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ேயாவான்
எழுத யசுவ ேசஷம்

க றஸ்துஉலகத்துக்குவருதல்
௧ உலகம் ஆரம்ப க்கும் முன்ேப வார்த்ைத*

இருந்தது. அந்த வார்த்ைத ேதவேனாடு
இருந்தது. அந்த வார்த்ைத ேதவனாகேவ
இருந்தது. ௨ அவர் (வார்த்ைத) ெதாடக்கக்
காலத்த ேலேய ேதவேனாடு இருந்தார்.
௩அைனத்தும் அவர் (வார்த்ைத) மூலமாகேவ
உண்டாக்கப்பட்டன. அவரில்லாமல் எதுவும்
உருவாகவல்ைல. ௪ அவருக்குள் ஜீவன்
இருந்தது. அந்த ஜீவன்உலகத்து மக்களுக்கு
ஒளியாய் இருந்தது. ௫அந்த ஒளி இருளிேல
ெவளிச்சத்ைதத் தந்தது. இருளானது அந்த
ஒளிைய ேமற்ெகாள்ளவல்ைல.
௬ ேயாவான் என்ற ெபயருள்ள ஒரு

மனிதன் இருந்தான். அவன் ேதவனால்
அனுப்பப்பட்டவன். ௭அவன் அந்த ஒளிையப்
(க றஸ்து) பற்ற மக்களிடம் ெசால்வதற்காக
வந்தான். எனேவ மக்கள் அைனவரும்
ேயாவான் மூலமாக அந்த ஒளிையப்பற்ற க்
ேகள்வப்படவும் நம்ப க்ைக ைவக்கவும்
முடிந்தது. ௮ ேயாவான் ஒளியல்ல. ஆனால்

* ௧:௧: வார்த்ைத ேதவ ெசய்தயாக இேயசு
மனுக்குலத்துக்கு வந்தார். எனேவ இங்ேக வார்த்ைத
என்பதற்குகறஸ்துஎன்றுெபாருள்.
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அவன் அந்த ஒளிையப்பற்ற மக்களிடம்
ெசால்லேவ வந்தவன். ௯ அைனத்து
மக்களுக்கும் ெவளிச்சத்ைதத் தருகற அந்த
உண்ைமயான ஒளி உலகத்த ற்கு வந்து
ெகாண்டிருந்தது.
௧௦ அவர் (வார்த்ைத) உலகத்தல்

ஏற்ெகனேவ இருந்தார். உலகம் அவர்
மூலமாகேவ உண்டாக்கப்பட்டது. ஆனால்
உலகம் அவைர அற ந்துெகாள்ளாமல்
இருந்தது. ௧௧ அவருக்குச் ெசாந்தமான
உலகத்துக்கு அவர் வந்தார். ஆனால்
அவருக்குச் ெசாந்தமான மக்கள் அவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௧௨ ச லர்
அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
நம்பனர். தன்ைன நம்பயவர்களுக்கு
ேதவனின்பள்ைளகளாவதற்குஉரிைமையக்
ெகாடுத்தார். ௧௩இந்தப் பள்ைளகள் ஏைனய
சறய குழந்ைதகள் ப றப்பைதப்ேபால
ப றக்கவல்ைல. இவர்கள் ஒரு தாய்
தந்ைதயன் வருப்பத்தன்படிேயா,
த ட்டத்தன்படிேயா ப றக்கவல்ைல. இந்தக்
குழந்ைதகள்ேதவனாேலேய ப றந்தனர்.
௧௪வார்த்ைத ஒரு மனிதனாக நம்மிைடேய

வாழ்ந்தார். அவரது மகைமைய நாம்
பார்த்ேதாம். அந்த மகைம தந்ைதயன்
ஒேர மகனுக்கு உரியது. அவ்வார்த்ைத
கருைபயும், உண்ைமயும் நைறந்ததாய ற்று.
௧௫ அவைரப்பற்ற ேயாவான் மக்களிடம்,
“நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர்
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இவர்தான். ‘எனக்குப் பன்னால் வருகறவர்
என்னிலும் ேமலானவர். இவர் எனக்கு
முன்னேர இருப்பவர்’ ” என்று சாட்ச
ெசான்னான்.
௧௬ அவர் (க றஸ்து) கருைபயும்,

உண்ைமயும் நைறந்தவராய் இருந்தார்.
அவரிடமிருந்து நாமைனவரும் கருைபயன்
ேமல் கருைப ெபற்ேறாம். ௧௭ ேமாேச மூலம்
சட்டங்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன! ஆனால்இேயசு
க றஸ்துவன் மூலமாகேவ கருைபயும்,
உண்ைமயும் வந்தன. ௧௮ எந்த மனிதனும்
ஒருேபாதும் ேதவைனப் பார்த்ததல்ைல.
ஆனால் இேயசுவாகய ஒேர குமாரேன
ேதவன். அவர் ப தாவுக்கு (ேதவனுக்கு)
மிகவும் ெநருக்கமானவர். அத்துடன்
குமாரேன ேதவனின் தன்ைமைய நமக்கு
ெவளிக்காட்டினார்.

இேயசுைவப்பற்ற ேயாவான்
(மத். 3:1-12;மாற். 1:1-8;லூ. 3:1-9, 15-17)
௧௯ எருசேலமிலுள்ள யூதர்கள்

ஆசாரியைரயும் ேலவயைரயும் ேயாவானிடம்
அனுப்ப ைவத்தார்கள். “நீர் யார்?”
என்று ேகட்பதற்காக அவர்கைள யூதர்கள்
அனுப்பனர். ௨௦ ேயாவான் அவர்களிடம்
தாராளமாகப் ேபசனான். அவன் பதல்
ெசால்ல மறுக்கவல்ைல. “நான் கறஸ்து
அல்ல” என்று ேயாவான் ெதளிவாகக்
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கூறனான். இது தான் அவன் மக்களிடம்
ெசான்னது.
௨௧ “ப றகு நீர் யார்? நீர் எலியாவா?” என்று

ேமலும் யூதர்கள் ேயாவானிடம் ேகட்டார்கள்.
“இல்ைல. நான் எலியா இல்ைல” என்று
ேயாவான்பதலுைரத்தான்.

“நீர் தீர்க்கதரிச யா?” என யூதர்கள்
ேகட்டனர்.

“இல்ைல. நான் தீர்க்கதரிச இல்ைல”
என்றான்ேயாவான்.
௨௨ “நீர் யார்? உம்ைமப்பற்ற

எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். எங்கைள
அனுப்பயவர்களுக்கு நாங்கள்
ெசால்வதற்ெகன்றுஒருபதல்ெசால்லுங்கள்.
உம்ைமப்பற்ற நீர் என்னெசால்க றீர்?” என்று
யூதர்கள்ேகட்டனர்.
௨௩ ேயாவான் அவர்களிடம் தீர்க்கதரிச

ஏசாயாவன்வார்த்ைதகைளச்ெசான்னான்.

“வனாந்தரத்தல் சத்தமிடுக றவனின்
ஓைசயாக நான்இருக்க ேறன்.

‘கர்த்தருக்கு வழிைய ஆயத்தம்
பண்ணுங்கள்.’ ” ஏசாயா 40:3

௨௪ யூதர்களான இவர்கள் பரிேசயர்கள்
என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்டிருந்தனர்.
௨௫ “நீர் க றஸ்து அல்ல என்றுகூறுகறீர். நீர்
எலியாேவா தீர்க்கதரிச ேயா அல்ல என்றும்
கூறுகறீர். பன்னர் நீர் ஏன் ஞானஸ்நானம்
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ெகாடுக்க றீர்?” என அவர்கள் ேயாவானிடம்
ேகட்டார்கள்.
௨௬ “நான் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்

தருக ேறன். ஆனால் உங்கேளாடு
இங்ேக இருக்க ற ஒருவர் உங்களால்
அறயப்படாதவராக இருக்க றார். ௨௭ அந்த
ஒருவர்தான் எனக்குப் பன்னால் வருகறவர்.
அவரது ெசருப்பன் வாைர அவழ்க்கக்கூட
தகுதயற்றவன் நான்” என்று ேயாவான்
பதலுைரத்தான்.
௨௮ இந்ந கழ்ச்ச கள் யாவும் ேயார்தான்

ஆற்றன் அக்கைரயல் உள்ள
ெபத்தானியாவல் நைடெபற்றன.
இங்ேகதான் ேயாவான் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

இேயசு, ேதவஆட்டுக்குட்டி
௨௯ மறுநாள் தன்ைன ேநாக்க இேயசு

வருவைத ேயாவான் பார்த்தான்.
“பாருங்கள், இவர் தான் ேதவனுைடய
ஆட்டுக்குட்டி. உலகத்தன் பாவங்கைள
சுமந்து தீர்க்கப்ேபாக றவர். ௩௦ நான்
ஏற்ெகனேவ ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர்
இவர் தான். ‘எனக்குப் ப றகு ஒரு மனிதர்
வருவார். அவர் என்னிலும் ேமலானவர்.
ஏெனன்றால் அவர் எனக்கு முன்னேம
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றவர். அவர்
எப்ேபாதும் வாழ்க றவர்.’ ௩௧ இவைர
நானும் அறயாதருந்ேதன். ஆனாலும் நான்
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தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க
வந்தருக்க ேறன். ஆைகயால் இஸ்ரேவல்
மக்கள் இேயசுதான் கறஸ்து என
அறந்துெகாள்ளமுடியும்.
௩௨-௩௩ “க றஸ்து யாெரன்று நானும்

அறயாமல்தான்இருந்ேதன். ஆனால் ேதவன்
என்ைனத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்குமாறு அனுப்ப ைவத்தார். ‘நீ
யார் மீது பரிசுத்த ஆவயானர் இறங்க
அமர்வைதக் காண்பாேயா, அவர்தான்
பரிசுத்த ஆவயால் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்க றவர்’ என்று ேதவன் என்னிடம்
கூறனார்” என்றான். “நான் அவ்வாறு
ந கழ்வைதப் பார்த்ேதன். ஆவயானவர்
பரேலாகத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப்
பார்த்ேதன். அந்த ஆவயானவர் ஒரு
புறாைவப்ேபால் இறங்க இேயசுவன் மீது
அமர்ந்தார். ௩௪ நான் இைதத்தான் மக்களிடம்
ெசால்லி வருக ேறன். ‘இேயசுதான்
ேதவனின் குமாரன்’ ” என்று ேயாவான்
ெசான்னான்.

இேயசுவன்முதல்சீஷர்கள்
௩௫ மறுநாள் மறுபடியும் ேயாவான்

அங்ேக இருந்தான். அவேனாடு அவைனப்
பன்பற்றுகற சீஷர்களில் இரண்டு ேபர்
இருந்தனர். ௩௬ இேயசு நடந்துெசல்வைத
ேயாவான்பார்த்தான். “பாருங்கள்,இவர்தான்
ேதவனின்ஆட்டுக்குட்டி” என்றான்.
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௩௭ அந்த இரு சீஷர்களும் ேயாவான்
கூறுவைதக் ேகட்டார்கள். ஆைகயால்
அவர்கள் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து
ெசன்றனர். ௩௮ “உங்களுக்கு என்ன
ேவண்டும்?” என்று இேயசு தரும்ப
அவர்கைளப்பார்த்து ேகட்டார்.
அந்த இருவரும், “ேபாதகேர, நீங்கள் எங்ேக

தங்கயருக்க றீர்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௩௯ “என்ேனாடு வாருங்கள். நீங்கள்

கண்டுெகாள்வீர்கள்” என்று இேயசு
பதலுைரத்தார். எனேவ அவர்கள் இருவரும்
அவர் பன்னால் ெசன்றனர். இேயசு
தங்கயருக்கும் இடத்ைதயும் கண்டனர்.
அன்று அவர்கள் அவேராடு அங்ேக
தங்கயருந்தனர். அப்ெபாழுது ேநரம் சுமார்
நான்குமணி.
௪௦ இேயசுைவப்பற்ற ேயாவான்

ெசான்னதன்மூலமாகத்ெதரிந்துெகாண்டதால்
அவர்கள் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து
ெசன்றனர். அந்த இருவரில் ஒருவன் ெபயர்
அந்த ேரயா. அவன் சீேமான் ேபதுருவன்
சேகாதரன். ௪௧முதல் காரியமாக அவன் தன்
சேகாதரன் சீேமான் ேபதுருைவப் ேபாய்ப்
பார்த்தான். “நாங்கள் ேமசயாைவக் (அதன்
ெபாருள் கறஸ்து) கண்டுெகாண்ேடாம்”
என்றுகூறனான்.
௪௨ ப றகு அந்த ேரயா சீேமாைன

இேயசுவ டம் அைழத்துக் ெகாண்டு
வந்தான். இேயசு சீேமாைனப் பார்த்து, “நீ
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ேயாவானுைடய மகனான சீேமான். நீ ேகபா
என்றுஅைழக்கப்படுவாய்” என்றார். (“ேகபா”
என்பதற்கு “ேபதுரு” என்றுஅர்த்தம்.)
௪௩ மறுநாள் இேயசு கலிேலயாவுக்குச்

ெசல்லத் தீர்மானித்தார். இேயசு
பலிப்புைவக் கண்டு “என்ைனத் ெதாடர்ந்து
வா” என்றார். ௪௪பலிப்பு,அந்த ேரயா, ேபதுரு
ஆக ேயாரின் ஊரான ெபத்சாய தாைவச்
ேசர்ந்தவன். ௪௫ பலிப்பு நாத்தான்ேவைலப்
பார்த்து, “ேமாேச எழுதயருக்க ற சட்டங்கைள
எண்ணிப்பார். ேமாேச வரப்ேபாக ற
ஒரு மனிதைரப்பற்ற எழுதனார்.
தீர்க்கதரிச களும் அவைரப்பற்ற எழுத
இருக்க றார்கள். நாங்கள் அவைரத்
ெதரிந்துெகாண்ேடாம். அவர் ெபயர் இேயசு.
ேயாேசப்பன் மகன். நாசேரத்தலிருந்து
வருகறார்.”
௪௬ ஆனால் நாத்தான்ேவல் பலிப்புவ டம்,

“நாசேரத்தா? நாசேரத்தலிருந்து ஏதாவது
நன்ைமவரஇயலுமா?” எனக் ேகட்டான்.

“வந்துபார்”என்றுபதலுைரத்தான்பலிப்பு.
௪௭ நாத்தான்ேவல் தன்னிடம்

வந்துெகாண்டிருப்பைத இேயசு பார்த்தார்.
“இேதா வந்துெகாண்டிருக்க ற இவன்
உண்ைமயாகேவ ேதவனின் மக்களில்
ஒருவன். இவனிடம் எந்த தவறும் இல்ைல”
என்றுஇேயசுகூறனார்.
௪௮ “என்ைன உங்களுக்கு எப்படித்

ெதரியும்?” எனநாத்தான்ேவல்ேகட்டான்.



ேயாவான்௧:௪௯ ix ேயாவான்௨:௩

பலிப்பு என்ைனப்பற்ற உனக்குக்
கூறும் முன்ேப “நீ அத்த மரத்தன் கீேழ
ந ற்கும்ேபாேத உன்ைனப் பார்த்ேதன்” என்று
இேயசுெசான்னார்.
௪௯ ப றகு இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர!

நீங்கள் தான் ேதவகுமாரன். இஸ்ரேவலின்
அரசன்” என்றுநாத்தான்ேவல்கூறனான்.
௫௦ “நான் உன்ைன அத்த மரத்தன்

அடியல் பார்த்ததாக ஏற்ெகனேவ
கூறயருக்க ேறன். அதனால் என்மீது நீ
நம்ப க்ைக ைவத்தாய். ஆனால் அைதவ ட
ேமலும் ச றந்தைவகைளக் காண்பாய்” என்று
இேயசு கூறனார். ௫௧ அவர் ேமலும் “நான்
ெமய்யாகேவ உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.
பரேலாக வாசல் த றந்தருப்பைதயும்,
மனிதகுமாரனிடத்தலிருந்து ேதவதூதர்கள்
ேமேல ெசல்வைதயும் கீேழ இறங்குவைதயும்
நீங்கள்காண்பீர்கள்”✡ என்றார்.

௨
கானாவூர் கல்யாணம்
௧ கலிேலயாவலுள்ள கானா என்ற ஊரில்

இரண்டு நாட்களுக்குப் ப றகு ஒரு தருமணம்
நடந்தது. இேயசுவன்தாய்அங்ேகஇருந்தார்.
௨ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் அந்தத்
தருமணத்துக்கு அைழக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.
௩ தருமண வீட்டில் த ராட்ைச இரசம்

✡ ௧:௫௧: ஆத . 28:12-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேபாதுமான அளவு இல்ைல. அது முழுவதும்
தீர்ந்துேபான பன்பு இேயசுவ டம் அவரது
தாயார் “அவர்களிடம் ேவறு த ராட்ைச இரசம்
இல்ைல” என்றார்.
௪ “அன்பான ெபண்ேண! நான் என்ன

ெசய்ய ேவண்டும் என்று எனக்கு நீர் ெசால்ல
ேவண்டாம். என் ேநரம்இன்னும்வரவல்ைல”
என்றார்இேயசு.
௫ “இேயசு என்ன ெசால்க றாேரா அதன்படி

நீங்கள் ெசய்யுங்கள்” என்று இேயசுவன்
தாயார் ேவைலயாட்களிடம் ெசான்னார்.
௬ அந்த இடத்தல் தண்ணீர் ந ரப்ப

ைவப்பதற்ெகன்று கல்லால் ஆன ஆறு
ெபரிய (பாத்த ரங்கள்) ெதாட்டிகள் இருந்தன.
இவ்வத தண்ணீர்த் ெதாட்டிகைள யூதர்கள்
தங்கள் சுத்த கரிப்பன் சடங்குகளில்
உபேயாக த்தனர். ஒவ்ெவாரு ெதாட்டியும்
இரண்டு முதல் மூன்று குடம் தண்ணீைரக்
ெகாள்வன.
௭ இேயசு ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து,

“அந்தத் ெதாட்டிகளில் தண்ணீைர
ந ரப்புங்கள்” என்று கூறனார். அவர்களும்
அவ்வாேறஅத்ெதாட்டிகைளந ரப்பனர்.
௮ ப றகு இேயசு ேவைலக்காரர்களிடம்,

“இப்ெபாழுது இதலிருந்து ெகாஞ்சம்
தண்ணீைர எடுத்து அதைன வருந்தன்
ெபாறுப்பாளிய டத்தல் ெகாண்டுேபாங்கள்”
என்றார்.
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ேவைலயாட்கள் அவ்வாேற
ெகாண்டு ேபானார்கள். ௯ அந்த
வருந்தன் ெபாறுப்பாளன் அைதச்
சுைவத்துப்பார்த்தான். அப்ெபாழுது
தண்ணீர் த ராட்ைச இராசமாக யருந்தது.
அவனுக்கு அது எங்கருந்து வந்தெதன்று
ெதரியவல்ைல. ஆனால் நீைரக்
ெகாண்டுேபான ேவைலயாட்களுக்குத்
ெதரிந்தருந்தது. ௧௦ வருந்தன்
ெபாறுப்பாளன் மணமகைன அைழத்து,
“என்ன இது, இவ்வாறு ெசய்க றீர்கள்?
எல்ேலாரும் நல்ல த ராட்ைச இரசத்ைத
முதலில் பரிமாறுவார்கள். வருந்தனர்கள்
குடித்துத் தருப்தயைடந்த பன்னர்
ருச குைறந்த த ராட்ைச இரசத்ைதப்
பரிமாறுவார்கள். நீங்கேளா நல்ல த ராட்ைச
இரசத்ைத இதுவைரக்கும் பத்த ரப்படுத்த
ைவத்தருந்தீர்கள்” எனறான்.
௧௧ இதுேவ இேயசு ெசய்த முதல்

அற்புதமாகும். இேயசு இதைன கலிேலயா
நாட்டில் உள்ள கானா என்ற ஊரில்
ந கழ்த்தனார். இேயசு தனது மகைமைய
ெவளிப்படுத்தனார். அவரது சீஷர்கள்
அவைர நம்பனர்.
௧௨ ப றகு இேயசு கப்பர்நகூம் நகருக்குச்

ெசன்றார். அவேராடு அவரது தாயும்,
சேகாதரர்களும் சீஷர்களும் ெசன்றனர்.
அவர்கள்அங்ேகெகாஞ்ச நாட்கள்தங்கனர்.
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ேதவாலாயத்தல்இேயசு
(மத். 21:12–13;மாற். 11:15–17;லூ. 19:45–46)
௧௩அப்ேபாதுயூதர்களின் பஸ்கா பண்டிைக

ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது. ஆைகயால்
இேயசு எருசேலமுக்குச் ெசன்றார். அங்ேக
அவர் ேதவாலயத்தல் நுைழந்தார்.
௧௪ ேதவாலயத்தல் வயாபாரிகள் ஆடுகள்,
மாடுகள், புறாக்கள் ேபான்றவற்ைற
வற்றுக்ெகாண்டிருந்தனர். ேமைசக்கு
அருகல் அமர்ந்தருக்கும் ேவறு சலைரயும்
இேயசு கவனித்தார். அவர்கள் ெபாதுமக்கள்
பணத்ைத பண்டமாற்று ெசய்தபடி
இருந்தார்கள். ௧௫ இேயசு கயறுகளால்
ஒரு சவுக்ைக உருவாக்கனார். அந்த
வயாபாரிகைளயும் ஆடுமாடுகைளயும்
ேதவாலயத்த ற்கு ெவளிேய அடித்துத்
துரத்தனார். அவர் ேமைஜகள் பக்கம்
தரும்ப காசுக்காரர்களுைடய காசுகைளக்
ெகாட்டினார். அப்பலைககைளக்
கவழ்த்துப்ேபாட்டார். ௧௬ புறா
வற்க றவர்கைளப் பார்த்து, “இவற்ைற
எடுத்துக்ெகாண்டுஇங்ேக இருந்து ெவளிேய
ெசல்லுங்கள். என் ப தாவன் வீட்ைடச்
சந்ைதக்கைட ஆக்காதீர்கள்” என்று இேயசு
கட்டைளய ட்டார்.
௧௭ இது இவ்வாறு ந கழும்ேபாது,

இேயசுவன் சீஷர்கள் ஏற்ெகனேவ
எழுதப்பட்டிருக்கும் ேவதவாக்கயங்கைள
நைனவுகூர்ந்தனர்.
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“உமது வீட்ைடக் குற த்த என்
பக்த உணர்வு என்ைன
ைவராக்கயமுள்ளவனாக்கும்.”
சங்கீதம் 69:9

௧௮ யூதர்கள் இேயசுைவப் பார்த்து,
“ஓர் அைடயாளமாக அத சயம் ஒன்ைற
எங்களுக்குக் காட்டும். இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்வதற்கு உமக்கு உரிைம இருக்க றது
என்பைதநரூப த்துக்காட்டும்” என்றார்கள்.
௧௯ “இந்தஆலயத்ைதஇடித்துப்ேபாடுங்கள்.

இதைனமூன்றுநாட்களுக்குள்நான்மீண்டும்
கட்டிமுடிப்ேபன்” என்றார்இேயசு.
௨௦ அதற்குப் பதலாக யூதர்கள், “மக்கள்

நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் பாடுபட்டு இந்த
ஆலயத்ைதக் கட்டி முடித்தார்கள். இதைன
உம்மால் மூன்று நாட்களில் கட்டி முடிக்க
முடியும் என்று நீர் உண்ைமயாகேவ
ெசால்க றீரா?” என்று ேகட்டார்கள்.
௨௧ (ஆனால் இேயசு ஆலயம் என்று
கூறயது அவரது சரீரத்ைத. ௨௨ இதைன
அவரது சீஷர்கள், இேயசு மரித்தபன்
மூன்று நாட்களில் உய ர்த்ெதழுந்தேபாது
அவர் ெசான்னைத நைனவுபடுத்த ப்
புரிந்துக்ெகாண்டனர். ஆைகயால்
அவரது சீஷர்கள் ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்ட
ேவதவாக்கயங்கைளயும், இேயசுவன்
வார்த்ைதகைளயும்நம்பனர்.)
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௨௩ இேயசு பஸ்கா பண்டிைகயன்ேபாது
எருசேலமில் இருந்தார். ஏராளமான
மக்கள் அவர் ெசய்த அற்புதங்கைளக்
கண்டு அவர் மீது நம்ப க்ைக ைவத்தனர்.
௨௪ஆனால்இேயசுஅவர்கைளநம்பவல்ைல.
ஏெனன்றால் அவர்களது எண்ணங்கைள
அவர் அற ந்தருந்தார். ௨௫ இேயசுவுக்கு
அம்மக்கைளப்பற்ற எவரும் ெசால்ல
ேவண்டிய அவசயம் இல்லாமல் இருந்தது.
ஒரு மனிதனின் மனதல் என்ன இருக்கறது
என்பைதஅவர்அற ந்தவராயருந்தார்.

௩
இேயசுவும்ந க்ெகாேதமுவும்
௧ ந க்ெகாேதமு என்று ஒரு மனிதன்

இருந்தான். அவன் பரிேசயர்களுள் ஒருவன்.
அவன் ஓர் முக்கயமான யூதத் தைலவன்.
௨ ஓர் இரவு அவன் இேயசுவ டம் வந்தான்.
“ேபாதகேர! நீங்கள் ேதவனிடமிருந்து
அனுப்பப்பட்டவர் என்பைத நாங்கள்
அற ேவாம். ேதவனின் உதவயன்ற
எவெராருவராலும் நீர் ெசய்வதுேபான்ற
அற்புதங்கைளச் ெசய்ய இயலாது” என்று
ெசான்னான்.
௩ அதற்கு இேயசு “நான் உனக்கு

உண்ைமையக் கூறுக ேறன். ஒருவன்
மீண்டும் பறக்கேவண்டும். இல்லாவ ட்டால்
அவன் ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல்
இடம்ெபறமுடியாது” என்றுகூறனார்.
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௪ அதற்கு ந க்ெகாேதமு “ஆனால் ஒரு
மனிதன் ஏற்ெகனேவ முதயவனாக
இருந்தால் அவன் எப்படி மீண்டும்
பறக்கமுடியும்? ஒருவன் மீண்டும் தாயன்
சரீரத்த ற்குள் நுைழயமுடியாது. ஆைகயால்
ஒருவன் இரண்டாம் முைறயாக ப றக்க
முடியாேத” என்றான்.
௫இதற்குப் பதலாக இேயசு, “நான்உனக்கு

ஓர் உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். ஒருவன்
நீரில் இருந்தும் ஆவயல் இருந்தும் ப றக்க
ேவண்டும். ஒருவன் இவற்றலிருந்து
பறக்காவ டில் அவனால் ேதவனின்
இராஜ்யத்துக்குள் நுைழய முடியாது.
௬ ஒரு மனிதனின் சரீரமானது அவனது
ெபற்ேறார்களிடமிருந்து கைடக்கன்றது.
ஆனால் அம்மனிதனது ஆவக்குரிய
வாழ்ேவா ஆவயானவரிடமிருந்து
ப றக்க றது. ௭ நான் ெசான்னைதப் பற்ற நீ
வயப்பு அைடயேவண்டாம். ‘நீ மறுபடியும்
ப றக்க ேவண்டும்.’ ௮ காற்று எங்ேக ெசல்ல
வரும்புக றேதா அங்ேக வீசும். நீ காற்றன்
ஓைசையக் ேகட்பாய். ஆனால்அந்தக் காற்று
எங்கருந்து வருகறது, எங்ேக ேபாக றது
என்பைத நீஅறயமாட்டாய். இதுேபாலத்தான்
ஒவ்ெவாரு மனிதனும்ஆவயானவரிலிருந்து
பறக்க றான்” என்றார்.
௯ “இைவ எவ்வாறு இயலும்?” என்று

நக்ெகாேதமுேகட்டான்.
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௧௦ “நீ யூதர்களின் முக்கயமான
ஒரு ேபாதகன். ஆனால் உன்னால்
இவற்ைறப்பற்ற இன்னும் புரிந்துெகாள்ள
முடியவல்ைலேய! ௧௧ நான் உனக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன், நாங்கள்
எங்களுக்குத் ெதரிந்தவற்ைறப்பற்ற ேய
ேபசுக ேறாம். நாங்கள் பார்த்தவற்ைற
மட்டுேம ெசால்லுக ேறாம். ஆனால்
உன்ைனப்ேபான்றவர்கள் நாங்கள்
ெசால்வைத ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
௧௨ நான் பூமியல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற
உனக்குச் ெசான்ேனன். ஆனால் நீ
என்ைன நம்புக றதல்ைல. ஆைகயால்,
நான் பரேலாகத்தல் உள்ளவற்ைறப்பற்ற
ெசான்னாலும் நீ அவற்ைறயும்
நம்பப்ேபாவதல்ைல. ௧௩ பரேலாகத்த ற்கு
ஏற ச் ெசன்ற ஒேர ஒருவேர பரேலாகத்தல்
இருந்து இறங்க வந்தவர். அவர்தான்
மனிதகுமாரன்.
௧௪ “வனாந்தரத்தல் ேமாேச பாம்பைன

உயர்த்த ப் ப டித்தான். அவ்வாேற
மனிதகுமாரனும் உயர்த்தப்பட ேவண்டும்.*
௧௫ ப றகு அந்த மனிதகுமாரன்ேமல்
நம்ப க்ைக ைவக்கற ஒவ்ெவாருவரும்
ந த்தயஜீவைனப்ெபறமுடியும்.
* ௩:௧௪: வனாந்தரத்தல்...ேவண்டும் ேதவனின்
மக்கள் பாம்புக்கடியால் ெசத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது
ேதவன் ேமாேசய டம் ெவண்கலத்தால் ஒரு பாம்பு ெசய்து
கம்பத்தன்ேமல் ைவத்து அதைனப் பார்த்து குணமைடயச்
ெசான்னார்.
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௧௬ “ஆம்! ேதவன் இவ்வுலகைனப்
ெபரிதும் ேநச த்தார். எனேவ தனது ஒேர
குமாரைன இதற்குத் தந்தார். ேதவன் தன்
மகைனத் தந்ததால் அவரில் நம்ப க்ைக
ைவக்கற எவரும் ெகட்டுப்ேபாகாமல்
ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுவர். ௧௭ ேதவன்
தன் மகைன உலகற்கு அனுப்பனார்.
உலகன் குற்றங்கைள நயாயம் வ சாரிக்க
தனது மகைன அனுப்பவல்ைல.
இவ்வுலகம் ேதவனுைடய குமாரனால்
இரட்ச க்கப்படுவதற்ெகன்று ேதவன் தன்
மகைன அனுப்பனார். ௧௮ ேதவகுமாரன்
மீது நம்ப க்ைக ைவக்கறவர்கள்
தண்டிக்கப்படுவதல்ைல. ஆனால்,
அவர் மீது நம்ப க்ைகெகாள்ளாதவர்கள்
ஏற்ெகனேவ தண்டிக்கப்பட்டுவ ட்டார்கள்.
ஏன்? ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு
ேதவனுைடய ஒேர மகன் மீது நம்ப க்ைக
இல்ைல. ௧௯ இந்த உலகத்துக்கு ஒளி
(நன்ைம) வந்தருக்க றது. ஆனால் அந்த
ஒளிைய மக்கள் வரும்பவல்ைல. அவர்கள்
இருைள (பாவத்ைத) வரும்பனார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள். இந்த
உண்ைமைய ைவத்ேத அவர்கள் நயாயம்
வ சாரிக்கப்படுக றார்கள். ௨௦ தீைமகைளச்
ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஒளிைய
ெவறுக்கறான். அவன் ெவளிச்சத்துக்குள்
வரமாட்டான். ஏெனன்றால் ஒளி அவன்
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ெசய்த தீைமகைள ெவளிப்படுத்த க்காட்டும்.
௨௧ ஆனால் உண்ைம வழிையப்
பன்ெதாடர்ந்து ெசல்க றவர்கள் ஒளிய டம்
வந்தைடக றார்கள். ப றகு, அந்த ஒளி
அவர்கள் ெசய்த ெசயல்கள் ேதவன்
மூலமாகச் ெசய்த நற்ெசயல்கள் எனக்
காட்டும்”† என்றுஇேயசுகூறனார்.
இேயசுவும், ேயாவான்ஸ்நானகனும்
௨௨ அதற்குப் ப றகு, இேயசுவும் அவரது

சீஷர்களும்யூேதயா பகுத க்குப் ேபானார்கள்.
அங்கு இேயசு தன் சீஷர்கேளாடு தங்க
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தார். ௨௩ ேயாவானும்
அய ேனானில் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து
வந்தான். அயேனான், சாலிம் அருகல்
உள்ளது. அங்ேக தண்ணீர் மிகுதயாக
இருந்ததால் ேயாவான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். மக்கள்
அவனிடம் ேபாய் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். ௨௪ (இது ேயாவான் சைறயல்
அைடக்கப்படும்முன்புந கழ்ந்தது).
௨௫ ேயாவானின் சீஷர்களுள் சலர்,

யூதேராடு வவாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் மத சம்பந்தமான
முைறையப்பற்ற ேய வவாத த்தனர்.
௨௬ ஆைகயால் ேயாவானிடம் அவர்கள்

† ௩:௨௧: வாக்கயம் 16-21 ச ல அறஞர்கள் 16 முதல்
21 வைரயலான வாக்கயங்கள் இேயசுவன் வார்த்ைதகள்
என்று எண்ணினர். மற்றவர்கள் ேயாவானால் எழுதப்பட்டது
எனக்கருதனர்.
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வந்தனர். “ேபாதகேர! ேயார்தான்
நத க்கு அக்கைரயல் ஒருவர் உம்ேமாடு
இருந்தாேர, நைனவருக்கறதா?
நீங்கள் அந்த மனிதைரப்பற்றயும்
மக்களிடம் ெசால்லியருக்க றீர்கள்.
அவர் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
அவரிடம் ஏராளமான மக்கள்
ெசன்றுெகாண்டிருக்கன்றனர்” என்று
கூறனர்.
௨௭ “ேதவன் எைத ஒருவனுக்குக்

ெகாடுக்க றாேரா, அைதேய ஒரு மனிதன்
ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியும். ௨௮ ‘நான்
கறஸ்து அல்ல’ என்று நாேன கூறயைதயும்
நீங்கள் ேசாத த்து அற ந்தருக்க றீர்கள்.
‘அவருக்கான பாைதையச் ெசம்ைம
ெசய்வதற்காகேவ ேதவன் என்ைன
அனுப்பயருக்க றார்.’ ௨௯ மணமகனுக்ேக
மணமகள் உரியவளாக றாள். மணமகனுக்கு
உதவ ெசய்க ற மாப்பள்ைளயன் ேதாழன்,
மணமகனின் வரைவக் கவனித்து
எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.
மணமகனின் சத்தத்ைதக் ேகட்டு அவன்
மிகவும் மக ழ்க றான். நானும் அேத
மக ழ்ச்சைய அைடக ேறன். இதுேவ
எனது மகழ்ச்ச கரமான ேநரம். ௩௦ இேயசு
ேமலும் ெபருைம ெபறேவண்டும். எனது
முக்கயத்துவம்குைறந்துவ டேவண்டும்.
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பரேலாகத்தலிருந்துவந்தவர்
௩௧ “பரேலாகத்தலிருந்து வந்தருக்க ற

இேயசு மற்ற எல்லாைரயும்வ டப்
ெபரியவர். பூமியல் இருந்து வந்தவன்
பூமிையச் சார்ந்தவன். அவன் பூமியல்
உள்ளவற்ைறப்பற்ற மட்டுேம ேபசுவான்.
ஆனால் பரேலாகத்தலிருந்து வந்தருக்க ற
இேயசுேவா மற்ற எல்லாைரயும்வ ட
உயர்ந்தவர். ௩௨ அவர் எைதக்
கண்டாேரா, ேகட்டாேரா அைதேய
கூறுகறார். ஆனால் எவரும் அவர்
ெசால்வைத ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
௩௩ அவர் ெசால்வைத எவெனாருவன்
ஒப்புக்ெகாள்க றாேனா அவன், ேதவன்
உண்ைமயாய் இருக்க றார் என்று
நரூப க்க றான். ௩௪ ேதவன் இேயசுைவ
அனுப்பனார். அவர் ேதவன் ெசான்னைதச்
ெசால்க றார். ேதவன் அவருக்கு
ஆவைய ந ரம்பக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
௩௫ ப தாவானவர் தன் குமாரைன
ேநச க்க றார். அவர் தன் குமாரனுக்கு
அைனத்தன் ேமலும் அதகாரம்
ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௬ இந்தக் குமாரைன
நம்புக ற எவரும் ந த்தய ஜீவைனப்
ெபறுவர். ஆனால் அவருக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுக்க ற எவரும்அந்த வாழ்ைவ ஒருேபாதும்
ெபற முடியாது. ேதவனுைடய ேகாபம்
அவர்கள் ேமல் இருக்கும்” என்று ேயாவான்
அவர்களுக்குக்கூறனான்.
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௪
சமாரியப் ெபண்ணும்இேயசுவும்
௧ ேயாவாைனவட இேயசு மிகுதயான

மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பதாகப்
பரிேசயர்கள் ேகள்வப்பட்டனர். ௨ (ஆனால்
உண்ைமயல் இேயசு எவருக்கும்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல.
அவரது சீஷர்கேள ெகாடுத்தனர்.)
பரிேசயர்கள் ேகள்வப்பட்டைதப்பற்ற
இேயசுவும் அற ந்துெகாண்டார்.
௩ ஆைகயால் அவர் யூேதயாைவ வ ட்டுத்
தரும்ப கலிேலயாவுக்குச் ெசன்றார்.
௪கலிேலயாவுக்குச்ெசல்க றவழியல்இேயசு
சமாரியா நாட்ைடக் கடந்துெசல்லஇருந்தார்.
௫ சமாரியாவல் இேயசு சீகார் என்னும்

பட்டணத்துக்கு வந்தார். அந்தப்
பட்டணம், யாக்ேகாபு தன் மகன்
ேயாேசப்புக்குக்ெகாடுத்தநலத்தன்அருகல்
இருந்தது. ௬ யாக்ேகாபன் கணறும்
அங்ேக இருந்தது. இேயசு தன் நீண்ட
பயணத்தால் கைளத்துப் ேபாயருந்தார்.
ஆைகயால் இேயசு கணற்றன் அருகல்
இைளப்பாற ட அமர்ந்தார். அது மதய
ேவைள. ௭ ஒரு சமாரியப் ெபண்
தண்ணீெரடுப்பதற்காக அக்கணற்றுக்கு
வந்தாள். இேயசு அவளிடம், “தயவுெசய்து
நான் குடிப்பதற்குத் தண்ணீர் ெகாடு”
என்று ேகட்டார். ௮ (இேயசுவன் சீஷர்கள்
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பட்டணத்தல் உணவுப் ெபாருட்கைள
வாங்க க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது இது
நடந்தது.)
௯ “குடிப்பதற்கு நீங்கள் என்னிடம் ேகட்பைத

எண்ணி எனக்கு ஆச்சரியமாக உள்ளது.
நீங்கள் ஒரு யூதர். நாேனா சமாரியப் ெபண்”
என்று அவள் பதலுைரத்தாள். (ஏெனன்றால்
யூதர்கள் சமாரியர்கேளாடு எப்ெபாழுதும்
நட்புடன்இருப்பதல்ைல.)
௧௦ “ேதவன் ெகாடுப்பவற்ைறப்பற்ற நீ

அறயவல்ைல. குடிக்கத் தண்ணீர் ேகட்க ற
நான் யாெரன்று உனக்குத் ெதரியாது.
இவற்ைறப்பற்ற நீ அற ந்தால் நீ என்னிடம்
தண்ணீர் ேகட்டிருப்பாய். ஜீவத் தண்ணீைர
நான் உனக்குக் ெகாடுத்தருப்ேபன்” என்றார்
இேயசு.
௧௧ “ஐயா, ஜீவத் தண்ணீைர நீங்கள்

எங்கருந்து ெபறுவீர்கள்? இந்தக் கணேறா
ஆழமாக இருக்க றது. இதலிருந்து
தண்ணீர் எடுப்பதற்கும் உங்களிடம்
எதுவும் இல்ைலேய! ௧௨ நீங்கள் எமது
மூதாைதயரான யாக்ேகாைப வ டப்
ெபரியவரா? அவர்தான் எங்களுக்கு
இந்தக் கணற்ைறக் ெகாடுத்தார். அவரும்
இந்தக் கணற்றலுள்ள தண்ணீைரத்தான்
குடித்தார். அத்துடன் அவரது பள்ைளகளும்
மிருகங்களும் இதலுள்ள தண்ணீைரத்தான்
குடித்தார்கள்” என்று அந்தப் ெபண்
ெசான்னாள்.
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௧௩ “இந்ததண்ணீைரக்குடிக்க றவர்களுக்கு
மீண்டும் தாகம் எடுக்கும். ௧௪ ஆனால்
நான் ெகாடுக்க ற தண்ணீைரக்
குடிப்பவர்களுக்ேகா மறுபடியும் தாகம்
எடுப்பதல்ைல. என்னால் ெகாடுக்கப்படுக ற
தண்ணீர், அைதக் குடிப்பவனுக்குள்
நீரூற்றாகப் ெபருக்ெகடுக்கும். அது
அவனுக்கு எக்காலத்துக்கும் உரிய
வாழ்க்ைகையத் தரும்” என்று இேயசு
பதலுைரத்தார்.
௧௫ “ஐயா! எனக்கு அந்தத் தண்ணீைர

வழங்குங்கள். அப்ேபாது ஒருேபாதும்
மறுபடியும் எனக்குத் தாகம் எடுக்காது.
மிகுதயாகத் தண்ணீெரடுக்க இங்ேக நான்
மீண்டும் வர ேவண்டியதும் இராது” எனக்
கூறனாள்அந்தப்ெபண்.
௧௬ “ேபா,உன்கணவேனாடுஇங்ேக தரும்ப

வா” என்றார்இேயசு.
௧௭ “ஆனால், எனக்குக் கணவன்

இல்ைலேய” என்றாள்அப்ெபண்.
“உனக்குக் கணவன் இல்ைலெயன்று நீ

ெசால்வதுசரிதான். ௧௮உண்ைமயல்உனக்கு
ஐந்து கணவர்கள் இருந்தருக்கன்றனர்.
ஆனால் நீ இப்ெபாழுது யாேராடு
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றாேயா அவன் உன்
கணவனல்ல. நீ என்னிடம் உண்ைமையச்
ெசான்னாய்” என்றார்இேயசு.
௧௯ “உம்ைம நான் தீர்க்கதரிச யாகக்

காண்க ேறன். ௨௦ எங்கள் முன்ேனார்கள்
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இந்த மைலயல் வழிபட்டுவந்தனர். ஆனால்
யூதராக ய நீங்கேளா, எருசேலம்தான்
வழிபாட்டுக்குரிய இடம் என்று கூறுகறீர்கள்”
என்றாள்அந்தப்ெபண்.
௨௧ “ெபண்ேண! என்ைன நம்பு. இந்த

மைலயலும் எருசேலமிலும் மட்டுமல்ல
எல்லா இடங்களிலும் ப தாைவ (ேதவைன)
வழிபடுக ற காலம் வந்துெகாண்டிருக்க றது.
௨௨ சமாரியர்களாகய நீங்கள் உங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியாதைத வணங்க
வருகறீர்கள். யூதர்களாகய நாங்கள்,
எங்களால் வணங்கப்படுபவைரப்
புரிந்துெகாண்டிருக்க ேறாம்.
யூதர்களிடமிருந்ேத இரட்ச ப்பு வருகன்றது.
௨௩ உண்ைமயாக வழிபடுக றவர்கள்
(ேதவைன) ஆவேயாடும் உண்ைமேயாடும்
வழிபடுக ற காலம் வந்துெகாண்டிருக்க றது.
அது இப்ெபாழுேத வந்தருக்க றது. ப தாவும்
தம்ைம வழிபடுக றவர்கள் இத்தைகய
மக்களாக இருக்க வரும்புக றார். ௨௪ ேதவன்
ஆவயாயருக்க றார். ஆைகயால்
ேதவைன வழிபடுக ற மக்கள் ஆவேயாடும்
உண்ைமேயாடும் ேதவைன வழிபடுதல்
ேவண்டும்” என்றார்இேயசு.
௨௫ “க றஸ்து என்று அைழக்கப்படுக ற

ேமச யா வந்துெகாண்டிருக்க றார் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். அவர் வந்ததும்
எங்களுக்கு அைனத்ைதயும் வளக்குவார்”
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என்றாள்அப்ெபண்.
௨௬ ப றகு இேயசு, “இப்ெபாழுது அவர்தான்

உன்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்.
நான்தான்ேமசயா” என்றார்.
௨௭ அப்ெபாழுது இேயசுவன்

சீஷர்கள் பட்டணத்தல் இருந்து தரும்ப
வந்தனர். இேயசு ஒரு ெபண்ேணாடு
ேபச க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டு அவர்கள்
வயப்புற்றனர். ஆனால்எவரும், “உங்களுக்கு
என்ன ேவண்டும்?” என்ேறா “ஏன் நீங்கள்
அவேளாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?”
என்ேறா ேகட்கவல்ைல.
௨௮ ப றகு அந்தப் ெபண் தன் தண்ணீர்க்

குடத்ைத வ ட்டுவ ட்டு நகருக்குத் தரும்பப்
ேபானாள். ௨௯ அங்ேக அவள் மக்களிடம்,
“நான் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் ஒருவர்
எனக்குச் ெசான்னார். அவைர வந்து
பாருங்கள். ஒரு ேவைள அவர் க றஸ்துவாக
இருக்கலாம்” என்றாள். ௩௦ஆைகயால்மக்கள்
நகரத்ைத வ ட்டு ெவளிேயற இேயசுைவக்
காணவந்தனர்.
௩௧ அந்தப் ெபண் நகரத்த ற்குள்

இருந்தேபாது இேயசுவன் சீஷர்கள், அவைர
உண்ணும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டனர்.
௩௨ ஆனால் இேயசுேவா, “என்னிடம்

உண்பதற்கு உணவுண்டு. அதைனப் பற்ற
உங்களுக்குஒன்றும்ெதரியாது” என்றார்.
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௩௩ “ஏற்ெகனேவ ேவறுயாராவதுஅவருக்கு
உணவு ெகாண்டுவந்தருப்பார்கள்” என்று
சீஷர்கள்தமக்குள்ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩௪ “எனது உணவு என்ைன அனுப்பய

ேதவன் ெசய்யச் ெசான்னைதச்
ெசய்வதுதான்; எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
ெசய்து முடிப்பதுதான் எனது உணவாக
இருக்க றது. ௩௫ நீங்கள் பயைர நடும்ேபாது
‘அறுவைடக்காக இன்னும் நான்கு
மாதங்கள் காத்தருக்க ேவண்டும்’ என்று
ெசால்வீர்களல்லாவா? ஆனால் நான்
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். கண்கைளத்
தறவுங்கள், மக்கைளப் பாருங்கள்.
அவர்கள் அறுவைடக்காகத் தயாராக
இருக்க றவயைலப்ேபான்றுஇருக்கறார்கள்.
௩௬ இப்ெபாழுதுகூட அறுவைட ெசய்க றவன்
சம்பளம் ெபறுகறான். அவன் தனது
நத்தய வாழ்வுக்கு அனுகூலமாக அறுவைட
ெசய்துெகாள்க றவன். ஆைகயால்
இப்ெபாழுது வைதக்க றவேனாடு அறுவைட
ெசய்க றவனும் மக ழ்ச்ச யைடய இயலும்.
௩௭ வைதக்க றவன் ஒருவன் அறுக்கறவன்
இன்ெனாருவன் என்கற பழெமாழி இதனால்
உண்ைமயாக றது. ௩௮ நீங்கள் பாடுபட்டு
வைதக்காதநலத்ைதஅறுவைடெசய்யுமாறு
உங்கைள அனுப்ப ேனன். மற்றவர்கள்
பாடுபட்டார்கள். நீங்கள்அவர்கள்உைழப்பன்
பயைன அனுபவக்கறீர்கள்” என்று இேயசு
கூறனார்.
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௩௯அந்நகரத்தல்உள்ளஏராளமானமக்கள்
இேயசுவன் மீது நம்ப க்ைக ைவத்தனர்.
அந்தப் ெபண் இேயசுைவப்பற்ற க்
கூறயவற்றால்தான் அவர்கள் அவைர
நம்பனர். அவள், “நான் ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும் அவர் எனக்குச்
ெசால்லி வட்டார்” என்று கூற இருந்தாள்.
௪௦ சமாரியர்கள் இேயசுவ டம் ெசன்றார்கள்.
இேயசுைவ அவர்கேளாடு தங்கும்படி
ேவண்டினார்கள். ஆைகயால் இேயசு
அவர்கேளாடு இரண்டு நாட்கள் தங்கனார்.
௪௧ ேமலும் மிகுதயான மக்கள், இேயசு
ெசான்னவற்றன்மூலம்அவைர நம்பனர்.
௪௨ அவர்கள், “முதலில் நீ

ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் ேகட்டு
இேயசுைவ நம்ப ேனாம். ஆனால்
இப்ெபாழுது நாங்களாகேவ அவர்
ெசான்னவற்ைறக் ேகட்டதால்
வசுவாச க்க ேறாம். அவர் உண்ைமயாகேவ
இந்த உலகத்ைத இரட்ச க்கப்ேபாக றவர்
என்று நம்புக ேறாம்” என்று அந்தப்
ெபண்ணிடம்ெசான்னார்கள்.

அதகாரியன்மகன்குணப்படுதல்
(மத். 8:5–13;லூ. 7:1–10)
௪௩ இரு நாட்கள் கழிந்ததும் இேயசு

அந்நகரத்ைத வ ட்டு கலிேலயாவுக்குச்
ெசன்றார். ௪௪ (இேயசு ஏற்ெகனேவ
“ஒரு தீர்க்கதரிச தன் ெசாந்த
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ஊரில் மத க்கப்படமாட்டான்” என்று
ெசால்லியருந்தார்) ௪௫அவர்கலிேலயாவுக்கு
வந்தேபாது அங்குள்ள மக்கள் அவைர
நல்ல முைறயல் வரேவற்றனர். அந்த
மக்கள் இேயசு எருசேலமில் பஸ்கா
பண்டிைகயல் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
ேநரில் கண்டவர்கள். அந்த மக்கள்
அப்பண்டிைகயல்கலந்துெகாண்டவர்கள்.
௪௬ கலிேலயாவலுள்ள கானா என்ற

ஊருக்கு இேயசு மீண்டும் ெசன்றார்.
ஏற்ெகனேவ அவர் அங்குதான் தண்ணீைரத்
த ராட்ைச இரசமாக மாற்றயருந்தார்.
அரசனின் முக்கயமான அதகாரி ஒருவன்
கப்பர்நகூமில் வச த்து வந்தான். அவனது
மகன் ேநாயுற்றருந்தான். ௪௭அந்த மனிதன்,
இேயசு இப்ெபாழுது யூேதயா நாட்டிலிருந்து
கலிேலயாவுக்கு வந்தருக்க றார் என்று
ேகள்வப்பட்டான். ஆைகயால் அவன் கானா
ஊருக்குப் ேபாய் இேயசுைவச் சந்த த்தான்.
கப்பர்நகூமுக்குவந்துதன்மகனதுேநாையக்
குணமாக்கும்படி இேயசுைவ ேவண்டினான்.
அவனதுமகன்ஏற்ெகனேவசாகும்நைலயல்
இருந்தான். ௪௮ “நீங்கள் அற்புதங்கைளயும்
அத சயங்கைளயும் காணாவ ட்டால் என்ைன
நம்பமாட்டீர்கள்” என்றுஇேயசுெசான்னார்.
௪௯ அந்த அத காரிேயா, “ஐயா, என்

ச றய மகன் சாவதற்கு முன் என் வீட்டிற்கு
வாருங்கள்” என்றுஅைழத்தான்.
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௫௦ அதற்கு இேயசு, “ேபா, உன் மகன்
பைழப்பான்” என்றார்.
அந்த மனிதன் இேயசு ெசான்னதல்

நம்ப க்ைக ைவத்து தன் வீட்டிற்குத்
தரும்பனான். ௫௧ வழியல் அவனது
ேவைலக்காரர்கள் எத ரில் வந்தார்கள்.
“உங்கள் மகன் குணமாகவ ட்டான்” என்று
அவர்கள்ெசான்னார்கள்.
௫௨ “என் மகன் எப்ேபாது குணமாகத்

ெதாடங்கனான்?” என்று ேகட்டான் அவன்.
“ேநற்று ஒருமணி இருக்கும்ேபாது உங்கள்
மகனின் காய்ச்சல் வலக குணமானது”
என்றார்கள் ேவைலக்காரர்கள்.
௫௩இேயசு, “உன்மகன்பைழப்பான்” என்று

ெசான்ன ேநரமும் ஒரு மணிதான் என்பைத
அந்த அத காரி உணர்ந்துெகாண்டான்.
ஆைகயால் அவனும் அவனது வீட்டில் உள்ள
அைனவரும் இேயசுவன்மீது வசுவாசம்
ைவத்தனர்.
௫௪ யூேதயாவலிருந்து கலிேலயாவுக்கு

வந்த ப றகு, இேயசு ெசய்த இரண்டாவது
அற்புதம்இது.

௫
38வருட ேநாயாளி குணமைடதல்
௧ ப றகு, இேயசு எருசேலமுக்கு யூதர்களின்

ஒரு பண்டிைகயன்ேபாது ெசன்றார்.
௨ அங்ேக ஐந்து மண்டபங்கள் உள்ள ஒரு
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குளம் இருந்தது. யூதெமாழியல் இதற்கு
ெபதஸ்தா* என்று ெபயர். இந்தக் குளம்
ஆட்டுவாசல் அருேக இருந்தது. ௩ குளத்தன்
அருகல் உள்ள மண்டபத்தல் ேநாயாளிகள்
பலர் படுத்துக்க டந்தனர்.† ௪ அவர்களில்
சலர் குருடர்கள்; ச லர் சப்பாணிகள்; ச லர்
சூம்ப ப்ேபான உறுப்புகைள உைடயவர்கள்.
௫ அவர்களில் ஒருவன் முப்பத்ெதட்டு
ஆண்டுகளாக ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தான்.
௬ இேயசு அந்த ேநாயாளி அங்கு
படுத்துக்க டப்பைதக் கண்டார். அவன் நீண்ட
காலமாக ேநாயாளியாக இருப்பைத அவர்
அற ந்தார். ஆைகயால் அவர் அவனிடம்,
“நீ குணமைடய வரும்புக றாயா?” என்று
ேகட்டார்.
௭ “ஐயா, தண்ணீர் கலங்கும்ேபாது நான்

ேபாய் நீரில் இறங்குவதற்கு எனக்கு உதவ
ெசய்ய யாருமில்ைல. முதல் மனிதனாகப்
ேபாய் மூழ்குவதற்கு முயல்ேவன். ஆனால்
எனக்குமுன்னால் எவனாவதுஒருவன்முதல்
மனிதனாகப் ேபாய்மூழ்கவடுகறான்”என்று
* ௫:௨: ெபதஸ்தாெபத்சாய தாஅல்லதுெபதஸ்தாஎன்றும்
அைழக்கப்படும். எருசேலமில் வடக்கல் ேதவாலயத்த ற்கு
அருகல்இருக்கறகுளம். † ௫:௩: ச லக ேரக்கப ரத களில்
“அவர்கள் தண்ணீர் கலங்குவதற்காகக் காத்தருந்தனர்”
ச ல சமீபத்தய ப ரத களில் 4வது வாக்கயத்தல், “ச ல
ேநரங்களில் ஒரு ேதவதூதன் கர்த்தரிடமிருந்து ஏரிக்கு
இறங்க வருவான். நீைரக் கலக்குவான். ேதவதூதன்
இவ்வாறுெசய்த ப றகுமுதன்முதல் எவெனாருவன்ஏரியல்
இறங்குகறாேனாஅவன்குணமைடவான்.”
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அந்த ேநாயாளி பதல்ெசான்னான்.
௮ ப றகு இேயசு “எழுந்து நல். உனது

படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட”
என்றார். ௯ உடேன அந்த ேநாயாளி
குணமைடந்தான். அவன்தனதுபடுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டுநடக்கஆரம்ப த்தான்.
இது நகழ்ந்த அந்த நாேளா ஓய்வு நாள்.

௧௦ஆைகயால் யூதர்கள், “இன்று ஓய்வு நாள்.
நீ படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாவது
சரியல்ல” என்றுஅவனிடம்கூறனர்.
௧௧ ஆனால் அந்த மனிதன், “ஒரு மனிதர்

என்ைனக் குணமாக்கனார். எனது
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகும்படிக்
கூறனார்” என்றான்.
௧௨ “உன்ைன குணமாக்க ப் படுக்ைகைய

எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாகும்படி ெசான்ன
அவன்யார்?” என்றுயூதர்கள்ேகட்டனர்.
௧௩ ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு தன்ைனக்

குணமாக்கயவர் யார் என்றுெதரியவல்ைல.
அங்ேக ஏராளமான மக்கள் இருந்தனர்.
இேயசுவும் அவ்வ டம் வ ட்டு மைறந்து
ேபாயருந்தார்.
௧௪ ப றகு இேயசு அவைன ஆலயத்தல்

கண்டுபடித்தார். இேயசு அவனிடம், “பார்,
இப்ெபாழுது நீ குணமாகவ ட்டாய். உனக்குக்
ேகடுவராதபடி ேமலும் பாவம் ெசய்யாமல்
இருப்பாயாக” என்றுகூறனார்.
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௧௫ ப றகு அந்த மனிதன் யூதர்களிடம்
தரும்ப ப் ேபானான். அவன் யூதர்களிடம்,
“இேயசுதான் என்ைனக் குணமாக்கயவர்”
என்றுெசான்னான்.
௧௬ இேயசு இவ்வாறு ஓய்வு நாளில்

ேநாையக் குணப்படுத்தயதால் யூதர்கள்
இேயசுைவக் குற்றம்சாட்டத் ெதாடங்கனர்.
௧௭ ஆனால் இேயசுேவா யூதர்களிடம்,
“எனது ப தா (ேதவன்) ேவைல ெசய்வைத
நறுத்துவேத இல்ைல. நானும் ேவைல
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றார்.
௧௮ இைதக் ேகட்ட யூதர்கள் இேயசுைவக்

ெகான்றுவடக் கடுைமயாக முயற்ச
ெசய்தார்கள். அவர்கள், “முதலில் இேயசு
ஓய்வு நாளின் சட்டத்ைத உைடத்துவ ட்டார்.
ப றகு அவர் ேதவைன அவரது ப தா என்று
கூறுகறார். அவர் தன்ைன ேதவனுக்குச்
சமமாகக் கூற வருகறார்” என்று வளக்கம்
கூறனர்.

ேதவஅத காரம்ெபற்றஇேயசு
௧௯ ஆனால் இேயசுேவா, “உங்களுக்கு

உண்ைமயாகேவ கூறுக ேறன், இந்தக்
குமாரன் தனியாக எதுவும் ெசய்வதல்ைல.
இவர் தன் ப தாவ டம் எைதப் பார்க்க றாேரா
அவற்ைறேய ெசய்து வருகறார். ௨௦ ப தா
குமாரைன ேநச க்க றார். அவர்
தான் ெசய்பவற்ைறெயல்லாம் தனது
குமாரனுக்குக் காட்டி வருகறார். இந்த
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மனிதன் குணமானான். இைதவ ட ேமலான
காரியங்கைளப்ப தாவானவர்தனதுகுமாரன்
மூலம் ெசய்வார். பன்பு நீங்கள் எல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்படுவீர்கள். ௨௧ ப தாவானவர்
இறந்தவர்கைள உய ேராடு எழுப்புக றார்.
இைதப்ேபாலேவ அவரது குமாரனும் தமது
வருப்பத்தன்படி இறந்துேபானவர்கைள
உய ேராடு எழச்ெசய்வார்.
௨௨ “அத்துடன் ப தாவானவர் யாருக்கும்

தீர்ப்பளிப்பதல்ைல. ஆனால் அவர்
இத்தைகய தீர்ப்பளிக்கும் அத காரத்ைத
தன் மகனிடம் ஒப்பைடத்தருக்க றார்.
௨௩ ேதவன் இைதச் ெசய்தார். எனேவ
அைனத்து மக்களும் ப தாவுக்குச் ெசய்க ற
மரியாைதையக் குமாரனுக்கும் ெசய்ய
ேவண்டும். ஒருவன் குமாரனுக்கு மரியாைத
ெசய்யாவ ட்டால் அவன் பதாைவயும்
அவமரியாைத ெசய்தவனாக றான்.
ப தாேவ தன் குமாரைன நம்மிடம்
அனுப்பயருக்க றார்.
௨௪ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ

கூறுக ேறன், நான் ெசால்க றைத
எவன் ேகட்டு என்ைன அனுப்பனவைர
நம்புக றாேனா அவனுக்கு ந த்தயமான
வாழ்வு உண்டு. அவன் தீர்ப்புக்கு
உட்படமாட்டான். அவன் ஏற்ெகனேவ
மரணத்ைத வ ட்டு நீங்க ஜீவைனப்
ெபற்றவனாக றான். ௨௫ உங்களுக்கு ஓர்
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உண்ைமையக் கூறுக ேறன். முக்கயமான
ேவைள வரும். அவ்ேவைள ஏற்ெகனேவ
இங்ேகஇருக்க றது. பாவத்தல்இறந்தவர்கள்
ேதவகுமாரனுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்கும்
காலம் வரும். குமாரனிடமிருந்து
ேகட்பவற்ைற நம்புக றவர்கள்
ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுகன்றார்கள்.
௨௬ ப தாவ டமிருந்ேத (ேதவனிடமிருந்ேத)
ஜீவன் வருகன்றது. ஆைகயால் அவர்
தன் குமாரனுக்கும் ஜீவைனயளிக்கும்
அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
௨௭ அத்துடன் அவர் குமாரனுக்கு, அைனத்து
மக்களுக்கும்தீர்ப்பளிக்க றஅத காரத்ைதயும்
ெகாடுத்தருக்க றார். ஏெனன்றால் அந்தக்
குமாரேனமனிதகுமாரனாகஇருக்க றார்.
௨௮ “இதுபற்ற நீங்கள் ஆச்சரியப்பட

ேவண்டாம். ெசத்துப்ேபாய் கல்லைறயல்
இருக்கறவர்கள்அவரதுசத்தத்ைதக் ேகட்கும்
காலம் வரும். ௨௯ அப்ேபாது அவர்கள்
கல்லைறைய வ ட்டு ெவளிேய வருவார்கள்.
தங்கள்வாழ்வல்நன்ைமையச்ெசய்தவர்கள்,
எழுந்து ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுவார்கள்.
தீைம ெசய்தவர்கள் எழுந்து தண்டைனையப்
ெபறுவார்கள்.
௩௦ “நான் தனியாக எதுவும் ெசய்வதல்ைல.

நான் எனக்குச் ெசால்லியருக்க றபடிேய
தீர்ப்பளிக்க ேறன். எனேவ எனது தீர்ப்பு
நீதயானேத. ஏெனன்றால் நான் எனக்குப்
ப டித்தமானைதச் ெசய்வதல்ைல; என்ைன
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அனுப்பனவருக்குப் ப டித்தமானைதேய
ெசய்க ேறன்.

யூதர்களிடம்இேயசு ேபசுதல்
௩௧ “நாேன என்ைனப்பற்ற ச்

ெசால்லி வந்தால், மக்கள் அைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ௩௨ ஆனால்
என்ைனக்குறத்து மக்களிடம் ெசால்லுகற
ேவெறாருவர் இருக்க றார். அவர் என்ைனக்
குறத்துச் ெசால்வது உண்ைமெயன்று
எனக்கும்ெதரியும்.
௩௩ “நீங்கள் ேயாவானிடம் சலைர

அனுப்பயருந்தீர்கள். அவன் உங்களுக்கு
உண்ைமையப்பற்ற ச் ெசான்னான்.
௩௪ மக்களுக்கு என்ைனப்பற்ற ஒருவன்
சாட்ச ெசால்லி வளக்க ேவண்டும் என்ற
ேதைவ எனக்கல்ைல. ஆனால் நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படும்படியாக இவற்ைற நான்
உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். ௩௫ ேயாவான்
எரிந்து ஒளிையக் ெகாடுக்க ற ஒரு
வளக்ைகப்ேபான்றருந்தான். நீங்கள்
அவனது ஒளிையப் ெபற்று சல காலம்
மக ழ்ச்ச அைடந்தீர்கள்.
௩௬ “ஆனால் நான் ேயாவாைனவடப்

ெபரியவர் என்பதற்கு என்னிடம் சாட்ச
உள்ளது. நான் ெசய்க ற ெசயல்கேள எனக்கு
உரிய சாட்ச களாகும். இைவகேள என்
ப தா, நான் ெசய்யும்படியாகக் ெகாடுத்தைவ
என்பைதக் காட்டுகன்றன. ௩௭ என்ைன
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அனுப்பய என் ப தா, என்ைனப் பற்ற அவேர
சாட்ச தருக றார். ஆனால் நீங்கள் அவர்
சத்தத்ைத ஒருெபாழுதும் ேகட்டதல்ைல.
அவர் எப்படி இருப்பார் என்று நீங்கள்
பார்த்ததும் இல்ைல. ௩௮ ப தாவன்
அறவுைர உங்களில் வாழ்வதுமில்ைல.
ஏெனன்றால் ப தா அனுப்பய ஒருவைர
நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௩௯ நீங்கள்
ேவதவாக்கயங்கைளக் கவனமாகப் படித்துப்
பாருங்கள். அைவ நத்தய ஜீவைன
உங்களுக்குக் ெகாடுக்குெமன்று நீங்கள்
நைனக்கறீர்கள். அந்த வாக்கயங்கேள
என்ைனப்பற்ற கூறுகன்றன. ௪௦ ஆனால்
அந்த ந த்தய ஜீவைனப் ெபற வரும்பும்
நீங்கள், என்னிடம்வர மறுக்கன்றீர்கள்.
௪௧ “நான் மனிதர்களிடமிருந்து பாராட்ைடப்

ெபற வரும்பவல்ைல. ௪௨ ஆனால் நான்
உங்கைள அற ேவன். ேதவனுைடய
அன்பு உங்களில் இல்ைல என்பைதயும்
அற ேவன். ௪௩ நான் என் ப தாவ டமிருந்து
வந்தருக்க ேறன். நான் அவருக்காகப்
ேபசுக ேறன். ஆனால் என்ைன
நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்ள மறுக்க றீர்கள்.
ேவெறாருவன் வந்து அவன் தனக்காகேவ
ேபசனால் அவைன ஏற்றுக்ெகாள்க றீர்கள்.
௪௪ நீங்கள் உங்களில் ஒருவைர ஒருவர்
பாராட்டுவதல் வருப்பம்ெகாள்க றீர்கள்.
நீங்கள் ேதவனுைடய பாராட்ைடப் ெபற
முயற்ச ெசய்வதல்ைல. ஆைகயால்
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நீங்கள் எவ்வாறு நம்ப க்ைக ைவக்க
முடியும்? ௪௫ நான் ப தாவன் முன்னால்
நன்று உங்கைளக் குற்றம் ெசால்ேவன்
என்று நைனக்கேவண்டாம். ேமாேசதான்
உங்கள் குைறகைளச் ெசால்க றவன்.
ேமாேச மட்டுேம உங்கைளக் காப்பாற்ற
முடியும் என்று நீங்கள் நம்புக றீர்கள்.
௪௬ நீங்கள் உண்ைமய ேலேய ேமாேசைய
நம்பனீர்களானால் என்னிலும் நம்ப க்ைக
ைவத்தருப்பீர்கள். ஏெனன்றால் ேமாேச
என்ைனப்பற்ற த்தான் எழுதயருக்க றான்.
௪௭ஆனால்நீங்கள் ேமாேச எழுதனைவகைள
நம்பமாட்டீர்கள். ஆைகயால் நான்
ெசால்வைதயும் உங்களால் நம்பமுடியாது”
என்றுகூறனார்.

௬
5,000 க்கு ேமற்பட்ட மக்களுக்குஉணவு
(மத். 14:13-21;மாற். 6:30-44;லூ. 9:10-17)
௧ ப றகு இேயசு த ேபரியாக் கடல்

என அைழக்கப்படும் கலிேலயாக்
கடலின் அக்கைரக்குப் ேபானார்.
௨ ஏராளமான மக்கள் அவைரப் பன்
ெதாடர்ந்தனர். ஏெனன்றால் இேயசு
வழியல் ேநாயாளிகைளக் குணப்படுத்த த்
தன் வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தயைத
அவர்கள் கண்டிருந்தனர். ௩ இேயசு
மைலயன்ேமல் ஏறனார். அங்ேக தம்ைமப்
பன்ெதாடர்ந்தவர்கேளாடு உட்கார்ந்தார்.
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௪அப்ெபாழுது யூதருைடய பஸ்கா பண்டிைக
ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
௫ ஏராளமான மக்கள் அவைர ேநாக்க

வருவைத இேயசு கண்கைள ஏெறடுத்து
ேநாக்கனார். பலிப்பு வ டம் இேயசு,
“இவர்கெளல்லாம் உண்பதற்கு நாம்
அப்பத்ைத எங்ேக வாங்குவது?” என்று
ேகட்டார். ௬ (பலிப்புைவ ேசாதைன
ெசய்வதற்காகேவ இேயசு அவனிடம்
இவ்வாறு ேகட்டார். தனது த ட்டத்ைத இேயசு
ஏற்ெகனேவெதரிந்துைவத்தருந்தார்.)
௭ பலிப்பு, “இவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும்

ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் அப்பம்
உண்பதற்குக்கூட, நாம் அைனவரும்
ஒரு மாதத்த ற்கு ேமல் ேவைல ெசய்ய
ேவண்டியதருக்குேம” என்றான்.
௮ அந்த ேரயா அவரது இன்ெனாரு சீஷன்.

அவன் சீேமான் ேபதுருவன் சேகாதரன்.
௯ அந்த ேரயா இேயசுவ டம், “இங்ேக ஒரு
சறுவன் வாற்ேகாதுைமயால் ஆன ஐந்து
அப்பத் துண்டுகைளயும், இரண்டு சறு
மீன்கைளயும் ைவத்தருக்க றான். ஆனால்
அைவ இவ்வளவு மிகுதயான மக்களுக்குப்
ேபாதுமானதல்ல” என்றான்.
௧௦ “மக்கைள உட்காரும்படிக் கூறுங்கள்”

என்றார் இேயசு. அந்த இடத்தல் நைறய
புல் இருந்தது. அங்ேக ஐயாய ரம்
எண்ணிக்ைக வைரயுள்ள ஆண்கள்
உட்கார்ந்தனர். ௧௧ ப றகு இேயசு அப்பத்
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துண்டுகைள எடுத்தார். அவர் ேதவனுக்கு
நன்ற ெசான்னார். அைத அங்கு
அமர்ந்தருந்தவர்களுக்குப் பக ர்ந்தளிக்கச்
ெசய்தார். அவர் மீைனயும் அைதப்ேபாலேவ
பக ர்ந்தளிக்கச்ெசய்தார். இேயசுஅவர்களின்
ேதைவக்கு ஏற்றவாறு ேவண்டியமட்டும்
ெகாடுத்தார்.
௧௨ அைனத்து மக்களும் ேவண்டிய

மட்டும் உண்டனர். அவர்கள் உண்டு
முடித்ததும் இேயசு தன் சீஷர்களிடம்
“உண்ணப்படாத அப்பத்துண்டுகைளயும் மீன்
துண்டுகைளயும் ேசகரியுங்கள். எைதயும்
வீணாக்க ேவண்டாம்” என்றார். ௧௩ எனேவ
சீஷர்கள் அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். மக்கள்
ஐந்து அப்பத்துண்டுகளிலிருந்ேத உண்ண
ஆரம்ப த்தனர். ஆனால் உண்டு பறகு
மீதயருந்த துணுக்குகேளா பன்னிரண்டு
கூைடகளில்ந ரப்பப்பட்டன. ௧௪இேயசுெசய்த
இந்த அற்புதத்ைத மக்கள் கண்டனர். “இவர்
உண்ைமய ேலேயஉலகத்தல்வருகறவரான
தீர்க்கதரிச யாகஇருக்க ேவண்டும்” என்றனர்
மக்கள்.
௧௫ அவைர மக்கள் அரசராக்கேவண்டும்

எனவரும்பனர். இதைனஇேயசு அற ந்தார்.
மக்கள் தங்கள் எண்ணத்ைதத் த ட்டமாக்க ச்
ெசயல்படுத்த வரும்பனர். எனேவ இேயசு
அவர்கைள வ ட்டுத் தனியாக மைலயல்
ஏறனார்.
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இேயசுதண்ணீர்மீதுநடத்தல்
(மத். 14:22-27;மாற். 6:45-52)
௧௬ அன்று மாைல இேயசுவன்

சீஷர்கள் கலிேலயாக் கடற்கைரக்கு
இறங்க ச் ெசன்றனர். ௧௭ அப்ெபாழுது
இருட்ட ஆரம்ப த்தது. எனினும் இேயசு
அவர்களிடம் தரும்ப வரவல்ைல.
இேயசுவன் சீஷர்கள் படகல் ஏற க்
கடைலக் கடந்து கப்பர்நகூமிற்குச்
ெசல்லத்ெதாடங்கனர். ௧௮ காற்று ேவகமாக
அடித்துக்ெகாண்டிருந்தது. கடலில் ெபரிய
அைலகள் வர ஆரம்ப த்தன. ௧௯ அவர்கள்
மூன்று நான்கு ைமல் தூரத்த ற்குப் படைகச்
ெசலுத்தனர். அதன் பன்பு அவர்கள்
இேயசுைவக் கண்டனர். அவர் தண்ணீர்ேமல்
நடந்துவந்துெகாண்டிருந்தார். அவர் படைக
ெநருங்க வந்தார். அவரது சீஷர்கள்
அஞ்சனர். ௨௦ “நான்தான். பயப்பட
ேவண்டாம்” என்று இேயசு அவர்களிடம்
கூறனார். ௨௧இேயசு இவ்வாறு ெசான்னதும்
அவர்கள் மக ழ்ச்ச அைடந்து படகல் அவைர
ஏற்ற க்ெகாண்டனர். உடேன அவர்கள் ேபாக
வரும்பயஇடத்த ற்குப் படகுவந்துேசர்ந்தது.

மக்கள்இேயசுைவத் ேதடுதல்
௨௨மறுநாள் வந்தது. கடலின்அக்கைரயல்

சல மக்கள் தங்கயருந்தனர். இேயசு
தன் சீஷர்கேளாடு படகல் ெசல்லவல்ைல
என்பைத அவர்கள் அற ந்தருந்தனர்.
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இேயசுவன் சீஷர்கள் இேயசு இல்லாமல்
தனியாகச் ெசன்றைத அவர்கள்
ெதரிந்தருந்தனர். அங்கருந்து ெசல்ல அந்த
ஒரு படகு மட்டும்தான் உண்டு என்பைதயும்
அவர்கள்ெதரிந்துெகாண்டனர். ௨௩அப்ேபாது
த ேபரியாவலிருந்து சல படகுகள் வந்தன.
அப்படகுகள், கர்த்தர் நன்ற ெசான்னதற்குப்
பன் மக்கள் உணவு உண்ட இடத்தன்
அருகல் நன்றன. ௨௪ இேயசுவும் அவரது
சீஷர்களும்அங்ேகஇல்ைலஎன்பைதமக்கள்
அற ந்துெகாண்டனர். ஆைகயால் அவர்கள்
படகுகளில் ஏற கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றனர்.
அவர்கள்இேயசுைவக்காணவரும்பனர்.

ஜீவஅப்பமானஇேயசு
௨௫ கடலின் அக்கைரயல் இேயசுைவ

மக்கள் கண்டுபடித்தனர். அவர்கள்,
“ேபாதகேர, நீங்கள் இங்கு எப்ெபாழுது
வந்தீர்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௬ “ஏன் என்ைனத் ேதடுக றீர்கள்? எனது

வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தும் எனது
அற்புதங்கைளப் பார்த்தீர்கள். அதற்காகவா
என்ைனத் ேதடுக றீர்கள்? இல்ைல. நான்
உண்ைமையக் கூறுக ேறன். நீங்கள்
அப்பத்ைத உண்டீர்கள், தருப்தயாக
உண்டீர்கள், அதனால் என்ைனத்
ேதடுக றீர்கள். ௨௭ பூமியலுள்ள உணவுகள்
ெகட்டு அழிந்துேபாகும். ஆைகயால்
அத்தைகய உணவுக்காக நீங்கள் ேவைல
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ெசய்யேவண்டாம். ஆனால் எப்ெபாழுதும்
நன்ைமையயும் ந த்தய வாழ்ைவயும்
தருகற உணவுக்காக ேவைல ெசய்யுங்கள்.
மனித குமாரேன உங்களுக்கு அத்தைகய
உணவைனத் தருவார். ேதவனாகய ப தா,
தான் மனித குமாரேனாடு இருப்பைதக்
காட்டிவ ட்டார்” என்றுஇேயசுகூறனார்.
௨௮ “நாங்கள் எத்தைகய ெசயல்கைளச்

ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேதவன்
வரும்புக றார்?” என்று மக்கள் இேயசுவ டம்
ேகட்டனர்.
௨௯ “ேதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒருவைர

நீங்கள் நம்பேவண்டும். இதுேவ நீங்கள்
ெசய்யத்தக்கதுஎன்றுேதவன்வரும்புக றார்”
எனஇேயசுபதலுைரத்தார்.
௩௦ “ேதவனால் அனுப்பப்பட்டவர் நீர்தான்

என்பைத நரூப க்க என்ன அற்புதத்ைத நீர்
ெசய்யப்ேபாக றீர். நீர்ெசய்யும்அற்புதத்ைதப்
பார்க்க முடியுெமனில், அதற்குப் பன்னர்
நாங்கள் உம்ைம நம்புேவாம். என்ன
ெசய்யப் ேபாக றீர்? ௩௧ நமது மூதாைதயர்கள்
வனாந்தரத்தல் ேதவன் ெகாடுத்த
மன்னாைவ (உணவு) உண்டார்கள். இது
‘ேதவன்பரேலாகத்தல்இருந்துஅவர்களுக்கு
உண்பதற்கு அப்பத்ைதக் ெகாடுத்தார்,’✡
என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது” என்று மக்கள்
ேகட்டனர்.
✡ ௬:௩௧: சங்கீதம் 78:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௩௨ “நான் உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்.
பரேலாகத்தலிருந்து அப்பத்ைத உங்களுக்கு
ெகாடுத்தது ேமாேச அல்ல. ஆனால்
என்னுைடய ப தா பரேலாகத்தலிருந்து
உண்ைமயான அப்பத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க றார். ௩௩ ேதவனின் அப்பம்
என்பது என்ன? பரேலாகத்தலிருந்து பூமிக்கு
வந்து உலகத்துக்காக ஜீவைனத் தருகற
ஒருவர்தான் ேதவனின் அப்பம்” என்றார்
இேயசு.
௩௪ “ஆண்டவேர, எப்ெபாழுதும் அந்த

அப்பத்ைத எங்களுக்குத் தாரும்” என்றனர்
மக்கள்.
௩௫ “நான்தான் உங்களுக்கு

ஜீவனளிக்கும் அப்பம். என்னிடம்
வருகற மனிதன் என்ெறன்ைறக்கும்
பச ேயாடு இருப்பதல்ைல. என்மீது
நம்ப க்ைக ைவக்கற எவனும் எப்ெபாழுதும்
தாகமாய் இருப்பதல்ைல. ௩௬ நீங்கள்
என்ைனப் பார்த்தருந்தும் என்மீது
நம்ப க்ைகயல்லாமல் இருக்கறீர்கள்
என்று நான் உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
௩௭ எனது ப தா என் மக்கைள எனக்குத்
தந்தருக்க றார். அம்மக்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் என்னிடம் வருவார்கள்.
என்னிடம் வருகற ஒவ்ெவாருவைரயும்
நான் ஏற்றுக்ெகாள்ேவன். ௩௮ நான்
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேதவன்
வரும்புக றாேராஅைதச்ெசய்வதற்காகநான்
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பரேலாகத்தல் இருந்து வந்தருக்க ேறன்.
நான் வரும்புவைதச் ெசய்வதற்கு
வரவல்ைல. ௩௯ ேதவன் ெகாடுத்த மக்களில்
எவைரயும் நான் இழக்கக்கூடாது. நான்
இறுத நாளில் அவர்கைளெயல்லாம்
எழுப்புேவன். என்ைன அனுப்பனவர் நான்
ெசய்யேவண்டும் என்று வரும்புவதும்
இைதத்தான். ௪௦ குமாரைனப் பார்க்க ற
ஒவ்ெவாருவரும் அவரில் நம்ப க்ைக
ைவத்து ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுகன்றனர்.
நான் அந்த மனிதர்கைள இறுத நாளில்
எழுப்புேவன். இதுதான் எனது பதாவன்
வருப்பமும்ஆகும்” என்றார்இேயசு.
௪௧ ப றகு யூதர்கள் இேயசுைவப்பற்ற

முறு முறுக்கத் ெதாடங்கனர். ஏெனன்றால்
“நான் பரேலாகத்தலிருந்து வந்த அப்பம்”
என்று இேயசு ெசான்னார். ௪௨ அதற்கு
யூதர்கள், “இவர் இேயசு. நாங்கள் இவரது
தந்ைதையயும் தாையயும் அற ேவாம்.
இேயசு ேயாேசப்பன் மகன். அவர் எப்படி
நான் பரேலாகத்தலிருந்து வந்ேதன் என்று
ெசால்லலாம்?” என்றுேகட்டனர்.
௪௩ “ஒருவருக்ெகாருவர்குற்றம்சாட்டுவைத

நறுத்துங்கள். ௪௪ என்ைன அனுப்பயவர்
அந்தப் ப தாதான். அவேர மக்கைள
என்னிடம் அைழத்து வருகறவர். நான்
இறுத நாளில் அவர்கைள எழுப்புேவன்.
என் ப தா என்னிடம் மக்கைள அைழத்து
வராவ ட்டால், எவரும் என்னிடம் வர
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முடிவதல்ைல. ௪௫ இது தீர்க்கதரிச களின்
மூலம் எழுதப்பட்டிருக்க றது, ‘ேதவன்
எல்லா மக்களுக்கும் கற்றுத் தருவார்.’✡
மக்கள் அப்ப தாைவக் கவனிக்க றார்கள்.
கற்றுக்ெகாள்க றார்கள். ப றகு அவர்கள்
என்னிடம் வருகறார்கள். ௪௬ எவரும்
ப தாைவப் பார்த்தருப்பதாக நான்
கருதவல்ைல. ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர்
மட்டுேமஅவைரப் பார்த்தருக்க றார்.
௪௭ “நான் உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்

ெசால்லுக ேறன். ஒருவன் நம்ப க்ைக
ைவத்தால் அவன் நத்தய ஜீவைனப்
ெபறுவான். ௪௮நாேனஜீவனளிக்கும்அப்பம்.
௪௯உங்கள்மூதாைதயர்கள்ேதவன்ெகாடுத்த
மன்னாைவ வனாந்தரத்தல் உண்டார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் மற்றவர்கைளப்ேபான்ேற
மாண்டுேபானார்கள். ௫௦நான் பரேலாகத்தல்
இருந்து வந்த அப்பம். ஒரு மனிதன்
இதைன உண்பாேனயானால் அவன்
என்ெறன்ைறக்கும் உய ர்வாழ்வான்.
௫௧ என்னுைடய சரீரம் தான் அந்த அப்பம்.
நான் என் சரீரத்ைதத் தருேவன். உலகல்
உள்ளவர்கள்வாழ்ைவப்ெபறுவார்கள்”என்று
இேயசுகூறனார்.
௫௨ ப றகு யூதர்கள் தங்களுக்குள் வவாதம்

ெசய்துெகாண்டனர். “எவ்வாறு இந்த
மனிதன் தனது சரீரத்ைத நாம் உண்ணும்படி

✡ ௬:௪௫: ஏசாயா 54:13-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



ேயாவான்௬:௫௩ xlvi ேயாவான்௬:௫௯

தருவான்?” என்றனர்அவர்கள்.
௫௩ “நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.

நீங்கள் மனித குமாரனின் சரீரத்ைத
உண்ணேவண்டும். அவரது இரத்தத்ைத
அருந்த ேவண்டும். இதைன நீங்கள்
ெசய்யாவ ட்டால், உங்களுக்கு உண்ைமயான
வாழ்க்ைக கைடக்காது. ௫௪எனது சரீரத்ைதப்
புச த்து, இரத்தத்ைத அருந்துகற எவனும்
ந த்தயஜீவைனப்ெபறுவான். நான்அவைன
இறுத நாளில் எழுப்புேவன். ௫௫ எனது
சரீரேம உண்ைமயான உணவு. எனது
இரத்தேம உண்ைமயான பானம். ௫௬ஒருவன்
எனது சரீரத்ைதப் புச த்து என் இரத்தத்ைத
அருந்துவாேனயானால் அவன் என்னிலும்
நான்அவனிலும்வாழ்வதாகும்.
௫௭ “ப தா என்ைன அனுப்பனார். ப தா

வாழ்க றார். அவரால் நானும் வாழ்க ேறன்.
ஆைகயால் என்ைன உண்ணுகறவன்
என்னால் உய ர் வாழ்க றான். ௫௮ நமது
மூதாைதயர்கள் வனாந்தரத்தல்
புச த்த அப்பத்ைதப்ேபால் அல்ல நான்.
அவர்கள் அந்த அப்பத்ைத உண்டார்கள்.
ஆனால், மற்றவர்கைளப்ேபான்று
அவர்கள் இறந்துேபாயனர். நாேனா
பரேலாகத்தலிருந்து இறங்க வந்த அப்பம்.
இதைன உண்ணுகற எவனும் ந த்தய
ஜீவைனப்ெபறுவான்” என்றார்இேயசு.
௫௯ இைவ எல்லாவற்ைறயும் இேயசு,
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கப்பர்நகூமிலுள்ள யூதர்களின் ெஜப
ஆலயத்தல் ேபாதைனெசய்யும்ேபாது
கூறனார்.

ந த்தயஜீவனுக்குரியவார்த்ைதகள்
௬௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் இவற்ைறக்

ேகட்டார்கள். “இந்த உபேதசங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்வதற்குக் கடினமானைவ,
இவற்ைற யாரால் ஏற்றுக் ெகாள்ள முடியும்?”
எனசீஷர்கள்கூறனர்.
௬௧ அவருைடய சீஷர்கள் முறுமுறுப்பைத

இேயசு அற ந்துெகாண்டார். எனேவ இேயசு
அவர்களிடம், “நான் ெசான்னவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாள்வதல் ச ரமம் இருக்க றதா?”
என்றுேகட்டார்.
௬௨ “அப்படியானால் மனித குமாரன் தாம்

வந்த இடத்த ற்ேக தரும்ப ஏற ப்ேபாவைதக்
காண்பது எப்படியருக்கும்? ௬௩ ஒரு
மனிதனுக்கு அவனது சரீரம் மட்டுேம
வாழ்வு அளிப்பது இல்ைல. அவனது
ஆவேய ஜீவைனத் தருகறது. நான்
உங்களுக்குச் ெசான்ன வசனங்கள்
யாவும் ஆவேய. இைவேய ஜீவைனத்
தருவன. ௬௪ ஆனால் உங்களில் சலர்
வசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கறீர்கள்”
என்றார். (தன்ைன வசுவாச க்காதவர்கைள
இேயசு புரிந்துெகாண்டார். இதைன அவர்
துவக்கம் முதேல புரிந்துெகாண்டார். தனக்கு
எத ராகத் தரும்புக றவைனயும் இேயசு
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அறந்தருந்தார்.) ௬௫ அதனால்தான், “நான்,
‘ப தா அனுமத த்தால் ஒழிய ஒருவனும்
என்னிடம் வரமாட்டான்’ என்று ெசான்ேனன்”
என்றார்இேயசு.
௬௬ இேயசு இவ்வாறு ெசான்னபறகு

அவரது சீஷர்களில் அேநகர் அவைர
வ ட்டுப் ேபாயனர். அவர்கள் இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்துெசல்வைதநறுத்தனர்.
௬௭ ப றகு இேயசு தனது பன்னிரண்டு

அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் பார்த்து,
“நீங்களும் வ ட்டுவ ட்டு வலக ச் ெசல்ல
வரும்புக றீர்களா?” என்றுேகட்டார்.
௬௮ சீேமான் ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து,

“ஆண்டவேர, நாங்கள் எங்ேக ேபாேவாம்?
ந த்தய ஜீவனுக்குரிய வார்த்ைதகைள நீேர
ைவத்தருக்க றீர். ௬௯ நாங்கள் உம்ைம
நம்புக ேறாம். நீேர ேதவனிடமிருந்து
வந்த பரிசுத்தமானவர் என்பைத நாங்கள்
அற ேவாம்” என்றார்.
௭௦ ப றகு இேயசு அவர்களிடம், “என்னால்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பன்னிருவர் நீங்கள்.
ஆனால் உங்களில் ஒருவன் ப சாசு” என்றார்.
௭௧ இேயசு யூதாைஸப்பற்ற ேய இவ்வாறு
கூறனார். அவன் சீேமான் ஸ்காரிேயாத்தன்
மகன். பன்னிருவரில் ஒருவன். ஆனால்
பற்காலத்தல் யூதாஸ் இேயசுவற்கு
எத ராகத் தரும்பவ ட்டான்.
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௭
இேயசுவும்அவரதுசேகாதரர்களும்
௧ இதற்குப் ப றகு இேயசு கலிேலயாைவச்

சுற்ற ப் ப ரயாணம் ெசய்தார். அவர் யூேதயா
நாட்டில் ப ரயாணம் ெசய்ய வரும்பவல்ைல.
ஏெனன்றால் அங்குள்ள யூதர்கள்
அவைரக் ெகாைல ெசய்ய வரும்பனர்.
௨ அப்ெபாழுது யூதர்களின் கூடாரப்
பண்டிைக ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
௩ ஆைகயால் இேயசுவன் சேகாதரர்கள்
அவரிடம், “நீங்கள் இந்த இடத்ைத வ ட்டு
பண்டிைகக்காக யூேதயாவற்கு ேபாங்கள்.
அங்ேக உமது சீஷர்கள் உம்முைடய
அற்புதங்கைளக் காண்பார்கள். ௪ மக்கள்
தன்ைன அறந்து ெகாள்ள ேவண்டும்
என்று ஒருவன் வரும்பனால் அவன், தான்
ெசய்க ற காரியங்கைள மைறக்கக் கூடாது.
உங்கைளஉலகத்துக்குெவளிப்படுத்துங்கள்.
அவர்களும்நீங்கள்ெசய்யும்அற்புதங்கைளக்
கண்டுெகாள்ளட்டும்” என்றார்கள்.
௫ (இேயசுவன் சேகாதரர்கூட அவரிடம்
நம்ப க்ைகஇல்லாமேலேயஇருந்தார்கள்.)
௬ இேயசு தனது சேகாதரர்களிடம்,

“எனக்கான சரியான ேநரம் இன்னும்
வரவல்ைல. ஆனால் நீங்கள் ேபாவதற்கு
எந்த ேநரமும் சரியான ேநரம்தான். ௭ இந்த
உலகம் உங்கைள ெவறுப்பதல்ைல.
ஆனால் உலகம் என்ைன ெவறுக்கறது.
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ஏெனன்றால் நான் அவர்களிடம் அவர்கள்
தீைம ெசய்க றார்கள் என்று ெசால்க ேறன்.
௮ ஆைகயால் நீங்கள் பண்டிைகக்குப்
ேபாங்கள். நான்இப்ெபாழுது பண்டிைகக்குப்
ேபாவதாக இல்ைல. எனக்கான சரியான
ேநரம் இன்னும் வரவல்ைல” என்றார்.
௯ இேயசு இவற்ைறச் ெசான்ன பறகு
கலிேலயாவ ேலேயதங்கவ ட்டார்.
௧௦ எனேவ, இேயசுவன் சேகாதரர்கள்

பண்டிைகக்காகப் புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் ேபானபறகு இேயசுவும் ேபானார்.
ஆனால் அவர் மக்களுக்குக் காட்ச
தரவல்ைல. ௧௧ அப்பண்டிைகயன்ேபாது
யூதர்கள் இேயசுைவத் ேதடினார்கள். “எங்ேக
அந்தமனிதன்?” என்றார்கள்.
௧௨ அங்ேக ஒரு ெபருங்கூட்டம் இருந்தது.

அவர்களில் ெபரும்பாேலார் இேயசுைவப்
பற்ற தங்களுக்குள் ேபச க்ெகாண்டனர்.
ச லர் “அவர் மிக நல்ல மனிதர்” என்றனர்.
ஆனால் ேவறு சலர், “இல்ைல, அவன்
மக்கைள ஏமாற்றுகறவன்” என்றனர்.
௧௩ ஆனால் எவருக்கும் இேயசுைவப்பற்ற
ெவளிப்பைடயாகக்கூறுவதற்குரியைதரியம்
இல்ைல. மக்கள் யூதத் தைலவர்களுக்கு
அஞ்சனர்.

இேயசுஎருசேலமில்உபேதச த்தல்
௧௪ பண்டிைக பாத முடிந்துவ ட்டது.

ப றகு இேயசு ேதவாலயத்துக்குப் ேபாய்



ேயாவான்௭:௧௫ li ேயாவான்௭:௨௦

அங்ேக உபேதசம் ெசய்தார். ௧௫ யூதர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டனர். “இந்த மனிதர்
பள்ளியல் படித்ததல்ைல. இவற்ைற
இவர் எவ்வாறு கற்றுக்ெகாண்டார்?” என்று
கூறக்ெகாண்டனர்.
௧௬ “நான் உங்களுக்கு ெசய்க ற உபேதசம்

எனக்குச் ெசாந்தமானைவ அல்ல. அைவ
என்ைன அனுப்பனவரிடமிருந்து எனக்கு
வந்தைவ. ௧௭ ேதவனின் வருப்பப்படி
ெசயல்புரிய ஒருவன் வரும்பனால்,
அவன் என் உபேதசம் ேதவனிடமிருந்து
வந்தது என்பைத அற ந்துெகாள்வான்.
அேதாடு அவன், இந்த உபேதசம் எனக்குச்
ெசாந்தமானது அல்ல என்பைதயும்
அற ந்துெகாள்வான். ௧௮ தன் ெசாந்தமான
ச ந்தைனகைள உபேதச க்க ற எவனும்
தனக்குரிய ெபருைமைய அைடயேவ
முயற்ச க்க றான். தன்ைனஅனுப்பனவைரப்
ெபருைமப்படுத்த முயற்ச க்கும் ஒருவன்
எப்ெபாழுதும் உண்ைமையேய ேபசுக றான்.
அவனிடம் எந்தத் தவறும் இல்ைல.
௧௯ ேமாேச உங்களுக்குச் சல சட்டங்கைளக்
ெகாடுத்தருக்க றார் இல்ைலயா?
ஆனால் உங்களில் எவரும் அதற்குக்
கீழ்ப்படிவதல்ைல. என்ைன ஏன் ெகாைல
ெசய்யமுயற்ச ெசய்க றீர்கள்?” என்றுஇேயசு
ேகட்டார்.
௨௦ “நீ ப சாசு ப டித்தவன். அதனால்தான்

இப்படி உளறுகறாய். நாங்கள் உன்ைனக்
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ெகாைல ெசய்ய முயற்ச ெசய்யவல்ைல”
என்றுமக்கள்பதல்ெசான்னார்கள்.
௨௧ “நான் ஓர் அற்புதம் ெசய்ேதன்.

நீங்கள் ஆச்சரியப்படுக றீர்கள். ௨௨ ேமாேச
வருத்தேசதனம்பற்றய சட்டங்கைளக்
ெகாடுத்தருக்க றார். (ஆனால்
உண்ைமயல் ேமாேச உங்களுக்கு
வருத்தேசதனத்ைதத் தரவல்ைல. அது
ேமாேசக்கு முற்காலத்த ேலேய நமது
மக்களிடமிருந்து வந்துவ ட்டது) ஆைகயால்
சல ேவைளகளில் ஓய்வு நாட்களிலும்
நீங்கள் குழந்ைதகளுக்கு வருத்தேசதனம்
பண்ணுகறீர்கள். ௨௩ ேமாேசயன்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய ஓய்வு நாளிலும் ஒரு
குழந்ைதக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்யலாம்
என்பைத இது காட்டுக றது. எனேவ,
நான் ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிதனின்
முழு சரீரத்ைதயும் குணமாக்க ேனன்
என்பதற்காக என்ேமல் ஏன் ேகாபமாக
இருக்க றீர்கள்? ௨௪ ெவளித் ேதாற்றத்ைத
ைவத்து முடிவுக்கு வருவைத நறுத்துங்கள்.
சரி எது என்பைதக்ெகாண்டு அதன் மூலம்
நயாயமாக முடிவு ெசய்யுங்கள்” என்றார்
இேயசு.

இேயசுதான்கறஸ்துவா?
௨௫ எருசேலமில் உள்ள மக்களில் சலர்

“அவர்கள் ெகாைல ெசய்ய முயல்கற
மனிதர் இவர்தான். ௨௬ ஆனால் இவேரா



ேயாவான்௭:௨௭ liii ேயாவான்௭:௩௧

எல்ேலாரும் காணும்படியும் ேகட்கும்படியும்
உபேதசம் ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்.
ஒருவரும் அவர் உபேதச ப்பைத நறுத்தவ ட
முயற்ச ெசய்யவல்ைல. ஒருேவைள, யூதத்
தைலவர்கள் இவர்தான் உண்ைமயான
கறஸ்து என்று முடிவு ெசய்துவ ட்டார்கள்
ேபாலும். ௨௭ ஆனால் இந்த மனிதர்
எங்கருந்துவருகறாெரன்றுநாம்அற ேவாம்.
ஆனால்உண்ைமயான கறஸ்துவரும்ேபாது
அவர் எங்கருந்துவந்தார் என்பது எவருக்கும்
ெதரியாமல்இருக்கும்” என்றனர்.
௨௮ இேயசு ேதவாலயத்தல் ெதாடர்ந்து

உபேதசம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார். “ஆம்,
நான் யார் என்பைதயும் எங்கருந்து வந்ேதன்
என்பைதயும் நீங்கள் அறவீர்கள். ஆனால்
நான் என் ெசாந்த அத காரத்தன் ேபரில்
வரவல்ைல. உண்ைமயான ஒருவரால்
நான் அனுப்பப்பட்ேடன். நீங்கள் அவைர
அறயமாட்டீர்கள். ௨௯ஆனால் அவைர நான்
அற ேவன். நான் அவரிடமிருந்ேத வந்ேதன்.
அவர்என்ைனஅனுப்பனார்”என்றார்இேயசு.
௩௦ இேயசு இவ்வாறு ெசான்னபறகு

மக்கள் அவைரப் ப டிக்க முயன்றார்கள்.
ஆனால் ஒருவராலும் இேயசுைவத்
ெதாடமுடியவல்ைல. இேயசு
ெகால்லப்படுவதற்கான சரியான ேநரம்
இன்னும்வரவல்ைல.
௩௧ ஆனால் ஏராளமான மக்கள்

இேயசுவ டம் நம்ப க்ைக ைவத்தார்கள்.
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“நாங்கள் கறஸ்துவன் வருைகக்காகக்
காத்தருக்க ேறாம். க றஸ்து வந்தால்,
அவர் இந்த மனிதைரவ ட அத கமான
அற்புதங்கைளச் ெசய்வாேரா? இல்ைல.
எனேவ,இந்த மனிதேர க றஸ்துவாகஇருக்க
ேவண்டும்” என்றனர்.

இேயசுைவக்ைகதுெசய்யமுயற்ச
௩௨ இேயசுைவப்பற்ற மக்கள்

ேபச க்ெகாள்வைதப் பரிேசயர்கள்
அற ந்தனர். தைலைம ஆசாரியரும்,
பரிேசயரும் ேதவாலயச் ேசவகர்கைள
இேயசுைவக் ைகதுெசய்ய அனுப்பனர்.
௩௩ இேயசு மக்களிடம், “இன்னும் ெகாஞ்சக்
காலம் நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்.
ப றகு நான் என்ைன அனுப்பயவரிடம்
தரும்ப ப்ேபாேவன். ௩௪ அப்ேபாது என்ைன
நீங்கள் ேதடுவீர்கள். ஆனால் உங்களால்
கண்டுபடிக்க முடியாது. நான் இருக்கும்
இடத்துக்கும் உங்களால் வர முடியாது”
என்றார்.
௩௫ “நாம் கண்டுப டிக்க முடியாதபடி இவன்

எந்த இடத்த ற்குப் ேபாகப்ேபாக றான்?
இவன் நமது மக்கள் வாழ்க ற க ேரக்க
நகரங்களுக்குப் ேபாகப் ேபாக றானா?
அல்லது அங்ேகயுள்ள க ேரக்க மக்களுக்கு
உபேதச க்கப் ேபாக றானா? ௩௬ ‘நீங்கள்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனால் உங்களால்
என்ைனக் கண்டுபடிக்க முடியாது’
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என்று கூறுகறாேன. ‘நான் இருக்கும்
இடத்த ற்கு உங்களால் வரமுடியாது’
என்றும் கூறுகறாேன, அதற்கு என்ன
ெபாருள்?” என்று யூதர்கள் தங்களுக்குள்
ேபச க்ெகாண்டனர்.
பரிசுத்தஆவயானவர்
௩௭ பண்டிைகயன் இறுத நாளும் வந்தது.

இது மிக முக்கயமான நாள். அன்று இேயசு
எழுந்து நன்று உரத்த குரலில் ேபசனார்.
“ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் அவன்
என்னிடம் வந்து பருகட்டும். ௩௮ என்னில்
நம்ப க்ைக ைவக்கறவனுைடய இதயத்தல்
இருந்து ஜீவத் தண்ணீருள்ள ஆறுகள்
ெபருக்ெகடுக்கும், இைதத்தான் ேவத
வாக்கயங்கள் கூறுகன்றன” என்றார்.
௩௯ இேயசு பரிசுத்த ஆவயானவைரப்பற்ற
இவ்வாறு ேபசனார். இன்னும்
மக்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவயானவர்
பக ர்ந்தளிக்கப்படவல்ைல. ஏெனன்றால்
இேயசு இன்னும் மரணமைடயவும் இல்ைல;
மகைமயாக உய ர்த்ெதழவும் இல்ைல.
ஆனால் பறகு அவரிடம் வசுவாசம்
ைவக்கப்ேபாக ற மக்கள் அைனவரும்
பரிசுத்தஆவயானவைரப்ெபறுவர்.

இேயசுைவப்பற்ற மக்களின்வவாதம்
௪௦ இேயசு ெசான்ன இக்காரியங்கைள

மக்கள் ேகட்டனர். ச லர், “இந்த மனிதர்
உண்ைமயானதீர்க்கதரிச தான்” என்றனர்.
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௪௧ ேவறு சலேரா, “இவர்தான்
கறஸ்து” என்றனர். மற்றும் சலேரா,
“க றஸ்து கலிேலயாவலிருந்து
வரமாட்டார். ௪௨ ேவதவாக்கயங்கள்,
தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து தான்
கறஸ்து வரப்ேபாக றார் என்று
கூறுகன்றன. அத்துடன் தாவீது வாழ்ந்த
ெபத்லேகமிலிருந்துதான் கறஸ்து வருவார்
என்றும்கூறுகன்றன” என்றனர். ௪௩ எனேவ,
இேயசுைவப் பற்றய கருத்துக்களில்
ஒருவருக்ெகாருவர் ஒத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
௪௪ ச லர் அவைரக் ைகதுெசய்ய வரும்பனர்.
ஆனால் ஒருவரும் உண்ைமயல் அவர் ேமல்
ைகைவக்கவல்ைல.

யூததைலவர்களின்அவசுவாசம்
௪௫ ேதவாலயச் ேசவகர்கள் தைலைம

ஆசாரியர்களிடமும் பரிேசயர்களிடமும்
தரும்ப ப் ேபானார்கள். “ஏன் இேயசுைவக்
ெகாண்டுவரவல்ைல?” என்று அவர்கள்
ேகட்டனர்.
௪௬ ேதவாலயச் ேசவகர்கேளா, “எந்த ஒரு

மனிதனும் அவைரப்ேபால் கருத்துக்கைளக்
கூறயதல்ைல” என்றனர்.
௪௭இதற்குப் பரிேசயர்கள், “அப்படியானால்

இேயசு உங்கைளயும் முட்டாளாக்கவ ட்டார்.
௪௮ எந்தத் தைலவராவது இேயசுவன்மீது
நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றார்களா?
இல்ைல. எந்தப் பரிேசயராவது அவைன
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நம்புக றார்களா? இல்ைல. ௪௯ ஆனால்
அவைர நம்புக ற மக்கள் ேமாேசயன்
சட்டத்ைதப்பற்ற ஒன்றும் ெதரியாதவர்களாக
இருக்க றார்கள். அவர்கள் ேதவனின்
சாபத்த ற்குஆளாவார்கள்” என்றார்கள்.
௫௦ ஆனால் அந்தக் கூட்டத்தல்

ந க்ெகாேதமுவும் இருந்தான்.
ந க்ெகாேதமுவும் இேயசுைவக்
காண்பதற்காகப் ேபானவர்களில் ஒருவன்.*
௫௧அவன், “ஒரு மனிதைனப் பற்ற முழுவதும்
ேகட்டறவதற்கு முன்னால் தண்டிப்பதற்கு
நம் சட்டம் இடம் ெகாடுப்பதல்ைல. அவன்
என்ெனன்ன ெசய்தருக்க றான் என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளும்வைர நாம் தீர்ப்பளிக்க
முடியாது” என்றான்.
௫௨ யூதத் தைலவர்கள் அவனிடம், “நீயும்

கலிேலயாவலிருந்துதான்வந்தருக்க றாயா?
ேவதவாக்கயங்கைளப் படித்துப் பார்.
கலிேலயாவலிருந்து எந்தெவாரு
தீர்க்கதரிச யும் வர முடியாது என்று நீ
அற ந்துெகாள்வாய்” என்றனர்.
(ச ல க ேரக்க ப ரத களில் 7:53-8:11 வைர
உள்ளவசனங்கைளஎழுதவல்ைல.)
வபசாரத்தல்ப டிக்கப்பட்ட ெபண்
௫௩ யூதத் தைலவர்கள் அைனவரும் அந்த

இடத்ைதவ ட்டுவீட்டிற்குப் ேபாயனர்.

* ௭:௫௦: ந க்ெகாேதமு...ஒருவன்நக்ெகாேதமுஇேயசுவ டம்
வந்ததுபற்றயவவரம் ேயாவான் 3:1-21-ல்உள்ளது.



ேயாவான்௮:௧ lviii ேயாவான்௮:௭

௮
௧இேயசுேவா ஒலிவ மைலக்குப் ேபானார்.

௨ மறுநாள் அதகாைலயல் அவர் தரும்பவும்
ேதவாலயத்துக்குப் ேபானார். அைனவரும்
இேயசுவ டம் வந்தனர். இேயசு உட்கார்ந்து
மக்களுக்குஉபேதச த்தார்.
௩ ேவதபாரகரும், பரிேசயரும் ஒரு

ெபண்ைண அவரிடம் ெகாண்டுவந்தனர்.
அவள் வபசாரம் ெசய்ததற்காகப்
ப டிக்கப்பட்டவள். அவைள மக்களுக்கு
முன்னால் ந ற்கும்படி யூதர்கள்
வற்புறுத்தனர். ௪ அவர்கள் இேயசுவ டம்,
“ேபாதகேர, இந்தப் ெபண் ஒருவனிடம்
கள்ளத்தனமாக உறவுெகாண்டிருந்தேபாது
கண்டுபடிக்கப்பட்டாள். ௫ ேமாேசயன்
சட்டப்படி இவ்வாறு பாவம் ெசய்க ற
ஒவ்ெவாரு ெபண்ைணயும் கல் எற ந்து
ெகால்லேவண்டும். நாங்கள் என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று நீர் ெசால்க றீர்?”
என்றுேகட்டனர்.
௬யூதர்கள்இந்தக்ேகள்வையஇேயசுைவச்

ேசாத ப்பதற்காகக் ேகட்டனர். இேயசுவன்
மீது ஏதாவது குற்றம் சுமத்தேவ அவர்கள்
வரும்பனர். ஆனால் இேயசுேவா
குனிந்து தைரயல் தன் வ ரலால் ஏேதா
எழுத க்ெகாண்டிருந்தார். ௭ யூதத்
தைலவர்கள் அேத ேகள்வைய இேயசுவ டம்
ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ஆைகயால் இேயசு எழுந்து நன்று,
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“பாவேம ெசய்யாதவன் எவனாவது இங்ேக
இருக்க றானா? இருந்தால் பாவம் ெசய்யாத
அந்த மனிதன் இவள் மீது முதல் கல்ைல
எறயட்டும்” என்றார். ௮ ப றகு இேயசு
மறுபடியும் கீேழ குனிந்து தைரயல் ஏேதா
எழுதஆரம்ப த்தார்.
௯ இேயசுவன் வார்த்ைதகைளக்

ேகட்ட மக்கள் ஒவ்ெவாருவராக வலக ப்
ேபாயனர். முதலில் முதயவர்கள் வலகனர்;
ப றகு மற்றவர்கள் வலகனர். அந்தப்
ெபண்ேணாடு இேயசு மட்டும் தனியாக
வ டப்பட்டார். அவள் அவருக்கு முன்னால்
நன்றுெகாண்டிருந்தாள். ௧௦இேயசு அவைள
ஏற ட்டுப்பார்த்து, “ெபண்ேண, எல்ேலாரும்
ேபாய்வ ட்டார்கள். ஒருவனும் உன்ைனக்
குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கவல்ைலயா?”
என்றுேகட்டார்.
௧௧ அதற்கு அவள், “ஆண்டவேர, எவரும்

என்ைனத் தண்டைனக்குட்படுத்த த்
தீர்ப்பளிக்கவல்ைல” என்றாள்.
ப றகு இேயசு, “நானும் உனக்குத்

தீர்ப்பளிக்கவல்ைல. இப்ெபாழுது நீ
ேபாகலாம், ஆனால் மறுபடியும் பாவம்
ெசய்யாேத” என்றார்.

இேயசுேவஉலகத்தன்ஒளி
௧௨ மீண்டும் இேயசு மக்கேளாடு ேபசனார்.

அவர், “நாேன உலகத்துக்கு ஒளி. என்ைனப்
பன்பற்ற வருகற எவனும் ஒருேபாதும்
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இருளில் வாழமாட்டான். அவன் வாழ்ைவத்
தருகறஒளிையப்ெபறுவான்” என்றார்.
௧௩ ஆனால் பரிேசயர்கள் இேயசுவ டம்,

“உன்ைனக்குறத்து நீ ேபசும்ேபாது
நீ ெசால்வைத உண்ைமெயன்று நீ
மாத்த ரேம கூறுகறாய். ஆைகயால் நீ
ெசால்லுகன்றவற்ைற நாங்கள் ஒத்துக்
ெகாள்ளமுடியாது” என்றனர்.
௧௪ அதற்கு இேயசு, “ஆம், என்ைனப்பற்ற

நாேன ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். ஆனால்
நான் ெசால்லுகன்றவற்ைற மக்கள் நம்ப
முடியும். ஏெனனில் நான் எங்ேகயருந்து
வந்ேதன்என்பதுஎனக்குத்ெதரியும். அேதாடு
எங்ேக ேபாக ேறன் என்றும் எனக்குத்
ெதரியும். நான் உங்கைளப் ேபான்றவன்
இல்ைல. நான் எங்கருந்து வந்ேதன் என்றும்
எங்ேக ேபாக ேறன் என்றும் உங்களுக்குத்
ெதரியாது. ௧௫ சாதாரணமாக ஒருவைனப்
பார்த்து கணிக்க ற வதத்த ேலேய நீங்கள்
என்ைனப்பற்ற கணிக்க றீர்கள். நான்
எவைரப்பற்றயும் கணிப்பதல்ைல.
௧௬ ஆனால் நான் கணிக்கும்ேபாது என்
கணிப்பு உண்ைமயுள்ளதாக இருக்கும்.
ஏெனன்றால் தீர்ப்பளிக்கும் காலத்தல்
நான் தனியாளாக இல்ைல. என்ைன
அனுப்பய என் ப தா என்ேனாடு இருக்கறார்.
௧௭ இரண்டு சாட்ச கள் ஒேர உண்ைமையச்
ெசான்னால் உங்கள் சட்டம் உண்ைமதான்
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என்று ஏற்றுக்ெகாள்க றது. ௧௮ நானும்
என்ைனப்பற்ற ெசால்லுகற ஒரு சாட்ச ,
அத்துடன் என்ைன அனுப்பய என் ப தாவும்
எனதுஇன்னுெமாரு சாட்ச ” என்றார்.
௧௯ மக்கள் அவரிடம் “உன் பதா எங்ேக

இருக்க றார்?” என்று ேகட்டார்கள். “நீங்கள்
என்ைனப் பற்றயும் என் ப தாைவப்பற்றயும்
அறயமாட்டீர்கள். ஆனால் நீங்கள் என்ைன
அறந்துெகாண்டால் என் ப தாைவயும்
அற ந்துெகாள்வீர்கள்” என்று பதலுைரத்தார்.
௨௦ இேயசு ேதவாலயத்தல் உபேதசம்
ெசய்யும்ெபாழுது இவற்ைறச் ெசான்னார்.
எல்ேலாரும் பணம் ெசலுத்துகற இடத்தல்
இேயசு இருந்தார். ஆனால் எவரும் அவைரக்
ைகதுெசய்யவல்ைல. இேயசுவற்கு அந்த
ேவைளஇன்னும்வரவல்ைல.

யூதர்களின்அறயாைம
௨௧ மீண்டும் இேயசு மக்களிடம், “நான்

உங்கைள வ ட்டுப் ேபாக ேறன். நீங்கள்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
பாவங்கேளாடு சாவீர்கள். நான் ேபாக ற
இடத்துக்குஉங்களால்வரமுடியாது” என்றார்.
௨௨எனேவயூதர்கள்தங்களுக்குள், “இேயசு

தன்ைனத்தாேன ெகான்றுெகாள்வாரா?
அதனால்தான் நான் ேபாக ற இடத்துக்கு
உங்களால் வர முடியாது என்று கூறனாரா?”
என்றுேகட்டுக்ெகாண்டனர்.
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௨௩ அந்த யூதர்கைளப் பார்த்து இேயசு,
“நீங்கள் கீேழ இருந்து வந்தவர்கள்.
ஆனால் நான் ேமேல இருந்து வந்தவன்.
நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு உரியவர்கள்.
ஆனால் நான் இந்த உலகத்ைதச்
சார்ந்தவன் அல்லன். ௨௪ நீங்கள் உங்கள்
பாவங்களிேலேய மரிப்பீர்கள் என்று
நான் ெசால்லியருக்க ேறன். ஆம்.
நாேன* அவர் என்பைத நம்பாவ ட்டால்
உங்கள் பாவங்கேளாேடேய நீங்கள்
மரணமைடவீர்கள்.”
௨௫அதற்கு யூதர்கள், “நீங்கள் யார்?” என்று

ேகட்டார்கள்.
இேயசுேவா அவர்களிடம், “நான்

ஆரம்பத்த ேலேய உங்களுக்குச்
ெசால்லியவர்தான். ௨௬ உங்கைளப்பற்ற ச்
ெசால்ல என்னிடம் நைறய ெசய்த கள்
உள்ளன. நான்உங்கைள நயாயம் தீர்க்கவும்
முடியும். என்ைன அனுப்பனவரிடமிருந்து
ேகட்டவற்ைறேய நான் மக்களுக்குச்
ெசால்க ேறன். அவர் உண்ைமையப்
ேபசுக றவர்” என்றார்.
௨௭இேயசுயாைரப்பற்ற ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்

என்று யூதர்கள் அற ந்துெகாள்ள முடியாமல்
இருந்தனர். இேயசு அவர்களிடம்
ப தாைவப்பற்ற கூறக்ெகாண்டிருந்தார்.
* ௮:௨௪: நாேன யாத்த ராகமம் 3:14-ல் ேதவன்
பயன்படுத்தும் ெபயர். ஆனால் இதல் “நான்தான் அவர்
(க றஸ்து)” என்றெபாருளும்உள்ளது.
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௨௮ எனேவ இேயசு மக்களிடம், “நீங்கள்
மனித குமாரைனக் ெகால்லும்ேபாது
நான்தான் என்று அறந்துெகாள்வீர்கள்.
அத்துடன் நான் இதுவைர ெசய்த
ெசயல்கைள என் ெசாந்த அத காரத்தல்
ெசய்யவல்ைல என்பைதயும் அறவீர்கள்.
ப தா எனக்குச் ெசான்னவற்ைறேய
நான் உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்
என்பைதயும் அற ந்துெகாள்வீர்கள்.
௨௯ என்ைன அனுப்பய ஒருவர் எப்ேபாதும்
என்ேனாேடேய இருக்க றார். அவருக்கு
வருப்பமானவற்ைறேய நான் எப்ேபாதும்
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன். எனேவ, அவர்
என்ைனத் தனியாக வ ட்டுவ டவல்ைல”
என்றார். ௩௦ இவ்வாறு இேயசு
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தேபாது ஏராளமான
மக்கள்அவரிடம்வசுவாசம்ைவத்தனர்.

பாவத்தலிருந்துவடுதைல
௩௧ இேயசு தன்மீது நம்ப க்ைக ைவத்த

யூதர்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள் என்
உபேதசத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு வந்தால்,
நீங்கள் உண்ைமயல் எனது சீஷர்களாக
இருப்பீர்கள். ௩௨ பன்னர் நீங்கள்
உண்ைமைய அறந்துெகாள்வீர்கள். அந்த
உண்ைமஉங்களுக்குவடுதைலையத் தரும்”
என்றார்.
௩௩ “நாங்கள்ஆப ரகாமின்மக்கள். நாங்கள்

ஒருேபாதும் அடிைமகளாய் இருந்ததல்ைல.



ேயாவான்௮:௩௪ lxiv ேயாவான்௮:௪௦

ஆகேவ நாங்கள் வடுதைல ெபறுேவாம்
என்று ஏன் ெசால்க றீர்?” என்று யூதர்கள்
ேகட்டனர்.
௩௪ அதற்குப் பதலாக, “நான் உங்களுக்கு

உண்ைமையக் கூறுக ேறன், பாவம் ெசய்க ற
ஒவ்ெவாருவனும் அடிைமதான். பாவேம
அவனது எஜமானன். ௩௫ ஓர் அடிைம
எப்ெபாழுதும் ஒரு குடும்பத்தல் நைலயாக
இருக்கமாட்டான். குமாரன் என்ெறன்றும்
குடும்பத்தல் நைலத்தருக்க றார்.
௩௬ எனேவ குமாரன் உங்கைள வடுதைல
ெசய்தால் நீங்கள் உண்ைமயான
வடுதைலையப் ெபறுவீர்கள். ௩௭ நீங்கள்
ஆப ரகாமின் பள்ைளகள் என்று
எனக்குத் ெதரிக றது. ஆனால் நீங்கள்
என்ைனக் ெகால்ல வரும்புக றீர்கள்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் என் உபேதசத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௩௮ என்
ப தா எனக்குக் காட்டியவற்ைறேய நான்
உங்களுக்குச்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
ஆனால் உங்கள் ப தா உங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேயெசய்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்”
என்றார்.
௩௯ “எங்கள்ப தாஆப ரகாம்தான்” என்றனர்

யூதர்கள். இேயசு அவர்களுக்கு வைடயாக
“நீங்கள் உண்ைமய ேலேய ஆப ரகாமின்
பள்ைளகள்என்றால்அவர்ெசய்தவற்ைறேய
நீங்களும் ெசய்ய ேவண்டும். ௪௦ நான்
ேதவனிடமிருந்து ேகட்ட உண்ைமைய
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உங்களுக்குச் ெசால்லுகற மனிதன். ஆனால்
நீங்கள் என்ைனக் ெகால்ல முயலுகறீர்கள்.
ஆப ரகாம்இதுேபால்எதுவும்ெசய்யவல்ைல.
௪௧ஆைகயால்நீங்கள்உங்கள்ெசாந்தப் ப தா
ெசய்தைதேயெசய்க றீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் யூதர்கள், “எங்கள் ப தா யாெரன்று

ெதரிந்துெகாள்ள இயலாத குழந்ைதகள்
அல்ல நாங்கள். ேதவேன எங்கள் ப தா.
எங்களுக்குரிய ஒேர ப தாவும் அவேர”
என்றனர்.
௪௨ இேயசு அவர்களிடம், “ேதவன்தான்

உங்களது உண்ைமயான ப தா என்றால்
நீங்கள் என்மீது அன்பு ெசலுத்தயருப்பீர்கள்.
நான் ேதவனிடமிருந்து வந்ேதன்.
இப்ெபாழுது இங்ேக இருக்க ேறன்.
நான் என் ெசாந்த அத காரத்தன் ேபரில்
வரவல்ைல. ேதவன் என்ைன அனுப்பனார்.
௪௩ நான் ெசால்லுகறவற்ைறெயல்லாம்
உங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
ஏெனன்றால் என் உபேதசத்ைத நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௪௪ ப சாேச
உங்கள் ப தாவாயருக்க றான். நீங்கள்
அவனுக்கு உரியவர்கள். அவனுக்கு
வருப்பமானவற்ைறேய நீங்கள்
ெசய்யவரும்புக றீர்கள். ெதாடக்கம்
முதேல ப சாசானவன் ெகாைலகாரனாக
இருக்க றான். அவன் உண்ைமக்கு
எத ரானவன். அவனிடம் உண்ைம
இல்ைல. அவன் அவனால் ெசால்லப்படுக ற
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ெபாய்ையப் ேபான்றவன். அவன் ஒரு
ெபாய்யன். அவன்ெபாய்களின்ப தா.
௪௫ “நான் உண்ைமையப் ேபசுக ேறன்.

அதனால்தான் நீங்கள் என்ைன
நம்புவதல்ைல. ௪௬ உங்களில் எவராவது
ஒருவர் நான் பாவம் ெசய்தவன்
என்று நரூப க்க இயலுமா? நான்
ெசால்வது உண்ைமயாக இருக்கும்ேபாது
என்ைன ஏன் நம்பாமல் இருக்க றீர்கள்?
௪௭ ேதவைனச் ேசர்ந்த எவனும் ேதவனின்
வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்க றான்.
ஆனால் நீங்கள் ேதவனின் வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல. ஏெனன்றால்
நீங்கள் ேதவைனச் சார்ந்தவர்கள் இல்ைல”
என்றார்.

இேயசுவும்-ஆப ரகாமும்
௪௮ யூதர்கள் இேயசுவ டம், “நாங்கள்

உன்ைன சமாரியன் என்று ெசால்க ேறாம்.
ப சாசு உன்னிடம் புகுந்ததால் நீ உளறுகறாய்
என்றும் ெசால்க ேறாம். நாங்கள் ெசால்வது
சரிதாேன?” என்றுேகட்டனர்.
௪௯ “என்னிடம் எந்தப் ப சாசும்

இல்ைல. நான் என் ப தாவுக்கு மகைம
உண்டாக்குக ேறன். ஆனால் நீங்கள் எனக்கு
மகைமைய அளிப்பதல்ைல. ௫௦ நான்
எனக்கு மகைமையச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள
முயன்று ெகாண்டிருக்கவல்ைல. இந்த
மகைமக்குரியவர் ஒருவர் இருக்க றார்.
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அவேர நீத பத . ௫௧ நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன். எவெனாருவன்
என்உபேதசத்துக்குகீழ்ப்படிக றாேனாஅவன்
ஒருேபாதும் இறந்துேபாவதல்ைல” என்றார்
இேயசு.
௫௨ யூதர்கேளா இேயசுவ டம்,

“உனக்குப் ப சாசு ப டித்தருக்க றது
என்பது இப்ெபாழுது உறுதயாயற்று.
ஆப ரகாமும் தீர்க்கதரிச களும்கூட
இறந்துேபாய்வ ட்டார்கள். ஆனால்
நீேயா, ‘என் உபேதசத்துக்குக்
கீழ்ப்படிக றவன் ஒருேபாதும்
இறந்துேபாவதல்ைல’ என்று கூறுகறாய்.
௫௩ எங்கள் ப தா ஆப ரகாைமவ டப்
ெபரியவன் என்று நீ உன்ைன
நைனத்துக்ெகாள்க றாயா? ஆப ரகாம்
இறந்துேபானார். தீர்க்கதரிச களும்
இறந்துேபாயனர். உன்ைன நீ யாெரன்று
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்?” எனக்
ேகட்டனர்.
௫௪ இேயசு அவர்களிடம், “எனக்கு

நாேன மகைம அளித்துக்ெகாண்டால்
அது வீணாகவடும். என் ப தா எனக்கு
மகைம அளித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
அவர் உங்கள் ேதவன் என்று நீங்கள்
ெசால்லிக்ெகாள்க றீர்கள். ௫௫ ஆனால்
அவைர நீங்கள் உண்ைமயல் அறந்து
ெகாள்ளவல்ைல. நான்அவைரஅறக ேறன்.
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நான் அவைர அற ேயன் என்று ெசான்னால்,
நான்உங்கைளப்ேபான்ேறஒருெபாய்யனாக
இருப்ேபன். ஆனால்அவைர நான்அற ேவன்.
அவர் ெசான்னவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிக ேறன்.
௫௬ உங்கள் தந்ைதயாகய ஆப ரகாம்
நான் வந்த நாைளக் காண்ேபன் என்று
மகழ்ச்ச யைடந்தார். அவர் அந்த நாைளக்
கண்டுமகழ்ச்ச யும்அைடந்தார்” என்றார்.
௫௭ யூதர்கள் இேயசுவ டம், “என்ன

ெசான்னாய்? நீ ஒருேபாதும் ஆப ரகாைமப்
பார்த்தருக்க முடியாது. உனக்கு இன்னும்
ஐம்பது வயதுகூட ஆகவல்ைலேய!” என்று
ேகட்டனர்.
௫௮ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்

கூறுக ேறன், ஆப ரகாம் ப றப்பதற்கு முன்ேப
நான் இருக்க ேறன்” என்றார் இேயசு.
௫௯ இேயசு இைதச் ெசான்னதும் மக்கள்
அவர் மீதுக் கல் எறவதற்குக் கற்கைளப்
ெபாறுக்கனார்கள். ஆனால் இேயசு
மைறந்து அந்த ேதவாலயத்ைத வ ட்டு
வலக ப்ேபானார்.

௯
ப றவக்குருடைனக்குணமாக்குதல்
௧ இேயசு நடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது,

ஒரு குருடைனப் பார்த்தார். அவன் பறந்தது
முதல் குருடனாக இருந்தான். ௨இேயசுவன்
சீஷர்கள்அவரிடம், “ேபாதகேர! இந்தமனிதன்
குருடனாகப் ப றந்தான். யார் ெசய்த பாவம்
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இவைனக் குருடனாக்கயது? அது இவனது
பாவமா? அல்லதுஇவனதுெபற்ேறார் ெசய்த
பாவமா?” என்றுேகட்டனர்.
௩ இேயசு அவர்களிடம், “இவனது

பாவேமா, இவனது ெபற்ேறாரின் பாவேமா
இவைனக் குருடன் ஆக்கவல்ைல.
நான் இவைனக் குணப்படுத்தும்ேபாது
ேதவனின் வல்லைம இவன் மூலமாக
ெவளிப்படும்படியாக இவன் குருடனாகப்
ப றந்தான். ௪ பகலாக இருக்கும்ேபாது
மட்டும்தான் என்ைன அனுப்பனவருைடய
ெசயல்கைள நாம் ெசய்யேவண்டும். இரவு
வந்துெகாண்டிருக்க றது. எவராலும் இரவல்
ேவைல ெசய்யமுடியாது. ௫ நான் உலகத்தல்
இருக்கும்வைரஉலகத்துக்குநாேனஒளியாக
இருக்க ேறன்” என்றார்.
௬ இேயசு இவற்ைறச் ெசான்ன பறகு,

அவர் புழுதயல் துப்பனார். அதல் ேசறு
உண்டாக்கனார். அதைன அவனது
கண்களின் ேமல் பூசனார். ௭ இேயசு
அவனிடம், “ேபா, சீேலாவாம் குளத்தல்
(சீேலாவாம் என்றால் ‘அனுப்பப்பட்டவன்’
என்றுெபாருள்) கழுவு” என்றார். அதன்படிேய
அந்த மனிதன் குளத்தற்குச் ெசன்றான்.
அவன் கழுவவ ட்டுத் தரும்ப வந்தான்.
இப்ெபாழுதுபார்ைவெபற்றருந்தான்.
௮ இவன் இதற்கு முன்னால் ப ச்ைச

எடுத்துக்ெகாண்டிருந்தைதப் பலர்
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பார்த்தருந்தனர். அவர்களும் அவனது
சுற்றத்தார்களும், “பாருங்கள்! இவன்
அங்ேக உட்கார்ந்து எப்ெபாழுதும்
ப ச்ைச எடுத்துக்ெகாண்டிருந்த அேத
மனிதனல்லவா?” என்றனர்.
௯ இன்னும் சலர், “ஆம். இவன்தான்

அவன்”, என்றனர். ஆனால் இன்னும் சலர்,
“இல்ைல. இவன் அவன் இல்ைல. இவன்
அவைனப்ேபான்ேறஇருக்க றான்” என்றனர்.
அப்ேபாது அவன் தானாகேவ, “முன்பு

குருட்டுப் ப ச்ைசக்காரனாக இருந்தவன்
நான்தான்” என்றான்.
௧௦ “என்ன நடந்தது? நீ எப்படிப் பார்ைவ

ெபற்றாய்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௧அதற்குஅவன், “இேயசுஎன்றுமக்களால்

அைழக்கப்படுக ற அந்த மனிதர் ஏேதா
ேசறு உண்டாக்கனார். அதைன என்
கண்களின்மீது தடவனார். ப றகு அவர்
என்னிடம் சீேலாவாம் குளத்தல் ேபாய்
கழுவச் ெசான்னார். ஆைகயால் நான் ேபாய்
கழுவ ேனன். பன்னர் என்னால் பார்க்க
முடிந்தது” என்றான்.
௧௨அந்த மனிதனிடம் மக்கள், “எங்ேக அந்த

மனிதர்?”
என்று ேகட்டனர். அதற்கு அந்த மனிதன்

“எனக்குத்ெதரியாது” என்றுகூறனான்.

இேயசு குணமாக்கய மனிதனிடம்
யூதர்களின்வ சாரைண
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௧௩ ப றகு மக்கள் பரிேசயரிடம் அந்த
மனிதைன அைழத்துச்ெசன்றனர்.
குருடாயருந்த அந்த மனிதன் இவன்தான்.
௧௪ இேயசு ேசறு உண்டாக்க இவனது
கண்கைளக் குணப்படுத்தனார். அவர்
இதைன ஓய்வு நாளில் ெசய்தருக்க றார்.
௧௫ ஆைகயால் இப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்
அந்த மனிதனிடம், “எப்படி நீ பார்ைவ
ெபற்றாய்?” என மீண்டும் ேகட்டனர். அதற்கு
அந்த மனிதன், “அவர் என் கண்களின்ேமல்
ேசற்ைறப் பூசனார். நான் கழுவேனன்.
இப்ெபாழுது என்னால் பார்க்க முடிக றது”
என்றான்.
௧௬ ச ல பரிேசயர்கள், “அந்த மனிதன்

ஓய்வு நாள் பற்றய சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவ அவன்
ேதவனிடமிருந்துவரவல்ைல” என்றனர்.
ஆனால் சலேரா, “பாவம் ெசய்க ற எந்த

மனிதராலும் இதுேபான்ற அற்புதங்கைளச்
ெசய்ய முடியாேத” என்றனர். யூதர்கள்
தங்களுக்குள்ஒத்துப்ேபாகவல்ைல.
௧௭ யூதர்கள் குருடனாயருந்த அந்த

மனிதனிடம் மீண்டும் ேகட்டார்கள். “இேயசு
உன்ைனக் குணமாக்கனான். உன்னால்
பார்க்க முடிக றது. அவைனப்பற்ற நீ என்ன
ெசால்க றாய்?”
அந்த மனிதன் “அவர் ஒரு தீர்க்கதரிச ”

என்றான். ௧௮அந்தமனிதன்குருடனாயருந்து
பார்ைவ ெபற்றது குறத்து யூதர்களுக்கு
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இன்னும் முழுைமயான நம்ப க்ைக
ஏற்படவல்ைல. எனேவ அந்த மனிதனின்
ெபற்ேறார்களுக்கு ஆளனுப்பனர்.
௧௯ யூதர்கள் அவனது ெபற்ேறார்களிடம்,
“இவன் உங்கள் மகன்தாேன. அவன்
குருடனாகேவ ப றந்தான் என்று
ெசான்னீர்கள். இப்ெபாழுது அவனால்
எவ்வாறுபார்க்கமுடிக றது?” என்றுேகட்டனர்.
௨௦ அதற்கு அவனது ெபற்ேறார்கள்,

“இவன் எங்கள் மகன் என்பது எங்களுக்குத்
ெதரியும். அவன் குருடனாகப் ப றந்தான்
என்பதும் ெதரியும். ௨௧ அவன்
இப்ேபாது எப்படிப் பார்க்க றான் என்றும்,
கண்கைளக் குணமாக்கயது யார் என்றும்
எங்களுக்குத் ெதரியாது. அவைனக்
ேகளுங்கள். அவேன பதல் ெசால்லுகற
வைகயல் வளர்ந்தருக்க றான்” என்றனர்.
௨௨ ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு யூதத்
தைலவர்கைளப்பற்றய அச்சம் இருந்தது.
இேயசுதான் கறஸ்து என்று ெசால்க ற
எவெராருவைரயும் தண்டித்துவ ட
ேவண்டும் என்று யூதத்தைலவர்கள் முடிவு
ெசய்தருந்தனர். அவர்கள் அம்மக்கைள
வழிபாட்டு இடத்தலிருந்து வலக்கயும்
ைவப்பர். ௨௩எனேவஅவனதுெபற்ேறார்கள்.
“இவன் வளர்ந்து ந ற்க றவன். அவைனேய
ேகளுங்கள்” என்றனர்.
௨௪ முன்பு குருடனாயருந்த அந்த

மனிதைன மீண்டும் அைழத்தார்கள். யூதத்
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தைலவர்கள் அவனிடம், “நீ உண்ைமையச்
ெசால்லி ேதவைன மகைமப்படுத்து.
இந்த மனிதன் ஒரு பாவ என்று நாங்கள்
அற ந்தருக்க ேறாம்” என்றனர்.
௨௫ “அவர் பாவெயன்று எனக்குத்

ெதரியாது. ஆனால் எனக்கு ஒன்று ெதரியும்.
நான்முன்புகுருடனாகஇருந்ேதன். இப்ேபாது
என்னால் பார்க்க முடிக றது” என்று அந்த
மனிதன்ெசான்னான்.
௨௬ அதற்கு யூதத்தைலவர்கள், “உனக்கு

அவன் என்ன ெசய்தான். எப்படி அவன் உன்
கண்கைளக் குணப்படுத்தனான்?” எனக்
ேகட்டனர்.
௨௭ “நான்ஏற்ெகனேவெசால்லியருக்க ேறன்.

ஆனால் நான் ெசால்வைத நீங்கள்
ேகட்பதல்ைல. ஏன் மீண்டும் அைதக்
ேகட்க வரும்புக றீர்கள்? அவரது சீஷராக
வரும்புக றீர்களா?” என்றுேகட்டான்.
௨௮யூதத்தைலவர்கள் ேகாபம்ெகாண்டனர்.

அவைனக் ெகட்ட வார்த்ைதகளால் த ட்டினர்.
“நீதான் இேயசுவன் சீஷன். நாங்கள்
ேமாேசயன் சீஷர்கள். ௨௯ ேதவன்
ேமாேசய டம் ேபசனார் என்று எங்களுக்குத்
ெதரியும். ஆனால்இந்த மனிதன் எங்கருந்து
வந்தான் என்பது எங்களுக்குத் ெதரியாது”
என்றனர்.
௩௦ அதற்கு அம்மனிதன் “இது மிகவும்

ஆச்சரியமான ஒன்று. இேயசு எங்கருந்து
வந்தார் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாது.
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ஆனால் அவர் என் கண்கைளக்
குணப்படுத்தனார். ௩௧ பாவ களுக்கு
ேதவன் ெசவக்ெகாடுப்பதல்ைலெயன்று
அறந்தருக்க ேறாம். பக்தயும்
கீழ்ப்படிதலும் உள்ள ஒருவனுக்கு ேதவன்
ெசவெகாடுப்பார். ௩௨ ப றவ குருட்டு
மனிதைனக் குணப்படுத்தய அற்புதம் முதன்
முைறயாக இப்ேபாதுதான் ந கழ்ந்துள்ளது.
௩௩ இேயசு ேதவனிடமிருந்ேத வந்தருக்க
ேவண்டும். அவர் ேதவனிடமிருந்து
வந்த ராவ ட்டால் அவரால் இதுேபான்ற
ெசயல்கைளச்ெசய்யஇயலாது” என்றான்.
௩௪அதற்குயூதத்தைலவர்கள், “நீமுழுவதும்

பாவத்தல் ப றந்தருக்க றாய். நீ எங்களுக்கு
உபேதச க்க முயற்ச க்க றாயா?” என்று
ேகட்டனர். பன்னர் அவைன ெவளிேய
தள்ளினர்.

ஆன்மீகக்குருடு
௩௫ அவர்கள் அவைன ெவளிேயற்றயைத

இேயசு அற ந்தார். அவர் அவனிடம்
வந்து, “நீ மனிதகுமாரனிடத்தல் நம்ப க்ைக
உைடயவனாக இருக்க றாயா?” என்று
ேகட்டார்.
௩௬ அதற்கு அவன், “அவைர நான்

நம்பும்படியாக அந்த மனிதகுமாரன் யார்
என்றுஎனக்குச்ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௩௭ “நீ ஏற்ெகனேவ அவைரப்

பார்த்தருக்க றாய். இப்ேபாது உன்ேனாடு
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ேபச க்ெகாண்டிருப்பவர்தான் அந்த
மனிதகுமாரன்” என்றார்.
௩௮ உடேன அவன், “ஆண்டவேர! நான்

நம்புக ேறன்” என்றான். இேயசுைவ அவன்
குனிந்துவணங்கனான்.
௩௯ “இந்த உலகம் நயாயம்

தீர்க்கப்படும்படியாகநான்இந்தஉலகத்துக்கு
வந்ேதன். குருடர்கள் பார்ைவ ெபறும்படியாக
நான் வந்ேதன். காண்கறவர்கள் எனத்
தம்ைம நைனத்துக்ெகாள்க றவர்கள்
குருடராகும்படியாக நான் வந்ேதன்” என்றார்
இேயசு.
௪௦ இேயசுவுடன் சல பரிேசயர்களும்

இருந்தனர். அவர்கள் இேயசு ெசால்வைதக்
ேகட்டனர். “என்ன? நாங்களும்கூடகுருடர்கள்
என்றாகூறுகன்றாய்?” எனக் ேகட்டனர்.
௪௧ இேயசு அவர்களுக்கு, “நீங்கள்

உண்ைமய ேலேயகுருடராயருந்தால் நீங்கள்
பாவம் ெசய்த குற்றவாளிகள்அல்ல. ஆனால்
உங்களுக்குப் பார்ைவ உண்டு என நீங்கள்
ெசால்வதால், நீங்கள் குற்றவாளிகேள”
என்றார்.

௧௦
நல்லேமய்ப்பனும்ஆடுகளும்
௧ “உண்ைமயாகேவ நான்

உங்களுக்குக் கூறுக ேறன், ஒருவன்
ஆட்டுத்ெதாழுவத்த ற்குள்வாசல்வழியாகேவ
நுைழயேவண்டும். ேவறு வழியாக
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நுைழந்தால், அவன் ஒரு தருடன்.
அவன் ஆடுகைளத் தருடேவ முயற்ச
ெசய்வான். ௨ ஆனால் ேமய்ப்பன்
வாசல் வழியாக நுைழகறவன். அவேன
ேமய்ப்பன். ௩ வாசைலக் காக்க ற
காவல்காரன் ேமய்ப்பனுக்காகக் கதைவத்
த றந்துவடுவான். ஆடுகள் ேமய்ப்பனின்
குரலுக்கு ெசவ ெகாடுக்கும். ேமய்ப்பன் தன்
ெசாந்த ஆடுகைள அவற்றன் ெபயைரச்
ெசால்லி அைழப்பான். அவன் அவற்ைற
ெவளிேய நடத்த க்ெகாண்டு ேபாவான்.
௪ ேமய்ப்பன் தனது ஆடுகைளெயல்லாம்
ெவளிேய ெகாண்டுவந்த பன்
அவற்றுக்கு முன்னால் நடந்து அவற்ைற
நடத்த க்ெகாண்டு ேபாக றான். ஆடுகள்
அவனது குரல் குற ப்புகைள அைடயாளம்
கண்டபடியால், அைவ அவன் பன்ேன
ெசல்கன்றன. ௫ ஆனால் ஆடுகள் தாம்
அறயாதவன் பன்னால் ெசல்வதல்ைல.
அவைனவட்டு அைவ வலக ஓடும்.
ஏெனன்றால் அவற்றற்கு அவனது குரல்
புரியாது” என்று
௬ இேயசு மக்களிடம் இந்த உவைமையச்

ெசான்னார். இந்த உவைமயன்
உட்ெபாருைள அந்த மக்களால்
அற ந்துெகாள்ளமுடியவல்ைல.

இேயசுேவநல்லேமய்ப்பர்
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௭எனேவஇேயசு ேமலும்ெசான்னார், “நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்,
ஆடுகளுக்கு நாேன வாசலாக இருக்க ேறன்.
௮எனக்குமுன்னால்வந்தவர்கள்அைனவரும்
கள்ளரும், ெகாள்ைளக்காரர்களுமாக
இருந்தார்கள். ஆடுகள் அவர்கைளக்
கவனிக்கவல்ைல. ௯ நாேன வாசல். என்
மூலமாக நுைழகறவேன மீட்கப்படுவான்.
அவன் உள்ேளயும் ெவளிேயயும் ேபாய்
ேமய்ச்சைலக் கண்டைடவான். ௧௦ தருடன்
தருடுவதற்காகேவ வருகறான். அவன்
ஆடுகைளக் ெகால்லவும் அழிக்கவுேம
ெசய்வான். ஆனால் நாேனா ஜீவைனக்
ெகாடுக்க வந்துள்ேளன். அந்த ஜீவன்
பூரணமும், நன்ைமயுமானது.
௧௧ “நாேன நல்ல ேமய்ப்பன். நல்ல

ேமய்ப்பன் தனது ஆடுகளுக்காக ஜீவைனக்
ெகாடுப்பான். ௧௨ கூலிக்காக ஆடுகைளக்
கவனிக்க றவன் ேமய்ப்பைனவட
வத்தயாசமானவன். கூலிக்காரனுக்கு
ஆடுகள் ெசாந்தமானைவஅல்ல. ஆைகயால்
ஓநாய் வருவைதக் கண்டால் கூலிக்காரன்
ஆடுகைள வ ட்டு வ ட்டு ஓடிப் ேபாவான்.
ப றகு ஓநாய்கள் ஆடுகைள கழித்து
ெகான்று ச தறடிக்கும். ௧௩ அந்த மனிதன்
ஓடிவடுகறான். ஏெனன்றால் அவன்
கூலிக்காரன். அவனுக்குஆடுகைளப்பற்றய
அக்கைறஇல்ைல.
௧௪-௧௫ “ஆடுகைளப்பற்ற (மக்கைளப்பற்ற )
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அக்கைற ெகாண்ட நல்ல ேமய்ப்பன் நான்.
என் ப தா என்ைன அறந்தருப்பது ேபாலேவ
நானும் என் ஆடுகைள அறந்தருக்க ேறன்.
நான் என் ப தாைவஅறந்தருப்பது ேபாலேவ
என்ஆடுகளும்என்ைனஅறந்தருக்கன்றன.
நான் என் ஆடுகளுக்காக என் ஜீவைனக்
ெகாடுக்க ேறன். ௧௬எனக்கு ேவறுஆடுகளும்
உள்ளன. அைவ இந்த மந்ைதயல்
இல்ைல. நான் அவற்ைறயும் அைழத்து
வர ேவண்டும். அைவ என் குரைலக்
கவனிக்கும். வருங்காலத்தல் எல்லாம்
ஒேர மந்ைதயாகவும் ஒேர ேமய்ப்பனாகவும்
இருக்கும். ௧௭என்ப தாஎன்ைனேநச க்க றார்.
ஏெனன்றால் நான் என் ஜீவைனக்
ெகாடுக்க ேறன். நான் என் ஜீவைனக்
ெகாடுப்பதால் அதைன மீண்டும் ெபறுேவன்.
௧௮ என்னிடமிருந்து என் ஜீவைன எவரும்
பற க்க முடியாது. நாேன என் ஜீவைனத்
தாராளமாகக் ெகாடுக்க ேறன். அதற்கான
உரிைம எனக்குண்டு. அதுேபால் அதைனத்
தரும்பப் ெபறுகற உரிைமயும் எனக்குண்டு.
இைதத்தான்ப தா எனக்குக்கட்டைளய ட்டார்”
என்றார்.
௧௯இேயசு ெசான்ன இக்காரியங்களினால்

மீண்டும் யூதர்கள் ப ரிந்துேபாயனர்.
௨௦ பல யூதர்கள் “ப சாசு அவனுக்குள்
புகுந்துெகாண்டது. அவன் ைபத்தயமாக
உளறுகறான். அவன் கூறுவைத ஏன்
ேகட்க றீர்கள்?” என்றனர்.
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௨௧ அதற்குப் பதலாக ேவறு சல
யூதர்கள், “ப சாசு ப டித்து உளறுகறவனால்
இதுேபான்ற உண்ைமகைளப் ேபசமுடியுமா?
குருடனின் கண்கைளப் ப சாசு குணமைடயச்
ெசய்யுமா? ெசய்யாது” என்றனர்.

யூதர்கள்இேயசுவுக்குஎத ராகுதல்
௨௨ அது மைழக் காலமாயருந்தது.

எருசேலமில் ேதவாலயப் ப ரதஷ்ைட
பண்டிைக வந்தது. ௨௩ இேயசு
ேதவாலயத்தல் சாலேமானின்
மண்டபத்த ேல இருந்தார். ௨௪ யூதர்கள்
அவைரச் சூழ்ந்துெகாண்டனர். “இன்னும்
எவ்வளவு காலம் உங்கைளப்பற்ற ப் புத ராக
ைவத்தருப்பீர்கள். நீங்கள் கறஸ்துவானால்
எங்களுக்குத் ெதளிவாகச் ெசால்லும்” என்று
ேகட்டனர்.
௨௫ “நான் ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க ேறன்.

ஆனால் நீங்கள் நம்பவல்ைல. நான்
என் ப தாவன் ேபரில் அற்புதங்கைளச்
ெசய்க ேறன். அந்த அற்புதங்கள் நான்
யாெரன்று உங்களுக்கு காட்டுகன்றன.
௨௬ ஆனால் நீங்கள் நம்புக றதல்ைல.
ஏெனன்றால் நீங்கள் எனது ஆடுகள் அல்ல.
௨௭ எனது ஆடுகள் எனது குரைலக் ேகட்கும்.
நான் அவற்ைற அற ேவன். அைவ என்ைனப்
பன் ெதாடரும். ௨௮ நான் என் ஆடுகளுக்கு
ந த்தய ஜீவைனக் ெகாடுக்க ேறன்.
அைவகள் இறந்துேபாவதல்ைல.
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அைவகைள என் ைகயலிருந்து எவரும்
பற த்துக்ெகாள்ளமுடியாது. ௨௯ என்
ப தா எனக்கு ஆடுகைளத் தந்தார். அவர்
எல்ேலாைரயும்வ டப் ெபரியவர். எவரும்
ஆடுகைள என் பதாவன் ைககளில் இருந்து
தருடிக்ெகாள்ளமுடியாது. ௩௦நானும் ப தாவும்
ஒருவர்தான்” என்றார்,இேயசு.
௩௧ மீண்டும் யூதர்கள் அவைரக்

ெகால்வதற்காகக் கற்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௩௨ ஆனால் இேயசு
அவர்களிடம், “நான் என் ப தா மூலமாகப்
பல நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ேதன். அந்தச்
ெசயல்கைள நீங்களும் பார்த்தீர்கள்.
அவற்றல்எந்தநல்லெசயலுக்காகஎன்ைனக்
கல்ெலறயவரும்புக றீர்கள்?” எனக் ேகட்டார்.
௩௩ அதற்கு அவர்கள் “நீ ெசய்த எந்த

நல்ல ெசயல்களுக்காகவும் நாங்கள்
உன்ைனக் ெகால்லவல்ைல. ஆனால்
நீ ெசால்லுகறைவ எல்லாம் ேதவனுக்கு
எத ராக இருக்கன்றன. நீ ஒரு மனிதன்.
ஆனால் நீ ேதவன் என்று கூறுகறாய்.
அதற்காகத்தான் உன்ைனக் கல்லால் எற ந்து
ெகால்லப் பார்க்க ேறாம்” என்றனர்.
௩௪ “ ‘ேதவர்களாயருக்க றீர்கள்,

என்று நான் ெசான்ேனன்’✡ என்பதாக
உங்கள் சட்டத்தல் எழுதயருக்க றது.
௩௫ேதவனின்ெசய்தையப்ெபற்றுக்ெகாண்ட

✡ ௧௦:௩௪: சங்கீதம் 82:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மக்கைள ேதவர்கள் என்று ெசால்லலாம்
என பரிசுத்த ேவதவாக்கயங்கள்
கூறுகன்றன. ேவதவாக்கயங்கள்
எப்ேபாதும் உண்ைமயானைவ. ௩௬ ஆகேவ,
‘நான் ேதவனின் குமாரன்’ என்று
கூறயைத, ேதவனுக்கு எத ராகப் ேபசுவது
என்று நீங்கள் ஏன் கூறுகறீர்கள்?
ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு இந்த
உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டவன் நான்தான்.
௩௭ என்னுடைடய ப தா ெசய்தவற்ைற
நான் ெசய்யாவ ட்டால் நீங்கள் என்ைன
நம்பேவண்டியதல்ைல. ௩௮ ஆனால் எனது
பதாெசய்தவற்ைறநானும்ெசய்ேவனானால்
நீங்கள் என்ைன நம்ப த்தான் ஆகேவண்டும்.
நீங்கள் என்ைன நம்புவதல்ைலயானாலும்
நான் ெசய்கன்றவற்ைற நம்ப த்தான்
ஆகேவண்டும். நான் ப தாவ டமும் ப தா
என்னிடமும் இருக்க றார் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்ளேவண்டும்”என்றார்,இேயசு.
௩௯ யூதர்கள் இேயசுைவப் ப டிக்க

மீண்டும் முயன்றார்கள். ஆனால் இேயசு
அவர்களிடமிருந்துதப்ப த்துக்ெகாண்டார்.
௪௦ ப றகு இேயசு ேயார்தான் நதையக்

கடந்து தரும்ப ப் ேபானார். ேயாவான் முன்பு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த இடத்துக்குப்
ேபானார். அங்ேக அவர் தங்கனார்.
௪௧ அவரிடம் பலர் வந்தனர். “ேயாவான்
எவ்வத அற்புதமும் ெசய்யவல்ைல. ஆனால்
இேயசுைவப்பற்ற அவன் ெசான்னைவ
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எல்லாம் உண்ைமயாக இருக்கன்றன”
என்றனர். ௪௨ அங்ேக அேநக மக்கள்
இேயசுவ டம் நம்ப க்ைகைவத்தனர்.

௧௧
லாசருவன்இறப்பு
௧ லாசரு என்ற ெபயருள்ள ஒரு மனிதன்

ேநாயுற்றருந்தான். அவன் ெபத்தானியா
என்ற நகரத்தல் வாழ்ந்து வந்தான்.
இந்நகரத்தல்தான் மரியாளும் அவளது
சேகாதரி மார்த்தாளும் வாழ்ந்தனர். ௨ (இந்த
மரியாள்தான்பன்புஇேயசுவற்குவாசைனத்
ைதலம் பூச த் தன் கூந்தலால் அவரது
கால்கைளத் துைடத்தவள்) மரியாளின்
சேகாதரன்தான் லாசரு. அவன் இப்ேபாது
ேநாயுற்றருந்தான். ௩ஆைகயால் மரியாளும்
மார்த்தாளும் இேயசுவ டம் ெசய்த அனுப்ப
“ஆண்டவேர, உங்கள் அன்பான நண்பன்
லாசரு ேநாயுற்றருக்க றான்” என்று
ெசான்னார்கள்.
௪இேயசு இதைனக் ேகட்டு “ேநாயன்முடிவு

மரணம் அன்று. இந்த ேநாய் ேதவைன
மகைமப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்டது.
இது, ேதவனின் குமாரனுக்குப் புகைழக்
ெகாண்டுவருவதற்காகேவ உண்டானது”
என்றார். ௫ (மார்த்தாள், மரியாள், லாசரு
ஆகய மூவைரயும் இேயசு ேநச த்து வந்தார்)
௬ இேயசு லாசருவன் ேநாையப்பற்ற
அற ந்தேபாது ேமலும் இரண்டு நாட்கள்
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ஏற்ெகனேவ இருந்த இடத்த ேலேய
தங்கனார். ௭ ப றகு இேயசு தன் சீஷர்களிடம்
“நாம் மறுபடியும் யூேதயாவுக்குத் தரும்ப ப்
ேபாேவாம்” என்றார்.
௮ அவரது சீஷர்கள், “ஆண்டவேர,

யூேதயாவல் உள்ள யூதர்கள் உம்ைமக்
கல்ெலற ந்து ெகால்ல முயற்ச த்தார்கள்.
அது நடந்தது சமீபகாலத்தல்தான். எனேவ,
இப்ெபாழுது அங்ேக தரும்ப ப் ேபாக
ேவண்டுமா?” என்றுேகட்டனர்.
௯ இேயசுேவா, “பகலில் பன்னிரண்டு

மணிேநரம் ெவளிச்சம் இருக்கும். சரிதாேன.
ஒருவன் பகலில் நடந்தால், அவன் தடுமாற
வழமாட்டான். ஏெனன்றால், அவனால்
உலகன் ெவளிச்சத்ைதப் பார்க்க முடியும்.
௧௦ஆனால்ஒருவன்இரவ ேலநடந்தால்அவன்
தடுமாறுவான். ஏெனன்றால் அவனுக்கு
உதவ ெசய்யெவளிச்சம்இல்ைல” என்றார்.
௧௧ அவர் ேமலும், “நமது நண்பன் லாசரு

இப்ெபாழுது தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றான்.
ஆனால் நான் அவைன எழுப்பப்ேபாக ேறன்”
என்றார்.
௧௨ அவரது சீஷர்கேளா, “ஆண்டவேர,

அவன் தூங்கக்ெகாண்டிருந்தால் ந ச்சயம்
குணமாவான்” என்றார்கள். ௧௩ லாசரு
இறந்து ேபானான் என்பைதக்குற த்ேத
இேயசு அவ்வாறு ெசான்னார். ஆனால்
அவரது சீஷர்கேளா லாசரு உண்ைமயல்
தூங்குவதாக நைனத்துக்ெகாண்டனர்.
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௧௪ ப றகு இேயசு ெதளிவாக, “லாசரு
இறந்துேபானான். ௧௫ அங்ேக அப்ெபாழுது
நான் இல்ைல என்பதால் நான்
மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். இப்ெபாழுது என்ைன
நீங்கள் நம்புவீர்கள். அதனால்தான்
மக ழ்க ேறன். நாம் அவனிடம் ேபாேவாம்”
என்றார்.
௧௬ ப றகு ேதாமா என்று அைழக்கப்படும்

சீஷன், ஏைனய சீஷர்கைளப் பார்த்து,
“நாமும் அவேராடு ேபாேவாம். யூேதயாவல்
இேயசுேவாடுநாமும் சாேவாம்” என்றான்.

ெபத்தானியாவல்இேயசு
௧௭ இேயசு ெபத்தானியாவுக்கு

வந்தார். அங்கு வந்ததும் லாசரு
இறந்துேபானாதாகவும் அவன் கல்லைறயல்
ைவக்கப்பட்டு நான்கு நாட்கள் ஆனதாகவும்
அற ந்தார். ௧௮ எருசேலமிலிருந்து இரண்டு
ைமல் தூரத்தல் ெபத்தானியா உள்ளது.
௧௯ யூதர்கள் பலர் மார்த்தாளிடமும்
மரியாளிடமும் வந்தருந்தனர். அவர்களின்
சேகாதரன் லாசருவன் மரணம் குறத்து
துக்கம்வ சாரிக்கவந்தனர்.
௨௦ இேயசு வந்துெகாண்டிருப்பதாக

மார்த்தாள் ேகள்வப்பட்டாள். அவைர
வரேவற்க அவள் ேபானாள். ஆனால்
மரியாள் வீட்டிேலேய தங்க க்ெகாண்டாள்.
௨௧ மார்த்தாள் இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர,
நீர் இங்ேக இருந்தருந்தால் என் சேகாதரன்
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இறந்தருக்கமாட்டான். ௨௨ ஆனால்
இப்ெபாழுதுகூட நீர் ேகட்பவற்ைற ேதவன்
உமக்குத்தருவார்” என்றாள்.
௨௩இேயசுேவா, “உன் சேகாதரன் எழுவான்,

மீண்டும்உய ர்வாழ்வான்” என்றார்.
௨௪ மார்த்தாேளா, “உய ர்த்ெதழுதல்

நைடெபறும் கைடச நாளில் அவன் மீண்டும்
எழுந்து உய ர் வாழ்வான் என்று எனக்குத்
ெதரியும்” என்றாள்.
௨௫ இேயசு அவளிடம், “நாேன

உய ர்த்ெதழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்க ேறன்.
என்னில் நம்ப க்ைக ைவக்கற எவனும் தான்
இறந்த ப றகும் எழுந்து வாழ்வு ெபறுவான்.
௨௬ என்னில் வாழ்ந்து நம்ப க்ைக ைவக்கற
எவனும் உண்ைமய ேலேய இறப்பதல்ைல.
மார்த்தாேள, இைத நீ நம்புக றாயா?” எனக்
ேகட்டார்.
௨௭ “ஆம், ஆண்டவேர. நீர்தான் கறஸ்து

என்று நம்புக ேறன். நீர்தான் ேதவனின்
குமாரன். நீேர உலகத்த ற்கு வரவருந்தவர்”
என்றாள்மார்த்தாள்.

இேயசுஅழுதல்
௨௮ மார்த்தாள் இவ்வாறு ெசான்ன

பறகு அவள் தன் சேகாதரி மரியாளிடம்
தரும்ப ச் ெசன்றாள். அவள் தனியாக
அவளிடம் ேபசனாள். “இேயசு இங்ேக
இருக்க றார். அவர் உன்ைன அைழத்தார்”
என்றாள் மார்த்தாள். ௨௯ இைதக்
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ேகட்டதும் மரியாள் எழுந்து இேயசுவ டம்
வைரவாகப் ேபானாள். ௩௦இேயசு இன்னும்
அக்க ராமத்துக்கு வந்து ேசரவல்ைல.
மார்த்தாள் சந்த த்த இடத்த ேலேய அவர்
இருந்தார். ௩௧ யூதர்கள் பலர் மரியாேளாடு
அவளது வீட்டில் இருந்தனர். அவளுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
மரியாள் எழுந்து ேவகமாகச் ெசல்வைதப்
பார்த்து அவள் லாசருவன் கல்லைறக்குப்
ேபாகக்கூடும் என எண்ணினர். அவள்அங்கு
அழப்ேபாகலாம் என்று கருத அவேளாடு
அவர்களும் ெசன்றனர். ௩௨ இேயசு
இருந்த இடத்துக்கு மரியாள் ெசன்றாள்.
அவள் இேயசுைவப் பார்த்ததும் குனிந்து
அவைர வணங்கனாள். “ஆண்டவேர,
நீர் இங்ேக இருந்தருந்தால் என்னுைடய
சேகாதரன் இறந்துேபாயருக்கமாட்டான்”
என்றுெசான்னாள்.
௩௩ மரியாள் அழுவைத இேயசு பார்த்தார்.

அவேளாடு வந்த யூதர்கைளயும் அவர்
கவனித்தார். அவர்களும் அழுதனர்.
இேயசு மனப்பூர்வமாக வருந்த , ஆழமாக
ேவதைனப்பட்டார். ௩௪ “அவைன எங்ேக
ைவத்தருக்க றீர்கள்?” என்று அவளிடம்
ேகட்டார்.
அவர்கள்அவரிடம், “கர்த்தேர,வந்துபாரும்”

என்றனர். ௩௫இேயசுஅழுதார்.
௩௬ இைதக் கண்ட யூதர்கள்,

“பாருங்கள், இேயசு லாசருைவ மிகவும்
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ேநச த்தருக்க றார்” என்றனர்.
௩௭ ஆனால் சல யூதர்கேளா, “இேயசு

குருடனின் கண்கைளக் குணப்படுத்தனார்.
லாசருவுக்கு உதவெசய்ய. அவைன ஏன்
சாகாமலிருக்கச் ெசய்தருக்கக் கூடாது?”
என்றுேகட்டனர்.

லாசருைவஉய ர்ப்ப த்தல்
௩௮ மீண்டும் இேயசு மனதல் மிகவும்

வருத்தம் அைடந்தார். ப றகு லாசரு
ைவக்கப்பட்ட கல்ைலைறக்கு வந்தார்.
அக்கல்லைற ெபரிய பாைறயால்
அைடக்கப்பட்டிருந்த குைகக்குள் இருந்தது.
௩௯இேயசு, “அந்தப் பாைறையஅகற்றுங்கள்”
என்றார்.
மார்த்தாேளா, “ஆண்டவேர, லாசரு இறந்து

நான்கு நாட்கள் ஆகவ ட்டன. அதல்
ெகட்ட நாற்றம் வீசுேம” என்றாள். அவள்
இறந்துேபானலாசருவன்சேகாதரி.
௪௦ இேயசு மார்த்தாளிடம், “நான்

ெசான்னவற்ைற நைனத்துப்பார். நீ என்ைன
நம்புக றதானால் ேதவனின் மகைமைய
அறயலாம் எனச் ெசால்லியருக்க ேறன்”
என்றார்.
௪௧ ஆைகயால் அவர்கள் அந்தப்

பாைறைய குைகயன் வாசலில் இருந்து
அகற்றனார்கள். இேயசு ேமேல ஏற ட்டுப்
பார்த்து “ப தாேவ! நான் ெசால்வைத
நீர் ேகட்டதற்காக நன்ற கூறுக ேறன்.
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௪௨ எப்ெபாழுதும் நான் ெசால்வைத நீர்
ேகட்க றீர் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
ஆனாலும் நான் இங்ேக கூடியருக்க ற
இம்மக்களுக்காகேவ இவற்ைறக்
கூறுக ேறன். நீர்தான் என்ைன அனுப்பனீர்
என்று இவர்கள் நம்பேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன்” என்றார். ௪௩ இவ்வதம்
ெசான்னபறகு இேயசு உரத்த குரலில்,
“லாசருேவ,ெவளிேயவா” என்றுஅைழத்தார்.
௪௪இறந்தவன் ெவளிேய வந்தான். அவனது
ைககளிலும் கால்களிலும் துணிகள்
சுற்றப்பட்டிருந்தன. அவன் முகத்ைத ஒரு
துண்டுத்துணிமூடியருந்தது.
இேயசு மக்களிடம், “துணிகைள

அப்புறப்படுத்த அவைன வடுவயுங்கள்”
என்றார்.

யூதத்தைலவர்களின் சத த்த ட்டம்
(மத். 26:1–5;மாற். 14:1–2;லூ. 22:1–2)
௪௫ மரியாைளப் பார்ப்பதற்காக ஏராளமான

யூதர்கள் வந்தருந்தனர். இேயசு ெசய்தைத
அவர்கள் பார்த்தார்கள். அவர்களில் பலர்
இேயசுவன் மீது நம்ப க்ைக ைவத்தனர்.
௪௬ ஆனால், ச லர் பரிேசயர்களிடம்
ெசன்றனர். இேயசு ெசய்தைத அவர்கள்
பரிேசயர்களிடம் ெசான்னார்கள். ௪௭ ப றகு
ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும் யூதர்களின்
ஆேலாசைனச் சைபையக் கூட்டினர்.
“இனி என்ன ெசய்யலாம்? இேயசு பல
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அற்புதங்கைளச் ெசய்து வருகறான்.
௪௮ அவைன இவ்வாறு ெதாடர்ந்து ெசய்ய
அனுமதத்தால் ப றகு மக்கள் அைனவரும்
அவைன நம்ப ஆரம்ப த்துவடுவார்கள். பன்
ேராமானியர்கள் வந்து நமது ஆலயத்ைதயும்,
நாட்ைடயும் அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள்”
என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௪௯ அங்ேக அவர்களில் ஒருவன்

காய்பா. அவன் அந்த ஆண்டின் தைலைம
ஆசாரியன். அவன் “உங்களுக்கு ஒன்றும்
ெதரியவல்ைல. ௫௦ நாடு முழுவதும்
அழிவைதவ ட மக்களுக்காக ஒருவன்
இறந்துேபாவதுநல்லதுஅல்லவா? இைதஏன்
நீங்கள் எண்ணிப்பார்க்கவல்ைல?” என்று
ெசான்னான்.
௫௧ காய்பா இவற்ைறச் ெசாந்தமாகச்

ச ந்த த்துச் ெசால்லவல்ைல. அவன் அந்த
ஆண்டின் தைலைம ஆசாரியன். இேயசு யூத
நாட்டுக்காக மரிக்கப்ேபாக றார் என்பைத
அவன் உண்ைமயல் தீர்க்கதரிசனமாகேவ
கூறனான். ௫௨ ஆம். இேயசு
யூதர்களுக்காகேவ மரிக்கப் ேபாக றார்.
உலகல்ச தற க்க டக்க றமக்கைளெயல்லாம்
ஒன்று த ரட்டி, அவர்கைள ஒேர மக்களாக்க
அவர்மரிக்கப் ேபாக றார்.
௫௩ அன்றலிருந்து யூதத்தைலவர்கள்

இேயசுைவக் ெகாைலெசய்யத் த ட்டம்
தீட்டினர். ௫௪ஆைகயால் இேயசு யூதர்களின்
மத்தயல் ெவளிப்பைடயாக நடமாடுவைத
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நறுத்தனார். இேயசு எருசேலைம வ ட்டு
வனாந்தரத்த ற்கு அருகலுள்ள இடத்துக்கு
ெசன்றார். இேயசு எப்ப ராயீம் என்று
அைழக்கப்படுக ற நகரத்துக்குச் ெசன்றார்.
அங்ேகஅவர் தம் சீஷர்கேளாடுதங்கனார்.
௫௫ யூதருைடய பஸ்கா பண்டிைக

ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது. பஸ்கா
பண்டிைகக்கு முன்ேப நாட்டிலுள்ள
மக்களில் பலர் எருசேலமிற்குச்
ெசன்றனர். அங்கு அவர்கள் தம்ைம
சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்வதற்கான
சடங்குகைளச் ெசய்வர். ௫௬ மக்கள்
இேயசுைவ எத ர்ப்பார்த்தனர். அவர்கள்
ஆலயத்தல் நன்றுெகாண்டு “இேயசு
பண்டிைகக்கு வரமாட்டாரா? நீ என்ன
நைனக்கறாய்?” என ஒருவைர ஒருவர்
வ சாரித்துக்ெகாண்டனர். ௫௭ ஆனால்
தைலைம ஆசாரியரும் பரிேசயரும்
இேயசுைவப்பற்றயஒருபுதயகட்டைளையக்
ெகாடுத்தருந்தனர். எவராவதுஇேயசு எங்ேக
இருக்க றார் என்று ெதரிந்துெகாண்டால்
உடேன வந்து ெதரிவ க்க ேவண்டும். ப றகு,
தைலைம ஆசாரியர்களும் பரிேசயரும்
இேயசுைவக்ைகதுெசய்யமுடியும்.

௧௨
ெபத்தானியாவல்இேயசு
(மத். 26:6–13;மாற். 14:3–9)
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௧ பஸ்கா பண்டிைகக்கு இன்னும்
ஆறு நாட்கள் இருந்தன. இேயசு
ெபத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்ேக லாசரு
வாழ்ந்துவந்தான். (இவன்இறந்த பன்னரும்
இேயசுவால் உய ர் ெபற்று எழுந்தவன்)
௨ ெபத்தானியாவல் இேயசுவுக்கு இரவு
வருந்து ஏற்பாடு ெசய்தனர். மார்த்தாள்
உணவு பரிமாறனாள். இேயசுேவாடு
லாசருவும் இன்னும் பலரும் வருந்தல்
கலந்துெகாண்டனர். ௩ மரியாள் சுத்தமான
நளதம் என்னும் வைல உயர்ந்த வாசைனத்
ைதலத்ைதஒருஇராத்தல்ெகாண்டுவந்தாள்.
அவள் அதைன இேயசுவன் பாதங்களில்
ஊற்றனாள். ப றகு அதைனத் தன் தைல
மய ரால் துைடத்தாள். வீடு முழுவதும்
ைதலத்தன்வாசைனநைறந்துவ ட்டது.

௪ யூதாஸ்காரிேயாத்தும் அங்கருந்தான்.
(யூதாஸ் இேயசுவன் சீஷரில் ஒருவன்.
இவன்தான் பறகு இேயசுவற்கு
எத ரானவன்.) மரியாள் ெசய்தவற்ைற
இவன் வரும்பவல்ைல. ௫ அவன்
“இத்ைதலம்முந்நூறுெவள்ளிகாசுகள்மத ப்பு
உைடயது. இதைனவற்று, அந்தப் பணத்ைத
ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தருக்கலாம்”
என்றான். ௬ஆனால்உண்ைமயல்அவனுக்கு
ஏைழகளின்மீது அக்கைறயல்ைல. அவன்
ஒரு தருடனானபடியால் இவ்வாறு
ெசான்னான். இவன்தான் இேயசுவன்
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சீஷர்களுள் பணப்ைபையைவத்தருந்தவன்.
இவன் அவ்வப்ேபாது பணப்ைபயலிருந்து
பணம்தருடிவந்தான்.
௭ இேயசு அவனிடம், “அவைளத்

தைட ெசய்யாதீர்கள். என்ைன
அடக்கம்பண்ணும் நாளுக்காக இைதச்
ேசமித்து ைவத்தருந்தாள். ௮ ஏைழ மக்கள்
எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு இருப்பார்கள்.
நாேனா எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு
இருப்பதல்ைல” என்றார்.

லாசருவுக்குஎத ரானசத
௯ யூதர்களில் பலர், இேயசு

ெபத்தானியாவல் இருப்பதாக அற ந்தனர்.
ஆைகயால் அவர்கள் அங்ேக ெசன்றனர்.
அவர்கள் இேயசுைவ மட்டுமல்லாமல்
லாசருைவயும் பார்க்க எண்ணினர். லாசரு
இேயசுவால் மரணத்துக்குப் பன்னும்
உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவன். ௧௦ ஆகேவ,
தைலைம ஆசாரியர்களும் இேயசுேவாடு
லாசருைவயும் ெகால்லத் த ட்டமிட்டார்கள்.
௧௧ ஏெனன்றால் லாசருவன் நமித்தம்
ஏராளமான யூதர்கள் தங்கள் தைலவர்கைள
வ ட்டுவ ட்டுஇேயசுைவநம்பத்ெதாடங்கனர்.
அதனால்தான் யூதத் தைலவர்கள்
லாசருைவயும்ெகாைலெசய்யவரும்பனர்.

எருசேலமில்இேயசு
(மத். 21:1–11;மாற். 11:1–11;லூ. 19:28–40)
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௧௨ மறுநாள் இேயசு வருவதாக
எருசேலமிலுள்ள ெபருங்கூட்ட மக்கள்
ேகள்வப்பட்டனர். இம்மக்கள் பஸ்கா
பண்டிைகக்காகவந்தவர்கள். ௧௩அந்தமக்கள்
குருத்ேதாைலகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு
இேயசுைவச் சந்த க்கச்ெசன்றனர். அவர்கள்:

“ ‘அவைரப் புகழ்ேவாம்! வருக!’
‘ேதவனால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவேர
கர்த்தரின் ேபரால் வருகறவேர!’
சங்கீதம் 118:25-26

“ேதவன் இஸ்ரேவலின் இராஜாைவ
ஆசீர்வத ப்பாராக!”

என்றுமுழங்கனர்.

௧௪இேயசு ஒரு கழுைதையக் கண்டு அதன்
ேமல்ஏற க்ெகாண்டார்.

௧௫ “சீேயான்* நகரேமஅஞ்சேவண்டாம். பார்.
உன்அரசர்வந்துெகாண்டிருக்க றார்.

அவர் இளங்கழுைதேமல் சவாரி ெசய்து
வருகறார்” சகரியா 9:9

என்றும்மக்கள்ஆரவாரம்ெசய்தனர்.
௧௬ இேயசுவன் சீஷர்கள் இவற்ைற

முதலில் புரிந்து ெகாள்ளவல்ைல.

* ௧௨:௧௫: சீேயான் எழுத்தன்படியான ெபாருள் சீேயான்
மகேள. எருசேலம்என்றுெபாருள்.
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ஆனால் இேயசு மகைமயல்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட ப றகு, அவர்கள்
இைவ ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்டிருக்க றேத
என்று உணர்ந்துெகாண்டனர். அத்துடன்
அவருக்காகத் தாங்கள் ெசய்த
ெசய்ைககைளயும்நைனவுகூர்ந்தனர்.

இேயசுைவப்பற்ற மக்கள்ேபசுதல்
௧௭ மரணத்தலிருந்து லாசருைவ

இேயசு எழுப்ப “கல்லைறைய வ ட்டு
ெவளிேய வா” என்று ெசான்னேபாது
இேயசுவுடன் பலர் இருந்தனர். இப்ெபாழுது
அவர்கள் மற்றவர்களிடம் இேயசு
ெசய்தவற்ைறப்பற்ற க் கூறனர்.
௧௮ இேயசு இந்த அற்புதத்ைதச்
ெசய்தைதக் ேகள்வப்பட்ட ஏராளமான
மக்கள் இேயசுைவ வரேவற்பதற்காகத்
த ரண்டனர். ௧௯ அதனால் பரிேசயர்கள்
தங்களுக்குள், “பாருங்கள், நமது த ட்டம்
நன்ைமையத் தரவல்ைல. எல்லா மக்களும்
அவைரப் பன்ெதாடர்க றார்கள்” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர்.
ஜீவன்-மரணம்
௨௦ அங்ேக க ேரக்க நாட்டு மக்களில்

சலரும் இருந்தனர். இவர்கள் பஸ்கா
பண்டிைகயல் வழிபாடு ெசய்ய
எருசேலமுக்கு வந்தருந்தனர். ௨௧ இவர்கள்
பலிப்புவ டம் ெசன்று (கலிேலயாவலுள்ள
ெபத்சாய்தாவல் இருந்து வந்தவன் பலிப்பு)
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“ஐயா, நாங்கள் இேயசுைவச் சந்த க்க
வரும்புக ேறாம்” என்றனர். ௨௨ பலிப்பு
அந்த ேரயாவ டம் ெசான்னான். ப றகு
இருவரும்இேயசுவ டம்ெசான்னார்கள்.
௨௩ இேயசு அவர்களிடம், “மனிதகுமாரன்

மகைம ெபறுகற ேநரம் வந்துவ ட்டது.
௨௪ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுக ேறன். ஒரு ேகாதுைம வைத
தைரயல்வழுந்து (இறக்க)அழிய ேவண்டும்.
ப றகுதான் அது வளர்ந்து ஏராளமாகக்
ேகாதுைமையத் தரும். ஆனால் அது
அழியாவ ட்டால், அது தனி வைதயாகேவ
இருக்கும். ௨௫ தனக்குச் ெசாந்தமான
வாழ்ைவ ேநச க்க றவன் அதைன
இழப்பான். இவ்வுலகல் தன் வாழ்வன்மீது
ெவறுப்புெகாண்டவன் என்ெறன்ைறக்கும்
அைதக் காத்துக்ெகாள்வான். அவன் ந ரந்தர
வாழ்ைவப் ெபறுவான். ௨௬ எனக்குப்
பணிவைட ெசய்க றவன் என்ைனப்
பன்பற்றேவண்டும். நான் எங்ெகங்ேக
இருக்க ேறேனா அங்ெகல்லாம் என்
பணியாளனும் இருப்பான். எனக்குப்
பணி ெசய்க றவர்கைள என் பதாவும்
ெபருைமப்படுத்துவார்.”

இேயசுதன்மரணத்ைதப்பற்ற ப் ேபச யது
௨௭ “நான் இப்ேபாது கலக்கத்தல்

இருக்க ேறன். நான் என்ன ெசால்வது?
‘ப தாேவ, என்ைன இந்தத் துன்ப
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காலத்தல் இருந்து காப்பாற்றுங்கள்’
என்று ெசால்லலாமா? இல்ைல,
துன்பப்படுவதற்காகேவ இத்தருணத்தல்
வந்ேதன். ௨௮ ப தாேவ, உங்கள் ெபயருக்ேக
மகைமையேதடித்தருக!” என்றார்.
அப்ேபாதுவானில்இருந்துஒருகுரல்வந்து,

“நான் என் ெபயருக்கு மகைம ெகாண்டு
வந்தருக்க ேறன். நான் அைத மீண்டும்
ெசய்ேவன்” என்றது.
௨௯ அங்ேக நன்றருந்த மக்கள்

அக்குரைலக் ேகட்டார்கள். அவர்களில் சலர்
அதைனஇடிமுழக்கம் என்றனர்.
ேவறு சலேரா “ஒரு ேதவதூதன்

இேயசுவ டம் ேபசனான்” என்றனர்.
௩௦ மக்களிடம் இேயசு, “இந்தக் குரல்

எனக்காக அல்ல. உங்களுக்காக.
௩௧ உலகம் நயாயம் தீர்க்கப்படுவதற்கான
தருணம் இதுதான். இப்ெபாழுது உலைக
ஆண்டுெகாண்டிருக்கும் சாத்தான் தூக்க
எறயப்படுவான். ௩௨ நான் பூமியல்
இருந்து உயர்த்தப்படுேவன். இது
நைடெபறும்ேபாது எல்லா மக்கைளயும்
என்ேனாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ேவன்” என்றார்.
௩௩ தான் எவ்வாறு இறந்துேபாேவன்
என்பைதக்காட்டேவஇவ்வாறுகூறனார்.
௩௪ ஆனால் மக்கேளா, “க றஸ்து

என்ெறன்றும் வாழ்வார் என்று நமது
சட்டங்கள் கூறுகன்றனேவ. அப்படியருக்க
‘மனிதகுமாரன்உயர்த்தப்படுவார்’ என்றுஏன்
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கூறுகன்றீர்? யார் இந்த ‘மனித குமாரன்?’ ”
எனக் ேகட்டனர்.
௩௫ ப றகு இேயசு, “இன்னும் சறது காலம்

உங்கேளாடு ஒளி இருக்கும். எனேவ,
ஒளி இருக்கும்ேபாேத நடந்துவடுங்கள்.
அப்ேபாதுதான் இருட்டாக ய பாவம்
உங்கைளப் ப டித்துக்ெகாள்ளாது. இருட்டிேல
நடந்துேபாக றவனுக்குத் தான் எங்ேக
ேபாக ேறாம் என்பது ெதரியாமல் இருக்கும்.
௩௬ஆகேவ, ஒளி இருக்கும்ேபாேத அதன்மீது
நம்ப க்ைக ைவயுங்கள். அப்ெபாழுது நீங்கள்
ஒளியன் பள்ைளகள் ஆவீர்கள்” என்றார்.
இேயசு இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்லி
முடித்தபன் அவ்வ டத்ைத வ ட்டுப் ேபானார்.
அவர் ேபாய் அவர்களிடமிருந்து தன்ைன
மைறத்துக்ெகாண்டார்.
இேயசுைவநம்பாதயூதர்கள்
௩௭ இேயசு இவ்வாறு ஏராளமான

அற்புதங்கைளச் ெசய்தார். மக்கள்
அவற்ைறப் பார்த்தனர். எனினும் அவர்மீது
அவர்கள் நம்ப க்ைக ைவக்கவல்ைல.
௩௮ தீர்க்கதரிச ஏசாயா ெசான்னது
நைறேவறும்படிக்குஇவ்வாறுந கழ்ந்தது.

“கர்த்தாேவ, நாங்கள் ெசான்னைதக் ேகட்டு
நம்ப க்ைகைவத்தவர்கள்யார்?

ேதவனின் வல்லைமையக்
கண்டுெகாண்டவர்கள்யார்?” ஏசாயா
53:1
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௩௯ இதனால்தான் மக்கள் நம்பவல்ைல.
ஏெனன்றால்ஏசாயா ேமலும்,

௪௦ “ேதவன்மக்கைளக்குருடாக்கனார்.
ேதவன்அவர்களின்மனைதமூடினார்.

அவர்கள் கண்களினால் பாராமலும் மனதன்
மூலம் அறயாமலும் இருக்கேவண்டும்
என்ேற ேதவன்இைதச்ெசய்தார்.

அதன்பன் அவர்கைள நான்
குணப்படுத்துேவன்.” ஏசாயா 6:10

௪௧ இேயசுவன் மகைமைய ஏசாயா
அற ந்தருந்தபடியால் அவர் இவ்வாறு
ெசான்னார். எனேவ ஏசாயா
இேயசுைவப்பற்ற ப் ேபசனார்.
௪௨ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவ

நம்பனார்கள். ஏராளமானயூதத்தைலவர்கள்
கூட இேயசுைவ நம்பனார்கள். ஆனால்
அவர்கள் பரிேசயர்களுக்குப் பயந்தனர்.
எனேவ, அவர்கள் இேயசுைவ நம்புவதாக
ெவளிப்பைடயாகக் கூறவல்ைல. தாம் ெஜப
ஆலயத்த ற்குப் புறம்பாக்கப்படுேவாேமா
என்று அவர்கள் பயந்தனர். ௪௩ அவர்கள்
ேதவனால் வரும் பாராட்ைடவ ட மனிதரால்
வரும்பாராட்ைடவரும்பனர்.
தீர்ப்பளிக்கும்வசனங்கள்
௪௪ ப றகு இேயசு உரத்த குரலில், “என்னில்

வசுவாசம் ைவக்க றவன் எவேனா அவன்,
என்ைன அனுப்பய ேதவனிடமும் வசுவாசம்
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ைவப்பான். ௪௫ என்ைனப் பார்க்க றவன்
எவேனா, அவேன, என்ைன அனுப்பய
ேதவைனயும் பார்க்க றவனாக றான்.
௪௬ நாேன ஒளி, நான் இந்த உலகத்துக்கு
வந்தருக்க ேறன். ஆகேவ, என்னில்
நம்ப க்ைக ைவக்கற ஒவ்ெவாருவனும்
இருளில் தங்கமாட்டான்.
௪௭ “நான் மக்களுக்குத் தீர்ப்பளிப்பதற்காக

இந்த உலகத்துக்கு வரவல்ைல. உலகத்தல்
உள்ள மக்கைளப் பாதுகாக்கேவ
வந்தருக்க ேறன். எனேவ, என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும் என்ைன
நம்பாமல் ேபாக றவைன நான்
நயாயந்தீர்ப்பதல்ைல. ௪௮ என்ைன நம்ப
மறுக்க றவர்கைளயும் நான் ெசால்பவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்கைளயும்
நயாயந்தீர்க்கஒருநீத பத உண்டு. அதுதான்
நான் ெசான்ன உபேதசங்கள். அைவ
இறுத நாளில் அவர்கைள நயாயம்தீர்க்கும்.
௪௯ஏெனன்றால்நான்ெசான்னஉபேதசங்கள்
என்னிடமிருந்து வந்தைவயல்ல. நான்
ெசான்னைவயும் உபேதச த்தைவயும்
என்ைன அனுப்பய என் ப தாவாகய
ேதவன் எனக்குச் ெசான்னைவயாகும்.
௫௦ என் ப தாவன் கட்டைளகள் ந த்தய
ஜீவனுக்குரியைவ என்பைத அற ேவன்.
ஆைகயால் நான் ெசால்க றைவகைள என்
பதா எனக்குச்ெசான்னபடிேயெசால்க ேறன்”
என்றார்.
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௧௩
சீஷர்களின்பாதங்கைளக்கழுவுதல்
௧இதுஏறக்குைறயபஸ்காபண்டிைகக்கான

ேநரம். இதுதான் இந்த உலகத்ைத வ ட்டுச்
ெசல்வதற்கான ேநரம் என்பைத இேயசு
அற ந்தருந்தார். இேயசு, தன் ப தாவ டம்
தரும்ப ப் ேபாவதற்கான காலம் இது. இேயசு
அவருைடயமக்களின்மீதுெபரிதானஅன்ைப
எப்ேபாதும் ைவத்தருந்தார். இப்ெபாழுது,
அவருக்கு அவர்களிடம் ெகாண்ட அன்ைப
ெவளிப்படுத்தும் ேநரமாய ற்று.
௨ இேயசுவும் அவர் சீஷர்களும் மாைல

உணவுக்காக அமர்ந்தனர். ஏற்ெகனேவ
சாத்தான் யூதாஸ்காரிேயாத்தன் மனதல்
புகுந்து அவைன இேயசுவுக்கு எத ராக
ஆக்கயருந்தான். (யூதாஸ்சீேமானின்மகன்)
௩இேயசுவுக்கு அவரது ப தா எல்லாவ தமான
அதகாரத்ைதயும் ெகாடுத்தருந்தார்.
இேயசு இதைன அறந்தருந்தார்.
ேதவனிடமிருந்து தான் வந்ததாக இேயசு
ெதரிந்துைவத்தருந்தார். அேதாடு அவர்
தன் ப தாவ டேம தரும்ப ப் ேபாகேவண்டும்
என்பதைன அறந்தருந்தார். ௪ அவர்கள்
உணவு உண்டுெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
இேயசு எழுந்து ஆைடகைளக் கழற்ற
ைவத்தார். ஒரு துண்ைட எடுத்துத் தன்
இடுப்பல் கட்டிக் ெகாண்டார். ௫ ப றகு
இேயசு ஒரு பாத்த ரத்தல் நீைர ஊற்றனார்.
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அவர் தம் சீஷர்களின் கால்கைளக் கழுவச்
சுத்தப்படுத்த ஆரம்ப த்தார். பன் தன்
இடுப்புத் துண்டால் அவர்கள் கால்கைளத்
துைடத்தார்.
௬ இேயசு, சீேமான் ேபதுருவ டம் வந்தார்.

ஆனால் ேபதுருேவா இேயசுவ டம்,
“ஆண்டவேர, நீர் என் கால்கைளக்
கழுவக்கூடாது” என்றான்.
௭ அதற்கு இேயசு அவனிடம், “நான்

என்ன ெசய்க ேறன் என்று இப்ேபாது
உனக்குத் ெதரியாது. ஆனால் பறகு நீ
புரிந்துெகாள்வாய்” என்றார்.
௮ ேபதுருேவா, “இல்ைல நீர் என்

கால்கைளக்கழுவேவகூடாது” என்றான்.
இேயசுேவா, “நான் உன் கால்கைளக்

கழுவாவ ட்டால், நீ என்ேனாடு
பங்குள்ளவனாகஇருக்கமுடியாது” என்றார்.
௯ உடேன ேபதுரு, “ஆண்டவேர,

அப்படியானால் என் கால்கேளாடு,
என் ைககைளயும் தைலையயும்கூடக்
கழுவுங்கள்” என்றான்.
௧௦ “ஒரு மனிதன் குளித்தப றகு அவனது

சரீரம் எல்லாம் சுத்தமாகவடுகறது. அதன்
பறகு அவன் கால்கைள மட்டும் கழுவனால்
ேபாதும். நீங்கள் சுத்தமாக இருக்க றீர்கள்.
ஆனால்அைனவரும்அல்ல” என்றார்இேயசு.
௧௧யார்தனக்குஎத ராகமாறயுள்ளவன்என்று
இேயசுவுக்குத் ெதரியும். அதனால்தான்
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இேயசு “நீங்கள் அைனவரும் சுத்தமாக
இல்ைல” என்றுகூறனார்.
௧௨ இேயசு அவர்களின் கால்கைளச்

சுத்தப்படுத்த முடித்தார். ப றகு அவர்
தன் ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு
சாப்பாடு ேமைசக்குத் தரும்பனார்.
இேயசு அவர்களிடம், “நான்
உங்களுக்குக்காகச் ெசய்தவற்ைற நீங்கள்
புரிந்துெகாண்டீர்களா? ௧௩ நீங்கள் என்ைன
‘ஆண்டவேர’ என்று அைழக்க றீர்கள்,
இதுதான் சரியானது, ஏெனன்றால்
உண்ைமயல் நான் ஆண்டவராகேவ
இருக்க ேறன். ௧௪ நான் உங்கள்
ேபாதகராகவும் ஆண்டவராகவும்
இருக்க ேறன். ஆனால் நான் ஒரு
ேவைலக்காரைனப்ேபான்று உங்கள்
கால்கைளக்கழுவ ேனன். ஆைகயால்நீங்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் உங்கள் கால்கைளக்
கழுவக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௫ இைத நான்
ஒரு முன்மாத ரியாகேவ ெசய்ேதன். நான்
உங்களுக்குச் ெசய்ததுேபாலேவ நீங்களும்
ஒருவருக்ெகாருவர் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
௧௬ நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ
கூறுக ேறன். ஒரு ேவைலக்காரன்
தன் எஜமானைனவடப் ெபரியவன்
அல்ல. ஒருவன் என்னதான்
ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தாலும்
அனுப்பப்பட்டவன் அனுப்பயவைரவ ட
ெபரியவனல்ல. ௧௭ நீங்கள் இவற்ைற
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அறந்துெகாண்டால், அவற்ைறச்
ெசய்யும்ேபாதுமக ழ்ச்ச யைடவீர்கள்.
௧௮ “நான் உங்கள் எல்லாைரயும்பற்ற ப்

ேபசவல்ைல. நான் ேதர்ந்ெதடுத்த
மக்கைளப் பற்ற நான் அற ேவன். ஆனால்
ேவதவாக்கயங்கள் நைறேவறேவண்டும்.
‘என்ேனாடு பக ர்ந்துெகாண்டு உண்பவேன
எனக்கு எத ராகத் தரும்பவ ட்டான்.’*
௧௯ இது நைறேவறும் முன்னால்
நான் உங்களுக்கு இைத இப்ெபாழுது
ெசால்லுக ேறன். இது நடக்கும்ேபாது
நாேன அவர் என நம்புவீர்கள். ௨௦ நான்
உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ கூறுக ேறன்.
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்பவன் என்ைன
அனுப்பயவைரயும் ஏற்றுக்ெகாள்க றான்”
என்றார்.
காட்டிக்ெகாடுப்பவன்
(மத். 26:20-25;மாற். 14:17-21;லூ. 22:21-23)
௨௧ இவற்ைறச் ெசான்னபறகு

இேயசு மிகவும் கலக்கம் அைடந்தார்.
ெவளிப்பைடயாக அவர்களிடம், “நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்.
உங்களில் ஒருவேன என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுப்பான்” என்றார்.
௨௨ இேயசுவன் சீஷர்கள் அைனவரும்

ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்டனர்.
இேயசுவால் குற ப்ப டப்பட்டவன் எவெனன்று

* ௧௩:௧௮: என்ேனாடு...வ ட்டான்சங்கீதம் 41:9.
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அவர்களால் அற ந்துெகாள்ள முடியவல்ைல.
௨௩ சீஷர்களில் ஒருவன் இேயசுவுக்கு
அடுத்து அமர்ந்தருந்தான். அவைனத்தான்
இேயசு ெபரிதும் ேநச த்தார். ௨௪ சீேமான்
ேபதுரு அவனிடம் இேயசுவ டம் ேகட்கும்படி
சாைடயாகத்ெதரிவ த்தான்.
௨௫ அவன் இேயசுவன் அருகல் சாய்ந்து,

“ஆண்டவேர,உங்களுக்குஎத ரானவன்யார்?”
என்றுேகட்டான்.
௨௬ இேயசு அதற்கு, “நான் இந்தத்

ேதாய்த்ெதடுத்த அப்பத்துண்ைட எவனுக்குக்
ெகாடுக்க ேறேனா அவேன எனக்கு
எத ரானவன்” என்றார். பன்னர் அவர்
அப்பத்துண்ைட ேதாய்த்து எடுத்தார்.
சீேமானின் மகனான யூதாஸ்காரிேயாத்த டம்
அதைனக் ெகாடுத்தார். ௨௭ யூதாஸ் அந்த
அப்பத்துண்ைட வாங்க க்ெகாண்டதும்
சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்துெகாண்டான்.
இேயசு யூதாஸிடம், “நீ ெசய்யப் ேபாவைதச்
சீக்க ரமாகக் ெசய்” என்றார். ௨௮ அந்த
ேமைஜையச்சுற்றயருந்தஎவருக்கும்இேயசு
யூதாஸிடம் ஏன் அவ்வாறு ெசான்னார்
என்பது புரியவல்ைல. ௨௯ அவர்களில்
யூதாஸ் மட்டும் தான் பணப்ெபட்டிையப்
பாதுகாப்பவன். எனேவ அவர்கள், இேயசு
யூதாஸிடம் வருந்துக்கான ெபாருட்கைள
வாங்க வரும்படியாக ஏேதா கூறுவதாக
எண்ணிக்ெகாண்டார்கள். அல்லது
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யூதாஸ் ஏைழகளுக்குக் ெகாஞ்சம் பணம்
ெகாடுக்குமாறு இேயசு கூறுவதாக
நைனத்துக்ெகாண்டனர்.
௩௦ இேயசு ெகாடுத்த அப்பத்துண்ைட

யூதாஸ் ெபற்றுக்ெகாண்டான். ப றகு
அவன் ெவளிேயறனான். அப்ேபாது இரவு
ேநரமாயருந்தது.

தம்மரணத்ைதப்பற்ற முன்னறவப்பு
௩௧ யூதாஸ் ேபானபறகு இேயசு,

“இப்ெபாழுதுமனிதகுமாரன்தன்மகைமைய
அைடக றார். ேதவன் தன் குமாரன் மூலமாக
மகைமையப் ெபறுகறார். ௩௨ அவர் மூலம்
ேதவன் மகைமைய அைடந்தால், ப றகு
ேதவன் தன் மகனுக்கு அவர் மூலமாகேவ
மகைம அளிப்பார். ேதவன் வைரவல்
அவருக்குமகைமதருவார்.
௩௩ “எனது பள்ைளகேள, நான் இன்னும்

ெகாஞ்சக் காலம் மட்டும்தான் உங்கேளாடு
இருப்ேபன். என்ைன நீங்கள் ேதடுவீர்கள்.
நான் யூதர்களுக்கு ெசான்னவற்ைறேய
இப்ெபாழுது உங்களுக்கும் ெசால்க ேறன்.
நான்ேபாக றஇடத்துக்குநீங்கள்வரமுடியாது.
௩௪ “நான் உங்களுக்கு ஒரு புதய

கட்டைளையத் தருக ேறன். நீங்கள்
ஒருவைர ஒருவர் ேநச யுங்கள். நான்
உங்கைள ேநச த்ததுேபான்று நீங்களும்
ஒருவைர ஒருவர் ேநச யுங்கள். ௩௫ நீங்கள்
ஒருவைர ஒருவர் ேநச த்தால் அைனத்து
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மக்களும் உங்கைள என் சீஷர்கெளன
அறந்துெகாள்வர்” என்றார்.
ேபதுருமறுதலிப்பதுபற்ற
(மத். 26:31–35;மாற். 14:27–31;லூ. 22:31–34)
௩௬ சீேமான் ேபதுரு இேயசுவ டம்,

“ஆண்டவேர, நீங்கள் எங்ேக ேபாக றீர்கள்?”
என்றுேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “நான் எங்ேக ேபானாலும்

உன்னால் அங்ேக பன்ெதாடர்ந்து இப்ேபாது
வர முடியாது. ஆனால் நீ ப றகு என் பன்ேன
வருவாய்” என்றார்.
௩௭ ேபதுரு அவரிடம், “ஆண்டவேர, நான்

இப்ெபாழுது ஏன் உங்கைளப் பன்ெதாடர
முடியாது? நான் உங்களுக்காக உய ர் தரவும்
தயார்” என்றான்.
௩௮ இேயசு அதற்கு, “நீ உண்ைமய ேலேய

எனக்காக உன் உயைரயும் தருவாயா?
நான் உனக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
நீ என்ைன அறயாதவன் என்று ேசவல்
கூவுவதற்கு முன்னால் மூன்று முைற
மறுதலிப்பாய்” என்றார்.

௧௪
சீஷர்களுக்குஆறுதல்
௧ இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் மனம்

கலங்காதீர்கள். ேதவைன வசுவாச யுங்கள்.
என்னிலும் வசுவாசம் ைவயுங்கள். ௨ எனது
ப தாவன் வீட்டில் அைறகள் ஏராளமாக
உள்ளன. அது உண்ைம இல்ைல என்றால்
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நான் இதைன உங்களிடம் ெசால்லமாட்ேடன்.
உங்களுக்கு ஓர் இடத்ைதத் தயார்
ெசய்வதற்காக நான் அங்ேக ெசல்லுக ேறன்.
௩ நான் அங்ேக ேபானதும் உங்களுக்கான
இடத்ைத தயார் ெசய்ேவன். நான்
தரும்ப வருேவன். என்ேனாடு உங்கைள
அைழத்துச் ெசல்ேவன். எனேவ, நான் எங்ேக
இருப்ேபேனா அங்ேக நீங்களும் இருப்பீர்கள்.
௪நான்ேபாக றஇடத்த ற்குவழிஉங்களுக்குத்
ெதரியும்” என்றார்.
௫உடேன, “ஆண்டவேர, நீர் எங்ேக ேபாக றீர்

என்ேற எங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல.
அவ்வாறு இருக்கும்ேபாது வழி எங்களுக்கு
எப்படித்ெதரியும்?” எனேதாமா ேகட்டான்.
௬ அதற்கு இேயசு, “நாேன வழி,

நாேன உண்ைம, நாேன வாழ்வு. என்
மூலமாகத்தான்என்ப தாவ டம் ேபாகமுடியும்.
௭ நீங்கள் உண்ைமய ேலேய என்ைனப்
புரிந்துெகாண்டால் என் ப தாைவயும்
புரிந்துெகாள்ளலாம். ஆனால் இப்ெபாழுது
என் பதாைவ நீங்கள் அறவீர்கள். நீங்கள்
அவைரப் பார்த்தருக்க றீர்கள்” என்றார்.
௮ இேயசுவ டம் பலிப்பு, “ஆண்டவேர,

எங்களுக்கு ப தாைவக் காட்டுங்கள்.
அதுதான் எங்களுக்குத் ேதைவயானது”
என்றான்.
௯ அதற்கு இேயசு “பலிப்பு,

நான் உன்ேனாடு நீண்ட நாட்களாக
இருக்க ேறன். ஆைகயால் நீ என்ைன
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அறந்தருக்கேவண்டும். என்ைனப்
பார்க்க றவன் எவனும் என் பதாைவப்
பார்க்க றான். அப்படியருக்க நீ என்னிடம்,
‘எங்களுக்குப் ப தாைவக் காட்டுங்கள்’
என்று கூறுகறாேய. ௧௦ நான் ப தாவலும்
ப தா என்னிலும் இருக்கறைத நீ
உண்ைமயாகேவ நம்புக றாயா? நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னைவ எல்லாம்
என்னிடமிருந்து வந்தைவ அல்ல. ப தா
என்னில் வாழ்க றார். அவர் அவருைடய
பணிையச் ெசய்க றார். ௧௧ நான் ப தாவல்
இருக்க ேறன். ப தா என்னில் இருக்க றார்
என்று நான் ெசால்லும்ேபாது என்ைன
நம்புங்கள். இல்லாவ ட்டால் நான் ெசய்த
அற்புதங்களுக்காவதுஎன்ைனநம்புங்கள்.
௧௨ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்

கூறுக ேறன், என்னில் நம்ப க்ைக
ைவக்கற எவனும் நான் ெசய்த அத்தைகய
அற்புதங்கைளச் ெசய்வான். என்ைனவட
ேமலான காரியங்கைளக்கூட ெசய்வான்.
ஏெனன்றால் நான் என் ப தாவ டம்
ெசல்க ேறன். ௧௩ எனது ெபயரில் நீங்கள்
எைத ேவண்டினாலும் அைத உங்களுக்காக
நான் ெசய்ேவன். ப றகு ப தாவன் மகைம
குமாரனின் மூலமாக வளங்கும். ௧௪ நீங்கள்
எனது ெபயரில் என்ைன என்ன ேகட்டாலும்
அைதநான்ெசய்ேவன்.

பரிசுத்தஆவயானவர்பற்றயவாக்குறுத
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௧௫ “நீங்கள் என்ைன ேநச த்தால்,
நான் கட்டைளய ட்டபடி நீங்கள்
காரியங்கைளச் ெசய்வீர்கள். நான்
ப தாைவ ேவண்டுேவன். அவர் உங்களுக்கு
இன்ெனாரு உதவயாளைரத் தருவார்.
௧௬ அந்த உதவயாளர் எப்ெபாழுதும்
உங்கேளாடு இருப்பார். ௧௭ உண்ைமயன்
ஆவேய அந்த உதவயாளர். இந்த
உலகம் அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளாது.
ஏெனன்றால் உலகம் அவைரக் காணாமலும்
ெதரிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கறது.
ஆனால் நீங்கள் அவைர அறவீர்கள். அவர்
உங்கேளாடு வாழ்க றார். அவர் உங்களிலும்
வாழ்வார்.
௧௮ “ெபற்ேறார்இல்லாதபள்ைளகைளப்ேபான்று

நான்உங்கைளவ ட்டுப் ேபாகமாட்ேடன். நான்
மீண்டும் உங்களிடம் வருேவன். ௧௯இன்னும்
ெகாஞ்சக் காலத்தல் உலகல் உள்ள மக்கள்
என்ைன இனிேமல் காணமாட்டார்கள்.
ஆனால் நீங்கள் என்ைனப் பார்ப்பீர்கள்.
நான் உய ர்வாழ்வதால் நீங்களும்
வாழ்வீர்கள். ௨௦ அந்த நாளிேல நான்
ப தாவல் இருப்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும்
இருப்பைதயும் அறவீர்கள். ௨௧ ஒருவன்
எனது கட்டைளகைளத் ெதரிந்துெகாண்டு,
அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவன்
உண்ைமயாகேவ என்ைன ேநச க்க றான்.
என்ைன ேநச க்க றவைன என் பதாவும்
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ேநச ப்பார். அேதாடு நானும் அவைன
ேநச ப்ேபன். நான் என்ைன அவனிடம்
ெவளிப்படுத்துேவன்” என்றார்.
௨௨ ப றகு யூதா என்பவன்

(யூதாஸ்காரிேயாத் அல்ல) இேயசுவ டம்,
“ஆண்டவேர, நீர் உம்ைம உலகத்துக்கு
இல்லாமல்எங்களுக்குெவளிப்படுத்தேவண்டும்
என்றுஏன்த ட்டமிடுக றீர்?” என்றான்.
௨௩ அதற்கு இேயசு, “எவெனாருவன்

என்ைன ேநச க்க றாேனா அவன் என்
உபேதசங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றான்.
எனது ப தா அவன்மீது அன்பு ைவப்பார்.
நானும் எனது பதாவும் அவனிடம் வந்து
அவேனாடு வாழ்ேவாம். ௨௪ஆனால் என்ைன
ேநச க்காதவன், என் உபேதசங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியமாட்டான். நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றஎனதுஉபேதசங்கள்
எல்லாம் என்னுைடயைவயல்ல.
அைவ என்ைன அனுப்பன எனது
பதாவனுைடயைவ.
௨௫ “நான் உங்கேளாடு இருக்ைகயல்

இவற்ைற எல்லாம் உங்களுக்குச்
ெசால்லிவட்ேடன். ௨௬ ஆனால்
உதவயாளர் எல்லாவற்ைறயும்உங்களுக்குப்
ேபாத ப்பார். நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு
அவர் நைனவுபடுத்துவார். அவேர பரிசுத்த
ஆவயானவர். ப தா எனது நாமத்தனால்
அவைரஅனுப்புவார்.
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௨௭ “நான் சமாதானத்ைத உங்களுக்கு
ைவத்துவ ட்டுப் ேபாக ேறன். எனது
ெசாந்த சமாதானத்ைதேய உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேறன். உலகம் ெகாடுப்பதுேபால்
இல்லாமல் நான் வத்தயாசமான
சமாதானத்ைதக்ெகாடுக்க ேறன். ஆைகயால்
உங்கள் மனம் கலங்காமல் இருக்கட்டும்.
அஞ்சவும் ேவண்டாம். ௨௮ ‘நான் ேபாேவன்,
மீண்டும் உங்களிடம் வருேவன்’ என்று
ெசான்னைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள். நீங்கள்
என்ைன ேநச ப்பதானால், நான் என்
ப தாவ டம் தரும்ப ப்ேபாவைதப்பற்ற
மக ழ்ச்ச யைடவீர்கள், ஏெனன்றால்
என்ைனவட என் ப தா ெபரியவர். ௨௯ நான்
இைவ நடப்பதற்கு முன்னேர இவற்ைற
உங்களிடம் ெசால்க ேறன். இைவ
நைடெபறும்ேபாது என்ைன நீங்கள்
நம்புவீர்கள்.

௩௦ “நான் உங்கேளாடு அத கம்
ேபசமாட்ேடன். இந்த உலகத்ைத
ஆளுகறவன் (சாத்தான்)வந்துெகாண்டிருக்க றான்.
அவனுக்கு என்மீது அதகாரமில்ைல.
௩௧ ஆனால் நான் என் பதாைவ
ேநச க்க ேறன் என்று உலகத்துக்குத்
ெதரியேவண்டும். ஆைகயால் என் ப தா
எனக்குச் ெசான்னவற்ைற மட்டும் நான்
ெசய்க ேறன். இப்ெபாழுது வாருங்கள், இந்த
இடத்ைதவ ட்டுப் ேபாேவாம்” என்றார்.
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௧௫
த ராட்ைசச்ெசடியன்உவைம
௧ “நாேன உண்ைமயான த ராட்ைசச்

ெசடி, எனது ப தாேவ ேதாட்டக்காரர்.
௨ அவர், கனிெகாடுக்காத எனது கைளகள்
எைவேயா அவற்ைற ெவட்டிப் ேபாடுக றார்.
கனிெகாடுக்க ற கைளகைள ேமலும்
கனி ெகாடுக்கும்படி அவர் சுத்தம்
பண்ணுகறார். ௩ நான் உங்களுக்குச்
ெசய்த உபேதசங்களால் நீங்கள் ஏற்ெகனேவ
சுத்தமாகயருக்க றீர்கள். ௪ நீங்கள் என்னில்
நைலத்தருங்கள். நானும் உங்களில்
நைலத்தருப்ேபன். எந்தக் கைளயும்
தனியாகக் கனிெகாடுக்க இயலாது. அது
ெசடிய ேலேய ெதாடர்ந்து இருக்கேவண்டும்.
இதுேபாலத்தான்நீங்களும். நீங்கள்தனியாக
இருந்து கனிதர முடியாது. என்ேனாடு
ேசர்ந்ேதஇருக்கேவண்டும்.
௫ “நான்தான் த ராட்ைசச் ெசடி.

நீங்கள் கைளகள். எவெனாருவன்
என்னிடம் ந ரந்தரமாக இருக்க றாேனா,
எவெனாருவனிடம் நான் ந ரந்தரமாக
இருக்க ேறேனா,அவன்கனிதரும்கைளயாக
இருப்பான். ஆனால் அவன் நான் இல்லாமல்
எதுவும் ெசய்ய இயலாது. ௬ என்ேனாடு
இல்லாத எவனும் ெசடியலிருந்து
அப்புறப்படுத்தப்பட்ட கைளேபால்
ஆகவடுகறான். அது காய்ந்துேபாகும்.
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மக்கள் அவற்ைறப் ெபாறுக்க ெநருப்ப ேல
ேபாட்டு எரித்துவடுகறார்கள். ௭ என்னில்
ந ரந்தரமாகஇருங்கள்,என்உபேதசங்கைளக்
கைடப்ப டியுங்கள். நீங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்தால் நீங்கள் வரும்புக ற எவற்ைறயும்
என்னிடம் ேகட்கலாம். அைவ உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும். ௮ நீங்கள் அதகக்
கனிகைளத் தந்து, நீங்கேள என் சீஷர்கள்
என்பைதக் காட்ட ேவண்டும். இது என்
பதாவுக்கும்மகைமையக்ெகாண்டுவரும்.
௯ “ப தா என்ைன ேநச ப்பதுேபான்று நான்

உங்கைள ேநச க்க ேறன். இப்ெபாழுது எனது
அன்பல் நைலத்தருங்கள். ௧௦ நான் என்
ப தாவன் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ேறன்.
நான் அவரது அன்பல் நைலத்தருக்க ேறன்.
இைதப்ேபாலேவ, நீங்களும் எனது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் எனது
அன்பல் நைலத்தருப்பீர்கள். ௧௧ நான்
இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்குக்
கூறுக ேறன். எனேவ நான் ெபற்ற
மக ழ்ச்சைய நீங்களும் ெபறலாம். உங்கள்
மக ழ்ச்ச முழுைமயாக இருக்கேவண்டும்
என்று நான்வரும்புக ேறன். ௧௨இைதத்தான்
நான் உங்களுக்குக் கட்டைள இடுக ேறன்:
நான் உங்கைள ேநச ப்பது ேபால் நீங்களும்
ஒருவைர ஒருவர் ேநச யுங்கள். ௧௩ ஒருவன்
தன் நண்பனுக்காக இறப்பைதவ டச் ச றந்த
அன்பு ேவறு எதுவுமில்ைல. ௧௪ நான்
ெசான்னபடி ெசய்தால் நீங்களும் எனது
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ச றந்த நண்பர்களாவீர்கள். ௧௫ இனி
நான் உங்கைள ேவைலக்காரன் என்று
அைழப்பதல்ைல. ஏெனனில்ேவைலக்காரன்
தன் எஜமானன் ெசய்வைத அறயமாட்டான்.
நான் இப்ெபாழுது உங்கைள நண்பர்கள்
என்ேற அைழக்க ேறன். ஏெனன்றால் என்
ப தா எனக்குச் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்
நான்உங்களுக்குச்ெசால்லியருக்க ேறன்.
௧௬ “நீங்கள்என்ைனத்ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல.

நாேன உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
நாேன உங்கைளக் கனிெகாடுக்குமாறு
ஏற்படுத்த ேனன். உங்கள் வாழ்வல் இந்தக்
கனி ந ரந்தரமாக இருக்கேவண்டும். ப றகு
என் ப தா என்ேபரில் நீங்கள் ேகட்க ற
எைதயும் உங்களுக்குத் தருவார். ௧௭இதுேவ
எனது கட்டைள. ஒருவேராடு ஒருவர்
அன்பாயருங்கள்.

சீஷர்கைளஎச்சரித்தல்
௧௮ “இந்த உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால்,

அது என்ைனத்தான் முதலில் பைகக்க றது
என்பைதநைனவுெகாள்ளுங்கள். ௧௯நீங்கள்
இந்த உலகத்ைதச் சார்ந்தவர்களாக
இருந்தால் அது தன் மனிதர்கைள
ேநச ப்பதுேபான்று உங்கைளயும் ேநச க்கும்.
ஆனால் நான் உங்கைள உலகத்தலிருந்து
ேதர்ந்து எடுத்துவ ட்ேடன். அதனால்தான்
உலகம்உங்கைளப்பைகக்க றது.
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௨௦ “ஒரு ேவைலக்காரன் தன்
எஜமானைனவடப் ெபரியவன் அல்லன்
என்று நான் ெசான்ன கருத்ைத
நைனத்துப்பாருங்கள். மக்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தனால் அவர்கள் உங்கைளயும்
துன்புறுத்துவார்கள். மக்கள் என்
உபேதசங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் உங்கள்
உபேதசத்த ற்கும் கீழ்ப்படிவார்கள். ௨௧மக்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் என்ெபாருட்ேட
உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள். அவர்கள்
என்ைன அனுப்பயவைரப்பற்ற
அறயமாட்டார்கள். ௨௨ நான் உலகத்துக்கு
வந்து மக்களிடம் ேபசாமல் இருந்தருந்தால்
அவர்களுக்குப் பாவம் பற்றய எண்ணம்
இல்லாமல் இருந்தருக்கும். ஆனால்
இப்ெபாழுது நான் அவர்களிடம்
ேபசவ ட்ேடன். எனேவ அவர்கள் தம்
பாவங்களுக்குச் சாக்குேபாக்கு ெசால்ல
முடியாது.
௨௩ “என்ைன ெவறுக்கற எவனும் என்

பதாைவயும் ெவறுக்கறான். ௨௪ நான்,
இதுவைர எவரும் ெசய்யாதவற்ைற மக்கள்
மத்தயல் ெசய்தருக்க ேறன். நான்
அவற்ைறச் ெசய்யாமல் இருந்தருந்தால்
மக்களுக்குத் தம் பாவத்ைதப் பற்றய
குற்ற உணர்வு இல்லாமல் ேபாயருக்கும்.
ஆனால் நான் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
அவர்கள் பார்த்தருக்க றார்கள். எனினும்
அவர்கள் என்ைனயும் என் ப தாைவயும்
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ெவறுக்கறார்கள். ௨௫ ‘அவர்கள் காரணம்
இல்லாமல் என்ைன ெவறுக்கறார்கள்’
என்னும் வாக்கயம் உண்ைமயாகும்படி இது
நடந்தது.
௨௬ “நான் என் ப தாவ டமிருந்து அந்த

உதவயாளைர உங்களிடம் அனுப்புேவன்.
என் ப தாவ டமிருந்து வருகற அவர்
உண்ைமயன் ஆவயாக இருப்பார். அவர்
வரும்ேபாது என்ைனப்பற்ற க் கூறுவார்.
௨௭நீங்கள்ெதாடக்கக்காலமுதேலஎன்ேனாடு
இருப்பதால் நீங்களும் என்ைனப்பற்ற
மக்களிடம் சாட்ச கூறுவீர்கள்.”

௧௬
௧ “நீங்கள் உங்கள் நம்ப க்ைகைய

இழந்துவ டக் கூடாது என்பதற்காக
இைவகைள நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லி இருக்க ேறன். ௨ மக்கள்
தங்கள் ஆலயங்களில் இருந்து
உங்கைள ெவளிேயற்றுவர். ேமலும்
உங்கைளக் ெகால்பவன் ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்க றவன் என்று மக்கள்
எண்ணும்படியான காலம் வரும்.
௩ அவர்கள் ப தாைவப்பற்றயும்
என்ைனப்பற்றயும் அற ந்துெகாள்ளாததால்
இப்படிச் ெசய்வார்கள். ௪ நான்
இப்ெபாழுது இவற்ைறப்பற்றெயல்லாம்
ெசால்லிவட்ேடன். எனேவ இைவ நகழும்
காலம் வரும்ேபாது, நான் ஏற்ெகனேவ
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உங்களுக்கு எச்சரித்தருக்க ேறன் என்பைத
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்வீர்கள்.

பரிசுத்தஆவயானவரின்பணிகள்
“நான் உங்கேளாடு இருந்ேதன். எனேவ

ெதாடக்கத்தல் இவற்ைறெயல்லாம்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லவல்ைல.
௫ இப்ெபாழுது நான் என்ைன
அனுப்பனவரிடம் ெசல்லப் ேபாக ேறன்.
‘நீங்கள் எங்ேக ேபாக றீர்கள்’ என்று
யாரும் என்ைன இதுவைர ேகட்கவல்ைல.
௬ எனினும் நான் இவற்ைறச் ெசான்னதால்
உங்கள்இருதயம்துக்கத்தால் ந ரம்பவ ட்டது.
௭ ஆனால் நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான்
ேபாவது உங்களுக்கு நன்ைமையத் தரும்.
ஏெனன்றால் நான் ேபானால், உதவயாளைர
அனுப்புேவன். நான் ேபாகாவ ட்டால் அந்த
உதவயாளர்வரமாட்டார்.
௮ “அவர் வரும்ேபாது இவற்ைறப்பற்றய

உண்ைமகைளெயல்லாம் உலகலுள்ள
மக்களுக்கு நரூப ப்பார். அேதாடு பாவத்தன்
குற்றம்பற்றயும், ேதவேனாடு உள்ள சரியான
உறவுபற்றயும், நயாயத்தீர்ப்புபற்றயும்
வளக்குவார். ௯ அந்த உதவயாளர்,
மக்கள் என்ைன நம்பாததால் அவர்கள்
பாவம் ெசய்தவர்கள் என்பைத நரூப ப்பார்.
௧௦ அவர் ேதவனிடம் எனக்கருக்க ற நல்ல
உறவுபற்றயும் நரூப ப்பார். ஏெனன்றால்
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நான் ப தாவ டம் ெசல்க ேறன். அப்ெபாழுது
நீங்கள் என்ைனக் காணமாட்டீர்கள்.
௧௧ நயாயத்தீர்ப்புபற்றய உண்ைமைய அவர்
உலகத்துக்குநரூப ப்பார். ஏெனன்றால்இந்த
உலைக ஆளுகற சாத்தான் ஏற்ெகனேவ
நயாயந்தீர்க்கப்பட்டிருக்க றான்.
௧௨ “உங்களிடம் ெசால்வதற்கு

என்னிடம் ஏராளமான ெசய்த கள்
இருக்கன்றன. ஆனால் இப்ெபாழுது
நீங்கள் தாங்க க்ெகாள்ள முடியாதபடி அந்தச்
ெசய்த கள் அதகப்படியானைவ. ௧௩ஆனால்
உண்ைமயன் ஆவயானவர் வரும்ேபாது
அைனத்து உண்ைமகளிலும் உங்கைள
வழிநடத்த ச் ெசல்வார். ஆவயானவர்அவரது
ெசாந்த வார்த்ைதகைளக் கூறுவதல்ைல.
அவர் என்ன ேகட்டிருக்க றாேரா அவற்ைறேய
ேபசுவார். ௧௪ நடக்கப்ேபாக றவற்ைறப்பற்ற
மட்டுேம அவர் ேபசுவார். உண்ைமயன்
ஆவயானவர் எனக்கு மகைமையக்
ெகாண்டுவருவார். எப்படி என்றால்
அவர் என்னிடம் கருத்துக்கைளப்
ெபற்று உங்களுக்குச் ெசால்லுவார்.
௧௫ ப தாவனுைடயைவகள் எல்லாம்
என்னுைடயைவகள். அதனால்தான்
ஆவயானர் என்னிடமிருந்து கருத்துக்கைளப்
ெபற்று உங்களுக்குச் ெசால்லுவார்
என்ேறன்.”

துயரம்மக ழ்ச்ச யாக மாறும்
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௧௬ பன்னும் இேயசு “இன்னும் ெகாஞ்ச
காலத்த ற்குப்பன் என்ைன நீங்கள் பார்க்க
முடியாது. அதற்குக் ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப்
பன் நீங்கள் என்ைன மீண்டும் பார்க்கலாம்”
என்றார்.
௧௭ இேயசுவன் சீஷர்களில் சலர்

ஒருவருக்ெகாருவர், “ ‘ெகாஞ்ச
காலத்த ற்குப்பன் பார்க்கமுடியாது. ெகாஞ்ச
காலத்த ற்குப் ப றகு நீங்கள் என்ைன
மீண்டும் பார்க்கலாம்’ என்றாேர, இேயசு
எைதக் கருத இவ்வாறு கூறுகறார்.
‘நான் ப தாவ டம் ேபாக ேறன்’ என்று ஏன்
கூறுகறார். ௧௮ ‘ெகாஞ்ச காலம்’ என்று
கூறனாேர அதன் ெபாருள் என்ன? அவர்
என்ன ெசால்க றார் என்று எங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைலேய” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௧௯ சீஷர்கள் தன்னிடம் அைதப்பற்ற க்

ேகட்க வரும்புவைத இேயசு கவனித்தார்.
ஆைகயால் இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள்
உங்களுக்குள் என்ன ேபச க்ெகாள்க றீர்கள்?
நான், ‘இன்னும் ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப்
ப றகு என்ைனப் பார்க்க முடியாது.
அப்புறம் ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப் பன்பு
மீண்டும் என்ைனப் பார்ப்பீர்கள்’ என்று
ெசான்ேனேன, அைதப் பற்றயா? ௨௦ நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
நீங்கள் அழுது துக்கப்படுவீர்கள். ஆனால்
உலகம் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும். நீங்கள்
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துக்கப்படுவீர்கள். ஆனால் உங்கள் துயரம்
மக ழ்ச்ச யாக மாறும்.
௨௧ “ஒரு ெபண், குழந்ைதையப்

ெபற்ெறடுக்கும்ேபாது அவளுக்கு வலி
ஏற்படும். ஏெனன்றால் அவளுக்குக்
குற ப்ப ட்டேவைள ெநருங்க இருக்கும்.
ஆனால் குழந்ைத ப றந்ததும் அவள் தன்
வலிைய மறந்துவடுவாள். குழந்ைத இந்த
உலகுக்கு வந்துவ ட்டது என்பதல் மிகுந்த
மக ழ்ச்ச அைடவாள். ௨௨ உங்களுக்கும்
இைதப்ேபாலத்தான். இப்ெபாழுது நீங்கள்
துயரமாக இருக்க றீர்கள். ஆனால் நான்
மீண்டும்உங்கைளப்பார்ப்ேபன். அப்ெபாழுது
நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாகஇருப்பீர்கள். எவராலும்
உங்கள் மக ழ்ச்சையப் பற க்க முடியாது.
௨௩ அந்த நாளில் நீங்கள் என்னிடம்
எைதப்பற்றயும் ேகட்கமாட்டீர்கள். நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
என் ேபரில் நீங்கள் எைதக் ேகட்டாலும்
என் ப தா உங்களுக்குத் தருவார்.
௨௪ இதுவைர நீங்கள் என்ேபரால் எைதயும்
ேகட்கவல்ைல. ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது
நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். உங்கள்
மக ழ்ச்ச முழுைமயான மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கும்.

உலகத்தன்மீதுெவற்ற
௨௫ “நான்இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு

மைற ெபாருளில் கூறயருக்க ேறன்.
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ஆனால் காலம் வரும். அப்ேபாது நான்
இவ்வாறு மைறெபாருளில் ேபசாமல்
ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்த கைள அந்தப்
ப தாைவப்பற்ற க் கூறுேவன். ௨௬ அந்த
நாளில் நீங்கள் ப தாவ டம் என்ேபரில்
உங்களுக்கானைதக் ேகட்பீர்கள்.
நான் உங்களுக்காக என் ப தாவ டம்
ேகட்டுக்ெகாள்ளும் ேதைவ இருக்காது
என்று ெசால்க ேறன். ௨௭ என் ப தா
அவராகேவ உங்கைள ேநச க்க றார்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் என்னிடம் அன்பாக
இருந்தீர்கள். நான் ேதவனிடம் இருந்து
வந்ததாக நீங்கள் நம்பயருந்தீர்கள்.
௨௮ நான் இந்த உலகத்துக்கு என் ப தாவ டம்
இருந்து வந்ேதன். இப்ெபாழுது நான்
இந்த உலகத்ைதவ ட்டுப் ேபாக ேறன். என்
ப தாவ டம் தரும்ப ப் ேபாக ேறன்” என்றார்.
௨௯ ப றகு இேயசுவன் சீஷர்கள்

அவரிடம், “நீர் இப்ெபாழுது எங்களிடம்
ெதளிவாகப் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர். புரிந்து
ெகாள்வதற்குக் கடினமான வார்த்ைதகைள
நீர் பயன்படுத்தவல்ைல. ௩௦உமக்கு எல்லாம்
ெதரியும் என்பைத நாங்கள் இப்ேபாது
ெதரிந்துெகாண்ேடாம். உம்மிடம் ஒருவன்
ஒரு ேகள்வையக் ேகட்பதற்கு முன்னேர
அக்ேகள்வக்கு உம்மால் பதல்கூற முடியும்.
இைவ நீர் ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர்
என்பைத எங்கைள நம்ப ைவக்க றது”
என்றனர்.
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௩௧ இேயசு அவர்களிடம், “எனேவ
நீங்கள் இப்ேபாது நம்புக றீர்கள்.
௩௨ என்ைனக் கவனியுங்கள்.
நீங்கள் ச தற ப்ேபாக ற ேவைள
இேதா ெநருங்க க்ெகாண்டிருக்க றது.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ெசாந்த வீட்டிற்குப்
ேபாய் என்ைன வட்டு வலக ப் ேபாவீர்கள்.
அந்த ேநரம் இேதா வந்துவ ட்டது. நீங்கள்
என்ைன வட்டுப் ேபாவீர்கள். நான் தனிேய
இருப்ேபன். எனினும் நான் உண்ைமயல்
தனித்தருக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால்
என்ேனாடுஎன்ப தாஇருக்க றார்.
௩௩ “என்னில் உங்களுக்கு சமாதானம்

இருக்கும்ெபாருட்டு இவற்ைற நான்
உங்களுக்குச்ெசான்ேனன். இந்தஉலகத்தல்
உங்களுக்குத் ெதாந்தரவுகள் ஏற்படும்.
ஆனால் ைதரியமாக இருங்கள். நான்
உலகத்ைதெவன்றுவட்ேடன்” என்றார்.

௧௭
சீஷர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன
௧ இவற்ைறெயல்லாம் இேயசு ெசான்ன

பறகு, அவர் தனது கண்களால் வானத்ைத
(பரேலாகத்ைத) அண்ணாந்து பார்த்தார்.
“ப தாேவ, ேநரம் வந்துவ ட்டது. உமது
குமாரனுக்கு மகைமையத் தாரும். அதனால்
உமது குமாரனும் உமக்கு மகைமையத்
தருவார். ௨ உமது குமாரன் அவரிடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைனத்து மக்களுக்கும்
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ந ரந்தர வாழ்ைவக் ெகாடுக்கும்படியாக
அைனத்து மக்கள் மீதும்அவருக்குஅதகாரம்
ெகாடுத்தீர். ௩ அந்த மனிதர்கள், நீர்தான்
உண்ைமயான ேதவன் என்பைதயும்
உம்மால் அனுப்பப்பட்டவர் இேயசு க றஸ்து
என்பைதயும் ெதரிந்துெகாள்வார்கள்.
இவ்வாறு ெதரிந்துெகாள்வதுதான்
ந ரந்தரமான வாழ்க்ைக. ௪ நான்
ெசய்யுமாறுநீர் ெகாடுத்த ேவைலகைளநான்
முடித்துவ ட்ேடன். நான் பூமியல் உம்ைம
மகைமப்படுத்த ேனன். ௫ இப்ெபாழுது,
உம்ேமாடு இருக்கும் மகைமையத் தாரும்.
உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பருந்ேத
உம்ேமாடு நான் ெகாண்டிருந்த மகைமையத்
தாரும்.
௬ “உலகத்தலிருந்து சல ஆட்கைள நீர்

எனக்குக் ெகாடுத்தீர். நான் அவர்களுக்கு
உம்ைம ெவளிப்படுத்த ேனன். அவர்கள்
உம்முைடயவர்களாக இருந்தார்கள்.
அவர்கைள எனக்குத் தந்தீர். அவர்கள்
உமது ேபாதைனக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
௭ நீர் எனக்குத் தந்தைவெயல்லாம்
உம்மிடமிருந்து வந்தைவ என்று அவர்கள்
இப்ேபாது ெதரிந்துெகாண்டனர். ௮ நீர்
எனக்குக் ெகாடுத்த ேபாதைனகைள
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
அவற்ைற அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
உண்ைமயாகேவ நான் உம்மிடமிருந்து
வந்தருக்க ேறன் என்பைத அவர்கள்
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ெதரிந்துெகாண்டார்கள். நீர் என்ைன
அனுப்பைவத்தைதயும் அவர்கள்
நம்புக றார்கள். ௯ நான் அவர்களுக்காக
இப்ெபாழுது ேவண்டுக ேறன். நான்
உலகல் உள்ள மக்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளவல்ைல. ஆனால்
நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த மக்களுக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்க ேறன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் உம்முைடயவர்கள்.
௧௦ என்னுைடயைவ எல்லாம்
உம்முைடயைவ. உம்முைடயைவ எல்லாம்
என்னுைடயைவ. அவர்களில் நான் மகைம
அைடந்தருக்க ேறன்.
௧௧ “இப்ெபாழுது நான் உம்மிடத்தல்

வந்துெகாண்டிருக்க ேறன். நான் இனிேமல்
உலகத்தல் இருக்கமாட்ேடன். ஆனால்
இவர்கள் இப்ெபாழுதும் உலகத்தல் தான்
இருக்கறார்கள். பரிசுத்த ப தாேவ, உமது
ெபயரின் வல்லைமயனால் அவர்கள்
பாதுகாப்பாகஇருக்கச்ெசய்யும். இதன்மூலம்
நீரும் நானும் ஒன்றாக இருப்பதுேபாலேவ
அவர்களும் ஒன்றாயருப்பார்கள். ௧௨ நான்
அவர்கேளாடு இருந்தேபாது அவர்கைளப்
பாதுகாத்து வந்ேதன். நீர் எனக்குத்
தந்த உமது ெபயரின் வல்லைமயனால்
அவர்கைளப் பாதுகாத்ேதன். அவர்களில்
ஒருவன் மட்டும் இழக்கப்பட்டான்.
(யூதாஸ்) அவன் இழக்கப்படுவதற்காகேவ
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். ஏற்ெகனேவ
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ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டைவ
நைறேவறும்படிேயஅவன்இழக்கப்பட்டான்.
௧௩ “நான் இப்ெபாழுது உம்மிடம்

வருக ேறன். ஆனால் இவற்ைறெயல்லாம்
நான் உலகல் இருக்கும்ேபாேத
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். நான்
இவற்ைறெயல்லாம் கூறுக ேறன்.
ஆதலால் அவர்கள் எனது மகழ்ச்சையப்
ெபறமுடியும். அவர்கள் எனது முழுைமயான
மக ழ்ச்சையயும் ெபறேவண்டும் என நான்
வரும்புக ேறன். ௧௪ உமது ேபாதைனகைள
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
உலகம் அவர்கைள ெவறுக்கறது.
ஏெனன்றால் அவர்கள் இந்த உலகத்ைதச்
சார்ந்தவர்கள் அல்லர். நானும் இந்த
உலகத்ைதச் சார்ந்தவன்அல்லன்.
௧௫ “அவர்கைள உலகத்தலிருந்து

ெவளிேய எடுக்கும்படி நான் உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்ளவல்ைல. அவர்கைள நீர்
தீைமயலிருந்து பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்படி
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ௧௬ நான் இந்த
உலகத்ைத சாராதது ேபாலேவ அவர்களும்
இந்த உலகத்ைதச் சாராதவர்களாக
இருக்க றார்கள். ௧௭உம்முைடயஉண்ைமயன்
மூலம் உமது ேசைவக்கு அவர்கைளத்
தயார்படுத்தும். உமது ேபாதைனேய
உண்ைம. ௧௮ நீர் என்ைன உலகத்துக்கு
அனுப்பைவத்தீர். அது ேபாலேவ நானும்
அவர்கைள உலகத்துக்குள் அனுப்புக ேறன்.
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௧௯ நான் ேசைவக்காக என்ைனத் தயார்
ெசய்து ெகாண்ேடன். நான் இதைன
அவர்களுக்காகேவ ெசய்க ேறன். எனேவ,
அவர்களும்உமதுேசைவக்காகஉண்ைமயல்
தம்ைமத்தயார் ெசய்துெகாள்வார்கள்.
௨௦ “நான் இவர்களுக்காக

ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். இவர்களுக்காக
மட்டுமல்ல இவர்களுைடய உபேதசங்களால்
என்மீதுநம்ப க்ைகைவக்கறவர்களுக்காகவும்
நான் ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ௨௧ ப தாேவ,
என்னில் நம்ப க்ைக ைவக்கற
அைனவரும் ஒன்றாயருப்பதற்காகவும்
நான் ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். நீர்
என்னில் இருக்க றீர். நான் உம்மில்
இருக்க ேறன். அவர்கள் எல்ேலாரும்
நம்மில் ஒன்றாக இருக்கும்படிக்கும்
நான் உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன்.
ஆைகயால் இவ்வுலகம் நீர் என்ைன
அனுப்பனதல் நம்ப க்ைகெகாள்ளும்.
௨௨ நீர் எனக்குத் தந்த மகைமைய நான்
தருவதால் அவர்கள் ஒன்றாக இருப்பார்கள்.
நானும் நீரும் ஒன்றாக இருப்பது ேபால,
௨௩ நான் அவர்களில் இருப்ேபன்; நீர்
என்னில் இருப்பீர். ஆக அைனவரும்
ஒன்றாக இருப்பார்கள். ப றகு இந்த
உலகம் நீர் என்ைன அனுப்பனைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளும். நீர் என்னிடம் அன்பாக
இருப்பதுேபாலேவ நீர் அவர்களிடமும்
அன்பாக இருக்க றீர் என்பைதயும் உலகம்
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ெதரிந்துெகாள்ளும்.
௨௪ “ப தாேவ! நீர் எனக்குத் தந்த

இவர்கள், நான் எங்ேக இருந்தாலும்
என்னுடேன இருக்குமாறு வரும்புக ேறன்.
அவர்கள் என் மகைமையக் காண
ேவண்டும் எனவும் வரும்புக ேறன். உலகம்
உண்டாவதற்கு முன்னேர நீர் என்னுடன்
அன்பாக இருந்தீர். இதனால் எனக்கு
நீர் மகைம தந்தீர். ௨௫ ப தாேவ! நீர்
நல்லவராக இருக்க றீர். இந்த உலகம்
உம்ைம அற ந்துெகாள்ளவல்ைல. ஆனால்
உம்ைம நான் அறந்துெகாண்டுள்ேளன்.
இந்த மக்கள் நீர் என்ைன அனுப்பனைதத்
ெதரிந்துெகாண்டுள்ளனர். ௨௬ உம்ைம
நான் அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்த ேனன்.
இன்னும் ெவளிப்படுத்துேவன். ப றகு
நீர் என்னிடம் அன்பாக இருப்பதுேபான்று
அவர்களும் அன்பாக இருப்பார்கள். நானும்
அவர்களுக்குள்வாழ்ேவன்” என்றார்.

௧௮

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மத். 26:47–56;மாற். 14:43–50;லூ. 22:47–53)
௧ இேயசு தன் ப ரார்த்தைனைய

முடித்துக்ெகாண்டதும், தன் சீஷர்களுடன்
ேபானார். அவர்கள் கீதேரான்
என்னும் பள்ளத்தாக்குக்கு அப்பால்
தாண்டிப்ேபானார்கள். ஒலிவ மரங்கள்
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நைறந்த ேதாட்டம் இருந்தது. இேயசுவும்
சீஷர்களும்அங்ேக ேபானார்கள்.
௨ யூதாஸுக்கு இந்த இடம் எங்ேக

இருக்க றது என்று ெதரியும். ஏெனன்றால்
இேயசு அடிக்கடி அவ்வ டத்தல் தம்
சீஷர்கேளாடு சந்த த்தருக்க றார். ௩ யூதாஸ்
இேயசுவுக்கு எத ராக மாற ப்ேபானவன்.
எனேவ அவன் ஒரு ேசவகர் குழுைவக்
கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டு ேதாட்டத்த ற்கு
வந்தான். அவன் தைலைம ஆசாரியர்,
பரிேசயர் என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்ட
காவல்காரைரயும் அைழத்து வந்தான்.
அவர்கள் தம்ேமாடு பந்தங்கைளயும்,
தீவட்டிகைளயும், ஆயுதங்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தனர்.
௪ இேயசு அவருக்கு நடக்கவருக்கும்

எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருந்தார். அவர்
ெவளிேய வந்து, “நீங்கள் யாைரத்
ேதடுக றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௫ அதற்கு அவர்கள் “நாசேரத்தலிருந்து

வந்தஇேயசுைவ” என்றனர்.
இேயசுேவா, “நாேன இேயசு” என்றார்.

(அவருக்கு எத ராக மாறன யூதாஸும்
அவர்கேளாடு நன்றருந்தான்.) ௬ இேயசு
அவர்களிடம், “நான்தான் இேயசு” என்று
ெசான்னெபாழுது அவர்கள் பன் வாங்க த்
தைரயல்வழுந்தார்கள்.
௭ இேயசு மீண்டும் அவர்களிடம், “யாைரத்

ேதடுக றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
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அவர்கள்அதற்கு, “நாசேரத்தலிருந்துவந்த
இேயசுைவ” என்றனர்.
௮ இேயசு அதற்கு, “ ‘நான்தான் இேயசு’

என்று ஏற்ெகனேவ ெசால்லிவட்ேடன்.
ஆைகயால்நீங்கள்என்ைனத்ேதடுவதானால்
இவர்கைளப்ேபாகவடுங்கள்”என்றார். ௯ “நீர்
எனக்குத் தந்தவர்களில் ஒருவைனயும் நான்
இழக்கவல்ைல” என்று அவர் ெசான்னது
நைறேவறும்படிஇவ்வாறுந கழ்ந்தது.
௧௦ சீேமான் ேபதுருவ டம் ஒரு வாள்

இருந்தது. அவன் அைத ெவளிேய எடுத்து
தைலைம ஆசாரியனின் ேவைலக்காரனின்
வலது காைத ெவட்டிப்ேபாட்டான். (அந்த
ேவைலக்காரனின்ெபயர்மல்கூஸ்)௧௧இேயசு
ேபதுருவ டம் “உனது வாைள அதனுைடய
உைறய ேல ேபாடு. என் ப தா எனக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றதுன்பமாகயேகாப்ைபயல்
நான்குடிக்கேவண்டும்” என்றார்.

அன்னாவன்முன்இேயசு
(மத். 26:57-58;மாற். 14:53-54;லூ. 22:54)
௧௨ ப றகு ேபார்ச்ேசவகரும் அவர்கள்

தைலவனும் யூதக் காவலர்களும்
இேயசுைவக் ைகது ெசய்தனர். அவர்கள்
இேயசுைவக் கட்டி ௧௩ அன்னாவ டம்
ெகாண்டுவந்தனர். இவன் காய்பாவன்
மாமனார். காய்பா அந்த ஆண்டின்
தைலைம ஆசாரியன். ௧௪ இந்தக்
காய்பாதான் ஏற்ெகனேவ யூதர்களிடம்,
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“எல்லா மக்களுக்காகவும் ஒரு மனிதன்
மரிப்பதுநல்லது” என்றுெசான்னவன்.

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:69-70;மாற். 14:66-68;லூ. 22:55-57)
௧௫ சீேமான் ேபதுருவும் இேயசுவன்

இன்ெனாரு சீஷனும் இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்து ேபானார்கள். அந்தச் சீஷன்
தைலைம ஆசாரியைன அறந்தருந்தான்.
அதனால்அவன்இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்து
தைலைம ஆசாரியனின் முற்றம் ேபானான்.
௧௬ ஆனால் ேபதுரு வாசலுக்கு ெவளிேய
காத்தருந்தான். தைலைம ஆசாரியைனத்
ெதரிந்த சீஷன் ெவளிேய வந்தான்.
அவன் கதைவத் தறந்த ெபண்ேணாடு
ேபசனான். ப றகு அவன் ேபதுருைவயும்
உள்ேள அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான்.
௧௭ வாசலுக்குக் காவலாக இருந்த அந்தப்
ெபண் ேபதுருவ டம் “நீயும் இந்த மனிதனின்
சீஷர்களுள் ஒருவன் தாேன?” என்று
ேகட்டாள்.
அதற்குப் ேபதுரு “இல்ைல. நான் அல்ல”

என்றான்.
௧௮ அது குளிர்காலம். எனேவ

ேவைலக்காரர்களும், ேசவகர்களும்
ெநருப்ைப உண்டாக்கனர். அவர்கள்
அைதச் சுற்ற நன்றுெகாண்டு குளிர்
காய்ந்தனர். ேபதுருவும் அவர்கேளாடு
குளிர்காய நன்றுெகாண்டான்.
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தைலைமஆசாரியனின் ேகள்வ
(மத். 26:59–66;மாற். 14:55–64;லூ. 22:66–71)
௧௯ தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவ டம்

அவரது சீஷர்கைளக் குறத்து வ சாரித்தான்.
அேதாடு அவரது ேபாதைனகைளக்குறத்து
வ சாரித்தான். ௨௦ அதற்கு இேயசு,
“நான் மக்களிடம் எப்ெபாழுதும்
ெவளிப்பைடயாகேவ ேபசவந்ேதன்.
நான் எப்ெபாழுதும் யூதர்கள் கூடும்
அரங்கங்களிலும், ஆலயங்களிலுேம
உபேதச த்து இருக்க ேறன். யூதர்கள்
எல்ேலாரும் அங்கு வந்தருக்க றார்கள்.
நான் எைதயும் இரகச யமாகப் ேபசவல்ைல.
௨௧ அப்படியருக்க நீங்கள் ஏன் என்ைன
வசாரிக்க றீர்கள்? என் ேபாதைனகைளக்
ேகட்டவர்கைளவசாரித்துப் பாருங்கள். நான்
என்ன ெசான்ேனன் என்பது அவர்களுக்குத்
ெதரியும்” என்றார்.
௨௨இேயசுஇவ்வாறு ெசான்னேபாது,அவர்

அருக ேல நன்றருந்த ேசவகரில் ஒருவன்
அவைர ஓர் அைற அைறந்தான். அவன், “நீ
தைலைம ஆசாரியனிடம் அந்த முைறயல்
பதல்ெசால்லக்கூடாது” என்றுஎச்சரித்தான்.
௨௩அதற்குஇேயசு, “நான்ஏதாவதுதப்பாகப்

ேபச யருந்தால் எது தப்பு என்று இங்கு
இருக்கற எல்லாருக்கும் ெசால். ஆனால்
நான் ெசான்னைவ சரி என்றால் ப றகு ஏன்
என்ைன அடிக்க றாய்?” என்று ேகட்டார்.
௨௪ ஆைகயால் அன்னா இேயசுைவத்
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தைலைம ஆசாரியனாகய காய்பாவ டம்
அனுப்பைவத்தான். இேயசு அப்ெபாழுது
கட்டப்பட்ட நைலய ேலேயஇருந்தார்.
ேபதுருவன்ெபாய்
(மத். 26:71-75;மாற். 14:69-72;லூ. 22:58-62)
௨௫ சீேமான் ேபதுரு ெநருப்பருகல்

நன்று குளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
அப்ெபாழுது அருகல் இருந்தவர்கள்
“அந்த மனிதனின் சீஷர்களுள் நீயும்
ஒருவன்தாேன?” என்றுேகட்டார்கள்.
ேபதுரு அதைன மறுத்தான். அவன்,

“இல்ைல. நான்அல்ல” என்றான்.
௨௬ தைலைம ஆசாரியனின்

ேவைலக்காரர்களுள் ஒருவன் அங்கு
இருந்தான். அவன் ேபதுருவால் காது
அறுபட்டவனின் உறவனன். அவன்,
“அந்தத் ேதாட்டத்தல் நான் உன்ைனயும்
அந்த மனிதேனாடு பார்த்ேதன் என்று
நைனக்க ேறன்” என்றான்.
௨௭ ஆனால் ேபதுரு மீண்டும், “இல்ைல.

நான் அவேராடு இருக்கவல்ைல” என்று
கூறனான். அப்ெபாழுதுேசவல்கூவற்று.
பலாத்துவுக்குமுன்இேயசு
(மத். 27:1-2, 11-31;மாற். 15:1-20;லூ. 23:1-25)
௨௮ ப றகு யூதர்கள் இேயசுைவக்

காய்பாவ டம் இருந்து ேராம ஆளுநரின்
அரண்மைனக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானார்கள். அப்ேபாது அத காைல ேநரம்.
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யூதர்கள் அரண்மைனக்கு உள்ேள ேபாக
வரும்பவல்ைல. ேபானால் அவர்களின்
தூய்ைம ெகட்டுத் தீட்டுப்படும். ஏெனன்றால்
அவர்கள் பஸ்கா பண்டிைகயன் வருந்ைத
உண்ண வரும்பனர். ௨௯ எனேவ பலாத்து
ெவளிேய வந்தான். அவன் அவர்களிடம்,
“இந்த மனிதன் மீது என்ன குற்றம்
சாட்டுக றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௩௦ அதற்கு யூதர்கள், “அவன் ஒரு ெகட்ட

மனிதன். அதனால்தான் அவைன உம்மிடம்
அைழத்துவந்ேதாம்” என்றனர்.
௩௧ பலாத்து யூதர்களிடம், “யூதர்களாகய

நீங்கள் இவைனஅைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்
உங்கள் வத முைறகளின்படி நயாயம்
தீருங்கள்” என்றான்.
அதற்கு யூதர்கள், “எவைரயும் மரண

தண்டைனக்குட்படுத்த எங்களுக்கு
அதகாரமில்ைலேய” என்றனர். ௩௨ (தான்
எவ்வாறு மரிக்கப்ேபாக ேறன் என்று
ஏற்ெகனேவ இேயசு ெசால்லியருந்தது
உண்ைமயாகும்படிஇவ்வாறுந கழ்ந்தது)
௩௩ ப றகு பலாத்து அரண்மைனக்குள்

தரும்ப ச் ெசன்றான். அவன் இேயசுைவத்
தன்னிடம் அைழத்தான். “நீ யூதர்களின்
அரசரா?” என்றுஅவரிடம் ேகட்டான்.
௩௪இேயசுஅவனிடம், “இதுஉமதுெசாந்தக்

ேகள்வயா அல்லது என்ைனப்பற்ற ப றர்
உம்மிடம் ெசான்னதா?” என்றுேகட்டார்.
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௩௫ பலாத்து அதற்கு, “நான் யூதனல்ல.
உனது ெசாந்த மக்களும் அவர்களின்
தைலைம ஆசாரியனும் உன்ைன என்னிடம்
ெகாண்டுவந்தருக்க றார்கள். நீ என்ன தவறு
ெசய்தாய்?” என்று ேகட்டான். ௩௬ “எனது
இராஜ்யம் இந்த உலகத்துக்கு உரியதன்று.
அது இந்த உலகத்ேதாடு ெதாடர்புைடயது
எனில் என் ேசவகர்கள் எனக்காகப்
ேபாரிட்டிருப்பார்கள். நான் யூதர்களின்
ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கமாட்ேடன்.
எனேவ என் இராஜ்யம் இவ்வ டத்த ற்கு
உரியதன்று” என்றுஇேயசுெசான்னார்.
௩௭ பலாத்து அவரிடம், “அப்படியானால் நீ

அரசன்தாேனா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “நான் அரசன் என்று

நீ ெசால்க றாய். அது உண்ைமதான்.
இந்த ேநாக்கத்துக்காகத் தான்
நான் இந்த உலகத்தல் ப றந்ேதன்.
உண்ைமையச் ெசால்வதற்காக வந்ேதன்.
உண்ைமயுைடயவன் எவனும் என் ேபச்ைசக்
ேகட்க றான்” என்றார்.
௩௮ பலாத்து, “உண்ைம என்பது என்ன?”

என்று ேகட்டான். ேகட்டுக்ெகாண்ேட
மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடம் ேபானான்.
“நான் அவனுக்ெகத ராகக் குற்றம்சாட்ட
முடியவல்ைல. ௩௯ பஸ்கா பண்டிைகயல்
உங்களுக்காக எவனாவது ஒருவைன
நான் வடுதைல ெசய்யலாேம. ஆைகயால்
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யூதருைடய இராஜாைவ நான் உங்களுக்காக
வடுதைலெசய்யலாமா?” என்றுேகட்டான்.
௪௦ அதற்கு யூதர்கள், “இவைன அல்ல,

பரபாைஸ வடுதைல ெசய்யுங்கள்” என்று
சத்தமிட்டார்கள். (பரபாஸ் என்பவன் ஒரு
தருடன்).

௧௯
௧ ப றகு பலாத்து இேயசுைவ

அைழத்துப்ேபாய் சவுக்கால் அடிக்குமாறு
கட்டைளய ட்டான். ௨ ேபார்ச் ேசவகர்கள்
முள்ளினால் ஒரு முடிையப் பன்னினர்.
அவர்கள் அைத இேயசுவன் தைலமீது
அணிவத்தனர். ப றகு சவப்பான
அங்கைய அவருக்கு உடுத்தனார்கள்.
௩ “யூதருைடய இராஜாேவ, வாழ்க” என்று
அடிக்கடி பலதடைவ அவரிடம் வந்து
ெசான்னார்கள். அவர்கள் இேயசுைவ
முகத்தல்அைறந்தார்கள்.
௪ மீண்டும் பலாத்து யூதர்களிடம் ேபாய்

“பாருங்கள்! நான் உங்களுக்காக இேயசுைவ
ெவளிேய ெகாண்டு வருக ேறன். நான்
இவனிடம் ஒரு குற்றமும் காணவல்ைல
என்று நீங்கள் அறந்து ெகாள்ள ேவண்டும்”
என்றான். ௫ ப றகு இேயசு ெவளிேய வந்தார்.
அவர் தைலயல் முள்முடியும் சரீரத்தல்
சவப்பு அங்கயும் அணிந்தருந்தார். “இேதா
அந்த மனிதன்” என்று யூதர்களிடம் பலாத்து
ெசான்னான்.
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௬ப ரதானஆசாரியரும்யூதக்காவலர்களும்
இேயசுைவக் கண்டவுடன் “அவைனச்
சலுைவயல் அைறயுங்கள்” என்று
சத்தமிட்டனர்.
ஆனால் பலாத்துேவா, “நீங்கள் அவைன

அைழத்துப்ேபாய் நீங்களாகேவ அவைனச்
சலுைவயல்அைறயுங்கள். நான் தண்டைன
தரும்படியாக இவனுக்கு எத ராக எந்த
குற்றத்ைதயும் கண்டுபடிக்கவல்ைல” என்று
கூறவ ட்டான்.
௭யூதர்கேளா, “எங்களுக்ெகன்றுஒரு சட்டம்

உண்டு. அதன்படி இவன் சாகேவண்டும்.
ஏெனன்றால் அவன் தன்ைன ேதவனின்
குமாரன்என்றுகூறயருக்க றான்” என்றனர்.
௮ பலாத்து இவற்ைறக் ேகட்டதும்

ேமலும் பயந்தான். ௯ பலாத்து மீண்டும்
அரண்மைனக்குள் ேபானான். அவன்
இேயசுவ டம், “நீ எங்ேக இருந்து வருகறாய்?”
எனக் ேகட்டான். ஆனால்இேயசுஅவனுக்குப்
பதல் ெசால்லவல்ைல. ௧௦ அதனால்
பலாத்து, “நீ என்ேனாடு ேபச மறுக்கவா
ெசய்க றாய்? நான் உன்ைன வடுதைல
ெசய்யக்கூடிய அதகாரத்தல் இருப்பவன்.
இதைன நைனத்துக்ெகாள். உன்ைனச்
சலுைவயல் அைறந்து ெகால்லும்
அதகாரமும்எனக்குஇருக்கறது” என்றான்.
௧௧ “ேதவனிடமிருந்து அதகாரம் வந்தால்

ஒழிய நீர் என்மீது எவ்வத அதகாரமும்
ெசலுத்தமுடியாது. எனேவ,என்ைனஉம்மிடம்
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ஒப்பைடத்தவனுக்கு அதகப் பாவம் உண்டு”
என்றுஇேயசுபதலுைரத்தார்.
௧௨ இதற்குப் ப றகு இேயசுைவ வடுதைல

ெசய்யப் பலாத்து முயற்ச ெசய்தான்.
ஆனால் யூதர்கேளா, “எவெனாருவன்
தன்ைன அரசன் என்று கூறுகறாேனா
அவன் இராயனின் பைகவன். எனேவ,
நீங்கள் இேயசுைவ வடுதைல ெசய்தால்
நீங்கள் இராயனின் நண்பன் இல்ைல என்று
ெபாருள்” எனச் சத்தமிட்டார்கள்.
௧௩ யூதர்கள் ெசான்னவற்ைறப் பலாத்து

ேகட்டான். எனேவ, அவன் இேயசுைவ
அரண்மைனைய வட்டு ெவளிேய இழுத்து
வந்தான். யூதர்களின் ெமாழியல் கபத்தா
என்று அைழக்கப்ெபறும் கல்தள வரிைச
அைமக்கப்பட்ட ேமைடக்கு வந்தான்.
அங்ேக இருந்த நீத பதயன் இருக்ைகயல்
அமர்ந்தான். ௧௪ அப்ெபாழுது அது
பஸ்காவுக்குத் தயாராகும் நாளாகவும்
மதயேவைளயாகவும் இருந்தது. பலாத்து
யூதர்களிடம் “இேதா உங்கள் இராஜா”
என்றான்.
௧௫ அதற்கு யூதர்கள், “அவைன

அப்புறப்படுத்துங்கள்! அவைன
அப்புறப்படுத்துங்கள்! அவைனச்
சலுைவயல் அைறந்து ெகால்லுங்கள்”
என்றுசத்தமிட்டனர்.
அவர்களிடம்பலாத்து, “உங்களதுஅரசைன

நான் சலுைவயல் அைறந்து ெகால்ல
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ேவண்டும் என்று வரும்புக றீர்களா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்குத் தைலைம ஆசாரியன், “எங்களது

ஒேர அரசர் இராயன் மட்டுேம” என்று
பதல் ெசான்னான். ௧௬ அதனால் பலாத்து
இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்து
ெகால்லும்படி அவைர அவர்களிடம்
ஒப்பைடத்தான்.

சலுைவயல்இேயசு
(மத். 27:32-44;மாற். 15:21-32;லூ. 23:26-39)
ேசவகர்கள்இேயசுைவஇழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

௧௭ இேயசு தனது சலுைவையத் தாேன
சுமந்துெகாண்டுேபானார். அவர் மண்ைட
ஓடுகளின் இடம் என்னும் கபாலஸ்தலம்
என்றுஅைழக்கப்படும் இடத்துக்குப்ேபானார்.
(இதைன யூத ெமாழியல் ெகால்கதா என்று
அைழப்பர்) ௧௮ ெகால்கதாவல் சலுைவயல்
இேயசுைவ ஆணிகளால் அைறந்தார்கள்.
அவர்கள் ேவறு இருவைரயும் சலுைவயல்
அைறந்தனர். இேயசுைவ நடுவலும் ஏைனய
இருவைரஇருபக்கத்தலும்நட்டுைவத்தனர்.
௧௯ பலாத்து ஓர் அறவப்பு எழுத

அதைன இேயசுவன் சலுைவயன் ேமல்
ெபாருத்த ைவத்தான். அந்த அறவப்பல்
“நசேரயனாகய இேயசு, யூதர்களின் அரசர்”
என்றுஎழுதப்பட்டிருந்தது. ௨௦அந்தஅறவப்பு
யூத ெமாழியலும் இலத்தீன், க ேரக்க
ெமாழிகளிலும் இருந்தது. ஏராளமான
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யூதர்கள் இந்த அறவப்ைப வாச த்தனர்.
ஏெனன்றால் இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறந்த அந்த இடம் நகரத்தன் அருகல்
இருந்தது.
௨௧ யூதர்களின் தைலைம ஆசாரியன்

பலாத்துவ டம், “யூதருைடய அரசர் என்று
எழுதக்கூடாது. அவன் தன்ைன யூதருைடய
அரசன் என்று ெசான்னதாக எழுதேவண்டும்”
என்றான்.
௨௨ அதற்குப் பலாத்து, “நான் எழுதனைத

மாற்ற எழுதமாட்ேடன்” என்றுகூறவ ட்டான்.
௨௩ஆணிகளால்இேயசுைவச் சலுைவயல்

அைறந்த ப ற்பாடு, ேசவகர்கள் அவரது
ஆைடைய எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
அதைன நான்கு பாகங்களாகப் பங்கு
ைவத்தனர். ஒவ்ெவாரு ேசவகனும்
ஒரு பாகத்ைதப் ெபற்றான். அவர்கள்
அவரது அங்கையயும் எடுத்தனர்.
அது ைதயலில்லாமல் ஒேர துணியாக
ெநய்யப்பட்டிருந்தது. ௨௪ எனேவ ேசவகர்கள்
தங்களுக்குள், “இதைன நாம் க ழித்து பங்கு
ேபாட ேவண்டாம். அைதவ ட இது யாருக்கு
என்று சீட்டுப் ேபாட்டு எடுத்துக்ெகாள்ேவாம்”
எனெசால்லிக்ெகாண்டனர்.

“அவர்கள் என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்
பங்க ட்டனர்.

என்அங்கயன்ேமல்சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்”
சங்கீதம் 22:18



ேயாவான்௧௯:௨௫ cxl ேயாவான்௧௯:௩௦

என்று ேவதவாக்கயம் கூறயது
நைறேவறும்படிக்குஇவ்வாறுந கழ்ந்தது.
௨௫ இேயசுவன் தாயார் சலுைவயன்

அருகல் நன்றருந்தார். அவரது
தாயன் சேகாதரியும், க ேலேயாப்பா
மரியாளும், மகதேலனா மரியாளும்
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். ௨௬ இேயசு
அவருைடய தாையப் பார்த்தார். அவரால்
ெபரிதும் ேநச க்கப்பட்ட சீஷைனயும் அங்ேக
பார்த்தார். அவர் தன் தாய டம், “அன்பான
ெபண்ேண, அேதா உன் மகன்” என்றார்.
௨௭ ப றகு இேயசு தன் சீஷனிடம், “இேதா
உன்னுைடய தாய்” என்றார். அதற்குப்பன்
அந்த சீஷன் இேயசுவன் தாையத் தன்
வீட்டிற்குத்தன்ேனாடுஅைழத்துச்ெசன்றான்.
இேயசுவன்மரணம்
(மத். 27:45-56;மாற். 15:33-41;லூ. 23:44-49)
௨௮ பன்பு எல்லாம் முடிந்தது என்பைத

இேயசு அற ந்தார். ேவதவாக்கயம்
நைறேவறும்ெபாருட்டு அவர், “நான்
தாகமாயருக்க ேறன்” * என்றார். ௨௯ காடி
நைறந்த பாத்த ரம் ஒன்று அங்ேக
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அங்ேக நன்ற
ேசவகர்கள் கடற்பஞ்ைசக் காடிய ேல
ேதாய்த்தார்கள். அதைன ஈேசாப்புத் தண்டில்
மாட்டினார்கள். ப றகு அதைன இேயசுவன்
வாயருேக நீட்டினார்கள். ௩௦இேயசு காடிையச்
* ௧௯:௨௮: நான்தாகமாயருக்க ேறன்சங். 22:15; 69:21.
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சுைவத்தார். ப றகுஅவர், “எல்லாம்முடிந்தது”
என்றார். இேயசு தன் தைலையச் சாய்த்து
இறந்துேபானார்.
௩௧ அது ஆயத்தநாளாக இருந்தது.

மறுநாள் ச றப்பான ஓய்வு நாள்.
ஓய்வு நாளில் சரீரங்கள் உய ேராடு
சலுைவயல் இருப்பைத யூதர்கள்
வரும்பவல்ைல. எனேவ, அவர்கைளச்
சாகடிக்க கால்கைள முறத்துக் ெகால்ல
ேவண்டும் என இதற்கான உத்தரைவ
யூதர்கள்பலாத்துவ டம்ேகட்டார்கள். அேதாடு
அவர்களின் பணங்கைளச் சலுைவயல்
இருந்து அப்புறப்படுத்தவும் அனுமத
ெபற்றனர். ௩௨ எனேவ, ேசவகர்கள்
இேயசுவன் ஒருபுறத்தல் சலுைவயல்
அைறயப்பட்டவனிடம் வந்து அவன்
கால்கைள முறத்தனர். ப றகு அவர்கள்
இேயசுவன் மறுபுறத்தல் சலுைவயல்
அைறயப்பட்டவனிடம் வந்து அவன்
கால்கைளயும் முறத்தனர். ௩௩ அவர்கள்
இேயசுவ டம் வந்தேபாது அவர் ஏற்ெகனேவ
இறந்தருந்தார். எனேவ அவரது கால்கைள
அவர்கள்முறக்கவல்ைல.
௩௪ஆனால் ஒரு ேசவகன் தனது ஈட்டியால்

இேயசுவன் வலாவல் குத்தனான்.
அதலிருந்து இரத்தமும் நீரும் ெவளிேய
வந்தது. ௩௫ (இவ்வாறு ந கழ்வைதப்
பார்த்தவன் அைதப்பற்ற க் கூறுகறான்.
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அவேன அைதக் கூறுவதால் அதைன
நீங்களும் நம்ப முடியும். அவன்
ெசால்கன்றைவ எல்லாம் உண்ைம.
அவன் ெசால்வது உண்ைமெயன்று அவன்
அறந்தருக்க றான்.) ௩௬ “அவரது எலும்புகள்
எதுவும் முறக்கப்படுவதல்ைல”✡ என்று
ேவதவாக்கயங்களில் ெசால்லப்பட்டைவ
நைறேவறும்படிஇவ்வாறுந கழ்ந்தது.
௩௭ அத்துடன் “மக்கள் தாங்கள் ஈட்டியால்

குத்தனவைரப் பார்ப்பார்கள்”✡ என்றும்
ேவதவாக்கயத்தல் இன்ெனாரு இடத்தல்
ெசால்லப்பட்டிருக்க றது.

இேயசுவன்அடக்கம்
(மத். 27:57-61;மாற். 15:42-47;லூ. 23:50-56)
௩௮ ப றகு அரிமத்தயா ஊரானான

ேயாேசப்புஎனப்படும்மனிதன்பலாத்துவ டம்
வந்து இேயசுவன் சரீரத்ைதக் ேகட்டான்.
(இவன் இேயசுைவப் பன்பற்றனவர்களில்
ஒருவன். ஆனால் அவன் யூதர்களுக்குப்
பயந்து இைதப்பற்ற இதுவைர மக்களிடம்
ெசால்லவல்ைல). ேயாேசப்பு இேயசுவன்
சரீரத்ைத எடுத்துச்ெசல்ல, பலாத்து அனுமத
தந்தான். ஆைகயால் ேயாேசப்பு வந்து
இேயசுவன்சரீரத்ைதஎடுத்துப் ேபானான்.
✡ ௧௯:௩௬: சங். 34:20-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
எண்ணம்யாத். 12:46 மற்றும் எண். 9:12ஆகயவற்றலிருந்து
எடுக்கப்பட்டது. ✡ ௧௯:௩௭: சகரியா 12:10-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௩௯ ந க்ேகாேதமு ேயாேசப்ேபாடு
ெசன்றான். இவன் ஏற்ெகனேவ ஒரு
நாள் இரவு இேயசுவ டம் வந்து அவேராடு
ேபச யருக்க றான். அவன் 100 இராத்தல்†

வாசைனமிக்க கரியேபாளமும் ெவள்ைளப்
ேபாளமும் கலந்து ெகாண்டுவந்தான்.
௪௦அவர்கள் இருவரும் இேயசுவன் சரீரத்ைத
எடுத்துப்ேபானார்கள். அவர்கள் அந்த
சரீரத்ைத வாசைனத் த ரவயங்கேளாடு கூட
துணிகளினால் சுற்றனார்கள். (இதுதான்
யூதர்கள் இறந்தவர்கைள அடக்கம் ெசய்யும்
முைற) ௪௧இேயசு சலுைவயல்அைறயப்பட்ட
இடத்தல் ஒரு ேதாட்டம் இருந்தது. அங்குஒரு
கல்லைற இருந்தது. அதல் இதுவைர எந்த
சரீரமும் ைவக்கப்படவல்ைல. ௪௨ அந்தக்
கல்லைறயல் இேயசுைவ ைவத்தார்கள்.
அன்றுயூதருைடயஆயத்த நாளாகஇருந்தது.
அத்துடன் அந்த இடம் நகரத்தன் அருகல்
இருந்தது.

௨௦
இேயசுவன்உய ர்ப்பு
(மத். 28:1-10;மாற். 16:1-8;லூ. 24:1-12)
௧ வாரத்தன் முதல்நாள் அதகாைலயல்

மகதேலனா மரியாள், இேயசுவன் சரீரம்
இருந்த கல்லைறக்குச் ெசன்றாள். அது
அப்ெபாழுதும் இருளாக இருந்தது.
† ௧௯:௩௯: 100 இராத்தல் 100 ேராமானிய இராத்தல்
இன்ைறய 75இராத்தலுக்குச் சமமானது.
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கல்லைற வாசைல மூடியருந்த ெபரிய
கல் வலக்க ைவக்கப்பட்டிருப்பைத அவள்
கண்டாள். ௨ எனேவ மரியாள் சீேமான்
ேபதுருவ டமும் இன்ெனாரு சீஷனிடமும்
(இேயசுேநச த்தவன்)ஓடிச்ெசன்று “அவர்கள்
கர்த்தரது சரீரத்ைதக் கல்லைறையவ ட்டு
அப்புறப்படுத்தவ ட்டனர். அவைர எங்ேக
ைவத்தருக்க றார்கள் என்றுெதரியவல்ைல”
என்றாள்.
௩ உடேன ேபதுருவும் இன்ெனாரு

சீஷனும் கல்லைறைய ேநாக்க ப்
ேபானார்கள். ௪ இருவரும் ஓடினாலும்,
ேபதுருைவவ ட அடுத்தவன் ேவகமாக ஓடிப்
ேபானான். எனேவ அந்த சீஷன் முதலில்
கல்லைறைய அைடந்தான். ௫ அவன்
குனிந்து கல்லைறக்குள்ேள பார்த்தான்.
துண்டுத்துணிகள் அங்ேக க டப்பைதக்
கண்டான். ஆனால் உள்ேள அவன்
ேபாகவல்ைல.
௬ ப றகு சீேமான் ேபதுரு அவனுக்குப்

பன்னால் வந்தான். ேபதுரு
கல்லைறக்குள்ேள ேபானான். ௭ அங்ேக
துணிகள் க டப்பைதப் பார்த்தான். தைலயல்
சுற்றப்பட்ட துணி தனியாகச் சுருட்டி
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. ௮ ப றகு அடுத்த
சீஷனும்உள்ேளேபானான். இந்தசீஷன்தான்
கல்லைறைய முதலாவது ஓடிவந்து
ேசர்ந்தவன். அவன் நகழ்ந்தைத எல்லாம்
பார்த்து நம்ப க்ைகெகாண்டான். ௯ (இந்த
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சீஷர்கள், ேவதவாக்கயங்களின்படி இேயசு
மரணத்தல் இருந்து உய ர்த்ெதழேவண்டும்
என்று இன்னும் புரிந்துெகாள்ளாமல்
இருந்தனர்)

மகதேலனாமரியாளுக்குக்காட்ச
(மாற். 16:9–11)
௧௦ ப றகு அவரது சீஷர்கள் வீட்டிற்குத்

தரும்ப ப்ேபானார்கள். ௧௧ ஆனால்
மரியாள் கல்லைறக்கு ெவளிேய
நன்று அழுதுெகாண்டிருந்தாள்.
அவ்வாறு அழும்ேபாேத, அவள் குனிந்து
கல்லைறக்குள்ேள பார்த்தாள். ௧௨ ெவள்ைள
உைடகள் அணிந்த இரு ேதவ தூதர்கைளப்
பார்த்தாள். இேயசுவன் சரீரம் இருந்த
இடத்தல் அவர்கள் இருந்தனர். இேயசுவன்
தைல இருந்த இடத்தல் ஒரு ேதவதூதனும்
அவரது பாதங்கள் இருந்த இடத்தல்
இன்ெனாரு ேதவதூதனும் இருப்பைதக்
கண்டாள்.
௧௩ அந்த ேதவதூதர்கள் மரியாளிடம்,

“ெபண்ேண! ஏன்அழுதுெகாண்டிருக்க றாய்?”
என்றுேகட்டனர்.

“ச லர் என் ஆண்டவரின் சரீரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார்கள். அவைர
எங்ேக ைவத்தருக்க றார்கள் என்று எனக்குத்
ெதரியவல்ைல” என்றாள்மரியாள். ௧௪அவள்
இவ்வாறு ெசால்லிவட்டு தரும்பயேபாது
இேயசு நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டாள்.
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ஆனால் அவர்தான் இேயசு என்பைத அவள்
அறந்துெகாள்ளவல்ைல.
௧௫ இேயசு அவளிடம், “ெபண்ேண! ஏன்

அழுகறாய்? நீ யாைரத் ேதடுக றாய்?” என்று
ேகட்டார்.
மரியாள் அவைர, அந்தத் ேதாட்டத்தன்

காவல்காரனாக இருக்கேவண்டும் என்று
நைனத்துக்ெகாண்டாள். எனேவ அவள்
அவரிடம், “ஐயா, நீங்களா இேயசுவன்
சரீரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானீர்கள்?
அவைர எங்ேக ைவத்தருக்க றீர்கள் என்று
ெசால்லுங்கள். நான்ேபாய்எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்” என்றாள்.
௧௬இேயசு “மரியாேள” என்றுஅைழத்தார்.
மரியாள் தரும்ப இேயசுைவப் பார்த்து,

“ரபூனீ” என்று யூத ெமாழியல் கூப்ப ட்டாள்.
(இதற்குேபாதகேர என்றுெபாருள்)
௧௭இேயசுஅவளிடம், “என்ைனத்ெதாடாேத.

நான் இன்னும் என் பதாவ டம் தரும்ப ச்
ெசல்லவல்ைல. ஆனால் ேபாய் என்
சேகாதரர்களிடம், ‘நான் என் ப தாவ டமும்
உங்களின் ப தாவ டமும் ெசல்க ேறன். நான்
என் ேதவனிடமும் உங்களின் ேதவனிடமும்
தரும்ப ப் ேபாக ேறன்’ என்றுெசால்” என்றார்.
௧௮ மகதேலனா மரியாள் சீஷர்களிடம்

ெசன்று, “நான் ஆண்டவைரப் பார்த்ேதன்”
என்று ெசான்னாள். அேதாடு அவர்
ெசான்னவற்ைறயும்ெசான்னாள்.
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சீஷர்களுக்குஇேயசுவன்காட்ச
(மத். 28:16-20;மாற். 16:14-18;லூ. 24:36-49)
௧௯ அன்று வாரத்தன் முதல்நாள். அன்று

மாைலயல் சீஷர்கள் கூடினர். கதவுகள்
அைடக்கப்பட்டன. ஏெனன்றால் அவர்கள்
யூதர்களுக்குப் பயந்தனர். அப்ெபாழுது
இேயசு வந்து அவர்களின் நடுவல் நன்றார்.
“சமாதானம் உங்கேளாடு இருக்கட்டும்”
என்றார். ௨௦அவர் இதைனச் ெசான்ன பறகு,
தனது சீஷர்களிடம் தனது ைககைளயும்
வலாைவயும் காட்டினார். அவர்கள்
கர்த்தைரப் பார்த்ததும்ெபரிதும்மக ழ்ந்தனர்.
௨௧ ப றகு மீண்டும் அவர்களிடம் இேயசு,

“சமாதானம் உங்கேளாடு இருக்கட்டும்.
ப தா என்ைன அனுப்பனார். அேத
வதமாக நான் இப்ெபாழுது உங்கைள
அனுப்புக ேறன்” என்றார். ௨௨ இேயசு
அைதச் ெசான்ன பறகு, அவர் சீஷர்கள்ேமல்
ஊதனார். “பரிசுத்த ஆவையப் ெபற்றுக்
ெகாள்ளுங்கள். ௨௩ நீங்கள் மக்களது
பாவங்கைள மன்னித்தால் அைவ
மன்னிக்கப்படும். நீங்கள் மக்களது
பாவங்கைள மன்னிக்காவ ட்டால் அைவ
மன்னிக்கப்படாது” என்றுகூறனார்.

ேதாமாவுக்குகாட்ச
௨௪ இேயசு அங்கு ேதான்றயேபாது

ேதாமா சீஷர்களுடன் இல்ைல. அவரது
பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் ேதாமாவும்
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ஒருவன். ௨௫ ஏைனய சீஷர்கள் “நாங்கள்
ஆண்டவைரப் பார்த்ேதாம்” என்று
ேதாமாவ டம் ெசான்னார்கள். அதற்கு ேதாமா
“நான் அவரது ைககளில் ஆணிகளின்
துவாரங்கைளக் காணும்வைர நீங்கள்
ெசால்வைத நம்பமாட்ேடன். அப்படிப்
பார்த்தாலும் அந்த ஆணித் துவாரங்களில்
எனது வ ரல்கைளயும், வலாகாயத்தல்
எனது ைககைளயும் ைவத்துப் பார்ப்ேபன்.
இல்லாவ ட்டால் நான் நம்பமாட்ேடன்”
என்றான்.
௨௬ ஒரு வாரத்த ற்குப் பன் சீஷர்கள்

முன்புேபால் அந்த வீட்டில் மீண்டும் கூடினர்.
ேதாமா அவர்கேளாடு இருந்தான். கதவுகள்
மூடப்பட்டிருந்தன. ஆனால் இேயசு வந்து
அவர்களின் நடுவல் நன்றார். “சமாதானம்
உங்கேளாடு இருக்கட்டும்” என்றார். ௨௭ப றகு
இேயசு ேதாமாவ டம் “உனது வ ரல்கைள
இங்ேக ைவ. எனது ைககைளப் பார். எனது
வலாவ ேல உன் ைகைய ைவத்துப் பார்.
சந்ேதகத்ைதவ ட்டுவடு. வசுவாச ” என்றார்.
௨௮ அதற்குத் ேதாமா இேயசுவ டம், “என்

ஆண்டவேர! என் ேதவேன!” என்று பதல்
ெசான்னான்.
௨௯ இேயசு அவனிடம், “நீ என்ைனப்

பார்த்ததால் வசுவாச க்க றாய். என்ைனப்
பாராமேலேய எவர் வசுவாச க்க றார்கேளா
அவர்கள்பாக்கயவான்கள்” என்றார்.
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இப்புத்தகத்ைதஎழுதனதன்ேநாக்கம்
௩௦ இேயசு அவரது சீஷர்களுக்கு

முன்பு அேநக ேவறு அற்புதங்கைளச்
ெசய்து காட்டினார். அைவ இந்நூலில்
எழுதப்படவல்ைல. ௩௧ ஆனால் இேயசுேவ
க றஸ்து என்றும் ேதவனின் குமாரன்
என்றும் நீங்கள் நம்பும்படிக்கும், அேதாடு
நம்ப க்ைகயன் மூலம் அவரது ெபயரால்
ந த்தய வாழ்ைவப் ெபறவும் இைவகள்
எழுதப்பட்டிருக்கன்றன.

௨௧
ஏழுசீஷர்களுக்குஇேயசுகாட்ச அளித்தல்
௧ இதற்குப் பன்பு இேயசு மறுபடியும்

தன்ைன சீஷர்களுக்குக் காண்பத்தார்.
அது த ேபரியா (கலிேலயா) கடற்கைரயல்
ந கழ்ந்தது. அைதப்பற்றய வபரமாவது:
௨ அங்ேக சல சீஷர்கள் கூடியருந்தனர்.
அவர்களில் சீேமான் ேபதுரு, ேதாமா,
ெசெபேதயுவன் இரு குமாரர்கள்,
கலிேலயா நாட்டின் கானா ஊரானாகய
நாத்தான்ேவல், ேமலும் இரண்டு சீஷர்கள்
குற ப்ப டத்தக்கவர்கள். ௩ சீேமான் ேபதுரு
மற்றவர்களிடம், “நான் மீன் ப டிக்கப்
ேபாக ேறன்” என்றுெசான்னார்.
அதற்கு மற்ற சீஷர்களும், “நாங்களும்

உம்ேமாடு வருக ேறாம்” என்றனர். எனேவ
அைனவரும் படகல் ஏற ச்ெசன்றனர். அன்று
இரவுஅவர்கள்ஒன்றும்ப டிக்கவல்ைல.
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௪ மறுநாள் அதகாைலயல் இேயசு
கைரயல் நன்றருந்தார். ஆனால்
சீஷர்கள் அவைர இேயசு என்று
அறந்துெகாள்ளவல்ைல. ௫ ப றகு இேயசு
தன் சீஷர்களிடம், “நண்பர்கேள! நீங்கள்
ஏதாவதுமீன்ப டித்தீர்களா?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு “இல்ைல” என்று சீஷர்கள்

ெசான்னார்கள்.
௬ இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்கள்

வைலகைளப் படகுக்கு வலது புறமாகப்
ேபாடுங்கள். அப்ெபாழுதுநீங்கள்மீன்கைளப்
ப டிப்பீர்கள்” என்றார். அதன்படி சீஷர்களும்
ெசய்தனர். அவர்கள் வைலையப் படகுக்குள்
இழுக்க முடியாத அளவுக்கு ஏராளமான
மீன்கைளப்ப டித்தனர்.
௭ எனேவ இேயசுவ டம் அன்பாயருந்த

சீஷன் ேபதுருவ டம் “இவர் ஆண்டவர்”
என்றார். “அவர் இேயசு” என்று ெசால்லக்
ேகட்டவுடன் ேபதுரு, இதுவைர மூடப்படாத
தன் சரீரத்ைத ஆைடயால் மூடினான். ப றகு
அவன் கடலுக்குள் குதத்துவ ட்டான். ௮ மற்ற
சீஷர்கள்படகன்மூலம்கைரக்குச்ெசன்றனர்.
அவர்கள் மீன் நைறந்த வைலைய
இழுத்தனர். அவர்கள் கைரயலிருந்து
ெவகுதூரத்தல் கடலுக்குள்இருக்கவல்ைல.
ஏறக்குைறய 200 முழம் தூரத்துக்குள்ேளேய
இருந்தனர். ௯ அவர்கள் படகலிருந்து
இறங்க க் கைரக்கு வந்தனர். அங்ேக
கரி அடுப்பு பற்றைவக்கப்பட்டிருப்பைதக்
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கண்டனர். அதல் மீன்களும் அப்பமும்
சுடப்பட்டிருந்தன. ௧௦ இேயசு அவர்களிடம்,
“நீங்கள் இப்ெபாழுது ப டித்த மீன்களில்
சலவற்ைறக்ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றார்.
௧௧ சீேமான் ேபதுரு படகல் ஏற வைலையக்

கைரக்கு இழுத்தான். அது ெபரிய
மீன்களால் நைறந்தருந்தது. அதல்
153 மீன்கள் இருந்தன. மீன்கள் மிகவும்
கனமுைடயனவாய் இருந்தன. எனினும்
வைல கழியாமல் இருந்தது. ௧௨ இேயசு
அவர்களிடம் “வாருங்கள், சாப்படுங்கள்”
என்றார். அவர்களில் எவரும் “நீங்கள்
யார்?” என்று ைதரியமாகக் ேகட்கவல்ைல.
அவர்தான் இேயசு க றஸ்து என்று
அவர்கள் ெதரிந்தருந்தனர். ௧௩ இேயசு
உணவன் அருகல் ெசன்றார். அவர்
அப்பத்ைத எடுத்து அவர்களிடம் ெகாடுத்தார்.
அத்துடன் மீைனயும் எடுத்து அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்.
௧௪அவர் மரணத்தலிருந்துஉய ர்த்ெதழுந்த

ப றகு,இவ்வாறுமூன்றாவதுமுைறயாகத்தம்
சீஷர்களுக்குக்காட்ச தந்தார்.

ேபதுருவ டம்இேயசு ேபசுதல்
௧௫உண்டுமுடித்ததும் இேயசு ேபதுருவ டம்,

“ேயாவானின் மகனான சீேமாேன!
மற்றவர்கள் ேநச ப்பைதவ ட என்ைன நீ
மிகுதயாக ேநச க்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.
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அதற்குப் ேபதுரு, “ஆம் ஆண்டவேர,
நான் ேநச க்க ேறன் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும்” என்றான்.
ப றகு இேயசு அவனிடம், “எனது ஆட்டுக்

குட்டிகைளக்* கவனித்துக்ெகாள்” என்றார்.
௧௬ மீண்டும் ேபதுருவ டம் இேயசு

“ேயாவானின்மகனானசீேமாேன, என்ைனநீ
ேநச க்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.

“ஆம் ஆண்டவேர. நான் உம்ைம
ேநச ப்பது உமக்குத் ெதரியும்” என்று ேபதுரு
ெசான்னான்.
ப றகு ேபதுருவ டம் இேயசு, “எனது

மந்ைதையக் கவனித்துக்ெகாள்” என்று
ெசான்னார்.
௧௭ மூன்றாவது முைறயாக இேயசு

“ேயாவானின் மகனான சீேமாேன என்ைன
நீேநச க்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.
இேயசு மூன்றுமுைற இவ்வாறு ேகட்டதால்

ேபதுருவுக்கு வருத்தமாக இருந்தது. ேபதுரு
அவரிடம், “ஆண்டவேர, உமக்கு எல்லாம்
ெதரியும். நான்உம்ைம ேநச ப்பதும்உமக்குத்
ெதரியும்” என்றான். ேபதுருவ டம் இேயசு
“எனது மந்ைதையக் கவனித்துக்ெகாள்.
௧௮ நான் உனக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன், நீ இைளஞனாக
இருந்தேபாது, உனது இடுப்புவாைர நீேய
கட்டிக்ெகாண்டு வரும்பும் இடங்களுக்கு

* ௨௧:௧௫: ஆட்டுக்குட்டிகள் மந்ைத இேயசு தனது
சீஷர்கைளக் குறக்க இச்ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தனார்.
ேயாவான் 10.
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ெசன்றாய். ஆனால்நீமுதயவன்ஆகும்ேபாது
உன் ைககைள நீட்டுவாய். ேவறு ஒருவன்
உன்இடுப்புவாைரக் கட்டிவடுவான். அேதாடு
உனக்கு வருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கும்
உன்ைன இழுத்துக்ெகாண்டு ேபாவான்”
என்றார். ௧௯ (எவ்வாறு ேபதுரு மரணம்
அைடந்து ேதவனுக்கு மகைமேசர்க்கப்
ேபாக றான் என்பைதக் குற ப்ப ட்ேட இேயசு
இவ்வாறு கூறனார்.) ப றகு இேயசு
ேபதுருவ டம் “என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து வா”
என்றுகூறனார்.
௨௦ ேபதுரு தரும்ப ப் பார்த்தேபாது

தன்ேனாடு, இேயசுவ டம் அன்பாயருந்த
சீஷன் வருவைதப் பார்த்தான். (இந்த
சீஷன்தான் முன்பு இரவு வருந்தன்ேபாது
இேயசுவ டம் “உம்ைமக் காட்டிக்
ெகாடுக்க றவன் யார்?” என்று அவர்மீது
சாய்ந்து இருந்து ேகட்டவன்) ௨௧ ேபதுரு,
அவன் பன்ெதாடர்ந்து வருவைதப் பார்த்து,
“ஆண்டவேர, இவைனப் பற்ற என்ன
கூறுகறீர்?” என்றுேகட்டான்.
௨௨ அதற்கு இேயசு, “நான் வருமளவும்

இவன் இருக்க எனக்கு வருப்பம் உண்டு.
அது உனக்கு அவ்வளவு முக்கயமில்ைல. நீ
என்ைனப்பன்ெதாடர்ந்துவா” என்றார்.
௨௩ ஆைகயால் சீஷர்களிடம் ஒரு கைத

பரவற்று. அதாவதுஇேயசு அன்பாயருக்கும்
அந்த சீஷன் மரணம் அைடவது இல்ைல
என்று சீஷர்கள் ேபச க்ெகாண்டனர்.
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ஆனால் அவன் மரணம் அைடவதல்ைல
என்று இேயசு கூறவல்ைல. அவர் “நான்
வரும்வைரக்கும் இவன் இருக்க எனக்கு
வருப்பம். அைதப்பற்ற நீ கவைலப்பட
ேவண்டாம்” என்ேறகூறனார்.
௨௪ அந்த சீஷேன இவற்ைறெயல்லாம்

ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றான். அவன்தான்
இவற்ைறெயல்லாம் இப்ெபாழுது
எழுதயுள்ளான். அவன் ெசான்னது எல்லாம்
உண்ைமஎன்றுநமக்குத்ெதரியும்.
௨௫ இேயசு ெசய்த ேவறு பல

ெசயல்களும் உள்ளன. இைவ அைனத்தும்
எழுத ைவக்கப்பட்டிருந்தால் அந்தப்
புத்தகங்கைளெயல்லாம் ைவக்க ற
அளவற்கு இந்த உலகம் அவ்வளவு
ெபரியதாகஇல்ைலஎன்றுஎண்ணுகேறன்.



clv

புனிதைபப ள்படிக்கஎளிதாக
Easy Reading Version of the Holy Bible in the Tamil

language of India
copyright © 1994-2008 World Bible Translation Center

Language: தமிழ் (Tamil)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. •May be
quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations from WBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:
info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/tam


clvi

site: http://www.wbtc.org

2018-05-14

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
a0896b78-2532-5f7b-b28a-cb666e9209ae


	யோவான்

