இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்படவில்ைல
அல்லா

எ

ம் ஒேர ஒரு கடவுள் தான் இருக்கிறான். அவைனத் தவிர ேவறு கடவுள் இல்ைல. அவைனத்

தவிர யாைரயும், எதைனயும் வணங்கக் கூடாது என்பைத நம்புவதும், மனிதர்கைள நல்வழிப்படுத்த மனிதர்களில்

இருந்ேத

தூதர்கைள

இைறவன்

நியமித்து

வந்தான்.

அந்தத்

தூதர்கள்

வ ைசயில்

இறுதியாக

வந்தவர்

முஹம்மது நபி என்பைத நம்புவதும் இஸ்லாத்தின் அடிப்பைடக் ெகாள்ைகயாகும்.
இக்ெகாள்ைகைய ஒருவன் நம்பினால் தான் அவன் முஸ்லிமாக முடியும்.
உலகின்

மிகப்

ெப ய

மதங்களில்

ஒன்றாகத்

திகழும்

கிறித்தவ

மதத்தின்

ெகாள்ைக

என்ன?

ஒருவன்

கிறித்தவனாவதற்கு அவன் ெகாள்ள ேவண்டிய ெகாள்ைக என்ன?
கர்த்தர் (இைறவன்) முதன் முதலாக ஆதாம் என்பவைரப் பைடத்தார். அவருக்குத்
ெபண்ைணப்

பைடத்து

வைககைளயும்

அங்ேக

அ

விருவைரயும்

கிைடக்கச்

ஏடன்

ெசய்தார்.

எ

ம்

ேதாட்டத்தில்

இந்தத் ேதாட்டத்தில்

துைணயாக ஏவாள் எ

தங்க ைவத்து

விரும்பியவாறு

எல்லாவிதமான

உண்

ம்
கனி

ங்கள்; ஆனால்

குறிப்பிட்ட மரத்தின் கனிையப் புசித்து விட ேவண்டாம் என்று கட்டைள பிறப்பித்திருந்தார்.
ஆதாமும் ஏவாளும் அந்தக் கட்டைளைய மறி தடுக்கப்பட்ட மரத்தின் கனிையப் புசித்தனர். இதனால் அவர்கள்
பாவிகளானார்கள். அவர்கள் பாவிகளானதால் அவர்களின் சந்ததிகளும் பாவிகளாகப் பிறக்கின்றனர்.
எந்த ஒரு பாவம் ெசய்தாலும் அதற்குப் பாவ நிவாரணப் பலி ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆதாம் ெசய்த பாவத்தின்
காரணமாக

மனிதர்கள்

பாவிகளாகப்

பிறப்பதால்

மிகப்

ெபரும் பலிையக்

ெகாடுத்தால்

தான்

அந்தப்

பாவம்

மனிதைன விட்டு விலகும். அதற்காக இேயசு தன்ைனேய பலியிட்டு அைனவ ன் பாவங்களுக்கும் ப காரம் ேதடி
விட்டார்.
இேயசு நமக்காக தன் உயிைரேய ெகாடுத்தார் என்று ஒருவன் நம்பினால் தான் பிறவிப் பாவம் விலகும். இேயசு
நமக்காகப் பலியானார் என்பைத யார் ஒப்புக் ெகாள்ளவில்ைலேயா அவைர விட்டு பிறவிப் பாவம் (ெஜன்மப்
பாவம்) நீங்காது.
இந்தக் ெகாள்ைகயின் மது தான் கிறித்தவம் கட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ளது.
இக்ெகாள்ைகைய கர்த்தேரா

இேயசுேவா

வழங்கவில்ைல.

இேயசுவுக்குப்

பின்

கிறித்தவ

ெகாண்ட பவுல் என்பவர் தான் இக்ெகாள்ைகைய உருவாக்கினார். இது குறித்து இந்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மதத்தில் இைணந்து

லில் தனித் தைலப்பில்

இக்ெகாள்ைகைய வகுத்த பவுல் கூறியது ைபபிளில் பின்வருமாறு இடம் ெபற்றுள்ளது.
அப்படியிருந்தும் மரணமானது

ஆதாம்

முதல்

ேமாேச

வைரக்கும்

ஆதாமின்

மறுதலுக்ெகாப்பாய்ப்

ெசய்யாதவர்கைளயும் ஆண்டு ெகாண்டது; அந்த ஆதாம் பின்பு வந்தவருக்கு முன்னைடயாளமானவன்.

பாவ

ேராமர் 5:14
அன்றியும் நாம் ெபலனற்றவர்களாயிருக்கும் ேபாேத குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக ம த்தார்.
நீதிமா

க்காக ஒருவன் ம க்கிறது அ து; நல்லவ

க்காக ஒரு ேவைள ஒருவன் ம க்கத் துணிவான்.

ேராமர் 5:6,7
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நாம் பாவிகளாயிருக்ைகயில்

கிறிஸ்து

விளங்கப்

இப்படி

பண்

ேகாபாக்கிைனக்கு

கிறார்.

நீங்கலாக

நமக்காக
நாம்

அவராேல

ம த்ததினாேல

அவருைடய

நாம்

ேதவன்

நம்

இரத்தத்தினாேல

இரட்சிக்கப்படுவது

அதிக

ேமல்

ைவத்த தமது

நீதிமான்களாக்கப்

நிச்சயமாேம.

அன்ைப

பட்டிருக்க

.நாம்

ேதவ

க்குச்

சத்துருக்களாயிருக்ைகயில் அவருைடய குமாரனின் மரணத்தினாேல அவருடேன ஒப்புரவாக்கப்பட்ேடாமானால்

ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருைடய ஜீவனாேல இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாேம.
ேராமர் 5:8-10

என்னெவன்றால் கரத்தராகிய இேயசுைவ நீ உன் வாயினாேல அறிக்ைகயிட்டு ேதவன் அவைர ம த்ேதா லிருந்து
எழுப்பினாெரன்று உன் இருதயத்திேல விசுவாசித்தால் இரட்சிக்கப்படுவாய்.
ேராமர் 10:9
ெவள்ளாட்டுக்கடா இளங்காைள இைவகளுைடய இரத்தத்தினாேல அல்ல தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தினாலும்
ஒேர தரம் மகா ப சுத்த ஸ்தலத்திேல பிரேவசித்து நித்திய மட்ைப உண்டு பண்ணினார். அெதப்படிெயனில்

காைள, ெவள்ளாட்டுக்கடா, இைவகளின் இரத்தமும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் ேமல் ெதளிக்கப்பட்ட கடா யின் சாம்பலும்

ச ர சுத்தியுண்டாகும்படி ப சுத்தப்படுத்துமானால் நித்திய ஆவியினாேல தம்ைமத் தாேம பழுதற்ற பலியாகத்
ேதவ

க்கு ஒப்புக் ெகாடுத்த கிறிஸ்துவி

ைடய இரத்தம் ஜீவ

மனச்சாட்சிையச் ெசத்த கி ையகளறச் சுத்திக ப்பது எ

ள்ள ேதவ

க்கு ஊழிய

வளவு நிச்சயம்!

ெசய்வதற்கு உங்கள்

எபிேரயர் 9:12-14
1இேயசு

கிறிஸ்துவி

ைடய

ப சுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிேறாம்.

ச ரம்

ஒேர

தரம்

பலியிடப்பட்டதினாேல

அந்தச்

சித்தத்தின்

படி

நாம்

எபிேரயர் 10:10
இது தான் பவுல் உருவாக்கிய கிறித்தவ மதத்தின் அடிப்பைடச் சித்தாந்தம்.
இந்தக் ெகாள்ைக

இேயசுவும், அவருக்கு

முன்

ெசன்ற

நீதிமான்களும்

ேபாதித்த

அைமந்துள்ளது. ேமலும் பகுத்தறிவுக்கும், உலக நைடமுைறக்கும் எதிராக அைமந்துள்ளது.
இந்தக் ெகாள்ைகக்கும்

இேயசுவுக்கும்

ஏதாவது

சம்மந்தம்

உண்டா

என்பைத

ெகாள்ைகக்கு முரணாக

ஆய்வு ெசய்வதற்கு

முன்னால்

இக்ெகாள்ைகையப் பரப்பும் கிறித்தவ மத குருமார்கள் நம்பிக்ைகக்கு உ யவர்களா? இேயசுவின் வழிகாட்டுதைலப்
ேபணி நடப்பவர்களா என்பைத அறிந்து ெகாள்வது அவசியம்.
பங்குத் தந்ைதகள் நம்பிக்ைகக்கு உ யவர்களா?
இேயசுவின் சிலுைவப் பலி

ெகாள்ைக

ச யானது

தானா

என்பைத

அறிந்து ெகாள்வதற்கு

முன்னாள் இந்தக்

ெகாள்ைகையச் ெசால்பவர்களின் நம்பகத் தன்ைமைய கிறித்தவ சமுதாய மக்களுக்குத் ெதளிவுபடுத்துகிேறாம்.
ஏெனனில் இவர்கள்
தாங்கள்

கூறுவது

ெசய்கின்றனர்.

தான்

கர்த்தருக்கும்

ைபபிளுக்கு

தமக்குச்

இேயசுவுக்கும்

எதிரானது

சாதகமான

சில

எதிரான

என்று ெத ந்து
வசனங்கைள

இக்ெகாள்ைகையப் பிரச்சாரம்

ெகாண்ேட

மட்டும்

தான்

தமது

ெசய்பவர்கள்.

இக்ெகாள்ைகையப்

சுய

நல

க்குப்

பிரச்சாரம்

பயன்படுத்திக்

ெகாள்கின்றனர். எனேவ பரேலாக ரா ஜியத்தில் மக்கள் பிரேவசிக்காமல் முட்டுக்கட்ைட ேபாடும் இவர்கைளப்
பற்றி கிறித்தவ மக்கள் ச யாகப் பு ந்து ெகாள்வது அவசியமாகும்.
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இந்தக் ெகாள்ைகையத் தீவிரமாகப் பிரச்சாரம் ெசய்து வரும் பங்குத் தந்ைதகளும், பாதி களும் பிற மதங்களில்
மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஆலய நிர்வாக உ ைமைய கிறித்தவ மக்களுக்கு வழங்குவதில்ைல. ஆலயங்களின்
முழுக் கட்டுப்பாட்ைடயும் தங்கள் ைககளில் ைவத்துக் ெகாள்கின்றனர்.

அவர்கள் ேகாடி ேகாடியாகக் ெகாள்ைள அடித்தாலும் அவர்கைள யாரும் தட்டிக் ேகட்க முடியாது. அவர்கைள
எதிர்த்தால் இறந்தவர்கைளக் கல்லைறயில் அடக்கம் ெசய்ய முடியாது. கிறித்தவ மக்கள் தங்கள் குடும்பத்தின்
திருமணம் உள்ளிட்ட எந்தச் சடங்ைகயும் ேதவாலயத்தில் ெசய்ய முடியாது.

யார் ஆலயங்களுக்கு அள்ளிக் ெகாடுக்கிறார்கேளா அவர்களுக்கு எந்த விதமான உ ைமயும் இல்ைல என்ற கடும்
ேகாட்பாடு

காரணமாக

சுதந்திரமாக

யாரும்

சிந்திக்க

முடியாத

நிைலையயும்,

சிந்தித்துக்

உண்ைமகைள ெவளிேய ேபச முடியாத நிைலையயும் பாதி மார்கள் ஏற்படுத்தி விட்டனர்.

கண்டறிந்த

இைதக் கிறித்தவ மதத்தில் அங்கம் வகிக்கும் மக்கள் சிந்தித்துப் பார்க்கக் கடைமப்பட்டுள்ளனர்.
◌ஃபாதர்

என்ற

கூறியைதயும்

பட்டத்ைதச்
ஒப்பிட்டுப்

அறியலாம்

ட்டிக்

ெகாண்டு

பார்த்தால்

தங்கள் கி ையகைளெயல்லாம்

ம

இவர்கள்

ெசய்யும்

இவர்களுக்கும் இேயசுவுக்கும்

ஷர்

காண

ேவண்டுெமன்று

ஊழியத்ைதயும்,
எந்தச்

இது

சம்மந்தமும்

ெசய்கிறார்கள்.

குறித்து

இல்ைல

தங்கள்

இேயசு
என்பைத

காப்பு நாடாக்கைள

அகலமாக்கி தங்கள் வஸ்திரங்களின் ெதாங்கல்கைளப் ெப தாக்கி விருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்கைளயும்,
ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான ஆசனங்கைளயும், சந்ைத ெவளிகளில் வந்தனங்கைளயும், ம

ஷரால் ரப ரப

என்று அைழக்கப்படுவைதயும் விரும்புகிறார்கள். நீங்கேளா ரப என்றைழக்கப்படாதிருங்கள். கிறிஸ்து ஒருவேர
உங்களுக்குப் ேபாதகராயிருக்கிறார். நீங்கள் எல்லாரும் சேகாதரராயிருக்கிறீர்கள்.
பிதா

என்று

ெசால்லாதிருங்கள்!

பரேலாகத்திலிருக்கிற

மியிேல ஒருவைனயும் உங்கள்

ஒருவேர உங்களுக்குப்

பிதாவாயிருக்கிறார்.

குருக்கள் என்றும் அைழக்கப்படாதிருங்கள்! கிறிஸ்து ஒருவேர உங்களுக்குக் குருவாயிருக்கிறார்.

நீங்கள்

மத்ேதயு 23:5
◌ஃபாதர் (பிதா)

என்று

ஒருவைரயும்

அைழக்கக்

கூடாது

என்று

இேயசு

ெதளிவாகக்

கட்டைள இட்டிருக்க

இவர்கேளா பிதா (◌ஃபாதர்) என்று தங்கைள அைழத்துக் ெகாள்வதன் மூலம் இேயசுவுக்கு எதி களாக ஆகி
விட்டனர்.
ேமலும் மத குருக்கள் என்று தாங்கள் அைழக்கப்பட ேவண்டும் என்றும் இவர்கள் விரும்புகிறார்கள். ஆனால்
இேயசுைவத் தவிர யாரும் யாருக்கும் குருவாக முடியாது என்று இேயசு கூறியைதயும் மறுகிறார்கள்.
தங்கைளப் பிற மக்களிடமிருந்து ேவறுபடுத்தி தங்கைள உயர்ந்தவர்களாகக் காட்டிக் ெகாள்வதற்காக வழக்கத்தில்
இல்லாத

வைகயில்

வதிகளிலும்
ீ

தமக்குத்

நீண்ட
தனி

அங்கிகைள
ம யாைத

அணிகிறார்கள்.

தரப்பட

ேவண்டும்

விருந்துகளிலும்,
என்றும்

ெஜப

ஆலயங்களிலும்,

ஆைசப்படுகிறார்கள்.

இேயசுவுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? என்று கிறித்தவ சேகாதரர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
இேயசுவுக்கு ஊழியம்

ெசய்யும் பிரச்சாரத்ைத

ெசய்கிேறாம்

அன்றியும் நீ ெஜபம் பண்
ஆலயங்களிலும்

ெபய ல்

ேதவாலயங்களிலும், ெதாைலக்

நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். அதற்கும் இேயசுவுக்கும்

ைபபிளின் பின்வரும் வசனங்கள் நி

ெஜப

என்ற

பிக்கின்றன.

வதிகளின்
ீ

சந்திகளிலும்

நின்று ெஜபம்

பண்ண

காட்சிகளிலும் இவர்கள்

எந்தச் சம்மந்தமுமில்ைல

ம் ேபாது மாயக்காரைரப் ேபாலிருக்க ேவண்டாம். ம

கைட

இவர்களுக்கும்,

ஷர் கா

விரும்புகிறார்கள்.

என்பைதப்

ம்படியாக அவர்கள்
அவர்கள்

பலைன அைடந்து தீர்ந்தெதன்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். நீேயா ெஜபம் பண்

தங்கள்

ம் ேபாது உன்
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அைற வட்டிற்குள்
ீ

பிரேவசித்து

உன்

கதைவப்

ட்டி

அந்தரங்கத்திலிருக்கிற

உன் பிதாைவ

ேநாக்கி

ெஜபம்

பண்

! அப்ெபாழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா ெவளியரங்கமாய் உனக்குப் பலனளிப்பார். அன்றியும்

அதிக

வசனிப்பினால்

நீங்கள் ெஜபம் பண்

ம் ேபாது அ
தங்கள்

ஞானிகைளப் ேபால வண்
ீ
வார்த்ைதகைள அலப்பாேதயுங்கள்! அவர்கள்

ெஜபம்

ேகட்கப்படுெமன்று

நிைனக்கிறார்கள்.

அவர்கைளப்

ேபால

நீங்கள்

ெசய்யாதிருங்கள்! உங்கள் பிதாைவ ேநாக்கி நீங்கள் ேவண்டிக் ெகாள்ளுகிறதற்கு முன்னேம உங்களுக்கு இன்னது
ேதைவ என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார்.

மத்ேதயு 6:5-8
கடவுளிடம் ெஜபிக்கும் ேபாது வண்
ீ
வார்த்ைதகைளக் கூறி அலப்பக் கூடாது என்று இேயசு கூறுகிறார். ேமலும்
இரகசியமாக வட்டின்
ீ
கதைவப்

ட்டிக் ெகாண்டு தான் ெஜபம் ெசய்ய ேவண்டும் என்று இேயசு கூறுகிறார்.

ஆனால் மத ேபாதகர்கள் கர்த்த டம் பிரார்த்தைன ெசய்யும் ேபாது கடவுைள உருட்டி மிரட்டி கட்டைள இடும்
விதமாக

ெஜபிக்கிறார்கள்.

ேமலும்

ஆலயங்களில்

ெஜபிப்பேதாடு

நிறுத்திக்

ெகாள்ளாமல்

திறந்த

ெவளி

ைமதானங்களிலும் இவர்கள் ெசய்யும் அலப்பைரையப் பார்க்கும் ேபாது இேயசு இவர்கைளக் குறித்ேத ேமற்கண்ட
எச்ச க்ைக விட்டுள்ளார் என்பைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
படிப்பறிவில்லாத ஏைழ

மக்களுக்குப்

பணத்தாைச

காட்டி

மதமாற்றம்

ெசய்வதற்கும்

இவர்கள்

அைலந்து

தி கின்றனர். ஆனால் மதத்தில் ேசர்த்தவுடன் அவர்களுக்கு இேயசு கூறிய ெகாள்ைகையக் கூறாமல் அவன்
நரகத்துக்குப் ேபாகும் வழிைய இவர்கள் காட்டுகின்றனர்.
மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! ப ேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா! ம
ட்டிப்

ேபாடுகிறீர்கள்;. நீங்கள்

அதில்

ஷர் பிரேவசியாதபடி பரேலாக ரா யத்ைதப்

பிரேவசிக்கிறதுமில்ைல. பிரேவசிக்கப்

ேபாகிறவர்கைளப்

பிரேவசிக்க

விடுகிறதுமில்ைல. மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! ப ேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா! பார்ைவக்காக நீண்ட ெஜபம்
பண்ணி விதைவகளின் வடுகைளப்
ீ
பட்சித்துப் ேபாடுகிறீர்கள். இதினிமித்தம் அதிக ஆக்கிைனைய அைடவர்கள்.
ீ
மாயக்காரராகிய
சமுத்திரத்ைதயும்,

ேவதபாரகேர!

ப ேசயேர!

உங்களுக்கு

ஐேயா! ஒருவைன

உங்கள்

மார்க்கத்தானாக்கும்படி

மிையயும் சுற்றித் தி கிறீர்கள். அவன் உங்கள் மார்க்கத்தானான ேபாது அவைன உங்களிலும்

இரட்டிப்பாய் நரகத்தின் மகனாக்குகிறீர்கள்.
மத்ேதயு 23:13-15
இேயசுவின் இந்த

எச்ச க்ைக

அப்படிேய

இன்ைறய

கிறித்தவப்

அன்பர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்கக் கடைமப்பட்டுள்ளார்கள்.

பாதி களுக்குப் ெபாருந்துவைதயும்

கிறித்தவ

கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்பவர் காசு பணம் ேசர்க்கக் கூடாது; எைதயும் ேசமித்து ைவக்கக் கூடாது என்று இேயசு
ெதளிவான இலக்கணம் கூறிச் ெசன்றுள்ளார்.
உங்கள் கச்ைசகளில் ெபான்ைனயாவது ெவள்ளிையயாவது ெசம்ைபயாவது வழிக்காகப் ைபையயாவது இரண்டு

அங்கிகைளயாவது

பாதரட்ைசகைளயாவது

ஆகாரத்துக்குப் பாத்திரனாயிருக்கிறான்.

தடிையயாவது

ேதடி

ைவக்க

ேவண்டாம்!

ேவைலயாள்

தன்

மத்ேதயு 10:9,10
தங்கம், ெவள்ளி, ெசம்பு
ெசல்லக்

கூடாது

ஆனால்

இன்று

ேபான்ற

உேலாகங்கைளச்

என்றும், மாற்று

உைடகைளக்

ேசர்க்கக்
கூட

கூடாது

என்றும்

எடுத்துச் ெசல்லக்

ஒரு

கூடாது

ைபையக் கூட
என்றும்

எடுத்துச்

ெசருப்ைபயும்

ைகத்தடிையயும் கூட ைவத்துக் ெகாள்ளக் கூடாது என்றும் இேயசு மிகத் ெதளிவாகக் கட்டைள இட்டுள்ளார்.
பாய்களுக்குச்

கர்த்தருக்கு

ஊழியம்

ெசாத்துக்கைளச்

ெசய்பவர்கள்

ேசர்த்துள்ளனர்.

ஊைர

வைளத்துப்

ெவளிநாட்டுப்

ேபாடுகிறார்கள்.

பணக்காரர்கைள

ேகாடா

ஏமாற்றி

ேகாடி

பணத்ைதக்
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குவிக்கின்றனர். இவர்களுக்கும் இேயசுவுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் உள்ளதா என்பைதயும் கிறித்தவ அன்பர்கள்
சிந்தித்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
மதமாற்றத்துக்கு ஆள் பிடிக்க ெகால்ைலப் புறமாக வந்து மக்கைள ஏமாற்றுவைதயும் இவர்கள் ெகாள்ைகயாகக்
ெகாண்டுள்ளனர்.
முஸ்லிம்களிடம் பிரச்சாரம்
ெபாருத்தமற்ற

இடங்களில்

ெசய்யும்

ேபாது

பயன்படுத்தியும்

அரபுச்

ெசாற்கைளப்

வருகின்றனர்.

பயன்படுத்தியும், குர்ஆன் வசனங்கைளப்

அதாவது இஸ்லாேம

இவர்களின்

ெகாள்ைகைய

ஏற்றுக் ெகாள்வது ேபால் மக்கைள ஏமாற்றுகின்றனர். இஸ்லாத்தில் இருந்து கிறித்துவராக மாறிய சேகாதரர்
நற்ெசய்தி அளிக்கிறார் என்றும் புளுகி குறுக்கு வழியில் ஆள் பிடித்து வருகின்றன.
இைதயும் இேயசு மிகத் ெதளிவாக எச்ச க்ைக ெசய்துள்ளைதப் பாருங்கள்.
ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.; ஆட்டுத் ெதாழுவத்துக்குள் வாசல் வழியாய்ப்
பிரேவசியாமல்

ேவறு

வழியாய் ஏறுகிறவன்

கள்ள

பிரேவசிக்கிறவேனா ஆடுகளின் ேமய்ப்பனாயிருக்கிறான்.

ம் ெகாள்ைளக்கார

மாயிருக்கிறான்.

வாசல்

வழியாய்ப்

ேபார்த்துக்

ெகாண்டு

ேயாவான் 10:1
கள்ளத்

தீர்க்கத சிகளுக்கு

எச்ச க்ைகயாயிருங்கள்!;

அவர்கள்

ஆட்டுத்

உங்களிடத்தில் வருவார்கள். உள்ளத்திேலா அவர்கள் பட்சிக்கிற ஓநாய்கள்.

ேதாைலப்

மத்ேதயு 7:15
குருடர் பார்க்கிறார் என்றும் ெசவிடர் ேகட்கிறார் என்றும் முடவர் நடக்கிறார் என்றும் மக்கைளக் கூட்டி ைவத்துக்
ெகாண்டு

நாடகம்

நடத்துகின்றனர்.

ேபய்கைளத் துரத்துகிேறாம்

என்று

மக்கைள

அச்சுறுத்தி

இன்ெனாரு புறம் அதிகமான மருத்துவ மைனகைளயும் இவர்கள் தான் நடத்துகின்றனர்.

வருகின்றனர்.

இவர்கள் கூறுவது உண்ைமயானால் நாட்டில் உள்ள எல்லா குருடர்களுக்கும் பார்ைவ வழங்கிக் காட்டட்டும்.
குருடைனப்

ேபால்

ஏமாற்றுகின்றனர்.

நடிக்க

ைவத்து

அவ

மதத்ைதப் பரப்புவதற்காகப்

க்கு
ெபாய்

பார்ைவ

வந்தது

ெசால்லலாம்

ேபால்

என்று

நடிக்கச்

ேவதப்

ெசய்து

மக்கைள

புத்தகத்திேலேய

எழுதி

ைவத்துக் ெகாண்டவர்கள் இவர்கள்.
அன்றியும் என் ெபாய்யினாேல ேதவ
நான் பாவிெயன்று தீர்க்கப்படுவாேனன்?

ைடய சத்தியம் அவருக்கு மகிைமயுண்டாக விளங்கினதுண்டானால் இனி

முதலாம் ெகா ந்தியர்-9:7
உலகில்

ெபாய்

ெசால்லி

மக்கைள

ெகாண்டவர்கள் இவர்கள் மட்டுேம.

ஏமாற்றி

ஆள்

பிடிக்கலாம்

என்பைத

ேவதத்திேலேய

எழுதி

ைவத்துக்

இது குறித்தும் இேயசு எச்ச க்ைக ெசய்துள்ளார்.
அேநகங் கள்ளத்தீர்க்கத சிகளும் எழும்பி அேநகைர வ

சிப்பார்கள்.

மத்ேதயு 24:11
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இேயசு அேதா வருகிறார்; இேதா வருகிறார்; அேதா இறங்குகிறார் எனவும் மக்களிடம் பிரச்சாரம் ெசய்கின்றனர்.
ெஜபம் ெசய்யும் ேபாது இறங்குவராக
ீ
என்று இேயசுவுக்குக் கட்டைளயும் ேபாடுகிறார்கள். இைதயும் இேயசு மிகத்

ெதளிவாக எச்ச த்துள்ளார்.

அப்ெபாழுது இேதா கிறிஸ்து இங்ேக இருக்கிறார்; அேதா அங்ேக இருக்கிறார் என்று எவனாகிலும் ெசான்னால்
நம்பாேதயுங்கள். ஏெனனில் கள்ளக் கிறிஸ்துக்களும் கள்ளத் தீர்க்கத சிகளும்

ெகாள்ளப்பட்டவர்கைளயும் வ
இேதா

முன்னதாக

ெசால்வார்களானால்

எழும்பி, கூடுமானால் ெத ந்து

சிக்கத்தக்கதாகப் ெப ய அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்வார்கள்.

உங்களுக்கு

அறிவித்திருக்கிேறன். ஆைகயால்: அேதா

புறப்படாதிருங்கள்!

இேதா

அைற வட்டிற்குள்
ீ

வனாந்தரத்தில் இருக்கிறார்

இருக்கிறார்

என்று

ெசால்வார்களானால்

நம்பாதிருங்கள். மின்னல் கிழக்கிலிருந்து ேதான்றி ேமற்கு வைரக்கும் பிரகாசிக்கிறது ேபால ம

வருைகயும் இருக்கும்.

என்று

ஷகுமார

ைடய

மத்ேதயு 24:23-27
அப்ெபாழுது: இேதா கிறிஸ்து இங்ேக இருக்கிறார் அேதா அங்ேகயிருக்கிறார் என்று எவனாகிலும் ெசான்னால்
நம்பாேதயுங்கள். ஏெனனில் கள்ளக் கிறிஸ்துக்களும் கள்ளத் தீர்க்கத சிகளும் எழும்பி கூடுமானால்
ெகாள்ளப்பட்டவர்கைளயும் வ

ெத ந்து

சிக்கத்தக்கதாக அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்வார்கள்.

மாற்கு 13:21,22
இேயசு ெசால்வைத இன்
குருடரான

ம் ேகளுங்கள்!

வழிகாட்டிகேள

ெகாசுயில்லாதபடி

வடிகட்டி

ஒட்டகத்ைத

விழுங்குகிறவர்களாயிருக்கிறீர்

கள்.

மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! ப ேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா! ேபாஜன பான பாத்திரங்களின் ெவளிப்புறத்ைதச்
சுத்தமாக்குகிறீர்கள்.
குருடனான

உட்புறத்திேலா

ப ேசயேன!

ேபாஜனபான

அைவகள்

ெகாள்ைளயினாலும்

பாத்திரங்களின்

அநீதத்தினாலும்

ெவளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி

முதலாவது சுத்தமாக்கு. மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! ப ேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா!

நிைறந்திருக்கிறது.

அைவகளின்

உட்புறத்ைத

ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட கல்லைறகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள். அைவகள் புறம்ேப அலங்காரமாய்க் காணப்படும்.
உள்ேளேயா ம த்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிைறந்திருக்கும். அப்படிேய நீங்களும்
ம

ஷருக்கு நீதிமான்கள் என்று புறம்ேப காணப்படுகிறீர்கள்;. உள்ளத்திேலா மாயத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும்

நிைறந்திருக்கிறீர்கள். மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! ப ேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா. நீங்கள் தீர்க்கத சிகளின்
கல்லைறகைளக்

இருந்ேதாமானால்

என்கிறீர்கள்.

கட்டி

நீதிமான்களின்

அவர்கேளாேட

நாங்கள்

சமாதிகைளச்

சிங்கா த்து:

தீர்க்கத சிகளின்

இரத்தப்

எங்கள்

பழிக்கு

பிதாக்களின்

உடன்பட்டிருக்க

நாட்களில்

மாட்ேடாம்

மத்ேதயு 23:24-30
அந்நாளில் அேநகர் என்ைன ேநாக்கி: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ! உமது நாமத்தினாேல தீர்க்கத சனம் உைரத்ேதாம்
அல்லவா?

உமது

நாமத்தினாேல

பிசாசுகைளத்

துரத்திேனாம்

அல்லவா?

உமது

நாமத்தினாேல

அேநக

அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதாம் அல்லவா? என்பார்கள். அப்ெபாழுது நான் ஒருக்காலும் உங்கைள அறியவில்ைல.

அக்கிரமச் ெசய்ைகக்காரேர என்ைனவிட்டு அகன்று ேபாங்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுேவன்.
மத்ேதயு 7:22,23
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ேமலும் இவர்கள்

இேயசுவுக்கும்

ேம க்கும்

சிைலகைள

நிறுவி

அைத

வழிபடுகின்றனர். விக்கிரக(சிைல)

வழிபாட்ைட இேயசு அறேவ மறுத்துள்ளார் என்பைத மறந்து விட்டனர். பில்லி

னியம் என்ெறல்லாம் கூறி

மக்கைள ஏமாற்றுகின்றனர். அைதயும் இேயசு கண்டித்திருப்பைதப் ைபபிள் பின்வருமாறு கூறுகிறது.

மாம்சத்தின்

கி ையகள்

ெவளியரங்கமாயிருக்கின்றன.

காமவிகாரம், விக்கிரகாராதைன, பில்லி
பி விைனகள்,

மார்க்கேபதங்கள்,

அைவயாவன:

விபசாரம்,

ேவசித்தனம்,

அசுத்தம்,

னியம், பைககள், விேராதங்கள், ைவராக்கியங்கள், ேகாபங்கள், சண்ைடகள்,

ெபாறாைமகள்,

இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவர்கள் ேதவ

ெகாைலகள்,

ெவறிகள்,

களியாட்டுகள்

முதலானைவகேள.

ைடய ரா யத்ைதச் சுதந்த ப்பதில்ைலெயன்று முன்ேன நான்

ெசான்னது ேபால இப்ெபாழுதும் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.
கலாத்தியர் 5:19-21
ைபபிைளக் ைகயில்

ைவத்துக்

ெகாண்டு

தங்களுக்குச்

சாதகமானைத

மட்டும்

மக்கள்

மத்தியில் வாசித்து

பிரச்சாரம் ெசய்யும் கிறித்தவ ேபாதகர்கள் உண்ைமயில் ைபபிளின் ேபாதைனகைள மறி வருகிறார்கள் என்பேத

உண்ைம.

இவர்களின் தனிப்பட்ட
அளவுக்கு

ஒழுக்க

ேகவலமாக

வா க்ைக

உள்ளைதயும்

ேபாப்

ஆண்டவர்

கிறித்தவர்கள்

அடிக்கடி

எண்ணிப்

உலக

மக்களிடம்

பார்த்து சுயமாகச்

மன்னிப்பு ேகட்கும்

சிந்தித்தால்

இேயசுவின்

சிலுைவப் பலி என்ற ெகாள்ைக இேயசுவின் ேபாதைனக்கு எதிரானது என்பைத அறிந்து ெகாள்வார்கள்.
கிறித்தவக் ெகாள்ைகைய உருவாக்கியவர் யார்?
கிறித்தவ மதத்தின் இந்தக் ேகாட்பாடு இேயசுவால் உருவாக்கப்பட்டதா?
ைபபிளின் புதிய ஏற்பாட்டில் மத்ேதயு மாற்கு,

க்கா ேயாவான் ஆகிய நான்கு சுவிேஷசங்களும், பவுல் என்பவர்

பலருக்கு எழுதிய கடிதங்களும் இடம் ெபற்றுள்ளன.
இேயசுவின் சீடர்கள்

தாம்

கண்ணாரக்

கண்டைதத்

தான்

சுவிேஷசங்களாக

எழுதினார்கள்

என்று அப்பாவி

கிறித்தவர்கள் நம்ப ைவக்கப்பட்டுள்ளனர். ைபபிளில் உள்ள நான்கு சுவிேஷசங்களும் 23 நிருபங்களும் இேயசுவின்
சீடர்கள் எழுதியைவ அல்ல என்பைத முதலில் கிறித்தவ அன்பர்கள் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
சுவிேசஷம் எழுதிய நால்வர் யார்? பவுல் என்பவர் யார் என்பைத முதலில் கிறித்தவ நண்பர்கள் அறிந்து ெகாள்ள
ேவண்டும்.
பன்னிரண்டு சீடர்கள்
இேயசுவுக்குப்

பன்னிரண்டு

சீடர்கள்

இடுகிறது.
அப்ெபாழுது அவர்

தம்முைடய

இருந்தனர்.

பன்னிரண்டு

அவர்களின்

சீஷர்கைளயும்

ெபயர்கைளப்

தம்மிடத்தில்

ைபபிள்

பின்வருமாறு

வரவைழத்து

பட்டியல்

அசுத்த ஆவிகைளத்

துரத்தவும் சகல வியாதிகைளயும் சகல ேநாய்கைளயும் நீக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரங்ெகாடுத்தார். அந்தப்
பன்னிரண்டு

சேகாதரன்

அப்ேபாஸ்தலருைடய

அந்திேரயா,

நாமங்களாவன:

3ெசெபேதயுவின்

குமாரன்

முந்தினவன்
யாக்ேகாபு,

என்னப்பட்ட

1ேபதுரு
4அவன்

சேகாதரன்

சீேமான்,

ேயாவான்,

2அவன்
5பிலிப்பு,

6பற்ெதாெலாேமயு, 7ேதாமா 8ஆயக்காரனாகிய மத்ேதயு, 9அல்ேபயுவின் குமாரன் யாக்ேகாபு, 10தேதயு என்

மறுநாமமுள்ள

என்பைவகேள.

ெலேபயு,

11கானானியனாகிய

சீேமான்,

12அவைரக்

காட்டிக்

ெகாடுத்த

ம்

தாஸ்கா ேயாத்து
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மத்ேதயு 10:1-4
அப்ெபாழுது அவர்
பண்

பன்னிரண்டு

ேபைரத்

ம்படியாகத் தாம் அவர்கைள அ

ெத ந்து

ெகாண்டு

அவர்கள்

தம்ேமாடு

கூட

இருக்கவும் பிரசங்கம்

ப்பவும் வியாதிகைளக் குணமாக்கிப் பிசாசுகைளத் துரத்தும்படி அவர்கள்

அதிகாரமுைடயவர்களா யிருக்கவும் அவர்கைள ஏற்படுத்தினார். அவர்கள் யாெரனில் சீேமான் இவ
என்கிற
இ

ெபய ட்டார்.

விருவருக்கும்

அந்திேரயா,

ெசெபேதயுவின்

இடிமுழக்க

பிலிப்பு,

குமாரனாகிய

மக்கெளன்று

பற்ெதாெலாேமயு,

யாக்ேகாபு,

யாக்ேகாபின்

அரத்தங்ெகாள்ளும்

மத்ேதயு,

கானானியனாகிய சீேமான், அவைரக் காட்டிக் ெகாடுத்த

ேதாமா,

சேகாதரனாகிய

ெபாவெனரேகஸ்

அல்ேபாயுவின்

என்கிற

குமாரன்

தாஸ்கா ேயாத்து என்பவர்கேள.

க்குப் ேபதுரு
ேயாவான்

ெபய ட்டார்.

யாக்ேகாபு,

தேதயு,

மாற்கு 3:14-19
ேமற்கண்ட பன்னிரண்டு ேபர் தான் இேயசுவின் சீடர்கள் என்று மத்ேதயுவும் மாற்குவும் கூறுகின்றனர்.
மாற்கு சுவிேஷம்
ைபபிள் புதிய ஏற்பாட்டின் நான்கு சுவிேஷசங்களில் மத்ேதயு சுவிேஷசம் முதலாவதாக அைமக்கப்பட்டிருந்தாலும்
எழுதப்பட்ட வ ைசப்படி பார்த்தால் மாற்கு தான் முதலில் எழுதப்பட்டதாகும். இது குறித்து விக்கி படியா தகவல்
கள

சியம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது.

மாற்கு நற்ெசய்தி

கிறிஸ்தவ

விவிலியத்தின்

இேயசுவின்

திருமுழுக்கிலிருந்து

நற்ெசய்தி

ல்களில்

புதிய

ஏற்பாட்டு

(ஞானஸ்நானம்)

ல்

நற்ெசய்தி

ஆரம்பிக்கிறது.

ல்களில் இரண்டாவது
இேயசுவின்

வா வின்

லாகும்.
கைடசி

வாரத்துக்கு முக்கியத்துவம் ெகாடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது. கி.பி.60-80 இைடப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டது. நான்கு
முதலவதாக

வசனங்கைளக் ெகாண்டுள்ளது.

எழுதப்பட்டது

மாற்கு புனித இராயப்ப ன் (ேபதுரு எ
ேவறு

மூலங்களிலிருந்து

கருதப்படுகிறது. மூல

தான்

எனக்

ம் பட்ட ன்)

ெபற்ற

கருதப்படுகிறது. ெமாத்தம்

16 அதிகாரங்களில்

678

சீடராவார். இராயப்பர் இேயசு பற்றிக் கூறியவற்ைறயும்

தகவல்கைளயும்

ெதாகுத்து,

மாற்கு

ல் கிேரக்க ெமாழியில் எழுதப்பட்டது. மாற்கு இந்

இருந்ததாக முன்னர் கருதப்பட்டாலும் அவர் சி யாவில் இருந்ேத இந்
ேமேலாங்கியுள்ளது.

நற்ெசய்தி

எழுதினாெரன்று

ைல எழுதும் ேபாது உேராமயில்

ைல எழுதினார் என்ற கருத்து இப்ேபாது

முதன் முதலில் சுவிேஷசம் எழுதிய மாற்கு ேமற்கண்ட பன்னிரண்டு சீடர்களில் இடம் ெபறவில்ைல. மாறாக
இேயசுவின் சீடராகிய ேபதுரு எ
கண்ணால்

பார்த்து

எழுதியதல்ல.

ம் பட்டருக்கு இவர் சீடராக இருந்தார். இவர் எழுதிய அைனத்தும் இவர்
பட்ட டம்

ேகட்டைவகைள

எழுதியதாகவும்

அவர்

குறிப்பிடவில்ைல.

இேயசுைவப் பார்த்திராத இவர், ெசவி வழியாகப் ேபசிக் ெகாள்ளப்பட்ட ெசய்திகைள அடிப்பைடயாக ைவத்ேத

தனது சுவிேஷசத்ைத எழுதியுள்ளார் என்பது உறுதியாகிறது.
மத்ேதயு சுவிேஷம்

மத்ேதயு என்ற ெபயர் சீடர்களின் பட்டியலில் இருந்தாலும் சுவிேசஷம் எழுதியது அந்த மத்ேதயு அல்ல என்று

ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இேயசுவின் சீடராகிய மத்ேதயுவாக இருந்தால் மாற்குைவ முந்திக் ெகாண்டு இவர்
சுவிேசஷம் எழுதி இருப்பார். இேயசுவின் சீடருக்குச் சீடரான மாற்குவிற்குப் பிறகு தான் மத்ேதயு எழுதப்பட்டது

என்பதால் இது இேயசுவின் சீடராகிய மத்ேதயு எழுதியது அல்ல. இவர் ேவெறாரு மத்ேதயுவாக இருக்கலாம்;
அல்லது

ேவறு

கருத்தாகும்.

யாேரா

எழுதி

மத்ேதயு ெபய ல்

ெவளியிட்டிருக்கலாம்

என்பது

தான்

ஆய்வாளர்களின்
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இது குறித்து விக்கி படியா இ

வாறு கூறுகிறது.

மத்ேதயு நற்ெசய்தி விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்டிலுள்ள நான்கு நற்ெசய்தி
இது இேயசுவின் வா க்ைக வரலாற்ைறக் குறிக்கிறது. இந்

ல்களின் முதலாவது

ல் புதிய ஏற்பாட்டின் முதலாவது

இேயசுவின் சீடரான மத்ேதயுவின் ெபயைரக் ெகாண்டுள்ளது எனி

ம் இந்

லாகும்.

லாகும். இது

லின் எழுத்தாளர் அவரா என்பது

ேகள்விக்கு யேத. ேவறு ஒருவர் எழுதி புனித மத்ேதயுவின் ெபய ல் ெவளியிட்டிருக்கலாம் என்பது இப்ேபாது
ஏற்கப்பட்ட

கருத்தாகும்.

மற்ற நற்ெசய்தி

ல்களான

எடுத்தாள்ைகயும், உள்ளடக்கத்ைதயும் ெகாண்டுள்ளது.

மாற்கு,

க்கா

என்பவற்றுடன்

ெபாதுவான

வசன

க்கா சுவிேசஷம்
மூன்றாவது சுவிேஷசக்காரராகிய

க்கா என்பவரும் பன்னிரண்டு சீடர்களில் ஒருவர் அல்ல. மற்றவர்கள் கூறக்

ேகட்டைதேய தான் எழுதியதாக இவர் ெவளிப்பைடயாக ஒப்புக் ெகாள்கிறார்.
மகா

கனம்ெபாருந்திய

ேதேயாப்பிலுேவ

நாங்கள்

முழுநிச்சயமாய்

நம்புகிற

சங்கதிகைள

ஆரம்ப

முதல்

கண்ணாரக் கண்டு வசனத்ைதப் ேபாதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடிேய அைவகைளக் குறித்துச் ச த்திரம்

எழுத அேநகம் ேபர் ஏற்பட்டபடியினால் ஆதி முதல் எல்லாவற்ைறயும் திட்டமாய் விசா த்தறிந்த நா
உபேதசிக்கப்பட்ட

விேசஷங்களின்

நிச்சயத்ைத

எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் ேதான்றிற்று.

நீர்

அறிய ேவண்டுெமன்று

அைவகைள

ம் உமக்கு

ஒழுங்காய்

உமக்கு

க்கா 1:1-4
மற்றவர்கள் கூறக் ேகட்டைதேய தான் எழுதுவதாக எடுத்த எடுப்பிேலேய
இவர்

மிகவும்

பிந்தியவராவார்.

க்காவும் ஒருவர்.

கிறித்தவத்தின்

சிலுைவக்

க்கா ஒப்புக் ெகாள்கிறார்.

ேகாட்பாட்ைட

உருவாக்கிய

பவுலின்

சீடர்களில்

ேயாவான் சுவிேஷம்
இேயசுவின் சீடர்களில் ேயாவான் என்ற ெபய ல் ஒருவர் இருப்பதால் அவர் எழுதியேத ேயாவான் சுவிேஷசம்
என்று பாமர மக்கள் நம்புகின்றனர். ஆனால் ஆய்வாளர்கள் அைத ஏற்றுக் ெகாள்ளவில்ைல.
இெயசுவின் ேநரடிச் சீடரான ேயாவான் இைத எழுதி இருந்தால் இது தான் முதலில் எழுதப்பட்டிருக்க ேவண்டும்.
இது

எழுதப்பட்ட

கருத்தாகும்.

காலம்

கிபி

90 முதல்

இேயசுவின் சீடராக இருந்த ேயாவா

120 க்குள் இருக்க

ேவண்டும்

என்பது

முன்ேனாடி

ஆய்வாள ன்

க்கு இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்படும் ேபாது சுமார் 25 வயது என்று

ைவத்துக் ெகாண்டால் கூட கிபி 90ல் 115 வயது ஆகி இருக்கும். 115 வயது வைர மனிதனின் சராச

வயது

இல்ைல. ேவறு சிலர் கூறுவது ேபால் கிபி 65 முதல் 85 க்குள் எழுதியதாக ைவத்துக் ெகாண்டாலும் அப்ேபாதும்

ேயாவான் ெதாண்
வயதுக்கு

று வயது முதல் 119 வயதில் இைத எழுதியதாக ஆகும். இதுவும் மனிதர்களின் சராச

அதிகமாகும்.

எனேவ

இைத

ேயாவான்

என்ற

சீடர்

எழுதி

இருக்க

முடியாது என்பதில்

இல்ைல. இைத ேயாவான் என்ற ெபயர் ெகாண்ட ேவெராருவர் தான் எழுதி இருக்கிறார்.

சந்ேதகம்

விக்கி படியா இது பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறது.
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இந்நற்ெசய்தியில்

இேயசுவின்

பி யமான

சீடரால்

எழுதப்பட்டது

எனக்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இேயசுவின்

பி யமான சீடர் என அைழக்கப்பட்டவர் அப்ேபாஸ்தலரான ேயாவான் என்பது சம்பிரதாயமான வழக்கமாகும்.

ேயாவான் நற்ெசய்தி கிறிஸ்தவ விவிலியத்திலுள்ள நான்கு நற்ெசய்திகளில் கைடசியாக எழுதப்பட்டதாகும்.

ேயாவான் நற்ெசய்தியானது ேவறு நபர்களால் எழுதப்பட்டெதன பல ஆய்வாளர் கூறியிருக்கின்றனர். எனி

ம்

ேறமன் ேக. ஜுசிேனா (தஹம்ர்ய் ◌ஃ. ஓன்ள்ண்ய்ர்) என்பவரால் 1998 இல் ெமாழியப்பட்ட தத்துவம் மிகவும் மிகப்

பிரசித்தமானதும், சர்ச்ைசக்கு யதுமாகும். இவர் ேயாவான் நற்ெசய்தி மர்தேலன் ம யாளால் எழுதப்பட்டது என்ற
வாதத்ைத முன் ைவத்தார். இேயசுவால் மரணத்திலிருந்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதாக விவிலியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள
இலாசரஸ் இந்

ைல எழுதினார் என்பதுவும் இன்

ெமாரு வாதமாகும்.

இது கி.பி. 65-85 இைடயான காலப் பகுதியில் எழுதப்பட்டதாக மிதவாத ஆய்வாள ன் கருத்தாகும். எனி

ம் இது

கி.பி. 90-120 இடயிேலேய எழுதப்பட்டது என்பேத முன்ேனாடி ஆய்வள ன் கருத்தாகும்.
மத்ேதயு, மாற்கு,

க்கா, ேயாவான் ஆகிய நால்வரும் இேயசுவுடன் இருந்தவர்கள் அல்லர். தாம் ேநரடியாகக்

கண்டதன் அடிப்பைடயில் சுவிேஷசங்கைள எழுதியவர்களும் அல்லர். மாறாக மற்றவர்கள் ெசான்னைதக் ேகட்டு
எழுதியவர்கள்

தான்

என்பைத

முதலில் கவனத்தில்

ெகாள்ள

ேவண்டும்.

ேகள்விப்பட்டு

நால்வரும்

பல

எழுதியைவகளில்

ச யான தகவல்களுடன் தவறான தகவல்களும் கலந்திருக்கும் என்பைதச் ெசால்லத் ேதைவ இல்ைல.
இதனால் தான்

இேயசு

சிலுைவயில்

அைறயப்படுவது

அறிவிக்கின்றனர். இது பின்னர் வி வாக விளக்கப்படும்.

பற்றி

விஷயங்களில் முரண்பட்டு

ஆனால் இவர்கள் எழுதிய சுவிேஷசங்களில் கூட கிறித்தவர்களின் இன்ைறய ெகாள்ைக காணப்படவில்ைல.
ஆதாம் பாவம் ெசய்ததால் மனிதர்கள் அைனவரும் பாவிகளாகப் பிறக்கிறார்கள் என்ேறா, அந்தப் பாவத்துக்குப்
ப காரமாக இேயசு தன்

யிைரப் பலி ெகாடுத்து அைனவ ன் பாவங்கைளயும் சுமந்து ெகாண்டார்கள் என்ேறா

இேயசு கூறியதாக இந்த நான்கு சுவிேஷசங்களில் ஒரு இடத்தில் கூட குறிப்பிடப்படவில்ைல.
யார் இந்த பவுல்
நான்கு சுவிேஷசங்கைளத் ெதாடர்ந்து ேமலும் 23 அதிகாரங்கள் ைபபிளில் உள்ளன. இைவ அைனத்தும் பவுல்
என்பவர் தனது சீடர்களுக்கும், திருச்சைபகளுக்கும் எழுதிய கடிதங்களாகும்.
இந்த பவுல் எழுதிய மடல்களில் தான் சிலுைவக் ெகாள்ைகைய பவுல் தாேன உருவாக்கி அறிமுகப்படுத்துகிறார்.
இதற்கான

அவசியம்.

ஆதாரங்கைளப்

பார்ப்பதற்கு

முன்

பவுல் என்பவர்

யார்

என்பைத

முதலில்

அறிந்து

ெகாள்வது

பவுல் என்பவ ன் உண்ைமயான ெபயர் சவுல் என்பதாகும். இவர் கிறித்தவ மக்கைளக் ெகாடுைமப்படுத்தியதிலும்,
ெகான்று

குவித்ததிலும்

முக்கியப்

பங்காற்றியவர். இேயசு

ேபாதித்த

ஒரு

கடவுள்

ெகாள்ைகைய

அவரால்

ஒழித்துக் கட்ட முடியவில்ைல. எனேவ தன்ைனக் கிறித்துவ மதத்தில் இைணத்துக் ெகாண்டு மூன்று கடவுள்
ெகாள்ைகைய இேயசுவின் ெபயைரப் பயன்படுத்தி

ைழத்து அதில் ெவற்றியும் ெபற்றார்.

இைத பவுேல வாக்கு மூலமாகத் தருகிறார்.
முன்ேன

நா

ம்

ேவண்டுெமன்று

நசேரயனாகிய

இேயசுவின்

நிைனத்திருந்ேதன்.

ஆசா யர்களிடத்தில்

அதகாரம்

ெபற்று

அவர்கள் ெகாைல ெசய்யப்படுைகயில் நா

நாமத்திற்கு

அப்படிேய

நான்

ப சுத்தவான்களில்

விேராதமாய்

எருசேலமிலும்
அேநகைரச்

அேநக

கா யங்கைள

ெசய்ேதன்.

நான்

சிைறச்சாைலகளில்

நடப்பிக்க

பிரதான

அைடத்ேதன்.

ம் சம்மதித்திருந்ேதன். சகல ெஜப ஆலயங்களிலும் நான் அவர்கைள
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அேநகந்தரம்

தண்டித்து

ெகாண்டவனாய்

ேதவதுஷண

அந்நியப்

ெசால்லக்

பட்டணங்கள்

கட்டாயப்படுத்திேனன்.

வைரக்கும்

அவர்கைளத்

அவர்கள்

ேப ல்

துன்பப்படுத்திேனன்.

மூர்க்கெவறி

இப்படிச்

ெசய்து

வருைகயில் நான் பிரதான ஆசா யர்களிடத்தில் அதகாரமும் உத்தரவும் ெபற்று தமஸ்குவுக்குப் ேபாகும் ேபாது
மத்தியான

ேவைளயில்

வானத்திலிருந்து

ராஜாேவ!

என்ைனயும்

நான்

என்

டேன

வழியிேல

கூடப்

ய

பிரயாணம்

ைடய

பிரகாசத்திலும்

பண்ணினவர்கைளயும்

அதிகமான

சுற்றிப்

ஒளி

பிரகாசிக்கக்

கண்ேடன். நாங்கெளல்லாரும் தைரயிேல விழுந்த ேபாது: சவுேல சவுேல நீ ஏன் என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிறாய்.

முள்ளில் உைதக்கிறது

உனக்குக்

கடினமாெமன்று

எபிெரயு

பாைஷயிேல

என்

டேன

ெசால்லுகிற

ஒரு

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அப்ெபாழுது நான்: ஆண்டவேர நீர் யார் என்ேறன். அதற்கு அவர்: நீ துன்பப்படுத்துகிற

இேயசு நாேன.

அப்ேபாஸ்தலர் 26:9-15
சவுல் வடுகள்
ீ
ேதாறும்

ைழந்து புருஷைரயும் ஸ்தி கைளயும் இழுத்துக் ெகாண்டு ேபாய் காவலில் ேபாடுவித்து

சைபையப் பாழாக்கிக் ெகாண்டிருந்தான்.
அப்ேபாஸ்தலர் 8:3
சவுல்

என்பவன்

இன்

ஆசா ய டத்திற்குப்

ங்

ேபாய்;

கர்த்தருைடய
.

இந்த

சீஷைரப்

பயமுறுத்திக்

மார்க்கத்தாராகிய

ெகாைல

புருஷைரயாகிலும்

ெசய்யும்படி

சீறிப்

ஸ்தி கைளயாகிலும்

பிரதான
தான்

கண்டுபிடித்தால் அவர்கைளக் கட்டி எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வரும்படி தமஸ்குவிலுள்ள ெஜபஆலயங்களுக்கு
நிருபங்கைளக் ேகட்டு வாங்கினான். அவன் பிரயாணமாய்ப் ேபாய் தமஸ்குவுக்குச் சமபித்த ேபாது சடிதியிேல
வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி அவைனச் சுற்றிப் பிரகாசித்தது; அவன் தைரயிேல விழுந்தான். அப்ெபாழுது: சவுேல

சவுேல நீ என்ைன ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்
அவன்:

ஆண்டவேர

நீர்

யார்

என்றான்.

உைதக்கிறது உனக்குக் கடினமாம் என்றார்.

அதற்குக்

டேன ெசால்லுகிற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்டான். அதற்கு

கர்த்தர்:

நீ துன்பப்படுத்துகிற

இேயசு

நாேன; முள்ளில்

அப்ேபாஸ்தலர் 9:1-6
இேயசு எனக்குத் த சனம் தந்தார் என்று கூறி மக்கைள நம்ப ைவத்த பவுல் இேயசுைவப் புக வதாகக் கூறிக்
ெகாண்ேட இேயசுவின் ெகாள்ைகையக் குழி ேதாண்டிப் புைதத்தார்.
தன்ைனப் ெபாய்யன் என்று தாேன வாக்கு மூலமும் ெகாடுத்தார் பவுல்.
நான் ஒருவருக்கும் அடிைமப்படாதவனாயிருந்தும் நான் அதிக ஜனங்கைள ஆதாயப்படுத்திக் ெகாள்ளும்படிக்கு
என்ைனத் தாேன எல்லாருக்கும் அடிைமயாக்கிேனன்.

தைர ஆதாயப்படுத்திக் ெகாள்ளும் படிக்கு

தருக்கு

தைனப் ேபாலவும் நியாயப் பிரமாணத்துக்குக் கீ ப்பட்டவர்கைள ஆதாயப்படுத்திக் ெகாள்ளும்படிக்கு நியாயப்

பிரமாணத்துக்குக்

கீ ப்பட்டவைனப்

ேபாலவுமாேனன்.

நியாயப் பிரமாணமில்லாதவர்

கைள

ஆதாயப்படுத்திக்

ெகாள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு நியாயப் பிரமாணம் இல்லாதவைனப் ேபாலவுமாேனன். அப்படியிருந்தும் நான்
ேதவ

க்கு

முன்பாக

யிருக்கிேறன்.

எப்படியாகிலும்

நியாயப்

பலவனைர
ீ
சிலைர

பிரமாணமில்லாதவனாயிராமல்

ஆதாயப்படுத்திக் ெகாள்ளும்படிக்குப்

இரட்சிக்கும்படிக்கு

நான்

கிறிஸ்துவின்
பலவனருக்குப்
ீ

எல்லாருக்கும்

உடன்பங்காளியாகும் படிக்கு அதினிமித்தேம இப்படிச் ெசய்கிேறன்.

பிரமாணத்துக்குள்ளானவனா
பலவனைனப்
ீ

எல்லாமாேனன்.

ேபாலாேனன்;

சுவிேசஷத்தில்

நான்

1ெகா ந்தியர்-9:19-23
அவர்கள் எபிெரயரா? நா
சந்ததியாரா? நா

ம் எபிெரயன். அவர்கள் இஸ்ரேவலரா? நா

ம் ஆபிராகாமின் சந்ததியான்.

ம் இஸ்ரேவலன். அவர்கள் ஆபிரகாமின்
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2ெகா ந்தியர் 11:22
நான் ஆளுக்குத் தகுந்த மாதி

நடித்து ஏமாற்றுபவன் என்று பவுேல ஒப்புக் ெகாண்ட பின் அவர் உருவாக்கிய

ெகாள்ைகைய இேயசுவின் ெகாள்ைக என்று கிறித்தவ மக்கள் நம்புவது தான் ஆச்ச யமாக உள்ளது.
மத்ேதயு,

மாற்கு,

ேயாவான்,

க்கா

ஆகிய

நான்கு

ேபர்

சுவிேஷசங்கைள

எழுதினார்கள்.

அது

ேபால்

சுவிேஷசத்தில் பங்காளியாவதற்காகேவ புதுக் ெகாள்ைகைய உண்டாக்கியதாகவும் பவுல் ஒப்புக் ெகாள்கிறார்.
இன்

ம் அவர் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்!

நான்

ம

ஷர்

பண்ணினால்

ேபசுகிற
என்ன

பிரகாரமாய்ப்

ேபசுகிேறன்;

நம்முைடய

ெசால்லுேவாம்? ேகாபாக்கிைனையச்

அநீதி

ெசலுத்துகிற

ேதவ

ைடய

நீதிைய

விளங்கப்

ேதவன் அநீதராயிருக்கிறார்

என்று

ெசால்லலாமா? அப்படிச் ெசால்லக் கூடாது; ெசால்லக் கூடுமானால் ேதவன் உலகத்ைத நியாயந்தீர்ப்பெதப்படி?
அன்றியும் என் ெபாய்யினாேல ேதவ

நான்

பாவிெயன்று

ைடய சத்தியம் அவருக்கு மகிைமயுண்டாக விளங்கினதுண்டானால் இனி

தீர்க்கப்படுவாேனன்?

நன்ைம

வரும்படிக்குத்

தீைம

ெசய்ேவாமாக

என்றும்

ெசால்லலாமல்லவா? நாங்கள் அப்படிப் ேபாதிக்கிறவர்கெளன்றும் சிலர் எங்கைளத் தூஷித்துச் ெசால்லுகிறார்கேள;

அப்படிப் ேபாதிக்கிறவர்கள் ேமல் வரும் ஆக்கிைன நீதியாயிருக்கும்.
ேராமர் 3:5-8

இேயசுவுக்குச் சம்மந்தமில்லாத இக்ெகாள்ைகையக் கிறித்தவர்கள் மத்தியில் இவர் பிரச்சாரம் ெசய்த ேபாது பவுல்
கூறுவது

ெபாய்

என்று

மக்கள்

தூஷித்துத்

தூற்றினார்கள். அதற்கு

மறுப்புச்

ெசால்லப்

புகுந்த

பவுல்

நான்

ெபாய்யன் இல்ைல என்றுதாேன மறுக்க ேவண்டும். அப்படி பவுல் மறுக்கவில்ைல. மாறாக நான் ெபாய் தான்
ெசால்கிேறன்;

ஆனாலும்

அந்தப்

ெபாய்யினால்

ேதவ

க்கு

மகிைம

ஏற்படுவதால்

இந்தப்

ெபாய்யான

ெகாள்ைகையச் ெசால்வது தவறானது அல்ல என்பது தான் பவுலின் பதில். ேமற்கண்ட வசனங்களில் இருந்து
இைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
இேயசுவின் ெகாள்ைகையச் ெசான்னால் மக்களிடம் எடுபடாது. இரத்தம் சிந்தியைத ைவத்து ஒரு ெகாள்ைகைய
உருவாக்கினால் அது நன்றாக எடுபடும்; அதிக மக்கள் ேசருவார்கள் என்பதற்காகேவ இந்தக் ெகாள்ைகைய பவுல்
உண்டாக்கினார்.
இன்றும் கூட கிறித்தவ மத குருமார்கள் குருடர்கள் பார்க்கிறார்கள்; ெசவிடர்கள் ேகட்கிறார்கள் என்று ெபாது
இடங்களில்

நாடகம்

ெகாள்ைகேய காரணம்.

நடத்தி

மக்கைள

ஏமாற்றுவதற்குக் கடவுளுக்காக

ெபாய்

ெசால்லலாம்

என்ற

பவுல்

பவுல் கூறுவது ேவதத்துக்கும் இேயசுவுக்கும் எதிரானது என்று பண்டிதர்கள் அன்ைறக்ேக ேகள்வி ேகட்டுள்ளனர்.
அதற்கு பவுல் ெசால்லும் பதில் இது தான்.
எப்படிெயனில்

நான்

ெசய்கிறது

ெவறுக்கிறைதேய ெசய்கிேறன்.

எனக்ேக

சம்மதியில்ைல;

நான்

விரும்புகிறைதச்

ெசய்யாமல்

நான்

ேராமர் 7:15
எனக்ேக விருப்பமில்ைல தான்; ஆள் பிடிக்க ேவண்டுமானால் இரத்தைதக் காட்டி பச்சாதாபம் ேதடுவது தான்
உதவும் என்பதற்காக எனக்ேக விருப்பமில்லாத ஒன்ைறப் பிரச்சாரம் ெசய்கிேறன் என்று ஒப்புக் ெகாள்கிறார்.

PDF file from www.onlinepj.com 12

பின்பு அவன்

ேபாஜனம்

பண்ணிப்

தாமதமின்றி கிறிஸ்து ேதவ

பலப்பட்டான்.

சவுல்

தமஸ்குவிலுள்ள

சீஷருடேன

சில

நாள் இருந்து

ைடய குமாரெனன்று ஆலயங்களிேல பிரசங்கித்தான்.

அப்ேபாஸ்தலர் 9:21
இேயசு மரணித்த பின் உயிர்த்ெதழுந்தார் என்ற ெகாள்ைகைய உண்டாக்கியேத நான் தான் எனவும் தனது மகன்
தீேமத்த

வுக்கு எழுதிய அறிவுைரயில் குறிப்பிடுகிறார் பவுல்.

தாவதின்
ீ

சந்ததியில்

பிறந்த

இேயசு

கிறிஸ்து

என்

சுவிேசஷத்தின்படிேய

ம த்ேதா லிருந்ெதழுப்பப்

பட்டவெரன்று நிைனத்துக் ெகாள்.
இரண்டாம் தீேமத்த

2:8

இேயசு ம த்து விட்டு உயிர்த்ெதழுந்தார் என்பைத நான் தான் உருவாக்கிேனன். இேயசுவுக்கும் இதற்கும் எந்தச்
சம்மந்தமும் இல்ைல என்று பவுல் ெதள்ளத் ெதளிவாக ஒப்புக் ெகாண்ட பிறகும் இேயசுவுக்குச் சம்மந்தமில்லாத

இக்ெகாள்ைகைய கிறித்தவர்கள் நம்புவது ஆச்ச யமான விஷயமாக உள்ளது.
இன்

ம் பவுல் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்

என் புத்தியனத்ைத நீங்கள் சற்ேற சகித்தால் நலமாயிருக்கும்;. என்ைனச் சகித்துமிருக்கிறீர்கேள.
2ெகா ந்தியர் 11:1
பின்
நா

ம் நான் ெசால்லுகிேறன்;. ஒருவ

ம் என்ைனப் புத்தியனெனன்று எண்ண ேவண்டாம்;. அப்படி எண்ணினால்

ம் சற்ேற ேமன்ைம பாராட்டும்படி என்ைனப் புத்தியனைனப் ேபாலாகிலும் ஏற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்.

2ெகா ந்தியர் 11:16
அவர்கள்

கிறிஸ்துவின்

பிரயாசப்பட்டவன்.

ஊழியக்காரரா?

அதிகமாய்

அவதியில் அகப்பட்டவன்.

நான்

அடிபட்டவன்

அதிகம்

அதிகமாய்க்

புத்தியனமாய்ப்

ேபசுகிேறன்.

காவல்களில் ைவக்கப்பட்டவன்.

நான்

அதிகமாய்ப்

அேநகந்தரம்

மரண

2ெகா ந்தியர் 11:23
ஒருவர் ெசய்த பாவத்துக்காக அவரது சந்ததிகள் பாவிகளாகப் பிறக்கிறார்கள் என்பதும், அந்தப் பாவத்துக்காக

இேயசு தன்ைனத் தாேன சிலுைவயில் பலியாக்கிக் ெகாண்டார் என்பதும் அறிவுக்குச் சம்மந்தமில்லாத கருத்து

என்று

பவுலுக்குத்

ெத கிறது. இப்படி

ஒரு

கருத்ைதக்

கூறுபவன்

அவருக்குப் பு கிறது. ஆனாலும் எனக்கு முட்டாள் பட்டம்

புத்தியனன்

அதாவது

முட்டாள்

என்பதும்

ட்டினாலும் பரவாயில்ைல; என் கருத்ைத ஏற்றுக்

ெகாள்ளு7ங்கள் என்று மன்றாடுவது ேமற்கண்ட வசனங்களில் ெதளிவாகத் ெத கிறது.
உங்களுக்கு

ஊழியம்

ெசய்யும்படிக்கு

ெகாள்ைளயிட்ேடன்.

மற்றச்

சைபகளிடத்தில்

சம்பளத்ைதப்

ெபற்று

அவர்கைளக்

2ெகா ந்தியர் 11:8
தர்களிடம் சம்பளம் ெபற்றுக் ெகாண்டு உங்களுக்கு ஊழியம் ெசய்ேதன் என்று கூறுவதன் மூலம் இேயசுவின்
ெகாள்ைகைய அழித்து ஒழிக்க இவைர

தர்கள் சம்பளம் ெகாடுத்து நியமித்திருக்கிறார்கள் என்பது இதில் இருந்து
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ெத கிறது. அல்லது

தர்களிடம் சம்பளம் வாங்கிக் ெகாண்டு அவர்களுக்குத் துேராகம் ெசய்திருக்கிறார் என்று

ெத கிறது. இரண்டில் எது உண்ைமயானாலும் இவர் நம்பகமானவர் அல்ல. ெபாய்யும் புரட்டும் துேராகமும் தான்
இவரது குனம் என்பது உறுதியாகிறது.

இத்தைகய

ஒருவர்

உருவாக்கிய

ெகாள்ைகைய

ஏற்று

இேயசு

ேபாதித்த

ெகாள்ைகைய

விடுவது

தான்

இேயசுவுக்குச் ெசய்யும் ம யாைதயா என்பைதக் கிறித்தவ அன்பர்கள் சிந்திக்க ேவண்டும்.
ஒேர இைறவைன வணங்க ேவண்டும்; அவைனத் தவிர ேவறு யாைரயும் வணங்கக் கூடாது என்று இேயசு
ேபாதித்திருக்க அைத ஒழித்துக் கட்டியேதாடு பவுல் நின்று விடவில்ைல. கர்த்தர் ெசான்ன பல ேகாட்பாடுகைள

இவர் துணிந்து மாற்றினார்.

சில உதாரணங்கைளப் பார்ப்ேபாம்
விருத்த ேசதனம்
ஆண்கள் கட்டாயம் விருத்த ேசதனம் ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேவதம் ெசால்கிறது. இேயசுவும் விருத்த ேசதனம்
ெசய்யப்பட்டார். ஆனால் பவுல் அவசியம் இல்ைல என்கிறார்.
எனக்கும் உங்களுக்கும்

உனக்குப்

ேவண்டியதுமான

உடன்படிக்ைக

என்

பின்வரும்

விருத்தேசதனம் பண்ணப்பட ேவண்டும்

உன்

சந்ததிக்கும்

என்னெவன்றால்

நடுேவ

உங்களுக்குள்

உண்டாகிறதும் நீங்கள்
பிறக்கும்

சகல

ைகக்ெகாள்ள

ஆண்பிள்ைளகளும்

ஆதியாகமம்-17:10
உங்கள்

னித்ேதாலின்

மாம்சத்ைத

விருத்தேசதனம்

உடன்படிக்ைகக்கு அைடயாளமாயிருக்கும்.

பண்ணக்கடவர்கள்.
ீ

அது

எனக்கும்

உங்களுக்குமுள்ள

ஆதியாகமம்-17:11
எட்டாம் நாளிேல அந்தப் பிள்ைளயி

ைடய

னித்ேதாலின் மாம்சம் விருத்த ேசதனம் பண்ணப்படக் கடவது.

உங்களில் தைலமுைற தைலமுைறயாகப் பிறக்கும் ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம் எட்டாம் நாளிேல விருத்தேசதனம்
பண்ணப்பட

ேவண்டும்;

வட்டிேல
ீ

பிறந்த

பிள்ைளயும்

உன்

வித்தல்லாத

அந்நியனிடத்தில்

ெகாள்ளப்பட்ட எந்தப் பிள்ைளயும் அப்படிேய விருத்தேசதனம் பண்ணப்பட ேவண்டும்.

பணத்திற்குக்

ஆதியாகமம்-17:12
உன் வட்டிேல
ீ
பிறந்த பிள்ைளயும் உன் பணத்திற்குக் ெகாள்ளப்பட்டவ

ம் விருத்தேசதனம் பண்ண ேவண்டியது

அவசியம்; இப்படி என் உடன்படிக்ைக உங்கள் மாம்சத்திேல நித்திய உடன்படிக்ைகயாக இருக்கக் கடவது.
ஆதியாகமம்-17:13
னித்ேதாலின் மாம்சம் விருத்தேசதனம் பண்ணப்படாதிருக்கிற

னித்ேதாலுள்ள ஆண்பிள்ைளயிருந்தால் அந்த

ஆத்துமா என் உடன்படிக்ைகைய மறினபடியால் தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு ேபாவான் என்றார்.
ஆதியாகமம்-17:14
எட்டாம் நாளிேல அந்தப் பிள்ைளயி

ைடய

னித்ேதாலின் மாம்சம் விருத்தேசதனம் பண்ணப்படக் கடவது.
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ேலவியராகமம்-12:3
பிள்ைளக்கு விருத்தேசதனம் பண்ண ேவண்டிய எட்டாம் நாளிேல அது கர்ப்பத்திேல உற்பவிக்கிறதற்கு முன்ேன
ேதவதூதனால் ெசால்லப்பட்டபடிேய அதற்கு இேயசு என்று ேப ட்டார்கள்.
க்கா-2:21
விருத்த ேசதனம் ெசய்வது கட்டாயக் கடைம எனவும் கடவுள் மனித
மனிதன்

ெசய்து

ெகாண்ட

ஒப்பந்தம்

எனவும்

தைல

க்கு இட்ட கட்டைள எனவும், கடவுளிடம்

முைற தைலமுைறயாக

இது

நைடமுைறப்படுத்த

ேவண்டியது எனவும், இது எக்காலத்திலும் மாற்றப்படக் கூடாது எனவும் ேவதம் மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்கிறது.

ேமலும் இேயசுவும் விருத்த ேசதனம் ெசய்யப்பட்டார் எனவும் ைபபிள் கூறுகிறது.
ஆனால் பவுல் ெசால்வைதப் பாருங்கள்!
விருத்த

ேசதனமும்

ஒன்றுமில்ைல

விருத்த

ேசதனமில்லாைமயும்

ஒன்றுமில்ைல;

ேதவ

ைடய

கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிறேத கா யம்.
1-ெகா ந்தியர் 7:19
இேதா நீங்கள் விருத்த ேசதனம் பண்ணிக் ெகாண்டால் கிறிஸ்துவினால் உங்களுக்கு ஒரு பிரேயாஜனமுமிராது
என்று பவுலாகிய நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.
கலாத்தியர் 5:2
இேயசு ெசான்னைதயும் கடவுள் ெசான்னைதயும் ேகட்காமல் என் ெசால்ைலக் ேகளுங்கள் என்று கூறும் ஒருவர்
வகுத்த

ெகாள்ைக

ேவண்டும்.

எப்படி

நம்பகமானதாக

இருக்கும்

என்பைதயும் கிறித்தவ

அன்பர்கள்

சிந்தித்துப்

பார்க்க

இஸ்ரேவலருக்கு மட்டும்
இேயசுவும் இன்

ம் பல தீர்க்கத சிகளும் தத்தமது இனத்துக்காக அ

உலக மக்களுக்காக அல்ல. இஸ்ரேவல் என்ற ஒரு இனத்துக்காகேவ அ
எதிர்த்து

இஸ்ரேவல் அல்லாதவர்களுக்கும்

நான்

பிரச்சாரம்

ப்பப்பட்டனர். இேயசு அ

ெசய்ேவன்

என்று

பவுல்

இேயசுவின் ேபாதைனக்கு மதிப்பில்லாமல் ஆக்கினார்.
அப்ெபாழுது அந்தத்

திைசகளில்

குடியிருக்கிற

கானானிய

ஸ்தி

ப்பப்பட்டது

ப்பப்பட்டார். ஆனால் அைத மறி அைத

ஒருத்தி

மாற்றம் ெசய்தார்.

அவ டத்தில் வந்து:

ஆண்டவேர

தாவதின்
ீ
குமாரேன எனக்கு இரங்கும் என் மகள் பிசாசினால் ெகாடிய ேவதைனப்படுகிறாள் என்று ெசால்லிக்

கூப்பிட்டாள். அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்ைதயும் ெசால்லவில்ைல. அப்ெபாழுது அவருைடய

சீஷர்கள்

ேவண்டிக்
அ

வந்து:

இவள்

நம்ைமப்

ெகாண்டார்கள்.

அதற்கு

பின்ெதாடர்ந்து
அவர்:

கூப்பிடுகிறாேள

காணாமற்ேபான

இவைள அ

ஆடுகளாகிய

ப்பிவிடும்

இஸ்ரேவல்

என்று

அவைர

வட்டா
ீ
டத்திற்கு

ப்பப்பட்ேடேனயன்றி மற்றப்படியல்ல ெவன்றார். அவள் வந்து: ஆண்டவேர எனக்கு உதவி ெசய்யும் என்று

அவைரப் பணிந்து ெகாண்டாள். அவர் அவைள ேநாக்கி: பிள்ைளகளின் அப்பத்ைத எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்குப்

ேபாடுகிறது

நல்லதல்ல

எஜமான்களின்

என்றார்.

ேமைஜயிலிருந்து

அதற்கு

விழும்

அவள்:

ெமய்

தான் ஆண்டவேர

துணிக்ைககைளத்

தின்

ேம

ஆகிலும்

என்றாள்.

நாய்க்குட்டிகள்
இேயசு

தங்கள்

அவளுக்குப்

பிரதியுத்தரமாக: ஸ்தி ேய உன் விசுவாசம் ெப து; நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்ேநரேம
அவள் மகள் ஆேராக்கியமானாள்.
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மத்ேதயு 15:22-28
இஸ்ரேவலர்களுக்குப் பிரச்சாரம் ெசய்யும் அதிகாரம் மட்டுேம தனக்கு உள்ளது என்றும் மற்றவர்களுக்கு அல்ல
என்றும் இேயசு கூறியைத மத்ேதயு கூறுவது ேபாலேவ மற்ற மூன்று சுவிேஷசங்களும் கூறுகின்றன.
இேயசு தனது சீடர்களுக்கும் இைதேய கட்டைளயாகப் பிறப்பித்தார். இஸ்ரேவல் இனத்தில் இருந்த பன்னிரண்டு
ேகாத்திரத்தாருக்கு மட்டும் பிரச்சாரம் ெசய்யுமாறு தான் கட்டைளயிட்டார்.
நீங்கள் என் ரா யத்திேல என் பந்தியில் ேபாஜனபானம் பண்ணி இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்கைளயும்
நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாய்ச் சிங்காசனங்களின் ேமல் உட்காருவர்கள்
ீ
என்றார்.
க்கா- 22:30
அதற்கு இேயசு:
வற்றிருக்கும்
ீ

மறு
ேபாது

ெஜன்ம

காலத்திேல

என்ைனப்

நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாகப்

பன்னிரண்டு

உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.

ம

பின்பற்றின

ஷகுமாரன்

தம்முைடய

நீங்களும்

இஸ்ரேவலின்

சிங்காசனங்களின்

ேமல்

மகிைமயுள்ள சிங்காசனத்தின்
பன்னிரண்டு

வற்றிருப்பர்கள்
ீ

ேமல்

ேகாத்திரங்கைளயும்

என்று

ெமய்யாகேவ

மத்ேதயு 19:28
காணாமற்ேபான ஆடுகளாகிய இஸ்ரேவல் வட்டா
ீ
டத்திற்குப் ேபாங்கள்.
மத்ேதயு 10:6
இஸ்ரேவல் அல்லாத மக்களுக்கு கிறித்தவக் ெகாள்ைகையப் பிரச்சாரம் ெசய்யக் கூடாது என்று இேயசு ெசால்லி
இருக்க அவரது சீடர்களும் அ
தருகிறார்.

வாேற வழி நடந்திருக்க பவுல் தான் இைதயும் மாற்றியதாக வாக்கு மூலம்

அதனடிப்பைடயில் தான் பாதி களும் ெசயல்பட்டு வருகின்றனர்.
அப்ெபாழுது பவுலும்

பர்னபாவும்

ைத யங்ெகாண்டு

அவர்கைள

ேநாக்கி:

முதலாவது

வசனத்ைதச் ெசால்ல ேவண்டியதாயிருந்தது; நீங்கேளா அைதத் தள்ளி உங்கைள நித்தியஜீவ
தீர்த்துக் ெகாள்ளுகிறபடியினால் இேதா நாங்கள் புற ஜாதியா டத்தில் ேபாகிேறாம்.

உங்களுக்ேக ேதவ
க்கு அபாத்திரராகத்

அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 13:46
இஸ்ரேவல் மக்கள்

தவிர

மற்றவர்களுக்கு

தனது

ெகாள்ைகையப்

பிரச்சாரம்

ெசய்வைத

அடிேயாடு இேயசு

மறுத்திருக்கும் ேபாது, இஸ்ரேவலர்கள் ஆடுகள் எனவும், மற்ற சாதியினர் நாய்கள் எனவும் கூறி இருக்கும் ேபாது

இேயசுவின் வழிகாட்டுதைல மறுவது எப்படி கிறித்தவமாகும்? இது எப்படி இேயசுைவ மதித்ததாக ஆகும்?
ஒேர கடவுள் என்ற ெகாள்ைகயும் முக்கடவுள் ெகாள்ைகயும்
இேயசுவும் அவருக்கு முன்னர் அ

ப்பப்பட்ட தீர்க்கத சிகளும் கடவுள் ஒேர ஒருவர் தான் என்ற ெகாள்ைகையப்

ேபாதித்தனர். இந்தக் ெகாள்ைகையக் குழி ேதாண்டிப் புைதத்தவரும் பவுலடிகள் தான். கடவுள் குறித்து கடவுள்
கூறுவைதயும்

இேயசு

உள்ளிட்ட தீர்க்கத சிகள்

கூறுவைதயும்

சிந்தியுங்கள்.

பவுல்

உண்டாக்கிய

ேபாலிக் கிறித்தவத்துக்கும் அதற்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கிறதா என்றும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்!

இன்ைறய
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ஆைகயால் உயர வானத்திலும், தாழ

மியிலும் கர்த்தேர ேதவன். அவைரத் தவிர ஒருவரும் இல்ைல என்பைத நீ

இந்நாளில் அறிந்து, உன் மனதிேல சிந்தித்து
உபகாமம் 4:39
இஸ்ரேவேல ேகள்! நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் ஒருவேர கர்த்தர். நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்த டத்தில் உன்
முழு இருதயத்ேதாடும், உன் முழு ஆத்துமாேவாடும், உன் முழுப் பலத்ேதாடும் அன்பு கூருவாயாக. இன்று நான்

உனக்குக்

கட்டைளயிடுகிற இந்த

வார்த்ைதகள்

உன்

இருதயத்தில்

இருக்கக்

கடவது.

நீ

அைவகைள

உன்

பிள்ைளகளுக்குக் கருத்தாய்ப் ேபாதித்து, நீ உன் வட்டில்
ீ
உட்கார்ந்திருக்கிற ேபாதும், வழியில் நடக்கிற ேபாதும்,

படுத்துக் ெகாள்கிற ேபாதும், எழுந்திருக்கிற ேபாதும் அைவகைளக் குறித்துப் ேபசி
உபாகமம் 6:4-7
நான்

முந்தினவரும்,

நான்

பிந்தினவருந்தாேன,

என்ைனத்

ராஜாவாகிய கர்த்தரும் ேசைனகளின் கர்த்தராகிய அவ

தவிர

ேதவன்

இல்ைலெயன்று

இஸ்ரேவலின்

ைடய மட்பரும் ெசால்லுகிறார்.

ஏசாயா 44:6
எனக்கு முன் ஏற்பட்ட ேதவன் இல்ைல. எனக்குப் பின் இருப்பதுமில்ைல. நான், நாேன கர்த்தர். என்ைனயல்லாமல்
ரட்சகர் இல்ைல. நாேன அறிவித்து இரட்சித்து, விளங்கப் பண்ணிேனன். உங்களில் இப்படிச் ெசய்யத்தக்க அந்நிய
ேதவன் இல்ைல. நாேன என்பதற்கு நீங்கள் எனக்குச் சாட்சிகள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
ஏசாயா 43:10-12
வானங்கைளச் சிரு
பைடத்து, அைத
இல்ைல.

டித்துப்

மிையயும் ெவறுைமயாயிருக்கச் சிரு

உருேவற்படுத்தின

ேதவனாகிய கர்த்தர்

டியாமல் அைதக் குடியிருப்புக்காகச் ெசய்து

ெசால்லுகிறதாவது:

நாேன

கர்த்தர், ேவெறாருவர்

ஏசாயா 45:18
நாேன கர்த்தர்.
இல்ைலெயன்று

ேவெறாருவர்

இல்ைல.

என்ைனத்

தவிர

ேதவன்

இல்ைல.

என்ைனத்

தவிர ஒருவரும்

யன் உதிக்கிற திைசயிலும், அது அஸ்தமிக்கிற திைசயிலும் அறியப்படும்படிக்கு நீ என்ைன

அறியாதிருந்தும், நான் உனக்கு இைடக்கட்டு கட்டிேனன். நாேன கர்த்தர், ேவெறாருவர் இல்ைல.
ஏசாயா 45:5,6

நாேன ேதவன். ேவெறாருவரும் இல்ைல. நாேன ேதவன். எனக்குச் சமானமில்ைல. அந்தத்திலுள்ளைவகைள ஆதி

முதற்ெகாண்டும்,

இன்

ம்

ெசய்யப்படாதைவகைளப்

ர்வகால

முதற்

ெகாண்டும்

அறிவிக்கிேறன்;

ஆேலாசைன நிைல நிற்கும், எனக்குச் சித்தமானைவகைளெயல்லாம் ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி

என்

ஏசாயா 46:9,10
என்ைனயன்றி உனக்கு ேவறு ேதவர்கள் உண்டாயிருக்க ேவண்டாம்.
யாத்திராகமம் 20:3
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கர்த்தேர

ேதவன்.

அவைரயல்லாமல்

ேவெறாருவரும்

இல்ைல

என்பைத

நீ

அறியும்படிக்கு

இது

உனக்குக்

காட்டப்பட்டது.
உபாகமம் 4:35
இஸ்ரேவேல ேகள்! நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் ஒருவேர கர்த்தர். நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்த டத்தில் உன்
முழு இருதயத்ேதாடும், உன் முழு ஆத்மாேவாடும் உன் முழுப் பலத்ேதாடும் அன்பு கூருவாயாக! இன்று நான்

உனக்குக் கட்டைளயிடுகிற இந்த வார்த்ைதகள் உன் இருதயத்தில் இருக்கக் கடவது.
உபாகமம் 6:4-6
நாேன ேதவன்; ேவெறாருவரும் இல்ைல; நாேன ேதவன்; எனக்குச் சமானமில்ைல
ஏசாயா 46:9
என்று கர்த்தர் கூறினார்.
"நா

ம்

கடவுள்'

நியாயமிருக்கும்.

என்று

கர்த்தர்

கூறினால்

இேயசுைவயும்

"நாேன - நான் மட்டுேம - கடவுள்'' என்ற ைபபிளின் இ
முடியாது என்பைதக் கூறுகின்றது.

கடவுள்

என்று

கிறித்தவர்கள்

நம்புவதில்

வசனங்கள் இேயசு உள்ளிட்ட எவரும் கடவுளாக

எனக்கு இைணயில்ைல; நிக ல்ைல என்ற ெசாற்கள் இன்

ம் இைத அழுத்தமாகக் கூறுகிறது. இதற்கு முரணாக

அப்ெபாழுது இேயசு:

ேதவனாகிய

இைறமகன் என்ற ெசால்லுக்கு விளக்கம் தருவது ைபபிளுக்ேக முரணாகத் ேதான்றவில்ைலயா?
"அப்பாேல

ேபா

சாத்தாேன!

உன்

ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறேத'' என்றார்.

கர்த்தைரப்

பணிந்து

ெகாண்டு, அவர்

மத்ேதயு 4:10
ஒரு கடவுைளத் தவிர மற்றவர்கைள வணங்குேவார் சாத்தான்கள் என்பது இேயசுவின் இந்த வார்த்ைதயிலிருந்து
ெத கின்றது.
இரண்டு

எஜமான்களுக்கு

ஊழிய

ெசய்ய

ஒருவனாலும்

கூடாது.

ஒருவைனப்

சிேநகிப்பான்; அல்லது ஒருவைனப் பற்றிக் ெகாண்டு மற்றவைன அசட்ைட பண்

பைகத்து

மற்றவைனச்

வான்

மத்ேதயு 6:24
இரண்டு எஜமானர்களுக்ேக ஊழிய
மூன்று கடவுள்களுக்கு உழிய

ெசய்ய முடியாது என்று இேயசு கூறியிருக்க கிறித்தவர்கள் இரண்டு அல்லது

ெசய்ய முடியும் என்று நம்பலாமா?

பரேலாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தப்படி ெசய்கிறவேன பரேலாக ரா ஜியத்தில் பிரேவசிப்பாேனயல்லாமல்,

என்ைன ேநாக்கி கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ! என்று ெசால்லுகிறவன் அதில் பிரேவசிப்பதில்ைல. அந்நாளில் அேநகர்
என்ைன ேநாக்கி: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ! உமது நாமத்தினாேல தீர்க்கத சனம் உைரத்ேதாம் அல்லவா? உமது

நாமத்தினாேல பிசாசுகைளத் துரத்திேனாம் அல்லவா? உமது நாமத்தினாேல அேநக அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதாம்

அல்லவா? என்பார்கள்.

அப்ெபாழுது

நான்

ஒருகாலும் உங்கைள

அறியவில்ைல;

அக்கிரமச்

ெசய்ைகக்காரேர
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என்ைன விட்டு அகன்று ேபாங்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுேவன். ஆைகயால் நான் ெசால்லிய இந்த
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு இைவகளின் படி ெசய்கிறவன் எவேனா அவேன கன்மைலயின் ேமல் தன் வட்ைடக்
ீ
கட்டின புத்தியுள்ள ம
வட்டின்
ீ

ேமல்

ஷ

க்கு ஒப்பாவான். ெபரு மைழ ெசா ந்து, ெபரு ெவள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த

ேமாதியும்,

ேபாடப்பட்டிருந்தது.

அது

நான் ெசால்லிய

விழவில்ைல;

ஏெனன்றால்,

வார்த்ைதகைளக்

இந்த

அது

ேகட்டு

எவேனா அவன் தன் வட்ைட
ீ
மணலின் ேமல் கட்டின புத்தியில்லாத ம

கன்மைலயின்

இைவகளின்
ஷ

ேமல்

படி

அஸ்திபாரம்

ெசய்யாதிருக்கிறவன்

க்கு ஒப்பிடப்படுவான். ெபரு மைழ

ெசா ந்து, ெபரு ெவள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வட்டின்
ீ
ேமல் ேமாதின ேபாது அது விழுந்தது; விழுந்து

முழுவதும் அழிந்தது என்றார்.
மத்ேதயு 7:21-27
மூடர்களுக்கும் விளங்கும் வைகயில் இேயசு ெசய்த இந்த ேபாதைனையக் கிறித்தவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களா?
இேயசுேவ

என்றைழத்து

அவைரக்

கடவுளாக்கியதன்

ேபாவைதத் தான் அவர்கள் விரும்புகிறார்களா?

மூலம்

பரேலாக ரா ஜியத்தில்

பிரேவசிக்க

இயலாமல்

குருடர்கள் பார்க்கிறார்கள்; ெசவிடர் ேகட்கிறார்கள் என்று கூறி இேயசுைவக் கடவுளாக்குேவார் அக்கிரமக்காரர்கள்
என்றும்,

ஏமாற்றுக்காரர்கள்

மாட்டார்களா?

என்றும்

இேயசு

முன்கூட்டிேய

எச்ச க்ைக

ெசய்திருப்பைத

அவர்கள்

உணர

ஒேர கடவுளாகிய கர்த்தைர - கர்த்தைர மட்டுேம - வணங்கி, வழிபட்டு கற்பாைறயின் மது தங்கள் கட்டிடத்ைத
எழுப்ப

ேவண்டாமா? ஆண்டவேர!

என்று

இேயசுைவ

அைழத்து மணல்

மது

அவர்களுக்குத் ேதான்றவில்ைலயா?
தங்களின் ெபற்ேறார்களும்
பற்றியும்

தவறாகத்

தங்களின்

தங்களுக்குப்

மதகுருமார்களும்

ேபாதித்துத்

திைச

இேயசுைவப்

பற்றியும்

திருப்பி விட்டனர்

கிறித்தவர்களுக்கு உண்ைமயாகேவ ெத யவில்ைலயா? சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
அந்த நாைளயும், அந்த நாழிைககையயும் பிதா ஒருவர் தவிர மற்ெறாருவ
தூதர்களும் அறியார்கள். குமார

வடு
ீ

அவர்

என்பது

கட்டுவது

மதியனமாக

ேபாதித்த இலட்சியம்

இந்த

வசனங்களிலிருந்து

ம் அறியான். பரேலாகத்திலிருக்கிற

ம் கூட அறியார்.

மத்ேதயு 26:36
ேபாதகேர! நியாயப் பிரமாணத்தில் எந்தக் கற்பைன பிரதானமானெதன்று ேகட்டான். இேயசு அவைன ேநாக்கி உன்
ேதவனாகிய கர்த்த டத்தில் உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன் முழு மனத்ேதாடும்
அன்பு கூருவாயாக. இது முதலாம் பிரதான கற்பைன.
மத்ேதயு 22:36-38
இந்தப் பிரதானமான ெகாள்ைக கிறித்தவர்களிடம் இன்ைறக்கு இருக்கிறதா? பிரதானமான இந்தக் ெகாள்ைகையக்
ைகவிட்டு விட்டு எந்த அடிப்பைடயில் தங்கைளக் கிறித்தவர்கள் என்கிறார்கள்?

அப்ெபாழுது ெசெபேதயுவின் குமாரருைடய தாய் தன் குமாரேராடு கூட அவ டத்தில் வந்து, அவைரப் பணிந்து
ெகாண்டு, உம்மிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ண ேவண்டும் என்றாள். அவர் அவைள ேநாக்கி, உனக்கு என்ன
ேவண்டும் என்று ேகட்டார். அதற்கு அவள் உம்முைடய ரா யத்திேல என் குமாரராகிய இ

விரண்டு ேப ல்

ஒருவன் உமது வலது பா சத்திலும், ஒருவன் இடது பா சத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி அருள் ெசய்ய ேவண்டும்

என்றாள். இேயசு பிரதியுத்தரமாக: நீங்கள் ேகட்டுக் ெகாள்கிறது இன்னது என்று உங்களுக்குத் ெத யவில்ைல.

நான் குடிக்கும் பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிக்கவும், நான் ெபறும் ஸ்நானத்ைத நீங்கள் ெபறவும் உங்களால் கூடுமா?
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என்றார். அதற்கு அவர்கள் கூடும் என்றார்கள். அவர் அவர்கைள ேநாக்கி, என் பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிப்பர்கள்,
நான் ெபறும் ஸ்நானத்ைதயும் நீங்கள் ெபறுவர்கள்;
ீ
ஆனாலும், என் வலது பா சத்திலும் என் இடது பா சத்திலும்
உட்கார்ந்திருக்கும்படி

என்

பிதாவினால்

எவர்களுக்கு

ஆயத்தம்

பண்ணப்

பட்டிருக்கிறேதா

அவர்களுக்ேகயல்லாமல், மற்ெறாருவருக்கும் அைத அருளுவது என் கா யமல்ல என்றார்.
மத்ேதயு 20:20-23
ஒேர கடவுைள வணங்க ேவண்டும் என்று மக்களுக்குப் ேபாதிக்கேவ இேயசு வந்திருக்கிறார். தம்ைமக் கடவுள்
என்று

வாதிட

வரவில்ைல.

சர்வ

அதிகாரமும்

ஏக இரட்சகனாகிய

கர்த்தருக்கு

மட்டுேம

ேபாதிப்பைதேய குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்டிருந்தார் என்பைத இந்த வசனங்களிலிருந்து அறியலாம்.

உ யது

என்று

இவற்றுக்கு முரணாக முக்கடவுள் ெகாள்ைகைய உருவாக்கியவர் பவுல் என்பைத அைனவரும் அறிவர். அவர்
கூட தன்ைனயுமறியாமல் அந்த உண்ைமைய ஒப்புக் ெகாள்கிறார்.
ஒருவராய்,

சாவாைமயுள்ளவரும்,

ேசரக்கூடாத

ஒளியில்

வாசம்

பண்

கிறவரும்,

ம

ஷ ல்

ஒருவரும்

கண்டிராதவரும், காணக்கூடாதவருமாயிருக்கிறார்; அவருக்ேக கனமும் நித்திய வல்லைமயும் உண்டாயிருப்பதாக.
ஆேமன்.

தீேமாத்ேதயு 6:16
ேமலும் இேயசு பல்ேவறு சந்தர்ப்பங்களில் முழங்கிய ெகாள்ைகப் பிரகடனத்ைதப் பாருங்கள்! நான் கடவுளால்
அ

ப்பப்பட்ட தூதேன தவிர கடவுள் இல்ைல என்று ெதளிவுபடக் கூறுகிறார்.

என்ைன அ
என்றார்.

ப்பினவர் சத்தியமுள்ளவர். நான் அவ டத்தில் ேகட்டைவகைளேய உலகத்துக்குச் ெசால்கிேறன்

ேயாவான் 8:26
நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் ெசய்யாமல், என் பிதா எனக்குப் ேபாதித்தபடிேய இைவகைளச் ெசான்ேனன் என்றும்
அறிவர்கள்.
ீ
ேயாவான் 8:28
ஒன்றான ெமய்த் ேதவனாகிய உம்ைமயும், நீர் அ
ஜீவன்.

ப்பினவராகிய இேயசு கிறிஸ்துைவயும் அறிவேத நித்திய

மியிேல நான் உம்ைம மகிைமப்படுத்திேனன். நான் ெசய்யும் படி நீர் எனக்கு நியமித்த கி ையையச்

ெசய்து முடித்ேதன்.
ேயாவான் 17:3,4
அந்த

நாைளயும், அந்த

நாழிைகையயும்

தூதர்களும் அறியார்கள்; குமார

பிதா

ம் அறியார்.

ஒருவர்

தவிர

மற்ெறாருவ

ம்

அறியான்; பரேலாகத்திலுள்ள

மார்க்கு 13:32
இைவ யாவும் புதிய ஏற்பாட்டின் நான்கு சுவிேஷசங்களும் கூறும் உண்ைம.
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இைவகைளெயல்லாம் கிறித்தவர்கள் அலட்சியம் ெசய்தால் இந்த ேவதத்தில் அவர்களுக்ேக நம்பிக்ைகயில்ைல
என்பைதத் தவிர ேவறு என்ன ெபாருள்? பரேலாக ரா ஜியத்தில், இந்தப் ேபாதைனகைள மறியதற்காக கர்த்தர்
விசாரைண ெசய்தால் கிறித்தவர்கள் என்ன பதில் கூறுவார்கள்? சிந்தித்துப் பாருங்கள்!

ஆகாய மண்டலத்தில் கர்த்தருக்கு நிகரானவர் யார்? பலவான்களின் புத்திர ல் கர்த்தருக்கு ஒப்பானவர் யார்?
சங்கீ தம் 89:6
ஆண்டவேர, ேதவர்களுக்குள்ேள உமக்கு நிகருமில்ைல; உம்முைடய கி ையகளுக்கு ஒப்புமில்ைல.
சங்கீ தம் 86:8
நீர் ஒருவேர ேதவன்.
சங்ககீ தம் 86:10
நம்முைடய

ேதவனாகிய

கர்த்தருக்குச்

பார்க்கும்படி தம்ைமத் தா த்துகிறார்.

சமமானவர்

யார்?

அவர்

வானத்திலும்

மியிலுமுள்ளைவகைளப்

சங்கீ தம் 113:5,6
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ! ேமேல வானத்திலும் கீ ேழ

மியிலும் உமக்கு ஒப்பான ேதவன் இல்ைல.

முதலாம் ராஜாக்கள் 8:23
அங்ேக

காணாமலும்

ைகேவைலயாகிய
ேதடுவாய்; உன்
கண்டைடவாய்.

ேகளாமலும்

ேதவர்கைளச்
முழு

சாப்பிடாமலும்
ேசவிப்பர்கள்.

இருதயத்ேதாடும்

உன்

முகராமலும்

அப்ெபாழுது

இருக்கிற

மரமும்

அங்ேகயிருந்து

முழு ஆத்துமாேவாடும்

உன்

அவைரத்

கல்லுமான,

ேதவானகிய
ேதடும்

ம

ஷர்

கர்த்தைரத்

ேபாது, அவைரக்

(உபாகமம் 4:28-29)
தங்கள்

விக்கிரகமாகிய

மரத்ைதச்

சுமந்து

இரட்சிக்க

மாட்டாத

ேதவைனத்

அறிவில்லாதவர்கள். நீங்கள் ெத விக்கும்படி ேசர்ந்து, ஏகமாய் ேயாசைன பண்

ெதாழுது

ெகாள்ளுகிறவர்கள்

ங்கள்.

இைதப்

ர்வ கால

முதற்ெகாண்டு விளங்கப் பண்ணி, அந்நாள் துவக்கி இைத அறிவித்தவர் யார்? கர்த்தராகிய நான் அல்லேவா?

நீதிபரரும்
இல்ைல.

இரட்சகருமாகிய

என்ைனயல்லாமல்

ேவேற

ேதவன்

இல்ைல; என்ைனத்

தவிர ேவெறாருவரும்

மியின் எல்ைலெயங்குமுள்ளவர்கேள! என்ைன ேநாக்கிப் பாருங்கள்; அப்ெபாழுது இரட்சிக்கப்படுவர்கள்;
ீ

நாேன ேதவன், ேவெறாருவரும் இல்ைல. முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும். நாவு யாவும் என்ைன
முன்னிட்டு ஆைணயிடும் என்று நான் என்ைனக் ெகாண்ேட ஆைணயிட்டிருக்கிேறன். இந்த
என் வாயிலிருந்து புறப்பட்டது; இது மாறுவது இல்ைலெயன்கிறார்.

தியான வார்த்ைத

ஏசாயா 45:20-23
விக்கிரகங்கைள உருவாக்குகிற
அைவகள்

ஒன்றும்

யாவரும்

காணாமலும்,

வணார்.
ீ

ஒன்றும்

அவர்களால்

அறியாமலும்

இச்சிக்கப்பட்டைவகள்

இருக்கிறெதன்று

ஒன்றுக்கும் உதவாது;

தங்களுக்கு

ெவட்கமுண்டாக

அைவகளுக்குத் தாங்கேள சாட்சிகளாயிருக்கிறார்கள். ஒன்றுக்கும் உதவாத ெதய்வத்ைத உருவாக்கி, விக்கிரகத்ைத
வார்ப்பிக்கிறவன்

எப்படிப்பட்டவன்?

இேதா

அவ

ைடய

கூட்டாளிகெளல்லாரும்

ெவட்கமைடவார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com 21

ெதாழிலாளிகள் நரஜீவன்கள் தாேன; அவர்கள் எல்ேலாரும் கூடி வந்து நிற்கட்டும்; அவர்கள் ஏகமாய்த் திைகத்து
ெவட்கப்படுவார்கள்.
ஏசாயா 44:9-11
இப்படியிருக்க, ேதவைன
சு

பத்ைத

யாருக்கு

வார்க்கிறான்.

ெபாருந்தைவக்கிறான்

ஒப்பிடுவர்கள்?
ீ
எந்தச்

தட்டான்

ெபான்

சாயைல

தகட்டால்

அைத

அவருக்கு
மூடி,

ஒப்பிடுவர்கள்?
ீ
கன்னான்

அதற்கு

ஒரு

ெவள்ளிச்சங்கிலிகைளப்

ஏசாயா 40:18,19
விக்கிரகங்கைள நாடாமலும், வார்ப்பிக்கப்பட்ட ெதய்வங்கைள உங்களுக்கு உண்டாக்காமலும் இருப்பர்களாக; நான்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்.
ேலவியராகமம் 19:4
நீங்கள் உங்களுக்கு விக்கிரகங்கைளயும் சு

பங்கைளயும் உண்டாக்காமலும், உங்களுக்குச் சிைல நிறுத்தாமலும்,

சித்திரந்தீர்ந்த கல்ைல நமஸ்க க்கும் ெபாருட்டு உங்கள் ேதசத்தில் ைவக்காமலும் இருப்பர்களாக; நான் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர்.
ேலவியராகமம் 26:1
உன்ைன அடிைமத்தன வடாகிய
ீ
எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப் பண்ணின உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன.
என்ைனயன்றி ேவேற ேதவர்கள் உண்டாயிருக்க ேவண்டாம். ேமேல வானத்திலும், கீ ேழ
தண்ண ீ லும்

உண்டாயிருக்கிறைவகளுக்கு

ஒப்பான

ஒரு

ெசா

எ ச்சலுள்ள

ேதவனாயிருந்து,

பைகக்கிறவர்கைளக்

பத்ைதயாகிலும்

மியிலும்,
நீ

உனக்கு

மியின் கீ த்
உண்டாக்க

ேவண்டாம். நீ அைவகைள நமஸ்க க்கவும், ேசவிக்கவும் ேவண்டாம். உன் ேதவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான்
என்ைனப்

குறித்து

பிதாக்களுைடய

பிள்ைளகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தைலமுைற மட்டும் விசா க்கிறவராயிருக்கிேறன்.

அக்கிரமத்ைதப்

யாத்திராகமம் 20:2-5
நீ

அவர்களுைடய

ெசய்யாமலும்

ேதவர்கைளப்

பணிந்து

ெகாள்ளாமலும்,

ேசவியாமலும்

அவர்கள்

ெசய்ைககளின்

படி

அவர்கைள நிர்மூலம் பண்ணி, அவர்களுைடய சிைலகைள உைடத்துப் ேபாடுவாயாக. உங்கள்

ேதவனாகிய கர்த்தைரேய ேசவிக்கக் கடவர்கள்!
ீ
யாத்திராகமம் 23:24,25
விக்கிரகத்ைத உைடத்துப் ேபாடுமாறு கடவுள் இட்ட கட்டைளக்கு தமது ெசயல் மாற்றமாக இருப்பது கிறித்தவ
நண்பர்களுக்குத் ெத யவில்ைலயா? சிந்தித்துப் பார்க்க ேவண்டாமா?
ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வணாயிருக்கிறது;
ீ
காட்டில் ஒரு மரத்ைத ெவட்டுகிறார்கள். அது தச்சன் ைகயாடுகிற

வாச்சியால் பணிப்படும். ெவள்ளியினாலும் ெபான்னினாலும் அைத அலங்க த்து அது அைசயாத படிக்கு அைத
ஆணிகளாலும்

சுத்திகளாலும் உறுதியாக்குகிறார்கள்.

அைவகள்

பைனையப்

ேபால

ெநட்ைடயாய்

நிற்கிறது,

அைவகள் ேபச மாட்டாதைவகள், அைவகள் நடக்கமாட்டாததினால் சுமக்கப்பட ேவண்டும். அைவகளுக்குப் பயப்பட
ேவண்டாம்; அைவகள் தீைம ெசய்யக் கூடாது, நன்ைம ெசய்யவும் அைவகளுக்குச் சக்தி இல்ைல என்று கர்த்தர்

ெசால்லுகிறார். கர்த்தாேவ உமக்கு ஒப்பானவன் இல்ைல; நீேர ெப யவர்; உமது நாமேம வல்லைமயில் ெப யது.
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ஏேரமியா 10:3-6
சிலுைவையயும், இேயசுைவயும், அவரது தாயாைரயும் உருவங்களாக்கி அவற்ைறக் கடவுள்கள் என்று எண்ணி
வழிபட்டு, ைபபிளின் இந்தப் ேபாதைனகைளப் புறக்கணிப்ேபார் தங்கைளக் கிறித்தவர்கள் என்று கூறிக் ெகாள்ள
அருகைத உள்ளவர்கள் தாமா?

ைபபிைளத் தூக்கி எறிந்து விட்டு தங்கள் பாதி மார்கள் கூறிய தி த்துவம் (முக்கடவுள் ெகாள்ைக) எ

ம்

ெகாள்ைகைய ஏற்கலாமா?
கர்த்தர்

வகுத்தளித்த

இந்த

உன்னதமான

ெகாள்ைகைய

மாற்றி

அைமத்து

முக்கடவுள்

ெகாள்ைகைய

உருவாக்கியவர் பவுல் தான் என்பது ெதளிவாகத் ெத கிறது. இைதயும் கிறித்தவ அன்பர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க

ேவண்டும்.

சிலுைவப் பலி
இனி சிலுைவப் பலி சம்மந்தமான பவுலின் ெகாள்ைகைய நாம் ஆராய்ேவாம்.
இதில் பல உட்பி வுகள் உள்ளன.
ஆதாம் பாவம் ெசய்தார். அதனால் அவரது வழித்ேதான்றல்கள் பாவிகளாகப் பிறக்கிறார்கள்
பிறவிப் பாவமாகிய இப்பாவம் விலக ேவண்டுமானால் மாெபரும் உயிர்ப் பலி ெகாடுக்க ேவண்டும். எனேவ
இேயசு தானாக முன் வந்து மனிதர்களின் பாவத்ைதச் சுமப்பதற்காகத் தன் உயிைர விட்டார்.
இேயசு

நமது

பாவத்ைதச்

சுமப்பதற்காக

உயிைர

அவர்களின் பிறவிப் பாவம் மன்னிக்கப்படும்
இைவ ச யானைவ தானா என்பைத ஒ

விட்டார்

என்பைத

யார்

நம்பி

ஏற்றுக்

ெகாள்கிறார்கேளா

ெவான்றாக ஆராய்ேவாம்

மன்னிக்கப்பட்ட ஆதாமின் பாவம்
ஆதாமும் ஏவாளும்

கடவுளின்

கட்டைளைய

மறி

தடுக்கப்பட்ட

கனிையப்

புசித்தார்கள். அதனால்

அவர்கள்

பாவிகளானார்கள் என்பதில் நமக்கு மறுப்பு இல்ைல.
ஆதாம் ெசய்த இந்தப் பாவத்தில் உண்ைமயில் ஆதாமுக்குச் சம்மந்தம் இல்ைல என்று கர்த்தர் கூறியதாக
ைபபிள் கூறுகிறது.
பின்பு ேதவனாகிய

கர்த்தர்:

இேதா

ம

ஷன்

நன்ைம

தீைம

அறியத்தக்கவனாய்

நம்மில் ஒருவைரப்

ேபால்

ஆனான்; இப்ெபாழுதும் அவன் தன் ைகைய நீட்டி ஜீவ விருட்சத்தின் கனிையயும் பறித்து புசித்து என்ைறக்கும்
உயிேராடிராதபடிக்குச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ைணப் பண்படுத்த ேதவனாகிய கர்த்தர்

அவைன ஏேதன் ேதாட்டத்திலிருந்து அ

ப்பி விட்டார்.

ஆதியாகமம் 3:22,23
ஆதாம் என்ெறன்ைறக்கும் உயிேராடு இருந்து விடக் கூடாது என்பதற்காகவும், மண்ைணப் பண்படுத்துவதற்காகவும்
அவைரப்
கூறுகிறது.

மிக்கு

அ

ப்ப

ேவண்டும்

என்று

கர்த்தேர திட்டமிட்டுக்

கனிையப்

புசிக்க

ைவத்ததாக

ைபபிள்
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ேமலும் ஆதாம் நன்ைம தீைமைய அறியத் தக்கவராக ஆகி விட்டார் எனக் கர்த்தர் கூறியதாக ேமற்கண்ட
வசனம் கூறுகிறது.
நன்ைம தீைமைய அறியத் தக்க தகுதிைய அைடந்து விட்ட ஆதாம், கர்த்த ன் கட்டைளைய மறியது தவறு
என்பைதயும் நிச்சயம் அறிவார். அதற்காக இைறவனிடம் அவர் மன்னிப்பும் ேகட்டிருப்பார். ஆதாம் மன்னிப்புக்

ேகட்கவில்ைல என்று நாம் முடிவு ெசய்தால் ஆதாம் நன்ைம தீைமைய அறிந்து ெகாண்டார் என்ற கர்த்த ன்
கூற்ைற மறுக்கும் நிைல ஏற்படும்.
பாவம் ெசய்வது
இயல்பாகும்.

எப்படி

மனிதனின்

கர்த்த டம்

இயல்பாக

மன்னிப்புக்

உள்ளேதா

ேகட்டாலும்

இலக்கணத்துக்கு எதிரானதாகும்.

அது

ேபால்

கர்த்தர் மன்னிக்க

பாவங்கைள

மாட்டார்

என்று

மன்னிப்பது கர்த்த ன்
கருதுவது

கர்த்த ன்

ஆதாம் பாவம் ெசய்தார் என்ற ேபாதும் ஆதாமின் பாவத்ைதக் கர்த்தர் மன்னித்து விட்ட பிறகு பிறவிப் பாவம்
என்பதற்கு இடம் இல்ைல.
கிறித்தவர்களின் கத்ேதாலிக்கப் பி வுக்கும் புேராட்டஸ்டண்ட் பி வுக்கும் தனித்தனியான ைபபிள்கள் உள்ளன.
கத்ேதாலிக்கர் ைபபிளில் ஞான ஆகமம் என்று ஒரு அதிகாரம் உள்ளது. இந்த அதிகாரத்ைத புேராட்டஸ்டண்டுகள்
நீக்கி விட்டனர்.
அந்த ஆகமத்தில் ஆதாமின் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது என்று ெதளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
சாவுக்குப் பின் திரும்பி வருதல் இல்ைல. முடிவு முத்திைரயிடப்படுகின்றது. எவ
முதல்

மனிதன்

தனியாக

உண்டாக்கப்பட்டிருந்தான்.

பாவத்தினின்று விடுவித்தது.

ஞானேம

அவைனக்

ம் திரும்பி வருதல் இல்ைல.
காத்து

வந்தது.

அவைனப்

ஞான ஆகமம் 10:1
ஆதாம் ெசய்தது பாவம் என்றாலும் அவர் பாவத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் என்று ேமற்கண்ட வசனம்
ெதளிவாகச் ெசால்கிறது.
பாவம் ெசய்த ஆதாேம பாவி இல்ைல எ

ம் ேபாது அவரது சந்ததிகள் பாவிகளாகப் பிறக்கிறார்கள் என்பதும்,

அவர்களுக்காக இேயசு தன்ைனேய பலி ெகாடுத்தார் என்பதும் சுக்கு

றாக ெநாறுங்கிப் ேபாகின்றது.

முந்ைதய நீதிமான்களின் நிைல என்ன?
இேயசுவுக்கு முன்னர் வா ந்த ேநாவா, ஆப்ரஹாம், இஸ்மேவல், இஸ்ரேவல், தாவது,
ீ சாலேமான் உள்ளிட்ட அேநக
நீதிமான்கள்

பற்றி

ைபபிள்

ேபசுகிறது.

இவர்கள் நல்லவர்களாகவும்

நீதிமான்களாகவும்

இருந்தார்கள்

என்று

பார்க்கவில்ைல.

மனிதர்களின் பாவத்ைதச்

சுமக்க

பாவம்

ஒரு

ைபபிளில் கூறப்படுவது சிலுைவப் பலி ெகாள்ைகைய உைடத்து எறிகிறது.
ஏெனனில் முந்ைதய

இேயசு

அவர்கள்

சிலுைவயில்

நீதிமான்களில்

நீதிமான்கள்

உறுதியாகின்றது.

யாரும்

அைறயப்படுவார்
என்று

இேயசுைவப்

என்பைத

கூறப்படு

தால

அவர்கள்

பிறவிப்

நம்பிக்ைக ெகாள்ளவில்ைல.
என்று

பாவம்

அப்படி

இல்ைல

இருந்தும்

என்பது

பிறவிப்பாவம் என்று ஒன்று இருந்தால் அவர்கள் நீதிமான்களாக முடியாது. ஏெனனில் அவர்கள் யாரும் சிலுைவப்
பலி ெகாள்ைகைய நம்பவில்ைல. அவர்களுக்கு இது ெத ந்திருக்கவும் இல்ைல.
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ஒருவர் சுைமைய இன்ெனாருவர் சுமக்க முடியுமா?
ஒரு வாதத்துக்காக ஆதாமின் பாவம் மன்னிக்கப்படவில்ைல என்று ைவத்துக் ெகாண்டாலும் சிலுைவப் பலி
ெகாள்ைக ச யான ெகாள்ைகயாகி விட முடியாது. இந்தக் ெகாள்ைக ைபபிளின் ேபாதைனக்கும், பகுத்தறிவுக்கும்,

உலக நைடமுைறக்கும் எதிரானதாகும்.

குற்றம் ெசய்யும் மனிதர்கைளத் தண்டிக்க உலக நாடுகளில் சட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. ேபாப் ஆண்டவர்
ஆட்சி ெசய்யும் வாடிகன் உள்ளிட்ட கிறித்தவர்கள் ஆட்சி ெசய்யும் நாடுகளிலும், மற்ற நாடுகளிலும் தந்ைத
ெசய்யும்

ெகாைலக்காகவும்,

இயற்றப்படவில்ைல. அ

ெத கிறது.

இன்ன

பிற

குற்றங்களுக்காகவும்

மகைனத்

தண்டிக்கும்

வைகயில்

சட்டம்

வாறு சட்டம் இயற்றுவது அறிவுக்கு எதிரானது என்பது உலக மக்கள் அைனவருக்கும்

தந்ைத ெசய்யும் குற்றத்துக்கு மகன் தண்டிக்கப்படுவான் என்று எந்த நாட்டிலாவது சட்டம் இயற்றப்பட்டால் ஒட்டு
ெமாத்த

உலகமும் ேசர்ந்து இது

எழுந்து விடும்.

மனித உ ைமக்கு எதிரானது; காட்டுமிராண்டித்தனமானது

என்று ெகாதித்து

மனிதர்களின் சாதாரண அறிவுக்ேக இது மடைம என்று ெத கிறது என்றால் பைடத்த இைறவன் இப்படி ஒரு
முட்டாள்தனமான
கடைமப்பட்டுள்ளனர்.

சட்டத்ைத

இயற்றுவானா

என்று

கிறித்தவ

நண்பர்கள்

சிந்தித்துப்

பார்க்கக்

ஆதாம் பாவம் ெசய்தார் என்றால் அதற்கு அவர் மட்டுேம ெபாறுப்பு. அதற்காகப் பாவியாகக் கருதப்பட ேவண்டும்
என்றால் ஆதாம் மட்டுேம பாவியாகக் கருதப்பட ேவண்டும். அவர் ெசய்த பாவத்தால் அவரது பிள்ைளகளும்
எப்படி

பாவிகளாவார்கள்? கடவுளுக்கு அறிேவ

கிறித்தவ மக்கள் எப்படி நம்புகிறார்கள்?

கிைடயாது

என்று

கருதத்

தூண்டும்

இந்தக்

ெகாள்ைகையக்

ைபபிளும் கூட இக்ெகாள்ைகைய மிகத் ெதளிவாகக் கூறுவைதப் பாருங்கள்!
“பிள்ைளகளுக்காகப் பிதாக்களும், பிதாக்களுக்காகப் பிள்ைளகளும் ெகாைல ெசய்யப்பட ேவண்டாம், அவனவன்
ெசய்த பாவத்தினிமித்தம் அவனவன் ெகாைல ெசய்யப்பட ேவண்டும்”
உபாகமம் : 24:16
“பாவ
குமார

ெசய்கிற
ைடய

துன்மார்க்க

ஆத்துமாேவ

அக்கிரமத்ைதச்

சாகும்.

குமாரன்

சுமப்பதுமில்ைல.

தகப்ப

ைடய

நீதிமா

அக்கிரமத்ைதச்

ைடய

ைடய துன்மார்க்கமும் அவன் ேமல் தான் இருக்கும்”

நீதி

அவன்

சுமப்பதுமில்ைல.
ேமல்

தான்

தகப்பன்

இருக்கும்,

எேசக்கிேயல் 18:20
“பிதாக்கள் திராட்சக் காய்கைளத் தின்றார்கள், பிள்ைளகளின் பற்கள் கூசிப் ேபாயின என்று அந்நாட்களில் ெசால்ல
மாட்டார்கள்,

அவனவன்

தின்பாேனா அவ

தன்தன்

அக்கிரமத்தினிமித்தேம

ைடய பற்கேள கூசிப் ேபாகும்”

சாவான்.

எந்த

ம

ஷன்

திராட்சக்

காய்கைளத்

எேரமியா 31:29,30
நமது பகுத்தறிவு

எைதச் ச

காண்கிறேதா அைதேய

தான் ைபபிளின்

ேமற்கண்ட வசனங்கள் கூறுகின்றன.

ைபபிளின் ேபாதைனப்படியும் அறிவுப் ர்வமான பார்ைவயிலும் நாம் பாவிகளாகேவ பிறக்கவில்ைல எ
நம்முைடய பாவத்ைதச் சுமக்க இேயசு தனது உயிைரத் தியாகம் ெசய்யும் ேபச்சுக்ேக இடமில்ைல.

ம் ேபாது
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ஆதம்

ெசய்த

பாவத்தால்

நாமும்

பாவிகளாகப்

பிறக்கிேறாம்

என்று

ைவத்துக்

ெகாண்டால்

இன்ெனாரு

வைகயிலும் இக்ெகாள்ைக தவறாக இருக்கிறது.
நாம் பாவிகளாகப் பிறந்தால் நாம் தாேன அதற்காகப் ப காரம் ேதட ேவண்டும்? இதற்காக இேயசு ஏன் பலியாக
ேவண்டும்? அவர்

பலியானால்

அது

அவரது

பாவத்துக்கு எப்படி அது ப காரமாக ஆகும்?
இேயசுவின் ேபாதைனகள்

ைபபிளில்

பாவத்துக்குத்

எழுதப்பட்டுள்ளன.

தான் ப காரமாக

மனிதன்

பிறக்கும்

அைமயுேம

ேபாது

தவிர

நம்முைடய

பாவியாகப் பிறக்கிறான்

என்ேறா, அந்தப் பாவங்கைள நான் சுமந்து ெகாள்வதற்காக என் உயிைரப் பலி ெகாடுக்கிேறன் என்ேறா இேயசு
கூறியதாக

ைபபிளின்

கூறப்படவில்ைல. கிறித்தவர்களின்

எதி யாக

துன்பங்கள் ெகாடுத்த பவுல் என்பவர் தான் இக்ெகாள்ைகையப்

உருவாக்கிய ெகாள்ைக அல்ல.

இருந்து

அவர்களுக்கு

ெசால்ெலாணாத

பின்னர் உருவாக்கினாேர தவிர இது இேயசு

இேயசு தானாகப் பலியானாரா?
மனிதர்களின் பாவங்கைளச் சுமந்து ெகாள்வதற்காக இேயசு தன் உயிைரப் பலி ெகாடுத்தார் என்பதில் எள்ளளவும்
உண்ைம இல்ைல. ைபபிைள நாம் வாசிக்கும் ேபாது பலியாவைத இேயசு அறேவ விரும்பவில்ைல; அைதத்
தவிர்க்க தன்னால் ஆன எல்லா முயற்சிகைளயும் அவர் ெசய்தார். ஆனாலும் எதி களிடம் மாட்டிக் ெகாண்டார்.
அவர் விரும்பாமேல எதி களால் சிலுைவயில் அைறயப்பட்டார் என்று அறிய முடிகிறது.
இப்படி இருக்கும் ேபாது மனிதர்களின் பாவத்ைதச் சுமக்க இேயசு தன்ைனப் பலி ெகாடுத்தார் எனக் கூறுவது
கட்டுக் கைதயாகும். ைபபிளுக்கு எதிரானதாகும்.
இதற்கான ஆதாரங்கள் வருமாறு:
தப்பிக்க முயற்சி ெசய்தல்
இேயசுைவத் தந்திரமாய்ப் பிடித்துக் ெகாைல ெசய்யும்படி ஆேலாசைன பண்ணினார்கள்.
மத்ேதயு 26:5
அப்ெபாழுது, ப ேசயர் ெவளிேய ேபாய், அவைரக் ெகாைல ெசய்யும்படி அவருக்கு விேராதமாய் ஆேலாசைன
பண்ணினார்கள்.
மத்ேதயு-12:14
இரண்டு நாைளக்குப் பின்பு புளிப்பில்லாத அப்ப

சாப்பிடுகிற பஸ்கா பண்டிைக வந்தது. அப்ெபாழுது பிரதான

ஆசா யரும் ேவதபாரகரும், அவைரத் தந்திரமாய்ப் பிடித்துக் ெகாைல ெசய்யும்படி வைக ேதடினார்கள்.
மாற்கு-14:1
அப்ெபாழுது பிரதான
பயப்பட்டபடியினால், எ

ஆசா யரும்

ேவதபாரகரும்

அவைரக்

ெகாைல

ெசய்யும்படி

விதமாய் அப்படிச் ெசய்யலாெமன்று வைக ேதடினார்கள்.

ேயாசித்து, ஜனங்களுக்குப்

க்கா-22:2
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இேயசு மனிதர்களின்

பாவத்ைதச்

சுமந்து

ெகாள்ள

ஆைசப்படவில்ைல.

அவரது

சீர்திருத்தக் கருத்துக்களால்

பாதிக்கப்பட்ட மதகுருமார்களும் ஆட்சியாளர்களும் அவைரக் ெகாைல ெசய்ய திட்டமிட்டதன் அடிப்பைடயிேலேய

இேயசு ெகால்லப்பட்டார்.

இந்தச் ெசய்திையக் ேகள்விப்பட்டவுடன் இேயசு என்ன ெசய்தார்? அருைமயான வாய்ப்பு! இதற்காகத் தான் நான்
காத்துக் கிடந்ேதன். இேதா வந்து விட்ேடன்; என்ைனப் பலியிடுங்கள் என்று முன் வந்தாரா? இல்ைல.
தன்ைனக் காப்பாற்றுமாறு இைறவனிடம் இைற

சினார்

அது மட்டுமின்றி தன்ைனக் காப்பாற்றுமாறு கர்த்த டம் மனமுருகி அவர் ேவண்டினார்.
இேயசு கடவுளிடம் மன்றாடினார்
தன்ைனச் சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்ல சதித் திட்டம் தீட்டப்பட்டைத அறிந்த இேயசு அதிலிருந்து தன்ைனக்
காப்பாற்றுமாறு கடவுளிடம் மன்றாடினார். மனமுருகி பிரார்த்தைன ெசய்தார் என்று ைபபிள கூறுகிறது.
அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கேளாேட ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து, சீஷர்கைள ேநாக்கி: நான் அங்ேக
ேபாய் ெஜபம் பண்

மளவும் நீங்கள் இங்ேக உட்கார்ந்திருங்கள் என்று ெசால்லி; ேபதுருைவயும் ெசெபேதயுவின்

குமாரர் இருவைரயும் கூட்டிக் ெகாண்டு ேபாய், துக்கமைடயவும் வியாகுலப்படவும் ெதாடங்கினார். அப்ெபாழுது,
அவர் என்

ஆத்துமா

மரணத்துக்ேகதுவான

துக்கங்ெகாண்டிருக்கிறது; நீங்கள்

இங்ேக தங்கி, என்ேனாேட

கூட

விழித்திருங்கள் என்று ெசால்லி, சற்று அப்புறம் ேபாய், முகங்குப்புற விழுந்து: என் பிதாேவ, இந்தப் பாத்திரம்
என்ைனவிட்டு

நீங்கக் கூடுமானால்

நீங்கும்படி

ெசய்யும்; ஆகிலும்

என்

சித்தத்தின்படியல்ல, உம்முைடய

சித்தத்தின்படிேய ஆகக்கடவது என்று ெஜபம் பண்ணினார் .பின்பு, அவர் சீஷர்களிடத்தில் வந்து, அவர்கள் நித்திைர
பண்

கிறைதக் கண்டு, ேபதுருைவ ேநாக்கி: நீங்கள் ஒரு மணி ேநரமாவது என்ேனாேட கூட விழித்திருக்கக்

கூடாதா? நீங்கள் ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ெஜபம் பண்

ங்கள்; ஆவி உற்சாகமுள்ளது தான்,

மாம்சேமா பலவனமுள்ளது
ீ
என்றார்;. அவர் மறுபடியும் இரண்டாந்தரம் ேபாய்: என் பிதாேவ, இந்தப் பாத்திரத்தில்
நான் பானம் பண்ணினாெலாழிய இது என்ைனவிட்டு நீங்கக் கூடாதாகில், உம்முைடய சித்தத்தின்படி ஆகக்கடவது
என்று ெஜபம் பண்ணினார்;. அவர் திரும்ப வந்த ேபாது, அவர்கள் மறுபடியும் நித்திைர பண்

அவர்களுைடய

கண்கள்

மிகுந்த நித்திைர

மயக்கம்

அைடந்திருந்தது.

அவர்

ேபாய், மூன்றாந்தரமும் அந்த வாட்;த்ைதகைளேய ெசால்லி, ெஜபம் பண்ணினார்

மறுபடியும்

கிறைதக் கண்டார்;

அவர்கைள

விட்டுப்

மத்ேதயு 26:36-44
பின்பு ெகத்ெசமேன எனப்பட்ட இடத்திற்கு வந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய சீஷர்கைள ேநாக்கி: நான்
ெஜபம்

பண்

மளவும்

இங்ேக

உட்கார்ந்திருங்கள்

என்று

ெசால்லி;

ேபதுருைவயும்

யாக்ேகாைபயும்

ேயாவாைனயும் தம்ேமாேட கூட்டிக் ெகாண்டு ேபாய், திகிலைடயவும், மிகவும் வியாகுலப்படவும் ெதாடங்கினார்.
அப்ெபாழுது

அவர்:

என்

ஆத்துமா

மரணத்துக்ேகதுவான

துக்கங்ெகாண்டிருக்கிறது.

நீங்கள்

இங்ேக

தங்கி,

விழித்திருங்கள் என்று ெசால்லி, சற்று அப்புறம்ேபாய், தைரயிேல விழுந்து, அந்த ேவைள தம்ைமவிட்டு நீங்கிப்

ேபாகக் கூடுமானால் அது நீங்க ேவண்டுெமன்று ேவண்டிக் ெகாண்டு: அப்பா பிதாேவ, எல்லாம் உம்மாேல கூடும்;

இந்தப்

பாத்திரத்ைத

என்னிடத்திலிருந்து

எடுத்துப்ேபாடும்,

ஆகிலும்

என்

சித்தத்தின்படியல்ல,

சித்தத்தின்படிேய ஆகக்கடவது என்றார். பின்பு அவர் வந்து, அவர்கள் நித்திைர பண்
ேநாக்கி:

சீேமாேன,

நித்திைர

ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு

பண்

கிறாயா?

விழித்திருந்து

ஒரு

ெஜபம்

மணி

பண்

ேநரம்

ங்கள்.

நீ

ஆவி

உம்முைடய

கிறைதக் கண்டு, ேபதுருைவ

விழித்திருக்கக்

உற்சாகமுள்ளது

கூடாதா?
தான்,

நீங்கள்

மாம்சேமா

பலவனமுள்ளது
ீ
என்றார். அவர் மறுபடியும் ேபாய் அந்த வார்த்ைதகைளேய ெசால்லி ெஜபம் ச்பண்ணினார்.
மாற்கு 14:32-39
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பின்பு அவர் புறப்பட்டு, வழக்கத்தின்படிேய ஒலிவமைலக்குப் ேபானார்; அவருைடய சீஷரும் அவேராேட கூடப்
ேபானார்கள். அ
ெஜபம் பண்

விடத்தில் ேசார்ந்த ெபாழுது அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு

ங்கள் என்று ெசால்லி, அவர்கைள விட்டுக் கல்ெலறி தூரம் அப்புறம் ேபாய், முழங்கால்படியிட்டு:

பிதாேவ, உமக்குச் சித்தமானால் இந்தப் பாத்திரம் என்ைனவிட்டு நீங்கும்படி ெசய்யும்; ஆயி
சித்தத்தின்படியல்ல, உம்முைடய

வானத்திலிருந்து

ஒரு

சித்தத்தின்படிேய ஆகக்கடவது

தூதன் ேதான்றி, அவைரப்

என்று

பலப்படுத்தினான்.

ெஜபம்

ம் என்

பண்ணினார்.

அவா; மிகவும்

ைடய

அப்ெபாழுது

வியாகுலப்பட்டு, அதிக

ஊக்கத்ேதாேட ெஜபம் பண்ணினார். அவருைடய ேவர்ைவ இரத்தத்தின் ெபருந்துளிகளாய்த் தைரயிேல விழுந்தது.
அவா; ெஜபம் பண்ணி முடித்து, எழுந்திருந்து, தம்முைடய சீஷ டத்தில் வந்து, அவர்கள் துக்கத்தினாேல நித்திைர

பண்

கிறைதக்

கண்டு: நீங்கள் நித்திைர பண்

பண்

ங்கள் என்றார்;.

கிறெதன்ன? ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு, எழுந்திருந்து ெஜபம்

க்கா 22:39-46
மனிதர்கள் அைனவ ன் பாவத்ைதச் சுமப்பதற்காக தன் உயிைரக் ெகாடுத்தார் என்றால் அவராக முன் வந்து
சிலுைவயில் தன்ைன அைறந்து ெகாண்டு பலியாகி இருக்க ேவண்டும். குைறந்த பட்சம் அைத மனதாலாவது

விரும்பி இருக்க ேவண்டும். எதி கள் தன்ைனக் ெகான்று விடாமல் காப்பாற்றுமாறு கர்த்த டம் அவர் மன்றாடி
இருக்கக்

கூடாது. அவருக்ேக

விருப்பமில்லாமல்

அவர்

மது

வலுக்கட்டாயமாகத்

விரும்பி பலியானார் என்று கூறி மக்கைள ஏமாற்றுவது நியாயம் தானா?

திணிக்கப்பட்டைத அவர்

பயந்து நடுங்குதல்
ேபதுருைவயும் ெசெபேதயுவின் குமாரர் இருவைரயும் கூட்டிக் ெகாண்டுேபாய் துக்கமைடயவும் வியாகுலப்படவும்
ெதாடங்கினார். அப்ெபாழுது அவர்: என் ஆத்துமா மரணத்துக்ேகதுவான துக்கங்ெகாண்டிருக்கிறது; நீங்கள் இங்ேக
தங்கி என்ேனாேடகூட விழித்திருங்கள் என்று ெசால்லி சற்று அப்புறம்ேபாய் முகங்குப்புற விழுந்து: என் பிதாேவ
இந்தப் பாத்திரம் என்ைனவிட்டு நீங்கக் கூடுமானால் நீங்கும்படி ெசய்யும்; ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியல்ல
உம்முைடய சித்தத்தின்படிேய ஆகக் கடவது என்று ெஜபம் பண்ணினார்.
மத்ேதயு 26:37-39
ேபதுருைவயும் யாக்ேகாைபயும் ேயாவாைனயும் தம்ேமாேட கூட்டிக் ெகாண்டு ேபாய் திகிலைடயவும் மிகவும்
வியாகுலப்படவும்

ெதாடங்கினார்..

அப்ெபாழுது

அவர்:

என்

துக்கங்ெகாண்டிருக்கிறது. நீங்கள் இங்ேக தங்கி விழித்திருங்கள் என்று ெசால்லி

ஆத்துமா

மரணத்துக்ேகதுவான

மாற்கு 14:33,34
தன்ைனக் ெகாைல ெசய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ெத ய வந்ததும் அவர் துக்கமும் கவைலயும் அைடந்துள்ளார்.

சாதாரணக்

கவைல

அல்ல.

மரணத்துக்கு

நிகரான

கவைல தனக்கு

ஏற்பட்டுள்ளது

என்று

அவர்

கலங்கி

இருக்கிறார். இப்படி இருக்கும் ேபாது மனிதர்களின் பாவத்ைதச் சுமக்க தன்ைனேய பலி ெகாடுத்தார் என்று பவுல்
கூறுவைத எப்படி கிறித்தவர்கள் நம்புகிறார்கள்.
காட்டிக் ெகாடுக்கப்பட்டார்
மனிதர்களின் ெஜன்மப் பாவத்ைதச் சுமப்பதற்காக இேயசு தன் உயிைரக் ெகாடுத்தார் என்று நம்பும் கிறித்தவர்கள்,
இேயசுைவ அவரது சீடர் ஒருவர் காட்டிக் ெகாடுத்ததாகவும் நம்புகிறார்கள். நான்கு சுவிேஷசங்களும் இைதத்
ெதளிவாகவும் கூறுகின்றன.
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அப்ெபாழுது பிரதான

ஆசா யரும்

ேவதபாரகரும்

பயப்பட்டபடியினால்

எ

அப்படிச்ெசய்யலாெமன்று

ஒருவனாகிய

விதமாய்

ஸ்கா ேயாத்ெதன்

ம் மறுேபர்

அவைரக்

ெகாண்ட

ெகாைல

ெசய்யும்படி

வைகேதடினார்கள்.

தாசுக்குள்

ேயாசித்து ஜனங்களுக்குப்

அப்ெபாழுது

சாத்தான்

புகுந்தான்.

பன்னிருவ ல்

அவன்

பிரதான

ஆசா யர்களிடத்திலும் ேசைனத் தைலவர்களிடத்திலும் ேபாய் அவைரக் காட்டிக் ெகாடுக்கும் வைகையக் குறித்து
அவர்கேளாேட

ஆேலாசைன

பண்ணினான்.

அவர்கள்

சந்ேதாஷப்பட்டு

அவ

க்குப்

பணங்ெகாடுக்க

உடன்பட்டார்கள். அதற்கு அவன் சம்மதித்து ஜனக் கூட்டமில்லாத ேவைளயில் அவைர அவர்களுக்குக் காட்டிக்

ெகாடுக்கும்படி சமயந்ேதடினான்.
க்கா 22:2-6
பின்பு:

இேதா

என்ைனக்

தீர்மானிக்கப்பட்டபடிேய ம
என்றார்.

அப்ெபாழுது

காட்டிக்

ெகாடுக்கிறவ

ைடய

ைக

என்

டேன

கூடப்

பந்தியிலிருக்கிறது.

ஷகுமார்ன் ேபாகிறார் ஆனாலும் அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கிற ம

அவர்கள்

நம்மில்

யார்

அப்படிச்

ெசய்வான்

என்று

ஷ

க்கு ஐேயா

தங்களுக்குள்ேள

விசா க்கத்

ெதாடங்கினார்கள்.
க்கா 22:21-23
அவர் அப்படிப் ேபசுைகயில் ஜனங்கள் கூட்டமாய் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு முன்ேன பன்னிருவ ல் ஒருவனாகிய
தாஸ் என்பவ

ம் வந்து இேயசுைவ முத்த

தாேச முத்தத்தினாேலயா ம

ெசய்யும்படி அவ டத்தில் ேசர்ந்தான். இேயசு அவைன ேநாக்கி:

ஷகுமாரைனக் காட்டிக் ெகாடுக்கிறாய் என்றார்.

க்கா 22:47,48
இேயசு இைவகைளச் ெசான்ன பின்பு தம்முைடய சீஷருடேன கூட ெகதேரான் என்

ம் ஆற்றுக்கு அப்புறம்

ேபானார்; அங்ேக ஒரு ேதாட்டம் இருந்தது அதிேல அவரும் அவருைடய சீஷரும் பிரேவசித்தார்கள்.
தம்முைடய சீஷருடேன கூட அடிக்கடி அங்ேக ேபாயிருந்தபடியினால் அவைரக் காட்டிக் ெகாடுக்கிற
அந்த

இடத்ைத

என்பவர்களால்

அறிந்திருந்தான்.
அ

ப்பப்பட்ட

ஆயுதங்கேளாடும் அ

தாஸ்

ேபார்ச்ேசவக ன்

ஊழியக்காரைரயும்

கூட்டிக்

கூட்டத்ைதயும்
ெகாண்டு

பிரதான

ஆசா யர்

பந்தங்கேளாடும்

இேயசு
தாசும்
ப ேசயர்

தீவட்டிகேளாடும்

விடத்திற்கு வந்தான்.

ேயாவான் 18:1-3
அவர்கள் பந்தியமர்ந்து ேபாஜனம் பண்

ைகயில் இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி: என்

டேன புசிக்கிற

ஒருவன் என்ைனக் காட்டிக் ெகாடுப்பான் என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

உங்களில்

மாற்கு 14:18
அவைரக் காட்டிக்
பத்திரமாய்க்

ெகாடுக்கிறவன்:

ெகாண்டுேபாங்கள்

நான்

என்று

எவைன

முத்த

அவர்களுக்குக்

ெசய்ேவேனா

குறிப்புச்

அவரண்ைடயில் ேசர்ந்து: ரப ரப என்று ெசால்லி அவைர முத்த
ைகேபாட்டு அவைரப் பிடித்தார்கள்.

அவன்

தான்

ெசால்லியிருந்தான்.

அவைனப் பிடித்துப்
அவன்

வந்தவுடேன

ெசய்தான். அப்ெபாழுது அவர்கள் அவர்ேமல்

மாற்கு 14:44-46
நான் அவைர உங்களுக்குக் காட்டிக் ெகாடுக்கிேறன் நீங்கள் எனக்கு என்ன ெகாடுக்கிறீர்கள் என்றான். அவர்கள்
அவ

க்கு

முப்பது

ெவள்ளிக்காைசக்

ெகாடுக்க உடன்பட்டார்கள்.

ெகாடுப்பதற்குச் சமயம் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தான்.

அது

முதல்

அவன்

அவைரக்

காட்டிக்
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மத்ேதயு 26:15,16
மனிதர்களின் பாவங்கைளச்

சுமப்பதற்காக

இேயசு

தன்ைனத்

தாேன

பலி

ெகாடுத்தார்

என்பது உண்ைமயாக

இருந்தால் அவர் தானாக தன்ைனச் சிலுைவயில் அைறந்திருக்க ேவண்டும். அல்லது அவரது எதி கள் அவைரச்

சிலுைவயில்
அ

அைறந்து

வாறு ெசய்யாமல்

காட்டிக்

ெகாடுக்கும்

ெகால்ல

அவர்

நிைல

முடிவு ெசய்திருப்பைதக்

ஓடி

ஒளிந்திருக்கிறார்.

ஏற்பட்டது.

ஓடி

ஒளிந்து

ேகள்விப்பட்டு

இதனால்

தான்

அைத

அவரது

தைலமைறவு வா க்ைக

ெகாடுக்கும் அவசியம் ஏற்படும்.

வரேவற்றிருக்க

ேவண்டும்.

சீடர்களில் ஒருவேர
வா பவைரத்

அவைரக்

தான்

காட்டிக்

தன்ைனப் பலி ெகாடுக்க அறேவ விருப்பமில்லாத ஒருவைர வலுக்கட்டாயமாக யாராவது பலி ெகாடுத்தால் அது
அவர் மனமுவந்து ெகாடுத்த பலியாக ஆகுமா?
எல்லா மனிதர்களும்

இது

ேபான்ற

இடர்

வரும்

ேபாது

எப்படி

தன்ைனத்

தற்காத்துக்

ெகாள்ள முயற்சி

ெசய்வார்கேளா அது ேபால் தான் இேயசுவும் முயற்சி ெசய்தார். இது ஒரு சாதாரணமான சம்பவம் தாேன தவிர

மனித குலத்தின் பாவத்ைதச் சுமக்க பலி ெகாடுத்தல் என்பதற்கு இதில் எந்த ஆதாரமும் இல்ைல. கிறித்தவ
மக்கள் இைதக் கவனமுடன் சிந்திக்கக் கடைமப்பட்டுள்ளார்கள்.

அது மட்டுமின்றி இனி ேமல் தப்பிக்க முடியாது என்ற நிைல ஏற்பட்ட ேபாது கைடசிக் கட்டத்தில் அவர் கூறிய
வார்த்ைதகள் சிலுைவப் பலி ெகாள்ைக கட்டுக் கைத என்பதற்கு மறுக்க முடியாத சான்றாக அைமந்துள்ளது.
ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர்?
ஒன்பதாம் மணி ேநரத்தில் இேயசு: ஏலி! ஏலி! லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு
என் ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம். அங்ேக நின்றவர்களில் சிலர் அைதக்
ேகட்ட

ெபாழுது:

இவன்

எலியாைவக்

கூப்பிடுகிறான்

என்றார்கள்.

உடேன

அவர்களில்

ஒருவன்

ஓடி

கடற்காளாைன எடுத்து காடியில் ேதாய்த்து அைத ஒரு ேகாலில் மாட்டி அவருக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தான்.
மற்றவர்கேளா: ெபாறு எலியா இவைன இரட்சிக்க வருவாேனா பார்ப்ேபாம் என்றார்கள். இேயசு மறுபடியும் மகா
சத்தமாய்க்

கூப்பிட்டு

ஆவிைய விட்டார்.

கீ வைரக்கும் இரண்டாகக் கிழிந்தது

அப்ெபாழுது

ேதவாலயத்தின்

திைரச்

சீைல

ேமல்

ெதாடங்கிக்

மியும் அதிர்ந்தது கன்மைலகளும் பிளந்தது.

மத்ேதயு 27:46-51
ஒன்பதாம் மணி ேநரத்திேல இேயசு: எேலாய! எேலாய! லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்;

அதற்கு: என் ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம். அங்ேக நின்றவர்களில் சிலர்

அைதக்

ேகட்ட ெபாழுது:

இேதா

எலியாைவக்

கூப்பிடுகிறான்

என்றார்கள்.

ஒருவன்

ஓடி

கடற்காளாைனக்

காடியிேல ேதாய்த்து அைத ஒரு ேகாலில் மாட்டி அவருக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்து: ெபாறுங்கள் எலியா இவைன

இறக்க வருவாேனா பார்ப்ேபாம் என்றான். இேயசு மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டு ஜீவைன விட்டார். அப்ெபாழுது

ேதவாலயத்தின் திைரச் சீைல ேமல் ெதாடங்கிக் கீ வைரக்கும் இரண்டாகக் கிழிந்தது. அவருக்கு எதிேர நின்ற
ற்றுக்கு அதிபதி அவர் இப்படிக் கூப்பிட்டு ஜீவைன விட்டைதக் கண்ட ேபாது: ெமய்யாகேவ இந்த ம

ேதவ

ைடய குமாரன் என்றான்.

ஷன்

மாற்கு 15:34-39
உயிைர விடும் ேபாது கைடசியாக என் ேதவேன ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர் என்று இேயசு கூறியதில் இருந்து
ெத ய வருவது என்ன? கடவுள் எப்படியும் நம்ைமக் காப்பாற்றி விடுவார்; நாம் சிலுைவயில் இருந்து தப்பித்து
விடுேவாம்

என்று தான்

அவர்

நம்பி

இருக்கிறார்.

அத்தைகய

சந்தர்ப்பத்ைத எதிர்பார்த்திருக்கிறார்.

அந்த
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எதிர்பார்ப்பு நிைறேவறாமல் ேபான பின் ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர் என்று கர்த்த டம் முைறயிட்டு உயிைர
விட்டார். அப்படியானால் இவர் தன்ைனப் பலி ெகாடுக்கும் எண்ணம் அறேவ இல்லாதிருந்தார் என்பது ெத கிறது.
கைடசி வைர உயிர் பிைழக்கப் ேபாராடிய இேயசு அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட
இேயசு

பாவிகைள

இேயசுவுக்கு
ெகாள்ைக

ெகாள்ைக-

எதிராக

என்று

இரட்சிக்க
புதுக்

தன்ைனேய

பலி

ெகாள்ைகைய ஆதாரமின்றி

எப்படி நம்புகிறார்கள்? இது

இேயசுவுக்கு

ெகாடுத்தார்

எதிரான

ஒரு

தான்

ெகாள்ைக

என்று கிறித்தவர்கள்

உருவாக்கிய

நமக்கு

நம்புகிறார்கள்?

பவுலின்

ெகாள்ைகைய

உள்ளது.

ைபபிளுக்கு

வியப்பாக

இேயசுவின்

எப்படி

ெகாள்ைக

இேயசுவின்

எதிரான

என்று ஆக்கப்பட்டது

ஒரு

வரலாற்று

அதிசயமாகேவ ெத கிறது.
சிலுைவ மரணம் சாபத்திற்கு யது
ைபபிளின்

ேகாட்பாட்டின்

படி

இேயசு

சிலுைவயில்

அைறந்து

ெகால்லப்பட்டிருக்க

முடியாது.

ஏெனனில்

சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்லப்பட்டவர் சாபத்திற்கு உ யவர் என்று ைபபிள் கூறுகிறது.
“மரத்தில் ெதாங்க விடப்பட்டவன் கடவுளால் சபிக்கப்பட்டவன்
உபாகமம் 21:23
இேயசு கடவுளின் ேநசர்களில் ஒருவராக இருக்கும் ேபாது அவருக்கு சாபத்துக்கு உ ய துர்மரணம் ஏற்பட்டிருக்க
முடியாது.
இேயசு சிலுைவயில்

அைறந்து

ெகால்லப்பட்டார்

என்று

உ யவர் எனக் கூறி இேயசுைவ இழிவு ெசய்தவராவார்.

யாராவது

நம்பினால்

இேயசு

கடவுளின் சாபத்துக்கு

நீதிமான்கைளக் கர்த்தர் ைகவிடுவதில்ைல
தன்ைனக் ெகாைல

ெசய்யத்

திட்டமிட்டுள்ள

ெசய்தி

ெத ந்த

பின்

இேயசு

கடவுளிடம் திரும்பத்

திரும்ப

மன்றாடியுள்ளார். நீதிமானாகிய இேயசு தன்ைனப் பைடத்த கர்த்த டம் அழுது புலம்பி மன்றாடி இருக்கும் ேபாது
அைதக் கர்த்தர் கண்டு ெகாள்ளாமல் இருப்பாரா?
உம்முைடய

சித்தத்தின்படிேய

ஆகக்கடவது

தூதன் ேதான்றி, அவைரப் பலப்படுத்தினான்.

என்று

ெஜபம்

பண்ணினார்.

அப்ெபாழுது

வானத்திலிருந்து

ஒரு

க்கா 22:42,43
வானத்தில் இருந்து ஒரு தூதன் ேதான்றி அவைரப் பலப்படுத்தினான் என்று
பிரார்த்தைனைய கர்த்தர் ஏற்றுக் ெகாண்டு அவைரக் காப்பாற்றேவ தூதைன அ

க்கா கூறுகிறார். இேயசு ெசய்த
ப்பி பலப்படுத்தினார்.

தன்ைனக் காப்பாற்றுமாறு கர்த்த டம் இேயசு மன்றாடி இருக்கும் ேபாது கடவுள் அவைரக் காப்பாற்றி இருப்பார்.
ஏெனனில் நல்ேலார்களின் ேவண்டுதல் கர்த்தரால் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படும் என்று ைபபிள் கூறுகிறது.
நீதிமா

க்கு

விடுவிப்பார்.

வரும்

துன்பங்கள்

அேனகமாயிருக்கும்.

கர்த்தர்

அைவகெளல்லாவற்றிலும்

நின்று

அவைன

(சங்கீ தம் 34:19)
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இதன் அடிப்பைடயில் பார்த்தாலும் இேயசு சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்லப்பட்டிருக்க முடியாது.
இேயசு சிலுைவயில்

ெகால்லப்பட்டு

மூன்றாம்

நாளில்

உயிர்ெபற்று

எழுந்து

கர்த்த ன் வலது

பா சத்தில்

அமர்ந்தார் என்பது உண்ைமயானால் இேயசு இப்படி பிரார்த்தித்திருக்க மாட்டார்.
கர்த்தேர சீக்கிரம்
பிரார்த்தைன

என்ைன

அைழத்துக்

ெசய்திருப்பார்.

அ

ெகாண்டு

வாறு

உமக்ெகௗ

பிரார்த்தைன

அருகில்

அைவத்துக்

ெசய்யாமல் தன்ைனக்

ெகாள்வராக
ீ
என்று

காப்பாற்றுமாறு

ெசய்ததில் இருந்து சிலுைவப்பலி என்பது ெபாய்யான தகவல் என்று அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

தான்

பிரார்த்தைன

எண்ணற்ற முரண்பாடுகள்
இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்படுவது ெதாடர்பான ெசய்திகளில் அேநக முரண்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த
முரண்பாடுகளும் சிலுைவப் பலியில் உள்ள சந்ேதகத்ைதப் பல மடங்கு அதிக க்கிறது.
காட்டிக் ெகாடுத்ததில் முரண்பாடு
அப்ெபாழுது, பன்னிருவ ல் ஒருவனாகிய

தாஸ்கா ேயாத்து என்பவன் பிரதான ஆசா யா டத்திற்குப் ேபாய்:

நான் அவைர உங்களுக்குக் காட்டிக் ெகாடுக்கிேறன், நீங்கள் எனக்கு என்ன ெகாடுக்கிறீர்கள் என்றான். அவர்கள்
அவ

க்கு முப்பது ெவள்ளிக்காைசக் ெகாடுக்க உடன்பட்டார்கள்.

மத்ேதயு 26:14,15
அவர்கள்

ேபாஜனம்

ெமய்யாகேவ

பண்

உங்களுக்குச்

ைகயில்,

அவர்:

ெசால்லுகிேறன்

ேநாக்கி: ஆண்டவேர, நாேனா, நாேனா? என்று ஒ
என்ேனாேட கூடத்
குறித்து

தாலத்தில்

எழுதியிருக்கிறபடிேய

ெகாடுக்கப்படுகிறாேரா,

அந்த

உங்களிெலாருவன்
என்றார்.

ேபாகிறார்;
ஷ

க்கு

காட்டிக்

ெகாடுப்பான்

என்று

துக்கமைடந்து, அவைர

ெவாருவராய்க் ேகட்கத் ெதாடங்கினார்கள். அவர் பிரதியுத்தரமாக:

ைகயிடுகிறவேன
ம

என்ைனக்

அப்ெபாழுது, அவர்கள் மிகவும்

என்ைனக்
ஆகிலும்,

ஐேயா;

நலமாயிருக்கும் என்றார். அவைரக் காட்டிக் ெகாடுத்த
அவர்: நீ ெசான்னபடி தான் என்றார்.

அந்த

காட்டிக்
எந்த
ம

ம

ெகாடுப்பான்.
ஷனால்

ஷன்

ம
ம

ஷகுமாரன் தம்ைமக்
ஷகுமாரன்

பிறவாதிருந்தானானால்

காட்டிக்
அவ

க்கு

தாசும் அவைர ேநாக்கி: ரப, நாேனா? என்றான்; அதற்கு

மத்ேதயு 26:21-26
அவர் அப்படிப் ேபசுைகயில் ஜனங்கள் கூட்டமாய் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு முன்ேன பன்னிருவ ல் ஒருவனாகிய
தாஸ் என்பவ

ம் வந்து இேயசுைவ முத்த

தாேச முத்தத்தினாேலயா ம

ெசய்யும்படி அவ டத்தில் ேசர்ந்தான். இேயசு அவைன ேநாக்கி:

ஷகுமாரைனக் காட்டிக் ெகாடுக்கிறாய் என்றார்.

க்கா 22:47,48
அவைரக் காட்டிக்
பத்திரமாய்க்

ெகாடுக்கிறவன்:

ெகாண்டு

ேபாங்கள்

நான்
என்று

எவைன

முத்த

அவர்களுக்குக்

ெசய்ேவேனா

தான்

குறிப்புச் ெசால்லியிருந்தான்.

அவரண்ைடயில் ேசர்ந்து: ரப ரப என்று ெசால்லி அவைர முத்த
ைகேபாட்டு அவைரப் பிடித்தார்கள்.

அவன்

அவைனப் பிடித்துப்
அவன்

வந்தவுடேன

ெசய்தான். அப்ெபாழுது அவர்கள் அவர் ேமல்

மாற்கு 14:44-46
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இேயசு அன்ைறய

மக்களால்

முடியும்.

முத்தமிட்டு

ஒருவன்

ெகாடுக்கப்படுதல்

என்பது

நன்கு

அறியப்பட்டிருந்தார்.

காட்டிக்

மக்கள்

ெகாடுக்கும்

மத்தியில்

அ

அவைரப்

பார்த்தவுடன்

அவசியம் ஏதும்

தாபத்ைத

அவைர அறிந்து

இருக்கவில்ைல.

ஏற்படுத்தும்

ெபாதுவாகக்

என்பதற்காகேவ

இது

ெகாள்ள
காட்டிக்

கற்பைன

ெசய்யப்பட்டிருக்க ேவண்டும். இேயசுைவக் காட்டிக் ெகாடுக்கும் அவசியம் ஏதும் இல்ைல என்று இேயசுேவ மறு
ெமாழி கூறியதாகவும் ைபபிள் கூறுகிறது.

பின்பு இேயசு தமக்கு விேராதமாய் வந்த பிரதான ஆசா யர்கைளயும் ேதவாலயத்துச் ேசைனத் தைலவர்கைளயும்
மூப்பர்கைளயும்

தடிகைளயும்

ேநாக்கி:

எடுத்துப்

ஒரு

கள்ளைனப்

புறப்பட்டு

பிடிக்கப்

வந்தீர்கேள.

நான்

புறப்பட்டு வருகிறது
தினந்ேதாறும்

ேபால

நீங்கள்

ேதவாலயத்தில்

பட்டயங்கைளயும்

உங்களுடேன

கூட

இருக்ைகயில் நீங்கள் என்ைனப் பிடிக்கக் ைக நீட்டவில்ைல; இதுேவா உங்களுைடய ேவைளயும் அந்தகாரத்தின்

அதிகாரமுமாயிருக்கிறது என்றார்.
க்கா 22:52,53

இேயசு தமக்கு ேந டப் ேபாகிற எல்லாவற்ைறயும் அறிந்து எதிர் ெகாண்டு ேபாய் அவர்கைள ேநாக்கி: யாைரத்
ேதடுகிறீர்கள்

என்றார்.

அவருக்கு

அவர்கள்

பிரதியுத்தரமாக:

நசேரயனாகிய

என்றார்கள். அதற்கு இேயசு: நான் தான் என்றார். அவைரக் காட்டிக் ெகாடுத்த

நின்றான்..

நான் தான்

விழுந்தார்கள்.

அவர்

என்று

அவர்

மறுபடியும்

அவர்களிடத்தில்

அவர்கைள

ேநாக்கி:

ெசான்னவுடேன
யாைரத்

இேயசுைவத்

ேதடுகிேறாம்

தாசும் அவர்களுடேன கூட

அவர்கள்

பின்னிட்டுத்

ேதடுகிறீர்கள் என்று

ேகட்டார்.

தைரயிேல
அவர்கள்:

நசேரயனாகிய இேயசுைவத் ேதடுகிேறாம் என்றார்கள். இேயசு பிர்தியுத்தரமாக: நான் தாெனன்று உங்களுக்குச்

ெசான்ேனேன; என்ைனத் ேதடுகிறதுண்டானால் இவர்கைளப் ேபாக விடுங்கள் என்றார். நீர் எனக்குத் தந்தவர்களில்

ஒருவைனயும்
நடந்தது.

நான்

அப்ெபாழுது

ேவைலக்காரைன

இழந்து

ேபாகவில்ைலெயன்று

சீேமான்

வலது காதற

அவர்

ேபதுரு தன்னிடத்திலிருந்த

ெசால்லிய

வசனம் நிைறேவறத்தக்கதாக

பட்டயத்ைத

ெவட்டினான்; அந்த ேவைலக்கார

க்கு

உருவி

மல்குஸ்

பிரதான

ஆசா ய

இப்படி
ைடய

என்று ெபயர். அப்ெபாழுது

இேயசு ேபதுருைவ ேநாக்கி: உன் பட்டயத்ைத உைறயிேல ேபாடு;. பிதா எனக்குக் ெகாடுத்த பாத்திரத்தில் நான்
பானம் பண்ணாதிருப்ேபேனா என்றார்.
ேயாவான் 18:4-11
ேவைலக்காரன் காைத ெவட்டியது
இேயசுைவப் பிடிக்க அதிகா கள் ெபரும் பைடயுடன் வந்திருக்கும் ேபாது பிரதான ஆசா யா
ேபதுரு

ெவட்டியதாக

கூறுகிறார்.

ேமற்கண்ட

வசனத்தில்

ேயாவான் கூறுகிறார்.

காது

ெவட்டிய

ைடய காைத

கைதைய

மத்ேதயுவும்

இேயசுைவப் பிடிக்க அதிகா கள் வந்திருக்கும் ேபாது ேவைலக்காரைன ேபதுரு ஏன் ெவட்ட ேவண்டும்? அதனால்

இேயசு தப்பித்துக் ெகாள்வாரா?

இேயசு மாட்டிக் ெகாண்டவுடன் எனக்கு இேயசுைவத் ெத யாது என்று கூறும் அளவுக்கு ெந

சுறுதி மிக்க (?)

ேபதுரு ெபரும் பைடயினர் முன்னிைலயில் அவர்களின் ேவைலக்காரைன ெவட்டியிருக்க முடியாது.

அப்ெபாழுது எல்லாரும் அவைர விட்டு ஓடிப் ேபானார்கள்
மாற்கு 14:50
அதிகா கள் வந்த உடன் இேயசுைவ அம்ேபா என்று விட்டு விட்டு ஓட்டம் பிடித்தவர்கள் அரசு ஊழிய ன் காைத
ெவட்டும் அளவுக்குத் துணிந்திருக்க முடியாது.
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இேயசுவின் மது

அந்த

அளவுக்கு

பாசம்

இருந்தது

என்றால்

தாஸ்

காட்டிக்

ெகாடுப்பான் என்று

இேயசு

கூறியவுடன் அவைன ெவட்டி இருக்க ேவண்டும். அல்லது காட்டிக் ெகாடுத்த பிறகாவது அவைன ெவட்டி இருக்க

ேவண்டும்.

எந்த அதிகா யும்

தமது

ஊழியைரத்

தாக்குவைதப்

பார்த்துக்

ெகாண்டு

சும்மா

இருக்க மாட்டார்.

ேபதுரு

ேவைலகாரனின் காைத ெவட்டி இருந்தால் அந்த நிமிடேம ேபதுருவின் தைலையச் சீவி இருப்பார்கள். அல்லது

அவைரயும்

பிடித்துக்

ெகாண்டு ேபாய்

இருப்பார்கள்.

ஆனால்

இது

அந்தப்

பைடயினர்

மத்தியில்

எந்தச்

சலனத்ைதயும் ஏற்படுத்தவில்ைல. எருைம மாட்டின் மது மைழ ெபய்தது ேபால் அதிகா கள் இருந்ததாக ைபபிள்
சித்த ப்பது நம்பும்படி இல்ைல.

கற்பைனயாகேவ இைதப் புைணந்திருக்கிறார்கள் என்பது இதில் இருந்து ெத கிறது.
காட்டிக் ெகாடுப்பது ெத யும்; ெத யாது
இேயசு காட்டிக்

ெகாடுக்கப்பட்டாரா? அல்லது

தன்ைனத்

தாேன

காட்டிக்

ெகாடுத்துக் ெகாண்டாரா

என்பதில்

சுவிேஷசங்கள் முரண்படுவது சிலுைவப் பலியில் சந்ேதகத்ைத அதிகப்படுத்துகிறது.
தனது சீடர்களில் ஒருவன் தன்ைனக் காட்டிக் ெகாடுப்பான் என்று இேயசு சீடர்கள் மத்தியில் கூறியதாகவும்,
காட்டிக்

ெகாடுக்கும்

தாஸிடம்

ேநருக்கு

ேநராகவும் இைத

இேயசு

கூறினார்

என்றும், தன்ைன

முத்தம்

ெசய்வதன் மூலம் அவன் காட்டிக் ெகாடுப்பான் என்று இேயசு கூறியதாகவும் ைபபிள் ஒரு புறம் கூறுகிறது.
அவர்கள்

ேபாஜனம்

ெமய்யாகேவ

பண்

உங்களுக்குச்

ைகயில்,

அவர்:

ெசால்லுகிேறன்

ேநாக்கி: ஆண்டவேர, நாேனா, நாேனா? என்று ஒ
என்ேனாேட கூடத்
குறித்து

தாலத்தில்

எழுதியிருக்கிறபடிேய

ெகாடுக்கப்படுகிறாேரா,

அந்த

உங்களிெலாருவன்
என்றார்.

ம

ஷ

க்கு

காட்டிக்

அப்ெபாழுது, அவர்கள் மிகவும்

ெகாடுப்பான்

என்று

துக்கமைடந்து, அவைர

ெவாருவராய்க் ேகட்கத் ெதாடங்கினார்கள். அவர் பிரதியுத்தரமாக:

ைகயிடுகிறவேன
ேபாகிறார்;

என்ைனக்

என்ைனக்
ஆகிலும்,

ஐேயா;

நலமாயிருக்கும் என்றார். அவைரக் காட்டிக் ெகாடுத்த

அந்த

காட்டிக்
எந்த
ம

ம

ெகாடுப்பான்.

ஷன்

ஷனால்

ம
ம

ஷகுமாரன் தம்ைமக்
ஷகுமாரன்

பிறவாதிருந்தானானால்

காட்டிக்
அவ

க்கு

தாசும் அவைர ேநாக்கி: ரப, நாேனா? என்றான்; அதற்கு

அவர்: நீ ெசான்னபடி தான் என்றார்.
மத்ேதயு 26:21-26
இ

வாறு கூறும் மத்ேதயு தனக்குத் தாேன முரண்பட்டு கூறுவைதப் பாருங்கள்!

பன்னிருவ ல் ஒருவனாகிய
அ

அவர் இப்படிப் ேபசுைகயில்,

தாஸ் வந்தான், அவேனாேட கூடப் பிரதான ஆச யரும் ஜனத்தின் மூப்பரும்

ப்பின திரளான ஜனங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் பிடித்துக் ெகாண்டு வந்தார்கள். அவைரக் காட்டிக்

ெகாடுக்கிறவன்: நான் எவைன முத்த

ெசய்ேவேனா அவன் தான், அவைனப் பிடித்துக் ெகாள்ளுங்கள் என்று

அவர்களுக்கு அைடயாளம் ெசால்லியிருந்தான்.
ெசால்லி, அவைர

முத்த

ெசய்தான். இேயசு

உடேன, அவன் இேயசுவினிடத்தில் வந்து: ரப, வா க என்று

அவைன

ேநாக்கி:

சிேநகிதேன, என்னத்திற்காக

என்றார். அப்ெபாழுது, அவர்கள் கிட்ட வந்து, இேயசுவின் ேமல் ைகேபாட்டு, அவைரப் பிடித்தார்கள்.

வந்திருக்கிறாய்

மத்ேதயு 26:47-50
காட்டிக் ெகாடுப்பவன் வந்து முத்தம் ெசய்யும் ேபாது என்னத்திற்காக வந்துள்ளாய் என்று இேயசு ேகட்டதிலிருந்து
தன்ைனக் காட்டிக் ெகாடுக்கேவ அவன் வந்துள்ளான் என்பது இேயசுவுக்குத் ெத யவில்ைல. இேயசுவுக்கு இவன்

முத்தம்

ெசய்து

காட்டிக் ெகாடுப்பான்

இேயசுவுக்குத் ெத யாது என்கிறார்.

என்பது

இேயசுவுக்குத்

ெத யும்

எனக்

கூறிய

மத்ேதயு

இப்ேபாது
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சிலுைவையச் சுமந்தது யார்?
சிலுைவயில் அைறவதற்காக இேயசுைவ இழுத்துச் ெசல்லும் ேபாது அவருக்கு ய சிலுைவைய யார் சுமந்து
ெசன்றார் என்ற ெசய்திையக் கூறும் ேபாதும் சுவிேஷசக்காரர்கள் முரண்பட்டுக் கூறுகிறார்கள்.
ேபாைகயில் சிேரேன
சிலுைவையச்
ெகால்ெகாதா

ஊரானாகிய

சுமக்கும்படி

என்

ம்

சீேமான்

அவைனப்

இடத்துக்கு

என்னப்பட்ட

பலவந்தம்

அவர்கள்

ஒரு

ம

பண்ணினார்கள்.

வந்த

ேபாது

ஷைன

அவர்கள்

கபாலஸ்தலம்

கசப்புக் கலந்த

கண்டு

அவருைடய

என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும்

காடிைய

அவருக்குக்

குடிக்கக்

ெகாடுத்தார்கள்; அவர் அைத ருசிபார்த்து குடிக்க மனதில்லாதிருந்தார்.
மத்ேதயு 27:32-34
சிேரேன ஊரா
அ

வழிேய

ம் அெலக்சந்தருக்கும்
வருைகயில்

ப்புக்கும் தகப்ப

அவருைடய

சிலுைவையச்

மாகிய சீேமான் என்னப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து
சுமக்கும்படி அவைனப்

கபாலஸ்தலம் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா என்

பல

வந்தம்

பண்ணினார்கள்.

ம் இடத்துக்கு அவைரக் ெகாண்டுேபாய் ெவள்ைளப்

ேபாளம் கலந்த திராட்ச ரசத்ைத அவருக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர் அைத ஏற்றுக் ெகாள்ளவில்ைல.
மாற்கு 15:21-23
அவர்கள் இேயசுைவக் ெகாண்டு ேபாகிற ேபாது நாட்டிலிருந்து வருகிற சிேரேன ஊரானாகிய சீேமான் என்கிற
ஒருவைனப் பிடித்து சிலுைவைய அவர் பின்ேன சுமந்து ெகாண்டு வரும்படி அைத அவன் ேமல் ைவத்தார்கள்.
திரள் கூட்டமான ஜனங்களும் அவருக்காகப் புலம்பி அழுகிற ஸ்தி களும் அவருக்குப் பின் ெசன்றார்கள்.
க்கா 23:26,27
இேயசுவின் சிலுைவைய சீேமான் என்பவன் சுமந்து வந்தான் என்று ேமற்கண்ட மூன்று சுவிேஷசக்காரர்கள்
கூறுகிறார்கள். இதற்கு முரண்பட்டு இேயசுேவ தனது சிலுைவைய சுமந்து ெசன்றதாக ேயாவான் கூறுகிறார்.
அவர் தம்முைடய சிலுைவையச் சுமந்து ெகாண்டு எபிெரயு பாைஷயிேல ெகால்ெகாதா என்று ெசால்லப்படும்
கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்குப் புறப்பட்டுப் ேபானார்கள்.
ேயாவான் 19:17
குறிப்பிட்ட தூரம்

வைர

சீேமா

ம்

அதன்

பிறகு

இேயசுவும்

சுமந்திருக்கலாம்

முடியாது. ஏெனனில் சிலுைவயில் அைறயப்படும் இடமாகிய ெகால்ெகாதா எ

என்று

கூறி சமாளிக்கவும்

ம் இடம் வைர சிலுைவைய

சீேமான் சுமந்ததாக மாற்கு கூறுகிறார். அேத ெகால்ெகாதா இடம் வைர இேயசு சிலுைவையச் ச்சுமந்ததாக
ேயாவான் கூறுகிறார்.
இேயசுைவ நிந்தித்தவர் ஒருவரா? இருவரா?
இேயசு சிலுைவயில்

அைறயப்படும்

ேபாது

அவருக்கு

வலது

பக்கம்

ஒருவரும்

இடது

பக்கம் ஒருவருமாக

இரண்டு திருடர்கள் சிலுைவயில் அைறயப்பட்டனர் என்று ைபபிள் கூறுகிறது. இந்த விபரத்திலும் முரண்பாடு
காணப்படுகிறது.
அந்த

வழியாய்

நாைளக்குள்ேள

நடந்து

ேபாகிறவர்கள்

கட்டுகிறவேன

தங்கள்

உன்ைன

நீேய

தைலகைளத்
ரட்சித்துக்

துலுக்கி:
ெகாள்;

ேதவாலயத்ைத
நீ

ேதவ

ைடய

இடித்து

மூன்று

குமாரனானால்

சிலுைவயிலிருந்து இறங்கிவா என்று அவைரத் தூஷித்தார்கள். அப்படிேய பிரதான ஆசா யரும் ேவதபாரகரும்
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மூப்பரும் ப யாசம் பண்ணி: மற்றவர்கைள ரட்சித்தான்;;;: தன்ைனக் தான் ரட்சித்துக் ெகாள்ளத் திராணியில்ைல;
இவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாவானால் இப்ெபாழுது சிலுைவயிலிருந்து இறங்கி வரட்டும். அப்ெபாழுது இவைன

விசுவாசிப்ேபாம். தன்ைனத் ேதவ
இவன்

ேமல்

ைடய குமாரெனன்று ெசால்லி ேதவன் ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருந்தாேன; அவர்

பி யமாயிருந்தால்

இப்ெபாழுது

இவைன

இரட்சிக்கட்டும்

என்றார்கள்.

சிலுைவகளில் அைறயப்பட்ட கள்ளரும் அந்தப்படிேய அவைர நிந்தித்தார்கள்.

அவேராேட

கூடச்

மத்ேதயு 27:39-44
நாம்

கண்டு

விசுவாசிக்கத்தக்கதாக

சிலுைவயிலிருந்திறங்கட்டும்

என்று

இஸ்ரேவலுக்கு

ெசால்லிக்

அைறயப்பட்டவர்களும் அவைர நிந்தித்தார்கள்.

ராஜாவாகிய

ெகாண்டார்கள்.

அவேராேட

கிறிஸ்து

இப்ெபாழுது

கூடச்

சிலுைவகளில்

மாற்கு 15:32
இரண்டு திருடர்களும் இேயசுைவ நிந்தைன ெசய்ததாக மத்ேதயுவும் மாற்கும் கூறுகிறார்கள். ஆனால்

க்கா

இதற்கு முரண்பட்டுக் கூறுகிறார். ஒரு திருடன் இேயசுைவ நிந்தித்ததாகவும் இன்ெனாரு திருடன் இேயசுவுக்கு
ப ந்து ேபசியதாகவும் அவர் கூறுகிறார்.

அன்றியும் சிலுைவயில்
எங்கைளயும்

இரட்சித்துக்

அைறயப்பட்டிருந்த
ெகாள்

என்று

ஆக்கிைனக்குட்பட்டவனாயிருந்தும்

ேதவ

குற்றவாளிகளில்
அவைர
க்குப்

ஒருவன்:

இக ந்தான்.

நீ

கிறிஸ்துவானால் உன்ைனயும்

மற்றவன்

அவைன

பயப்படுகிறதில்ைலயா?

ேநாக்கி:

நாேமா

நீ

இந்த

நியாயப்படி

தண்டிக்கப்படுகிேறாம்;. நாம் நடப்பித்தைவகளுக்குத் தக்க பலைன அைடகிேறாம்;. இவேரா தகாதெதான்ைறயும்
நடப்பிக்கவில்ைலேய
ரா யத்தில்
என்

வரும்

என்று

ேபாது

அவைனக்

அடிேயைன

கடிந்து

ெகாண்டு

நிைனத்தருளும்

இேயசுைவ

ேநாக்கி:

என்றான். இேயசு

ஆண்டவேர நீர்

அவைன

ேநாக்கி:

டேன கூடப் பரதீசிலிருப்பாய் என்று ெமய்யாகேவ உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

உம்முைடய

இன்ைறக்கு

நீ

க்கா 23:40-43
கல்லைறக்கு முதலில் வந்தவர் யார்
சிலுைவயில்

இருந்து

இறக்கப்பட்ட

இேயசுவின்

உடல்

கல்லைறக்குள்

ைவக்கப்பட்டது.

கல்லைறக்குள்

ைவக்கப்பட்ட உடல் காணாமல் ேபானது பற்றி நான்கு சுவிேஷசக்காரர்களும் முரண்பட்டுக் கூறுகிறார்கள்.
ஓய்வு நாள் முடிந்து, வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருைகயில், மகதேலனா ம யாளும் மற்ற ம யாளும்

கல்லைறையப் பார்க்க வந்தார்கள்.
மத் 28:1

வாரத்தின் முதல் நாளில் மகதேலனா ம யாளும் மற்ெறாரு ம யாளும் வந்து கல்லைறயில் இேயசுவின் உடல்
காணாமல் ேபானைதப் பார்த்ததாக மத்ேதயு குறிப்பிடுகிறார்.

ஓய்வு நாளான

பின்பு

மகதேலனா

ம யாளும், யாக்ேகாபின்

அவருக்குச் சுகந்தவர்க்கமிடும்படி அைவகைள வாங்கிக் ெகாண்டு.

தாயாகிய

ம யாளும், சேலாேம என்பவளும்,

மாற்கு 16:1
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மகதேலனா ம யாளும் மற்ெறாரு ம யாளும் சலாேம என்பவளும் கல்லைறயில் இருந்து இேயசுவின் உடல்
காணாமல் ேபானைதப் பார்த்ததாக மாற்கு குறிப்பிடுகிறார்.
கலிேலயாவிலிருந்து அவருடேன கூட வந்திருந்த ஸ்தி களும் பின்ெசன்று, கல்லைறையயும் அவருைடய ச ரம்
ைவக்கப்பட்ட விதத்ைதயும் பார்த்து, திரும்பிப் ேபாய், கந்தவர்க்கங்கைளயும் ப மள ைதலங்கைளயும் ஆயத்தம்

பண்ணி, கற்பைனயின்படிேய ஓய்வு நாளில் ஓய்ந்திருந்தார்கள்.
க்கா 23:55,56

வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாைலயிேல தாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணின கந்தவர்க்கங்கைள அவர்கள் எடுத்துக்
ெகாண்டு ேவறு சில ஸ்தி கேளாடுங் கூடக் கல்லைறயினிடத்தில் வந்தார்கள்.
க்கா 24:1
கலிேலேயாவில் இருந்து

வந்திருந்த

ெபண்களும்

இன்

ம்

அேநக

ெபண்களும்

கல்லைறக்கு வந்து இேயசுவின் உடல் காணாமல் ேபானைதப் பார்த்ததாக
வாரத்தின் முதல்
கல்லைறைய

வாரத்தின்

முதல் நாளில்

க்கா கூறுகிறார்.

நாள் காைலயில், அதிக இருட்ேடாேட, மகதேலனா ம யாள் கல்லைறயினிடத்திற்கு

அைடத்திருந்த

கல்

எடுத்துப்

ேபாட்டிருக்கக்

கண்டாள்.

உடேன

அவள்

ஓடி,

வந்து

சீேமான்

ேபதுருவினிடத்திலும் இேயசுவுக்கு அன்பாயிருந்த மற்றச் சீஷனிடத்திலும் ேபாய்: கர்த்தைரக் கல்லைறயிலிருந்து
எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாய்விட்டார்கள், அவைர ைவத்த இடம் எங்களுக்குத் ெத யவில்ைல என்றாள்.
ேயாவான் 20:1,2
இருட்ேடாடு

இருட்டாக

மகதேலனா

ம யாள்

ேபானைதப் பார்த்ததாக ேயாவான் கூறுகிறார்.
கல்லைறயில் இேயசு

காணாமல்

மட்டும்

ேபானைதக்

வந்து

கண்டவர்

கல்லைறயில்

மகதேலனா

ம யாள்களா? அல்லது இரண்டு ம யாள்களுடன் சலாேம என்

இேயசுவின்

ம யாள்

ம் ெபண்

உடல்

காணாமல்

மட்டுமா? அல்லது

இரண்டு

ம் ஆக மூவரா? அல்லது அேநக

ெபண்கள் கூட்டமா? இவற்றுள் எது ச ? தக்க ஆதாரம் இல்லாமல் ஆளாளுக்கு கற்பைன ெசய்து கூறியதால் தான்
இப்படி முரண்படுகின்றனர்.
சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட ேநரம் எது?
எந்த ஒரு நிக ச்சிைய நம்புவதற்கும், நி

பிப்பதற்கும் அது நிக ந்த ேநரம் பற்றிய தகவல் முக்கியமானதாகும்.

என்ன

குறித்து

அதில் முரண்பாடு ஏற்பட்டால் அந்தச் சம்பவம் நி
என்ற

ஏற்படுத்துகிறது.

முக்கியமான

விஷயம்

பணமாகாது. இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட ேநரம்

ைபபிளில்

காணப்படும்

முரண்பாடு

அதில்

சந்ேதகத்ைத

அவைரச் சிலுைவயில் அைறந்த ேபாது மூன்றாம் மணி ேவைளயாயிருந்தது.
மாற்கு 15:26
இேயசு மூன்றாம் மணி ேநரத்தில் சிலுைவயில் அைறயப்பட்டார் என்று மாற்கு கூறுகிறார்.
மாற்கு கூறுவைதப் ெபாய்யாக்கும் வைகயில் ேயாவான் கூறுவைதக் ேகளுங்கள்!
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அந்த நாள்
தர்கைள

அைறயும்

பஸ்காவுக்கு
ேநாக்கி:

என்று

ஆயத்த

நாளும்

இேதா, உங்கள்

சத்தமிட்டார்கள்.

ராஜா

ஏறக்குைறய
என்றான்.

அதற்குப் பிலாத்து:

ஆறுமணி

அவர்;கள்:
உங்கள்

ேநரமுமாயிருந்தது; அப்ெபாழுது

இவைன அகற்றும்

ராஜாைவ

நான்

அகற்றும்

சிலுைவயில்

அவன்

சிலுைவயில்

அைறயலாமா

என்றான். பிரதான ஆசா யர்; பிரதியுத்தரமாக: இராயேனயல்லாமல் எங்களுக்கு ேவேற ராஜா இல்ைல என்றார்கள்.
அப்ெபாழுது அவைரச் சிலுைவயில் அைறயும்படிக்கு அவர்களிடத்தில் ஒப்புக் ெகாடுத்தான். அவர்கள் இேயசுைவப்

பிடித்துக் ெகாண்டு ேபானார்கள்.
ேயாவான் 19:14,15,16

மூன்று மணிக்கு இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்பட்டார் என்றால் அவரது விசாரைண அதற்கு முன்பு நடந்திருக்க
ேவண்டும். ஆனால் இேயசு ஆறு மணிக்கு பிலாத்துவின் முன்னிைலயில் விசா க்கப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறார்.

ஆறு மணிக்கு விசா க்கப்பட்டவர் அதற்கு முன்பு எப்படிச் சிலுைவயில் அைறயப்பட முடியும். சிலுைவயில்
அைறயப்பட்டவைர எழுப்பி பிலாத்து விசா த்தாரா?
ஆறாம் மணி ேநரமுதல் ஒன்பதாம் மணி ேநரம் வைரக்கும்

மிெயங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. ஒன்பதாம்

மணி ேநரத்தில் இேயசு: ஏலி! ஏலி! லாமா சபக்தானி, என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு என்
ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம்.

மத்ேதயு 27:45,46
ஆறாம் மணி ேநர முதல் ஒன்பதாம் மணி ேநரம் வைரக்கும்

மிெயங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. ஒன்பதாம்

மணி ேநரத்திேல இேயசு: எேலாய! எேலாய! லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார். அதற்கு:
என் ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர்; என்று அர்த்தமாம்.
மாற்கு 15:33,34
அப்ெபாழுது ஏறக்குைறய
அந்தகாரமுண்டாயிற்று.

ஆறாம்

மணி

ேநரமாயிருந்தது; ஒன்பதாம்

மணி

ேநரம்

வைரக்கும்

மிெயங்கும்

யன் இருளைடந்தது, ேதவாலயத்தின் திைரச்சீைல நடுவில் இரண்டாகக் கிழிந்தது.

இேயசு: பிதாேவ, உம்முைடய ைககளில் என் ஆவிைய ஒப்புவிக்கிேறன் என்று மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டுச்
ெசான்னார்; இப்படிச் ெசால்லி, ஜீவைன விட்டடார்.
க்கா 23:44-46
ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வைர இருள் ஏற்பட்டதாகவும் ஒன்பதாம் மணி ேநரத்தில் இேயசு உயிைர
விட்டதாகவும் மத்ேதயுவும் மாற்குவும்,

க்காவும் கூறுகிறார்கள்.

அதாவது எந்த ேநரத்தில் இேயசு பிலாத்துவின் முன்னிைலயில் விசா க்கப்பட்டுக் ெகாண்டு இருந்தாேரா அந்த
ேநரத்தில் இேயசு சிலுைவயில் ெதாங்கிக் ெகாண்டிருந்தார் என்று இம்மூவரும் கூறுகிறார்கள்.

சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட ேநரத்தில் காணப்படும் முரண்பாடு இந்த நிக ச்சியில் ஏற்படும் சந்ேதகத்ைத ேமலும்

அதிகப்படுத்துகிறது.

கல்ைலப் புரட்டியதில் முரண்பாடு
ஓய்வு நாள் முடிந்து, வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருைகயில், மகதேலனா ம யாளும் மற்ற ம யாளும்
கல்லைறையப்

பார்க்க

வந்தார்கள்.

அப்ெபாழுது,

மி

மிகவும்

அதிரும்படி,

கர்த்தருைடய

வானத்திலிருந்திறங்கி வந்து, வாசலிலிருந்த கல்ைலப் புரட்டித் தள்ளி, அதின் ேமல் உட்கார்ந்தான்.

தூதன்
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மத் 28:1,2
வாரத்தின் முதல் நாளில் மகதேலனா ம யாளும் மற்ற ம யாளும் வந்த ேபாது அவர்கள் பார்க்கும் விதத்தில்
அவர்கள் முன்னிைலயில் வானத்தில் இருந்து ேதவ தூதன் இறங்கி கல்ைலப் புரட்டி அதன் ேமல் உட்கார்ந்ததாக

மத்ேதயு கூறுகிறார். மாற்குவும் இந்தக் கருத்ைத கூறுகிறார்.

கல்லைறைய அைடத்திருந்த கல்புரட்டித் தள்ளப்பட்டிருக்கிறைதக் கண்டு,
க்கா 24:2
ஆனால் மூன்று ெபண்களும் வந்த ேபாது முன்னேர கல் புரட்டப்பட்டைதக் கண்டதாக
வாரத்தின் முதல்

க்கா கூறிகிறார்.

நாள் காைலயில், அதிக இருட்ேடாேட, மகதேலனா ம யாள் கல்லைறயினிடத்திற்கு

வந்து

கல்லைறைய அைடத்திருந்த கல் எடுத்துப் ேபாட்டிருக்கக் கண்டாள்.
ேயாவான் 20:1
மகதேலனா

ம யாள்

இருட்ேடாடு

கண்டதாக ேயாவான் கூறுகிறார்.

வந்த

ேபாது

கல்லைறைய

அைடத்திருந்த

கல்

எடுத்து

ேபாட்டிருக்கக்

இந்தப் ெபண்கள் வரும் ேபாது கல்லைறயின் மது கல் ைவக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்த பிறகு புரட்டப்பட்டதா?
முன்னேர புரட்டப்பட்டிருந்ததா? எது உண்ைம? ஏன் இதத் தடுமாற்றம்?
கல்லைறக்கு ெபண்கள் வந்த ேநரம் எது?
ஓய்வு நாள் முடிந்து, வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருைகயில், மகதேலனா ம யாளும் மற்ற ம யாளும்
கல்லைறையப் பார்க்க வந்தார்கள்.
மத் 28:1
வாரத்தின் முதலாம் நாளில் விடிந்து வரும்ேபாது இரண்டு ம யாள்களும் கல்லைறக்கு வந்ததாக மத்ேதயு
கூறுகிறார்.
வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாைலயிேல தாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணின கந்தவர்க்கங்கைள அவர்கள் எடுத்துக்

ெகாண்டு ேவறு சில ஸ்தி கேளாடுங் கூடக் கல்லைறயினிடத்தில் வந்தார்கள்.
க்கா 24:1
அதிகாைலயில் என

க்கா கூறுகிறார்.

வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாைலயிேல

யன் உதயமாகிற ேபாது கல்லைறயினிடத்தில் வந்து,

மாற்கு 16:2
யன் உதயமாகிற ேபாது என்று மாற்கு கூறுகிறார்.
யன் உதிக்கும் ேபாது என்பதும் அதிகாைல என்பது ஒன்று தான் என்று இதற்கு விளக்கம் கூற முடியும்.

PDF file from www.onlinepj.com 39

ஆனால் ேயாவான் அதிக இருட்ேடாட என்று கூறுகிறார்.
வாரத்தின் முதல்

நாள் காைலயில், அதிக இருட்ேடாேட, மகதேலனா ம யாள் கல்லைறயினிடத்திற்கு

வந்து

கல்லைறைய அைடத்திருந்த கல் எடுத்துப் ேபாட்டிருக்கக் கண்டாள்.
ேயாவான் 20:1
அதிக இருட்டான ேநரத்ைத

யன் உதயமாகும் ேபாது என்று யாரும் கூற மாட்டார்கள்.

சுகந்தவர்க்கம் இடுவதிலும் முரண்பாடு
ஒரு உடைல அடக்கம் ெசய்யும் ேபாது அதற்கு வாசைனத் திரவியங்கள்

சி அடக்கம் ெசய்ய ேவண்டும் என்பது

த மதத்தின் படி ெசய்ய ேவண்டிய சடங்காகும்.
இந்தச் சடங்ைகச் ெசய்யாமல் இேயசுவின் உடல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டதால் அந்த உடலுக்கு
நறுமனத்ைத வாங்கிக் ெகாண்டு அைதப்
ஓய்வு நாளான

பின்பு

மகதேலனா

ச ேவண்டிய

சுவதற்காகேவ மூன்று ெபண்களும் வந்ததாக மாற்கு கூறுகிறார்.

ம யாளும், யாக்ேகாபின்

அவருக்குச் சுகந்தவர்க்கமிடும்படி அைவகைள வாங்கிக் ெகாண்டு.

தாயாகிய

ம யாளும், சேலாேம என்பவளும்,

மாற்கு 16:1
கல்லைறையயும் அது ைவக்கப்பட்ட விதத்ைதயும் பார்த்து விட்டு நறுமணம்
நறுமணப் ெபாருைள வாங்கிக் ெகாண்டு அேநகம் ெபண்கள் வந்ததாக

சப்படவில்ைல எனபைதக் கண்டு

க்கா கூறுகிறார்.

கலிேலயாவிலிருந்து அவருடேன கூட வந்திருந்த ஸ்தி களும் பின்ெசன்று, கல்லைறையயும் அவருைடய ச ரம்
ைவக்கப்பட்ட விதத்ைதயும் பார்த்து, திரும்பிப் ேபாய், கந்தவர்க்கங்கைளயும் ப மள ைதலங்கைளயும் ஆயத்தம்
பண்ணி, கற்பைனயின்படிேய ஓய்வு நாளில் ஓய்ந்திருந்தார்கள்.
க்கா 23:55,56
மத்ேதயு நறுமணம் பற்றிப் ேபசவில்ைல.
ஆனால் ேயாவான் கூறும் ேபாது இேயசுைவ அடக்கம் ெசய்யும் ேபாேத
தமதச் சடங்குகள் ெசய்து அடக்கம் ெசய்யப்பட்டார் எனக் கூறுகிறார்.

று ராத்தல் நறுமணப் ெபாருள்

சி

ஆரம்பத்திேல ஒரு இராத்தி யில் இேயசுவினிடத்தில் வந்திருந்த நிக்ெகாேதமு என்பவன் ெவள்ைளப்ேபாளமும்
க யேபாளமும் கலந்து ஏறக்குைறய
தர்கள்

அடக்கம்

கட்டினார்கள்.

பண்

ம்

று இராத்தல் ெகாண்டு வந்தான். அவர்கள் இேயசுவின் ச ரத்ைத எடுத்து,

முைறைமயின்படிேய

அைதச்

சுகர்ந்தவர்க்கங்களுடேன

சீைலகளில்

சுற்றிக்

ேயாவான் 19:39,40
இேயசு அடக்கம் ெசய்யப்படும் ேபாது அவருக்கு உ ய மதச் சடங்குகள் ெசய்யப்பட்டனவா? இல்ைலயா? அந்தப்

ெபண்கள்

அந்தச்

சடங்குகைலச்

முரண்பாடு? இதில் எது உண்ைம?

ெசய்ய

வந்தார்களா? ெவறும் பார்ைவயாளராக

வந்தார்களா? ஏன்

இந்த
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இேயசுவின் உடலுக்கு

நறுமணம்

சவில்ைல

என்பைத

அப்ெபண்கள்

கண்டு

நறுமணப்

ெபாருள்கைளப்

ச

நிைனத்தால் இரண்டு நாள் கழித்துத் தான் அைதச் ெசய்வார்களா? உடனடியாக அைதச் ெசய்திருக்க மாட்டார்களா?

என்ற ேகள்வியும் இதில் ேமலதிகமாக எழுகின்றது.

ஒரு ேதவதூதனா? இரண்டு ேதவதூதர்களா? அல்லது யாருேம இல்ைலயா?
இரண்டு ம யாள்கள்

கல்லைறக்கு

வந்த

ேபாது

ஒரு

ேதவதூதன்

கல்லைறக்கு

ேமல் உட்கார்ந்திருந்ததாக

மத்ேதயு மாற்கு ஆகிய இருவரும் கூறுகிறார்கள்.
தன்

வானத்திலிருந்திறங்கி

அவ

ைடய

இருந்தது.

வந்து,

வாசலிலிருந்த

பம் மின்னல் ேபாலவும், அவ

கல்ைலப்

புரட்டித்

தள்ளி,

அதின்

ேமல்

உட்கார்ந்தான்.

ைடய வஸ்திரம் உைறந்த மைழையப் ேபால ெவண்ைமயாகவும்

மத் 28:2,3
அவர்கள் கல்லைறக்குள்

பிரேவசித்து, ெவள்ைளயங்கி

த த்தவனாய்

வலது

பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த

ஒரு

வாலிபைனக் கண்டு பயந்தார்கள். அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: பயப்படாதிருங்கள், சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட
நசேரயனாகிய இேயசுைவத் ேதடுகிறீர்கள்; அவர் உயிர்த்ெதழுந்தார்; அவர் இங்ேகயில்ைல; இேதா, அவைர ைவத்த
இடம்.
மாற்கு 16:5,6
ஆனால்
அைதக்

க்கா கூறும் ேபாது இரண்டு ேதவதூதர்கள் இருந்ததாகக் கூறுகிறார்.
குறித்து

மிகுந்த

அருேக நின்றார்கள்.

கலக்கமைடந்திருக்ைகயில், பிரகாசமுள்ள

வஸ்திரந்த த்த

இரண்டு

ேபர்

அவர்கள்

க்கா 24:4
மகதேலனா ம யாள் கல்லைறக்கு வந்த ேபாது ேதவதூதன் யாரும் இருந்ததாக ேயாவான் கூறவில்ைல.
வாரத்தின் முதல்

கல்லைறைய

நாள் காைலயில், அதிக இருட்ேடாேட, மகதேலனா ம யாள் கல்லைறயினிடத்திற்கு

அைடத்திருந்த

கல்

எடுத்துப்

ேபாட்டிருக்கக்

கண்டாள்.

உடேன

அவள்

வந்து

ஓடி,

சீேமான்

தான்

இரண்டு

ேபதுருவினிடத்திலும் இேயசுவுக்கு அன்பாயிருந்த மற்றச் சீஷனிடத்திலும் ேபாய்: கர்த்தைரக் கல்லைறயிலிருந்து
எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாய்விட்டார்கள், அவைர ைவத்த இடம் எங்களுக்குத் ெத யவில்ைல என்றாள்.
ேயாவான் 20:1,2
இேயசுவின் உடைலக்

காணவில்ைல

என்று

சீடர்கைள

அைழத்து

ேதவதூதர்கைள மகதேலனா பார்த்ததாகவும் ேயாவான் கூறுகிறார்.

வந்து

காட்டிய

பிறகு

ேமலும் இேயசு ம த்ேதா ல் இருந்து உயிர்த்ெதழுந்தார் என்று ேதவதூதன் அல்லது ேதவதூதர்கள் கல்லைறக்கு
வந்த ெபண்களிடம் கூறியதாக மூன்று சுவிேஷசம் கூறும் ேபாது ேயாவான் அதற்கு முரணாகக் கூறுகிறார்.
இேயசுவின் உடைல யாேரா கடத்திக் ெகாண்டு ேபாய் விட்டார்கள் என்று அவர் நிைனத்து மற்றவர்களிடம்
ேபாய்ச் ெசான்னதாகக் கூறுகிறார்.
இவர்களில் யார் ெசால்வது உண்ைம?
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சீடர்களுக்கு அறிவித்ததில் முரண்பாடு
இேயசுவின் கல்லைற அருகில் இருந்த இரண்டு தூதர்கள் இரண்டு ம யாள்களிடமும் இேயசு உயிர்த்ெதழுந்த
ெசய்திைய

சீடர்களுக்குச்

ெசால்லும்

படியும்

இேயசுைவ

கலிேலயா எ

ம்

ஊ ல்

சந்திப்பர்கள்

சீடர்களிடம் கூறச் ெசான்னதாக மத்ேதயு கூறுகிறார். மாற்குவும் (16:7) இைதக் கூறுகிறார்.

என்றும்

அவர் இங்ேக இல்ைல; தாம் ெசான்னபடிேய உயிர்த்ெதழுந்தார்; கர்த்தைர ைவத்த இடத்ைத வந்து பாருங்கள்;
சீக்கிரமாய்ப் ேபாய், அவர் ம த்ேதா லிருந்து எழுந்தார் என்று அவருைடய சீஷர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். அவர்

உங்களுக்கு முன்ேன கலிேலயாவுக்குப் ேபாகிறார்; அங்ேக அவைரக் காண்பர்கள்; இேதா, உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்
என்றான்.

அவர்கள்

பயத்ேதாடும்

மகா

சந்ேதாஷத்ேதாடும்

அவருைடய சீஷர்களுக்கு அறிவிக்க ஓடினார்கள்.

கல்லைறைய விட்டுச்

சீக்கிரமாய்ப்

புறப்பட்டு,

மத் 28:6,7,8
நீங்கள் அவருைடய

சீஷ டத்திற்கும்

ேபதுருவினிடத்திற்கும்

ேபாய்; உங்களுக்கு

முன்ேன கலிேலயாவுக்குப்

ேபாகிறார், அவர் உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய அங்ேக அவைரக் காண்பர்கள் என்று, அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்

என்றான். நடுக்கமும் திகிலும் அவர்கைளப் பிடித்தபடியால், அவர்கள் சீக்கிரமாய் ெவளிேய வந்து, கல்லைறைய
விட்டு ஓடினார்கள்; அவர்கள் பயந்திருந்தபடியினால் ஒருவருக்கும் ஒன்றும் ெசால்லாமற் ேபானார்கள்.
(மாற்கு 16:7,8)
ேதவதூதர்கள் ெசான்ன படி அந்தப் ெபண்கள் சீடர்களுக்கு அைத அறிவித்தார்கள் என்று மத்ேதயு கூறுகிறார்,
ஆனால் அவர்கள் பயந்திருந்ததால் சீடர்களுக்கு அறிவிக்கவில்ைல எனக் கூறி மத்ேதயுவுடன் முரண்படுகிறார்.
சீடர்கள் வந்த ேநாக்கம்
இேயசுவின் உடைல யாேரா கடத்திச் ெசன்று விட்டார்களா என்பைதப் பார்க்க சீடர்கள் ஓடி வந்தார்களா? இேயசு
உயிர்த்ெதழுந்தைத உறுதி ெசய்வதற்காக வந்தார்களா என்பதிலும் முரண்பாடு உள்ளது.
இேயசு உயித்ெதழுந்தார் என்று தூதர்கள் கூறியைத அந்தப் ெபண்கள் சீடர்களிடம் கூறிய ேபாது சீடர்கள் அைத
நம்பவில்ைல எனவும், அைத உறுதி ெசய்வதற்காக ேபதுரு கல்லைறக்கு வந்ததாக

க்கா கூறுகிறார்.

இவர்களுைடய வார்த்ைதகள் அவர்களுக்கு வண்
ீ
ேபச்சாகத் ேதான்றினதினால், அவர்கள் இவர்கைள நம்பவில்ைல.
ேபதுருேவா எழுந்திருந்து, கல்லைறயினிடத்திற்கு ஓடி, அதற்குள்ேள குனிந்து பார்க்ைகயில், சீைலகைளத் தனிப்பட
ைவத்திருக்கக் கண்டு, சம்பவித்தைதக் குறித்துத் தன்னில் ஆச்ச யப்பட்டுக் ெகாண்டு ேபானான்.
க்கா 24:11,12
ஆனால் ேயாவான் இது பற்றிக் கூறும் ேபாது இேயசுவின் உடைல யாேரா கடத்திக் ெகாண்டு ேபாய்விட்டதாக
மகதேலனா ம யாள் ெசான்னைத உறுதி ெசய்யேவ ேபதுருவும் இன்ெனாரு சீடரும் வந்ததாகக் கூறுகிறார்.
உடேன அவள் ஓடி, சீேமான் ேபதுருவினிடத்திலும் இேயசுவுக்கு அன்பாயிருந்த மற்றச் சீஷனிடத்திலும் ேபாய்:

கர்த்தைரக்

கல்லைறயிலிருந்து

எடுத்துக்

ெகாண்டு ேபாய்விட்டார்கள், அவைர

ெத யவில்ைல என்றாள். அப்ெபாழுது ேபதுருவும் மற்றச் சீஷ
இருவரும் ஒருமித்து ஓடினார்கள். ேயாவான் 20:2,3

ைவத்த

இடம்

எங்களுக்குத்

ம் கல்லைறயினிடத்திற்குப் ேபாகும்படி புறப்பட்டு,

சீடர்கைளப் பார்க்காமல் ேமலுலகம் ெசன்றாரா? பார்த்தபின் ெசன்றாரா?
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கலிேலயா
அ

என்ற

ஊ ல்

சீடர்கைளச்

சந்திக்கவிருப்பதாக

அந்தப்

ெபண்கள்

ம யாளுக்கு

காட்சி

மூலம்

தூதர்கள்

ெசால்லி

ப்பினார்கள் என்று மூன்று சுவிேஷசங்கள் கூறுகின்றன.

இவர்கள் மூவருக்கும்
ெகாண்டு

இருக்கும்

மாற்றமாக
ேபாேத

கூறியதாகவும் குறிப்பிடுகிறார்.

ேயாவான்

ேமலுலகம்

மகதேலனா

ஏறிச்

ெசன்றதாகவும்

இேயசு அவைள ேநாக்கி: என்ைனத் ெதாடாேத, நான் இன்

தந்த

இைத சீடர்களிடம்

இேயசு

அவர் பார்த்துக்

ெத விக்குமாறு

இேயசு

ம் என் பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப் ேபாகவில்ைல; நீ என்

சேகாதர டத்திற்குப் ேபாய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடத்திற்கும், என் ேதவனிடத்திற்கும்

உங்கள் ேதவனிடத்திற்கும் ஏறிப் ேபாகிேறன் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லு என்றார். மகதேலனா ம யாள் ேபாய்,
தான் கர்த்தைரக் கண்டைதயும், அவர் தன்

டேன ெசான்னைவகைளயும் சீஷருக்கு அறிவித்தாள்.

ேயாவான் 20:18
அதாவது இேயசு உயிர்த்ெதழுந்த பின் மகதேலனா ம யாளுக்கு காட்சி தந்தவுடன் ேமலுலகம் ஏறிச் ெசன்று
விட்டார் என்கிறார்.
இேயசுைவத் த சித்தவர் எத்தைன ேபர்?
இேயசு கல்லைறயில் இருந்து உயிர்த்ெதழுந்த பின் அவைரச் சந்தித்தவர்கள் குறித்த தகவலிலும் முரண்பாடுகள்
காணப்படுகின்றன.
இேயசு உயிர்த்ெதழுந்தவுடன் இரண்டு ம யாள்கள் முன்ேன ேதான்றி அவர்களுக்கு இேயசு காட்சி தந்தார் என்று
மத்ேதயு கூறுகிறார்.
அவர்கள் அவருைடய சீஷர்களுக்கு அறிவிக்கப் ேபாகிற ேபாது, இேயசு தாேம அவர்களுக்கு எதிர்ப்பட்டு: வா க
என்றார். அவர்கள் கிட்ட வந்து, அவர் பாதங்கைளத் தழுவி, அவைரப் பணிந்து ெகாண்டார்கள்.
மத் 28:9
மாற்குவின் கூற்றுப்படி மகதேலனா ம யாளுக்கு மட்டும் இேயசு த சனமானார்.
வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாைலயிேல இேயசு எழுந்திருந்த பின்பு, மகதேலனா ம யாளுக்கு முதல் முதல்
த சனமானார்;.
மாற்கு 16:9
இரண்டில் எது உண்ைம?
ம க்காத சீடன் ம த்தது ஏன்?
இேயசு ேமலுலகம் ெசன்ற பின் மண்டும் வந்து சிலருக்கு காட்சி தந்தார் என்று ேயாவான் கூறுகிறார். இைத
மற்ற

சுவிேஷசக்காரர்கள்

கூறவில்ைல.

அ

வாறு

அவர்

த சனம் தந்த

வருவைதக் கண்டார். இது குறித்து ேயாவான் கூறும் ேபாது
ேபதுரு திரும்பிப் பார்த்து, இேயசுவுக்கு அன்பாயிருந்தவ
சாய்ந்து:

ஆண்டவேர, உம்ைமக்

ேபாது

ம், இராப்ேபாஜனம் பண்

காட்டிக் ெகாடுக்கிறவன்

யார்

என்று

ேகட்டவ

ஒரு

சீடன்

தன்

பின்ேன

ைகயில் அவர் மார்பிேல
மாகிய

சீஷன்

பின்ேன
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வருகிறைதக்

கண்டான். அவைனக்

கண்டு, ேபதுரு

இேயசுைவ

ேநாக்கி:

ஆண்டவேர, இவன்

கா யம்

என்ன

என்றான். அதற்கு இேயசு: நான் வருமளவும் இவனிருக்க எனக்குச் சித்தமானால், உனக்ெகன்ன, நீ என்ைனப்

பின்பற்றிவா என்றார். ஆைகயால் அந்தச் சீஷன் ம ப்பதில்ைலெயன்கிற ேபச்சு சேகாதரருக்குள்ேள பரம்பிற்று.
ஆனாலும்,

அவன்

சித்தமானால்

ம ப்பதில்ைலெயன்று

உனக்ெகன்னெவன்று

இைவகைள எழுதினவன்; அவ

இேயசு

ெசால்லாமல்,

ெசான்னார்;. அந்தச்

சீஷேன

நான்

வருமளவும்

இைவகைளக்

ைடய சாட்சி ெமய்ெயன்று அறிந்திருக்கிேறாம்.

இவனிருக்க

குறித்துச் சாட்சி

எனக்குச்

ெகாடுத்து

(ேயாவான் 21:20-24)
அவன் ம ப்பதில்ைல என்பதற்கும் இேயசு வரும் வைர அவன் உயிேராடு இருப்பான் என்பதற்கும் ஒேர அர்த்தம்
தான். ஆனால் இேயசு வரும் வைர இருப்பான் என்று ெசால்லப்பட்ட அந்தச் சீடன் எங்ேகயும் காேணாேம? அவன்

இருந்திருந்தால் இரண்டாயிரம் வயதுைடயவனாக இருக்க ேவண்டும். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வசிக்கும்

அந்த மனிதன் எங்ேக இருக்கிறான்? அப்படி யாரும் இல்லாவிட்டால் இேயசு கூறியதாக ேயாவான் கூறியது
ெபாய்யாகிவிடும். இது ெபாய் என்றால் அவர் கூறிய ஒட்டு ெமாத்த சம்பவமும் சந்ேதகத்துக்கு உ யதாகி விடும்.

உயிர்த்ெதழுந்த ப சுத்தவான்கள்
இேயசு

சிலுைவயில்

அைறயப்பட்டவுடன்

அைனத்துக்

கல்லைறகளும்

திறக்கப்பட்டு

அதில்

அைடந்திருந்த அேநக ன் உடல்களும் கல்லைரைய விட்டு ெவளிேயறியதாக ைபபிள் கூறுகிறது.

நித்திைர

கல்லைறகளும் திறந்தது நித்திைரயைடந்திருந்த அேநக ப சுத்தவான்களுைடய ச ரங்களும் எழுந்திருந்தது.
மத் 27:52
அவர்

உயிர்த்ெதழுந்த

பின்பு

இவர்கள்

கல்லைறகைள

விட்டுப்

அேநகருக்குக் காணப்பட்டார்கள்.

புறப்பட்டு

ப சுத்த

நகரத்தில்

பிரேவசித்து

மத் 27:53
மனிதர்களின்

பாவத்ைதச்

சுமப்பதற்காக

இேயசு

தன்ைனத்

தாேன

பலி

ெகாடுத்ததால்

மரணித்த

பின்

உயிர்த்ெதழுந்தார் என்று பவுலின் ெகாள்ைக கூறுகிறது. ஆனால் மத்ேதயுேவா இது ஒரு சாதாரண சம்பவம்
என்கிறார்.
இேயசு

மட்டும்

இல்லாமல்

இன்

ம்

அேநகர்

கல்லைறைய

பார்த்தவர்கைள விட அேநகர் இைதப் பார்த்த்தாகவும் கூறுகிறார்.

விட்டு

ெவளிேயறியதாகவும்

இேயசுைவப்

இறந்த பின் உயிர்த்ெதழுதல் என்று ஒன்று இருந்தால் அது இேயசுவுக்கும் மட்டும் உள்ள சிறப்புத் தகுதி இல்ைல
என்பேத

ைபபிள்

கூறும்

தத்துவம்.

மனிதர்களின்

பாவங்கைளச்

சுமக்க

தன்ைனத்

ெகாண்டதால் உயிர்த்ெதழுந்தார் என்பது கட்டுக் கைத என்பது இதில் இருந்து உறுதியாகிறது.
இேயசு

மூன்றால்

நாளில்

உயிர்த்ெதழுந்தைத

விட

ப சுத்தவான்கள்

தாேன

உயிர்த்ெதழுந்தது

பலியிட்டுக்

தான்

அதிக

ஆச்ச யமானதாகும். ஏெனனில் இறந்து பல ஆண்டுகள் கடந்தவர்களும் அவர்களில் இருப்பார்கள். மூன்றாம்
நாளில் எழுவைத விட மக்கி மண்ேணாடு மண்ணாகிப் ேபானவர்கள் எழுந்தது தான் அதிக ஆச்ச யம்.

இரத்தமும் சைதயும்
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இேயசு மண்டும் உயிர்த்து எழுந்து தனது சீடர்களுக்கு காட்சி தந்திருந்தால் அவர் ஆவியாகத் தான் இருக்க
முடியும். ஆனால் சீடர்களுக்கு அவர் காட்சி தந்த ேபாது உடலுடன் காட்சி தந்தது மட்டுமின்றி நான் ஆவி அல்ல

என்றும் கூறி இருக்கிறார் என்று ைபபிள் கூறுகிறது.
இைவகைளக்

குறித்து

அவர்கள்

ேபசிக்

ெகாண்டிருக்ைகயில்

இேயசு

தாேம

அவர்கள்

நடுவிேல

நின்று:

உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார். அவர்கள் கலங்கி பயந்து ஒரு ஆவிையக் காண்கிறதாக நிைனத்தார்கள். அவர்

அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள்; உங்கள் இருதயங்களில் சந்ேதகங்கள் எழும்புகிறெதன்ன? நான்
தான் என்று அறியும்படி என் ைககைளயும் என் கால்கைளயும் பாருங்கள். என்ைனத் ெதாட்டுப் பாருங்கள்;. நீங்கள்

காண்கிறபடி எனக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் உண்டாயிருக்கிறது ேபால ஒரு ஆவிக்கு இராேத என்று ெசால்லி
தம்முைடய ைககைளயும் கால்கைளயும் அவர்களுக்குக் காண்பித்தார். ஆனாலும் சந்ேதாஷத்தினால் அவர்கள்

இன்

ம்

விசுவாசியாமல்

அவர்களிடத்தில்

ேகட்டார்.

ஆச்ச யப்படுைகயில்:

அப்ெபாழுது

புசிக்கிறதற்கு

ெபா த்த

மன்

ஏதாகிலும்

கண்டத்ைதயும்

இங்ேக

ேதன்கூட்டுத்

உண்டா

என்று

துணிக்ைகையயும்

அவருக்குக் ெகாடுத்தார்கள். அைவகைள அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்பாகப் புசித்து அவர்கைள ேநாக்கி:
ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாணத்திலும்

எழுதியிருக்கிறைவகெளல்லாம்

தீர்க்கத சிகளின்

நிைறேவற

ஆகமங்களிலும் சங்கீ தங்களிலும்

ேவண்டியெதன்று

நான்

உங்கேளாடிருந்த

என்ைனக்

குறித்து

பிக்கிறார்.

ேமலும்

ேபாது

உங்களுக்குச்

ெசால்லிக் ெகாண்டு வந்த விேசஷங்கள் இைவகேள என்றார்.
க்கா 24:36-44
தனக்கு எலும்பும்

சைதயும்

இருப்பைதக்

காட்டி

தான்

ஆவி

அல்ல

என்று

இேயசு நி

மைனயும் ேதைனயும் சாப்பிட்டு விட்டு அதன் மூலம் தான் ஆவியல்ல என்று நி

பித்துக் காட்டுகிறார்.

இதில் இருந்து ெத ய வருவது என்ன? இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்படாமல் சாபத்துக்கு உ ய அந்த மரணத்தில்
இருந்து தப்பித்து ஓடி வந்துள்ளார் என்பது உறுதியாகிறது.
களவாடப்பட்ட இேயசுவின் உடல்
இேயசு

சிலுைவயில்

இருக்கவில்ைல.

அைரயப்பட்ட

காலத்தில்

அவர்

உயிர்த்ெதழுந்தார்

என்ற

நம்பிக்ைக

மக்களிடம்

மாறாக அவரது உடைல அவரது சீடர்கள் திருடிச் ெசன்று விட்டு அவர் மூன்றாம் நாளில்

உயிர்த்ெதழுந்தார் என்றும் சீடர்களுக்குக் காட்சி தந்தார் என்று கைத கட்டியதாகவும் தான் அன்ைறய மக்கள்
நம்பினார்கள்.
அப்ெபாழுது

இேயசு

அவர்கைள

ேநாக்கி:

பயப்படாதிருங்கள்;

நீங்கள்

ேபாய்

என்

சேகாதரர்

கலிேலயாவுக்குப்ேபாகும்படி அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்; அங்ேக அவர்கள் என்ைனக் காண்பார்கள் என்றார்.
மத்ேதயு 28:10
அவர்கள்

ேபாைகயில்

காவல்

ஆசா யருக்கு அறிவித்தார்கள்.

ேசவக ல்

சிலர்

நகரத்துக்குள்ேள

வந்து

நடந்த

யாவற்ைறயும்

பிரதான

மத்ேதயு 28:11
இவர்கள் மூப்பேராேட கூடி வந்து ஆேலாசைன பண்ணி ேசவகருக்கு ேவண்டிய பணத்ைதக் ெகாடுத்து.
மத்ேதயு 28:12
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நாங்கள் நித்திைர பண்

ைகயில் அவ

ைடய சீஷர்கள் இராத்தி யிேல வந்து அவைனக் களவாய்க் ெகாண்டு

ேபாய் விட்டார்கள். என்று ெசால்லுங்கள்.
மத்ேதயு 28:13
இது ேதசாதிபதிக்குக் ேகள்வியானால் நாங்கள் அவைரச் சம்மதப்படுத்தி உங்கைளத் தப்புவிப்ேபாம் என்றார்கள்.
மத்ேதயு 28:14
அவர்கள்

பணத்ைத

வாங்கிக்

ெகாண்டு

தங்களுக்குப்

ேபாதிக்கப்பட்டபடிேய

ெசய்தார்கள்.

இந்தப்

ேபச்சு

தருக்குள்ேள இந்நாள் வைரக்கும் பிரசித்தமாயிருக்கிறது.
மத்ேதயு 28:15
மக்கள் அப்படி ேபசிக் ெகாண்டைத மறுக்க முடியாத சுவிேஷசக்காரர்கள்
இ

தர்கள் பணம் வாங்கிக் ெகாண்டு

வாறு கைத கட்டியதாக எழுதி ைவத்துள்ளனர்.

உடைலக் காணவில்ைல

என்பது

யதார்த்தமான

உண்ைம.

இைதக்

கூறுவதற்கு

யாரும்

பணம் ெகாடுக்க

மாட்டார்கள். ெசத்தவர் உயிர்த்ெதழுந்தார் என்பது இயற்ைகக்கு மாறானது. ஆதாரமற்றது. இைதக் கூறுவதற்குத்
தான் பணம் ைகமாறி இருக்கும். சிலருக்குப் பணம் ெகாடுத்து இேயசு உயிர்த்ெதழுந்தார் என்று கைத கட்டி விட்டு
உண்ைமையப் ெபாய்யாகச் சித்த க்கிறார்கள.
இேயசு உயிர்த்து எழுந்திருந்தால் அவரது குடும்பத்துப் ெபண்கள் சிலருக்கும் அவரது சீடர்களுக்கும் மட்டும் காட்சி
தந்திருக்க மாட்டார். எந்த மக்கள் அவைரச் சந்ேதகப்பட்டு ெபாய்க் குற்றச்சாட்டு சுமத்தி சிலுைவயில் அைறந்து
ெகாைல ெசய்தார்கேளா அவர்கள் நம்பும் வைகயில் அைனத்து மக்கள் மத்தியிலும்

அவர் ேதான்றி இருக்க

ேவண்டும். அப்படித் ேதான்றி இருந்தால் சீடர்கள் உடைலக் களவாடிச் ெசன்று விட்டனர் என்று
இருக்க மாட்டார்கள்.
இதுவும் உயிர்த்து எழுந்தது கட்டுக் கைத என்பைத நி

தர்கள் கருதி

பிக்கின்றது.

ெசத்தவர் உடலில் இரத்தம்
சிலுைவயில் அைறயப்பட்டது குறித்த மற்ெறாரு தகவலும் சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்துகிறது.
அவர்கள்

இேயசுவினிடத்தில்

வந்து

அவர்

ம த்திருக்கறைதக்

கண்டு

அவருைடய

கால்

எழும்புகைள

முறிக்கவில்ைல. ஆகிலும் ேபார்ச் ேசவகர்களில் ஒருவன் ஈட்டியினாேல அவருைடய விலாவிேல குத்தினான்.

உடேன இரத்தமும் தண்ண ீரும் புறப்பட்டது.
ேயாவான் 19:33,34
கிறித்தவ நம்பிக்ைகயின்
அைறயப்பட்டு

படி-ைபபிளின்

மரணிக்கிறார்.

இ

வாறு

கூற்றுப்படிசிலுைவயில்

இேயசு

சாதாரணமாக

ம க்கவில்ைல. சிலுைவயில்

அைறயப்பட்டதனால் அவரது

முழுைமயாக ெவளிேயறி இருக்கும். அதன் பின்னர் அவர் ம த்து விட்டதால் ஏேத

மதமிருந்தால் அதுவும் உைறந்து ேபாயிருக்கும்.
இ

உடலிலிருந்த

இரத்தம்

ம் இரத்தம் அவர் உடலில்

வாறு இருக்கும் ேபாது இற்ந்து ேபான இேயசுவின் உடலில் ஈட்டியால் குத்திய ேபாது அவர்து உடலில்

இருந்து இரத்தம் ெவளிப்பட்டது என்று ேயாவான்கூறுவதும் இதில் சந்ேதகத்ைத அதிகப்படுத்துகிறது.
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சீடர்களுக்கு இேயசு கூறியது ெபாய்யானது ஏன்
இேயசு சீடர்களுக்குக் காட்சி தந்த ேபாது அவர் கூறியதாக மாற்கு எழுதியைத ஆதாரமாகக் ெகாண்டு கிறித்தவ
ேபாதகர்கள் பிசாசுகைள விரட்டுவதாகவும் ேநாய்கைளப் ேபாக்குவதாகவும் கூறி ஏமாற்றி வருகின்றனர். இதற்கு
அவர்கள் காட்டும் ஆதாரம் இது தான்.
விசுவாசிக்கிறவர்களால்

நடக்கும்

அைடயாளங்களாவன:

என்

நாமத்தினாேல

பிசாசுகைளத்

துர்த்துவார்கள்;.

நவமான பாைஷகைளப் ேபசுவார்கள்;
மாற்கு 16:17
சர்ப்பங்கைள எடுப்பார்கள்; சாவுக்ேகதுவான

யாெதான்ைறக்

குடித்தாலும்

அது

அவர்கைளச் ேசதப்படுத்தாது;

வியாதிஸ்தர் ேமல் ைககைள ைவப்பார்கள் அப்ெபாழுது அவர்கள் ெசாஸ்தமாவார்கள் என்றார்.
மாற்கு 16:18
உயிர்த்ெதழுந்த இேயசு ேமற்கண்டவாறு கூறி இருந்தால் அது நிச்சயம் நடக்க ேவண்டும். இேயசு ெபாய் கூற
மாட்டார். கிறித்தவ மக்கள் இேயசு உயிர்த்ெதழுந்து ேமற்கண்டவாறு கூறியைத ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
விஷத்ைதக் குடித்தாலும் ேபாதகர்கள் சாக மாட்டார்கள் என்று இதில் கூறப்படுகிறது.
இைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு நாம் விஷத்ைதக் ெகாண்டு வருகிேறாம். அைத கிறித்தவ ேபாதகர்கள் மக்கள்
மத்தியில் குடித்துக் காட்டி சாகாமல் இருந்து காட்டத் தயாரா? ஒருவர் கூட இதற்குத் தயாராக இல்லாவிட்டால்
இேயசு

இப்படிக்

கூறியிருக்க

உறுதியாகின்றது.

இேயசு

ெசத்த

மாட்டார்
பின்

ேபாதகர்களுக்கு நாம் முன் ைவக்கிேறாம்.

என்பது

உறுதியாகிறது.

உயிர்த்ெதழவில்ைல

அவர்

என்பதற்கு

உயிர்த்ெதழவில்ைல

இைதேய அைறகூவலாக

என்பதும்
கிறித்தவ

பர்னபா சுவிேஷசம்
ைபபிளின் நான்கு சுவிேஷசங்கள் ேபால் இன்
அைவ

சம்மட்டி

அடியாக

இருந்ததால்

ம் பலரும் எழுதினார்கள். பவுல் உண்டாக்கிய ேகாட்பாட்டுக்கு

அவற்ைற

ேவத புத்தகத்தில் இருந்து

அவற்றுள் முக்கியமானது பர்னபா என்பவர் எழுதிய சுவிேஷசமும் ஒன்றாகும்.
பர்னபா

சுவிேஷசம்

மற்ற

அைனத்து

சுவிேஷசங்களில்

இருந்தும்

கிறித்தவர்கள்

சிறப்புற்றதாகும்.

நீக்கி

விட்டனர்.

ஏெனனில்

மற்ற

சுவிேஷசக்காரர்கள் இேயசுவின் ேநரடிச் சீடர்களாக இருக்கவில்ைல. இது குறித்து முன்னர் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் பர்னபா இேயசுவின் ேநரடிச் சீடராக இருந்தார். இெயசுைவச் சிலுைவயில் அைறயத் ேதடிய ேபாது
என்ன நடந்தது என்பைத இவர் ேநரடியாகப் பார்த்தவர்.

நான்கு சுவிேஷசம்

ேகள்விப்பட்டைதயும்

எழுதியவர்களும்
கித்தைதயும்

பார்த்தவன் என்று கூறுகிறார்.

அப்ேபாது

நடந்தைத

தான் எழுதினார்கள்.

தாங்கள்

ஆனால்

ேநரடியாகப் பார்த்ததாகக்

பர்னபா, நான்

சம்பவத்ைத

கூறவில்ைல.

ேநரடியாகப்

கீ ேழ நாம் எடுத்துக் காட்டிய ேமற்ேகாளில் இருந்தும் இவர் இேயசுவின் சீடர் என்பைத அறியலாம்.
நாங்கள் அைனவரும்
தன்ைனயும்

மற்ற

அவன்

இேயசுெவன்று

சீடர்கைளயும்

உள்ளடக்கி

நிைனக்கும்
நாங்கள்

இேயசுவின் ேநரடியான சீடர் என்பதற்கு இதுேவ சான்று.

நிைலக்கு

ஆகிவிட்டது

அைனவரும் நிைனத்ேதாம்

என்று
என்று

பர்னபா கூறுகிறார்.
கூறுகிறார்.

இவர்
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இவரது சுவிேஷசத்ைத ேவதப் புத்தகத்தில் இருந்து தூக்கி வசியது
ீ
ேபால் இவைரயும் பன்னிரண்டு சீடர்களில்
இருந்து தூக்கி விட்டனர். இவைர இேயசுவின் சீடரான மாற்குவின் சீடர் என்று ஒரு படி இறக்கி விட்டனர்.
பர்னபா என்பவர் பவுல் காலத்தில் அவருடன் இைணந்து ேபாதைன ெசய்தவர். ப சுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டவர்.
இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்படவில்ைல என்று இவர் எழுதிய சுவிேஷசம் கூறுவதால் இவரது சுவிேஷசத்ைத
ேவதப்புத்தகத்தில் இருந்து நீக்கி விட்டனர்.

பர்னபா பற்றி ைபபிளில் காணப்படும் குறிப்புகள் அவரது முக்கியத்துவத்ைத உணர்த்துகின்றன.
அப்ெபாழுது பர்னபா என்பவன் அவைனச் ேசர்த்துக் ெகாண்டு, அப்ேபாஸ்தல டத்தில் அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாய்,
வழியிேல

அவன்

கர்த்தைரக்

கண்ட

விதத்ைதயும், அவர்

அவ

டேன ேபசினைதயும், தமஸ்குவில்

இேயசுவின் நாமத்தினாேல ைத யமாய்ப் பிரசங்கித்தைதயும் அவர்களுக்கு விவ த்துச் ெசான்னான்.

அவன்

அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 9:27
எருசேலமிலுள்ள சைபயார் இந்தக் கா யங்கைளக் குறித்துக் ேகள்விப்பட்ட ேபாது, அந்திேயாகியா வைரக்கும்
ேபாகும்படிக்குப் பர்னபாைவ அ

ப்பினார்கள். அவன் ேபாய்ச் ேசர்ந்து, ேதவ

ைடய கிருைபையக் கண்ட ேபாது,

சந்ேதாஷப்பட்டு, கர்த்த டத்தில் மனநிர்ணயமாய் நிைலத்திருக்கும்படி எல்லாருக்கும் புத்தி ெசான்னான். அவன்
நல்லவ

ம்,

ப சுத்த

ஆவியினாலும்

விசுவாசத்தினாலும்

நிைறந்தவ

மாயிருந்தான்;

அேநக

ஜனங்கள்

கர்த்த டமாய்ச் ேசர்க்கப்பட்டார்கள். பின்பு பர்னபா சவுைலத் ேதடும்படி, தர்சுவுக்குப் புறப்பட்டுப் ேபாய், அவைனக்
கண்டு, அந்திேயாகியாவுக்கு

அைழத்துக்

ெகாண்டு வந்தான்.

அவர்கள்

ஒரு

வருஷகாலமாய்ச்

சைபேயாேட

கூடியிருந்து, அேநக ஜனங்களுக்கு உபேதசம் பண்ணினாட்;கள். முதல் முதல் அந்திேயாகியாவிேல சீஷர்களுக்குக்
கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற ேபர் வழங்கிற்று.
(அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 11:21-26)
அந்திேயாகியா பட்டணத்திலுள்ள சைபயிேல பர்னபாவும், நீகர் என்னப்பட்ட சிமிேயா
லுகியும், காற்பங்கு ேதசாதிபதியாகிய ஏேராதுடேன கூட வளர்க்கப்பட்ட மனாய

ம், சிேரேன ஊரானாகிய

ம், சவுலும், தீர்க்கத சிகளாயும்

ேபாதகர்களாயும் இருந்தார்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்து, உபவாசித்துக் ெகாண்டிருக்கிற ேபாது:
பர்னபாைவயும்

சவுைலயும்

நான்

அைழத்த

ஊழியத்துக்காக

அவர்கைளப்

ஆவியானவர் திருவுளம்பற்றினார்.

பி த்து விடுங்கள்

என்று

ப சுத்த

இருந்தான். அந்த

அதிபதி

அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 13:1,2
அவன் விேவகமுள்ள

ம

ஷனாகிய

ெசர்கியுபவுல்

என்

ம்

அதிபதியுடேன

கூட

பர்னபாைவயும் சவுைலயும் அைழப்பித்து, அவர்களிடத்தில் ேதவ வசனத்ைதக் ேகட்க ஆைசயாயிருந்தான்.
அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 13:7
ெஜப ஆலயத்தில் கூடின சைப கைலந்து ேபான பின்பு,

த லும்

த மார்க்கத்தைமந்த பக்தியுள்ளவர்களிலும்

அேநகர் பவுைலயும் பர்னபாைவயும் பின்பற்றினார்கள். அவர்களுடேன இவர்கள் ேபசி, ேதவ

ைடய கிருைபயிேல

நிைல ெகாண்டிருக்கும்படி அவர்களுக்குப் புத்தி ெசான்னார்கள்.
அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 13:43
அடுத்த ஓய்வு
வந்தார்கள்.

நாளிேல
தர்கள்

ெகா
ஜனக்

சங்குைறயப்
கூட்டங்கைளக்

பட்டணத்தாரைனவரும்
கண்ட

ேபாது

ேதவ

வசனத்ைதக்

ெபாறாைமயினால்

ேகட்கும்படி கூடி

நிைறந்து,

பவுலினால்

PDF file from www.onlinepj.com 48

ெசால்லப்பட்டைவகளுக்கு எதி ைடயாய்ப் ேபசி, விேராதித்துத் தூஷித்தார்கள். அப்ெபாழுது பவுலும் பர்னபாவும்
ைத யங்ெகாண்டு

அவர்கைள

ேநாக்கி:

முதலாவது

உங்களுக்ேக

ேதவ

வசனத்ைதச்

ெசால்ல

ேவண்டியதாயிருந்தது; நீங்கேளா அைதத் தள்ளி, உங்கைள நித்தியஜீவ

க்கு அபாத்திரராகத் தீர்த்துக் ெகாள்ளுகிற

படியினால்,

நீர்

இேதா,

இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி

நாங்கள்

உம்ைம

புறஜாதிய டத்தில்
ஜாதிகளுக்கு

ேபாகிேறாம்.

ஒளியாக

ைவத்ேதன்

என்கிற

மியின்

எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டிருக்கிறபடியினால் இப்படிச் ெசய்கிேறாம் என்றார்கள்.

கைடசி

ப யந்தமும்

ேவத வாக்கியத்தின்படி

கர்த்தர்

அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 13:44-47
பவுலும் பர்னபாவும்
உபேதசித்துப்

அந்திேயாகியாவிேல

பிரசங்கித்துக்

ச

ச த்து, ேவேற

ெகாண்டிருந்தார்கள்.

அேநகேராடுங்

சில நாைளக்குப்

பின்பு

கூடக் கர்த்தருைடய

பவுல்

பர்னபாைவ

வசனத்ைத

ேநாக்கி:

நாம்

கர்த்தருைடய வசனத்ைத அறிவித்திருக்கிற சகல பட்டணங்களிலுமுள்ள சேகாதரர்கள் எப்படியிருக்கிறார்கெளன்று
ேபாய்ப் பார்ப்ேபாம் வாரும் என்றான். அப்ெபாழுது பர்னபா என்பவன் மாற்கு என்

ம் ேபர் ெகாண்ட ேயாவாைனக்

கூட அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாக ேவண்டும் என்றான்.
(அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 15:37)

பவுேலா: அவன் பம்பிலியா நாட்டிேல நம்ைம விட்டுப் பி ந்து நம்ேமாேட கூட ஊழியத்துக்கு வராததினாேல,
அவைன

அைழத்துக்

ெகாண்டு

ேபாகக்

கூடாது

என்றான்.

இைதப்

பற்றி

அவர்களுக்குள்ேள

கடுங்ேகாபமூண்டபடியினால் அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் விட்டுப் பி ந்தார்கள். பர்னபா மாற்குைவக் கூட்டிக்
ெகாண்டு
ேதவ

கப்பல்

ைடய

ஏறிச் சீப்புரு

கிருைபக்கு

தீவுக்குப்

ேபானான்.

ஒப்புவிக்கப்பட்டு,

திடப்படுத்தினான்.

பவுேலா

புறப்பட்டு,

சீலாைவத்

சீ யாவிலும்

ெத ந்து

ெகாண்டு, சேகாதரராேல

சிலிசியாவிலும்

தி ந்து,

சைபகைளத்

அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் 15:38-41
பதினாலு

வருஷம்

ெசன்ற

எருசேலமுக்குப் ேபாேனன்.

பின்பு, நான்

தீத்துைவக்

கூட்டிக்

ெகாண்டு

பர்னபாவுடேன

கூட

மறுபடியும்

கலாத்தியர் 2:1
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருைபைய அறிந்த ேபாது, தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாக்ேகாபும், ேகபாவும், ேயாவா

தாங்கள்

விருத்தேசதனமுள்ளவர்களுக்கும்,

ஐக்கியத்திற்கு

அைடயாளமாக

ெகாள்ளும்படிக்கு

மாத்திரம்

எனக்கும்

நாங்கள்

புறஜாதிகளுக்கும்

பர்னபாவுக்கும்

ெசான்னார்கள்;

அப்படிச்

கருத்துள்ளவனாயிருந்ேதன்.

வலதுைக

பிரசங்கிக்கும்படி,

ெகாடுத்து,

ெசய்யும்படி

அதற்கு

ம்,

அந்நிேயாந்நிய

த த்திரைர
முன்னேம

நிைனத்துக்
நா

ம்

கலாத்தியர் 2:9,10
பவுலுக்கு நிகராகவும் அவைர விட ேமலாகவும் இருந்த பர்னபா எழுதிய சுவிேஷசத்தில் சிலுைவ மரணம்
குறித்து பின்வருமாறு கூறுகிறார்.
பர்னபாஸின் சுவிேசஷம் (ஆங்கிலத்தின் தமிழாக்கம்)
பர்னபாஸின் சுவிேஷசம்

222 அதிகாரங்கைளக்

ெகாண்டது.

இதில்

இேயசுைவ

சிலுைவயில் அைறவதற்காக

எதி கள் திட்டமிட்ட ேபாது என்ன நடந்தது என்பைத 215 முதல் பர்னபா வி வாக விளக்குகிறார். அதில் 215, 216
217 ஆகிய அதிகாரங்கைள மட்டும் கீ ேழ தருகிேறாம்.
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பர்னபாவின்
ற்ங்

ற்ள்.

சுவிேஷசத்ைத
ர்ம்/ண்ள்ப்/

ஆங்கிலத்தில்

ஹ /ண்ய்க்ங்

முழுைமயாக

ட்ற்ற்ல்://

.ள்ஹ

ங்க்-

.ட்ற்ம்.. என்ற முகவ யில் காணலாம்.

215.
When the soldiers with Judas drew near to the place where Jesus was, Jesus heard the approach of many people, wherefore in fear he withdrew into the
house. And the eleven were sleeping.
Then God, seeing the danger of his servant, commanded Gabriel, Michael, Rafael, and Uriel, his ministers, to take Jesus out of the world.
The holy angels came and took Jesus out by the window that looketh toward the South. They bare him and placed him in the third heaven in the company
of angels blessing God for evermore..
இேயசு

நின்ற

ஆரவாரத்ைதக்

இடத்திற்கு
ேகட்டார்.

அருேக

தாசும்

வட்டிலிருந்து
ீ

பைடயாளிகளும்

ெவளிேயறிச்

வந்தைடந்த

ெசன்றார். பயத்தின்

ேபாது

காரணமாக

பின்வாங்கிச் ெசன்றார். பதிெனாரு அப்ேபாஸ்தலர்களும் அப்ேபாது நித்திைரயிலிருந்தனர்.
அப்ெபாழுது கர்த்தர்

தன்

ஊழியக்கார

க்கு

ஆபத்து

ஏற்பட்டுள்ளைத

கப் ேயல், மக்காேயல், ராஃேபல், உ ேயல் என்ேபாருக்கு இேயசுைவப்
படிக்குக் கட்டைளயிட்டார்.
ெதற்குப் பக்கமாக

திறந்திருக்கும்

சாளரம்

வழியாக

இேயசுைவ

அறிந்து, தன்

இேயசு

ஜனங்களின்

அவர்

வட்டிற்குள்
ீ

ைடய மந்தி களாகிய

ேலாகத்திலிருந்து புறேம எடுத்துவிடும்

ேதவ

ஊழியர்கள்

ெவளிேய எடுத்தார்கள்.

அவைரயும் ெகாண்டு அவர்கள் கர்த்த ன் அருள் என்ைறக்கும் நிைலத்து நிற்கக் கூடிய ேதவ ஊழியக்காரர்கள்
தங்கியிருக்கக் கூடிய மூன்றாவது வானத்துக்குக் ெகாண்டு ெசன்றார்கள்.

216.
Judas entered impetuously before all into the chamber whence Jesus had been taken up. And the disciples were sleeping. Whereupon the wonderful God
acted wonderfully, insomuch that Judas was so changed in speech and in face to be like Jesus that we believed him to be Jesus. And he, having awakened
us, was seeking where the Master was. Whereupon we marvelled, and answered: ‘Thou, Lord, art our master; hast thou now forgotten us?’
And he, smiling, said: ‘Now are ye foolish, that know not me to be Judas Iscariot!’
And as he was saying this the soldiery entered, and laid their hands upon Judas, because he was in every way like to Jesus.
We having heard Judas’ saying, and seeing the multitude of soldiers, fled as beside ourselves.
And John, who was wrapped in a linen cloth, awoke and fled, and when a soldier seized him by the linen cloth he left the linen cloth and fled naked. For
God heard the prayer of Jesus, and saved the eleven from evil..
இேயசு எடுக்கப்பட்ட உடேன

தாஸ் மற்றவர்கள் முன்னிைலயில் அைறக்குள் சாடிச் ெசன்றான். அப்ேபாது

எல்லா அப்ேபாஸ்தலர்களும் நித்திைர ெகாண்டிருந்தனர். அப்ெபாழுது அற்புதங்கைள உைடய கர்த்தர் அற்புதத்ைத
நிக த்தினார்!

தாசின் உைரயாடலும்

அவனது

முகமும்

இேயசுவி

ைடயது

ேபால

ஆயிற்று!

நாங்கள்

அைனவரும் அவன் இேயசுெவன்று நிைனக்கும் நிைலக்கு ஆகிவிட்டது! எங்கைள எழுப்பி அவன் குரு எங்ேக

என்று ேதடினான். அப்ெபாழுது நாங்கள் வியப்புடன் அவ

க்குப் பதில் கூறிேனாம் ”ஆண்டவேர! தாங்கள் தாேன

எங்களுக்கு குருவானவர், இப்ேபாது எங்கைள மறந்து விட்டீர்களா?” அவன் புன்னைகத்துக் ெகாண்டு கூறினான்:
நான்தான்

தாஸ் இஸ்கா யாத், இதைனப் பு யாத நீங்கள் இப்ேபாது அறிவனர்கேள!”
ீ

இப்படிக் கூறிக்

மாறிவிட்டிருந்த

ெகாண்டிருக்ைகயில்
தாைசப்

நாங்கள் ஓடுைகயில்

பிடித்துக்

பைடயாட்கள்

ெகாண்டார்கள்.

உள்ேள

ைழந்தனர்.

முற்றிலும் இேயசுைவப்

எங்கைளச் சுற்றியிருந்த

பைடயாட்களுக்கு

ேபால

இைடயில்

தாஸ் கூறிக் ெகாண்டிருந்தைத நாங்கள் ேகட்ேடாம். நார்ப்பட்டுத் துணியால் தன்ைனப்
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ேபார்த்தியிருந்த
அைத

விட்டு

ேயாவான் எழுந்து ஓடிய ேபாது ஒரு பைடயாள் நார்ப்பட்டுத் துணிையப் பிடித்த ேபாது, அவர்
விட்டு

ஆைடயின்றித்

தப்பி

ஓடினார்! இேயசுவின்

பதிெனான்று ேபரும் தீைமயிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார்கள்.

ேவண்டுதலுக்கு

கர்த்தர்

ெசவிெகாடுத்து,

217.

The soldiers took Judas and bound him, not without derision. For he truthfully denied that he was Jesus; and the soldiers, mocking him, said: ‘Sir, fear not,
for we are come to make thee king of Israel, and we have bound thee because we know that thou dost refuse the kingdom.’
Judas answered: ‘Now have ye lost your senses! Ye are come to take Jesus of Nazareth, with arms and lanterns as [against] a robber; and ye have bound
me that have guided you, to make me king!’

பைடயாட்கள்

தாைசப் பலவந்தமாகப் பிடித்து ைவத்திருந்தனர். அவேனா தான் இேயசு அல்ல என்று மறுத்துக்

ெகாண்டிருந்தான்.

பைடயாட்கள்

அவைனப்

ப கசித்துக்

ெகாண்டு ெசான்னார்கள்,

ஐயா,

தாங்கள்

பயப்பட

ேவண்டாம், தங்கைள இஸ்ரேவல ன் மன்னராக ஆக்குவதற்கு நாங்கள் வந்திருக்கிேறாம். அரசாட்சிைய தாங்கள்
மறுப்பர்கள் என்பது எங்களுக்குத் ெத யும். அதனால் தான் உங்கைளப் பிடித்து ைவத்துள்ேளாம்!”
இப்ேபாது

நீங்கள்

உங்கள்

மதிைய

இழந்து

விட்டீர்கள்.

நீங்கள்

ஒரு

திருடைனப்

ேபால்

(பிடிப்பது)

நாஸேரத்துைடய இேயசுைவப் பிடிப்பதற்காக ஆயுதங்கள் மற்றும் விளக்குகளுடன் வந்துள்ள ீர்கள். உங்களுக்கு
வழிகாட்டிய என்ைனேய அரசனாக்குவதற்காக நீங்கள் பிடித்து ைவத்துள்ள ீர்கள்” என்று

தாஸ் பதிலளித்தான்.

இது குறித்து கிறித்தவ குருமார்கள் பதில் அளிக்கும் ேபாது பர்னபா சுவிேஷசம் என்பது முஸ்லிம்களின் கற்பைன
என்ற

ெரடிேமட்

பதிைலக்

கூறுவைத

ஆதாரத்ைதயும் காட்டுவதில்ைல.
பர்னபாவின் சுவிேஷசத்ைத

கிறித்தவ

வழக்கமாகக் ெகாண்டுள்ளனர்.

குருமார்கள்

ஏற்றுக்

ஆனால்

ெகாள்ளாவிட்டாலும்

இதர்கு

அவர்கள்

அவர்கள் ஏற்றுக்

ஆதாரங்கள் மூலேம சிலுைவப் பலி சித்தாந்தம் தவிடு ெபாடியாகியுள்ளைத மறுக்க முடியாது.

எ

வித

ெகாண்ட

இேயசுைவப் பற்றி திருக்குர்ஆன்
கிறித்தவ நண்பர்கேள! இேயசு எந்தக் ெகாள்ைகையப் பிரச்சாரம் ெசய்தாேரா அந்த ஓ ைறக் ெகாள்ைக உங்கள்
மத குருமார்களின் தவறான வழிகாட்டுதலின் காரணமாக, முழுைமயாகப் புறக்கணிக்கப்பட்டு விட்டது. இேயசு

கிறிஸ்துவுக்கும்,

கிறிஸ்தவக்

ெகாள்ைகக்கும்

எந்தவிதச்

சம்மந்தமுமில்லாத

அளவுக்கு

இேயசுவும்

புறக்கணிக்கப்பட்டு விட்டார்.
நாம் இது வைர எடுத்துக் காட்டிய ைபபிள் வசனங்களிலிருந்ேத இைத நீங்கள் அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
அப்படியானால் இேயசு ேபாதித்த அந்தக் ெகாள்ைகைய எங்ேக ேதடுவது? எப்படிப் பின்பற்றுவது?
கிறித்தவ மார்க்கத்தின் எந்தப் பி வின டமும் இேயசு வலியுறுத்திப் பிரச்சாரம் ெசய்த ஓ ைறக் ெகாள்ைகைய

நிச்சயமாக நீங்கள் காண முடியாது.

"ஏல ஏல லாமா சபக்தானி - என் ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர்?'' என்று இேயசு இறுதிக்
கட்டத்தில் சப்தமிட்டதாகப் ைபபிள் கூறுகிறது.
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அைத உறுதியாக நீங்கள் நம்புகிறீர்கள்.
"நான் ேதவனல்லன்'' என்றும்
"என்னால் என்ைனக் காத்துக் ெகாள்ள இயலாது'' என்றும்
"என்ைனப் பைடத்த ேதவனின் சித்தப்படிேய யாவும் நடக்கும்'' என்றும்
இந்த வாக்கு மூலத்தின் மூலம் இேயசு ெதளிவுபடுத்தி விட்டார்.
(உங்கள் நம்பிக்ைகப்படி)

இேயசுவின்

கைடசி

மூச்சு

அடங்கிய

ேநரத்திலும்

இேயசு வலியுறுத்திய

இந்தக்

ெகாள்ைகைய நீங்கள் காற்றில் பறக்க விட்டு விட்டீர்கள்.
இேயசுவின் உயிர் மூச்சாகத் திக ந்த இந்த ஓ ைறக் ெகாள்ைகைய அவர் ேபாதித்த அேத வடிவில் நீங்கள்
பின்பற்ற விரும்பினால் இஸ்லாத்தில் உங்கைள இைணத்துக் ெகாள்வைதத் தவிர ேவறு வழிேய இல்ைல.
ஆம்! இஸ்லாத்தின் ேவத
வழிெமாழிகின்றது.

லாகிய திருக்குர்ஆன் இேயசு ேபாதித்த அேத ெகாள்ைகைய மிகத் ெதளிவாக

தர்கள் இேயசுவின் மதும் அவரது தாயார் ேம யின் மதும் சுமத்திய களங்கத்ைதக் குர்ஆன் முழுைமயாகத்
துைடத்ெதறிகின்றது.
இேயசுவுக்குக் கடவுள்

தன்ைம

இருக்கவில்ைல

என்பைதக்

கூறும்

சிறப்புக்கைளயும் திருக்குர்ஆன் ெதளிவாகக் கூறுகின்றது.

அேத

ேநரத்தில்

அவருக்கு வழங்கப்பட்ட

முஹம்மத் நபியவர்கள் எப்படி ேதவனின் ெசய்திைய மக்களுக்குத் ெத விக்க வந்த தூதராக இருந்தார்கேளா அது
ேபாலேவ இேயசுவும் தூதராக இருந்தார் என்பைதயும் திருக்குர்ஆன் விளக்குகின்றது.
கிறித்தவ நண்பர்கேள!

உங்கள்

சிந்தைனையத்

தூண்டும்

வசனங்கள் சிலவற்ைற உங்கள் முன் ைவக்கிேறாம்.

வைகயில்

இேயசுைவக்

குறித்த திருக்குர்ஆனின்

இேயசு தந்ைதயின்றிப் பிறந்தார்
"மர்யேம! அல்லா
மஸ

என்பது

தன் வார்த்ைத பற்றி உமக்கு நற்ெசய்தி கூறுகிறான். மர்யமின் மகனான ஈஸா எ
அவரது

ெநருக்கமானவராகவும்

ெபயர்.

இருப்பார்''

இ

என்று

வுலகிலும்,

வானவர்கள்

மறுைமயிலும்
கூறியைத

தகுதிமிக்கவராகவும்,

நிைன

ட்டுவராக!
ீ

.

(இைறவ

"அவர்

ம்
க்கு)

ெதாட்டில்

பருவத்திலும், இளைமயிலும் மக்களிடம் ேபசுவார். நல்ல வராகவும் இருப்பார்'' (என்றும் கூறினர்( . "இைறவா!
எந்த ஆ

ம் என்ைனத் ெதாடாத நிைலயில் எனக்கு எ

"தான் நாடியைத அல்லா

இ

வாறு குழந்ைத உருவாகும்?'' என்று அவர் ேகட்டார்.

வாேற பைடக்கிறான். ஏேத

ம் ஒரு கா யம் பற்றி அவன் முடிவு ெசய்து

விட்டால் "ஆகு' என்பான். உடேன அது ஆகி விடும்'' என்று (இைறவன்) கூறினான்.

திருக்குர்ஆன் 3:45,46,47
இ

ேவதத்தில் மர்யைமப் பற்றியும் நிைன

ட்டுவராக!
ீ
தமது குடும்பத்தினைர விட்டு கிழக்குத் திைசயில் உள்ள

இடத்தில் அவர் தனித்திருந்தார். . அவர்கைள விட்டும் ஒரு திைரைய அவர் ேபாட்டுக் ெகாண்டார். அவ டம்

நமது

ைஹ

அ

ப்பிேனாம்.

அவர்

முழுைமயான

மனிதராக

அவருக்குத்

ேதாற்றமளித்தார்.

.

"நீர்

இைறயச்சமுைடயவராக இருந்தால் உம்ைம விட்டும் அளவற்ற அருளாளனிடம் நான் பாதுகாப்புத் ேதடுகிேறன்''
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என்று (மர்யம்) கூறினார். . "நான், உமக்குப் ப சுத்தமான புதல்வைன அன்பளிப்புத் தருவதற்காக (வந்த) உமது
இைறவனின் தூதன்'' என்று அவர் கூறினார். . "எந்த ஆ

ம் என்ைனத் தீண்டாமலும், நான் நடத்ைத ெகட்டவளாக

இல்லாமலும் இருக்க எனக்கு எப்படிப் புதல்வன் உருவாக முடியும்?'' என்று (மர்யம்) ேகட்டார். "அப்படித் தான்''
என்று (இைறவன்) கூறினான். "இது எனக்கு எளிதானது. அவைர மக்களுக்குச் சான்றாகவும், நம் அருளாகவும்

ஆக்குேவாம். இது நிைறேவற்றப்பட ேவண்டிய கட்டைள' எனவும் உமது இைறவன் கூறினான்'' (என்று ஜிப் ல்
கூறினார்.( . பின்னர் கருவுற்று அக்கருவுடன் தூரமான இடத்தில் ஒதுங்கினார்.
திருக்குர்ஆன் 19:17-21
இேயசு இைறவனின் மகனல்லர்; தூதர் தான்
ேவதமுைடேயாேர!

உங்கள்

மார்க்கத்தில்

வரம்பு

மறாதீர்கள்!

அல்லா

(ேவெறதைனயும்) கூறாதீர்கள்! மர்யமின் மகன் ஈஸா (இேயசு) எ

கட்டைளயா(ல்

உருவானவருமா)வார்.

உயிருமாவார். எனேவ அல்லா

அக்கட்டைளைய

வின்

ம் மஸ

அவன்

மர்யமிடம்

வுக்கு

ேபாட்டான்.

ேமலும்

தவிர

அவனது

ேவ ஒேர வணக்கத்திற்கு யவன். அவ

பிள்ைள இருப்பைத விட்டும் அவன் தூயவன். வானங்களில் உள்ளைவயும்,
அல்லா

உண்ைமையத்

வின் தூதரும் அவனது

ைவயும், அவனது தூதர்கைளயும் நம்புங்கள்! (கடவுள்) மூவர் எனக் கூறாதீர்கள்!

விலகிக் ெகாள்ளுங்கள்! (அது) உங்களுக்குச் சிறந்தது. அல்லா
உ யன. அல்லா

மது

அல்லா

ெபாறுப்ேபற்கப் ேபாதுமானவன் . (இேயசு எ
அடிைமயாக

விலகிக்

இருப்பதிலிருந்து

மியில் உள்ளைவயும் அவ

க்குப்
க்ேக

ம்)மஸஹும், ெநருக்கமான வானவர்களும்

ெகாள்ள

மாட்டார்கள்.

அவ

க்கு

இருப்பதிலிருந்து விலகிப் ெபருைமயடிப்ேபார் அைனவைரயும் அவன் தன்னிடம் ஒன்று திரட்டுவான்.

அடிைமயாக

திருக்குர்ஆன் 4:171, 172
மர்யமுைடய (ேம யுைடய) மகன் மஸ
மறுத்து
அல்லா

விட்டனர்.

"மர்யமின்

மகன்

(எ

ம் இேயசு) தான் அல்லா

மஸைஹயும், அவரது

'' என்று கூறிேயார் (ஏக இைறவைன)

தாயாைரயும்,

அழிக்க நாடினால் அவனிடமிருந்து (அைதத் தடுக்க) சிறிதளேவ

ேகட்பராக! வானங்கள்,

மியில்

மி மற்றும் அவற்றுக்கு இைடப்பட்டைவகளின் ஆட்சி அல்லா

நாடியைதப் பைடப்பான். அல்லா

உள்ள

அைனவைரயும்

ம் சக்தி ெபற்றவர் யார்?'' என்று நீர்

அைனத்துப் ெபாருட்களின் மதும் ஆற்றலுைடயவன்.

வுக்ேக உ யது. அவன்

திருக்குர்ஆன் 5:17
மர்யமின் (ேம யின்) மகன் மஸ
"இஸ்ராயலின்

அல்லா

மக்கேள!

வுக்கு

ெசன்றைடயும்

என்

இைண

இடம்

தான் அல்லா
இைறவ

கற்பிப்ேபாருக்கு

நரகம்.

கூறினார்."மூவ ல் (மூன்று

ம்,

எனக் கூறியவர்கள் (ஏக இைறவைன) மறுத்து விட்டனர்.
உங்கள்

ெசார்க்கத்ைத

அநீதி இைழத்ேதாருக்கு

கடவுள்களில்)

அல்லா

இைறவ
அல்லா

எந்த

வும்

மாகிய

அல்லா

தைட

ைவ

ெசய்து

உதவியாளர்களும்

ஒருவன்'' என்று

வணங்குங்கள்!

விட்டான்.

இல்ைல'' என்ேற

கூறிேயார்

அவர்கள்
மஸ

(ஏக

இைறவைன)

மறுப்ேபாருக்குத்

துன்புறுத்தும்

மறுப்பவர்களாகி விட்டனர். ஒேர இைறவைனத் தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் (ேவறு) யாரு மில்ைல. அவர்கள்
தமது

கூற்றிலிருந்து

ேவதைன வந்தைடயும்.

விலகிக்

ெகாள்ளவில்ைலயானால்

(ஏக இைறவைன)

திருக்குர்ஆன் 5:72,73
மர்யமின் (ேம யின்) மகன் மஸ

(எ

ம் இேயசு) (தூதைரத் தவிர ேவறில்ைல. அவருக்கு முன் பல தூதர்கள்

ெசன்று விட்டனர். அவரது தாய் உண்ைமயாளர். அ
சான்றுகைள

எ

வாறு

ெதளிவுபடுத்தியுள்ேளாம்

திருப்பப்படுகின்றனர் என்பைதயும் சிந்திப்பராக!

விருவரும் உணவு உண்ேபாராக இருந்தனர். இவர்களுக்குச்
என்பைதச்

சிந்திப்பராக!

பின்னர்

எ

வாறு

திைச
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திருக்குர்ஆன் 5:75
"மர்யமின் (ேம யின்)

மகன்

ஈஸாேவ!

(இேயசுேவ)

"அல்லா

ைவயன்றி

என்ைனயும், என் தாயாைரயும்

கடவுள்களாக்கிக் ெகாள்ளுங்கள்!' என நீர் தான் மக்களுக்குக் கூறின ீரா?'' என்று அல்லா

(மறுைமயில்) ேகட்கும்

ேபாது, "நீ தூயவன். எனக்குத் தகுதியில்லாத வார்த்ைதைய நான் கூற உ ைமயில்லாதவன். நான் அ

வாறு

கூறியிருந்தால் அைத நீ அறிவாய். எனக்குள் உள்ளைத நீ அறிவாய்! உனக்குள் உள்ளைத நான் அறிய மாட்ேடன்.
நீேய

மைறவானவற்ைற

இைறவ

அறிபவன்'' என்று

ம், உங்கள் இைறவ

அவர் பதிலளிப்பார்.

மாகிய அல்லா

.

"நீ

எனக்குக்

கட்டைளயிட்டபடி

"எனது

ைவ வணங்குங்கள்!' என்பைதத் தவிர ேவறு எைதயும் நான்

அவர்களிடம் கூறவில்ைல. நான் அவர்களுடன் இருக்கும் ேபாது அவர்கைளக் கண்காணிப்பவனாக இருந்ேதன்.
என்ைன நீ ைகப்பற்றியதும் நீேய அவர்கைளக் கண்காணிப்பவனாக இருந்தாய். நீ அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்

கண்காணிப்பவன். அவர்கைள

நீ

தண்டித்தால்

அவர்கள்

மிைகத்தவன்; ஞானமிக்கவன்'' (எனவும் அவர் கூறுவார்.)

உனது

அடியார்கேள. அவர்கைள

நீ

மன்னித்தால் நீ

திருக்குர்ஆன் 5:116-118
"உைஸர் அல்லா

வின் மகன்'' என்று

தர்கள் கூறுகின்றனர். "மஸ

(இேயசு) அல்லா

வின் மகன்'' என்று

கிறித்தவர்கள் கூறுகின்றனர். இது வாய்களால் அவர்கள் கூறும் கூற்றாகும். இதற்கு முன் (ஏக இைறவைன)
மறுத்ேதா ன்

கூற்றுக்கு

ஒத்துப்

திருப்பப்படுகின்றனர்? அவர்கள்

ேபாகிறார்கள்.

அல்லா

ைவயன்றி

அல்லா
தமது

மத

அவர்கைள

அழிப்பான்.

எ

வாறு

திைச

ேபாதகர்கைளயும், பாதி கைளயும், மர்யமின்

(ேம யின்) மகன் மஸைஹயும் கடவுள்களாக்கினர். ஒேர கடவுைள வணங்குமாறு தான் அவர்கள் கட்டைள
யிடப்பட்டனர். அவைனத் தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் ேவறு யாருமில்ைல. அவர்கள் இைண கற்பிப்பவற்ைற
விட்டும் அவன் தூயவன்.
திருக்குர்ஆன் 9:30,31
ஈஸா (இேயசு) ெதளிவான சான்றுகைளக் ெகாண்டு வந்த ேபாது "ஞானத்ைத உங்களிடம் ெகாண்டு வந்துள்ேளன்.
நீங்கள்

முரண்பட்டதில்

சிலவற்ைற

உங்களுக்குத் ெதளிவுபடுத்துேவன்.

எனக்குக் கட்டுப்படுங்கள்!'' எனக் கூறினார். . "அல்லா

ேவ என் இைறவ

எனேவ

அல்லா

ைவ

ம், உங்கள் இைறவ

அவைனேய வணங்குங்கள்! இதுேவ ேநர் வழி'' (என்றும் கூறினார்)

அ

சுங்கள்!

மாவான். எனேவ

திருக்குர்ஆன் 43:63
அல்லா

விடம் ஈஸாவுக்கு (இேயசுவுக்கு) உதாரணம் ஆதம் ஆவார். அவைர மண்ணால் பைடத்து "ஆகு' என்று

அவ டம் கூறினான். உடேன அவர் ஆகி விட்டார். . இந்த உண்ைம உம் இைறவனிடமிருந்து வந்தது. எனேவ

சந்ேதகிப்பவராக நீர் ஆகாதீர்! . உமக்கு விளக்கம் வந்த பின் இது குறித்து உம்மிடம் யாேர
ெசய்தால் "வாருங்கள்!

எங்கள்

பிள்ைளகைளயும், உங்கள்

ம் விதண்டா வாதம்

பிள்ைளகைளயும், எங்கள் ெபண்கைளயும், உங்கள்

ெபண்கைளயும் அைழப்ேபாம். நாங்களும் வருகிேறாம். நீங்களும் வாருங்கள்! பின்னர் இைறவனிடம் இைற

ெபாய்யர்கள் மது அல்லா

வின் சாபத்ைதக் ேகட்ேபாம்'' எனக் கூறுவராக!
ீ
. இதுேவ உண்ைமயான வரலாறாகும்.

அல்லா

ைவத் தவிர வணக்கத்திற்கு யவன் ேவறு யாருமில்ைல அல்லா

அல்லா

ைவத்

.

நீங்கள்

அல்லா

புறக்கணித்தால்

உங்களுக்கும்

குழப்பம்

தவிர (யாைரயும்)

ைவயன்றி

நம்மில்

ெபாதுவான

சி

ெசய்ேவாைர

வணங்கக்

ஒருவர்

ெகாள்ைகக்கு

அல்லா

கூடாது; அவ

மற்றவைரக்

ேவ மிைகத்தவன்; ஞானமிக்கவன்.

அறிந்தவன்.

க்கு

கடவுள்களாக

.

இைணயாக
ஆக்கக்

வாருங்கள்!'' என்று கூறுவராக!
ீ

எைதயும்

கூடாது

அவர்கள்

முஸ்லிம்கள் என்பதற்கு நீங்கேள சாட்சிகளாக இருங்கள்!'' எனக் கூறி விடுங்கள்!

"ேவதமுைடேயாேர!
கருதக்

என்ற

நாம்

கூடாது;

எங்களுக்கும்,

புறக்கணித்தால்

"நாங்கள்

திருக்குர்ஆன் 3:59-64

PDF file from www.onlinepj.com 54

(அவன்) வானங்கைளயும்,
அவ

க்கு

எ

வாறு

மிையயும் முன்மாதி யின்றி பைடத்தவன். அவ

பிள்ைள

இருக்க

முடியும்? அவேன

அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் அறிந்தவன்.

க்கு மைனவி இல்லாத நிைலயில்

எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்

பைடத்தான்.

அவன்

திருக்குர்ஆன் 6:101
சந்ததிைய ஏற்படுத்திக் ெகாண்டான்'' என்று கூறுகின்றனர். இதற்கு உங்களிடம் ஆதாரம் இல்ைல.

"அல்லா
அவன்

உ யன.

தூயவன்.

அவன்

அல்லா

வின்

ேதைவயற்றவன்.
மது

நீங்கள்

வானங்களில்

உள்ளைவயும்,

அறியாதைத இட்டுக்கட்டிக்

மியில்

உள்ளைவயும்

அவ

கூறுகின்றீர்களா? . "அல்லா

வின்

க்ேக
மது

ெபாய்ைய இட்டுக்கட்டுேவார் ெவற்றி ெபற மாட்டார்கள்'' என்று கூறுவராக!
ீ
திருக்குர்ஆன் 10:68,69
"சந்ததிைய ஏற்படுத்திக் ெகாள்ளாத அல்லா

வுக்ேக புகழைனத்தும். ஆட்சியில் அவ

உதவியாளன்

இல்ைல''

எ

ம்

இழிவும்

ெபருைமப்படுத்துவராக!
ீ

அவ

க்கு

என்று

(முஹம்மேத!)

க்குப் பங்காளி இல்ைல.

கூறுவராக!
ீ

அவைன

அதிகம்

திருக்குர்ஆன் 18:111
"அளவற்ற அருளாளன் பிள்ைளைய ஏற்படுத்திக் ெகாண்டான்'' என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
89. அபாண்டத்ைதேய ெகாண்டு வந்து விட்டீர்கள்.
வாதிடு வதால் வானங்கள் ெவடித்து,
ஏற்படுத்திக்
ஒ

ெகாள்ளும்

அளவற்ற அருளாள

க்குப் பிள்ைள இருப்பதாக அவர்கள்

மி பிளந்து மைலகள் ெநாறுங்கி விடப் பார்க்கின்றன. . பிள்ைளைய

அவசியம் அளவற்ற

அருளாள

க்கு

இல்ைல.

ெவாருவரும் அளவற்ற அருளாள னிடம் அடிைமயாகேவ வருவார்கள்.

வானங்களிலும்,

மியிலும்

உள்ள

திருக்குர்ஆன் 19:88-93
கவனத்தில்

ெகாள்க!

அல்லா

(பிள்ைளகைளப்)

ெபற்ெறடுத்தான்

கூறுகின்றனர். அவர்கள் ெபாய் கூறுபவர்கள்.

என்று

அவர்கள்

இட்டுக்கட்டிேய

திருக்குர்ஆன் 37:151,152
அளவற்ற அருளாள

க்குச்

சந்ததி

கூறுவராக!
ீ
. வானங்கள் மற்றும்
தூயவன்.

இருந்தால்

அவைர

நாேன

முதலில்

வணங்குபவன்'' என (முஹம்மேத!)

மியின் இைறவனாகிய அர்ஷின் இைறவன் அவர்கள் கூறுவைத விட்டும்

திருக்குர்ஆன் 43:81,82
"அல்லா

மகைன

வானங்களிலும்,

ஏற்படுத்திக்

ெகாண்டான்''

மியிலும் உள்ளைவ அவ

எனக்

கூறுகின்றனர்.

க்ேக உ யன. அைனத்தும் அவ

அ

வாறில்ைல!

அவன்

க்ேக அடிபணிகின்றன.

தூயவன்.

திருக்குர்ஆன் 2:116
"அல்லா

ஒருவன்'' என கூறுவராக!
ீ

(யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்ைல. . அவ

. அல்லா

ேதைவகளற்றவன். . (யாைரயும்) அவன் ெபறவில்ைல.

க்கு நிகராக யாருமில்ைல.
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திருக்குர்ஆன் 112:1-4
அவ

க்ேக வானங்கள் மற்றும்

அதிகாரத்தில் அவ

மியின் அதிகாரம் உள்ளது. அவன் பிள்ைளைய ஏற்படுத்திக் ெகாள்ளவில்ைல.

க்கு எந்தப் பங்காளியும் இல்ைல. அவன் ஒ

திட்டமிட்டு அைமத்தான்.

ெவாரு ெபாருைளயும் பைடத்தான். அைதத்

திருக்குர்ஆன் 25:2
இேயசு ெகால்லப்படவில்ைல
அவர்கள் (ஏக

இைறவைன)

கூறியதாலும், அல்லா

வின்

மறுத்ததாலும், மர்யமின்
தூதரான

மர்யமின்

(ேம யின்)

மகன்

மது

மஸ

எ

மிகப்
ம்

ெபரும்

அவதூைற அவர்கள்

ஈஸாைவ (இேயசுைவ)

நாங்கேள

ெகான்ேறாம்'' என்று அவர்கள் கூறியதாலும் (இைறவன் முத்திைரயிட்டான்.) அவைர அவர்கள் ெகால்லவில்ைல.
அவைரச் சிலுைவயிலும் அவர்கள் அைறயவில்ைல. மாறாக அவர்களுக்கு ஆள் மாறாட்டம் ெசய்யப்பட்டது.

இதில் முரண்பட்ேடார் சந்ேதகத்திேலேய உள்ளனர். ஊகத்ைதப் பின்பற்றுவைதத் தவிர அவர்களுக்கு இது குறித்து
அறிவு இல்ைல. அவர்கள் அவைர உறுதியாகக் ெகால்லேவ இல்ைல. மாறாக அவைர அல்லா
உயர்த்திக்

ெகாண்டான்.

ேவதமுைடேயா ல் ஒ

அல்லா

மிைகத்தவனாகவும்,

ஞானமுைடேயானாகவும்

தன்னளவில்

இருக்கிறான்.

ெவாருவரும் அவர் (இேயசு, மண்டும் வந்து) மரணிப்பதற்கு முன் அவைர நம்பாமல்

இருக்க மாட்டார்கள். கியாமத் நாளில் அவர் அவர்களுக்கு எதிரான சாட்சியாக இருப்பார்.
திருக்குர்ஆன் 4:156-159
(ஈஸாவின்
ெசய்பவன்.

எதி கள்)

ச்சி

ெசய்தனர்.

அல்லா

வும்

ச்சி

ெசய்தான்.

அல்லா

சிறப்பாகச்

ச்சி

திருக்குர்ஆன் 3:55
சீடர்கள் காட்டிக் ெகாடுக்கவில்ைல
அவர்களிடம் (இைற) மறுப்ைப ஈஸா உணர்ந்த ேபாது "அல்லா
ேகட்டார். (அவரது) அந்தரங்கத் ேதாழர்கள், "நாங்கள் அல்லா

வுக்காக எனக்கு உதவுேவார் யார்?'' என்று

வின் உதவியாளர்கள். அல்லா

ைவ நம்பிேனாம்.

நாங்கள் முஸ்லிம்கள் என்பதற்கு நீங்கேள சாட்சியாக இருங்கள்'' என்றனர். "எங்கள் இைறவா! நீ அருளியைத
நம்பிேனாம். இத்தூதைரப்

பின்பற்றிேனாம்.

கூறினர்) (ஈஸாவின் எதி கள்)
ெசய்பவன்.

எங்கைள

இதற்கு

ச்சி ெசய்தனர். அல்லா

வும்

சாட்சிகளாகப்

பதிவு

ெசய்து ெகாள்!'' (எனவும்

ச்சி ெசய்தான். அல்லா

சிறப்பாகச்

ச்சி

திருக்குர்ஆன் 3:52-54
நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! "அல்லா
ேகட்ட
அல்லா

ேபாது
வின்

"நாங்கள்

அல்லா

உதவியாளர்களாக

ெகாண்டனர். மற்ெறாரு

பி வினர்

வுக்காக எனக்கு உதவுபவர் யார்'' என்று மர்யமின் மகன் ஈஸா சீடர்களிடம்
வின்

உதவியாளர்கள்'' என்று சீடர்கள்

ஆகிவிடுங்கள்!
(நம்ைம)

இஸ்ராயலின்

மறுத்தனர்.

நம்பிக்ைக

விஷயத்தில் பலப்படுத்திேனாம். எனேவ அவர்கள் ெவற்றி ெபற்றனர்.

கூறினர்.

மக்களில்

ஒரு

ெகாண்ேடாைர

அது

ேபால்

பி வினர்

நீங்களும்

நம்பிக்ைக

அவர்களுைடய எதி கள்

திருக்குர்ஆன் 61:14
இேயசுவுக்குச் சில அற்புதங்கள் வழங்கப்பட்டன
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இஸ்ராயலின் மக்களுக்குத் தூதராகவும் (ஈஸாைவ அ

ப்பினான்.) "உங்கள் இைறவனிடமிருந்து சான்ைற நான்

ெகாண்டு

பறைவயின்

அல்லா
கு

வந்துள்ேளன்.

வின்

டத்ைதயும்

உங்களுக்காககளிமண்ணால்

விருப்பப்படி

அது

பறைவயாக

நீக்குேவன்; இறந்ேதாைர

வடிவம்

ஆகும். அல்லா

உயிர்ப்பிப்ேபன்; நீங்கள்

வின்

அைமத்து,

விருப்பப்படி

அதில்

பிறவிக்

உண்பைதயும், உங்கள்

ஊதுேவன்;

குருைடயும்,

வடுகளில்
ீ

நீங்கள்

ேசமித்து ைவத்திருப்பைதயும் உங்களுக்குக் கூறுேவன்; நீங்கள் நம்பிக்ைக ெகாண்டிருந்தால் இதில் உங்களுக்குச்
சான்று உள்ளது'' (என்றார்)

திருக்குர்ஆன் 3:49
என் விருப்பப்படிகளிமண்ணால் பறைவ வடிவத்ைதப் பைடத்து அதில் நீர் ஊதியைதயும், என் விருப்பப்படி அது
பறைவயாக

மாறியைதயும்,

என்

குணப்படுத்தியைதயும்

எண்ணிப்

தியைதயும்

பார்ப்பராக!

எண்ணிப்

அப்ேபாது "இது ெதளிவான
ேபாது,

விருப்பப்படி

பார்ப்பராக!

பிறவிக்

குருடைரயும்

இறந்தவர்கைள

இஸ்ராயலின்

மக்களிடம்

என்

ெவண்

விருப்பப்படி

ெதளிவான

கு

டமுைடயவைரயும்

(உயிருடன்)

சான்றுகைள நீர்

நீர்

ெவளிப்படுத்

ெகாண்டு

வந்தீர்!

னியேமயன்றி ேவறில்ைல'' என்று அவர்களில் (ஏக இைறவைன) மறுப்ேபார் கூறிய

அவர்களிடமிருந்து

நான்

(ஈஸாவிடம்) கூறியைத நிைன

உம்ைமக்

ட்டுவராக!
ீ

காப்பாற்றியைதயும்

எண்ணிப்

பார்ப்பராக!''

என்று

அல்லா

திருக்குர்ஆன் 5:110
"மர்யமின் மகன் ஈஸாேவ! வானிலிருந்து உணவுத் தட்ைட இறக்கிட உமது இைறவ
சீடர்கள் கூறிய ேபாது, "நீங்கள் நம்பிக்ைக ெகாண்டிருந்தால் அல்லா

வுக்கு அ

க்கு இயலுமா?'' என்று

சுங்கள்!'' என்று அவர் கூறினார்.

. "அைத உண்டு, எங்கள் உள்ளங்கள் அைமதி ெபறவும், நீர் எங்களிடம் உண் ைமேய உைரத்தீர் என நாங்கள்
அறிந்து, அதற்குச் சாட்சியாளர்களாக ஆகவும் விரும்புகிேறாம்'' என்று அவர்கள் கூறினர். . "அல்லா
இைறவா!

வானிலிருந்து

எங்களுக்கு

எங்களில் கைடசியானவருக்கும்

உணவுத் தட்ைட

இறக்குவாயாக!

திருநாளாகவும், உன்னிடமிருந்து

ெபற்ற

அது

எங்களில்

சான்றாகவும் இருக்கும்.

உணவளிப்பாயாக! உணவளிப்ேபா ல் நீேய சிறந்தவன்'' என்று மர்யமின் மகன் ஈஸா கூறினார்.

அைத நான் இறக்குேவன். அதன் பிறகு உங்களில் யாேர

தண்டிக்காத அளவு அவைரத் தண்டிப்ேபன்'' என்று அல்லா

ேவ! எங்கள்

முதலாமவருக்கும்,

ம் (என்ைன) மறுத்தால் இ

கூறினான்.

எங்களுக்கு

"உங்களுக்கு

வுலகில் யாைரயும்

திருக்குர்ஆன் 5:112-115
"அவர் ெதாட்டில் பருவத்திலும், இளைமயிலும் மக்களிடம் ேபசுவார். நல்லவராகவும் இருப்பார்'' (என்றும் கூறினர்)
திருக்குர்ஆன் 3:46
அவர் குழந்ைதையச்

சுட்டிக்

காட்டினார்!

"ெதாட்டிலில்

உள்ள

குழந்ைதயிடம்

அவர்கள் ேகட்டார்கள். . உடேன அவர் (அக்குழந்ைத), "நான் அல்லா
அளித்தான். என்ைன நபியாக்கினான்.

எ

வாறு ேபசுேவாம்?'' என்று

வின் அடியான். எனக்கு அவன் ேவதத்ைத

திருக்குர்ஆன் 19:29, 19:30
இேயசு இஸ்ரேவலர்களுக்கு மட்டுேம தூதர்
அவருக்கு ேவதத்ைதயும், ஞானத்ைதயும், த
மக்களுக்குத் தூதராகவும் (ஈஸாைவ அ

ராத்ைதயும், இ

ப்பினான்.)

சீைலயும்

கற்றுக் ெகாடுப்பான்.

.

இஸ்ராயலின்

திருக்குர்ஆன் 3:48,49
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"இஸ்ராயலின் மக்கேள!
த

நான்

உங்களுக்கு

(அ

ப்பப்பட்ட)

அல்லா

ராத்ைத உண்ைமப்படுத்துபவன். எனக்குப் பின்னர் வரவுள்ள அ

நற்ெசய்தி

கூறுபவன்'' என்று

மர்யமின்

மகன்

ஈஸா கூறியைத

சான்றுகைளக் ெகாண்டு வந்த ேபாது "இது ெதளிவான

வின்

தூதர்.

எனக்கு

முன் ெசன்ற

மத் என்ற ெபயருைடய தூதைரப் பற்றி

நிைன

ட்டுவராக!
ீ

அவர்களிடம்

ெதளிவான

னியம்'' எனக் கூறினர்.

திருக்குர்ஆன் 61:6,
இேயசு திருமணம் ெசய்தார்
உமக்கு முன் தூதர்கைள அ
ஒரு

தூதரும்

அல்லா

ப்பிேனாம். அவர்களுக்கு மைனவியைரயும், மக்கைளயும் ஏற்படுத்திேனாம். எந்த

வின்

விருப்பமின்றி

தவைணயும் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த அற்புதத்ைதயும்

ெகாண்டு

வர

முடியாது.

ஒ

ெவாரு

திருக்குர்ஆன் 13:38
நபிகள் நாயகம்பற்றி இேயசு முன்னறிவிப்பு
"இஸ்ராயலின் மக்கேள! நான் உங்களுக்கு (அ

ப்பப்பட்ட) கர்த்த ன் தூதர். எனக்கு முன் ெசன்ற த

உண்ைமப் படுத்துபவன். எனக்குப் பின்னர் வரவுள்ள அ
கூறுபவன்'' என்று ேம யின் மகன் இேயசு கூறியைத நிைன
ெகாண்டு வந்த ேபாது "இது ெதளிவான

ராத்ைத

மத் என்ற ெபயருைடய தூதைரப் பற்றி நற்ெசய்தி
ட்டுவராக!
ீ
அவர்களிடம் ெதளிவான சான்றுகைளக்

னியம்'' எனக் கூறினர்.

திருக்குர்ஆன் 61:6
இேயசுவுைடய ெகாள்ைகைய

-

அவரது

பிரச்சாரத்ைத

-

உயிேராட்டத்துடன் திருக்குர்ஆன் இங்ேக எடுத்துைரக்கின்றது.

கூட்டாமல், குைறக்காமல், சிைதக்காமல்

அேத

கிறித்தவ நண்பர்கேள! பரேலாக ரா ஜியத்தில் நீங்கள் நிறுத்தப்படும் ேபாது இேயசு உங்கைளக் காப்பாற்றுவார்
என்று

நம்பிக்

ெகாண்டிருக்கும்

நண்பர்கேள!

"என்ைன

ேநாக்கிக்

ரா ஜியத்தில் பிரேவசிக்க முடியாது. என் பிதாைவ ேநாக்கி இ
பிரேவசிக்க

முடியும்''

என்று

உண்ைமையத் திருக்குர்ஆ

இேயசு

கூறியைத

அலறுபவன்

பரேலாக

ைபபிளிலிருந்து

முன்னர்

எடுத்துக்

காட்டிேனாம்.

இேத

ம் மிகத் ெதளிவாகக் கூறுகின்றது.

கிறித்தவ நண்பர்கேள! பரேலாக ரா ஜியத்தில்
இேயசுைவச் சிறந்த

காப்பாற்றுமாறு

வாறு அைழப்பவேன பரேலாக ரா ஜியத்தில்

மனிதராகவும், ேதவனின்

என்ேறா, கடவுளின் மகன் என்ேறா கூறாதீர்கள்!

ைழய உங்களுக்கு விருப்பமிருந்தால்....
தீர்க்கத சியாகவும்

இேயசுவின் ேபாதைனையத் தூய வடிவில் கூறி, பதினான்கு

ஏற்றுக்

ெகாள்ளுங்கள்! அவைரக்

கடவுள்

ற்றாண்டுகளாக அைத நிைலநிறுத்தி வரும் தூய

இஸ்லாத்தில் உங்கைள இைணத்துக் ெகாள்ளுங்கள்! ெஜயம் ெபறுங்கள்!
இதனால் இேயசுைவ மறந்தவர்களாக, அவைர
இஸ்லாத்தில்

நீங்கள்

இைணவதன்

மூலம்

அலட்சியப்படுத்தியவர்களாக
இேயசுைவ

உ ய

நீங்கள் ஆக மாட்டீர்கள்! மாறாக

முைறயில்

மதிப்பவர்களாகவும்,

அவரது

ேபாதைனகைளத் தூய வடிவில் நைடமுைறப்படுத்தியவர்களாகவும் ஆவர்கள்.
ீ
பரேலாக ரா ஜியத்தில் நித்திய
ஜீவைன அைடய ேதவன் அருள் பு யட்டும்! ஆெமன்!
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