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24 மாrc 2016: ஆ&டவ)* இ,- இரா/ண/t -2pப5

இ6 வா78* மைறெபா2ll

அ. இ#ைறய நா)# ஐn, மைறெபா0llகll

1. 'இ, எ# உடl, இ, எ# இரtதm' எ#; ஏ=ப>tதpப@ட ந=க0ைண (காB. இரBடாm வாசகm. 1 ெகாE 
11:23-26)
2. 'இைத எ# Fைனவாகc ெசyJŋகll' எ#; ஏ=ப>tதpப@ட பLk N0t,வm (Ok 22:19).
3. 'நா# உŋகPkN µ#மாRE கா@Sேன#' (ேயாவா 13:15) எ#; பாதm கUV பLVைட ப=Wய பாடm.
4. 'இேதா உŋகPkN ஒ0 YRய க@டைள ெகா>k[ேற#. நா# உŋகைள அ#Y ெசyத, ேபால, ]ŋகPm 
ஒ0வr ம=றவைர அ#Y ெசyJŋகll' எ#; ெகா>kகpப@ட அ#Yk க@டைள (ேயாவா 13:34-35).
5. இைவ எlலாவ=W# π#Yலமாக, µதl ஏ=பா@Sl இsரேயl மkகll எ[pR# அSைமtதனtRa0n,, 
ேமாேச தைலைமbl Yறpப>வத=Nµ# ெகாBடாSய µதl பாsகா உணc (காB. µதl வாசகm Vப 12:1-8, 
11-14).

ஆ. இ#; நாm வாekகk ேக@ட ந=ெசyRp பNRைய (ேயாவா# 13:1-15), ெதாடkகk [Wsதவrக)#, 
'[WsRயl பாடலான' fய பcலSயாE# πapπயr 2:6-11 பNRேயா> இைணt,p பாrpேபாm.

'ேநரm வn,V@ட, எ#; உணrnதேபா,' - 'காலm FைறேவWயேபா,'
'இேயg' - 'கடcll வSVl Vளŋ[ய அவr'
'பnRba0n, எUn,' - 'கடcPkN இைணயாb0kNm Fைலைய V>t,'
'தm ேமhைடையk கழ=W ைவt,V@>' - 'தmைமேய ெவ;ைமயாk['
'ஒ0 ,Bைட எ>t, இ>pπl க@S' - 'அSைமb# வSைவ ஏ=; மjத0kN ஒpபானாr'
'kடrக)# பாதŋகைளt தBlராl கUV' - 'சாைவ ஏ=Nm அளckNk mnpபSn,'
',Bடாl ,ைடtதாr' - 'தmைமேய தாntRkெகாBடாr'
'காலSகைளk கUVயπ# ேமhைடைய அLn, ெகாB> oB>m பnRbl அமrnதாr' - 'கடcPm அவைர 
pகேவ உயrtR எpெபய0kNm ேமலான ெபயைர அவ0kN அ0)னாr' 

இnத ஒpq> எைதk கா@>[ற, எ#றாl, இேயg தm kடrக)# பாதm கUcm Fகnc அவE# πறpY, 
பLவாnc, பா>கll, இறpY, உbrpY எ#rm ஐn, வாnVயl Fைலக)# g0kகமாக இ0k[ற,. ஆக, இnத 
ஒ0 Fகnைவ நாm YEn, ெகாBடாl, அவE# இnத ஐn, வாnVயl FைலகைளJm நmமாl YEn, ெகாllள 
µSJm.

இ. வாkNm Vளkகµm

'sதrக)# பாsகா Vழா ெதாடŋகV0nத,' எனt ெதாடŋN[ற, இ#ைறய ந=ெசyR வாசகm. ேயாவா# 
ந=ெசyRbl இேயg t#;µைற பாsகா ெகாBடா>[றாr (காB. 2:13, 23, 6:4). ேயாவா# 12:1, 9, 12, 20 
ஆ[ய வசனŋகll இேயgV# இnத t#றாm பாsகா NWtத µ#ேனா@டm த0[#றன. 

'அWnR0nதாr' - 'அ#Y ெசyதாr.' இnத இரB> வாrtைதகll இேயgV# பாதm கUcm FகnVl R0mபt 
R0mப வ0[#றன:

'தnைதbடm ெசlவத=கான ேநரm வn,V@ட,' எ#பைத அWnR0k[றாr (13:1).
'தா# கடc)டp0n, வnத,ேபாl அவEடேம R0mபc ெசlல ேவB>m' எ#பைத அWnR0k[றாr (13:3). 
'R0mπc ெசlல ேவB>m' எ#ற ெசாlலாடைலp பய#ப>tதவத# வuயாக, ேயாவா# தா# µ#rைரp 
பாடal எURயைத FைறவாkN[#றாr. 'ெதாடkகtRl வாkN இ0nத,. அvவாkN கடcேளா> இ0nத,. 
அvவாkN கடcளாJm இ0nத,' (1:1). கடc)டp0n, இறŋ[ வnத வாkN கடc)டேம R0mπc 
ெசl[#ற,.
'த# kடrகll த#ைனp YEn, ெகாllள மா@டாrகll' எ#பைத அWnR0nதாr (13:7).
'த#ைன யாr கா@Sk ெகா>pபாr?' எ#பைத அWnR0nதாr.
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'உல[l வாnnத தமkNEேயாrேமl இேயg அ#Y ெசy[#றாr. 'தமkNEேயாr' எ#ற ெசாlலாடl ேயாவா# 
ந=ெசyRயாளE# µ#rைரp பாடal, 'அவr தமkNEயவrக)டm வnதாr. அவ0kN உEயவrகll அவைர 
ஏ=;kெகாllளVlைல' (1:11) எ#; எRrமைற ெபா0)l உllள,.

இேயg அ#Y ெசyத Vதm [ேரkகtRl 'எys ெடேலாs' எ#; ெகா>kகpப@>llள,. இnத ெசாlலாடைல 
'இ;R வைர' எ#; ேநரtைத ைமயpப>tRJm, 'Fைறவாக' எ#; அ#π# த#ைமைய ைமயpப>tRJm 
ெமாuெபயrkகலாm.

இேயgV# பாதm கUcm Fகnைவ அWµகm ெசyJm ேயாவா#, இேயgைவp ப=W ெசா#னcட#, உடனSயாக 
sதாg இsகாEேயாt, ப=W ெசாlலt ெதாடŋN[#றாr. sதாைசp ப=Wk NWpπ>mேபா,, 'அலைக 
sதாeடm கா@Skெகா>kNm எBணtைத Vைதtததாக' (13:2) எU,[றாr. 'அலைக' எ#ப, கடc)# எRE. 
ேயாவா# ந=ெசyRயாளr இேயgV# இ;R இராcணைவ, கடcPkNm அலைகkNm எRரான, ஒ)kNm 
இ0PkNm எRரான ேபாரா@டமாகp பRc ெசy[#றாr ேயாவா#.

இேயgV# பாதm கUcm சடŋைக ஐn, Vைனcெசா=க)l ெசாl[#றாr ேயாவா#:

அ. ேமலாைடையk 'கழ=W.' இŋேக பய#ப>tதpப>m 'Rேதp' எ#ற [ேரkக வாrtைததா# இேயg த# 
உbைரk 'ைகய)tதாr' எ#; ெசாlலcm பய#ப>tதpப>[ற, (காB. 10:15, 17-18, 10:11, 3:37-38, 
15:13).பாதm கUcm Fகnேவ இேயg த# உbைரk ைகய)kNm FகnV# µ#ேனா@டமாக அைம[ற,.
ஆ. ,Bைட இ>pπl 'க@S.' காலSகைளk கUcதl எ#ப, இேயgV# சமகாலtRl YழkகtRl இ0nத ஒ0 
ெசயl. t#; காரணŋகPkகாக காலSகll கUவpப@டன: (1) தjநபr gகாதாரm, (2) V0nேதாmபa# 
அைடயாளm, (3) வuபா> ெசyJµ# அlல, ஆலயtR=Nll νைழJµ#. இŋேக 2ஆm காரணmதா# 
ேமேலாŋ[b0k[ற, எ#றாhm (காB. ெதாx 18:4, 19:2, 43:24, Ok 7:44), V0n, ெதாடŋNவத=N µ#ேப 
V0n,kN அைழtதவேரா, அlல, அவE# சாrபாக அவE# பLயாளேரா, அlல, V0nRனேர காலSகைளk 
கUcவr. V0nR# பாRbl இேயg காலSகைளk கUcவ, ஆcசrயமாக இ0k[ற,. இேயg ஒேர ேநரtRl 
V0nRனராகcm, பLயாளராகcm மா;[#றாr.
இ. தBlr 'எ>t,'
ஈ. காலSகைளk 'கUV'
உ. ,Bடாl ',ைடtதாr.' ',ைடtதாr' எ#ற வாrtைத 'இேயgckN ந;மணt ைதலm zeய ெபBைண 
Fைனcப>t,[ற,' (காB. 12:1-8). 

ேப,0V# காலSகைள இேயg µதal கUVனாr எ#; அNsRனா0m, கைடebl கUVனாr எ#; 
ஒEெஜrm ெசாl[#றனr. ஆனாl, இŋேக ேப,0 எlலா kடrக)# πரRFRயாகt தா# இ0k[றாேர தVர, 
அவr இnFகnV# ைமயm அlல. இேயgV# ெசயைலt த>k[#றாr ேப,0. த# ெசயைல ெசyவத=N 
அrமRkகாV@டாl த#ேனா> பŋ[lைல எ#; ெசாlவ,ட#, தா# ெசyவத# ெபா0ll π#னாl VளŋNm 
எ#[றாr இேயg. தனkN அrtதm YEn, V@டதாக Fைனt,, 'எ# ைககைளJm தைலையJm|ட கUcm' 
எ#[றாr ேப,0. அவ0kN ெதாடrn, பRl ெசாlhm இேயgV# ேபcg, 'கUcதl' எ#பRa0n,, 
'fyைமயாதl' எ#பைத ேநாk[ய இைறbயலாக வளr[ற,. ']-நா#' என ேப,0Vடm ேபekெகாBS0kNm 
இேயg, R}ெரன ப#ைமbl, ']ŋகll fyைமயாy இ0k[~rகll. ]ŋகll அைனவ0m fyைமயாy இlைல' 
எ#; ெசாl[#றாr.

13:12l பாதm கUcm FகnV# இரBடாm பNR ெதாடŋN[ற,. தா# ெசyத, த# kடrகPkNp 
YEயVlைலெய#; ெதEnதாhm, 'நா# ெசyத, உŋகPkNp YEnததா?' எ#; அவrக)டm ேகllV 
ேக@[#றாr இேயg. இேயg த#ைன 'ஆeEய0m,' (Sடாsகேலாs) 'ஆBடவ0m' ([Eேயாs) என 
அைடயாளpப>t,[#றாr. ெதாடrn, இரB> க@டைளc ெசா=கேளா> Fகnc Fைறவைட[ற,:

அ. ]ŋகll ஒ0வr ம=றவ0ைடய காலSகைளk கUcŋகll.
ஆ. நா# ெசyத, ேபால ]ŋகPm ெசyJŋகll.இnத இடtRl 'நா# உŋகைள அ#Y ெசyத,ேபால ]ŋகPm 
அ#Y ெசyJŋகll' (13:34) எ#ற வாk[ய அைமpY இைணn, ெசlவைத நாm காணலாm.

ஈ. வாkNm, வாncm

1. 'அWதl, அ#Y ெசyதl.' நாm ெதாடkகtRl NWpπ@ட இnத நா)# ஐn, மைறெபா0llகைள இnத 
இரB> வாk[யŋக)l g0k[Vடலாm.

அ. ந=க0ைண எ#ப, இேயg நmைம அWதa#, அ#Y ெசyதa# அைடயாளm.
ஆ. பLkN0t,வtR# அைழpYm இvVரBேட: த# மkகைள அWவ,m (காB. ேயாவா 10:1-10), அ#Y 
ெசyவ,m.
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இ. பாதm கUcm FகnVl இnத இரB> Vைனcெசா=கllதாm ேமேலாŋ[ F=[#றன.
ஈ. அ#Yk க@டைளைய Fைறேவ=ற அSpபைடtேதைவ 'இேயgV# அ#ைப அWதl.'
உ. µதl ஏ=பா@> பாsகா FகnVl இரB> ேபr அWn,ெகாll[#றனr: உBைமயான இைறவ# யாr 
எ#பைத எ[pR# பாரேவா# அWn, ெகாll[#றா#. தŋகll கடc)# அ0mெப0m ெசயlகைளJm, 
வaைமpN கரtைதJm கB> அவேர 'ஆBடவr' என இsரேயl மkகll அWn, ெகாll[#றனr.

இ#ைறய சtக வைலtதளŋக)# ஆRkகtRl, அWதl எ#ப, ஒ0வE# pெராஃைபைல அWதl, அ#Y 
ெசyதl எ#ப, ெமசj அrpYதl எ#; pகcm g0ŋ[V@ட,. அWவ,m, அ#Y ெசyவ,m எ)தான 
ெசயlகll அ#;. அத=காக Fைறய ேநரtைதJm, ஆ=றைலJm, அkகைறையJm ஒ0வr ெசலவukக ேவB>m.

த# இ;R ேநரtRl, த# ேநரt;ைத தனkெகன ெசலVடாமl, த# kடrகேளா> கukக Fைனk[றாr இேயg. 
இ,தா# இ;Rவைர ெசyJm அ#Y. ெபா,Fைல ம=;m அ0llFைல உறcFைலக)l, N0t,வm ம=;m 
R0மண வாnVl இ#; பல ேநரŋக)l 'இ;Rவைர அ#Y' சாtRயpப>வRlைல. நா# ெசyJm அ#π=N 
உடனSயாக நா# ஒ0 பRைல எRrபாrk[ேற#. ஆக, எ#னாl பல ேநரŋக)l பாRவைரதா# ெசlல 
µS[ற,.

2. ']ŋகPm பாதm கUcŋகll' எ#ற இேயgV# க@டைளைய இ#; ெராmப g0k[p YEn, ெகாll[ேறாm. 
ஆனாl பாதm கUcவ, சாதாரண ெசயலா? இlைல. இைதc ெசyய நா# எ# comfort zone a0n, எழ 
ேவB>m. எ# அைடயாளm எ#rm ஆைடையk கழ=ற ேவB>m. எ# Frவாணtைத ஏ=க ேவB>m. 'நா# 
இvவளcதா#' எ#; உண0m தாnce ேவB>m. Njய ேவB>m. ைகைய ஈரமாkக ேவB>m. அUkகாkக 
ேவB>m. இvவளc ெசயlகைள நா# ெசyயt தயாராக இ0nதாlதா# பாதm கUcதl சாtRயமாNm.

3. இேயgV# ைகக)l ெகா>pப,. ந=க0ைண, N0t,வm, அ#Y, பLVைட, பாsகா இnத ஐn,m 'இேயg' 
எ#ற அnத ஒ=ைற நபr இlைலெய#றாl சாtRயேம இlைல. பாதm கUcதl எ#rm பழkகm எlலா 
sதrகPkNm ெதEnத ஒ#;. ஆக, இேயg த# ேபாதைனb# ஒ0 பNRயாக அைத ேபாRt,V@> 
ெச#W0kகலாm. ஆனாl, அவr அpபSc ெசyயVlைல. தாேன ெசy, கா@>[#றாr. ேமhm, மtேதJ, மா=N, 
Okகா ந=ெசyRயாளrகll இேயg ந=க0ைணைய ஏ=ப>tRய Fகnைவ VலாவாEயாக எUத, ேயாவா#, அைத 
எUதாமl V@>V>[#றாr. ேயாவாj# இேயg ,BைடJm, தBlைரJm ெகாB> ந=க0ைணைய 
ஏ=ப>t,[றாr. அpபtைதJm, இரசtைதJm ெகாB> அlல.

ேமhm, இேயgேவா> kடr ஏ=ப>tRkெகாllPm உறcதா# µத=பS. பாதm கUவ அrமRtதாlதா# 
இேயgேவா> நமkN பŋN உB>. ஆக, நm காlகைள ]@S இேயgைவt ெதாட அrமRpப,தா# நா# 
அவேரா> ெகாllPm உறV# µத=க@டm. அவைரt ெதாட நா# அrமRkNmேபா, எனkNm அவ0kNm 
உllள உறc அRகமா[ற,. µதal இேயgV# அ#ைப நா# அWய ேவB>m. அnத அ#ைப நா# அrபVkக 
ேவB>m. π# அnத அ#ைப எ# பLVைடயாக ம=றவ0kNk கா@ட ேவB>m. அ#Ym, பLVைடJm 
ைகேகாrtதேல இேயg ெசாlhm ஒpப=ற பாடm.

']ரா எ# காலSகைளk கUவp ேபா[~r!' எ#ற தயkகm V>t,, இேயg நmைமt ெதாட அrமRtதாl, அnத 
ெதா>தl, நாm ெதா>m ந=க0ைண, N0t,வm, R0மணm, சtகm, V0n, என அைனtRhm மா=றtைதk 
ெகாB>வ0m.

*****

25 மாrc 2016: ஆ&டவ)* -2pபா=க?* ெவll?

ஏA ேபr ஏA 8தமாy

ehைவpபாைதbl வuநடn,, இேயgV# பா>கll Fகnேவா> நmைமேய இைறவாk[l ஒ#Wt,, 
R0cehைவைய ஆராRkNm இnநா)l கlவாEbl இரB> ehைவகPkN ந>Vl இ0n, இேயgV# 
ehைவைய ேநாk[ eதW VUnத வாrtைதகைள ஒ#றாகk ேகாrt, எ>t, Rயாjpேபாm.

(ehைவைய ேநாk[ ேபசpப@ட வாrtைதகll எ#rm concept, Fulton Sheen ம=;m Ellsworth Kalas 
அவrக)# ேபgெபா0ll ஆன, எ#றாhm, ேபசpப@ட வாrtைதகைளt தா# அவrகll enRtதனr. ஆனாl 
ேபeயவrகைள V@>V@டனr. நாm ேபeயவrகேளா> இைணt, அவrக)# வாrtைதகைளp YEn, 
ெகாllேவாm. ஆக, கா#ெசp@ பழgதா#. ஆனாl, க0t,kகll ெகா�சm Y,g!)
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'ஐேயா! எ#ைன அவ# அpபS ேபe@டாேன!' 'அவll எ#ைனp ப=W எ#ன ெசாlலp ேபா[றாேளா!' எ#; நாm 
பEதVkNm ேநரெமlலாm, நமkNt ேதாllெகா>kNm இjயவr நmpடm ெசாlhm வாrtைத எ#ன 
ெதEJமா? 'நாh ேப0 நாh Vதமா ெசாlhவாŋக! அைதெயlலாm ] கB>kகாத!'

கlவாE மைலbl இேயgV# ehைவb# mn F#றவrகைள ஏU ெபயrக)l பRc ெசy[#றனr 
ந=ெசyRயாளrகll.

1. ேவSkைக பாrtதவrகll: Fபnதைன வாrtைத

அvவuேய ெச#றவrகll தŋகll தைலகைள அைசt,, 'ேகாVைல இSt, t#; நா)l க@S எUpY[றவேன, 
உ#ைனேய V>Vt,kெகாll. ] இைறமக# எ#றாl ehைவba0n, இறŋ[ வா' எ#; அவைரp 
பut,ைரtதாrகll. (மt 27:39-40. மா= 15:29-30)

'எனkN நடpப, வைர நடpபெதlலாm ேவSkைகதாேன!' எ#; எBLய மkகll |@டm, |@டமாy 
ேவSkைக பாrk[#றனr. அ,cm 'πறpY µ#னWVkகpப@டவr!' 'fய ஆVயாl πறnதவr!' 'கடcைளேய 
தnைத என அைழtதவr!' 'இவrதா# ெமeயா!' எ#; ெசாlலpப@டவr, Fைறய அ=Yதŋகll ெசyதவr, இரB> 
நா@கPkN µ#பாக 'தா�R# மகrkN ஓசா#னா!' எ#; ெவ=Wpபவjbl அைழt,வரpப@டவr - 
அpபSpப@டவr ஒ0வr ehைவbl அைறயpப>[#றாr எ#றாl |@டm இ#rm அRகm |>m. ேமhm 
எ0சேலpl பாsகா Vழா நைடெப;m ேநரm எ#பதாl, sேதயா, கaேலயா, சமாEயா என எlலா 
ஊrக)a0n,m |@டm வnR0kNm. இேயgV# வாnVl அவr ெசlhm இடெமlலாm |@டm 
ெசl[#ற,. |@டm அவ0kN உதVயாக இ0nதைதVட பல ேநரŋக)l தைடயாகtதா# இ0k[#ற,. 
இnதk |@டmதா# µடkNவாதµ=றவைர �@>kNll அrமRkக இடm தர ம;tத,. இnதk |@டmதா# 
பாrைவய=ற பாrtRேமJைவk கSn, ெகாBட,. இnதk |@டmதா# இ;Rயாக, 'ehைவbl அைறJm!' 
எ#; கtRய,. இnதk |@டm கlவாEbl இேயgைவ ேவSkைக பாrt,kெகாBேட வuநடk[ற,.

'] இmமைலba0n, NR!' எ#; அலைக இேயgைவc ேசாRtத வாrtைதகைளk ெகாBேட இpேபா, 
அவைரc ேசாRk[#றனr. '] அWNW ெசyதாl நாŋகll நmYேவாm!' என தŋக)# நmπkைகkN Fபnதைன 
VRk[ற, |@டm. ஆனாl இnதk |@டtR=Nt ெதEயVlைல, இேயg த# உடலா[ய ேகாVைலp ப=Wc 
ெசா#னாr எ#;! t#றாவ, நா)l உbrpபாr எ#ப,m அவrகPkNt ெதEயVlைல. ஒ0ேவைள இேயg 
இறŋ[ வnR0nதாl அவைர நmπb0pபாrகளா? இlைல. eதW ஓSb0pபாrகll.

|@டtRl ஒ0வராy இ0pப, நm அைனவ0kNm πSkNm. ஏெனjl |@டm தjமjதE# µகtைத 
மைறt,k ெகாll[ற,. ேந0kN ேநr ஒ0 πரceைனையp ேபசt தயŋNm நாm, சtக வைலதளŋக)l Yைனp 
ெபயrக)l ெசா=கைள அll) �g[ேறாm. |@டtேதா> |@டமாக நாµm ேகாVhkN வ0[ேறாm. |@டm 
உllள ஆலயŋகைள ேநாk[ R0pபயணm ெசy[ேறாm. '] எனkN இைதc ெசy, அைதc ெசy!' என 
FபnதைனJm VRk[#ேறாm. 

எனkNm, πற0kNm உllள உறcFைலக)l|ட நாm Fபnதைனகll VRkகt ெதாடŋ[V@ேடாm. 'எ# 
ெப=ேறாrகll எனkN இைதc ெசyய ேவB>m! எ# πllைளகll இைத எனkNc ெசyயVlைல! எ# நBபr 
எ#ைனk கB>ெகாllவRlைல!' என நாm எRrpபாrpYகைள அ>k[k ேகா@ைட க@>[ேறாm. அlல,, 
'அவrkN அpபStதா# நடkNm! நடkக ேவB>m!' எ#; ேவSkைக பாrt, ம[n[#ேறாm. இைவ 
இரB>ேம தவேற.

2. சமயp ெபEேயாrகll: தாமதமான வாrtைத

தைலைமk N0kகll, மைறxl அWஞrகPடrm tpபrகPடrm ேசrn, அவைர ஏளனm ெசyதனr. 
அவrகll, 'πறைர V>Vtதா#. த#ைனேவ V>Vkக இயலVlைல. இவ# இsரேயhkN அரசனாm! 
கடc)டm உ;Rயான நmπkைக ெகாBS0nதானாm! அவr V0mπனாl இpேபா, இவைன V>Vkக@>m. 
'நா# இைறமக#' எ#றாேன!' எ#; |Wனாrகll. (மt 27:41-43. மா= 15:31. Ok 23:35)

இேயgV# இறpπ# ெபEய µரB எ#னெவ#றாl, அவE# மரணm ஒ0 சமயp ப>ெகாைல. கடcளாக 
வnதவைர, கடcPkN அ0[l இ0pபவrகேள, ெபாykN=றm gமtR அவைர அut,V@டனr. இேயgV# 
வாnV# Vேநாதµm அ,ேவ. ஆலயm ம=;m கடcPkN அ0[l இ0nத தைலைமk N0kகll, மைறxl 
அWஞrகll, tpபrகll, பEேசயrகll, ச,ேசயrகll அவைர அைடயாளm கB>ெகாllளVlைல. ஆனாl, 
ஆலயm ம=;m கடcைள V@> ெவNfரtRl இ0nத YறVனtதாr, ெபBகll, வEதB>ேவாr, Vைலமக)r, 
V)mYFைல மkகll அைனவ0m அவைர அைடயாளm கB>ெகாll[#றனr.
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இேயgV# R0µUkN ம=;m உ0மா=ற Fகncக)l ேக@Nm தnைதb# Nரl, 'இவேர எ# அ#பாrnத 
மக#' என ஒak[ற,. இேயg தnைதb# மக#. கடc)# மக#. இைறமக#. அ#; எlலா0kNm ெதEn, 
வாrtைதகைள, எlலா0m ஏ=;kெகாBட வாrtைதகைள, இvவளc நா@கll ஏ=;kெகாllளாத சமயp 
ெபEேயாrகll இ#;, 'இவ# இைறமக#' எ#[#றனr. 'இவ# த#ைனேய இைறமக# எ#றாேன!' எ#; இ#; 
கlவாEbl ெசாlhm இnத வாrtைதகைள, அவrகll ஆலயtRl ெசாlab0nதாl, மkகll 
நmπb0pபாrகேள! தாமதமாக வ0m இnத வாrtைதக)னாl பய# எ#ன? இ#rm eல Fpடŋக)lதா# 
இேயg இறn,Vடpேபா[றாேர! 

இவrக)# நmπkைக இ;R ேநர நmπkைக. தாமதமான நmπkைக. Yjதrகll வாnVhm Fைறயpேபr 
இைறவைனt தாமதமாகேவ கB>ெகாll[#றனr. 'நா# உ#ைன எvவளc தாமதமாக அ#Y ெசyேத#! எ# 
அ#ேப! எ# இjயா! எ# அழேக!' என கen,0N[#றாr அNsRனாr. தாமதமாகk கBடாhm, தாŋகll 
ெப=ற இைறயrபவtRl Fைலt, F#றனr இவrகll.

நாm πறn, eல வாரŋக)l R0µUkN ெப=ற நாll µதl இேயgைவ இைறமக# என அWkைகb>[#ேறாm. 
eலr வய, வnதπ# அவைர இைறமக# என அWkைகb>[#ேறாm. ஆனாl, எ# நmπkைக அWkைக 
எ#jl, எ# வாnVயl கBேணா@டtRl ஏதாவ, மா=றtைதk ெகாB> வ0[றதா? இேயgckN 
அ0[ேலேய இ0kNm நா# அவைர அைடயாளm கB>ெகாll[#ேறனா? தாமதமாகk கB>ெகாBடாhm 
அவைர இ;கp ப=Wkெகாll[#ேறனா? அவைர இைறமக# என அWkைகb@டாl நாrm இைறவj# மக#, 
மகll எ#பைத ஏ=;kெகாll[ேறனா? 

3. ஆ@eயாளrகll: ெபா;pப=ற வாrtைத

ஆ@eயாளrகll, 'இவ# கடc)# ெமeயாcm, ேதrnெத>kகpப@டவrமானாl த#ைனேய 
V>Vt,kெகாllள@>m' எ#; ேகa ெசyதாrகll. (Ok 23:35)

இnத ஆ@eயாளrகll யாr எ#ப, ப=W வரலா=Wl ெத)வான NWpY இlைல. இேயgV# காலtRl 
உேராையமrகllதா# sேதயாைவ ஆBடாhm, பல ஆ@ep ெபா;pYகll sத சமயtR# ெபEயவrக)டµm, 
ஏேரா, ேபா#ற N;Fல ம#னrக)டµmதா# இ0nத,. ேமhm, ேசன@E# எ#; ெசாlலpப>m sதrக)# 
தைலைமc சŋகm ச@டm ம=;m ேமலாBைமbl Fைறய அRகாரŋகைளk ெகாBS0nத,. இேயgV# 
இறpYkN யாr காரணm? உேராைமயrகளா? sதrகளா? எ#ற வாதm வரலா=W# பல பkகŋகைள 
Fரpπb0k[#ற,. 

இேயg ைக, ெசyயpப@>, தைலைமc சŋகm, πலாtR# µ=றm, ஏேராR# அரBமைன என 
அைலkகukகpப>[#றாr. இnத t#Wl இ0nதவrகPm ஆ@e ெசyதவrகேள. தைலைமc சŋகtR=N 
இேயg கBLl VUnத feயாகt ெதEnதாr. πலாt, அவைர ஒ0 கலகkகாரனாகp பாrt,k 
ைககUVனா#. ஏேரா, த# அEயைணkN ஆபt, வn,V>ேமா எ#; பயnதேதாடlலாமl, இ;R 
ேநரtRhm இேயg ஏதாவ, அ=Yதm நடtதமா@டாரா என எRrபாrk[#றா#. ெமாtதtRl, இேயgைவ 
V>VkNm அRகாரm ெகாBS0nத ஆ@eயாளrகll அவைர V>Vkகt தவWV@டாrகll. 

'µSnதாl உ#ைன V>Vt,kெகாll!' எ#; இேயgைவp பாrt,c ெசாlhm வாrtைதbl ேகa 
இ0pப,ேபால, இவrக)# ஆணவµm ஒ)nR0k[ற,. ஆ@eயாளrகll காலŋகாலமாக FரபராRகைள 
ேநாk[ ைகைய ]@>பவrகளாகcm, N=றவா)கேளா> ைகேகாrpபவrகPமாகேவ இ0k[றாrகll. த# 
சேகாதர# ஆேபa# ேமl ெபாறாைமpப@>, அவைன ஏமா=W வயhkN அைழt,c ெச#;, ெகாைலJm 
ெசy,V@>, கடcll ேக@டேபா,, 'நா# எ#ன எ# சேகாதரrkN காவலா)யா?' எ#; பRl ேகllV 
ேக@>V@>, ஆேபa# கlலைறkNc ெசlhm காb#, 'µSnதாl ] உbேரா> வா!' எ#; ெசா#னாl எpபS 
இ0kNm? அpபStதா# இ0k[ற, ஆ@eயாளrக)# வாrtைத. 

எனkNllள தjநபr வாnVயl ம=;m N>mபp ெபா;pைபt த@SkகukNmேபா,m நாrm இnத 
ஆ@eயாளrகll ேபால ெபா;pப=;tதா# இ0k[ேற#. [Wsதவ நmπkைக வாnc எ#ப, pகcm 
ெபா;pYணrேவா> வாழ ேவBSய வாnc. ஒvெவா0 ெநாSையJm உணrn,, ம[nceயாக, µUைமயாக வாழ 
ேவBSய வாnc. 'எ# ஆ>கll வாnc ெபறcm, அைத Fைறவாகp ெபறcm நா# வnேத#' (ேயாவா 10:10) எ#; 
இேயg தnத வாnைவ Fைறவாக வாழ நமkNt ேதைவ ெபா;pYணrc - 'இவ# எ# சேகாதர#!' 'இவll எ# 
சேகாதE!' என எlலாைரJm அரவைணkNm ெபா;pYணrc.

4. உதVயாளr: நmπkைகயான வாrtைத 
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அவrகPll ஒ0வr ஓScெச#;, கட=ப�ைச எ>t, Y)tத Rரா@ைச இரசtRl ேதாyt,, அைத ஒ0 
ேகாal மா@S, அவ0kNk ெகா>t,k ெகாBேட, 'எaயா இவைனk mேழ இறkக வ0வரா பாrpேபாm!' 
எ#றாr (மா= 15:36).

இேயg ehைவbl அைறயpப>வத=N எ>πS ேவைல ெசyதவrகPm இேயgைவ V@>ைவkகVlைல. 
உேராைமp பைட�ரrகll பாrkகtதா# பலசாaகll. ஆனாl ேசாmேபWகll. எnத ேவைலJm ெசyய 
மா@டாrகll. எlலாவ=W=Nm எ>πS அSைமகைள ைவtR0pபாrகll. தŋகll பைடkகலŋகll, உணc, 
ைபகைளc gமkக எ#; ெதாடŋ[ எlலா ேவைலகைளJm அSைமகllதாm ெசyவாrகll. ehைவbl அைறJm 
FகnckNm Fைறய அSைமக)# ,ைண ேதைவpப@S0kNm. ஆLகைளk ெகாB> வர, ஆLகைள 
அைறய, இறnதவrகைளt ெதா@>t fkக, காவl காkக, πணnRBLk கUNகைள Vர@> என Fைறய 
ேவைலகll இ0kNm அவrகPkN. 

'எேலாb! எேலாb! ெலமா சபkதாj!' எ#; இேயg, 'எ# இைறவா, எ# இைறவா, ஏ# எ#ைனk ைகV@}r?' 
எ#; த# தnைதைய ேநாk[ உரkகk கtRயைத, தாகtதாl கtRயதாக Fைனt,k ெகாB>, Y)tத 
Rரா@ைச இரசtைத கட=ப�el ேதாyt, ]@>[றாr ஒ0வr. 'எேலாb!' எ#பைதJm, 'எaயா' என தவறாகp 
YEn,ெகாll[#றாr.

'எaயா இறkக வ0வாr!' எ#ற நmπkைக இ0nதாhm, இவ0kN இ0nத, tடநmπkைக. அlல, அைரNைற 
நmπkைக. அlல, 'யா0m வரமா@டாr!' எ#பைத 'வ0வாரா பாrpேபாm!' எ#; ஏளனm ெசyJm நmπkைக. 
இேயgV# தாகm �rkக ேவB>m எ#ற நlெலBணm ஒ0 பkகm. இேயgைவk ேகa ேபgm எBணm 
ம;பkகm. இ,தா# πளcப@ட மனm.

πளcப@ட இதயm அlல, மனm ெகாBS0pப, µதl ஏ=பா@Sl ெபEய பாவமாக க0தpப@ட,. யாேவ 
இைறவைன வuபட ேவB>m. அlல, eைலகைள வuபட ேவB>m. இரB>m ேவB>m எ#; Fைனkகk 
|டா,. πளcப@ட மனm நm மனR# அைமRையk ெக>t,V>[ற,. ஒ#; இ,. அlல, அ,. அvவளcதா#. 
ேயாet, ேதrnெத>kக ேவB>m. ேதrnெத>tதπ#, அRl FைலpYtத#ைமேயா> உ;Rயாக இ0kக 
ேவB>m.

5. ெக@ட கllவ#: ெவ=; வாrtைத

ehைவbl ெதாŋ[kெகாBS0nத N=றவா)கPll ஒ0வ#, '] ெமeயாதாேன! உ#ைனJm எŋகைளJm 
காpபா=;' எ#; அவைரp பut,ைரtதா#. (Ok 23:39)

இேயgckN இடpYறm(!) - இேயgேவா> ehைவbl அைறயpப@டவrகll இ0வr எ#; Okகா ெசாl[றாr. 
யாr இடpYறm அlல, வலpYறm அைறயpப@டாrகll எ#; ெசாlலVlைல. காலŋகாலமாக YழkகtRl 
இ0kNm 'இட,' எ#றாl 'ெக@ட,,' 'வல,' எ#றாl 'நlல,' எ#ற நm எBணmதா# இவrகைள இடpYறm, 
வலpYறm எனp πEt,ைவk[ற, - அைறயpப@ட கllவj# உllளtRl Fைறய ேகாபm இ0k[ற,. அnதk 
ேகாபmதா# ேம=கா�m வாrtைதக)l ெவSk[ற,.

'நா# யாr எ#; மkகll ெசாl[றாrகll?' 'நா# யாr எ#; ]ŋகll ெசாl[~rகll?' எ#; இேயg தm 
kடrகைளk ேக@டேபா,, ']r ெமeயா, உb0llள கடc)# மக#!' எ#[றாr ேப,0. இnதk கllவrm, '] 
ெமeயா!' என இேயgைவp பாrt,c ெசாl[றா#. ேப,0V# வாrtைதகll நmπkைகயாl உnதpப@டைவ. 
கllவj# வாrtைதக)l த# இயலாைமயாl உnதpப@டைவ. 

N;kNவubl பணm, N;kNவubl ெபா0ll, N;kNவubl இ#பm என எlலாவ=ைறJm N;kNவubl 
ெபற, அrபVkக பழ[b0nத கllவj# மனm, o@ைபJm N;kNவubl ெப=;Vடt ,Sk[ற,. 
இேயgVடp0n, o@ைப ஏமா=Wp பWkக Fனk[றா# கllவ#. 'உ#ைனJm எ#ைனJm காpபா=;!' என 
இேயgைவJm N;kN வukN இUk[றா#.

N;kN வubl o@Y எ#; இேயg FைனtR0nதாl, பாைலவனtRl அலைகேயா> சமரசm ெசyR0pபாr. 
த#ைன அரசானkக Fைனtத மkகேளா> சமரசm ெசyR0pபாr. தனkN எRராக இ0nத sத 
தைலவrகேளா>m, ஆ@eயாளrகேளா>m சமரசm ெசyR0pபாr. ஆனாl, இேயg N;kN வuைய ஒ0ேபா,m 
ேதrn, ெகாllளVlைல. 

ெக@ட கllவj# வாrtைத ெவ=; வாrtைத. அவன, நmπkைக அSpபாகm இlலாத வா) ேபா#ற,. அைத 
ைவt, எtதைன µைற ]r இைறtதாhm தBlr வn, ேசரpேபாவRlைல. இ#; இேயgைவp ப=Wய என, 
அWkைக ெவ=; நmπkைகயா? இேயgைவ நாrm எ# N;kN வukN இUt,Vட Fைனk[ேறனா?
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6. நlல கllவ#: ,Lcசலான வாrtைத

π#Y ம=றவ#, 'இேயgேவ, ]r ஆ@eJEைம ெப=; வ0mேபா, எ#ைன FைனV=ெகாllPm' எ#றா#. (Ok 
23:42)

ெக@ட(!) கllவj# வாrtைதகைளk ேக@ட நlல(!) கllவ#, 'கடcPkN ] அ�gவRlைலயா? ]Jm அேத 
�rpYkNt தாேன உllளா[ இ0k[றாy. நாm தBSkகpப>வ, µைறேய. நm ெசயlகPkேக=ற 
தBடைனைய நாm ெப;[ேறாm. இவr ஒ0 N=றµm ெசyயVlைலேய!' எ#; த# நBபைனk கSn, 
ெகாBடேதாடlலாமl, இேயgைவp பாrt,m ேபg[#றா#.

ehைவ த0m வabl இvவளc வாrtைதகைள கllவ# ேகாrைவயாகcm, ெத)வாகcm ேபeb0pபானா 
எ#; நமkNt ெதEயVlைல. 'இேயg N=றம=றவr' எ#பைத நlல கllவj# வாyெமாuயாக பRc 
ெசy[#றாr ந=ெசyRயாளr Okகா. இnதk கllவ# இேயgைவ, 'இேயgேவ!' என ெபயr ெசாla அைழt,, 
உEைம ெகாBடா>[றா#. 'ரπ,' 'ேபாதகேர,' என அைழtதவrகll எlலாm உllேநாkகtேதா> 
அைழk[றாrகll எ#; இேயg அWnததாlதா#, 'மB�ல[l ]ŋகll யாைரJm தnைத எ#ேறா, ேபாதகr 
எ#ேறா, ரπ எ#ேறா அைழkக ேவBடாm!' என த# kடrகPkNk க=πk[#றாr. 

'இேயgேவ!' எ#ற கllவj# அைழpY, அவ# இேயgேவா> ஆtமாrtத அளVl ஏ=ப>tRkெகாBட மானkக 
உறைவk NWk[ற,. இேயgேவா> தjpப@ட உறைவ ஏ=ப>tRk ெகாllள ஒ0 ெநாS ேபா,m. 
இேயgV#ேமl அளpபEய நmπkைகJm ெகாBS0k[#றா# கllவ#. ']r ஆ@eJEைம ெப=; வ0mேபா,!' 
எ#; இேயgV# இரBடாm வ0ைகையJm µ#rைரk[#றா#. இவ# இj கllவ# அlல. o@பைடnத YRய 
இsரேயa# µதl kட# இவ#. µதl இைறவாk[ன# இவ#.

7.x=;வr தைலவr: சா@eய வாrtைத

x=;வr தைலவ0m அவேரா> இேயgைவk காவl காtதவrகPm Fலந>kகtைதJm Fகnnத யாவ=ைறJm 
கB> pகcm அ�e, 'இவr உBைமயாகேவ இைறமக#' எ#றாrகll. (மt 27:54. மா=N 15:39). 'இவr 
உBைமயாகேவ ேநrைமயாளr.' (Ok 23:47)

'எlலாm FைறேவW=;! தnைதேய உ# ைகக)l எ# ஆ#மாைவ ஒpபைடk[ேற#!' எ#; தைலசாyt, த# 
ஆVைய ஒpபைடtத இேயgV# உடைல ஊ>0வk NtRய x=;வr தைலவ#, அRa0n, ெவ)ேயWய 
தBlைரJm, இரtதtைதJm கB>, 'இவேர உBைமயான இைறமக#!' என அWkைகb>[#றாr.

'தாŋகll ஊ>0வk NtRயவைர உ=; ேநாkNவr!' (ேயாவா 19:37) எ#ற இைறவாk[னr ெசkகEயாV# 
வாkN (12:10) இŋேக Fைறேவ;[ற,.

x=;வr தைலவr ஒ0 YறVனtதாr. இவேர YறVனtதாE# µதl ந=ெசyR அWVpபாளr. இேயgைவ 
இைறமகனாகcm, ேநrைமயாளராகcm கB>ெகாll[றாr. தா# கB>ெகாBடைத, தா# அrபVtதைத 
சா#; பகr[#றாr.

இnத ஏUேப0ேம நmphm இ0k[#றாrகll. நாµm இேயgைவ ேநாk[, இேயgV# ehைவ ேநாk[p 
ேபg[#ேறாm. அவைர ேநாk[ய நm வாrtைதகll அவைர எ,cm பாRpபRlைல. ஆனாl, அைவ நmைம 
ெவNவாகp பாRk[#றன. 

ேம=கா�m ஏU ேபE# ஏU Vதமான வாrtைதகPm, 'நmπkைகb#ைம' எ#ற Yll)ba0n, 'நmπkைக' 
எ#ற Yll)ைய ேநாk[ நகr[#றன. நாµm 'Nைறவான நmπkைக,' 'அவநmπkைக,' 'tடநmπkைக' எ#rm 
Yll)கைள V>t,, 'நmπkைக' எ#ற Yll) ேநாk[ நகrேவாm.

ஏெனjl, இேயgைவp ப=Wய நm அWெவlலாm இ, ஒ#W=காகtதா#: 'இேயgேவ இைறமகனா[ய ெமeயா 
என ]ŋகll நmYவத=காகcm, நmπ அவr ெபயராl வாnc ெப;வத=Nமாகேவ!' (ேயாவா 20:31).

*****
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26 மாrc 2016: ஆ&டவ)* பாsகா - நll?ர/ மG,m உJrpK நாll

உJrpK எ*Mm 8யpK

பாsகா இரct R0pபabl, ஏU µதl ஏ=பா@> வாசகŋகPm, ஒ0 R0µகµm, ஒ0 ந=ெசyR வாசகµm என 
ெமாtதm ஒ#ப, வாசகŋகll வாekக ேவBSய அWc;tதl இ0nதாhm, இவ=Wl ஐn, 
வாசகŋகைளயாவ, வாekக ேவBSய, க@டாயm.

ஒ), இைறவாrtைத, R0µUkN, ந=க0ைண என இ#ைறய வuபா> ெராmப கலrஃYlலாக இ0k[ற,. இnத 
இரc R0VupYதா# எlலா R0VupYகPkNm தாy எ#;m அைழkகpப>[#ற,. µதl ஏ=பா@> Fகnவான 
V>தைலpபயணtைதJm, இேயgV# உbrpைபJm இைணt, இ#ைறய வuபா> உ0வாkகpப@S0k[ற,.

இ#ைறய µதl வாசகtRl (ெதாடkகxl) 'இlலாைமba0n,' 'இ0pYkNm', 'NழpபtRa0n,,' 
'ெத)ckNm,' 'இ0)a0n,,' 'ஒ)kNm' உலகm கடn, வ0[ற,. இ,தா# பைடpY.

இரBடாm வாசகtRl (V>தைலpபயணm) 'எ[pR# அSைமtதனtRa0n,,' 'வாkக)kகpப@ட நா@S=Nm,' 
'பாரேவாைன அரசனாகk ெகாBடRa0n,,' 'யாேவைய அரசனாகk ெகாllவத=Nm,' 'வாkN;Rkகான 
காtR0pπa0n,,' 'வாkN;Rb# Fைறேவ;தhkNm' கடn, ெசl[#றனr இsரேயl மkகll. இ,தா# 
V>தைலpபயணm.

t#றாm வாசகtRl (எேசk[ேயl) 'உலrnத Fைலba0n,,' 'உbrெப=ற FைலkN' எhmYகPm, 
'நா>கடtதpப@ட Fைலb0n,,' 'ெசாnத நா> R0mYm FைலkN' இsரேயl மkகPm R0mY[#றனr. இ, 
அவrகPkN இரBடாm o@Y.

நா#காm (உேராைமயr) ம=;m ஐnதாm வாசகŋக)l (Okகா), இேயgV# உbrpY ைமயமாக இ0k[#ற,. 
'இறpπa0n,,' 'உbrpYkN' இேயg கடn, ேபானைத [Wsதவ வாnV# உ0வகமாக பchm, 'உbர=ற 
அவr,' 'உbேராS0kNm FைலkN' என ேநEைடயாக Okகாcm ெசாl[#றனr.

ஆக, ேம=கா�m இnத ஐn, Fைலக)hm, µ#னாl இ0nத, இpேபா, இlைல.

µ#னாl இ0nத Nழpபm இlைல.

µ#னாl இ0nத அSைமtதனm இlைல.

µ#னாl இ0nத நா>கடtதl இlைல.

µ#னாl இ0nத பாவ இயlY இlைல.

µ#னாl இ0nத இறpY இlைல.

'µnைதய Fைல' மாWV@ட,. அlல, 'கடn, V@ட,'. 

எத=காக மjத மனm இnத கடtதைல அlல, மா=றtைத V0mY[ற,? இnத ஐn, FகncகPm அWVயl 
ேகா@பா@S=Nm, லா�k[=Nm அpபாl இ0k[#றன. இ0ll ஒ)யா[ற,. தBlr வறBட Fலமா[ற,. 
எhmπl சைதJm உb0m πறk[ற,. பாவm Y,வாnவா[ற,. உbர=ற உடl உbr ெப;[ற,. 

இsரேயl மkகll எ[pRa0n, Yறpப@> V@டனr. பாR வu வn,V@டனr. தŋகPkN µ#னாl 
ெசŋகடl. தŋகPkNp π#னாl பாரேவாj# NRைரp பைடகll. இரB> பkகm ெச#றாhm அucதா# என 
Fைனtதவrகll கBµ#, ெசŋகடl இரBடாகp πளk[#ற,. உலrn, தைர உ0வா[ற,. காlகll 
நைனயாமl கடn, ெசl[#றனr.

ehைவ, இறpY, கlலைற எ#; எ,cm இேயgைவt த#னகtேத ைவt,kெகாllள µSயVlைல. 
ehைவைய, இறpைப, கlலைறைய ெவ;ைமயாk[ ெவ)ேய வ0[#றாr இேயg.

'உலrnத தைர' µதl ஏ=பா@> பாsகாV# அைடயாளm. 'ெவ=;kகlலைற' இரBடாm ஏ=பா@> பாsகாV# 
அைடயாளm.

�  / �8 10



1. இேயgV# வாrtைதகPm, ெவ=;k கlலைறJm

ந>Vl கlலைற. இnதp பkகm இ0n, ெபBகll eலr தŋகll ைகக)l ந;மணp ெபா0@கைள 
எ>t,kெகாB> கlலைற ேநாk[c ெசl[#றனr. அnதp பkகm இ0n, வானfதrகll இ0வr இறŋ[ 
வn,ெகாBS0k[#றனr. ெபBகll, 'இறn,V@டாr' என Fைனk[#றனr. வானfதrகll 'உbrt,V@டாr' 
எ#[#றனr. ஆπரகாைமp ேபால இ0k[றாrகll இnதp ெபBகll. ஆπரகாm த# மக# ஈசாkைக மைலkN 
இnதp பkகm |@Sk ெகாB> ஏWயேபா,, மைலkN அnதp பkகm ஆBடவr ஆ@>kN@S ஒ#ைற 
ஏ=WkெகாB> வ0[#றாr. ஆπரகாm நmπனாr. கடcll த# மகைனt R0pπt த0வாr எ#; நmபVlைல. 
மாறாக, த# வாkN;Rைய அவr Fைறேவ=;வாr என நmπனாr. 

இேயgV# வாrtைதக)l இ0n, வாkN;Rைய ேம=கா�m ெபBகll YEn, ெகாllளVlைல. அைத 
நmபcm இlைல. ஆைகயாlதா#, வானfதrகll, 'கaேலயாVl இ0kNmேபா, அவr உŋகPkNc 
ெசா#னைத Fைனcப>tRkெகாllPŋகll. மாjட மக# பாVகll ைகbl ஒpYVkகpப@>c ehைவbl 
அைறயpபட ேவB>m. t#றாm நா)l உbrtெதழ ேவB>m எ#; ெசா#னாேரா' (Ok 24:6-7) என 
அவrகPkN Fைனcப>t,[#றனr.

ஆக, இேயgV# உbrpைப நmப ேவB>ெமjl, அவE# வாrtைதகைள நmப ேவB>m. இேயgV# 
உbrpைப அவ0ைடய பLவாnc ம=;m இறpπa0n, πEt, தjயாகp பாrkக µSயா,. தjயாகp 
பாrpபதாl பய# ஒ#;m இlைல. ஏெனjl, இேயgV# வாnVl உbrpY அவE# இறpπ# t#றாm நாll 
நடnத Fகnc ம@>மlல. அவE# வாnV# ஒvெவா0 நாPm உbrpY நாளாக இ0nத,. 'அ[லtைத பைடtத 
ஆBடவr எpபS மrc0வாக µSJm?' எ#; Fைனtதேபா,, மEயா)# வb=Wl மrc0 ஏ=றாr. 'எlலாk 
Nழnைதகேளா>m ேசrt, இவைர அutதாb=;' எ#; ஏேரா, த# நா=காabl சாyn, ஓynR0nதேபா,, 
த# வளrpYt தnைதb# பா,காவal எ[p,kNc ெச#றாr. அலைகb# ேசாதைனகைள ெவ#றேபா,, 
'எŋகPkN அரசனாக இ0m!' எ#; மkகll தnத ேசாதைனகைள ெவ#றேபா,, 'Rரா@ைச ரசm �rn,V@ட,,' 
'மkகll பeயாக இ0k[றாrகll,' 'ேபy πStR0k[ற,,' 'µடkNவாதm,' 'ெதாUேநாy,' 'VபcசாரtRl πSப@ட 
ெபB,' என எlலா0m தŋகll வாnc µSn, V@ட, என Fைனtதேபா,, அவrகll வாnVhm 'VSைவ' 
ஏ=ப>t,[றாr. o# வைலகைளJm, gŋகc சாவSையJm தாBSc enRkகt ெதEயாத R0tfதrகைள 
த#னகtேத ைவt,kெகாB>, 'கடcைள தnைத' எ#ற அைழkகk க=;kெகா>tதாr. 'ம#jpY,' 'இரkகm,' 
'அைமR' என மkகll ேக@Sராத, அrபVtRராத எlலாவ=ைறJm ேபாRtதாr. ஒvெவா0 நாPm உbrpY 
அrபவm ெப=றவ0kN, இறpYkN π# Fகnவ,m உbrpY அrபவேம. இpபS 'µSc என Fைனtத எlலா 
Fகncக)hm VSc' என எUnதவr, இறpπhm உbrtதாr என நmப ேவB>ெமjl இேயgV# 
வாrtைதகேளா> இnத ெவ=;kகlலைறையp பாrkக ேவB>m.

2. 'உbேரா> இ0pபவைரk கlலைறbl ேத>வேத#? அவr இŋேக இlைல.' (24:5-6அ)

இரB> வாk[யŋகll. µதl வாk[யm ஒ0 ேகllVயாகcm, அ>tத வாk[யm ஒ0 ெசyRயாகcm இ0nதாhm, 
இரB> வாk[யŋக)# ெபா0ll ஒ#;தா#: 'இேயg கlலைறbl இlைல.' இேயgV# πறpπ#ேபா,, 
வானfதr கπEேயl ெபB மEயாckN மŋகள வாrtைத அWVtதாr. அவr இறnதπ#, வானfதr இ0வr, 
ெபBகll eல0kN மŋகள வாrtைத அWVk[#றனr. மEயாcm தயkகtRl, 'இ, எŋஙணm ஆNm? நாேனா 
கணவைன அWேயேன!' எ#றாr. இŋேக ெபBகll தயkகtRl தைலNjn, F=[#றனr. மEயா)டµm 
வானfதr இைத வாk[யtைதtதா# ெசாlab0pபாr: 'அவைர இj வானtRl ேத>வேத#! அவr அŋN 
இlைல. இேதா உ# வb=Wl இ0k[#றாr.'

'அவr இŋN இlைல' என பRc ெசy[றாr Okகா. இைத வாepபவrகPkN உடேன ேகllV வ0m. 
அpபSெய#றாl, 'அவr எŋேக இ0k[றாr?' இnதk ேகllVkN Vைடயாக Okகா ெதாடrn, இரB> 
Fகncகைளp பRc ெசy[#றாr: (அ) எmமாc Fகnc (24:13-35), (ஆ) இேயg kடrகPkNt ேதா#;m Fகnc 
(24:36-49). ேவ; எnத FகncகPm இத=Np π# இlைல. எmமாc FகnVl பயணm ெசyJm kடrகேளா> 
இேயg பயணm ெசy[#றாr. ஒேர அைறbl |Sb0nத kடrகPkNt ேதா#W அவrகைளt ேத=;[#றாr. 
ஆக, கlலைறbl இlலாத இேயg எŋேக இ0k[றாr? நாm பயணm ெசyJm இடtRhm, நாm வாUm 
இடtRhm. நm பயtRl, NழpபtRl, அைமRb#ைமbl, ெவ;ைமbl, தயkகtRl அவr நmேமா> 
வuநடk[#றாr. மEயா)# தயkகtR=N வானfதrக)# வாrtைதகll ம0nR@ட,ேபால, நm 
தயkகtR=Nm இnத இரB> வானfதrக)# வாrtைதகll ம0nRட@>m.

3. 'ேப,0 ஓSனாr. கlலைறkNll ெச#றாr. ,Lகைள ம@>ேம கBடாr. Fகnnதவ=ைறk NWt, 
VயpY=றாr.' (24:12)
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'கlலைறba0nத கl Yர@டpப@ட, இேயg ெவ)ேய ெசlவத=காக அlல. kடrகll உllேள ெசlவத=ேக!' 
எ#[றாr அNsRனாr. ஏெனjl, z@Sய அைறkNll νைழnத இேயgckN, kl ைவkகpப@ட 
கlலைறba0n, ெவ)ேய வ0வ, எ),தாேன.

கlலைறkNll ெச#;, இேயgV# உடைலk காணாமl, ,Lகைள ம@>ேம கBட ேப,0V# 
உllPணrைவ, 'VயpY' எ#; பRc ெசy[#றாr Okகா. ஆனாl ேயாவாேனா, 'கBடாr, நmπனாr' (20:8) 
என எU,[#றாr. ேமhm, ேயாவா# ந=ெசyRbl ேப,0 தjேய கlலைறைய ேநாk[ ஓடVlைல. 
ேயாவாrm உட# ஓ>[#றாr. ஆனாl, OkகாVl, ேப,0 தjயாக ஓ>[#றாr. இ, எத=காக? இ;R 
இராcணV#ேபா, ேப,0Vடm தjயாக ேபgm OkகாV# இேயg, 'kேமாேன, ] மனnR0mπயπ# உ# 
சேகாதரrகைள உ;Rpப>t,' (22:32) எ#[றாr. ஆக, இpேபா, த# கlலைற அrபவtதாl உ;Rெப=ற 
ேப,0 இj த# உட# R0tfதrகைள உ;Rpப>t,வாr.

'Vயpபைடதl' எ#rm Vைனcெசாl இரBடாm ஏ=பா@> xlக)l ெமாtதm 43 µைறJm, Okகா 
ந=ெசyRbl 13 µைறJm பய#ப>tதpப@>llள,. இnத 13 µைறகPm இைறவj# ஆ=றlpN ெசயlகைள 
Fைனt, கைதமாnத0m மkகPm Vயpபைடவைதேய இ, NWk[#ற,. சkகEயா eேல@Sl, 'இவ# ெபயr 
ேயாவா#' என எURயேபா, (1:63), இேயgV# πறpைப இைடயrகll ேக@டேபா, (2:18), இேயgைவ 
அவ0ைடய ெப=ேறாr எ0சேலm ஆலயtRl கBடேபா, (2:33), இேயgV# ெதாUைகk|ட உைரையk 
ேக@டேபா, (4:22) என மkக)# Vயpைப இ, NWtதாhm, ஒேர ஒ0 µைற 'இேயg Vயpபைடnதாr' என 
பRc ெசy[#றாr Okகா. x=;வr தைலவj# நmπkைகைய பாரா@>[#ற இேயgைவ இpபS 
வrLk[#றாr Okகா: 'இவ=ைறk ேக@ட இேயg VயpY=றாr...மkகll |@டtைதp பாrt,, 
'இsரேயலEடtRhm இtதைகய நmπkைகைய நா# கBடRlைல' எ#றாr' (7:9). இேயgV# இறpπ#ேபா, 
இ;R வாrtைத ேபeய, யாr? x=;வr தைலவ#தா# (23:47). x=;வr தைலவj# நmπkைக Fகnைவ 
மைறµகமாக இŋேக பRc ெசy,, இேயgckN தா# பய#ப>tRய 'VயpY' எ#ற வாrtைதைய 'ேப,0ckN' 
பய#ப>t,[#றாr Okகா. இnத இரB> FகncகைளJm இைணt,p பாrtதாl நமkN எ#ன ெதE[ற,? 
நmπkைகதா# Vயpπ# µதl பS. நmπkைக இlலாமl VயpY இlைல. ேப,0 நmπkைக ெகாBடதேல 
Vயpபைட[#றாr.

ெவ=;c ehைவ இேயgV# இறpπ=Nm, ெவ=;k கlலைற அவE# உbrpπ=Nm, ெவ=; ஆைடகll அவE# 
உடj0pYkNm சா#றாy இ0k[#றன.

ஆBடவைர அவE# வாrtைதகll ம=;m வாkN;Rகேளா> இைணt,p பாrpப,m,
அவைர நm பயtRhm, பயணtRhm, வாnVடtRhm கB>ெகாllவ,m,
வாnV# ஒvெவா0 FகnVhm நmπkைகJm, VயpYm ெகாBS0tதhேம உbrpY அrபவm.

உbrpY R0நாll வாnt,kகPm, ெசபŋகPm!
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