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céþ[ \VØÃòD sÄV«çðÂïVª x[Ðç«

 இேய� தா� �யாய����க�ப�ட� ேபால உலக�ைத 
�யாய����க�ேபாவ��ைல. மாறாக, “ேம�� ஒ� நாைள� 
�������றா�; அ�ேல அவ� தா� �ய��த 
ம�ஷைன�ெகா��, �ேலாக�ைத ��யா� �யாய����பா�; 
அ�த ம�ஷைன ம��ேதா����� எ���ன�னாேல அ�� 
��சய�ைத எ�லா���� �ள�க�ப��னா�.” – 
அ�ேபா�தல� 17:31

 �த�க�ைடய �ரமாண�����, �தா� ஒ� �ைண 
��றவா� அ�ல� ஒ� ��டா� என� க�த�ப�டாேர ஒ�ய 
ந�பகமான ஒ� சா��யாக� க�த�பட��ைல; எனேவ, 
இேய�ைவ� ச�ட���வமாக� ைக� ெச�வத�� �தா�ைடய 
வா��ைதயான� / சா��யான� ேபா�மானதாக இ��க��ைல. 

த� �வ��ட ப��க�படலா� எ��வா� 
மரண�த�டைன��� பா��ரமான ஒ� ��ற���காக� 
��ற�சா�ட�ப�ட ஒ�வைர, ��ய அ�தமன����� 
����ச�, ��ய உதய���� ����ச�, ைக�ெச��� 
கா�ய�ைத அவ�க�ைடய ச�டமான� தைடெச����த�. 
இ���ன� �ற� ஒ�வைர� ைக�ெச�வ� அ�நப�� 
உ�ைமகைள ம��பதாக� க�த�ப�ட�. ஆனா� 
இேய�ைவேயா  ந��ர��  ைக�ெச�தா�க�.

இேய�ைவ �சா��பத�� அ�னா���� எ�த� 
ச�ட���வமான உ�ைம�� �ைடயா�. அவ� 
��ம�ற��� ஓ� அ�கா�யாக�� இ��க��ைல, எ�ப�� 
பா��தா��, ஒேர ம�ஷனா� நட�த�ப��ற 
��ம�ற���கான எ�த ஏ�பா�� அ�ேபா� 
நைட�ைற�� இ�ைல. ச�ட���ப�, �ைற�த� ��� 
ேபராவ�, அ�கப�ச� எ�ப�� ��� ேபராவ� 
ேதைவ�ப�ட�. அவ�ட� இேய�ைவ� ைக�ெச�வத�� 
எ�த உக�த ��ற�சா��� இ��க��ைல, ைக� 
ெச�ய�ப�ட �ற�தா� எ�ன ��ற�ைத�சா�டலாெம�� 
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காரண�ைத� ேதடலானா�. த�ைம� ���� தா� சா�� 
ெசா�ல ேவ��ய��ைல எ�பைத இேய� அ�����தா�, 
ேம�� அவ�க�ைடய ெஜப ஆலய�க�� தா� ெச�த 
ெவ��பைடயான ஊ�ய�ைத�� அவ�க��� 
�ைன����னா�.

கா�பா��� ��ேபா, அவ� ஒ� ச�ட�ேராதமான 
�சாரைண���� ஆ��ைன���ளாக� ���க�ப�டா�. 
மரண�த�டைன��� பா��ரமான �சாரைணக��, 
�யாயா�ப�க� ஒ� ����� வ�வத�� ��பாக, 
இர�� இரா�பக� ேலசான ப��ய உண�ைன (light diet) 
எ����ெகா��, அவசர��� �தானமாக�� கவனமாக�� 
�தா��க ேவ�����த�. அவ�க� த�க� ச�ட���ைடய 
இ�த அ�ச�ைத ����� ஒ��� ைவ�����, 
இேய�ைவ� ெகா���ப��� �ைரவாக� �����ெச�தன�.

அைனவ�� இேய���� எ�ராக வா�க��தன� – ஆனா� 
�த �யாய��ரமாண வழ�க���ப�, ஒ� மா�பாடான 
வா����ட அ��க�படா�ேபானா�, அ� ��ற�சா�ட�-
ப�டவ� ����க�ப�வத��� சம� எ�பதாக இ��த�.

 எ�ெரய� 5:7 – “அவ� மா�ச�����த நா�க��, த�ைம 
மரண����� இர���க வ�லைம��ளவைர ேநா��, பல�த 
ச�த�ேதா�� க��ேரா�� ��ண�ப�ப��, 
ேவ��த�ெச��, தம�� உ�டான பயப������த� 
ேக�க�ப�டா�”

 இேய� தா� பய�த �ஷய��� (ேதவ பய�) 
ேக�க�ப�டா�. அவ� ெக�ெசமேன�� �க�� 
�யா�ல�ப�டா� (அ��ட� அவர� ேவ�ைவ இர�த��� 
ெப����களா� இ��த� எ�� �ல �ல��ர�க� 
�������றன). அவ�ைடய பய� ெம�யானதாக��, 
ேதவபயமாக�� இ��த�. ��தக��� எ�த�ப����தைத� 
ேபாலேவ எ�லாவ�ைற�� ச�யா�� ெச�ய அவ� 
அைழ�க�ப����தா�. அ�� எைதயாவ� ெச�யாம� 
�����டாேலா அ�ல� தவறாக� ெச�தாேலா, 
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அ� அவ�ைடய ���யமான மரண���� வ�வ���, த�ைம 
த��ைடய �தா�ட���� ������ேம எ�� எ��� 
அ�ச�����ளாவ� இய��தாேன. தா� அ��ன �ஷய��� 
அவ� ேக�க�ப�� உ��ய��க�ப�டா� / 
பல�ப��த�ப�டா�.

 ேம�மாக, த��ைடய மரண��� உ�ைமயான 
காரண�ைத மைற�பத�ேக�வாக ஏேத�� ெபா�யான ம��� 
பய�கரமான ��ற�சா��க� த��� �ம�த�பட��டாெத�� 
ஆ��த கவைல�ப�வத�� அவ��� உக�த காரண� 
இ��ததாக ெத���ற�. ெபா�யான சா��க��, இ��லக��� 
ேதவனான சா�தா�� சகல வ�லைமக�� இேய��� 
மரண��� பய�ப��த�ப�� வ�ததா�, ச��ய���காக 
/உ�ைம�காக இேய�ைவ� ெகாைலெச�வ�, ��சயமாக 
ஆசா�ய�க���� சா�தா���� ���காத ஒ�றாக 
இ�����க ேவ��ெம�� நா� உ��யாக ந���ேற�. 
ஆனா��, இேய� �ேதா����க�ப�ட ேதவ�ைடய 
�மாரனா�ய ேம�யா ம��� அவ� �த�ைடய இராஜா எ��ற 
காரண��னா�தா� அவ� ம��தா�/ெகாைலெச�ய�ப�டா� 
என� ப��க� ெத�வாக ெத�����றன – இர�� 
��ற�சா��க�ேம உ�ைமதா�. ம�ேத� 26: 45, 46 – ஆ�ய 
வசன�க��, இேய� அைம�யாக இ��ததாக��, த� 
ெஜப����� ப�� �ைட����டெத��ற 
��சயமைட�தவராக�� இ��தா� என� ெத���ற�. அவ� 
ச��ய���காக மன�வ�� மர��பவராக இ��தா�.

 ேயாவா� 19:21, 22 – ஆ�ய வசன�க�� �ட பா��க�, 
மத� தைலவ�க� இேய���ைடய ��ைவ��ேம� ��� 
பாைஷக�� எ�த�ப�ட ேம��லாச�ைத, “�த�க�� 
இராஜா” எ�ப����� “தா� �த�ைடய இராஜா எ�� அவ� 
ெசா�னதாக” மா�ற ேவ��ெம�� ����யேபா��, 
�லா�� எ��சலைட��, “நா� எ��ன� எ��னேத” எ�� 
����டா�.

    ��சயமாக, இேய� எ��ைண ஆ�தலைட����பாெர�� 
�����க� அ�ப�கேள. �ல ெபா����ற�சா���காக 
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ம��பெத�ப� ஒ� கா�ய�, ஆனா� அவ�க� 
����ன�ரகார� �சா��க�ப����தா��, ேதவ�ைடய 
ேம�பா�ைவயான� பலமாக� ெசய�ப��த�ப�டதனா� 
இேய� �ேதா����க�ப�ட ேதவ�ைடய �மார� எ�பதா��, 
அவ� �த�ைடய இராஜா எ�பதா�� ம��க ேந��த� எ�ப� 
����� ேவெறா� கா�யமா��. 
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Wçª¡íò>o[ ]BVªD:

 க��தரா�ய இேய�ேவ உலக��� மாெப�� ம�ஷனாக 
இ��தப�யா�, இ� மாெப�� �சாரைணயாக இ��த�. 
ேதவ�ைடய �மார� பாவ��ள ம�த�கைள 
�யாய����பாெர�� ��க� எ��பா��கலா�, ஆனா�, இ�ைல 
இ�ேகேயா பாவ��ள ம�த�க� ேதவ�ைடய �மாரைன 
�யாய����தா�க�.

கைட� இரா�ேபாஜன� �வ�� ��ைவ�லைறய�ப�� வைர 
இேய�ைவ� ��ெதாடர�ேபா�ேறா�

�ைன���த� இரா�ேபாஜன� ��வ�ப�ட�
ம�ேத� 26:26 – 30; ��கா 22:19 – 20;                

மா�� 14:22 – 26

ெக�ெசமேன�� �யா�ல�
ம�ேத� 26:36 – 46; மா�� 14:32 – 42;                     

��கா 22:39 – 46.
இேய� ைக� ெச�ய�ப�டா� –

ேயாவா� 18:1 – 12; ம�ேத� 26:47 – 56;
மா�� 14:43 – 50; ��கா 22:47 – 53

மா�� 14:43 – 46 – ஆ�ய வசன�க�, இேய��� 
கா���ெகா��க�ப�தைல�� ம��� ைக�ெச�ய�ப�தைல�� 

�வ����றன

“��ய �ரமாண�” ம��� ேயாவா� 14 – இ� 
ெம�ைமயான வா��ைதக� ஆ�யன அவ�க� 
ேம� ��டைறைய ��� ெவ�ேய�� ��� 

ேபச�ப�டன. ேயாவா� 13 ம��� 14: ேம� 
��டைற��. ேயாவா� 14:31 – “எ�����க�, 

இ��ட����� ேபாேவா� வா��க�” 
ெக�ெசமேன ெச��� வ���: ேயாவா� 15 

ம��� 16 ம��� 17.

ேநர�க� ேதாராயமானைவ:

இர�
 8:00 – 10:00 

இர� 
10:00 – 11:00

இர� 
11:00 – 12:00
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\>ÞÄVìÍ> sÄV«çð, ïâ¦D - 1

 அ��பைட�� இர�� (வைகயான) �சாரைணக� 
நட�தன (மத�சா�ப�ற ம��� மத�சா��த): ஒ�ெவா��� 
��� க�ட�க� ெகா�டதா�, ெமா�த� ஆ� க�ட�க� 
இ��தன.

12. அ�ெபா�� ேபா��ேசவக��, ஆ�ர� ேபா��ேசவக���� 
தைலவ��, �த�ைடய ஊ�ய�கார�� இேய�ைவ�����, 
அவைர� க��,

ேயாவா� 18:19 – 24 – இேய� கா�பா�ட� அ��ப�ப�டா�, 
ேம�� அ�ேக அவ�ைடய �ஷைர������ 

ேபாதக�ைத������ �சாரைண நட�த�.

அ�னா��� ��பாக [ஒேர ம�தனா� நட�த�ப��ற 
��ம�ற���� எ�த ஏ�பா�� அ�ேபா� இ��க��ைல; 

இ��தா�� இ� �க��த�]

* * * * * * * *

ந��ர� 12:30

ேயாவா� 18:12 – 24
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18. ���காலமானப��னாேல ஊ�ய�கார�� ேசவக�� 
க�ெந����டா��, ���, ���கா���ெகா����தா�க�; 
அவ�க�டேன �ட� ேப���� ��� ���கா��� 
ெகா����தா�.

13. �தலாவ� அவைர அ�னா எ�பவ�ட����� 
ெகா��ேபானா�க�; அவ� அ�த வ�ஷ��� �ரதான 
ஆசா�யனா�ய கா�பா��� மாமனா���தா�.

14. ஜன�க��காக ஒேர ம�ஷ� சா�ற� நலமா����ெம�� 
�த��� ஆேலாசைன ெசா�னவ� இ�த� கா�பாேவ.

15. �ேமா�ேப���� ேவெறா� �ஷ�� இேய����� 
��ெச�றா�க�. அ�த� �ஷ� �ரதான ஆசா�ய��� 
அ��கமானவனா���த�னா�, இேய��டேன�ட� �ரதான 
ஆசா�ய�ைடய அரமைன��� �ரேவ��தா�.

16. ேப�� வாசல�ேக ெவ�ேய ��றா�. அ�ெபா�� �ரதான 
ஆசா�ய��� அ��கமானவனா���த ம�ற� �ஷ� ெவ�ேய 
வ��, வாச�கா��றவ�க�டேன ேப�, ேப��ைவ உ�ேள 
அைழ���ெகா��ேபானா�.

17. அ�ெபா�� வாச�கா��ற ேவைல�கா� ேப��ைவ ேநா��: 
��� அ�த ம�ஷ�ைடய �ஷ�� ஒ�வன�லவா எ�றா�. 
அவ�: நா� அ�ல எ�றா�.
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19. �ரதான ஆசா�ய� இேய���ட��� அவ�ைடய 
�ஷைர������ ேபாதக�ைத������ �சா��தா�.

20. இேய� அவ���� �ர���தரமாக: நா� ெவ�யர�கமா� 
உலக��டேன ேப�ேன�; ெஜபஆலய�க�ேல�� 
�த�கெள�லா�� ��வ��ற ேதவாலய��ேல�� எ�ெபா��� 
உபேத��ேத�; அ�தர�க��ேல நா� ஒ��� ேபச��ைல. 
[����: ��றெம��� �ம�த�பட��ைல.]

21. �� எ��ட��� �சா��கேவ��யெத�ன? நா� 
ெசா�னைவகைள� ேக�டவ�க�ட��� �சா���; நா� 
ேப�னைவகைள அவ�க� அ������றா�கேள எ�றா�.

22. இ�ப� அவ� ெசா�னெபா��, ச�ப��� ��ற ேசவக�� 
ஒ�வ�: �ரதான ஆசா�ய��� இ�ப�யா உ�தர� ெசா���ற� 
எ��, இேய�ைவ ஒ� அைற அைற�தா�.

23. இேய� அவைன ேநா��: நா� தகாத�தமா�� 
ேப�ன��டானா�, தகாதைத ஒ���; நா� த��யா�� 
ேப�ேனேனயா��, எ�ைன ஏ� அ���றா� எ�றா�. [இேய� 
இ�ேக ஓ� ஆ������ைய� ேபால அைம�யா� இ��க��ைல.]

24. ��� அ�னா எ�பவ� �ரதான ஆசா�யனா�ய 
கா�பா��ட���� அவைர� க���டவராக அ���னா�.

* * * * * * * * * *
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ம�ேத� 26:57 – 61: இ� கா�பா ம��� �த ஆேலாசைன� 
ச�க�தா��� (Sanhedrin) ��பாக இேய� ேக�� 

ேக�க�ப�ட�ைத� ப��ய ப��ைன� த���ற�; 
ெபா��சா��க� ேதட�ப�ட �ய��யான�, ‘ஆலய�ைத 

இ����ேபாட��, ��� நாைள���ேள அைத� க�ட�� 
எ�னாேல ஆ�ெம�� இவ� ெசா�னா�’ எ�� 

��ற�சா��ன இர�� ேபைர மா��ர� ெகாணர� ெச�த�; 
��ன� அவ� ����தானா எ�பைத� ெசா���ப��� 
கா�பாவா� ேதவ�ேப�� ஆைண���� ேக�க�ப�ட�.

\>ÞÄVìÍ> sÄV«çð, ïâ¦D - 2
கா�பா�� ����, �த ஆேலாசைன ச�க�தா��� ��பாக (�த 
ஆேலாசைன� ச�க�கமான� பக�ெபா���� �� �ட��டா� 

எ�பதா� இ� ஒ� ச�ட�ேராதமான �சாரைணயா��.)

இர� 1:00 – 2:00

மா�� 14:53 – 65
53. இேய�ைவ அவ�க� �ரதான ஆசா�ய�ட��� 
ெகா��ேபானா�க�; அ�ேக ஆசா�ய� ��ப� ேவதபாரக� 
எ�லா�� ��வ����தா�க�.

54. ேப�� �ர��ேல அவ���� ��ெச��, �ரதான 
ஆசா�ய�ைடய அரமைன��� வ��, ேசவகேராேட�ட 
உ�கா���, ெந��ப�ைட�ேல ���கா���ெகா����தா�.

55. அ�ெபா�� �ரதான ஆசா�ய�� ஆேலாசைன� 
ச�க�தாரைனவ�� இேய�ைவ� ெகாைலெச���ப� அவ��� 
�ேராதமாக� சா�� ேத�னா�க�; அக�பட��ைல.
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56. அேநக� அவ��� �ேராதமாக� ெபா��சா�� ெசா����, 
அ�த� சா��க� ஒ�வ��ைல. [ெபா�ய�க�� அ�ப�யா�ய 
சா�தானா�, �ர�பா� ஏ���லாத இர�� சா��கைள� �ர�ட 
��ய��ைல – அ� அவ��� ேமாசமானெதா� இரவாக 
இ�����க ேவ���.]

57. அ�ெபா�� �ல� எ���, ைகேவைலயா�ய இ�த� 
ேதவாலய�ைத நா� இ����ேபா��, ைகேவைலய�லாத 
ேவெறா�ைற ��� நாைள���ேள க��ேவ� எ�� இவ� 
ெசா�னைத நா�க� ேக�ேடா� எ��,

58. அவ��� �ேராதமா�� ெபா��சா�� ெசா�னா�க�.

59. அ�ப�� ெசா���� அவ�க� சா�� ஒ�வாம�ேபா���.

60. அ�ெபா�� �ரதான ஆசா�ய� எ��� ந�ேவ ���, 
இேய�ைவ ேநா��: இவ�க� உன�� �ேராதமா�� 
ெசா���றைத����� � ஒ��� ெசா���ற��ைலயா எ�� 
ேக�டா�.

61. அவேரா ஒ� உ�தர�� ெசா�லாம� ேபசா���தா�. 
ம�ப��� �ரதான ஆசா�ய� அவைர ேநா��: � 
�ேதா����க�ப�ட ேதவ�ைடய �மாரனா�ய 
����தானா? எ�� ேக�டா�. [ம�ேத� 26:63 “உ�ைன 
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ஆைண���� ேக��ேற�” – இத� ெபா�� ச��ய�-
�ரமாண��� ��, இேய� ப�ல��ேத ஆக ேவ��ெம�பேத – 
ஐ�தாவ� ச�ட����த�சா��த �ைற�டான� / Fifth Amendment 
p lea  அ����க��ைல (Fi f th  Amendment  –  அெம��கா�� 
�சாரைண��ேபா� ப�ல��காம� இ��பத�கான உ�ைம 
ப��ய ச�ட����த�).]

62. அத�� இேய�: நா� அவ�தா�; [இேய� உ�ைமைய 
உ���ப���னா�; எ�றா��, அ� ச�ட�ேராத �சாரைண�� 
ெச�ய�ப�ட�.] ம�ஷ�மார� ச�வவ�லவ�� 
வல�பா�ச��� �����பைத��, வான��� ேமக�க�ேம� 
வ�வைத�� ��க� கா���க� எ�றா�. [தா�ேய� 7: 13]

63. �ரதான ஆசா�ய� இைத� ேக�ட�டேன, த� 
வ��ர�கைள� �����ெகா��: இ�� சா��க� நம�� 
ேவ��யெத�ன?

64. ேதவ�ஷண�ைத� ேக���கேள, உ�க��� எ�னமா�� 
ேதா���ற� எ�றா�. அத�� அவ�கெள�லா��: இவ� 
மரண����� பா��ரனா����றா� எ�� 
��மான�ப��னா�க�.

65. அ�ெபா�� �ல� அவ�ேம� ��ப��, அவ�ைடய �க�ைத 
�ட��, அவைர� ��ட��, ஞான�����னாேல பா���� 
ெசா� எ�� ெசா�ல�� ெதாட��னா�க�; ேவைல�கார�� 
அவைர� க�ன��� அைற�தா�க�.

66. அ�த�ண��ேல ேப�� �ேழ அரமைன ��ற�����ைக��, 
�ரதான ஆசா�ய�ைடய ேவைல�கா�க�� ஒ��� வ��,

* * * * * * * * *

¼ÃmòsªV_ \®>oÂï©Ã|>_
��கா 22:55 – 62; மா�� 14:66 – 72; ேயாவா� 18:26  

(ஒ��ைண�க�ப���ள�)

இர� 2:00 – 3:00

மா�� 14:66 – 72
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67. ���கா��� 
ெகா�����ற ேப��ைவ� 

க��, அவைன 
உ���பா���: ��� 

நசேரயனா�ய இேய�ேவாேட 
இ��தா� எ�றா�.

68. அத�� அவ�: 
நா� அ�ேய�; � 

ெசா���ற� 
என��� ெத�யா� 
எ�� ம�த���, 
ெவ�ேய வாச� 
ம�டப����� 

ேபானா�;   
அ�ெபா�� 

ேசவ� ����.

69. ேவைல�கா� அவைன ம�ப��� க��: இவ� அவ�க�� 
ஒ�வ� எ�� அ�ேக ��றவ�க���� ெசா�னா�.

70. அவ� ம�ப��� ம�த��தா�. ச��ேநர�������� 
ம�ப��� அ�ேக ���றவ�க� ேப��ைவ� பா���: 
ெம�யாகேவ � அவ�க�� ஒ�வ�, � க�ேலய�, உ� ேப�� 
அத�� ஒ�����ற� எ�றா�க�.

71. அத�� அவ�: ��க� ெசா���ற ம�ஷைன அ�ேய� 
எ�� ெசா��, ச��க�� ச��ய�ப�ண�� ெதாட��னா�.

72. உடேன ேசவ� இர�டா�தர� ����. ேசவ� இர��தர� 
���றத����ேன � எ�ைன ��� தர� ம�த��பா� எ�� 
இேய� தன��� ெசா�ன வா��ைதைய� ேப�� �ைன� ����, 
�க�� அ�தா�.
[ம�ேத� “அவ� மன�கச�� அ�தா�” எ�� ���றா� – இ� 
ேதவ��ேக�ற ��க�ைத� �����ற�. 2 ெகா���ய� 7:9, 10 – 
ஆ�ய வசன�கைள� பா��க��.]

�ரதான ஆசா�ய�ைடய ேவைல�கார�� ேப�� 
ேயாவா� 18:26
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காதறெவ��னவ��� இன�தானா�ய ஒ�வ� அவைன ேநா��: 
நா� உ�ைன அவ�டேன�ட� ேதா�ட��ேல காண��ைலயா 
எ�றா�.

55. அவ�க� ��ற��� ந��ேல ெந��ைப ���, அைத� ��� 
உ�கா��தேபா�, ேப���� அவ�க� ந��ேல உ�கா��தா�.

56. அ�ெபா��, ஒ� ேவைல�கா� அவைன ெந��ப�ைட�ேல 
உ�கா�����க�க��, அவைன உ���பா���: இவ�� 
அவேனா���தா� எ�றா�.

57. அத�� அவ�: ���ேய, அவைன அ�ேய� எ�� 
ம�த��தா�.

58. ச��ேநர����� ��� ேவெறா�வ� அவைன� க��: ��� 
அவ�க�� ஒ�வ� எ�றா�. அத��� ேப��: ம�ஷேன, நா� 
அ�ல எ�றா�.

59. ஏற��ைறய ஒ�ம� ேநர�������� ேவெறா�வ� 
அவைன� பா���: ெம�யாகேவ இவ�� அவேனா���தா�, 
இவ� க�ேலய�தா� எ�� சா��தா�. [ேயாவா� 7: 51, 52: 
க�ேலயா����� ஒ� ���கத���� எ����ற��ைல 
எ�றா�க� – ஆனா�, ேயானா க�ேலயாைவ� ேச��தவரா� 
இ��தாேர!]

60. அத��� ேப��: ம�ஷேன, � 
ெசா���றைத அ�ேய� எ�றா�. அவ� 
இ�ப�� ெசா�ன�டேன ேசவ� ����.

61. அ�ெபா�� க��த� ����, 
ேப��ைவ ேநா���பா��தா�. 
ேசவ� ���றத�� ��ேன � 

எ�ைன ���தர� ம�த��பா� 
எ�� க��த� த��ட��� 
ெசா�ன வசன�ைத உடேன  

ேப�� �ைன�����,

62. ெவ�ேய ேபா�, மன�கச�� 
அ�தா�.

��கா 22:55 – 62

13 



\>ÞÄVìÍ> sÄV«çð, ïâ¦D - 3
��ய�காைல�ெபா��� �த ஆேலாசைன� ச�க���� 

��பாக

அ�காைல 4:30  

��கா 22:66 – 71

6 6 .  ��ய�காலமானேபா� ஜன��� ��ப�� �ரதான 
ஆசா�ய�� ேவதபாரக�� ��வ��, த�க� ஆேலாசைன� 
ச�க��� அவைர� ெகா��வ�� ����:

67. � ����வா? அைத எ�க���� ெசா� எ�றா�க�. அத�� 
அவ�: நா� உ�க���� ெசா�னா�� ந�பமா���க�. [அவ� 
இ�ேக “நா�தா�” எ�� ெசா�ல��ைல.]

68. நா� உ�க�ட��� �னா�னா�� என�� மா��தர� 
ெசா�லமா���க�, எ�ைன ��தைலப�ண�மா���க�.

69. இ��த� ம�ஷ�மார� ச�வவ�லைம��ள ேதவ�ைடய 
வல�பா�ச��� �����பா� எ�றா�. [தா�ேய� 7:13]

70. அத�� அவ�கெள�லா��: அ�ப�யானா�, � ேதவ�ைடய 
�மாரனா எ�� ேக�டா�க�; அத�� அவ�: ��க� 
ெசா���றப�ேய நா� அவ�தா� எ�றா�. [Diaglott – “You say;                     
I am.”;  �����ய� –  “நா�   இைறமக�  என  ��கேள 
ெசா�����க�”] [அவ�கேளா அவ� ேதவ�ஷண� 
ெசா�னதாக� ��ற�சா��னா�க� – ஆனா� உ�ைம�� 
அவ�தா� ேதவ�ைடய �மாரனாக இ��தா� – இ�ேவ ச��ய�.] 

71. அ�ெபா�� அவ�க�: இ� ேவ�சா�� நம�� 
ேவ��வெத�ன? நாேம இவ�ைடய வா�னாேல ேக�ேடாேம 
எ�றா�க�. [ச�ட�ேராதமான �சாரைண��]

1. ெபா�� ���த�டேன, �ரதான ஆசா�ய�� ��ப�� 
ேவதபாரக�� ஆேலாசைன� ச�க�தாரைனவ�� �� 
ஆேலாசைனப��, இேய�ைவ� க��� ெகா��ேபா�, 
�லா����ட��� ஒ���ெகா��தா�க�.

மா�� 15:1

* * * * * * * * * *
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[இேய�, ஒ� ச�ட�ேராத �சாரைண��ேபா� தா�தா� 
ேதவ�ைடய �மார� எ�� ஒ���ெகா�டா� எ�றா��, 

ச�ட�சா��த �சாரைண�� அவ� அ�வா� ெச�ய��ைல.]

\>ßÄVìÃuÅ sÄV«çð, ïâ¦D - 1
�லா����� ��பாக – அவ�ைடய அர�மைன��

அ�காைல 5:00

ேயாவா� 18:28 – 38
28. அவ�க� கா�பா��ட������ இேய�ைவ� 
ேதசா�ப��� அரமைன��� ெகா��ேபானா�க�; 
அ�ெபா�� ��ய�காலமா���த�. ����படாம� 
ப�காைவ� ���க�த�கதாக, அவ�க� ேதசா�ப��� 
அரமைன��� �ரேவ�யா���தா�க�. [ேதவ�ைடய 
�மாரைன� ெகா�றா�� பரவா��ைல; ஆனா� த�க�ைடய 
பாதர�ைச�� ேதா� அர�மைன�� க�கைள� 
ெதாட��டாதா�.]

29. ஆதலா� �லா�� அவ�க�ட��� ெவ�ேய வ��: இ�த 
ம�ஷ�ேம� எ�ன ��ற�சா�����க� எ�றா�.
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30. அவ�க� அவ���� �ர���தரமாக: இவ� 
��றவா�யா�ரா��டா�, இவைன உ��ட��� 
ஒ���ெகா��கமா�ேடா� எ�றா�க�. [உ�ைம�� எ�த� 
��ற�சா��� இ��க��ைல – ஒ� ��றவா� எ�றா� அவ� 
ச�ட�ைத ��������க ேவ��ேம, அ�வா� ெச������ 
அத�காக� ��ற�சா�ட�ப�வ� �யாயமாக இ�������.]

31. அ�ெபா�� �லா�� அவ�கைள ேநா��: இவைன                
��கேள ெகா��ேபா�, உ�க� �யாய��ரமாண���ப� 
�யாய����க� எ�றா�. அத�� �த�க�: ஒ�வைன�� மரண 
ஆ��ைன ெச�ய எ�க��� அ�கார��ைல எ�றா�க�.

32. தா� இ�ன�தமான மரணமா� 
ம��க�ேபா�றாெர�பைத����� இேய� ���பா�� 
ெசா�����த வா��ைத �ைறேவற�த�கதாக இ�ப�� 
ெசா�னா�க�.

33. அ�ெபா�� �லா�� ம�ப��� அரமைன��� �ரேவ���, 
இேய�ைவ அைழ��: � �த�ைடய ராஜாவா எ�� ேக�டா�.
[ஐ�� நா�க��� ��� எ�சேல�� இேய� இராஜாவாக� 
ேபா�ற�ப�டா� எ�பைத �லா�� அ�����தா�.]

34. இேய� அவ���� 
�ர���தரமாக: �ரா� 

இ�ப�� ெசா����ேரா? 
அ�ல� ம�றவ�க� 

எ�ைன����� இ�ப� 
உம��� ெசா�னா�கேளா 
எ�றா�. [இ� �லா���� 
��ற�சா��, �த�ைடய� 

அ�ல.]

35. �லா�� �ர���தரமாக: 
நா� �தனா? உ� ஜன�க�� 
�ரதான ஆசா�ய�� உ�ைன 

எ��ட��� 
ஒ���ெகா��தா�க�, � 

எ�ன ெச�தா� எ�றா�.
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36. இேய� �ர���தரமாக: எ� ரா�ய� இ��லக�����ய-
த�ல, எ� ரா�ய� இ��லக�����யதானா� நா� �த�ட��� 
ஒ���ெகா��க�படாதப��� எ� ஊ�ய�கார� ேபாரா����-
பா�கேள; இ�ப����க எ� ரா�ய� இ��ட�����யத�ல 
எ�றா�.

37. அ�ெபா�� �லா�� அவைர ேநா��: அ�ப�யானா� � 
ராஜாேவா எ�றா�. இேய� �ர���தரமாக: �� ெசா���றப� 
நா� ராஜாதா�; ச��ய�ைத������ சா��ெகா��க நா� 
�ற�ேத�, இத�காகேவ இ�த உலக��� வ�ேத�; ச��யவா� 
எவ�� எ� ச�த� ேக��றா� எ�றா�. [அவ� ஓ� இராஜா எ�� 
அ����� இர�டா� உ�ைம / ச��ய�.]

38. அத��� �லா��: ச��யமாவ� எ�ன எ�றா�. ம�ப��� 
அவ� �த�க�ட��� ெவ�ேய வ��: நா� அவ�ட��� ஒ� 
��ற�� காேண�.

6. க�ேலயா எ�பைத� �லா�� ேக�டெபா��, இ�த ம�ஷ� 
க�ேலயனா எ�� �சா���,

7. அவ� ஏேரா�� அ�கார�����ளானவ� எ�ற���, 
அ�நா�க�� எ�சேல�ேல வ����த ஏேரா���ட���� 
அவைர அ���னா�.

8. ஏேரா� இேய�ைவ����� அேநக கா�ய�கைள� 
ேக���ப����த�னா��, அவரா� ெச�ய�ப�� 
அைடயாள�ைத� பா��கேவ��ெம�� �������த�னா��, 
அவைர� கா��ப� ெவ�நாளா� ஆைசெகா����தா�. 
அ�த�ப� அவைர� க�டேபா�, �க�� ச�ேதாஷ�ப��,

* * * * * * * * *

\>ßÄVìÃuÅ sÄV«çð, ïâ¦D - 2

ஏேரா��� ��பாக

அ�காைல 5:30  

��கா 23:6 – 12
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9. அேநக கா�ய�கைள�����, அவ�ட��� �னா�னா�. 
அவ� ம�ெமா�யாக அவ��� ஒ��� ெசா�ல��ைல. 
[காைல ��றா� ம�ேவைள��, அதாவ�, 9:00 ம��� தா� 
��ைவ�� அைறய�பட�ேபா�ேறாெம�பைத இேய� 
அ�����தா�. அவ� எ��� ெசா�ல��ைல, இ� அவர� 
�சாரைணைய� ��த�ப���ய�.]

10. �ரதான ஆசா�ய�� ேவதபாரக�� அவ�ேம� ��வாதமா�� 
��ற�சா���ெகா�ேட ��றா�க�.

11. அ�ெபா�� ஏேரா� த� ேபா��ேசவகேரா��ட அவைர 
������ ப�யாச�ப��, ���கான வ��ர�ைத அவ��� 
உ���, அவைர� ���ப� �லா����ட���� அ���னா�.

12. ��ேன ஒ�வ��ெகா�வ� பைகவரா���த �லா���� 
ஏேரா�� அ�ைறய��ன� �ேந�தரானா�க�. 
[ேயாவா��நானகைர�  �ர�ேசத� ெச�த ஏேரா� இவ�தா�.]

39. ப�காப��ைக�� நா� உ�க��� ஒ�வைன 
��தைலப���ற வழ�க��ேட; ஆைகயா� �த�ைடய 
ராஜாைவ நா� உ�க��காக ��தைல ப�ண உ�க��� 
மன��டா எ�றா�.

40. அ�ெபா��: அவ�கெள�லா�� இவைனய�ல, பரபாைச 
��தைலப�ணேவ��� எ�� ம�ப��� ச�த��டா�க�; 
அ�த� பரபாெச�பவ� க�ளனா���தா�.

* * * * * * * * *

\>ßÄVìÃuÅ sÄV«çð, ïâ¦D - 3

�லா����� ��பதாக [�லா�� 6 தர� இேய� 
��றம�றவ� எ�� ��னா�.]

அ�காைல 6:00  

ேயாவா� 18:39 – 40
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1. அ�ெபா�� �லா�� இேய�ைவ� ���� வா�னா� 
அ����தா�.

2. ேபா��ேசவக� ���க�னா� ஒ� ��ைய� ��� அவ� 
�ர��ேம� ைவ��, �வ�பான ஒ� அ��ைய அவ��� உ���:

3. �த�ைடய ராஜாேவ, வா�க எ�� ெசா��, அவைர� 
ைக�னா� அ��தா�க�.

4. �லா�� ம�ப��� ெவ�ேய வ��: நா� இவ�ட��� ஒ� 
��ற�� காேண� எ�� ��க� அ���ப���, இேதா, 
உ�க�ட��� இவைன ெவ�ேய ெகா��வ��ேற� எ�றா�.

5. இேய�, ������ �வ�ப���� த��தவரா�, ெவ�ேய 
வ�தா�. அ�ெபா�� �லா�� அவ�கைள ேநா��: இேதா, இ�த 
ம�ஷ� எ�றா�.

6. �ரதான ஆசா�ய�� ேசவக�� அவைர� க�டேபா�: 
��ைவ�� அைற��, ��ைவ�� அைற�� எ�� 
ச�த��டா�க�. அத��� �லா��: ��கேள இவைன� 

ேயாவா� 19:1 – 16
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7. �த�க� அவ���� �ர���தரமாக: எ�க��� ஒ� 
�யாய��ரமாண���, இவ� த�ைன ேதவ�ைடய 
�மாரென�� ெசா�னப��னா�, அ�த 
�யாய��ரமாண���ப�ேய, இவ� சாகேவ��� எ�றா�க�.

8 .  �லா�� இ�த வா��ைதைய� ேக�டெபா�� அ�கமா�� 
பய��,

9. ம�ப��� அரமைன���ேள ேபா�, இேய�ைவ ேநா��: � 
எ�ேக���� வ�தவ� எ�றா�. அத�� இேய� மா��தர� 
ஒ��� ெசா�ல��ைல.

10. அ�ெபா�� �லா��: � எ�ேனாேட ேப��ற��ைலயா? 
உ�ைன� ��ைவ�� அைறய என�� அ�கார��ெட���, 
உ�ைன ��தைலப�ண என�� அ�கார��ெட��� 
உன��� ெத�யாதா எ�றா�.

11. இேய� �ர���தரமாக: பர������ உம��� 
ெகா��க�படா���தா�, எ�ேம� உம�� ஒ� 
அ�கார��ரா�; ஆனப��னாேல எ�ைன உ��ட��� 
ஒ���ெகா��தவ��� அ�க பாவ��� எ�றா�. [இேய� 
�லா��ைவ� த�மச�கடமான �ைல�����/��ற������ 
�����றா�.]

12. அ��த� �லா�� அவைர ��தைலப�ண 
வைகேத�னா�. �த�க� அவைன ேநா��: இவைன 
��தைலப��னா� �� இராய���� �ேந�தன�ல; த�ைன 
ராஜாெவ��றவெனவேனா அவ� இராய��� �ேரா� எ�� 
ச�த��டா�க�.

13. �லா�� இ�த வா��ைதைய� ேக�டெபா��, இேய�ைவ 
ெவ�ேய அைழ��வ��, தளவ�ைச�ப���ன 
ேமைடெய���, எ�ெர� பாைஷ�ேல கப�தா எ��� 
ெசா�ல�ப�ட இட��ேல, �யாயாசன���ேம� உ�கா��தா�.

[��ற�சா��த�]

ெகா��ேபா�� ��ைவ�� அைற��க�, நா� இவ�ட��� 
ஒ� ��ற�� காேண� எ�றா�.
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14. அ�த நா� ப�கா��� ஆய�தநா�� ஏற��ைறய ஆ�ம� 
ேநர�மா���த�; அ�ெபா�� அவ� �த�கைள ேநா��: 
இேதா, உ�க� ராஜா எ�றா�.

15. அவ�க�: இவைன அக��� அக���, ��ைவ�� அைற�� 
எ�� ச�த��டா�க�. அத��� �லா��: உ�க� ராஜாைவ நா� 
��ைவ�� அைறயலாமா எ�றா�. �ரதான ஆசா�ய� 
�ர���தரமாக: இராயேனய�லாம� எ�க��� ேவேற ராஜா 
இ�ைல எ�றா�க�.

16. அ�ெபா�� அவைர� ��ைவ�� அைற��ப��� 
அவ�க�ட��� ஒ���ெகா��தா�. அவ�க� இேய�ைவ� 
�����ெகா��ேபானா�க�.

* * * * * * * * * * *
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Ö¼B·s[ EKçk \«ðD
நா�� ��ேசஷ�க����� எ��க�ப�� ��ைமயான ஒ� 

ப�வாக வ�ைச�ப��த�ப���ள�.

காைல 7:45 ம�

ம�ேத� 27:26 – 31

26. அ�ெபா��, அவ� பரபாைச அவ�க��� ��தைலயா��, 
இேய�ைவேயா வா�னா� அ�����, ��ைவ�� 
அைற��ப��� ஒ���ெகா��தா�.

27. அ�ெபா��, ேதசா�ப��� ேபா��ேசவக� இேய�ைவ� 
ேதசா�ப��� அரமைன�ேல ெகா��ேபா�, ேபா��ேசவக�� 
��ட� ��வைத�� அவ�ட��� ��வர�ெச��,

28. அவ� வ��ர�கைள� கழ��, �வ�பான ேமல��ைய 
அவ��� உ���,

29. ���களா� ஒ� ��ைய� ���, அவ� �ர��ேம� 
ைவ��, அவ� வல�ைக�� ஒ� ேகாைல�ெகா���, அவ� 
��பாக �ழ�கா�ப����: �த�ைடய ராஜாேவ, வா�க 
எ�� அவைர� ப�யாச�ப��,

30. அவ�ேம� ���, அ�த� ேகாைல எ���, அவைர� �ர�� 
அ��தா�க�.
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31. அவைர� ப�யாச�ப��ன���, அவ��� உ���ன 
ேமல��ைய� கழ��, அவ�ைடய வ��ர�கைள அவ��� 
உ���, அவைர� ��ைவ�� அைற��ப� 
ெகா��ேபானா�க�.

17. அவ� த��ைடய ��ைவைய� �ம��ெகா��, எ�ெர� 
பாைஷ�ேல ெகா�ெகாதா எ�� ெசா�ல�ப�� கபால�தல� 
எ��ற இட����� �ற�ப���ேபானா�.

காைல 8:00 அ�ல� 8:30 ம�
ேயாவா� 19:17

��கா 23:26 – 32
26. அவ�க� இேய�ைவ� ெகா��ேபா�றேபா�, நா������ 
வ��ற �ேரேன ஊரானா�ய �ேமா� எ��ற ஒ�வைன� 
����, ��ைவைய அவ� ��ேன �ம��ெகா��வ��ப� 
அைத அவ�ேம� ைவ�தா�க�.
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27. �ர���டமான ஜன�க�� அவ��காக� �ல�� அ��ற 
���க�� அவ���� ��ெச�றா�க�.

28. இேய� அவ�க� �கமா�� ����: எ�சேல�� 
�மார��கேள, ��க� என�காக அழாம�, உ�க��காக�� 
உ�க� ��ைளக��காக�� அ��க�.

29. இேதா, மல�க� பா��யவ�கெள���, ��ைளெபறாத 
க��ப�க�� பா�ெகாடாத �ைலக�� பா��ய��ளைவ-
கெள��� ெசா�ல�ப�� நா�க�வ��.

30. அ�ெபா�� மைலகைள ேநா��: எ�க�ேம� 
���கெள���, ���கைள ேநா��: எ�கைள 
மைற���ெகா���கெள��� ெசா�ல�ெதாட��வா�க�.

31. ப�ைசமர���� இைவகைள� ெச�தா�, ப�டமர���� 
எ�ன ெச�யமா�டா�க� எ�றா�.

32. ��றவா�களா�ய ேவேற இர��ேப�� அவேராேட�ட� 
ெகாைலெச�ய�ப�வத��� ெகா��ேபாக�ப�டா�க�.

33. கபால�தல� எ�� அ��த�ெகா��� ெகா�ெகாதா 
எ��� இட���� அவ�க� வ�தேபா�,

34. கச���கல�த கா�ைய அவ���� ���க� ெகா��தா�க�; 
அவ� அைத ��பா���, ���க மன��லா���தா�.

35. அவைர� ��ைவ�� 
அைற�த���, அவ�க� 

����ேபா�� அவ�ைடய 
வ��ர�கைள� 

ப�����ெகா�டா�க�. எ� 
வ��ர�கைள� த�க����ேள 
ப����, எ� உைட�� ேப�� 

����ேபா�டா�க� எ�� 
���கத��யா� உைர�க�ப�ட� 

�ைறேவ��ப� இ�ப� 
நட�த�.

ம�ேத� 27:33 – 36
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36. அவ�க� அ�ேக உ�கா���, அவைர� காவ�கா���-
ெகா����தா�க�.

25. அவைர� ��ைவ�� அைற�தேபா� ��றா�ம� 
ேவைளயா���த�.

34. அ�ெபா�� இேய�: �தாேவ, இவ�க��� ம����, 
தா�க� ெச��ற� இ�னெத�� அ�யா����றா�கேள எ�றா�. 
அவ�ைடய வ��ர�கைள அவ�க� ப����� 
����ேபா�டா�க�.

19. �லா�� ஒ� ேம��லாச�ைத எ��, ��ைவ��ேம� 
ேபா���தா�. அ�� நசேரயனா�ய இேய� �த�ைடய ராஜா 
எ�� எ�����த�.

20. இேய� ��ைவ�� அைறய�ப�ட இட� நகர����� 
ச�பமா���தப��னா�, �த�� அேநக� அ�த ேம��லாச�ைத 
வா��தா�க�; அ� எ�ெர� �ேர�� ல��� பாைஷக�� 
எ�����த�.

21. அ�ெபா�� �த�ைடய �ரதான ஆசா�ய� �லா��ைவ 
ேநா��: �த�ைடய ராஜா எ�� �� எ�தாம�, தா� �த�ைடய 
ராஜா எ�� அவ� ெசா�னதாக எ��� எ�றா�க�.

27. அ�லாம��, அவ�ைடய வல� ப�க��� ஒ�வ�� 
அவ�ைடய இட� ப�க��� ஒ�வ�மாக, இர�� க�ளைர 
அவேராேட�ட� ��ைவக�� அைற�தா�க�.

28. [அ��ரம�கார�� ஒ�வனாக எ�ண�ப�டா� எ��ற 
ேவதவா��ய� அதனாேல �ைறேவ���.]

22. �லா�� �ர���தரமாக: நா� எ��ன� எ��னேத எ�றா�.

மா�� 15:25

��கா 23:34

காைல 9:00 ம�

ேயாவா� 19:19 – 22

மா�� 15: 27, 28
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39. அ�த வ�யா� நட��ேபா�றவ�க� த�க� தைலகைள� 
����:

40. ேதவாலய�ைத இ���, ��� நாைள���ேள 
க���றவேன, உ�ைன �ேய ர�����ெகா�; � ேதவ�ைடய 
�மாரனானா� ��ைவ����� இற�� வா எ�� அவைர� 
���தா�க�.

41. அ�ப�ேய �ரதான ஆசா�ய�� ேவதபாரக�� ��ப�� 
ப�யாச�ப��:

42. ம�றவ�கைள ர���தா�; த�ைன�தா� ர�����ெகா�ள� 
�ரா���ைல; இவ� இ�ரேவ�� ராஜாவானா� 
இ�ெபா�� ��ைவ����� இற��வர���, அ�ெபா�� 
இவைன ��வா��ேபா�.

43. த�ைன� 
ேதவ�ைடய 
�மாரென��                

ெசா��, ேதவ�ேம� 
ந���ைகயா���தாேன

; அவ� இவ�ேம� 
��யமா���தா� 

இ�ெபா�� இவைன 
இர���க��� 

எ�றா�க�.

ம�ேத� 27:39 – 44

26 



44. அவேராேட�ட� ��ைவக�� அைறய�ப�ட க�ள�� 
அ�த�ப�ேய அவைர ����தா�க�.

36. ேபா��ேசவக�� அவ�ட��� ேச���, அவ���� கா�ைய� 
ெகா���:

37. � �த�� ராஜாவானா�, உ�ைன இர�����ெகா� எ�� 
அவைர� ப�யாச�ப��னா�க�.

25. இேய��� ��ைவ�ன�ேக அவ�ைடய தா��, 
அவ�ைடய தா�� சேகாத� �ெலேயா�பா ம�யா��, 
மகதேலனா ம�யா�� ���ெகா����தா�க�.

26. அ�ெபா�� இேய� த��ைடய தாைய�� அ�ேக ��ற 
தம�� அ�பா���த �ஷைன�� க��, த��ைடய தாைய 
ேநா��: ���ேய, அேதா, உ� மக� எ�றா�.

27. ��� அ�த� �ஷைன ேநா��: அேதா, உ� தா� எ�றா�. 
அ�ேநர�த� அ�த� �ஷ� அவைள� த��டமா� 
ஏ���ெகா�டா�.

39. அ���� ��ைவ�� அைறய�ப����த ��றவா�க�� 
ஒ�வ�: � ����வானா� உ�ைன�� எ�கைள�� 
இர�����ெகா� எ�� அவைர இக��தா�.

40. ம�றவ� அவைன ேநா��: � இ�த 
ஆ��ைன���ப�டவனா����� ேதவ���� 
பய�ப��ற��ைலயா?

41. நாேமா �யாய�ப� த���க�ப��ேறா�; நா� 
நட���தைவக����த�க பலைன அைட�ேறா�; இவேரா 
தகாதெதா�ைற�� நட���க��ைலேய எ�� அவைன� 
க���ெகா��,

42. இேய�ைவ ேநா��: ஆ�டவேர, �� உ��ைடய ரா�ய��� 
வ��ேபா� அ�ேயைன �ைன�த��� எ�றா�.

��கா 23: 36, 37

ேயாவா� 19:25 – 27

��கா 23:39 – 43
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43. இேய� அவைன ேநா��: இ�ைற�� � எ��டேன�ட� 
பர�����பா� எ�� ெம�யாகேவ உன��� ெசா���ேற� 
எ�றா�.

33. ஆறா�ம� ேநர�த� ஒ�பதா�ம� ேநர�வைர��� 
��ெய��� அ�தகார� உ�டா���.

34. ஒ�பதா�ம� ேநர��ேல, இேய�: எேலா�! எேலா�! லாமா 
சப�தா�, எ�� ���த ச�த���� ����டா�; அத��: எ� 

35. அ�ேக ��றவ�க�� 
�ல� அைத� 

ேக�டெபா��: இேதா, 
எ�யாைவ� �����றா� 

எ�றா�க�.

36. ஒ�வ� ஓ�, கட�காளாைன� கா��ேல ேதா���, அைத ஒ� 
ேகா�� மா��, அவ���� ���க� ெகா���: ெபா��க�, 
எ�யா இவைன இற�க வ�வாேனா பா��ேபா� எ�றா�.

ந�பக� 12:00 ம�

மா�� 15:33 – 36

ேதவேன! எ� ேதவேன! ஏ� எ�ைன� ைக���� எ�� 
அ��தமா�.
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ேயாவா� 19:28 – 30
28. அத����, எ�லா� ���த� எ�� இேய� அ���, 
ேவதவா��ய� �ைறேவற�த�கதாக: தாகமா����ேற� 
எ�றா�.

29. கா� �ைற�த பா��ர� அ�ேக ைவ�க�ப����த�; 
அவ�க� கட�காளாைன� கா��ேல ேதா���, 
ஈேசா���த��� மா��, அவ� வா��ட��� 
����ெகா��தா�க�.

30. இேய� கா�ைய வா��ன���, ���த� எ�� ெசா��, 
தைலைய� சா���, ஆ�ைய ஒ���ெகா��தா�.

��பக� 3:00 ம�

��கா 23:46

ம�ேத� 27:50, 51

46. இேய�: �தாேவ, 
உ��ைடய 

ைகக��  எ� 
ஆ�ைய 

ஒ�����ேற� 
எ�� மகா 
ச�தமா�� 
������ 
ெசா�னா�; 

இ�ப�� ெசா��, 
�வைன��டா�.

50. இேய� ம�ப��� 
மகாச�தமா�� �����, ஆ�ைய 

��டா�.

51. அ�ெபா��, ேதவாலய��� �ைர��ைல 
ேம�ெதாட��� ��வைர��� இர�டாக� 
���த�, ���� அ���த�, க�மைலக�� 

�ள�த�.
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54. ����� அ�ப���, அவேனாேட�ட இேய�ைவ� காவ� 
கா����தவ�க��, ��ய����ைய�� ச�ப��த 
கா�ய�கைள�� க��, �க�� பய��: ெம�யாகேவ இவ� 
ேதவ�ைடய �மார� எ�றா�க�.

ம�ேத� 27:54

மா�� 15:39 – 41
39. அவ��� எ�ேர ��ற ����� அ�ப� அவ� இ�ப�� 
����� �வைன ��டைத� க�டேபா�: ெம�யாகேவ இ�த 
ம�ஷ� ேதவ�ைடய �மார� எ�றா�.

40. �ல ���க�� �ர������ பா����ெகா����தா�க�. 
அவ� க�ேலயா����தேபா� அவ���� ��ெச�� 
ஊ�ய�ெச��வ�த மகதேலனா ம�யா��, ��ன 
யா�ேகா���� ேயாேச��� தாயா�ய ம�யா��, சேலாேம 
எ�பவ��,
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41. அவ�டேன�ட எ�சேல��� வ����த ேவேற அேநக 
���க�� அவ�கேளாேட இ��தா�க�.

48. இ�த� கா��ைய� பா����ப� ��வ����த 
ஜன�கெள�லா�� ச�ப��தைவகைள� பா��தெபா��, 
த�க� மா��� அ����ெகா�� �����ேபானா�க�.

31. அ�த நா� ெப�ய ஓ��நா��� 
ஆய�தநாளா���தப��னா�, உட�க� அ�த ஓ��நா�ேல 
��ைவக�� இராதப���, �த�க� �லா����ட��� 
ேபா�, அவ�க�ைடய காெல���கைள �����ப����, 
உட�கைள எ����ேபா��ப���� உ�தர� 
ேக���ெகா�டா�க�.

32. அ�த�ப� ேபா��ேசவக� வ��, அவ�டேன�ட� 
��ைவ�� அைறய�ப�ட ���னவ�ைடய 
காெல���கைள�� ம�றவ�ைடய காெல���கைள�� 
���தா�க�.

33. அவ�க� இேய���ட��� வ��, அவ� ம������றைத� 
க��, அவ�ைடய காெல���கைள ���க��ைல.

34. ஆ��� ேபா��ேசவக�� ஒ�வ� ஈ���னாேல அவ�ைடய 
�லா�� ���னா�; உடேன இர�த�� த���� 
�ற�ப�ட�.

35. அைத� க�டவ� சா��ெகா���றா�, அவ�ைடய சா�� 
ெம�யா����ற�; ��க� ��வா����ப�, தா� 
ெசா���ற� ெம�ெய�� அவ� அ������றா�.

36. அவ�ைடய எ���க�� ஒ��� ���க�ப�வ��ைல 
எ��ற ேவதவா��ய� �ைறேவ��ப� இைவக� நட�த�.

37. அ�லாம�� தா�க� ���னவைர ேநா���பா��பா�க� 
எ�� ேவெறா� ேவதவா��ய� ெசா���ற�.

��கா 23:48

ேயாவா� 19:31 – 37
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மாைல 5:00 – 6:00 ம�

ேயாவா� 19:38, 39
38. இைவக������� அ�ம��யா ஊரா��, �த���� 
பய�த�னா� இேய���� அ�தர�க �ஷ�மா�ய ேயாேச�� 
இேய��� ச�ர�ைத எ����ெகா��ேபா��ப� 
�லா����ட��� உ�தர� ேக�டா�; �லா�� உ�தர� 
ெகா��தா�. ஆைகயா� அவ� வ��, இேய��� ச�ர�ைத 
எ����ெகா��ேபானா�.

39. ஆர�ப��ேல ஒ� 
இரா����� 

இேய���ட��� 
வ����த 

��ெகாேத� 
எ�பவ� 

ெவ�ைள�ேபாள�� 
க�யேபாள�� 

கல�� ஏற��ைறய 
�� இரா�த� 

ெகா��வ�தா�.

50. ேயாேச�� 
எ���  

ேப�ெகா�ட ஒ� 
ஆேலாசைன�கார� 
இ��தா�; அவ� 

உ�தம�� 
��மா�மா���தா�

51. அவ� �த�ைடய ப�டண�க�ெலா�றா�ய 
அ�ம��யா����� வ�தவ��, ேதவ�ைடய 
ரா�ய����� கா����தவ��, (�த�க�ைடய .

��கா 23:50, 51

ஆேலாசைன��� ெச�ைக��� ச�ம�யாதவ�மா���தா�)
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மா�� 15:44, 45
44. அவ� இ�தைன ���ர��� ம����ேபானாரா எ�� �லா�� 
ஆ�ச�ய�ப��, ����� அ�ப�ைய அைழ����: அவ� 
இத���ேள ம��த� ��சயமா எ�� ேக�டா�.

45. ����� அ�ப��னாேல அைத அ���ெகா�ட���, 
ச�ர�ைத ேயாேச���ட��� ெகா��தா�.

* * * * * * * * * *
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ேஹாம� ஹா��� அவ�க�ைடய 
�ரச�க�

 ஒ�ெவா� வ�ஷ�� நா� இேய���ைடய மரண��� 
�ைன���தைல ஆச����ேபா� , ���பாக அவ�ைடய 
மரண��� ��வைட�த அ�த� கைட� நா�� அவ� 
அ�ப��தவ�ைற உண���ெகா�வத� �ல�, நா� அவ��� 
ெந��கமாக� ெகா��வர�ப��ேறா�. இதைன�கா���� 
அவர� வா��ைக������ ப��ெச�ய�ப�ட ேவ� 
எ�கா�ய��, அவ� ந� சா�பாக அ�ப��த பா�க� ம��� 
ப��� அள�ைன ம���ண�வ�� அ�வள� தா�க��ைன 
ஏ�ப���வ��ைல.

 இ�த ஆ��ைர�கான அ��பைடயான�, பல 
ஆ��க��� ��� ஒ� ேசைவ ம�ற��� (service club) ம�ய 
�����ேபா� ெகா��க�ப�ட ஓ� உைர����� வ�ததா��; 
ஒ� மத�சா�ப�ற உைரெயன �வ��க�ப�ட அ�� இேய� 
������ைடய �சாரைணக�� ச�ட���லான அ�ச�க� 
����� பா��க�ப�ட�. நா� ����யவ�ண� அைத� 
தய�காம� பய�ப���மா� என�� அ�ம�ய��தவரா�ய 
ஓ�கா�� உ�ள ேபா��ேல�ைட� ேச��த வழ�க�ஞ� 
��.ேஹாவ�� ரா��� அவ�கேள �ல ஆரா���ைய� 
ெச�தவ�. �ல ஆ��க��� ���, அவ�ட� உல�� 
மாெப�� �சாரைணைய� ப��ய ஒ� பாட�ைத� 
தயா�ெச���ப���� ேக���ெகா�ள�ப�டதாக அவ� 
ெத���தா�; ��ன� இ�த� தகவ� நம��� �ைட�க� 
ெச�தவரா� அைடயாள� காண�ப�ட�, அவ� நம�காக� 
பாட�ப��த இேய��� பா�கைள ம���ண�வ�� இ� ஓ� 
ஆ��வாதமாக இ���ெம��� ந���றா�.
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 ப�கா ப��ைக�� ����ேபா�, அேநகமாக ஏ�ர� 
6, �.�. 33 – இ�, இேய� த��ைடய மரண��� 
�ைன���தைல ���னா�; இ� ஒ�ெவா� வ�ஷ�� அ�த� 
ேத��� வ�டா�தர ஆச���� ேவத மாணவ�களா� �ைறயாக 
அ�ச��க�ப�� �க�வாக இ��� வ���ற�. அ�ப���� 

�ரா�சரச���� ப�ெக��த� ��பா�, இேய��� 
அ�ேபா�தல�க�� ெக�ெசமேன ேதா�ட����� ெச�றன�. 
த��ைடய அ�ேபா�தல�க�� ஒ�வரான �தாசா� தா� 
கா���ெகா��க�பட�ேபாவைத இேய� ஏ�கனேவ 
அ�����தா�; இ�வாறாக உல�� மாெப�� 
�சாரைணயான� ஆர�பமா�ய�.

 இேய�ைவ� த�ர, அ�� ச�ப�த�ப����த ஏைனய 
கதாபா��ர�கைள� ���� நா� ச�� 
அ���ைவ���ெகா�டா� அ� அ��சாரைணைய ந�றாக� 
����ெகா�வத�� நம�� உத�யாக இ����. இேய��� 
மரண���� ஏ�பா�ப��ன�� அ�னாதா� ேநர�யான 
ெபா��பா�யாக இ��தப�யா�, இ����  
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கதாபா��ர�க�ேலேய அவ� ���யமானவராக இ����றா�. 
அவ� �லரா� �ேதயா�� ���டா ம�னராக� க�த�ப�டா�; 
அவ� அ�த �� மாகாண��ேலேய ெப�� 
ஐ�வ�யவானாக��, அ�க ெச�வா�� ��கவராக�� 
இ��தா�. அவ�தா� ஜன�க��காக ஒேர ம�ஷ� சா�ற� 
நலமா����ெம�� ஜன�க���� ெசா�ல கா�பாைவ 
வ�நட�����க ேவ��ெம�� ந�ப�ப��ற�. அவ�ைடய 
வா��ைதக� எ��ைண ச�யானைவயாக��, அேதசமய�, 
அவ�ைடய ேநா�க�க� எ��ைண ேமாசமானைவயாக�� 
இ�������றன!    (ேயாவா� 18:14) இேய�ைவ� ��ைவ�� 
அைறவத�� வ�வ����ட கா�ய�கைள அ�னா 
��ட��டாெர�ப�� எ�த� ச�ேதக���ைல. அ�னா 
ப�ேன� வ�ட�க� �ரதான ஆசா�யராக இ��தா�, ��ன�, 
தன� ஆ� �மார�க�� ஒ�ெவா�வைர�� அ�ப��� 
�ய���, அ��த��� அவ�கைள� பத� ��க�� ெச�தா�, 
இ��யாக அவர� ம�மகனான கா�பாைவ �ய��தா�. அ�னா 
ஆலய��� கா��கார�கைள� க���ப���, அவ�க�ட���� 
அேநகமாக� க�சமான இலாப�� ஈ��னா�. இேய� 

கா��கார�கைள 
ஆலய������ 

�ர��ய��தேபா�, அவ� 
அ�னா�� ஐ�வ�ய� ம��� 
அ�கார���  ஆ�ேவைர�� 

ேச���தா� 
தா���������றா�  (மா�� 
11:15 – 17); இத� �ைளவாக, 

த��ைடய ெசா�த மரண 
ஆைண�� தாேம ����டா�.

அ�னா தன� ெசா�த 
நல�க��காக மா��ரேம 
ப�யா��னாெர�ப��, 

ச�ட����� ���� 
அ�கைற��லாம� 

இ������றாெர�ப�� 
ெத�வா�ற�. ேமேல 
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�������ளப�, அவ� இ�ரேய�� மாெப�� அர�ய� 
ச��யாக இ�����க����, ம��� இேய��� மரண����� 
�ரதான காரணராக�� இ������றா�.

 நம� கைத�� அ��த கதாபா��ர� ெபா����லா�� 
ஆவா�; அவ� இ�� �ெப��� பா��ேலானாவாக இ���� 
ஊ�� �ற�தவ�. இராய�� ேப��யான கல��யாைவ அவ� 
��மண�ெச�யாம� இ�����தா�, அவ� அ�ய�படாத ஒ� 
நபராகேவ இ�����பா�. இ�த ெவ������தமாக, �லா�� 
உேராம அ�ப� எ�� பத��� உய��த�ப�டா�; ேம�� 
அவ�ைடய �த� ப�யாக �ேதயா�� ேதசா�ப� பத� 
வழ�க�ப�ட�. அவ� ஏேதா தா��க ��யாகேவா 
அ�����வமாகேவா த����ளவரா� இ��தப�யா� 
இ�ெபா����� வ�தா� எ�பதாக� ெத�ய��ைல. அவ� 
�ேதயா��� வ�த�ட�, அவ� �ல ���ைறகைள ���க��, 
�ல மத உ�ைமகைள ம��க��ெச�தா�; இ� கலவர�க� 
ம��� �ள���கைள� ���ய�, இதனா� உேராம�க� ம�ற� 
ப��க����� ேசைனகைள வரவைழ�க ேவ�����த�.

 நம� கைத�� ம�ெறா� கதாபா��ர�, இேய��� 
�சாரைணக�� ஒ����� தைலைம தா��ய ஏேரா� ஆவா�; 
இவ� அேநகமாக இேய� ����ைளயாக இ��தேபா� 
�ழ�ைதகைள� ெகாைலெச�த ஏேரா�� ேபரனாக 
இ�����க����. இ�த ஏேரா� க�ேலயா�� �ைண-
கா�ப��ேதசா�ப�யாக (Vice-Tetrarch  of  Galilee) இ��தா�, 
ேம�� இவேர ேயாவா� �நானகைர� �ர�ேசத�ெச�வத�� 
உ�தர���டவ�. அவ� இேய�ைவ� ச���பத�� 
உ�ைம�ேலேய ஆைசயா���தா�, ேம�� இேய� த��ைடய 
அர�மைன�� ஏதாவ� அைடயாள�கைள�கா��� 
ெபா��ேபா��ைன� கா��வா� எ�� ஏேரா� ந�����தா�. 
இேய� ��� ஒ��ைற ஏேராைத “அ�த ந�” எ�� 
��������தா�; இ� ஒ�� மா��ர�தா� இேய� ெத���த 
ஒேர த�நப�சா��த இ�வான க��தா��.

 இ��யாக, பரபா� இ��தா�. ேவெறா�வ�� 
க���பா����� ெகா��வர�ப�ட ஜன�களாக இ��ப� 
இ�ைறய ஜன�க����ள� ேபாலேவ �.� 33 – இ���த 
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�த�க���� ���ப�தகாததாக�� ெவ��பாக�� இ��த�. 
ெவ��க�ப�ட உேராம�கைள� த�க�� ம������ 
�ர��, ஒ� ேதசமாக அரசா�க�ைத��, அர�ய� 
�த��ர�ைத�� ��ெட��க ேவ��ெம�பேத அ�� பல�� 
இ�தய�க��� மன�க��� ப��ெய��த இல��யமாக 
இ��த�. பரபா� தன� நா�� �ள���யாளராக��, 
�ர���ரனாக�� இ��தா�. இரா�ய�ைத ���� 
���வத��� ேபா�மான ஆ�த�கைள�� பைடகைள�� 
ஒ���ர�ட �ய�ற �ரபலமான �ரனாக இ��தா�. 
இைத�தா� இேய��� ெச�வாெர�� அவ�ைடய ெசா�த 
�ஷ�க���ட �ைன����தா�க�!

 இேய��� கால�����த ேமாேச�� 
�யாய��ரமாண� ம��� உேராம ச�டமான ஜ���ய�� 
நைட�ைற ச�ட��க� ஆ�யவ�ைற இ�� ந�மா� 
ப��பா�ய�� ப��க�� ����ற�. இைத ைவ���, 
ஆ�ம� ேநர����� நட�த இ�வைன�� �சாரைணக�� 
ெத���க�ப�ட உ�ைம����கைள� பய�ப�����, 
இ��க��க�� ச�ட��வமான�த�ைம ���� �ல 
���கைள ந�மா� எ�ட ����ற�. இ��சாரைணக�� -
ேபா� ச�ட��யாக ஏராளமான தவ�க� �க��தன எ�பைத 
நா� அ�ேவா�; ேம��, ேம��ைற�� ெச��� உ�ைம 
இேய���� இ�����தா�, ��ட�த�ட இவ��� ஏேத�� 
ஒ�� அவைர ����க ேபா�மானதாக இ�������. �ல 
சமய�க�� அெம��கா�� உ�ள நா�க�, �த��த�� 
நா�க�தா� த�நப�� உ�ைமக�, �த��ர�க� ம��� 
அ���ைமகைள� பா�கா�பத�கான ேபா�மான பா�கா�� 
எ�பைவக�� ேதைவ ���� ஆ��த அ�கைற 
கா��பவ�களாக இ��ேதாெம�� ந��ேனா�. ஆனா� அ� 
உ�ைமய��. �த�க� அ�த உ�ைமக� ம��� 
�த��ர�கைள� பா�கா�ப�� இ��ேம அ�ஆழமான 
அ�கைற�ெகா����தன�; ேம�� அவ�க� 
அ�பா�கா��கைள உ���ப���வத�காக இ�� ந��ட� 
இ��பைத�கா���� மாெப�� பா�கா�பான ம��� 
��வான நைட�ைறகைள ����������றா�க�. 
எ�தெவா� ஆ�ரகா�� �மார�� எ����ைல��� 
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அ�யாயமாகேவா அ�ல� தவறாகேவா ெகா�ல�பட��டா� 
எ����தைத நா� �ைன�� ெகா�ள ேவ���.

 ச�ட���ைடய தவ�க�� �தலாவ� தவ� இ�ேக 
�க��த�. ஒ� ��டா�, ஒ� சக ��றவா� வழ��ய 
தகவ��ேப�� இேய� ைக�ெச�ய�ப�டா�. அவ�க�ைடய 
ேமாேச�� �ரமாண�����, தாேன ஒ� சக ��றவா�யாக 
அ�ல� ச�காரராக இ���� ஒ�நபைர ந�பகமான ஒ� 
சா��யாக� க�த ��யா�; எனேவ, ம�ெறா�வைர� 
ைக�ெச�வைத �யாய�ப���வத�� �தா�� 
வா��ைதயான� ச�ட���வமாக� ேபா�மானதாக 
இ��க��ைல. ஆ����ட, ��டா�யான அவ�ைடய 
�ஷனா�ய �தா�கா�ேயா�� ெகா��த தகவ�� ேப��தா� 
இேய� ைக�ெச�ய�ப�டா�.

 �ரதான ஆசா�யரா� அ��ப�ப�ட 
ேபா��ேசவக�க�� �ரளான ஜன�க�� ப�டய�க�, த�க� 
ம��� ��ப�த�கைள ஏ��யப� வ����ைக�� ந��ர� 

மா�� 14:43 – 46 – ஆ�ய வசன�க�, இேய��� 
கா���ெகா��க�ப�தைல�� ம��� 

ைக�ெச�ய�ப�தைல�� �வ����றன.
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வா���, ேதா�ட��� அவ� ைக�ெச�ய�ப�டா�. 
ேமாேச��ைடய �ரமாணமான�, ��ய அ�தமன����� 
�ற�� ��ய உதய���� ����, ஒ� மரண�த�டைன��� 
பா��ரமான ��ற���காக� ��ற�சா�ட�ப�ட ஒ�வைர� 
ைக�ெச�வைத� தைடெச�த�; அ�� அவர� உ���ட 
ப��ேபாக ேந�டலா�. இ�� ���த ேநர��� தன� 
���ப��ன�, ந�ப�க� ம��� அ�ைட ��டா�ட���� 
அைழ��� ெச�ல�ப��ற ஒ�வ���, ஏேதாெவா� வைக�� 
அவர� ச�ட���வ உ�ைமக� ம��க�படலாெம���, அவ� 
�யாயமாக� ைக� ெச�ய�ப�டா� எ�பைத உ���ப��த 
ேபா�மான பா�கா��க�� ேம�பா�ைவ�ட�படா����-
ெம��� அவ�க� ந��னா�க�. ஆனா� பா��க�, 
இ�����த ேவைள – ந�ரா�����ேபா�தா� இேய� ைக� 
ெச�ய�ப�டா�.

அ�த வ�ஷ��� �ரதான ஆசா�யராக இ��த 
கா�பா�� மாமனா�ய அ�னா���, 

இேய�ைவ �சாரைண ெச�யவத�� அ�ல� 
ேக�� ேக�பத����ட எ�த அ�காரேமா 

அ�ல� ச�ட���வ உ�ைமேயா இ��க��ைல. 
அவ� அ�ேபா� ��ம�ற��� அ�கா�யாக�� 

இ��க��ைல, எ�ப�யாக இ����� 
ேமாேச�� ச�ட� ஒேர ம�தனா� 
நட�த�ப��ற ��ம�ற���� எ�த 
ஏ�பா��ைன�� வழ�க��ைல; 

�ைற�தப�ச� ��� ேப��, அ�கப�ச� 
எ�ப�� ��� ேப�� இ��க ேவ�����த�. 

ேயாவா� 18:12, 13 – இேய���ைடய �சாரைண�� 
இர�டா� தவைற� ப��ன ப��.

ஒ� நபைர ஒ� ��ற���காக �சா��க ஒேர ம�தனா� 
நட�த�ப��ற ��ம�றமான� ேபா�மானத�லெவ�� 

அவ�க� ந��னா�க�, ஏென�� அ�த ஒேர 
�யாயா�ப� பாரப�சமாக இ����ட����, 

அ��ட�, ��ற�சா�ட�ப�டவ�� உ�ைமகைள� 
ேபா�மான அள���� பா�கா�க 

��யா��ட�ேபாகலா�.
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 இ�த� த�ச�� மக��, க�லாதவ�மான இேய�, தம� 
ச�ட���வமான உ�ைமகைள அ�����தா� எ�ப� அ�னா 
��� நட�த நடவ��ைகக����� ெத���ற�. இ�த 
அ�ைவ அவ� எ�ப�� ெப���ெகா�டாெர�ப� உ�ைம / 
ச��ய� ெத�யாதவ�க��� ஒ� ��யாத ��ராகேவ இ��த�. 
(ேயாவா� 7: 15, “அ�ெபா�� �த�க�: இவ� 
க�லாதவரா����� ேவத எ����கைள எ�ப� 
அ������றா� எ�� ஆ�ச�ய�ப�டா�க�.”) தம�காக� 
சா��யம��க ேவ��ய அவ�ய��ைல எ�பைத��, 
அவ�க� த�க� வழ�ைக ����பத�� இர�� அ�ல� ��� 
சா��கைள� ெகா�� வர ேவ��� எ�பைத�� இேய� 
அ�����தா� (உபாகம� 19:15). அவ� ேதவாலய����, 
ெஜபஆலய�க���, வய�ெவ�க��� ெவ��பைடயாக� 
ேபா��தவைர��, தா� எ�த� தவ�� ெச�ய��ைல 
எ�பைத�� அவ� அ�����தா�, ஏென�� அவ� ஒ�ேபா�� 
இரக�யமாக� ேபா��க��ைல. ச�ட�ப� தம�� எ�ரான 
வழ�ைக அவ�க� ����க ேவ��ெம�பைத அவ� 
அ�����தா�, ஆனா� அவ�கேளா அ�வா� ெச�ய� 
தவ�னா�க�.

 இேய� அ�னா���� ப�ல��க ம�����டா�, 
��ன� அ�த வ�ஷ� �ரதான ஆசா�யராக��, மாெப�� �த 
ஆேலாசைன� ச�க��� தைலவராக�� இ��த கா�பா�ட� 
க���டவராக அ��ப�ப�டா�; கா�பா அ�ச�க��ைன 
ந��ர���� �ற� �ைர�� ������தா�. ேமாேச�� 
�ரமாண���ப�, ��ய அ�தமன����� ��ய உதய����� 
இைட�ப�ட ேநர�க�� மாெப�� �த ஆேலாசைன� 
ச�க��ைன� ��ட ��யா�, ஏென��, பக� ேநரம�லாத 
இரா��� ேவைளக��, �யாயா�ப�க� 
���சா��தனமாக��, ����ட��, ���யமாக�� ஒ� 
நப��� எ�ரான சா��ய�ைத� கவ���� ேக�க ��யா� 
எ�� �த�க� ந��னா�க�. இ��தா�� பா��க�, 
ந��ர���� �றேக இேய�ைவ �சாரைண ெச�தா�க�.

ேயாவா� 18:19 – 24 ஆ�ய வசன�க�, இேய� எ�ப� 
கா�பா�ட� அ��ப�ப�டா� ம��� அவ�ைடய 

�ஷைர������ ேபாதக�ைத������ �சா��க�ப�டா� 
எ�பைவகைள �வ����றன.
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ம�ேத� 26:57 – 61 – ஆ�ய வசன�க�, கா�பா ம��� �த 
தைலைம� ச�க��� �� இேய� ேக��                            

ேக�க�ப�டைத� ப����, ெபா��சா��க� ேதட�ப�டன 
எ�பைத� ப����, அ�ேபா� ‘ஆலய�ைத இ����ேபாட��, 
��� நாைள���ேள அைத� க�ட�� எ�னாேல ஆ�ெம�� 

இவ� ெசா�னா�’ எ�� இர�� ேப� மா��ரேம 
��ற�சா��னா�க� எ�ப� ப����, ��ன� அவ� 

����தானா எ�பைத� ெசா���ப��� கா�பாவா� 
ேதவ�ேப�� ஆைண���� ேக�க�ப�ட� எ�ப� ப���மான 

ப��ைன� த���றன.

 �த ஆேலாசைன� ச�க��� �� நைட�ெப�ற ச�ட 
நடவ��ைகக��, இ�� நாம�����ப�ேபால, எ�தெவா� 
வழ�க�ஞேரா மாவ�ட வழ�க�ஞேரா அ�� இ��க��ைல. 
��ற�சா���ற சா��கேள ��ற�ைத� சா�����, அவ�கேள 
அைத ���க��ெச�தன�, அ��ட�, 
��ற�சா�ட�ப�டவைர� ��ரமாக �சா��கேவா அ�ல� 
��ற�ைத ெம������கா�ட �யலேவா ��ம�ற 
உ���ன�க��� உ�ைம ம��க�ப�ட�. எ�ெரய மத�ைத� 
���ெத�ய அ�ல� அ��பத�� வைகேத�னாெரன இேய� 
�த�� ேதச��ேராக� ��ற���காக� ��ற�சா�ட�ப�டா�. 
‘ேதவ�ைடய ஆலய�ைத இ����ேபாட��, ��� 
நாைள���ேள அைத� க�ட�� எ�னாேல ஆ��’ எ�� இேய� 
��யதாக இர�� சா��க� ��ற�சா��னா�க�. ஆனா�, 
ேயாவா� 2:21 – ஆ� வசன������, “அவேரா த��ைடய 
ச�ரமா�ய ஆலய�ைத������ ேப�னா�” எ�ப� நம��� 
ெத���. இ�����, அவ� எ�சேல�� ஆலய�ைத அ��க 
����வதாக�� ��� நா�க�� ���� 
க��ெய��ப�ேபாவதாக�� அவ�க� ந��னா�க�. 
அவ�க��ேகா ஆலய�ைத� க��ெய��ப நா�ப� 
ஆ��க���� ேமலாக ஆனேத. இர�� சா��க� மா��ர� 
இ��ததா��, அைவக�� ��ைமயாக ஒ�வாததா�, இ�த� 
�����ட ��ற�சா��� ைகந���ேபா���ெம�பைத� 
கா�பா உண��தவரா�, ச�ட����� �ற�பாக, ெம������ 
கா�ட  �ய�� (prosecu t ion)  ெபா���ைன�  த�  ைக�� 
எ����ெகா�டா�.

 ேதச��ேராக� ��ற�சா�ைட த�னா� �தா��க 
��யா� எ�பைத உண���ெகா�ட கா�பா, �சாரைண�� 
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ந��� ��ற�சா�ைட மா����டா�; இ� இ�ைறய நா�க�� 
அ�ம��க�படாத ஒ� கா�யமா��. ��ற�சா�ைட 
ேதவ�ஷணெமன மா��னா�. இ� ��ற�சா�ட�ப�டவ� 
த�ைன ெத��க��� ஒ� பாகமாக� ���ெகா��� 
��றமா�� – அதாவ�, ஒ�� தா� ெத��கமானவ� எ�ேறா, 
அ�ல� தா� ேதவ�ைடய �மார� எ�ேறா ���ெகா��� 
��றமா��. [ேயாவா� 8:41 – இ� மத� தைலவ�க� “ஒேர �தா 
எ�க�����. அவ� ேதவ�” எ�� ��னா�க�. பா��க�, 
அவ�க� ேதவைன த�க�ைடய �தாவாக உ�ைம 
ெகா�டாடலா�, ஆனா� உ�ைமயான ேதவ�ைடய �மார� 
தம� �மார��வ��� உ�ைமைய ஒ���ெகா�டத�காக 
அவைர� த���தா�க� – இ� ����ரமானேத.]

கா�பா�� ��ற�சா��க���� ப�ல��க 
இேய� ம�����டா�, அ�வா� 

ெமௗன�கா�பத�� அவ� ச�ட��வமாக�� 
அ�ம��க�ப�டா�; ஆனா��, கா�பா ஒ� 
மாெப�� த��ர சாம���ய��ட� “உ�ைன 

ஆைண���� ேக��ேற�” எ�� 
இேய��ட� ேக�டேபா� (ம�ேத� 26:63) 

அவ� ப�ல��க ேவ�����த�. 
ேவதாகம��� ����ட�ப���ள 

இ��க�ேவ ஆைண���� ேக��� ஒேர 
�க�வா�ெமன நா� �ைன��ேற�. இ� 

�க�� ��தமான ம��� அ�தாகேவ 
பய�ப��த�ப�� எ�ெரய ஆைணயா��, 

ச��ய- ஆைணக��� அ�பா�ப�டதா��. 
ஏென��, அ� யா�ட� உ�ைமயாக� 

ப�ல��க ேவ��ெம�� 
க�டைள�ட�ப��றேதா, அ� அவைர� 

ப�� ெசா��ேய ஆக ேவ��ெம�� 
க�டாய��ப�����ற�. இ�ைறய 

பாைஷ��, இேய� ஐ�தாவ� 
ச�ட����த�ைத� / Fifth Amendment 

“எனேவ கட�ேள என�� 
உத��க� / So help me God” 

எ�ற நம� இ�ைறய 
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பய�ப��த ��ய��ைல (Fifth Amendment – அெம��கா�� 
�சாரைண��ேபா� ப�ல��காம� இ��பத�கான உ�ைம 
ப��ய ச�ட����த�). இேய� இ�த� ச��ய-ஆைண�� 
மக��வ�ைத அ�����தா�, ேம�� அவ�ட� “� ேதவ�ைடய 
�மாரனா�ய ����தானா? அைத எ�க���� ெசா���ப� 
�வ��ள ேதவ�ேப�� உ�ைன ஆைண���� ேக��ேற�” 
எ�� ேக�க�ப�டேபா� (ஆ��ல��� – RSV), “அத�� இேய�: 
�� ெசா�னப�தா�; அ���� ம�ஷ�மார� ச�வ 
வ�லவ�ைடய வல� பா�ச��� �����பைத�� வான��� 
ேமக�க�ேம� வ�வைத�� இ��த� கா���கெள�� 
உ�க���� ெசா���ேற� எ�றா�.” (ம�ேத� 26:63, 64 – 
ஆ��ல��� – KJV).  அவ�   உ�ைம�ேலேய   �வ��ள 
ேதவ�ைடய �மாரனா�ய ����தா� எ��ற இேய��� 
இ�த� சா��ய��ட�, கா�பா அ�சா��ய�ைத 
�ைற�ெச�����, அத�கான ஒ� வா�ெக��� 
நைடெப�வத�� ��ேப இேய�ைவ� க�டன�ெச��, 
��ன� உடன�யாக வா�க���மா�� ேக���ெகா�டா� 
(வசன� 65). இ� அவ�க�� ச�ட�ைத� க�ைமயாக ��வதாக 
இ��த�.

 �யாய��ரமாண பாைஷ��ப� பா��தா�, ேமாேச�� 
�ரமாண�����, மரண�த�டைன��� பா��ரமான 
��ற���ைடய சா��ய��� ����, �யாயா�ப�க� த�க� 
��க���� ெச�� �தமான உண�கைளேய ���க��, 
�தமான �ரா�சரச�கைளேய பான�ப�ண�� ம��� 
இர�� இரா�பக��� ந�� ���ைர�ப�ண�� 
ேவ�����த�; ��ன�, ���� வ��, 
��ற�சா�ட�ப�டவ��� எ�ரான சா��ய�ைத ���� 
ேக�����, அத� �ற�, வா�க��க / ���ப��க 
ேவ��ெம����த�.

 கா�பா ஒேர ேநர��� ஒ���க அ�ல� �ர� 
வா�ெக��� நட�த�பட ேக���ெகா�டா�, இ� 
அவ�க�ைடய �ரமாண��� ம��ெமா� ப�ேமாசமான 
�றலா��. வய�� அ��பைட��, இைளய 
அ�க��ன����� ெதாட��, ��த ம��� �க�� ����தவ� 
வைர, ஒ� ேநர��� ஒ�வெரன வா�க��க ேவ��ெம�� 
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�யாய��ரமாண��� ெவ��பைடயாக ஏ�பா� 
ப�ண�ப����த�, ஏென�� இ�த �ைற�� �லமாக 
மா��ரேம இைளய அ�க��ன�� வா��க��� ெப�யவ� 
ம��� அ�����சா�க�ைடய வா��� ெச�வா�� 
ெச��த�படாம���க ����.

 அவ�க� அைனவ�� இேய�ைவ� ��றவா� எ�� 
���தன�. ேமாேச�� �ரமாண�����, ��றவா� 
��ற��ளவ� எ��ற ஏகமனதான ���பான� அவ� 
��றம�றவ� என� ������� ��தைல ெச�த� எ�� 
������� சமமாக இ��த�. அதாவ�, ��ற�சா�ட�ப�டவ� 
தா� ��றம�றவெர�ற அ�தாப�ைத�� ந���ைகைய�� 
�ைற�தப�ச� ஒ� ��ம�ற அ�க��ன�ட�����ட 
ெபற��யா��டா�, அவ��� �யாயமான �சாரைண 
ம��க�ப������ெத��ற �த�க�� ந���ைகயா� இ�த 
ெவ��பைடயான �ர�பா� �ள�க�ப���ற�. ந�ைம� 
ெபா��தவைர��, ஏகமனதான ���பான� ����� 
உண���கரமான ���� எ��க�ப�ட ��� ம��� “��ப� 
மன�பா�ைம” எ�பைவக�� சா��ய�ைத� 
ப���ைர�பதாக��ள�. ஆனா� அவ�க�� �ரமாண���, 
��றவா�ெயன� ���க�ப�� ���பான� ெமா�த��ளைத�-
கா���� ஒ� வா�� �ைறவாக��, ம��� பா���� 
ேம�ப�டதாக�� இ��க ேவ�����த�. ஆனா� அ�ேகேயா 
அவ�க� அைனவ�ேம அவ� ��றவா�ெய�� வா�க��தன�.

 ��� �����ட� ேபா�, ஒ�வைன�� மரண 
ஆ��ைன���ளா�க �த�க��� அ�கார��லா���த� 
(ேயாவா� 18:31). ஆ���, அ�ேபா� எ�சேல����த 
�லா���ட� இேய�ைவ அைழ��� ெச�றன�. 1) ��ற�சா�� / 
accusation, 2) �சாரைண / interrogation, 3) த�கா�� வாத� / defense 
ம��� 4) ���� / v e r d i c t  எ�� ஜ���ய�� ��ற�ய� 
நைட�ைற� ச�ட��� நா�� ப�க�� ஒ�ெவா�ைற�� 
�லா�� ந�� ����ெகா�� ��ப��னாெர�ப� ெத�வாக� 
ெத���ற� – அவ� அர�மைனைய ��� ெவ�ேய வ��,          
“ ‘இ�த ம�ஷ�ேம� எ�ன ��ற�சா�����க�’ எ�றா�. 
அவ�க� அவ���� �ர���தரமாக: ‘இவ� 
��றவா�யா�ரா��டா�, இவைன உ��ட��� 
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ஒ���ெகா��கமா�ேடா�’ எ�றா�க�. அ�ெபா�� �லா�� 
அவ�கைள ேநா��: ‘இவைன ��கேள ெகா��ேபா�, உ�க� 
�யாய��ரமாண���ப� �யாய����க�’ எ�றா�. அத�� 
�த�க�: ‘ஒ�வைன�� மரண ஆ��ைன ெச�ய எ�க��� 
அ�கார��ைல’ எ�றா�க�.” �த�க�� ��ற�சா�ைட� ேக�ட 
�லா�� இேய�ைவ அர�மைன��� அைழ��� ெச��, 
�சாரைண ம��� ப�ேசாதைன எ�ற இர�டாவ� ப�ைய� 
��ப��னா�. �சாரைண�� இ�த� ப��ைய�ப�� ேயாவா� 
18:28 – 38 ஆ�ய வசன�க� ப�� ெச���றன. அவ� 

இேய��ட�, “� �த�ைடய இராஜாவா?” 
எ�� ேக�டா�. �யாய�ைத ��ைவ�த�� 
ஒ�றான ��றாவ� ப�யாக இ���� ஒ� 

த�கா�� வாத�����ளாக இேய� ெச�றா�. 
இேய� �ர���தரமாக: “எ� இரா�ய� 

இ��லக�����யத�ல, எ� இரா�ய� 
இ��லக�����யதானா� நா�                     
�த�ட��� ஒ���ெகா��க�-
படாதப��� எ� ஊ�ய�கார� 

ேபாரா����பா�கேள; 
இ�ப����க எ� இரா�ய� 

அ�த வாத��� ����யைட��,  ம��� 
��ற�சா��க�� ெவ��பைடயான தவ�ைன 
ந��ண���, �லா�� “நா� அவ�ட��� ஒ� 

��ற�� காேண�” எ�� தன� ���ைப 
�த�க���� ெத�ய�ப���னா�.

 இத��ைட��, �ரதான ஆசா�ய�க��, 
ேவதபாரக�க��, ப�ேசய�க��, ேபா��ேசவக�க�� 
இேய�ைவ� ��ைவ�� அைற��ப� ஜன�கைள� 
�����டன�. ஏேதாெவா� வ��� இ�த� ெபா���ைன� 
த���பத�காக �லா�� �ய��ெகா����தா�, ேம�� 
“இவ� க�ேலயா நா�ெதாட�� இ��ட�வைர��� 
�ேதயாேதசெம��� உபேதச�ப��, ஜன�கைள� 
கலக�ப����றா�” (��கா 23:5) எ�� அவ�க� ��யேபா�, 
�லா�� இ�த� தகவைல� சா��யமான ��வாக� 

இ��ட�����யத�ல” எ�றா�. 
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ப���ெகா�டா�. இேய� ஒ� க�ேலயராக இ��தா�, அவ� 
ஏேரா�� அ�கார�����ளானவ� எ�பைதய��� �லா�� 
இேய�ைவ ஏேரா�ட� அ���ைவ�தா�. இ� இ�� 
“��ப��� ெசா�த ��ெமா��� / ேவ��ேகா�� ���த� 
இட�ைத மா��த� / a change of venue on the judge’s own motion” 
எ�றைழ�க�ப���ற�. ஏேரா�� ேக��க��� இேய� 
ப�ல��க��ைல, எனேவ அவ�க� அவைர ������ 
ப�யாச�ப��, ஒ� ���கான வ��ர�ைத அவ��� உ���, 
அவைர� ���ப� �லா����ட���ேக அ�����டா�க�. 
(��கா 23:11)

 இர�டா�தரமாக, �லா�� இேய�ைவ அர�மைன��� 
அைழ��� ெச��, “ ‘� எ�ேக���� வ�தவ�?’ எ�றா�. அத�� 
இேய� மா��தர� ஒ��� ெசா�ல��ைல.” (ேயாவா� 19:9 – 11). 
அ�ெபா�� �லா��: ‘� எ�ேனாேட ேப��ற��ைலயா? 
உ�ைன� ��ைவ�� அைறய என�� அ�கார��ெட���, 
உ�ைன ��தைலப�ண என�� அ�கார��ெட��� 
உன��� ெத�யாதா’ எ�றா�. அத�� இேய� �ர���தரமாக: 
‘பர������ உம��� ெகா��க�படா���தா�, எ�ேம� 
உம�� ஒ� அ�கார��ரா�; ஆனப��னாேல எ�ைன 
உ��ட��� ஒ���ெகா��தவ��� அ�க பாவ���’ 
எ�றா�. ��ன� �லா�� ���� ��ட��ன�ட� ெச�� 
“இ�த ம�ஷ�ட��� நா� ஒ� ��ற�ைத�� காண��ைல” 
எ�� ெசா�ல, அவ�கேளா: அவைன� ��ைவ�� அைற��, 
��ைவ�� அைற�� எ�� ���ர��டா�க�. அத�� �லா�� 
“ஏ�, இவ� எ�ன ெபா�லா��� ெச�தா�?” எ�றா�.

 இேய��� ��றம�ற�த�ைமைய அ��த �லா��, 
அவைர ����க இ��ெமா� �ய��ைய ேம�ெகா�டா�, 
அதாவ� ப�கா ப��ைக�� ஆர�ப��� அவ�க��காக� 
ைக�ெச�ய�ப������ ஏேத�� ஒ� ைக�ைய ேதசா�ப� 
��தைலப���ற வழ�கெமா�� இ��தைத 
�ைன����தா�. இேய�ைவ ����க ேவ��மா அ�ல� 
பரபாைச ����க ேவ��மா எ�� �லா�� அவ�க�ட� 
ேக�டேபா�, பரபாைச ����ட� ேக���ெகா�ள��, 
இேய�ைவ ெகாைலெச���க�� �ரதான ஆசா�ய�� ��ப�� 
ஜன�கைள ஏ���டா�க�. (ம�ேத� 27:20 – 22). �லா�� 
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இேய��� எ�த� ��ற�ைத�� க�����க ��யாததா�, 
அவ� ஆசா�ய�க�� ��ற�சா��க��கான 
காரண�ைத����� அவ�க�ட� ேக�டா� (வசன� 23). 
இேய��� ��தைல  நட���ட���� எ�பைத உண��த 
கா�பா, த��ைடய �ற��க காைய நக��தலானா� – 
சா�ட�ப�ட ��ற�ைத �த ��ற������ உேராமா�ய 
��றமாக மா��னா�! �லா�� எ���க ��யாத ஒ��, 
ேதச��ேராகமா��, அதாவ�, இராய��� எ�ரான 
ேதச��ேராகமா��, ஏென�� த�ைன 
இராஜாெவ��றவெனவேனா அவ� இராய��� 
�ேரா�யாவா� எ����த�. இராஜா எ�� ���ெகா��� 
ஒ�வைர� ப�� தா� எ��� ெச�யாம�ேபா�, அைத 
இராய�� கா���� ெச�றா�, அ� தன��� �ரம�ைதேய 
உ�டா��ெம��, காரண கா�ய அ��பைட��, �லா�� 
�������கலா�; ேம�� இேய��� தா� ஓ� இராஜா எ�பைத 
ஒ���ெகா����தா�. ஆ����ட, �லா�� இேய�ைவ 
��தைலப�ண ���� ஒ��ைற �ய�றா�, அவ�க�ட�, 
“... ‘உ�க� இராஜாைவ நா� ��ைவ�� அைறயலாமா’ எ�றா�. 
�ரதான ஆசா�ய� �ர���தரமாக: ‘இராயேனய�லாம� 
எ�க��� ேவேற இராஜா இ�ைல’ எ�றா�க�.” (ேயாவா� 
19:15).

எனேவ, �லா�� இேய��� 
��றம�ற�த�ைமைய�� அேதேவைள��, 

ஆசா�ய�கைள எ���ப� சா��யம�ற� 
எ�பைத�� உண��தவரா�, இ��ஷய��� 

தன� ைககைள� க��, இேய�ைவ� 
��ைவ�� அைற��ப��� 
ஒ���ெகா��தா�.
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 இேய� ���� வா��த அ�த� கைட� இர�� 
ெகா�ரமான ம�ேவைளக�� அவ� அ�ப��த ேசாதைனக�, 
பா�க� ம��� மன ேவதைனகைள����� ஒ� கண� ���� 
������ பா��கலா� ��யமானவ�கேள. �த��, இேய� 
த��ைடய ப��ர�� அ�ேபா�தல�க�� ஒ�வரான �தாசா� 
கா��� ெகா��க�ப�டா�; ��ன�, அவ� ஒ� ெபா�வான 
��றவா�ெயன� ைக� ெச�ய�ப�டா�; அ��ததாக அவ� 
ம�ெறா� அ�ேபா�தலனா�ய ேப��வா� ம�த��க�ப�டா�; 
��ன�, அ�னா கா�பா எ�பவ�களா� ச�ட�ேராதமாக� 
��ற�சா�ட�ப�டா�; ��ன�, ச�ட�ேராத வா�ெக��� 
�லமாக ச�ட�ேராதமாக� க�டன�ெச�ய�ப�டா�; �த 
��ற���காக மா��ர� ��ற�சா�ட�ப�� உேராமா�யரான 
�லா���ட� அ��ப�ப�டா�, ��ன�, ஏேரா��ட� 
அ��ப�ப�டா�, அ�� அவ� ������ ப�யாச�ப�ண�ப��, 
அவமான�ப��த�ப��, அ��க�ப��, ����யா� 
�����ட�ப�டா�; ��ன�, அவ�ட� ஒ� ��ற�ைத�� 
காணாத �லா���ட� ���� அ��ப�ப�டா�. ��ன�, 
த�க��� எ�த வழ��� இ�லாம� ேபாவைத உண��த �த�க�, 
இ�த வழ�ைக உேராமா�ய ேதச��ேராக� ��ற�சா�டாக 
மா��னா�க�, இராய��� எ�ரான ேதச��ேராக���கான 
ஆதாரமாக அவ�ைடய ஒ��தைலேய பய�ப���, 
“இராயேனய�லாம� எ�க��� ேவேற இராஜா இ�ைல” 
எ�பதாக ேம�� ஒ� ெகா�ைமயான அவம��ைப�� 
��தலாக� ேச��தா�க�; அ� மா��ரம�லாம� இேய����� 
ப�லாக ெகாைலகாரனான பரபாைச ����க�� 
ேக���ெகா�டா�க�.

 ��ன�, இ���� பார�தா�க ��யா� ேபா�� 
வைர�� தம� ��ைவைய� தாேம �ம�க ேவ�����த 
அவமான��� ��ைவ�பாைதைய ேம�ெகா�டா�. ��ன� 
இர�� ெபா�வான ��றவா�க�ட� வ����த ம��� 
இ�வான ��ைவ�� அைறய�ப�தலான� �க��த�. வ��� 
ேவதைன�� இ��தேபா���, இேய� ��ைவ�� 
பா�ப�டேபா���, அவ� த��ைடய தாயாரா�ய ம�யாைள� 
கவ����ெகா���ப��� ேயாவா�ட� ேக���ெகா�டா�.
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ஆ�, ந� சா�பாக��, �� ம�த இன���காக�� 
இேய� அ�ப��த பாடான�, ஏற��ைறய 1990 

ஆ��க���� �ற�� இ��� ெத�வாக 
உ�ள�, அதைன உண�ைக��, 

இ�த� பர�த �ரப�ச��� 
இ�வைர��� 

ெகா��க�ப�ட ம��� 
இ�ேம�� 

ெகா��க�பட����ற 
எ�லா�  ப��க�ேலேய 

மாெப�ய��,  
�ைலேயற�ெப�ற�மாக 

இ���� இ�த உ�னதமான 
ப���காக – அ��� ம��� 
அ�தாப��� க��ைரேய 

ந�மா� ��த ����!

 ஆனா� அ�ேக அ�த� ெகா����ைவ�� ��, 
ஆ�யைறய�ப��, �லா�� ��த�ப�� அைடய�ப�ட 
இேய��� மரணமான� ��வ�ல, அ� ஆர�ப� 
மா��ரேமயா��: ஏ�ற� கால�க�� அத���யசா�� 
அைனவ���� �ள��வ��ற ����ெபா�ளாக இ���ற 
அவ�ைடய மரணமான� �யாய��ரமாண��� 
�ைறேவ�ற��� ம�ம�டமாக இ��த�. ஆதா�� 
இழ��ேபான ப��ரண �வ��காக ப��ரண ம�த�� �வ� 
ப�ெச��த�ப�ட�, இ� இேய��� கால��� 
வா���ெகா����த எ�த �த�ைடய உய��த 
எ��பா���க���� அ�பா�ப�டதாக இ��த�. ஆகேவ, 
இேய� த��ைடய ெத��க ேநா�க�ைத �ைறேவ��, ���� 
���ப�க� அைன����மான ஆ��வாத�ைத 
உ���ப��������றப�யா�, “ஆதா���� எ�லா�� 
ம���ற�ேபால, �������� எ�லா�� 
உ�����க�ப�வா�க�” (1 ெகா���ய� 15:22) எ��ற ேவத 
வா��யமான�, இ��யைமயாத ம��� உ�தரவாதமான ஒ� 
வா���த�தமாக மா���ற�.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
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* * * * * * * * * * * * * * *
ஏசாயா 53

1. எ�க� �லமா�� ேக���ப�டைத ��வா��தவ� யா�? 
க��த�ைடய �ய� யா��� ெவ��ப�ட�?

ேதவ� ஒ�வேர, ேதவ���� ம�ஷ���� 
 ம��ய�த�� ஒ�வேர. எ�லாைர�� 

����ெபா�ளாக�  த�ைம ஒ���ெகா��த ம�ஷனா�ய 
���� இேய� அவேர;

இத���யசா��  ஏ�ற கால�க�� �ள��வ��ற�.

2. இள��ைளைய�ேபால��,
வற�ட �ல������ �����ற ேவைர�ேபால�� 

அவ��� ��பாக  எ����றா�;
அவ��� அழ���ைல, ெசௗ�த�ய���ைல;

அவைர� பா����ேபா�, நா� அவைர ���ப�த�க �ப� 
அவ��� இ�லா���த�.

3. அவ� அச�ைடப�ண�ப�டவ��, ம�ஷரா� 
�ற�க��க�ப�டவ��, ��க� �ைற�தவ��, பா� 

அ�ப��தவ�மா���தா�;
அவைர���, ந��ைடய �க�கைள மைற���ெகா�ேடா�; 

அவ� அச�ைடப�ண�ப����தா�; அவைர 
எ�ணாம�ேபாேனா�.

4. ெம�யாகேவ அவ� ந��ைடய பா�கைள ஏ���ெகா��, 
ந��ைடய ��க�கைள� �ம�தா�;

நாேமா, அவ� ேதவனா� அ�ப�� வா��க�ப��, 
��ைம�ப�டவெர�� எ��ேனா�.

5. ந��ைடய ��த�க����த� அவ� காய�ப��,
ந��ைடய அ��ரம�க����த� அவ� ெநா��க�ப�டா�; 

நம��� சமாதான�ைத உ��ப��� ஆ��ைன
அவ�ேம� வ�த�; அவ�ைடய த���களா�               

�ணமா�ேறா�.

1 �ேமா�ேத� 2:5, 6
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6. நாெம�லா�� ஆ�கைள�ேபால வ�த��� ����,
அவனவ� த�த� வ��ேல ேபாேனா�;

க��தேரா ந�ெம�லா�ைடய அ��ரம�ைத�� அவ�ேம� 
�ழ�ப��னா�.

7. அவ� ெந��க�ப��� ஒ��க�ப��� இ��தா�,
ஆனா�� த��ைடய வாைய அவ� �ற�க��ைல;

அ��க�ப��ப� ெகா��ேபாக�ப��ற ஒ� 
ஆ������ைய�ேபால��, த�ைன ம��க�த���றவ��� 

��பாக� ச�த�டா����ற ஆ�ைட�ேபால��,
அவ� த��ைடய வாைய� �றவா���தா�.

8. இ��க��� �யாய���������� அவ� 
எ��க�ப�டா�;

அவ�ைடய வ�ச�ைத யாரா� ெசா������;
�வ��ேளா�ைடய ேதச������ அ����� ேபானா�;

எ� ஜன��� ��த����த� அவ� வா��க�ப�டா�.

9. ��மா��கேராேட அவ�ைடய �ேரத���ைய 
�ய��தா�க�;

ஆனா�� அவ� ம��தேபா� ஐ�வ�யவாேனாேட இ��தா�;
அவ� ெகா�ைம ெச�ய��ைல;

அவ� வா�� வ�சைன இ��த���ைல.

10. க��தேரா அவைர ெநா��க� ��தமா�,
அவைர� பா�க����ப���னா�; அவ�ைடய ஆ��மா 
த�ைன� ��ற�வாரணப�யாக ஒ���ெகா����ேபா�,  

அவ� தம� ச�த�ைய� க��, ���தநாளா���பா�,
க��த���� ��தமான� அவ� ைக�னா� வா����.

11. அவ� தம� ஆ��ம வ��த��� பலைன� க�� 
����யாவா�; எ� தாசனா�ய ��பர� த�ைம�ப��� 

அ��னா� அேநகைர ��மா�களா��வா�;
அவ�க�ைடய அ��ரம�கைள� தாேம �ம��ெகா�வா�.

12. அவ� த��ைடய ஆ��மாைவ மரண�����,
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அ��ரம�கார�� ஒ�வராக எ�ண�ப��,
அேநக�ைடய பாவ�ைத� தாேம �ம��,

அ��ரம�கார��காக ேவ���ெகா�ட����த� 
அேநகைர அவ���� ப�காக� ெகா��ேப�;
பலவா�கைள அவ� தம��� ெகா�ைளயாக� 

ப�����ெகா�வா�.
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