமம் 10:14; 1 இராஜாக்கள் 8:27; ேங்கீதம் 115:16, 148:4). “வானங்களும் வானாதி
வானங்களும் உம்ரமக் வகாள்ளாயத (1 இராஜாக்கள் 8:27). பரயோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர்
நரகப்பார்; ஆண்டவர் அவர்கரள இகழுவார். (ேங்கீதம் 2:4).
மூன்றாவது வோர்க்கம் வானத்துக்கும் நட்ேத்திர மண்டேங்களுக்கும் அப்பால் உள்ளது. அரத எந்த
மனிதனும் வதாரேயநாக்கிரே வகாண்டு எப்யபாதும் பார்த்ததில்ரே. இந்த வானத்தில் தான் யதவன்
தங்கி உள்ளார். இரத பவுல், யதவன் தங்கும் பகுதி என எழுதியுள்ளார்.
2 வகாரிந்திேர் 12:4
மனுஷர் யபேப்படாததும் வாக்குக்வகட்டாததுமாகிே வார்த்ரதகரளக் யகட்டாவனன்று
அறிந்திருக்கியறன்.
“பரதீசு” (பரயதவோஸ் (paradeisos)) (NT:3808) என்ற வார்த்ரத புதிே ஏற்பாட்டில் மூன்று முரற
உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது – லூக்கா 23:43; 2 வகாரிந்திேர் 12:4; வவளி 2:7. இது வேப்டுஜின்டில்
(Septuagint), யதாட்டத்தின் வமாழிவபேர்ப்பு வார்த்ரதோக அடிக்கடி நிகழ்ந்துள்ளது, – ஆதிோகமம்
2:8–10,15–16, 3:1–3,8,16,23–24, 13:10; எண்ணாகமம் 24:6; ஏோோ 51:3; எயேக்கியேல் 28:13, 31:8–9;
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யோயவல் 2:3. ஏோோ 1:30; எயரமிோ 29:5 லும்;யமலும் வபர்டீக் (pardeec) என்ற வார்த்ரத (OT:6508)
வநயகமிோ 2:8; பிரேங்கி 2:5; உன்னதப்பாட்டு 2:13 இல் நிகழ்ந்துள்ளது.
எபிவரேர் 4:14 – வானங்களின் வழிோய்ப் பரயோகத்திற்குப்யபான யதவகுமாரனாகிே இயேசு
என்னும் மகா பிரதான ஆோரிேர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால்” (இயேசு மனிதனாக மாறுவதற்கு முன்
அவர் எங்கு இருந்தாயரா அங்யக ஏறினார்).
எபிவரேர் 7:26
பரிசுத்தரும்,
குற்றமற்றவரும்,
மாசில்ோதவரும்,
பாவிகளுக்கு
விேகினவரும்,
வானங்களிலும் உேர்ந்தவருமாயிருக்கிற இவ்விதமான பிரதான ஆோரிேர் நமக்கு
ஏற்றவராயிருக்கிறார்”, யதவன் மற்றும் யதவதூதர்கள் வாேம் வேய்யும் இடத்ரதக் கட்டிலும்
அவர் மிகவும் முக்கிேம் என்பது இதன் அர்த்தம். எபிவரேர் 8:1 – யமற்வோல்லிேரவகளின்
முக்கிேமான வபாருவளன்னவவனில்; பரயோகத்திலுள்ள மகத்துவ ஆேனத்தின் வேது
பாரிேத்தியே உட்கார்ந்திருக்கிறவருமாய்,
“வோர்க்கம்” என்ற வார்த்ரதரே தரிேனங்கள் அல்ேது ஆன்மீக நிகழ்வுகளுக்கும் கூட
பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. “அயதா வானங்கள் திறந்திருக்கிறரதயும், மனுஷகுமாரன் யதவனுரடே
வேதுபாரிேத்தில் நிற்கிறரதயும் காண்கியறன் என்றான்!” என்று ஸ்யதவான் (Stephen) வோன்னார்
(அயபாஸ்தேர் 7:56). மாற்கு 1:10, இயேசு ஞானஸ்தானம் வபற்றயபாது “அவர் ஜேத்திலிருந்து
கரரயேறினவுடயன, வானம் திறக்கப்பட்டரதயும், ஆவிோனவர் புறாரவப்யபால் தம்யமல்
இறங்குகிறரதயும் கண்டார்”. .
வோர்க்கம் என்ற பதத்ரத உருவகமாக ஏோோ 14:13,14; “வானத்தின் கதவு” – பிரேங்கி 78:23; வானம்
“அரடபட்டு” – 1 இராஜாக்கள் 8:35; “திறக்கப்பட” – எயேக்கியேல் 1:1; the “பரயோகராஜ்ேம்” –
மத்யதயு 25:1, ோக்யகாபு 2:5; “நித்திே ராஜ்ேம்” – 2 யபதுரு 1:11; “நித்திே சுதந்திரம்” – 1 யபதுரு 1:4,
எபிவரேர் 9:15; “யமன்ரமோன பரமயதேம்” – எபிவரேர் 11:14, 16 இல் பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பரயோகம் நீதிமானுரடே வாேஸ்தேம். அவர்கள் “நித்திேஜீவன்,” “நித்திே கனமகிரம”
உரடேவர்கள் (2 வகாரிந்திேர் 4:17), அங்யக அவர்கள் எல்ோ துன்பங்களில் இருந்ததும், திக்குகளில்
இருந்ததும் விடுதரே அரடகின்றனர் (2 வகாரிந்திேர் 5:1,2). கிறிஸ்து இரத “பிதாவின் வீடு” எனவும்
(யோவான் 14:2) யமலும் “பரதீசு” (லூக்கா 23:43) எனவும் அரழக்கிறார். இது பூமிக்கு வரும் முன்னர்
“பரம எருேயேம்” இருக்குமிடம் (கோத்திேர் 4:26; எபிவரேர் 12:22; வவளி 3:12).
பரயோகயம எல்ோ விசுவாசிகளின் பரம்பரரச்வோத்து. அங்கு தான் “மகிழ்ச்சியின் முழுரம”
நித்திே ஆசீர்வாதம் இருக்கும். இந்த இடம் தான் நம்முரடே பரம்பரரச்வோத்து. அவர் எங்கு
உள்ளாயரா அங்கு நாமும் அவருடன் இருப்யபாம் என்பதற்காக நம்முரடே பரம்பரரச்வோத்து
நமக்காக ‘ஆேத்தம்பண்ண’ இயேசு முன்கூட்டியே வேன்றார் (யோவான் 14:2).

வவளிப்பரடோன யகள்விகள்
பாரதீசு இப்யபாது எங்கு உள்ளது?
அது இன்னும் பூமியினுள் உள்ளதா அல்ேது பரயோகத்துக்கு எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்டதா
என்பது யவத வேனங்களில் வதளிவாக குறிப்பிடவில்ரே.
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இயேசு பிரேங்கித்த யபாது மக்கள் மனம் திரும்பினார்களா?
அது நமக்கு வதளிவாக வதரிோது; அதற்கு குறிப்பாக வதாடர்பு படுத்தக்கூடிே யவத வேனம்
எதுவும் இல்ரே. எனினும் இயேசு அவர்களுக்கு பிரேங்கித்தார் என்பரத யவத வேனம்
குறிப்பிடுகிறது.
விசிவாேத்யதாடு மரித்தவர்களுக்கு என்ன யநரிடும்?
இயேசு பிரேங்கித்த பின்னர், அவர்கள் தங்கள் சிரறப்பட்ட நிரேயில் இருந்து விடுதரே
அரடந்தனர். அவர்கள் ோத்தானின் பிடியில் இல்ரே என்பயத இதன் வபாருள்.
இன்று மரணம் எனக்கு எரதக் குறிக்கிறது?
எபிவரேர் 2:15, நம்ரம மரண பேத்தில் இருந்து விடுவிக்க இயேசு இரத வேய்தார். நாம் இனி
ேங்கிலிகளால் இந்த பேத்யதாடு பிரணத்துக்வகாள்ள யவண்டிேதில்ரே.
இரண்டாம் வருரகயின் யபாது என்ன நிகழும்?
கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் பூமியிலிருந்து தங்கள் ேரிரத்தின் உயிர்த்வதழுதரே
வகாள்வார்கள்.
அவர்கள்
தங்கள்
ேரிரங்களில்
புதிே
ஜீவனுக்கு/வாழ்ரகக்கு
எழுப்பப்படுவார்கள் – மகிரமோன சீர்குரேோத உடல்கயளாடு. அப்வபாழுது, கர்த்தராகிே
இயேசுரவ விசுவாசிப்பவர்கள் பரயோகத்திற்கு எடுத்துக்வகாள்ளப்படுவார்கள். யமலும்
ஞாேத்தீர்ப்பிற்காக கிறிஸ்து மூன்றாம் வருரக வரும் வரரயில் அவருடன் 1000 ஆண்டுகள்
ஆளுரகயும் ஆட்சியும் வேய்யவாம்.
உங்களுக்கு என்ன யநரிடும்?
1 வதேயோனிக்யகேர் 4:13-18
அன்றியும்,
ேயகாதரயர,
நித்திரரேரடந்தவர்களினிமித்தம்
நீங்கள்
நம்பிக்ரகேற்றவர்களான மற்றவர்கரளப் யபாேத் துக்கித்து, அறிவில்ோதிருக்க
எனக்கு மனதில்ரே. இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தாவரன்று
விசுவாசிக்கியறாயம; அப்படியே இயேசுவுக்குள் நித்திரரேரடந்தவர்கரளயும்
யதவன் அவயராயடகூடக் வகாண்டுவருவார். கர்த்தருரடே வார்த்ரதரே முன்னிட்டு
நாங்கள்
உங்களுக்குச்
வோல்லுகிறதாவது:
கர்த்தருரடே
வருரகமட்டும்
உயியராடிருக்கும் நாம் நித்திரரேரடந்தவர்களுக்கு முந்திக்வகாள்வதில்ரே.
ஏவனனில், கர்த்தர் தாயம ஆரவாரத்யதாடும், பிரதான தூதனுரடே ேத்தத்யதாடும்,
யதவ
எக்காளத்யதாடும்
வானத்திலிருந்து
இறங்கிவருவார்;
அப்வபாழுது
கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதோவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயியராடிருக்கும்
நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்வகாண்டுயபாக யமகங்கள்யமல், அவர்கயளாயடகூட
ஆகாேத்தில் எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்வபாழுதும் கர்த்தருடயனகூட
இருப்யபாம். ஆரகோல், இந்த வார்த்ரதகளினாயே நீங்கள் ஒருவரரவோருவர்
யதற்றுங்கள்.
14ஆம் வேனம் உண்ரம என்று அறிந்திருப்பதில் இருந்து உங்களுக்கு உத்தரவாதம் வருகிறது!
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ஜீவனுள்ள யதவனான இயேசு உங்களுக்காக வந்து இறந்தார் என்பரத நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா?
இயேசு உங்கள் வாழ்க்ரகயின் ஆண்டவரா?

ஒரு அற்புதமான உயிர்த்வதழுதல் ஞாயிற்றுக்கிழரமரே நீங்கள் அனுேரிப்பற்கு நாங்கள்
வஜபிக்கியறாம், ஆசீர்வதிக்கியறாம்! உயிர்த்வதழுந்த யதவன் நீங்கள் வாழும் ஒவ்வவாரு நாளும்
உங்கள் மூேம் வாழ்வாராக.
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