
எப ேரயர் ௧:௧ i எப ேரயர் ௧:௩

எப ேரயருக்கு
எழுத யகடிதம்

ேதவன் தன் குமாரன் மூலமாகப்
ேபச யருக்க றார்
௧ கடந்த காலத்தல் ேதவன், தீர்க்கதரிச கள்

மூலம் நமது மக்களிடம் ேபச யருக்க றார்.
அவர், பல ேவறுபட்ட வழிகளிலும் பல
சமயங்களிலும் ேபசனார். ௨ இப்ேபாது
இந்த இறுத நாட்களில் மீண்டும் ேதவன்
நம்ேமாடு ேபச யருக்க றார். அவர் தன்
குமாரன் மூலம் நம்ேமாடு ேபச இருக்க றார்.
அவர் தன் குமாரன் மூலமாக இந்த முழு
உலைகயும் பைடத்தார். எல்லாவற்றற்கும்
உரிைமயாளராக ேதவன் தன் குமாரைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். ௩ அந்தக்
குமாரன் ேதவனுைடய மகைமைய
ெவளிப்படுத்துகறார். ேதவனுைடய
தன்ைமைய முழுவதுமாக ெவளிக்காட்டும்
உருவமாக அவர் இருக்க றார். அவர்
தனது வலிைமமிக்க கட்டைளகளினால்
ஒவ்ெவான்ைறயும் ஒருங்கைணத்து
ைவத்தருக்க றார். குமாரனானவர்
மக்கைளப் பாவங்களிலிருந்து
பரிசுத்தப்படுத்தனார். ப றகு அவர்
ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல்
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பரேலாகத்தல் அமர்ந்தார். ௪ அவர்
ேதவதூதர்கைளவ ட மிகச் ச றந்த
ெபயைர ேதவனிடமிருந்து ெபற்றார்.
அவர் ேதவதூதர்கைள வ ட மிகவும்
ச றப்புக்குரியவரானார்.
௫ கீழ்க்கண்டவற்ைற ேதவன் ஒருேபாதும்

ேதவதூதர்களிடம் ெசான்னதல்ைல,

“நீர் எனதுகுமாரன்,
இன்று நான் உமக்குப் ப தா ஆேனன்.”
சங்கீதம் 2:7

அேதாடு எந்த ேதவதூதனிடமும் ேதவன்
இவ்வாறுெசான்னதல்ைல,

“நான்அவரதுப தாவாகஇருப்ேபன்.
அவர் எனதுகுமாரனாகஇருப்பார்.” 2
சாமுேவல் 7:14

௬ ேமலும் தனது முதற்ேபறான குமாரைன
பூமிக்குஅனுப்புக றேபாது,

“ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும் அந்தக்
குமாரைனத்ெதாழுதுெகாள்ளக்கடவர்கள்”
உபாகமம் 32:43

என்றுகூறனார்.

௭ ேதவன் ேதவதூதர்கைளப் பற்ற க்
கூறும்ேபாது,
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“ேதவன் தன் ேதவதூதர்கைளக் காற்ைறப்
ேபான்றும்தன்ஊழியர்கைளெநருப்பு

ஜூவாைலகைளப் ேபான்றும்
ெசய்க றார்” சங்கீதம் 104:4

எனக்குற ப்படுக றார்.

௮ ஆனால் ேதவன் தம் குமாரைனப் பற்ற ச்
ெசால்லும்ேபாது,

“ேதவேன! உமது ச ம்மாசனம்
என்ெறன்ைறக்கும்உள்ளது.

சரியான தீர்ப்புகளால் உமது
இராஜ்யத்ைதநீர்ஆள்வீர்.

௯ நீர் நீதைய வரும்புக றீர். அநீதைய
ெவறுக்கன்றீர்.

ஆைகயால் ேதவேன, உமது ேதவன்
உம்ேமாடுஇருப்பவர்களுக்குக்

ெகாடுத்தைதக் காட்டிலும்
ெபருமக ழ்ச்சைய உமக்குத்
தந்தருக்க றார்.” சங்கீதம் 45:6-7

௧௦ேமலும் ேதவன்,

“கர்த்தாேவ, ஆரம்பத்தல் நீர் பூமிையப்
பைடத்தீர்.

ேமலும் உமது ைககள் ஆகாயத்ைதப்
பைடத்தன.

௧௧இைவமைறந்து ேபாகலாம். ஆனால்நீேரா
நைலத்தருப்பீர்.
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ஆைடகைளப் ேபான்று அைனத்தும்
பழசாக ப் ேபாகும்.

௧௨ நீர் அவற்ைற ஒரு சால்ைவையப் ேபால
மடித்துவடுவீர்.

அைவஓர்ஆைடையப் ேபான்றுமாறும்.
ஆனால்நீேரா மாறேவமாட்டீர்.

உமது ஜீவன் ஒருேபாதும் அழியாது”
சங்கீதம் 102:25-27

என்றும்கூறுகறார்.

௧௩ேதவன்எந்த ேதவதூதனிடமும்,

“உமது பைகவர்கைள உம்முைடய
அதகாரத்துக்குக் கீழ்க்ெகாண்டு
வரும்வைர

எனது வலது பக்கத்தல் உட்காரும்”
சங்கீதம் 110:1

என்றுஎன்ைறக்கும்ெசான்னதல்ைல.

௧௪ ேதவதூதர்கள் எல்லாரும், ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்துெகாண்டிருக்க ற ஆவகள்
ஆவார்கள். இரட்ச ப்ைபப் ெபறப்
ேபாக றவர்களுக்குஉதவ ெசய்யும்ெபாருட்டு
அவர்கள்அனுப்பப்படுக றார்கள்.

௨
நமது இரட்ச ப்பானது சட்டங்கைளவ டப்

ெபரியது
௧ ஆைகயால், நமக்குச் ெசால்லித்தரப்பட்ட

வஷயங்கைளப் பன்பற்றுவதல் நாம்
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மிகவும் கவனமாக இருக்கேவண்டும்.
அவ்வாறு இருந்தால் உண்ைம வழியல்
இருந்து வலகாமல் இருப்ேபாம்.
௨ ேதவ தூதர்கள் மூலமாக ேதவனால்
ெசால்லப்பட்ட அப்ேபாதைனக்கு எத ராக
யூதர்கள் ெசயல்பட்டேபாதும், அதற்கு
கீழ்ப்படியாமல் ேபானேபாதும், ஒவ்ெவாரு
முைறயும் அதற்காக தண்டிக்கப்பட்டனர்.
௩ நமக்கு அளிக்கப்பட்ட இரட்ச ப்பு மிக
உயர்ந்தது. எனேவ நாம் இந்த இரட்ச ப்ைப
முக்கயமானதாகக் கருதாமல் வாழும்
பட்சத்தல் நாமும் தண்டிக்கப்படுேவாம்.
இந்த இரட்ச ப்பு கர்த்தராேலேய முதன்
முதலாக அறவக்கப்பட்டது. இந்த
இரட்ச ப்பு உண்ைமயானது என்பைத
அவரிடத்தல் ேகட்டவர்கள் நரூப த்துள்ளனர்.
௪ அத சயங்கள், ெபரிய அைடயாளங்கள்,
பலவைகயான அற்புதங்கள் மூலம் ேதவனும்
கூட அைத நரூப த்துள்ளார். பரிசுத்த
ஆவயானவரிடமிருந்து மக்களுக்கு
வரங்கைளக் ெகாடுப்பதன் மூலமும்
நரூப த்துள்ளார். அவர் வரும்பய
வதத்த ேலேய அந்த வரங்கைள அவர்
ெகாடுத்தார்.

மனிதர்கைள இரட்ச க்க மனிதர்கைளப்
ேபாலானார் க றஸ்து
௫ வரப்ேபாக ற புதய உலகத்ைத

ஆள்பவர்களாக ேதவன் ேதவதூதர்கைளத்
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ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. நாம்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ற உலகம் அதுதான்.
௬ச லஇடத்தல்

“ேதவேன! நீர்ஏன்மனிதைரப்பற்ற அக்கைற
ெகாள்க றீர்?

மனிதகுமாரைனப்பற்றயும்
ஏன்அக்கைறெகாள்க றீர்?

அவர்அவ்வளவுமுக்கயமானவரா?
௭ ெகாஞ்ச ேநரத்த ற்கு ேதவ

தூதர்கைளவ ட அவைரச் ச றயவர்
ஆக்கவ ட்டீர்.

அவைர மகைமயாலும் கனத்தாலும்
முடிசூட்டினீர்.

௮ நீர் எல்லாவற்ைறயும் அவரது
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தீர்”
சங்கீதம் 8:4-6

என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அைனத்ைதயும் அவரது
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ேதவன் ெகாண்டு
வந்துவ ட்டதால் அவருக்குக் கட்டுப்படாதது
எதுவுமில்ைல எனலாம். ஆனால்
அவர் அைனத்ைதயும் ஆள்வைத நாம்
இன்னும் பார்க்கவல்ைல. ௯ ச றது
காலத்த ற்கு இேயசு ேதவதூதர்களுக்கும்
தாழ்ந்தவராக்கப்பட்டிருந்தார். ஆனால்
இப்ேபாது துன்பப்பட்டு மரித்ததால்
மகைமயாலும், கனத்தாலும்
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முடிசூடிக்ெகாண்டிருப்பைத நாம்
பார்க்க ேறாம். ேதவனுைடய கருைபயனால்
ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்காகவும் இேயசு
மரித்தார்.
௧௦ ேதவேன அைனத்ைதயும் பைடத்தவர்.

அைனத்தும் அவரது மகைமக்காகேவ
உள்ளன. தன்மகைமையப் பக ர்ந்துெகாள்ள
ஏராளமான மக்கைள அவர் வரும்பனார்.
எனேவ, தமக்குத் ேதைவயானவற்ைற அவர்
ெசய்தார். மக்கைள இரட்ச ப்புக்கு வழி
நடத்த ச் ெசல்ல பூரணமானவராக ேதவன்
இேயசுைவ ஏற்படுத்தனார். இேயசு தன்
துன்பத்தால்ஒருபூரணஇரட்சகரானார்.
௧௧ மக்கைளப் பரிசுத்தமாக்குக றவரும்

பரிசுத்தமாக்கப்படுக றவர்களும் ஒேர
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள்.
எனேவ அவர்கைளத் தம் சேகாதரர்களாகவும்
சேகாதரிகளாகவும்அைழக்கஇேயசுெவட்கம்
ெகாள்ளவல்ைல.

௧௨ “ேதவேன உம்ைமப்பற்ற நான் என்
சேகாதர சேகாதரிகளிடம்கூறுேவன்.

உம்முைடய மக்கள் கூட்டத்தன் நடுவல்
உம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்” சங்கீதம்
22:22

என்றுஅவர்கூறுகறார்.

௧௩ “ேதவன் மீது என் நம்ப க்ைகைய
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ைவப்ேபன்”* ஏசாயா 8:17
என்றும்அவர்ெசால்க றார்.

“ேதவன் எனக்களித்த பள்ைளகேளாடு நான்
இங்ேக இருக்க ேறன்” என்று அவர்
ெசால்க றார். ஏசாயா 8:18

௧௪ மாம்சீகமான உடைலக்ெகாண்ட
மக்கேள அந்தப் பள்ைளகள். ஆகேவ
இேயசுவும், அவர்கைளப் ேபான்ேற மாற
அவர்கைளப் ேபான்ேற அனுபவத்ைதயும்
ெபற்றார். மரண அதகாரத்ைதத் தன்ேனாடு
ைவத்தருக்க ற ப சாைச தனது மரணத்தன்
மூலம் அழிக்கும்ெபாருட்டு இேயசு இப்படிச்
ெசய்தார். ௧௫அவர்கைளவடுதைல ெசய்யும்
ெபாருட்ேட இேயசு தம் பள்ைளகைளப்
ேபாலாக மரித்தார். மரண பயத்தன்
காரணமாக தம் வாழ்க்ைக முழுக்க
அவர்கள் அடிைமயாக இருந்தார்கள்.
௧௬ இேயசு ேதவதூதர்களுக்கு உதவ ெசய்ய
வரவல்ைல என்பது ெவளிப்பைட. அவர்
ஆப ரகாமின் வழிவந்த மக்களுக்ேக உதவ
வந்தார். ௧௭ இதனால் இேயசு, எல்லா
வைகயலும் அவர்களுக்கு சேகாதரைரப்
ேபால் இருப்பது அவருக்கு முக்கயமாக
இருந்தது. இவ்வழியல் ேதவனுக்கான
ேசைவயல் அவர்களுைடய இரக்கமும்
நம்ப க்ைகயும் உள்ள ெபரிய ேபாதகராக

* ௨:௧௩: ேதவன்…ைவப்ேபன்ஏசாயா 8:18.
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இருக்கவும், மக்களின் பாவங்களுக்கு
மன்னிப்ைப வழங்கவும் அவரால் முடிந்தது.
௧௮இப்ேபாதுேசாதைனகைளஎத ர்ெகாள்க ற
மக்களுக்கு இேயசுவால் உதவ ெசய்ய
முடியும். இேயசுவும் துன்பங்களுக்கு
உள்ளாக ேசாதைனகளுக்கு ஆட்பட்டவர்
என்பதால்,அவரால்உதவ ெசய்யமுடியும்.

௩
இேயசு ேமாேசையவ டெபரியவர்
௧ எனேவ, நீங்கள் அைனவரும்

இேயசுைவப் பற்ற ச ந்தைன ெசய்ய
ேவண்டும். ேதவன் இேயசுைவ நம்மிடம்
அனுப்பனார். அவர் நம் வசுவாசத்தன்
ப ரதானஆசாரியர் ஆவார். எனது
பரிசுத்தமான சேகாதர சேகாதரிகேள! நான்
இைத உங்களுக்காகக் கூறுக ேறன். நீங்கள்
ேதவனால் அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
௨ ேதவன் இேயசுைவ நம்மிடம் அனுப்ப
நமது ப ரதான ஆசாரியர் ஆக்கனார்.
ேமாேச ேபான்று உண்ைமயுள்ளவராய்
முழுக்குடும்பத்தன் ெபாறுப்பும் இேயசுவ டம்
ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது. ௩ ஒருவன்
ஒரு வீட்ைடக் கட்டும்ேபாது மக்கள் அந்த
வீட்ைட வ ட மனிதைனேய ெபரிதும்
மத ப்பர். இேதேபால, ேமாேசையவ ட அத க
மரியாைதக்கு இேயசு தகுதயானவராக
இருக்க றார். ௪ ேதவன் எல்லாவற்ைறயும்
பைடக்க றார் எனினும் ஒவ்ெவாரு வீடும்
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யாேரா ஒருவனால் கட்டப்படுக றது. ௫ேமாேச
ேதவனுைடய வீட்டில் ஒரு பணியாைளப்
ேபான்று உண்ைமயுள்ளவனாயருந்தான்.
எத ர்காலத்தல் ெசால்வைதப் பற்ற அவன்
ெசான்னான். ௬ ஆனால் ஒரு மகைனப்
ேபால ேதவனுைடய குடும்பத்ைத ஆள்வதல்
இேயசு உண்ைமயுள்ளவராயருக்க றார்.
நம்மிடமுள்ள மாெபரும் நம்ப க்ைகயைனத்
ெதாடர்ந்து உறுத ப்படுத்த ேமன்ைமயாக
எண்ணினால், வசுவாச களாகய நாம்
ேதவனுைடயகுடும்பத்தவர்களாயருப்ேபாம்.

நாம் ேதவைனத் ெதாடர்ந்து பன்பற்ற
ேவண்டும்
௭பரிசுத்தஆவயானவர்ெசால்வதுேபால்,

“இன்று நீங்கள் ேதவனுைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்டால்,

௮ வனாந்த ரத்தல் நீங்கள் ேதவைனச்
ேசாத த்தேபாது, ேதவனுக்கு எத ராக
நீங்கள்

கலகம் ெசய்த கடந்த காலத்ைதப்
ேபால உங்கள் இதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தாதீர்கள்.

௯ நாற்பது வருடங்களாக வனாந்த ரத்தல்
நான் ெசய்தைத உங்கள் மக்கள்
பார்த்தார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் என்ைனயும் என்
ெபாறுைமையயும் ேசாத த்தனர்.
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௧௦ எனேவ நான் அவர்களிடம் ேகாபம்
ெகாண்ேடன்.

‘அம்மக்களின் ச ந்தைனகள் எப்ேபாதும்
தவறாகேவஇருக்கன்றன.

அம்மக்கள் என் வழிகைள எப்ேபாதும்
புரிந்துெகாண்டதல்ைல’ என்று நான்
ெசான்ேனன்.

௧௧ எனேவ நான் ேகாபத்ேதாடு,
‘அவர்கள் ஒருேபாதும் எனது
இைளப்பாறுதலுக்குள்

நுைழய முடியாது’ என்று
ஆைணயட்ேடன்.” சங்கீதம் 95:7-11

௧௨ எனேவ சேகாதர சேகாதரிகேள!
பாவம் நைறந்தவராகவும், ஜீவனுள்ள
ேதவனிடமிருந்து வலகுகற நம்ப க்ைகயற்ற
இருதயமுள்ேளாராகவும் உங்களில் யாரும்
இல்லாதபடி கவனமாயருங்கள். ௧௩ஆனால்
ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒருவருக்ெகாருவர்
உதவயாக இருங்கள். “இன்று”
எனப்படும் நைல இருக்கறேபாேத
இைதச் ெசய்யுங்கள். உங்களில் யாரும்
பாவத்தால் முட்டாளாக்கப்படாதருக்கவும்
உறுதயாக இருக்கவும் இைதச் ெசய்யுங்கள்.
௧௪ இது எதற்காக? ெதாடக்கத்தல் நாம்
ெகாண்டிருந்த நம்ப க்ைகையத் ெதாடர்ந்து
உறுதயாய் பற்ற க்ெகாண்டிருப்ேபாமானால்
நாம் அைனவரும் கறஸ்துவுடன் பங்கு
உள்ளவர்களாகமுடியும். ௧௫இைதத்தான்,
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“இன்று நீங்கள் ேதவனுைடய சத்தத்ைதக
ேகட்டால், ேதவனுக்குஎத ராக நீங்கள்

கலகம் ெசய்த கடந்த காலத்ைதப்
ேபால உங்கள் இதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தாதீர்கள்” சங்கீதம் 95:7-8

என்று ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

௧௬ யார் ேதவனுைடய ெசய்தையக்
ேகட்டு அவருக்கு எத ராக மாறனார்கள்?
எக ப்தலிருந்து ேமாேசயால்
வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் அைனவரும்
அப்படிேய இருந்தார்கள். ௧௭ ேமலும்
நாற்பது வருடங்களாக ேதவன் யார் மீது
ேகாபம் ெகாண்டார்? பாவம் ெசய்தவர்கள்
மீது அல்லவா? அவர்களைனவரும்
வனாந்த ரத்த ேலேய மடிந்து ேபானார்கள்.
௧௮ எனது இைளப்பாறுதலுக்குள் ப ரேவச க்க
முடியாது என்று யாரிடம் ேதவன் கூறனார்?
அவருக்குக் கீழ்ப்படியாத மக்களிடம் மட்டும்
தாேன கூறனார். ௧௯ எனேவ, அந்த மக்கள்
ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலுக்குள் நுைழய
முடியாது என்றார். ஏன்? அவர்கள் வசுவாசம்
உைடயவர்களாகஇருக்கவல்ைல.

௪
௧ ேதவன் அந்த மக்களுக்குக் ெகாடுத்த

வாக்குறுத இன்றும் நம்மிடம் உள்ளது.
ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில் நாம்
ப ரேவச க்க முடியும் என்பேத அந்த
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வாக்குறுத . ஆைகயால் உங்களில் யாரும்
இவ்வாக்குறுதையப் ெபறுவதல் தவறக்
கூடாது என்பதல் எச்சரிக்ைகயாய்இருங்கள்.
௨ இரட்ச க்கப்படும் வழி அவர்களுக்கு
அறவக்கப்பட்டது ேபாலேவ நமக்கும்
அறவக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள்
ேகட்ட ெசய்த அவர்களுக்குப் பயன்படாமல்
ேபாய ற்று. ஏன்? ஏெனன்றால் அவர்கள்
அதைன வசுவாசமில்லாமல் ேகட்டனர்.
௩ வசுவாச த்த நம்மால் ேதவனுைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழய முடியும். ேதவன்
ெசான்னதுேபால,

“எனேவநான்ேகாபத்ேதாடு,
‘அவர்கள் ஒருேபாதும் எனது
இைளப்பாறுதலுக்குள் நுைழய
முடியாது’ என்று ஆைணயட்ேடன்”
சங்கீதம் 95:11

ேதவன் இைதச் ெசான்னார். ஆனால்
இவ்வுலகத்ைத உருவாக்கன ேநரமுதல் தம்
ேவைலைய ேதவன் முடித்தார். ௪ வாரத்தன்
ஏழாவது நாைளப் பற்ற ேதவன் ேபசனார்
என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது, “ஏழாவது
நாளில் ேதவன் அைனத்து ேவைலகளில்
இருந்தும் ஓய்வு எடுத்தார்.” ௫ ேமலும் அேத
பகுதயல், மீண்டும், “அவர்கள் என்னுைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழய முடியாது”
என்றும்ேதவன்கூறயருக்க றார்.
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௬ ச லர் ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில்
நுைழயப் ேபாக றார்கள் என்பது
உண்ைம. ஆனால் முதலில்
நற்ெசய்தையக் ேகட்டவர்கள் ேதவனுைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழயவல்ைல.
அவர்கள் கீழ்ப்படியவல்ைல என்பது தான்
காரணம். ௭ எனேவ ேதவன் இன்ெனாரு
நாைளத் த ட்டமிட்டார். அது “இன்று” என
அைழக்கப்படுக றது. பல ஆண்டுகளுக்குப்
ப றகு இந்த நாைளக் குறத்து தாவீதன்
மூலமாக ஏற்ெகனேவ ேமற்ேகாள் காட்டிய
பகுதயல்ேதவன்ேபசுக றார்,

“இன்று நீங்கள் ேதவனுைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்டால்,

ேதவனுக்குஎத ராகநீங்கள்கலகம்ெசய்த
கடந்த காலத்ைதப் ேபால உங்கள்
இதயத்ைதக் கடினப்படுத்தாதீர்கள்.”
சங்கீதம் 95:7-8

௮ ேதவனுைடய வாக்குறுத ப்படி அவரது
இைளப்பாறுதலுக்குள் ேயாசுவா மக்கைள
வழி நடத்தவல்ைல என்பது ெதரியும்.
ஏெனன்றால் பன்னர் இைளப்பாறுதலுக்கு
ேதவன் “இன்று” என இன்ெனாரு நாைளப்
பற்ற க் கூறயருக்க றாேர. ௯ ேதவனுைடய
பள்ைளகளுக்கு இைளப்பாறுதலுக்குரிய
நாள் வர இருக்க றது என்பைத இது
காட்டுக றது. ௧௦ ேதவன் தனது ேவைலகைள
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முடித்த ப றகு ஓய்ெவடுத்தார். ேதவைனப்
ேபான்று தம் பணிகைள முடித்தவர்கேள
ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலுக்குள்
நுைழந்து ஓய்ெவடுக்க முடியும். ௧௧ எனேவ
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாததற்காகப்
பாைலவனத்தல் வழுந்து இறந்த
உதாரணங்கைளப் பன்பற்ற நம்மில் யாரும்
வழுந்து வ டாதபடி நாம் ேதவனுைடய
இைளப்பாறுதலுக்குள் நுைழயக் கடினமாக
முயற்ச ப்ேபாம்.
௧௨ ேதவனுைடய வார்த்ைதயானது

எப்ெபாழுதும் உய ேராடு இருப்பதும்,
ெசயல்படுவதுமாகும். அது இரு புறமும்
கூரான வாைளவ ட மிகவும் கூர்ைமயானது.
அது ஆன்மாைவயும், ஆவையயும்,
எலும்புகைளயும், கணுக்கைளயும்
ெவட்டிப் ப ரிக்க றது. அது நம் உள்ளான
மனதன் எண்ணங்கைளயும், நம் இதயம்
ெகாண்டுள்ள கருத்துக்கைளயும் நயாயம்
தீர்க்க றது. ௧௩ ேதவனிடமிருந்து எதுவும்
மைறக்கப்படவல்ைல. அைனத்ைதயும்
அவரால் ெதளிவாகக் காணமுடியும்.
அவருக்கு முன் எல்லாேம த றந்து
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. நாம் வாழ்ந்த
முைறையஅவரிடம்வவரிக்க ேவண்டும்.

ேதவனுக்கு முன் வர நமக்கு இேயசு
உதவுகறார்
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௧௪ நமக்ெகன்று ஒரு ெபரிய ப ரதான
ஆசாரியர் உண்டு. அவர் பரேலாகத்தல்
ேதவேனாடு இருக்கப் ேபாயருக்க றார்.
அவேர ேதவனுைடய குமாரனாகய
இேயசு. எனேவ நாம் நமது வசுவாசத்தல்
உறுதயுைடயவர்களாய் இருப்ேபாமாக.
௧௫ ப ரதான ஆசாரியராக ய இேயசுவால்
நமது பலவீனங்கைளப் புரிந்துெகாள்ள
முடியும். பூமியல் வாழ்ந்தேபாது அைனத்து
வைககளிலும், நம்ைமப் ேபாலேவ அவரும்
ேசாத க்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் பாவேம
ெசய்யவல்ைல. ௧௬ எனேவ, நமக்குத்
ேதைவப்படும் சமயத்தல் ேதவனுைடய
கருைபயும் இரக்கமும் நமக்குக் கைடக்கும்
வைகயல் கருைப உள்ள ச ம்மாசனத்ைத
நாம்அணுகலாம்.

௫
௧ ஒவ்ெவாரு ப ரதான ஆசாரியனும்

ஏைனய மனிதர்களுக்கு உதவும்
ெபாருட்டு மனிதரின் மத்தயலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதேன ஆவான்.
காணிக்ைககைளயும், பாவங்களுக்கான
பலிகைளயும், மற்றும் மக்கள் ேதவனுக்குச்
ெசய்ய ேவண்டியைதெயல்லாம் அவன்
ெசலுத்துகறான். ௨ அறயாைம
உைடயவர்களிடமும், தவறு
ெசய்க றவர்களிடமும் அந்தப் ப ராதான
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ஆசாரியனால் ெமன்ைமயாக இருக்க
முடிக றது. ஏெனனில் அவனும்
பலவீனத்துக்குட்பட்டவேன ஆவான்.
௩ இதனால் தான், மற்றவர்களுக்காகக்
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்துவதற்கு
முன்னால், தன் ெசாந்தப் பாவங்களுக்காக
அவன்காணிக்ைகெசலுத்த ேவண்டும்.
௪ ப ரதான ஆசாரியனாக இருப்பது

ஒரு ெகௗரவமாகும். ஆனால் தன்ைனத்
தாேன யாரும் ப ரதான ஆசாரியனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல. ேதவன்
ஆேராைனத்* ேதர்ந்ெதடுத்தைதப் ேபால்,
ேதவேனஅவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும்.
௫ க றஸ்துவன் ெசயலும் அப்படித்தான்.
ப ரதான ஆசாரியன் ஆகும்
ெபருைமக்கு அவர் தன்ைனத்தாேன
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. ேதவன் அவைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்க றஸ்துவடம்,

“நீர் எனதுமகன்.
இன்று நான் உமக்குப் ப தா ஆேனன்”
என்றுகூறனார். சங்கீதம் 2:7

௬இன்ெனாருஇடத்தல் ேதவன்ெசால்க றார்,

“நீர் எப்ெபாழுதும்ெமல்க ேசேதக்ைகப்
ேபான்றுஆசாரியராகஇருப்பீர்” சங்கீதம்
110:4

* ௫:௪: ஆேரான் யூதர்களில் முதல் தைலைம ஆசாரியன்.
இவன்ேமாேசயன்சேகாதரன்.
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௭ க றஸ்து பூமியல் வாழ்ந்தேபாது,
அவர் ேதவனிடம் உரத்த சத்தத்ேதாடும்
கண்ணீேராடும் ப ரார்த்தைன ெசய்தார்.
மரணத்தலிருந்து அவைரக் காப்பாற்ற
வல்ல ஒருவரிடம் அவர் ப ரார்த்தைன
ெசய்தார். ேதவன் மீது இேயசுவுக்கு
இருந்த மிகுந்த மரியாைதயன் காரணமாக
ேதவன் அப்ப ரார்த்தைனைய பன்னர்
ேகட்டார். ௮ அவர் ேதவனுைடய குமாரனாக
இருந்தாலும் கூட அவர் துன்பங்களின்
மூலம் கீழ்ப்படிதைலக் கற்றுக்ெகாண்டார்.
௯ இேயசு முழுைமயானவரான பன்னர்
தமக்குக் கீழ்ப்படிக ற எல்லாருக்கும்
ந ரந்தர இட்ச ப்பன் காரணரானார்.
௧௦ இேயசு, ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்ேற
ப ரதான ஆசாரியராக ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

வழாதருக்க எச்சரிக்ைக
௧௧ இதுபற்ற ச் ெசால்ல எங்களிடம்

நைறய காரியங்கள் இருக்கன்றன.
ஆனால் அைவ அைனத்ைதயும்
உங்களுக்கு வளக்க ச் ெசால்வது கடினம்.
ஏெனனில் புரிந்துெகாள்ள முயல்வைதேய
நீங்கள் நறுத்தவ ட்டிருக்க றீர்கள்.
௧௨ இப்ேபாைதக்கு, நீங்கள் ேபாதகராக
ஆக இருக்க ேவண்டும். ஆனால் இன்னும்
ேதவனுைடய ேபாதைனகள் என்னும்
அடிப்பைடப் பாடங்கைள உங்களுக்ேக
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யாராவது ேபாத க்கத் ேதைவயாய்
இருக்க றது. இன்னும் உங்களுக்குப்
பால் உணேவ ேதைவப்படுக றது. த ட
உணவுக்கு நீங்கள் தயாராயல்ைல.
(அதாவதுஇன்னும் கடினமான ேபாதைனகள்
அல்ல, எளிய ேபாதைனகேள உங்களுக்குத்
ேதைவப்படுக றது). ௧௩ இன்னும் பால்
ேதைவயாய் இருக்க ற குழந்ைதையப்ேபால்
அடிப்பைடப்ேபாதைனேதைவயாய்இருக்க ற
ஒருவன் சரியாக வாழ்வது பற்றய ச ரமமான
ேபாதைனகைளப் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
ஏெனனில்அவன்இன்னும்ஒருகுழந்ைதேய!
௧௪ த ட உணவானது குழந்ைதப் பருவத்ைதத்
தாண்டியவர்களுக்கு உரியது. நன்ைம
மற்றும் தீைம இரண்டுக்கும் இைடயலான
வத்தயாசத்ைத அனுபவத்தன் வாயலாக
அைடயாளம் கண்டுெகாள்ள அவர்களுக்குப்
பயற்சயளிக்கப்பட்டிருக்க றது.

௬
௧ ஆைகயால் நாம் க றஸ்துைவப்

பற்றய அடிப்பைடப் ேபாதைனகளிலிருந்து
முன்ேனற ச்ெசன்று பூரணமைடய
ேவண்டும். ெசத்த ெசயல்களிலிருந்து
வலகுதல் பற்றயும், ேதவனில்
வசுவாசம் ைவப்பது பற்றயும் உள்ள
அடிப்பைட ேபாதைனகைளேய மீண்டும்
மீண்டும் நாம் ேபாத க்க ேவண்டாம்.
௨ ஞானஸ்நானம் பற்றயும், ைககைளத்
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தைல ேமல் ைவப்பதுபற்றயும்,
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுதல்
பற்றயும், என்ெறன்ைறக்குமான
நயாயத்தீர்ப்பு பற்றயும் ஏற்ெகனேவ
நமக்கு கற்ப க்கப்பட்டுள்ளது. இப்ேபாது,
இதற்கு ேமலும் ெதரிந்துெகாள்ளும்
ஆர்வம்ெகாண்டவர்களாக நாம் முன்ேனற
ேவண்டும். ௩ ேதவன் வரும்பனால் நாம்
இைதச்ெசய்ேவாம்.
௪-௬ க றஸ்துவன் வழியலிருந்து வலகய

மக்கைள மீண்டும் அவ்வாழ்க்ைகக்குக்
ெகாண்டுவர முடியுமா? உண்ைமையக்
கற்றுக்ெகாண்டவர்கைளப் பற்ற நான்
ேபசுக ேறன். அவர்கள் ேதவனுைடய
நன்ைமகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
பரிசுத்த ஆவயானவரில் பங்குெபற்று
ேதவனுைடய ெசய்தையயும் வர இருக்க ற
காலத்தன் வல்லைமையயும் அவர்கள்
ருச த்தருக்க றார்கள். ேமலும் அைவ மிக
நல்லைவ என அவர்கள் தமக்குத்தாேம
கண்டுெகாண்டனர். ஆனால் பறகு அவர்கள்
கறஸ்துவன்வழிையவ ட்டுவலகனார்கள்.
மீண்டும் அவர்கள் கறஸ்துவுக்குள் வருவது
கடினம். ஏெனன்றால் அவர்கள் கறஸ்துைவ
மீண்டும் ஒருமுைற சலுைவயல் அைறந்து
வ ட்டனர். அவர்கள் கறஸ்துவுக்கு
அவமானத்ைதஏற்படுத்தவ ட்டனர்.
௭ அவர்கள் ஒரு வயைலப் ேபான்றவர்கள்.

அந்நலம் மைழ நீைர உறஞ்ச தன்ைன
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உழுகறவர்களுக்கு நல்வைளச்சைலக்
ெகாடுத்தால், ப றகு அைதப் பற்ற மக்கள்
நல்ல வார்த்ைதகைளச் ெசால்க றார்கள்.
ஆனால் முள்ெசடிகைளயும் கைளகைளயும்
தவ ர ேவறு எைதயும் ெகாடுக்காத நலத்ைத
மக்கள் சப ப்பார்கள். ேமலும், ப றகு
அது எரியூட்டப்படும். ௮ ஆனால் அந்த
நலம் முட்கைளயும் பூண்டுகைளயும்
வளர்த்தால் அது பயனற்றதாகும். அந்நலம்
அபாயகரமானது. ேதவன் அதைன சப ப்பார்.
அதுெநருப்பால்அழிக்கப்படும்.
௯ அன்பான நண்பர்கேள, நாங்கள்

இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்குக்
கூறுக ேறாம். ஆனால் உண்ைமயல்
உங்களிடமிருந்து ச றப்பானவற்ைற
எத ர்பார்க்க ேறாம். இரட்ச ப்ப ற்குரியைத
நீங்கள் ெசய்வீர்கள் என்று உறுதயாக
நம்புக ேறாம். ௧௦ ேதவன் நீதயுள்ளவர்.
ேதவன் நீங்கள் ெசய்த காரியங்கைளயும்
நீங்கள் அவருைடய மக்களுக்கு உதவ
ெசய்தேபாதும், ெதாடர்ந்து உதவ
ெசய்க றேபாதும்உங்கள்அன்ைபயும்உங்கள்
ெசயல்கைளயும் அவர் மறக்கமாட்டார்.
௧௧ நீங்கள் நம்ப க்ெகாண்டிருக்க ற
இரட்ச ப்ைப அைடயும் ெபாருட்டு
உங்கள் வாழ்க்ைக முழுதும் ெதாடர்ந்து
உைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்
என்பேத எங்கள் வருப்பம் ஆகும்.
௧௨ நீங்கள் ேசாம்ேபறயாவைத நாங்கள்
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வரும்பவல்ைல. ேதவனால் வாக்குறுத
அளிக்கப்பட்டைதப் ெபறப்ேபாக ற மக்கைளப்
ேபான்று நீங்கள் இருக்க ேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறாம். அவர்களிடம் ெபாறுைமயும்
வ டாமுயற்சயும் இருப்பதால் அவர்கள்
ேதவனுைடயவாக்குறுதையப்ெபறுவார்கள்.
௧௩ ேதவன் ஆப ரகாமிடம் ஒரு

ஆைணயட்டார். ேமலும் ஆைணயட்டுச்
ெசால்ல ேதவைனவட மிகப் ெபரியவர்
யாரும் இல்லாததால், ௧௪ “நான்
உன்ைமயாகேவஉன்ைனஆசீர்வத க்க ேறன்.
நான் உனக்கு ஏராளமான சந்தத கைளக்
ெகாடுப்ேபன்”✡ என்று தன் ெபயரிேலேய
ஆைணயட்டுச் ெசான்னார். ௧௫ இது
நகழும் வைர ஆப ரகாம் ெபாறுைமயாகக்
காத்தருந்தான். இறுதயல் அவன்
ேதவனுைடய வாக்குறுதயன்படிேய
ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
௧௬ மக்கள் தங்கைளவ டப் ெபரியவர்கள்

ேபரில் ஆைணயடுவார்கள். அவர்கள்
ெசால்வது உண்ைம என்பைத இந்த ஆைண
நரூபத்து, ேமலும் வவாதத்த ற்கு ஒரு
முற்றுப்புள்ளி ைவக்க றது. ௧௭ ேதவன்
தன் வாக்குறுதைய உண்ைமெயன்று
நரூப க்க வரும்பனார். தன் ஆைணயால்
அதைன உறுதப்படுத்தனார். தனது
ேநாக்கம் மாறாதது என்று காண்பக்க

✡ ௬:௧௪: ஆத . 22:17-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேதவன் வரும்பனார். அதைன மக்கள்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
வரும்பனார். ௧௮ அந்த இரண்டும்
எப்ெபாழுதும் மாறாதைவ. ேதவன் ெபாய்
ெசால்லமாட்டார்.
ஆைணயட்ட ப றகு அது ெபாய்க்காது.

அது நமக்கு ஆறுதலாய் இருக்கும். நமது
நம்ப க்ைகையப் பலப்படுத்தும். ௧௯ நமக்கு
இந்த நம்ப க்ைக இருக்க றது. இது நங்கூரம்
ேபான்றது. அது உறுதயும் வலிைமயும்
உைடயது. அது நமது ஆன்மாைவக்
காப்பாற்றும். மிகவும் பரிசுத்தமான
இடங்களுக்கு அது ேபாக றது. பரேலாகத்து
ஆலயத்தன் தைரக்குப் பன்னாலும்
ேபாக றது. ௨௦ இேயசு ஏற்ெகனேவ அங்ேக
நுைழந்தருக்க றார். நமக்காக அங்ேக
வழிையத் த றந்தருக்க றார். இேயசு ப ரதான
ஆசாரியராக ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபால்
நைலத்தருக்க றார்.

௭
ஆசாரியன்ெமல்க ேசேதக்
௧ ெமல்க ேசேதக் சாேலமின் அரசன்.

அவன் மிக உயர்ந்த ேதவனுைடய
ஆசாரியனுமாகவும் இருந்தான். அரசர்கைள
ெவன்றுவட்டுத் தரும்ப வந்துெகாண்டிருந்த
ஆப ரகாைம ெமல்க ேசேதக் சந்த த்து
ஆசவழங்கனான். ௨ அதன் பறகு, பத்தல்
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ஒரு பங்ைக ஆப ரகாம் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தான்.
(சாேலமின் அரசனான ெமல்க ேசேதக்

என்ற ெபயருக்கு இரு ெபாருள் உண்டு.
ெமல்க ேசேதக் என்பதற்கு “நன்ைமயன்
அரசன்” என்ற ெபாருளும் “சேலமின் அரசன்”
என்பதற்கு “சமாதானத்தன் அரசன்” என்ற
ெபாருளும் உண்டு.) ௩ இவனது தாய்
தந்ைதயைரப் பற்ற எவருக்கும் ெதரியாது.
எங்கருந்து வந்தான் என்றும் ெதரியாது.
எங்ேக ப றந்தான், எப்ேபாது இறந்தான்
என்றும் ஒருவருக்கும் ெதரியாது. இவன்
ேதவனுைடய குமாரைனப் ேபான்றவன்.
அவன் என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியனாகேவ
இருக்க றான்.
௪ ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபாருள்களில்

பத்தல் ஒரு பங்ைக ஆப ரகாம் இவனுக்குக்
ெகாடுத்ததன் மூலம் இவன் எவ்வளவு
முக்கயமானவன் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்ள முடியும். ௫ இப்ேபாது
ேலவயன் வாரிசுதாரர்களாக உள்ள
ஆசாரியர்கள் இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்த
மக்களிடமிருந்து பத்தல் ஒருபாகத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன சட்டம்
கூறுகறது. அதாவது ஆப ரகாமின்
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவர்களாக
இருப்பனும் கூட மக்களிடமிருந்து
இந்த பத்தல் ஒரு பங்ைக அவர்கள்
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வசூலிக்கறார்கள். ௬ இப்ெபாழுது
ெமல்க ேசேதக் ஆப ரகாமிடமிருந்து பத்தல்
ஒன்ைறப் ெபற்றுக்ெகாண்டு ேதவனுைடய
வ ேசஷவாக்குறுதகைளெபற்றஆப ரகாைம
ஆசீர்வத த்தான். ௭மிகப் ெபரிய மனிதர்கேள
ச றயவர்கைள ஆசீர்வாதம் ெசய்வார்கள்
என்பதுஅைனவருக்கும்ெதரியும்.
௮ ஒரு புறத்தல் வாழ்ந்து மடிக ற

ஆசாரியர்களால் பத்தல் ஒரு பாகம்
வசூலிக்கப்படுக றது. இன்ெனாரு
புறத்தல் இன்னும் உயருடன் இருப்பதாகச்
ெசால்லப்படுக ற ெமல்க ேசேதக்கால்
பத்தல் ஒரு பாகம் வசூலிக்கப்படுக றது.
௯ உண்ைமயல், ஆப ரகாமின் மூலமாக
ேலவ ேய பத்தல் ஒரு பாகத்ைத
ெமல்க ேசேதக்குக்குெகாடுத்தான்என்றுகூட
நீங்கள் ெசால்லக்கூடும். ௧௦ ஏன்? ஏெனனில்
ெமல்க ேசேதக் ஆப ரகாைமச் சந்த த்தேபாது
ேலவ இன்னும் பறந்தருக்கவல்ைல. தன்
முன்ேனாரான ஆப ரகாமின் சரீரத்த ேலேய
இன்னும்அவன்இருந்தான்.
௧௧ ேலவ பரம்பைர ஆசாரிய

முைறைமகைள அடிப்பைடயாய்க்
ெகாண்ட சட்டத்ைத* இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெபற்றார்கள். ஆனால் இம்முைறைமயனால்
மக்கள் ஆன்மீக முத ர்ச்சைய அைடய
முடியவல்ைல, ஆேராைனப் ேபால

* ௭:௧௧: சட்டம் ேமாேசயன்சட்டம்.



எப ேரயர் ௭:௧௨ xxvi எப ேரயர் ௭:௧௮

அல்லாமல் ெமல்க ேசேதக் ேபான்ற
ேவெறாரு ஆசாரியன் அவசயமானார்.
௧௨ ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டால்
நயாயப்ப ரமாணமும் மாற்றப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். ௧௩ எப்ேபாதும் ஒருஆசாரியனாக
ேசைவெசய்த ராதஒருகுடும்பக்குழுவைனச்
ேசர்ந்த ஒரு மனிதைரப் பற்ற இப்பகுத கள்
ேபசுகன்றன. ௧௪ நமது கர்த்தர் யூதாவன்
குடும்பக் குழுவலிருந்து வந்தவர் என்பது
ெதளிவு. ேமாேசயும் இந்தக் குடும்பக்
குழுவலிருந்துவரும்ஆசாரியர்கைளப் பற்ற
எதுவும்கூறவல்ைல.
ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்று இேயசுவும்

ஒருஆசாரியர்
௧௫ ெமல்க ேசேதக் ேபான்ற ஒரு

வத்தயாசமான ஆசாரியர் வருவார்
என்பதால் இது ேமலும் ெதளிவாக றது.
௧௬ மாம்சீகமான பரம்பைர பற்றய சல
சட்டங்களினால் ஆசாரியனாகாமல்
அழிக்க முடியாத ஜீவனுக்குரிய
வல்லைமயால் அவர் ஆசாரியனாக றார்.
௧௭ “நீர் ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்று
என்ெறன்ைறக்கும் உரிய ஆசாரியராக
இருக்க றீர்”✡ என்று ேவதவாக்கயங்களில்
ஏற்ெகனேவஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௮ ஆகேவ அந்தப் பைழய சட்டம்

இப்ேபாது மாற்றப்பட்டிருக்க றது.
✡ ௭:௧௭: சங்கீதம் 110:4-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஏெனனில் பைழய சட்டம் பலவீனமானதும்,
பயனற்றதுமாய் இருந்தது. ௧௯ ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணமானது எைதயும் முழுைம
ஆக்கவல்ைல. எனேவ ச ற தளேவனும்நல்ல
நம்ப க்ைக நமக்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. ேமலும்
அதன் மூலமாகத்தான் ேதவனுக்கு அருகல்
வருக ேறாம்.
௨௦ இது மிக முக்கயமானது.

மற்றவர்கைள ஆசாரியர்களாக்கயேபாது
ஆைண எதுவும் ெகாடுக்கப்படவல்ைல.
௨௧ ஆனால் இேயசுைவப் ப ரதான
ஆசாரியனாக்கயேபாது ேதவன் ப ரமாணம்
ெகாடுத்தார்.

“ ‘நீேர என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியனாக
இருக்க றீர்’

என்றுகர்த்தர்ஆைணயட்டுைரத்தார்.
ேமலும் அவர் தன் மனைத

மாற்ற க்ெகாள்ளமாட்டார்” சங்கீதம்
110:4

என்றும்அவர்ெசான்னார்.

௨௨ மிகச் ச றந்த உடன்படிக்ைகக்கு†

இேயசுேவ ஒரு நரூபணமாக இருக்க றார்
என்பேதஇதன்ெபாருள்ஆகும்.
† ௭:௨௨: உடன்படிக்ைக ேதவன் தம் மக்களுக்கு ஒரு
ஒப்பந்தம் அல்லது உடன்படிக்ைகையக் ெகாடுத்தார்.
யூதர்களுக்கு ேமாேசயன் சட்டங்கள் தான் உடன்படிக்ைக.
ஆனால் இப்ேபாது ேதவன் புதய ச றந்த உடன்படிக்ைகைய
கறஸ்துவன்மூலம்ெகாடுத்தார்.
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௨௩ ஏைனய ஆசாரியர்கள் இறந்தார்கள்.
எனேவ நைறய ஆசாரியர்கள் இருக்க
ேவண்டும். ௨௪இேயசுேவ என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருக்கக் கூடியவர். எனேவ மாறா
ஆசாரியத்துவம் ெகாண்டுள்ளார். ௨௫எனேவ
தன் மூலமாக ேதவனிடம் வருகறவர்கைள
இேயசுவால் முழுைமயாக இரட்ச க்க முடியும்.
ஏெனனில் நமக்காகப் பரிந்து ேபச இேயசு
எப்ெபாழுதும்வாழ்க றார்.

௨௬ ஆகேவ, இேயசுேவ நமக்குத்
ேதைவயான ச றந்த ப ரதான
ஆசாரியர். அவர் பரிசுத்தமானவர்.
அவரிடம் எவ்வதப் பாவங்களும்
இல்ைல. அவர் குற்றமில்லாதவர்.
பாவ களால் பாத க்கப்படாதவர். இவர்
பரேலாகத்தல் ேமலான நைலக்கு
உயர்த்தப்பட்டார். ௨௭ இவர் மற்ற
ஆசாரியர்கைளப் ேபான்றவரல்லர்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் பலிெசலுத்த
ேவண்டியருந்தது. அவர்கள் முதலாவது
தங்கள் பாவங்களுக்காகவும், பன்பு
மக்களின் பாவங்களுக்காகவும் பலி
ெசலுத்த ேவண்டியருந்தது. ஆனால்
இவேரா அவ்வாறல்ைல. அத்தைகய
ேதைவயும் இவருக்கல்ைல. இவர்
தன்ைனேய பலிெகாடுத்தருக்க றார்.
அதுேவ என்ெறன்ைறக்கும் ேபாதுமானது.
௨௮ ேமாேசயன் சட்டம் மனிதர்கைள
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ஆசாரியர்களாக நயமிக்க றது.
அம்மனிதர்களுக்கு பலவீனமிருந்தது.
ஆனால் ஆைண அடங்கய அந்தப் பகுத
சட்டத்த ற்குப் ப றகு வருகறது. ேமலும் அது
என்ெறன்ைறக்குமாக பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
ேதவனுைடய குமாரனான இேயசுைவப்
ப ரதானஆசாரியராக ந யமித்தது.

௮
இேயசுேவநமதுப ரதானஆசாரியர்
௧ பரேலாகத்தல் ேதவனுைடய

ச ம்மாசனத்த ற்கு வலதுபக்கமாய்
வீற்றருக்க ற ஒரு ப ரதான ஆசாரியர்
நமக்கு இருக்கறார் என்பைதேய நாங்கள்
குற ப்ப ட வரும்புக ேறாம். ௨ேமலும், பரிசுத்த
இடத்தலும், மனிதர்களால் அல்லாமல்
ேதவனால் ஸ்தாப க்கப்பட்ட பரிசுத்தக்
கூடாரத்தலும் அவர் ஆசாரியராக ேசைவ
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்.
௩ காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும்

ெகாடுக்கும் ெபாருட்டு ஒரு ப ரதான
ஆசாரியன் நயமிக்கப்பட்டிருக்க றார்.
ஆதலால் வழங்குவதற்கு ஏேதா ஒன்று
இேயசுவுக்கும் ேதைவயாயருக்க றது.
௪ நமது ப ரதான ஆசாரியனும் இப்ேபாது
பூமியல் இருந்தருந்தால், ஆசாரியனாக
இருக்கமாட்டார். ஏெனனில் சட்டம்
வவரிக்க ற காணிக்ைககைள வழங்குகற
ஆசாரியர்கள் ஏற்ெகனேவ இருக்கறார்கள்.
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௫ அவர்கள் புரியும் ேசைவயானது
பரேலாகத்தல் உள்ள ேசைவயன்
சாயலாகவும், ந ழலாகவும் மட்டுேம
இருக்க றது. அதனால்தான் பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைத ேமாேச ஸ்தாப க்கப்
ேபாகும்ேபாது ேதவன் எச்சரித்தார்.
“மைலய ேல உனக்கு நான் காட்டிய
மாத ரியன்படிேய நீ ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெசய்ய உறுதயாய் இரு” என்று ேதவன்
ெசான்னார். ௬ மிக உயர்ந்த கடைமயானது
இேயசுவுக்குத் தரப்பட்டது என்பேத இதன்
ெபாருள் ஆகும். ேமலும் இேத முைறயல்
அவர் நடுவராக இருக்க ற உடன்படிக்ைகயும்
உயர்வானதாகும். ஏெனனில், நல்ல
வாக்குறுதகளால் இந்த உடன்படிக்ைக
நறுவப்பட்டது.
௭ பைழய உடன்படிக்ைகயல் எவ்வதக்

குைறயும் இல்லாவ ட்டால் இரண்டாவது
உடன்படிக்ைகக்குத் ேதைவயல்லாமல்
ேபாயருக்கும். ௮ ஆனால் ேதவன்
மக்களிடம் சல பைழகைளக் கண்டுபடித்து
அவர்களிடம்,

“இஸ்ரேவல்* மக்கேளாடும் யூதா
மக்கேளாடும்

ஒரு புதய உடன்படிக்ைகைய
நான் ஏற்படுத்தும் காலம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

* ௮:௮: இஸ்ரேவல்யூதநாட்டின்வடபகுத .
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௯ அவர்கள் ைகையப் ப டித்து அைழத்துச்
ெசன்று எக ப்துக்கு ெவளிேய வழி
நடத்தயேபாது அவர்களுைடய
முன்ேனார்கேளாடு நான்
ெசய்துெகாண்ட உடன்படிக்ைகேபால்
அதுஇருக்காது.

அது வத்தயாசமாக இருக்கும்,
ஏெனனில், அந்த உடன்படிக்ைகக்கு
அவர்கள்

உண்ைமயுள்ளவர்களாகத் ெதாடர்ந்து
இருக்கவல்ைல என்பதால் நான்
அவர்களிடமிருந்துவலக ேனன்.”

அக்காரியங்கைளக்கர்த்தர் ெசான்னார்.
௧௦ “அந்த நாட்களுக்குப் பன்பு இஸ்ரேவல்

மக்கேளாடு நான் ெசய்துெகாள்ளும்
புதயஉடன்படிக்ைகயாகும்இது.

நான் எனது சட்டங்கைள அவர்கள்
மனங்களில் பத த்து அவர்கள்
இதயங்களின் ேமல்எழுதுேவன்.

நான்அவர்களின் ேதவனாகஇருப்ேபன்.
அவர்கள் எனது பள்ைளகளாக
இருப்பார்கள்.

௧௧அதற்குப்பன்புகூடவாழும்குடிமகனுக்ேகா
அல்லது ேதசத்தவனுக்ேகா
கர்த்தைர அற ந்துெகாள் எனப்
ேபாத க்கேவண்டிய அவசயம்
ஒருவனுக்கும்இருக்காது.
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ஏெனனில் ச றயவன் முதற் ெகாண்டு
ெபரியவன் வைரக்கும் அவர்கள்
எல்லாரும்என்ைனஅறவார்கள்.

௧௨ஏெனனில்நான்அவர்கள்எனக்ெகத ராகச்
ெசய்த தவறுகைள மன்னித்து
வடுேவன்.

அவர்களின் பாவங்கைள இனிேமல்
நைனயாதுஇருப்ேபன்.” ஏேரமியா
31:31-34

௧௩ ேதவன் இதைனப் புதய
உடன்படிக்ைக என்று அைழத்தேபாது முதல்
உடன்படிக்ைகைய பழசாக்கனார். இப்ேபாது
பழைமயானதும் நாள்பட்டிருக்க றதுமான
அந்த உடன்படிக்ைக வைரவல்
மைறந்துேபாகும்.

௯
பைழயஉடன்படிக்ைகயன்படிவழிபாடு
௧ முதலாம் உடன்படிக்ைகயானது

வழிபாட்டிற்கான வத கைள உைடயது.
மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட
வழிபாட்டிற்கான இடத்ைத உைடயது.
௨ இந்த இடம் ஒரு கூடாரத்துக்கு உள்ேள
இருந்தது. கூடாரத்த ற்குள் முன் பகுத
உள்ள இடம் பரிசுத்தமான இடம் என
அைழக்கப்பட்டது. அந்தப் பரிசுத்தமான
இடத்தல் ஒரு குத்துவளக்கும், ஒரு
ேமைஜயும், ேதவனுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
ச றப்பான அப்பங்களும் இருந்தன.
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௩ இரண்டாம் தைரக்குப் பன்ேன மிகப்
பரிசுத்தமானது என அைழக்கப்படும்
இடம் இருந்தது. ௪ அதல் ெபான்னால்
ெசய்த தூபகலசமும் பைழய உடன்படிக்ைக
ைவக்கப்பட்ட பரிசுத்தமான ெபட்டியும்*
இருந்தன. அப்ெபட்டி தங்கத் தகட்டால்
மூடி ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அப்ெபட்டிக்குள்
மன்னா ைவக்கப்பட்டிருந்த தங்கப்
பாத்த ரமும் துளிர்த்த இைலகைளயுைடய
ஆேரானின் ைகத்தடியும் இருந்தன.
ேமலும் பத்துக் கட்டைளகள் ெபாற த்த
உடன்படிக்ைகயன் கற்பலைககளும்
இருந்தன. ௫ அப்ெபட்டியன் ேமல்
கருைபயாகய இருக்ைகைய மைறத்தபடி
ேதவனுைடய வ ேசஷ தூதர்கள்
இருந்தார்கள். (இப்ெபாழுது இவற்ைறப்
பற்றய உண்ைமயான வபரங்கைளச்
ெசால்லக்காலம் ேபாதாது.)
௬ இவ்வதத்தல் எல்லாப் ெபாருள்களும்

ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட ப றகு, ஆராதைன
ேசைவைய ெசய்யும் ெபாருட்டு ஆசாரியர்கள்
முதலாம் பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் ந த்தமும்
ெசல்லத் ெதாடங்குவார்கள். ௭ ஆனால்
ப ரதான ஆசாரியர் மட்டுேம மிகப்
பரிசுத்தமான இரண்டாம் அைறக்குள்
பலியன் இரத்தத்ைதச் ச ந்த நுைழய

* ௯:௪: உடன்படிக்ைக … ெபட்டி மரப்ெபட்டி தங்கத்தால்
மூடப்பட்டது.இதல்ேதவனுைடயசட்டங்கள்பத க்கப்பட்டஇரு
கற்பலைககள்இருந்தன.
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முடியும். அவர் முதலில் தான் ெசய்த
பாவங்களுக்காகக் காணிக்ைக ெசலுத்த
ேவண்டும். அதற்குப் ப றகு தவறு
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம் என்று
ெதரியாமேலேய அறயாைமயால்
மக்கள் ெசய்த பாவங்களுக்காக அவர்
காணிக்ைககைளவழங்கேவண்டும்.
௮ முதலாம் கூடாரம் ந ற்கும் வைரயலும்

மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குப்
ேபாகும் வழியானது மூடப்பட்டிருக்க றது
என்பைதப் புலப்படுத்தேவ பரிசுத்த
ஆவயானவர் இவ்வ ரண்டு அைறகைளயும்
பயன்படுத்துகறார். ௯ எல்லாேம ந கழ்
காலத்தன் ஒரு அைடயாளமானது. தாம்
ெசலுத்தும் காணிக்ைகயாலும், பலிகளாலும்
வழிபடுக றவனின் மனசாட்ச யானது
முழுைமப்படுத்தப்படுவதல்ைல.
௧௦ஏெனனில்உண்ணுதல்,பருகுதல்,சடங்குக்
குளியல்கள் ஆகய புற வஷயங்கைளப்
பற்றய காணிக்ைககளும் பலிகளுமாகேவ
இருக்கன்றன. இவ்வஷயங்கள்
ேதவனுைடய புதய வழி உண்டாகும்
வைரக்கும்பயன்படுகன்றன.

புதயஉடன்படிக்ைகயன்படிவழிபாடு
௧௧ ேமலும் இப்ேபாது வரப்ேபாக ற

நன்ைமகளுக்குரிய ப ரதான ஆசாரியனாகக்
க றஸ்து வந்தருக்க றார். (சாதாரண
கூடாரத்தன் வழிேய அவர் வரவல்ைல).
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மனிதக் ைககளால் உருவாக்கப்படாத
உயர்ந்ததும், பரிசுத்தமானதுமான
கூடாரத்தன் வழிேய வந்தார்.
அக்கூடாரமானது ேதவன் உருவாக்கய
இவ்வுலகத்தன் பகுதயல்ல. ௧௨ ேமலும்
மிகப் பரிசுத்தமான கூடாரத்த ற்குள் இேயசு
நுைழந்தேபாது, ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள்
மற்றும் காைளகளின் இரத்தத்ைத அவர்
பயன்படுத்தவல்ைல. மிகப் பரிசுத்தமான
கூடாரத்த ற்குள் நுைழய அவர் தன் ெசாந்த
இரத்தத்ைதேய பயன்படுத்தனார். எல்லா
காலத்த ற்கும் ேபாதுெமன்கற அளவற்கு
ஒேர ஒருமுைற தான் அவர் அதற்குள்
ெசன்றார். இவ்வழியல் நமக்குஅவர் ந த்தய
வடுதைலையப்ெபற்றுத்தந்தார்.
௧௩ ெவள்ளாட்டுக்கடா காைள

ஆகயவற்றன் இரத்தமும் தீட்டுப்பட்ட மக்கள்
மீது ெதளிக்கப்பட்ட கடாரியன் சாம்பலும்
அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்க ப் புறப்பரிசுத்தம்
உைடயவர்களாக்க முடியும். ௧௪இதுஉண்ைம
எனில், க றஸ்துவன் இரத்தம் இதலும்
மிக்க வல்லைம உள்ளது என்பைத எண்ணிப்
பாருங்கள். பரிசுத்த ஆவயானவர் மூலமாக
ேதவனுக்கு இேயசு தன்ைனத் தாேன
ஒரு முழுைமயான பலியாக வழங்கனார்.
ஆகேவ நமக்கு ஆன்மீக மரணத்ைதக்
ெகாண்டுவருகற தீய ெசயல்களில் இருந்து
அவர் இரத்தமானது நம் இதயத்ைத
சுத்தமாக்கும். ஜீவனுள்ளேதவைனவழிபடும்
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வண்ணம்நாம்சுத்தமாக்கப்படுக ேறாம்.
௧௫ க றஸ்து இறந்ததால், புதய

உடன்படிக்ைகயன்† நடுவராக அவர்
ஆனார். இப்ேபாது முதல் உடன்படிக்ைகயன்
கீழ் ெசய்த தவறுகளில் இருந்து
மக்கைள வடுவக்கும் க றஸ்துவன்
மரணம் ஒன்றருந்தது. அதனால்,
அைழக்கப்பட்டவர்கள் என்ெறன்றும்
உரிைமகைளப்ெபறுவர்.
௧௬ ஒரு மனிதன் இறக்கும்ேபாது அவன்

தன் மரண சாசனத்ைத வ ட்டுச்ெசல்க றான்.
ஆனால் அம்மரண சாசனத்ைத எழுதயவன்
இறந்துேபானான் என்பைத மக்கள் நரூப க்க
ேவண்டும். ௧௭மரணசாசனத்ைத எழுதயவன்
வாழ்க றான் என்றால் அந்த சாசனத்த ற்குப்
ெபாருள் இல்ைல. அந்த சாசனத்ைத
அவன் இறந்த ப றேக பயன்படுத்த முடியும்.
௧௮ ேதவனுக்கும் அவரது மக்களுக்கும்
ஏற்பட்ட முதல் உடன்படிக்ைகயும் இது
ேபாலாய ற்று. இதுவும் இரத்தமில்லாமல்
நன்ைமயைடயவல்ைல. ௧௯முதலில் ேமாேச
சட்டத்தல் உள்ள ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும்
அறவத்தான். ப றகு இளங்காைளகளின்
இரத்தத்ைதத் தண்ணீேராடும், சவப்பான
ஆட்டு மய ேராடும் ஈேசாப்ேபாடும்‡ கூட

† ௯:௧௫: புதய உடன்படிக்ைக இது சறந்த உடன்படிக்ைக.
இது ேதவனால் இேயசுவன் மூலம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
‡ ௯:௧௯: ஈேசாப்புதூரிைக ேபான்று, த ரவத்ைத ெதளிக்க
பயன்பட்ட ச றப்பானெசடி.
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எடுத்து சட்டப் புத்தகத்தன் ேமலும் மக்கள்
மீதும் ெதளிக்கப் பயன்படுத்தனான்.
௨௦ “ேதவன் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
உடன்படிக்ைகயன் இரத்தம் இதுதான்”
என்று ேமாேச கூறனான். ௨௧ இவ்வாறு
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேமலும் ேமாேச
இரத்தத்ைத ெதளித்தான். அத்துடன்
வழிபாட்டிற்குரிய அைனத்துப் ெபாருட்களின்
மீதும் ெதளித்தான். ௨௨ அைனத்ைதயும்
இரத்தத்தால் சுத்தப்படுத்த முடியும் என்று
சட்டம் ெசால்க றது. இரத்தம் இல்லாமல்
எவ்வதபாவங்களும்மன்னிக்கப்படமாட்டாது.

க றஸ்துவன் பலி பாவங்கைள
நீக்குகறது
௨௩ எனேவ பரேலாகத்தல் உள்ளவற்றன்

சாயலாக உள்ள இவற்ைற வலங்குகைளப்
பலி ெகாடுத்து சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டியது
அவசயம் ஆகும். ஆனால் பரேலாகத்தல்
உள்ளவற்றற்கு இைதவ டச் ச றப்பான
பலிகள் அவசயம் ஆகும். ௨௪ க றஸ்து
மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குப் ேபானார்.
ஆனால் உண்ைமயானதன் சாயலாக
மனிதக்ைககளால்ெசய்யப்பட்டஇடத்த ற்குப்
ேபாகவல்ைல. க றஸ்து பரேலாகத்த ற்ேக
ெசன்றார். இப்ேபாது அங்ேக நமக்காக
ேதவனுக்குமுன்ேதான்றுகறார்.
௨௫ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் தனக்குச்

ெசாந்தமற்ற இரத்தத்ேதாடு ப ரதான
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ஆசாரியன் மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள்
ெசல்ல ேவண்டும். ஆனால்மீண்டும்மீண்டும்
கறஸ்து தன்ைனேய வழங்க க்ெகாள்ள
ேவண்டியதல்ைல. ௨௬ அப்படியானால்
உலகம் உண்டானது முதல் அவர்
அேநகந்தரம் இதுேபால் பாடுபட ேவண்டியது
இருந்தருக்கும். அவர் தம்ைம தாேம பலிய ட
ேவண்டியருந்தது. அதனால் அவர் இந்தக்
கைடச காலத்தல் ஒேர ஒருதரம் தம்ைமப்
பலிய ட்டார். இதன் மூலம் அவர் அைனவரது
பாவங்கைளயும்நீக்கவ ட்டார்.
௨௭ ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஒருமுைற

மட்டுேம சாக றான். அதன் பறகு
நயாயந்தீர்க்கப்படுக றான். ௨௮ ஆைகயால்
ஒவ்ெவாருவரின் பாவங்கைளயும்
தீர்க்கும்படி க றஸ்து ஒருமுைற
மரித்தார். ேமலும் கறஸ்து இரண்டாம்
முைறயும் வருவார். பாவங்கைளத்
தீர்க்கும்படி அல்ல. தமக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க றவர்களுக்கு
இரட்ச ப்ைபஅளிக்கவருவார்.

௧௦
க றஸ்துவன் பலி நம்ைம

முழுைமயாக்குகறது
௧ நயாயப்ப ரமாணமானது எத ர்காலத்தல்

ேநரிடும் நன்ைமகைளப் பற்றய
முழுைமயற்ற ஒரு ச த்த ரத்ைதேய
ெகாடுக்க றது. அது ெதளிவற்றதாக
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உள்ளது. அதுஉண்ைமயானவஷயங்களின்
முழுச் ச த்த ரம் அல்ல. அது மக்களிடம்
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ஒேர மாத ரியான
பலிகைளக் ெகாடுக்குமாறு கூறுகறது.
ேதவைன வழிபட வருகறவர்களும்
அவ்வாேற ெகாடுத்து வருகன்றனர்.
நயாயப்ப ரமாணம் அவர்கைள என்றும்
முழுைமயானவர்களாக ஆக்காது. ௨ சட்டம்
மனிதர்கைள பூரணப் படுத்துமானால்,
வழங்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ற பலிகளும்
நன்றருக்கும். ஏெனனில் வழிபடுக றவர்கள்
ஏற்ெகனேவ பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு
அவர்கள் தம் பாவங்களுக்காகக்
குற்ற உணர்ச்ச உைடயவர்களாக
இருக்கமாட்டார்கள். ௩ ஆனால் ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் வழங்கப்படுக ற அப்பலிகள்
அவர்களின் பாவங்கைளேய அவர்களுக்கு
நைனவுறுத்துகன்றன. ௪ ஏெனன்றால்
ெவள்ளாடு, கன்று குட்டி ேபான்றவற்றன்
இரத்தம் நமதுபாவங்கைளவலக்காது.
௫ ஆகேவ கறஸ்து இந்த உலகத்துக்கு

வரும்ேபாது,அவர்,

“நீர் காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும்
வரும்புவதல்ைல.

ஆனால் எனக்காக ஒரு சரீரத்ைத
ஆயத்தம்ெசய்தீர்.

௬ மிருகங்கைளக் ெகான்றும் எரித்தும்
ெகாடுக்கப்படுக ற பலிகள் உம்ைமச்
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சந்ேதாஷப்படுத்தாது.
பாவநவாரண பலிகளும் உம்ைமத்
தருப்த ப்படுத்தாது.

௭ப றகுநான், ‘ேதவேன! இேதாஇருக்க ேறன்.
உம்முைடய வருப்பத்ைத நைறேவற்ற
வந்தருக்க ேறன்.

நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல் என்ைனக்
குறத்து எழுதயருக்க றது’ என்ேறன்.”
சங்கீதம் 40:6-8

௮ “நீர் பலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும்
வரும்புவதல்ைல. மிருகங்கைளக்
ெகான்றும் எரித்தும் ெகாடுக்கப்படுக ற
பலிகளாலும் பாவநவாரணபலிகளாலும்
நீர் தருப்தயுறவல்ைல” (இந்தப் பலிகள்
எல்லாம் கட்டைளய டப்பட்டிருந்தாலும்
கூட) என்று முதலில் அவர் ெசான்னார்.
௯ ப றகு கறஸ்து, “ேதவேன! நான் இேதா
இருக்க ேறன். உம்முைடய வருப்பப்படி
ெசய்வதற்காக வந்தருக்க ேறன்” என்றார்.
ஆகேவ ேதவன் முதலாவதுள்ள பலி
முைறகைள ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டு வந்து
தன் புதய வழிகைளத் ெதாடங்கவ ட்டார்.
௧௦ இேயசு க றஸ்து ேதவனுைடய
வருப்பப்படிேய காரியங்கைளச் ெசய்தார்.
அதனால் அவரது இறப்பாக ய பலி மூலம்
நம்ைமப் பரிசுத்தமாக்கனார். அவர்
இப்பலிைய என்ெறன்ைறக்கும் ேபாதுமான
வைகயல்ஒருமுைறெசய்துமுடித்தார்.
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௧௧ ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆசாரியர்கள்
நன்றுெகாண்டு தமது மதச் சடங்குகைளச்
ெசய்கன்றனர். அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும்
அேத பலிகைளக் ெகாடுக்கன்றனர்.
ஆனால் அப்பலிகள் ஒருேபாதும்
பாவங்கைள நீக்காது. ௧௨ ஆனால்
கறஸ்து மக்களின் பாவங்கைளப்
ேபாக்க ஒேர ஒரு முைறதான் தன்ைனப்
பலிெகாடுத்தார். என்ெறன்ைறக்கும் அது
ேபாதுமானதாய ற்று. அவர் ேதவனுைடய
வலதுபுறத்தல் அமர்ந்துெகாண்டார்.
௧௩ அவர் இப்ெபாழுது தனது எத ரிகைளத்
தன் அதகாரத்த ற்குள் ெகாண்டுவரக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். ௧௪ ஒேர ஒரு
பலியன் மூலம் அவர் என்ெறன்ைறக்கும்
தம் மக்கைள முழுைமயாக்கவ ட்டார்.
அம்மக்கேளபரிசுத்தமாக்கப்படுக றார்கள்.
௧௫ பரிசுத்த ஆவயானவரும் இைதப்பற்ற

ெசால்லியருக்க றார். முதலில்அவர்,

௧௬ “ப ற ெதாரு காலத்தல் அவர்கேளாடு
நான் ெசய்யப்ேபாக ற உடன்படிக்ைக
இதுதான்.

என் சட்டங்கைள அவர்கள் இதயங்களில்
பதயைவப்ேபன்.

ேமலும் அவற்ைற அவர்களின்
மனங்களில் எழுதுேவன்” எேரமியா
31:33
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௧௭என்றுெசான்னார். ேமலும்,

“அவர்களின் பாவங்கைளயும் அவர்கள்
ெசய்த தீைமகைளயும் நான் மன்னித்து
வடுேவன்.

மீண்டும் அவற்ைற நான் நைனத்துப்
பார்க்கமாட்ேடன்” எேரமியா 31:34

௧௮ ஒரு முைற இப்பாவங்கள் அைனத்தும்
மன்னிக்கப்படுகன்றன. ப றகு
பலிகளுக்கானேதைவஇல்ைல.

ேதவனிடம்ெநருங்க வாருங்கள்
௧௯ ஆதலால் சேகாதர சேகாதரிகேள!

மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள் நுைழய
நாம் முழுைமயாக வடுதைல ெபற்று
வ ட்ேடாம். நாம் அச்சம் இல்லாமல் இதைனச்
ெசய்யமுடியும். ஏெனன்றால் க றஸ்துவன்
மரணம் நமக்காக ந கழ்ந்துவ ட்டது.
௨௦ இப்ேபாது மிகப் பரிசுத்தமான
இடத்தன் வழிைய மூடிக்ெகாண்டிருக்க ற
அத்தைரக்குள் நுைழய நம்மிடம் ஒரு
புதய வழி இருக்க றது. தன் சரீரத்ைதேய
பலியாகத் தந்துஅப்புதய வாழ்வன்வழிைய
இேயசு த றந்தார். ௨௧ ேதவனுைடய வீட்டின்
ேமல் அதகாரியான மாெபரும் ஆசாரியர்
ஒருவர் நமக்கு இருக்கறார். ௨௨ நாம்
சுத்தப்படுத்தப்பட்டு குற்ற உணர்வலிருந்து
வடுவக்கப்பட்டிருக்க ேறாம். நமது சரீரங்கள்
பரிசுத்த நீரால் கழுவப்பட்டுள்ளன. எனேவ
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உண்ைமயான இதயத்ேதாடும், வசுவாசம்
நமக்களிக்க ற உறுத ேயாடும் ேதவைன
ெநருங்க வாருங்கள். ௨௩ மற்றவர்களுக்கு
நாம் ெசால்க ற நமது நம்ப க்ைகைய
பலமாகப் பற்ற க்ெகாள்ேவாம். நமக்கு
வாக்குறுதயளித்த ஒருவைர நாம் நம்ப
முடியும்.
உறுதெபற ஒருவருக்கு ஒருவர்

உதவுங்கள்
௨௪ நாம் ஒருவைரப் பற்ற ஒருவர்

ச ந்த க்க ேவண்டும். நமது அன்ைப
ெவளிப்படுத்தவும் நன்ைம ெசய்யவும்
எவ்வாறு ஒருவருக்ெகாருவர் உதவுவது
என்றுபார்க்கேவண்டும்.
௨௫ ச லர் வழக்கமாய்ச் ெசய்வதுேபால நாம்

ஒன்றாகச் சந்த ப்பைத நறுத்தவ டக் கூடாது.
அதற்குப் பதலாக, ஒருவைரெயாருவர்
உற்சாகப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும்.
குற ப்பாகக் க றஸ்து தரும்பவரும் அந்த
நாள் மிக வைரவல் வருவைத நாம்
பார்ப்பதுேபால்ெசயல்பட ேவண்டும்.
க றஸ்துவடமிருந்துவலகாதீர்கள்
௨௬ நாம் உண்ைமைய உணர்ந்துவ ட்ட

பன்னர் ெவளிப்பைடயாகத் ெதாடர்ந்து
பாவங்கைளச் ெசய்து வந்தால் ப றகு
நம் பாவங்களுக்கு ேவறு எந்த பலியும்
இல்ைல. ௨௭ நாம் ெதாடர்ந்து பாவம்
ெசய்தால், நம்மிடம் ந யாயத்தீர்ப்புக்கான
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அச்சமும்பைகவர்கைளஅழிக்கும்ேகாபமான
ெநருப்புேம இருக்கும். ௨௮ ேமாேசயனுைடய
சட்டத்ைத ஒருவன் ஒதுக்கனால்
அக்குற்றத்ைத உறுத ப்படுத்த இரண்டு
அல்லது மூன்று சாட்ச கேள ேபாதுமானதாக
இருந்தன. அவன் மன்னிக்கப்படவல்ைல.
அவன் ெகால்லப்பட்டான். ௨௯ ஆகேவ
ேதவனுைடய குமாரன் ேமல் ெவறுப்ைபக்
காட்டுக றவன் எவ்வளவு ேமாசமான
தண்டைனக்கு உரியவன் என்பைத
ேயாச த்துப் பாருங்கள். அவன்இரத்தத்ைதப்
பரிசுத்தமற்றதாக நைனத்தான். புதய
உடன்படிக்ைகயன்படி இேயசு ச ந்தய
அந்த இரத்தம் தான் அம்மனிதைனப்
பரிசுத்தமாக்கய உடன்படிக்ைகயன்
இரத்தமாகும். தனக்குக் கருைப
காட்டிய ஆவையேய அம்மனிதன்
அவமானப்படுத்தனான். ௩௦ “நான், மக்கள்
ெசய்க ற பாவங்களுக்குத் தண்டைன
தருேவன். நாேன பதலுக்குப் பதல்
ெசய்ேவன்”✡ என்றுேதவன்ெசான்னைதநாம்
அற ேவாம். அேதாடு, “கர்த்தர் தன் மக்கைள
நயாயம் தீர்ப்பார்”✡ என்றும் ெசான்னார்.
௩௧ ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ைககளில்
வழுவது ஒரு பாவ க்கு மிகப் பயங்கரமாக
இருக்கும்.

✡ ௧௦:௩௦: உபா. 32:35-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௦:௩௦: சங்கீதம் 135:14-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உனது ைதரியத்ைதயும் மக ழ்ச்சையயும்
வ ட்டுவ டாேத
௩௨ நீங்கள் முதன் முதலாக உண்ைமைய

அறந்துெகாண்ட நாட்கைள நைனத்துப்
பாருங்கள். பல ேசாதைனகைள நீங்கள்
சக த்துக்ெகாண்டீர்கள். எனினும்
நீங்கள் உறுதயாக இருந்தீர்கள்.
௩௩ ச லேவைளகளில் ெவறுக்கத்தக்க
காரியங்கைளப் பற்ற உங்களிடம்
ெசான்னார்கள். பலர் முன்னிைலயல்
உங்கைளக் குற்றம் சுமத்த த்
தண்டித்தார்கள். ச ல ேவைளகளில்
அப்படி நடத்தப்பட்டவர்களுக்கும் நீங்கள்
உதவயாய் இருந்தீர்கள். ௩௪ஆமாம், நீங்கள்
சைறயல் இருந்த அவர்களுக்கு உதவ ,
அவர்கள் துன்பத்தல் பங்குெகாண்டீர்கள்.
உங்கள் ெசாத்து உங்களிடமிருந்து
அபகரிக்கப்பட்டேபாதும் நீங்களும் அைத
மக ழ்ேவாடு ஒத்துக்ெகாண்டீர்கள்.
ஏெனனில், இைதவ டவும் மத ப்புமிக்க
நைலயான ெசாத்து உங்களுக்கு உண்டு
என்றுநீங்கள்அறவீர்கள்.
௩௫ எனேவ முன்பு நீங்கள் ைவத்தருந்த

ைதரியத்ைத வ ட்டுவ டாதீர்கள். உங்கள்
ைதரியம் உங்களுக்கு பலைனத் தரும்.
௩௬ நீங்கள் ெபாறுைமயாக இருக்கேவண்டும்.
ேதவனுக்கு வருப்பமானவற்ைற
நீங்கள் ெசய்த ப றகு, ந ச்சயம் ேதவன்
வாக்களித்தைத நீங்கள் ெபறுவீர்கள்.
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௩௭ெகாஞ்சகாலத்தல்,

“வரேவண்டியவர்வருவார்,
அவர்தாமத க்கமாட்டார்.

௩௮வசுவாசத்தனாேலநீத மானாக
இருக்க றவன்பைழப்பான்.

அவன் அச்சத்தால் இதலிருந்து
பன்வாங்குவாேனயானால்

நான் அவன்மீது ப ரியமாக
இருக்கமாட்ேடன்.” உபாகமம் 32:35

௩௯ ஆனால், நாம் ெகட்டுப்ேபாகும்படி பன்
வாங்குகறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது.
நாம் வசுவாசம் உைடயவர்களாகவும்
இரட்ச க்கப்படுக றவர்களாகவும்
இருக்கேவண்டும்.

௧௧
வசுவாசம்
௧ நாம் நம்புக றவற்றன் மீது ெகாண்டுள்ள

உறுததான் வசுவாசம் ஆகும். நாம்
கண்ணால் பார்க்காவ ட்டாலும் கூட
உண்ைமயான ஒன்ைற நம்புவது தான்
வசுவாசம். ௨ முன்பு வாழ்ந்தவர்கைள
ேதவன் ெபரிதும் வரும்பனார். ஏெனன்றால்
அவர்கள் இது ேபான்ற வசுவாசம்
ெகாண்டவர்களாய்இருந்தார்கள்.
௩ ேதவன் தமது ஆைணயால் இந்த

முழு உலைகயும் பைடத்தார் என்று நாம்
நம்ப வசுவாசம் உதவுகறது. அதாவது
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நாம் பார்க்கன்ற ெபாருட்கள் எல்லாம்
பார்க்கப்படாத ஒன்றால் உருவாக்கப்பட்டைத
உணர்ந்துெகாள்க ேறாம்.
௪ காயீனும் ஆேபலும் ேதவனுக்குப் பலி

ெகாடுத்தார்கள். ஆனால் ஆேபலின் பலி,
அவனது வசுவாசம் காரணமாக உயர்வாகக்
கருதப்பட்டது. ேதவனும் அைதேய வரும்ப
ஏற்றுக்ெகாண்டார். ஆகேவ அவைன
நல்லவன் என்று அைழத்தார். அவன்
இறந்து ேபானான். எனினும் அவன்
தன் வசுவாசத்தன் வழிேய இன்னும்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றான்.
௫ ஏேனாக்கு இறக்கவல்ைல. இந்த

பூமியல் இருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.
அவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு
முன் ேதவனுக்கு வருப்பமானவனாக
இருந்தான். ேதவன் அவைனத்
தன்னிடம் எடுத்துக்ெகாண்டார். அதனால்
மக்கள் அதன் பறகு அவைனக்
கண்டுெகாள்ள முடியவல்ைல. இது
அவனது வசுவாசத்தனாேலேய ஆயற்று.
௬வசுவாசம் இல்லாமல் எவனும் ேதவனுக்கு
வருப்பமானவனாக இருக்கமுடியாது.
ேதவனிடத்தல் வருகறவன் அவர்
உண்ைமயாகேவ இருக்க றார் என
நம்ப க்ைக ெகாள்க றான். அேதாடு தம்ைமத்
ேதடுக றவர்களுக்குப் பலன் ெகாடுப்பார்
என்றும்நம்ப க்ைகெகாள்ளேவண்டும்.
௭ ேநாவா, இதுவைர அவன் காணாதைதப்
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பற்ற ேதவனால்எச்சரிக்ைகெசய்யப்பட்டான்.
ஆனால் ேநாவா ேதவன் மீது வசுவாசமும்,
மரியாைதயும் ெகாண்டிருந்தான். எனேவ
அவன் ெபரிய கப்பைலச் ெசய்து தன்
குடும்பத்ைதக் காப்பாற்ற க்ெகாண்டான்.
தனது வசுவாசத்தன் மூலமாக இந்த
உலகம் தவறானது என்பைத ேநாவா
நரூப த்தான். இதனால் வசுவாசத்தன்
வழியாக ேதவனுக்கு முன் நீதமான்களாகக்
கருதப்பட்ட ச லருள்ஒருவனானான்.
௮ ேதவன் ஆப ரகாைம அைழத்தார்.

அவர் வாக்களித்தப்படி ஒரு இடத்துக்குப்
பயணம் ேபாகச் ெசான்னார். அவனுக்கு
அந்த இடம் எங்ேக உள்ளது என்று
ெதரியாது. எனினும் அவனுக்கு வசுவாசம்
இருந்ததால், ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர்
ெசான்னபடி பயணம் ெசய்தான். ௯ ேதவன்
தருவதாக வாக்களித்த நாட்டில் ஆப ரகாம்
வாழ்ந்தான். அங்ேக ஒரு பரேதசையப் ேபால
அைலந்தான். எனினும் அவன் வசுவாசம்
ைவத்தருந்தான். ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு,
ஆகேயாேராடு கூடாரத்தல் குடியருந்தான்.
அவர்களும் ேதவனுைடய வாக்குறுதையப்
ெபற்றார்கள். ௧௦ ஆப ரகாம், உண்ைமயான
அஸ்தபாரம் இடப்பட்ட ேதவனுைடய
நகரத்துக்காகக்* காத்தருந்தான்.
* ௧௧:௧௦: நகரம் ேதவனுைடய மக்கள் அவேராடு வாழும்
ஆன்மீகமான நகரம். இதைனப் பரம எருசேலம் என்றும்
அைழப்பர். எப . 12:22.
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௧௧ ஆப ரகாம் மிகவும் முதயவன்.
குழந்ைதப் ேபற்றுக்கான வாய்ப்பு
இல்லாதவன். சாராளும் அப்படிேய.
ஆப ரகாம் ேதவனிடம் வசுவாசம்
ைவத்ததால் அவர்களுக்குக் குழந்ைத
ப றந்தது. ௧௨ அவன் ஏறக்குைறய இறந்து
ேபாகன்றவைனப் ேபான்று இருந்தான்.
ஆனால் அவனிடமிருந்து முதுைமப்
பருவத்தல் ஒரு பரம்பைர ேதான்ற வானத்து
நட்சத்த ரங்கைளப் ேபான்று வளங்கயது.
கடற்கைரயல் உள்ள மணைலப்ேபான்று
ஏராளமான மக்கள் அவனிடமிருந்து
ெவளிப்பட்டனர்.
௧௩ இந்த மாெபரும் மனிதர்கள்

அைனவரும் இறுதவைர தங்கள்
வசுவாசத்துடேனேய வாழ்ந்தனர்.
இவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்டைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல், ெவகுதூரத்த ேல
அவற்ைறக்கண்டு,நம்ப அைணத்துக்ெகாண்டனர்.
பூேலாகத்தல் தாம் அந்நயர்களாகவும்,
பரேதச களாகவும் இருந்தைத அவர்கள்
ெவளிப்பைடயாக ஒத்துக்ெகாண்டனர்.
௧௪ அவர்கள் தம் ெசாந்த ேதசத்ைத
இன்னும் ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்
என்பைதேய இத்தைகய வஷயங்கைளப்
ேபசுக றவர்கள் உணர்த்துகறார்கள்.
௧௫ அவர்கள் தாங்கள் வ ட்டுவந்த நாட்ைடப்
பற்ற நைனத்தருந்தார்கேளயானால்
அவர்கள் அதற்குத் தரும்ப ப் ேபாக
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சமயம் கைடத்தருக்குேம. ௧௬ ஆனால்
அவர்கள் பரேலாகம் என்னும் சறப்பான
நாட்டிற்குப் ேபாகக் காத்தருக்க றார்கள்.
எனேவ ேதவன் தன்ைன அவர்களது
ேதவன் என்று அைழத்துக்ெகாள்வதல்
ெவட்கப்படுவதல்ைல. ேதவன்
அவர்களுக்காக ஒரு நகரத்ைத
உருவாக்கயருக்க றார்.
௧௭-௧௮ ேதவன் ஆப ரகாமின் வசுவாசத்ைத

ேசாத த்தார். ஆப ரகாமிடம் ஈசாக்ைகப்
பலி ெகாடுக்கும்படி ேதவன் ெசான்னார்.
ஆப ரகாமும் வசுவாசத்தன் காரணமாக
அந்தக் கட்டைளையப் பன்பற்றனான்,
ஏெனன்றால் ஏற்ெகனேவ ேதவன்
ஆப ரகாமுக்கு வாக்களித்துள்ளார்.
“ஈசாக்கு மூலம் உன் பரம்பைர வளரும்”
என்றும் கூறயுள்ளார். ஆனாலும் ஒேர
மகனான அந்த ஈசாக்ைகப் பலிெகாடுக்க
ஆப ரகாம் முன் வந்தான். ௧௯ ேதவன்
மக்கைள மரணத்தலிருந்து எழுப்புவார்
என ஆப ரகாம் நம்பனான். உண்ைமயல்
அதுேபான்ேற ஆப ரகாம் அவன் மகைனக்
ெகால்லாதபடி ேதவன் தடுத்துவ ட்டார்.
இதுவும் மரணத்தலிருந்து எழுப்பயது
ேபாலாய ற்று.
௨௦ யாக்ேகாைபயும் ஏசாைவயும்

ஈசாக்கு ஆசீர்வத த்தான். ஈசாக்கு
இதைன வசுவாசத்தன் அடிப்ைடயல்
ெசய்தான். ௨௧ யாக்ேகாபு ேயாேசப்பன்



எப ேரயர் ௧௧:௨௨ li எப ேரயர் ௧௧:௨௬

மகன்களில் ஒவ்ெவாருவைரயும்
ஆசீர்வத த்தான். யாக்ேகாபு தான்
இறந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது இதைனச்
ெசய்தான். அவன் தனது ேகாலின்
முைனயல் சாய்ந்துெகாண்டு ெதாழுதான்.
யாக்ேகாபு இப்படிச் ெசய்ததற்கும் அவனது
வசுவாசேம காரணமாகும்.
௨௨ ேயாேசப்பு இறந்துெகாண்டிருந்த

ேநரத்தல் இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்ைத வ ட்டுப்
ேபாவைதப்பற்ற ேபசனான். அவன்இதைன
வசுவாசத்தால்ெசான்னான். தனதுசரீரத்ைத
என்னெசய்ய ேவண்டும்என்பைதப் பற்றயும்
மக்களிடம் ெசான்னான்.
௨௩ ேமாேச ப றந்த ப றகு, அவன்

அழகாக இருந்தைத அவன் ெபற்ேறார்கள்
கண்டு மூன்று மாத காலத்த ற்கு
மைறத்து ைவத்தார்கள். வசுவாசத்தன்
அடிப்பைடய ேலேய இைதச் ெசய்தனர். அரச
கட்டைளக்குப்பயப்படாமல்இைதெசய்தனர்.
௨௪ ேமாேச வளர்ந்து ெபரியவன்

ஆனான். பார்ேவானுைடய மகளின்
மகன் என அைழக்கப்படுவைத
மறுத்தான். ௨௫ பாவத்துக்குரிய தற்காலிக
சந்ேதாஷத்ைத அனுபவப்பைதவ ட
ேதவனுடய மக்கேளாடு துன்பத்ைத
அனுபவப்பைதேய அவன் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
௨௬ எக ப்தன் கருவூலத்ைதவ ட
க றஸ்துவுக்காகத் தாங்க க்ெகாண்ட
பாடுகைள மத ப்புமிக்கதாக அவன்
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நைனத்தான். ஏெனனில் வர இருக்க ற
பலனுக்காகஅவன்பார்த்தருந்தான்.
௨௭ ேமாேச எக ப்தலிருந்து

ெவளிேயறனான். தன் வசுவாசத்தன்
அடிப்பைடயல் அப்படிச் ெசய்தான். அவன்
அரசனின் ேகாபத்துக்கும் அஞ்சவல்ைல.
அவன் ெதாடர்ந்து உறுதயாக இருந்தான்.
ஒருவராலும் பார்க்க இயலாத ேதவைன
அவனால் பார்க்க முடிந்தது. ௨௮ அவன்
பஸ்காைவத் தயார் ெசய்தான். கதவன்
மீது இரத்தத்ைதப் பூசனான். யூதமக்களின்
முதல் ஆண் குழந்ைதைய மரண தூதன்†

ெகால்லாதபடிக்குஇைதச் ெசய்தான். ேமாேச
இதைனவசுவாசத்ேதாடுெசய்தான்.
௨௯ ேமாேச தன் மக்கைள

அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான்.
அப்ேபாது ெசங்கடல் காய்ந்த தைரையப்
ேபாலாய ற்று. அவர்களின் வசுவாசேம
இதற்குக் காரணமாகும். எக ப்தயர்களும்
அவ்வாேற கடைலக் கடக்க முைனந்து
அமிழ்ந்துேபானார்கள்.
௩௦ எரிேகாவன் சுவர்கள், ேதவனது

மக்களின் வசுவாசத்தனால்
வழுந்துேபானது. அவர்கள் ஏழு நாட்கள்
அந்தச் சுவர்கைளச் சுற்ற வந்தனர். அப்புறம்
அச்சுவர்கள்வழுந்தன.
† ௧௧:௨௮: மரணதூதன்அழிப்பவர். எக ப்தய மக்கைளத்
தண்டிக்க ஒவ்ெவாரு வீட்டிலும் உள்ள மூத்த குழந்ைதையக்
ெகான்று வருமாறு ேதவன் அனுப்பய தூதன். (யாத்.
12:29-32.)
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௩௧ ராகாப் என்னும் வைலமாதும்
இஸ்ரேவல்ஒற்றர்கைளநண்பர்கைளப்ேபால
வரேவற்றாள். அவளது வசுவாசத்தன்
காரணமாகக் கீழ்ப்படியாதவர்கள்
ெகால்லப்பட்டேபாது அவள் தன் வீட்டாருடன்
ேசதமைடயாமல்தப்பனாள்.
௩௨ பன்னும் ேவறு எடுத்துக்காட்டுகைள

நான் ெசால்லேவண்டுமா! க த ேயான்,
பாராக், ச ம்ேசான், ெயப்தா, தாவீது,
சாமுேவல் என்பவர்கைளயும்
தீர்க்கதரிச கைளயும் குறத்து
வளக்க ச் ெசால்லக் காலம் ேபாதாது.
௩௩ வசுவாசத்தாேலேய அவர்கள்
அரசுகைள ெவற்றெகாண்டார்கள். நீதைய
வலியுறுத்தனார்கள். ேதவனுைடய
வாக்குறுதகைள ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.
ச லர் சங்கங்களின் வாய்கைளமூடினார்கள்.
௩௪ ச லர் ெநருப்பன் உக்க ரத்ைதக்
குைறத்தார்கள். வாளின் சாவலிருந்து
தப்பனார்கள். பலவீனத்தலிருந்து
அவர்கள் பலம் ெபற்று அந்நயப்
பைடகைளத் ேதாற்கடித்து யுத்தத்தல்
ஆற்றல்மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள்.
௩௫ இறந்துேபான தங்களுைடயவர்கைள
ெபண்கள் மீண்டும் அைடந்தார்கள்.
மற்றவர்கள் வாைதக்குள்ளானேபாதும்
வடுபட மறுத்தார்கள். மரணத்தலிருந்து
ஒரு ச றந்த வாழ்வற்ெகன உய ேராடு
எழுப்பப்படுவதற்காக இதைனச்
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ெசய்தார்கள். ௩௬ ேவறு சலர்
ேகலிெசய்யப்பட்டனர்; அடிக்கப்பட்டனர்;
கட்டப்பட்டு சைறயல் தள்ளப்பட்டனர்.
௩௭ ச லர் கல்லால் எறயப்பட்டார்கள்;
வாள்களினால்இரண்டுதுண்டாகக்கப்பட்டுக்
ெகால்லப்பட்டார்கள். ச லர் ெசம்மறயாட்டுத்
ேதாைலயும், ெவள்ளாட்டுத் ேதாைலயும்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு த ரிந்து ஏழ்ைமையயும்,
துன்பத்ைதயும், கசப்புகைளயும்
அனுபவத்தனர். ௩௮ உலகம்
அந்த உத்தமர்களுக்கு உகந்ததாக
இல்ைல. அவர்கள் மைலகளிலும்
பாைலவனங்களிலும் அைலந்து த ரிந்தனர்.
மைலக் குைககளிலும் பூமியல் உள்ள
ெபாந்துகளிலும்வாழ்ந்தார்கள்.
௩௯ தம் வசுவாசத்தாேலேய அவர்கள்

புகழப்படுகன்றனர். ஆனால் இவர்களில்
எவரும் ேதவனுைடய வாக்குறுதைய
அைடயவல்ைல. ௪௦ ேதவன் நமக்குச் ச றந்த
சலவற்ைறத் தரத் த ட்டமிட்டிருந்தார். ப றகு
நம்ேமாடு ேசர்ந்து மட்டுேம அவர்களும்
முழுைமபடுத்தப்படுவார்கள்.

௧௨
இேயசுவன் முன்மாத ரிைய நாமும்

பன்பற்றுேவாம்
௧நம்ைமச்சுற்றலும்வசுவாசமுைடயவர்கள்

ஏராளமாக இருக்க றார்கள். வசுவாசம்
என்றால் என்ன ெபாருள் என்று அவர்களது
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வாழ்க்ைக நமக்குக் கூறுகன்றது. நாமும்
அவர்கைளப்ேபால் வாழேவண்டும். நம் முன்
நடக்கும் பந்தயத்தல் நாமும் பங்ெகடுத்து
ஓடேவண்டும். நம் முயற்சயல் இருந்து நாம்
என்றும் பன்வாங்கக் கூடாது. நம்ைமத்
தடுத்து நறுத்துகற எைதயும் நமது
வாழ்வலிருந்து தூக்க எறய ேவண்டும்.
நம்ைமப் பற்றுகற பாவங்கைளயும்
வலக்கவ ட ேவண்டும். ௨ நாம் இேயசுைவ
முன்மாத ரியாகக்ெகாண்டு பன்பற்ற
ேவண்டும். நம் வசுவாசத்தன் தைலவேர
இேயசுதான். நம் வசுவாசத்ைத
அவர் முழுைமயாக்குகறார். அவர்
சலுைவயல் துன்புற்று மரணம் அைடந்தார்.
ஆனால் சலுைவயன் அவமானத்ைதப்
ெபாருட்படுத்தாமல் சலுைவயன்
துன்பங்கைள அவர் ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
ேதவன் அவருக்கு முன்னால்
ைவக்கப்ேபாக ற மக ழ்ச்ச க்காகேவ
இத்தைனையயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
எனேவ இப்ேபாது அவர் ேதவனுைடய வலது
புறத்தல் வீற்றருக்க றார். ௩ இேயசுைவப்
பற்ற நைனத்துப்பாருங்கள். பாவ கள்
அவருக்குஎத ராகச்ெசயல்புரிந்தேபாதுஅவர்
அதைனப்ெபாறுைமயாகஏற்றுக்ெகாண்டார்.
இேயசு ெசய்தது ேபாலேவ நீங்களும்
ெபாறுைமேயாடு ேசார்ந்து ேபாகாமல்
இருங்கள்.
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ேதவன்பதாைவப் ேபான்றவர்
௪ நீங்கள் பாவத்த ற்கு எத ராகப்

ேபாராடிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
ஆனால் உங்கள் ேபாராட்டம் இன்னும்
நீங்கள் ெகால்லப்படுக ற அளவுக்கு
வன்ைமயாகவல்ைல. ௫ நீங்கள்
ேதவனுைடய பள்ைளகள். அவர் உங்கள்
ஆறுதலுக்காகேவ ேபசுக றார். நீங்கள் அந்த
வார்த்ைதகைளமறந்துவ ட்டீர்கள்.

“என் மகேன! கர்த்தர் உன்ைனத்
தண்டிக்கும்ேபாது அதைன அற்பமாக
எண்ணாேத.

அவர் உன்ைனத் தருத்தும்ேபாது உன்
முயற்சையக்ைகவ ட்டுவ டாேத.

௬ தம் ேநசத்துக்குரிய ஒவ்ெவாருவைரயும்
கர்த்தர் தண்டிக்க றார்.

தம் மக்களாக ஏற்றுக்ெகாள்கன்ற
எல்ேலாைரயும் தண்டித்துத்
தருத்துகறார்.” நீத ெமாழிகள் 3:11-12

௭ எனேவ ஒரு ப தாவன் தண்டைன
என்று எல்லாத் துன்பங்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஒரு தந்ைத
தன் மகைனத் தண்டிப்பது ேபான்ேற
ேதவன் உன்ைனயும் தண்டித்தருக்க றார்.
எல்லாப் பள்ைளகளுேம தம் தந்ைதகளால்
தண்டிக்கப்பட்டிருக்க றார்கள். ௮ நீங்கள்
எந்த நாளிலும் தண்டிக்கப்படாவ ட்டால்
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உண்ைமயல் ேதவனுைடய பள்ைளகள்
ஆகவல்ைல என்று ெபாருள். ௯ இங்ேக
பூமியல் தண்டிக்க ற தந்ைதகைளேய
நாம் ெகாண்டிருக்க ேறாம். அதற்காக
அவர்கைள நாம் மத க்க ேறாம். ஆகேவ
நம் ஆன்மீகத் தந்ைதக்கு மிக அத கமாக
அடங்க நடக்கேவண்டும். நாம் இதைனச்
ெசய்தால் நமக்கு வாழ்வு உண்டு. ௧௦உலகல்
உள்ள தந்ைதகளின் தண்டைன ெகாஞ்ச
காலத்த ற்குரியது. அவர்கள் தங்களின்
ச ந்தைனக்குச் சரியாகத் ேதான்றுகறைதேய
ெசய்க றார்கள். ஆனால் ேதவன் நமக்கு
உதவ ெசய்வதற்காகேவ தண்டிக்க றார்.
எனேவ நாமும் அவைரப் ேபான்று
பரிசுத்தமாகலாம். ௧௧ எந்தத் தண்டைனயும்
அந்ேநரத்தல் மக ழ்ச்ச க்குரியதாக
இருப்பதல்ைல! ஆனால், ப றகு அதல்
பழகயவர்கள், ேநர்ைமயான வாழ்வலிருந்து
வருகற சமாதானத்ைதஅனுபவப்பார்கள்.

எவ்வாறு வாழ்வது என்பதல்
எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்
௧௨ நீங்கள் பலவீனமாகவ ட்டீர்கள்.

மீண்டும்உங்கைளபலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௩ சரியான வழியல் நடவுங்கள்,
அப்ேபாதுதான் இரட்ச க்கப்படுவீர்கள்.
உங்கள் பலவீனம் எந்த இழப்புக்கும்
காரணமாகக்கூடாது.
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௧௪ எல்ேலாேராடும் சமாதானமாய்
இருக்க முயலுங்கள். பரிசுத்தமான
வாழ்க்ைகையவாழமுயலுங்கள். ஏெனனில்,
அது இல்லாமல் யாராலும் கர்த்தைரக்
காணமுடியாது. ௧௫ ஒருவனும் ேதவனுைடய
கருைபையத் தவறவ டாதபடிக்கும்
மக்களுக்கு வஷமூட்ட வளரும் வஷ
ேவைரப் ேபால உங்கள் குழுவுக்கு
யாராலும் ெதால்ைல வராதபடிக்கும் உறுத
ெசய்யுங்கள். ௧௬எவரும்பாலியல்பாவத்ைதச்
ெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்.
எவரும் ஏசாைவப்ேபால் ஆகாதபடி
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ஏசா தன்
குடும்பத்தன் மூத்த மகன். தன் தந்ைதயன்
ெசாத்தல் அவனுக்கு இரட்ைடப் பங்கு
கைடத்தருக்க ேவண்டும். ஆனால்
ஏசா தன் வாரிசுரிைமையப் பற்ற
அக்கைற ெகாள்ளவல்ைல. ஒரு ேவைள
உணவுக்காக அவற்ைற வற்றுவ ட்டான்.
௧௭ ப றகு ஏசா ஆசையப்ெபற வரும்பய
ேபாதலும், கண்ணீர்வ ட்டுக் கதற க்
ெகஞ்சனாலும் கூட அவனால் அைதப் ெபற
முடியவல்ைல.ஏெனனில் மனமாறுதலுக்கு
வழி காணாமல் ேபானான்.

௧௮ நீங்கள் புதய இடத்த ற்கு
வந்தருக்க றீர்கள். உங்களால் ெதாடமுடிக ற
இடமில்ைல இது. ெநருப்பு எரிவதும்,
அடர்த்தயான ேமகங்களாலும் இருட்டாலும்,
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புயலாலும் சூழ்ந்த மைலயல்ைல இது.
௧௯ எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்ேடா அல்லது
கட்டைளயடும் ஒரு குரைலக் ேகட்ேடா
நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு வரவல்ைல.
வார்த்ைதகளின் சத்தமும் எழும்பாது.
அந்த சத்தத்ைதக் ேகட்டவர்கள் மீண்டும்
தங்களுக்கு வார்த்ைத ெசால்லப்படாதபடிக்கு
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். ௨௦ ஏெனன்றால்
“ஒரு மிருகமாகலும் அம்மைலையத்
ெதாட்டால் கற்களால் அடிபட்டுச் சாக
ேவண்டியதருக்கும்”✡ என்ற கட்டைளையக்
ேகட்க அவர்கள் வரும்பவல்ைல. ௨௧ “நான்
பயத்தால் நடுங்குக ேறன்”✡ என்று ேமாேசயும்
ெசால்லத்தக்கதாக அந்தக் காட்ச அவ்வளவு
பயங்கரமாகஇருந்தது.
௨௨ ஆனால் நீங்கள் அது ேபான்ற

இடத்துக்கு வரவல்ைல. இந்தப் புதய
இடத்தன் ெபயர் சீேயான் மைல. ேதவன்
வச க்கும்நகரத்த ற்குவந்தருக்க றீர்கள்.இது
பரேலாகமான எருசேலம். ஆயரக்கணக்கான
ேதவதூதர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடுகூடுகறஇடம்.
௨௩ இங்ேக பரேலாகத்தல் ெபயெரழுதப்பட்ட
முதற் ேபறானவர்களின் சர்வ சங்கமாகய
சைப உள்ளது. எல்ேலாைரயும் நயாயம்
தீர்க்க ற நீத பதயாக ேதவன் இருக்கறார்.
முழுைமயாக்கப்பட்டநீத மான்களின்ஆவகள்

✡ ௧௨:௨௦: யாத். 19:12-13-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௨:௨௧: உபா. 9:19-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



எப ேரயர் ௧௨:௨௪ lx எப ேரயர் ௧௨:௨௭

உள்ளன. ௨௪இேயசுவ டம் வந்தருக்க றீர்கள்.
அவேர தம் மக்களுக்கு ேதவனிடமிருந்து
புதய உடன்படிக்ைகையக் ெகாண்டு
வந்தவர். ஆேபலின் இரத்தம் ேபச யைதவ ட
நன்ைமகைளப் ேபசுக ற, ெதளிக்கப்பட்ட
இேயசுவன் இரத்தமிருக்கும் இடத்துக்கு
நீங்கள்வந்துேசர்ந்தீர்கள்.
௨௫ எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ேதவன்

ேபசும்ேபாது கவனிக்கத் தவறாதீர்கள்.
பூமியல் எச்சரிக்கப்பட்டேபாதும் கூட
இஸ்ரேவல் மக்கள் இதுேபாலத்தான்
கவனிக்க மறுத்தார்கள். அதனால்
அவர்களால் தப்ப க்க முடியாமல்
ேபாய்வ ட்டது.இப்ேபாதுபரேலாகத்தலிருந்து
ேதவன் ேபசுக றார். அைதக் கவனிக்க
மறுக்க றவர்கள் முன்ைபவ ட ேமாசமான
நைலைய அைடவார்கள். ௨௬ அவருைடய
ேபச்சு அப்ேபாது பூமிைய அைசத்தது.
இப்ெபாழுேதா அவர், “இன்ெனாருமுைற
நான் பூமிைய மாத்த ரமல்ல, வானத்ைதயும்
அைசப்ேபன்”✡ என்று வாக்குறுத
அளித்தருக்க றார். ௨௭ “இன்ெனாரு முைற”
என்பது என்னால் உருவாக்கப்பட்டைவ
எல்லாம் அழிக்கப்படும் எனப் ெபாருள்படும்.
அைவ அைசயத்தக்க ெபாருட்கேள.
அைசக்கக் கூடாத ெபாருட்கேள என்றும்
நைலத்தருக்கும்.

✡ ௧௨:௨௬: ஆகாய் 2:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௮ அைசக்கப்பட முடியாத ஓர்
இராஜ்யத்ைதநாம்ெபற்றுக்ெகாண்டிருப்பதால்
நாம் நன்ற ெசால்லேவண்டும். மிகவும்
அச்சத்ேதாடும் மரியாைதேயாடும் கூடிய
ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்க ஒரு வழியல் நாம்
ேதவைனவழிபடேவண்டும். ௨௯ஏெனன்றால்
நமது ேதவன் அைனத்ைதயும் அழிக்கும்
ெநருப்ைபப் ேபான்றவர்.

௧௩
ேதவைனப ரியப்படுத்தும்வழிபாடு
௧ க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் சேகாதர

சேகாதரிகளாவீர்கள். ெதாடர்ந்து ஒருவைர
ஒருவர் ேநச யுங்கள். ௨ மக்கைள உங்கள்
வீட்டில் ஏற்றுக்ெகாண்டு அவர்களுக்கு
எப்ெபாழுதும் உதவ ெசய்யுங்கள். இதனால்
சலர் அறயாமேலேய ேதவ தூதர்கைளயும்
உபசரிப்பதுண்டு. ௩ நீங்களும் அவர்கேளாடு
சைறயல் இருப்பதுேபால் சைறயலுள்ள
மக்கைள நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கேள துன்பமுறுவைதப்ேபால்,
துன்பமுற்றுக் ெகாண்டிருப்பவர்கைளயும்
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௪ தருமணம் என்பது அைனவராலும்

மத க்கத்தக்கது. இது இரண்டு
ேபருக்கு இைடயல் மிகப் பரிசுத்தமாகக்
கருதப்படுக றது. வபசாரம், ேசாரம்
ேபான்ற பாலியல் குற்றங்கைளச்
ெசய்கன்றவர்கைள ேதவன் கடுைமயாகத்
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தண்டிப்பார். ௫ பண ஆைசயல்
இருந்து உனது வாழ்ைவ வலக்கைவ.
உன்னிடம் இருப்பைதக்ெகாண்டு தருப்த
அைடந்துெகாள். ேதவன்,

“நான்உன்ைனஒருேபாதும்ைகவ டமாட்ேடன்.
நான் உன்ைன வட்டு வலகமாட்ேடன்” என்று

கூறயருக்க றார். உபாகமம் 31:6

௬எனேவ,

“கர்த்தர் எனக்குஉதவுபவர்.
நான்அச்சப்படத் ேதைவயல்ைல.

எவரும் எனக்கு எதுவும் ெசய்ய முடியாது”
என்றுஉறுதயாகநீங்கள்ெசால்லலாம்.
சங்கீதம் 118:6

௭ உங்கள் தைலவர்கைள
நைனத்துப்பாருங்கள். அவர்கள்
ேதவனுைடயெசய்தையக்கற்றுத்தந்தார்கள்.
அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்து மடிந்தார்கள்
என எண்ணுங்கள். அவர்களின்
வசுவாசத்ைதக் கைடப்ப டியுங்கள்.
௮ இேயசு க றஸ்து ேநற்றும், இன்றும்,
நாைளயும் எப்ேபாதும் ஒேர மாத ரியாக
இருப்பவர். ௯ எல்லா வைகயான தவறான
உபேதசங்களும் உங்கைளத் தவறான
வழியல் ெசலுத்தாதபடிக்குக் கவனமாக
இருங்கள். உங்கள் இதயம் ேதவனுைடய
கருைபயால் பலம் ெபறட்டும். அது
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உணவு பற்றய சட்டங்களால் நைறயாமல்
இருக்கட்டும்.அதுஉங்களுக்குப்பயன்தராது.

௧௦ பரிசுத்த கூடாரத்தல் ேசைவ ெசய்க ற
அந்த யூத ஆசாரியர்கள் இருந்து சாப்படும்
உரிைமயற்ற ஒரு பலி நம்மிடம் உண்டு.
௧௧ ப ரதான ஆசாரியர் மிருக இரத்தத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு மிகப் பரிசுத்தமான
இடத்த ற்குள் ெசல்லுகறார். அவர்
பாவங்களுக்காக அதைனச் ெசலுத்துகறார்.
ஆனால் அந்த மிருகங்களின் சரீரம்
ெவளிேய எரிக்கப்படுக றது. ௧௨ எனேவ,
இேயசுவும் நகரத்த ற்கு ெவளிேய
துன்பப்பட்டார். அவர் தன் இரத்தத்ைதப்
பாவத்துக்காகேவ ச ந்தனார். தன்மக்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக இரத்தம் ச ந்த
மரித்தார். ௧௩ எனேவ, நாம் கூடாரத்துக்கு
ெவளிேயெசன்றுஅவருைடயஅவமானத்தல்
பக ர்ந்துெகாள்ேவாம். இேயசுவுக்கு ேநர்ந்த
அேத அவமானத்ைத நாமும் ஏற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௧௪இந்தஉலகத்தல்என்ெறன்றும்
நைலத்தருக்க ற ஒரு நகரம் இல்ைல.
ஆனால் எத ர்காலத்தல் வரப்ேபாக ற
என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருக்க ற
நகரத்த ற்காகக் காத்தருக்க ேறாம்.
௧௫ எனேவ, அவர் மூலமாக நம் தனசரி
துத காணிக்ைகைய நாம் ேதவனுக்கு
வழங்குேவாம். அது அவர் ெபயைரத்
துத க்கும் உதடுகளின் கனியாகும்.
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௧௬ மற்றவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யவும்,
பக ர்ந்துெகாள்ளவும் மறக்காதீர்கள்.
இைவேய ேதவன்வரும்பும் பலியாகும்.
௧௭ உங்கள் தைலவர்களுக்குக்

கீழ்ப்படியுங்கள். அவர்களின்
அதகாரங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடவுங்கள்.
அவர்கள் உங்கள் ேமல் ெபாறுப்புள்ளவர்கள்.
அவர்கள் உங்கள் ஆன்மாைவக் காப்பாற்ற
முயல்கறார்கள். அவர்கள் துக்கத்ேதாடு
அல்ல சந்ேதாஷத்ேதாடு அவற்ைறச்
ெசய்பவர்கள். நீங்கள் அவர்களுக்குப்
பணியாமல் அவர்களின் பணிைய
கடினப்படுத்தனால் அது எவ்வைகயலும்
உங்களுக்குஉதவாது.
௧௮ எங்களுக்காகத் ெதாடர்ந்து

ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். சுத்தமான
மனசாட்ச உைடயவர்களாய் நாங்கள்
இருக்க ேறாம். என்றும், எப்ேபாதும் நல்ல
ெசயல்கைளேய ெசய்ய வரும்புக ேறாம்
என்றும் நாங்கள் உறுத கூறுக ேறாம்.
௧௯ உங்களிடத்தல் நான் மிக வைரவல்
வருவதற்கு ேவண்டிக்ெகாள்ளும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நான் மற்ற
அைனத்ைதயும் வ ட இதைனேய ெபரிதும்
வரும்புக ேறன்.
௨௦-௨௧ சமாதானத்தன் ேதவன் எல்லா

நன்ைமகைளயும் உங்களுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும் என்று நான் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறன். எனேவ அவர் வரும்புக றபடி
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நீங்கள் ெசய்யுங்கள். ேதவன் ஒருவேர
தம் மந்ைதயன் ெபரிய ேமய்ப்பராக ய
கர்த்தராக ய இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து
ந த்தய உடன்படிக்ைகயன் இரத்தத்தனால்
எழுப்பனார். அவர் வரும்புவைத நீங்கள்
ெசய்யும்படிக்கு ஒவ்ெவாரு வதமான
நன்ைமையயும் ெசய்யும் த றைமைய
உங்களுக்கு வழங்கேவண்டும் என நான்
ேவண்டுக ேறன். இேயசுவுக்கு என்ெறன்றும்
மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.
௨௨ என் சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கைள

உற்சாகப்படுத்த நான் எழுதய சறு
ெசய்தைய நீங்கள் ெபாறுைமயுடன்
ேகட்கேவண்டும் எனக் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
இைவ உங்கைள பலப்படுத்தும். இது
நீண்ட நருபம் அன்று. ௨௩ நம் சேகாதரன்
தீேமாத்ேதயு சைறக்கு ெவளிேய உள்ளான்
என்பைதநீங்கள்ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்
என்றுவரும்புக ேறன். அவன்மிக வைரவல்
வந்து ேசர்ந்தால், நாங்கள் இருவருேம
ேசர்ந்துஉங்கைளப்பார்ப்ேபாம்.
௨௪ உங்கள் தைலவர்களுக்கும்,

ேதவனுைடய பள்ைளகளுக்கும்
என் வாழ்த்துதைலச் ெசால்லுங்கள்.
இத்தாலியல் உள்ள ேதவனுைடய
பள்ைளகள் உங்களுக்கு வாழ்த்து
கூறுகறார்கள்.
௨௫ உங்கள் அைனவேராடும் ேதனுைடய

கருைபஇருப்பதாக.
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