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பக தண்டன ததய ீதினா? 

கிிஸ்தயர்கலக்கா தில். 
எம்.எஸ்.எம். இம்தினாஸ் யூசுப் ஸி 

பக தண்டன ததய ீதினா? எனும் தனப்ில் 

கிிஸ்தய சதகாதபர்கள் ஒய ிபசுபத்னத ீண்ட 

காநாக வயினிட்டு, வீடு வீடாகச் வசன்று 

ங்கீடு வசய்து யயகிார்கள். 

அப்ிபசுபத்தில் நிதர்கள் குற்ம் வசய்தால் 

அதற்கா தண்டனகன கடவுள் யமங்குயது, 

எாி பக வயப்ில் தாட்டு தண்டிப்து 

யனதப்து குத்திவுக்கு ஏற்நாதா? அன்பு 

காட்டும் கடவுள் இதன வசய்யாபா?  

அதக நதங்கில் இது அதிகாபபூர்யநா 

தகாட்ாடாகதய இயக்கிது. கிிஸ்தய நதம் 

அப்டிப்ட்டதல். கர்த்தர் அன்ாயர். அயர் 

ாயிகன சித்திபயனத வசய்யதில்ன.  

நக்கன யனதப்து பர்க்கதநா வசனல். 

பர்க்கத்தநா கடவுன ம்புகியர்கள் 

வயம்ாலும் பர்க்கத்தநாயர்காகதய 
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ஆகிார்கள். கிிஸ்தய கடவுள் அன்ாயர் 

அன்த உயயநாக இயக்கிார் என்து தான் 

அப்ிபசுபத்தின் சாபம்சம். 

இப்ிபசுபத்னத ஏந்தி யயயர்கலக்கு உாின 

திிக்கும் தாது  காபணங்கனக் கூி  

ஒடியிடுகிார்கள். நக்கன தப்ா யமிக்கு 

இட்டுச் வசல்லும் யமிதான் இப்ிபசுபம்! 

எல்ா நதங்கலம் பக வயப்பு ற்ியும் ாயிகள் 

கடவுால் தண்டிக்கப்டுயது ற்ியும் 

தாதிக்கின்து. கிிஸ்தயத்தில் அப்டினா 

ினனில்ன எ கூி நக்கன கிிஸ்யத்திற்கு 

இட்டுச் வசல் பனகிார்கள். 

இயர்கது ிபசுபத்தின் ிபகாபம் இஸ்ாநின 

நார்க்கபம் யிநர்சத்திற்குள்ாகுயதாலும், 

னிில் பக வயப்பு ற்ி யபக்கூடின 

யசங்கன படி நனத்து தப்ா ிபச்சாபம் 

வசய்யதாலும் இயர்கலக்கு திிக்கும் 

வாறுப்பு எநக்குண்டு. 

பதலில் இயர்கது யாதம் சாினாதா? 

குத்திவுக்கு வாறுத்தநாதா? எ சிந்தித்துப் 

ார்த்தால் குத்திவுக்கு வாறுத்தநற் 

அினானந ினந்த யாதம் என்னத 

சிந்தனனார்கள் புாிந்துவகாள்யார்கள். 
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உகத்தில் ன்னந தீனந வசய்னக்கூடின நக்கள் 

இயக்கிார்கள். ன்னந வசய்தயர்கலக்கு 

கர்த்தபால் ற்கூலி யமங்கப்டுயது தால் தீனந 

வசய்தயர்கலக்கும் அதற்குாின தண்டனகலம் 

யமங்கப்ட தயண்டும். 

அினானம், அக்கிபநம் வசய்தயனுக்கு ியனடன 

உாினநகன ாசப்டுத்தினயனுக்கு கர்த்தர் 

தண்டன யமங்க நாட்டார். அன்பு காட்டுயார் 

ஆதபயிப்ார் என்ால் அயர் அினானக்காப 

னுக்கும் வகாடுனநக்காபனுக்கும் தான் கர்த்தபாக 

இயப்ாதப தயிப ாதிக்கப்ட்டயர்கலக்கும், 

அப்ாயிகலக்கும் கர்த்தபாக இயக்க நாட்டார்.  

குத்திவுக்குப் வாறுத்தநற் இந்த யாதத்னத 

இயர்கால் புாிந்துவகாள் படினாநல் உள்து! 

இயர்கது யாதம் கிிஸ்தயம் கந்த ாஸ்தீகம் 

என்னத அிவுனடதனார் புாிந்து வகாள் யார்கள். 

கர்த்தர் அன்பு காட்டுயர் நட்டுநல்ாநல் 

சித்திபயனத வசய்யர், எாி பகில் தாட்டு யனதப் 

யர். கிிஸ்தயர்கின் யார்த்னதனிால் 

கூறுயதாால் அயர் பர்கத்தநாயர் என்வல் 

ாம் னிள் கூறும் யசங்கன நனத்துயிட்டு 

தயா ிபசாபம் வசய்கிார்கள். கர்த்தர் 
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எப்டிப்ட்டயர் என்னத அிந்துவகாள் 

ின்யயம் யசங்கன அனநதினாக டியுங்கள்! 

(கர்த்தர் ஏயான தாக்கி) ீ கர்ப்யதினாக 

இயக்கும் தாது உன் தயதனனன நிகவும் வயக 

ண்ணுதயன் (ஆதினாகநம் 3:16) 

(ஆதானந தாக்கி) புசிக்க தயண்டாம் என்று ான் 

உக்கு யிக்கி யியட்சத்தின் கினன புசித்த 

டினால் பூநி உன் ிநித்தம் சிக்கப் ட்டியக்கும். 

(ஆதினாகநம் 3:17) 

தடுக்கப்ட்ட ஒய மத்னத அதாபம் ஏயாலம் 

சாப்ிட்டதற்காக கர்த்தர் இடும் சாம் இது!  

ிபசய தயதன என்து ஒய வண் நபணத்ததாடு 

தாபாடுகின் னங்கபநா தயதன! இந்த 

தயதனனன அதிகாிக்கச் வசய்து சித்திபயனத 

ண்ணுயதாக கர்த்தர் சதம் எடுக்கிாதப! கர்த்தர் 

அன்ாயர் என்தற்கு இதுதான் அனடனாநா? 

ஒய மத்னத சாப்ிட்டதற்காக பூநி சிக்கப் 

ட்டவதன்ால் அதில் யாழும் நக்கள் கிிஸ்த 

யர்கள் உட்ட அனயயம் சிக்கப்ட்டயர்கள் 

தாத! சாநிடுயது அன்புள் கர்த்தயக்கு 

ஆகுநா? 
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...(கர்த்தாின்) ாக்கு வாசுக்கும் வயப்ன 

தான்து... அயர் வாங்கிவனழும் சீற்ம் 

வகாண்டு யிழுங்கும் வயப்பு, சூாயிக் காற்று 

கல்நனம இயற்ால் தம் தண்டிக்கும் ஆற்ன 

வயிப்டுத்துயார்... 

... வயப்புக்குமி ஒன்று ஏற்ாடாகியுள்து அது 

அபசனுக்வகன்று தனார்வசய்னப்ட்டது. உய 

யாக்கப்ட்டது. ஆமபம் அகபநா வயப்புக் 

குமினால் உயயாக்கப்ட்ட அதில் வயப்பும் 

யிகுக் கட்னடயும் ஏபாநாக  ினந்துள். 

கர்த்தாின் பச்சு கந்தக நனம தால் அயற்ின் 

தநல் வயப்பு பட்டும் (ஏசானா 30:27-33) 

அயர்கன அக்கிிச் சூனனித தாடுயார்கள். 

அங்தக அழுனகயும் ற்கடிப்பும் உண்டானியக்கும் 

(நத்தநயு 13:43,50) 

இடது க்கத்தில் ிற்யர்கனப் ார்த்து அயர் 

(கர்த்தர்) சிக்கப்ட்டயர்கத என்ன யிட்டு 

ிசாசுக்காகவும், அயன் தூதர்கலக்காகவும் 

.... ஆனத்தம் ண்ணப்ட்டியக்கி ித்தின 

அக்கிினித தாங்கள் (நத்ததயு 26:41) 
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தநலும் அயர்கன தநாசம் தாக்கி 

ிசாசாயன் நியகபம், கள்த் 

தீர்க்கதாிசியுநியக்கி இடநாகின அக்கிியும் 

சந்தகபநா கடலித தள்ப்ட்டான். அயர்கள் 

இபவும் கலும் சதா காங்கிலும் யனதக்கப் 

டுயார்கள். (வயிப்ாடு 20:10) 

தீனந வசய்தயர்கள் அக்கிணினன அனடயும் டி 

எழுந்தியக்கியர்காகவும் புப்டுயார்கள் 

(தனாயான் 5:25) 

(கர்த்தர்) ாயஞ் வசய்த தூதர்கன ததயன் 

தப்யிடாநல் அந்தகாபச் சங்கிலிகிாத கட்டி 

பகத்தித தள்ி ினானத் தீர்ப்புக்கு னயக்கப் 

ட்டர்யகாக ஒப்புக் வகாடுத்து ... ததய க்தி 

யுள்யர்கனச் தசாதனனின்று இபட்சிக்க வும்  

அக்கிபநக்காபனப ஆக்கினக்குள்ாயர்காக 

னயக்கவும் அிந்தியக்கிார். (2 ததுய 2 :4)  

அன்புள் கர்த்தாின் சாதுயா யர்ணனகா 

இனய? அல்து னங்கபநா பர்க்கத்தநா 

யர்ணனகா? எாி பனக தனார்டுத்தி 

னயத்தியப்யர் அன்புள் ததயாக இயப்ாபா? 
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இனத்தூதர் தாயா துயக்கம்  தூதர்கின் 

சபகம் அமிக்கப்ட்ட வசய்திகன னிள் 

வசால்யனத நனப்து ஏன்? 

தாயித் எனும் தீர்க்கதாிசி, உாினா என்னும் தது 

னடவீபாின் நனயி குித்துக் வகாண்டி 

யப்னதக் கண்டு அயன அனமத்து உடலுவு 

வகாள்கிார். யிச்சாபம் வசய்கிார். அயள் 

கர்ப்நனடகிாள். இனத அிந்த தாயித் 

அப்வண்ணின் கணயன யுத்த கத்திற்கு 

அனுப்ி வகான வசய்துயிடுகிார். ிகு 

அப்வண்னண வசாந்தப்டுத்திக் வகாள்கிார். 

இந்த ாயத்திற்கு கர்த்தர் காட்டின கயன என் 

வதாியுநா? 

(தாயினத தாக்கி) கர்த்தர் உது ாயத்னத 

ீக்கியிட்டார். ீ சாகநாட்டாய். ஆனினும் 

கர்த்தாின் எதிாிகள் அயனப இமியாக எண்ணும் 

டி ீ இவ்யாறு வசய்ததால் உக்குப் ிக்கும் 

நகன் உறுதினாகதய சாயான்.  

உாினாயின் நனயி தாவீதிற்குப் வற்வடுத்த 

குமந்னதனன கர்த்தர் தாக்க அது தாயுற்றுச் சாகக் 

கிடந்தது (2 சாபதயல் 12:1-15) 
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னாதபா வசய்த குற்த்திற்கு எந்தப் ாயபம் 

அினாத ாகன சாகடிப்தா கர்த்தர் காட்டும் 

அன்பு? 

தாத்து எனும் தீர்க்கதாிசினின் சபகம் ஆண் 

புணர்ச்சினில் ஈடுட்ட தாது கர்த்தர் 

யாத்திலியந்து கந்தகபம் வயப்பும் வாமினச் 

வசய்தார் (ஆதினாகநம் 19:23) 

ாயிகன இப்பூநினித வயப்ில் தாட்டு 

வாசுக்கியுள்ாதப கர்த்தர்? 

அன்புள்யர் வயப்ிால் யனதக்காநா? 

ான் உகிற்கு அனநதி வகாணப யந்ததன் எ 

எண்ண தயண்டாம். அனநதினன அல். 

யானதன வகாணப யந்ததன். தந்னதக்கு எதிபாக 

நகனயும் தாய்க்கு எதிபாக நகனயும் 

நாநினாயக்கு எதிபாக நயநகனயும் ான் ிாிக்க 

யந்ததன். (நத்தகயு 10:34,35) 

நண்ணுகில் தீ பட்ட யந்ததன் அது இப்வாழுது 

ற்ி எாிந்துவகாண்டியக்க தயண்டும் என்தத 

என் யியப்ம்.... நண்ணுகில் அனநதினன 

ஏற்டுத்த யந்ததன் என்ா ினக் கிீர்கள்? 
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இல்ன ிவு உண்டாக்கதய யந்ததன் ( லூக்கா 

12:49,51) 

பூநினில் ிாியினனன உயயாக்கி தீ பட்ட 

யந்ததாக கர்த்தபாகின இதனசு கிிஸ்து(?) கூறும் 

அன்ா யார்த்னதகா இனயகள்? நிதப் 

ாயங்கலக்காக தன்னதன லி வகாடுக்க 

இதனசு கிஸ்து யந்தததாக கிிஸ்தய 

சதகாதபர்கள் ம்புகிார்கள்.  

பூநி எங்கும் நிதர்கலக்கினடனில் குமப்த்னதயும் 

ிாியினனனயும் யன்பனனனயும் உயயாக்கி 

னகனநனன ஏற்டுத்த யந்ததாக கர்த்தபாகின 

இதனசு கூறுகிார். 

நக்கன இபத்தம் சிந்த னயத்து ாயிகாக 

உயயாக்கின ிகு அயர்கலக்கு எாி பக 

தண்டனனன யமங்குயதாக கர்த்தபாகின இதனசு 

கூறுகிாதப? இது தகுநா? 

இது தான் அதக யசங்கள் பக வயப்பு 

ற்ி னிள் யிாிக்கின்து.  உள்னத 

உள்டி ிபசாபம் வசய்னதயண்டும். திாிவுடுத்தி 

ிபசாபம் வசய்னக்கூடாது என்த ாம் தகட்டுக் 

வகாள்கிதாம். இயர்கள் வசய்யும் அல்து 

வசால்லும் தப்ா யாதத்திற்கா திாக 
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இக்குிப்புக்கன ாம் எடுத்துக காட்ட  

ிர்ப்ந்திக்கப்ட்தடாம். 

இஸ்ாபம் பக தண்டனனனப் ற்ி தசுகிது. 

அதத தபம் ாயநன்ிப்புப் ற்ியும் தசுகிது.  

அல்ாஹ்வுக்கு வசய்ன தயண்டின கடனநகில் 

தயினமக்கும் நிதன் தது நபணத்துக்கு பன் 

ாயநன்ிப்புக் தகாாி நீலநாறு இஸ்ாம் 

அனமப்பு யிடுக்கின்து . நிதர்கலனடன 

யிடனத்தில் வசய்யும்  குற்ங்கலக்கு சம்ந்தப்ட்ட 

நிதர்கிடம் ாயநன்ிப்பு தகாறுநாறும் 

கட்டனனிடுகிது. இதற்கப்ாத பக 

தண்டனப்ற்ி தசுகிது இதன புாிந்து 

வகாள்லநாறு இந்த ிபசுபத்னத யிிதனாகிக்கும் 

கிிஸ்தய ண்ர்கிடம் அன்ாக தகட்டுக் 

வகாள்கிதாம். 


