
குருத்து ஞாயிறு - இயயசுவின் திருப்பாடுகள் 

நற்செய்தி வாெகம் - இரண்டாம் ஆண்டு 

தூய மாற்கு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இயயசுகிறிஸ்துவின் பாடுகள்” 
14:1 - 15:47 

விரிவுரரயாளர்:  பாஸ்கா என்னும் புளிப்பற்ற அப்ப விழா நிகழ இன்னும் 
இரண்டு நாள்கள் இருந்தன. தலைலைக் குருக்களும் ைலறநூல் அறிஞரும் 
இயேசுலவ எவ்வாறு சூழ்ச்சிோய்ப் பிடித்துக் ககாலை கசய்ேைாம் என்று 
வழியதடிக் ககாண்டிருந்தனர்; ஆேினும், "விழாவின்யபாது யவண்டாம்; ஒரு 
யவலள ைக்களிலடயே கைகம் ஏற்படக்கூடும்" என்று நிலனத்தனர். இயேசு, 
கபத்தானிோவில் கதாழு யநாோளர் சீயைான் இல்ைத்தில் இருந்தார். அங்யக 
பந்திேில் அைர்ந்திருந்தயபாது இைாைிச்லச நறுைணத் லதைம் ககாண்ட படிகச் 
சிைிழுடன் கபண் ஒருவர் வந்தார். அந்தத் லதைம் கைப்பற்றது, 
விலையுேர்ந்தது. அவர் அப்படிகச் சிைிலழ உலடத்து இயேசுவின் தலைேில் 
ஊற்றினார். ஆனால் அங்கிருந்த சிைர் யகாபைலடந்து, 

யூதர்: "இந்தத் லதைத்லத இவ்வாறு வணீாக்குவயதன்? இலத முந்நூறு 
கதனாரிேத்துக்கும் யைைாக விற்று ஏலழகளுக்குக் ககாடுத்திருக்கைாயை, 

விரிவுரரயாளர்: என்று தங்களுக்குள் யபசிக்ககாண்டனர். அப்கபண் ைீதும் சீறி 
எழுந்தனர். இயேசு அவர்களிடம், 

இயயசு: "அவலர விடுங்கள். ஏன் அவருக்குத் கதால்லை ககாடுக்கிறரீ்கள்? அவர் 
எனக்குச் கசய்தது முலறோன கசேயை. ஏகனனில் ஏலழகள் எப்யபாதுயை 
உங்கயளாடு இருக்கின்றார்கள். நீங்கள் விரும்பும்யபாகதல்ைாம் அவர்களுக்கு 
நன்லை கசய்ேமுடியும். ஆனால் நான் எப்யபாதும் உங்கயளாடு 
இருக்கப்யபாவதில்லை. இவர் தம்ைால் இேன்றலதச் கசய்தார். என் 
அடக்கத்திற்காக இவர் முன்னதாகயவ என் உடலுக்குத் லதைம் பூசிவிட்டார். 
உைகம் முழுவதும் எங்ககல்ைாம் நற்கசய்தி அறிவிக்கப்படுயைா அங்ககல்ைாம் 
இவர் கசய்ததும் எடுத்துக் கூறப்படும்; இவரும் நிலனவு கூறப்படுவார் என 
உறுதிோக உங்களுக்குச் கசால்கியறன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று கூறினார். பன்னிருவருள் ஒருவனாகிே யூதாசு 
இஸ்காரியோத்து இயேசுலவக் காட்டிக்ககாடுக்கும் யநாக்கத்யதாடு தலைலைக் 
குருக்களிடம் கசன்றான். அவர்கள் அலத அறிந்து ைகிழ்ச்சியுற்று அவனுக்குப் 
பணம் ககாடுப்பதாக வாக்களித்தனர். அவனும் அவலர எப்படிக் 
காட்டிக்ககாடுக்கைாம் என்று வாய்ப்புத் யதடிக்ககாண்டிருந்தான். புளிப்பற்ற அப்ப 



விழாவின் முதல் நாள் வந்தது. பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிலேப் பைிேிடும் 
அந்நாளியை இயேசுவின் சீடர், 

ெடீர் ஒருவர்: "நீர் பாஸ்கா விருந்துண்ண நாங்கள் எங்யக கசன்று ஏற்பாடு 
கசய்ே யவண்டும் என விரும்புகிறரீ்?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று யகட்டார்கள். அவர் பின்வருைாறு கூறி, தம் சீடருள் 
இருவலர அனுப்பினார்; 

இயயசு: "நீங்கள் புறப்பட்டு நகருக்குள் கசல்லுங்கள். ைண்குடத்தில் தண்ணரீ் 
சுைந்துககாண்டு ஓர் ஆள் உங்களுக்கு எதியர வருவார். அவர் பின்யன 
கசல்லுங்கள். அவர் எந்த வடீ்டுக்குச் கசல்கிறாயரா, அந்த வடீ்டின் 
உரிலைோளரிடம், "நான் என் சீடர்கயளாடு பாஸ்கா விருந்து உண்பதற்கான என் 
அலற எங்யக?" என்று யபாதகர் யகட்கச் கசான்னார்" எனக் கூறுங்கள். அவர் 
யைல்ைாடிேில் ஒரு கபரிே அலறலேக் காட்டுவார். அது யதலவோன 
வசதிகயளாடு தோர் நிலைேில் இருக்கும். அங்யக நைக்கு ஏற்பாடு கசய்யுங்கள்." 

விரிவுரரயாளர்: சீடர்கள் கசன்று, நகலர அலடந்து, தங்களுக்கு அவர் 
கசால்ைிேவாயற அலனத்லதயும் கண்டு பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு 
கசய்தார்கள். ைாலை யவலளோனதும் இயேசு பன்னிருவயராடு வந்தார். 
அவர்கள் பந்திேில் அைர்ந்து உண்டு ககாண்டிருந்தகபாழுது இயேசு, 

இயயசு: "என்யனாடு உண்ணும் உங்களுள் ஒருவன் என்லனக் 
காட்டிக்ககாடுப்பான் என உறுதிோக உங்களுக்குச் கசால்கியறன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். அவர்கள் வருத்தமுற்று, ஒருவர் பின் ஒருவராக, 

ெடீர்: "நாயனா?நாயனா?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று அவரிடம் யகட்கத் கதாடங்கினார்கள். அதற்கு அவர், 

இயயசு: "அவன் பன்னிருவருள் ஒருவன்; என்னுடன் பாத்திரத்தில் கதாட்டு 
உண்பவன். ைானிடைகன் தம்லைப் பற்றி ைலறநூைில் எழுதியுள்ளவாயற 
யபாகிறார். ஆனால் ஐயோ! அவலரக் காட்டிக் ககாடுக்கிறவனுக்குக் யகடு! 
அம்ைனிதன் பிறவாதிருந்தால் அவனுக்கு நைைாய் இருந்திருக்கும்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். அவர்கள் உண்டுககாண்டிருந்தகபாழுது அவர் 
அப்பத்லத எடுத்து, கடவுலளப் யபாற்றி அலதப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் ககாடுத்து, 

இயயசு: "இலதப் கபற்றுக்ககாள்ளுங்கள்; இது எனது உடல்" 



விரிவுரரயாளர்: என்றார். பின்பு அவர் கிண்ணத்லத எடுத்துக் கடவுளுக்கு 
நன்றி கசலுத்தி அவர்களுக்குக் ககாடுத்தார். அலனவரும் அதிைிருந்து பருகினர். 
அப்கபாழுது அவர் அவர்களிடம், 

இயயசு: "இது எனது உடன்படிக்லகேின் இரத்தம்; பைருக்காகச் சிந்தப்படும் 
இரத்தம். இனியைல் இலறோட்சி வரும் அந்நாளில்தான் நான் திராட்லசப்பழ 
இரசத்லதக் குடிப்யபன்; அதுவலர ஒருயபாதும் குடிக்க ைாட்யடன் என 
உறுதிோக உங்களுக்குச் கசால்கியறன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். அவர்கள் புகழ்ப்பாடல் பாடிவிட்டு ஒைிவைலைக்குச் 
கசன்றார்கள். இயேசு அவர்களிடம், 

இயயசு: "நீங்கள் அலனவரும் ஓடிப்யபாவரீ்கள். ஏகனனில், "ஆேலர 
கவட்டுயவன்; அப்யபாது ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும்" என்று ைலறநூைில் 
எழுதியுள்ளது. ஆனால் நான் உேிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு உங்களுக்குமுன்யப 
கைியைோவுக்குப் யபாயவன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். யபதுரு அவரிடம், 

யபதுரு: "எல்ைாரும் ஓடிப்யபாய்விட்டாலும் நான் அவ்வாறு கசய்ேைாட்யடன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். இயேசு அவரிடம், 

இயயசு: "இன்றிரவில் யசவல் இருமுலற கூவுமுன் மும்முலற நீ என்லன 
ைறுதைிப்பாய் என உனக்குச் கசால்கியறன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். அவயரா, 

யபதுரு: "நான் உம்யைாடு யசர்ந்து இறக்க யவண்டிேிருந்தாலும் உம்லை 
ஒருயபாதும் ைறுதைிக்க ைாட்யடன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று ைிக அழுத்தைாகச் கசான்னார். அப்படியே அவர்கள் 
அலனவரும் கசான்னார்கள். பின்னர் இயேசுவும் சீடர்களும் ககத்சைனி என்னும் 
கபேர் ககாண்ட ஓர் இடத்திற்கு வந்தார்கள். அங்யக அவர் தம் சீடரிடம், 

இயயசு: "நான் இலறவனிடம் யவண்டும்வலர நீங்கள் இங்யக அைர்ந்திருங்கள்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று கூறி, யபதுரு, ோக்யகாபு, யோவான் ஆகியோலரத் 
தம்முடன் கூட்டிச் கசன்றார். அப்யபாது அவர் திகிலும் ைனக்கைக்கமும் 
அலடேத் கதாடங்கினார். அவர், 



இயயசு: "எனது உள்ளம் சாவுவருைளவுக்கு ஆழ்துேரம் ககாண்டுள்ளது; நீங்கள் 
இங்யகயே தங்கி விழித்திருங்கள்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று அவர்களிடம் கூறினார். சற்று அப்பால் கசன்று 
தலரேில் விழுந்து, முடியுைானால் அந்த யநரம் தம்லைவிட்டு விைகுைாறு 
இலறவனிடம் யவண்டினார். 

இயயசு: "அப்பா, தந்லதயே எல்ைாம் உம்ைால் இேலும். இத்துன்பக் கிண்ணத்லத 
என்னிடைிருந்து அகற்றும். ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ை; உம் 
விருப்பப்படியே நிகழட்டும்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று கூறினார். அதன்பின்பு அவர் வந்து அவர்கள் உறங்கிக் 
ககாண்டிருப்பலதக் கண்டு யபதுருவிடம், 

இயயசு: "சீயைாயன, உறங்கிக் ககாண்டா இருக்கிறாய்? ஒரு ைணியநரம் 
விழித்திருக்க உனக்கு வலுவில்லைோ? உங்கள் ைனம் ஆர்வம் உலடேதுதான்; 
ஆனால் உடல் வலுவற்றது. எனயவ யசாதலனக்கு உட்படாதிருக்க 
விழித்திருந்து இலறவனிடம் யவண்டுங்கள்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். அவர் ைீண்டும் கசன்று அயத வார்த்லதகலளச் 
கசால்ைி இலறவனிடம் யவண்டினார். அவர் திரும்பவும் வந்தயபாது அவர்கள் 
உறங்கிக் ககாண்டிருப்பலதக் கண்டார். அவர்களுலடே கண்கள் தூக்கக் 
கைக்கைாய் இருந்தன. அவருக்கு என்ன ைறுகைாழி கூறுவது என்யற 
அவர்களுக்குத் கதரிேவில்லை. அவர் மூன்றாம் முலற வந்து அவர்கலள 
யநாக்கி, 

இயயசு: "இன்னும் உறங்கி ஓய்கவடுக்கிறரீ்களா? யபாதும், யநரம் வந்துவிட்டது. 
ைானிடைகன் பாவிகளின் லகேில் ஒப்புவிக்கப்படப் யபாகிறார். எழுந்திருங்கள், 
யபாயவாம். இயதா, என்லனக் காட்டிக் ககாடுப்பவன் கநருங்கி வந்துவிட்டான்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று கூறினார். இயேசு கதாடர்ந்து யபசிக் 
ககாண்டிருந்தயபாது பன்னிருவருள் ஒருவனான யூதாசு வந்தான். அவயனாடு 
தலைலைக் குருக்கள், ைலறநூல் அறிஞர், மூப்பர் ஆகியோர் அனுப்பிே ைக்கள் 
கூட்டம் வாள்கயளாடும், தடிகயளாடும் வந்தது. அவலரக் 
காட்டிக்ககாடுக்கவிருந்தவன், 

யூதாஸ்: "நான் ஒருவலர முத்தைிடுயவன். அவர்தாம் இயேசு, அவலரப் பிடித்துக் 
காவயைாடு ககாண்டு யபாங்கள்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று அவர்களுக்கு அலடோளம் கசால்ைிேிருந்தான். அவன் 
வந்ததும் உடனடிோக அவலர அணுகி, 



யூதாஸ்: "ரபி" 

விரிவுரரயாளர்: எனக் கூறிக்ககாண்யட அவலர முத்தைிட்டான். அவர்களும் 
அவலரப் பற்றிப் பிடித்துக் லகது கசய்தனர். அருகில் நின்று 
ககாண்டிருந்தவர்களுள் ஒருவர் தம் வாலள உருவி, தலைலைக் குருவின் 
பணிோளலரத் தாக்கி அவருலடே காலதத் துண்டித்தார். இயேசு அவர்கலளப் 
பார்த்து, 

இயயசு: "கள்வலனப் பிடிக்க வருவது யபாை வாள்கயளாடும் தடிகயளாடும் 
என்லனக் லகது கசய்ே வந்தது ஏன்? நான் நாள்யதாறும் யகாவிைில் கற்பித்துக் 
ககாண்டு உங்கயளாடு இருந்யதன். நீங்கள் என்லனப் பிடிக்கவில்லையே! 
ஆனால் ைலறநூைில் எழுதப்பட்டுள்ளலவ நிலறயவற யவண்டும்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். அப்கபாழுது சீடர் அலனவரும் அவலர 
விட்டுவிட்டுத் தப்பி ஓடினர். இலளஞர் ஒருவர் தம் கவறும் உடம்பின் ைீது ஒரு 
நார்ப்பட்டுத் துணிலேப் யபார்த்திக் ககாண்டு அவர் பின்யன கசன்றார்; அவலரப் 
பிடித்தார்கள். ஆனால் அவர் துணிலே விட்டு விட்டு ஆலடேன்றித் தப்பி 
ஓடினார். அவர்கள் இயேசுலவத் தலைலைக் குருவிடம் கூட்டிச் கசன்றார்கள். 
எல்ைாத் தலைலைக் குருக்களும் மூப்பர்களும் ைலறநூல் அறிஞர்களும் ஒன்று 
கூடினார்கள். யபதுரு கதாலைேில் அவலரப் பின்கதாடர்ந்தார். தலைலைக் 
குருவின் வடீ்டு உள்முற்றம் வலர வந்து காவையராடு உட்கார்ந்து கநருப்பின் 
அருயக அவர் குளிர்காய்ந்து ககாண்டிருந்தார். தலைலைக் குருக்களும் 
தலைலைச் சங்கத்தார் அலனவரும் இயேசுவுக்கு ைரண தண்டலன விதிக்க 
அவருக்கு எதிராகச் சான்று யதடினார்கள். ஆனால் ஒன்றும் கிலடக்கவில்லை. 
பைர் அவருக்கு எதிராகப் கபாய்ச்சான்று கசான்னார்கள். ஆனால் அச்சான்றுகள் 
ஒன்றுக்ககான்று முரண்பட்டிருந்தன. சிைர் எழுந்து, 

ெிலர்: "ைனித லகோல் கட்டப்பட்ட இந்தத் திருக்யகாவிலை இடித்து விட்டுக் 
லகோல் கட்டப்படாத யவகறான்லற மூன்று நாளில் நான் கட்டி எழுப்புயவன் 
என்று இவன் கசால்ைக் யகட்யடாம்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று அவருக்கு எதிராகப் கபாய்ச் சான்று கூறினர். அப்படியும் 
அவர்களுலடே சான்று ஒத்துவரவில்லை. அப்கபாழுது தலைலைக் குரு எழுந்து 
அவர்களின் நடுயவ நின்று, 

தரலரமக் குரு: "இவர்கள் உனக்கு எதிராகக் கூறும் சான்றுக்கு ைறுகைாழி 
ஒன்றும் கூற ைாட்டாோ?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று இயேசுலவக் யகட்டார். ஆனால் அவர் யபசாதிருந்தார். 
ைறுகைாழி ஒன்றும் அவர் கூறவில்லை. ைீண்டும் தலைலைக் குரு, 



தரலரமக் குரு: "யபாற்றுதற்குரிே கடவுளின் ைகனாகிே கைசிோ நீதாயனா?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று அவலரக் யகட்டார். அதற்கு இயேசு, 

இயயசு: "நாயன அவர்; யைலும் ைானிடைகன் வல்ைவராம் கடவுளின் 
வைப்புறத்தில் வறீ்றிருப்பலதயும் வானயைகங்கள் சூழ வருவலதயும் 
காண்பரீ்கள் " 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். தலைலைக் குருயவா தம் அங்கிலேக் 
கிழித்துக்ககாண்டு, 

தரலரமக் குரு: "இன்னும் நைக்குச் சான்றுகள் யதலவோ? இவன் கடவுலளப் 
பழித்துலரத்தலதக் யகட்டீர்கயள; உங்களுக்கு என்ன யதான்றுகிறது?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று யகட்க, அவர்கள் அலனவரும், 

எல்லாரும்: "இவன் சாக யவண்டிேவன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று தீர்ைானித்தார்கள். பின்பு சிைர் அவர்யைல் துப்பவும், 
அவர் முகத்லத மூடி அவலரக் லகோல் குத்தி, "இலறவாக்கினயன, ோர் எனச் 
கசால்" என்று யகட்கவும் கதாடங்கினர். காவைரும் அவலரக் கன்னத்தில் 
அலறந்தனர். அப்கபாழுது யபதுரு கீயழ முற்றத்தில் இருக்க, தலைலைக் 
குருவின் பணிப் கபண் ஒருவர் வந்து, யபதுரு குளிர்காய்ந்து ககாண்டிருக்கக் 
கண்டு அவலரக் கூர்ந்து யநாக்கி, 

பணிப் சபண்: "நீயும் இந்த நாசயரத்து இயேசுயவாடு இருந்தவன்தாயன" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். அவயரா, 

யபதுரு: "நீர் கசால்வது என்னகவன்று எனக்குத் கதரிேவில்லை, 
புரிேவுைில்லை" 

விரிவுரரயாளர்: என்று ைறுதைித்து, கவளி முற்றத்திற்குச் கசன்றார். 
(அப்கபாழுது யசவல் கூவிற்று ). அந்தப் பணிப்கபண் அவலரக் கண்டு சூழ 
இருந்தவர்களிடம், 

பணிப் சபண்: "இவனும் அவர்கலளச் யசர்ந்தவன்தான்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று ைீண்டும் கூறத் கதாடங்கினார். அவர் ைீண்டும் 
ைறுதைித்தார். சற்று யநரத்திற்குப்பின் சூழ இருந்தவர்களும், 



எல்லாரும்: "உண்லைோகயவ நீ அவர்கலளச் யசர்ந்தவயன. ஏகனனில் நீ ஒரு 
கைியைேன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று ைீண்டும் யபதுருவிடம் கூறினார்கள். அவயரா, 

யபதுரு: "நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த ைனிதலன எனக்குத் கதரிோது" 

விரிவுரரயாளர்: என்று கசால்ைிச் சபிக்கவும் ஆலணேிடவும் கதாடங்கினார். 
உடயன இரண்டாம் முலற யசவல் கூவிற்று. அப்கபாழுது, "யசவல் இருமுலற 
கூவுமுன் நீ என்லன மும்முலற ைறுதைிப்பாய்" என்று இயேசு தைக்குக் கூறிே 
கசாற்கலளப் யபதுரு நிலனவு கூர்ந்து ைனம் உலடந்து அழுதார். 

கபாழுது விடிந்ததும் மூப்பயராடும் ைலறநூல் அறிஞயராடும் தலைலைச் 
சங்கத்தார் அலனவயராடும் தலைலைக் குருக்கள் ஆயைாசலன கசய்து, 
இயேசுலவக் கட்டி இழுத்துச் கசன்று பிைாத்திடம் ஒப்புவித்தனர். பிைாத்து 
அவலர யநாக்கி, 

பிலாத்து: "நீ யூதரின் அரசனா?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று யகட்க அவர், 

இயயசு: "அவ்வாறு நீர் கசால்கிறரீ்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று பதில் கூறினார். தலைலைக் குருக்கள் அவர்ைீது பை 
குற்றங்கலளச் சுைத்தினார்கள். ைீண்டும் பிைாத்து, 

பிலாத்து: "நீ பதில் ஒன்றும் கசால்ை ைாட்டாோ? உன் ைீது இத்தலன 
குற்றங்கலளச் சுைத்துகிறார்கயள!" 

விரிவுரரயாளர்: என்று அவரிடம் யகட்டான். இயேசுயவா எப்பதிலும் 
கூறவில்லை. ஆகயவ பிைாத்து விேப்புற்றான். விழாவின்யபாது ைக்கள் 
யகட்டுக் ககாள்ளும் ஒரு லகதிலே அவர்களுக்காகப் பிைாத்து விடுதலை 
கசய்வதுண்டு. பரபா என்னும் லகதி ஒருவன் இருந்தான். ஒரு கைகத்தில் 
ககாலை கசய்த கைகக்காரயராடு பிடிபட்டவன் அவன். ைக்கள் கூட்டம் வந்து, 
வழக்கைாய்ச் கசய்வதுயபாை ஒரு லகதிலே விடுதலை கசய்யுைாறு 
பிைாத்துலவ யவண்டத் கதாடங்கிேது. அதற்குப் பிைாத்து, 

பிலாத்து: "யூதரின் அரசலர உங்களுக்காக நான் விடுதலை கசய்ே 
யவண்டுகைன்று விரும்புகிறரீ்களா?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று யகட்டான். ஏகனனில் தலைலைக் குருக்கள் 
கபாறாலைோல்தான் அவலர ஒப்புவித்திருந்தார்கள் என்று அவன் 



உணர்ந்திருந்தான். ஆனால் தலைலைக் குருக்கள் தங்களுக்குப் பரபாலவயே 
அவன் விடுதலை கசய்ே யவண்டுகைனக் யகட்குைாறு கூட்டத்தினலரத் 
தூண்டிவிட்டார்கள். பிைாத்து ைீண்டும் அவர்கலளப் பார்த்து, 

பிலாத்து: "அப்படிோனால் நீங்கள் யூதரின் அரசர் என்று குறிப்பிடும் இவலன 
நான் என்ன கசய்ே யவண்டும்?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று யகட்டான். அவர்கள், 

எல்லாரும்: "அவலனச் சிலுலவேில் அலறயும்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று ைீண்டும் கத்தினார்கள். அதற்குப் பிைாத்து, 

பிலாத்து: "இவன் கசய்த குற்றம் என்ன?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று யகட்க, அவர்கள், 

எல்லாரும்: "அவலனச் சிலுலவேில் அலறயும்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று இன்னும் உரக்கக் கத்தினார்கள். ஆகயவ பிைாத்து 
கூட்டத்தினரின் விருப்பத்லத நிலறயவற்றும் வண்ணம் பரபாலவ விடுதலை 
கசய்து, இயேசுலவக் கலசோல் அடித்து, சிலுலவேில் அலறயுைாறு 
ஒப்புவித்தான். பிறகு பலடவரீர் அவலர ஆளுநர் ைாளிலகேின் முற்றத்திற்கு 
இழுத்துக்ககாண்டு யபாய்ப் பலடப்பிரிவினர் அலனவலரயும் கூட்டினர்; 
அவருக்குச் கசந்நிற ஆலடலே உடுத்தினர்; ஒரு முள் முடி பின்னி அவருக்குச் 
சூட்டி, 

வரீர்: "யூதரின் அரயச வாழ்க!" 

விரிவுரரயாளர்: என்று அவலர வாழ்த்தத் கதாடங்கினர்; யைலும் யகாைால் 
அவர் தலைேில் அடித்து. அவர்ைீது துப்பி, முழந்தாள்படிேிட்டு அவலர 
வணங்கினர். 0 அவலர ஏளனம் கசய்த பின் கசந்நிற ஆலடலேக் கழற்றி விட்டு 
அவருலடே ஆலடகலள அணிவித்து அவலரச் சிலுலவேில் அலறவதற்காக 
கவளியே கூட்டிச் கசன்றனர். அப்கபாழுது அைக்சாந்தர், ரூபு ஆகியோரின் 
தந்லதோன சியரன் ஊலரச் யசர்ந்த சீயைான் என்பவர் வேல்கவளிேிைிருந்து 
வந்து ககாண்டிருந்தார். பலடவரீர்கள் இயேசுவின் சிலுலவலேச் சுைக்கும்படி 
அவலரக் கட்டாேப்படுத்தினார்கள். அவர்கள் "ைண்லடஓட்டு இடம்" 
எனப்கபாருள்படும் "ககால்ககாதா" வுக்கு இயேசுலவக் ககாண்டு கசன்றார்கள்; 
அங்யக அவருக்கு கவள்லளப் யபாளம் கைந்த திராட்லச இரசத்லதக் குடிக்கக் 
ககாடுத்தார்கள். ஆனால் அவர் அலதப் கபற்றுக்ககாள்ளவில்லை. பிறகு 
அவர்கள் அவலரச் சிலுலவேில் அலறந்தார்கள்; குலுக்கல் முலறேில் ோருக்கு 
எது என்று பார்த்து அவருலடே ஆலடகலளத் தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக் 



ககாண்டார்கள். அவலரச் சிலுலவேில் அலறந்தயபாது காலை ஒன்பது ைணி. 
அவரது ைரண தண்டலனக்கான காரணத்லத அறிவிக்க "யூதரின் அரசன்" என்று 
அவர்கள் எழுதிலவத்தார்கள்; அவருலடே வைப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் 
ஒருவனுைாக, இரு கள்வர்கலள அவருடன் சிலுலவகளில் அலறந்தார்கள். 
அவ்வழியே கசன்றவர்கள் தங்கள் தலைகலள அலசத்து, 

ெிலர்: "ஆகா, திருக்யகாவிலை இடித்து மூன்று நாளில் கட்டி எழுப்புகிறவயன, 
சிலுலவேிைிருந்து இறங்கி உன்லனயே விடுவித்துக்ககாள்" 

விரிவுரரயாளர்: என்று அவலரப் பழித்துலரத்தார்கள். அவ்வாயற தலைலைக் 
குருக்கள் ைலறநூல் அறிஞர்களுடன் யசர்ந்து அவலர ஏளனம் கசய்து, "பிறலர 
விடுவித்தான், தன்லனயே விடுவிக்க முடிேவில்லை" என்று தங்களிலடயே 
யபசிக்ககாண்டார்கள். அவர்கள், 

தரலரமக் குரு:  "இஸ்ரயேைின் அரசனாகிே கைசிோ இப்யபாது 
சிலுலவேிைிருந்து இறங்கி வரட்டும்; அப்யபாது நாங்கள் கண்டு நம்புயவாம்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார்கள். அவயராடு சிலுலவேில் 
அலறேப்பட்டிருந்தவர்களும் அவலர இகழ்ந்தார்கள். நண்பகல் வந்தகபாழுது 
நாகடங்கும் இருள் உண்டாேிற்று. பிற்பகல் மூன்று ைணிவலர அது நீடித்தது. 
பிற்பகல் மூன்று ைணிக்கு இயேசு, 

இயயசு: "எயைாேி, எயைாேி, கைைா சபக்தானி?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று உரக்கக் கத்தினார். "என் இலறவா, என் இலறவா ஏன் 
என்லனக் லகவிட்டீர்?" என்பது அதற்குப் கபாருள். சூழ நின்று 
ககாண்டிருந்தவர்களுள் சிைர் அலதக்யகட்டு, 

ெிலர்: "இயதா! எைிோலவக் கூப்பிடுகிறான்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றனர். அப்கபாழுது அவர்களுள் ஒருவர் ஓடிச்கசன்று 
கடற்பஞ்லச எடுத்து, புளித்த திராட்லச இரசத்தில் யதாய்த்து, அலத ஒரு 
யகாைில் ைாட்டி, அவருக்குக் குடிக்கக் ககாடுத்துக்ககாண்யட, 

ஒருவர்: "கபாறுங்கள், எைிோ இவலனக் கீயழ இறக்க வருவாரா, பார்ப்யபாம்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். இயேசுயவா உரக்கக் கத்தி உேிர் துறந்தார். 

(அலனவரும் முழந்தாளிட்டு சிறிது யநரம் கசபிக்கவும்) 



விரிவுரரயாளர்: அப்கபாழுது திருக்யகாவிைின் திலர யைைிருந்து கீழ்வலர 
இரண்டாகக் கிழிந்தது. அவருக்கு எதியர நின்றுககாண்டிருந்த நூற்றுவர் 
தலைவர், அவர் இவ்வாறு உேிர் துறந்தலதக் கண்டு, 

நூற்றுவத் தரலவர்: "இம்ைனிதர் உண்லைோகயவ இலறைகன்" 

விரிவுரரயாளர்: என்றார். கபண்கள் சிைரும் கதாலைேில் நின்று உற்று 
யநாக்கிக்ககாண்டிருந்தனர். அவர்களுள் ைகதைா ைரிோவும் சின்ன ோக்யகாபு, 
யோயச ஆகியோரின் தாோகிே ைரிோவும், சயைாைி என்பவரும் இருந்தனர். 
இயேசு கைியைோவில் இருந்த யபாது அவர்கள் அவலரப் பின்பற்றி அவருக்குப் 
பணிவிலட கசய்து வந்தவர்கள், அவருடன் எருசயைமுக்கு வந்திருந்த யவறுபை 
கபண்களும் அங்யக இருந்தார்கள். இதற்குள் ைாலை யவலளோகிவிட்டது. 
அன்று ஓய்வுநாளுக்கு முந்திே ஆேத்த நாளாக இருந்தபடிோல், அரிைத்திோ 
ஊலரச் யசர்ந்த யோயசப்பு என்பவர் துணிவுடன் பிைாத்திடம் யபாய் இயேசுவின் 
உடலைக் யகட்டார். அவர் ைதிப்புக்குரிே தலைலைச் சங்க உறுப்பினர். அவரும் 
இலறோட்சிேின் வருலகக்காகக் காத்திருந்தவர். ஏற்ககனயவ இயேசு 
இறந்துவிட்டலதக் குறித்துப் பிைாத்து விேப்பலடந்து, நூற்றுவர் தலைவலர 
அலழத்து, 

பிலாத்து: "அவன் இதற்குள் இறந்து விட்டானா?" 

விரிவுரரயாளர்: என்று யகட்டான். நூற்றுவர் தலைவரிடைிருந்து யகட்டு 
அறிந்ததும் உடலை அவன் யோயசப்பிடம் அளித்தான். யோயசப்பு கைல்ைிே 
துணி ஒன்லற வாங்கி வந்து, இயேசுவின் உடலை இறக்கித் துணிோல் சுற்றிப் 
பாலறேில் கவட்டப்பட்டிருந்த கல்ைலறேில் ககாண்டு லவத்தார்; அதன் 
வாேிைில் ஒரு கல்லை உருட்டி லவத்தார். அவலர எங்யக லவத்தனர் 
என்பலத ைகதைா ைரிோவும் யோயசப்பின் தாய் ைரிோவும் உற்றுப் பார்த்துக் 
ககாண்டிருந்தனர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி 

கிறிஸ்துயவ உமக்குப் புகழ். 

 


