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மாற்கு

ஆச ரியர்
ஆத சைபப்ப தாக்கள், இந்த புத்தகத்ைத

ேயாவான் மாற்கு எழுதயதாக ெபாதுவாக
ஒத்துக்ெகாள்க றார்கள். ேயாவான்
மாற்கு, புதய ஏற்பாட்டில் பத்து முைற
குற ப்ப டப்படுக றார் (அப்ேபாஸ்தலர் 12:12,
25, 13:5, 13, 15:37, 39; ெகாேலாெசயர் 4:10, 2
தீேமாத்ேதயு 4:11, ப ேலேமான் 24, 1 ேபதுரு
5:13). மாற்கு, பர்னபாவன் உறவனர்
என்பைத இந்த குற ப்புகள் குறக்க றது
(ெகாேலா. 4:10). மாற்குவன் தாயன் ெபயர்
மரியாள்,அவள்ெசல்வெசழிப்புஉள்ளவளும்
எருசேலமில் மத ப்ப ற்குரியவளாகவும்
இருந்தாள். அவர்களின் வீடு ஆரம்ப
க றஸ்தவர்கள் கூடிவருகற ஒரு இடமாக
இருந்தது (அப்ேபாஸ்தலர் 12:12). பவுலின்
முதல் மிஷனரி பயணத்தல் ேயாவான்
மாற்கு பவுேலாடும் பர்னபாேவாடும்
ேசர்ந்தார் (அப்ேபாஸ்தலர் 12:25, 13:5).
ேவதாகம ஆதாரங்கள் மற்றும் ஆரம்பகால
சைபப்ப தாக்களின் குற ப்புக்கள் ேபதுரு
மற்றும் மாற்கு இைடேய ெநருங்கய
ெதாடர்ைபக் காட்டுகன்றன (1 ேபதுரு 5:13).
அவர் ேபதுருவன் ெமாழிெபயர்ப்பாளராக
இருந்தார். ேபதுருவன் ப ரசங்கம் மற்றும்
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அவருைடய கண்கண்ட சாட்ச கள் ஆகயன
மாற்கு சுவ ேசஷத்தற்கு முக்கய ஆதாரமாக
இருந்தருக்கலாம்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 50-60. காலத்தல்

எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
மாற்கு நற்ெசய்த ேராமில்

எழுதப்பட்டிருப்பதாக சைபப்ப தாக்களின்
(ஐெரனீயஸ், அெலக்ஸாண்டிரியாவன்
கெளெமண்ட் மற்றும் ப றர்) புத்தகங்கள்
உறுத ப்படுத்துகன்றன. ேபதுருவன்
மரணத்தற்கு (க ப 67-68) பன்னர்
நற்ெசய்த எழுதப்பட்டதாக ஆரம்பகால சைப
ஆதாரங்கள்கூறுகன்றன.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
மாற்கு, நற்ெசய்தைய ெபாதுவாக

புறசாத மக்களுக்காகவும், குற ப்பாக
ேராம வாசகர்களுக்காகவும் எழுதயுள்ளார்
என்று சான்றுகள் மற்றும் ஆவணங்கள்
உறுத ப்படுத்துகன்றன. இது இேயசுவன்
வம்சாவளிைய உள்ளடக்கயது அல்ல,
காரணம் புறசாத உலகமானது மிகக்
குைறந்தஅளேவபுரிந்தருந்தது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
மாற்கன்வாசகர்கள்குற ப்பாக ேராமானிய

க றஸ்தவர்கள் க ப . 67-68 ல் ேபரரசர் நீேரா
ஆட்ச யன் கீழ் கடுைமயான துன்புறுத்தல்
மத்தயல் கடுைமயாக ச த்த ரவைத
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ெசய்யப்பட்டு ெகால்லப்பட்டனர். அத்தைகய
சூழ்நைலயல் மாற்கு இத்தைகய கடினமான
காலங்களிலிருந்த க றஸ்தவர்கைள
ஊக்குவக்க துன்பகரமான ஊழியராக
இேயசுைவ ச த்தரித்து (ஏசாயா 53) இந்த
நற்ெசய்தையஎழுதனார்.

ைமயக்கருத்து
இேயசுபாடுஅனுபவக்கும்ஊழியர்
ெபாருளடக்கம்
1. வனாந்தரத்தல் ஊழியத்த ற்கான
இேயசுவன்ஆயத்தம்— 1:1-13

2. கலிேலயாைவச் சுற்றலும் உள்ேளயும்
இேயசுவன்ஊழியம்— 1:14-8:30

3. இேயசுவன் ஊழியம்: துன்பமும்
மரணமும்— 8:31-10:52

4. எருசேலமில்இேயசுவன்ஊழியம்— 11:1-
13:37

5. சலுைவ பாடுகளின் வர்ணிப்பு — 14:1-
15:47

6. இேயசுவன் உய ர்த்ெதழுதல் மற்றும்
தரிசனமும்— 16:1-20

ேயாவான்ஸ்நானகன் வழிைய
ஆயத்தம்பண்ணுதல்

1 ேதவனுைடய குமாரனாகய
இேயசுக றஸ்துவன் நற்ெசய்தயன்
ஆரம்பம்.
2 “இேதா, நான் என் தூதுவைன உமக்கு

முன்பாகஅனுப்புக ேறன்,
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அவன்உமக்குமுன்ேபேபாய்,
உமக்கு வழிைய ஆயத்தம்பண்ணுவான்

என்றும்;
3கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
அவருக்குப்பாைதகைளச்ெசவ்ைவபண்ணுங்கள்”
என்று “வனாந்த ரத்த ேலகூப்படுகறவனுைடய
சத்தம் உண்டாகும்” என்றும், தீர்க்கதரிசன
புத்தகங்களில் எழுதயருக்க றபடி;

4ேயாவான்வனாந்த ரத்தல்ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்து, பாவமன்னிப்புக்ெகன்று
மனந்தரும்புதலுக்கானஞானஸ்நானத்ைதப்பற்ற
ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான்.
5 அப்ெபாழுது யூேதயா ேதசத்தார் மற்றும்
எருசேலம் நகரத்தார் அைனவரும்,
ேயாவானிடம்ேபாய், தங்களுைடய
பாவங்கைள அறக்ைகெசய்து, ேயார்தான்
நதயல் அவனால் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். 6 ேயாவான் ஒட்டகமய ர்
ஆைடைய அணிந்து, தன் இடுப்பல்
ேதால் கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டு,
ெவட்டுக்களிையயும் காட்டுத்ேதைனயும்
சாப்படுக றவனாகவும் இருந்தான். 7அவன்:
என்ைனவடவல்லவர்ஒருவர் எனக்குப்பன்பு
வருகறார், அவருைடய காலணிகளின்
வாைரக் குனிந்து அவழ்ப்பதற்குக்கூட
நான் தகுதயானவன் இல்ைல. 8 நான்
தண்ணீரினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்க ேறன்; அவேரா பரிசுத்த
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ஆவயனால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுப்பார் என்றுப ரசங்கம்பண்ணினான்.
இேயசுவன் ஞானஸ்நானமும்

ேசாதைனயும்
9 அந்த நாட்களில், இேயசு கலிேலயாவல்

உள்ள நாசேரத்து என்னும் ஊரிலிருந்து
வந்து, ேயார்தான் நதயல் ேயாவானால்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார். 10 அவர்
தண்ணீரில் இருந்து கைரேயறன உடேன,
வானம் தறக்கப்பட்டைதயும், ஆவயானவர்
புறாைவப்ேபால தம்ேமல் இறங்குகறைதயும்
பார்த்தார். 11 அப்ெபாழுது, நீர் என்னுைடய
ேநசகுமாரன், உம்மிடம் ப ரியமாக
இருக்க ேறன் என்று, வானத்தலிருந்து
ஒரு சத்தம் உண்டானது. 12 உடேன
ஆவயானவர் அவைர வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபாகும்படி ஏவனார். 13 அவர்
வனாந்த ரத்த ேல நாற்பதுநாட்கள்
இருந்து, சாத்தானால் ேசாத க்கப்பட்டு,
அங்ேக காட்டுமிருகங்களின் நடுவ ேல
தங்க க்ெகாண்டிருந்தார். ேதவதூதர்கள்
அவருக்குப் பணிவைடெசய்தார்கள்.
சீடர்கைளஊழியத்த ற்குஅைழத்தல்

14 ேயாவான் சைறக்காவலில்
ைவக்கப்பட்டபன்பு, இேயசு கலிேலயாவற்கு
வந்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம் ெசய்து: 15 காலம்
நைறேவறயது, ேதவனுைடய ராஜ்யம்
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அருகல் இருக்கறது; மனந்தரும்ப ,
நற்ெசய்தைய வசுவாச யுங்கள் என்றார்.
16 அவர் கலிேலயா கடலின் ஓரமாக
நடந்துேபாகும்ேபாது, மீனவர்களாக
இருந்த சீேமானும், அவன் சேகாதரன்
அந்த ேரயாவும் கடலில் வைலையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்க றைதப் பார்த்தார்.
17இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: என் பன்ேன
வாருங்கள், உங்கைள மனிதர்கைளப்
ப டிக்க றவர்களாக்குேவன்என்றார். 18உடேன
அவர்கள் தங்களுைடய வைலகைளவ ட்டு,
அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள்.
19 அவர் அந்த இடத்ைதவ ட்டுச் சற்றுதூரம்
ெசன்றேபாது, ெசெபேதயுவன் குமாரன்
யாக்ேகாபும் அவனுைடய சேகாதரன்
ேயாவானும் படக ேல வைலகைளப்
பழுதுபார்த்துக்ெகாண்டிருந்தைதப் பார்த்து,
20 உடேன அவர்கைளயும் அைழத்தார்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்களுைடய
தகப்பனாகய ெசெபேதயுைவ படக ேல
கூலியாட்கேளாடு வ ட்டுவ ட்டு, அவருக்குப்
பன்ேனெசன்றார்கள்.

இேயசுஅசுத்தஆவையத்துரத்துதல்
21 பன்பு அவர்கள் கப்பர்நகூமுக்குப்

ேபானார்கள். உடேன அவர்
ஓய்வுநாளிேல ெஜப ஆலயத்த ற்குச்
ெசன்று, ேபாதைன பண்ணினார்.
22 அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப்ேபால
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ேபாத க்காமல், அதகாரமுைடயவராக
அவர்களுக்குப் ேபாத த்ததனால்
அவருைடய ேபாதைனையக்குறத்து மக்கள்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 23அவர்களுைடய ெஜப
ஆலயத்த ேல அசுத்தஆவ ப டித்தருந்த ஒரு
மனிதன் இருந்தான். 24 அவன்: ஐேயா!
நசேரயனாகய இேயசுேவ, எங்களுக்கும்
உமக்கும் என்ன? எங்கைளக் ெகடுக்கவா
நீர் வந்தீர்? நீர் யார் என்று நான் அற ேவன்,
நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தர் என்று சத்தமாகக்
கத்தனான். 25 அதற்கு இேயசு: நீ ேபசாமல்
இவைனவட்டு ெவளிேய ேபா என்று
அைத அதட்டினார். 26 உடேன அந்த
அசுத்தஆவ அவைன அைலக்கழித்து, அதக
சத்தம்ேபாட்டு,அவைனவட்டுப்ேபாய்வ ட்டது.
27 எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: இது என்ன?
இந்தப் புதய உபேதசம் எப்படிப்பட்டது?
இவர் அத காரத்ேதாடு அசுத்தஆவகளுக்குக்
கட்டைளக் ெகாடுக்க றார், அைவகள்
இவருக்குக் கீழ்ப்படிக றேத என்று
தங்களுக்குள்ேள ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 28 எனேவ,
அவைரப்பற்றன புகழ் கலிேலயா நாடு
முழுவதும்பரவயது.

அேநக வயாதயஸ்தர்கைள
சுகப்படுத்துதல்

29 உடேன அவர்கள் ெஜப
ஆலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, யாக்ேகாபு
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மற்றும் ேயாவாேனாடு, சீேமான் அந்த ேரயா
என்பவர்களுைடய வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்.
30 அங்ேக சீேமானுைடய மாமியார்
ஜூரத்ேதாடு படுத்தருந்தாள்; உடேன
அவர்கள் அவைளப்பற்ற அவருக்குச்
ெசான்னார்கள். 31 அவர் அருகல்
ெசன்று, அவள் ைகையப் ப டித்து,
அவைளத் தூக்கவ ட்டார்; உடேன ஜூரம்
அவைளவட்டு நீங்கயது; அப்ெபாழுது
அவள் அவர்களுக்குப் பணிவைடெசய்தாள்.
32 மாைலேநரத்தல் சூரியன் மைறயும்ேபாது,
எல்லா ேநாயாளிகைளயும், ப சாசு
ப டித்தவர்கைளயும், இேயசுவ டம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 33 பட்டணத்து
மக்கள் எல்ேலாரும் வீட்டுவாசலுக்கு
முன்பாகக் கூடிவந்தார்கள். 34 பலவதமான
வயாத களினால் கஷ்டப்பட்டுக்
ெகாண்டிருந்த அேநக மக்கைள அவர்
சுகமாக்க , அேநக ப சாசுகைளயும்
துரத்தவ ட்டார்; அந்தப் ப சாசுகளுக்கு, அவர்
யார் என்று ெதரிந்தருந்ததால், அைவகள்
ேபசுக றதற்குஅவர்அனுமதக்கவல்ைல.

இேயசுதனிைமயானஇடத்தல்ெஜப த்தல்
35 அவர் அத காைலயல், இருட்ேடாடு

எழுந்து புறப்பட்டு, வனாந்த ரமான
ஒரு இடத்த ற்குப்ேபாய், அங்ேக
ெஜபம்பண்ணினார். 36 சீேமானும்
அவேனாடுகூட இருந்தவர்களும்
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அவைரப் பன்ெதாடர்ந்துேபாய்,
37 அவைரப் பார்த்தேபாது: எல்ேலாரும்
உம்ைமத் ேதடுக றார்கள் என்று
ெசான்னார்கள். 38 அவர்கைள அவர்
பார்த்து: அடுத்த ஊர்களிலும் நான்
ப ரசங்கம் பண்ணேவண்டும், எனேவ அந்த
இடங்களுக்குப் ேபாகலாம் வாருங்கள்;
இதற்காகத்தான் புறப்பட்டுவந்ேதன் என்று
ெசால்லி; 39 கலிேலயா நாடு முழுவதும்
அவர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில்
அவர் ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டும்,
ப சாசுகைளத்துரத்த க்ெகாண்டும்இருந்தார்.

குஷ்டேராகமுள்ளமனிதன்
40 அப்ெபாழுது குஷ்டேராக ஒருவன்

அவரிடம் வந்து, அவர் முன்பாக
முழங்கால்படிய ட்டு: உமக்கு வருப்பமானால்
என்ைனச் சுகப்படுத்த உம்மால் முடியும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
41 இேயசு மனதுருக , ைகைய நீட்டி,
அவைனத் ெதாட்டு: எனக்கு வருப்பம்
உண்டு, சுத்தமாகு என்றார். 42 இப்படி அவர்
ெசான்னவுடேன,குஷ்டேராகம்அவைனவட்டு
நீங்கயது,அவன்சுகம்ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
43 அப்ெபாழுது அவர் அவைனப் பார்த்து:
நீ இைத யாருக்கும் ெசால்லாமல் இருக்க
எச்சரிக்ைகயாக இரு; 44 ஆனாலும் நீ ேபாய்,
ஆசாரியனுக்கு உன்ைனக் காண்பத்து, நீ
சுத்தமானதனால், ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி
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அவர்களுக்கு நீ சுகம் ெபற்றதன் சாட்ச யாக
காணிக்ைக ெசலுத்து என்று உறுதயாகச்
ெசால்லி, உடேன அவைன அனுப்பவ ட்டார்.
45 ஆனால், அவேனா புறப்பட்டுப்ேபாய்;
இந்த வஷயங்கைள எல்ேலாருக்கும்
ெசால்லிப் ப ரச த்தப்படுத்தனான். எனேவ,
அவர் ெவளிப்பைடயாகப் பட்டணத்தற்குள்
ெசல்லமுடியாமல், ெவளிேய வனாந்த ரமான
இடங்களில் தங்கயருந்தார்; எல்லாப்
பகுத களிலும் இருந்து மக்கள் அவரிடம்
வந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 2
பக்கவாதக்காரைனசுகப்படுத்துதல்

1 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு அவர்
மறுபடியும் கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார்;
அவர் வீட்டில் இருக்க றார் என்று மக்கள்
ேகள்வப்பட்டு; 2 உடேன அேநக மக்கள்
கூடிவந்தார்கள், வாசலுக்குமுன்பு ந ற்க
இடம் இல்லாமல்ேபானது; அவர்களுக்கு
வசனத்ைதப் ேபாத த்தார். 3 அப்ெபாழுது
நான்குேபர், பக்கவாதத்தனால் பாத க்கப்பட்ட
ஒருவைனச் சுமந்துெகாண்டு அவரிடம்
வந்தார்கள்; 4 மக்கள்கூட்டம் அத கமாக
இருந்ததால் இேயசுவன் அருகல்
ெசல்லமுடியாமல், அவர் இருந்த வீட்டின்
ேமல்கூைரையப் ப ரித்து, அந்தப்
பக்கவாதக்காரைன படுக்ைகேயாடு
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இறக்கனார்கள். 5 இேயசு அவர்கள்
வசுவாசத்ைதக்கண்டு,பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: மகேன, உன் பாவங்கள் உனக்கு
மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 6 அங்ேக
உட்கார்ந்தருந்த ேவதபண்டிதர்களில்
சலர்: 7 இவன் இப்படித் ேதவந ந்தைன
ெசால்லுகறது என்ன? ேதவன்
ஒருவைரத்தவ ர பாவங்கைள மன்னிப்பவர்
யார் என்று தங்களுைடய இருதயங்களில்
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
8 அவர்கள் தங்களுைடய மனதல்
இப்படிச் ச ந்த க்க றார்கள் என்று இேயசு
உடேன தம்முைடய ஆவயல் அறந்து,
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் உங்களுைடய
இருதயங்களில் இப்படிச் ச ந்த க்க றது
என்ன? 9 உன் பாவங்கள் உனக்கு
மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்வேதா,
அல்லது எழுந்து உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று ெசால்வேதா,
எது எளிது? 10 பூமிய ேல பாவங்கைள
மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அதகாரம்
உண்டு என்பைத நீங்கள் அறயேவண்டும்
என்று ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: 11 நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் வீட்டிற்குப் ேபா
என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
12 உடேன, அவன் எழுந்து, தன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு எல்ேலாருக்கும் முன்பாக
தன் வீட்டிற்குப்ேபானான். அப்ெபாழுது
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எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: நாம் இதுவைர
இப்படிப்பட்ட சம்பவத்ைதப் பார்த்தது
இல்ைல என்று ெசால்லி, ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள்.

மத்ேதயுஊழியத்த ற்குஅைழக்கப்படுதல்
13 அவர் மீண்டும் புறப்பட்டுக் கடல் அருேக

ேபானார்; அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும்
அவரிடம் வந்தார்கள்; அவர்களுக்குப்
ேபாதைனப்பண்ணினார். 14 அப்ெபாழுது
அவர் நடந்துேபாகும்ேபாது, அல்ேபயுவன்
குமாரனாகய ேலவ வரிவசூலிக்கும்
ைமயத்தல் உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்து:
என் பன்ேன வாஎன்றார்; அவன்
எழுந்து அவருக்குப் பன்ேனெசன்றான்.
15 அப்ெபாழுது, அவனுைடய வீட்டிேல
அவர் வருந்து சாப்படும்ேபாது, அேநக
வரி வசூலிப்பவர்களும் பாவ களும்
அவேராடு வந்தருந்தபடியால், அவர்களும்
இேயசுேவாடும் அவருைடய சீடர்கேளாடும்
பந்தயல் இருந்தார்கள். 16 இேயசு வரி
வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும்
சாப்படுக றைத ேவதபண்டிதர்களும்
பரிேசயர்களும் பார்த்து, அவருைடய
சீடர்கைள ேநாக்க : அவர் வரி
வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும்
ேசர்ந்து சாப்படுவது ஏன் என்று
ேகட்டார்கள். 17 இேயசு அைதக்ேகட்டு:
ேநாயாளிகளுக்குத்தான் ைவத்தயன்
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ேதைவ, சுகமாக இருப்பவர்களுக்கு ேதைவ
இல்ைல;நீத மான்கைளயல்ல,பாவ கைளேய
மனம்தரும்புக றதற்கு அைழக்கவந்ேதன்
என்றார்.

உபவாசத்ைதக்குற த்த ேகள்வ
18 ேயாவானுைடய சீடர்களும்

பரிேசயர்களுைடய சீடர்களும்
உபவாசம்பண்ணிவந்தார்கள். அவர்கள்
இேயசுவ டம் வந்து: ேயாவானுைடய
சீடர்களும் பரிேசயர்களுைடய சீடர்களும்
உபவாசம்பண்ணுகறார்கேள, ஆனால்
உம்முைடய சீடர்கள் உபவாசம்பண்ணாமல்
இருப்பது ஏன் என்று ேகட்டார்கள். 19அதற்கு
இேயசு: மணவாளன் தங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது மணவாளனுைடய
ேதாழர்கள் உபவாசம்பண்ணுவார்களா?
மணவாளன் தங்கேளாடு இருக்கும்வைர
உபவாசம்பண்ணமாட்டார்கேள.
20 மணவாளன் அவர்கைளவ ட்டுப்
ேபாகும் நாட்கள் வரும், அந்த நாட்களிேல
உபவாச ப்பார்கள். 21 ஒருவனும் புதய
ஆைடயன் துண்ைடப் பைழய ஆைடேயாடு
இைணத்து ைதக்கமாட்டான், ைதத்தால்,
அத ேனாடு இைணத்த புதய ஆைட
பைழய ஆைடைய அதகமாகக் க ழிக்கும்,
கீறலும் அதகமாகும். 22 ஒருவனும்
புதய த ராட்ைசரசத்ைதப் பைழய ேதால்
ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கமாட்டான்;
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ஊற்றைவத்தால், புதய இரசம் ேதால்
ைபகைளக் க ழித்துப்ேபாடும், இரசமும்
ச ந்த ப்ேபாகும், ேதால் ைபகளும்
ெகட்டுப்ேபாகும்; புதய இரசத்ைதப் புதய
ேதால் ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கேவண்டும்
என்றார்.

ஓய்வுநாளின்ஆண்டவர்
23பன்பு,அவர்ஓய்வுநாளில்வயல்வழியாக

நடந்துேபானார்; அவருைடய சீடர்கள்
அவேராடு நடந்துேபாகும்ேபாது, கத ர்கைளச்
சாப்ப ட ெதாடங்கனார்கள். 24 பரிேசயர்கள்
அவைரப் பார்த்து: இேதா, ஓய்வுநாளில்
ெசய்யக்கூடாதைத இவர்கள் ஏன்
ெசய்க றார்கள் என்றார்கள். 25 அதற்கு
அவர்: தாவீதுக்கு உண்டான ஆபத்தல்,
தானும் தன்ேனாடு இருந்தவர்களும்
பசயாக இருந்தேபாது, 26 அவன்
அபயத்தார் என்னும் ப ரதான ஆசாரியன்
காலத்தல் ெசய்தைத நீங்கள் படித்தது
இல்ைலயா? அவன் ேதவனுைடய
வீட்டிற்கு ெசன்று, ஆசாரியர்கள்தவ ர
ேவறு ஒருவரும் சாப்ப டக்கூடாத ேதவ
சமுகத்தன் அப்பங்கைளத் தானும்
சாப்ப ட்டுத் தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தாேன என்றார். 27 பன்பு அவர்கைள
ேநாக்க : மனிதன் ஓய்வுநாளுக்காக
உண்டாக்கப்படவல்ைல, ஓய்வுநாள்
மனிதனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது;
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28 எனேவ மனிதகுமாரன் ஓய்வுநாளுக்கும்
ஆண்டவராகஇருக்க றார் என்றார்.

அத்த யாயம் 3
1 இேயசு மறுபடியும் ெஜப ஆலயத்த ற்குச்

ெசன்றார். அங்ேக சூம்பன ைகையயுைடய
ஒரு மனிதன் இருந்தான். 2 அவர்
ஓய்வுநாளில் அவைனச் சுகமாக்கனால்
அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டலாம் என்று
அவைரப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
3அப்ெபாழுது அவர் சூம்பன ைகையயுைடய
மனிதைனப் பார்த்து: எழுந்து நடுவல் நல்
என்று ெசால்லி; 4 அவர்கைளப் பார்த்து:
ஓய்வுநாட்களில் நன்ைம ெசய்வேதா
அல்லது தீைம ெசய்வேதா, ஜீவைனக்
காப்பாற்றுவேதா அல்லது அழிப்பேதா,
எது நயாயம் என்றார். அதற்கு அவர்கள்
மவுனமாக இருந்தார்கள். 5 அவர்களுைடய
இருதயத்தன் கடினத்தனால் அவர்
வ சனப்பட்டு, ேகாபத்துடன் சுற்றலும்
இருந்தவர்கைளப் பார்த்து, அந்த
மனிதைனப் பார்த்து: உன் ைகைய நீட்டு
என்றார்; அவன் நீட்டினான்; அவன் ைக
மற்ெறாரு ைகையப்ேபால சுகமானது.
6 உடேன பரிேசயர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
அவைரக் ெகாைலெசய்யேவண்டும் என்று,
அவருக்கு எத ராக ஏேராத யர்கேளாடு
ஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.



மாற்குஅத்தயாயம் 3:7 xvi மாற்குஅத்தயாயம் 3:12

மக்கள்கூட்டம் இேயசுைவப்
பன்ெதாடருதல்

7 இேயசு தம்முைடய சீடர்கேளாடு அந்த
இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு கடேலாரத்த ற்குப்
ேபானார். 8கலிேலயாவலும்,யூேதயாவலும்,
எருசேலமிலும், இதுேமயாவலும்,
ேயார்தானுக்கு அக்கைரயலுமிருந்து
அேநக மக்கள் வந்து, அவருக்குப்
பன்ேன ெசன்றார்கள். அேதாடு தீரு
சீேதான் பட்டணங்களின் பகுத களிலும்
இருந்து அேநக மக்கள் அவர் ெசய்த
அற்புதங்கைளப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டு,
அவரிடம் வந்தார்கள். 9 அவர் அேநகைரச்
சுகமாக்கனார். ேநாயாளிகெளல்ேலாரும்
அைத அற ந்து அவைரத் ெதாடேவண்டும்
என்று அவைர ெநருங்கவந்தார்கள்.
10 மக்கள்கூட்டம் அத கமாக இருந்தபடியால்
அவர்கள் தம்ைம ெநருக்காமல்
இருப்பதற்காக, தமக்கு ஒரு படைக
ஆயத்தம் பண்ணேவண்டும் என்று,
தம்முைடய சீடர்களுக்குச் ெசான்னார்.
11 அசுத்தஆவகளும் இேயசுைவப்
பார்த்தேபாது, அவர் முன்பாக வழுந்து: நீர்
ேதவனுைடய குமாரன் என்று சத்தமிட்டன.
12 தம்ைமப் ப ரச த்தம் பண்ணாமல் இருக்க
அைவகளுக்குஉறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார்.

பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்கைள
நயமித்தல்
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13 பன்பு அவர் ஒரு மைலயன்ேமல்
ஏற , தமக்கு வருப்பமானவர்கைளத்
தம்மிடம் வரவைழத்தார்; அவர்கள் அவரிடம்
வந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது அவர்
பன்னிரண்டு நபர்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு,
அவர்கள் தம்ேமாடு இருக்கவும்,
ப ரசங்கம்பண்ணுவதற்காகத் தாம்
அவர்கைள அனுப்பவும், 15 வயாத கைளக்
குணமாக்க ப் ப சாசுகைளத் துரத்துவதற்கு
அவர்கள் அதகாரம் உள்ளவர்களாக
இருக்கவும், அவர்கைள ஏற்படுத்தனார்.
16 அவர்கள் யாெரன்றால், சீேமான்,
இவனுக்குப் ேபதுரு என்று ெபயரிட்டார்.
17 ெசெபேதயுவன் குமாரனாகய யாக்ேகாபு,
யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகய ேயாவான்,
இந்த இவருக்கும் இடிமுழக்க மக்கள்
என்று அர்த்தம்ெகாண்ட ெபாவெனர்ேகஸ்
என்கற ெபயரிட்டார், 18 அந்த ேரயா,
பலிப்பு, பர்ெதாெலாேமயு, மத்ேதயு, ேதாமா,
அல்ேபயுவன் குமாரன் யாக்ேகாபு, தேதயு,
கானானியனாகய சீேமான், 19 அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாஸ்காரிேயாத்து
என்பவர்கேள.

இேயசுவும்ெபெயல்ெசபூலும்
20 பன்பு வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்;

அங்ேக அேநக மக்கள் மறுபடியும்
கூடிவந்ததனால் அவர்கள் சாப்படுவதற்கும்
ேநரம் இல்லாமல்ேபானது. 21 அவருைடய



மாற்குஅத்தயாயம் 3:22 xviii மாற்குஅத்தயாயம் 3:29

குடும்பத்தார் இைதக்ேகட்டேபாது, அவர்
மத மயங்கயருக்க றார் என்று ெசால்லி,
அவைரப் ப டித்துக்ெகாள்ளும்படி வந்தார்கள்.
22எருசேலமிலிருந்துவந்த ேவதபண்டிதர்கள்:
இவன் ெபெயல்ெசபூைல உைடயவனாக
இருக்க றான், ப சாசுகளின் தைலவனாேல
ப சாசுகைளத் துரத்துகறான் என்றார்கள்.
23அவர்கைளஅவர்அைழத்து,உவைமகளாக
அவர்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
சாத்தாைனச் சாத்தான் துரத்துவது
எப்படி? 24 ஒரு ராஜ்யம் தனக்குத்தாேன
எத ராகப் ப ரிந்து இருந்தால், அந்த
ராஜ்யம் நைலத்துநற்காேத. 25 ஒரு வீடு
தனக்குத்தாேன எத ராகப் ப ரிந்து இருந்தால்,
அந்த வீடு நைலத்துநற்காேத. 26 சாத்தான்
தனக்குத்தாேன எத ராக எழும்ப ப் ப ரிந்து
இருந்தால்,அவன்நைலத்துநற்கமுடியாமல்,
அழிந்துேபாவாேன. 27 பலசாலிைய
முதலில் கட்டிப்ேபாடாமல், யாரும்
பலசாலியுைடய வீட்டிற்குள் புகுந்து, அவன்
ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்கமுடியாது;
கட்டிப்ேபாட்டால்மட்டுேம, அவனுைடய
வீட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்கமுடியும்.
28 உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்: மனிதர்கள் ெசய்யும்
எல்லாப் பாவங்களும், அவர்கள்
ெசால்லும் எல்லாத் தூஷணமான
வார்த்ைதகளும், அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படும்; 29ஆனால்ஒருவன்பரிசுத்த
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ஆவயானவருக்கு எத ராக அவதூறான
வார்த்ைதகைளச் ெசால்வாெனன்றால்,
அவன் எப்ெபாழுதும் மன்னிப்பு ெபறாமல்
ந த்தய தண்டைனக்குரியவனாக இருப்பான்
என்றார். 30 இேயசு அசுத்தஆவைய
உைடயவனாக இருக்க றான் என்று அவர்கள்
ெசான்னதனாேலஅவர்இப்படிச்ெசான்னார்.
இேயசுவன்தாயாரும் சேகாதரர்களும்

31அப்ெபாழுதுஅவருைடய சேகாதரர்களும்
தாயாரும் வந்து, ெவளிேய நன்று,
அவைர அைழக்கும்படி அவரிடத்த ற்கு
ஆள் அனுப்பனார்கள். 32 அவைரச்
சுற்றலும் உட்கார்ந்தருந்த மக்கள் அவைரப்
பார்த்து: இேதா, உம்முைடய தாயாரும்
உம்முைடய சேகாதரர்களும் ெவளிேய
நன்று உம்ைமத் ேதடுக றார்கள் என்றார்கள்.
33 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: என்
தாயார் யார்? என் சேகாதரர்கள் யார்?
என்று ெசால்லி; 34 தம்ைமச் சுற்றலும்
உட்கார்ந்தருந்தவர்கைளப் பார்த்து:
இேதா, என் தாயும் என் சேகாதரர்களும்
இவர்கேள! 35 ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படி
ெசய்க றவன் எவேனா, அவேன எனக்குச்
சேகாதரனும், எனக்குச் சேகாதரியும்,
எனக்குத்தாயுமாகஇருக்க றான்என்றார்.

அத்த யாயம் 4
வைதக்க றவனின்உவைம
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1 இேயசு மறுபடியும் கடேலாரத்த ேல
ேபாதகம்பண்ணத் ெதாடங்கனார். அேநக
மக்கள் அவரிடம் கூடிவந்ததனால், அவர்
கடலிேலநன்றஒருபடகல்ஏற உட்கார்ந்தார்;
மக்கெளல்ேலாரும் கடற்கைரயல்
நன்றார்கள். 2 அவர் அேநக காரியங்கைள
உவைமகளாக அவர்களுக்குப் ேபாத த்தார்;
ேபாத க்க றெபாழுது அவர்களுக்குச்
ெசான்னது என்னெவன்றால்: 3 ேகளுங்கள்,
வைதக்க றவன் ஒருவன் வைத வைதக்கப்
புறப்பட்டான். 4 அவன் வைதக்கும்ேபாது,
ச ல வைதகள் வழியருேக வழுந்தன;
வானத்துப் பறைவகள் வந்து அந்த
வைதகைளத் தன்றுேபாட்டது. 5 ச ல
வைதகள் அதக மண் இல்லாத கற்பாைற
நலத்தல் வழுந்தன; அதற்கு ஆழமான மண்
இல்லாததனாேல சீக்க ரத்தல் முைளத்தது;
6 ெவயல் ஏறனேபாேதா, கருக ப்ேபாய், ேவர்
இல்லாததனால் உலர்ந்துேபானது. 7 ச ல
வைதகள்முள்ளுள்ளஇடங்களில் வழுந்தது;
முள் வளர்ந்து, வைத பலன் ெகாடுக்காதபடி,
அைத ெநருக்க ப்ேபாட்டது. 8 ச ல வைதகள்
நல்ல நலத்தல் வழுந்து,உயர்ந்து வளருகற
பய ராக , ஒன்று முப்பதுமடங்காகவும்,
ஒன்று அறுபதுமடங்காகவும், ஒன்று
நூறுமடங்காகவும் பலன் தந்தது.
9 ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன் ேகட்கட்டும்
என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னார்.
10 அவர் தனிைமயாக இருக்க றேபாது,
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பன்னிரண்டுேபரும், அவருக்கு ெநருக்கமாக
இருந்தவர்களும் இந்த உவைமையக்குறத்து
அவரிடம் ேகட்டார்கள். 11 அதற்கு
அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்
இரகச யத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி
உங்களுக்கு அருளப்பட்டது; ெவளிேய
இருக்க றவர்களுக்ேகா இைவகள் எல்லாம்
உவைமகளாகச்ெசால்லப்படுக றது.
12 “அவர்கள்குணமாகாதபடிக்கும்,
பாவங்கள்அவர்களுக்குமன்னிக்கப்படாதபடிக்கும்,
அவர்கள்கண்டும்காணாதவர்களாகவும்,
ேகட்டும்உணராதவர்களாகவும்இருக்கும்படி,
இப்படிச்ெசால்லப்படுக றது” என்றார்.

13 பன்பு அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: “இந்த உவைமைய நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா? புரியாவ ட்டால்
மற்ற உவைமகைளெயல்லாம் எப்படிப்
புரிந்துெகாள்வீர்கள்? 14 வைதக்க றவன்
வசனத்ைத வைதக்க றான். 15 வசனத்ைதக்
ேகட்டவுடேன சாத்தான் வந்து, அவர்கள்
இருதயங்களில் வைதக்கப்பட்ட வசனத்ைத
எடுத்துப்ேபாடுக றான்;இவர்கேளவழியருேக
வைதக்கப்பட்டவர்கள். 16 அப்படிேய,
வசனத்ைதக் ேகட்டவுடேன அைதச்
சந்ேதாஷத்ேதாடு ஏற்றுக்ெகாண்டும்,
17 தங்களுக்குள்ேள ேவர்ெகாள்ளாதபடியால்,
ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும்நைலத்தருக்க றார்கள்,
வசனத்தனால் உபத்த ரவமும்
துன்பமும் உண்டானவுடேன
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இடறலைடக றார்கள்; இவர்கேள கற்பாைற
நலத்தல் வைதக்கப்பட்டவர்கள்.
18 வசனத்ைதக் ேகட்டும், உலகக்
கவைலகளும், ஐசுவரியத்தன் மயக்கமும்,
மற்றைவகைளப்பற்ற உண்டாக ற
ஆைசகளும் உள்ேள புகுந்து, வசனத்ைத
ெநருக்க ப்ேபாட,அதனால் பலன்இல்லாமல்
ேபாக றார்கள். 19 இவர்கேள முள்ளுள்ள
இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவர்கள்.
20 வசனத்ைதக்ேகட்டு, ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ஒன்று முப்பதுமடங்கும், ஒன்று
அறுபதுமடங்கும், ஒன்று நூறுமடங்காகவும்
பலன்ெகாடுக்க றார்கள்; இவர்கேள நல்ல
நலத்தல்வைதக்கப்பட்டவர்கள்” என்றார்.

வளக்குத்தண்டின்ேமல்உள்ளவளக்கு
21 பன்னும் அவர் அவர்கைளப்

பார்த்து: வளக்கு வளக்குத்தண்டின்ேமல்
ைவக்கறதற்குத்தாேனதவ ர,
பாத்த ரத்தன் கீேழா, கட்டிலின் கீேழா,
ைவக்கறதற்குக் ெகாண்டுவருவார்களா?
22 ெவளியரங்கமாகாத அந்தரங்கமும்
இல்ைல, ெவளிக்குவராத மைறெபாருளும்
இல்ைல. 23 ேகட்க றதற்கு ஒருவன்
காதுள்ளவனாக இருந்தால் அவன்
ேகட்கட்டும் என்றார். 24 பன்னும் அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேகட்க றைதக்
கவனியுங்கள். எந்த அளவனால்
அளக்கறீர்கேளா, அந்த அளவனால்



மாற்குஅத்தயாயம் 4:25 xxiii மாற்குஅத்தயாயம் 4:31

உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்; ேகட்க ற
உங்களுக்கு அதகம் ெகாடுக்கப்படும்.
25 உள்ளவன் எவேனா, அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; இல்லாதவன் எவேனா,
அவனிடம்உள்ளதும்எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்
என்றார்.

வளருகறவைதயன்உவைம
26 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:

ேதவனுைடய ராஜ்யமானது, ஒரு மனிதன்
நலத்தல் வைதைய வைதத்து; 27 இரவல்
தூங்க , பகலில் வழிக்க, அவனுக்குத்
ெதரியாமேலேய, வைத முைளத்துப்
பய ராவதற்கு ஒப்பாக இருக்க றது.
28 எப்படிெயன்றால், நலமானது முதலில்
முைளையயும், பன்பு கதைரயும்,
கத ரிேல நைறந்த தானியத்ைதயும்
பலனாகத் தானாகக் ெகாடுக்கும். 29 பய ர்
வைளந்து அறுவைடக்காலம் வந்தவுடேன,
அறுக்கறதற்கு ஆட்கைள அனுப்புக றான்
என்றார்.

கடுகுவைதயன்உவைம
30 பன்னும் அவர் அவர்கைளப்

பார்த்து: ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத
எதற்கு ஒப்படுேவாம்? அல்லது எந்த
உவைமயனாேல அைத வளக்க ச்
ெசால்லமுடியும்? 31அது ஒரு கடுகுவைதக்கு
ஒப்பாக இருக்க றது; அது பூமியல்
வைதக்கப்படும்ேபாது பூமியல் உள்ள
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எல்லாவைதகைளயும்வ ட மிக ச றயதாக
இருக்க றது; 32 வைதக்கப்பட்டப் பன்ேபா,
அது வளர்ந்து, எல்லாப் பூண்டுகைளயும்வ ட
மிக ெபரிதாக வளர்ந்து, ஆகாயத்துப்
பறைவகள் அதன் நழலின்கீழ் வந்து
கூடுகைளக்கட்டத்தக்க ெபரிய கைளகைள
வடும் என்றார். 33 அவர்கள் ேகட்டுப்
புரிந்துெகாள்வதற்கு ஏற்றபடி, அவர்
இப்படிப்பட்ட அேநக உவைமகளினாேல
அவர்களுக்கு வசனத்ைதச் ெசான்னார்.
34உவைமகள்இல்லாமல்அவர்களுக்குஅவர்
ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல; அவர் தம்முைடய
சீடர்கேளாடு தனிைமயாக இருக்கும்ேபாது,
அவர்களுக்கு எல்லாவற்ைறயும்
வளக்க ச்ெசான்னார்.

இேயசுபுயைலஅைமத படுத்துதல்
35 அன்று மாைலேநரத்தல், அவர்

அவர்கைளப் பார்த்து: அக்கைரக்குப்
ேபாகலாம் வாருங்கள் என்றார்.
36 அவர்கள் மக்கைள அனுப்பவ ட்டு,
அவர் படகல் இருந்தபடிேய
அவைரக்ெகாண்டுேபானார்கள். ேவறு
படகுகளும் அவேராடு இருந்தது.
37அப்ெபாழுது பலத்த சுழல்காற்றுஉண்டாக ,
படகு ந ரம்பும் அளவற்கு, அைலகள்
படகன்ேமல் ேமாத யது. 38இேயசு, கப்பலின்
பன்பக்கத்தல் தைலயைணைய ைவத்துத்
தூங்கக்ெகாண்டிருந்தார். அவர்கள்
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அவைர எழுப்ப : ேபாதகேர, நாங்கள்
மரித்துப்ேபாவைதப்பற்ற உமக்குக் கவைல
இல்ைலயா? என்றார்கள். 39 அவர் எழுந்து,
காற்ைற அதட்டி, கடைலப்பார்த்து: சீராேத,
அைமதயாக இரு என்றார். அப்ெபாழுது
காற்று நன்றுேபாய், மிகுந்த அைமத
உண்டானது. 40 அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: ஏன் இப்படிப் பயப்பட்டீர்கள்? ஏன்
உங்களுக்கு வசுவாசம் இல்லாமற்ேபானது
என்றார். 41 அவர்கள் மிகவும் பயந்து:
இவர் யாேரா? காற்றும் கடலும் இவருக்குக்
கீழ்ப்படிக றேத என்று, ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 5
அசுத்தஆவகள் ப டித்தருந்த மனிதைன

சுகப்படுத்துதல்
1 பன்பு அவர்கள் கடலுக்கு அக்கைரயல்

உள்ள கதேரனருைடய நாட்டிற்கு
வந்தார்கள். 2 அவர் படகல் இருந்து
இறங்கனவுடேன, அசுத்தஆவயுள்ள
ஒரு மனிதன் கல்லைறகளில் இருந்து
அவருக்கு எத ராகவந்தான். 3 அவன்
கல்லைறகளிேல குடியருந்து வந்தான்;
அவைனச் சங்கலிகளினால் கட்டவும்
ஒருவனுக்கும் முடியவல்ைல. 4 அவன்
பலமுைற வலங்குகளினாலும்
சங்கலிகளினாலும் கட்டப்பட்டும்,



மாற்குஅத்தயாயம் 5:5 xxvi மாற்குஅத்தயாயம் 5:12

சங்கலிகைளத் தகர்த்து, வலங்குகைள
உைடத்துப்ேபாடுவான்; அவைன அடக்க
ஒருவனுக்கும் முடியவல்ைல. 5 அவன்
எப்ெபாழுதும் இரவும் பகலும், மைலகளிலும்
கல்லைறகளிலும் இருந்து, சத்தம்ேபாட்டு,
கல்லுகளினால் தன்ைனத்தாேன
காயப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். 6 அவன்
இேயசுைவத் தூரத்த ேல பார்த்தேபாது,
ஓடிவந்து, அவைரப் பணிந்துெகாண்டு:
7 இேயசுேவ, உன்னதமான ேதவனுைடய
குமாரேன, எனக்கும் உமக்கும் என்ன?
என்ைன ேவதைனப்படுத்தேவண்டாம்
என்று ேதவனுைடய ெபயரில் உம்ைமக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன் என்று அதக
சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 8 ஏெனன்றால்,
அவர் அவைனப் பார்த்து: அசுத்தஆவேய,
இந்த மனிதைனவட்டு ெவளிேய ேபா என்று
ெசால்லியருந்தார். 9 அப்ெபாழுது அவர்
அவைனப் பார்த்து: உன் ெபயர் என்ன என்று
ேகட்டார். அதற்கு அவன்: நாங்கள் அேநகர்
இருப்பதனால் என் ெபயர் ேலக ேயான்
என்று ெசால்லி, 10 தங்கைள அந்தத்
தைசயலிருந்துதுரத்தவ டேவண்டாம் என்று
அவைர அத கமாக ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
11 அப்ெபாழுது, அந்த இடத்தல்
மைலயன் அருகல் அேநக பன்றகள்
கூட்டமாக ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது.
12 அந்தப் ப சாசுகள் அவைரப் பார்த்து:
பன்றகளுக்குள்ேள ேபாக, அைவகளுக்குள்
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எங்கைள அனுப்பும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டன. 13 இேயசு
அைவகளுக்கு உத்தரவு ெகாடுத்தவுடேன,
அசுத்தஆவகள் புறப்பட்டுப் பன்றகளுக்குள்
ேபானது; உடேன ஏறக்குைறய
இரண்டாய ரம் பன்றகளுள்ள அந்தக்கூட்டம்
உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து ஓடி, கடலிேல
பாய்ந்து, கடலில் அமிழ்ந்துேபானது.
14 பன்றகைள ேமய்த்தவர்கள் ஓடி, இைதப்
பட்டணத்தலும் சுற்றுப்புறங்களிலும்
அறவத்தார்கள். அப்ெபாழுது
நடந்தைவகைளப் பார்ப்பதற்காக மக்கள்
புறப்பட்டு; 15 இேயசுவ டம் வந்து,
ேலக ேயானாகயப சாசுகள்ப டித்தருந்தவன்
புத்த ெதளிந்து, உைட அணிந்து,
உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்து, பயந்தார்கள்.
16 ப சாசுகள் ப டித்தருந்தவனுக்கும்
பன்றகளுக்கும் நடந்தைவகைளப்
பார்த்தவர்களும் அவர்களுக்கு வளக்கமாகச்
ெசான்னார்கள். 17 அப்ெபாழுது
தங்களுைடய எல்ைலகைளவ ட்டுப்
ேபாகேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 18 அப்படிேய
அவர் படகல் ஏறும்ெபாழுது, ப சாசு
ப டித்தருந்தவன், இேயசுேவாடு வருவதற்கு
தனக்கு அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும் என்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். 19 இேயசு
அவனுக்கு அனுமத ெகாடுக்காமல்: நீ உன்
குடும்பத்தாரிடம் உன் வீட்டிற்குப்ேபாய்,
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கர்த்தர் உனக்கு மனமிறங்க , உனக்குச்
ெசய்தைவகைள எல்லாம் அவர்களுக்குச்
ெசால் என்று ெசான்னார். 20 அப்படிேய
அவன்ேபாய், இேயசு தனக்குச்
ெசய்தைவகைள எல்லாம் ெதக்கப்ேபாலி
என்னும் நாட்டில் ப ரச த்தப்படுத்தனான்;
எல்ேலாரும்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

மரித்த சறுமியும், வயாதயுள்ள
ெபண்ணும்

21 இேயசு படகல் ஏற மறுபடியும்
இக்கைரக்கு வந்து, கடேலாரத்தல்
இருந்தேபாது, அேநக மக்கள் அவரிடம்
கூடிவந்தார்கள். 22 அப்ெபாழுது, ெஜப
ஆலயத்தைலவரில் ஒருவனாகய யவீரு
என்பவன் வந்து, அவைரப் பார்த்தவுடேன,
அவர் பாதத்தல் வழுந்து: 23 என் மகள்
மரணேவதைனப்படுகறாள், அவள்
சுகமைடய, நீர் வந்து, அவள்ேமல்
உமது கரங்கைள ைவயும், அப்ெபாழுது
பைழப்பாள் என்று அவைர அத கமாக
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 24 அவர்
அவேனாடுகூட ேபானார். அேநக மக்கள்
அவருக்குப் பன்ேனெசன்று, அவைர
ெநருக்கனார்கள். 25 அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டு வருடங்களாக
இரத்தப்ேபாக்கனாேல அவத ப்பட்ட ஒரு
ெபண், 26 அேநக ைவத்தயர்களால்
அத கமாக வருத்தப்பட்டு, தன்னிடம்
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இருந்த எல்லாவற்ைறயும் ெசலவு
ெசய்தும், ெகாஞ்சம்கூட குணமாகாமல்
அத கமாக வருத்தப்படுக றெபாழுது,
27 இேயசுைவப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டு:
நான் அவருைடய ஆைடையயாவது
ெதாட்டால் சுகம் ெபறுேவன் என்று
ெசால்லி; 28 மக்கள் கூட்டத்தன் உள்ேள
அவருக்குப் பன்பக்கத்தல் வந்து,
அவருைடய ஆைடையத் ெதாட்டாள்.
29 உடேன அவளுைடய இரத்தப்ேபாக்கு
நன்றுேபானது; அந்த ேவதைன நீங்க
சுகம் ெபற்றைத அவள் தன் சரீரத்தல்
உணர்ந்தாள். 30 உடேன இேயசு தம்மிடம்
இருந்து வல்லைம புறப்பட்டுப் ேபானைதத்
தமக்குள் அறந்து, மக்கள்கூட்டத்தல்
தரும்ப : என் ஆைடகைளத் ெதாட்டது யார்
என்று ேகட்டார். 31 அவருைடய சீடர்கள்
அவைரப் பார்த்து: அேநக மக்கள் உம்ைம
ெநருக்க க்ெகாண்டிருக்க றைத நீர் பார்த்தும்,
என்ைனத் ெதாட்டது யார் என்று ேகட்க றீேர
என்றார்கள். 32இைதச் ெசய்தவைளப் பார்க்க
அவர் சுற்றலும் பார்த்தார். 33 தன்னிடம்
நடந்தைத அற ந்த அந்தப் ெபண் பயந்து,
நடுங்க , அவர் முன்பாக வந்து வழுந்து,
உண்ைமகைள எல்லாம் அவருக்குச்
ெசான்னாள். 34 அவர் அவைளப் பார்த்து:
மகேள,உன்வசுவாசம்உன்ைனஇரட்ச த்தது,
நீ சமாதானத்ேதாடு ேபாய், உன் ேவதைன
நீங்க , சுகமாக இரு என்றார். 35 அவர்
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இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ெஜப
ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிலிருந்து சலர்
வந்து: உம்முைடய மகள் மரித்துப்ேபானாள்,
இனி ஏன் ேபாதகைர வருத்தப்படுத்துகறாய்
என்றார்கள். 36 அவர்கள் ெசான்ன
வார்த்ைதைய இேயசு ேகட்டவுடேன,
ெஜப ஆலயத்தைலவைனப் பார்த்து:
பயப்படாேத, வசுவாசம் உள்ளவனாக
இரு என்று ெசால்லி; 37 ேவறுயாைரயும்
தம்ேமாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ளாமல்,
ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும்,
யாக்ேகாபன் சேகாதரன் ேயாவாைனயும்
தம்ேமாடு கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்;
38 ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிற்கு
வந்து, அங்ேக சத்தமிடுக ற மக்கைளயும்
மிகவும் அழுது புலம்புக றவர்கைளயும்
கண்டு, 39 உள்ேள ெசன்று: நீங்கள்
சத்தமிட்டு அழுகறது ஏன்? பள்ைள
மரிக்கவல்ைல, தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றாள்
என்றார். 40 அதற்காக அவைரப் பார்த்து
ச ரித்தார்கள். எல்ேலாைரயும்அவர்ெவளிேய
அனுப்பவ ட்டு, பள்ைளயன் தகப்பைனயும்
தாையயும் தம்ேமாடு வந்தவர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு, பள்ைள இருந்த
அைறக்குள் ெசன்று, 41 பள்ைளயன்
ைகையப் ப டித்து: தலீத்தாகூமி என்றார்;
அதற்கு; சறுெபண்ேண எழுந்தரு என்று
உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று அர்த்தம்.
42 உடேன சறுெபண் எழுந்து நடந்தாள்;
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அவள் பன்னிரண்டு வயதுள்ளவளாக
இருந்தாள். அவர்கள் அைனவரும் மிகுந்த
ஆச்சரியப்பட்டுப் ப ரமித்தார்கள். 43 அைத
ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்கு உறுதயாகக் கட்டைளய ட்டு,
அவளுக்குச் சாப்படுவதற்கு ஏதாவது
ெகாடுங்கள்என்றுெசான்னார்.

அத்த யாயம் 6
மத க்கப்படாத தீர்க்கதரிச

1 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டு, அவர் வளர்ந்த ஊருக்கு
வந்தார்; அவருைடய சீடர்களும் அவேராடு
வந்தார்கள். 2 ஓய்வுநாளானேபாது,
ெஜப ஆலயத்தல் ேபாதகம்பண்ணினார்.
அைதக் ேகட்ட அைனவரும் ஆச்சரியப்பட்டு,
இைவகள் இவனுக்கு எங்கருந்து வந்தது?
இவன் ைககளினால் இப்படிப்பட்ட பலத்த
ெசய்ைககைளச் ெசய்ய இவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட ஞானம் எப்படிப்பட்டது?
3 இவன் தச்சன் அல்லவா? மரியாளுைடய
குமாரன் அல்லவா? யாக்ேகாபு, ேயாேச,
யூதா, சீேமான் என்பவர்களுைடய சேகாதரன்
அல்லவா? இவன் சேகாதரிகளும் இங்ேக
நம்ேமாடு இருக்க றார்கள் அல்லவா?
என்று ெசால்லி, அவைரக்குற த்து இடறல்
அைடந்தார்கள். 4இேயசுஅவர்கைளேநாக்க :
தீர்க்கதரிச ஒருவன் தன் ெசாந்த ஊரிலும்,
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தன் உறவனர்களிலும், தன் வீட்டிலும்தான்
மத க்கப்படமாட்டான். மற்ற எல்லா
இடங்களிலும் மத க்கப்படுவான் என்றார்.
5அங்ேக அவர் சல ேநாயாளிகள்ேமல்மட்டும்
கரங்கைள ைவத்து, அவர்கைளக்
குணமாக்கனார், ேவறு அற்புதங்கள் எதுவும்
ெசய்யமுடியாமல்.

இேயசுபன்னிரண்டுேபைரஅனுப்புதல்
6அவர்களுக்கு வசுவாசம் இல்லாததனால்

அைதக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டு,
மற்ற க ராமங்களுக்குச்ெசன்று,
ேபாதகம்பண்ணினார். 7இேயசுபன்னிரண்டு
சீடர்கைளயும் அைழத்து, அசுத்தஆவகைளத்
துரத்த அவர்களுக்கு அதகாரம் ெகாடுத்து,
8 வழிக்குப் ைபையேயா, அப்பத்ைதேயா,
இடுப்புக் கச்ைசயல் பணத்ைதேயா,
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகாமல், ஒரு
தடிையமட்டும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகவும்;
9காலணிகைளப்ேபாட்டுக்ெகாண்டுேபாகவும்,
இரண்டுஅங்ககைளஅணிந்துெகாள்ளாமலிருக்கவும்
கட்டைளய ட்டார். 10 பன்பு அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் எங்ேகயாவது
ஒரு வீட்டிற்குச் ெசன்றால், அந்த
இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்வைர
அங்ேகேய தங்கயருங்கள். 11 யாராவது
உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும்,
உங்களுைடய வசனங்கைளக் ேகட்காமலும்
இருந்தால், நீங்கள் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
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புறப்படும்ேபாது, அவர்களுக்கு சாட்ச யாக
உங்களுைடய கால்களின் கீேழ
படிந்த தூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள்.
நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்தப்
பட்டணத்தற்கு சம்பவ ப்பைதவ ட ேசாேதாம்
ெகாேமாரா பட்டணத்தற்கு சம்பவ ப்பது
இலகுவாகஇருக்கும்என்றுஉண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று
ெசால்லி, அவர்கைள இரண்டு
இரண்டுேபராக அனுப்பனார். 12 அவர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாய்: மனந்தரும்புங்கள் என்று
ப ரசங்க த்து; 13அேநக ப சாசுகைளத் துரத்த ,
அேநக ேநாயாளிகைள எண்ெணய் பூச
சுகமாக்கனார்கள்.

ேயாவான்ஸ்நானனின் தைல
ெவட்டப்படுதல்

14 இேயசுவனுைடய ெபயர்
ப ரச த்தமானதனால், ஏேராதுராஜா
அவைரக்குற த்துக் ேகள்வப்பட்டு:
மரித்துப்ேபான ேயாவான்ஸ்நானன்
உயேராடு எழுந்தான், எனேவ அவனிடம்
இப்படிப்பட்டப் பலத்த ெசய்ைககள்
ெவளிப்படுக றது என்றான். 15 ச லர்: அவர்
எலியா என்றார்கள். ேவறுசலர்: அவர்
ஒரு தீர்க்கதரிச அல்லது பூர்வகாலத்துத்
தீர்க்கதரிச களில் ஒருவைனப்ேபால
இருக்க றார் என்றுெசான்னார்கள்.
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16 ஏேராது அைதக் ேகட்டெபாழுது:
அவன், நான் தைலைய ெவட்டிக்ெகான்ற
ேயாவான்தான்; அவன் உயேராடு
எழுந்தான் என்றான். 17 ஏேராது
தன் சேகாதரனாகய பலிப்புவன்
மைனவ ஏேராத யாைளத் தனக்கு
மைனவயாக்க ைவத்துக்ெகாண்டேபாது,
18 ேயாவான் ஏேராைதப் பார்த்து: நீர்
உம்முைடய சேகாதரன் மைனவைய
ைவத்துக்ெகாள்ளுவது நயாயம் இல்ைல
என்று ெசான்னதனால், ஏேராது
ேபார்வீரர்கைள அனுப்ப , ேயாவாைனப்
ப டித்துக் கட்டிக் காவலில் ைவத்தருந்தான்.
19 ஏேராத யாளும் அவனுக்குச் சத
நைனத்து, அவைனக் ெகான்றுேபாட
மனதாயருந்தாள்; ஆனாலும், அவளால்
முடியாமல்ேபானது. 20 ஏெனன்றால்,
ேயாவான் நீதயும் பரிசுத்தமும் உள்ளவன்
என்று ஏேராது அற ந்து, அவனுக்குப்
பயந்து, அவைனப் பாதுகாத்து, அவன்
ேயாசைனயன்படி அேநகக் காரியங்கைளச்
ெசய்து, வருப்பத்ேதாடு அவன் ெசால்ைலக்
ேகட்டுவந்தான். 21 ஏேராது தன்னுைடய
ப றந்தநாளிேலதன்னுைடயப ரபுக்களுக்கும்,
பைடத்தளபத களுக்கும், கலிேலயா
நாட்டின் ப ரதான மனிதர்களுக்கும் ஒரு
வருந்துபண்ணினேபாது, 22 ஏேராத யாளின்
மகள் சைப நடுேவ வந்து நடனம்பண்ணி,
ஏேராதுைவயும் அவேனாடுகூட பந்தயல்
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இருந்தவர்கைளயும் சந்ேதாஷப்படுத்தனாள்.
அப்ெபாழுது, ராஜா சறுெபண்ைண ேநாக்க :
உனக்கு ேவண்டியைத என்னிடம் ேகள்,
அைத உனக்குத் தருேவன் என்று ெசால்லி;
23 நீ என்னிடத்தல் எைதக்ேகட்டாலும், அது
என் ராஜ்யத்தல் பாதயானாலும், அைத
உனக்குத் தருேவன் என்று அவளுக்கு
வாக்குக்ெகாடுத்தான். 24அப்ெபாழுது,அவள்
ெவளிேயேபாய், நான்என்னேகட்கேவண்டும்
என்றுதன்தாய டம் ேகட்டாள். அதற்குஅவள்:
ேயாவான்ஸ்நானனுைடய தைலையக் ேகள்
என்றாள். 25 உடேன அவள் ராஜாவ டம்
சீக்க ரமாக வந்து: நீர் இப்ெபாழுேத ஒரு
தட்டில் ேயாவான்ஸ்நானனுைடய தைலைய
ைவத்து எனக்குத் தரேவண்டும் என்று
ேகட்டாள். 26 அப்ெபாழுது ராஜா அத க
துக்கமைடந்தான்; ஆனாலும், வாக்குக்
ெகாடுத்ததனாலும், அவேனாடுகூட
பந்தயல் இருந்தவர்களுக்காகவும்,
அவள் ேகட்டுக்ெகாண்டைத மறுக்க
அவனுக்கு மனம் இல்லாமல்; 27 உடேன
ேயாவான்ஸ்நானனுைடய தைலையக்
ெகாண்டுவரும்படி ேபார்வீரனுக்குக்
கட்டைளக் ெகாடுத்து அனுப்பனான்.
28 அப்படிேய அவன்ேபாய், காவல்கூடத்த ேல
அவனுைடய தைலைய ெவட்டி, அவன்
தைலையஒருதட்டிேலெகாண்டுவந்து,அைத
அந்தச் சறு ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்தான்;
அந்தச் சறுெபண் அைதத் தன் தாய டம்
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ெகாடுத்தாள். 29அவனுைடய சீடர்கள்அைதக்
ேகள்வப்பட்டுவந்து,அவன்சரீரத்ைதஎடுத்து,
ஒருகல்லைறயல்ைவத்தார்கள்.

இேயசுஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்
30 அப்ெபாழுது அப்ேபாஸ்தலர்கள்

இேயசுவ டம் கூடிவந்து, தாங்கள்
ெசய்தைவகள் ேபாத த்தைவகள்
எல்லாவற்ைறயும்அவருக்குஅறவத்தார்கள்.
31 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குச் ெசன்று
தனிைமயல் ெகாஞ்சம் ஓய்ெவடுக்கலாம்
வாருங்கள் என்றார்; ஏெனன்றால்,
அேநக மக்கள் அவரிடம் வருகறதும்
ேபாக றதுமாக இருந்ததனால் அவர்களுக்கு
சாப்ப ட ேநரமில்லாமல் இருந்தது.
32 அப்படிேய அவர்கள் தனிைமயாக
ஒரு படகல் ஏற வனாந்த ரமான
ஒரு இடத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
33 அவர்கள் புறப்பட்டுப் ேபாக றைத
மக்கள் பார்த்தார்கள். அவைர அற ந்த
மக்கள் எல்லாப் பட்டணங்களிலுமிருந்து
கால்நைடயாகேவ அந்த இடத்த ற்கு
ஓடி, அவர்களுக்கு முன்ேப அங்கு
ெசன்றுேசர்ந்து, அவரிடம் கூடிவந்தார்கள்.
34 இேயசு கைரயல் வந்து, அங்ேக
கூடிவந்த மக்கைளப் பார்த்து, அவர்கள்
ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப்ேபால
இருந்ததனால், அவர்கள்ேமல் மனதுருக ,
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அேநகக் காரியங்கைள அவர்களுக்குப்
ேபாத க்கத்ெதாடங்கனார். 35 அதகேநரம்
ஆனபன்பு, அவருைடய சீடர்கள் அவரிடம்
வந்து: இது வனாந்த ரமான இடம்,
அதகேநரமும் ஆனது; 36 சாப்படுக றதற்கும்
இவர்களிடம் ஒன்றும் இல்ைல;
எனேவ இவர்கள் சுற்றலும் இருக்கற
க ராமங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும்ேபாய்,
அப்பங்கைள வாங்க க்ெகாள்ள இவர்கைள
அனுப்பவ டேவண்டும் என்றார்கள். 37 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கேள அவர்களுக்கு
உணவுெகாடுங்கள் என்றார். அதற்கு
அவர்கள்: நாங்கள்ேபாய், இருநூறு
ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு அப்பங்கைள வாங்க
இவர்களுக்குச் சாப்ப டக் ெகாடுக்கலாமா?
என்றார்கள். 38 அதற்கு அவர்: உங்களிடம்
எத்தைன அப்பங்கள் இருக்கறது என்று
ேபாய்ப் பாருங்கள் என்றார். அவர்கள்
பார்த்துவந்து: ஐந்து அப்பங்களும்,
இரண்டு மீன்களும் இருக்கறது
என்றார்கள். 39 அப்ெபாழுது எல்ேலாைரயும்
பசும்புல்லின்ேமல் பந்த உட்காரைவக்கும்படி
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார். 40அப்படிேய
வரிைச வரிைசயாக, நூறுநூறுேபராகவும்
ஐம்பதுஐம்பதுேபராகவும் உட்கார்ந்தார்கள்.
41 அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்கைளயும்,
அந்த இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்து,
வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து,
ஆசீர்வத த்து, அப்பங்கைளப் ப ட்டு,
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அவர்களுக்குப் பரிமாறத் தம்முைடய
சீடர்களிடம் ெகாடுத்தார். அப்படிேய
இரண்டு மீன்கைளயும் எல்ேலாருக்கும்
பங்க ட்டார். 42எல்ேலாரும்சாப்ப ட்டுத்தருப்த
அைடந்தார்கள். 43 ேமலும் அப்பங்களிலும்
மீன்களிலும் மீதயான துண்டுகைளப்
பன்னிரண்டு கூைட நைறய எடுத்தார்கள்.
44அப்பங்கள்சாப்ப ட்டஆண்கள்ஏறக்குைறய
ஐயாய ரம்ேபராகஇருந்தார்கள்.

இேயசுகடலின்ேமல்நடத்தல்
45 அவர் மக்கைள அனுப்பவடும்ேபாது,

தம்முைடய சீடர்கள் படகல் ஏற
அக்கைரயல் ெபத்சாய தாவற்கு,
தமக்கு முன்ேப ேபாகச்ெசால்லி,
அவர்கைள துரிதப்படுத்தனார். 46 அவர்
மக்கைள அனுப்பவ ட்டப்பன்பு,
ெஜபம்பண்ணுவதற்காகஒருமைலயன்ேமல்
ஏறனார். 47 மாைலேநரமானேபாது படகு
நடுக்கடலில் இருந்தது; அவேரா கைரய ேல
தனிைமயாக இருந்தார். 48 அப்ெபாழுது
எத ர்க்காற்று வீச க்ெகாண்டிருந்ததால்,
அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு ேபாடுக றைத
அவர் பார்த்து, அதகாைலயல் கடலின்ேமல்
நடந்து அவர்களிடம் வந்து, அவர்கைளக்
கடந்துேபாக றவர்ேபால காணப்பட்டார்.
49 அவர் கடலின்ேமல் நடக்க றைத அவர்கள்
பார்த்து, அவைர ப சாசு என்று நைனத்து,
சத்தமிட்டு அலறனார்கள். 50 அவர்கள்
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எல்ேலாரும் அவைரப் பார்த்து கலக்கம்
அைடந்தார்கள். உடேன அவர் அவர்கேளாடு
ேபச : த டன்ெகாள்ளுங்கள், நான்தான்,
பயப்படாமல் இருங்கள் என்று ெசால்லி.
51 அவர்கள் இருந்த படகல் ஏறனார்.
அப்ெபாழுது காற்று அைமதயானது; எனேவ
அவர்கள் தங்களுக்குள்ேள மிகவும் ப ரமித்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 52 அவர்களுைடய
இருதயம் கடினமுள்ளதாக இருந்ததனால்
அப்பங்கைளக்குறத்து அவர்கள் உணராமல்
ேபானார்கள். 53 அவர்கள் கடைலக்கடந்து
ெகேனசேரத்துஎன்னும்நாட்டிற்குவந்து,கைர
ஏறனார்கள். 54 அவர்கள் படகல் இருந்து
இறங்கனவுடேன, மக்கள் அவைர அற ந்து,
55 அந்தச் சுற்றுபுறெமல்லாம் ஓடிச்ெசன்று,
ேநாயாளிகைளப் படுக்ைககளில்
படுக்கைவத்து, அவர் வந்தருக்க றார்
என்று ேகள்வப்பட்ட இடங்களிெலல்லாம்
சுமந்துெகாண்டுவந்தார்கள்; 56 இைவகள்
இல்லாமல், அவர் ெசன்ற க ராமங்கள்,
பட்டணங்கள், நாடுகள் எல்லாவற்றலும்
சந்ைதெவளிகளிேல ேநாயாளிகைளக்
ெகாண்டுவந்து, அவருைடய ஆைடயன்
ஓரத்ைதயாவது அவர்கள் ெதாடுவதற்கு
அனுமதக்கேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அவைரத் ெதாட்ட
எல்ேலாரும்சுகம்ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.
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அத்த யாயம் 7
யூதர்களும்பாரம்பரியமும்

1 எருசேலமில் இருந்து வந்த
பரிேசயர்களும், ேவதபண்டிதர்களில்
சலரும் அவரிடம் கூடிவந்தார்கள்.
2 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்களில் சலர்
ைககைளக் கழுவாமல் சாப்படுக றைத
அவர்கள் பார்த்து குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.
3 ஏெனன்றால், யூதர்கள் அைனவரும்
முக்கயமாக பரிேசயர்கள் முன்ேனார்களின்
பாரம்பரியத்ைதக் கைடப டித்து,
அடிக்கடி ைககைளக் கழுவனாெலாழிய
சாப்ப டமாட்டார்கள்; 4 கைடவீத களுக்குச்
ெசன்று தரும்ப வரும்ேபாதும் குளிக்காமல்
சாப்ப டமாட்டார்கள். அப்படிேய
ெசம்புகைளயும், கண்ணங்கைளயும்,
ெசப்புக்குடங்கைளயும், இருக்ைககைளயும்
கழுவுகறேதாடுமட்டுமல்லாமல்,ேவறுஅேநக
சடங்குகைளயும் கைடப டித்துவருவார்கள்.
5 அப்ெபாழுது, அந்தப் பரிேசயர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் அவைரப் பார்த்து:
உம்முைடய சீடர்கள் முன்ேனார்களின்
பாரம்பரியத்ைத மீற , ஏன் ைககைளக்
கழுவாமல் சாப்படுக றார்கள் என்று
ேகட்டார்கள். 6 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக:
இந்த மக்கள் தங்களுைடய உதடுகளினால்

என்ைனகனம்பண்ணுகறார்கள்;
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அவர்கள் இருதயேமா எனக்குத் தூரமாக
வலகயருக்க றதுஎன்றும்,

7 மனிதர்களுைடய கட்டைளகைளப்
ேபாதைனகளாகப் ேபாத த்து,

வீணாக எனக்கு ஆராதைன ெசய்க றார்கள்
என்று எழுதயருக்க றபடி,
மாயக்காரர்களாகயஉங்கைளக்குறத்து,
ஏசாயா நன்றாகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லியருக்க றான்.

8 நீங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகைள
ஒதுக்கவ ட்டு, மனிதர்களுைடய
பாரம்பரியத்ைதக்கைடப டித்துவருகறவர்களாக,
கண்ணங்கைளயும் ெசம்புகைளயும்
கழுவுகறீர்கள்; மற்றும் இப்படிப்பட்ட அேநக
சடங்குகைளயும் கைடப டித்துவருகறீர்கள்”
என்றார். 9 பன்னும் அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் உங்களுைடய
பாரம்பரியத்ைதக் கைடப டிப்பதற்காக
ேதவனுைடய கட்டைளகைள ந ராகரித்தது
நன்றாக இருக்க றது. 10 எப்படிெயன்றால்,
உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும்
கனம்பண்ணுவாயாக என்றும்,
தகப்பைனயாவது தாையயாவது
அவமத க்க றவன் ெகால்லப்படேவண்டும்
என்றும், ேமாேச ெசால்லியருக்க றாேர.
11 நீங்கேளா, ஒருவன் தன் தகப்பைனயாவது
தாையயாவது பார்த்து: உனக்கு நான்
ெசய்யேவண்டிய உதவ எதுேவா, அைதக்
ெகார்பான் என்னும் காணிக்ைகயாக
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ேதவனுக்குக் ெகாடுக்க ேறன் என்று
ெசால்லிவட்டால் அவனுைடய கடைம
முடிந்தது என்று ெசால்லி, 12 அவைன
இனி தன் தகப்பனுக்ேகா தன் தாய்க்ேகா
எந்தெவாரு உதவயும் ெசய்யவ டாமல்;
13 நீங்கள் ேபாத த்த உங்களுைடய
பாரம்பரியத்தனால் ேதவவசனத்ைத
அவமத க்க றீர்கள். இதுேபாலேவ
நீங்கள் மற்ற அேநக காரியங்கைளயும்
ெசய்க றீர்கள் என்று ெசான்னார்.
14 பன்பு அவர் மக்கள் எல்ேலாைரயும்
வரவைழத்து அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
எல்ேலாரும் நான் ெசால்வைதக்ேகட்டுப்
புரிந்துெகாள்ளுங்கள். 15 மனிதனுக்கு
ெவளியலிருந்து அவனுக்குள்ேள ேபாக றது
அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது; அவன்
மனதலிருந்து புறப்படுக றைவகேள
அவைனத் தீட்டுப்படுத்தும். 16 ேகட்க றதற்கு
ஒருவன் காதுள்ளவனாக இருந்தால்
அவன் ேகட்கட்டும் என்றார். 17 அவர்
மக்கைளவ ட்டு வீட்டிற்குள் ெசன்றேபாது,
அவருைடய சீடர்கள் அவர் ெசான்ன
உவைமையக்குறத்து அவரிடத்தல்
வ சாரித்தார்கள். 18அதற்கு அவர்: நீங்களும்
இவ்வளவு புரிந்துெகாள்ளாதவர்களா?
ெவளியலிருந்து மனிதனுக்குள்ேள ேபாக ற
எதுவும் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது என்று
நீங்கள் அறந்துெகாள்ளவல்ைலயா?
19 அது அவன் இருதயத்த ற்குள்
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ேபாகாமல் வயற்றுக்குள்ேள ேபாக றது;
அதலிருந்து எல்லா அசுத்தங்களும்
ஆசனவழியாக ெவளிேயேபாகும்.
20 மனிதனுக்குள்ேளயருந்து புறப்படுக றேத
மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும்.
21 எப்படிெயன்றால், மனிதனுைடய
இருதயத்த ற்குள்ளிருந்து ெபால்லாத
ச ந்தைனகளும், வபசாரங்களும்,
ேவச த்தனங்களும், ெகாைலபாதகங்களும்,
22 தருட்டும், ெபாருளாைசகளும்,
துஷ்டகுணங்களும், கபடும்,
காமமும், வன்கண்ணும், அவதூறும்,
ெபருைமயும், மத ேகடும் புறப்பட்டுவரும்.
23 ெபால்லாதைவகளாகய இைவகள்
எல்லாம் மனதலிருந்து புறப்பட்டு
மனிதைனத்தீட்டுப்படுத்தும்என்றார்.

சீேராேபனிக்க யா ேதசத்துப்ெபண்
24 பன்பு, அவர் எழுந்து அந்த

இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, தீரு சீேதான்
பட்டணங்களின் எல்ைலகளில்ேபாய்,
ஒரு வீட்டிற்குள் ெசன்று, அவர் அங்ேக
இருப்பது ஒருவருக்கும் ெதரியக்கூடாது
என்று வரும்பயும், அவர் மைறவாக
இருக்கமுடியாமல்ேபானது. 25 அசுத்தஆவ
ப டித்தருந்த ஒரு சறுெபண்ணின் தாய்,
இேயசுைவப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டு, வந்து
அவர் பாதத்தல் வழுந்தாள். 26 அந்தப்
ெபண் சீேராேபனிக்க யா ேதசத்ைதச்
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ேசர்ந்த க ேரக்கப் ெபண்ணாக இருந்தாள்;
அவள் தன் மகைளப் ப டித்தருந்த
ப சாைசத் துரத்தவ டேவண்டும் என்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டாள். 27 இேயசு
அவைளப் பார்த்து: முதலில் பள்ைளகள்
தருப்தயாகட்டும்; பள்ைளகளின் அப்பத்ைத
எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்குப் ேபாடுக றது
நல்லது இல்ைல என்றார். 28அதற்கு அவள்:
உண்ைமதான் ஆண்டவேர, ஆனாலும்,
ேமைஜயன்கீேழ இருக்கும் நாய்க்குட்டிகள்
பள்ைளகள் ச ந்துகற துணிக்ைககைளத்
தன்னுேம என்றாள். 29 அப்ெபாழுது, அவர்:
நீ ெசான்ன அந்த வார்த்ைதயனிமித்தம்
ேபாகலாம், ப சாசு உன் மகைளவ ட்டுப்
ேபானது என்றார். 30 அவள் தன் வீட்டிற்கு
வந்தெபாழுது, ப சாசு ேபாய்வ ட்டைதயும்,
தன் மகள் கட்டிலில் படுத்தருக்க றைதயும்
கண்டாள்.

க றஸ்து வயாதஸ்தர்கைள
சுகப்படுத்துதல்

31 மறுபடியும், அவர் தீரு சீேதான்
பட்டணங்களின் எல்ைலகைளவ ட்டுப்
புறப்பட்டு, ெதக்கப்ேபாலியன்
எல்ைலகளின்வழியாகக் கலிேலயாக்கடலின்
அருேக வந்தார். 32 அங்ேக த க்குவாயுைடய
ஒரு காதுேகளாதவைன அவரிடம்
ெகாண்டுவந்து, அவர் தமது ைகைய
அவன்ேமல் ைவக்கேவண்டும் என்று
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ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 33 அப்ெபாழுது,
அவர் அவைன மக்கள் கூட்டத்ைதவ ட்டுத்
தனிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
தம்முைடய வ ரல்கைள அவன் காதுகளில்
ைவத்து, உமிழ்ந்து, அவனுைடய நாக்ைகத்
ெதாட்டு; 34 வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து,
ெபருமூச்சுவ ட்டு: எப்பத்தா என்றார்;
அதற்குத்த றக்கப்படுவாயாகஎன்றுஅர்த்தம்.
35உடேனஅவனுைடயகாதுகள்தறக்கப்பட்டு,
அவனுைடய நாக்கன் கட்டும் அவழ்ந்து,
அவன் ெதளிவாகப் ேபசனான். 36 அைத
யாருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார்; ஆனாலும்
எவ்வளவு அதகமாக அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டாேரா, அவ்வளவு அதகமாக
அவர்கள் அைதப் ப ரச த்தப்படுத்த ,
37 எல்லாவற்ைறயும் நன்றாகச் ெசய்தார்;
காதுேகட்காதவர்கைளக் ேகட்கவும்,
ஊைமயர்கைளப் ேபசவும்பண்ணுகறார்
என்றுெசால்லி, ேமலும்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 8
நான்காய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்

1 அந்த நாட்களிேல அேநக மக்கள்
கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, அவர்கள்
சாப்படுக றதற்கு ஒன்றுமில்லாததனால்,
இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள அைழத்து:
2 மக்களுக்காகப் பரிதாபப்படுக ேறன்,
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இவர்கள் இப்ெபாழுது என்னிடம்
தங்கயருந்த மூன்றுநாட்களாகச் சாப்ப ட
ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கறார்கள்.
3 இவர்களில் சலர் தூரத்தலிருந்து
வந்தருப்பதனால், நான் இவர்கைளப்
பட்டினியாக வீட்டிற்கு அனுப்பவ ட்டால்,
ேபாகும் வழியல் ேசார்ந்துேபாவார்கேள
என்றார். 4 அதற்கு அவருைடய சீடர்கள்:
இந்த வனாந்த ரத்த ேல ஒருவன் எங்ேக
இருந்து அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவந்து
இத்தைன மக்களுக்குக் ெகாடுத்து
தருப்தயாக்கமுடியும் என்றார்கள். 5 அதற்கு
அவர்: உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள்
இருக்கறது என்று ேகட்டார். அவர்கள்:
ஏழு அப்பங்கள் இருக்கறது என்றார்கள்.
6 அப்ெபாழுது அவர் மக்கைளத் தைரய ேல
பந்த உட்காரக் கட்டைளய ட்டு, அந்த
ஏழு அப்பங்கைளயும் எடுத்து, நன்ற
ெசலுத்த , அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குப்
பரிமாற சீடர்களிடம் ெகாடுத்தார்; அவர்கள்
மக்களுக்குப் பரிமாறனார்கள். 7 ச ல
ச றய மீன்களும் அவர்களிடம் இருந்தது;
அவர் அைவகைளயும் ஆசீர்வத த்து
அவர்களுக்குப் பரிமாறச் ெசான்னார்.
8 அவர்கள் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயானார்கள்;
மீதயான அப்பங்கைள ஏழுகூைட நைறய
எடுத்தார்கள். 9 சாப்ப ட்டவர்கள் ஏறக்குைறய
நான்காய ரம்ேபராக இருந்தார்கள். பன்பு
அவர் அவர்கைள அனுப்பவ ட்டார். 10உடேன
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அவர் தம்முைடய சீடர்கேளாடு படகல் ஏற ,
தல்மனூத்தாவன் எல்ைலகளுக்கு வந்தார்.
11அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் வந்து அவேராடு
வாக்குவாதம் பண்ணத்ெதாடங்க , அவைரச்
ேசாத ப்பதற்காக, வானத்தலிருந்து ஒரு
அைடயாளத்ைதக் காண்பக்கேவண்டும்
என்று ேகட்டார்கள். 12 அவர் தம்முைடய
ஆவயல் ெபருமூச்சுவ ட்டு: இந்தச்
சந்ததயார்கள் அைடயாளம் ேதடுக றது
ஏன்? இந்தச் சந்ததயார்களுக்கு ஒரு
அைடயாளமும் ெகாடுக்கப்படுவது இல்ைல
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி,
13 அவர்கைளவ ட்டு மறுபடியும் படகல் ஏற ,
அக்கைரக்குப் ேபானார்.
பரிேசயர்கள் மற்றும் ஏேராதன் புளித்த

மாவு
14 சீடர்கள் அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர

மறந்துேபானார்கள்; படக ேல அவர்களிடம்
ஒரு அப்பம்மட்டுேம இருந்தது.
15 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் பரிேசயர்களுைடய புளித்த
மாைவக்குறத்தும் ஏேராதன் புளித்த
மாைவக்குறத்தும்எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்
என்று கற்ப த்தார். 16 அதற்கு அவர்கள்:
நம்மிடம்அப்பங்கள்இல்லாததனால்இப்படிச்
ெசால்லுகறார் என்று தங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள்.
17 இேயசு அைத அற ந்து, அவர்கைளப்
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பார்த்து: உங்களிடம் அப்பங்கள்
இல்லாததனால்நீங்கள்ேயாசைனபண்ணுகறது
ஏன்? இன்னும் ச ந்த க்காமலும்
உணராமலும் இருக்கறீர்களா? இன்னும்
உங்களுைடய இருதயம் கடினமாக
இருக்க றதா? 18 உங்களுக்குக் கண்கள்
இருந்தும் பார்க்காமல் இருக்க றீர்களா?
காதுகள் இருந்தும் ேகட்காமல்
இருக்க றீர்களா? நைனத்துப்பார்க்காமல்
இருக்க றீர்களா? 19 நான் ஐந்து
அப்பங்கைள ஐயாய ரம்ேபருக்குப்
பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தேபாது, மீதயான
அப்பங்கைள எத்தைன கூைடகள்நைறய
எடுத்தீர்கள் என்று ேகட்டார்,
பன்னிரண்டு என்றார்கள். 20 நான் ஏழு
அப்பங்கைள நான்காய ரம்ேபருக்குப்
பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தேபாது, மீதயான
அப்பங்கைள எத்தைன கூைடகள்நைறய
எடுத்தீர்கள் என்று ேகட்டார். ஏழு
என்றார்கள். 21 அப்படியானால், நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ளாமல் இருப்பது எப்படி?
என்றார்.

ெபத்சாய தாவல் குருடன்
சுகமாக்கப்படுதல்

22 பன்பு அவர் ெபத்சாய தா ஊருக்கு
வந்தார்;அப்ெபாழுதுஒருகுருடைனஅவரிடம்
ெகாண்டுவந்து, அவைனத் ெதாடேவண்டும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.
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23 அவர் குருடனுைடய ைகையப் ப டித்து,
அவைனக் க ராமத்த ற்கு ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவன்
கண்களில் உமிழ்ந்து,அவன்ேமல் கரங்கைள
ைவத்து: எைதயாவது பார்க்க றாயா? என்று
ேகட்டார். 24 அவன் பார்த்து: மனிதர்கைள
நடக்க ற மரங்கைளப்ேபாலப் பார்க்க ேறன்
என்றான். 25 பன்பு அவர் மறுபடியும்
அவன் கண்களின்ேமல் கரங்கைள
ைவத்து, அவைனப் பார்க்கும்படி ெசய்தார்;
அப்ெபாழுது அவன் பார்ைவப்ெபற்று,
எல்ேலாைரயும் ெதளிவாகப் பார்த்தான்.
26 பன்பு அவர் அவைனப் பார்த்து: நீ
க ராமத்த ற்குள் ெசல்லாமலும், க ராமத்தல்
இைத ஒருவருக்கும் ெசால்லாமலும்
இரு என்று ெசால்லி, அவைன வீட்டிற்கு
அனுப்பவ ட்டார்.

க றஸ்துைவப்பற்றய ேபதுருவன்
அறக்ைக

27 பன்பு, இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும்
புறப்பட்டு, பலிப்பு ெசசரியா நாட்ைடச்ேசர்ந்த
க ராமங்களுக்குப் ேபானார்கள். வழிய ேல
அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: மக்கள்
என்ைனயார்என்றுெசால்லுகறார்கள்என்று
ேகட்டார். 28அதற்கு அவர்கள்: ச லர் உம்ைம
ேயாவான்ஸ்நானன் என்றும், ச லர் எலியா
என்றும், ேவறுசலர் தீர்க்கதரிச களில்ஒருவர்
என்றும் ெசால்லுகறார்கள் என்றார்கள்.
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29 அப்ெபாழுது, அவர்: நீங்கள் என்ைன யார்
என்று ெசால்லுகறீர்கள் என்று ேகட்டார்;
ேபதுரு மறுெமாழியாக: நீர் க றஸ்து
என்றான். 30 அப்ெபாழுது தம்ைமக்குற த்து
ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்குஉறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார்.

க றஸ்துவன் பாடுகைளக்குறத்து
முன்னறவத்தல்

31 அைவகள் அல்லாமல், மனிதகுமாரன்
பல பாடுகள்பட்டு, மூப்பர்களாலும் ப ரதான
ஆசாரியர்களாலும் ேவதபண்டிதர்களாலும்
ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டு,
ெகால்லப்பட்டு, மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு
உய ேராடு எழுந்தருக்கேவண்டும் என்று
அவர்களுக்குப் ேபாத க்கத்ெதாடங்கனார்.
32 இந்த வார்த்ைதைய அவர் ெதளிவாகச்
ெசான்னார். அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரத்
தனிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அவைரக் கடிந்துேபசத் ெதாடங்கனான்.
33 அவர் தரும்ப த் தம்முைடய சீடர்கைளப்
பார்த்து, பன்பு ேபதுருைவப் பார்த்து:
எனக்குப் பன்னாகப்ேபா, சாத்தாேன, நீ
ேதவனுக்குரிைவகைளச் ச ந்த க்காமல்
மனிதனுக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றாய்
என்று ெசால்லி, அவைனக் கடிந்துேபசனார்.
34 பன்பு அவர் மக்கைளயும் தம்முைடய
சீடர்கைளயும் தம்மிடம் அைழத்து: ஒருவன்
என்ைனப் பன்பற்றவரவரும்பனால்,
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அவன் தன்ைனத்தாேன ெவறுத்து,
தன் சலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
என்ைனப் பன்பற்ற வரேவண்டும்.
35 தன் வாழ்ைவக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
வரும்புக றவன் அைத இழந்துேபாவான்,
எனக்காகவும், நற்ெசய்த க்காகவும்
தன் வாழ்ைவ இழந்துேபாக றவன்
அைதக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ளுவான்.
36 மனிதன் உலகம் முழுவைதயும்
சம்பாத த்துக்ெகாண்டாலும், தன்
ஆத்துமாைவ நஷ்டப்படுத்தனால்
அவனுக்கு லாபம் என்ன? 37 மனிதன்
தன் ஆத்துமாவற்கு பதலாக எைதக்
ெகாடுப்பான்? 38எனேவவபசாரமும்பாவமும்
உள்ளஇந்தச் சந்ததயல் என்ைனக்குறத்தும்
என் வார்த்ைதகைளக்குறத்தும் எவன்
ெவட்கப்படுக றாேனா, அவைனக்குறத்து
மனிதகுமாரனும்தமதுப தாவன்மகைமயல்
பரிசுத்த தூதர்கேளாடு வரும்ேபாது
ெவட்கப்படுவார் என்றார்.

அத்த யாயம் 9
1 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இங்ேக

ந ற்க றவர்களில் சலர் ேதவனுைடய ராஜ்யம்
பலத்ேதாடு வருவைதப் பார்ப்பதற்குமுன்பு,
மரிப்பதல்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

இேயசுமறுரூபமைடதல்
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2 ஆறு நாட்களுக்குப்பன்பு, இேயசு
ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும்,
ேயாவாைனயும் அைழத்து, உயர்ந்த
மைலயன்ேமல் அவர்கைளத் தனிேய
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு
முன்பாக மறுரூபமைடந்தார். 3 அவருைடய
உைட உைறந்த மைழையப்ேபால பூமிய ேல
எந்தெவாரு நபராலும் ெவளுக்கக்கூடாத
ெவண்ைமயாகப்ப ரகாச த்தது. 4அப்ெபாழுது
ேமாேசயும் எலியாவும் இேயசுேவாடு
ேபசுக றவர்களாக அவர்களுக்குக்
காணப்பட்டார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேபதுரு
இேயசுைவப் பார்த்து: ரபீ, நாம் இங்ேக
இருக்க றது நல்லது; உமக்கு ஒரு கூடாரமும்,
ேமாேசக்கு ஒரு கூடாரமும், எலியாவற்கு
ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று கூடாரங்கைளப்
ேபாடுேவாம் என்றான். 6 அவர்கள் மிகவும்
பயந்தருந்தபடியால், தான் ேபசுக றது என்ன
என்று ெதரியாமல் இப்படிச் ெசான்னான்.
7 அப்ெபாழுது, ஒரு ேமகம் அவர்கள்ேமல்
ந ழலிட்டது: இவர் என்னுைடய ேநசகுமாரன்,
இவர் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள் என்று அந்த
ேமகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது.
8 உடேன அவர்கள் சுற்றலும் பார்த்தேபாது,
இேயசுைவத்தவ ர ேவறுயாைரயும்
பார்க்கவல்ைல. 9அவர்கள் மைலயலிருந்து
இறங்குகறேபாது, இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: மனிதகுமாரன் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தருக்கும்வைரக்கும்,
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நீங்கள் பார்த்தைவகைள ஒருவருக்கும்
ெசால்லேவண்டாம் என்று கட்டைளய ட்டார்.
10 மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தருப்பது என்னெவன்று அவர்கள்
ஒருவேராெடாருவர் வ சாரித்து, அந்த
வார்த்ைதையத் தங்களுக்குள்ேள
அடக்க க்ெகாண்டு: 11 எலியா முந்த
வரேவண்டும் என்று ேவதபண்டிதர்கள்
ெசால்லுகறார்கேள, அது எப்படி
என்று அவரிடம் ேகட்டார்கள். 12 அவர்
மறுெமாழியாக: எலியா முதலில் வந்து
எல்லாவற்ைறயும் சீர்ப்படுத்துவது
உண்ைமதான்; அல்லாமலும், மனிதகுமாரன்
பல பாடுகள்பட்டு, அவமத க்கப்படுவார்
என்று, அவைரக்குற த்து எழுதயருக்க றேத
அது எப்படி என்றார். 13 ஆனாலும்
எலியா வந்துவ ட்டான், அவைனக்குறத்து
எழுதயருக்க றபடி தங்களுக்கு
வருப்பமானபடி அவனுக்குச் ெசய்தார்கள்
என்று, உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார்.

இேயசு அசுத்தஆவ ப டித்த வாலிபைன
சுகப்படுத்தல்

14 பன்பு அவர் சீடர்களிடம்
வந்தேபாது, அவர்கைளச் சுற்ற
மக்கள்கூட்டம் ந ற்க றைதயும்,
அவர்கேளாடு ேவதபண்டிதர்கள்
வாக்குவாதம்பண்ணுகறைதயும்
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பார்த்தார். 15 மக்கள்கூட்டத்தனர் அவைரப்
பார்த்தவுடன் அதக ஆச்சரியப்பட்டு,
ஓடிவந்து, அவைர வாழ்த்தனார்கள்.
16 அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் இவர்கேளாடு எைதக்குற த்து
வாக்குவாதம்பண்ணுகறீர்கள் என்று
ேகட்டார். 17 அப்ெபாழுது மக்கள்கூட்டத்தல்
ஒருவன் அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர,
ஊைமயான ஒரு ஆவ ப டித்த என்
மகைன உம்மிடத்தல் ெகாண்டுவந்ேதன்.
18 அது அவைன எங்ேக ப டித்தாலும்
அங்ேக அவைன அைலக்கழிக்க றது;
அப்ெபாழுது அவன் நுைரதள்ளி,
பல்ைலக்கடித்து, ேசார்ந்துேபாக றான்.
அைதத் துரத்தவடும்படி உம்முைடய
சீடர்களிடம் ேகட்ேடன்; அவர்களால்
முடியவல்ைல என்றான். 19 அவர்
மறுெமாழியாக: வசுவாசமில்லாத
சந்தத ேய, எதுவைரக்கும் நான் உங்கேளாடு
இருப்ேபன்? எதுவைரக்கும் உங்களிடம்
ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்? அவைன
என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார்.
20 அவைன அவரிடம் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
அவைரப் பார்த்தவுடேன,அந்தஆவ அவைன
அைலக்கழித்தது; அவன் தைரய ேல
வழுந்து, நுைரதள்ளிப் புரண்டான்.
21 இேயசு அவனுைடய தகப்பைனப்
பார்த்து: எவ்வளவு காலங்களாக இப்படி
இருக்க றது? என்று ேகட்டார். அதற்குஅவன்:
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சறுவயதலிருந்ேத இப்படி இருக்க றது;
22 இவைனக் ெகால்லுவதற்காக அந்த
ஆவ அடிக்கடி தீயலும் தண்ணீரிலும்
தள்ளியது. நீர் ஏதாவதுெசய்யமுடியுமானால்,
எங்கள்ேமல் மனமிறங்க , எங்களுக்கு
உதவெசய்யேவண்டும் என்றான். 23 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ வசுவாச த்தால்
நடக்கும், வசுவாச க்க றவனுக்கு எல்லாம்
சாத்தயமாகும் என்றார். 24 உடேன
பள்ைளயன் தகப்பன்: வசுவாச க்க ேறன்
ஆண்டவேர, என் அவசுவாசம் நீங்கும்படி
உதவெசய்யும் என்று கண்ணீேராடு
சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 25 அப்ெபாழுது
மக்கள் கூட்டமாக ஓடிவருகறைத இேயசு
பார்த்து, அந்த அசுத்தஆவைய ேநாக்க :
ஊைமயும் ெசவடுமான ஆவேய,
இவைனவட்டு ெவளிேய ேபா, இனி
இவனுக்குள் மீண்டும் ேபாகக்கூடாது என்று
நான் உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன் என்று
அைத அதட்டினார். 26 அப்ெபாழுது அந்த
ஆவ சத்தமிட்டு, அவைன அதகமாக
அைலக்கழித்து ெவளிேயேபானது.
அவன் மரித்துப்ேபானான் என்று மக்கள்
ெசால்லத்தக்கதாக மரித்தவன்ேபால
க டந்தான். 27 இேயசு அவன் ைகையப்
ப டித்து, அவைனத் தூக்கனார்; உடேன
அவன் எழுந்தருந்தான். 28 அவர்
வீட்டிற்கு வந்தெபாழுது, அவருைடய
சீடர்கள்: அந்த ஆவையத் துரத்தவ ட
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எங்களால் ஏன் முடியவல்ைல என்று
அவரிடம் ேகட்டார்கள். 29 அதற்கு அவர்:
இந்தவைகப் ப சாைச ெஜபத்தனாலும்
உபவாசத்தனாலும்தவ ர மற்ற
எந்தவதத்தலும் துரத்தமுடியாது என்றார்.
30 பன்பு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு,
கலிேலயாைவக் கடந்துேபானார்கள்;
அது யாருக்கும் ெதரியக்கூடாது
என்று வரும்பனார். 31 ஏெனன்றால்,
மனிதகுமாரன் மனிதர்கள் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார் என்றும்,
அவர்கள் அவைரக் ெகான்றுேபாடுவார்கள்
என்றும்; ெகால்லப்பட்டு, மூன்றாம்நாளிேல
உய ேராடு எழுந்தருப்பார் என்றும் அவர்
தம்முைடய சீடர்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணிச்
ெசால்லியருந்தார். 32 அவர்கேளா அந்த
வார்த்ைதையப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல,
அைதக்குறத்து அவரிடத்தல் ேகட்கவும்
பயந்தார்கள்.

யார் ெபரியவன்?
33 அவர் கப்பர்நகூமுக்கு வந்து, வீட்டிேல

இருக்கும்ேபாது, அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் வழிய ேல எைதக்குற த்து
உங்களுக்குள் வாக்குவாதம்பண்ணினீர்கள்
என்று ேகட்டார். 34 அதற்கு
அவர்கள் மவுனமாக இருந்தார்கள்;
ஏெனன்றால், அவர்கள் தங்களுக்குள்
எவன் ெபரியவன் என்று வழியல்
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வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள்.
35 அப்ெபாழுது அவர் உட்கார்ந்து,
பன்னிரண்டுேபைரயும் அைழத்து: யாராவது
முதல்வனாக இருக்கவரும்பனால்
அவன் எல்ேலாருக்கும் கீழானவனும்,
எல்ேலாருக்கும் ஊழியக்காரனுமாக
இருக்கேவண்டும் என்று ெசால்லி;
36 ஒரு சறுபள்ைளைய எடுத்து, அைத
அவர்கள் நடுவ ேல நறுத்த , அைத
அைணத்துக்ெகாண்டு: 37 இப்படிப்பட்ட
சறு பள்ைளகளில் ஒன்ைற என்
நாமத்தனாேல ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்,
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன், என்ைன
அல்ல, என்ைன அனுப்பனவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்என்றார்.

நமக்கு வ ேராதமாக இல்லாதவன்
நம்ேமாடுஇருக்க றான்

38 அப்ெபாழுது ேயாவான் அவைரப்
பார்த்து: ேபாதகேர, நம்ைமப்பன்பற்றாதவன்
ஒருவன் உமது நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத்
துரத்துகறைதப் பார்த்ேதாம்; அவன்
நம்ைமப் பன்பற்றாதவன், எனேவ நாங்கள்
அவைனத் தடுத்ேதாம் என்றான். 39 அதற்கு
இேயசு: அவைனத் தடுக்கேவண்டாம்; என்
நாமத்தனாேல அற்புதம் ெசய்க றவன்
எளிதாக என்ைனக்குறத்துத் தீங்கு
ெசால்லமாட்டான். 40 நமக்கு வ ேராதமாக
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இல்லாதவன் நம்ேமாடு இருக்க றான்.
41 நீங்கள் கறஸ்துைவ உைடயவர்களாக
இருக்க றதனாேல, என் நாமத்தனாேல
உங்களுக்கு ஒரு கண்ணம் தண்ணீர்
குடிக்கக் ெகாடுக்க றவன் தன்
பலைன ெபறாமல் ேபாவதல்ைல
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

இடறுதலுக்குக்காரணமாகுதல்
42 என்னிடம் வசுவாசமாக இருக்க ற

இந்தச் ச றயவர்களில் ஒருவனுக்கு
இடறல் உண்டாக்குகறவன் எவேனா,
அவனுைடய கழுத்தல் மாவைரக்கும்
கல்ைலக் கட்டி, கடலில் அவைனத்
தள்ளிப்ேபாடுக றது அவனுக்கு நலமாக
இருக்கும். 43 உன் ைக உனக்கு இடறல்
உண்டாக்கனால், அைத ெவட்டிப்ேபாடு; நீ
இரண்டு ைககள் உள்ளவனாக அைணயாத
அக்கனியுள்ள நரகத்த ற்குப் ேபாவைதவ ட,
ஊனமுள்ளவனாக ஜீவனுக்குள் ேபாவது
உனக்கு நலமாக இருக்கும். 44 அங்ேக
அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கனி
அைணயாமலும் இருக்கும். 45 உன்
கால் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கனால்
அைத ெவட்டிப்ேபாடு; நீ இரண்டு கால்கள்
உள்ளவனாக அைணயாத அக்கனியுள்ள
நரகத்த ேல தள்ளப்படுவைதவ ட, கால்கள்
நடக்கமுடியாதவனாக ஜீவனுக்குள் ெசல்வது
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உனக்கு நலமாக இருக்கும். 46 அங்ேக
அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கனி
அைணயாமலும் இருக்கும். 47 உன் கண்
உனக்கு இடறல் உண்டாக்கனால், அைதப்
படுங்க ப்ேபாடு; நீ இரண்டு கண்கள்
உள்ளவனாக அைணயாத அக்கனியுள்ள
நரகத்த ேல தள்ளப்படுவைதவ ட, ஒற்ைறக்
கண்ணனாக ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குச்
ெசல்வது உனக்கு நலமாக இருக்கும்.
48அங்ேக அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கனி
அைணயாமலும் இருக்கும். 49 எந்தப்
பலியும் உப்பனால் உப்ப டப்படுவதுேபால,
எந்த மனிதனும் அக்கனியனால்
உப்ப டப்படுவான். 50 உப்பு நல்லதுதான்,
உப்பு சாரமில்லாமல் ேபானால், அைத
எதனாேல சாரமுண்டாக்குவீர்கள்?
உங்களுக்குள்ேள உப்புைடயவர்களாக
இருங்கள், ஒருவேராெடாருவர் சமாதானம்
உள்ளவர்களாகஇருங்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 10
வவாகரத்ைதக்குற த்து இேயசுவன்

ேபாதைன
1 இேயசு அந்த இடத்தலிருந்து,

ேயார்தான் நத க்கு அக்கைரயல்
உள்ள ேதசத்தன்வழியாக யூேதயாவன்
எல்ைலகளில் வந்தார். மக்கள் மீண்டும்
அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். அவர்
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தம்முைடய வழக்கத்தன்படிேய மீண்டும்
அவர்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணினார்.
2 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள், அவைரச்
ேசாத க்கேவண்டும் என்று, அவரிடம்
வந்து: கணவன் தன் மைனவைய
வவாகரத்து ெசய்வது நயாயமா? என்று
ேகட்டார்கள். 3அவர் மறுெமாழியாக: ேமாேச
உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க றது
என்ன என்று ேகட்டார். 4 அதற்கு அவர்கள்
வவாகரத்த ற்குரிய வடுதைலப்பத்த ரத்ைத
எழுத க்ெகாடுத்து, அவைள வவாகரத்து
ெசய்யலாம் என்று ேமாேச அனுமத
ெகாடுத்தருக்க றார் என்றார்கள்.
5 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
உங்களுைடய இருதயக் கடினத்தனாேல
இந்தக் கட்டைளைய உங்களுக்கு
எழுதக்ெகாடுத்தான். 6 ஆனாலும்,
ஆரம்பத்த ேல மனிதர்கைளப் பைடத்த
ேதவன் அவர்கைள ஆணும் ெபண்ணுமாக
உண்டாக்கனார். 7 இதனால் கணவன்
தன் தகப்பைனயும் தாையயும்வ ட்டுத்
தன் மைனவேயாடு இைணந்தருப்பான்;
8 அவர்கள் இருவர்களும் ஒேர மாம்சமாக
இருப்பார்கள்; இவ்வதமாக அவர்கள்
இருவர்களாக இல்லாமல் ஒேர
மாம்சமாக இருக்க றார்கள். 9 எனேவ,
ேதவன் இைணத்தைத மனிதன்
ப ரிக்காதருக்கேவண்டும் என்றார். 10 பன்பு
வீட்டில் இருக்கும்ேபாது அவருைடய
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சீடர்கள் அந்தக் காரியத்ைதக்குற த்து
மீண்டும் அவரிடம் வ சாரித்தார்கள்.
11 அப்ெபாழுது அவர்: யாராவது தன்
மைனவைய வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு,
ேவெறாருெபண்ைணத்தருமணம்ெசய்தால்,
அவன் அவளுக்கு வேராதமாக வ பசாரம்
ெசய்க றவனாக இருப்பான். 12 மைனவயும்
தன் கணவைன வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு,
ேவெறாருவைன தருமணம்ெசய்தால்,
வபசாரம் ெசய்க றவளாக இருப்பாள்
என்றார்.

சறுகுழந்ைதகளும்இேயசுவும்
13 அப்ெபாழுது, சறு பள்ைளகைள

அவர் ெதாடுவதற்காக அவர்கைள
அவரிடம் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
ெகாண்டுவந்தவர்கைளச் சீடர்கள்
அதட்டினார்கள். 14 இேயசு அைதப் பார்த்து
ேகாபப்பட்டு: சறு பள்ைளகள் என்னிடம்
வருகறதற்குஇடம்ெகாடுங்கள்;அவர்கைளத்
தைடப்பண்ணேவண்டாம்; ேதவனுைடய
ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது.
15 யாராவது சறு பள்ைளையப்ேபால
ேதவனுைடயராஜ்யத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல
என்றால், அவன் அதல் ப ரேவச ப்பதல்ைல
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி,
16 அவர்கைள அைணத்துக்ெகாண்டு,
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அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத்து,
அவர்கைளஆசீர்வத த்தார்.

ந த்தயஜீவைனசுதந்தரிப்பதுஎப்படி?
17 பன்பு அவர் புறப்பட்டுப்

ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒருவன்
ஓடிவந்து, அவருக்கு முன்பாக
முழங்கால்படிய ட்டு: நல்ல ேபாதகேர,
ந த்தயஜீவைனச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள
நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று
ேகட்டான். 18 அதற்கு இேயசு: நீ
என்ைன நல்லவன் என்று ெசால்வது
எதனால்? ேதவன் ஒருவர்தவ ர நல்லவன்
ஒருவனும் இல்ைல. 19 வபசாரம்
ெசய்யாேத, ெகாைல ெசய்யாேத,
தருடாேத, ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாேத,
ஏமாற்றாேத, உன் தகப்பைனயும்,
தாையயும் கனம்பண்ணு என்கற
கட்டைளகைளப்பற்ற ெதரிந்தருக்க றாேய
என்றார். 20 அதற்கு அவன்: ேபாதகேர,
இைவகைளெயல்லாம் என் ச றய
வயதலிருந்து கைடப டித்து வருக ேறன்
என்றான். 21 இேயசு அவைனப் பார்த்து,
அவனிடம் அன்புகூர்ந்து: உன்னிடத்தல்
ஒரு குைறவு உண்டு; நீ ேபாய், உனக்கு
உண்டானைவகைள எல்லாவற்ைறயும்
வற்று, ஏைழகளுக்குக் ெகாடு; அப்ெபாழுது
பரேலாகத்த ேல உனக்குப் ெபாக்கஷம்
உண்டாயருக்கும்; பன்பு சலுைவைய
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எடுத்துக்ெகாண்டு, என்ைனப் பன்பற்றவா
என்றார். 22 அவனுக்கு அதக ெசாத்துக்கள்
இருந்ததால், இந்த வார்த்ைதையக்
ேகட்டு, ேசார்ந்து, துக்கத்ேதாடு
ேபாய்வ ட்டான். 23 அப்ெபாழுது இேயசு
சுற்றலும்பார்த்து, தம்முைடய சீடர்கைளப்
பார்த்து: ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தல் ப ரேவச ப்பது எவ்வளவு
கடினமாக இருக்க றது என்றார். 24 சீடர்கள்
அவருைடய வார்த்ைதகைளக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இேயசு மீண்டும்
அவர்கைளப் பார்த்து: பள்ைளகேள,
ெசல்வத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக
இருக்க றவர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல்
ப ரேவச ப்பது எவ்வளவு கடினமாக
இருக்க றது! 25 ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தல் ப ரேவச ப்பைதவ ட,
ஒட்டகமானது ஊசயன் காத ேல நுைழவது
சுலபமாக இருக்கும் என்றார். 26 அவர்கள்
அதகமாக ஆச்சரியப்பட்டு: அப்படியானால்
யார் இரட்ச க்கப்படமுடியும் என்று
தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
27 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
மனிதர்களால் இது முடியாது, ேதவனால்
இது முடியும்; ேதவனாேல எல்லாம்
முடியும் என்றார். 28 அப்ெபாழுது
ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: இேதா,
நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு,
உம்ைமப் பன்பற்றவந்ேதாேம,
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என்று ெசால்லத்ெதாடங்கனான்.
29 அதற்கு இேயசு மறுெமாழியாக:
எனக்காகவும், நற்ெசய்த ப் பணிக்காகவும்,
வீட்ைடயாவது, சேகாதரர்கைளயாவது,
சேகாதரிகைளயாவது, தகப்பைனயாவது,
தாையயாவது, மைனவையயாவது,
குழந்ைதகைளயாவது, நலங்கைளயாவது
வ ட்டு வந்தவன் எவனும், 30 இப்ெபாழுது
இம்ைமய ேல, துன்பங்கேளாடு
நூறுமடங்காக வீடுகைளயும்,
சேகாதரர்கைளயும், சேகாதரிகைளயும்,
தாய்கைளயும், பள்ைளகைளயும்,
நலங்கைளயும், மறுைமய ேல
ந த்தயஜீவைனயும் அைடவான்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 31ஆனாலும்முந்தனவர்கள்
அேநகர் ப ந்தனவர்களாகவும்,
ப ந்தனவர்கள்அேநகர்முந்தனவர்களாகவும்
இருப்பார்கள்என்றார்.

இேயசு தன்னுைடய மரணத்ைத
முன்னறவத்தல்

32 பன்பு அவர்கள் எருசேலமுக்குப்
பயணமாகப் ேபாகும்ெபாழுது, இேயசு
அவர்களுக்கு முன்ேப நடந்துேபானார்;
அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, அவருக்குப்
பன்னால் பயத்ேதாடு ேபானார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர் பன்னிரண்டு
சீடர்கைளயும் அைழத்து, தமக்கு
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நடக்கப்ேபாக றைவகைள அவர்களுக்கு
மீண்டும் ெசால்லத்ெதாடங்கனார்:
33 இேதா, எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறாம்;
அங்ேக மனிதகுமாரன் ப ரதான
ஆசாரியர்களிடத்தலும்ேவதபண்டிதரிடத்தலும்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்; அவர்கள்
அவைர மரணதண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்த்து, யூதரல்லாேதார்களிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 34 அவர்கள்
அவைரப் பரிகாசம்பண்ணி, அவைர
சாட்ைடயனால் அடித்து, அவர்ேமல்
துப்ப , அவைரக் ெகாைலெசய்வார்கள்;
ஆனாலும்மூன்றாம்நாளிேலஅவர்உய ேராடு
எழுந்தருப்பார் என்றார்.

ெசெபேதயுவன் குமாரர்களின்
ேவண்டுதல்

35 அப்ெபாழுது ெசெபேதயுவன்
குமாரர்களாகய யாக்ேகாபும் ேயாவானும்
அவரிடம் வந்து: ேபாதகேர, நாங்கள்
எைதக்ேகட்டாலும் அைத நீர் எங்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டும் என்று வரும்புக ேறாம்
என்றார்கள். 36 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
நான் உங்களுக்கு என்னெசய்யேவண்டும்
என்று வரும்புக றீர்கள் என்று ேகட்டார்.
37 அதற்கு அவர்கள்: உமது மகைமய ேல,
எங்களில் ஒருவன் உமது வலதுபக்கத்தலும்,
ஒருவன் உமது இடதுபக்கத்தலும்
உட்கார்ந்தருக்கும்படி எங்களுக்கு
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அருள்ெசய்யேவண்டும் என்றார்கள்.
38 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
ேகட்பது என்ன என்று உங்களுக்ேக
ெதரியவல்ைல. நான் குடிக்கும்
பாத்த ரத்தல் நீங்கள் குடிக்கவும், நான்
ெபறும் ஸ்நானத்ைத நீங்கள் ெபறவும்
உங்களால் முடியுமா என்றார். 39 அதற்கு
அவர்கள்: முடியும் என்றார்கள். இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: நான் குடிக்கும்
பாத்த ரத்தல் நீங்கள் குடிப்பீர்கள், நான்
ெபறும்ஸ்நானத்ைதயும்நீங்கள்ெபறுவீர்கள்.
40 ஆனாலும் என் வலதுபக்கத்தலும் என்
இடதுபக்கத்தலும் உட்கார்ந்தருக்கும்படி
யாருக்கு ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்க றேதா
அவர்கைளத்தவ ர, மற்றவர்களுக்கு அைத
அருளுவது என் காரியமல்ல என்றார்.
41 மற்ற பத்துப்ேபரும் அைதக்ேகட்டு,
யாக்ேகாபன்ேமலும் ேயாவானின் ேமலும்
எரிச்சலானார்கள். 42 அப்ெபாழுது,
இேயசு அவர்கைள அருகல் வரச்ெசால்லி:
யூதரல்லாதவர்களுக்கு அதகாரிகளாக
நயமிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கைள
ஆணவத்ேதாடு ஆளுகறார்கள் என்றும்,
அவர்களில் ெபரியவர்கள் அவர்கள்ேமல்
கடினமாக அத காரம் ெசலுத்துகறார்கள்
என்றும் நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கள்.
43உங்களுக்குள்ேள அப்படி இருக்கக்கூடாது;
உங்களில் யாராவது ெபரியவனாக
இருக்கவரும்பனால், அவன் உங்களுக்குப்
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பணிவைடக்காரனாக இருக்கேவண்டும்.
44உங்களில்யாராவதுமுதன்ைமயானவனாக
இருக்கவரும்பனால், அவன் எல்ேலாருக்கும்
ஊழியக்காரனாக இருக்கேவண்டும்.
45அப்படிேய,மனிதகுமாரனும்மற்றவர்களிடம்
ஊழியம் ெபற வராமல், ஊழியம் ெசய்யவும்,
அேநகைர மீட்கத் தம்முைடய ஜீவைனக்
ெகாடுக்கவும்வந்தார் என்றார்.

பர்த ேமயு என்ற குருடனுக்குப்
பார்ைவயளித்தல்

46 பன்பு அவர்கள் எரிேகாவ ற்கு
வந்தார்கள். அவரும் அவருைடய சீடர்களும்
மக்கள் கூட்டமும் எரிேகாைவவ ட்டுப்
புறப்படுக றேபாது, த ேமயுவன்
பார்ைவயற்ற மகனாகய பர்த ேமயு,
வழியருகல் உட்கார்ந்து, ப ச்ைச
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். 47 அவன்
நசேரயனாகய இேயசு வருகறார் என்று
ேகள்வப்பட்டு: இேயசுேவ, தாவீதன்
குமாரேன, எனக்குஇரங்கும்என்றுசத்தமிட்டு
கூப்ப டத் ெதாடங்கனான். 48 அவைன
அைமதயாக இருக்கச்ெசால்லி மக்கள்
அவைன அதட்டினார்கள். அவேனா:
தாவீதன் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும்
என்று முன்ைபவ ட அத கமாக சத்தமிட்டு
கூப்ப ட்டான். 49 இேயசு நன்று, அவைன
அைழத்துவரச் ெசான்னார். அவர்கள்
அந்தப் பார்ைவயற்றவைன அைழத்து:
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த டன்ெகாள், எழுந்தரு, உன்ைன
அைழக்க றார் என்றார்கள். 50 உடேன
அவன் தன் ேமலாைடைய கழற்றவ ட்டு,
எழுந்து, இேயசுவ டம் வந்தான். 51 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நான் உனக்கு
என்னெசய்யேவண்டும்என்றுவரும்புக றாய்
என்றார். அதற்கு அந்தப் பார்ைவயற்றவன்:
ஆண்டவேர, நான் பார்ைவெபறேவண்டும்
என்றான். 52 இேயசு அவைனப் பார்த்து:
நீ ேபாகலாம், உன் வசுவாசம் உன்ைன
இரட்ச த்தது என்றார். உடேன அவன்
பார்ைவெபற்று, வழிய ேல இேயசுைவப்
பன்பற்ற அவர்பன்ேனெசன்றான்.

அத்த யாயம் 11
இேயசுஎருசேலமில் ப ரேவச த்தல்

1 இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும்
எருசேலமுக்கு அருகல் வந்து,
ஒலிவமைலக்கு அருகான ெபத்பேக
ெபத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்குச்
ெசன்றேபாது, அவர் தம்முைடய சீடர்களில்
இரண்டுேபைரப் பார்த்து: 2 உங்களுக்கு
எத ேர இருக்க ற க ராமத்த ற்குப் ேபாங்கள்;
அங்கு ெசன்றவுடன், மனிதர்கள் ஒருவனும்
ஒருநாளும் ஏறாத ஒரு கழுைதக்குட்டி
கட்டியருப்பைதப் பார்ப்பீர்கள், அைத
அவழ்த்துக்ெகாண்டுவாருங்கள். 3 ஏன்
இப்படிச் ெசய்க றீர்கள் என்று யாராவது
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உங்களிடம் ேகட்டால்: இது ஆண்டவருக்கு
ேவண்டும் என்று ெசால்லுங்கள்;
உடேன அைத இந்த இடத்த ற்கு
அனுப்பவடுவான் என்று ெசால்லி,
அவர்கைள அனுப்பனார். 4 அவர்கள்ேபாய்,
ெவளிேய இருவழிச்சந்த யல் ஒரு
வாசலருேக கட்டியருந்த அந்தக் குட்டிையப்
பார்த்து,அைதஅவழ்த்தார்கள். 5அப்ெபாழுது
அங்ேக நன்றவர்களில் சலர்: நீங்கள்இந்தக்
குட்டிைய எதற்கு அவழ்க்க றீர்கள் என்றுக்
ேகட்டார்கள். 6 இேயசு ெசான்னபடிேய
அவர்களுக்குப் பதல் ெசான்னார்கள்.
அப்ெபாழுது, அவர்கைளப் ேபாகவ ட்டார்கள்.
7 அவர்கள் அந்தக் குட்டிைய இேயசுவ டம்
ெகாண்டுவந்து, அதன்ேமல் தங்களுைடய
ஆைடகைளப்ேபாட்டார்கள்;அவர்அதன்ேமல்
ஏற ப்ேபானார். 8 அேநகர் தங்களுைடய
ஆைடகைள வழிய ேல வ ரித்தார்கள்;
ேவறுசலர் மரக்கைளகைள ெவட்டி
சாைலகளில் ேபாட்டார்கள். 9 முன்ேன
நடப்பவர்களும் பன்ேன நடப்பவர்களும்:
ஓசன்னா! கர்த்தரின் நாமத்தனாேல
வருகறவர் ேபாற்றப்படத்தக்கவர்;
10 கர்த்தரின் நாமத்தனாேல வருகற
நம்முைடய ப தாவாகய தாவீதன் ராஜ்யம்
ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக; உன்னதத்த ேல
ஓசன்னா என்று ெசால்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள்.
11 அப்ெபாழுது, இேயசு எருசேலமுக்கு
வந்து, ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்று,
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எல்லாவற்ைறயும் சுற்ற ப்பார்த்து,
மாைலேநரத்தல், பன்னிரண்டு சீடர்களுடன்
ெபத்தானியாவற்குப் ேபானார்.

அத்தமரத்ைத சப த்தல்
12 அடுத்தநாளில் அவர்கள்

ெபத்தானியாவலிருந்து தரும்பவரும்ேபாது,
அவருக்குப் பச யுண்டானது. 13 அப்ெபாழுது
இைலகள் உள்ள ஒரு அத்த மரத்ைதத்
தூரத்த ேலப் பார்த்து, அதல் அத்த ப்பழம்
கைடக்குமா? என்று பார்க்க வந்தார். அது
அத்த ப்பழக் காலமாக இல்லாததனால்,
அவர் மரத்தன் அருகல் வந்தேபாது அதல்
இைலகைளத்தவ ர ேவெறான்ைறயும்
பார்க்கவல்ைல. 14 அப்ெபாழுது இேயசு
அைதப் பார்த்து: இனி எப்ேபாதும்
ஒருவனும் உன்னிடமிருந்து கனிையப்
புச க்கமாட்டான் என்றார்; அைத அவருைடய
சீடர்கள் ேகட்டார்கள். 15 அவர்கள்
எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். இேயசு
ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்று, ஆலயத்தல்
வற்கறவர்கைளயும் வாங்குகறவர்கைளயும்
துரத்தவ ட்டு, காசுக்காரர்களுைடய
பலைககைளயும், புறா வற்க றவர்களுைடய
இருக்ைககைளயும் கவழ்த்து, 16 ஒருவனும்
ேதவாலயத்தன்வழியாக எந்தெவாரு
ெபாருைளயும் ெகாண்டுேபாகவ டாமல்:
17 என்னுைடய வீடு எல்லா மக்களுக்கும்
ெஜபவீடு எனப்படும் என்று
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எழுதயருக்கவல்ைலயா? நீங்கேளா அைதக்
கள்ளர்களின் குைகயாக்கனீர்கள் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லி உபேதச த்தார்.
18 அைத ேவதபண்டிதர்களும் ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேகட்டு, அவைரக்
ெகாைலெசய்ய வழிேதடினார்கள்;
ஆனாலும் மக்கெளல்ேலாரும்
அவருைடய உபேதசத்ைதக்குற த்து
ஆச்சரியப்பட்டதனாேல அவருக்கு
பயந்தருந்தார்கள். 19 மாைலேநரத்தல்
இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும்
நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டு ெவளிேய
ேபானார்கள்.

பட்டுப்ேபானஅத்த மரம்
20 அடுத்தநாள் காைலய ேல அவர்கள்

அந்தவழியாக ேபாகும்ேபாது, அந்த
அத்த மரம் ேவேராடு பட்டுப்ேபாயருந்தைதப்
பார்த்தார்கள். 21 ேபதுரு நைனத்துப்பார்த்து,
இேயசுவ டம்: ரபீ, இேதா, நீர் சப த்த
அத்த மரம் பட்டுப்ேபானது என்றான்.
22 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனிடம்
வசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருங்கள்.
23 யாராவது இந்த மைலையப் பார்த்து: நீ
ெபயர்ந்து, கடலில் தள்ளுண்டுேபா என்று
ெசால்லி, தான் ெசான்னபடிேய நடக்கும்
என்று தன் இருதயத்தல் சந்ேதகப்படாமல்
வசுவாச த்தால், அவன் ெசான்னபடிேய
நடக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ
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உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
24 எனேவ, நீங்கள் ெஜபம்பண்ணும்ேபாது
எைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவீர்கேளா,
அைவகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ேவாம்
என்று வசுவாச யுங்கள், அப்ெபாழுது
அைவகள் உங்களுக்கு உண்டாகும்
என்று ெசால்லுக ேறன். 25 நீங்கள்
நன்று ெஜபம்பண்ணும்ேபாது,
ஒருவன்ேமல் உங்களுக்கு ஏதாவது
குைற உண்டாயருக்கும் என்றால்,
பரேலாகத்தல் இருக்க ற உங்களுைடய
ப தா உங்களுைடய தவறுகைள உங்களுக்கு
மன்னிப்பதற்காக, அந்தக் குைறைய நீங்கள்
அவனுக்கு மன்னியுங்கள். 26 நீங்கள்
மன்னிக்காமலிருந்தால், பரேலாகத்தல்
இருக்க ற உங்களுைடய ப தாவும்
உங்களுைடய தவறுகைளமன்னிக்கமாட்டார்
என்றார்.

இேயசுவன் அதகாரத்ைதப்பற்றன
ேகள்வ

27 அவர்கள் மீண்டும் எருசேலமுக்கு
வந்தார்கள். அவர் ேதவாலயத்த ேல
உலாவக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்
மூப்பர்களும் அவரிடம் வந்து: 28 நீர்
எந்த அத காரத்தனால் இைவகைளச்
ெசய்க றீர்? இைவகைளச் ெசய்க றதற்கு
அதகாரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர்
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யார் என்று ேகட்டார்கள். 29 இேயசு
மறுெமாழியாக: நானும் உங்களிடம் ஒரு
ேகள்வையக் ேகட்க ேறன், நீங்கள் எனக்கு
பதல் ெசால்லுங்கள், அப்ெபாழுது நானும்
எந்த அத காரத்தனாேல இைவகைளச்
ெசய்க ேறன் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுேவன். 30 ேயாவான் ெகாடுத்த
ஸ்நானம் ேதவனால் உண்டானதா
அல்லது மனிதர்களால் உண்டானாதா
என்று எனக்கு பதல் ெசால்லுங்கள்
என்றார். 31 அதற்கு அவர்கள்: ேதவனால்
உண்டானது என்று ெசான்னால், பன்பு
ஏன் அவைன வசுவாச க்கவல்ைல என்று
ேகட்பார். 32 எல்ேலாரும் ேயாவாைன
உண்ைமயான தீர்க்கதரிச என்று
நைனக்கறார்கள். எனேவ மக்களுக்குப்
பயப்பட்டதனால், மனிதர்களால் உண்டானது
என்று ெசால்லமுடியாமல், தங்களுக்குள்
ஆேலாசைனபண்ணி; 33 இேயசுவற்கு
மறுெமாழியாக: எங்களுக்குத் ெதரியாது
என்றார்கள். அப்ெபாழுது இேயசு: நானும்
எந்த அத காரத்தனால் இைவகைளச்
ெசய்க ேறன் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லமாட்ேடன்என்றார்.

அத்த யாயம் 12

த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக்குற த்தஉவைம
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1 பன்பு இேயசு உவைமகளாக
அவர்களுக்குச் ெசான்னது: ஒரு மனிதன்
ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க ,
அைதச் சுற்றலும் ேவலிஅைடத்து, த ராட்ைச
ஆைலைய உண்டுபண்ணி, ேகாபுரத்ைதயும்
கட்டி, ேதாட்டக்காரர்களுக்கு அைதக்
குத்தைகக்கு வ ட்டு, ேவறு ேதசத்த ற்குச்
ெசன்றருந்தான். 2 ேதாட்டக்காரர்களிடம்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்துக் கனிகளில் தன்
பங்ைக வாங்க க்ெகாண்டுவரும்படி,
பருவகாலத்த ேல அவர்களிடம் ஒரு
ேவைலக்காரைன அனுப்பனான்.
3 அவர்கள் அவைனப் ப டித்து, அடித்து,
ெவறுைமயாக அனுப்பவ ட்டார்கள். 4 பன்பு
ேவெறாரு ேவைலக்காரைன அவர்களிடம்
அனுப்பனான்; அவர்கள் அவைனக்
கல்லால் அடித்து, தைலையக் காயப்படுத்த ,
அவமானப்படுத்த , அனுப்பவ ட்டார்கள்.
5 மீண்டும் ேவெறாருவைன அனுப்பனான்;
அவைன அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள்.
ேவறு அேநகைரயும் அனுப்பனான்;
அவர்களில் சலைர அடித்து, ச லைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 6 அவனுக்குப்
ப ரியமான ஒேர குமாரன் இருந்தான்; என்
குமாரைன மத ப்பார்கள் என்று ெசால்லி,
அவைனயும் கைடசய ேல அவர்களிடம்
அனுப்பனான். 7 ேதாட்டக்காரர்கேளா:
இவேன ெசாத்த ற்கு வாரிசு, இவைனக்
ெகாைலெசய்ேவாம்வாருங்கள்;அப்ெபாழுது
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ெசாத்து நம்முைடயதாகும் என்று
ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு;
8 அவைனப் ப டித்துக் ெகாைலெசய்து,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப் ெவளிேய
எற ந்துவ ட்டார்கள். 9 அப்படியருக்க,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு எஜமான்
என்ன ெசய்வான்? அவன் வந்து
அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கைளக் ெகான்று,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத மற்றவர்களுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பான்அல்லவா?
10 வீடுகட்டுக றவர்கள் ேவண்டாம் என்று

ஒதுக்கய
கல்ேலமூைலக்குத்தைலக்கல்லானது;
11அதுகர்த்தராேல நடந்தது,
அது நம்முைடய கண்களுக்கு

ஆச்சரியமாக இருக்க றது என்று
எழுதயருக்க ற வாக்கயத்ைத நீங்கள்
வாச க்கவல்ைலயா!” என்றார்.

12இந்த உவைமையத் தங்கைளக்குறத்துச்
ெசான்னார் என்று அவர்கள் அற ந்து,
அவைரக் ைகது ெசய்ய முயற்ச ெசய்தார்கள்;
ஆனாலும் மக்களுக்குப் பயந்து,
அவைரவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

வரிப்பணத்ைதக்குறத்தவவாதம்
13 அவர்கள், இேயசுைவ அவரது ேபச்ச ேல

ச க்கைவக்கும்படி, பரிேசயர்களிலும்
ஏேராத யர்களிலும் சலைர அவரிடம்
அனுப்பனார்கள். 14 அவர்கள் வந்து:
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ேபாதகேர, நீர் சத்தயமுள்ளவர்
என்றும், எவைனக்குறத்தும் உமக்குக்
கவைலயல்ைலஎன்றும்அறந்தருக்க ேறாம்,
நீர் முகதாட்சணியம் இல்லாதவராக
ேதவனுைடய வழிகைளச் சத்தயமாகப்
ேபாத க்க றீர்,இராயனுக்குவரிெகாடுக்க றது
நயாயேமா, இல்ைலேயா? நாம்
வரி ெகாடுக்கலாமா, ேவண்டாமா?
என்று ேகட்டார்கள். 15 அவர்களுைடய
தந்த ரத்ைத அவர் அற ந்து: நீங்கள்
என்ைன ஏன் ேசாத க்க றீர்கள்? நான்
பார்ப்பதற்கு ஒரு பணத்ைத என்னிடம்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 16 அவர்கள்
அைதக் ெகாண்டுவந்தார்கள். அப்ெபாழுது
அவர்: இந்தப் படமும் ேமேல உள்ள
எழுத்தும் யாருைடயது என்று ேகட்டார்;
ேராம அரசாங்கத்த ற்கு உரியது
என்றார்கள். 17 அதற்கு இேயசு:
அரசாங்கத்த ற்குரியைத அரசாங்கத்த ற்கும்,
ேதவனுக்குரியைத ேதவனுக்கும்
ெசலுத்துங்கள் என்றார். அவர்கள்
அவைரக்குற த்துஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலில்தருமணம்
18 உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைல என்று

சாத க்க ற சதுேசயர்கள் அவரிடம்
வந்து: 19 ேபாதகேர, ஒருவனுைடய
சேகாதரன் வாரிசு இல்லாமல் தன்
மைனவையவ ட்டு மரித்துப்ேபானால்,
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அவனுைடய சேகாதரன் அவன் மைனவைய
தருமணம்ெசய்து, தன் சேகாதரனுக்காக
வாரிைச உண்டாக்கேவண்டும் என்று ேமாேச
எங்களுக்கு எழுதைவத்தருக்க றாேர.
20 இப்படியருக்க, ஏழு சேகாதரர்கள்
இருந்தார்கள்; மூத்தவன் ஒரு ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்து, குழந்ைத இல்லாமல்
மரித்துப்ேபானான். 21இரண்டாம் சேகாதரன்
அவைள தருமணம்ெசய்து, அவனும்
குழந்ைத இல்லாமல் மரித்துப்ேபானான்.
மூன்றாம் சேகாதரனுக்கும் அப்படிேய
நடந்தது. 22 ஏழுேபரும் அவைளத்
தருமணம்ெசய்து, குழந்ைத இல்லாமல்
மரித்துப்ேபானார்கள். எல்ேலாருக்கும்பன்பு
அந்தப் ெபண்ணும் மரித்துப்ேபானாள்.
23 எனேவ, உய ர்த்ெதழுதலில், அவர்கள்
எழுந்தருக்கும்ேபாது, அவர்களில்
யாருக்கு அவள் மைனவயாக இருப்பாள்?
ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம்
ெசய்தருந்தார்கேள என்று ேகட்டார்கள்.
24 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
நீங்கள் ேவதவாக்கயங்கைளயும்,
ேதவனுைடய வல்லைமையயும்
அறயாததனாேல தவறான
எண்ணங்ெகாள்ளுகறீர்கள். 25மரித்தவர்கள்
உய ேராடு எழுந்தருக்கும்ேபாது
தருமணம் ெசய்வதும், தருமணம்ெசய்து
ெகாடுப்பதும் இல்ைல. அவர்கள்
பரேலாகத்தல் ேதவதூதர்கைளப்ேபால



மாற்குஅத்தயாயம் 12:26 lxxviii மாற்குஅத்தயாயம் 12:31

இருப்பார்கள். 26 மரித்தவர்கள் உய ேராடு
எழுந்தருப்பைதப்பற்ற : நான் ஆப ரகாமின்
ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன்
ேதவனுமாக இருக்க ேறன் என்று, ேதவன்
முள்ெசடிையக்குறத்துச்ெசால்லியஇடத்தல்,
ேமாேசயன் புத்தகத்தல் அவனுக்குச்
ெசான்னைத நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா?
27 அவர் மரித்தவர்களுக்கு ேதவனாக
இல்லாமல், ஜீவனுள்ளவர்களுக்கு ேதவனாக
இருக்க றார்; அைத நீங்கள் தவறாக
புரிந்துெகாள்ளுகறீர்கள்என்றார்.

ப ரதானக்கட்டைள
28 ேவதபண்டிதர்களில் ஒருவன் அவர்கள்

வாக்குவாதம்பண்ணுகறைதக்ேகட்டு,
அவர்களுக்கு நன்றாக பதல் ெசான்னார்
என்று அறந்து, அவரிடம் வந்து:
கட்டைளகளிெலல்லாம் ப ரதான கட்டைள
எது என்று ேகட்டான். 29 இேயசு அவனுக்கு
மறுெமாழியாக: கட்டைளகளிெலல்லாம்
ப ரதான கட்டைள எதுெவன்றால்:
இஸ்ரேவேல ேகள், நம்முைடய ேதவனாகய
கர்த்தர் ஒருவேர கர்த்தர். 30உன் ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் உன் முழு இருதயத்ேதாடும்,
உன் முழு ஆத்துமாேவாடும், உன் முழு
மனேதாடும், உன் முழு பலத்ேதாடும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்பேத ப ரதான
கட்டைள. 31 இதற்கு ஒப்பாக இருக்க ற
இரண்டாம் கட்டைள என்னெவன்றால்:
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உன்னிடத்தல் நீ அன்புெசலுத்துவதுேபால
மற்றவனிடத்தலும் அன்புெசலுத்துவாயாக
என்பேத; இைவகைளவட ெபரிய கட்டைள
ேவெறான்றும் இல்ைல என்றார். 32 அதற்கு
ேவதபண்டிதன்: சரிதான் ேபாதகேர,
நீர் ெசான்னது சத்தயம்; ஒேர ேதவன்
உண்டு, அவைரத்தவ ர ேவெறாரு ேதவன்
இல்ைல. 33 முழு இருதயத்ேதாடும், முழு
மனேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும்,
முழுப் பலத்ேதாடும் அவரிடத்தல் அன்பு
ெசலுத்துகறதும், தன்னிடத்தல் அன்பு
ெசலுத்துகறதுேபாலமற்றவனிடத்தல்அன்பு
ெசலுத்துகறதுதான் தகனபலிகைளயும்
மற்ற எல்லா பலிகைளயும்வ ட முக்கயமாக
இருக்க றது என்றான். 34 அவன் ஞானமாக
பதல் ெசான்னைத இேயசு பார்த்து: நீ
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குத் தூரமானவன்
இல்ைல என்றார். அதன்பன்பு ஒருவரும்
அவரிடம் எந்தக் ேகள்வயும் ேகட்கத்
துணியவல்ைல.

க றஸ்துயாருைடயகுமாரன்?
35 இேயசு ேதவாலயத்தல்

உபேதசம்பண்ணும்ேபாது, அவர்: க றஸ்து
தாவீதன் குமாரன் என்று ேவதபண்டிதர்கள்
எப்படிச் ெசால்லுகறார்கள்?
36 நான் உம்முைடய எத ரிகைள உம்முைடய

கால்களுக்குக்கீேழ ேபாடும்வைரக்கும்
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நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்காரும்
என்று

கர்த்தர்என்ஆண்டவேராடுெசான்னார்என்று
தாவீது பரிசுத்த ஆவயானவராேல

ெசால்லியருக்க றாேன.
37 தாவீேத, அவைர ஆண்டவர் என்று

ெசால்லியருக்கும்ேபாது, அவனுக்கு அவர்
குமாரனாக இருப்பது எப்படி என்றார்.
அேநக மக்கள் அவருைடய உபேதசத்ைத
வருப்பத்ேதாடு ேகட்டார்கள். 38 இேயசு
உபேதசம்பண்ணும்ேபாது அவர்கைளப்
பார்த்து: ேவதபண்டிதர்கள் நீண்ட
அங்ககைள அணிந்துெகாண்டு த ரியவும்,
சந்ைதெவளிகளில் வாழ்த்துக்கைள
வரும்பயும், 39 ெஜப ஆலயங்களில்
முதன்ைமயான இருக்ைககளில் உட்காரவும்,
வருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்களில்
இருக்கவும் வரும்ப , 40 வதைவகளின்
வீடுகைளயும், ெசாத்துக்கைளயும் ஏமாற்ற ,
பார்ைவக்கு நீண்ட ெஜபம்பண்ணுகற
ேவதபண்டிதர்கைளக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அவர்கள் அதகத்
தண்டைனஅைடவார்கள்என்றார்.

வதைவயன் காணிக்ைகையக்குறத்த
ேபாதைன

41 இேயசு காணிக்ைகப்ெபட்டிக்கு
எத ராக உட்கார்ந்து, மக்கள் காணிக்ைகப்
ெபட்டியல் பணம் ேபாடுக றைதப்
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பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்; ெசல்வந்தர்கள்
அேநகர் அத கமாகப் ேபாட்டார்கள்.
42 ஏைழயான ஒரு வதைவயும் வந்து, ஒரு
நாணய மத ப்ப ற்கு சரியான இரண்டு
காசுகைளப் ேபாட்டாள். 43 அப்ெபாழுது
அவர் தம்முைடய சீடர்கைள அைழத்து,
காணிக்ைகப் ெபட்டியல் பணம்
ேபாட்ட மற்ற எல்ேலாைரயும்வ ட இந்த
ஏைழ வதைவ அதகமாகப் ேபாட்டாள்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; 44 அவர்கெளல்ேலாரும்
தங்களுைடய பரிபூரணத்தலிருந்து
எடுத்துப்ேபாட்டார்கள்; இவேளா தன்
வறுைமயலிருந்து தான் வாழ்வதற்காக
ைவத்தருந்த எல்லாவற்ைறயும்
ேபாட்டுவ ட்டாள்என்றார்.

அத்த யாயம் 13
கைடச க்காலஅைடயாளங்கள்

1 இேயசு ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப்
புறப்படும்ேபாது, அவருைடய சீடர்களில்
ஒருவன் அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர,
இேதா,இந்தக் கற்கள் எப்படிப்பட்டது! இந்தக்
கட்டிடங்கள் எப்படிப்பட்டது! பாரும் என்றான்.
2 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: இந்தப்
ெபரிய கட்டிடங்கைளக் பார்க்க றாேய,
ஒரு கல்லின்ேமல் ஒரு கல் இல்லாதபடி
எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்ேபாகும் என்றார்.
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3 பன்பு, அவர் ேதவாலயத்த ற்கு
எத ராக ஒலிவமைலயன்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, ேபதுருவும்
யாக்ேகாபும் ேயாவானும் அந்த ேரயாவும்
அவரிடம் தனிைமயல் வந்து: 4 இைவகள்
எப்ெபாழுது நடக்கும்? இைவகெளல்லாம்
நைறேவறும் காலங்களுக்கு அைடயாளம்
என்ன? எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும்
என்றார்கள். 5 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: ஒருவனும் உங்கைள
ஏமாற்றாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
6 ஏெனன்றால், அேநகர் வந்து, என்
நாமத்ைதச் ெசால்லி: நாேன கறஸ்து
என்று, அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள்.
7 யுத்தங்கைளயும், யுத்தங்களின்
ெசய்த கைளயும் ேகள்வப்படும்ேபாது
கலங்காமல் இருங்கள்; இைவகள்
நடக்கேவண்டியைவகள். ஆனாலும்,
முடிவு உடேன வராது. 8 மக்களுக்கு
எத ராக மக்களும், ராஜ்யத்த ற்கு எத ராக
ராஜ்யமும் எழும்பும்; பூமி அத ர்ச்ச களும்
பல இடங்களில் உண்டாகும்; பஞ்சங்களும்,
கலகங்களும் உண்டாகும்; இைவகள்
ேவதைனகளுக்கு ஆரம்பம். 9 நீங்கேளா
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், ஏெனன்றால்,
உங்கைள ஆேலாசைனச் சங்கங்களுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள், நீங்கள் ெஜப
ஆலயங்களில் அடிக்கப்படுவீர்கள்;
என்னிமித்தம் ேதசாத பத களுக்கும்
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ராஜாக்களுக்கும் சாட்ச யாக அவர்களுக்கு
முன்பாக நறுத்தப்படுவீர்கள். 10 எல்லா
ேதசத்தன் மக்களுக்கும் நற்ெசய்த
முதலில் ப ரசங்க க்கப்படேவண்டும்.
11 அவர்கள் உங்கைளக் ெகாண்டுேபாய்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, நீங்கள் என்ன
ேபசேவண்டும் என்று கவைலப்படாமலும்
ச ந்த க்காமலும் இருங்கள்; அந்த
ேநரத்த ேல உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுக ற
வார்த்ைதகைளேய ேபசுங்கள்;
ஏெனன்றால், ேபசுக றவர்கள் நீங்கள்
இல்ைல, பரிசுத்த ஆவயானவேர
ேபசுக றவர். 12 அன்றயும் சேகாதரன்
சேகாதரைனயும், தகப்பன் பள்ைளையயும்
மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்;
ெபற்ேறாருக்கு எத ராகப் பள்ைளகள்
எழும்ப , அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 13 என் நாமத்தனால்
எல்ேலாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள்.
கைடசவைரக்கும் நைலத்து நற்பவேன
இரட்ச க்கப்படுவான். 14 ேமலும் பாழாக்குக ற
அருவருப்ைபக்குற த்து தானிேயல்
தீர்க்கதரிச ெசால்லியருக்க றாேன;
வாச க்க றவன் ச ந்த க்கேவண்டும்; அது
நற்கக்கூடாத இடத்த ேல ந ற்க றைத
நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, யூேதயாவல்
இருக்கறவர்கள் மைலகளுக்கு
ஓடிப்ேபாகட்டும். 15 வீட்டின்ேமல்
இருக்கறவன்தன்வீட்டிற்குள்இறங்காமலும்,
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தன் வீட்டில் எைதயாவது எடுத்துக்ெகாள்ள
உள்ேள ேபாகாமலும் இருக்கேவண்டும்.
16 வயலில் ேவைலெசய்க றவன்
மாற்று உைடைய எடுப்பதற்கு வீட்டிற்கு
தரும்ப ப் ேபாகாமல் இருக்கேவண்டும்.
17 அந்த நாட்களிேல கர்ப்பவத களுக்கும்
பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும் ஐேயா!
18 இைவகள் மைழகாலத்த ேல நடக்காதபடி
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 19 ஏெனன்றால்,
ேதவன் உலகத்ைத பைடத்தது முதல்
இதுவைரக்கும் நடக்காததும், இனிேமலும்
நடக்காததுமான உபத்த ரவம் அந்த
நாட்களில் உண்டாயருக்கும். 20 கர்த்தர்
அந்த நாட்கைளக் குைறத்த ராவ ட்டால்,
ஒருவன்கூட தப்ப ப்ேபாவதல்ைல; தாம்
ெதரிந்துெகாண்டவர்களினிமித்தம், அவர்
அந்த நாட்கைளக் குைறத்தருக்க றார்.
21 அப்ெபாழுது: இேதா, க றஸ்து
இங்ேக இருக்க றார், அேதா, அங்ேக
இருக்க றார் என்று யாராவது
ெசான்னால், நம்பேவண்டாம்.
22 ஏெனன்றால், கள்ளக்க றஸ்துக்களும்
கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் எழும்ப ,
முடிந்தவைரெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைள
ஏமாற்ற அைடயாளங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும்ெசய்வார்கள். 23நீங்கேளா
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; இேதா,
எல்லாவற்ைறயும் முன்னதாக உங்களுக்கு
அறவத்தருக்க ேறன். 24 அந்த நாட்களிேல,
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அந்த உபத்த ரவத்த ற்குப்பன்பு, சூரியன்
இருள் அைடயும், சந்த ரன் ஒளிையக்
ெகாடுக்காது; 25 வானத்தன் நட்சத்த ரங்கள்
வழும், வானங்களில் உள்ள அதகார
வல்லைமகள்அைசக்கப்படும். 26அப்ெபாழுது
மனிதகுமாரன் அதக வல்லைமேயாடும்
மகைமேயாடும் ேமகங்களின்ேமல்
வருகறைதப் பார்ப்பார்கள். 27 அப்ெபாழுது
அவர் தம்முைடய தூதைர அனுப்ப , தாம்
ெதரிந்துெகாண்டவர்கைள பூமியன்
கைடசமுைனயலிருந்து, வானத்தன்
கைடசமுைன வைரக்கும் உள்ள
நான்கு தைசகளிலும் இருந்து கூட்டிச்
ேசர்ப்பார். 28 அத்தமரத்தனால் ஒரு
உவைமையக்கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்;அத ேல
இளங்கைளத்ேதான்ற , துளிர்வடும்ேபாது,
வசந்தகாலம் ெநருங்கவ ட்டது என்று
அறவீர்கள். 29 அப்படிேய இைவகள்
நடக்க றைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, அவர்
அருகல் வாசலருேக வந்தருக்க றார்
என்று அறயுங்கள். 30 இைவகெளல்லாம்
நடக்கும்முன்பு இந்த சந்தத ஒழிந்துேபாகாது
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 31 வானமும்
பூமியும் ஒழிந்துேபாகும், ஆனால், என்
வார்த்ைதகேளாஒழிந்துேபாவதல்ைல.

நாளும்ேநரமும்ெதரியப்படாதைவகள்
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32 அந்த நாளும் அந்த ேநரமும் ப தா
ஒருவர்தவ ர ேவறு ஒருவனுக்கும்
ெதரியாது, பரேலாகத்தல் உள்ள
தூதர்களுக்கும் ெதரியாது, குமாரனுக்கும்
ெதரியாது. 33 அந்தகாலத்ைதப்பற்ற
உங்களுக்குத் ெதரியாததனால் நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், வழித்தருந்து
ெஜபம்பண்ணுங்கள். 34 ஒரு மனிதன்
தன் வீட்ைடவ ட்டு, தூரேதசத்த ற்கு
பயணம் ெசய்யத் தீர்மானிக்கும்ேபாது,
தன் ேவைலக்காரர்களுக்கு ெபாறுப்ைபக்
ெகாடுத்து, அவனவனுக்குத்
தன்தன் ேவைலகைளயும் நயமித்து,
வழித்தருக்கும்படி காவல்காக்க றவனுக்குச்
ெசால்லுவான். 35 அப்படிேய நீங்களும்
வழித்தருங்கள்; ஏெனன்றால்,
வீட்டின் முதலாளி மாைலேநரத்த ேலா,
நடுராத்த ரிய ேலா, ேசவல் கூவும்
ேநரத்த ேலா, காைலய ேலா, எப்ெபாழுது
வருவான் என்று உங்களுக்குத் ெதரியாது.
36 நீங்கள் நைனக்காத ேநரத்தல்
அவன் வந்து, நீங்கள் தூங்குகறைதக்
கண்டுபடிக்காதபடி வழித்தருங்கள்.
37 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகறைத
எல்ேலாருக்கும் ெசால்லுக ேறன்,
வழித்தருங்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 14
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இேயசு ெபத்தானியாவல்
அப ேஷகம்பண்ணப்படுதல்

1 இரண்டு நாட்களுக்குப்பன்பு
புளிப்பல்லாத அப்பம் சாப்படுக ற
பஸ்காபண்டிைக வந்தது. அப்ெபாழுது
ப ரதானஆசாரியர்களும்ேவதபண்டிதர்களும்,
அவைரத் தந்த ரமாகப் ப டித்துக்
ெகாைலெசய்யும்படி வழிேதடினார்கள்.
2 ஆனாலும் மக்களுக்குள்ேள கலவரம்
உண்டாகாதபடி, பண்டிைகய ேல அப்படிச்
ெசய்யக்கூடாது என்றார்கள். 3 அவர்
ெபத்தானியாவல் குஷ்டேராக யாக இருந்த
சீேமான்வீட்டிேலசாப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஒரு ெபண் வைலயுயர்ந்த நளதம் என்னும்
சுத்தமான ைதலத்ைத ஒரு ெவள்ைளக்கல்
ஜாடியல் ெகாண்டுவந்து, அைத உைடத்து,
அந்தத் ைதலத்ைத அவர் தைலயன்ேமல்
ஊற்றனாள். 4 அப்ெபாழுது சலர்
தங்களுக்குள்ேள ேகாபப்பட்டு: இந்தத்
ைதலத்ைத இப்படி வீணாகச் ெசலவழிப்பது
ஏன்? 5இைதமுந்நூறுெவள்ளிக்காசுகளுக்கு
அதகமானவைலக்குவற்று, ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுக்கலாேம என்று ெசால்லி,
அவைளப்பற்ற முறுமுறுத்தார்கள்.
6 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: அவைள
வட்டுவடுங்கள்; ஏன் அவைளத் ெதாந்தரவு
பண்ணுகறீர்கள்? என்னிடம்நற்க ரிையையச்
ெசய்தருக்க றாள். 7 ஏைழகள் எப்ெபாழுதும்
உங்களிடம் இருக்க றார்கள், உங்களுக்கு
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வருப்பம் உண்டாகும்ேபாெதல்லாம்
அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யலாம், நாேனா
எப்ெபாழுதும் உங்களிடம் இருக்கமாட்ேடன்.
8 இவள் தன்னால் முடிந்தைதச் ெசய்தாள்;
நான் அடக்கம்பண்ணப்படுவதற்கு
அைடயாளமாக, என் சரீரத்தல் ைதலம்
பூச முந்த க்ெகாண்டாள். 9 இந்த
நற்ெசய்த உலகத்தல் எங்ெகல்லாம்
ப ரசங்க க்கப்படுக றேதா அங்ெகல்லாம்
இவைள நைனப்பதற்காக இவள் ெசய்ததும்
ெசால்லப்படும் என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
10 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டுேபரில்
ஒருவனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்து
என்பவன் அவைரப் ப ரதான
ஆசாரியர்களுக்குக் காட்டிக்ெகாடுப்பதற்காக
அவர்களிடம் ேபானான். 11 அவர்கள்
அைதக்ேகட்டு, சந்ேதாஷப்பட்டு,
அவனுக்குப் பணம் ெகாடுக்க ேறாம் என்று
வாக்குக்ெகாடுத்தார்கள்; அவன் அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுப்பதற்கு ஏற்ற ேநரத்ைதப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

கர்த்தருைடயபந்த
12 பஸ்காைவப் பலியடும் நாளாகய

புளிப்பல்லாத அப்பம் சாப்படுக ற முதலாம்
நாளில், அவருைடய சீடர்கள் அவரிடம்
வந்து: நீர் பஸ்காைவப் புச ப்பதற்கு நாங்கள்
எங்குேபாய் ஆயத்தம்பண்ண வருப்பமாக
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இருக்கறீர் என்று ேகட்டார்கள். 13 அவர்
தம்முைடய சீடர்களில் இரண்டுேபைரப்
பார்த்து: நீங்கள் நகரத்த ற்குள்ேள ேபாங்கள்,
அங்ேக தண்ணீர் குடம் சுமந்துெகாண்டு
வருகற ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு
எத ராக வருவான், அவன் பன்ேன
ேபாங்கள்; 14 அவன் எந்த வீட்டிற்குள்
ெசல்க றாேனா அந்த வீட்டு முதலாளிைய
நீங்கள் பார்த்து: நான் என் சீடர்களுடன்
பஸ்காைவப் புச க்க றதற்குத் தகுதயான
இடம் எங்ேக என்று ேபாதகர் ேகட்க றார்
என்று ெசால்லுங்கள். 15 அவன் கம்பளம்
வ ரித்து ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்க ற
வசதயான ேமல்வீட்டைறைய உங்களுக்குக்
காட்டுவான்; அங்ேக நமக்காக பஸ்காைவ
ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்று ெசால்லி
அனுப்பனார். 16 அப்படிேய, அவருைடய
சீடர்கள் புறப்பட்டு நகரத்தல்ேபாய்,
தங்களுக்கு அவர் ெசான்னபடிேய,
பஸ்காைவ ஆயத்தம்பண்ணினார்கள்.
17மாைலேநரத்தல்,அவர்பன்னிரண்டுேபேராடு
ேசர்ந்து அந்த இடத்த ற்கு வந்தார்.
18அவர்கள்பந்த உட்கார்ந்துசாப்படும்ேபாது,
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: என்ேனாடு
சாப்படுக ற உங்களில் ஒருவன் என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுப்பான்என்று,உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
19 அப்ெபாழுது அவர்கள் துக்கப்பட்டு:
நாேனா? நாேனா? என்று ஒவ்ெவாருவரும்,
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அவரிடம் ேகட்கத்ெதாடங்கனார்கள்.
20 அவர் மறுெமாழியாக: என்ேனாடு
பாத்த ரத்தல் ைகையவடுகற
பன்னிரண்டுேபர்களில் ஒருவேன என்று
ெசால்லி; 21 மனிதகுமாரன் தம்ைமக்குற த்து
எழுதயருக்க றபடிேய ேபாக றார்;
ஆனாலும், எந்த மனிதனால் மனிதகுமாரன்
காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுக றாேரா, அந்த
மனிதனுக்கு ஐேயா! அந்த மனிதன்
பறக்காமல் இருந்தருந்தால் அவனுக்கு
நல்லதாக இருக்கும் என்றார். 22 அவர்கள்
சாப்படும்ேபாது, இேயசு அப்பத்ைத எடுத்து
ஆசீர்வத த்து, அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்து: நீங்கள் வாங்க ப் புச யுங்கள்,
இது என்னுைடய சரீரமாக இருக்க றது
என்றார். 23 பன்பு, பாத்த ரத்ைதயும் எடுத்து,
ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி, அைத அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். அவர்கெளல்ேலாரும் அத ேல
பானம்பண்ணினார்கள். 24அப்ெபாழுதுஅவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: இது அேநகருக்காகச்
ச ந்தப்படுக ற புதய உடன்படிக்ைகக்குரிய
என்னுைடய இரத்தமாக இருக்க றது.
25 நான் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல்
புதய இரசத்ைதப் பானம்பண்ணும்
நாள்வைர த ராட்ைசப்பழரசத்ைத
இனி நான் பானம்பண்ணுவதல்ைல
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 26 அவர்கள்
ஸ்ேதாத்த ரப்பாட்ைடப் பாடினபன்பு,
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ஒலிவமைலக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
இேயசு ேபதுருவன் மறுதலிப்ைப

முன்னறவத்தல்
27 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப்

பார்த்து: ேமய்ப்பைன ெவட்டுேவன், ஆடுகள்
ச தறடிக்கப்படும், என்று எழுதயருக்க றபடி,
இந்த இராத்த ரிய ேல நீங்கெளல்ேலாரும்
என்னால் இடறல் அைடவீர்கள். 28ஆனாலும்
நான் உய ேராடு எழுந்தபன்பு, உங்களுக்கு
முன்பாக கலிேலயாவற்குப் ேபாேவன்
என்றார். 29 அதற்கு ேபதுரு: உமதுநமித்தம்
எல்ேலாரும் இடறல் அைடந்தாலும், நான்
இடறல் அைடயமாட்ேடன் என்றான். 30இேயசு
அவைனப் பார்த்து: இன்ைறக்கு, இந்த
இராத்த ரிய ேல, ேசவல் இரண்டுமுைற
கூவுகறதற்குமுன்பு,நீமூன்றுமுைறஎன்ைன
மறுதலிப்பாய் என்று உண்ைமயாகேவ
உனக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார். 31அதற்கு
அவன்: நான் உம்ேமாடு மரித்துப்ேபாவதாக
இருந்தாலும் உம்ைம மறுதலிக்கமாட்ேடன்
என்றுஉறுதயாகச் ெசான்னான்; எல்ேலாரும்
அப்படிேயெசான்னார்கள்.
ெகத்ெசமேன

32 பன்பு ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட
இடத்த ற்கு வந்தார்கள். அப்ெபாழுது
அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப்
பார்த்து: நான் ெஜபம்பண்ணும்வைர
இங்ேக உட்கார்ந்தருங்கள் என்று
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ெசால்லி; 33 ேபதுருைவயும்,
யாக்ேகாைபயும், ேயாவாைனயும் தம்ேமாடு
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், கலக்கமைடயவும்,
வயாகுலப்படவும் ெதாடங்கனார்.
34 அப்ெபாழுது அவர்: என் ஆத்துமா
மரணத்தற்கான துக்கத்தல் உள்ளது.
நீங்கள் இங்ேக தங்க , வழித்தருங்கள்
என்று ெசால்லி, 35 சற்று தள்ளிப்ேபாய்,
தைரய ேல வழுந்து, அந்த ேநரம்
தம்ைமவ ட்டுக் கடந்துேபாகக்கூடுமானால்
அது கடந்துேபாகேவண்டும் என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டு: 36 அப்பா ப தாேவ,
எல்லாம் உம்மாேல முடியும்; இந்தப்
பாத்த ரத்ைத என்னிடத்தலிருந்து
எடுத்துப்ேபாடும், ஆனாலும் என்னுைடய
வருப்பத்தன்படி அல்ல, உம்முைடய
வருப்பத்தன்படிேய நடக்கட்டும் என்றார்.
37 பன்பு அவர் வந்து, அவர்கள்
தூங்குகறைதப் பார்த்து, ேபதுருைவப்
பார்த்து: சீேமாேன, தூங்குகறாயா?
ஒருமணிேநரம் நீ வழித்தருக்கக்கூடாதா?
38 நீங்கள் ேசாதைனயல் வழாமலிருக்க
வழித்தருந்து ெஜபம்பண்ணுங்கள்.
ஆவ உற்சாகமுள்ளதுதான், சரீரேமா
பலவீனமுள்ளது என்றார். 39 அவர்
மீண்டும்ேபாய் அந்த வார்த்ைதகைளேய
ெசால்லி ெஜபம்பண்ணினார். 40 அவர்
தரும்ப வந்தேபாது, அவர்கள் மீண்டும்
தூங்கக்ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தார்;
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அவர்களுைடய கண்கள் தூக்கமயக்கத்தல்
இருந்ததால், தாங்கள் மறுெமாழியாக
அவருக்கு என்ன பதல் ெசால்லுவது
என்று ெதரியாமல் இருந்தார்கள்.
41 அவர் மூன்றாம்முைற வந்து: இன்னும்
நத்தைரெசய்து இைளப்பாறுகறீர்களா?
ேபாதும், ேநரம்வந்தது, இேதா,
மனிதகுமாரன் பாவ களுைடய ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுக றார். 42 என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றவன், இேதா,
வந்துவ ட்டான், எழுந்தருங்கள், ேபாகலாம்
என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
43 உடேன, அவர் இப்படிப்

ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய
யூதாஸ் வந்தான்; அவனுடன் ப ரதான
ஆசாரியர்களும், ேவதபண்டிதர்களும்
மூப்பர்களும் அனுப்பன மக்கள்கூட்டத்தனர்,
பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 44 அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றவன்: நான் யாைர
முத்தம் ெசய்க ேறேனா அவன்தான்,
அவைனப் ப டித்துக் ெகாண்டுேபாங்கள்
என்று அவர்களுக்கு அைடயாளம்
ெசால்லியருந்தான். 45 அவன் வந்தவுடேன,
இேயசுவன் அருகல் ெசன்று: ரபீ, ரபீ,
என்று ெசால்லி, அவைர முத்தம்ெசய்தான்.
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46அப்ெபாழுதுமக்கள்கூட்டத்தனர்அவர்ேமல்
ைகேபாட்டு, அவைரப் ப டித்தார்கள்.
47 அப்ெபாழுது அருகல் நன்ற சீடன்
ஒருவன் கத்தைய உருவ , ப ரதான
ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின் காைத
ெவட்டினான். 48இேயசுஅவர்கைளப் பார்த்து:
தருடைனப்ப டிக்கப் ேபாக றைதப்ேபால,
நீங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப்
ப டிக்கவந்தீர்கள்; 49 நான் தனமும்
உங்கள் நடுவ ேல ேதவாலயத்தல்
உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன்;
அப்ெபாழுது நீங்கள் என்ைனப்
ப டிக்கவல்ைலேய; ஆனாலும்
ேவதவாக்கயங்கள் நைறேவற
ேவண்டியதாக இருக்க றது என்றார்.
50 அப்ெபாழுது எல்ேலாரும் அவைரவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள். 51 ஒரு வாலிபன்
ஒரு ேபார்ைவையமட்டும் தன்ேமல்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு அவர் பன்னால்
ேபானான்; அவைனப் ப டித்தார்கள்.
52 அவன் தன் ேபார்ைவையப் ேபாட்டுவ ட்டு,
ந ர்வாணமாக அவர்கைளவ ட்டு
ஓடிப்ேபானான்.

ஆேலாசைனசங்கத்தல்இேயசு
53 இேயசுைவ அவர்கள் ப ரதான

ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுேபானார்கள்;
அங்ேக ப ரதான ஆசாரியர்கள்,
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மூப்பர்கள், ேவதபண்டிதர்கள் எல்ேலாரும்
கூடிவந்தருந்தார்கள். 54 ேபதுரு தூரத்த ேல
அவருக்குப் பன்ேனெசன்று, ப ரதான
ஆசாரியனுைடய அரண்மைனக்குள் வந்து,
காவலர்களுடன் உட்கார்ந்து, ெநருப்பன்
அருகல் குளிர்க்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
55 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ஆேலாசைன சங்கத்தனர்கள் அைனவரும்
இேயசுைவக் ெகாைலெசய்க றதற்கு
அவருக்கு எத ராகச் சாட்ச கைளத்
ேதடினார்கள்; சாட்ச ெசால்ல ஒருவரும்
வரவல்ைல. 56 அேநகர் அவருக்கு எத ராகப்
ெபாய்சாட்ச ெசால்லியும், அந்தச் சாட்ச கள்
ஒத்துேபாகவல்ைல. 57 அப்ெபாழுது
சலர் எழுந்து, ைககளால் கட்டப்பட்ட இந்த
ேதவாலயத்ைத நான் இடித்துப்ேபாட்டு,
ைககளால் கட்டப்படாத ேவெறான்ைற
மூன்று நாட்களுக்குள் கட்டுேவன்
என்று இவன் ெசான்னைத நாங்கள்
ேகட்ேடாம் என்று, 58 அவருக்கு எத ராகப்
ெபாய்சாட்ச ெசான்னார்கள். 59 அப்படிச்
ெசால்லியும் அவர்களுைடய சாட்ச கள்
ஒத்துேபாகவல்ைல. 60 அப்ெபாழுது
ப ரதான ஆசாரியன் எழுந்து நடுேவ நன்று,
இேயசுைவப் பார்த்து: இவர்கள் உனக்கு
எத ராகச் ெசால்லுகறைதக்குற த்து நீ
ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலயா என்று
ேகட்டான். 61 அவேரா ஒரு பதலும்
ெசால்லாமல் மவுனமாக இருந்தார். மீண்டும்
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ப ரதான ஆசாரியன் அவைரப் பார்த்து:
நீ ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய
குமாரனாகய க றஸ்துதானா? என்று
ேகட்டான். 62 அதற்கு இேயசு: நான்
அவர்தான்; மனிதகுமாரன் சர்வவல்லவரின்
வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்து இருப்பைதயும்,
வானத்தன் ேமகங்கள்ேமல் வருவைதயும்
நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றார். 63 ப ரதான
ஆசாரியன் இைதக் ேகட்டவுடேன,
தன் உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு:
இைதவ ட ேவறுசாட்ச கள் நமக்கு
ேவண்டுமா? 64 ேதவைன அவமத ப்பைதக்
ேகட்டீர்கேள, இைதப்பற்ற நீங்கள் என்ன
நைனக்கறீர்கள் என்றுக் ேகட்டான்.
அதற்கு அவர்கள் எல்ேலாரும்: இவன்
மரணத்தற்குத் தகுதயானவன் என்று
தீர்மானம்பண்ணினார்கள். 65 அப்ெபாழுது
சலர் அவர்ேமல் துப்பவும், அவருைடய
முகத்ைத மூடவும், அவைர அடிக்கவும்,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால் என்று ெசால்லவும்
ெதாடங்கனார்கள்; ேவைலக்காரர்களும்
அவைரக்கன்னத்தல்அைறந்தார்கள்.

ேபதுருஇேயசுைவமறுதலித்தல்
66 அந்தேநரத்தல் ேபதுரு கீேழ

உள்ள அரண்மைன முற்றத்தல்
இருக்கும்ேபாது, ப ரதான ஆசாரியனுைடய
ேவைலக்காரிகளில் ஒரு ெபண்
வந்து, 67 குளிர்க்காய்ந்துெகாண்டிருந்த
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ேபதுருைவ உற்றுப்பார்த்து: நீயும்
நசேரயனாகய இேயசுேவாடு இருந்தவன்
என்றாள். 68 அதற்கு அவன்: எனக்கு
ஒன்றும் புரியவல்ைல; நீ ெசால்வது
எனக்குத் ெதரியாது என்று மறுதலித்து,
வாசல் மண்டபத்த ற்கு ெவளிேயப்
ேபானான்; அப்ெபாழுது ேசவல் கூவயது.
69 ேவைலக்காரி அவைன மீண்டும் பார்த்து:
இவன் அவர்களில் ஒருவன் என்று
அருேக நன்றவர்களுக்குச் ெசான்னாள்.
70 அவன் மீண்டும் மறுதலித்தான்.
ச றதுேநரத்த ற்குப்பன்பு மீண்டும் அருேக
ந ற்க றவர்கள் ேபதுருைவப் பார்த்து:
உண்ைமயாகேவ நீ அவர்களில் ஒருவன்,
நீ கலிேலயன், உன் ேபச்சு அதற்கு
ஒத்தருக்க றதுஎன்றார்கள். 71அதற்குஅவன்:
நீங்கள் ெசால்லுகற மனிதைன எனக்குத்
ெதரியாது என்று ெசால்லி, சப க்கவும்
சத்தயம் ெசய்யவும் ெதாடங்கனான்.
72உடேன ேசவல் இரண்டாம்முைற கூவயது.
ேசவல் இரண்டுமுைற கூவுகறதற்கு முன்ேப
நீ என்ைனமூன்றுமுைறமறுதலிப்பாய்என்று
இேயசு தனக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதைய
ேபதுரு நைனத்துப்பார்த்து, மிகவும்
அழுதான்.

அத்த யாயம் 15
பலாத்துவற்குமுன்பாக க றஸ்து
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1 அதகாைலய ேல, ப ரதான
ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் ஆேலாசைனச்
சங்கத்தனர்கள் அைனவரும் கூடி
ஆேலாசைனபண்ணி, காவலர்கள்
இேயசுவன் கரங்கைளக் கட்டிக்
ெகாண்டுேபாய், பலாத்துவ டம்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 2 பலாத்து அவைரப்
பார்த்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா
என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்: நீர்
ெசால்லுகறபடிதான் என்றார். 3 ப ரதான
ஆசாரியர்கள் இேயசுவன்ேமல் அதகமாகக்
குற்றங்கைளச் சுமத்தனார்கள். அவேரா
அதற்கு பதல் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல.
4 அப்ெபாழுது பலாத்து மீண்டும்
அவைரப் பார்த்து: இேதா, இவர்கள்
உன்ேமல் எத்தைனேயா குற்றங்கைளச்
சுமத்துகறார்கேள, அதற்கு நீ பதல்
ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலயா என்று
ேகட்டான். 5 இேயசுேவா அப்ெபாழுதும்
பதல் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல;
அதனால் பலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான்.
6 பண்டிைகநாட்களில், காவலில் உள்ள
யாைர வடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று
மக்கள் ேகட்டுக் ெகாள்க றார்கேளா, அவைன
அவர்களுக்காக வடுதைலபண்ணுவது
பலாத்துவற்கு வழக்கமாக இருந்தது.
7 கலவரம்பண்ணி அந்தக் கலவரத்த ேல
ெகாைலெசய்து, அதற்காகக் காவலில்
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அைடக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்தல்
பரபாஸ் என்னப்பட்ட ஒருவன் இருந்தான்.
8 மக்கள், வழக்கத்தன்படிேய தங்களுக்கு
ஒருவைன வடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று
சத்தமிட்டுக் ேகட்கத்ெதாடங்கனார்கள்.
9ெபாறாைமயனாேல ப ரதானஆசாரியர்கள்
அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள் என்று
பலாத்து அற ந்து. 10 அவர்கைளப்
பார்த்து: நான் யூதர்களுைடய ராஜாைவ
உங்களுக்கு வடுதைல ெசய்யேவண்டுமா?
என்று ேகட்டான். 11 பரபாைசத்
தங்களுக்காக வடுதைல ெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்கச்ெசால்லி, ப ரதான
ஆசாரியர்கள் மக்கைளத் தூண்டிவட்டார்கள்.
12 பலாத்து மீண்டும் அவர்கைளப்
பார்த்து: அப்படியானால், யூதர்களுைடய
ராஜாெவன்று நீங்கள் ெசால்லுகறவைன
நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று
ேகட்டான். 13 அவைனச் சலுைவயல்
அைறயும் என்று மீண்டும் சத்தமிட்டுச்
ெசான்னார்கள். 14 அதற்கு பலாத்து: ஏன்?
இவன் என்னக் குற்றம் ெசய்தான் என்றான்.
அவர்கேளா: அவைனச் சலுைவயல்
அைறயும் என்று அதகமாகக் கூக்குரலிட்டுச்
ெசான்னார்கள். 15 அப்ெபாழுது பலாத்து
மக்கைளப் ப ரியப்படுத்த மனதுள்ளவனாக,
பரபாைச அவர்களுக்காக வடுதைலெசய்து,
இேயசுைவ சாட்ைடயனால் அடித்து,
சலுைவயல் அைறயும்படிக்கு
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ஒப்புக்ெகாடுத்தான்.

ேபார்வீரர்கள் இேயசுைவப்
பரிகாசம்பண்ணுதல்

16 அப்ெபாழுது ேபார்வீரர்கள் அவைரத்
ேதசாத பதயன் அரண்மைனயாகய
மாளிைகயல் ெகாண்டுேபாய், அந்த
இடத்தல் ேபார்வீரர்கைளக் கூடிவரச்ெசய்து,
17 சவப்பான ேமல் அங்கைய அவருக்கு
உடுத்த , முள்முடிையப் பன்னி அவருக்கு
அணிவத்து: 18 யூதர்களுைடய ராஜாேவ,
வாழ்க என்று அவைர வாழ்த்த ,
19 அவர் தைலயல் ேகாலால் அடித்து,
அவர்ேமல் துப்ப , முழங்கால்படிய ட்டு
அவைர வணங்கனார்கள். 20 அவைரப்
பரிகாசம்பண்ணினபன்பு, சவப்பான
அங்கையக் கழற்ற , அவருைடய
ஆைடகைள அவருக்கு உடுத்த , அவைர
சலுைவயல் அைறயும்படி ெவளிேய
ெகாண்டுேபானார்கள்.

சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
21 ச ேரேன ஊரானும், அெலக்சந்தருக்கும்

ரூப்புக்கும் தகப்பனுமாகய சீேமான்
என்னப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து
அந்த வழிேய வரும்ேபாது, இேயசுவன்
சலுைவையச் சுமக்கும்படி அவைனக்
கட்டாயப்படுத்தனார்கள். 22 கபாலஸ்தலம்
என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா
என்னும் இடத்த ற்கு அவைரக்
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ெகாண்டுேபாய், 23 ெவள்ைளப்ேபாளம்
கலந்த த ராட்ைசரசத்ைத அவருக்குக்
குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர்
அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.
24 அப்ெபாழுது அவைர சலுைவயல்
அைறந்தார்கள். அதற்குப்பன்பு
அவருைடய ஆைடகைளப் பங்கு ேபாட்டு,
ஒவ்ெவாருவனும் ஒவ்ெவாரு பங்ைக
எடுத்துக்ெகாள்ளச் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்.
25 அவைரக் காைல ஒன்பது மணிக்குச்
சலுைவயல் அைறந்தார்கள். 26 அவைர
சலுைவயல் அைறந்ததன் காரணத்ைதக்
காண்பப்பதற்காக, யூதர்களுைடய
ராஜா என்று எழுத , சலுைவயல்
இேயசுவன் தைலக்குேமேல கட்டினார்கள்.
27இேயசுேவாடு,அவருைடயவலதுபக்கத்தல்
ஒருவனும், இடதுபக்கத்தல் ஒருவனுமாக,
இரண்டு தருடர்கைளச் சலுைவகளில்
அைறந்தார்கள். 28 அக்க ரமம்
ெசய்க றவர்களில் ஒருவனாக
எண்ணப்பட்டார் என்கற ேவதவாக்கயம்
அதனால் நைறேவறயது. 29 அந்தவழியாக
நடந்துேபாக றவர்கள் தங்களுைடய
தைலகைளத் துலுக்க : ஆ! ஆ!
ேதவாலயத்ைத இடித்து, மூன்று
நாட்களுக்குள்ேளகட்டுக றவேன. 30உன்ைன
நீேய இரட்ச த்துக்ெகாள்; சலுைவயலிருந்து
இறங்கவா என்று அவைர அவமத த்தார்கள்.
31 அப்படிேய ப ரதான ஆசாரியர்களும்
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ேவதபண்டிதர்களும் தங்களுக்குள்ேள
பரிகாசம்பண்ணி: இவன் மற்றவர்கைள
இரட்ச த்தான், தன்ைனத்தாேன
இரட்ச த்துக்ெகாள்ள முடியவல்ைல. 32 நாம்
பார்த்து வசுவாச க்க, இஸ்ரேவலுக்கு
ராஜாவாகய க றஸ்து இப்ெபாழுது
சலுைவயல் இருந்து இறங்கவரட்டும்
என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். அவருடன்
சலுைவகளில் அைறயப்பட்டவர்களும்
அவைரஅவமத த்தார்கள்.

இேயசுவன்மரணம்
33 நண்பகல் ெதாடங்க மாைல மூன்று

மணிவைரக்கும் பூமிெயங்கும் இருள்
உண்டாயருந்தது. 34 மாைல மூன்று
மணியளவல், இேயசு: எேலாயீ! எேலாயீ!
லாமா சபக்தானி, என்று அதகச் சத்தமிட்டுக்
கூப்ப ட்டார்; அதற்கு: என் ேதவேன! என்
ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர்
என்று அர்த்தம். 35 அங்ேக நன்றவர்களில்
சலர் அைதக் ேகட்டெபாழுது: இேதா,
எலியாைவக் கூப்படுகறான் என்றார்கள்.
36 ஒருவன் ஓடி, கடல் காளாைனக்
காடிய ேல ேதாய்த்து, அைத ஒரு ேகாலில்
மாட்டி, அவருக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்து:
ெபாறுங்கள், எலியா இவைனக் கீேழ
இறக்க வருவாேனா பார்க்கலாம் என்றான்.
37இேயசுஅத கசத்தமாகக்கூப்ப ட்டுஜீவைன
வட்டார். 38 அப்ெபாழுது, ேதவாலயத்தன்
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தைரச்சீைல ேமேல இருந்து கீேழ வைரக்கும்
இரண்டாகக் க ழிந்தது. 39 அவருக்கு
எத ேர நன்ற நூற்றுக்கு அத பத அவர்
இப்படிக் கூப்ப ட்டு ஜீவைன வட்டைதப்
பார்த்தேபாது: உண்ைமயாகேவ இந்த
மனிதன் ேதவனுைடய குமாரன் என்றான்.
40 ச ல ெபண்களும் தூரத்தலிருந்து
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்
கலிேலயாவல் இருந்தேபாது அவேராடு
ெசன்று, அவருக்கு ஊழியம் ெசய்த
மகதேலனா மரியாளும், சன்ன
யாக்ேகாபுக்கும் ேயாேசக்கும் தாயாகய
மரியாளும், சேலாேம என்பவளும்,
41 அவேராடு எருசேலமுக்கு வந்தருந்த மற்ற
ெபண்களும்அவர்கேளாடுஇருந்தார்கள்.

இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
42 ஓய்வுநாளுக்கு முந்தனநாள்

ஆயத்தநாளாக இருந்தபடியால்,
மாைலேநரத்தல். 43மத ப்புமிக்கஆேலாசைனக்காரனும்
அரிமத்தயா ஊைரச்ேசர்ந்தவனும்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன் வருைகக்காக
காத்தருந்த ேயாேசப்பு என்பவன் வந்து,
பலாத்துவனிடத்தல் துணிந்துேபாய்,
இேயசுவன் சரீரத்ைதக் ேகட்டான். 44 அவர்
இவ்வளவு சீக்க ரமாக மரித்துவ ட்டார்
என்று பலாத்து ஆச்சரியப்பட்டு, நூற்றுக்கு
அத பதைய அைழத்து: அவர் இவ்வளவு
சீக்க ரத்தல் மரித்தது உண்ைமயா என்று
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ேகட்டான். 45 நூற்றுக்கு அத பதயன்
மூலம் அைதத் ெதரிந்துெகாண்டபன்பு,
சரீரத்ைத ேயாேசப்ப டம் ெகாடுத்தான்.
46 அவன்ேபாய், ெமல்லிய ேபார்ைவைய
வாங்க க்ெகாண்டுவந்து, அவைர இறக்க ,
அந்தத் ேபார்ைவய ேல சுற்ற , கன்மைலயல்
ெவட்டியருந்த கல்லைறய ேல அவைர
ைவத்து, கல்லைறயன் வாசலில் ஒரு
கல்ைலப்புரட்டிைவத்தான். 47அவைரைவத்த
இடத்ைதமகதேலனாமரியாளும்ேயாேசயன்
தாயாகயமரியாளும்பார்த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 16
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 ஓய்வுநாளுக்குப்பன்பு மகதேலனா
மரியாளும், யாக்ேகாபன் தாயாகய
மரியாளும், சேலாேம என்பவளும்,
அவருக்கு வாசைனத் த ரவயங்கைள
வாங்க க்ெகாண்டு. 2 வாரத்தன்
முதலாம்நாளின் அத காைலய ேல சூரியன்
உதக்க றேபாது கல்லைறக்கு வந்து,
3 கல்லைறயன் வாசலில் இருக்கற கல்ைல
நமக்காக யார் புரட்டித்தள்ளுவான் என்று
ஒருவேராெடாருவர்ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
4 அந்தக் கல் மிகவும் ெபரிதாக இருந்தது;
அவர்கள் பார்த்தேபாது, அந்தக் கல்
தள்ளப்பட்டிருப்பத்ைதப் பார்த்தார்கள்.
5 அவர்கள் கல்லைறக்குள் ெசன்று,
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ெவள்ைள அங்க அணிந்த ஒரு வாலிபன்
வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தருப்பைதப்
பார்த்து பயந்தார்கள். 6 அவன் அவர்கைளப்
பார்த்து: பயப்படாமல் இருங்கள்,
சலுைவயல் அைறயப்பட்ட நசேரயனாகய
இேயசுைவத் ேதடுக றீர்கள்; அவர்
உய ேராடு எழுந்தார்; அவர் இங்ேக
இல்ைல; இேதா, அவைர ைவத்த இடம்.
7 நீங்கள் அவருைடய சீடர்களிடமும்
ேபதுருவ டமும்ேபாய்: உங்களுக்கு முன்ேன
அவர் கலிேலயாவற்குப் ேபாக றார், அவர்
உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய அங்ேக
அவைரப் பார்ப்பீர்கள் என்று, அவர்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றான். 8 அவர்கள் பயந்து
நடுங்க , சீக்க ரமாக ெவளிேய வந்து,
கல்லைறையவ ட்டு ஓடினார்கள்; அவர்கள்
பயந்தருந்தபடியால் ஒருவருக்கும் ஒன்றும்
ெசால்லாமல் ேபானார்கள். 9 வாரத்தன்
முதலாம் நாள் அத காைலய ேல இேயசு
உய ேராடு எழுந்தருந்தபன்பு, மகதேலனா
மரியாளுக்கு முதல்முதலாக தரிசனமானார்.
10 அவளிடமிருந்து அவர் ஏழு ப சாசுகைளத்
துரத்தயருந்தார். அவள் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
இேயசுவுடன் இருந்தவர்கள் துக்கப்பட்டு
அழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு
அந்தச் ெசய்தையச் ெசான்னாள். 11 அவர்
உய ேராடு இருக்க றார் என்றும் அவள்
இேயசுைவப் பார்த்தாள் என்றும் அவள்
ெசான்னேபாது, இவர்கள் நம்பவல்ைல.
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12 அதற்குப்பன்பு அவர்களில் இரண்டுேபர்
ஒரு க ராமத்த ற்கு நடந்து ேபாக றெபாழுது
அவர்களுக்கு ேவறு உருவத்தல்
தரிசனமானார். 13 அவர்களும்ேபாய்,
அைத மற்றவர்களுக்கு அறவத்தார்கள்;
அவர்கைளயும் அவர்கள் நம்பவல்ைல.
14 அதற்குப்பன்பு பத ெனாருேபரும்
சாப்படும்ேபாது அவர்களுக்கு அவர்
தரிசனமாக , உய ேராடு எழுந்தருந்த
அவைரப் பார்த்தவர்கைள அவர்கள்
நம்பாமல் ேபானதனால் அவர்களுைடய
அவசுவாசத்ைதக்குற த்தும் இருதய
கடினத்ைதக்குற த்தும் அவர்கைளக்
கடிந்துெகாண்டார். 15 பன்பு, அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
உலகெமங்கும்ேபாய், எல்ேலாருக்கும்
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ணுங்கள்.
16 வசுவாச த்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன்
இரட்ச க்கப்படுவான்; வசுவாச க்காதவேனா
தண்டைனக்குள்ளாவான். 17வசுவாச க்க றவர்களால்
நடக்கும் அைடயாளங்கள் என்னெவன்றால்:
என் நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத்
துரத்துவார்கள்; புதய ெமாழிகைளப்
ேபசுவார்கள்; 18 சர்ப்பங்கைள எடுப்பார்கள்;
மரணத்தற்குரிய எைதக்குடித்தாலும்
அது அவர்கைளச் ேசதப்படுத்தாது;
ேநாயாளிகளின்ேமல் கரங்கைள
ைவப்பார்கள், அப்ெபாழுது அவர்கள்
சுகமைடவார்கள்என்றார்.
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பரேலாகத்த ற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படுதல்
19 இவ்வதமாக கர்த்தர் அவர்கேளாடு

ேபசனபன்பு, பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு, ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தார். 20 சீடர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாய், எல்லா இடங்களிலும்
ப ரசங்கம்பண்ணினார்கள். கர்த்தர் அவர்கள்
மூலம் க ரிையெசய்து, அவர்களால் நடந்த
அற்புத அைடயாளங்களினால் வசனத்ைத
உறுத ப்படுத்தனார்.ஆெமன்.
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