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 பிின் ார்பயனில் பண் –  

யியாகபத்து உாிபநபன  

ககாயயதற்கு தகுதினற்யள். 

M.S.M. இம்தினாஸ் யூசுப் றி 

 
       ஆண்கலக்கு சக யிடனங்கிலும் 

முன்னுாிபந யமங்கி சட்டங்கபக் கூயயது 

காகய யியாகபத்து உாிபநனிலும் ஆண் 

கலக்கக முதலிடம் பகாடுத்து பண்கிட 
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நியந்து அந்த உாிபநபனப் ித்துள்து 

பிள். 

 (இகனசுயாகின) ான் உங்கலக்குச் 

பசால்கிகன்  யயம் தம் நபயிபன கயசித் 

த முகாந்தபத்திாபாமின (கயசித்தம் 

ண்ணிாகபனாமின) கயய ந்தக் 

காபணத்திற்காகவும் யிக்கி யிடக்கூடாது. 

அப்டிச் பசய்கயார் யயம்  அயபப 

யிச்சாபத்தில்  ஈடுடச் பசய்கின்ர். 

அப்டி தள்ி யிடப்ட்டயப (யியாகபத்துச் 

பசய்னப்ட்டயப) நணப்காயம் யிச்சாபம் 

பசய்கிர்.      (நத்கதயு. 5:32, லூக்கா.16:18) 

 இகனசு யூகதனப் குதிகலக்கும் 

க ார்தான் அக் கபபப் குதிக்கும் யந்தார். 

நீண்டும் நக்கள் அயாிடம் யந்து கூடிர். 

அயயம் யமக்கம் கா நீண்டும் அயர் 

கலக்குக் கற்ித்தார். 
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  ாிகசனர் அயபப அணுகி 'கணயன் தன் 

நபயிபன யிக்கி யிடுயது முபனா? 

ன்ய ககட்டு அயபபச் கசாதித்தார். அயர் 

அயர்கிடம் நயபநாமினாக ‘கநாகச 

உங்கலக்கு இட்ட கட்டப ன்?’ ன்ய 

ககட்டார்.  

 அயர்கள் ‘கநாகச நணயிக்குச் 

சான்ிதழ் ழுதி அயபப யிக்கி யிடாம் 

ன்ய அனுநதி அித்துள்ார்’ ன்ய 

கூிார்கள்.  

 அதற்கு இகனசு, “அயர்கிடம் உங்கள் 

கடி உள்த்தின் பாயட்கட அயர் 

இக்கட்டபபன ழுதி பயத்தார். படப்ின் 

பதாடக்கத்திககன கடவுள் ஆணும் பண்ணு 

நாக அயர்கபப் படத்தார். இதால் 

கணயன் தன் தாய் தந்பதபன யிட்டு யிட்டுத் 

தன் நபயியுடன் என்ித்தியப்ான். 

இயயயம் எகப உடாய் இயப்ர். இி 

அயர்கள் இயயர் அல் எகப உடல். கய 
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கடவுள் இபணத்தபத நிதர் ிாிக்கா 

தியக்கட்டும்” ன்ார்.  

 ின்ர் வீட்டில் இபதப்ற்ி நீண்டும் 

சீடர்கள், அயபபக் ககட்டர். இகனசு 

அயர்கப காக்கி தன் நபயிபன யிக்கி 

யிட்டு கயபாய பண்பண நணப்யன் 

யனும் அயயக்கு திபாக யிச்சாபம் பசய் 

கிான். தன் கணயபப யிக்கி யிட்டு 

கயபாயயபப நணக்கும் யலம் யிச்சாபம் 

பசய்கிாள் ன்ார்.      ( நார்கு: 10:1-12, 

நத்கதயு:  9:1-12)  

 பண்கின் யியாகபத்து உாிபந 

சம்ந்தப்ட்ட யிடனத்தில் பிள் கூயம் நிக 

முக்கினநா சட்டம் இது. “இல் 

யாழ்க்பகனில் இபணந்தியக்கும் கணயனும் 

நபயியும் க்காபணத்பதக் பகாண்டும் 

ிாிந்து யிடக் கூடாது. யியாகபத்துப் ண்ணக் 

கூடாது. நபணம் யயம் யபப இபணந்தியக்க 

கயண்டும்” ன்ய இகனசு கூய கிார்.  
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 இகனசுயின் இவ்யார்த்பதகள் 

யியாகபத்தின் மூம் ற்டும் சமூக சீபமிபயத் 

தடுப்பத காக்கநாகக் பகாண்டு 

காதிக்கப்ட்ட உனர்ந்த காதபனாகத் 

பதன்டுகின்து ன்ய யாதிக்காம். 

யியாகபத்திற்குப் ின்ால் ஆண், பண் 

இயயயபடன யாழ்வும் சீபமினக் கூடின 

சூமல்கலம் ாதிப்படனக் கூடின யமிகலம் 

அதிகம். இதால், ற்டும் ிபச்சிபகள் 

அதிகம். கய யியாகபத்பத 

ஊக்குயிக்காநல் ன் ிபச்சிபகள் 

யந்தாலும் இயயயம் உடன்ட்டு யாழும் 

காக்பக ஊக்குயிப்கத சிந்தது. 

அதபத்தான் இகனசு காதிக்கிார் ன்ய 

காபணங்கள் கூாம். ஆால், இது 

ினானம்தாா?  படமுபச் 

சாத்தினம்தாா? ன்பத சிந்திக்க கயண்டும்.  

   கணயன் நபயிக்கிபடனில் ற்டும் 

ிபச்சிபகள், நக்கசப்புக்கள், தகபாயகள் 

ல்ாயற்பயும் சகித்துக் பகாண்டு வ்யித 
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நா ிபச்சிபகள் யந்தாலும் அபயகபயும் 

சநாித்துக் பகாண்டு யாம கயண்டும் ன்ய 

கூயயது ககட்தற்கு தத்துயம் கால் கதான் 

ிாலும் படமுப யாழ்வுக்கு ற்புபடன 

தாக இயக்குநா? ன்பதக் கயிக்க 

கயண்டும்.  

 இகனசுவுபடன இப்காதபபன 

ற்யக்பகாண்ட  கிிஸ்தய சமுதானத்தில் 

யியாகபத்துக்கள் படபாநா இயக் 

கின்? குிப்ாக கநற்கத்தின கபாப்ின 

கிிஸ்தய ாடுகிலும் ாபாயயண்ணம் 

பாழுபதாய கநினாக யியாகபத்து டந்து 

பகாண்டுதாக இயக்கிது. எய சட்படபன 

கமற்ியிட்டு அடுத்த சட்படபன நாற்ிக் 

பகாள்யது கால் தியநணம், யியாகபத்து, 

ன்ய நாி நாி டந்து யயகிது.  

இகனசுயினுபடன காதப படமுபக்கு 

ற்தாக இல்ப ன்தற்கு அம்நக்கின் 

யாழ்வு எய சாட்சினாக இயக்கிது.  
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 கணயன் நபயினாக பதாடர்ந்தும் 

கசர்ந்து யாம முடினாது ன் ிப யந்தால் 

ிாிந்து யாமகயண்டும் ன் ிபக்கு யந்து 

தான் ஆககயண்டும். ற்ம் என்ய இயந்தால் 

இக்கம் என்ய இயந்துதாக ஆககயண்டும். 

எத்துப்காகாத இய உள்ங்கலம் எதுங்கிப் 

காக கயண்டின யமிகப காட்டித் தாக 

ஆககயண்டும். அது தாக ினதி! துபதிஷ்ட 

யசநாக கிிஸ்தய நதம் அந் ினதிபன அீதி 

ன்கிது.  

 கணயின் டத்பதகள் பசனற்ாடுகள்  

ிடிக்கா யிட்டாலும்  யியாகபத்பதக் 

ககாபமுடினாது. கல்ாாலும் கணயன், 

புல்ாாலும் புயரன் ன் அடிப்படனில் 

யாம கயண்டும். நபணம் யபப நபதக் 

கல்ாக்கிக் பகாண்டு காத்பத ஏட்ட 

கயண்டும். நபயினின் ினானநா 

ககாாிக்பகபனகனா  அல்து யியாகபத்து 

ககாயம் உாிபநபனகனா  பிள் யமங்க 

யில்ப. கணயனுபடன ஆதிக்கத்திற்கு 

அடங்கி அயள் யாம கயண்டும்.  
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 ‘அந்த ஆதிக்க முபக்கு’ கூயம் 

யார்த்பததான் ‘கதயன் இபணத்தபத நிதன் 

ிாிக்காதியக்கட்டும்’ ன் அயள்யாக்கு!  

  முபனாக கணயிடநியந்து  ிாிந்து 

காக யமி னில்ாத காது  “யிச்சாபத்தில் 

ஈடுடுதல்” ன் முபனற் பசனப 

பசய்தால் தான் யிடுதபக்கு  யமி 

கிபடக்கிது. இபதத் தயிப அப்பண்கலக்கு 

கயய நார்க்கம் இல்ப!  

  நபயினிடநியந்து யியாகபத்பத திர் 

ார்க்கும் கணயன்  அயப யிச்சாபத்தில் 

ஈடுடுத்த கயண்டும் அல்து யிச்சாபத்தில் 

ஈடுட்டாள் ன்ய  வீண் மி சுநத்த 

கயண்டும். இவ்யிபண்டில் என்ப பசய்தால் 

தான் அயால் யியாகபத்பத இகுயாக 

பற்யக் பகாள் முடியும்.  

 சி கபம் நபயினினுபடன 

டயடிக்பககில் உண்பநனிககன பயயப் 

படந்து இக்காாினத்பத பசய்னாம். அல்து 
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நபயிபன ிடிக்காநல் காகும் காது கூட 

இக் காாினத்பத பசய்னாம். து ப்டி 

இயப்ினும் எய அப்ாயிப் பண்பண 

யிச்சாாினாக சித்தாித்தால்தான் யியாகபத்து 

ப முடியும் ன்தால் அக்காாினத்பத 

கணயன் பசய்துதான் ஆகுயான். அயபப் 

பாயத்த யபபனில் நபயினிடநியந்து 

யிடுதப கதபய! அதபப் பற்யக்பகாள் 

பத கயண்டுநாாலும் பசய்ன அயன் 

தனாபாக இயப்ான். அதன் காபணநாக 

அப்ாயி பண் யிச்சாாி ன் ட்டத்பத 

சுநக்க கயண்டினயாக நாி யிடுகிாள்.  

  நபயி  டத்பதக் பகட்டயாக  

இயந்தால் அயப  யியாகபத்து பசய்யதில் 

ினானம் இயக்கத்தான் பசய்கிது. ஆால் 

யிச்சாபம் பசய்னாத, அதன் க்ககந 

பயங்காத  கற்பாழுக்கமுள் பண்பண 

(நபயிபன) யியாகபத்துப் ண்ணுயதற்காக 

யிச்சாாினாக சித்தாிப்து பயம் 

அீதினாகும். இந்த அீதிபன பசய்தால்தான் 
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யமிிக்கும் ன்ியக்கும் காது கணயால் 

கயய ன்தான் பசய்ன முடியும்?   

      பிள் கூயம் காபணத்திற்கு ற் 

நபயிபன யியாக பத்து பசய்னக்கூடின 

சூழ்ிப அபநனாத காது கணயன் கயய 

யிதத்தில் தக்குாின சுகத்பதயும் யாழ்பயயும் 

அபநத்துக் பகாள் கயண்டின (சின் 

வீட்பட பசட்அப் ண்ண கயண்டின) 

கட்டானத்திற்குத் தள்ப்ட்டு யிடுகிான். 

இப்ாயத்பத பசய்யதற்கு தூண்டுதாக 

இச்சட்டம் அபநந்து யிடுகிது. 

 அது கால் கணயது டத்பதகள் 

ிடிக்கா யிட்டால் அயப யிட்டும் ிாிந்து 

யாழ்யதற்கு  தது கற்பப் ணனம் பயத்து 

யிடுதப பகயண்டின ிபக்கு நபயி 

தள்ப் டுயதும் ாிதாத்திற்குாின தாகும். 

  இந்ிபபனத் தயிர்த்து யிட்டு 

கணயப யியாக பத்து பசய்து 

கயபாயயபப நணம் முடித்தால் அயள் 
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“யிச்சாபம் பசய்தயாயாள்” ன்யம், யியாக 

பத்து பசய்னப்ட்ட பண்பண நணந்தயன் 

“யிச்சாபம் பசய்த யாயான்” ன்யம் 

இகனசு குற்ம் சுநத்துகிார். யியாகபத்துக்குப் 

ின் நயயாழ்வு பயயலம் நயயாழ்வு 

பகாடுப்யனும் “யிச்சாபக் குற்த்தின் கீழ் 

கண்டிக்கப்டுகின்” ாயநாக காட்டப் 

டுகிது.    

   இகனசு கூயம் யியாகபத்து சட்டத்பத 

நயதலிக்கும் காது அயயபடன சமூகத்திர், 

(பமன ற்ாட்டின்) கநாகசயுபடன 

சட்டத்பத டுத்துக் கூி யியாகபத்பத கநாகச 

அனுநதித்தியக்கும் காது ீங்கள் ன் 

நயக்கின்ீர்கள் ன் அடிப்படனில் 

ககட்கிார்கள்.  

 அதற்கு இகனசு கூயம் காபணம், ‘உங்கள் 

கடி உள்த்தின் பாயட்கட உங்கள் 

நபயினபப யிக்கி யிடாம் ன்ய கநாகச 

உங்கலக்கு அனுநதி அித்தார். ஆால், ஆதி 
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முதாய் அப்டி இயக்கயில்ப’ ன்ார்.      

(நத்கதயு: 19:8)  

 ஆபம்த்தில் யியாகபத்துப் ண்ணும் 

முப இயக்க யில்ப. யூத நக்கி கடி 

உள்த்தின் பசனற்ாடு காபணநாகத் தான் 

யியாகபத்து பகாடுக்க கயண்டின தானிற்ய. 

கடவுள் இபணத்தபத நிதன் ிாிக்கக் 

கூடாது ன்ய யிக்கம் கூி யியாகபத்து 

உாிபநபன நயதலிக் கிார் இகனசு.  

 பிள் காதபப்டி யியாகபத்துப் 

ண்ணும் உாிபந  நபயிக்கு இல்ப.  

கணயனுக்கு தான் உண்டு! அதுவும் நபயி 

“யிச்சாபம் புாிந்தயள்” ன்ய ியிக்கப் 

ட்டால் நாத்திபம் தான் முடியும்!  

இச்சட்டத்தின் ிபகாபம் கணயன் நபயி 

இயயயம் ாதிக்கப்ட்டாலும் பயம்ாலும் 

நபயி தான் அதிகநதிகம் ாதிப்புக் 

குள்ாகிாள். தியநண யாழ்க்பகக்குள் யயம் 

பண்கள் இயதபக் பகாள்ினாக பயந்து 

சாகக் கூடினயாக ஆகியிடுகிாள்.  
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     நபயி டத்பத பகட்ட பண் 

ன்தற்காக யியாகபத்து பசய்யது சாிதான். 

யியாகபத்து ப கயண்டும் ன்தற்காக 

அயப டத்பத பகட்ட பண்ணாக 

ஆக்குயதும், ஆக்க இடம் பகாடுப்தும் 

முபனாகுநா?  

    யூத, கிிஸ்தய நதங்கபப் பாயத்தயபப 

யியாகபத்து பயம் உாிபநபனப் பண் 

கலக்கு யமங்கயில்ப. 

 

 


