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கடவுளின் புனித நாட்கள்  

அல்லது வேய் விடுமுறை? 
 

 ேல்வவறு புனித நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்கள் எங்கிருந்து வந்தன என்ேது உனக்குத் ததரியுமா? 

 

 
"தேந்தததகாஸ்வத என்னும் நாள் வந்தவோது, அவர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய்க் கூடினார்கள் 

ஒவே ஒரு உடன்ேடிக்றக. "(அப்வோஸ்தலர் 2: 1) 

 
ோப் திவேல், ேிஎச்.டி. 

 

 

 

 

 

 

 



நீங்கள் கவனிக்க வவண்டும் 
கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய் 

விடுமுறை? 

மூலம் ோப் திவேல், ேிஎச்.டி. 

றேேிளில் கடவுளுறடே விருந்து நாட்கள் ேட்டிேலிடப்ேட்டுள்ளனவா? 

இவேசு எறதக் காத்துக்தகாண்டிருந்தார்? 

அப்வோஸ்தலர்கள் எந்த நாட்கள் றவத்தார்கள்? 

கிைிஸ்துவின் ஆேம்ேகால சீடர்கள் எந்த நாட்களில் றவத்தார்கள்? 

நீங்கள் எந்த விடுமுறை நாட்கறளயும் கவனித்துக் தகாள்கிைரீ்களா? 

அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்ேது உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

நீங்களும் மற்ைவர்களும் அவர்கறள ஏன் காப்ோற்ைிக் தகாள்ளலாம் என்று 
உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

மத சம்ேந்தமான கருத்துகள் ோறவ? 

நீங்கள் வேய் விடுமுறைகறள கவனித்துக் தகாள்ளலாமா? 

நீங்கள் என்ன நாட்கறளக் கடவுளிடம் றவத்திருக்கிைரீ்கள்? 

நீங்கள் கிைிஸ்துதவன்று நீங்கள் நம்ேினால், வேய்கறளவோ வேய்கறளவோ 
நீங்கள் இவேசு கண்டனம் தசய்ேலாமா? அப்ேடிோனால், நீங்கள் இவேசுறவப் 
ேின்ேற்றுகிைரீ்கவள, அது உண்றமோகவவ உங்களுக்குத் வதறவோ? 
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போருளடக்கம் 
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9. தவறுகள் மற்றும் சப்ோத் 

10. மறுமலர்ச்சி வேயாட்டம் 

11. கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது போய்கள்?   
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1. புனித நாட்கள் எதிராக ேிரேலமான விடுமுறை 
நாட்கள் 

கிைித்துவம் என்று ேல குழுக்களில், கிட்டத்தட்ட அறனவரும் சில விடுமுறை 
நாட்கள் அல்லது புனித நாட்கள் கறடேிடிக்கின்ைனர். 

கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய் விடுமுறைகறள நீங்கள் கவனிக்க 
வவண்டுமா? 

எளிதான ேதிறலக் தகாண்ட ஒரு எளிறமோன வகள்வி வோல் 
ததரிகிைது. ேல்வவறு மக்களுக்குப் ேதிலாக றேேிறள நம்புவதற்கு தோோக 
இருப்ேவர்களுக்கு இதுவவ. 

புனித நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்கள் எங்கிருந்து வந்தன? அவர்கள் 
றேேிளிலிருந்து வருகிைார்களா அல்லது அவர்கள் ோேம்ேரிே வேகன் / வேய் 
கருத்துக்களுடன் ததாடர்புறடேவர்களா? 

நீங்கள் ஒரு கிைிஸ்தவர் என்று நீங்கள் நம்ேினால், என்ன நாட்கள் 
எறதோவது உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

இந்த குறுகிே புத்தகம் ஆண்டு விவிலிே புனித நாட்களில் கவனம் 
தசலுத்துகிைது மற்றும் மற்ைவர்கள் கண்காணிக்க வருடாந்திே விடுமுறை 
நாட்களில் சில தகவல்கறள தகாண்டுள்ளது. 

வார்த்றத விடுமுறை 

தவப்ஸ்டர் அகோதி அைிக்றககளின்ேடி, 
உலக விடுமுறை தினமானது ேறழே இருந்து வந்தது ஆங்கிலம் . மக்கள் 
இப்வோது வோசிக்க ததரிகிைது என்ன வோதிலும், அந்த கால உண்றமேில் 
வநேம் புனித நாள் தோருள் ஒரு - விடுமுறை வவண்டும் கூைிேிருக்கவில்றல. 

நிச்சேமாக, அறனத்து 'விடுமுறை' மத புனித நாட்களாக 
கருதப்ேடவில்றல. வதசிே விடுமுறைகள் அவசிேம் மதமாகக் 
கருதப்ேடவில்றல, வமலும் இவேசு ஒருவறேவோ அல்லது அவர்களில் 
ஒருவறேவோ ோர்த்தார் (வோவான் 10: 22-23). 

இவேசுவின் வோதறனப்ேடி, றேேிளின் புனித நாட்கள் மற்றும் ேஸ்கா வோன்ை 
திருவிழாக்கள் (லூக்கா 2: 41-42; 22: 7-19), கூடாேத்தின் விருந்து (வோவான் 7: 10-
26) கறடசிோக கிவேட் நாள் (வோவான் 7: 37-38; 8: 2). அப்வோஸ்தலர் 20: 6, 1 



தகாரிந்திேர் 5: 8), தேந்தததகாஸ்வத (அப்வோஸ்தலர் 2: 1-14), எக்காள சத்தங்கள் 
மற்றும் கூடாேங்கள் (1 தகாரிந்திேர் 5: 7) வலவிேோகமம் 23: 24,33-37, 
அப்வோஸ்தலர் 18:21, 21: 18-24; 28:17), ோவநிவாேண நாள் (அப்வோஸ்தலர் 27: 9). 

இவேசுவவா அப்வோஸ்தலர்கவளா வேோசிரிேர்கறளப் வோலவவ மத 
ேண்டிறககறளக் கண்டதாக றேேிள் ஒருவோதும் 
காண்ேிக்கவில்றல. இருப்ேினும், கிைித்துவ மதத்றத தங்கள் மதமாகக் 
கருதும் அவநகர் மத விடுமுறை நாட்களின் ேதில்கறள றேேிளுக்கு 
தவளிவே உள்ள ஆதாேங்களில் இருந்து வருகிைார்கள். 

அவர்கள் றவத்திருக்க வவண்டுமா? 

அறனத்து வதசத்தாரும் கடவுளின் ேரிசுத்த நாட்கறளக் கறடப்ேிடிக்கும் 
அல்லது வைட்சி மற்றும் வாறதகளுக்கு உட்ேட்டு இருக்கும் காலம் வரும் 
என்று றேேிள் தீர்க்கதரிசனம் கூறுகிைது (சகரிோ 14: 16-19). அப்ேடிோனால், 
இப்வோது நீங்கள் அவ்வாறு தசய்ே வவண்டுமா? 

தேவுதசய்து இந்தப் புத்தகத்றத குறைந்தது இேண்டு முறை வாசித்துப் 
ோருங்கள். றேேிளிலுள்ள நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்ைில் தசால்லப்ேட்டிருப்ேறதப் 
ேற்ைி சிலர் சில கண்டனங்கள் ததரிவித்திருக்கிைார்கள். ஒரு இேட்றட 
வாசிப்பு நீங்கள் இருக்கலாம் என்று கடுறமோன வகள்விகளுக்கு வட்டம் 
ேதில். 

இந்த தறலப்றே உண்றமேிவலவே திைந்த மனதுடன் ேடிக்க முேற்சி 
தசய்யுங்கள். இது மனிதர்கள் அறனவருக்கும் இேற்றகோனது, நாம் அறத 
எதிர்த்துக் காப்ோற்ைவில்றலதேன்ைால், இந்த ஆண்டு புனித நாட்களின் 
விளக்கத்றத ோேேட்சமின்ைி ஆோய்ந்து ோர்க்க வவண்டும். றேேிள் இவ்வாறு 
தசால்கிைது: "வகட்கிைதற்கு முன்னர் அறதக் வகட்டவருக்கு அது 
முட்டாள்தனமும் அவமானமுமாேிருக்கிைது" (நீதிதமாழிகள் 18:13), எனவவ, 

ேறழேவர்களின் புருஷர்கறளப் வோல இவ்விஷேங்கறளப் ோர்க்கலாமா? 
(அப்வோஸ்தலர் 17:10) -11). 

ஆறகோல், வதவனுக்கும் அவருறடே சித்தத்திற்கும் மனப்பூர்வமாக 
கீழ்ப்ேடிதலுடன், ததய்வகீ புனிதமான மற்றும் கடவுளுறடே ேரிசுத்த 
வார்த்றதேின் முன்ோக நடுங்கி நின்று, நம்முறடே தசாந்த வழிறேவிட 
உண்றமறேத் ததரிந்துதகாள்ளும் திைந்த மனதுடன், 
ததய்வகீத்தன்றமேிலிருந்து விடுேட்டு, ேரிசுத்த ஆவிோனவரின் 
வழிநடத்துதலுக்கு தாழ்றமயுள்ளவர். இந்த தஜேத்தில், கீழ்ப்ேடிந்து, 



மனமுவந்து, கவனமாகவும், எச்சரிக்றகயுடனும், இந்த விஷேத்றத ேடித்து - 
எல்லாவற்றையும் நிரூேிக்கும் (cf. 1 ததசவலானிக்வகேர் 5:21 KJV / DRB). 

கடவுளின் திருவிைாக்கள் மற்றும் புனித நாட்கள் 

கடவுளுறடே திருவிழாக்கள் றேேிளில் ேட்டிேலிடப்ேட்டுள்ளனவா? இது 
தோது அைிவு எனக் கருதப்ேடும்வோது, அவநகர் இறதப் 
புரிந்துதகாள்வதில்றல, அவற்றை வவத வசனத்தில் காணலாம். 

வமலும், அவர்களுடனான ஒரு ேிேச்சிறன, தேரும்ோலான மக்கள் தற்வோது 
ேேன்ேடுத்தும் விட வவறு காதலண்டறே அடிப்ேறடோகக் 
தகாண்டதுதான். கடவுள் காலண்டர் அடிப்ேறடேில் ஒரு சந்திே-சூரிே 
ஒன்று. கடவுளின் புனித நாட்களின் வநேத்றத நன்கு புரிந்துதகாள்ள 
உங்களுக்கு உதவ, விவிலிே காலண்டர் மற்றும் வோமானிே (கிரிவகாரிேன்) 
காலண்டர் (அவர்கள் ஒவ்தவாரு வருடமும் ஒவே வோமானிே நாள்காட்டிேில் 
வோதவறே) ேின்வரும் ஒப்ேடீு விளக்கத்றத ோருங்கள்: 

கடவுளின் ேரிசுத்த நாளன்று, ஆேம்ேத்தில் ஆதிோகம புத்தகத்தில் ஒரு 
குைிப்புடன் ஆேம்ேிக்கலாம், இது ஒரு புவோட்டஸ்டன்ட் மற்றும் கத்வதாலிக் 
தமாழிதேேர்ப்பு ஆகிே இேண்றடயும் காட்டும்: 

14 ேின்னர் கடவுள் கூைினார்: "இேவில் ேகறல இேவில் ேிரித்து 
றவக்கவும், அவர்கள் அறடோளங்களாகவும், சமே விழாக்களாகவும், 
நாட்களிலும், வருஷங்களிலும் (ஆதிோகமம் 1:14, கடவுளுறடே 
வார்த்றதேின் தமாழிதேேர்ப்பு, GWT) 

14 கடவுள் 'வானத்தின் தேட்டகத்றத உள்ள இருக்கட்டும் விளக்குகள் 
இேவு நாள் ேிரித்து, அவர்கறள திருவிழாக்கள், நாள்கள், ஆண்டுகள் 
குைிக்க அனுமதிக்க கூைினார். (ஆதிோகமம் 1:14, புதிே எருசவலம் 
றேேிள், NJB) 

வசனம் 14 ல்  'ஹபீ்ரு வார்த்றத ஒரு மதப் ேண்டிறக குைிக்கிைது. 

மத புத்தகங்கறள முதன் முதலில் புத்தகத்தில் றவத்திருப்ேறதப் ேற்ைி 
றேேிள் தசான்னது உனக்குத் ததரியுமா? சங்கீதம் புத்தகம் கூட இந்த 
அடிப்ேறடேில் கடவுள் நிலவு எப்ேடி உறுதிப்ேடுத்துகிைது: 

19 அவர் திருவிழாக்கள் குைிக்க சந்திேன் தசய்ேப்ேட்ட (சங்கீதம் 104: 19, 
வஹால்மன் கிரிஸ்துவர் தேநிறல றேேிள்) 



இது முன்பு நீங்கள் வகள்விப்ேட்டதா? 

(புனித நாட்களுடனான ஒரு நவனீ வோமக் காதலண்டர் இந்த றகவேட்டின் முடிவில் 
காட்டப்ேட்டுள்ளது.) 

 

"வானத்தில் விளக்குகள்" றவக்கப்ேட்டுள்ள மத திருவிழாக்கள் ோறவ 
அறடோளம் காணப்ேட்டன? 

சரி, எங்வக அறனத்து ேரிசுத்த வடஸ்  ேட்டிேலிடப்ேட்டுள்ளன மற்றும் சில 
விளக்குகள் குைிப்ேிட்டுள்ள றேேிளில் ஒவே இடத்தில் உள்ளது. 

மாதம்      எண் நீளம்     சிவில் சமநிறல  

Abib/Nisan  1  30 நாட்களில்    மார்ச் - ஏப்ேல் 

Ziv/Iyar   2 29 நாட்களில்    ஏப்ேல் - வம 

Sivan/Siwan  3  30 நாட்களில்    வம - ஜூன் 

Tammuz  4  29 நாட்களில்    ஜூன் - ஜூறல 

Av/Ab   5  30 நாட்களில்    ஜூறல - ஆகஸ்ட் 

Elul   6  29 நாட்களில்    ஆகஸ்ட் - தசப்டம்ேர் 

Ethanim/Tishri 7  30 நாட்களில்    தசப்டம்ேர் - அக்வடாேர் 

Bul/Cheshvan  8  29 அல்லது 30 நாட்களில்  அக்வடாேர் - நவம்ேர் 

Kislev   9  30 அல்லது 29 நாட்களில்  நவம்ேர் - டிசம்ேர் 

Tevet   10  29 நாட்களில்    டிசம்ேர் - ஜனவரி 

Shevat   11  30 நாட்களில்    ஜனவரி - ேிப்ேவரி 

Adar   12  30 நாட்களில்    ேிப்ேவரி - மார்ச் 

(விவிலிே 'லீப் ஆண்டுகளில்' இன்தனாரு மாதம் அடார் 2 என்று 
அறழக்கப்ேடுகிைது)  

 



இது றேேிளின் ஒரு ேகுதிோக இருக்கிைது, அவநகர் கவனிக்காமலிருக்க 
விரும்புகிைார்கள், அல்லது முடிவுக்கு வந்துவிட்டார்கள். வோமானிே 
கத்வதாலிக்க தமாழிதேேர்ப்ோன புதிே அதமரிக்க றேேிளிலிருந்து (NAB) 
கீழ்க்கண்டவாறு காட்டப்ேட்டுள்ளது (NAB என்ேது தேரும்ோலான 
புோட்டஸ்டன்ஸ்கள் வோம் வதவாலேத்றத ேின்ேற்ைி வருவதால், அறவ எந்த 
நாளில் இருந்த வோதிலும், எந்த நாளில் இருந்தாலும், அறவ 
கவனிக்கவில்றல): 

2 ... ேின்வரும் நீங்கள் புனித நாட்களின் அைிவிக்க கர்த்தருறடே, 
திருவிழாக்கள் ஆகும். இறவ என் ேண்டிறககளாகும்: 

3 ஆறு நாட்கள் வவறல தசய்ேலாம்; ஏழாம்நாள் ஓய்வுநாளுக்கு 
மறுநாளாகிே ஓய்வு நாள்; நீங்கள் எந்த வவறலயும் 
தசய்ேமாட்டீர்கள். நீ குடிேிருக்கும் இடதமல்லாம் கர்த்தருறடே 
ஓய்வுநாள். 

4 இறவ கர்த்தருறடே ேண்டிறககளாகும், அவர்கள் தங்களுக்கு உரிே 
வநேத்தில் அைிவிக்கும் ேரிசுத்த நாள். 5 முதல் மாதத்தின் ேதினான்காம் 
நாளிலும், மாறல வவறளேிலும் கர்த்தருறடே ேஸ்கா விழும். 6 இந்த 
மாதத்தின் ேதிறனந்தாம் நாள் ஆண்டவரின் புளிப்ேில்லாத 
புளிப்ேில்லாதது. ஏழுநாளளவும் புளிப்ேில்லாத அப்ேம் 
புசிக்கவவண்டும். 7 இந்த நாட்களில் நீங்கள் ஒரு அைிவித்தார் புனித 
நாள் வவண்டும் முதல் வததி; கடுறமோன வவறல எதுவும் தசய்ே 
வவண்டாம். (வலவிேோகமம் 23: 2-7, NAB) 

15 ஓய்வுநாள், இது நீங்கள் உேேத்தில் ஐந்து ஏடுகள் சிலவற்றை 
தகாண்டு நாள், நீங்கள் ஏழு முழு வாேங்கள் எண்ண வவண்டும் 
மறுநாள் ததாடங்கி; 16 நீங்கள் ஐம்ேது நாட்கள் ஏழாவது வாேத்தில் 
மறுநாள் அளிக்குமாறு வகட்டுக்தகாள்கிவைாம் என்ைார். (வலவிேோகமம் 
23: 15-16, NAB) 

24 ... நீங்கள் ஒரு நிறனவூட்டல், ஒரு அைிவித்தார் புனித நாள் வோன்ை 
எக்காள சத்தங்கள் தகாண்டு இறளப்ோறுகிை, வவண்டும் ஏழாம் 
மாதத்தின் முதல் நாளில்; (வலவிேோகமம் 23:24, NAB) 

26 கர்த்தர் வமாவசறே வநாக்கி: 27 இப்வோது இந்த ஏழாம் மாதத்தின் 
ேத்தாவது நாள் ேரிகாே நாள் ஆகும். ஒரு அைிவிக்கப்ேட்ட புனித நாள் 
உங்களுக்குக் கிறடக்கும். நீங்கள் உங்கறளத் தாழ்த்தி, கர்த்தருக்குக் 



காணிக்றக தசலுத்துங்கள். 28 இந்த நாளில் நீங்கள் அறத 
ேிோேச்சித்தமாக கர்த்தர் உன் வதவனாகிே சந்நிதிேில் உங்களுக்காகப் 
தசய்ேப்ேடும் வோது அவடான்தமண்ட், நாள் என்ேதால், எந்த வவறலயும் 
தசய்ோமல். இந்த நாளில் ேணிந்து இல்லாத 29 அந்த மக்களிடம் இருந்து 
அற்றுப்வோய். ோறேயும் இந்த நாளில் எந்த வவறல 
தசய்கிைது 30 என்ைால், நான் மக்கள் மத்திேில் இருந்து அந்த நேர் 
நீக்கும். 31 நீங்கள் எந்த வவறலயும் தசய்ே வவண்டும்; நீங்கள் 
குடிேிருக்கிை எந்நாளும், உங்கள் தறலமுறைவதாறும் நித்திே 
நிேமமாவார்கள். 32 அது உங்களுக்கு முழு ஓய்வு நாள் ஆகும். நீங்கள் 
உங்கறளத் தாழ்த்திக் தகாள்ளுங்கள். மாதத்தின் ஒன்ேதாம் மாறல 
முதற்தகாண்டு, உன் ஓய்வுநாள் சாேங்காலமட்டும் சாேங்காலம் 
காக்கக்கடவது. 

33 கர்த்தர் வமாவசறே வநாக்கி: 34 இஸ்ேவேல் மக்களிடம் தசால்: இந்த 
ஏழாம் மாதம் ேதிறனந்தாம் நாள் ஏழு நாட்களுக்கு ததாடர்ந்து இது 
கூடாேப் கர்த்தர் விருந்து உள்ளது. 35 முதல் நாளில், அைிவித்தார் புனித 
நாள், நீங்கள் எந்த கடுறமோன வவறலகறளச் தசய்ே வவண்டும். ஏழு 
நாட்கள் 36ஆண்டவருக்கு ேறடக்கவவண்டும், மற்றும் எட்டாவது நாளில் 
நீங்கள் ஒரு அைிவித்தார் புனித நாள் வவண்டும். நீங்கள் கர்த்தருக்குக் 
காணிக்றக தசலுத்துங்கள். இது திருவிழா நிறைவு. எந்த வவறலயும் 
தசய்ேவவண்டாம். 

இந்த 37, கர்த்தருறடே திருவிழாக்கள் ... (: 26-37, ேிடிக்க வலவிடிகிஸ் 23) 
உள்ளன 

கடவுளுறடே ேண்டிறககள் மற்றும் கடவுளின் ேரிசுத்த நாள்கறள றேேிள் 
ததளிவாக ேட்டிேலிடுகிைது. ஆனாலும், கிைிஸ்தவர்களாக இருப்ேதாகக் கூறும் 
தேரும்ோலான மக்கள், கடவுளுறடே கட்டறளேின்ேடி ேரிசுத்தநாட்கறள 
உண்றமோகவவ றவத்திருக்கிைார்கள். 

குைிப்பு: றேேிளின் முழு நாள் சூரிே அஸ்தமனத்திலிருந்து சூரிே 
அஸ்தமனத்திலிருந்து ஓடி (ஆதிோகமம் 1: 5, வலவிேோகமம் 23:32, உோகமம் 
16: 6; 23:11, வோசுவா 8: 9, மாற்கு 1:32) இன்று நள்ளிேவில் 
கணக்கிடப்ேடுகிைது. புதிே ஏற்ோட்டில் கிைிஸ்தவர்கள் மாைியுள்ள ேறழே 
ஏற்ோட்டில் ேரிசுத்தநாட்களுடன் ததாடர்புறடே ஆோதறனகளின் அம்சங்கள் 
இருப்ேறதக் கவனத்தில் தகாள்ளும்வோது, மத்வதயு 26:18, 26-30; எேிதேேர் 10: 1-



14 - உண்றமேில் இந்த நாட்கள் மற்றும் திருவிழாக்கள் இன்னும் உள்ளன 
மற்றும் புைஜாதிகளுக்கு உட்ேட, ஆேம்ே கிரிஸ்துவர் றவத்திருந்தனர். 

வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் அவத விவிலிே புனித நாட்களின் இவேசு 
தமது சீடர்களிடம் மற்றும் அவர்களது நம்ேகமான ேின்ேற்றுேவர்கள் 
சிமிர்னாவிலிருந்த இன் வோன்ை புைஜாதி கிரிஸ்துவர் தறலவர்கள் உட்ேட 
றவத்திருந்த றவத்து. ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவர்கள் அவற்றைக் கறடேிடிக்கும் 
விதமாக அவற்றை றவத்துக்தகாள்கிவைாம். இந்த நாட்களில் யூதர்கள் புதிே 
ஏற்ோட்டின் வோதறனகறள யூதர்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளாத அவத சமேத்தில், 
அல்லது கிைிஸ்தவர்கள் எப்ேடிக் காப்ோற்ைப்ேடுகிைார்கள் என்ேறதப் 
தோறுத்து அவத அடிப்ேறட நாட்களில் இருந்து இது சில வழிகளில் 
வவறுேடுகிைது. 

கடவுளுறடே திருவிழாக்கள் கண்காணிக்க ேல கிரிஸ்துவர் விவிலிே ேரிசுத்த 
நாட்கள் முதல் இவேசுவின் இேண்டாவது வரும் அத்துடன் இேட்சிப்ேின் 
உதவி ேடம் கடவுளுறடே திட்டம் சூழ்நிறலகறளயும் சமாளிக்கும் என்று 
உணே. 

2. ேஸ்கா: கிைிஸ்துவின் மரணத்றதப் ேற்ைி 
மட்டும்தானா? 

கிரிஸ்துவர் ேஸ்கா றவத்திருக்க வவண்டும்? 

ோத்திோகம புத்தகத்தில் ேஸ்காறவப் ேற்ைிக் கவனிக்கும்ேடி இஸ்ேவவல் 
புத்திேர் குைிப்ோகப் வேசிேதாக அவநகர் அைிந்திருக்கிைார்கள்.ேலிேிடுதலுக்காக 
(ோத்திோகமம் 12: 5) ேலிதசலுத்தப்ேடாமல் குடும்ேங்கள் ஒரு 
ஆட்டுக்குட்டிறே எடுத்துக்தகாண்டன (ோத்திோகமம் 12: 3-4).ேதினான்காம் 
வததி இேவில் அந்த ஆட்டுக்குட்டி (ோத்திோகமம் 12: 6) திோகம் 
தசய்ேப்ேட்டது; அதன் இேத்தத்றத சிலர் குடும்ேத்தின் வடீ்டின் வாசலில் 
றவத்தார் (ோத்திோகமம் 12: 7). 

கடவுள் கட்டறளேிட்ட ேடிகறள எடுத்தவர்கள், மேணத்திலிருந்து 
'கடந்துவோனார்கள், அறததோன்றும் தசய்ோத எகிப்திேர் அல்ல' 
(ோத்திோகமம் 12: 28-30). 



அவநகறே அைிந்துதகாள்வதன் மூலம் இவேசு தம்முறடே இளறமக் 
காலத்திலிருந்து (எேி. 2: 41-42) மற்றும் அவருறடே முழு வாழ்வு 
முழுவதிலும் (எேி 13: 10) ேஸ்காறவ (லூக்கா 22:15) றவத்திருந்தார். 

முதலாவது மாதத்தின் ேதினான்காம் நாளில் ேஸ்காறவக் காணலாம் 
(வலவிேோகமம் 23: 5, ஆவேப் உோகமம் 16: 1, நிசான் அல்லது எஸ்தர் 3: 7 ல்) 
என்று அறழக்கப்ேட்டது. இது ஆண்டு வசந்த காலத்தில் ஏற்ேடுகிைது. 

(லூக்கா 22: 19-22; வோவான் 13: 1-17), நம்முறடே இேட்சகரும் தம்முறடே 
சீஷர்களிடம் அறத றவத்துக் காத்துக்தகாள்ளும்ேடி தசான்னார் (லூக்கா 22: 7-
13). வமலும் புதிே ஏற்ோடு ததளிவானது, இவேசுவின் ேலிேின் காேணமாக, 
தசம்மைிோடு மற்றும் தகண்றடக்கால் மீது இேத்தத்றதக் தகாடுப்ேது 
(ோத்திோகமம் 12: 6-7) இனி வதறவ இல்றல (எேிதேேர் 7: 12-13,26-27; -28). 

அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல், குைிப்ோக கிைிஸ்தவர்கள் ேஸ்காறவ இவேசுவின் 
கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப்ேடிந்ததாக கற்ேித்தார் (1 தகாரிந்திேர் 5: 7-8; 11: 23-26). 

இவேசு "உலகத்தின் அஸ்திோேத்துக்கு முன்ோக முன்குைித்திருந்தார்" (1 
வேதுரு 1:20) "உலகத்தின் அஸ்திோேத்திலிருந்து தகால்லப்ேட்ட 
ஆட்டுக்குட்டிோக" இருக்க வவண்டும் என்று றேேிள் கற்ேிக்கிைது 
(தவளிப்ேடுத்துதல் 13: 8). எனவவ, "ேஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி" இவேசு உட்ேட 
அவேது புனித நாட்கள் மற்றும் திருவிழாக்கள் மூலம் இேட்சிப்ேின் கடவுளின் 
திட்டம், மனிதர்கள் பூமிேில் றவக்கப்ேடும் முன் 
அைிேப்ேட்டது. அதனால்தான் வானுலகில் சில வானிேலாளர்கள் றவக்க 
முடிந்தது 

அவற்றை கணக்கிடுங்கள்! 

இவேசு தகால்லப்ேட்டவோது ேஸ்காவுடன் சம்ேந்தப்ேட்ட எறதோவது இவேசு 
நிறைவவற்ைினார் என்று றேேிள் மிகுதிோக எல்லா சறேகள்கூட 
அங்கீகரிக்கிைது. 

ஏவதன் வதாட்டத்தில் விவாதிக்கப்ேட்ட இந்த மகத்தான திோகத்தின் 
தசேல்ோட்றட நாம் காண்கிவைாம். (ஆதிோகமம் 3: 15) இவேசு ஆதாம் 
ஏவாளின் வதால்கள் (ஆதிோகமம் 3: 15), ஆதாம் ஏவாளின் நிர்வாணத்றத 
(இந்த நிகழ்வில் ோவம் ஒரு வறக ேிேதிநிதித்துவம்) மறைப்ேதற்கு, கடவுள் 
ஒரு விலங்கு (ஒருவவறள ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அல்லது ஆடு) 3:21). ஆவேல் 



தனது மந்றதேிலிருந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டிறேப் ேலிேிட்டவோது, அந்தப் 
ேலிேின் தத்துவத்றத நாம் காண்கிவைாம் (ஆதிோகமம் 4: 2-4). 

வமாவசேின் நாட்களில் ேிேேலமான ேஸ்கா இஸ்ேவவல் எகிப்திலிருந்து 
விடுவிக்கப்ேட்டறதக் காட்டிேது (ோத்திோகமம் 12: 1-38). இறதக் குைித்து 
வமாவச கடவுளின் கட்டறளறேப் ேதிவு தசய்தார் (ஆதிோகமம் 1:14, 2: 1, 
ோத்திோகமம் 12: 1) மற்றும் அவருறடே விருந்துகள் (வலவிேோகமம் 
23).ோஸ்ஓவர் அடிப்ேறடேில் இந்த நிகழ்வுகள் முதல் ஆண்டுவதாறும் 
கடவுளின் குழந்றதகள் அவேது மிகுந்த இேட்சிப்ேின் திட்டத்றத 
சித்தரிக்கிைது. 

ேறழே ஏற்ோட்டில், ேஸ்கா எகிப்தின் அடிறமத்தனம் மற்றும் கடவுளுறடே 
தறலேடீ்டிலிருந்து விடுவிக்கப்ேட்டார். ஆனால், தீர்க்கதரிசனமாக, இவேசுவவ 
வந்து நம்முறடே ேஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிோகவவ இருக்கிைார் (1 தகாரிந்திேர் 5: 
7). உலகின் ோவங்கறள அகற்றுவதற்காக வந்த கடவுளுறடே ஆட்டுக்குட்டி 
(வோவான் 1:29; 3: 16-17). 

இவேசுவின் கறடசி ேஸ்காறவ ஒரு மனிதனாக றவத்து, தாமதமாக மாறல 
வநேத்தில் அறதக் காத்து, சீடர்களிடம் அறத றவத்துக் காப்ோற்ைினார் 
(லூக்கா 22: 14-19; cf. வோவான் 13: 2,12-15) நிசான் / ஆேிப் 14 வது (ஒப்ேடீு லூக்கா 
22:14; 23: 52-54). 

எனினும், இவேசு அறதக் கறடப்ேிடித்த ேல ேழக்கவழக்கங்கறள 
மாற்ைிேிருந்தார். புளிப்ேில்லாத அப்ேத்றதயும் திோட்சேசத்றதயும் ேஸ்காவின் 
ஒரு ேகுதிோக இவேசு தசய்தார் (மத்வதயு 26:18, 26-30). அடிக்குைிப்றே 
நறடமுறைப்ேடுத்தினார் (வோவான் 13: 12-17). 

கிவேக்க-வோமன் மேபுகறள ேின்ேற்றுேவர்கறளப் வோன்ை ஞாேிற்றுக்கிழறம 
காறலேில், அது ஒரு வருடாந்தே ேஸ்காவாக இருக்கக்கூடாது என்று இவேசு 
எந்த விதத்திலும் கற்ேிக்கவில்றல. 1 மற்றும் 2-ம் நூற்ைாண்டு கிரிஸ்துவர் இேவில் 
ேஸ்காறவயும் என்று கூட கிவேக்கம் ேழறமவாத அைிஞர்கள் ஒப்புக்தகாள்ள 
(சி ேஸ்காவின் மற்றும் கிவேட் வகீ் வதாற்றுவாய்கள் - ேகுதி முதலாம் 
வஹாலி கிோஸ் ேழறமவாத ேிேஸ், 1992) வதவனுறடே ததாடர் சர்ச் நாம் 
வோன்ை தசய்ே 21-ஆம் நூற்ைாண்டில். முழுக்காட்டுதல் தேற்ை 
கிைிஸ்தவர்களிடமிருந்து மட்டுவம ேஸ்காறவ எடுத்துக்தகாள்ள வவண்டும் 
(cf. 1 தகாரிந்திேர் 11: 27-29; வோமர் 6: 3-10; ோத்திோகமம் 12:48; எண்கள் 9:14). 



வோம சறே (அவதவோல ேல புோட்டஸ்டன்ட் வம்சத்தார் ேலரும்) ேஸ்காறவ 
றவத்திருப்ேதாக உத்திவோகபூர்வமாக கற்ேிக்கிைார்கள், ஆனால் அது ஆங்கில 
தமாழிேில் வவறுேட்டது என்றும் இவேசு தசய்தறதக் காப்ோற்ைவில்றல 
எனவும் (கத்வதாலிக்க திருச்சறேேின் வகடீசிசம். டபுள்வட, NY 1995, ேக்கம் 332). 

மது, இல்றல திராட்றச சாறு 

இவேசு மது நீர் மாைிேிருந்தார் என்ை உண்றமறே (வோவான் 2: 3-10) 
இருந்தவோதிலும் மற்றும் புதிே ஏற்ோட்டில் கிவேக்கம் கால மது குைிக்கிைது 
(காண் 1 தீவமாத்வதயு 3: 8), ேல்வவறு தான் அது திோட்றச என்று 
கூைியுள்ளனர் சாறு, மற்றும் மது, என்று ேஸ்கா ேேன்ேடுத்தப்ேடும். யூதர்கள் 
தங்கறள ேவசாவாவில் (ஹிசக் ஈஜி, ஐதசன்ஸ்டீன் வஜ.டி. றவன், யூனிேன் 
என்றைக்வளாேடீிோ, 1907, ேக். 532-535) மதுறவ ேேன்ேடுத்துகின்ைனர். 

திோட்சேசம் இவேசுறவப் ேேன்ேடுத்தக்கூடாது என்று நமக்கு எப்ேடித் 
ததரியும்? 

தோதுவாக தசப்டம்ேர் மாதத்தில் திோட்றச அறுவறட தசய்ேப்ேட்டு, ஏப்ேல் 
மாதம் வோமானிே நாள்காட்டிேில் வழக்கமாக உள்ளது. இவேசுவின் 
காலத்தில், அவர்களுக்கு நவனீ கருத்தறட அல்லது குளிரூட்டல் 
இல்றல. எனவவ அறுவறட மற்றும் ேஸ்காவிற்கும் இறடவே திோட்றச 
சாறு தகட்டுப்வோேிருக்கும். 

யூதர்கள் நீண்ட காலமாக திோட்றச சாறுகறள வசமித்து றவத்திருக்கிைார்கள் 
என்று சிலர் குைிப்ேிட்டிருக்கிைார்கள் (சி.எஃப். தகன்னடி, வஹஸ்டிங்ஸ் றேேிள் 
டி.வக. சிரிப்னர் வசானின், 1909 ேக் .974). எனவவ, ேல ஆண்டுகளாக முடியும் இது 
மட்டுவம மது, ேேன்ேடுத்தப்ேடும். (மது வோன்ை மது, மது வோன்ை, உோகமம் 
26:14 உள்ள கூடாே விருந்து ஒப்புதல், ஆனால் வதறவேில்றல.) 

ேவுல் எழுதிேேடி, கிைிஸ்தவர்கள் "திோட்சேசத்தால் மதுறவக் குடிப்ேதில்றல" 
(எவேசிேர் 5:18, வக.வஜ.வி). ோஸ்ஓவர் (தோதுவாக ஒரு டீஸ்பூன் முழு 
அல்லது குறைவாக) மணிக்கு நுகேப்ேடும் ஒரு மிக சிைிே மது மட்டுவம. 

ோஸ்ஓவர் 14 வது இல்றல 15 ஆம் திகதி இருந்ததா 

விவிலிே ேஸ்கா வததிறேப் ேற்ைி சிலர் குழம்ேிவிட்டார்கள். 

றேேிள் அது கடவுளின் நாட்காட்டிேில் முதல் மாதம் 14 வது நாளில் 
றவத்திருக்க வவண்டும் என்ை வோதறனேின் (வலவிடிகிஸ் 23: 5). 



ோத்திோகமம் அத்திோேம் 12 6 வது வசனம், அது ஆடும் "அந்தி தோழுதில்" 
தகாறல வவண்டும் (GWT மற்றும் யூத தவளிேடீு சமூகம் தமாழிதேேர்ப்பு) 
என்று கூறுகிைது. 8 வது வசனம் அவர்கள் அந்த இேவில் சறத சாப்ேிட என்றும் 
அவர் கூறுகிைார். அது வறுத்ததடுத்து, அந்த இேறவ 
சாப்ேிடுவது. ஆட்டுக்குட்டிகறளக் தகான்ைவறனப் வோலவவ, சூரிேன் 
அஸ்தமிக்கும் நள்ளிேவுக்கும் இறடவே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி 'முதலாம் 
வருஷம்' (ோத்திோகமம் 12: 5) எளிதில் தகால்லவும், வறுக்கவும், உண்ணவும் 
முடியும். ோத்திோகமம் 12-ல் ேஸ்கா. ததாழில்நுட்ே ரீதிோக, அவர்கள் 
காறலவதாறும் தவளிநாட்டிற்குப் புசிக்க வவண்டிேிருந்தது. இப்வோது றேேிள் 
வதவதூதர் ோஸ்ஓவர் (ோத்திோகமம் 12:12), 14 வது அவத இேவு "என்று இேவு" 
ஏற்ேட்டது என்ேது ததளிவு. 

இவேசு ஒருமுறை ேலிேிடப் வோவதாக றேேிள் கற்ேிக்கிைது (1 வேதுரு 3:18, 
எேிதேேர் 9:28, 10: 10-14). புதிே ஏற்ோட்டில், இவேசு தம் இறுதிப் ேஸ்காறவ 
(லூக்கா 22: 14-16) றவத்திருந்தார் என்ேது ததளிவாகிைது. றேேிள் இவேசு 
ேங்குகறள 15 வது முன் நீக்கப்ேட்ட காட்டுகிைது. ஏன்? 15 வது ஒரு "உேர் நாள்" 
ஏதனனில் (வோவான் 19: 28-31), புளிப்ேில்லாத தோட்டி குைிப்ோக முதல் நாள் 
(வலவிடிகிஸ் 23: 6). எனவவ, இவேசு றவத்து 14 ஆம் திகதி ோஸ்ஓவர் 
நிறைவவறும். 

ஆேம்ே வதவாலேத்தில் வேலாறும் ோஸ்ஓவர் முதல், இேண்டாவது, 
மூன்ைாவது நூற்ைாண்டுகளில் (வோவசபுஸ். சர்ச் வேலாறு, புத்தக வி, 
அத்திோேம் 24) இல் விசுவாசமாக யூதர்களுக்கும் புைஜாதிேினருக்கும் 
கிரிஸ்துவர் தறலவர்கள் நிசான் மாதத்தின் 14 ஆம் திகதி றவக்கப்ேட்டிருப்ேறத 
அவர் ேதிவு அது றவக்கப்ேட்டிருப்ேறத அவர் மாறல (காலிோஸ்). 

கிைிஸ்துறவப் ேற்ைிக் குைிப்ேிடும் தேரும்ோலான தறலவர்கள் ேஸ்காவின் 
சில ேதிப்றேக் கறடப்ேிடிக்கிைார்கள், ஆனால் ேலர் தேேர், வததி, வநேம், 

சின்னங்கள் மற்றும் அர்த்தம் (அத்திோேம் 10 இல் அத்திோேம் ோர்க்கவும்). 

இவேசு கிைிஸ்து ேஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிறே நம்மிடமிருந்து திோகம் தசய்தார் 
என்றும் புளிப்ேில்லாத அப்ேத்வதாடும் நாம் அந்த விருந்து றவக்க வவண்டும் 
என்றும் றேேிள் ததளிவாகக் கூறுகிைது: 

7 ததளிவு ேறழே ஈஸ்ட், நீங்கள் மாறவ ஒரு புதிே ததாகுதி ஆகலாம் 
என்று நீங்கள் புளிப்ேில்லாதவர்களாேிருக்கிைேடிவே ஏதனனில் 
வோன்ை. நம்முறடே ேஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி, கிைிஸ்து 



ேலிேிடப்ேட்டிருக்கிைார். 8 ஆதலால் ேறழே ஈஸ்ட், துர்க்குணம் 
தோல்லாப்பு என்னும் ஈஸ்ட் ேண்டிறகறே தகாண்டாட அனுமதிக்க 
அல்ல, துப்புேவு உண்றம என்னும் புளிப்ேில்லாத தோட்டி தகாண்டு. (1 
தகாரிந்திேர் 5: 7-8, NAB) 

உண்றமயும் வநர்றமயும் தகாண்ட புளிப்ேில்லாத அப்ேத்வதாவட ேண்டிறக 
தகாண்டாடப்ேடுவறத கவனியுங்கள். அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல், யூதர்கள் 
ேேன்ேடுத்தும் ேஸ்கா ஆட்டுக்கு ஒரு மாற்று என்று இவேசு 
உணர்ந்தார். கிைிஸ்தவர்கள் ேஸ்காறவ ததாடர்ந்து ேின்ேற்ை வவண்டும் 
என்றும் அவர் கற்ேித்தார். 

ஆனால் அடிப்ேறடேில் எப்ேடி கிைிஸ்தவர்கள் இறத தசய்ே வவண்டும்? 

அப்வோஸ்தலன் ேவுல் இவ்வாறு விளக்குகிைார்: 

நான் உங்களுக்கு தகாடுத்த என்று கர்த்தரிடத்தில் 
தேற்றுக்தகாண்வடன் 23: அவத இேவு தாம் காட்டிக்தகாடுக்கப்ேட்ட இதில் 
தோட்டி எடுத்து ஆண்டவோகிே இவேசு; 24 மற்றும் அவர் நன்ைி தகாடுத்த 
வோது, அவர் அறதப் ேிட்டு, கூைினார் ", வாங்கிப் புசியுங்கள், இது நீங்கள் 
ேிட்கப்ேடுகிை என் அறமப்பு ஆகும். என்றன நிறனவுகூரும்ேடி இறதச் 
தசய்யுங்கள்" 25 அவத முறைேில் அவர் வமலும் கப் உணவு அருந்திே 
ேின்பு, இவ்வாறு கூைி எடுத்து "இந்தப் ோத்திேம் என் 
இேத்தத்தினாலாகிே புதிே உடன்ேடிக்றகோேிருக்கிைது என்ைார். இந்த 
அடிக்கடி நீங்கள், அது குடிக்க வோன்ை என்றன நிறனவுகூரும்ேடி 
ததாடர்பு தகாள்ளமுடியும்." 26 அடிக்கடி நீங்கள் இந்த தோட்டி சாப்ேிட 
இந்த கப் குடிக்க வோன்ை, நீங்கள் அவர் வரும் வறே லார்ட்ஸ் 
மேணத்றதத் ததரிவிக்கிைரீ்கள். (1 தகாரிந்திேர் 11: 23-29) 

எனவவ, அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல், கிைிஸ்தவர்கள் ேஸ்காறவ அப்ேடிவே 
றவத்திருந்தார்கள், அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் தன்னுறடே கறடசிப் 
ேஸ்காறவ அப்ேத்றதயும் மதுறவறேயும் கவனித்துக்தகாண்டிருந்தார். அந்த 
இேவு ஞாேகம் அல்லது நிறனவாக இருந்தது - ஒரு நிறனவு ஒரு 
வருடாந்திே, ஒரு வாே நிகழ்வு இல்றல. 

கத்வதாலிக்க திருச்சறேேின் மறைக்கல்வி சரிோக "இவேசு ேஸ்கா ேண்டிறக 
சமேத்தில்தான் வதர்வு ... தோட்டி எடுத்து, ... அவர் அறத உறடத்து" என்று 
வமலும் அது மட்டுவம உண்ணப் தகாடுத்தார் குைிப்ேிடுகிைார். 



இவேசு புளிப்ேில்லாத அப்ேத்றத உறடத்து, அறதப் ேின்ததாடர்ந்து அவறேப் 
ேின்ததாடர்ந்தார் என்று றேேிளில் ேதிவு தசய்ேப்ேட்டுள்ளது. இவேசு ஒரு 
சிைிே ததாறகறே குடிப்ேதற்கு அவேது சீடர்களிடம் திோட்சேசத்றதயும் 
தகாடுத்தார். வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் ேிோர்த்தறன, இறடதவளி 
மற்றும் மாவுப்தோருள் தோட்டி விநிவோகிக்க, மற்றும் நுகர்வு அவேது 
உண்றமவோடு ேின்ேற்றுகிைவர்களுக்காக மது விநிவோகிக்க. ஆேினும், சர்ச் 
வோம் (ேலர் வோன்ை) இனி புளிப்ேற்ை தோட்டி (இது ஒரு முழு 'வஹாஸ்ட்' 
ேேன்ேடுத்துகிைது) அல்லது அதன் ேின்ேற்றுேவர்கள் (குடிக்க ஒேின் 
விநிவோகம் வோம் சர்ச் விருப்ேத்வதர்வாகப் கருதப்ேடுகிைது 
அது வழக்கமாக மது விநிவோகிக்க இல்றல உறடக்கிைது அது தேரும்ோலும் 
புோட்டஸ்டன்ட் வதவாலேங்களில் தசய்ேப்ேடவில்றல). 

என்னபவல்லாம் 'என அடிக்கடி ... நீங்கள் ேிரகடனம் பசய்கிைரீ்கள்'? 

எப்ேடி அடிக்கடி ேஸ்கா எடுக்கப்ேட வவண்டும்? 

இவேசு கூைினார்: "அவர் பவளிவரும் வறரயில் அடிக்கடி நீங்கள் இந்த 
பராட்டி சாப்ேிட இந்த கப் குடிக்க வோன்ை, நீங்கள் லார்ட்ஸ் 
மரணத்றதத் பதரிவிக்கிைரீ்கள்." 

அது இந்த நீங்காத என்று இவேசுவின் மேணம் எண்ணிப் ோருங்கள். 

கிைிஸ்துவின் மேணம் நம்றம கடவுளிடம் ஒப்ேறடக்கிைது (வோமர் 5:10) 
மற்றும் இவேசு நம்முறடே இேட்சிப்ேிற்காக தம் உேிறே தகாடுத்தார் 
(வோவா 3: 16-17, எேிதேேர் 5: 5-11). கிைிஸ்தவர்கள் நமது மேண உடல்களில் 
ோவம் தசய்ேக்கூடாது என்று அவருறடே மேணம் நமக்குக் கற்ேிக்கிைது 
(வோமர் 6: 3-12). கிரிஸ்துவர் ோஸ்ஓவர் இவேசுவின் 
மேணம் வருடாந்திே நிறனவு உள்ளது. 

இவேசு இந்த நிகழ்ச்சிறேச் தசய்ே உங்களுக்குச் தசால்லவில்றல, நீங்கள் 
தசய்யும்வோததல்லாம், நீங்கள் அறதச் தசய்யும்வோது அவருறடே 
மேணத்றத அைிவிக்கிைரீ்கள். அடிக்கடி 1 தகாரிந்திேர் 11:26 க்கான கிவேக்கம் 
கால,  புதிே ஏற்ோட்டில் ஒருவர் வநேம் ேேன்ேடுத்தப்ேடுகிைது. அது (: 6; இந்த 
குைிப்ேிட்ட கால ேேன்ேடுத்தப்ேடுகிைது றேேிளில் மட்டுவம மற்ை இடத்தில் 
அது தவளிப்ேடுத்துதல் 11 வசமித்து றவக்க இேலும்) ஒழிே "நீங்கள் 
விரும்பும்,"  அல்லது , க்கான கிவேக்கம் கறலச்தசால் 
இருப்பு உள்ளவறே அடிக்கடி நீ விரும்புகிைேடி அர்த்தம் இல்றல. எனினும், இது 
1 தகாரிந்திேர் 11: 26-ல் காணப்ேடுவதில்றல என்ேதால், ஆண்டவரின் 



ேஸ்காறவ நாம் எப்தோழுதும் விரும்புவறதப் வோலவவ ேவுல் நமக்குச் 
தசால்லவில்றல, ஆனால் ேஸ்காவில் அறதக் கறடப்ேிடிக்கும்வோது, 

ஒரு விழா, அது கிைிஸ்துவின் மேணத்றதக் காட்டுகிைது. 

வமலும், ேவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: 

27 ஆறகோல் ஒரு உதவாத முறைேில் இந்த தோட்டி அல்லது 
ோனங்கள் இறைவனின் இந்த கப் சாப்ேிடுவது இறைவனின் உடல் 
மற்றும் இேத்த குற்ைவாளிோக காணப்ேடுவரீ்கள். 28 ஆனால் ஒரு 
மனிதன் தன்றன ஆய்வு, அதனால் அவறே கப் தோட்டி மற்றும் 
ோனத்தின் சாப்ேிடலாம் விடுங்கள். 29 அவர் ோர் சாப்ேிடுவது மற்றும் 
ஒரு உதவாத முறைேில் ோனங்கள், தனக்கு சாப்ேிடுவது மற்றும் 
ோனங்கள் தீர்ப்பு கர்த்தருறடே சரீேம் இன்னததன்று நிதானித்து 
இல்றல. (1 தகாரிந்திேர் 11: 27-29) 

இந்த தோட்டியும் திோட்றச இேசமும் எடுக்கும்ேடி ேவுல் கற்ேிக்கிைார், 
ஒருவன் தன்றனத்தாவன வசாதித்துப் ோர்க்க வவண்டும். ேஸ்காறவச் 
சந்திப்ேதாகக் கருதப்ேடுவது நம்முறடே தவறுகளிலும் ோவங்களிலும் 
கவனம் தசலுத்துவதற்கு உதவுகிைது, இதனால் ேவுல் இந்த கட்டறளகறள 
நம்றம ஆோய்ந்து ோர்க்க உதவுகிைது. நீக்குவது வோன்ை முேற்சிகள் ேல 
முேற்சிகள் எடுக்கலாம் எனவும், இது ஒரு வருடாந்திே ேரீட்றச கருத்றத 
ஆதரிக்கிைது (மக்கள் ஒவ்தவாரு நாளும் அல்லது வாேம் புளிப்புகறள 
அகற்ைவில்றல). 

இவேசு கிைிஸ்துவும், ேவுலும் கிைிஸ்தவ ோறஷேில் ேஸ்காறவக் 
கறடப்ேிடிக்க கற்றுக்தகாடுத்ததாக புதிே ஏற்ோட்டு ேதிவுகள் 
கூறுகின்ைன. அது ஒரு வருடாந்திே கவனிப்பு. 

ோத கழுவுதல் 

அடிறமப்ேடுத்துதல் மனத்தாழ்றமறேக் காட்ட உதவுகிைது, கிைிஸ்துவின் 
சீடர்களும் இன்னும் சுத்திகரிக்கப்ேட வவண்டிே ேகுதிகறள 
தகாண்டிருக்கிைார்கள் (cf. வோவான் 13:10). 

இவேசு தம் சீஷர்கறள இவ்வாறு தசய்ே வவண்டும் என்று கற்ேித்தார்: 

13 யூ ஆசிரிேர் மற்றும் ஆண்டவர் என்று தசால்லிேிருக்க, அதனால் 
நான் நீங்கள், நன்கு தசால்ல. 14 நான் உங்கள் இறைவன் மற்றும் 



ஆசிரிேர், உங்கள் கால்கறள கழுவி என்ைால், நீங்களும் ஒருவருறடே 
கால்கறள கழுவ வவண்டும். 15 நான் உங்களுக்கு தசய்ததுவோல 
நீங்களும் தசய்யும்ேடி உங்களுக்கு மாதிரிறேக் உதாேணமாக, 
தகாடுத்வதன். 16 மிக நிச்சேமாக, நான் உங்களுக்கு, தன் மாஸ்டருடன் 
உேர்ந்தவன் அல்ல தசால்ல; அவறே அனுப்ேினவருக்கு ஐவோ அவறே 
அனுப்ேினவர் இல்றல. நீங்கள் ஆசீர்வதித்தார் இந்த விஷேங்கறள 
ததரியும் 17 என்ைால் நீங்கள் அவர்கறள தசய்தால் நீங்கள் 
உள்ளன. (வோவான் 13: 13-17) 

இவேசுறவப் வோலவவ கிைித்துவத்தின் கழுத்திலிருந்த கால்கறளப் ேற்ைிப் 
வேசும் சிலர் சிலர். 

ஆனால் வதவனுறடே ததாடர் சர்ச் நாம் ஆண்டுவதாறும் இந்த இவேசுவின் 
ேின்ேற்றுங்கள். 

ஆதாரங்கள் தவிர வவதாகமம் 

றேேிளில் மட்டும் அல்ல, கிைிஸ்தவர்கள் ஒவ்தவாரு வருடமும் ோஸ்ஓவர் 
றவத்திருந்தறதப் ோர்க்கிவைாம். விசுவாசமுள்ள அசல் அப்வோஸ்தலர்கள் 
காலத்றதச் வசர்ந்த மற்றும் வேது (வதவனுறடே திருச்சறேேின் ேி ததாடர் 
வேலாறு. 2 வது ேதிப்பு. நசவேன் புத்தகங்கள், 2016) முழுவதும் 14 வது ஆண்டுவதாறும் 
ேஸ்காறவயும் வேலாறுகள் கூறுகின்ைது. 

வாழ்க்றக (இந்த ஆவணம் இேண்டாவது நூற்ைாண்டில் எழுத்துக்களில் 
அடிப்ேறடேில் ததரிகிைது, ஆனால் நாம் இப்வோது ோர்க்க நறடமுறைேில் 
ேதிப்பு நான்காம் நூற்ைாண்டு வசர்க்க வவண்டும் ததரிகிைது என்று தகவல் / 
மாற்ைங்கள் உள்ளன என அறழக்கப்ேடும் சிறதந்த உறே சில 
சுவாேஸ்ேமான தகவல்கறள இல்றல; வமான்வோ ஐ ோர்க்கவும் ஸ்மிர்னா 
சர்ச்: ஹிஸ்டரி அண்ட் திோலஜி ஆஃப் எ ப்ரிமிடிக் கிைிஸ்டிேன் சமுதாேம். 
ேடீ்டர் லாங் ேதிப்பு, 2015, ேக்கம் 31). சுவாேஸ்ேமான விஷேம் 
என்னதவன்ைால், ஆசிோ றமனரில் ேஸ்கா ஆய்வுகள் முதன்முதலாக 
அப்வோஸ்தலனாகிே வோவானிடமிருந்து ஸ்மிர்னாவுக்கு வேவில்றல, 
ஆனால் முன்னதாக அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் (ேிவோனிேஸ், ோலித்கார்ப் 
வாழ்க்றகப் ோடம், அத்திோேம் 2). 

வாழ்க்றக மாவுப்தோருள் தோட்டி மற்றும் மது புதிே உடன்ேடிக்றக 
ோஸ்ஓவர் புளிப்ேில்லாத தோட்டி ேருவத்தில் ேின்ேற்ை வவண்டும் இருந்தது 
என்றும் ததரிவிக்கிைது. இது முேண்ோடுகள் மற்தைாரு வழி தசய்தது என்று 



கூறுகிைது. புளிப்ேில்லாத தோட்டியும் திோட்றச இேசமும் எடுக்கப்ேட்டததன்ை 
எண்ணத்றத ஆதரிக்கிைது. 

வவதப்பூர்வமாக ேட்டிேலிடப்ேட்ட அப்வோஸ்தலர்கள் அத்துடன் ஆேர்கள் / 
வோதகர்கள் அப்தோலினாரிசுநீர், மற்றும் ேலர் (ேிலிப் மற்றும் ஜான் உட்ேட) 
14 வது (வோவசபுஸ். வேலாறு ஆண்டுவதாறும் ேஸ்காறவயும் வேலாறுகள் 
கூறுகின்ைது சர்ச், புத்தகம் V, ோடம் 24 வசனங்கள் 2-7). வோமானிேர்கள், 
கிழக்கத்திே ஆர்த்தடாக்ஸ் மற்றும் ஆங்கிலிகன் கத்வதாலிக்கர்கள் 
அறனவரும் அந்தத் தறலவர்கறள ேரிசுத்தவான்களாக கருதுகின்ைனர், 
ஆனால் அந்த நம்ேிக்றககளில் எவருவம இறதப் ேின்ேற்ைவில்றல. 

ஆசிோ றமனர் இன் ேிரிகிோவிலிருக்கும் எோப்வோலிோவிலும் ேிஷப் / 
ோஸ்டர் அப்தோலினாரிசுநீர் 14 ஆம் திகதி ோஸ்ஓவர் றவக்க கிரிஸ்துவர் 
தசால்லி 180 கி.ேி. எழுதினார்: 

ேதினான்காம் நாள், கர்த்தருறடே உண்றமோன ேஸ்கா. ேலிேடீத்திற்கு 
ேதிலாக வதவனுறடே குமாேனாகிே மகா ேலிோகிே இறைமகன் ... 
ேஸ்கா ேண்டிறகேின் நாளில் அடக்கம் தசய்ேப்ேட்ட கல்லறை 
கல்லறைேில் றவக்கப்ேட்டிருந்தது. 

இவேசு சாப்ேிட்டு 14 ஆம் திகதி தகால்லப்ேட்டார், 14 வது ோஸ்கா, மற்றும் 
14 வது புறதக்கப்ேட்டார். இந்த, 15 வது இடத்றத அடிப்ேறடோக தகாண்டது, அவேது 
மேண ஆண்டில், இந்த ஒரு ஞாேிறு இல் இல்றலதேன்ைால் 
இருந்தது. இவேசு சூரிே அஸ்தமனத்திற்குப் ேிைகு ேஸ்காறவ எடுத்து, ேகல் 
வநேத்தில் தகால்லப்ேடுவார், சூரிேறன மீண்டும் ஒரு புதிே நாள் 
துவங்குவதற்கு முன்பு புறதக்கப்ேடுவார். 

தாமதமாக இேண்டாவது நூற்ைாண்டில், விக்டர் 14 வது ேதிலாக ஒரு ஞாேிைன்று 
ோஸ்ஓவர் கறடேிடிக்கப்ேடுகின்ைது கட்டாேப்ேடுத்த முேற்சித்த வோது 
எேிசைில் ேிஷப் / ோஸ்டர் வோமன் ேிஷப் விக்டர் ஒரு கடிதம் அனுப்ேினார்: 

எழுதினார், "நாம் சரிோன நாளில் கறடப்ேிடிக்கிவைாம்; இல்றல 
வசர்த்து, அல்லது எடுத்து. ஆசிோவிலும் தேரிே விளக்குகள் 
நித்திறேேண்ணப்ேட்டிருக்கிைது; அவர் ேேவலாகத்தில் இருந்து மகிறம 
வந்து, சகல ேரிசுத்தவான்கறளயும் வதடவாரும், கர்த்தருறடே நாறள 
மறுேடியும் எழுப்புவார். இவர்களில் ேிலாப்ேிேர், ேன்னிேண்டு 
அப்வோஸ்தலரில் ஒருவவே; அவருறடே இேண்டு வேதுள்ள 
கன்னிோஸ்திரீகளும், ேரிசுத்த ஆவிேினாவல வாழ்ந்த ஒரு மகளும் 



எவேசுவிவல தங்கினார்கள்; வமலும், வோவானும், ஒரு சாட்சிோகவும், 
ஒரு வோதகோகவும், கர்த்தருறடே மேிறேப் ேற்ைிக்தகாண்டு, ஒரு 
ஆசாரிேனாக இருந்தார். அவர் ேரிசுத்த ஸ்தலத்றத 
அணிந்திருந்தார். அவர் எவேசுவில் தூங்கிவிட்டார். ேிஷப் மற்றும் 
திோகிோக இருந்த ஸ்மிர்னாவில் ோலி கார்ப்; மற்றும் ஸ்றேர்னாவில் 
தூங்கிக் தகாண்டிருந்த யூவமானிோவிலிருந்து ேிஷப் மற்றும் திோகி 
தர்ஷஸ் ஆகிவோர். லாவவாடிசிோவில் அல்லது தூே ோேிரிேஸ் 
அல்லது தமலிட்வடா, யூனூசில் ேரிசுத்த ஆவிோனவோய் வாழ்ந்தவர், 
சர்திைில் வசித்து வந்தவர், அவர் ேேவலாகத்தில் இருந்து எட்டாம் 
வகுப்பு வறே காத்திருந்து, இைந்தவோ?இறவ அறனவருவம ேஸ்கா 
ேண்டிறகேின் ேதினான்காம் நாளன்று நற்தசய்திறேப் ேற்ைிக் 
குைிப்ேிடாமல், மரிோறத இல்லாமல், விசுவாசத்தின் ஆட்சிறேப் 
ேின்ேற்ைினர். வமலும், ோலிகார்ட்ஸ், உங்களுறடே மிகச் சிைிேவோன 
என் உைவினர்களின் மேேின் ேடி தசய்கிவைன், அவர்களில் சிலர் நான் 
மிக தநருக்கமாக ேின்ேற்ைி வந்திருக்கிவைன். என் உைவினர்களில் ஏழு 
வேர் ஆேர்கள்; நான் எட்டாவதுவன். ஜனங்கள் புளிப்புள்ளிறே 
அகற்ைிேவோது என் உைவினர்கள் எப்தோழுதும் 
கவனித்தனர். ஆறகோல், சவகாதேவே, நான் கர்த்தருக்குள் அறுேத்றதந்து 
வருஷம் உேிவோடிருக்கிைேடிேினாவல, உலகம் முழுவதிலும் உள்ள 
சவகாதேறேச் சந்தித்து, ேரிசுத்த 
வவதவாக்கிேங்கதளல்லாவற்ைினிமித்தமும் ேிேமித்திருக்கிவைன்; நான் 
தசான்னறத விட அதிகமானவர்கள், 'நாங்கள் மனிதருக்குக் கீழ்ப்ேடிந்து 
கடவுளுக்குக் கீழ்ப்ேடிவது அவசிேம்' என்று தசான்னார் ... எனக்குக் 
கிறடத்த ஆேர்கள், அவர்களது தேேர்கறள நான் எழுத வவண்டும். நான் 
என் சாம்ேறலக் கண்டு, வணீோவனன்; என் தஜன்ம நட்சத்திேங்கறள 
நான் வணீாகச் தசய்ோமல், எப்தோழுதும் கர்த்தோகிே 
இவேசுவினிமித்தம் என் ஜீவறன நமக்தகன்று உறுதிோய்க் 
கட்டறளேிட்வடன். 

அவேது கடிதத்தில் ோலிதவேட்றட கவனியுங்கள்: 

1) அப்வோஸ்தலனாகிே வோவானிடமிருந்து வந்த வோதறனகறளப் 
ேின்ேற்றுவதாக அவர் கூைினார்.  
2) அவர் நற்தசய்திேின் வோதறனகளுக்கு உண்றமயுள்ளவோக 
இருந்ததாகக் கூைினார்.  
3) றேேிளிலுள்ள வோதறனகள் வோமானிே ஏற்றுக்தகாள்ளப்ேட்ட 



மேபுக்கு வமலாக இருந்தன என்ை நிறலப்ோட்றட நம்ேிேிருந்தன.  
4) முந்றதே வதவாலே தறலவர்களால் தாழ்த்தப்ேட்ட 
வோதறனகளுக்கு அவர் உண்றமயுள்ளவோக இருந்தார் என்ைார்.  
5) ஆசிோ றமனரில் உண்றமயுள்ளவர்களுக்கான தசய்தித் 
ததாடர்ோளோக அவர் இருந்தார் என்ேறதக் காட்டிேது.  
6) அவர் மற்றும் அவேது முன்வனாடி புளிப்ேில்லாத தோட்டி காலத்றத 
கவனித்தார்.  
7) றேேிறளப் ேற்ைிே ஒரு விவிலிே அல்லாத வோமானிே 
ோேம்ேரிேத்தின் அதிகாேத்றத ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்தனர்.  
8) வோமின் ேிஷப் அதிகாேத்றத ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்து - தனிோக 
இருக்க விரும்ேினார் (cf. தவளிப்ேடுத்துதல் 18: 4).  
9) இவேசுவின் வாழ்க்றகறே ஆளுறக தசய்ே வவண்டும் என்றும் 
மனிதர்களின் கருத்துகறள அல்ல என்றும் கூைப்ேட்டது. 

நீங்கள் இவேசுவின் முன்மாதிரிறேப் ேின்ேற்றுகிைரீ்களா? 

ஆேம்ே கிரிஸ்துவர் 14 வது ோஸ்கா ஏதனனில், அவர்கள் மற்ைவர்களும் 
அறதவே ேல வேலாற்ைாசிரிேர்களால் (லத்தீன்) தேேரிடப்ேட்ட தகாண்டிருந்த 
தசய்ேவில்றல. 

ேஸ்கா கடவுளுறடே இேட்சிப்ேின் திட்டத்துடன் தசய்ே வவண்டிேிருந்தது 
என்ேறத ஆேம்ே கால கிைிஸ்தவர்கள் புரிந்துதகாண்டார்கள். 180 கி.மு. மூலம், 
சர்சின் ேிஷப் / ோஸ்டர் தமலிட்வடா இவ்வாறு எழுதினார்: 

இப்வோது ேஸ்காவின் மர்மம் வருகிைது, அது சட்டத்தில் 
எழுதப்ேட்டுள்ளது வோலவவ ... மக்கள், எனவவ, வதவாலேத்திற்கான 
மாதிரிோக மாைிேது, சட்டம் ஒரு ேேவறளே ஓவிேமாகும். ஆனால் 
சுவிவசஷமானது சட்டம் மற்றும் அதன் நிறைவவற்ைத்திற்கான 
விளக்கமாக மாைிேது, அவதசமேத்தில் சர்ச் சத்திேத்தின் களஞ்சிேமாக 
மாைிேது ... இது நம்முறடே இேட்சிப்ேின் ேஸ்கா. ேலர் ேல 
காரிேங்கறள தோறுறமயுடன் சகித்துக்தகாள்ளும் ஒருவன் ... 
மண்ணில் உேிர்த்ததழுப்ேப்ேட்ட மேத்தில் தூக்கிலிடப்ேட்ட ஒரு 
கன்னிேினுள்வள மனிதனாக மாைிேவர் ோர், மரித்வதாரிலிருந்து 
உேிர்த்ததழுப்ேப்ேட்டவர் ோர், மனிதகுலத்றத உேர்த்திேவர் ோர்? 
ேேவலாகத்தின் உச்சிகளுக்கு கீவழ உள்ள கல்லறைேில் இருந்து 
தவளிவேறுங்கள். இது தகால்லப்ேட்ட ஆட்டுக்குட்டி. 



ோஸ்ஓவர் 14 ேின்னர் நூற்ைாண்டுகளில் விசுவாசமாக மூலம் 
நிசான் வது மற்றும் ேலர் ஆண்டுவதாறும் றவக்கப்ேட்டது. இந்த 4 வது, 5 வது, 6 வது -
8 வதுேின்னர் நூற்ைாண்டுகளில் ஏற்ேட்டது கத்வதாலிக்க அைிஞர்கள் 
(வோவசபுஸ், சாக்ேடீஸ், ேடீ்) ேதிவு. கடவுளின் எழுத்தாளர்கள் ேல்வவறு 
திருச்சறேகள் அப்வோஸ்தலர்களின் காலம் முதல் நவனீ காலத்திற்கு 
(அதாவது டதகர் ஏ, டாட் கா.ஒன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ட்ரூ மதத்றத, 3 வது ேதிப்பு 
தஜருசவலம், 1972 (சர்ச் ஆஃப் டூல், 7 வது நாள்). கடவுளின் திருச்சறேேின் 
வேலாறு ததாடர்கிைது. நாசவேவன புக்ஸ், 2016). 

ேஸ்காவின் அம்சங்கறள அடித்து தநாறுக்குவறதப் வோலவவ, ஆேம்ேகால 
விசுவாசமுள்ள கிைிஸ்தவர்களாக கருதப்ேட்டவர்கள் (எ.கா. துர்ஸ்டன், எச். 
(1912), ோத்திேங்கள் மற்றும் றககளின் கழுவுதல் ஆகிேவற்றை கிவேக்க-
வோமன் அைிஞர்கள் அங்கீகரிக்கின்ைனர். 

ோஸ்ஓவர் வலவிடிகிஸ் 23 வது அத்திோேமாகவும் ேட்டிேலில் முதல் 
வருடாந்திே ேண்டிறக என்று கூைினான். 

ேஸ்கா கிரிஸ்துவர் ேடம் இேட்சிப்ேின் மற்றும் கருறண 
உதவுகிைது. ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவ எழுத்துக்கள் தேரும்ோலும் அறதப் 
ேஸ்கா என்று குைிப்ேிடுகின்ைன, "கர்த்தருறடே இோப்வோஜனம்" அல்ல. 

சிலர் ேஸ்காவின் கறடப்ேிடிக்க வவண்டிே அவசிேத்றத 'ஆன்மிகம்' 
தசய்தாலும், கிவேக்க வோமர்களாலும் கடவுளுறடே திருச்சறேேினாலும் 
ேரிசுத்தவான்களாக கருதப்ேடும் தறலவர்கள் அது உண்றமோகவவ 
றவத்திருக்கிைார்கள். 

வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் இன்றும் அவ்வாறு தசய்ே. 

வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் ோஸ்ஓவர் றவத்து வேலாற்று, மற்றும் 
விவிலிே, சலறவ ஒருவருறடே கால்கறள நறடமுறைேில் அடங்கும். 

பதாடங்கி இருந்து திட்டம் 

கடவுள் நம்மீது அன்பு தசலுத்துவார் (வோவான் 3:16), கடவுள் நம்றம 
விடுவிப்ோர் என்றும், அவருறடே குமாேன் என்று அவேது ோவங்களுக்காக 
மரிக்கும்ேடி அனுப்பும்ேடி உலகத்றத அஸ்திவாேத்திற்கு முன் (1 வேதுரு 1:20) 
எங்களுக்கு ோதிக்கப்ேட்ட மற்றும் எங்களுக்கு இைந்தார். ேஸ்கா கிரிஸ்துவர் 
அவேது மேணத்தின் மூலம் ோவம் இருந்து விடுதறல மற்றும் ோவம் 
இருக்க முடிோது என்று காட்டுகிைது (வோமர் 6: 1-5). 



ஆனால் இவேசுவின் திோகத்றத ஏற்றுக்தகாள்வது கடவுளுறடே 
இேட்சிப்ேின் திட்டத்திற்கு அல்ல. 

கடவுளின் கிருறேேின் (வோமர் 11:33) கடவுளின் கிருறேேின் (cf. வோமர் 11:18), 
"தசல்வத்தின் ஆழம்" ேற்ைி அைிே ஒருவோதும் தசல்லாதவர்கள், ேஸ்கா 
மற்றும் / அல்லது தேந்தததகாஸ்வத ஆகிேவற்றை அங்கீகரிப்ேதன் மூலம், 
மற்ை விவிலிே விருந்துகளால் ேடம்ேிடிக்கப்ேட்டது. 

கிைிஸ்துவவ நம் இேட்சிப்ேின் எழுத்தாளர் / அைிஞர் மட்டுமல்ல (எேிதேேர் 5: 
9) மட்டுமல்ல, நம்முறடே இேட்சிப்ேின் முடிவும் ஆகும் (எேிதேேர் 12: 2; 1 வேது 
1: 1-9). அவேது உண்றமோன சீடர்கள் அவேது ஸ்ேிரிங் மற்றும் புனித நாட்கள் 
வழீ்ச்சி றவத்து. 

3. இரவும் ேகலும், புளிப்ேில்லாத பராட்டியின் 
நாட்கள் 

எகிப்தில் இஸ்ேவவல் புத்திேர் விடுவிக்கப்ேட வவண்டிே ஒரு வறக ோவம் 
என்று றேேிள் சுட்டிக்காட்டுகிைது (ோத்திோகமம் 13: 3, தவளி. 11: 8).இன்றைே 
கிைிஸ்தவர்கள் ஆன்மீக "ோேிவலான்" ஒரு வறக (தவளிப்ேடுத்துதல் 17: 1-6) 
உலகில் வாழ்கின்ைனர் என்று றேேிள் காட்டுகிைது. கிரிஸ்துவர் 
ஒப்ேடீ்டளவில் விறேவில் கடவுள் ோேிவலான் (: 1-8 தவளிப்ேடுத்துதல் 18) மீது 
அவேது வாறதகள் தவளிவே ஊற்றுகிைார் ேிைகு அதிலிருந்து வழங்கப்ேடும் 
என்று றேேிள் காட்டுகிைது. தவளிப்ேடுத்தின புத்தகத்தில் 
ேட்டிேலிடப்ேட்டுள்ள ேல வாறதகள் கடவுளுறடே மக்களுக்கு முன்ோக 
எகிப்தில் ேேன்ேடுத்தப்ேடுேறவ வோலவவ இருக்கின்ைன. 

இஸ்ேவவல் புத்திேர் புளிப்ேில்லாத அப்ேப்ேண்டிறகேின் முதல் நாளில் 
எகிப்றத விட்டுச் தசன்ைார்கள். 

புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் முதல் மற்றும் கறடசி நாட்களில் ஒரு புனித 
"சறேக்கூட்டம்" (NKJV), "புனிதமான சறே" (NJB) என்று றேேிள் வலவிேோகமம் 
23: 7-8-ல் கற்ேிக்கிைது. நீசனின் ேதிறனந்தாம் மாறல (புனித நாள் ததாடங்கும்) 
மாறல புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் ேண்டிறக ததாடங்குகிைது, அதில் 
சாப்ேிடுவது (cf. ோத்திோகமம் 12:16, வலவிேோகமம் 23: 6). 

றேேிள் ேின்வருமாறு ேதிவுதசய்கிைது: 



42 அது ஒரு இேவு மிகவும் எகிப்து வதசத்திலிருந்து அவர்கறள தவளிவே 
தகாண்டு இறைவன் வநாக்கி அனுசரிக்கப்ேட்டது இருக்காது: இந்த 
இறைவனின் அன்று இேவிவல, தங்கள் தறலமுறைகளில் இஸ்வேல் 
அறனத்து குழந்றதகள் கவனிக்க வவண்டும். (ோத்திோகமம் 12:42, 
வக.வஜ.வி) 

எகிப்து வதசத்திலிருந்து புைப்ேடப்ேண்ணின நம்முறடே ஆண்டவோய் 
இருக்கிை இந்த இேறவ இதுவவ; இந்நாள் இேவும் இஸ்ேவவல் புத்திேர் 
தங்கள் தறலமுறைவதாறும் காத்து நடக்கவவண்டும். (அசல் டியூ 
ரிம்ஸ்) 

கிைிஸ்தவர்களுக்காக, இேவும் ேகலும் ஆவிக்குரிே எகிப்றத விட்டுச்தசல்ல 
நம்முறடே நடவடிக்றக எடுக்கும் (cf. தவளி. 11: 8) - கிைிஸ்தவர்கள் 
சந்வதாஷப்ேடுவதற்கு இதுவவ காேணமாக இருக்கிைது. 

வேலாற்று ரீதிோக, இேவுவநேத்திற்கு வருவதால், வழக்கமாக ஒரு ேண்டிறக 
விருந்தில் கலந்துதகாள்கிைார்கள். விருந்து தோதுவாக வசர்க்கப்ேட்டிருந்தது, 
ஆனால் புளிப்ேில்லாத தோட்டிக்கு மட்டும் அல்ல. 

யூதர்களின் பமாத்த 15 வது ோஸ்ஓவர் அறைப்புக்கு 

யூத தறலவர்கள் ேஸ்காறவச் வசர்ந்த வததிகறளயும் சில 
ேழக்கவழக்கங்கறளயும் மாற்ைினார்கள். இது சில கிரிஸ்துவர் ஆதாேங்கள், 
ஏதனனில் அவர்கள் உண்றமயுள்ள கிரிஸ்துவர் அவத றவத்திருக்க 
விரும்ேவில்றல (தவால்ஃப் ஜி. மற்றும் வேலாற்று ேங்களிப்புகறள றேேிள் 
மற்றும் ேஸ்கா மீது ஜி. ஓநாய், 1991). 

ஆனால், அவநகமாக, இேவு உணவிற்காக இேவு உணறவயும், சில 
ோேம்ேரிேங்கறளயும், யூதர்கள் புனித நாட்கறள சமாளிக்க வவண்டிேிருந்தது. 
ஏதனனில், புலம்தேேர்ந்வதார் (இஸ்வேல் நாட்டிற்கு தவளிவே யூதர்கள்) 
மற்றும் காலண்டர் ேிேச்சிறனகள் (யூதர்கள், ேரிசுத்த நாட்கள். 1906 யூத 
அைிவுக்களஞ்சிேம்), யூதர்கள் மிகவும் யூதர்கள் அது நிசான் / ஆேிப் 
15 வது மாறல றவத்திருக்க ோஸ்ஓவர் ேின்ேற்ை வவண்டும் றநட் அறழப்பு 
விடுகிவைாம். சுமார் 14 வது மற்றும் ோஸ்ஓவர் 15 வது இருவரும் றவத்து. 

இவேசு வநேத்தில், சதுவசேர் 14 வது மற்றும் 15 வது மீது ேரிவசேரும் மீது 
ோஸ்ஓவர் றவத்து எண்ணப்ேட்டன (ேப்ேி தஜப்ரி டேிள்யூ வகால்ட்வாைர். 
அதமரிக்காவில் ஏன் யூதர்கள் தசய்ே இேண்டு ோஸ்ஓவர் வவண்டும்?). 



இருந்தாலும், இரு வவறுேட்ட வநேங்கறள இேண்டு தவவ்வவறு 
வநாக்கங்களுக்காக றேேிள் கற்ேிக்கிைது. ேறழே ஏற்ோட்டு ேஸ்கா 
இஸ்ேவவல் புதல்வர்கள் ோதுகாக்கப்ேட்டு மேணம் வதவதூதனாவலவே 
ோதிக்கப்ேடவில்றல என்ேறதக் காட்டுகிைது. புதிே ஏற்ோடு ேஸ்கா 
காட்டுகிைது, கிரிஸ்துவர், இவேசு இவேசு மேணம் மூலம் நம் ோவங்கறள 
தண்டறனறே தேற்ைார் என்று. 

ஆனால், கவனிக்கப்ேட வவண்டிே இேவு, எகிப்திே அடிறமத்தனத்தின் 
அடிறமத்தனத்திலிருந்து கடவுள் விடுவிக்கப்ேட்டதற்காக அவர்கள் 
நன்ைியுள்ளவர்களாய் இருக்க வவண்டும் என்று யூதர்களுக்கு 
நிறனப்பூட்டினார் (ோத்திோகமம் 12:42). கிரிஸ்துவர் ஐந்து, ோர்க்க வவண்டும் 
என்று இேவு நாம் சந்வதாஷமாக இருக்க வவண்டும் மற்றும் ோவம் அடிறம 
இருந்து இவேசு வழங்கும் விடுதறல நன்ைி (ஜான் 8: 34-36). 

புளிப்ேில்லாத தோட்டிறேக் காட்டிலும் வவதைாரு வததிேில் ேஸ்கா 
றேேிறள ேட்டிேலிடுகிைது என சில யூத அைிஞர்கள் உணருகிைார்கள்: 

தலவ். Xxiii. எனினும், ேஸ்காவிற்கும், மாதத்தின் ேதினான்காம் 
நாளுக்கும், மற்றும் (புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் விழா, ἑορτή τῶν ἀζύμων, 

லூக்கா xxii 1; வஜாசப்ஸ், "ேி.வஜ." ii. 1, §3 ), ேதிறனந்தாம் நாள் 
நிேமிக்கப்ேட்டார். 1906 ஆம் ஆண்டு யூத என்றைக்வளாப்ேடீிோ 

எனவவ, மிகவும் வோதிலும் யூதர்கள் அவர்கள் ோஸ்ஓவர் 15 ஆம் திகதி 
றவத்திருக்கவும் 15 வது வவதப்பூர்வமாக புளிப்ேில்லாத தோட்டி என்ை ஏழு நாள் 
திருவிழாவின் ஒரு ேகுதிோக கருதப்ேடுகிைது அறழப்பு. யூதர்கள் 
எகிப்திலிருந்து புைப்ேடுவறத வலியுறுத்தி, சில விவிலிே மேபுகறள 
நம்ேிேிருக்கிைார்கள் என்ேதால், அவர்கள் தேரும்ோலும் இேண்டாவது 
நாறளவே கவனிக்கிைார்கள். 

ோத்திோகமம் 12-ம் அதிகாேம் ேஸ்காறவ கலந்தாவலாசித்து, வமாவச மற்றும் 
ஆவோறனப் ேற்ைி மக்களுக்கு வோதிப்ேறதயும், என்ன நடக்கப்வோகிைது 
என்ேறதயும் கற்ேிப்ேறதத் ததாடங்குகிைது. 14 வது ததாடக்கத்தில் - இந்த 
அைிவுறுத்தல் இந்த முதல் மாதத்தின் ேத்தாவது நாளில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி 
ஆேிப் என்று தவளிவே எடுத்து, மற்றும் 14 வது நாள் டிறவறலட்டில் தகாறல 
தசய்ே இருந்த வோது வறே அறத வசமிப்பு வசர்க்கப்ேட்டுள்ளது. 

ேஸ்கா ேற்ைி ேின்வரும் வழிமுறைகளில் இருந்து ஏதாவது கவனிக்கவும்: 



21 அப்தோழுது வமாவச இஸ்ேவவல் மூப்ேர் ோவறேயும் அறழப்ேித்து 
மற்றும் அவர்கறள வநாக்கி "ேஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி தவளிவே எடுத்து 
உங்கள் குடும்ேங்களுக்குத் தக்கதாக உங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டிறேத் 
எடுத்து, மற்றும் தகால்ல. 22 நீங்கள் ஈவசாப்றேயும் ஒரு தகாத்து தேறும், 
இேத்தத்தில் வதாய்த்து என்று ஆட்டுக்கடாவிலும், இேண்டு கதவுகளிலும் 
அடித்து, அந்தத் துருத்திலிருக்கிை இேத்தத்திவல வதாய்த்து, 

காறலவதாறும் அவருறடே வடீ்டு வாசற்ேடிேிலிருந்து தவளிவே 
வோகவவண்டாம் என்ைான். (ோத்திோகமம் 12: 21-22) 

"காறலேிலிருந்வத" என்ை வார்த்றத எேிதேே வார்த்றதேிலிருந்து "ேகல் 
ேிேகாசமாய்", "ேகல் கனவு" அல்லது "சூரிே உதேத்தின் வருறக" என்ேதாகும். 

எனவவ, இஸ்வேலிேர்கள் 14 ஆம் திகதி அதிகாறல வறே தங்கள் வடீுகறள 
விட்டு தவளிவே தசல்லவில்றல. அந்த இேவு முன்பு என்ன நடந்தது? 

29 அது நிலவறைேில் இருந்த சிறைப்ேிடிக்கப்ேட்ட தறலப்வேறு அவேது 
சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து ோர் ோர்வவானின் முதற்வேைானவன் மற்றும் 
ேிோணிகறள முதற்வேைான இருந்து, இறைவன் எகிப்து முதற்வேைான 
ோறவயும் தாக்கிே நள்ளிேவில் அனுப்ே வந்தது ... 33 எகிப்திேர்: நாங்கள் 
எல்லாரும் அவசேமாக வதசத்திலிருந்து அவர்கறள அனுப்ேவும், மக்கள் 
வலியுறுத்தினார். அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் எல்லாரும் 
மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்வதாம் என்ைார். (ோத்திோகமம் 12: 29,33) 

வமாவசயும் ஆவோனும் இேவில் தவளிவே தசல்லவில்றல - இது ேலருக்கு 
தவைான கருத்தாகும்: 

28 ோர்வவான் அவறன வநாக்கி "என்றன விட்டு தேை! உங்கறள 
எச்சரிக்றகோேிருங்கள் என் முகத்றத இனி! தோறுத்தவறே நாளில் நீ 
இனி என் முகத்றதக் சாவான் ோர்க்க ோர்க்க!" 

29 வமாவச "நான் மீண்டும் உங்கள் முகத்றத ோர்க்க மாட்வடன் நீங்கள் 
நன்ைாய்ச் தசான்னரீ் என்ைார்கள்." என்ைார். (ோத்திோகமம் 10: 28-29) 

முதற்வேைானவரின் மேணத்திற்குப் ேிைகு, எகிப்றத விட்டுச் தசல்வதற்குமுன் 
இஸ்ேவவலர் ேல ேணிகறளச் தசய்தார்கள். அவர்கள் காறலவதாறும் தங்கள் 
வடீ்டிற்குள் ேிேவவசித்து, ேகல் ேிவேதத்றதத் தரித்துக்தகாண்டு, புசிக்கிை 
சுத்தமான ஆட்டுக்குட்டிகறள அடக்கம்ேண்ணி, எகிப்திேர் தங்கிேிருந்த 
கிோமங்களுக்கும் நகேங்களுக்கும் வோய், அவர்களுக்கு தவள்ளி, 



தோன்றனயும், எகிப்திலிருந்து அவர்கள் ஒழுங்கறமக்கப்ேட்ட ேேணம் 
ேமீஸ்ைுக்குச் தசல்வதற்கு ஏதுவாக, இருேது றமல்களுக்கு அப்ோல், 
எடுக்கும் எந்தச் தசல்வங்கறளயும் எடுத்துச் தசல்வதும், தங்கள் 
ஆடுமாடுகறளயும், ஆடுகறளயும்கூட ோறதேில் 
ேேணிக்கின்ைன. கவனியுங்கள்: 

34 அப்தோழுது மக்கள் ேிறசந்தமா தங்கள் மாறவ எடுத்து, தங்கள் 
ேதப்ேடுத்தல் ததாட்டிகள் தங்கள் வதாள்களில் தங்கள் ஆறடகறள 
ேிறணப்பும் தகாண்டிருந்த. 35 இஸ்ேவவல் புத்திேர் வமாவச தசாற்ேடி 
தசய்தார்; மற்றும் அவர்கள் தவள்ளிேின் எகிப்திேர்கள் நறககள் கடன், 
மற்றும் தங்க நறககள், மற்றும் வஸ்திேம்: 36 கர்த்தர் அவர்கள் 
வதறவோன அவர்கள் வநாக்கி தகாடுத்தார் என்று ஜனங்களுக்கு 
எகிப்திேரின் கண்களில் சாதகமாக தகாடுத்தார். அவர்கள் எகிப்திேறேக் 
தகாள்றளேடித்தார்கள். 37 இஸ்ேவவல் புத்திேர், சுக்வகாத்துக்குப் ோமவசறச 
விட்டுப் ேேணித்தார் ஆறுலட்சம் கால் ேிள்றளகள் தவிே ஆண்கள் 
என்று. 38 ேல ஜாதிோன ஜனங்கள் அவநகர் அவர்களுடன் 
உேர்ந்தது; ஆடு, ஆடுமாடு முதலான அவநகம் மிருகங்கள். 39 அப்தோழுது 
அவர்கள் அது புளித்த ஒருவனும் அவறேப் ேிடிக்கவில்றல, எகிப்து 
புைப்ேடப்ேண்ணின மாறவ மாவுப்தோருள் வகக்குகள் 
சுட்டார்கள்; அவர்கள் எகிப்திலிருந்து துேத்திவிடப்ேட்டு, 
தாமதிக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு வோஜனேலிறேயும் 
ஆேத்தப்ேடுத்தவில்றல. (ோத்திோகமம் 12: 34-39, வக.ஜி.வி) 

இோவமஸ்வரிேிடம் இருந்து இேவவாடு இேவவாடு இேவவாடு இேவவாடு 
இேவாகச் தசன்ைது. இேவு அவர்கள் எகிப்றத விட்டு தவளிவேைினார்கள். 

கடவுள் அவர்களுக்குச் தசான்னறதச் தசய்த ேிைகு, அவர்கள் விட்டுச் 
தசன்ைார்கள். 

ோத்திோகமம் 13:18 நமக்கு தசால்கிைது, "இஸ்ேவவல் புத்திேர் 
எகிப்துவதசத்திலிருந்து புைப்ேட்டார்கள்." மக்கள் எண்ணிக்றக மற்றும் வேது 
வேம்புகறள கருத்தில் தகாண்டு, ேஸ்கா. 

புளிப்ேில்லாத பராட்டி 

ேஸ்காவின் மீது நம்முறடே ோவங்களுக்காக இவேசு 
தண்டிக்கப்ேட்டறதயும், ோவம், ோசாங்குத்தனம் இல்லாமல், ோவமன்னிப்புக் 



காட்டினாலும், உேிர்த்ததழுதலின் அறடோளமாக (லூக்கா 12: 1) நாம் வாழ 
முேற்சி தசய்ே வவண்டும் என்று கிைிஸ்தவர்கள் அைிந்திருக்கிவைாம். 

தாமதமாக தஹர்ேர்ட் டேிள்யூ. ஆம்ஸ்ட்ோங் இறதப் ேற்ைி எழுதினார்: 

இஸ்ேவவல் புத்திேர் தங்கள் றககறளத் தங்கள் றககளிலிருந்து 
விடுவித்ததிலும் உேர்ந்த மகிழ்ச்சிவோடும் மகிழ்ச்சிவோடும் 
புைப்ேட்டுப்வோய், புதிதாய்த் வதாற்ைவோேிருந்த கிைிஸ்தவறனத் 
தம்முறடே கிைிஸ்தவ ஜீவறனத் ததாடங்கி, மகிழ்ச்சிறேயும் 
மகிழ்ச்சிறேயும் உண்டாக்கிக்தகாண்டார்கள். ஆனால் என்ன நடக்கிைது? 

ேிசாசு மற்றும் ோவம் உடனடிோக கடவுளின் புதிதாக ேிைந்த மகறனப் 
ேின்ததாடரும் - விறேவில் புதிே மற்றும் அனுேவமற்ை கிைிஸ்தவர் 
அவர் மனச்வசார்றவ ஆழமாகக் காண்கிைார், விட்டுக்தகாடுக்கவும் 
விட்டுவிடவும் ஆறசப்ேடுகிைார். 

ோத்திோகமம் 14-ஐ வாசியுங்கள். 10-ன் ஆேம்ேத்தில் இஸ்ேவவல் 
ஜனங்கள் இந்த தேரிே ேறடகறளத் துேத்தி ோர்த்தவோது, அவர்கள் 
றதரிேத்றத இழந்தார்கள். அவர்கள் மீது ேேம் வந்தது. அவர்கள் 
முணுமுணுக்க ஆேம்ேித்தார்கள். அவர்கள் ோர்வவானுக்கும் அவனது 
ேறடவேீர்களுக்கும் இறடேில் இருந்து விலகிச் தசல்ல முடிோதறத 
அவர்கள் கண்டனர். அவர்கள் உதவிேற்ைவர்கள். அது நம்மிடம் உள்ளது. 

எங்கள் வலிறம வோதவில்றல! 

ஆனால் வமாவச மூலம் கடவுளின் தசய்திறே கவனியுங்கள்: "நீங்கள் 
ேேப்ேடாமலும், கர்த்தருறடே இேட்சிப்றேக் காணவும், எகிப்து வதசத்துப் 
ோத்திேங்கறளக் கண்டறடவரீ்கள்; அவர்கள் இனித் திரும்ேவும் 
அவர்கறளக் காணாதிருப்ோர்கள். நீங்கள் "! எவ்வளவு அற்புதமான! 

உதவிேற்ை, நாம் இன்னும் நிற்க தசால்லப்ேட்டது, மற்றும் 
கர்த்தருறடே இேட்சிப்ேின் ோர்க்க. அவர் நமக்குப் வோரிடுவார். நாம் 
சாத்தாறனயும் ோவத்றதயும் றகப்ேற்ை முடிோது, ஆனால் அவோல் 
முடியும். நம்முறடே உேர்ந்த ஆசாரிேரும் - நம்றமப் 
ேரிசுத்தமாக்குகிைவரும் - நம்றமப் ேரிசுத்தப்ேடுத்தி, நம்றம 
விடுவிப்ோோக! அவர் நம்றம விட்டு விலகமாட்டார், நம்றமக் 
றகவிடமாட்டார் என்று! 



நம்முறடே தசாந்த சக்திேிலும் ேலத்திலும் கட்டறளகறள நாம் 
றவத்திருக்க முடிோது. ஆனால் அதமரிக்காவில் கிைிஸ்து அவர்கறள 
றவத்திருக்க முடியும்! நாம் அவறே விசுவாசத்தில் சார்ந்திருக்க 
வவண்டும். ஆம்ஸ்ட்ோங் HW. கடவுளின் புனித நாட்கள்-அல்லது ோகன் 
விடுமுறை நாட்கள்-எது? கடவுளின் உலகளாவிே சர்ச், 1976) 

விைாவின் வநாக்கம் 

ஆனால் இந்த முழு முக்கிேத்துவத்றதயும் நாம் 
கற்றுக்தகாள்ளலாம். இந்த ேண்டிறக நாட்கறள ஏன் கடவுள் 
நிேமித்தார்? அவருறடே சிைந்த வநாக்கம் என்ன? ோத்திோகமம் 13, 
வசனம் 3-ஐ வாசியுங்கள்: "வமாவச ஜனங்கறள வநாக்கி: நீங்கள் 
எகிப்திலிருந்து புைப்ேட்ட இந்த நாறள நிறனவுகூருங்கள்." இது ஆேிப் 
ேதினான்காவது. வசனம் 6: "நீ புளிப்ேில்லாத அப்ேம் புசிக்கவவண்டும், 
ஏழாம்நாள் நித்திே நிந்றதக்கு நீ சாப்ேிடுவாோக. இது நித்திே 
நித்திேமானறவகளாேிருக்கிைது, இது ஒரு அறடோளமாேிருக்கும். "- 
(அறடோளத்தின் அற்புதமான நிரூேணம்) -" உன் றகேில் உன்மீதும் 
உன் கண்களுக்கு நடுவவ நிறனவுகூருவவன் "- ஏன்? - "கர்த்தருறடே 
சட்டங்கள் இந்த வாேில் இருக்கும் ... எனவவ நீங்கள் இந்த 
விதிமுறைகறள றவத்திருங்கள் ..." 

ஓ, ேிரிேமான சவகாதேர்கள், அற்புதமான அர்த்தத்றத நீங்கள் 
ோர்க்கிைரீ்களா? எல்லாவற்ைிற்கும் உண்றமோன முக்கிேத்துவத்றத 
நீங்கள் புரிந்துதகாள்கிைரீ்களா? கடவுளுறடே வநாக்கத்றத நீங்கள் 
ோர்க்கிைரீ்களா? கடந்தகால ோவங்கறள நிவிர்த்தி தசய்ே கிைிஸ்துவின் 
மேணத்றத ேஸ்கா ேடம் வறேகிைது. அவேது இேத்தத்றத 
ஏற்றுக்தகாள்வது நாம் தசய்த ோவங்கறள மன்னிக்காது - ோவத்தில் 
ததாடர்ந்து ஈடுேடுவதற்கு உரிறமேளிக்காது - எனவவ நாம் அறத 
ஏற்றுக்தகாள்வதால், நம்முறடே ோவங்கள் அந்த வநேத்தில் மட்டுவம 
மன்னிக்கப்ேடுகின்ைன - கறடசிோக ோவங்கள். 

ஆனால் அங்கு நாம் நிறுத்தலாமா? கடந்த ோவங்கள் 
மன்னிக்கப்ேட்டன. ஆனால் நாம் இன்னும் மாம்சமான மனிதர்கள். நாம் 
இன்னும் வசாதறனகறள அனுேவிக்க வவண்டும். ோவம் அதன் 
கிளட்ச்ைில் நம்றமக் றகப்ேற்ைிேது - ோவம் தசய்வதற்கு நாம் 
அடிறமகளாக இருக்கிவைாம். அது நம்றமத் தப்புவிக்கும் 
சக்திேற்ைது! நாம் ோவத்திற்கு ோண்வடஜில் இருக்கிவைாம். ேடம் - 



தோருள். (ஆல்ஸ்ட்ோங் HW, புளிப்ேற்ை தோட்டிறேப் ேற்ைிே ேஸ்கா 
ேண்டிறக மற்றும் ேண்டிறக ேற்ைி நீங்கள் அைிந்திருக்க வவண்டும்.) 
நற்தசய்தி, மார்ச் 1979) 

கிைிஸ்தவர்கள் என்ன ோவம் தசய்ே வவண்டும்? இவேசு கற்ேித்தேடி, 
"ேேவலாகத்திலிருக்கிை உங்கள் ேிதா பூேண சற்குணமானதுவோல நீங்கள் 
பூேண சற்குணோேிருக்கக்கடவரீ்கள்" (மத்வதயு 5:48). புளித்தமாறவ ோவம் 
ஒரு வறக இருக்க முடியும் (cf. 1 தகாரிந்திேர் 5: 7-8). ோவம் வோல, புளிப்பு 
புழுக்கள் வறே. 

ஏழு கடவுளர்களின் எண்ணிக்றக பூேணத்துவத்றத குைிக்கும், கிைிஸ்தவர்கள் 
ேஸ்காறவப் புளிப்ேில்லாத ஏழு நாட்கவளாடு ேின்ேற்ை வவண்டும்.அர்த்தமும் 
அறடோளமும் தவறும் ேஸ்காவவாடு முழுறம தேைவில்றல. கடந்த 
ோவங்கறள நிவிர்த்தி தசய்ே இவேசுவின் மேணம் கிைிஸ்துவின் இேத்தத்றத 
ஏற்றுக்தகாள்வறத ேஸ்கா ேடம் காட்டுகிைது. 

நாம் கிைிஸ்துறவ அவருறடே மேத்தின் மேத்தில் ததாங்கவிடுவறத நாம் 
விட்டுவிட வவண்டுமா (cf. கலாத்திேர் 3:13)? ேஸ்காறவப் ேின்ேற்ைிே 
புளிப்ேில்லாத அப்ேப்ேண்டின் ஏழாம் நாள், ோவங்கறள விட்டுவிடாமல், 
கட்டறளகறளக் கறடப்ேிடிப்ேதில் நமக்கு உதவுகிைது - கடந்த ேலிகளுக்குப் 
ேிைகு இவேசுவின் ேலிேின் விறளவாக மன்னிக்கப்ேட்டது. 

தோட்டி நாட்கள் உேர்ந்துள்ளது இவேசு வாழ்க்றக மற்றும் வவறல 
ேடம். நம்முறடே ேிேதான ஆசாரிேோகவும், ோவம் நம்றம சுத்திகரித்துக் 
தகாண்டிருக்கும் (எேிதேேர் 2: 17-18) நம் சக்திேிலிருந்து நம்றம முற்ைிலும் 
விடுவிப்ேதற்காக, இப்வோது அவர் வதவனுறடே சிங்காசனத்திற்கு 
ஏைிச்தசன்ைார். 

புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் நாட்கறளப் ேற்ைி எேிதேே வவதாகமம் கூறுவது 
சிலவற்ைில் சில: 

15 ஏழு நாட்கள் நீ புளிப்ேற்ை அப்ேத்றத சாப்ேிட வவண்டும். முதலாம் 
நாளில் உங்கள் வடீுகளிலிருந்து புளித்தமாறவ நீக்க வவண்டும். ஏழாம் 
நாளிவல முதல் நாள் முதற்தகாண்டு புளிப்ோன அப்ேத்றதப் புசிக்கிை 
எவனும் இஸ்ேவவலில் இோதேடிக்கு 
அறுப்புண்டுவோகப்ேடுவான். 16 முதல் நாளில் ஒரு புனித ேட்டமளிப்பு 
விழா இருப்ேதாக; மற்றும் ஏழாம் நாளில் நீங்கள் ஒரு புனித 
சறேகூடுதலும் இருக்கவவண்டும். அவர்களுக்கு எந்த வவறலயும் 
தசய்ேப்ேடமாட்டாது; ஆனால் அறனவருக்கும் சாப்ேிட வவண்டும் 



என்று - நீங்கள் மட்டுவம தோோக இருக்கலாம். 17 எனவவ நீங்கள் இந்த 
அவத நாளில் நான் எகிப்து வதசத்திலிருந்து உங்கள் ேறடகள் தகாண்டு 
விடும், புளிப்ேற்ை அப்ே விருந்து ஆசரிக்கக்கடவரீ்கள். ஆறகோல், 
நீங்களும் உங்கள் தறலமுறைவதாறும் நித்திே கட்டறளோக 
இந்நாள்வறேக்கும் எச்சரிக்றகோேிருங்கள். 18 முதல் மாதத்தில், மாறல 
மாதம் ேதினாலாம் வததி நீ புளிப்ேற்ை தோட்டி, மாறல மாதம் 
இருேத்திவோோம் நாள் வறே சாப்ேிட வவண்டும். 19 ஏழு நாட்கள் புளித்த 
மா எவனாகிலும் புளிப்ேிடப்ேட்டறதப் சாப்ேிடுவது என்ேதால், அவத நேர் 
ஆஃப் இஸ்ேவவல் சறேேில், அவர் ஒரு அந்நிேன் அல்லது நிலத்தின் 
ஒரு இடமாக இருக்கிைது என்ேறத அறுப்புண்டுவோவான் உங்கள் 
வடீுகளில் காணப்ேட்டாவலா என்ைான். 20 நீங்கள் எதுவும் புளித்த சாப்ேிட 
வவண்டும்; உங்கள் வாசஸ்தலங்களிதலல்லாம் புளிப்ேில்லாத அப்ேம் 
புசிக்கக்கடவரீ்கள். "(ோத்திோகமம் 12: 15-20) 

அறதப் ேற்ைி வலவிேோகமம் 23: 6-8 தசால்கிைது. உோகமம் 16:16, புளிப்ேில்லாத 
தோட்டி, தேந்வதவகாஸ்வத, மற்றும் வழீ்ச்சி புனித நாட்கள் ஆகிேவற்ைில் 
வழங்கப்ேடும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிைது. 

கடவுள் "அவர்கறள எகிப்து வதசத்திலிருந்து புைப்ேடப்ேண்ணினவோது" 
(எவேமிோ 7:22) ஆேம்ேத்தில் "சர்வாங்க தகனேலிகளும் திோகங்களும்" 
இல்றல. கீழ்ப்ேடிோறமேின் காேணமாக அவர்கள் வசர்க்கப்ேட்டார்கள் 
(எவேமிோ 7: 21-27) மற்றும் புதிே ஏற்ோடு நமக்கு எரிதோருட்கறள அல்லது 
மிருக ேலிகறள இப்வோது வதறவேில்றல என்று ததளிவாக இருக்கிைது 
(எேிதேேர் 9: 11-15). 

நாம் ஒவ்தவாரு நாளும் புளிப்ேில்லாத இறைச்சிறே சாப்ேிடுவது வோல, 
நம்றமச் சுற்ைியுள்ள உலகில் ேேவலாக இருக்கும் ோவத்றத நாம் தவிர்க்க 
வவண்டும் என்று உணருகிவைாம். 

அவுட் ஆஃப் அல்லது கப்டன்? 

புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் நாட்கள் முடிந்ததா? தஹர்தேர்ட் டேிள்யூ. 
ஆம்ஸ்ட்ோங் எழுதினார் வவறு ஏவதா கருதுகிைார்: 

ேறைய உடன்ேடிக்றக மூலம் அகற்ைப்ேடவில்றல 

புளிப்ேில்லாத தோட்டிகளின் நாட்கள் ஒரு உேர்ந்த காலம், இேண்டு 
உேர்-நாள் தகாண்டிருப்ேறதக் கவனியுங்கள். முந்தின 



உடன்ேடிக்றகறே முன்னிட்டு, வமாவசேின் ேண்டிறகேிவல 
நிோேப்ேிேமாணத்திற்கு முன்ோக, இஸ்ேவவல் புத்திேர் எகிப்திவல 
இருக்கும்வோவத, இந்த காலம் முடிந்தது; வமாவசேின் 
நிோேப்ேிேமாணவமா, ேறழே உடன்ேடிக்றகவோ தகாண்டு வேவவா, 
எடுத்துக்தகாள்ளவவா முடிோது, அவர்கள் தவளிவேை 
முடிோது! ஃதேன்வடானின் தமாழிதேேர்ப்ேில், 17-வது வசனம் 
தமாழிதேேர்க்கப்ேட்டுள்ளது: "இதன் விறளவாக, ஒரு 
காலவறேேறைேின்ைி இந்த இறடதவளிறேக் 
காத்துக்தகாள்ளுங்கள்." முழு காலம் வசர்க்கப்ேட்டுள்ளது. 

ேரிசுத்த தினங்கள் - மற்றும் புளிப்ேில்லாத தோட்டிக்கான ஏழு நாட்கள் 
- இன்றும் கட்டுப்ேடுத்தப்ேடுகின்ைன, எப்தோழுதும்! 

இப்வோது, இந்த நூல்கள் 15, 14 க்குப் தோருந்தவில்றல என்ைால், 
அவர்கள் உறுதிோகச் தசேல்ேடுவதால், இங்வக உறுதிோக 
நிரூேிக்கப்ேட்டால், ோஸ்ஓவர் எப்வோது வவண்டுமானாலும் 
நிறுவப்ேட்டுள்ளது? நிச்சேமாக அது தான்! ஆனால் இந்த நூல்கள் 
வமவல குைிப்ேிடப்ேட்டறவ அல்ல, ோஸ்வவர்டு அல்ல. ஆேம்ேத்தில் 
ோகுோடு உள்ள எக்வைாடஸ் 12:21 மீண்டும் குைிப்ேிடப்ேடுகிைது, மற்றும் 
வசனம் 24 அது எப்வோதும் நிறுவுகிைது! ... 

ேஸ்காறவ மட்டும் கறடப்ேிடித்து, புளிப்ேில்லாத அப்ேத்தின் ஏழு 
நாட்கள் கறடப்ேிடிக்க தவைிேது, அறடோள அர்த்தத்தில், கிைிஸ்துவின் 
இேத்தத்றத ஏற்றுக்தகாள்வதற்கும், ோவம் ததாடர்ந்து தசய்வதற்கும் - 
அதாவது ... சட்டம் நிறைவவற்ைப்ேட்டது, நாம் கருறணக்கு 
உள்ளாகிவைாம் , அதாவது உரிறமறே, ோவம் ததாடே! 

புளிப்ேில்லாத அப்ேப்ேண்டின் ஏழு நாட்கள் கட்டறளகறள 
றவத்துக்தகாள்வது, ோவத்றத விட்டுவிடும்ேடி தசால்லும் மற்தைாரு 
வழி இது.(ஆல்ஸ்ட்ோங் HW, புளிப்ேற்ை தோட்டிறேப் ேற்ைிே ேஸ்கா 
ேண்டிறக மற்றும் ேண்டிறக ேற்ைி நீங்கள் அைிந்திருக்க வவண்டும்.) 
நற்தசய்தி, மார்ச் 1979) 

புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் நாட்கள் முடிந்துவிட்டன என்று ஆேம்ேகால 
கிைிஸ்தவர்கள் நம்ேவில்றல. அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் புளிப்ேில்லாத 
அப்ேத்வதாடும் ேண்டிறகறே முறைோக கறடப்ேிடித்தார் (1 தகாரிந்திேர் 5: 
7). அவரும் மற்ைவர்களும் இன்னும் அறதக் கவனித்து, அறத யூவதோவுக்கு 
தவளிவே ோர்த்தார்கள்: 



6 ஆனால் நாம் புளிப்ேற்ை அப்ே நாட்கள் ேிைகு ஏைிப் ேிலிப்ேி 
ேேணித்தனர், அத்துடன் ஐந்து நாட்களில் நாங்கள் ஏழு நாட்கள் 
தங்கிேிருந்த துவோவா, அவர்கறள வசர்ந்தார். அப்வோஸ்தலர் 20: 6) 

கிரிஸ்துவர் புளிப்ேில்லாத தோட்டி நாட்கள் றவத்து இல்றல என்ைால், 
ேரிசுத்த ஆவிோனவர் இது வோன்ை ேதிவு தசய்ே இது ஊக்கம் 
இல்றல. ேிலிப்ேிேர் இப்வோது மக்தகவதானிோவிலுள்ள புைஜாதிோன 
ஊர். இது வோமர்களால் ஆளப்ேட்டது - இந்த நாட்களில் எருசவலம் வோன்ை 
ஒரு இடத்திற்கு மட்டும் அல்ல. புதிே ஏற்ோட்டில் குறைந்தேட்சம் இேண்டு 
இடங்களில், புளிப்ேில்லாத தோட்டிகளின் நாட்கள் புைவதசத்திலுள்ள 
ேகுதிகளில் றவக்கப்ேட வவண்டும் என்று நாம் காண்கிவைாம் (1 தகாரிந்திேர் 
5: 7, அப்வோஸ்தலர் 20: 6). 

அப்வோஸ்தலர் 12: 3-ல் "புளிப்ேில்லாத அப்ேப்ேண்டிறக நடந்தது" என்ை 
அைிக்றகறேயும் கவனியுங்கள். புைவதச எழுத்தாளர் லூக்கா அப்வோஸ்தலர் 
புத்தகத்தில் மற்தைாரு புைவதசத்தாரிடம் உறேோற்ைினார் (அப்வோஸ்தலர் 1: 
1), அவர் புைஜாதி கிைிஸ்தவர்களுக்கு ததரிோமல் இருந்திருந்தால், இந்த 
நாட்கறள அவர் ஏன் தசால்லிேிருப்ோர்? 

ஒருவவறள அது வோலிோன 3 வது நூற்ைாண்டில் கடிதம் இவேசு அவர் 
திரும்பும் வறே தனது சீடர்கறள புளிப்ேற்ை அப்ே நாட்கள் றவத்திருக்க 
வவண்டும் கற்று கூறுகிைார் என்ேறதயும் குைிப்ேிட்டாக வவண்டும். நாங்கள் 
அந்த ஆவணத்தில் நீங்கள் தங்கிேிருக்க முடிோது வோது, அது சில 
3 வது நூற்ைாண்டிலும் அந்த நாட்களில் றவத்திருந்தாய் என்று 
சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல், வோவான், ேிலிப்பு ஆகிவோரும் ஸ்மிர்னாறவயும் 
மற்ை ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவர்கறளயும்கூட அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல், 
அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் ஆகிவோருடன் புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் 
நாட்கள் (ேிவோனிசஸ், ோலித்கார்ேின் வாழ்க்றக, அத்திோேம் 2) வாழ்ந்ததாக 
றேேிள் கூறுகிைது. 

இந்த வோதிலும், நான்காவது நூற்ைாண்டின் லவவாதிக்வகோ (சி. 363-
364) கவுன்சில் வகனான் 38 புளிப்ேில்லா அப்ேம் வடஸ் ஆப் கவனிப்பு 
தறட.கடவுளின் திருச்சறேேில் இருந்தவர்கள் இந்த சறேேின் ேல 
கட்டறளகளுக்கு இணங்கவில்றல, இது றேேிளுக்கு எதிோனது, 
விசுவாசிகளின் ஆேம்ேகால மேபுகளுக்கு எதிோனது. 



ஆறகோல், ேல்வவறு சப்ோத்-காவலாளர்கள் புளிப்ேில்லாத அப்ேங்கறள 
நாட்கள் ததாடர்ந்து றவத்தனர் (ப்ரிட்ஜ் நைவேனி யூத கிைித்துவம், மக்னஸ், 
எருசவலம், 1988, ேக்கம் 35, தஜவோம் ப்ரிட்ைில் வமற்வகாள் காட்டப்ேட்டது, 
ேக்கங்கள் 58,62,63, எப்ேிப்ஹானிஸ். சாலிமிோவின் எேிஃேனிசிேஸ்: புத்தகம் II 
(ேிரிவு 1-46) ேிரிவு 1, ோடம் 19, 7-9 ேிரில்லில், 1987, ேக்கம் 117-119) மற்றும் 
இறடக்காலத்திலும் அதற்கு அப்ோலும் (ேதினாைாம் நூற்ைாண்டில் லீச்சீ டி. 
ஆண்ட்ரூஸ் யுனிவர்சிட்டி ேிேஸ், தேர்ரிேன் ஸ்ேிரிங்ஸ், 1993, ேக். 61-62, 
ஃோல்வகானர் ஜான், ஜான் டிோஸ்கஸ் ஜுடாேல் மற்றும் நாவல் 
ஃோன்டீஸ்ைின் ேிரீஃவே மறுேிைப்பு, ே. ேி. தசவன்த் வட தமன்: இங்கிலாந்து 
மற்றும் வவல்ைில் சப்ோத்தாேனிசம், 1600-1800, 2 வது ேதிப்பு. வஜம்ஸ் கிளார்க் ; 
வகா. 2009, ேக்கங்கள் 49-50). 

வதவனுறடே ததாடர் சர்ச் நாம் லவவாதிக்வகோ கவுன்சில் உண்றம 
கிரிஸ்துவர் சறேக்காக வேசினார் என்று ஏற்க வவண்டாம் என, நாம் இன்னும் 
புளிப்ேற்ை அப்ே நாட்கள் றவத்து. றேேிள் புத்திமதி என ஏழு நாட்களில் 
ஒவ்தவாரு புளிப்ேில்லா உணறவயும் சாப்ேிடுகிவைாம் (ோத்திோகமம் 12:15; 
13: 6; 23:15; 34:18). இந்த தோட்டிறே தவவ்வவறு தானிேங்கள் / தகாட்றடகள் 
மூலம் தோரிக்கலாம்-வகாதுறம ேேன்ேடுத்துவது றேேிளால்-வதறவ 
இல்றல. 

இந்த ேண்டிறகேின் வோது புளிப்ேில்லாத தோட்டிறே தவிே வவதைான்றும் 
சாப்ேிட முடிோது என்ேது குைிப்ேிடத்தக்கது, புளிப்ேற்ை அப்ேங்கறள 
சாப்ேிடக்கூடாது என்ேதும், ேஸ்காறவப் வோலல்லாமல், புளிப்ேில்லாத 
தோட்டிேின் முதல் மற்றும் கறடசி நாளன்று அல்ல வாோந்திே சப்ோத், ஒரு 
வவறல அல்ல.) 

சிலர் றேேிளின் ேல ேகுதிகறள ஒத்துப்வோகவில்றல என்ைாலும், புனித 
நாட்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக புரிதல் நிச்சேமாக இருப்ேினும், ஒரு உடல் கூட 
இருக்கிைது. ஆவிக்குரிே ேடிப்ேிறனகறள நன்ைாக புரிந்துதகாள்ள உதவுகிைது. 

ோவங்கள் மற்றும் ோசாங்குத்தனம் நம் வாழ்வில் இருந்து தவளிவேை 
முேலுங்கள் (லூக்கா 12: 6; லூக்கா 12: 1; லூக்கா 12: 1). ஆன்மீக ரீதிேில் 
அவற்றைக் கறடப்ேிடிப்ேதன் மூலம், கடவுளுறடே வநாக்கம் ஆன்மீக 
ேடிப்ேிறனகறள நன்கு கற்றுக்தகாள்ள நமக்கு உதவுகிைது. 



4. பேந்பதபகாஸ்வத: உங்கள் அறைப்றேப் ேற்ைியும் 
கடவுளின் நம்ேமுடியாத ேரிசு ேற்ைியும் 

கிைிஸ்துறவப் ேற்ைிக் குைிப்ேிடும் தேரும்ோலாவனார் தேந்தததகாஸ்வத ேற்ைி 
ஏவதாதவான்றை அைிவார்கள். அவநகர் புதிே ஏற்ோட்டு ஆலேத்தின் 
துவக்கத்றத சரிோக கருதுகின்ைனர். 

இவேசு இைந்த ேிைகு, அவருறடே சீடர்கள் ேரிசுத்த ஆவிேின் 
வல்லறமறேப் தேை காத்திருக்க தசான்னார்கள்: 

தண்ணரீ் உண்றமேிவலவே ஞானஸ்நானம் 5 ஜான், ஆனால்; 4 அவர்களில் 
வசர்ந்து கூடிேிருந்த அவர் தஜருசவலம் விலகாமலும், ஆனால் 
ேிதாவின் ", இது" அவர் கூைினார், "நீங்கள் என்றன அைிந்துள்ள 
ேிோமிஸ், காத்திருக்க கட்டறளேிட்டார் ேரிசுத்த ஆவிேினால் நீங்கள் 
அவநகநாள் இருந்து ஞானஸ்நானம் தேறுவரீ்கள். " (அப்வோஸ்தலர் 1: 4-
5) 

எனவவ அவர்கள் காத்திருந்தனர்: 

1 தேந்தததகாஸ்வத என்னும் நாள் முழுறமோக வந்திருந்த வோது, 
அவர்கள் ஒவே இடத்தில் ஒருமனப்ேட்டு அறனத்து (அப் 2: 1). 

என்று அைிக்றக பேந்பதபகாஸ்வத நாள் முழுறமயாக 
வந்துள்ளனர் என்ேறத வலியுறுத்துகிைது கவனியுங்கள். றேேிள் அது 
ேின்ேற்றுகிைார்கள் என்று நிகழ்வுகள் வநேடிோக பேந்பதபகாஸ்வத நாள் 
முழுறமயாக வந்துள்ளனர் என்ேறத ததாடர்ோனறவ 
என ததளிவுேடுத்தியுள்ளது.சீடர்களிடம் இது நடந்தது, ஏதனன்ைால் அவர்கள் 
எல்லாரும் ஒன்ைாகக் கலந்துதகாண்டார்கள். 

இங்வக என்ன நடந்தது: 

2 சடிதிேிவல ஒரு அவசேமாக ேலத்த காற்று, வானத்திலிருந்து ஒரு 
ஒலி வந்து, மற்றும் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வடீு முழுவறதயும் 
நிேப்ேிற்று.3 அப்தோழுது அங்கு அவர்களுக்கு ேிரிக்கப்ேட்டுள்ளது 
தாய்தமாழிகள், தீ வதான்ைினார், அவர்கள் ஒவ்தவாரு வந்து 
அமர்ந்தது. 4 அவர்கள் அறனத்து ேரிசுத்த ஆவிேினால் நிேப்ேப்ேட்டு, 
ஆவிோனவர் தங்களுக்குத் ோன் தமாழிந்திட்ட வோன்ை ோறஷகளிவல 
வேசத்ததாடங்கினார்கள்.... 



38 வேதுரு அவர்கறள வநாக்கி: "மனந்திரும்புங்கள், மற்றும் தணிப்பு 
நீங்கள் ஒவ்தவாருவரும் இவேசு கிைிஸ்துவின் தேேரில் 
ஞானஸ்நானம் தேற்றுக் தகாள்ளுங்கள் 

ோவங்கறள; ேரிசுத்த ஆவிேின் வேத்றதப் 
தேறுவரீ்கள். 39 வாக்குத்தத்தமானது நம்முறடே வதவனாகிே கர்த்தர் 
அறழக்கும் வோன்ை ேல தூேத்திவல ோவருக்கும் உங்களுக்கும் உங்கள் 
குழந்றதகளுக்கு உள்ளது. " 

40 இன்னும் அவநக வார்த்றதகளாலும் என்று சாட்சிேம் அவர்கறள 
அைிவுறுத்தினார், "விேரீதமான இந்த தறலமுறைேில் இருந்து 
வசமிக்கப்ேடும் இருங்கள்." 41 அப்தோழுது அவனுறடே வார்த்றதறேச் 
சந்வதாஷமாய் தேற்ை அந்த ஞானஸ்நானம்; அந்த நாளில் மூன்று 
ஆேிேம் ஆத்துமாக்கள் வசர்க்கப்ேட்டார்கள். 42 அவர்கள் உறுதியுடன் 
அப்வோஸ்தலர்கள் 'வகாட்ோடு, அந்நிவோந்நிேத்திலும், தோட்டி உறடத்து 
ததாடர்ந்தது, மற்றும் ேிோர்த்தறனகளில். ... 47 வதவறனத் துதித்து மற்றும் 
அறனத்து மக்கள் தேவுதேற்ைிருந்தார்கள்.இேட்சிக்கப்ேடுகிைவர்கறள 
தினந்வதாறும் வதவாலேத்தில் வசர்த்தார். (அப்வோஸ்தலர் 2: 2-4, 38-42, 47). 

அவர்கள் ேரிசுத்த ஆவிேின் சில அதிகாேங்கறள தேற்ைனர். இது வோமன் 
கத்வதாலிக்கர்கள், கிழக்கு மேபுவழி, மிகவும் புவோஸ்டன்டர்கள், தேவகாவாவின் 
சாட்சிகள், மற்றும் கடவுளின் குழுக்கள் ஆகிேவற்ைால் கிைிஸ்தவ 
வதவாலேத்தின் ததாடக்கமாக கருதப்ேடுகிைது. ஆறகோல் ேரிசுத்த 
ஆவிோனவர் ஒரு குைிப்ேிட்ட காலப்ேகுதிேில் (யூதர்கள் ேலர் 
தேந்தததகாஸ்வத நாட்றடக் கவனித்தனர்) மற்றும் இவேசுவின் சீஷர்கள் 
இன்னும் அறதக் கவனித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள். 

அது ஒரு தற்தசேல் நிகழ்வு அல்ல. 

பேந்பதபகாஸ்வத நாளுக்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்கிைதா? 

தேந்தததகாஸ்வத ேரிசுத்த ஆவியும் ேரிசுத்த ஆவியும் புதிே ஏற்ோட்டின் 
திருச்சறேேின் ததாடக்கத்றதக் காட்டிலும் அதிகமாக குைிப்ேிடப்ேடுவறத 
அவநகர் உணேவில்றல. 

ேறழே மற்றும் புதிே ஏற்ோடுகளில் ேஸ்காறவப் ோர்க்கும்வோது இந்த 
நாறளயும் அதன் அர்த்தத்றதயும் ேற்ைிே கூடுதல் தகவறல அளிக்கிைது. 



தேந்தததகாஸ்வத ேண்டிறக முதன்முதலில் கிைிஸ்தவர்களிடம் இருந்து 
வந்தது, ஆனால் அந்நிே ோறஷகளில் வேசுவறதக் குைிப்ேதில்றல.திருத்தூதர் 
ேவுல் அப்வோஸ்தலர் புத்தகத்தின் இேண்டாவது அதிகாேத்தில் 
தேந்வததகாஸ்வத குைிப்ேிடப்ேட்டேின் தேந்வதவகாஸ்வத தசாப்தங்கறள 
ததாடர்ந்து றவத்திருந்தார். அவர் எழுதிேறத கவனியுங்கள், சுமார் 56 கி.ேி.: 

8 நான் வழிேில் இப்வோது நீங்கள் ோர்க்க விரும்ேவில்றல 
தோறுத்தவறே; ஆனால் ஆண்டவர் அனுமதித்தால், உங்களுடன் சிைிது 
வநேம் தங்குவறத நான் நம்புகிவைன். ஆனால் நான் தேந்தததகாஸ்வத 
நாளன்று எவேசுவில் தங்குவவன் (1 தகாரிந்திேர் 16: 8). 

தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று ேவுல் அைிந்தறத இது காட்டுகிைது, 
தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று தகாரிந்திேருக்குத் ததரிே வவண்டும் என்றும், 
தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று எவேசிேருக்குத் ததரிந்திருக்கும் என்று அவர் 
உணர்ந்தார். இவ்வாறு, எவேசுவிலும் தகாரிந்துவிலிருந்தும் ேவுலும், 
புைவதசத்தாரும் தவளிப்ேறடோகவவ கவனிக்கப்ேடுகிைார்கள். 

மற்தைாரு வருடத்தில், அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் எருசவலமில் 
தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று, சுமார் 60 கி.மு: 

16 ேவுல் என்று அவர் ஆசிோவில் வநேத்றத தசலவிட இல்றல என்று, 
எேிசைில் கடந்த ேேணம் தசய்ே முடிதவடுத்து 
இருப்ேதாக; ஏதனன்ைால் தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று முடிந்தால் அவர் 
எருசவலமில் இருப்ோர் (அப்வோஸ்தலர் 20:16). 

இவ்வாறு, எருசவலமில் உள்ள கிைிஸ்தவர்கள் இன்னும் தேந்வததகாஸ்வத 
நாட்றடக் கவனித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள், ேவுலும் அறதக் 
கவனித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். இல்றலதேனில், தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று 
ேவுல் எருசவலமில் இருக்க விரும்ேிேதற்கு எந்த தவளிப்ேறடோன 
காேணமும் இருக்காது. 

கால தேந்தததகாஸ்வத 50 வது தோருள்ேடும் கிவேக்கம் தசால்லாகும். வததிறேக் 
கணக்கிடும் ேின்வரும் ஹபீ்ரு விவேத்திலிருந்து இந்த வார்த்றத 
தேைப்ேடுகிைது: 

15 நீ அறசவாட்டும் ஏடுகள் சிலவற்றை தகாண்டு அந்த நாளில் இருந்து, 
ஓய்வு மறுநாள் இருந்து உங்கறள க்கான எண்ணுவரீ்களாக; ஏழு 



ஓய்வுநாட்கறள நிறைவு வவண்டும். ஏழாவது சோத் மறுநாள் 16 கவுண்ட் 
ஐம்ேது நாட்கள் (வலவிடிகிஸ் 23: 15-16). 

தேந்வதவகாஸ்வத நாளில் ேல தேேர்கள் உள்ளன, அதனால்தான் சிலர் அறதப் 
ேற்ைி குழப்ேிவிட்டனர். அதன் ேிை விவிலிே தேேர்கள்: அறுவறட விருந்து, 
வாேங்களின் ேண்டிறக மற்றும் முதல் விறளவின் நாள். 

யூத ோரம்ேரியங்கள் மற்றும் எப்வோது பேந்பதபகாஸ்வத ஆகிைது? 

சூரிே ஒளிேில் ஆேம்ேித்த கடவுளின் புனித விழாக்கறள அடிக்கடி ோடுவது: 

29 நீங்கள் ஒரு புனித திருவிழா றவக்கப்ேடும் வோது இேவு வோலவவ 
ஒரு ோடல் வவண்டும், ஒவே, ஒரு புல்லாங்குழல் தகாண்டு தசல்லும் 
வோது இஸ்ேவவலின் வல்லவருமாகிே ஆண்டவவே மறல வந்து 
வவண்டிேறவ என இதேம் மகிழ்ச்சிோகும் வவண்டும். (ஏசாோ 30:29) 

நவனீ யூதர்கள் கால ஷவாத் மூலம் தேந்தததகாஸ்வத அறழப்பு விடுகிவைாம். 

தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று சிலர் குழப்ேிவிட்டனர். ேல யூதர்கள் ததாடர் சர்ச் 
வதவனுறடே றவத்துக்தகாள்கின்ைனர் அவத நாளில் றவத்துக் 
றவக்க கூடாது. 

"ஞாேிறு அன்று தேந்வதவகாஸ்வத வழீ்ச்சிக்கு வருவார்" என்று யூத 
சதுவசேர்கள் சரிோகச் தசான்னார்கள், "இருப்ேினும் டால்மூடி மற்றும் 
ஜிவோனிச இலக்கிேம் ... ேிந்ததாவடட் சின்வானின் 6 வது இடத்தில் 
விழுகிைது" ("டார்க்வஹ தஷல் வடாோ," ேக்கம் 212 , 1861, விேன்னா, 1861, 
தேந்வதவகாஸ்ட் 1906-ல் யூத என்றைக்வளாப்ேடீிோ), ேல யூதர்கள் இப்வோது 
ேேன்ேடுத்தப்ேடுகிைார்கள் (இது ேறழே ஏற்ோட்டிற்கு ேிைகு ஒன்ைிறணந்து 
எழுதப்ேட்ட டால்மூதிக் இலக்கிேத்தில் உள்ளது, இது வவதவாக்கிேம் அல்ல), 
இது ஒரு ேிந்றதே மாறுதலும், . விவிலிே முறை 
வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் கண்காணிக்க. 

முன்னாள் தறலறம ேப்ேி லார்ட் சாக்கிலிருந்தும் ேின்வருவனவற்றை 
கவனியுங்கள்: 

ேரிவசேர்கள், வாேிலாகவும், எழுதப்ேட்டவர்களிடமும் "ஓய்வுநாளில்" 
புசாக் (15 நிசான்) முதல் நாள் என்று அர்த்தம். எழுதப்ேட்ட சட்டத்தின்ேடி 
விசுவாசிக்கப்ேட்ட சதுவசேர்கள் இந்த வசனத்றத தமாழிோக்கம் 
தசய்தனர். சப்ோத்தின் ஞாேிற்றுக்கிழறம நாள். ஆறகோல் இந்த 



எண்ணிக்றக எப்தோழுதும் ஒரு ஞாேிற்றுக்கிழறம ததாடங்குகிைது, 
ஐம்ேது நாட்களுக்குப் ேிைகு, சாவ்வுட் எப்வோதும் 
ஞாேிற்றுக்கிழறமேில் விழுகிைார். (சாப்ஸ் எல். ஜூடாேசம்: ஷாவுட் 
ஃோர் ஷாவவாட் அவோட்ஜ் வஷவா, ஜூன் 3, 2014.) 

எழுதப்ேட்ட சட்டத்தின் மீது வாய்வழி சட்டத்தில் அதிகமானறதப் ேற்ைி 
இவேசு ேரிவசேர்கறள கண்டனம் தசய்தார் என்ேறத கிைிஸ்தவர்கள் 
நிறனவில் தகாள்ள வவண்டும் (மாற்கு 7: 5-13). அவர்கள் "உங்கள் 
ோேம்ேரிேத்தினாவல வதவனுறடே வார்த்றதறே அவிழ்க்காதேடிக்கும், 
நீங்களும் இப்ேடிப்ேட்ட அவநக காரிேங்கறளச் தசய்கிைரீ்கள்" என்று இவேசு 
அவர்களிடம் தசான்னார் (மாற்கு 7:13). 

வமலும், கீவழ காட்டப்ேட்டுள்ளேடி, தேந்வதவகாஸ்வத முதன்முதலில் 50 
வேறதக் குைிக்கும் காலத்றத குைிக்கிைது: 

16 கவுண்ட் ஏழாவது சோத் மறுநாள் ஐம்ேது நாட்கள்; நீங்கள் கர்த்தருக்கு 
ஒரு புதிே வோஜனேலிறேச் தசலுத்தக்கடவரீ்கள். 17 நீங்கள் 
உங்களுறடே வடீுகளிலிருந்து ேத்தில் இேண்டு ேத்தில் இேண்டு அறல 
அப்ேங்கள் தகாண்டு வருவார்கள். அறவ நல்ல மாவு 
இருக்கும்; அவர்கள் புளித்தமாறவச் சுட்தடரிக்கப்ேடுவார்கள். அறவ 
ஆண்டவருக்கு முதற்ேலனாக இருக்கின்ைன (வலவிேோகமம் 23: 16-17). 

ஏழாம் ஓய்வுநாளுக்குப் ேிைகு நீங்கள் ஐம்ேது நாட்கள் எண்ணும்வோது, 
தேந்வததகாஸ்வத ஞாேிைன்று எப்தோழுதும் வே வவண்டும் என்று நீங்கள் 
காண்கிைரீ்கள். தேந்தததகாஸ்வத சூரிே அஸ்தமனத்திலிருந்து சனிக்கிழறம 
வறே ஞாேிற்றுக்கிழறம வறே இேங்கும். ஸ்மிர்னாவின் ோல்கார்டுறவச் 
சந்தித்ததாகக் கூைிக்தகாள்ளும் ஐவேனிேஸ், அப்வோஸ்தலர்கள் ஞாேிறு 
அன்று தேந்வதவகாஸ்வதறவ (ஐரினேீைின் துண்டுகள் 7) றவத்திருந்ததாக 
எழுதினார். 

முதற்ேலனாகிய 

"முதல் விறளறவ" என்ை வார்த்றத இேண்டாவது அறுவறடறேக் 
குைிக்கிைது. உண்றமேில், இதுவும் ேறழே ஏற்ோட்டில் 
சுட்டிக்காட்டப்ேட்டுள்ளது: 

16 ... ஹார்தவஸ்ட் விருந்து, நீங்கள் துறைேில் விழுகின்ைன இது 
உங்கள் உறழப்ேின் முதற்ேலனாகிே; 17 நீங்கள் புலத்தில் இருந்து 



உங்கள் உறழப்ேின் (ோத்திோகமம் 23: 16-17) ேழம் வசகரிக்கப்ேட்ட வோது 
ஆண்டு இறுதிேில் வசர்ப்புக் விருந்து.  
 
22 நீங்கள் ேஸீ்ட் வாேங்களின், வகாதுறம அறுவறட முதற்ேலனாகிே 
கண்காணிக்க, மற்றும் ஆண்டு இறுதிேில் (ோத்திோகமம் 34:22) மணிக்கு 
வசர்ப்புக் ேஸீ்ட் வவண்டும். 

26 வமலும் முதற்கனிகறளக் நாளில், நீங்கள் வாேங்கள் உங்கள் ேஸீ்ட் 
கர்த்தருக்கு ஒரு புதிே தானிே ேிேசாதம் தகாண்டு வோது, நீங்கள் ஒரு 
புனித ேட்டமளிப்பு விழா (எண்கள் 28:26) உண்டு. 

சில புோட்டஸ்டன்ட் வர்ணறனோளர்கள் அறல வடிப்ோன் ேிேசாதத்றத 
முதன்முதலில் விருந்துகளாக (எ.கா. ேதிப்பு தி தநல்சன் ஸ்டடி றேேிவள 
தாமஸ் தநல்சன் ேப்ளிஷர்ஸ், நாஷ்வில்லி, 1997, ேக்கம் 213), இது ஒரு 
தவைான எண்ணம். வமவல குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ளேடி, "முதற்ேலன்களின் 
கூட்றட" (வலவிேோகமம் 23: 10-11) அளிக்கப்ேட்டவோது, முதன்முறைோக 
(முதலாம் அறுவறட அல்ல) என றேேிள் ேண்றடே ேண்டிறகறே 
குைிக்கிைது. 

முதல் நாளின் வோசறன இன்று நமக்கு புரியுமா? 

தேந்தததகாஸ்வத ேண்டிறக ேண்டிறக அல்லது ேண்டிறக ேண்டிறக 
(ோத்திோகமம் 34:22) வதவன் இப்வோது ஒரு சிைிே "முதற்ேலனான" 
ஆவிக்குரிே அறுவறடறே மட்டுவம அறழக்கிைார் என்ேறத 
நிறனவுேடுத்துகிைது. வசந்த அறுவறட, தேரும்ோலான ேகுதிகளில், அதிக 
வழீ்ச்சி அறுவறட விட மிக சிைிே, இது மனிதகுலத்திற்கான இேட்சிப்ேின் 
கடவுளின் திட்டத்திற்கு ஒத்திருக்கிைது. 

ஆனால் இவேசுறவப் ேற்ைி என்ன? அவர் முதன்றமோனவோ? 

ஆம், அவர் நிச்சேமாகவவ இருந்தார். ேவுல் குைிப்ேிடுகிைார்: 

20 ஆனால் இப்வோது கிைிஸ்து மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்தார், மற்றும் 
தூங்கினார் முதற்ேலனானார் மாைிவிட்டது. நாேகன் வமலும் இைந்த 
உேிர்த்ததழுதலும் உண்டாேிற்று 21 மனுஷனால் மேணம் 
வந்தது. 22 அறனத்து ஆடம் மரிக்கிைதுவோல கூட அறனத்து 
உேிர்ப்ேிக்கப்ேடுவார்கள் கிைிஸ்துவுக்குள். 23 ஆனால் அவேது தசாந்த 



தோருட்டு ஒவ்தவாரு ஒரு கிைிஸ்து முதற்ேலன்கறளயும் வரும்வோது 
அவருறடே கிைிஸ்துவின் ோர் ேின்னர் அந்த. (1 தகாரிந்திேர் 15: 20-23). 

வலவிேோகமம் 23: 10-11-ல் அறலக்காம்பு அர்ப்ேணத்தின் நிறைவவற்ைம் 
கிைிஸ்துவவ. அவர் முதற்ேலன்களின் விதானம். அவர் உேிர்த்ததழுந்த ேிைகு 
ஞாேிற்றுக்கிழறம அன்று ேேவலாகத்திற்குச் தசன்ைவோது (அறல அலகுப் 
புடறவப் ேண்டிறக ஒரு ஞாேிற்றுக்கிழறம) நிறைவவைிேது. (வோவான் 20: 
1,17). ஆனால் அவர் அல்லது அவருறடே உண்றமோன சீஷர்கள் இப்வோது 
ஈஸ்டர் என அறழக்கப்ேடுவறதக் காணவில்றல. 

அவதாடு, இவேசு முதன்முதலாக முதன்முதலில் ஒரு முத்திறேறேப் 
தேற்ைார் என்று வஜம்ஸ் குைிப்ேிடுகிைார்: 

18 அவேது தசாந்த விருப்ேத்றத அவர் நம்றம சத்திே வார்த்றதோல், 
நாம் அவேது உேிரினங்கள் முதற்ேலனாகிே (ோக் 1:18) ஒரு வறகோன 
இருக்கலாம் என்று தகாண்டுவந்தார்கள். 

அறல காதுக்குழிறேப் ேிேதிேலிக்கும் இவேசு முதன்முதலாக 
முதன்முதலாக இருந்தவோது, உண்றம கிைிஸ்தவர்கள் தேந்வததகாஸ்தா 
நாளால் ேிேதிநிதித்துவம் தசய்ேப்ேட்ட முதல் விறளச்சறலப் 
தேற்ைிருக்கிைார்கள். இந்த வேதில் சிலர் மட்டுவம அறுவறடேின் ஒரு 
ேகுதிோக இருப்ோர்கள் (லூக்கா 12:32, வோமர் 9:27, 11: 5) - ஆனால் அறவ அதிக 
அறுவறட இேட்சிப்புக்கு ஒரு வாய்ப்ோக இல்லாத எல்வலாரும் ேின்னர் 
உண்றமோன மற்றும் உண்றமோன வாய்ப்றேப் தேறுவார்கள். 

தேந்தததகாஸ்வத நாளில் வேதுரு என்ன தசான்னார் என்ேறத கவனியுங்கள்: 

29 "சவகாதேவே, என்றன சுதந்திேமாக உங்களுக்கு அவர் இைந்த மற்றும் 
புறதக்கப்ேட்ட ஆகும் என்று, அவருறடே கல்லறை இந்நாள்வறே 
எங்களுக்கு உள்ளது, குலேதி தாவதீின் வேச 30 எனவவ, ஒரு தீர்க்கதரிசி 
இருப்ேது, மற்றும் கடவுள் ஒரு ஆறணேிட்டு என்று ததரிந்தும் 
விடுங்கள். அவேது ஆன்மா ோதாளம் விட்டு இல்றல என்று, 31 அவர், 
இந்த முன்கணிக்கும் கிைிஸ்துவின் உேிர்த்ததழுதல் குைித்து வேசினார், 
அவேது சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து அவறே அவேது உடல் ேழம் என்று 
உறுதிதமாழி, சறத ேடி, அவர் கிைிஸ்து வறே உேர்த்த தசலுத்தும் 
விதத்திலான , அல்லது அவேது சறத ோர்த்தீர்களா ஊழல். 32 இந்த 
இவேசுறவ வதவன் எழுப்ேினார் நாங்கள் சாட்சிகளாேிருக்கிவைாம் 
வறே எழுப்ேியுள்ளது. 33ஆறகோல் வதவனுறடே வலதுோரிசத்தில் 



தினாவல உேர்த்தப்ேட்டு, ேிதா அருளிே ேரிசுத்த ஆவிேின் வாக்குறுதி 
தேற்ைதும் அவர் தவளிவே ஊற்ைினார் இப்தோழுது நீங்கள் ோர்க்கிைதும் 
வகட்கிைதாயும் இருக்கிைது. (அப்வோஸ்தலர் 2: 29-33) 

வேதுரு, தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று, இவேசுறவ ேழமாகவும், அவர் 
உேிர்த்ததழுந்தார் என்றும் குைிப்ேிடுகிைார். இந்த ேரிசுத்த ஆவிோனவறே 
நாம் ேரிசுத்த ஆவிோனவருக்குக் தகாடுப்ேதன் மூலம் கடவுள் இந்த 
வவறலறேச் தசய்கிைார், ஆவிக்குரிே விதத்தில் வளருகிைார் "இந்த 
தற்வோறதே தோல்லாத வேது" (கலாத்திேர் 1: 4) 

இப்வோது இவேசு முதன்முதலில் முதன்றமோனவோேிருந்தார், அவநக 
சவகாதேர்களுள் முதற்வேைானவவன. 

29 அவர் முன்னைிந்தறதப் ோருக்காக, அவருறடே மகன் எந்த 
சாேலுக்வகற்ைவாறு வவண்டும், அவர் அவநக சவகாதேருக்குள்வள 
(வோமர் 8:29) முதற்வேைானவோேிருக்கும்தோருட்டு இருக்கலாம் என்று 
விதிக்கப்.  
 
5 இவேசு கிைிஸ்து, உண்றமயுள்ள சாட்சியும், மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்த 
முதற்வேறுமானவர் (தவளிப்ேடுத்துதல் 1: 5). 

இவேசுவவ முதற்வேைானவோய் இருப்ேதால், அவறேப்வோல் இருக்கும் 
மற்ைவர்கள் இருப்ோர்கள் என்று இது நிச்சேமாக குைிக்கிைது. இவ்வாறு, 
இவேசு கிைிஸ்துறவப் வோலவவ தேந்தததகாஸ்வத தசய்திேின் ஒரு 
ேகுதிோகவும் இருக்கிைது. கிைிஸ்துறவப்வோல் மாறுவது என்ை கருத்றத 
றேேிளிலிருந்வத கற்ேிக்கிவைாம், தேந்வததகாஸ்வதவுக்கு மட்டுமல்ல. ஜான் 
எழுதிேறத கவனியுங்கள்: 

2 ... நாம் அவருக்கு ஒப்ோேிருப்வோதமன்று (1 வோவான் 3: 2). 

இது ஒரு ேரிசுத்த சறேக் கூட்டமாக இருப்ேதால், வாோந்தே சப்ோத்திறேப் 
வோலவவ காணப்ேடுகிைது, ஆனால் காணிக்றககளுடன் (உோகமம் 
16:16).ேறழே ஏற்ோட்டில், முதல் விருந்துகறள உள்ளடக்கிே வாேங்களின் 
விருந்து, ேஸ்காவுக்குப் ேிைகு சப்ோத்தின் 50 நாட்களுக்குப் ேிைகு 
றவக்கப்ேட்டு இருந்தது. 

கிைிஸ்துவின் மேணத்திற்குப்ேின் அப்வோஸ்தலர்கள் அந்த நாளில் 
கூடினார்கள். அந்த நாளில், ேரிசுத்த ஆவிோனவர், கடவுளுறடே முதல் 



வறககறள கடவுளுக்குப் ேிேசங்கிக்கும்ேடி ஊற்ைினார். இந்த வேதில் 
முதன்முறைோக அறழக்கப்ேடும் கிைிஸ்தவர்களுள் 
முதன்றமோனவோகவும், கிைிஸ்தவர்களாகவும் அவர் இருக்கிைார். (இவேசு 
ேிைக்கிைவோய் இருப்ோர், ஆனால் முதல்வோய் இருக்க மாட்டார்). 

ேரிசுத்த நாட்கள் எருசவலமுக்கு பவளிவய இருக்க முடியுமா? 

சிலர் எருசவலமுக்குச் தசல்ல வவண்டும் என்று வவதாகமம் புனித நாட்கறள 
இப்வோது றவக்க முடிோது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். 

ஆனால் அது சரித்திேமாகவவ, இவேசுவுடன் கூட இருந்ததில்றல. 

நாசவேத்திலிருந்தவோது அவருறடே ஊழிேத்தின் ததாடக்கத்தில், 
"ஓய்வுநாட்களின் நாள்" (லூக்கா 4:16) இவேசு வேசினார். தேந்வததகாஸ்வத 
வாேங்கள் / சப்ோத்திகள் என அறழக்கப்ேடுகிைார் (உோகமம் 16: 10,16). லூக்கா, 
கிவேக்க வார்த்றதறேப் ோர்த்து ேன்மடங்கு உறுதிப்ேடுத்தப்ேட வவண்டும் 
என்று அர்த்தம். உண்றமோன வார்த்றத (வோன்ை வார்த்றதகள் தான் 
வலுவான இல்றல குழுப்ேடுத்தல்) ஓய்வுநாட்களாக σαββάτων, ேன்றம (: 1, 
ஒருறம உள்ளது σαββάτω, லூக்கா 14 உள்ளது வோல்) உள்ளது. ேத்திேில் 
தமாழிேிேல் ேின்வருமாறு தமாழிதேேர்க்கப்ேட்டுள்ளது: 

16 அப்தோழுது அவர் ஒரு எங்வக அவர் வளர்க்கப்ேட்டார் 
நாசவேத்தாோகிே வந்தது. அவருறடே வழக்கத்தின்ேடிவே ஓய்வுநாளில் 
அவர் தஜே ஆலேத்தில் ேிேவவசித்து, வாசிக்க எழுந்து நின்ைார். (லூக்கா 
4:16, ேசுறம) 

எனவவ, எருசவலமிலும் மற்ை இடங்களிலும் இவேசு தசய்தறதப் வோலவவ, 
ஒரு ேரிசுத்த நாறளவே றவத்திருக்க முடியும் என்ேறத இது 
காட்டுகிைது.லூக்கா 6: 1-2 (கிரீன் புதிே ஏற்ோடு, மூன்ைாம் ேதிப்பு. வேக்கர் 
புத்தகங்கள், 2002). 

தஜருசவலம் ேகுதிக்கு (வணக்கம் 4:19) வேக்கூடாது என்று வணக்கம் சமாரிே 
தேண் குைிப்ேிட்டவோது, எருசவலறம வணங்குவதற்கான கட்டுப்ோடு இல்றல 
என இவேசு தசான்னார்: 

. இேட்சிப்ேின் உள்ளது, நாம் வழிோடு என்ன ததரியும்; 21 இவேசு அவறள 
வநாக்கி, "தேண் என்றன நம்பு நீங்கள் இந்த மறலேிலும் மீது, 
எருசவலமிலும் மாத்திேமல்ல, ேிதாறவத் ததாழுதுதகாள்ளுங்காலம் 
வருகிைது 22 நீங்கள் ததரிோது என்ன வழிோடு .. யூதர்கள் 23 ஆனால் 



வநேம் இப்தோழுது இது உண்றம மதத்தவர் ஆவி மற்றும் 
சத்திேத்திலும் ஆோதிக்குங் வோது வருகிைது, மற்றும், ேிதா அவறே 
வணங்க வருகிைது முேன்று உள்ளது 24 கடவுள் ஆவிோேிருக்கிைார், 
வணங்குவவாருமாகிே அந்த வணங்கவவண்டும் ஆவிேிலும் 
உண்றமேிலும். " (ஜான் 4: 21-24) 

புனித நாள் அல்லது மற்ை வழிோடு எருசவலமுக்கு வேக்கூடாது என்று புதிே 
ஏற்ோடு ததளிவாக காட்டுகிைது (மத்வதயு 10:23, 23:24 ோர்க்கவும்). 

ேறழே ஏற்ோட்டின் சில வாேங்களுக்கு (வலவிேோகமம் 23: 15-16) அல்லது 
முதல் விறளவின் (எண் 28:26) நாளாக குைிப்ேிடப்ேட்ட தேந்வததகாஸ்வத 
என்று கிவேக்க-வோமன் சறேகளும் அைிந்திருக்க வவண்டும். . ஒரு நகேத்திற்கு 
அவர்கள் கறடப்ேிடிக்கும் தறடகறள அவர்கள் கட்டுப்ேடுத்துவதில்றல. 

புதிே ஏற்ோட்டில் கிைிஸ்தவர்கள் முதற்ேலனாக இருக்கிைார்கள் என்ை 
வோசறனறேயும் கவனியுங்கள் (ோக்வகாபு 1:18). ேண்றடே இஸ்வேலில், 
வசந்த காலத்தில் ஒரு சிைிே அறுவறட மற்றும் வழீ்ச்சி ஒரு தேரிே 
அறுவறட இருந்தது. (வோவான் 6:44, 1 தகாரிந்திேர் 1:26, வோமர் 11:15) ஒரு 
தேரிே அறுவறடக்குப் ேிைகு (வோவான் 7: 37-17) 38). 

கிவேக்க-வோமன் வதவாலேங்கள் ேல தேந்தததகாஸ்வத சில ேதிப்றேக் 
கறடப்ேிடிக்கின்ைன. இன்னும், சில ேிை விவிலிே புனித நாட்கறள அவர்கள் 
கறடப்ேிடிக்காத காேணத்தினால், சிலர் இப்வோது சிலறே மட்டும் ஏன் 
அறழக்கிைார்கள், ஏன் அறனத்து இேட்சிப்றே வழங்குவதற்கும் அவர் ஒரு 
திட்டத்றத றவத்திருக்கிைார் (லூக்கா 3: 6, ஏசாோ 52:10). தீர்ப்புக்கு வமலானது 
தவற்ைி தேறுகிைது "(ோக்வகாபு 2:13). 

5. எக்காளங்களின் விருந்து: கிைிஸ்துவின் வருறக 
மற்றும் நிகழ்வுகள் முன்னணி 
கிதேவகா-வோமன் வதவாலேங்களில் தேரும்ோவலார் வழீ்ச்சிக்கு தோதுவாக 
விவிலிே புனித நாட்கறள றவத்திருக்கிைார்கள். இன்னும், இந்த புனித 
நாட்கள் கடவுளின் திட்டத்தில் ேல முக்கிே நிகழ்வுகறள சித்தரிக்கும். 

இைந்தவர்களுறடே முதல் விறளறவ உேிர்த்ததழுப்ே கிைிஸ்து 
கிைிஸ்துவின் வருறக மட்டுமல்ல, எக்காள சத்திோகிேகங்கறளக் காட்டுவது 
மட்டுமல்லாமல், அழிவின் ேேங்கேமான வநேத்றதயும், இவேசு கிைிஸ்துவின் 



தறலேடீும், முழுறமோன அழிவிலிருந்து உேிறேக் காப்ோற்ைவும், 
வதவனுறடே ோஜ்ேத்றத ஸ்தாேிப்ேதற்காகவும் பூமிேின். 

இந்த ேண்டிறக கடவுளின் மாதேரும் மாஸ்டர் திட்டத்தில் எவ்வாறு 
தோருந்துகிைது என்ேறத நாம் புரிந்துதகாள்ளலாம். 

தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று மற்றும் எக்காளத்தின் விருந்துக்கு இறடேில் 
ஒரு தேரிே இறடதவளி இருக்கிைது என்ேறத கவனியுங்கள். புதிே ஏற்ோட்டு 
திருச்சறே தேந்தததகாஸ்வத நாளன்று ஆேம்ேிக்கப்ேட்டு கறடசிேில் எக்காள 
சத்தத்தில் (1 தகாரிந்திேர் 15: 51-57) திரும்பும் வோது முடிவறடகிைது. 
தேந்வததகாஸ்தாவிற்கும் ேண்றடே காலத்துக்கும் இறடவேோன 
காலப்ேகுதி, சர்ச்சு வேது . 

நான்காவது புனித நாள், ட்ேம்ப்ட்ஸ் விருந்து தன்னுறடே "ஏன் ஏழாம் மாதம், 
மாதம் முதல் நாளில்" அனுசரிக்கப்ேடுகிைது (வலவிடிகிஸ் 23: 23-25). 

கடவுளின் திட்டத்தில் ஏழு எண்ணிக்றக நிறைவு மற்றும் முழுறமறே 
குைிக்கிைது. கடவுளின் நாட்காட்டிேின் ஏழாவது மாதம் (தசப்டம்ேர் மற்றும் / 
அல்லது அக்வடாேர் மாதங்களில் நிகழ்கிைது) இறுதி நான்கு திருவிழாக்கள் 
உள்ளன. இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் வரும் திருவிழா, கடவுளின் 
திட்டத்தின் இறுதி நிகழ்வுகளின் ததாடக்கத்றத குைிக்கிைது. 

இது ஒரு வழக்கமான வவறலேில் இருந்து மற்தைாரு வருடாந்தே 
ஓய்வுநாள் ஆகும், அது எக்காள சத்தமிடுதலின் நிறனவாக இருந்தது 
(வலவிேோகமம் 23: 24-25). கடவுளுறடே வழிகறளக் கற்றுக்தகாள்வதற்கான 
வநேமும் இதுதான் (தநவகமிோ 8: 2-3; எஸ்ைா 3: 1-7). இஸ்ேவேல் மக்களுக்கு 
என்ன நடந்தததன்ேது நமது "உதாேணங்கள்" என்ேதற்கு எழுதப்ேட்டிருக்கிைது, 
அறவ வேது வந்தவர்களுறடே முன்குைித்தலுக்கு நம் எழுத்துக்களுக்காக 
எழுதப்ேட்டிருக்கின்ைன (1 தகாரிந்திேர் 10:11). 

அது எக்காளத்தின் விருந்து அதன் தேேர் ஈர்க்கிைது என்று எக்காளங்கள் 
வசீுதல் இருந்து வருகிைது. 

இந்த எக்காளங்கறள வசீிதேைிந்து தகாண்டு, குைிப்ோக நாம் வாழ்ந்து 
தகாண்டிருக்கின்ை இறுதி காலங்கறளப் தோறுத்தவறே, குைிேடீ்டு அர்த்தம் 
மிகுதிோக உள்ளது. இந்த நாளின் நவனீ யூத தேேோன வோஷ் ஹஷானா 
யூதர்களுக்கு விவிலிேவமா அல்லது அசலாகவவா இருக்கவில்றல என்ேது 
குைிப்ேிடத்தக்கது. கடவுள் அறத அவர்களுக்கு வழங்கிே ேல 



நூற்ைாண்டுகளுக்கு ேிைகு ேறழே ஏற்ோடு எழுதப்ேட்ட ேின்னர் 
(நூற்ைாண்டுகள், அமி வஜ வோஷ் ஹஷானா வதாற்ைம் எழுதப்ேட்டது) 
ேதிப்புரிறம © 1998-1999 எல்லாம் யூத, இன்க். 

வதவதூதர்கள் கடவுளுறடே ேண்டிறககறள அைிவிப்ேதற்கும், மக்கறள 
கூட்டிச் வசர்க்கும்ேடி அறழப்ேதற்கும் றேேிள் வோதிக்கிைது (எண்கள் 10: 1-3, 
10). 

வாழ்க்றக புத்தகம் 

யூதர்களின் அைிவாளிகள் 'ஜீவ புத்தகம்' (தேட்ஸ் எம், ர்ேிேி., வோச் ஹஷானா 
வாழ்த்துக்கள் என்ைால் என்ன? ஹாதேட்ஸ், தசப்டம்ேர் 17, 2012) ஆர்வம் என்ன? 

(ேிலிப்ேிேர் 4: 3, தவளிப்ேடுத்துதல் 3: 5) உேிர்த்ததழுப்ேப்ேடுவார்கள் (எேிதேேர் 
12: 22-23). எப்தோழுது? ஏழாவது மற்றும் கறடசி எக்காளம்: 

51 இவதா, நான் ஒரு இேகசிேத்றத உங்களுக்கு அைிவிக்கிவைன்: நாம் 
அறனவரும் தூக்கம் தசய்ோதிருப்ோோக, ஆனால் நாம் அறனத்து 
மாைிப்வோம்; - 52 ஒரு கணம் அவர் கண் மின்னும் கடந்த 
எக்காளம். எக்காளம் ஊதுவோகும், மரித்வதார் 
உேிர்த்ததழுப்ேப்ேடுவார்கள், அப்தோழுது நாம் மாைக்கடவவாம். 53 இந்த 
சீர்குறலேக்கூடிே தோறுத்தவறே அழிவில்லாதவோய் தரித்துக்தகாள்ள 
வவண்டும் சாவுக்வகதுவாகிே இது சாவாறமறேயும் மீது றவக்க 
வவண்டும். (1 தகாரிந்திேர் 15: 51-53) 

ஏழு எக்காளங்கள் அழிக்கப்ேடுதமன தவளிப்ேடுத்துதல் புத்தகம் ததளிவாகக் 
கூறுகிைது (8: 2), கடவுளால் ோதுகாக்கப்ேடாதவர்கள் மீது தண்டறன (9: 4), 

ேின்னர் கடவுளுறடே ோஜ்ேமும் நிோேமும் வரும் (11: 15-18). இறுதிோக, 
அந்த நாளின் தேேர்கள் றலஃப் புத்தகத்தில் எழுதப்ேடவில்றல என்று 
இேண்டாம் மேணத்றத அனுேவிப்ோர் (தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 14-15). 

ஊதுபகாம்பு பவடிப்புகள் 

இஸ்வேல் வேலாற்ைில், வமாதல்கள் மற்றும் கிளர்ச்சிகளால் தேரிதும் 
சிதைடிக்கப்ேட்டிருந்த சமேத்தில், எக்கச்சக்கங்கள் எச்சரிக்றக சாதனங்களாக 
ேேன்ேடுத்தப்ேட்டன, ஆயுதங்கள் அல்லது முக்கிேமான தசய்திகளுக்கு 
முன்னுரிறமகள் என அறழக்கப்ேட்டன என றேேிள் காட்டுகிைது என்று 
கருதுங்கள். நாட்டின். 



ஏசாோ, எவசக்கிவேல், ஓசிோ, வோவவல் ஆகிவோரிடமிருந்து 
தீர்க்கதரிசிகறளப் ேேன்ேடுத்தினார். இஸ்ேவவல் மக்கறள தண்டிப்ேறதப் 
ேற்ைி அவர்களுக்கு எச்சரிக்றக தசய்தார். இந்த தீர்க்கதரிசிகள், தங்கள் 
எச்சரிக்றககறள கடவுளுறடே மக்களுக்குத் தூண்டிவிடுவதற்காக எக்காள 
சத்தங்கறளப் ேேன்ேடுத்தினர். 

1 அழ உேக்க, றவக்காமல்; உங்கள் குேல் எக்காளத்றதப்வோல 
எழும்ேிற்று; என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதறலயும், ோக்வகாேின் 
வம்சத்தாரின் ோவங்கறளயும் அவர்களுக்குத் ததரிேப்ேடுத்து. (ஏசாோ 
58: 1) 

வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் இன்று அறத தசய்ே முேற்சித்து 
வருகிவைாம். நாம் சமுதாேத்தின் ோவங்கறளப் ேற்ைி றதரிேமாக 
கூறுகிவைாம். உலக நிகழ்வுகள் எவ்வாறு ஒழுங்காக 
புரிந்துதகாள்ளப்ேடுகின்ைன என்ேறத தீர்க்கமாக விவரிக்கின்ைன - அறத நாம் 
விளக்க முேலுகிவைாம். 

ஆனால் தவளிப்ேடுத்துதல் புத்தகம் வோதிக்கும்வோவத எதிர்காலத்தில் 
வேவிருக்கும் வநேடி ஊதுதகாம்பு தவடிப்புகள் இருக்கும் (தவளிப்ேடுத்துதல் 8: 
1-13, 9: 1-18). ஆனால் தேரும்ோலாவனார் அந்த எச்சரிக்றகறே கவனிக்க 
மாட்டார்கள். 

தவளிப்ோட்டின் புத்தகத்தில் ேலர் எரிந்துதகாண்டிருக்கிைார்கள், வமலும் 
எக்காளத்தின் விருந்துக்கு ேலர் ஊற்ைப்ேடுகிைார்கள் (வலவிேோகமம் 23:24) - 
ேலர் இந்த இறணப்றேப் ோர்க்க முடியும். 

ஆனால் மிக முக்கிேமான எக்காளம் ஒரு அர்த்தத்தில், கறடசிோக, ஏழாவது 
ஒருவோக இருக்கலாம். இங்வக தவளிப்ேடுத்துதல் இறதப்ேற்ைி கற்ேிக்கிைது: 

15 அப்தோழுது ஏழாவது வதவறத இனிக்கும்: அப்தோழுது ேேவலாகத்தில் 
உேத்த குேல்கள் இருந்தன, ேற்ைி, "இது உலகின் அேசாட்சி எங்கள் 
இறைவன் தன்றமறேயும் அவேது கிைிஸ்துவின் அேசாட்சி ஆக, அவர் 
சதாகாலங்களிலும் அேசாளுவார்கள்!" தம் அரிேறணேில் கடவுள் முன் 
அமர்ந்து ோர் 16 மற்றும் இருேத்தி நான்கு தேரிேவர்கள் தங்கள் 
முகங்கறள மீது விழுந்து கடவுள், 17 வழிோடு "நாங்கள் நீங்கள் நன்ைி 
தகாடுக்க, ஓ சர்வவல்லறமயுள்ள வதவனாகிே கர்த்தாவவ, மற்றும் ோர் 
ோர் இருந்தது ோர் வே உள்ளது ஒன்று, ஏதனனில் நீங்கள் உங்கள் 
தேரிே சக்தி இைந்த வநேம் எடுத்து அேசாண்டான். 18 நாடுகள் வகாேம் 



இருந்தது, மற்றும் உங்கள் வகாேம் வந்துவிட்டது, அவர்கள் 
தீர்மானித்தனர் வவண்டும் என்று, உங்கள் ஊழிேர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் 
மற்றும் ஞானிகள், அந்த தவகுமதி வவண்டும் என்று ோர் சிைிே 
மற்றும் தேரிே தேேர்கறளப் ேேப்ேடுத்தவும், பூமிறே அழிப்ேவர்கறள 
அழிக்கவும் வவண்டும். " 19 அப்தோழுது ேேவலாகத்தில் வதவனுறடே 
ஆலேம் திைக்கப்ேட்டது, அவேது உடன்ேடிக்றகப் தேட்டிறே அவேது 
வகாவிலில் காணப்ேட்டார். மின்னல்கள், இறேச்சல், இடி, நிலநடுக்கம், 
தேரிே தகாறலகள் ஆகிேன இருந்தன. (தவளிப்ேடுத்துதல் 11: 15-19) 

எக்காளத்தின் விருந்துகள் எக்காளங்கறள எதிர்தகாண்டு வருகின்ைன, இவேசு 
வந்து, பூமிேில் கடவுளுறடே ோஜ்ேத்றத ஸ்தாேிப்ோர் என்ேது 
உண்றமதான். வதவனுறடே இோஜ்ேத்தின் நற்தசய்தி, இவேசு தம்முறடே 
ஊழிேர்கள் இப்வோது அைிவிக்க வவண்டிே ஒரு தேரிே ேகுதிோகும் 
(மத்வதயு 24:14, 28: 19-20), ேின்பு முடிவு வரும் (மத்வதயு 24:14). இந்த உலகத்தின் 
மீது கிைிஸ்துவின் தவற்ைிக்கு எக்காள சடங்குகள் சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. 

தஜவோம் மற்றும் எேிோனிேஸ் வோன்ை கிவேக்க-வோமன் 
வேலாற்ைாசிரிேர்கள் (கத்வதாலிக்க ஓம்னிோ தாபூலினிேம் டி எக்குவலசிோ 
வேரிேஸ் டாக்டிகுஸ்யு வமட்டீரிோ மிக்வன வஜேி வாடிகன் ோட்ோலஜி 
லாடினா வுலமன் எம்.ே ீ .025) : நூல் 2 (ேிரிவு 1-46) ேிரிவு 1, அத்திோேம் 19, 7-9 
ேிோன்க் வில்லிேம்ஸ், ேதிப்ோளர் ப்றேல், 1987, ேக்கம் 117-119), 'நாசவேவன 
கிைிஸ்தவர்கள்' வழீ்ச்சி புனித நாட்கள் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாவது 
நூற்ைாண்டுகளாக எருசவலமில் இருந்த உண்றமயுள்ள 
கிைிஸ்தவர்களிடமிருந்தும், நான்காம் நூற்ைாண்டில், அவர்கள் இம்ேரீிேல் 
அதிகாரிகளால் (ேிட்ச்னர் ேி. விவிலிே ததால்லிேல் ஆய்வு, வம / ஜூன் 1990: 
16-35,60). 

நான்காம் நூற்ைாண்டின் ேிற்ேகுதிேில் (ஜான் கிரிவோஸ்வடாம், யூதர்கறள 
நான் எதிர்த்வதன்: 5; VI: 5; VII: 2). எனினும், உண்றமயுள்ளவர்களாய் 
முேன்ைவர்கள் ததாடர்ந்து வேலாறு முழுவதும் அவ்வாறு 
தசய்தார்கள். ததாடர் சர்ச் வதவனுறடே அதனால் தற்வோது ஒரு 
தோருட்டல்ல. 

6. ோவநிவிர்த்தி தினம்: சாத்தான் 
தறடபசய்யப்ேட்டது 

அடுத்த வழீ்ச்சி புனித நாள் ேிோேச்சித்தம் நாள்: 



26 ேின்னும் கர்த்தர் வமாவசறே வநாக்கி: "27 வமலும் இந்த ஏழாம் 
மாதத்தின் ேத்தாவது நாள் ேரிகாே நாள் இருப்ோர் அறத நீங்கள் ஒரு 
ேரிசுத்த சறே கூடுதல் இருக்கவவண்டும்; உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு 
நம்றமப் ோதிக்கின்ைன, தீ தசய்ேப்ேட்ட ஒரு தகனேலிோக. 
இறைவன். 28 நீங்கள் எந்த வவறலயும் அவத நாளில், அவத நாளில் 
ஆன்மா உள்ள தாழ்றமப்ேடுத்தாத ோர் இருப்ோர் எந்த நேர் அது 
உங்கள் வதவனாகிே கர்த்தருறடே சந்நிதிேில் உங்களுக்காகப் 
ோவநிவிர்த்தி தசய்ே, ேரிகாே நாள் அப்ேடிவே தசய்ேக்கடவன். 29 ஆஃப் 
அவேது மக்களிடம் இருந்து நான் அவேது மக்கள் மத்திேில் இருந்து 
அழித்துவிடும் அந்த நேர் தவட்டி 30 அந்த ஒவே நாளில் எந்த வவறல 
தசய்ேவன் எந்த நேர், 31 நீங்கள் எந்த வவறலயும் தசய்ே வவண்டும்.. 
உங்கள் தறலமுறைவதாறும் நித்திே கட்டறள ோோவது ஒருவன் 
உங்கள் . வசிப்ேிடங்களிலும் 32 அது மனப்பூர்வமான ஓய்வு நாள் 
உங்களுக்கு இருக்க வவண்டும், அப்தோழுது, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு 
தாழ்றமப்ேடுத்தவவண்டும்;. மாறல மாதம் ஒன்ேதாம் நாள், மாறல 
இருந்து மாறல வறே, நீங்கள் உங்கள் ஓய்றவ ஆசரிக்கக்கடவரீ்கள் 
என்ைார் " (வலவிேோகமம் 23: 26-32). 

7 'இந்த ஏழாம் மாதத்தின் ேத்தாவது நாளில் நீங்கள் ஒரு ேரிசுத்தமான 
சறேகூடுதல். உங்கள் ஆத்துமாக்கறளத் 
தாழ்றமப்ேடுத்தக்கடவரீ்கள்; நீங்கள் எந்த வவறலயும் 
தசய்ேமாட்டீர்கள். (எண்ணாகமம் 29: 7) 

உேவாசம் என்ேது வேலாற்று ரீதிோக முக்கிேமானது என்னதவன்ைால், 
"உங்கள் ஆத்துமாக்கறளத் துன்ேப்ேடுத்துவது" யூதர்களின் மற்றும் சர்ச் ஆப் 
கம்யூனிச சமூகங்களின் (சங்கீதம் 35:13, 69:10 மற்றும் ஏசாோ 58: 5 வோன்ை) 
ஒருவறேதோருவர் வநாய்வாய்ப்ேட்டிருந்தால், ஏற்கனவவ வவதறன 
அறடந்திருக்க வவண்டும். சாேங்காலத்துக்கு மாறல சூரிேன் மறையும் 
சூரிேன் மறையும் வறே. 

அப்வோஸ்தலர் 21: 18-24-ல் அவர் ஒரு அைிக்றகேின்ேடி இருப்ோர், இது 
அப்வோஸ்தலர் 21: 18-24-ல் அைிவிக்கப்ேடுவறதக் குைிக்கிைது. ), ஆனால் அந்த 
கிவேக்க தேேரிடப்ேட்ட திவோேிலுஸ் (அப்வோஸ்தலர் 1: 1-ல் அப்வோஸ்தலர் 
புத்தகத்தில் குைிப்ேிடப்ேட்ட கிைிஸ்தவர்), வமலும் இருந்திருக்க வவண்டும் 
அல்லது மற்தைாரு காலவறே மாற்ைடீு தசய்ேப்ேடலாம். 



கடவுளின் வதவாலேங்களுடன் இறணந்திருக்கும் நேர்கள் இந்த இேவில் 
சூரிே அஸ்தமனத்திலிருந்து அடுத்த இேவில் சூரிவோதேத்திலிருந்து 
(அவர்கள் இேற்றகோக இேங்கக்கூடிே தாய்மார்கள், சிறு ேிள்றளகள், 
கர்ப்ேிணிப் தேண்கள் மற்றும் ேல்வவறு ோதிக்கப்ேட்டவர்கள் மற்ைவர்கள் 
வவகமாக வநான்பு வநாற்காவிட்டால்) இந்த ேகுதிேில் யூத 
ேழக்கவழக்கங்களுடன்). இந்த வவகத்திவலவே நாம் உணவு அல்லது ோனம் 
இல்லாமல் தசல்கிவைாம். 

கிரிஸ்துவர் ஒரு ேிோர்த்தறனேற்ை அைிக்றக கூறுகிைது என்று கிரிஸ்துவர் 
இன்ைிேறமோதது தினம் றவக்க வவண்டும் என்று ஏதனனில் ஒரு யூத 
வகாவில் இன்று இல்றல (முன்னுரிறம நாள் அன்று?). ஆனாலும், விவிலிே 
உண்றம என்னதவன்ைால், இஸ்ேவவல் புத்திேர் ேல நூற்ைாண்டுகளுக்கு 
முன்பு ஆலேத்தில் இருந்தவோவத ோவநிவிர்த்தி தசய்தனர், மற்ை உண்றம 
என்னதவன்ைால், கிரிஸ்துவர் இப்வோது கடவுளின் வகாவில் என்று புதிே 
ஏற்ோடு காட்டுகிைது (1 தகாரிந்திேர் 3: 16-17) . 

இரண்டு பவள்ளாடு 

ேறழே ஏற்ோட்டில், அனாதல் ஆடு வனாந்தேத்திற்கு அனுப்ேப்ேட்டது 
(வலவிேோகமம் 16: 1-10) ஒரு விழாவில் அவடான்தமண்ட் தினமாக 
இருந்தது. சில கிைிஸ்தவர்கள் அசீைிே ஆடுகறள அனுப்ேி, ஆேிேம் 
ஆண்டுகளாக சாத்தானுக்குக் கீழ்ப்ேடிோத குழிக்குள் தள்ளப்ேடுவார்கள் 
(தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 1-4). அதாவது, அந்த வநேத்தில் அவர் மேக்கமறடந்து 
ஏமாற்ை முடிோது என்ேதாகும். இவேசுவின் ேலி காேணமாக, ஒரு ஆடு 
இன்றைே தினத்றதக் கவனிக்கவில்றல (cf. எேிதேேர் 10: 1-10). 

இவேசு நம் ேஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிறேப் வோன்று (1 தகாரிந்திேர் 5: 7-8) 
இருந்தவோதிலும், ஒருமுறை அவர் தகால்லப்ேட்டார் (எேிதேேர் 9:28), இவேசு 
சடங்கு விழாவில் ேஸ்காறவ தவிே வவதைாரு வநேத்றதயும் காண்கிைார். 

ஏன்? 

ேலர் ஊகிக்கப்ேடுகிைார்கள், ஆனால் இந்த ஆட்டுக்குட்டி இேண்டாவது ஆடு 
தவளிேிடப்ேடுவதற்கு முன்வே நடக்கும் என்ை உண்றமறேக் கூைலாம். 

அசல் ேஸ்கா இஸ்ேவவல் புத்திேர் தங்கள் ோவங்களுக்காக 
நிறைவவற்ைப்ேட்டது. இந்த வேதில், உண்றமோன கிைிஸ்தவர்கள் ோர் நம் 
ோவங்களுக்காக தண்டறனறே தசலுத்த அவேது இறுதி பூமிக்குரிே ேஸ்கா 



மீது இவேசு திோகம் கூறுகின்ைனர். ஆனால் உண்றமோன கிைிஸ்தவர்கள் 
உலகின் சிைிே மக்கவள (லூக்கா 12:32, வோமர் 11: 5). 

றேேிள் "உலகத்தின்" குருடான "இந்த வேதின் கடவுள்" என்று றேேிள் 
அறழக்கப்ேடுவதால் (2 தகாரிந்திேர் 4: 4), அவநகர் குருட்டுத்தனமாகவும், 
இவேசுவின் ேலிேின் மூலமாக இன்னும் மறைக்கப்ேடாதவர்களாகவும் 
இருக்கிைார்கள். ஆேினும்கூட, இந்த வேதில் அல்லது வேவிருக்கும் வேதில் 
(மத்வதயு 12:32) அறழக்கப்ேடுகிை அறனவருக்கும் இது நிகழ்கிைது. சர்ச் வேது 
முடிவறடந்தவுடன், திோகத்றத காண்ேிப்ேது, இவேசுவின் திோகம் சறே 
வேதில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கடவுளின் திட்டம் அறனவருக்கும் 
இேட்சிப்பு அளிப்ேறத உள்ளடக்கிேது மட்டுமல்ல, இன்றைே வதர்வுக்கு 
மட்டும் அல்ல என்ேறத நிரூேிக்க உதவுகிைது. 

ேிை ஆடுகறள விடுவிப்ேதற்கு முன் திோகத்றதக் காட்டுவதன் மூலம், 
சாத்தானின் ோவங்கறள இவேசு எடுத்துக்தகாள்ளவில்றல என்ேறத இது 
காட்டுகிைது. 

இவேசு எல்லா மனிதறேயும் தண்டித்தார். ஆனால் கடவுள் நம்றம அறழத்த 
ேின்பு, மனந்திரும்புவதற்கு மானிடமளிக்கும் வறே மனிதர்களுக்கு அது 
தோருந்தாது (வோவான் 6:44). நாம் மனந்திரும்ே தோோக இருக்கிவைாம், நாம் 
விசுவாசிக்கிவைாம். இவேசுறவ மட்டுமல்ல, குமாேறனயும் விசுவாசிக்கிவைாம், 
ேிதாறவ விசுவாசிக்கிவைாம், அதாவது, அவர்கள் தசால்வறத 
நம்புகிவைாம். வமலும், ேரிசுத்த ஆவிோனவர் (அப்வோஸ்தலர் 2:38) நமக்கு 
வாழ வவண்டும் என வாழ முேற்சி தசய்ோமல், திருமுழுக்குப் தேறுவதன் 
மூலம் அறத நிரூேிக்கிவைாம் (cf. 1 வோவான் 2: 6). 

வரலாறு முழுவதும் சிைப்ோக உள்ளது 

ேரிகாே நாள் அதற்கு எதிோக வோதித்தார் ஜான் கிைிவசாஸ்வடாம் ேடி 
4 வது நூற்ைாண்டில் றவக்கப்ேட்டது (. யூதர்கள் நான் எதிோக ஜான் 
கிைிவசாஸ்வடாம் அருவளாறச நான்: 5; ஆைாம்: 5; ஏழாம்: 2). 

இது அது (தறட தசய்ே முேற்சித்தது இந்த வநேத்தில் அருகில் 
சிரிே அப்வோஸ்தல நிேதிகள் வகனான் 69/70 காணலாம் தஜஇ வோமானிேப் 
வேேேசில் உள்ள யூதர்கள் (300-438) தகாடுறமோல், கன்சாஸ் தவளிேடீுகள் 
ேல்கறலக்கழகத்தின் தவளிேடீு 30:. மனித வநே கன்சாஸ் ேப்ளிவகஷன்ஸ் 
ேல்கறலக்கழகம், 1952, ேக். 34-35). 



ஐந்தாவது ேத்தாம் நூற்ைாண்டின் காலப்ேகுதிேிலிருந்து ஒரு முஸ்லீம் 
ஆவணம், யூதர்களும் அவத நாட்களில் இவேசுவும் அவருறடே சீஷர்களும் 
உேவாசம் றவத்துக் தகாண்டனர் என்று கூறுகிைது. கிவேக்க-வோமர் ஒரு 50 
நாள் தலன்டன்- 

(வடாம்சன் ேி. லாம்ேர்ஸ்-தேட்ரி எல்) ேண்றடே யூத மற்றும் கிரிஸ்துவர் 
இலக்கிேத்தில் உள்ள ததாகுதி, 158, 2003, ேக். 70-72; ஸ்தடர்ன் எஸ்எம். 
வமற்வகாள்கள் " அப்த அல்-ஜோர், திவோவலாலாஜிக்கல் ஜர்னல்ஸ் ேத்திரிறக, 
NS. ததாகுதி XVIII, (1) ஏப்ேல் 1967: 34-57). மற்ை வேலாற்ைாளர்களின் அைிக்றககள் 
இந்த கருத்றத ஆதரிக்கின்ைன (எ.கா. றேன்ஸ், ேக். 32-34). அதுமட்டுமல்ல, 
தனக்கு 16 வது நூற்ைாண்டில் திோன்சில்வவனிோ அறடத்து றவத்திருந்தான் 
என்று வேலாற்று அைிக்றககள் ோர்க்க (ேக். 61-62). 

ேறழே வாதனாலி சர்ச் வதவனுறடே 20 வது நூற்ைாண்டு முழுவதிலும் ேரிகாே 
நாள் (மற்றும் ேிை ேரிசுத்த நாட்கள்) 
அனுசரிக்கப்ேட்டது. வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் இன்று அது 
கண்காணிக்க ததாடர்ந்து. 

7. கூடாரங்களின் விருந்து: கிைிஸ்துவின் 
ஆட்சியின் கீழ் உலக என்ன பதரிகிைது 

வதவனின் திட்டத்தில் சறே நிகழ்வுகள் நிறைந்த ஒரு நிகழ்வு. மனிதகுலத்றத 
மீட்ேதற்காக நம்முறடே ோவங்களுக்காக மரித்தார், ேின்னர் அவர் ேரிசுத்த 
ஆவிோனவர் நம்றம அனுப்ேிே ேிைகு, பூமிேிவல அவருடன் ஆட்சி தசய்ே 
ோஜாக்களும் ஆசாரிேர்களும் ஆகும்ேடி தசய்தார் (தவளிப்ேடுத்துதல் 5:10), 
அவருறடே இேண்டாம் வருறகக்குப் ேிைகு, மற்றும் இறுதிோக கடவுள் 
மற்றும் அவேது மக்கள் முன்னிறலேில் இருந்து அவறே மற்றும் 
ோவங்கறள ேிரிக்க சாத்தான் தறலவர் மீது அறனத்து ோவங்கறளயும் 
றவக்கப்ேட்ட ேிைகு (இறுதிோக அவறே ஒரு அவருடன் வசர்ந்து, சமாதான), 
நாம் அந்த இறுதி ததாடரில் தோோக இருக்கிவைாம் நிகழ்வுகள், பூமிேில் 
கடவுளுறடே ஆேிே வருட இோச்சிேம் ஸ்தாேிக்கப்ேடுவதற்கு ஆேம்ேம். 

சாத்தானின் ஏமாற்ைங்கள் இல்லாமல் கடவுளுறடே சட்டங்கறள மக்கள் 
கறடப்ேிடிக்கும்வோது இவேசு கிைிஸ்துவின் ஆேிே வருட ஆட்சிேின் வோது 
நிகழும் ஆவிக்குரிே மற்றும் தோருள் நிறைந்த சடங்குகறள கூட கூடாே 
விருந்து காட்டுகிைது (தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 1-6). சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்ேட்ட 



உலகத்தில் இப்வோது என்ன நடக்கிைது என்ேது இதுதான் (தவளிப்ேடுத்துதல் 
12: 9). சாத்தானிே ஏமாற்றுத்தனம் (அப்வோஸ்தலர் 20: 1-3), கிைிஸ்தவத்றத 
வநசிக்கிைவர்கள் 'நல்ல' தோய்ோன மந்திரிகளால் ஏன் தவைாக 
வழிநடத்தப்ேடுகிைார்கள், ஏன் ேல அறமச்சர்கள் ஏமாற்ைப்ேட்டார்கள் (2 
தகாரிந்திேர் 11: 14-15). 

இவேசு தாவம கூடாேத்தின் ேண்டிறகறேக் காத்து, வோவான் 7: 10-26-ல் அது 
கற்ேித்தார். 

எேிதேே வவதாகமத்திலிருந்து சில குைிப்புகள் இங்வக தகாடுக்கப்ேட்டுள்ளன: 

'இந்த ஏழாம் மாதம் ேதிறனந்தாம் கர்த்தரிடம் நீர் கூடாே விருந்து 
ஏழுநாள் முதல் நாளில் உண்டாேிருக்கும் 35: 33 அப்தோழுது கர்த்தர் 
வமாவசறே, 34 "இஸ்ேவவல் புத்திேருக்கு வேச, தசால்லும்ேடி வேசினார். 
ஒரு ேரிசுத்த சறேகூடும், அதிவல ோததாரு வவறலயும் 
தசய்ேவவண்டாம். 

41 நீங்கள் ஆண்டில் ஏழு நாட்களுக்கு கர்த்தருக்குப் ேண்டிறக 
ஆசரிப்ேரீ்களாக. இது உங்கள் தறலமுறைவதாறும் நித்திே 
கட்டறளோேிருக்கும். நீ ஏழாம் மாதத்தில் அறதக் 
தகாண்டாடவவண்டும். 42 நீங்கள் ஏழு நாட்கள் சாவடிகறள 
தங்குவதில்றல. இஸ்ேவவல் ஜனங்களிலுள்ள அறனவரும் 
கூடாேங்களில் குடிேிருக்க வவண்டும் (வலவிேோகமம் 23: 33-35, 41-42) 

13 "நீங்கள் ஏழு நாட்கள் விருந்து கூடாே கவனத்தில் தகாள்ளுங்கள், 
... 14 நீங்கள் உங்கள் ேண்டிறகேில் நீயும், நீங்களும் உங்கள் மகன் 
மற்றும் உங்கள் மகள், உன் வவறலக்காேனும், உன் வவறலக்காரியும் 
வலவிேனும், அந்நிேன் மற்றும் திக்கற்ை விதறவ, உங்கள் வாசல்களில் 
ோர். 15ஏழு நாட்கள் உன் வதவனாகிே இறைவன் உங்கள் 
விறளதோருட்கறள மற்றும் உங்கள் றககளின் கிரிறேகள் 
எல்லாவற்ைிலும் உன்றன ஆசீர்வதிப்ோர் ஏதனனில் நீங்கள் எந்த 
இறைவன் வதர்ந்ததடுக்கிைது இடத்தில் உங்கள் வதவனாகிே 
கர்த்தருறடே புனித ஆசரிக்கக்கடவரீ்கள் எனவவ, நீங்கள் மகிழ்ச்சி 
அறடவரீ்கள். 

16 "மூன்று முறை ஒரு ஆண்டு அவர் வதர்ந்ததடுக்க இடத்தில் உங்கள் 
வதவனாகிே கர்த்தருறடே சந்நிதிேில் உங்கள் ஆண்மக்கள் என்ைார்: 
புளிப்ேற்ை அப்ே ேண்டிறகேில் கலந்து, வாேங்கள் விருந்து, மற்றும் 



கூடாே ேண்டிறகேில் கலந்து அவர்கள் முன் வதான்றும் கூடாது 
மற்றும் இறைவன் தவறுங்றகயுடன் 17 அவர் முடியும், அவனவன் தன் 
தன் என்ைார் அவர் நீங்கள் தகாடுத்த உன் வதவனாகிே கர்த்தருறடே 
ஆசீர்வாதம் ேடி (உோகமம் 16: 13-17).. 

வனாந்தேத்தில் அவர்கள் வாக்குப்ேண்ணப்ேட்ட வதசத்திற்குள் நுறழவதற்கு 
ேல தசாப்தங்களாக பூர்வ இஸ்ேவவல் சாமான்கள் (எேிவேே தமாழிேில் 
'எேிதேயுவில்') வசிக்கிைார்கள். அந்த சாறலகள், ஒரு விதத்தில், அவர்கள் 
வாக்களிக்கப்ேட்ட நிலத்திற்கு மட்டுவம வாரிசுகளாக இருக்கிைார்கள் என்று 
ேடம்ேிடித்தார்கள். மில்லினிேம் காலத்தில் கூட, கடவுளுறடே ோஜ்ேம் மனித 
வதசங்களின் மீது ஆட்சி தசய்யும்வோது, சாத்தானுறடே மக்கள் ோஜ்ேத்திற்கு 
மட்டுவம சுதந்தேவாளிகளாக இருப்ோர்கள். வாக்குறுதிகறள வாரிசாகப் 
தேறுவதற்கு அவர்கள் அைிவிலும் ஞானத்திலும் முற்றுப்புள்ளி றவக்க 
வவண்டும். 

எப்ேிோேறீமப் ேற்ைி (சில சமேங்களில் இஸ்ேவவலின் அறனத்து 
வறகேிலும் வவத வசனத்தில் சித்தரிக்கிைார்) அவர்கள் "ேண்டிறக நாட்களில் 
நடக்கும்ேடி கூடாேங்களில் குடிேிருப்ோர்கள்" என்று கூறுகிைார் (ஓசிோ 12: 
9). இஸ்வேல், வனாந்தேத்தில், வசாதறனகள் மற்றும் உேத்திேவங்கள் வழிோக 
வாக்குறுதிகறள தேைவவண்டிே அறனத்து மக்களுக்கும் ஒரு வறக. (1 
தகாரிந்திேர் 10:11). அவர்கள் ேேவதசிகளாக இருந்தனர், கடவுளின் 
வாக்குறுதிகள் வாரிசாகக் காத்திருக்கிைார்கள். 

நாம் இந்த வேதில் நிேந்தேமான நகேம் கிறடோது, வேப்வோகிைவர்களிடம் 
வருவவாம் என்ேறத கிைிஸ்தவர்கள் உணே வவண்டும் (எேிதேேர் 
13:14). கூடாே விருந்து வோது தற்காலிக வடீுகளில் தங்கி அந்த நமக்கு 
நிறனவூட்டுகிைது உதவுகிைது. கிரிஸ்துவர் வதவாலேத்தில் வசறவகள், 
கூடுமானால், கத்வதாலிக்க திருச்சறே ஒவ்தவாரு நாள் (உோகமம் 31: 10-13; 
தநவகமிோ 8: 17-18) எங்கள் "நிோேமான வசறவ" (வோமர் 12: 1) . 

கூடாே விருந்து (; 16:15 உோகமம் 14:26) சந்வதாஷப்ேட வநேம். இது சம்ேந்தமாக 
தசமோகத்றதப் ேேன்ேடுத்துதல் (தோதுவாக "இேண்டாவது ேத்து" என்று 
தோருள்) இது ஏோளமான காலம் (உோகமம் 14: 22-26) ஆகும், ஆனால் இந்த 
வேதில் ஊழிேம் தசய்ேப்ேட வவண்டும் (உோகமம் 14: 27). வவறலோட்களின் 
விருந்து ஆேிேம் ஆண்டுகளுக்கு ஏோளமான வநேம் தசலவழிக்கிைது. இவேசு 
திரும்ேி வந்தேின் இது நமக்கு ஒரு ோர்றவறே தருகிைது. 



கடவுளுறடே 7,000 ஆண்டு திட்டத்தின் ஏழாம் நாள் புத்தாேிேம் 
ேிேதிேலிக்கிைது. சுவாேசிேமாக, ஒவ்தவாரு ஏழு வருஷம், திருவிழாவின் 
விழாவில் வாசிக்கப்ேட வவண்டிே சட்டத்தின் புத்தகம் (உோகமம் 31: 10-
13). றேேிள் சட்டம் ேின்னர் கற்றுத்தேப்ேடும் தமாழிோக ஆனது (ஏசாோ 2 
காட்டுகிைது இந்த, ேத்து கட்டறளகள் உட்ேட சட்டம், மில்தலனிேத்தில் 
றவக்கப்ேடும் என்று ேடம் உதவுகிைது: 2-3; கட்டறளகறள வமலும் எங்களது 
இலவச ஆன்றலன் றகவேட்றட தி காணலாம் ேத்து கட்டறளகள்). அது 
ஆேிேமாேிேம் ஆண்டுகளில் ஆசீர்வாதங்கறளக் தகாண்டுவரும் 
கடவுளுறடே சட்டங்களின்ேடி வாழ்கிைது. 

கிைிஸ்தவர்கள் இப்வோது வேவிருக்கும் மில்லினிேம் மற்றும் கறடசி 
எக்காளம் (1 தகாரிந்திேர் 15:52) நிகழும் மாற்ைத்திற்கு காத்திருக்கிைார்கள், இது 
முதல் உேிர்த்ததழுதல் என்று அறழக்கப்ேடுகிைது: 

4 நான் சிம்மாசனத்தில் ோர்த்வதன், மற்றும் அவர்கள் மீது அமர்ந்து, 

மற்றும் தீர்ப்பு அவர்கறள வசர்க்கப்ேட்டார். ேிைகு, இவேசுறவயும், 
மிருகத்றதயும், அவேது வதாற்ைத்றதயும் வணங்காத கடவுளுறடே 
வார்த்றதறேயும், தங்கள் தநற்ைிகளில் அல்லது தங்கள் 
றககளிலிருந்தும் தனது அறடோளத்றத 
தேற்ைிருக்கவில்றல. அவர்கள் வாழ்ந்து ஆேிேம் ஆண்டுகளாக 
கிைிஸ்துவுடன் ஆட்சி தசய்தார்கள். (தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 4) 

இவேசு சர்ச் திேட்டிக்தகாண்ட ேிைகு, அவருறடே சிங்காசனத்தில் 
உட்கார்ந்தேின், நாம் அவருடன் ஆட்சி தசய்வதால், அவர் முன்னிறலேில் 
வதசங்கறளச் வசர்த்து, கிைிஸ்தவர்களிடம் கூறுவார்: 

34, வாருங்கள் நீங்கள் என் ேிதாவின் ஆசீர்வதித்தார், ோஜ்ேத்றதச் 
சுதந்தரித்துக்தகாள்ளுங்கள் 

உலகத்தின் அடித்தளத்திலிருந்து உங்களுக்காக 
ஆேத்தமாேிருக்கிைரீ்கள். (மத்வதயு 25:34). 

இப்வோது, ஆசரிப்புக் கூடாேங்கறளக் கறடப்ேிடிப்ேவர்கள் அறத 
ஆேிேமாேிேம் இோச்சிேம் ேடதமடுக்க உதவுகிைார்கள். 

இேண்டாம் நூற்ைாண்டின் ஆேம்ேத்தில், ஹிேோவோலிைின் ோேிோஸ் 
இவ்வாறு கூைினார்: 



மரித்வதாரின் உேிர்த்ததழுதலுக்கு சில ஆேிேம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 
காலம் இருக்கும், வமலும் கிைிஸ்துவின் ோஜ்ேம் இந்த பூமிேிலுள்ள 
தோருள் வடிவத்தில் அறமக்கப்ேடும். 

ஆசரிப்பு நாள் தகாண்டாட்டத்தின் கறடப்ேிடிக்கப்ேடுதல், புதிே ஏற்ோட்டு 
காலத்திலிருந்து விசுவாசமான கிைிஸ்தவர்கள் றவத்திருக்கின்ை வருகிை 
ஆேிே வருட அேசாட்சி கடவுளின் நிழலாகும். 

அது எங்வக இருக்க முடியும்? 

விருந்து அடிப்ேறடேில் ஒரு 'ோத்திறே' (சங்கீதம் 84: 1-5) காலம், அதாவது 
தோதுவாக ஒரு சாதாேண சமூகத்திற்கு தவளிவே ேேணம் 
ஈடுேடுத்துகிைது. இவேசு இங்வக இருந்தவோது மனிதர்கவளாடு இருந்தார் 
(வோவான் 1: 14-ல் கிவேக்க வார்த்றதோன ἐσκἠνωσεν ேசுறம வஜ.ே.ீ 
தமாழிதேேர்ப்ோளோக தமாழிதேேர்க்கப்ேட்டுள்ளது. இண்டர்லீனிேர் கிவேக்கம் 
- ஆங்கிலம் புதிே ஏற்ோடு), வேக்கர் புக்ஸ், 1996, 5th அச்சிடல் 2002, ேக்கம் 282). 

கடந்த காலத்தில் இருந்து ததால்தோருள் ேண்டிறககள் தற்வோறதே 
காலங்கள் வழிோக மட்டுவம எருசவலமில் றவக்கப்ேட வவண்டும் என்று 
சிலர் தவைாகக் கூைிக்தகாள்றகேில், இது தவறு. வலவிேோகமம் 23-ல் அதன் 
கறடப்ேிடிக்கப்ேட்ட கட்டறளகளுக்கு ேல நூற்ைாண்டுகளாக இஸ்வேல் 
குழந்றதகள் எருசவலமில் இருந்திருக்கவில்றல. ஆகவவ, எருசவலம் 
அவர்களுக்கு ஒரு ஆேம்ே விருப்ேம் அல்ல. எருசவலறமத் தவிே மற்ை 
நகேங்களில் கூடாேக் கூடாேங்கறள றவக்கலாம் என்று றேேிள் காட்டுகிைது 
(தநவகமிோ 8:15; cf. உோகமம் 14: 23-24). இேண்டாம் வகாவில் காலம் (கி.மு. 530 - 

70 கி.மு.), யூதர்கள் தேரும்ோலும் மற்ை இடங்களில் றவத்திருந்தனர் 
(றஹய்ேம் வஷாதைஸ் குைிப்ேிடுகிைார், "சுக்வகாஸ் எருசவலமின் 
தவளிேிலிருந்த ஒரு தேரிே ேண்டிறகோகும்." வஷாஸ்சஸ் எச். யூத யூத 
திருவிழாக்கள்: 1938. வஷாக்தகன், ே .184). 

இது தாமதமாக 4 வது நூற்ைாண்டில் 2 வது நூற்ைாண்டில் சிமிர்னாவிலிருந்த இன் 
கவனிக்க வவண்டிே ஆசிோ றமனர் உள்ள (வாழ்க்றக, அத்திோேம் 19.) 
மற்றும் சில மற்ைவர்கள் வட்டி இருக்கலாம் ஆசிோ றமனர் தவிே, 
தஜருசவலம் கூடாே விருந்து றவத்து. மற்றும் ஆோய்ச்சி 20 வதுநூற்ைாண்டில் 
கார்டினல் ஜீன் டாநிஎலூ (டாநிஎலூ, கார்டினல் ஜீன்-மரி யூத கிைித்துவம் 
ஆஃப் திோலஜி தசய்ேப்ேடுகிைது. - இந்த வோன்ை கத்வதாலிக்க துைவி 
தஜவோம் (1542A லத்தீன் ஓலி அளவு MPL025 ஆஜா விளம்ேேம் 1415) 



ஆதாேங்கள் மூலம் உறுதி தசய்ேப்ேடுகிைது ஜான் ஏ வேக்கர் 
தமாழிதேேர்த்தார். தவஸ்டினிஸ்தடர் ேிேஸ், 1964, ேக். 343-346). 

ஜிவோவானி ோட்டிஸ்டா ேகானி என்ை ேத்ததான்ேதாம் நூற்ைாண்டு 
முற்வோக்கான முதுநிறல அைிஞர் மூன்ைாம் நூற்ைாண்டின் எகிப்திே ேிஷப் 
வநதோஸ் ேற்ைியும், 

... ஆேிேமாேிேம் ஆண்டுகளுக்குப் ேிைகு தமாறசக் சட்டத்றத 
மீட்தடடுப்ேது யூதர்களின் கருத்துப்ேடி ஒரு மில்லினிேருக்கு 
கற்ேிப்ேவர்கள் அறனவரும் ... யூதர்களாக அல்ல, யூதர்களாக அல்ல, 
ஆனால் ஆேிேமாேிேம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கண்டுேிடிக்கப்ேட்ட 
மற்றும் ஆேிேமாேிேம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்த யூதர்களின் 
மில்வலனிேர்கள் என்று அறழக்கப்ேடுகிைார்கள் ... இந்தப் ேிறழேின் 
ஆசிரிேர்கள் வநதோஸ், ஆப்ேிரிக்க ேிஷப் ஆவார்; இவருக்கு எதிோன 
தசேிண்ட் றடவோனிசிோ அவருறடே இேண்டு புத்தகங்கறளயும் 
வாக்குறுதிகறள எழுதினார்; மற்றும், ோர் தசேிண்ட் விவோதிகள் 
எதிோக அவேது ேணி குழப்ேம். (ஜிவோவானி ோட்டிஸ்டா சார்லஸ் 
வடால்வமன், 1855, pp. 252-253) 

ேிஷப்புகள் வநதோஸ்வகா அல்லது அப்ேல்லினரிகவளா யூதர்களாக 
இருந்திருக்கவில்றல, ஆனால் "யூத" நம்ேிக்றககள் தகாண்ட ஒரு மதத்றதக் 
தகாண்டிருப்ேதாகக் கண்டிக்கப்ேட வவண்டிேது ஆர்வமாக இருக்க 
வவண்டும். அப்ேல்லினரின் ஒரு கத்வதாலிக்கத் துைவி என 
அறழக்கப்ேடுவதால், மூன்ைாம் நூற்ைாண்டின் ததாடக்கத்தில் இருந்த 
மதிக்கப்ேடாத யூத அல்லாத கிைிஸ்தவத் தறலவர்கள் ததளிவான 
சிந்தறனோளர்களால் கண்டனம் தசய்ேப்ேட்ட கருத்துக்களுக்கு ததளிவாகத் 
ததரிந்திருக்க வவண்டும். அவர்கள் "வமாவசேின் நிோேப்ேிேமாணம்" என்ை 
உண்றமறே அவர்கள் இருவரும் புரிந்துதகாண்டு, தாேரினர்களின் 
ேண்டிறகறேக் கறடப்ேிடித்தார்கள், ஆனால் ஒரு கிைிஸ்தவ அழுத்தம் 
தகாடுத்தார்கள். 

தாமதமாக 3 வது அல்லது ஆேம்ே 4 வது நூற்ைாண்டில் ஒலிம்ேஸ் கிதேவகா-
வோமன் ேிஷப் & துைவி கூடாே விருந்து கட்டறளேிட்டார் என்று கற்று 
மற்றும் அது கிரிஸ்துவர் க்கான ேேிற்சி தேற்ைிருந்தார் என்று: 

ஆறு நாட்களில் வதவன் வானத்றதயும் பூமிறேயும் உண்டாக்கினார், 
பூர்வ உலகத்றத முடித்து, ஏழாம் நாளில் அவன் தசய்த சகல 



கிரிறேகளிலிருந்தும் ஓய்வு எடுத்து, ஏழாம் நாறள ஆசீர்வதித்து, 
அறதப் ேரிசுத்தப்ேடுத்தி, பூமிேின் கனிகளினாவல கூடிவந்தவோது, 
நாங்கள் கர்த்தருக்கு விருந்துேண்ணும்ேடி கட்டறளேிடப்ேட்வடாம்; 
எங்கள் கூடாேங்களின் விருந்து கர்த்தருக்குக் தகாண்டாடப்ேடவவண்டும் 
என்று கட்டறளேிட்வடன். எகிப்தின் எல்றலகறள விட்டு, முதலாவது 
கூடாேத்திற்கு வந்து, திரும்ேவும் வந்து, வாக்குத்தத்தம்ேண்ணப்ேட்ட 
வதசத்தில் ேிேவவசித்து, நாங்களும் தசய்ேவவண்டும் என்ைார்கள். நான் 
புைப்ேட்டுப்வோறகேில், நான் எகிப்திலிருந்து புைப்ேட்டு, இந்தத் 
வதசத்தின் எகிப்திலிருந்து புைப்ேட்டுவந்வதன்; அது கூடாேவாசலின் 
தமய்க்கலமாேிருந்தது; அங்வக என் கூடாேத்றத ஸ்தாேித்து, 
உேிர்த்ததழுதலின் முதல் நாள், இது நிோேத்தீர்ப்பு நாள், கிைிஸ்துவின் 
ஆேிேமாேிேம் ஓய்வு, இது ஏழாம் நாள், உண்றமோன சப்ோத்தின் 
என்று அறழக்கப்ேடுகிைது. (தமத்வதாடிேஸ் ேத்து கர்ஜறன, விவாதம் 9) 

கத்வதாலிக்க ோதிரியும், அைிஞருமான தஜவோம், நசவேே கிைிஸ்தவர்கள் 
அறத றவத்திருப்ேதாகவும், அது இவேசு கிைிஸ்துவின் ஆேிேவருட 
ஆட்சிேிறன சுட்டிக்காட்டிேதாகவும் நம்ேினர். (கத்வதாலிேம் 1415 - 1542A இல் 
ோத்திவோரிோ லாடினா வுலமன் MPL025). நான்காம் நூற்ைாண்டின் 
ேிற்ேகுதிேில் நசவேே கிைிஸ்தவர்களின் கூடாேத்தின் விழாறவக் 
தகாண்டாடும் கத்வதாலிக்க மற்றும் சலாமிகளின் கத்வதாலிக்க மற்றும் 
கிழக்கு ஆர்த்தடாக்ஸ் புனித எேிேனிஸ் ஆகிவோோல் இது 
உறுதிப்ேடுத்தப்ேட்டது. 

இஸ்ரவவலர்களிடமிருந்து கிைிஸ்தவ வவறுோடுகள் 

முக்கிேமாக புதிே ஏற்ோட்டின் வசனங்கறள அடிப்ேறடோகக் தகாண்டு, 
கிைிஸ்தவர்கள் இஸ்ேவவலறேவிட சற்று வித்திோசமாகக் கூடாேத்தின் 
ேண்டிறகறேக் தகாண்டாடுகிைார்கள். 

ேதினாைாம் நூற்ைாண்டில் ஐவோப்ோவில் காப்ோற்ைப்ேட்டதாகத் ததரிகிைது 
(தூதர் கல்லூரி இறணப்ோட்டுப் ோடநூல், ோடம் 51. "அந்த தேண் 
வனாந்தேத்திற்கு ஓடிவந்தார், அங்வக ஒரு இடமுண்டு ..." தவளி. 12: 6 1968) 
மற்றும் குைிப்ோக டிோன்ஸ்றலோனிோவில் 1500 கள் (லீச்சி, ேிேி 61-62), ேறன 
கிறளகள் இல்லாத இடங்களில். இது 1600 மற்றும் 1700 ஆம் ஆண்டுகளில் 
அதமரிக்காவில் றவக்கப்ேட்டுள்ளது என்று சில சான்றுகள் உள்ளன. அது 
20 வது நூற்ைாண்டில் உலகம் முழுவதும் வதவனுறடே ேறழே வாதனாலி சர்ச் 
மற்றும் கடவுள் உலகளாவிே சர்ச் றவக்கப்ேட்டது. 



வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் உலகம் முழுவதும் இடங்களில் றவத்து 
ததாடர்ந்து நாங்கள் கற்ேிக்க வதவனுறடே ோஜ்ேத்தில் இவேசு கிைிஸ்துவின் 
ஆேிேம் ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சிக்கு கூடாே புள்ளிகள் விருந்து என்று. 

கூடாேங்களின் விருந்துகள் ேல கூடாேங்கள் அல்லது தமாட்டுகள் அல்லது 
வஹாட்டல் அறைகளில் "கூடாேங்களாக" தசேல்ேடுகின்ைன-நவனீ வடீுகளில்-
மற்றும் ேறன-கிறள கிறளகளில்தான் இஸ்வேலிேர்கள் தோதுவாக 
ேேன்ேடுத்தப்ேடுகிைார்கள். கிரிஸ்துவர் வவறு ஒரு கூடாேம் உள்ளது என்று 
புதிே ஏற்ோடு காட்டுகிைது (cf. எேிவேேர் 8: 2, 9: 11-15), இது ஒரு ேறன-சாவடி 
உருவாக்க தனிப்ேட்ட முறைேில் இல்றல. இஸ்ேவவல் புத்திேர் ேிேதானமாக 
ோத்திோகமம் 33: 8-லும் (சில சமேங்களில் தற்காலிகமாக உோகமம் 4: 45-49, 

வடீுகளிலும்) வனப்ேகுதிகளில் வசித்து வந்தனர். அவர்கள் நாற்ேது 
ஆண்டுகளாக வனாந்தேத்தில் இருந்தார்கள். வதவன் " வலவிேோகமம் 
23:43. கூடாேங்கள் அல்லது அறைகளில் வாழும் இன்று தற்காலிக குடிேிருப்பு 
/ கூடாேம் இவத வோன்ை வறக. 

கிைிஸ்தவர்கள், தாவதீின் ேண்டிறகேின்வோது இஸ்ேவவல் புத்திேர் வழங்கிே 
சர்வாங்க தகனேலிகறளப் வோல் (எேிதேேர் 9: 9) கிைிஸ்தவர்கள் மிருக 
ேலிகறளச் தசலுத்த வதறவேில்றல (வலவிேோகமம் 23: 36-37). அதற்கு 
ேதிலாக, நாம் நம்றம திோகம் தசய்ே வவண்டும், இது நம் நிோேமான 
வசறவோகும் (வோமர் 12: 1). தோதுவாக திருச்சறேேின் ேண்டிறகேின்வோது 
ஒழுங்காக கலந்துதகாள்ளும் சர்ச் வசறவகறளப் ேேன்ேடுத்துகிவைாம். 

தாவதீின் ேண்டிறகேிவல எல்லா நாட்களிலும் கலந்துதகாள்வது ஏன் என்று 
சிலர் வோசிக்கலாம், ஆனால் இது புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் நாட்கள் 
வதறவப்ேடாது. அடிப்ேறடக் கட்டறளேின் அடிப்ேறட என்னதவன்ைால், "ஏழு 
நாட்கள் ததாட்டாளின் ேண்டிறகறே ஆசரிக்க வவண்டும் ... ஏழுநாள் கர்த்தர் 
உங்கள் வதவனாகிே கர்த்தர் ததரிந்துதகாள்ளும் இடத்தில் ேரிசுத்த விருந்து 
றவக்க வவண்டும்" (உோகமம் 16: 13,15) புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் நாட்கள் 
சம்ேந்தமாக அது கூைப்ேடவில்றல-வலவிடிகிஸ் 23: 6 மற்றும் உோகமம் 16: 3 
ல் ஏழாம் நாள் புளிப்ேில்லாத உணறவ உண்ணும்ேடி கட்டறளேிடுவது, ஏழு 
நாட்களுக்கு விருந்து றவப்ேதற்கு ேதிலாக புளிப்ேில்லாத அப்ேம் ஏழு 
நாட்களில் ஒவ்தவாரு நாளும் புளிப்ேில்லா உணறவச் சாப்ேிடுவதன் மூலம் 
'ஒரு ேலிறே' தசலுத்துங்கள். கூடாேத்தின் ேண்டிறகேின்வோது தற்காலிக 
வடீுகளில் இருப்ேதாக றேேிள் கூறுகிைது (வலவிேோகமம் 23:42), ஆனால் இது 
மற்ை புனித நாட்களுக்கு ததாடர்புறடேதாக இல்றல. 



சாத்தான் ஆேிேமாேிேம் ஆட்சிேின்வோது கட்டப்ேட்டிருப்ேதால் 
(தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 1-2), அப்வோது வமாசமான வமாசடி இருக்கும். தாவதீின் 
ேண்டிறக காலத்திற்கும் காறலேிலிருந்தும் தினமும் சந்திப்ேறத 
விட்டுவிட்டு, உலகத்றத விட இப்வோது வித்திோசமாக இருக்கும்வோது, 
வநேம் எடுக்கும் வநேம் உதவுகிைது. 

"உம்முறடே ோஜ்ேம் வருவதாக" (மத்வதயு 6:10). 

தாவதீின் ேண்டிறகபயல்லாம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு வமலாகவும், 
கடவுள் நம்முடன் 'கூடாரமுடியும்' என்று றேேிள் கற்ேிக்கிைது 

தாவதீின் ேண்டிறககள் ஆேிேக்கணக்கில் றவக்கப்ேடும் என்று றேேிள் 
தீர்க்கதரிசனம் காட்டுகிைது: 

16 அது கிங், வசறனகளின் கர்த்தர் வழிேட ஆண்டும் எழுந்து 
புைப்ேடவவண்டும், மற்றும் கூடாே விருந்து றவக்க எருசவலமுக்கு 
விவோதமாக வந்திருந்த அறனத்து நாடுகளின் விட்டு ோர் என்று 
அறனவருக்கும் ஒருவோதும் நிறைவவைாது. 17 அது பூமிேின் 
குடும்ேங்கள் எது, கிங் வசறனகளின் கர்த்தர் வணங்குவதற்காக 
எருசவலமுக்கு வே வவண்டாம் என்று அவர்கள் மீது எந்த மறழ 
இருக்கும் இருப்ோர். எகிப்து குடும்ேத்றத வந்து உள்ள 
நுறழே 18 தசேல்ேடுத்தினால், அவர்கள் எந்த மறழ 
இருக்கவவண்டும்; கூடாேங்கறளக் காக்க வோத புைவதசத்தாறே கர்த்தர் 
தாக்கும் வாறத அவர்கள் தேறுவார்கள். 19 இந்த எகிப்து தண்டறன 
மற்றும் கூடாே விருந்து (: 16-19 சகரிோ 14) றவக்க வே வவண்டாம் 
என்று அறனத்து நாடுகளின் தண்டறன இருப்ோர். 

ஆறகோல், எதிர்காலத்தில் தாங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாேங்கறளக் கறடப்ேிடிக்க 
வவண்டுதமன கடவுள் எதிர்ோர்க்கிைார் என்று றேேிள் 
கற்ேிக்கிைது.கத்வதாலிக்க வர்ணறனோளர்கள் கூட கடவுளின் திட்டம் கூடாே 
விருந்து தகாண்டுள்ளது அறடோளம். சகரிோ 14-ல் உள்ள கத்வதாலிக்கக் 
கட்டுறேறேப் ேின்வருமாறு குைிப்ேிடுகிைது: 

இத்தறகே சமேத்தில், சர்ச்சுக்கு மாற்ைாக, மாதேரும் ேக்தியுடன், 

ேண்டிறககறள தகாண்டாடுவவாம், மற்றும் கடவுளின் தகௌேவத்திற்கு 
மதப் ேழக்கவழக்கங்கறள நடத்துங்கள். (அவனா தடாமினி அசல் 
மற்றும் ட்ரூ டுவின் ேறழே ஏற்ோடு 1610 ததாகுதி 2, ேக்கம் 824) 



வதவனுறடே ோஜ்ேம் இந்த உலகத்தின் எல்லா ோஜ்ேங்களுக்கும் 
(தவளிப்ேடுத்துதல் 11:15) ேதிலாக, இந்த திருவிழா அறத சித்திேவதன் மூலம் 
சித்தரிக்க உதவுகிைது (cf. தவளிப்ேடுத்துதல் 18: 4; 1 வோவான் 2: 18-19) 
கிரிஸ்துவர் ோத்ரீகர்கள் (1 வேதுரு 2: 1-12) வழக்கமான வழிேிலிருந்து. 

கூடாே விருந்து றவத்து எதிர்காலத்தில் ஆேிேம் ஆண்டுகளாக இோச்சிேம் 
என்ன நடக்கும் இந்த வேதில் எங்களுக்கு ஒரு ோர்றவ 
தகாடுக்கிைது."கடவுளுறடே கூடாேம்" பூமிேில்தான் இருக்கும், வமலும் அவர் 
நம்றம "வாழ்கிைார்" என்று றேேிள் தசால்கிைது (தவளிப்ேடுத்துதல் 21: 3). 

கூடாேத்தின் விருந்து றவப்ேது இப்வோது கடவுளுறடே ோஜ்ேத்தில் 
வேவிருந்த ஒரு முன்னுறேோகும். 

8. கறடசி நாள்: மனிதனின் இரட்சிப்ேின் கடவுளின் 
அற்புத திட்டம் 

இந்த எட்டாவது நாள், உடனடிோக ஏழு நாட்களான கூடாேத்தின் 
ேண்டிறகறே தகாண்டாடும் நாள், மீட்ேின் திட்டத்றத நிறைவுதசய்கிைது. 

"ஜீவ புத்தகம்" - இேட்சிப்றேத் திருப்பும் - திைக்கப்ேடும் (தவளிப்ேடுத்துதல் 
20:12). இது புதிே வானத்திற்கும் புதிே பூமிக்குமான முன்வே 
(தவளிப்ேடுத்துதல் 21: 1). யூதர்கள் இந்த திருவிழா "சட்டசறே எட்டாம் நாள்" 
அதாவது (வமலும் கூடாே விருந்து முந்றதே ஏழு நாட்கள் சட்டசறே 
காலத்தில் எப்ேடி நடந்தவதா என்ேறத குைிக்கின்ைது) , அறழப்பு. 

றேேிளிலிருந்து எட்டாம் நாளில் இன்னும் அதிகமாக இருக்கிைது: 

34 ... 'இந்த ஏழாம் மாதம் ேதிறனந்தாம் நாள் இறைவன் ஏழு நாட்களுக்கு 
கூடாே விருந்து இருக்கும். ... 36 எட்டாம் நாளில் நீங்கள் ஒரு ேரிசுத்தமான 
சறேகூடுதல். ... இது ஒரு புனித சறே, நீங்கள் எந்த வழக்கமான வவறல 
தசய்ே வவண்டும். (வலவிேோகமம் 23: 34,36) 

இந்த நாள் அடிக்கடி ஏதனனில் புதிே ஏற்ோட்டில் அது ேற்ைி இவ்வாறு 
குைிப்ேிடுகிைார் என்ன, கறடசிோக கிவேட் தினமாக கடவுள் வட்டங்கள் 
சர்ச்சில் குைிப்ேிடப்ேடுகிைது: 

37 கறடசி நாளில், விருந்து அந்த தேரும் நாள் இவேசு "என்று ஒருவன் 
தாகமாேிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து, ோனம்ேண்ணக்கடவன் நின்று, 
சத்தமிட்டு. 38 என்றனப் வடீ்டில் இருந்து தவளிவேைி, வவதவாக்கிேம் 



தசால்லுகிைேடி, நம்பும் அவர் இதே உேிரினங்களின் ஆறுகள் ஓடும். 
" (வோவான் 7: 37-38) 

எனவவ, இவேசு இந்த நாளில் ஆேிேக் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்வே 
திருவிழாவிற்கு வந்தார். 

புத்தாேிேம் ேிைகு, என்ன நடக்கிைது? 

உேிர்த்ததழுதல் (தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 5). 

இைந்தவர் கடவுளுக்கு முன்ோக நிற்கிைார். இவேசு திரும்ேி வரும்வோது 
அவர்கள் உேிர்த்ததழுப்ேப்ேடுறகேில், இன்று உண்றமக் கிைிஸ்தவர்கறளயும் 
இது வசர்க்காது. இந்த உேிர்த்ததழுதலில் உள்ளவர்கள் கடவுளுறடே 
உண்றமோன திட்டத்றத அைிோமல் இைந்துவோனவர்களாக இருக்க 
வவண்டும் 

கடந்த காலங்களில். இந்த நிோேத்தீர்ப்பு நாள் இவேசு மீண்டும் மீண்டும் 
குைிப்ேிடுகிைார்: 

7 வோறகேில், இவ்வாறு கூைி, வோதிக்க 'ேேவலாகோஜ்ேம் 
சமீேித்திருக்கிைது அருகில் உள்ளது.' ... 14 உங்கறள 
ஏற்றுக்தகாள்ளாதவர்கள் அல்லது நீங்கள் அந்த வடீ்றடோவது 
புைப்ேடும்வோது உங்கள் கால்கறள இருந்து தூசி கறளந்ததைிந்து 
உங்கள் வார்த்றதகள் வகட்க ோர் வவண்டும். 15சந்வதகமின்ைி அந்தப் 
ேட்டணத்திற்கு விட தீர்ப்பு நாளில் வசாவதாம் தகாவமாோ நாட்டிற்கு 
இன்னும் ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க இருக்கும் உங்களுக்குச் 
தசால்லுகிவைன்! (மத்வதயு 10: 7,14-15) 

23 நீங்கள் வானேரிேந்தம் உேர்த்தப்ேட்ட கப்ேர்நகூவம, கீவழ ோதாளம் 
தகாண்டு வேப்ேடுவார்கள்; உன்னில் தசய்ேப்ேட்ட ேலத்த தசய்றககள் 
வசாவதாமில் தசய்ேப்ேட்டிருந்ததானால், அது இந்நாள்வறேக்கும் 
நிறலத்திருக்கும். 24 ஆனால் நான் அறத நீங்கள் விட தீர்ப்பு நாளில் 
வசாவதாம் நாட்டிற்கு ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க சந்வதாஷம் 
உண்டாேிருக்கும் என்று உங்களுக்குச் தசால்லுகிவைன். (மத்வதயு 11: 23-
24) 

வசாவதாம் தகாவமாோவில் ஆதிோகமம் 19:24) அழிக்கப்ேட்ட நாளில் 
நிோேத்தீர்ப்பு நாளில் இன்னும் தாங்கக்கூடிேதாக இருப்ேறதக் கவனியுங்கள். 



கிைிஸ்துறவயும் அவேது ோஜ்ேத்தின் தசய்திறேயும் ததரிந்வத 
நிோகரித்தவர்கறளக் காட்டிலும், ஆதிோகமம் 19:24. 

"மன்னிக்கப்ேடாத ோவம்" (மாற்கு 3:29) தவிே, "எல்லா ோவங்களும் 
மாேமாேிருக்குதமன்று" (மாற்கு 3:28) இவேசு கற்ேித்தார். இேட்சிப்ேின் ஒரு 
வாய்ப்ோக இல்லாத அறனவருக்கும் அந்த வாய்ப்றேப் தேற்றுக்தகாடுக்கும் 
கறடசி மாதேரும் நாளின் நிறைவவற்ைத்துடன், கிட்டத்தட்ட 
எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்தகாள்வவாம். 

இதுவறே வாழ்ந்த எல்லா மனிதர்களும் இேட்சிக்கப்ேடுவார்கள்! 

2 வது நூற்ைாண்டில், சிமிர்னா இன் கூைப்ேடுகிைது கூடாே விருந்து மற்றும் 
கறடசிோக கிவேட் தினம் (வாழ்க்றக, அத்திோேம் 19) ேற்ைியும் நிறைே 
கற்றுக்தகாடுத்தார்கள். 

கடவுளுறடே அன்ேின் காேணமாக இவேசு எல்லாருக்காகவும் இைங்கினார்: 

16 வதவன் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார் அவர் அவேது ஒவே 
அவறே தகட்டுப்வோவது இல்றல இவ்வளவாய் உலகத்தில் 
அன்புகூர்ந்தார் ோர் நம்புகிைார், மகன் ேிைப்ேித்தவர் 
தகாடுத்த. 17 உலகிற்குத் கண்டிக்க உலகத்தில் அவேது மகன் அனுப்ேி 
றவக்கவில்றல, ஆனால் அவறே மூலம் உலக வசமிக்கப்ேடும் 
என்று. (வோவான் 3: 16-17) 

அன்புள்ள கடவுள் அவருறடே மகறன ஒரு உைவினர் அல்லது உலகிற்கு 
இைக்க அனுப்ேிேிருந்தார்? 

சீர்திருத்த, அடிக்கடி ஜான் 3:16 வமற்வகாள் ோர், உலக வசமிக்கப்ேடும் ஆனால் 
எப்வோதும் வாழ்ந்த தேரும்ோலான என்தைன்றும் வவதறனேில் 
ோதிக்கப்ேடுகின்ைனர் என்று ததரிோது என்று அவர்கள் வோதிப்ோர்கள் 
முறனகின்ைன. அவர்கள் அறனவருக்காகவும் இவேசு இைந்துவிட்டார் 
என்ேறத அவர்கள் அசட்றடேண்ணுகிைார்கள் (வோவான் 3:17). இேட்சிப்ேின் 
திட்டத்தின் வறக என்னதவன்ைால், ஒரு கடவுள் அைிந்தவர், அன்பும் 
உள்ளவோவார்? எல்வலாரும் இப்வோது காப்ோற்ை முடியும் என்ை கருத்றத 
றேேிள் ஆதரிக்கிைதா? இல்றலோ? 

கடவுள் எல்லாம் அைிந்தவர், எல்லா வல்லறமயும், அன்பும் (1 வோவான் 4: 
8,16) என்ேதால், நித்திே வவதறனக்கு வாழ்ந்தவர்களில் அவநகர் 
முன்னைிவிக்கப்ேட்டிருப்ோர்கள் என்று கடவுள் தசான்னாோ? 



இல்றல. 

உண்றமேில் வவறல தசய்யும் ஒரு திட்டத்றத கடவுள் நிச்சேம் 
ேேன்ேடுத்துவார். 

வோமர் 9: 14-15 கூறுகிைது: 

14 நாங்கள் என்ன தசால்லுவவாம்? வதவனுடவன அநீதி 
உண்டாகுவமா? நிச்சேமாக இல்றல! 15 அவர் வமாவசறே வநாக்கி, "நான் 
கருறண அதன் ேிைகும் நான் கருறண வவண்டும் மீது என்ன 
வறகோன, மற்றும் நான் ோறே இேக்க வவண்டும் மீது இேங்குவார்." 

ேறழே ஏற்ோட்டில் கடவுள் இஸ்ேவவறலப் ேகுதிோக வதர்ந்ததடுத்துவிட்டார் 
என்ேது நமக்குத் ததரியும். நித்திே சித்திேவறதக்கு மற்ைவர்கள் கண்டனம் 
தசய்தால் அந்த அன்பு எப்ேடி இருக்கிைது? 

கடவுள் "எல்லா மனுஷரும் இேட்சிக்கப்ேடவும், சத்திேத்றத அைிகிை அைிறவ 
அறடேவும் விரும்புகிைார்" (1 தீவமாத்வதயு 2: 4). இந்த வேதில் எல்லாரும் 
அறழக்கப்ேட்டிருக்கவில்றல, ஏதனன்ைால் ஏதனன்ைால், மிகுந்த மகிழ்ச்சி 
அறடந்து, சத்திேத்திற்கு முடிவில்லாமல் சகித்திருக்க மாட்டார் (மார்க் 13:13, 
லூக்கா 8: 5-15). ஆனால், இப்வோது அறழக்கப்ேடாதவர்கள் எல்லாம் தவட்டி, 
இழந்துவிட்டார்கள் என்று அர்த்தமல்ல. 

இந்த வேதில் அவநகர் வவண்டுதமன்வை கண்மூடித்தனமாக றேேிள் 
வோதிக்கிைார்கள் (வோவான் 12: 37-40, ஏசாோ 44:18). இந்த வேதில் 
குருடர்களானவர்கள் இன்னும் ஒரு வாய்ப்ோக இருக்கிைார்கள் (cf. வோவான் 
9:41, ஏசாோ 42: 16-18). கவனிக்கவும்: 

14 நான் மீண்டும் இந்த மக்கள் மத்திேில் ஒரு அற்புத வவறல 
தசய்வவன் ... 24 இந்த ஆவி தவைிறழக்கிவைன் வமலும் ோர் 
புரிந்துதகாள்வதற்கு வரும், அப்தோழுது புகார் ோர் வகாட்ோடு அைிே 
தகாள்வார்கள். (ஏசாோ 29: 14,24) 

வதவனுடன் எந்தப் ேிறழயும் இல்றல (வோமர் 2:11). "பூமிேின் 
எல்றலதேழும்ேி, நமது வதவனுறடே இேட்சிப்றேக் காண்ோய்" என 
அறனவருக்கும் ஒரு வாய்ப்ோக இருக்கும் (ஏசாோ 52:10). 

இந்த உேிர்த்ததழுதலின் ேகுதிேல்லாதவர்கள், "மரித்தவர்கள் 
மீதமுள்ளவர்கள்" (தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 5) என அறழக்கப்ேடுகிைார்கள், 



ஆேிேம் ஆண்டுகளுக்குப் ேிைகு மீண்டும் உேிர்த்ததழுப்ேப்ேடுகிைார்கள். இது 
ஒரு உடல் ரீதிோன உேிர்த்ததழுதலாகும், அவர்களுறடே நம்ேிக்றக 
அழிக்கப்ேட்டிருப்ேதாக உணருேவர்களுக்கு இது உட்ேடும் (எவசக்கிவேல் 37: 1-
14). 

அவர்கள் ோவத்தின் குற்ைத்றத நிோேந்தீர்த்தாலும் (தவளிப்ேடுத்துதல் 20:12, 
வோமர் 3:23, cf. 1 வேதுரு 4: 17), "தீர்ப்புக்கு வமலானது தவற்ைிகேமானது" 
(ோக்வகாபு 2:13). கடவுள் அறனத்து மாம்சத்றதயும் (எவேமிோ 25:31, ஏசாோ 
3:13) மற்றும் ேலர் (ஏசாோ 65:24) ேதிலளிக்க வவண்டும். அறனத்து அவேது 
வாய்ப்றே ஏற்க முடிோது, மற்றும் இது ஒரு இேண்டாவது வாய்ப்பு அல்ல 
(உண்றமேில் ஒரு வாய்ப்பு மற்றும் முற்ைிலும் கடவுளின் ேரிசுத்த 
ஆவிோனவர் நிோகரிக்கப்ேட்டது மார்க் ஒன்றுக்கு மன்னித்து அந்த வாய்ப்றே 
தேை முடிோது 3:29), ேல வருந்துவார். கறடசிக் கிவேட் தினம் இது காட்ட 
உதவுகிைது. 

ேின்வருவனவற்றை கவனியுங்கள்: 

19 ஓ கர்த்தர் என் தேலன் என் வகாட்றடயும், தநருக்கப்ேடுகிை நாளில் 
என் அறடக்கலமுமாகிே கர்த்தாவவ, புைஜாதிகள் நீங்கள் பூமிேின் 
முறனகளிலும் இருந்து வந்து, தசால்ல, "நிச்சேமாக எங்கள் ேிதாக்கள் 
தோய்கள், சற்வைனும் மற்றும் இலாேத்தன்றமேற்ை 
விஷேங்கறள." 20ஒரு மனிதன் கடவுளர்கறளக் இல்றல எந்த தன்றன 
கடவுளர்கள், தசய்யுவமா? 21 "எனவவ நான் என் றக என் வலிறம 
ததரிந்து தகாள்ள அவர்களுக்கு ஏற்ேடுத்தும் நான் இந்த முறை 
அவர்கறள ததரிந்து தகாள்ள ஏற்ேடுத்தும், இவதா; அவர்கள் என் தேேர் 
இறைவன் என்ேறத அவர்கள் அைிந்து தகாள்வார்கள் (எவேமிோ 16: 19-
21). 

17 அது மீதமுள்ள அவர் கடவுள் மீது, அவேது தசதுக்கப்ேட்ட ேடத்றத 
ஒரு உள்ளது. அவர் அதற்கு முன்னால் விழுந்து வணங்கி, ேிோர்த்தறன 
தசய்கிைார், "என்றன விடுவிப்ோோக, நீ என் வதவன்" என்று 
தசால்கிைார். 18 அவர்கள் ததரியும் அல்லது புரிேவில்றல; அவர்கள் 
தங்கள் கண்கறள மூடிக்தகாண்டேடிோல், அவர்கள் தங்கள் கண்கறள 
மூடிக்தகாள்ளவில்றல, அவர்கள் புத்திமான்கறளதேல்லாம் 
அைிந்துதகாள்ளவில்றல. ... 22 நான் ஒரு தடித்த வமகம், உங்கள் 
துவோகங்கள் வோன்ை, துறடத்ததாழிக்கப்ேடும், ஒரு வமகம், உங்கள் 



ோவங்கறள வோன்ை வவண்டும். என்னிடத்தில் திரும்புங்கள்; நான் 
உன்றன மீட்டுக்தகாண்வடன். (ஏசாோ 44: 17,18,22) 

விக்கிேகாோதறனக்காேர் (ஏசாோ 44: 17-18) தோய் ோேம்ேரிேங்கறள 
ஏற்றுக்தகாண்டவர்களும்கூட அவர்களுக்கு இேட்சிப்புக்கான முதல் சந்தர்ப்ேம் 
கிறடக்கும் (ஏசாோ 44:22). ஆேிரிக்கா, ஐவோப்ோ, ஆசிோ, அதமரிக்கா, தீவுகள் 
ஆகிேவற்ைில் வாழ்ந்த ேில்லிேன்கள் இவேசுறவப் ேற்ைியும், ோஜ்ேத்தின் 
உண்றமோன சுவிவசஷத்றதயும் வகள்விப்ேட்டதில்றல. கடவுள் 
முன்னைிவித்து, ஒரு திட்டத்றதக் தகாண்டிருந்தார் (வோமர் 11: 2). 

வதவனுறடே ததாடர் சர்ச்சில் நாம் "எங்கள் கடவுள் இேட்சிப்ேின் கடவுள்" 
என்று (சங்கீதம் 68:20) மாட்டீர்கள் என ஒப்புக்தகாள்கிைரீ்கள் மற்றும் அவர் 
உண்றமேில் ஒரு உைவினர் சில வமலாக வவறல என்று இேட்சிப்ேின் ஒரு 
திட்டம் உள்ளது என்று கற்ேிக்க. 

மனுஷோல் இேட்சிக்கப்ேடக் கூடிே ஒவே ஒரு தேேர் இருக்கிைது 
(அப்வோஸ்தலர் 4:12, ஏசாோ 43:11) மற்றும் இவேசு கிைிஸ்து (அப்வோஸ்தலர் 
4:10, வோவான் 3:18). மனிதகுலத்தின் மிகவும் இவேசு ேற்ைிே உண்றமறே 
மற்றும் வதவனுறடே ோஜ்ே நற்தசய்திறே தகவலும் இல்றல விட்டதால் 
(விவேங்களுக்கு, எங்களுறடே இலவச றகவேட்றட www.ccog.org கடவுறள 
வேேேசின் நற்தசய்தி ோர்க்கவும்) மற்றும் "அறனத்து சறத இேட்சிப்றேக் 
காண்ோர்கள் (லூக்கா 3: 6), இேட்சிப்றே அறடவதற்கு அறனவருக்கும் ஒரு 
வாய்ப்ோக இருக்கும் - இந்த வேதில் அல்லது வேப்வோகும் வேதில் (cf. 
மத்வதயு 12: 31-32; லூக்கா 13: 29-30). 

இேண்டாவது உேிர்த்ததழுதலுக்குப் ேிைகு வரும் வருங்கால வேது 
(தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 5-6 க்கு முதல் உேிர்த்ததழுதலில் உண்றம 
கிைிஸ்தவர்கள் எழுப்ேப்ேடுவது) மற்றும் தவள்றள சிங்காசன நிோேத்தீர்ப்பு 
வநேம் (தவளிப்ேடுத்துதல் 20: 11-12) ஆகிேறவ அடங்கும். ஏசாோ (ஏசாோ 65:20), 
அவதவோல வோமன் மற்றும் கத்வதாலிக்கத் திருச்சறேேின் ஐரீவனேஸ் 
(அடிவாேஸ் ஹிேர்ஸ், புத்தகம் V, அத்திோேம் 34, வசனங்கள் 2-3,4), இந்த 
குைிப்ேிட்ட வேது சுமார் நூறு ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

இந்த வோசறன இன்னமும் இறடக்காலத்தில் நறடதேற்ைது. வோம 
சாம்ோஜ்ேம் தேர்னார்ட் கிவோவடானிஸ் (தேர்னார்ட் அத்திோேம் 5) மூலமாக 
அைிக்றக தசய்தறதப் வோல துன்புறுத்தப்ேட்டார். 



இந்த வகாட்ோடு 20 வது நூற்ைாண்டில் வதவனுறடே வாதனாலி / உலகளவில் 
சர்ச் கற்றுக் தகாடுக்கப்ேட்டார்; அது இன்னும் வதவனுறடே ததாடர் சர்ச் 
கற்ேித்தார். 

இரட்சிப்ேின் திட்டம் 

விவிலிே புனித நாட்கறளக் கறடப்ேிடிப்ேது, கடவுளுறடே உண்றமோன 
திட்டத்தின்ேடி உண்றமோன கிைிஸ்தவர்கறள 
நிறனவுேடுத்துகிைது.ததாடர் சர்ச் கடவுள் சம்ேந்தமாகவும் இறதச் 
கடவுளுறடே திட்டம் அவேது விழாக்கள் (வலவிடிகிஸ் 23:37) 
கறடேிடிக்கப்ேடுகின்ைது தீட்டப்ேட்டது எப்ேடி புரிந்துதகாள்கிைது. 

கடவுள் அவறே வணங்க ேேன்ேடுத்தப்ேடும் வேகன் ேழக்கங்கறள அவர் 
விரும்ேவில்றல என்று கடவுள் ததளிவாக வோதிக்கிைது: 

29 நீ சுதந்தரிக்கப்வோகிை வதசங்கறள உன் வதவனாகிே கர்த்தர் உனக்கு 
முன்ோகத் துேத்துறகேில், நீ அவர்கறளப் ேிடுங்கி, அவர்கள் வதசத்திவல 
குடிேிருந்து, 30 அவர்கள் உனக்கு முன்ோக அழிக்கப்ேட்டேின்பு, நீ 
அவர்கறளப் ேின்ததாடர்ந்து, இந்த ஜாதிகள் தங்கள் வதவர்கறளச் 
வசவித்தார்கள் என்று நீங்கள் அவர்களுறடே வதவர்கறளக்குைித்து 
விசாரிக்கவவண்டாம்; நானும் அவ்வாவை தசய்வவன். ' 31 உன் 
வதவனாகிே கர்த்தறேப் ேணிந்துதகாள். அவர் தவறுக்கிை கர்த்தருக்கு 
அருவருப்ோனவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் வதவர்கறளச் 
வசவித்தார்கள்; அவர்கள் தங்கள் குமாேறேயும் தங்கள் 
குமாேத்திகறளயும் தங்கள் வதவர்களுக்குள் எரித்துப்வோட்டார்கள். 32 

நான் உங்களுக்குக் கற்ேிக்கிை ோறவயும் அறதக்குைித்து 
எச்சரிக்றகோேிரு; நீ அதில் வசர்க்காமலும், அதிவல வசர்க்காமலும் 
இருப்ோோக. உோகமம் 12: 29-32) 

விவிலிேங்களுடன் கூடிே வேகன் வழிோடு ேழக்கங்கறள இறணப்ேவர்கள் 
கடவுளின் இேட்சிப்ேின் திட்டத்றத மறைத்து, தோதுவாக அறத புரிந்து 
தகாள்ள மாட்டார்கள். 

அப்வோஸ்தலர் 18:21, 20: 6,16; 27: 9; 1 தகாரிந்திேர் 5: 7-8, 16: 8) அப்வோஸ்தலனாகிே 
ேவுல், மக்கள். 

விவிலிே உேவதசங்கவளாடு வேதுரு ேழக்கவழக்கங்கறள ஒருங்கிறணத்து 
ேவுல் குைிப்ோக கண்டனம் தசய்தார் (1 தகாரிந்திேர் 10: 20-23). அப்வோஸ்தலர் 



28: 17-19; cf. அப்வோஸ்தலர் 21: 18-24) மற்றும் வலவிேோகமத்தில் 
ேட்டிேலிடப்ேட்ட ேரிசுத்த நாட்கறளக் தகாண்டுவே வவண்டிேிருந்தது. 23. 

(1 தகாரிந்திேர் 11: 1) அல்லது அப்வோஸ்தலனாகிே வோவானின் 
வோதறனறேத் ததாடே அவர் ததாடர்ந்து நடந்துதகாண்டார் (1 வோவான் 2: 6). 
, 18-19), அவர்கள் அறனத்து விவிலிே புனித நாட்கறள றவத்து இல்றல 
என்ேதால். அப்வோஸ்தலர்கள் எதிர்ப்பு வணக்கத்தில் (1 தகாரிந்திேர் 10: 20-23; 2 
தகாரிந்திேர் 6: 14-18, யூதா 3-4, 12, 1 வோவான் 2: 6) எதிர்த்தார்கள். 

கடவுளின் புனித நாட்கறள றவத்துக் தகாள்ளாமல், மாைாக, வவதாகம 
மாற்ைடீாக இல்லாமல், ோவம் உண்றமேிவலவே நம் வாழ்வில் உண்றமோக 
இருக்க வவண்டும் என்ேறத உணேவில்றல, கடவுள் இப்வோது சிலறே 
மட்டுவம அறழத்திருக்கிைார், இந்த வேதில் இேட்சிப்புக்காக அறனவருக்கும் 
வாய்ப்பு கிறடக்கும் என்று வருவதற்கு வேது, மற்றும் கிட்டத்தட்ட வாழ்ந்த 
அறனவருக்கும் அடுத்த அறுவறடேில் வசமிக்கப்ேடும். 

கடவுளின் புனித நாட்கள் இேட்சிப்ேின் அவருறடே திட்டத்தின் சில 
ேகுதிகறள மிகவும் புரிேவில்றல. இது ஒரு அற்புதமான மற்றும் அன்ோன 
திட்டம். 

9. தவறுகள் மற்றும் சப்ோத் 

இவேசுறவப் ேற்ைிக் குைிப்ேிடும் தேரும்ோலாவனார் விவிலிே ேரிசுத்த 
நாட்கறள ஏன் றவத்திருக்கிைார்கள்? யூத மதத்திற்கு எதிோன உணர்வு, 
சமேசம், அைிோறம மற்றும் தவைான கருத்துகள் 'ோேம்ேரிேம்' ேற்ைிே 
கூடுதலாக, தவைான தமாழிதேேர்ப்புகள் ேல காேணங்களால் கடவுளின் 
திருவிழாக்கறளக் கறடப்ேிடிக்க வவண்டும் என்று ஏற்றுக்தகாள்ள தோோக 
இருக்கவில்றல. 

தோதுவாக, விவிலிே புனித நாட்கறள விட்டு விலகிச்தசல்லப்ேடும் 
'நிரூேணம்' என மக்கள் நம்புவதாக தவைாக தமாழிதேேர்க்கப்ேட்ட / தவைாகப் 
புரிந்துதகாள்ளப்ேட்ட ேத்திகறள ஒரு வஜாடி வழக்கமாகக் காணலாம். 

பகாவலாபசயர் 2: 16-17 

ஒருவவறள, சப்ோத் மற்றும் விவிலிே புனித நாட்கள் தசய்ேப்ேடுேறவ 
"ஆதாேம்" என்று தேரும்ோலும் றேேிளின் தோதுவான ேகுதி தகாவலாதசேர் 



2: 16-17 ஆகும். எனவவ, இது ஒரு சிைிே தவைான தமாழிதேேர்ப்பு ஆய்வு 
தசய்ேலாம்: 

16 ஒருவனும் எனவவ இறைச்சி, அல்லது ோனம், அல்லது ஒரு 
மரிோறத உங்கறளக் குற்ைப்ேடுத்தாதிருப்ோனாக நாம், அல்லது புதிே 
நிலவு, அல்லது ஓய்வு நாட்களில் இன்: 17 வே விஷேங்கள் நிழல் 
உள்ளன எந்த; ஆனால் அவற்றை உடலின் கிைிஸ்து (: 16-17, 
அறடோளம் தகாவலாதசேர் 2) ஆகும். 

வமவல தமாழிதேேர்ப்பு எனினும், அது அசல் கிவேக்கம் இல்றல என்று ஒரு 
வார்த்றத (அப்தோழுது 
தமாழிதேேர்ப்ோளர்கள் இடாலிக்ைில்றவத்தாள்உன்னிடம் ஏன் இது) "உள்ளது" 
வசர்க்கப்ேட்டது, அருகில் உள்ளது. 

ஒரு உண்றமோன இலக்கிே தமாழிதேேர்ப்பு அது அங்கு இல்றல என 
அறத விட்டு. வலுவான ன் இறணப்புக் எண்கள் மற்றும் ததாடர்புறடே 
வார்த்றதகள் வசனம் 17 க்கான கவனியுங்கள்: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
வேவிருக்கும் விஷேங்களுக்கான ஒரு நிழல் இறவ; .... ஆனாலும்…. உடல் ............ ... 
கிைிஸ்துவின்.   

9999 என்ேது றேேிளின் வசனத்தில் எந்தவிதமான வார்த்றதயும் இல்றல 
என்று அர்த்தம்- "இந்த வசனம்" இந்த வசனத்தில் இல்றல. 

அவத மூன்று ன் வலுவான வார்த்றதகள் (# 4983, 3588, & 5547) புதிே ஏற்ோட்டில் 
மற்றும் அந்த முறை அப்தோழுது "கிைிஸ்துவின் உடல்" என அவற்றை 
தமாழிதேேர்த்து மற்ை நான்கு முறை ேேன்ேடுத்தப்ேடுகின்ைன (வோமர் 
7 ஏதனனில்: 1 தகாரிந்திேர் 10:16 4; 1 தகாரிந்திேர் 12:27, எவேசிேர் 4:12) - NKJV- யும் 
KJV ஆக வவண்டும். 

ஆறகோல், அந்த தமாழிதேேர்ப்ோளர்கள் தங்கறள தவறுமவன 
ஒத்துக்தகாண்டார்களானால், தகாவலாதசேர் 2: 16-17 வறேோன 
தமாழிதேேர்ப்றே அவர்கள் தமாழிதேேர்த்திருப்ோர்கள் (வமலும் 
அறடப்புக்குைிகள் அல்லது காற்புள்ளிகள்): 

16 ஆறகோல் உண்ணுதல் மற்றும் குடி அல்லது ஒரு திருவிழா 
மரிோறத அல்லது புதிே நிலவு ஒரு தந்றதேர் தினம் 
கறடேிடிக்கப்ேடும் அல்லது ஓய்வுநாள் 17 (இறவதேல்லாம் வே 



விஷேங்கள் நிழல் உள்ளன), ஆனால் கிைிஸ்துவின் உடல் ஒருவனும் 
நீதிேதி நீங்கள் அனுமதிக்க. 

அல்லது வவறு வார்த்றதகளில் தசான்னால், "கிைிஸ்துவின் சரீேத்திற்கு 
தவளிவே" (சர்ச், தகாவலாதசேர் 1:18) ேரிசுத்த நாளன்று உங்கறள 
நிோேந்தீர்க்காவத, ஆனால் உண்றமோன சறே மட்டுவம. தகாவலாதசேர் 2: 16-
17 சப்ோத்றதயும் புனித நாள்கறளயும் அழித்துவிட்டதாக தசால்லவில்றல. 

மிலனிலிருந்த ஆேம்ேகால ஆர்த்தடாக்ஸ் ஆேர் அப்வோவலா தகாவலாதசேர் 
2: 17-ல் "கிைிஸ்துவின் சரீேத்றத" குைிப்ேிடுறகேில், அந்த வசனம் ேின்வரும் 
வசனம் எழுதினார்: 

அப்ேடிோனால், கிைிஸ்துவின் சரீேத்றதத் வதடுங்கள் ... கிைிஸ்துவின் 
சரீேம் எங்வக, சத்திேம். (மிலன் ஆம்ப்வோஸ் புத்தகம் II. 
உேிர்த்ததழுதலில் நம்ேிக்றக உள்ளவர், ேிரிவு 107) 

கிவேக்கத்தின் நவனீ தமாழிதேேர்ப்ோளர்கள் உண்றமேில் தவளிப்ோடு என்ன 
அர்த்தம் என்ேறத புைக்கணிக்கிைார்கள் என்ேது வருத்தமாக உள்ளது. 

புனித நாட்கவள அழிக்கப்ேட்டுவிட்டன என்று கூறுவதற்கு ஒரு தவைான 
தமாழிதேேர்ப்றே நம்புவதற்கு ஏறழ தவளிப்ோடு (விவிலிே விளக்கம்) 
ஆகும். 

கலாத்தியர் 4: 8-10 

ேரிசுத்தநாட்கறளக் காத்துக்தகாள்வவத கலாத்திேர் 4: 8-10. சில 
புோட்டஸ்டன்ட்கள் எந்த விவிலிே வததிகள் காணப்ேடக்கூடாது என்று 
இறதப் ேேன்ேடுத்துகிைார்கள். எனவவ, வவதவாக்கிேங்கள் உண்றமேிவலவே 
என்ன கற்ேிக்கின்ைன என்ேறதப் ோர்ப்வோம்: 

8 ஆனால் ேின்னர், உண்றமேில், நீங்கள் கடவுள் ததரிோது வோது, 
நீங்கள் எந்த இேற்றக வதவர்களல்லாதவர்களுக்கு அந்த 
ேணிோற்ைினார். 9ஆனால் இப்வோது நீங்கள் ததரிந்திருக்கும் ேிைகு 
கடவுள் அல்லது வதவனாவல அைிேப்ேடுகிைது, எப்ேடி அது நீங்கள் 
ேலவனீமான மற்றும் ஏறழோன உறுப்புகள் மீண்டும் திரும்ே என்று, 
நீங்கள் ோண்வடஜ் இருக்க மீண்டும் விரும்பும் உள்ளது? 10 நீ நாட்கள், 
மாதங்கள், ேருவங்கள், ஆண்டுகள் ஆகிேவற்றைக் கவனியுங்கள். 

இங்வக புனித நாள் எதிர்ப்பு வாதத்தில் ேல ேிேச்சறனகள் உள்ளன. 



கலாத்திேர்கள் புைஜாதிோர்களாக இருந்தார்கள் (சில யூதர்கள் ேின்னர் 
வசனங்களில் கூைப்ேட்டிருந்தாலும்) மற்றும் மாற்ைத்திற்கு முன்வே ேரிசுத்த 
வவதாகமத்றத றவத்துக்தகாள்ளவில்றல. 

அவதாடு, விவிலிே வதறவகள் "ேிச்றசக்காே கூறுகள்" என்று றேேிள் 
அறழக்கும் வழி எதுவுவம இல்றல. கலாத்திேர்கள் "கடவுளல்லாதவர்கள் 
கடவுளல்லாதவர்கள்" என்று கலிவலேர்கள் கூைிேறதப் வோலவவ புைமத 
ஆோதறனகளுக்கு எதிோக ேவுல் ததளிவாக எச்சரித்தார். 

கத்வதாலிக்கர்கள் / புோட்டஸ்டன்ட் / கிழக்கு ஆர்த்தடாக்ஸ் அவர்கள் ேல 
நாட்கள் மற்றும் ஆண்டுகள் (ஞாேிற்றுக்கிழறம, ஈஸ்டர், கிைிஸ்மஸ், 
புத்தாண்டு) ஆகிேவற்றைக் கறடப்ேிடிக்க வவண்டுதமனக் கருதுகின்ைனர். 
ஆகவவ எந்த சமேக் காலமும் காணப்ேடாது என்று அவர்கள் நிறனத்தால் 
அவர்கள் எறதயும் கறடப்ேிடிக்கக் கூடாது. 

கலாத்திேர் 4: 8-10 விவிலிே ேரிசுத்த ஸ்தலத்வதாடு ேழகுவதில்றல, மாைாக, 
விவிலிே அல்லாத விவிலிேங்கறளப் ேற்ைிக் கூறுவதற்கு எதிோன 
எச்சரிக்றக. 

ஏைாம் நாளன்று ஓய்வுநாள் என்ன? 

வலவிேோகமம் 23-ல் ேட்டிேலிடப்ேட்ட கடவுளின் திருவிழாக்களில் ஏழாம் 
நாளன்று சப்ோத் முதன்முதலாக உள்ளது. வாோந்த வருடம், ஆண்டுவதாறும் 
புனித நாள் அல்ல, சில சுருக்கமான கருத்துக்கள் தோருத்தமாக இருக்கும். 

வாேம் ஏழாம் நாள், விவிலிே சப்ோத்தின், இப்வோது சனிக்கிழறம 
அறழக்கப்ேடுகிைது. வாேத்தின் ஏழாவது நாளாக ஞாேிற்றுக் கிழறம சில 
நாட்காட்டிகளில் காட்டப்ேட்டுள்ளது என்ைாலும், வாேத்தின் முதல் நாவள 
ஞாேிற்றுக்கிழறமதான். (அப்வோஸ்தலர் 13: 13-15, 42-44, 17: 1-4; 18: 18-17). 4: 
எேிதேேர் 4: 9-11) ஏழாம் நாளன்று ஓய்வுநாள். 

புதிே ஏற்ோட்டில் ஏழாம் நாளன்று ஓய்வுநாள் கட்டறளேிடப்ேடவில்றல 
என்று அவநகர் கூைி வருகிைார்கள், எனவவ இன்றும் அது றவக்கப்ேட 
வவண்டிேதில்றல. ஆனால் அந்த வாதத்றத தசய்ே ஒவே வழி றேேிளின் 
தவைான தமாழிதேேர்ப்புகறள நம்ேிேிருக்க வவண்டும். அசல் கிவேக்க, அசல் 
அோறம மற்றும் அசல் லத்தீன் வல்வகட் என நம்ேப்ேடுேறவ ஒன்றைப் 
ோர்த்தால், ஏழாவது நாளில் சப்ோத் கிைிஸ்தவர்களுக்காக கட்டறளேிடப்ேட்ட 
எல்லா தமாழிகளிலும் இது ததளிவானது. 



றேேிளின் சில கத்வதாலிக்க மற்றும் புோட்டஸ்டன்ட் 
தமாழிதேேர்ப்புகளின்ேடி, ஏழாம் நாள் சப்ோத்தின் ஓய்வு, கடவுளுறடே 
கீழ்ப்ேடிதலுள்ள கிைிஸ்தவ மக்களுக்கு இருக்க வவண்டும்: 

4 அவர், இந்த முறைேில் ஏழாம் நாள் ேற்ைி எங்காவது வேசிேிருக்கிைார் 
"வதவன் தம்முறடே கிரிறேகறளதேல்லாம் முடித்து ஏழாம் நாளில் 
வோன்ஸ்"; 5 மீண்டும், முன்னர் குைிப்ேிட்ட இடத்தில், எனவவ, இது வமலும் 
சிலர் இறத நுறழே என்று இருப்ேதில் இருந்து முன்னால் நல்ல 
தசய்தி ஏதனனில் ஒத்துறழோறம நுறழேவில்றல தேற்ை அந்த, 
"அவர்கள் என் ஓய்வு நுறழே கூடாது." 6 .. . 9 எனவவ, இறளப்ோறுகிை 
இன்னும் வதவனுறடே மக்களுக்கு உள்ளது. 10 எவர் கடவுளின் ஓய்வு 
நுறழகின்ைன, கடவுள் அவேது இருந்து தசய்தது வோல் தனது தசாந்த 
ேறடப்புகளில் இருந்து தாங்கிகள். 11 எனவவ, எங்களுக்கு ோரும் 
ஒத்துறழோறம அவத உதாேணத்றத ேிைகு விழும் என்று, நாம் இந்த 
இறளப்ோறுதலில் ேிேவவசிக்க முேற்சி தசய்வவாம். (எேிதேேர் 4: 4-6,9-11, 
NAB) 

4 எங்காவது அவர் இந்த வார்த்றதகறள ஏழாவது நாள் ேற்ைியும் 
வேசியுள்ளார்: "ஏழாம் நாளிவல வதவன் தம்முறடே வவறலேில் 
இருந்து தங்கிேிருக்கும்." 5 அப்தோழுது மீண்டும் ேத்திேில் உள்ள அவர் 
கூறுகிைார் வமவல, "அவர்கள் என் ஓய்வு நுறழேவவ மாட்வடாம்." 6 அது 
இன்னும் சில என்று ஓய்வு நுறழே என்று உள்ளது, இதற்கு முன்னர் 
அவர் ஸ்வதாத்திே அவர்களுக்கு வோதித்தார் தகாண்டிருந்த அந்த 
ஏதனனில் அவர்களின் ஒத்துறழோறம, வோகவில்றல ... 9 ஒருவன் 
இருக்கிைான் ேின்னர், வதவனுறடே மக்கள் ஒரு சப்ோத்தின் 
ஓய்வு; வமலும் கடவுளுறடே ஓய்வு நுறழயும் எவருக்குமான 10 கடவுள் 
அவேது வோலவவ, அவேது தசாந்த உறழப்ேில் இருந்து 
தாங்கிகள். 11 எங்களுக்கு எனவவ, என்று ஓய்வு நுறழே ஒவ்தவாரு 
முேற்சிறேயும், என்று ோரும் ஒத்துறழோறம தங்கள் உதாேணமாக 
ேின்ேற்றுவதன் மூலம் விழுந்து விடும் தசய்ேலாம் (எேிவேேர் 4: 4-6,9-11, 
என்ஐவி) 

கிரிஸ்துவர் ஏழாம் நாள் சப்ோத்தின் றவக்க வவண்டும் என்று புதிே ஏற்ோடு 
ததளிவாக கூறுகிைது. ஆவிக்குரிே வளர்ச்சிக்கும் தனிப்ேட்ட 
மறுசீேறமப்ேிற்கும் அனுமதிக்கப்ேடுவவதாடு மட்டுமல்லாமல், சப்ோத்தின் 
கடவுளுறடே ஆேிே வருட ஆண்டுகள் ஓய்வு எடுக்கும் வநேம் வந்துள்ளது. 



ஏழாம் நாளன்று சப்ோத்தின் புனித நாளாக ேலர் கருதவில்றல, றேேிள் 
(வலவிேோகமம் 23: 3, ோத்திோகமம் 20: 8, ஏசாோ 58:13). (எேிதேேர் 4: 4-11), 
"தவற்று வார்த்றதகள்" (cf. எவேசிேர் 5:26) ஆகிேவற்வைாடு ேல 
காேணங்கறளக் குைித்து புதிே ஏற்ோடு எச்சரிக்றக தசய்கிைது. 

இேண்டாவது நூற்ைாண்டு ஆேிஷாவின் இக்வனசிேஸ் ஞாேிற்றுக்கிழறம 
ஏழாம் நாள் சப்ோத்தின் ேதிலாக இல்றல (தீல் ேி. இக்வனசிேஸ் மற்றும் 
சப்ோத் தி சப்ோத் தசண்டிதனல், ததாகுதி 69 (3): 18-21 , 2016 மற்றும் தீல் ேி. 
இக்வனஷிேஸ் மற்றும் சப்ோத் ஆகிேவற்ைில் வமலும் சப்ோத் தசண்டிதனல், 
ததாகுதி 70 (2): 15-17, 2017). அல்லது  என்று ேண்றடே ஆவணம் தசய்தார் (.ேி தி 
மற்றும் ஓய்வுநாள் ஓய்வுநாள் தசண்டினல், ததாகுதி 69 (2): 10, 19-20, 2016). 

வதவாலேத்தின் வேலாற்றைப் ேற்ைிே வமலும் ஆவணப்ேடுத்தப்ேட்ட 
தகவலுக்கு, சிறு புத்தகங்கள் எங்வக உண்றம கிரிஸ்துவர் சர்ச் இன்று 
உள்ளது ேற்ைி அைிே வவண்டுமா? மற்றும் www.ccog.org கடவுறள 
வதவாலேத்தின் ததாடர் வேலாறு. 

10. மறுமலர்ச்சி வேயாட்டம் 

கிைிஸ்மஸ், ஈஸ்டர் மற்றும் கிைிஸ்துவின் ேல வேோசிரிேர்கறளக் 
கவனிப்ேதற்கான ேிை சமே நாட்கறளப் ேற்ைி என்ன? 

அவர்கள் றேேிளிலிருந்து வருகிைார்களா? இல்றலதேன்ைால், அவர்கள் 
எங்கிருந்து வருவார்கள்? றேேிளின் ேடி, நீங்கள் றவத்திருந்தால் அது 
முக்கிேமா? 

உலகின் வதவாலேங்கள் ஒப்புக்தகாள்கின்ைன என்று ேல விடுமுறை நாட்கள் 
உள்ளன, அறவ அறனத்றதயும் அவர்களால் ஏற்றுக்தகாள்ளவில்றல 
என்ைாலும். வேலாறு முழுவதும், சில சறேகளில் சில சமேங்களில் ஒப்புதல் 
அளித்திருக்கின்ைன, அத்துடன் சில வநேங்களில் கண்டிக்கப்ேட்டறவ, அவத 
விடுமுறை நாட்கள். 

இந்த புத்தகத்தின் வநாக்கம் ஒவ்தவாரு விடுமுறைறேயும் அவர்களுறடே 
வதாற்ைத்றதயும் ேற்ைிே அறனத்து விேேங்களுக்கும் தசல்லாதவோது, 
உண்றமேில் ேல வேய் வதவறதகறள மறுேடியும் மறுேடியும் மறுேடியும் 
மறுேடியும் மாற்ைிேறமக்கின்ைன, ஏதனன்ைால் ேல சர்ச்சுகள் ஏற்கப்ேட்டு, 
அல்லது மறுதேேரிட்டார். 



ேல கிவேக்க-வோமன் இந்துசமே சில வநேங்களில் இந்த விடுமுறை ேகன் 
மற்றும் தோருத்தமற்ைது என கண்டனம் என்று அைிே ஆச்சரிேமாக 
இருக்கும் கிரிஸ்துவர்-வோதிலும் ேல்வவறு கிவேக்க-வோமன் 
வதவாலேங்களில் 21-ஆம் நூற்ைாண்டில் அவர்கறள ஊக்குவிக்க என்ை 
உண்றமறே. 

புத்தாண்டு தினம் ஜானுஸ் (வநரம் கடவுள்) மற்றும் ஸ்ட்பரனுவா 
(சுத்திகரிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வின் வதவி) 

ஸ்ேிரிங் ஆண்டு றேேிள் ததாடங்குகிைது (ோத்திோகமம் 12: 2), ஆனால் 
தோதுவாக புத்தாண்டு தினம் நவனீ காலண்டர்களில் ஜனவரி 
1 ஸ்டம்ப்அனுசரிக்கப்ேடுகிைது எனப்ேடும். தாமதமாக 2-ம் நூற்ைாண்டு கி.ேி., 
கிவேக்க-வோமன் தத்துவ அைிஞர் தடர்ட்டுல்லிேன் அது ஒரு ேதிப்பு 
தகாண்டாட தகாண்டிருந்த கிைிஸ்து ரீதிோன அந்த கண்டித்தார். ஆனால், 
தகாண்டாட விரும்ேிே அவநகறே அது நிறுத்தவில்றல. 

கத்வதாலிக்க கறலக்களஞ்சிேம் அைிக்றககள்: 

கிரிஸ்துவர் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கவுன்சில்கள் ஆண்டு 
ததாடக்கத்தில் தகாண்டாடப்ேட்டிருந்த புைநகர்புகள் மற்றும் 
அதிகப்ேடிோன கண்டனங்கறளக் கண்டனம் தசய்தன: புத்தாண்டு 
தினத்திற்கு தறலறம வகித்த ததய்வமான ஸ்ட்தேரிேிோறவச் வசர்ந்த 
ஸ்தடர்வன என்று அறழக்கப்ேடும் ஸ்தடர்வன (Fr. (Cf. ஓவிட், ஃோட்டி, 
185-90) - நட்பு உடலுைவின் தவறுமவன (டி ஐடல் xiv). (திதேர்னி வஜ. 
புத்தாண்டு தினம் .கலட் என்றைக்வளாேடீிோ. ததாகுதி 11, 1911) 

487 கி.ேி. சுமார், கிவேக்க-வோமர் ஜனவரி 1 ஆம் திகதி "விருத்தவசதன விருந்து" 
தத்ததடுக்க வதான்ைிேது. ஆனால், இது எல்லா ஜாதி நடவடிக்றககறளயும் 
நிறுத்தவில்றல. 

கத்வதாலிக்க கறலக்களஞ்சிேம் குைிப்புகள்: 

புத்தாண்டு துவக்கத்தின் மதச்சார்ேற்ை அம்சங்கள் நமது நாளில் கூட, 
சுருக்கத்தின் மத அனுசரிப்புடன் தறலேிடுகின்ைன, வமலும் ஒரு புனித 
நாளின் புனிதமான தன்றமறேக் தகாண்டிருக்க வவண்டிே தவறும் 
விடுமுறைறே தசய்ே முற்ேடுகின்ைன. தசேின்ட் அகஸ்டின் ேகல் 
மற்றும் கிைித்துவ முறைக்கு இறடேிலான வித்திோசத்றத 
சுட்டிக்காட்டுகிைார்: வேகன் விருந்து மற்றும் உேத்திேவம் கிைிஸ்தவ 



உேவாசம் மற்றும் ேிோர்த்தறன (ேி.எல்., XXXVIII, 1024 சதுேங்கள், 
சம்ஸ்கிருதம், cxcviii). (அவத நூல்) 

எனவவ இது குைிப்ேிடுகிைது: 

... ஆைாம் நூற்ைாண்டு கவுன்சில் (முடியும். நான்) கிரிஸ்துவர்  
ஒப்வசர்வர் தறடதசய்தது இறுதிேில். 

தவளிப்ோடு  சுமாோக 'தடவில் புதிே வநேம் கவனித்து. "இது புத்தாண்டு 
தீர்மானங்கள் முறை வேகன் ததய்வம் தகாடுக்கப்ேட்ட ேிோர்த்தறன மற்றும் 
நறடமுறைகள் ததாடர்ோன வாய்ப்பு உள்ளது என ஆங்கிலத்தில் லத்தீன் 
தமாழிதேேர்க்கலாம் ஒப்வசர்வர். 

ஒரு விவிலிே விடுமுறை, ஜனவரி 1 ஸ்டம்ப் அல்ல கூட சர்ச் வோம் வேய் அதன் 
ேண்புகறள சில தறடவிதித்தது. 

காதலர் தினம் / ோன் (மாடுகள் மற்றும் கருவுறுதல் கடவுள்) 

றேேிளுக்கு காதலர் தினம் வோன்ை விடுமுறை இல்றல, ஆனால் அவநகர் 
அறத கறடப்ேிடிக்கிைார்கள். 

ஒரு கத்வதாலிக்க மூலத்றதப் ேற்ைி இது எழுதிேிருக்கிைது: 

லூேர்காலிோவின் ேண்றடே வோமன் திருவிழாவின் புனித காதலர் 
தினத்தின் வவர்கள் ேிப்ேவரி 15 அன்று தகாண்டாடப்ேட்டன. இது 800 
ஆண்டுகளுக்கு வோமர்கள் கடவுறள லுப்ர்கைுக்கு 
அர்ப்ேணித்தனர். லுேர்ஸ்காலி மீது ஒரு இளம் தேண் லாட்டரிேில் ஒரு 
இளம் தேண்றணப் தேேரிடுவார், அந்தப் தேண்றண ோலிேல் 
வதாழிோக ஆண்டுக்கு ஒரு வருடமாக றவத்திருப்ோர் ... 

கத்வதாலிக்க திருச்சறே இனி அதிகாேப்பூர்வமாக தசேிண்ட் 
வாலண்றடன் தகளேவிக்கிைது, ஆனால் விடுமுறை இருவரும் வோமன் 
கத்வதாலிக்க வவர்கள். (தசேின்ட் காதலர் தினத்தின் வதாற்ைம் http: 
//www.american catholic.org) 

கிரிஸ்துவர் கவனிக்க ஒரு ேக்தான வவர்கள் மற்றும் ோலிேல் உரிமம் ஒரு 
நாள் நிச்சேமாக ஒரு நாள் அல்ல. இந்த ஏற்ோடு புதிே ஏற்ோட்டில் (1 
தகாரிந்திேர் 6:18, யூதா 4) எதிோக எச்சரிக்கப்ேட்டது. 

காதலர் தினம் ேற்ைி சில இஸ்லாமிே கருத்துக்கறள கவனியுங்கள்: 



காதலர் தினம் தகாண்டாடுவது அனுமதிக்கப்ேடுவதில்றல, ஏதனனில்: 
முதலாவதாக, இது ஒரு புதுறமோன விடுமுறைோகும் ... காதலர் 
தினத்திலுள்ள ோகன் வவர்கறள கிைிஸ்தவர்கள் அைிந்திருந்தனர். வைி 
கிரிஸ்துவர் ஏற்று புனித காதலர் தினம் முஸ்லிம்களுக்கான ோடம் 
இருக்க வவண்டும் ... நாம் வேகன் ஒழுக்கக்வகடான 
நறடமுறைகளுடன் பதாடர்புறடயதாக எறதயும் தவிர்க்க 
வவண்டும் .. காதல் குடும்ேங்கள், நண்ேர்கள் மற்றும் திருமணமான 
மக்கள் இறடவே வருகிைது ஒரு நாள் அன்று தகாண்டாடப்ேட்டது 
வதறவேில்றல. ... வதாற்ைம். (காதலர் தினம் தகாண்டாடுவது 
ததாடர்ோன விதி. Http: // www contactpakistan.com) 

முஸ்லிம்கள் காதலர் தினத்றத கிைித்துவத்துடன் (தவளிப்ேறடோக தவைான 
சமேசம்) மற்றும் ோவம் என்று கருதுகின்ைனர். 

வவறு வார்த்றதகளில் கூறுவதானால், காதலர் தினம் கிைிஸ்துவின் தேேறே 
(கிைித்துவம் என்ை வார்த்றதேின் மூலம்) புைஜாதிகளுக்கு மத்திேில் 
தூஷிக்கப்ேடுவதற்கு காேணமாகிைது (வோமர் 2:24, ஏசாோ 52: 5). "வதவனுறடே 
நாமம் உங்களிடத்திவல தூஷிக்கப்ேடாதிருங்கள்" (வோமர் 2:24) வேகன் 
விடுமுறை நாட்கறள றவத்துக்தகாள்ளாதீர்கள். 

உண்றமோன கிைிஸ்தவர்கள் வேய் விடுமுறை தினங்கறள மறுேடியும் 
றவக்க மாட்டார்கள் (cf. 1 தகாரிந்திேர் 10:21). 

மார்டி கிராஸ்: படவில்'ஸ் கார்னிவல் 

மார்டி க்ோஸ் மற்றும் காதலர் தினம் வோன்ை கார்டினல்கள் (கீவழ 
லுேர்ஸ்காலி என்று அறழக்கப்ேடுகின்ைன) புைமதத்திலிருந்து வந்தது: 

வருடாவருடம் வசந்தகால விழாவின் ேதிவு தசய்ேப்ேட்ட நிகழ்வுகளில் 
ஒன்ைாகும் எகிப்தில் ஒறசரிஸ் விழா; தநேில் வருடாந்த தவள்ளம் 
காேணமாக வாழ்க்றக புதுப்ேிக்கப்ேடுவறத இது 
நிறனவுகூர்ந்தது. ஏததன்ைில், 6 ஆம் நூற்ைாண்டில். கி.மு., 
திவோனிைைின் கடவுறள நிறனவாக ஆண்டுவதாறும் தகாண்டாடும் 
ஒரு மிதறவ ேேன்ோட்டின் முதல் ேதிவு ஆகும். வோமானிே 
சாம்ோஜ்ேத்தின் வோது, சிறதவுகள் சிவில் வகாளாறு மற்றும் 
உரிறமயுடனான சமமற்ை உச்சத்றத அறடந்தன. ேிேதான வோமானிே 
சடங்குகள் வேகநாலிோ, சாட்னாலிோ மற்றும் லூேர்காலிோ 
ஆகிேறவ. ஐவோப்ோவில் வசந்த கருவுறுதல் தகாண்டாட்டங்களின் 



ோேம்ேரிேம் கிைிஸ்தவ காலங்களில் நன்கு நிறலத்திருந்தது ... வேகன் 
மூடநம்ேிக்றககள் மற்றும் ஐவோப்ோவின் நாட்டுப்புைங்களில் ஆழ்ந்த 
வவரூன்ைிேதால், வோமன் கத்வதாலிக்க வதவாலேம் அவர்கறள 
முற்றுறகேிட முடிேவில்றல, இறுதிோக அவர்களில் அவநகறே 
வதவாலே நடவடிக்றககளில் ஏற்றுக்தகாண்டது. (கார்னிவல், 
தகாலம்ேிோ என்றசக்வளாேடீிோ, 6 வது ேதிப்பு 2015) 

ேக்கன்காலிோ றடவோனிைஸ் என்று அறழக்கப்ேடும் கடவுள் ேச்சஸ் 
என்ேவருக்கு இருந்தார். திோட்றச அறுவறட, திோட்றச ேசம் மற்றும் 
திோட்றச இேசத்தின் கடவுள், கிவேக்க புோணத்தில் சடங்கு றேத்திேம், 
கருவுறுதல், நாடகம் மற்றும் மத விவமாசனம். ோலிேல் வன்தகாடுறம 
தகாண்டாட்டத்தின் ஒரு ேகுதிோக இருந்தது. மூன்ைாவது நூற்ைாண்டில் 
கிவேக்க-வோமன் தறலவர் கவமாடிேனஸ் அவேது வணக்கத்றத கண்டனம் 
தசய்தார் (கத்வதாலிக்கஸ் கிைிஸ்தவ ஒழுக்கம் மீது ஆன்டி-நிக்கன் தந்றதகள், 
ததாகுதி 4). 

மது, குைிப்ோக மது, டவோனிைைுடன் ஒரு கலறவோன வாழ்க்றக 
ோணிேின் முக்கிே காேணிோக கிவேக்க கலாச்சாேத்தில் ஒரு முக்கிேமான 
ோத்திேத்றத ஆற்ைிேது (குட்வல இ. டுங்கிங் வகாதம் புத்தகங்கள், 2008, ேக்கம் 
11). மார்டிஸ் க்ோஸ் மற்றும் கார்னவல் ஆகிவோருடன் இது சம்ேந்தமாகக் 
காணப்ேடுகிைது. 

இேண்டாம் நூற்ைாண்டின் ேிற்ேகுதிேில், வோமன் கத்வதாலிக்க ேிஷப் மற்றும் 
கிழக்கு கத்வதாலிக்க திருச்சறே ஐரினியூஸ் இவ்விஷேமான 
வாலண்றடனைின் சீடர்கறள கண்டனம் தசய்தார். அவர் இவ்வாறு 
எழுதினார்: 

அதனால்தான், "இப்ேடிப்ேட்டறவகறளச் தசய்கிைவர்கள் வதவனுறடே 
ோஜ்ேத்றதச் சுதந்தரிக்கமாட்டார்கள்" என்று வவதாகமம் நமக்கு 
உறுதிேளிக்கும் எல்லாவிதமான தறடகறளயும் தசய்ோதேடி 
அவர்களுக்குள் "மிகவும் ேரிபூேணமுள்ளவர்கள்" தங்கறளத் தாங்கவள 
அடிறமப்ேடுத்திக் தகாள்கிைார்கள். உதாேணமாக, அவர்கள் ததய்வ 
வழிோடுகளுக்குத் திோகம் தசய்ேப்ேடும் இறைச்சிறே சாப்ேிடுவறதப் 
ேற்ைி எந்தத் ததாந்தேவும் இல்றல. ேின்னர் மறுேடியும், ஒவ்தவாரு 
புைநகர் திருவிழாவிலும் விக்கிேகங்கறளக் தகௌேவிப்ேதாகக் 
தகாண்டாடப்ேட்டது.. . ஆன்மீக விஷேங்களுக்கு ஆன்மீக காரிேங்கறள 
வழங்குவதன் மூலம் சரீே இச்றசகறள சரீேப்ேிேகாேமாக 



ஏற்றுக்தகாள்வதன் மூலம் சரீே இச்றசகறள தங்கறள மற்ைவர்களிடம் 
ஒப்ேறடக்க வவண்டும். அவர்களில் சிலர், வமவல கூைப்ேட்ட 
வகாட்ோட்றட அவர்கள் கற்றுக்தகாண்ட அந்தப் தேண்கறளப் 
ேிடுங்குவதில் உள்ள ேழக்கவழக்கத்தில் உள்ளனர். ஏதனனில், 
அவர்களில் சிலர் தவைாக வழிநடத்தப்ேட்ட தேண்களால், கடவுளின் 
திருச்சறேேிடம் திரும்ேி வருறகேில், மற்றும் அவர்களது ேிறழகள் 
மீதிருந்தறத ஒப்புக்தகாள்கிைார்கள். (1) அத்திோேம் 6, வசனம் 3) 

ேின்னர், கட்டுப்ோடான கத்வதாலிக்க புத்திசாலித்தனம் அர்வநாேிேஸ் (330 ஆம் 
ஆண்டு இைந்தார்) ோகன்களின் வோஸ்ட்டுகளின் வறகக்கு எதிோக 
எச்சரித்தார்: 

எருசவலமின் ஞானமுள்ள ேிள்றளகவள, நீ என்ன 
தசால்லுகிைாய்? மினிவாவின் குடிமக்கள் என்ன? என்ன மனநிறலேில் 
நீங்கள் மனறதக் காத்துக்தகாள்வது மிகவும் ஆேத்தானது என்ேறதக் 
காத்துக்தகாள்ளும் ஆர்வத்றத மனதில் தகாண்டிருக்கிைது, அல்லது 
நீங்கள் எந்த கறலகள் றவத்திருக்கிைரீ்கள் என்ேவதாடு ோதுகாப்பு 
மற்றும் நடிறககளுக்கு ோதுகாப்பு தகாடுக்க வவண்டும். இது தோய்ோன 
அவநம்ேிக்றக அல்ல, தோய்ோன குற்ைச்சாட்டுகளால் நீங்கள் 
தாக்கப்ேடுகிைரீ்கள்: உங்கள் எலிைினிோவின் இழிவானது அவர்களின் 
அடிப்ேறட ஆேம்ேத்திலிருந்தும், ேண்றடே இலக்கிேங்களின் 
ேதிவுகளிலிருந்தும், மிகவும் அைிகுைிகளால் ேிேசுரிக்கப்ேட்டது. 
புனிதமான விஷேங்கள், - "நான் உேவாசிக்கிவைன்;நான் 
மறைதோருளான ேிசாசுகளிலிருந்து தவளிவேற்ைப்ேட்டு, திடுக்கிடும் 
கூறடேிவல வோடுகிவைன்; நான் மீண்டும் தேற்வைன், மற்றும் சிைிே 
மார்பு மாற்ைப்ேட்டது. (அர்னேிேஸ், தஹய்டன் எதிோக, புத்தகம் V, ோடம் 
26) 

அர்னேிேஸ் ஒரு 'மார்டி க்ோஸ்' விருந்து ேற்ைி வவகமாக எச்சரிக்றக 
தசய்தார். 

விோழன் விருந்து நாறள நாறள ஆகிைது. ஜூேிடர், நான் 
நிறனக்கிவைன், மற்றும் தேரிே தகாண்டு வவண்டும், மற்றும் நீண்ட 
உண்ணாவிேதம் உணவு உற்சாகமான ேசி நிேப்ேப்ேட்ட, மற்றும் 
வழக்கமான இறடதவளி ேின்னர் ேசி. (அர்னேிேஸ், எக்தடன்ஸ்ட் தி 
ஹதீதன், புத்தக VII, ோடம் 32) 



எனவவ, ஆேம்ேகால எழுத்தாளர்கள் ேண்டிறக சிறலகளுக்கு அதன் உைவுகள் 
காேணமாக கார்நாவல் / மார்டி கிோஸ் வோன்ை ேலவற்றைக் கண்டனம் 
தசய்தனர். 

றேேிள் கற்ேிக்கிைது: 

13 எங்களுக்கு ஒழுங்காக, நாட்கறளப் வோலவவ, இல்றல துய்ப்ேிலும் 
வோறதேில், இல்றல முறைவகட்றடயும் காமம், வாக்குவாதமும் 
மற்றும் தோைாறம உள்ள நடந்து தசல்லலாம். 14 ஆனால் கர்த்தோகிே 
இவேசு கிைிஸ்துறவ றவத்து, அதன் இச்றசகறளயும் நிறைவவற்ை, 
சறத எந்த விதிமுறையும் தசய்ே. (வோமர் 13: 13-14) 

றேேிள் சந்வதாஷப்ேடுவறத கண்டிக்கவில்றல என்ைாலும், மர்டி க்ோஸ் 
மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புறடே நிகழ்ச்சிகள் வவதாகமத்திற்கு முேணாக 
இருக்கின்ைன. தோலிவிோவில் அவர்கள் "தடவில்'ஸ் கார்னிவல்" என்று 
அறழக்கிைார்கள், சாத்தாறன தங்கள் கடவுளாக தவளிப்ேறடோக 
வணங்குகிைார்கள்! 

தடவில்'ஸ் கார்னிவல் (லா றடேிலாடா) ஒவ்தவாரு 
வசந்தகாலத்திலும், ஓரூவோ கார்னிவல் வமாடாக தசல்கிைது ... 
சிைப்ேம்சங்களில் ஒன்ைாகும் சாத்தான் நடனக் கறலஞர்கவள, இது ஒரு 
கற்ேறன வறகோன ேிசாசு வழிோட்டிலிருந்து தேைப்ேடுகிைது.  ஒரு 
சுேங்க நகேம் மற்றும் உள்ளூர், மிகவும் வநேம் நிலத்தடி தசலவு, ோதாள 
ஒரு ததய்வத்றத தத்ததடுக்க முடிவு. கிரிஸ்துவர் ோேம்ேரிேம் இந்த 
ேிசாசு மற்றும் விசுவாசிகளாக சாத்தான், அல்லது தங்கள் ததய்வமாக / 
தங்கறள ஏற்றுக்தகாள்ள வவண்டும் என்று ஆறணேிடுகிைார் 
(http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? எக்ஸ் = நிகழ்ச்சிேின் வோது EVENT_ID = 5769) 

கார்னவல் / மார்டிஸ் க்ோஸ் ஒரு வேய் விடுமுறை மற்றும் நிச்சேமாக ஒரு 
கிைிஸ்தவர் அல்ல. இவேசுவவா அல்லது அவருறடே ஆேம்ேகால 
விசுவாசமுள்ள எந்த சீடர்களாலும் அது காக்கப்ேடவில்றல. 

மந்தமான: புளிப்ேில்லாத பராட்டி மற்றும் பேந்வதபகாஸ்வத நாட்களின் 
மாறுதல்கள்? 

என்ன லாண்ட் ேற்ைி? 



'தலன்ட்' என்ை வார்த்றத ஸ்ப்ரிங் ேருவத்தில் இருப்ேினும், இப்வோது 
முக்கிேமாக மர்டி க்ோைுக்குப் ேிைகு குளிர்காலத்தில் காணப்ேடுகிைது. 

உலக புத்தக கறலக்களஞ்சிேம் கூறுகிைது: 

ஞாேிற்றுக்கிழறம வசந்த காலத்தில் காணப்ேட்ட ஒரு மதக் காலம் ... 
இது ஈஸ்டர் நாளன்று, 40 நாட்களுக்கு ஞாேிற்றுக்கிழறம, 
ஞாேிற்றுக்கிறள தவிர்த்து, ஈஸ்டர் ஞாேிறு (ோம் ேி. லண்ட், வவர்ல்ட் 
புக் என்றைக்வளாப்ேடீிோ, 50 வது ேதிப்பு. 

சாம்ேல் புதன் ேற்ைி என்ன? 

சரி, அது ஒரு உண்றமோன கிரிஸ்துவர் அல்லது விவிலிே புனித நாள் 
அல்ல. 

கத்வதாலிக்க கறலக்களஞ்சிேம் அைிக்றககள்: 

சாம்ேல் புதன் தேேர் இைந்து (சாம்ேறல நாள்) அது வோமன் நழுவ 
விடு உள்ள தாங்கியுள்ளது கிரிவகாரிேன் இேக்கத்தின் முதலாவது 
இருக்கும் ேிேதிகள் காணப்ேடும் மற்றும் அவநகமாக குறைந்தது 
எட்டாம் நூற்ைாண்டில் இருந்து வததிகள் உள்ளது. 

இந்த நாளில், ேண்றடே ேழக்கவழக்கத்தின்ேடி விசுவாசிகள் 
அறனவரும் ேஸ்காறவத் துவங்குவதற்கு முன்னர் ேலிேடீத்றத 
அணுகுவதற்கு அைிவுறுத்தப்ேடுகிைார்கள், அங்கு ஆசாரிேனும், முன்பு 
இருந்த ஆசீர்வாதத்றத அள்ளிச் சாம்ேலாக்கி, தநற்ைிறேக் குைிக்கிைார் 
(தர்ஸ்டன் எச். அஷ்ட புதன், தி கத்வதாலிக் என்றைக்வளாேடீிோ, 1907 ). 

எனவவ, சர்ச் வோம் 8 வது நூற்ைாண்டில் அதிகாேப்பூர்வமாக ஏற்றுக்தகாண்டது. 

வமலும் தநற்ைிேில் சாம்ேல் ஒரு குறுக்கு றவப்ேது என்ை கருத்றத சூரிேன் 
ததய்வ வழிோடு மற்றும் புைமதத்தின் வவறு வடிவங்களிலிருந்து வந்ததாகக் 
குைிப்ேிட வவண்டும்: 

 ததாடங்குகிைது ... இனிவமல் தங்கள் தநற்ைிேில் சன் குறுக்கு 
வவண்டும். கிரிஸ்துவர் சாம்ேல் மீது தநற்ைிேில் தசய்ேப்ேட்ட சாம்ேல் 
குறுக்கு ஒற்றுறம வவறலநிறுத்தம் உள்ளது. மித்ேடிக் வழிோட்டில் 
இருந்து ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவர்கள் கடன் வாங்குவதற்கு இது ஒரு 
உதாேணம் என்று சிலர் கருத்து ததரிவித்திருக்கிைார்கள்; மற்ைவர்கள் 
இேண்டு மூறலறேயும் அவத முன்மாதிரி மீது வறேந்து 



தகாண்டிருக்கிைார்கள் என்று கூறுகிைார்கள். (நாோர்ஸ் ேி. மித்ோஸ் 
மர்மங்கள்: கிைிஸ்தவ உலகத்றத உருவாக்கும் வேகன் 
நம்ேிக்றகோனது இன்டர்னல் டிவேடிசன்ஸ் / ேிேர் & கம்தேனி, 2005, 
ேக்கம் 36) 

சாம்ேல் புதன் இந்த கூைப்ேடும் கிரிஸ்துவர் திருவிழா வோமன் 
வேகனிேம் இருந்து வந்தது, இது இறததோட்டி வவத இந்திோ இருந்து 
எடுத்து. அசுஸ் தீ அக்னி விறத விறதகளாக கருதப்ேட்டனர். அறனத்து 
ோவங்கறளயும் விலக்க வல்லதுடன் ... மார்ச் மாதத்தில் வோம் 
புத்தாண்டு விழாவில், சாக்கு உறட அணிந்து சாம்ேலில் 
குளித்தனர். ேின்னர், புத்தாண்டு தினம் அறனத்துப் ோவங்கறளயும் 
அடுத்த நாள் துறடக்க வவண்டும் என்று வகாட்ோட்டின் மீது 
சாப்ேிடுவது, குடிப்ேது, ோவம் தசய்வதற்கான ேண்டிறக ஆகும். மார்ச் 
மாதத்தின் இைந்த கடவுளாக, தசவ்வாய் அவேது வணக்கத்தாரின் 
ோவங்கறள அவருடன் மேணத்துடன் இறணத்தார். எனவவ 
திருவிழாவிற்கு இைந்த மார்டிஸ், தசவ்வாய் நாளின் மீது 
விழுந்தது. ஆங்கிலத்தில், இது தசவ்வாேன்று இருந்தது, தசவ்வாய் 
சாக்சன் கடவுளான திவாவுடன் ததாடர்புறடேது. ேிேஞ்சு உள்ள 
திருவிழா நாள் மாரிடிஸ் கிோஸ் என்று, "தகாழுப்பு தசவ்வாய்," சாம்ேல் 
புதன்கிழறம முன் மகிழ்ச்சி நாள். (வாக்கர் ேி. ததான்மவிேல் மற்றும் 
இேகசிேங்களின் தேண்ணின் கறலக்களஞ்சிேம் ஹார்ேர்வகாலின்ஸ், 
1983, ேக். 66-67) 

நாற்ேது நாள் லண்டன் ஃோஸ்ட் எங்கிருந்து வந்தது? 

கணக்கிடுவதற்கு ஒரு 50 நாள் காலத்றதக் குைித்து றேேிள் தசால்கிைது, அது 
தேந்தததகாஸ்வத என்ை தேேறேப் தேறுகிைது. நான்காவது-ஆைாவது 
நூற்ைாண்டுகளில், கிவேக்க-வோமர்கள் 50 நாள் வவகத்றத ேமலான் (றேன்ஸ், 
ேக் .32) என்ை ஒற்றுறமக்கு ஒத்ததாக இருந்தது. காலப்வோக்கில், இது ஒன்று 
அல்லது அதற்கு வமற்ேட்ட (வழக்கமாக உணவு) தோருட்களின் நாற்ேது நாள் 
சடங்கிற்கு மாற்ைப்ேட்டது. 

ஐந்தாம் நூற்ைாண்டில் கத்வதாலிக்கத் துைவி அதோட் ஜான் வகசிோன் கூட 
ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவர்கள், 

ஆனாலும் நீங்கள் ேைறமயான வதவாலயத்தில் அதன் முழுறமயாக 
உறடயாத தக்கறவத்துக் என நீண்ட என்று ததரிந்து 
தகாள்ள வவண்டும், உண்ணா வநான்ேின் இந்த கறடேிடித்தல் 



இல்றல. (காசிேன் ஜான் மாநாடு 21, அவோதா திவோனஸ் முதல் 
கூட்டம். 

ஆறகோல், லண்டன் வசர்க்கப்ேட்டது மற்றும் அசல் விசுவாசிகள் அறத 
றவத்திருக்கவில்றல என்று ஒப்புக்தகாண்டார். 

அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் ேஸ்காறவப் புனிதப்ேடுத்தி, புளிப்ேில்லாத 
தோட்டிேின் நாட்கள் (1 தகாரிந்திேர் 5: 7-8) விடுத்தார். இன்னும் அவர் லண்டன் 
என்று ஏதாவது தசய்ேவில்றல. எனினும், புளிப்ேில்லாத தோட்டிேின் நாட்கள் 
ஏழு நாள் "வவகமான" புணர்ச்சிறேக் தகாண்டிருப்ேதால், ேல ஈஸ்டர் ஈஸ்ட் 
காலத்றத சுற்ைி, வோம் மற்றும் எகிப்து ஆகிவோருடன் ததாடர்புறடே ஒரு 
உைவு காலம் தோருத்தமானது என்று உணர்ந்திருக்கலாம், ஆனால் வநேம் , 
அவத வோல் அவர்கள் மாறுேட்டது என்ன, வவறுேட்டது. 

சாக்ேடீஸ் 5 ஆம் நூற்ைாண்டில் எழுதினார்: 

ஈஸ்டர் முன் நின்று தவவ்வவறு மக்கள் மத்திேில் வித்திோசமாக 
காணப்ேடுகிைது. சனிக்கிழறமகளில் மற்றும் ஞாேிற்றுக்கிழறமகளில் 
தவிர்த்து, ஈஸ்டர் முன் மூன்று வாேங்களுக்கு முன்னர் வோம் நகரில் 
உள்ளவர்கள். இல்லிரிக்காவிலும் கிவேக்கத்திலும் 
அதலக்ைாண்டிரிோவிலும் உள்ள ஆறு வாேங்களின் வவகத்றத 
அவர்கள் கறடப்ேிடிக்கிைார்கள், அவர்கள் 'நாற்ேது நாட்கள் வவகமாக' 
என்று கூறுகின்ைனர். மற்ைவர்கள் ஈஸ்டர் முன் ஏழாம் வாேத்தில் 
இருந்து தங்கள் விேதம் ததாடங்கி, மூன்று அல்லது ஐந்து நாட்கள் 
மட்டுவம விேதம், இறடதவளிேில், இன்னும் அந்த நாறள 'நாற்ேது 
நாட்கள் வவகமாக' என்று அறழக்கிைார்கள். ... சிலர் ஒரு காேணத்திற்காக 
ஒரு காேணத்திற்காகவும், மற்ைவர்களிடமும் மற்ைவர்களிடமும் ேல 
கருத்துகறள ததரிவிக்கின்ைனர். உணவிலிருந்து விலகுதல், நாட்கள் 
ஆகிேவற்றைப் ேற்ைி ஒரு கருத்து வவறுோடு கூட காணலாம். சிலர் 
ஜீவறனப் ேற்ைிக்தகாள்ளுகிைார்கள்; மற்ை ஜீவன்களிதலல்லாம் மீறன 
உண்ோர்கள்; மீன்களிலும் மீன்களிலும் மந்றதோகவும், வமாவசேின் 
நிோேப்ேிேமாணத்தின்ேடிவேயும் ஜலத்தினால் உண்டாேிற்று என்று 
தசால்லுகிைார்கள். சிலர் முட்றடேிலிருந்து விலகி, சகலவிதமான 
கனிகளும் விறலவேைப்தேற்ைறவ; மற்ைவர்கள் ஒன்ேதாம் மணி வறே 
உண்ணாவிேதம் இருந்த வோதிலும், வவறு எந்த உணவுக்கும் 
வித்திோசமின்ைி உணவு எடுத்துக் தகாண்டனர் ... இருப்ேினும் எவரும் 



ஒரு அதிகாேப்பூர்வமாக எழுதப்ேட்ட கட்டறள ஒன்றை உருவாக்க 
முடிோது ... (சாக்ேடீஸ். வி, ோடம் 22) 

அப்வோஸ்தலர்கள் வித்திோசமான வதறவகள் தகாண்ட வவறுேட்ட 
வதறவகள் இல்றல (cf. 1 தகாரிந்திேர் 1:10; 11: 1). நாற்ேது நாள் லண்டன் 
உண்ணாவிேதம் றேேிளில் குைிப்ேிட்டுள்ள நாற்ேது நாள் உண்ணாவிேதங்கள் 
எல்லா உணவு மற்றும் தண்ணரீிலும் இல்லாதது (ோத்திோகமம் 34:28, லூக்கா 
4: 2). 

லண்டனின் வதாற்ைத்றதப் ேற்ைி, ஒரு அைிஞர் என்ன எழுதினார் என்ேறத 
கவனியுங்கள்: 

ோேிவலானிே இஷ்தர் வணக்கத்தாோலும், தேரிே எகிப்திே ததய்வமான 
அவடானிஸ் அல்லது ஒசிரீைின் வணக்கத்தாோலும் நாற்ேது 
நாட்களாேினர் காணப்ேடுகின்ைனர் ... புைமதங்களில், இந்த மந்தக் 
காலம் தேரும் வருடாவருடம் ஒரு தவிர்க்க முடிோத ததாடக்கமாகத் 
ததரிகிைது (தோதுவாக வசந்தம் ) திருவிழாக்கள். (ேக்ஷிவோ எஸ். 
வவதாகமம் மற்றும் வேலாற்ைில் கடவுளின் திருவிழாக்கள், ேகுதி 1) 
றேேிள் ேிேகடனங்கள், தேர்ரிேன் ஸ்ேிரிங்ஸ், 1995, ேக்கம் 108) 

எகிப்தில் அல்லது கிவேக்கத்தில் இருந்து அதலக்ைாண்ட்ரிோவிலிருந்து 
நாற்ேது நாள் உண்ணாவிேதப் வோக்றகக் தகாண்டது, இது வேகன் 
வதவறதோன இஷ்தார் உடன் ததாடர்புறடேது. ோேிவலானிேர்கள் 
கிவேக்கர்கறளயும் எகிப்திேர்கறளயும் எடுத்துக்தகாண்டதால், அவர்கள் இந்த 
ேழக்கத்றத ஆேம்ேித்தவோது இருந்திருக்கலாம். 

ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவர்கள் புளிப்ேில்லாத தோட்டி நாட்கறளக் 
கறடப்ேிடித்ததால் கிவேக்க-வோமர்களின் ேல்வவறு வழிகளில் வேகன் 
விேதங்கள் மறுேடியும் மாற்ைிேறமக்கப்ேட்டன. 

அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் புைமத ஆோதறனகளில் ஈடுேடுவறதப் ேற்ைி 
எச்சரிக்கிைார்: 

14 அவிசுவாசிகளுடன் ஒரு சீேற்ை அணிேில் உங்கறள சுேண்டும் 
வவண்டாம்; எப்ேடி வநர்றம மற்றும் சட்ட முைிவு கூட்டாளிகள் இருக்க 
முடியும், அல்லது ஒளி மற்றும் இருட்டில் தோதுவான 
என்ன? 15 கிைிஸ்து எப்ேடி ஒரு உடன்ோட்டிற்கு வே முடியும் என்ன 
ேகிர்வறத நம்ேிக்றகயுள்ளவோனாலும் ஒரு நம்ோதவர் இறடவே 



இருக்க முடியும்? 16 தவைான ததய்வங்கறள கடவுள் வகாவிலில் சமேசம் 
முடிோது, என்று நாம் என்ன - ஜீவனுள்ள வதவனுறடே வகாவில். (2 
தகாரிந்திேர் 6: 14-16, NJB) 

19 இதற்கு என்ன அர்த்தம்? தோய் ததய்வங்களுக்கான உணறவ 
அர்ப்ேணிப்ேது ஏவதாதவான்றுக்கு ஏது? அல்லது தோய்ோன 
ததய்வங்கள் தங்களுக்கு ஏவதனும் ததாறகோ? 20 இல்றல, அது 
இல்றல; தவறுமவன புைமதப் ேலிேிடும்வோது, அவர்கள் திோகம் 
தசய்ோவிட்டால், கடவுளல்லாத வேய்களுக்கு திோகம் 
தசய்ேப்ேடுகிைது. நான் நீங்கள் வேய் s உடன் ேகிர்ந்து 
பகாள்ள விரும்ேவில்றல. 21 நீங்கள் இறைவன் மற்றும் அவத 
அேக்கர்கறள கப் கப் குடிக்க முடிோது; நீங்கள் இறைவனுறடே 
வமறஜேிலும் வேய்களின் வமறசேிலும் ஒரு ேங்கு இருக்க 
முடிோது. 22 நாங்கள் உண்றமேில் லார்ட்ஸ் தோைாறம கிளப்பும் 
விரும்புகிைரீ்களா; அவர் நம்றம விட வலிறமோனவர்? (1 தகாரிந்திேர் 
10: 19-22, NJB) 

எகிப்து, வோமன் வேகனிசம், அல்லது மற்ை வேய் ஆதாேங்கள் 
ஆகிேவற்ைிலிருந்து வந்திருந்தாலும், லண்டன் ஒரு இடத்திலிருந்து 
வந்திருக்கவில்றல.இவேசுவின் முதல் சீடர்களின் ஆேம்ேகால 
ோேம்ேரிேங்களிலிருந்து இது வேவில்றல. 

சிலர் அவர்கள் ஆன்மீக ரீதிேில் வலுவாக இருப்ேதாக சிலர் நிறனப்ோர்கள், 
அதனால் அவர்கள் புைமதத்றத கலக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் 
அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுலுக்கு ஏற்ே கடவுளுறடே வகாேத்றத உண்றமேில் 
தூண்டிவிடுகிைார்கள். 

ஈஸ்டர் 

ஈஸ்டர் (இஷ்தார்) ேஸ்கா ஆக இருக்க வவண்டும் என்று ேலர் 
உணேவில்றல, வகாறழத்தனம் மற்றும் யூதர்களின் தவறுப்பு ஆகிேவற்ைால் 
ஞாேிற்றுக்கிழறமக்குப் வோனார்கள் (இஃேிட், ேக். 101-103). 

இேண்டாம் நூற்ைாண்டில் புோட்டஸ்டன்ட் அைிஞர் வஜ. 

இந்த விழாவில் மிக முக்கிேமான ேஸ்கா நாள், நிசான் 14 ஆம் ... யூதர்கள் 
வோலவவ, புளிப்ேில்லாத தோட்டிறேச் சாப்ேிட்டார்கள், எட்டு நாட்கள் வழிோக 
... அவர்களது உேிர்த்ததழுதலின் வருடாந்த விழாவில் எந்த தடேமும் 



இல்றல ... ஆசிோ கிைிஸ்தவர்கள் 14 வது நிசான் ஜான் ஜான்ைில் 
அவர்களின் ேஸ்கா ேண்டிறகக்கு றமனர் நிேமிக்கப்ேட்டார். (ஜீசைர், 
தஜாஹான் கார்ல் லுட்விக் சர்ச் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தடக்ஸ்ட் புத்தகம். 
ஹார்ப்ேர் & சவகாதேர்கள், 1857, ேக்கம் 166) 

ஏதனனில் வோமன் அதிகாரிகள் கண்களில் யூதர்கள் ஏதனனில் கலகங்கள் 
தங்கறளவிட்டு எட்டி விரும்பும் இன் நிசான் 14 வது ோஸ்கா கிரிஸ்துவர் 
என்ைாலும், தஜருசவலம், வோம், மற்றும் அதலக்சாண்ட்ரிோ கிவேக்க-வோமர் 
(ஆனால் ஆசிோ றமனர்) ேல ஞாேிற்றுக்கிழறம ேஸ்காறவ மாற்ை முடிவு 
தசய்தார். ஆேம்ேத்தில், அவர்கள் ேஸ்காவின் ஒரு ேதிப்றே 
றவத்திருந்தார்கள், அது உேிர்த்ததழுதல் விடுமுறைக்கு றவக்கப்ேடவில்றல. 

இலிருந்து ேின்வருவனவற்றை கவனிக்கவும்: 

யூதர்களின் ேஸ்கா ேண்டிறகேின் வததி அன்று முதல் கிைிஸ்தவர்கள் 
இவேசுறவ மேணம் தகாண்டாடினர். (1 தகாரி 5: 7-8). 

முதலில் உயிர்த்பதழுதலின் வருடாந்திர பகாண்டாட்டவம 
இல்றல. இறுதிேில், சாந்தமான உலகில், ோஸ்கா ேண்டிறகக்கு 
உேிர்த்ததழுதல் நாள் வசர்க்கப்ேட்டது. அந்த நாள் ஞாேிறு 
இருந்தது. (ஸ்றனடர் GF ஐரிஷ் இவேசு, வோமன் இவேசு: ஆேம்ே ஐரிஷ் 
கிைித்துவம் உருவாக்கம் டிரினிட்டி ேிேஸ் இண்டர்வநஷனல், 2002, ேக்கம் 
183) 

ஞாேிற்றுக்கிழறம மாறலேில் சிலர் ஆசிோ றமனரிலும் மற்ை 
இடங்களிலும் மாற்ைம் தசய்ோதிருந்ததால், கான்ஸ்டன்றடன் வேேேசர் 
மித்திேஸ் நிக்கா கவுன்சில் என்று அறழத்தார்; கிவேக்க வோமர்களுக்கு 
ஞாேிற்றுக்கிழறம அைிவித்தார். கான்ஸ்டன்றடன் தன்றன ேின்வருமாறு 
ேிேகடனம் தசய்தார்: 

அருவருப்புள்ள யூத கூட்டத்தாவோடு எங்கவளாடு 
ஒன்றுமில்றல; ஏதனனில் நம் இேட்சகோகிே வவதைாரு வழிேிலிருந்து 
நாம் தேற்ைிருக்கிவைாம். (யூசிேிேஸ் கான்ஸ்டன்றடனின் வாழ்க்றக, 
புத்தகத்தின் மூன்ைாம் அதிகாேம் 18). 

கிரிஸ்துவர் யூதர்கள் தவறுக்க கூடாது அல்லது யூதர்கள் அவ்வாறு தசய்ே 
முேற்சி தசய்ே காேணம், கடவுளின் புனித தினம் கண்காணிக்க கூடாது. 



யூத இனத்றத தவறுக்கத்தக்கவர் என்று இவேசு ஒருவோதும் 
குைிப்ேிடவில்றல (அவர் ஒரு யூதர்) அல்லது அவர் ேஸ்காவின் வததி 
மாற்ைினார்.இன்னும் சூரிேன் வழிோடு கான்ஸ்டன்றடன் வவறுவிதமாக 
முடித்தார். ஞாேிறு ஆசாரிேமானது இப்வோது ஈஸ்டர் என்று 
அைிேப்ேடுகிைது. ஆனால், சூரிேறன வழிேடும் ேழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் 
ேழக்கவழக்கங்கள் "யூத" என்று கருதப்ேடுவதால், ஏன் ஈஸ்டர் அறதக் 
கவனிக்கிைவதா அறதவேதான் தசய்கிைது. 

வோமன் கத்வதாலிக்க ஆதாேங்களின் ேடி ஈஸ்டர் முட்றடகள், ஈஸ்டர் முேல் 
மற்றும் ஈஸ்டர் தீவு வோன்ை ேல ேழக்கவழக்கங்கள் (எ.கா. ஈஸ்டர் தி 
கத்வதாலிக் என்றைக்வளாப்ேடீிோ, ததாகுதி வி. ோேர்ட் ஆப்ேல்டன் நிறுவனம் 
1909). 

ஆங்கிலிகன் ேிஷப் JB றலட்ஃபுட் எழுதினார்: 

... ஆசிோ றமனரின் வதவாலேங்கள் ... வாேத்தின் நாள் ததாடர்ோக 
யூத ேஸ்காவினால் ஈஸ்டர் திருவிழாறவ ஒழுங்குேடுத்திேது, ஆனால் 
... வோம் மற்றும் அதலக்ைாண்டிரிோ மற்றும் காௌல் ஆகிேவற்ைின் 
மற்தைாரு ஆட்சிறேக் கவனித்தார்; இதனால் யூத வதாற்ைம் 
கூட தவிர்த்து.(றலட்ஃபூட், வஜாசப் ோர்ேர், கலாத்திேர்களுக்கான 
தசேின்ட் ோல்ஸ் எேிஸ்டல்: அைிமுகம், குைிப்புகள் மற்றும் 
விவாதங்களுடன் ஒரு திருத்தப்ேட்ட உறே. மாக்மில்லன், 1881, ே .317, 
331) 

ஈஸ்டர் என்ை தேேர் என்ன? இது சூரிே உதே ததய்வம் மற்றும் 'ேேவலாக 
ோணிோகும்' இஷ்தார்: 

இஷ்தார், அவர் கருவுற்ைவோகவும், ஒரு வோர் ததய்வமாகவும் 
இருந்தார். ... ஈஸ்டர் அல்லது அஸ்டார்ட்டி விறளவிலான ேறழே 
ோேிவலானிே பசக்ஸ் வழிோட்டு இேத்த ஒரு காமம் தகாண்டிருந்த 
ேட்டத்து ோணி மூலம் நிறுவப்ேட்டது அவத வழிோடு ஆகிைது. (குஷ் 
எச் ஹமிட்டிவ் மக்கள் முகங்கள், 2010, ேக்கம் 164) 

வனீஸ் கிேகத்தின் உருவமாக இஷ்தார் கருதப்ேட்டார், வமலும் 
ஷாமாஷ், சூரிேன், மற்றும் சின், சந்திேன் ஆகிவோருடன் வசர்ந்து, அவர் 
ஒரு நிழலிடா ததய்வத்றத உருவாக்கினார். (லிட்டில்ஸ்டன் சிஎஸ் 
கடவுள்கள், வதவி, மற்றும் ததான்மவிேல், ததாகுதி 6. மார்ஷல் 
வகதவன்டிஷ், 2005 ேக் .760) 



'ேேவலாக ோணிறே' வசவிக்கும்ேடி றேேிள் எச்சரிக்கிைது: 

17 நீங்கள் யூதாவின் ேட்டணங்களிலும் எருசவலமின் ததருக்களில் என்ன 
ததரிேவில்றலோ? 18 குழந்றதகள் மேம் வசகரிக்க, தந்றதகள் 
அக்கினிறேக் தகாளுத்துவவன், மற்றும் தேண்கள் வானத்தின் ோணி 
க்கான வகக்குகள் தசய்ே, மாறவ ேிறசந்து; அவர்கள் எனக்குக் வகாேம் 
உண்டாக்கும்ேடி வவவை வதவர்களுக்குப் ோனேலிகறள 
வார்ப்வேன். (எவேமிோ 7: 17-19) 

வகக்குகள் 'ஹாட் க்ோஸ் ேன்ஸ்' (ேிவளட் சி. தி றசக்காலஜி ஆஃப் வசாஷிேல் 
றலஃப் டாட் & மீட், 1922, ே .71) வோன்ைறவ. ' வானத்தின் ோணி '? 

தஜரிமிோ 7 ... வானத்தின் ராணி (வி. 18) க்கு வகக்குகள். ஒருவவறள 
ோேிவலானிே கருவுறுதலுக்கான ஒரு குைிப்பு, வனீஸ் கிேகத்தின் 
ததய்வமான இஷ்தார். (தி விக்கிளிஃப் றேேிள் கம்யூனிவகஷன், 
எலக்ட்ோனிக் வடட்டாவேஸ். ேதிப்புரிறம (சி) 1962 மூடி ேிேஸ்) 

றேேிறள கண்டனம் தசய்யும் ஒரு புைமத வதவறதக்குப் ேிைகு 
கிைிஸ்தவர்கள் விடுமுறை தினமாக இருக்கக்கூடாது. இன்னும், 
கிைிஸ்தவத்றத வநசிக்கிைவர்களில் தேரும்ோவலார் அறதப் ேற்ைி ஒரு 
ேிேச்சறனவே இல்றல. 

மவுண்டி வியாைன் மற்றும் நற்கருறண விருந்தினர் 

ேஸ்காவுக்கு மற்தைாரு 'மாற்ைாக' இருப்ேதால், சிலர் 'மான்டி 
விோழன்' இங்வக கத்வதாலிக்க கறலக்களஞ்சிேம் அறத ேற்ைி வோதிக்கிைது 
என்ன சில: 

மாண்டி (அல்லது புனித) விோழன் விருந்து விவசஷமாக நற்கருறணக் 
கருவூலத்றத நிறனவுகூரும் மற்றும் புனித வாேம் விவசஷமான 
ஆோதறனகளில் ஒன்ைாகும். வோமில் ேல்வவறு துறண சடங்குகள் 
இந்த நிறனவுகளுடனான ஆேம்ேத்தில் வசர்க்கப்ேட்டன ... இது 
திருச்சறேேின் நிறுவனத்தின் ஆண்டு நிறைறவக் தகாண்டுவருகிைது. ... 

புனித விோழன் ஒரு மகிழ்ச்சிோன தன்றம தகாண்ட விழாக்களில் 
ததாடர்ச்சிோக எடுக்கப்ேட்டது. நிக்வகாோய்களின் ஞானஸ்நானம், புனித 
நூல்களின் சமேசம், ேரிசுத்த எண்ணங்களின் ேிேதிேலிப்பு, ோதங்கறள 
கழுவுதல், மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்ேட்ட நற்கருறண நிறனவுேடுத்துதல் ... 



(தலக்லர்க் ஹ் மவுண்டி விோழன், தி கத்வதாலிக் என்றைக்வளாேடீிோ, 
ததாகுதி 10. நியூ ோர்க்: ோேர்ட் ஆப்ேில்தன் நிறுவனம், 1911) 

ேஸ்காவுடனான இவேசுவின் மாதிரிறே மாற்ைிேறமப்ேறத 'நற்கருறண' 
நிறுவனம் முக்கிேமாகக் குைிக்க வவண்டும். வோம சாம்ோஜ்ஜிேமானது, அது 
ஒரு வருடாந்திே நிகழ்வாக இருந்தது, அது அடிவேிற்றுப் ேழக்கம் என்று 
நறடமுறைப்ேடுத்தப்ேட்டது என்று ஒப்புக்தகாண்டது. வோம சாம்ோஜ்ஜிேம் 
மற்ை இடங்களில், ஆனால் அது நறடமுறைேில் இல்றல (த்தேஸ்டன் 
எச்.ஹடீ் ஆஃப் ஃேடீ் அண்ட் வஹண்ட்ஸ் தி கத்வதாலிக் என்றைக்வளாேடீிோ, 
ததாகுதி 15. நியூோர்க்: ோேர்ட் ஆப்ேில்வதான் கம்தேனி, 1912). 

வோம் வதவாலேம் இப்வோது ேேன்ேடுத்தும் 'நற்கருறண விருந்தினர்' அசல் 
கிைிஸ்தவர்களிடமிருந்து வவறுேடுகின்ைது. 

கத்வதாலிக்க கறலக்களஞ்சிேம் வோதிக்கிைது: 

நற்கருறணப் ேிேதிேலிப்றேப் தேை விரும்பும் தோட்டி தோதுவாக 
விருந்தினர் என்று அறழக்கப்ேடுகிைது, வமலும் இந்த காலப்ேகுதியும் 
திோகத்தின் தோட்டியும் திோட்றசக்கும்கூட ேேன்ேடுத்தப்ேடலாம் 
என்ைாலும், தோட்டிக்கு தோம்ே முக்கிேம்.  ேடி இந்த வார்த்றத 
வஹாஸ்டிஸ், எதிரி இருந்து வருகிைது: "வஹாஸ்டிகஸ் ஒரு 
ேறடதேடுப்பு புேவலன் தேேர்", ஏதனனில் முன்வனார்கள் ததய்வங்கள் 
ோதிக்கப்ேட்டவர்கள் தங்கள் அழிக்கப்ேட்ட எதிரிகள் வழங்கிேது 
ஏதனனில். இருப்ேினும், விருந்வதாம்ேல் விருந்தினர் இருந்து 
வவறலநிறுத்தம் தசய்ே முடியும், இது காணப்ேடுகிைது ... முதல் 
கிரிஸ்துவர் ... தவறுமவன உணவு ேணிோற்ைினார் என்று தோட்டி 
ேேன்ேடுத்தப்ேடுகிைது. அந்த வடிவம் வவறுேட்டது, ஆனால் அது நம் 
நாளில் இருந்தறதவிட சிைிேது. (தலஸ்லர்ஸ்கி எச். "புேவலர்" தி 
கத்வதாலிக் என்றைக்வளாேடீிோ, ததாகுதி 7. நிஹில் அேஸ்டட் ஜூன் 1, 
1910) 

ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவர்கள் புளிப்ேில்லாத தோட்டிறேப் ேேன்ேடுத்தினர், 
புைமதத்தில் ேேன்ேடுத்தப்ேட்ட 'சூரிேன்' வோல் வதான்றுகிை சுற்று 
வட்டாேத்தில் அல்ல. 

வமரி ேற்ைிய ஊகம் 



ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவர்கள், இவேசுவின் தாோன மரிோறள 
வணங்கவில்றல. அப்ேடிதேன்ைால் வமரி ஊகத்தின் வோசறன எங்கிருந்து 
வந்தது? 

அடிப்ேறடேில், நான்காம் நூற்ைாண்டில் (அல்லது மூன்ைாம் நூற்ைாண்டின் 
ேிற்ேகுதிேில் இருந்தவோவத) தவளிப்ேறடோன இலக்கிேம் இருந்து- 
முக்கிேமாக அறத விடவும் ேின்னர். கத்வதாலிக்க எேிோனிஸ் அறத 
விசாரிக்க முேன்ைவோதிலும், உண்றமேில் அது முதலில் வளர்ந்த 
சமேத்தில் நிச்சேமற்ைதாக இருந்தது-இது தவளிப்ேறடோன ததய்வ 
வழிோட்டு ததய்வ வழிோட்டிற்கு (தேண்ணிேம், 78.11.4 ேனாரிேன்) 
தகாண்டிருந்தது. 

ேண்றடே வோமர்கள் ததய்வமான டோனாவிற்கு ஒரு 1-3 நாள் 
திருவிழாறவக் தகாண்டாடினர். முதல் நாளில் அவர் பூமிக்கு வந்து மூன்ைாம் 
நாளன்று, ஆகஸ்ட் 15 ம் வததி, ேேவலாக ோணிோக ேேவலாகத்தில் அவேது 
அனுமானத்றத அவர்கள் தவளிப்ேறடோக தகாண்டாடினர். இது வமரி 
("யுனிவர்ஸ் இன் தகேிஸ்வடான் ஒரு வறகோன." ஃவோர்ஹாம் யூனிவ் 
ேிேஸ், 1985, ேக்கம் 61) கத்வதாலிக்க ேண்டிறக அவத நாளாகும். சிலர் இது ஒரு 
விேத்து அல்லது தற்தசேல் நிகழ்வு என்று கருதுகின்ைனர் (ேச்றசக் 
கூட்டிறணவு வோமானிே மதம் மற்றும் அரிேிோவில் டோனாவின் 
வழிோட்டு முறை, ததாகுதி 0, சிக்கல்கள் 521-85150 வகம்ேிரிட்ஜ் 
ேல்கறலக்கழகம் ேிேஸ், 2007, ேக் 62) ஃப்வேசர் வஜ.ஜி. தி எவல்யூஷன் ஆஃப் 
கிங்ஸ் வி 1, வால்யூம் 1. தகஸ்தைங்கர் ேப்ளிஷிங், 2006, ேக்கங்கள் 14-17). 

டோனா மற்றும் ேல்வவறு ததய்வங்கள் மற்றும் எத்தறன ோர்றவேில் வமரி 
(ஃேிஷர்-ஹான்ைன், ேக். 49) இறடவே ஒரு ததாடர்பு உள்ளது. ஆனாலும், 
கத்வதாலிக்க மதத்தறலவர் அகஸ்டின் குைிப்ோக டோனாறவ "தோய்ோன 
மற்றும் தோய்ோன ததய்வங்கள்" (ஆகஸ்டின், சுவிவசஷங்களின் ஹார்மனி, 
ோடம் I, ோடம் 25) என்று குைிப்ேிடுகிைார். 

முகமதுவின் 'கன்னி' மகள் ோத்திமாவாகவும், வமலும் ேேவலாகத்திற்கு ஏைிச் 
தசன்ைது வோலவும் இது இஸ்லாமிேத்தின் தசல்வாக்கின் காேணமாக 
குறைந்தேட்சம் ேகுதி வோமச் சர்ச்சில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்ேட்டது என்று 
சந்வதகிக்கப்ேடுகிைது. 'அனுமானம்' ஒரு விவிலிே புனித நாள் அல்ல. இது 
ேேவலாக இோஜ்ேத்தின் ோணிோகும் (எவேமிோ 7: 17-19), வேகன் றகவேடு. 

ஹாவலாவனீ் / ஆல் புனிதர்கள் தினம் 



புனித நூல்கறளப் வோன்ை ஒரு நேரின் வாழ்க்றகறேயும் மேணத்றதயும் 
நிறனவுகூறும் எண்ணம் வவதாகமத்றத எதிர்த்து நிற்கவில்றல (cf. 
நிோோதிேதிகள் 11: 38-40), ேரிசுத்தவான்களின் பூறஜ மற்றும் திோகம் 
தசய்வது அப்வோஸ்தலிக்க வோதறனகறள எதிர்க்கிைது. 

கிைிஸ்து மண்டிேிட்டு அவறே வணங்க வவண்டுதமன சாத்தான் 
விரும்ேினான் (மத்வதயு 4: 9), ஆனால் இவேசு மறுத்துவிட்டார் (மத்வதயு 
4:10). சீவமானின் மகன் (அப்வோஸ்தலர் 8: 9-23) தம்றமப் ேின்ேற்றுேவர்கறள 
வணங்குவதற்கு / அவறே வணங்கும்ேடி ஊக்கப்ேடுத்திேதாக கூைப்ேடுகிைது 
(ஐரினேீஸ், அத்திோேம் 1, அத்திோேம் 23, வசனங்கள் 1-5). 

அப்வோஸ்தலனாகிே வேதுரு, றசமன் மாகறை கண்டனம் தசய்தார், ஒரு 
புைஜாதிோர் குனிந்து குனிந்து அல்லது மரிோறத தசலுத்துவறத தறட 
தசய்தார் (அப்வோஸ்தலர் 10: 25-26). அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் 
புைவதசத்தாருக்கும் ேர்னோவுக்கும் திோகம் தசய்தார். (அப்வோஸ்தலர் 14: 11-

18). அப்வோஸ்தலர்கள் அடிப்ேறடேில் இருவரும் ஆண்கள் என்று 
வாதிட்டனர், இது தசய்ேப்ேடக்கூடாது. ஆேம்ே கால கிைிஸ்தவர்கள் இறத 
புரிந்துதகாண்டு அவ்வாறு தசய்ேவில்றல. ஆனால் காலப்வோக்கில், சில 
சமேங்களில், இேண்டாம் நூற்ைாண்டின் ேிற்ேகுதிேில் புனித நூல்கறளப் 
புகழ்ந்தனர். 

இது அப்வோஸ்தலிக்க நறடமுறை இல்றல என்ைாலும் நான்காம் மற்றும் 
அதற்கு அடுத்த நூற்ைாண்டுகளில் கிதேவகா-வோமன் வதவாலேங்களில் 
குைிப்ேிடத்தக்க ேிேச்சிறனோக இருந்ததாகக் கூைப்ேட்டது. 

ேின்வருவறத கவனியுங்கள்: 

தசல்டிக் கடவுளர்கள், ேசுறம நாேகம், வதவாலேங்கள் மற்றும் 
கதீட்ேல்களுக்குள் றேசல்ோலிக் தறலகள் வோன்ை ேிேேலமான வேகன் 
ேடங்கறள இறணத்ததன் மூலம், வதவாலே அதிகாரிகள், இேண்டு மத 
ஆன்மீக மேபுகறள ஒன்ைிறணப்ேதற்காக மக்கறள ஊக்குவித்தனர், 
அவர்கள் புதிே மதத்றத ஏற்றுக்தகாள்வறதயும், புதிே வழிகளில் 
ேறழே வழிகள். (தேஸ்தைக்கர் எஸ். கார்வகாய்தலஸ்: க்ரி ஸ்கூல் 
ஆப் தி விஜார்ட்ரி ஆஃப் ஆர்க்ஸ் ஆஃப் வகரி ேிேஸ், 2006, ேக்கம் 85) 

ஒரு புத்தகத்தில், வமற்கூைப்ேட்ட அைிக்றகோனது, வோப் "க்ரிவகாரி" கிவேட் 
"சுமார் 600 கி.மு. எழுதிேது: 



கடவுளர்களின் வகாேில்கறள அவர் அழிக்கக்கூடாது, ஆனால் அந்த 
வகாேில்களில் உள்ள சிறலகறள அழிக்கக்கூடாது என்று ஆகஸ்டின் 
தசால்லுங்கள். அவர் அவர்கறள ேரிசுத்த ஜலத்தினால் சுத்திகரித்து, 
ேரிசுத்தவான்களின் ேலிேடீங்கறளயும் ேலிேடீங்கறளயும் ேண்ணி, 
அவறே விட்டுவிடுவார். ஐந்து, அந்த ஆலேங்களில் நன்கு 
கட்டப்ேட்டுள்ளன என்ைால், அவர்கள் உண்றம வதவனுறடே 
வசறவ வேய்கள் வைிோடு இருந்து மாற்ைிப் வவண்டும். ஆறகோல், 

அவர்கள் தங்கள் சறேகளின் ேிேதிஷ்றட நாறளவோ, அல்லது 
அவர்களது ேண்டிறககளில் தங்கறளக் காப்ோற்ைிக் தகாண்டவர்களின் 
ேண்டிறக நாறளவோ, தங்களுக்கு ஒரு முறை வகாவில்களில் 
தங்கறளக் கட்டிறவத்து, ேண்டிறக தகாண்டாட்டத்றத தகாண்டாட 
வவண்டும். அவர்கள் தியாகம் பசய்யவும் தயாராக இருப்ோர் மற்றும் 
எந்த வமலும் சாத்தான் ஒரு ேிரசாதம் விலங்குகள் சாப்ேிட, ஆனால் 
வதவனுறடய மகிறம யாருக்காக, எல்லாவற்றையும் தகாடுப்ேவர், 

அவர்கள் வோதும் தசய்ேப்ேட்ட நன்ைி தகாடுப்வேன். (கிரிவகாரி I: 
அதோட் தமலிடஸ் தலட்டர். எப்சிட்வடாலா 76, ேி.எல் 77: 1215-1216) 

வோப் கிரிவகாரி வேகன் ேழக்கங்கறள இறணத்துள்ளார். ஆனாலும், றேேிள் 
மற்றும் இத்தறகே திோகங்கறள வேய் என்று றேேிள் எதிர்க்கிைது (1 
தகாரிந்திேர் 10: 20-21). வமலும், இவேசு திோகம் தசய்த ேிைகு, மிருக ேலிகறள 
வதறவேில்றல என்று றேேிள் கற்ேிக்கிைது (எேிதேேர் 10: 1-10). வமவல 
குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ள 'ஞானிகள் நாட்களுக்கு' இது அனுமதிக்கப்ேடுவதும் இது 
புைமதத்தவர்களின் ேழறமோனது என்ேதும் அவர்கள் உண்றமோன வேய் 
விடுமுறை தினங்களாக இருப்ேதாக காட்டுகிைது. 

ேல ஆறடகறள விவிலிேத்தில் முறைேற்ைதாக (cf. 1 தீவமாத்வதயு 2: 9) 

மற்றும் சில வநேங்களில் மந்திேவாதிகள் (இது றேேிள் கண்டனம்- 
ோத்திோகமம் 22: 8) ஹாவலாவனீ் ேற்ைிேது. இது ஒரு விவிலிே-தோருத்தமான 
விழா அல்ல, நிச்சேமாக ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவ ஒன்ைல்ல. 

அறனத்து புனித துைவிகள் தினம் ஏழாம் நூற்ைாண்டில் அைிவிக்கப்ேட்ட 
ேின்னர் நவம்ேர் 1 ஸ்டம்ப் மாறல முன் ஹாவலாவனீ் (எஃப் அறனத்து புனிதர்கள் 
அைிேப்ேட்டது மாைினர், வமலும் '1907. ததா. 1. ஒன்றுமின்றம. மார்ச் 1 நாள். 
கத்வதாலிக்க கறலக்களஞ்சிேம் ). 

அக்வடாேர் 31 ேண்றடே அனுசரிக்கப்ேட்டது ஒரு நாள்: 



ேண்றடே வகால் மற்றும் ேிரிட்டனில் குருக்கள், ட்ரூட்ஸ், மற்றும் 
குருக்கள் வரிறசேில் ஹாவலாவனீ், வேய்கள், ஆவிகள், வதவறதகள், 
மந்திேவாதிகள், மற்றும் எல்வ்ஸ் ஆகிவோர் மக்களுக்கு தீங்கு 
விறளவிப்ேதாக நம்ேினர். ... இந்த ட்ரூேிட் நம்ேிக்றககள் ஹாவலாவனீ் 
திருவிழாக்களில் மந்திேவாதிகள், வேய்கள், மற்றும் பூறனகள் இன்றைே 
ேேன்ோட்டில் இருந்து வருகின்ைன ... இறலகள், பூசணிக்காறே, மற்றும் 
வசாளப்ோர்றவகள் வோன்ைறவ ஹாவலாவனீ் அலங்காேங்கறளப் 
ேேன்ேடுத்துவதன் மூலம் ட்ரூேிட்களிலிருந்து வருகிைது. ஐவோப்ோ 
ஆேம்ே மக்கள் வமலும் ... ரூேிட்தசேல்கள் விடுமுறை ஒத்த ஒரு 
திருவிழா இருந்தது 700 கள் வோமன் கத்வதாலிக் சர்ச் நவம்ேர் 
1 அறனத்து புனித துைவிகள் தினம் என தேேரிடப்ேட்டது. ேறைய 
வேகன் சுங்க மற்றும் கிரிஸ்துவர் விருந்து தினத்றத ஹாவலாவனீ் 
திருவிைா இறணக்கப்ேட்டன. (ஹாவலாவனீ், உலக புத்தக 
என்றசக்வளாேடீிோ, ததாகுதி 9. சிகாவகா, 1966: 25-26) 

ஒரு கத்வதாலிக்க எழுத்தாளர் எழுதிேறதப் ேற்ைி சிந்திக்க ஆர்வமாக 
இருக்கலாம்: 

இைந்தவர்களுறடய வேய்களின் பகாண்டாட்டங்களின் வமல் 
இைந்தவர்களின் கத்வதாலிக்கக் பகாண்டாட்டத்றத ஏன் ஒரு வோப் 
வோடுவார்? ஏபனன்ைால் கத்வதாலிக்க ேண்டிறககள் பதாடர்ச்சியாக 
இருக்கின்ைன, வமலும் புைமதத்தின் அர்த்தத்றத 
நிறைவவற்றுகின்ைன. (கில்லிேன் ேிறேேன், ஹாவலாவனீ், இறலயுதிர் 
தகாண்டாட்டமாக, நிறனவூட்டல் கடவுளின் தேேர் ேரிசுத்தமாகிைது. 

வோம திருச்சறேயுடன் ததாடர்புறடே ேலர் தங்கள் விசுவாசத்திற்கான 
வேகன் இறணப்புகறளப் ேற்ைி தேருறமோகப் வேசுகிைார்கள், 
தேருறமப்ேடுகிைார்கள் என்ேது உண்றம. (2 தீவமாத்வதயு 3: 16), இது வேகன் 
வழிோட்டு முறைகறளப் ேேன்ேடுத்தி கண்டனம் தசய்கிைது (உோகமம் 12: 29-
32, எவேமிோ 10: 2-6; 1 தகாரிந்திேர் 10:21, 2 தகாரிந்திேர் 6: 14-18). 

கிைிஸ்துமஸ் 

இவேசு ேிைந்த நாளன்று ேிைந்தநாள் தகாண்டாட்டங்கறள றேேிள் 
ஏற்றுக்தகாள்வதில்றல. வோமின் ஆேம்ேகால திருச்சறே கிைிஸ்துமஸ் 
அல்லது ேிை ேிைந்தநாறள தகாண்டாடவில்றல. ேிைந்தநாள் சடங்குகள் 



இன்னும் ேிற்ேகுதிேில் 3 வது நூற்ைாண்டில் தண்டறன விதிக்கப்ேட்டவோது (புை 
சமேத்றத, புத்தகம் I, அத்திோேம் 64 எதிோக). 

வமலும், குளிர்கால தகாண்டாட்டங்களில் சடங்குகள் மற்றும் ேரிசளிப்பு 
விழாக்களில் கலந்துதகாள்ள வேகன் ததய்வங்கறளப் ோர்க்கும் ஒருவறே 
தடர்டுல்லிேன் எச்சரித்தார். டிசம்ேர் ேிற்ேகுதிேில் ஜாதிகாேர்களால் 
தகாண்டாடப்ேட்ட சாட்டினாலிோ என்ைறழக்கப்ேடும் ஒரு தகாண்டாட்டம் 
ஒன்று இருந்தது. 

"லத்தீன் இறைேிேலின் தந்றத" என்று கூைப்ேட்ட தடர்ட்டுல்லிேன் 
குளிர்கால தகாண்டாட்டங்கறள கண்டனம் தசய்தார், அதாவது 
சன்தர்ோலிோறவ (ஒரு வேகன் ததய்வத்தின் தேேோல் தேருமளவில் 
தோருள் தகாண்டவர்) அவர் கிைித்துவ மார்க்றச மாற்ைிேறமத்தார்: 

மிதனர்விோவும் சினர்சாலிோ சாட்டர்னின் அளவுக்கு அதிகமாகவவ 
மிதனர்வா இருக்கிைது; சனிக்கிழறமேின் காலத்தில் சிைிே 
அடிறமகளாலும் கூட சனிக் தகாண்டாட வவண்டும். புதிே ஆண்டு 
ேரிசுகளும் அவதவோல் ேிடிேட்டிருக்க வவண்டும், தசப்டிக்மிண்டிேம் 
றவத்திருக்க வவண்டும்; மற்றும் அறனத்து ேரிசுகறள மற்றும் 
அன்புள்ள விருந்து துல்லிேமாக வவண்டும்; ேள்ளிகளுக்கு மலர்கள் 
பூர்த்தி தசய்ே வவண்டும்; மந்றதகள் மறனவிகளும் 
ேலிேடீங்களும்; ேள்ளி நிேமிக்கப்ேட்ட புனித நாட்களில் 
மதிக்கப்ேடுகிைது. இவத விஷேம் விக்கிேகத்தின் ேிைந்த நாளில் 
நடக்கிைது; ேிசாசின் ஒவ்தவாரு ஆடம்ேேமும் அடிக்கடி நிகழ்கிைது. ஒரு 
கிைிஸ்தவன் எஜமானுக்கு தகுதியுள்ளவன் என்று எண்ணுகிைவன் ோர்? 
அவன் எஜமான் இல்லாதவனுக்கு ஏற்ைறவகறளப்வோலத் தாவன 
நிறனப்ோன்? (தடர்ட்டுல்லிேன். ஐடாலட்ரி, ோடம் எக்ஸ்) 

தடர்டுல்லிேன் காலத்தில், வோமன் ேிஷப்புகள் தசஃேிரினஸ் (199-217) மற்றும் 
கால்லிஸ்டஸ் (217-222) சமேசம் மற்றும் ஊழறலப் புகழ்ந்தனர் (இது வோன்ை 
வோமன் கத்வதாலிக்க ஞானிகள் ஹிப்வோலிடஸ் (ஹிப்வோலிடஸ், 
ரிேட்டுவவஷன் ஆஃப் ஆல் தஹதேரீஸ், புத்தகம் IX, அத்திோேம் VI) மற்றும் 
தங்கள் வதவாலேத்தில் மக்கள் ோகன் வாதம் சமேசம் அனுமதி, முதலிேறவ. 

வோமானிே சனத்ோலிோ மற்றும் ோேசீக மித்ோசம் ஆகிேறவ தங்கறள 
முந்றதே ஒரு புைமத மதத்தின் தழுவலாகும் - ேண்றடே ோேிவலானிே 
மர்மம் வழிோட்டு முறை. பூர்வ ோேிவலானிேர்கள் மறுேிைப்பு ேிைந்தநாள் 



ஒரு ேசுறமோன மேம் வழிோடு மூலம் தகாண்டாடப்ேடுகிைது.ேசுறமோன 
மேங்கள் சம்ேந்தப்ேட்ட வணக்கத்றத றேேிள் கண்டனம் தசய்கிைது 
(உோகமம் 12: 2-3, எவேமிோ 3:13; 10: 2-6). 

குளிர்கால சங்கத்தின் ேருவத்தில் ோேிவலானிேர்கள் சூரிேறன மறுேடியும் 
தகாண்டாடினார்கள். டிசம்ேர் 25 வது இறுதிேில் சதுர்னாலிோவில் மற்றும் 
சூரிேன் கடவுள் வழிோடு ஆண்டு அந்த வநேத்தில் நடந்தது ஏதனனில், 
இவேசுவின் ேிைந்த வததி வதர்வு தசய்ேப்ேட்டார்: 

கி.ேி. 354 ஆம் ஆண்டில், ேிஷப் றலேரீிேஸ் வோம மக்கள் ஜனவரி 
டிசம்ேர் 25 அன்று தகாண்டாடும்ேடி உத்தேவிட்டனர். அவர் ஒருவவறள 
இந்தத் வததிறே வதர்ந்ததடுத்தார், ஏதனன்ைால் வோம மக்கள் அறத 
சனிக்கிழறமேன்று விருந்துக்கு அனுப்ேி, சூரிேனின் ேிைந்த நாறள 
தகாண்டாடினர்.(கிைிஸ்டிேன், வவர்ல்ட் புக் என்றைக்வளாப்ேடீிோ, 
ததாகுதி 3. கழகம், எண்டர்ேிறேசஸ், கழகம், சிகாவகா, 1966, ேக். 408-417) 

ஹவீோஸ் மித்ோஸ் ஒரு கடவுள் ... ஞாேிற்றுக்கிழறம மித்ோவின் 
நிறனவாக புனிதமானதாக இருந்தது, மற்றும் ஒவ்தவாரு மாதமும் 
ேதினாைாவது மாதமாக அவர் ேதவி ஏற்ைார். 25 டிசம்ேர் இவரது 
ேிைந்தநாளான இன்விக்டி, குளிர்காலத்தில்-சூரியன் மறுேிைப்பு, 

ேருவம் வமாத மூலம் வோன்ை அனுசரிக்கப்ேட்டது. (ஆர்ததண்டன் வஜ. 
மித்ோய்சம். தி கத்வதாலிக் என்றைக்வளாப்ேடீிோ, ததாகுதி எக்ஸ். 
நிஹில் அேஸ்டட், அக்வடாேர் 1, 1911) 

கான்ஸ்டன்றடன் கான்ஸ்டன்றடன் சூரிேன்-கடவுள் மித்ோைின் 
ேின்ேற்றுேவோக இருந்தார், அவர் தவற்ைி தேைாத சூரிேனாகக் கருதப்ேட்டார் 
மற்றும் கீவழ தறேேில் உள்ள குறகேில் ஒரு ோறைேிலிருந்து 
ேிைந்தார். ஒருவவறள இந்த காேணத்தால், அவேது தாோர் தஹலினா இவேசு 
ஒரு கீவழ தறேேில் ோறை குறகேில் ேிைந்தார் என்று புோணத்றத நம்ே 
முடிவு. 

வோம் இப்வோது இறத கற்றுக்தகாள்கிைது (இந்த ஆசிரிேர் வத்திக்கான் 
நகேத்தில் ேலமுறை காட்டப்ேடுவறதக் கண்டது), ஆனால் மூன்ைாம் 
நூற்ைாண்டில் அதன் ஆதேவாளர்களில் ஒருவோன கவமாடிேஸ், ோறைக் 
கண்டத்றத கண்டனம் தசய்தார்: 

அவர் ஒரு கடவுளாகக் கருதப்ேட்டால், தவற்ைி தேைாதவர் ஒரு 
ோறைேிலிருந்து ேிைந்தார். இப்வோறதக்கு, இப்வோறதக்கு முதல் 



தடறவோக தசால்லுங்கள். ோறை கடவுறளத் வதாற்கடித்து விட்டது: 
ோறை உருவாக்கிேவர் ேின்னர் வதட வவண்டும். நீங்களும் அவறே 
ஒரு திருடன் வோல சித்தரிக்கிைரீ்கள். அவர் ஒரு கடவுள் என்ைால், 
நிச்சேமாக அவர் திருட்டு மூலம் வாழவில்றல. நிச்சேமாக அவர் 
பூமிேில் இருந்தார், ஒரு ேேங்கேமான தன்றம தகாண்டவர். மற்ை 
ஜனங்களின் மாடுகறள அவன் குறகோக மாற்ைி, வூல்கன் மகன் 
கைஸ் வோலவவ இருந்தது.(கத்வதாலிக்க கிைிஸ்தவம்) 

இவேசு ஒரு கன்மறலேிலிருந்து ேிைக்கவில்றல, ஆனால் அவருறடே 
ேிைப்பு இப்வோது எவ்வாறு சித்தரிக்கப்ேட்டது என்ேது ேகுதிோகும். அது அவர் 
டிசம்ேர் 25 ஆம் திகதி ேிைந்தார் என்று கற்ேிக்க உண்றம இல்றல 
உள்ளது. ேிற்ேகுதிேில் டிசம்ேர் 25 வது மற்றும் வவதப்பூர்வமாக குைிப்ேிடப்ேட்ட 
(லூக்கா 2: 1-5) "தேரும்ோலான மக்கள் ததாறக கணக்தகடுப்ேின்ேடி வவண்டும்: 
ஸ்காலர்ஸ் ஆடு வமய்ப்ேவர்கள் தங்கள் ஆடுகறளயும் துறைேில் இருந்து 
வந்திருக்க மாட்டீர்கள் (8 றேேிள் லூக்கா 2 காட்டுகிைது வோன்ைறவ) என்று 
அங்கீகரிக்க குளிர்காலத்தில் சாத்திேமற்ைது "(கிைிஸ்டிேன் தி கத்வதாலிக் 
என்றைக்வளாேடீிோ, 1908). 

உண்றமோன அைிஞர்கள் ஒப்புக்தகாள்வதால், கிைிஸ்துவுடன் ததாடர்புறடே 
ேழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் ேழக்கவழக்கங்கள் ேலவற்ைிலிருந்து 
வருகின்ைன. இவேசுவின் அப்வோஸ்தலர்கவளா அல்லது அவர்களுறடே 
ஆேம்ேகால சீடர்கவளா கிைிஸ்டிறனக் காணவில்றல. 

மறுேடியும் வேகன் விடுமுறை நாட்கள் 

மதச்சார்ேற்ை விடுமுறை தினங்கறள றேேிள் தறடதசய்ோமல் (சவர்க்காே 
சுதந்திே தினம் ஆசனங்கறளப் வோல), ஆேம்ேகால கிைிஸ்தவர்கள் இைந்த 
ேரிசுத்தவான்களிடம் தஜேிக்கவில்றல, அறனத்து தசேிண்ட் தினம் அல்லது 
கிைிஸ்துமஸ் வோன்ை எறதயும் காணவில்றல. ேல வேகன் ததய்வங்கள் 
'ஏவதா ஒரு கடவுள்' என்று அறழக்கப்ேடுவதற்கு 'ஏதாவது கடவுளின்' தேேோக 
இருந்து மாைிவிட்டன. 

வேகன் ேழக்கங்கள் சில மாற்ைப்ேட்டிருக்கலாம், ஆனால் மறுதேேரிடப்ேட்ட 
வேய் விடுமுறை தினங்கள் இன்னும் கிைிஸ்தவோய் இல்றல, இவேசுவும் 
அவருறடே ஆேம்ேகால சீடர்களும் றவத்திருந்தார்கள். ேண்றடே 
ோேிவலானிே இேகசிே மதத்திற்கு மக்கள் உைவு றவத்திருந்த ேல 
விடுமுறை நாட்கள் கூட, ோேிவலானிோல் தாக்கப்ேட்ட இஸ்ேவவல் 



புத்திேருக்கு உதவ கடவுள் தநவகமிோறவ அனுப்ேிேவோது, தநவகமிோ என்ன 
தசய்தார் என்ேறதக் கவனியுங்கள்: 

30 நான் எல்லாவற்றையும் வேகன் அவர்களுக்கு சுத்தம். (தநவகமிோ 
13:30) 

புதிே ஏற்ோடு சமேசப்ேடுத்தப்ேட்ட விசுவாசத்றதயும் "மகா ோேிவலான் மகா 
ோேிறலயும்" எச்சரிக்கிைது (தவளிப்ேடுத்துதல் 17: 5). "மகா ோேிவலானுக்கு" 
கடவுளுறடே ஜனங்கள் என்ன தசய்ே வவண்டும் என்று றேேிள் 
கற்ேிக்கிைறத கவனியுங்கள்: 

நீங்கள் அவளுறடே ோவங்களுக்கு ேகிர்ந்து வோகின்ைரீ் 4, அவறள என் 
மக்கள் தவளிவே வாருங்கள், நீங்கள் வேப்வோகும் வகடுகளிலிருந்து 
தேறும் வோகின்ைரீ். (தவளிப்ேடுத்துதல் 18: 4) 

கிரிஸ்துவர் வசாதறனறே மற்றும் ோவம் விட்டு வவண்டும் (1 தகாரிந்திேர் 
6:18; 2 தீவமாத்வதயு 2:22), அறத தழுவி அறத ஊக்குவிக்க 
கூடாது. உண்றமோன கடவுளின் வணக்கத்வதாடு வேதுரு நறடமுறைகறள 
இறணக்கக் கூடாது (1 தகாரிந்திேர் 10: 19-21; 2 தகாரிந்திேர் 6: 14-18), இது ஒரு 
ோேம்ேரிேம் (மத்வதயு 15: 3-9). 

11. கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது போய்கள்? 

விசுவாசிகளால் எந்த நாட்கள் றவக்கப்ேட வவண்டும்? 

1600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், கடவுளின் புனித நாட்கள் யூத மதத்தினோல் 
கண்டனம் தசய்ேப்ேட்டது, இப்தோழுது ஜான் கிைிஸ்வடாஸ்ட், இப்வோது 
கத்வதாலிக்க மற்றும் கட்டுப்ோடான புனிதோக கருதப்ேடுகிைார். ேல 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, புோட்டஸ்டன்ட் தவளிேடீு கிைித்துவம் 
இன்றுஉண்றமேில் ஜான் கிைிவசாஸ்வடாம் "ஆேம்ே வதவாலேத்தில் 
மாதேரும் வோதகர்" என்ைறழக்கப்ேட்டது (ஜான் கிைிவசாஸ்வடாம் ஆேம்ே 
வதவாலேத்தில் மாதேரும் வோதகர். கிைித்துவம் டுவட, ஆகஸ்ட் 8, 2008). 

ஜான் கிைிவசாஸ்வடாம் ேகிேங்கமாக, 387 கி.ேி. வழீ்ச்சி புனித நாட்களின் 
எதிோக வோதித்தார் கிைிஸ்து ரீதிோன சில நடந்வதறுவறதயும் கண்கூடாகக் 
கண்டு தகாண்டவர்களாக இருந்தனர். அவர் குைிப்ோக ( 'கதறவ மணிக்கு 
வவகமாக ...') ட்ேம்ப்ட்ஸ் விருந்து, ேரிகாே நாள், மற்றும் கூடாே 
விருந்து குைிப்ேிட்டுள்ளார்: 



இேக்கமற்ை மற்றும் துன்ேகேமான யூதர்களின் திருவிழாக்கள் 
விறேவில் மற்தைான்றைப் ேின்ததாடர்ந்து, விறேவாக ததாடர்ந்து 
நறடதேறும்: எக்காளங்களின் விருந்து, கூடாேங்களின் விருந்து, 
விேதங்கள். எங்கள் அணிவகுப்ேில் ேலர் நாம் தசய்ே நிறனக்கிைார்கள் 
என்று அவர்கள் கூறுகின்ைனர். இவற்ைில் சில திருவிழாக்களில் 
காணப்ேடுகின்ைன, மற்ைவர்கள் தங்கள் ேண்டிறககறள றவத்து, 

அவர்களது விருந்துகறள கவனித்துக்தகாள்வதன் மூலம் யூதர்களுடன் 
வசர்ந்துதகாள்வார்கள். இப்வோது திருச்சறேேிலிருந்து இந்த 
விவவகமான ேழக்கத்றத ஓட்ட விரும்புகிவைன் ... யூத சடங்குகவள 
மரிோறதக்குரிேறவோகவும் தேரிேறவோகவும் இருந்தால், 
எங்களுறடே தோய் தோய்ோகும் ... கடவுள் அவர்களுறடே 
ேண்டிறககறள தவறுக்கிைாோ? அவர் அல்லது அந்த ேண்டிறகக்கு 
அவர் தசால்லவில்றல, ஆனால் அறவ அறனத்தும் ஒன்ைாகவவ 
உள்ளன. 

யூதர்களுறடே துன்மார்க்கமும் அசுத்தமுமாேிருக்கிைது எங்கள் 
வாசல்களிலிருக்கிைது. அது ஒரு விேதம் என்று நிறனத்வதன், நான் 
அறத தீட்டாக அறழக்கிவைன் என்று ஆச்சரிேப்ேட வவண்டாம் ... 
ஆனால் இப்வோது சாத்தான் எக்காளத்தின் விருந்து உங்கள் 
மறனவிகள் அறழக்கிைது மற்றும் அவர்கள் இந்த அறழப்பு ஒரு 
தோோக காது திரும்ே, நீங்கள் அவர்கறள கட்டுப்ேடுத்த 
வவண்டாம். அவர்கள் வதவேக்திேற்ை குற்ைச்சாட்டுகளில் தங்கறளத் 
தாங்கவள துேத்திவிட அனுமதிக்கிைார்கள், அவர்கள் உரிறமயுள்ள 
வழிகளில் இழுக்கப்ேடுவறத நீங்கள் அனுமதிக்க வவண்டும். (வோவான் 
கிரிவோவசாம் II) யூதர்களுக்கு எதிோக நான் 1: 3, 4: ஞாேிைன்று, 
சிரிோவிலுள்ள அந்திவோகிோவில் ேிேசங்கித்து, தசப்டம்ேர் 5, 387 கி.ேி. 

யூதர்களின் அவத சமேத்தில் இேண்டாவது நூற்ைாண்டு சர்ச், யூதர்கள் தசய்த 
அவத சமேத்தில், கத்வதாலிக்க திருச்சறே இன்னும் தேந்வததகாஸ்வதத்றத 
றவத்திருந்தது என்ேறத ஜான் கிைிஸ்வடாஸ்டம் உணர்ந்திருக்க 
வவண்டும். இவ்வாறு, அவர் தசய்தறதப் ேிேசங்கிப்ேதன் மூலம், ஜான் 
கிைிஸ்வடாஸ்டாம் வோமானிே மற்றும் கட்டுப்ோடான கத்வதாலிக்கர்கள் 
இருவரும் ேஸ்காறவயும் தேந்வததகாஸ்தாறவயும் றவத்திருப்ேதாக 
கூைிக்தகாண்டதால், தனது தசாந்த வதவாலேத்திற்கு எதிோகப் ேிேசங்கித்தார், 
அந்த விழாக்களில் இருவரும் "அறனத்தும் வசர்ந்து" ஒரு ேகுதிோக 
இருக்கும். 



வமலும், ஜான் கிைிஸ்வடாஸ்டம் தேந்வதவகாஸ்வத என்ைறழக்கப்ேடும் 
"யூதர்களின் ேண்டிறகறே" உண்றமேில் ஒருமுறை எழுதினார் 
(கிரிவோஸ்வடாம் வஜ. எஸ். வஜான்ஸ் கிைிஸ்வடாஸ்டம், 
கான்ஸ்டான்டிவனாப்ளின் வேோேர்: திருத்தூதர்களின் 
அப்வோஸ்தலர்). இவ்வாறு, இவேசுவின் உேிர்த்ததழுதலுக்குப் ேிைகு, 
விசுவாசம் என்ேது ஒரு "யூத விருந்து" என்று கருதப்ேட்ட சமேத்தில் இருக்க 
வவண்டும் என்று அவர் ஒப்புக்தகாண்டார். 

எல்லா நாட்களிலும் கடவுள் எதிர்த்திருந்தால், அப்வோஸ்தலர்கள் ஏன் 
அவற்றை றவத்திருக்க வவண்டும்? தவளிப்ேறடோன காேணம், அவர்கள் 
இவேசுவின் முன்மாதிரிறேப் ேின்ேற்ைினார்கள், எப்ேடிோவது அவர்கள் 
எப்வோதாவது அழிக்கப்ேட்டிருப்ேதாக நம்புவதற்கு எந்த காேணமும் இல்றல. 

முன்பு குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ளேடி, புதிே ஏற்ோடு "யூத" புனித நாட்களில் 
"தேரிேது" என்று அறழக்கப்ேடுகிைது. ஒரு கத்வதாலிக்க 
தமாழிதேேர்ப்ேிலிருந்து ேின்வருவறதக் கவனியுங்கள்: 

37 அப்தோழுது கடந்த உள்ள, வகாலாகலமாகவும் இவேசு நின்று, 
சத்தமிட்டு பேரும் நாள் (வோவான் 7:37, வவதாகமம் புதிே ஏற்ோடு). 

எனவவ ோர் தசால்வது சரி? 

இவேசுவின் ேழக்கங்கறளக் கறடப்ேிடிப்ேவர்கள் அல்லது அவற்றைக் 
கண்டனம் தசய்கிைவர்கள் ோர்? 

ஜான் கிைிஸ்வடாஸ்ட், இந்த வழக்கில், சற்வை சரிோக தசான்னது: 

"யூத விைாக்களில் மதிப்ேிற்குரிய மற்றும் பேரிய இருந்தால், 
நம்முறடய போய்கள் உள்ளன." 

எனவவ எந்த நாட்கள் கவனிக்கப்ேட வவண்டும்? எந்த றேேிள் 
ேடி ஒரு "பேரும் நாள்" வவண்டும்? 

எந்த நாட்கள் தோய்? 

ஜான் கிைிஸ்வமாஸ்டம் கிைிஸ்துமஸ் மற்றும் ஈஸ்டர் வோன்ை வேகன் 
உைவுகளுடன் நாட்கள் துறணபுரிந்தார். டிசம்ேர் 25 அன்று கிைிஸ்மஸ் ேற்ைிே 
அவேது தர்க்கம் ததளிவாகவும் தவறுகள் மற்றும் தோய்கள் மற்றும் தவைான 
தகவல்களின் அடிப்ேறடேில் (அடிஸ், அர்னால்டு டி. கத்வதாலிக் அகோதி: 



கத்வதாலிக்க சர்ச்சின் சில வகாட்ோடு, ஒழுக்கம், சடங்குகள், சடங்குகள், 
கவுன்சில்கள் மற்றும் மத ஆறணகள் தேன்சிகர் ேிேதர்ஸ், 1893, ேக்கம் 178). 

கடவுளின் நாட்கள் தோய்ோனறவ அல்ல, ஆனால் ஜான் 
கிைிவைாஸ்வடாமின் (மற்றும் அவர் ஊக்குவித்த அந்த நாட்கறள 
ஏற்றுக்தகாண்ட சறேகளில்) ததளிவாக தோய் என்று ததளிவாக இருக்க 
வவண்டும். கத்வதாலிக்க திருச்சறே தாமஸ் அக்வினாஸ் கூட சப்ோத்தின் 
மற்றும் அடிப்ேறடேில் அறனத்து விவிலிே புனித நாட்கள் என்று 
எழுதினார்  
கிரிஸ்துவர் தோருள் (தசேின்ட் வதாமஸ் அக்வினாஸ்). 

சுவாேஸ்ேமாக கத்வதாலிக்க கறலக்களஞ்சிேம் அைிக்றக " அடிக்கடி ஆேம்ே 
மற்றும் தூே கிைித்துவம் (அதிகப்ேடுத்தி ஏ) ஒரு உேிர் என்று 
அறழக்கப்ேடுகின்ைன அடங்கும். 11 வது நூற்ைாண்டில் கிவேக்க-வோமன் 
"விக்கிேகம் வழிோடு வோன்ை நாம் கடவுறள வணங்குவதற்கு 
ேிேதிநிதித்துவம் என்று எழுதினார். சிலுறவேில் அறையுடனும், புனிதப் 
ேடங்களுடனும் மரிோறத தசலுத்துேவர்களாக இருப்ேவர்கள், இன்னும் 
ேிசாசுகறள வணங்குவதில் ஈடுேட்டிருந்தார்கள். "(கன்னிதேேர் எஃதேக்ட் 
எண்தடண்தடண்ட் ix III இன்: தி கீவின் தி சத்ேம்: ஆர்மீனிோவின் ேவுலிசிே 
சர்ச்சின் றகவேடு க்வேதேண்டன் ேிேஸ், ஆக்ஸ்ஃவோர்ட், 1898, ேக்கம் 149). 

கிைிஸ்துவின் சார்ோக ேலர் வேய் விடுமுறை தினங்கறள அனுசரிக்காத ேலர் 
புதிேவர்கள் அல்ல, ேல நூற்ைாண்டுகளாக சிலோல் கண்டனம் 
தசய்ேப்ேட்டுள்ளனர். 

ோரம்ேரியங்கள் மற்றும் / அல்லது றேேிள்? 

பூமிேில் உள்ள சிலர் கூட கடவுளின் புனித நாட்கள் றவக்க முேற்சி 
தசய்கிைார்கள். றேேிளுடன் கூட்டுைவு றவத்திருக்கும் ஒரு மதத்றதச் வசர்ந்த 
தேரும்ோலாவனார் மற்ை நாட்கறள றவத்திருக்கிைார்கள். 

குடும்ே அங்கத்தினர்களின் அழுத்தம் காேணமாக சில விவிலிே அல்லாத 
சமே விடுமுறை தினங்கள் சில இருக்கின்ைன. சிலர் தங்கள் 
சமுதாேத்திலிருந்து அல்லது அவர்களது முதலாளிகளிடமிருந்து வரும் 
அழுத்தங்களின் காேணமாக ேரிசுத்த ஸ்தலங்கறள றவத்திருக்க 
மாட்டார்கள். 



அவறேப் ேின்ேற்றுவவார் குடும்ே அங்கத்தினர்கள் (மத்வதயு 10:36) மற்றும் 
உலகம் ஆகிேவற்ைில் ேிேச்சிறனகள் இருப்ேதாக இவேசு 
எச்சரித்தார். தம்முறடே உண்றமோன சீஷர்கறள தவறுக்கிை ஒரு 
உலவகாடு சமேசம் தசய்துதகாள்ளும்ேடி அவர்களிடம் தசால்லவில்றல 
(வோவான் 15: 18-19), ஆனால் ேரிபூேணமாக முேற்சி தசய்ே (மத்வதயு 5:48). 

கடவுளுறடே மக்கறளப் ேற்ைி புதிே வாழ்க்றக தமாழிதேேர்ப்பு 
ேின்வருமாறு கற்ேிக்கிைது: 

3 அவர்கள் தீே சமேசம் தசய்து, அவர்கள் அவேது ோறதகள் மட்டுவம 
நடக்க. (சங்கீதம் 119: 3) 

நீங்கள் தீறமயுடன் சமேசம் தசய்ே விரும்புகிைரீ்களா? சாத்தான் 
ோவம் (ஆதிோகமம் 3: 1-6) நன்ைாக பசய்ய முயற்சிக்கிைது மற்றும் "ஒளி 
ஒரு வதவதூதர்" (2 தகாரிந்திேர் 11: 14-15) வதான்றுகிைது. அவர்கள் உங்களுக்கு 
நல்ல வதான்றும் கூட அவேது விடுமுறை றவப்ோவோ? 

கிவேக்க-வோமானிே நம்ேிக்றககளானது, தங்கள் விடுமுறைறே கறடேிடிப்ேது 
ோேம்ேரிேம் சார்ந்ததாக இருப்ேதாக கருதுகிைது, ஆனால் தேரும்ோலும் அந்த 
மேபுகள் புைமதத்தில் ததாடங்குகின்ைன. கடந்த காலத்தில் (தற்வோறதே) 
தறலவர்கள் ேலர் இந்த ோேம்ேரிேங்கறள ஆதரித்ததால், ேலர் கடவுளுக்குப் 
ேிரிேமானவர்களாக இருக்கிைார்கள். 

கடவுளுறடே வார்த்றதவோடு இறசந்திருக்கும் மேபுகள் நன்ைாக 
இருந்தாலும் (1 தகாரிந்திேர் 11: 2; 2 ததசவலானிக்வகேர் 2:15), றேேிவளாடு 
முேண்ேடுகிைவர்கள் றவக்கப்ேடக் கூடாது. புதிே ஏற்ோடு ததளிவாகிைது 
என்ேறத கவனியுங்கள்: 

ோறேயும் வோகின்ைரீ் 8 தத்துவம் மற்றும் காலிோக வமாசடி தசய்தும், 
ஆண்கள் ோேம்ேரிேம் ேடி, உலகின் அடிப்ேறட வகாட்ோடுகளுக்கு 
இணங்க ஏமாற்ை, மற்றும் கிைிஸ்து ஏற்ே அல்ல. (தகாவலாதசேர் 2: 8) 

3 அதற்கு அவன் அவர்கறள வநாக்கி "நீங்கள் ஏதனனில் உங்கள் 
ோேம்ேரிேம் வதவனுறடே கற்ேறனறே ஏன் மீைி நடக்கிைரீ்கள் ஏன் 
... 7தோய்சாட்சி அளிக்கக் கூடாது சரி ஏசாோ தீர்க்கதரிசனம் உன்றன 
ேற்ைி தசய்தறதப் கூைி?!: 

8 "இந்த மக்கள் தங்கள் வாேினால் என்றன வசருகிவைாம் மற்றும் 
அவர்களின் உதடுகள் தகாண்டு எமக்கு புகழ, ஆனால் அவர்களது 



இருதேவமா எனக்குத் தூேமாய் 9 மற்றும் வணீாக அவர்கள் ஆண்கள் 
கற்ேறனகறள உேவதசங்களாகப் கற்ேித்தல், என்றனவே நீங்கள் 
வணங்குங்கள் '.." (மத்வதயு 15: 3 , 7-9) 

கடவுளுறடே வார்த்றத, அவநகர் மேபுகள் ஏற்றுக்தகாள்ளக் கூடாது என்று 
ஏற்றுக் தகாண்டார்கள், அவர்கள் அறத உணர்ந்தவுடன் அறத 
மனந்திரும்புதறல ஊக்குவிக்கிைது: 

19 ஓ கர்த்தர் என் தேலன் என் வகாட்றடயும், தநருக்கப்ேடுகிை நாளில் 
என் அறடக்கலமுமாகிே கர்த்தாவவ, புைஜாதிகள் நீங்கள் பூமிேின் 
முறனகளில் இருந்து வந்து, தசால்ல, "நிச்சேமாக எங்கள் ேிதாக்கள் 
தோய்கள், சற்வைனும் மற்றும் இலாேத்தன்றமேற்ை 
விஷேங்கறள." (எவேமிோ 16:19) 

தவளிநாட்டு மதக் கருத்துக்கள் வேய் என்று றேேிள் கற்ேிக்கிைது: 

16 அவர்கள் தவளிநாட்டு வதவர்களால் அவருக்கு எரிச்சறல அவறே 
அச்சுறுத்தறலப் தேற்ைது: அருவருப்புடன் அவர்கள் வகாேத்திற்கு 
ஆளானார்கள். 17 அவர்கள் வேய்கள் புதிே கடவுளர்களின் உங்கள் 
தந்றதகள் ேேப்ேடவில்றல என்று புது வேவுகள் ேடுத்துவதும், திோகம் 
கடவுள், கடவுளர்கள் அவர்கள் ததரிோது இல்றல. (உோகமம் 32: 16-17) 

ேிற்ேகுதிேில் வோமன் கத்வதாலிக்க ேிதேஞ்சு கார்டினல் ஜீன்-தகவனால்-வமரி 
டானிவேலூவின் கருத்றத உறுதிப்ேடுத்துதல்: 

புைமத உலகமும் கிைிஸ்தவ சர்ச்சும் முற்ைிலும் தோருந்தாதறவ; ஒவே 
வநேத்தில் கடவுள் மற்றும் சிறலகள் இருவரும் வசறவ தசய்ே 
முடிோது. (வடனிவேல் வஜ. தி லார்ட் கிைித்துவத்தின் வதாற்ைம், வடவிட் 
ஸ்மித் மற்றும் ஜான் ஆஸ்டின் வேக்கர் ஆகிவோர் தமாழிதேேர்த்தனர். 
தவஸ்ட்மின்ஸ்டர் ேிேஸ், 1977, ேக்கம் 440) 

உண்றமேில், வேகன் உலகமும் கிைிஸ்தவ சர்ச்சும் முற்ைிலும் 
தோருந்தாதறவ; ஒவே வநேத்தில் கடவுள் மற்றும் சிறலகள் இருவரும் 
வசறவ தசய்ே முடிோது. 

இன்னும், கிைிஸ்துவ தசாற்களாலும், நறடமுறைேில் சில மாற்ைங்களாலும் 
திருத்தப்ேட்ட புைமதக் விடுமுறை தினங்கறளக் கறடப்ேிடிக்கும்வோவத 
அவநகர் அவருறடே சறேேில் உள்ளனர். நீங்கள் என் வார்த்றதேிவல 
நிறலத்திருந்தால் தமய்ோகவவ தமய்றே அைிவரீ்கள், சத்திேம் உங்கறள 



விடுதறலோக்கும் என்று இவேசு தசான்னார். (வோவான் 8: 31-32). கடவுளின் 
புனித நாட்கள் புைமதத்திலிருந்து நம்றம விடுவிக்கின்ைன. 

அப்வோஸ்தலன் ேவுல் இவ்வாறு எச்சரித்தார்: 

14 சமத்துவமின்ைி அவிசுவாசிகளுடன் இறணத்திருப்ேறத வவண்டும் 
வவண்டாம். அக்கிேமத்தினால் நீதியுள்ளறவ என்ன? இருளில் என்ன 
ஒற்றுறம இருக்கிைது? 15 அப்தோழுது என்ன ஒப்ேந்தம் வேலிோளின் 
தகாண்டு கிைிஸ்து உள்ளது? அல்லது ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசிக்கு 
என்ன ேங்றகக் தகாண்டுள்ளது? 16 அப்தோழுது என்ன ஒப்ேந்தம் 
சிறலகள் தகாண்டு வதவனுறடே வகாவில் உள்ளது? நீ ஜீவனுள்ள 
வதவனுறடே ஆலேமாேிருக்கிைாய். கடவுள் தசான்னேடி: 

"நான் அவர்களில் வாசம்ேண்ணி, அவர்கள் நடுவவ நடப்வேன், நான் 
அவர்கள் வதவனாேிருப்வேன், அவர்கள் என் ஜனமாேிருப்ோர்கள் 
என்ைார். 

17 ஆறகோல் 

"நீ அவர்களிடத்திலிருந்து புைப்ேட்டுப் ேிரிந்துவோகாமல், 
தீட்டானறவகறளத் ததாடாவத, நான் உன்றன ஏற்றுக்தகாள்வவன் 
என்று கர்த்தர் தசால்லுகிைார். 

18 'நான் ேிதாவாேிருப்வேன் உங்களுக்கு, நீங்கள் எனது வாரிசுகளும் 
இருக்கும் என்று கர்த்தோகிே எல்லாம் வல்ல கூறுகிைார். (2 தகாரிந்திேர் 
6: 14-18) 

வேகன் ேழக்கவழக்கங்களில் ஒரு ேகுதிோக இருக்காதவர்களுக்கு ஒரு 
தந்றதோக இருப்ேறத கவனியுங்கள். வணக்கத்தின் ோகமாக அவர்கறளத் 
தழுவிக்தகாள்கிைவர்களுக்கு அப்ோ இல்றல. 

கடவுளர்கள் கடவுளுக்குப் ேிரிேமானவர்கள் என்ை ேழக்கங்கறளப் வோல 
சிலர் தசேல்ேட்டாலும், அவர்கள் தங்கறள ஏமாற்ைிக் தகாள்கிைார்கள்: 

32 நீங்கள் "நாம் மேத்துக்கும் கல்லுக்கும் ஆோதறன ோர் உலக 
மக்களின், வோன்ை, நாடுகள் வோல இருக்க விரும்ேவில்றல.", தசால்ல 
ஆனால் என்ன மனதில் நீங்கள் ஒருவோதும் நடக்காது. (எவசக்கிவேல் 
20:32, NIV) 



26 அதின் ஆசாரிேர்கள் என் வவதத்துக்கு வன்முறைறே தசய்ே என் 
ேரிசுத்த ேரிசுத்தக்குறலச்சலாக்காமலும்; அவர்கள் புனித மற்றும் 
தோதுவான இறடவே வவறுேடுத்தி இல்றல; அசுத்தமானதற்கும் 
சுத்தமானதற்கும் இறடேில் வித்திோசம் இல்றல என்று அவர்கள் 
கற்ேிக்கிைார்கள்; அவர்கள் என் ஓய்வுநாட்கறளக் 
காத்துக்தகாண்டிருக்றகேில், நான் அவர்கள் நடுவில் 
ேரிசுத்தக்குறலச்சலாக்கிவனன்; (எவசக்கிவேல் 22:26, NIV) 

கடவுள் ஒரு வித்திோசத்றத கூறுகிைார். இந்த மகிழ்ச்சிக்கு ேதிலாக, வேகன் 
ேழக்கங்கள் உட்ேட, அவருறடே வகாேத்றத தகாண்டு வரும் (எவசக்கிவேல் 
30:13)! சிற்ைின்ே உலக நறடமுறைறேப் ோதுகாத்தல் வேய் (cf. ோக்வகாபு 3: 13-
15). 

கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது என்ன? 

கடவுளுறடே ேண்டிறககறள 'ேரிசுத்த அறழப்புகள்' என றேேிள் 
குைிப்ேிடுகிைது (எ.கா. எண்கள் 28:26; 29:12) அல்லது 'ேரிசுத்த ேண்டிறககள்' 
(ஏசாோ 30:29). 

தவைான மற்றும் வேய் என வேகன் தகாண்டுவரும் நிகழ்ச்சிகறள றேேிள் 
ததாடர்ந்து கண்டனம் தசய்கிைது (1 தகாரிந்திேர் 10: 20-21; 1 தீவமாத்வதயு 4: 
1).றேேிள் அல்லாத விவிலிே தகாண்டாட்டங்கறள கடவுள் வழிோடு 
இறணக்க முடிோது என்கிைார் (உோகமம் 32, எவேமிோ 10, 1 தகாரிந்திேர் 10: 
20-21). 

இன்னும் ேலர் வணக்க காலண்டர் ஒன்றை றேேிறளக் கறடப்ேிடிக்க 
தீர்மானித்திருக்கிைார்கள் 

ஆதரிக்கவில்றல. அப்வோஸ்தலனாகிே வோவான் ஆண்டிகிைிஸ்டுகளுடன் 
ததாடர்புதகாள்கிை நறடமுறைகறளப் ேேன்ேடுத்துதல் (1 வோவான் 2: 18-19). 

அல்லாத விவிலிே விடுமுறை வேய்கள் மூலம் ேதவி உேர்வு மற்றும் 
வேதுக்கு வமற்ேட்ட ேில்லிேன்கள் கடவுளின் திட்டம் ததளிவற்ை உதவிேது. 

கடவுள் உண்றமறே வழிேட வவண்டும் என்று கடவுள் கூைினார்: 

24 வதவன் ஆவிோேிருக்கிைார், மற்றும் வழிோடு அந்த ஆவி மற்றும் 
உண்றமவோடும் ததாழுது தகாள்ள வவண்டும். (வோவான் 4:24, NJB) 



மறுதேேரிடப்ேட்ட வேய் விடுமுறை தினங்கள் உண்றமோன கடவுறள 
மதிப்ேதில்றல. நீ அவறே நம்புவறதயும், அவருறடே வழிமுறைகறளச் 
தசய்வறதயும் கடவுள் விரும்புகிைார், உங்களுறடேதல்ல (நீதிதமாழிகள் 3: 5-
6). 

விவிலிே ேரிசுத்த ஸ்தலங்கள் இேட்சிப்ேின் கடவுளின் திட்டத்றத 
உதவுகின்ைன. ேஸ்கா வநேத்தில் இவேசுவின் ேலி ததாடங்கி, 'புளிப்ேில்லாத' 
உேிர்கறள வாழ்வதற்கு, இந்த வேதில் (தேந்வததகாஸ்வதா) முதற்தகாண்டு, 
தவளிப்ேடுத்துதல் மற்றும் உேிர்த்ததழுதலின் எக்காளங்களுக்கும், நம்முறடே 
ோவங்களில் சாத்தானுறடே ோத்திேத்றத நிறனப்பூட்டுவதற்கு கிைிஸ்துவின் 
ேிோேச்சித்தம் ேலி, பூமிேிவல ஆேிேம் வருஷம் இோச்சிேத்றத 
(ததாட்டிகளுக்கு விருந்து), கடவுள் அறனவருக்கும் இேட்சிப்றே அளிப்ோர் 
என்ேறத உணர்ந்து, கடவுளின் திட்டத்தின் சில ேகுதிகள் தவளிப்ேடுத்தப்ேட்டு 
கிைிஸ்தவர்களுக்கு மிகவும் உறுதிோனறவ. 

இவேசுறவப் வோலவவ ேவுல் அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுறலப் ேின்ேற்றும்ேடி 
கிைிஸ்தவர்களுக்கு றேேிள் கூறுகிைது (1 தகாரிந்திேர் 11: 1). 

இவேசு விவிலிே புனித நாட்கறள (லூக்கா 2: 41-42, 22: 7-19, வோவான் 7: 10-38, 
13) றவத்திருந்தார். அவர் வோதித்தேடி அவருறடே முன்மாதிரிறே நீங்கள் 
ேின்ேற்ைக்கூடாது (வோவா 13: 12-15)? 

அப்வோஸ்தலனாகிே ேவுல் விவிலிே புனித நாட்கறள (அப்வோஸ்தலர் 18:21, 
20: 6,16, 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 தகாரிந்திேர் 5: 7-8; 16: 8) றவத்தார்.வேதுருறவ 
வழிநடத்திேவர்கறளப் ேற்ைி ேவுல் எச்சரித்தார் (1 தகாரிந்திேர் 10: 19-
21). றேேிளின் கடவுறளப் ேின்ேற்றுவதாகக் கூறும் மக்கள் புைமதத்திலிருந்து 
தூய்றமோக்கப்ேட வவண்டும் (cf. தநவகமிோ 13:30, 2 வேதுரு 1: 9). 

அப்வோஸ்தலனாகிே வோவான் விவிலிே புனித நாட்கறள றவத்திருந்தார், 
ஆனால் கிரிஸ்துவர் எனக் கூைிக்தகாள்ேவர்களின் ேழக்கவழக்கங்கறள அவர் 
ேின்ேற்ைவில்றல என எச்சரித்தார்: 

18 ேிள்றளகவள, இது கறடசிக்காலமாேிருக்கிைது; ஆண்டிகிைிஸ்ட் 
வந்துதகாண்டிருக்கிைது என்று நீங்கள் வகள்விப்ேட்டேடிவே, இப்தோழுது 
அவநக ஆண்டிகிைிஸ்துகள் வந்திருக்கிைார்கள், இது கறடசி மணி என்று 
நாங்கள் அைிந்திருக்கிவைாம். 19 அவர்கள் நம்றமவிட்டுப் ேிரிந்து 
வோனார்கள், ஆனால் அவர்கள் நம்மில் தசல்ல இேலாது; அவர்கள் 
எங்களுக்கு இருந்திருந்தால், வது எங்களுடன் ததாடர்ந்திருக்க 



வவண்டும் என்று; ஆனாலும் அவர்களில் ஒருவனும் அவர்களில் 
ஒருவன் இல்றல என்று அவர்கள் அைிந்துதகாள்ளும்ேடிக்கு அவர்கள் 
புைப்ேட்டுப்வோனார்கள். (1 வோவான் 2: 18-19) 

கிைிஸ்தவர்கள் அவத விவிலிே ேரிசுத்த நாட்கறள அவருறடே 
அப்வோஸ்தலர்களாக றவத்திருக்க வவண்டுமா? அவேது நறடமுறைகறள 
ேின்ேற்ைாத கிைிஸ்டிஸ்ட்டாக தவைாக உரிறம தகாண்டவர்கள் 
ஆண்டிகிைிஸ்ட் என தசேல்ேடுகிைார்கள் என்று ஜான் எழுதினார். 

இது ேரிசுத்த நாட்கள் மற்றும் விடுமுறைக்கு வரும் வோது, நாம் ோர் வகட்க 
வவண்டும்? கடவுளின் வார்த்றத அல்லது மனிதர்களின் 
ோேம்ேரிேங்கள்?ோேம்ேரிேத்திற்கான சரிோன இடங்கறளக் தகாண்டிருக்கும் 
வோது, கடவுளுறடே வார்த்றதவோடு முேண்ோடான ோேம்ேரிேத்றத ஏற்க 
முடிோது. 

கடவுளுறடே வார்த்றத உேவதசத்திற்காக லாேகேமானதாய் இருப்ேதால் (2 
தீவமாத்வதயு 3:16), ஒருவவறள வேதுருறவயும் மற்ை அப்வோஸ்தலர்கறளயும் 
தங்கள் நாளின் மதத் தறலவர்களிடமிருந்து விறடதேை வவண்டும்: 

29 நாம் ஆண்கள் கடவுள் விட கீழ்ப்ேடிே வவண்டும். (அப்வோஸ்தலர் 
5:29) 

நீங்கள் இவேசுறவயும் அப்வோஸ்தலறேயும் எடுத்துறேக்கிைரீ்களா? கடவுளின் 
புனித நாட்கறள அவேது வழிறேக் காத்துக்தகாள்வரீ்களா? ஆண்கள் 
உங்கறளத் தறட தசய்ே அனுமதிக்கமாட்டீர்களா? 

வலவிடிகிஸ் 23: 8,21,24,27,35,36), கடவுளின் விவிலிே திருவிழாக்கள் 
(வலவிேோகமம் 23:37), "ேரிசுத்த சறேகூட்டங்களாக அைிவிக்கப்ேடுேவர்கறள" 
நீங்கள் வகட்கிைரீ்களா? 

இவேசு இவ்வாறு தசான்னார்: 

21 என் சவகாதேர்கள் வதவனுறடே வார்த்றதறேக் வகட்டு, அறதக் 
தசய்ே ஆவர். (லூக்கா 8:21) 

நீங்கள் உண்றமேிவலவே இவேசுவின் சவகாதேர்களில் ஒருவோக 
இருக்கிைரீ்களா? கிரிஸ்துவர் இருக்க வவண்டும் (வோமர் 8:29). நாம் 
சத்திேத்தால் ேிரிக்கப்ேட வவண்டும் (வோவான் 17:19). 



நீங்கள் மற்றும் / அல்லது உங்கள் வடீு வதவனுறடே வார்த்றதறே வகட்டு 
அறத தசய்ே? கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய்களால் ஈர்க்கப்ேட்ட 
மேபுகறள நீங்கள் றவத்திருப்ேரீ்களா? 

"14 இறைவன் ேரிமாைவும்! 15 அது நீங்கள் இறைவன் ேணிோற்ை உங்கறள 
ோறே ோருறடே நிலம் நீங்கள் வாழ்கிைது "கடவுளர் வோன்ை" 
வசவிப்ேரீ்கள் என்று இன்று உங்கறள வதர்வு தீே ததரிகிைது 
என்ைால். ஆனால் நானும் என் வடீ்டாரும் ஆண்டவறே வசவிப்வோம் 
"(வோசுவா 24: 14-15). 

கடவுளின் ேரிசுத்த நாள்கறளத் வதர்ந்ததடுங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



புனித நாள்காட்டி 

புனித நாள் *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ோஸ்ஓவர்   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

புளிப்ேில்லாத தோட்டி  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

தேந்தததகாஸ்வத  Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

ட்ேம்ப்ட்ஸ்   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

ேரிகாே    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

கூடாேத்தின் விருந்து  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

கறடசி மகத்தான நாள்  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* அறனத்து புனித நாட்களும் சூரிே அஸ்தமனத்திற்கு முன்ோக மாறல 
துவங்கும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



கடவுளின் திருச்சறே பதாடர்கிைது 
 
கடவுளின் பதாடர்ச்சியான திருச்சறேயின் அபமரிக்கா அலுவலகம் 
அறமந்துள்ளது: 1036 W. கிோண்ட் அதவன்யூ, க்வோவர் ேசீ், கலிவோர்னிோ, 93433 

அதமரிக்கா. 
 

பதாடர்ந்து கடவுளின் சர்ச் (CCOG) வறலத்தளங்கள் 
 

CCOG.ASIA இந்த தளம் ஆசிோவில் கவனம் தசலுத்துகிைது, ேல ஆசிே 
தமாழிகளிலும் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் சில தோருட்களிலும் ேல்வவறு 
கட்டுறேகள் உள்ளன. 
CCOG.IN இந்த தளம் இந்திே ோேம்ேரிேத்றத வநாக்கிேதாக உள்ளது. இது 
ஆங்கில தமாழி மற்றும் ேல்வவறு இந்திே தமாழிகளில் உள்ளது. 
CCOG.EU இந்த தளம் ஐவோப்ோ வநாக்கி இலக்கு தகாண்டுள்ளது. இது ேல 
ஐவோப்ேிே தமாழிகளில் உள்ளது. 
CCOG.NZ இந்த தளம் ஒரு ேிரிட்டிஷ்-இைங்கிே ேின்னணி தகாண்ட 
நியூசிலாந்து மற்றும் மற்ைவர்கள் வநாக்கி இலக்கு. 
CCOG.ORG கடவுளின் ததாடர்ச்சிோன திருச்சறேேின் முக்கிே வறலத்தளம் 
இது. இது அறனத்து கண்டங்களிலும் மக்களுக்கு உதவுகிைது. இது வார்ப்பு 
மற்றும் புனித தினம் தசாற்தோழிவுகள் உட்ேட கட்டுறேகள், இறணப்புகள், 
மற்றும் வடீிவோக்கறளக் தகாண்டுள்ளது. 
CCOGAFRICA.ORG இந்தத் தளம் ஆப்ேிரிக்காவில் உள்ளவர்கறள 
வநாக்கியுள்ளது. 
CCOGCANADA.CA இந்த தளம் கனடாவில் உள்ளவர்கறள வநாக்கி 
இலக்காகிைது. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. கடவுளின் ததாடர்ச்சிோன 
திருச்சறேக்கான ஸ்ோனிஷ் தமாழி வறலத்தளம் இது. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. இது ேிலிப்றேன்ஸ் இறணேத்தளம் ஆங்கிலம் 
மற்றும் தால்காலில் தகவல்கறளக் தகாண்டது. 
 

பசய்திகள் மற்றும் வரலாறு இறணயதளங்கள் 
 

COGWRITER.COM இந்த வறலத்தளம் ஒரு தேரிே ேிேகடனம் கருவி மற்றும் 
தசய்தி, வகாட்ோடு, வேலாற்று கட்டுறேகள், வடீிவோக்கள், மற்றும் தீர்க்கதரிசன 
அைிவிப்புகள் ஆகிேவற்றைக் தகாண்டுள்ளது. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM இது வதவாலே வேலாற்ைில் கட்டுறேகள் மற்றும் 
தகவல்கறள இறணே நிறனவில் எளிதானது. 



BIBLENEWSPROPHECY.NET இந்த தசய்தி மற்றும் விவிலிே தறலப்புகறள 
உள்ளடக்கிே ஒரு ஆன்றலன் வாதனாலி வறலத்தளம். 
 

பசாற்போைிவுகள் மற்றும் பசாற்போைிவுகளுக்கான YouTube வடீிவயா 
வசனல்கள் 
 

BibleNewsProphecy வசனல். CCOG ேிேசங்கம் வடீிவோக்கள். 
CCOGAfrica வசனல்.  CCOG ஆப்ேிரிக்க தமாழிகளில் தசய்திகள். 
CDLIDDSermones வசனல். CCOG ஸ்ோனிஷ் தமாழிேில் உள்ள தசய்திகள். 
ContinuingCOG வசனல். CCOG வடீிவோ ேிேசங்கங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



கடவுளின் ேரிசுத்த நாட்கள் அல்லது வேயாட்டம்? 

 நீங்கள் விடுமுறை நாட்கறள நிறனக்கும் வோது, என்ன மனதில் வருகிைது? 

ேசுறமோன மேங்கள், தழும்புகள், முேல்கள், முட்றட, சூடான குறுக்கு 
மாடுகறள, மற்றும் மந்திேவாதிேின் உறடகறள ேற்ைி நீங்கள் 
நிறனக்கிைரீ்களா?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆனாலும் அந்த சின்னங்கவள றேேிளில் ஒப்புக்தகாள்ளப்ேடவில்றல. றேேிள் 
உண்றமேில் என்ன கற்ேிக்கிைது என்ேறத உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

அப்வோஸ்தலன் ேவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: 

19 அப்தோழுது நான் என்ன தசால்லுவவன்? விக்கிேகம் ஏதாவது 
இருக்கிைதா, அல்லது விக்கிேகங்களுக்கு ஏது? 20 மாைாக, புைஜாதிோர் 
ேலிேிடுகிை காரிேங்கறளப் ேிசாசுகளுக்குப் ேறடக்கிைார்கள், 

கடவுளுக்கு அல்ல, ேிசாசுகவளாடு கூட்டுைவு தகாள்ள நான் 
விரும்ேவில்றல. 21 நீங்கள் கர்த்தருறடே ோத்திேத்திலும் 
ோத்திேங்களின் ோத்திேத்திலும் ோனம் ேண்ணக்கூடாது; நீங்கள் 
கர்த்தருறடே ேந்திேிலும் ேிசாசுகளின் வமலிலும் 
ேங்குதகாள்ளமாட்டீர்கள். 22 அல்லது நாம் கர்த்தருக்கு எரிச்சறல 
மூட்டலாமா? நாம் அவறே விட வலிறமோனதா? (1 தகாரிந்திேர் 10: 19-
22) 

 



நீங்கள் கடவுளின் புனித நாட்கள் அல்லது வேய் விடுமுறைகறள 
றவத்திருக்க வவண்டுமா? 


