சங்கீதம் 20
1. ஆத்துாளில கர்த்தர் உநது ஜெத்ததக் லகட்ாபாக; னாக்லகாபின்
லதயனுதைன ாநம் உநக்கு உனர்ந்த அதைக்கநாயதாக.
2. அயர் ரிசுத்த ஸ்தத்திலிருந்து உநக்கு
எத்தாதசனனுப்பி, சீலனானிலிருந்து உம்தந ஆதரிப்ாபாக.

விக்கவுதப:
சீலனான் நத சாலாமின் இபாொயாகின ஜநல்கிசலதக்கின் கபநாகும். இந்த சீலனான் உனபநா
(2550 அடி), ருசலதநச் சுற்றியுள் நதகளுள் என்ாகும். இது யூதர்களுதைன மிக முக்கினநா,
ருசலமின் ஜதன்கிமக்குப் குதியில் உள் நதனாகும். ருசலம், சீலனானிலிருந்து 2.8
கிலாமீட்ைருக்கு அப்ால் உள்து.
தாவீது பூசினதப ஜயன்று, அங்லக (சீலனான்) அபண்கதயுதைன (சுற்றுச் சுயர்) எரு அபண்நததனக்
கட்டிார். (லனாசுயா 15 : 63 ; 2 சாமுலயல் 5:7) இது “தாவீதின் கபம்” ன்றும் அதமக்கப்டுகின்து. (1
இபாொக்கள் 8 : 1 ; 2 இபாொக்கள் 19 : 21, 31 ; 1 ாாகநம் 11 : 5) தமன ற்ாட்டில்,
சீலனாத “ருசலம்” ன்றும் (சங்கீதம் 87 : 2 ; 149 : 2 ; சானா 33 : 14 ; லனாலயல் 2 : 1) “கைவுால்
லதர்ந்ஜதடுக்கப்ட்ை இஸ்பாலனல்” ன்றும் ஜசால்ப்டுகின்து. (சங்கீதம் 51 : 18 ; 87 : 5)
உண்தநயில் இபண்டு ருசலம் உள்து. என்று லநல உள் சீலனான் நதயிலும், நற்ஜான்று
அதற்கு அருகில் கீலம உள் லநாரினா நதயிலும் உள்து.
கீலம உள் லநாரினா நதயிலுள் ருசலம், ரிலசனர் நற்றும் சதுலசனர்களுதைன குருக்கள் யாழும்
இைநாகவும், அங்லக உள் லகாவில், லதயனுதைன ம்பிக்தகக்குப் ாத்திபநா நக்கள்
யாழுமிைநாகவும் இருக்கின்து. லநல உள் ருசலம் (சீலனான் நத), இலனசுவிற்க்கும் அயருதைன
அப்லாஸ்தர்களுக்கும் ம்பிக்தகக்குப் ாத்திபநா நக்கள் யாழுகின் இைநாகும். (ஜயளிப்டுத்தி
விலசஷம் 14:1; பிஜபனர் 12: 22-24)

தாவீது, ஏலத் லதமின் வீட்டிலிருந்து உைன்டிக்தகப் ஜட்டிதனக் ஜகாண்டுயந்து, தாவீதின்
கபத்தில் தயத்தார். (2 சாமுலயல் 5:1, 2; 2 சாமுலயல் 5:9; 1 ாாகநம் 11:5)
கிப்திலிருந்து யூதர்கள், லநாயீசன் தததநயில், ாபலயான் நன்னின் அடிதநத்தத்திலிருந்து
ஜயளிலனறி, 480 ஆண்டுகளுக்குப் பின்ர், தாவீதின் நகன் சாநன், கி.மு. 966 ல், லநாரினா
நதயில் (1 இபாொக்கள் 6:1-38)மிக அமகா, உனபநாக் (207 அடி) லகாவிதக் கட்டி, அங்லக
இந்த உைன்டிக்தகப் லதமதன ஜகாண்டு ஜசன்ார். இந்த, யூதர்களின் முதல் லகாவில், சுநார் ானூறு
ஆண்டுகளுக்குப் பிகு, ாபிலானின நன்ன்இபண்ைாம் லபுகாத்லசபால் கி.மு. 587 ல்
அழிக்கப்ட்ைது. யூதர்கள் ாயம் ஜசய்ததால், ல்ாம் யல் இதயன் அயர்கதப் புவி
நன்ரிைம் எப்புக்ஜகாடுத்தார்.
அதன்பிகு, ஜர்சினாவின் அபசாகின லகாலபஸ், அந்த இைத்ததப் ாபிலானினரிைமிருந்து
ஜயன்று (சுநார் கிமு 536), லபமினாவின் தீர்க்கதரிசத்தின்டிலன (லபமினா 29 : 10) ழுது
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ஆண்டுகளுக்குப் பிகு, அங்லக இபண்ைாம் லகாவிதக் கட்டும் உரிதநதன யூதர்களுக்குக்
ஜகாடுத்தார். இந்த இபண்ைாம் லகாவிலுக்கு ஜசருாலல் அடிக்கல் ாட்டிார். (ஸ்பா 3: 1-4) அதன்பின்,
420 ஆண்டுகளுக்குப் பிகு, லபாநானின நன்ால் கி.பி. 70ல் இது அழிக்கப்ட்ைது. இதைப்ட்ை
இந்த 420 ஆண்டுகளில், அதிகநா காம் ஜயளிாட்ையர்காகின ஜர்சினர்காலும், கிலபக்க
ாட்தைச் சார்ந்த நாவீபன் அஜக்ஸாண்ைபாலும் ஆமப்ட்ைது. பின்பு நத்தாத்தினா(யூதகுரு) இதத, கிமு
147 ல் ஜயன்று, யூத அபதச நிறுவிார். இது 80 ஆண்டுகல நீடித்தது.
தமன ற்ாட்டுக் காத்தில் இஸ்பலயர்கள், சீலனான் நதயின்க்கம் லாகலய டு
டுங்கிார்கள். இலனசு கிறிஸ்து யந்தபின், இது புதின நதனாக, ஆவியின் நதனாக நாறி விட்ைது.
இலனசு கிறிஸ்துவின் இபத்தத்திால் கழுயப்ட்ையர்கத இப்லாதும், ப்லாதும், சீலனான் நதயில்
வும், அதன் நகிதநதனக்காணவும் இலனசு ம்தந அதமக்கின்ார்.

ஆதால், ாம் இபக்கத்ததப் ஜவும், ற் சநனத்தில் சகானஞ்ஜசய்யுங்கிருததன
அதைனவும், ததரினநாய்க் கிருாசத்தண்தையில லசபக்கைலயாம். (பிலபனர் 4:16)
ஆதகனால், சலகாதபலப, ாம் ரிசுத்த ஸ்தத்தில் பிபலயசிப்தற்கு இலனசுயாயர்
தநது நாம்சநாகின திதபயின் யழினாய்ப் புதிதும் ஜீயனுநா நார்க்கத்தத நக்கு
உண்டுண்ணிடினால்,
அந்த நார்க்கத்தின்யழினாய்ப் பிபலயசிப்தற்கு அயருதைன
இபத்தத்திால நக்குத் ததரினம் உண்ைாயிருக்கிடியிாலும்…. (பிலபனர் 10:19-20)
லதயனிைத்தில் லசருங்கள், அப்ஜாழுது அயர் உங்களிைத்தில் லசருயார்.
ாவிகல, உங்கள் தககதச் சுத்திகரியுங்கள்; இருநமுள்யர்கல, உங்கள்
இருதனங்கதப் ரிசுத்தநாக்குங்கள். (னாக்லகாப்பு 4:8)

உன்த எடுக்கியர்களின் பிள்தகளும் குனிந்து உன்னிைத்தில் யந்து,
உன்த அசட்தைண்ணி னாயரும் உன் காடியில் ணிந்து, உன்தக்
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கர்த்தருதைன கபம் ன்றும், இஸ்பலயலுதைன ரிசுத்தரின் சீலனான் ன்றும்
ஜசால்யார்கள். (சானா 60:14)
கைவுளின் நக்கத எடுக்கியர்கள், அயர்களுதைன (கைவுளின் நக்களுதைன) காடிகதப்
ணியார்கள்.

3. நீர் ஜசலுத்தும் காணிக்தககதஜனல்ாம் அயர் நிதத்து, உநது சர்யாங்க
தகலிதனப் பிரினநாய் ற்றுக்ஜகாள்யாபாக.
4. அயர் உநது நவிருப்த்தின்டி உநக்குத் தந்தருளி, உநது
ஆலாசதகதஜனல்ாம் நிதலயற்றுயாபாக.
5. ாங்கள் உநது இபட்சிப்பிால் நகிழ்ந்து, ங்கள் லதயனுதைன ாநத்தில
ஜகாடிலனற்றுலயாம்; உநது லயண்டுதல்கதஜனல்ாம் கர்த்தர் நிதலயற்றுயாபாக.
6. கர்த்தர் தாம் அபிலஷகம்ண்ணியதப (ண்ஜணய்பூசி) இபட்சிக்கிார் ன்தத
இப்ஜாழுது அறிந்திருக்கிலன்; தநது யதுகபம் ஜசய்யும் இபட்சிப்பின்
யல்தநகதக் காண்பித்து, தநது ரிசுத்த யாத்திலிருந்து அயருதைன
ஜெத்ததக் லகட்ார்.

விக்கவுதப:
எருயன் ஞாஸ்தாம் ஜரும் ஜாழுது, ண்தணனால் பூசப்டுகின்ான். இருப்பினும், எருயன்
பலாக இபாஜ்னத்ததப் ஜலயண்டும் ன்ால், கைவுளின் கட்ைதகதக் கதைப்பிடித்தால் நட்டுலந
முடியும்.

அயர் எளியிலிருக்கிதுலா ாமும் எளியில ைந்தால் எருயலபாஜைாருயர்
க்கினப்ட்டிருப்லாம்; அயருதைன குநாபாகின இலனசுகிறிஸ்துவின் இபத்தம் சக
ாயங்கதயும் நீக்கி, ம்தநச் சுத்திகரிக்கும். (1 லனாயான் 1:7)
7. சிர் இபதங்கதக்குறித்தும், சிர் குதிதபகதக் குறித்தும்
லநன்தநாபாட்டுகிார்கள்; ாங்கலா ங்கள் லதயாகின கர்த்தருதைன
ாநத்ததக்குறித்லத லநன்தநாபாட்டுலயாம்.

விக்கவுதப:
ல்ாம் யல் இதயன் மீது, ாம் ப்ஜாழுதும் விசுயாசநாக இருக்கலயண்டும்.

8. அயர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள்; ாங்கலா ழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிலாம்.
9. கர்த்தாலய, இபட்சியும்; ாங்கள் கூப்பிடுகி ாளில பாொ ங்களுக்குச்
ஜசவிஜகாடுப்ாபாக.
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சங்கீதம் 21
1. கர்த்தாலய, உம்முதைன யல்தநயில பாொ நகிழ்ச்சினாயிருக்கிார்; உம்முதைன
இபட்சிப்பில வ்யயாய்க் களிகூருகிார்!

விக்கவுதப:
உங்களுதைன இபட்சிப்பில் நட்டுலந சந்லதாஷப்டுங்கள். உங்களுதைன யாழ்க்தகதனப் பலாக
இபாஜ்னத்தத சுதந்தரித்துக்ஜகாள்ளும் டினாக னன்டுத்திக்ஜகாள்ளுங்கள்.
ஆகலய, அதயரும் கட்ைானநாக ஊழினம் ஜசய்னலயண்டும். நக்கத ாயயழிகளிலிருந்து விக்கி,
ரிசுத்த யாழ்க்தக யாம கற்றுக்ஜகாடுக்க லயண்டும். இது உங்களுதைன கைதந.

2. அயருதைன நவிருப்த்தின்டி நீர் அயருக்குத் தந்தருளி, அயருதைன
உதடுகளின் விண்ணப்த்ததத் தள்ாதிருக்கிறீர்.
3. உத்தந ஆசீர்யாதங்கலாடு நீர் அயருக்கு திர்ஜகாண்டுயந்து, அயர் சிபசில்
ஜாற்கிரீைம் தரிப்பிக்கிறீர்.
4. அயர் உம்மிைத்தில் ஆயுதசக்லகட்ைார்; நீர் அயருக்கு ன்ஜன்தக்குமுள்
தீர்க்காயுதச அளித்தீர்.
5. உநது இபட்சிப்பிால் அயர் நகிதந ஜரிதாயிருக்கிது; லநன்தநதனயும்
நகத்துயத்ததயும் அயருக்கு அருளினீர்.

விக்கவுதப:
முதாயது லதயனுதைன பாஜ்னத்ததயும் அயருதைன நீதிதனயும்
லதடுங்கள்; அப்ஜாழுது இதயகஜல்ாம் உங்களுக்குக் கூைக் ஜகாடுக்கப்டும்.
ஆதகனால் ாதக்காகக் கயதப்ைாதிருங்கள்; ாதனத்திம்
தன்னுதைனதயகளுக்காகக் கயதப்டும். அந்தந்த ாளுக்கு அதிதின் ாடு
லாதும். (நத்லதயு 6:33, 34)
6. அயதப நித்தின ஆசீர்யாதங்களுள்யபாக்குகிறீர்; அயதப உம்முதைன
சமுகத்தின் நகிழ்ச்சியிால் பூரிப்ாக்குகிறீர்.
7. பாொ கர்த்தர்லநல் ம்பிக்தகனாயிருக்கிார்; உன்தநாயருதைன தனவிால்
அதசக்கப்ைாதிருப்ார்.
8. உநது தக உநது சத்துருக்கஜல்ாதபயும் ட்டிப்பிடிக்கும்; உநது யதுகபம்
உம்தநப் தகக்கியர்கதக் கண்டுபிடிக்கும்.
9. உநது லகாத்தின் காத்தில அயர்கத அக்கினிச் சூதனாக்கிப்லாடுவீர்;
கர்த்தர் தநது லகாத்தில அயர்கத அழிப்ார்; அக்கினி அயர்கதப்
ட்சிக்கும்.
10. அயர்கள் கனிதன பூமியிலிபாதடி நீர் அழித்து, அயர்கள்
சந்ததிதன நனுபுத்திபரிலிபாதடி எழினப்ண்ணுவீர்.
11. அயர்கள் உநக்கு விலபாதநாய்ப் ஜால்ாங்கு நிதத்தார்கள்; தீவிததன
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த்தம்ண்ணிார்கள்; என்றும் யாய்க்காநற்லாயிற்று.
12. அயர்கத இக்காக தயத்து, உம்முதைன அம்புகத ாலணற்றி அயர்கள்
முகத்திற்கு லலப விடுகிறீர்.
13. கர்த்தாலய, உம்முதைன த்தில நீர் ழுந்தருளும்; அப்ஜாழுது உம்முதைன
யல்தநதனப் ாடிக்கீர்த்தம்ண்ணுலயாம்.

Psalms 20
1. The Lord hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend
thee;
2. Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;

Commentary:
The city of Salem which is in mount Zion was ruled by King Melchizedec who received
tithe from Abraham. There are two Jerusalems. The above is called Mount Zion and the
Jerusalem that is below is called Mount Moriah.
Zion is one of the eminences on which Jerusalem was built. It was surrounded on all
sides, except the north, by deep valleys. It was the south-eastern hill of Jerusalem. David
won it from the Jebusites(Joshua 15:63; 2 Samuel 5:7) and he built on it a citadel and a palace,
and it became “the city of David” (1 Kings 8:1; 2 Kings 19:21, 31; 1 Chronicles 11:5). In Old
Testament this Zion was sometimes used (Psalms 87:2; 149:2; Isaiah 33:14; Joel 2:1) to
denote Jerusalem in general, and sometimes God’s chosen Israel. (Psalms 51:18; 87:5)

King Solomon ruled Jerusalem from 970 to 930 BC, then he constructed the temple
in 966 BC. Solomon then moved the Ark, from city of David to Mount Moriah. (The
height of the temple was around 200 feet). (First Kings Chapters7 and 8) The first temple was
destroyed by the Babylonians around 587 BC.
Around 530 BC, the second temple was completed on the same site. The second
temple spanned 420 years and it was destroyed by the Romans in AD 70. For much
of this period, Jerusalem was under foreign domination. During this 420 years
Jerusalem was ruled by Persians, Greeks and by the Hasmonean. But the
Hasmoneans (Jews – Maccabees)did not rule for long time.
In the New Testament „ZION‟ is used sometimes to denote the “Church of
God” (Hebrews 12:22), and sometimes the “heavenly city”. (Revelation 14:1).
The Israelites of old trembled at the foot of Mount Sinai. They were afraid; but now
we have come to a new mountain; spiritual Mount Zion. The Lord invites us to come
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and ascend the mountain and experience the glories there, both in this life and the
next.
Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain
mercy, and find grace to help in time of need. (Hebrews 4:16)
Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus,
By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is
to say, his flesh; (Hebrews 10:19-20)
Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners;
and purify your hearts, ye double minded. (James 4:8)

The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee; and all they
that despised thee shall bow themselves down at the soles of thy feet; and they shall
call thee, the city of the Lord, The Zion of the Holy One of Israel. (Isaiah 60:14)
3. Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice; Selah.
4. Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
5. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our
banners: the Lord fulfil all thy petitions.
6. Now know I that the Lord saveth his anointed; (smear or rub with oil) he will hear him
from his holy heaven with the saving strength of his right hand.

Commentary:
When a Christian is baptized, the person will be smeared by oil. However he will get
salvation if and if only he follows the commandments of God.
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But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another,
and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
(1 John 7:1)

7. Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name of the
Lord our God.

Commentary:
Have faith in spirit of God which is all powerful.

8. They are brought down and fallen: but we are risen, and stand upright.
9. Save, Lord: let the king hear us when we call.

Psalms 21
1. The king shall joy in thy strength, O Lord; and in thy salvation how greatly shall
he rejoice!

Commentary:
Be happy about your salvation only. Spent your life term only to get kingdom of God.
So you have to serve God by teaching the values of Christ to your fellow members to
achieve salvation. Is it not your duty?

2. Thou hast given him his heart‟s desire, and hast not withholden the request of his
lips. Selah.
3. For thou preventest him with the blessings of goodness: thou settest a crown of
pure gold on his head.
4. He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and
ever.
5. His glory is great in thy salvation: honour and majesty hast thou laid upon him.

Commentary:
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things
shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow: for the morrow
shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil
thereof. (Matthew 6:33, 34)
6. For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding
glad with thy cou
ntenance.
7
Copyright © SARC Ministries All Rights Reserved.

7. For the king trusteth in the Lord, and through the mercy of the most High he shall
not be moved.
8. Thine hand shall find out all thine enemies: thy right hand shall find out those that
hate thee.
9. Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the Lord shall
swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.
10. Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the
children of men.
11. For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which
they are not able to perform.
12. Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready
thine arrows upon thy strings against the face of them.
13. Be thou exalted, Lord, in thine own strength: so will we sing and praise thy
power.
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