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லூக்கா
ஆச ரியர்
பண்ைடய எழுத்தாளர்களின் ஒருமித்த

நம்ப க்ைக என்னெவனில் எழுத்தாளர்
லூக்கா, மருத்துவராக இருந்தார். அவரது
எழுத்துக்களிலிருந்து பார்க்கும்ேபாது, அவர்
இரண்டாவது தைலமுைற கறஸ்தவர் என்று
ேதான்றுகறது என்பதாகும். பாரம்பரியமாக
அவர் ஒரு நல்ல மனிதராக கருதப்படுக றார்,
குற ப்பாக ஒரு நற்ெசய்தயாளராக
இருந்தார், சுவ ேசஷத்ைதயும்அப்ேபாஸ்தலர்
புத்தகத்ைதயும் எழுத , பவுலுடன் இைணந்து
மிஷனரி ஊழியத்ைதயும் நைறேவற்றனார்
(ெகாேலா 4:14; 2 தீ. 4:11; பலிப்பயர். 24).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 60-80 காலகட்டத்தல்

எழுதப்பட்டது.
லூக்கா தனது புத்தகத்ைத ெசசரியா

பட்டணத்தல் ஆரம்ப த்து ேராமில் முடித்தார்.
எழுத்தன் முக்கய இடங்கள் ெபத்லேகம்,
கலிேலயா, யூேதயா மற்றும் எருசேலம்
ஆகயைவஆகும்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
லூக்காவன் புத்தகம் ெதேயாப்பலுவற்கு

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது, அப்ெபயரின்
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அர்த்தம் ேதவைன ேநச ப்பவர் என்பதாகும்.
அவர் ஏற்கனேவ ஒரு கறஸ்தவராக
இருந்தாரா, அல்லது அவர் க றஸ்தவராக
மாற வருகறாராஎன்பதுெதளிவாகஇல்ைல.
லூக்கா அவைர மிகச் ச றந்தவராக (லூக்கா
1:3) அைடயாளப்படுத்துவதன் காரணம்
அவர் ஒரு ேராமானிய அத காரி என்று
குற ப்படுக றார், பல வதமான சான்றுகள்
புறஜாத வாசகர்கைளக் குறக்கன்றன,
அவருைடய முக்கய கவனம் மனிதகுமாரன்
மற்றும் ேதவனுைடய இராச்ச யம் ஆகயைவ
ஆகும் (லூக்கா 5:24, 19:10, 17:20-21, 13:18).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இேயசுவன் வாழ்க்ைக பற்றய

ஒரு வளக்கம், லூக்கா இேயசுைவ
மனிதகுமாரனாக முன்ைவக்கறார், அவர்
ெதேயாப்பலுவுக்கு எழுதயுள்ளார், அதனால்
அவர் கற்ப க்கப்பட்ட வஷயங்கைளப்
பற்ற பரிபூரணமான புரிந்துணர்வுடன்
இருக்கலாம் (லூக் 1:4). இேயசுைவப்
பன்பற்றுேவாருக்குத் துன்புறுத்துவது
அல்லது ெகட்டது எதுவுேம இல்ைல
என்பைதக் காட்டுவதற்கு துன்புறுத்தலின்
சமயத்தல் லூக்கா க றஸ்தவத்ைத
பாதுகாப்பதற்காக எழுதுகறார்.
ைமயக்கருத்து
இேயசுபூரணமானமனிதர்.
ெபாருளடக்கம்
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1. இேயசுவன் பறப்பு மற்றும் ஆரம்ப
வாழ்க்ைக— 1:5-2:52

2. இேயசுவன்ஊழியத்தன் ெதாடக்கம் —
3:1-4:13

3. இரட்ச ப்பன் காரணரானஇேயசு — 4:14-
9:50

4. இேயசு சலுைவக்கு ெசன்ற பாைத —
9:51-19:27

5. எருசேலமுக்குள் இேயசுவன்
ெவற்ற கரமான ப ரேவசம், சலுைவயல்
அைறயப்படுதல் மற்றும் உய ர்த்ெதழுதல்
— 19:28-24:53

முன்னுைர
1 மகா கனம்ெபாருந்தய ேதேயாப்பலுேவ,

நாங்கள் முழுந ச்சயமாக நம்புக ற
காரியங்கைள, 2 ஆரம்பமுதல் கண்கூடாகப்
பார்த்து வசனத்ைதப் ேபாத த்தவர்கள்
எங்களுக்கு ஒப்புவத்தபடிேய
அைவகைளக்குறத்து சரித்த ரம் எழுத
அேநகம்ேபர் முயற்ச த்தனர். 3 ஆகேவ,
ஆரம்பமுதல் எல்லாவற்ைறயும் த ட்டமாக
வ சாரித்து அற ந்த நானும் உமக்கு
உபேதச க்கப்பட்ட காரியங்களின்
ந ச்சயத்ைத நீர் அறயேவண்டும் என்று,
4 அைவகைள சரியாக ஒழுங்குப்படுத்த
உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நல்லதாகத்
ேதான்றயது.
ேயாவான்ஸ்நானனின் ப றப்ைப

முன்னறவத்தல்
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5 யூேதயாேதசத்தன் ராஜாவாகய
ஏேராதன் நாட்களில், அபயா என்னும்
ஆசாரிய வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த சகரியா
என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஆசாரியன்
ஒருவன் இருந்தான். அவனுைடய
மைனவ ஆேரானுைடய சந்ததயல் ஒருத்த ,
அவளுைடய ெபயர் எலிசெபத்து. 6அவர்கள்
இருவரும் கர்த்தர் ெகாடுத்த எல்லாக்
கட்டைளகளின்படியும் நயமங்களின்படியும்
குற்றமற்றவர்களாக நடந்து,
ேதவனுக்குமுன்பாக நீதயுள்ளவர்களாக
இருந்தார்கள். 7 எலிசெபத்து மலடியாக
இருந்தபடியால், அவர்களுக்குப்
பள்ைளயல்லாதருந்தது; இருவரும்
முத ர்வயதானவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.
8 அப்படியருக்க, அவன் தன் ஆசாரிய
முைறைமகளின்படி ேதவசந்ந தய ேல
ஆசாரியஊழியம் ெசய்துவருகற காலத்தல்,
9 ஆசாரிய ஊழிய முைறகளின்படி
அவன் ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்று தூபம்
காட்டுக றதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
10 தூபம் காட்டுக ற ேநரத்த ேல
மக்கெளல்ேலாரும் கூட்டமாக ெவளிேய
ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
11 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன்
ஒருவன் தூப பீடத்தன் வலதுபக்கத்த ேல
நன்று அவனுக்குத் தரிசனமானான்.
12 சகரியா அவைனப் பார்த்து கலங்க ,
பயமைடந்தான். 13 கர்த்தருைடய தூதன்
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அவைனப் பார்த்து: சகரியாேவ, பயப்படாேத,
உன் வண்ணப்பம் ேகட்கப்பட்டது; உன்
மைனவயாகய எலிசெபத்து உனக்கு ஒரு
குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாள், அவனுக்கு
ேயாவான் என்று ெபயர் இடுவாயாக.
14 உனக்குச் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும்
உண்டாகும், அவன் பறப்பதனாேல
அேநகர் சந்ேதாஷப்படுவார்கள்.
15 அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப்
ெபரியவனாக இருப்பான், த ராட்ைசரசமும்
மதுபானமும் குடிக்கமாட்டான்,
அவன் எலிசெபத்தன் கர்ப்பத்தல்
இருக்கும்ேபாேத பரிசுத்த ஆவயானவரால்
ந ரப்பப்பட்டிருப்பான். 16 அவன்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் அேநகைரப்
பாவங்கைளவ ட்டு, அவர்களுைடய
ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ற்குத்
தருப்புவான். 17 ப தாக்களுைடய
இருதயங்கைளப் பள்ைளகளிடத்த ற்கும்,
கீழ்ப்படியாதவர்கைள நீத மான்களுைடய
ஞானத்தற்கும் தருப்ப , உத்தமமான
மக்கைளகர்த்தருக்குஆயத்தப்படுத்த,அவன்
எலியாவன் ஆவயும் பலமும் உள்ளவனாக
கர்த்தருக்கு முன்ேன நடப்பான் என்றான்.
18 அப்ெபாழுது சகரியா ேதவதூதைன
ேநாக்க : இைத நான் எப்படி அற ேவன்; நான்
முத ர்வயதானவனாக இருக்க ேறன், என்
மைனவயும் வயதானவளாக இருக்க றாேள
என்றான். 19 ேதவதூதன் அவனுக்கு
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மறுெமாழியாக: நான் ேதவ சந்ந தானத்தல்
ந ற்க ற காப ரிேயல் என்பவன்;
உன்னுடேன ேபசவும், உனக்கு இந்த
நற்ெசய்தைய அறவக்கவும் அனுப்பப்பட்டு
வந்ேதன்; 20 இேதா, குறத்த காலத்த ேல
நைறேவறப்ேபாக ற என் வார்த்ைதகைள
நீ வசுவாச க்காதபடியால் இைவகள்
நைறேவறும் நாள்வைர நீ ேபசமுடியாமல்
ஊைமயாக இருப்பாய் என்றான்.
21 மக்கள் சகரியாவுக்காக நீண்டேநரம்
காத்தருந்து, அவன் ேதவாலயத்தல் இருந்து
ெவளிேய வர தாமதம் ெசய்ததனால்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 22 அவன்
ெவளிேய வந்தேபாது மக்களிடத்தல் ேபச
முடியாமலிருந்தான்; எனேவ ேதவாலயத்தல்
அவன் ஒரு தரிசனத்ைதப் பார்த்தான்
என்று அறந்துெகாண்டார்கள். அவன்
ஊைமயாக இருந்தபடியால் அவர்களுக்கு
ைசைககாட்டினான். 23 அவனுைடய
ஊழியத்தன் நாட்கள் நைறேவறனவுடேன
தன் வீட்டிற்குப்ேபானான். 24 அதற்குப்பன்பு,
அவன் மைனவயாகய எலிசெபத்து
கர்ப்பந்தரித்து: மக்கள் மத்தயல்
எனக்கு உண்டாயருந்த அவமானத்ைத
நீக்கும்படியாகக் கர்த்தர் இந்த நாட்களில்
என்ேமல்இரக்கம்ைவத்து, 25எனக்குஇப்படிச்
ெசய்தார் என்று ெசால்லி, ஐந்து மாதங்கள்
வீட்ைடவ ட்டுெவளிேயேபாகாமல்இருந்தாள்.
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இேயசுவன்பறப்ைபமுன்னறவத்தல்
26 எலிசெபத்தன் ஆறாம் மாதத்த ேல

காப ரிேயல் என்னும் தூதன்,
கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்து என்னும்
ஊரில், 27 தாவீதன் வம்சத்ைத
ேசர்ந்த ேயாேசப்பு என்கற ெபயருள்ள
மனிதனுக்கு ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்த ஒரு
கன்னிப் ெபண்ணிடத்த ற்கு ேதவனாேல
அனுப்பப்பட்டான்; அந்தக் கன்னிப்
ெபண்ணின் ெபயர் மரியாள். 28 அவள்
இருந்தவீட்டில்ேதவதூதன்ேதான்ற : கருைப
ெபற்றவேள, வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடேன
இருக்கறார், ெபண்களுக்குள்ேள நீ
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள் என்றான். 29அவேளா
அவைனப் பார்த்து, அவன் வார்த்ைதயனால்
கலங்க ,இந்த வாழ்த்துக்கள் எப்படிப்பட்டேதா
என்று ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
30 ேதவதூதன் அவைள ேநாக்க : மரியாேள,
பயப்படாேத; நீ ேதவனிடமிருந்து
கருைபெபற்றாய். 31 இேதா, நீ கர்ப்பம்
தரித்து ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாய்,
அவருக்கு இேயசு என்று ெபயரிடுவாயாக.
32அவர்ெபரியவராகஇருப்பார்,உன்னதமான
ேதவனுைடய குமாரன் எனப்படுவார்;
கர்த்தராக ய ேதவன்அவருைடய ப தாவாகய
தாவீதன் சங்காசனத்ைத அவருக்குக்
ெகாடுப்பார். 33 அவர் யாக்ேகாபன்
குடும்பத்தாைர என்ெறன்ைறக்கும்
அரசாளுவார்; அவருைடய இராஜ்யத்த ற்கு
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முடிவு இல்ைல என்றான். 34 அதற்கு
மரியாள் ேதவதூதைன ேநாக்க : நான்
கன்னிப்ெபண்ணாய் இருக்க ேறேன, இது
எப்படி நடக்கும்? என்றாள். 35 ேதவதூதன்
அவளுக்கு மறுெமாழியாக; பரிசுத்த
ஆவயானவர் உன்ேமல் வருவார்;
உன்னதமான ேதவனுைடய பலம் உன்ைன
மூடும்; எனேவ உன் கர்ப்பத்தல் ப றக்கும்
இந்தப் பரிசுத்தக் குழந்ைத, ேதவனுைடய
குமாரன் என்று அைழக்கப்படும். 36 இேதா,
உன் இனத்ைதச் ேசர்ந்த எலிசெபத்தும்
தன்னுைடயமுத ர்வயத ேல ஒரு குமாரைனக்
கர்ப்பம் தரித்தருக்க றாள்; குழந்ைத
இல்லாதவள்என்றுெசால்லப்பட்டஅவளுக்கு
இது ஆறாவது மாதம். 37 ேதவனாேல
ெசய்யமுடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்ைல
என்றான். 38 அதற்கு மரியாள்: இேதா,
நான் ஆண்டவருக்கு அடிைம, உம்முைடய
வார்த்ைதயன்படி எனக்கு நடக்கட்டும்
என்றாள். அப்ெபாழுது ேதவதூதன்
அவைளவட்டுப் ேபாய்வ ட்டான்.

மரியாள்எலிசெபத்ைத சந்த த்தல்
39 அந்த நாளில் மரியாள் எழுந்து,

மைலநாடாக ய யூேதயாவல் உள்ள
ஒரு பட்டணத்தற்கு சீக்க ரமாகப்ேபாய்,
40 சகரியாவன் வீட்டிற்குச் ெசன்று,
எலிசெபத்ைத வாழ்த்தனாள். 41 எலிசெபத்து
மரியாளுைடய வாழ்த்துக்கைளக்
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ேகட்டெபாழுது, அவளுைடய கர்ப்பத்தல்
இருந்த குழந்ைத துள்ளியது; எலிசெபத்து
பரிசுத்த ஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டு,
42 அதக சத்தமாக: ெபண்களுக்குள்ேள நீ
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள், உன் கர்ப்பத்தன்
கனியும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டது. 43 என்
ஆண்டவருைடய தாயார் என்னிடம் வர நான்
என்ன பாக்கயம் ெசய்ேதன்! 44 இேதா, நீ
வாழ்த்தனசத்தம்என்காதல்வழுந்தவுடேன,
என் கர்ப்பத்தலுள்ள குழந்ைத மக ழ்ச்ச யால்
துள்ளியது. 45 வசுவாச த்தவேள, நீ
பாக்கயவத , கர்த்தராேல உனக்குச்
ெசால்லப்பட்டைவகள் நைறேவறும்
என்றாள்.

மரியாளின்பாடல்
46அப்ெபாழுதுமரியாள்:

“என்ஆத்துமாகர்த்த்தைரமகைமப்படுத்துகறது.
47என்ஆவ என்இரட்சகராக ய
ேதவனிடம் மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றது.
48 ேதவன் அடிைமயாகய என்னுைடய

தாழ்ைமைய
ேநாக்க ப்பார்த்தார்;
இேதா,இனி எல்லாவம்சங்களும்என்ைன
பாக்கயம்ெபற்றவள்என்பார்கள்.
49வல்லைமயுைடய ேதவன்
மகைமயான காரியங்கைள எனக்குச்

ெசய்தார்;
அவருைடயநாமம் பரிசுத்தமானது.
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50 அவருைடய இரக்கம் அவருக்குப் பயந்து
நடக்க றவர்களுக்குத்

தைலமுைறதைலமுைறக்கும்இருக்கும்.
51அவர்தம்முைடயகரங்களினாேல
வல்லைமயுள்ளகாரியங்கைளச்ெசய்தார்;
இருதயச ந்ைதகளில்ெபருைமயுள்ளவர்கைளச்
ச தற ப்ேபாகப்பண்ணினார்.
52ராஜாக்கைளபதவகளிலிருந்துநீக்க ,
தாழ்ைமயானவர்கைளஉயர்த்தனார்.
53 பச யுள்ளவர்களுக்கு நன்ைமயானைதக்

ெகாடுத்து,
ெசல்வந்தர்களுக்குஒன்றும்ெகாடுக்காமல்
ெவறுைமயாகஅனுப்பவ ட்டார்.
54 நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு அவர்

ெசான்னபடிேய,
ஆப ரகாமுக்கும்அவன்வம்சத்த ற்கும்
எப்ெபாழுதும்இரக்கம்ெசய்யநைனத்து,
55 அவருைடய மக்களாகய இஸ்ரேவல்

ேதசத்தனர்களுக்கு
உதவ ெசய்தார்” என்றாள்.

56 மரியாள் ஏறக்குைறய மூன்று மாதங்கள்
எலிெசெபத்துடன் தங்கயருந்து, பன்பு தன்
வீட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபானாள்.
ேயாவான்ஸ்நானனின்ப றப்பு

57 எலிசெபத்த ற்குப் ப ரசவேநரம்
வந்தேபாது அவள் ஒரு ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுத்தாள். 58 கர்த்தர் அவள்ேமல்
எவ்வளவுஇரக்கமாக இருந்தார் என்றுஅவள்
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அருகல் வச ப்பவர்களும் ெசாந்தங்களும்
ேகள்வப்பட்டு, அவேளாடு ேசர்ந்து
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 59 எட்டாவது நாளிேல
குழந்ைதக்கு வருத்தேசதனம்பண்ண
அவர்கள் எல்ேலாரும் கூடிவந்து,
குழந்ைதயன் தகப்பனுைடய ெபயராக ய
சகரியா என்ற ெபயைரேய குழந்ைதக்கும்
ைவக்க வரும்பனார்கள். 60 அப்ெபாழுது
எலிெசெபத்து: “அப்படி ேவண்டாம்,
குழந்ைதக்கு ேயாவான் என்று ெபயர்
ைவக்கேவண்டும் என்றாள். 61 அதற்கு
அவர்கள்: உன் உறவனர்களில் இந்தப்
ெபயருள்ளவன் ஒருவனும் இல்ைலேய”
என்று ெசால்லி, 62 சகரியாைவப் பார்த்து:
குழந்ைதக்கு என்ன ெபயர் ைவக்க
வரும்புக றீர் என்று ைசைகயனால்
ேகட்டார்கள். 63 அவன் எழுத்துப்
பலைகையக் ேகட்டு வாங்க ,” இவன் ெபயர்
ேயாவான்,” என்று எழுதனான்; எல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 64உடேன அவனுைடய
வாய் த றக்கப்பட்டது, அவன் ேபச , ேதவைன
ஸ்ேதாத்த ரித்துப் புகழ்ந்தான். 65 அதனால்
அவர்கைளச் சுற்ற வாழ்ந்த அைனவருக்கும்
பயம் உண்டானது. ேமலும் யூேதயா
மைலநாடு முழுவதும் இந்தச் ெசய்த பரவ ,
இைதக்குறத்து அதகமாகப் ேபசப்பட்டது.
66 இைதக் ேகள்வப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும்
தங்களுைடய மனத ேல நடந்தைவகைள
நைனத்து, இந்தக் குழந்ைத வளர்ந்து
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எப்படிப்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்யுேமா
என்றார்கள். கர்த்தருைடய கரம் அந்தக்
குழந்ைதேயாடுஇருந்தது.

சகரியாவன்தீர்க்கதரிசனம்
67 அவனுைடய தகப்பனாகய சகரியா

பரிசுத்த ஆவயானவராேல ந ரப்பப்பட்டு,
தீர்க்கதரிசனமாக:
68 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு

ஸ்ேதாத்த ரம்உண்டாவதாக.
69அவர் நம்முைடயமுற்ப தாக்களுக்கு
வாக்குத்தத்தம்பண்ணின இரக்கத்ைதச்

ெசய்வதற்கும்;
70 தம்முைடய பரிசுத்த உடன்படிக்ைகைய

நைனத்தருளி:
71 உங்களுைடய சத்துருக்களின் ைககளில்

இருந்துநீங்கள்வடுதைலயாக்கப்பட்டு,
உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம்

பயமில்லாமல் எனக்கு முன்பாகப்
பரிசுத்தத்ேதாடும்

நீத ேயாடும் எனக்கு ஊழியம் ெசய்யவும்
கட்டைளயடுேவன்என்று,

72அவர் நம்முைடயமுற்ப தாவாகய
ஆப ரகாமுக்கு ெகாடுத்த ஆைணைய

நைறேவற்றுவதற்கும்;
73ஆதமுதல்ெகாண்டிருந்ததம்முைடய
பரிசுத்த தீர்க்கதரிச களின்வாக்கனால்
ேதவன்ெசான்னபடிேய,
74தமதுமக்கைளச் சந்த த்துமீட்டுக்ெகாண்டு,
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நம்முைடய சத்துருக்களிடம்இருந்தும்,
நம்ைமப் பைகக்க ற எல்ேலாருைடய

ைககளில்இருந்தும்,
நம்ைமஇரட்ச ப்பதற்காக,
75 தம்முைடய தாசனாகய தாவீதன்

வம்சத்த ேல
நமக்கு ஒரு வல்லைமயுள்ள இரட்சகைர

அனுப்பனார்.
76என்மகேன, நீஉன்னதமானேதவனுைடய
தீர்க்கதரிச என்றுஅைழக்கப்படுவாய்;
நீகர்த்தருக்குவழிகைளஆயத்தம்பண்ணவும்,
77 நமது ேதவனுைடய உருக்கமான

இரக்கத்தனாேல
அவருைடயமக்களுக்குப்பாவமன்னிப்பாக ய
இரட்ச ப்ைபத் ெதரியப்படுத்தவும், அவருக்கு

முன்ேனநடந்துேபாவாய்.
78 இருளிலும், மரண பயத்தலும்

உட்கார்ந்தருக்க றவர்களுக்கு
ெவளிச்சம்ெகாடுக்கவும்,
79 நம்முைடய கால்கைளச் சமாதானத்தன்

வழிய ேலநடத்தவும்,
அந்த இரக்கத்தனாேல உன்னதத்தலிருந்து

ேதான்றய
சூரியன்நம்மிடம்வந்தருக்க றது” என்றான்.

80 அந்தப் பள்ைள வளர்ந்து, ஆவயேல
ெபலனைடந்து, இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
ெவளிப்பைடயாக உபேதச க்கும் நாள்
வரும்வைரக்கும் வனாந்த ரங்களிேல
வாழ்ந்துவந்தான்.
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அத்த யாயம் 2

இேயசுவன்பறப்பு
1அந்த நாட்களில் ேராம அரசாட்ச க்குட்பட்ட

நாெடங்கும் மக்கள்ெதாைக கணக்ெகடுப்பு
எழுதப்படேவண்டும்என்றுஅகஸ்துராயனால்
கட்டைளய டப்பட்டது. 2 சீரியா நாட்டிேல
ச ேரனியு என்பவன் ேதசத்தன் அத பதயாக
இருந்தேபாது இந்த முதலாம் கணக்ெகடுப்பு
எடுக்கப்பட்டது. 3 எனேவ மக்கள்ெதாைக
கணக்ெகடுப்பல் பதவுெசய்ய எல்ேலாரும்
தங்களுைடய ெசாந்த ஊர்களுக்குப்
ேபானார்கள். 4 அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு,
தான் தாவீதன் வம்சத்ைத ேசர்ந்தவனாக
இருந்தபடியால், பதவு ெசய்வதற்காக,
தனக்கு மைனவயாக ந ச்சய க்கப்பட்ட
கர்ப்பமாக இருந்த மரியாைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, 5 கலிேலயா நாட்டிலுள்ள
நாசேரத்து என்னும் ஊரில் இருந்து யூேதயா
நாட்டிலுள்ள ெபத்லேகம் என்னும் தாவீதன்
ஊருக்குப் ேபானான். 6 அங்ேக அவர்கள்
இருக்கும்ேபாது, மரியாளுக்குப் ப ரசவேநரம்
வந்தது. 7 அவள் தன் தைலப்பள்ைளயான
ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்து,
சத்த ரத்த ேல அவர்களுக்கு இடம்
இல்லாததனால், குழந்ைதையத் துணிகளில்
சுற்ற , கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டியல்
படுக்கைவத்தாள்.
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ேமய்ப்பர்களும்ேதவதூதர்களும்
8அப்ெபாழுது அந்த நாட்டிேல ேமய்ப்பர்கள்

வயல்ெவளியல் தங்க , இராத்த ரிய ேல
அவர்களுைடய ஆட்டுமந்ைதையக்
காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
9 அந்த ேநரத்த ேல கர்த்தருைடய
தூதன் அவர்களிடத்தல் வந்துநன்றான்,
கர்த்தருைடய மகைம அவர்கைளச்
சுற்றலும் ப ரகாச த்தது; அவர்கள் மிகவும்
பயந்தார்கள். 10 ேதவதூதன் அவர்கைளப்
பார்த்து: பயப்படாமலிருங்கள்; இேதா,
எல்லா மக்களுக்கும் மிகவும் சந்ேதாஷத்ைத
உண்டாக்கும் நற்ெசய்தைய உங்களுக்கு
அறவக்க ேறன். 11 இன்று கர்த்தராக ய
க றஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக
தாவீதன் ஊரிேல ப றந்தருக்க றார்.
12 குழந்ைதையத் துணிகளில் சுற்ற ,
கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டியல்
படுக்கைவத்தருப்பைதப் பார்ப்பீர்கள்;
இதுேவ உங்களுக்கு அைடயாளம் என்றான்.
13உடேன பரேலாக தூதர்ேசைனயன் கூட்டம்
ேதான்ற ,அந்தத்தூதேனாடு ேசர்ந்து:
14 “உன்னதத்தலிருக்கற ேதவனுக்கு

மகைமயும்,
பூமிய ேல சமாதானமும், மனிதர்கள்ேமல்

ப ரியமும் உண்டாவதாக” என்று
ெசால்லி, ேதவைனத்துதத்தார்கள்.

15 ேதவதூதர்கள் அவர்கைளவ ட்டுப்
பரேலாகத்த ற்குப் ேபானபன்பு, ேமய்ப்பர்கள்
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ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: நாம்
ெபத்லேகம் ஊருக்குப்ேபாய், நடந்ததாகக்
கர்த்தரால் நமக்கு ெசால்லப்பட்ட இந்தக்
காரியத்ைதப் பார்ப்ேபாம் வாருங்கள்
என்று ெசால்லி, 16 ேவகமாக வந்து,
மரியாைளயும் ேயாேசப்ைபயும், கால்நைடத்
தீவனப்ெபட்டியல் ைவக்கப்பட்டிருந்த
குழந்ைதையயும் பார்த்தார்கள்.
17 பார்த்து, அந்தக் குழந்ைதையப்பற்ற
அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட
வஷயங்கைள எல்லா மக்களுக்கும்
ெசான்னார்கள். 18 ேமய்ப்பராேல
தங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டைதக் ேகட்ட
அைனவரும் அைவகைளக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 19 மரியாேளா அந்தக்
காரியங்கைளெயல்லாம் தன் இருதயத்த ேல
ைவத்து, ச ந்தைனபண்ணினாள்.
20 ேமய்ப்பர்களும் தங்களுக்கு தூதர்களால்
ெசால்லப்பட்டைதயும், ெசால்லப்பட்டைவகள்
எல்லாம் அப்படிேய நடந்தைதயும்
பார்த்து ேதவைன மகைமப்படுத்த ,
துதத்துக்ெகாண்டுதரும்ப ப்ேபானார்கள்.

இேயசுவன்வருத்தேசதனம்
21குழந்ைதக்குவருத்தேசதனம்பண்ணேவண்டிய

எட்டாவது நாளிேல, அது கர்ப்பத்தல்
உருவாவதற்கு முன்ேப ேதவதூதனால்
ெசால்லப்பட்டபடிேய, குழந்ைதக்கு
இேயசு என்று ெபயர் ைவத்தார்கள்.
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22 ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேய
அவர்களுைடய சுத்த கரிப்பு நாட்கள்
முடிந்தபன்பு, 23 முதலில் பறக்கும்
ஆண்பள்ைள கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமானது என்று கர்த்தருைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றபடி
குழந்ைதையக் கர்த்தருக்ெகன்று
ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காகவும், 24 கர்த்தருைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தல்ெசால்லியருக்க றபடி,
மரியாளுைடய சுத்த கரிப்புக்ெகன்று
ஒரு ேஜாடி காட்டுப்புறாக்கைள
அல்லது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைள
பலியாகச் ெசலுத்துவதற்காகவும்,
குழந்ைதேயாடுஎருசேலமுக்குப்ேபானார்கள்.
25 அப்ெபாழுது ச மிேயான் என்னும்
ெபயர்ெகாண்ட ஒரு மனிதன் எருசேலமில்
இருந்தான்; அவன் நீதயும் ேதவபக்தயும்
உள்ளவனாகவும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
ஆறுதல் ெகாடுப்பவர் வருவார் என்று
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டும் இருந்தான்;
பரிசுத்த ஆவயானவர் அவேனாடுகூட
இருந்தார். 26 கர்த்தருைடய க றஸ்துைவ நீ
காண்பதற்கு முன்ேப மரணமைடயமாட்டாய்
என்று பரிசுத்த ஆவயானவராேல அவனுக்கு
அறவக்கப்பட்டும் இருந்தது. 27 ச மிேயான்
பரிசுத்த ஆவயானவரின் ஏவுதலினால்
ேதவாலயத்த ற்கு வந்தான். இேயசு
என்னும் குழந்ைதக்காக நயாயப்ப ரமாண
முைறயன்படி ெசய்ய அவருைடய ெபற்ேறார்
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அவைர உள்ேள ெகாண்டுவரும்ேபாது,
28 ச மிேயான் இேயசுைவத் தன் ைககளில்
ஏந்த க்ெகாண்டு, ேதவைனஸ்ேதாத்த ரித்து:
29 “ஆண்டவேர,உமதுவார்த்ைதயன்படி
நான் இப்ெபாழுது சமாதானத்ேதாடு உயைர

வடுேவன்;
30 யூதரல்லாதவர்களுக்குப் ப ரகாச க்க ற

ஒளியாகவும்,
உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு

மகைமயாகவும்,
31 ேதவரீர் எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக நீர்

ஆயத்தம்பண்ணி,
32 அனுப்பன இரட்சகைர என் கண்களால்

பார்த்ேதன்” என்றான்.
33இேயசுைவக்குறத்துச்ெசால்லப்பட்டைவகளுக்காக

ேயாேசப்பும்மரியாளும்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
34 பன்பு ச மிேயான் அவர்கைள
ஆசீர்வத த்து, அவருைடய தாயாகய
மரியாைளப் பார்த்து: இேதா, இந்தக்
குழந்ைதயனாேல, இஸ்ரேவலில்
அேநகர் ேதவைனவட்டு வலகுவதற்கும்,
ேதவனிடத்தல் வருவதற்கும், மக்களால்
வ ேராதமாகப் ேபசப்படும் அவர்கைள
எச்சரிக்கும் ஒரு அைடயாளமாகவும், இவர்
நயமிக்கப்பட்டிருக்க றார். 35 முடிவ ேல,
ேதவைனப்பற்ற அேநக இருதயங்களின்
ச ந்தைனகள் ெவளிப்படும். உன் இருதயம்
பட்டயத்தனால் குத்தப்பட்டதுேபால
ேவதைனப்படும் என்றான். 36 ஆேசருைடய
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ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த, பானுேவலின்
மகளாகய அன்னாள் என்ற ெபயர்ெகாண்ட
வயதான ஒரு தீர்க்கதரிச இருந்தாள்; அவள்
தருமணம்ெசய்து ஏழுவருடங்கள்மட்டுேம
புருஷேனாடு வாழ்ந்தாள். 37 எண்பத்து
நான்கு வயதுள்ள அந்த வதைவ
ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப் ேபாகாமல், இரவும்
பகலும் உபவாச த்து, ெஜபம்பண்ணி,
ஆராதைன ெசய்துெகாண்டிருந்தாள்.
38 அவளும் அந்த ேநரத்த ேல
வந்து, கர்த்த்தைரப் புகழ்ந்து,
எருசேலமின் மீட்புக்காகக் காத்தருந்த
எல்ேலாருக்கும் இேயசுைவக்குறத்துப்
ேபசனாள். 39 கர்த்தருைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிஎல்லாவற்ைறயும்
அவர்கள் ெசய்துமுடித்தபன்பு,
கலிேலயா நாட்டிலுள்ள தங்களுைடய
ெசாந்த ஊரான நாசேரத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபானார்கள். 40 அந்தப் பள்ைள
வளர்ந்து, ெபலன்ெகாண்டு, ஞானத்தனால்
நைறந்தது. ேதவனுைடய கருைபயும்
அவர்ேமல்இருந்தது.

ேதவாலயத்தல் சறுவன்இேயசு
41 இேயசுவன் ெபற்ேறார் ஒவ்ெவாரு

வருடமும் பஸ்கா பண்டிைகக்
ெகாண்டாட எருசேலமுக்குப் ேபாவார்கள்.
42 இேயசுவற்குப் பன்னிரண்டு
வயதானேபாது, அவர்கள் அந்தப்
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பண்டிைகமுைறைமயன்படி எருசேலமுக்குப்
ேபானார்கள். 43 பண்டிைகநாட்கள் முடிந்து,
தரும்பவருகறேபாது, பள்ைளயாகய
இேயசு எருசேலமிேல இருந்துவ ட்டார்;
இது அவருைடய ெபற்ேறாருக்குத்
ெதரியாமல் இருந்தது. 44 இேயசு பயணம்
ெசய்க றவர்களின் கூட்டத்ேதாடு இருப்பார்
என்று அவர்கள் நைனத்துக்ெகாண்டார்கள்,
ஒருநாள் பயணம் ெசன்றபன்பு,
உறவனர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம்
இேயசுைவத் ேதடினார்கள். 45 அவர்
அங்ேக இல்லாததனால் அவைரத்
ேதடிக்ெகாண்ேட எருசேலமுக்குத்
தரும்ப ப்ேபானார்கள். 46 மூன்று
நாட்களுக்குப்பன்பு, அவர் ேதவாலயத்தல்
ேபாதகர்கள்நடுவல்உட்கார்ந்தருப்பைதயும்,
அவர்கள் ேபசுக றைதக் கவனிப்பைதயும்,
அவர்களிடம் ேகள்வகைளக் ேகட்பைதயும்
பார்த்தார்கள். 47 இேயசு ேபசுவைதக்ேகட்ட
எல்ேலாரும் அவருைடய புத்தையயும் அவர்
ேபாதகர்களுைடய ேகள்வகளுக்கு ெசான்ன
பதல்கைளயும்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
48 இேயசுவன் ெபற்ேறாரும் அவைரக்கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்ெபாழுது
அவருைடய தாயார் அவைர ேநாக்க :
மகேன! ஏன் எங்களுக்கு இப்படிச் ெசய்தாய்?
இேதா, உன் தகப்பனும் நானும் மிகுந்த
கவைலேயாடு உன்ைனத் ேதடிேனாம்
என்றாள். 49 அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஏன்
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என்ைனத் ேதடினீர்கள்? நான் என் ப தாவன்
காரியங்கைள ெசய்யேவண்டும் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? என்றார்.
50 ஆனால், அவர் ெசான்ன வார்த்ைதகைள
அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
51 பன்பு அவர் அவர்கேளாடுேபாய்,
நாசேரத்தூருக்குச் ெசன்று, அவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து நடந்தார். அவருைடய தாயார்
இந்த வஷயங்கைளெயல்லாம் தன்
இருதயத்த ேல ைவத்துக்ெகாண்டாள்.
52 இேயசுவானவர் ஞானத்தலும்,
வளர்ச்ச யலும், ேதவகருைபயலும்,
மனிதர்கள்தயவலும்அதகமாகவளர்ந்தார்.

அத்த யாயம் 3
ேயாவான்ஸ்நானனின்ப ரசங்கம்

1 த ேபரியு ேபரரசர் அரசாண்ட
பதைனந்தாம்வருடத்தல்,ெபாந்தயுபலாத்து
யூேதயா நாட்டிற்கு அத பதயாகவும், ஏேராது
கலிேலயாவற்கு அத பதயாகவும், அவன்
சேகாதரனாகய பலிப்பு இத்துேரயா மற்றும்
த ராெகானித்த நாட்டிற்கும் அத பதயாகவும்,
லிசானியா அப ேலேனக்கு அத பதயாகவும்,
2 அன்னாவும் காய்பாவும் ப ரதான
ஆசாரியர்களாகவும் இருந்தகாலத்தல்
வனாந்த ரத்த ேல சகரியாவன்குமாரனாகய
ேயாவானுக்கு ேதவனுைடய வார்த்ைத
உண்டானது. 3அப்ெபாழுது:
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“கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
அவருக்குப்பாைதகைளச்ெசவ்ைவப்படுத்துங்கள்

என்றும்,
4பள்ளங்கெளல்லாம் ந ரப்பப்படும்,
எல்லா மைலகளும் குன்றுகளும்

தாழ்த்தப்படும்,
ேகாணலானைவகள்ேநராகும்,
கரடானைவகள்சமமாகும்என்றும்,
5 மாம்சமான எல்ேலாரும் ேதவனுைடய

இரட்ச ப்ைபக்காண்பார்கள்என்றும்,
வனாந்த ரத்த ேல கூப்படுகறவனுைடய

சத்தம்உண்டாகும்”
என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்தல்

எழுதயருக்க றபடி,
6அவன் ேயார்தான் நத க்கு அருகல் உள்ள

ேதசத்த ற்குப்ேபாய், பாவமன்னிப்புக்ெகன்று
மனந்தரும்புதலுக்கானஞானஸ்நானத்ைதக்குற த்துப்
ப ரசங்க த்தான். 7 அவன், தன்னிடத்தல்
ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு வந்த மக்கள்
கூட்டத்ைத ேநாக்க : “வ ரியன்பாம்புக்
குட்டிகேள! வருங்ேகாபத்த ற்குத்
தப்ப த்துக்ெகாள்ள உங்களுக்கு
வழிகாட்டினவன்யார்?

8 மனந்தரும்புதலுக்கு தகுந்த
கனிகைளக் ெகாடுங்கள்; ஆப ரகாம்
எங்களுைடய தகப்பன் என்று
உங்களுக்குள்ேளெசால்லாதருங்கள்;
ேதவன் இந்தக் கல்லுகளினால்
ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகைள
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உண்டுபண்ண வல்லவராக இருக்க றார்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
9 இப்ெபாழுேத ேகாடரியானது மரங்களின்
ேவர் அருேக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; எனேவ
நல்ல கனிெகாடுக்காத மரங்கெளல்லாம்
ெவட்டப்பட்டு ெநருப்ப ேல ேபாடப்படும்
என்றான். 10 அப்ெபாழுது மக்கள் அவைன
ேநாக்க : அப்படியானால் நாங்கள்
என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள்.
11 அவர்களுக்கு அவன் மறுெமாழியாக:
இரண்டு ேமலாைடைய ைவத்தருக்க றவன்,
ஒன்றும் இல்லாதவனுக்கு அதல்
ஒன்ைறக் ெகாடுக்கேவண்டும்;
உணவு ைவத்தருப்பவனும் அப்படிேய
ெசய்யேவண்டும்” என்றான். 12 வரி
வசூலிப்பவர்களும் ஞானஸ்நானம்
ெபறுவதற்கு வந்து, அவைன ேநாக்க :
“ேபாதகேர, நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்”
என்று ேகட்டார்கள். 13 அதற்கு அவன்:
“உங்களுக்குக் கட்டைளய டப்பட்டதற்குேமல்
அதகமாக ஒன்றும் வாங்காதருங்கள்
என்றான். 14 ேபார்வீரர்களும் அவைன
ேநாக்க : “நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்”
என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்:
“நீங்கள் யாரிடமும் கட்டாயப்படுத்த பணம்
வாங்காமலும், ஒருவன் ேமலும் ெபாய்யாக
குற்றஞ்சாட்டாமலும், உங்களுைடய
சம்பளேம ேபாதும் என்று இருங்கள்”
என்றான். 15 ேயாவாைனப்பற்ற :
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இவன்தான் கறஸ்துேவா என்று
மக்கெளல்ேலாரும் நைனத்துக்ெகாண்டு,
தங்களுைடய இருதயங்களில்
ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
16 ேயாவான் எல்ேலாருக்கும் மறுெமாழியாக:
“நான் தண்ணீரினால் உங்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க ேறன், என்ைனவட
வல்லவர் ஒருவர் வருகறார், அவருைடய
காலணிகளின் வாைர அவழ்ப்பதற்குக்கூட
நான்தகுதயானவன்இல்ைல,அவர் பரிசுத்த
ஆவயானவராலும் அக்கனியனாலும்
உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார்.
17 தூற்றுக்கூைட அவருைடய ைகயல்
இருக்கறது, அவர் தமது களத்ைத நன்றாக
சுத்தம்ெசய்து, தமது ேகாதுைமையக்
களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார்; பதைரேயா
அைணயாத அக்கனியனால் சுட்ெடரிப்பார்”
என்றான். 18 ேவறு அேநக புத்த மத கைளயும்
அவன் மக்களுக்குச் ெசால்லிப்
ப ரசங்க த்தான். 19 ேதசத்தன்அத பதயாகய
ஏேராது, அவன் சேகாதரன் பலிப்புவன்
மைனவயாகய ஏேராத யாைளத் தருமணம்
ெசய்ததாலும், அவன் ெசய்த மற்றப்
ெபால்லாங்குகளுக்காகவும், ேயாவானாேல
கடிந்துெகாள்ளப்பட்டேபாது, 20 ஏேராது தான்
ெசய்த மற்ற எல்லாப் ெபால்லாங்குகளும்
ேபாதாெதன்று, ேயாவாைனப் ப டித்து
சைறயல்அைடத்துைவத்தான்.
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இேயசுவன் ஞானஸ்நானமும்
வம்சவரலாறும்

21 மக்கெளல்ேலாரும் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றேபாது, இேயசுவும் ஞானஸ்நானம்
ெபற்று, ெஜபம்பண்ணும்ேபாது, வானம்
தறக்கப்பட்டது; 22 பரிசுத்த ஆவயானவர்
புறாைவப்ேபால அவர்ேமல் இறங்கனார்.
வானத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக :
“நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், உம்மிடம்
ப ரியமாக இருக்க ேறன்” என்று உைரத்தது.
23 அப்ெபாழுது இேயசு ஏறக்குைறய
முப்பது வயதுள்ளவராக இருந்தார்.
அவர் ேயாேசப்பன் குமாரெனன்று
எண்ணப்பட்டார். அந்த ேயாேசப்பு ஏலியன்
குமாரன்; 24 ஏலி மாத்தாத்தன் குமாரன்;
மாத்தாத் ேலவயன் குமாரன்; ேலவ
ெமல்கயன் குமாரன்; ெமல்க யன்னாவன்
குமாரன்; யன்னா ேயாேசப்பன் குமாரன்;
25 ேயாேசப்பு மத்தத்தயாவன் குமாரன்;
மத்தத்தயா ஆேமாசன் குமாரன்; ஆேமாஸ்
நாகூமின் குமாரன்; நாகூம் எஸ்லியன்
குமாரன்; எஸ்லி நங்காயன் குமாரன்.
26 நங்காய் மாகாத்தன் குமாரன்; மாகாத்
மத்தத்தயாவன் குமாரன்; மத்தத்தயா
ேசேமயன் குமாரன்; ேசேமய் ேயாேசப்பன்
குமாரன்; ேயாேசப்புயூதாவன்குமாரன்;யூதா
ேயாவன்னாவன் குமாரன். 27 ேயாவன்னா
ேரசாவன் குமாரன்; ேரசா ெசருபாேபலின்
குமாரன்; ெசருபாேபல் சலாத்த ேயலின்
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குமாரன்; சலாத்த ேயல் ேநரியன் குமாரன்.
28 ேநரி ெமல்கயன் குமாரன்; ெமல்க
அத்தயன் குமாரன்; அத்த ேகாசாமின்
குமாரன்; ேகாசாம் எல்ேமாதாமின்
குமாரன்; எல்ேமாதாம் ஏரின் குமாரன்;
ஏர் ேயாேசயன் குமாரன். 29 ேயாேச
எலிேயசரின் குமாரன்; எலிேயசர் ேயாரீமின்
குமாரன்; ேயாரீம் மாத்தாத்தன் குமாரன்;
மாத்தாத் ேலவயன் குமாரன். 30 ேலவ
ச மிேயானின் குமாரன்; ச மிேயான்
யூதாவன் குமாரன்; யூதா ேயாேசப்பன்
குமாரன்; ேயாேசப்பு ேயானானின் குமாரன்;
ேயானாம் எலியாக்கீமின் குமாரன்.
31 எலியாக்கீம் ெமெலயாவன் குமாரன்;
ெமெலயா மயனானின் குமாரன்; மயனான்
மாத்தாத்தாவன் குமாரன்; மாத்தாத்தா
நாத்தானின் குமாரன்; நாத்தான் தாவீதன்
குமாரன். 32 தாவீது ஈசாயன் குமாரன்; ஈசாய்
ஓேபத்தன் குமாரன்; ஓேபத் ேபாவாஸின்
குமாரன்; ேபாவாஸ் சல்ேமானின் குமாரன்;
சல்ேமான் நகேசானின் குமாரன். 33நகேசான்
அம்மினதாபன் குமாரன்; அம்மினதாப்
ஆராமின் குமாரன்; ஆராம் எஸ்ேராமின்
குமாரன்; எஸ்ேராம் பாேரசன் குமாரன்;
பாேரஸ் யூதாவன் குமாரன்; யூதா
யாக்ேகாபன் குமாரன். 34 யாக்ேகாபு
ஈசாக்கன் குமாரன்; ஈசாக்கு ஆப ரகாமின்
குமாரன்; ஆப ரகாம் ேதராவன் குமாரன்;
ேதரா நாேகாரின் குமாரன். 35 நாேகார்
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ேசரூக்கன் குமாரன்; ேசரூக் ெரகூவன்
குமாரன்; ெரகூ ேபேலக்கன் குமாரன்;
ேபேலக் ஏேபரின் குமாரன்; ஏேபர் சாலாவன்
குமாரன். 36 சாலா காயனானின் குமாரன்;
காயனான் அர்ப்பகசாத்தன் குமாரன்;
அர்ப்பகசாத் ேசமின் குமாரன்; ேசம்
ேநாவாவன் குமாரன்; ேநாவா லாேமக்கன்
குமாரன். 37 லாேமக்கு ெமத்தூசலாவன்
குமாரன்; ெமத்தூசலா ஏேனாக்கன் குமாரன்;
ஏேனாக்கு யாேரத்தன் குமாரன்; யாேரத்
மகலாெலேயலின் குமாரன்; மகலாெலேயல்
ேகனானின் குமாரன்; ெகய்னான் ஏேனாசன்
குமாரன். 38 ஏேனாஸ் ேசத்தன் குமாரன்;
ேசத் ஆதாமின் குமாரன்; ஆதாம் ேதவனால்
உண்டானவன்.

அத்த யாயம் 4
இேயசு சாத்தானால் ேசாத க்கப்படுதல்

1 இேயசு பரிசுத்த ஆவயானவராேல
நைறந்தவராக ேயார்தாைனவட்டுத்
தரும்ப , பரிசுத்த ஆவயானவராேல
வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டு,
2 நாற்பதுநாட்கள் சாத்தானால்
ேசாத க்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர்
ஒன்றும் சாப்ப டாமல் இருந்தார்; அந்த
நாட்கள் முடிந்தபன்பு அவருக்குப் பச
உண்டானது. 3அப்ெபாழுதுசாத்தான்அவைர
ேநாக்க : நீர் ேதவனுைடய குமாரெனன்றால்,
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இந்தக் கல் அப்பமாக மாறும்படிச் ெசால்லும்
என்றான். 4 இேயசு மறுெமாழியாக:
மனிதன் அப்பத்தனால்மட்டுமில்ைல,
ேதவனுைடயஒவ்ெவாருவார்த்ைதயனாலும்
பைழப்பான் என்று எழுதயருக்க றேத
என்றார். 5 பன்பு சாத்தான் அவைர
உயர்ந்த மைலயன்ேமல் ெகாண்டுேபாய்,
உலகத்தன் எல்லா ராஜ்யங்கைளயும் ஒரு
நமிஷத்த ேல அவருக்குக் காண்பத்து:
6 இைவகள் எல்லாவற்றன்ேமலும்
உமக்கு அதகாரத்ைதயும் இைவகளின்
மகைமையயும் உமக்குத் தருேவன்,
இைவகள் என்னுைடய ெபாறுப்பல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; எனக்கு
இஷ்டமானவனுக்கு இைவகைளக்
ெகாடுப்ேபன். 7 நீர் என்முன் பணிந்து
ெதாழுதுெகாண்டால் இைவகைளெயல்லாம்
உமக்குத் தருேவன் என்று ெசான்னான்.
8 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக:
எனக்குப் பன்னாகப்ேபா சாத்தாேன,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவமட்டும்
பணிந்துெகாண்டு, அவர் ஒருவருக்குமட்டும்
ஆராதைனெசய் என்று எழுதயருக்க றது
என்றார். 9 அப்ெபாழுது அவன்
அவைர எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
ேதவாலயத்தன் உச்சயல் அவைர நறுத்த :
நீர் ேதவனுைடய குமாரெனன்றால்,
இங்ேகயருந்துகீேழகுதயும். 10ஏெனன்றால்,
உம்ைமப் பாதுகாக்க ேதவன் தம்முைடய



லூக்காஅத்தயாயம் 4:11 xxix லூக்காஅத்தயாயம் 4:17

தூதர்களுக்குக் கட்டைளயடுவார்
என்றும், 11 உமது பாதம் கல்லில்
ேமாதாதபடி, அவர்கள் உம்ைம தங்களுைடய
ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டுேபாவார்கள்
என்றும் எழுதயருக்க றது என்று
ெசான்னான். 12 அதற்கு இேயசு:
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேசாத த்துப்பார்க்காதருப்பாயாக
என்றும் ெசால்லியருக்க றேத என்றார்.
13 சாத்தான், இேயசுைவ பலவதங்களில்
ேசாத த்துமுடித்தபன்பு சலகாலம்
அவைரவ ட்டுவலக ப்ேபானான்.

இேயசுவன்ஊழியஆரம்பம்
14 பன்பு இேயசு பரிசுத்த

ஆவயானவருைடய பலத்தனாேல
கலிேலயாவற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்.
அவைரப்பற்றய ெசய்த சுற்றலும்
இருக்கற ேதசங்கெளல்லாம் பரவயது.
15அவர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் அவர்
உபேதச த்து, எல்ேலாராலும் புகழப்பட்டார்.
16 ஒரு நாள் இேயசு தாம் வளர்ந்த
ஊராகய நாசேரத்த ற்கு வந்து, தம்முைடய
வழக்கத்தன்படிேய ஓய்வுநாளில் ெஜப
ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று, ேவதத்ைத வாச க்க
எழுந்து நன்றார். 17 அப்ெபாழுது ஏசாயா
தீர்க்கதரிச யன் புத்தகம் அவரிடத்தல்
ெகாடுக்கப்பட்டது. அவர் புத்தகத்ைத
வ ரித்தேபாது:
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18 ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர் என்ேமல்
இருக்கறார்;

எளியவர்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க ப்பதற்காக

என்ைனஅப ேஷகம்பண்ணினார்;
இருதயம் காயப்பட்டவர்கைளக்

குணமாக்கவும்,
சைறப்பட்டவர்களுக்குவடுதைலையயும்,
பார்ைவ இல்லாதவர்களுக்குப்

பார்ைவையயும்,
ஒடுக்கப்பட்டவர்கைளவடுதைலயாக்கவும்,
19 இந்த வருடம் ெயேகாவாவுைடய

கருைபயன் வருடம் என்பைதச்
ெசால்லவும்,

என்ைன அனுப்பனார்,” என்று
எழுதயருக்க றைதஅவர் பார்த்து.

20 அைத வாச த்து, பன்பு புத்தகத்ைதச்
சுருட்டி, பணிவைட ெசய்பவனிடம்
ெகாடுத்து உட்கார்ந்தார். ெஜப
ஆலயத்தலுள்ள எல்ேலாரும் அவைர
உற்றுப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
21 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கேளாடு
ேபசத்ெதாடங்க : “நீங்கள் ேகட்ட இந்த
ேவதவாக்கயம் இன்று நைறேவறயது”
என்றார். 22 எல்ேலாரும் அவருக்கு
நற்சாட்ச க் ெகாடுத்து, அவர் ேபசன
கருைபயுள்ள வார்த்ைதகைளக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள்: ஆனால், அவர்களில்
சலர்: “இவன் ேயாேசப்பன் குமாரன்
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அல்லவா” என்றார்கள். 23 அவர் அவர்கைள
ேநாக்க : “நீங்கள் என்னிடம், ைவத்தயேன,
உன்ைனநீேய குணமாக்க க்ெகாள்
என்கற பழெமாழிையச் ெசால்லி,
நாங்கள் ேகள்வப்பட்டபடி கப்பர்நகூமில்
நீ ெசய்த ெசயல்கைளெயல்லாம் உன்
ெசாந்த ஊராகய இங்ேகயும் ெசய்
என்று ெசால்லுவீர்கள் என்பது ந ச்சயம்.
24 ஆனாலும் ஒரு தீர்க்கதரிசைய
அவனுைடய ெசாந்த ஊரிேல ஒருவனும்
அங்கீகரிக்கமாட்டான் என்று ந ச்சயமாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
25 அன்றயும் எலியா தீர்க்கதரிச வாழ்ந்த
நாட்களிேல மூன்று வருடங்களும் ஆறு
மாதங்களும் வானம் அைடக்கப்பட்டு மைழ
இல்லாமல், ேதசெமங்கும் ெகாடிய பஞ்சம்
உண்டாயருந்தேபாது, இஸ்ரேவலில் அேநக
வதைவகள் இருந்தார்கள். 26 இருந்தாலும்,
எலியா தீர்க்கதரிச , இவர்களில் எந்தெவாரு
யூதவதைவய டமும் அனுப்பப்படாமல்,
சீேதான் நாட்டிலுள்ள செரப்தா என்னும்
ஊரில் இருந்த ஒரு வதைவய டம்
அனுப்பப்பட்டான். 27 அல்லாமலும் எலிசா
தீர்க்கதரிச யன் காலத்த ேல இஸ்ரேவலில்
அேநக குஷ்டேராக கள் இருந்தார்கள்;
இருந்தாலும் சீரியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த
நாகமாைனத்தவ ர அவர்களில் ேவறு
ஒருவைனயும் எலிசா சுத்தமாக்கவல்ைல
என்று சத்தயத்தன்படி உங்களுக்குச்
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ெசால்லுக ேறன்” என்றார். 28 ெஜப
ஆலயத்தலிருந்த எல்ேலாரும், இைவகைளக்
ேகட்டெபாழுது, கடும்ேகாபமைடந்து,
29 எழுந்தருந்து, அவைர ஊருக்கு ெவளிேய
தள்ளி, தங்களுைடய ஊர் கட்டப்பட்டிருந்த
ெசங்குத்தான மைலயன் உச்சயலிருந்து
அவைரத் தைலகீழாகத் தள்ளிவடுவதற்காக
அந்த இடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
30 ஆனால், அவர் அவர்கள் நடுவல் இருந்து
கடந்துேபாய்வ ட்டார்.

இேயசுஅசுத்தஆவையத்துரத்துதல்
31 பன்பு அவர் கலிேலயாவலுள்ள

கப்பர்நகூம் என்னும் பட்டணத்தற்கு
வந்து, ஓய்வுநாட்களில் மக்களுக்குப்
ேபாதைன பண்ணினார். 32 அவருைடய
வசனம் அதகாரமுள்ளதாக இருந்தபடியால்
அவருைடய ேபாதைனையக்குறத்து
அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 33 ெஜப
ஆலயத்த ேல அசுத்தஆவ ப டித்தருந்த ஒரு
மனிதன் இருந்தான். 34 அவன்: ஐேயா!
நசேரயனாகய இேயசுேவ, எங்களுக்கும்
உமக்கும் என்ன? எங்கைளக் ெகடுக்கவா
வந்தீர்? நீர் யார் என்று நான் அற ேவன்;
நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தர் என்று அதக
சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 35அதற்கு இேயசு:
நீ ேபசாமல் இவைனவட்டு ெவளிேய ேபா
என்று அைத அதட்டினார்; அப்ெபாழுது
ப சாசு அவைன மக்களின் நடுேவ கீேழத்
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தள்ளி, அவனுக்கு ஒரு தீங்கும் ெசய்யாமல்,
அவைனவட்டுப் ேபாய்வ ட்டது. 36எல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டு: இது என்ன வார்த்ைதேயா!
அதகாரத்ேதாடும் வல்லைமேயாடும்
அசுத்தஆவகளுக்குக் கட்டைளயடுகறார்,
அைவகள் புறப்பட்டுப் ேபாக றேத என்று
ஒருவேராெடாருவர் ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
37 அவைரப்பற்றன புகழ் சுற்றலுமிருந்த
இடங்களிெலல்லாம் பரவயது.

இேயசுஅேநகைரசுகமாக்குதல்
38 பன்பு அவர் ெஜப ஆலயத்ைதவ ட்டுப்

புறப்பட்டு, சீேமான் வீட்டிற்குப் ேபானார்.
அங்கு சீேமானுைடய மாமியார் கடும்
ஜூரத்ேதாடு படுத்தருந்தாள். அவைள
குணமாக்கேவண்டுெமன்று அவளுக்காக
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 39 அவர்
அவளிடம் குனிந்து நன்று, ஜூரம்
நீங்கும்படி கட்டைளய ட்டார், உடேன ஜூரம்
அவைளவட்டு நீங்கயது, அவள் எழுந்து
அவர்களுக்குப் பணிவைடெசய்தாள்.
40 சூரியன் அஸ்தமித்தேபாது,
மக்கெளல்ேலாரும் பலவதமான
வயாத களால் கஷ்டப்பட்டவர்கைள
அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவர்ேமலும் அவர்
தம்முைடய கரங்கைள ைவத்து, அவர்கைள
சுகமாக்கனார். 41 ப சாசுகளும்: நீர்
ேதவனுைடய குமாரனாகய க றஸ்து
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என்று சத்தமிட்டு அேநகைரவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபானது. அவர் க றஸ்து என்று
ப சாசுகளுக்கு ெதரிந்தருந்தபடியால் அவர்
அைவகைளப் ேபசவ டாமல் அதட்டினார்.
42சூரியன் உதயமானேபாது அவர் புறப்பட்டு,
வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குப் ேபானார்.
அேநக மக்கள் அவைரத் ேதடி அவரிடம்
வந்து, அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகேவண்டாம்
என்று அவைரத் தடுத்து நறுத்தப்பார்த்தனர்.
43 அவேரா அவர்கைள ேநாக்க : நான்
மற்ற ஊர்களிலும் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்கம்
பண்ணேவண்டும், இதற்காகத்தான்
அனுப்பப்பட்ேடன் என்றார். 44 அப்படிேய
கலிேலயா நாட்டிலுள்ள ெஜப ஆலயங்களில்
ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தார்.

அத்த யாயம் 5
இேயசு சீடர்கைள ஊழியத்த ற்கு

அைழத்தல்
1 பன்பு அவர் ெகேனசேரத்துக் கடலின்

அருேக நன்றேபாது, மக்கள்கூட்டம்
ேதவவசனத்ைதக் ேகட்பதற்காக
அவரிடம் ெநருங்கவந்தார்கள்.
2 அப்ெபாழுது கடற்கைரய ேல
நன்றுெகாண்டிருந்த இரண்டு படகுகைளக்
கண்டார். மீன்ப டிக்க றவர்கள்
படகுகைளவ ட்டு இறங்க வைலகைள
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அலச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது
அவர் ஒரு படகல் ஏறனார், அது
சீேமானுைடய படகாக இருந்தது; அைதக்
கைரயலிருந்து ெகாஞ்சம் தள்ளும்படி
அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டு, அந்தப்
படகல் உட்கார்ந்து, மக்களுக்குப்
ேபாதகம்பண்ணினார். 4 அவர்
ேபாதகம்பண்ணி முடித்தபன்பு
சீேமாைன ேநாக்க : ஆழத்தற்குத்
தள்ளிக்ெகாண்டுேபாய், மீன்ப டிக்க
உங்களுைடய வைலகைளப் ேபாடுங்கள்
என்றார். 5 அதற்குச் சீேமான்: ஐயா, இரவு
முழுவதும் நாங்கள்முயற்ச ெசய்தும் ஒன்றும்
கைடக்கவல்ைல; இருப்பனும் உம்முைடய
வார்த்ைதயன்படி நான் வைலகைளப்
ேபாடுக ேறன்என்றான். 6அப்படிேயஅவர்கள்
வைலகைளப் ேபாட்டு, அவர்கள் வைலகள்
கழிந்துேபாகும் அளவற்கு அதகமான
மீன்கைளப் ப டித்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது
மற்றப் படகல் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து
தங்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும் என்று
அவர்களுக்கு ைசைக காட்டினார்கள்;
அவர்கள் வந்து, இரண்டு படகுகளும்
அமிழ்ந்துேபாகும் அளவற்கு ந ரப்பனார்கள்.
8சீேமான்ேபதுருஅைதக் கண்டு,இேயசுவன்
பாதத்தல் வழுந்து: ஆண்டவேர, நான்
பாவயான மனிதன், நீர் என்ைனவட்டுப்
ேபாகேவண்டும் என்றான். 9 அவர்கள்
அதகமான மீன்கைளப் ப டித்ததனால்,
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அவனுக்கும் அவேனாடுகூட இருந்த
எல்ேலாருக்கும் ப ரமிப்பாக இருந்ததால்
அப்படிச் ெசான்னான். 10 சீேமானுக்குக்
கூட்டாளிகளான ெசெபேதயுவன்
குமாரர்களாகய யாக்ேகாபும் ேயாவானும்
அப்படிேய ப ரமித்தார்கள். அப்ெபாழுது
இேயசு சீேமாைன ேநாக்க : பயப்படாேத,
இனி நீ மனிதர்கைளப் ப டிக்க றவனாக
இருப்பாய் என்றார். 11அவர்கள் படகுகைளக்
கைரய ேல ெகாண்டுேபாய் நறுத்த ,
எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள்.

குஷ்டேராக யானமனிதன்
12 பன்பு அவர் ஒரு பட்டணத்தல்

இருக்கும்ேபாது, குஷ்டேராகம் நைறந்த
ஒரு மனிதன் இேயசுைவக் கண்டு,
முகங்குப்புறவழுந்து: ஆண்டவேர,
உமக்கு வருப்பமானால், என்ைனச்
சுத்தப்படுத்த உம்மால் முடியும் என்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். 13 அவர்
தமது ைகைய நீட்டி, அவைனத் ெதாட்டு:
எனக்கு வருப்பமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார்;
உடேன குஷ்டேராகம் அவைனவட்டு
நீங்கயது. 14 அவர் அவைன ேநாக்க : நீ
இைத யாருக்கும் உடேன ெசால்லாமல்,
நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், உன்ைன
ஆசாரியனுக்குக் காண்பத்து, நீ
சுத்தமானதனால், ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி,
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அவர்களுக்குச் சாட்ச யாகப் பலிெசலுத்து
என்று கட்டைளய ட்டார். 15 அப்படியருந்தும்
அவைரப்பற்றய ெசய்த அத கமாகப்
பரவயது. அேநக மக்கள் அவருைடய
உபேதசத்ைதக் ேகட்பதற்கும் அவராேல
தங்களுைடய ேநாய்கள் நீங்க
சுகமைடவதற்கும்கூடிவந்தார்கள். 16அவேரா
வனாந்த ரத்தல் தனிைமயாகச்ெசன்று,
ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்.

பக்கவாதக்காரைனசுகப்படுத்துதல்
17பன்புஒருநாள்அவர்உபேதச த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது,

கலிேலயா யூேதயா நாடுகளிலுள்ள
எல்லா க ராமங்களிலும், எருசேலம்
நகரத்தலுமிருந்து வந்த பரிேசயர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் உட்கார்ந்தருந்தார்கள்;
ேநாயாளிகைளக் குணமாக்கத்தக்க
கர்த்தருைடய வல்லைம அவரிடம்
இருந்தது. 18 அப்ெபாழுது சல
மனிதர்கள் பக்கவாதக்காரன் ஒருவைனப்
படுக்ைகேயாடு எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து,
அவைன உள்ேள ெகாண்டுேபாகவும்
அவருக்கு முன்பாக ைவக்கவும்
முயற்ச த்தார்கள். 19 மக்கள்கூட்டம்
அத கமாக இருந்தபடியால் அவைன
உள்ேள ெகாண்டுேபாக முடியாமல்,
வீட்டின்ேமல் ஏற , தட்ேடாடுகள்வழியாக
மக்களின் மத்தயல் இேயசுவற்கு முன்பாக
அவைனப் படுக்ைகேயாடு இறக்கனார்கள்.
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20அவர்களுைடயவசுவாசத்ைதஅவர்கண்டு,
பக்கவாதக்காரைன ேநாக்க : மனிதேன,
உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது
என்றார். 21அப்ெபாழுது ேவதபண்டிதர்களும்
பரிேசயர்களும் ேயாசைனபண்ணி,
ேதவந ந்தைன ெசால்லுகற இவன் யார்?
ேதவன் ஒருவேரயன்ற பாவங்கைள
மன்னிக்கத்தக்கவர் யார்? என்றார்கள்.
22 இேயசு அவர்கள் ச ந்தைனகைள அறந்து,
அவர்கைள ேநாக்க : உங்களுைடய
இருதயங்களில் நீங்கள் ச ந்த க்க றது
என்ன? 23 உன் பாவங்கள் உனக்கு
மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்வேதா
அல்லது எழுந்து நட என்று ெசால்வேதா,
எது எளிது? 24 பூமிய ேல பாவங்கைள
மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அதகாரம்
உண்டு என்பைத நீங்கள் அறயேவண்டும்
என்று ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைன
ேநாக்க : நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் வீட்டிற்குப் ேபா
என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
25 உடேன அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக
எழுந்து,தன்படுக்ைகையஎடுத்துக்ெகாண்டு,
ேதவைன மகைமப்படுத்த , தன்
வீட்டிற்குப்ேபானான். 26 அதனாேல
எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு, ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள்; அல்லாமலும்,
அவர்கள் பயம் நைறந்தவர்களாக ,
அத சயமான காரியங்கைள இன்று
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கண்ேடாம் என்றார்கள்.
மத்ேதயுவன்ஊழியஅைழப்பு

27 இைவகளுக்குப் பன்பு அவர் புறப்பட்டு,
வரி வசூலிக்கும்ைமயத்தல்உட்கார்ந்தருந்த
ேலவ என்னும் ெபயருைடய வரிவசூலிக்கும்
ஒருவைனக் கண்டு: என்ைனப் பன்பற்றவா
என்றார். 28 அவன் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு,
எழுந்து, அவருக்குப் பன்ேனெசன்றான்.
29 அந்த ேலவ என்பவன் தன் வீட்டிேல
அவருக்குப் ெபரிய வருந்துபண்ணினான்.
அேநக வரி வசூலிப்பவர்களும்
மற்றவர்களும் அவர்கேளாடு பந்தயல்
இருந்தார்கள். 30 ேவதபண்டிதர்களும்
பரிேசயர்களும் அவருைடய சீடர்களுக்கு
எத ராக முறுமுறுத்து: நீங்கள் வரி
வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும்
உட்கார்ந்து சாப்படுக றதும் குடிக்க றதும்
ஏன்? என்று ேகட்டார்கள். 31 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
ேநாயாளிகளுக்குத்தான் ைவத்தயன்
ேதைவேயதவ ர சுகமாக உள்ளவர்களுக்குத்
ேதைவயல்ைல. 32 நீத மான்கைளயல்ல,
பாவ கைளேய மனந்தரும்புக றதற்கு
அைழக்கவந்ேதன்என்றார்.
உபவாசத்ைதப்பற்றய ேகள்வ

33 பன்பு அவர்கள் அவைர ேநாக்க :
ேயாவானுைடய சீடர்கள் அேநகந்தரம்
உபவாச த்து ெஜபம் ெசய்துவருகறார்கள்,
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பரிேசயர்களுைடய சீடர்களும் அப்படிேய
ெசய்க றார்கள், உம்முைடய சீடர்கள்
சாப்ப டவும் குடிக்கவும் ெசய்க றார்கேள, அது
எப்படி என்று ேகட்டார்கள். 34அதற்கு இேயசு:
மணவாளன் தங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது
மணவாளனுைடய ேதாழர்கைள
நீங்கள் உபவாச க்கச் ெசால்லமுடியுமா?
35 மணவாளன் அவர்கைளவ ட்டுப்
ேபாகும் நாட்கள் வரும், அந்த நாட்களிேல
உபவாச ப்பார்கள் என்றார். 36 அவர்களுக்கு
ஒரு உவைமையயும் ெசான்னார்: ஒருவனும்
புதய ஆைடயன் துண்ைடப் பைழய
ஆைடேயாடு ைவத்து இைணக்கமாட்டான்,
இைணத்தால் புதயது பைழயைதக்
க ழிக்கும்; புதய ஆைட பைழய ஆைடக்குப்
ெபாருத்தமாக இருக்காது. 37 ஒருவனும்
புதய த ராட்ைசரசத்ைதப் பைழய ேதால்
ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கமாட்டான்;
ஊற்றைவத்தால் புதய த ராட்ைசரசம்
ேதால் ைபகைளக் க ழித்துப்ேபாடும்,
த ராட்ைசரசமும் ச ந்த ப்ேபாகும், ேதால்
ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும். 38 புதய
த ராட்ைசரசத்ைதப் புதய ேதால் ைபகளில்
ஊற்ற ைவக்கேவண்டும், அப்ெபாழுது
இரண்டும்பத்த ரமாகஇருக்கும். 39அன்றயும்
ஒருவனும் பைழய த ராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்தவுடேன புதய த ராட்ைசரசத்ைத
வரும்பமாட்டான், பைழய த ராட்ைசரசேம
நல்லெதன்றுெசால்லுவான்என்றார்.
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அத்த யாயம் 6
ஓய்வுநாளின்ஆண்டவர்

1 பஸ்கா பண்டிைகயன் இரண்டாம்
நாைளக்குப் பன்வந்த முதலாம்
ஓய்வுநாளிேல, இேயசு வயல்ெவளியல்
நடந்துேபாகும்ேபாது, அவருைடய சீடர்கள்
கத ர்கைளக் ெகாய்து, ைககளினால்
ந மிட்டித்தன்றார்கள். 2 பரிேசயர்களில்
சலர் அவர்கைள ேநாக்க : ஓய்வுநாளில்
ெசய்யக்கூடாதைதநீங்கள்ஏன்ெசய்க றீர்கள்
என்று ேகட்டார்கள். 3 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: தாவீதும் அவேனாடுகூட
இருந்தவர்களும் பசயாக இருந்தேபாது
ெசய்தைத நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா?
அவன் ேதவனுைடய வீட்டிற்கு ெசன்று,
ஆசாரியர்கள்தவ ர ேவறுயாரும்
சாப்ப டக்கூடாத ேதவசமூகத்தன்
அப்பங்கைளக் ேகட்டு வாங்க , 4 தான்
சாப்ப ட்டதுமல்லாமல், தன்ேனாடு
இருந்தவர்களுக்கும் ெகாடுத்தாேன என்று
ெசான்னார். 5 ேமலும் மனிதகுமாரன்
ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்க றார்
என்றார். 6 ேவெறாரு ஓய்வுநாளிேல,
அவர் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று
உபேதச த்தார். அங்ேக வலது ைக சூம்பன
ஒரு மனிதன் இருந்தான். 7 அப்ெபாழுது
ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
அவரிடத்தல் குற்றம் கண்டுபடிக்கும்படி,
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ஓய்வுநாளில் சுகமாக்குவாேரா என்று
அவைர கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
8 அவர்களுைடய ச ந்தைனகைள அவர்
அற ந்து, சூம்பன ைகையயுைடய
மனிதைன ேநாக்க : நீ எழுந்து நடுவல்
நல் என்றார். அவன் எழுந்து நன்றான்.
9 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைள ேநாக்க :
நான் உங்களிடம் ஒன்று ேகட்க ேறன்;
ஓய்வுநாட்களில் நன்ைம ெசய்வேதா,
தீைம ெசய்வேதா? அல்லது ஜீவைனக்
காப்பேதா, அழிப்பேதா? எது நயாயம்
என்று ேகட்டு, 10 அவர்கெளல்ேலாைரயும்
சுற்ற ப்பார்த்து, அந்த மனிதைன
ேநாக்க : உன் ைகைய நீட்டு என்றார்.
அப்படிேய அவன் தன் ைகைய நீட்டினான்,
உடேன அவன் ைக மறுைகையப்ேபால
குணமானது. 11 அவர்கேளா அத க
ேகாபம் ெகாண்டு, இேயசுைவ என்ன
ெசய்யலாம் என்று ஒருவருக்ெகாருவர்
ஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.

பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்கள்
12 அந்த நாட்களிேல, அவர்

ெஜபம்பண்ணும்படி ஒரு மைலயன்ேமல்
ஏற , இரவு முழுவதும் ேதவைன ேநாக்க
ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்.
13 ெபாழுதுவடிந்தேபாது, அவர் தம்முைடய
சீடர்கைள வரவைழத்து, அவர்களில்
பன்னிரண்டுேபைரத் ெதரிந்துெகாண்டு,
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அவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலர்கள்
என்று ெபயரிட்டார். 14 அவர்கள்
யாெரன்றால், ேபதுரு என்று தாம் ெபயரிட்ட
சீேமான், அவனுைடய சேகாதரனாகய
அந்த ேரயா, யாக்ேகாபு, ேயாவான்,
பலிப்பு, பர்ெதாெலாேமயு, 15 மத்ேதயு,
ேதாமா, அல்ேபயுவன் குமாரனாகய
யாக்ேகாபு, ெசேலாத்ேத எனப்பட்ட
சீேமான், 16 யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகய
யூதா, துேராக யான யூதாஸ்காரிேயாத்து
என்பவர்கேள.

ஆசீர்வாதங்கள்மற்றும்ஐேயா
17 பன்பு அவர் அவர்களுடன் இறங்க ,

சமமான ஒரு இடத்த ேல நன்றார்.
அங்ேக அவருைடய சீடர்கள் அேநகரும்,
அவருைடயஉபேதசத்ைதக்ேகட்பதற்காகவும்,
தங்களுைடய வயாத களிலிருந்து
குணமாக்கப்படுவதற்காகவும், யூேதயா
மற்றும் எருசேலம் நகரங்களில்
இருந்தும், தீரு சீேதான் பட்டணங்கள்
இருக்கற கடேலாரத்தல் இருந்தும்
அேநக மக்கள் வந்தருந்தார்கள்.
18அசுத்தஆவகளால் வாத க்கப்பட்டவர்களும்
வந்து, ஆேராக்கயமைடந்தார்கள்.
19 அவரிடத்தலிருந்து வல்லைம புறப்பட்டு
எல்ேலாைரயும் குணமாக்கனபடியனாேல,
மக்கள்எல்ேலாரும்அவைரத்ெதாடுவதற்காக
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முயற்ச ெசய்தார்கள். 20 அப்ெபாழுது அவர்
தம்முைடயசீடர்கைளேநாக்க ப்பார்த்து:
“தரித்த ரர்களாகயநீங்கள்பாக்கயவான்கள்;
ேதவனுைடயஇராஜ்யம்உங்களுைடயது.
21 இப்ெபாழுது பசயாக இருக்க ற நீங்கள்

பாக்கயவான்கள்;
தருப்தயைடவீர்கள்.
இப்ெபாழுது அழுகற நீங்கள்

பாக்கயவான்கள்;
இனி ச ரிப்பீர்கள்.
22மனிதகுமாரைனப் பன்பற்றுவதால் மக்கள்

உங்கைளப்பைகத்து,
உங்கைளந ராகரித்து,
உங்கைளஅவமத த்து,
உங்களுைடய ெபயைரப் ெபால்லாதெதன்று

ெசால்லி
உங்கைளத் தள்ளிவடும்ேபாது நீங்கள்

பாக்கயவான்களாகஇருப்பீர்கள்.
23 “அந்த நாளிேல நீங்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு

மக ழ்ந்தருங்கள்; பரேலாகத்தல்
உங்களுைடய பலன் அதகமாக
இருக்கும்; அவர்களுைடய முற்ப தாக்கள்
தீர்க்கதரிச களுக்கும் அப்படித்தான்
ெசய்தார்கள்.
24ெசல்வந்தர்களாகயஉங்களுக்குஐேயா;
உங்களுைடய ஆறுதைல நீங்கள் அைடந்து

வ ட்டீர்கள்.
25 தருப்தயுள்ளவர்களாக இருக்க ற

உங்களுக்குஐேயா;
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நீங்கள்பசயாகஇருப்பீர்கள்.
இப்ெபாழுதுச ரிக்க றஉங்களுக்குஐேயா;
இனித்துக்கப்பட்டுஅழுவீர்கள்.
26 எல்லா மனிதர்களும் உங்கைளக்குறத்துப்

புகழ்ச்ச யாகப் ேபசும்ேபாது
உங்களுக்குஐேயா;

அவர்களுைடய முற்ப தாக்கள்
கள்ளத்தீர்க்கதரிச கைளக்குறத்தும்
அப்படித்தான்ேபசனார்கள்.

பைகவர்கைளேநச யுங்கள்
27 “என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்க ற

உங்களுக்கு நான் ெசால்லுக ேறன்:
உங்களுைடய பைகவர்கைள ேநச யுங்கள்;
உங்கைளப் பைகக்க றவர்களுக்கு
நன்ைம ெசய்யுங்கள். 28 உங்கைளச்
சப க்க றவர்கைள ஆசீர்வதயுங்கள்;
உங்கைள அவமத க்க றவர்களுக்காக
ெஜபம்பண்ணுங்கள். 29 உன்ைன
ஒரு கன்னத்தல் அைறகறவனுக்கு
மறு கன்னத்ைதயும் காட்டு; உன்
ேமலாைடைய எடுத்துக்ெகாள்ளுகறவன்
உன் ஆைடையயும் எடுத்துக்ெகாள்ளத்
தைடபண்ணாேத. 30 உன்னிடத்தல் ேகட்க ற
எவனுக்கும் ெகாடு; உன்னுைடயைத
எடுத்துக்ெகாள்ளுகறவனிடத்தல் அைதத்
தரும்பக் ேகட்காேத. 31 மனிதர்கள்
உங்களுக்கு எப்படிச் ெசய்யேவண்டுெமன்று
வரும்புக றீர்கேளா, அப்படிேய நீங்களும்



லூக்காஅத்தயாயம் 6:32 xlvi லூக்காஅத்தயாயம் 6:37

அவர்களுக்குச் ெசய்யுங்கள். 32 உங்கைள
ேநச க்க றவர்கைளேய நீங்களும்
ேநச த்தால், உங்களுக்குப் பலன் என்ன?
பாவ களும் தங்கைள ேநச க்க றவர்கைள
ேநச க்க றார்கேள. 33 உங்களுக்கு
நன்ைமெசய்க றவர்களுக்ேக நீங்களும்
நன்ைமெசய்தால், உங்களுக்குப் பலன்
என்ன? பாவ களும்அப்படிச் ெசய்க றார்கேள.
34 தரும்பக் ெகாடுப்பார்கள் என்று நம்ப
நீங்கள் கடன்ெகாடுத்தால் உங்களுக்குப்
பலன் என்ன? தரும்பத் தங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும் என்று பாவ களும்
பாவ களுக்குக் கடன் ெகாடுக்க றார்கேள.
35உங்களுைடய பைகவர்கைள ேநச யுங்கள்,
நன்ைம ெசய்யுங்கள், ப ரத பலன்
எத ர்பார்க்காமல் கடன் ெகாடுங்கள்;
அப்ெபாழுது உங்களுைடய பலன் அதகமாக
இருக்கும், உன்னதமான ேதவனுக்கு
நீங்கள் பள்ைளகளாக இருப்பீர்கள்;
அவர் நன்றயறயாதவர்களுக்கும்
துேராக களுக்கும் நன்ைம ெசய்க றாேர.
36 எனேவ உங்களுைடய ப தா
இரக்கமுள்ளவராக இருக்க றதுேபால,
நீங்களும்இரக்கமுள்ளவர்களாகஇருங்கள்.

மற்றவர்கைளநயாயந்தீர்த்தல்
37 மற்றவர்கைளக் குற்றவாளிகள்

என்று ெசால்லாதருங்கள்; அப்ெபாழுது
நீங்களும் குற்றவாளிகள் என்று
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ெசால்லப்படாமலிருப்பீர்கள்;
மற்றவர்கைள தண்டைனக்குள்ளாகும்படி
தீர்க்காதருங்கள், அப்ெபாழுது
நீங்களும் தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்படாமலிருப்பீர்கள்;வடுதைலபண்ணுங்கள்,
அப்ெபாழுதுநீங்களும்வடுதைலபண்ணப்படுவீர்கள்.
38 ெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்கும்
ெகாடுக்கப்படும்; அமுக்க க் குலுக்க ச் சரிந்து
வழும்படி நன்றாக அளந்து, உங்களுைடய
மடிய ேல ேபாடுவார்கள்; நீங்கள் எந்த
அளவனால் அளக்கறீர்கேளா அந்த
அளவனால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்
என்றார். 39 பன்னும் அவர் ஒரு
உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:
பார்ைவயற்றவனுக்கு பார்ைவயற்றவன்
வழிகாட்ட முடியுேமா? இருவரும் பள்ளத்தல்
வழுவார்கள் அல்லவா? 40 சீடன்
தன் குருவற்கு ேமலானவன் இல்ைல,
பய ற்சயல் முழுைமயாக ேதறனவன் தன்
குருைவப்ேபால இருப்பான். 41 நீ உன்
கண்ணில் இருக்கற மரத்ைதப் பார்க்காமல்,
உன் சேகாதரன் கண்ணில் இருக்கற
துரும்ைபப் பார்க்க றது என்ன? 42 அல்லது
நீ உன் கண்ணில் இருக்கற மரத்ைதப்
பார்க்காமல், உன் சேகாதரைன ேநாக்க :
சேகாதரேன, நான் உன் கண்ணில் இருக்கற
துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடுக ேறன் என்று நீ
ெசால்வதுஎப்படி? மாயக்காரேன!முன்புஉன்
கண்ணில்இருக்கறமரத்ைத எடுத்துப்ேபாடு,
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பன்பு உன் சேகாதரன் கண்ணில் இருக்கற
துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடும் வழிையப்
பார்ப்பாய்.
மரங்களும்அதன்கனிகளும்

43 நல்ல மரமானது ெகட்ட கனிையக்
ெகாடுக்காது, ெகட்ட மரமானது நல்ல
கனிையக் ெகாடுக்காது. 44 ஒவ்ெவாரு
மரமும் அதன் கனியனால் அறயப்படும்;
முட்ெசடிகளில் அத்த ப்பழங்கைளப்
பற க்க றதுமில்ைல, ெநருஞ்ச ச்ெசடியல்
த ராட்ைசப்பழங்கைளப் பற க்க றதுமில்ைல.
45 நல்ல மனிதன் தன் இருதயமாகய
நல்ல ெபாக்கஷத்தலிருந்து நல்லைத
எடுத்துக்காட்டுக றான்; ெபால்லாத
மனிதன் தன் இருதயமாகய ெபால்லாத
ெபாக்கஷத்தலிருந்து ெபால்லாதைத
எடுத்துக்காட்டுக றான்; இருதயத்தன்
நைறவனால்அவனவனுைடயவாய் ேபசும்.

கற்பாைறேமலும் மணலின்ேமலும்
கட்டப்பட்டவீடுகள்

46 என்ைன ஆண்டவேர! ஆண்டவேர!
என்று நீங்கள் ெசால்லியும், நான்
ெசால்லுகறபடி நீங்கள் ெசய்யாமல்
ேபாக றெதன்ன? 47 என்னிடத்தல் வந்து,
என் வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு, அதன்படி
ெசய்க றவன் யாருக்கு ஒப்பாக இருக்க றான்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன்.
48 ஆழமாகத் ேதாண்டி, கற்பாைறயன்ேமல்
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அஸ்தபாரம்ேபாட்டு, வீடுகட்டுக ற
மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்க றான்;
ெபருெவள்ளம் வந்து, நீேராட்டம் அந்த
வீட்டின்ேமல் ேமாத யும், அைத அைசக்க
முடியாமல்ேபானது; ஏெனன்றால்,
அது கன்மைலயன்ேமல் அஸ்தபாரம்
ேபாடப்பட்டிருந்தது. 49 என் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டும் அதன்படி ெசய்யாதவன் எவேனா,
அவன்அஸ்தபாரமில்லாமல்மண்ணின்ேமல்
வீடுகட்டினவனுக்கு ஒப்பாக இருக்க றான்;
நீேராட்டம் அந்த வீட்டின்ேமல் ேமாதனவுடேன
அது வழுந்து முழுவதும் அழிந்துேபானது”
என்றார்.

அத்த யாயம் 7
நூற்றுக்குஅத பதயன்வசுவாசம்

1இேயசுதம்முைடயவார்த்ைதகைளெயல்லாம்
மக்கள் ேகட்கும்படி ெசால்லிமுடித்தபன்பு,
கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார். 2 அங்ேக
நூறுேபர்ெகாண்ட பைடப்ப ரிவன் அத பத
ஒருவனுக்குப் ப ரியமான ேவைலக்காரன்
வயாதயால் மரணேவதைனப்பட்டான்.
3 அவன் இேயசுைவக்குறத்துக்
ேகள்வப்பட்டேபாது, அவர் வந்து தன்
ேவைலக்காரைனக் குணமாக்கேவண்டும்
என்று, அவைரக் ேகட்டுக்ெகாள்ள
யூதர்களுைடய ஆலய மூப்பர்கைள
அவரிடத்தல் அனுப்பனான். 4 அவர்கள்
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இேயசுவனிடத்தல் வந்து, அவைரத்
தாழ்ைமயாக ேவண்டிக்ெகாண்டு: நீர்
அவனுக்கு இந்த தயவுெசய்க றதற்கு அவன்
தகுத உைடயவனாக இருக்க றான். 5அவன்
நம்முைடய மக்கைள ேநச த்து, நமக்கு ஒரு
ெஜப ஆலயத்ைதயும் கட்டினான் என்றார்கள்.
6அப்ெபாழுதுஇேயசுஅவர்கேளாடுேபானார்.
வீட்டிற்கு அருகல் ெசன்றேபாது, அந்த
பைடஅத பத தன் நண்பைர ேநாக்க :
நீங்கள் இேயசுவ டம்ேபாய், ஆண்டவேர! நீர்
வருத்தப்படேவண்டாம்; நீர் என் வீட்டிற்குள்
ப ரேவச க்க நான் தகுதயானவன் இல்ைல;
7 உம்மிடத்த ற்கு வர நான் என்ைனத்
தகுதயானவனாக நைனக்கவல்ைல; ஒரு
வார்த்ைதமட்டும் ெசால்லும், அப்ெபாழுது
என் ேவைலக்காரன் சுகம் ெபறுவான்.
8 நான் அதகாரத்த ற்குக் கீழ்ப்பட்டவனாக
இருந்தாலும், எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடக்க ற ேபார்வீரர்களும் உண்டு; நான்
ஒருவைனப் ேபா என்றால் ேபாக றான்,
மற்ெறாருவைன வா என்றால் வருகறான்,
என்ேவைலக்காரைன,இைதச்ெசய்என்றால்
ெசய்க றான் என்று நான் ெசான்னதாகச்
ெசால்லுங்கள் என்று அவர்கைள
அனுப்பனான். 9 இேயசு இைவகைளக்
ேகட்டு அவைனக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டு,
அவருக்குப் பன்ேன வருகற மக்கைளப்
பார்த்து: இஸ்ரேவலரிடத்தல் இப்படிப்பட்ட
வசுவாசத்ைத நான்இதுவைர கண்டதல்ைல
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என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 10 அனுப்பப்பட்டவர்கள் வீட்டிற்குத்
தரும்பவந்தேபாது, வயாதயாகக்க டந்த
ேவைலக்காரன் சுகம் ெபற்றருந்தைதக்
கண்டார்கள்.

வதைவயன் மகைன உயேராடு
எழுப்புதல்

11 மறுநாளிேல இேயசு நாயீன் என்னும்
ஊருக்குப் ேபானார்; அவருைடய சீடர்களும்
த ரளான மக்களும் அவேராடு ேபானார்கள்.
12 அவர், அந்த ஊரின் தைலவாசலுக்கு
அருகல் வந்தேபாது, மரித்துப்ேபான
ஒருவைன அடக்கம்பண்ணுவதற்காக
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் வதைவத்
தாய்க்கு ஒேர மகனாக இருந்தான்;
அந்த ஊரில் உள்ள அேநக மக்கள்
அவேளாடு வந்தார்கள். 13 இேயசு
அவைளப் பார்த்து, அவள்ேமல் மனமிரங்க :
அழேவண்டாம் என்று ெசால்லி, 14 அருகல்
வந்து, பாைடையத் ெதாட்டார்; அைதச்
சுமந்துெகாண்டுவந்தவர்கள் நன்றார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர்: வாலிபேன, எழுந்தரு
என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
15 மரித்தவன் உய ேராடு எழுந்து உட்கார்ந்து,
ேபசத்ெதாடங்கனான். அவைன அவன்
தாயாரிடம் ஒப்பைடத்தார். 16 எல்ேலாரும்
பயந்து: மகா தீர்க்கதரிச யானவர்
நமக்குள்ேள ேதான்றயருக்க றார் என்றும்,
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ேதவன் தமது மக்கைளச் சந்த த்தார் என்றும்
ெசால்லி, ேதவைனமகைமப்படுத்தனார்கள்.
17 இந்தச் ெசய்த யூேதயா நாடு முழுவதும்
சுற்றயருக்க ற பகுத கள் எல்லாவற்றலும்
ப ரச த்தமானது.

இேயசுவும் ேயாவான்ஸ்நானனும்
18 இைவகைளெயல்லாம் ேயாவானுைடய

சீடர்கள் அவனுக்கு அறவத்தார்கள்.
அப்ெபாழுது ேயாவான் தன் சீடர்களில்
இரண்டுேபைர அைழத்து, 19 நீங்கள்
இேயசுவனிடத்த ற்குப்ேபாய்: வருகறவர்
நீர்தானா? அல்லது ேவெறாருவர் வர
நாங்கள் காத்தருக்கேவண்டுமா? என்று
ேகளுங்கள் என்று ெசால்லி அனுப்பனான்.
20 அப்படிேய அவர்கள் இேயசுவ டம் வந்து:
வருகறவர் நீர்தானா? அல்லது ேவெறாருவர்
வர நாங்கள் காத்தருக்கேவண்டுமா?
என்று ேகட்கும்படி ேயாவான்ஸ்நானன்
எங்கைளஉம்மிடம்அனுப்பனார்என்றார்கள்.
21 அந்த ேநரத்த ேல ேநாய்கைளயும் ெகாடிய
வயாத கைளயும் ெபால்லாத ஆவகைளயும்
ெகாண்டிருந்த அேநகைர அவர் குணமாக்க ,
அேநக குருடர்களுக்குப் பார்ைவயளித்தார்.
22 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
நீங்கள் ேபாய், பார்த்தைவகைளயும்
ேகட்டைவகைளயும் ேயாவானுக்கு
ெசால்லுங்கள்; பார்ைவயற்ேறார்
பார்ைவயைடக றார்கள், சப்பாணிகள்
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நடக்க றார்கள், குஷ்டேராக கள்
சுத்தமாக றார்கள், காதுேகளாேதார்
ேகட்க றார்கள், மரித்ேதார் உய ேராடு
எழுந்தருக்க றார்கள், தரித்த ரர்களுக்கு
நற்ெசய்த ப ரசங்க க்கப்படுக றது.
23 என்னிடத்தல் என் ெசயல்கைளக்குறத்து
சந்ேதகமில்லாமல் வசுவாச க்க றவன்
எவேனா அவன் பாக்கயவான் என்றார்.
24 ேயாவானால் அனுப்பப்பட்டவர்கள்
ேபானபன்பு அவர் ேயாவாைனப்பற்ற
மக்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
எைதப்பார்க்க வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபானீர்கள்? காற்றனால் அைசகன்ற
புல்ைலேயா? 25 இல்ைலெயன்றால்,
எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்? வைலயுயர்ந்த
ஆைட அணிந்த மனிதைனேயா?
அலங்கார ஆைட அணிந்து சுகேபாகமாக
வாழ்க றவர்கள் அரசருைடய
மாளிைககளிேல இருக்க றார்கள்.
26 இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப்
ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிசையேயா? ஆம்,
தீர்க்கதரிசையவ ட உயர்ந்தவைனேய என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.
27 இேதா, நான் என் தூதுவைன உமக்கு

முன்பாகஅனுப்புக ேறன்;
அவன்உமக்குமுன்ேனேபாய்,
உமதுவழிையஆயத்தம்பண்ணுவான்
என்று எழுதய வாக்கயத்தல்

ெசால்லப்பட்டவன்இவன்தான்.
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28 ெபண்களிடத்த ேல ப றந்தவர்களில்
ேயாவான்ஸ்நானைனவடெபரிய தீர்க்கதரிச
ஒருவனும்இல்ைல; ஆனாலும், ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தல் ச றயவனாக இருக்க றவன்
அவைனவட ெபரியவனாக இருக்க றான்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 29 ேயாவானுைடய உபேதசத்ைதக்
ேகட்ட வரி வசூலிப்பவர்களும், மக்களும்
அவனிடம் ஞானஸ்நானம் ெபற்று,
ேதவன் நீதயுள்ளவர் என்று அறக்ைக
ெசய்தார்கள். 30 ஆனால், பரிேசயர்களும்
நயாயப்பண்டிதர்களும் அவனிடம்
ஞானஸ்நானம் ெபறாமல் ேதவனுைடய
ஆேலாசைனையத் தள்ளிவ ட்டார்கள்.
31 மறுபடியும் இேயசு ெசான்னது
என்னெவன்றால்: இந்த வம்சத்ைத
யாருக்கு ஒப்படுேவன்? இவர்கள் யாருக்கு
ஒப்பாக இருக்க றார்கள்? 32 சந்ைதகளில்
உட்கார்ந்து, ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்து: உங்களுக்காக புல்லாங்குழல்
ஊதேனாம், நீங்கள் கூத்தாடவல்ைல;
உங்களுக்காகப் புலம்ப ேனாம், நீங்கள்
அழவல்ைல என்று குைறெசால்லுகற
குழந்ைதகளுக்கு ஒப்பாக இருக்க றார்கள்.
33 ேயாவான்ஸ்நானன் அப்பம் புச யாதவனும்
த ராட்ைசரசம் குடிக்காதவனுமாக
வந்தான்; அதற்கு நீங்கள்: அவன்
ப சாசு ப டித்தருக்க றவன் என்கறீர்கள்.
34 மனிதகுமாரன் சாப்ப ட வந்தார்; அதற்கு
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நீங்கள்: இேதா, சாப்பாட்டுப்ப ரியனும்
மதுபானப்ப ரியனுமான மனிதன், வரி
வசூலிப்பவர்களுக்கும் பாவ களுக்கும்
ச ேநக தன் என்கறீர்கள். 35 ஆனாலும்
ஞானமானது அதன் குழந்ைதகளால்
நீதயுள்ளெதன்றுநரூப க்கப்படும்என்றார்.

பாவயான ெபண் இேயசுைவ
அப ேஷகத்தல்

36 பரிேசயர்களில் ஒருவன் தன்னுடேன
சாப்ப டேவண்டுெமன்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவர் அந்தப்
பரிேசயனுைடய வீட்டிற்குச் ெசன்று சாப்ப ட
உட்கார்ந்தார். 37 அப்ெபாழுது அந்த
ஊரிலிருந்த பாவயாகய ஒரு ெபண்
அவர் பரிேசயன் வீட்டிேல உண்பைத
அற ந்து, ஒரு பாத்த ரத்தல் பரிமளைதலம்
ெகாண்டுவந்து, 38 அவருைடய பாதங்களின்
அருேக நன்று அழுதுெகாண்டு, அவருைடய
பாதங்கைளத் தன் கண்ணீரினால்
நைனத்து, தன் தைலமய ரினால் துைடத்து,
அவருைடய பாதங்கைள முத்தம் ெசய்து,
பரிமளைதலத்ைதப் பூசனாள். 39 அவைர
அைழத்த பரிேசயன் அைத பார்த்தேபாது,
இவர் தீர்க்கதரிச யாக இருந்தால் தம்ைமத்
ெதாடுக ற ெபண் எப்படிப்பட்டவள்
என்று அறந்தருப்பார்; இவள் பாவயாக
இருக்க றாேள என்று தனக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாண்டான். 40 இேயசு அவைன
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ேநாக்க : சீேமாேன, உனக்கு நான் ஒரு
வஷயம் ெசால்லேவண்டும் என்றார் அதற்கு
அவன்: ேபாதகேர, ெசால்லும் என்றான்.
41 அப்ெபாழுது அவர்: ஒருவனிடத்தல்
இரண்டுேபர் கடன்பட்டிருந்தார்கள்;
ஒருவன் ஐந்நூறு ெவள்ளிக்காசும்,
மற்றவன் ஐம்பது ெவள்ளிக்காசும்
ெகாடுக்கேவண்டியதாயருந்தது. 42வாங்கய
கடைன தரும்பக்ெகாடுக்க அவர்களுக்கு
முடியாததால், இருவருைடய கடன்கைளயும்
மன்னித்துவ ட்டான். இப்படியருக்க,
அவர்களில் எவன் அவனிடத்தல் அத க
அன்பாக இருப்பான்? அைதச் ெசால்
என்றார். 43 சீேமான் மறுெமாழியாக:
எவனுக்கு அதகமாக மன்னித்துவ ட்டாேனா
அவேன அதக அன்பாக இருப்பான் என்று
நைனக்க ேறன் என்றான்; அதற்கு அவர்:
சரியாக நைனத்தாய் என்று ெசால்லி,
44 ெபண்ணின் பக்கம் அவர் தரும்ப ,
சீேமாைன ேநாக்க : இந்தப் ெபண்ைணப்
பார்க்க றாேய; நான் உன் வீட்டிற்கு வந்ேதன்,
நீ என் கால்கைளக் கழுவத் தண்ணீர்
தரவல்ைல, இவேளா, கண்ணீரினால் என்
கால்கைள நைனத்து, தன் தைலமய ரினால்
அைவகைளத் துைடத்தாள். 45 நீ என்ைன
முத்தம் ெசய்யவல்ைல, இவேளா, நான்
இங்கு வந்தது முதல், என் பாதங்கைள
ஓயாமல் முத்தம் ெசய்தாள். 46 நீ என்
தைலயல் எண்ெணய் பூசவல்ைல,
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இவேளா என் பாதங்களில் பரிமளைதலம்
பூசனாள். 47 ஆதலால் நான் உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன்: இவள் ெசய்த அேநக
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது; இவள்
மிகவும் அன்புகூர்ந்தாேள. எவனுக்குக்
ெகாஞ்சம் மன்னிக்கப்படுக றேதா, அவன்
ெகாஞ்சமாக அன்பு ெசலுத்துவான் என்று
ெசால்லி; 48அவைளேநாக்க : உன்பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 49 அப்ெபாழுது
அவேராடு சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருந்தவர்கள்:
பாவங்கைள மன்னிக்க ற இவன் யார் என்று
தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
50 இேயசு அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்து:
உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது,
சமாதானத்ேதாடு ேபா என்றார்.

அத்த யாயம் 8
வைதக்க றவனின்உவைம

1 பன்பு, இேயசு பட்டணங்கள்ேதாறும்
க ராமங்கள்ேதாறும் பயணம்ெசய்து,
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குரிய
நற்ெசய்தையச் ெசால்லி ப ரசங்க த்து
வந்தார். பன்னிரண்டு சீடர்களும்
அவேராடு இருந்தார்கள். 2 ெபால்லாத
ஆவகளிலிருந்தும் வயாத களிலிருந்தும்
வடுவத்து சுகமாக்கப்பட்ட ச ல ெபண்களும்,
ஏழு ப சாசுகளின் ெதால்ைலயலிருந்து
வடுதைலெபற்ற மகதேலனாள் என்னப்பட்ட
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மரியாளும், 3 ஏேராதன் ேமலாளரான
கூசாவன் மைனவயாகய ேயாவன்னாளும்,
சூசன்னாளும், தங்களுைடய ஆஸ்தகளால்
அவருக்குஊழியம்ெசய்துெகாண்டுவந்தபல
ெபண்கள்அவேராடுஇருந்தார்கள். 4எல்லாப்
பட்டணங்களிலுமிருந்து மக்கள்கூட்டம்
அவரிடத்தல்வந்தவுடன்,அவர்உவைமயாகச்
ெசான்னது: 5 வைதக்க றவன் ஒருவன்
வைதைய வைதக்கப் புறப்பட்டான்;
அவன் வைதக்கும்ேபாது சல வைதகள்
வழியருேக வழுந்து மித யுண்டது,
ஆகாயத்துப் பறைவகள் வந்து அைதச்
சாப்ப ட்டுச் ெசன்றன. 6 ச ல வைதகள்
கற்பாைறயன்ேமல் வழுந்தது; அது
முைளத்தபன் அதற்கு ஈரமில்லாததனால்
உலர்ந்துேபானது. 7 ச ல வைதகள்
முள்ளுள்ள இடங்களில் வழுந்தது; முள்
கூடவளர்ந்து, அைத ெநருக்க ப்ேபாட்டது.
8 ச ல வைதகள் நல்ல நலத்தல் வழுந்தது,
அது முைளத்து, ஒன்று நூறாகப் பலன்
ெகாடுத்தது என்றார். இைவகைளச்
ெசால்லி, ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும்என்றுசத்தமிட்டுக்கூறனார்.
9 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்கள், இந்த
உவைமயன் கருத்து என்னெவன்று
அவரிடத்தல் ேகட்டார்கள். 10 அதற்கு அவர்:
ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன் இரகச யங்கைள
அறயும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது;
மற்றவர்களுக்ேகா,
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அவர்கள்கண்டும்காணாதவர்களாகவும்,
ேகட்டும் உணராதவர்களாகவும்

இருக்கத்தக்கதாக,
அைவகள் உவைமகளாகச்

ெசால்லப்படுக றது. 11 “அந்த உவைமயன்
கருத்தாவது: வைத ேதவனுைடய வசனம்.
12 வழியருேக வைதக்கப்பட்டவர்கள்
வசனத்ைதக் ேகட்க றவர்களாக
இருக்க றார்கள்; அவர்கள் வசுவாச த்து
இரட்ச க்கப்படாதபடிக்குப் ப சாசானவன்
வந்து, அவ்வசனத்ைத அவர்கள்
இருதயத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுக றான்.
13 கற்பாைறயன்ேமல் வைதக்கப்பட்டவர்கள்
ேகட்கும்ேபாது, சந்ேதாஷத்துடேன
வசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறார்கள்;
ஆனாலும் தங்களுக்குள்ேள
ேவர்ெகாள்ளாதபடியனாேல,
ெகாஞ்சக்காலமட்டும் வசுவாச த்து,
ேசாதைனகாலத்தல்பன்வாங்க ப்ேபாக றார்கள்.
14முள்ளுள்ளஇடங்களில்வைதக்கப்பட்டவர்கள்
வசனத்ைதக் ேகட்க றவர்களாக
இருக்க றார்கள்; ேகட்டவுடேன ேபாய்,
உலகத்த ற்குரிய கவைலகளினாலும்
ெசல்வத்தனாலும் ச ற்றன்பங்களினாலும்
ெநருக்கப்பட்டு, பலன்ெகாடுக்காமல்
இருக்க றார்கள். 15 நல்ல நலத்தல்
வைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்ைதக்ேகட்டு,
அைத உண்ைமயும் நன்ைமயுமான
இருதயத்த ேல காத்துப் ெபாறுைமயுடேன
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பலன்ெகாடுக்க றவர்களாகஇருக்க றார்கள்.
வளக்குத்தண்டின்ேமல்உள்ளவளக்கு

16ஒருவனும்வளக்ைகக்ெகாளுத்த ,அைத
ஒரு பாத்த ரத்தனாேல மூடிைவக்கமாட்டான்,
கட்டிலின்கீேழ ைவக்கவும் மாட்டான்; உள்ேள
நுைழகறவர்கள் அதன் ெவளிச்சத்ைதக்
காணும்படிக்குஅைதவளக்குத்தண்டின்ேமல்
ைவப்பான். 17 ெவளியரங்கமாகாத
இரகச யமுமில்ைல, அறயப்பட்டு
ெவளிேயவராத மைறெபாருளுமில்ைல.
18 ஆதலால் நீங்கள் ேகட்க ற
வதத்ைதக்குற த்துக் கவனியுங்கள்;
உள்ளவெனவேனா அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; இல்லாதவெனவேனா
அவன் தனக்குண்ெடன்று நைனக்கறதும்
அவனிடத்தலிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்”
என்றார்.
இேயசுவன்தாயாரும், சேகாதரர்களும்

19 அப்ெபாழுது அவருைடய தாயாரும்
சேகாதரர்களும் அவரிடத்தல் வந்தார்கள்
மக்கள்கூட்டம் அத கமாக இருந்தது,
ஆதலால் அவர் அருகல் ெசல்லமுடியாமல்
இருந்தது. 20 அப்ெபாழுது: உம்முைடய
தாயாரும் உம்முைடய சேகாதரர்களும்
உம்ைமப் பார்க்கேவண்டுெமன்று
ெவளிேய ந ற்க றார்கள் என்று அவருக்கு
அறவத்தார்கள். 21 அதற்கு அவர்:
ேதவனுைடய வசனத்ைதக்ேகட்டு, அதன்படி
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ெசய்க றவர்கேள எனக்குத் தாயும் எனக்குச்
சேகாதரர்களுமாகஇருக்க றார்கள்என்றார்.

இேயசுகாற்ைறயும்கடைலயும்அதட்டுதல்
22 பன்பு ஒருநாள் அவர் தமது சீடர்கேளாடு

படகல் ஏற : கடலின் அக்கைரக்குப்
ேபாேவாம் வாருங்கள் என்றார்; அப்படிேய
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 23 படகல்
பயணம்ெசய்துெகாண்டு இருக்கும்ேபாது
இேயசுதூங்கவ ட்டார்.அப்ெபாழுதுகடலிேல
சுழல் காற்றுண்டானதால், அவர்களுைடய
படகு தண்ணீரினால் நைறந்து ஆபத்து
ஏற்பட்டது. 24 அவர்கள் அவரிடத்தல் வந்து,
ஐயேர, ஐயேர, சாகப்ேபாக ேறாம் என்று
அவைர எழுப்பனார்கள்; அவர் எழுந்து,
காற்ைறயும் தண்ணீரின் ெகாந்தளிப்ைபயும்
அதட்டினார்; உடேன அைவகள் நன்றுேபாய்,
அைமதலுண்டானது. 25 அவர் அவர்கைள
ேநாக்க : உங்களுைடய வசுவாசம் எங்ேக
என்றார். அவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு:
இவர் யாேரா, காற்றுக்கும் கடலுக்கும்
கட்டைளயடுகறார்,அைவகளும்இவருக்குக்
கீழ்ப்படிக றேத என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
இேயசுப சாசு ப டித்தவைனசுகமாக்குதல்

26 பன்பு கலிேலயாவற்கு எத ரான
கதேரனருைடய நாட்ைடச் ேசர்ந்தார்கள்.
27 அவர் கைரயலிறங்கனேபாது,
ெநடுநாளாகப் ப சாசுகள் ப டித்தவனும்,
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ஆைடயணியாதவனும், வீட்டில் தங்காமல்
கல்லைறகளிேல தங்கனவனுமாக இருந்த
அந்தப் பட்டணத்து மனிதன் ஒருவன்
அவருக்கு எத ராகவந்தான். 28 அவன்
இேயசுைவக் கண்டேபாது கூக்குரலிட்டு,
அவருக்கு முன்பாக வழுந்து: இேயசுேவ,
உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரேன,
எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என்ைன
ேவதைனப்படுத்தாதபடிக்கு உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்று மகா
சத்தமாகச் ெசான்னான். 29 அந்த
அசுத்தஆவ அவைனவட்டுப்ேபாகும்படி
இேயசு கட்டைளய ட்டபடியனாேல அப்படிச்
ெசான்னான். அந்தஅசுத்தஆவ பலகாலமாக
அவைனப் ப டித்தருந்தது; அவன்
சங்கலிகளினாலும் வலங்குகளினாலும்
கட்டுண்டு காவல்பண்ணப்பட்டிருந்தும்
கட்டுகைள முறத்துப்ேபாட்டுப் ப சாசனால்
வனாந்த ரங்களுக்குத் துரத்தப்பட்டிருந்தான்.
30 இேயசு அவைன ேநாக்க : உன்
ெபயர் என்னெவன்று ேகட்டார்; அதற்கு
அவன்: ேலக ேயான் என்றான்; அேநகம்
ப சாசுகள் அவனுக்குள் புகுந்தருந்தபடியால்
அந்தப் ெபயைரச் ெசான்னான்.
31 தங்கைளப் பாதாளத்த ேல ேபாகக்
கட்டைளய டாதபடிக்கு அைவகள் அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டன. 32 அந்த இடத்தல்
அேநகம் பன்றகள் கூட்டமாக மைலய ேல
ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது. அந்தப்
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பன்றகளுக்குள் ேபாகும்படி தங்களுக்கு
உத்தரவு ெகாடுக்கேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டன; அைவகளுக்கு
உத்தரவு ெகாடுத்தார். 33அப்படிேய ப சாசுகள்
அந்தமனிதைனவட்டுநீங்க பன்றகளுக்குள்
புகுந்தன;அப்ெபாழுதுஅந்தப் பன்றக்கூட்டம்
உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து கடலிேல பாய்ந்து,
அமிழ்ந்து மரித்தன. 34 அைவகைள
ேமய்த்தவர்கள் சம்பவத்தைதக்
கண்டு, ஓடிப்ேபாய், பட்டணத்தலும்
சுற்றுப்புறங்களிலும் அறவத்தார்கள்.
35 அப்ெபாழுது சம்பவத்தைதப் பார்க்கும்படி
மக்கள் புறப்பட்டு, இேயசுவனிடத்தல்
வந்து, ப சாசுகள் வ ட்டுப்ேபான மனிதன்
ஆைட அணிந்து இேயசுவன் பாதத்தருேக
உட்கார்ந்து புத்த ெதளிந்தருக்க றைதக்
கண்டு, பயந்தார்கள். 36 ப சாசுகள்
ப டித்தருந்தவன் சுகமாக்கப்பட்டைதக்
கண்டவர்களும் அைத அவர்களுக்கு
அறவத்தார்கள். 37 அப்ெபாழுது
கதேரனருைடய சுற்றுப்புறத்தலுள்ள மக்கள்
எல்ேலாரும் மிகவும் பயமைடந்தபடியனாேல,
தங்கைளவ ட்டுப்ேபாகும்படி அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். அந்தப்படி
அவர் படகல் ஏற , தரும்ப ப்ேபானார்.
38 ப சாசுகள் நீங்கன மனிதன் அவேராடுகூட
இருக்கும்படி உத்தரவு ேகட்டான். 39 இேயசு
அவைன ேநாக்க : நீ உன் வீட்டிற்குத்
தரும்ப ப்ேபாய், ேதவன் உனக்குச்



லூக்காஅத்தயாயம் 8:40 lxiv லூக்காஅத்தயாயம் 8:45

ெசய்தைவகைளெயல்லாம் ெசால் என்று
ெசால்லி, அவைன அனுப்பவ ட்டார்.
அந்தப்படி அவன்ேபாய், இேயசு தனக்குச்
ெசய்தைவகைளெயல்லாம் பட்டணத்தல்
எங்கும்ெசால்லிப்ப ரச த்தப்படுத்தனான்.

மரித்த சறுமியும் வயாதயுள்ள
ெபண்ணும்

40 இேயசு தரும்பவந்தேபாது
மக்கெளல்ேலாரும் அவருக்காகக்
காத்தருந்தபடியால் அவைர சந்ேதாஷமாக
ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள். 41 அப்ெபாழுது
ெஜப ஆலயத்தைலவனாகய யவீரு
என்னும் ெபயருள்ள ஒருவன் இேயசுவன்
பாதத்தல் வழுந்து, பன்னிரண்டு வயதுள்ள
தன்னுைடய ஒேர மகள் மரணேவதைனயல்
இருந்தபடியால், 42 தன் வீட்டிற்கு வரும்படி
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். அவர்
ேபாகும்ெபாழுது மக்கள்கூட்டம் அவைர
ெநருக்கனார்கள். 43 அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டுவருடமாகஇரத்தப்ேபாக்கனால்
அவத ப்பட்டு, தன் ெசாத்துக்கைளெயல்லாம்
ைவத்தயர்களுக்குச் ெசலவழித்தும்,
ஒருவனாலும் சுகமாக்கப்படாமலிருந்த ஒரு
ெபண், 44 அவருக்குப் பன்னாக வந்து,
அவருைடயஆைடயன்ஓரத்ைதத்ெதாட்டாள்;
உடேன அவளுைடய இரத்தப்ேபாக்கு
நன்றுேபானது. 45 அப்ெபாழுது இேயசு:
என்ைனத் ெதாட்டது யார் என்று
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ேகட்டார். எங்களுக்குத் ெதரியாெதன்று
எல்ேலாரும் ெசான்னேபாது, ேபதுருவும்
அவனுடேனகூட இருந்தவர்களும்:
ஐயேர, மக்கள்கூட்டம் உம்ைமச் சூழ்ந்து
ெநருக்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கேள,
என்ைனத் ெதாட்டது யார் என்று எப்படிக்
ேகட்க றீர் என்றார்கள். 46 அதற்கு இேயசு:
என்னிலிருந்து வல்லைம புறப்பட்டைத
அற ந்தருக்க ேறன்; ஆதலால் ஒருவர்
என்ைனத் ெதாட்டதுண்டு என்றார்.
47 அப்ெபாழுது அந்த ெபண் தான்
மைறந்தருக்கவல்ைல என்று கண்டு,
நடுங்கவந்து, அவர் முன்பாக வழுந்து, தான்
அவைரத் ெதாட்ட காரணத்ைதயும் உடேன
தான் சுகமானைதயும் எல்லா மக்களுக்கும்
முன்பாக அவருக்கு அறவத்தாள். 48 அவர்
அவைளப் பார்த்து: மகேள, த டன்ெகாள்,
உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது,
சமாதானத்ேதாடு ேபா என்றார். 49 அவர்
இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிலிருந்து
ஒருவன் வந்து, அவைன ேநாக்க :
உம்முைடய மகள் மரித்துப்ேபானாள்,
ேபாதகைர வருத்தப்படுத்தேவண்டாம்
என்றான். 50 இேயசு அைதக்ேகட்டு:
பயப்படாேத; வசுவாசமுள்ளவனாக இரு,
அப்ெபாழுது அவள் இரட்ச க்கப்படுவாள்
என்றார். 51 அவர் வீட்டில் வந்தேபாது,
ேபதுருைவயும் யாக்ேகாைபயும்
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ேயாவாைனயும் ெபண்ணின் தகப்பைனயும்
தாையயும்தவ ர ேவெறாருவைரயும் உள்ேள
வர அனுமதக்காமல், 52 எல்ேலாரும் அழுது
அவைளக்குறத்துத் துக்கப்படுக றைதக்
கண்டு: அழாேதயுங்கள், அவள்
மரித்துப்ேபாகவல்ைல, தூங்கக்ெகாண்டு
இருக்கறாள் என்றார். 53 அவள்
மரித்துப்ேபானாெளன்று அவர்களுக்கு
ெதரிந்ததனால், அவைரப் பார்த்து
நைகத்தார்கள். 54 எல்ேலாைரயும் அவர்
ெவளிேய அனுப்பவ ட்டு, அவளுைடய
ைகையப் ப டித்து: பள்ைளேய எழுந்தரு
என்றார். 55 அப்ெபாழுது அவள்
உய ர் தரும்பவந்தது; உடேன அவள்
எழுந்தருந்தாள்; அவளுக்கு ஆகாரம்
ெகாடுங்கள் என்றார். 56 அவளுைடய
தாயும் தகப்பனும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
அப்ெபாழுது நடந்தைத ஒருவருக்கும்
ெசால்லேவண்டாம் என்று அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார்.

அத்த யாயம் 9
சீடர்கைளஊழியத்த ற்குஅனுப்புதல்

1 அவர் தம்முைடய பன்னிரண்டு
சீடர்கைளயும் வரவைழத்து,
எல்லாப் ப சாசுகைளத் துரத்தவும்,
வயாதயுள்ளவர்கைளக் குணமாக்கவும்,
அவர்களுக்கு வல்லைமயும்



லூக்காஅத்தயாயம் 9:2 lxvii லூக்காஅத்தயாயம் 9:8

அதகாரமும் ெகாடுத்து, 2 ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்க க்கவும்,
ேநாயாளிகைள குணமாக்கவும் அவர்கைள
அனுப்பனார். 3 அப்ெபாழுது அவர்
அவர்கைள ேநாக்க : பயணத்தன்ேபாது
தடிையேயா ைபையேயா அப்பத்ைதேயா
பணத்ைதேயா எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டாம்; இரண்டு உைடகைளக்
ெகாண்டுேபாகவும் ேவண்டாம் என்றார்.
4 எந்த வீட்டிற்கு ெசன்றாலும், அங்கருந்து
புறப்படும்வைர அங்ேக தங்கயருங்கள்.
5 உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்களுைடய
ஊைரவ ட்டு நீங்கள் புறப்படும்ேபாது,
அவர்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாததற்கு
சாட்ச யாக உங்களுைடய கால்களில்
படிந்துள்ள தூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள்
என்றார். 6 புறப்பட்டுப்ேபாய், க ராமம்
க ராமமாகச் ெசன்று நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க த்து, ேநாயாளிகைளக்
குணமாக்கனார்கள். 7 அப்ெபாழுது
காற்பங்கு ேதசாத பதயாகய ஏேராது
அவரால் ெசய்யப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும்
ேகள்வப்பட்டதுமட்டுமல்லாமல்; ச லர்
ேயாவான் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தான் என்றும், 8 ச லர் எலியா
ேதான்றனான் என்றும், ேவறுசலர்
பூர்வகாலத்துத் தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவன் உய ர்த்ெதழுந்தான் என்றும்
ெசால்லிக்ெகாண்டபடியால், கலக்கமைடந்து:
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9ேயாவாைனநான் ச ரச்ேசதம்பண்ணிேனன்,
இவன் இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றான்
என்று ேகள்வப்படுக ேறேன! இவன் யார்?
என்று ஏேராது ெசால்லி, அவைரப் பார்க்க
வரும்பனான்.

ஐந்தாய ரம்ேபைர ேபாஷத்தல்
10 அப்ேபாஸ்தலர்கள் தரும்பவந்து,

தாங்கள் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்
அவருக்கு வளக்க ச் ெசான்னார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, தனிைமயாக இருக்கும்படி
ெபத்சாய தா என்னும் பட்டணத்தன்
வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குப்
ேபானார். 11 மக்கள் அைத அற ந்து,
அவர் பன்னால் ேபானார்கள்; அவர்கைள
அவர் ஏற்றுக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதக்குற த்து அவர்கேளாடு ேபச ,
சுகமைடயேவண்டும் என்றருந்தவர்கைளச்
சுகப்படுத்தனார். 12 மாைலேநரத்தல்,
பன்னிரண்டுேபரும், அவைர ேநாக்க :
நாம் இருக்க ற இடம் வனாந்த ரமாக
இருப்பதனால், மக்கள், சுற்றயருக்க ற
ஊர்களிலும் க ராமங்களிலும்ேபாய்த்
தங்குவதற்கும், உணவுப்ெபாருள்கைள
வாங்க க்ெகாள்வதற்கும் அவர்கைள
அனுப்பவ டேவண்டும்என்றார்கள். 13இேயசு,
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கேள அவர்களுக்கு
உணைவக் ெகாடுங்கள் என்றார். அதற்கு
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அவர்கள்: எங்களிடம் ஐந்து அப்பங்களும்
இரண்டு மீன்கள்மட்டுேம இருக்க றது,
இந்த மக்கள் எல்ேலாருக்கும் உணவு
ெகாடுக்கேவண்டுமானால், நாங்கள்ேபாய்
வாங்க க்ெகாண்டுவரேவண்டும்என்றார்கள்.
14 அங்கு ஏறக்குைறய ஐயாய ரம் ஆண்கள்
இருந்தார்கள். அவர்கைளப் பந்த க்கு ஐம்பது
ஐம்பதுேபராக உட்காரும்படிச் ெசால்லுங்கள்
என்று தம்முைடய சீடர்களுக்குச் ெசான்னார்.
15 அவர்கள் அப்படிேய எல்ேலாைரயும்
உட்காரும்படிச் ெசய்தார்கள். 16 அப்ெபாழுது
அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்கைளயும்
அந்த இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்து,
வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து,
அைவகைளஆசீர்வத த்து, ப ட்டு, மக்களுக்கு
பக ர்ந்துெகாடுக்கும்படி சீடர்களிடத்தல்
ெகாடுத்தார். 17 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத்
தருப்தயைடந்தார்கள். மீதயான
உணவுப்ெபாருட்கள் பன்னிரண்டு
கூைடகள்நைறயஎடுக்கப்பட்டது.

ேபதுருவன்வசுவாசஅற க்ைக
18 பன்பு அவர் தமது சீடர்கேளாடு தனித்து

ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அவர்கைள ேநாக்க : மக்கள் என்ைன
யார் என்று ெசால்லுகறார்கள் என்று
ேகட்டார். 19 அதற்கு அவர்கள்: ச லர்
உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன் என்றும்,
ச லர் எலியா என்றும், ேவறுசலர்
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பூர்வகாலத்துத் தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவர் உய ர்த்ெதழுந்துள்ளார் என்றும்
ெசால்லுகறார்கள் என்றார்கள்.
20 அப்ெபாழுது அவர்: நீங்கள் என்ைன
யார் என்று ெசால்லுகறீர்கள் என்று
ேகட்டார்; ேபதுரு மறுெமாழியாக:
நீர் ேதவனுைடய கறஸ்து என்றான்.
21 அப்ெபாழுது அவர், நீங்கள் இைத
ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
உறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார். 22 ேமலும்
மனிதகுமாரன் பல பாடுகள் படவும்,
மூப்பர்களாலும் ப ரதான ஆசாரியர்களாலும்
ேவதபண்டிதர்களாலும் ஆகாதவன்
என்று தள்ளப்படவும், ெகால்லப்படவும்,
மூன்றாம்நாளில் உய ேராடு எழுந்தருக்கவும்
ேவண்டும் என்று ெசான்னார். 23 பன்பு
அவர் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : ஒருவன்
என்ைனப் பன்பற்றவரவரும்பனால்
அவன் தன்ைனத்தாேன ெவறுத்து, தன்
சலுைவையஅநுதனமும்எடுத்துக்ெகாண்டு,
என்ைனப் பன்பற்றேவண்டும். 24 தன்
ஜீவைன இரட்ச க்க வரும்புக றவன்
அைத இழந்துேபாவான்; எனக்காகத்
தன் ஜீவைன இழந்துேபாக றவன்
அைத இரட்ச த்துக்ெகாள்ளுவான்.
25 மனிதன் உலகம் முழுவைதயும்
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாண்டாலும்,
தன்ைனத்தாேனெகடுத்துநஷ்டப்படுத்த க்ெகாண்டால்
அவனுக்குலாபம்என்ன? 26என்ைனக்குறத்தும்
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என் வார்த்ைதகைளக்குறத்தும் எவன்
ெவட்கப்படுக றாேனா, அவைனக்குறத்து
மனிதகுமாரனும் தம்முைடய மகைமேயாடும்
ப தாவன் மகைமேயாடும் பரிசுத்த
தூதர்களின் மகைமேயாடும் வரும்ேபாது
ெவட்கப்படுவார். 27இங்ேக ந ற்க றவர்களில்
சலர் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக் காணும்
முன்ேன, மரணத்ைத ருச பார்ப்பதல்ைல
என்று ந ச்சயமாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

இேயசுமருரூபமாகுதல்
28 இந்த வார்த்ைதகைள அவர் ெசால்லி

ஏறக்குைறய எட்டு நாட்களுக்குப்பன்பு,
அவர் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும்
யாக்ேகாைபயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
ெஜபம்பண்ணுகறதற்கு ஒரு மைலயன்ேமல்
ஏறனார். 29 அவர் ெஜபம்பண்ணும்ேபாது
அவருைடய முகத்தன் ரூபம் மாறயது,
அவருைடய ஆைட ெவண்ைமயாகப்
ப ரகாச த்தது. 30 அன்றயும் ேமாேச
எலியா ஆகய இரண்டுேபரும்
மகைமேயாடு காணப்பட்டு, அவேராடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள், 31 அவர்கள்
எருசேலமில் நைறேவற்றப்ேபாக ற
அவருைடய மரணத்ைதக்குறத்துப்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். 32 ேபதுருவும்
அவேனாடிருந்தவர்களும் தூக்கமயக்கமாக
இருந்தார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் வழித்து
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அவருைடய மகைமையயும் அவேராடு
நன்ற அவ்வ ரண்டு ேபைரயும் கண்டார்கள்.
33 அவ்வருவரும் அவைரவ ட்டுப் ப ரிந்து
ேபாகும்ேபாது, ேபதுரு இேயசுைவ ேநாக்க :
ஐயேர, நாம் இங்ேக இருக்க றது நல்லது,
உமக்கு ஒரு கூடாரமும், ேமாேசக்கு ஒரு
கூடாரமும், எலியாவற்கு ஒரு கூடாரமுமாக,
மூன்று கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம்
என்று, தான் ெசால்லுகறது என்னெவன்று
ெதரியாமல் ெசான்னான். 34 இப்படி அவன்
ேபசும்ேபாது, ஒரு ேமகம் வந்து அவர்கைள
மூடினது; எனேவ அவருைடய சீடர்கள்
பயந்தார்கள். 35 அப்ெபாழுது: இவர் நான்
ெதரிந்துெகாண்ட என்னுைடய ேநசகுமாரன்,
இவருக்குச் ெசவெகாடுங்கள் என்று
ேமகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது.
36 அந்தச் சத்தம் உண்டானேபாது இேயசு
ஒருவேர காணப்பட்டார். தாங்கள்
கண்டைவகளில் ஒன்ைறயும் அவர்கள்
ஒருவருக்கும்ெசால்லாமல்இருந்தார்கள்.

அசுத்தஆவ ப டித்தருந்தவன்
சுகம்ெபறுதல்

37 மறுநாளில் அவர்கள் மைலயலிருந்து
இறங்கனேபாது, மக்கள்கூட்டம் அவைர
சந்த க்க அவரிடம் வந்தார்கள். 38அவர்களில்
ஒருவன் சத்தமிட்டு: ேபாதகேர, என்
மகனுக்கு உதவ ெசய்யேவண்டுெமன்று
உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன், அவன்
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எனக்கு ஒேர பள்ைளயாக இருக்க றான்.
39 ச ல ேநரங்களில், ஒரு அசுத்தஆவ
அவைன அைலக்கழிப்பதனால், அவன்
அலற வாயல் நுைரதள்ளுகறான்.
அது அவைனக் காயப்படுத்த , அதக
ேபாராட்டத்த ற்குப்பன்பு அவைனவட்டு
நீங்குகறது. 40 அைதத் துரத்தவடும்படி
உம்முைடயசீடர்கைளேவண்டிக்ெகாண்ேடன்,
அவர்களால் முடியவல்ைல என்றான்.
41 இேயசு மறுெமாழியாக: வசுவாசமில்லாத
மாறுபாடான வம்சேம, எதுவைரக்கும்
நான் உங்கேளாடிருந்து, உங்களிடம்
ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்? உன்
மகைன இங்ேக ெகாண்டுவா என்றார்.
42 அவன் அருகல் வரும்ேபாது, ப சாசு
அவைனக் கீேழத் தள்ளி, அைலக்கழித்தது.
இேயசு அந்த அசுத்தஆவைய அதட்டி,
இைளஞைனக் குணமாக்க , அவன்
தகப்பனிடத்தல்அவைனஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
43 அப்ெபாழுது எல்ேலாரும்
ேதவனுைடய மகத்துவத்ைதக்குற த்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இேயசு ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும்குறத்து அைனவரும்
ஆச்சரியப்படும்ேபாது அவர் தம்முைடய
சீடர்கைள ேநாக்க : 44 நீங்கள் இந்த
வார்த்ைதகைளக் கவனமாகக் ேகளுங்கள்;
மனிதகுமாரன் மனிதர்கள் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படப்ேபாக றார் என்றார்.
45 அவர்கள் அந்த வார்த்ைதயன் கருத்ைத
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புரிந்துெகாள்ளவல்ைல; அது அவர்களுக்கு
மைறெபாருளாக இருந்தது; அந்த
வார்த்ைதையக்குறத்து அவரிடத்தல்
வ சாரிக்கவும்அவர்கள்பயந்தார்கள்.

யார் ெபரியவனாகஇருப்பான்?
46 பன்பு தங்களுக்குள் யார் ெபரியவனாக

இருப்பான் என்கற வாக்குவாதம்
அவர்களுக்குள் உண்டானது. 47 இேயசு
அவர்கள் இருதயத்தன் ேயாசைனைய
அறந்து, ஒரு சறுபள்ைளைய எடுத்து,
அைதத் தம் அருகல் நறுத்த , 48 அவர்கைள
ேநாக்க : இந்தச் சறுபள்ைளைய என்
நாமத்தனாேல ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன
அனுப்பனவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்;
உங்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும் எவன்
சறயவனாக இருக்க றாேனா அவேன
ெபரியவனாக இருப்பான் என்றார்.
49 அப்ெபாழுது ேயாவான் அவைர
ேநாக்க : ஐயேர, ஒருவன் உம்முைடய
நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத் துரத்துகறைத
நாங்கள் கண்டு, அவன் எங்கேளாடுகூட
உம்ைமப் பன்பற்றாததனால், அவைனத்
தடுத்ேதாம் என்றான். 50 அதற்கு இேயசு:
தடுக்கேவண்டாம்; நமக்கு வ ேராத யாக
இல்லாதவன் நமது பட்சத்தல் இருக்க றான்
என்றார்.
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இேயசுவன்கடிந்துெகாள்ளுதல்
51 பன்பு, அவர் பரேலாகத்த ற்கு

எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் நாட்கள் ெநருங்க
வந்தேபாது, அவர் எருசேலமுக்குப்
ேபாகப்பார்த்து, 52 தமக்கு முன்னாகத்
தூதுவர்கைள அனுப்பனார். அவர்கள்ேபாய்,
அவருக்கு இடத்ைத ஆயத்தம்பண்ணும்படி
சமாரியருைடய ஒரு க ராமத்த ேல
ப ரேவச த்தார்கள். 53 அவர்
எருசேலமுக்குப்ேபாக வரும்பனபடியால்
அந்த க ராமத்து மக்கள் அவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 54 அவருைடய
சீடர்களாகய யாக்ேகாபும் ேயாவானும்
அைதக் கண்டேபாது: ஆண்டவேர, எலியா
ெசய்ததுேபால, வானத்தலிருந்து அக்கனி
இறங்க இவர்கைள அழிக்கும்படி நாங்கள்
கட்டைளய ட உமக்கு வருப்பமா? என்று
ேகட்டார்கள். 55 அவர் தரும்ப ப்பார்த்து:
அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு,
56 மனிதகுமாரன் மனிதர்களுைடய ஜீவைன
அழிப்பதற்காக அல்ல, இரட்ச ப்பதற்காகேவ
வந்தார் என்றார். அதன்பன்பு அவர்கள்
ேவெறாருக ராமத்த ற்குப் ேபானார்கள்.

இேயசுைவப் பன்பற்றுவதன்
முக்கயத்துவம்

57 அவர்கள் வழிய ேல ேபாகும்ேபாது
ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர,
நீர் எங்ேக ேபானாலும் நான் உம்ைமப்
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பன்பற்ற வருேவன் என்றான். 58 அதற்கு
இேயசு: நரிகளுக்குக் குழிகளும்
ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்குக் கூடுகளும்
உண்டு, மனிதகுமாரனுக்ேகா தைல
சாய்க்கவும் இடமில்ைல என்றார்.
59 ேவெறாருவைன அவர் ேநாக்க :
என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். அதற்கு
அவன்: ஆண்டவேர, முதலில் நான்
ேபாய் என் தகப்பைன அடக்கம்பண்ண
என்ைன அனுப்பேவண்டும் என்றான்.
60 அதற்கு இேயசு: மரித்ேதார் தங்களுைடய
மரித்ேதாைர அடக்கம்பண்ணட்டும்; நீ
ேபாய், ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப்
ப ரசங்கம்பண்ணு என்றார். 61 பன்பு ேவறு
ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர,
உம்ைமப் பன்பற்றுேவன், ஆனாலும்
முதலில் நான் ேபாய் வீட்டில் உள்ளவர்களிடம்
ெசால்லிவட்டு வரும்படி என்ைன
அனுமதக்கேவண்டும் என்றான். 62 அதற்கு
இேயசு: கலப்ைபயன்ேமல் தன் ைகைய
ைவத்துவ ட்டு பன்ேனாக்க ப் பார்க்க ற
எவனும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குத்
தகுதயுள்ளவன்இல்ைலஎன்றார்.

அத்த யாயம் 10
இேயசுஎழுபதுேபைரஅனுப்புதல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு கர்த்தர்
ேவறு எழுபதுேபைர நயமித்து, தாம்
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ேபாகும் எல்லாப் பட்டணங்களுக்கும்
இடங்களுக்கும்அவர்கைளத் தமக்குமுன்பாக
இரண்டு இரண்டுேபராக அனுப்பனார்.
2 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைள ேநாக்க :
அறுப்பு மிகுத , ேவைலயாட்கேளா
குைறவு; ஆகேவ, அறுப்புக்கு எஜமான்
தமது ேவைலயாட்கைள அனுப்பும்படி
அவைர ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
3 புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகைள
ஓநாய்களுக்குள்ேள அனுப்புக றதுேபால,
இேதா, நான் உங்கைள அனுப்புக ேறன்.
4 பணப்ைபையயும் பயணப்ைபையயும்
காலணிகைளயும் ெகாண்டுேபாக
ேவண்டாம்; வழிய ேல ஒருவைரயும்
வாழ்த்த ப் ேபசவும் ேவண்டாம். 5 ஒரு
வீட்டில் ப ரேவச க்கும்ேபாது: இந்த
வீட்டிற்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக
என்று முதலாவது ெசால்லுங்கள்.
6 சமாதானத்த ற்கு தகுதயானவன் அங்ேக
இருந்தால், நீங்கள் கூறன சமாதானம்
அவனிடத்தல் தங்கும், இல்லாதருந்தால்
அது உங்களிடத்த ற்குத் தரும்பவரும்.
7அந்த வீட்டிேலதாேன நீங்கள் தங்கயருந்து,
அவர்கள் ெகாடுக்க றைவகைளச்
சாப்ப ட்டுக் குடியுங்கள்; ேவைலயாள்
தன் கூலிக்கு தகுதயுைடயவனாக
இருக்க றான். வீட்டிற்குவீடு ேபாகாதீர்கள்.
8 பட்டணத்தல் நீங்கள் ப ரேவச க்கும்ேபாது,
மக்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டால்
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அவர்கள் உங்கள்முன் ைவக்கறைவகைள
நீங்கள் சாப்ப ட்டு, 9 அந்த இடத்தலுள்ள
ேநாயாளிகைளச் சுகமாக்க : ேதவனுைடய
ராஜ்யம்உங்களுக்குஅருகல்வந்தருக்க றது
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்.
10 எந்தெவாரு பட்டணத்தலும் நீங்கள்
ப ரேவச க்கும்ேபாது, மக்கள் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டால் அதன் வீதகளிேல
நீங்கள் ேபாய்: 11 எங்களின் பாதத்தல்
ஒட்டியுள்ள உங்களுைடய பட்டணத்தன்
தூசையயும் உங்களுக்கு வேராதமாகத்
துைடத்துப்ேபாடுக ேறாம்; ஆனாலும்
ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்கு
அருகல் வந்தருக்க றெதன்பைத
அற ந்துெகாள்வீர்களாக என்று
ெசால்லுங்கள். 12 அந்தப் பட்டணத்தற்கு
சம்பவ ப்பைதவ ட அந்த நாளிேல
ேசாேதாம் பட்டணத்தற்கு சம்பவ ப்பது
இலகுவாக இருக்கும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 13 ேகாராசீன் பட்டணேம,
உனக்கு ஐேயா, ெபத்சாய தா பட்டணேம,
உனக்கு ஐேயா, உங்களில் ெசய்யப்பட்ட
பலத்த ெசய்ைககள் தீருவலும் சீேதானிலும்
ெசய்யப்பட்டிருந்தால், அப்ெபாழுேத
சணல் ஆைடகைள அணிந்து, சாம்பலில்
உட்கார்ந்து, மனந்தரும்பயருப்பார்கள்.
14 நயாயத்தீர்ப்புநாளில் உங்களுக்கு
சம்பவ ப்பைதவ ட, தீருவற்கும் சீேதானுக்கும்
சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும்.
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15 வானம்வைர உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூேம,
நீ பாதாளம்வைர தாழ்த்தப்படுவாய்
என்று ெசால்லி, 16 சீடர்கைள ேநாக்க :
உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க றவன்
எனக்குச் ெசவெகாடுக்க றான், உங்கைள
அசட்ைடபண்ணுகறவன் என்ைன
அசட்ைடபண்ணுகறான், என்ைன
அசட்ைடபண்ணுகறவன் என்ைன
அனுப்பனவைர அசட்ைடப்பண்ணுகறான்
என்றார். 17 பன்பு அந்த எழுபதுேபரும்
சந்ேதாஷத்ேதாடு தரும்பவந்து: ஆண்டவேர,
உம்முைடய நாமத்தனாேல ப சாசுகளும்
எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றது என்றார்கள்.
18 அவர்கைள அவர் ேநாக்க : சாத்தான்
மின்னைலப்ேபால வானத்தலிருந்து
வழுகறைதக் கண்ேடன். 19 இேதா,
பாம்புகைளயும், ேதள்கைளயும் மித க்கவும்,
சத்துருவனுைடய எல்லா வல்லைமையயும்
ேமற்ெகாள்ளவும் உங்களுக்கு அதகாரம்
ெகாடுக்க ேறன்; ஒன்றும் உங்கைளச்
ேசதப்படுத்தாது. 20 ஆனாலும் ஆவகள்
உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றதற்காக நீங்கள்
சந்ேதாஷப்படாமல், உங்களுைடய ெபயர்கள்
பரேலாகத்தல் எழுதயருக்க றதற்காகச்
சந்ேதாஷப்படுங்கள் என்றார்.
21 அந்தேநரத்தல் இேயசு ஆவய ேல
களிகூர்ந்து: ப தாேவ! வானத்தற்கும்
பூமிக்கும் ஆண்டவேர! இைவகைள நீர்
ஞானிகளுக்கும் கல்வமான்களுக்கும்



லூக்காஅத்தயாயம் 10:22 lxxx லூக்காஅத்தயாயம் 10:26

மைறத்து,சறுவர்களுக்குெவளிப்படுத்தனபடியால்
உம்ைம ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன்; ஆம்,
ப தாேவ! இப்படிச்ெசய்வது உம்முைடய
உயர்ந்த உள்ளத்தற்குப் ப ரியமாக
இருந்தது. 22 சகலமும் என் ப தாவனால்
எனக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது;
ப தாதவ ர ேவெறாருவனும் குமாரன்
இன்னாெரன்று அறயான், குமாரனும்,
குமாரன் அவைர எவனுக்கு ெவளிப்படுத்த
வருப்பமாக இருக்க றாேரா அவைனத்தவ ர,
ேவெறாருவனும் ப தா இன்னாெரன்று
அறயான்என்றார். 23பன்புதமதுசீடரிடத்தல்
தரும்ப , தனித்து அவர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் காண்கறைவகைளக் காணும்
கண்கள் பாக்கயமுள்ளைவகள். 24 அேநக
தீர்க்கதரிச களும் ராஜாக்களும் நீங்கள்
காண்கறைவகைளக் காணவும், நீங்கள்
ேகட்க றைவகைளக் ேகட்கவும் வரும்பயும்,
காணாமலும்ேகளாமலும்ேபானார்கள்என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

நல்லசமாரியன்
25 அப்ெபாழுது நயாயப்பண்டிதன்

ஒருவன் எழுந்தருந்து, அவைரச்
ேசாத க்கும்படி: ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைனச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு நான்
என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான்.
26 அதற்கு அவர்: நயாயப்ப ரமாணத்தல்
என்ன எழுதயருக்க றது? நீ
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வாச த்தருக்க றது என்ன என்றார்.
27 அவன் மறுெமாழியாக: உன்
ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல் உன்
முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும் உன் முழு பலத்ேதாடும்
உன் முழு ச ந்ைதேயாடும் அன்புகூர்ந்து,
உன்னிடத்தல் அன்புெசலுத்துவதுேபால
அயலகத்தானிடத்தலும்அன்புெசலுத்துவாயாக
என்று எழுதயருக்க றது என்றான். 28 அவர்
அவைனேநாக்க : சரியாகபதல்ெசான்னாய்;
அப்படிேய ெசய், அப்ெபாழுது பைழப்பாய்
என்றார். 29 அவன் தன்ைன நீதமான் என்று
காண்பக்க மனதாக இேயசுைவ ேநாக்க :
எனக்குஅயலான்யார் என்றுேகட்டான்.

30 இேயசு மறுெமாழியாக: ஒரு மனிதன்
எருசேலமிலிருந்து எரிேகாவ ற்குப்
ேபாகும்ேபாது கள்ளர்களுைடய
ைககளில் அகப்பட்டான்; அவர்கள்
அவனுைடய ஆைடகைள உரிந்துவ ட்டு,
அவைனக் காயப்படுத்த குற்றுய ராக
வ ட்டுப்ேபானார்கள். 31 அப்ெபாழுது
தற்ெசயலாக ஒரு ஆசாரியன் அந்த
வழிேய வந்து, அவைனப் பார்த்து, ஓரமாக
வலக ப்ேபானான். 32 அந்தப்படிேய
ஒரு ேலவயனும் அந்த இடத்த ற்கு
வந்து, அவைனப் பார்த்து, ஓரமாக
வலக ப்ேபானான். 33 பன்பு சமாரியன்
ஒருவன் பயணமாக வரும்ேபாது,
அவைனக் கண்டு, மனதுருக , 34 அருகல்



லூக்காஅத்தயாயம் 10:35 lxxxii லூக்காஅத்தயாயம் 10:39

வந்து, அவனுைடய காயங்களில்
எண்ெணயும் த ராட்ைசரசமும் பூச ,
காயங்கைளக் கட்டி, அவைனத் தன்
ெசாந்த வாகனத்தல் ஏற்ற , சத்த ரத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாய், அவைனப் பராமரித்தான்.
35 மறுநாளிேல தான் புறப்படும்ேபாது
இரண்டு ெவள்ளிக்காசுகைள எடுத்து,
சத்த ரத்தானுைடய ைகயல் ெகாடுத்து: நீ
இவைன கவனித்துக்ெகாள், அதகமாக
ஏதாவது இவனுக்காகச் ெசலவழித்தால்,
நான் தரும்பவரும்ேபாது அைத உனக்குத்
தருேவன் என்றான். 36 இப்படியருக்க,
கள்ளர்கள் ைககளில் அகப்பட்டவனுக்கு
இந்த மூன்றுேபரில் எவன் அயலாகத்தானாக
இருந்தான்? உனக்கு எப்படித் ேதான்றுகறது
என்றார். 37 அதற்கு அவன்: அவனுக்கு
இரக்கம் ெசய்தவேன என்றான். அப்ெபாழுது
இேயசு அவைன ேநாக்க : நீயும்ேபாய்
அந்தப்படிேயெசய்என்றார்.

மார்த்தாளும்மரியாளும்
38 பன்பு, அவர்கள் பயணம்ெசய்யும்ேபாது,

அவர் ஒரு க ராமத்த ற்குள் நுைழந்தார்.
அங்ேக மார்த்தாள் என்னும் ெபயருள்ள
ஒரு ெபண் அவைரத் தன் வீட்டிேல
ஏற்றுக்ெகாண்டாள். 39 அவளுக்கு
மரியாள் என்னப்பட்ட ஒரு சேகாதரி
இருந்தாள்; அவள் இேயசுவன் பாதத்தருேக
உட்கார்ந்து, அவருைடய வசனத்ைதக்
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ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். 40 மார்த்தாேளா
பற்பல ேவைலகைளச் ெசய்வதல்
மிகவும் வருத்தமைடந்து, அவரிடத்தல்
வந்து: ஆண்டவேர, நான் தனிேய
ேவைலெசய்யும்படி என் சேகாதரி
என்ைன வட்டுவந்தருக்க றைதக்குற த்து
உமக்குக் கவைலயல்ைலயா? எனக்கு
உதவெசய்யும்படி அவளுக்குச் ெசால்லும்
என்றாள். 41 இேயசு அவளுக்கு
மறுெமாழியாக: மார்த்தாேள, மார்த்தாேள,
நீ அேநக காரியங்கைளக்குறத்துக்
கவைலப்பட்டுக் கலங்குகறாய்.
42 ேதைவயானது ஒன்ேற, மரியாள்
தன்ைனவட்டுஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படாதநல்ல
பங்ைகத்ெதரிந்துெகாண்டாள்என்றார்.

அத்த யாயம் 11
ெஜபத்ைதக்குற த்து இேயசுவன்

ேபாதைன
1 அவர் ஒரு இடத்தல் ெஜபம்பண்ணி

முடித்தபன்பு, அவருைடய சீடர்களில்
ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர,
ேயாவான் தன் சீடருக்கு ெஜபம்பண்ணப்
ேபாத த்ததுேபால, நீங்களும் எங்களுக்குப்
ேபாத க்கேவண்டும்என்றான். 2அதற்குஅவர்:
நீங்கள்ெஜபம்பண்ணும்ேபாது:
பரமண்டலங்களிலிருக்க ற எங்களுைடய

ப தாேவ,
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உம்முைடயநாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக;
உம்முைடய ராஜ்யம்வருவதாக;
உம்முைடய ச த்தம் பரமண்டலத்த ேல

ெசய்யப்படுக றதுேபால பூமிய ேலயும்
ெசய்யப்படுவதாக;

3 எங்களுக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைத
அன்றன்றுஎங்களுக்குத்தாரும்;

4 எங்களுைடய பாவங்கைள எங்களுக்கு
மன்னியும்;

நாங்களும் எங்களிடம் கடன்பட்ட எவனுக்கும்
மன்னிக்க ேறாேம;

எங்கைளச் ேசாதைனக்குட்படப்பண்ணாமல்,
தீைமயலிருந்து எங்கைள
இரட்ச த்துக்ெகாள்ளும், என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.

5 பன்பு அவர் அவர்கைள ேநாக்க :
உங்களில் ஒருவன் தனக்கு நண்பனாக
இருக்க றவனிடம் நடுராத்த ரிய ேலேபாய்:
நண்பேன, 6 என் நண்பன் ஒருவன்
பயணத்தல் என் வீட்டிற்கு வந்தருக்க றான்,
அவனுக்கு சாப்ப டக்ெகாடுக்க என்னிடத்தல்
ஒன்றுமில்ைல, நீ மூன்று அப்பங்கைள
எனக்குக் கடனாகத் தரேவண்டும் என்று
ேகட்டுக்ெகாண்டான். 7 வீட்டிற்குள்
இருக்கறவன் மறுெமாழியாக: என்ைனத்
ெதாந்தரவு ெசய்யாேத, கதைவ
பூட்டிவ ட்ேடாம், என் பள்ைளகள்
என்ேனாடு தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்,
நான் எழுந்தருந்து, உனக்கு அப்பம்



லூக்காஅத்தயாயம் 11:8 lxxxv லூக்காஅத்தயாயம் 11:13

தரமுடியாத நைலயல் இருக்க ேறன்
என்று ெசான்னான். 8 பன்பு, தனக்கு
அவன் நண்பனாக இருப்பதனால் எழுந்து
அவனுக்கு அப்பம் ெகாடுக்கவல்ைல
என்றாலும், தன்னிடத்தல் அவன் வருந்த க்
ேகட்க றதனாேல எழுந்தருந்து, அவனுக்குத்
ேதைவயானைதக் ெகாடுப்பான் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 9 ேமலும்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகறதாவது:
ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது
கண்டைடவீர்கள்; தட்டுங்கள்,
அப்ெபாழுது உங்களுக்குத் தறக்கப்படும்.
10 ஏெனன்றால், ேகட்க றவன் எவனும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; ேதடுக றவன்
கண்டைடக றான்; தட்டுக றவனுக்குத்
த றக்கப்படும். 11 உங்களில் தகப்பனாக
இருக்க ற ஒருவனிடத்தல் மகன்
அப்பம் ேகட்டால், அவனுக்குக் கல்ைலக்
ெகாடுப்பானா? மீைனக்ேகட்டால் மீனுக்குப்
பதலாகப் பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா?
12 அல்லது முட்ைடையக் ேகட்டால்,
அவனுக்குத் ேதைளக் ெகாடுப்பானா?
13 ெபால்லாதவர்களாகய நீங்கேள
உங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு நல்ல
பரிசுகைளக்ெகாடுக்கஅற ந்தருக்கும்ேபாது,
பரமப தாவானவர் அவரிடத்தல்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்குப் பரிசுத்த
ஆவயானவைரக் ெகாடுப்பதுஅதக ந ச்சயம்
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அல்லவா என்றார்.

இேயசுவும்ெபெயல்ெசபூலும்
14 பன்பு இேயசு ஊைமயாக

இருந்தவனிடத்தலிருந்த ஒரு
ப சாைசத் துரத்தனார். ப சாசு
புறப்பட்டுப்ேபானபன்பு ஊைமயன்
ேபசனான்; மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
15 அவர்களில் சலர்: இவன் ப சாசுகளின்
தைலவனாகயெபெயல்ெசபூைலக்ெகாண்டு
ப சாசுகைளத் துரத்துகறான் என்றார்கள்.
16 ேவறுசலர் இேயசுைவ ேசாத ப்பதற்காக
வானத்தலிருந்து ஒரு அைடயாளத்ைதக்
காட்டேவண்டுெமன்று அவரிடத்தல்
ேகட்டார்கள். 17 அவர்களுைடய
ச ந்தைனகைள அவர் அற ந்து,
அவர்கைள ேநாக்க : தனக்குத்தாேன
வ ேராதமாகப் ப ரிந்தருக்க ற எந்த
ராஜ்யமும் அழிந்துேபாகும்; தனக்குத்தாேன
வ ேராதமாகப் ப ரிந்தருக்க ற எந்தக்
குடும்பமும் நைலத்தருக்காது.
18 சாத்தானும் தனக்குத்தாேன வ ேராதமாகப்
ப ரிந்தருந்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி
நைலநற்கும்? இப்படியருக்கும்ேபாது,
ெபெயல்ெசபூைலக்ெகாண்டு நான்
ப சாசுகைளத் துரத்துக ேறன் என்கறீர்கேள.
19நான்ெபெயல்ெசபூலினாேல ப சாசுகைளத்
துரத்தனால், உங்களுைடய பள்ைளகள்
அைவகைள யாராேல துரத்துகறார்கள்?
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ஆகேவ, அவர்கேள உங்கைள
நயாயந்தீர்க்க றவர்களாக இருப்பார்கள்.
20 நான் ேதவனுைடய வல்லைமயனால்
ப சாசுகைளத் துரத்துகறபடியால்,
ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களிடம்
வந்தருக்க றேத. 21ஆயுதம்அணிந்தபலசாலி
தன் அரண்மைனைய காவல்காக்கும்ேபாது,
அவனுைடய ெபாருள்கள் பாதுகாப்பாக
இருக்கும். 22 அவைனவட பலசாலி
வந்து, அவைனத் ேதாற்கடித்து, அவன்
நம்பயருந்த எல்லா ஆயுதங்கைளயும்
பற த்துக்ெகாண்டு, அவனுைடய
ெபாருட்கைள ெகாள்ைளயடுவான்.
23 என்ேனாடு இல்லாதவன் எனக்கு
பைகவனாக இருக்க றான், மக்கைள
என்னிடம் ேசர்க்காதவன், அவர்கைள
ச தறடிக்க றான். 24 அசுத்தஆவ ஒரு
மனிதைனவட்டுப் ேபாகும்ேபாது, வறண்ட
இடங்களில் அைலந்து, இைளப்பாற இடம்
ேதடியும் கைடக்காமல்: நான் வ ட்டுவந்த
என் வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாேவன் என்று
ெசால்லி, 25 தரும்பவரும்ேபாது, அது
சுத்தப்படுத்த ேஜாடிக்கப்பட்டிருக்க றைதக்
கண்டு, 26 தரும்ப ப்ேபாய், தன்ைனவட
ெபால்லாத மற்ற ஏழு ஆவகைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, உள்ேள புகுந்து,
அங்ேக குடியருக்கும்; அப்ெபாழுது அந்த
மனிதனுைடய முன் நைலைமைய வ ட
அவனுைடய பன் நைலைம மிகவும்
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ேமாசமாக இருக்கும் என்றார். 27 இேயசு
இைவகைளச் ெசால்லும்ெபாழுது, மக்கள்
கூட்டத்தலிருந்தஒருெபண்அவைர ேநாக்க :
உம்ைமச் சுமந்த கர்ப்பமும் நீர் பாலுண்ட
மார்பகங்களும் பாக்கயமுள்ளைவகள் என்று
சத்தமிட்டுச் ெசான்னாள். 28 அதற்கு அவர்:
அைதவ ட, ேதவனுைடய வார்த்ைதையக்
ேகட்டு, அைதக் கைடப டிப்பவர்கேள அத க
பாக்கயவான்கள்என்றார்.

ேயானாவன்அைடயாளம்
29மக்கள்கூட்டமாககூடிவந்தருக்க றெபாழுது

அவர்: இந்த வம்சத்தார் ெபால்லாதவர்களாக
இருக்க றார்கள், அைடயாளத்ைதத்
ேதடுக றார்கள்; ஆனாலும் ேயானா
தீர்க்கதரிச யன் அைடயாளம்தவ ர ேவறு
எந்த அைடயாளமும் இவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல. 30ேயானா நனிேவ
பட்டணத்தார்களுக்கு அைடயாளமாக
இருந்ததுேபால, மனிதகுமாரனும்
இந்த வம்சத்த ற்கு அைடயாளமாக
இருப்பார். 31 ெதற்கு ேதசத்து ராணி
சாெலாேமானுைடய ஞானத்ைதக்
ேகட்க பூமியன் எல்ைலயலிருந்து
வந்தாள்; இேதா, சாெலாேமாைனவட
ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார்; ஆதலால்
நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்த ராணி இந்த
வம்சத்தாேராடுஎழுந்துநன்று,இவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவாள். 32 ேயானாவன்
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ப ரசங்கத்ைதக் ேகட்டு நனிேவ பட்டணத்தார்
மனம் மாறனார்கள்; இேதா, ேயானாைவவ ட
ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார்; ஆதலால்
நயாயத்தீர்ப்புநாளில் நனிேவ பட்டணத்தார்
இந்த வம்சத்தாேராடு எழுந்து நன்று,
இவர்கள்ேமல்குற்றஞ்சுமத்துவார்கள்.

சரீரத்தன்வளக்கு
33 ஒருவனும் வளக்ைகக் ெகாளுத்த ,

மைறவாகேவா, பாத்த ரத்தன் கீேழேயா
ைவக்காமல், உள்ேள வருகறவர்கள்
ெவளிச்சம்காணும்படி, அைத
வளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவப்பான்.
34 கண்ணானது சரீரத்த ற்கு வளக்காக
இருக்க றது;உன்கண்ெதளிவாகஇருந்தால்,
உன் சரீரம் முழுவதும் ெவளிச்சமாக
இருக்கும்; உன் கண் ெகட்டதாக இருந்தால்
உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாக இருக்கும்.
35 எனேவ உனக்குள் உள்ள ெவளிச்சம்
இருளாகாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இரு.
36 உன் சரீரத்தன் எந்தெவாரு பகுதயும்
இருளைடயாமல், சரீரம் முழுவதும்
ெவளிச்சமாக இருந்தால், ஒரு வளக்கு
தன் ப ரகாசத்தனாேல உனக்கு ெவளிச்சம்
ெகாடுக்க றதுேபால உன் சரீரம் முழுவதும்
ெவளிச்சமாகஇருக்கும்என்றார்.

பரிேசயர்கள்மற்றும்ேவதபண்டிதர்களுக்கு
எச்சரிக்ைக
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37இேயசுஇப்படிப்ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
பரிேசயன் ஒருவன், அவர் தன்ேனாடு
உணவு உண்ணேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவர் ேபாய்
அவேனாடுகூட பந்த உட்கார்ந்தார்.
38 அவர் உணவு உண்பதற்கு முன்பு
ைககழுவாமல் இருந்தைதப் பரிேசயன்
பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டான். 39 கர்த்தர்
அவைன ேநாக்க : பரிேசயர்களாகய நீங்கள்
உணவுப் பாத்த ரங்களின் ெவளிப்புறத்ைதச்
சுத்தமாக்குக றீர்கள், உங்களுைடய
உள்ளங்கேளா ெகாள்ைளயனாலும்
ெபால்லாப்பனாலும் நைறந்தருக்க றது.
40 மத ெகட்டவர்கேள, ெவளிப்புறத்ைத
உண்டாக்கனவர் உள்புறத்ைதயும்
உண்டாக்கவல்ைலயா? 41 உங்களிடம்
இருப்பைத ஏைழகளுக்குக் ெகாடுங்கள்,
அப்ெபாழுது உங்களுக்குள் எல்லாம்
சுத்தமாக இருக்கும். 42 பரிேசயர்கேள,
உங்களுக்கு ஐேயா, நீங்கள் புதனா,
மற க்ெகாழுந்து ஆகய எல்லாவத
பூண்டுகளிலும் தசமபாகம் ெகாடுத்து,
நயாயத்ைதயும் ேதவ அன்ைபயும்
வ ட்டுவடுகறீர்கள்; இைவகைளயும்
ெசய்யேவண்டும், அைவகைளயும்
வ ட்டுவ டாமல் இருக்கேவண்டும்.
43 பரிேசயர்கேள, உங்களுக்கு ஐேயா,
ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான
இருக்ைககைளயும், சந்ைதகளில்
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வணக்கங்கைளயும் வரும்புக றீர்கள்.
44 ேவதபண்டிதர்கேள, பரிேசயர்கேள,
உங்களுக்கு ஐேயா, மைறந்தருக்க ற
சவக்குழிகைளப்ேபால இருக்க றீர்கள்,
அதன்ேமல் நடக்க ற மனிதர்களுக்கு
அைவகள் ெதரியாதருக்க றது.
45 அப்ெபாழுது நயாயப்பண்டிதர்களில்
ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ேபாதகேர,
நீர் இப்படிச் ெசால்லுகறதனால்
எங்கைளயும் அவமத க்க றீர் என்றான்.
46 அதற்கு இேயசு: நயாயப்பண்டிதர்கேள,
உங்களுக்கு ஐேயா, சுமக்க இயலாத
சுைமகைள மனிதர்கள்ேமல் சுமத்துகறீர்கள்;
ஆனால், நீங்கேளா உங்களுைடய
வ ரல்களினால்கூட அந்தச் சுைமகைளத்
ெதாடவும்மாட்டீர்கள். 47 உங்களுக்கு
ஐேயா, உங்களுைடய முற்ப தாக்கள்
ெகாைலெசய்த தீர்க்கதரிச களுக்குக்
கல்லைறகைளக் கட்டுக றீர்கள். 48 ஆகேவ,
உங்களுைடய முற்ப தாக்களுைடய
ெசயல்களுக்கு நீங்களும் உடன்பட்டவர்கள்
என்று சாட்ச யடுக றீர்கள்; எப்படிெயன்றால்,
உங்களுைடய முற்ப தாக்கள் அவர்கைளக்
ெகாைலெசய்தார்கள், நீங்கேளா
அவர்களுக்குக் கல்லைறகைளக்
கட்டுக றீர்கள். 49ஆதலால் ேதவஞானமானது:
நான்தீர்க்கதரிச கைளயும்அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்
அவர்களிடத்தல் அனுப்புேவன்; அவர்களில்
சலைரக் ெகாைலெசய்து, ச லைரத்
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துன்பப்படுத்துவார்கள்; 50 ஆேபலின்
இரத்தத்தலிருந்து பலிபீடத்த ற்கும் ேதவ
ஆலயத்த ற்கும்நடுேவெகாைலெசய்யப்பட்ட
சகரியாவன் இரத்தம்வைரக்கும்,
உலகத்ேதாற்றத்தலிருந்து ச ந்தப்பட்ட
எல்லா தீர்க்கதரிச களுைடய இரத்தப்பழியும்
இந்த வம்சத்தாரிடம் ேகட்கப்படுவதற்காக
அப்படிச் ெசய்வார்கள் என்று ெசால்லுகறது.
51 ந ச்சயமாகேவ இந்த வம்சத்தாரிடம்
அது ேகட்கப்படும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 52 நயாயப்பண்டிதர்கேள,
உங்களுக்கு ஐேயா, அறவாகய
த றவுேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள்,
நீங்களும் உள்ேள ெசல்வதல்ைல, உள்ேள
ெசல்க றவர்கைளயும் தைடபண்ணுகறீர்கள்
என்றார். 53 இைவகைள இேயசு
அவர்களுக்குச் ெசால்லும்ேபாது,
ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுவதற்காக,
அவர் வார்த்ைதகளில் ஏதாவது
பைழ கண்டுபடிக்கேவண்டும் என்று
முயற்ச ெசய்து அவைர மிகவும் ெநருக்கவும்,
54 அேநக வஷயங்கைளக்குறத்துப் ேபச
அவைரத்தூண்டவும்ெதாடங்கனார்கள்.

அத்த யாயம் 12

எச்சரிக்ைகயும்உற்சாகப்படுத்துதலும்
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1 அந்தேநரத்தல் பல ஆய ரக்கணக்கான
மக்கள் இேயசுவ டம் கூடிவந்தருக்கும்ேபாது,
அவர் முதலாவது தம்முைடய
சீடர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
மாயக்காரர்களாகய பரிேசயர்களுைடய
புளித்த மாைவக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். 2 ெவளியாக்கப்படாத
மைறெபாருளுமில்ைல, அறயப்படாத
இரகச யமுமில்ைல. 3 ஆதலால்,
நீங்கள் இருளில் ேபச யது எதுேவா,
அது ெவளிச்சத்த ேல ேகட்கப்படும்;
நீங்கள் வீட்டின் உள் அைறகளில் காதல்
ெசான்னது எதுேவா, அது வீட்டின்
கூைரயன்ேமலிருந்து சத்தம்ேபாட்டதுேபால
இருக்கும். 4என்நண்பர்களாகயஉங்களுக்கு
நான் ெசால்லுக ேறன்: சரீரத்ைதக்
ெகாைலெசய்து, அதன்பன்பு அதகமாக
ஒன்றும் ெசய்ய முடியாதவர்களுக்குப்
பயப்படாமலிருங்கள். 5 நீங்கள் யாருக்கு
பயப்படேவண்டும் என்று உங்களுக்குக்
காண்பக்க ேறன்: ெகாைலெசய்தபன்பு
நரகத்த ேல தள்ள வல்லைமயுள்ளவருக்கு
பயப்படுங்கள்; ஆம், அவருக்ேக
பயப்படுங்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 6 இரண்டு காசுகளுக்கு
ஐந்து அைடக்கலான் குருவகைள
வற்கறார்களல்லவா? அைவகளில்
ஒன்றாவதுேதவனால்மறக்கப்படுவதல்ைல.
7 உங்களுைடய தைலயலுள்ள முடிகள்
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எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்க றது,
ஆகேவ, பயப்படாமலிருங்கள், அேநகம்
அைடக்கலான் குருவகைளவ ட,
நீங்கள் வ ேசஷத்தவர்களாக
இருக்க றீர்கள். 8 அன்றயும் நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்:
மனிதர்களுக்கு முன்பாக என்ைன
அறக்ைகப்பண்ணுகறவன் எவேனா,
அவைனமனிதகுமாரனும்ேதவதூதர்களுக்கு
முன்பாக அற க்ைகபண்ணுவார்.
9 மனிதர்கள் முன்பாக என்ைன
மறுதலிக்கறவன் ேதவதூதர்களுக்கு
முன்பாக மறுதலிக்கப்படுவான்.
10எவனாவதுமனிதகுமாரனுக்குவ ேராதமாக
வ ேசஷத்ைதச் ெசான்னால் அது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும்; பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு
வ ேராதமாகத் தூஷணமான
வார்த்ைதையச் ெசால்லுகறவனுக்ேகா
மன்னிக்கப்படுவதல்ைல. 11 அன்றயும்,
ெஜப ஆலயத்தைலவர்களுக்கும்,
ஆட்சயல் அதகாரமுள்ளவர்களுக்கும்
முன்பாக உங்கைள வசாரைணெசய்ய
ெகாண்டுேபாய் நறுத்தும்ேபாது:
அவர்களுைடய ேகள்வகளுக்கு எப்படி
பதல்கள் ெசால்வது என்றும், எைதப்
ேபசேவண்டும் என்பைதக்குற த்தும்
கவைலப்படாமலிருங்கள். 12 நீங்கள்
ேபசேவண்டியைவகைளப் பரிசுத்த
ஆவயானவர்அந்தேநரத்த ேலஉங்களுக்குப்
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ேபாத ப்பார் என்றார்.

அறவற்றெசல்வந்தனின்உவைம
13 அப்ெபாழுது மக்கள்கூட்டத்தலிருந்து

ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ேபாதகேர, என்
தகப்பனுைடய ெசாத்ைத பாகம் ப ரித்து
என்னுைடய பங்ைக எனக்குத் தரும்படி என்
சேகாதரனுக்குக் கட்டைளய டேவண்டும்
என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான். 14 அதற்கு
அவர்: மனிதேன, என்ைன உங்களுக்கு
நயாயாத பதயாகவும் ெசாத்ைத
பங்கடுகறவனாகவும் ைவத்தவன் யார்
என்றார். 15 பன்பு அவர் அவர்கைள
ேநாக்க : ெபாருளாைசையக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; ஏெனன்றால்,
ஒருவனுக்கு எவ்வளவு அதக ெசாத்துக்கள்
இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல
என்றார். 16 அல்லாமலும், இேயசு ஒரு
உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:
ெசல்வந்தரான ஒருவனுைடய நலம்
நன்றாக வைளந்தருந்தது. 17 அப்ெபாழுது
அவன்: நான் என்ன ெசய்ேவன்? என்
தானியங்கைளச் ேசர்த்து ைவக்கறதற்கு
இடமில்ைலேய; 18 நான் ஒன்று ெசய்ேவன்,
என் களஞ்சயங்கைள இடித்து, ெபரிதாகக்
கட்டி, எனக்குவைளந்த தானியத்ைதயும் என்
ெபாருள்கைளயும் அங்ேக ேசர்த்துைவத்து,
19 பன்பு: ஆத்துமாேவ, உனக்காக அேநக
வருடங்களுக்கு அேநகம் ெபாருள்கள்
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ேசர்த்து ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; நீ
இைளப்பாற , சாப்ப ட்டுக் குடித்து,
மக ழ்ச்ச யாக இரு என்று என் ஆத்துமாவ டம்
ெசால்லுேவன் என்று தனக்குள்ேள
ச ந்த த்துச் ெசால்லிக்ெகாண்டான்.
20 ேதவன் அவைன ேநாக்க : மூடேன,
உன் ஆத்துமா உன்னிடத்தலிருந்து இந்த
இராத்த ரிய ேல எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்,
அப்ெபாழுது நீ ேசகரித்தைவகள் யாருக்குச்
ெசாந்தமாகும் என்றார். 21 ேதவனிடத்தல்
ெசல்வந்தராக இருக்காமல், தனக்காகேவ
ெபாக்கஷங்கைளச் ேசர்த்துைவக்கறவன்
இப்படிேயஇருக்க றான்என்றார்.

கவைலப்படாமலிருங்கள்
22 பன்பு அவர் தம்முைடய சீடர்கைள

ேநாக்க : ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம்
என்று உங்களுைடய ஜீவனுக்காகவும்,
என்னத்ைத உடுப்ேபாம் என்று உங்களுைடய
சரீரத்த ற்காகவும் கவைலப்படாமலிருங்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
23 உணைவவட ஜீவனும், உைடையவ ட
சரீரமும் வ ேசஷத்தைவகளாக
இருக்க றது. 24 காகங்கைளக்
கவனித்துப்பாருங்கள், அைவகள்
வைதக்க றதுமில்ைல அறுக்கறதுமில்ைல,
அைவகளுக்குப் பண்டசாைலயுமில்ைல,
களஞ்சயமுமில்ைல, இல்லாவ ட்டாலும்
அைவகைளயும் ேதவன் பைழப்பூட்டுக றார்;
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பறைவகைளவ ட நீங்கள் எவ்வளேவா
வ ேசஷத்தவர்களாக இருக்க றீர்கள்.
25 கவைலப்படுக றதனால் உங்களில்
எவன் தன் சரீர அளேவாடு ஒரு முழத்ைதக்
கூட்டுவான். 26 மிகவும் ச றய வஷயங்கைள
உங்களால் ெசய்யமுடியாதருக்கும்ேபாது,
மற்றைவகளுக்காக நீங்கள்
கவைலப்படுக றெதன்ன? 27காட்டுப்புஷ்பங்கள்
எப்படிவளருகறெதன்றுகவனித்துப்பாருங்கள்;
அைவகள் உைழக்க றதுமில்ைல,
நூற்கறதுமில்ைல,என்றாலும்சாெலாேமான்
காலத்தல்இருந்து தன் சர்வமகைமயலும்
அைவகளில் ஒன்ைறப்ேபாலாவது
உடுத்தயருந்ததல்ைல என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 28 இப்படியருக்க,
அற்பவசுவாச கேள, இன்ைறக்குக்
காட்டிலிருந்து நாைளக்கு அடுப்ப ேல
ேபாடப்படுக ற புல்லுக்கு ேதவன்
இவ்வதமாக உடுத்துவத்தால், உங்களுக்கு
உடுத்துவப்பது அதக ந ச்சயமல்லவா?
29 ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம்,
என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம் என்று, நீங்கள்
ேகளாமலும் சந்ேதகப்படாமலும் இருங்கள்.
30 இைவகைளெயல்லாம் உலகத்தார்
நாடித்ேதடுக றார்கள்; இைவகள் உங்களுக்கு
ேவண்டியைவகள் என்று உங்களுைடய
ப தாவானவர் அற ந்தருக்க றார்.
31 ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதேய ேதடுங்கள்,
அப்ெபாழுது இைவகெளல்லாம்
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உங்களுக்குக் கூடக் ெகாடுக்கப்படும்.
32 பயப்படாேத சறுமந்ைதேய, உங்களுக்கு
ராஜ்யத்ைதக் ெகாடுக்க உங்களுைடய ப தா
ப ரியமாக இருக்க றார். 33 உங்களுக்கு
உள்ளைவகைள வற்று ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுங்கள், பழைமயாகப் ேபாகாத
பணப்ைபகைளயும் குைறயாத
ெபாக்கஷத்ைதயும் பரேலாகத்த ேல
உங்களுக்குச் சம்பாத த்து ைவயுங்கள்,
அங்ேக தருடன் அணுகுகறதுமில்ைல,
பூச்ச அரிக்க றதுமில்ைல. 34 உங்களுைடய
ெபாக்கஷம் எங்ேக இருக்க றேதா அங்ேக
உங்களுைடயஇருதயமும்இருக்கும்.

வழித்தருங்கள்
35 உங்களுைடய உைடகைள உடுத்த

ஆயத்தமாகவும், உங்களுைடய
வளக்குகள் எரிக றதாகவும் இருக்கட்டும்,
36 தங்களுைடய எஜமான் தருமண
வருந்துக்குச் ெசன்றுவந்து கதைவத்
தட்டும்ேபாது, உடேன அவருக்குக் கதைவத்
த றக்கும்படி எப்ெபாழுது வருவார் என்று
காத்தருக்க ற மனிதர்களுக்கு ஒப்பாகவும்
இருங்கள். 37 எஜமான் வரும்ேபாது,
வழித்தருக்க றவர்களாகக் காணப்படுகற
ஊழியக்காரர்கேள பாக்கயவான்கள்.
அவர் பணிெசய்யும் உைடகைள உடுத்த ,
அவர்கைளப் பந்தயருக்கச்ெசய்து, அருகல்
வந்து அவர்களுக்கு ஊழியம் ெசய்வார்
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என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 38அவர் நடுராத்த ரிய ேலா
அத காைலய ேலா வந்து, அவர்கள்
அங்ேகேய இருக்கக்கண்டால், அந்த
ஊழியக்காரர்கள் பாக்கயவான்கள்.
39 தருடன் எந்தேநரத்தல் வருவான் என்று
வீட்ெடஜமானுக்குத் ெதரிந்தருந்தால்,
அவன் வழித்தருந்து, தன் வீட்ைடக்
ெகாள்ைளயடிக்க வ ட்டிருக்கமாட்டான் என்று
அறந்தருக்க றீர்கள். 40அந்தப்படிேய நீங்கள்
நைனக்காத ேநரத்தல் மனிதகுமாரன்
வருவார், ஆகேவ, நீங்களும் ஆயத்தமாக
இருங்கள் என்றார். 41 அப்ெபாழுது
ேபதுரு அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர,
இந்த உவைமைய எங்களுக்குமட்டும்
ெசால்லுகறீேரா, எல்ேலாருக்கும்
ெசால்லுகறீேரா என்றுேகட்டான். 42அதற்குக்
கர்த்தர்: பணிவைடக்காரர்களுக்குத்
தகுதயான காலத்த ேல படிெகாடுக்கும்படி
எஜமான் அவர்கள்ேமல் அதகாரியாக
ைவக்கத்தக்க உண்ைமயும் வ ேவகமுமுள்ள
வசாரைணக்காரன் யார்? 43 எஜமான்
வரும்ேபாது அப்படிேய ெசய்க றவனாகக்
காணப்படுகறஊழியக்காரன்பாக்கயவான்.
44தனக்குரிய எல்லாவற்றன்ேமலும்அவைன
வசாரைணக்காரனாக ைவப்பான் என்று
ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
45 அந்த ஊழியக்காரேனா, என் எஜமான்
வர நாளாகும் என்று தனக்குள்ேள
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ெசால்லிக்ெகாண்டு, ேவைலக்காரர்கைளயும்
ேவைலக்காரிகைளயும் அடிக்கவும்,
சாப்ப டவும்,குடித்துெவறக்கவும்முற்பட்டால்,
46 அவன் நைனக்காத நாளிலும், அறயாத
ேநரத்தலும், அந்த ஊழியக்காரனுைடய
எஜமான் வந்து, அவைனக் கடினமாகத்
தண்டித்து, உண்ைமயல்லாதவர்கேளாடு
அவனுக்குப் பங்ைக நயமிப்பான்.
47 தன் எஜமானுைடய வருப்பத்ைத
அற ந்தும் ஆயத்தமாக இல்லாமலும்
அவனுைடய வருப்பத்தன்படி ெசய்யாமலும்
இருந்த ஊழியக்காரன் அேநக அடிகள்
அடிக்கப்படுவான். 48 அறயாதவனாக
இருந்து, அடிகளுக்கு ஏதுவானைவகைளச்
ெசய்தவேனா, ச லஅடிகள்அடிக்கப்படுவான்.
எவனிடத்தல் அத கம் ெகாடுக்கப்படுக றேதா
அவனிடத்தல் அத கம் ேகட்கப்படும்;
மனிதர்கள், எவனிடத்தல் அத கமாக
ஒப்புவக்க றார்கேளா அவனிடத்தல்
அத கமாகக் ேகட்பார்கள்.

சமாதானமல்லப ரிவைனேய
49 பூமியன்ேமல் அக்கனிையப்

ேபாடவந்ேதன், அது இப்ெபாழுேத
பற்றெயரியேவண்டுெமன்று
வரும்புக ேறன். 50 ஆனாலும் நான்
முழுகேவண்டிய ஒரு ஸ்நானமுண்டு,
அது முடியும்வைர எவ்வளேவா
ெநருக்கப்படுக ேறன். 51 நான் பூமிய ேல
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சமாதானத்ைத உண்டாக்க வந்ேதன் என்று
நைனக்கறீர்கேளா? சமாதானத்ைதயல்ல,
ப ரிவைனையேய உண்டாக்க வந்ேதன்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
52 எப்படிெயன்றால், இதுமுதல் ஒேர
வீட்டிேல ஐந்துேபர் ப ரிந்தருப்பார்கள்,
இரண்டுேபருக்கு வ ேராதமாக மூன்றுேபரும்,
மூன்றுேபருக்கு வ ேராதமாக இரண்டுேபரும்
ப ரிந்தருப்பார்கள். 53 தகப்பன் மகனுக்கும்,
மகன் தகப்பனுக்கும், தாய் மகளுக்கும்,
மகள் தாய்க்கும், மாமியார் மருமகளுக்கும்,
மருமகள் மாமியாருக்கும் வ ேராதமாகப்
ப ரிந்தருப்பார்கள்என்றார்.

காலங்கைளந தானித்தல்
54 பன்பு அவர் மக்கைள ேநாக்க :

ேமற்ேக ேமகம் எழும்புக றைத நீங்கள்
காணும்ேபாது, மைழ வருெமன்று
ெசால்லுகறீர்கள்; அப்படிேய நடக்கும்.
55 ெதன்றல் அடிக்க றைத நீங்கள்
காணும்ேபாது ெவப்பம் உண்டாகுெமன்று
ெசால்லுகறீர்கள், அப்படிேய நடக்கும்.
56மாயக்காரர்கேள,பூமியன்ேதாற்றத்ைதயும்
வானத்தன் ேதாற்றத்ைதயும் ந தானிக்க
உங்களுக்குத் ெதரியுேம, இந்தக்
காலத்ைதேயா நீங்கள் ந தானிக்காமல்
ேபாக றெதன்ன? 57 நயாயம் என்ன என்று
நீங்கேள தீர்மானிக்காமல் இருக்க றது
என்ன? 58 உனக்கு எத ராளியானவன்
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உன்ைன அதகாரியனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாக றேபாது, வழிய ேலதாேன
அவனிடத்தலிருந்து வடுதைலயாகும்படி
ப ரயாசப்படு, இல்லாவ ட்டால்,
அவன் உன்ைன நயாயாத பத க்கு
முன்பாகக் ெகாண்டுேபாவான்,
நயாயாத பத உன்ைன அதகாரிய டத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பான், அதகாரி உன்ைனச்
சைறசாைலயல் ேபாடுவான். 59 நீ
உன்னிடத்தல் இருக்கும் கைடச க் காைச
ெசலவழித்துத்தீர்க்கும்வைரக்கும், அந்த
இடத்தலிருந்து புறப்படமாட்டாய் என்று
உனக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 13
மனந்தரும்புங்கள்

1 அந்த ேநரத்த ேல அங்ேக
இருந்தவர்களில் சலர் இேயசுவ டம்
வந்து, பலாத்து சல கலிேலயர்களுைடய
இரத்தத்ைத அவர்களுைடய பலிகேளாடு
கலந்தான் என்ற ெசய்தைய அவருக்கு
அறவத்தார்கள். 2 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: அந்தக் கலிேலயர்களுக்கு
அப்படிப்பட்டைவகள் நடந்ததனாேல,
மற்ற எல்லாக் கலிேலயர்கைளவ ட
அவர்கள் பாவ களாக இருந்தார்கெளன்று
நைனக்கறீர்கேளா? 3 அப்படியல்லெவன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்;
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நீங்கள் மனந்தரும்பாமற்ேபானால்
எல்ேலாரும் அப்படிேய அழிந்துேபாவீர்கள்.
4 சீேலாவாமிேல ேகாபுரம் வழுந்து
பதெனட்டுப்ேபர் மரித்தார்கேள; எருசேலமில்
குடியருக்க ற மனிதர்கெளல்ேலாரிலும்
அவர்கள் குற்றவாளிகளாக
இருந்தார்கெளன்று நைனக்கறீர்கேளா?
5 அப்படியல்லெவன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்;நீங்கள்மனந்தரும்பாமற்ேபானால்
எல்ேலாரும் அப்படிேய அழிந்துேபாவீர்கள்
என்றார். 6 அப்ெபாழுது அவர் ஒரு
உவைமையயும் ெசான்னார்: ஒருவன்
தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தல் ஒரு
அத்த மரத்ைத நட்டிருந்தான்; அவன்
வந்து அத ேல கனிையத் ேதடினேபாது
ஒன்றுங்காணவல்ைல. 7 அப்ெபாழுது
அவன் ேதாட்டக்காரைன ேநாக்க :
இேதா, மூன்று வருடங்களாக இந்த
அத்த மரத்த ேல கனிையத் ேதடிவருக ேறன்;
ஒன்ைறயுங்காணவல்ைல, இைத
ெவட்டிப்ேபாடு, இது நலத்ைதயும் ஏன்
ெகடுக்க றது என்றான். 8 அதற்கு அவன்:
ஐயா,இதுஇந்தவருடமும்இருக்கட்டும்; நான்
இைதச் சுற்றலுங்ெகாத்த , எருப்ேபாடுேவன்,
9 கனிெகாடுத்தால் சரி, ெகாடாவ ட்டால்,
இனிேமல் இைத ெவட்டிப்ேபாடலாம் என்று
ெசான்னான்என்றார்.

ஓய்வுநாளில்சுகமாக்கப்பட்டப் ெபண்
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10ஒருஓய்வுநாளில்அவர்ெஜபஆலயத்தல்
ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்.
11 அப்ெபாழுது பதெனட்டு வருடங்களாகப்
பலவீனப்படுத்தும் ஆவையக்ெகாண்ட
ஒரு ெபண் அங்ேகயருந்தாள். அவள்
எவ்வளவும் ந மிரக்கூடாத கூனியாக
இருந்தாள். 12 இேயசு அவைளக்
கண்டு, தம்மிடத்தல் அைழத்து:
ெபண்ேண, உன் பலவீனத்தலிருந்து
வடுதைலயாக்கப்பட்டாய் என்று ெசால்லி,
13 அவள்ேமல் தமது கரங்கைள ைவத்தார்;
உடேன அவள் நமிர்ந்து, ேதவைன
மகைமப்படுத்தனாள். 14 இேயசு
ஓய்வுநாளிேல சுகமாக்கனபடியால், ெஜப
ஆலயத்தைலவன் ேகாபமைடந்து, மக்கைள
ேநாக்க : ேவைலெசய்க றதற்கு ஆறு நாட்கள்
உண்ேட, அந்த நாட்களிேல நீங்கள் வந்து
சுகமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள், ஓய்வுநாளிேல
அப்படிச் ெசய்யலாகாது என்றான்.
15 கர்த்தர் அவனுக்கு மறுெமாழியாக
மாயக்காரர்கேள: உங்களில் எவனும்
ஓய்வுநாளில் தன் எருைதயாவது தன்
கழுைதையயாவது ெதாழுவத்தலிருந்து
அவழ்த்துக்ெகாண்டுேபாய், அதற்குத்
தண்ணீர் காட்டுக றதல்ைலயா? 16 இேதா,
சாத்தான் பதெனட்டு வருடங்களாகக்
கட்டியருந்த ஆப ரகாமின் மகளாகய
இவைள ஓய்வுநாளில் இந்தக் கட்டிலிருந்து
அவழ்த்துவ டேவண்டியதல்ைலயா



லூக்காஅத்தயாயம் 13:17 cv லூக்காஅத்தயாயம் 13:23

என்றார். 17 அவர் அப்படிச் ெசான்னேபாது,
அவைர வ ேராத த்தருந்த அைனவரும்
ெவட்கப்பட்டார்கள். மக்கெளல்ேலாரும்
அவரால் ெசய்யப்பட்ட சகல மகைமயான
ெசய்ைககைளக்குறத்தும்மக ழ்ந்தார்கள்.

கடுகுவைத, புளித்த மாவு
18அவர் அவர்கைள ேநாக்க : ேதவனுைடய

ராஜ்யம் எதற்ெகாப்பாக இருக்க றது;
அைத எதற்கு ஒப்படுேவன்? 19 அது ஒரு
கடுகுவைதக்கு ஒப்பாக இருக்க றது; அைத
ஒரு மனிதன் எடுத்துத் தன் ேதாட்டத்த ேல
ேபாட்டான்; அது வளர்ந்து, ெபரிய மரமானது;
ஆகாயத்துப் பறைவகள் வந்து, அதன்
கைளகளில் அைடந்தது என்றார். 20 ேமலும்
அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத நான்எதற்கு
ஒப்படுேவன்? 21 அது புளித்த மாவற்கு
ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு ெபண்
எடுத்து முழுவதும் புளிக்கும்வைரக்கும்
மூன்றுபடி மாேவாடு பைசந்து ைவத்தாள்
என்றார்.

இடுக்கமானவாசல்
22 அவர் எருசேலமுக்குப் பயணமாகப்

ேபாகும்ேபாது, பட்டணங்கள்ேதாறும்
க ராமங்கள்ேதாறும் உபேதசம்
ெசய்துெகாண்ேட ேபானார். 23 அப்ெபாழுது
ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர,
வடுதைலயாக்கப்படுக றவர்கள்
சலேபர்தாேனா என்று ேகட்டான்; அதற்கு
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அவர்: 24இடுக்கமானவாசல்வழியாகஉள்ேள
ப ரேவச க்கப் ப ரயாசப்படுங்கள், அேநகர்
உள்ேள ப ரேவச க்க வைகேதடினாலும்
அவர்களாேல கூடாமற்ேபாகும் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
25 வீட்ெடஜமான் எழுந்து, கதைவப்
பூட்டினபன்பு, நீங்கள் ெவளிேய நன்று:
ஆண்டவேர, ஆண்டவேர, எங்களுக்குத்
த றக்கேவண்டுெமன்று ெசால்லிக் கதைவத்
தட்டும்ேபாது, அவர் மறுெமாழியாக: நீங்கள்
எவ்வ டத்தாேரா, உங்கைள அற ேயன் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுவார். 26 அப்ெபாழுது
நீங்கள்: உம்முைடய சமுகத்தல்
உணவு உண்ேடாேம, நீர் எங்களுைடய
வீத களில் ேபாதகம்பண்ணினீேர என்று
ெசால்லுவீர்கள். 27ஆனாலும் அவர்: நீங்கள்
எவ்வ டத்தாேரா, உங்கைள அற ேயன்,
அக்க ரமக்காரர்களாகய நீங்கெளல்ேலாரும்
என்ைனவட்டு அகன்றுேபாங்கள் என்று
ெசால்லுவார் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 28 நீங்கள் ஆப ரகாைமயும்
ஈசாக்ைகயும் யாக்ேகாைபயும் எல்லாத்
தீர்க்கதரிச கைளயும் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தலிருக்கறவர்களாகவும்,
உங்கைளேயாபுறம்ேபதள்ளப்பட்டவர்களாகவும்
காணும்ேபாது உங்களுக்கு அழுைகயும்
பற்கடிப்பும் அங்ேக உண்டாயருக்கும்.
29 க ழக்கலும் ேமற்கலும் வடக்கலும்
ெதற்கலும் இருந்த மக்கள் வந்து,
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ேதவனுைடயராஜ்யத்தல்பந்தயருப்பார்கள்.
30 அப்ெபாழுது முந்த ேனார்
ப ந்த ேனாராவார்கள், ப ந்த ேனார்
முந்த ேனாராவார்கள்என்றார்.

எருசேலமுக்காகப் புலம்புதல்
31 அந்த நாளிேல சல பரிேசயர்கள்

அவரிடத்தல் வந்து: நீர் இந்த
இடத்ைதவ ட்டுப்ேபாய்வடும்; ஏேராது
உம்ைமக் ெகாைலெசய்ய மனதாக
இருக்க றான் என்றார்கள். 32 அதற்கு
அவர்: நான் இன்ைறக்கும் நாைளக்கும்
ப சாசுகைளத்துரத்த ,வயாதயுள்ளவர்கைள,
சுகமாக்க மூன்றாம்நாளில்நைறவைடேவன்.
33இன்ைறக்கும்நாைளக்கும்மறுநாைளக்கும்
நான் நடமாடேவண்டும்; எருசேலமுக்கு
ெவளிேய ஒரு தீர்க்கதரிச யும்
மடிந்துேபாக றதல்ைலெயன்று நான்
ெசான்னதாக நீங்கள் ேபாய் அந்த நரிக்குச்
ெசால்லுங்கள். 34 எருசேலேம, எருசேலேம,
தீர்க்கதரிச கைளக் ெகாைலெசய்து,
உன்னிடத்தல் அனுப்பப்பட்டவர்கைளக்
கல்ெலற க றவேள! ேகாழி தன்
குஞ்சுகைளத் தன் சறகுகளின்கீேழ
கூட்டிச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவைதப்ேபால
நான் எத்தைனதரேமா உன்
பள்ைளகைளக் கூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ள
வருப்பமாக இருந்ேதன்; உங்களுக்ேகா
வருப்பமில்லாமற்ேபானது. 35 இேதா,
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உங்களுைடய வீடு உங்களுக்குப்
பாழாக்கவ டப்படும்; கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேலவருகறவர்வாழ்த்தப்படத்தக்கவர்
என்று நீங்கள் ெசால்லும் காலம்
வரும்வைரக்கும்என்ைனக்காணாதருப்பீர்கள்
என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 14
பரிேசயன்வீட்டில்இேயசு

1 ஒரு ஓய்வுநாளிேல பரிேசயர்களில்
தைலவனாகய ஒருவனுைடய வீட்டிேல
அவர் உணவு உட்ெகாள்ளும்படிக்குச்
ெசன்றருந்தார். 2 அப்ெபாழுது நீர்க்ேகாைவ
வயாதயுள்ள ஒரு மனிதன் அவருக்கு
முன்பாக இருந்தான். அவனுக்கு
என்ன ெசய்வாேராெவன்று மக்கள்
அவர்ேமல் ேநாக்கமாக இருந்தார்கள்.
3 இேயசு நயாயப்பண்டிதர்கைளயும்
பரிேசயர்கைளயும் பார்த்து: ஓய்வுநாளிேல
சுகமாக்குக றது நயாயமா என்று ேகட்டார்.
4 அதற்கு அவர்கள் ேபசாமலிருந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர் அவைன அைழத்து,
சுகமாக்க , அனுப்பவ ட்டு, 5 அவர்கைள
ேநாக்க : உங்களில் ஒருவனுைடய
கழுைதயாவது எருதாவது ஓய்வுநாளில்
கணற்றல் வழுந்தால், அவன்
அைத உடேன தூக்கவ டமாட்டானா
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என்றார். 6 அதற்கு உத்தரவுெசால்ல
அவர்களால் கூடாமற்ேபானது.
7 வருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டவர்கள்
பந்தயல் முதன்ைமயான இடங்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டைத அவர் பார்த்து,
அவர்களுக்கு ஒரு உவைமையச் ெசான்னார்:
8 ஒருவனால் தருமணவருந்துக்கு நீ
அைழக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, பந்தயல்
முதன்ைமயான இடத்தல் உட்காராேத;
உன்ைனவட மத ப்புக்குரியவன் ஒருேவைள
அவனால் அைழக்கப்பட்டிருப்பான்.
9 அப்ெபாழுது உன்ைனயும் அவைனயும்
அைழத்தவன் உன்னிடத்தல் வந்து:
இவருக்குஇடங்ெகாடுஎன்பான்;அப்ெபாழுது
நீ ெவட்கத்ேதாடு கைடச இடத்த ற்குப்
ேபாகேவண்டியதாயருக்கும். 10 நீ
அைழக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, கைடச
இடத்தல்ேபாய் உட்காரு; அப்ெபாழுது
உன்ைன அைழத்தவன் வந்து: நண்பேன,
உயர்ந்த இடத்தல் வாரும் என்று
ெசால்லும்ேபாது, உன்னுடேன கூடப்
பந்தயருக்க றவர்களுக்கு முன்பாக
உனக்குப் ெபருைமயுண்டாகும்.
11 தன்ைனத்தான் உயர்த்துகறவெனவனும்
தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத்தான்
தாழ்த்துகறவன் உயர்த்தப்படுவான்
என்றார். 12 அன்றயும் அவர் தம்ைம
வருந்துக்கு அைழத்தவைன ேநாக்க :
நீ பகல்வருந்தாவது இராவருந்தாவது
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பண்ணும்ேபாது, உன் நண்பர்கைளயாவது
உன் சேகாதரர்கைளயாவது,
உன் உறவனர்கைளயாவது,
ெசல்வமுள்ள அண்ைட வீட்டாைரயாவது
அைழக்கேவண்டாம்; அைழத்தால்
அவர்களும் உன்ைன அைழப்பார்கள்,
அப்ெபாழுது உனக்குப் பதலுக்குப்பதல்
ெசய்ததாகும். 13 நீ வருந்து பண்ணும்ேபாது
ஏைழகைளயும் நடக்கமுடியாதவர்கைளயும்,
முடவர்கைளயும், பார்ைவயற்றவர்கைளயும்
அைழப்பாயாக. 14 அப்ெபாழுது நீ
பாக்கயவானாக இருப்பாய்; அவர்களால்
உனக்குத் தரும்பச் ெசய்யமுடியாது;
நீத மான்களின் உய ர்த்ெதழுதலில் உனக்கு
தரும்பச்ெசய்யப்படும்என்றார்.

வருந்துசாைலபற்றயஉவைம
15 அவேராடுகூடப் பந்தயருந்தவர்களில்

ஒருவன் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது,
அவைர ேநாக்க : ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல்
உணவு உட்ெகாள்ளுகறவன் பாக்கயவான்
என்றான். 16 அதற்கு அவர்: ஒரு மனிதன்
ெபரியவருந்ைத ஆயத்தம்பண்ணி,
அேநகைர அைழப்ப த்தான். 17 வருந்து
ேநரத்தல் தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க :
நீ அைழக்கப்பட்டவர்களிடத்தல்ேபாய்,
எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்க றது
வாருங்கள் என்று ெசால்ெலன்று அவைன
அனுப்பனான். 18 அவர்கெளல்ேலாரும்
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சாக்குப்ேபாக்குச்ெசால்லத்ெதாடங்கனார்கள்.
ஒருவன்: ஒரு வயைல வாங்கயருக்க ேறன்,
நான் கட்டாயமாகப்ேபாய் அைதப்
பார்க்கேவண்டும், என்ைன மன்னிக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
19 ேவெறாருவன்: ஐந்து ஏர்மாடுகள்
வாங்கயருக்க ேறன், அைத
ஓட்டிப்பார்க்கப்ேபாக ேறன், என்ைன
மன்னிக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்
என்றான். 20 ேவெறாருவன்: எனக்கு
இப்ேபாதுதான் தருமணம் முடிந்தருக்க றது,
அதனால் நான் வரக்கூடாது என்றான்.
21 அந்த ேவைலக்காரன் வந்து,
இைவகைளத் தன் எஜமானுக்கு
அறவத்தான். அப்ெபாழுது வீட்ெடஜமான்
ேகாபமைடந்து, தன் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க : நீ பட்டணத்தன் ெதருக்களிலும்
வீத களிலும் சீக்க ரமாகப்ேபாய்,
ஏைழகைளயும் நடக்கமுடியாதவர்கைளயும்,
முடவர்கைளயும், பார்ைவயற்றவர்கைளயும்
இங்ேக அைழத்துக்ெகாண்டுவா
என்றான். 22 ேவைலக்காரன்
அப்படிேய ெசய்து: ஆண்டவேர,
நீர் கட்டைளய ட்டபடி ெசய்தாய ற்று,
இன்னும் இடம் இருக்க றது என்றான்.
23 அப்ெபாழுது எஜமான் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க : நீ சாைலேயாரங்களிலும்
குறுகயவழி அருகலும்ேபாய், என் வீடு
நைறயும்படியாக மக்கைள உள்ேள வரும்படி
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வற்புறுத்த அைழத்துக்ெகாண்டுவா;
24 அைழக்கப்பட்டிருந்த அந்த
மனிதர்களில் ஒருவன்கூட என் வருந்ைத
ருச பார்ப்பதல்ைலெயன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றான்என்றுெசான்னார்.

சீடர்களாகஇருப்பது
25 பன்பு அேநக மக்கள் அவேராடுகூடப்

பயணமாகப் ேபாகும்ேபாது, அவர்களிடமாக
அவர் தரும்ப ப்பார்த்து: 26 யாராவது
ஒருவன் என்னிடத்தல் வந்து,
தன் தகப்பைனயும் தாையயும்
மைனவையயும் பள்ைளகைளயும்
சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும்,
தன் ஜீவைனயும் ெவறுக்காவ ட்டால்
எனக்குச் சீடனாக இருக்கமாட்டான். 27 தன்
சலுைவையச் சுமந்துெகாண்டு என்
பன்ேன வராதவன் எனக்குச் சீடனாக
இருக்கமுடியாது. 28 உங்களில் ஒருவன்
ஒரு ேகாபுரத்ைதக் கட்டவருப்பமாக
இருந்து, 29 அஸ்தபாரம் ேபாட்டப்பன்பு
ேவைலைய முடிக்கமுடியாமற்ேபானால்,
பார்க்க றவர்கெளல்ேலாரும்: 30 இந்த
மனிதன் கட்டத்ெதாடங்க , முடிக்க
முடியாமற்ேபானான் என்று ெசால்லி
தன்ைன ஏளனமாக ேபசாதபடிக்கு,
அைதக் கட்டிமுடிப்பதற்கு தனக்கு
ேவண்டிய ெபாருளாதாரம் உண்ேடா
இல்ைலேயா என்று முன்பு அவன்



லூக்காஅத்தயாயம் 14:31 cxiii லூக்காஅத்தயாயம் 15:1

உட்கார்ந்து ெசலவாகும் ெதாைகையக்
கணக்குப்பார்க்காமல் இருப்பாேனா?
31 அன்றயும் ஒரு ராஜா மற்ெறாரு
ராஜாேவாடு ேபார்ெசய்யப்ேபாக றேபாது,
தன்ேமல் இருபதாய ரம் ேபார்வீரர்கேளாடு
வருகற அவைனத் தான் பத்தாய ரம்
ேபார்வீரர்கைளக்ெகாண்டுஎத ர்க்கக்கூடுேமா
கூடாேதா என்று முன்னேம உட்கார்ந்து
ஆேலாசைன ெசய்யாமலிருப்பாேனா?
32கூடாெதன்று கண்டால், மற்றவன்இன்னும்
தூரத்தலிருக்கும்ேபாேத, தூதுவைர
அனுப்ப , சமாதானத்துக்கானைவகைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்வாேன. 33 அப்படிேய
உங்களில் எவனாவது தனக்கு
உண்டானைவகைளெயல்லாம்
ெவறுத்துவ டாவ ட்டால் அவன் எனக்குச்
சீடனாக இருக்கமாட்டான். 34 உப்பு
நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்றுப்ேபானால்
எதனால் சாரமாக்கப்படும்? 35 அது
நலத்துக்காவது எருவுக்காவது உதவாது,
அைத ெவளிேய ெகாட்டிப்ேபாடுவார்கள்.
ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும்என்றார்.

அத்த யாயம் 15
காணாமல்ேபானஆடு

1 எல்லா வரி வசூலிப்பவர்களும்
பாவ களும் அவருைடய வசனங்கைளக்
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ேகட்கும்படி அவரிடத்தல் வந்துேசர்ந்தார்கள்.
2 அப்ெபாழுது பரிேசயர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் முறுமுறுத்து:
இவர் பாவ கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு
அவர்கேளாடு சாப்படுக றார் என்றார்கள்.
3 அவர்களுக்கு அவர் ெசான்ன
உவைமயாவது: 4 உங்களில் ஒரு மனிதன்
நூறு ஆடுகைள உைடயவனாக இருந்து,
அைவகளில் ஒன்று காணாமற்ேபானால்,
ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளயும்
வனாந்த ரத்த ேலவ ட்டு, காணாமற்ேபான
ஆட்ைடக் கண்டுபடிக்கும்வைர
ேதடித்த ரியாேனா? 5 கண்டுபடித்தபன்பு,
அவன் மகழ்ச்ச ேயாடு அைதத் தன்
ேதாள்களின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு,
6 வீட்டிற்கு வந்து, நண்பர்கைளயும்
அண்ைடகுடும்பத்தாைரயும் கூட
வரவைழத்து: காணாமற்ேபான
என் ஆட்ைடக் கண்டுபடித்ேதன்,
என்ேனாடுகூட மகழுங்கள் என்பான்
அல்லவா? 7 அதுேபால, மனந்தரும்ப
அவசயமில்லாத ெதாண்ணூற்ெறான்பது
நீத மான்கைளக்குறத்து மக ழ்ச்ச
உண்டாக றைதவ ட மனந்தரும்புக ற
ஒேர பாவயனிமித்தம் பரேலாகத்தல்
மிகுந்த மக ழ்ச்ச உண்டாயருக்கும் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

காணாமல்ேபானெவள்ளிக்காசு



லூக்காஅத்தயாயம் 15:8 cxv லூக்காஅத்தயாயம் 15:13

8 அன்றயும், ஒரு ெபண் பத்து
ெவள்ளிக்காசுகைள உைடயவளாக
இருந்து, அதல் ஒரு ெவள்ளிக்காசு
காணாமற்ேபானால், வளக்ைகக்
ெகாளுத்த , வீட்ைடப் ெபருக்க , அைதக்
கண்டுபடிக்க றவைரக்கும் அக்கைறேயாடு
ேதடாமலிருப்பாேளா? 9 கண்டுபடித்தபன்பு,
தன் ேதாழிகைளயும் அண்ைட
வீட்டுக்காரிகைளயும் கூட வரவைழத்து:
காணாமற்ேபான ெவள்ளிக்காைசக்
கண்டுபடித்ேதன், என்ேனாடுகூட
மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள் என்பாள் அல்லவா?
10 அதுேபால மனந்தரும்புக ற ஒேர
பாவயனிமித்தம்ேதவனுைடயதூதர்களுக்கு
முன்பாக மக ழ்ச்ச உண்டாயருக்க றது என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

மனந்தரும்பயமகன்
11 பன்னும் அவர் ெசான்னது: ஒரு

மனிதனுக்கு இரண்டு குமாரர்கள்
இருந்தார்கள். 12 அவர்களில் இைளயவன்
தகப்பைன ேநாக்க : தகப்பேன, ெசாத்தல்
எனக்குவரும் பங்ைக எனக்குத் தரேவண்டும்
என்றான். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்குத்
தன் ெசாத்ைத பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தான்.
13ச லநாட்களுக்குப்பன்பு,இைளயமகன்தன்
ெசாத்ைதவற்றுபணத்ைதத ரட்டிக்ெகாண்டு,
தூரேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், அங்ேக
துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து, தன் ெசாத்ைத
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அழித்துப்ேபாட்டான். 14 எல்லாவற்ைறயும்
அவன் ெசலவழித்தபன்பு, அந்த ேதசத்த ேல
ெகாடிய பஞ்சமுண்டானது. அப்ெபாழுது
அவன் வறுைமக்குள்ளானான், 15 அந்த
ேதசத்துக் குடிகளில் ஒருவனிடத்தல்ேபாய்
ேவைலயல் ேசர்ந்தான். அந்தக்
குடியானவன் அவைனத் தன் வயல்களில்
பன்றகைள ேமய்க்கும்படி அனுப்பனான்.
16 அப்ெபாழுது பன்றகள் தன்கற
தவ ட்டினாேல தன் பசையதீர்க்க ஆைசயாக
இருந்தான், ஒருவனும் அைத அவனுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல. 17 அவனுக்குப் புத்த
ெதளிந்தேபாது, அவன்: என் தகப்பனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் எத்தைனேயா ேபருக்கு
நைறவான உணவு இருக்கறது, நாேனா
பச யனால் சாக ேறன். 18 நான்
எழுந்து என் தகப்பனிடத்த ற்குப்ேபாய்:
தகப்பேன, பரேலாகத்த ற்கு வ ேராதமாகவும்
உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் ெசய்ேதன்.
19 இனிேமல் உம்முைடய குமாரன் என்று
ெசால்லப்படுவதற்கு நான் தகுதயற்றவன்,
உம்முைடய ேவைலக்காரர்களில் ஒருவனாக
என்ைன ைவத்துக்ெகாள்ளும் என்ேபன்
என்று ெசால்லி; 20 எழுந்து புறப்பட்டு,
தன் தகப்பனிடத்தல் வந்தான். அவன்
தூரத்தல் வரும்ேபாேத, அவனுைடய
தகப்பன் அவைனக் கண்டு, மனதுருக ,
ஓடி, அவன் கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு,
அவைன முத்தம்ெசய்தான். 21 குமாரன்
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தகப்பைன ேநாக்க : தகப்பேன
பரேலாகத்த ற்கு வ ேராதமாகவும்,
உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் ெசய்ேதன்,
இனிேமல் உம்முைடய குமாரன் என்று
ெசால்லப்படுவதற்கு நான் தகுதயற்றவன்
என்று ெசான்னான். 22 அப்ெபாழுது
தகப்பன் தன் ேவைலக்காரர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் உயர்ந்த ஆைடகைள
ெகாண்டுவந்து இவனுக்கு உடுத்த
இவன் ைகக்கு ேமாத ரத்ைதயும்
கால்களுக்குப் பாதரட்ைசகைளயும்
ேபாடுங்கள். 23 ெகாழுத்தக் கன்ைறக்
ெகாண்டுவந்து அடியுங்கள். நாம்
வருந்து ெகாண்டாடுேவாம். 24 என்
குமாரனாகய இவன் மரித்தான், தரும்பவும்
உய ர்த்தான்; காணாமற்ேபானான்,
தரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான்.
அப்படிேய அவர்கள் ெகாண்டாடத்
ெதாடங்கனார்கள். 25 அவனுைடய
மூத்தகுமாரன் வயலில் இருந்தான். அவன்
தரும்ப வீட்டிற்கு அருகல் வருகறேபாது,
கீதவாத்தயத்ைதயும் நடனக்களிப்ைபயும்
ேகட்டு; 26 ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவைன அைழத்து: இெதன்ன என்று
வசாரித்தான். 27 அதற்கு அவன்:
உம்முைடய சேகாதரன் வந்தார், அவர்
மறுபடியும் சுகத்துடேன உம்முைடய
தகப்பனிடத்தல் வந்து ேசர்ந்தபடியனாேல
அவருக்காகக் ெகாழுத்தக் கன்ைற
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அடித்தருக்க றார் என்றான். 28 அப்ெபாழுது
அவன் ேகாபமைடந்து உள்ேள ேபாக
வருப்பமில்லாதருந்தான். தகப்பேனா
ெவளிேய வந்து அவைன வருந்த
அைழத்தான். 29 அவன் தகப்பனுக்கு
மறுெமாழியாக: இேதா, இத்தைன
வருடகாலமாகநான்உமக்குேவைலச்ெசய்து,
எப்ெபாழுதுேம எல்லாவற்றலும் உம்முைடய
வார்த்ைதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருந்தும்,
என் நண்பர்கேளாடு நான் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கும்படி நீர் ஒருேபாதும் எனக்கு ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையயாவது ெகாடுக்கவல்ைல.
30 ேவச களிடத்தல் உம்முைடய
ெசாத்துக்கைள அழித்துப்ேபாட்ட உம்முைடய
குமாரனாகயஇவன்வந்தவுடேனெகாழுத்தக்
கன்ைற இவனுக்காக அடிப்ப த்தீேர
என்றான். 31 அதற்குத் தகப்பன்: மகேன,
நீ எப்ேபாதும் என்ேனாடு இருக்கறாய்,
எனக்குள்ளெதல்லாம் உன்னுைடயதாக
இருக்க றது. 32 உன் சேகாதரனாகய
இவேனாமரித்தான்,தரும்பவும்உய ர்த்தான்;
காணாமற்ேபானான், தரும்பவும்
காணப்பட்டான்; ஆனபடியனாேல, நாம்
ெகாண்டாடிமக ழ்ச்ச யாகஇருக்கேவண்டுேம
என்றுெசான்னான்என்றார்.

அத்த யாயம் 16
ேநர்ைமயற்றந ர்வாக
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1 பன்னும் அவர் தம்முைடய சீடர்கைள
ேநாக்க : ெசல்வந்தனாகய ஒரு மனிதனுக்கு
ந ர்வாக ஒருவன் இருந்தான்; அவன்
தன் எஜமானுைடய ெசாத்துக்கைள
அழித்துப்ேபாடுக றதாக எஜமானுக்கு
அறவக்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது எஜமான்
அவைன வரவைழத்து: உன்ைனக்குறத்து
நான் இப்படிக் ேகள்வப்படுக றெதன்ன?
உன் ந ர்வாகத்தன் கணக்ைகக் ெகாடு,
இனி நீ ந ர்வாகயாக இருக்கக்கூடாது
என்றான். 3 அப்ெபாழுது அந்த
ந ர்வாக : நான் என்ன ெசய்ேவன், என்
எஜமான் ந ர்வாக ெபாறுப்பலிருந்து
என்ைன நீக்க ப்ேபாடுக றாேன நலத்ைத
பண்படுத்துவதற்கும்; எனக்குப்
ெபலனில்ைல, ப ச்ைசெயடுக்கவும்
ெவட்கப்படுக ேறன். 4 ந ர்வாகப்
ெபாறுப்ைபவ ட்டு நான் நீக்கப்படும்ேபாது,
என்ைனத் தங்களுைடய வீடுகளில்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுவார் உண்டாகும்படி
ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று எனக்குத்
ெதரியவந்தது, என்று தனக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாண்டு; 5 தன் எஜமானிடத்தல்
கடன்பட்டவர்கைள ஒவ்ெவாருவனாக
வரவைழத்து: முதலாவது வந்தவைன
ேநாக்க : நீ என் எஜமானிடத்தல் பட்ட
கடன் எவ்வளவு என்றான். 6 அவன்:
நூறுகுடம்எண்ெணய்என்றான்.அப்ெபாழுது
ந ர்வாக அவைன ேநாக்க : நீ உன்
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சீட்ைட வாங்க , உட்கார்ந்து, ஐம்பது என்று
சீக்க ரமாக எழுது என்றான். 7 பன்பு அவன்
ேவெறாருவைன ேநாக்க : நீ பட்ட கடன்
எவ்வளவு என்றான். அவன்: நூறு மூட்ைட
ேகாதுைம என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: நீ
உன் சீட்ைட வாங்க , எண்பது என்று எழுது
என்றான். 8 அநீதயுள்ள அந்த ந ர்வாக
புத்தயாகச் ெசய்தான் என்று எஜமான்
பார்த்து அவைன ெமச்ச க்ெகாண்டான்.
இவ்வதமாக ஒளியன் மக்கைளவ ட
இந்த உலகத்தன் மக்கள் தங்களுைடய
சந்ததயல் அதக புத்த மான்களாக
இருக்க றார்கள். 9 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன், நீங்கள் மரிக்கும்ேபாது
உங்கைள நத்தயமான வீடுகளிேல
ஏற்றுக்ெகாள்ளுேவார் உண்டாகும்படி,
அநீதயான உலகப்ெபாருளால் உங்களுக்கு
நண்பர்கைளச் சம்பாத யுங்கள்.
10 ெகாஞ்சத்த ேல உண்ைமயுள்ளவன்
அேநகத்தலும் உண்ைமயுள்ளவனாக
இருக்க றான், ெகாஞ்சத்த ேல
அநீதயுள்ளவன் அேநகத்தலும்
அநீதயுள்ளவனாக இருக்க றான்.
11 அநீதயான உலகப்ெபாருளில்
நீங்கள் உண்ைமயாக இல்லாவ ட்டால்,
யார் உங்கைள நம்ப உங்களிடம்
ேநர்ைமயான ெசாத்ைத ஒப்புவ ப்பார்கள்?
12 ேவெறாருவனுைடய காரியத்தல் நீங்கள்
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாவ ட்டால்,
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உங்களுக்கு ஏதாவெதான்ைறச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுப்பவர் யார்? 13 எந்த
ேவைலக்காரனும் இரண்டு எஜமான்களுக்கு
பணிவைட ெசய்யமுடியாது; ஒருவைனப்
பைகத்து மற்றவைன ேநச ப்பான்,
அல்லது ஒருவைனப்பற்ற க்ெகாண்டு
மற்றவைன அசட்ைடபண்ணுவான்.
ேதவனுக்கும் உலகப்ெபாருளுக்கும்
ேவைலெசய்ய உங்களாேல கூடாது
என்றார். 14 இைவகைளெயல்லாம்
ெபாருளாைசக்காரர்களாகய பரிேசயர்களும்
ேகட்டு, அவைரப் பரிகாசம்பண்ணினார்கள்.
15 அவர் அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
மனிதர்கள் முன்பாக உங்கைள
நீத மான்களாகக் காட்டுக றீர்கள்,
ேதவேனா உங்களுைடய இருதயங்கைள
அறந்தருக்க றார்; மனிதர்களுக்குள்ேள
ேமன்ைமயாக எண்ணப்படுகறது
ேதவனுக்குமுன்பாக அருவருப்பாக
இருக்க றது.

ேபாதைனகள்
16 நயாயப்ப ரமாணமும் தீர்க்கதரிசன

வாக்கயங்களும் ேயாவான்வைரக்கும்
இருந்தது; அதுமுதல் ேதவனுைடய ராஜ்யம்
நற்ெசய்தயாக அறவக்கப்பட்டுவருகறது,
அைனவரும் பலவந்தமாக அதல்
ப ரேவச க்க றார்கள். 17 ேவதத்தல் ஒரு
எழுத்தன் உறுப்பு ஒழிந்துேபாவைதவ ட,
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வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாவது
எளிதாயருக்கும். 18 தன் மைனவையத்
தள்ளிவ ட்டு, ேவெறாரு ெபண்ைணத்
தருமணம் ெசய்க றவன் வபசாரம்
ெசய்க றான், கணவனாேல வவாகரத்து
ெசய்யப்பட்டவைளத் தருமணம்
ெசய்க றவனும்வபசாரம்ெசய்க றான்.

ெசல்வந்தனும்லாசருவும்
19 ெசல்வந்தனாகய ஒரு மனிதன்

இருந்தான்; அவன் இரத்தாம்பரமும்
வைலயுயர்ந்த உைடயும் அணிந்து,
அநுதனமும்ஆடம்பரமாகவாழ்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
20 லாசரு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு
தரித்த ரனும் இருந்தான்; அவன் சரீர
முழுவதும் ெகாப்பளங்கள் நைறந்தவனாக,
அந்த ெசல்வந்தனுைடய வாசலின் அருேக
தங்க , 21 அவனுைடய ேமைஜயலிருந்து
வழுந்த துணிக்ைககளாேல தன் பசைய
ஆற்ற ஆைசயாக இருந்தான்; நாய்கள் வந்து
அவன் ெகாப்பளங்கைள நக்க ற்று. 22 பன்பு
அந்த தரித்த ரன் மரித்து, ேதவதூதர்களால்
ஆப ரகாமுைடய மடிய ேல ெகாண்டுேபாய்
வ டப்பட்டான்; ெசல்வந்தனும் மரித்து
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 23 பாதாளத்த ேல
அவன் ேவதைனப்படுகறேபாது, தன்
கண்கைள ஏெறடுத்து, தூரத்த ேல
ஆப ரகாைமயும் அவன் மடிய ேல
லாசருைவயும் கண்டான். 24 அப்ெபாழுது
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அவன்: தகப்பனாகய ஆப ரகாேம, நீர்
எனக்கு இரங்க , லாசரு தன் வ ரலின்
நுனிையத் தண்ணிரீல் ேதாய்த்து, என்
நாக்ைகக் குளிரப்பண்ணும்படி அவைன
அனுப்பேவண்டும்; இந்த அக்கனியல்
ேவதைனப்படுக ேறேன என்று கூப்ப ட்டான்.
25 அதற்கு ஆப ரகாம்: மகேன, நீ பூமிய ேல
உய ேராடு இருக்கும் காலத்தல் உன்
நன்ைமகைள அனுபவத்தாய், லாசருவும்
அப்படிேய தீைமகைள அனுபவத்தான்,
அைத நைனத்துக்ெகாள்; இப்ெபாழுது
அவன் ேதற்றப்படுக றான், நீேயா
ேவதைனப்படுகறாய். 26 அதுவுமல்லாமல்,
இந்த இடத்தலிருந்து உங்களிடத்த ற்குக்
கடந்துேபாகவும், அந்த இடத்தலிருந்து
எங்களிடத்த ற்குக் கடந்துவரவும்
மனதுள்ளவர்களுக்குக் கூடாதபடிக்கு,
எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுேவ
ெபரும்பளவு உண்டாக்கப்பட்டிருக்க றது
என்றான். 27 அப்ெபாழுது அவன்:
அப்படியானால், தகப்பேன, எனக்கு
ஐந்துேபர் சேகாதரர்கள் உண்டு, அவர்களும்
ேவதைனயுள்ள இந்த இடத்த ற்கு வராதபடி,
அவன்ேபாய் அவர்களுக்கு சாட்ச யாக
அறவக்கும்படியாக, 28 நீர் அவைன
என் தகப்பன் வீட்டிற்கு அனுப்பும்படி
உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்
என்றான். 29 ஆப ரகாம் அவைன
ேநாக்க : அவர்களுக்கு ேமாேசயும்
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தீர்க்கதரிச களும் உண்டு, அவர்களுக்கு
அவர்கள் ெசவெகாடுக்கட்டும் என்றான்.
30அதற்குஅவன்: அப்படியல்ல, தகப்பனாகய
ஆப ரகாேம, மரித்ேதாரிலிருந்து
ஒருவன் அவர்களிடத்த ற்குப்ேபானால்
மனந்தரும்புவார்கள் என்றான். 31 அதற்கு
அவன்: அவர்கள் ேமாேசக்கும்
தீர்க்கதரிச களுக்கும் ெசவெகாடாவ ட்டால்,
மரித்ேதாரிலிருந்து ஒருவன் உயேராடு
எழுந்துேபானாலும், நம்பமாட்டார்கள் என்று
ெசான்னான்என்றார்.

அத்த யாயம் 17
வசுவாசத்தன்பாடம்

1 பன்பு இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள
ேநாக்க : இடறல்கள் வராமல்
இருக்கமுடியாது, ஆனாலும் அைவகள்
எவனால் வருகறேதா, அவனுக்கு ஐேயா!
2 அவன் இந்தச் சறுவரில் ஒருவனுக்கு
இடறல் உண்டாக்குகறைதவ ட, அவனுைடய
கழுத்தல் எந்த ரக்கல் கட்டப்பட்டு, அவன்
கடலில் தள்ளுண்டுேபாவது அவனுக்கு
நலமாக இருக்கும். 3 உங்கைளக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். உன் சேகாதரன்
உனக்கு வேராதமாகக் குற்றம் ெசய்தால்,
அவைனக் கடிந்துெகாள்; அவன் மனம்
வருந்தனால், அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக.
4 அவன் ஒருநாளில் ஏழுதரம் உனக்கு
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வேராதமாகக் குற்றம் ெசய்து, ஏழுதரமும்
உன்னிடத்தல் வந்து: நான் மனம்
வருந்துக ேறன் என்று ெசான்னால்,
அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக என்றார்.
5அப்ெபாழுது அப்ேபாஸ்தலர்கள் கர்த்த்தைர
ேநாக்க : எங்களுைடய வசுவாசத்ைத
ெபருகப்பண்ணேவண்டும் என்றார்கள்.
6 அதற்குக் கர்த்தர்: கடுகுவைதயளவு
வசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டாயருந்தால்,
நீங்கள் இந்தக் காட்டத்த மரத்ைத ேநாக்க :
நீ ேவேராடு படுங்குண்டு கடலிேல
நடப்படுவாயாக என்று ெசால்ல, அது
உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும். 7 உங்களில்
ஒருவனுைடய ேவைலக்காரன் உழுது
அல்லது மந்ைதைய ேமய்த்து வயலிலிருந்து
வரும்ேபாது, எஜமான் அவைன ேநாக்க :
நீ முன்புேபாய்ச் சாப்ப ட்டுவா என்று
அவனுக்குச் ெசால்வாேனா? 8 நீ எனக்குச்
சாப்பாடு ஆயத்தம்பண்ணி, பரிமாறும்
உைட அணிந்துக்ெகாண்டு, ஆகாரம்
உட்ெகாள்ளும்வைர எனக்கு ேவைலச்ெசய்,
அதற்குப்பன் நீ புச த்துக் குடிக்கலாம்
என்று அவனுக்குச் ெசால்லுவானல்லவா?
9 தான் கட்டைளய ட்டைவகைள அந்த
ேவைலக்காரன் ெசய்ததற்காக அவனுக்கு
நன்ற ெசால்லுவாேனா? அப்படிச்
ெசய்யமாட்டாேன. 10 அப்படிேய
நீங்களும் உங்களுக்குக் கட்டைளய டப்பட்ட
யாவற்ைறயும் ெசய்தபன்பு: நாங்கள்
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பயனற்ற ேவைலக்காரர்கள்,
ெசய்யேவண்டிய கடைமையமட்டும்
ெசய்ேதாம் என்றுெசால்லுங்கள்என்றார்.

பத்துகுஷ்டேராக கள்சுகம்ெபறுதல்
11 பன்பு அவர் எருசேலமுக்குப்

பயணமாகேபாகும்ேபாது, அவர் சமாரியா
கலிேலயா என்னும் நாடுகளின்வழியாக
நடந்துேபானார். 12அவர் ஒரு க ராமத்த ற்குள்
நுைழந்தேபாது,குஷ்டேராகமுள்ளமனிதர்கள்
பத்துேபர் அவருக்கு எத ராக வந்து,
தூரத்த ேல நன்று: 13 இேயசு ஐயேர,
எங்களுக்கு இரங்கும் என்று சத்தமிட்டார்கள்.
14 அவர்கைள அவர் பார்த்து: நீங்கள்
ேபாய், ஆசாரியர்களுக்கு உங்கைளக்
காண்பயுங்கள் என்றார். அந்தப்படி அவர்கள்
ேபாகும்ேபாது சுகமானார்கள். 15அவர்களில்
ஒருவன் தான் ஆேராக்கயமானைதக்
கண்டு, தரும்பவந்து, உரத்த சத்தமாக
ேதவைன மகைமப்படுத்த , 16 அவருைடய
பாதத்தருேக முகங்குப்புறவழுந்து,
அவருக்கு நன்ற ெசலுத்தனான்; அவன்
சமாரியனாக இருந்தான். 17 அப்ெபாழுது
இேயசு: சுகமானவர்கள் பத்துப்ேபர்
அல்லவா, மற்ற ஒன்பதுேபர் எங்ேக?
18 ேதவைன மகைமப்படுத்துகறதற்கு,
இந்த அந்நயைனத்தவ ர மற்ெறாருவனும்
தரும்பவரக்காேணாேம என்று ெசால்லி,
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19 அவைன ேநாக்க : நீ எழுந்துேபா, உன்
வசுவாசம்உன்ைனஇரட்ச த்ததுஎன்றார்.

ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்வருைக
20 ேதவனுைடய ராஜ்யம் எப்ெபாழுது

வருெமன்று, பரிேசயர்கள் அவரிடத்தல்
ேகட்டெபாழுது, அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக: ேதவனுைடய ராஜ்யம்
கண்களுக்குத் ெதரியும்படியாக வராது.
21 இேதா, இங்ேக என்றும், அேதா, அங்ேக
என்றும் ெசால்லப்படுக றதற்கும் ஏதுவாக
இருக்காது; இேதா, ேதவனுைடய ராஜ்யம்
உங்களுக்குள் இருக்கறேத என்றார்.
22 பன்பு அவர் சீடர்கைள ேநாக்க :
மனிதகுமாரனுைடய நாட்களிெலான்ைறக்
காணேவண்டுெமன்று நீங்கள்
ஆைசப்படுங்காலம் வரும்; ஆனாலும்
அைதக் காணமாட்டீர்கள். 23 இேதா,
இங்ேக என்றும், அேதா, அங்ேக என்றும்,
ச லர் உங்களிடம் ெசால்லுவார்கள்;
நீங்கேளா ேபாகாமலும் பன்ெதாடராமலும்
இருங்கள். 24 மின்னல் வானத்தன் ஒரு
தைசயல் ேதான்ற மறுதைசவைரக்கும்
ப ரகாச க்க றதுேபால மனிதகுமாரனும்
தம்முைடய நாளிேல ேதான்றுவார். 25அதற்கு
முன்பு அவர் அேநகம் பாடுகள்பட்டு,
இந்தச் சந்ததயனால் ஆகாதவெனன்று
தள்ளப்படேவண்டியதாக இருக்க றது.
26 ேநாவாவன் நாட்களில் நடந்ததுேபால
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மனிதகுமாரனுைடய நாட்களிலும் நடக்கும்.
27ேநாவாேபைழக்குள்ப ரேவச த்தநாள்வைர
மக்கள் புச த்துக் குடித்தார்கள், ெபண்
எடுத்தும் ெபண் ெகாடுத்தும் இருந்தார்கள்;
ெபருெவள்ளம் வந்து எல்ேலாைரயும்
அழித்துப்ேபாட்டது. 28 ேலாத்தனுைடய
நாட்களில் நடந்ததுேபாலவும் நடக்கும்;
மக்கள் புச த்தார்கள், குடித்தார்கள்,
ெகாண்டார்கள், வற்றார்கள், நட்டார்கள்,
கட்டினார்கள். 29 ேலாத்து ேசாேதாைமவ ட்டுப்
புறப்பட்ட நாளிேல வானத்தலிருந்து
அக்கனியும் கந்தகமும் ெபய்து,
எல்ேலாைரயும் அழித்துப்ேபாட்டது.
30 மனிதகுமாரன் ெவளிப்படும் நாளிலும்
அப்படிேய நடக்கும். 31 அந்த நாளிேல
வீட்டின்ேமலிருப்பவன் வீட்டிலுள்ள தன்
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டுேபாக
இறங்காமல் இருக்கேவண்டும்; அப்படிேய
வயலிலிருக்கறவன் பன்னிட்டுத்
தரும்பாமலும் இருக்கேவண்டும்.
32ேலாத்தன்மைனவையநைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
33தன்ஜீவைனஇரட்ச க்கவைகேதடுக றவன்
அைத இழந்துேபாவான்; இழந்துேபாக றவன்
அைத உய ர்ப்ப த்துக்ெகாள்ளுவான்.
34 அந்த இரவல் ஒேர படுக்ைகயல்
படுத்தருக்க ற இரண்டுேபரில்
ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான்,
மற்றவன் ைகவ டப்படுவான்.
35 மாவைரக்க ற இரண்டு ெபண்களில்
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ஒருத்த ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவாள்,
மற்றவள் ைகவ டப்படுவாள்.
36 வயலிலிருக்கற இரண்டுேபரில் ஒருவன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், மற்றவன்
ைகவ டப்படுவான் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 37 அவர்கள்
அவருக்கு மறுெமாழியாக: எங்ேக,
ஆண்டவேர, என்றார்கள். அதற்கு அவர்:
பணம் எங்ேகேயா அங்ேக கழுகுகள் வந்து
கூடும்என்றார்.

அத்த யாயம் 18
வதைவயும்நயாயாத பதயும்

1 ேசார்ந்துேபாகாமல் எப்ெபாழுதும்
ெஜபம்பண்ணேவண்டும் என்பைதக்குற த்து
அவர்களுக்கு அவர் ஒரு உவைமையச்
ெசான்னார். 2 ஒரு பட்டணத்த ேல
ஒரு நயாயாத பத இருந்தான்; அவன்
ேதவனுக்குப் பயப்படாதவனும் மனிதர்கைள
மத க்காதவனுமாக இருந்தான். 3 அந்தப்
பட்டணத்த ேல ஒரு வதைவயும் இருந்தாள்;
அவள் அவனிடத்தல் ேபாய்: எனக்கும்
என் எத ராளிக்கும் இருக்க ற காரியத்தல்
எனக்கு நயாயஞ்ெசய்யேவண்டும்
என்று வண்ணப்பம்பண்ணினாள்.
4 ெவகுநாட்கள்வைர அவனுக்கு
மனதல்லாதருந்தது. பன்பு அவன்: நான்
ேதவனுக்குப் பயப்படாமலும் மனிதர்கைள
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மத க்காமலும் இருந்தும், 5 இந்த வதைவ
என்ைன எப்ெபாழுதும் ெதாந்தரவு
ெசய்க றபடியனால், இவள் அடிக்கடி
வந்து என்ைனத் ெதாந்தரவுெசய்யாதபடி
இவளுக்கு நயாயஞ்ெசய்யேவண்டும்
என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டான்
என்றார். 6 பன்னும் கர்த்தர் அவர்கைள
ேநாக்க : அநீதயுள்ள அந்த நயாயாத பத
ெசான்னைதச் ச ந்த த்துப்பாருங்கள்.
7 அந்தப்படிேய ேதவன் தம்ைம ேநாக்க
இரவும் பகலும் கூப்படுகறவர்களாகய
தம்மால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களின்
காரியத்தல் நீடிய ெபாறுைமயுள்ளவராக
இருந்துஅவர்களுக்குநயாயஞ்ெசய்யாமலிருப்பாேரா?
8 சீக்க ரத்த ேல அவர்களுக்கு
நயாயஞ்ெசய்வார் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். ஆனாலும் மனிதகுமாரன்
வரும்ேபாது பூமிய ேல வசுவாசத்ைதக்
காண்பாேரா என்றார்.

பரிேசயர்களும்வரி வசூலிப்பவர்களும்
9 அன்றயும், தங்கைள நீத மான்கெளன்று

நம்ப , மற்றவர்கைள அற்பமாக
எண்ணின சலைரக்குற த்து, அவர் ஒரு
உவைமையச் ெசான்னார். 10 இரண்டு
மனிதர்கள் ெஜபம்பண்ணும்படி
ேதவாலயத்த ற்குப் ேபானார்கள்; ஒருவன்
பரிேசயன், மற்றவன் வரி வசூலிப்பவன்.
11 பரிேசயன் நன்று: ேதவேன! நான்
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ெகாள்ைளக்காரர்கள், அநயாயக்காரர்கள்,
வபசாரக்காரர்கள் ஆகய மற்ற
மனிதர்கைளப்ேபாலவும், இந்த வரி
வசூலிப்பவைனப்ேபாலவும் இராததனால்
உமக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 12வாரத்தல்
இரண்டுமுைற உபவாச க்க ேறன்;
என் சம்பாத்தயத்த ெலல்லாம் பத்தல்
ஒரு பங்கு காணிக்ைக ெசலுத்த
வருக ேறன் என்று, தனக்குள்ேள
ெஜபம்பண்ணினான். 13 வரி வசூலிப்பவன்
தூரத்த ேல நன்று, தன் கண்கைளயும்
வானத்த ற்கு ஏெறடுக்கத் துணியாமல்,
தன் மார்ப ேல அடித்துக்ெகாண்டு:
ேதவேன! பாவயாகய என்ேமல்
கருைபயாக இரும் என்றான். 14 அவனல்ல,
இவேன நீத மானாக்கப்பட்டவனாகத் தன்
வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபானான் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; ஏெனன்றால்,
தன்ைன உயர்த்துகறவெனவனும்
தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத்
தாழ்த்துகறவன்உயர்த்தப்படுவான்என்றார்.

இேயசுக றஸ்துவும்சறுகுழந்ைதகளும்
15 பன்பு குழந்ைதகைள அவர்

ெதாடும்படிக்கு அவர்கைள அவரிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். சீடர்கள் அைதக்
கண்டு, ெகாண்டுவந்தவர்கைள
அதட்டினார்கள். 16 இேயசுேவா அவர்கைளக்
ெகாண்டுவரும்படி கட்டைளய ட்டு: சறு
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பள்ைளகள் என்னிடத்தல் வருகறதற்கு
இடங்ெகாடுங்கள், அவர்கைளத்
தைடபண்ணாதருங்கள்; ேதவனுைடய
ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது.
17 எவனாவது சறு பள்ைளையப்ேபால
ேதவனுைடயராஜ்யத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டால்,
அதல் ப ரேவச க்கமாட்டான் என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

ெசல்வந்தனாகயதைலவன்
18அப்ெபாழுது தைலவன் ஒருவன் அவைர

ேநாக்க : நல்ல ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைன
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்க்கு நான்
என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான்.
19அதற்குஇேயசு: நீஎன்ைனநல்லவன்என்று
ெசால்லுவாேனன்? ேதவன் ஒருவர்தவ ர
நல்லவன் ஒருவனும் இல்ைலேய.
20 வபசாரம் ெசய்யாதருப்பாயாக,
ெகாைல ெசய்யாதருப்பாயாக, களவு
ெசய்யாதருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்ச
ெசால்லாதருப்பாயாக, உன்
தகப்பைனயும் உன் தாையயும்
கனம்பண்ணுவாயாக என்கற கட்டைளகைள
நீ ெதரிந்தருக்க றாேய என்றார். 21 அதற்கு
அவன்: இைவகைளெயல்லாம் என்
சறுவயதுமுதல் ைகக்ெகாண்டிருக்க ேறன்
என்றான். 22இேயசு அைதக்ேகட்டு: இன்னும்
உன்னிடத்தல் ஒரு குைறவு உண்டு;
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உனக்கு உண்டானைவகைளெயல்லாம்
வற்றுத் தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடு,
அப்ெபாழுது பரேலாகத்த ேல உனக்கு
ெசல்வம் உண்டாயருக்கும்; பன்பு என்ைனப்
பன்பற்றவா என்றார். 23 அவன் அதக
ெசல்வந்தனானபடியனால், இைதக்
ேகட்டெபாழுது, மிகுந்த துக்கமைடந்தான்.
24 அவன் மிகுந்த துக்கமைடந்தைத இேயசு
கண்டு: ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தல்ப ரேவச ப்பதுஎவ்வளவுஅரிதாக
இருக்க றது. 25 ெசல்வந்தன் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தல் ப ரேவச ப்பைதவ ட,
ஒட்டகமானது ஊசயன் காத ேல நுைழவது
சுலபமாக இருக்கும் என்றார். 26 அைதக்
ேகட்டவர்கள்: அப்படியானால் யார்
இரட்ச க்கப்படக்கூடும் என்றார்கள். 27அதற்கு
அவர்: மனிதர்களால் கூடாதைவகள்
ேதவனால் கூடும் என்றார். 28 அப்ெபாழுது
ேபதுரு அவைர ேநாக்க : இேதா, நாங்கள்
எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, உம்ைமப்
பன்பற்ற ேனாேம என்றான். 29 அதற்கு
அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்தனிமித்தம்
வீட்ைடயாவது, ெபற்ேறாைரயாவது,
சேகாதரர்கைளயாவது, மைனவையயாவது,
பள்ைளகைளயாவது வ ட்டுவ ட்ட எவனும்,
30 இம்ைமய ேல அதகமானைவகைளயும்,
மறுைமய ேல ந த்தயஜீவைனயும்
அைடயாமற்ேபாவதல்ைலெயன்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
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ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

இேயசுதன்மரணத்ைதமுன்னறவத்தல்
31 பன்பு அவர் பன்னிருவைரயும்

தம்மிடத்தல் அைழத்து: இேதா,
எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறாம்,
மனிதகுமாரைனக்குறத்துத்தீர்க்கதரிச களால்
எழுதப்பட்டைவகெளல்லாம் நைறேவறும்.
32எப்படிெயன்றால்,அவர்யூதரல்லாதவரிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டு, பரிகாசமும்
ந ந்ைதயும் அைடந்து, துப்பப்படுவார்.
33 அவைர சாட்ைடயனால் அடித்து,
ெகாைலெசய்வார்கள்; மூன்றாம்நாளிேல
அவர் உய ேராடு எழுந்தருப்பார் என்றார்.
34 இைவகளில் ஒன்ைறயும் அவர்கள்
உணரவல்ைல; அைவகளின் ெபாருள்
அவர்களுக்கு மைறவாக இருந்தது,
அவர் ெசான்னைவகைள அவர்கள்
அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.

குருடன்பார்ைவயைடதல்
35 பன்பு இேயசு எரிேகாவ ற்கு

சமீபமாக வந்தேபாது, ஒரு குருடன்
வழியருேக உட்கார்ந்து ப ச்ைச
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். 36 மக்கள்
நடக்க ற சத்தத்ைத அவன் ேகட்டு, இெதன்ன
என்று வசாரித்தான். 37 நசேரயனாகய
இேயசு ேபாக றார் என்று அவனுக்கு
அறவத்தார்கள். அப்ெபாழுது அவன்:
இேயசுேவ, தாவீதன் குமாரேன, எனக்கு
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இரங்கும் என்று கூப்ப ட்டான். 38 முன்
நடப்பவர்கள் அவன் ேபசாமலிருக்கும்படி
அவைன அதட்டினார்கள். அவேனா:
இேயசுேவ தாவீதன் குமாரேன, எனக்கு
இரங்கும் என்று மிகவும் அத கமாகக்
கூப்ப ட்டான். 39 இேயசு நன்று, அவைனத்
தம்மிடத்தல் ெகாண்டுவரும்படி ெசான்னார்.
40 அவன் அருகல் வந்தேபாது, இேயசு
அவைன ேநாக்க : 41 நான் உனக்கு
என்னெசய்யேவண்டும் என்றருக்க றாய்
என்று ேகட்டார். அதற்கு அவன்:
ஆண்டவேர, நான் பார்ைவயைடயேவண்டும்
என்றான். 42 இேயசு அவைன ேநாக்க :
நீ பார்ைவயைடவாயாக, உன் வசுவாசம்
உன்ைன இரட்ச த்தது என்றார். 43 உடேன
அவன் பார்ைவயைடந்து, ேதவைன
மகைமப்படுத்த க்ெகாண்ேட, அவருக்குப்
பன்ேனெசன்றான். மக்கெளல்ேலாரும்
அைதக்கண்டு, ேதவைனப்புகழ்ந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 19
வரி வசூலிப்பவனாகய சேகயு

1 இேயசு எரிேகாவல் ப ரேவச த்து,
அதன்வழியாக நடந்துேபாகும்ேபாது, 2 வரி
வசூலிப்பவனும் ெசல்வந்தனுமாகவும்
இருந்த சேகயு என்னப்பட்ட ஒரு மனிதன்,
3 இேயசு எப்படிப்பட்டவேரா என்று
அவைரப் பார்க்க வைகேதடினான். அவன்
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குள்ளனானபடியால், மக்கள்கூட்டத்தல்
அவைரப் பார்க்கமுடியாமல், 4 அவர்
ேபாகும் வழியல் முன்னாக ஓடி, அவைரப்
பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்த மரத்தல்
ஏறனான். 5 இேயசு அந்த இடத்தல்
வந்தேபாது, அண்ணாந்துபார்த்து, அவைன
ேநாக்க : சேகயுேவ, நீ சீக்க ரமாக
இறங்கவா, இன்ைறக்கு நான் உன்
வீட்டிேல தங்கேவண்டும் என்றார். 6 அவன்
சீக்க ரமாக இறங்க , சந்ேதாஷத்ேதாடு
அவைர அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான்.
7 அைதக் கண்ட அைனவரும்: இவர்
பாவயான மனிதனிடத்தல் தங்கும்படி
ேபானார் என்று முறுமுறுத்தார்கள்.
8 சேகயு நன்று, கர்த்த்தைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, என் ெசாத்துக்களில் பாதைய
ஏைழகளுக்குக் ெகாடுக்க ேறன், நான்
ஒருவனிடத்தல் எைதயாவது அநயாயமாக
வாங்கனதுண்டானால், நாலுமடங்காகத்
தரும்பக் ெகாடுத்துவடுக ேறன் என்றான்.
9 இேயசு அவைனப் பார்த்து: இன்ைறக்கு
இந்த வீட்டிற்கு இரட்ச ப்பு வந்தது; இவனும்
ஆப ரகாமுக்குக் குமாரனாக இருக்க றாேன.
10இழந்துேபானைதத்ேதடவும்இரட்ச க்கவுேம
மனிதகுமாரன்வந்தருக்க றார் என்றார்.

ெபாற்காசுபற்றயஉவைம
11 அவர்கள் இைவகைளக்

ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவர்
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எருசேலமுக்கு அருகலிருந்தபடியனாலும்,
ேதவனுைடய ராஜ்யம் சீக்க ரமாக
ெவளிப்படுெமன்று அவர்கள்
நைனத்தபடியனாலும், அவர் ஒரு
உவைமையச் ெசான்னார்: 12 ப ரபுவாகய
ஒருவன்ஒருராஜ்யத்ைதப்ெபற்றுக்ெகாண்டு
தரும்பவரும்படி தூரேதசத்த ற்குப் ேபாகப்
புறப்பட்டான். 13 புறப்படும்ேபாது, அவன் தன்
ேவைலக்காரர்களில் பத்துேபைர அைழத்து,
அவர்களிடத்தல் பத்து ெபாற்காசுகைளக்
ெகாடுத்து: நான் தரும்பவரும் வைரக்கும்
இைதக்ெகாண்டு வயாபாரம் ெசய்யுங்கள்
என்று ெசான்னான். 14 அவனுைடய ஊரார்
அவைனப் பைகத்து, இவன் எங்கள்ேமல்
இராஜாவாக இருக்க றது எங்களுக்கு
வருப்பமில்ைலெயன்றுெசால்லும்படிஅவன்
பன்ேன ப ரத ந த கைள அனுப்பனார்கள்.
15 அவன் ராஜ்யத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
தரும்பவந்தேபாது, தன்னிடத்தல்
ெபாற்காசுகைளவாங்கயருந்த அந்த
ேவைலக்காரர்களில் அவனவன்
வயாபாரம் ெசய்து சம்பாத த்தது
எவ்வளெவன்று ெதரிந்துெகாள்ளும்படி,
அவர்கைளத் தன்னிடத்தல் அைழத்துவரச்
ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது முந்தனவன்
வந்து: ஆண்டவேன, உம்முைடய
ெபாற்காசுகளினால் பத்துெபாற்காசுகள்
லாபம் கைடத்தது என்றான். 17 எஜமான்
அவைனப் பார்த்து: நல்லது உத்தம
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ேவைலக்காரேன, நீ ெகாஞ்சத்தல்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்தபடியால்
பத்துப் பட்டணங்களுக்கு தைலவனாக
இரு என்றான். 18 அப்படிேய இரண்டாம்
ேவைலக்காரன் வந்து: ஆண்டவேன,
உம்முைடய ெபாற்காசுகளினால்
ஐந்துெபாற்காசுகள் லாபம் கைடத்தது
என்றான். 19 அவைனயும் அவன் பார்த்து:
நீயும் ஐந்து பட்டணங்களுக்கு தைலவனாக
இரு என்றான். 20பன்பு ேவெறாருவன்வந்து:
ஆண்டவேன, இேதா, உம்முைடய ெபாற்காசு,
இைத ஒரு துணிய ேல ைவத்தருந்ேதன்.
21 நீர் ைவக்காதைத எடுக்க றவரும்,
வைதக்காதைத அறுக்கறவருமான
கடினமுள்ள மனிதெரன்று அறந்து, உமக்குப்
பயந்தருந்ேதன் என்றான். 22 அதற்கு
அவன்: ெபால்லாத ேவைலக்காரேன, உன்
வாய்ச்ெசால்ைலக்ெகாண்ேட உன்ைன
நயாயந்தீர்க்க ேறன். நான் ைவக்காதைத
எடுக்க றவனும், வைதக்காதைத
அறுக்கறவனுமான கடினமுள்ள
மனிதெரன்று அறந்தாேய, 23 பன்ைன
ஏன் நீ என் ெபாற்காைச வங்கய ேல
ைவக்கவல்ைல; ைவத்தருந்தால்
நான் வரும்ேபாது, அைத வட்டிேயாடு
ெபற்றுக்ெகாள்ளுேவேன என்று ெசால்லி;
24அருகல் நற்க றவர்கைளப் பார்த்து: அந்த
ெபாற்காைச அவனுைடய ைகயலிருந்து
எடுத்து, பத்துெபாற்காசுகள் உள்ளவனுக்குக்
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ெகாடுங்கள் என்றான். 25 அதற்கு
அவர்கள்: ஆண்டவேன, அவனுக்குப்
பத்துெபாற்காசுகள்இருக்கறேதஎன்றார்கள்.
26 அதற்கு அவன்: உள்ளவன் எவனுக்கும்
ெகாடுக்கப்படும், இல்லாதவனிடத்தல்
உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 27அன்றயும்
தங்கள்ேமல் நான் ராஜாவாக றதற்கு
வருப்பமில்லாதருந்தவர்களாகய
என்னுைடய வ ேராத கைள இங்ேக
ெகாண்டுவந்து, எனக்கு முன்பாக
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்று ெசான்னான்
என்றார்.

இேயசுவன்எருசேலம் பயணம்
28 இைவகைள அவர் ெசான்னபன்பு

எருசேலமுக்குப் புறப்பட்டு, முந்த
நடந்துேபானார். 29அவர்ஒலிவமைலெயன்னப்பட்ட
மைலயன் அருகலிருந்த ெபத்பேக
ெபத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்குச்
சமீபமாக வந்தேபாது, தம்முைடய
சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து:
30 உங்களுக்கு எத ேர இருக்க ற
க ராமத்த ற்குப் ேபாங்கள், அத ேல
நுைழயும்ேபாது மனிதர்களில் ஒருவனும்
ஒருேபாதும் ஏறய ராத கழுைதக்குட்டிையக்
கட்டியருக்கக் காண்பீர்கள்; அைத
அவழ்த்துக்ெகாண்டுவாருங்கள். 31 அைத
ஏன் அவழ்க்க றீர்கெளன்று யாராவது
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உங்களிடம் ேகட்டால், அது ஆண்டவருக்கு
ேவண்டுெமன்று ெசால்லுங்கள்
என்றார். 32 அனுப்பப்பட்டவர்கள்ேபாய்,
தங்களுக்கு அவர் ெசான்னபடிேய
பார்த்தார்கள். 33 கழுைதக்குட்டிைய அவர்கள்
அவழ்க்கும்ேபாது, அதன் உரிைமயாளர்கள்:
குட்டிைய ஏன் அவழ்க்க றீர்கள் என்று
ேகட்டார்கள். 34 அதற்கு அவர்கள்:
அது ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று
ெசால்லி, 35 அைத இேயசுவனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்து, தங்களுைடய ஆைடகைள
அதன்ேமல் ேபாட்டு, இேயசுைவ அதன்ேமல்
ஏற்றனார்கள். 36 அவர் ேபாகும்ேபாது,
அவர்கள் தங்களுைடய ஆைடகைள
வழிய ேல வ ரித்தார்கள். 37 அவர்
ஒலிவமைலயன் அடிவாரத்த ற்கு அருகல்
வந்தேபாது த ரளான கூட்டமாக ய
சீடர்கெளல்ேலாரும் தாங்கள் பார்த்த எல்லா
அற்புதங்கைளயுங்குறத்து சந்ேதாஷப்பட்டு,
38 கர்த்தரின் நாமத்தனாேல வருகற ராஜா
ேபாற்றப்படத்தக்கவர், பரேலாகத்த ேல
சமாதானமும் உன்னதத்த ேல மகைமயும்
உண்டாவதாக” என்று மிகுந்த சத்தமாக
ேதவைனப்புகழ்ந்தார்கள்.

39 அப்ெபாழுது கூட்டத்தலிருந்த
பரிேசயர்களில் சலர் அவைரப் பார்த்து:
“ேபாதகேர, உம்முைடய சீடர்கைளக்
கண்டியும்”என்றார்கள். 40அவர்களுக்குஅவர்
மறுெமாழியாக: “இவர்கள் ேபசாமலிருந்தால்
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கல்லுகேள ேபசும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்” என்றார். 41 அவர்
ெநருங்க வந்தேபாது நகரத்ைதப் பார்த்து,
அதற்காகக் கண்ணீர்வ ட்டு அழுது,
42 “உனக்குக் கைடத்த இந்த நாளிலாவது
உன் சமாதானத்த ற்குரியைவகைள
நீ அற ந்தருந்தாயானால் நலமாக
இருக்கும், இப்ெபாழுேதா அைவகள் உன்
கண்களுக்கு மைறவாக இருக்க றது.
43 உன்ைனச் சந்த க்குங்காலத்ைத நீ
அறயாமற்ேபானபடியால், உன் வேராத கள்
உன்ைனச் சுற்றலும் மதல்ேபாட்டு, உன்ைன
வைளந்துெகாண்டு, எல்லாப் பக்கத்தலும்
உன்ைன ெநருக்க , 44 உன்ைனயும்
உன்னிலுள்ள உன் மக்கைளயும்
தைரமட்டமாக்க ப்ேபாட்டு, உன்னிடத்தல் ஒரு
கல்லின்ேமல்ஒருகல்லிராதபடிக்குச்ெசய்யும்
நாட்கள்உனக்குவரும்” என்றார்.

ேதவாலயத்தல்இேயசு
45 பன்பு இேயசு ேதவாலயத்தல்

ப ரேவச த்து, அத ேல வற்பைன
ெசய்க றவர்கைளயும்வாங்குகறவர்கைளயும்
ெவளிேய துரத்தத்ெதாடங்க : 46 “என்னுைடய
வீடு ெஜபவீடாயருக்க றெதன்று
எழுதயருக்க றது, நீங்கேளா அைதத்
தருடர்களுைடய குைகயாக்கனீர்கள்”
என்றார். 47 அவர் நாள்ேதாறும்
ேதவாலயத்தல்ேபாதகம்ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
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ப ரதானஆசாரியர்களும்ேவதபண்டிதர்களும்
மக்களின் மூப்பர்களும் அவைரக்
ெகாைலெசய்ய வைகேதடியும்,
48 மக்கெளல்ேலாரும் அவருக்குச்
ெசவெகாடுத்துஅவைரசார்ந்துெகாண்டிருந்தபடியால்,
அைத எப்படி ெசய்வெதன்று
ெதரியாதருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 20
தமது அதகாரத்ைதப்பற்ற இேயசுவன்

பதல்
1அந்த நாட்களிேல,அவர் ேதவாலயத்த ேல

மக்களுக்கு உபேதச த்து, நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க த்தேபாது, ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் மூப்பர்களும்
அவரிடத்தல் கூடிவந்து: 2 நீர் எந்த
அத காரத்தனால் இைவகைளச் ெசய்க றீர்?
இந்த அத காரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர்
யார்? அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும்
என்றார்கள். 3 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக: நானும் உங்களிடம் ஒரு
காரியத்ைதக் ேகட்க ேறன், அைத எனக்குச்
ெசால்லுங்கள். 4 ேயாவான் ெகாடுத்த
ஸ்நானம் ேதவனால் உண்டாயற்ேறா?
மனிதர்களால் உண்டாயற்ேறா? என்று
ேகட்டார். 5 அவர்கள் தங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனெசய்து: ேதவனால் உண்டானது
என்று ெசால்ேவாமானால், பன்ைன ஏன்
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அவைன நம்பவல்ைல என்று ேகட்பார்.
6 மனிதர்களால் உண்டானது என்று
ெசால்ேவாமானால், மக்கெளல்ேலாரும்
ேயாவாைனத் தீர்க்கதரிச ெயன்று
எண்ணுகறபடியனால் நம்ேமல்
கல்ெலறவார்கள் என்று ெசால்லி: 7 அது
யாரால் உண்டாயற்ேறா, எங்களுக்குத்
ெதரியாது என்று மறுெமாழி ெசான்னார்கள்.
8 அப்ெபாழுது இேயசு: நானும் இன்ன
அதகாரத்தனால் இைவகைளச்
ெசய்க ேறெனன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லமாட்ேடன்என்றார்.

த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்உவைம
9 பன்பு அவர் மக்களுக்கு

ெசால்லத்ெதாடங்கன உவைமயாவது:
ஒரு மனிதன் ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
உண்டாக்க , அைதத் ேதாட்டக்காரர்களுக்குக்
குத்தைகயாக வ ட்டு, நீண்ட நாட்களாக
ெவளிேதசத்த ற்குச் ெசன்றருந்தான்.
10 அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கள்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் கனிகளில்
தன் பங்ைகக் ெகாடுத்தனுப்பும்படி,
பருவகாலத்த ேல அவர்களிடத்தல் ஒரு
ேவைலக்காரைன அனுப்பனான். அந்தத்
ேதாட்டக்காரர்கள் அவைன அடித்து, ஒன்றும்
ெகாடுக்காமல் அனுப்பவ ட்டார்கள். 11 பன்பு
அவன் ேவெறாரு ேவைலக்காரைன
அனுப்பனான்; அவைனயும் அவர்கள்
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அடித்து, அவமானப்படுத்த , ஒன்றும்
ெகாடுக்காமல் அனுப்பவ ட்டார்கள். 12அவன்
மூன்றாம்முைறயும் ஒரு ேவைலக்காரைன
அனுப்பனான்; அவைனயும் அவர்கள்
காயப்படுத்த துரத்தவ ட்டார்கள்.
13 அப்ெபாழுது த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்
எஜமான்: நான் என்ன ெசய்யலாம்,
எனக்குப் ப ரியமான மகைன அனுப்பனால்,
அவைனயாவது பார்த்து பயப்படுவார்கள்
என்று நைனத்து, அவைன அனுப்பனான்.
14 ேதாட்டக்காரர்கள் அவைனக்
கண்டேபாது: இவேன வாரிசு, ெசாத்ைத
நம்முைடயதாக்கும்படிக்கு இவைனக்
ெகான்று ேபாடுேவாம் வாருங்கள் என்று
ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு,
15 அவைனத் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப்
ெவளிேய தள்ளி, ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
இப்படியருக்க, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்
எஜமான் அவர்கைள என்ன ெசய்வான்?
16 அவன் வந்து அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கைள
அழித்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத ேவறு
ேதாட்டக்காரர்களிடத்தல் ெகாடுப்பான்
அல்லவா என்றார். அவர்கள் அைதக்ேகட்டு,
அப்படியாகாதருப்பதாக என்றார்கள்.
17அப்ெபாழுதுஅவர்அவர்கைளப்பார்த்து:
வீடுகட்டுக றவர்கள் ஆகாெதன்று தள்ளின

கல்ேல,
மூைலக்குத் தைலக்கல்லானது என்று

எழுதயருக்க ற ேவதவாக்கயத்தன்
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ெபாருள்என்ன?
18அந்தக்கல்லின்ேமல்வழுகறவன்எவேனா

அவன்ெநாறுங்க ப்ேபாவான்,
அது எவன்ேமல் வழுேமா அவைன

அழித்துப்ேபாடும்” என்றார்.
19 ப ரதான ஆசாரியர்களும்

ேவதபண்டிதர்களும் தங்கைளக்குறத்து
இந்த உதாரணத்ைதச் ெசான்னாெரன்று
அறந்து, அந்த ேநரத்த ேல அவைரப்
ப டிக்க வைகேதடியும் மக்களுக்குப்
பயந்தருந்தார்கள்.

இராயனுக்குவரி ெசலுத்துதல்
20அவர்கள் ேநரம் பார்த்து, ேதசாத பதயன்

ஆளுைகக்கும் அதகாரத்த ற்கும் அவைர
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி அவருைடய
ேபச்ச ேல குற்றம் கண்டுபடிக்கலாெமன்று,
தங்கைள உண்ைமயுள்ளவர்களாக நடிக்க ற
ஒற்றர்கைள அவரிடத்தல் அனுப்பனார்கள்.
21 அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர்
ந தானமாகப் ேபச உபேதச க்க றீெரன்றும்,
பட்சபாதமில்லாமல் ேதவனுைடய
வழிமுைறகைள உண்ைமயாகப்
ேபாத க்க றீெரன்றும் அற ந்தருக்க ேறாம்.
22 இராயனுக்கு வரிெகாடுக்க றது நயாயமா
இல்ைலயா, எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்று
ேகட்டார்கள். 23 அவர்களுைடய தந்த ரத்ைத
அவர் அற ந்து, நீங்கள் என்ைன ஏன்
ேசாத க்க றீர்கள்? 24 ஒரு நாணயத்ைத
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எனக்குக் காண்பயுங்கள். இதலிருக்கற
உருவமும் எழுத்தும் யாருைடயது
என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்:
இராயனுைடயது என்றார்கள். 25 அதற்கு
அவர்: அப்படியானால், இராயனுக்குரியைத
இராயனுக்கும், ேதவனுக்குரியைத
ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார்.
26 அவர்கள் அவைர மக்களுக்கு முன்பாகப்
ேபச்ச ேல குற்றம்ப டிக்கக்கூடாமல், அவர்
ெசான்ன பதைலக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டு,
மவுனமாகஇருந்தார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலும்தருமணமும்
27 உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைலெயன்று

சாத க்க ற சதுேசயர்களில் சலர்
அவரிடத்தல் வந்து: 28 ேபாதகேர, ஒருவன்
மைனவையயுைடயவனாக இருந்து
சந்ததயல்லாமல் மரித்துப்ேபானால்,
அவனுைடய சேகாதரன் அவன்
மைனவையத் தருமணம்ெசய்து, தன்
சேகாதரனுக்குச் சந்ததயுண்டாக்கேவண்டும்
என்றுேமாேசஎங்களுக்குஎழுதைவத்தருக்க றாேர.
29 சேகாதரர்கள் ஏழுேபரிருந்தார்கள்,
அவர்களில் மூத்தவன் ஒரு ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்து சந்ததயல்லாமல்
மரித்துப்ேபானான். 30 பன்பு
இரண்டாம் சேகாதரன் அவைளத்
தருமணம்ெசய்துஅவனும்சந்ததயல்லாமல்
மரித்துப்ேபானான். 31மூன்றாம் சேகாதரனும்
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அவைள தருமணம் ெசய்தான். அப்படிேய
ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம்ெசய்து
சந்ததயல்லாமல் மரித்துப்ேபானார்கள்.
32 எல்ேலாருக்கும்பன்பு அந்த ெபண்ணும்
மரித்துப்ேபானாள். 33 இவ்வதமாக
ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம்
ெசய்தருக்க, உய ர்த்ெதழுதலில்
அவர்களில் எவனுக்கு அவள் மைனவயாக
இருப்பாள் என்று ேகட்டார்கள். 34 இேயசு
அவர்களுக்குப் மறுெமாழியாக: இந்த
உலகத்தன் மக்கள் ெபண் எடுத்தும்
ெபண் ெகாடுத்தும் வருகறார்கள்.
35 மறுைமையயும் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தருக்குதைலயும் அைடய
தகுதயானவராக எண்ணப்படுகறவர்கேளா
ெபண் எடுப்பதுமில்ைல ெபண்
ெகாடுப்பதுமில்ைல. 36 அவர்கள்
இனி மரிக்கவும் மாட்டார்கள்; அவர்கள்
உய ர்த்ெதழுதலின் மக்களானபடியால்
ேதவதூதர்களுக்கு ந கரானவர்களுமாக,
ேதவனுைடய மக்களுமாக இருப்பார்கள்.
37 அல்லாமலும் மரித்ேதார் உய ேராடு
எழுந்தருப்பார்கெளன்பைத ேமாேசயும்
முட்ெசடிையப்பற்றய வாக்கயத்தல்
காண்பத்தருக்க றார். எப்படிெயன்றால்,
ெயேகாவாைவஆப ரகாமின் ேதவெனன்றும்
ஈசாக்கன் ேதவெனன்றும் யாக்ேகாபன்
ேதவெனன்றும் ெசால்லியருக்க றார்.
38 அவர் மரித்ேதாரின் ேதவனாக
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இல்லாமல், ஜீவனுள்ேளாரின் ேதவனாக
இருக்க றார்; எல்ேலாரும் அவருக்குள்
பைழத்தருக்க றார்கேள என்றார்.
39 அப்ெபாழுது ேவதபண்டிதர்களில் சலர்
அைதக்ேகட்டு: ேபாதகேர, நன்றாகச்
ெசான்னீர் என்றார்கள். 40 அதன்பன்பு
அவர்கள்அவரிடத்தல்ேவெறான்றும்ேகட்கத்
துணியவல்ைல.

க றஸ்துயாருைடயகுமாரன்?
41 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: க றஸ்து

தாவீதன் குமாரெனன்று எப்படிச்
ெசால்லுகறார்கள்?
42 நான் உம்முைடய வ ேராத கைள உமக்குப்

பாதபடியாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும்
நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்காரும்

என்று,
43 ெயேகாவா என் ஆண்டவருடேன

ெசான்னார் என்று
தாவீது தாேன சங்கீத புத்தகத்தல்

ெசால்லுகறாேன.
44 தாவீது அவைர ஆண்டவெரன்று

ெசால்லியருக்க,
அவனுக்குஅவர்குமாரனாகஇருப்பதுஎப்படி”

என்றார். 45 பன்பு மக்கெளல்ேலாரும்
ேகட்கும்ேபாது அவர் தம்முைடய
சீடர்கைளப்பார்த்து:

46 “நீண்ட அங்ககைள அணிந்துெகாண்டு
த ரியவும், சந்ைதெவளிகளில்
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வணக்கங்கைளப் ெபறவும், ெஜப
ஆலயங்களில் முதன்ைமயான
இருக்ைககளில் உட்காரவும், வருந்துகளில்
முதன்ைமயான இடங்களில் இருக்கவும்
வரும்ப , 47 வதைவகளின் வீடுகைளப்
பட்ச த்து, பார்ைவக்கு நீண்ட ெஜபம்ெசய்க ற
ேவதபண்டிதர்கைளக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், அவர்கள் அதக
தண்டைனையஅைடவார்கள்” என்றார்.

அத்த யாயம் 21
வதைவயன்காணிக்ைக

1 அவர் கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பார்த்தேபாது, ெசல்வந்தர்கள்
காணிக்ைகப்ெபட்டிய ேல தங்களுைடய
காணிக்ைககைளப் ேபாடுக றைதக் கண்டார்.
2ஒருஏைழவதைவஅத ேலஇரண்டுகாைசப்
ேபாடுக றைதயும் கண்டு: 3 இந்த ஏைழ
வதைவமற்ெறல்ேலாைரயும்வ டஅத கமாகப்
ேபாட்டாள் என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
4 அவர்கெளல்ேலாரும் தங்களுைடய
நைறவலிருந்ெதடுத்து ேதவனுக்ெகன்று
காணிக்ைக ேபாட்டார்கள்; இவேளா தன்
வறுைமயலிருந்து தான் வாழ்வதற்காக
ைவத்தருந்த எல்லாவற்ைறயும்
ேபாட்டுவ ட்டாள்என்றார்.
கைடச காலத்த ற்கானஅைடயாளங்கள்
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5 பன்பு, ச றந்த கற்களினாலும்
காணிக்ைககளினாலும் ேதவாலயம்
அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்க றைதக்குற த்து
சலர் ெசான்னேபாது, 6 அவர்: நீங்கள்
பார்க்க ற இைவகளில் ஒரு கல் மற்ெறாரு
கல்லின்ேமலிராதபடிக்கு எல்லாம்
இடிக்கப்படும் நாட்கள் வரும் என்றார்.
7 அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர,
இைவகள் எப்ெபாழுது நடக்கும், இைவகள்
நடக்கும் காலத்த ற்கு அைடயாளம் என்ன
என்று ேகட்டார்கள். 8 அதற்கு அவர்:
நீங்கள் ஏமாற்றப்படாதபடிக்கு கவனமாக
இருங்கள்; ஏெனன்றால், அேநகர் வந்து என்
நாமத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு: நான்தான்
கறஸ்து என்றும், காலம் ெநருங்கவ ட்டது
என்றும் ெசால்லுவார்கள்; அவர்கைளப்
பன்பற்றாதருங்கள். 9 சண்ைடகைளயும்
கலவரங்கைளயுங்குறத்து நீங்கள்
ேகள்வப்படும்ேபாது பயப்படாமலிருங்கள்;
இைவகள் முன்னதாக நடக்கேவண்டியேத;
ஆனாலும் முடிவு உடேன வராது என்றார்.
10 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: மக்களுக்கு எத ராக மக்களும்,
ேதசத்த ற்கு எத ராக ேதசமும் எழும்பும்.
11 பல இடங்களில் மகா பூமியத ர்ச்ச களும்,
பஞ்சங்களும், ெகாள்ைளேநாய்களும்
உண்டாகும்; வானத்தலிருந்து பயங்கரமான
ேதாற்றங்களும் ெபரிய அைடயாளங்களும்
உண்டாகும். 12 இைவகெளல்லாம்
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நடப்பதற்கு முன்ேன என் நாமத்தனிமித்தம்,
அவர்கள் உங்கைளப் ப டித்து, ெஜப
ஆலயங்களுக்கும் சைறச்சாைலகளுக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுத்து, ராஜாக்கள் முன்பாகவும்
ஆளுனர்கள் முன்பாகவும் உங்கைளக்
ெகாண்டுவந்து துன்பப்படுத்துவார்கள்.
13 ஆனாலும் அது நீங்கள் சாட்ச
ெசால்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். 14ஆகேவ,
என்ன பதல் ெசால்லுேவாெமன்று
கவைலப்படாமலிருக்கும்படி உங்களுைடய
மனத ேல தீர்மானம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
15 உங்களுக்கு எத ராக இருக்க றவர்கள்
ஒருவரும் எத ர்த்துப் ேபசவும்
எத ர்த்து ந ற்கவும் முடியாத
வார்த்ைதையயும் ஞானத்ைதயும்
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
16 ெபற்ேறாராலும், சேகாதரராலும்,
ெசாந்த மக்களாலும், நண்பர்களாலும்
காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுவீர்கள்; உங்களில்
சலைரக் ெகாைலெசய்வார்கள்.
17 என் நாமத்தனாேல எல்ேலாராலும்
பைகக்கப்படுவீர்கள். 18 ஆனாலும்
உங்களுைடய தைலமுடியல் ஒன்றாவது
அழியாது. 19 உங்களுைடய
ெபாறுைமயனால் உங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
20 எருசேலம் பைடவீரர்களால்
முற்றுைகய ட்டிருப்பைத நீங்கள்
பார்க்கும்ேபாது, அதன் அழிவு
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ெநருங்கவ ட்டெதன்றுெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
21 அப்ெபாழுது யூேதயாவலிருக்கறவர்கள்
மைலகளுக்கு ஓடிப்ேபாகவும்,
எருசேலமிலிருக்க றவர்கள் ெவளிேய
புறப்படவும், க ராமத்தலிருக்கறவர்கள்
நகரத்தல் நுைழயாமலிருக்கவும் ேவண்டும்.
22 எழுதயருக்க ற யாவும் நைறேவறும்படி
நீதையச் சரிக்கட்டும் நாட்கள் அைவகேள.
23 அந்த நாட்களிேல கர்ப்பவத களுக்கும்
பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும் ஐேயா,
பூமியன்ேமல் மிகுந்த இக்கட்டும் இந்த
மக்கள்ேமல் தண்டைனயும் உண்டாகும்.
24 வாளால் ெகாைல ெசய்யப்பட்டு
வழுவார்கள், எல்லா நாடுகளுக்கும்
சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாகப்படுவார்கள்;
யூதரல்லாதவர்களின் காலம்
நைறேவறும்வைரக்கும் எருசேலம்
யூதரல்லாதவர்களால்மித க்கப்படும்.

க றஸ்துவன் வருைகக்கான
அைடயாளங்கள்

25 சூரியனிலும் சந்த ரனிலும்
நட்சத்த ரங்களிலும் அைடயாளங்கள்
ேதான்றும்; பூமியன்ேமலுள்ள
மக்களுக்குத் தத்தளிப்பும் இக்கட்டும்
உண்டாகும்; கடலும் அைலகளும்
முழக்கமாக இருக்கும். 26 வானத்தன்
ேகாள்கள் அைசக்கப்படும்; ஆதலால்
பூமியன்ேமல் வரும் ஆபத்துக்களுக்குப்
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பயந்து எத ர்பார்த்தருக்க றதனால்
மனிதர்களுைடய இருதயம் ேசார்ந்துேபாகும்.
27 அப்ெபாழுது மனிதகுமாரன் அதக
வல்லைமேயாடும் மகைமேயாடும்
ேமகத்தன்ேமல் வருகறைதப் பார்ப்பார்கள்.
28 இைவகள் நடக்கத் ெதாடங்கும்ேபாது,
உங்களுைடய மீட்பு அருகலிருப்பதால்,
நீங்கள் ந மிர்ந்துபார்த்து, உங்களுைடய
தைலகைள உயர்த்துங்கள் என்றார்.
29 அன்றயும் அவர்களுக்கு ஒரு
எடுத்துக்காட்ைடச் ெசான்னார்:
அத்தமரத்ைதயும் மற்ெறல்லா மரங்கைளயும்
பாருங்கள். 30 அைவகள் துளிர்க்க றைத
நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது வசந்தகாலம்
ெநருங்கவ ட்டது என்று அறகறீர்கள்.
31 அப்படிேய இைவகள் நடக்க றைத
நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, ேதவனுைடய
ராஜ்யம் ெநருங்கவ ட்டெதன்று அறயுங்கள்.
32 இைவெயல்லாம் நடப்பதற்குமுன்
இந்தச் சந்தத அழிந்துேபாகாெதன்று
ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
33 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாகும், என்
வார்த்ைதகேளா ஒழிந்துேபாவதல்ைல.
34 உங்களுைடய இருதயங்கள் சாப்பாட்டு
ப ரியத்தனாலும் குடிெவறயனாலும் உலகக்
கவைலகளினாலும் பாரமைடயாதபடிக்கும்,
நீங்கள் நைனக்காத ேநரத்தல் அந்த
நாள் உங்கள்ேமல் வராதபடிக்கும்
கவனமாக இருங்கள். 35 உலகெமங்கும்
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குடியருக்க ற எல்ேலார்ேமலும் அது ஒரு
கண்ணிையப்ேபால வரும். 36 ஆகேவ,
இனி நடக்கப்ேபாக ற இைவகளுக்ெகல்லாம்
நீங்கள் தப்ப , மனிதகுமாரனுக்குமுன்பாக
ந ற்கத் தகுதயுள்ளவர்களாக
எண்ணப்படுவதற்கு, எப்ெபாழுதும்
ெஜபம்ெசய்து வழித்தருங்கள் என்றார்.
37 அவர் பகல் ேநரங்களில் ேதவாலயத்த ேல
ேபாதகம் ெசய்துெகாண்டும், இரவு
ேநரங்களில் ெவளிேயேபாய், ஒலிவமைல
என்னப்பட்ட மைலய ேல தங்கவந்தார்.
38 மக்கெளல்ேலாரும் அவருைடய
ேபாதகத்ைதக் ேகட்பதற்காக அத காலேம
ேதவாலயத்த ற்குவருவார்கள்.

அத்த யாயம் 22
யூதாஸ் இேயசுைவக் காட்டிக்ெகாடுக்க

ஒப்புக்ெகாள்ளுதல்
1 பஸ்கா என்னப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத

அப்பப்பண்டிைக ெநருங்கற்று.
2 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் அவைரக்
ெகாைலெசய்யும்படி ேயாச த்து,
மக்களுக்குப் பயந்தபடியனால்,
எவ்வதமாக இைதச்ெசய்யலாெமன்று
வைகேதடினார்கள். 3 அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய
ஸ்காரிேயாத்ெதன்னும் மறுெபயர்ெகாண்ட
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யூதாசுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான்.
4 அவன் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தலும்
பைடத்தைலவர்களிடத்தலும்ேபாய்,
அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கும்
வதத்ைதக்குற த்து அவர்கேளாடு
ஆேலாசைன ெசய்தான். 5 அவர்கள்
சந்ேதாஷப்பட்டு, அவனுக்குப்
பணங்ெகாடுக்க உடன்பட்டார்கள். 6 அதற்கு
அவன் சம்மத த்து, மக்கள்கூட்டமில்லாத
ேநரத்தல் அவைர அவர்களுக்குக்
காட்டிக்ெகாடுக்கும்படி சமயந்ேதடினான்.

இறுத கர்த்தருைடயபந்த
7 பஸ்கா ஆட்ைடப் பலிய டேவண்டிய

புளிப்பல்லாத அப்பப்பண்டிைக நாள்
வந்தது. 8அப்ெபாழுது அவர் ேபதுருைவயும்
ேயாவாைனயும்அைழத்து: நாம் பஸ்காைவப்
புச ப்பதற்கு நீங்கள் ேபாய், அைத
நமக்கு ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள் என்றார்.
9 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் அைத எங்ேக
ஆயத்தம்ெசய்ய வருப்பமாக இருக்க றீர்
என்று ேகட்டார்கள். 10அதற்கு அவர்: நீங்கள்
நகரத்தல் நுைழயும்ேபாது, தண்ணீர்க்குடம்
சுமந்துவருகற ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு
எத ர்ப்படுவான்; நீங்கள் அவனுக்குப்
பன்ேனெசன்று, அவன் ேபாகும் வீட்டிற்குள்
நீங்களும்ேபாய், 11 அந்த வீட்ெடஜமாைனப்
பார்த்து: நான் என் சீடர்கேளாடு பஸ்காைவப்
புச க்க றதற்குத் தகுதயான இடம்
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எங்ேக என்று ேபாதகர் உம்மிடத்தல்
ேகட்கச்ெசான்னார் என்று ெசால்லுங்கள்.
12 அவன் கம்பளம் முதலானைவகள்
வ ரித்தருக்க ற ேமல்வீட்டிலுள்ள ஒரு ெபரிய
அைறைய உங்களுக்குக் காண்பப்பான்;
அங்ேக ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள் என்று
ெசால்லி அனுப்பனார். 13 அவர்கள்ேபாய்,
தங்களிடத்தல் அவர் ெசான்னபடிேய கண்டு,
பஸ்காைவ ஆயத்தம் ெசய்தார்கள். 14 ேநரம்
வந்தேபாது, அவரும் அவருடேனகூடப்
பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களும்
பந்தயருந்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நான்
பாடுபடுக றதற்கு முன்ேன உங்கேளாடுகூட
இந்த பஸ்காைவப் புச க்க மிகவும்
ஆைசயாக இருந்ேதன். 16 ேதவனுைடய
ராஜ்யத்த ேல இது நைறேவறும்வைரக்கும்
நான் இனி இைதப் புச ப்பதல்ைலெயன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று
ெசால்லி, 17 அவர் பாத்த ரத்ைத எடுத்து,
ஸ்ேதாத்த ரம்ெசய்து: நீங்கள் இைத
வாங்க , உங்களுக்குள்ேள பங்க ட்டுக்
ெகாள்ளுங்கள்; 18 ேதவனுைடய ராஜ்யம்
வரும்வைரக்கும் நான் த ராட்ைசரசத்ைதப்
பருகுவதல்ைலெயன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 19 பன்பு அவர்
அப்பத்ைத எடுத்து, ஸ்ேதாத்த ரம்ெசய்து,
அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து:
இது உங்களுக்காகக் ெகாடுக்கப்படுக ற
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என்னுைடய சரீரமாக இருக்க றது; என்ைன
நைனவுகூரும்படி இைதச்ெசய்யுங்கள்
என்றார். 20 ேபாஜனம்ெசய்தபன்பு
அவர் அந்தப்படிேய பாத்த ரத்ைதயும்
ெகாடுத்து: இந்தப் பாத்த ரம்
உங்களுக்காகச் ச ந்தப்படுக ற என்னுைடய
இரத்தத்தனாலாகய புதய ஒப்பந்தமாக
இருக்க றது என்றார். 21 பன்பு: இேதா,
என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவனுைடய
ைக என்னுடேனகூடப் பந்தயலிருக்கறது.
22 தீர்மானிக்கப்பட்டபடிேய மனிதகுமாரன்
ேபாக றார், ஆனாலும் அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுக்க ற மனிதனுக்கு ஐேயா
என்றார். 23 அப்ெபாழுது அவர்கள்
நம்மில் யார் அப்படிச் ெசய்வான்
என்று தங்களுக்குள்ேள வ சாரிக்கத்
ெதாடங்கனார்கள். 24 அன்றயும்
தங்களில் எவன் ெபரியவனாக
இருப்பான் என்று அவர்களுக்குள்ேள
வாக்குவாதம் உண்டானது. 25 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: யூதரல்லாத
இனத்தாரின் ராஜாக்கள் அவர்கைள
ஆளுகறார்கள்; அவர்கள்ேமல் அதகாரம்
ெசலுத்துகறவர்களும் நற்பணியாளர்கள்
என்று எண்ணப்படுகறார்கள்.
26 உங்களுக்குள்ேள அப்படியருக்கக்கூடாது;
உங்களில்ெபரியவன்சறயவைனப்ேபாலவும்,
தைலவன் ேசைவெசய்க றவைனப்ேபாலவும்
இருக்கேவண்டும். 27 பந்தயல்
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உட்கார்ந்தருக்க றவேனா,ேசைவெசய்க றவேனா,
எவன் ெபரியவன்? பந்தயல்
உட்கார்ந்தருக்க றவன் அல்லவா?
அப்படியருந்தும், நான் உங்களுைடய
நடுவ ேல ேசைவெசய்க றவைனப்ேபால
இருக்க ேறன். 28 ேமலும் எனக்கு
ஏற்பட்ட ேசாதைனகளில் என்ேனாடுகூட
நைலத்தருந்தவர்கள் நீங்கேள.
29 ஆகேவ, என் ப தா எனக்கு ஒரு
ராஜ்யத்ைத ஏற்படுத்தனதுேபால,
நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துக ேறன்.
30 நீங்கள் என் ராஜ்யத்த ேல என் பந்தயல்
சாப்ப ட்டுக் குடித்து, இஸ்ரேவலின்
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்கைளயும்
நயாயந்தீர்க்க றவர்களாகச்சங்காசனங்களின்ேமல்
அமருவீர்கள் என்றார். 31 பன்னும் கர்த்தர்:
சீேமாேன, சீேமாேன, இேதா, ேகாதுைமைய
முறத்தனால் புைடக்க றதுேபாலச் சாத்தான்
உங்கைளப் புைடக்க றதற்கு அனுமத
ேகட்டுக்ெகாண்டான். 32 நாேனா உன்
நம்ப க்ைக இழந்துேபாகாதபடிக்கு உனக்காக
ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்; நீ குணப்பட்டபன்பு
உன் சேகாதரர்கைளத் த டப்படுத்து
என்றார். 33 அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர,
காவலிலும் சாவலும்உம்ைமப் பன்பற்றவர,
ஆயத்தமாக இருக்க ேறன் என்றான். 34அவர்
அவைனப் பார்த்து: ேபதுருேவ, இன்ைறக்குச்
ேசவல் கூவுகறதற்கு முன்ேன நீ என்ைன
மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய் என்று உனக்குச்
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ெசால்லுக ேறன் என்றார். 35 பன்னும் அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நான் உங்கைளப்
பணப்ைபயும் சாமான்ைபயும் காலணிகளும்
இல்லாமல் அனுப்பனேபாது, ஏதாவது
உங்களுக்குக் குைறவாக இருந்ததா என்றார்.
அவர்கள்,ஒன்றும்குைறவாகஇருந்ததல்ைல
என்றார்கள். 36அதற்கு அவர்: இப்ெபாழுேதா
பணப்ைபயும் சாமான் ைபயும் உைடயவன்
அைவகைள எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்;
பட்டயம் இல்லாதவன் தன் ஆைடைய
வற்று ஒரு பட்டயத்ைத வாங்கேவண்டும்.
37 அக்க ரமக்காரர்களில் ஒருவனாக
எண்ணப்பட்டார் என்று எழுதயருக்க ற
வாக்கயம்என்னிடத்தல்நைறேவறேவண்டியெதன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
என்ைனப்பற்றய காரியங்கள் நைறேவறும்
காலம் வந்தருக்க றது என்றார். 38 அதற்கு
அவர்கள்: ஆண்டவேர, இேதா, இங்ேக
இரண்டு பட்டயம் இருக்க றது என்றார்கள்.
அவர்: ேபாதும்என்றார்.

ஒலிவமைலயல்இேயசுவன்ெஜபம்
39 பன்பு அவர் புறப்பட்டு,

வழக்கத்தன்படிேய ஒலிவமைலக்குப்
ேபானார், அவருைடய சீடர்களும்
அவேராடுகூடப்ேபானார்கள்.
40 அந்த இடத்ைத அைடந்தெபாழுது
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு
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ெஜபம்ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லி,
41 அவர்கைளவ ட்டுக் கல்ெலற தூரம்
அப்புறம்ேபாய், முழங்கால்படிய ட்டு:
42 ப தாேவ, உமக்கு வருப்பமானால்
இந்தப் பாத்த ரம் என்ைனவட்டு நீங்கும்படி
ெசய்யும்; ஆனாலும் என்னுைடய
வருப்பத்தன்படியல்ல, உம்முைடய
வருப்பத்தன்படிேய ஆகக்கடவது என்று
ெஜபம்ெசய்தார். 43 அப்ெபாழுது
வானத்தலிருந்து ஒரு தூதன் ேதான்ற ,
அவைர த டப்படுத்தனான். 44 அவர் மிகவும்
ேவதைனப்பட்டு, அதக ஊக்கத்ேதாடு
ெஜபம்ெசய்தார். அவருைடய ேவர்ைவ
இரத்தத்தன் ெபருந்துளிகளாகத்
தைரய ேல வழுந்தது. 45 அவர்
ெஜபம்ெசய்து முடித்து, எழுந்தருந்து,
தம்முைடய சீடர்களிடத்தல் வந்து,
அவர்கள் துக்கத்தனாேல தூங்குகறைதக்
கண்டு: 46 நீங்கள் தூங்குகறெதன்ன?
ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு, எழுந்தருந்து
ெஜபம்ெசய்யுங்கள்என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
47 அவர் அப்படிப் ேபசும்ேபாது மக்கள்

கூட்டமாக வந்தார்கள். அவர்களுக்கு
முன்ேன பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய
யூதாஸ் என்பவனும் வந்து, இேயசுைவ
முத்தம் ெசய்வதற்காக அவரிடத்தல்
ெநருங்கனான். 48 இேயசு அவைனப்
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பார்த்து: யூதாேச, முத்தத்தனாேலயா
மனிதகுமாரைனக் காட்டிக்ெகாடுக்க றாய்
என்றார். 49 அவைரச் சுற்ற நன்றவர்கள்
நடக்கப்ேபாக றைதக் கண்டு: ஆண்டவேர,
பட்டயத்தனாேல ெவட்டுேவாமா என்றார்கள்.
50அந்தப்படிேய அவர்களில் ஒருவன் ப ரதான
ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரைன வலது
காது அறுந்து வழும்படி ெவட்டினான்.
51 அப்ெபாழுது இேயசு: ேபாதும்
நறுத்துங்கள் என்று ெசால்லி, அவனுைடய
காைதத்ெதாட்டு, அவைன சுகப்படுத்தனார்.
52 பன்பு இேயசு தமக்கு வ ேராதமாக வந்த
ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும் ேதவாலயத்து
பைடத்தைலவர்கைளயும் மூப்பர்கைளயும்
பார்த்து: ஒரு தருடைனப்ப டிக்கப் புறப்பட்டு
வருகறதுேபால, நீங்கள் பட்டயங்கைளயும்
தடிகைளயும் எடுத்துப் புறப்பட்டு வந்தீர்கேள.
53 நான் தனந்ேதாறும் ேதவாலயத்தல்
உங்கேளாடுகூட இருக்கும்ேபாது நீங்கள்
என்ைனப் ப டிக்கக் முற்படவல்ைல;
இதுதான் உங்களுைடய ேநரமும் இருளின்
அதகாரமுமாகஇருக்க றதுஎன்றார்.

ேபதுருஇேயசுைவமறுதலித்தல்
54 அவர்கள் அவைரப் ப டித்தபன்பு,

ப ரதான ஆசாரியனுைடய வீட்டில்
ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார்கள். ேபதுருவும்
தூரத்த ேல பன்ேனெசன்றான். 55 அவர்கள்
முற்றத்தன் நடுவ ேல ெநருப்ைப
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மூட்டி, அைதச் சுற்ற உட்கார்ந்தேபாது,
ேபதுருவும் அவர்கள் நடுவ ேல
உட்கார்ந்தான். 56 அப்ெபாழுது ஒரு
ேவைலக்காரி அவன் ெநருப்பன் அருக ேல
உட்கார்ந்தருக்கக்கண்டு, அவைன
உற்றுப்பார்த்து: இவனும் அவேனாடு
இருந்தான் என்றாள். 57 அதற்கு
அவன்: ெபண்ேண, அவைன எனக்குத்
ெதரியாது என்று மறுதலித்தான்.
58 ச றதுேநரத்த ற்குப்பன்பு ேவெறாருவன்
அவைனப் பார்த்து: நீயும் அவர்களில்
ஒருவன் என்றான். அதற்குப் ேபதுரு:
மனிதேன, நான் இல்ைல என்றான்.
59 ஏறக்குைறய ஒருமணி ேநரத்த ற்குப்பன்பு
ேவெறாருவன் அவைனப் பார்த்து:
உண்ைமயாகேவ இவனும் அவேனாடு
இருந்தான், இவன் கலிேலயன்தான்
என்று சாத த்தான். 60 அதற்குப் ேபதுரு:
மனிதேன, நீ ெசால்லுகறைத அற ேயன்
என்றான். அவன் இப்படிச் ெசான்னவுடேன
ேசவல் கூவயது. 61 அப்ெபாழுது கர்த்தர்
தரும்ப , ேபதுருைவ ேநாக்க ப்பார்த்தார்.
ேசவல் கூவுகறதற்கு முன்ேன நீ என்ைன
மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய் என்று கர்த்தர்
தன்னிடத்தல் ெசான்ன வார்த்ைதைய
உடேன ேபதுரு நைனத்து, 62ெவளிேயேபாய்,
மனங்கசந்துஅழுதான்.

காவலாளிகள்இேயசுைவக்ேகலிெசய்தல்
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63 இேயசுைவப் ப டித்துக்ெகாண்ட
மனிதர்கள் அவைரக் ேகலிெசய்து, அடித்து,
64அவருைடய கண்கைளக் கட்டி, அவருைடய
முகத்தல் அைறந்து: உன்ைன அடித்தவன்
யார், அைத தீர்க்கதரிசனத்தனால் ெசால்
என்று அவைரக் ேகட்டதுமன்ற , 65 மற்றும்
அேநக அவதூறான வார்த்ைதகைளயும்
அவருக்குஎத ராகப் ேபசனார்கள்.

இேயசுவ சாரிக்கப்படுதல்
66 வடியற்காலமானேபாது மக்களின்

மூப்பர்களும் ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும்கூடிவந்து, தங்களுைடய
ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் அவைரக்
ெகாண்டுவந்து நறுத்த : 67 நீ க றஸ்துவா?
அைத எங்களுக்குச் ெசால் என்றார்கள்.
அதற்கு அவர்: நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னாலும் நம்பமாட்டீர்கள். 68 நான்
உங்களிடம் ேகள்வ ேகட்டாலும் எனக்கு
பதல் ெசால்லமாட்டீர்கள், என்ைன
வடுதைலயும்ெசய்யமாட்டீர்கள். 69இதுமுதல்
மனிதகுமாரன் சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல் வீற்றருப்பார்
என்றார். 70 அதற்கு அவர்கெளல்ேலாரும்:
அப்படியானால், நீ ேதவனுைடய குமாரனா
என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்: நீங்கள்
ெசால்லுகறபடிேய நான் அவர்தான் என்றார்.
71 அப்ெபாழுது அவர்கள்: இனி ேவறு
சாட்ச நமக்கு ேவண்டுவெதன்ன? நாேம
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இவனுைடய வாயனாேல ேகட்ேடாேம
என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 23
1 அவர்களுைடய கூட்டத்தாெரல்ேலாரும்

எழுந்தருந்து,அவைரப்பலாத்துவனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாய்: 2இவன் தன்ைனக் கறஸ்து
என்னப்பட்ட ராஜாெவன்றும், ராயருக்கு
வரிெகாடுக்க ேவண்டியதல்ைலெயன்றும்
ெசால்லி, மக்கைளக் கலகப்படுத்தக்
கண்ேடாம் என்று அவர்ேமல் குற்றஞ்சுமத்தத்
ெதாடங்கனார்கள். 3 பலாத்து அவைரப்
பார்த்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா
என்று ேகட்டான். அவர் அவனுக்கு
மறுெமாழியாக; நீர் ெசால்லுகறபடிதான்
என்றார். 4 அப்ெபாழுது பலாத்து
ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும் மக்கைளயும்
பார்த்து: இந்த மனிதனிடத்தல் நான் ஒரு
குற்றத்ைதயும் காணவல்ைல என்றான்.
5 அதற்கு அவர்கள்: இவன் கலிேலயா
நாடுெதாடங்க இந்த இடம்வைரக்கும்
யூேதயா ேதசெமங்கும் உபேதசம் ெசய்து,
மக்கைளக் கலகப்படுத்துகறான் என்று
ைவராக்கயத்ேதாடு ெசான்னார்கள்.
6 கலிேலயா என்பைதப் பலாத்து
ேகட்டெபாழுது, இந்த மனிதன் கலிேலயனா
என்று வசாரித்து, 7 அவர் ஏேராதன்
அதகாரத்த ற்குள்ளானவர் என்று
அறந்து, அந்த நாட்களிேல எருசேலமிேல
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வந்தருந்த ஏேராதுவனிடத்த ற்கு
அவைர அனுப்பனான். 8 ஏேராது
இேயசுைவக்குறத்து அேநக காரியங்கைளக்
ேகள்வப்பட்டிருந்ததனாலும், அவரால்
ெசய்யப்படும் அைடயாளத்ைதப்
பார்க்கேவண்டுெமன்றுவரும்பயருந்ததனாலும்,
அவைரக் காணும்படி ெவகுநாளாக
ஆைசெகாண்டிருந்தான். அந்தப்படிஅவைரப்
பார்த்தேபாது, மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு,
9 அேநக காரியங்கைளக்குறத்து,
அவரிடத்தல் ேகள்வ ேகட்டான். அவர்
மறுெமாழியாக அவனுக்கு ஒன்றும்
ெசால்லவல்ைல. 10ப ரதானஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் அவர்ேமல்
ப டிவாதமாகக் குற்றஞ்சுமத்த க்ெகாண்ேட
நன்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது ஏேராது தன்
ேபார் வீரர்கேளாடுகூட அவைர ந ந்த த்து,
ேகலிெசய்து மினுக்கான ஆைடைய
அவருக்கு அணிந்து, அவைரத் தரும்பப்
பலாத்துவனிடத்த ற்கு அனுப்பனான்.
12 முன்ேன ஒருவருக்ெகாருவர்
வ ேராத களாகஇருந்தபலாத்துவும்ஏேராதும்
அன்ைறயதனம் நண்பர்களானார்கள்.
13 பலாத்து ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும்
அதகாரிகைளயும் மக்கைளயும்
கூடிவரச்ெசய்து, 14 அவர்கைளப்
பார்த்து: மக்கைளக் கலகத்த ற்குத்
தூண்டிவடுகறவனாக இந்த மனிதைன
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவந்தீர்கள்; நான்



லூக்காஅத்தயாயம் 23:15 clxvi லூக்காஅத்தயாயம் 23:22

உங்களுக்கு முன்பாக வ சாரித்தேபாது,
இவன்ேமல் நீங்கள் சாட்டுக ற
குற்றங்களில் ஒன்ைறயும் நான்
இவனிடத்தல் காணவல்ைல. 15 உங்கைள
ஏேராதனிடத்த ற்கும் அனுப்ப ேனன்; அவரும்
இவனிடத்தல் குற்றம் காணவல்ைல;
மரணத்தற்கு ஏதுவாக இவன் ஒன்றும்
ெசய்யவல்ைலேய. 16 எனேவ இவைனத்
தண்டித்து, வடுதைலயாக்குேவன் என்றான்.
17 பண்டிைகேதாறும் அவர்களுக்கு
ஒருவைன அவன் வடுதைலயாக்குவது
வழக்கமாக இருந்தபடியால் அப்படிச்
ெசான்னான். 18 மக்கெளல்ேலாரும்
அைதக்ேகட்டு: இவைன அகற்றும்,
பரபாைச எங்களுக்கு வடுதைலயாக்கும்
என்று சத்தமிட்டுக்ேகட்டார்கள். 19 அந்த
பரபாஸ் என்பவன் நகரத்தல் நடந்த
ஒரு கலவரத்தனிமித்தமும் ெகாைல
குற்றத்தனிமித்தமும் காவலிேல
ைவக்கப்பட்டிருந்தான். 20 பலாத்து
இேயசுைவ வடுதைலயாக்க வரும்ப ,
மறுபடியும் அவர்களிடத்தல் ேபசனான்.
21 அவர்கேளா: அவைனச் சலுைவயல்
அைறயும், சலுைவயல் அைறயும் என்று
கூச்சலிட்டார்கள். 22 அவன் மூன்றாம்முைற
அவர்கைளப் பார்த்து: ஏன், இவன் என்ன
குற்றம் ெசய்தான்? மரணத்தற்கு ஏதுவான
குற்றம் ஒன்றும் இவனிடத்தல் நான்
காணவல்ைலேய; ஆகேவ, நான் இவைன
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தண்டித்து, வடுதைலயாக்குேவன் என்றான்.
23 அப்படியருந்தும் அவைர சலுைவயல்
அைறயேவண்டுெமன்று அவர்கள் உரத்த
சத்தத்ேதாடுேகட்டுக்ெகாண்ேடயருந்தார்கள்.
அவர்களும் ப ரதான ஆசாரியர்களும் இட்ட
சத்தம் ேமற்ெகாண்டது. 24 அப்ெபாழுது
அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய
ஆகட்டும் என்று பலாத்து தீர்ப்புெசய்து,
25 கலவரத்தனிமித்தமும் ெகாைலக்
குற்றத்தனிமித்தமும் காவலில்
ேபாடப்பட்டிருந்த பரபாைச அவர்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய வடுதைலயாக்க ,
இேயசுைவேயா அவர்கள் வருப்பத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தான்.

இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
26 அவர்கள் இேயசுைவக்

ெகாண்டுேபாக றேபாது, நாட்டிலிருந்து
வருகற ச ேரேன ஊரானாகய
சீேமான் என்கற ஒருவைனப் ப டித்து,
சலுைவைய அவருக்குப் பன்ேன
சுமந்துெகாண்டுவரும்படி அைத அவன்ேமல்
ைவத்தார்கள். 27 த ரள்கூட்டமான மக்களும்
அவருக்காகப் கதற அழுகற ெபண்களும்
அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள்.
28 இேயசு அவர்கள் பக்கமாகத் தரும்ப :
எருசேலமின் குமாரத்த கேள, நீங்கள்
எனக்காக அழாமல், உங்களுக்காகவும்
உங்களுைடய பள்ைளகளுக்காகவும்
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அழுங்கள். 29 இேதா, மலடிகள்
பாக்கயவத கெளன்றும், பள்ைளெபறாத
கர்ப்பங்களும் பால்ெகாடாத மார்பகங்களும்
பாக்கயமுள்ளைவகெளன்றும்
ெசால்லப்படும்நாட்கள்வரும்.
30அப்ெபாழுதுமைலகைளப்பார்த்து:
எங்களின்ேமல் வழுங்கெளன்றும்,

குன்றுகைளப்பார்த்து:
எங்கைள மைறத்துக்ெகாள்ளுங்கெளன்றும்

ெசால்லத்ெதாடங்குவார்கள்.
31பச்ைசமரத்த ற்குஇைவகைளச்ெசய்தால்,
பட்டமரத்த ற்கு என்ன ெசய்யமாட்டார்கள்”

என்றார்.
32 குற்றவாளிகளாகய ேவறு

இரண்டுேபரும் அவேராடுகூடக்
ெகாைலெசய்யப்படுவதற்குக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 33 கபாலஸ்தலம்
என்று ெசால்லப்பட்ட இடத்தல் அவர்கள்
ேசர்ந்தெபாழுது, அங்ேக அவைரயும்,
அவருைடய வலதுபக்கத்தல் ஒரு
குற்றவாளிையயும், அவருைடய
இடதுபக்கத்தல் ஒரு குற்றவாளிையயும்
சலுைவகளில் அைறந்தார்கள்.
34 அப்ெபாழுது இேயசு: ப தாேவ,
இவர்களுக்குமன்னியும்,தாங்கள்ெசய்க றது
இன்னெதன்று அறயாதருக்க றார்கேள
என்றார். அவருைடய ஆைடகைள அவர்கள்
பங்க ட்டுச் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள். 35 மக்கள்
நன்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
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அவர்கேளாடு அத காரிகளும் அவைர
ஏளனம்ெசய்து: இவன் மற்றவர்கைள
இரட்ச த்தான், இவன் ேதவனால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட க றஸ்துவானால்,
தன்ைனத்தாேன இரட்ச த்துக்ெகாள்ளட்டும்
என்றார்கள். 36 ேபார்வீரர்களும் அவரிடத்தல்
ேசர்ந்து, அவருக்குக் காடிையக் ெகாடுத்து:
37 நீ யூதர்களின் ராஜாவானால், உன்ைன
இரட்ச த்துக்ெகாள் என்று அவைரக்
ேகலிெசய்தார்கள். 38 இவன் யூதர்களுைடய
ராஜா என்று, க ேரக்கு, லத்தீன், எப ெரயு
எழுத்துக்களில் எழுத , அவருக்கு ேமலாக
ைவக்கப்பட்டது. 39 அன்றயும் சலுைவயல்
அைறயப்பட்டிருந்த குற்றவாளிகளில்
ஒருவன்: நீ க றஸ்துவானால் உன்ைனயும்
எங்கைளயும் இரட்ச த்துக்ெகாள்
என்று அவைர இழிவாகப் ேபசனான்.
40 மற்றவன் அவைனப் பார்த்து: நீ இந்த
தண்டைனக்குட்பட்டவனாக இருந்தும்
ேதவனுக்குப் பயப்படுக றதல்ைலயா?
41நாேமா ந யாயப்படி தண்டிக்கப்படுக ேறாம்;
நாம் ெசய்தைவகளுக்குத் தக்க பலைன
அைடக ேறாம்; இவேரா தகாதெதான்ைறயும்
ெசய்யவல்ைலேய என்று அவைனக்
கடிந்துெகாண்டு, 42 இேயசுைவப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, நீர் உம்முைடய ராஜ்யத்தல்
வரும்ேபாது அடிேயைன நைனத்தருளும்
என்றான். 43 இேயசு அவைனப்
பார்த்து: இன்ைறக்கு நீ என்னுடேனகூடப்
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பரதீசலிருப்பாய் என்று உண்ைமயாகேவ
உனக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.
இேயசுவன்மரணம்

44 அப்ெபாழுது ஏறக்குைறய பகல்
பன்னிரண்டு மணியாக இருந்தது;
மூன்று மணிவைரக்கும் பூமிெயங்கும்
இருளுண்டானது. 45சூரியன்இருளைடந்தது,
ேதவாலயத்தன் தைரச்சீைல நடுவல்
இரண்டாகக் க ழிந்தது. 46 இேயசு:
ப தாேவ, உம்முைடய ைககளில் என்
ஆவைய ஒப்புவக்க ேறன் என்று மிகுந்த
சத்தமிட்டுக் கூப்ப ட்டுச் ெசான்னார்;
இப்படிச் ெசால்லி, ஜீவைன வட்டார்.
47 நூற்றுக்கு அத பத சம்பவத்தைதக்
கண்டு: ெமய்யாகேவ இந்த மனிதன்
நீத மானாக இருந்தான் என்று ெசால்லி,
ேதவைன மகைமப்படுத்தனான். 48 இந்தக்
காட்சையப் பார்க்கும்படி கூடிவந்தருந்த
மக்கெளல்ேலாரும் சம்பவத்தைவகைளப்
பார்த்தெபாழுது, தங்களுைடய மார்பல்
அடித்துக்ெகாண்டு தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
49அவருக்குஅறமுகமானவர்கெளல்ேலாரும்,
கலிேலயாவலிருந்து அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்ற ெபண்களும் தூரத்த ேல நன்று
இைவகைளப்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
இேயசுவன்அடக்கம்

50 ேயாேசப்பு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு
ஆேலாசைனக்காரன் இருந்தான்; அவன்
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உத்தமனும் நீத மானுமாக இருந்தான்.
51 அவன் யூதர்களுைடய பட்டணங்களில்
ஒன்றாகய அரிமத்தயாவலிருந்து
வந்தவனும், ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குக்
காத்தருந்தவனும், யூதர்களுைடய
ஆேலாசைனக்கும் ெசய்ைகக்கும்
சம்மத க்காதவனுமாக இருந்தான்.
52 அவன் பலாத்துவனிடத்தல்ேபாய்,
இேயசுவன் சரீரத்ைதக் ேகட்டு, 53 அைத
இறக்க , ெமல்லிய துணிய ேல சுற்ற ,
கன்மைலயல் ெவட்டப்பட்டதும் ஒருேபாதும்
ஒருவனும் ைவக்கப்படாததுமாக இருந்த
ஒரு கல்லைறய ேல ைவத்தான்.
54 அந்த நாள் ஆயத்தநாளாக
இருந்தது; ஓய்வுநாளும் ஆரம்பமானது.
55 கலிேலயாவலிருந்து அவருடன்
வந்தருந்த ெபண்களும் பன்ேனெசன்று,
கல்லைறையயும் அவருைடய சரீரம்
ைவக்கப்பட்ட வ தத்ைதயும் பார்த்து,
56 தரும்ப ப்ேபாய், கந்தவர்க்கங்கைளயும்
பரிமளைதலங்கைளயும் ஆயத்தம்பண்ணி,
கட்டைளயன்படிேய ஓய்வுநாளில்
ஓய்ந்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 24
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1வாரத்தன்முதலாம்நாள்அத காைலய ேல
தாங்கள் ஆயத்தம்ெசய்த கந்தவர்க்கங்கைள



லூக்காஅத்தயாயம் 24:2 clxxii லூக்காஅத்தயாயம் 24:10

அந்த ெபண்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு ேவறு
சல ெபண்கேளாடுகூடக் கல்லைறக்கு
வந்தார்கள். 2 கல்லைறைய அைடத்தருந்த
கல் புரட்டித் தள்ளப்பட்டிருக்க றைதப் பார்த்து,
3உள்ேளநுைழந்து, கர்த்தராக யஇேயசுவன்
சரீரத்ைதக் காணாமல், 4 அைதக்குறத்து
மிகுந்த கலக்கமைடந்தருக்கும்ேபாது,
ப ரகாசமுள்ள ஆைட அணிந்தருந்த
இரண்டுேபர் அவர்கள் அருேக நன்றார்கள்.
5 அந்த ெபண்கள் பயப்பட்டு தைலகுனிந்து
தைரையப் பார்த்து ந ற்கும்ேபாது,
அந்த இரண்டுேபரும் அவர்கைளப்
பார்த்து: உய ேராடிருக்க றவைர நீங்கள்
மரித்ேதாரிடத்தல் ேதடுக றெதன்ன?
6 அவர் இங்ேக இல்ைல, அவர்
உய ர்த்ெதழுந்தார். 7 மனிதகுமாரன்
பாவ களான மனிதர்கள் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படவும், சலுைவயல்
அைறயப்படவும், மூன்றாம்நாளில் உய ேராடு
எழுந்தருக்கவும் ேவண்டுெமன்பதாக
அவர் கலிேலயாவலிருந்த காலத்தல்
உங்களுக்குச்ெசான்னைதநைனத்துப்பாருங்கள்
என்றார்கள். 8 அப்ெபாழுது அவர்கள்
அவருைடய வார்த்ைதகைள ஞாபகப்படுத்த ,
9 கல்லைறையவ ட்டுத் தரும்ப ப்ேபாய்,
இந்தச் ெசய்த கெளல்லாவற்ைறயும்
பத ெனாரு ேபருக்கும் மற்ெறல்ேலாருக்கும்
ெதரிவ த்தார்கள். 10 இைவகைள
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குச் ெசான்னவர்கள்
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மகதேலனா மரியாளும், ேயாவன்னாளும்,
யாக்ேகாபன் தாயாகய மரியாளும்,
இவர்களுடேனகூட இருந்த மற்ற
ெபண்களுேம. 11 இவர்களுைடய
வார்த்ைதகள் அவர்களுக்கு வீண்ேபச்சாகத்
ேதான்றனதனால், அவர்கள் இவர்கைள
நம்பவல்ைல. 12 ேபதுருேவா
எழுந்தருந்து, கல்லைறயனிடத்த ற்கு ஓடி,
அதற்குள்ேள குனிந்துபார்க்கும்ேபாது,
துணிகைளத் தனிேய ைவத்தருக்கக்கண்டு,
சம்பவ த்தைதக்குற த்துத் தனக்குள்ேள
ஆச்சரியப்பட்டுக்ெகாண்டுேபானான்.

எம்மாவூருக்குச்ெசன்றஇருவர்
13 அன்ைறய தனேம அவர்களில்

இரண்டுேபர் எருசேலமுக்கு ஏழு
அல்லது எட்டுைமல் ெதாைலவலுள்ள
எம்மாவு என்னும் க ராமத்த ற்குப்
ேபானார்கள். 14 ேபாகும்ேபாது இந்தச்
சம்பவங்கள் எல்லாவற்ைறயுங்குறத்து
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்
ேபச க்ெகாண்டார்கள். 15 இப்படி அவர்கள்
ேபச , உைரயாடிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
இேயசு தாேம ேசர்ந்து அவர்கேளாடு
நடந்துேபானார். 16 ஆனாலும் அவைர
அறயாதபடிக்கு அவர்களுைடய கண்கள்
மைறக்கப்பட்டிருந்தது. 17 அப்ெபாழுது
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
துக்கமுகமுள்ளவர்களாக நடந்துெகாண்ேட,
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ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாள்ளுகற
காரியங்கள் என்னெவன்று ேகட்டார்.
18 அவர்களில் ஒருவனாகய கெலேயாப்பா
என்பவன் மறுெமாழியாக: இந்நாட்களில்
எருசேலமிேல நடந்தைவகைள
அறயாதபடிக்குநீர்அந்நயராகஇருக்க றீேரா
என்றான். 19 அவர்: எைவகள் என்றார்.
அதற்கு அவர்கள்: நசேரயனாகய
இேயசுைவக்குறத்தைவகேள;
அவர் ேதவனுக்கு முன்பாகவும்
மக்கெளல்ேலாருக்கு முன்பாகவும்
ெசயலிலும் ெசால்லிலும் வல்லைமயுள்ள
தீர்க்கதரிச யாக இருந்தார். 20 நம்முைடய
ப ரதான ஆசாரியர்களும் அதகாரிகளும்
அவைர மரணதண்டைனக்குட்படுத்த ,
சலுைவயல் அைறந்தார்கள். 21 அவேர
இஸ்ரேவைல மீட்டு இரட்ச ப்பவர்
என்று நாங்கள் நம்பயருந்ேதாம்.
இைவகள் சம்பவத்து இன்று மூன்று
நாட்களாக றது. 22 ஆனாலும் எங்களுைடய
கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த சல ெபண்கள்
அதகாலேம கல்லைறயனிடத்த ற்குப்ேபாய்,
23 அவருைடய சரீரத்ைதக் காணாமல்,
தரும்பவந்து, அவர் உய ேராடிருக்க றார்
என்று ெசான்ன ேதவதூதர்கைளத்
தரிச த்ேதாம் என்று ெசால்லி,
எங்கைளப் ப ரமிக்கச்ெசய்தார்கள்.
24 அப்ெபாழுது எங்களிேல சலர்
கல்லைறயனிடத்த ற்குப்ேபாய், ெபண்கள்
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ெசான்னபடிேய கண்டார்கள்; அவைரேயா
காணவல்ைல என்றார்கள். 25 அப்ெபாழுது
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: தீர்க்கதரிச கள்
ெசான்ன யாைவயும் நம்புக றதற்குப்
புத்தயல்லாத மந்த இருதயமுள்ளவர்கேள,
26 க றஸ்து இவ்வதமாகப் பாடுபடவும்,
தமது மகைமயல் ப ரேவச க்கவும்
ேவண்டியதல்ைலயா என்று ெசால்லி,
27 ேமாேச முதல் எல்லாத் தீர்க்கதரிச களும்
எழுதனேவதவாக்கயங்கள்எல்லாவற்றலும்
தம்ைமக்குற த்துச் ெசால்லியைவகைள
அவர்களுக்கு வவரித்துக் காண்பத்தார்.
28 அந்த சமயத்தல் தாங்கள் ேபாக ற
க ராமத்த ற்கு அருகல் வந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர் ெதாடர்ந்து
ேபாக றவர்ேபாலக் காண்பத்தார்.
29 அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: நீர்
எங்களுடேனதங்கயரும்,மாைலேநரமானது,
ெபாழுதும்ேபானது, என்று அவைர வருந்த க்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். அப்ெபாழுது அவர்
அவர்கேளாடு தங்கும்படி உள்ேள ேபானார்.
30 அவர்கேளாடு அவர் உணவருந்தும்ேபாது,
அவர் அப்பத்ைத எடுத்து, ஆசீர்வத த்து,
அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
31 அப்ெபாழுது அவர்களுைடய கண்கள்
தறக்கப்பட்டு, அவைர அற ந்தார்கள். உடேன
அவர் அவர்களுக்கு மைறந்துேபானார்.
32 அப்ெபாழுது அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்து: வழிய ேல அவர் நம்முடேன
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ேபச , ேவதவாக்கயங்கைள நமக்கு
வளக்க க்காட்டினெபாழுது, நம்முைடய
இருதயம் நமக்குள்ேள ெகாழுந்துவ ட்டு
எரியவல்ைலயா என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு,
33அந்தேநரேமஎழுந்தருந்து,எருசேலமுக்குத்
தரும்ப ப்ேபாய், பத ெனாருேபரும்
அவர்கேளாடிருந்தவர்களும்கூடியருக்கக்கண்டு:
34 கர்த்தர் ெமய்யாகேவ உய ர்த்ெதழுந்து
சீேமானுக்குக் காட்ச யளித்தார் என்று
அவர்கள் ெசால்லக்ேகட்டு, 35 வழியல்
நடந்தைவகைளயும், அவர் அப்பத்ைதப்
ப ட்கும்ேபாது தாங்கள் அவைர
அற ந்துெகாண்டைதயும் வவரித்துச்
ெசான்னார்கள்.

இேயசுசீடர்களுக்குதரிசனமாகுதல்
36 இைவகைளக்குறத்து அவர்கள்

ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேயசு தாேம
அவர்கள் நடுவ ேல நன்று: உங்களுக்குச்
சமாதானம் என்றார். 37 அவர்கள் கலங்க ,
பயந்து, ஒரு ஆவையக் காண்கறதாக
நைனத்தார்கள். 38 அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் ஏன் கலங்குகறீர்கள்;
உங்களுைடய இருதயங்களில் சந்ேதகங்கள்
எழும்புக றெதன்ன? 39 நான்தான்
என்று அறயும்படி, என் கரங்கைளயும்
என் கால்கைளயும் பாருங்கள்,
என்ைனத் ெதாட்டுப்பாருங்கள்; நீங்கள்
காண்கறபடி, எனக்கு மாம்சமும்,
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எலும்புகளும் உண்டாயருக்க றதுேபால
ஒரு ஆவக்கு இராேத என்று ெசால்லி,
40 தம்முைடய கரங்கைளயும் கால்கைளயும்
அவர்களுக்குக் காண்பத்தார். 41 ஆனாலும்
சந்ேதாஷத்தனால் அவர்கள் இன்னும்
நம்பாமல் ஆச்சரியப்படும்ேபாது:
சாப்படுவதற்கு ஏதாவது இங்ேக உண்டா
என்று அவர்களிடத்தல் ேகட்டார்.
42 அப்ெபாழுது ெபாரித்த மீன் துண்ைடயும்
ேதன்கூட்டுத் துணிக்ைகையயும் அவருக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். 43 அைவகைள
அவர் வாங்க அவர்களுக்கு முன்பாக
சாப்ப ட்டார், 44 அவர்கைளப் பார்த்து:
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தலும்
தீர்க்கதரிச களின் புத்தகங்களிலும்
சங்கீதங்களிலும் என்ைனக்குறத்து
எழுதயருக்க றைவகெளல்லாம்
நைறேவறேவண்டியெதன்று, நான்
உங்கேளாடிருந்தேபாது உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டுவந்த ெசய்த கள்
இைவகேள என்றார். 45 அப்ெபாழுது
ேவதவாக்கயங்கைள அறந்துெகாள்ளும்படி
அவர்களுைடய மனைத அவர் த றந்து
அவர்கைளப் பார்த்து: 46 எழுதயருக்க றபடி,
க றஸ்து பாடுபடவும், மூன்றாம்நாளில்
மரித்த நைலயலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தருக்கவும் ேவண்டியதாயருந்தது;
47 அன்றயும் மனந்தரும்புதலும்
பாவமன்னிப்பும் எருசேலம் ெதாடங்க
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எல்லாேதசத்தனர்களுக்கும் அவருைடய
நாமத்தனாேல ப ரசங்க க்கப்படவும்
ேவண்டியது. 48 நீங்கள் இைவகளுக்குச்
சாட்ச களாக இருக்க றீர்கள். 49 என் ப தா
வாக்குத்தத்தம் ெசய்தைத, இேதா, நான்
உங்களுக்கு அனுப்புக ேறன். நீங்கேளா
உன்னதத்தலிருந்து வரும் ெபலனால்
ந ரப்பப்படும்வைரக்கும் எருசேலம் நகரத்தல்
இருங்கள்என்றார்.
இேயசுக றஸ்துபரேமறுதல்

50 பன்பு அவர் ெபத்தானியாவைரக்கும்
அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
தம்முைடய கரங்கைள உயர்த்த .
அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார். 51 அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கும்ேபாது, அவர்கைளவ ட்டுப்
ப ரிந்து,பரேலாகத்த ற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.
52 அவர்கள் அவைரப் பணிந்துெகாண்டு,
மிகுந்த சந்ேதாஷத்ேதாடு எருசேலமுக்குத்
தரும்பவந்து, 53 நாள்ேதாறும்
ேதவாலயத்த ேல ேதவைனப் புகழ்ந்து
ஆராத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.ஆெமன்.
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