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லூக்கா
எழுத யசுவ ேசஷம்

லூக்காவன்ேநாக்கம்
௧அன்பானெதேயாப்பலுேவ,
நம்மிைடேய நடந்த பல ந கழ்ச்ச களின்

வரலாற்ைறத் ெதாகுத்தளிக்க பலர் முயற்ச
ெசய்தனர். ௨ ேவறு சல மக்களிடமிருந்து
நாம் ேகட்டற ந்த ெசய்த கைளேய
அவர்கள் எழுதயருந்தார்கள். இம்மக்கள்
ெதாடக்கத்தலிருந்து எல்லாவற்ைறயும்
கண்டவர்களும், ேதவனுைடய
நற்ெசய்தைய மற்றவர்களுக்குப்
ேபாத ப்பதன் மூலம் ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்துெகாண்டிருந்தவர்களும் ஆவார்கள்.
௩ மத ப்புக்குரிய ெதேயாப்பலுேவ,
துவக்கத்தலிருந்ேத எல்லாவற்ைறயும்
நானும் கவனமாகக் கற்று அறந்ேதன்.
அவற்ைற உங்களுக்காக எழுதேவண்டும்
என்று எண்ணிேனன். எனேவ அவற்ைற
ஒரு நூலில் முைறப்படுத்த எழுத ேனன்.
௪ உங்களுக்குப் ேபாத க்கப்பட்டிருக்க ற
அைனத்தும் உண்ைமேய என்பைத நீங்கள்
அறயும்ெபாருட்டுஇவற்ைறஎழுதுக ேறன்.

சகரியாவும் எலிசெபத்தும்
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௫ ஏேராது யூேதயாைவ ஆண்ட காலத்தல்
சகரியா என்னும் ஆசாரியன் வாழ்ந்து
வந்தான். சகரியாஅபயாவன்ப ரிவனைரச்*
சார்ந்தவன். ஆேரானின் குடும்பத்தாைரச்
சார்ந்தவள் சகரியாவன் மைனவ . அவள்
ெபயர் எலிசெபத். ௬ ேதவனுக்கு முன்பாக
சகரியாவும், எலிசெபத்தும் உண்ைமயாகேவ
நல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். ேதவன்
கட்டைளய ட்டவற்ைறயும், மக்கள்
ெசய்யும்படியாகக் கூறயவற்ைறயும்
அவர்கள் ெசய்து வந்தனர். அவர்கள்
குற்றமற்றவர்களாகக் காணப்பட்டனர்.
௭ஆனால், சகரியாவுக்கும், எலிசெபத்துக்கும்
குழந்ைதகள் இல்ைல. எலிசெபத் ஒரு
குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கும் நைலயல்
இல்ைல. அேதாடு இருவரும் முத ேயாராக
இருந்தனர்.
௮ தன் மக்களுக்காக ேதவனுக்கு முன்னர்

ஒரு ஆசாரியனாக சகரியா பணியாற்ற
வந்தான். ேதவனின் பணிைய அவனது
ப ரிவனர் ெசய்ய ேவண்டிய காலம் அது.
௯ நறுமணப் புைகையக் காட்டுவதற்காக
ஆசாரியர் தங்களுக்குள் ஒருவைர
எப்ேபாதும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
சகரியா அதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
எனேவ சகரியா ேதவாலயத்த ற்குள்
நறுமணப்புைக காட்டுவதற்காகச் ெசன்றான்.
* ௧:௫: அபயாவன் ப ரிவனர் யூதகுமாரர்கள் 24
வைகயாகப் ப ரிக்கப்பட்டிருந்தனர். 1 நாளா. 24.
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௧௦ ஏராளமான மக்கள் ெவளிேய இருந்தனர்.
நறுமணப்புைக காட்டும்ேபாது அவர்கள்
ப ரார்த்த த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௧ அப்ேபாது புைக காட்டும் ேமைசயன்

வலது புறத்தல் ேதவதூதன் சகரியாவுக்கு
முன்பாக வந்து நன்றான். ௧௨ தூதைனப்
பார்த்தேபாது சகரியா குழப்பமும் பயமும்
அைடந்தான். ௧௩ஆனால் தூதன் அவைனப்
பார்த்து, “சகரியாேவ, பயப்படாேத. உனது
ப ரார்த்தைனைய ேதவன் ேகட்டார். உனது
மைனவயாகய எலிசெபத் ஓர் ஆண்
குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுப்பாள். அவனுக்கு
ேயாவான் என்று ெபயரிடுவாயாக. ௧௪ நீ
மிகவும் சந்ேதாஷமாக இருப்பாய். அவனது
பறப்பால் பல மக்கள் மக ழ்ச்ச அைடவர்.
௧௫ கர்த்தருக்காகப் ெபரிய மனிதனாக
ேயாவான் வளங்குவான். அவன் த ராட்ைச
இரசேமா, மதுபானேமா பருகுவதல்ைல.
ப றக்க றேபாேத பரிசுத்த ஆவயால்
ந ரம்பயவனாக ேயாவான்காணப்படுவான்.
௧௬ “நம் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் பல

யூதர்கள் தரும்புவதற்கு ேயாவான்
உதவுபவன். ௧௭ கர்த்தருக்கு முன்பாக
ேயாவான் முன்ேனாடியாகச் ெசல்வான்.
எலியாைவப் ேபால் ேயாவானும் வல்லைம
வாய்ந்தவனாக இருப்பான். எலியாவன்
ஆவைய உைடயவனாக அவன் இருப்பான்.
தந்ைதயருக்கும்அவர்கள்குழந்ைதகளுக்கும்
இைடேய அைமத நலவும்படியாகச்
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ெசய்வான். பல மக்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிவதல்ைல. அவர்கைள எல்லாம்
மீண்டும் சரியானெதன்று மக்கள்
எண்ணேவண்டிய பாைதக்கு ேயாவான்
அைழத்து வருவான். கர்த்தரின் வருைகக்கு
மக்கைள ேயாவான் தயார் ெசய்வான்”
என்றான்.
௧௮ சகரியா தூதைன ேநாக்க , “நீங்கள்

ெசால்வது உண்ைமெயன்று நான் எவ்வாறு
அறய முடியும்? நான் வயது முத ர்ந்தவன்.
என்மைனவயும்வயதானவள்” என்றான்.
௧௯ தூதன் அவனுக்குப் பதலாக, “நான்

காப ரிேயல். ேதவனுக்குமுன்பாக ந ற்பவன்.
உன்னிடம் ேபசவும், இந்த நல்ல ெசய்தைய
உன்னிடம்எடுத்துைரக்கவும்ேதவன்என்ைன
அனுப்பனார். ௨௦ இப்ேபாது ேகட்பாயாக!
இந்தக் காரியங்கள் நடக்கும் நாள்வைரக்கும்
நீ ேபச முடியாதருப்பாய். உனது ேபசும்
சக்தைய நீ இழப்பாய், ஏன்? நான்கூறயைத
நீ நம்பாததாேலேய இப்படி ஆகும். ஆனால்
இைவ அைனத்தும் அதனதன் சரியான
சமயத்தல் உண்ைமயாகேவ நடக்கும்”
என்றான்.
௨௧ ெவளிேய சகரியாவுக்காக மக்கள்

காத்தருந்தனர். அவன் ஆலயத்தன்
உள்ேள ெவகு ேநரம் இருந்தைதக் கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டனர். ௨௨ அப்ேபாது சகரியா
ெவளிேய வந்தான். ஆனால் அவர்கேளாடு
ேபச முடியவல்ைல. அவன் ஆலயத்தற்குள்
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ஒரு காட்சையக் காண ேநர்ந்தது என்பைத
அவர்கள் புரிந்துெகாண்டனர். சகரியாவால்
ேபச முடியவல்ைல. மக்களுக்குச்
ைசைககைளேயகாட்டமுடிந்தது. ௨௩சகரியா,
ஆலயப் பணி முடிந்ததும் தன் வீட்டுக்குச்
ெசன்றான்.
௨௪ பன்னர் சகரியாவன் மைனவ

எலிசெபத் கருவுற்றாள். ஆகேவ, அவள்
ஐந்து மாதங்கள் வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேய
ேபாகவல்ைல. பன் எலிசெபத், ௨௫ “ேதவன்
எனக்குச் ெசய்தருப்பைதப் பாருங்கள்.
எனது மக்கள் என் நைலைய எண்ணி
ெவட்க இருந்தனர். ஆனால் கர்த்தர் அந்த
அவமானத்ைதப் ேபாக்க வ ட்டார்” என்று
கூறனாள்.

கன்னி மரியாள்
௨௬-௨௭ எலிசெபத் கருவுற்ற ஆறாம்

மாதத்தல் ேதவன் காப ரிேயல் என்னும்
தூதைன கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்
என்னும் பட்டணத்தல் வாழ்ந்த ஒரு கன்னிப்
ெபண்ணிடம் அனுப்பனார். தாவீதன்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ேயாேசப்பு என்ற
மனிதைன மணம் புரிவதற்கு அவள்
ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்தாள். அவள் ெபயர்
மரியாள். ௨௮தூதன்அவளிடம்வந்து, “கர்த்தர்
உன்ேனாடிருக்க றார். அவர் உன்ைன
ஆசீர்வத க்கவரும்புக றார்” என்றான்.
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௨௯ தூதன் கூறயவற்ைறக் ேகட்டு
மரியாள் மிகவும் குழப்பம் அைடந்தாள்.
“இதன் ெபாருள் என்ன?” என்று மரியாள்
அத சய த்தாள்.
௩௦ தூதன் அவளிடம், “பயப்படாேத

மரியாேள. ேதவன், உன்னிடம்
ப ரியமாயருக்க றார். ௩௧ கவனி! நீ
கருவுறுவாய். ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுப்பாய். அக்குழந்ைதக்கு இேயசு
என்று ெபயரிடுவாயாக. ௩௨ அவர்
ெபரியவராக இருப்பார். மகா உன்னதமான
ேதவனுைடய குமாரன் என்று மக்கள்
அவைர அைழப்பர். அவரது முன்ேனாராக ய
தாவீதன் அதகாரத்ைத கர்த்தராக ய
ேதவன் அவருக்குக் ெகாடுப்பார்.
௩௩ சதாகாலமும் யாக்ேகாபன் மக்கள்மீது
இேயசு அரசாளுவார். இேயசுவன் ஆட்ச
ஒருேபாதும்முடிவுறுவதல்ைல” என்றான்.
௩௪ மரியாள் தூதைன ேநாக்க , “இது

எப்படி நடக்கும்? எனக்குத் தருமணம்
ஆகவல்ைலேய!” என்றாள்.
௩௫ தூதன் மரியாளிடம், “பரிசுத்த

ஆவயானவர் உன்னிடம் வருவார்.
உன்னதமான ேதவனின் ஆற்றல்
உன்ைன மூடிக்ெகாள்ளும். குழந்ைத
பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்கும். அவர்
ேதவனுைடய குமாரன் என்று
அைழக்கப்படுவார். ௩௬ உனது
உறவனளாகய எலிசெபத்தும்
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கருவுற்றருக்க றாள். அவள் மிகவும்
வயதானவள். குழந்ைத ெபற முடியாதவள்
என அவள் நைனக்கப்பட்டாள். ஆனால் ஒரு
மகைனப் ெபறப்ேபாக றாள். இது அவளுக்கு
ஆறாவது மாதம். ௩௭ ேதவனால் எந்தக்
காரியத்ைதயும்ெசய்யமுடியும்” என்றான்.
௩௮ மரியாள், “நான் கர்த்தருக்குப்

பணிவைட ெசய்யும் ெபண். நீங்கள்
ெசான்னபடிேயஎனக்குநடக்கட்டும்”என்றாள்.
பன்தூதன்ெசன்றுவட்டான்.

சகரியாைவயும் எலிசெபத்ைதயும்
மரியாள் சந்த த்தல்
௩௯ மைலநாடான யூேதயாவல் உள்ள

பட்டணத்துக்கு மரியாள் எழுந்து வைரந்து
ெசன்றாள். ௪௦ அவள் சகரியாவன்
வீட்டுக்குள் நுைழந்து எலிசெபத்ைத
வாழ்த்தனாள். ௪௧மரியாளின்வாழ்த்துதைல
எலிசெபத் ேகட்டதும் இன்னும் பறக்காமல்
எலிசெபத்துக்குள் இருக்கும் குழந்ைத
துள்ளிக்குத த்தது.
௪௨ எலிசெபத் உரத்த குரலில் “ேவெறந்தப்

ெபண்ைணக் காட்டிலும் அதகமாக ேதவன்
உன்ைன ஆசீர்வத த்துள்ளார். உனக்குப்
ப றக்கவருக்கும் குழந்ைதையயும், ேதவன்
ஆசீர்வத த்தருக்க றார். ௪௩ கர்த்தரின்
தாயாகய நீ என்னிடம் வந்துள்ளாய்.
அத்தைனநல்லகாரியம்எனக்குநடந்தேதன்?
௪௪உன் சத்தத்ைத நான் ேகட்டதும் எனக்குள்
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இருக்கும்குழந்ைத மக ழ்ச்ச யால்துள்ளிற்று.
௪௫ உன்னிடம் கர்த்தர் கூறயைத நீ
நம்பயதால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்க றாய்.
இதுநடக்கக்கூடியெதனநீநம்பனாய்”என்று
ெசான்னாள்.
மரியாள் ேதவைனப்ேபாற்றுதல்
௪௬அப்ேபாதுமரியாள்,

௪௭ “எனதுஆத்துமாகர்த்தைரப்ேபாற்றுகறது.
ேதவன் எனது இரட்சகர். எனேவ என்
உள்ளம்அவரில் மக ழ்க றது.

௪௮நான்முக்கயமற்றவள்,
ஆனால் ேதவன் தனது கருைணையப்
பணிப்ெபண்ணாகய எனக்குக்
காட்டினார்.

இப்ேபாதுெதாடங்க ,
எல்லா மக்களும் என்ைன
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்என்பர்.

௪௯ ஏெனனில் ஆற்றல் மிகுந்தவர் எனக்காக
ேமன்ைமயானெசயல்கைளச்ெசய்தார்.

அவர்ெபயர் மிகத்தூய்ைமயானது.
௫௦ ேதவைன வணங்கும் மக்களுக்கு அவர்

எப்ேபாதும்இரக்கம்ெசய்வார்.
௫௧ேதவனின்ைககள்பலமானைவ.

ெசருக்குற்ற மனிதர்கைளயும்
சுயதம்பட்டக்காரர்கைளயும் அவர்
ச தறடிக்க றார்.

௫௨ச ம்மாசனத்தனின்றுமன்னர்கைளக்கீேழ
இறக்குகறார்.



லூக்கா ௧:௫௩ ix லூக்கா ௧:௫௮

தாழ்ந்தவர்கைளஉயர்த்துகறார்.
௫௩ நல்ல ெபாருட்களால் பச த்த மக்கைள

ந ரப்புக றார்.
ெசல்வந்தைரயும், தன்னலம்
மிகுந்ேதாைரயும் எதுவுமின்ற
அனுப்பவடுகறார்.

௫௪ தனக்குப் பணிெசய்ேவாருக்கு அவர்
உதவனார்.

அவர்களுக்குத் தன் இரக்கத்ைத
அருளினார்.

௫௫ நம் முன்ேனாருக்கும் ஆப ரகாமுக்கும்
தம் குழந்ைதகளுக்கும் அவர்
ெகாடுத்த வாக்குறுதைய என்ைறக்கும்
நைறேவற்றுகறார்”

என்றுெசான்னாள்.
௫௬ மரியாள் எலிசெபத்துடன் ஏறக்குைறய

மூன்று மாதகாலம்வைரக்கும் தங்க
இருந்தாள். பன்பு மரியாள் தனது வீட்டுக்குச்
ெசன்றாள்.

ேயாவானின்ப றப்பு
௫௭ குழந்ைதப் ேபற்றன் காலம்

ெநருங்கயேபாது எலிசெபத் ஓர் ஆண்
குழந்ைதையப்ெபற்ெறடுத்தாள். ௫௮அவளது
அக்கம் பக்கத்தாரும் உறவனரும் கர்த்தர்
அவளுக்குக் கருைணக் காட்டியைத
ேகள்வப்பட்டனர். அைதக்குறத்து
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.



லூக்கா ௧:௫௯ x லூக்கா ௧:௬௬

௫௯ குழந்ைதக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனேபாது
அக்குழந்ைதைய வருத்தேசதனம்
ெசய்யும்ெபாருட்டு ெகாண்டு வந்தனர்.
அவனது தந்ைத ெபயரால் அவைன சகரியா
என்று ெபயரிட்டு அைழக்க வரும்பனர்.
௬௦ஆனால்அக்குழந்ைதயன் தாய், “இல்ைல,
அவனுக்கு ேயாவான் என்று ெபயரிட
ேவண்டும்” என்றாள்.
௬௧ மக்கள் எலிசெபத்ைத ேநாக்க ,

“உன் குடும்பத்தல் யாருக்கும் இப்ெபயர்
இல்ைலேய!” என்றனர். ௬௨பன்னர்அவர்கள்
அக்குழந்ைதயன் தந்ைதய டம் ெசன்று
ைசைகயால், “குழந்ைதக்கு என்ன ெபயரிட
வரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டனர்.
௬௩ சகரியா எழுதுவதற்கு ஏதாவது

ஒன்று ெகாண்டு வருமாறு ேகட்டான்.
சகரியா, “அவன் ெபயர் ேயாவான்”
என்று எழுதனான். எல்லா மக்களும்
ஆச்சரியம் அைடந்தனர். ௬௪ அப்ேபாது
சகரியாவால் மீண்டும் ேபசமுடிந்தது.
அவன் ேதவைன வாழ்த்த ஆரம்ப த்தான்.
௬௫ அவனது அக்கம் பக்கத்தார்
அைனவருக்கும் பயமுண்டாயற்று.
யூேதயாவன் மைலநாட்டு மக்கள்
இக்காரியங்கைளக் குறத்து ெதாடர்ந்து
ேபச க்ெகாண்டனர். ௬௬ இச்ெசய்த கைளக்
ேகட்ட எல்லா மக்களும் அவற்ைறக் குறத்து
அத சயப்பட்டார்கள். அவர்கள், “இக்குழந்ைத
எப்படிப்பட்டதாயருக்குேமா?” என்று
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எண்ணினர். கர்த்தர் இந்தக் குழந்ைதேயாடு
இருந்தபடியால்அவர்கள்இைதக்கூறனர்.

சகரியா ேதவைனப்ேபாற்றுதல்
௬௭ அப்ேபாது ேயாவானின் தந்ைதயாகய

சகரியா பரிசுத்த ஆவயானவரால்
ந ரப்பப்பட்டான். பன்னர் நடக்க
இருப்பவற்ைறக்குறத்துஅவன்மக்களுக்குக்
கூறனான்.

௬௮ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைரப்
ேபாற்றுேவாம்.

ேதவன் அவரது மக்களுக்கு உதவ
வந்தார். அவர்களுக்கு வடுதைல
தந்தார்.

௬௯ ேதவன் நமக்கு வல்லைம ெபாருந்தய
இரட்சகைரத் தந்தார்.

அவர் தாவீது என்னும் ேதவனுைடய
பணிவைடக்காரனின் குடும்பத்ைதச்
சார்ந்தவர்.

௭௦ேதவன்இைதச்ெசய்வதாகக்கூறனார்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த
அவரது பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள்
மூலமாகஇைதஅவர்கூறனார்.

௭௧ நம் எத ரிகளிடம் இருந்து ேதவன் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.

நம்ைம ெவறுக்கும் அைனவரின்
ைககளிலிருந்தும் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.
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௭௨ நமது தந்ைதயருக்கு அருள்புரிவதாக
ேதவன்ெசான்னார்.

தனது பரிசுத்த வாக்குறுதைய அவர்
நைனவுகூர்ந்தார்.

௭௩ நமது தந்ைதயாகய ஆப ரகாமுக்கு
எத ரிகளின் சக்தயலிருந்து.

௭௪ நம்ைம வடுவப்பதாக ேதவன்
வாக்குறுத தந்தார்.

அதனால் பயமின்ற நாம் அவருக்குச்
ேசைவெசய்ேவாம்.

௭௫ நாம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும்
அவருைடய முன்னிைலயல் நீதயும்
பரிசுத்தமும்வாய்ந்ேதாராகவாழ்ேவாம்.

௭௬ இப்ேபாதும் சறுவேன, நீ உன்னதமான
ேதவனின் ஒரு தீர்க்கதரிச என்று
அைழக்கப்படுவாய்.

கர்த்தருக்கு முன்பாக முன்ேனாடியாக
நீ நடப்பாய். கர்த்தரின் வருைகக்காக
மக்கைளத்தயார் ெசய்வாய்.

௭௭ அவரது மக்கள் இரட்ச க்கப்படுவர்
என்பைதஅவர்களுக்குஉணர்த்துவாய்.
அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு
அவர்கள்இரட்ச க்கப்படுவர்.

௭௮ நம் ேதவனின் அன்பான இரக்கத்தால்
பரேலாகத்தலிருந்து

புதுநாள்ஒன்றுநம்மீதுப ரகாச க்கும்.
௭௯ இருளில் மரணப் பயத்தைடேய வாழும்

மக்களுக்குேதவன்உதவ ெசய்வார்.
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சமாதானத்ைத ேநாக்க அவர் நம்ைம
வழிநடத்துவார்.”

என்றுசகரியாஉைரத்தான்.

௮௦ அச்சறுவன் வளர்ந்துவருைகயல்
ஆவயல் வல்லைம ெபாருந்தயவனாக
மாறனான். இஸ்ரேவல் மக்களுக்குப்
ேபாத க்கும்ெபாருட்டு வளரும்மட்டும் அவன்
மக்களிடமிருந்து ெதாைலவான இடத்தல்
வாழ்ந்தான்.

௨
இேயசுவன்பறப்பு
(மத். 1:18-25)
௧ அக்காலத்தல் ேராம ஆளுைகக்குட்பட்ட

எல்லாநாட்டினருக்கும்அகஸ்துஇராயன்ஒரு
கட்டைள அனுப்பனான். எல்லா மக்களும்
தங்கள் ெபயர்கைளப் பதவு ெசய்யுமாறு
அக்கட்டைள கூறயது. ௨ அதுேவ முதல்
பதவாக இருந்தது. சீரியாவன் ஆளுநராக
ச ேரனியு இருந்தேபாது அது நடந்தது.
௩ எல்லா மக்களும் பதவு ெசய்வதற்ெகன
தங்கள் ெசாந்த நகரங்களுக்குப் பயணம்
ேமற்ெகாண்டார்கள்.
௪ கலிேலயாவல் உள்ள நகரமாக ய

நாசேரத்ைத வ ட்டு ேயாேசப்பு
புறப்பட்டான். யூேதயாவல் உள்ள
ெபத்லேகம் என்னும் நகரத்துக்குச்
ெசன்றான். ெபத்லேகம் தாவீதன்
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நகரம் ஆகும். தாவீதன் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவனாைகயால் ேயாேசப்பு அங்கு
ெசன்றான். ௫மரியாள் அவைனத் தருமணம்
ெசய்யும்ெபாருட்டு ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்ததால்
ேயாேசப்பும் மரியாளும் ேசர்ந்து பதவு
ெசய்துெகாண்டனர். (அந்தச் சமயத்தல்
மரியாள் கருவுற்றருந்தாள்.) ௬ ேயாேசப்பும்
மரியாளும் ெபத்லேகமில் இருந்தேபாது
மரியாளின் குழந்ைதப் ேபற்றுக்காலம்
ெநருங்கயது. ௭ அவள் தன் முதல்
மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். வடுதகளில்
அைறகள் எதுவும் கைடக்கவல்ைல. எனேவ
மரியாள் குழந்ைதையத் துணிகளால் சுற்ற
ஆடுமாடுகள்உணவுஉண்ணும்ஓர்இடத்தல்
ைவத்தாள்.

ேமய்ப்பர்களின்வருைக
௮ அந்த இரவல் சல ேமய்ப்பர்கள் வயல்

ெவளியல் தங்கள் ஆடுகைளக் காவல்
காத்துக் ெகாண்டிருந்தனர். ௯ ேதவதூதன்
அம்ேமய்ப்பர்கள் முன்ேன ேதான்றனான்.
கர்த்தரின் மகைம அவர்கைளச் சுற்றலும்
ஒளிவீச யது. ேமய்ப்பர்கள் மிகவும்
பயந்தனர். ௧௦ தூதன் அவர்கைள ேநாக்க ,
“பயப்படாதீர்கள். நான் உங்களுக்கு ஒரு
நற்ெசய்தையக் கூறப் ேபாக ேறன். அது
எல்லாைரயும்மிகுந்தமக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்கும்.
௧௧தாவீதன் நகரில் இன்று உங்கள் இரட்சகர்
ப றந்துள்ளார். அவேர க றஸ்துவாகய
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கர்த்தர். ௧௨ ஒரு குழந்ைத துணிகளில்
சுற்றப்பட்டு ஆடுமாடுகள் உணவுண்ணும்
இடத்தல் ைவக்கப்பட்டிருப்பைதக்
காண்பீர்கள். இதுேவ நீங்கள் அவைர
அற ந்துெகாள்ளுவதற்குரிய அைடயாளம்”
என்றான்.
௧௩அேத சமயத்தல் ஒரு ெபரிய கூட்டமான

தூதர்கள் பரேலாகத்தலிருந்து வந்து முதல்
தூதேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். எல்லா
தூதர்களும்,

௧௪ “பரேலாகத்தல் ேதவைன
மகைமப்படுத்துங்கள்.

பூமியல் ேதவைன ப ரியப்படுத்தும்
மக்களுக்குச் சமாதானம்
உண்டாகட்டும்”

என்றுெசால்லிேதவைனப்ேபாற்றனார்கள்.

௧௫ தூதர்கள் ேமய்ப்பர்களிடமிருந்து
களம்ப மீண்டும் பரேலாகத்த ற்குச்
ெசன்றார்கள். ேமய்ப்பர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர், “நாம் ெபத்லேகமுக்குப்
ேபாய் கர்த்தரால் நமக்குத் ெதரிவ க்கப்பட்ட
இக்காரியத்ைதக் காண்ேபாம்” என்று
கூறக்ெகாண்டனர்.
௧௬எனேவ ேமய்ப்பர்கள் ேவகமாகச் ெசன்று

மரியாைளயும் ேயாேசப்ைபயும் கண்டனர்.
குழந்ைத ஆடுமாடுகள் உணவு உண்ணும்
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இடத்தல் படுத்தருந்தது. ௧௭ ேமய்ப்பர்கள்
குழந்ைதையப் பார்த்தனர். பன்பு தூதர்கள்
குழந்ைதையக்குறத்துக் கூறயவற்ைற
அவர்களுக்குச் ெசான்னார்கள்.
௧௮ ேமய்ப்பர்கள் கூறயவற்ைறக் ேகட்ட
அைனவரும் ஆச்சரியம் அைடந்தனர்.
௧௯ மரியாள் அவற்ைறத் தன் இதயத்தல்
ைவத்துக்ெகாண்டாள். அவள்
அவற்ைறக்குறத்துச் ச ந்த த்துக்
ெகாண்டிருந்தாள். ௨௦ தாங்கள்
கண்டவற்றற்காகவும் ேகட்டவற்ற ற்காகவும்
ேதவைன வாழ்த்த க்ெகாண்டும், அவருக்கு
நன்ற ெதரிவ த்துக்ெகாண்டும், ேமய்ப்பர்கள்
தங்கள் ஆடுகள் இருந்த இடத்த ற்குச்
ெசன்றனர். தூதர்கள் அவர்களிடம்
கூறயபடிேய அைனத்தும் நடந்தருக்கக்
கண்டனர்.
௨௧ குழந்ைதக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனதும்,

வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டது. அதற்கு
“இேயசு” என்று ெபயரிட்டனர். மரியாளின்
கரு உருவாகுமுன்ேன தூதன் குழந்ைதக்கு
ைவத்தெபயர்இதுேவயாகும்.
ேதவாலயத்தல்இேயசு
௨௨ குழந்ைத ெபற்ற ெபண் சுத்தமாகும்*

ெபாருட்டு ேமாேசயன் வதகள்

* ௨:௨௨: சுத்தம் ஒரு யூதப்ெபண் குழந்ைதெபற்று 40
நாட்களுக்குப்பன் அவள் தன்ைன ஒரு சடங்கு மூலமாகச்
சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும் என ேமாேசயன் சட்டம்
கூறுகறது. ேலவ . 12:2-8.
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கூறயவற்ைறச் ெசய்யும்படியான காலம்
வந்தது. ேயாேசப்பும், மரியாளும்,
இேயசுைவ ேதவனிடம் அர்ப்பணிக்குமாறு
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வந்தனர்.
௨௩ ேதவனுைடய ப ரமாணத்தல் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டுள்ளது: “வீட்டின் முதற்ேபறான
மகன் பறந்ததும் அவன், ‘ேதவனுக்கு
வேசஷமானவனாகக் கருதப்படுவான்.’ ”c
௨௪ “இரண்டு காட்டு புறாக்கைளயாவது
அல்லது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது
பலியாகக் ெகாடுக்கக்ேவண்டும்”d என்றும்
கூறுகறது. எனேவ இைதச் ெசய்வதற்காக
ேயாேசப்பும், மரியாளும் எருசேலமுக்குச்
ெசன்றனர்.

ச மிேயான்இேயசுைவக்காணல்
௨௫எருசேலமில் ச மிேயான் என்னும்ெபயர்

ெகாண்ட ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான். அவன்
நல்லவனும், பக்த மானுமாக இருந்தான்.
ேதவன் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு உதவும்
காலத்ைத ச மிேயான் எத ர்பார்த்தருந்தான்.
பரிசுத்தஆவயானவர் அவேனாடு இருந்தார்.
௨௬ கர்த்தரிடமிருந்து வரும் கறஸ்துைவக்
காணுமட்டும் அவன் மரிப்பதல்ைல என்று
பரிசுத்த ஆவயனவர் ச மிேயானுக்குக்
கூறயருந்தார். ௨௭ ஆவயானவர்
ச மிேயாைன ேதவாலயத்த ற்குள் அைழத்து
வந்தார். ெசய்யேவண்டியவற்ைற
நைறேவற்றுவதற்காக மரியாளும்,
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ேயாேசப்பும் ேதவாலயத்த ற்குள் ெசன்றனர்.
அவர்கள் குழந்ைதயாகய இேயசுைவ
ேதவாலயத்த ற்குள் ெகாண்டு வந்தனர்.
௨௮ ச மிேயான் குழந்ைதையத் தன்
கரங்களில்தூக்க க்ெகாண்டு,

௨௯ “ஆண்டவேர! இப்ேபாது, உம்
ஊழியனாகய என்ைன நீர்
கூறயபடிேய அைமதயாக மரிக்க
அனுமதயும்.

௩௦ நீர் நல்கும் இரட்ச ப்ைப என் கண்களால்
கண்ேடன்.

௩௧ நீர் அவைர எல்லா மக்களுக்கும்
முன்பாகஆயத்தப்படுத்தனீர்.

௩௨ யூதரல்லாத மக்களுக்கு உம் வழிையக்
காட்டும்ஒளிஅவர்.

உம் மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு
ெபருைமையஅவர்தருவார்”

என்றுேதவனுக்குநன்ற ெசலுத்தனான்.

௩௩ இேயசுவன் தந்ைதயும், தாயும்
ச மிேயான் இேயசுைவக் குறத்துக்
கூறயைதக் ேகட்டு வயந்தனர்.
௩௪ ச மிேயான் அவர்கைள ஆசீர்வத த்து
இேயசுவன் தாயாகய மரியாளிடம், “இந்தப்
பாலகனின் ந மித்தமாக யூதர்கள் வழுவர்;
பலர் எழுவர். ச லரால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாத
ேதவனின் அைடயாளமாக இவர் இருப்பார்.
௩௫ இரகசயமாக மக்கள் நைனப்பைவ
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ெவளியரங்கமாகும். நடக்கவருக்கும்
காரியங்கள் உங்கள் மனைத மிகவும்
துக்கப்படுத்தும்” என்றான்.
அன்னாள்இேயசுைவக்காணல்
௩௬ ேதவாலயத்தல் அன்னாள் என்னும்

ெபண் தீர்க்கதரிச இருந்தாள். அவள் ஆேசர்
என்னும் ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்த பானுேவல்
என்னும் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவள்.
அன்னாள் வயது முத ர்ந்தவள். அவள்
தருமணமாக த் தன் கணவனுடன் ஏழு
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவள். ௩௭ பன் அவள்
கணவன் இறந்து ேபானான். அவள் தனித்து
வாழ்ந்து வந்தாள். அவள் எண்பத்து நான்கு
வயது முதயவளாக இருந்தாள். அன்னாள்
எப்ேபாதும் ேதவாலயத்த ேலேய இருந்தாள்.
அவள் உபவாசமிருந்து இரவும் பகலும்
ேதவைனவழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
௩௮ேதவனுக்குநன்ற ெசலுத்தயவண்ணம்

அன்னாளும் அப்ேபாது அங்ேக இருந்தாள்.
ேதவன் எருசேலமுக்கு வடுதைல அருள
ேவண்டும் என்று எத ர்பார்த்தருந்த எல்லா
மக்களுக்கும் அவள் இேயசுைவக் குறத்துக்
கூறனாள்.
ேயாேசப்பும்மரியாளும்வீடுதரும்பல்
௩௯ ேதவனின் ப ரமாணம்

கட்டைளய ட்டபடிேய அைனத்துக்
காரியங்கைளயும் ேயாேசப்பும், மரியாளும்
ெசய்து வந்தனர். பன்னர் கலிேலயாவல்



லூக்கா௨:௪௦ xx லூக்கா௨:௪௬

உள்ள தங்கள் ெசாந்த நகரமாக ய
நாசேரத்த ற்குத் தரும்பனர். ௪௦சறு பாலகன்
வளர்ந்து வந்தார். அவர் வல்லைமயும்,
ஞானமும் உைடயவரானார். ேதவனின்
ஆசீர்வாதம்அவேராடிருந்தது.

சறுவனாகஇேயசு
௪௧ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் பஸ்கா

பண்டிைகக்காக இேயசுவன் ெபற்ேறார்
எருசேலமுக்குச் ெசன்று வந்தனர்.
௪௨ வழக்கம் ேபாலேவ இேயசு பன்னிரண்டு
வயதுச் சறுவனாக இருந்தேபாதும்
அவர்கள் அப்பண்டிைகக்குச் ெசன்றனர்.
௪௩ பண்டிைக நாட்கள் முடிந்த பன்னர்
அவர்கள் வீடு தரும்பனர். அவர்களுக்குத்
ெதரியாமேலேய இேயசு எருசேலமில்
தங்கவ ட்டார். ௪௪ ேயாேசப்பும், மரியாளும்
ஒருநாள்முழுதும்பயணம்ெசய்தனர். இேயசு
கூட்டத்தனேராடுகூட இருப்பதாக அவர்கள்
எண்ணினர். சுற்றத்தார்களிைடேயயும்,
ெநருங்கய நண்பர்களிடமும் இேயசுைவத்
ேதட ஆரம்ப த்தனர். ௪௫ஆனால் ேயாேசப்பும்
மரியாளும் கூட்டத்தல் இேயசுைவக்
காணாததால் அவைரத் ேதடும்ெபாருட்டு
எருசேலமுக்குத்தரும்பனர்.
௪௬மூன்று நாட்களுக்குப் பன்னர் அவைரக்

கண்டனர். மத ேபாதகர்கள் கூறுவைதக்
ேகட்பதும்அவர்களிடம்வனா எழுப்புவதுமாக
இேயசு ேதவாலயத்த ற்குள் அமர்ந்தருந்தார்.
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௪௭ எல்லாரும் அவர் ேபசுவைதக் ேகட்டனர்.
அவரது புரிந்துெகாள்ளும் தறைனயும்
ஞானம் ந ரம்பய பதல்கைளயும் உணர்ந்து
அவர்கள் வயந்தனர். ௪௮ இேயசுவன்
ெபற்ேறார்களும் அவைரக் கண்டதும்
வயப்புற்றனர். அவரது தாய் அவைர
ேநாக்க , “மகேன, நீ ஏன் இைத எங்களுக்குச்
ெசய்தாய்? உனது தந்ைதயும் நானும்
உன்ைன நைனத்துக் கவைலப்பட்ேடாேம.
நாங்கள் உன்ைனத் ேதடி அைலந்து
ெகாண்டிருந்ேதாம்” என்றாள்.
௪௯ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “ஏன்

என்ைனத் ேதடினீர்கள்? எனது ப தாவன்
ேவைல இருக்கற இடத்தல் நான் இருக்க
ேவண்டும் என்பைத நீங்கள் அறந்தருக்க
ேவண்டும்!” என்றார். ௫௦ அவர் கூறயதன்
ஆழமான உள் ெபாருைள அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௫௧ இேயசு அவர்கேளாடு நாசேரத்துக்குச்

ெசன்றார். அவரது ெபற்ேறார்
கூறயவற்றற்குக் கீழ்ப்படிந்தார். அவரது
தாய் நடந்த எல்லாவற்ைறக் குறத்தும்
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தாள். ௫௨ இேயசு
ேமலும் ேமலும் ெதாடர்ந்து கற்றற ந்தார்.
அவர் சரீரத்தலும் வளர்ச்ச யுற்றார். மக்கள்
இேயசுைவ வரும்பனர். இேயசு ேதவைனப்
ப ரியப்படுத்த வாழும் வாழ்க்ைகக்கு
மாத ரியாயருந்தார்.
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௩

ேயாவானின் ேபாதைன
(மத். 3:1-12;மாற். 1:1-8; ேயாவான் 1:19-28)
௧ அது த ேபரியு இராயன் அரசாண்ட

பதைனந்தாவது வருஷமாயருந்தது.
சீசருக்குக்கீழானமனிதர்களின்வவரமாவது;

ெபாந்தயு பலாத்து யூேதயாைவ
ஆண்டான்.

ஏேராதுகலிேலயாைவஆண்டான்.
ஏேராதுவன் சேகாதரனாகய பலிப்பு
இத்துேரயாைவயும்

த ராெகானித்த நாட்ைடயும்ஆண்டான்.

௨ அன்னாவும், காய்பாவும் தைலைம
ஆசாரியராக இருந்தனர். அப்ேபாது
சகரியாவன் மகனாகய ேயாவானுக்கு
ேதவனிடமிருந்து ஒரு கட்டைள வந்தது.
ேயாவான் வனாந்தரத்தல் வாழ்ந்து
வந்தான். ௩ ேயார்தான் நதையச்
சுற்றலுமுள்ள எல்லாப் ப ரேதசங்களுக்கும்
ேயாவான் ெசன்றான். அவன் மக்களுக்குப்
ேபாத த்தான். அவர்கள் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்படும்படியாக, இதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு ேயாவான்
மக்களுக்குக் கூறனான். ௪ இது ஏசாயா
என்னும் தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்தல்
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எழுதய வார்த்ைதகளின் நைறேவறுதலாக
அைமந்தது:

“வனாந்தரத்தல் யாேரா ஒரு மனிதன்
கூவக்ெகாண்டிருக்க றான்:

‘கர்த்தருக்குவழிையத்தயார் ெசய்யுங்கள்.
அவருக்குப்பாைதையேநராக்குங்கள்.

௫பள்ளத்தாக்குகள்எல்லாம் ந ரப்பப்படும்.
ஒவ்ெவாரு மைலயும் குன்றும்
மட்டமாக்கப்படும்.

தருப்பம்மிக்க பாைதகள்ேநராக்கப்படும்.
கரடுமுரடானபாைதகள்ெமன்ைமயாகும்.

௬ ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ேதவனுைடய
இரட்ச ப்ைபஅறவான்.’ ” ஏசாயா 40:3-5

௭ ேயாவான் மூலமாக ஞானஸ்நானம்
ெபறும்ெபாருட்டு மக்கள்வந்தனர். ேயாவான்
அவர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் வஷம்
ெபாருந்தய பாம்புகைளப் ேபான்றவர்கள்.
வரவருக்கும் ேதவனுைடய ேகாபத்தனின்று
ஓடிப் ேபாக யார் உங்களுக்கு எச்சரிக்ைக
ெசய்தனர்? ௮ உங்கள் இதயங்களில்
மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளைதக் காட்டவல்ல
ெசயல்கைள நீங்கள் ெசய்தல் ேவண்டும்.
‘ஆப ரகாம் எங்கள் தந்ைத’ என்று ெபருைம
பாராட்டிக் கூறாதீர்கள். ேதவன் இந்தப்
பாைறகளில் இருந்தும் ஆப ரகாமுக்குப்
பள்ைளகைள உருவாக்கக்கூடும் என்பைத
நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.
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௯ மரங்கைள ெவட்டும்படிக்குக் ேகாடாரி
ைவக்கப்பட்டுள்ளது. நல்ல பழங்கைளத்
தராத மரங்கள் ெவட்டப்பட்டு ெநருப்பல்
வீசப்படும்” என்றான்.
௧௦ மக்கள் ேயாவாைன ேநாக்க , “நாங்கள்

ெசய்ய ேவண்டியதுஎன்ன?” என்றுேகட்டனர்.
௧௧ அவர்களுக்கு ேயாவான், “உங்களிடம்

இரண்டு ேமலாைடகள் இருந்தால், ஒரு
ேமலாைடகூட இல்லாத மனிதனுக்கு
ஒன்ைறக் ெகாடுங்கள். உங்களிடம்
உணவருந்தால் அைதயும் பக ர்ந்து
ெகாள்ளுங்கள்” என்றுபதலுைரத்தான்.
௧௨ வரி வசூலிப்ேபாரும்கூட ேயாவானிடம்

வந்தனர். அவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற
வரும்பனர். அவர்கள் ேயாவானிடம்,
“ேபாதகேர, நாங்கள் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௩ அவர்களிடம் ேயாவான், “எந்த

அளவுக்கு வரி வசூலிக்கேவண்டும்
என்று ெசால்லப்பட்டிருக்க றேதா அந்த
அளவுக்கு வரி வாங்குவதன்ற அதகமாக
வசூலிக்காதீர்கள்” என்றுகூறனான்.
௧௪ வீரர்கள் ேயாவாைன ேநாக்க ,

“எங்கைளப்பற்ற என்ன? நாங்கள் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டனர்.
அவர்களுக்கு ேயாவான், “உங்களுக்குப்

பணம் தரும்ெபாருட்டு மக்கைள ஒருேபாதும்
ந ர்ப்பந்தப்படுத்தாதீர்கள். யாைரக்குற த்தும்
ெபாய் ெசால்லாதீர்கள். உங்களுக்குக்
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கைடக்கும் சம்பளத்தல் மக ழ்ச்ச யாக
இருங்கள்” என்றுகூறனான்.
௧௫ எல்லா மக்களும் கறஸ்துவன்

வருைகையஎத ர்ேநாக்க இருந்தனர். எனேவ
ேயாவாைனக் கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியம்
ெகாண்டனர். அவர்கள், “இவன்கறஸ்துவாக
இருக்கக்கூடும்” என்றுஎண்ணினர்.
௧௬ அவர்கள் அைனவரிடமும் ேபச ய

ேயாவான், “நான் உங்களுக்குத் தண்ணீரால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க ேறன். எனக்குப்
பன்னால் வருகறவேரா நான் ெசய்வைதக்
காட்டிலும் அதகமாகச் ெசய்ய வல்லவர்.
அவரது மித யடிகைள அவழ்க்கவும் நான்
தகுதயற்றவன். அவர் ஆவயானவராலும்,
அக்கனியாலும், உங்களுக்குஞானஸ்நானம்
ெகாடுப்பார். ௧௭ தானியங்கைளச்
சுத்தமாக்குவதற்குத் தயாராகஅவர்வருவார்.
பதரிலிருந்து தானியத்ைதப் ப ரித்துக்
களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார், பதைரேயா
அவர் எரிப்பார். அைணக்க முடியாத
ெநருப்பல் அவற்ைறச் சுட்ெடரிப்பார்,”
என்று பதல் கூறனான். ௧௮ ேயாவான்
நற்ெசய்தையத் ெதாடர்ந்து ேபாத த்து,
மக்களுக்கு உதவும்படியான மற்ற பல
காரியங்கைளயும்ெசால்லிவந்தான்.

ேயாவானுக்குஏற்பட்டஉபத்த ரவம்
௧௯ ஆளுநராகய ஏேராதுைவ ேயாவான்

கண்டித்தான். ஏேராதுவன் சேகாதரனின்



லூக்கா௩:௨௦ xxvi லூக்கா௩:௨௩

மைனவயாகய ஏேராத யாைள அவன்
தகாத முைறயல் ேசர்த்துக்ெகாண்டைத
ேயாவான் கண்டனம் ெசய்தான். ஏேராது
ெசய்த பல தீய ெசயல்கைளயும் ேயாவான்
கண்டித்தான். ௨௦எனேவ ஏேராதுஇன்ெனாரு
தீய காரியத்ைதயும் ெசய்தான். அவன்
ேயாவாைனசைறயலிட்டான். ஏேராதுெசய்த
பலதீயகாரியங்கேளாடுகூடஇதுவும்ஒருதீய
ெசயலாகஅைமந்தது.

இேயசுஞானஸ்நானம்ெபறுதல்
(மத். 3:13-17;மாற். 1:9-11)
௨௧ ேயாவான் சைறயல் அைடக்கப்படும்

முன்பு அவனால் எல்லா மக்களும்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். இேயசுவும்
அப்ேபாது அங்கு வந்து அவனிடம்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார். இேயசு
ப ரார்த்தைன ெசய்து ெகாண்டிருந்தேபாது
வானம் தறந்தது. ௨௨ பரிசுத்த ஆவயானவர்
அவர் மீது வந்தார். ஆவயானவர் ஒரு
புறாைவப்ேபாலத் ேதாற்றமளித்தார்.
அப்ேபாது வானத்தலிருந்து ஒரு சத்தம்
ேகட்டது. அது “நீர் என் அன்புள்ள குமாரன்.
நான்உம்மில்ப ரியமாகஇருக்க ேறன்”என்று
உைரத்தது.

ேயாேசப்பன்குடும்பவரலாறு
(மத். 1:1-17)
௨௩ இேயசு ேபாத க்க ஆரம்ப த்தேபாது

ஏறக்குைறய முப்பது வயது ந ரம்பயவராக
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இருந்தார். மக்கள் இேயசுைவ ேயாேசப்பன்
மகன்என்ேறஎண்ணினர்.

ேயாேசப்பு ஏலியன்மகன்.
௨௪ஏலிமாத்தாத்தன்மகன்.
மாத்தாத் ேலவயன்மகன்.
ேலவ ெமல்கயன்மகன்.
ெமல்க யன்னாவன்மகன்.
யன்னா ேயாேசப்பன்மகன்.
௨௫ேயாேசப்பு மத்தத்தயாவன்மகன்.
மத்தத்தயாஆேமாஸின்மகன்.
ஆேமாஸ்நாகூமின்மகன்.
நாகூம்எஸ்லியன்மகன்.
எஸ்லிநங்காயன்மகன்
௨௬நங்காய்மாகாத்தன்மகன்.
மாகாத் மத்தத்தயாவன்மகன்.
மத்தத்தயா ேசேமயன்மகன்.
ேசேமய் ேயாேசப்பன்மகன்.
ேயாேசப்புயூதாவன்மகன்.
௨௭யூதா ேயாவன்னாவன்மகன்.
ேயாவன்னா ேரசாவன்மகன்.
ேரசா ெசரூபாேபலின்மகன்.
ெசரூபாேபல் சலாத்த ேயலின்மகன்.
சலாத்த ேயல் ேநரியன்மகன்.
௨௮ேநரி ெமல்கயன்மகன்.
ெமல்க அத்தயன்மகன்.
அத்த ேகாசாமின்மகன்.
ேகாசாம் எல்ேமாதாமின்மகன்.
எல்ேமாதாம் ஏரின்மகன்.
௨௯ஏர் ேயாேசயன்மகன்.
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ேயாேச எலிேயசரின்மகன்.
எலிேயசர் ேயாரீமின்மகன்.
ேயாரீம் மாத்தாத்தன்மகன்.
மாத்தாத் ேலவயன்மகன்.
௩௦ேலவ ச மிேயானின்மகன்.
ச மிேயான்யூதாவன்மகன்.
யூதா ேயாேசப்பன்மகன்.
ேயாேசப்பு ேயானானின்மகன்.
ேயானான்எலியாக்கீமின்மகன்.
௩௧எலியாக்கீம்ெமெலயாவன்மகன்.
ெமெலயா மயனானின்மகன்.
மயனான்மத்தாத்தாவன்மகன்.
மத்தாத்தா நாத்தானின்மகன்.
நாத்தான்தாவீதன்மகன்.
௩௨தாவீதுஈசாயன்மகன்.
ஈசாய்ஓேபதன்மகன்.
ஓேபத் ேபாவாசன்மகன்.
ேபாவாஸ்சல்ேமானின்மகன்.
சல்ேமான்நகேசானின்மகன்.
௩௩நகேசான்அம்மினதாபன்மகன்.
அம்மினதாப்ஆராமின்மகன்.
ஆராம் எஸ்ேராமின்மகன்.
எஸ்ேராம் பாேரசன்மகன்.
பாேரஸ்யூதாவன்மகன்.
௩௪யூதாயாக்ேகாபன்மகன்.
யாக்ேகாபு ஈசாக்கன்மகன்.
ஈசாக்குஆப ரகாமின்மகன்.
ஆப ரகாம் ேதராவன்மகன்.
ேதரா நாேகாரின்மகன்.
௩௫நாேகார் ேசரூக்கன்மகன்.
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ேசரூக்ெரகூவன்மகன்.
ெரகூேபேலக்கன்மகன்.
ேபேலக் ஏேபரின்மகன்.
ஏேபர் சாலாவன்மகன்.
௩௬சாலா காயனானின்மகன்.
காயனான்அர்பக்சாத்தன்மகன்.
அர்பக்சாத் ேசமின்மகன்.
ேசம் ேநாவாவன்மகன்.
ேநாவாலாேமக்கன்மகன்.
௩௭லாேமக்ெமத்தூசலாவன்மகன்.
ெமத்தூசலா ஏேனாக்கன்மகன்.
ஏேனாக்யாேரதன்மகன்.
யாேரத் மகலாெலேயலின்மகன்.
மகலாெலேயல்ேகனானின்மகன்.
ேகனான்ஏேனாஸின்மகன்.
௩௮ஏேனாஸ்ேசத்தன்மகன்.
ேசத்ஆதாமின்மகன்.
ஆதாம் ேதவனின்மகன்.

௪
இேயசு ேசாத க்கப்படுதல்
(மத். 4:1-11;மாற். 1:12-13)
௧ ேயார்தான் நதயல் இருந்து இேயசு

தரும்பனார். அவர் பரிசுத்த ஆவயால்
ந ரப்பப்பட்டிருந்தார். ஆவயானவர்
இேயசுைவ வனாந்தரத்த ற்குச் ெசல்ல
ஏவனார். ௨அங்குப சாசுஇேயசுைவநாற்பது
நாட்கள் ேசாதைனக்கு உட்படுத்தனான்.
அந்நாட்களில் இேயசு எைதயும்
உண்ணவல்ைல. ேசாதைனக் காலமான
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அந்த நாட்கள் கழிந்த பன்னர், இேயசுவுக்கு
மிகுந்த பச உண்டாயற்று.
௩ ப சாசு இேயசுைவ ேநாக்க , “நீர்

ேதவனுைடய குமாரனானால், இந்தக்
கல்லுகைள அப்பங்களாகும்படி ெசால்லும்”
என்றான்.
௪ அதற்கு இேயசு, “ேவதவாக்கயங்களில்

இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது:

“ ‘மக்கைள உய ேராடு பாதுகாப்பது அப்பம்
மட்டுமல்ல,’ ” என்றார். உபாகமம் 8:3

௫ அப்ேபாது ப சாசு அவைர உயரமான
ஓர் இடத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாய் ஒரு ெநாடிக்குள் உலகன் எல்லா
இராஜ்யங்கைளயும் காண்பத்தான்.
௬ ப சாசு இேயசுைவ ேநாக்க , “உனக்கு
இந்த எல்லா இராஜ்யங்கைளயும்,
அதகாரங்கைளயும், அவற்றன்
மகைமையயும் ெகாடுப்ேபன். அைவ
எல்லாம் எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நான் ெகாடுக்க வரும்புக றவனுக்கு
அவற்ைறக் ெகாடுக்கமுடியும். ௭ நீர் என்ைன
வணங்கனால் இைவ அைனத்ைதயும்
உமக்குக்ெகாடுப்ேபன்” என்றுகூறனான்.
௮ பதலாக இேயசு, “ேவதவாக்கயங்களில்

இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது,



லூக்கா௪:௯ xxxi லூக்கா௪:௧௨

“ ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர மட்டும்
வழிபடுங்கள்;

அவருக்குமட்டுேம ேசைவெசய்யுங்கள்.’ ”
உபாகமம் 6:13

என்றார்.
௯ பன் ப சாசு இேயசுைவ எருசேலமுக்கு

அைழத்துச் ெசன்றான். ேதவாலயத்தன்
உயர்ந்த இடத்தல் இேயசுைவ நற்க
ைவத்தான். அவன் இேயசுவ டம், “நீர்
ேதவனுைடயகுமாரனானால்கீேழகுதயும்,

௧௦ “ ‘ேதவன் தம் தூதர்களுக்கு உம்ைமக்
காக்கும்படியாகக் கட்டைளயடுவார்.’
சங்கீதம் 91:11

௧௧ “ ‘உமது பாதங்கள் பாைறயல்
இடித்துவ டாதபடிக்குஅவர்கள்

தம் ைககளில் உம்ைமத்
தாங்க க்ெகாள்வார்கள்’ சங்கீதம் 91:12

என்று ேவதவாக்கயங்களில் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டுள்ளது” என்றான்.

௧௨அவனுக்குஇேயசு,

“ ‘உன் ேதவனாகய கர்த்தைரச் ேசாத க்காேத’
உபாகமம் 6:16

என்றும் கூட ேவதவாக்கயங்கள்
ெசால்க றேத” என்றுபதல்ெசான்னார்.
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௧௩ ப சாசு இேயசுைவ எல்லா வைகயலும்
ேசாத த்துமுடித்தான். இன்னும்தகுந்த காலம்
வரும் வைரக்கும் காத்தருக்க முடிவு ெசய்து
அவரிடமிருந்துவலக ச்ெசன்றுவட்டான்.

இேயசுவன்ேபாதைன
(மத். 4:12-17;மாற். 1:14-15)
௧௪ பரிசுத்த ஆவயானவரின்

வல்லைமேயாடு இேயசு கலிேலயாவுக்குத்
தரும்பனார். இேயசுைவப் பற்றய
ெசய்த கள்கலிேலயாேதசத்ைதச்சுற்றயுள்ள
எல்லா பகுத களிலும் பரவன. ௧௫ இேயசு
யூதர்களின் ெஜப ஆலயங்களில் ேபாத க்க
ஆரம்ப த்தார். எல்லா மக்களும் அவைரப்
புகழ்ந்தனர்.

தன்ெசாந்தஊரில்இேயசு
(மத். 13:53–58;மாற். 6:1–6)
௧௬ தான் வளர்ந்த இடமாகய நாசேரத்த ற்கு

இேயசு பயணம் ெசய்தார். யூதர்களின்
ஓய்வு நாளில் அவர் வழக்கம் ேபால் ெஜப
ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று வாச ப்பதற்காக
எழுந்து நன்றார். ௧௭ ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன்
புத்தகம் அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
இேயசு புத்தகத்ைதத் த றந்து கீழ்வரும் பகுத
எழுதப்பட்டிருப்பைதக்கண்டார்:

௧௮ “ேதவனுைடயஆவ என்னிலுள்ளது.
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ஏதுமற்ற மக்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ேபாத ப்பதற்கு ேதவன் என்ைனத்
ேதர்ந்தார்.

ைகத கள்வடுதைலெபறவும்
குருடர்கள் மீண்டும் பார்ைவ ெபறவும்
அம்மக்களுக்குப் ேபாத க்கும்படியாக
ேதவன்என்ைனஅனுப்பனார்.

தங்கள் துன்பத்தனின்று பலவீனர்கள்
வடுதைல ெபறும்ெபாருட்டு ேதவன்
என்ைனஅனுப்பனார்.

௧௯ மக்களுக்கு ேதவன் இரக்கம் காட்டும்
காலத்ைத அறவக்கும்படியாக ேதவன்
என்ைனஅனுப்பனார்” ஏசாயா 61:1-2

என்பைத இேயசு வாச த்துவ ட்டு
புத்தகத்ைதமூடினார்.
௨௦அவர் புத்தகத்ைத தருப்ப த் தந்துவ ட்டு

உட்கார்ந்தார். ெஜப ஆலயத்தலிருந்த
ஒவ்ெவாருவரும் இேயசுைவக் கூர்ந்து
ேநாக்கனர். ௨௧ அவர்களிடம் இேயசு
ேபச ஆரம்ப த்தார். அவர், “நான்
வாச த்த இச்ெசாற்கைள இப்ேபாது
நீங்கள் ேகட்ைகயல், அச்ெசாற்கள்
உண்ைமயாயன!” என்றார்.
௨௨ எல்லா மக்களும் இேயசுைவக் குறத்து

நல்லபடியாகக் கூறனர். இேயசு ேபச ய
அழகான வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு அவர்கள்
வயந்தனர். மக்கள், “அவர் எவ்வாறுஇப்படிப்
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ேபச முடியும்? அவர் ேயாேசப்பன் மகன்
அல்லவா?” என்றனர்.
௨௩ அவர்கைள ேநாக்க , இேயசு,

“ ‘மருத்துவேர, முதலில் உன்ைன
நீேய குணப்படுத்த க்ெகாள்’ என்னும்
பழெமாழிைய நீங்கள் எனக்குக் கூறப்
ேபாக றீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
‘நீங்கள் கப்பர்நகூமில் ந கழ்த்தய
காரியங்கைளக் குறத்துக் ேகள்வப்பட்டு
இருக்க ேறாம். உங்கள் ெசாந்த நகரமாக ய
இவ்வ டத்தலும் அைதேய ெசய்யுங்கள்’
என்று ெசால்ல வரும்புக றீர்கள்” என்றார்.
௨௪ ேமலும் இேயசு, “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன். ஒரு
தீர்க்கதரிசைய அவனது ெசாந்த நகரத்தார்
ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
௨௫ “நான் ெசால்வது உண்ைம.

எலியாவன் காலத்தல் மூன்றைர
ஆண்டுகளாக இஸ்ரேவலில் மைழ
ெபாழியவல்ைல. நாடு முழுவதலும்
உணவு எங்கும் கைடக்கவல்ைல.
அக்காலத்தல் இஸ்ரேவலில் வதைவகள்
பலர் வாழ்ந்தனர். ௨௬ஆனால் இஸ்ரேவலில்
உள்ள எந்த வதைவய டத்தலும் எலியா
அனுப்பப்படவல்ைல. சீேதானில்
உள்ள நகரமாக ய சாரிபாத்தல்
உள்ள வதைவய டத்துக்ேக அவன்
அனுப்பப்பட்டான்.
௨௭ “எலிசா என்னும் தீர்க்கதரிச யன்
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காலத்தல் குஷ்டேராக கள் பலர்
இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரும்
குணமாக்கப்படவல்ைல. நாகமான் மட்டுேம
குணமைடந்தான். அவன் சீரியா ேதசத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதச்
ேசர்ந்தவன்அல்லன்” என்றார்.
௨௮ ெஜப ஆலயத்தல் உள்ள அைனவரும்

இவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டனர்.
அவர்கள் மிகமிகக் ேகாபம் அைடந்தனர்.
௨௯ அம்மக்கள் எழுந்து இேயசுைவ
நகரத்தல் இருந்து ெவளிேயறும்படியாகக்
கட்டாயப்படுத்தனர். அவர்கள் நகரம்
ஒரு மைலயன்ேமல் ந ர்மாணிக்கப்பட்டு
இருந்தது. அவர்கள் இேயசுைவ மைலயன்
வளிம்புக்குக் ெகாண்டு வந்தனர்.
வளிம்பலிருந்து அவைரத் தள்ளிவ ட
அவர்கள்முைனந்தார்கள். ௩௦ஆனால்இேயசு
அவர்களுக்கு நடுேவ நடந்து, அங்கருந்து
ெசன்றுவட்டார்.

அசுத்தஆவயலிருந்துவடுதைல
(மாற். 1:21-28)
௩௧ கலிேலயாவல் உள்ள பட்டணமாகய

கப்பர்நகூமுக்கு இேயசு ெசன்றார். ஓய்வு
நாளில் இேயசு மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்.
௩௨ அவரது ேபாதைனகைளக் ேகட்டு மக்கள்
வயந்தார்கள். ஏெனனில் அவர் மிகுந்த
அத காரத்துடன்ேபசனார்.
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௩௩ ப சாசனால் அசுத்த ஆவ ப டித்த ஒரு
மனிதன் ெஜபஆலயத்தல்இருந்தான். அந்த
மனிதன் உரத்த குரலில், ௩௪ “நசேரயனாகய
இேயசுேவ! எங்களிடம் என்ன வரும்புக றீர்?
நீர் யார் என்பைத நான் அற ேவன். நீர்
ேதவனுைடய பரிசுத்தமானவர்” என்றான்.
௩௫அசுத்த ஆவையப் ேபசாமல் இருக்கும்படி
எச்சரித்தார் இேயசு. “அைமதயாக
இருப்பாயாக! இம்மனிதனிலிருந்து
ெவளிேய வா!” என்றார் இேயசு.
எல்லாருக்கும் முன்பாக அசுத்த ஆவ
அம்மனிதைனத் தைரயல் தூக்க எற ந்தது.
பன்பு அசுத்த ஆவ காயப்படுத்தாமல்
அம்மனிதைனவட்டுவலகயது.
௩௬மக்கள்அைதக்கண்டுஅத சயப்பட்டனர்.

அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “இதன்
ெபாருள் என்ன? அதகாரத்ேதாடும்
வல்லைமேயாடும் அவர் அசுத்த
ஆவகளுக்குக் கட்டைள இடுகறார். அைவ
ெவளிேயறுகன்றன” என்று ெசால்லிக்
ெகாண்டனர். ௩௭ அந்தப் பகுதயல் உள்ள
எல்லா இடங்களிலும் இேயசுைவப்பற்றய
ெசய்த பரவயது.
சீேமானின்மாமி குணமைடதல்
(மத். 8:14-17;மாற். 1:29-34)
௩௮ இேயசு ெஜப ஆலயத்தல் இருந்து

ெசன்றார். அவர் சீேமானின்* வீட்டிற்குச்

* ௪:௩௮: சீேமான்சீேமானின்இன்ெனாருெபயர் ேபதுரு.
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ெசன்றார். சீேமானின் மாமியார் மிகவும்
உடல் நலமின்ற இருந்தாள். அவளுக்கு
கடும் காய்ச்சலாய் இருந்தது. அவளுக்கு
உதவ ெசய்யும் ெபாருட்டு எைதேயனும்
ெசய்யும்படியாக மக்கள் இேயசுைவ
ேவண்டினர். ௩௯இேயசு அவளருேக ெசன்று
நன்று, அவள் ேநாையக் குணமாகும்படியாய்
கட்டைளய ட்டார். ேநாய் அவைள வட்டு
நீங்கயது. அவள் எழுந்து அவர்களுக்குப்
பணிவைட புரியஆரம்ப த்தாள்.
பலைரயும்குணமாக்குதல்
௪௦ கத ரவன் மைறயும் சமயத்தல்

மக்கள் தம் ேநாயுற்ற நண்பர்கைள
இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். அவர்கள்
ெவவ்ேவறுவைகேநாய்களால்துன்புற்றனர்.
ஒவ்ெவாரு ேநாயுற்ற மனிதைனயும்
அவரது ைககளால் ெதாட்டு இேயசு
குணமாக்கனார். ௪௧ ப சாசன் அசுத்த
ஆவகள் பலரிடமிருந்து ெவளிேயறன.
அைவ “நீர் ேதவனுைடய குமாரன்” எனக்
கூக்குரலிட்டன. ஆனால் அைவ ேபசாமல்
இருக்கும்படியாக அந்த ஆவகைள இேயசு
வன்ைமயாகக் கண்டித்தார். இேயசுேவ
க றஸ்துஎன்றுஅைவஅறந்தருந்தன.
ப ற நகரங்களுக்குஇேயசுெசல்லுதல்
(மாற். 1:35-39)
௪௨ தான் தனித்தருக்கும் ெபாருட்டு மறு

நாள் இேயசு ஓர் இடத்த ற்குச் ெசன்றார்.
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மக்கள் இேயசுவன் வருைகக்காகப்
பார்த்தருந்தார்கள். கைடச யல் அவர்
இருந்த இடத்ைதக் கண்டார்கள். மக்கள்
இேயசுைவக் கண்டேபாது அவர் ேபாகாமல்
இருக்கும்படியாகத் தடுக்க முற்பட்டனர்.
௪௩ ஆனால் இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,
“ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்றய
நற்ெசய்தைய நான் ேவறு நகரங்களிலும்
ெசால்ல ேவண்டும். அதற்காகேவ நான்
அனுப்பப்பட்டுள்ேளன்” என்றார்.
௪௪ பன்னர் யூேதயாவல் உள்ள ெஜப

ஆலயங்களில்இேயசு ேபாத த்தார்.

௫

ேபதுரு,யாக்ேகாபு, ேயாவான்
(மத். 4:18-22;மாற். 1:16-20)
௧ ெகெனசேரத்து கடலின் அருேக

இேயசு நன்றார். மக்கள் அவைரச் சுற்ற
சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். ேதவனுைடய
ேபாதைனகைளக் ேகட்க அவர்கள்
வரும்பனர். ௨ கடற்கைரயல் இேயசு
இரண்டு படகுகைளக் கண்டார். மீன்
ப டிக்க றவர்கள் தம் வைலகைளக்
கழுவக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௩ சீேமானுக்கு
உரிய படகல் இேயசு ஏற க்ெகாண்டார்.
படைகக் கைரயலிருந்து கடலுக்குள் சற்றுத்
தள்ளி நறுத்துமாறு இேயசு சீ ேமானுக்குக்
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கூறனார். ப றகு மக்களுக்குப் ேபாத க்கத்
ெதாடங்கனார்.
௪ இேயசு ேபாத த்து முடித்தார். அவர்

சீேமானிடம், “படைக கடலில் ஆழமான
பகுத க்குச் ெசலுத்து. நீங்கள் எல்லாரும்
வைலவீசனால்மீன்கள்அகப்படும்” என்றார்.
௫ சீேமான் பதலாக, “ஐயா, மீன்

ப டிப்பதற்காக இரவு முழுவதும் முயன்று
பணி ெசய்ேதாம். ஆனால் மீன் எதுவும்
அகப்படவல்ைல. நான் நீருக்குள் வைல
வீசேவண்டும் என்று நீர் கூறுகறீர். நான்
அவ்வாேற ெசய்ேவன்” என்றான். ௬ மீன்
ப டிக்க றவர்கள் நீருக்குள் வைல வீசனர்.
வைலகள் கழியும்படியாக அைவ முழுக்க
மீன்களால் ந ரம்பன. ௭ அவர்கள் ப ற
படகுகளில் இருந்த தம் நண்பர்கைள வந்து
உதவுமாறு அைழத்தனர். நண்பர்கள்
வந்தனர். இரண்டு படகுகளும் அமிழ்ந்து
ேபாகும் நைலயல் மிகுதயான மீன்களால்
ந ரம்பன.
௮-௯ தாங்கள் ப டித்த மிகுதயான

மீன்கைளக் கண்டு மீன் ப டிக்க றவர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டனர். சீேமான் ேபதுரு இைதக்
கண்டேபாதுஇேயசுவன்முன்தைலகுனிந்து
வணங்க , “ஆண்டவேர, என்னிடமிருந்து
ேபாகேவண்டும். நான் பாவயான மனிதன்”
என்றான். ௧௦ ெசெபேதயுவன் மகன்களாகய
யாக்ேகாபும் ேயாவானும் கூட ஆச்சரியம்
அைடந்தார்கள். (யாக்ேகாபும் ேயாவானும்
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ேபதுருவுடன் ேசர்ந்து உைழத்தனர்)
இேயசு சீேமாைன ேநாக்க , “பயப்படாேத!
இப்ேபாதலிருந்து மனிதைர ஒன்று
ேசர்க்கும்படியாக நீ ேவைல ெசய்வாய்,
மீைனப்ப டிக்கஅல்ல!” என்றார்.
௧௧ அம்மனிதர்கள் படைகக் கைரக்கு

இழுத்து வந்தனர். அவர்கள்
எல்லாவற்ைறயும் வ ட்டுவ ட்டு இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்தனர்.

குணமைடந்த ேநாயாளி
(மத். 8:1-4;மாற். 1:40-45)
௧௨ ஒருமுைற இேயசு மிகவும்

ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்த மனிதன் ஒருவன்
வாழ்ந்த ஒரு நகரத்தல் இருந்தார். அந்த
மனிதைனத் ெதாழு ேநாய் பீடித்தருந்தது.
அந்த மனிதன் இேயசுைவப் பார்த்ததும்
இேயசுவுக்கு முன்பாக வழுந்து வணங்க ,
“ஆண்டவேர, என்ைனக் குணப்படுத்துங்கள்.
உங்களுக்கு வருப்பமிருந்தால் நீங்கள்
என்ைனக் குணமாக்க முடியும் என்பது
எனக்குத்ெதரியும்” என்றுேவண்டினான்.
௧௩இேயசு, “நான் உன்ைனக் குணப்படுத்த

வரும்புக ேறன். குணமைடவாயாக!”
என்றார். இேயசு அவைனத் ெதாட்டார்.
உடேன ெதாழு ேநாய் அவைன வட்டு
மைறந்தது. ௧௪இேயசு அவனிடம், “இப்ேபாது
நடந்தைத யாருக்கும் ெசால்லாேத. ஆனால்
ஆசாரியனிடம் ெசன்று காட்டு. ேமாேச
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கட்டைளய ட்டபடி நீ குணமாகயதற்ேகற்ப
ேதவனுக்கு ஒரு காணிக்ைக ெகாடு. இது
நீ குணமாகயைத மக்களுக்குக் காட்டும்”
என்றார்.
௧௫ ஆனால் இேயசுைவப்பற்றய ெசய்த

மிகவும் வ ரிந்த அளவல் பரவயது. பல
மக்கள் இேயசுவன் ேபாதைனையக்
ேகட்பதற்கும், தங்கள் ேநாய்களினின்று
குணமாவதற்கும் வந்தனர். ௧௬ ப ரார்த்தைன
ெசய்யும்ெபாருட்டுத்தனிைமயானஇடத்ைதத்
ேதடி இேயசு அடிக்கடி ேவறு ேவறு
இடங்களுக்குச்ெசன்றார்.

பக்கவாதக்காரன்குணமைடதல்
(மத். 9:1-8;மாற். 2:1-12)
௧௭ ஒருநாள் இேயசு மக்களுக்குப்

ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
பரிேசயர்களும் ேவதபாரகரும் கூட அங்ேக
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தனர். கலிேலயா,
யூேதயா, எருசேலம் ஆகய நகரங்களில்
இருந்து அவர்கள் வந்தருந்தனர்.
ேதவன் குணமாக்கும் வல்லைமைய
இேயசுவுக்குக் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
௧௮ பக்கவாதக்காரன் ஒருவன்
அங்கருந்தான். ச லமனிதர்கள்அவைனஒரு
சறுபடுக்ைகயல் சுமந்து வந்தனர். அவர்கள்
அவைனக் ெகாண்டுவந்து இேயசுவன்
முன் ைவக்க முயன்றனர். ௧௯ ஆனால்
மக்கள் த ராளாகக் கூடியருந்ததால்



லூக்கா௫:௨௦ xlii லூக்கா௫:௨௪

அவர்களால் இேயசுவனருேக வர வழி
கண்டு ப டிக்க முடியவல்ைல. எனேவ
அந்த மனிதர்கள் கூைரயன் ேமேலற ,
கூைரயல்உள்ளஒருதுவாரத்தன்வழியாகப்
படுக்ைகேயாடு பக்கவாதக்காரைனக்
கீேழ இறக்கனர். அவர்கள்
இேயசுவன் முன்ேன பக்கவாதக்காரன்
படுத்தருக்கும்படியாக அந்த
அைறக்குள்ேளேய அவைன இறக்கனர்.
௨௦ அவர்கள் வசுவாசமுள்ளவர்கள்
என்பைத இேயசு கண்டார். ேநாயாளிய டம்
இேயசு, “நண்பேன, உனது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௨௧ ேவதபாரகரும், பரிேசயரும்

தமக்குள்ேளேய, “இந்த மனிதன் யார்?
ேதவனுக்கு எத ரான காரியங்கைள இவன்
ேபசுக றான். ேதவன் மட்டுேம பாவங்கைள
மன்னிக்க முடியும்” என்று எண்ணிக்
ெகாண்டனர்.
௨௨ அவர்களின் எண்ணத்ைத இேயசு

அற ந்தருந்தார். அவர், “நீங்கள்
மனதல் இவ்வாறு எண்ணுவது ஏன்?
௨௩ பக்கவாதக்காரனிடம், ‘உனது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன’ என்று ெசால்வேதா,
அல்லது ‘எழுந்து நட’ என்று ெசால்வேதா,
எது எளிது? ௨௪ ஆனால் பூமியல்
பாவங்கைள மன்னிக்க ேதவனுைடய
குமாரனுக்கு அதகாரம் உண்டு என்பைத
நான் நரூப ப்ேபன்” என்றார். ஆகேவ இேயசு
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பக்கவாதக்காரைன ேநாக்க , “எழுந்து நல்,
உனது படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு
வீட்டுக்குப் ேபா” என்றார்.
௨௫ அப்ேபாது அம்மனிதன் அங்கு

கூடியருந்த மக்களுக்கு முன்பாக
எழுந்தருந்தான். அவன் தனது
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேதவைன
வாழ்த்த க்ெகாண்ேட வீட்டிற்கு நடந்து
ேபானான். ௨௬ எல்லா மக்களும்
மிகுந்த ஆச்சரியமுற்றனர். அவர்கள்
ேதவைன வாழ்த்த ஆரம்ப த்தனர்.
ேதவனுைடய வல்லைமையக் குறத்து
மிகுந்த பயபக்தயுள்ளவர்களாக , “இன்று
ஆச்சரியமான காரியங்கைளக் கண்ேடாம்”
என்றார்கள்.

ேலவ இேயசுைவத்ெதாடருதல்
(மத். 9:9-13;மாற். 2:13-17)
௨௭ இது நடந்த பன்னர், இேயசு

ெவளிேய ெசன்றுெகாண்டிருக்ைகயல் வரி
அலுவலகத்தன்முன்பாக வரி வசூலிப்பவன்
ஒருவன் உட்கார்ந்தருக்கக் கண்டார். அவன்
ெபயர் ேலவ . இேயசு அவைன ேநாக்க ,
“என்ைனத்ெதாடர்ந்துவா”என்றார். ௨௮ேலவ
எழுந்துஎல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுஇேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்தான்.
௨௯ பன்பு, ேலவ , இேயசுவுக்குப்

ெபரிய வருந்தளித்தான். ேலவயன்
வீட்டில் அந்த வருந்து நடந்தது. வரி
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வசூலிப்பவர்கள் பலரும் ேவறு சல
மக்களும் அவர்கேளாடு ேமைசயன் முன்
அமர்ந்தருந்தனர். ௩௦ பரிேசயர்களும்,
ேவதபாரகரும் இேயசுவன் சீஷர்களிடம்
புகார் கூறத்ெதாடங்க , “நீங்கள் வரி
வசூலிப்பவர்கேளாடும் மற்ற தீய
மக்கேளாடும் அமர்ந்து அவர்கேளாடு
உண்பதும் குடிப்பதும் ஏன்?” என்று
வனவனர்.
௩௧அவர்களுக்குஇேயசு, “ஆேராக்கயமான

மக்களுக்கு மருத்துவர் ேதைவயல்ைல.
ேநாயுற்ேறாருக்குத்தான் மருத்துவர்
ேதைவ. ௩௨ நல்ல மனிதர்களிடம்
மனம் மாறும்படியாகக் ேகட்பதற்கு
நான் வரவல்ைல. தீயவர்கள்
மனைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்
ெகாள்ளும்படியாகக் ேகட்பதற்ேக நான்
வந்தருக்க ேறன்” என்றுபதலுைரத்தார்.

உபவாசம் பற்றய ேகள்வ
(மத். 9:14-17;மாற். 2:18-22)
௩௩ அவர்கள் இேயசுவ டம், “ேயாவானின்

சீஷர்கள் அடிக்கடி உபவாச க்கவும்,
ப ரார்த்த க்கவும் ெசய்க றார்கள்.
பரிேசயர்களின் சீஷர்களும் அேத மாத ரி
ெசய்க றார்கள். ஆனால் உங்கள் சீஷர்கள்
எப்ேபாதும் உண்பதும், குடிப்பதுமாக
இருக்க றார்கேள” என்றார்கள்.
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௩௪இேயசுஅவர்களிடம், “தருமணத்தன்ேபாது
மணமகன் உடனிருக்ைகயல் மணமகனின்
நண்பர்கைள உண்ணாதருக்கும்படியாகக்
கூற முடியாது. ௩௫ஆனால் அவர்கைள வ ட்டு
மணமகன் ப ரிந்து ெசல்லும் காலம் வரும்.
அப்ேபாது அவனது நண்பர்கள் உபவாசம்
இருப்பர்” என்றார்.
௩௬ அவர்களுக்கு இேயசு கீழ்வரும்

உவைமையக் கூறனார். “ஒரு பைழய
அங்கயன் கழிசைலத் ைதக்க ஒருவரும்
புதய அங்கயன் ஒரு பகுதையக்
க ழிப்பதல்ைல. ஏன்? அது புதய
அங்கையப் பாழாக்குவது மட்டுமன்ற , புதய
அங்கயன் துணி பைழய துணிையப்ேபால்
இருப்பதுமில்ைல. ௩௭ மக்கள் புதய
த ராட்ைச இரசத்ைதப் பைழய த ராட்ைச
இரசப் ைபகளில் ஊற்ற ைவப்பதல்ைல.
ஏன்? புதய த ராட்ைச இரசம் ைபகைளப்
ெபாத்தலாக்கவடும். த ராட்ைச இரசம்
ச ந்த ப்ேபாகும். த ராட்ைச இரசப் ைபகளும்
வீணாக ப்ேபாகும். ௩௮ மக்கள் புதய
இரசத்ைதப் புதய ைபகளில் ைவப்பார்கள்.
௩௯ பைழய ரசத்ைதப் பருகுகற மனிதன்
புதயத ராட்ைசஇரசத்ைதவரும்புவதல்ைல.
ஏன்? ‘பைழய த ராட்ைச ரசேம நல்லது’ என்று
அவன்கூறுகன்றான்” என்றார்.

௬
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ஓய்வுநாளும்இேயசுவும்
(மத். 12:1-8;மாற். 2:23-28)
௧ ஓய்வு நாளாகய ஒரு தனத்தல் இேயசு

தானியங்கள் வைளந்தருந்த நலத்தன்
வழியாக நடந்து ெகாண்டிருந்தார். அவரது
சீஷர்கள் தானியத்ைதக் ெகாய்து, தங்கள்
ைககளினால் நசுக்க அைதச் சாப்ப ட்டனர்.
௨ ச ல பரிேசயர்கள், “ஏன் இவ்வாறு
ெசய்க றீர்கள்? ஓய்வு நாளன்று இவ்வாறு
ெசய்வதுேமாேசயன்சட்டத்ைதமீறுவதாகும்”
என்றுகூறனர்.
௩ இேயசு, “தாவீதும் அவனது மக்களும்

பசயுடன் இருந்தேபாது ெசய்தைதக்குற த்து
நீங்கள் படித்தருக்க றீர்கள். ௪ தாவீது
ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்றான். தாவீது,
ேதவனுக்குப் பைடக்கப்பட்ட ேதவனின்
அப்பத்ைத எடுத்து, அைதச் சாப்ப ட்டான்.
தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும் சல
அப்பத்ைதக் ெகாடுத்தான். இது ேமாேசயன்
சட்டத்த ற்கு மாறானது. ஆசாரியர்கள்
மட்டுேம அந்த அப்பத்ைதப் புச க்க முடியும்
என்று அச்சட்டம் கூறுகன்றது” என்று பதல்
ெசான்னார். ௫ பன்பு இேயசு பரிேசயைர
ேநாக்க , “ஓய்வு நாளுக்கும் மனித குமாரன்
ஆண்டவராகஇருக்க றார்” என்றார்.

ஓய்வுநாளில்குணப்படுத்துதல்
(மத். 12:9-14;மாற். 3:1-6)
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௬ மற்ெறாரு ஓய்வு நாள் வந்தேபாது
இேயசு ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றார்.
இேயசு ஜனங்களுக்குப் ேபாத த்தார்.
வலதுைக முடமான ஒருவன் அங்கருந்தான்.
௭ ஓய்வு நாளில் இேயசு அம்மனிதைனக்
குணமாக்குவாரா என்பைதப் பார்ப்பதற்கு
ேவதபாரகர்களும், பரிேசயர்களும்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். குற்றம்
சுமத்தும்படியாக இேயசு ஏேதனும்
தவைறச் ெசய்வாரா என அவர்கள்
எத ர்ப்பார்த்தருந்தனர். ௮ அவர்கள்
என்ன நைனக்கறார்கள் என்பைத இேயசு
அற ந்தருந்தார். அவர் முடமான ைக
ெகாண்ட அம்மனிதைன ேநாக்க , “எழுந்து
இம்மக்களுக்கு முன்பாக நல்” என்றார்.
அம்மனிதன் எழுந்து அங்ேக நன்றான்.
௯ பன் இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “ஓய்வு
நாளில் நல்லைதச் ெசய்வதா, ெகட்டைதச்
ெசய்வதா, எது நல்லெதன்று உங்கைளக்
ேகட்க ேறன். ஓர் உயைரப் பாதுகாப்பதா
அல்லது அழிப்பதா எது சரியானது?” என்று
ேகட்டார்.
௧௦ இேயசு சுற்றலும் எல்லாைரயும்

ேநாக்கனார். இேயசு அந்த மனிதைன
ேநாக்க , “உன் ைகைய நான் பார்க்கட்டும்”
என்றார். அம்மனிதன் ைகைய நீட்டினான்
அந்தக் ைக குணமானது. ௧௧ பரிேசயர்களும்,
ேவதபாரகர்களும் மிகவும் ேகாபமைடந்தனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் “நாம்
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இேயசுவுக்கு என்ன ெசய்யக்கூடும்?” என்று
கூறக்ெகாண்டனர்.

அப்ேபாஸ்தலர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 10:1-4;மாற். 3:13-19)
௧௨ அக்காலத்தல் இேயசு ப ரார்த்தைன

ெசய்யும்ெபாருட்டு ஒரு மைலக்குச் ெசன்றார்.
இரவு முழுவதும் ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன
ெசய்தவாேற அம்மைலயல் இருந்தார்.
௧௩ மறு நாள் காைலயல் இேயசு தனது
சீஷர்கைள அைழத்தார். அவர்களுள்
பன்னிரண்டு ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
அவர்களுக்கு “அப்ேபாஸ்தலர்கள்” என்று
ெபயரிட்டார். அவர்கள்:

௧௪ சீேமான் (இேயசு அவனுக்கு ேபதுரு
என்றுெபயரிட்டார்)

அந்த ேரயா என்னும் ேபதுருவன்
சேகாதரன்,

யாக்ேகாபு,
ேயாவான்,
பலிப்பு,
பர்ெதாெலாேமயு,
௧௫மத்ேதயு,
ேதாமா,
யாக்ேகாபு (அல்ேபயுவன்மகன்),
சீேமான் (ெசேலாத்ேத என்று
அைழக்கப்பட்டவன்)
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௧௬ யூதா, (யாக்ேகாபன் மகன்)
யூதாஸ்காரிேயாத் என்பவர்கள்
ஆவார்கள்.

இந்தயூதாஸ்இேயசுைவப் பைகவர்களிடம்
ஒப்பைடத்தவனாவான்.

ேபாதைனயும்-குணமாக்குதலும்
(மத். 4:23-25; 5:1-12)
௧௭ இேயசுவும் அவருைடய சீஷர்களும்

மைலயலிருந்து இறங்கனர். இேயசு
சமெவளியான இடத்தல் நன்றார்.
அவருைடய சீஷர்கள் கூட்டமாக அங்ேக
குழுமியருந்தனர். ேமலும்யூேதயா,எருசேலம்
ஆகய பகுத களிலிருந்தும், தீரு, சீேதான்
ஆகய கடேலாரத்துப் பட்டணங்களிலிருந்தும்
ஏராளமான மக்கள் அங்கு வந்தருந்தனர்.
௧௮ அவர்கள் இேயசுவன் ேபாதைனகைளக்
ேகட்கவும் தங்கள் ேநாய்களில் இருந்து
குணம் ெபறவும் அங்கு வந்தனர். ப சாசன்
அசுத்த ஆவகளால் துன்புற்ற மக்கைள
இேயசு குணமாக்கனார். ௧௯ எல்லா
மக்களும் இேயசுைவத் ெதாடும்படியாக
முயன்றனர். ஏெனனில் அவரிடமிருந்து
வல்லைம ெவளிப்பட்டது. இேயசு அவர்கள்
எல்ேலாைரயும்குணப்படுத்தனார்.
௨௦இேயசுதம்ைமப்பன்பற்றுகறவர்கைளப்

பார்த்து,

“ஏைழகேள,நீங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
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ஏெனனில் ேதவனுைடய இராஜ்யம்
உங்களுக்குரியது.

௨௧ இப்ேபாது பச யால் வாடுக ற நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

ஏெனனில் நீங்கள்தருப்தயைடவீர்கள்.
இப்ெபாழுது அழுகற நீங்கள்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் நீங்கள் சந்ேதாஷமாக
நைகப்பீர்கள்.

௨௨ “மக்கள் உங்கைள ெவறுக்கும்ேபாதும்
ந ராகரிக்கும்ேபாதும் நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். நீங்கள் மனித
குமாரனுக்கு உரிேயார். ஆதலால்
உங்கைளத்தீேயார்என்றும்ெசால்லுவார்கள்.
அவர்கள் அைதச் ெசால்லும்ேபாது நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். ௨௩ உங்களுக்குப்
பரேலாகத்தல் ெபரிய ெவகுமத
காத்தருப்பதால் இத்தருணங்களில் நீங்கள்
மகழுங்கள். உங்கைள அவர்கள் மிக
இழிவானமுைறயல் நடத்துவைதப்ேபாலேவ
அவர்கள் முன்ேனார் தீர்க்கதரிச கைளயும்
இழிவுபடுத்தனர்.

௨௪ “ஆனால் ெசல்வந்தர்கேள நீங்கள்
உங்கள்வாழ்வல்சுகமாகவாழ்ந்ததால்
இனிேமல் அது உங்களுக்குக் ேகடாக
இருக்கும்.
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௨௫ இப்ேபாது தருப்த ெபற்ற மக்கேள, அது
உங்களுக்குக் ேகடாகஇருக்கும்.

ஏெனனில் நீங்கள்பசயைடவீர்கள்.
தற்ேபாது ச ரிக்கும் மக்கேள, அது

உங்களுக்குக் ேகடாகஇருக்கும்.
ஏெனனில் நீங்கள் ேவதைனயும்
அழுைகயும்அைடவீர்கள்.

௨௬ “எல்லாரும் உங்கைளக் குறத்து
நல்லதாகச் ெசால்லுைகயல் ேமாசமானேத
ேநரும்.

ெபாய் தீர்க்கதரிச கைளக் குறத்து
அவர்கள் முன்ேனார் நல்லதாகேவ
ெசான்னார்கள்” என்றார்.

உங்கள்பைகவைர ேநச யுங்கள்
(மத். 5:38–48; 7:12)
௨௭ “என்ேபாதைனகைளக்ேகட்க றமக்கேள

உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், உங்கள்
பைகவர்கைள ேநச யுங்கள். உங்கைள
ெவறுக்கறமக்களுக்குநன்ைமெசய்யுங்கள்.
௨௮ உங்களிடம் தீயவற்ைறக் கூறுகற
மக்கைள ஆசீர்வத க்குமாறு ேதவைன
ேவண்டுங்கள். உங்கைள இழிவாக
நடத்துகறவர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன
பண்ணுங்கள். ௨௯ ஒருவன் உங்கைள
ஒரு கன்னத்தல் அடித்தால் அவைன மறு
கன்னத்தலும் அடிக்க அனுமதயுங்கள்.
உங்கள் அங்கைய யாேரனும் ஒருவன்
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எடுத்தால் உங்கள் சட்ைடையயும் அவன்
எடுத்துக்ெகாள்ள அனுமதயுங்கள்.
௩௦ உங்களிடம் ேகட்க றவனுக்குக்
ெகாடுங்கள். உங்களுக்குரிய ெபாருைள
ஒருவன் எடுத்துக்ெகாண்டால் அைதத்
தரும்பக் ேகட்காதீர்கள். ௩௧ உங்களுக்குப்
ப றர் எைதச் ெசய்ய வரும்புக றீர்கேளா
அைதேயப றருக்கும்ெசய்யுங்கள்.
௩௨ “உங்கைள ேநச க்க றவர்கைளேய

நீங்களும் ேநச த்தால் அதற்காக உங்கைளப்
புகழ ேவண்டியது ேதைவயா? இல்ைல.
பாவ களும் தங்கைள ேநச க்க றவர்களிடம்
அன்பு காட்டுக றார்கேள! ௩௩ உங்களுக்கு
நல்லைதச் ெசய்பவர்களுக்கு நீங்களும்
நன்ைம ெசய்தால், அவ்வாறு ெசய்வதற்காக
உங்கைளப் புகழ ேவண்டுமா? இல்ைல.
பாவ களும் அைதச் ெசய்க றார்கேள!
௩௪ தருப்ப அைடத்துவ ட முடிந்தவர்களுக்கு
நீங்கள் கடன் ெகாடுத்தால், உங்கைள
அதற்காகப் புகழக் கூடுமா? இல்ைல.
பாவ களும் கூட ப ற பாவ களுக்கு அேத
ெதாைகையத் தரும்பப் ெபறும்படியாக கடன்
உதவ ெசய்க றார்கேள!
௩௫ “எனேவ, பைகவர்களிடம் அன்பு

காட்டுங்கள். அவர்களுக்கு நன்ைம
ெசய்யுங்கள். தரும்பக் கைடக்கும் என்கற
நம்ப க்ைகச றதும்இல்லாவ டினும்கூடகடன்
ெகாடுங்கள். நீங்கள் இந்தக் காரியங்கைளச்
ெசய்தால் அதற்கு மிகுந்த பலைனப்
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ெபறுவீர்கள். மகா உன்னதமான ேதவனின்
பள்ைளகள் ஆவீர்கள். ஆம், ஏெனனில்
பாவ களுக்கும், நன்றயற்ற மனிதர்களுக்கும்
ேதவன் நல்லவர். ௩௬ உங்கள் தந்ைத
அன்பும் இரக்கமும் உைடயவராக இருப்பது
ேபாலேவ, நீங்களும் அன்பும் இரக்கமும்
உைடயவர்களாகஇருங்கள்.

உங்கைளேயஉற்றுப்பாருங்கள்
(மத். 7:1-5)
௩௭ “மற்றவர்கைள நயாயம்

தீர்க்காதருங்கள். இதனால் நீங்கள் நயாயம்
தீர்க்கப்படமாட்டீர்கள். மற்றவர்கைளப்
பழிக்காதீர்கள். இதனால் நீங்களும்
பழிக்கு ஆளாகமாட்டீர்கள். ப றைர
மன்னியுங்கள். இதனால் நீங்களும்
மன்னிக்கப்படுவீர்கள். ௩௮ ப றருக்குக்
ெகாடுங்கள். நீங்களும் ெபறுவீர்கள்.
உங்களுக்கு மிகுதயாக அளிக்கப்படும்.
உங்கள் ைககளில் ெகாள்ளமுடியாதபடிக்கு
உங்களுக்கு அள்ளி வழங்கப்படும். உங்கள்
மடிகளில் ெகாட்டும்படிக்கு மிகுதயாக
உங்களுக்குத் தரப்படும். நீங்கள் ப றருக்குக்
ெகாடுக்க றபடிேய ேதவனும் உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பார்” என்றார்.
௩௯இேயசு அவர்களுக்கு ஓர் உவைமையக்

கூறனார். “ஒரு குருடன் இன்ெனாரு
குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியுமா? இல்ைல.
இருவரும் குழிக்குள் வழுவார்கள்.



லூக்கா௬:௪௦ liv லூக்கா௬:௪௫

௪௦ ஆச ரியைரக் காட்டிலும் மாணவன்
நன்கு கற்றுத் ேதர்ந்தேபாது, தனது
ஆச ரியைரப்ேபால்வளங்குவான்.
௪௧ “உன் கண்ணில் இருக்கற ெபரிய

மரத்துண்ைடக் கவனிக்க முடியாதேபாது,
உன் சேகாதரன் கண்ணில் இருக்கற சறு
தூசைய நீ கவனிப்பது ஏன்? ௪௨ நீ உன்
சேகாதரைன ேநாக்க , ‘சேகாதரேன! உன்
கண்ணில் இருக்கற சறு தூசைய எடுத்துப்
ேபாடட்டுமா?’ என்கறாய். ஏன் இைதச்
ெசால்க றாய்? நீ உன் கண்ணில் இருக்கற
ெபரிய மரத்துண்ைடப் பார்ப்பதல்ைல. நீ
ேவஷமிடுகன்றாய். முதலில்உன்கண்ணில்
இருக்கும் மரத்துண்ைட எடுத்துவடு.
அப்ேபாது உன் சேகாதரன் கண்ணிலிருக்கும்
தூசைய எடுத்துப்ேபாடுவதற்கு நீ
ெதளிவாகப் பார்க்கமுடியும்.

இருவைகப் பழங்கள்
(மத். 7:17–20; 12:34–35)
௪௩ “ஒரு நல்ல மரம் ெகட்ட பழத்ைதக்

ெகாடுக்காது. அவ்வாேற ஒரு ெகட்ட மரமும்
நல்ல பழத்ைதக் ெகாடுக்காது. ௪௪ஒவ்ெவாரு
மரமும் அது ெகாடுக்க ற பழத்தனால்
அறயப்படும். முட்ெசடிகளில் இருந்து
மக்கள் அத்த ப் பழங்கைளச் ேசர்ப்பதல்ைல.
புதர்களிலிருந்து த ராட்ைசப் பழங்கைள
அவர்கள் ெபறுவதல்ைல. ௪௫ நல்ல
மனிதனின் இதயத்தல் நல்ல காரியங்கள்
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ேசமித்துைவக்கப்பட்டிருக்கும். எனேவஅவன்
இதயத்தல் இருந்து நல்ல காரியங்கைளேய
ெவளிப்படுத்துவான். ஆனால், தீய
மனிதனின் இதயத்தல் தீய காரியங்கள்
ேசமித்துைவக்கப்பட்டிருக்கும். எனேவஅவன்
தீய காரியங்கைள ெவளிப்படுத்துவான்.
ஏெனனில் ஒருவனின் வாய் வழிேய
ெவளிப்படும் வார்த்ைதகள் அவனுைடய
இதயத்தல் இருப்பவற்றன் ெவளிப்பாேட
ஆகும்.

இருவைகமனிதர்கள்
(மத். 7:24-27)
௪௬ “நான் கூறுவைத நீங்கள் ெசய்யாமல்

என்ைன ‘ஆண்டவேர, ஆண்டவேர’ என்று
ஏன் அைழக்க றீர்கள்? ௪௭ என்னிடம்
வந்து, என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டு,
அதன்படி கீழ்ப்படிக ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும்,
௪௮ வீட்ைடக் கட்டுக ற ஒரு மனிதைனப்
ேபால் இருக்க றான். அவன் ஆழமாகத்
ேதாண்டி, உறுதயான பாைறயன் மீது
அவனுைடய வீட்ைடக் கட்டுக றான்.
ெவள்ளப்ெபருக்கன்ேபாது, அவ்வீட்ைட
ெவள்ளம்அடித்துச்ெசல்லமுற்படும். ஆனால்
ெவள்ளப்ெபருக்கு அவ்வீட்ைட அைசக்க
முடியாது. ஏெனனில் அவ்வீடு உறுதயாகக்
கட்டப்பட்டுள்ளது.
௪௯ “ஆனால் என் வார்த்ைதையக் ேகட்டு,

அவற்றன்படி ெசய்யாத ஒவ்ெவாரு
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மனிதனும் பாைறயன் ேமல் தன் வீட்ைடக்
கட்டாத மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்க றான்.
ெவள்ளப் ெபருக்கன்ேபாது அவ்வீடு
எளித ல் இடிந்து ேபாகும். அவ்வீடு முழுக்க
நாசமாகவடும்” என்றார்.

௭
இேயசு ஒரு ேவைலக்காரைனக்

குணமாக்குதல்
(மத். 8:5-13; ேயாவான் 4:43-54)
௧ இேயசு இந்த எல்லாக் காரியங்கைளயும்

மக்களுக்குச் ெசால்லி முடித்தார். பன்பு
இேயசு கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றார்.
௨ கப்பர்நகூமில் இராணுவ அதகாரி
ஒருவன் இருந்தான். அவனுைடய
ேவைலக்காரன் ஒருவன் ேநாயுற்றருந்தான்.
அவன் இறக்கும் தருவாயல் இருந்தான்.
அந்த அத காரி அவ்ேவைலக்காரைன
மிகவும் ேநச த்தான். ௩ அந்த அத காரி
இேயசுைவப் பற்ற க்ேகள்வப்பட்டேபாது,
ச ல வயதான யூதத்தைலவர்கைள
இேயசுவ டம் அனுப்பனான். இேயசு
வந்து ேவைலக்காரைனக் குணப்படுத்தக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு அவர்கைள
அதகாரி அனுப்பனான். ௪ அவர்கள்
இேயசுவ டம் ெசன்றனர். அதகாரிக்கு
உதவுமாறு இேயசுைவ அவசரமாக
ேவண்டினர். அவர்கள், “உம்முைடய
உதவையப் ெபறும் அளவுக்கு இந்த
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அதகாரி உண்ைமய ேலேய தகுத
வாய்ந்தவன்தான். ௫ அவன் நம் மக்கைள
ேநச க்க றான். நமக்காக ெஜப ஆலயத்ைதக்
கட்டியருக்க றான்” என்றனர்.
௬ எனேவ இேயசு அந்த மனிதர்கேளாடு

புறப்பட்டார். இேயசு அந்த அத காரியன்
வீட்ைட ெநருங்குைகயல் அதகாரி தனது
நண்பர்கைள அனுப்பனான். அவர்கைள
இேயசுவ டம் “கர்த்தாேவ, நீர் என் வீட்டுக்கு
வர ேவண்டியதல்ைல. எங்கள் வீட்டிற்கு
உம்ைமஅைழத்துச்ெசல்லும்அளவுக்குநான்
தகுத உைடயவன்அல்லன். ௭அதனால்தான்
நான் ேநரிைடயாக உம்மிடம் வரவல்ைல. நீர்
கட்டைளயடும். என் ேவைலக்காரன் குணம்
ெபறுவான். ௮ உம்முைடய அதகாரத்ைத
நான் அற ேவன். ப ற மனிதர்களின்
அத காரத்துக்குட்பட்ட மனிதன் நான்.
எனக்குக்கீழ்பலவீரர்கள்உண்டு. அவர்களில்
ஒருவைன நான் ‘ேபா’ என்றால் ேபாக றான்.
மற்ெறாருவைன ‘வா’ என்றால் வருகறான்.
என் ேவைலயாளிடம் ‘இைதச் ெசய்’ என்றால்
உடேன அவன் கீழ்ப்படிக றான்” என்று
கூறுமாறுஅனுப்பனான்.
௯ இைதக் ேகட்டேபாது இேயசு மிகுந்த

ஆச்சரியம்அைடந்தார். தன்ைனத்ெதாடர்ந்து
வருகற மக்கைள ேநாக்க த் தரும்பனார்.
“இஸ்ரேவல் மக்களிடம் கூட இல்லாத
ேவெறங்கும் காணப்படாத, உயர்ந்த
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வசுவாசத்ைதஇவனிடம் கண்ேடன்” என்றார்.
௧௦ இேயசுைவக் காண அனுப்பப்பட்ட

மனிதர்கள் அத காரியன் வீட்டுக்குத்
தரும்ப ச் ெசன்றனர். அங்கு அந்த
ேவைலக்காரன் குணமைடந்தருப்பைதக்
கண்டனர்.

மரித்தவன்எழுப்பப்படுதல்
௧௧ மறுநாள் இேயசு நாயீன் என்னும்

நகரத்த ற்குச் ெசன்றார். இேயசுவன்
சீஷர்களும், மிகப் ெபரிய கூட்டமான
மக்கள் பலரும் அவேராடு ப ராயாணம்
ெசய்தனர். ௧௨ நகர வாசைல இேயசு
ெநருங்கயேபாது ஒரு மரணஊர்வலத்ைதக்
கண்டார். வதைவயான ஒரு தாய் தனது
ஒேர மகைன இழந்தருந்தாள். அவனது
உடைலச் சுமந்து ெசன்றேபாது தாயுடன்
அந்நகர மக்கள் பலரும் கூட இருந்தனர்.
௧௩ கர்த்தர் (இேயசு) அவைளப் பார்த்தேபாது,
அவளுக்காக மனதுருகனார். இேயசு
அவளிடம் ெசன்று, “அழாேத” என்றார்.
௧௪ பாைடயன் அருேக வந்து இேயசு அைதத்
ெதாட்டார். அந்தப் பாைடையச் சுமந்து
வந்த மனிதர்கள் நன்றனர். இேயசு இறந்த
மனிதைன ேநாக்க , “இைளஞேன, எழுந்தரு
என்று உனக்குச் ெசால்க ேறன்” என்றார்.
௧௫ இறந்துேபான மகன் எழுந்து உட்கார்ந்து
ேபசஆரம்ப த்தான். அவைனஅவன்தாய டம்,
இேயசுஒப்பைடத்தார்.
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௧௬ எல்லா மக்களும் ஆச்சரியமுற்றனர்.
அவர்கள், “ஒரு மகா தீர்க்கதரிச
நம்மிைடேய வந்துள்ளார்,” என்றனர்.
ேமலும் அவர்கள், “ேதவன் தம் மக்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்க றார்” என்றார்கள்.
௧௭ இேயசுைவப் பற்றய இச்ெசய்த

யூேதயா முழுவதும் அைதச் சூழ்ந்த எல்லா
இடங்களிலும்பரவற்று.

ேயாவானின் ேகள்வ
(மத். 11:2-19)
௧௮ இைவ அைனத்ைதயும் குறத்து

ேயாவானின் சீஷர்கள் ேயாவானுக்குக்
கூறனர். தன் சீஷர்களில் இருவைர
ேயாவான் அைழத்தான். ௧௯ “நீர்தானா
வருகறவர், அல்லது இன்ெனாருவர்
வருைகக்குக் காத்தருக்க ேவண்டுமா”
என்று ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ள கர்த்தரிடம்
அவர்கைளேயாவான்அனுப்பனார்.
௨௦ அவ்வதமாகேவ அந்த மனிதர்

இேயசுவ டம் வந்தனர். அவர்கள், “ேயாவான்
ஸ்நானகன் எங்கைள உம்மிடம், ‘நீர்தானா
வருகறவர், அல்லது இன்ெனாருவரின்
வருைகக்குக்காத்தருக்கேவண்டுமா?’ என்று
ேகட்டுவரஅனுப்பனார்” என்றார்கள்.
௨௧ அப்ேபாது இேயசு பலைரயும்

காய்ச்சலில் இருந்தும் ேநாய்களில் இருந்தும்
குணமாக்கவும், ப சாசனால் வரும் அசுத்த
ஆவகளினின்று வடுதைல ெபறவும்
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ெசய்தார். குருடர்கள் பலர் மீண்டும் பார்ைவ
ெபறுமாறு அவர்கைளக் குணப்படுத்தனார்.
௨௨ ேயாவானின் சீஷர்கைள ேநாக்க
இேயசு, “இங்கு நீங்கள் பார்த்தவற்ைறயும்
ேகட்டவற்ைறயும் ேயாவானிடம் ேபாய்
கூறுங்கள். குருடர்கள் குணமைடந்து
பார்க்க றார்கள். முடவர்கள் குணமைடந்து
நடக்க றார்கள். ெதாழுேநாயாளிகள்
நலம் ெபறுகன்றனர். ெசவ டர்கள் நலம்
ெபற்றுக் ேகட்க றார்கள். மரித்ேதார்
உய ர்ப்ப க்கப்படுக றார்கள். ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்றய நற்ெசய்த
ஏைழகளுக்குச் ெசால்லப்படுக றது.
௨௩ என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகற மனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்!” என்றார்.
௨௪ ேயாவானின் ெதாண்டர்கள்

அங்கருந்து ெசன்ற பன்னர் இேயசு
ேயாவாைனக் குறத்து அவர்களிடம் ேபச
ஆரம்ப த்தார்: “நீங்கள் வனாந்தரத்துக்கு
எைதப் பார்க்கச் ெசன்றீர்கள்? காற்றல்
அைசயும் நாணைலயா? ௨௫ நீங்கள்
எைதப் பார்க்கும்படியாக ெவளிேய
ெசன்றீர்கள்? நல்ல ஆைடகள் அணிந்த
மனிதைனயா? அழகய ெமல்லிய
ஆைடகள் அணிந்த மக்கள் அரசர்களின்
உயர்ந்த அரண்மைனகளில் வாழ்வார்கள்.
௨௬ உண்ைமயாகேவ யாைரப் பார்க்கச்
ெசன்றீர்கள்? ஒரு தீர்க்கதரிசையயா? ஆம்,
நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், ேயாவான்
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ஒரு தீர்க்கதரிசையக் காட்டிலும் மிகவும்
ச றந்தவன். ௨௭ இவ்வாறு ேயாவாைனக்
குறத்துஎழுதப்பட்டிருக்க றது:

“ ‘ேகளுங்கள்! உங்களுக்கு முன்பாக என்
ெசய்தயாளைனநான்அனுப்புேவன்.

அவன் உங்களுக்கு வழிைய ஆயத்தம்
ெசய்வான்.’ மல்கயா 3:1

௨௮ நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.
உலகல் ப றந்த எந்த மனிதைனக் காட்டிலும்
ேயாவான் ெபரியவன். ஆனால் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தல் முக்கயத்துவம் குைறந்தவன்
கூடேயாவாைனக்காட்டிலும்ெபரியவன்”.
௨௯ (ேயாவானின் ேபாதைனகைள மக்கள்

ேகட்டேபாது ேதவனின் ேபாதைனகள்
நல்லைவ என்று ஒத்துக்ெகாண்டனர். வரி
வசூலிப்பவர்களும் அதைன ஆேமாத த்தனர்.
இம்மக்கள் ேயாவானால் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றனர். ௩௦ ஆனால் பரிேசயர்களும்,
ேவதபாரகரும் ேதவனுைடயத் த ட்டத்ைதத்
தங்களுக்ெகன்றுஏற்றுக்ெகாள்ளமறுத்தனர்.
ேயாவான் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுப்பைதஅவர்கள்அனுமதக்கவல்ைல.)
௩௧ “இக்காலத்து மக்கைளப்பற்ற

நான் என்ன கூறட்டும்? அவர்கைள
எதேனாடு ஒப்ப டட்டும்? அவர்கள் எைதப்
ேபான்றவர்கள்? ௩௨ இக்காலத்து மக்கள்
சந்ைதயல் அமர்ந்தருக்கும் சறுவர்கைளப்
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ேபான்றவர்கள். ஒரு கூட்டத்ைத ேசர்ந்த
சறுவர்கள்ப ற சறுவர்கைளஅைழத்து,

“ ‘நாங்கள்உங்களுக்காகஇைசஇைசத்தும்
நீங்கள்ஆடவல்ைல.

நாங்கள்ேசாகப்பாடல் பாடியும்
நீங்கள்துக்கம்அைடயவல்ைல’

என்றுகூறுவதுேபால்உள்ளனர்.

௩௩ ேயாவான் ஸ்நானகன் பறைரப்
ேபான்று உண்ணேவா, த ராட்ைச இரசம்
பருகேவா ெசய்யவல்ைல. நீங்கள்,
‘அவனுக்குள்ேள ப சாசன் அசுத்த ஆவ
இருக்கறது’ என்கறீர்கள். ௩௪ மனித
குமாரன் ப றைரப் ேபான்று உண்பவராகவும்,
த ராட்ைச இரசம் பருகுபவராகவும் வந்தார்.
நீங்கள், ‘அவைரப் பாருங்கள். அவர்
ேதைவக்கும் மிகுதயாக உண்டு, மிகுதயாக
த ராட்ைச இரசம் பருகுகறார். அவர்
வரிவசூலிப்பவர்களுக்கும் தீேயாருக்கும்
நண்பராக இருக்க றார்’ என்கறீர்கள்.
௩௫ ஆனால் ஞானமானது அதன்
ெசய்ைககளால் சரியானெதன வளங்கும்”
என்றார்.

பரிேசயனானசீேமான்
௩௬ பரிேசயர்களில் ஒருவன் தன்ேனாடு

உண்ணுமாறு இேயசுைவ அைழத்தான்.
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இேயசு பரிேசயனின் வீட்டுக்குள் ெசன்று
ேமைசயல்அமர்ந்தார்.
௩௭ அப்ேபாது நகரத்தல் பாவயான

ெபண் ஒருத்த இருந்தாள். பரிேசயனின்
வீட்டில் இேயசு உணவு உண்பைத அவள்
அறந்தருந்தாள். எனேவ அலங்கரிக்கப்பட்ட
ஜாடி ஒன்றல் நறுமணத் ைதலத்ைத
அவள் ெகாண்டு வந்தாள். ௩௮ அவள்
இேயசுவன் பாதத்தருேக, அழுதுெகாண்ேட
நன்றாள். அவளது கண்ணீரால் இேயசுவன்
பாதங்கைளக் கழுவ ஆரம்ப த்தாள். அவளது
தைலமய ரால் இேயசுவன் பாதங்கைளத்
துைடத்து உலரைவத்தாள். அவரது
பாதங்கைளப் பலமுைற முத்தமிட்டு நறுமண
ைதலத்ைதப் பாதங்களில்பூசனாள்.
௩௯ தனது வீட்டுக்கு இேயசுைவ அைழத்த

பரிேசயன் இைதக் கண்டான். அவன்
தனக்குள், “உண்ைமயாகேவ இேயசு ஒரு
தீர்க்கதரிச யாக இருந்தால் தன்ைனத்
ெதாடுக ற ெபண் ஒரு பாவ என்பைத
அற ந்தருப்பார்” என்றுநைனத்தான்.
௪௦இேயசுபரிேசயைனேநாக்க , “சீேமாேன!

நான் உனக்குச் சலவற்ைறக் கூறேவண்டும்”
என்றார்.
சீேமான், “ேபாதகேர, ெசால்லுங்கள்,

ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௪௧ “இரண்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து

வந்தார்கள். இருவரும் ஒேர மனிதனிடம்
கடன் வாங்கனர். ஒருவன் ஐந்நூறு
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ெவள்ளிப் பணம் கடன் வாங்கயருந்தான்.
மற்ெறாருவன் ஐம்பது ெவள்ளிப்பணம்
கடனாக வாங்கயருந்தான். ௪௨ பணம்
இல்லாததால் இருவராலும் கடைன அைடக்க
முடியாமல் ேபாய ற்று. கடன் ெகாடுத்த
மனிதன் இருவரிடமும் அவர்களுைடய
கடைன தள்ளுபடி ெசய்துவ ட்டதாகக்
கூறனான். இப்ேபாது கடன் ெபற்றருந்த
இருவரில் யார் அத க அளவல் கடன்
ெகாடுத்த மனிதைன ேநச ப்பார்கள்?” என்று
ேகட்டார்இேயசு.
௪௩ சீேமான், “அந்த மனிதனிடம் அத க

அளவு பணம் ெபற்றருந்த மனிதேன அதக
ேநசம் ெகாண்டவனாக இருப்பான் என
எண்ணுகேறன்” என்றுபதல்கூறனான்.
இேயசு சீேமாைன ேநாக்க , “நீ கூறயது

சரிேய” என்றார். ௪௪ பன்பு அப்ெபண்ைணச்
சுட்டிக்காட்டி சீேமானிடம், “இந்த ெபண்ைணப்
பார்த்தாயா? நான் உன்னுைடய வீட்டுக்கு
வந்தேபாது என் பாதங்கைளக் கழுவுவதற்கு
நீ தண்ணீர் தரவல்ைல. ஆனால் இவேளா
தன் கண்ணீரால் என் பாதங்கைளக் கழுவத்
தன் தைல மய ரால் என் பாதங்கைளத்
துைடத்து உலர்த்தனாள். ௪௫ நீ என்ைன
முத்தமிடவல்ைல. நான் உள்ேள
வந்ததலிருந்து அவள் என் பாதங்கைள
முத்தமிட்டுக்ெகாண்ேட இருக்க றாள். ௪௬ நீ
என் தைலயல் எண்ெணயால் தடவவல்ைல.
ஆனால் அவள் என் பாதங்கைள நறுமண
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ைதலத்தால் தடவனாள். ௪௭ அவளுைடய
கணக்கற்ற பாவங்கள் அைனத்தும்
மன்னிக்கப்பட்டன என்பைத நான் உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன். அவள் காட்டிய மிகுந்த
அன்ேப இைதத் ெதளிவாக்குக றது.
மன்னிக்கப்பட ேவண்டியதன் ேதைவையச்
சற்ேற உணர்ந்தவன் மன்னிப்பைடயும்ேபாது
ச ற தளவுஅன்ைபேயஉணர்வான்” என்றார்.
௪௮ பன் இேயசு அவைள ேநாக்க , “உன்

பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௪௯ ேமைசையச் சுற்றலும் உட்கார்ந்தருந்த

மனிதர்கள் தமக்குள்ேளேய, “இந்த
மனிதன் தன்ைன யாெரன்று நைனத்துக்
ெகாள்க றான்? அவன் எப்படிப் பாவங்கைள
மன்னிக்க முடியும்?” என்று நைனத்துக்
ெகாண்டார்கள்.
௫௦ இேயசு அப்ெபண்ைண ேநாக்க ,

“நீ வசுவாச த்ததால் பாவங்களினின்று
வடுதைலயைடந்தாய். ந ம்மத ேயாடு ேபா”
என்றார்.

௮
இேயசுவன்குழுவனர்
௧ மறுநாள் இேயசு சல ெபரிய

பட்டணங்களுக்கும்,ச லசறுநகரங்களுக்கும்
ப ரயாணம் ெசய்தார். ேதவனின்
இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்தைய
இேயசு கூற மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்.
பன்னிரண்டு சீஷர்களும் அவேராடு
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கூட இருந்தனர். ௨ ச ல ெபண்களும்
அவேராடு கூட இருந்தனர். இேயசு
இந்தப் ெபண்கைள ேநாய்களில் இருந்தும்
ப சாசன் அசுத்த ஆவகளில் இருந்தும்
குணமாக்க இருந்தார். இப்ெபண்களுள்
ஒருத்த மரியாள். அவள் மக்தலா
என்னும் நகரத்தலிருந்து வந்தருந்தாள்.
ஏழு அசுத்த ஆவகள் அவளிடமிருந்து
வ ரட்டப்பட்டிருந்தன. ௩இப்ெபண்கேளாடுகூட
கூசாவன் (ஏேராதுவன் ெபாருளாளர்களுள்
ஒருவனாக இருந்தவன்) மைனவயாகய
ேயாவன்னாளும், சூசன்னாளும் ேவறுபல
ெபண்களும் இருந்தனர். இேயசுவுக்கும்
அவருைடய சீஷர்களுக்கும் இவர்கள் தங்கள்
பணத்தன்மூலம்ேசைவெசய்தனர்.

வைதத்தலின்உவைம
(மத். 13:1-17;மாற். 4:1-12)
௪ கூட்டமாகப் பலர் ேசர்ந்து வந்தனர்.

ஒவ்ெவாரு நகரத்தலிருந்தும் மக்கள்
இேயசுவ டம் வந்தனர். இேயசு பன்வரும்
உவைமையமக்களுக்குக்கூறனார்.
௫ “ஓர் உழவன் வைத வைதப்பதற்குச்

ெசன்றான்.உழவன்வைதத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,
பாைதயன் ஓரமாகச் சல வைதகள்
வழுந்தன. மக்கள் அவற்றன்மீது நடந்து
ெசன்றனர். பறைவகள் அவற்ைறத்
தன்றன. ௬ ச ல வைதகள் பாைறயன்மீது
வழுந்தன. அைவ முைளக்க ஆரம்ப த்தன.
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நீர் இல்லாததால் மடிந்தன. ௭ முட்புதர்கள்
நடுேவ சல வைதகள் வழுந்தன. அைவ
முைளத்தன. ஆனால் பன்னர், அைவ
முைளக்காதபடி புதர்கள் தடுத்தன. ௮ ச ல
வைதகள் நல்ல நலத்தல் வழுந்தன. அைவ
முைளத்து நூறு மடங்கு தானியத்ைதத்
தந்தன.”
இேயசுஇந்த உவைமையக்கூற முடித்தார்.

பன்பு இேயசு, “நான் ெசால்வைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ற மக்கேள,
கவனியுங்கள்” என்றார்.
௯ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவைர ேநாக்க ,

“இந்த உவைமயன் ெபாருள் என்ன?” என்று
ேகட்டனர்.
௧௦ இேயசு, “ேதவனுைடய

இராஜ்யத்ைதப்பற்றய இரகச யங்கைள
அறந்துெகாள்ளநீங்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
ஆனால், நான் ப ற மக்கேளாடு ேபசுவதற்கு
உவைமகைளப் பயன்படுத்துக ேறன். நான்
இவ்வாறுெசய்வதுஏெனன்றால்:

“ ‘அவர்கள்பார்ப்பார்கள்,
ஆனால்எைதயும்காணமாட்டார்கள்.

அவர்கள்கவனிப்பார்கள்:
ஆனால்எைதயும்புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்’ ”
ஏசாயா 6:9

என்றார்.

உவைமயன்வளக்கம்
(மத். 13:18-23;மாற். 4:13-20)
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௧௧ “இந்த உவைம இவ்வாறு
ெபாருள்படுகறது: வைத ேதவனுைடய
வசனமாகும். ௧௨ பாைதேயாரத்தல்
வழுந்த வைத எைதக் குற க்க றது? அது
ேதவனுைடய ேபாதைனையக் ேகட்க ற
மனிதர்களுக்கு ஒப்பானது. ஆனால்
ப சாசு வந்து அவர்கள் இதயத்தல்
இருந்து அந்த ேபாதைனைய எடுத்துப்
ேபாக றான். எனேவ அந்த மனிதர்கள்
ேபாதைனைய நம்ப , இரட்ச ப்பைடய
முடியாது. ௧௩ பாைறயல் வழுந்த வைத
எைதக் குற க்க றது? ேதவனுைடய
ேபாதைனையக் ேகட்டு, மக ழ்ேவாடு
ஏற்றுக்ெகாள்க ற மனிதர்களுக்கு ஒப்பானது.
ஆனால், இந்த மனிதர்கள் ஆழமாக ேவர்
வடுவதல்ைல. ெகாஞ்ச ேநரம் நம்ப க்ைக
ைவப்பர். ஆனால் பன்பு ெதால்ைலகள்
வரும். நம்புவைத வடுத்து, ேதவைன வட்டு
வலக ச்ெசல்வர்.
௧௪ “முட்புதர்களின் நடுவல் வழுந்த

வைத எைதக் குற க்க றது? அது
ேதவனுைடய ேபாதைனையக்ேகட்டும்,
கவைல, ெசல்வம், இவ்வாழ்வன் களிப்பு
ஆகயவற்றால் அப்ேபாதைனகைள
வளரவ டாது தடுக்கப்பட்டவர்கைளக்
குறக்க றது. எனேவ, அவர்கள் ஒருேபாதும்
நல்ல பலன் ெகாடுப்பதல்ைல. ௧௫ நல்ல
நலத்தல் வழுந்த வைத எைதக்
குற க்க றது? அதுேதவனின் ேபாதைனகைள
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உண்ைமயான நல்ல இதயத்ேதாடு
ேகட்கன்ற மக்கைளப் ேபான்றது. அவர்கள்
ேதவனுைடய ேபாதைனகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து ெபாறுைமயாக நற்பலைனக்
ெகாடுப்பவர்களாவார்கள்.
கவனிக்கும்முைற
(மாற். 4:21-25)
௧௬ “எந்த மனிதனும் வளக்ைகக்

ெகாளுத்த , ஒரு பாத்த ரத்தனால் மூடி,
படுக்ைகயன் கீேழ மைறத்து ைவப்பது
இல்ைல. ஆனால் அம்மனிதன் வளக்ைக
அதற்குரிய வளக்குத் தண்டின்ேமல்
உள்ேள நுைழயும் மக்கள் அைனவருக்கும்
ஒளி தரும்படியாக ஏற்ற ைவப்பான்.
௧௭ மைறக்கப்பட்டைவ அைனத்தும்
ெவளிப்படும். ஒவ்ெவாரு இரகச யமும்
ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிவ க்கப்படும்.
௧௮ எவ்வாறு கவனிக்க றீர்கள் என்பதல்
கவனமாக இருங்கள். புரியும் த றன் ெபற்ற
மனிதன் மிகுதயாக அற ந்துெகாள்வான்.
புரியும் த றனற்ற மனிதேனா தனக்கு
இருப்பதாக அவன் நைனக்கும், புரியும்
த றைனயும்இழந்துவடுவான்” என்றார்.

இேயசுவன்குடும்பத்தனர்
(மத். 12:46-50;மாற். 3:31-35)
௧௯ இேயசுவன் தாயும், சேகாதரர்களும்

அவைரக் காண வந்தனர். இேயசுவன்
தாயும் சேகாதரரும் இேயசுைவ ெநருங்க
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முடியாதபடி பல மக்கள் அவைரச்
சூழ்ந்தருந்தனர். ௨௦ ஒருவன் இேயசுவ டம்,
“உங்கள் தாயும், சேகாதரர்களும் ெவளிேய
நன்றுெகாண்டிருக்கன்றனர். அவர்கள்
உங்கைளக் காண வரும்புகன்றனர்”
என்றான்.
௨௧ இேயசு அவர்களுக்கு, “ேதவனுைடய

ேபாதைனையக் ேகட்டு,அதன்படி கீழ்ப்படிந்து
நடக்க ற மக்கேள என்தாயும், சேகாதரர்களும்
ஆவார்கள்” என்றுபதலளித்தார்.

இேயசுைவப் பன்பற்ற ேனார் அவரது
ஆற்றைலக்காணுதல்

(மத். 8:23-27;மாற். 4:35-41)
௨௨ ஒரு நாள் இேயசுவும், அவரது

சீஷர்களும் ஒரு படகல் அமர்ந்தனர். இேயசு
அவர்களிடம், “ஏரிையக் கடந்து அக்கைர
ெசல்ல என்ேனாடு வாருங்கள்” என்றார்.
அவர்கள் அவ்வாேற ெசல்ல ஆரம்ப த்தனர்.
௨௩ படகு ெசல்ைகயல் இேயசு தூக்கத்தல்
ஆழ்ந்தார். ஏரியன் மீது ஒரு ெபரிய புயல்
வீச ற்று. படகுக்குள் நீர் ந ரம்ப ஆரம்ப த்தது.
அவர்கள் ஆபத்தல் ச க்க க்ெகாண்டனர்.
௨௪ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம் ெசன்று
அவைர எழுப்பனர். அவர்கள், “ஐயா, ஐயா,
நாம்மூழ்கவ டப் ேபாக ேறாம்” என்றனர்.
இேயசு எழுந்தார். அவர் காற்றுக்கும்,

அைலகளுக்கும் கட்டைளய ட்டார். உடேன
காற்று ஓய்ந்தது. ஏரி அைமதயுற்றது.
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௨௫ இேயசு தன்ேனாடு இருந்தவர்கைள
ேநாக்க , “உங்கள் வசுவாசம் எங்ேக?”
என்றார்.
இேயசுைவப் பன்பற்ற வந்தவர்கேளா

அச்சமும் ஆச்சரியமும் ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் “இம்மனிதர்
எப்படிப்பட்டவர்? காற்றுக்கும், நீருக்கும்
கட்டைளய ட அைவ அவருக்குக்
கீழ்ப்படிகன்றனேவ!” என்று கூறக்
ெகாண்டனர்.

ப சாசு ப டித்தமனிதன்
(மத். 8:28-34;மாற். 5:1-20)
௨௬ இேயசுவும், அவைரப்

பன்பற்றயவர்களும் கலிேலயாவல் இருந்து
ஓர் ஏரிையக் கடந்து ெசன்றனர். கதேரனர்
மக்கள்வாழ்கன்றபகுதையவந்தைடந்தனர்.
௨௭இேயசு படகல் இருந்து இறங்கய ேபாது,
அந்த நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதன்
இேயசுவ டம் வந்தான். அம்மனிதன்
ப சாசுகள் ப டித்தவனாக இருந்தான்.
பல காலமாக அவன் ஆைடகள் எதுவும்
அணியவல்ைல. வீட்டில் வச க்காமல்
இறந்தவர்கைளப் புைதத்த குைககளில்
வச த்தான்.
௨௮-௨௯ ப சாசு அவைன அடிக்கடி

ஆக்க ரமித்தது. அம்மனிதைனச் சைறயல்
அைடந்தனர். அவனதுைககளும், கால்களும்
சங்கலிகளால் கட்டப்பட்டன. ஆனால்
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அம்மனிதன் சங்கலிகைள அறுத்து
வலக்கவடுவான். மக்கேள இல்லாத
இடங்களுக்கு அம்மனிதைன அவனுக்குள்
இருந்த ப சாசு இழுத்துச் ெசன்றது. இேயசு
அந்த அசுத்த ஆவக்கு அம்மனிதைன
வட்டு ெவளிேய வருமாறு கட்டைளய ட்டார்.
அம்மனிதன் இேயசுவுக்கு முன்பாக வழுந்து
வணங்க , உரத்த குரலில், “இேயசுேவ,
உன்னத ேதவனின் குமாரேன! நீர் என்னிடம்
எத ர்ப்பார்ப்பெதன்ன? தயவுெசய்து
என்ைனக் ெகாடுைமப்படுத்தாதரும்”
என்றான்.
௩௦ இேயசு அவைன ேநாக்க , “உன்

ெபயர் என்ன?” என்று ேகட்டார்.
அம்மனிதன், “ேலக ேயான்” என்று
பதலளித்தான். (அவன் பல ப சாசுகள்
தன்ைனப் ப டித்தருந்தைமயால்
தனது ெபயர் “ேலக ேயான்” என்று
குறப்ப ட்டான்) ௩௧ ந த்தயமான இருளுக்குத்
தங்கைள அனுப்பாதவாறு ப சாசுகள்
இேயசுைவ ேவண்டிக்ெகாண்டன.
௩௨ அம்மைலயன் மீது ஒரு கூட்டமான
பன்றகள் ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன.
ப சாசுகள் அப்பன்றக் கூட்டத்தல்
ெசல்வதற்குத் தங்கைள அனுமதக்குமாறு
இேயசுைவ ேவண்டின. இேயசு அவ்வாேற
ெசய்ய அனுமதத்தார். ௩௩ ப சாசுகள்
அம்மனிதைனவட்டு ெவளிேயற
பன்றகளின் உள்ேள புகுந்தன. பன்றகள்
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பாைறகளில் உருண்டு ஏரிக்குள் வழுந்தன.
எல்லாப் பன்றகளும்மூழ்க மடிந்தன.
௩௪ பன்றகைள ேமய்த்துக் ெகாண்டிருந்த

மனிதர்கள் நடந்தைதப் பார்த்து அங்கருந்து
ஓடிப்ேபானார்கள். அவர்கள் நடந்தைத
வயற்புறங்களுக்கும், நகரங்களுக்கும்
ெசன்று மக்களுக்குக் கூறனர்.
௩௫ நடந்தைதக் காண வரும்பய மக்கள்
இேயசுவ டம் ெசன்றனர். அவர்கள்
இேயசுைவ ெநருங்கயேபாது இேயசுவன்
பாதத்தருேக அம்மனிதன் உட்கார்ந்து
இருக்கக் கண்டனர். அம்மனிதன் ஆைடகள்
அணிந்தவனாக, மனநலம் ெபற்றவனாகக்
காணப்பட்டான். ப சாசுகள் அவைனவட்டு
நீங்க இருந்தன. அைதக் கண்டு அச்சம்
ெகாண்டனர்மக்கள்.
௩௬ நடந்தவற்ைறக் கண்ட மக்கள் ப றரிடம்

இேயசு அந்த மனிதைனக் குணமாக்கய
வைகையக் கூறனர். ௩௭ இேயசுைவ
அங்கருந்து ேபாய்வடுமாறு ெகதேரன பகுத
மக்கள் அைனவரும் கூறனர். அவர்கள்
மிகவும் பயந்தவர்களாகக் காணப்பட்டனர்.
எனேவஇேயசுபடகல்ஏற ,கலிேலயாவுக்குத்
தரும்ப ச் ெசன்றார். ௩௮ இேயசுவால்
குணம் ெபற்ற மனிதன் தானும் கூடேவ வர
வரும்புவதாகஅவைர ேவண்டினான்.
ஆனால் இேயசு அந்த மனிதனிடம்,

௩௯ “வீட்டுக்குப்ேபாய் ேதவன் உனக்குச்
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ெசய்தைதப்ப றருக்குக்கூறு”என்றுெசால்லி
அவைனஅனுப்பவ ட்டார்.
ஆகேவ அவன்இேயசு தனக்குச் ெசய்தைத

நகரெமங்கும் ெசன்று மக்களுக்குக்
கூறனான்.

இறந்த ெபண் உய ரைடதலும் ேநாயாளி
குணப்படுதலும்

(மத். 9:18-26;மாற். 5:21-43)
௪௦ இேயசு கலிேலயாவுக்குத் தரும்ப ச்

ெசன்றேபாது மக்கள் அவைர வரேவற்றனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் அவருக்காகக்
காத்தருந்தனர். ௪௧ யவீரு என்னும்
ெபயருள்ள மனிதன் இேயசுவ டம் வந்தான்.
ெஜப ஆலயத்தன் தைலவனாக யவீரு
இருந்தான். இேயசுவன் பாதங்களில்
வழுந்து வணங்க யவீரு தன் வீட்டுக்கு
வருைக தருமாறு அவைர ேவண்டினான்.
௪௨ யவீருக்கு ஒேர ஒரு மகள் இருந்தாள்.
அவளுக்குப் பன்னிரண்டு வயதாக
இருந்தது. அவள் இறக்கும் தருவாயல்
இருந்தாள். யவீருவன் வீட்டுக்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது எல்லா
பக்கங்களிலிருந்தும் இேயசுைவ மக்கள்
சூழ்ந்து ெகாண்டனர். ௪௩ இரத்தப்
ேபாக்கனால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள்
துன்புற்றுக்ெகாண்டிருந்த ஒரு
ெபண்ணும் அவர்களுள் ஒருத்த ஆவாள்.
மருத்துவர்களிடம் ெசன்று அவள் தனது
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பணத்ைத எல்லாம் ெசலவழித்தருந்தாள்.
ஆனால் எந்த மருத்துவராலும் அவைளக்
குணமாக்க இயலவல்ைல. ௪௪ அப்ெபண்
இேயசுவுக்குப் பன்னாக வந்து அவரது
அங்கயன் கீழ்ப் பகுதையத் ெதாட்டாள்.
அந்ேநரேம அவளின் இரத்தப் ேபாக்கு
நன்றுவட்டது. ௪௫ அப்ேபாது இேயசு,
“என்ைனத் ெதாட்டது யார்?” என்று ேகட்டார்.
எல்லாருேமதாம்இேயசுைவத்ெதாடவல்ைல
என்றுகூறனர். ேபதுரு, “குருேவ! உங்கைளச்
சுற்றலும் மக்கள் கூட்டம் ெநருக்க த்
தள்ளிக்ெகாண்டிருக்க றது” என்றான்.
௪௬ அதற்கு இேயசு, “யாேரா ஒருவர்

என்ைனத் ெதாட்டது உண்ைம.
என்னிடமிருந்து வல்லைம ெவளிப்பட்டைத
நான் உணர்ந்ேதன்” என்றார். ௪௭ தன்னால்
ஒளிக்க முடியாதைத உணர்ந்த ெபண்,
நடுங்கயவளாய் இேயசுவன் முன்ேன
வழுந்து வணங்கனாள். மக்கள்
அைனவரும் ேகட்கும்படி தான் இேயசுைவத்
ெதாட்டதன் காரணத்ைதக் கூறனாள்.
பன்னர் தான் இேயசுைவத் ெதாட்டவுடன்
குணமைடந்தைதயும் ெசான்னாள்.
௪௮ இேயசு அவைள ேநாக்க , “என் மகேள,
நீ வசுவாச த்ததால் குணமாக்கப்பட்டாய்.
சமாதானத்ேதாடு ேபா” என்றார்.
௪௯இேயசுஇவ்வாறுேபச க்ெகாண்டிருக்ைகயல்

ெஜப ஆலயத்தன் தைலவனின்
வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து, “உங்கள்
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மகள் இறந்துவ ட்டாள். ேபாதகைர ேமலும்
ெதால்ைலப்படுத்த ேவண்டாம்” என்றான்.
௫௦ இேயசு அைதக் ேகட்டார். அவர்

யவீருைவ ேநாக்க , “பயப்படாேத,
வசுவாசத்துடனிரு, உன் மகள் குணம்
ெபறுவாள்” என்றார்.
௫௧ இேயசு வீட்ைட அைடந்தார். ேபதுரு

ேயாவான், யாக்ேகாபு, ெபண்ணின்
தந்ைத, தாய் ஆக ேயாைர மட்டுேம உள்ேள
வர அனுமதத்தார். ப றைர உள்ேள
வ டவல்ைல. ௫௨ எல்லா மக்களும்
அச்சறுமி இறந்ததற்காக அழுதுெகாண்டும்
புலம்ப க்ெகாண்டும் இருந்தனர். ஆனால்
இேயசு, “அழாதீர்கள். அவள்இறக்கவல்ைல.
அவள் உறங்க க்ெகாண்டிருக்க றாள்”
என்றார்.
௫௩ அச்சறுமி இறந்தாள் என

அறந்தருந்ததால் மக்கள் இேயசுைவப்
பார்த்துச் ச ரித்தனர். ௫௪ ஆனால் இேயசு
அவளது ைகையப் ப டித்து, “சறுமிேய,
எழுந்து நல்” என்றார். ௫௫ அவள் ஆவ
அவளுக்குள் தரும்ப வந்தது. அவள் உடேன
எழுந்து நன்றாள். இேயசு, “அவளுக்கு
ஏதாவது சாப்ப டக் ெகாடுங்கள்” என்றார்.
௫௬ சறுமியன் ெபற்ேறார் ஆச்சரியம்
அைடந்தனர். நடந்தைதப் ப றருக்குக்
கூறாமல் இருக்கும்படியாக இேயசு
அவர்களுக்குக்கூறனார்.
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௯
சீஷர்கள்அனுப்பப்படுதல்
(மத். 10:5-15;மாற். 6:7-13)
௧ பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் இேயசு

ஒருங்ேகவருமாறுஅைழத்தார். ேநாய்கைளக்
குணமாக்கும் வல்லைமையயும்,
ப சாசுகைள வ ரட்டும் அத காரத்ைதயும்
அவர்களுக்கு அளித்தார். ௨ ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்ற மக்களுக்கு எடுத்துச்
ெசால்லவும்,ேநாயுற்ேறாைரக்குணமாக்கவும்
இேயசு சீஷர்கைள அனுப்பனார். ௩ அவர்
சீஷர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் பயணம்
ெசய்யும்ேபாது ைகத்தடிைய எடுக்காதீர்கள்.
ைபையேயா, உணைவேயா, பணத்ைதேயா
எடுத்துச் ெசல்லாதீர்கள். நீங்கள்
அணிந்தருக்கும் ஆைடகைள மட்டும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௪ ஒரு வீட்டினுள்
நுைழந்தால், புறப்படும் நாள்வைரக்கும்
அங்ேகேய தங்க இருங்கள். ௫ ஏதாவது
நகரத்து மக்கள் உங்கைள வரேவற்காவ டில்,
அந்த நகரத்த ற்கு ெவளிேய ேபாய் உங்கள்
பாதத்தல்பட்ட தூச கைள உதறவடுங்கள்.
இது அவர்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கும்” என்றார்.
௬பன்பு சீஷர்கள்அங்கருந்துச் ெசன்றனர்.

பல நகரங்கள்வழியாகப் பயணம்ெசய்தனர்.
எல்லா இடங்களிலும் நற்ெசய்தையக் கூற
மக்கைளக்குணப்படுத்தனர்.
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ஏேராதுவன்குழப்பம்
(மத். 14:1-12;மாற். 6:14-29)
௭ இவ்வாறு நடந்துெகாண்டிருந்த எல்லாச்

ெசய்த கைளயும் அரசனாகய ஏேராது
ேகள்வப்பட்டான். ச லர் “ேயாவான்
ஸ்நானகன் இறந்த பன்பு மீண்டும்
உய ர்த்ெதழுந்துள்ளான்” எனவும், ௮ ேவறு
சலர், “எலியா மீண்டும் வந்துள்ளான்”
எனவும் ேவறு சலர், “பல்லாண்டுகளுக்கு
முன்னர் வாழ்ந்த தீர்க்கதரிச களுள் ஒருவர்
உய ேராடுஎழுந்துள்ளார்”எனவும்கூறயதால்
அவன் குழப்பமைடந்தருந்தான். ௯ ஏேராது,
“ேயாவானின் தைலைய ெவட்டிேனன்.
நான் ேகள்வப்படும் இக்காரியங்கைளச்
ெசய்கன்ற மனிதன் யார்?” என்று
ெசான்னான். ஏேராதும் இேயசுைவப்
பார்க்கத்ெதாடர்ந்துமுயன்றுவந்தான்.

5,000 க்கு ேமற்பட்ட மக்களுக்குஉணவு
(மத். 14:13-21; மாற். 6:30-44; ேயாவான் 6:1-

14)
௧௦ சீஷர்கள் தரும்ப வந்ததும் தம்

பயணத்தன்ேபாது அவர்கள் ெசய்த
ெசயல்கள் அைனத்ைதயும் இேயசுவ டம்
ெசான்னார்கள். பன்னர், இேயசு அவர்கைள
ெபத்சாய தாஎன்னும்நகரத்த ற்குஅைழத்துச்
ெசன்றார். அங்கு இேயசுவும் சீஷர்களும்
தனிைமயல் ஒருமித்தருக்க முடிந்தது.
௧௧ ஆனால் இேயசு ெசன்ற இடத்ைத
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மக்கள் அறய ேநர்ந்தது. அவர்கள்
அவைரப் பன்பற்ற வந்தனர். இேயசு
அவர்கைள வரேவற்று ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதக் குற த்து அவர்களுக்குக்
கூறனார். ேநாயுற்றருந்த மக்கைளக்
குணப்படுத்தனார்.
௧௨ மதயத்த ற்குப் பன்பு பன்னிரண்டு

சீஷர்களும் இேயசுவ டம் வந்து, “இது
மக்கள் வச க்க ற இடம் அல்ல. மக்கைள
அனுப்பவடுங்கள். அவர்கள் உணைவத்
ேதடவும், இரைவக் கழிப்பதற்காக அக்கம்
பக்கத்து நகரங்களிலும், பண்ைணகளிலும்
இடம் ேதடவும் ேவண்டும்” என்றார்கள்.
௧௩ ஆனால் இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க ,

“அவர்கள் உண்ணும்படியாக எைதயாவது
நீங்கள்ெகாடுங்கள்” என்றார்.
சீஷர்கள் “எங்களிடம் ஐந்து அப்பங்களும்

இரண்டு மீன்களும் மட்டுேம உள்ளன.
இங்கருக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் நாங்கள்
உணவு வாங்க வர முடியுமா?” என்று
ேகட்டனர். ௧௪ (அங்கு ஏறக்குைறய ஐயாய ரம்
ஆண்கள்இருந்தனர்.)
இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “மக்களிடம்

ஐம்பது ேபர்கள் ெகாண்ட குழுக்களாக
அமரும்படிகூறுங்கள்” என்றார்.
௧௫ சீஷர்களும் அவ்வாேற கூற எல்லா

மக்களும் அதன்படிேய அமர்ந்தனர்.
௧௬அப்ேபாது இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும்
இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்தார். இேயசு
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வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்து அந்த
உணவுக்காக ேதவனுக்கு நன்ற கூறனார்.
பன்னர் இேயசு உணைவப் பக ர்ந்து தன்
சீஷர்களிடம் ெகாடுத்து, அவ்வுணைவ
மக்களுக்குக் ெகாடுக்குமாறு கூறனார்.
௧௭ எல்லா மக்களும் தருப்தயாக உண்டனர்.
ந ரம்ப உணவும் எஞ்சயது. சாப்ப டாது
எஞ்சயைத பன்னிரண்டு கூைடகளில்
ந ரப்பனர்.

இேயசுேவக றஸ்து
(மத். 16:13-19;மாற். 8:27-29)
௧௮ ஒருமுைற இேயசு தனிைமயாகப்

ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
அவரது சீஷர்கள் அைனவரும் அங்ேக
வந்தனர். இேயசு அவர்களிடம், “மக்கள்
என்ைன யார் என்று ேபச க்ெகாள்க றார்கள்”
எனக் ேகட்டார்.
௧௯ சீஷர்கள், “ச லர் ேயாவான் ஸ்நானகன்

எனக் கூறுகன்றனர். ப றர் எலியா
என்கறார்கள். மற்றும் சலர் நீங்கள்
பல்லாண்டுகளுக்குமுன்புவாழ்ந்துமைறந்து
உய ேராடு எழுந்துள்ளஒரு தீர்க்கதரிச என்று
ெசால்கன்றனர்.” எனப்பதல்கூறனர்.
௨௦ அப்ேபாது இேயசு அவரது சீஷர்கைள

ேநாக்க “நீங்கள் என்ைன யார் என
நைனக்கறீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
ேபதுரு, “நீர் ேதவனிடமிருந்து வந்த

க றஸ்து” என்றுபதலளித்தான்.



லூக்கா௯:௨௧ lxxxi லூக்கா௯:௨௬

௨௧ ப றருக்கு இதைனச் ெசால்லாதபடிக்கு
இேயசுஅவர்கைளஎச்சரித்தார்.

இேயசு தம் மரணத்ைதக் குறத்துக்
கூறுதல்

(மத். 16:21-28;மாற். 8:30-9:1)
௨௨ பன்பு இேயசு, “மனிதகுமாரன்

பல வஷயங்களில் துன்புற ேவண்டும்.
மூத்த யூதத் தைலவர்களும், முக்கயமான
ேபாதகர்களும், ேவதபாரகரும் அவைர
ந ராகரிப்பர். மனித குமாரன்
ெகால்லப்படுவார். ஆனால் மூன்று
நாட்களுக்குப் பன்னர் மரணத்தனின்று
உய ர்த்ெதழுவார்” என்றார்.
௨௩ ெதாடர்ந்து அவர்களிடம் இேயசு,

“என்ைனப் பன்பற்றவர யாேரனும்
வரும்பனால், அவன் தனக்கு வருப்பமான
ெசயல்களுக்கு மறுப்புச் ெசால்ல
ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு நாளும் துயரங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு என்ைனப் பன்பற்ற
ேவண்டும். ௨௪ தனது உயைரக்
காப்பாற்ற வரும்பும் மனிதன் அைத
இழந்துேபாவான். தனதுஉயைர எனக்காகக்
ெகாடுக்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அைதக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்வான். ௨௫ ஒருவன்
அழிந்துேபான நைலயல் இருந்தால் உலகம்
முழுவதும் அவனுைடயதாக இருந்தாலும்
அதனால் எந்தப் பயனுமில்ைல. ௨௬ஒருவன்
என்ைனக் குறத்ேதா, அல்லது என்
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ேபாதைனையக் குறத்ேதா ெவட்கப்பட்டால்,
நான் எனது மகைமேயாடும், ப தாவன்
மகைமேயாடும், ேதவ தூதர்களின்
மகைமேயாடும் வருைகதரும்ேபாது
அவைனக் குறத்து ெவட்கப்படுேவன்.
௨௭ உங்களுக்கு நான் உண்ைமையச்
ெசால்கன்ேறன். இங்கு நற்பவர்களில் சலர்
தாம் மரணமைடவதற்கு முன் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதக்காண்பார்கள்” என்றார்.

ேமாேச, எலியாவுடன்,இேயசு
(மத். 17:1-8;மாற். 9:2-8)
௨௮ இச்ெசய்த கைள இேயசு கூறனதற்கு

எட்டு நாட்களுக்குப் பன்னர், அவர்
ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயாைர
அைழத்துக்ெகாண்டு ப ரார்த்தைன
ெசய்வதற்காக ஒரு மைலயன்மீது
ஏறனார். ௨௯ இேயசு ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது அவரது முகம்
மாற்றமைடந்தது. அவரது ஆைடகள்
ஒளி வடும் ெவண்ைமயாக மாறன.
௩௦பன்னர்இரண்டுமனிதர்கள்இேயசுேவாடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
ேமாேசயும், எலியாவும் ஆவர். ௩௧ ேமாேசயும்
எலியாவும் கூட ஒளி ெபாருந்த ேயாராக
காணப்பட்டனர். எருசேலமில் ந கழவருக்கும்
இேயசுவன் மரணத்ைதக் குறத்து அவர்கள்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர். ௩௨ ேபதுருவும்
மற்றவர்களும் உறங்க க்ெகாண்டிருந்தனர்.
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ஆனால், அவர்கள் வழித்து இேயசுவன்
மகைமையக் கண்டனர். இேயசுேவாடுகூட
நன்றுெகாண்டிருந்த அந்த இரண்டு
மனிதர்கைளயும் அவர்கள் பார்த்தனர்.
௩௩ ேமாேசயும், எலியாவும் ப ரிந்து
ெசல்லும்ேபாது ேபதுரு, “குருேவ, நாம்
இங்கருப்பதுநல்லது. நாங்கள்இங்குமூன்று
கூடாரங்கைள, ஒன்று உமக்காகவும் ஒன்று
ேமாேசக்காகவும், ஒன்று எலியாவுக்காகவும்,
அைமப்ேபாம்” என்று கூறனான். (ேபதுரு
தான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பைதப்
புரிந்துெகாண்டிருக்கவல்ைல)
௩௪இவ்வாறுேபதுருெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்

ேபாது ஒரு ேமகம் அவர்கைளச் சூழ்ந்தது.
ேமகம் சூழ்ந்ததும் ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
ேயாவான், ஆகேயார் பயந்தனர்.
௩௫ ேமகத்தனின்று ஒரு அசரீரி, “இவர் எனது
மகன். நான் ேதர்ந்துெகாண்டவர் இவேர,
இவருக்குக்கீழ்ப்படியுங்கள்” என்றது.
௩௬ அசரீரி முடிந்ததும் இேயசு மட்டுேம

அங்கருந்தார். ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்
ஆக ேயார் எதுவும் ேபசவல்ைல. அவர்கள்
பார்த்தவற்ைறக் குற த்து ஒருவருக்கும்
ெதரிவ க்கவல்ைல.

சறுவன்குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 17:14-18;மாற். 9:14-27)
௩௭ மறுநாள் மைலயலிருந்து இேயசு,

ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயார்



லூக்கா௯:௩௮ lxxxiv லூக்கா௯:௪௨

இறங்க வந்தனர். ௩௮ ஒரு ெபரிய கூட்டம்
இேயசுைவ சந்த த்தது. அக்கூட்டத்தல்
ஒருவன் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர!
தயவுெசய்துவந்துஎன்மகைனப் பாருங்கள்.
அவன் எனக்கு ஒேர மகன். ௩௯ ப சாச டம்
இருந்து ஓர் அசுத்த ஆவ என் மகைனப்
பற்ற க்ெகாள்ளும்ேபாதுஅவன்கத்துகறான்.
அவன் தனது நைலைய இழக்கும்ேபாது
வாயலிருந்து நுைரதள்ளுகறது. அசுத்த
ஆவ அவைனக் காயப்படுத்த , அவைன
எப்ேபாதும் வ டாமல் துன்புறுத்துகறது.
௪௦ உங்கள் சீஷர்களிடம் என் மகைன வட்டு
அந்த அசுத்த ஆவ நீங்குமாறு ெசய்யக்
ெகஞ்ச ேனன்.அவர்களால் அைதச் ெசய்ய
முடியவல்ைல” என்றுஉரக்கக்கூறனான்.
௪௧இேயசு, “இப்ேபாது வாழும் மக்களாகய

உங்களுக்கு வசுவாசமில்ைல. உங்கள்
வாழ்க்ைக தவறானதாகக் காணப்படுகறது.
எத்தைனகாலம் நான்உங்கேளாடு தங்கயும்,
உங்கைளப் ெபாறுத்துக்ெகாண்டும்
இருக்கட்டும்?” என்று பதலளித்தார். பன்பு
அம்மனிதைன ேநாக்க , “உனது மகைன
இங்ேகெகாண்டுவா” என்றார்.
௪௨ அந்தப் ைபயன் வந்துெகாண்டிருக்கும்

ேபாது அசுத்த ஆவ அவைனக் கீேழ
தள்ளிற்று. அந்தப் ைபயன் தனது
நைலையயழந்துநடுங்க க்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால் இேயசு அந்த அசுத்த ஆவ
அவைனவட்டு ெவளிேயறக் கண்டிப்புடன்
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கட்டைளய ட்டார். அப்ைபயன் நலம்
ெபற்றான். இேயசு ைபயைனத்
தந்ைதய டம் ஒப்பைடத்தார். ௪௩ ேதவனின்
மகத்துவத்ைதயும் ெபருைமையயும் கண்டு
எல்லாமக்களும்ஆச்சரியம்அைடந்தார்கள்.
தன்மரணத்ைதப் பற்ற ப் ேபசுதல்
(மத். 17:22-23;மாற். 9:30-32)
இேயசு ெசய்த எல்லா ெசயல்கைளயும்

கண்டு இன்னும் மக்கள் மிகுந்த
ஆச்சரியமுற்றனர். இேயசு தம்ைமப்
பன்பற்றுபவர்கைள ேநாக்க , ௪௪ “நான்
உங்களுக்கு இப்ேபாது கூறப்ேபாக ற
ெசய்த கைள மறவாதீர்கள். மனிதகுமாரன்
சல மனிதர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ெகாடுக்கப்படுவார்” என்றார். ௪௫ ஆனால்
அவர்கேளா அவர் கூறயதன் ெபாருைள
உணர்ந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளாதபடி அதன் ெபாருள்
அவர்களுக்கு மைறமுகமானதாய் இருந்தது.
அவர்கேளா இேயசு கூறயதன் ெபாருைளக்
ேகட்டுத்ெதரிந்துெகாள்ளப்பயந்தார்கள்.
முக்கயமானவர்யார்?
(மத். 18:1-5;மாற். 9:33-37)
௪௬இேயசுவன் சீஷர்கள் தமக்குள் மிகவும்

முக்கயமானவர் யார் என்பைதக் குற த்து
வவாத க்கத் ெதாடங்கனார்கள். ௪௭அவர்கள்
என்ன எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்
என்பைத இேயசு அற ந்தருந்தார். எனேவ
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இேயசு ஒரு ச றய குழந்ைதைய எடுத்துத்
தன்னருேக, அதைன நறுத்தனார். ௪௮ பன்பு
தனது சீஷர்கைள ேநாக்க , “என் ெபயரினால்
ஒருவன் ஒரு சறய குழந்ைதைய
இதுேபால ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவன்
என்ைனயும் ஏற்றுக்ெகாள்க றான். என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது அம்மனிதன்
என்ைன அனுப்பனவைர (ேதவைனயும்)
ஏற்றுக்ெகாள்க றான். உங்களில் மிகவும்
தாழ்ைமயுள்ள மனிதன் எவேனா, அவேன
மிகவும் முக்கயமான மனிதன் ஆவான்”
என்றார்.
இேயசுைவச் ேசர்ந்தவன்யார்?
(மாற். 9:38-40)
௪௯ “குருேவ, மனிதர்கைள வ ட்டு

ெவளிேயறும்படியாக உம்முைடய
ெபயரினால் ஒரு மனிதன் ப சாசுகைள
வற்புறுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் நம்
கூட்டத்ைதச் சாராதவனாைகயால் அவன்
அைதச் ெசய்யாதபடி நறுத்த நாங்கள்
கூற ேனாம்” என்றான்ேயாவான்.
௫௦இேயசு ேயாவாைனேநாக்க , “அவைனத்

தடுக்காதீர்கள். ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு
எத ராக இல்ைலெயன்றால் அவன்
உங்கைளச் சார்ந்தவன்” என்றார்.
ஒருசமாரிய நகரம்
௫௧இேயசுஉலைகவ ட்டுபரேலாகத்த ற்குச்

ெசல்லும் காலம் ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
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அவர் எருசேலமுக்கு ேபாக முடிெவடுத்தார்.
௫௨ இேயசு சல மனிதர்கைள அவருக்கு
முன்பாக அனுப்பனார். இேயசுவுக்கு
எல்லாவற்ைறயும் ஆயத்தம் ெசய்வதற்காக
அம்மனிதர்கள் சமாரியாவலுள்ளஒருநகைர
அைடந்தனர். ௫௩ இேயசு எருசேலமுக்குச்
ெசல்ல வரும்பயதால் அந்நகரத்து மக்கள்
இேயசுைவ வரேவற்க வரும்பவல்ைல.
௫௪ இேயசுவன் சீஷராகய யாக்ேகாபும்,
ேயாவானும் இைதக் கண்டார்கள். அவர்கள்,
“ஆண்டவேர,* வானிலிருந்து ெநருப்பு
வரவைழத்து, அம்மக்கைள நாங்கள்
அழிப்பைத வரும்புக றீர்களா?” என்று
ேகட்டனர்.
௫௫ ஆனால் இேயசு தரும்ப அவர்கைளக்

கண்டித்தார்.† ௫௬ பன்பு இேயசுவும்,
அவரது சீஷர்களும் மற்ெறாரு நகரத்துக்குச்
ெசன்றனர்.
இேயசுைவப்பன்பற்றுதல்
(மத். 8:19-22)
௫௭ அவர்கள் எல்லாரும் பாைத வழியாகப்

பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். ஒருவன்
இேயசுைவேநாக்க , “எந்தஇடத்துக்குநீங்கள்
* ௯:௫௪: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது:
“எலியா ெசய்ததுேபால்.” † ௯:௫௫: ச ல க ேரக்க
ப ரத களில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது: “அதற்கு இேயசு, நீங்கள்
எப்படிப்பட்ட ஆவைய ெபற்றீர்கள் என்று உங்களுக்கு
ெதரியவல்ைல. மனிதகுமாரன் மனிதர்களின்ஆத்துமாைவ
அழிப்பதற்கல்ல, அவற்ைறக் காப்பாற்றுவதற்ேக
வந்துள்ளார்.”
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ெசன்றாலும் நான் உங்கைளப் பன்பற்ற
வருேவன்” என்றான்.
௫௮இேயசு பதலாக, “நரிகள் வச ப்பதற்குக்

குழிகள் உண்டு. பறைவகள் வச ப்பதற்குக்
கூடுகள் உண்டு. ஆனால் மனித குமாரன்
தனது தைலையச் சாய்ப்பதற்குக் கூட எந்த
இடமும்இல்ைல” என்றுகூறனார்.
௫௯இேயசுஇன்ெனாருமனிதைனேநாக்க ,

“என்ைனப் பன்பற்ற வா” என்றார். ஆனால்
அம்மனிதன், “ஆண்டவேர, நான் ேபாய்
முதலில் எனது தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்த
பன்னர்வருேவன்” என்றான்.
௬௦ ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்க ,

“மரித்த மக்கள் அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான
மரித்ேதாைரப் புைதக்கட்டும். நீ ேபாய்
ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப் பற்ற க் கூற
ேவண்டும்” என்றார்.
௬௧ மற்ெறாரு மனிதன், “ஆண்டவேர, நான்

உம்ைம பன்பற்றுேவன். ஆனால்நான் ேபாய்
முதலில் என் குடும்பத்தாரிடம் வைட ெபற்று
வருேவன்” என்றான்.
௬௨ இேயசு, “ஒருவன் வயைல உழ

ஆரம்ப த்துப் பன்ேனாக்க பார்த்தால் அவன்
ேதவனின் இராஜ்யத்துக்குத் தன்ைன
ஆயத்தப்படுத்தாதவன்ஆவான்” என்றார்.

௧௦
எழுபத்த ரண்டுேபைரஅனுப்புதல்
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௧ இதன் பன்பு இேயசு கூடுதலாக
எழுபத்த ரண்டு* மனிதர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். இரண்டு இரண்டு
ேபராக இேயசு அவர்கைள அனுப்பனார்.
தான் ேபாக வரும்பய ஒவ்ெவாரு
நகருக்கும், இடத்துக்கும் தனக்கு முன்பாக
அவர்கைள அனுப்பனார். ௨ இேயசு
அவர்களுக்கு, “அறுவைடக்கு மிக அத கமான
மனிதர்கள் இருக்கறார்கள். அறுவைட
ெசய்வதற்கு உதவயாக மிகக் குைறவான
ேவைலயாட்கேள உள்ளனர். ேதவன்
அறுவைடக்கு (மக்களுக்கு) எஜமானர்.
அறுவைட ெசய்வதற்கு ஏற்ற அத கமான
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பும்படியாக
ேதவனிடம் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்.
௩ “நீங்கள் இப்ேபாது ேபாகலாம். ஆனால்

ேகளுங்கள். நான்உங்கைளஅனுப்புக ேறன்.
நீங்கள் ஓநாய்களுக்கு நடுவல் ச க்கய
ஆடுகைளப்ேபால் காணப்படுவீர்கள்.
௪ பணப் ைபையேயா, ைபையேயா,
காலணிகைளேயா எடுத்துச்ெசல்லாதீர்கள்.
வழிய ேல மக்கேளாடு ேபசுவதற்காக
ந ற்காதீர்கள். ௫ ஒரு வீட்டினுள் நுைழயும்
முன்ேப, ‘இவ்வீட்டில் அைமத நலவட்டும்’
என்று வாழ்த்துங்கள். ௬ அைமத க்குத்
தகுதயுள்ள மனிதன் அங்கு வாழ்ந்தால்,
உங்கள் சமாதானத்தன் ஆச அவேனாடு

* ௧௦:௧: லூக்கா சுவ ேசஷத்தன் சல க ேரக்கப் ப ரத களில்
எழுபதுஎன்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
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தங்கட்டும். அைமத க்குத்தகுதயற்றமனிதன்
அங்கருந்தால், உங்கள் சமாதானத்தன் ஆச
உங்களுக்ேக தரும்பட்டும். ௭ அைமதயான
வீட்டில் தங்குங்கள். அவ்வீட்டிலுள்ள மக்கள்
தரும் உணைவ உண்டு, பானத்ைதப்
பருகுங்கள். ஒரு ேவைலக்காரனுக்குச்
சம்பளம் தரப்படேவண்டும். இன்ெனாரு
வீட்டில் தங்கும்ெபாருட்டுஅந்தவீட்ைடவ ட்டுச்
ெசல்லாதீர்கள்.
௮ “ஒரு நகரத்தல் நுைழயும்ேபாது

அங்குள்ள மக்கள் உங்கைள வரேவற்றால்
அவர்கள் உங்கள் முன் ைவக்கும் உணைவ
சாப்படுங்கள். ௯ அங்கு வாழும் ேநாயுற்ற
மக்கைளக் குணப்படுத்துங்கள். பன்னர்,
‘ேதவனின் இராஜ்யம் உங்களிடம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது’ எனக்கூறுங்கள்.
௧௦ “ஒரு நகரத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது

அங்குள்ள மக்கள் உங்கைள
வரேவற்காவ ட்டால், அந்நகரத்தல்
உள்ள ெதருக்களுக்குச் ெசன்று,
௧௧ ‘எங்கள் கால்களில் பட்டிருக்கும்
உங்கள் நகரத்தன் தூசையக் கூட
உங்களுக்கு எத ராகத் தட்டி வடுக ேறாம்.
ஆனால் ேதவனின் இராஜ்யம் சீக்க ரமாக
வந்துெகாண்டிருக்க றது என்பைத
நைனவல் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்று
கூறுங்கள். ௧௨ நயாயம் தீர்க்க ற நாளில்
அந்நகரத்து மக்களுக்குக் கைடக்கும்
தீர்ப்பு, ேசாேதாம் நாட்டு மக்களுக்குக்
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கைடத்தைதவ டக் ெகாடுைமயானதாக
இருக்கும் என்பைத நான் உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன்” என்றார்.

வசுவாசமற்ேறாருக்குஎச்சரிப்பு
(மத். 11:20-24)
௧௩ “ேகாராசீேன! உனக்குக் ேகடு

வரும். ெபத்சாய தாேவ! உனக்குக்
ேகடு உண்டாகும். உங்களுக்கு அேநக
அற்புகங்கைளச் ெசய்ேதன். தீருவலும்,
சீேதானிலும் அேத அற்புதங்கைளச்
ெசய்தருந்தால் பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்னேரஅப்பட்டணங்களின் மக்கள் தங்கள்
வாழ்ைவ மாற்ற , பாவம் ெசய்வைத வ ட்டு
வ ட்டிருப்பார்கள். துயரத்தன் ஆைடைய
உடுத்த க்ெகாண்டு, சாம்பைலத் தங்கள் ேமல்
தூவக்ெகாண்டு, தங்கள் பாவங்களுக்காக
வருந்துவைதக் காண்பத்து இருப்பார்கள்.
௧௪ நயாயம் தீர்க்க ற நாளில் தீரு, சீேதான்
ஆகயஇடங்கைளக்காட்டிலும்உங்கள்நைல
ேமாசமாக இருக்கும். ௧௫கப்பர்நகூம் நகரேம,
நீபரேலாகத்த ற்குேநராக எழுப்பப்படுவாயா?
இல்ைல,மரணத்துக்குரியஇடத்த ற்குேநராக
நீவீச எறயப்படுவாயாக.
௧௬ “ஒருவன் நீங்கள் கூறுவைதக்

ேகட்கும்ேபாது அவன் உண்ைமயாகேவ
எனக்குச் ெசவ சாய்க்க றான். ஆனால்
ஒருவன் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால்
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அவன்என்ைனஅனுப்பயவராக ய ேதவைன
ஏற்கமறுக்க றான்” என்றார்.

சாத்தான்வழுதல்
௧௭ எழுபத்த ரண்டு மனிதர்களும் தங்கள்

பயணத்ைத முடித்துத் தரும்பயேபாது மிக்க
மக ழ்ேவாடு காணப்பட்டார்கள். அவர்கள்,
“ஆண்டவேர,உங்கள்ெபயைரக்கூறயேபாது
ப சாசுகள்கூட எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தன”
என்றார்கள்.
௧௮ அம்மனிதர்கைள ேநாக்க இேயசு,

“வானிலிருந்து மின்னைலப்ேபான்று
சாத்தான் வீழ்வைத நான் கண்ேடன்.
௧௯ ேகளுங்கள். பாம்புகைளயும்,
ேதள்கைளயும் மித க்க ற வல்லைமைய
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
பைகவனின் (ப சாசன்) வல்லைமையக்
காட்டிலும் மிகுந்த வல்லைம உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன். உங்கைள எதுவும்
காயப்படுத்துவதல்ைல. ௨௦ ஆம், ஆவகள்
உங்களுக்குக்கீழ்ப்படிகன்றன. மக ழ்ச்ச யாக
இருங்கள். ஏன், உங்களுக்குஇந்த வல்லைம
இருப்பதால் அல்ல, உங்கள் ெபயர்கள்
பரேலாகத்தல் எழுதப்பட்டிருப்பதால்
சந்ேதாஷப்படுங்கள்” என்றுகூறனார்.

இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மத். 11:25-27; 13:16-17)
௨௧ அப்ேபாது பரிசுத்த ஆவயானவர்

இேயசுைவ மிகுந்த மக ழ்ச்ச க்கு
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உள்ளாக்கனார். இேயசு: “ப தாேவ,
வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவேர!
உங்களுக்கு நன்ற . ஞானிகளிடமிருந்தும்,
அறவுமிக்கவர்களிடமிருந்தும்
இக்காரியங்கைள நீங்கள் மைறத்ததால்
உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். ஆனால்
சறு குழந்ைதகைளப்ேபான்ற மக்களுக்கு
இச்ெசயல்கைள நீர் காட்டியுள்ளீர். ஆம்,
ப தாேவ, நீர் உண்ைமயாகேவஇைதச் ெசய்ய
வரும்பயதால்இதைனச்ெசய்துள்ளீர்கள்.
௨௨ “எனக்கு எல்லாவற்ைறயும் என்

ப தா தந்துள்ளார். மகன் யார் என்பது
ப தாைவத் தவ ர ேவறு எவருக்கும்
ெதரியாது. ப தா யார் என்பைத மகன்
மட்டுேம அறவார். மகன் அதைனத்
ெதரிவ க்கும்ெபாருட்டு ேதர்ந்ெதடுக்கும்
மக்கள் மட்டுேம தந்ைதையப்பற்ற
அற ந்துெகாள்வார்கள்” என்றார்.
௨௩ பன் இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க த்

தரும்பனார். அவர்கள் அவேராடு
தனித்தருந்தார்கள். இேயசு, “நீங்கள்
இப்ேபாது பார்க்க ற ெசயல்கைளக்
காணும்படியாக ஆசீர்வத க்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
௨௪ நீங்கள் இப்ேபாது பார்க்க ற
காரியங்கைளக் காணேவண்டுெமன்று
பல தீர்க்கதரிச களும், மன்னர்களும்
வரும்பனார்கள் என்பைத நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
ஆனால் அவர்கள் இக்காரியங்கைளப்
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பார்க்கவல்ைல. நீங்கள் இப்ேபாது ேகட்க ற
ெசய்த கைளக் ேகட்க ேவண்டுெமன்று
பல தீர்க்கதரிச களும், அரசர்களும்
வரும்பனார்கள். ஆனால் அவர்கள்
இச்ெசய்த கைளக் ேகட்கவல்ைல” என்றார்.

நல்லசமாரியன்
௨௫ நயாயசாஸ்த ரி ஒருவன் எழுந்து

நன்றான். அவன் இேயசுைவச் ேசாத க்க
முயன்று ெகாண்டிருந்தான். அவன்,
“ேபாதகேர, ந த்தயமான வாழ்வு ெபற நான்
என்னெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௨௬ அவைன ேநாக்க இேயசு, “சட்டத்தல்

என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது? அங்கு எைத நீ
வாச க்க றாய்?” என்றார்.
௨௭ அம்மனிதன், “ ‘உனது ேதவனாகய

கர்த்தைர ேநச ப்பாயாக. உன் முழு
ெநஞ்சத்ேதாடும்,உன்முழுஆத்துமாேவாடும்,
உன் முழு வல்லைமேயாடும் உன் முழு
மனேதாடும் அவைர ேநச க்க ேவண்டும்’ ”✡
என்றும், ேமலும், “ ‘நீ உன்ைன ேநச ப்பது
ேபாலேவ ப றரிடமும், அன்பு காட்ட
ேவண்டும்’j என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது” எனப்
பதலுைரத்தான்.
௨௮ இேயசு அவைன ேநாக்க , “உன் பதல்

சரியானது. இைதச் ெசய்தால் ந த்தய
வாழ்ைவப்ெபறுவாய்” என்றார்.
✡ ௧௦:௨௭: யாத். 6:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௯ அம்மனிதன் தான் வாழ்ந்து வரும்
முைறேய சரியானது என நரூப க்க
வரும்பனான். எனேவ அவன் இேயசுவ டம்,
“நான் ேநச க்க ேவண்டிய பற மக்கள் யார்?”
என்றுேகட்டான்.
௩௦ அக்ேகள்வக்குப் பதலாக இேயசு:

“ஒரு மனிதன் எருசேலமில் இருந்து
எரிேகாவ ற்குப் பாைத வழியாகப் பயணம்
ெசய்து ெகாண்டிருந்தான். ச ல தருடர்கள்
அவைனச் சூழ்ந்து ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
அவனது ஆைடையக் க ழித்து அவைன
அடித்தார்கள். அம்மனிதைனத் தைரயல்
வீழ்த்தவ ட்டு அத்தருடர்கள் அங்கருந்து
ெசன்றார்கள். அவன் இறக்கும் தருவாயல்
க டந்தான்.
௩௧ “ஒரு யூத ஆசாரியன் அவ்வழியாகச்

ெசன்று ெகாண்டிருந்தான். அவன்
அம்மனிதைனக் கண்டேபாதும் அவனுக்கு
உதவும்ெபாருட்டு ந ற்கவல்ைல. அங்கருந்து
ேபாய்வ ட்டான். ௩௨ அடுத்ததாக, ஒரு
ேலவயன் அவ்வழியாக வந்தான். ேலவயன்
காயமுற்ற மனிதைனக் கண்டான். அவன்
பக்கமாய் கடந்து ெசன்றான். ஆனால்
அவனும் அவனுக்கு உதவும் ெபாருட்டு
ந ற்கவல்ைல. அங்கருந்துேபாய்வ ட்டான்.
௩௩ “பன்னர் ஒரு சமாரியன் அவ்வழியாகப்

பயணம் ெசய்தான். காயப்பட்ட மனிதன்
க டந்த இடத்துக்கு வந்தான். சமாரியன்
அம்மனிதைனப் பார்த்தான். காயமுற்ற
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மனிதனுக்காகக் கருைணெகாண்டான்.
௩௪ சமாரியன் அவனிடம் ெசன்று ஒலிவ
எண்ெணையயும் த ராட்ைச இரசத்ைதயும்
காயங்களில் ஊற்றனான். அம்மனிதனின்
காயங்கைளத் துணியால் சுற்றனான்.
சமாரியனிடம் ஒரு கழுைத இருந்தது. அவன்
காயமுற்ற மனிதைன அக்கழுைதயன்
ேமல் ஏற்ற , ஒரு வடுதக்கு அைழத்து
வந்தான். அங்கு சமாரியன் அம்மனிதைனக்
கவனித்தான். ௩௫ மறுநாள் இரண்டு
ெவள்ளிப் பணத்ைத எடுத்து வடுதயல்
ேவைலெசய்த மனிதனிடம் ெகாடுத்தான்.
சமாரியன் அவனிடம், ‘காயமுற்ற
இம்மனிதைனக் கவனித்துக்ெகாள்.
அதகப் பணம் ெசலவானால் நான்
தரும்ப வரும்ேபாது அதைன உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன்’ ” என்றான்.
௩௬ பன்பு இேயசு, “இந்த மூன்று ேபரிலும்

கள்வரால் காயமுற்ற மனிதனுக்கு அன்பு
காட்டியவன் யார் என்று நீ எண்ணுகறாய்?”
என்றார்.
௩௭ நயாயசாஸ்த ரி, “அவனுக்கு

உதவயவன்தான்” என்றுபதல்ெசான்னான்.
இேயசு அவனிடம், “நீயும் ெசன்று பறருக்கு

அவ்வாேறெசய்” என்றார்.

மரியாளும்மார்த்தாளும்
௩௮ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்

பயணம் ெசய்ைகயல் இேயசு ஓர்
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ஊருக்குள் நுைழந்தார். மார்த்தாள் என்ற
ெபயருள்ள ெபண் இேயசுைவத் தனது
வீட்டில் தங்குவதற்கு அனுமதத்தாள்.
௩௯ மார்த்தாளின் சேகாதரியன் ெபயர்
மரியாள். மரியாள் இேயசுவன்
பாதத்தருேக அமர்ந்து அவரது
ேபாதைனகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
அவளது சேகாதரி மார்த்தாள் வீட்டு
ேவைலகைளச் ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள்.
௪௦ மிகுதயான ேவைலகைளத் தாேன
ெசய்துெகாண்டிருந்ததால் மார்த்தாள்
எரிச்சலைடந்தாள். அவள் உள்ேள
ெசன்று, “ஆண்டவேர வீட்டு ேவைலகள்
எல்லாவற்ைறயும் நாேன தனிைமயாகச்
ெசய்வதற்கு என் சேகாதரி என்ைன வட்டு
ைவத்தருப்பைத நீர் கவனிக்கவல்ைலயா?
எனக்கு உதவும்படியாக அவளுக்குக்
கூறுங்கள்” என்றாள்.

௪௧ ஆனால் கர்த்தர் அவளுக்குப் பதல்
ெசால்லும் வதத்தல், “மார்த்தாேள
மார்த்தாேள நீ பல வைகயான
காரியங்கைளக்குறத்துக் கவைலப்பட்டு,
மனைதக் குழப்ப க்ெகாள்க றாய்.
௪௨ ஒேர ஒரு காரியம் முக்கயமானது.
மரியாள் மிகச்ச றந்த ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டாள். அது
அவளிடமிருந்து ஒருேபாதும்
எடுக்கப்படமாட்டாது” என்றார்.
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௧௧

ப ரார்த்தைனபற்றய ேபாதைன
(மத். 6:9-15)
௧ ஒருமுைற இேயசு ஓரிடத்தல்

ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
இேயசு ப ரார்த்தைனைய முடித்தேபாது
இேயசுவன் சீஷர்களில் ஒருவன் அவைர
ேநாக்க , “ேயாவான் தன் சீஷர்களுக்குப்
ப ரார்த்தைன ெசய்வது எவ்வாறு என்று
கற்ப த்தான். ஆண்டவேர எங்களுக்கும்
ப ரார்த்தைன ெசய்ய நீர் கற்றுக்ெகாடும்”
என்றான்.
௨ இேயசு சீஷைர ேநாக்க , “ப ரார்த்தைன

ெசய்யும்ேபாது, இவ்வதமாகப் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள்:

“ ‘ப தாேவ, உமது ெபயர் என்ெறன்றும்
பரிசுத்தமாயருக்க ப ரார்த்த க்க ேறாம்.
உமதுஇராஜ்யம்ஏற்படவும்,

பரேலாகத்ைதப் ேபாலேவ பூமியலும்
நீர் வரும்பயைவ நைடெபறவும்
ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௩ ஒவ்ெவாரு நாளும் எங்களுக்குத்
ேதைவயான உணைவ எங்களுக்கு
அளிப்பீராக.

௪ மற்றவர் ெசய்க ற குற்றங்கைள நாங்கள்
மன்னிக்க றதுேபாலேவ,
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எங்கள் குற்றங்கைள மன்னியும்.
எங்கைள ேசாதைனக்கு
உள்ளாக்காமல்,

ப சாச டமிருந்துகாப்பாற்றும்’ ” என்றார்.

ெதாடர்ந்து ேகட்டல்
(மத். 7:7-11)
௫-௬ பன்பு இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,

“உங்களில் ஒருவன் உங்கள் நண்பனின்
வீட்டுக்கு இரவல் ெவகு ேநரம் கழித்துச்
ெசல்க றீர்கள் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
நீங்கள் அவைன ேநாக்க , ‘இந்த ஊருக்குள்
என் நண்பன் ஒருவன் என்ைனச் சந்த க்க
வந்தருக்க றான். ஆனால் அவனுக்கு
உண்பதற்காகக் ெகாடுக்க என்னிடம்
ஒன்றும் இல்ைல. தயவுெசய்து மூன்று
அப்பங்கைளக் ெகாடுங்கள்’ என்கறீர்கள்.
௭ வீட்டின் உள்ளிருக்கும் உங்கள் நண்பன்
பதலாக, ‘ேபாய்வடுங்கள்! என்ைனத்
ெதால்ைலப்படுத்தாதீர்கள். கதவு
ஏற்ெகனேவ மூடப்பட்டிருக்க றது. என்
குழந்ைதகளும், நானும் படுக்ைகயல்
படுத்தருக்க ேறாம். நான் எழுந்து
உங்களுக்கு இப்ேபாது அப்பத்ைதக்
ெகாடுக்கமுடியாது’ என்கறான். ௮ உங்கள்
நட்பு ஒருேவைள அவன் எழுந்து அப்பத்ைத
எடுத்துக்ெகாடுப்பதற்குப் ேபாதுமானதாக
இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள்
ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தால்
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அவன் கண்டிப்பாக எடுத்து உங்களுக்கு
ேவண்டியைதக் ெகாடுப்பான், என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். ௯ எனேவ,
நான் உங்களுக்குச் ெசால்வதாவது,
ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்டிருங்கள்.
ேதவன் உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார்.
ேதடிக் ெகாண்ேட இருங்கள். நீங்கள்
ேதடியைதக் கண்டைடவீர்கள். ெதாடர்ந்து
தட்டிக்ெகாண்ேட இருங்கள். கதவு
உங்களுக்காகத் த றக்கப்படும். ௧௦ ஆம்,
ஒரு மனிதன் ெதாடர்ந்து ேகட்டால்
அவன் ெபற்றுக்ெகாள்வான். ஒரு
மனிதன் ெதாடர்ந்து ேதடினால் அவன்
ேதடியைத அைடவான். ஒரு மனிதன்
ெதாடர்ந்து தட்டினால் கதவு அவனுக்காகத்
த றக்கப்படும். ௧௧ உங்களில் யாருக்காவது
மகன் இருக்கறானா? உங்கள் மகன்
உங்களிடம் மீைனக் ேகட்டால் நீங்கள்
என்ன ெசய்வீர்கள்? எந்தத் தந்ைதயாவது
தன் மகனுக்கு பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா?
இல்ைல. அவனுக்கு மீைனக் ெகாடுப்பீர்கள்.
௧௨ உங்கள் மகன் முட்ைடையக் ேகட்டால்
அவனுக்குத் ேதைளக் ெகாடுப்பீர்களா?
இல்ைல. ௧௩ நீங்கள் ெபால்லாதவர்கள்.
ஆனால் உங்கள் பள்ைளகளுக்கு
நல்லவற்ைறக் ெகாடுக்கேவண்டுெமன்பைத
அறவீர்கள். எனேவ தன்னிடம் ேகட்கன்ற
மக்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவையக் ெகாடுக்க
ேவண்டுெமன்பைத பரேலாகப் ப தா
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ந ச்சயமாகஅறவார்” என்றார்.

இேயசுவன்வல்லைம
(மத். 12:22-30மாற். 3:20-27)
௧௪ ஊைமயான ஒரு மனிதனிடமிருந்து

ஒரு ப சாைச ஒருமுைற இேயசு
துரத்த க்ெகாண்டிருந்தார். ப சாசு
ெவளிவந்தேபாது, அந்த மனிதனால்
ேபசமுடிந்தது. மக்கள் வயப்பைடந்தனர்.
௧௫ ஆனால் சலர் “ெபயல்ெசபூலின்
(ப சாசன்) ஆற்றைல இேயசு பயன்படுத்த ,
ப சாசுகைளத் துரத்தவடுகறார். அசுத்த
ஆவகளுக்குத் தைலவன் ெபயல்ெசபூல்”
என்றனர்.
௧௬ ப றரும் இேயசுைவச் ேசாத க்க

வரும்பனர். வானத்தருலிருந்து ஓர்
அைடயாளத்ைதக் காட்டும்படியாக
இேயசுைவக் ேகட்டனர். ௧௭ அவர்கள்
எண்ணிக்ெகாண்டிருந்த நைனவுகைள
இேயசு அற ந்தருந்தார். எனேவ
இேயசு மக்கைள ேநாக்க , “தனக்குள்
ஒன்றுக்ெகான்று எத ர்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற
எந்த இராஜ்யமும் உைடந்து ச தறும்.
தனக்குள் சண்ைட இடுகற எந்தக்
குடும்பமும் ப ரிந்து ேபாகும். ௧௮ எனேவ
சாத்தான் தனக்குள் சண்ைடய ட்டால்,
அவனது இராஜ்யம் எப்படி நைலெபறும்?
இைத எதற்காகச் ெசால்க ேறன் என்றால்
அசுத்த ஆவகைளத் துரத்துவதற்கு
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நான் ெபயல்ெசபூலின் ஆற்றைலப்
பயன்படுத்துவதாக நீங்கள் கூறுகறீர்கள்.
௧௯ நான் அசுத்த ஆவகைளத்
துரத்துவதற்குப்ெபயல்ெசபூலின்ஆற்றைலப்
பயன்படுத்தனால்,உங்கைளச்சார்ந்தவர்கள்
அசுத்த ஆவகைள ெவளிேயற்ற எந்த
ஆற்றைலப் பயன்படுத்துகறார்கள்? எனேவ,
உங்கைளச் சார்ந்தவர்கேள நீங்கள் கூறுவது
தவறுஎன்பைத நரூப க்க றார்கள். ௨௦அசுத்த
ஆவகைளத் துரத்த நான் ேதவனுைடய
வல்லைமையப் பயன்படுத்துக ேறன்.
ேதவனுைடய இராஜ்யம் உங்களிடம்
வந்தருக்க றதுஎன்பைதஇதுகாட்டுக றது.
௨௧ “பல ஆயுதங்கள் ஏந்தய ஒரு வலிய

மனிதன் தன் ெசாந்த வீட்ைடக் காவல்
காக்கும்ேபாது அவன் வீட்டில் உள்ள
ெபாருட்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
௨௨ அவைனக் காட்டிலும் வலிய மனிதன்
ஒருவன் வந்து அவைனத் ேதாற்கடிக்க றான்
என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். தனது
வீட்ைடக் காக்கும் ெபாருட்டு முதல் மனிதன்
ைவத்தருந்த ஆயுதங்கைள வலிய மனிதன்
எடுத்துக்ெகாள்வான். முதல் மனிதனின்
ெபாருட்கைளக்ெகாண்ேட வலிய மனிதன்
தான்ெசய்யநைனப்பைதச்ெசய்வான்.
௨௩ “ஒருவன் என்ேனாடு இருக்கவல்ைல

என்றால், அவன் எனக்கு எத ரானவன்.
என்ேனாடு ேவைல ெசய்யாதவன் எனக்கு
எத ராகச் ெசயல்புரிகன்றான்.
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ெவறுைமயானமனிதன்
(மத். 12:43-45)
௨௪ “ப சாசுக்குரிய அசுத்த ஆவயானது ஒரு

மனிதைனவட்டு ெவளிேயறும்ேபாது, அந்த
ஆவயானது வனாந்தரத்த ற்குச் ெசன்று
ஓய்ெவடுக்க ஓர் இடம் ேதடும். ஆனால்
அதற்கு எந்த இடமும் அகப்படுவதல்ைல.
எனேவ ஆவயானது, ‘நான் வ ட்டு வந்த
மனிதனிடம் தரும்ப ச் ெசல்ேவன்’ என்று
கூறும். ௨௫ஆவயானது மீண்டும் அவனிடம்
வரும்ேபாது, தனது வீடு சுத்தமானதாகவும்
அழகானதாகவும் இருப்பைதக் காணும்.
௨௬ அப்ேபாது அந்த அசுத்த ஆவயானது
ெவளிேயேபாய் தன்ைனக் காட்டிலும் அசுத்த
குணம்ெகாண்ட ேமலும் ஏழு ஆவகைளக்
கூடேவ அைழத்து வரும். பன்பு எல்லா
அசுத்த ஆவகளும் அவனுள்ேள ெசன்று
வச க்கும். முன்ேன இருந்தைதக் காட்டிலும்
அம்மனிதனுக்கு மிகுந்த ெதால்ைல
உண்டாகும்” என்றார்.

மக ழ்ச்ச யுள்ளமனிதர்கள்
௨௭ இேயசு இக்காரியங்கைளக்

கூறயேபாது, மக்களிைடேய இருந்த ஒரு
ெபண்ேபசஆரம்ப த்தாள். அவள்இேயசுைவ
ேநாக்க , “உங்கைளப் ெபற்ெறடுத்து தன்
மார்பல் பால் ஊட்டிய உங்கள் தாய்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்” என்றாள்.
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௨௮ ஆனால் இேயசு, “ேதவனுைடய
ேபாதைனகைளக் ேகட்டு அதற்குக்
கீழ்ப்படிக ற மக்கேள உண்ைமயல்
ஆசீர்வத க்கப்பட்ட மனிதர்கள்” என்றார்.
நரூப த்துக்காட்டுங்கள்
(மத். 12:38-42;மாற். 8:12)
௨௯ மக்களின் கூட்டம் ெபருக க்ெகாண்ேட

வந்தது. இேயசு ெசால்லத் ெதாடங்கனார்,
“இன்று வாழும் மக்கள் தீயவர்கள்.
அவர்கள் ேதவனிடமிருந்து அைடயாளமாக
அற்புதங்கைளச் ெசய்யும்படி ேகட்க றார்கள்.
ேயானாவுக்கு* நடந்த அத சயேம
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் ஒேர
அைடயாளமாகும். ௩௦ நனிேவயல் வாழ்ந்த
மக்களுக்கு ேயானா ஓர் அைடயாளமாக
இருந்தான். மனித குமாரனுக்கும்
அதுேவ ெபாருந்தும். இக்காலத்தல்
வாழும் மக்களுக்கு மனித குமாரேன ஓர்
அைடயாளமானவர்.
௩௧ “நயாயம் தீர்க்கன்ற நாளில் இன்று

வாழும் மக்கேளாடு ெதற்கு ேதசங்களின்
அரச எழுந்து நன்று, அவர்கள் ெசய்வது
தவறு எனச் சுட்டிக்காட்டுவாள். ஏெனனில்
அந்த அரச சாலேமானின் ஞானமான
ேபாதைனகைளக் ேகட்பதற்காகத் ெதாைல

* ௧௧:௨௯: ேயானா பைழய ஏற்பாட்டுக்கால தீர்க்கதரிச .
மீனின் வயற்றுக்குள் 3 நாள் இருந்து மீண்டும் உய ேராடு
ெவளிேய வந்தவன். இேயசுவும் கல்லைறக்குள் மூன்று
நாட்கள்இருந்துஉய ேராடுவந்ததுேபான்றதுஅது.
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தூரத்தல் இருந்து வந்தவள். ஆனால்,
நான் சாலேமாைனக் காட்டிலும் ேமலானவர்
என்பைதஉங்களுக்குச்ெசால்க ேறன்.
௩௨ “நயாயம் தீர்க்க ற நாளில் இன்று

வாழும் மக்கேளாடு நனிேவயன் மக்கள்
எழுந்து நன்று, நீங்கள் தவறுைடயவர்கள்
என்பைதச் சுட்டிக் காட்டுவார்கள்.
ஏெனனில் அம்மக்களுக்கு ேயானா
ேபாத த்தேபாது, அவர்கள் தம் இதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.
ஆனால் நான் ேயானாைவக் காட்டிலும்
ேமலானவர் என்பைத உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன்.

உலகன்ஒளி நீங்கள்
(மத். 5:15; 6:22-23)
௩௩ “யாரும் பாத்த ரத்ைத வளக்கன் ேமல்

கவழ்த்து ைவப்பேதா, வளக்ைக மைறத்து
ைவப்பேதா இல்ைல. அதற்குப் பதலாக
வளக்ைக வளக்குத் தண்டின்மீது ைவத்து
உள்ேள வருபவர் பார்க்கும்படியாக ஏற்ற
ைவப்பார்கள். ௩௪உங்கள்சரீரத்த ற்குஉங்கள்
கண்ேண வளக்காக இருக்க றது. உங்கள்
கண்கள்நன்றாகஇருந்தால்,உங்கள்சரீரமும்
ஒளி உைடயதாகஇருக்கும். உங்கள் கண்கள்
ெகட்டைவயாக இருந்தால், உங்கள் சரீரமும்
இருள் ந ரம்ப க் காணப்படும். ௩௫ எனேவ
கவனமாக இருங்கள். உங்களில் இருக்கும்
ஒளிஇருளாகாதபடிபார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
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௩௬ உங்கள் முழு சரீரமும் ஒளி வீச எந்தப்
பகுதயும் இருளாகாதபடி இருந்தால் நீங்கள்
மின்னைலப்ேபால்ஒளிவீசுவீர்கள்” என்றார்.

பரிேசயைரஇேயசுவமர்ச த்தல்
(மத். 23:1-36;மாற். 12:38-40;லூ. 20:45-47)
௩௭ இேயசு இவற்ைறெயல்லாம்

கூற முடித்த பன்பு, பரிேசயர்களில்
ஒருவன் அவேனாடு சாப்படுமாறு
இேயசுைவ அைழத்தான். எனேவ
இேயசு வந்து ேமைசயருேக அமர்ந்தார்.
௩௮ இேயசு உணவு உண்பதற்கு முன்ேன
ைககைளக் கழுவாது வந்து அமர்ந்தைதக்
கண்ட பரிேசயன் வயப்பைடந்தான்.
௩௯ இேயசு அவைன ேநாக்க ,
“பரிேசயர்களாகய நீங்கள் பாத்த ரத்ைதயும்,
குவைளையயும் ெவளிப்புறத்தல்
சுத்தமாகக் கழுவுகன்றீர்கள். ஆனால்
உட்புறத்தல் ப றைர ஏமாற்ற த் தீைம
ெசய்யும் காரியங்களால் ந ரம்ப
இருக்கன்றீர்கள். ௪௦ நீங்கள் மூடர்கள்.
ெவளிப்புறத்ைத உண்டாக்கயவேர
(ேதவேன) உள்புறத்ைதயும் உண்டாக்க
உள்ளார். ௪௧ உங்கள் பாத்த ரங்களிலும்
குவைளகளிலும் இருப்பவற்ைற
ேதைவப்படுகன்ற மக்களுக்குக்
ெகாடுங்கள். அப்ேபாது நீங்கள் முற்றலும்
சுத்தமானவர்களாகஇருப்பீர்கள்.
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௪௨ “பரிேசயேர, உங்கள் நைல
ேமாசமானதாக இருக்கும். உங்களுக்குச்
ெசாந்தமானவற்றல், உங்கள் ேதாட்டத்தன்
சகல வைள ெபாருட்களில் புதனா,
மரிக்ெகாழுந்து முதலானவற்றல்கூட
பத்தல் ஒரு பாகத்ைத ேதவனுக்குக்
ெகாடுக்கன்றீர்கள். ஆனால் பறரிடம்
ந யாயமாக நடந்துெகாள்வைதயும் ேதவைன
ேநச ப்பைதயும் மறந்துவடுகன்றீர்கள்.
இவற்ைற நீங்கள் கண்டிப்பாகச் ெசய்தல்
ேவண்டும். கூடேவ, பத்தல் ஒரு பாகம்
ெகாடுப்பது ேபான்ற காரியங்கைளயும்
ெதாடர்ந்துெசய்துவருதல்ேவண்டும்.
௪௩ “பரிேசயேர, உங்கள் நைல

ேமாசமானதாக இருக்கும். ெஜப
ஆலயங்களில் மிக முக்கயமான இடத்தல்
வீற்றருப்பைத நீங்கள் வரும்புக றீர்கள்.
சந்ைத இடங்களில் மக்கள் உங்களுக்கு
மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டுெமன
வரும்புக றீர்கள். ௪௪ நீங்கள் மைறக்கப்பட்ட
கல்லைறகைளப் ேபால் இருந்தால் அது
உங்களுக்குேமாசமானதாகஇருக்கும். அைத
அறயாமல் மக்கள் அவற்றன் மீது நடந்து
ெசல்வார்கள்” என்றார்.

யூதேபாதகர்களுக்குப் ேபாதைன
௪௫ ேவதபாரகர்களில் ஒருவன் இேயசுைவ

ேநாக்க , “ேபாதகேர, பரிேசயைரக் குற த்து
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இக்காரியங்கைள நீங்கள் ெசால்லும்ேபாது,
எங்கைளயும்வமர்ச க்க றீேர” என்றான்.

௪௬ அவனுக்குப் பதலாக இேயசு,
“ேவதபாரகேர, உங்கள் நைலைம
ேமாசமானதாக இருக்கும். மக்கள்
கீழ்ப்படிய இயலாத வைகயல் கடுைமயான
வதகைள வதக்க றீர்கள். மற்ற
மக்கள் அவ்வதகளுக்குக் கட்டுப்படுமாறு
அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்துகன்றீர்கள்.
ஆனால் நீங்கேளா அவ்வதகைளப்
பன்பற்றுவதற்கு முயன்றுகூடப்
பார்ப்பதல்ைல. ௪௭ தீர்க்கதரிச களுக்கு
நைனவுச்சன்னங்கைளக் கட்டுவதால்
உங்கள் நைல ேமாசமானதாக
இருக்கும். அேத தீர்க்கதரிச கைள
உங்கள் முன்ேனார்கள் ெகான்றார்கேள.
௪௮ உங்கள் முன்ேனார் ெசய்தைத
நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வதாக எல்லா
மக்களிடமும் காட்டிக் ெகாள்க றீர்கள்.
அவர்கள் தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றார்கள்,
அவர்களுக்கு நீங்கள் நைனவுச்
சன்னங்கைள எழுப்புகன்றீர்கள்!
௪௯ எனேவ ேதவனின் ஞானமானது, ‘நான்
தீர்க்கதரிச கைளயும், சீஷர்கைளயும்,
அவர்களிடம் அனுப்புேவன். தீய மனிதரால்
தீர்க்கதரிச களிலும் சீஷர்களிலும் சலர்
ெகால்லப்படுவார்கள். ேவறு சலர்
துன்புறுத்தப்படுவார்கள்’ ” என்றுஉைரத்தார்.
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௫௦ “உலகம் ேதான்றய காலம் ெதாடங்க
ெகால்லப்பட்ட எல்லா தீர்க்கதரிச களின்
மரணத்தற்காகவும், இன்று வாழும்
மக்களாகய நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள்.
௫௧ ஆேபலின் மரணத்தற்காக நீங்கள்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். சகரியாவன்
ெகாைலக்காக நீங்கள் தண்டைன
ெபறுவீர்கள். பலிபீடத்த ற்கும்ஆலயத்த ற்கும்
நடுவல் சகரியா ெகால்லப்பட்டான்.
அவர்கள் எல்லாருக்காகவும் இன்று
வாழும் மக்களாகய நீங்கள் தண்டைன
ெபறுவீர்கள் என்பைத நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.
௫௨ “ேவதபாரகேர, உங்களுக்குத் தீைம

வரும். ேதவைனப்பற்ற அறவதற்குரிய
த றவுேகாைல ஒளித்து ைவத்தருக்க றீர்கள்.
நீங்களும் அறந்துெகாள்வதல்ைல. ப றர்
அற ந்துெகாள்வைதயும் தைடெசய்க றீர்கள்”
என்றார்.
௫௩ இேயசு அங்கருந்து களம்பும்ேபாது,

ேவதபாரகர்களும் பரிேசயர்களும் அவைரத்
ெதால்ைலப்படுத்த ஆரம்ப த்தார்கள்.
பலவற்ைறக் குறத்த ேகள்வகளுக்கு
பதல் அளிக்குமாறு இேயசுைவ
வற்புறுத்தனார்கள். ௫௪ இேயசு
தவறாக ஏேதனும் ெசால்ல ேநர்ந்தால்
அவைரப் ப டிக்கலாம் என வழிகாண
முயன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.
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௧௨
பரிேசயைரப் ேபாலஇராதீர்
௧ பல்லாய ரக்கணக்கான மக்கள்

ஒன்றாகக் கூடி வந்தார்கள். ஒருவைர
ஒருவர் மித க்கும் அளவுக்குத் த ரளான
மக்கள் குழுமினர். மக்களிடம் ேபசும்
முன்பு இேயசு தம் சீஷர்கைள ேநாக்க ,
“பரிேசயரின் புளிப்ைபக் (தீய ெதாடர்ைப)
குறத்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
அவர்கள் ேவஷதாரிகள். ௨ மைறக்கப்பட்ட
அைனத்தும் ெவளிப்படும். இரகசயங்கள்
ெவளிப்பைடயாக அறவக்கப்படும்.
௩ இருளில் கூறுகன்ற ெசயல்கள் ஒளியல்
ெதரிவ க்கப்படும். இரகசயமாக அைறயல்
முணுமுணுக்கற ெசய்த கள் வீட்டின்
ேமலிருந்து உரக்கத் ெதரிவ க்கப்படும்”
என்றார்.

ேதவனுக்குமட்டுேமஅஞ்சுங்கள்
(மத். 10:28-31)
௪ பன்பு இேயசு மக்கைள ேநாக்க , “எனது

நண்பர்கேள! மக்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள்,
என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்கன்ேறன்.
மக்கள் உங்கள் சரீரத்ைத அழிக்கக்கூடும்.
ஆனால் அதற்கு ேமல் உங்களுக்கு அவர்கள்
ேவெறைதயும் ெசய்ய முடியாது. ௫ நீங்கள்
யாருக்குப் பயப்படேவண்டுேமாஅவைர நான்
உங்களுக்குக் காட்டுக ேறன். உங்கைளக்
ெகால்வதற்கும் நரகத்தல் தள்ளுவதற்கும்
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ஆற்றல் வாய்ந்தவருக்கு (ேதவனுக்கு)
நீங்கள் பயப்படேவண்டும். ஆம், நீங்கள்
பயப்படேவண்டியவர்,அவர்மட்டுேம.
௬ “பறைவகைள வற்கும்ேபாது ஐந்து

ச றயைவகள் இரண்டு காசுக்கு மாத்த ரேம
வைல ெபறும். ஆனால், ேதவன் அவற்றல்
எைதயும் மறப்பதல்ைல. ௭ இதற்கும்
ேமலாக உங்கள் தைலயல் இருக்கும்
முடியன் எண்ணிக்ைகையக்கூட ேதவன்
அறவார். பயப்படாதீர்கள். பலபறைவகைளக்
காட்டிலும்உங்கள்தகுத மிகுதயானது.

இேயசுைவக்குறத்துெவட்கப்படாதீர்
(மத். 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
௮ “நான் உங்களுக்குச் ெசால்வதாவது,

ப றர் முன்னிைலயல் ஒருவன் எழுந்து
நன்று என்மீது அவனுக்கு நம்ப க்ைக
இருப்பதாகக் கூறனால், நானும் அவன்
எனக்குரியவன் என்பைதக் கூறுேவன்.
ேதவதூதர்கள் முன்பாக இைதச் ெசால்ேவன்.
௯ ஆனால் ஒருவன் மக்களுக்கு முன்பாக
எழுந்து நன்று என்ைன நம்பவல்ைல
என்று கூறுவாேனயானால், அம்மனிதன்
எனக்குரியவன்அல்லன். ேதவதூதர்களுக்கு
முன்னிைலயல்நான்இைதக்கூறுேவன்.
௧௦ “மனித குமாரனுக்கு எத ராக

ஒருவன் எைதேயனும் கூறனால், அவன்
மன்னிக்கப்படுவான். ஆனால், பரிசுத்த
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ஆவயானவருக்கு எத ரானவற்ைற ஒருவன்
ேபசனால்அவன்மன்னிக்கப்படமாட்டான்.
௧௧ “ெஜப ஆலயத்தல் தைலவர்களுக்கும்,

முக்கயமான மனிதர்களுக்கும் முன்பாக,
உங்கைளக் ெகாண்டு வரும்ேபாது நீங்கள்
எப்படி தற்காத்துக்ெகாள்வது அல்லது
எைதக் கூறேவண்டும் என்று கலக்கம்
அைடயேவண்டாம். ௧௨ அந்த ேவைளயல்
பரிசுத்த ஆவயானவர் நீங்கள் கூற
ேவண்டியைத உங்களுக்குப் ேபாத ப்பார்”
என்றார்.

தன்னலம்கூடாது
௧௩ கூட்டத்தலிருந்த ஒரு மனிதன்

இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர, எங்கள்
தந்ைத இறந்து ேபானார். தந்ைதயன்
உைடைமைய என்ேனாடு பங்க ட என்
தம்ப க்குச்ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௧௪ ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்க ,

“உங்கள் நடுவல் நயாயாத பதயாக நான்
இருக்க ேவண்டும் என்ேறா அல்லது உங்கள்
தந்ைதயன் ெபாருட்கைள உங்களுக்கு
நான் ப ரித்துத் தர ேவண்டும் என்ேறா யார்
கூறயது?” என்று ேகட்டார். ௧௫ பன்னர்
இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “கவனமாக
இருங்கள். எல்லாவைகயான சுயநலமிக்க
ெசயல்களுக்கும் எத ராக உங்கைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஒருவனுக்குச்
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ெசாந்தமான பல ெபாருட்களிலிருந்து
ஒருவன்வாழ்வுெபறுவதல்ைல” என்றார்.
௧௬ பன்பு இேயசு இந்த உவைமையச்

ெசான்னார்: “நலத்தன் ெசாந்தக்காரனான
ஒரு ெசல்வந்தன் இருந்தான். அவன்
நலத்தல் நல்ல வைளச்சல் கைடத்தது.
௧௭ அச்ெசல்வந்தன் தனக்குள், ‘நான்
என்ன ெசய்ேவன்? வைளச்சைல எல்லாம்
ைவப்பதற்கு இடம் இல்ைலேய’ என்று
எண்ணினான்.
௧௮ “பன்பு அச்ெசல்வந்தன், ‘நான்

ெசய்ய ேவண்டியைத அற ேவன். எனது
களஞ்சயங்கைள இடித்துவ ட்டு ெபரிய
களஞ்சயங்கைளக் கட்டுேவன். அவற்றல்
ேகாதுைமையயும், நல்ல ெபாருட்கைளயும்
ந ரப்ப ைவப்ேபன். ௧௯ அப்ேபாது நான்
எனக்குள், என்னிடம் மிகுதயான அளவல்
ேசமித்து ைவக்கப்பட்ட ெபாருட்கள் உள்ளன.
பல ஆண்டுகளுக்கான ெபாருட்கைளச்
ேசமித்துள்ேளன். ஓய்வுெகாள், உண், குடி,
வாழ்க்ைகைய அனுபவ என்று கூறுேவன்’
என்றான்.
௨௦ “ஆனால் ேதவன் அவைன ேநாக்க ,

‘மூடேன! இன்று இரவல் நீ மரிப்பாய்.
உனக்காக ைவத்துள்ள ெபாருட்கள் என்ன
ஆகும்? அப்ேபாது அப்ெபாருட்கைளப்
ெபறுவதுயார்?’ என்றார்.
௨௧ “தனக்காகேவ மட்டும் ெபாருட்கைளச்

ேசர்க்கன்ற மனிதனின் நைல இத்தைகயது.
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ேதவனுைடய பார்ைவயல் அம்மனிதன்
ெசல்வந்தன்அல்லன்” என்றார்இேயசு.

கவைலேவண்டாம்
(மத். 6:25-34; 19-21)
௨௨ இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க , “ஆகேவ

நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், உங்கள்
வாழ்வுக்குத் ேதைவயான உணைவக்
குறத்துக் கவைலப்படாதீர்கள். உங்கள்
சரீரத்த ற்குத் ேதைவயான உைடகைளக்
குறத்து கவைலப்படாதீர்கள். ௨௩உணைவக்
காட்டிலும் வாழ்க்ைக முக்கயமானது.
உைடகைளக் காட்டிலும் சரீரம் மிகவும்
முக்கயமானது. ௨௪ பறைவகைளப்
பாருங்கள். அைவ வைதப்பேதா,
அறுப்பேதா இல்ைல. பறைவகள்
வீடுகளிேலா, களஞ்சயங்களிேலா
உணைவச் ேசமிப்பதுமில்ைல. ஆனால்
ேதவன் அவற்ைறப் பாதுகாக்க றார்.
நீங்கேளா பறைவகைளக் காட்டிலும் மிகவும்
உயர்ந்தவர்கள். ௨௫ கவைலப்படுவதால்
உங்களில் ஒருவனும் உங்கள் வாழ்வன்
அளைவ நீடிக்க ைவக்க முடியாது.
௨௬ ச றய காரியங்கைள உங்களால் ெசய்ய
முடியாவ ட்டால் ெபரிய காரியங்கைளக்
குறத்துக்கவைலப்படுவாேனன்?
௨௭ “காட்டுப் பூக்கைளப் பாருங்கள். அைவ

வளர்வைதக் கவனியுங்கள். அைவ தமக்காக
உைழப்பேதா, துணிகைள ெநய்வேதா
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கைடயாது. ஆனால் ெபரிய ெசல்வம் மிக்க
அரசனான சாலேமான் கூட அப்பூக்களில்
ஒன்ைறப்ேபால அழகாக உடுத்தயதல்ைல
என்பைத உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.
௨௮ வயலிலுள்ள புல்லுக்கும் ேதவன்
அத்தைகய ஆைடைய அணிவக்க றார்.
இன்றுஅந்தப் புல் உய ர் வாழும். நாைளேயா
எரிப்பதற்காகத் தீயல் வீசப்படும். எனேவ
ேதவன் இன்னும் அதகமாக உங்களுக்கு
உடுத்துவப்பார் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். நம்ப க்ைகயல்குைறவுபடாதீர்கள்.
௨௯ “எைத உண்ேபாம், எைதக்

குடிப்ேபாம், என்பைதக் குற த்து எப்ேபாதும்
எண்ணாதீர்கள். அைதக் குறத்துக்
கவைலப்படாதீர்கள். ௩௦ இவ்வுலக
மக்கள் அைனவரும் அவற்ைறப் ெபற
முயற்ச க்க றார்கள். அைவ உங்களுக்குத்
ேதைவ என உங்கள் தந்ைதக்குத் ெதரியும்.
௩௧ நீங்கள் வரும்பும் காரியம் ேதவனுைடய
இராஜ்யமாக இருக்க ேவண்டும். அப்ேபாது
(உங்களுக்குத் ேதைவயான) மற்ற
எல்லாப் ெபாருட்களும் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்.”

பணத்ைதநம்பாதீர்கள்
௩௨ “சறு குழுவனேர, பயம்

ெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள் தந்ைத (ேதவன்)
உங்களுக்கு இராஜ்யத்ைதக் ெகாடுக்க
வரும்புக றார். ௩௩ உங்களிடமிருக்கும்
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ெபாருட்கைள வற்று, அப்பணத்ைதத்
ேதைவப்படுக றவர்களுக்குக் ெகாடுங்கள்.
இந்த உலகத்தன் ெசல்வங்கள்
நைலத்தருப்பதல்ைல. பரேலாகத்தன்
ெபாக்கஷத்ைதப் ெபறுங்கள். அந்தப்
ெபாக்கஷம் என்றும் நைலத்து நற்கும்.
தருடர்கள் பரேலாகத்தல் உள்ள
ெபாக்கஷத்ைதத் தருட முடியாது. பூச்ச கள்
அைத அழிக்கமுடியாது. ௩௪ உங்கள்
ெபாக்கஷம் எங்ேக இருக்க றேதா, அங்ேக
உங்கள்இதயமும்இருக்கும்.”

எப்ேபாதும்ஆயத்தமாகஇருங்கள்
(மத். 24:42-44)
௩௫ “ஆயத்தமாக இருங்கள். எல்லா

ஆைடகைளயும் அணிந்து தீபங்கைள
ஏற்ற ைவயுங்கள். ௩௬ தருமண
வருந்தலிருந்து எஜமானர் வீட்டுக்குத்
தரும்ப வருவைத எத ர்ப்பார்த்தருக்கும்
ஊழியர்கைளப் ேபால் இருங்கள். எஜமானர்
வந்து தட்டுக றார். அேத தருணத்தல்
ேவைலக்காரர்கள் எஜமானருக்காகக்
கதைவத் த றக்க றார்கள். ௩௭ எஜமானர்
வீட்டுக்கு வந்தவுடன் ஊழியர்கள்
தயாராக அவருக்குக் காத்தருந்தபடியால்
ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள். நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். எஜமானர்
ேவைலக்குரிய ஆைடகைளத் தாேன
அணிந்துெகாண்டு ஊழியர்கைள
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ேமைசயன் அருேக அமரும்படியாகச்
ெசால்வார். பன்னர், எஜமானேர
அவர்களுக்கு உணைவப் பரிமாறுவார்.
௩௮ அந்த ஊழியர்கள் நள்ளிரவு
வைரய ேலா இன்னும் அதகமாகேவா
எஜமானருக்காகக் காத்தருக்க
ேவண்டியதருக்கும். ஆனால் எஜமானர்
வந்து அந்த ஊழியர்கள் அவருக்காகக்
காத்தருப்பைதப் பார்க்கும்ேபாதுஅவர்அத க
மக ழ்ச்ச யைடவார்.
௩௯ “இதைன நைனவல் ைவத்தருங்கள்:

தருடன் வரும் ேநரத்ைத வீட்டுச்
ெசாந்தக்காரன் அற ந்தருந்தால், வீட்டினுள்
தருடன்நுைழயஅவன்அனுமதக்கமாட்டான்.
௪௦ எனேவ நீங்களும் ஆயத்தமாக இருத்தல்
ேவண்டும். மனித குமாரன் நீங்கள்
எத ர்பாராத ேநரத்தல்வருவார்” என்றார்.

நம்ப க்ைகயானஊழியன்யார்
(மத். 24:45-51)
௪௧ “ஆண்டவேர நீங்கள் இந்த உவைமைய

எங்களுக்காக மட்டுமா அல்லது எல்லா
மக்களுக்காகவுமா கூறனீர்கள்?” என்று
ேபதுருேகட்டான்.
௪௨ அவனுக்குப் பதலாகக் கர்த்தர்,

“யார் ஞானமுள்ள, நம்ப க்ைகக்குரிய
ஊழியன்? எஜமானர் ப ற ஊழியர்கைளக்
கவனிக்கவும் அவர்களுக்குத் தக்க ேநரத்தல்
உணவளிக்கும்ெபாருட்டும் ஒரு ஊழியைன
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நயமிப்பார். அந்த ேவைலையச் ெசய்யும்படி
எஜமானர் நம்புகன்ற ஊழியன் யார்?
௪௩ எஜமானர் வந்து அந்த ஊழியன்
ெகாடுக்கப்பட்ட ேவைலையச் சரிவர
ெசய்துவருவைதப் பார்க்கும்ேபாது, அந்த
ஊழியன் மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடவான்.
௪௪ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்க ேறன். எஜமானருக்குச் ெசாந்தமான
எல்லாவற்ைறயும் கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப
ஏற்க அந்த ஊழியைன எஜமானர்
ஏற்படுத்துவார்.
௪௫ “ஆனால் எஜமானர் வைரவல்

தரும்ப வரமாட்டார் என்று எண்ணினால்
நடப்பெதன்ன? அந்த ஊழியன் மற்ற
ஊழியர்கைள அவர்கள் ஆண்களானாலும்,
ெபண்களானாலும் அடித்துத் துன்புறுத்த
ஆரம்ப ப்பான். அவன் உண்டு, பருக ,
மிதமிஞ்ச ப் ேபாவான். ௪௬ அந்த
உழியனுக்குத் தகவேல ெதரியாதேபாது
எஜமானர் வருவார். அந்த ஊழியன் சற்றும்
எத ர்பார்த்த ராத ேநரத்தல் அவர் வருவார்.
அப்ேபாதுஅந்தஎஜமானர்அந்தஊழியைனத்
தண்டிப்பார். கீழ்ப்படியாத ப ற மனிதேராடு
இருக்கும்படியாக எஜமானர் அவைனயும்
அனுப்பவடுவார்.
௪௭ “எஜமானர் தன்னிடம் எத ர்ப்பார்த்த

ேவைல என்ன என்பது அந்த ஊழியனுக்குத்
ெதரியும். ஆனால் அந்த ஊழியன்
அவனது எஜமானர் வரும்பயைதச்
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ெசய்ய முயல்வேதா, அதற்குத் தன்ைன
ஆயத்தப்படுத்த க்ெகாள்வேதா இல்ைல.
எனேவ அந்த ஊழியன் அதகமாகத்
தண்டிக்கப்படுவான். ௪௮ ஆனால்
எஜமானர் தன்னிடம் எத ர்ப்பார்ப்பைத
அற ந்துெகாள்ளாத ஊழியனின் நைல
என்ன? தண்டைனக்குரிய ெசயல்கைள
அவன் ெசய்க றான். ஆனால் தான்
ெசய்ய ேவண்டியைத அற ந்தும்
ெசய்யாத ஊழியைனக் காட்டிலும்
அவன் குைறந்த தண்டைனையப்
ெபறுவான். ஒருவனுக்கு அதகமாக
அளிக்கப்பட்டால் அவனுைடய ெபாறுப்பும்
அத கரிக்கும். அதகமாக ஒருவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டால் அவனிடமிருந்து அதகம்
எத ர்ப்பார்க்கப்படும்” என்றார்.

வத்தயாசமானேபாதைன
(மத். 10:34-36)
௪௯ இேயசு ெதாடர்ந்து ெசான்னார்,

“உலகத்தல் அக்கனிையக் ெகாண்டு
வருவதற்காக நான் வந்ேதன். அது
ஏற்ெகனேவ எரியத் ெதாடங்க இருக்க
ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
௫௦ நான் இன்ெனாரு ஞானஸ்நானத்ைதப்
ெபறேவண்டும். அதுமுடியும்வைரக்கும் நான்
ெதால்ைலக்குள்ளானதாக உணர்க ேறன்.
௫௧ நான் உலகத்தல் அைமதைய
நைலநாட்டுவதற்காக வந்ேதன் என்று
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எண்ணுகறீர்களா? இல்ைல. நான்
உலகல் ப ரிைவ ஏற்படுத்த வந்ேதன்.
௫௨ இப்ேபாதலிருந்து, ஐந்து ேபருள்ள
ஒரு குடும்பத்தல் மூன்று ேபர் இருவருக்கு
எத ராகவும், இருவர் மூவருக்கு எத ராகவும்
ப ரிந்தருப்பார்கள்.

௫௩ “தந்ைதயும்மகனும்ப ரிந்தருப்பார்கள்.
மகன்தந்ைதையஎத ர்த்துந ற்பான்.
தந்ைதமகைனஎத ர்த்துந ற்பான்.

தாயும்மகளும்ப ரிந்தருப்பார்கள்.
மகள்தாையஎத ர்த்துந ற்பாள்.
தாய்மகைளஎத ர்த்துந ற்பாள்.

மாமியாரும்மருமகளும்ப ரிந்தருப்பார்கள்.
மருமகள்மாமியாைர எத ர்த்துந ற்பாள்.
மாமியார் மருமகைளஎத ர்த்துந ற்பாள்.”

காலத்ைதஅறயுங்கள்
(மத். 16:2-3)
௫௪ பன்பு இேயசு மக்கைள ேநாக்க ,

“ேமற்கல் ேமகங்கள் ெபருகுைகயல் நீங்கள்
‘மைழக்குரிய புயல்வந்துெகாண்டிருக்க றது’
என்று உடேன ெசால்க றீர்கள். உடேன மைழ
ெபாழிய ஆரம்ப க்க றது. ௫௫ ெதற்கலிருந்து
காற்று வீசுவைத உணர்ந்ததும் நீங்கள்,
‘இன்று ெவப்பமான நாள்’ என்று
ெசால்க றீர்கள். நீங்கள் ெசால்வது
சரியானேத. ௫௬ ேவஷதாரிகேள!
காலத்ைதப் புரிந்து பூமி மற்றும் வானத்தன்
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மாற்றங்களுக்குப் ெபாருள் உைரக்க றீர்கள்.
இப்ேபாது நடந்துெகாண்டிருப்பவற்ைற ஏன்
உங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல?”
என்றார்.

ப ரச்சைனையத்தீருங்கள்
(மத். 5:25-26)
௫௭ “சரியான ஒன்ைறக் குறத்து ஏன்

உங்களால் முடிெவடுக்க முடியவல்ைல?
௫௮ ஒருவன் உங்கள் மீது வழக்குத்
ெதாடுக்கும்ேபாது அைதத் தீர்க்கும்ெபாருட்டு
அவேனாடு நீத மன்றத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது,
வழிய ேலேய அைதத் தீர்த்துக்ெகாள்ள
கடினமாக முயற்ச ெசய்யுங்கள். அந்த
வழக்ைகத் தீர்த்துக்ெகாள்ளாவ ட்டால்
அவன் நயாயாத பதய டம் உங்கைள
அைழத்துச் ெசல்லக் கூடும். நயாத பத
உங்கைள ஓர் அத காரிய டம் ஒப்பைடக்க,
அவன் உங்கைளச் சைறயல் தள்ளக்
கூடும். ௫௯ அவர்கள் உங்களிடமிருக்கும்
கைடச க் காசுவைர அைனத்ைதயும்
எடுக்க றவைரக்கும் நீங்கள் அங்கருந்து
ெவளிேயவரப்ேபாவதல்ைல” என்றார்.

௧௩
மனம்மாறுங்கள்
௧ அப்ேபாது இேயசுேவாடு கூட மக்கள்

சலர் இருந்தனர். கலிேலயாவலுள்ள
மக்கள் சலருக்கு நடந்தைத அவர்கள்
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இேயசுவுக்குக் கூறனர். அம்மக்கள்
ேதவைன வழிபட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயல்
அவர்கைளப் பலாத்துெகான்றான். அவர்கள்
ேதவனுக்குப் பலிய ட்டுக்ெகாண்டிருந்த
மிருகங்களின் இரத்தத்ேதாடு அவர்களின்
இரத்தத்ைதயும் கலந்தான். ௨ இேயசு,
“அந்த மக்களுக்கு இவ்வாறு ேநரிட்டதால்
கலிேலயாவல் உள்ள மற்ற அைனவைரக்
காட்டிலும் அவர்கள் பாவம் ெசய்தவர்கள்
என நைனக்கறீர்களா? ௩இல்ைல, அவர்கள்
அப்படிப்பட்டவர்கள்இல்ைல. ஆனால்நீங்கள்
அைனவரும் உங்கள் இதயங்கைளயும்
வாழ்ைவயும் மாற்ற க்ெகாள்ளாவ ட்டால்
அந்த மக்கைளப்ேபால நீங்களும்
அழிக்கப்படுவீர்கள். ௪ சீேலாவாமிேல
ேகாபுரம் வழுந்தேபாது ெகால்லப்பட்ட
பத ெனட்டுப் ேபரின் நைல என்ன?
எருசேலமில் வச க்கன்ற எல்லாைரக்
காட்டிலும் அவர்கள் மிகுந்த பாவம்
ெசய்தவர்கள் என நைனக்கறீர்களா?
௫ அவர்கள் அப்படியல்ல. ஆனால் நீங்கள்
உங்கள் இதயங்கைளயும், வாழ்க்ைகையயும்
மாற்ற க்ெகாள்ளவல்ைலெயனில், நீங்களும்
கூட அழிக்கப்படுவீர்கள் என்பைத நான்
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்” என்று பதல்
கூறனார்.

பயனற்றமரம்



லூக்கா ௧௩:௬ cxxiii லூக்கா ௧௩:௧௧

௬ இேயசு இந்த உவைமையச்
ெசான்னார்: “ஒரு மனிதனுக்கு ஓர் அத்த
மரம் இருந்தது. தனது ேதாட்டத்தல்
அம்மரத்ைத நட்டுைவத்தருந்தான்.
மரத்தல் சல பழங்கள் இருக்கறதா என
அம்மனிதன் பார்த்து வந்தான். அவன்
கண்ணில் பழம் எதுவும் படவல்ைல.
௭ ேதாட்டத்ைதக் கண்காணித்து வந்த
ேவைலக்காரன் ஒருவன் அம்மனிதனுக்கு
இருந்தான். அம்மனிதன் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க , ‘மூன்று ஆண்டுகளாக
இந்த மரத்தல் பழங்களுக்காகப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ஆனால்
ஒன்றும் என் கண்ணில் படவல்ைல.
அைத ெவட்டி வீழ்த்தவடு. எதற்கு அது
நலத்ைதப் பாழ்படுத்த ேவண்டும்?’ என்றான்.
௮ அதற்கு ேவைலக்காரன், ‘எஜமானேர,
இன்னும் ஓராண்டுக்குள் அந்த மரம் கனி
ெகாடுக்க றதா என்று பார்ப்ேபாம். அைதச்
சுற்றலும் மண்ைணத் ேதாண்டி ெகாஞ்சம்
உரத்ைதப் ேபாடுேவன். ௯ அடுத்த ஆண்டு
அந்த மரம் கனி ெகாடுக்கக் கூடும். அம்மரம்
அப்படியும் கனிதராவ ட்டால் நீங்கள் அைத
ெவட்டிப் ேபாடலாம்’ என்றுபதல்கூறனான்.”

ஓய்வுநாளில்குணமாக்குதல்
௧௦ ஓய்வு நாளில் ஓர் ஆலயத்தல்

இேயசு ேபாத த்துக் ெகாண்டிருந்தார்.
௧௧ ப சாசனாலாகய அசுத்த ஆவையத்
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தன்னுள்ேள ெகாண்டிருந்த ஒரு ெபண்
அந்த ெஜப ஆலயத்தல் இருந்தாள்.
பத ெனட்டு ஆண்டுகளாக அப்ெபண்ைணப்
ப சாசு ஊனப்படுத்த ற்று. அவள் முதுகு
கூனலாக இருந்தது. அவள் நமிர்ந்து ந ற்க
முடியவல்ைல. ௧௨இேயசு அவைளப் பார்த்து
அைழத்தார். ேமலும் அவைள ேநாக்க ,
“ெபண்ேண, உன் ேநாய் உன்ைன வட்டு
நீங்கற்று” என்றார். ௧௩இேயசு தன்ைககைள
அவள் ேமல் ைவத்தார். அேத தருணத்தல்
அவளால் ந மிர்ந்து ந ற்க முடிந்தது. அவள்
ேதவைனவாழ்த்தனாள்.
௧௪ ஓய்வு நாளில் இேயசு அவைளக்

குணமாக்கயைதக் குற த்து ெஜப
ஆலயத்தன் தைலவர் ேகாபம் அைடந்தார்.
அத்தைலவர் மக்கைள ேநாக்க , “ேவைல
ெசய்வதற்கு ஆறு நாட்கள் உள்ளன. அந்த
நாட்களில் குணம்ெபற வாருங்கள். ஓய்வு
நாளில்குணமைடயவராதீர்கள்” என்றார்.
௧௫ இேயசு பதலாக, “நீங்கள்

ேவஷதாரிகளான மனிதர். ஓய்வு நாளில்
கூட நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில்
ெகாட்டிலில் இருக்கும் எருதுைவேயா
அல்லது கழுைதையேயா அவழ்த்து நீர்
பருகுவதற்கு அைழத்துச் ெசல்க றீர்கள்.
௧௬ நான் குணமாக்கய இப்ெபண் நமது யூத
சேகாதரி.* ஆனால் சாத்தான் அவைளப்

* ௧௩:௧௬: யூத சேகாதரி எழுத்தன் படியான ெபாருள்
“ஆப ரகாமின்மகள்.’
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பத ெனட்டு ஆண்டுகளாகப் பீடித்தருந்தான்.
ஓய்வு நாளில் அவளது ேநாயனின்று
அவைளவடுவப்பது ந ச்சயமாகத் தவறல்ல”
என்றார். ௧௭ இேயசு இைதக் கூறயேபாது
அவைர வமர்ச த்துக்ெகாண்டிருந்த
அைனவரும் தங்கைளக் குறத்து
ெவட்கமைடந்தார்கள். இேயசு ெசய்த
அற்புதமான காரியங்கைளக் குறத்து எல்லா
மக்களும்மக ழ்ச்ச யைடந்தார்கள்.

கடுகுவைதயன்உவைம
(மத். 13:31-33;மாற். 4:30-32)
௧௮ பன்பு இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யம்

எைதப் ேபான்றது? அைத எதேனாடு
ஒப்படுேவன்? ௧௯ ேதவனுைடய இராஜ்யம்
கடுகுச் ெசடியன் வைதையப் ேபான்றது.
ஒருவன் இந்த வைதைய அவனது
ேதாட்டத்தல் ஊன்றுகறான். வைத
முைளத்து மரமாக றது. பறைவகள் அதன்
கைளகளில் கூடுகைளக் கட்டுகன்றன”
என்றார்.
௨௦ மீண்டும் இேயசு, “ேதவனின்

இராஜ்யத்ைத எதேனாடு ஒப்படுேவன்?
௨௧ ஒரு ெபரிய பாத்த ரத்தல் அப்பத்த ற்காக
ைவக்கப்படிருக்கும்மூன்றுமடங்குஅளவுள்ள
மாேவாடு ஒரு ெபண் கலக்கும் புளிப்பான
ெபாருளுக்கு ஒப்பானதாக இருக்க றது.
அது மாவு முழுவைதயும் புளிக்கச் ெசய்யும்”
என்றார்.
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குறுகயவாசல்
(மத். 7:13-14, 21-23)
௨௨ ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் க ராமத்தலும்

இேயசு ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
அவர் எருசேலம் வழியாகப் பயணம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார். ௨௩ ஒருவன்
இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, ச லர் மட்டுேம
மீட்கப்படுவார்களா?” என்றுேகட்டான்.
௨௪ இேயசு, “பரேலாகத்த ற்கு ேநராகத்

த றக்க ற குறுகய வாசலின் வழியாக
நுைழய முயலுங்கள். பலர் அதனுள்
நுைழய முயல்வார்கள். ஆனால் அவர்களால்
நுைழய இயலாது. ௨௫ ஒரு மனிதன் தன்
வீட்டின் கதைவ மூடிக்ெகாண்டால் நீங்கள்
ெவளிேய நன்று தட்டமுடியும். ஆனால்
அவன் தறக்கமாட்டான். நீங்கள், ‘ஐயா,
எங்களுக்காகக் கதைவத் த றக்கவும்’ என்று
ேகட்க முடியும். அம்மனிதன், ‘நீங்கள்
எங்கருந்து வருகறீர்கள் என்று எனக்குத்
ெதரியாது’ என்பான். ௨௬ ப றகு நீங்கள்
அவனிடம் ‘நாங்கள் உங்கேளாடு உண்டு,
குடித்ேதாேம. நீங்கள் எங்களது நகரங்களில்
ேபாத த்தீர்கேள’ என்று ெசால்லுவீர்கள்.
௨௭ அப்ேபாது அவன், ‘உங்கைள நான்
அற ேயன். எங்கருந்து வருகறீர்கள்.
என்னிடமிருந்து ேபாய்வடுங்கள். நீங்கள்
பைழகைளச்ெசய்க றமனிதர்கள்’ என்பான்.
௨௮ “நீங்கள்,ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,யாக்ேகாபு,

மற்றும் தீர்க்கதரிச கைளயும் ேதவனின்
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இராஜ்யத்தல் காண்பீர்கள். ஆனால்
நீங்கேளா ெவளிேய வ டப்படுவீர்கள்.
பயத்தாலும் ேகாபத்தாலும் உரக்கச்
சத்தமிடுவீர்கள். ௨௯ க ழக்கு, ேமற்கு,
வடக்கு, ெதற்கு ஆகய தைசகளில்
இருந்து மக்கள் வருவார்கள். ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தல் ேமைசயருேக அவர்கள்
அமர்வார்கள். ௩௦ வாழ்க்ைகயல் மிகவும்
தாழ்ந்த இடத்தல் இருந்த மக்களுக்கு
ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல் மிகவும்
உயர்ந்த இடம் ெகாடுக்கப்படும். இப்ேபாது
உயர்ந்த இடத்தல் இருக்கும் மக்கள்
ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல் தாழ்ந்த
இடத்தல்இருப்பார்கள்” என்றுகூறனார்.

எருசேலமில்இேயசுமரிப்பார்
(மத். 23:37-39)
௩௧ அப்ேபாது, ச ல பரிேசயர்கள்,

“இங்கருந்து ெசன்று ஒளிந்துெகாள்ளும்.
ஏேராது மன்னன் உம்ைமக் ெகால்ல
வரும்புக றான்” என்று இேயசுவ டம் வந்து
ெசான்னார்கள்.
௩௨ அவர்கைள ேநாக்க , இேயசு, “அந்த

நரிய டம் (ஏேராது) ேபாய் ‘இன்றும்,
நாைளயும் நான் மக்களிடமிருந்து அசுத்த
ஆவகைளத் துரத்த , குணப்படுத்துதலாகய
என் ேவைலைய முடிக்க ேவண்டும்.
மறுநாள், என் ேவைல முடிந்துவடும்’
௩௩அதற்குப்ப றகு,எல்லாத்தீர்க்கதரிச களும்
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எருசேலமில் மரிக்க ேவண்டும் என்பதால்
நான் என் வழியல் ெசல்லேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௩௪ “எருசேலேம! எருசேலேம! நீ

தீர்க்கதரிச கைளக் ெகாைல ெசய்கன்றாய்.
ேதவன் உன்னிடம் அனுப்பய அந்த
மனிதர்கைளக் கல்ெலற ந்து ெகால்க றாய்.
பற்பல ேவைளகளில் உன் மக்களுக்கு உதவ
வரும்ப ேனன். ஒரு ேகாழி தன்குஞ்சுகைளச்
ச றகுகளின் கீேழ ேசர்ப்பதுேபால
நான் உன் மக்கைள ஒருமித்து ேசர்க்க
வரும்ப ேனன். ஆனால் நீ என்ைன
அனுமதக்கவல்ைல. ௩௫ இப்ேபாது உன்
வீடு ெவறுைமயானதாக வ டப்பட்டிருக்கும்.
நீங்கள், ‘ேதவனின் ெபயரால் வருகறவர்
ேதவனால் ஆசீர்வத க்கப்படடவர்’ என்று
மீண்டும் ெசால்க றவைரக்கும், என்ைனப்
பார்க்கமாட்டீர்கள் என்பைத நான்
உங்களுக்குச்ெசால்க ேறன்”என்றார்இேயசு.

௧௪

ஓய்வுநாளில்குணப்படுத்துவதுசரியா?
௧ ஓய்வு நாளில் இேயசு பரிேசயர்களின்

தைலவனாகய ஒருவனின் வீட்டுக்கு
அவேனாடு உணவு உண்ணச் ெசன்றார்.
அங்கருந்த ஜனங்கள் இேயசுைவக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௨ ெகாடிய
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ேநாய்* உள்ள ஒரு மனிதைன இேயசுவன்
முன்ேன ெகாண்டு வந்தார்கள். ௩ இேயசு
பரிேசயரிடமும், ேவதபாரகரிடமும், “ஓய்வு
நாளில் குணப்படுத்துவது சரியா அல்லது
தவறா?” என்று ேகட்டார். ௪ஆனால் அவர்கள்
அந்தக் ேகள்வக்குப் பதல் ெசால்லவல்ைல.
எனேவ இேயசு அந்த மனிதைன அைழத்து
அவைனக் குணமாக்கனார். பன்னர்
இேயசு அந்த மனிதைன அனுப்பவ ட்டார்.
௫ பரிேசயரிடமும், ேவதபாரகரிடமும் இேயசு,
“உங்கள் மகேனா அல்லது ேவைல ெசய்யும்
மிருகேமா ஓய்வு நாளில் ஒரு கணற்றல்
வழுந்துவ ட்டால் வைரந்து ெவளிேய
எடுப்பீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்”
என்றார். ௬ இேயசு கூறயதற்கு எத ராகப்
பரிேசயர்களும் ேவதபாரகர்களும் எைதயும்
கூறமுடியவல்ைல.
சுயமுக்கயத்துவம் ேவண்டாம்
௭ வருந்தனர்களில் சலர் மத ப்புக்குரிய

உயர்ந்த இடத்தல் அமருவதற்காக
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டிருப்பைத
இேயசு கவனித்தார். எனேவ இேயசு
இவ்வுவைமையச் ெசான்னார். ௮ “ஒருவன்
உங்கைள ஒரு தருமணத்தற்காக
அைழக்கும்ேபாது, மிக முக்கயமான
இருக்ைகயல் அமராதீர்கள். அந்த மனிதன்

* ௧௪:௨: ெகாடியேநாய் நீர்க்ேகாைவ என்னும் ேநாய்.
இதனால்உடம்பு ேமலும்ேமலும்வீங்கக்ெகாண்ேட ேபாகும்.
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உங்கைளக் காட்டிலும் முக்கயமான
மனிதர் ஒருவைர அைழத்தருக்கக் கூடும்.
௯ நீங்கள் முக்கயமான இருக்ைகயல்
அமர்ந்துெகாண்டிருக்ைகயல் உங்கள்
இருவைரயும் அைழத்த மனிதன் வந்து,
‘உங்கள் இருக்ைகைய இவருக்குக்
ெகாடுங்கள்’ என்று கூறக்கூடும். எனேவ
கைடச இடத்ைத ேநாக்க , நீங்கள் ெசல்லக்
கூடும். உங்களுக்கு அது அவமானமாக
இருக்கும்.
௧௦ “எனேவ ஒருவன் உங்கைள

அைழக்கும்ேபாது முக்கயமற்ற இடத்தல்
உட்காருங்கள். அப்ேபாதுஉங்கைளஅைழத்த
மனிதன் உங்களிடம் வந்து, ‘நண்பேன,
இன்னும் முக்கயமான இருக்ைகயல் வந்து
அமருங்கள்’ என்பான். அப்ேபாதுமற்றஎல்லா
வருந்தனர்களும் உங்கைள மத ப்பார்கள்.
௧௧ தன்ைன முக்கயமாகக் கருதும் எந்த
மனிதனும் தாழ்த்தப்படுவான். தன்ைனத்
தாழ்த்த க்ெகாள்க ற மனிதன் உயர்வாக
ைவக்கப்படுவான்” என்றார்.

நீ பலன்ெபறுவாய்
௧௨ பன்பு இேயசு தன்ைன அைழத்த

பரிேசயைன ேநாக்க , “நீ பகலுணேவா,
இரவுணேவா அளிக்ைகயல், உன்
நண்பர்கள், சேகாதரர்கள், உறவனர்கள்,
ெசல்வந்தர்களாகய அக்கம் பக்கத்தார்
ஆக ேயாைர மட்டும் அைழக்காேத.
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மற்ெறாரு முைற அவர்கள் உன்ைனத்
தம்ேமாடு உண்ணுவதற்காக அைழப்பார்கள்.
அப்ெபாழுது உனக்கு உன் பலன்
கைடத்துவடும். ௧௩ அதற்கு மாறாக, நீ
வருந்தளிக்கும் ேபாது, ஏைழகைளயும்,
முடமானவர்கைளயும், ெநாண்டிகைளயும்,
குருடர்கைளயும் அைழத்துக்ெகாள். ௧௪அந்த
ஏைழகள் உனக்கு மீண்டும் எதுவும் அளிக்க
முடியாததால் நீ ஆசீர்வத க்கப்படுவாய்.
அவர்களுக்கு ஒன்றுமில்ைல. ஆனால்
நல்ேலார் மரணத்தலிருந்து எழுைகயல்
உனக்கு அதற்குரிய பலன் கைடக்கும்”
என்றார்.

ெபரியவருந்தன்உவைம
(மத். 22:1-10)
௧௫ இேயசுவுடன் ேமைசயருேக

உட்கார்ந்தருந்த ஒரு மனிதன் இவற்ைறக்
ேகட்டான். அவன் இேயசுவ டம், “ேதவனின்
இராஜ்யத்தல் உணைவ அருந்தும் மக்கள்
மிகுந்த சந்ேதாஷமாக இருப்பார்கள்”
என்றான்.
௧௬ இேயசு அவைன ேநாக்க , “ஒரு

மனிதன் ஒரு ெபரிய வருந்துக்கு ஏற்பாடு
ெசய்தான். பலைரயும் அவ்வருந்துக்கு
அைழத்தான். ௧௭ சாப்படும் ேவைள
ெநருங்கயதும் அவன் ேவைலக்காரைன
வருந்தனர்களிடம் அனுப்ப , ‘வாருங்கள்!
உணவு தயாராக இருக்க றது’ என்று
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ெசால்லுமாறு அனுப்பனான். ௧௮ ஆனால்
அந்த வருந்தனர்கள் எல்லாம் தம்மால் வர
இயலாது எனச் ெசால்லி அனுப்பனார்கள்.
ஒவ்ெவாருவரும் ஏேதனும் ஒரு
சாக்குப்ேபாக்கு கூறனார்கள். முதலாமவன்,
‘நான் ஒரு வயைல வாங்கயுள்ேளன்.
அைதப் பார்க்கப் ேபாகேவண்டும்.
தயவுெசய்து மன்னிக்கவும்’ என்றான்.
௧௯இன்ெனாருவன், ‘ஐந்துேஜாடி ஏர்மாடுகள்
வாங்க இருக்க ேறன். அைவகைள
ேசாத த்துபார்க்கப் ேபாகேவண்டும்.
தயவுெசய்து மன்னித்துெகாள்’ என்றான்.
௨௦ மூன்றாமவன், ‘எனக்கு இப்ெபாழுதுதான்
தருமணமாயற்று. நான் வர முடியாது’
என்றான்.
௨௧ “எனேவ ேவைலக்காரன் தரும்ப

வந்தான். நடந்தவற்ைற எஜமானருக்குக்
கூறனான். எஜமானர் சனந்து, தன்
ேவைலக்காரனிடம், ‘வைரந்து ெசல்.
ெதருக்களிலும், ஊரின் ஒதுக்குப்
புறங்களிலும் இருக்க ற ஏைழகைளயும்,
அங்கவீனர்கைளயும், குருடைரயும்,
முடவர்கைளயும்அைழத்துவா’ என்றான்.
௨௨ “பன்னர் ேவைலக்காரன் அவனிடம்

வந்து, ‘எஜமானேர, நீங்கள் கூறயபடிேய
நான் ெசய்ேதன். ஆனால் இன்னும்
அதக மக்களுக்கு இடமிருக்க றது’
என்றான். ௨௩ எஜமானன் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க , ‘ெபரும் பாைதகள் அருேகயும்
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க ராமப்புறத்த ற்கும் ெசல். அங்குள்ள
மக்கைள வருமாறு ெசால். எனது வீடு
முழுவதும் ஆட்களால் ந ரம்ப இருக்க
ேவண்டும்’ என்று வற்புறுத்தனான்.
௨௪ ேமலும் ‘நான் முதலில் அைழத்தவர்களில்
ஒருவர் கூட என்ேனாடு வருந்துண்ணப்
ேபாவதல்ைல’ என்றான்” எனக்கூறனார்.

முதலில்த ட்டமிடுங்கள்
(மத். 10:37-38)
௨௫ இேயசுேவாடு பலர் பயணம்

ெசய்துெகாண்டு இருந்தனர். இேயசு
மக்கைள ேநாக்க , ௨௬ “என்னிடம் வருகற
ஒருவன் அவனது தந்ைதையேயா,
தாையேயா, சேகாதரைரேயா,
சேகாதரிகைளேயா, என்ைனக் காட்டிலும்
அதகமாக ேநச த்தால் அம்மனிதன்
எனக்குச் சீஷனாக ஆக முடியாது. ஒருவன்
தன்ைன ேநச ப்பைதக் காட்டிலும் அதகமாக
என்ைன ேநச க்க ேவண்டும்! ௨௭ ஒருவன்
என்ைனப் பன்பற்றும்ேபாது அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் சலுைவைய
(துன்பத்ைத) சுமக்காவ ட்டால் அவன்
எனக்குச் சீஷனாகமுடியாது.
௨௮ “ஒரு ேகாட்ைடையக் கட்டும் முன்பு,

முதலில் அமர்ந்து அைதக் கட்டுவதற்கு
எவ்வளவு ெசலவாகும் என்பைதத்
தீர்மானிப்பீர்கள். ேவைலைய முடிப்பதற்குத்
ேதைவயான பணம் உங்களிடம் இருக்க றதா
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என்பைதப் பார்க்க ேவண்டும். ௨௯ அைதச்
ெசய்யாவ ட்டால் நீங்கள் ேவைலையத்
ெதாடங்கனாலும், அைத முடிக்க உங்களால்
முடியாது. நீங்கள் அைத முடிக்க
முடியாவ ட்டால் அைதக் கவனிக்க ற
எல்லா மக்களும் உங்கைளப் பார்த்து
நைகப்பார்கள். ௩௦அவர்கள், ‘இந்த மனிதன்
கட்ட ஆரம்ப த்தான். ஆனால் முடிக்க
முடியவல்ைல’ என்றுெசால்வார்கள்.
௩௧ “ஓர் அரசன் மற்ேறார் அரசனுக்கு

எத ராகப் ேபாரிடச் ெசன்றால், முதலில்
அமர்ந்து த ட்டமிடுவான். அரசனிடம்
பத்தாய ரம் வீரர்கள் மட்டுேம இருந்தால்
இருபதாய ரம் வீரர்கள் ெகாண்ட மற்ற
அரசைனத் ேதாற்கடிக்க முடியுமா எனப்
பார்ப்பான். ௩௨ அவனால் மற்ற அரசைனத்
ேதாற்கடிக்க முடியாெதன்றால், எத ரி
இன்னும் ெதாைலவான இடத்தல்
இருக்கும்ெபாழுேத சல ஆட்கைள அனுப்ப
அந்த அரசனிடம் சமாதானத்த ற்கான ேபச்சு
வார்த்ைதயல்ஈடுபடுவான்.
௩௩ “அைதப்ேபாலேவ முதலில் நீங்கள்

த ட்டமிட ேவண்டும். என்ைனப் பன்பற்ற
ேவண்டுமானால் உங்களிடம் இருக்கும்
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும்,
அவ்வாறு ெசய்யவல்ைல என்றால், நீங்கள்
எனதுசீஷராகஇருக்கமுடியாது!”
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உப்பன்உதாரணம்
(மத். 5:13;மாற். 9:50 )
௩௪ “உப்புஒருநல்லெபாருள். ஆனால்உப்பு

அதன் சுைவைய இழந்துேபானால் அதனால்
பயன் எதுவும் இல்ைல. அைதத் தரும்பவும்
சுைவ உைடயதாக மாற்ற முடியாது.
௩௫ மண்ணிற்காகேவா, உரமாகேவா, கூட
அதைனப் பயன்படுத்த முடியாது. மக்கள்
அைதவீசெயற ந்துவடுவார்கள்.

“என்ைனக் ேகட்க ற மக்கேள!
கவனியுங்கள்” என்றார்.

௧௫
ஆடு,ெவள்ளிக்காசுஉவைம
(மத். 18:12-14)
௧ வரி வசூலிப்ேபார் பலரும், தீேயாரும்

இேயசு கூறுவைதக் ேகட்க வந்தார்கள்.
௨ உடேன பரிேசயரும் ேவதபாரகரும் குைற
கூற ஆரம்ப த்தவர்களாக, “பாருங்கள்! இந்த
மனிதன் (இேயசு) தீேயாைர வரேவற்று
அவர்கேளாடு அமர்ந்து உணவு உண்கறார்”
என்றனர்.
௩ அப்ேபாது அவர்களுக்கு இேயசு

பன்வரும் உவைமையக் கூறனார்:
௪ “உங்களில் ஒருவனுக்கு நூறு ஆடுகள்
இருக்கன்றன என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
அவற்றுள் ஒன்று காணாமல் ேபாக றது.
அப்ேபாது அவன் மற்ற ெதாண்ணூற்று
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ஒன்பது ஆடுகைளயும் தனிேய வ ட்டுவ ட்டுக்
காணாமல் ேபான ஆட்ைடத் ேதடிச்
ெசல்லமாட்டானா? அந்தக் காணாமல்
ேபான ஆட்ைடக் கண்டுபடிக்கும்வைரக்கும்
அவன் அைதத் ேதடிக்ெகாண்ேட
இருப்பான். ௫ அந்த ஆட்ைட அவன்
கண்டுபடிக்க றேபாது மிகவும் சந்ேதாஷம்
அைடவான். அந்த மனிதன் அந்த ஆட்ைடத்
தன் ேதாள்களில் சுமந்துக்ெகாண்டு தன்
வீட்ைட அைடவான். ௬ தன் நண்பர்கைளயும்
அக்கம் பக்கத்தவர்கைளயும் அைழத்து
அவர்களிடம் ‘எனது காணாமல் ேபான
ஆட்ைடக் கண்டு படித்ேதன். என்ேனாடுகூட
சந்ேதாஷப்படுங்கள்’ என்று கூறுவான்.
௭ அவ்வாேற, ஒரு பாவ மனந்தருந்த
தனது வாழ்ைவ மாற்ற க்ெகாள்ளும்ேபாது
பரேலாகத்தல் மிகுந்த சந்ேதாஷம்
உண்டாகும் என்று நான் உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன். தங்கள் இதயத்ைத
மாற்றத் ேதைவயல்லாத ெதாண்ணூற்று
ஒன்பது நல்ல மனிதருக்காக ஏற்படும்
சந்ேதாஷத்ைதக் காட்டிலும் அந்த ஒரு
பாவ க்காக ஏற்படும் சந்ேதாஷம் அதகமாக
இருக்கும்.
௮ “ஒரு ெபண்ணிடம் பத்து ெவள்ளிக்

காசுகள் இருக்கன்றன என்று
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவற்றல் ஒன்ைற
அவள் ெதாைலத்து வடுகறாள். அவள்
ஒரு வளக்ைக எடுத்துக்ெகாண்டு வீட்ைடச்
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சுத்தம் ெசய்வாள் அல்லவா? அந்தக்
காசு கைடக்கும் மட்டும் கவனமாகத்
ேதடுவாள். ௯ ெதாைலந்து ேபான அந்தக்
காைசக் கண்ெடடுக்கும்ேபாது அவள் தனது
நண்பர்கைளயும் அக்கம் பக்கத்தாைரயும்
ஒன்றாக அைழத்து அவர்கைள ேநாக்க ,
‘நான் ெதாைலத்த காைசக் கண்ெடடுத்ததால்
நீங்கள் என்ேனாடு கூட சந்ேதாஷப்படுங்கள்’
என்பாள். ௧௦ அைதப்ேபாலேவ ஒரு பாவ
மனந்தருந்த தன் வாழ்ைவ மாற்றனால்
ேதவ தூதருக்கு முன்பாக மிகுந்த மக ழ்ச்ச
உண்டாகும்” என்றார்.

காணாமற்ேபானமகன்
௧௧ அப்ேபாது இேயசு, “ஒரு மனிதனுக்கு

இரண்டுபள்ைளகள்இருந்தனர். ௧௨இைளய
மகன் தந்ைதைய ேநாக்க , ‘நமக்குச்
ெசாந்தமான எல்லாப் ெபாருட்களிலும்
எனது பங்ைக எனக்குத் தாருங்கள்’ என்று
கூறனான். எனேவ தந்ைத ெசல்வத்ைத
இரண்டு பள்ைளகளுக்கும் பங்க ட்டுக்
ெகாடுத்தான்.
௧௩ “ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு இைளய

மகன் தனக்குரிய எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுவீட்ைட வ ட்டுப் ேபானான்.
ேவெறாரு தூர ேதசத்துக்கு அவன்
ப ரயாணம் ெசய்தான். அங்கு அவன்
பணத்ைத மூடைனப்ேபால் வீணாகச்
ெசலவழித்தான். ௧௪ அவன் தன்னிடமிருந்த
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பணம் அைனத்ைதயும் ெசலவு ெசய்தான்.
அதற்குப் பன்னர், அந்நாட்டில் வறட்ச
நலவயது. மைழ ெபய்யவல்ைல.
அந்நாட்டில் எல்லாருக்கும் ேதைவயான
அளவுக்கு உணவு கைடக்கவல்ைல. அந்த
மகன் பசயாலும், பணமின்ைமயாலும்
துன்பப்பட்டான். ௧௫ எனேவ அந்த நாட்டில்
வாழ்ந்த ஒருவனிடம் அவன் ேவைலக்கு
அமர்ந்தான். பன்றகளுக்குத் தீவனமிடுமாறு
அந்த மகைன அம்மனிதன் அனுப்பனான்.
௧௬ அந்த மகன் பச மிகுதயால் பன்றகள்
சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருந்த உணைவயாகலும்
உண்ண ேவண்டுெமன வரும்பனான்.
ஆனால் அவனுக்கு ஒருவரும் எந்த
உணைவயும்ெகாடுக்கவல்ைல.
௧௭ “இைளஞன் தன் மூடத்தனத்ைத

உணர்ந்தான். அவன், ‘என் தந்ைதயன்
எல்லா ேவைலக்காரர்களுக்கும் மிகுதயான
உணவு கைடக்கும். நாேனா உணவன்ற
இங்கு இறக்கும் நைலயல் இருக்க ேறன்.
௧௮ நான் இங்கருந்து என் தந்ைதய டம்
ேபாய்: தந்ைதேய, நான் ேதவனுக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்ேதன். உங்களிடமும்
தவறு ெசய்ேதன். ௧௯ உங்கள் மகன்
என்று அைழக்கப்படும் அளவுக்கு நான்
தகுதயுள்ளவன் அல்லன். நான் உங்கள்
ேவைலக்காரர்களில் ஒருவனாக வாழ
அனுமதயுங்கள் என்று ெசால்லுேவன்’ என்று
எண்ணினான். ௨௦ எனேவ அந்த மகன்
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அங்கருந்துதன்தந்ைதய டம்ெசன்றான்.

மகன்தரும்பவருதல்
“அந்த மகன் ெதாைலவல் வரும்ேபாேத

அவனது தந்ைத பார்த்துவ ட்டார். அந்த
மகனின் நைலையக் கண்டு தந்ைத
வருந்தனார். எனேவ தந்ைத மகனிடம்
ஓடினார். மகைன அரவைணத்து
முத்தமிட்டார். ௨௧ மகன், ‘தந்ைதேய, நான்
ேதவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்ேதன்.
உங்களுக்கும் தவறு இைழத்ேதன். உங்கள்
மகன் என்றுஅைழக்கப்படுவதற்ேகற்ற தகுத
எனக்குக்கைடயாது’ என்றான்.
௨௨ “ஆனால் தந்ைத ேவைலக்காரைர

ேநாக்க , ‘வைரந்து ெசல்லுங்கள்.
வைலயுயர்ந்த ஆைடகைளக் ெகாண்டுவந்து
அவனுக்கு உடுத்துங்கள். அவன்
வ ரலுக்கு ேமாத ரம் அணிவ த்துக்
காலுக்கு நல்ல பாதரட்ைசகைள அணியச்
ெசய்யுங்கள். ௨௩ நம் ெகாழுத்த கன்ைற
ெகாண்டுவாருங்கள். அைதச் சைமத்து
தருப்தயாகச் சாப்படுேவாம். ஒரு வருந்து
ைவப்ேபாம். ௨௪ என்னுைடய இந்த
மகன் இறந்து ேபாயருந்தான். மீண்டும்
உய ேராடு வந்துள்ளான். அவன் காணாமல்
ேபாயருந்தான், இப்ேபாது மீண்டும் கண்டு
படிக்கப்பட்டான்’ என்று கூறனார். எனேவ
வருந்துஏற்பாடுெசய்யஆரம்ப த்தார்கள்.
மூத்தமகன்வருதல்
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௨௫ “மூத்த மகன் வயலில் இருந்தான்.
அவன் வீட்டுக்கு அருகாைமயல் தரும்ப
வந்து ெகாண்டிருந்தான். இைச,
ஆடல் ஆகயவற்றன் சத்தத்ைதக்
ேகட்டான். ௨௬ எனேவ மூத்த மகன்
ேவைலக்காரச் சறுவர்களில் ஒருவைன
அைழத்து, ‘இைவெயல்லாம் எதற்காக
நைடெபறுகன்றன?’ என்று ேகட்டான்.
௨௭ ேவைலக்காரன், ‘உங்கள் சேகாதரன்
தரும்ப வந்துள்ளார். உங்கள் தந்ைத
ெகாழுத்த கன்ைற உண்பதற்காகக்
ெகான்றுள்ளார். உங்கள் சேகாதரன்
பாதுகாப்பாகவும்நல்லமுைறயலும்மீண்டும்
வீட்டுக்குத் தரும்ப இருப்பதால் உங்கள்
தந்ைதமக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்’ என்றான்.
௨௮ “மூத்த மகன் ேகாபமுற்று வருந்துக்குச்

ெசல்லவல்ைல. எனேவ தந்ைத ெவளிேய
வந்து அவனிடம் வற்புறுத்தனார். உள்ேள
வருமாறு அைழத்தார். ௨௯ மகன்
தந்ைதைய ேநாக்க , ‘நான் உங்களுக்கு
ஓர் அடிைமையப் ேபால் பல ஆண்டுகள்
உைழத்ேதன்! உங்கள் கட்டைளக்கு
எப்ேபாதும் கீழ்ப்படிந்து நடந்ேதன்.
ஆனால் ஒரு ெவள்ளாட்ைடயாகலும்
நீங்கள் எனக்காகக் ெகான்றதல்ைல.
எனக்கும் என் நண்பர்களுக்கும் நீங்கள்
வருந்தளித்ததல்ைல. ௩௦ ஆனால் உங்கள்
இன்ெனாரு மகன் பணத்ைத எல்லாம்
ேவச களிடம் ெசலவழித்தான். பன்னர்
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வீடு தரும்பயதும் அவனுக்காகக் ெகாழுத்த
கன்றுக்குட்டிையெகான்றீர்கள்’ என்றான்.
௩௧ “ஆனால் தந்ைத அவைன ேநாக்க ,

‘மகேன! நீ எப்ேபாதும் என்ேனாடு
இருக்கறாய். எனக்குரியைவ அைனத்தும்
உனக்கு உரியைவ. ௩௨ நாம் சந்ேதாஷமாக
வருந்துண்ண ேவண்டும். ஏெனனில் உன்
சேகாதரன்இறந்துேபாயருந்தான்,இப்ேபாது
உய ேராடு வந்துள்ளான். காணாமல்
ேபாயருந்தான், ஆனால் இப்ேபாது
கண்டுபடிக்கப்பட்டான்’ என்றார்” என்று
கூறனார்.

௧௬

உண்ைமயானெசல்வம்
௧ இேயசு அவரது சீஷைர ேநாக்க ,

“ஒரு காலத்தல் ஒரு ெசல்வந்தன்
வாழ்ந்து வந்தான். வயாபாரத்ைதக்
கவனிக்கும்ெபாருட்டுஅவனிடம்ஓர்அத காரி
இருந்தான். அந்த அத காரி ஏமாற்றுவதாக
அச்ெசல்வந்தனுக்குப் புகார்கள் வந்தன.
௨ எனேவ அந்த அத காரிைய அைழத்து
அவைன ேநாக்க , ‘உன்ைனக் குறத்துத்
தவறான ெசய்த கைளக் ேகள்வப்பட்ேடன்.
எனது பணத்ைத எவ்வாறு பயன்படுத்தனாய்
என்பதற்கான அறக்ைகையக் ெகாடு.
இப்ேபாது நீ எனக்கு அதகாரியாக இருக்க
முடியாது’ என்றான்.
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௩ “பன்னர்அந்தஅத காரி தனக்குள்ேளேய,
‘நான் என்ன ெசய்ேவன். என்
எஜமானர் என்ைன ேவைலயல் இருந்து
அகற்றவ ட்டார். குழிகைளத் ேதாண்டுமளவு
வலிைம என்னிடம் இல்ைல. ப ச்ைச
எடுக்க ெவட்கப்படுக ேறன். ௪ நான் என்ன
ெசய்யேவண்டுெமன எனக்குத் ெதரியும்.
நான் ேவைலையஇழக்கும்ேபாது ப ற மக்கள்
தம்வீட்டுக்குள் என்ைனவரேவற்கும்படியான
ஒரு ெசயைல நான் ெசய்ய ேவண்டும்’ என்று
நைனத்தான்.
௫ “எனேவ,அந்தஅத காரி எஜமானனுக்குக்

கடன் தர ேவண்டியவர்கைள அைழத்தான்.
முதலாமவைன ேநாக்க , ‘எனது
எஜமானனுக்கு நீ ெகாடுக்கேவண்டிய
கடன் எவ்வளவு?’ என்றான். ௬ அவன்,
‘நான் நூறு குடம் ஒலிவ எண்ைணய்
கடன்பட்டிருக்க ேறன்’ என்றான். அதகாரி
அவனிடம், ‘இேதா உன் பற்றுச் சீட்டு. சீக்க ரம்
நீஉட்கார்ந்துஉன்பற்ைறக்குைறத்துஐம்பது
குடம் என்றுஎழுது’ என்றான்.
௭ “பன் அதகாரி மற்ெறாருவைன

ேநாக்க , ‘எனது எஜமானனுக்கு நீ
தருப்பேவண்டிய கடன் எவ்வளவு?’
என்றான். அவன், ‘நான் நூறு மரக்கால்
ேகாதுைம கடன்பட்டிருக்க ேறன்’ என்று பதல்
ெசான்னான். உடேன அதகாரி அவனிடம்,
‘இேதாஉனதுபற்றுச்சீட்டு. இைதக்குைறத்து
எண்பதுமரக்கால்என்றுஎழுது’ என்றான்.
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௮ “பன்னர் எஜமானன் நம்ப க்ைகக்குத்
தகுதயற்ற அந்த அத காரிைய
அவன் தறைமயாகச் ெசய்ததாகப்
பாராட்டினான். ஆம், உலகத்த ற்குரிய
மனிதர் தங்கள் காலத்து மக்கேளாடு
வயாபாரத்தல், ஆவக்குரிய மனிதர்கைளக்
காட்டிலும் தறைமயானவர்களாகக்
காணப்படுகறார்கள்.
௯ “நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்,

ேதவனிடம் நட்ைபக் காப்பாற்றும்ெபாருட்டு
இந்த உலகத்தல் உனக்குரிய ெபாருட்கைள
எல்லாம் பயன்படுத்து. அந்தப்
ெபாருட்கள் எல்லாம் அழிந்த பன்னர்
என்றும் நைலத்தருக்க ற வீட்டில் நீ
வரேவற்கப்படுவாய். ௧௦ச றய காரியங்களில்
நம்ப க்ைகக்கு உகந்த மனிதன் ெபரிய
காரியங்களிலும் நம்ப க்ைகக்கு
ஏற்றவனாயருப்பான். ச றய காரியங்களில்
நம்ப க்ைகக்குத் தகாதவனாக இருப்பவன்
ெபரிய காரியங்களிலும் அவ்வாேற
இருப்பான். ௧௧ உலகச் ெசல்வங்களிலும்
நீங்கள்ேநர்ைமயற்றவர்ளாகஇருக்கும்ேபாது
உண்ைமயான (பரேலாக) ெசல்வத்தலும்
நீங்கள் ேநர்ைமயற்றவர்களாகேவ
இருப்பீர்கள். ௧௨ யாராவது ஒருவருக்குரிய
ெபாருட்களில் உங்கைள நம்பமுடியாவ ட்டால்
உங்களுக்குச் ெசாந்தமாக எந்தப் ெபாருளும்
ெகாடுக்கப்படமாட்டாது.
௧௩ “ஒேர ேநரத்தல்இருஎஜமானர்களுக்குப்
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பணிபுரிய எந்த ேவைலக்காரனாலும்
முடியாது. அந்த ேவைலக்காரன் ஒரு
எஜமானைன ெவறுத்து, மற்ற எஜமானைன
ேநச ப்பான். அல்லது அவன் ஒருவனுக்கு
நம்ப க்ைகக்குரியவனாக நடந்துெகாண்டு
மற்றவனிடம் ேவறு முைறயல் நடந்து
ெகாள்வான். ேதவனுக்கும், பணத்துக்கும்
ஒருங்ேக ேசைவ ெசய்ய உங்களால்
இயலாது” என்றார்.

ேதவவாக்கயங்கள்மாறாதைவ
(மத். 11:12–13)
௧௪ பரிேசயர்கள் இச்ெசய்த கைள

எல்லாம் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் எல்லாரும் பணத்ைத ேநச த்ததால்
இேயசுைவ வமர்ச த்தார்கள். ௧௫ இேயசு
பரிேசயர்கைள ேநாக்க , “மக்களின்
முன்பாக நீங்கள் நல்லவர்களாக
நடந்துெகாள்க றீர்கள். ஆனால் உங்கள்
இதயத்தல் உண்ைமயாகேவ என்ன
இருக்கறெதன ேதவன் அறவார். மனிதர்
முக்கயமாகக்கருதும்காரியங்கள்ேதவனின்
ெவறுப்புக்குஉரியைவஆகன்றன.
௧௬ “ேமாேசயன் சட்டத்த ற்கணங்கவும்,

தீர்க்கதரிச களின்வாக்கயங்களுக்ேகற்பவும்
மக்கள் வாழ்வைத ேதவன் வரும்பனார்.
ஆனால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த
ேயாவான் ஸ்நானகன் காலம் ெதாடங்க ,
ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப் பற்றய
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நற்ெசய்த ெசால்லப்பட்டு வருகறது.
ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல் ெசல்வதற்குப்
பலர் மிகவும் முயன்று வருகறார்கள்.
௧௭ ேவதவாக்கயங்களில் காணப்படுகற
ஒரு எழுத்தன் ஒரு சறய பகுதையக் கூட
மாற்றமுடியாது. அைதக் காட்டிலும்வானமும்
பூமியும்அழிந்துேபாவேதஎளிதாகஇருக்கும்.”

வவாகரத்தும்மறுமணமும்
௧௮ “ஒருவன் தனது மைனவைய

வவாகரத்துெசய்து,இன்ெனாருெபண்ைண
மணந்துெகாண்டால் அவன் வபசாரம்
என்னும் பாவத்ைதச் ெசய்தவன் ஆவான்.
வவாகரத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு ெபண்ைண
மணந்து ெகாள்பவனும் தீய வபசாரம்
என்னும் குற்றத்த ற்கு உட்பட்டவன் ஆவான்”
என்றார்.

ெசல்வந்தனும்லாசருவும்
௧௯ “வைலயுயர்ந்த ஆைடகைள எப்ேபாதும்

அணிந்துெகாண்டிருந்த ஒரு ெசல்வந்தன்
இருந்தான். ஒவ்ெவாரு நாளும்வருந்துண்டு
களிக்கும் அளவுக்கு மிகுந்த ெசல்வந்தனாக
இருந்தான். ௨௦லாசரு என்று அைழக்கப்பட்ட
மிகவும் ஏைழயான மனிதனும் இருந்தான்.
லாசருவன் சரீரம் முழுவதும் புண்ணாக
இருந்தது. ெசல்வந்தனின் வீட்டு வாசலருேக
லாசரு அடிக்கடி படுத்துக்க டப்பான்.
௨௧ ெசல்வந்தனின் ேமைசயல் மீதயாக
வ டப்பட்ட உணவுத் துணுக்குகைள
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உண்பதற்கு அவன் வரும்பனான். நாய்கள்
வந்துஅவனதுபுண்கைளநக்கன.
௨௨ “பன்னர் லாசரு இறந்தான்.

ேதவதூதர்கள் லாசருைவ எடுத்துச்ெசன்று
ஆப ரகாமின் மடியல் ைவத்தனர்.
ெசல்வந்தனும் இறந்து அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ௨௩ அவன் பாதாளத்த ற்கு
அனுப்பப்பட்டு மிகுந்த ேவதைனைய
அனுபவத்தான். ெதாைலவ ேலேய
ஆப ரகாம் தன் மடியல் லாசருைவ
ஏந்த க்ெகாண்டிருப்பைதச் ெசல்வந்தன்
பார்த்தான். ௨௪அவன், ‘தந்ைத ஆப ரகாேம!
என்னிடம் இரக்கம் காட்டுங்கள். அவனது
வ ரைலத் தண்ணீரில் நைனத்து எனது
நாைவக் குளிர்வ க்குமாறு லாசருைவ
என்னிடம் அனுப்புங்கள். இந்த ெநருப்பல்
நான் துன்பப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்’
என்றுசத்தமிட்டுக்கூறனான்.
௨௫ “ஆனால் ஆப ரகாம், ‘எனது மகேன! நீ

உலகல் வாழ்ந்தைத நைனவுகூர்ந்துெகாள்.
வாழ்வன் நல்ல ெபாருட்கள் அைனத்தும்
உனக்கருந்தன. லாசருவற்கு எல்லாத்
தீைமகளும் ேநர்ந்தன. இப்ேபாது
அவனுக்கு இங்கு ஆறுதல் கைடக்க றது.
நீேயா துன்பப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றாய்.
௨௬ேமலும்உனக்கும்,எங்களுக்கும்மத்தயல்
ஒரு ெபரிய பளவு உள்ளது. உனக்கு
உதவுவதற்காக யாரும் இங்கருந்து அங்கு
கடந்துவரமுடியாது’ என்றான்.
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௨௭ “ெசல்வந்தன், ‘அப்படியானால்
தயவுெசய்து பூமியல் இருக்கும் என்
தந்ைதயன் வீட்டுக்கு லாசருைவ
அனுப்புங்கள். ௨௮ எனக்கு ஐந்து
சேகாதரர்கள் இருக்க றார்கள். ெகாடுைம
மிகுந்த இந்த இடத்துக்கு அவர்கள்
வராதபடிக்கு லாசரு எனது சேகாதரர்கைள
எச்சரிக்கட்டும்’ என்றான்.
௨௯ “ஆனால் ஆப ரகாம், ‘அவர்கள்

படிப்பதற்கு ேமாேசயன் சட்டங்களும்
தீர்க்கதரிச களின் நூல்களும்
உள்ளன. அவர்கள் அவற்றலிருந்து
கற்றுக்ெகாள்ளட்டும்’ என்றான்.
௩௦ “ஆனால் ெசல்வந்தன், ‘இல்ைல, தந்ைத

ஆப ரகாேம! இறந்ேதாரிலிருந்து ஒருவன்
ெசன்று கூறனால், அவர்கள் நம்ப க்ைக
ெகாண்டு தம் மனைதயும் வாழ்ைவயும்
மாற்ற க்ெகாள்வார்கள்’ என்றான்.
௩௧ “ஆனால் ஆப ரகாம் அவைன ேநாக்க ,

‘இல்ைல! உனது சேகாதரர்கள் ேமாேசக்கும்
தீர்க்கதரிச களுக்கும் ெசவ சாய்க்கவல்ைல
என்றால், இறந்ேதாரில் இருந்து வருகன்ற
ஒருவன் கூறுவைதயும் ேகட்கமாட்டார்கள்’
என்றான்” எனஇேயசுகூறனார்.

௧௭
பாவமும்மன்னிப்பும்
(மத். 18:6–7, 21–22;மாற். 9:42)
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௧இேயசு தன் சீஷர்கைள ேநாக்க , “மக்கள்
பாவம் ெசய்யும்படியான காரியங்கள்
ந ச்சயமாக நடக்கும். ஆனால் இது
நடக்கும்படியாகச் ெசய்க றவனுக்குத் தீைம
வைளயும் ௨ பலவீனமான மனிதர்கள் பாவம்
ெசய்யும்படியாகச் ெசய்க ற ஒருவனுக்குத்
தீைம வைளயும். அவன் கழுத்தல்
அைரக்க ற கல்ைலக் கட்டி அவைனக்
கடலில் அமிழ்த்துவது அவனுக்கு நல்லதாக
இருக்கும். ௩ எனேவ எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்!”

“உங்கள் சேகாதரன் பாவம் ெசய்தால்
அவைனக் கண்டியுங்கள். ஆனால் அவன்
வருந்த ப் பாவம் ெசய்வைத வ ட்டுவ ட்டால்,
அவைன மன்னியுங்கள். ௪ ஒேர நாளில்
உங்கள் சேகாதரன் ஏழுமுைற உங்களிடம்
தவறு ெசய்தும் ஒவ்ெவாரு முைறயும்
உங்களிடம் மன்னிப்பு ேவண்டினான்
என்றால், நீங்கள் அவைன மன்னிக்க
ேவண்டும்” என்றார்.

வசுவாசத்தன்ேமன்ைம
௫ சீஷர்கள் இேயசுைவ ேநாக்க , “இன்னும்

மிகுந்த வசுவாசத்ைத எங்களுக்கு
வழங்குங்கள்” என்றார்கள்.
௬கர்த்தர், “உங்கள்வசுவாசம்ஒருகடுகளவு

ெபரியதாக இருந்தால் இந்த முசுக்கட்ைட
மரத்ைதப் பார்த்து, ‘நீ தானாகேவ ெபயர்ந்து
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கடலில் வழு’ என்று கூறனால் அந்த
மரமானதுஉங்களுக்குக்கீழ்ப்படியும்.

நல்லஊழியர்கள்
௭ “வயலில் ேவைல ெசய்க ற ஊழியன்

ஒருவன் உங்களில் ஒருவனுக்கு
இருக்கறான் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
அவன் நலத்ைத உழுது ெகாண்ேடா,
ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்ேடா
இருக்க றான். அவன் வயலிலிருந்து
வீட்டுக்கு வந்ததும் அவனிடம் நீங்கள்
என்ன ெசால்வீர்கள்? வந்து சாப்ப ட
உட்கார் என்பீர்களா? ௮ இல்ைல. நீங்கள்
அந்த ஊழியனிடம், ‘நான் உண்பதற்கு
ஏேதனும் தயார் ெசய். நான் சாப்ப ட்டு
முடிக்கும்வைர பரிமாறுவதற்கான
ஆைடகைள அணிந்துெகாள். ப றகு
நீ சாப்ப டவும், பருகவும் ெசய்யலாம்’
என்பீர்கள். ௯ தன் ேவைலையச்
ெசய்வதற்காகஅவனுக்குவேசஷமாகநன்ற
ெசலுத்த ேவண்டியது இல்ைல. அவனது
எஜமானன் ெசால்வைத மட்டும் அவன்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். ௧௦ அதுேவ
உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். நீங்கள்
ெசய்யும்படியாக கூறப்பட்ட காரியங்கைள
நீங்கள் ெசய்யும்ேபாது நீங்கள், ‘எந்த
வ ேசஷ நன்றயற தலுக்கும் நாங்கள்
தகுதயுைடயவர்கள் அல்ல. நாங்கள்
ெசய்யேவண்டிய ேவைலையேய ெசய்து
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முடித்ேதாம்’ என்று ெசால்ல ேவண்டும்”
என்றார்.

நன்றயுடனிருங்கள்
௧௧ இேயசு எருசேலமுக்குப் ப ரயாணம்

ெசய்துெகாண்டிருந்தார். கலிேலயாைவக்
கடந்து அவர் சமாரியாவுக்குப் ேபானார்.
௧௨ அவர் ஒரு ச ற்றூருக்கு வந்தார்.
பத்து மனிதர்கள் அவைர அங்கு
சந்த த்தார்கள். அவர்கள் ெதாழு ேநாயால்
பாத க்கப்பட்டவர்களாதலால் அவர் அருேக
வரவல்ைல. ௧௩ ஆனால் அம்மனிதர்கள்
இேயசுைவ ேநாக்க , உரக்கக் கூவ ,
“இேயசுேவ! குருேவ! தயவுெசய்து
எங்களுக்குஉதவ ெசய்யுங்கள்” என்றார்கள்.
௧௪அம்மனிதர்கைளப்பார்த்தேபாதுஇேயசு,

“ேபாய் ஆசாரியர் முன்பு உங்கைள நீங்கேள
காட்டுங்கள்” என்றார்.
அந்தப் பத்து மனிதர்களும் ஆசாரியரிடம்

ேபாய்ெகாண்டிருக்ைகயல் அவர்கள்
குணமைடந்தார்கள். ௧௫அவர்களில் ஒருவன்
தான் சுகம் ெபற்றைதக் கண்டேபாது
இேயசுவ டம் தரும்ப ச் ெசன்றான். அவன்
உரத்த குரலில் ேதவனுக்கு நன்றையத்
ெதரிவ த்தான். ௧௬ அவன் இேயசுவன்
பாதங்களில் வழுந்தான். அந்த மனிதன்
இேயசுவுக்கு நன்ற கூறனான். (இந்த
மனிதன் ஒரு சமாரியன். யூதன் அல்லன்)
௧௭இேயசு, “பத்து மனிதர்கள் நலமைடந்தனர்.
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மற்ற ஒன்பது ேபர் எங்ேக? ௧௮ ேதவனுக்கு
நன்ற ெசால்லுவதற்குத் தரும்ப வந்தவன்
இந்த சமாரியன் மட்டும் தானா?” என்று
ேகட்டார். ௧௯ பன்பு இேயசு அவைன ேநாக்க ,
“எழுந்தரு, நீ ேபாகலாம். நீ வசுவாச த்ததால்
குணம்ெபற்றாய்” என்றார்.

உங்களுக்குள்ேதவராஜ்யம்
(மத். 24:23-28, 37-41)
௨௦ பரிேசயர்களில் சலர் இேயசுைவ

ேநாக்க , “ேதவனின் இராஜ்யம் எப்ேபாது
வரும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
இேயசு பதலாக, “ேதவனுைடய இராஜ்யம்

வந்துெகாண்டிருக்க றது, ஆனால் நீங்கள்
கண்களால் பார்க்கும்படியான வைகயல்
அல்ல. ௨௧ ‘பாருங்கள், ேதவனுைடய
இராஜ்யம் இங்ேக இருக்க றது’ அல்லது
‘அங்ேக இருக்க றது’ என்று மக்கள்
ெசால்லமாட்டார்கள். இல்ைல, ேதவனுைடய
இராஜ்யம் உங்களுக்குள்ேளேய இருக்க றது”
என்றார்.
௨௨ பன்பு இேயசு அவரது சீஷர்கைள

ேநாக்க , “மனித குமாரனின் நாட்களில்
ஒன்ைற நீங்கள் காண வரும்பும் காலம்
வரும். ஆனால் உங்களால் அைதப் பார்க்க
இயலாது. ௨௩மக்கள்உங்களிடம், ‘பாருங்கள்,
அதுஅங்ேகஇருக்க றது’அல்லது ‘பாருங்கள்,
இங்ேகஅதுஇருக்கறது’ என்பார்கள். நீங்கள்
இருக்கும் இடத்தல் நைலத்தருங்கள்.
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எங்ேகயும் ேதடாதீர்கள்” என்றார். ௨௪ “மனித
குமாரன் தரும்ப வருவார், என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். அவர் வரும் நாளில் வானில்
ஒரு முைனயல் இருந்து மறுமுைனக்கு
ஒளிவடும் மின்னைலப்ேபால அவர்
ஒளிவீசுவார். ௨௫ ஆனால் முதலில் மனித
குமாரன் பல துன்பங்கைளத் தாங்க
இந்தக் காலத்து மக்களால் தள்ளப்பட
ேவண்டியதாயருக்க றது.
௨௬ “ேநாவா வாழ்ந்த காலத்ைதப்ேபாலேவ

மீண்டும் மனித குமாரன் வரும் ெபாழுதும்
நடக்கும். ௨௭ ேநாவாவன் காலத்தல் ேநாவா
படகல் நுைழந்த தனத்தல் கூட மக்கள்
உண்டு, பருக , மணம் ெசய்து வாழ்ந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது ெவள்ளப் ெபருக்கு ஏற்பட்டு
எல்லாமக்கைளயும்ெகான்றது.
௨௮ “ேதவன், ேலாத்தன் காலத்தல்

ேசாேதாைம அழித்தைதப் ேபாலேவ அதுவும்
இருக்கும். அந்த மக்கள் உண்டு பருக ,
வாங்க , வற்று, நட்டு, தங்களுக்காக
வீடுகைளக் கட்டிக்ெகாண்டு இருந்தார்கள்.
௨௯ ேலாத்து தனது ஊைர வ ட்டுப்ேபான
நாளில் கூட மக்கள் இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்துெகாண்டு இருந்தார்கள். வானத்தல்
இருந்து அக்கனி வந்து அவர்கள்
எல்லாைரயும் ெகான்றது. ௩௦ மனித குமாரன்
மீண்டும் வரும்ேபாதும் இேத வதமாக
நடக்கும்.
௩௧ “அந்த நாளில் ஒரு மனிதன் கூைரயன்
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மீது இருந்தால், அவன் உள்ேளேபாய்
தனது ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு
அவனுக்கு ேநரம் இருக்காது. ஒரு மனிதன்
வயலில் இருந்தால், அவன் வீட்டுக்குத்
தரும்ப ச் ெசல்ல முடியாது. ௩௨ ேலாத்தன்
மைனவக்கு* என்ன ேநரிட்டது என்பைத
நைனவுகூருங்கள்!
௩௩ “தன் உயைரக் காப்பற்ற க்ெகாள்ள

முயலும் ஒருவன் அைத இழந்து
ேபாவான். ஆனால் உயைரக்
ெகாடுக்க றவேனாஅைதமீட்டுக்ெகாள்வான்.
௩௪ இரவல் ஒேர அைறயல் இரண்டுேபர்
உறங்க க்ெகாண்டிருக்கக் கூடும்.
ஒருவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவான்.
மற்றவன் வட்டுவ டப்படுவான். ௩௫ இரு
ெபண்கள் ஒருமித்து தானியங்கைள
அைரத்துக்ெகாண்டிருக்கக் கூடும். ஒருத்த
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவாள். மற்ெறாருத்த
வ ட்டுவ டப்படுவாள்” என்றார். ௩௬ †
௩௭ சீஷர்கள் இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர,

இது எங்ேக நடக்கும்?” என்று ேகட்டார்கள்.
பதலாக இேயசு, “வட்டமிடுக ற கழுகுகைளப்
பார்ப்பதன் மூலம் இறந்த சடலத்ைத மக்கள்

* ௧௭:௩௨: ேலாத்தன் மைனவ ேலாத்தன் மைனவக்கு
என்ன ஏற்பட்டது என்ற வபரம் காணப்படுவது: ஆதயாகமம்
19:15-17, 26. † ௧௭:௩௬: லூக்காவன் சல க ேரக்க
ப ரத களில் 36வது வாக்கயம் ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
“இரண்டுேபர் வயலில் ேவைல ெசய்துெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான். மற்ெறாருவன்
ைகவ டப்படுவான்.”
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எப்ேபாதும்கண்டுபடிக்கமுடியும்” என்றார்.

௧௮
பலன்தரும் ேதவன்
௧ சீஷர்கள் எப்ேபாதும் ப ரார்த்தைன

ெசய்யவும், நம்ப க்ைக இழக்காதருக்கவும்
இேயசு அவர்களுக்குக் கற்ப த்தார்.
அவர்களுக்கு கற்றுத்தரும்ெபாருட்டு இேயசு
பன்வரும் உவைமையப் பயன்படுத்தனார்:
௨ “ஓர் ஊரில் ஒரு நயாயாத பத
இருந்தான். அவன் ேதவைனக் குறத்துக்
கவைலப்படவல்ைல. மக்கள்தன்ைனப்பற்ற
என்ன நைனக்கறார்கள் என்பைதக்
குற த்தும் அவன் அக்கைறயற்றவனாக
இருந்தான். ௩ அேத ஊரில் ஒரு ெபண்
இருந்தாள். அவள் கணவன் இறந்து
ேபானான். அந்தப் ெபண் பல முைற
நயாயாத பதய டம் வந்து, ‘எனக்குத் தீைம
ெசய்க றஒருமனிதன்உள்ளான். எனக்குநீத
வழங்குங்கள்’ என்றாள். ௪அப்ெபண்ணுக்கு
உதவுவதற்கு நயாயாத பத வரும்பவல்ைல.
பல நாள்களுக்குப் ப றகு நயாயாத பத
தனக்குள், ‘நான் ேதவைனப்பற்ற
அக்கைறெகாள்வதல்ைல. மக்கள்
எண்ணுவைதக் குறத்தும் நான்
அக்கைறயல்லாதவனாக இருக்க ேறன்.
௫ ஆனால் இப்ெபண் எனக்குத் ெதாந்தரவு
தருகறாள். அவள் ேகட்பைத நான்
ெசய்துவ ட்டால் எனக்குத் ெதால்ைல
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ெகாடுப்பைத நறுத்தவடுவாள். அவள்
வரும்புவைத நான் ெசய்யாவ ட்டால் நான்
சலிப்புறும் வைரக்கும் என்ைனத் ெதாந்தரவு
ெசய்வாள்’ என்றுஎண்ணினான்.
௬ “தீய நயாயாத பத கூறயைதக்

கவனமுடன் ேகளுங்கள். ௭ ேதவனுைடய
மனிதர்கள் இரவும் பகலும் அவைர
ேவண்டுகறார்கள். தம் மக்களுக்கு ேதவன்
நயாயமானவற்ைற வழங்குவார். தம்
மக்களுக்குப் பதல் கூறுவதல் அவர்
தயங்கமாட்டார். ௮ நான் உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன். ேதவன் அவரது மக்களுக்கு
ேவகமாக உதவ ெசய்வார். ஆனால்
மனிதகுமாரன் மீண்டும்வரும்ேபாது பூமியல்
அவைர நம்புகன்ற மக்கைளக் காண்பாரா?”
என்றுகர்த்தர் ேகட்டார்.

ேதவனுக்குஏற்றவன்யார்?
௯ தங்கைள மிக நல்லவர்களாக

எண்ணிக்ெகாண்ட சல மனிதர்கள்
இருந்தார்கள். ப றைரக் காட்டிலும் அவர்கள்
மிக நல்லவர்கள் என்பைதப்ேபான்று
அவர்கள் நடித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்களுக்குப் ேபாத ப்பதற்கு இேயசு
இந்த உவைமையப் பயன்படுத்தனார்.
௧௦ “ஒரு பரிேசயனும் வரி வசூலிப்பவனும்
வாழ்ந்து வந்தனர். ஒருநாள் இருவரும்
ேதவாலயத்த ற்குப் ப ரார்த்தைன ெசய்யச்
ெசன்றார்கள். ௧௧ வரி வசூலிப்பவனுக்குச்
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சற்று ெதாைலவல் பரிேசயன் தனிைமயாக
நன்று ெகாண்டான். அவன், ‘ேதவேன,
நான் மற்ற மக்கைளப் ேபான்று தீயவனாக
இல்லாதருப்பதால் உங்களுக்கு நன்ற
ெசால்க ேறன். தருடுகற, ஏமாற்றுகற,
தீய ஒழுக்கத்தல் ஈடுபடுகற மக்கைளப்
ேபான்றவன் அல்லன் நான். இந்த
வரி வசூலிப்பவைனக் காட்டிலும் நான்
நல்லவனாக இருப்பதால் உங்களுக்கு நன்ற
ெசால்க ேறன். ௧௨நான் நல்லவன். வாரத்தல்
இரண்டு நாள் உபவாசம் இருக்க ேறன்.
நான் சம்பாத ப்பதல் பத்தல் ஒரு பங்கு
ேதவாலயத்த ற்குக் ெகாடுத்துவடுக ேறன்’
என்றான்.
௧௩ “வரி வசூலிப்பவனும் தனிைமயாகப்

ேபாய்நன்றான். அவன்ப ரார்த்த க்கும்ேபாது
வானத்ைதக் கூட ஏெறடுத்துப்
பார்க்கவல்ைல. அவன், ‘ேதவேன, என்ேமல்
இரக்கமாகஇருங்கள். நான்ஒரு பாவ ’ என்று
மார்பல் அடித்துக் ெகாண்டு கதறனான்.
௧௪ நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்,
இந்த மனிதன் ப ரார்த்தைன முடிந்து
வீட்டுக்குச் ெசல்ைகயல், ேதவனுக்கு
உகந்தவனாகச் ெசன்றான். ஆனால்பறைரக்
காட்டிலும் நல்லவனாக நைனத்துக்ெகாண்ட
பரிேசயேனா ேதவனுக்கு உகந்தவனாக
இருக்கவல்ைல. தன்ைன உயர்ந்தவனாகக்
கருத க்ெகாள்க றஎவனும்தாழ்த்தப்படுவான்.
ஆனால் தன்ைனத் தாழ்த்த க்ெகாள்க ற
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எவனும்உயர்த்தப்படுவான்.”
குழந்ைதகளும்-இேயசுவும்
(மத். 19:13-15;மாற். 10:13-16)
௧௫ இேயசு ெதாடுமாறு சலர் தங்கள்

சறு குழந்ைதகைள இேயசுவன் அருகல்
ெகாண்டு வந்தார்கள். ஆனால் சீஷர்கள்
இைதப் பார்த்ததும் மக்கைள அதட்டித்
தடுத்தார்கள். ௧௬ ஆனால் இேயசு
அந்தச் சறு குழந்ைதகைளத் தம்மிடம்
அைழத்து, அதன் பன் சீஷர்கைள
ேநாக்க , “சறு குழந்ைதகள் என்னிடம்
வரட்டும். அவர்கைளத் தடுக்காதீர்கள்.
ஏெனனில் இச்சறு குழந்ைதகைளப்
ேபான்ற மக்களுக்ேக ேதவனின் இராஜ்யம்
ெசாந்தமாக இருக்க றது. ௧௭ நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன்.
சறு குழந்ைத எல்லாவற்ைறயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வைதப்ேபால் நீங்களும்
ேதவனின்இராஜ்யத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
அல்லது நீங்கள் ஒருேபாதும் அதற்குள்
ெசல்லமுடியாது” என்றார்.
ெசல்வந்தனும்இேயசுவும்
(மத். 19:16-30;மாற். 10:17-31)
௧௮ ஒரு யூத அதகாரி இேயசுவ டம், “நல்ல

ேபாதகேர! ந த்தய வாழ்ைவப் ெபற நான்
என்னெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௯ இேயசு அவைன ேநாக்க , “நீ ஏன்

என்ைன நல்லவெனன்று அைழக்க றாய்?
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ேதவன் மட்டுேம நல்லவர். ௨௦ஆனால் நான்
உன்ேகள்வக்குப்பதல்ெசால்ேவன். உனக்கு
ேதவனுைடய ப ரமாணங்கள்ெதரியும். ‘நீ தீய
ஒழுக்கமாகய பாவத்ைதச் ெசய்யக்கூடாது.
நீ ஒருவைரயும் ெகாைல ெசய்யக்கூடாது.
நீ எந்தப் ெபாருைளயும் தருடக் கூடாது.
ப றைரக் குற த்துப் ெபாய் ெசால்லக் கூடாது.
உனது தாையயும் தந்ைதையயும் மத க்க
ேவண்டும்’ ”✡ என்றார்.
௨௧ ஆனால் அந்த அத காரி, “சறுவனாக

இருந்தேபாேத இக்கட்டைளகள்
எல்லாவற்றற்கும் கீழ்ப்படிந்து நடந்து
வருக ேறன்” என்றான்.
௨௨இைதக் ேகட்டதும் இேயசு அத காரிைய

ேநாக்க , “நீ ெசய்ய ேவண்டிய இன்ெனாரு
காரியமும் இருக்க றது. உன் ெபாருட்கள்
எல்லாவற்ைறயும் வற்று அந்தப் பணத்ைத
ஏைழகளுக்குக் ெகாடு. பரேலாகத்தல்
உனக்கு பலன் கைடக்கும். பன்பு என்ைனப்
பன்பற்ற வா” என்றார். ௨௩ ஆனால்
அம்மனிதன் இைதக் ேகட்டேபாது மிகவும்
வருத்தமைடந்தான். அவன் ெபரிய
பணக்காரன், எல்லாப் பணத்ைதயும் தாேன
ைவத்துக்ெகாள்ளவரும்பனான்.
௨௪ அவன் வருத்தமைடந்தைத இேயசு

கண்டேபாது அவர், “ெசல்வந்தர் ேதவனின்
இராஜ்யத்தல் நுைழவது மிகவும்

✡ ௧௮:௨௦: யாத். 20:12-16; உபா. 5:16-20-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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கடினமானது! ௨௫ ஒட்டகம் ஊசயன்
காதல் நுைழவது, ெசல்வந்தன் ேதவனின்
இராஜ்யத்தனுள் நுைழவைதக் காட்டிலும்
எளிதாகஇருக்கும்!” என்றார்.
மீட்கப்படக்கூடியவர்யார்?
௨௬ மக்கள் இைதக் ேகட்டேபாது,

“அப்படியானால்யார்இரட்ச க்கப்படமுடியும்?”
என்றார்கள்.
௨௭ பதலாக இேயசு, “மக்களால்

ெசய்யமுடியாத காரியங்கைள ேதவனால்
ெசய்யமுடியும்” என்றார்.
௨௮ ேபதுரு “ஆண்டவேர, எங்களுக்குரிய

அைனத்ைதயும் வ ட்டு உங்கைளப்
பன்பற்ற ேனாேம” என்றான்.
௨௯ இேயசு, “நான் உங்களுக்கு ஓர்

உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். வீடு,
மைனவ , சேகாதரர்கள், ெபற்ேறார்
அல்லது குழந்ைதகைள ேதவனின்
இராஜ்யத்துக்காகத்துறந்தஒவ்ெவாருவனும்
தான் வ ட்டவற்ைறக் காட்டிலும் மிகுதயாகப்
ெபற்றுக்ெகாள்வான். ௩௦ இந்த வாழ்வல்
பல மடங்கு அதகமாகப் ெபறுவான். அவன்
இறந்த பன்னரும் ேதவேனாடு ந த்தயமாக
வாழ்வான்” என்றார்.
இேயசுமரணத்தனின்றுஎழுவார்
(மத். 20:17-19;மாற். 10:32-34)
௩௧ பன்னர், இேயசு பன்னிரண்டு

சீஷர்களிடம் மட்டும் தனித்துப்
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ேபசனார். இேயசு அவர்கைள
ேநாக்க , “கவனியுங்கள், நாம்
எருசேலமுக்கு ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
மனிதகுமாரைனக் குறத்து எழுதும்படியாக
ேதவன் தீர்க்கதரிச களுக்குக் கூறய
அைனத்தும் நைறேவறும். ௩௨ அவரது
மக்கேளஅவருக்கு எத ராகத் தரும்ப அவைர
யூதரல்லாத மக்களிடம் ஒப்பைடப்பார்கள்.
அவர்கள் அவைரப் பார்த்து நைகத்து,
அவர் மீது உமிழ்வார்கள். அவைர
இகழ்ந்து அவமானப்படுத்துவார்கள்.
௩௩அவைரச் சாட்ைடயனால் அடித்து பன்னர்
ெகால்வார்கள். ஆனால் அவர் இறந்த ப றகு
மூன்றாம் நாள் உய ேராடு மீண்டும் எழுவார்”
என்றார். ௩௪சீஷர்கள்இைதப்புரிந்துெகாள்ள
முயற்ச ெசய்தார்கள். ஆனால் அவர்களால்
முடியவல்ைல. அதன்ெபாருள்அவர்களுக்கு
மைறக்கப்பட்டிருந்தது.

குருடைனக்குணமாக்குதல்
(மத். 20:29-34;மாற். 10:46-52)
௩௫ எரிேகா பட்டணத்தற்கு அருேக,

இேயசு வந்தார். பாைதயருேக ஒரு குருடன்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
மக்களிடம் பணத்துக்காகப் ப ச்ைசக் ேகட்டுக்
ெகாண்டிருந்தான். ௩௬ மக்கள் பாைதையக்
கடந்து வருவைதக் ேகட்டதும் அம்மனிதன்,
“என்ன நகழ்ந்து ெகாண்டிருக்க றது?” எனக்
ேகட்டான்.
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௩௭ மக்கள் அவனுக்கு, “நாசேரத்ைதச்
ேசர்ந்த இேயசு இவ்வழிையக் கடந்து
வந்துெகாண்டிருக்க றார்” என்று
கூறனார்கள்.
௩௮ குருடன் பரவசமுற்று, “இேயசுேவ

தாவீதன் குமாரேன! தயவுெசய்து எனக்கு
உதவுங்கள்” என்றான்.
௩௯ அக்கூட்டத்த ற்கு முன்னால்

நடந்து ெகாண்டிருந்த மக்கள்
அக்குருடைன அதட்டினார்கள். அவைனப்
ேபசாதருக்கும்படியாகக் கூறனார்கள்.
ஆனால் அக்குருடன் இன்னும் அதகமாகச்
சத்தமிட்டவாேற, “தாவீதன் குமாரேன!
தயவுெசய்துஎனக்குஉதவுங்கள்” என்றான்.
௪௦ இேயசு, “அந்தக் குருடைன என்னிடம்

அைழத்து வாருங்கள்” என்று ெசான்னபடி
அங்ேகேய நன்றுவட்டார். அக்குருடன்
அருேக வந்தேபாது இேயசு அவைன
ேநாக்க , ௪௧ “நான் உனக்கு என்ன ெசய்ய
ேவண்டுெமன வரும்புக றாய்?” என்று
ேகட்டார்.
குருடன், “ஐயா, நான் பார்ைவயைடய

வரும்புக ேறன்” என்றான்.
௪௨ இேயசு அவைன ேநாக்க , “உன்

பார்ைவைய மீண்டும் ெபறுவாய்! நீ
வசுவாச த்ததால்குணம்ெபற்றாய்” என்றார்.
௪௩ அப்ேபாது அம்மனிதனால் பார்க்க

முடிந்தது. அவன் ேதவனுக்கு நன்ற
கூறயவாேற இேயசுைவத் ெதாடர்ந்தான்.



லூக்கா ௧௯:௧ clxii லூக்கா ௧௯:௭

இைதக்கண்டஎல்லாமக்களும்நடந்ததற்காக
ேதவைனவாழ்த்தனர்.

௧௯
சேகயு
௧ எரிேகா பட்டணத்தன் வழியாக இேயசு

ெசன்றுெகாண்டிருந்தார். ௨ எரிேகாவல்
சேகயு என்னும் ெபயருைடய மனிதன்
இருந்தான். அவன் ெசல்வந்தனும்,
முக்கயமானவனுமான ஒரு வரி
வசூலிப்பவனாவான். ௩அவன் இேயசுைவக்
காண வரும்பனான். இேயசுைவக்
காண வரும்பய இன்னும் பலரும்
அங்கு இருந்தார்கள். மக்களுக்குப்
பன்ேன நன்றபடி இேயசுைவப் பார்க்க
முடியாதபடி சேகயு குள்ளனாக இருந்தான்.
௪ எனேவ, அவன் இேயசு கடந்து ெசல்லும்
இடத்ைதயைடய ேவகமாக ஓடிச் ெசன்றான்.
இேயசுைவப் பார்க்கும்ெபாருட்டு ஓர் அத்த
மரத்தன்மீதுசேகயுஏறனான்.
௫ இேயசு அவ்வ டத்துக்கு வந்தேபாது,

ேமேல ஏற ட்டுப் பார்த்து சேகயு மரத்தன்மீது
இருப்பைதக் கண்டார். இேயசு அவைன
ேநாக்க , “சேகயுேவ, வைரந்து வா. கீேழ
இறங்கு. இன்ைறக்கு நான் உன் வீட்டில்
தங்கேவண்டும்” என்றார்.
௬சேகயுவைரந்துகீேழஇறங்கனான். தன்

வீட்டில் இேயசுைவ வரேவற்பதல் அவன்
மிகவும் மக ழ்ந்தான். ௭ எல்லா மக்களும்
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இைதக் கண்டனர். அவர்கள், “எத்தைகய
மனிதேனாடு இேயசு தங்குகறார் என்பைதப்
பாருங்கள். சேகயு ஒரு பாவ ” என்று புகார்
கூறனார்கள்.
௮ சேகயு கர்த்தைர ேநாக்க , “நான்

நல்லைதச் ெசய்ய வரும்புக ேறன். என்
பணத்தல் பாதைய ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். நான் யாைரயாவது ஏமாற்ற
இருந்தால் அவனுக்கு நான்கு மடங்கு
பணத்ைதத் தரும்பக் ெகாடுப்ேபன்”
என்றான்.
௯ இேயசு, “இந்த மனிதன் நல்லவன்.

உண்ைமயல் ஆப ரகாமின் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இன்ைறக்கு சேகயு அவனது
பாவங்களில்இருந்துமீட்கப்பட்டான். ௧௦மனித
குமாரன்இழந்துேபானமனிதர்கைளக்கண்டு
அவர்கைளமீட்கேவவந்தார்” என்றார்.

இருப்பைதப் பயன்படுத்துங்கள்
(மத். 25:14–30)
௧௧ எருசேலைம ெநருங்க இேயசு பயணம்

ெசய்துெகாண்டிருந்தார். ேதவனின்
இராஜ்யம் சீக்க ரம் வருெமன்று சல மக்கள்
எண்ணினார்கள். ௧௨மக்களின் எண்ணத்ைத
இேயசு அற ந்தார். எனேவ அவர்களுக்குப்
பன்வரும் உவைமையச் ெசான்னார்:
“ஒரு உயர்ந்த ெகௗரவம்மிக்க மனிதன்,
மன்னனாக நயமனம் ெபறும்படியாகத்
தூர ேதசப் பயணத்தற்காக ஆயத்தங்கள்
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ெசய்துெகாண்டிருந்தான். பன்னர்
தரும்ப வந்து அவனது மக்கைள அரசாள
ேவண்டுெமன்று அவன் த ட்டமிட்டான்.
௧௩எனேவஅவன்தனதுேவைலக்காரர்களில்
பத்து ேபைர அைழத்தான். அவன்
ஒவ்ெவாரு ேவைலக்காரனுக்கும் ஒரு ைப
நைறய பணத்ைதக் ெகாடுத்தான். ‘இந்தப்
பணத்ைதக்ெகாண்டு நான் வரும் வைரக்கும்
வயாபாரம் ெசய்யுங்கள்’ என்றான். ௧௪அந்த
இராஜ்யத்தன் மக்கள் அம்மனிதைன
ெவறுத்தார்கள். எனேவ அம்மக்கள்
அவன் ேபாகும் ேதசத்துக்ெகல்லாம்
அவைனப் பன் ெதாடர்ந்து ெசல்லுமாறு
ஒரு கூட்டத்தனைர அனுப்பனர். மற்ற
ேதசத்துக்கு அக்கூட்டத்தனர் ெசன்று ‘இந்த
மனிதன் எங்களுக்கு அரசன் ஆவைத
நாங்கள்வரும்பவல்ைல’ என்றார்கள்.

௧௫ “ஆனால் அம்மனிதன் அரசனானான்.
அவன் தன் நாட்டுக்குத் தரும்பய
பன்பு, ‘நான் பணம் ெகாடுத்துள்ள
அந்த ேவைலக்காரைர அைழயுங்கள்.
அைதக்ெகாண்டு அவர்கள் இன்னும்
அதகமாக எவ்வளவு பணம்
சம்பாத த்தருக்க றார்கள் என்று அறய
நான் வரும்புக ேறன்’ என்றான். ௧௬ முதல்
ேவைலக்காரன் வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள்
ெகாடுத்த ஒரு ைப பணத்ைதக் ெகாண்டு
நான் பத்து ைப ந ரம்பும் அளவுக்குப் பணம்



லூக்கா ௧௯:௧௭ clxv லூக்கா ௧௯:௨௨

சம்பாத த்தருக்க ேறன்’ என்றான். ௧௭அரசன்
அந்த ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘நல்லது,
நீ ஒரு நல்ல ேவைலக்காரன். ச றய
காரியங்களில் உன்ைன நம்பக் கூடும்
என்று காண்க ேறன். ஆகேவ இப்ேபாது
எனது பட்டணங்களில் பத்து பட்டணங்கைள
ஆளும்படியாக உன்ைன நயமிப்ேபன்’
என்றான்.
௧௮ “இரண்டாவது ேவைலக்காரன்

வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள் ெகாடுத்த ஒரு
ைப பணத்ைதக் ெகாண்டு நான் ஐந்து
ைபகள் சம்பாத த்தருக்க ேறன்’ என்றான்.
௧௯ மன்னன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘நீ
ஐந்து பட்டணங்கள் ேமல் ஆட்ச ெசய்யலாம்’
என்றான்.
௨௦ “பன்பு மூன்றாவது ேவைலக்காரன்

வந்தான் அந்த ேவைலக்காரன் அரசைன
ேநாக்க , ‘ஐயா, இேதா உங்களுைடய
பணப் ைப இருக்கறது. நான் அைத ஒரு
துணியல் ெபாத ந்து மைறத்து ைவத்ேதன்.
௨௧ உங்கள் வலிைமையக் கண்டு நான்
பயந்து ேபாய்இருந்ேதன். நீங்கள் கடினமான
மனிதர் என்பைத அற ேவன். உங்களால்
சம்பாத க்கப்படாத பணத்ைதக் கூட நீங்கள்
எடுத்துக்ெகாள்க றீர்கள். உங்களால்
பய ரிடப்படாத தானியத்ைதக் கூட நீங்கேள
ேசர்த்துக்ெகாள்க றீர்கள்’ என்றான்.
௨௨ “அரசன் அந்த ேவைலக்காரைன

ேநாக்க , ‘தீய ேவைலக்காரேன, உனது
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ெசாந்த வார்த்ைதயாேலேய உன்ைன
ந ராகரிப்ேபன். நான் ஒரு கடினமான
மனிதன் என்றாய். நான் சம்பாத க்காத
பணத்ைத எடுத்துக்ெகாள்பவன்
என்றும், நான் பய ரிடாத தானியத்ைதச்
ேசர்த்துக்ெகாள்பவன் என்றும் கூறனாய்.
௨௩ அது உண்ைமெயன்றால் நீ என்
பணத்ைதவங்கயல்ெகாடுத்துைவத்தருக்க
ேவண்டும். அப்ேபாது நான் தரும்ப
வந்தேபாது என் பணத்துக்கு வட்டியாவது
கைடத்தருக்கும்’ என்றான். ௨௪ பன்
அங்கு நன்றுெகாண்டிருந்த மனிதைர
ேநாக்க , ‘அந்த ேவைலக்காரனிடமிருந்து
ைபைய எடுத்து பத்து ைபகள் ந ரம்ப பணம்
சம்பாத த்தவனுக்குக்ெகாடுங்கள்’ என்றான்.
௨௫ “அந்த மனிதர்கள் அரசனிடம், ‘ஐயா,

அந்த ேவைலக்காரனிடம் ஏற்ெகனேவ
பத்துப் ைபகள் பணம் இருக்கன்றனேவ,’
என்றார்கள்.
௨௬ “அரசன், ‘தன்னிடம் இருப்பவற்ைறப்

பயன்படுத்துகறவனுக்கு இன்னும்
அதகமாகக் கைடக்கும். தன்னிடம்
இருப்பவற்ைறப் பயன்படுத்தாத மனிதனிடம்
இருப்பைவயும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.
௨௭ இப்ேபாது எனது பைகவர்கள் எங்ேக?
தமக்கு அரசனாக நான் ஆவைத வரும்பாத
மக்கள் எங்ேக? என் பைகவர்கைளஅைழத்து
வந்து அவர்கைளக் ெகால்லுங்கள். அவர்கள்
மடிவைதநான்பார்ப்ேபன்’ என்றான்.”
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எருசேலமுக்குள்இேயசு
(மத். 21:1-11; மாற். 11:1-11; ேயாவான் 12:12-

19)
௨௮ இவற்ைறெயல்லாம் கூறயபன்பு

இேயசு, எருசேலைம ேநாக்க ப் பயணத்ைதத்
ெதாடர்ந்தார். ௨௯ ஒலிவ மைலயருேக
காணப்பட்ட ெபத்பேக, ெபத்தானியா
ஆகய ஊர்களருேக இேயசு வந்தேபாது,
அவர் இரண்டு சீஷர்கைள அனுப்பனார்.
௩௦ அவர், “நீங்கள் பார்க்க ற அந்த
ஊருக்குள் ெசல்லுங்கள். ஊருக்குள்
நுைழயும்ேபாேத அங்கு ஒரு கழுைதக்
குட்டி கட்டப்பட்டிருப்பைதக் காண்பீர்கள்.
எந்த மனிதனும் அதன்மீது ஏறயதல்ைல.
அக்கழுைதைய அவழ்த்து என்னிடம்
ெகாண்டுவாருங்கள். ௩௧ எந்த மனிதனாவது
அக்கழுைதைய ஏன் ஓட்டிக்ெகாண்டு
ேபாக றீர்கள் என்று ேகட்டால் நீங்கள், ‘எங்கள்
எஜமானருக்கு இக்கழுைத ேவண்டும்’ என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௩௨ இரண்டு சீஷர்களும் ஊருக்குள்

ெசன்றார்கள். இேயசு கூறயபடிேய
கழுைதக்குட்டிையக் கண்டார்கள்.
௩௩ சீஷர்கள் கட்டப்பட்டிருந்த அக்கழுைதைய
அவழ்த்தார்கள். கழுைதயன்
ெசாந்தக்காரர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள்
சீஷைர ேநாக்க , “எதற்காகக் கழுைதைய
அவழ்த்துக் ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?”
என்றார்கள்.
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௩௪ சீஷர்கள், “ஆண்டவருக்குத் ேதைவயாக
இருக்க றது” என்று பதல் அளித்தார்கள்.
௩௫ சீஷர்கள் கழுைதக் குட்டிையஇேயசுவ டம்
ெகாண்டுவந்துதம் ேமலங்கையஅதன்ேமல்
ேபாட்டார்கள். பன்பு இேயசுைவக்
கழுைதயன் ேமல் அமர்த்தனார்கள்.
௩௬ இேயசு எருசேலமுக்குச் ெசல்லும்
பாைத வழியாகக் கழுைதயன் ேமல் ஏற ச்
ெசன்றார். இேயசுவுக்கு முன்பாக சீஷர்கள்
தம்அங்ககைளப்பாைதயல்வ ரித்தார்கள்.
௩௭ எருசேலமுக்கு அருகல் இேயசு

வந்துெகாண்டிருந்தார். அவர் ஒலிவமைல
அடி நகரத்த ற்கருேக வந்தருந்தார்.
அவரது சீஷர்கள் அைனவரும் மக ழ்ேவாடு
இருந்தார்கள். அவர்கள் உரத்த குரலில்
களிப்புடன் ேதவைன வாழ்த்தனார்கள்.
அவர்கள் தாம் பார்த்த எல்லா வல்லைமயான
ெசயல்களுக்கும் ேதவனுக்கு நன்ற
ெதரிவ த்தார்கள். ௩௮அவர்கள்,

“கர்த்தரின் ெபயரில் வருகன்ற அரசைர
ேதவன்ஆசீர்வத ப்பாராக!”*

“பரேலாகத்தல் அைமதயும் ேதவனுக்கு
மகைமயும்உண்டாவதாக!”

என்றனர்.
௩௯ கூட்டத்தல் இருந்த பரிேசயரில் சலர்

இேயசுவ டம், “ேபாதகேர, இவற்ைறக்

* ௧௯:௩௮: கர்த்தரின்...ஆசீர்வத ப்பாராக சங். 118:26.
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கூறாதபடிக்கு சீஷருக்குச் ெசால்லுங்கள்”
என்றார்கள்.
௪௦ ஆனால் இேயசு, “நான் உங்களுக்குச்

ெசால்க ேறன். இக்காரியங்கள் ெசால்லப்பட
ேவண்டியைவ. என் சீஷர்கள் இவற்ைறக்
கூறாவ ட்டால்,இக்கற்கள்அவற்ைறக்கூறும்”
என்றுபதலுைரத்தார்.

எருசேலமுக்காகஅழுதல்
௪௧ இேயசு எருசேலமுக்கு அருேக வந்தார்.

அவர் அப்பட்டணத்ைதப் பார்த்து, அதற்காக
அழ ஆரம்ப த்தார். ௪௨இேயசு எருசேலைமப்
பார்த்துப் ேபசனார். அவர், “உனக்கு
சமாதானத்ைத எது வரவைழக்கும் என்று
இன்ைறக்கு நீ ெதரிந்துெகாண்டிருந்தால்
நன்றாக இருக்கும். ஆனால் உனக்கு
அது மைறக்கப்பட்டிருப்பதால் உன்னால்
அைத அற ந்துெகாள்ளமுடியாது. ௪௩ உன்
பைகவர்கள் உன்ைனச் சுற்றலும்
ஒரு மதைல எழுப்பும் காலம் வந்து
ெகாண்டிருக்க றது. உன் பைகவர்கள்
உன்ைன எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும்
வைளத்துக் ெகாள்வார்கள். ௪௪ அவர்கள்
உன்ைனயும் உன்னிலுள்ள எல்லா
மக்கைளயும் அழித்து வடுவார்கள்.
உன் கட்டிடங்களில் உள்ள கற்களில்
ஒன்றும் ஒன்றன் ேமல் ஒன்று
நைலத்தருப்பதல்ைல. ேதவன் உன்ைன
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மீட்பதற்காக வந்த காலத்ைத நீஅறயாததால்
இைவெயல்லாம் நடக்கும்” என்றார்.

ேதவாலயத்த ற்குச்ெசல்லுதல்
(மத். 21:12-17; மாற். 11:15-19; ேயாவான்

2:13-22)
௪௫ இேயசு ேதவாலயத்த ற்குள் ெசன்றார்.

பல ெபாருட்கைள வற்றுக்ெகாண்டிருந்த
மக்கைள ேதவாலயத்த ற்குள் இருந்து துரத்த
ஆரம்ப த்தார். ௪௬ அவர்களிடம் இேயசு,
“ ‘என் வீடு ப ரார்த்தைனக் குரிய வீடாக
இருக்கும்’✡ என்று ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. ஆனால் அைதத்
தருடர்கள் ஒளிந்தருக்க ற இடமாக✡ நீங்கள்
மாற்ற இருக்க றீர்கள்” என்றார்.
௪௭ ஒவ்ெவாரு நாளும் இேயசு

ேதவாலயத்தல் மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்.
ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும் மக்களின்
அதகாரிகளும் இேயசுைவக் ெகால்ல
வரும்பனார்கள். ௪௮ ஆனால் எல்லா
மக்களும் இேயசுைவக் கவனமாகக்
ேகட்டுக்ெகாண்டு இருந்தார்கள். இேயசு
கூறய வஷயங்கைள மிகவும் உற்சாகமாகக்
கவனித்தார்கள். எனேவ தைலைம
ஆசாரியருக்கும், ேவதபாரகருக்கும்,
அதகாரிகளுக்கும் இேயசுைவ எவ்வாறு
ெகால்லமுடியும்என்பதுெதரியவல்ைல.
✡ ௧௯:௪௬: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௯:௪௬: ஏேர. 7:11-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௦
யூதஅதகாரிகளின் ேகள்வ
(மத். 21:23-27;மாற். 11:27-33)
௧ ஒரு நாள் இேயசு ேதவாலயத்தல்

இருந்தார். அவர் மக்களுக்குப்
ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்தைய
இேயசு மக்களுக்குக் கூறனார். தைலைம
ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும், முதய யூத
அதகாரிகளும் இேயசுவ டம் ேபசுவதற்கு
வந்தனர். ௨ அவர்கள், “இக்காரியங்கைளச்
ெசய்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன அதகாரம்
இருக்க றது? எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்.
இந்த அத காரத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தவர்யார்?” என்றார்கள்.
௩ இேயசு பதலாக, “நானும் உங்கைள

ஒரு ேகள்வ ேகட்ேபன். ௪ மக்களுக்கு
ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தேபாது
அது ேதவனிடமிருந்து வந்ததா? அல்லது
மனிதனிடமிருந்து வந்ததா? எனக்குச்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௫ ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும், யூத

அதகாரிகளும் இைதக் குறத்துப்
ேபசனார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்,
“ ‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம்
ேதவனிடமிருந்து வந்தது’ என்று நாம்
பதல் ெசான்னால் அவர், ‘அப்படியானால்
நீங்கள் ேயாவாைன ஏன் நம்பவல்ைல?’
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என்பார். ௬ ஆனால் நாம், ‘ேயாவானின்
ஞானஸ்நானம் மனிதரிடம் இருந்து வந்தது’
என்றுக் கூறனால் எல்லா மக்களும்
நம்ைமக் கல்ெலற ந்து ெகால்வார்கள்.
ேயாவான் ஒரு தீர்க்கதரிச என்று அவர்கள்
ஒத்துக்ெகாண்டிருப்பதால் நம்ைமக்
ெகால்வார்கள்” என்று ேபச க்ெகாண்டனர்.
௭ எனேவ அவர்கள், “எங்களுக்கு வைட
ெதரியவல்ைல”என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௮ எனேவ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,

“இக்காரியங்கைள எந்த அத காரத்தால்
ெசய்க ேறன் என்பைதயும் நான்
உங்களுக்குச்ெசால்லமாட்ேடன்” என்றார்.

த ராட்ைசத்ேதாட்டஉவைம
(மத். 21:33-46;மாற். 12:1-12)
௯ பன்னர் இேயசு மக்களுக்கு

இவ்வுவைமையச் ெசான்னார்: “ஒரு
மனிதன் தன் வயலில் த ராட்ைசச்
ெசடிகைள பய ரிட்டான். ச ல உழவர்களுக்கு
அந்த நலத்ைதக் குத்தைகயாகக்
ெகாடுத்தான். பன்னர் நீண்டகாலம்
அங்கருந்து ெசன்றுவட்டான். ௧௦ த ராட்ைசப்
பழங்கைளப் பற க்கும் காலம் ெநருங்கயது.
அம்மனிதன் உழவர்களிடம் அவனது
ேவைலக்காரைனத் தனக்குரிய பாகமான
த ராட்ைச பழங்கைளப் ெபற்றுவருமாறு
அனுப்பனான். ஆனால் உழவர்கள் அந்த
ேவைலக்காரைன அடித்து ஒன்றுேம
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தராமல் அனுப்பவ ட்டார்கள். ௧௧ எனேவ
அம்மனிதன் இன்ெனாரு ேவைலக்காரைன
அனுப்பனான். அந்த உழவர்கள் இந்த
ேவைலக்காரைனயும் கூட அடித்தார்கள்.
அவைனக் ெகாஞ்சமும் மத க்கவல்ைல.
அவனுக்கு எதுவும் ெகாடுக்காமல் அவைன
அனுப்பவ ட்டார்கள். ௧௨ எனேவ அம்மனிதன்
உழவர்களிடம் மூன்றாவது ேவைலக்காரைன
அனுப்பனான். உழவர்கள்அவைனஅடித்துக்
காயப்படுத்த த்துரத்தவ ட்டார்கள்.
௧௩ “வயலின் ெசாந்தக்காரன். ‘நான்

இப்ேபாது என்ன ெசய்ேவன்? நான் எனது
மகைன அனுப்புேவன். நான் என் மகைன
மிகவும் ேநச க்க ேறன். உழவர்கள் என்
மகைனமத க்கக்கூடும்’என்றுஎண்ணினான்.
௧௪உழவர்கள் மகைனப் பார்த்ததும் தமக்குள்,
‘இவன் நலச் ெசாந்தக்காரனின் மகன்.
இவ்வயல் இவனுக்ேக ேசரும். இவைனக்
ெகான்றுவட்டால் இவ்வயல் நமக்குச்
ெசாந்தமாகும்’ என்று ேபச க்ெகாண்டனர்.
௧௫ எனேவ, மகைன வயலுக்கு ெவளிேய
தூக்க எற ந்துஅவைனக்ெகான்றுவட்டனர்.

“வயலின் ெசாந்தக்காரன் என்ன
ெசய்வான்? ௧௬ அவன் வந்து அந்த
உழவர்கைளக் ெகான்றுேபாடுவான்.
ப ற்பாடு அந்த வயைல ேவறு உழவர்கள்
ைகயல் ஒப்பைடப்பான்” என்றார். மக்கள்
இவ்வுவைமையக் ேகட்டனர்.
அவர்கள், “இல்ைல, இவ்வாறு நடக்க
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அனுமதக்கலாகாது” என்றனர். ௧௭ ஆனால்
இேயசு அவர்கள் கண்கைளக் கூர்ந்து
ேநாக்கயவாறு “அப்படியானால்இந்தவசனம்
எைதக்கூறுகறது:

“ ‘வீடு கட்டுக றவர்கள் ேவண்டாம் எனக்
கருதய கல்ேல மூைலக்குத் தைலக்
கல்லாயற்று’ சங்கீதம் 118:22

௧௮ அந்தக் கல்லின்மீது வழுகற ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் ெநாறுங்க ப்ேபாவான். அந்தக்
கல் உங்கள் மீது வழுந்தால் அது உங்கைள
நசுக்க ப்ேபாடும்!” என்றார்.
௧௯ யூத அதகாரிகள் இேயசு கூறய

இவ்வுவைமையக் ேகட்டனர். இது
அவர்கைளப் பற்ற ேய கூறப்பட்டது என்பது
அவர்களுக்குத் ெதரிந்தது. அேத சமயத்தல்
அவர்கள் இேயசுைவச் சைறப்ப டிக்க
வரும்பனார்கள். ஆனால் மக்கள் என்ன
ெசய்வார்கேளா என்று நைனத்து அவர்கள்
அஞ்சனர்.
யூதஅதகாரிகளின்தந்த ரம்
(மத். 22:15-22;மாற். 12:13-17)
௨௦ எனேவ ேவதபாரகரும், தைலைம

ஆசாரியரும் இேயசுைவப் ப டிப்பதற்கு
ஏற்ற தருணத்ைத எத ர்பார்த்தருந்தார்கள்.
அவர்கள் சல மனிதர்கைள இேயசுவ டம்
அனுப்பனார்கள். அவர்கைள நல்ல
மனிதர்களாக நடிக்கும்படியாகக்
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கூறயருந்தார்கள். இேயசு கூறயவற்றல்
குற்றம் காணும்படியாக அவர்கள்
வரும்பனார்கள். (ஏேதனும் தவறு
கண்டுபடித்தால் அவர்கள் அதகாரமும்
ஆற்றலும் வாய்ந்த ஆளுநரிடம் இேயசுைவ
ஒப்பைடக்க முடியும்.) ௨௧ எனேவ, அந்த
மனிதர்கள் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர,
நீர் ெசால்வதும் ேபாத ப்பதும்உண்ைமஎன்று
எங்களுக்குத் ெதரியும். எல்லா மக்களுக்கும்
அவற்ைறப் ேபாத க்க றீர். ேதவனின்
வழிையக் குற த்த உண்ைமையேய
எப்ேபாதும் கற்ப க்க றீர். ௨௨ இராயனுக்கு
நாங்கள் வரி கட்டுவது சரியா இல்ைலயா
என்பைத எங்களுக்குக் கூறுங்கள்?”
என்றார்கள்.
௨௩ இேயசுைவ வஞ்சக்க அம்மனிதர்கள்

முயற்ச ெசய்க றார்கள் என்பது அவருக்குத்
ெதரியும். இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,
௨௪ “ஒரு காைச எனக்குக் காட்டுங்கள்.
யாருைடய ெபயர் அதல் இருக்கறது?
யாருைடயபடம்அதல்உள்ளது?”
என்று ேகட்டார். அவர்கள்,

“இராயனுைடயது” என்றார்கள்.
௨௫ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க

“இராயனுைடயைத இராயனுக்குக்
ெகாடுங்கள். ேதவனுைடயவற்ைற
ேதவனுக்குக்ெகாடுங்கள்” என்றார்.
௨௬ அவரது ஞானம்மிக்க பதைலக்

ேகட்டு அம்மனிதர்கள் ஆச்சரியமுற்றனர்.
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அவர்களால் ஒன்றும் ெசால்ல
முடியவல்ைல. தம் தந்த ரங்களில்
அவர்கள் ேதால்வயைடந்தார்கள். மக்களின்
முன்பாக அவர்களால் இேயசுைவ ஏமாற்ற
முடியவல்ைல. அவர்கள் இேயசுவுக்கு
எத ராகப் பயன்படுத்தக்கூடிய எைதயும்
இேயசுெசால்லவல்ைல.

சதுேசயர்களின்தந்த ரம்
(மத். 22:23-33;மாற். 12:18-27)
௨௭ ச ல சதுேசயர்கள் இேயசுவ டம்

வந்தனர். (மக்கள் மரணத்தனின்று
உய ர் ெபறுவதல்ைல என்று சதுேசயர்கள்
நம்புக றார்கள்) அவர்கள் இேயசுைவ
ேநாக்க , ௨௮ “ேபாதகேர, தருமணமான
மனிதன்குழந்ைதகளின்ற இறந்துேபானால்,
அவனது சேகாதரன் அவன் மைனவையத்
தருமணம் ெசய்து ெகாள்ளேவண்டும் என்று
ேமாேச எழுத இருந்தார். அப்படியானால்
இறந்த சேகாதரனுக்காகக் குழந்ைதகள்
அவர்களுக்குப் ப றக்கும். ௨௯ ஓரிடத்தல்
ஏழு சேகாதரர்கள் வாழ்ந்தனர். முதல்
சேகாதரன்ஒருத்தையமணந்துகுழந்ைதகள்
இல்லாமல் இறந்தான். ௩௦ ப றகு இரண்டாம்
சேகாதரன் அந்தப் ெபண்ைண மணந்து
இறந்து ேபானான். ௩௧ மூன்றாமவனும்
அவைள மணந்து பன்னர் இறந்தான்.
ஏழு சேகாதரர்களுக்கும் இதுேவ நடந்தது.
அவர்கள் எல்ேலாரும் குழந்ைதகளின்ற
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இறந்தார்கள். ௩௨ அவர்கள் அைனவரும்
இறந்த ப றகு அவளும்இறந்தாள். ௩௩எல்லா
ஏழு சேகாதரர்களும் அவைள மணந்தனர்.
மரணத்தனின்று மக்கள் எழும்ேபாது, அந்தப்
ெபண் யாருக்கு மைனவயாவாள்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
௩௪ இேயசு சதுேசயைர ேநாக்க ,

“பூமியல் மக்கள் ஒருவைரெயாருவர்
மணந்துெகாள்கன்றனர். ௩௫ ச லர்
மரணத்தனின்று எழும்ப அடுத்த
உலகத்தல் பங்கு ெபறும் தகுதையப்
ெபறுவர். அந்த வாழ்வல் அவர்கள் மணம்
ெசய்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ௩௬ அந்த
வாழ்வல் அவர்கள் ேதவதூதர்கைளப் ேபால்
இருப்பார்கள். அவர்களால் சாகமுடியாது.
அவர்கள் மரணத்தனின்று எழுந்ததால்
ேதவனின்மக்களாவர். ௩௭மக்கள்மரணத்தல்
இருந்து எழுப்பப்படுவர் என்பைத ேமாேச
ெதளிவாகக் காட்டினான். எரியும் புதைரப்
பற்ற ேமாேச எழுதயேபாது, அவன்
கர்த்தராக ய ேதவைன ஆப ரகாமின்
ேதவன் என்றும், ஈசாக்கன் ேதவன் என்றும்,
யாக்ேகாபன் ேதவன்* என்றும் கூறனான்.
௩௮ அவர்களின் ேதவன் தாேன என ேதவன்
கூறயதால் அந்த மனிதர்கள் உண்ைமயாக
இறக்கவல்ைல. வாழும் மக்களின்
ேதவன் அவேர. ேதவனுக்கு உரியவர்கள்

* ௨௦:௩௭: ஆப ரகாமின்...ேதவன்யாத். 3:6.
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வாழ்பவர்கேளஆவர்” என்றார்.
௩௯ ேவதபாரகரில் சலர், “ேபாதகேர,

உங்கள் பதல் நன்றாக இருந்தது” என்றனர்.
௪௦ அடுத்த ேகள்வையக் ேகட்க யாருக்கும்
துணிச்சல்வரவல்ைல.
க றஸ்துதாவீதன்குமாரனா?
(மத். 22:41-46;மாற். 12:35-37)
௪௧ பன்பு இேயசு, “தாவீதன் குமாரன்

என்று கறஸ்துைவ மக்கள் எதற்காகச்
ெசால்க றார்கள்? ௪௨ சங்கீதம் என்னும்
புத்தகத்தல்தாவீேதெசால்க றார்.

“ ‘கர்த்தர் (ேதவன்) என் ஆண்டவரிடம்
(க றஸ்து)ெசான்னார்,

௪௩ உங்கள் பைகவர்கள் உங்கள்
ஆற்றலுக்கு அடங்கும்வைர என்
வலப்பக்கத்தல்அமருங்கள்’ சங்கீதம்
110:1

௪௪ தாவீது கறஸ்துைவ ‘ஆண்டவர்’
என்கறான். ஆனால் கறஸ்து தாவீதன்
குமாரனுமாவார். எப்படி இைவ இரண்டும்
உண்ைமயாகும்?” என்றார்.
ேவதபாரகருக்குஎச்சரிக்ைக
(மத். 23:1-36;மாற். 12:38-40;லூ. 11:37-54)
௪௫ தம்ைமப் பன்பற்றுபவர்களிடம்

இேயசு ேபசனார். எல்லா மக்களும்
இேயசு கூறுவைதக் ேகட்டுக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். ௪௬ “ேவதபாரகைரக்
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குறத்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
தங்கைள முக்கயமானவர்களாகக் காட்டுக ற
அவர்கள் அங்ககைள அணிந்துெகாண்டு
அவர்கள் அங்குமிங்கும் அைலகறார்கள்.
மக்கள் அவர்கைளச் சந்ைதய டங்களில்
மத ப்பைதயும் வரும்புக றார்கள்.
ெஜப ஆலயங்களில் முக்கயமான
இருக்ைகயல் அமர ஆைசப்படுக றார்கள்.
௪௭ ஆனால் வதைவகள் தம் வீட்டில்
ைவத்தருக்க ற ெபாருட்கைளெயல்லாம்
ெகாள்ைளயடுகறவர்கள் அவர்கேள
ஆவார்கள். நீண்ட ப ரார்த்தைனகைளச்
ெசால்லித் தங்கைள நல்லவர்களாகக்
காட்டிக்ெகாள்ள முயல்கறார்கள். ேதவன்
இவர்கைள மிகுதயாகத் தண்டிப்பார்”
என்றார்.

௨௧
உண்ைமயானஈைக
(மாற். 12:41-44)
௧ ேதவாலயத்தல் காணிக்ைகப் ெபட்டியல்

சல ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுக்காகத் தங்கள்
காணிக்ைககைளப் ேபாடுவைத இேயசு
கண்டார். ௨ அப்ேபாது இேயசு ஓர் ஏைழ
வதைவையக் கண்டார். ெபட்டியனுள்
அவள்இரண்டு சறய ெசம்பு நாணயங்கைள
இட்டாள். ௩ இேயசு, “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். இந்த ஏைழ
வதைவ இரண்டு சறய நாணயங்கைளேய
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ெகாடுத்தாள். ஆனால், அச்ெசல்வந்தர்கள்
ெகாடுத்தவற்ைறக் காட்டிலும் அவள்
உண்ைமயல் அதகமாகக் ெகாடுத்தாள்.
௪ ெசல்வந்தர்களிடம் மிகுதயான ெசல்வம்
இருக்கறது. அவர்களுக்குத் ேதைவயற்ற
ெசல்வத்ைதேய அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள்.
இந்தப் ெபண்ேணா மிகவும் ஏைழ. ஆனால்
அவளுக்கருந்த எல்லாவற்ைறயும் அவள்
ெகாடுத்தாள். அவள் வாழ்க்ைகக்கு அந்தப்
பணம்ேதைவயாகஇருந்தது” என்றார்.

ேதவாலயத்தன்அழிவு
(மத். 24:1-14;மாற். 13:1-13)
௫ ச ல சீஷர்கள் ேதவாலயத்ைதப்பற்ற ப்

ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்,
“இது மிக நல்ல கற்களாலான ஓர் அழகான
ேதவாலயம். ேதவனுக்குஅளிக்கப்பட்ட நல்ல
காணிக்ைககைளப்பாருங்கள்” என்றனர்.
௬ஆனால்இேயசு, “இங்குநீங்கள் பார்க்க ற

அைனத்தும் அழிக்கப்படும் காலம் வரும்.
இந்தக் கட்டிடங்களின் ஒவ்ெவாரு கல்லும்
தைரயல் தள்ளப்படும். ஒரு கல்லின் ேமல்
மற்ெறாருகல்இருக்காது” என்றார்.
௭ ச ல சீஷர்கள் இேயசுவ டம், “ேபாதகேர,

இைவஎப்ேபாதுநடக்கும்? இைவநைடெபறும்
காலம் இதுெவன எங்களுக்குக் காட்டுவது
எது?” என்றுேகட்டார்கள்.
௮ இேயசு, “எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.

முட்டாள் ஆக்கப்படாதீர்கள். எனது ெபயைரப்
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பயன்படுத்த க் ெகாண்டு பலர் வருவார்கள்.
அவர்கள், ‘நாேன கறஸ்து’ என்றும்,
‘ேவைள வந்தது’ என்றும் கூறுவார்கள்.
ஆனால் அவர்கைளப் பன்பற்றாதீர்கள்.
௯ யுத்தங்கைளயும் கலவரங்கைளயும்
பற்ற க் ேகள்வப்படும்ேபாது பயப்படாதீர்கள்.
இைவ முதலில் நகழ ேவண்டும். ஆனால்
உடனடியாகஒருமுடிவுவராது” என்றார்.
௧௦ ப ற்பாடு இேயசு அவர்களிடம்,

“ேதசங்கள் ேவறு ேதசங்கேளாடு ேபாரிடும்.
இராஜ்யங்கள் பற இராஜ்யங்கேளாடு ேபார்
ெசய்யும். ௧௧ பூகம்பங்களும், ேநாய்களும்,
தீயகாரியங்களும் பல இடங்களில் ந கழும்.
ச ல இடங்களில் மக்கள் உண்பதற்கு
உணவு கைடக்காது. பயங்கரமானதும்,
ஆச்சரியமானதுமான காரியங்கள் வானில்
ேதான்ற மக்கைளஎச்சரிக்கும்.
௧௨ “ஆனால் இைவெயல்லாம் ந கழும்

முன்னர் மக்கள் உங்கைளக் ைகது
ெசய்வார்கள். ெஜப ஆலயங்களில்
மக்கள் உங்கைள நயாயந்தீர்த்து
சைறயல் தள்ளுவார்கள். அரசர்களின்
முன்பும், ஆளுநர்களின் முன்பும்
ந ற்கும்படியாகக்கட்டாயப்படுத்தப்படுவீர்கள்.
௧௩ நீங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவதால்
நீங்கள் என்ைனப்பற்ற ப் ப றருக்கு
கூறுவதற்கு இைவ உங்களுக்கு வாய்ப்ைப
ஏற்படுத்தும். ௧௪ நீங்கள் என்ன
ெசால்வீர்கள் என்பைதக்குற த்து நடப்பதற்கு
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முன்னாேலேய கவைலப்படாதீர்கள்.
௧௫ உங்கள் பைகவர்கள் பதல் கூற
முடியாதபடி அல்லது மறுக்க முடியாதபடி
ெசய்த கைளச் ெசால்லும் ஞானத்ைத
உங்களுக்குத் தருேவன். ௧௬ உங்கள்
ெபற்ேறாரும், சேகாதரரும், உறவனரும்,
நண்பரும் கூட உங்கைள ஏமாற்றுவார்கள்.
அவர்கள் உங்களில் சலைரக் ெகால்வார்கள்.
௧௭ எல்லா மக்களும் நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதால் உங்கைள ெவறுப்பார்கள்.
௧௮ஆனால் இவற்றல் ஒன்றும் உண்ைமயல்
உங்கைளத் தீங்கு ெசய்யமுடியாது.
௧௯ இக்காரியங்கள் மூலமாக உங்கள்
நம்ப க்ைகையப் பலப்படுத்துவதால் நீங்கள்
உங்கைளமீட்டுக்ெகாள்ளமுடியும்.

எருசேலமின்அழிவு
(மத். 24:15-21;மாற். 13:14-19)
௨௦ “எருசேலைமச் சுற்றலும் பைடகள்

சூழ்ந்தருக்கக் காண்பீர்கள். எருசேலமின்
அழிவு காலம் ெநருங்கவ ட்டது என்பைத
அப்ேபாது அற ந்துெகாள்வீர்கள்.
௨௧ அப்ேபாது யூேதயாவன் மக்கள்
மைலகளுக்கு ஓடிச் ெசல்லேவண்டும்.
எருசேலம் மக்கள் வைரந்து
ெசல்லேவண்டியதருக்கும். நீங்கள்
எருசேலம் நகருக்கு ெவளிேய
இருக்க றவர்கள், உள்ேள ேபாகாதீர்கள்.
௨௨ ேதவன் தம் மக்கைளத்
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தண்டிக்கும் காலத்ைதக் குற த்துத்
தீர்க்கதரிச கள் ந ரம்ப ெசய்த கைள எழுத
இருக்கறார்கள். நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பெதல்லாம் இைவ
எல்லாம் ந கழேவண்டிய காலத்ைதக்
குற த்தாகும். ௨௩ அந்த ேநரம் கருவுற்ற
ெபண்களுக்கும் பாலூட்டேவண்டிய சன்னஞ்
சறு குழந்ைதகைள உைடய ெபண்களுக்கும்
மிகவும் ெகாடுைமயானதாக இருக்கும்.
ஏன்? இந்தப் பூமியல் மிகக் ெகாடுைமயான
காலம் வரும். இந்த மக்களிடம்
(யூதர்களிடம்) ேதவன் சனம் ெகாள்வார்.
௨௪ வீரர்களால் சலர் ெகால்லப்படுவார்கள்.
ப றர் ைகத களாக்கப்பட்டு ஒவ்ெவாரு
ேதசத்த ற்கும் ெகாண்டு ெசல்லப்படுவார்கள்.
தூய பட்டணமாகய எருசேலமில் யூதரல்லாத
மக்கள்அவர்கள் காலம்முடியும்மட்டும் நடந்து
ெசல்வார்கள்.

அஞ்சாதீர்கள்
(மத். 24:29–31;மாற். 13:24–27)
௨௫ “சூரியன், சந்த ரன், வண்மீன்களில்

ஆச்சரியப்படத்தக்க வஷயங்கள் நடக்கும்.
பூமியன் மக்கள் அகப்பட்டுக்ெகாண்டதாக
உணர்வார்கள். சமுத்த ரங்கள்
கலக்கமைடயும். ஏெனன்று மக்கள்
அறயமாட்டார்கள். ௨௬ மக்கள் அஞ்ச
ஆரம்ப ப்பார்கள். உலகத்த ற்கு
என்ன ேநரிடுேமா என்று அவர்கள்
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கவைலப்படுவார்கள். வானிலுள்ள
ஒவ்ெவாரு ெபாருளும் வத்தயாசப்படும்.
௨௭ அப்ேபாது ேமகத்தல் மனித குமாரன்
அவரது வல்லைமேயாடும் மிகுந்த
மகைமேயாடும் வந்துெகாண்டிருப்பைத
மக்கள் காண்பார்கள். ௨௮ இந்தக்
காரியங்கள் ந கழ ஆரம்ப த்ததும்
பயப்படாதீர்கள். ேமேல பார்த்து
மகழுங்கள். கவைல ெகாள்ளாதீர்கள்.
ேதவன் உங்கைள வடுவக்கும் ேநரம்
ெநருங்க க்ெகாண்டிருப்பைத நீங்கள்
அறந்தருப்பதால் சந்ேதாஷமாக இருங்கள்”
என்றார்.

அழியாத ேதவவார்த்ைத
(மத். 24:32-35;மாற். 13:28-31)
௨௯ பன்பு இேயசு இவ்வுவைமையச்

ெசான்னார்: “எல்லா மரங்கைளயும்
பாருங்கள், அத்த மரம் ஒரு நல்ல
உதாரணம். ௩௦ அது பசுைம ந றமாக
இருக்கும்ேபாது ேகாைட ெநருங்கவ ட்டது
என்றுஉணர்வீர்கள். ௩௧நடக்கும் என்று நான்
கூறய காரியங்களும் அைதப் ேபான்றேத,
இக்காரியங்கள் நடப்பைதப் பார்க்கும்ேபாது,
ேதவனின் இராஜ்யம் வைரவல் வர
இருப்பைதஅறவீர்கள்.
௩௨ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்

ெசால்க ேறன், இக்காலத்து மக்கள்
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வாழ்ந்துெகாண்டு இருக்கும்ேபாேத
இக்காரியங்கள்எல்லாம் நடக்கும்.
௩௩ “உலகம் முழுவதும், வண்ணும், பூமியும்

அழிக்கப்படும். ஆனால், நான் கூறய
ெசாற்கேளா,ஒருநாளும்அழிவதல்ைல.

ஆயத்தமாயருங்கள்
௩௪ “எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.

குடித்துக்ெகாண்டும், குடியல்
மூழ்க க்ெகாண்டும் காலத்ைதக்
கழிக்காதீர்கள். அல்லது உலகத்துக்
காரியங்களில்அத கப்படியாக ஈடுபடாதீர்கள்.
நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்தால் உங்களால்
சரியானைதச் ச ந்த க்க முடியாது. ப றகு
முடிவு தடுெமன நீங்கள் தயாராக
இல்லாதேபாது வரக்கூடும். ௩௫ பூமியன்
மக்களுக்கு அது ஒரு ெபாறையப்ேபால்
இருக்கும். ஏெனனில் பூமியல் உள்ள
அைனவருக்கும்இந்தநாள்வரும். ௩௬எனேவ
எப்ேபாதும் தயாராக இருங்கள். நடக்கப்
ேபாக ற இக்காரியங்களில் பாதுகாப்பாகத்
ெதாடருவதற்குஉரியவன்ைமேவண்டுெமன
ப ரார்த்தயுங்கள். மனிதகுமாரனுக்கு
முன்பாக ந ற்கும் தகுத ெபறுவதற்காகப்
ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்” என்றார்.
௩௭ பகல் ேவைளயல் இேயசு

ேதவாலயத்தல் மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்.
இரவல் பட்டணத்தற்கு ெவளிேய ெசன்று
இரவு முழுவதும் ஒலிவ மைலயல்
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தங்க இருந்தார். ௩௮ ஒவ்ெவாரு
காைலயலும் மக்கள் அதகாைலயல்
எழுந்து ேதவாலயத்தல் இேயசு கூறுவைதக்
ேகட்பதற்காகச் ெசன்றார்கள்.

௨௨
இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டம்
(மத். 26:1-5, 14-16; மாற். 14:1-2, 10-11;

ேயாவான் 11:45-53)
௧ பஸ்கா எனப்படும், யூதர்களின்

புளிப்பல்லாத அப்பப் பண்டிைகக்குரிய
காலம் ெநருங்க வந்தது. ௨ தைலைம
ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும்
இேயசுைவக் ெகால்வதற்கு வழி
ேதடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆனால்அவர்கள்
மக்களுக்குபயந்தனர்.
யூதாஸின்சத த்த ட்டம்
(மத். 26:14-16;மாற். 14:10-11)
௩ இேயசுவன் பன்னிரண்டு சீஷர்களில்

ஒருவன் யூதாஸ் காரிேயாத்து என்பவன்
ஆவான். சாத்தான் யூதாஸிற்குள்
புகுந்து ஒரு தீய ெசயைலச் ெசய்யுமாறு
அவைனத் தூண்டினான். ௪ யூதாஸ்
தைலைம ஆசாரியரிடமும், ேதவாலயத்ைதப்
பாதுகாத்தவீரர்களிடமும் ெசன்றுேபசனான்.
இேயசுைவ அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பைதக்
குற த்து அவன் அவர்களிடம் ேபசனான்.
௫ அவர்கள் இதனால் மிகுந்த சந்ேதாஷம்
அைடந்தார்கள். இேயசுைவ அவர்களிடம்
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ஒப்பைடத்தால் அவனுக்குப் பணம்
ெகாடுப்பதாக அவர்கள் கூறனார்கள்.
௬ யூதாஸ் அதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டான்.
இேயசுைவ அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு
ஏற்ற ேநரத்ைத எத ர்பார்த்தருந்தான்யூதாஸ்.
தன்ைனச்சுற்றலும்மக்கள்எவரும்பார்க்காத
ேநரத்தல் அைதச் ெசய்யேவண்டுெமன
யூதாஸ்வரும்பனான்.

பஸ்காஉணவுஆயத்தம்
(மத். 26:17-25; மாற். 14:12-21; ேயாவான்

13:21-30)
௭ புளிப்ப ல்லாத அப்பப் பண்டிைகயன்

நாள் வந்தது. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகைள
யூதர்கள் பலியடுகற நாள் அது ஆகும்.
௮ ேபதுருைவயும் ேயாவைனயும் ேநாக்க
இேயசு, “நாம் உண்பதற்கு நீங்கள் ெசன்று
பஸ்காவருந்ைதத்தயாரியுங்கள்” என்றார்.
௯ ேபதுருவும், ேயாவானும், இேயசுவ டம்,

“பஸ்கா வருந்ைத நாங்கள் எங்ேக தயாரிக்க
ேவண்டும் என நீங்கள் வரும்புக றீர்கள்?”
என்றுேகட்டார்கள்.
இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,

௧௦ “கவனியுங்கள், நீங்கள் எருசேலமுக்குள்
ெசன்ற பன்பு ஒரு குடத்தல் தண்ணீைரச்
சுமந்து ெசல்லும் ஒரு மனிதைனக்
காண்பீர்கள். அவைனத் ெதாடர்ந்து
ெசல்லுங்கள். அவன் ஒரு வீட்டுக்குள்
ெசல்வான். அவேனாடு நீங்கள்ெசல்லுங்கள்.
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௧௧ அந்த வீட்டின் ெசாந்தக்காரனிடம்,
‘ேபாதகரும் அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா
வருந்து உண்ணக் கூடிய அைறையத்
தயவுெசய்து எங்களுக்குக் காட்டும்படியாக
ேபாதகர் ேகட்க றார்’ என்று ெசால்லுங்கள்.
௧௨ உடேன அந்த வீட்டின் ெசாந்தக்காரனான
அம்மனிதன் மாடியல் ஒரு ெபரிய
அைறையக் காட்டுவான். இந்த அைற
உங்களுக்குத் தயாராக இருக்கும். பஸ்கா
வருந்ைதஅங்ேகதயாரியுங்கள்” என்றார்.
௧௩ எனேவ ேபதுருவும், ேயாவானும்

ெசன்றார்கள். இேயசு கூறயபடிேய எல்லாம்
ந கழ்ந்தன. எனேவ அவர்கள் பஸ்கா
வருந்ைதத்தயாரித்தார்கள்.

இேயசுவன்இரவுஉணவு
(மத். 26:26-30; மாற். 14:22-26; 1 ெகா. 11:23-

25)
௧௪ பஸ்கா வருந்ைத அவர்கள் சாப்படும்

ேநரம் வந்தது. இேயசுவும், சீஷர்களும்
ேமைசையச் சூழ்ந்து அமர்ந்தனர்.
௧௫ அவர்களிடம் இேயசு, “நான் இறக்கும்
முன்பு இந்தப் பஸ்கா வருந்ைத உங்கேளாடு
ேசர்ந்து உண்ணேவண்டும் என்று மிகவும்
வரும்ப ேனன். ௧௬ ேதவனின் இராஜ்யத்தல்
அதற்குரிய உண்ைமயான ெபாருள்
ெகாடுக்கப்படும்வைரக்கும்நான்இன்ெனாரு
பஸ்காவருந்ைதப் புச க்கமாட்ேடன்” என்றார்.
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௧௭ பன்பு இேயசு ஒரு ேகாப்ைப
த ராட்ைச இரசத்ைத எடுத்தார். அதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற கூறனார். பன்பு
அவர், “இக்ேகாப்ைபைய எடுத்து இங்கு
இருக்கும் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுங்கள்.
௧௮ ஏெனனில் ேதவனின் இராஜ்யம்
வரும்வைரக்கும் நான் மீண்டும் த ராட்ைச
இரசம்குடிக்கப் ேபாவதல்ைல” என்றார்.
௧௯ பன்பு இேயசு, அப்பத்ைத எடுத்தார்.

அப்பத்த ற்காக ேதவனுக்கு நன்ற கூறவ ட்டு
அைதப் ப ட்டார். சீஷர்களுக்கு அைதக்
ெகாடுத்தார். பன்பு இேயசு, “இதைன நான்
உங்களுக்காகக் ெகாடுக்க ேறன். எனது
சரீரேம இந்த அப்பமாகும். எனேவ என்ைன
நைனவுகூருவதற்கு இப்படிச் ெசய்யுங்கள்”
என்றார். ௨௦ அப்பத்ைத உண்ட பன்னர்,
அேத வைகயல் இேயசு த ராட்ைச இரசக்
ேகாப்ைபைய எடுத்து “இந்தத் த ராட்ைச
இரசம் ேதவனுக்கும் அவரது மக்களுக்கும்
உள்ள புதய உடன்படிக்ைகையக்
காட்டுக றது. நான் உங்களுக்காகக்
ெகாடுக்க ற என் இரத்தத்தல் (மரணத்தல்)
இப்புது உடன்படிக்ைக ஆரம்பமாக றது”
என்றார்.

இேயசுவன்எத ரி யார்?
௨௧ இேயசு, “உங்களில் ஒருவன் என்ைன

வஞ்சக்கப் ேபாக றான். ேமைச மீது அவனது
ைக என் ைகக்குப் பக்கத்தல் இருக்கறது.
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௨௨ ேதவன் த ட்டமிட்டபடிேய மனிதகுமாரன்
ெசய்வார். ஆனால் மனிதகுமாரைனக்
ெகால்லப்படுவதற்காக ஒப்பைடக்க ற
மனிதனுக்குமிகவும்தீைமநடக்கும்” என்றார்.
௨௩அப்ேபாது சீஷர்கள்ஒருவருக்ெகாருவர்,

“இேயசுவுக்கு அவ்வாறு ெசய்பவன் நமக்குள்
யார்?” என்றுேகட்டார்கள்.

தாழ்ைமயாகஇருங்கள்
௨௪பன்னர்தங்களில்மிகமுக்கயமானவன்

யார் என்று அப்ேபாஸ்தலர்கள் தமக்குள்
வவாத க்க ஆரம்ப த்தார்கள். ௨௫ ஆனால்
இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “உலகத்தல்
(ேவறுேவறு) ேதசங்களின் அரசர்கள்
மக்கைள அரசாளுகறார்கள். ப ற
மக்களின் மீது அதகாரம் ெசலுத்துபவர்கள்
‘மக்களின் உதவயாளன்’ என தம்ைம
எல்லாரும் அைழக்கும்படிச் ெசய்க றார்கள்.
௨௬ ஆனால் நீங்கள் அவ்வாறு
இருக்கலாகாது. உங்களுக்குள் மிகச்
ச றந்தவன் சறயவைனப்ேபான்று
நடந்துெகாள்ள ேவண்டும். தைலவர்கள்
ேவைலக்காரைனப்ேபால இருக்கேவண்டும்.
௨௭ யார் மிகவும் முக்கயமானவன்?
ேமைசயன் அருேக உட்கார்ந்தருப்பவனா
அல்லது அவனுக்குப் பரிமாறுக றவனா?
ேமைசயருேக உட்கார்ந்தருப்பவன்
முக்கயமானவன் என்று நீங்கள்
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நைனக்கறீர்கள். ஆனால் உங்களில் நான்
ஒருேவைலக்காரைனப்ேபாலஇருக்க ேறன்.
௨௮ “ெபரும் ச க்கல்களின்ேபாது நீங்கள்

நம்ப க்ைகேயாடு என்னருகல் தங்க
இருக்க றீர்கள். ௨௯ எனது ப தா எனக்கு
ஓர் இராஜ்யத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
என்ேனாடு அரசாளுகற அத காரத்ைத
உங்களுக்கு நானும் ெகாடுக்க ேறன்.
௩௦ என் அரசல் நீங்கள் ேமைச அருேக
என்ேனாடு உண்டு, பருகுவீர்கள்.
நீங்கள் ச ம்மாசனங்களில் உட்கார்ந்து
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு குலங்கைளயும்
நயாயம்தீர்ப்பீர்கள்.

நம்ப க்ைகையஇழக்காதீர்கள்
(மத். 26:31–35; மாற். 14:27–31; ேயாவான்

13:36–38)
௩௧ “ஓர் உழவன் ேகாதுைமையப்

புைடப்பது ேபால சாத்தான் உங்கைளச்
ேசாத க்க ேவண்டும் எனக் ேகட்டுள்ளான்.
சீேமாேன, சீேமாேன (ேபதுரு), ௩௨ நீ உன்
நம்ப க்ைகைய இழக்காதருக்கும்படியாக
நான் ப ரார்த்தைன ெசய்தருக்க ேறன்.
நீ என்னிடம் தரும்ப வரும்ேபாது உன்
சேகாதரர்கள் வலிைமயுறும்ெபாருட்டு உதவ
ெசய்” என்றார்.
௩௩ ஆனால் ேபதுரு இேயசுைவ ேநாக்க ,

“ஆண்டவேர, நான் உங்களுடன் சைறக்கு
வரத் தயாராக இருக்க ேறன். நான்



லூக்கா௨௨:௩௪ cxcii லூக்கா௨௨:௩௭

உங்கேளாடு இறக்கவும் ெசய்ேவன்”
என்றான்.
௩௪ ஆனால் இேயசு, “ேபதுரு, நாைளக்

காைலயல் ேசவல் கூவும் முன்பு
என்ைனப்பற்ற உனக்குத் ெதரியாெதன
கூறுவாய். இதைன நீ மூன்று முைற
ெசால்வாய்” என்றார்.

நைறேவறும் ேவதவாக்கயம்
௩௫ பன்பு இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க ,

“மக்களுக்குப் ேபாத ப்பதற்காக நான்
உங்கைள அனுப்ப ேனன். நான் உங்கைள
பணம், ைப, காலணிகள் எதுவுமின்ற
அனுப்ப ேனன். ஆனால் ஏேதனும்
உங்களுக்குக் குைற இருந்ததா?” என்று
ேகட்டார்.
சீஷர்கள், “இல்ைல” என்றார்கள்.
௩௬ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,

“ஆனால், இப்ேபாது பணேமா, ைபேயா
உங்களிடம் இருந்தால் அைத உங்கேளாடு
ெகாண்டு ெசல்லுங்கள். உங்களிடம் வாள்
இல்ைலெயன்றால்உங்கள்சட்ைடையவற்று
ஒரு வாள் வாங்குங்கள். ௩௭ ேவதவாக்கயம்
ெசால்க றது,

“ ‘மக்கள் அவைரக் குற்றவாளி என்றார்கள்.’
ஏசாயா 53:12

இந்தேவதாகமக்கருத்துநைறேவறேவண்டும்.
இது என்ைனக் குறத்து எழுதப்பட்டது,
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இப்ேபாது ந கழ்ந்து ெகாண்டிருக்க றது”
என்றார்.
௩௮ சீஷர்கள், “ஆண்டவேர, பாருங்கள்,

இங்கு இரண்டு வாள்கள் உள்ளன”
என்றார்கள்.
இேயசு அவர்களிடம், “இரண்டு

ேபாதுமானைவ” என்றார்.

இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மத். 26:36-46;மாற். 14:32-42)
௩௯-௪௦ இேயசு பட்டணத்ைத (எருசேலம்)

வ ட்டு ஒலிவமைலக்குச் ெசன்றார்.
அவரது சீஷர்கள் அவேராடு ெசன்றார்கள்.
அங்ேக ெசன்றப றகு சீஷர்களிடம் இேயசு,
“நீங்கள் ேசாதைனக்கு ஆளாகாதவண்ணம்
ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்” என்றார்.
௪௧ பன்பு இேயசு ஐம்பது அடி தூரம்

அளவு அவர்கைளவ ட்டுச் ெசன்றார். அவர்
முழங்காலிட்டு ப ரார்த்தைன ெசய்தார்:
௪௨ “ப தாேவ, நீங்கள் வரும்பனால் நான்
துன்பத்தன் ேகாப்ைபையக் குடிக்காமல்
இருக்கும்படிச் ெசய்யுங்கள். ஆனால்,
நான் வரும்பும் வழியல் அல்லாமல்
நீங்கள் வரும்பும் வழிய ேலேய அது
நடக்கட்டும்” என்றார். ௪௩ அப்ேபாது
பரேலாகத்தலிருந்து ஒரு ேதவதூதன்
அவருக்கு உதவ ெசய்ய அனுப்பப்பட்டான்.
௪௪ ேவதைனயால் இேயசு வருந்தனார்.
எனேவ மிகவும் ேவதைனேயாடு
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ஊக்கமாகப் ப ரார்த்தைன ெசய்தார்.
குருத ெகாட்டுவதுேபால அவரது முகத்தல்
இருந்து வயர்ைவ வடிந்தது. ௪௫ இேயசு
ப ரார்த்தைன ெசய்து முடிந்த பன்னர்,
அவரது சீஷர்களிடம் ெசன்றார். அவர்கள்
உறங்க க்ெகாண்டிருந்தார்கள். (அவர்கள்
துயரம் அவர்கைளச் ேசார்வுறச் ெசய்தது.)
௪௬ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “ஏன்
உறங்க க் ெகாண்டிருக்க றீர்கள்? எழுந்து
ேசாதைனக்கு எத ரான வலிைமக்காகப்
ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்” என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மத். 26:47-56; மாற். 14:43-50; ேயாவான்

18:3-11)
௪௭ இேயசு ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது

ஒரு மக்கள் கூட்டம் வந்தது. பன்னிரண்டு
சீஷர்களில் ஒருவன் அக்கூட்டத்ைத
வழிநடத்த வந்தான். அவன் யூதாஸ்.
இேயசுைவ முத்தமிடும் அளவுக்கு
ெநருக்கமாகயூதாஸ்வந்தான்.
௪௮ ஆனால் இேயசு அவைன

ேநாக்க , “யூதாஸ், மனித குமாரைன
வஞ்சக்கும்ெபாருட்டு நட்பன் முத்தத்ைதப்
பயன்படுத்துகறாயா?” என்று ேகட்டார்.
௪௯ இேயசுவன் சீஷர்களும் அங்ேகேய
நன்று ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்
என்ன நடக்கப்ேபாக றெதன உணர்ந்தார்கள்.
சீஷர்கள் இேயசுவ டம், “ஐயா, எங்கள்
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வாள்கைள பயன்படுத்தட்டுமா?” என்றார்கள்.
௫௦ சீஷர்களில் ஒருவன் வாைளப்
பயன்படுத்தவும் ெசய்தான். தைலைம
ஆசாரியனின் ேவைலக்காரனின் வலது
காைதஅவன்ெவட்டினான்.
௫௧ இேயசு “நறுத்து” என்றார். பன்பு

இேயசு ேவைலக்காரனின் காைதத் ெதாட்டு
அவைனக்குணப்படுத்தனார்.
௫௨ இேயசுைவச் சைறப்ப டிக்க வந்த

கூட்டத்தல்தைலைமஆசாரியரும்,முதயயூத
அதகாரிகளும், ேதவாலயக் காவலர்களும்
இருந்தனர். இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,
“வாேளாடும் தடிகேளாடும் நீங்கள் ஏன்
வந்தீர்கள்? நான் குற்றவாளி என்று
நீங்கள் நைனக்கறீர்களா? ௫௩ ஒவ்ெவாரு
நாளும் நான் ேதவாலயத்தல் உங்கேளாடு
இருந்ேதன். ஏன் என்ைன அங்ேக
சைறப டிக்க முயல வல்ைல.? ஆனால் இது
உங்கள் காலம். இருள் (பாவம்) ஆட்ச புரியும்
ேநரம்” என்றார்.

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:57-58, 69-75; மாற். 14:53-54, 66-72;

ேயாவான் 18:12-18, 25-27)
௫௪ அவர்கள் இேயசுைவச் சைறப டித்துக்

ெகாண்டுேபானார்கள். தைலைம
ஆசாரியனின் வீட்டுக்கு இேயசுைவ
அவர்கள் ெகாண்டுவந்தார்கள். ேபதுரு
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து வந்தான். ஆனால்
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அவன் இேயசுவன் அருேக வரவல்ைல.
௫௫ வீரர்கள் வீட்டுக்கு ெவளிப்புறத்தல்
நடுவல் ெநருப்ைப வளர்த்து அைதச் சுற்ற
உட்கார்ந்தார்கள். ேபதுருவும் அவர்கேளாடு
அமர்ந்தான். ௫௬ ஒரு ேவைலக்காரச் சறுமி
ேபதுரு உட்கார்ந்தருப்பைதக் கண்டாள்.
ெநருப்பன் ஒளியல் அவைன அவள் பார்க்க
முடிந்தது. அவனுைடய முகத்ைதக் கூர்ந்து
ேநாக்கனாள். பன்புஅவள், “இந்தமனிதனும்
அவேராடு (இேயசு)கூடஇருந்தான்”என்றாள்.
௫௭ஆனால் ேபதுரு, அது உண்ைமயல்ைல

என்றான். அவன், “ெபண்ேண, எனக்கு
அவைரத் ெதரியாது” என்றான். ௫௮ சற்று
ேநரத்துக்குப் பன் இன்ெனாருவன்
ேபதுருைவப் பார்த்து, “இேயசுைவப்
பன்பற்றும் சீஷர்களில் நீயும் ஒருவன்”
என்றான்.
ஆனால் ேபதுரு “மனிதேன, நான் அவரது

சீஷர்களில்ஒருவன்அல்ல” என்றான்.
௫௯ ஏறத்தாழ ஒரு மணி ேநரத்துக்குப்

பன்னர், இன்ெனாரு மனிதன், “இது
உண்ைம, இந்த மனிதன் அவேராடு
இருந்தான். இவன் கலிேலயாைவச்
ேசர்ந்தவன்” என்றான். “எனக்கு ந ச்சமாகத்
ெதரியும்” என்று அம்மனிதன் மீண்டும்
வலியுறுத்தனான்.
௬௦ஆனால் ேபதுரு, “மனிதேன. நீ கூறுகற

வஷயத்ைதக்குற த்து எனக்குத் ெதரியாது”
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என்றான்.
ேபதுருஇவ்வாறுெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்

தருணத்த ேலேய ேசவல் கூவயது.
௬௧ அப்ேபாது கர்த்தர் (இேயசு) தரும்ப
ேபதுருவன் கண்கைளக் கூர்ந்து
ேநாக்கனார். “ேசவல் காைலயல் கூவும்
முன்னேர நீமூன்றுமுைற என்ைனஉனக்குத்
ெதரியாது என்று கூறுவாய்” என்று கர்த்தர்
ஏற்ெகனேவ தன்னிடம் கூறயைதப் ேபதுரு
நைனவுகூர்ந்தான். ௬௨ பன்னர் ேபதுரு
ெவளிேயெசன்றுமனமுருக அழுதான்.

இேயசுைவப்பரிகச த்தல்
(மத். 26:67-68;மாற். 14:65)
௬௩-௬௪ ச ல மனிதர்கள் இேயசுைவக்

காவல்புரிந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்
இேயசுைவப் பலவாறு ேகலிெசய்தார்கள்.
அவர் பார்க்க முடியாதபடி அவரது கண்கைள
மைறத்தார்கள். பன்பு அவைர அடித்து
வ ட்டு “நீ தீர்க்கதரிச யானால் யார்
உன்ைன அடித்தார்கள் என்று கூறு”
என்றார்கள். ௬௫ அம்மனிதர்கள் அவைர
அவமானப்படுத்தனார்கள்.

யூதஅதகாரிகள்முன்இேயசு
(மத். 26:59-66; மாற். 14:55-64; ேயாவான்

18:19-24)
௬௬ மறுநாள் காைலயல், மக்களின்

முதய அதகாரிகள், தைலைம ஆசாரியர்,
ேவதபாரகர் ஆக ேயார் ஒன்றாகக்
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கூடினார்கள். அவர்கள் தம் உயர்ந்த
நீத மன்றத்துக்கு இேயசுைவ அைழத்துச்
ெசன்றார்கள். ௬௭ அவர்கள், “நீ
க றஸ்துவானால் அப்படிேய எங்களுக்குச்
ெசால்” என்றார்கள்.
இேயசு அவர்களுக்கு, “நான் கறஸ்து

என்று உங்களுக்குக் கூறனால்
நீங்கள் என்ைன நம்பமாட்டீர்கள்.
௬௮ நான் உங்கைளக் ேகட்டால் நீங்கள்
பதல் தரமாட்டீர்கள். ௬௯ ஆனால்
இப்ெபாழுதலிருந்து ேதவனுைடய
ச ம்மாசனத்தன் வலது பக்கத்தல் மனித
குமாரன்உட்கார்ந்தருப்பார்” என்றார்.
௭௦ அவர்கள் எல்லாரும், “அப்படியானால்

நீ ேதவனுைடய குமாரனா?” என்றார்கள்.
இேயசு அவர்களுக்கு “ஆம், நான்
ேதவனுைடய குமாரன் என்று நீங்கள்
ெசால்வதுசரிேய” என்றார்.
௭௧ அவர்கள், “ஏன் நமக்கு இப்ேபாது

சாட்ச கள் ேதைவ? அவன் இவ்வாறு
ெசால்வைதநாேம ேகட்ேடாேம!” என்றனர்.

௨௩
பலாத்துவன்ேகள்வ
(மத். 27:1-2, 11-14; மாற். 15:1-5; ேயாவான்

18:28-38)
௧அந்தக் கூட்டம் முழுவதும் எழுந்து நன்று

இேயசுைவப் பலாத்துவ டம் அைழத்துச்
ெசன்றது. ௨ அவர்கள் இேயசுைவப் பழிக்க
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ஆரம்ப த்தார்கள் பலாத்துவ டம் அவர்கள்,
“நமது மக்கைளக் குழப்புக ற ெசய்த கைளக்
கூறுகறபடியால் இந்த மனிதைன நாங்கள்
ப டித்து வந்ேதாம். இராயனுக்கு வரி
ெகாடுக்கக்கூடாெதன்றுஅவன்கூறுகறான்.
அவன் தன்ைனக் கறஸ்துவாகய அரசர்
என்றுஅைழக்க றான்” என்றனர்.
௩ பலாத்து இேயசுவ டம், “நீ யூதரின்

அரசனா?” என்றுேகட்டான்.
இேயசு, “ஆம்,அதுசரிேய” என்றார்.
௪ அைதக் ேகட்ட பலாத்து தைலைம

ஆசாரியரிடமும், மக்களிடமும் “இந்த
மனிதனிடம் தவறு எைதயும் நான்
காணவல்ைலேய” என்றான்.
௫ அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும், “இேயசு

மக்களின் மத்தயல் அைமதயன்ைமைய
உருவாக்க க்ெகாண்டுள்ளான். யூேதயாைவச்
சுற்றலும் அவன் ேபாத க்க றான். அவன்
கலிேலயாவல் ஆரம்ப த்து இங்கு
வந்தருக்க றான்” என்றார்கள்.

ஏேராதுவன்முன்இேயசு
௬ அைதக் ேகட்ட பலாத்து, “இேயசு

கலிேலயாவலிருந்து வந்தவரா?” என்று
வனவனான். ௭ பன்பு ஏேராதன்
அதகாரத்த ற்குட்பட்ட பகுதயல் இருந்து
இேயசு வருவைத அற ந்தான். அப்ேபாது
ஏேராது எருசேலமில் இருந்தான்.
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எனேவ பலாத்து, இேயசுைவ அவனிடம்
அனுப்பனான்.
௮இேயசுைவப் பார்த்ததும் ஏேராது மிகவும்

மக ழ்ச்ச யைடந்தான். அவைரப்பற்ற அவன்
அதகமாக ேகள்வப்பட்டிருந்தபடியனாலும்,
இேயசு ஏேதனும் ஓர் அத சயம் ெசய்வாரா
எனப்பார்க்கவருப்பப்பட்டிருந்தபடியனாலும்
அவைரக் காண ெவகு நாளாக
வருப்பம்ெகாண்டிருந்தான். ௯ இேயசுவ டம்
பல ேகள்வகைளக் ேகட்டான் ஏேராது.
ஆனால் இேயசு ஒன்றுேம கூறவல்ைல.
௧௦ தைலைம ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும்
அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் இேயசுவுக்கு எத ரானைவகைள
உரக்கக் கூறக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௧௧ ஏேராதுவும், அவனது வீரர்களும்
இேயசுைவப் பார்த்து நைகத்தார்கள்.
அரசனுக்குரிய ஆைடகைள அணிவத்து
அவைர எள்ளி நைகயாடினார்கள். பன்பு
ஏேராதுஇேயசுைவப் பலாத்துவ டேம தரும்ப
அனுப்பனான். ௧௨ முன்னர் பலாத்துவும்,
ஏேராதுவும் பைகவர்களாக இருந்து வந்தனர்.
ஆனால் அன்று ஏேராதுவும், பலாத்துவும்
நண்பர்களாயனர்.

பலாத்துவும்மக்களும்
(மத். 27:15-26; மாற். 15:6-15; ேயாவான்

18:29-19:16)
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௧௩ தைலைம ஆசாரியைரயும் யூத
அத காரிகைளயும் மக்கேளாடு கூட பலாத்து
அைழத்தான். ௧௪ பலாத்து அவர்கைள
ேநாக்க , “நீங்கள் இந்த மனிதைன
(இேயசு) என்னிடம் அைழத்து வந்தீர்கள்.
மக்களின் நடுவல் அைமதயன்ைமைய
வைளவக்கறான் என்று ெசான்னீர்கள்.
ஆனால்உங்களுக்குமுன்பாக நான் நயாயம்
தீர்த்ேதன். அவன் ெசய்ததாக நான் எந்தக்
குற்றத்ைதயும் கண்டு படிக்க முடியவல்ைல.
நீங்கள் புகார் ெசால்க ற காரியங்களில்
இேயசு குற்றவாளியாக்கப்படவல்ைல.
௧௫ ேமலும் ஏேராதுவும் அவரிடம் தவேறதும்
காணவல்ைல. மீண்டும் இேயசுைவ
நம்மிடேம தருப்ப அனுப்பனான்
ஏேராது. அவருக்கு மரணதண்டைன தரத்
ேதைவயல்ைல. ௧௬ எனேவ நான் அவைரச்
ச றய தண்டைன ஏேதனும் ெகாடுத்து
வடுவத்துவடுேவன்” என்றான். ௧௭ *
௧௮ ஆனால் மக்கள் அைனவரும்,

“அவைனக் ெகால்லுங்கள். பரபாைச
வடுதைல ெசய்யுங்கள்” என்று சத்தமிட்டனர்.
௧௯ (நகருக்குள் கலகம் வைளவத்ததற்காக
ஏற்ெகனேவ சைறயல் அைடக்கப்பட்டிருந்த
மனிதன் பரபாஸ். அவன் சலைரக்

* ௨௩:௧௭: ச ல க ேரக்கப் ப ரத களில் லூக்காவல் 17வது
வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “ ‘ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
பஸ்கா பண்டிைகயன்ேபாது யாேரனும் ஒரு சைறக்
ைகதையவடுவப்பதுபலாத்துவன்வழக்கம்.”
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ெகான்றுமிருந்தான்.)
௨௦ பலாத்து இேயசுைவ வடுதைல

ெசய்ய வரும்பனான். எனேவ பலாத்து
மீண்டும் அவர்கைள ேநாக்க , இேயசுைவ
வடுவப்பதாகக் கூறனான். ௨௧ ஆனால்
அவர்கள்மீண்டும்உரத்தகுரலில், “அவைனக்
ெகால்லுங்கள். அவைனச் சலுைவயல்
அைறந்துெகால்லுங்கள்” என்றார்கள்.
௨௨ மூன்றாம் முைற பலாத்து மக்கைள

ேநாக்க , “ஏன்? அவன் என்ன தவறு
ெசய்தான்? அவன் குற்றவாளி அல்ல.
அவைனக் ெகால்வதற்ேகற்ற காரணம்
எைதயும் நான் காணவல்ைல. எனேவ
அவனுக்குச் ச றய தண்டைன ெகாடுத்து
அவைனவடுதைலெசய்ேவன்” என்றான்.
௨௩ ஆனால் ெதாடர்ந்து மக்கள்

சத்தமிட்டார்கள். இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறய ேவண்டுெமன ேவண்டினார்கள்.
அவர்கள் மிகவும் உரத்த குரலில்
சத்தமிட்டைதக் ேகட்டதும் ௨௪ அவர்களின்
வருப்பத்தன்படிேய ெசய்ய முடிெவடுத்தான்
பலாத்து. ௨௫ மக்கள் அைனவரும் பரபாஸ்
வடுதைல ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்று
வரும்பனர். கலகம் வைளவத்ததற்காகவும்
மக்கைளக் ெகான்றதற்காகவும் பரபாஸ்
சைறயல் இருந்தான். பலாத்து பரபாைஸ
வடுவத்தான். ெகால்லப்படும்ெபாருட்டு,
இேயசுைவ மக்களிடம் பலாத்து
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ஒப்பைடத்தான். மக்களும் அைதேய
வரும்பனர்.

சலுைவயல்இேயசு
(மத். 27:32-44; மாற். 15:21-32; ேயாவான்

19:17-19)
௨௬ இேயசுைவக் ெகால்லும்ெபாருட்டு

வீரர்கள் ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்றனர்.
அப்ேபாது வயல்களிலிருந்து நகருக்குள் ஒரு
மனிதன் வந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
ெபயர் சீேமான். அவன், ச ேரேன நகைரச்
ேசர்ந்தவன். இேயசுவன் சலுைவையச்
சுமந்து அவைரத் ெதாடர்ந்து வருமாறு
சீேமாைனவீரர்கள்வற்புறுத்தனார்கள்.
௨௭ பலரும் இேயசுைவத் ெதாடர்ந்தனர்.

ச ல ெபண்கள் வருந்த அழுதனர். அவர்கள்
இேயசுவுக்காகக் கவைலப்பட்டனர்.
௨௮ஆனால் இேயசு தரும்ப அப்ெபண்கைள
ேநாக்க , “எருசேலமின் ெபண்கேள,
எனக்காக அழாதீர்கள். உங்களுக்காகவும்
உங்கள் பள்ைளகளுக்காவும் அழுங்கள்.
௨௯ஏெனனில் பள்ைளகைளப் ெபற முடியாத
ெபண்கள் ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள்
என்றும் பள்ைளகள் இல்லாத ெபண்கள்
ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள் என்றும் மக்கள்
ேபசப்ேபாகும் காலம் வரும். ௩௦ அப்ேபாது
மக்கள் மைலைய ேநாக்க , ‘எங்கள் ேமல்
வழு’ என்பார்கள். சறு குன்றுகைள
ேநாக்க , ‘எங்கைள மைறத்துக்ெகாள்’ என்று
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ெசால்லத் ெதாடங்குவார்கள்.✡ ௩௧வாழ்க்ைக
நன்றாக இருக்கும்ேபாது மக்கள் இவ்வாறு
நடந்துெகாண்டால், தீைமயான காலம்
வரும்ேபாதுஎன்னநகழும்?”† என்றார்.
௩௨ ெகால்லப்படுவதற்காக இரண்டு

குற்றவாளிகளும் இேயசுேவாடு வழி
நடத்த ச்ெசல்லப்பட்டார்கள். ௩௩ இேயசுவும்,
அக்குற்றவாளிகளும் “கபாலம்” என்று
அைழக்கப்பட்ட இடத்துக்கு அைழத்துச்
ெசல்லப்பட்டார்கள். அங்கு வீரர்கள்
இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்தார்கள்.
அவர்கள் குற்றவாளிகைளயும் சலுைவயல்
அைறந்தார்கள். ஒரு குற்றவாளிைய
இேயசுவன் வலது பக்கத்தலும், இன்ெனாரு
குற்றவாளிைய இேயசுவன் இடது
பக்கத்தலும்சலுைவயல்அைறந்தார்கள்.
௩௪ இேயசு, “தந்ைதேய, என்ைனக்

ெகால்க றஇந்தமக்கைளமன்னித்தருளுங்கள்.
அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பைத அவர்கள்
அறயாமல்இருக்கறார்கள்” என்றார்.
இேயசுவன் ஆைடகைள எடுப்பது யார்

என்று சீட்டுப்ேபாட்டுப் பார்த்தார்கள்.
௩௫ இேயசுைவப் பார்த்தபடி மக்கள்
நன்றனர். யூத அதகாரிகள் இேயசுைவப்
பார்த்து நைகத்தனர். அவர்கள்,
✡ ௨௩:௩௦: ஓசயா 10:8-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
† ௨௩:௩௧: வாழ்க்ைக...ந கழும் எழுத்தன்படியானெபாருள்
“அவர்கள் பசுைம மரத்ைதேய இவ்வாறு ெசய்தால் காய்ந்த
மரத்ைதஎன்னெசய்வர்?
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“ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
க றஸ்து என்றால் அவேன தன்ைனக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளட்டும். அவன்
பற மக்கைளக் காப்பாற்றவல்ைலயா?”
என்றார்கள்.
௩௬ வீரர்களும் கூட இேயசுைவப்

பார்த்துச் ச ரித்து எள்ளி நைகயாடினார்கள்.
அவர்கள் இேயசுைவ ெநருங்க புளித்த
த ராட்ைச இரசத்ைதக் ெகாடுத்தனர்.
௩௭ வீரர்கள், “நீ யூதர்களின் அரசனானால்
உன்ைனக் காப்பாற்ற க்ெகாள்” என்றனர்.
௩௮ சலுைவயல் ேமல் பகுதயல் “இவன்
யூதர்களின் அரசன்” என்ற ெசாற்கள்
எழுதப்பட்டிருந்தன.
௩௯ சலுைவயல் அைறயப்பட்ட

குற்றவாளிகளில் ஒருவன் இேயசுவுக்கு
எத ராகத் தீய ெசாற்கைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான். “நீ க றஸ்து
அல்லவா? உன்ைனக் காப்பாற்ற க்ெகாள்.
எங்கைளயும்காப்பாற்று” என்றான்.
௪௦ ஆனால் இன்ெனாரு குற்றவாளி

அவைனத் தடுத்தான். அவன், “நீ
ேதவனுக்கு பயப்பட ேவண்டும். நாம்
எல்லாரும் வைரவல் இறந்து ேபாேவாம்.
௪௧ நீயும், நானும் குற்றவாளிகள். நாம்
ெசய்த குற்றங்களுக்கான வைலையக்
ெகாடுக்க ேவண்டியருப்பதால் நீயும்
நானும் ெகால்லப்பட ேவண்டியவர்கள்.
ஆனால் இம்மனிதேரா (இேயசு)
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எந்தத் தவறும் ெசய்ததல்ைல”
என்றான். ௪௨ பன்பு இக்குற்றவாளி
இேயசுைவ ேநாக்க , “இேயசுேவ, உங்கள்
இராஜ்யத்ைத ஆரம்ப க்கும்ேபாது என்ைன
நைனவுகூர்ந்துெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
௪௩இேயசு அவைன ேநாக்க , “கவனி, நான்

ெசால்வது உண்ைம. இன்று நீ என்ேனாடு
ேசர்ந்துபரேலாகத்தலிருப்பாய்” என்றார்.

இேயசுமரித்தல்
(மத். 27:45-56; மாற். 15:33-41; ேயாவான்

19:28-30)
௪௪ அப்ேபாது மதய ேவைள.

ஆனால் மதய ேநரம் பன்பு மூன்று
மணிவைரயலும் அப்பகுத முழுவதும்
இருள் சூழ்ந்தருந்தது. ௪௫ சூரியன்
ெதன்படவல்ைல. ேதவாலயத்தன் தைர
இரண்டாகக் க ழிந்தது. ௪௬இேயசு, “ப தாேவ,
என் ஆவைய உம்மிடம் தருக ேறன்” என்னும்
வார்த்ைதயுடன்இறந்தார்.
௪௭ அங்கு நன்ற இராணுவ அதகாரி

நடந்தவற்ைற எல்லாம் பார்த்தான். அவன்,
“இந்த மனிதன் உண்ைமய ேலேய ேதவ
குமாரன்தான் என்பைத அற ேவன்” என்று
கூறயவாேற ேதவைனவாழ்த்தனான்.
௪௮ இைதப் பார்க்கெவன்று நகரிலிருந்து

பலரும் வந்தருந்தார்கள். பார்த்ததும்
துயரமிகுதயால் மார்பல் அைறந்தபடி
வீட்டுக்குத் தரும்பனார்கள். ௪௯இேயசுவுக்கு
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மிகவும் ெநருக்கமான நண்பர்கள் அங்கு
இருந்தார்கள். கலிேலயாவல் இருந்து
இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த சல
ெபண்களும் அங்ேக இருந்தார்கள். அவர்கள்
சலுைவக்கு சற்ேற ெதாைலவல் இவற்ைறப்
பார்த்தபடி நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.

அரிமத்தயாஊரின் ேயாேசப்பு
(மத். 27:57-61; மாற். 15:42-47; ேயாவான்

19:38-42)
௫௦-௫௧ அரிமத்தயா என்னும் நகரில்

இருந்து ஒரு மனிதன் அங்ேக வந்தருந்தான்.
அவன் ெபயர் ேயாேசப்பு. அவன்
நல்ல பக்தயுள்ள மனிதன். ேதவனின்
இராஜ்யத்தன் வருைகைய எத ர் ேநாக்க
இருந்தான். யூதர் அைவயல் அவன்
ஒரு உறுப்பனன். ப ற யூத அத காரிகள்
இேயசுைவக் ெகால்ல முடிெவடுத்தேபாது
அவன் அைத ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல.
௫௨ இேயசுவன் உடைலக் ேகட்கும்ெபாருட்டு
ேயாேசப்பு பலாத்துவ டம் ெசன்றான்.
உடைல எடுத்துக்ெகாள்ள பலாத்து,
ேயாேசப்புக்கு அனுமத ெகாடுத்தான்.
௫௩ எனேவ ேயாேசப்பு சலுைவயல் இருந்து
இேயசுவன் உடைலக் கீேழ இறக்க ஒரு
துணியால் உடைலச் சுற்றனான். ப றகு
பாைறக்குள் ேதாண்டப்பட்டிருந்த ஒரு
கல்லைறக்குள் இேயசுவன் உடைல
ைவத்தான். அக்கல்லைற அதற்கு
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முன் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவல்ைல.
௫௪ அப்ெபாழுது ஆயத்த நாளின்‡

இறுதப்பகுத ெநருங்கயது. சூரியன்
மைறந்த ப றகுஓய்வுநாள்ஆரம்ப க்கும்.
௫௫ கலிேலயாவல் இருந்து இேயசுேவாடு

வந்தருந்த ெபண்கள் ேயாேசப்ைபத்
ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள் கல்லைறையப்
பார்த்தார்கள். இேயசுவன் உடல்
உள்ேள க டத்தப்பட்டிருந்த இடத்ைதயும்
பார்த்தார்கள். ௫௬ இேயசுவன் உடலில்
பூசுவதற்காக மணம்மிக்க ெபாருள்கைளத்
தயாரிப்பதற்காக அப்ெபண்கள்
ெசன்றார்கள்.
ஓய்வு நாளில் அவர்கள் ஓய்ெவடுத்தார்கள்.

ேமாேசயன் சட்டம் இவ்வாறு ெசய்யுமாறு
எல்லாமக்களுக்கும்கட்டைளஇட்டிருந்தது.

௨௪
இேயசுஉய ர்த்தார்.
(மத். 28:1-10; 16:1-8; 20:1-10)
௧ வாரத்தன் முதல் நாளில் அத காைலப்

ெபாழுதல் இேயசுவன் உடல்
ைவக்கப்பட்டிருந்த கல்லைறக்குப்
ெபண்கள் வந்தார்கள். தாம் தயாரித்த
மணமிக்க ெபாருட்கைள அவர்கள்
எடுத்து வந்தருந்தார்கள். ௨ ஒரு
ெபருங்கல் கல்லைறயன் நுைழ வாசலில்

‡ ௨௩:௫௪: ஆயத்தநாள்ெவள்ளிக்க ழைம. ஓய்வுநாளுக்கு
முந்தயநாள்.
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ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கல்
உருண்டு ேபாயருந்தைத அப்ெபண்கள்
கண்டார்கள். ௩ அவர்கள் உள்ேள
ெசன்றார்கள். ஆனால் இேயசுவன் உடல்
அங்கு இருக்கவல்ைல. ௪ அப்ெபண்கள்
இைதப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள்
அைதக்குறத்துஆச்சரியப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயல்
த டீெரன்று ஒளிமிக்க ஆைட
அணிந்தவர்களாக இரண்டு ேதவ
தூதர்கள் அவர்களருேக நன்றார்கள்.
௫அப்ெபண்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். அந்த
இரு மனிதரும் அப்ெபண்கைள ேநாக்க ,
“உய ேராடு இருக்க ற ஒருவைர ஏன் இங்கு
ேதடுகறீர்கள்? இது இறந்ேதாருக்குரிய
இடம். ௬ இேயசு இங்ேக இல்ைல.
அவர் மரணத்தனின்று எழுந்தார்.
௭ தீேயாரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டு சலுைவயல்
அைறயப்பட்டு ெகால்லப்படுவார் எனவும்,
மூன்றாம் நாளில் மரணத்தன்று எழுவார்
எனவும் இேயசு கலிேலயாவல் ெசான்னது
ஞாபகம் இருக்க றதா?” என்றார்கள்.
௮ அப்ேபாது இேயசு கூறயவற்ைற
அப்ெபண்கள்நைனவுகூர்ந்தார்கள்.
௯ அப்ெபண்கள் கல்லைறைய

வ ட்டுப் ேபாய், பத ெனாரு சீஷர்களும்,
மற்றவர்களும் இருக்கும் இடத்துக்குச்
ெசன்றார்கள். கல்லைறயன் அருேக நடந்த
ந கழ்ச்ச கள் அைனத்ைதயும் அப்ெபண்கள்
அவர்களுக்குக் கூறனார்கள். ௧௦ அவர்கள்
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மகதேலனா மரியாள், ேயாவன்னா,
யாக்ேகாபன் தாயாகய மரியாள், ேவறு
சல ெபண்கள் ஆக ேயார். அப்ெபண்கள்
நடந்த அைனத்ைதயும் சீஷர்களுக்குச்
ெசான்னார்கள். ௧௧ அப்ெபண்கள்
கூறயவற்ைற சீஷர்கள் நம்பவல்ைல.
அது வச த்த ரமான ேபச்சாக இருந்தது.
௧௨ஆனால் ேபதுரு எழுந்து அது உண்ைமயா
எனப் பார்க்கக் கல்லைறக்கு ஓடினான்.
அவன் உள்ேள பார்த்து இேயசுவன்
உடைலச் சுற்ற ைவக்கப்பட்டிருந்த
துணிகள் மட்டுேம க டப்பைதக் கண்டான்.
இேயசுைவக் காணவல்ைல. இேயசு
ெசன்றுவட்டிருந்தார். நடந்தவற்ைறக்
குற த்து ஆச்சரியப்பட்டவனாகப் ேபதுரு
தனித்தருக்கவரும்ப ச்ெசன்றான்.

எம்மாவூர்ெசன்றசீஷர்கள்
(மாற். 16:12-13)
௧௩ எம்மா என்னும் ஊருக்கு அேத

நாள் இேயசுவன் இரண்டு சீஷர்கள்
ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். எருசேலமில்
இருந்து ஏழு ைமல் தூரத்தல் அந்த
ஊர் இருந்தது. ௧௪ நடந்தைவ
அைனத்ைதயும் குறத்து அவர்கள்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௧௫ அவர்கள்
இவற்ைறவவாத த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
இேயசு அருேக வந்து அவர்கேளாடு
நடந்தார். ௧௬ (இேயசுைவ அைடயாளம்
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கண்டுெகாள்வதலிருந்து ஏேதா ஒன்றால்
அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள்) ௧௭ “நீங்கள்,
நடக்கும்ேபாது ேபச க்ெகாண்டிருந்த
வஷயங்கள்என்ன?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
இருவரும் நன்றார்கள். அவர்கள்

முகங்கள் ேசாகத்தால் ந ரம்ப இருந்தன.
௧௮ க ேலேயாபாஸ் என்பவன், “கடந்த சல
நாட்களாக அங்ேக ந கழ்ந்தவற்ைற அறயாத
மனிதர்எருசேலமில்நீங்கள்ஒருவராகத்தான்
இருக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௧௯ அவர்கைள ேநாக்க , இேயசு, “நீங்கள்

எைதக்குற த்துப்ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?”
என்றார்.
அம்மனிதர்கள் அவைர ேநாக்க ,

“நாசேரத்தல் உள்ள இேயசுைவக் குறத்துப்
ேபசுக ேறாம். ேதவனுக்கும் மக்களுக்கும்
அவர் ஒரு ெபரிய தீர்க்கதரிச . அவர்
பல ஆற்றல் மிக்க காரியங்கைளச்
ெசால்லியும் ெசய்தும் வந்தருக்க றார்.
௨௦ ஆனால் தைலைம ஆசாரியரும் நம்
தைலவர்களும் அவர் நயாயந்தீர்க்கப்பட்டுக்
ெகால்லப்படுமாறு ெகாடுத்துவ ட்டார்கள்.
அவர்கள் இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறந்தார்கள். ௨௧ இஸ்ரேவல் மக்கைள
வடுவப்பவர் இேயசு ஒருவேர என நாங்கள்
நம்ப க் ெகாண்டிருந்ேதாம். ஆனால் இப்படி
நடந்துள்ளது. இேயசு ெகால்லப்பட்டு
மூன்று நாட்களாகவ ட்டன. ௨௨ இன்று
எங்கள் ெபண்களில் சலர் எங்களுக்குச் சல
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ஆச்சரியமானதகவல்கைளச்ெசான்னார்கள்.
இன்று அப்ெபண்கள் அதகாைலயல்
இேயசுவன் உடல் ைவக்கப்பட்டிருந்த
கல்லைறக்குச் ெசன்றார்கள். ௨௩ ஆனால்
அவரது உடைல அங்ேக காணவல்ைல.
அவர்களுக்கு ஒரு காட்ச யல் தரிசனமான
இரண்டு ேதவதூதர்கைளப் பார்த்தார்கள்.
‘இேயசுஉய ேராடுஇருக்க றார்’ எனஅவர்கள்
ெசான்னார்கள் என்று அப்ெபண்கள் வந்து
எங்களிடம் ெசான்னார்கள். ௨௪ அதன்
பன்பு எங்களில் சலரும் கல்லைறக்குச்
ெசன்றார்கள். ெபண்கள் ெசான்னபடிேய
இருந்தது. கல்லைற ெவறுைமயாக
இருந்தைத அவர்கள் பார்த்தார்கள். ஆனால்
அவர்கள் இேயசுைவப் பார்க்கவல்ைல”
என்றார்கள்.
௨௫ பன்பு இேயசு இருவரிடமும், “நீங்கள்

அறவற்றவர்கள். உண்ைமைய மிகவும்
தாமதமாக உணர்ந்துெகாள்க றீர்கள்.
தீர்க்கதரிச களின் ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதையயும் நீங்கள் நம்பேவண்டும்.
௨௬க றஸ்துதன்மகைமயல்நுைழயும்முன்பு
இவ்வாறு துன்புற ேவண்டும் என்று
தீர்க்கதரிச கள் கூற இருந்தார்கள்” என்றார்.
௨௭ ப ற்பாடு சுவடிகளில் தன்ைனப்பற்ற
எழுதய ஒவ்ெவான்ைறப்பற்றயும் இேயசு
வளக்க ஆரம்ப த்தார். ேமாேசயன்
புத்தகங்கள் ெதாடங்க தீர்க்கதரிச கள்
வைரக்கும் இேயசுைவக் குறத்துக்
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கூறயவற்ைறஅவர்ெசான்னார்.
௨௮ அவர்கள் எம்மாவூர் என்னும் ஊைர

அைடந்தார்கள். தன் பயணத்ைதத் ெதாடர
வரும்பயது ேபால இேயசு நடித்தார்.
௨௯ ஆனால் அவர்கள் அவர் அங்ேக
தங்கேவண்டுெமன வரும்பனார்கள்.
அவர்கள் இேயசுைவ “எங்களுடன்
தங்குங்கள். மிகவும் தாமதமாகவ ட்டது.
எங்கும் இருள் சூழ்ந்துவ ட்டது” என்று
ெகஞ்ச க் ேகட்டார்கள். எனேவ அவர்
அவர்கேளாடுதங்கச்ெசன்றார்.
௩௦ அவர்கேளாடு ேசர்ந்து இேயசு

உணவுண்ண உட்கார்ந்தருந்தார்.
உணவுக்காக நன்ற ெசால்லிவட்டு,
உணைவப் பக ர்ந்தார். ௩௧ அப்ேபாது
அம்மனிதர் இேயசுைவ அைடயாளம்
கண்டுெகாள்ள முடிந்தது. அவர் யார்
என அவர்கள் உணர்ந்துெகாண்டதும்,
அவர் மைறந்துவ ட்டார். ௩௨ இருவரும்
தமக்குள்ளாக, “பாைதயல் நம்முடன்
இேயசு ேபச க்ெகாண்டு வந்தேபாது ஏேதா
எரிவதுப்ேபால் ஓர் உணர்வு இதயத்தல்
எழுந்தது. ேவதாகமத்தன் ெபாருைள
அவர் வளக்கயேபாது மிகவும் பரவசமாக
இருந்தது” என்றுேபச க்ெகாண்டார்கள்.
௩௩ பன்பு அவர்கள் எழுந்து தரும்ப

எருசேலைம ேநாக்க ச் ெசன்றார்கள்.
எருசேலமில்இேயசுவன்சீஷர்கள்ஒன்றாகக்
கூடியருக்கக் கண்டார்கள். பத ெனாரு
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சீஷர்களும் அவர்கேளாடிருந்த மக்களும்
௩௪ “மரணத்தனின்று உண்ைமயாகேவ
அவர் மீண்டும் எழுந்தார்” சீேமானுக்கு
(ேபதுருவுக்கு) அவர் காட்ச யளித்தார்
என்றார்கள்.
௩௫ அப்ேபாது பாைதயல் நடந்த

வஷயங்கைள இரு மனிதர்களும்
கூறனார்கள். உணைவப் பங்க ட்டேபாது
எவ்வாறு இேயசுைவ அைடயாளம்
கண்டுெகாண்டார்கள்எனச்ெசான்னார்கள்.

சீஷர்களுக்குஇேயசுவன்காட்ச
(மத். 28:16-20; மாற். 16:14-18; ேயாவான்

20:19-23;அப். 1:6-8)
௩௬ அவர்கள் இருவரும் இவற்ைறக்

கூறக்ெகாண்டிருந்தேபாது சீஷர்களின்
கூட்டத்தன் நடுவல் இேயசு நன்றருந்தார்.
இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “உங்களுக்குச்
சமாதானம்உண்டாவதாக” என்றார்.
௩௭ சீஷர்களுக்கு இது ஆச்சரியத்ைதக்

ெகாடுத்தது. அவர்கள் பயந்தார்கள்.
அவர்கள் ஏேதா ஒரு ஆவையப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பதாகஎண்ணினார்கள்.
௩௮ ஆனால் இேயசு, “நீங்கள் எதற்காகக்
குழப்பம் அைடந்தருக்க றீர்கள்? நீங்கள்
காண்பதல் ஏன் ஐயம்ெகாள்கன்றீர்கள்?
௩௯ என் ைககைளயும் என் பாதங்கைளயும்
பாருங்கள். உண்ைமயாகேவ நான்தான்.
என்ைனத் ெதாடுங்கள். எனக்கு உயருள்ள
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உடல் இருப்பைதப் பார்க்க முடியும். ஓர்
ஆவ இப்படிப்பட்ட உடல் ெகாண்டிருக்காது”
என்றார்.
௪௦ இேயசு அவர்களுக்கு இைதக்

கூறய பன்பு, அவர்களுக்குத் தன்
ைககளிலும், பாதங்களிலும் உள்ள
ஆணித் துைளகைளக் காட்டினார்.
௪௧ சீஷர்கள் ஆச்சரியமுற்றவர்களாக
இேயசுைவ உய ேராடு பார்த்ததால் மிகவும்
மக ழ்ந்தார்கள். எனினும்கூடதாம்பார்த்தைத
அவர்களால் நம்பமுடியவல்ைல. அவர்கைள
ேநாக்க இேயசு, “உங்களிடம் இங்ேக
ஏதாவது உணவு இருக்கறதா?” என்று
ேகட்டார். ௪௨ அவர்கள் சைமத்த மீனில் ஒரு
துண்ைடக் ெகாடுத்தார்கள். ௪௩ சீஷர்களின்
முன்னிைலயல் இேயசு அந்த மீைன எடுத்து
சாப்ப ட்டார்.
௪௪ அவர்கைள ேநாக்க இேயசு,

“நான் உங்கேளாடு இருந்த காலத்ைத
ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
ேமாேசயன் சட்டத்தலும், தீர்க்கதரிச களின்
நூற்களிலும், சங்கீதத்தலும் என்ைனப்பற்ற
எழுதப்பட்டிருக்க ற அைனத்தும் நடந்ேதயாக
ேவண்டும்என்றுநான்ெசான்ேனன்”என்றார்.
௪௫ பன்பு இேயசு சீஷர்களுக்கு

ேவதாகமத்ைதவளக்கனார். தன்ைனப்பற்ற
எழுதப்பட்டிருக்க ற காரியங்கைள அவர்கள்
புரிந்துெகாள்வதற்கு உதவனார். ௪௬ ப றகு
அவர்கைளேநாக்க , “க றஸ்துெகால்லப்பட்டு
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மூன்றாம் நாள் மரணத்தல் இருந்து எழுவார்
என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௪௭-௪௮ நீங்கள்
நடந்தைவ அைனத்ைதயும் பார்த்தீர்கள்.
நீங்கேள சாட்ச கள். மக்களுைடய பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட முடியும் என்று நீங்கள் ேபாய்
அவர்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டும். அவர்கள்
தம்மனம்மாற ,தாம்ெசய்தபாவங்களுக்காக
வருந்த ேவண்டும் என்பைத அவர்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள். அைதச் ெசய்தால்
அவர்கள் ேதவனால் மன்னிக்கப்படுவர்.
எருசேலமிலிருந்து நீங்கள் புறப்பட்டு என்
ெபயரில் இவற்ைறப் ேபாத க்க ேவண்டும்.
உலகத்தல் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும்
இந்த நற்ெசய்த கூறப்பட ேவண்டும்.
௪௯ கவனியுங்கள், என் ப தா உங்களுக்கு
வாக்குறுத ெகாடுத்துள்ளார். அைத
உங்களுக்கு அனுப்புேவன். வண்ணில்
இருந்து அந்த வல்லைமைய நீங்கள்
ெபறும்வைரக்கும் எருசேலமில் தங்க
இருக்கேவண்டும்” என்றார்.

இேயசுபரேலாகத்த ற்குத்தரும்புதல்
(மாற். 16:19-20;அப். 1:9-11)
௫௦ எருசேலமில் இருந்து ெபத்தானியா

வைரக்கும் இேயசு சீஷர்கைள
அைழத்துச் ெசன்றார். பன்பு ைககைள
உயர்த்த அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார்.
௫௧ இேயசு அவர்கைள வாழ்த்தும்ேபாது
அவர்களிடமிருந்து ப ரிக்கப்பட்டு
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பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டார்.
௫௨ சீஷர்கள் அவைர அங்ேக வணங்கனர்.
ப றகு எருசேலமுக்குத் தரும்ப ச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் மிகவும் மக ழ்ேவாடு
இருந்தார்கள். ௫௩ேதவைனவாழ்த்தயவாேற
எப்ேபாதும் அவர்கள் ேதவாலயத்தல் தங்க
இருந்தார்கள்.
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