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மத்ேதயு
எழுத யசுவ ேசஷம்

இேயசுக றஸ்துவன்குடும்பவரலாறு
(லூ. 3:23-38)
௧ இேயசு க றஸ்துவன் குடும்ப வரலாறு

பன்வருமாறு: தாவீதன் வழி வந்த வர்
இேயசு. தாவீது ஆப ரகாமின் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்.

௨ஆப ரகாமின்மகன்ஈசாக்கு.
ஈசாக்கன்மகன்யாக்ேகாபு.
யாக்ேகாபன்பள்ைளகள்யூதாவும்
அவன்சேகாதரர்களும்.
௩யூதாவன்மக்கள்பாேரசும்
சாராவும்
(அவர்களின்தாய்தாமார்.)
பாேரசன்மகன்எஸ்ேராம்.
எஸ்ேராமின்மகன்ஆராம்.
௪ஆராமின்மகன்அம்மினதாப்.
அம்மினதாபன்மகன்நகேசான்.
நகேசானின்மகன்சல்ேமான்.
௫சல்ேமானின்மகன்ேபாவாஸ்.
(ேபாவாசன்தாய் ராகாப்.)
ேபாவாசன்மகன்ஓேபத்.
(ஓேபத்தன்தாய்ரூத்.)
ஓேபத்தன்மகன்ஈசாய்.
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௬ஈசாயன்மகன்அரசனானதாவீது.
தாவீதன்மகன்சாலேமான்.
(சாலேமானின்தாய்உரியாவன்மைனவ .)
௭சாலேமானின்மகன்ெரெகாெபயாம்.
ெரெகாெபயாமின்மகன்அபயா.
அபயாவன்மகன்ஆசா.
௮ஆசாவன்மகன்ேயாசபாத்.
ேயாசபாத்தன்மகன்ேயாராம்.
ேயாராமின்மகன்உசயா.
௯உசயாவன்மகன்ேயாதாம்.
ேயாதாமின்மகன்ஆகாஸ்.
ஆகாஸின்மகன்எேசக்கயா.
௧௦எேசக்கயாவன்மகன்மனாேச.
மனாேசயன்மகன்ஆேமான்.
ஆேமானின்மகன்ேயாச யா.
௧௧ேயாச யாவன்மக்கள்எெகானியாவும்
அவன்சேகாதரர்களும்.
(இக்காலத்தல்தான்யூதர்கள்
பாப ேலானுக்குஅடிைமகளாகக்
ெகாண்டுெசல்லப்பட்டனர்.)

௧௨ அவர்கள் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்ட பன்:

எெகானியாவன்மகன்சலாத்த ேயல்.
சலாத்த ேயலின்மகன்ெசாெராபாேபல்.
௧௩ெசாெராபாேபலின்மகன்அபயூத்.
அபயூத்தன்மகன்எலியாக்கீம்.
எலியாக்கீமின்மகன்ஆேசார்.
௧௪ஆேசாரின்மகன்சாேதாக்.
சாேதாக்கன்மகன்ஆகீம்.
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ஆகீமின்மகன்எலியூத்.
௧௫எலியூத்தன்மகன்எலியாசார்.
எலியாசாரின்மகன்மாத்தான்.
மாத்தானின்மகன்யாக்ேகாபு.
௧௬யாக்ேகாபன்மகன்ேயாேசப்பு.
ேயாேசப்பன்மைனவ மரியாள்.
மரியாளின்மகன்இேயசு. க றஸ்துஎன
அைழக்கப்பட்டவர்இேயசுேவ.

௧௭ எனேவ ஆப ரகாம் முதல் தாவீதுவைர
பதனான்கு தைலமுைறகள். தாவீது முதல்
யூதர்கள் அடிைமப்பட்டு பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டதுவைரக்கும்
பதனான்கு தைலமுைறகள்.
யூதர்கள் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டதலிருந்து கறஸ்து
பறக்கும்வைர பதனான்குதைலமுைறகள்.
இேயசுக றஸ்துவன்பறப்பு
(லூ. 2:1-7)
௧௮ இேயசு க றஸ்துவன் தாய்

மரியாள். இேயசுவன் பறப்பு இப்படி
ந கழ்ந்தது. மரியாள் ேயாேசப்புக்கு
ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்தாள். அவர்கள்
தருமணத்தற்கு முன்ேப மரியாள் தான்
கருவுற்றருப்பைத அற ந்தாள். பரிசுத்த
ஆவயன் வல்லைமயால் மரியாள்
கருவுற்றருந்தாள். ௧௯ மரியாளின்
கணவனாகய ேயாேசப்பு மிகவும் நல்லவன்.
மக்களின் முன்னிைலயல் மரியாைள
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அவன் அவமத க்க வரும்பவல்ைல. எனேவ
ேயாேசப்பு மரியாைள இரகச யமாகத்
தள்ளிவ ட நைனத்தான்.
௨௦ேயாேசப்புஇந்தச ந்ைதயாயருக்கும்ெபாழுது,

கர்த்தருைடய தூதன் ேயாேசப்பன்
கனவல் ேதான்ற , “தாவீதன் மகனாகய
ேயாேசப்ேப, மரியாைள உன் மைனவயாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயங்காேத. அவள்
கருவலிருக்கும் குழந்ைத பரிசுத்த
ஆவயானவரால் உண்டானது. ௨௧அவள்ஒரு
மகைனப் ெபற்ெறடுப்பாள். அக்குழந்ைதக்கு
இேயசு* எனப் ெபயரிடு. அவர் தமது
மக்களின் பாவங்கைள நீக்க இரட்ச ப்பார்”
என்றான்.
௨௨ இைவெயல்லாம் தீர்க்கதரிச யன்

மூலமாகத் ேதவன் ெசான்னைவகளின்
நைறேவறுதல்களாக நடந்தன. தீர்க்கதரிச
ெசான்னது இதுேவ: ௨௩ “கன்னிப் ெபண்
ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுப்பாள். அவருக்கு
இம்மானுேவல் என்று ெபயரிடுவார்கள்.”✡
(இம்மானுேவல்என்பதற்கு, “ேதவன்நம்முடன்
இருக்கறார்” என்றுெபாருள்.)
௨௪வழித்ெதழுந்தேயாேசப்பு,கர்த்தருைடய

தூதன் ெசான்னபடிேய மரியாைள
மணந்தான். ௨௫ ஆனால் மரியாள் தன்
மகைனப் ெபற்ெறடுக்கும்வைர ேயாேசப்பு

* ௧:௨௧: இேயசு என்ற ெபயருக்கு இரட்ச ப்பு என்று
ெபாருள். ✡ ௧:௨௩: ஏசாயா 7:14-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அவைள அறயவல்ைல. ேயாேசப்பு
அவருக்கு “இேயசு” எனப்ெபயரிட்டான்.

௨
ஞானிகளின்வருைக
௧ யூேதயாவலுள்ள ெபத்லேகம் நகரில்

இேயசு ப றந்தார். அவர் ஏேராது மன்னன்
காலத்தல் ப றந்தார். அதன் பன்பு இேயசு
ப றந்தவுடன், ச ல ஞானிகள் எருசேலமுக்குக்
க ழக்கலிருந்து வந்தனர். ௨ அவர்கள்
மக்கைளப் பார்த்து “புத தாகப் ப றந்த
யூதர்களின்அரசரானகுழந்ைதஎங்ேக? அவர்
ப றந்துள்ளைத அறவக்கும் நட்சத்த ரத்ைதக்
கண்ேடாம். க ழக்கு தைசயல்அந்நட்சத்த ரம்
ேமெலழுவைதக் கண்ேடாம். நாங்கள்
அவைர வணங்க வந்துள்ேளாம்” என்று
ெசான்னார்கள்.
௩ ஏேராது மன்னன் யூதர்களின் இப்புதய

அரசைரப்பற்ற க் ேகள்வயுற்றான். அைதக்
ேகட்டு ஏேராது மன்னனும் எருசேலம் மக்கள்
அைனவரும் கலக்கம்அைடந்தனர். ௪ஏேராது
தைலைம ஆசாரியர் மற்றும் ேவதபாரகரின்
கூட்டத்ைதக் கூட்டினான். க றஸ்து எங்ேக
ப றந்தருப்பார் என அவர்கைளக் ேகட்டான்.
௫ அதற்கு அவர்கள், “யூேதயாவலுள்ள
ெபத்லேகமில் ப றப்பார். ஏெனனில்,

௬ “ ‘யூேதயாவலுள்ளெபத்லேகேம,
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உனக்குயூேதயாவன்ஆட்சயாளர்களுக்கைடயல்
முக்கயத்துவம்உண்டு.

ஆம்,உன்னிலிருந்துஒருப ரபு ேதான்றுவார்.
அவர் இஸ்ரேவல் என்னும் என் மக்கைள
வழி நடத்துவார்’ மீகா 5:2

என்று தீர்க்கதரிச ேவத வாக்கயங்களில்
எழுதயுள்ளார்” என்றுகூறனார்கள்.

௭பன்,க ழக்கலிருந்துவந்தஞானிகளுடன்
ஏேராது இரகச யமாகப் ேபச அவர்கள் முதன்
முதலில் நட்சத்த ரத்ைதக் கண்ட காலத்ைத
அவர்களிடமிருந்து அற ந்தான். ௮ ஏேராது
அந்த ஞானிகளிடம் “நீங்கள் ெசன்று அந்தக்
குழந்ைதையக் கவனமாகத் ேதடுங்கள்.
நீங்கள் அக்குழந்ைதையக் கண்டதும்
என்னிடம் வந்து ெசால்லுங்கள். பன் நானும்
ெசன்று அக்குழந்ைதைய வணங்க இயலும்”
என்று கூற அவர்கைள ெபத்லேகமுக்கு
அனுப்ப ைவத்தான்.
௯ மன்னன் இவ்வாறு கூறயைதக் ேகட்ட

ஞானிகள் அங்கருந்து ெசல்லும்ேபாது
அவர்கள் க ழக்கல் தாங்கள் கண்ட அேத
நட்சத்த ரத்ைத மீண்டும் பார்த்தனர்.
ஞானிகள் அந்த நட்சத்த ரத்ைதப்
பன்ெதாடர்ந்தனர். நட்சத்த ரம் அவர்களுக்கு
முன்னாேலேய ெசன்று குழந்ைத ப றந்த
இடத்த ற்கு ேமலாக வந்து நன்றது.
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௧௦ நட்சத்த ரத்ைதக் கண்ட ஞானிகள் மிகவும்
மக ழ்ந்தனர்.
௧௧ குழந்ைத இருந்த வீட்டிற்கு ஞானிகள்

வந்தனர். அவர்கள் குழந்ைதைய அதன்
தாய் மரியாளுடன் பார்த்தனர். ஞானிகள்
குழந்ைதையத் தாழவழுந்து வணங்கனர்.
குழந்ைதக்காகத் தாங்கள் ெகாண்டு வந்த
பரிசுப் ெபாருட்கைள எடுத்து ைவத்தனர்.
அவர்கள் தங்கத்தாலான ெபாருட்கைளயும்
தூபவர்க்கத்ைதயும் ெவள்ைளப்ேபாளம்
முதலான வாசைனப் ெபாருட்கைளயும்
ெகாடுத்தனர். ௧௨ அதன் பன்னர் ேதவன்
ஞானிகளின் கனவல் ேதான்ற அவர்கைள
ஏேராது மன்னனிடம் தரும்ப ச் ெசல்ல
ேவண்டாம் என எச்சரித்தார். எனேவ,
ஞானிகள் ேவறு வழியாகத் தங்கள்
நாட்டிற்குத்தரும்பனர்.

எக ப்த ற்குத்தப்ப ச் ெசல்லுதல்
௧௩ ஞானிகள் ெசன்றபன், ேயாேசப்பன்

கனவல் ஒரு ேதவதூதன் ேதான்ற ,
“எழுந்தரு! குழந்ைதையயும் அதன்
தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு எக ப்துக்குத்
தப்ப ச்ெசல். ஏேராது குழந்ைதையத் ேதடத்
ெதாடங்குவான். ஏேராது குழந்ைதையக்
ெகால்ல வரும்புக றான். எனேவ, நான்
ெசால்லுகறவைரக்கும் எக ப்தல் தங்கயரு”
என்றுெசான்னான்.
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௧௪ எனேவ ேயாேசப்பு வழித்ெதழுந்து
குழந்ைதயுடனும் அதன் தாயுடனும் இரவ ேல
எக ப்துக்குப் புறப்பட்டான். ௧௫ ஏேராது
மரிக்கும்வைரயல் அவர்கள் எக ப்தல்
தங்கயருந்தனர். “எக ப்தலிருந்து என்
மகைன ெவளிேய வரவைழத்ேதன்”✡
என்று தீர்க்கதரிச யன் வழியாக ேதவன்
ெசால்லியதன் நைறேவறுதலாக இது
நடந்ேதறயது.

ெபத்லேகமின் ஆண் குழந்ைதகைளக்
ெகால்லுதல்
௧௬ ஞானிகள் தன்ைனச் சந்த க்காமல்

ெசன்றுவட்டைத அற ந்த ஏேராது மிகுந்த
ேகாபமுற்றான். குழந்ைத ப றந்த
காலத்ைத ஏேராது ஞானிகளிடமிருந்து
அற ந்தருந்தான். இதற்குள் இரண்டு
வருடங்களாக இருந்தன. எனேவ,
ெபத்லேகமிலும் அைதச் சுற்றயுள்ள
பகுத களிலும் உள்ள எல்லா ஆண்
குழந்ைதகைளயும் ெகால்ல ஏேராது
ஆைணயட்டான். ஆகேவ, இரண்டும்
அதற்குக் குைறவான வயதுைடயதுமாகய
எல்லாஆண்குழந்ைதகைளயும்ெகான்றுவட
ஆைணயட்டான். ௧௭ தீர்க்கதரிச
எேரமியாவன் மூலமாக ேதவன்
கீழ்க்கண்டவாறுெசான்னதுநடந்ேதறயது.

✡ ௨:௧௫: ஓசயா 11:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௮ “ராமாவ ேலஒருகுரல் ேகட்டது.
துக்கத்தன்மிகுதயல்வந்தகதறல்அது.

தன்குழந்ைதகளுக்காகஅழுகறாள், ராேகல்.
அவைளத்ேதற்றமுடியாது,
ஏெனனில் அவளது குழந்ைதகள்
இறந்துவ ட்டன.” எேரமியா 31:15

எக ப்தல்இருந்துதரும்புதல்
௧௯ ஏேராது இறந்தபன், ேயாேசப்பன்

கனவல் கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன்
ேதான்றனான். இது ேயாேசப்பு எக ப்தல்
இருக்கும்ேபாது நடந்தது. ௨௦ தூதன்
அவனிடம், “எழுந்தரு! குழந்ைதையயும்
அதன் தாையயும் அைழத்துக் ெகாண்டு
இஸ்ரேவலுக்குச் ெசல். ஏெனனில்
குழந்ைதையக் ெகால்ல முயன்றவர்கள்
இப்ெபாழுதுஇறந்துவ ட்டனர்” என்றான்.
௨௧ ஆகேவ, ேயாேசப்பு குழந்ைதையயும்

அதன் தாையயும் அைழத்துக்ெகாண்டு
இஸ்ரேவல் ெசன்றான். ௨௨ அப்ெபாழுது
யூேதயாவன் மன்னனாக அர்ெகலாயு
இருந்தான் என்பைத ேயாேசப்பு
ேகள்வயுற்றான். தன் தந்ைத ஏேராது
இறந்தபன் அர்ெகலாயு யூேதயாவன்
மன்னனானான். இவ்வாறு, யூேதயாவுக்குச்
ெசல்ல ேயாேசப்பு தயங்கனான். ேயாேசப்பு
கனவல் எச்சரிப்பைடந்து அங்கருந்து
கலிேலயா பகுத க்குச் ெசன்றான்.
௨௩ ேயாேசப்பு நாசேரத் என்னும் நகருக்குச்
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ெசன்று அங்கு வச த்தான். எனேவ ேதவன்
தீர்க்கதரிச கள் வாயலாக “க றஸ்து
நசேரயன்* என்று அைழக்கப்படுவார்” என
ெசான்னதுநடந்ேதறயது.

௩
ஸ்நானகன்ேயாவானின்தருப்பணி
(மாற். 1:1-8;லூக். 3:1-9, 15-17; ேயாவா. 1:19-

28)
௧ அந்நாட்களில் ேயாவான் ஸ்நானகன்

யூேதயாவன் வனாந்தரத்தல் வருைக
புரிந்து, ௨ “உங்கள் மனைதயும் வாழ்ைவயும்
சீர்ப்படுத்துங்கள். ஏெனன்றால் பரேலாக
இராஜ்யம் சமீப த்தருக்க றது” என்று
ேபாதைனெசய்தான்.

௩ “ ‘கர்த்தருக்கான வழிைய ஆயத்தம்
ெசய்யுங்கள்;

அவரதுபாைதையசீர்ப்படுத்துங்கள்’
என்று வனாந்தரத்தல் ஒருவன்
சத்தமிடுக றான்” ஏசாயா 40:3

என தீர்க்கதரிச யாக ய ஏசாயா குற ப்ப ட்டது
இந்த ேயாவான்ஸ்நானகைனப்பற்ற தான்.

௪ ஒட்டக உேராமத்தால் ஆன ஆைடைய
அணிந்து ேதால் கச்ைசெயான்ைறத்
தன் இடுப்பல் இவன் கட்டியருந்தான்.
* ௨:௨௩: நசேரயன் நாசேரத் என்ற நகரத்தவன், ‘கைள’
என்றெபாருள்தரும்ெபயர். ஏசாயா 11:1
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ெவட்டுக்களியும் காட்டுத்ேதனும் அவன்
உணவாயருந்தன. ௫ ேயாவானின்
ேபாதைனையக் ேகட்க எருசேலமிலிருந்தும்
யூேதயா முழுவதலிருந்தும் ேயார்தான்
நத க்கைர முழுவதலிருந்தும் மக்கள்
வந்தனர். ௬அம்மக்கள் தங்கள் பாவங்கைள
அறக்ைகச் ெசய்தனர். ேயாவான்
அவர்களுக்கு ேயார்தான் நதயல்
ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தான்.
௭ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த

இடத்த ற்கு பரிேசயர் மற்றும் சதுேசயரில்
பலரும் வந்தனர். அவர்கைளக் கண்டதும்
ேயாவான், “நீங்கெளல்ேலாரும் பாம்பன்
குட்டிகள். வரப்ேபாகும் ேதவனின்
ேகாபத்தலிருந்து தப்ப ச்ெசல்ல உங்கைள
எச்சரித்ததுயார்? ௮உங்கள்மனமும்வாழ்வும்
தருந்தவ ட்டன என்பைத நரூப க்கக் கூடிய
ெசயைல நீங்கள் ெசய்யேவண்டும். ௯ நாம்
ஆப ரகாமின் பள்ைளகள் எனப் ெபருைம
ேபச த் த ரியலாம் என எண்ணாதீர்கள்.
நான் ெசால்க ேறன், ஆப ரகாமுக்குப்
பள்ைளகைள இங்குள்ள கற்களிலிருந்தும்
உண்டாக்க ேதவன் வல்லவர். ௧௦ மரங்கைள
ெவட்டக் ேகாடரி தயாராக இருக்க றது.
நற்கனிகைளத் தராத எல்லா மரங்களும்
ெவட்டப்பட்டுத்தீயலிடப்படும்.
௧௧ “உங்கள் மனமும் வாழ்வும்

தருந்தவ ட்டன என்பைதக் காட்ட நான்
உங்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்
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தருக ேறன். ஆனால், என்னிலும் ெபரியவர்
ஒருவர் வரப்ேபாக றார். அவர் காலணிகைள
அவழ்க்கவும் நான் தகுதயற்றவன். அவர்
பரிசுத்த ஆவயனாலும் அக்கனியனாலும்
உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார்.
௧௨ அவர் தானியங்கைளச் சுத்தம் ெசய்யத்
தயாராக வருவார். அவர் பதரிலிருந்து
நல்ல தானிய மணிகைளப் ப ரித்ெதடுத்துத்
தன் களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார். பதைரேயா
அைணந்து ேபாகாத தீயலிட்டு எரிப்பார்”
என்றான்.

இேயசுவன்ஞானஸ்நானம்
(மாற். 1:9-11;லூ. 3:21-22)
௧௩அப்ெபாழுதுஇேயசுகலிேலயாவலிருந்து

ேயார்தான் நத க்கைரக்கு வந்தார்.
இேயசு ேயாவானிடம் ெசன்று தனக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கும்படிக் ேகட்டார்.
௧௪ ஆனால் ேயாவாேனா இேயசுவுக்குத்
தான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்குமளவுக்கு
ேமன்ைமயானவன் அல்ல என்று அவைரத்
தடுக்க முயன்றான். எனேவ ேயாவான்
இேயசுவ டம், “நீர் என்னிடம் ஞானஸ்நானம்
ெபறலாகுேமா? நான்தான் உம்மிடம்
ஞானஸ்நானம்ெபறேவண்டும்” என்றான்.
௧௫ அதற்கு இேயசு, “தற்ெபாழுது

நான் ெசால்லுகறபடிேய ெசய். ேதவன்
எத ர்பார்க்கும் நீதயான ெசயல்கள்
அைனத்ைதயும் நான் ெசய்ய ேவண்டும்”
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என்று பதல் ெசான்னார். ஆகேவ, ேயாவான்
இேயசுவுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கச்
சம்மத த்தான்.
௧௬ இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபற்று,

நீரிலிருந்து ேமெலழுந்து வந்தேபாது, வானம்
தறந்து, ேதவ ஆவயானவர் ஒரு புறாைவப்
ேபாலக் கீழிறங்க அவரிடம் வருவைதக்
கண்டார். ௧௭ வானத்தலிருந்து ஒரு குரல்
ேகட்டது. அக்குரல், “இவர் (இேயசு) என்
குமாரன். நான் இவைர ேநச க்க ேறன். நான்
இவரிடத்தல் ப ரியமாயருக்க ேறன்” எனக்
கூறயது.

௪
இேயசுவுக்குண்டானேசாதைனகள்
(மாற். 1:12-13;லூ. 4:1-13)
௧ பன்னர் பரிசுத்த ஆவயானவர்

இேயசுைவ வனாந்தரத்துக்கு
அைழத்துச் ெசன்றார். ப சாசனால்
ேசாத க்கப்படுவதற்காக இேயசு அங்கு
அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டார். ௨ அங்கு
நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் இேயசு
உணேவதும் உட்ெகாள்ளவல்ைல. அதன்
பன், இேயசுவுக்கு மிகுந்த பச யுண்டாயற்று.
௩ அப்ேபாது அவைர ேசாத க்கப் ப சாசு
வந்து, அவரிடம், “நீர் ேதவனுைடய குமாரன்
என்பது உண்ைமயானால், இந்தக் கற்கைள
அப்பங்களாக மாறும்படிச் ெசால்லும்”
என்றான்.
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௪அதற்குஇேயசு,

“ ‘மக்கைள வாழைவப்பது ெவறும் அப்பம்
மட்டுமல்ல.

மக்களின் வாழ்வு ேதவனின்
வார்த்ைதகைளச் சார்ந்துள்ளது’ உபா.
8:3

என்று ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளேத” என்றுபதலளித்தார்.
௫ பன்பு ப சாசு இேயசுைவப் பரிசுத்த

நகரமான எருசேலமுக்கு அைழத்துச்
ெசன்றான். ப சாசு இேயசுைவ
ேதவாலயத்தன் மிக உயரமான இடத்தல்
ெகாண்டுேபாய் நறுத்த , ௬ “நீர் ேதவனுைடய
குமாரன் என்பது உண்ைமயானால்,
இங்கருந்துகீேழகுதயும். ஏெனன்றால்,

“ ‘ேதவன் உமக்காகத் தன் தூதர்களுக்குக்
கட்டைளயடுவார்,

தூதர்களின்கரங்கள்உன்ைனப்பற்றும்.
ஆகேவ உன் கால்கள் பாைறகளில் ேமாதாது’

சங்கீதம் 91:11-12

என்று ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதயருக்க றது” எனக்கூறனான்.

௭அதற்குஇேயசு,

“ ‘ேதவனாகய உன் கர்த்தைர ேசாத க்கக்
கூடாது’ உபா. 6:16
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என்றும் ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளேத” என்றுபதல்ெசான்னார்.
௮ப சாசுபன்னர்இேயசுைவமிகஉயரமான

ஒரு மைலச் ச கரத்த ற்குஅைழத்துச் ெசன்று,
உலகன் எல்லா நாடுகைளயும் அவற்றன்
மகைமகைளயும் ெபாருட்கைளயும்
காட்டினான். ௯ ப றகு ப சாசு இேயசுவ டம்,
“நீர் சாஷ்டாங்கமாய் வழுந்து என்ைன
வணங்கனால், இைவ அைனத்ைதயும் நான்
உமக்குத்தருேவன்” என்றான்.
௧௦ இேயசு ப சாைச ேநாக்க , “சாத்தாேன,

என்ைனவட்டுவலக ச்ெசல்!

“ ‘நீ உன் ேதவனாகய கர்த்தைர மட்டுேம
வணங்கேவண்டும்.

அவருக்கு மட்டுேம ேசைவ
ெசய்யேவண்டும்!’ உபா. 6:13

என்றும் ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது” என்றுகூறனார்.

௧௧ எனேவ ப சாசு இேயசுைவ வ ட்டு
வலகனான். அதன் பறகு சல தூதர்கள்
வந்துஅவருக்குச் ேசைவெசய்தனர்.

கலிேலயாவல்இேயசுவன்ஊழியம்
(மாற். 1:14-15;லூ. 4:14-15)
௧௨ ேயாவான் சைறயலைடக்கப்பட்டைத

இேயசு ேகள்வயுற்றார். எனேவ, இேயசு
கலிேலயாவற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார்.
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௧௩ இேயசு நாசேரத்தல் தங்கவல்ைல.
அவர் கலிேலயா ஏரிக்கு அருகலிருந்த
கப்பர்நகூம் நகருக்குச் ெசன்று வச த்தார்.
ெசபுேலானுக்கும் நப்தலிக்கும் அருகல்
உள்ளது கப்பர்நகூம். ௧௪ தீர்க்கதரிச ஏசாயா
கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னது நடந்ேதறும்படி
இேயசுஇவ்வாறுெசய்தார்:

௧௫ “ெசபுேலான் என்னும் இடமும் நப்தலி
என்னும்இடமும்

ேயார்தான் நதையக் கடந்து கடலுக்குப்
ேபாகும் சாைலயல்

௧௬யூதர்கள் அல்லாத ப ற இனத்தவர் வாழும்
இடமாகஉள்ளதுகலிேலயா.

பாவ இருளில் வாழ்ந்த அவர்கள்
மிகப் ெபரிய ெவளிச்செமான்ைறக்
கண்டனர்.

ஒரு சுடுகாட்ைடப் ேபால இருளைடந்து
க டக்கும்

அப்பூமியல் வாழும் மக்கைள ேநாக்க
அந்தெவளிச்சம்வந்தது.” ஏசாயா 9:1-2

௧௭ அச்சமயத்தலிருந்து இேயசு “உங்கள்
மனைதயும் வாழ்ைவயும் தருத்துங்கள்,
ஏெனன்றால் பரேலாக இராஜ்யம் வைரவல்
வர இருக்க றது” என்று ேபாதைன ெசய்யத்
ெதாடங்கனார்.

சீஷர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மாற். 1:16-20;லூ. 5:1-11)
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௧௮ இேயசு கலிேலயா ஏரிக்கைரேயாரம்
நடந்துெகாண்டிருந்தார். ேபதுரு
என்றைழக்கப்பட்ட சீேமாைனயும் அவன்
சேகாதரன் அந்த ேரயாைவயும் அவர்
கண்டார். மீனவர்களான அச்சேகாதரர்கள்
இருவரும் ஏரியல் வைலவ ரித்து மீன்
ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௯ இேயசு
அவர்களிடம், “என்ைனத் ெதாடர்ந்து
வாருங்கள். உங்கைள மாறுபட்ட
மீனவர்களாக்குேவன். மீன்கைள அல்ல
மனிதர்கைள ேசகரிக்கும் ேவைலையச்
ெசய்வீர்கள்”என்றுெசான்னார். ௨௦சீேமானும்
அந்த ேரயாவும் தங்கள் வைலகைள வ ட்டு
இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.
௨௧ இேயசு கலிேலயா ஏரிக்கைரேயாரம்

ெதாடர்ந்து நடந்து ெசல்லும்ேபாது
ெசெபேதயுவன் புதல்வர்களான யாக்ேகாபு
மற்றும் ேயாவான் ஆகய சேகாதரர்கைளக்
கண்டார். அவர்கள் இருவரும் ஒரு படகல்
தம் தந்ைதேயாடு இருந்தனர். அவர்கள்
மீன் ப டிப்பதற்காகத் தங்களது வைலையத்
தயார் ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். இேயசு
அந்தச் சேகாதரர்கைளத் தம்முடன் வருமாறு
அைழத்தார். ௨௨ எனேவ, அச்சேகாதரர்கள்
தங்கள் படைகயும் தந்ைதையயும் வ ட்டு
இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தனர்.

ேபாதைனயும்குணமாக்குதலும்
(லூக். 6:17-19)
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௨௩ இேயசு கலிேலயா நாடு முழுவதும்
உள்ள இடங்களுக்குச் ெசன்றார். அவர்கள்
ெஜப ஆலயங்களில் இேயசு ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்த கைளப்
ேபாத த்தார். ேமலும், மக்களின் அைனத்து
வதமான ேநாய்கைளயும் வயாத கைளயும்
இேயசு குணப்படுத்தனார். ௨௪இேயசுைவப்
பற்றய ெசய்த சீரியா ேதசம் முழுவதும்
பரவயது. ேநாயுற்ற மக்கள் அைனவைரயும்
இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். ேநாயுற்ற
அம்மக்கள் பலவதமான வயாத களாலும்
வலியனாலும் அவதயுற்றனர். ச லர் மிகுந்த
வலியனாலும், ச லர் ப சாசு ப டித்தும்,
ச லர் வலிப்புேநாயனாலும், ச லர் பாரிச
வயாதயாலும் பாத க்கப்பட்டிருந்தனர்.
இேயசு அவர்கள் அைனவைரயும்
குணமாக்கனார். ௨௫ பற்பல மக்கள்
இேயசுைவப் பன் ெதாடர்ந்தார்கள்.
அம்மக்கள் கலிேலயா, பத்துநகரங்கள்,
எருசேலம், யூேதயா மற்றும் ேயார்தான்
நதயன் அக்கைர முதலான
பகுத களிலிருந்துவந்தருந்தனர்.

௫

இேயசுவன்மைலப்ப ரசங்கம்
(லூ. 6:20-23)
௧ அங்குக் கூட்டமாயருந்த மக்கைளப்

பார்த்த இேயசு ஒரு குன்றன்மீது ெசன்று



மத்ேதயு௫:௨ xix மத்ேதயு௫:௯

அமர்ந்தார். அவரது சீஷர்கள் அவரிடம்
வந்தார்கள். ௨ இேயசு மக்களுக்குக்
கீழ்க்கண்டவாறுேபாதைனெசய்தார்:

௩ “ஆவயல் எளிைம ெகாண்ட மனிதர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்,

பரேலாகஇராஜ்யம்அவர்களுக்குரியது.
௪ இம்ைமயல் துக்கம் அைடந்த மனிதர்கள்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன்அவர்கைளத் ேதற்றுவார்.

௫பணிவுைடயவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன் வாக்களித்த இடத்ைத* அவர்கள்
ெபறுவார்கள்.

௬ மற்ற எைதக் காட்டிலும் நீதயான
ெசயல்கைளச் ெசய்ய
வரும்புக றவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

அவர்களுக்குமுழுத்தருப்தையத்ேதவன்
அளிப்பார்.

௭ மற்றவர்களுக்குக் கருைண
காட்டுக றவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

அவர்களுக்குக்கருைணகாட்டப்படும்.
௮ தூய்ைமயான எண்ணமுைடயவர்கள்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
அவர்கள்ேதவனின்அருகாைமயலிருப்பார்கள்.

௯ அைமத க்காகச் ெசயலாற்றுகறவர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

ேதவன்அவர்கைளத் தன்குமாரர்கள் என
அைழப்பார்.

* ௫:௫: ‘ேதவன்வாக்களித்தஇடம்’ சங்கீதம் 37:11.
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௧௦ நன்ைம ெசய்வதற்காகத்
தண்டிக்கப்படுக றவர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

பரேலாகஇராஜ்யம்அவர்களுக்குரியது.

௧௧ “உங்களுக்ெகத ராகத் தீய
ெசாற்கைளப் ேபச மக்கள் உங்கைளத்
துன்புறுத்துவார்கள். நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதனிமித்தம் எல்லாவதமான
தீய ெசாற்கைளயும் உங்களுக்ெகத ராகச்
ெசால்வார்கள். ஆனால் மக்கள் உங்களுக்கு
அவற்ைறச் ெசய்யும்ெபாழுது நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். ௧௨ அதற்காக
மக ழ்ச்ச யைடயுங்கள். ேதவனுைடய
மகத்தான ெவகுமத உங்களுக்குக்
காத்தருக்க றது. உங்களுக்குமுன்பு வாழ்ந்த
தீர்க்கதரிச களுக்கும் மக்கள் அேத வதமான
தீைமகைளச்ெசய்தார்கள்.

உப்பு,ஒளிஉவைமகள்
(மாற். 9:50; 4:21;லூ. 14:34-35; 8:16)
௧௩ “பூமிக்கு நீங்கள்உப்பாகஇருக்க றீர்கள்.

தன் சுைவைய உப்பு இழந்தால் மீண்டும்
அைத உப்பாக மாற்றேவா, ேவறு எதற்கும்
பயன்படுத்தேவா முடியாது. அது ெதருவல்
எறயப்பட்டுமக்களால்மித க்கப்படும்.
௧௪ “உலகுக்கு ஒளித்தரும் வளக்கு

நீங்கேள. ஒரு குன்றன் ேமல் அைமந்த
பட்டணம் மைறந்தருக்கமுடியாது. ௧௫மக்கள்
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எரிகன்ற வளக்ைகக் குடத்தன் கீழ்
ைவத்து மைறப்பதல்ைல. மாறாக,
அைத மக்கள் வளக்குத் தண்டின் மீது
ைவக்கறார்கள். அப்ெபாழுது தான்
வளக்கு வீட்டிலுள்ள அைனவருக்கும்
ெவளிச்சம் தருக றது. ௧௬ அது
ேபாலேவ, நீங்களும் மற்ற மனிதர்களுக்கு
வளக்காக வளங்கேவண்டும். உங்களது
நற்ெசயல்கைள மற்றவர்கள் காணும்படி
வாழுங்கள். பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள்
ப தாைவ மக்கள் புகழ்ந்து ேபசுமாறு நீங்கள்
வாழுங்கள்.

இேயசுவும்பைழயஏற்பாடும்
௧௭ “ேமாேசயன் சட்டங்கைளேயா அல்லது

தீர்க்கதரிச களின் ேபாதைனகைளேயா
அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளதாக
நைனக்காதீர்கள். அவர்களது
ேபாதைனகைள அழிப்பதற்காக நான்
வரவல்ைல. அவர்களின் ேபாதைனகளின்
முழுப் ெபாருைளயும் நைறேவற்றேவ
வந்துள்ேளன். ௧௮ நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன். வானமும்
பூமியும் உள்ளவைரக்கும் கட்டைளகளில்
எதுவும் மைறயாது. அைனத்தும்
நைறேவறுகற வைரக்கும் கட்டைளகளின்
ஒரு சறு எழுத்ேதா அல்லது ஒரு சறு
எழுத்தன்பகுத ேயாகூடமைறயாது.
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௧௯ “ஒருவன் ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும்
கைடப்ப டிக்க ேவண்டும். ச றயதாகத்
ேதான்றும் கட்டைளையக்கூடக் கைடப்ப டிக்க
ேவண்டும். கட்டைளகளில் ஏேதனும்
ஒன்ைறத் தான் கைடப்ப டிக்காமலும்
மற்றவர்கைளயும் அைதக் கைடப்ப டிக்க
ேவண்டாெமன்றும் கூறுகறவன் பரேலாக
இராஜ்யத்தல் கைடச ஆளாயருப்பான்.
ஆனால், கட்டைளகைளக் கைடப்ப டித்து
மற்றவர்கைளயும் கைடப டிக்கச்
ெசால்லுகறவன் பரேலாக இராஜ்யத்தல்
மகத்தான இடத்ைதப் ெபறுவான்.
௨௦சட்டங்கைளப் ேபாத க்க றவர்கைளவ டவும்
பரிேசயர்கைளவ டவும் நீங்கள் ச றப்பாகச்
ெசயல்பட ேவண்டும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். அவர்கைளவ டவும்
ச றப்பாகச் ெசயல்படாவ ட்டால், நீங்கள்
பரேலாகஇராஜ்யத்தல்நுைழயமாட்டீர்கள்.
ேகாபத்ைதப் பற்றய ேபாதைன
௨௧ “ ‘எவைரயும் ெகால்லாேத.✡ ெகாைல

ெசய்க றவன் தண்டிக்கப்படுவான்’ என்று
ெவகு காலத்த ற்கு முன்னேர நமது
மக்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத
அறவீர்கள். ௨௨ ஆனால் நான்
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், யாரிடமும்
ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள். அைனவரும்
உங்கள் சேகாதரர்கேள. நீங்கள்

✡ ௫:௨௧: யாத். 20:13-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மற்றவர்களிடம் ேகாபம் ெகாண்டால்,
நீங்கள் நயாயந்தீர்க்கப்படுவீர்கள்.
மற்றவருக்கு எத ராகத் தீயைவகைளச்
ெசான்னால் யூத ஆேலாசைனக் குழுவனால்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ேவெறாரு மனிதைன
முட்டாள் என்று நீங்கள் அைழத்தால், நரகத்
தீயன்ஆபத்துக்குள்ளாவீர்கள்.
௨௩ “எனேவ, நீங்கள் ேதவனுக்கு

உங்கள் காணிக்ைகையப் பலிபீடத்தல்
ெசலுத்தும்ெபாழுது மற்றவர்கைளயும்
நைனத்துப் பாருங்கள். நீங்கள் உங்கள்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தும்ெபாழுது,
உங்கள் சேகாதரன் உங்கள் மீது
வருத்தத்துடன் இருப்பது உங்கள்
நைனவற்கு வந்தால், ௨௪ உங்கள்
காணிக்ைகையப் பலிபீடத்த ற்கு முன்
ைவத்துவ ட்டு, ெசன்று அவனுடன்
சமாதானமாகுங்கள். பன்னர் வந்து உங்கள்
காணிக்ைகையச்ெசலுத்துங்கள்.
௨௫ “உங்கள் எத ரி உங்கைள

நீத மன்றத்த ற்கு அைழத்தால், அவனுடன்
வைரவாக நட்பாகுங்கள். நீத மன்றத்த ற்குச்
ெசல்வதற்கு முன்ேப அைதச் ெசய்ய
ேவண்டும். அவனுடன் நட்பாகாவ ட்டால்,
அவன் உங்கைள நீத பதய டம்
ஒப்பைடப்பான். ேமலும், நீத பத உங்கைளச்
சைறயலைடக்க காவலரிடம் ஒப்பைடப்பார்.
௨௬ நான் ெசால்லுக ேறன், நீங்கள்
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ெகாடுக்கேவண்டியது அைனத்ைதயும்
ெகாடுத்துத் தீர்க்க றவைரயலும் உங்களால்
அந்தச் சைறையவ ட்டுமீளமுடியாது.
கற்ைபக்குற த்த ேபாதைன
௨௭ “ ‘ப றன்மைனவயுடன்உறவுெகாள்ளும்

பாவத்ைதச் ெசய்யாேத’✡ என்று
கூறப்பட்டுள்ளைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
௨௮ ஆனால் நான் ெசால்க ேறன். ஒரு
ெபண்ைணக் காமக் கண் ெகாண்டு
ேநாக்க , அவளுடன் உடலுறவுெகாள்ள
வரும்பனாேல, அவன் அவளுடன்
வபச்சாரம் ெசய்தவனாக றான். ௨௯உங்கள்
வலது கண் நீங்கள் பாவம் ெசய்யக்
காரணமானால்,அைதப் படுங்க எறயுங்கள்.
உங்கள் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தல்
வீழ்வைதக் காட்டிலும் அவ்வுடலின் ஓர்
உறுப்ைப இழப்பது நன்று. ௩௦உங்கள் வலது
ைக உங்கைளப் பாவம் ெசய்ய ைவத்தால்,
அைத ெவட்டி எறயுங்கள். உங்கள் சரீரம்
முழுவதும் நரகத்தல் வீழ்வைதக் காட்டிலும்
அவ்வுடலின்ஒருபகுதையஇழப்பதுநன்று.
வவாகரத்துப்பற்றய ேபாதைன
(மத். 19:9;மாற். 10:11-12;லூ. 16:18)
௩௧ “ ‘தன் மைனவைய வவாகரத்து

ெசய்க ற எவரும் அவளுக்கு எழுத்தன்
மூலமாக சான்ற தழ் அளிக்க ேவண்டும்’✡
✡ ௫:௨௭: யாத். 20:14, உபா. 5:18-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௫:௩௧: உபா. 24:1-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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என்றும் ெசால்லப்பட்டிருக்க றது. ௩௨ஆனால்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், தன்
மைனவைய வவாகரத்து ெசய்க றவன்
அவைள வபச்சாரப் பாவத்தன் குற்ற
உணர்வுக்குள்ளாக்குகறான். தன் மைனவ
ேவெறாரு ஆடவனுடன் சரீர உறவு
ைவத்தருப்பது மட்டுேம ஒருவன் தன்
மைனவைய வவாகரத்து ெசய்யத்தக்க
காரணமாகும். வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட
அப்ெபண்ைண மணம் புரிக றவனும்
வபச்சாரம்ெசய்தவனாக றான்.
வாக்குறுதகைளப்பற்றய ேபாதைன
௩௩ “ ‘நீ ஒரு சத்தயம் ெசய்தால், அைத

மீறக் கூடாது என்றும், கர்த்தருக்குச்
ெசய்வதாகச் ெசான்ன வாக்குறுதைய
நைறேவற்றுவாயாக’† என்றும், ெவகு
காலத்த ற்கு முன்னேர நமது மக்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டிருப்பைத அறவீர்கள்.
௩௪ ஆனால் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; ஒருேபாதும் சத்தயம்
ெசய்யாதீர்கள். பரேலாக இராஜ்யத்தன்
ெபயரால் சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள்.
ஏெனன்றால், பரேலாக இராஜ்யம் ேதவனின்
அரியாசனம். ௩௫ பூமியன் ெபயராலும்
சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால்,
பூமி ேதவனுக்குச் ெசாந்தமானது.
எருசேலம் நகரத்தன் ெபயராலும் சத்தயம்

† ௫:௩௩: நீ...அறவாயாக ேலவ . 19:12; எண். 30:2.
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ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால், எருசேலம்
மகா இராஜாவன் நகரம். ௩௬ உங்கள் தைல
மீதும் சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். உங்கள்
தைலயன் ஒரு முடிையக் கூட உங்களால்
ெவள்ைளயாக்கேவா கறுப்பாக்கேவா
இயலாது. ௩௭ ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்ைல’
என்று மட்டுேம கூறுங்கள். ‘ஆம்’ அல்லது
‘இல்ைல’ என்பதற்கு ேமலாக ஏதும் நீங்கள்
கூறனால் அது ெபால்லாங்கனாகய
ப சாசன்வார்த்ைதகளாயருக்கும்.”
பழிவாங்குதல்பற்றய ேபாதைன
(லூ. 6:29-30)
௩௮ “ ‘கண்ணுக்குக் கண். பல்லுக்குப்

பல்’✡ என்று கூறப்படுவைத நீங்கள்
அறவீர்கள். ௩௯ஆனால் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன், தீயவைன எத ர்க்காதீர்கள்.
ஒருவன் உங்கள் வலது கன்னத்தல்
அைறந்தால், அவனுக்கு உங்கள் மறு
கன்னத்ைதயும் காட்டுங்கள். ௪௦ உங்கள்
ேமலாைடக்காக ஒருவன் உங்கள் மீது
வழக்குத் ெதாடர்ந்தால் அவனுக்கு உங்கள்
சட்ைடையயும் ெகாடுத்து வடுங்கள்.
௪௧ ஒரு பைடவீரன் உங்கைள ஒரு ைமல்
தூரம் நடக்க வற்புறுத்தனால், நீங்கள்
அவனுடன் இரண்டு ைமல் தூரம் நடந்து
ெசல்லுங்கள். ௪௨ ஒருவன் உங்களிடம்
எைதேயனும் ேகட்டால், அவனுக்கு அைதக்

✡ ௫:௩௮: யாத் 21:24; ேலவ . 24:20-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெகாடுத்து வடுங்கள். உங்களிடமிருந்து
கடன் ேகட்க றவனுக்குக் ெகாடுப்பதற்கு
மறுக்காதீர்கள்.
அைனவைரயும் ேநச யுங்கள்
(லூ. 6:27-28, 32-36)
௪௩ “ ‘உன் ச ேனகதைன ேநச .✡ உன்

பைகவைனெவறு,’ என்றுகூறப்பட்டுள்ளைத
நீங்கள் அறவீர்கள். ௪௪ ஆனால்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்,
உங்கள் பைகவர்கைளயும் ேநச யுங்கள்.
உங்களுக்குத் தீைம ெசய்க றவர்களுக்காக
ெஜபயுங்கள். ௪௫ நீங்கள் இைதச் ெசய்தால்
பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாவுக்கு
உண்ைமயான குமாரர்களாவீர்கள்.
உங்கள் ப தாவானவர் நல்லவர்களுக்கும்
தீயவர்களுக்கும் சூரியைன உதக்கச்
ெசய்க றார். உங்கள் ப தாவானவர்
நன்ைம ெசய்பவர்களுக்கும் தீைம
ெசய்பவர்களுக்கும் மைழையஅனுப்புக றார்.
௪௬ உங்கைள ேநச க்க றவர்கைள
மட்டுேம நீங்கள் ேநச த்தால், உங்களுக்கு
எந்த ெவகுமதயும் கைடக்காது.
வரிவசூலிப்பவர்கள் கூட அப்படிச்
ெசய்க றார்கள். ௪௭ உங்கள் நண்பர்களுடன்
மட்டுேம நீங்கள் இனிைமயுடன் பழகனால்,
மற்றவர்கைளவ ட நீங்கள் எவ்வைகயலும்
ச றந்தவர்கள் அல்ல. ேதவைன

✡ ௫:௪௩: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மறுக்க றவர்கள்கூட, தங்கள் நண்பர்களுக்கு
இனிைமயானவராய் இருக்க றார்கள்.
௪௮ பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தா
மிகச் ச றந்த நற்குணங்கள் ெகாண்ட
பூரணராயருப்பது ேபால நீங்களும்
பூரணராகஇருக்க ேவண்டும்.

௬
தர்மம்ெசய்வைதப் பற்றய ேபாதைன
௧ “நீங்கள் நற்ெசயல்கைளச்

ெசய்யும்ெபாழுது, அவற்ைற மக்களின்
முன்னிைலயல் ெசய்யாதபடி
எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்! மக்கள்
காணேவண்டும் என்பதற்காக அவற்ைறச்
ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால், பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள்
ப தாவ டமிருந்து எந்த ெவகுமதயும்
கைடக்காது.
௨ “நீங்கள் ஏைழ மக்களுக்கு

உதவும்ெபாழுது, நீங்கள் உதவுவைத
வளம்பரம் ெசய்யாதீர்கள். நல்லவர்கைளப்
ேபால நடிக்கும் மனிதர்கைளப் ேபால்
நீங்கள் ெசய்யாதீர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள்
தாங்கள் ப றருக்கு உதவுவதற்கு முன்னர்
குழல் ஊத அறவப்பார்கள். அவர்கள்
யூத ஆலயங்களிலும் ெதருக்களிலும்
அவ்வாறு ெசய்க றார்கள். அவர்கள்
மற்றவர்கள் தங்கைள மத க்க ேவண்டும்
என வரும்புக றார்கள். ௩ எனேவ, நீங்கள்
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ஏைழ மக்களுக்கு உதவும்ெபாழுது மிக
இரகச யமாக உதவுங்கள். மற்றவர் எவரும்
அறயாதவாறு உதவுங்கள். ௪ உங்கள்
உதவ இரகச யமாகச் ெசய்யப்படேவண்டும்.
உங்கள் ப தாவாகய ேதவன் இரகசயமாகச்
ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளயும் காண
வல்லவர். எனேவ அவர் உங்களுக்கு
ெவகுமதயளிப்பார்.

ப ரார்த்தைனபற்ற ேபாத த்தல்
(லூ. 11:2-4)
௫ “நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாழுது,

நல்லவர்கைளப்ேபால நடிக்கும்
தீயவர்கைளப் ேபால் நடக்காதீர்கள்.
ேபாலியான மனிதர்கள் ெஜப
ஆலயங்களிலும் ெதரு முைனகளிலும்
நன்று உரத்த குரலில் ப ராத்தைன
ெசய்ய வரும்புக றார்கள். தாம்
ப ரார்த்தைன ெசய்வைத மற்றவர்கள்
காண அவர்கள் வரும்புக றார்கள். நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன்,
அவர்கள் ஏற்ெகனேவ அதற்குரிய
பலைன அைடந்துவ ட்டார்கள். ௬ நீங்கள்
ப ரார்த்த க்கும்ெபாழுது உங்கள் அைறக்குச்
ெசன்று கதைவமூடிவ ட ேவண்டும். பன்னர்,
உங்கள் கண்களுக்குப் புலப்படாத உங்கள்
ப தாவ டம் ப ரார்த்தயுங்கள். இரகசயமாகச்
ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளயும் காண
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வல்லவர் உங்கள் தந்ைத. அவர் உங்களுக்கு
ெவகுமதயளிப்பார்.
௭ “நீங்கள் ப ரார்த்த க்கும்ெபாழுது,

ேதவைன அறயாதவர்கைளப்
ேபால நடந்து ெகாள்ளாதீர்கள்.
ெபாருளற்ற வார்த்ைதகைள அவர்கள்
ெதாடர்ந்து கூறுகறார்கள். அவ்வாறு
ப ரார்த்த க்காதீர்கள். பலவற்ைறயும்
அவர்கள் ெசால்வதனால் ேதவன்
அவர்கைளக் கவனிப்பார் என்று அவர்கள்
நைனக்கறார்கள். ௮ அவர்கைளப்
ேபால இருக்காதீர்கள். உங்கள் ப தா
நீங்கள் ேகட்பதற்கு முன்னேர உங்களின்
ேதைவகைள அறவார். ௯ நீங்கள்
ப ரார்த்த க்கும்ெபாழுது கீழ்க்கண்டவாறு
ப ரார்த்த க்க ேவண்டும்:

“ ‘பரேலாகத்தலிருக்கும்எங்கள்ப தாேவ,
உமது ெபயர் என்ெறன்றும்
புனிதமாயருக்கப் ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௧௦ உமது இராஜ்யம் வரவும் பரேலாகத்தல்
உள்ளதுேபாலேவ

பூமியலும் நீர் வரும்பயைவ
ெசய்யப்படவும் ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௧௧ ஒவ்ெவாரு நாளும் எங்களுக்குத்
ேதைவயான உணைவ எங்களுக்கு
அளிப்பீராக.

௧௨ மற்றவர் ெசய்த தீைமகைள நாங்கள்
மன்னித்தது ேபாலேவ
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எங்கள்குற்றங்கைளயும்மன்னியும்.
௧௩ எங்கைளச் ேசாதைனக்கு உட்படப்

பண்ணாமல்
ப சாசனிடமிருந்துகாப்பாற்றும்.’*

௧௪ நீங்கள் மற்றவர் ெசய்யும் தீயைவகைள
மன்னித்தால், பரேலாகத்தலிருக்கும்உங்கள்
ப தாவானவரும் உங்கள் தீயெசயல்கைளயும்
மன்னிப்பார். ௧௫ ஆனால், மற்றவர்கள்
உங்களுக்குச் ெசய்யும் தீைமகைள நீங்கள்
மன்னிக்காவ ட்டால் பரேலாகத்தலிருக்கும்
உங்கள் ப தாவும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்குச்
ெசய்யும்தீைமகைளமன்னிக்கமாட்டார்.
உபவாசத்ைதப் பற்றய ேபாதைன
௧௬ “நீங்கள் உபவாசம் இருக்கும்ெபாழுது,

ேசாகமாகக் காட்ச யளிக்காதீர்கள்.
மாயக்காரர்கள் மட்டுேம அவ்வாறு
ெசய்க றார்கள். நீங்களும்
அவர்கைளப்ேபால நடிக்காதீர்கள். தாங்கள்
உபவாசம் இருப்பைத மற்றவர்கள்
காண்பதற்காகத் தங்கள் முகத்ைத
வ ேநாதமாக ைவத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் முழு பலைன
அைடந்துவ ட்டார்கள். ௧௭ எனேவ,
நீங்கள் உபவாசம் இருக்கும்ெபாழுது,
மக ழ்ச்ச யாகக் காணப்படுங்கள். முகம்

* ௬:௧௩: இராஜ்யமும் வல்லைமயும் ெபலனும்
உம்முைடயைவ, ஆெமன் என்று சல க ேரக்க எழுத்துக்கள்
முடிக்கன்றன.
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கழுவக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௮ எனேவ, நீங்கள்
உபவாசம் இருப்பது மற்றவர்களுக்குத்
ெதரியாது. ஆனால் நீங்கள் காண முடியாத
உங்கள் ப தாவானவர் உங்கைளக் காண்பார்.
உங்கள் ப தாவானவர் இரகச யமாகச்
ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளயும் காண
வல்லவர். ேமலும் அவர் உங்களுக்கு
ெவகுமதயளிப்பார்.

பணமும்ேதவனும்
(லூ. 12:33-34; 11:34-36; 16:13)
௧௯ “உங்களுக்காக இப்பூமியல் ெசல்வம்

ேசர்த்து ைவக்காதீர்கள். பூச்ச களாலும்
துருவாலும் பூமியலுள்ள ெசல்வம்
அழியும். ேமலும் தருடர்கள் உங்கள்
வீட்ைட உைடத்து உங்கள் ெசல்வங்கைளக்
ெகாள்ைளயடித்துப் ேபாவார்கள். ௨௦ எனேவ
உங்கள் ெசல்வங்கைளப் பரேலாகத்தல்
ேசமியுங்கள். பூச்ச களும் துருவும் அவற்ைற
அழிக்க இயலாது. பரேலாகத்தலிருக்கும்
ெசல்வத்ைதத் தருடர்களும் தருட முடியாது.
௨௧ உங்கள் ெசல்வம் எங்ேகேயா அங்ேக
உங்கள்உள்ளமும்இருக்கும்.
௨௨ “உடலுக்கு ஒளி தருவது கண். உங்கள்

கண்கள் நன்றாக இருந்தால், உங்கள் சரீரம்
முழுவதும் ஒளியுடன் த கழும். ௨௩ ஆனால்,
உங்கள் கண்கள் ெகட்டுப் ேபானால், உங்கள்
சரீரம் முழுவதும் ஒளிய ழந்து ேபாகும்.
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உங்களிலுள்ள ெவளிச்சம் இருளாயருந்தால்
அவ்வருள்எவ்வளவுெகாடியதாயருக்கும்.
௨௪ “எந்த மனிதனாலும் ஒேர ேநரத்தல்

இரண்டு முதலாளிகளுக்கு ேவைல ெசய்ய
முடியாது. அவன் ஒருமுதலாளிைய ேநச த்து
மற்ற முதலாளிைய ெவறுக்க ேநரிடும்.
அல்லது ஒரு முதலாளியன் ேபச்ைசக்
ேகட்டும் மற்ற முதலாளியன் ேபச்ைச
மறுக்கவும் ேநரிடும். எனேவ, நீங்கள் ஒேர
ேநரத்தல் ேதவனுக்கும், பணத்தற்கும்
பணிபுரியமுடியாது.

ேதவஇராஜ்யத்த ற்குமுதலிடம்
(லூ. 12:22–34)
௨௫ “எனேவ, நான் ெசால்க ேறன், நீங்கள்

உய ர்வாழத் ேதைவயான உணவற்காகக்
கவைல ெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள்
உடலுக்குத் ேதைவயான உைடக்காகவும்
கவைலெகாள்ளாதீர்கள். உணைவவடவும்
முக்கயமானது ஜீவன். உைடையவ டவும்
முக்கயமானது சரீரம். ௨௬ பறைவகைளப்
பாருங்கள். அைவகள் வைதப்பேதா
அறுவைட ெசய்வேதா களஞ்சயங்களில்
ேசமித்து ைவப்பேதா இல்ைல. ஆனால்
உங்கள் பரேலாகப் ப தா அைவகளுக்கு
உணவளிக்க றார். பறைவகைள
காட்டிலும் நீங்கள் மிகுந்த முக்கயத்துவம்
வாய்ந்தவர்கள் என நீங்கள் அறவீர்கள்.
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௨௭கவைலப்படுவதனால்உங்களால்உங்கள்
வாழ்நாைளக்கூட்டஇயலாது.
௨௮ “உைடகளுக்காக ஏன் கவைல

ெகாள்க றீர்கள்? ேதாட்டத்தல் உள்ள
மலர்கைளப் பாருங்கள். அைவ எப்படி
வளர்கன்றன என்பைதப் பாருங்கள்.
அைவகள் ேவைல ெசய்வதுமில்ைல.
தங்களுக்கான உைடகைளத் தயார்
ெசய்வதுமில்ைல. ௨௯ ஆனால் நான்
ெசால்க ேறன் மாெபரும் பணக்கார
மன்னனான சாலேமான் கூட இந்தப்
பூக்களில் ஒன்ைறப்ேபால அழகாக உைட
அணியவல்ைல. ௩௦ அவ்வாேற ேதவன்
வயல்களிலுள்ள புற்களுக்கும் உைட
அணிவ க்க றார். இன்ைறக்கு உயருடன்
இருக்கும் புல், நாைளக்கு தீயலிடப்பட்டு
எரிக்கப்படும். எனேவ, ேதவன் உங்களுக்குச்
ச றப்பாக உைடயணிவ ப்பார் என்பைத
அறயுங்கள். ேதவனிடம் சாதாரணமான
நம்ப க்ைகைவக்காதீர்கள்.
௩௧ “ ‘உண்பதற்கு என்ன கைடக்கும்?’

அல்லது ‘குடிப்பதற்கு என்ன கைடக்கும்?’
அல்லது ‘உடுப்பதற்கு என்ன கைடக்கும்?’
என்று கவைலெகாள்ளாதீர்கள். ௩௨ ேதவைன
அறயாத மக்கேள இவற்ைறப் ெபற
முயற்ச க்க றார்கள். நீங்கேளா
கவைலப்படாதீர்கள், பரேலாகத்தலிருக்கும்
உங்கள் ப தா இைவகள் உங்களுக்குத்
ேதைவ என்பைத அறவார். ௩௩ ேதவனின்
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இராஜ்யத்ைதயும் நீங்கள் ெசய்ய
ேவண்டுெமன ேதவன் வரும்பும்
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்தைலயுேம நீங்கள்
நாடேவண்டும். அப்ேபாது ேதவன் உங்களது
மற்றத் ேதைவகைளயும் நைறேவற்றுவார்.
௩௪ எனேவ, நாைளையக் குறத்துக்
கவைலெகாள்ளாதீர்கள். ஒவ்ெவாரு நாளும்
ெதால்ைல உண்டு. நாைளயக் கவைல
நாைளக்கு.

௭
நயாயம்தீர்ப்பைதப்பற்ற ேபாதைன
(லூ. 6:37-38; 41-42)
௧ “மற்றவர்கைள நீங்கள் நயாயம்

தீர்க்காதீர்கள். அப்ெபாழுது ேதவன்
உங்கைள நயாயம் தீர்க்கமாட்டார்.
௨ நீங்கள் மற்றவர்கைள எப்படி நயாயம்
தீர்க்க றீர்கேளாஅவ்வாேற ேதவன்உங்கைள
நயாயம் தீர்ப்பார். மற்றவர்களுக்கு
நீங்கள் வழங்கும் மன்னிப்பு உங்களுக்கும்
வழங்கப்படும்.
௩ “உங்கள் கண்ணில் இருக்கும்

மரத்துண்டிைனக் கவனிக்காது, உங்கள்
சேகாதரனின் கண்ணில் உள்ள தூசையக்
காண்கறீர்கள். அது ஏன்? ௪ ‘உன்
கண்ணிலிருந்து தூசைய நான்
அகற்றவடுக ேறன்’, என்று ஏன் உங்கள்
சேகாதரனிடம் ெசால்க றீர்கள்? உங்கைள
முதலில் கவனியுங்கள். உங்கள் கண்ணில்
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இன்னமும் ெபரிய மரத்துண்டு உள்ளது.
௫ மாயக்காரரான நீங்கள் முதலில்
உங்கள் கண்ணிலிருந்து அம்மரத்துண்ைட
அகற்றுங்கள். பன்னேர, உங்கள்
சேகாதரனின் கண்ணிலிருந்து தூசைய
அகற்றமுன்வாருங்கள்.
௬ “புனிதமானவற்ைற நாய்களுக்குக்

ெகாடுக்காதீர்கள். அைவதரும்ப உங்கைளத்
துன்புறுத்தேவ ெசய்யும். முத்துக்கைளப்
பன்றகளின் முன் ேபாடாதீர்கள். நீங்கள்
அப்படிச் ெசய்தால் அைவகள் முத்துக்கைளக்
காலால்மித த்து ேசதப்படுத்தும்.

ேதவனிடம் ேகட்டுப்ெபறுதல்
(லூ. 11:9-13)
௭ “ெதாடர்ந்து ேகளுங்கள், ேதவன்

ெகாடுப்பார். ெதாடர்ந்து ேதடுங்கள்,
கைடக்கும். ெதாடர்ந்து தட்டுங்கள்,
த றக்கப்படும். ௮ ஆம், ஒருவன் ெதாடர்ந்து
ேகட்டால்,அவன்அைதப்ெபறுவான். ஒருவன்
ெதாடர்ந்துேதடினால்,அவன்கண்டைடவான்.
ஒருவன் ெதாடர்ந்து தட்டினால், கதவு
அவனுக்காகத் த றக்கப்படும்.
௯ “உங்களில்யாருக்ேகனும்மகன்உண்டா?

உங்கள் மகன் அப்பத்ைதக் ேகட்டால்,
அவனுக்குக் கல்ைலத் தருவீர்களா? இல்ைல.
௧௦அல்லது, உங்கள் மகன் மீைனக் ேகட்டால்,
அவனுக்குப் பாம்ைபக் ெகாடுப்பீர்களா?
இல்ைல. ௧௧ நீங்கள் ேதவைனப்ேபால
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அல்லாமல், ெபால்லாதவர்களாய்
இருக்கும் உங்களுக்ேக குழந்ைதகளுக்கு
நற்ெபாருட்கைளத் தரத்ெதரியும்ேபாது,
பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள்
ப தாவும் தம்மிடம் ேகட்க றவர்களுக்கு
நன்ைமயானவற்ைறக்ெகாடுப்பார்அன்ேறா?

மிகமுக்கயமானசட்டம்
௧௨ “மற்றவர்கள்உங்களுக்குஎைதச்ெசய்ய

ேவண்டுெமன்று நீங்கள் வரும்புக றீர்கேளா,
அைதேய மற்றவர்களுக்கு நீங்கள்
ெசய்யுங்கள். இதுேவ ேமாேசயன் கட்டைள
மற்றும் தீர்க்கதரிச களின் ேபாதைனகளின்
ெபாருளுமாகும்.

இரண்டுவழிகள்
(லூ. 13:24)
௧௩ “பரேலாகத்த ற்குச் ெசல்லும்

குறுகய வாசலுக்குள் நுைழயுங்கள்.
நரகத்த ற்குச் ெசல்லும் பாைதேயா
எளிைமயானது. ஏெனனில் நரகத்தன்வாசல்
அகன்றது. பலர் அதல் நுைழகறார்கள்.
௧௪ ஆனால், ெமய்யான வாழ்வற்கான
வாசல் மிகவும் குறுகயது. ெமய்யான
வாழ்வற்குக் ெகாண்டு ெசல்லும் பாைதேயா
கடினமானது. மிகச் ச லேர அப்பாைதையக்
கண்டைடக றார்கள்.

மக்களின்ெசயல்கைளக்கவனியுங்கள்
(லூ. 6:43-44; 13:25-27)
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௧௫ “ேபாலி தீர்க்கதரிச களிடம்
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். உங்களிடம்
வரும் ேபாலி தீர்க்கதரிச கள்
ெசம்மறயாட்ைடப்ேபாலஇனிைமயானவர்களாய்க்
காணப்படுவார்கள். ஆனால் உண்ைமயல்
அவர்கள், ஓநாய்கைளப்ேபால
அபாயமானவர்கள். ௧௬ அவர்களது
ெசயல்களிலிருந்து நீங்கள் அவர்கைளக்
கண்டு ெகாள்ளலாம். எவ்வாறு
த ராட்ைசப்பழம் முட்புதரிலும்,
அத்த ப்பழம் முட்ெசடிகளிலும்
காய்ப்பதல்ைலேயா அவ்வாேற நல்லைவ
தீய மனிதர்களிடமிருந்து வருவதல்ைல.
௧௭ அதுேபாலேவ, ஒவ்ெவாரு நல்ல மரமும்
நல்ல கனிகைளேய ெகாடுக்கும். தீய
மரங்கள் தீய பழங்கைளேய ெகாடுக்கும்.
௧௮அது ேபாலேவ, நல்ல மரம் தீய கனிையத்
தரமுடியாது. ெகட்ட மரம் நல்ல கனிையத்
தரமுடியாது. ௧௯ நல்ல கனிகைளத் தராத
மரங்கள் ெவட்டப்பட்டு ெநருப்பல் வீசப்படும்.
௨௦ ேபாலியான மனிதர்கைள அவர்களின்
ெசயல்களிலிருந்துநீங்கள்அறயலாம்.
௨௧ “என்ைனத் தம் கர்த்தர் என்று கூறும்

எல்ேலாரும் பரேலாகத்த ற்குள் நுைழய
முடியாது. பரேலாகத்தல் உள்ள என் பதா
வரும்பும் ெசயல்கைளச் ெசய்க றவர்கள்
மட்டுேம பரேலாக இராஜ்யத்தல் நுைழய
முடியும். ௨௨ இறுத நாளன்று பலர்
என்னிடம் ‘நீேர எங்கள் கர்த்தர். உம்ைமப்
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ேபாற்ற ேனாம். அசுத்த ஆவகைள உம்
ெபயரால் வ ரட்டிேனாம். அற்புதங்கள்
பல ெசய்ேதாம்’ என்று கூறுவார்கள்.
௨௩ அவர்களிடம் நான் ‘என்ைன வட்டு
வலகுங்கள். தவறு ெசய்தவர்கள் நீங்கள்.
உங்கைள எனக்குத் ெதரியாது’ என்று
ெவளிப்பைடயாகேவெசால்ேவன்.

இரண்டுவதமனிதர்கள்
(லூக். 6:47-49)
௨௪ “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டு அதன்படி

நடக்க ற எவனும் புத்தயுள்ளவன் ஆவான்.
புத்தயுள்ளமனிதன்தன்வீட்ைடப்பாைறயன்
ேமல் கட்டினான். ௨௫ கனமைழ ெபய்து
ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தது. காற்று
வீச வீட்ைடத் தாக்கயது. பாைறயன்
ேமல் கட்டப்பட்டதால் அந்த வீடு இடிந்து
வழவல்ைல.
௨௬ “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டுவ ட்டு

அதன்படி நடக்காதவர்கள் புத்தயற்ற
மனிதைனப் ேபான்றவர்கள். புத்தயற்ற
மனிதன் மணல் மீது தன் வீட்ைடக்
கட்டினான். ௨௭ கனமைழ ெபய்தது.
ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தது. காற்றுவீச
வீட்ைடத்தாக்கயது. பலத்த ஓைசயுடன் வீடு
இடிந்துவழுந்தது.”
௨௮ இேயசு இவற்ைறக் கூற

முடித்தெபாழுது, மக்கள் அவரது
ேபாதைனகைளக் குறத்து வயப்பைடந்தனர்.
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௨௯ ேவதபாரகராக ய நயாயப்ப ரமாண
ஆச ரியர்கைளப் ேபாலல்லாது, இேயசு
அத காரம்மிக்கவராகப் ேபாதைனெசய்தார்.

௮
ெதாழுேநாயாளி குணமைடதல்
(மாற். 1:40-45;லூக். 5:12-16)
௧ இேயசு குன்றன்மீதருந்து கீழிறங்க

வந்தார். ஏராளமான மக்கள் அவைரத்
ெதாடர்ந்தார்கள். ௨ அப்ெபாழுது
ெதாழு ேநாயால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவன்
அவரிடம் வந்தான். அவன் இேயசுவன்
முன்பாகப் பணிந்து, “கர்த்தாேவ, நீர்
வரும்பனால், என்ைனக் குணப்படுத்த
முடியும். அவ்வல்லைமையப்ெபற்றருக்க றீர்”
என்றுெசான்னான்.
௩ இேயசு அவைனத் ெதாட்டு, “நான்

உன்ைனக் குணப்படுத்த வரும்புக ேறன்.
குணம் அைடவாயாக!” என்று ெசான்னார்.
உடேன அந்த மனிதன் ெதாழுேநாயலிருந்து
குணமாக்கப்பட்டான். ௪ பன் இேயசு
அவனிடம், “என்ன நடந்தது என்பைத
எவரிடமும் கூறாேத. ஆனால் ஆசாரியரிடம்
ெசன்று உன்ைனக் காட்டு.* ேநாயலிருந்து
குணம் அைடந்தவர்கள் ெசலுத்தேவண்டிய
காணிக்ைகைய ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி

* ௮:௪: ஆசாரியரிடம்...காட்டு ஒரு ஆசாரியன்தான்
ெதாழுேநாயுற்ற யூதன் குணமானவன் என்று ெசால்ல
ேவண்டும்என்பதுேமாேசயன்சட்டம்.
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ெசலுத்து. அதுேவ நீ குணமைடந்தைத
மக்களுக்குக் காட்டும்” என்று கூற
அனுப்பனார்.

ேவைலக்காரன்குணமாகுதல்
(லூ. 7:1-10; ேயாவான் 4:43-54)
௫இேயசு கப்பர்நகூம் நகருக்குச் ெசன்றார்.

இேயசு அந்நகரத்த ற்குள் நுைழந்த ெபாழுது,
பைடஅத காரிஒருவன்வந்துஅவரிடம்உதவ
ேகட்டுக் ெகஞ்சனான். ௬ அந்த அத காரி,
“கர்த்தாேவ, என் ேவைலக்காரன் மிக ேநாய்
வாய்ப்பட்டு வீட்டில் படுத்தருக்க றான்.
அவனால் சரீரத்ைத அைசக்கக்கூட
முடியவல்ைல. மிகுந்த வலியனால்
அவத ப்படுக றான்” என்றுெசான்னான்.
௭இேயசு அவனிடம் “நான் வந்துஅவைனக்

குணப்படுத்துக ேறன்” என்றுகூறனார்.
௮ அதற்கு அந்த அத காரி, “கர்த்தாேவ,

நீர் என் வீட்டிற்குள் வருமளவற்கு
நான் ேமலானவனல்ல. நீர்
ெசய்யேவண்டுவெதல்லாம், என்
ேவைலக்காரன் குணமைடயட்டும் என்று
கட்டைளயடுவது மட்டுேம. அப்ேபாது அவன்
குணம் அைடவான். ௯ நான் என்னிலும்
அதகாரம் மிக்கவர் கீழ்ப் பணிபுரிக ேறன்.
என் அதகாரத்த ற்குக் கீழும் பைடவீரர்கள்
உள்ளனர். நான்ஒருவீரனிடம் ‘ேபா’ என்றால்,
அவன் ேபாக றான். மற்ெறாரு வீரனிடம்
‘வா’ என்றால், அவன் வருகறான். நான் என்
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ேவைலக்காரனிடம் ‘இைதச் ெசய்’ என்றால்,
அவன் அைதச் ெசய்க றான். (அைதப்
ேபாலேவநீரும்வல்லைமெபற்றவர்என்பைத
நான்அற ேவன்)” என்றான்.
௧௦ இைதக் ேகட்ட இேயசு வயப்பைடந்தார்.

தன்னுடன் இருந்த மக்களிடம் இேயசு,
“உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்,
நான் பார்த்த மனிதர் அைனவரிலும்,
இஸ்ரேவலிலும் கூட, இவேன அதக
வசுவாசம் உைடயவன். ௧௧ பலர்
க ழக்கலிருந்தும் ேமற்கலிருந்தும்
வருவார்கள். அவர்கள் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு
மற்றும் யாக்ேகாபு ஆக ேயாருடன் அமர்ந்து
பரேலாகஇராஜ்யத்தல்உணவுஉண்பார்கள்.
௧௨ ஆனால் பரேலாக இராஜ்யத்ைத அைடய
ேவண்டியவர்களான யூதர்கேளா ெவளிேய
இருட்டில்எறயப்படுவார்கள். அங்குஅவர்கள்
பற்கைளக் கடித்துக் கூக்குரலிடுவார்கள்”
என்றுகூறனார்.
௧௩ப றகுஇேயசுஅத காரிய டம், “வீட்டிற்குச்

ெசல். நீ எவ்வாறு வசுவாச த்தாேயா
அவ்வாேற உன் ேவைலக்காரன்
குணமாவான்” என்று ெசான்னார். அந்த
ேநரத்த ேலேய அந்த அத காரியன்
ேவைலக்காரன்குணமாக்கப்பட்டான்.

இேயசுஅேநகைரக்குணமாக்குதல்
(மாற். 1:29-34;லூ. 4:38-41)
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௧௪இேயசுேபதுருவன்வீட்டிற்குச்ெசன்றார்.
அங்குப் ேபதுருவன் மாமியார் அத கக்
காய்ச்சலுடன் படுத்தருந்தைதக் கண்டார்.
௧௫ இேயசு அவளது ைகையத் ெதாட்டார்.
உடேனஅவளதுகாய்ச்சல் நீங்கயது. பன்னர்
அவள் எழுந்து இேயசுவுக்குப் பணிவைட
ெசய்தாள்.
௧௬ அன்று மாைல, ப சாசு ப டித்த

பல மக்கைள அவரிடம் அைழத்து
வந்தனர். இேயசு தமது வார்த்ைதயனால்
அப்ப சாசுகைளத் துரத்த , வயாதயாய்
இருந்தஅைனவைரயும்குணமாக்கனார்.

௧௭ “அவர் எங்களதுேநாய்கைளத்தீர்த்தார்;
பணிகைளநீக்கனார்” ஏசாயா 53:4

என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னது
நடந்ேதறும்படியாக இேயசு இவற்ைறச்
ெசய்தார்.

இேயசுைவப்பன்ெதாடர்தல்
(லூ. 9:57–62)
௧௮ அைனத்து மக்களும் தன்ைனச் சுற்ற

இருப்பைத இேயசு கண்டார். எனேவ,
இேயசு தன் சீஷர்களிடம் ஏரியன் மறு
கைரக்குச் ெசல்லுமாறு கூறனார். ௧௯ பன்
ேவதபாரகரில் ஒருவன் இேயசுவ டம் வந்து,
“ேபாதகேர, நீர் ேபாகுமிடெமல்லாம் நான்
உங்கைளத்ெதாடர்ந்துவருேவன்” என்றான்.
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௨௦ அதற்கு இேயசு, “நரிகள் தாம் வாழ
குழிகைளப் ெபற்றுள்ளன. பறைவகள் தாம்
வாழ கூடுகைளப் ெபற்றுள்ளன. ஆனால்,
மனிதகுமாரனுக்குத் தைல சாய்க்க ஓரிடமும்
இல்ைல” என்றுகூறனார்.
௨௧ இேயசுவன் சீஷர்களில் மற்ெறாருவன்

அவரிடம், “ேபாதகேர, நான் ேபாய் முதலில்
என் தந்ைதையஅடக்கம் ெசய்துவ ட்டுப் பன்,
உம்ைமத்ெதாடர்ந்துவருக ேறன்” என்றான்.
௨௨ஆனால் இேயசு அவனிடம், “என்ைனப்

பன்பற்ற வா. மரித்ேதார் தம் மரித்ேதாைர
அடக்கம்ெசய்துெகாள்ளட்டும்” என்றார்.

இேயசுஒருபுயைலநறுத்துதல்
(மாற். 4:35-41;லூ. 8:22-25)
௨௩ இேயசு ஒரு படகல் ஏறனார். அவரது

சீஷர்கள் அவைரப் பன்ெதாடர்ந்தனர்.
௨௪ படகு கைரைய வ ட்டுப் புறப்பட்ட பன்னர்,
கடலில் மிகப் பலமான புயல் உருவானது.
படைகஅைலகள்சூழ்ந்தன. ஆனால், இேயசு
அைமதயாக உறங்க க்ெகாண்டிருந்தார்.
௨௫ அவரது சீஷர்கள் அவரிடம் ெசன்று
அவைர எழுப்பனார்கள். அவர்கள்,
“ஆண்டவேர! எங்கைளக் காப்பாற்றும்.
இல்ைலேயல் நாங்கள் மூழ்கவடுேவாம்!”
என்றுெசான்னார்கள்.
௨௬ இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள்

ஏன் பயப்படுக றீர்கள். உங்களுக்குப்
ேபாத ய வசுவாசம் இல்ைல” என்று
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கூறனார். பன்பு, இேயசு எழுந்து நன்று
காற்றுக்கும் அைலகளுக்கும் ஒரு கட்டைள
பறப்ப த்தார். காற்று நன்றது. கடல் மிகவும்
அைமதயானது.
௨௭ படகலிருந்தவர்கள் வயப்புற்று,

“எப்படிப்பட்ட மனிதர் இவர்? காற்றும் கடலும்
கூட இவருக்குக் கீழ்ப்படிகன்றனேவ!” என்று
கூற வயப்பைடந்தனர்.

இருவரிடமிருந்துப சாசுகைளவ ரட்டுதல்
(மாற். 5:1-20;லூ. 8:26-39)
௨௮ இேயசு ெகதேரேன மக்கள் வச க்கும்

ஏரியன் மறு கைரைய வந்தைடந்தார்.
அங்கு இருவர் இேயசுவ டம் வந்தனர்.
அவர்களுக்குப் ப சாசுகள் ப டித்தருந்தன.
அவர்கள் இருவரும் கல்லைறகள்
இருக்குமிடத்தல் வாழ்ந்தனர். மிக
அபாயமானவர்கள் அவர்கள். எனேவ,
மக்கள் அவர்கள் வச த்த கல்லைறகளுக்கு
அருகல் ெசன்ற பாைதகைள உபேயாக க்க
இயலவல்ைல. ௨௯ இேயசுவ டம்
வந்த அவ்வருவரும், “ேதவகுமாரேன,
எங்களிடமிருந்து என்ன ேவண்டும்? தக்க
சமயத்த ற்கு முன்பாகேவ எங்கைளத்
துன்புறுத்தவந்தீேரா?” என்றுசத்தமிட்டனர்.
௩௦ அந்த இடத்த ற்கு அருகல் பன்றகள்

கூட்டமாக ேமய்ந்துக்ெகாண்டிருந்தன.
௩௧ அவர்கைளப் ப டித்தருந்த ப சாசுகள்
இேயசுவ டம், “இவர்கைள வ ட்டு எங்கைள
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ெவளிேயற்றுவதானால், தயவுெசய்து
நாங்கள் அந்த பன்ற கூட்டத்த ற்குள்
ெசல்லவடுங்கள்” என்றுெகஞ்சன.
௩௨ இேயசு ப சாசுகளிடம், “ெசல்லுங்கள்”

என்றார். உடேன, அப்ப சாசுகள் அவர்கைள
வ ட்டு நீங்க பன்ற கூட்டத்த ற்குள் ெசன்றன.
ப றகு, அப்பன்றக் கூட்டம் முழுவதும்
குன்றலிருந்து கீழிறங்க ஏரிக்குள் ஓடின.
எல்லாப் பன்றகளும் நீரில் மூழ்கன.
௩௩ பன்றகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்த
ஆட்கள் நகரத்த ற்குள் ஓடினார்கள். அவர்கள்
நகர மக்களிடம் ப சாசு ப டித்தருந்த
இருவருக்கும்பன்றகளுக்கும்என்னநடந்தது
என்பைதக் கூறனார்கள். ௩௪ ப றகு, அந்த
நகர மக்கள் அைனவரும் இேயசுைவக்
காணச் ெசன்றனர். இேயசுைவக் கண்ட
மக்கள், அவர்களது இடத்ைதவ ட்டு அவைர
வலக ச்ெசல்லுமாறுெகஞ்சனர்.

௯
பக்கவாதவயாத க்காரன்குணமாகுதல்
(மாற். 2:1-12;லூ. 5:17-26)
௧ இேயசு ஒரு படகல் ஏரிையக்

கடந்து மீண்டும் தம் ெசாந்த நகருக்குத்
தரும்பனார். ௨ பக்கவாத வயாதயனால்
பாத க்கப்பட்ட ஒருவைனச் சலர்
இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். அவன்
படுக்ைகயல் படுத்தருந்தான். அம்மக்கள்
மிகுந்த நம்ப க்ைகேயாடு வந்தருந்தைத
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இேயசு கண்டார். எனேவ இேயசு
அந்த வயாத க்காரனிடம், “வாலிபேன,
மக ழ்ச்ச யாயரு. உன் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௩ இைதக் ேகட்ட ச ல ேவதப்ேபாதகர்கள்.

“இந்த மனிதன் (இேயசு) ேதவைனப்
ேபாலேவ ேபசுக றான். இது ேதவைன
நந்த க்கும் ெசயல்” என்று தங்களுக்குள்ேள
ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
௪அவர்கள்இவ்வாறுஎண்ணியைதஇேயசு

அற ந்தார். எனேவ இேயசு, “நீங்கள் ஏன்
தீய எண்ணங்கைளச் ச ந்த க்கன்றீர்கள்?
௫ பக்கவாத வயாத க்காரனிடம் ‘உன்
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன’, என்று
கூறுவது எளிதா? அல்லது ‘எழுந்து நட’,
என்று கூறுவது எளிதா? ௬ ஆனால்
மனித குமாரனுக்கு பூமியல் பாவங்கைள
மன்னிக்கும் வல்லைம இருப்பைத
நான் உங்களுக்கு நரூப ப்ேபன்” என்று
ெசான்னார். ப றகு அந்த வயாத க்காரனிடம்
இேயசு “எழுந்தரு, உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக் ெகாண்டு வீட்டிற்குச் ெசல்!” என்று
கூறனார்.
௭ அம்மனிதன் எழுந்து வீட்டுக்குச்

ெசன்றான். ௮ இைதக்கண்ட மக்கள்
வயப்புற்றனர். இத்தைகய வல்லைமைய
மனிதனுக்கு அளித்ததற்காக அவர்கள்
ேதவைனப்புகழ்ந்தார்கள்.
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இேயசுமத்ேதயுைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மாற். 2:13-17லூ. 5:27-32)
௯ அங்கருந்து இேயசு ெசல்லும்ெபாழுது,

மத்ேதயுஎன்றமனிதைனக்கண்டார். மத்ேதயு
வரி அலுவலகத்தல் அமர்ந்தருந்தான்.
“என்ைனத் ெதாடர்ந்து வா” என்று
மத்ேதயுவ டம் இேயசு கூறனார். உடேன
மத்ேதயு எழுந்தருந்து இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்தான்.
௧௦ இேயசு மத்ேதயுவன் வீட்டில்

வருந்துண்டார். வரி வசூலிப்பவர்கள்
பலரும் தீயவர்கள் பலரும் வந்தருந்து
இேயசுவுடனும் அவரது சீஷர்களுடனும்
வருந்துண்டனர். ௧௧ அத்தைகய
மனிதர்களுடன் இேயசு வருந்துண்டைதப்
பரிேசயர்கள் கண்டனர். பரிேசயர்கள்
இேயசுவன் சீஷர்களிடம், “ஏன் உங்கள்
குருவானவர் வரி வசூலிப்பவர்களுடனும்
தீய மனிதர்களுடனும் உணவு உண்கறார்?”
என்றுேகட்டனர்.
௧௨ பரிேசயர்கள் இவ்வாறு

கூறுவைத இேயசு ேகட்டார்.
எனேவ, இேயசு பரிேசயர்களிடம்,
“ஆேராக்கயமானவர்களுக்கு மருத்துவர்
ேதைவயல்ைல. ேநாயாளிகளுக்குத்தான்
மருத்துவர் ேதைவ. ௧௩ நான் உங்களுக்கு
ஒன்ைறக் கூறுக ேறன். அதன் ெபாருைளத்
ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள். வலங்குகைளப்
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பலியடுவைத நான் வரும்பவல்ைல.✡ நான்
மக்களிடம் கருைணைய வரும்புக ேறன்.
நல்லவர்கைள அைழக்க நான் வரவல்ைல.
பாவம் ெசய்தவர்கைள அைழக்கேவ நான்
வந்ேதன்” என்றுகூறனார்.
வத்தயாசமானேபாதைன
(மாற். 2:18-22;லூ. 5:33-39)
௧௪ பன்னர், ேயாவானின் சீஷர்கள்

இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள்
இேயசுவ டம், “நாங்களும் பரிேசயர்களும்
அடிக்கடி உபவாசம் இருக்க ேறாம். ஆனால்,
உங்கள் சீஷர்கள் உபவாசம் இருப்பதல்ைல.
ஏன்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௫ அதற்கு இேயசு அவர்களிடம்,

“தருமணத்தன்ேபாது, மணமகன் உடன்
இருக்கும் ெபாழுது அவன் நண்பர்கள்
ேசாகமாக இருப்பதல்ைல. ஆனால்
மணமகன் அவர்களிடமிருந்து ப ரிக்கப்படும்
ேநரம் வரும். அப்ெபாழுது மணமகனின்
நண்பர்கள் வருத்தம் அைடக றார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர்கள் உபவாசம்
இருப்பார்கள்.
௧௬ “ஒருவன் தன் பைழய சட்ைடயலுள்ள

ஒரு ஓட்ைடைய ைதக்கும்ெபாழுது,
சுருக்கமைடயாத புதய துணிையப்
பயன்படுத்துவதல்ைல. அப்படிச் ெசய்தால்,
இைணத்த துண்டுத்துணியானது சுருங்க

✡ ௯:௧௩: ஓசயா 6:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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சட்ைடயலிருந்து கழிந்துவடும். அதனால்
ஓட்ைட ேமலும் ேமாசமைடயும். ௧௭ ேமலும்,
மக்கள் ஒருேபாதும் புதய த ராட்ைச
இரசத்ைதப் பைழய த ராட்ைச இரசம்
இருக்கும் ைபகளில் ைவப்பதல்ைல.
ஏெனன்றால் பைழய த ராட்ைச இரசம்
இருக்கும் ைபகள் கழிந்துவடும். த ராட்ைச
இரசமும் ச ந்தவடும். த ராட்ைச இரசப்
ைபகளும் வீணாகும். அதனால், மக்கள்
எப்ெபாழுதும் புதய த ராட்ைச இரசத்ைத
புதய ைபகளிேலேய ஊற்றுகறார்கள்.
அதனால் த ராட்ைச இரசமும் ைபகளும்
நன்றாகஇருக்கும்” என்றார்.

மரித்த ெபண் உய ரைடதல், ேநாயாளிப்
ெபண்சுகமைடதல்

(மாற். 5:21-43;லூ. 8:40-56)
௧௮இேயசுஇவற்ைறக்கூறக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது,

யூத ஆலயத் தைலவன் ஒருவன் அவரிடம்
வந்தான். அவன் இேயசுைவ வணங்க , “என்
மகள் சற்றுமுன் இறந்துவ ட்டாள். ஆனாலும்,
நீர் வந்து உமது ைகயால் அவைளத் ெதாடும்.
அவள்மீண்டும்உய ர் பைழப்பாள்” என்றான்.
௧௯ உடேன, இேயசு எழுந்து அவனுடன்

ெசன்றார். இேயசுவன் சீஷர்களும் அவைரத்
ெதாடர்ந்தார்கள்.
௨௦ அப்ெபாழுது பன்னிெரண்டு

வருடங்களாக இரத்தப்ேபாக்கனால்
அவதயுற்றுக்ெகாண்டிருந்த ஒரு ெபண்
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இேயசுவன்பன்வந்துஅவரதுேமலங்கயன்
நுனிையத் ெதாட்டாள். ௨௧ அந்தப்
ெபண், “நான் இந்த ேமலங்கையத்
ெதாட்டால் குணமைடேவன்” என
எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தாள்.
௨௨ இேயசு தரும்ப அந்தப் ெபண்ைணப்

பார்த்து அவளிடம், “ெபண்ேண,
மக ழ்ச்ச யாயரு. நீ சுகமாக்கப்பட்டாய்.
ஏெனன்றால், நீ வசுவாச த்ததனால்
குணமாக்கப்பட்டாய்” என்றார். உடேனஅந்தப்
ெபண்குணமாக்கப்பட்டாள்.
௨௩ இேயசு அந்தத் தைலவனுடன்

ெதாடர்ந்து ெசன்று, அவனது வீட்டிற்குள்
ெசன்றார். சரீர அடக்கத்த ற்கான இைச
இைசப்ேபாைர இேயசு அங்கு கண்டார்.
அந்தச் சறுமி இறந்துவ ட்டதனால்,
அழுதுெகாண்டிருந்த பலைரயும் இேயசு
கண்டார். ௨௪ இேயசு, “வலக ச்
ெசல்லுங்கள். இச்சறுமி இறக்கவல்ைல.
இவள் தூக்கத்தலிருக்கறாள்”
என்று ெசான்னார். அைதக் ேகட்ட
அங்கருந்த மக்கள் இேயசுைவப் பார்த்து
நைகத்தனர். ௨௫ அவர்கள் வீட்டிலிருந்து
ெவளிேயற்றப்பட்டதும், இேயசு சறுமியன்
அைறக்குள் நுைழந்தார். இேயசு சறுமியன்
கரத்ைதப் ப டித்தார். சறுமி எழுந்துநன்றாள்.
௨௬இச்ெசய்த அத்ேதசம்முழுவதும்பரவயது.

இேயசுபலைரக்குணமாக்குதல்
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௨௭ இேயசு அவ்வ டத்ைத வ ட்டுப்
புறப்பட்டதும் இரு குருடர்கள் அவைரத்
ெதாடர்ந்தார்கள். அக்குருடர்கள் உரத்த
குரலில், “தாவீதன் குமாரேன, எங்களுக்குக்
கருைணகாட்டும்” என்றுெசான்னார்கள்.
௨௮இேயசுவீட்டிற்குள்ெசன்றார். குருடர்கள்

இருவரும்அவருடன்வீட்டிற்குள்நுைழந்தனர்.
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள்
பார்ைவ ெபறுமாறு ெசய்ய என்னால்
முடியுெமன்று வசுவாச க்க றீர்களா?” என்று
ேகட்டார். அதற்குக் குருடர்கள் “ஆம்,
ேபாதகேர, நாங்கள் வசுவாச க்க ேறாம்”
என்றுபதலளித்தனர்.
௨௯ ப றகு இேயசு அவர்களது கண்கைளத்

ெதாட்டு, “நீங்கள் பார்ைவ ெபறுமாறு ெசய்ய
என்னால் முடியுெமன்று நம்புக றீர்கள்.
எனேவ அது நடக்கும்” என்று ெசான்னார்.
௩௦ உடேன அவர்களால் பார்க்க முடிந்தது.
பன் அவர், “இைதக் குறத்து யாரிடமும்
கூறாதீர்கள்” என்று கண்டிப்புடன் ெசால்லி
அனுப்பனார். ௩௧ ஆனால் அவர்கள்
அங்கருந்து ெசன்று இேயசுைவக்
குறத்த ெசய்த கைள அப்ப ரேதசெமங்கும்
பரப்பனார்கள்.
௩௨ அவர்கள் இருவரும் புறப்பட்டுச்ெசன்ற

பன்,ச லர்ேவெறாருமனிதைனஇேயசுவ டம்
அைழத்து வந்தார்கள். இம்மனிதைனப்
ப சாசு ப டித்தருந்ததனால் அவனால்
ேபச இயலவல்ைல. ௩௩ இேயசு



மத்ேதயு௯:௩௪ liii மத்ேதயு௯:௩௭

அம்மனிதனிடமிருந்த ப சாைச வ ரட்டினார்.
ப றகு ஊைமயான அம்மனிதனால் ேபச
முடிந்தது. அதனால் வயப்பைடந்த மக்கள்,
“இஸ்ரேவலில் நாங்கள் ஒருேபாதும்
இப்படிப்பட்ட ஒன்ைறக் கண்டதல்ைல” என்று
கூறனார்கள்.
௩௪ ஆனால் பரிேசயர்கள், “ப சாசுகைள

வ ரட்டுக ற வல்லைமைய இேயசுவற்குக்
ெகாடுத்தது ப சாசுகளின் தைலவேன” என்று
ெசான்னார்கள்.

இேயசுவன்கரிசைன
௩௫ இேயசு எல்லா நகரங்கள் மற்றும்

க ராமங்கள் வழியாகப் பயணம் ெசய்தார்.
பரேலாக அரைசப் பற்றய நற்ெசய்தைய
இேயசு யூதர்களின் ெஜப ஆலயங்களில்
மக்களுக்குக் கூறனார். இேயசு
எல்லாவைகயான ேநாய்கைளயும்
குணமாக்கனார். ௩௬ த ரளான
மனிதர்கைளக்கண்டஇேயசுஅவர்களுக்காக
வருத்தமைடந்தார். ஏெனன்றால், மக்கள்
கவைலெகாண்டும்ஆதரவற்றும்இருந்தனர்.
ேமய்ப்பன்இல்லாதஆட்டுமந்ைதையப்ேபால
மக்கள் தங்கைள வழிநடத்த ேமய்ப்பனின்ற
இருந்தனர். ௩௭ இேயசு தம் சீஷர்களிடம்,
“ஏராளமான மக்கள் அறுவைடக்காக
(காப்பாற்றப்பட) உள்ளனர். ஆனால்
அவர்கைள அறுவைட ெசய்வதற்ேகா மிகச்
ச ல பணியாளர்கேள உள்ளனர். ேதவனுக்கு
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உரியதுஅறுவைட (மக்கள்). ௩௮ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ேதவன் ேமலும் பலைரத் தம்
அறுவைடையச் ேசகரிக்க அனுப்புவார்”
என்றார்.

௧௦
அப்ேபாஸ்தலர்கைளஅனுப்புதல்
(மாற். 3:13-19; 6:7-13;லூ. 6:12-16; 9:1-6)
௧இேயசுதமதுபன்னிரண்டுசீஷர்கைளயும்

ஒன்றாய் அைழத்தார். தீய ஆவகைள
ேமற்ெகாள்ளும் வல்லைமைய இேயசு
அவர்களுக்கு வழங்கனார். எல்லா
வதமான ேநாய்கைளயும் பணிகைளயும்
குணப்படுத்தும் வல்லைமையயும் இேயசு
அவர்களுக்கு வழங்கனார். ௨ அந்தப்
பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களின்
ெபயர்கள்வருமாறு:

சீேமான் (மற்ெறாருெபயர் ேபதுரு.)
மற்றும்அவரதுசேகாதரன்அந்த ேரயா,
ெசபேதயுவன்மகன்யாக்ேகாபு மற்றும்
அவரதுசேகாதரன்ேயாவான்,
௩பலிப்பு
மற்றும்பார்த்தேலாமியு,
ேதாமா
மற்றும் வரி வசூலிக்கும் அதகாரியான
மத்ேதயு,

அல்ேபயுவன்மகன்யாக்ேகாபு,
தேதயு,
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௪ சீேலாத்தயனாகய சீேமான் மற்றும் யூதா
ஸ்காரிேயாத்து.

இேயசுைவ அவரது எத ரிகளிடம்
காட்டிக்ெகாடுத்தவன் இந்த யூதாஸ்
ஆவான்.

௫ இேயசு இந்தத் தமது பன்னிரண்டு
சீஷர்களுக்கும் சல கட்டைளகைளப்
ப றப்ப த்தார். பன் அவர்கைள மக்களுக்குப்
பரேலாக இராஜ்யத்ைதப்பற்ற க் கூறுவதற்கு
அனுப்பனார். இேயசு அவர்களிடம்,
“யூதர்களல்லாதவர்களிடம் ெசல்லாதீர்கள்.
ேமலும் சமாரிய மக்கள் வச க்கும்
நகரங்களுக்கும் ெசல்லாதீர்கள். ௬ ஆனால்
இஸ்ரேவல் மக்களிடம் (யூதர்களிடம்)
ெசல்லுங்கள். அவர்கள் காணாமல்
ேபான ஆடுகைளப் ேபான்றவர்கள்.
௭ நீங்கள் ெசன்று, ‘பரேலாக இராஜ்யம்
வைரவல் வர இருக்க றது’ என்று
ேபாத யுங்கள். ௮ ேநாயுற்றவர்கைளக்
குணமாக்குங்கள். இறந்தவர்களுக்கு
மீண்டும் உய ர் ெகாடுங்கள். ெதாழு
ேநாயாளிகைளக் குணப்படுத்துங்கள்.
ப சாசு ப டித்தவர்களிடமிருந்து ப சாசுகைள
வ ரட்டுங்கள். இவ்வல்லைமகைள
உங்களுக்குத் தாராளமாய் வழங்குக ேறன்.
எனேவ, மற்றவர்களுக்குத் தாராளமாய்
உதவுங்கள். ௯உங்களுடன் தங்கம், ெவள்ளி
அல்லது ெசம்பு நாணயங்கைள எடுத்துச்
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ெசல்லாதீர்கள். ௧௦ ைபகைளக் ெகாண்டு
ேபாகாதீர்கள். உங்கள் பயணத்தற்கு
நீங்கள் அணிந்தருக்கும் உைடையயும்
காலணிகைளயும் மட்டுேம எடுத்துச்
ெசல்லுங்கள். ஊன்றுேகாைல எடுத்துச்
ெசல்லாதீர்கள். பணியாளனுக்குத்
ேதைவயானைவெகாடுக்கப்படேவண்டும்.

௧௧ “நீங்கள் ஒரு நகரத்த ேலா ஊரிேலா
நுைழயும்ெபாழுது, தகுதவாய்ந்த மனிதைரக்
கண்டு நீங்கள் அவ்வ டத்ைத வ ட்டு வலக ச்
ெசல்லும்வைர அவருடன் தங்க இருங்கள்.
௧௨நீஙகள்அவர்வீட்டினுள்நுைழயும்ெபாழுது
‘உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாகட்டும்’
என்று ெசால்லுங்கள். ௧௩ அவ்வீட்டில்
உள்ளவர்கள் உங்கைள வரேவற்றால்,
உங்கள் சமாதானத்த ற்கு அவர்கள்
தகுதயுள்ளவர்கள். நீங்கள் அவர்களுக்கு
வரும்பய சமாதானம் அவர்களுக்குக்
கைடக்கட்டும். வீட்டிலுள்ளவர்கள்
உங்கைள வரேவற்காவ ட்டால்,
உங்கள் சமாதானத்த ற்கு அவர்கள்
தகுதயுள்ளவர்களல்ல. அவர்களுக்கு
நீங்கள் வரும்பய சமாதானத்ைதத் தரும்பப்
ெபறுங்கள். ௧௪ ஒரு வீட்டிலுள்ளவர்கேளா
அல்லது நகரத்தலுள்ளவர்கேளா உங்கைள
வரேவற்கேவா அல்லது உங்கள் ேபச்ைசக்
ேகட்கேவா மறுத்தால், அவ்வடத்ைத வ ட்டு
வலகுங்கள். உங்கள் கால்களில் படிந்த
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தூசையத் தட்டிவடுங்கள். ௧௫ நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்.
நயாயத்தீர்ப்பு நாளிேல ேசாதாம் மற்றும்
ெகாேமாரா ஆகய ஊர்களுக்கு ேநர்ந்தைதக்
காட்டிலும்ேமாசமானதுஅவ்வூருக்குநடக்கும்.

ப ரச்சைனகைளப்பற்றயஎச்சரிக்ைக
(மாற். 13:9-13;லூ. 21:12-17)
௧௬ “கவனியுங்கள்! நான்

உங்கைள அனுப்புக ேறன். நீங்கள்
ஓநாய்களுக்கைடயல் அகப்பட்ட
ெவள்ளாட்டிைனப் ேபால இருப்பீர்கள்.
எனேவ, பாம்புகைளப்ேபால சாதுரியமாய்
இருங்கள். ஆனால் புறாைவப்ேபால
கபடற்றவர்களாயருங்கள். ௧௭ மக்களிடம்
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். அவர்கள்
உங்கைளக் ைகது ெசய்து ெகாண்டு
ேபாய் நீத மன்றத்தல் ஒப்பைடத்து
வடுவார்கள். உங்கைள (அவர்களது)
ெஜப ஆலயங்களில் ைவத்து சாட்ைடயால்
அடிப்பார்கள். ௧௮ ஆளுநர்களுக்கும்
மன்னர்களுக்கும்யூதர்அல்லாதவர்களுக்கும்
முன்னால் நறுத்தப்படுவீர்கள்.
என்னிமித்தம் உங்களுக்கு மக்கள்
இைதச் ெசய்வார்கள். அப்ேபாது நீங்கள்
என்ைனப் பற்ற அம்மன்னர்களுக்கும்
ஆளுநர்களுக்கும் யூதரல்லாத மக்களுக்கும்
எடுத்துச் ெசால்வீர்கள். ௧௯ நீங்கள்
ைகது ெசய்யப்படும்ெபாழுது, எைதச்
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ெசால்வது எப்படிச் ெசால்வது என்று
கவைலெகாள்ளாதீர்கள். அந்தச் சமயத்தல்
நீங்கள் ேபச ேவண்டியைவ அருளப்படும்.
௨௦ அப்ெபாழுது உண்ைமயல் ேபசுவது
நீங்களாயருக்கமாட்டீர்கள். உங்கள்
ப தாவன் ஆவயானவர் உங்கள் மூலமாகப்
ேபசுவார்.
௨௧ “சேகாதரர்கேள தமது சேகாதரர்களுக்கு

எத ராகத் தரும்ப அவர்கைள மரணத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். தந்ைதயேர
தம் பள்ைளகளுக்கு எத ராகத் தரும்ப
அவர்கைள மரணத்துக்கு ஒப்புக்
ெகாடுப்பார்கள். பள்ைளகேள
தமது ெபற்ேறார்களுக்கு எத ராகச்
சண்ைடய ட்டு அவர்கைள மரணத்தற்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். ௨௨ நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதனிமித்தம் எல்லா மக்களும்
உங்கைள ெவறுப்பார்கள். ஆனால்,
இறுதவைர உறுதயாயருக்க றவன்
இரட்ச க்கப்படுவான். ௨௩ ஒரு நகரத்தல்
நீங்கள்ேமாசமானமுைறயல்நடத்தப்பட்டால்,
ேவெறாரு நகரத்த ற்குச் ெசன்றுவடுங்கள்.
உங்களுக்கு நான் உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன், மனிதகுமாரன்
வருகறவைரக்கும், நீங்கள் எல்லா
யூதர்களின் நகரங்களுக்கும் ெசல்ல
முடியாது.
௨௪ “ஒரு மாணவன் ஆச ரியைரக்

காட்டிலும் ச றப்பானவனல்ல. ஒரு
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ேவைலக்காரன் தன் முதலாளிையக்
காட்டிலும் ச றப்பானவனல்ல. ௨௫ ஒரு
மாணவன் தன் ஆச ரியரின் அளவற்கு
முன்ேனறுவதல் தருப்தயைடய ேவண்டும்.
ஒரு ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனப்ேபால
முன்ேனற்றமைடவதல் தருப்தயைடய
ேவண்டும். ஒரு வீட்டின் தைலவேன
‘ெபயல்ெசபூல்’ என்றைழக்கப்பட்டால்,
அக்குடும்பத்தலுள்ள மற்றவர்கள்அதனிலும்
ேமாசமானெபயரால்அைழக்கப்படுவார்கள்.

யாருக்குப் பயப்படுவது
(லூ. 12:2-7)
௨௬ “எனேவ, அத்தைகய மக்கைளக் கண்டு

பயப்படாதீர்கள். மைறந்துள்ள யாவும்
ெவளிேய வரும். மர்மமாயுள்ள அைனத்தும்
ெதளிவாக அறயப்படும். ௨௭ நான் இவற்ைற
இருளில் (இரகசயமாக) கூறுகேறன்.
ஆனால் நீங்கள் இவற்ைற ெவளிச்சத்தல்
கூற ேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன்.
நான் இவற்ைற அைமதயாக உங்களுடன்
மட்டும் ெமதுவாகப் ேபசுக ேறன். ஆனால்
நீங்கள் இவற்ைறத் தாராளமாக எல்லா
மக்களுக்கும்கூறேவண்டும்.
௨௮ “மக்கைளக் கண்டு பயப்படாதீர்கள்.

அவர்களால் சரீரத்ைத மட்டுேம ெகால்ல
முடியும். அவர்களால் ஆத்துமாைவக்
ெகால்ல முடியாது. சரீரத்ேதாடு
ஆத்துமாைவயும் ேசர்த்துக் ெகால்லக்கூடிய
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ஒருவரிடம் (ேதவனிடம்) மட்டுேம நீங்கள்
பயம்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்
சரீரத்ைதயும் ஆத்துமாைவயும் நரகத்த ற்கு
அனுப்ப வல்லவர். ௨௯ பறைவகள்
வற்கப்படும் ெபாழுது இரண்டு சறய
பறைவகளின் வைல ஓரணா மட்டுேம.
ஆனால் இரண்டில் ஒன்று கூட உங்கள்
ப தாவானவரின் அனுமத இன்ற சாக
முடியாது. ௩௦ உங்கள் தைலயலுள்ள
முடிகளின் எண்ணிக்ைகையக்கூட ேதவன்
அறவார். ௩௧ எனேவ பயப்படாதீர்கள். பல
பறைவகைளக் காட்டிலும் நீங்கள் அதக
மத ப்புவாய்ந்தவர்கள்.

வசுவாசத்ைதெவளிப்படுத்துங்கள்
(லூ. 12:8–9)
௩௨ “ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு முன்னால்

(நன்று ெகாண்டு) என்னிடம் நம்ப க்ைக
உைடயவனாய் இருப்பதாகக் கூறனால்,
அவன் எனக்குப் பாத்த ரவான். நான்
பரேலாகத்தல் உள்ள என் பதாவன்
முன்னிைலயல் இப்படிேய கூறுேவன்.
௩௩ மாறாக, ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு
முன்னால் என்னிடம் நம்ப க்ைக
உைடயவனல்ல எனக் கூறனால், அவன்
எனக்குப் பாத்த ரவானல்ல. நான்
பரேலாகத்தல் உள்ள என் பதாவன்
முன்னிைலயல்இப்படிேயகூறுேவன்.
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வத்தயாசமானேபாதைன
(லூ. 12:51-53; 14:26-27)
௩௪ “பூமியல் சமாதானத்ைத

ஏற்படுத்துவதற்காக நான் வந்தருப்பதாய்
நைனக்காதீர்கள். சமாதானத்ைத ஏற்படுத்த
நான் வரவல்ைல. ஒரு பட்டயத்ைதக்
ெகாண்டுவருவதற்காக நான் வந்துள்ேளன்.
௩௫-௩௬ கீழ்க்கண்டைவ நடந்ேதறேவ நான்
வந்துள்ேளன்:

“ ‘தன்குடும்பத்துமக்கேளஒருவருக்குஒருவர்
எத ராவார்கள்.

மகன்தன்தந்ைதக்கும்,
மகள்தன்தாய்க்கும்,
மருமகள் தன் மாமியாருக்கும்,
எத ராவார்கள்.’ மீகா 7:6

௩௭ “என்ைனவடவும் தன் தந்ைதையயும்
தாையயும் அத கம் ேநச க்க றவன்
என்ைனப் பன்பற்றத்தக்கவனல்ல.
என்ைனவடவும் தன் மகைனயும் மகைளயும்
அதகம் ேநச க்க றவன் என்ைனப்
பன்பற்றத்தக்கவனல்ல. ௩௮ என்ைனப்
பன்பற்றும்ெபாழுது உண்டாகும்
துன்பத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவன்,
என்ைனப் பன்பற்றத்தக்கவனல்ல.
௩௯ என்ைனவடவும் தன் வாழ்ைவ அதகம்
ேநச க்க றவன், ெமய்யான வாழ்ைவ
இழக்க றான். எனக்காகத் தன் வாழ்ைவ
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அர்ப்பணிக்க றவன், ெமய்யான வாழ்ைவ
அைடவான்.
உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்பவர்கைள

ேதவன்ஆசீர்வத ப்பார்
(மாற். 9:41)
௪௦ “உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்க றவன்

என்ைனயும் ஏற்றுக்ெகாண்டவன்.
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்க றவன்,
என்ைன அனுப்பயவைரயும்
(ேதவைனயும்) ஏற்றுக்ெகாண்டவன்.
௪௧ தீர்க்கதரிசையக் கண்டு அவைர
ஒப்புக்ெகாள்க றவன், தீர்க்கதரிச
ெபறும் ெவகுமதையப் ெபறுவான்.
நல்லவைர அவர்கள் நல்லவர்கள்
என்பதற்காக ஏற்றுக்ெகாள்க றவன்,
நல்லவர்களுக்குக் கைடக்கும்
ெவகுமதையப் ெபறுவான். ௪௨ யாேரனும்
என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்களுக்குச் ச றய
அளேவனும் உதவனால், அவன் தக்க
ெவகுமதையந ச்சயம்ெபறுவான். என்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களுக்கு ஒரு குவைளத்
தண்ணீர் ெகாடுத்தருந்தாலும், அவனுக்குத்
தக்கெவகுமத ந ச்சயம்ெகாடுக்கப்படும்.”

௧௧
இேயசுவும் ேயாவான்ஸ்நானகனும்
(லூக். 7:18-35)
௧இேயசு தமது பன்னிரண்டு சீடர்களுக்கும்

இவற்ைறக் கூற முடித்தார். பன்னர்
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அங்கருந்து கலிேலயாவன் நகரங்களுக்குப்
ேபாதைனெசய்வதற்காகச் ெசன்றார்.
௨ேயாவான்ஸ்நானகன்சைறயலிருந்தான்.

க றஸ்து ெசய்து ெகாண்டிருந்த பணிகைள
ேயாவான் ேகள்வயுற்றான். எனேவ,
ேயாவான் தனது சீஷர்கள் சலைர
இேயசுவ டம் அனுப்பனான். ௩ ேயாவானின்
சீஷர்கள் இேயசுைவக்கண்டு, “ேயாவான்
வருவதாகக் கூறய மனிதர் நீங்கள்தானா
அல்லது நாங்கள் ேவெறாருவரின்
வருைகக்குக் காத்தருக்க ேவண்டுமா?”
என்றுேகட்டனர்.
௪ இேயசு அவர்களிடம், “ேயாவானிடம்

தரும்ப ச்ெசன்றுநீங்கள்ேகள்வயுறுவனவற்ைறயும்
காண்பவற்ைறயும் கூறுங்கள். ௫ குருடர்கள்
பார்ைவ ெபறுகறார்கள். முடவர்கள்
நடக்க றார்கள். ெதாழு ேநாயாளிகள்
குணமாக றார்கள். ெசவ டர்கள் ேகட்கும்
சக்த ெபறுகறார்கள். இறந்தவர்கள் மீண்டும்
உய ர்த்ெதழுகறார்கள். ஏைழகளுக்கு
நற்ெசய்த அறவக்கப்படுக றது.
௬ என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுக றான்” என்று பதல்
ெசான்னார்.
௭ ேயாவானின் சீஷர்கள் புறப்பட்டுப்

ேபான பன்பு, இேயசு அங்கருந்த மக்களிடம்
ேயாவாைனப் பற்ற ப் ேபசலானார். இேயசு
அவர்களிடம், “வானாந்த ரத்த ற்கு எைதக்
காண்பதற்குப் ேபானீர்கள்? காற்றல்
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அைசயும் நாணைலக் காண்பதற்காகவா?
இல்ைல. ௮ உண்ைமயல் எைதக் காணச்
ெசன்றீர்கள்? ச றந்த ஆைடகைள உடுத்தய
மனிதைனக் காண்பதற்கா? இல்ைல சறந்த
ஆைடகைள உடுத்த க்ெகாள்க றவர்கள்
அரண்மைனகளில்தான் வச க்க றார்கள்.
௯ அப்படியானால் எைதக் காண
வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபானீர்கள்?
தீர்க்கதரிசையயா? ஆம், நான்
ெசால்லுக ேறன், தீர்க்கதரிசையக் காட்டிலும்
ேயாவான், ேமலானவன். ௧௦ ஏற்ெகனேவ
ேவதவாக்கயங்களில் ேயாவாைனப்பற்ற
இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது:

“ ‘கவனியுங்கள்! நான் என் உதவயாைள
உங்களுக்குமுன்பாகஅனுப்புேவன்.

உங்களுக்கான பாைதைய அவன் தயார்
ெசய்வான்.’ ”என்றுகூறனார். மல்கயா
3:1

௧௧ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன், ஞானஸ்நானம் வழங்கும்
ேயாவான் இவ்வுலகல் வாழ்ந்த எந்த
மனிதைனக் காட்டிலும் ேமலானவன்.
ஆனால், பரேலாக இராஜ்யத்தல் மிகவும்
அற்பமான மனிதன் கூட ேயாவாைனக்
காட்டிலும் முக்கயமானவன். ௧௨ ேயாவான்
வந்த காலந்ெதாட்டு இன்றுவைர பரேலாக
இராஜ்யம் வலுவைடந்து வருகறது.
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மக்கள் வலிைமையப் பயன்படுத்த ப்
பரேலாக இராஜ்யத்ைத அைடய முயன்று
வந்தருக்க றார்கள். ௧௩ எல்லாத்
தீர்க்கதரிசனங்களும் ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணமும் ேயாவானின் வருைக
வைரக்கும் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்தன.
நடக்கவருந்த ெசயல்கைள அைவ கூறன.
௧௪ நயாயப்ப ரமாணம் கூறயவற்ைறயும்
தீர்க்கதரிச கள் கூறயவற்ைறயும் நீங்கள்
நம்பனால், ேயாவாேனஎலியா* என்பைதயும்
நீங்கள் நம்புவீர்கள். நயாயப்ப ரமாணமும்
தீர்க்கதரிசனங்களும் அவன் வருவான்
எனச் ெசால்கன்றன. ௧௫ என் ேபச்ைசக்
ேகட்பவர்கேள, கவனியுங்கள்.
௧௬ “இன்ைறக்கு வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்

மனிதர்கைளக் குறத்து நான் என்ன ெசால்ல
முடியும்? எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள்? கைட
வீதயல் அமர்ந்தருக்கும் பள்ைளகைளப்
ேபான்றவர்கள் இன்ைறய மக்கள். ஒருகூட்ட
பள்ைளகள்மற்ெறான்ைறப் பார்த்து,

௧௭ “ ‘உங்களுக்காகஇைசத்ேதாம்,
ஆனாலும், நீங்கள்நடனமாடவல்ைல.

ேசாகப் பாடல்ஒன்ைறப்பாடிேனாம்,
ஆனாலும், நீங்கள் ேசாகம்
ெகாள்ளவல்ைல’

என்றுஅைழக்க றது.

* ௧௧:௧௪: எலியாமல்கயா 4:5-6. (பார்க்க)
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௧௮ “மக்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்று
நான் ஏன் கூறுக ேறன்? ேயாவான்
மற்றவர்கைளப்ேபால உண்ணவல்ைல.
த ராட்ைச இரசம் குடிக்கவல்ைல.
ஆனால் மக்கள் ‘ேயாவானுக்குள்
ஒரு ப சாசு இருக்க றது’, என்று
ெசால்க றார்கள். ௧௯ மனிதகுமாரன்
வந்தருந்து மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ
உண்ணுகறார்: த ராட்ைச இரசமும்
குடிக்க றார். மக்கேளா, ‘அவைரப் பாருங்கள்!’
அதகமாக உண்ணுகறார். அதகமாக
த ராட்ைச இரசமும் குடிக்க றார். வரி
வசூலிப்பவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும்
அவர் நண்பர் என்று ெசால்க றார்கள்.
ஆனால் ஞானம் அதன் ெசயல்களால்
தீர்மானிக்கப்படுக றது.”

நம்ப க்ைகயற்ேறாருக்குஎச்சரிப்பு
(லூ. 10:13-15)
௨௦ ப றகு, தாம் ெபரும்பாலான

அற்புதங்கைள ந கழ்த்தய நகரங்கைள
இேயசு வமர்ச த்தார். ஏெனன்றால்
அந்நகரங்களிலுள்ள மக்கள் அதற்குப்பன்
தமதுவாழ்க்ைகமுைறையமாற்ற க்ெகாண்டு
பாவம் ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல.
௨௧இேயசு, “ேகாராசன் நகரேம, ெபத்சாய தா
நகரேம, இது உங்களுக்கு மிகவும்
ெகாடுைமயானது. உங்களுக்கு நான்
பல அற்புதங்கைள ந கழ்த்த ேனன்.
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அேத அற்புதங்கைளத் தீரு மற்றும்
சீேதான் நகரங்களில் நடத்தயருந்தால்,
அம்மக்கள் ெவகு நாள் முன்ேப
மனந்தருந்தயருப்பார்கள். தங்கள்
பாவங்களுக்காகத் தம் வருத்தத்ைதத்
ெதரிவ க்க சாக்குத்துணி ஆைடைய
அணிந்து சாம்பல்பூச க் ெகாண்டிருப்பார்கள்.
௨௨ நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளன்று
தீரு மற்றும் சீேதான் மக்கைளவ டவும்
உங்களுக்கு மிகத் துன்பம் ஏற்படும் என்று
நான்ெசால்க ேறன்.
௨௩ “கப்பர்நகூம் மக்களாகய நீங்கள்

வானம் வைர உயர்த்தப்படுவீர்கேளா?
இல்ைல! நீங்கள் மரணக் குழியல்
தள்ளப்படுவீர்கள். உங்களிடம் பல
அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதன் நான். அந்த
அற்புதங்கைளச் ேசாேதாம் நகரில்
ந கழ்த்தயருந்தால், அந்நகர மக்கள் பாவம்
ெசய்வைத நறுத்தயருப்பார்கள். இன்னும்
ஒரு நகரமாகேவ அது இருந்தருக்கும்.
௨௪ ஆனால் நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கப்படுக ற
நாளன்று ேசாேதாம் நகர மக்கைளக்
காட்டிலும்மிகத்துன்பம்உங்களுக்குஏற்படும்
என்றுெசால்க ேறன்” என்றுகூறனார்.

இேயசுதரும்இைளப்பாறுதல்
(லூக். 10:21-22)
௨௫ ப றகு இேயசு, “பரேலாகத்த ற்கும்

பூேலாகத்த ற்கும் ஆண்டவராக ய
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ப தாேவ! உமக்கு நான் நன்ற
கூறுக ேறன். ஏெனன்றால், இவற்ைற நீர்
ஞானவான்களிடமிருந்து மைறத்துள்ளீர்.
ஆனால் இவற்ைறக் குழந்ைதையப் ேபான்ற
மக்களுக்கு ெவளிப்படுத்தயருக்க றீர்.
௨௬ ஆம். ப தாேவ, நீர் ெமய்யாகேவ இைவ
நைடெபற ேவண்டும் என வரும்பயதால்
இப்படிச்ெசய்தீர்” என்றார்.
௨௭ “என் ப தா எனக்கு எல்லாவற்ைறயும்

ெகாடுத்துள்ளார். குமாரைன ேவறு
யாரும் அறயார்; ப தாேவ குமாரைன
அறவார். அைதப் ேபாலேவ, ப தாைவக்
குமாரன் மட்டுேம அறவார்; ேவறு யாரும்
அறயார். ேமலும், ப தாவானவைரப்பற்ற
அற ந்தவர்கைளேய குமாரனும் ேபாதைன
ெசய்யத் ேதர்ந்ெதடுக்க றார்.
௨௮ “கைளப்பைடந்து மிகுந்த பாரம்

சுமக்க றவர்கேள என்னிடம் வாருங்கள்.
நான் உங்களுக்கு ஓய்வு அளிப்ேபன்.
௨௯ என் பணிகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு
என்னிடமிருந்து கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். நான்
சாந்தமும் பணிவும் ெகாண்டவன். உங்கள்
ஆத்துமாவற்கு ஓய்ைவக் கண்டைடவீர்கள்.
௩௦ நான் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளச்
ெசால்லும் ேவைல எளிதானது. நான்
உங்கைளச் சுமக்கச் ெசால்லும் பளு
இேலசானது” என்றுஇேயசுகூறனார்.

௧௨
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இேயசுைவக்குறத்தவமர்சனம்
(மாற். 2:23-28;லூ. 6:1-5)
௧ அப்ேபாது இேயசு, யூதர்களுக்கு

முக்கயமான வாரத்தன் ஓய்வு நாளன்று
வயல் ெவளியல் நடந்து ெகாண்டிருந்தார்.
இேயசுவன் சீடர்கள் அவருடன் இருந்தனர்.
அவர்கள் பசயுடனிருந்தனர். எனேவ, சீடர்கள்
கத ர்கைளப் படுங்க உண்டனர். ௨ இைதப்
பரிேசயர்கள் பார்த்தார்கள். அவர்கள்
இேயசுவ டம், “பாருங்கள். யூதச்சட்டத்துக்கு
எத ராக ஓய்வு நாளில் ெசய்யக் கூடாதைத
உங்கள்சீடர்கள்ெசய்க றார்கள்” என்றனர்.
௩ இேயசு அவர்களிடம், “தாவீது

என்ன ெசய்தான் என்பைத நீங்கள்
வாச க்கவல்ைலயா? ௪ ேதவனுைடய
வீட்டிற்குச் ெசன்றான். ேதவனுக்குக்
காணிக்ைகயாக்கப்பட்ட அப்பத்ைதத்
தாவீதும் மற்றவர்களும் உண்டார்கள்.
அந்த அப்பத்ைத உண்டது குற்றமா?
ஆசாரியர்கள் மட்டுேம அந்த அப்பத்ைத
உண்ணலாம். ௫ நீங்கள் ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தல் படித்தருக்க றீர்கள்.
அதாவது ஓய்வு நாளில் ஆலயங்களில்
ஆசாரியர்கள் ஓய்வு ெகாள்ளாமல்
சட்டத்ைதப் புறக்கணிக்க றார்கள்
என்று. ஆனால், அவ்வாறு ெசய்யும்
ஆசாரியர்கள் குற்றம் ெசய்தவர்கள் அல்ல.
௬ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
ஆலயத்ைதக் காட்டிலும் ேமலானவர்
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இங்ேக இருக்க றார். ௭ ேவதாகமம்
கூறுகறது, ‘எனக்கு வலங்குகைளப்
பலியடுவது வருப்பமானதல்ல.
மக்களிடம் இரக்கத்ைதேய நான்
வரும்புக ேறன்,’✡ அவ்வார்த்ைதகளின்
உண்ைமயான ெபாருள் உங்களுக்குத்
ெதரியாது. அதன் ெபாருைள நீங்கள்
அறந்தருந்தால் குற்றமற்றவர்கைளக்
குற்றவாளிகளாக்கமாட்டீர்கள்.
௮ “மனித குமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும்

ஆண்டவராயருக்க றார்” என்று
பதலுைரத்தார்.
சூம்பயைகையக்குணமாக்குதல்
(மாற். 3:1-6;லூ. 6:6-11)
௯ இேயசு அவ்வ டத்ைதவ ட்டு, ெஜப

ஆலயத்துக்குள் நுைழந்தார். ௧௦ ெஜப
ஆலயத்துக்குள் சூம்பய ைகயுடன் ஒருவன்
இருந்தான். இேயசுவன்ேமல் குற்றம்
சுமத்துவதற்கான ஒரு காரணத்ைதத் ேதடி
சல யூதர்கள் அங்கருந்தனர். எனேவ
அவர்கள் இேயசுவ டம், “ஓய்வு நாளில்
குணப்படுத்துவது சரியா?”* என்று
ேகட்டார்கள்.
௧௧ இேயசு, “உங்களில் யாருக்ேகனும், ஓர்

ஆடுஇருந்துஅதுஓய்வுநாளில்ஒருகுழியல்
வழுந்தால், நீங்கள்அைதக்குழியல்இருந்து

✡ ௧௨:௭: ஓசயா 6:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
* ௧௨:௧௦: ஓய்வுநாள்...சரியா ஓய்வுநாளில் பணிபுரிவது
யூதச் சட்டத்த ற்குஎத ரானது.
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தூக்க எடுப்பீர்கள்அல்லவா? ௧௨ஓர்ஆட்ைடக்
காட்டிலும் மனிதன் ந ச்சயமாக ேமலானவன்.
எனேவ, ஓய்வு நாளில் நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்ய ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணம்
அனுமதக்கன்றது” என்றுபதலளித்தார்.
௧௩ ப றகு, இேயசு சூம்பய ைகயுைடய

மனிதனிடம், “எங்ேகஉன்ைககைளக்காட்டு!”
என்றார். அவன் இேயசு காணுமாறு தன்
சூம்பயைகைய நீட்டினான். அது மற்ற
ைகையப்ேபால குணமாயற்று. ௧௪ ஆனால்
பரிேசயர்கள் இேயசுைவக் ெகால்லத் த ட்டம்
தீட்டியவாறுஅங்கருந்துவலக ச்ெசன்றனர்.

இேயசு ேதவனின்ஊழியர்
௧௫ பரிேசயர்களின் எண்ணத்ைத அறந்த

இேயசு, அவ்வடத்ைத வ ட்டு நீங்கனார்.
ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்தார்கள். இேயசு ேநாயாளிகள்
அைனவைரயும் குணமாக்கனார்.
௧௬ ஆனால், தான் யாெரன்பைத
மற்றவர்களிடம்கூறக்கூடாதுஎனஅவர்கைள
எச்சரித்தார். ௧௭ ஏசாயா தீர்க்கதரிச
ெசான்னது நடக்கும்படிக்கு இேயசு இவ்வாறு
ெசய்தார். ஏசாயா ெசான்னதுஇதுேவ,

௧௮ “இேதா என்ஊழியன்.
நான்இவைரத்ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.

நான்இவைர ேநச க்க ேறன்;
இவைரக்குற த்துநான்மக ழ்ச்ச யாயருக்க ேறன்.
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என்ஆவையஇவர்ேமல்அமரச்ெசய்ேவன்.
இவர் ேதசங்களுக்கு (என்) ேநர்ைமயான
நயாயத்ைதக்கூறுவார்.

௧௯ இவர் வாக்குவாதம் ெசய்யார்; கூக்குரல்
ெசய்யார்.

வீதகளில் உள்ள மக்கள் இவர் குரைலக்
ேகளார்.

௨௦ ஏற்ெகனேவ வைளந்த நாணைலக்கூட
இவர்உைடக்கமாட்டார்.

அைணயப்ேபாக ற வளக்ைகக்கூட இவர்
அைணக்கமாட்டார்.

நயாயத்தீர்ப்பு ெசய்து முடிக்கும்வைர
இவர் தம்முயற்சயல்தளரமாட்டார்.

௨௧ எல்லா மக்களும் இவரிடம்
நம்ப க்ைகக்ெகாள்வார்கள்.” ஏசாயா
42:1-4.

இேயசுவன்வல்லைம
(மாற். 3:20-30;லூ. 11:14-23; 12:10)
௨௨ பன்னர், ச லர் இேயசுவ டம் ஒரு

மனிதைன அைழத்து வந்தனர். குருடனான
அவனால் ேபசவும் முடியவல்ைல.
ஏெனன்றால் அவனுக்குள் ஒரு
ப சாசு இருந்தது. இேயசு அவைனக்
குணப்படுத்தனார். அவனால் பார்க்கவும்
ேபசவும் முடிந்தது. ௨௩ வயப்புற்ற
மக்கள், “ேதவன் தாம் அனுப்பைவப்பதாக
வாக்களித்த தாவீதன் குமாரன் இவர்தான்
ேபாலும்!” என்றனர்.
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௨௪ மக்கள் இவ்வாறு கூறுவைதப்
பரிேசயர்கள் ேகட்டனர். பரிேசயர்கள்,
“ெபயல்ெசபூலின் வல்ைலைமையேய
இேயசு ப சாசுகைள ஓட்டுவதற்குப்
பயன்படுத்துகறார்” என்று கூறனர்.
ெபயல்ெசபூல்ப சாசுகளின்தைலவன்.
௨௫ இேயசு பரிேசயர்களின்

எண்ணங்கைள அறந்தார். எனேவ இேயசு,
“தனக்குள் சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ளும்
ப ரிவுகைளக்ெகாண்ட எந்த இராஜ்யமும்
அழிந்துவடும். ப ரிவுெகாள்ளுகன்ற எந்த
நகரமும் நைலக்காது. ப ரிகன்ற எந்தக்
குடும்பமும் முன்ேனற்றம் அைடயாது.
௨௬ எனேவ சாத்தான்† தன்னுைடய
ப சாசுகைளேய துரத்தனால், சாத்தான்
ப ரிந்தருக்க றான். எனேவ சாத்தானின்
இராஜ்யம் நைலத்தருக்காது. ௨௭ நான்
ப சாசுகைள வ ரட்டும்ெபாழுது சாத்தானின்
வல்லைமைய நான் பயன்படுத்துவதாக
நீங்கள்கூறுகறீர்கள். அதுஉண்ைமெயனில்,
உங்கள் மனிதர்கள் ப சாசுகைள வ ரட்ட
எந்த சக்தையப் பயன்படுத்துகறார்கள்?
எனேவ, உங்கள் மக்கேள நீங்கள் ெசால்வது
ெபாய் என்று நரூப க்க றார்கள். ௨௮ஆனால்,
ப சாசுகைள வ ரட்ட நான் ேதவ ஆவயன்
வல்லைமையப் பயன்படுத்துக ேறன்.

† ௧௨:௨௬: சாத்தான் ப சாசுகள் இலக்கய வழக்குப்படி
‘சாத்தான்சாத்தாைனக்கட்டாயப்படுத்த ெவளிேயற்றனால்.’
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ேதவனுைடய இராஜ்யம் உங்களிடம்
வந்துள்ளது என்பைத இது காட்டுக றது.
௨௯ ஒருவன் வலிைமயான மனிதனின்
வீட்டுக்குள் புகுந்து தருட நைனத்தால்,
முதலில் அவ்வலிைமயான மனிதைனக்
கட்டிப்ேபாட ேவண்டும். பன்னேர, அவன்
அவ்வலிைமயான மனிதனின் வீட்டிலிருந்து
ெபாருட்கைளத் தருட முடியும். ௩௦ என்னுடன்
இல்லாதவன் எனக்கு எத ரானவன்.
என்னுடன் ேசர்ந்து ெசயல் புரியாதவன்
எனக்குஎத ராகச் ெசயல்படுகறவன்.
௩௧ “அதனால் நான் ெசால்லுக ேறன்,

மனிதர்கள் எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும்
மன்னிக்கப்படுவார்கள். ேமலும் மனிதர்கள்
ெசால்லுகன்ற எல்லாத் தீயவற்றுக்கும்
மன்னிப்புண்டு. ஆனால், பரிசுத்த ஆவக்கு
எத ராகப் ேபசுக றவனுக்கு மன்னிப்பு
கைடக்காது. ௩௨மனிதகுமாரனுக்குஎத ராகப்
ேபசுக றவனுக்கு மன்னிப்பு கைடக்கும்.
ஆனால் பரிசுத்தஆவயானவருக்கு எத ராகப்
ேபசுக றவனுக்கு மன்னிப்பு கைடக்காது.
இப்ெபாழுேதா அல்லது எத ர்காலத்த ேலா
அவன்மன்னிக்கப்படமாட்டான்.

ெசயல்கள்ெவளிப்படுத்தும்உண்ைம
(லூ. 6:43-45)
௩௩ “நல்ல பழங்கள் ேதைவெயனில்,

நல்ல மரத்ைத வளர்க்க ேவண்டும். மரம்
தீயதானால், பழங்களும் தீயனவாகும். ஒரு
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மரத்தன் தரம் அதன் பழங்கைளக்ெகாண்ேட
அறயப்படும். ௩௪ பாம்புகள் நீங்கள்!
ெபால்லாதவர்கள் நீங்கள்! நீங்கள்
எப்படி நல்லவற்ைறக் கூற முடியும்.
உள்ளத்தலுள்ளைதேய வாய் ேபசுக றது.
௩௫ ஒரு நல்லவன் தன் உள்ளத்தல்
நல்லைவகைள ைவத்தருக்க றான். எனேவ
அவன் நல்லைவகைள உள்ளத்தலிருந்து
ேபசுக றான். ஆனால் ெபால்லாத மனிதன்
தன் உள்ளத்தல் ெபால்லாதைவகைளச்
ேசர்த்து ைவத்தருக்க றான். எனேவ
அவன் ெபால்லாதைவகைளத் தன்
உள்ளத்தலிருந்து ேபசுக றான்.
௩௬ மனிதர்கள் தாங்கள் ேபசுக ற கவனமற்ற
வார்த்ைதகள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் கணக்கு
ஒப்புவக்க ேவண்டும். இது நயாயத்தீர்ப்பு
வழங்கப்படுக ற நாளில் நடக்கும்.
௩௭ உங்களது வார்த்ைதகேள உங்களுக்கு
நயாயம் வழங்க பயன்படுத்தப்படும்.
உங்களது வார்த்ைதகேள உங்கைள
நல்லவெரன்றும் உங்கள் வார்த்ைதகேள
உங்கைளத் தீேயார் என்றும் நயாயம்
தீர்க்கும்” என்றுெசான்னார்.

யூதர்கள்ஆதாரம் ேகட்டல்
(மாற். 8:11-12;லூ. 11:29-32)
௩௮ பன்னர், பரிேசயர்கள் சலரும்

ேவதபாரகர்கள் சலரும் இேயசுவுக்கு
மறுெமாழி கூறனார்கள். அவர்கள்
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“ேபாதகேர, உம்ைம நரூப க்கும்படியாக ஓர்
அற்புதம்ெசய்துகாட்டும்” என்றுேகட்டனர்.
௩௯ அதற்கு இேயசு, “ெபால்லாதவர்களும்

பாவ களும்தான் அற்புதங்கைள
ஆதாரமாகக் ேகட்பார்கள். ஆனால், எந்த
அற்புதமும் அவர்களுக்கு ஆதாரமாகக்
காட்டப்படமாட்டாது. தீர்க்கதரிச
ேயானாவற்கு ந கழ்ந்த அற்புதம் மட்டுேம
ஆதாரமாக ெகாடுக்கப்படும். ௪௦ ேயானா ஒரு
ெபரிய மீனின் வயற்றல் மூன்று பகலும்
மூன்று இரவுகளும் இருந்தான். அைதப்
ேபாலேவ, மனித குமாரனும் கல்லைறக்குள்
மூன்றுபகலும்மூன்றுஇரவுகளும்இருப்பார்.
௪௧ ேமலும் நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கும்
நாளில் நனிேவ‡ பட்டணத்து மனிதர்
உய ர்த்ெதழுந்து இன்று வாழ்கன்ற உங்கள்
தவறுகைள நரூப ப்பார்கள். ஏெனன்றால்,
ேயானாவன் ேபாதைனையக் ேகட்டு,
அவர்கள் மனந்தரும்பனார்கள். நான்
ெசால்லுக ேறன், நான் ேயானாைவக்
காட்டிலும் ேமன்ைமயானவன்.
௪௨ “நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில்,

ெதன்தைசயன் அரச உய ர்த்ெதழுந்து
உங்கள் ேமல் குற்றம் சுமத்துவாள்.
ஏெனன்றால், அந்த அரச மிகத்
ெதாைலவலிருந்து சாலேமானின்
ஞானம் ெசற ந்த ேபாதைனகைளக் ேகட்க

‡ ௧௨:௪௧: நனிேவ ேயானா ப ரச்சாரம் ெசய்த நகரம்.
ேயானா 3.
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பயணப்பட்டுவந்தாள். நான்ெசால்லுக ேறன்,
நான்சாலேமாைனக்காட்டிலும் ேமலானவன்.

தரும்ப வரும்தீயஆவ
(லூ. 11:24-26)
௪௩ “ப சாசன் ெபால்லாத ஆவ ஒரு

மனிதனுக்குள்ளிருந்து ெவளியல்
வரும்ெபாழுது, வறண்ட நலப்பகுதயல்
ஓய்வ டம் ேதடிஅைலகறது. ஆனால், அதற்கு
ஓய்வ டம் கைடப்பதல்ைல. ௪௪எனேவ, அந்த
ஆவ , ‘நான் புறப்பட்ட இடத்த ற்ேக தரும்பச்
ெசல்ேவன்’ என்று ெசால்லி அந்த ஆவ
தரும்ப அேத மனிதனிடம் வரும்ெபாழுது,
அது இருந்த இடம் ெவறுைமயாயும்
சுத்தமாயும் ஒழுங்குடனும் இருப்பைத
அறகறது. ௪௫ பன்னர், ெவளிேயற த்
தன்னிலும் ெபால்லாத ேமலும் ஏழு
ெபால்லாத ஆவகைள அைழத்து வருகறது.
எல்லா ஆவகளும் அவனுக்குள் புகுந்து
வச க்கன்றன. முன்ைபவ ட அவனுக்கு
ஆழ்ந்த ெதால்ைல ஏற்படுக றது. இன்று
வாழ்கன்ற ெபால்லாதவர்களுக்கும்
அப்படிேய ேநரும்” என்றுபதலளித்தார்.

இேயசுவன்குடும்பத்தனர்யார்?
(மாற். 3:31-35;லூ. 8:19-21)
௪௬இேயசுமக்களிடம்ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது

அவரது தாயும் சேகாதரர்களும் ெவளியல்
நன்றருந்தனர். அவர்கள் இேயசுவ டம்
ேபச வரும்பனர். ௪௭ ஒருவன் இேயசுவ டம்,
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“உம் தாயும் சேகாதரர்களும் ெவளியல்
காத்தருக்கன்றனர். அவர்கள் உம்மிடம் ேபச
வரும்புக றார்கள்” என்றான்.
௪௮ இேயசு, “யார் என் தாய்? யார் என்

சேகாதரர்கள்?” என்று ேகட்டார். ௪௯ தன்
சீஷர்கைளச் சுட்டிக் காட்டி, “பாருங்கள்!
இவர்கேள என் தாயும் சேகாதரர்களும்.
௫௦ பரேலாகலிருக்கும் என் ப தா வரும்பும்
ெசயல்கைளச் ெசய்க றவர்கேள என்
உண்ைமயான சேகாதர சேகாதரிகளும்
தாயும் ஆவார்கள்” என்று அவனுக்கு
பதலளித்தார்.

௧௩
வைதையப்பற்றயஉவைம
(மாற். 4:1-9;லூ. 8:4-8)
௧அன்ைறயத் தனேமஇேயசுவீட்ைடவ ட்டு

ெவளியல்ெசன்றுஏரிக்கைரயல்அமர்ந்தார்.
௨ ஏராளமான மக்கள் அவைரச் சூழ்ந்தனர்.
எனேவ இேயசு ஒரு படகல் ஏற அமர்ந்தார்.
மக்கள் ஏரிக்கைரேயாரம் அமர்ந்தார்கள்.
௩ ப றகு உவைமகளின் மூலமாக இேயசு
மக்களுக்குப்பலவற்ைறயும் ேபாத த்தார்.
இேயசு, “ஒரு வவசாய வைதகைள

வைதக்கப்ேபானான். ௪அவன்வைதகைளத்
தூவயேபாது, ச ல வைதகள் பாைதேயாரம்
வழுந்தன. பறைவகள் வந்து அைவ
யாவற்ைறயும் தன்றுவட்டன. ௫ ச ல
வைதகள் பாைறகளின் ேமல் வழுந்தன.



மத்ேதயு௧௩:௬ lxxix மத்ேதயு௧௩:௧௨

அங்கு ேபாதுமான அளவற்கு மண்
இல்ைல. எனேவ, வைதகள் ேவகமாக
முைளத்தன. ௬ஆனால் சூரியன் உதத்ததும்,
அைவ கருக ப்ேபாயன. ஆழமான
ேவர்கள் இல்லாைமயால் அச்ெசடிகள்
காய்ந்தன. ௭ இன்னும் சல வைதகள்
முட்புதர்களுக்கைடயல் வழுந்தன.
கைளகள் முைளத்து அந்த வைதகளின்
ெசடிகள் வளராதவாறு தடுத்தன. ௮ ச ல
வைதகள் நல்ல நலத்தல் வழுந்தன.
அந்நலத்தல், வைதகள் முைளத்து
நன்கு வளர்ந்தன. ச ல ெசடிகள் நூறு
மடங்கு தானியங்கைளக் ெகாடுத்தன.
ச ல அறுபது மடங்கும் சல முப்பது
மடங்கும் தானியங்கைளக் ெகாடுத்தன.
௯ நான் ெசால்வைதக் ேகட்க றவர்கேள,
கவனியுங்கள்” என்றுஇேயசுகூறனார்.

உவைமகள்ஏன்?
(மாற். 4:10-12;லூ. 8:9-10)
௧௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து,

“மக்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்ய நீங்கள் ஏன்
இந்தஉவைமகைளப் பயன்படுத்துகறீர்கள்?”
என்றுேகட்டனர்.
௧௧ இேயசு மறுெமாழியாக, “பரேலாக

இராஜ்யத்தன் இரகச யங்கைள நீங்கள்
மட்டுேம அறய முடியும். அவற்ைற
மற்றவர்கள் அறய முடியாது. ௧௨ ச றது
புரிந்தவன் ேமலும் வளக்கம் ெபறுவான்.
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ேதைவயானைத வ டவும் அவனுக்கு அதகம்
கைடக்கும். அதகம் புரியாதவன், தான்
அறந்தைதயும் இழப்பான். ௧௩ அதனால்
தான் நான் மக்களுக்கு உவைமகளின்
மூலம் ேபாதைன ெசய்க ேறன். மக்கள்
பார்க்க றார்கள்; ேகட்க றார்கள். ஆனால்
அவர்கள் உண்ைமயல் பார்ப்பதுமில்ைல,
புரிந்துெகாள்வதுமில்ைல. ௧௪ எனேவ
ஏசாயா தீர்க்கதரிச இவர்கைளப் பற்ற க்
கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னது உண்ைம
என்பைதஇம்மக்கள்காட்டுக றார்கள்:

“ ‘மக்கேள! நீங்கள்கவனித்து ேகட்பீர்கள்.
ஆனாலும்புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.

மக்கேள! நீங்கள்ேநாக்க பார்ப்பீர்கள்.
ஆனாலும், நீங்கள் பார்ப்பைதப்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.

௧௫ ஆம், இறுகயருக்க றது இம்மக்களின்
மனம்.

காதுகளிருந்தும் ேகட்பதல்ைல.
உண்ைமையக் கண்டுெகாள்ள
மறுக்க றார்கள்.

தங்கள்காதால் ேகளாதருக்கவும்
தங்கள்கண்ணால்பார்க்காதருக்கவும்
தங்கள்மனதால்அறயாதருக்கவும்
இவ்வாறுநடந்துள்ளது.

குணம் ெபற என்னிடம் வராதருக்குமாறும்
இவ்வாறுநடந்துள்ளது.’ ஏசாயா 6:9-10
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௧௬ஆனால் நீங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
கண்களால் பார்ப்பைத நீங்கள்
புரிந்துெகாள்க றீர்கள். காதால் ேகட்பைதப்
புரிந்துெகாள்க றீர்கள். ௧௭ நான்
உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன், பல
தீர்க்கதரிச களும் நல்லவர்களும் நீங்கள்
இப்ெபாழுது காண்பவற்ைறக் காண
வரும்பனார்கள். ஆனால், அவர்கள்
இவற்ைறக் காணவல்ைல. நீங்கள்
இப்ெபாழுது ேகட்பவற்ைறக் ேகட்பதற்குப்
பல தீர்க்கதரிச களும் நல்லவர்களும்
வரும்பனார்கள். ஆனால், அவர்கள்
இவற்ைறக் ேகட்கவல்ைல.

வைதகளின்உவைமயன்வளக்கம்
(மாற். 4:13-20;லூ. 8:11-15)
௧௮ “எனேவ, வவசாயையப் பற்றய

உவைமயன்ெபாருைளக்கவனியுங்கள்:
௧௯ “சாைலயன் ஓரம் வழுந்த வைத

யாைரக் குற க்க றது? அது பரேலாக
இராஜ்யத்ைதப் பற்ற க் ேகள்வயுற்றும்
அைதப் புரிந்துெகாள்ளாத மனிதைனக்
குறக்க றது. அவனது மனதல்
வைதக்கப்பட்டவற்ைறச் சாத்தான்
கவர்ந்துெகாள்க றான்.
௨௦ “பாைறகளின் ேமல் வழுந்த வைத

யாைரக் குற க்க றது? அது ேபாதைனகைளக்
ேகட்டு உடனடியாக மக ழ்ச்ச யுடன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும் மனிதைனக் குறக்க றது.
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௨௧ அவன் ேபாதைனகைளத் தன் மனதல்
ஆழமாகப் பதய ைவத்துத் ெகாள்வதல்ைல.
அவன் ேபாதைனகைளத் தன் மனதல்
குைறந்த காலத்த ற்ேக ைவத்தருக்க றான்.
ேபாதைனகைள ஏற்றுக்ெகாண்டதனால்
உபத்த ரவேமா, துன்பேமா ஏற்படும்ெபாழுது,
அவன்வைரவாகஅைதவ ட்டுவடுகறான்.
௨௨ “முட்புதருக்கைடயல் வழுந்த வைத

யாைரக் குற க்க றது? அது ேபாதைனகைளக்
ேகட்டும் இவ்வுலக வாழ்வன் மீதும்
பணத்தன் மீதும் ெகாண்ட ஆைசயனால்
ேபாதைனகள் தன்னுள் நைலயாதருக்கச்
ெசய்பவைனக் குறக்க றது. எனேவ,
ேபாதைனகள் அவன் வாழ்வல் பயன்*
வைளவப்பதல்ைல.
௨௩ “ஆனால், நல்ல நலத்தல் வழுந்த

வைத யாைரக் குற க்க றது? அவ்வைத
ேபாதைனகைளக் ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்ளும்
மனிதைனக் குறக்க றது. அத்தைகய
மனிதன்வளர்ந்து, ச ல சமயம்நூறுமடங்கும்
சல சமயம் அறுபது மடங்கும் சல சமயம்
முப்பதுமடங்கும்பலன்தருகறான்” என்றார்.
ேகாதுைம, கைளயன்உவைம
௨௪ ப றகு, இேயசு மற்ெறாரு உவைமயன்

மூலம் ேபாதைன ெசய்தார். “பரேலாக
இராஜ்யம் தனது வயலில் நல்ல

* ௧௩:௨௨: பயன்ேதவன்தன்மக்கள்ெசய்யேவண்டும்என
வரும்பும் நற்ெசயல்கள்.
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வைதைய வைதத்த மனிதைனப்
ேபான்றது. ௨௫ அன்ைறக்கு இரவல்,
அைனவரும் உறங்க க்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவனது பைகவன் வந்து ேகாதுைம
வைதகளுக்கைடயல் கைளகைள
வைதத்துவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டான். ௨௬ ப றகு,
ேகாதுைமவைதகள்முைளவட்டன. ெசடிகள்
முைளத்தன. ஆனால், அேத சமயம்
கைளகளும் முைளத்தன. ௨௭ அவனது
ேவைலக்காரர்கள் அவனிடம் ெசன்று,
‘நல்ல வைதகைளேய நீங்கள் உங்கள்
வயலில் வைதத்தீர்கள். ஆனால், கைளகள்
எங்கருந்துவந்தன?’ என்றுேகட்டார்கள்.
௨௮ “அதற்கு அவன், ‘ஒரு பைகவன்

கைளகைளவைதத்துவ ட்டான்’ என்றான்.
“ேவைலக்காரர்கள், ‘நாங்கள் கைளகைள

நீக்க ேவண்டுமா?’ என்றுேகட்டார்கள்.
௨௯ “அதற்கு அந்த வவசாய ,

‘ேதைவயல்ைல. ஏெனன்றால்,
நீங்கள் கைளெயடுக்கும்ெபாழுது
ேகாதுைம ெசடிகைளயும் படுங்குவீர்கள்.
௩௦ கைளகளும் ேகாதுைமயும் அறுவைடக்
காலம்வைரயலும் ஒன்றாக வளரட்டும்.
அறுவைடயன்ெபாழுது அறுவைட
ெசய்பவர்களிடம்நான்,முதலில்கைளகைளத்
தீயலிடுவதற்காகச் ேசர்த்துக் கட்டுங்கள்,
பன்னர் ேகாதுைமையச் ேசகரித்து என்
களஞ்சயத்த ற்குக் ெகாண்டு வாருங்கள்
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என்றுெசால்ேவன்’ எனப் பதல் ெசான்னான்”
என்றுஇேயசுகூறனார்.

ேமலும்பலஉவைமகள்
(மாற். 4:30-34;லூ. 13:18-21)
௩௧ ப றகு இேயசு மக்களுக்கு ேவெறாரு

உவைமையக் கூறனார். “பரேலாக
இராஜ்யமானது கடுைகப் ேபான்றது.
ஒருவன் தன் வயலில் கடுகு வைதைய
வைதக்க றான். ௩௨ வைதகளிெலல்லாம்
மிகச் ச றயது கடுகு. ஆனால், அது
முைளக்கும்ெபாழுதுமிகப் ெபரிய ெசடிகளில்
ஒன்றாக வளர்க றது. அது மரமாக வளர்ந்து
பறைவகள் அதன் கைளகளில் கூடு
கட்டுகன்றன” என்றார்.
௩௩ இேயசு மக்களுக்கு ேமலும் ஒரு

உவைமையக் கூறனார். “பரேலாக
இராஜ்யமானதுஒருெபண்மாவுடன்கலக்கும்
புளித்த பைழய மாைவப் ேபான்றது. புளித்த
மாவானது அைனத்து மாைவயும் புளிக்க
ைவக்க றது” என்றார்.
௩௪ இைவ அைனத்ைதயும் மக்களுக்குப்

ேபாத ப்பதற்காக இேயசு உவைமகைளக்
ைகயாண்டார். எப்ெபாழுதும் மக்களுக்குப்
ேபாதைன ெசய்ய இேயசு உவைமகைளேயக்
ைகயாண்டார். ௩௫ இது தீர்க்கதரிச
கீழ்க்கண்டவாறுெசான்னபடிேயநடந்தது,

“நான்உவைமகளின்வழியாகப் ேபசுேவன்,
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உலகம்வந்ததுமுதல்இரகச யமாயுள்ளவற்ைற
நான்ெசால்ேவன்” சங்கீதம் 78:2

கடினமானஉவைமையவளக்குதல்
௩௬ இேயசு மக்கைள வ ட்டு வீட்டிற்குள்

ெசன்றார். அவரது சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து,
“வயலில் முைளத்த கைளயன் உவைம
கூறும் உண்ைமப் ெபாருைள எங்களுக்கு
வளக்கும்” என்றுேகட்டனர்.
௩௭ இேயசு மறுெமாழியாக, “நல்ல

வைதகைள வயலில் வைதத்தவன் மனித
குமாரன் தான். ௩௮ இவ்வுலகேம வயல்.
நல்ல வைதகள் பரேலாகத்த ற்குரிய நல்ல
பள்ைளகள். கைளகள் ப சாசன் பள்ைளகள்.
௩௯ப சாேசகைளகைளவைதத்தப்பைகவன்.
உலகன்†முடிவுக் காலேமஅறுவைடக் காலம்.
ேதவதூதர்கேளஅறுவைடெசய்பவர்கள்.
௪௦ “கைளகள் படுங்கப்பட்டு

தீயலிடப்படுகன்றன. உலகன் முடிவுக்
காலத்தலும் அப்படிேய இருக்கும்.
௪௧ மனித குமாரன் தனது ேதவதூதர்கைள
அனுப்புவார். அவரது தூதர்கள் பாவம்
ெசய்க றவர்கைளக் கண்டு படிப்பார்கள்.
அத்தூதர்கள் அவர்கைள மனிதகுமாரனின்
இராஜ்யத்தலிருந்து ெவளிேயற்றுவார்கள்.
௪௨அவர்கைளஅத்ேதவதூதர்கள்சூைளயன்
ெநருப்பல் தள்ளுவார்கள். அங்கு அவர்கள்
ேவதைனயால் கூக்குரலிடுவார்கள்;
† ௧௩:௩௯: உலகம் இலக்கய வழக்குப்படி ‘இக்காலம்’
அல்லது ‘இந்ேநரம்.’
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தங்கள் பற்கைளக் கடிப்பார்கள். ௪௩ நல்ல
மனிதர்கள் சூரியைனப்ேபால ஒளி
வீசுவார்கள். அவர்கள் ப தாவன்
அரசாட்ச யல் இருப்பார்கள். என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்பவர்கேள, இைத
கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
புைதயல்,முத்துபற்ற உவைமகள்
௪௪ “பரேலாக இராஜ்யம் புைதத்து

ைவக்கப்பட்ட ெசல்வத்ைதப் ேபான்றது.
புைதத்துைவக்கப்பட்ட ெசல்வத்ைத ஒருவன்
ஒருநாள் கண்டு படித்தான். புைதயல்
கைடத்ததால் அவன் மிக மக ழ்ந்தான்.
மீண்டும் அவன் அச்ெசல்வத்ைதப் புைதத்து
ைவத்து அந்த நலத்ைத வாங்குவதற்காகத்
தன்னிடமிருந்த எல்லாவற்ைறயும்வற்றான்.
௪௫ “ேமலும், பரேலாக இராஜ்யம் நல்ல

முத்துக்கைளத் ேதடும் வயாபாரிையப்
ேபான்றது. ௪௬ ஒரு நாள் அவ்வயாபாரி
மிகச் ச றந்த முத்து ஒன்ைறக்
கண்டான். அம்முத்ைத வாங்குவதற்காகத்
தன்னிடமிருந்த அைனத்ைதயும் அந்த
வயாபாரி வ ற்றான்.
வைலையப்பற்றயஉவைம
௪௭ “பரேலாக இராஜ்யம் ஏரிய ல்

வ ரிக்கப்பட்ட வைலையப் ேபான்றது, ஏரிய ல்
வ ரிக்கப்பட்ட ஒரு வைல, பலவைகயான
மீன்கைளப்ப டித்தது. ௪௮ந ரம்ப யவைலைய,
மீனவர்கள் கைரக்கு இழுத்தனர். நல்ல
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மீன்கைள மீனவர்கள் ஒரு கூைடயலிட்டனர்.
பன், தகுதயற்ற மீன்கைளத்தூர எற ந்தனர்.
௪௯ இவ்வுலகன் முடிவுக் காலத்தலும்
அவ்வாேற நடக்கும். ேதவதூதர்கள் வந்து
நல்ல மனிதர்கைளத் தீயவர்களிடமிருந்து
ப ரிப்பார்கள். ௫௦ அந்தத் ேதவதூதர்கள்
தீயவர்கைளச் சூைளயன் ெநருப்பல்
எறவார்கள் அங்கு அவர்கள் வலியனால்
கூக்குரலிட்டுப் பற்கைளக்கடிப்பார்கள்.”
௫௧ ப றகு, இேயசு தம் சீஷர்களிடம்,

“உங்களுக்கு இைவகள் புரிகன்றனவா?”
என்றுேகட்டார். சீஷர்கள், “ஆம், எங்களுக்குப்
புரிகன்றன” என்றுபதலுைரத்தனர்.
௫௨ பன்பு இேயசு தம் சீஷர்களிடம்,

“பரேலாக இராஜ்யத்ைதப்பற்ற அற ந்த
ேவதபாரகர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு வீட்டின்
ெசாந்தக்காரைனப் ேபான்றவர்கள். வீட்டின்
ெசாந்தக்காரன் தன் வீட்டில் புதயதும்
பைழயதுமான ெபாருட்கைளச் ேசமித்து
ைவத்தருக்க றான். அவன் புதயதும்
பைழயதுமான ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
வருகறான்” என்றார்.

தன்ெசாந்தஊரில்இேயசு
(மாற். 6:1-6;லூ. 4:16-30)
௫௩ இந்த உவைமகைளக் கூற முடித்த

இேயசு, அவ்வடத்ைத வ ட்டு அகன்று,
௫௪ தாம் வளர்ந்த நகருக்குச் ெசன்றார்.
ெஜப ஆலயங்களில் இேயசு மக்களுக்குப்
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ேபாத த்தார். மக்கள்வயப்புற்று “இம்மனிதன்
இந்த ஞானத்ைதயும் அற்புதங்கள் ெசய்யும்
வல்லைமையயும் எங்கருந்து ெபற்றான்?
௫௫ தச்சுத் ெதாழிலாளியன் மகன்தாேன
இவன். இவன் தாய் மரியாள். யாக்ேகாபு,
ேயாேச, சீேமான் மற்றும் யூதா ஆக ேயார்
இவன் சேகாதரர்கள். ௫௬ இவனது எல்லா
சேகாதரிகளும் நம்முடன் உள்ளார்கள்.
அப்படியருந்தும், இந்த ஞானத்ைதயும்
அற்புதங்கள் ந கழ்த்தும் வல்லைமையயும்
இம்மனிதன் எங்கருந்து ெபற்றாேனா?”
என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள். ௫௭ அது
மட்டுமின்ற , இேயசுைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள
மக்கள்மறுத்தனர்.

“மற்றவர்கள் ஒரு தீர்க்கதரிச க்கு
மத ப்பு ெகாடுக்க றார்கள். ஆனால்,
அத்தீர்க்கதரிச யன்ெசாந்த நகரத்துமக்கேள
அவனுக்கு மத ப்பு ெகாடுக்க மறுக்க றார்கள்”
என்று இேயசு அம்மக்களுக்குச் ெசான்னார்.
௫௮ அம்மக்கள் இேயசுவ டம் நம்ப க்ைக
ைவக்கவல்ைல. எனேவ, இேயசு ேமலும்
பலஅற்புதங்கைளஅங்குநடத்தவல்ைல.

௧௪
ஏேராதுஇேயசுைவப்பற்ற அறதல்
(மாற். 6:14-29;லூ. 9:7-9)
௧ அப்ேபாது கலிேலயாவன்

மன்னனாயருந்த ஏேராது இேயசுைவப்பற்ற
மக்கள் ேபச யைவகைளக் ேகள்வயுற்றான்.
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௨எனேவ, ஏேராது தன் ேவைலக்காரர்களிடம்,
“இந்த மனிதேன உண்ைமயல் ேயாவான்
ஸ்நானகன். மரணத்தலிருந்து அவன்
மீண்டும் எழுந்தருந்தருக்க ேவண்டும்.
அதனால் தான் அவனால் இத்தைகய
அற்புதங்கைளச் ெசய்ய முடிக றது” என்று
கூறனான்.

ேயாவான்ஸ்நானகனின்மரணம்
௩ இதற்கு முன்னர், ஏேராது ேயாவாைனக்

ைகதுெசய்தருந்தான். ஏேராது ேயாவாைனச்
சங்கலியால் கட்டி சைறயலிட்டிருந்தான்.
ஏேராத யாளின் ந மித்தம் ேயாவாைன
ஏேராது ைகது ெசய்தருந்தான். ஏேராதுவன்
சேகாதரன் பலிப்புவன் மைனவ
ஏேராத யாள். ௪ “நீ ஏேராத யாைளஉன்ேனாடு
ைவத்தருப்பது சரியல்ல” என்று ேயாவான்
ஏேராதுவ டம் கூறயதால் ேயாவாைன
ஏேராது ைகது ெசய்தான். ௫ ேயாவான்
தீர்க்கதரிச ெயன மக்கள் நம்பயருந்தார்கள்.
எனேவ, ேயாவாைனக் ெகால்ல வரும்பய
ஏேராதுபயந்தான்.
௬ ஏேராதன் பறந்த நாளன்று,

ஏேராத யாளின் மகள் ஏேராதுைவயும்
அவன் நண்பர்கைளயும் மக ழ்வக்க
நடனமாடினாள். அவள் நடனத்தால்
ஏேராது மிக மக ழ்ந்தான். ௭ எனேவ,
அவள் எைத வரும்பனாலும் தருவதாக
வாக்களித்தான். ௮ தன் மகள் எைதக்
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ேகட்கேவண்டும் என்பைத ஏேராத யாள்
முன்னேம அறவுறுத்தயருந்தாள்.
ஆகேவ, அவள் ஏேராதுவ டம், “எனக்கு
ேயாவான்ஸ்நானகனின் தைலைய ஒரு
தட்டில் ைவத்துத் தாருங்கள்” என்று
கூறனாள்.
௯ இதனால் மன்னன் ஏேராது மிகுந்த

துக்கம் ெகாண்டான். ஆனால் தன்
மகள் எைத வரும்பனாலும் தருவதாக
வாக்களித்தருந்தான். ஏேராதுவுடன்
உணவருந்த க்ெகாண்டிருந்தவர்கள் அவன்
வாக்குறுதையக் ேகட்டிருந்தார்கள். எனேவ,
அவள் வரும்பயைத நைறேவற்ற ஏேராது
கட்டைளய ட்டான். ௧௦ சைறயலிருந்த
ேயாவானின்தைலையெவட்டுவதற்குஅவன்
ஆட்கைள அனுப்பனான். ௧௧ அவர்கள்
ேயாவானின் தைலைய ஒரு தட்டில்
ைவத்துக் ெகாண்டு வந்து அைத அவளிடம்
ெகாடுத்தனர். பன்னர், அப்ெபண்
அத்தைலையத் தன் தாய் ஏேராத யாளிடம்
எடுத்துச் ெசன்றாள். ௧௨ ேயாவானின்
சீஷர்கள் அவனது உடைலப் ெபற்று அடக்கம்
ெசய்தனர். பன், அவர்கள் இேயசுவ டம்
ெசன்றுநடந்தைதக்கூறனார்கள்.

5,000 ேபருக்குஉணவளித்தல்
(மாற். 6:30-44;லூ. 9:10-17;ேயாவான் 6:1-14)
௧௩ ேயாவானுக்கு ேநர்ந்தைதக்

ேகள்வயுற்ற இேயசு, ஒரு படகல்
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புறப்பட்டுச் ெசன்றார். யாருமற்ற ஒரு
தனிய டத்த ற்குத் தன்னந்தனிேய ெசன்றார்.
இேயசு புறப்பட்டுச் ெசன்றைத மக்கள்
ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ, அவர்களும்
தங்கள் நகரங்கைள வ ட்டு இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்தனர். இேயசு ெசன்ற
இடத்த ற்கு அவர்கள் தைர வழிேய
ெசன்றனர். ௧௪ இேயசு அங்கு வந்த
ெபாழுது, அங்ேக ஏராளமான மக்கைளக்
கண்டார். அவர்களுக்காக வருத்தமுற்ற
இேயசு, அங்கருந்த ேநாயாளிகைளக்
குணப்படுத்தனார்.
௧௫ அன்று பற்பகல், இேயசுவன்

சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “மனிதர்
யாரும் இங்கு வச ப்பதல்ைல. ேமலும்
ேநரமுமாகவ ட்டது. மக்கைளத் தருப்ப
அனுப்புங்கள். அப்ெபாழுதுதான் அவர்கள்
தங்கள் ஊர்களுக்குச் ெசன்று உணைவ
வாங்கமுடியும்” என்றுெசான்னார்கள்.
௧௬ இேயசு, “மக்கள் தரும்ப ச்

ெசல்லேவண்டியத் ேதைவயல்ைல. நீங்கேள
அவர்களுக்கு உணவு அளியுங்கள்” என்று
பதலளித்தார்.
௧௭ அதற்குச் சீஷர்கள் “ஆனால், நம்மிடம்

ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும்
தாேனஉள்ளன” என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௧௮ “அப்பத்ைதயும் மீைனயும் என்னிடம்

ெகாண்டு வாருங்கள்” என்று இேயசு
கூறனார். ௧௯ ப றகு, அங்கருந்த மக்கைள
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இேயசு புல்ெவளியல் அமரச் ெசான்னார்.
இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு
மீன்கைளயும் ைகயெலடுத்துக் ெகாண்டார்.
இேயசு வானத்ைதப் பார்த்து அந்த
உணவுக்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னார்.
பன்னர் இேயசு அப்பங்கைளச் சீஷர்களிடம்
ெகாடுத்தார். சீஷர்கள் மக்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். ௨௦ மக்கள் அைனவரும்
தருப்தயாக உண்டார்கள். மக்கள் உண்டது
ேபாக எஞ்சய உணைவப் பன்னிெரண்டு
கூைடகளில் ந ரப்பனார்கள். ௨௧ அங்கு
சுமார்ஐயாய ரம்ஆண்கள்உணவுஉண்டனர்.
ேமலும், பல ெபண்களும்குழந்ைதகளும்கூட
உணவுஉண்டனர்.

இேயசுதண்ணீரின்ேமல்நடத்தல்
(மாற். 6:45-52;லூ. 6:16-21)
௨௨ப றகுஇேயசுதமதுசீஷர்கைளப்படகல்

ஏறச்ெசான்னார். இேயசுஅவர்கைளஏரியன்
மறுகைரக்குப் ேபாகச் ெசான்னார். தாம்
பன்னர் வருவதாக அவர்களிடம் கூறனார்.
௨௩ மக்களிடம் வைட ெபற்றுக்ெகாண்ட
இேயசு குன்றன்மீது ஏறனார். தனிேய
ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்காக இேயசு
அங்கு ெசன்றார். ௨௪ அந்தச் சமயம்,
படகு ஏற்ெகனேவ ெவகு ெதாைலவு
ெசன்றருந்தது. படகு அைலகளினால்
ெதால்ைலகளுக்குஉள்ளானது. படகு ெசன்ற
தைசக்குஎத ராகக் காற்றுவீசயது.
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௨௫ அதகாைல, மூன்று மணியலிருந்து
ஆறு மணிவைர இேயசுவன் சீஷர்கள்
படக ேலேய இருந்தனர். இேயசு தண்ணீரின்
ேமல் நடந்துஅவர்களிடம்வந்தார். ௨௬இேயசு
தண்ணீரின்ேமல்நடப்பைதக்கண்டசீஷர்கள்
பயந்து ேபானார்கள். “அது ஒரு ஆவதான்”
என்றுஅவர்கள்பயத்தல்அலறனார்கள்.
௨௭ உடேன இேயசு அவர்களிடம், “கவைல

ெகாள்ளாதீர்கள். நான்தான்! பயப்படாதீர்கள்”
என்றுகூறனார்.
௨௮ அதற்குப் ேபதுரு, “ஆண்டவேர,

ெமய்யாகேவஇது நீர்தாெனன்றால், என்ைன
உம்மிடம் தண்ணீரின் ேமல் நடந்துவரக்
கட்டைளயடும்” என்றுெசான்னான்.
௨௯இேயசு அவனிடம், “வா, ேபதுரு” என்று

கூறனார்.
பன்னர், ேபதுரு படகலிருந்து இறங்க ,

தண்ணீரின் ேமல் இேயசுைவ ேநாக்க
நடந்தான். ௩௦ ஆனால், தண்ணீரின்
ேமல் நடந்து ெசன்றெபாழுது ேபதுரு
காற்றடிப்பைதயும் அைலகள் வீசுவைதயும்
கண்டான். பயந்து ேபான ேபதுரு, நீரில்மூழ்க
ஆரம்ப த்தான். உடேன ேபதுரு “ஆண்டவேர,
என்ைனக்காப்பாற்றும்” என்றுஅலறனான்.
௩௧ உடேன இேயசு தமது ைகயால்

ேபதுருைவப் பற்ற க்ெகாண்டார். இேயசு
அவனிடம், “உன் வசுவாசம் ச றயது. நீ ஏன்
சந்ேதகம்ெகாண்டாய்?” என்றுெசான்னார்.
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௩௨ ேபதுருவும் இேயசுவும் படகல் ஏறயதும்
காற்று அைமதயைடந்தது. ௩௩ அதன் பறகு
படகலிருந்த சீஷர்கள் இேயசுைவ வணங்க ,
“உண்ைமய ேலேய நீர் ேதவகுமாரன்தான்”
என்றுெசான்னார்கள்.
அேநக ேநாயாளிகைள இேயசு

குணமாக்குதல்
(மாற். 6:53-56)
௩௪ அவர்கள் ஏரிையக் கடந்து,

ெகனெசேரத்து என்ற இடத்ைத
அைடந்தார்கள். ௩௫ அங்கருந்த மக்கள்
இேயசுைவக் கண்டனர். அவர்கள் அவர்
யார் என்பைத அற ந்தருந்தனர். எனேவ,
அவர்கள் அப்ப ரேதசத்ைதச் சுற்றயருந்த
மற்றவர்களிடம் இேயசு வந்தருப்பைதக்
கூறனார்கள். ேநாயாளிகள் அைனவைரயும்
இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். ௩௬அவரது
ேமலாைடையத் ெதாடுவதற்கு மட்டுமாவது
அனுமதத்து குணம் ெபறத் தங்கைள
அனுமதக்குமாறு இேயசுவ டம் மக்கள்
ெகஞ்ச க் ேகட்டனர். இேயசுவன்
ேமலாைடையத் ெதாட்ட ேநாயாளிகள்
அைனவரும்குணமைடந்தனர்.

௧௫
ேதவனின் ப ரமாணங்களும் மனிதர்

வ தமுைறகளும்
(மாற். 7:1-23)
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௧ அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் சலரும்
நயாயப்ப ரமாண ேபாதகர்களில் சலரும்
இேயசுவ டம் வந்தார்கள். எருசேலமிலிருந்து
வந்த அவர்கள் இேயசுவ டம், ௨ “நமக்கு
முன்னர் வாழ்ந்த ெபரிேயார்கள் நமக்கு
இட்ட கட்டைளகைள உமது சீஷர்கள் ஏன்
பன்பற்றுவதல்ைல? உணவு உண்பதற்கு
முன் உமது சீஷர்கள் ஏன் ைககைளக்
கழுவுவதல்ைல?” என்றுேகட்டனர்.
௩ இேயசு அவர்களுக்கு, “உங்கள்

சட்டங்கைளப் பன்பற்றும்படிக்கு நீங்கள்
ஏன் ேதவனின் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுக்க றீர்கள்? ௪ ‘உன் தாய்
தந்ைதயைர நீ மத க்க ேவண்டும்’✡
என்று ேதவன் ெசான்னார். ேமலும்
‘தந்ைதய டேமா தாய டேமா தீய ெசாற்கைளக்
கூறுகறவன் ெகால்லப்படுவான்’✡
என்றும் ேதவன் ெசால்லியுள்ளார்.
௫ ஆனால் நீங்கள் ஒருவனுக்கு தன் தாய்
தந்ைதயரிடம், ‘நான் உங்களுக்கு ஒரு
உதவ ெசய்யமுடியும். ஆனால், அைத
உங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன். அைதத்
ேதவனுக்குக் காணிக்ைகயாக்குேவன்’ என்று
கூறுவதற்குப் ேபாத க்க றீர்கள். ௬தந்ைதைய
மத க்காதருக்க நீங்கள் ேபாத க்க றீர்கள்.
ேதவன் ெசான்னைதச் ெசய்வது

✡ ௧௫:௪: யாத். 20:12, உபா. 5:16-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௫:௪: யாத். 21:17-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.



மத்ேதயு௧௫:௭ xcvi மத்ேதயு௧௫:௧௩

முக்கயமல்லஎன்றுநீங்கள் ேபாத க்க றீர்கள்.
நீங்கள் ஏற்படுத்தயுள்ள சட்டத ட்டங்கைளப்
பன்பற்றுவேத முக்கயமானெதன்று நீங்கள்
எண்ணுகறீர்கள். ௭நீங்கள் மாயமானவர்கள்!
உங்கைளப்பற்ற ஏசாயா சரியாகேவ
இவ்வாறுெசால்லியருக்க றார்:

௮ “இவர்கள் என்ைன மத ப்பதாகக்
கூறுகறார்கள்.

ஆனாலும் ெமய்யாகேவ அவர்கள்
வாழ்வல்நான்முக்கயமில்ைல.

௯என்ைனவணங்குவதல்ெபாருளில்ைல.
அவர்கள் ேபாத ப்பெதல்லாம் மனிதர்
உண்டாக்கய சட்டங்கேள!” ஏசாயா
29:13

௧௦ இேயசு மக்கைளத் தன்னருகல்
அைழத்து, “நான் ெசால்வைதக் கவனமாகக்
ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்ளுங்கள். ௧௧ ஒருவன்
வாய்க்குள்ேள ேபாக றது அவைன
அசுத்தமாக்காது. மாறாக, ஒருவன் ேபசும்
ெசாற்களாேலேயஅசுத்தமைடக றான்” என்று
ெசான்னார்.
௧௨ பன்னர். அவரது சீஷர்கள் இேயசுவ டம்

வந்து, “நீங்கள் ெசால்லியவற்றால்
பரிேசயர்கள் ேகாபமாயுள்ளார்கள் என்பது
உங்களுக்குத்ெதரியுமா?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௩ அதற்கு இேயசு, “பரேலாகத்தல்

இருக்கும் என் ப தாவால் நடப்படாத ெசடிகள்
ஒவ்ெவான்றும் ேவருடன் படுங்கப்படும்.
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௧௪ பரிேசயர்களிடமிருந்து வலகயருங்கள்.
குருடர்கள் குருடர்கைள வழிநடத்துவதுேபால்
அவர்கள் மக்கைள வழிநடத்துக றார்கள்.
ஒரு குருடன் மற்ெறாரு குருடைன
வழிநடத்தனால், இருவருேம பள்ளத்தல்
வீழ்வார்கள்” என்றார்.
௧௫ அப்ெபாழுது ேபதுரு, “நீர் மக்களுக்கு

முதலில் ெசால்லியதன் ெபாருைள
எங்களுக்குவளக்கும்” என்றுேகட்டான்.
௧௬ அதற்கு இேயசு, “புரிந்து ெகாள்வதல்

இன்னமுமா ச ரமம்? ௧௭ ஒரு மனிதனின்
வாய்க்குள் ெசல்லும் உணவு அைனத்தும்
அவனது வயற்ைற அைடவது உனக்குத்
ெதரியும். பன் அந்த உணவு அவன் உடைல
வ ட்டு ெவளிேயறுகறது. ௧௮ ஆனால்,
ஒருவன் ேபசும் தீய ெசாற்கள் அவன்
மனதலிருந்து ேதான்றுகன்றன. இைவேய
ஒருவைன அசுத்தமாக்குகன்றன. ௧௯ தீய
எண்ணங்கள், ெகாைல, வபச்சாரம்,
பாலியல் பாவங்கள், தருட்டு, ெபாய்,
மற்றவர்கைளத் தூற்றுதல் ஆகய
எல்லாத் தீைமகளும் ஒருவனது
உள்ளத்த ேலேய ேதான்றுகன்றன.
௨௦ இைவ ஒருவைன அசுத்தமாக்குகன்றன.
ஆனால் உணவு உண்பதற்கு முன்பு
ைககைளக் கழுவாதருப்பது ஒருவைன
அசுத்தமாக்குவதுஇல்ைல” என்றார்.
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யூதரல்லாதெபண்மணிக்குஉதவுதல்
(மாற். 7:24-30)
௨௧இேயசு அவ்வ டத்ைத வ ட்டு தீரு மற்றும்

சீேதான் ப ரேதசங்களுக்குச் ெசன்றார்.
௨௨ அப்ப ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த கானான் ஊர்
ெபண் ஒருத்த இேயசுவ டம் வந்தாள். அவள்
இேயசுவ டம் கதறயழுது, “ஆண்டவேர!
தாவீதன் குமாரேன! எனக்கு உதவும்! என்
மகைளப் ப சாசு ப டித்தருக்க றது. அவள்
மிகவும்துன்பப்படுக றாள்” என்றாள்.
௨௩ஆனால் இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழி

கூறவல்ைல. எனேவ, இேயசுவன் சீஷர்கள்
அவரிடம், “அந்தப் ெபண்ைணப் ேபாகச்
ெசால்லும். நம்ைமத் ெதாடந்து வந்து
கதறுகறாள்” என்றுெகஞ்சனார்கள்.
௨௪ இேயசு, “ேதவன் காணாமல் ேபான

இஸ்ரேவலின் ஆடுகளிடம் மட்டுேம என்ைன
அனுப்பனார்” என்றுகூறனார்.
௨௫ அப்ேபாது அப்ெபண் இேயசுவன்

முன்னர் வந்து மண்டிய ட்டு, “ஆண்டவேர,
எனக்குஉதவும்” எனக்கூறனாள்.
௨௬ இேயசு, “குழந்ைதகளின் அப்பத்ைத

எடுத்து நாய்களுக்குக் ெகாடுப்பது சரியல்ல”
என்றுபதல்ெசான்னார்.
௨௭ அதற்கு அப்ெபண், “ஆம் ஆண்டவேர!

ஆனால் எஜமானனின் ேமைஜயலிருந்து
ச தறும் அப்பத்துண்டுகைள நாய்கள்
உண்ணுகன்றனேவ” என்றாள்.
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௨௮ பன்னர் இேயசு அவைள ேநாக்க ,
“ெபண்ேண, உனக்கு மிகுந்த வசுவாசம்
இருக்கன்றது! நான்ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
நீ வரும்பயைத நான் ெசய்கன்ேறன்” என்று
கூறனார். அேத ேநரத்தல் அப்ெபண்ணின்
மகள்குணப்படுத்தப்பட்டாள்.
இேயசுபலைரயும்குணமாக்குதல்
௨௯பன்இேயசுஅவ்வ டத்ைதவ ட்டுவலக ,

கலிேலயா ஏரிக்கைரக்குச் ெசன்றார். இேயசு
ஒருகுன்றன்மீேதற அங்ேகஅமர்ந்தார்.
௩௦ ஏராளமான மக்கள் இேயசுவ டம்

வந்தார்கள். அவர்கள் ேநாயாளிகள்
பலைரயும் அைழத்து வந்து, அவர்கைள
இேயசுவன் முன் ெகாண்டு வந்தனர். அங்கு
முடவர்களும் குருடர்களும் ெசவ டர்களும்
இன்னும் பலவைக ேநாயாளிகளும்
இருந்தனர். இேயசுஅவர்கள்அைனவைரயும்
குணமாக்கனார். ௩௧ஊைமயர் ேபச யைதக்
கண்ட மக்கள் வயப்புற்றனர். முடவர்கள்
மீண்டும் நடந்தனர். குருடர்கள் பார்ைவ
ெபற்றனர். மக்கள் அைனவரும்
இஸ்ரேவலின் (யூதர்களின்) ேதவனுக்கு
அதற்காக நன்ற கூறனார்கள்.
நாலாய ரத்துக்கும்அத கமான மக்களுக்கு

உணவுஅளித்தல்
(மாற். 8:1-10)
௩௨ இேயசு தம் சீஷர்கைள அருகல்

அைழத்து, “இம்மக்களுக்காக நான்
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வருந்துக ேறன். இவர்கள் மூன்று
நாட்களாக என்னுடன் இருக்கறார்கள்.
ஆனால், இப்ெபாழுது அவர்களுக்கு
உணவு ஏதுமில்ைல. அவர்கைளப்
பச யுடன் அனுப்ப எனக்கு வருப்பமில்ைல.
வீட்டிற்குத் தரும்பும்ெபாழுது அவர்கள்
ேசார்வைடயலாம்” என்றார்.
௩௩ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம்,

“இவர்கள் அைனவருக்கும் ேபாதுமான
அப்பத்துக்கு நாம் எங்ேக ேபாகமுடியும்? எந்த
நகரமும் இங்கருந்து ெவகு ெதாைலவல்
உள்ளது” என்றார்கள்.
௩௪ இேயசு, “எத்தைன அப்பங்கள்

உங்களிடம்உள்ளன?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு அவரது சீஷர்கள், “எங்களிடம்

ஏழு அப்பங்களும் சல மீன்களும் உள்ளன”
என்றனர்.
௩௫ இேயசு மக்கைளத் தைரயல் உட்காரச்

ெசான்னார். ௩௬இேயசு ஏழுஅப்பங்கைளயும்
மீன்கைளயும் எடுத்துக் ெகாண்டார். பன்
அவர் அவ்வுணவுக்காகத் ேதவனுக்கு நன்ற
கூற , அவ்வுணைவத் தம் சீஷர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். சீஷர்கள் மக்களுக்கு உணைவ
அளித்தனர். ௩௭ மக்கள் அைனவரும்
தருப்தயாய் உண்டனர். அதன் பன்னர்,
எஞ்சய உணைவச் சீஷர்கள் ஏழு கூைட
நைறய நைறத்தார்கள். ௩௮ அங்கு சுமார்
4,000 ஆண்கள் உணவருந்தனர். ேமலும்
பல ெபண்களும் குழந்ைதகளும் உணவு
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உண்டார்கள். ௩௯ அவர்கள் உண்டபன்,
இேயசு அவர்கைளத் தரும்ப ச் ெசல்லப்
பணித்தார். இேயசு ஒரு படகல் ஏற ,
மக்தலாவன்ப ரேதசத்த ற்குச்ெசன்றார்.

௧௬
யூதத்தைலவர்களால் ேசாதைன
(மாற். 8:11-13;லூ. 12:54-56)
௧ இேயசுைவச் ேசாத ப்பதற்காகப்

பரிேசயர்களும் சதுேசயர்களும் அவரிடம்
வந்தார்கள். அவர்கள் இேயசு
ேதவனிடமிருந்து வந்தவர் என்பைத
நரூப க்க ஒரு அற்புதம் ந கழ்த்துமாறு
ேகட்டனர்.
௨ இேயசு அவர்களிடம், “சூரியன்

மைறவைத நீங்கள் காணும்ெபாழுது,
காலநைல எப்படியருக்கும் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். ெசவ்வானமாயருந்தால்,
நல்ல கால நைல என்கறீர்கள். ௩ சூரிய
உதயத்ைதக் காைலயல் காண்கறீர்கள்.
அப்ெபாழுது வானம் இருண்டும்
சவந்துமிருந்தால், மைழ ெபய்யும்
என்கறீர்கள். இைவ காலநைலயன்
அறகுறகள். இைவகைளவானத்தல்கண்டு,
அவற்றன் ெபாருைள அறகறீர்கள். அது
ேபாலேவ, தற்ெபாழுது நடப்பைவகைள
நீங்கள் காண்கறீர்கள். இைவகளும்
அறகுறகேள. ஆனால், இவற்றன்
ெபாருைள நீங்கள் அறயவல்ைல.
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௪ தீயவர்களும் பாவ களும் அற்புதங்கைள
அறகுறகளாகத் ேதடுக றார்கள்.
ஆனால், அவர்களுக்கு, ேயானாவன்
அைடயாளத்ைதயன்ற * ேவெறந்த
அைடயாளமும்கைடக்காது”என்றுகூறனார்.
பன்இேயசுஅவர்கைளவ ட்டுஅகன்றார்.

யூதத்தைலவர்கைளக்குறத்துஎச்சரிக்ைக
(மாற். 8:14-21)
௫இேயசுவும்அவரதுசீஷர்களும்கலிேலயா

ஏரிையக் கடந்து ெசன்றார்கள். ஆனால்,
சீஷர்கள் அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர
மறந்தனர். ௬ இேயசு தம் சீஷர்களிடம்
“எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்! பரிேசயர்
சதுேசயரின் புளித்தமாைவக் குறத்து
ஜாக்க ரைதயாயருங்கள்,” என்றுகூறனார்.
௭ அவரது சீஷர்கள் அதன் ெபாருைளக்

குறத்துவவாத த்தனர். “நாம் அப்பங்கைளக்
ெகாண்டு வர மறந்ததனாலா இேயசு
இவ்வாறு கூறனார்?” என்று அவர்கள்
வவாத த்தனர்.
௮ தமது சீஷர்கள் இைதக் குறத்து

வவாத த்தைத இேயசு அற ந்தார்.
எனேவ, இேயசு அவர்களிடம்,
“அப்பங்கள் இல்லாதைதக் குற த்து
ஏன் ேபசுக றீர்கள்? உங்கள் வசுவாசம்

* ௧௬:௪: ேயானாவன்அைடயாளம்ேயானாமீன்வயற்றல்
மூன்று நாள் இருந்தது இேயசு கல்லைறயல் மூன்று நாள்
இருந்ததுேபான்றது. ேயானாவன்புத்தகத்ைதவாச க்க.
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குைறவுள்ளது. ௯ இன்னமும் நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா? ஐந்து
அப்பங்களால் ஐயாய ரம் ேபருக்கு
உணவளித்தது ஞாபகமில்ைலயா? மக்கள்
உண்டதல் மீதையப் பல கூைடகளில்
இட்டு ந ரப்ப யதும் ஞாபகமில்ைலயா?
௧௦ ஏழு அப்பங்கைளக் ெகாண்டு
நான்காய ரம் ேபருக்கு உணவளித்தது
ஞாபகமில்ைலயா? பன் மக்கள்
உண்டு மீந்தைதப் பல கூைடகளில்
ந ரப்ப யதும் ஞாபகமில்ைலயா? ௧௧ எனேவ,
நான் அப்பத்ைத குறத்து உங்களுடன்
ேபசவல்ைல. அது ஏன் உங்களுக்குப்
புரியவல்ைல? பரிேசயர்களுைடயதும்
சதுேசயர்களுைடயதுமான தீய
ேபாதைனகைள வட்டு வலக ப்
பாதுகாப்பாயருக்க நான் உங்களுக்குக்
கூறுக ேறன்,” என்றார்.
௧௨ பன்னேர, இேயசு கூறயதன்

ெபாருைளச் சீஷர்கள் புரிந்துெகாண்டார்கள்.
அப்பம் ெசய்யப் பயன்படுத்தப்படும்
புளித்த மாைவக் குறத்து இேயசு
ேபசவல்ைல. மாறாக, இேயசு
அவர்கைளப் பரிேசயர்களுைடயதும்
சதுேசயர்களுைடயதுமான ேபாதைனகைளக்
குறத்ேத எச்சரித்தார்.

இேயசுேவ க றஸ்து என ேபதுருவன்
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அறக்ைக
(மாற். 8:27-30;லூ. 9:18-21)
௧௩ ெசசரியா பலிப்பு என்ற இடத்த ற்கு

இேயசு ெசன்றார். இேயசு தம் சீஷர்களிடம்,
“மனித குமாரனாகய என்ைன யாெரன்று
மக்கள்ெசால்க றார்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௧௪ அதற்கு சீஷர்கள், “ச லர் உம்ைம

ேயாவான்ஸ்நானகன் என்கறார்கள். ச லர்
உம்ைம எலியா என்கறார்கள். ேமலும் சலர்
உம்ைம எேரமியா அல்லது தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவர் என்கறார்கள்” எனப் பதல்
அளித்தார்கள்.
௧௫ பன் இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நான்

யாெரன்று நீங்கள் கூறுகறீர்கள்?” என்று
ேகட்டார்.
௧௬அதற்கு சீேமான் ேபதுரு, “நீேர க றஸ்து,

(ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய குமாரன்)” என்று
பதலளித்தான்.
௧௭ இேயசு அவனிடம், “ேயானாவன்

குமாரனாகய சீேமாேன! நீ
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன். உனக்கு யாரும்
அைதக் கற்ப க்கவல்ைல. நான் யார்
என்பைதப் பரேலாகத்தல் இருக்கும் என்
ப தா உனக்குக் காட்டினார். ௧௮ எனேவ,
நான் ெசால்க ேறன். நீேய ேபதுரு† (பாைற
ேபான்றவன்.) என் சைபைய இப்பாைறயன்

† ௧௬:௧௮: ேபதுரு இது க ேரக்க ெபயரான ேபதுரு,
அரேமயப் ெபயரான ‘ேகபாஸ்’ ேபான்றது. அதன் ெபாருள்
‘பாைற’
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மீது கட்டுேவன். மரணத்தன் வலிைம என்
சைபைய வீழ்த்த முடியாது. ௧௯ பரேலாக
இராஜ்யத்தன் தறவு ேகால்கைள உனக்குத்
தருேவன். நீ இப்பூேலாகத்தல் வழங்கும்
நயாயத்தீர்ப்பு, (ெமய்யாகேவ) ேதவனின்
நயாயத்தீர்ப்பாகும். இப்பூேலாகத்தல்
நீ வாக்களிக்கும் மன்னிப்பு, ேதவனின்
மன்னிப்பாகும்” என்றுெசான்னார்.
௨௦ தான் கறஸ்து என்பைத ஒருவருக்கும்

ெசால்லக் கூடாது எனத் தமது சீஷர்கைள
இேயசுஎச்சரித்தார்.

இேயசு தம் மரணத்ைதக் குறத்துக்
கூறுதல்

(மாற். 8:31-9:1;லூ. 9:22-27)
௨௧ அப்ெபாழுதலிருந்து இேயசு

தம் சீஷர்களிடம் தாம் எருசேலம்
ெசல்லேவண்டுெமன ெசால்லத்
ெதாடங்கனார். மூத்த யூதத்
தைலவர்களாலும், தைலைம
ஆசாரியர்களாலும் நயாயப் ப ரமாண
ேபாதகர்களாலும் தமக்குப் பல
இன்னல்கள் வரப்ேபாவைத இேயசு
வளக்கனார். ேமலும், தம் சீஷர்களிடம்
தாம் ெகால்லப்படவருப்பைதயும் இேயசு
கூறனார். பன்னர், மூன்றாம் நாள் தாம்
உய ர்த்ெதழவருப்பைதயும்கூறனார்.
௨௨ இேயசுவுடன் தனிைமயல் ேபச ய

ேபதுருஅவைர வமர்ச க்கத் ெதாடங்கனான்.
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ேபதுரு, “ேதவன் உம்ைம அவற்றலிருந்து
காப்பாற்றட்டும். ஆண்டவேர! அைவ
உமக்கு ஒருேபாதும் ந கழக்கூடாது!” என்று
கூறனான்.
௨௩ இேயசு அதற்குப் ேபதுருவ டம்,

“என்ைன வட்டு வலக ச் ெசல், சாத்தாேன!
நீ எனக்கு உதவ ெசய்யவல்ைல!
ேதவனின் ெசயல்கைளக் குறத்து
உனக்குக் கவைலயல்ைல. மக்கள்
முக்கயெமனக் கருதுகன்றைவகைளேய நீ
ெபாருட்படுத்துகறாய்” என்றுகூறனார்.
௨௪ பன்பு இேயசு தமது சீஷர்களிடம்,

“என்ைனப் பன்ெதாடர வரும்பும்
யாரும் தன் சுயவருப்பங்கைளத்
துறக்க ேவண்டும். தனக்கு ஏற்படும்
துன்பங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு என்ைனப்
பன்ெதாடர ேவண்டும். ௨௫ தன் உயைரக்
காத்துக்ெகாள்ள வரும்புக றவன் எவனும்
அைத இழப்பான். எனக்காகத் தன்
உயைரக் ெகாடுக்க றவன், தன் உயைரக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்வான். ௨௬ தன்
ஆத்துமாைவ இழந்தவனுக்கு, இவ்வுலகம்
முழுவதும் கைடத்தாலும் ஒரு பயனும்
இல்ைல. என்ன வைல ெகாடுத்தாலும்
இழந்த ஆத்துமாைவ மீட்க இயலாது.
௨௭ தமது தந்ைதயன் மகைமயுடனும்
ேதவதூதர்களுடனும் மீண்டும் ேதவகுமாரன்
வருவார். அப்ெபாழுது, ஒவ்ெவாருவருக்கும்
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அவர்கள் ெசய்த ெசயல்களுக்குத் தக்கபடி
ேதவ குமாரன் ெவகுமதயளிப்பார். ௨௮ நான்
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். இங்குள்ள
சலர் தாங்கள் இறப்பதற்கு முன்பு மனித
குமாரன் தன் இராஜ்யத்தன் ஆட்சயுடன்
வருவைதக்காண்பார்கள்.” என்றார்.

௧௭
இேயசு ேமாேசேயாடும் எலியாேவாடும்

காணப்படுதல்
(மாற். 9:2-13;லூ. 9:28-36)
௧ஆறு நாட்கள் கழித்து, ேபதுரு, யாக்ேகாபு,

மற்றும் யாக்ேகாபன் சேகாதரன் ேயாவான்
ஆக ேயாைர அைழத்துக்ெகாண்டு இேயசு
ஓர் உயரமான மைலக்குச் ெசன்றார். அங்கு
அவர்கள் மட்டும் தனிேய இருந்தார்கள்.
௨ சீஷர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தெபாழுேத
இேயசுவன் ரூபம் மாறயது. அவரது
முகம் சூரியைனப்ேபாலப் ப ரகாசமானது.
அவரது உைடகள் ஒளிையப் ேபான்று
ெவண்ைமயாயன. ௩ பன்பு, இருவர்
வந்து ேபசனார்கள். அவர்கள் ேமாேசயும்
எலியாவும்ஆவார்கள்.
௪ ேபதுரு இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர

நாம் இங்கு வந்தது நல்லதாய ற்று.
நீர் வரும்பனால், நான் இங்கு மூன்று
கூடாரங்கைள அைமக்க ேறன். உமக்கு
ஒன்று, ேமாேசக்கு ஒன்று, எலியாவற்கு
ஒன்று” என்றுகூறனான்.
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௫ ேபதுரு ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது,
அவர்களுக்கு ேமலாக ஒரு ப ரகாசமான
ேமகம் வந்தது. ேமகத்தனின்று ஒரு குரல்
எழும்ப , “இவர் (இேயசு) எனது குமாரன்.
இவரிடம் நான் அன்பு ெசலுத்துக ேறன்.
நான் இவரிடம் ப ரியமாக இருக்க ேறன்.
இவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்” என்று
ெசான்னது.
௬ இேயசுவுடன் இருந்த சீஷர்கள்

இைதக் ேகட்டனர். மிகவும் பயந்து ேபான
அவர்கள், தைரயல் வீழ்ந்தார்கள். ௭ இேயசு
அவர்களுக்கருகல் வந்து, அவர்கைளத்
ெதாட்டு, “எழுந்தருங்கள். பயப்படாதீர்கள்”
எனக் கூறனார். ௮ தைலைய உயர்த்த ப்
பார்த்த சீஷர்கள், இேயசு மட்டும் தனிேய
இருப்பைதக்கண்டார்கள்.
௯ இேயசுவும் சீஷர்களும் மைலையவ ட்டு

இறங்க க்ெகாண்டிருந்தார்கள். “மைல
மீது கண்டவற்ைற யாரிடமும் கூறாதீர்கள்.
மரணத்தலிருந்து மனிதகுமாரன்
உய ர்த்ெதழும்வைரப் ெபாறுத்தருங்கள்.
பன்னர் நீங்கள் கண்டவற்ைற மக்களிடம்
கூறலாம்” என்று இேயசு சீஷர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார்.
௧௦ சீஷர்கள் இேயசுவ டம், “க றஸ்துவன்

வருைகக்கு முன்ேப, எலியா வருைக
புரிய ேவண்டுெமன ஏன் ேவதபாரகர்
கூறுகறார்கள்!” என்றுேகட்டார்கள்.
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௧௧ அதற்கு இேயசு, “எலியாவன் வருைக
குறத்து அவர்கள் கூறுவது சரிேய. ேமலும்,
எைவ எைவ எப்படியருக்க ேவண்டுேமா
அப்படிேய எலியா அவற்ைற ஆயத்தம்
ெசய்து ைவப்பான். ௧௨ ஆனால், எலியா
ஏற்ெகனேவ வந்துள்ளான். ஆனால், அவன்
யாெரன்பைத மக்கள்அறயவல்ைல. மக்கள்
பலவைகயான துன்பங்கைள அவனுக்குத்
தந்தனர். மனித குமாரனுக்கும் அவ்வாேற
அவர்களால் துன்பங்கள் ஏற்படும்” என்று
பதலளித்தார். ௧௩ ேயாவான் ஸ்நானகேன
உண்ைமயல் எலியா என்பைத ப ற்பாடு
சீஷர்கள்உணர்ந்தார்கள்.

இேயசு ஒரு ேநாயாளிச் சறுவைனக்
குணமாக்குதல்

(மாற். 9:14-29;லூ. 9:37-43)
௧௪ இேயசுவும் சீஷர்களும் கூடியருந்த

மக்களிடம் தரும்ப ச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது
ஒருமனிதன்இேயசுவன்முன்வந்துகுனிந்து
வணங்கனான். ௧௫ அவன், “ஆண்டவேர!
என் மகனுக்குக் கருைண காட்டும். வலிப்பு
ேநாயனால் மிகவும் துன்புறுகறான்.
அடிக்கடி என் மகன் தண்ணீரிேலா அல்லது
ெநருப்ப ேலா வீழ்ந்து வடுகறான். ௧௬உமது
சீஷர்களிடம் என் மகைன அைழத்து
வந்ேதன். ஆனால், அவர்களால் அவைனக்
குணப்படுத்தஇயலவல்ைல” என்றான்.
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௧௭ இேயசு, “உங்களுக்ெகல்லாம்
வசுவாசமில்ைல. உங்கள் வாழ்க்ைக
முைறேய தவறானது. இன்னும் எவ்வளவு
காலம் நான் உங்களுடன் இருக்க
முடியும்? உங்களுடன் எத்தைன நாட்கள்
ெபாறுைமயுடன் காலந்தள்ள முடியும்?
உன் மகைன இங்கு அைழத்து வா”
என்று பதல் ெசான்னார். ௧௮ இேயசு
அப்ைபயனின் உடலுக்குள் இருந்த
ப சாசுக்கு கண்டிப்பான கட்டைளய ட்டார்.
பன் அப்ைபயனுக்குள்ளிருந்த ப சாசு
ெவளிேயறயது. உடேன ைபயன்
குணமைடந்தான்.

௧௯ ப றகு இேயசுவ டம் அவரது சீஷர்கள்
தனித்து வந்தார்கள். “ைபயனிடமிருந்து
ப சாைச நாங்கள் வ ரட்ட முயன்ேறாம்.
ஆனால் எங்களால் இயலவல்ைல. ஏன்
எங்களால் ப சாைச வ ரட்ட இயலவல்ைல?”
என்றுஇேயசுவ டம் ேகட்டார்கள்.

௨௦ அதற்கு இேயசு, “உங்களால் ப சாைச
வ ரட்ட முடியவல்ைல, ஏெனன்றால் உங்கள்
நம்ப க்ைக மிகவும் ச றய அளவலானது.
உங்களுக்கு ஒரு கடுகளேவனும் நம்ப க்ைக
இருந்து இம்மைலைய ேநாக்க , ‘இங்கருந்து
அங்ேக நகர்ந்து ெசல்’ எனக் கூறனால்,
இம்மைலயும் நகரும். ௨௧ உங்களுக்கு
அைனத்தும் சாத்தயமாகும் என்று
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உங்களுக்கு ெசால்லுக ேறன்”* என்று
கூறனார்.

இேயசு தம் மரணத்ைதக் குறத்துக்
கூறுதல்

(மாற். 9:30-32;லூ. 9:43-45)
௨௨ பன்னர், இேயசுவன் சீஷர்கள்

கலிேலயாவல் சந்த த்தார்கள். இேயசு
சீஷர்களிடம் ெசான்னார், “மனித குமாரன்
மனிதர்களின் வசம் ஒப்புவக்கப்படுவார்.
௨௩ அவர்கள் ேதவ குமாரைனக்
ெகால்லுவார்கள். ஆனால் மூன்றாம்
நாள் ேதவ குமாரன் மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுவார்” என்றுெசான்னார். இேயசு
ெகாைலயாவார் என்பைதக் ேகட்ட சீஷர்கள்
மிகவும்கவைலயுற்றனர்.

வரி ெகாடுப்பைதப்பற்ற ப் ேபாதைன
௨௪ இேயசுவும் சீஷர்களும்

கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றார்கள். யூதர்கள்
ேதவாலயத்துக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய
வரிைய வசூலிக்கும் ஆட்கள் சலர்,
கப்பர்நகூமில் இேயசுவ டம் வந்தார்கள்.
அவர்கள் சீஷர்களிடம், “உங்கள் ேபாதகர்
ஆலயத்த ற்குக் ெசலுத்தேவண்டிய வரிைய
ெசலுத்துகறாரா?” என்றுேகட்டனர்.

* ௧௭:௨௧: வசுவாசத்ைதயும் ெஜபத்ைதயும் மாத்த ரம்
பயன்படுத்தனால் அந்தவத ஆவ ெவளிேய வரும் என்று
சலக ேரக்க ப ரத களில்உள்ளன.
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௨௫ அதற்குப் ேபதுரு “ஆம், அவர்
அந்த வரிையச் ெசலுத்துகறார்” எனப்
பதலளித்தான்.
இேயசு தங்கயருந்த வீட்டிற்குள்

ேபதுரு ெசன்றான். அவன் வாையத்
த றக்கும் முன்னேம, இேயசு,
“மண்ணுலகல் இருக்கும் இராஜாக்கள்
பலவைகயான வரிகைள மக்களிடமிருந்து
வசூலிக்கறார்கள். வரி ெசலுத்துகறவர்கள்
யார்? அரசனின் பள்ைளகள் வரி
ெசலுத்துகறார்களா? அல்லது மற்றவர்கள்
வரி ெசலுத்துகறார்களா? நீ என்ன
நைனக்கறாய்?” என்றுேகட்டார்.
௨௬ அதற்கு ேபதுரு, “மன்னனின்

பள்ைளகள் அல்ல, மற்றவர்கேள
வரி ெசலுத்துகறார்கள்” என்று பதல்
உைரத்தான்.
ப றகு இேயசு, “மன்னனின் பள்ைளகள்

வரி ெசலுத்த ேவண்டியதல்ைல. ௨௭ஆனால்,
வரி வசூல் ெசய்யும் இவர்கைள நாம்
ேகாபமூட்ட ேவண்டாம். எனேவ, நான்
கூறுகறபடி வரிைய ெசலுத்தவடு. ஏரிக்குச்
ெசன்று மீன் ப டி. நீ ப டிக்கும் முதலாவது
மீனின் வாையத் த றந்துபார். அதன்
வாயனுள் நான்கு நாணயங்கள் கைடக்கும்.
அந்நாணயங்கைள எனக்கும் உனக்குமான
வரியாக வரி வசூலிப்பவர்களிடம்
ெசலுத்தவடு” என்றுெசான்னார்.
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௧௮
இேயசு யார் ெபரியவர் என்பது பற்ற ச்

ெசால்லுதல்
(மாற். 9:33-37;லூ. 9:46-48)
௧ அச்சமயத்தல் இேயசுவன் சீஷர்கள்

அவரிடம்வந்து, “பரேலாகஇராஜ்யத்தல்யார்
மிகப் ெபரியவர்?” என்றுேகட்டனர்.
௨ இேயசு ஒரு சறு பள்ைளையத்

தம்மருகல் அைழத்து, தம் சீஷர்கள்
முன் நறுத்தனார். ௩ பன் அவர்களிடம்
கூறனார், “நான் உங்களுக்கு ெமய்யாகேவ
ெசால்லுக ேறன். நீங்கள் மனந்தரும்ப
உள்ளத்தல் சறு பள்ைளகைளப்
ேபால ஆக ேவண்டும். அவ்வாறு
மாறாவ ட்டால், நீங்கள் ஒருெபாழுதும்
பரேலாக இராஜ்யத்தல் நுைழய முடியாது.
௪ இந்த சறு பள்ைளையப்ேபால
பணிவுள்ளவனாக றவேன பரேலாக
இராஜ்யத்தல்ெபரியவன்.
௫ “இச்சறு பள்ைளைய என் ெபயரால்

ஏற்றுக்ெகாள்க றவன், என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க றான்.
பாவத்த ற்குக் காரணமானவர்கைள

இேயசுஎச்சரித்தல்
(மாற். 9:42-48;லூ. 17:1-2)
௬ “என்னிடம், நம்ப க்ைக ைவத்துள்ள

ஒரு சறு பள்ைளையப் பாவம் ெசய்ய
ஒருவன் தூண்டினால், அவனுக்கு மிகத்
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தீைம வைளயும். அவ்வாறு ெசய்க றவன்,
ஒரு ஆட்டுக்கல்ைலத் தன் கழுத்தல்
கட்டிக் ெகாண்டு கடலில் மூழ்குவேத
நல்லது. ௭ பாவம் ெசய்ய மக்கள்
ேசாத க்கப்படுவதால், அவர்களுக்காக
வருந்துக ேறன். அவ்வாறான ெசயல்கள்
நடக்கேவண்டும்தான். ஆனால், அவற்றுக்குக்
காரணமானவர்களுக்குமிகுந்த தீங்குவரும்.
௮ “உங்களது ைகேயா அல்லது காேலா

உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டினால்,
அைத ெவட்டி எறயுங்கள். சரீரத்தன்
ஒரு பகுதைய இழந்து ந த்தய ஜீவைன
அைடவது உங்களுக்கு நல்லது. இரு ைக
கால்களுடன் எரிகன்ற நரகத்தன் தீயல்
என்ெறன்ைறக்குமாக எறயப்படுவைதக்
காட்டிலும் அது நல்லது. ௯ உங்களது கண்
உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டினால்,
அைதப் படுங்க எறயுங்கள். ஒரு கண்ைண
இழந்து ந த்தய ஜீவைன அைடவது
உங்களுக்கு நல்லது. இரண்டு கண்களுடன்
நரகத்தன் தீயல் எறயப்படுவைதக்
காட்டிலும்அதுநல்லது.

காணாமல் ேபான ஆட்ைடப்பற்றய
உவைம

(லூ. 15:3-7)
௧௦ “எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். இச்சறு

பள்ைளகள் மத ப்பற்றவர்கள் என்று
எண்ணாதீர்கள். இவர்கள் பரேலாகத்தல்
ேதவதூதர்கைளப் ெபற்றுள்ளார்கள்
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என்று நான் ெசால்லுக ேறன். ேமலும்
அத்தூதர்கள் எப்ெபாழுதும் பரேலாகத்தல்
என்ப தாவானவருடன்இருக்கறார்கள். ௧௧ *
௧௨ “நூறு ஆடுகைள ைவத்தருப்பவன்

ஒரு ஆட்ைட இழந்தால் மீத
ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளக்
குன்றல் வ ட்டுக் காணாமல் ேபான
ஆட்ைடத் ேதடிப்ேபாவான் அல்லவா?
௧௩ காணாமல் ேபான ஆட்ைட அவன்
கண்டுபடித்தால், காணமல் ேபாகாத
ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளக்
காட்டிலும் அதனால் மிக மக ழ்ச்ச யைடவான்.
௧௪அைதப்ேபாலேவ,பரேலாகத்தல்இருக்கும்
என் ப தா இப்பள்ைளகள் யாைரயும் இழக்க
வரும்பவல்ைல என்று ெமய்யாகேவ
உங்களுக்குக்கூறுக ேறன்.
ஒருமனிதன்தவறுெசய்தால்
(லூ. 17:3)
௧௫ “உங்கள் சேகாதரேனா அல்லது

சேகாதரிேயா உங்களுக்கு ஏதாவது
தீைம ெசய்தால், அவர் ெசய்த தீைமைய
அவரிடம் எடுத்துக் கூறுங்கள். அைதத்
தனிைமயல் அவனிடம் ெசால்லுங்கள்.
அைத அவர் கவனமாகக் ேகட்பாரானால்,
அவர் மீண்டும் உங்கள் சேகாதரனாகேவா
அல்லது சேகாதரியாகேவா இருக்க நீங்கள்

* ௧௮:௧௧: “மனுஷகுமாரன் தப்ப ப்ேபான ஜனங்கைள
மீட்பதற்காக வந்தார்” என்று சல க ேரக்க ப ரத களில்
உள்ளன.
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உதவ ெசய்தவர்களாவீர்கள். ௧௬ ஆனால்
நீங்கள் கூறுவைதக் ேகட்க அவர் மறுத்தால்,
மீண்டும் இரண்டு மூன்று ேபருடன் ெசன்று
நடந்தவற்ைற எடுத்துச் ெசால்லுங்கள்.
அப்ெபாழுது, நடந்தைத உறுதெசய்ய
இரண்டு மூன்று ேபர் இருப்பார்கள்.
௧௭ அப்ெபாழுதும் அவன் ேகட்க மறுத்தால்,
சைபயாரிடம் ெசால்லுங்கள். சைபயார்
ெசால்வைதயும் ேகட்காமற் ேபானால், ேதவ
நம்ப க்ைகயற்றவைனப்ேபால் அவைன
நடத்துங்கள். வரிவசூல்ெசய்பவைனப்ேபால்
நடத்துங்கள்.
௧௮ “நான் உன்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்.

நீங்கள் இவ்வுலகல் நயாயத்ைதப்
ேபசும்ெபாழுது, அது ேதவனின் நயாயமாக
இருக்கும். இவ்வுலகல் நீங்கள்
மன்னிப்பளித்தால் அது ேதவனின்
மன்னிப்பாக இருக்கும். ௧௯ ேமலும், நான்
ெசால்லுக ேறன். உங்களில் இருவர்
இவ்வுலகல் எைதக் குற த்ேதனும் ஒேர
மனமுைடயவர்களாயருந்தால் அதற்காக
நீங்கள் ப ரார்த்த க்கலாம். நீங்கள் ேகட்பது
பரேலாகத்தல் உள்ள எனது பதாவால்
நைறேவற்றப்படும். ௨௦ இது உண்ைம.
ஏெனன்றால், இரண்டு மூன்று ேபர் என்னில்
வசுவாசம்ைவத்துக்கூடினால்அவ்வ டத்தல்
நான்இருப்ேபன்.”

மன்னிப்ைபப்பற்றயஉவைம
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௨௧ அப்ெபாழுது, ேபதுரு இேயசுவ டம்
வந்து, “ஆண்டவேர, என் சேகாதரன் எனக்குத்
ெதாடர்ந்து தீைம ெசய்தால் நான் அவைன
எத்தைன முைற மன்னிக்க ேவண்டும்?
ஏழுமுைற மன்னித்தால் ேபாதுமா?” என்று
ேகட்டான்.
௨௨அதற்கு இேயசு அவனுக்கு, “நீ அவைன

ஏழு முைறக்கும் அதகமாக மன்னிக்க
ேவண்டும் என்று நான் கூறுக ேறன். அவன்
எழுபத்ேதழு முைற† தீைம ெசய்தாலும் நீ
ெதாடர்ந்துமன்னிக்கேவண்டும்”என்றுபதல்
அளித்தார்.
௨௩ “எனேவ, பரேலாகமானது தன்

ேவைலக்காரர்களுடன் கணக்ைக சரி
ெசய்ய முடிெவடுத்த மன்னைனப் ேபான்றது.
௨௪ மன்னன் ேவைலக்காரர்களின்
கணக்ைக சரி ெசய்யத் துவங்கனான்.
ஒரு ேவைலக்காரன் அம்மன்னனுக்கு
ஆய ரக்கணக்கல் பணம் ெகாடுக்க
ேவண்டியருந்தது. ௨௫ ஆனால்,
அவ்ேவைலக்காரனால், தன் எஜமானனான
மன்னனுக்குப் பணத்ைதத் தருப்ப ச்
ெசலுத்த இயலவல்ைல. எனேவ,
அவ்ேவைலக்காரனுக்குச் ெசாந்தமான
அைனத்ைதயும் மைனவ குழந்ைதகள்
உட்பட ஏலம் ேபாட மன்னன்ஆைணயட்டான்.
அதலிருந்து தனக்குத் தரேவண்டிய

† ௧௮:௨௨: எழுபத்ேதழு முைற அல்லது ஏழு எழுபது
முைறகள்பார்க்கஆதயாகமம் 4:24.
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பணத்ைதத்தரேவண்டும்என்றான்.
௨௬ “ஆனால், அந்த ேவைலக்காரன்

மன்னனின் கால்களில் வழுந்து, ‘என்ைனப்
ெபாறுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களுக்குத்
தர ேவண்டிய அைனத்ைதயும் நான்
ெகாடுத்து வடுக ேறன்’ என்று ெகஞ்சனான்.
௨௭ மன்னன் அவ்ேவைலக்காரனுக்காக
வருந்தனான். எனேவ, மன்னன்
அவ்ேவைலக்காரன் பணம் ஏதும்
தரத் ேதைவயல்ைல என கூற
அவ்ேவைலக்காரைனவடுவத்தான்.
௨௮ “பன்னர், அேத ேவைலக்காரன்

தனக்குச் ச ற தளேவ பணம் தரேவண்டிய
ேவெறாரு ேவைலக்காரைனக் கண்டான்.
அவன் உடேன, தனக்குப் பாக்க ப்பணம்
தரேவண்டியவனின் கழுத்ைதப் ப டித்து,
‘எனக்குத் தரேவண்டிய பணத்ைதக் ெகாடு’
என்றுேகட்டான்.
௨௯ “மற்றவன் அவன் கால்களில் வீழ்ந்து,

‘என்ைனப் ெபாறுத்துக் ெகாள். உனக்குத்
தரேவண்டிய அைனத்ைதயும் ெகாடுத்து
வடுக ேறன்’ என்றுெகஞ்ச க் ேகட்டான்.
௩௦ “ஆனால், முதலாமவன் தான்

ெபாறுத்துக்ெகாள்ள இயலாெதன்றான்.
அவன் நீத பதய டம் மற்றவன் தனக்குப்
பணம் தர ேவண்டும் என்று கூற
இரண்டாமவன்சைறயல்அைடக்கப்பட்டான்.
அவ்ேவைலக்காரன் அவன் தரேவண்டிய
பணம் முழுவைதயும் ெகாடுக்கும்
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வைரயலும் சைறயலிருக்க நீத பத
பணித்தார். ௩௧ மற்ற ேவைலக்காரர்கள்
அைனவரும் நடந்தைதக் கண்டு மிகவும்
வருந்தனார்கள். எனேவ, அவர்கள் தங்கள்
எஜமானனாகய மன்னனிடம் ெசன்று
நடந்தைவஅைனத்ைதயும்கூறனார்கள்.
௩௨ “பன்பு அம்மன்னன் தன்

ேவைலக்காரைன அைழத்துவரச் ெசய்து,
அவனிடம், ‘ெபால்லாத ேவைலக்காரேன,
எனக்கு நைறயப்பணம் தர ேவண்டிய
நீ, என்னிடம் மன்னிப்புக் ேகட்டுக்
ெகஞ்சனாய். எனேவ, நீ எனக்குப்
பணம் ஏதும் தரேவண்டியதல்ைல என்று
கூறேனன். ௩௩ ஆகேவ, நீயும் உன்
சக ேவைலக்காரனுக்கு அேதேபாலக்
கருைண காட்டியருக்க ேவண்டும்’ என்று
ெசான்னான். ௩௪ மிகக் ேகாபமைடந்த
மன்னன், அவ்ேவைலக்காரைனச்
சைறயலிட்டான். தரேவண்டிய பணம்
அைனத்ைதயும் தருப்ப த் தரும்வைரக்கும்
அவன்சைறயலிருக்க ேவண்டியருந்தது.
௩௫ “என் பரேலாகப் ப தா உங்களுக்கு

என்ன ெசய்வாேரா அைதேய அம்மன்னனும்
ெசய்தான். நீங்கள் ெமய்யாகேவ உங்கள்
சேகாதரைனேயா சேகாதரிையேயா
மன்னிக்க ேவண்டும். இல்ைலெயனில்
பரேலாகப் ப தாவும் உங்கைள
மன்னிக்கமாட்டார்” என்று இேயசு
ெசான்னார்.
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௧௯
வவாகரத்ைதப்பற்ற ேபாதைன
(மாற். 10:1-12)
௧ இைவ அைனத்ைதயும் கூறய பன்னர்,

இேயசு கலிேலயாவலிருந்து புறப்பட்டுச்
ெசன்றார். ேயார்தான் நத க்கு மறுகைரயல்
உள்ள யூேதயாவற்கு இேயசு ெசன்றார்.
௨மக்கள்பலர்அவைரத்ெதாடர்ந்தனர். அங்கு
ேநாயாளிகைளஇேயசுகுணமாக்கனார்.
௩ இேயசுவ டம் வந்த பரிேசயர்கள் சலர்

இேயசுைவத் தவறாக ஏேதனும் ெசால்ல
ைவக்க முயன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவ
ேநாக்க , “ஏேதனும் ஒரு காரணத்தற்காகத்
தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்வது
சரியானதா?” என்றுேகட்டனர்.
௪அவர்களுக்கு இேயசு, “ேதவன் உலைகப்

பைடத்தெபாழுது மனிதர்கைள ஆணாகவும்
ெபண்ணாகவும் பைடத்தார்✡ என்று
ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டிருப்பைத
நீங்கள் ந ச்சயமாய் படித்தருப்பீர்கள்.
௫ ேதவன் ெசான்னார், ‘ஒருவன் தன்
தாய் தந்ைதயைர வ ட்டு வலக தன்
மைனவயுடன் இைணவான், கணவனும்
மைனவயும் ஒன்றாவார்கள்.’✡ ௬ எனேவ,
கணவனும்மைனவயும்இருவரல்லஒருவேர.
அவர்கைள இைணத்தவர் ேதவன். எனேவ,
✡ ௧௯:௪: ஆத . 1:27, 5:2-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௯:௫: ஆத . 2:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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எவரும் அவர்கள் இருவைரயும் ப ரிக்கக்
கூடாது” என்றுபதல்கூறனார்.
௭ அதற்குப் பரிேசயர்கள், “அப்படிெயனில்

எதற்காக ஒருவன் வவாகரத்து பத்த ரம்
எழுத க் ெகாடுத்துத் தன் மைனவைய
வவாகரத்து ெசய்யலாம் என ேமாேச ஒரு
கட்டைளையக் ெகாடுத்துள்ளான்?” என
ேகட்டார்கள்.
௮ அதற்கு இேயசு, “ேமாேச உங்கள்

மைனவைய நீங்கள் வவாகரத்து ெசய்ய
அனுமதயளித்தார். எெனன்றால்
நீங்கள் ேதவனின் வார்த்ைதகைள ஏற்க
மறுத்தீர்கள். ஆனால், ஆதயல் வவாகரத்து
அனுமதக்கப்படவல்ைல. ௯ நான்
கூறுக ேறன், தன் மைனவைய வவாகரத்து
ெசய்து பன் ேவெறாரு ெபண்ைணத்
தருமணம் ெசய்க றவன் வபச்சாரம் என்னும்
குற்றத்த ற்கு ஆளாக றான். ஒருவன் தன்
மைனவைய வவாகரத்து ெசய்ய ஒேர
தகுதயான காரணம் அவள் ேவெறாரு
ஆணுடன் கள்ளத் ெதாடர்பு ெகாண்டிருப்பேத
ஆகும்” என்றார்.
௧௦இேயசுவன்சீஷர்கள்அவரிடம், “ஒருவன்

தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்ய
அது ஒன்று மட்டுேம தக்க காரணெமனில்,
தருமணம் ெசய்யாமலிருப்பேத நன்று”
என்றார்கள்.
௧௧ அதற்கு இேயசு, “தருமணம்

குறத்த இவ்வுண்ைமைய எல்ேலாரும்
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ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ஆனால்,
ேதவன் சலைர அப்படிப்பட்ட கருத்ைத
ஒப்புக்ெகாள்ள ஏதுவாக்கயுள்ளார்.
௧௨ ச லர் ஏன் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள
முடியாது என்பதற்குப் பல காரணங்கள்
இருக்கன்றன. ச லர் குழந்ைதகைள ெபறச்
ெசய்ய இயலாதவாறு ப றந்தார்கள். ச லர்
அவ்வாறு மற்றவர்களால் ஆக்கப்பட்டார்கள்.
ேமலும் சலர் பரேலாக இராஜ்யத்த ற்காக
தருமணத்ைதக் ைகவ ட்டார்கள். ஆனால்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடியவர்கள்
தருமண வாழ்ைவக் குறத்த இந்தப்
ேபாதைனைய ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்”
என்றுபதலளித்தார்.

இேயசுவும்குழந்ைதகளும்
(மாற். 10:13-16;லூ. 18:15-17)
௧௩ ப றகு, இேயசு தம் குழந்ைதகைளத்

ெதாடுவார் என்பதற்காகவும்
அவர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்வார்
என்பதற்காகவும் மக்கள் தம் குழந்ைதகைள
அவரிடம் அைழத்து வந்தனர். இைதக்
கண்ட சீஷர்கள் இேயசுவ டம் குழந்ைதகைள
அைழத்து வருவைத நறுத்துமாறு மக்களிடம்
கூறனார்கள். ௧௪ ஆனால் இேயசு,
“குழந்ைதகைள என்னிடம் வரவடுங்கள்.
அவர்கைளத்தடுக்கேவண்டாம்,ஏெனன்றால்
பரேலாக இராஜ்யம் இக்குழந்ைதகைளப்
ேபான்ற மக்களுக்ேக உரியது” என்று
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கூறனார். ௧௫ அதன் பன் குழந்ைதகைளத்
ெதாட்டு ஆசீர்வத த்தார். பன்னர் இேயசு
அவ்வ டத்ைதவ ட்டுச்ெசன்றார்.

பணக்காரனும்இேயசுவும்
(மாற். 10:17-31லூ. 18:18-30)
௧௬ ஒரு மனிதன் இேயசுைவ அணுக ,

“ேபாதகேர ந த்தய ஜீவைனப் ெபற நான்
என்ன நல்ல ெசயைலச் ெசய்ய ேவண்டும்?”
என்றுேகட்டான்.
௧௭இேயசுஅவனிடம், “எதுநல்லதுஎன்பைத

பற்ற என்னிடம் ஏன் ேகட்க றாய்? ேதவன்
மட்டுேம நல்லவர். நீ ந த்தய ஜீவைனப் ெபற
வரும்பனால், கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நட” என்றுபதலுைரத்தார்.
௧௮ “எந்தக் கட்டைளகைள” என்று ேகட்டான்

அம்மனிதன்.
அதற்கு இேயசு, “நீ யாைரயும் ெகாைல

ெசய்யக்கூடாது. வபசாரம் ெசய்யக்
கூடாது. தருடக்கூடாது. ெபாய் சாட்ச
ெசால்லக்கூடாது. ௧௯உன் தாய் தந்ைதயைர
மத க்க ேவண்டும்.✡ ‘தன்ைனப் ேபாலேவ
மற்றவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்’ ”✡
என்றுபதல்ெசான்னார்.
௨௦ அதற்கு அந்த இைளஞன்,

“இைவ அைனத்ைதயும் கீழ்ப்படிந்து

✡ ௧௯:௧௯: யாத். 20:12-16-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௯:௧௯: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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நடந்தருக்க ேறன். ேவெறன்ன ெசய்ய
ேவண்டும்?” என்றான்.
௨௧ இேயசு அவனிடம், “நீ ேநர்ைமயாய்

இருக்க வரும்பனால், (ேபாய்) உன்
உடைமகள் எல்லாவற்ைறயும் வற்றுவடு.
இதனால் கைடக்கும் பணத்ைத
ஏைழகளுக்குத்தானம்ெசய்துவடு. நீஇைதச்
ெசய்தால், நீ பரேலாகத்தல் மத ப்பு வாய்ந்த
ெசல்வத்ைதப் ெபறுவாய். பன் என்னிடம்
வந்து, என்ைனப்பன்பற்ற நட,” என்றார்.
௨௨ ஆனால், இைதக் ேகட்ட அம்மனிதன்

மிகுந்த வருத்தமைடந்தான். மிகச்
ெசல்வந்தனான அவன், தன் ெசல்வத்ைத
இழக்க வரும்பவல்ைல. எனேவ, அவன்
இேயசுைவவ ட்டுவலக ச்ெசன்றான்.
௨௩ ப றகு, இேயசு தம் சீஷர்களிடம் “நான்

உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்.
பரேலாக இராஜ்யத்த ற்குள் ெசல்வந்தர்கள்
நுைழவது மிகக் கடினம். ௨௪ ஆம்
பரேலாக இராஜ்யத்தல் ஒரு பணக்காரன்
நுைழவைதக் காட்டிலும் ஒரு ஒட்டகம்
ஊசயன்காதுக்குள்நுைழவதுஎளிது”என்று
கூறனார்.
௨௫ இைதக் ேகட்டேபாது சீஷர்கள்

வயப்புற்றனர். அவர்கள், “பன் யார் தான்
இரட்ச க்கப்படுவார்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௬ இேயசு தம் சீஷர்கைளப் பார்த்து,

“மனிதர்களால் ஆகக் கூடியதல்ல இது.
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ஆனால், எல்லாம் வல்ல ேதவனால் ஆகும்”
என்றுெசான்னார்.
௨௭ ேபதுரு இேயசுவ டம், “நாங்கள்

ெபற்றருந்த அைனத்ைதயும் துறந்து
உம்ைமப் பன்பற்ற ேனாம். எங்களுக்கு
என்னகைடக்கும்?” என்றுவனவனான்.
௨௮ இேயசு தன் சீஷர்களிடம்,

“நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன், புதய உலகம்
பைடக்கப்படும்ெபாழுது, மனிதகுமாரன்
தம் ெபருைமமிக்க அரியைணயல்
அமர்வார். என்ைனப் பன்பற்றய நீங்கள்
அைனவரும் அரியைணகளில் அமர்வீர்கள்.
பன்னிெரண்டு அரியைணகளில் நீங்கள்
அமர்ந்து, இஸ்ரேவலின்* பன்னிெரண்டு
இனங்களுக்கும் நீத ெசய்வீர்கள். ௨௯ேமலும்
என்ைனப் பன்பற்றுவதற்காக வீடு, தாய்,
தந்ைத, சேகாதரன், சேகாதரி, பள்ைளகள்
அல்லது நலம் ஆகயவற்ைறத் துறந்தவன்,
தான் துறந்தைத வ டப் பல மடங்கு பலன்
ெபறுவான். அவன் நத்தய ஜீவைனப்
ெபறுவான். ௩௦ உயர்ந்த வாழ்க்ைக வாழும்
பலர் எத ர்காலத்தல் மிகத் தாழ்ந்த வாழ்ைவ
அைடவார்கள். மிகத் தாழ்ந்த வாழ்ைவ
வாழும் பலர் மிக உயர்ந்த வாழ்ைவ
அைடவார்கள்” என்றார்.
* ௧௯:௨௮: இஸ்ரேவல் முதலில் இஸ்ரேவல் யூதர்களின்
நாடாய் இருந்தது. ஆனால் இப்ெபயர் அைனத்து
ேதவனுைடயமக்கைளயும்குறக்கப் பயன்பட்டது.
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௨௦
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் பற்றய

உவைம
௧ “பரேலாக இராஜ்யமானது சறது நலம்

ைவத்தருந்த ஒருவைனப் ேபான்றது, அவன்
தனது நலத்தல் த ராட்ைச வைளவத்தான்.
ஒரு நாள் காைல தன் ேதாட்டத்தல் ேவைல
ெசய்ய ஆட்கைளத் ேதடிப் ேபானான். ௨ ஒரு
நாள் ேவைலக்குஒருெவள்ளிக்காசுகூலிதர
அவன் ஒத்துக்ெகாண்டான். ப றகு ேவைல
ஆட்கைளத் தன் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல்
ேவைலெசய்யஅனுப்பனான்.
௩ “சுமார் ஒன்பது மணிக்கு அம்மனிதன்

சந்ைதப் பக்கமாகப் ேபானான். அங்கு
சலர் ேவைல ஏதுமின்ற ெவறுமேன
நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான்.
௪ எனேவ அவன் அவர்களிடம், ‘நீங்கள்
ெசன்று என் ேதாட்டத்தல் ேவைல
ெசய்தால், நீங்கள் ெசய்யும் ேவைலக்குத்
தகுந்தாற்ேபால உங்களுக்கு ஊதயம்
தருக ேறன்’ என்றான். ௫ எனேவ, அவர்களும்
அவன் ேதாட்டத்தல் ேவைல ெசய்யச்
ெசன்றார்கள்.

“மீண்டும் அவன் பன்னிரண்டு மணி
அளவலும் மூன்றுமணி அளவலும்
ெவளியல் ெசன்று, ஒவ்ெவாரு முைறயும்
ேமலும் சலைரத் தன் ேதாட்டத்தல் ேவைல
ெசய்ய அைழத்து வந்தான். ௬மீண்டும் ஐந்து
மணிஅளவல் சந்ைதெவளிக்குச் ெசன்றான்.
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ேமலும்சலர்அங்ேகநன்றருப்பைதக்கண்டு
அவர்களிடம், ‘ஏன் நாள் முழுக்க ேவைல
எதுவும் ெசய்யாமல் இங்ேக நன்றருந்தீர்கள்’
என்றுேகட்டான்.
௭ “அதற்கு அவர்கள், ‘எங்களுக்கு யாரும்

ேவைலதரவல்ைல’ என்றார்கள்.
“அதற்கு அந்த த ராட்ைசத் ேதாட்டக்காரன்,

‘அப்படியானால், நீங்கள் என் ேதாட்டத்த ற்குச்
ெசன்றுேவைலெசய்யலாம்’ என்றான்.
௮ “அன்று மாைல த ராட்ைசத்

ேதாட்டக்காரன் ேவைலக்காரர்கைளக்
கவனிக்கும் ேமற்பார்ைவயாளனிடம்,
‘ேவைலக்காரர்கள்அைனவைரயும்அைழத்து
அவர்களுக்குப் பணம் ெகாடுத்துவடு. நான்
கைடசயாக அைழத்து வந்தவர்களுக்கு
முதலில் பணம் ெகாடு. இப்படிேய
அைனவருக்கும் நான் முதலில் அைழத்து
வந்தவன்வைரக்கும்பணம்ெகாடு’ என்றான்.
௯ “மாைல ஐந்து மணிக்கு அமர்த்தப்பட்ட

ேவைலக்காரர்கள் தங்கள் கூலிைய வாங்க
வந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு
ெவள்ளி நாணயம் கைடத்தது. ௧௦ பன்னர்
முதலில் ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட்ட
ஆட்கள் தங்கள் கூலிையப் ெபற
வந்தெபாழுது, தங்களுக்கு அதகக் கூலி
கைடக்கும் என்று எண்ணினார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கும் தைலக்கு
ஒரு ெவள்ளி நாணயேம கைடத்தது.
௧௧ அவர்கள் ஒரு ெவௗ்ளி நாணயம்



மத்ேதயு௨௦:௧௨ cxxviii மத்ேதயு௨௦:௧௬

மட்டுேம கூலியாகக் கைடத்தெபாழுது,
ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரனிடம் புகார்
ெசய்தார்கள். ௧௨ அவர்கள், ‘கைடச யாக
ேவைலக்கு வந்தவர்கள், ஒரு மணி
ேநரேம ேவைல ெசய்தார்கள். ஆனால்,
நாங்கள் நாள் முழுவதும் ெவயலில்
கடுைமயாக உைழத்துள்ேளாம். ஆனால்,
எங்களுக்குச் சமமாக அவர்களுக்கும்
கூலி ெகாடுத்துள்ளீர்கள்’ என்று புகார்
கூறனார்கள்.
௧௩ “ஆனால் ேதாட்டக்காரேனா அந்த

ஆட்களில் ஒருவனிடம், ‘நண்பேன, நான்
உனக்கு சரியாகேவ கூலி ெகாடுத்துள்ேளன்.
ஒரு ெவள்ளி நாணயத்தற்கு ேவைல ெசய்ய
ஒப்புக்ெகாண்டாய். சரிதாேன? ௧௪ எனேவ,
உன் கூலிையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
ெசல். நான் கைடசயாக ேவைலக்கு
அமர்த்தயவர்களுக்கும்உனக்கும் சமமாகேவ
கூலி ெகாடுக்க வரும்புக ேறன். ௧௫ நான்
என் பணத்தல் என் வருப்பப்படி ெசய்யலாம்.
நான் அவர்களிடம் ெபருந்தன்ைமயுடன்
நடந்துெகாள்க ேறன் என்பதால் உனக்குப்
ெபாறாைமயா?’ என்றுகூறனான்.
௧௬ “ஆகேவ, இப்ெபாழுது கைடச

ஸ்தானத்தல் இருப்பவர்கள் எத ர்காலத்தல்
முதல் ஸ்தானத்த ற்குச் ெசல்வார்கள்.
ேமலும் இப்ெபாழுது முதல் ஸ்தானத்தல்
இருப்பவர்கள் எத ர்காலத்தல் கைடச
ஸ்தானத்த ற்குச்ெசல்வார்கள்” என்றார்.
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தமதுமரணத்ைதப் பற்ற ேபசுதல்
(மாற். 10:32-34;லூ. 18:31-34)
௧௭இேயசுஎருசேலமுக்குத்தம்சீஷர்களுடன்

ெசன்று ெகாண்டிருந்தார். அவர்கள்
நடந்து ெசன்று ெகாண்டிருந்தெபாழுது,
இேயசு தம் சீஷர்கைள அைழத்துத்
தனியாகப் ேபசனார். இேயசு
அவர்களிடம், ௧௮ “நாம் எருசேலமுக்குப்
ேபாய்ெகாண்டிருக்க ேறாம். தைலைம
ஆசாரியர்களிடமும் ேவதபாரகர்களிடமும்
மனித குமாரன் ஒப்பைடக்கப்படுவார்.
அவர்கள் மனித குமாரன் இறக்க ேவண்டும்
என்பார்கள். ௧௯ யூதர்கள் அல்லாத
ேவற்று மனிதர்களிடம் மனித குமாரைன
ஒப்பைடப்பார்கள். அவர்கள் அவைரக் ேகலி
ெசய்து சவுக்கால் அடித்து சலுைவயல்
அைறந்து ெகால்வார்கள். ஆனால்,
மூன்றாவது நாள் மரணத்தலிருந்து மனித
குமாரன்உய ர்த்ெதழுவார்” என்றுகூறனார்.

ஒருதாய்வ ேசஷஉதவ ேகட்டல்
(மாற். 10:35-45)
௨௦ பன்னர், ெசபேதயுவன் மகன்களுடன்

அவர்களின்தாய்இேயசுைவத் ேதடிவந்தாள்.
அவள்இேயசுவன்முன் மண்டிய ட்டு தனக்கு
ஒருஉதவ ெசய்ய ேவண்டினாள்.
௨௧ இேயசு அவளிடம், “உனக்கு

என்னேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்.
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அவள், “எனது ஒரு மகன் உங்கள்
இராஜ்யத்தல் உங்களது வலது பக்கம்
இருக்கவும், மற்ெறாரு மகன் உங்கள்
இராஜ்யத்தல் உங்களது இடது பக்கம்
இருக்கவும்வாக்களியுங்கள்”என்றுேகட்டாள்.
௨௨ அைதக் ேகட்ட இேயசு

அவளது மகன்களிடம், “நீங்கள்
என்ன ேவண்டுகறீர்கள் என்பைதப்
புரிந்து ெகாள்ளவல்ைல. நான்
அனுபவக்கப்ேபாகும் துன்பத்ைத நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளமுடியுமா?” என்றுேகட்டார்.

“ஆம், எங்களால் முடியும்” என்று அவர்கள்
பதல்ெசான்னார்கள்.
௨௩ இேயசு அவர்களிடம், “ெமய்யாகேவ

எனக்கு ஏற்படும் துன்பம் உங்களுக்கும்
ஏற்படும். ஆனால் என் வலது இடது
பக்கங்களில் உட்காரப்ேபாக றவர்கைள
என்னால் முடிவு ெசய்ய இயலாது. அந்த
இடம் யாருக்கு என்பைத என் ப தா முடிவு
ெசய்துவ ட்டார். அவர்களுக்காகேவ அந்த
இடங்கைளஅவர் தயார் ெசய்துள்ளார். அந்த
இடங்கள்அவர்களுக்ேகஉரியைவ” என்றார்.
௨௪ இந்த உைரயாடைலக் ேகட்ட மற்ற

பத்து சீஷர்களும் அவ்வரு சேகாதரர்களின்
மீதும் ேகாபம் ெகாண்டார்கள். ௨௫ இேயசு
எல்லா சீஷர்கைளயும் ஒன்றாக அைழத்து,
அவர்களிடம் “யூதரல்லாத மக்களின்
ஆட்சயாளர்கள் தங்கள் அதகாரத்ைத
காட்டிக்ெகாள்ள ஆைசப்படுக றார்கள்.
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அவர்களின் முக்கயமான தைலவர்கள்
மக்களின் மீது முழு அதகாரத்ைத ெசலுத்த
வரும்புக றார்கள். ௨௬ ஆனால், நீங்கள்
அப்படி இருக்கக் கூடாது. உங்களில் ஒருவன்
ெபரியவனாக ஆக வரும்பனால், அவன்
உங்களுக்கு ஒரு ேவைலக்காரைனப் ேபால
ஊழியம் ெசய்ய ேவண்டும். ௨௭ உங்களில்
ஒருவன் முதலாவதாக வர வரும்பனால்,
அவன் உங்களுக்கு ஓர் அடிைமையப் ேபால்
ஊழியம் ெசய்ய ேவண்டும். ௨௮ மனித
குமாரனும் அப்படிேய. தனக்கு மற்றவர்கள்
ஊழியம் ெசய்வதற்காக அவர் வரவல்ைல.
மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் ெசய்யேவ
மனித குமாரன் வந்தார். பலரது வாழ்ைவ
இரட்ச ப்பதற்கு தன் உயைரக் ெகாடுக்கேவ
மனிதகுமாரன்வந்தார்” என்றுகூறனார்.

இரண்டு குருடர்கைள இேயசு
குணமாகுதல்

(மாற். 10:46-52;லூ. 18:35-43)
௨௯ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்

எரிேகாைவவ ட்டுச் ெசன்றெபாழுது,
ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்தார்கள். ௩௦ சாைலேயாரம்
அமர்ந்தருந்த இரு குருடர்கள், இேயசு வந்து
ெகாண்டிருக்க றார்என்பைதக்ேகள்வப்பட்டு,
“ஆண்டவேர, தாவீதன் மகேன, எங்களுக்கு
உதவுங்கள்” என்றுஉரக்கக்கூவனார்கள்.
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௩௧ அைனவரும் அக்குருடர்கைளக்
கடிந்து ெகாண்டார்கள், அவர்கைள
அைமதயாயருக்கக் கூறனார்கள். ஆனால்,
அக்குருடர்கேளா ேமலும் ேமலும் சத்தமாக,
“ஆண்டவேர, தாவீதன் மகேன, எங்களுக்கு
உதவுங்கள்” என்றுகூவனார்கள்.
௩௨ இேயசு நன்று, அக்குருடர்கைளப்

பார்த்து, “உங்களுக்கு நான் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என வரும்புக றீர்கள்?” என்று
ேகட்டார்.
௩௩ அதற்குக் குருடர்கள், “ஆண்டவேர,

நாங்கள் பார்ைவ ெபற ேவண்டும்”
என்றார்கள்.
௩௪அவர்கள் ேமல் இேயசு மிகவும் இரக்கம்

ெகாண்டார். இேயசு அவர்களது கண்கைளத்
ெதாட்டார். அவர்கள் இருவரும் பார்ைவ
ெபற்றார்கள். பன்னர் அவர்கள் இருவரும்
இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.

௨௧
அரசைனப் ேபால எருசேலமுக்குள்

நுைழதல்
(மாற். 11:1-11; லூ. 19:28-38; ேயாவான்

12:12-19)
௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்

எருசேலைம ெநருங்க வந்து
ெகாண்டிருந்தார்கள். ஒலிவ மைலக்கு
அருகல் ெபத்பேகயுவல் அவர்கள் முதலில்
தங்கனார்கள். அங்கு இேயசு தமது
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சீஷர்களில் இருவைர அைழத்து நகருக்குள்
ெசல்லப் பணித்தார். ௨ அவர்களிடம்
இேயசு, “அங்ேக ெதரியும் நகருக்குள்
ெசல்லுங்கள். நீங்கள் நகருக்குள்
நுைழயும்ெபாழுது கழுைத ஒன்ைற
கட்டிப் ேபாடப்பட்டிருப்பைதக் காண்பீர்கள்.
அதனுடன் அதன் குட்டிையயும் காண்பீர்கள்.
அைவ இரண்ைடயும் அவழ்த்து என்னிடம்
ெகாண்டுவாருங்கள். ௩யாேரனும்உங்கைள
ஏன் கழுைதகைள ெகாண்டு ெசல்கறீர்கள்
என்றுேகட்டால்,அவர்களிடம், ‘இக்கழுைதகள்
ஆண்டவருக்குத் ேதைவயாயருக்கன்றன.
வைரவல் இைவகைளத் தருப்ப
அனுப்புவார்’ எனச்ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௪ தீர்க்கதரிச கீழ்க்கண்டவாறு

ெசான்னதன்முழுப்ெபாருளும் வளங்கும்படி
இதுநடந்ேதறயது.

௫ “ெசால்லுங்கள், சீேயான்நகர மக்களிடம்,
‘இப்ெபாழுது உங்கள் மன்னவன்
உங்களிடம்வருகறார்.

பணிவானவர் அவர் கழுைதயன் ேமல்
வருகறார்.

ஆம் அவர் கழுைதக் குட்டியன் ேமல்
வருகறார்’ ” சகரியா 9:9

௬ இேயசு ெசான்னபடிேய அவரது
சீஷர்கள் ெசய்தார்கள். ௭ அவர்கள்
கழுைதையயும் அதன் குட்டிையயும்
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இேயசுவ டம் ெகாண்டு வந்து, அவற்றன்
ேமல் தங்கள் ேமலாைடகைளப் ேபாட்டார்கள்.
௮இேயசுஅவற்றன்ேமல்அமர்ந்துஎருசேலம்
நகர் ெசல்லும் பாைதயல் பயணமானார்.
ஏராளமான மக்கள் வழிெயங்கும் தங்கள்
ேமலாைடகைள வழியல் பரப்பனார்கள்.
மற்றவர்கள்மரக்கைளகைளெவட்டிவழியல்
பரப்பனார்கள். ௯ ச லர் இேயசுவுக்கு
முன்னால் நடந்தார்கள். மற்றவர்கள்
அவருக்குப் பன்ேனநடந்தார்கள். அவர்கள்,

“தாவீதன்குமாரேனவாழ்க!*
‘கர்த்தரின் ெபயரினால்
வருகறவேர வாழ்க! கர்த்தரால்
ஆசீர்வத க்கபட்டவேர,வாழ்க!’ சங்கீதம்
118:25-26

“பரேலாகத்தலுள்ளேதவேனவாழ்க!”
என்றனர்.

௧௦ பன்னர், இேயசு எருசேலம் நகருக்குள்
ெசன்றார். நகரிலிருந்த அைனவரும்
குழப்பமைடந்து, “யார்இந்த மனிதன்?” என்று
வனவனார்கள்.
௧௧ இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த

ஏராளமான மக்கள், “இவர்தான் இேயசு,
* ௨௧:௯: வாழ்க இலக்கய வழக்குபடி “ஓசன்னா” இது
ஒரு எப ேரயச் ெசால். ேதவனுைடய உதவைய ேவண்டிப்
ப ரார்த்த க்கும்ேபாது இது பயன்படும். இந்ேநரத்தல்,
மக ழ்ச்ச யன் சப்தமாக ெவளிப்படும். இது ேதவைன
அல்லதுஅவரதுேமசயாைவப்பாராட்டும்.
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கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்தலிருந்து
வந்துள்ளதீர்க்கதரிச ” எனப்பதலளித்தனர்.

இேயசுஆலயத்த ற்குள்ெசல்லுதல்
(மாற். 11:15-19; லூ. 19:45-48; ேயாவான்

2:13-22)
௧௨ இேயசு ஆலயத்த ற்குள் நுைழந்தார்.

அங்கு ெபாருட்கைள வற்றுக்ெகாண்டும்
வாங்க க்ெகாண்டுமிருந்த அைனவைரயும்
ெவளிேயற்றனார். பலவைகயான
நாணயங்கைளமாற்ற க்ெகாண்டிருந்தவர்களின்
ேமைஜகைளக் கவழ்த்தார். புறாக்கைள
வயாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருந்தவர்களின்
ேமைஜகைளயும் கவழ்த்தார். ௧௩அங்கருந்த
மக்கள்அைனவரிடமும்இேயசு, “ஏற்ெகனேவ
ேவத வாக்கயங்களில் ‘ப ரார்த்தைன
ெசய்வதற்கான இடம் என்னுைடய வீடு!’✡
என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆனால்
நீங்கேளா ேதவனுைடய வீட்ைடக்
ெகாள்ைளக்காரர்கள் பதுங்கும் இடமாக
மாற்ற க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்”✡ என்று
கூறனார்.
௧௪ ச ல குருடர்களும் முடவர்களும்

ேதவாலயத்தலிருந்த இேயசுவ டம்
வந்தார்கள். அவர்கள் அைனவைரயும்
இேயசு குணப்படுத்தனார். ௧௫ தைலைம
ஆசாரியர்களும் ேவதபாரகர்களும்

✡ ௨௧:௧௩: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௨௧:௧௩: எேர. 7:11-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இேயசுவன் ெசயைலக் கண்டார்கள். இேயசு
ெபரும் ெசயல்கைளச் ெசய்வைதயும்
பள்ைளகள் அவைரப் புகழ்வைதயும்
கண்டார்கள். சறுபள்ைளகள் எல்லாரும்
“தாவீதன் குமாரனுக்கு ஓசன்னா”
என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
இைவ அைனத்தும் ஆசாரியர்கைளயும்
ேவதபாரகர்கைளயும் ேகாபம்ெகாள்ளச்
ெசய்தன.
௧௬ தைலைம ஆசாரியர்களும்

ேவதபாரகர்களும் இேயசுவ டம்,
“இப்பள்ைளகள் ெசால்வைதக் ேகட்டீரா?”
என்றுவனவனார்கள்.
இேயசு அவர்களிடம், “ஆம்,

ேவதவாக்கயம் கூறுகறது, ‘நீேர(ேதவன்)
குழந்ைதகளுக்கும், சறு குழந்ைதகளுக்கும்
புகழ்பாடக் கற்ப த்தீர்.’ நீங்கள் அந்த
ேவதவாக்கயங்கைளப் படிக்கவல்ைலயா?”
என்றுபதலுைரத்தார்.
௧௭ பன்னர் இேயசு அவ்வ டத்ைத வ ட்டு

வலக ெபத்தானியா நகருக்குச் ெசன்றார்.
அன்ைறய இரவு இேயசு அங்ேகேய
தங்கனார்.

வசுவாசத்தன்வல்லைம
(மாற். 11:12-14, 20-24)
௧௮ மறுநாள் அதகாைல இேயசு

மீண்டும் நகருக்குத் தரும்ப ச்ெசன்று
ெகாண்டிருந்தார். இேயசு மிகவும்
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பச யுடனிருந்தார். ௧௯ இேயசு
சாைலேயாரம் அத்த மரம் ஒன்ைறக்
கண்டார். அத்த ப்பழங்கைள உண்பதற்காக
அம்மரத்தன் அருகல் ெசன்றார். ஆனால்,
மரத்தல் பழம் எதுவும் இல்ைல. ெவறும்
இைலகள்மட்டுேமஇருந்தன. எனேவஇேயசு
மரத்ைத ேநாக்க , “இனி ஒருெபாழுதும்
உன்னிடம் பழம் உண்டாகாது” என்று
கூறனார். உடேன அம்மரம் உலர்ந்து
பட்டுப்ேபானது.
௨௦ இைதக் கண்ட சீஷர்கள் மிகவும்

வயப்புற்றனர். அவர்கள் இேயசுவ டம்,
“எப்படி அத்த மரம் இவ்வளவு வைரவல்
உலர்ந்துபட்டுப்ேபானது?” என்றுேகட்டார்கள்.
௨௧இேயசுஅவர்களிடம், “நான்உங்களுக்கு

உண்ைமையக் கூறுக ேறன், நீங்களும்
வசுவாசத்துட னும் சந்ேதக க்காமலும்
இருந்தால், நான்இம்மரத்த ற்குச்ெசய்தைதப்
ேபாலேவ உங்களாலும் ெசய்ய இயலும்.
ேமலும் உங்களால் இன்னும் அதகமாகச்
சாத க்க இயலும். இம்மைலையப் பார்த்து
‘மைலேய ேபாய் கடலில் வழு’ என்று
நீங்கள் வசுவாசத்துடன் ெசான்னால் அது
நடக்கும். ௨௨ நீங்கள் நம்ப க்ைகேயாடு
ப ரார்த்தைனயல் ேவண்டுகற எதுவும்
கைடக்கும்” என்றுபதலுைரத்தார்.

இேயசுவன் அதகாரத்ைத
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யூதத்தைலவர்கள்சந்ேதக த்தல்
(மாற். 11:27-33;லூ. 20:1-8)
௨௩ இேயசு ேதவாலயத்த ற்குச்

ெசன்றார். அவர் அங்ேக ேபாதைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தெபாழுது, தைலைம
ஆசாரியர்களும், மூத்த தைலவர்களும்
அவரிடம் வந்தனர். அவர்கள் இேயசுவ டம்,
“எங்களுக்குச் ெசால், இைவகைளச் ெசய்ய
உனக்கு என்ன அதகாரம் உள்ளது? உனக்கு
யார் இந்த அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தது?”
என்றுவனவனார்கள்.
௨௪ இேயசு அவர்களுக்கு, “நானும்

உங்கைள ஒரு ேகள்வ ேகட்க ேறன். நீங்கள்
எனக்குப் பதல் ெசான்னால், நானும்
இைவகைளச் ெசய்ய என்ன அதகாரம்
ெபற்றருக்க ேறன் என்பைதக் கூறுக ேறன்.
௨௫ ேயாவான் மக்களுக்கு ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானம் ேதவனால் வந்ததா, அல்லது
மனிதரால் வந்ததா? ெசால்லுங்கள்” என்று
மறுெமாழி உைரத்தார்.
தைலைம ஆசாரியர்களும் தைலவர்களும்

இேயசுவன் ேகள்வையக் குறத்து
வவாத த்தனர். அவர்கள் தங்களுக்குள்,
“ ‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம் ேதவனால்
ஆனது’ என்று நாம் கூறுேவாமானால்,
இேயசு நம்ைமப் பார்த்து, ‘பன் ஏன்
நீங்கள் ேயாவாைன நம்பவல்ைல?’ என்று
ேகட்பார். ௨௬ மாறாக ‘அது மனிதனால்
ஆனது’ என்றால் மக்கள் நம்மீது ேகாபம்



மத்ேதயு௨௧:௨௭ cxxxix மத்ேதயு௨௧:௩௦

ெகாள்வார்கள். ஏெனன்றால் மக்கள்
அைனவரும் ேயாவாைன ஒரு தீர்க்கதரிச
என்று நம்புக றார்கள்” என்று கூறக்
ெகாண்டார்கள்.
௨௭ எனேவ அவர்கள் இேயசுவ டம்,

“ேயாவானின் அதகாரம் எங்கருந்து வந்தது
என்பது எங்களுக்குத் ெதரியாது” என்று
கூறனார்கள்.
பன்பு இேயசு, “அப்படிெயனில்

இைவகைளச் ெசய்வதற்கு எனக்கு என்ன
அதகாரம் இருக்க றது என்பைதயும்
உங்களுக்குச் ெசால்லமாட்ேடன்” என்று
கூறனார்.

இரண்டுமகன்கள்பற்றயஉவைம
௨௮ “ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு மகன்கள்

இருந்தார்கள். அவன் தனது முதல் மகனிடம்
ெசன்று, ‘மகேன இன்று என் த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்த ற்குச் ெசன்று ேவைல ெசய்’
என்றான்.
௨௯ “அதற்கு அவன், ‘ேபாக முடியாது’ என்று

பதலளித்தான். ஆனால் பன்னர், அவேன
தான் ேபாய் ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் என
நைனத்தான். அவ்வாேறெசய்தான்.
௩௦ “பன்னர், அத்தந்ைத தனது மற்ெறாரு

மகனிடம் ெசன்றான். அவனிடம்,
‘மகேன, இன்ைறக்கு எனது த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்த ற்குச் ெசன்று ேவைல ெசய்’
என்றான். அதற்கு அவனது மகன், ‘சரி
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தந்ைதேய, நான் ேபாய் ேவைல ெசய்க ேறன்’
என்றான். ஆனால், அவன் ேவைலக்குச்
ெசல்லவல்ைல.
௩௧ “இரண்டு மகன்களில் யார் தனது

தந்ைதக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தான்?” என்று
இேயசு ேகட்டார். யூதத் தைலவர்கள், “மூத்த
மகன்” என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
அப்ேபாது இேயசு, “நான் உங்களுக்கு

உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன், வரி
வசூலிப்பவர்களும், ேவச களும், தீயவர்கள்
என்று நீங்கள் எண்ணுகறீர்கள். ஆனால்
அவர்கள் உங்களுக்கு முன்னேர பரேலாக
இராஜ்யத்த ற்குள் நுைழவார்கள்.
௩௨ வாழ்க்ைகயன் சரியான பாைதைய
உங்களுக்குக் காட்டுவதற்காக ேயாவான்
வந்தான். ஆனால், நீங்கள் ேயாவாைன
நம்பவல்ைல. வரி வசூலிப்பவர்களும்
ேவச களும் ேயாவாைன நம்பனார்கள்.
அவர்கள் ேயாவான் மீது நம்ப க்ைக
ைவத்தைத நீங்கள் கண்டீர்கள். ஆனாலும்
நீங்கள் மனந்தருந்த ேயாவாைன
நம்பவல்ைல” என்றார்.

த ராட்ைசத் ேதாட்டஉவைம
(மாற். 12:1–12;லூ. 20:9–19)
௩௩ “இந்த உவைமையக் ேகளுங்கள்.

ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ேதாட்டமிருந்தது.
அவன் அதல் த ராட்ைச பய ரிட்டான்.
தன் ேதாட்டத்ைதச் சுற்றலும் மதல்
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சுவெரழுப்ப த ராட்ைச இரசம் ேசகரிக்கும்
குழிையயும் ெவட்டினான். பன் ஒரு
ேகாபுரத்ைதயும் கட்டினான். ப றகு
ேதாட்டத்ைத சல வவசாய களுக்குக்
குத்தைகக்குக் ெகாடுத்துவ ட்டு ஒரு பயணம்
ேமற்ெகாண்டான். ௩௪ பன்னர், த ராட்ைசப்
பழங்கைளப் பற க்கேவண்டிய காலம்
வந்தெபாழுது, தனது ேவைலக்காரர்கைள
குத்தைகக்காரர்களிடம் வைளச்சலில் தனது
பங்ைகவாங்க வரஅனுப்பனான்.
௩௫ “ஆனால் அவ்வவசாய கேளா

ேவைலக்காரர்கைளப் ப டித்து அவர்களில்
ஒருவைன அடித்துவ ட்டார்கள். மற்ெறாரு
ேவைலக்காரைனக் ெகான்றார்கள்.
மற்ெறாரு ேவைலக்காரைனக் கல்லால்
அடித்துக் ெகான்றார்கள். ௩௬ எனேவ
ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரன் ேமலும்
சல ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பனான்.
முதலில் அனுப்பய ஆட்கைளவ ட அத க
எண்ணிக்ைகயல் இப்ெபாழுது ஆட்கைள
அனுப்பனான். ஆனால் குத்தைக எடுத்த
வவசாய கள் முதலில் ெசய்தது ேபாலேவ
இம்முைறயும் ெசய்தார்கள். ௩௭ ஆகேவ,
ேதாட்டக்காரன் தன் மகைன அனுப்ப முடிவு
ெசய்தான்! ‘வவசாய கள் என் மகனுக்கு
மத ப்பு ெகாடுப்பார்கள்’ என்று அவன்
நைனத்தான்.
௩௮ “ஆனால் மகைனக் கண்ட

வவசாய கள் தங்களுக்குள், ‘இவன் நலச்
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ெசாந்தக்காரனின் மகன். நலம் இவனுக்ேக
ெசாந்தமாகும். நாம் இவைனக் ெகான்றால்
நலம் நமக்குச் ெசாந்தமாகவடும்’ என்று
ேபச க்ெகாண்டனர். ௩௯ எனேவ, அந்த
வவசாய கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்துச்
ெசாந்தக்காரனின் மகைனத் ேதாட்டத்த ற்கு
ெவளியல்எற ந்துெகான்றார்கள்.
௪௦ “த ராட்ைசத் ேதாட்டத்துச்

ெசாந்தக்காரேனவரும்ெபாழுதுஅவன்அந்த
வவசாய கைள என்ன ெசய்வான்?” என்று
இேயசு ேகட்டார்.
௪௧ அதற்கு யூத ஆசாரியர்களும்

தைலவர்களும் “அவன் ந ச்சயம் அந்தத்
தீயவர்கைளக் ெகால்வான். பன் தனது
நலத்ைத மற்றவர்களுக்குக் குத்தைகக்கு
வடுவான். அதாவது அறுவைட காலத்தல்
தனக்கு ேசரேவண்டிய பங்ைகச் தனக்கு
அளிக்கும் வவசாய களுக்கு குத்தைகக்கு
வடுவான்” என்றனர்.
௪௨ இேயசு அவர்களுக்குக் கூறனார்,

“நீங்கள் ேவதவாக்கயங்களில் கட்டாயம்
படித்தருப்பீர்கள்:

“ ‘கட்டிடம் கட்டியவர்கள் வரும்பாத கல்ேல
மூைலக்கல்லாயற்று.

இது கர்த்தரின் ெசயல், நமக்கு வயப்பானது.’
சங்கீதம் 118:22-23
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௪௩ “எனேவ ேதவனுைடய இராஜ்யம்
உங்களிடமிருந்து பற க்கப்படும் என்பைத
நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.
தம் இராஜ்யத்தல் ேதவன் வரும்பும்
ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களுக்ேக
ேதவனுைடய இராஜ்யம் க ட்டும்.
௪௪ இக்கல்லின் மீது வழுகறவன்
துண்டுகளாக ெநாறுங்கவடுவான். ேமலும்
இக்கல் ஒருவன் மீது வீழ்ந்தால் அவன்
நசுங்க ப் ேபாவான்” என்றுகூறனார்.
௪௫ இேயசு கூறய இந்த உவைமகைளத்

தைலைம ஆசாரியர்களும் பரிேசயரும்
ேகட்டனர். தம்ைமப்பற்ற ேய இேயசு
ேபசனார் என்பைத அவர்கள் அற ந்தார்கள்.
௪௬ எனேவ இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய
ஒரு வழி ேதடினார்கள். ஆனால், அவர்கள்
மக்கைளக் குறத்து பயந்தார்கள். ஏெனனில்
மக்கள் இேயசுைவத் தீர்க்கதரிச என
நம்பனர்.

௨௨
வருந்துக்குஅைழக்கப்பட்ேடார்
(லூ. 14:15-24)
௧இேயசுேமலும்சலவற்ைறஉவைமகளின்

மூலம் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறனார்.
௨ “பரேலாக இராஜ்யமானது தன்
மகனது தருமண வருந்துக்கு ஏற்பாடு
ெசய்த மன்னன் ஒருவனுக்கு ஒப்பாகும்.
௩ அம்மன்னன் வருந்துண்ண சலைர



மத்ேதயு௨௨:௪ cxliv மத்ேதயு௨௨:௭

அைழத்தான். வருந்து தயாரானெபாழுது
தன் ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப
அவர்கைள அைழத்துவரச் ெசான்னான்.
ஆனால் அவர்கேளா மன்னனது வருந்துக்கு
வரமறுத்துவ ட்டார்கள்.
௪ “பன் மன்னன் ேமலும் சல

ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பனான்.
தன் ேவைலக்காரர்களிடம் மன்னன்
இவ்வாறு ெசால்லியனுப்பனான். ‘நான்
ஏற்ெகனேவ அவர்கைள வருந்துண்ண
அைழத்துவ ட்ேடன். எனேவ, அவர்களிடம்,
என்னிடமிருந்த ச றந்த காைளகைளயும்
கன்றுகைளயும் உண்பதற்காக
அடித்துள்ேளன். எல்லாம் தயாராக உள்ளன.
தருமண வருந்துண்ண வாருங்கள்! என்று
கூறுங்கள்’ என்றான்.
௫ “ேவைலக்காரர்கள் ெசன்று

அவர்கைள அைழத்தார்கள். ஆனால்
அவர்கேளா ேவைலக்காரர்களின்
அைழப்ைபப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல.
ேவறு ேவைலகைளக் கவனிக்க
அவர்கள் ெசன்று வட்டார்கள். ஒருவன்
தன் வயலில் ேவைல ெசய்யவும்
மற்ெறாருவன் தன் வயாபாரத்ைதக்
கவனிக்கவும், ெசன்றனர். ௬ ேவறு சலேரா
ேவைலக்காரர்கைளப் ப டித்து அடித்துக்
ெகான்றுவட்டனர். ௭ ேகாபமைடந்த
மன்னன் தன் ேவைலக்காரர்கைளக்
ெகான்றவர்கைளக் ெகால்வதற்காகத் தனது
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பைடைய அனுப்பனான். மன்னனது பைட
அவர்களதுநகரத்ைதேயஎரித்தது.
௮ “அதன் பறகு, மன்னன் தன்

ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, ‘தருமண
வருந்து தயாராக உள்ளது. நான்
அவர்கைள வருந்துக்கு அைழத்ேதன்.
ஆனால் அவர்கேளா எனது வருந்துக்கு
வருமளவற்கு நல்லவரல்லர். ௯ ஆகேவ,
ெதருமுைனகளுக்குச் ெசல்லுங்கள். உங்கள்
கண்ணில் படுகறவர்கள் அைனவைரயும்
வருந்துக்கு அைழயுங்கள். எனது
வருந்துக்கு வரச் ெசால்லுங்கள்’ என்று
ெசான்னான். ௧௦ எனேவ, மன்னனது
ேவைலக்காரர்கள் ெதருக்களுக்குச் ெசன்று
கண்ணில் பட்டவர்கைள அைழத்து வந்தனர்.
ேவைலக்காரர்கள் நல்லவர்கைளயும்
தீயவர்கைளயும் தருமணவருந்து
தயாராகவருந்த இடத்துக்கு அைழத்து
வந்தார்கள். அந்த இடம் வருந்தனர்களால்
ந ரம்பயது.
௧௧ “மன்னன் வருந்தனர் அைனவைரயும்

காண்பதற்காக வந்தான். தருமணத்தற்கு
வர ஏற்றதாக உைடயணிந்த ராத ஒருவைன
மன்னன் கண்டான். ௧௨ மன்னன் அவனிடம்,
‘நண்பேன, நீ எப்படி உள்ேள வந்தாய்?
தருமணத்தற்கு வர ஏற்றதாக நீ உைட
அணிந்தருக்கவல்ைலேய?’ என்று
ேகட்டான். ஆனால் அம்மனிதேனா எதுவும்
ேபசவல்ைல. ௧௩ எனேவ, மன்னன் தன்
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ேவைலக்காரர்களிடம், ‘இவனது ைகையயும்
காைலயும் கட்டுங்கள். இவைன இருளில்
எறயுங்கள். அங்கு, மக்கள் ேவதைனயால்
பற்கைளக் கடித்துக் ெகாள்வார்கள்’ என்று
ெசான்னான்.
௧௪ “ஆம், பலர் அைழக்கப்படுக றார்கள்.

ஆனால்சலர்மட்டுேமேதர்ந்ெதடுக்கப்படுக றார்கள்”
என்றுஇேயசுெசான்னார்.

பரிேசயரின்தந்த ரம்
(மாற். 12:13-17;லூ. 20:20-26)
௧௫பன்னர்பரிேசயர்கள்,இேயசுேபாதைன

ெசய்து ெகாண்டிருந்த இடத்ைத வ ட்டு
வலக ச் ெசன்றார்கள். இேயசு ஏேதனும்
தவறாகப் ேபசனால் அவைரப் ப டித்துவ ட
ேவண்டும் என அவர்கள் த ட்டமிட்டார்கள்.
௧௬ பரிேசயர்கள் இேயசுைவ ஏமாற்ற சலைர
அவரிடம் அனுப்பனார்கள். தங்களுள்
சலைரயும் ஏேராத யர்களில் சலைரயும்
அவர்கள் இேயசுவ டம் அனுப்பனார்கள்.
அவர்கள் இேயசுவ டம், “ேபாதகேர, நீர்
ேநர்ைமயானவர் என்பைத நாங்கள்
அற ேவாம். ேதவனுைடய வழிகைளக்குறத்த
உண்ைமகைள நீர் ேபாத ப்பைதயும்
அற ேவாம். உம்ைமப் பற்ற மற்றவர்கள்
என்ன நைனக்கறார்கள் என்பைதக்
குற த்து நீர் கவைலப்படுவதல்ைல. உமக்கு
எல்ேலாரும் சமம். ௧௭ ேராமானியப் ேபரரசர்
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சீசருக்கு வரி ெசலுத்துவது சரியா தவறா?
உமதுகருத்ைதச்ெசால்லும்” என்றார்கள்.
௧௮ ஆனால் அவர்கள் தன்ைன ஏமாற்ற

முயற்ச ப்பைத இேயசு அற ந்தார்.
ஆகேவ இேயசு, “மாயமானவர்கேள!
எதற்காக என்ைன ஏதும் தவறாகச்
ெசால்லைவக்க முயற்ச க்க றீர்கள்? ௧௯ வரி
ெசலுத்துவதற்கான நாணயம் ஒன்ைறக்
காட்டுங்கள்” என்று கூறனார். அவர்கள்
ஒரு ெவள்ளி நாணயத்ைத இேயசுவ டம்
காட்டினார்கள். ௨௦பன்இேயசு, “நாணயத்தல்
யாருைடய உருவம் உள்ளது? யாருைடய
ெபயர் ெபாற க்கப்பட்டுள்ளது?” என்று
ேகட்டார்.
௨௧ அதற்கு அவர்கள் “சீசரின் உருவமும்

சீசரின்ெபயரும்.” என்றுபதலளித்தனர்.
எனேவ இேயசு அவர்களுக்குச்

ெசான்னார், “சீசருைடயைத சீசருக்கும்,
ேதவனுக்குரியைத ேதவனுக்கும்
ெகாடுங்கள்.”
௨௨ இேயசு கூறயைதக் ேகட்ட அவர்கள்

வயப்பைடந்தார்கள். இேயசுைவ வ ட்டு
வலக ச்ெசன்றார்கள்.

சதுேசயரின்தந்த ரம்
(மாற். 12:18-27;லூ. 20:27-40)
௨௩ அேத நாளில் சல சதுேசயர்கள்

இேயசுவ டம் வந்தார்கள். (யாரும்
மரணத்தலிந்து உய ர்த்ெதழ முடியாது என்று
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நம்புக றவர்கள் சதுேசயர்கள்) சதுேசயர்கள்
இேயசுவ டம் ஒரு ேகள்வ ேகட்டனர்.
௨௪ அவர்கள், “ேபாதகேர, தருமணமான
ஒருவன் குழந்ைதகள் இல்லாமல்
இறந்துவ ட்டால்அவனதுசேகாதரன்அவனது
மைனவைய மணக்கேவண்டுெமன ேமாேச
நமக்குக் கூறயுள்ளார். அப்படிெயனில்,
அவர்கள் இறந்த சேகாதரனுக்குக் குழந்ைத
ெபறுவார்கள். ௨௫ எங்களில் ஏழு
சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள். முதலாமவன்
மணம் ெசய்து ெகாண்டான். ஆனால்
அவன் குழந்ைதகள் இல்லாமேலேய
இறந்துவ ட்டான். ௨௬ அவனது சேகாதரன்
அப்ெபண்ைண மணந்து ெகாண்டான். பன்,
இரண்டாவது சேகாதரனும் இறந்துவ ட்டான்.
அேத ேபால மூன்றாவது சேகாதரனுக்கும்
மற்ற சேகாதரர்கள் அைனவருக்கும் நடந்தது.
௨௭ இறுதயாக அப்ெபண்ணும் இறந்தாள்.
௨௮ ஏழு ேபர் அவைள மணந்தார்கள்.
எனேவ, மரணத்தலிருந்து அவர்கள்
உய ர்த்ெதழும்ெபாழுது அவள் யாருைடய
மைனவயாகஇருப்பாள்?” என்றுேகட்டார்கள்.

௨௯ அதற்கு இேயசு, “ேவத வாக்கயங்கள்
என்ன கூறுகறது என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியாததால் உங்களுக்குப் புரியவல்ைல.
ேமலும் ேதவனின் வல்லைமையக்குறத்து
உங்களுக்குத்ெதரியவல்ைல. ௩௦மனிதர்கள்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழும்ெபாழுது,
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அவர்களுக்குத் தருமணங்கள்
நடக்கமாட்டா. உய ர்த்ெதழும் அைனவரும்
பரேலாகத்தலிருக்கும் ேதவதூதர்களுக்கு
ஒப்பாவார்கள். ௩௧ மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுவைதக் குறத்து ேதவன்
என்ன ெசால்லியுள்ளார் என்பைதப்
படித்தருக்க றீர்களல்லவா? ௩௨ ேதவன்,
‘ஆப ரகாமின் ேதவன் நாேன, ஈசாக்கன்
ேதவன் நாேன, யாக்ேகாபன் ேதவன்
நாேன’✡ அவர்களின் ேதவன் என்று
ேதவன் தம்ைமப்பற்ற கூறனார். அவர்
இறந்தவர்களின் ேதவன் அல்ல. அவர்
வாழ்க றவர்களின் ேதவன்” என்றார்.
௩௩அைதக் ேகட்ட அைனவரும் இேயசுவன்

ேபாதைனையக்கண்டுவயந்தனர்.

எந்தக் கட்டைளமிகமுக்கயமானது
(மாற். 12:28-34;லூ. 10:25-28)
௩௪ சதுேசயர்களால் வாத ட இயலாதபடி

இேயசு பதல் அளித்தார் என்று பரிேசயர்கள்
அற ந்தனர். எனேவ, பரிேசயர்கள் ஒன்று
கூடினார்கள். ௩௫ஒரு பரிேசயன் ேமாேசயன்
சட்டத்ைத நன்கு கற்றவன். அவன்
இேயசுைவச்ேசாத க்கஒருேகள்வ ேகட்டான்,
௩௬ “ேமாேசயன் சட்டங்களில் எது மிக
முக்கயமானது?” என்று அந்தப் பரிேசயன்
ேகட்டான்.
✡ ௨௨:௩௨: யாத். 3:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௩௭ இேயசு அதற்கு, “ ‘உன் ேதவனாகய
கர்த்தைர ேநச க்க ேவண்டும். முழு
இதயத்ேதாடும் ஆத்துமாேவாடும்
முழு மனேதாடும் அவைர ேநச க்க
ேவண்டும்.’✡ ௩௮ இது தான் முதலாவது
மிக முக்கயமானதுமான கட்டைள.
௩௯ இரண்டாவது கட்டைளயும் முதலாவது
கட்டைளப் ேபான்றேத ‘நீ உன்ைன
ேநச ப்பைதப்ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும்
ேநச க்க ேவண்டும்.’✡ ௪௦ எல்லா
கட்டைளகளும், தீர்க்கதரிச களின்
எழுத்துக்களும்இந்தஇரண்டுகட்டைளகைள
அடிப்பைடயாகக்ெகாண்டைவதான்”என்றார்.

பரிேசயர்களிடம் ேகள்வ
(மாற். 12:35-37;லூ. 20:41-44)
௪௧ பரிேசயர்கள் ஒன்றாய் கூடியருந்த

ெபாழுது, இேயசு அவர்கைள ஒரு ேகள்வ
ேகட்டார். ௪௨ “க றஸ்துைவக்குறத்து நீங்கள்
என்ன நைனக்கறீர்கள்? அவர் யாருைடய
குமாரன்?” என்றார்.
அதற்குப் பரிேசயர்கள், “க றஸ்து தாவீதன்

குமாரன்.” என்றனர்.
௪௩ பன் இேயசு பரிேசயர்களிடம் கூறனார்,

“பன் எதற்காக தாவீது அவைர ‘ஆண்டவேர’
என்றைழத்தார்? தாவீது பரிசுத்த ஆவயன்

✡ ௨௨:௩௭: உபா. 6:5-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௨௨:௩௯: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வல்லைமயாேல ேபசனார். தாவீது
ெசான்னதுஇதுேவ:

௪௪ “ ‘கர்த்தர் (ேதவன்) எனது ஆண்டவரிடம்
(க றஸ்து)கூறனார்:

எனதுவலதுபக்கத்தன்அருகல்உட்காரும்;
உம் எத ரிகைள உம் கட்டுக்குள்
ைவப்ேபன்!’ சங்கீதம் 110:1

௪௫ தாவீது ‘ஆண்டவர்’ என கறஸ்துைவ
அைழக்க றார். எனேவ கறஸ்து எப்படி
தாவீதன் குமாரனாக முடியும்?” என்று
ேகட்டார்இேயசு.
௪௬ பரிேசயர்கள் ஒருவராலும் இேயசுவன்

ேகள்வகளுக்குப் பதல் கூற முடியவல்ைல.
அந்த நாளிலிருந்து இேயசுைவ ஏமாற்ற
ேகள்வ ேகட்க முயற்ச ெசய்யும் துணிவு
யாருக்கும்வரவல்ைல.

௨௩
இேயசுயூதஆசாரியர்கைளவமர்ச த்தல்
(மாற். 12:38-40;லூ. 11:37-52; 20:45-47)
௧ பன் இேயசு மக்கைளயும் தம்

சீஷர்கைளயும் பார்த்துப் ேபசலானார்.
௨ “ேவதபாரகரும்,பரிேசயர்களும்ேமாேசயன்
சட்டங்கள் என்ன ெசால்லுகன்றன என்பைத
உங்களுக்குக் கூறும் அதகாரத்ைதப்
ெபற்றருக்க றார்கள். ௩ ஆகேவ அவர்கள்
ெசாற்களுக்குக்கீழ்ப்படிந்துநடக்கேவண்டும்.
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அவர்கள் ெசய்யச் ெசால்க றவற்ைற
நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும். ஆனால்,
அவர்களின் வாழ்க்ைக நீங்கள் பன்பற்றத்
தக்கதல்ல. அவர்கள் உங்களுக்கு
உபேதச க்க றார்கள். ஆனால், அவர்கள்
அதன்படி நடப்பதல்ைல. ௪ மக்கள் பன்பற்ற
நடப்பதற்குக் கடினமான சட்டங்கைள
ஏற்படுத்துகறார்கள். மற்றவர்கள்அவற்ைறப்
பன்பற்றுமாறு மிகவும் வற்புறுத்துகன்றனர்.
ஆனால் அச்சட்டங்களில் யாெதான்ைறயும்
தாங்கள்பன்பற்றமுயலுவதல்ைல.
௫ “அவர்கள் நற்ெசயல்கைளச்

ெசய்வதற்கான ஒேர காரணம் மற்றவர்கள்
அவற்ைறக் காண ேவண்டும் என்பேத.
அவர்கள் ேவத வாக்கயங்களில்
வாசகங்கைளக் ெகாண்ட ேதால்
ைபகைள அணிந்து ெசல்க றார்கள்.
அவற்ைற ேமலும் ேமலும் ெபரிதாக்க க்
ெகாண்ேடயருக்க றார்கள். ேமலும் மக்கள்
காணும்படியாகப் ப ரார்த்தைனக்கான ச றப்பு
உைடைய மிக நீண்டதாக அணிக றார்கள்.
௬ அத்தைகய பரிேசயர்களும்
ேவதபாரகர்களும் வருந்துகளின்ேபாது
முக்கயமான இருக்ைககளில் அமர
வரும்புக றார்கள். ேமலும் ெஜப
ஆலயங்களில் முக்கயமான இருக்ைககளில்
அமர வரும்புக றார்கள். ௭ கைடவீத களில்
மக்கள் தங்களுக்கு மரியாைத ெசய்யவும்
மக்கள் தங்கைள ‘ேபாதகேர’ என
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அைழக்கவும்வரும்புக றார்கள்.

௮ “ஆனால் நீங்கள் ‘ேபாதகர்’ என
அைழக்கப்படக் கூடாது. ஏெனன்றால்
நீங்கள் அைனவரும் சேகாதர சேகாதரிகள்.
௯ உங்களுக்கு ஒரு ேபாதகேர உண்டு.
ேமலும்,பூமியல்உள்ளஎவைரயும் ‘தந்ைதேய’
என அைழக்காதீர்கள். உங்களுக்கு
ஒருவேர தந்ைத. அவர் பரேலாகத்தல்
உள்ளார். ௧௦ நீங்கள் ‘எஜமாேன’ என்றும்
அைழக்கப்படக் கூடாது. ஏெனன்றால்,
உங்கள் எஜமான் ஒருவர் மட்டுேம.
அவர் தான் கறஸ்து. ௧௧ உங்களுக்கு
ேவைலக்காரைனப்ேபால ஊழியம்
ெசய்க றவேன உங்களில் ெபரியவன்.
௧௨ தன்ைன மற்றவரிலும் உயர்த்துகறவன்
தாழ்த்தப்படுவான். தன்ைனத் தான்
தாழ்த்துகறவன்உயர்த்தப்படுவான்.

௧௩ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்குக் ேகடுகாலம். நீங்கள்
மாயமானவர்கள். பரேலாக இராஜ்யத்தன்
நுைழவாயைல நீங்கள் அைடக்க றீர்கள்.
நீங்களும் நுைழவதல்ைல, நுைழய
முயற்ச க்கும் மற்றவர்கைளயும்
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தடுக்க றீர்கள். ௧௪ *
௧௫ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!

உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள்
மாயமானவர்கள். கடல் கடந்தும் பல
நாடுகளில் பயணம் ெசய்தும் உங்களுக்கு
ஒரு சீஷைனத் ேதடுக றீர்கள். நீங்கள்
அவைனக் கண்டைடந்து அவைன உங்கைள
வ ட ேமாசமானவனாக மாற்றுகறீர்கள்.
ேமலும் நரகத்த ற்கு உரிய நீங்கள் மிகவும்
ெபால்லாதவர்கேள.
௧௬ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!

உங்களுக்குக் ேகடு வரும். மற்றவர்கைள
வழி நடத்தும் நீங்கள் குருடர்கள். நீங்கள்
கூறுகறீர்கள், ‘ஒருவன் ேதவாலயத்தன்
ெபயரால் சத்தயம் ெசய்தால் அதனால்
ஒன்றுமில்ைல ஆனால், ேதவாலயத்தல்
உள்ள தங்கத்தன் ெபயராேல சத்தயம்
ெசய்தால், அவன் அைதக் காப்பாற்ற
ேவண்டும்!’ ௧௭ நீங்கள் அறவற்ற
குருடர்கள். தங்கம் ெபரிதா ேதவாலயம்
ெபரிதா? தங்கத்ைதப் பரிசுத்தமாக்குவது
ேதவாலயேம! எனேவ, ேதவாலயேம
ெபரியது.
* ௨௩:௧௪: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் 14வது வாக்கயம்
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “சட்ட குருமார்கேள பரிேசயர்கேள
இது உங்களுக்குத் தீயதாக இருக்கும். நீங்கள்
கபடேவடதாரிகள். நீங்கள் வதைவகளின் வீடுகைள
எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். மக்கள் உங்கைளப் பார்க்க
முடிக றபடி நீண்ட ப ரார்த்தைனகைளச் ெசய்க றீர்கள்.
எனேவ உங்களுக்கு ேமாசமான தண்டைன கைடக்கும்.”
(மாற்கு 12:40;லூக்கா 20:47)
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௧௮ “ேமலும், நீங்கள் கூறுகறீர்கள்,
‘ஒருவன் ேதவாலயத்தலுள்ள பலிபீடத்தன்
ெபயரால் சத்தயம் ெசய்தால் அதனால்
ஒன்றுமில்ைல. ஆனால், ஒருவன்
பலிபீடத்தலுள்ள பலிப்ெபாருளின் ெபயரால்
சத்தயம் ெசய்தால், அவன் அைதக்
காப்பாற்ற ேவண்டும்!’ ௧௯நீங்கள்குருடர்கள்,
உங்களுக்கு எதுவும் புரிவதல்ைல. பைடத்த
ெபாருள் ெபரிதா? பலிபீடம் ெபரிதா?
பைடத்த ெபாருைள பரிசுத்தப்படுத்துவது
பலிபீடேம. ஆகேவ பலிபீடேம
ெபரியது. ௨௦ பலிபீடத்தன் ெபயராேல
சத்தயம் ெசய்க றவன் உண்ைமயல்
பலிபீடத்ைதயும் அதல் உள்ள அைனத்துப்
ெபாருைளயும் பயன்படுத்துகறான்.
௨௧ ேமலும் ேதவாலயத்தன் ெபயரால்
சத்தயம் ெசய்க றவன், உண்ைமயல்
ேதவாலயத்ைதயும் அதல் வாசம்
ெசய்பவைரயும் பயன்படுத்துகறான்.
௨௨ பரேலாகத்தன் ெபயரால் சத்தயம்
ெசய்க றவன் ேதவனின் அரியாசனத்தன்
ெபயராலும் அதல் அமர்க றவரின்
ெபயராலும் சத்தயம்ெசய்க றான்.
௨௩ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!

உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள்
மாயமானவர்கள். உங்கள் உடைமகள்
அைனத்தலும் பத்தல் ஒரு பாகம்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக்குகறீர்கள்.
புதனா, ெவந்தயம் மற்றும் சீரகத்தலும்
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கூட. ஆனால் கட்டைளகளில்
மிக முக்கயமானவற்ைற நீங்கள்
பன்பற்றுவதல்ைல. அதாவது,
நயாயமாகவும் கருைணயுடனும்
ேநர்ைமயாகவும்வளங்கேவண்டும் என்பைத
வ ட்டுவடுகறீர்கள். இைவகேள நீங்கள்
ெசய்யேவண்டியமுக்கயெசயல்கள். ேமலும்
மற்ற நற்ெசயல்கைளயும் ெதாடர்ந்து ெசய்து
வர ேவண்டும். ௨௪ நீங்கள் மற்றவர்கைள
வழிநடத்துக றீர்கள். ஆனால், நீங்கேளா
குருடர்கள். பானத்தலிருந்து ஒரு சறு
ஈைய எடுத்து எற ந்துவ ட்டு, ஒட்டகத்ைத
வழுங்குகறவைனப்ேபான்றவர்கள்நீங்கள்.
௨௫ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!

நீங்கள் மாயமானவர்கள். உங்கள்
ேகாப்ைபகைளயும் பாத்த ரங்கைளயும்
ெவளிப்புறம் நன்கு கழுவுகறீர்கள். (சுத்தம்
ெசய்க றீர்கள்) ஆனால் அவற்றன் உள்ேள
நீங்கள் மற்றவர்கைள ஏமாற்ற உங்கள்
வருப்பத்தன்படி ேசர்த்த ெபாருட்களால்
ந ரம்பயுள்ளது. ௨௬ பரிேசயர்கேள, நீங்கள்
குருடர்கள். முதலில் ேகாப்ைபயன் உள்ேள
சுத்தம் ெசய்யுங்கள், பன், ேகாப்ைபயன்
ெவளிப்புறம்உண்ைமய ேலேயசுத்தமாகும்.
௨௭ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!

உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள்
மாயமானவர்கள். நீங்கள்
ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட கல்லைறகைளப்
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ேபான்றவர்கள். அக்கல்லைறகளின்
ெவளிப்புறம் நன்றாக இருக்க றது. ஆனால்,
உள்ேள முழுவதும், இறந்தவர்களின்
எலும்புகளும், அசுத்தங்கள் பலவும்
இருக்கன்றன. ௨௮ அேத ேபாலத்தான்
நீங்களும், உங்கைளக் காண்கறவர்கள்
உங்கைள நல்லவர்கள் என்று
நைனக்கறார்கள். ஆனால், உள்ளுக்குள்
நீங்கள் (முழுக்கவும்) மாயமும் தீைமயும்
நைறந்தவர்கள்.
௨௯ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!

உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள்
மிகவும் மாயமானவர்கள். நீங்கள்
தீர்க்கதரிச களுக்குக் கல்லைற
கட்டுக றீர்கள். நல்லவர்களின்
கல்லைறகளுக்கு ெபருைம ேசர்க்க றீர்கள்.
௩௦ ேமலும் நீங்கள், ‘நாங்கள்
எங்கள் முன்ேனார்களின் காலத்தல்
வாழ்ந்தருந்தால், இத்தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகால்ல அவர்களுக்குத் துைண
ேபாயருக்க மாட்ேடாம்’ என்று கூறுகறீர்கள்.
௩௧ அத்தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றவர்களின்
வழிவந்தவர்கள் நீங்கள் என்பைத நரூபணம்
ெசய்க றீர்கள். ௩௨ உங்கள் முன்ேனார்கள்
ெதாடங்க ைவத்த பாவத்ைத நீங்கள் முடித்து
ைவப்பீர்கள்.
௩௩ “நீங்கள் பாம்புகள். ெகாடிய

வஷம் ெகாண்ட பாம்புக் கூட்டத்தல்
ேதான்றயவர்கள் நீங்கள்! ேதவனிடமிருந்து
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நீங்கள் தப்ப முடியாது. நீங்கள் அைனவரும்
குற்றவாளிகள் என நரூப க்கப்பட்டு
நரகத்த ற்குச் ெசல்வீர்கள். ௩௪ ஆகேவ,
நான் உங்களுக்கு இைதச் ெசால்லிக்
ெகாள்க ேறன். தீர்க்கதரிச கைளயும்
ஞானிகைளயும் ேபாதகர்கைளயும்
உங்களிடம் அனுப்புக ேறன். நீங்கள்
அவர்களில் சலைரச் சாகடிப்பீர்கள். ச லைரச்
சலுைவயல் அைறவீர்கள். ச லைர ெஜப
ஆலயங்களில் கட்டிைவத்து அடிப்பீர்கள்.
அவர்கைள நகருக்கு நகர் துரத்த ச்
ெசல்வீர்கள்.
௩௫ “ஆகேவ, ேநர்ைமயான வாழ்ைவ

நடத்தய சலைரக் ெகான்ற குற்றத்த ற்கு
நீங்கள் ஆளாவீர்கள். நல்லவனான
ஆேபல் முதல் சகரியா ஆக ேயாைரக்
ெகான்ற பழிக்கும் உட்படுவீர்கள்.
ஆேபல் முதல் பரகயாவன் மகனும்
ஆலயத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும் இைடயல்
ெகால்லப்பட்டவனான சகரியா வைரயல்
வாழ்ந்த நல்லவர்கைளக் ெகான்ற பழிக்கும்
ஆளாவீர்கள். ௩௬ நான் உண்ைமையச்
ெசால்க ேறன், இைவ அைனத்தும்
தற்ெபாழுதுவாழும்உங்களுக்குஉண்டாகும்.

எருசேலம்மக்களுக்குஎச்சரிப்பு
(லூ. 13:34-35)
௩௭ “எருசேலேம! எருசேலேம! நீ

தீர்க்கதரிச கைளக் ெகால்கன்றாய். ேதவன்
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உன்னிடம் அனுப்பயவர்கைளக் கற்களால்
அடித்துக் ெகால்க றாய். பற்பலமுைற உன்
மக்களுக்கு உதவ நான் வரும்ப ேனன்.
ஒரு (தாய்க்) ேகாழி தன் குஞ்சுகைளத்
தன் இறக்ைககளுக்குக் கீேழ ேசர்த்துக்
ெகாள்வைதப்ேபால நானும் உன் மக்கைள
ஒன்று ேசர்க்க நைனத்ேதன். ஆனால்,
நீேயா அைதச் ெசய்ய என்ைன வடவல்ைல.
௩௮ இப்ெபாழுேதா, உன் வீடு முற்றலும்
ெவறுைமயைடயும். ௩௯ நான் உனக்கு
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன், ‘கர்த்தரின்
ெபயராேல வருகறவருக்கு ேதவனின்
ஆசீர்வாதம் கைடக்கட்டும்! அவர் வரவு
நல்வரவு!’✡ என்று நீ கூறுகறவைரக்கும்
நீ என்ைனக் காணமாட்டாய்” என்று இேயசு
கூறனார்.

௨௪
ஆலயத்தன்எத ர்காலஅழிவு
(மாற். 13:1-31;லூ. 21:5-33)
௧ இேயசு ேதவாலயத்ைத வ ட்டு ெசன்று

ெகாண்டிருந்தார். அவரது சீஷர்கள்
அவர் அருகல் வந்து, ேதவாலயத்தன்
கட்டிடங்கைளக் காட்டினார்கள். ௨ இேயசு
சீஷர்கைள ேநாக்க , “இந்தக் கட்டிடங்கைளப்
பார்த்தீர்களா? உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன். இக்கட்டிடங்கள்

✡ ௨௩:௩௯: சங்கீதம் 118:26-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அைனத்தும் நாசமாக்கப்படும். ஒவ்ெவாரு
கல்லும் கீேழ தள்ளப்படும். ஒரு கல்
இன்ெனாரு கல்மீது இராதபடி ஆகும்” என்று
கூறனார்.
௩ பன்னர், இேயசு ஒலிவ மைலயன்மீது

ஓரிடத்தல் அமர்ந்தருந்தார். இேயசுவுடன்
தனிைமயல் இருக்க வந்த சீஷர்கள்,
அவரிடம், “இைவ எப்ெபாழுது நடக்கும்
என்று எங்களுக்குக் கூறுங்கள். நீர்
மீண்டும் ேதான்றப் ேபாக றைதயும் உலகம்
அழியும் என்பைதயும் எங்களுக்கு உணர்த்த
எம்மாத ரியான ெசயல் நடக்கும்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
௪ அவர்களுக்கு இேயசு, “எச்சரிக்ைகயுடன்

இருங்கள்! யாரும் உங்கைள ஏமாற்ற
வ டாதீர்கள். ௫ பலர் என் ெபயைரக்
கூறக்ெகாண்டு உங்களிடம் வருவார்கள்.
‘நான்தான் கறஸ்து’ என அவர்கள்
ெசால்வார்கள். பலைரயும் அவர்கள்
ஏமாற்றுவார்கள். ௬ ேபார்கைளப்பற்றயும்
ேபார்கைளப்பற்றய ெசய்த கைளயும் நீங்கள்
ேகட்பீர்கள். ஆனால் பயப்படாதீர்கள். முடிவு
வருவதற்கு முன்பு இச்ெசயல்கள் நடக்க
ேவண்டும். ௭ நாடுகள் ஒன்றுக்ெகான்று
ேமாத க்ெகாள்ளும். இராஜ்யங்கள்
ஒன்றுக்ெகான்று ேபாரிட்டுக்ெகாள்ளும்.
மக்களுக்கு உண்ண உணவு கைடக்காத
காலம் வரும். ெவவ்ேவறு இடங்களில்
பூகம்பங்கள் ேதான்றும். ௮ இைவ
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அைனத்தும்ப ரசவேவதைனயன்ெதாடக்கம்
ேபான்றைவ” என்றுபதல்கூறனார்.
௯ “பன்னர் மக்கள் உங்கைள ேமாசமாக

நடத்துவார்கள். துன்புறுத்தப்படவும்
ெகால்லப்படவும் ஆட்சயாளர்களிடம்
உங்கைள ஒப்பைடப்பார்கள். அைனவரும்
உங்கைள ெவறுப்பர். நீங்கள் என்மீது
நம்ப க்ைக ெகாண்டுள்ளதால் இைவ
அைனத்தும் உங்களுக்கு ந கழும்.
௧௦அக்காலக் கட்டத்தல், பலர் தாம் ெகாண்ட
வசுவாசத்ைத இழப்பார்கள். அவர்கள்
ஒருவருக்கு எத ராக ஒருவர் தரும்ப
ஒருவைர ஒருவர் ெவறுப்பார்கள். ௧௧ பல
ேபாலித் தீர்க்கதரிச கள் வருவார்கள்.
மக்கைளக் தவறானவற்றன்மீது நம்ப க்ைக
ெகாள்ளச் ெசய்வார்கள். ௧௨ உலகல்
ேமலும் ேமலும் தீைமகள் ஏற்படும். ஆகேவ
பலர் அன்பு ெசலுத்துவைதேய நறுத்த
வடுவார்கள். ௧௩ ஆனால் ெதாடர்ந்து
இறுதவைர உறுதயாய் இருப்பவர்கேள
இரட்ச க்கப்படுவார்கள். ௧௪ ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்றய நற்ெசய்த கள்
உலகம் முழுவதும் ப ரசங்க க்கப்படும். அது
ஒவ்ெவாரு ேதசத்துக்கும் ெசால்லப்படும்.
அதன்பன்ேபமுடிவுவரும்.
௧௫ “அழிைவ ஏற்படுத்துகற ெகாடிய

காரியத்ைதப்பற்ற தீர்க்கதரிச தானிேயல்
கூறயுள்ளார். ‘இக்ெகாடியைத
ேதவாலயத்தல் நன்றருக்க நீங்கள்
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காண்பீர்கள்.’ (இைதப் படிக்க ற
நீங்கள் அது என்னெவன்பைத
அற ந்துெகாள்ளேவண்டும்.) ௧௬அந்ேநரத்தல்,
யூேதயாவல் வச ப்பவர்கள் மைலகளுக்கு
ஓடிவ ட ேவண்டும். ௧௭ ெகாஞ்சம் கூட
ேநரத்ைத வீணாக்காமல் ஓடிவ ட ேவண்டும்.
வீட்டின்கூைரயன் மீதருப்பவன், வீட்டிலுள்ள
ெபாருட்கைள ெவளிேய எடுப்பதற்காக கீேழ
இறங்கக்கூடாது. ௧௮வயலில்ேவைலெசய்து
ெகாண்டிருக்க றவன், தன் ேமலாைடைய
எடுக்கதரும்ப வீட்டிற்குச்ெசல்லக்கூடாது.
௧௯ “கர்ப்பணிகளுக்கும் ைகக்

குழந்ைதயுைடய ெபண்களுக்கும் ேமாசமான
காலம் அது. ௨௦இச்ெசயல்கள் நடந்து நீங்கள்
தப்ப ச்ெசல்லும் நாள் ஓய்வு நாளாகேவா
குளிர் காலமாகேவா இருக்காதருக்கப்
ப ரார்த்த யுங்கள். ௨௧ ஏெனன்றால்,
அக்காலத்தல் துன்பங்கள் அதகரிக்கும்.
உலகம் ேதான்றய நாள் முதலாக இல்லாத
அளவற்குஅப்ெபாழுதுதுன்பங்கள் ஏற்படும்.
அைதவ ட ேமாசமானது பற்காலத்தல்
ஏற்படாது.
௨௨ “அக்ெகாடிய காலத்ைத குறுகயதாக்க

ேதவன் முடிவு ெசய்துள்ளார். அவ்வாறு
குறுகயதாகாவ டில், பன் ஒருவரும் உய ர்
பைழத்தருக்க முடியாது. ஆனால், தான்
ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களுக்கு உதவ ேதவன்
அக்ெகாடியகாலத்ைதகுறுகயதாக்குவார்.
௨௩ “அப்ேபாது ஒரு சலர் உங்களிடம்,
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‘அங்ேக பார், க றஸ்து!’ என்று ெசால்லக்
கூடும். அல்லது ேவறு சலர், ‘இேயசு
இங்ேக இருக்க றார்’ என்று ெசால்லக் கூடும்.
ஆனால் அவர்கைள நம்பாதீர்கள். ௨௪ கள்ளக்
க றஸ்துகளும் கள்ளத் தீர்க்கத்தரிச களும்
ேதான்ற மகத்தான ெசயல்கைளயும்
அத சயங்கைளயும் ெசய்வார்கள். அவற்ைற
அவர்கள் ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடம்
ெசய்து காட்டுவார்கள். முடிந்தால்
ேதவனுைடய மக்கைள ஏமாற்ற அவர்கள்
முயற்ச ப்பார்கள். ௨௫ ஆனால், அைவ
நடப்பதற்கு முன்ேப நான் உங்கைள
எச்சரிக்க ேறன்.
௨௬ “ ‘க றஸ்துவனாந்தரத்தல்இருக்க றார்’,

என்று யாேரனும் ஒருவன் உங்களிடம்
ெசால்லக்கூடும். அைத நம்ப , நீங்கள்
வனாந்த ரத்த ற்கு கறஸ்துைவத் ேதடிச்
ெசல்லாதீர்கள். ேவெறாருவன், ‘க றஸ்து
அந்த அைறயல் இருக்கறார்’ என்று
ெசால்லக்கூடும். ஆனால்அைதநம்பாதீர்கள்.
௨௭ மனித குமாரன் ேதான்றும் ெபாழுது
யாவரும் அவைரக் காண இயலும். வானில்
ேதான்றும் மின்னைலப் ேபால எல்ேலாரும்
அைதப் பார்க்க இயலும். ௨௮ கழுகுகள்
வட்டமிடும் இடத்தல் பணம் இருப்பைத
நீங்கள் அறவது ேபால எனது வருைக நன்கு
புலப்படும்.
௨௯ “அந்த நாட்களின் துன்பம் தீர்ந்தவுடன்
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கீழ்க்கண்டதுநடக்கும்:

“ ‘சூரியன்இருளாகமாறும்,
சந்த ரன்ஒளிையக்ெகாடுக்காது.

வானிலிருந்துநட்சத்த ரங்கள்உதரும்,
வானில்அைனத்தும்மாறும்.’ ஏசாயா
13:10, 34:4

௩௦ “அப்ெபாழுது மனித குமாரனின்
வருைகைய அறவக்கும் அைடயாளம்
வானில் ெதரியும். உலகல் உள்ள
மனிதர்கள் அைனவரும் கதறுவார்கள்,
வானத்து ேமகங்களின் மீது மனித குமாரன்
வருவைதக் காண்பார்கள். மகத்தான
வல்லைமயுடனும் மிகுந்த மகைமயுடனும்
மனிதகுமாரன் வருவார். ௩௧ அவர்,
ஒரு எக்காளத்ைதச் சத்தமாய் ஊத
அதன் மூலம் தம் தூதர்கைள எல்லாத்
தைசகளுக்கும் அனுப்புவார். உலகன்
எல்லா பகுதயலிருந்தும் ேதவதூதர்கள்
அவரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கைளஒன்று
ேசர்ப்பார்கள்.
௩௨ “அத்தமரம் நமக்கு ஒரு பாடத்ைதப்

ேபாத க்க றது. அத்த மரத்தன் கைளகள்
பசுைமயைடந்து இைலகள் துளிர்வ ட்டு
வளரும்ெபாழுது ேகாைட காலம் அருகல்
உள்ளதுஎனஅறகறீர்கள்.
௩௩ “அேத ேபாலத்தான் நான் நடக்கப்

ேபாவதாகக் கூறய ெசயல்கைளப்
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ெபாறுத்தவைரயலும், அைவ
நடக்கும்ெபாழுது காலம் ெநருங்கவ ட்டைத
அறயலாம். ௩௪ நான் உண்ைமையச்
ெசால்க ேறன், இன்ைறய மனிதர்கள்
வாழும் காலத்த ேலேய அைவ அைனத்தும்
நடக்கும். ௩௫ உலகம் முழுவதும் வானமும்
பூமியும் உள்ளாக அழியும். ஆனால் எனது
வார்த்ைதகள்அழியாது.

இேயசுவரும் ேவைள
(மாற். 13:32-37;லூ. 17:26-30; 34-36)
௩௬ “அந்த ேநரம் அல்லது நாள்

எப்ெபாழுது வரும் என்பது யாருக்கும்
ெதரியாது. பரேலாகத்தலிருக்கும் ேதவ
குமாரனும் ேதவதூதர்களும் கூட அைத
அறயமாட்டார்கள். ப தாவானவர் மட்டுேம
அறவார்.
௩௭ “ேநாவாவன் காலத்தல்

நடந்தைதப் ேபாலேவ, மனித
குமாரன் வரும்ேபாதும் நடக்கும்.
௩௮ ேநாவாவன் காலத்தல் ெவள்ளம்
வருமுன்னர், மக்கள் குடித்துக்ெகாண்டும்
சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டுமிருந்தார்கள். மக்கள்
தம் பள்ைளகளின் தருமணங்கைள
நடத்த க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ேநாவா
கப்பலில் ஏறுகறவைரக்கும் மக்கள்
அவற்ைறச் ெசய்து ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௩௯ நடந்துெகாண்டிருந்தைத அம்மக்களில்
யாரும் அற ந்தருக்கவல்ைல. பன்னர்,
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ெவள்ளம் வந்து அவர்கள் அைனவைரயும்
அழித்துப்ேபாட்டது.

“அைதப் ேபாலேவ மனிதகுமாரன்
வரும்ெபாழுதும் நடக்கும். ௪௦ இரண்டு
ஆண்கள் வயலில் ேவைல
ெசய்துெகாண்டிருக்க ஒருவன் வடப்பட்டு
மற்றவன் எடுத்துச்ெசல்லப்படுவான்.
௪௧ எந்த ரத்தல் மாவு அைரத்துக்
ெகாண்டிருக்கும் ெபண்கள் இருவரில்,
ஒருத்த வ டப்பட்டு மற்றவள்
ெகாண்டுெசல்லப்படுவாள்.
௪௨ “ஆகேவ, எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக

இருங்கள். உங்கள் கர்த்தர் வருகற ேநரம்
உங்களுக்குத் ெதரியாது. ௪௩இைத, ஞாபகம்
ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள், தருடன் வரும்
ேநரத்ைத வீட்டுக்காரன் அற ந்தருந்தால்,
தருடனுக்காக வீட்டுக்காரன் காத்தருப்பான்.
ேமலும் தருடன் வீட்டில் நுைழயாதபடி
எச்சரிக்ைகயுடன் இருப்பான். இைத
நைனவல் ெகாள்ளுங்கள். ௪௪ எனேவ,
நீங்களும் ஆயத்தமாக இருக்கேவண்டும்.
நீங்கள் எத ர்பார்க்காதெபாழுது மனித
குமாரன்வருவார்.

நல்ல ேவைலக்காரரும் தீய
ேவைலக்காரரும்

(லூ. 12:41-48)
௪௫ “புத்தயுள்ள நம்ப க்ைகக்குரிய

ேவைலயாள் யார்? தன் மற்ற
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ேவைலக்காரர்களுக்குத் தக்க ேநரத்தல்
உணவளிக்கும் ேவைலக்காரைன
எஜமானன் நம்புக றான். எஜமானனின்
நம்ப க்ைகக்குரிய அவ்ேவைலக்காரன்
யார்? ௪௬ அவ்ேவைலக்காரன் எஜமானன்
வரும் ேநரத்தல் தன் ேவைலைய சரியாகச்
ெசய்க றைதக் கண்டால் அவ்ேவைலக்காரன்
மக ழ்ச்ச யைடக றான். ௪௭ நான்
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். தனக்குரிய
எல்லாவற்ைறயும் ேமற்பார்ைவ ெசய்யும்
ெபாறுப்ைபயும் அந்த ேவைலக்காரன் வசம்
ஒப்பைடப்பான்.
௪௮ “ஆனால், அவ்ேவைலக்காரன்

தீய எண்ணம் ெகாண்டு, தன்
எஜமானன் வைரவல் வரமாட்டான் என
எண்ணினால் என்ன ஆகும்? ௪௯ உடன்
ேவைலக்காரர்கைளெயல்லாம் அடித்து
உைதத்து எல்லா உணைவயும் உண்டுவட்டு
தன்ைனப் ேபான்றவர்களுடன் உண்டு
குடிக்க முைனவான். ௫௦அவன் எத ர்ப்பாராத
ேநரத்தல் எஜமானன் வருவான். ௫௧ பன்னர்
அவ்ேவைலக்காரைனத் தண்டிப்பான்.
மாயமானவர்களின் இடத்த ற்கு அவைன
அனுப்ப ைவப்பான். அங்ேக உள்ளவர்கள்
கூக்குரலிட்டுக் ெகாண்டு ேவதைனயனால்
பற்கைளக்கடித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.

௨௫
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பத்துப்ெபண்கள்பற்றயஉவைம
௧ “மணமகனுக்காக காத்தருந்த பத்துப்

ெபண்களுக்கு ஒப்பாக பரேலாக இராஜ்யம்
இருக்கும். அப்ெபண்கள் தங்களுடன்
வளக்குகைளக் ெகாண்டுவந்தனர்.
௨ அவர்களில் ஐந்து ெபண்கள் முட்டாள்கள்;
ஐந்து ெபண்கள் புத்த சாலிகள்.
௩ ஐந்து முட்டாள் ெபண்களும் தம்முடன்
வளக்குகைளக் ெகாண்டு வந்தருந்தனர்.
ஆனால் அவற்றுக்குத் ேதைவயான அதக
எண்ெணையக் ெகாண்டு வரவல்ைல.
௪ புத்த சாலிப் ெபண்கேளா வளக்குகைளயும்
ேதைவயான அதக எண்ெணைய
ஜாடிகளிலும் ெகாண்டு வந்தருந்தனர்.
௫மணமகன்வர ேநரமானதால்அப்ெபண்கள்
கைளப்புமிகுதயால்தூங்கஆரம்ப த்தனர்.
௬ “நள்ளிரவல் யாேரா, ‘மணமகன்

வந்தாய ற்று! வந்து மணமகைன
சந்தயுங்கள்!’ என்றுஅறவத்தார்கள்.
௭ “பன் ெபண்கள் அைனவரும்

வழித்ெதழுந்தார்கள். தம் வளக்குகைளத்
தயார் ெசய்தார்கள். ௮ முட்டாள்
ெபண்கள் புத்த சாலிப் ெபண்களிடம்
‘எங்களிடம் வளக்குகளிலிருந்த எண்ெணய்
தீர்ந்துவ ட்டது. உங்களிடமுள்ள
எண்ெணயலிருந்து ச றது ெகாடுங்கள்’
என்றுேகட்டார்கள்.
௯ “அதற்குபுத்த சாலிப்ெபண்கள், ‘இல்ைல.
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எங்களிடமுள்ள எண்ெணய் எங்களுக்ேக
ேபாதாது, எண்ெணய் வற்பவர்களிடம்
ெசன்று உங்களுக்கு எண்ெணய் வாங்க
வாருங்கள்’ என்றுபதலளித்தார்கள்.
௧௦ “ஆகேவ, முட்டாள் ெபண்கள் எண்ெணய்

வாங்கச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் ெவளியல்
ெசன்றருந்தெபாழுது மணமகன் வந்தான்.
தயாராக இருந்த ெபண்கள் மணமகனுடன்
வருந்துண்ண ெசன்றார்கள். உடேன, கதவு
மூடப்பட்டுபூட்டப்பட்டது.
௧௧ “பன்னர், ெவளியல் ெசன்ற ெபண்கள்

தரும்பனார்கள். அவர்கள், ‘ஐயா! ஐயா!
கதைவத் த றந்து எங்கைள உள்ேள
வடுங்கள்’ என்றார்கள்.
௧௨ “ஆனால் மணமகேனா,

‘உண்ைமயாகேவ நீங்கள் யாெரன்று
எனக்குத்ெதரியாது’என்றுெசால்லிவட்டான்.
௧௩ “எனேவ நீங்கள் எப்ெபாழுதும் தயாராக

இருங்கள். மனித குமாரன் வரப்ேபாகும்
நாேளா ேநரேமாஉங்களுக்குத்ெதரியாது.
மூன்று ேவைலக்காரர்கைளப் பற்றய

உவைம
(லூ. 19:11–27)
௧௪ “பரேலாக இராஜ்யம், தன் வீட்ைட

வ ட்டு ேவெறாரு இடத்த ற்குப் பயணமான
ஒருவனுக்கு ஒப்பாகும். புறப்பட்டுச்
ெசல்வதற்கு முன் அவன் தனது மூன்று
ேவைலக்காரர்களுடன் ேபசனான்.
தான் புறப்பட்டுச் ெசன்றபன் தனது
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உடைமகைளப் பார்த்துக் ெகாள்ளுமாறு
அவர்களுக்குச் ெசான்னான். ௧௫ ஒவ்ெவாரு
ேவைலக்காரனும் எைதப் பார்த்துக் ெகாள்ள
முடியுெமன அவன் தீர்மானித்தான்.
அதற்ேகற்ப ஒருவனிடம் ஐந்து ைப நைறயப்
பணமும்* மற்ெறாருவனிடம் இரண்டு
ைப நைறயப் பணமும் மூன்றாவது
ேவைலக்காரனிடம் ஒரு ைப நைறயப்
பணமும் ெகாடுத்தான். பன் அவன்
புறப்பட்டுப் ேபானான். ௧௬ ஐந்து ைப பணம்
ெபற்றவன் வைரந்து அப்பணத்ைத முதலீடு
ெசய்தான். அது ேமலும் ஐந்துைப பணத்ைத
ஈட்டித் தந்தது. ௧௭ அேத ேபால இரண்டு ைப
பணம்ெபற்றவனுக்கும்நடந்தது. அவன்தான்
ெபற்ற இரண்டுைப பணம்முதலிட்டு ேமலும்
இரண்டு ைப பணம் ஈட்டினான். ௧௮ஆனால்,
ஒரு ைப பணம் ெபற்றவேனா நலத்தல் ஒரு
குழி ேதாண்டி தன் எஜமானின் பணத்ைதப்
புைதத்துைவத்தான்.
௧௯ “நீண்ட காலம் கழித்து எஜமானன்

வீட்டிற்குத் தரும்ப வந்தான். தன் பணத்ைத
என்ன ெசய்தார்கள் எனத் தன் மூன்று
ேவைலக்காரர்களிடமும் ேகட்டான். ௨௦ ஐந்து
ைப பணம் ெபற்ற ேவைலக்காரன் ேமலும்
ஐந்து ைப பணத்ைதக் ெகாண்டு வந்து தன்
எஜமானிடம் ெசான்னான், ‘எஜமாேன! நீர்

* ௨௫:௧௫: பணம் ஒரு தாலந்து என்பது சுமார் 34 க ேலா
க ராம் எைடயாக ெபான்காசு, ெவள்ளிகாசு, ஈய காைசக்
குற க்கும்.
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என்ைன நம்ப ஐந்து ைப பணம் தந்தீர்கள்.
ஆகேவ, நான் அைத முதலிட்டு ேமலும் ஐந்து
ைபபணம்ஈட்டியுள்ேளன்!’ என்றான்.
௨௧ “அதற்கு எஜமானன், ‘நீ ெசய்தது சரி.

நம்ப க்ைகயுள்ளநல்ல ேவைலக்காரன். நான்
ெகாடுத்த ச றது பணத்ைதக் ெகாண்டு
நன்கு ெசயல்பட்டாய், ேமலும் ெபரிய
ெபாறுப்புக்கைள உன்னிடம் ஒப்பைடப்ேபன்.
நீயும் என் மக ழ்ச்ச யல் பங்குெகாள்!’
என்றான்.
௨௨ “பன்னர் இரண்டு ைப பணம் ெபற்ற

ேவைலக்காரன் தன் எஜமானிடம் வந்து,
‘எஜமாேன, நீங்கள் என்னிடம் இரண்டு ைப
பணம் தந்தீர்கள். நான் அைதக்ெகாண்டு
ேமலும் இரண்டு ைப பணம் ஈட்டியுள்ேளன்’
என்றான்.
௨௩ “அவனுக்கு எஜமான், ‘நீ ெசய்தது சரி. நீ

நம்ப க்ைகக்கு உரிய நல்ல ேவைலக்காரன்.
நான் ெகாடுத்த ச றய பணத்ைதக் ெகாண்டு
நன்குெசயல்பட்டாய். ஆகேவ, ேமலும்ெபரிய
ெபாறுப்புக்கைள உன்னிடம் ஒப்பைடப்ேபன்.
நீயும் என் மக ழ்ச்ச யல் பங்கு ெகாள்!’
என்றான்.
௨௪ “பன் ஒரு ைப பணம் ெபற்ற

ேவைலக்காரன் தன் எஜமானிடம் வந்து,
‘எஜமாேன, நீர் மிகவும் கடினமானவர் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். வைதக்காமேலேய
அறுவைட ெசய்க றவர் நீர். ெசடி
நடவாமேலேய தானியங்கைள ேசர்க்க றவர்
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நீர். ௨௫ எனேவ, நான் பயம்ெகாண்ேடன். நீர்
தந்த பணத்ைத நலத்தல் குழி ேதாண்டிப்
புைதத்ேதன். இேதா நீங்கள் தந்த ஒரு ைப
பணம்’ என்றான்.
௨௬ “எஜமான் அவைன ேநாக்க , ‘நீ ஒரு

ேமாசமான ேசாம்ேபற ேவைலக்காரன்.
நான் வைதக்காமேலேய அறுவைட
ெசய்வதாகவும்; நடாமேலேய தானியங்கைள
ேசகரிப்பதாகவும் கூறுகறாய். ௨௭ எனேவ நீ
என் பணத்ைத வங்கயல் ெசலுத்தயருக்க
ேவண்டும். அப்படிச் ெசய்தருந்தால், நான்
தரும்ப வரும்ெபாழுது, என் பணமும்
எனக்குக் கைடத்தருக்கும். அதற்கான
வட்டியும்கைடத்தருக்கும்’ என்றான்.
௨௮ “ஆகேவ, எஜமானன், தன் மற்ற

ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, ‘அந்த
ேவைலக்காரனிடமிருந்து அந்த ஒரு
ைப பணத்ைத வாங்க அைத பத்து
ைப பணம் ைவத்தருப்பவனிடம்
ெகாடுங்கள். ௨௯ தான் ெபற்றருப்பைதப்
பயன்படுத்துகற ஒவ்ெவாருவனும்
ேமலும் அதகம் ெபறுவான். அவனுக்குத்
ேதைவயானைத வ ட மிக அத கமாகக்
கைடக்கும். ஆனால் தான் ெபற்றருப்பைதப்
பயன்படுத்தாதவனிடமிருந்து அைனத்தும்
பற க்கப்படும்.’ என்றான். ௩௦ ப றகு
அந்த எஜமானன், ‘பயனற்ற அந்த
ேவைலக்காரைனத் தூக்க ெவளிேய
இருளில் எறயுங்கள். அவ்வடத்தல் மக்கள்
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கூக்குரலிட்டு பற்கைளக் கடித்துக் ெகாண்டு
ேவதைனயால் அழுது ெகாண்டிருப்பார்கள்’
என்றான்.

மனிதகுமாரனின்நயாயத்தீர்ப்பு
௩௧ “மனித குமாரன் மீண்டும் வருவார்.

அவர் மாட்சைமயுடன் ேதவதூதர்கள் சூழ
வருவார். அரசராக ய அவர் தன் மாட்சைம
மிக்க அரியைணயல் வீற்றருப்பார்.
௩௨உலகன் எல்லா மக்களும் மனித குமாரன்
முன்னிைலயல் ஒன்று த ரள்வார்கள். மனித
குமாரன் அவர்கைள இரண்டு குழுக்களாகப்
ப ரிப்பார். ஓர் ஆட்டிைடயன் தன் ஆடுகைள
ெவள்ளாடுகள், ெசம்மற ஆடுகள் என
ப ரிப்பைதப் ேபாலஅவர் ப ரிப்பார். ௩௩மனித
குமாரன்ெசம்மறயாடுகைள (நல்லவர்கைள)
வலது பக்கமும், ெவள்ளாடுகைள
(தீயவர்கைள)இடதுபக்கமும்நறுத்துவார்.
௩௪ “பன் அரசனானவர் தன் வலது

பக்கமுள்ள நல்லவர்களிடம், ‘வாருங்கள்.
என் ப தா உங்களுக்குப் ெபரும்
ஆசீர்வாதத்ைத வழங்கயுள்ளார்.
உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைத அைடயுங்கள். உலகம்
ேதான்றயது முதேல அந்த இராஜ்யம்
உங்களுக்காகத் தயாராக உள்ளது.
௩௫ நீங்கள் அந்த இராஜ்யத்ைத அைடயலாம்.
ஏெனன்றால் நான் பச த்தருந்தெபாழுது
நீங்கள் எனக்கு உணவளித்தீர்கள். எனக்குத்
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தாகேமற்பட்டேபாது தண்ணீர் ெகாடுத்தீர்கள்.
நான் வீட்டிலிருந்து தூரமாய்த் தனித்தருந்த
ெபாழுது, என்ைன உங்கள் வீட்டிற்கு
அைழத்தீர்கள். ௩௬ நான் ஆைடயன்ற
இருந்தேபாது, நீங்கள் உடுக்க ஆைட
அளித்தீர்கள். நான் ேநாயுற்றேபாது,
என்ைனக் கவனித்துக் ெகாண்டீர்கள். நான்
சைறப்பட்டேபாது நீங்கள் என்ைனக் காண
வந்தீர்கள்’ என்றுெசான்னார்.
௩௭ “அதற்கு நல்லவர்கள் பதல்

ெசால்வார்கள், ‘ஆண்டவேர, எப்ெபாழுது நீர்
பச த்தருந்தைதக் கண்டு நாங்கள் உமக்கு
உணவளித்ேதாம்? எப்ெபாழுதுஉங்களுக்குத்
தாகேமற்பட்டு நாங்கள் தண்ணீர் தந்ேதாம்?
௩௮ எப்ெபாழுது நீர் வீட்ைடவ ட்டு ெவளிேயற
தனித்தருந்தைதக் கண்டு நாங்கள் உம்ைம
எங்கள் வீட்டிற்கைழத்ேதாம்? எப்ேபாது நீர்
ஆைடயன்ற இருக்கக் கண்டு நாங்கள்
உம்ைம உடுத்துக்ெகாள்ள ஏேதனும்
ெகாடுத்ேதாம்? ௩௯ எப்ெபாழுது நாங்கள்
உம்ைம ேநாயுற்ேறா சைறய ேலா இருக்க
கண்ேடாம்?’ என்பார்கள்.
௪௦ “பன்னர் மன்னவர், ‘உங்களுக்கு

உண்ைமையக் கூறுக ேறன், இங்குள்ள
என் மக்களில் மிகவும் சாதாரணமான
யாருக்ேகனும் நீங்கள் ஒன்ைறச்
ெசய்தருந்தால் நீங்கள் அைத எனக்ேக
ெசய்ததாகும்’ என்றுகூறனார்.
௪௧ “பன் அரசர் தன் இடது பக்கமுள்ள
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தீயவர்கைளப் பார்த்து, ‘என்ைனவட்டு
வலகுங்கள். நீங்கள் தண்டிக்கப்பட
ேவண்டுெமன ேதவன் ஏற்கனேவ
தீர்மானித்து வ ட்டார். என்ெறன்றும்
எரிக ற அக்கனியல் வழுங்கள்.
ப சாசுக்காகவும்அவனதுதூதர்களுக்காகவும்
ஆயத்தமாக்கப்பட்டது, அந்த அக்கனி.
௪௨ நீங்கள் அத ேல ேசரேவண்டும்.
ஏெனன்றால், நான் பச த்தருந்தெபாழுது
நீங்கள் புச க்க எதுவும் தரவல்ைல.
நான் தாகமாயருந்தெபாழுது, நீங்கள்
குடிக்க எதுவும் ெகாடுக்கவல்ைல.
௪௩ நான் வீட்டிலிருந்து தூரமாய்
தனித்தருந்தெபாழுது, நீங்கள் என்ைன
உங்கள் வீட்டிற்கைழக்கவல்ைல.
நான் ஆைடயன்ற இருந்தெபாழுது,
நீங்கள் உடுக்கத் துணிேயதும்
தரவல்ைல. நான் ேநாயுற்றெபாழுதும்
சைறயலிருந்தெபாழுதும் நீங்கள் என்ைனக்
கவனித்துெகாள்ளவல்ைல’என்றுகூறுவார்.
௪௪ “அதற்கு அத்தீயவர்கள்,

‘ஆண்டவேர எப்ெபாழுது நீர் பச த்தும்
தாகத்துடனுமிருந்தைத நாங்கள்
கண்ேடாம்? எப்ெபாழுது நீர் வீட்டிலிருந்து
தூரமாய்த் தனித்தருந்தைதக்
கண்ேடாம்? அல்லது எப்ெபாழுது உம்ைம
ஆைடயன்ற ேயா ேநாயுற்ேறா அல்லது
சைறப்பட்ேடா கண்ேடாம்? எப்ெபாழுது
இைவகைளெயல்லாம் கண்டு உமக்கு
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உதவாமல் ேபாேனாம்?’ என்பார்கள்.
௪௫ “அப்ேபாது அரசர், ‘நான் உண்ைமையச்

ெசால்லுக ேறன், இங்குள்ளவர்களில்
சாதாரணமான யாருக்ேகனும் எைதேயனும்
ெசய்ய நீங்கள் மறுத்தால், நீங்கள் எனக்கு
மறுத்ததற்குசமமாகும்!’ என்பார்.
௪௬ “ப றகு அத்தீயவர்கள் வலக ச்

ெசல்வார்கள். அவர்களுக்கு ந த்தயமான
தண்டைன கைடக்கும். ஆனால்
நல்லவர்களுக்குந த்தயஜீவன்கைடக்கும்.”

௨௬
இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டமிடுதல்
(மாற். 14:1-2;லூ. 22:1-2;ேயாவான் 11:45-53)
௧ இைவ அைனத்ைதயும் ெசால்லி

முடித்த இேயசு, தம் சீஷர்கைள ேநாக்க ,
௨ “நாைளக்கு மறுநாள் பஸ்கா பண்டிைக
என்பைத அறவீர்கள். அன்ைறயதனம்
மனிதகுமாரன் சலுைவயல் அைறந்து
ெகால்லப்படுவதற்காக எத ரிகளிடம்
ஒப்பைடக்கப்படுவார்” என்றுகூறனார்.
௩ தைலைம ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும்

தைலைம ஆசாரியன் வீட்டில் கூடி
ஆேலாசைன நடத்தனார்கள். தைலைம
ஆசாரியனின் ெபயர் காய்பா.
௪ அக்கூட்டத்தல் இேயசுைவக் ைகது
ெசய்யத்தக்க வழிையத் ேதடினார்கள். ெபாய்
கூற இேயசுைவக் ைகது ெசய்து ெகாைல
ெசய்ய த ட்டமிட்டார்கள். ௫ அக்கூட்டத்தல்
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இருந்தவர்கள் “பஸ்கா நாளில் நாம்
இேயசுைவக் ைகதுெசய்ய முடியாது.
மக்களுக்குக் ேகாபமூட்டி அதனால் கலவரம்
ஏற்பட நமக்கு வருப்பமில்ைல” என்று
கூறனார்கள்.

ஒருெபண்ணின்சறப்புெசயல்
(மாற். 14:3-9; ேயாவான் 12:1-8)
௬ இேயசு ெபத்தானியாவல் இருந்தார்.

ெதாழுேநாயாளியான சீேமான் வீட்டிற்கு
ெசன்றருந்தார். ௭ அப்ெபாழுது ஒரு
ெபண் அவரிடம் வந்தாள். அவளிடம்
ஒரு ெவள்ைளக் கல் ஜாடியல் நைறய
மிக வைலயுயர்ந்த வாசைனத் ைதலம்
இருந்தது. அப்ெபண் இேயசுவன்
தைலமீது அவ்வாசைனத் ைதலத்ைத அவர்
உணவு அருந்த க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது
ஊற்றனாள்.
௮ அப்ெபண் இவ்வாறு ெசய்தைதக் கண்ட

இேயசுவன் சீஷர்கள் அவள்மீது எரிச்சல்
அைடந்தார்கள். “வாசைனத் ைதலத்ைத
ஏன் வீணாக்குகறாய்? ௯ அைத நல்ல
வைலக்கு வற்றால் கைடக்கும் பணத்ைத
ஏைழகளுக்குக் ெகாடுக்கலாேம?” என்று
கடிந்துெகாண்டார்கள்.
௧௦ ஆனால் நடந்தைத அற ந்த

இேயசு, “இப்ெபண்ைண ஏன்
ெதாந்தரவுபடுத்துகறீர்கள்? இவள் எனக்கு
ஒரு நற்ெசயைலச் ெசய்தருக்க றாள்.
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௧௧ ஏைழகள் எப்ெபாழுதும் உங்களுடன்
இருப்பார்கள். ஆனால் நான் எப்ெபாழுதும்
உங்களுடன்இருக்கமாட்ேடன். ௧௨வாசைனத்
ைதலத்ைத என் தைலமீது ஊற்ற இப்ெபண்
நான் மரித்தப்பன் அடக்கம் ெசய்வதற்கான
ஆயத்தத்ைதச் ெசய்தருக்க றாள். ௧௩ நான்
உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன், உலகல்
உள்ள மக்கள் அைனவருக்கும் நற்ெசய்த
ெசால்லப்படும். நற்ெசய்த ெசால்லப்படும்
எல்லா இடங்களிலும் இப்ெபண் ெசய்த
ெசயலும் ெசால்லப்படும். அப்ெபாழுது
மக்கள் அவைள நைனவுகூர்வார்கள்”
என்றார்.

துேராக யானயூதாஸ்
(மாற். 14:10-11;லூ. 22:3-6)
௧௪ யூதா ஸ்காரிேயாத்து என்று ெபயர்

ெகாண்ட இேயசுவன் சீஷர்களில் ஒருவன்
தைலைம ஆசாரியனிடம் ேபசுவதற்குச்
ெசன்றான். ௧௫ யூதாஸ், “நான் இேயசுைவ
உங்களிடம் ஒப்பைடக்க ேறன். அதற்கு
நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவு பணம் தருவீர்கள்?”
என்று ேகட்டான். தைலைம ஆசாரியர்கள்
யூதாஸ்க்குமுப்பதுெவள்ளிநாணயங்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள். ௧௬ அப்ெபாழுதலிருந்து,
யூதாஸ் ஆசாரியர்களிடம் இேயசுைவ
ஒப்பைடக்கத்தக்க ேநரத்த ற்குக்
காத்தருந்தான்.
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பஸ்காவருந்து
(மாற். 14:21-22; லூ. 22:7-14, 21-23;

ேயாவான் 13:21-30)
௧௭ புளிப்ப ல்லாத அப்பம் உண்ணும்

பண்டிைகயன் முதல் நாளன்று, சீஷர்கள்
இேயசுவ டம் வந்து, “பஸ்கா வருந்துண்ண
உமக்காக ஏற்பாடுகைளச் ெசய்யக்
காத்தருக்க ேறாம். எங்ேக உணவுக்கு
ஏற்பாடு ெசய்ய வரும்புக றீர்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
௧௮ அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக இேயசு,

“நகருக்குள் ெசல்லுங்கள். அங்ேக எனக்கு
அறமுகமான ஒருவரிடம் ெசன்று, ேபாதகர்
கூறுவதாகக் கூறுங்கள், ‘குறக்கப்பட்ட
ேவைள ெநருங்கவ ட்டது. நான் என்
சீஷர்களுடன் உன் வீட்டில் பஸ்கா
வருந்துண்ேபன்’, என்று கூறுங்கள்” என்று
கூறனார். ௧௯ இேயசுவன் சீஷர்கள்
அவரது ெசாற்படிேய அவர் ெசான்னவற்ைறச்
ெசய்தார்கள். அவர்கள் பஸ்கா வருந்ைதத்
தயார் ெசய்தார்கள்.
௨௦ அன்று மாைல இேயசுவும்

அவரது பன்னிரண்டு சீஷர்களும்
ேமைஜயல் அமர்ந்து உணவருந்த க்
ெகாண்டிருந்தார்கள். ௨௧அப்ெபாழுதுஇேயசு
கூறனார், “உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன். உங்களில் ஒருவன்
வைரவல் என்ைன எத ரிகளிடம் ப டித்துக்
ெகாடுப்பான்” என்றார்.
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௨௨ அைதக் ேகட்ட சீஷர்கள் மிகவும்
கவைலயைடந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு சீஷரும்
இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, ந ச்சமாய் அது
நானல்ல!” என்றனர்.
௨௩ அதற்கு இேயசு, “நான் ைக கழுவும்

பாத்த ரத்த ேலேய ைக கழுவுகன்றவேன
எனக்கு எத ராவான். ௨௪ மனித குமாரன்
இறப்பார். இது நடக்குெமன ேவதவாக்கயம்
ெசால்க றது. மனித குமாரைனக்
ெகால்வதற்குக் காட்டிக் ெகாடுக்க றவனுக்கு
மிகுந்த தீைம வைளயும். அைதவ ட அவன்
பறக்காமேலேயஇருந்தருக்கலாம்” என்றார்.
௨௫ பன் யூதாஸ் இேயசுவ டம், “ேபாதகேர!

நான் ந ச்சயம் உங்களுக்கு எத ராகத்
தரும்பமாட்ேடன்!” என்றான். (இேயசுைவ
எத ரிகளிடம் காட்டிக்ெகாடுக்கப் ேபாக றவன்
யூதாஸ் தான்) அதற்கு இேயசு, “இல்ைல.
நீ தான் என்ைனக் காட்டிக் ெகாடுப்பாய்”
என்றார்.

கர்த்தரின்இரவுஉணவு
(மாற். 14:22-26;லூ. 22:15-20; 1ெகாரி. 11:23-

25)
௨௬அவர்கள்உணவுஅருந்த க்ெகாண்டிருந்த

ெபாழுது, இேயசு ச றது அப்பத்ைதக்
ைகயெலடுத்தார். அந்த அப்பத்துக்காக
ேதவனுக்கு நன்ற கூற அைதப் பங்க ட்டார்.
அைதத் தம் சீஷர்களுக்கு ெகாடுத்து, “இந்த
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அப்பத்ைத எடுத்து சாப்படுங்கள். இந்த
அப்பேம என்சரீரம்” என்றுெசான்னார்.
௨௭ பன் இேயசு ஒரு ேகாப்ைப

த ராட்ைச இரசத்ைத எடுத்து, அதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற கூறனார். அைதத்
தமது சீஷர்களுக்குக் ெகாடுத்த இேயசு,
“நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் இைதக்
குடியுங்கள். ௨௮ இந்த த ராட்ைச இரசம்
என் இரத்தம், என் இரத்தத்தன் மூலம்
(மரணம்) ேதவனுக்கும் மக்களுக்குமான
புதய உடன்படிக்ைக துவங்குகறது. இந்த
இரத்தம் பலருக்கும் தங்கள் பாவங்கைளக்
கழுவக்ெகாள்வதற்காக அளிக்கப்படுக றது.
௨௯ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லிக்
ெகாள்க ேறன், அதாவது, நாம் மீண்டும்
என் ப தாவன் இராஜ்யத்தல் ஒன்று
ேசர்ந்து த ராட்ைச இரசத்ைதப் புதயதாய்
பானம் பண்ணும்வைரக்கும் நான் இைத
அருந்தமாட்ேடன்” என்றுகூறனார்.
௩௦ சீஷர்கள் அைனவரும் ஒரு பாடைலப்

பாடினார்கள். பன்பு அவர்கள் ஒலிவ
மைலக்குச்ெசன்றார்கள்.

சீஷர்கள்பற்றயமுன்னறவப்பு
(மாற். 14:27-31; லூ. 22:31-34; ேயாவான்

13:36-38)
௩௧ இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “இன்ற ரவு

நீங்கள் உங்கள் வசுவாசத்ைத என்னிமித்தம்
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இழப்பீர்கள். ேவதவாக்கயங்களில்இவ்வாறு
எழுதப்பட்டிருக்க றது:

“ ‘நான்ேமய்ப்பைனக்ெகால்லுேவன்.
மந்ைதயன் ஆடுகள் கைலந்து ஓடும்’
சகரியா 13:7

என்றுகூறனார்.

௩௨ ஆனால் நான் இறந்தபன், மீண்டும்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுேவன்.
ப றகு கலிேலயாவற்கு ெசல்ேவன். நான்
உங்களுக்கு முன்ேன அங்கருப்ேபன்”
என்றார்.
௩௩ அதற்கு ேபதுரு, “மற்ற எல்லாச்

சீஷர்களும் தங்கள் வசுவாசத்ைத
இழக்கலாம். ஆனால், ஒரு ேபாதும் என்
வசுவாசத்ைத இழக்கமாட்ேடன்” என்று
கூறனான்.
௩௪ அதற்குப் இேயசு, “நான் உண்ைமைய

ெசால்லுக ேறன், இன்ற ரவு உனக்கு
என்ைனத் ெதரியாது எனக் கூறுவாய்.
அதுவும் ேசவல் கூவுவதற்குமுன் மூன்று
முைறெசால்வாய்” என்றுகூறனார்.
௩௫ ஆனால், ேபதுரு, “உம்ைம எனக்குத்

ெதரியாது எனக்கூறேவமாட்ேடன். உம்முடன்
ேசர்ந்து நானும் இறப்ேபன்!” என்றான்.
ேமலும் மற்ற சீஷர்கள் அைனவரும்
அவ்வாேறகூறனார்கள்.
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இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மாற். 14:32-42;லூ. 22:39-46)
௩௬ பன்பு இேயசு தம் சீஷர்களுடன்

ெகத்ெசமேன என்ற இடத்த ற்குச் ெசன்றார்.
அவர் தம் சீஷர்களிடம், “நான்அங்ேக ெசன்று
ப ரார்த்தைன ெசய்யும்வைரக்கும் இங்ேகேய
அமர்ந்தருங்கள்”என்றார். ௩௭ேபதுருைவயும்,
ெசபேதயுவன் இரு மகன்கைளயும் தம்முடன்
வரக் கூறனார். பன் இேயசு மிகுந்த
கவைலயும் வயாகுலமும் அைடந்தவராகக்
காணப்பட்டார். ௩௮ இேயசு ேபதுருவ டமும்,
ெசபேதயுவன் இரு மகன்களிடமும் “என்
ஆத்துமா துன்பத்தால் நைறந்துள்ளது. என்
இதயம் துக்கத்தனால் உைடந்துள்ளது.
என்னுடன் இங்ேகேய வழித்தருந்து
காத்தருங்கள்” என்றார்.
௩௯ பன் இேயசு அவர்கைள வ ட்டு ச றது

தூரம் ெசன்றார். பன்பு இேயசு நலத்தல்
முகம்படிய வழுந்து ப ரார்த்த த்தார், “என்
ப தாேவ, முடியுமானால் இந்த ேவதைனகள்
எனக்கு ஏற்படாமல் ெசய்யும். ஆனால்,
உமக்கு வருப்பமானைதேய ெசய்யும். நான்
வரும்புவைதயல்ல” என்றார். ௪௦ ப றகு
தம் சீஷர்களிடம் இேயசு தரும்ப வந்தார்.
தம் சீஷர்கள் தூக்கத்தலிருப்பைதக் கண்ட
இேயசு, ேபதுருவ டம் கூறனார், “ஒருமணி
ேநரம் என்னுடன் வழித்தருக்க உங்களால்
முடியவல்ைலயா? ௪௧ ேசாதைனக்கு
உட்படாதருக்க வழித்தருந்து ப ரார்த்தைன
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ெசய்யுங்கள். உங்கள் ஆவ சரியானைதச்
ெசய்ய வரும்புக றது. ஆனால் உங்கள்
சரீரேமா பலவீனமாகஉள்ளது” என்றார்.
௪௨ இேயசு இரண்டாவது முைறயாக

ெசன்று ப ரார்த்தைன ெசய்தார், “என்
ப தாேவ, ேவதைன மிகுந்த இக்காரியங்கள்
எனக்கு ஏற்படாதருக்குமாறு ெசய்ய
முடியாெதனில், நீர் வரும்பயபடிேய நடக்க
நான்ேவண்டுக ேறன்” என்றார்.
௪௩ பன்பு இேயசு தம் சீஷர்களிடம்

தரும்ப ச் ெசன்றார். மீண்டும் அவர்கள்
தூக்கத்தலிருப்பைதக் கண்டார். அவர்களது
கண்கள் மிகவும் கைளப்புடன் காணப்பட்டன.
௪௪ ஆகேவ மீண்டும் ஒருமுைற இேயசு
அவர்கைள வ ட்டுச் ெசன்று ப ரார்த்தைன
ெசய்தார். மூன்றாவது முைறயும் அைதேயக்
கூறனார்.
௪௫ பன் இேயசு தம் சீஷர்களிடம் தரும்ப ச்

ெசன்று அவர்களிடம், “இன்னுமா நீங்கள்
தூங்கக் ெகாண்டும் இைளப்பாற க்
ெகாண்டுமிருக்க றீர்கள்? மனித குமாரைனப்
பாவ களிடம் ஒப்பைடக்க ேவண்டிய ேநரம்
வந்துவ ட்டது. ௪௬ எழுந்தருங்கள்! நாம்
ேபாக ேவண்டும். இேதா வந்துவ ட்டான்
என்ைன எத ரிகளிடம் காட்டிக் ெகாடுக்கப்
ேபாக றவன்” என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மாற். 14:43-50; லூ. 22:47-53; ேயாவான்
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18:3-12)
௪௭ இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுேத

யூதாஸ்அங்குவந்தான்,யூதாஸ்பன்னிரண்டு
சீஷர்களில் ஒருவன். அவனுடன்
பலரும் இருந்தனர். அவர்கள் தைலைம
ஆசாரியனாலும் மூத்த தைலவர்களாலும்
அனுப்பப்பட்டவர்கள். யூதாஸூடன்
இருந்தவர்கள் அரிவாள்கைளயும்
தடிகைளயும் ைவத்தருந்தனர். ௪௮ யார்
இேயசு என்பைத அவர்களுக்குக் காட்ட
யூதாஸ் ஒரு த ட்டமிட்டிருந்தான். அவன்
அவர்களிடம், “நான் முத்தமிடுக றவேர
இேயசு. அவைரக் ைகது ெசய்யுங்கள்”
என்றான். ௪௯அதன்படி யூதாஸ் இேயசுவ டம்
ெசன்று, “வணக்கம். ேபாதகேர!” என்றுகூற
இேயசுைவமுத்தமிட்டான்.
௫௦ இேயசு, “நண்பேன, நீ ெசய்ய வந்த

காரியத்ைதெசய்” என்றுகூறனார்.
பன் யூதாஸூடன் வந்த மனிதர்கள்

இேயசுைவப் ப டித்துக்ெகாண்டார்கள்.
அவைரக் ைகது ெசய்தார்கள். ௫௧ இது
நடந்தெபாழுது, இேயசுவுடன் இருந்த
சீஷர்களில் ஒருவன் தன் அரிவாைள
எடுத்தான். அச்சீஷன் தைலைம
ஆசாரியனின்ேவைலக்காரைனஅரிவாளால்
தாக்க அவனதுகாைதெவட்டினான்.
௫௨ இேயசு அச்சீஷைனப் பார்த்து,

“அரிவாைள அதன் உைறயல் ேபாடு.
அரிவாைள எடுப்பவன் அரிவாளாேல
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சாவான். ௫௩ நான் என் ப தாைவக்
ேகட்டால் அவர் எனக்கு பன்னிரண்டு ேதவ
தூதர் பைடகளும் அதற்கு அதகமாகவும்
அனுப்புவார் என்பைத ந ச்சயமாக நீ
அறவாய். ௫௪ ஆனால் இது இப்படிேய
ேவதவாக்கயங்கள் கூறுகறபடிேய நடக்க
ேவண்டும்” என்றார்.
௫௫ பன்னர் இேயசு தம்ைமப் ப டிக்க

வந்தவர்கள் அைனவைரயும் ேநாக்க , “ஒரு
குற்றவாளிையப் ேபால என்ைனப் ப டிக்க
அரிவாள் தடிகளுடன் வந்தருக்க றீர்கள்.
நான் ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆலயத்தல்
ேபாதைன ெசய்ேதன். ஆனால்,
என்ைன அங்ேக ைகது ெசய்யவல்ைல.
௫௬ தீர்க்கதரிச கள் எழுத ைவத்துள்ளபடிேய
இைவ அைனத்தும் நடந்துள்ளன” என்று
கூறனார். பன்பு இேயசுவன் எல்லா
சீஷர் களும் அவைரத் தனிேய வ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்.

யூதத்தைலவர்கள்முன்இேயசு
(மாற். 14:53-65; லூ. 22:54-55, 63-71;

ேயாவான் 18:13-14, 19-24)
௫௭ இேயசுைவக் ைகது ெசய்தவர்கள்

அவைர தைலைம ஆசாரியனான காய்பா
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றார்கள். அங்கு
ேவதபாரகர்களும் மற்றயூதத் தைலவர்களும்
கூடியருந்தார்கள். ௫௮ இேயசுைவத்
ெதாடர்ந்து வந்த ேபதுரு அவர் அருகல்
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ெசல்லவல்ைல. ேபதுரு இேயசுைவத்
ெதாடர்ந்து தைலைம ஆசாரியனின் வீட்டு
முற்றத்ைதஅைடந்தான். இேயசுவுக்கு என்ன
நடக்கும் என்பைதக் காண ேபதுரு உள்ேள
நுைழந்துகாவல்காரர்களுடன்அமர்ந்தான்.
௫௯ தைலைம ஆசாரியனும் யூத

ஆேலாசைனச் சங்கமும் இேயசுைவக்
ெகால்ல அவரிடம் ஏேதனும் குற்றம்
காண முயற்ச த்தார்கள். இேயசு தவறு
ெசய்தார் என ெசால்லக்கூடிய மக்கைளத்
ேதட முயற்ச த்தார்கள். ௬௦ பலரும்
வந்து இேயசுைவப் பற்ற ப் ெபாய்யான
ெசய்த கைளக் கூறனர். ஆனாலும்
இேயசுைவக் ெகால்லத்தக்க காரணம்
எைதயும் யூத ஆேலாசைனச் சங்கம்
காணவல்ைல. ப றகுஇருவர்வந்து,௬௧ “நான்
ேதவனின்ஆலயத்ைதஇடித்துவ ட்டுமூன்ேற
நாட்களில் மீண்டும்அைதக்கட்டுேவன்என்று
இவன் (இேயசு)கூறனான்” என்றார்கள்.
௬௨ பன் தைலைம ஆசாரியன்

எழுந்தருந்து இேயசுைவப் பார்த்து,
“இவர்கள் உமக்கு எத ராக ஆதாரங்கைளக்
ெகாடுக்க றார்கள், இவர்கள், உம்ேமல்
சுமத்தய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உம்மிடம்
ஏதும் பதல் உள்ளதா? இவர்கள் கூறுவது
உண்ைமயா?” என்று ேகட்டார். ௬௩ஆனால்,
இேயசுஏதும்பதல்கூறவல்ைல.
மீண்டும் தைலைம ஆசாரியன்

இேயசுவ டம், “நான் உன்ைன உறுத
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ெமாழிக்கு உட்படுத்துக ேறன். ஜீவனுள்ள
ேதவனின் வல்லைமயன் ெபயரால்
ஆைணயடுக ேறன். உண்ைமையச் ெசால்
நீயா ேதவகுமாரனாகய க றஸ்து?” என்று
ேகட்டான்.
௬௪ அதற்கு இேயசு, “ஆம் நான் தான்,

ஆனால்,நான்உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.
எத ர்காலத்தல் ேதவனுைடய வலது
பக்கத்தல்மனிதகுமாரன்அமர்ந்தருப்பைதக்
காண்பீர்கள். ேமலும் வானத்து ேமகங்களின்
மீதுமனிதகுமாரன்வருவைதக்காண்பீர்கள்”
என்றுவைடயளித்தார்.
௬௫ இைதக்ேகட்ட தைலைம ஆசாரியன்

மிகக் ேகாபமைடந்தான். தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக் ெகாண்டு, “இவன் ேதவனுக்கு
எத ரானைவகைளப் ேபசுக றான். ேவறு
சாட்ச யம் எதுவும் ேதைவயல்ைல.
ேதவனுக்கு எத ராக இவன் கூறயவற்ைற
நீங்கள் எல்ேலாரும் ேகட்டீர்கள். ௬௬ நீங்கள்
என்னெசால்க றீர்கள்?” என்றுெசான்னான்.
யூதர்கள் அைனவரும், “இவன் குற்றவாளி.

இவன் (இறக்க) மரிக்க ேவண்டும்”
என்றார்கள்.
௬௭ பன் அங்கருந்தவர்கள் இேயசுவன்

முகத்தல் காற உமிழ்ந்தார்கள். அவைரத்
தங்கள் ைகயால் அடித்தார்கள். மற்றவர்கள்
அவரது கன்னத்தல் அைறந்தார்கள்.
௬௮ அவர்கள் இேயசுைவப் பார்த்து, “நீ
தீர்க்கதரிச என்பைதக் காட்டு. க றஸ்துேவ,
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உன்ைன அடித்தது யார் என்பைதக் கூறு”
என்றுேகட்டார்கள்.
ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மாற். 14:66-72; லூ. 22:56-62; ேயாவான்

18:15-18, 25-27)
௬௯அப்ெபாழுது, முற்றத்தல் அமர்ந்தருந்த

ேபதுருவ டம் ஒரு ேவைலக்காரப்ெபண்
வந்து, “கலிேலயாக்காரனான அம்மனிதன்
இேயசுவுடன் நீயும் இருந்தாயல்லவா?” எனக்
ேகட்டாள்.
௭௦ ஆனால் ேபதுரு, தான் ஒருேபாதும்

இேயசுவுடன் இருந்ததல்ைல என
அங்கருந்தவர்களிடம் கூறனான். ேபதுரு
“நீ என்ன ேபசுக றாய் என்ேற எனக்குத்
ெதரியவல்ைல” என்றுகூறனான்.
௭௧ பன்பு, முற்றத்ைத வ ட்டுச்ெசன்ற

ேபதுருைவ, வாயற்கதவருகல் ேவெறாரு
ெபண் பார்த்தாள். அங்கருந்தவர்களிடம்
அப்ெபண், “நசேரயனாகய இேயசுவுடன்
இருந்ததுஇவன்தான்” என்றுெசான்னாள்.
௭௨ மீண்டும் ேபதுரு தான் ஒருேபாதும்

இேயசுவுடன் இருந்ததல்ைல எனக்
கூறனான். “ேதவனின் மீது ஆைணயாக
இம்மனிதன்இேயசுைவஎனக்குத்ெதரியாது”
எனேபதுருகூறனான்.
௭௩ ச றது ேநரம் கழித்து அங்கு நன்றருந்த

சலர் ேபதுருவ டம் ெசன்று, “இேயசுவன்
சீஷர்களில் நீயும் ஒருவன் என்பது
எங்களுக்குத் ெதரியும். நீ ேபசுவதலிருந்து
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எங்களுக்கு அது ெதரிக றது” என்று
கூறனார்கள்.
௭௪ பன் சாபமிடத் துவங்கய ேபதுரு,

“ேதவன் ேமல் ஆைணயாக எனக்கு
இேயசுைவத் ெதரியாது” என்றான். ேபதுரு
இைதக் கூறய பன் ேசவல் கூவயது.
௭௫ அப்ேபாது “ேசவல் கூவுவதற்குமுன்
என்ைன உனக்குத் ெதரியாது என நீ மூன்று
முைற கூறுவாய்” என இேயசு கூறயைதப்
ேபதுருஞாபகப்படுத்த க் ெகாண்டான். பன்பு
ெவளியல் ெசன்ற ேபதுரு மிகுந்த மனக்
கசப்புடன்அழுதான்.

௨௭
பலாத்துவன்முன்இேயசு
(மாற். 15:1;லூ. 23:1-2; ேயாவான் 18:28-32)
௧ தைலைம ஆசாரியரும் மூத்த யூதத்

தைலவர்களும் மறுநாள் அதகாைலயல்
இேயசுைவக் ெகால்லத் தீர்மானித்தார்கள்.
௨ அவர்கள் இேயசுைவச் சங்கலியல்
பைணத்து, ஆளுநர் பலாத்துவ டம்
அைழத்துச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
பலாத்துவ டம்இேயசுைவஒப்பைடத்தார்கள்.
யூதாஸின்தற்ெகாைல
(அப். 1:18–19)
௩ இேயசுைவ எத ரிகளிடம் காட்டிக்

ெகாடுத்த யூதாஸ் அவர்கள் இேயசுைவக்
ெகால்லத் தீர்மானித்தைதக் கண்டேபாது
தன் ெசயலுக்காக மிகவும் வருந்தனான்.
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ஆகேவ தனக்குக் கைடத்தமுப்பது ெவள்ளிக்
காசுகைளயும் தைலைம ஆசாரியர்களிடமும்
மூத்தத் தைலவர்களிடமும் எடுத்துச்
ெசன்றான். ௪ யூதாஸ், “நான் பாவம்
ெசய்து வ ட்ேடன். குற்றமற்றவரான
இேயசுைவ உங்களிடம் ெகாைல ெசய்யக்
ெகாடுத்துவ ட்ேடன்” என்றான்.
அதற்கு யூதத் தைலவர்கள், “அைதப்பற்ற

எங்களுக்குக் கவைலயல்ைல. அது
உன்னுைடய ப ரச்சைன. எங்களுைடயதல்ல”
என்றார்கள்.
௫ ஆகேவ யூதாஸ் பணத்ைத

ேதவாலயத்தல் வீசெயற ந்தான். பன்னர்
யூதாஸ் அவ்வ டத்ைதவ ட்டுச் ெசன்று தூக்கு
ேபாட்டுக்ெகாண்டான்.
௬ ெவள்ளி நாணயங்கைளப் ெபாறுக்க

எடுத்த தைலைம ஆசாரியர்கள்,
“இப்பணத்ைதத் ேதவாலயக் கருவூலத்தல்
ைவத்தருக்க நம் சட்டம் அனுமதக்காது.
ஏெனன்றால், இப்பணம் ஒருவனது
மரணத்தற்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டது”
என்று ெசால்லி, ௭ அப்பணத்ைதக்
ெகாண்டு குயவனின் வயல்
என்றைழக்கப்பட்ட நலத்ைத அவர்கள்
வாங்கத் தீர்மானித்தார்கள். அந்த நலம்
எருசேலைமக் காண வரும் பயணிகள்
இறந்தால் அவர்கைள அடக்கம் ெசய்யப்
பயன்படுத்தப்பட்டது. ௮ எனேவ தான்
அந்த நலம் இன்னமும் “இரத்த நலம்” என
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அைழக்கப்படுக றது. ௯தீர்க்கதரிச எேரமியா
ெசான்னபடிஇதுநடந்தது.

“அவர்கள் முப்பது ெவள்ளி நாணயங்கைள
எடுத்துக் ெகாண்டார்கள். அதுேவ
இஸ்ரேவலர்கள் அவருக்கு (இேயசுவுக்கு)
ந ர்ணயத்த வைல. ௧௦ கர்த்தர் எனக்கு
ஆைணயட்டது ேபால, அந்த முப்பது
ெவள்ளி நாணயங்கைள குயவனின்
வயைலவாங்கப் பயன்படுத்தனார்கள்.”*

பலாத்துவன்வசாரைண
(மாற். 15:2-5;லூ. 23:3-5;ேயாவான் 18:33-38)
௧௧ இேயசு ஆளுநரான பலாத்துவன்

முன்னால் நன்றார். பலாத்து இேயசுவ டம்
பல ேகள்வகள் ேகட்டான். “யூதர்களின்
இராஜன்நீர்தானா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “ஆம், நாேன தான்”

என்றார்.
௧௨ தைலைம ஆசாரியர்களும், மூத்த

யூதத் தைலவர்களும் இேயசுைவக்
குற்றம் சுமத்தயெபாழுது, அவர் எதுவும்
கூறவல்ைல.
௧௩ ஆகேவ பலாத்து இேயசுவ டம்,

“இவர்கள் உன்மீது சுமத்தய இத்தைன
குற்றச் சாட்டுகைளயும் ேகட்டாயல்லவா? நீ
ஏன்பதல்ெசால்லக்கூடாது?” என்றான்.

* ௨௭:௧௦: ‘கர்த்தர்...பயன்படுத்தனார்கள்’ சக. 11:12-13.
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௧௪ ஆனால், இேயசு பலாத்துவற்கு பதல்
ஏதும் கூறவல்ைல. அைதக்கண்டு பலாத்து
மிகவும்வயப்பைடந்தான்.

இேயசுைவ வடுவக்கப் பலாத்துவன்
முயற்ச

(மாற். 15:6-15; லூ. 23:13-25; ேயாவான்
18:39-19:16)
௧௫ ஒவ்ெவாரு வருடமும் பஸ்கா

பண்டிைகயன் ேபாது சைறயலிருந்து
ஒருவைர ஆளுநர் வடுவப்பது வழக்கம்.
மக்கள் வரும்பும் ஒருவைர வடுவப்பது
வழக்கம். ௧௬அப்ெபாழுது துன்மார்க்கனான
ஒருவன் சைறயலிருந்தான். அவன் ெபயர்
பரபாஸ்.
௧௭ பலாத்துவன் வீட்டிற்கு முன் மக்கள்

கூடினார்கள். பலாத்து மக்கைளப் பார்த்து,
“உங்களுக்காக ஒருவைன வடுதைல
ெசய்க ேறன். நீங்கள் யாைர வடுவக்க
வரும்புக றீர்கள். பரபாைஸயா அல்லது
கறஸ்து எனப்படும் இேயசுைவயா?”
என்றான். ௧௮ ெபாறாைம ெகாண்ேட மக்கள்
தன்னிடம் இேயசுைவ ஒப்பைடத்துள்ளார்கள்
என்பைதபலாத்துஅற ந்தான்.
௧௯ நீத வழங்கும் இடத்தல் அமர்ந்து

பலாத்து இவற்ைறக் கூறனான்.
அப்ெபாழுது அவனது மைனவ ஒரு ெசய்த
அனுப்பனாள். அதல், “இேயசுைவ எதுவும்
ெசய்யாதீர்கள். அவர் குற்றமற்றவர். இன்று
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நான் அவைரப்பற்ற ஒரு கனவு கண்ேடன்.
அது என்ைன மிகவும் கலங்க ைவத்தது”
என்றருந்தது.
௨௦ ஆனால், தைலைம ஆசாரியர்களும்

மூத்த யூதத் தைலவர்களும் பரபாைஸ
வடுதைல ெசய்யவும் இேயசுைவக் ெகால்ல
ேவண்டுெமனவும் ேகாரிக்ைக ைவக்க
மக்கைளத்தூண்டினார்கள்.
௨௧ பலாத்து, “என்னிடம் பரபாசும்,

இேயசுவும் உள்ளார்கள். யாைர வடுவக்க
நீங்கள்வரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு மக்கள் “பரபாஸ்” என்று

ெசான்னார்கள்.
௨௨ “அப்படியானால் க றஸ்து எனப்படும்

இேயசுைவஎன்னெசய்வது?” என்றுபலாத்து
ேகட்டான்.

“அவைரச் சலுைவயல் அைறந்து
ெகால்லுங்கள்”என்றுமக்கள்ெசான்னார்கள்.
௨௩ “அவைர ஏன்ெகால்லவரும்புக றீர்கள்?

அவர்என்னதவறுெசய்தார்?” என்றுபலாத்து
மக்கைளக் ேகட்டான்.
ஆனால் மக்கள் அைனவரும் “அவைரச்

சலுைவயல் அைறந்து ெகால்லுங்கள்”
என்று சத்தமாய் கூக்குரலிட்டுச்
ெசான்னார்கள்.
௨௪மக்கைளமாற்றத்தன்னால்ஏதும்ெசய்ய

முடியாது என்பைதப் பலாத்து கண்டான்.
ேமலும் மக்கள் ெபாறுைமயழப்பைதயும்
பலாத்து கவனித்தான். ஆகேவ தண்ணீைர
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எடுத்து மக்கள் எல்ேலாரும் காணுமாறு தன்
ைககைளக் கழுவனான். பன்பு, “இவரது
மரணத்தற்கு நான் ெபாறுப்பல்ல. நீங்கேள
அைதச் ெசய்க றீர்கள்” என்று பலாத்து
கூறனான்.
௨௫ “அவரது மரணத்தற்கு நாங்கேள

ெபாறுப்பு. அவரது மரணத்தற்கான
தண்டைனைய எங்களுக்கும் எங்கள்
குழந்ைதகளுக்குமாக நாங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்க ேறாம்” என்று மக்கள்
அைனவரும்கூறனார்கள்.
௨௬ பன் பலாத்து பரபாைஸ வடுதைல

ெசய்தான். இேயசுைவச் சாட்ைடயால்
அடிக்குமாறு பலாத்து சல வீரர்களிடம்
கூறனான். ப றகு சலுைவயல் அைறந்து
ெகால்வதற்கு வீரர்களிடம் இேயசுைவ
ஒப்பைடத்தான்.

இேயசுைவக் ேகலிெசய்தல்
(மாற். 15:16-20; ேயாவான் 19:2-3)
௨௭ பன்னர் பலாத்துவன் வீரர்கள்

இேயசுைவ பலாத்துவன் அரண்மைனக்குள்
ெகாண்டு வந்தார்கள். ௨௮ எல்லா
வீரர்களும் இேயசுைவச் சுற்ற க்ெகாண்டு
அவரது ஆைடகைளக் கழற்ற ஒரு சவப்பு
ேமலங்கைய அணிவத்தார்கள். ௨௯வீரர்கள்
முட்களால் ஒரு க ரீடம் ெசய்து அைத
இேயசுவன் தைலயல் சூட்டினார்கள்.
அவரது வலது ைகயல் ஒரு தடிையக்
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ெகாடுத்தார்கள். பன்னர் அவ்வீரர்கள்
இேயசுவன் முன்னால் குனிந்து ேகலி
ெசய்தார்கள். “வணக்கம் யூதர்களின்
அரசேர” என்றார்கள். ௩௦ அவர் முகத்தல்
காற உமிழ்ந்தார்கள். பன்னர் அவரது
ைகயலிருந்த தடிைய வாங்க அவரது
தைலயல் பல முைற அடித்தார்கள்.
௩௧ இேயசுைவ அவர்கள் ேகலி ெசய்து
முடித்ததும், சவப்பு ேமலங்கைய நீக்கயபன்
அவரது ஆைடகைள அணிவத்தார்கள்.
பன்னர் சலுைவயல் அைறந்து
ெகால்வதற்காக இேயசுைவ வீரர்கள்
அைழத்துச்ெசன்றார்கள்.

இேயசு சலுைவயல்ெகால்லப்படுதல்
(மாற். 15:21-32; லூ. 23:26-39; ேயாவான்

19:17-19)
௩௨ேபார்வீரர்கள்இேயசுவுடன்நகைரவ ட்டு

ெவளியல் ெசன்று ெகாண்டிருந்தார்கள்.
ச ேரேன என்னுமிடத்தலிருந்து வந்த
சீேமான் என்பவைன இேயசுவுக்காக
சலுைவையச் சுமந்துவர ேபார்வீரர்கள்
கட்டாயப்படுத்தனார்கள். ௩௩மண்ைடஓட்டின்
இடம் என்னும் ெபாருள்படும் ெகால்ெகாதா
என்று அைழக்கப்படுமிடத்த ற்கு அவர்கள்
வந்து ேசர்ந்தார்கள். ௩௪ அங்கு வலிைய
மறக்கச்ெசய்யும் மருந்து கலந்த பானத்ைத
இேயசுவுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். அைதச்
சுைவத்தஇேயசுஅைதக்குடிக்கமறுத்தார்.
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௩௫ ேபார் வீரர்கள் இேயசுைவ சலுைவயல்
ஆணிகைள ைவத்து அைறந்தார்கள்.
யார் இேயசுவன் ஆைடகைளப் ெபறுவது
என்பைத சீட்டுப் ேபாட்டு முடிவு ெசய்தார்கள்.
௩௬ ேபார்வீரர்கள் அங்கு உட்கார்ந்து
இேயசுைவ கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௩௭இேயசுவன்தைலக்குேமல்ஒருஅறவப்பு
பலைகைய அவர்கள் அைறந்தார்கள். அதல்
“இவர் இேயசு, யூதர்களின் அரசன்” என்று
எழுதயருந்தது.
௩௮ இேயசுவன் வலப்பக்கமும்

இடப்பக்கமும் இரு ெகாள்ைளக்காரர்கள்
சலுைவயல்அைறயப்பட்டார்கள். ௩௯மக்கள்
இேயசுவன் அருகல் நடந்துச்ெசன்று
அவைரத் த ட்டினார்கள். தைலையக்
குலுக்கயபடி மக்கள் கூறனார்கள்,
௪௦ “ேதவாலயத்ைத இடித்து மூன்று
நாட்களில் மீண்டும் கட்ட முடியும்
எனக் கூறனாேய! உன்ைன நீேய
காப்பாற்ற க்ெகாள்! நீ ேதவனின்
குமாரன் என்பது உண்ைமயானால்,
சலுைவயலிருந்துஇறங்க வா!” என்றனர்.
௪௧ தைலைம ஆசாரியர், ேவதபாரகர்

மற்றும் மூத்த யூதத்தைலவர்கள் ஆகய
அைனவரும் அங்கருந்தனர். மக்கள்
ெசய்தது ேபாலேவ அவர்களும் இேயசுைவக்
ேகலி ெசய்தார்கள். ௪௨ அவர்கள்,
“இவன் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்றனான்!
ஆனால் தன்ைனேய காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
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முடியவல்ைல! இவைன (இஸ்ரேவலின்)
யூதர்களின் அரசன் என்று மக்கள்
கூறுகறார்கள். இவன் அரசனானால்
இப்ெபாழுது சலுைவயலிருந்து கீேழ
இறங்க வரேவண்டும். அப்ெபாழுது
நாங்கள் இவைன நம்புேவாம். ௪௩ இவன்
ேதவைன நம்பனான். எனேவ ேதவன்
வரும்பனால் இவைனக் காப்பாற்றட்டும்
‘நான் ேதவ குமாரன்’ என இவன் கூறனான்”
என்றார்கள். ௪௪அவ்வாறாகேவ, இேயசுவன்
இருபக்கமும் சலுைவயல் அைறயப்பட்ட
ெகாள்ைளக்காரர்களும் அவைர ந ந்தைன
ெசய்தனர்.

இேயசுவன்மரணம்
(மாற். 15:33-41; லூ. 23:44-49; ேயாவான்

19:28-30)
௪௫நடுப்பகலில்நாடுமுழுவதும்இருண்டது.

இருள் மூன்று மணி ேநரம் ெதாடர்ந்தது.
௪௬சுமார்மூன்றுமணியளவல்இேயசுஉரத்த
குரலில் “ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி” என்று
கதறனார். இதன் ெபாருள், “என் ேதவேன,
என் ேதவேன, ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர்?”✡
என்பதாகும்.
௪௭ அங்கு நன்றருந்த சலர் இைதக்

ேகட்டார்கள். அவர்கள், “அவன் எலியாைவ
அைழக்க றான்” என்றார்கள்.

✡ ௨௭:௪௬: சங்கீதம் 22:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௪௮உடேனஅவர்களில் ஒருவன்ஓடிப்ேபாய்
கடல் பஞ்ைசக் ெகாண்டுவந்தான்.
அைதப் புளிப்பான பானத்தல் ேதாய்த்து
குச்சயல் கட்டி இேயசுவுக்குக் குடிக்கக்
ெகாடுத்தான். ௪௯ ஆனால் மற்றவர்கள்,
“அவைனத் ெதாந்தரவு ெசய்யாேத. எலியா
அவைனக் காப்பாற்ற வருவானா என்பைதக்
காணேவண்டும்” என்றார்கள்.
௫௦ மீண்டும் இேயசு ஒரு முைற சத்தமிட்டுக்

கதறனார். பன்னர், இேயசுவன் ஆவ
ப ரிந்தது.
௫௧ இேயசு இறந்தெபாழுது,

ேதவாலயத்தலிருந்த தைரச்சீைல
இரண்டாகக் க ழிந்தது. க ழிசல்
தைரச்சீைலயன் ேமலிருந்துத் துவங்க
கீேழ வைரக்கும் வந்தது. ேமலும், நலம்
நடுங்கயது. பாைறகள் ெநாறுங்கன.
௫௨ கல்லைறகள் அைனத்தும் தறந்தன.
ேதவனுைடய மனிதர்கள் பலர் மீண்டும்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்தார்கள்.
௫௩ கல்லைறயலிருந்து எழுந்த அவர்கள்
இேயசு மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்த
பன்பு பரிசுத்த நகருக்குச் (எருசேலமுக்கு)
ெசன்றைதமக்கள்பலரும்கண்டார்கள்.
௫௪ இேயசுவுக்குக் காவலிருந்த பைடத்

தைலவனும் ேபார்வீரர்களும் நல நடுக்கம்
ஏற்பட்டைதயும் நடந்த ந கழ்ச்ச கைளயும்
கண்டார்கள். மிகவும் பயந்துேபானஅவர்கள்,
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“இவர் உண்ைமய ேலேய ேதவகுமாரன்தான்”
என்றார்கள்.
௫௫ ெபண்கள் பலரும் சலுைவக்குத்

ெதாைலவல் நன்று கவனித்துக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்
கலிேலயாவலிருந்து இேயசுைவத்
ெதாடர்ந்து வந்த ெபண்கள். ௫௬ மகதேலனா
மரியாள், யாக்ேகாபு மற்றும் ேயாேசப்பு
ஆக ேயாரின் தாய் மரியாள் மற்றும்
யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயாரின் தாயும்
இருந்தார்கள்.

இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
(மாற். 15:42-47; லூ. 23:50-56; ேயாவான்

19:38-42)
௫௭ அன்று மாைல அரிமத்தயாவலிருந்து

இேயசுவன் சீஷனும், ெசல்வந்தனும்,
அரிமத்தயா ஊரானுமாகய ேயாேசப்பு
எருசேலமுக்கு வந்தான் ௫௮ ேயாேசப்பு
பலாத்துவ டம் ெசன்று இேயசுவன்
சரீரத்ைதக் ேகட்டான். பலாத்து இேயசுவன்
சரீரத்ைத ேயாேசப்ப டம் ெகாடுக்குமாறு
வீரர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான். ௫௯ பன்பு
ேயாேசப்பு இேயசுவன் சரீரத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு அைதப் புதய
ெமன்ைமயான துணியல் சுற்றனான்.
௬௦ இேயசுவன் சரீரத்ைத ஒரு பாைறயல்
ேதாண்டிய புதய கல்லைறயல் ேயாேசப்பு
அடக்கம் ெசய்தான். ஒரு ெபரிய
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பாறாங்கல்ைலக் ெகாண்டு கல்லைற
வாயைலமூடினான்.
இவற்ைறச் ெசய்தபன் ேயாேசப்பு

அங்கருந்து புறப்பட்டுச் ெசன்றான்.
௬௧மகதேலனா மரியாளும், மரியாள் என்னும்
ெபயர் ெகாண்ட மற்ெறாரு ெபண்ணும்
கல்லைறக்குஅருகல்அமர்ந்தருந்தனர்.

இேயசுவன்கல்லைறக்குகாவல்
௬௨ ஆயத்தநாளுக்கு† மறுநாள்,

தைலைம ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும்
பலாத்துவ டம் ெசன்று, ௬௩ “ஐயா, தான்
உயருடன் இருந்தெபாழுது அப்ெபாய்யன்,
‘நான் மூன்று நாட்களுக்குப் பன்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுேவன்’
என்று கூறனான். ௬௪ ஆகேவ மூன்று
நாட்களாக றவைரயலும் கல்லைறைய
நன்கு காவல் காக்க உத்தரவடுங்கள்.
அவனது சீஷர்கள் வந்து சரீரத்ைத
தருட முயற்ச க்கலாம். பன், மக்களிடம்
ெசன்று அவன் மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டதாகக் கூறக்கூடும்.
அவைனப் பற்ற அவர்கள் முன்னர் கூறய
ெபாய்கைளக் காட்டிலும் இது அதக
ேமாசமானதாகஇருக்கும்” என்றார்கள்.
௬௫அதற்கு பலாத்து, “ச ல ேபார் வீரர்கைள

அைழத்துச் ெசன்றுஉங்களால்முடிந்தஅளவு

† ௨௭:௬௨: ஆயத்தநாள் ெவள்ளிக்க ழைம. வார ஓய்வுத்
தருநாளுக்குமுந்தனநாள்.
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கல்லைறையக் காவல் ெசய்யுங்கள்” என்று
கூறனான். ௬௬ஆகேவஅவர்கள்அைனவரும்
ெசன்று சரீரத்ைத யாரும் தருடாதவாறு
பாதுகாத்தார்கள். கல்லைறைய மூடிய
கல்லுக்கு முத்தைர ைவத்தும், ேபார்
வீரர்கைளக் காவலுக்கு ைவத்தும் இைதச்
ெசய்தார்கள்.

௨௮
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்
(மாற். 16:1-8;லூ. 24:1-12;ேயாவான் 20:1-10)
௧ ஓய்வு நாளுக்குப் ப றகு மறுநாள்

வாரத்தன் முதல் நாள் அன்று அதகாைல
மகதேலனாமரியாளும்,மரியாள்எனப்ெபயர்
ெகாண்ட மற்றப் ெபண்ணும் இேயசுவன்
கல்லைறையக்காணச்ெசன்றார்கள்.
௨ அப்ெபாழுது மிகத் தீவ ரமான பூமி

அத ர்ச்ச உண்டானது. வானத்தலிருந்து
இறங்க வந்த ஒரு தூதன் கல்லைறைய
மூடியருந்த பாறாங்கல்ைல உருட்டிக்
கீேழ தள்ளினான். பன் அத்தூதன்
அப்பாறாங்கல்லின் மீது அமர்ந்தான்.
௩ மின்னைலப் ேபாலப் ப ரகாச த்த
அந்தத் தூதனின் ஆைடகள் பனி ேபால
ெவண்ைமயாயருந்தன. ௪ கல்லைறக்குக்
காவலிருந்த ேபார்வீரர்கள்தூதைனக் கண்டு
மிகவும் பயந்துேபானார்கள். பயத்தனால்
நடுங்கய ேபார்வீரர்கள் பணத்ைதப்ேபால
ேபச்சுமூச்சற்றவர்களானார்கள்.
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௫ தூதன் ெபண்கைளப் பார்த்து,
“பயப்படாதீர்கள். சலுைவயல் அைறந்து
ெகால்லப்பட்ட இேயசுைவ நீங்கள்
ேதடுகன்றீர்கள் என்பைத நானற ேவன்.
௬ ஆனால் இேயசு இங்ேக இல்ைல. அவர்
ெசான்னது ேபாலேவ மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டார். அவரது
சரீரம் ைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்ைதப்
பாருங்கள். ௭ உடேன அவரது சீஷர்களிடம்
வைரந்து ெசன்று ெசால்லுங்கள். ‘இேயசு
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்து
வ ட்டார். அவர் கலிேலயாவற்குச்
ெசன்றுெகாண்டிருக்க றார். அவர்
உங்களுக்குமுன்னேரஅங்கருப்பார்.’ அங்ேக
நீங்கள் இேயசுைவக் காணலாம். இேதா
நான்உங்களுக்குச்ெசால்லிவட்ேடன்” என்று
கூறனான்.
௮ ஆகேவ, அப்ெபண்கள் வைரந்து

கல்லைறைய வ ட்டுப் புறப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் பயந்துேபானார்கள். அேத
சமயம் மக ழ்ச்ச யைடந்தார்கள். நடந்தைத
சீஷர்களிடம் ெசால்ல அவர்கள் ஓடினார்கள்.
௯ அப்ெபாழுது இேயசு அவர்களின் முன்பு
வந்து நன்றார். இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து
“வாழ்க” என்றார். இேயசுவன் அருகல்
ெசன்ற ெபண்கள் அவரது கால்கைளத்
ெதாட்டு வணங்கனார்கள். ௧௦ பன்னர்
இேயசு அப்ெபண்களிடம், “பயப்படாதீர்கள்.
என் சேகாதரர்களிடம் (சீஷர்களிடம்) ெசன்று
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கலிேலயாவற்கு வரச்ெசால்லுங்கள்.
அவர்கள் என்ைன அங்ேக காண்பார்கள்”
என்றார்.

யூதத்தைலவர்களிடம் புகார்

௧௧ ெபண்கள் சீஷர்கைளத் ேதடிப்
ேபானார்கள். அேத சமயம், கல்லைறக்குக்
காவலிருந்த ேபார் வீரர்களில் சலர்
நகருக்குள் ெசன்றார்கள். நடந்தைவ
அைனத்ைதயும் தைலைம ஆசாரியர்களிடம்
ெசால்வதற்காக அவர்கள் ெசன்றார்கள்.
௧௨ தைலைம ஆசாரியர்கள் மூத்த யூதத்
தைலவர்களுடன் ேசர்ந்து த ட்டமிட்டு,
அதன்படி ஒரு ெபாய் கூறுவதற்காக
ேபார்வீரர்களுக்குப்ெபரும்பணம்தந்தார்கள்.
௧௩ அவர்கள் ேபார்வீரர்களிடம், “நீங்கள்
இரவு தூங்கக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது
இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரது சரீரத்ைதத்
தருடிச் ெசன்றுவட்டார்கள் என மக்களிடம்
ெசால்லுங்கள். ௧௪ஆளுநர் இைத அற ந்தால்
அவைரச் சமாளித்து உங்களுக்குத் தீங்கு
வராதபடி நாங்கள் காப்பாற்றுக ேறாம்”
என்றார்கள். ௧௫ ஆகேவ, ேபார் வீரர்களும்
பணத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு அவர்களுக்கு
ெசால்லியபடி ெசய்தார்கள். இன்ைறக்கும்
யூதர்களுக்கைடயல் இந்தப் ெபாய்யான
கைதெசால்லப்பட்டுவருகறது.



மத்ேதயு௨௮:௧௬ ccv மத்ேதயு௨௮:௨௦

தமதுசீஷர்களுடன்இேயசு ேபசுதல்
(மாற். 16:14-18; லூ. 24:36-49; ேயாவான்

20:19-23;அப். 1:6-8)
௧௬ பத ெனாரு சீஷர்களும் கலிேலயாவல்

இேயசு கூறய மைலக்குச் ெசன்றார்கள்.
௧௭ மைல மீது இேயசுைவ சீஷர்கள்
கண்டு, வணங்கனார்கள். ஆனால் சல
சீஷர்கள் அவர் உண்ைமயாகேவ இேயசு
என்று நம்பவல்ைல. ௧௮ ஆகேவ இேயசு
அவர்களிடம், “வானத்தலும் பூமியலும் முழு
அதகாரமும் எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க றது.
௧௯ ஆகேவ உலகல் உள்ள மக்கள்
அைனவைரயும் சீஷர்களாக்குங்கள்.
ப தாவன் ெபயராலும் குமாரனின்
ெபயராலும் பரிசுத்த ஆவயானவரின்
ெபயராலும் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
வழங்குங்கள். ௨௦ நான் உங்களுக்குக்
கூறய அைனத்ைதயும் அவர்களும்
பன்பற்றும்படி ேபாதைன ெசய்யுங்கள்.
நான் எப்ெபாழுதும் உங்களுடேனேய
இருப்ேபன் என்பதல் உறுதயாயருங்கள்.
உலகன்முடிவுவைரயலும்நான்உங்களுடன்
ெதாடர்ந்துஇருப்ேபன்” என்றார்.
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