
ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

 

 

 

குருத்த ாடைப் பவனி 

நற்செய்தி வாெகம் 

மு ல்ஆண்டு 

ஆண்டவர் பபயரால் வருகிறவர் தபாற்றப்பபறுக! 

✠ மத்த யு எழுதிய நற்பெய்தியிலிருந்து  வாெகம்   21: 1-11  

இயேசு தம் சீடய ோடு எருசயேமை நெருங்கிச் நசன்று ஒலிவ ைமே 

அருகிலிருந்த நெத்ெகு என்னும் ஊம  அமடந்தயெோது இரு சீடர்கமை 



அனுப்பி,“நீங்கள் உங்களுக்கு எதிய  இருக்கும் ஊருக்குள் நசல்லுங்கள். 

நசன்ற உடயே அங்யக கட்டிமவக்கப்ெட்டிருக்கிற ஒரு கழுமதமேயும் 

அதயேோடு ஒரு குட்டிமேயும் கோண்பீர்கள். அவற்மற அவிழ்த்து 

என்னிடம் நகோண்டு வோருங்கள். ேோ ோவது உங்களிடம் ஏயதனும் 

நசோன்ேோல், ‘இமவ ஆண்டவருக்குத் யதமவ’ எேச் நசோல்லுங்கள். 

உடயே அவர் அவற்மற அனுப்பிவிடுவோர்” என்றோர்.“ைகள் 

சீயேோனிடம் நசோல்லுங்கள்: இயதோ உன் அ சர் உன்னிடம் வருகிறோர்; 

அவர் எளிமையுள்ைவர்; கழுமதயின் யைல் ஏறி வருகிறோர்; 

கழுமதக்குட்டிேோகிே ைறியின் யைல் அைர்ந்து வருகிறோர்” என்று 

இமறவோக்கிேர் உம த்தது நிமறயவற இவ்வோறு நிகழ்ந்தது.  

சீடர்கள் யெோய் இயேசு தங்களுக்குப் ெணித்த ெடியே நசய்தோர்கள். 

அவர்கள் கழுமதமேயும் குட்டிமேயும் ஓட்டிக் நகோண்டு வந்து, 

அவற்றின் யைல் தங்கள் யைலுமடகமைப் யெோட்டு, இயேசுமவ அை ச் 

நசய்தோர்கள். நெருந்தி ைோே ைக்கள் தங்கள் யைல் உமடகமை வழியில் 

விரித்தோர்கள். யவறு சிேர் ை ங்களிலிருந்து கிமைகமை நவட்டி வழியில் 

ெ ப்பிேர். அவருக்கு முன்யேயும் பின்யேயும் நசன்ற கூட்டத்திேர், “

தோவீதின் ைகனுக்கு ஓசன்ேோ! ஆண்டவர் நெே ோல் வருகிறவர் 

யெோற்றப்நெறுக! உன்ேதத்தில் ஓசன்ேோ!” என்று நசோல்லி 

ஆர்ப்ெரித்தேர். 

அவர் எருசயேமுக்குள் நசன்றயெோது ெக ம் முழுவதும் 

ெ ெ ப்ெமடே, “இவர் ேோர்?” என்னும் யகள்வி எழுந்தது. அதற்குக் 

கூட்டத்திேர், “இவர் இமறவோக்கிேர் இயேசு; கலியேேோவிலுள்ை 

ெோசய த்மதச் யசர்ந்தவர்” என்று ெதிேளித்தேர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பெய்தி. 

 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 



 

மு ல் வாெகம் 

நிந் டை பெய்தவார்க்கு என் முகத்ட  மடறக்கவில்டை. இழிநிடைடய 

நான் அடடவதில்டை என்று அறிதவன். 

இடறவாக்கிைர் எொயா நூலிலிருந்து வாெகம்    50: 4-7 

ெலிந்தவமே ெல் வோக்கோல் ஊக்குவிக்கும் அறிமவ ெோன் நெற்றிட, 

ஆண்டவ ோகிே என் தமேவர், கற்யறோனின் ெோமவ எேக்கு 

அளித்துள்ைோர்; கோமேயதோறும் அவர் என்மேத் தட்டி எழுப்புகின்றோர்; 

கற்யெோர் யகட்ெதுயெோல் ெோனும் நசவிநகோடுக்கச் நசய்கின்றோர். 

ஆண்டவ ோகிே என் தமேவர் என் நசவிமேத் திறந்துள்ைோர்.  

ெோன் கிைர்ந்நதழவில்மே. விேகிச் நசல்ேவுமில்மே. 

அடிப்யெோர்க்கு என் முதுமகயும், தோடிமேப் பிடுங்குயவோர்க்கு என் 

தோமடமேயும் ஒப்புவித்யதன். நிந்தமே நசய்யவோர்க்கும் கோறி 

உமிழ்யவோர்க்கும் என் முகத்மத ைமறக்கவில்மே. ஆண்டவ ோகிே என் 

தமேவர் துமை நிற்கின்றோர்; ெோன் அவைோேம் அமடயேன்; என் 

முகத்மதக் கற்ெோமற ஆக்கிக்நகோண்யடன்; இழிநிமேமே ெோன் 

அமடவதில்மே என்று அறியவன். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பெய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

பதிலுடரப் பாடல் திபா 22: 7-8. 16-17a. 18-19. 22-23 (பல்ைவி: 1a) 

பல்ைவி:  என் இடறவா, என் இடறவா, ஏன் என்டைக் டகவிட்டீர்? 



 

7  என்மேப் ெோர்ப்யெோர் எல்ேோரும் ஏைேம் நசய்கின்றேர்; 

உதட்மடப் பிதுக்கித் தமேேமசத்து, 

8  `ஆண்டவர்மீது ெம்பிக்மக மவத்தோயே! அவர் இவமே 

மீட்கட்டும்; தோம் அன்புகூர்ந்த இவமே அவர் விடுவிக்கட்டும்' 

என்கின்றேர்.      ………………….பல்ைவி 

 

6  தீமை நசய்யவோரின் கூட்டம் என்மே வமைத்துக்நகோண்டது; 

ெோய்கள் எே அவர்கள் என்மேச் சூழ்ந்துநகோண்டோர்கள்; என் 

மககமையும் கோல்கமையும் துமைத்தோர்கள்.  

17a என் எலும்புகமை எல்ேோம் ெோன் எண்ணிவிடேோம். ……….பல்ைவி 

 

18 என் ஆமடகமைத் தங்களிமடயே ெங்கிட்டுக்நகோள்கின்றேர்; என் 

உமடயின்யைல் சீட்டுப் யெோடுகின்றேர்.  

19 நீய ோ ஆண்டவய ! என்மே விட்டுத் நதோமேயில் யெோய் 

விடோயதயும்; என் வலிமையே! எேக்குத் துமை நசய்ே விம ந்து 

வோரும்.                                                                             .........பல்ைவி 

 

22 உைது நெேம  என் சயகோத ருக்கு அறிவிப்யென்; சமெ ெடுயவ 

உம்மைப் புகழ்ெது ெோடுயவன். 



23 ஆண்டவருக்கு அஞ்சுயவோய ; அவம ப் புகழுங்கள்; ேோக்யகோபின் 

ை பிேய , அமேவரும் அவம  ைோட்சிமைப்ெடுத்துங்கள்; 

இஸ் யேல் ை பிேய , அமேவரும் அவம ப் ெணியுங்கள்.  

                                                                           ……………………….பல்ைவி 

இரண்டாம் வாெகம் 

கிறிஸ்து  ம்டமதய  ாழ்த்திக்பகாண்டார்; எைதவ கடவுளும் கிறிஸ்துடவ 

உயர்த்திைார். 

திருத்தூ ர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாெகம்                                           

2: 6-11 

கடவுள் வடிவில் விைங்கிே கிறிஸ்து, கடவுளுக்கு இமைேோய் 

இருக்கும் நிமேமே வலிந்து ெற்றிக்நகோண்டிருக்க 

யவண்டிேநதோன்றோகக் கருதவில்மே. ஆேோல் தம்மையே 

நவறுமைேோக்கி, அடிமையின் வடிமவ ஏற்று, ைனிதருக்கு ஒப்ெோேோர். 

ைனித உருவில் யதோன்றி, சோமவ ஏற்கும் அைவுக்கு, அதுவும் சிலுமவச் 

சோமவயே ஏற்கும் அைவுக்குக் கீழ்ப்ெடிந்து தம்மையே 

தோழ்த்திக்நகோண்டோர். 

எேயவ கடவுளும் அவம  மிகயவ உேர்த்தி, எப்நெேருக்கும் 

யைேோே நெேம  அவருக்கு அருளிேோர். ஆகயவ இயேசுவின் நெேருக்கு 

விண்ைவர், ைண்ைவர், கீழுேயகோர் அமேவரும் ைண்டியிடுவர்; 

தந்மதேோம் கடவுளின் ைோட்சிக்கோக `இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்' எே 

எல்ேோ ெோவுயை அறிக்மகயிடும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு நன்றி 



நற்பெய்திக்கு முன் வெைம்         பிலி 2: 8-9                        

ொடவ ஏற்கும் அளவிற்கு, அதுவும் சிலுடவச் ொடவதய ஏற்கும் 

அளவுக்குக் கீழ்படிந்து  ம்டமதய  ாழ்த்திக்பகாண்டார்.  எைதவ 

கடவுளும் அவடர மிகதவ உயர்த்தி, எப்பபயருக்கும் தமைாை பபயடர 

அவருக்கு அருளிைார். 

 

//ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் வரைாறு, எரியும் திரிகளும் தூபமும் 

இன்றி, வாழ்த்துடர கூறாமலும் திருநூலில் சிலுடவ அடடயாளம் 

வடரயாமலும் வாசிக்கப்படும்.// 

 

மத்த யு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் 

திருப்பாடுகள்         26: 14 – 27: 66  

     ென்னிருவருள் ஒருவேோகிே யூதோசு இஸ்கோரியேோத்து தமேமைக் 

குருவிடம் வந்து,“இயேசுமவ உங்களுக்கு ெோன் கோட்டிக்நகோடுத்தோல் 

எேக்கு என்ே தருவீர்கள்?” என்று யகட்டோன். அவர்களும் முப்ெது 

நவள்ளிக் கோசுகமை எண்ணி அவனுக்குக் நகோடுத்தோர்கள். அதுமுதல் 

அவன் அவம க் கோட்டிக் நகோடுப்ெதற்கு வோய்ப்புத் 

யதடிக்நகோண்டிருந்தோன். 

புளிப்ெற்ற அப்ெ விழோவின் முதல் ெோளில் சீடர்கள் இயேசுமவ 

அணுகி வந்து, “நீர் ெோஸ்கோ விருந்துண்ை ெோங்கள் எங்யக ஏற்ெோடு 

நசய்ே யவண்டும் எே விரும்புகிறீர்?” என்று யகட்டோர்கள். இயேசு 

அவர்களிடம், “நீங்கள் புறப்ெட்டு ெகருக்குள் நசன்று இன்ேோரிடம் 

யெோய், ‘எேது யெ ம் நெருங்கி வந்து விட்டது; என் சீடர்கயைோடு உம் 

வீட்டில் ெோஸ்கோ நகோண்டோடப் யெோகியறன்’ எேப் யெோதகர் கூறுகிறோர் 



எேச் நசோல்லுங்கள்” என்றோர். இயேசு தங்களுக்குப் ெணித்த ெடியே 

சீடர்கள் நசேல்ெட்டுப் ெோஸ்கோ விருந்துக்கு ஏற்ெோடு நசய்தோர்கள். 

ைோமே யவமைேோேதும் அவர் ென்னிருவய ோடும் ெந்தியில் 

அைர்ந்தோர். அவர்கள் உண்டுநகோண்டிருந்த நெோழுது அவர்,  “உங்களுள் 

ஒருவன் என்மேக் கோட்டிக்நகோடுப்ெோன் எே உறுதிேோக உங்களுக்குச் 

நசோல்கியறன்” என்றோர். அப்நெோழுது அவர்கள் மிகவும் 

வருத்தமுற்றவர்கைோய்,“ஆண்டவய , அது ெோயேோ?” எே 

ஒவ்நவோருவரும் அவரிடம் யகட்கத் நதோடங்கிேோர்கள்.  அதற்கு அவர்,  

“என்னுடன் ெோத்தி த்தில் நதோட்டு உண்ெவயே என்மேக் கோட்டிக் 

நகோடுப்ெோன். ைோனிட ைகன், தம்மைப் ெற்றி ைமறநூலில் 

எழுதியுள்ைெடியே யெோகிறோர். ஆேோல், ஐயேோ! அவம க் கோட்டிக் 

நகோடுக்கிறவனுக்குக் யகடு; அம்ைனிதன் பிறவோதிருந்தோல் அவனுக்கு 

ெேைோயிருந்திருக்கும்” என்றோர். அவம க் கோட்டிக் நகோடுத்த யூதோசும் 

“ பி, ெோயேோ?” எே அவரிடம் யகட்க இயேசு, “நீயே 

நசோல்லிவிட்டோய்” என்றோர். 

அவர்கள் உைவருந்திக்நகோண்டிருந்தநெோழுது, இயேசு அப்ெத்மத 

எடுத்துக் கடவுமைப் யெோற்றி, அமதப் பிட்டுச் சீடருக்குக் நகோடுத்து,  “

இமதப் நெற்று உண்ணுங்கள்; இது எேது உடல்” என்றோர். பின்பு 

கிண்ைத்மத எடுத்துக் கடவுளுக்கு ென்றி நசலுத்தி அவர்களுக்குக் 

நகோடுத்து, “இதில் உள்ைமத அமேவரும் ெருகுங்கள்; ஏநேனில் இது 

எேது உடன்ெடிக்மகயின் இ த்தம்; ெேருமடே ெோவ ைன்னிப்புக்கோகச் 

சிந்தப்ெடும் இ த்தம். இனியைல் என் தந்மதயின் ஆட்சி வரும் 

அந்ெோளில்தோன் ெோன் உங்கயைோடு தி ோட்மசப் ெழ இ சத்மதக் 

குடிப்யென்; அதுவம  குடிக்கைோட்யடன் எே ெோன் உங்களுக்குச் 

நசோல்கியறன்” என்றோர். அவர்கள் புகழ்ப் ெோடல் ெோடிவிட்டு ஒலிவ 

ைமேக்குச் நசன்றோர்கள். 



அதன்பின்பு இயேசு அவர்களிடம், “இன்றி வு நீங்கள் அமேவரும் 

என்மே விட்டு ஓடிப்யெோவீர்கள். ஏநேனில் ‘ஆேம  நவட்டுயவன், 

அப்யெோது ைந்மதயிலுள்ை ஆடுகள் சிதறடிக்கப்ெடும்’ என்று ைமறநூலில் 

எழுதியுள்ைது. ெோன் உயிருடன் எழுப்ெப்ெட்ட பின்பு உங்களுக்கு முன்யெ 

கலியேேோவுக்குப் யெோயவன்” என்றோர். அதற்குப் யெதுரு அவரிடம்,  

“எல்ேோரும் உம்மை விட்டு ஓடிப் யெோய்விட்டோலும் ெோன் ஒரு யெோதும் 

ஓடிப்யெோக ைோட்யடன்” என்றோர். இயேசு அவரிடம், “இன்றி வில் 

யசவல் கூவுமுன் மும்முமற நீ என்மே ைறுதலிப்ெோய் எே உறுதிேோக 

உேக்குச் நசோல்கியறன்” என்றோர். யெதுரு அவரிடம், “ெோன் உம்யைோடு 

யசர்ந்து இறக்க யவண்டியிருந்தோலும் உம்மை ஒருயெோதும் ைறுதலிக்க 

ைோட்யடன்” என்றோர். அவ்வோயற சீடர்கள் அமேவரும் நசோன்ேோர்கள். 

பின்ேர் இயேசு சீடர்களுடன் நகத்சைனி என்னும் இடத்திற்கு 

வந்தோர். அவர், “ெோன் அங்யக யெோய் இமறவனிடம் யவண்டும்வம  

இங்யக அைர்ந்திருங்கள்” என்று அவர்களிடம் கூறி, யெதுருமவயும் 

நசெயதயுவின் ைக்கள் இருவம யும் தம்முடன் கூட்டிச் நசன்றோர். 

அப்யெோது அவர் துே மும் ைேக்கேக்கமும் அமடேத் நதோடங்கிேோர். 

அவர், “எேது உள்ைம் சோவு வருைைவுக்கு ஆழ்துே ம் நகோண்டுள்ைது. 

நீங்கள் என்யேோடு இங்யகயே தங்கி விழித்திருங்கள்” என்று அவர்களிடம் 

கூறிேோர். பிறகு அவர் சற்று அப்ெோல் நசன்று முகங்குப்புற விழுந்து,  

“என் தந்மதயே, முடிந்தோல் இத்துன்ெக் கிண்ைம் என்மே விட்டு 

அகேட்டும். ஆேோலும் என் விருப்ெப்ெடி அல்ே, உம் விருப்ெப் ெடியே 

நிகழட்டும்” என்று கூறி இமறவனிடம் யவண்டிேோர். அதன் பின்பு அவர் 

சீடர்களிடம் வந்து அவர்கள் உறங்கிக் நகோண்டிருப்ெமதக் கண்டு 

யெதுருவிடம், “ஒரு ைணி யெ ம்கூட என்யேோடு விழித்திருக்க 

உங்களுக்கு வலுவில்மேேோ? உங்கள் ைேம் ஆர்வமுமடேதுதோன்; 



ஆேோல் உடல் வலுவற்றது. எேயவ யசோதமேக்கு உட்ெடோதிருக்க 

விழித்திருந்து இமறவனிடம் யவண்டுங்கள்” என்றோர். மீண்டும் 

நசன்று, “என் தந்மதயே, ெோன் குடித்தோேன்றி இத்துன்ெக்கிண்ைம் 

அகே முடிேோநதன்றோல், உைது திருவுைப்ெடியே ஆகட்டும்” என்று 

இ ண்டோம் முமறேோக இமறவனிடம் யவண்டிேோர். அவர் திரும்ெவும் 

வந்தயெோது சீடர்கள் உறங்கிக்நகோண்டிருப்ெமதக் கண்டோர். 

அவர்களுமடே கண்கள் தூக்கக் கேக்கைோய் இருந்தே. அவர் அவர்கமை 

விட்டு மீண்டும் நசன்று ைறுெடியும் அயத வோர்த்மதகமைச் நசோல்லி 

மூன்றோம் முமறேோக இமறவனிடம் யவண்டிேோர். பிறகு சீடர்களிடம் 

வந்து, “இன்னும் உறங்கி ஓய்நவடுக்கிறீர்கைோ? ெோருங்கள், யெ ம் 

நெருங்கி வந்து விட்டது. ைோனிட ைகன் ெோவிகளின் மகயில் 

ஒப்புவிக்கப்ெடுகிறோர். எழுந்திருங்கள், யெோயவோம். இயதோ! என்மேக் 

கோட்டிக்நகோடுப்ெவன் நெருங்கி வந்து விட்டோன்” என்று கூறிேோர். 

இயேசு நதோடர்ந்து யெசிக் நகோண்டிருந்தயெோது ென்னிருவருள் 

ஒருவேோகிே யூதோசு அங்கு வந்தோன். அவயேோடு குருக்களும் ைக்களின் 

மூப்ெர்களும் அனுப்பிே நெருங்கூட்டம் வோள்கயைோடும் தடிகயைோடும் 

வந்தது. அவம க் கோட்டிக்நகோடுக்க இருந்தவன், “ெோன் ஒருவம  

முத்தமிடுயவன். அவர்தோம் இயேசு; அவம ப் பிடித்துக்நகோள்ளுங்கள்; 

என்று அவர்களுக்கு அமடேோைம் நசோல்லியிருந்தோன். அவன் யெ ோக 

இயேசுவிடம் நசன்று, “ பி வோழ்க” எேக் கூறிக்நகோண்யட அவம  

முத்தமிட்டோன். இயேசு அவனிடம், “யதோழோ, எதற்கோக வந்தோய்?”

என்று யகட்டோர். அப்நெோழுது அவர்கள் இயேசுமவ அணுகி, அவம ப் 

ெற்றிப்பிடித்துக் மகதுநசய்தேர். உடயே இயேசுயவோடு இருந்தவருள் 

ஒருவர் தைது மகமே நீட்டி வோமை உருவித் தமேமைக் குருவின் 

ெணிேோைம த் தோக்கி அவருமடே கோமதத் துண்டித்தோர். அப்நெோழுது 

இயேசு அவரிடம், “உேது வோமை அதன் உமறயில் திரும்ெப் யெோடு. 

ஏநேனில், வோமை எடுப்யெோர் அமேவரும் வோைோல் அழிந்து யெோவர். 



ெோன் என் தந்மதயின் துமைமே யவண்ட முடிேோநதன்றோ நிமேத்தோய்? 

ெோன் யவண்டிேோல் அவர் ென்னிரு நெரும் ெமடப் பிரிவுகளுக்கு 

யைற்ெட்ட வோேதூதம  எேக்கு அனுப்பி மவப்ெோய . அப்ெடிேோேோல் 

இவ்வோறு நிகழயவண்டும் என்ற ைமறநூல் வோக்குகள் எவ்வோறு 

நிமறயவறும்?”என்றோர். அவ்யவமையில் இயேசு ைக்கள் கூட்டத்மதப் 

ெோர்த்து, “கள்வமேப் பிடிக்க வருவதுயெோல் வோள்கயைோடும் 

தடிகயைோடும் என்மேக் மகதுநசய்ே வந்தது ஏன்? ெோன் ெோள்யதோறும் 

யகோவிலில் அைர்ந்து கற்பித்துக் நகோண்டிருந்யதன். நீங்கள் என்மேப் 

பிடிக்கவில்மேயே; இமறவோக்கிேர் எழுதிேமவ நிமறயவறயவ 

இமவேமேத்தும் நிகழ்கின்றே” என்றோர். அப்நெோழுது 

சீடர்கநைல்ேோரும் அவம  விட்டுவிட்டுத் தப்பி ஓடிேோர்கள். 

இயேசுமவப் பிடித்தவர்கள் அவம த் தமேமைக் குரு கேெோவிடம் 

கூட்டிச்நசன்றோர்கள். அங்யக ைமறநூல் அறிஞரும், மூப்ெர்களும் கூடி 

வந்தோர்கள். யெதுரு நதோமேவில் அவம ப் பின்நதோடர்ந்து தமேமைக் 

குருவின் வீட்டு முற்றம்வம  வந்து வழக்கின் முடிமவப்ெற்றித் நதரிந்து 

நகோள்வதற்கோக உள்யை நுமழந்து கோவேய ோடு உட்கோர்ந்திருந்தோர். 

தமேமைக் குருக்களும், தமேமைச் சங்கத்தோர் அமேவரும் இயேசுவுக்கு 

ை ை தண்டமே விதிக்க அவருக்கு எதி ோகப் நெோய்ச் சோட்சி யதடிேர். 

ெே நெோய்ச் சோட்சிகள் முன்வந்தும் ஏற்ற சோட்சி கிமடக்கவில்மே. 

இறுதிேோக இருவர் முன்வந்தேர். அவர்கள், “இவன் கடவுளுமடே 

திருக்யகோவிமே இடித்து அமத மூன்று ெோளில் கட்டிநேழுப்ெ என்ேோல் 

முடியும் என்றோன்” என்று கூறிேோர்கள். அப்நெோழுது தமேமைக் குரு 

எழுந்து அவரிடம், “இவர்கள் உேக்கு எதி ோகக் கூறும் சோன்றுக்கு 

ைறுநைோழி கூறைோட்டோேோ?” என்று யகட்டோர். ஆேோல் இயேசு 

யெசோதிருந்தோர்.  



யைலும் தமேமைக் குரு அவரிடம், “நீ கடவுளின் ைகேோகிே 

நைசிேோவோ? வோழும் கடவுளின் நெே ோல் ஆமையிட்டுச் நசோல்லுைோறு 

உன்னிடம் யகட்கியறன்” என்றோர். அதற்கு இயேசு, “நீய  நசோல்லுகிறீர்; 

ைோனிட ைகன் வல்ேவ ோம் கடவுளின் வேப்புறத்தில் வீற்றிருப்ெமதயும் 

வோே யைகங்கள்மீது வருவமதயும் இதுமுதல் நீங்கள் கோண்பீர்கள் எே 

உங்களுக்குச் நசோல்கியறன்” என்றோர். உடயே தமேமைக் குரு தம் 

யைலுமடமே கிழித்துக்நகோண்டு, “இவன் கடவுமைப் 

ெழித்தும த்தோன். இன்னும் ெைக்குச் சோன்றுகள் யதமவேோ? இயதோ, 

இப்நெோழுது நீங்கயை ெழிப்பும மேக் யகட்டீர்கயை. நீங்கள் என்ே 

நிமேக்கிறீர்கள்?” என்று யகட்டோர். அதற்கு அவர்கள், “இவன் சோக 

யவண்டிேவன்” எேப் ெதிேளித்தோர்கள். 

பின்பு அவருமடே முகத்தில் துப்பி அவம க் மகேோல் 

குத்திேோர்கள். யைலும் சிேர் அவம க் கன்ேத்தில் அமறந்து,  

“இமறவோக்கிேர் நைசிேோயவ, உன்மே அடித்தது ேோர்? நசோல்” என்று 

யகட்டேர். 

யெதுரு நவளியே முற்றத்தில் உட்கோர்ந்திருந்தோர். ெணிப்நெண் 

ஒருவர் அவரிடம் வந்து, “நீயும் கலியேேேோகிே இயேசுயவோடு 

இருந்தவன் தோயே” என்றோர். அவய ோ, “நீர் நசோல்வது என்ேநவன்று 

எேக்குத் நதரிேவில்மே” என்று அவர்கள் அமேவர் முன்னிமேயிலும் 

ைறுதலித்தோர். அவர் நவளியே வோயிேருயக நசன்றயெோது யவநறோரு 

ெணிப்நெண் அவம க் கண்டு, “இவன் ெோசய த்து இயேசுயவோடு 

இருந்தவன்” என்று அங்கிருந்யதோரிடம் நசோன்ேோர். ஆேோல் யெதுரு, “

இம்ைனிதமே எேக்குத் நதரிேோது” எே ஆமையிட்டு மீண்டும் 

ைறுதலித்தோர். 



சற்று யெ த்திற்குப்பின் அங்யக நின்றவர்கள் யெதுருவிடம் வந்து, “

உண்மைேோகயவ நீயும் அவர்கமைச் யசர்ந்தவயே; ஏநேனில் உன் 

யெச்யச உன்மே ேோந ன்று கோட்டிக்நகோடுக்கிறது” என்று கூறிேோர்கள். 

அப்நெோழுது அவர், “இந்த ைனிதமே எேக்குத் நதரிேோது” என்று 

நசோல்லிச் சபிக்கவும் ஆமையிடவும் நதோடங்கிேோர். உடயே யசவல் 

கூவிற்று. அப்நெோழுது, “யசவல் கூவுமுன் நீ என்மே மும்முமற 

ைறுதலிப்ெோய்” என்று இயேசு கூறிேமதப் யெதுரு நிமேவுகூர்ந்து 

நவளியே நசன்று ைேம் நெோந்து அழுதோர். 

நெோழுது விடிந்ததும் தமேமைக் குருக்கள், ைக்களின் மூப்ெர்கள் 

ேோவரும் இயேசுமவக் நகோல்ே அவருக்கு எதி ோக ஆயேோசமே 

நசய்தேர். அவம க் கட்டி இழுத்துச் நசன்று ஆளுென் பிேோத்திடம் 

ஒப்புவித்தேர். 

அதன்பின் இயேசு தண்டமேத் தீர்ப்பு அமடந்தமதக் கண்டயெோது 

அவம க் கோட்டிக்நகோடுத்த யூதோசு ைேம் வருந்தி தமேமைக் 

குருக்களிடமும் மூப்ெர்களிடமும் முப்ெது நவள்ளிக் கோசுகமையும் 

திருப்பிக் நகோண்டு வந்து, “ெழிெோவமில்ேோதவம க் 

கோட்டிக்நகோடுத்துப் ெோவம் நசய்யதன்” என்றோன். அதற்கு அவர்கள், “

அமதப்ெற்றி எங்களுக்நகன்ே? நீயே ெோர்த்துக்நகோள்” என்றோர்கள். அதன் 

பின்பு அவன் அந்த நவள்ளிக் கோசுகமைக் யகோவிலில் எறிந்து விட்டுப் 

புறப்ெட்டுப் யெோய்த் தூக்குப் யெோட்டுக் நகோண்டோன். 

தமேமைக் குருக்கள் நவள்ளிக் கோசுகமை எடுத்து, “இது 

இ த்தத்திற்கோே விமேேோதேோல் இமதக் யகோவில் கோணிக்மகப் 

நெட்டியில் யெோடுவது முமற அல்ே” என்று நசோல்லி, கேந்தோயேோசித்து, 

அன்னிேம  அடக்கம் நசய்ே அவற்மறக் நகோண்டு குேவன் நிேத்மத 

வோங்கிேோர்கள். இதேோல்தோன் அந்நிேம் “இ த்த நிேம்” எே இன்றுவம  

அமழக்கப்ெடுகிறது.“இஸ் யேல்  ைக்கைோல்  



விமேைதிக்கப்ெட்டவருமடே விமேேோே முப்ெது 

நவள்ளிக்கோசுகமையும் மகயிநேடுத்து ஆண்டவர் எேக்குப் 

ெணித்தெடியே அமதக் குேவன் நிேத்திற்குக் நகோடுத்தோர்கள்” என்று 

இமறவோக்கிேர் எய மிேோ உம த்தது அப்நெோழுது நிமறயவறிேது. 

இயேசு ஆளுென் பிேோத்து முன்னிமேயில் நின்று நகோண்டிருந்தோர். 

ஆளுென் அவம  யெோக்கி, “நீ யூதரின் அ சேோ?” என்று யகட்டோன். 

அதற்கு இயேசு,  “அவ்வோறு நீர் நசோல்கிறீர்” என்று கூறிேோர். யைலும் 

தமேமைக் குருக்களும் மூப்ெர்களும் அவர்மீது குற்றம் சுைத்திேயெோது 

அவர் ைறுநைோழி எதுவும் கூறவில்மே. பின்பு பிேோத்து அவரிடம், “

உேக்கு எதி ோக எத்தமேயேோ சோன்றுகள் கூறுகிறோர்கயை, உேக்குக் 

யகட்கவில்மேேோ?” என்றோன். அவய ோ ஒரு நசோல்கூட அவனுக்கு 

ைறுநைோழிேோகக் கூறவில்மே. ஆகயவ ஆளுென் மிகவும் விேப்புற்றோன். 

ைக்கள் விரும்பிக் யகட்கும் ஒரு மகதிமே அவர்களுக்கோக, 

விழோவின் யெோது ஆளுென் விடுதமே நசய்வது வழக்கம். அந்ெோளில் 

ெ ெோ⁕என்னும் யெர்யெோே மகதி ஒருவன் இருந்தோன். ைக்கள் ஒன்றுகூடி 

வந்திருந்தயெோது பிேோத்து அவர்களிடம், “ெோன் ேோம  விடுதமே 

நசய்ேயவண்டும் எே விரும்புகிறீர்கள்? ெ ெோமவேோ?⁕ அல்ேது நைசிேோ 

என்னும் இயேசுமவேோ?” என்று யகட்டோன். ஏநேனில் அவர்கள் 

நெோறோமைேோல்தோன் இயேசுமவத் தன்னிடம் ஒப்புவித்திருந்தோர்கள் 

என்ெது அவனுக்குத் நதரியும். பிேோத்து ெடுவர் இருக்மகமீது 

அைர்த்திருந்தநெோழுது அவனுமடே ைமேவி அவனிடம் ஆைனுப்பி, “

அந்த யெர்மைேோைரின் வழக்கில் நீர் தமேயிட யவண்டோம். ஏநேனில் 

அவர்நெோருட்டு இன்று கேவில் மிகவும் துன்புற்யறன்” என்று கூறிேோர். 

ஆேோல் தமேமைக் குருக்களும் மூப்ெர்களும் ெ ெோமவ விடுதமே 

நசய்ேக் யகட்கவும் இயேசுமவத் தீர்த்துக்கட்டவும் கூட்டத்திேம த் 



தூண்டி விட்டோர்கள். ஆளுென் அவர்கமைப் ெோர்த்து, “இவ்விருவரில் 

ேோம  விடுதமே நசய்ேயவண்டும்? உங்கள் விருப்ெம் என்ே?” எேக் 

யகட்டோன். அதற்கு அவர்கள் ‘ெ ெோமவ’ என்றோர்கள். பிேோத்து 

அவர்களிடம், “அப்ெடிேோேோல் நைசிேோ என்னும் இயேசுமவ ெோன் 

என்ே நசய்ே யவண்டும்?” என்று யகட்டோன். அமேவரும், “

சிலுமவயில் அமறயும்” என்று ெதிேளித்தேர். அதற்கு அவன், “இவன் 

நசய்த குற்றம் என்ே?” என்று யகட்டோன். அவர்கயைோ, “சிலுமவயில் 

அமறயும்” என்று இன்னும் உ க்கக் கத்திேோர்கள். பிேோத்து தன் 

முேற்சிேோல் ெேயேதும் ஏற்ெடவில்மே, ைோறோகக் கேகயை உருவோகிறது 

என்று கண்டு, கூட்டத்திேரின் முன்னிமேயில் தண்ணீம  எடுத்து,  

“இவேது இ த்தப்ெழியில் எேக்குப் ெங்கில்மே. நீங்கயை 

ெோர்த்துக்நகோள்ளுங்கள்” என்று கூறித் தன் மககமைக் கழுவிேோன்.  

அதற்கு ைக்கள் அமேவரும், “இவனுமடே இ த்தப்ெழி 

எங்கள்யைலும் எங்கள் பிள்மைகள் யைலும் விழட்டும்” என்று ெதில் 

கூறிேர். அப்யெோது அவர் ெ ெோமவ அவர்கள் விருப்ெத்திற்கிைங்க 

விடுதமே நசய்தோன்; இயேசுமவக் கமசேோல் அடித்துச் சிலுமவயில் 

அமறயுைோறு ஒப்புவித்தோன். 

ஆளுெனின் ெமடவீ ர் இயேசுமவ ஆளுென் ைோளிமகக்குக் கூட்டிச் 

நசன்று அங்கிருந்த ெமடப்பிரிவிேர் அமேவம யும் அவர்முன் ஒன்று 

கூட்டிேர்; அவருமடே ஆமடகமை உரிந்து, கருஞ்சிவப்பு நிறமுள்ை தைர் 

அங்கிமே அவருக்கு அணிவித்தேர். அவர்கள் ஒரு முள்முடி பின்னி 

அவ து தமேயின்யைல் மவத்து, அவருமடே வேக்மகயில் ஒரு 

யகோமேக் நகோடுத்து அவர்முன் முழந்தோள்ெடியிட்டு, “யூதரின் அ சய , 

வோழ்க!” என்று நசோல்லி ஏைேம் நசய்தேர்; அவர்யைல் துப்பி, 

அக்யகோமே எடுத்து அவருமடே தமேயில் அடித்தேர்; அவம  ஏைேம் 



நசய்தபின், அவர்யைல் இருந்த தைர் அங்கிமேக் கழற்றிவிட்டு 

அவருமடே ஆமடகமை அணிவித்து அவம ச் சிலுமவயில் 

அமறவதற்கோக இழுத்துச் நசன்றேர். 

அவர்கள் நவளியே நசன்ற யெோது சிய ன் ஊம ச் யசர்ந்த சீயைோன் 

என்ற நெேருமடே ஒருவம க் கண்டோர்கள்; இயேசுவின் சிலுமவமேச் 

சுைக்கும்ெடி அவம க் கட்டோேப்ெடுத்திேோர்கள்.‘ைண்மடயேோட்டு 

இடம்’ என்று நெோருள்ெடும் ‘நகோல்நகோதோ’வுக்கு வந்தோர்கள்; 

இயேசுவுக்குக் கசப்பு கேந்த தி ோட்மச இ சத்மதக் குடிக்கக் 

நகோடுத்தோர்கள். அவர் அமதச் சுமவ ெோர்த்தபின் குடிக்க விரும்ெவில்மே. 

அவர்கள் அவம ச் சிலுமவயில் அமறந்த பின்பு குலுக்கல் முமறயில் 

அவருமடே ஆமடகமைப் ெங்கிட்டுக்நகோண்டோர்கள்; பின்பு அங்யக 

உட்கோர்ந்து கோவல் கோத்தோர்கள்; அவ து தமேக்கு யைல் அவ து 

ை ைதண்டமேக்கோே கோ ைத்மத எழுதி மவத்தோர்கள். அதில் “இவன் 

யூதரின் அ சேோகிே இயேசு” என்று எழுதப்ெட்டிருந்தது. அதன்பின் 

அவருமடே வேப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுைோக இரு 

கள்வர்கமை அவருடன் சிலுமவகளில் அமறந்தோர்கள். 

அவ்வழியே நசன்றவர்கள் தங்கள் தமேகமை அமசத்து, “

யகோவிமே இடித்து மூன்று ெோளில் கட்டி எழுப்புகிறவயே, உன்மேயே 

விடுவித்துக்நகோள். நீ இமறைகன் என்றோல் சிலுமவயிலிருந்து இறங்கி 

வோ” என்று அவம ப் ெழித்தும த்தோர்கள். அவ்வோயற தமேமைக் 

குருக்கள், ைமறநூல் அறிஞர்களுடனும் மூப்ெர்களுடனும் யசர்ந்து 

அவம  ஏைேம் நசய்தேர். அவர்கள், “பிறம  விடுவித்தோன்; 

தன்மேயே விடுவிக்க இேேவில்மே. இவன் இஸ் யேலுக்கு அ சேோம்! 

இப்நெோழுது சிலுமவயிலிருந்து இறங்கி வ ட்டும். அப்நெோழுது ெோங்கள் 

இவமே ெம்புயவோம். கடவுளிடம் இவன் உறுதிேோே ெம்பிக்மக 

நகோண்டிருந்தோேோம்! அவர் விரும்பிேோல் இப்யெோது இவமே 

விடுவிக்கட்டும். ‘ெோன் இமறைகன்’ என்றோயே!” என்று கூறிேோர்கள். 



அவ்வோயற, அவய ோடு சிலுமவயில் அமறேப்ெட்டிருந்த கள்வர்களும் 

அவம  இகழ்ந்தோர்கள். 

ெண்ெகல் ென்னி ண்டு ைணிமுதல் பிற்ெகல் மூன்று ைணிவம  ெோடு 

முழுவதும் இருள் உண்டோயிற்று. மூன்று ைணிேைவில் இயேசு, “ஏலி, 

ஏலி நேைோ செக்தோனி?” அதோவது, “என் இமறவோ, என் இமறவோ, ஏன் 

என்மேக் மகவிட்டீர்?” என்று உ த்த கு லில் கத்திேோர். அங்யக நின்று 

நகோண்டிருந்தவர்களுள் சிேர் அமதக் யகட்டு, “இவன் எலிேோமவக் 

கூப்பிடுகிறோன்” என்றேர். உடயே அவர்களுள் ஒருவர் ஓடிச் நசன்று, 

கடற்ெஞ்மச எடுத்து, புளித்த தி ோட்மச இ சத்தில் யதோய்த்து அமதக் 

யகோலில் ைோட்டி அவருக்குக் குடிக்கக் நகோடுத்தோர். ைற்றவர்கயைோ, ‘

நெோறு, எலிேோ வந்து இவமே விடுவிப்ெோ ோ என்று 

ெோர்ப்யெோம்” என்றோர்கள். இயேசு மீண்டும் உ த்த கு லில் கத்தி 

உயிர்விட்டோர். 

(இங்கு முழந் ாளிட்டு, சிறிது தநரம் பமளைமாக இருக்கவும்) 

அயத யெ த்தில் திருக்யகோவிலின் திம  யைலிருந்து கீழ்வம  

இ ண்டோகக் கிழிந்தது; நிேம் ெடுங்கிேது; ெோமறகள் பிைந்தே. 

கல்ேமறகள் திறந்தே; இறந்த இமறைக்கள் ெேரின் உடல்கள் உயிருடன் 

எழுப்ெப்ெட்டே. இயேசுவின் உயிர்த்நதழுதலுக்குப் பின்பு இவர்கள் 

கல்ேமறகளிலிருந்து நவளியே வந்து எருசயேம் திருெக த்திற்குச் நசன்று 

ெேருக்குத் யதோன்றிேோர்கள். நூற்றுவர் தமேவரும் அவய ோடு 

இயேசுமவக் கோவல் கோத்தவர்களும் நிேெடுக்கத்மதயும் 

நிகழ்ந்தேோவற்மறயும் கண்டு மிகவும் அஞ்சி, “இவர் உண்மைேோகயவ 

இமறைகன்” என்றோர்கள். 

 கலியேேோவிலிருந்து இயேசுமவப் பின்ெற்றி அவருக்குப் 

ெணிவிமட நசய்து வந்த ெே நெண்களும் அங்கிருந்தோர்கள். அவர்கள் 

நதோமேயில் நின்று உற்று யெோக்கிக் நகோண்டிருந்தோர்கள். 



அவர்களிமடயே ைகதேோ ைரிேோவும் ேோக்யகோபு, யேோயசப்பு ஆகியேோரின் 

தோய் ைரிேோவும் நசெயதயுவின் ைக்களுமடே தோயும் இருந்தோர்கள். 

ைோமே யவமைேோேதும் அரிைத்திேோ ஊம ச் யசர்ந்த யேோயசப்பு 

என்னும் நெேர் நகோண்ட நசல்வர் ஒருவர் அங்யக வந்தோர். அவரும் 

இயேசுவுக்குச் சீட ோய் இருந்தோர். அவர் பிேோத்திடம் யெோய் இயேசுவின் 

உடமேக் யகட்டோர். பிேோத்தும் அமதக் நகோடுத்துவிடக் 

கட்டமையிட்டோன். யேோயசப்பு அவ்வுடமேப் நெற்று, தூய்மைேோே 

நைல்லிே துணிேோல் சுற்றி, தைக்நகேப் ெோமறயில் நவட்டியிருந்த புதிே 

கல்ேமறயில் நகோண்டுயெோய் மவத்தோர்; அதன் வோயிலில் ஒரு 

நெருங்கல்மே உருட்டி மவத்துவிட்டுப் யெோேோர். அப்நெோழுது ைகதேோ 

ைரிேோவும் யவயறோரு ைரிேோவும் அங்யக கல்ேமறக்கு எதிய  

உட்கோர்ந்திருந்தேர். 

ைறுெோள், அதோவது ஆேத்த ெோளுக்கு அடுத்த ெோள், தமேமைக் 

குருக்களும் ெரியசேர்களும் பிேோத்திடம் கூடி வந்தோர்கள். அவர்கள், “

ஐேோ, அந்த எத்தன் உயிருடன் இருந்தநெோழுது ‘மூன்று ெோளுக்குப் பின்பு 

ெோன் உயிருடன் எழுப்ெப்ெடுயவன்’ என்று நசோன்ேது எங்களுக்கு 

நிமேவிலிருக்கிறது. ஆமகேோல் மூன்று ெோள்வம  கல்ேமறமேக் 

கருத்தோய்க் கோவல் நசய்ேக் கட்டமையிடும். இல்மேநேனில் 

அவருமடே சீடர்கள் ஒருயவமை வந்து அவன் உடமேத் திருடிச் 

நசன்றுவிட்டு, ‘இறந்த அவர் உயிருடன் எழுப்ெப்ெட்டோர்’ என்று 

ைக்களிடம் நசோல்ே யெரிடும். அப்நெோழுது முந்திே ஏைோற்று 

யவமேமேவிடப் பிந்திேது மிகுந்த யகடு விமைவிக்கும்” என்றேர். 

அதற்குப் பிேோத்து அவர்களிடம், “உங்களிடம் கோவல் வீ ர்கள் 

இருக்கிறோர்கள். நீங்கயை யெோய் உங்களுக்குத் நதரிந்தெடி கருத்தோய்க் 

கோவல் நசய்யுங்கள்” என்றோர். அவர்கள் யெோய்க் கல்ேமறமே மூடியிருந்த 

கல்லுக்கு முத்திம யிட்டு, கோவல் வீ ம க் நகோண்டு கருத்தோய்க் கோவல் 

நசய்ே ஏற்ெோடு நசய்தோர்கள். 



- இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பெய்தி. 

- கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

அல்ைது குறுகிய வாெகம் 

 

மத்த யு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் 

திருப்பாடுகள்          27: 11-54  

 

இயேசு ஆளுென் பிேோத்து முன்னிமேயில் நின்று நகோண்டிருந்தோர். 

ஆளுென் அவம  யெோக்கி, “நீ யூதரின் அ சேோ?” என்று யகட்டோன். அதற்கு 

இயேசு, “அவ்வோறு நீர் நசோல்கிறீர்” என்று கூறிேோர். யைலும் தமேமைக் 

குருக்களும் மூப்ெர்களும் அவர்மீது குற்றம் சுைத்திேயெோது அவர் 

ைறுநைோழி எதுவும் கூறவில்மே. பின்பு பிேோத்து அவரிடம், “உேக்கு 

எதி ோக எத்தமேயேோ சோன்றுகள் கூறுகிறோர்கயை, உேக்குக் 

யகட்கவில்மேேோ?” என்றோன். அவய ோ ஒரு நசோல்கூட அவனுக்கு 

ைறுநைோழிேோகக் கூறவில்மே. ஆகயவ ஆளுென் மிகவும் விேப்புற்றோன். 

ைக்கள் விரும்பிக் யகட்கும் ஒரு மகதிமே அவர்களுக்கோக, 

விழோவின் யெோது ஆளுென் விடுதமே நசய்வது வழக்கம். அந்ெோளில் 

ெ ெோ என்னும் யெர்யெோே மகதி ஒருவன் இருந்தோன். ைக்கள் ஒன்றுகூடி 

வந்திருந்தயெோது பிேோத்து அவர்களிடம், “ெோன் ேோம  விடுதமே 

நசய்ேயவண்டும் எே விரும்புகிறீர்கள்? ெ ெோமவேோ? அல்ேது நைசிேோ 

என்னும் இயேசுமவேோ?” என்று யகட்டோன். ஏநேனில் அவர்கள் 

நெோறோமைேோல்தோன் இயேசுமவத் தன்னிடம் ஒப்புவித்திருந்தோர்கள் 

என்ெது அவனுக்குத் நதரியும். பிேோத்து ெடுவர் இருக்மகமீது 

அைர்த்திருந்தநெோழுது அவனுமடே ைமேவி அவனிடம் ஆைனுப்பி, 



“அந்த யெர்மைேோைரின் வழக்கில் நீர் தமேயிட யவண்டோம். ஏநேனில் 

அவர்நெோருட்டு இன்று கேவில் மிகவும் துன்புற்யறன்” என்று கூறிேோர். 

ஆேோல் தமேமைக் குருக்களும் மூப்ெர்களும் ெ ெோமவ விடுதமே 

நசய்ேக் யகட்கவும் இயேசுமவத் தீர்த்துக்கட்டவும் கூட்டத்திேம த் 

தூண்டி விட்டோர்கள். ஆளுென் அவர்கமைப் ெோர்த்து, “இவ்விருவரில் 

ேோம  விடுதமே நசய்ேயவண்டும்? உங்கள் விருப்ெம் என்ே?” எேக் 

யகட்டோன். அதற்கு அவர்கள் ‘ெ ெோமவ’ என்றோர்கள். பிேோத்து 

அவர்களிடம், “அப்ெடிேோேோல் நைசிேோ என்னும் இயேசுமவ ெோன் 

என்ே நசய்ே யவண்டும்?” என்று யகட்டோன். அமேவரும், “சிலுமவயில் 

அமறயும்” என்று ெதிேளித்தேர். அதற்கு அவன், “இவன் நசய்த குற்றம் 

என்ே?” என்று யகட்டோன். அவர்கயைோ, “சிலுமவயில் அமறயும்” என்று 

இன்னும் உ க்கக் கத்திேோர்கள். 

பிேோத்து தன் முேற்சிேோல் ெேயேதும் ஏற்ெடவில்மே, ைோறோகக் 

கேகயை உருவோகிறது என்று கண்டு, கூட்டத்திேரின் முன்னிமேயில் 

தண்ணீம  எடுத்து, “இவேது இ த்தப்ெழியில் எேக்குப் ெங்கில்மே. 

நீங்கயை ெோர்த்துக்நகோள்ளுங்கள்” என்று கூறித் தன் மககமைக் 

கழுவிேோன். அதற்கு ைக்கள் அமேவரும், “இவனுமடே இ த்தப்ெழி 

எங்கள்யைலும் எங்கள் பிள்மைகள் யைலும் விழட்டும்” என்று ெதில் 

கூறிேர். அப்யெோது அவர் ெ ெோமவ அவர்கள் விருப்ெத்திற்கிைங்க 

விடுதமே நசய்தோன்; இயேசுமவக் கமசேோல் அடித்துச் சிலுமவயில் 

அமறயுைோறு ஒப்புவித்தோன். 

ஆளுெனின் ெமடவீ ர் இயேசுமவ ஆளுென் ைோளிமகக்குக் கூட்டிச் 

நசன்று அங்கிருந்த ெமடப்பிரிவிேர் அமேவம யும் அவர்முன் ஒன்று 

கூட்டிேர்; அவருமடே ஆமடகமை உரிந்து, கருஞ்சிவப்பு நிறமுள்ை தைர் 

அங்கிமே அவருக்கு அணிவித்தேர். அவர்கள் ஒரு முள்முடி பின்னி 

அவ து தமேயின்யைல் மவத்து, அவருமடே வேக்மகயில் ஒரு 

யகோமேக் நகோடுத்து அவர்முன் முழந்தோள்ெடியிட்டு, “யூதரின் அ சய , 

வோழ்க!” என்று நசோல்லி ஏைேம் நசய்தேர்; அவர்யைல் துப்பி, 



அக்யகோமே எடுத்து அவருமடே தமேயில் அடித்தேர்; அவம  ஏைேம் 

நசய்தபின், அவர்யைல் இருந்த தைர் அங்கிமேக் கழற்றிவிட்டு 

அவருமடே ஆமடகமை அணிவித்து அவம ச் சிலுமவயில் 

அமறவதற்கோக இழுத்துச் நசன்றேர். 

அவர்கள் நவளியே நசன்ற யெோது சிய ன் ஊம ச் யசர்ந்த சீயைோன் 

என்ற நெேருமடே ஒருவம க் கண்டோர்கள்; இயேசுவின் சிலுமவமேச் 

சுைக்கும்ெடி அவம க் கட்டோேப்ெடுத்திேோர்கள். ‘ைண்மடயேோட்டு 

இடம்’ என்று நெோருள்ெடும் ‘நகோல்நகோதோ’வுக்கு வந்தோர்கள்; 

இயேசுவுக்குக் கசப்பு கேந்த தி ோட்மச இ சத்மதக் குடிக்கக் 

நகோடுத்தோர்கள். அவர் அமதச் சுமவ ெோர்த்தபின் குடிக்க விரும்ெவில்மே. 

அவர்கள் அவம ச் சிலுமவயில் அமறந்த பின்பு குலுக்கல் முமறயில் 

அவருமடே ஆமடகமைப் ெங்கிட்டுக்நகோண்டோர்கள்; பின்பு அங்யக 

உட்கோர்ந்து கோவல் கோத்தோர்கள்; அவ து தமேக்கு யைல் அவ து 

ை ைதண்டமேக்கோே கோ ைத்மத எழுதி மவத்தோர்கள். அதில் “இவன் 

யூதரின் அ சேோகிே இயேசு” என்று எழுதப்ெட்டிருந்தது. அதன்பின் 

அவருமடே வேப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுைோக இரு 

கள்வர்கமை அவருடன் சிலுமவகளில் அமறந்தோர்கள். 

அவ்வழியே நசன்றவர்கள் தங்கள் தமேகமை அமசத்து, 

“யகோவிமே இடித்து மூன்று ெோளில் கட்டி எழுப்புகிறவயே, உன்மேயே 

விடுவித்துக்நகோள். நீ இமறைகன் என்றோல் சிலுமவயிலிருந்து இறங்கி 

வோ” என்று அவம ப் ெழித்தும த்தோர்கள்.  

அவ்வோயற தமேமைக் குருக்கள், ைமறநூல் அறிஞர்களுடனும் 

மூப்ெர்களுடனும் யசர்ந்து அவம  ஏைேம் நசய்தேர். அவர்கள், “பிறம  

விடுவித்தோன்; தன்மேயே விடுவிக்க இேேவில்மே. இவன் 

இஸ் யேலுக்கு அ சேோம்! இப்நெோழுது சிலுமவயிலிருந்து இறங்கி 

வ ட்டும். அப்நெோழுது ெோங்கள் இவமே ெம்புயவோம். கடவுளிடம் 

இவன் உறுதிேோே ெம்பிக்மக நகோண்டிருந்தோேோம்! அவர் விரும்பிேோல் 

இப்யெோது இவமே விடுவிக்கட்டும். ‘ெோன் இமறைகன்’ என்றோயே!” 



என்று கூறிேோர்கள். அவ்வோயற, அவய ோடு சிலுமவயில் 

அமறேப்ெட்டிருந்த கள்வர்களும் அவம  இகழ்ந்தோர்கள். 

ெண்ெகல் ென்னி ண்டு ைணிமுதல் பிற்ெகல் மூன்று ைணிவம  ெோடு 

முழுவதும் இருள் உண்டோயிற்று. மூன்று ைணிேைவில் இயேசு,  “ஏலி, 

ஏலி நேைோ செக்தோனி?” அதோவது, “என் இமறவோ, என் இமறவோ, ஏன் 

என்மேக் மகவிட்டீர்?” என்று உ த்த கு லில் கத்திேோர். அங்யக நின்று 

நகோண்டிருந்தவர்களுள் சிேர் அமதக் யகட்டு, “இவன் எலிேோமவக் 

கூப்பிடுகிறோன்” என்றேர். 

உடயே அவர்களுள் ஒருவர் ஓடிச் நசன்று, கடற்ெஞ்மச எடுத்து, 

புளித்த தி ோட்மச இ சத்தில் யதோய்த்து அமதக் யகோலில் ைோட்டி 

அவருக்குக் குடிக்கக் நகோடுத்தோர். ைற்றவர்கயைோ, ‘நெோறு, எலிேோ வந்து 

இவமே விடுவிப்ெோ ோ என்று ெோர்ப்யெோம்” என்றோர்கள். இயேசு மீண்டும் 

உ த்த கு லில் கத்தி உயிர்விட்டோர்.  

(இங்கு முழந் ாளிட்டு, சிறிது தநரம் பமளைமாக இருக்கவும்) 

அயத யெ த்தில் திருக்யகோவிலின் திம  யைலிருந்து கீழ்வம  

இ ண்டோகக் கிழிந்தது; நிேம் ெடுங்கிேது; ெோமறகள் பிைந்தே. 

கல்ேமறகள் திறந்தே; இறந்த இமறைக்கள் ெேரின் உடல்கள் உயிருடன் 

எழுப்ெப்ெட்டே. இயேசுவின் உயிர்த்நதழுதலுக்குப் பின்பு இவர்கள் 

கல்ேமறகளிலிருந்து நவளியே வந்து எருசயேம் திருெக த்திற்குச் நசன்று 

ெேருக்குத் யதோன்றிேோர்கள். நூற்றுவர் தமேவரும் அவய ோடு 

இயேசுமவக் கோவல் கோத்தவர்களும் நிேெடுக்கத்மதயும் 

நிகழ்ந்தேோவற்மறயும் கண்டு மிகவும் அஞ்சி, “இவர் உண்மைேோகயவ 

இமறைகன்” என்றோர்கள். 

- இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பெய்தி. 

- கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 



 

 

 


