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ைபபிளின்பாரைைவிி்்
ெபண்தீண்ட்தகாதைள்

்
்
M.S.M.்இமதிவாா்��ப்ஸலபி் ்
்் ்
ஆண்ெபண்இ�பாலாாிை்ேவ்உ்� ற்
ாீதிவாக்பிேைற்ேைறபா�கள்உளளள.்
அை�றள்�ககிவயாளன்்ெபணகககக்
ஏ�ப�ம்யாதைி்ாய.்்்

் யாதைி்ாய் ெைளிபப�ைதன்�லயாகட்
தான் சிறயி் என்் நிைலவி��நன் ‘ைளரநத்
ெபண’்என்்நிைலைவ்ஒ�்ெபண்அை்கி்ாள.்
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ெபணையவின் ய�ெ்ா�் சி்பபமசயாள்
தாயைய் ஏ�ப�ைத�காள் தகதி�ம் அதன்
�லேய்தீரயாளிககபப�கி்ன.்்

் உ்� ற்ாீதிவாள்இநத்ேைறபாடை்க்
காரணம் காட்் ெபணகைள் இழி�ப�டனம்
ச்ஙக் ககம் சமபிரதாவஙககம் நிை்வேை்
உளளள.்அன�ம்யதஙகளின்ெபவராி்ய�நன்
கி்ககின்ள.்ைபபிள்இபப்் றகி்ன.்

் 'யாதைிலககிி் இரடதப் ெப�ககை்வ்
ெபண் ஏ�் நாள் ைிலககாய் இ�பபாள.்
அைைளட் ெதா�பைர் யாைல் ைைரவிி்
தீட்ாவி�பபர.்

்்்யாதைிலககினேபான்எதன்யீன்ப�ககி்ாேளா்
எை�் ்ின் யீன் அயரகி்ாேளா் அைை்
அைளடனம்தீடே்.்்

்்்்அைள்ப�கைகைவட்ெதா�பைர்அைளை�ம்
தம் உை்கைளட் னைைடன் நீாிி் ��க்
ேைண�ம.் யாைல் யட�ம் அைரகள் தீட்ாய்
இ�பபர.்
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் அைள்அய�ம்யைணைவ்ெதா�பைன்தன்
உை்் கைள் னைைடன் தணணீாிி் ��க்
ேைண�ம.் யாைல் யட�ம் அைன் தீட்ாய்
இ�பபான.்

அைள் ப�கைகவின் யீனம் அைள்அயரநத்
யைண் வின் யீனம் இ�நத் எைதவாகி�ம்
ெதாட்ைவம் யாைல் யட�ம் ் தீட்ாய்
இ�பபான.்்

்்்்்ஒ�ைன் அைக்ன் ப�கைகவிி் ப�டனக்
ெகாண�் அைள் தீட�் அைன் யீன் பட்ன்
என்ாி் அைன் ஏ�் நாள் தீட�ை்வைன.்
அைன்ப�ககம்ப�கைக்அைளடனம்தீடே்.்்

்ெபண்ஒ�டதிகக்்உாிவ்யாதைிலகக்நாடகள்
க்ந் னம் உதிரப் ெப�கக் நீ்டதாி் அநத்
நாடகள் எிலாம் ைிலகக் நாடகைள் ேபாி்
தீட்ாளைைேவ.்

்்்்்அநத் நாடகள் எிலாம் அைள் ப�ககம்
ப�கைக் அைளடனம் ைிலகக் காலப்
ப�கைககக்ஒடதேத.்அைள்அய�ம்அைளடனம்
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தீட�க் காலடைதப் ேபானே்் ைிலககாய்
இ�ககம.்

்்்்்்அை�ை்ட்ெதா�பைன்தன்உை்கைளட்
னைைடன்நீாிி்�ழக்ேைண�ம.்யாைல்யட�ம்
அைன்தீட்ாய்இ�பபான.்

்்்்்அைள் தன் இரடதப் ெப�கக் நின்் பின்
ஏ�நாள்கழிடத்பின்தீட்�்ைள்ஆைாள.்்

எட்ாம்நாள்இ�்காட�ப்�்ாககைளேவா்
�்ாக் கஞ�கைளேவா் சநதிப�க்  ்ார்
(க�ைின் ்ார)்ைாவி�ி்க�ைி்ம்ெகாண�்
ை�ைாள.்

் க�்அை�்ிி்ஒனை்்பாைம்ேபாககம்
ப��ம்ய�்ைத்எாி்ப��யாககி்அைகககாக்
ஆண்ைர் தி��ன் பாைக் க�ைாய்
நிை்ேை�றைார.்்்்்்்்்்(ேலைி்வராகம்15:19-
31)்்

யாதைி்ாயக்காலடதிி்ெபண்எபப்்ந்நன்
ெகாளள் ேைண�ம,் ந்ாடதபப்் ேைண�ம்
எனற் றம்ைபபிளின்இநத்அ்ி�ைரகைள்
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நன்ாகக் கைளி�ஙகள.் இவ் ைசளஙகைள்
�னற்பிாி�களாக்ைகடன்ேநாககலாம.்

1)் யாதைி்ாய் இரடதபேபாகக் ைநன்
ெகாண்்�ககம்காலம்்்

2)்் யாதைி்ாயககாிவ் நாடகள் �்நத்
பின�ம்ஏ�ப�ம்இரடதப்ேபாககை்வ்காலம.்

3)்் யாதைி்ாய் நாடகளிி் ஆலவடதிி்
�ைழவக் ்ாத்காலம.்்

் ்இை�்ிி் �ன்ாைதாக்  ்பப�ம்
காரணடதிி்நிவாவம்இ�ககடதான்ெசயகி்ன.்
இை்ைைள் ைணஙகக்  ்வ் ஆலவடதின்
பாி�டதட் தனைய் எபேபானம் ேபணப்
ப்ேைண�ம.்பகதி்யவம்நிை்நன்காணப்ப்க்
 ்வ் இ்டதிி் எவைித் அ�டதஙககம்
அ�டதஙகள்ஏ�ப்க் ்வ்ைைககம்இ�ககக்
 ்ான் எனபதிி் நிவாவம் இ�ககடதான்
ெசயகி்ன.்்
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்்்்ஆளா�ம் ய�்் இ�் காரணஙகளி�ம்்
நிவாவஙகள்இ�பபதாகக் ்்�்வைிிைல.்
ஒ�் ெபண்கக் ் யாதைிலகக் ஏ�ப�ம்
சயவடதிி்அைைள்வா�ம்ெதா்ேைா்அைளாி்
வா�ம் ெதா்பப்ேைா்  ்ான.் அ்கப்
ப்�ம் ்ான.்

அைள் இ�நத் இ்டைத�ம் ப�டத்
ப�கைகைவ�ம் ெதா�பைன் தீட�ப்
பட்ைளாைான.் அதி��நன் �யையவை்்
ைத�க்்அைளன்ஆை்கைள�ம்க�ைி்களிடன்
�டதயாகக் ேைண�ம.் தபபிட் தை்ி்
அபெபண்்ன் ேசரநன் உ்ஙகி் ைிட்ாி்
அைவம் ஏ�் நாடகள் தீட�ககாிவைளாகி்
ைி�ைன்ன் அைளன் ப�கைக�ம் தீட�க்
காிவதாகி் ைி�ம் எனபெதிலாம் நிவாவயாள்
காரணஙகளில.் ெபணைணக் ேகைலயாக்
தீண்ட்தகாதைளாக்எநதள�்எ�டனக்காட்்
�்�ேயா் அநதள�் இவைசளஙகள் எ�டனக்
காட�கின்ள.்்

் யாதைிலகக் ைநத் அபெபணைண்
க�மபடைத்ைிட�ம்ச�கடைத்ைிட�ம்ஒனககி்
ைைககயாறம் தளிையவிி் தளளி் ைி�யாறம்



 

9 

அைக்ன் உளள் ெதா்ர�கைள் ��்ி�ம்
னண்ககயாறம் ெதளிைாக் ைபபிள்
ெசாிகி்ன.் இனவெயா�் ைாரடைதவிி்
ெசானளாி,் க்ிபபிட்் அநத் ஏ�் நாடகள்
�்�ம் ைைர் அபெபணைண் யளிதப்
பி்ைிவாகக் க�தி் அண்்வி�கக�ம் ்ான்
எனற்ைபபிள்கட்ைளவி�கி்ன.்

் க்ிபபிட்் அநத் ஏ�் நாடககககள்
யாதைிலகக் நி�கான் ் ெதா்ரநனம் இரடதப்
ேபாகக் ஏ�ப�யாவின் அபேபானம் தீண்ட்
தகாதைளாகக் க�தி் அைைள் ஒனககி் ைைகக்
ேைண�ம.் ஏ�நாடகள்�்நன் எட்ாம் நாள்
ஆலவ் க�ைின் தைலையவின் கீழ் தீடை்ப்
ேபாககம்ச்ஙககைளச்ெசயதாக்ேைண�ம.்்

இ�் காட�ப் �்ாககைளேவா் அிலன் �்ாக்
கஞ�் கைளேவா் ெகாண�் ைநன் க�ைி்ம்
ெகா�கக் ேைண�ம.் அைர் அவைி�் �்ாகக்
ைள�ம் ஆலவடதி�க் ெைளிவிி் யககள்
�னளிைலவிி்அறடனப்ப�வி்�ைார.்்

் ெபண்கக்ஏ�பட்்யாதைிலகைக்ஒ�்
பாையாகக் க�தி் அபபாைடதி�கப்
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பிராவசசிடதயாக்அதிி்ஒ�்�்ாைைப்அறடனப்
ப�வி�ைார.்ய�்ப்�்ாைை்எாிப� (்சரைாஙக்
தகளப் ப�)் வாககி் அறடனப் ப�வி�ைார.்
அதன்பி்க்தான்க்ிபபிட்்அபெபண்பாி�டத்
யை்நதைளாக்ேசரடனக்ெகாளளபப�ைாள.்்

ெைடகடதி�ம்நாணடதி�ம்அ்ககடதி�ம்
தான்ெபணையவின்அழக்தஙகி�ளளன.்எநதப்
ெபண்ேய் ெபணையைவ்ைிட�க்ெகா�கக்
ைி�மபயாட்ாள.் ஆளா�ம் ைபபிேளா்
ெபணையைவ் சிைதககின்் ேைைலைவ்
சி்பபிடனச்ெசாிகி்ன.்

் எநதப் ெபண்ம் தனவை்வ் யாத்
ைிலககக் காலடைதப் ப�்ிப் பை்சா�்ிக்
ெகாண்�கக்யாட்ாள.்இனவெயா�ை�கக்
ெதாி�மப்் �ககிவயாக் பி்் ஆணகககக்
ெதாி�ம் ப்் ந்நன் ெகாளள�ம் யாட்ாள.்
ஆளாி,் ைபபிளின் கட்ைளப் பிரகாரம்
ஒவெைா�் ெபண்ம் யாதைிலககப் ப�்ி்
அ்ிைிடேதவாக்ேைண�ம.்அைகை்வ்அநத்
நாடகளின் ரகசிவம் ஆலவடதின் க��ககட்
ெதாிநதாக் ேைண�ம.் அநதப் பகதிவி�ளள்
ெபணகககக்அிலன்ஆலவடதி�க்ைரக் ்வ்
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ெபணகககக் எபேபான் எநத் திகதிவிி் எநத்
நாளிி் ‘அநத் நாள’் ை�ம் எனபன் ஆலவ்
க��கக் (பாதிாிவா�கக)் �ைாராவயாள்
ைிஷவம்தான!்

் ஒ�் ெபணணின் யாதைி்ாய்
இவ�ைகவாக,் உ்ி் ாீதிவாக் ெைளிபப�ம்
இரடதப்ேபாககாக்அிலன்ஒ�்உபாைதவாக்
கணிககாயி் பாையாள் காாிவயாகேை்்
ைபவிளிி் சிடதாிககப் ப�கி்ன.் இப்
பாைடதி��நன் அைள் ைி�ப�் ைத�க் இ�்
�்ாககைள் ஆலவ் க�ைின் ைகவிி்
ஒபபை்டன் அறடனப் ப�வி�ைதன் �லேய்
பாி�டத�ளளைளாக்�்�ம.்்

் இசச்ஙககளின் �லம் ெபணகள்
அையாளச ச்ினளஙகளாக்நிறடதப்ப�கி்ாரகள்
எனபைதட் தைிர் ேைெ்ன�் யிிைல.் �்்
நமபிகைகைவ்ெயாடதயாகக்கடதைககக்எ�டன்
யதச்சாவம்�சி்அரஙேக�்ப்ப�கி்ன.!்்

்்்ைபபிைள் ஏ�றகெகாண்் எநதப்
ெபணணாைன்தனவை்வ்யாதைி்ாய்�்�ம்
ேபான் ஆலவடதி�க் �ன் ெசனற் �்ாைை்
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அறடன்ப�வி�ம்இசச்ஙக்சமபிர்தாவடைத்
ெசயைத�கட் னணிைாளா?் தனவை்வ்
யைளைி் ய�றம் யகளின் யாதைிலகக்
ச்ஙககைள் ஏ�பா�் ெசயவ் எநத் ஆண்
யகளாைன் �னை�ைாளா?் அிலன் எநத்
கணணிவாாதிாிவாைன் பாதிாிவா�கக் �ன்
�்ாைை்ப�விட�்யாதைி்ாவி��நன்�யைய்
அை்நன் ெகாளைாளா?் அிலன் �யைய்
அை்நத் ைளாகட் ் தான் இ�ககி்ாளா?்
எனபைத்யளச்சாடசிப்ப்் ்்ேைண�ம.்

்்்்்்நாள் ��ைனம் ஆவிரககணககாள்
�்ாககைள் ப�வி�ைதி�ம் ச்ஙககைள்
நிை்ேை�றைதி�ம் ஆலவ் க�ககள்
தஙககை்வ்பணிகைள்ெசயன்ெகாண்�கக்
ேைண�ம.்ஒ�்யாதடதி�க்இலடசக்கணககாள்
�்ாககைள் ப�வி�ைன் யட�் யிலாயி்
அை�்ின் உ�படதி�காள் ைழிகைள�ம்
ெசயதாக்ேைண�ேய!்

்ெபணகள் யாதைி்ாய் �லம் அ�டதம்
அை்ைன் ேபாி் ஆணககம் ைிநன்
ெைளிபப�ைதன்�லம்அ�டதயை்கின்ளர.்
ஆளாி் எநத் பாிகாரடைத�ம் ஆணகககக்
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ைபபிள் ெசாில் ைிிைலேவ!் ் அன் ஏன் எள்
ேகடகக ்ாதா?்்

்்்்‘ைிநன் ஒ�கிளா�ம் உ்�வள் அ்ககி்
ைைடதா�ம் (ஆணயகன)் தீட்ாகி்ான'்
எனகி்ன் ேைதாகயம.் (ேலைிவராகம.் 15:1-3)்
அபப்் என்ாி் எிலா் ஆணகைள் ைி்்
கரடத�ககாக் தஙகள் உணரசசி் கைள�ம்
உணர�கைள�ம் அ்ககி் ஆலவஙககககள்்
அ்ஙகிவி�ககம் க�யாரகளின் நிைலைவ்
எனள்ெைனற்ெசாிைன?்

் தி�் ப��ன் ேபச�ககாக் ஆைசகைள்
அறட் ெத்ிநன் தி�யணடைத் ன்டதி் ைிட�்
ன்ைரடைத்ஏ�்ி�ககம்இைரகளின்ைாழைின்
வதாரடதம்தான்எனளேைா?்

 


