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எப ெரயர்

ஆச ரியர்
எப ெரயர்களுக்கு எழுதய கடிதத்தன்

எழுத்தாளர் யார் என்பது இன்னும்
இரகசயமாக இருக்க றது. ச ல
அறஞர்கள் பவுல்தான் இந்த நருபத்தன்
ஆச ரியர் என்று கருதுகன்றனர்.
ஆனால் உண்ைமயான எழுத்தாளர்
யார் என்பது புத ராகேவ இருக்க றது.
க றஸ்தவத்தன் ப ரதான ஆசாரியராக,
ஆேரானின் ஆசாரியத்துவத்த ற்கு
ேமலானவராகவும், நயாயப்ப ரமாணத்தலும்
தீர்க்கதரிசனங்களிடமிருந்தும் க றஸ்துைவ
வைரயறுக்க ற ேவறு புத்தகம் இல்ைல.
இந்த புத்தகம், க றஸ்துைவ நம்
வசுவாசத்ைதத் துவக்குபவராகவும்
முழுைமயாக்குபவராகவும்ெவளிப்படுத்துகறது
(எப ெரயர் 12: 2).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய 1 க ப 64-70 க்கு இைடேய

எழுதப்பட்டது.
எப ேரயருக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம்

எருசேலமில் எழுதப்பட்டது, க றஸ்து
பரேலாகத்த ற்கு ெசன்ற சல காலத்த ற்குப்
ப றகு, எருசேலமின் அழிவ ற்கு சல



ii

நாட்களுக்கு முன்பு ஆகய இைடப்பட்ட
காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பைழய ஏற்பாட்ைட அற ந்தருந்த

மனந்தரும்பய யூதர்களுக்கு இந்த
கடிதம் முதன்ைமயாக எழுதப்பட்டது.
அவர்கள் யூத மதத்த ற்குத் தரும்புவதற்கு
அல்லது யூத சுவ ேசஷத்ைதத் தரும்ப
ேசாத க்கப்பட்டார்கள். வசுவாச களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்த பல ஆசாரியர்களிடமிருந்து
ெபற்றவர்கள் (அப். 6: 7) இருந்து வந்தார்கள்
என்பைதயும்இதுெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
உள்ளூர் யூத ேபாதைனகைள

ந ராகரிக்கவும், இேயசுவுக்கு ெதாடர்ந்து
உண்ைமயாக இருக்கவும், இேயசு க றஸ்து
ேமன்ைமயானவர் என்பைதக் காட்டவும்,
அவர், ேதவதூதர்கள், ஆசாரியர்கள்,
பைழய ஏற்பாட்டுத் தைலவர்கள், அல்லது
எந்த மதம் ஆகயவற்ைறக் காட்டிலும்
ேதவனுைடய குமாரன் ச றந்தவர் என்பைதக்
காட்டும்படி எப ெரயர் நருபத்ைத எழுதயவர்,
அவருைடய சைபயாைர ஊக்கப்படுத்த
எழுதனார். க றஸ்து சலுைவயல்
இறந்து உய ர்த்ெதழுப்பப்படுவதன் மூலம்,
வசுவாச களின் இரட்ச ப்பு மற்றும் ந த்தய
ஜீவைன உறுதப்படுத்துகறார், நம்முைடய
பாவங்களுக்காக க றஸ்து ெசலுத்தய
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தயாக பலியானது, பூரணமானது மற்றும்
முழுைமயானது ஆகும். வசுவாசமானது
ேதவைனப் ப ரியப்படுத்துகறது,
நாம் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல் மூலம்
வசுவாசத்ைதெவளிப்படுத்துக ேறாம்.
ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவன்ேமன்ைம
ெபாருளடக்கம்
1. இேயசு க றஸ்து ேதவதூதர்கைள வ ட
உயர்ந்தவர்— 1:1-2:18

2. இேயசு, நயாயப்ப ரமாணம் மற்றும்
பைழய உடன்படிக்ைகக்கு ேமலானவர்
— 3:1-10:18

3. வசுவாசம் மற்றும் ேசாதைனகள் மூலம்
சக ப்புக்குஒருஅைழப்பு— 10:19-12:29

4. இறுத அறவுைரகள் மற்றும்
வாழ்த்துக்கள்— 13:1-25

தீர்க்கதரிச களிலும் ேமலானவர்
1 முற்காலத்தல் ெவவ்ேவறு காலங்களில்,

அேநக வதங்களில் தீர்க்கதரிச கள்
மூலமாக முற்ப தாக்கேளாடு ேபசன
ேதவன், 2 இந்தக் கைடச நாட்களில்
குமாரன் மூலமாக நம்ேமாடு ேபசனார்;
இவைர எல்லாவற்றற்கும் வாரிசாக
ந யமித்தார்,இவர்மூலமாகஉலகங்கைளயும்
உண்டாக்கனார். 3 இவர் ப தாவுைடய
மகைமயன் ப ரகாசமும், அவருைடய
குணத்தன் சாயலாகவும் இருந்து,
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எல்லாவற்ைறயும் தம்முைடய
வல்லைமயுள்ள வசனத்தனாேல
தாங்குகறவராக, அவர்தாேம
நம்முைடய பாவங்கைள நீக்கும்
சுத்த கரிப்ைப உண்டுபண்ணி,
உன்னதத்தலுள்ள மகத்துவமானவருைடய
வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தார். 4 இவர்
ேதவதூதர்கைளவ ட எவ்வளவு வேசஷமான
நாமத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டாேரா,
அவ்வளவு அதகமாக அவர்கைளவ ட
ேமன்ைமயுள்ளவரானார். 5 எப்படிெயன்றால்,
நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இன்று
நான் உம் தகப்பனாேனன் என்றும்;
நான் அவருக்குப் ப தாவாக இருப்ேபன்,
அவர் எனக்குக் குமாரனாக இருப்பார்
என்றும், அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது
எப்ேபாதாவது ெசான்னது உண்டா?
6 ேமலும், தமது முதற்ேபறானவைர
உலகத்தல் ப ரேவச க்கச்ெசய்தேபாது:
ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும் அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும் என்றார்.
7 ேதவதூதர்கைளப்பற்ற : தம்முைடய
தூதர்கைளக் காற்றுகளாகவும்,
தம்முைடய ஊழியக்காரர்கைள
அக்கனிஜூவாைலகளாகவும்
ெசய்க றார் என்று ெசால்லியருக்க றது.
8 குமாரைனப்பற்ற : ேதவேன, உம்முைடய
சங்காசனம் என்ெறன்ைறக்கும் உள்ளது,
உம்முைடய ராஜ்யத்தன் ெசங்ேகால்
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நீதயுள்ள ெசங்ேகாலாக இருக்க றது.
9 நீர் நீதைய வரும்ப , அக்க ரமத்ைத
ெவறுத்தருக்க றீர்; எனேவ, ேதவேன,
உம்முைடய ேதவன், உமது ேதாழர்கைளவ ட
உம்ைம ஆனந்தத் ைதலத்தனால்
அப ேஷகம்பண்ணினார் என்றும்;
10 கர்த்தாேவ, நீர் ஆரம்பத்த ேல பூமிைய
அஸ்தபாரப்படுத்தனீர்; வானங்கள்
உம்முைடய ைகேவைலகளாக இருக்க றது;
11 அைவகள் அழிந்துேபாகும்; நீேரா
நைலத்தருப்பீர்; அைவகள் எல்லாம்
ஆைடேபாலப் பைழைமயாகப்ேபாகும்;
12 ஒரு சால்ைவையப்ேபால அைவகைளச்
சுருட்டுவீர், அப்ெபாழுது அைவகள்
மாற ப்ேபாகும்; ஆனால், நீேரா மாறாதவராக
இருக்க றீர், உம்முைடய ஆண்டுகள் முடிந்து
ேபாவதல்ைல என்றும் ெசால்லியருக்க றது.
13 ேமலும், நான் உம்முைடய எத ரிகைள
உமது பாதத்தன் கீேழ ேபாடும்வைர நீர்
என்னுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தரும்
என்று தூதர்களில் யாருக்காவது
எப்ேபாதாவது அவர் ெசான்னதுண்டா?
14 அவர்கள் எல்ேலாரும், இரட்ச ப்ைபச்
சுதந்தரிக்கப்ேபாக றவர்களுக்காக ஊழியம்
ெசய்வதற்கு அனுப்பப்பட்ட பணிவைட
ெசய்யும் ஆவகளாக இருக்க றார்கள்
அல்லவா?
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அத்த யாயம் 2
கவனிக்கேவண்டுெமனஎச்சரிப்பு

1 எனேவ, நாம் ேகட்டைவகைளவ ட்டு
வலகாமல் இருக்க, அைவகைள
அதக கவனமாகக் கவனிக்கேவண்டும்.
2 ஏெனன்றால், ேதவதூதர்கள்
மூலமாகச் ெசால்லப்பட்ட வசனத்த ற்கு
எத ரான எந்தச் ெசய்ைகக்கும்
கீழ்ப்படியாைமக்கும் நீதயான தண்டைன
வரத்தக்கதாக அவர்களுைடய வசனம்
உறுத ப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது. 3 முதலாவது
கர்த்தர் மூலமாக அறவக்கப்பட்டு,
பன்பு அவரிடம் ேகட்டவர்களாேல
நமக்கு உறுதயாக்கப்பட்டதும்,
4அற்புதங்களினாலும், அத சயங்களினாலும்
பலவதமான பலத்த ெசய்ைககளினாலும்,
தம்முைடய வருப்பத்தன்படி
பக ர்ந்துெகாடுத்த பரிசுத்த ஆவயன்
வரங்களினாலும், ேதவன்தாேம சாட்ச
ெகாடுத்ததுமாக இருக்க ற இவ்வளவு
ெபரிதான இரட்ச ப்ைபக்குற த்து
நாம் கவைல இல்லாமல் இருப்ேபாம்
என்றால் தண்டைனக்கு எப்படித்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளுேவாம்.
இேயசுஅவருைடயசேகாதரர்கைளப்ேபால

மாற்றப்பட்டார்
5 இனிவரும் உலகத்ைதப்பற்ற ப்

ேபசுக ேறாேம, அைத அவர் தூதர்களுக்குக்
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கீழ்ப்படுத்தவல்ைல. 6 ஒரு இடத்த ேல
ஒருவன் சாட்ச யாக: மனிதைன நீர்
நைனக்கறதற்கும், மனிதனுைடய
குமாரைன நீர் வ சாரிக்க றதற்கும் அவன்
எம்மாத்த ரம்? 7அவைனேதவதூதர்கைளவ ட
ெகாஞ்சம் ச றயவனாக்கனீர்;
மகைமயனாலும் கனத்தனாலும்
அவனுக்கு முடிசூட்டி, உம்முைடய ைககளின்
ெசயல்களின்மீது அவைன அதகாரியாக
ைவத்து, எல்லாவற்ைறயும் அவனுைடய
பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தனீர் என்று
ெசான்னான். 8 எல்லாவற்ைறயும்
அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத்தனார் என்கற
காரியத்தல், அவர் அவனுக்குக்
கீழ்ப்படுத்தாத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல;
ஆனால், இன்னும் எல்லாம் அவனுக்கு
கீழ்ப்பட்டிருப்பைதக் காணமுடியவல்ைல.
9 என்றாலும், ேதவனுைடய கருைபயனால்
ஒவ்ெவாருவருக்காகவும், மரணத்ைத
ருச பார்க்க ேதவதூதர்கைளவ ட
ெகாஞ்சம் ச றயவராக்கப்பட்டிருந்த
இேயசு மகைமயனாலும் கனத்தனாலும்
முடிசூட்டப்பட்டைதப் பார்க்க ேறாம்.
10ஏெனன்றால், தமக்காகவும் தம்மூலமாகவும்
எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கனவர், அேநக
பள்ைளகைள மகைமயல் ெகாண்டுவந்து
ேசர்க்கும்ேபாது அவர்களுைடய இரட்ச ப்பன்
அத பதைய உபத்த ரவங்களினாேல
பூரணப்படுத்துவது அவருக்கு ஏற்றதாக
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இருந்தது. 11 எப்படிெயன்றால்,
பரிசுத்தம் பண்ணுகறவரும் பரிசுத்தம்
பண்ணப்பட்டவர்களுமாகய எல்ேலாரும்
ஒருவராேல உண்டாயருக்க றார்கள்;
இதனால் அவர்கைளச் சேகாதரர்கள் என்று
ெசால்லஅவர்ெவட்கப்படாமல்: 12உம்முைடய
நாமத்ைத என் சேகாதரர்களுக்கு
அறவத்து, சைப நடுவல் உம்ைமத்
துத த்துப்பாடுேவன் என்றும்; 13 நான்
அவரிடம் நம்ப க்ைகயாகஇருப்ேபன் என்றும்;
இேதா, நானும், ேதவன் எனக்குக் ெகாடுத்த
பள்ைளகளும் என்றும் ெசால்லியருக்க றார்.
14 எனேவ, பள்ைளகள் சரீரத்ைதயும்
இரத்தத்ைதயும் உைடயவர்களாக
இருக்க, அவரும் அவர்கைளப்ேபால
சரீரத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும்
உைடயவரானார்; மரணத்தற்கு
அதகாரியாக ய ப சாசானவைனத்
தமது மரணத்தனாேல அழிப்பதற்கும்,
15 ஜீவகாலெமல்லாம் மரணபயத்தனாேல
அடிைமத்தனத்தல் வாழ்ந்தவர்கள்
எல்ேலாைரயும் வடுதைலபண்ணுவதற்கும்
அப்படியானார். 16 எனேவ, அவர்
ேதவதூதர்களுக்கு உதவயாகக்
ைகெகாடுக்காமல், ஆப ரகாமின்
வம்சத்த ற்கு உதவயாகக் ைகெகாடுத்தார்.
17 அன்றயும், அவர் மக்களின்
பாவங்கைள நவர்த்த ெசய்வதற்காக,
ேதவகாரியங்கைளக்குறத்து இரக்கமும்
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உண்ைமயும் உள்ள ப ரதான ஆசாரியராக
இருப்பதற்கு எல்லாவதத்தலும் தம்முைடய
சேகாதரர்கைளப்ேபால மாறேவண்டியதாக
இருந்தது. 18 எனேவ, அவர்தாேம
ேசாத க்கப்பட்டுப் பாடுகள்பட்டதனாேல,
அவர் ேசாத க்கப்படுக றவர்களுக்கு
உதவெசய்யவல்லவராகஇருக்க றார்.

அத்த யாயம் 3
இேயசு ேமாேசயலும்ெபரியவர்

1 இப்படியருக்க, பரேலாக அைழப்புக்குப்
பங்குள்ளவர்களாகய பரிசுத்த
சேகாதரர்கேள, நாம் அற க்ைகபண்ணுகற
அப்ேபாஸ்தலர்களும் ப ரதான
ஆசாரியருமாக இருக்க ற க றஸ்து
இேயசுைவக் கவனித்துப்பாருங்கள்; 2ேமாேச
ேதவனுைடய வீட்டில் எல்லாவற்றலும்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்ததுேபால
இவரும் தம்ைம நயமித்தவருக்கு
உண்ைமயுள்ளவராக இருந்தார்.
3 வீட்ைடக் கட்டுக றவன் வீட்ைடவ ட அத க
கனத்தற்குரியவனாக இருக்க றான்;
அதுேபால ேமாேசையவ ட இவர் அத க
மகைமக்குத் தகுதயானவராக இருக்க றார்.
4 ஏெனன்றால், எந்த வீடும் ஒருவனால்
உண்டாக்கப்படும்; எல்லாவற்ைறயும்
உண்டுபண்ணினவர் ேதவன்.
5 ெசால்லப்படப்ேபாக ற காரியங்களுக்குச்
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சாட்ச யாக, ேமாேச பணிவைடக்காரனாக,
ேதவனுைடய வீட்டில் எல்லாவற்றலும்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்தான்.
6 க றஸ்துேவா ேதவனுைடய வீட்டில்
அதகாரமுள்ளமகனாகஉண்ைமயுள்ளவராக
இருக்க றார்; நம்ப க்ைகயனாேலஉண்டாகும்
ைதரியத்ைதயும் ேமன்ைமபாராட்டைலயும்
முடிவுவைரக்கும் உறுதயாகப்
பற்ற க்ெகாண்டிருப்ேபாம் என்றால், நாேம
அவருைடயவீடாகஇருப்ேபாம்.

அவசுவாசத்ைதக்குற த்துஎச்சரிப்பு
7 எனேவ, பரிசுத்த ஆவயானவர்

ெசால்லுகறபடி: இன்று அவருைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால்,
8 வனாந்த ரத்த ேல ேகாபமூட்டினேபாதும்,
ேசாதைனநாளிலும் நடந்ததுேபால,
உங்களுைடய இருதயங்கைளக்
கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள். 9 அங்ேக
உங்களுைடய முற்ப தாக்கள் என்ைனச்
ேசாத த்து, என்ைனப் பரீட்ைசபார்த்து,
நாற்பதுவருடகாலங்கள்என்ெசய்ைககைளப்
பார்த்தார்கள். 10 எனேவ, நான் அந்த
வம்சத்தாைர ெவறுத்து, அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் வழுவப்ேபாக ற இருதயமுள்ள
மக்கெளன்றும், என்னுைடய வழிகைளத்
ெதரியாதவர்கெளன்றும் ெசால்லி;
11 என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் அவர்கள்
ப ரேவச க்கமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய



எப ெரயர்அத்தயாயம் 3:12 xi எப ெரயர்அத்தயாயம் 3:18

ேகாபத்த ேல ஆைணயட்ேடன் என்றார்.
12 சேகாதரர்கேள, ஜீவனுள்ள ேதவைனவட்டு
வலகுவதற்கான அவசுவாசமுள்ள
ெபால்லாத இருதயம் உங்களில் யாருக்கும்
இல்லாதபடி நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். 13உங்களில் ஒருவரும் பாவத்தன்
ஏமாற்றுதலினாேல கடினப்பட்டுப்ேபாகாமல்
இருக்க, இன்று என்று ெசால்லப்படும்
நாள்வைர ஒவ்ெவாருநாளும்
ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்லுங்கள்.
14 நாம் ஆரம்பத்த ேல ெகாண்ட
நம்ப க்ைகைய முடிவுவைரக்கும் உறுதயாகப்
ப டித்துக்ெகாண்டிருப்ேபாமானால்,
க றஸ்துவடம் பங்குள்ளவர்களாக
இருப்ேபாம். 15 இன்று அவருைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால்,
ேகாபமூட்டுதலில் நடந்ததுேபால
உங்களுைடய இருதயங்கைளக்
கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள் என்று
ெசால்லியருக்க றேத. 16 ேகட்டவர்களில்
ேகாபமூட்டினவர்கள் யார்? ேமாேசயனால்
எக ப்தலிருந்துபுறப்பட்டஎல்ேலாரும்அப்படிச்
ெசய்தார்களல்லவா? 17ேமலும்,அவர்நாற்பது
வருடங்களாக யாைர ெவறுத்தார்? பாவம்
ெசய்தவர்கைளத்தாேன? அவர்களுைடய
மரித்த சடலங்கள் வனாந்த ரத்தல்
வழுந்துேபானேத. 18 பன்னும், என்னுைடய
இைளப்பாறுதலில் ப ரேவச க்கமாட்டார்கள்
என்று அவர் யாைரப்பற்ற ஆைணயட்டார்?
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கீழ்ப்படியாதவர்கைளப்பற்ற த்தாேன?
19 எனேவ, அவசுவாசத்தனாேல அவர்கள்
அதல் ப ரேவச க்கமுடியாமல் ேபானார்கள்
என்றுபார்க்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
ேதவபள்ைளகளுக்குஇைளப்பாறுதல்

1 ஆகேவ, அவருைடய இைளப்பாறுதலில்
ப ரேவச ப்பதற்குத் தகுந்த வாக்குத்தத்தம்
நமக்கு உண்டாயருக்க, உங்களில்
ஒருவனும் அைத அைடயாமல்
பன்வாங்க ப்ேபானவனாகஇல்லாமலிருக்கக்
கவனமாக இருப்ேபாம். 2 ஏெனன்றால்,
நற்ெசய்த அவர்களுக்குஅறவக்கப்பட்டதுேபால
நமக்கும் அறவக்கப்பட்டது; ேகட்டவர்கள்
வசுவாசம் இல்லாமல் ேகட்டதனால்,
அவர்கள் ேகட்ட வசனம் அவர்களுக்குப்
பயனுள்ளதாக இருக்கவல்ைல.
3 வசுவாச த்த நாேமா அந்த
இைளப்பாறுதலில் நுைழக ேறாம்;
வசுவாச யாதவர்கைளக் குறத்து ேதவன் :
இவர்கள் என்னுைடய இைளப்பாறுதலில்
நுைழயமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய
ேகாபத்த ேல ஆைணயட்ேடன் என்றார்.
அவருைடய ெசயல்கள் உலகம் ேதான்றய
காலத்த ேலேய முடிந்தருந்தும் இப்படிச்
ெசான்னார். 4 ஏெனன்றால், ேதவன்
தம்முைடய ெசயல்கைளெயல்லாம் முடித்து
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ஏழாம் நாளிேல ஓய்ந்தருந்தார் என்று
ஏழாம்நாைளக்குறத்து ஒரு இடத்தல்
ெசால்லியருக்க றார். 5 அன்றயும்,
அவர்கள் என்னுைடய இைளப்பாறுதலில்
நுைழயமாட்டார்கள் என்றும் அந்த
இடத்த ேலதாேன ெசால்லியருக்க றார்.
6எனேவ, ச லர்அதல் ப ரேவச ப்பதுஇன்னும்
வரப்ேபாக ற காரியமாக இருக்க றதனாலும்,
நற்ெசய்தைய முதலாவது ேகட்டவர்கள்
கீழ்ப்படியாததனாேல அதல்
நுைழயாமல்ேபானதனாலும், 7 இன்று
அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால்
உங்களுைடய இருதயங்கைளக்
கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள் என்று
நீண்டகாலத்த ற்குப்பன்பு தாவீதன்
சங்கீதத்த ேல ெசால்லியருக்க றபடி, இன்று
என்று ெசால்வதனாேல பன்னும் ஒரு
நாைளக் குறத்தருக்க றார். 8 ேயாசுவா
அவர்கைள இைளப்பாறுதலுக்குள்
நடத்தயருந்தால், பன்பு அவர் மற்ெறாரு
நாைளக்குறத்துச் ெசால்லியருக்கமாட்டாேர.
9 எனேவ, ேதவனுைடய மக்களுக்கு
இைளப்பாறுகற காலம் இனி வருகறதாக
இருக்க றது. 10 ஏெனன்றால், அவருைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழந்தவன்,
ேதவன் தம்முைடய ெசயல்கைள
முடித்து ஓய்ந்ததுேபால, தானும் தன்
ெசயல்கைள முடித்து ஓய்ந்தருப்பான்.
11 எனேவ, இந்த மாத ரியன்படி
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ஒருவனும் கீழ்ப்படியாைமயனாேல
வழுந்துேபாகாமல் இருக்க, நாம்
இந்த இைளப்பாறுதலில் நுைழய
கவனமாக இருப்ேபாம். 12 ேதவனுைடய
வார்த்ைதயானது ஜீவனும் வல்லைமயும்
உள்ளதாகவும், இரண்டு பக்கமும்
கூர்ைமயான எல்லாப் பட்டயத்ைதயும்வ ட
கூர்ைமயானதாகவும், ஆத்துமாைவயும்,
ஆவையயும், கணுக்கைளயும் ஊைனயும்
ப ரிக்க உருவக் குத்துகறதாகவும்,
இருதயத்தன் நைனவுகைளயும்
ேயாசைனகைளயும் பகுத்தற க றதாகவும்
இருக்க றது. 13 அவருைடய பார்ைவக்கு
மைறவான பைடப்பு ஒன்றும் இல்ைல;
எல்லாம் அவருைடய கண்களுக்குமுன்பாக
மைறக்கப்படாததாகவும்,ெவளிப்பைடயாகவும்
இருக்க றது, அவருக்ேக நாம் கணக்கு
ஒப்புவக்கேவண்டும்.

இேயசுமகா ப ரதானஆசாரியர்
14 வானங்களின்வழியாகப்

பரேலாகத்த ற்குப்ேபான ேதவகுமாரனாகய
இேயசு என்னும் மகா ப ரதான
ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கறதனால்,
நாம் பண்ணின அறக்ைகைய
உறுதயாகப் பற்ற க்ெகாண்டிருப்ேபாம்.
15 நம்முைடய பலவீனங்கைளக்குறத்துப்
பரிதாபப்படமுடியாத ப ரதான ஆசாரியர்
நமக்கு இல்லாமல், எல்லாவதத்தலும்
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நம்ைமப்ேபால ேசாத க்கப்பட்டும், பாவம்
இல்லாதவராக இருக்க ற ப ரதான
ஆசாரியேர நமக்கு இருக்கறார். 16 எனேவ,
நாம் இரக்கத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவும்,
சரியான ேநரத்தல் உதவெசய்யும்
கருைபைய அைடயவும், ைதரியமாகக்
கருைபயன்சங்காசனத்த டம் ேசருேவாம்.

அத்த யாயம் 5
1 அன்றயும், மனிதர்களில் இருந்து

ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட எந்தப் ப ரதான
ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காகக்
காணிக்ைககைளயும்பலிகைளயும்ெசலுத்த,
மனிதர்களுக்காக ேதவகாரியங்கள்
ெசய்வதற்கு நயமிக்கப்படுக றான்.
2ப ரதானஆசாரியனும் பலவீனமுள்ளவனாக
இருக்க றதனாேல, அறயாதவர்களுக்கும்
வழி தவற ப்ேபானவர்களுக்கும்
இரங்கத்தக்கவனாக இருக்க றான்.
3 இதனால், அவன் மக்களுைடய
பாவங்களுக்காகப்பலிய டேவண்டியதுேபால,
தன்னுைடய பாவங்களுக்காகவும்
பலிய டேவண்டியதாக இருக்க றது.
4 ேமலும், ஆேராைனப்ேபால ேதவனால்
அைழக்கப்படாமல், ஒருவனும் இந்தக்
கனமான ஊழியத்த ற்குத் தானாக
ஏற்படுக றதல்ைல. 5 அப்படிேய
க றஸ்துவும் ப ரதான ஆசாரியராக றதற்குத்
தம்ைமத்தாேம உயர்த்தவல்ைல; நீர்
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என்னுைடய ேநசகுமாரன், இன்று நான்
உம் தகப்பனாேனன் என்று அவேராடு
ெசான்னவேர அவைர உயர்த்தனார்.
6 அப்படிேய ேவெறாரு இடத்தலும்: நீர்
ெமல்க ேசேதக்கன் முைறைமயன்படி
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்க றீர்
என்றுெசால்லியருக்க றார். 7அவர்சரீரத்தல்
இருந்த நாட்களில், தம்ைம மரணத்தலிருந்து
இரட்ச க்க வல்லைம உள்ளவைர ேநாக்க
பலத்த சத்தத்ேதாடும் கண்ணீேராடும்
ெஜபம்பண்ணி, ேவண்டுதல்ெசய்து, தமக்கு
உண்டான பயபக்தயனால் ேகட்கப்பட்டு,
8 அவர் குமாரனாக இருந்தும், அவர்
பட்டபாடுகளினாேல கீழ்ப்படிதைலக்
கற்றுக்ெகாண்டு, 9 தாம் பூரணரானபன்பு,
தமக்குக் கீழ்ப்படிக ற எல்ேலாரும் ந த்தய
இரட்ச ப்ைப அைடவதற்குக் காரணராக ,
10ெமல்க ேசேதக்கன்முைறைமயன்படியான
ப ரதானஆசாரியர் என்று ேதவனாேல ெபயர்
ெகாடுக்கப்பட்டது.

இடற ப்ேபாவைதக்குற த்த எச்சரிக்ைக
11 இந்த ெமல்க ேசேதக்ைகப்பற்ற

நாம் அத கமாகப் ேபசலாம்; நீங்கள்
ேகட்பதல் மந்தமாக இருப்பதனால், அைத
உங்களுக்கு வளக்க ச் ெசால்லுகறது
எனக்குக் கடினமாக இருக்கும்.
12 காலத்ைதப் பார்த்தால், ேபாதகர்களாக
இருக்கேவண்டிய உங்களுக்கு ேதவனுைடய
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வார்த்ைதகளின் அடிப்பைட உபேதசங்கைள
மீண்டும் உபேதச க்கேவண்டியதாக
இருக்க றது; நீங்கள் த டமான உணைவச்
சாப்படுக றவர்களாக இல்ைல,
பாைலக் குடிக்க றவர்களானீர்கள்.
13 பாைலக் குடிக்க றவன் குழந்ைதயாக
இருக்க றதனாேல நீதயன் வசனத்தல்
அனுபவம் இல்லாதவனாக இருக்க றான்.
14 த டமான உணவானது, நன்ைம எது?
தீைம எது? என்று புரிந்துெகாள்ளும்
பயற்சயனால் சரியானது என்ன?
தவறானது என்ன? என்று பகுத்தறயும்
அனுபவம் உள்ளவர்களாகய
ேதறனவர்களுக்ேகஉரியது.

அத்த யாயம் 6
1 ஆகேவ, க றஸ்துைவப்பற்ற ச்

ெசால்லிய அடிப்பைட உபேதசவசனங்கைள
நாம்வ ட்டுவ ட்டு, ெசத்த ெசய்ைககைளவ ட்டு
மனம்தரும்புதல், ேதவன்ேமல் ைவக்கும்
வசுவாசம், 2 ஞானஸ்நான உபேதசம்,
கரங்கைள ைவத்தல், மரித்ேதாரின்
உய ர்த்ெதழுதல், ந த்தய நயாயத்தீர்ப்பு
என்ற உபேதசங்களாகய அஸ்தபாரத்ைத
மீண்டும் ேபாடாமல், ேதறனவர்களாகும்படி
கடந்துேபாேவாம். 3 ேதவனுக்கு
வருப்பமானால் இப்படிேய ெசய்ேவாம்.
4ஏெனன்றால்,ஒருமுைறப ரகாச க்கப்பட்டும்,
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பரேலாக பரிைச ருச பார்த்தும், பரிசுத்த
ஆவயானவைரப் ெபற்றும், 5 ேதவனுைடய
நல்வார்த்ைதையயும் இனிவரும்
உலகத்தன் ெபலன்கைளயும் ருச பார்த்தும்,
6 மறுதலித்துப்ேபானவர்கள், ேதவனுைடய
குமாரைனத்தாங்கேளமீண்டும்சலுைவயல்
அைறந்து அவமானப்படுத்துகறதனால்,
மனந்தரும்புவதற்காக அவர்கைள
மீண்டும் புதுப்ப க்க றது முடியாதகாரியம்.
7 எப்படிெயன்றால், தன்ேமல் அடிக்கடி
ெபய்க ற மைழநீைரக் குடித்து, தன்னிடம்
பய ரிடுக றவர்களுக்குத்ேதைவயானபயைர
முைளப்ப க்கும் நலமானது ேதவனால்
ஆசீர்வாதம் ெபறும். 8 முள்ெசடிகைளயும்
முள்பூண்டுகைளயும்முைளப்ப க்க றநலேமா
மத ப்பல்லாததும், சப க்கப்படுக றதாகவும்
இருக்க றது; சுட்ெடரிக்கப்படுவேத அதன்
முடிவு. 9ப ரியமானவர்கேள, நாங்கள்இப்படிச்
ெசான்னாலும், நன்ைமயானைவகளும்
இரட்ச ப்ப ற்குரிய காரியங்களும்
உங்களிடம் உண்டாயருக்க றெதன்று
நம்பயருக்க ேறாம். 10 ஏெனன்றால்,
உங்களுைடய ெசயல்கைளயும்,
நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு
ஊழியம் ெசய்ததனாலும், ெசய்து
வருகறதனாலும் அவருைடய
நாமத்த ற்காகக் காண்பத்த உங்களுைடய
அன்ைபயும் மறந்துவடுகறதற்கு ேதவன்
அநீதயுள்ளவர் இல்ைலேய. 11 நீங்கள்



எப ெரயர்அத்தயாயம் 6:12 xix எப ெரயர்அத்தயாயம் 6:17

அசதயாக இல்லாமல், வாக்குத்தத்தமான
ஆசீர்வாதங்கைள வசுவாசத்தனாலும் அதக
ெபாறுைமயனாலும்சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்கைளப்
பன்பற்றுகறவர்களாக இருந்து,
12 உங்களுக்கு நம்ப க்ைகயன்
பூரணந ச்சயம் உண்டாக நீங்கள் எல்ேலாரும்
முடிவுவைரக்கும் அத க கவனத்ைதக்
காண்பக்கேவண்டும் என்று ஆைசயாக
இருக்க ேறாம்.

ேதவனுைடயவாக்குத்தத்தத்தன்ந ச்சயம்
13ஆப ரகாமுக்குேதவன்வாக்குத்தத்தம்பண்ணினேபாது,

ஆைணயடுவதற்கு தம்ைமவ ட ெபரியவர்
ஒருவரும் இல்லாததனாேல தமது
நாமத்தனாேல ஆைணயட்டு: 14 ந ச்சயமாக
நான் உன்ைன ஆசீர்வத க்கேவ
ஆசீர்வத த்து, உன்ைனப்ெபருகேவ
ெபருகப்பண்ணுேவன் என்றார். 15அப்படிேய,
அவன் ெபாறுைமயாகக் காத்தருந்து,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டான். 16 மனிதர்கள்
தங்கைளவ ட ெபரியவர்கள் ெபயரில்
ஆைணயடுவார்கள்; எல்லா
வவாதங்களிலும் உறுத ப்படுத்துவதற்கு
ஆைணயடுதேல முடிவு. 17 அப்படிேய,
ேதவனும்வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்குத்
தமதுஆேலாசைனயன்மாறாதந ச்சயத்ைதப்
பரிபூரணமாகக் காண்பக்க வருப்பம்
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உள்ளவராக, ஒரு ஆைணயனாேல
அைத உறுத ப்படுத்தனார். 18 நமக்கு
முன்பாக ைவக்கப்பட்ட நம்ப க்ைகையப்
பற்ற க்ெகாள்வதற்கு அைடக்கலமாக
ஓடிவந்த நமக்கு இரண்டு மாறாத
வ ேசஷங்களினால் நைறந்த ஆறுதல்
உண்டாவதற்கு, ெகாஞ்சம்கூட
ெபாய் ெசால்லாத ேதவன் அப்படிச்
ெசய்தார். 19 அந்த நம்ப க்ைக நமக்கு
நைலயானதும், ஆத்துமாக்களுக்கு
உறுதயான நங்கூரமாகவும், தைரக்குப்
பன்ேன மகா பரிசுத்த இடத்த ற்குள்
ப ரேவச க்க றதாகவும் இருக்க றது. 20 நமக்கு
முன்ேனாடியானவராக ய இேயசுக றஸ்து,
ெமல்க ேசேதக்கன் முைறைமயல் ந த்தய
ப ரதான ஆசாரியராக நமக்காக அந்தத்
தைரக்குள்ப ரேவச த்தருக்க றார்.

அத்த யாயம் 7
ஆசாரியனாகயெமல்க ேசேதக்கு

1 இந்த ெமல்க ேசேதக்கு சாேலமின்
ராஜாவும், உன்னதமான ேதவனுைடய
ஆசாரியனுமாக இருந்தான்; ராஜாக்கைள
முறயடித்து தரும்பவந்த ஆப ரகாமுக்கு
இவன் எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவைன
ஆசீர்வத த்தான். 2 இவனுக்கு ஆப ரகாம்
எல்லாவற்றலும் தசமபாகம் ெகாடுத்தான்;
இவனுைடய முதல் ெபயராக ய
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ெமல்க ேசேதக்கு என்பதற்கு நீதயன்
ராஜா என்றும், பன்பு சாேலமின் ராஜா
என்பதற்கு சமாதானத்தன் ராஜா என்றும்
அர்த்தமாகும். 3 இவன் தகப்பனும்,
தாயும், வம்சவரலாறும் இல்லாதவன்;
இவன் வாழ்நாட்களின் துவக்கமும்,
முடிவும் இல்லாதவனாக, ேதவனுைடய
குமாரைனப்ேபால என்ெறன்ைறக்கும்
ஆசாரியனாக நைலத்தருக்க றான். 4இவன்
எவ்வளவு ெபரியவனாக இருக்க றான்
பாருங்கள்; ேகாத்த ரத்தைலவனாகய
ஆப ரகாம்கூட ெகாள்ைளய டப்பட்ட
ெபாருள்களில் இவனுக்குத் தசமபாகம்
ெகாடுத்தான். 5 ேலவயன் குமாரர்களில்
ஆசாரியத்துவத்ைத அைடக றவர்களும்,
ஆப ரகாமின் வம்சத்தலிருந்து வந்த
தங்களுைடய சேகாதரர்களான
மக்களிடம் ந யாயப்ப ரமாணத்தன்படி
தசமபாகம் வாங்குகறதற்குக் கட்டைளப்
ெபற்றருக்க றார்கள். 6 ஆனாலும்,
அவர்களுைடய வம்சவரிைசயல்
வராதவனாகய ெமல்க ேசேதக்கு
ஆப ரகாமிடம் தசமபாகம் வாங்க ,
வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றருந்த
அவைன ஆசீர்வத த்தான். 7 ச றயவன்
ெபரியவனாேல ஆசீர்வத க்கப்படுவான்,
அதல் சந்ேதகம் இல்ைல. 8 அன்றயும்,
இங்ேக, தசமபாகம் வாங்குகற மனிதர்கள்
ஒருநாளில் மரித்துப்ேபாவார்கள்;
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அங்ேகேயா, ஆப ரகாமிடம் தசமபாகத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டவன், உய ேராடு
இருப்பவன் என்று சாட்ச ெபற்றவன்.
9அன்றயும், ெமல்க ேசேதக்கு ஆப ரகாமுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபானேபாது, ேலவயானவன்
தன் முற்ப தாவாகய ஆப ரகாமின் சரீரத்தல்
இருந்ததனால், 10 தசமபாகம் வாங்குகற
அவனும் ஆப ரகாமின் மூலமாகத் தசமபாகம்
ெகாடுத்தான்என்றுெசால்லலாம்.

ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபாலஇேயசு
11 அல்லாமலும், இஸ்ரேவல்

மக்கள் ேலவ ேகாத்த ர ஆசாரிய
முைறைமக்கு உட்பட்டிருந்துதான்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதப் ெபற்றார்கள்; அந்த
ஆசாரியமுைறைமயனாேல பூரணப்படுதல்
உண்டாயருக்குமானால், ஆேரானுைடய
முைறைமயன்படி அைழக்கப்படாமல்,
ெமல்க ேசேதக்குைடய முைறைமயன்படி
அைழக்கப்பட்ட ேவெறாரு ஆசாரியர்
எழும்பேவண்டியதுஎன்ன? 12ஆசாரியத்துவம்
மாற்றப்பட்டிருந்தால், நயாயப்ப ரமாணமும்
மாற்றப்படேவண்டும். 13 இைவகள்
யாைரப்பற்ற ச் ெசால்லப்பட்டிருக்க றேதா,
அவர் ேவறு ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவராக
இருக்க றாேர; அந்தக் ேகாத்த ரத்தல்
ஒருவனும் பலிபீடத்து ஊழியம் ெசய்தது
இல்ைலேய. 14 நம்முைடய கர்த்தர்
யூதாேகாத்த ரத்தல் ேதான்றனார்
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என்பது ெதளிவாக இருக்க றது; அந்தக்
ேகாத்த ரத்தாரின்ஆசாரியத்துவத்ைதப்பற்ற
ேமாேச ஒன்றும் ெசால்லவல்ைலேய.
15 அல்லாமலும், ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபால
ேவெறாரு ஆசாரியர் எழும்புக றார் என்று
ெசால்லியருப்பது மிகவும் ெதளிவாக
வளங்குகறது. 16 அவர் சரீர சம்பந்தமான
கட்டைளயாகய நயாயப்ப ரமாணத்தனால்
ஆசாரியர்ஆகாமல், 17நீர் ெமல்க ேசேதக்கன்
முைறைமயன்படி என்ெறன்ைறக்கும்
ஆசாரியராக இருக்க றீர் என்று ெசால்லிய
சாட்ச க்குத் தகுந்தபடி அழியாத
ஜீவனுக்குரிய வல்லைமயன்படிேய
ஆசாரியர் ஆனார். 18 முந்தன கட்டைள
ெபலவீனமுள்ளதும் பயன் இல்லாததுமாக
இருந்ததனால் மாற்றப்பட்டது.
19 நயாயப்ப ரமாணமானது ஒன்ைறயும்
பூரணப்படுத்தவல்ைல, ஆனால், ச றந்த
நம்ப க்ைக நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது;
அந்த நம்ப க்ைகயனாேல ேதவனுக்கு
அருகல் ேசருக ேறாம். 20 அன்றயும்,
அவர்கள் ஆைணயல்லாமல்
ஆசாரியர்களாக்கப்படுக றார்கள்; இவேரா;
நீர் ெமல்க ேசேதக்கன் முைறைமயன்படி
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக
இருக்க றீர் என்று கர்த்தர் ஆைணயட்டார்,
மனம்மாறாமலும் இருப்பார் என்று தம்ேமாடு
ெசான்னவராேல ஆைணேயாடு ஆசாரியர்
ஆனார். 21 எனேவ, இேயசுவானவர்
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ஆைணயன்படிேய ஆசாரியராக்கப்பட்டது
எவ்வளவு சறந்த காரியேமா,
22 அவ்வளவு சறந்த உடன்படிக்ைகக்கு
உத்த ரவாதமானார். 23 அன்றயும்,
அவர்கள் மரணத்தனால் ஆசாரிய
ஊழியத்தல்நைலத்தருக்கமுடியாததனால்,
அேநகர் ஆசாரியர்களாக்கப்படுக றார்கள்.
24 ஆனால், இேயசுக றஸ்துேவா
என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருக்க றதனால்,
அவருைடய ஆசாரியத்துவம் என்றும்
மாறாதது. 25 ேமலும், அவர் மூலமாக
ேதவனிடம் ேசருக றவர்களுக்காக
ேவண்டுதல்ெசய்ய அவர் எப்ெபாழுதும்
உய ேராடு இருப்பதால் அவர்கைள
முழுவதும் இரட்ச க்க வல்லவராகவும்
இருக்க றார். 26 பரிசுத்தமுள்ளவரும்,
குற்றம் இல்லாதவரும், மாசு இல்லாதவரும்,
பாவ களுக்கு வலகனவரும்,
வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாக இருக்க ற
ப ரதான ஆசாரியேர நமக்கு இருக்கறார்.
27 அவர் ப ரதான ஆசாரியர்கைளப்ேபால
முதலில் தன் ெசாந்தப் பாவங்களுக்காகவும்,
பன்பு மக்களுைடய பாவங்களுக்காகவும்
தனமும் பலிய டேவண்டியதல்ைல;
ஏெனன்றால், தம்ைமத்தாேம
பலிய ட்டேபாேத இைத ஒேரமுைற
ெசய்துமுடித்தார். 28 நயாயப்ப ரமாணம்
ெபலவீனமுள்ள மனிதர்கைளப் ப ரதான
ஆசாரியர்களாக ஏற்படுத்துகறது; ஆனால்,
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நயாயப்ப ரமாணத்தற்குப்பன்பு வந்த
ஆைணயன் வசனேமா, என்ெறன்ைறக்கும்
பூரண ப ரதான ஆசாரியராக இருக்க ற
ேதவகுமாரைன ப ரதான ஆசாரியராக
ஏற்படுத்தயது.

அத்த யாயம் 8
புதய உடன்படிக்ைகயன் ப ரதான

ஆசாரியன்
1 ேமேல ெசால்லியைவகளின்

முக்கயமான ெபாருள் என்னெவன்றால்;
பரேலாகத்தல் உள்ள மகத்துவமான
சங்காசனத்தன் வலதுபக்கத்த ேல
உட்கார்ந்தருக்க றவருமாக, 2 பரிசுத்த
இடத்தலும், மனிதர்களால் அல்ல, கர்த்தரால்
நறுவப்பட்ட உண்ைமயான கூடாரத்தலும்
ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்க றவருமாக
இருக்க ற ப ரதான ஆசாரியர் நமக்கு
உண்டு. 3 ஒவ்ெவாரு ப ரதான ஆசாரியனும்
காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும்
ெசலுத்துவதற்காக நயமிக்கப்படுக றான்;
ஆகேவ, ெசலுத்துவதற்கு எதாவது ஒன்று
இவருக்கும் அவசயமாக இருக்க றது.
4 பூமிய ேல க றஸ்து இருப்பாரானால்
ஆசாரியராக இருக்கமாட்டார்;
ஏெனன்றால், நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்துகற
ஆசாரியர்கள் இருக்க றார்கேள; 5 இவர்கள்
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ெசய்யும் ஆராதைன பரேலாகத்தல்
இருப்பைவகளின் சாயலுக்கும் ந ழலுக்கும்
ஒத்தருக்க றது; அப்படிேய, ேமாேச
கூடாரத்ைதக் கட்டப் ேபாகும்ேபாது:
மைலய ேல உனக்குக் காண்பக்கப்பட்ட
மாத ரியன்படிேய நீ எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்ய எச்சரிக்ைகயாக இரு என்று
ேதவன் அவனுக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
6 க றஸ்துவானவர் வ ேசஷத்த
வாக்குத்தத்தங்களினால் நறுவக்கப்பட்ட
வ ேசஷத்த உடன்படிக்ைகக்கு எப்படி
மத்தயஸ்தராக இருக்க றாேரா, அப்படிேய
முக்கயமான ஆசாரிய ஊழியத்ைதயும்
ெபற்றருக்க றார். 7 அந்த முதலாம்
உடன்படிக்ைக பைழயல்லாமல்
இருந்தால், இரண்டாம் உடன்படிக்ைக
ேதைவயல்ைலேய. 8 அவர்கைளக்
குற்றப்படுத்த , அவர்கைளப் பார்த்து:
இேதா, கர்த்தர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்
குடும்பத்ேதாடும் யூதா குடும்பத்ேதாடும்
நான் புதய உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்தும்
காலம் வருகறது. 9 அவர்களுைடய
முற்ப தாக்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
ெகாண்டுவர நான் அவர்களுைடய
ைகையப் ப டித்த நாளிேல அவர்கேளாடு
ெசய்த உடன்படிக்ைகையப்ேபால இது
இருப்பதல்ைல; அந்த உடன்படிக்ைகய ேல
அவர்கள்நைலத்துநற்கவல்ைலேய,நானும்
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அவர்கைளப் புறக்கணித்ேதன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். 10அந்த நாட்களுக்குப்பன்பு
நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேராடு
ெசய்யும் உடன்படிக்ைகயாவது: என்னுைடய
ப ரமாணங்கைள அவர்களுைடய மனத ேல
ைவத்து, அவர்களுைடய இருதயங்களில்
அைவகைள எழுதுேவன்; நான் அவர்கள்
ேதவனாக இருப்ேபன், அவர்கள் என்
மக்களாக இருப்பார்கள். 11 அப்ெபாழுது
ச றயவன்முதல் ெபரியவன்வைரக்கும்
எல்ேலாரும் என்ைன அறவார்கள்; ஆகேவ,
கர்த்த்தைர அற ந்துெகாள் என்று ஒருவன்
தன் அயலானுக்கும், ஒருவன் தன்
சேகாதரனுக்கும் ேபாத க்கேவண்டியது
இல்ைல. 12 ஏெனன்றால், நான்
அவர்கள் அநயாயங்கைளக்
கருைபயாக மன்னித்து, அவர்கள்
பாவங்கைளயும், அக்க ரமங்கைளயும்
இனி நைனக்கமாட்ேடன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். 13 புதய உடன்படிக்ைக
என்று அவர் ெசால்லுகறதனாேல
முந்தனைதப் பழைமயாக்கனார்;
பழைமயானதும் நாள்பட்டதுமாக
இருக்க றது உருக்குைலந்துேபாகும் காலம்
ெநருங்கயருக்க றது.

அத்த யாயம் 9
ஆசாரிப்புக்கூடாரத்தல்ஆராதைன
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1அன்றயும்,முதலாம்உடன்படிக்ைகயானது
ஆராதைனக்குரிய முைறைமகளும்
பூமிக்குரிய பரிசுத்த இடமும் உைடயதாக
இருந்தது. 2 எப்படிெயன்றால், ஒரு கூடாரம்
உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது; அதன் முந்தன
பாகத்தல் குத்துவளக்கும், ேமைஜயும், ேதவ
சமுகத்து அப்பங்களும் இருந்தன; அது
பரிசுத்த இடம் எனப்படும். 3 இரண்டாம்
தைரக்கு உள்ேள மகா பரிசுத்த இடம்
என்று ெசால்லப்பட்ட கூடாரம் இருந்தது.
4 அத ேல தங்கத்தால் ெசய்த தூபகலசமும்,
முழுவதும் தங்கத்தகடு பத க்கப்பட்ட
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியும் இருந்தன;
அந்தப் ெபட்டிய ேல மன்னா ைவக்கப்பட்ட
தங்கப்பாத்த ரமும், ஆேரானுைடய
துளிர்த்த ேகாலும், உடன்படிக்ைகயன்
கற்பலைககளும் இருந்தன. 5அதற்கு ேமேல
மகைமயுள்ள ேகருபீன்கள் ைவக்கப்பட்டுக்
கருபாசனத்ைத ந ழலிட்டிருந்தன;
இைவகைளப்பற்ற வளக்க ச்ெசால்ல
இப்ெபாழுது ேநரமில்ைல. 6 இைவகள்
இவ்வதமாக ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்க,
ஆசாரியர்கள் ஆராதைன முைறைமகைள
நைறேவற்ற முதலாம் கூடாரத்த ற்குள்
எப்ெபாழுதும் ப ரேவச ப்பார்கள். 7இரண்டாம்
கூடாரத்த ற்குள் ப ரதான ஆசாரியன்மட்டும்
வருடத்த ற்கு ஒருமுைற இரத்தத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு உள்ேள ப ரேவச த்து,
அந்த இரத்தத்ைதத் தனக்காகவும்
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மக்களுைடய தவறுகளுக்காகவும்
ெசலுத்துவான். 8 அதனாேல, முதலாம்
கூடாரம் ந ற்கும்வைரக்கும் மகா பரிசுத்த
இடத்த ற்குப் ேபாக ற வழி இன்னும்
ெவளிப்படவல்ைல என்று பரிசுத்த
ஆவயானவர் ெதரியப்படுத்தயருக்க றார்.
9 அந்தக் கூடாரம் இந்தக் காலத்த ற்கு
உதவுகற ஒப்பைனயாக இருக்க றது;
அதற்ேகற்றபடி ெசலுத்தப்பட்டுவருகற
காணிக்ைககளும் பலிகளும் ஆராதைன
ெசய்க றவனுைடய மனச்சாட்சையப்
பூரணப்படுத்தமுடியாதைவகள். 10உண்பதும்,
குடிப்பது, பலவதமான குளியல்களும்,
சரீரத்த ற்குரிய சடங்குகேளதவ ர
ேவேறான்றும் இல்ைல. இைவகள்
சீர்தருத்தல் உண்டாகும் காலம்வைரக்கும்
ெசய்வதற்குகட்டைளய டப்பட்டது.

க றஸ்துவன்இரத்தம்
11 க றஸ்துவானவர் வரப்ேபாக ற

நன்ைமகளுக்குரிய ப ரதான ஆசாரியராக
ெவளிப்பட்டு,ைகயனால்ெசய்யப்பட்டதாக ய
இந்தப் பைடப்பு சம்பந்தமான
கூடாரத்தன்வழியாக அல்ல, ெபரிதும்
உத்தமுமான கூடாரத்தன்வழியாகவும்,
12 ெவள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காைள
இைவகளுைடய இரத்தத்தனாேல
அல்ல, தம்முைடய ெசாந்த
இரத்தத்தனாலும் ஒேரமுைற மகா
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பரிசுத்த இடத்த ற்குள் நுைழந்து,
ந த்தய மீட்ைப உண்டுபண்ணினார்.
13 அது எப்படிெயன்றால், காைள
ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளின் இரத்தமும்,
தீட்டுப்பட்டவர்கள்ேமல் ெதளிக்கப்பட்ட
கடாரியன் சாம்பலும், சரீரசுத்தம் உண்டாகப்
பரிசுத்தப்படுத்துெமன்றால், 14 ந த்தய
ஆவயானவராேல தம்ைமத்தாேம
பழுதல்லாத பலியாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தக றஸ்துவனுைடயஇரத்தம்
ஜீவனுள்ள ேதவனுக்குஊழியம் ெசய்வதற்கு
உங்களுைடய மனச்சாட்சையச் ெசத்த
ெசயல்கள் இல்லாமல் சுத்த கரிப்பது
எவ்வளவு ந ச்சயம்! 15 ஆகேவ, முதலாம்
உடன்படிக்ைகயன் காலத்த ேல நடந்த
அக்க ரமங்கைள நீக்குவதற்காக அவர்
மரணமைடந்து, அைழக்கப்பட்டவர்கள்
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட ந த்தய
சுதந்த ரத்ைத அைடந்துெகாள்வதற்காக,
புதய உடன்படிக்ைகயன் மத்தயஸ்தராக
இருக்க றார். 16 ஏெனன்றால், எங்ேக
மரணசாசனம் உண்ேடா, அங்ேக அந்த
சாசனத்ைத எழுதனவனுைடய மரணமும்
உண்டாகேவண்டும். 17 எப்படிெயன்றால்,
மரணம் உண்டான பன்ேப மரணசாசனம்
உறுத ப்படும்; அைத எழுதனவன்
உயேராடு இருக்கும்ேபாது அதற்குப்
பயன் இல்ைலேய. 18 அப்படிேய, முதலாம்
உடன்படிக்ைகயும்இரத்தம்இல்லாமல்உறுத
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ெசய்யப்படவல்ைல. 19 எப்படிெயன்றால்,
ேமாேச, நயாயப்ப ரமாணத்தனால், எல்லா
மக்களுக்கும் எல்லாக் கட்டைளகைளயும்
ெசான்னபன்பு, இளங்காைள,
ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளின்
இரத்தத்ைதத் தண்ணீேராடும், சவப்பான
ஆட்டு முடிேயாடும், ஈேசாப்ேபாடும் எடுத்து,
புத்தகத்தன் ேமலும் மக்கள் எல்ேலார்ேமலும்
ெதளித்து: 20 ேதவன் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ட உடன்படிக்ைகயன் இரத்தம்
இதுேவ என்று ெசான்னான். 21இவ்வதமாக,
கூடாரத்தன்ேமலும் ஆராதைனக்குரிய
எல்லாப் பணிமுட்டுகளின்ேமலும்
இரத்தத்ைதத் ெதளித்தான்.
22 நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
ஏறக்குைறய எல்லாம் இரத்தத்தனாேல
சுத்த கரிக்கப்படும்; இரத்தம்
ச ந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு
உண்டாகாது. 23 ஆகேவ, பரேலாகத்தல்
உள்ளைவகளுக்குச் சாயலானைவகள்
இப்படிப்பட்ட பலிகளினாேல
சுத்த கரிக்கப்பட ேவண்டியதாக இருந்தது;
பரேலாகத்தல் உள்ளைவகேளா
இைவகளிலும் வ ேசஷத்த பலிகளாேல
சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியைவகள்.
24 அப்படிேய, உண்ைமயான பரிசுத்த
இடத்த ற்கு அைடயாளமான ைகயனால்
ெசய்யப்பட்ட பரிசுத்த இடத்த ேல
க றஸ்துவானவர் நுைழயாமல்,
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பரேலாகத்த ேல இப்ெபாழுது நமக்காக
ேதவனுைடய சமூகத்தல் ேவண்டுதல்
ெசய்வதற்காக நுைழந்தருக்க றார்.
25 ப ரதான ஆசாரியன் மற்றவர்களுைடய
இரத்தத்ேதாடு ஒவ்ெவாரு வருடமும் பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் நுைழவதுேபால, அவர்
அேநகமுைற தம்ைமப் பலியடுவதற்காக
நுைழயவல்ைல. 26 அப்படியருந்தால்,
உலகம்உண்டானதுமுதல்அவர்அேநகமுைற
பாடுபடேவண்டியதாக இருக்குேம;
அப்படி இல்ைல, அவர் தம்ைமத்தாேம
பலியடுகறதனாேல பாவங்கைள நீக்க
இந்தக் கைடச காலத்தல் ஒேரமுைற
ெவளிப்பட்டார். 27 அன்றயும், ஒேரமுைற
இறப்பதும், பன்புநயாயத்தீர்ப்புஅைடவதும்,
மனிதர்களுக்குநயமிக்கப்பட்டிருக்க றபடிேய,
28 க றஸ்துவும் அேநகருைடய பாவங்கைளச்
சுமந்து தீர்ப்பதற்காக ஒேரமுைற
பலிய டப்பட்டு, தமக்காகக் காத்துக்ெகாண்டு
இருக்கறவர்களுக்கு இரட்ச ப்ைப
அருளும்படி இரண்டாவதுமுைற பாவம்
இல்லாமல்தரிசனமாவார்.

அத்த யாயம் 10
க றஸ்துவன்தயாகம்

1 இப்படியருக்க, நயாயப்ப ரமாணமானது
வரப்ேபாக ற நன்ைமகளின் ெபாருளாக
இல்லாமல், அைவகளின் ந ழலாகமட்டும்
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இருக்கறதனால், ஒவ்ெவாரு வருடமும்
இைடவ டாமல் ெசலுத்தப்பட்டுவருகற
ஒேரவ தமான பலிகளினாேல அைவகைளச்
ெசலுத்த வருகறவர்கைள ஒருேபாதும்
பூரணப்படுத்தாது. 2 பூரணப்படுத்துமானால்,
ஆராதைன ெசய்க றவர்கள் ஒருமுைற
சுத்தமாக்கப்பட்டப்பன்பு, இன்னும் பாவங்கள்
உண்டு என்று உணர்த்தும் மனச்சாட்ச
அவர்களுக்கு இல்லாததனால், அந்தப்
பலிகைளச் ெசலுத்துகறது நறுத்தப்படும்
அல்லவா? 3 அப்படி நறுத்தாததனால்,
பாவங்கள் உண்டு என்று அைவகளினாேல
ஒவ்ெவாரு வருடமும் நைனவுகூருதல்
உண்டாயருக்க றது. 4அல்லாமலும், காைள,
ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளுைடய இரத்தம்
பாவங்கைள நவர்த்த ெசய்யமுடியாேத.
5 ஆகேவ, அவர் உலகத்த ற்கு வந்தேபாது:
பலிையயும், காணிக்ைகையயும் நீர்
வரும்பவல்ைல, ஒரு சரீரத்ைத எனக்கு
ஆயத்தம்பண்ணினீர்; 6 சர்வாங்க
தகனபலிகளும், பாவநவாரணபலிகளும்
உமக்குப் ப ரியமானது இல்ைல என்றீர்.
7 அப்ெபாழுது நான்: ேதவேன, உம்முைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்ய, இேதா, வருக ேறன்,
புத்தகச்சுருளில் என்ைனக்குறத்து
எழுதயருக்க றது என்று ெசான்ேனன்
என்றார். 8 நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
ெசலுத்தப்பட்டுவருகற பலிகைளக்குறத்து
ேமேல ெசான்னதுேபால: பலிையயும்,
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காணிக்ைகையயும்,சர்வாங்கதகனபலிகைளயும்,
பாவநவாரணபலிகைளயும் நீர்
வரும்பவல்ைல, அைவகள் உமக்குப்
ப ரியமானது இல்ைல என்று
ெசான்னபன்பு: 9 ேதவேன, உம்முைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்ய, இேதா,
வருக ேறன் என்று ெசான்னார்.
இரண்டாவைத நைலநறுத்துவதற்காக
முதலாவைத நீக்க ப்ேபாடுக றார்.
10 இேயசுக றஸ்துவனுைடய சரீரம்
ஒேரமுைற பலிய டப்பட்டதனாேல, அந்த
வருப்பத்தன்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு
இருக்க ேறாம். 11 அன்றயும், எந்த
ஆசாரியனும் தனந்ேதாறும் ஆராதைன
ெசய்க றவனாகவும், பாவங்கைள
ஒருேபாதும் நவர்த்த ெசய்யமுடியாத
ஒேரவ தமான பலிகைள அேநகமுைற
ெசலுத்தவருகறவனாகவும் ந ற்பான்.
12 இவேரா, பாவங்களுக்காக ஒேர
பலிையச் ெசலுத்த என்ெறன்ைறக்கும்
ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்து,
13 இனித் தம்முைடய எத ரிகைளத் தமது
பாதத்தன் கீேழ ேபாடும்வைரக்கும்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். 14 ஏெனன்றால்,
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றவர்கைள ஒேர
பலியனாேல இவர் என்ெறன்ைறக்கும்
பூரணப்படுத்தயருக்க றார். 15 இைதப்பற்ற
பரிசுத்த ஆவயானவரும் நமக்குச்
சாட்ச ச்ெசால்லுகறார்; எப்படிெயன்றால்:
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16 அந்த நாட்களுக்குப்பன்பு நான்
அவர்கேளாடுெசய்யும்உடன்படிக்ைகயாவது:
நான் என்னுைடய கட்டைளகைள
அவர்களுைடய இருதயங்களில் ைவத்து,
அைவகைள அவர்களுைடய மனதல்
எழுதுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார்
என்பைத உைரத்தப்பன்பு, 17அவர்களுைடய
பாவங்கைளயும் அவர்களுைடய
அக்க ரமங்கைளயும் நான் இனி
நைனப்பதல்ைலஎன்பைதச்ெசால்லுகறார்.
18 இைவகள் மன்னிக்கப்பட்டதுண்டானால்,
இனிப் பாவத்த ற்காக பலி ெசலுத்தப்படுவது
இல்ைல.

வசுவாசத்தல்உறுத
19 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, நாம்

பரிசுத்த இடத்தல் நுைழவதற்கு
இேயசுவானவர் தமது சரீரமாக ய
தைரயன்வழியாகப் புதயதும் ஜீவனுமான
வழிைய நமக்கு உண்டுபண்ணினதனால்,
20 அந்தவழியாக நுைழவதற்கு
அவருைடய இரத்தத்தனாேல நமக்குத்
ைதரியம் உண்டாயருக்க றதனாலும்,
21 ேதவனுைடய வீட்டின்ேமல் அதகாரியான
ப ரதான ஆசாரியர்கள் ஒருவர் நமக்கு
இருக்கறதனாலும், 22 தீயமனச்சாட்ச
நீங்கத் ெதளிக்கப்பட்ட இருதயம்
உள்ளவர்களாகவும், சுத்த தண்ணீரினால்
கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாகவும்,
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உண்ைமயுள்ள இருதயத்ேதாடும்
வசுவாசத்தன் பூரண ந ச்சயத்ேதாடும்
ேசரக்கடேவாம். 23 அல்லாமலும், நம்முைடய
நம்ப க்ைகைய அறக்ைகயடுவதல்
அைசவல்லாமல் உறுதயாக
இருப்ேபாம்; வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர்
உண்ைமயுள்ளவராக இருக்க றாேர.
24 ேமலும், அன்புக்கும் நல்ல
ெசய்ைககளுக்கும் நாம் ஏவப்படுவதற்காக
ஒருவைரெயாருவர் கவனித்து;
25 சைப கூடிவருகறைதச் சலர்
வ ட்டுவடுகறதுேபால நாமும்வ ட்டுவ டாமல்,
ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்லேவண்டும்;
நாட்கள் ெநருங்க வருகறைத எவ்வளவாகப்
பார்க்க றீர்கேளா அவ்வளவாகப்
புத்த ெசால்லேவண்டும். 26 சத்தயத்ைத
அறயும் அறைவ அைடந்தபன்பு, நாம்
மனப்பூர்வமாகப் பாவம் ெசய்க றவர்களாக
இருந்தால், பாவங்களுக்காக ெசலுத்தப்படும்
ேவெறாரு பலி இனி இல்லாமல்,
27 நயாயத்தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்ேதாடு
எத ர்பார்ப்பதும், எத ரிகைள அழிக்கும்
ேகாபத்தன் தண்டைனயுேம இருக்கும்.
28ேமாேசயனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைதத்
தள்ளுகறவன் இரக்கம்ெபறாமல் இரண்டு
மூன்று சாட்ச களின் வாக்கனாேல
சாக றாேன; 29 ேதவனுைடய குமாரைனக்
காலின் கீழ் மித த்து, தன்ைனப்
பரிசுத்தம் ெசய்த உடன்படிக்ைகயன்
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இரத்தத்ைத அசுத்தம் என்று நைனத்து,
கருைபயன் ஆவைய அவமத க்க றவன்
எவ்வளவு ெகாடிய தண்டைனக்கு
தகுதயானவனாக இருப்பான் என்பைத
ேயாச த்துப்பாருங்கள். 30 பழிவாங்குதல்
என்னுைடயது, நாேனபதல்ெசய்ேவன்என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார் என்றும், கர்த்தர்
தம்முைடய மக்கைள நயாயந்தீர்ப்பார்
என்றும் ெசான்னவர் யார் என்று
அற ேவாம். 31 ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ைககளில் வழுகறது பயங்கரமாக
இருக்குேம. 32 முந்தன நாட்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நீங்கள்
ப ரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில்
உபத்த ரவங்களாகய அத க ேபாராட்டத்ைதச்
சக த்தீர்கேள. 33 ந ந்ைதகளாலும்,
உபத்த ரவங்களாலும் நீங்கள்
ேவடிக்ைகயாக்கப்பட்டதுமட்டுமில்லாமல்,
அப்படி நடத்தப்பட்டவர்களுக்குப்
பங்காளிகளுமானீர்கள். 34 நான்
கட்டப்பட்டிருக்கும்ேபாது நீங்கள்
என்ைனக்குறத்துப்பரிதாபப்பட்டதுமில்லாமல்,
பரேலாகத்தல் அத க ேமன்ைமயும்
நைலயுள்ளதுமான ெசாத்து உங்களுக்கு
உண்டு என்று அறந்து, உங்களுைடய
ஆஸ்தகைளயும் சந்ேதாஷமாகக்
ெகாள்ைளய டக் ெகாடுத்தீர்கள்.
35 ஆகேவ, அதக பலைனத்
தரும் உங்களுைடய ைதரியத்ைத
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வ ட்டுவ டாமல் இருங்கள். 36 நீங்கள்
ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படிெசய்து,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப்
ெபறுவதற்குப் ெபாறுைம உங்களுக்கு
ேவண்டியதாக இருக்க றது. 37 வருகறவர்
இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்தல்
வருவார், தாமதம் ெசய்யார்.
38வசுவாசத்தனாேல நீத மான் பைழப்பான்,
பன்வாங்க ப்ேபாவான் என்றால்
அவன்ேமல் என் ஆத்துமா ப ரியமாக
இருக்காது என்கறார். 39 நாேமா
ெகட்டுப்ேபாகப் பன்வாங்குகறவர்களாக
இருக்காமல், ஆத்துமாைவக் காக்க
வசுவாச க்க றவர்களாகஇருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 11
வசுவாசம்

1 வசுவாசமானது நம்பப்படுக றைவகளின்
உறுதயும், காணப்படாதைவகளின்
ந ச்சயமுமாக இருக்க றது. 2 அதனாேல
முன்ேனார்கள் நற்சாட்ச ெபற்றார்கள்.
3 வசுவாசத்தனாேல நாம் உலகங்கள்
ேதவனுைடய வார்த்ைதயாேல
உண்டாக்கப்பட்டது என்றும்,
இவ்வதமாக, காணப்படுகறைவகள்
காணப்படுகறைவகளால் உண்டாகவல்ைல
என்றும் அறந்தருக்க ேறாம்.
4 வசுவாசத்தனாேல ஆேபல் காயீனுைடய
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பலிையவ ட ேமன்ைமயான பலிைய
ேதவனுக்குச் ெசலுத்தனான்; அதனாேல
அவன் நீதமான் என்று சாட்ச ெபற்றான்;
அவனுைடய காணிக்ைககைளப்பற்ற
ேதவேன சாட்ச ெகாடுத்தார்; அவன் மரித்தும்
இன்னும் ேபசுக றான். 5 வசுவாசத்தனாேல
ஏேனாக்கு மரணமைடயாமல்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்; ேதவன்
அவைன எடுத்துக்ெகாண்டதனால்,
அவன் காணப்படாமல் ேபானான்; அவன்
ேதவனுக்குப் ப ரியமானவன் என்று
அவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு
முன்ேப சாட்ச ெபற்றான். 6 வசுவாசம்
இல்லாமல் ேதவனுக்குப் ப ரியமாக
இருப்பது முடியாதகாரியம்; ஏெனன்றால்,
ேதவனிடம் ேசருக றவன் அவர்
இருக்க றார் என்றும், அவர் தம்ைமத்
ேதடுக றவர்களுக்குப் பலன் ெகாடுக்க றவர்
என்றும் வசுவாச க்கேவண்டும்.
7 வசுவாசத்தனாேல ேநாவா அவனுைடய
நாட்களிேல பார்க்காதைவகைளப்பற்ற ேதவ
எச்சரிப்ைபப் ெபற்று, பயபக்தயுள்ளவனாக,
தன் குடும்பத்ைத இரட்ச ப்பதற்குக் கப்பைல
உண்டாக்கனான்; அதனாேல அவன்உலகம்
தண்டைனக்குரியது என்று முடிவுெசய்து,
வசுவாசத்தனால் உண்டாகும் நீத க்கு
வாரிசானான். 8 வசுவாசத்தனாேல
ஆப ரகாம் தான் உரிைமப்பங்காகப்
ெபறப்ேபாக ற இடத்த ற்குப் ேபாக



எப ெரயர்அத்தயாயம் 11:9 xl எப ெரயர்அத்தயாயம் 11:14

அைழக்கப்பட்டேபாது, கீழ்ப்படிந்து, தான்
ேபாகும் இடம் எதுெவன்று ெதரியாமல்
புறப்பட்டுப்ேபானான். 9 வசுவாசத்தனாேல
அவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட
ேதசத்த ேல அந்நயைனப்ேபால வாழ்ந்து,
அந்த வாக்குத்தத்தத்த ற்கு உடன்
வாரிசாக ய ஈசாக்ேகாடும் யாக்ேகாேபாடும்
கூடாரங்களிேல குடியருந்தான்;
10 ஏெனன்றால், ேதவேன கட்டி உண்டாக்கன
அஸ்தபாரங்கள் உள்ள நகரத்த ற்கு அவன்
காத்தருந்தான். 11 வசுவாசத்தனாேல
சாராளும் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர்
உண்ைமயுள்ளவர் என்று எண்ணி,
கர்ப்பந்தரிக்கப் ெபலன் ெபற்று,
வயதானவளாக இருந்தும் குழந்ைதப்
ெபற்றாள். 12 எனேவ, சரீரம்
ெசத்தவன் என்று நைனக்கப்படும்
ஒருவனாேல, வானத்தல் உள்ள
அதகமான நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலவும்
கடற்கைரயல் உள்ள எண்ணமுடியாத
மணைலப்ேபாலவும் அத க மக்கள்
ப றந்தார்கள். 13 இவர்கள் எல்ேலாரும்,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளப்
ெபறாமல், தூரத்த ேல அைவகைளப்
பார்த்து, நம்ப , அைணத்துக்ெகாண்டு,
பூமியன்ேமல் தங்கைள அந்நயர்களும்,
பரேதச களும் என்று அறக்ைகய ட்டு
வசுவாசத்ேதாடு மரித்தார்கள். 14 இப்படி
அறக்ைகயடுகறவர்கள் ெசாந்த



எப ெரயர்அத்தயாயம் 11:15 xli எப ெரயர்அத்தயாயம் 11:21

ேதசத்ைத ேதடிப்ேபாக ேறாம் என்று
ெதரியப்படுத்துகறார்கள். 15 தாங்கள்
வ ட்டுவந்த ேதசத்ைத நைனத்தார்கள்
என்றால், அதற்குத் தரும்ப ப்ேபாவதற்கு
அவர்களுக்கு ேநரம் கைடத்தருக்குேம.
16 அைதயல்ல, அைதவ ட ேமன்ைமயான
பரமேதசத்ைதேய வரும்பனார்கள்;
ஆகேவ, ேதவன் அவர்களுைடய ேதவன்
என்று ெசால்லப்பட ெவட்கப்படுவது
இல்ைல; அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்ைத
ஆயத்தம்பண்ணினாேர. 17 ேமலும்
வசுவாசத்தனாேல ஆப ரகாம் தான்
ேசாத க்கப்பட்டேபாது ஈசாக்ைகப் பலியாக
ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 18 ஈசாக்க டம் உன்
வம்சம் வளங்கும் என்று அவனிடம்
ெசால்லப்பட்டிருந்தேத; இப்படிப்பட்ட
வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றவன்,
மரித்ேதாரிலிருந்துஉய ேராடு எழுப்ப ேதவன்
வல்லவராக இருக்க றார் என்று நைனத்து,
19 தன்னுைடய ஒேர மகைனப் பலியாக
ஒப்புக்ெகாடுத்தான்; மரித்ேதாரிலிருந்து
அவைன ஒப்பைனயாகத் தரும்பவும்
ெபற்றுக்ெகாண்டான். 20வசுவாசத்தனாேல
ஈசாக்கு வருகன்ற காரியங்கைளக்குறத்து
யாக்ேகாைபயும்ஏசாைவயும்ஆசீர்வத த்தான்.
21 வசுவாசத்தனாேல யாக்ேகாபு தன்
மரணகாலத்தல் ேயாேசப்பனுைடய
குமாரர்கள் இருவைரயும் ஆசீர்வத த்து,
தன் ேகாலின் முைனயேல சாய்ந்து
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ெதாழுதுெகாண்டான். 22வசுவாசத்தனாேல
ேயாேசப்பு இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து
ேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்படுவார்கள்
என்பைதப்பற்ற த் தன்னுைடய
கைடச காலத்தல் ேபச , தன் எலும்புகைளத்
தங்கேளாடு எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகக்
கட்டைளக் ெகாடுத்தான். 23 ேமாேச
ப றந்தேபாது அவனுைடய ெபற்ேறார்
அவைன அழகான குழந்ைதெயன்று
கண்டு, வசுவாசத்தனாேல,
ராஜாவனுைடய கட்டைளக்குப் பயப்படாமல்
அவைன மூன்று மாதங்கள் ஒளித்து
ைவத்தார்கள். 24 வசுவாசத்தனாேல
ேமாேச தான் ெபரியவனானேபாது
பார்ேவானுைடய குமாரத்தயன் மகன்
என்று ெசால்லப்படுவைத ெவறுத்து,
25 நைலயல்லாத பாவசந்ேதாஷங்கைள
அனுபவப்பைதவ ட ேதவனுைடய
மக்கேளாடு துன்பத்ைத அனுபவப்பைதேய
ெதரிந்துெகாண்டு, 26 இனிவரும்
பலன்ேமல் ேநாக்கமாக இருந்து,
எக ப்தல் உள்ள ெபாக்கஷங்கைளவ ட
க றஸ்துவுக்காக வரும் ந ந்ைதைய
அதக பாக்கயம் என்று நைனத்தான்.
27 வசுவாசத்தனாேல அவன் கண்ணுக்குத்
ெதரியாதவைரக் காண்கறதுேபால
உறுதயாக இருந்து, ராஜாவன்
ேகாபத்த ற்குப் பயப்படாமல் எக ப்ைதவ ட்டுப்
ேபானான். 28 வசுவாசத்தனாேல,
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தைலப்பள்ைளகைளக் ெகால்லுகறவன்
இஸ்ரேவலைரத் ெதாடாமல்
இருக்க, அவன் பஸ்காைவயும்
இரத்தம் பூசுதலாகய நயமத்ைதயும்
ஆசரித்தான். 29 வசுவாசத்தனாேல
அவர்கள் ெசங்கடைல உலர்ந்த
தைரையக் கடந்துேபாவைதப்ேபாலக்
கடந்துேபானார்கள்; எக ப்தயரும்
அப்படிக்கடந்துேபாகத் துணிந்து
மூழ்க ப்ேபானார்கள். 30 வசுவாசத்தனாேல
எரிேகா பட்டணத்தன் மதல்கள்
ஏழுநாட்கள் சுற்றவரப்பட்டு வழுந்தது.
31 வசுவாசத்தனாேல ராகாப் என்னும்
ேவச ேவவுகாரர்கைளச் சமாதானத்ேதாடு
ஏற்றுக்ெகாண்டு, கீழ்ப்படியாதவர்கேளாடு
ேசர்ந்து அழிந்துேபாகாமல் இருந்தாள்.
32 பன்னும் நான் என்ன ெசால்லுேவன்?
க த ேயான், பாராக், ச ம்ேசான், ெயப்தா,
தாவீது, சாமுேவல் என்பவர்கைளயும்,
தீர்க்கதரிச கைளயும்குறத்து நான் வபரம்
ெசால்லேவண்டுெமன்றால் காலம்ேபாதாது.
33 வசுவாசத்தனாேல அவர்கள்
ராஜ்யங்கைள ெஜயத்தார்கள், நீதைய
நடப்ப த்தார்கள், வாக்குத்தத்தங்கைளப்
ெபற்றார்கள், சங்கங்களின் வாய்கைள
அைடத்தார்கள், 34 அக்கனியன் ேகாபத்ைத
அைணத்தார்கள், பட்டயக்கருக்குக்குத்
தப்பனார்கள், பலவீனத்தல்
பலன் ெகாண்டார்கள்; யுத்தத்தல்
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வல்லவர்களானார்கள், அந்நயர்களுைடய
பைடகைள முறயடித்தார்கள். 35 ெபண்கள்
சாகக்ெகாடுத்த தங்களுைடயவர்கைள
உய ேராடு எழுந்தருக்கப் ெபற்றார்கள்;
ேவறுசலர் ேமன்ைமயானஉய ர்த்ெதழுதைல
அைடவதற்கு, வடுதைலெபறச்
சம்மத க்காமல், வாத க்கப்பட்டார்கள்;
36 ேவறுசலர் ந ந்ைதகைளயும், அடிகைளயும்,
கட்டுகைளயும், சைறக்காவைலயும்
அனுபவத்தார்கள்; 37கல்ெலறயப்பட்டார்கள்,
வாளால் அறுக்கப்பட்டார்கள், பரீட்ைசப்
பார்க்கப்பட்டார்கள், பட்டயத்தனாேல
ெவட்டப்பட்டு மரித்தார்கள், ெசம்மறயாட்டுத்
ேதால்கைளயும் ெவள்ளாட்டுத்
ேதால்கைளயும் ேபார்த்துக்ெகாண்டு
த ரிந்து, குைறைவயும், உபத்த ரவத்ைதயும்,
துன்பத்ைதயும் அனுபவத்தார்கள்; 38உலகம்
அவர்களுக்குத் தகுதயாக இருக்கவல்ைல;
அவர்கள் வனாந்த ரங்களிலும்,
மைலகளிலும், குைககளிலும்,
பூமியன் ெவடிப்புகளிலும், ச தற
அைலந்தார்கள். 39 இவர்கள் எல்ேலாரும்
வசுவாசத்தனாேல நற்சாட்ச ெபற்றும்,
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டைத
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள். 40 நாம்
இல்லாமல் அவர்கள் பூரணர்களாகாதபடி
வ ேசஷத்த நன்ைமயானைத ேதவன்
நமக்காகமுன்னதாகேவநயமித்தருந்தார்.
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அத்த யாயம் 12
ேதவனுைடயசீர்படுத்துதல்

1 ஆகேவ, ேமகத்ைதப்ேபால இத்தைன
அதகமான சாட்ச கள் நம்ைமச்
சூழ்ந்துெகாண்டிருக்க, பாரமான
எல்லாவற்ைறயும், நம்ைமச் சுற்ற ெநருங்க
ந ற்க ற பாவத்ைதயும் தள்ளிவ ட்டு,
வசுவாசத்ைதத் துவக்குகறவரும்
முடிக்க றவருமாக இருக்க ற இேயசுைவப்
பார்த்து, நமக்கு நயமித்தருக்க ற
ஓட்டத்தல் ெபாறுைமேயாடு ஓடுேவாம்;
2 அவர் தமக்குமுன்பாக ைவத்தருந்த
சந்ேதாஷத்தன்ெபாருட்டு, அவமானத்ைத
நைனக்காமல், சலுைவையச் சக த்து,
ேதவனுைடய சங்காசனத்தன்
வலதுபக்கத்தல் வீற்றருக்க றார்.
3 ஆகேவ, நீங்கள் மனம் தளர்ந்தவர்களாக
உங்களுைடய ஆத்துமாக்களில்
ேசார்ந்துேபாகாமல் இருக்க, தமக்கு
வ ேராதமாகப் பாவ களால் ெசய்யப்பட்ட
இந்தவதமான ெவறுக்கத்தக்க
காரியங்கைளச் சக த்த அவைரேய
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 4 பாவத்த ற்கு
வ ேராதமாகப் ேபாராடுக றதல்
இரத்தம் ச ந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள்
இன்னும் எத ர்த்து ந ற்கவல்ைலேய.
5 அன்றயும்: என் மகேன, கர்த்தருைடய
கண்டிப்ைப அற்பமாக நைனக்காேத,
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அவரால் கடிந்துெகாள்ளப்படும்ேபாது
ேசார்ந்துேபாகாேத. 6 கர்த்தர் எவைன
ேநச க்க றாேரா அவைன அவர் கண்டித்து,
தாம் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகற எந்த
மகைனயும் தண்டிக்க றார் என்று
குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்லுகறதுேபால
உங்களுக்குச் ெசால்லியருக்க ற
புத்த மத கைள மறந்தீர்கள். 7 நீங்கள்
கண்டிக்கப்படுவைத சக க்க றவர்களாக
இருந்தால் ேதவன் உங்கைளப்
பள்ைளகளாக எண்ணி நடத்துகறார்;
தகப்பன் கண்டிக்காத பள்ைளகள் உண்ேடா?
8 எல்ேலாருக்கும் கைடக்கும் கண்டிப்பு
உங்களுக்குக் கைடக்காமல் இருந்தால்
நீங்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகளாக
இல்லாமல் ேவசயன் பள்ைளகளாக
இருப்பீர்கேள. 9 அன்றயும், நம்முைடய
சரீரத்தன் தகப்பன்மார்கள் நம்ைமக்
கண்டிக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு நாம்
பயந்து நடந்தருக்க, நாம் பைழப்பதற்காக
ஆவகளின் ப தாவற்கு அதகமாக அடங்க
நடக்கேவண்டுமல்லவா? 10 அவர்கள்
தங்களுக்கு நல்லெதன்று ேதான்றனபடி
ெகாஞ்சக்காலம் கண்டித்தார்கள்;
இவேரா தம்முைடய பரிசுத்தத்த ற்கு
நாம் பங்குள்ளவர்களாவதற்காக
நம்முைடய ப ரேயாஜனத்துக்காகேவ
நம்ைமக் கண்டிக்க றார் 11 எந்தக்
கண்டித்தலும் தற்காலத்தல் சந்ேதாஷமாக
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இல்லாமல் துக்கமாக இருக்கும்;
ஆனாலும் பற்காலத்தல் அதல்
பழகனவர்களுக்குஅது நீதயாகய சமாதான
பலைனத் தரும். 12 ஆகேவ, ெநக ழ்ந்த
ைககைளயும் தளர்ந்த முழங்கால்கைளயும்
நீங்கள் தரும்ப ந மிர்த்த , 13 முடமாக
இருக்க றது ெபலவீனமாக ப்ேபாகாமல்
குணமாவதற்காக, உங்களுைடய
பாதங்களுக்குவழிகைளச் சீர்ப்படுத்துங்கள்.

ேதவைன ந ராகரிப்பவர்களுக்கான
எச்சரிப்பு

14 எல்ேலாேராடும் சமாதானமாக
இருக்கவும், பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக
இருக்கவும் வரும்புங்கள்; பரிசுத்தம்
இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்த்தைர
தரிச க்கமுடியாது. 15ஒருவனும் ேதவனுைடய
கருைபைய இழந்துேபாகாமல் இருக்கவும்,
எந்தெவாரு கசப்பான ேவர் முைளத்து
எழும்ப க் கலகம் உண்டாக்குகறதனால்
அேநகர் தீட்டுப்படாமல் இருக்கவும்,
16 ஒருவனும் ேவச க்கள்ளனாகவும், ஒருேநர
உணவற்காக தன் புத்த ரசுவகாரத்ைத
வற்றுப்ேபாட்ட ஏசாைவப்ேபாலச்
சீர்ெகட்டவனாகவும் இராதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 17 ஏெனன்றால்,
பன்பதாக அவன் ஆசீர்வாதத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள வரும்பயும்,
தகுதயற்றவன் என்று தள்ளப்பட்டைத
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அறவீர்கள்; அவன் கண்ணீர்வட்டு,
கவைலேயாடு ேதடியும் மனம் மாறுதைலப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியவல்ைல.
18 அன்றயும், ெதாடக்கூடியதும், அக்கனி
பற்ற ெயரிக ற மைலயனிடமும், மந்தாரம்,
இருள்,ெபருங்காற்றுஆகயஇைவகளிடமும்,
19 எக்காளமுழக்கத்தனிடமும்,
வார்த்ைதகளுைடய சத்தத்தனிடமும்,
நீங்கள் வந்து ேசரவல்ைல; அந்தச்
சத்தத்ைதக் ேகட்டவர்கள் பன்னும்
தங்களுக்கு வார்த்ைத ெசால்லப்படாதபடி
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 20 ஏெனன்றால்,
ஒரு மிருகமானாலும் மைலையத்
ெதாட்டால், அது கல்ெலறயப்பட்டு, அல்லது
அம்பனால் எய்யப்பட்டுச் சாகேவண்டும்
என்று ெசால்லப்பட்ட கட்டைளையச்
சக க்கமுடியாமல்இருந்தார்கள். 21ேமாேசயும்:
நான் மிகவும் பயந்து நடுங்குக ேறன்
என்று ெசால்லும் அளவற்கு அந்தக்
காட்ச அவ்வளவு பயங்கரமாக இருந்தது.
22 நீங்கேளா சீேயான் மைலயனிடமும்,
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய நகரமாக ய
பரம எருசேலமிடமும், ஆயரமாய ரம்
ேதவதூதர்களிடமும், 23 பரேலாகத்தல் ெபயர்
எழுதயருக்க ற தைலப்பள்ைளகளின்
சர்வசங்கமாகய சைபயனிடமும்,
எல்ேலாருக்கும் நயாயாத பதயாகய
ேதவனிடமும், பூரணர்களாக்கப்பட்ட
நீத மான்களுைடயஆவகளினிடமும், 24புதய
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உடன்படிக்ைகயன் மத்தயஸ்தராக ய
இேயசுவனிடமும், ஆேபலினுைடய இரத்தம்
ேபசனைதவ ட நன்ைமயானைவகைளப்
ேபசுக ற இரத்தமாக ய ெதளிக்கப்படும்
இரத்தத்தனிடமும் வந்து ேசர்ந்தீர்கள்.
25ேபசுக றவருக்குநீங்கள்கவனிக்கமாட்ேடாம்
என்று வலகாமல் இருக்க எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; ஏெனன்றால், பூமிய ேல
ேபசனவருக்கு கவனிக்கமாட்ேடாம்
என்று வலகனவர்கள் தண்டைனக்குத்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளாமல் இருக்க,
பரேலாகத்தல் இருந்து ேபசுக றவைர
நாம் வ ட்டுவலகனால் எப்படித்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளுேவாம்? 26 அவருைடய
சத்தம் அப்ெபாழுது பூமிைய
அைசயப்பண்ணினது; இன்னும்
ஒருமுைற நான் பூமிைய மட்டுமல்ல,
வானத்ைதயும் அைசயப்பண்ணுேவன்
என்று இப்ெபாழுது வாக்குத்தத்தம்
ெசய்தருக்க றார். 27 இன்னும் ஒருமுைற
என்கற ெசால்லானது அைசயாதைவகள்
நைலத்தருப்பதற்காக, அைசவுள்ளைவகள்
உண்டாக்கப்பட்டைவகள்ேபால
மாற ப்ேபாகும் என்பைதக் குற க்க றது.
28 ஆகேவ, அைசவல்லாத ராஜ்யத்ைதப்
ெபறுகறவர்களாகய நாம் பயத்ேதாடும்
பக்த ேயாடும் ேதவனுக்குப் ப ரியமாக
ஆராதைன ெசய்வதற்காக கருைபையப்
பற்ற க்ெகாள்ளேவண்டும். 29 நம்முைடய
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ேதவன் சுட்ெடரிக்க ற அக்கனியாக
இருக்க றாேர.

அத்த யாயம் 13
இறுத ெஜபமும்வாழ்த்துக்களும்

1 சேகாதர அன்பு நைலத்தருக்கட்டும்.
2அந்நயர்கைளஉபசரிக்க மறக்காதருங்கள்;
அதனாேல சலர் அறயாமல்
ேதவதூதர்கைளயும் உபசரித்ததுண்டு.
3 சைறச்சாைலயல் இருக்கறவர்கேளாடு
நீங்களும் சைறச்சாைலய ேல
இருக்கறவர்கைளப்ேபால அவர்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; அவர்களுைடய
சரீரங்கைளப்ேபால உங்களுைடய
சரீரங்களும் தீங்கு அனுபவத்ததாக
நைனத்து, தீங்கு அனுபவக்க றவர்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 4 தருமணம்
எல்ேலாருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாகவும்,
பரிசுத்தமாகவும் இருப்பதாக;
ேவச க்கள்ளர்கைளயும்வபசாரக்காரர்கைளயும்
ேதவன் நயாயந்தீர்ப்பார். 5 நீங்கள்
பணஆைச இல்லாதவர்களாக நடந்து,
உங்களுக்கு இருக்கறைவகேள ேபாதும்
என்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்ைனவட்டு
வலகுவதும் இல்ைல, உன்ைனக்
ைகவடுவதும் இல்ைல என்று அவர்
ெசால்லியருக்க றாேர. 6 அதனாேல
நாம் ைதரியத்ேதாடு: கர்த்தர் எனக்கு
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உதவெசய்க றவர், நான் பயப்படமாட்ேடன்,
மனிதன் எனக்கு என்ன ெசய்வான்
என்று ெசால்லலாேம. 7 ேதவவசனத்ைத
உங்களுக்குப் ேபாத த்து உங்கைள
நடத்தனவர்கைள நீங்கள் நைனத்து,
அவர்களுைடய நடக்ைகயன் முடிைவ
நன்றாகச் ச ந்த த்து, அவர்களுைடய
வசுவாசத்ைதப் பன்பற்றுங்கள்.
8 இேயசுக றஸ்து ேநற்றும் இன்றும் என்றும்
மாறாதவராக இருக்க றார். 9 பலவதமான
அந்நய ேபாதைனகளால் அைலந்து
த ரியாமல் இருங்கள். உணவுெபாருட்களால்
இல்ைல, கருைபயனாேல இருதயம்
உறுத ப்படுத்தப்படுக றது நல்லது;
உணவுெபாருட்களால் பயனில்ைலேய.
10 நமக்கு ஒரு பலிபீடம் உண்டு,
அங்குள்ளைவகைளச் சாப்படுக றதற்கு
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ஆராதைன
ெசய்க றவர்களுக்கு அதகாரம் இல்ைல.
11 ஏெனன்றால், எந்த மிருகங்களுைடய
இரத்தம் பாவங்களுக்காகப் பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் ப ரதான ஆசாரியனாேல
ெகாண்டுவரப்படுக றேதா, அந்த
மிருகங்களின்உடல்கள்முகாமிற்குெவளிேய
சுட்ெடரிக்கப்படும். 12 அப்படிேய, இேயசுவும்
தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தனாேல
மக்கைளப் பரிசுத்தம் பண்ணுவதற்காக
நகர வாசலுக்கு ெவளிேய பாடுகள்பட்டார்.
13 ஆகேவ, நாம் அவருைடய ந ந்ைதையச்
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சுமந்து, முகாமிற்கு ெவளிேய அவரிடம்
புறப்பட்டுப் ேபாேவாம். 14 நைலயான நகரம்
நமக்கு இங்ேக இல்ைல; வரப்ேபாக றைதேய
வரும்ப த்ேதடுக ேறாம். 15 ஆகேவ,
அவருைடய நாமத்ைதத் துத க்கும்
உதடுகளின் கனியாக ய ஸ்ேதாத்த ரபலிைய
அவர் மூலமாக எப்ேபாதும் ேதவனுக்குச்
ெசலுத்துேவாம். 16 அன்றயும்
நன்ைமெசய்யவும், தானதர்மம் பண்ணவும்
மறக்காமல் இருங்கள்; இப்படிப்பட்ட
பலிகளின்ேமல் ேதவன் ப ரியமாக
இருக்க றார். 17உங்கைள நடத்துகறவர்கள்,
உங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்காக
உத்த ரவாதம் பண்ணுகறவர்களாக
வழித்தருக்க றதனால், அவர்கள்
துக்கத்ேதாடு இல்ைல, சந்ேதாஷத்ேதாடு
அைதச் ெசய்வதற்காக, அவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து அடங்க இருங்கள்; அவர்கள்
துக்கத்ேதாடு அைதச்ெசய்தால் அது
உங்களுக்குப் ப ரேயாஜனமாக இருக்காது.
18 எங்களுக்காக ெஜபம்பண்ணுங்கள்;
நாங்கள் நல்ல மனச்சாட்ச உள்ளவர்களாக
எல்லாவற்றலும் ேயாக்கயமாக நடக்க
வரும்புக ேறாம் என்று உறுதயாக
நம்புக ேறாம். 19 நான் மிகவும் சீக்க ரமாக
உங்களிடம் வருவதற்கு நீங்கள் ேதவைன
ேவண்டிக்ெகாள்ளும்படி உங்கைள
அதகமாகக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்.
20 ந த்தய உடன்படிக்ைகயன்
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இரத்தத்தனாேல ஆடுகளுைடய ெபரிய
ேமய்ப்பரான நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுைவ மரித்ேதாரிலிருந்து
எழும்பவரப்பண்ணின சமாதானத்தன்
ேதவன், 21 இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு
தமக்குமுன்பாகப் ப ரியமானைத
உங்களில் நடப்ப த்து, நீங்கள் தம்முைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்ய உங்கைள
எல்லாவதமான நல்லெசய்ைகயலும்
தகுத உள்ளவர்களாக்குவாராக; அவருக்கு
என்ெறன்ைறக்கும் மகைம உண்டாவதாக.
ஆெமன். 22 சேகாதரர்கேள, நான்
சுருக்கமாக உங்களுக்கு எழுதன
இந்தப் புத்த மதயான வார்த்ைதகைள
நீங்கள் ெபாறுைமயாக ஏற்றுக்ெகாள்ள
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
23 சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயு
வடுதைலயாக்கப்பட்டான் என்று
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; அவன் சீக்க ரமாக
வந்தால், நான் அவேனாடுகூட வந்து,
உங்கைளப் பார்ப்ேபன். 24 உங்கைள
நடத்துகறவர்கைளயும், பரிசுத்தவான்கள்
எல்ேலாைரயும் வாழ்த்துங்கள். இத்தாலியா
ேதசத்தார் எல்ேலாரும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
25 கருைபயானது உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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