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மாற்கு
எழுத யசுவ ேசஷம்

இேயசுவன்வருைக
(மத். 3:1-12;லூ. 3:1-9, 15-17; ேயாவான் 1:19-

28)
௧ ேதவனுைடய குமாரனாகய இேயசு

க றஸ்துைவப்பற்றய நற்ெசய்தயன்
துவக்கம். ௨ ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னபடி
அதுநைடெபற்றது. ஏசாயா எழுதனான்:

“ேகளுங்கள்! நான் என் தூதைன உமக்கு
முன்பாகஅனுப்புக ேறன்.

அவன் உமக்கு வழிைய ஆயத்தம்
ெசய்வான்.” மல்கயா 3:1

௩ “வானாந்தரத்தல் ஒரு மனிதன்
கூவுகறான்.

‘கர்த்தருக்கான வழிைய ஆயத்தம்
ெசய்யுங்கள்.

அவரது பாைதைய ேநரானதாக்குங்கள்.’ ”
ஏசாயா 40:3

௪ ஆைகயால் ேயாவான் வந்தான்.
அவன் வானாந்தரப் பகுதயல்
மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் வழங்கனான்.
அவன் மக்களிடம் மனம் மாறயைதக்
காட்டும்படியான ஞானஸ்நானம்
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ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி ெசான்னான்.
அப்ெபாழுது அவர்களது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்படும் என்றான். ௫ யூேதயா
நாட்டினரும் எருசேலமில் வாழ்கன்ற
அைனத்து மக்களும் அவனிடம்
வந்தனர். அவர்கள் ெசய்த பாவங்கைள
அறக்ைகய ட்டனர். ேயார்தான் ஆற்றன்
கைரயல் ேயாவான் அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தான்.
௬ஒட்டகமய ரால்ஆனஆைடையேயாவான்

அணிந்தருந்தான். தனது இடுப்பல் ேதால்
வாரால் ஆன கச்ைசையக் கட்டியருந்தான்.
அவன் ெவட்டுக்களிையயும். காட்டுத்
ேதைனயும்உண்டுவந்தான்.
௭ “என்ைனவட வல்லவர் ஒருவர் எனக்குப்

பன்னால் வருகறார். அவருக்கு முன்னால்,
நான் குனிந்து அவரது கால் ெசருப்புகளின்
வாைர அவழ்க்கவும் தகுத இல்லாதவன்.
௮ நான் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்
வழங்குக ேறன். அவேரா உங்களுக்குப்
பரிசுத்த ஆவயால் ஞானஸ்நானம்
வழங்குவார்” என்று ேயாவான் அவர்களுக்கு
உபேதசம்ெசய்தான்.

இேயசுஞானஸ்நானம்ெபறுதல்
(மத். 3:13-17;லூ. 3:21-22)
௯ கலிேலயாவல் உள்ள நாசேரத்

நகரத்தலிருந்து இேயசு அப்ெபாழுது
அங்ேக வந்தார். அவர் ேயார்தான்
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ஆற்றல் ேயாவானால் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார். ௧௦ அவர் தண்ணீரிலிருந்து
ெவளிேயறயேபாது வானம்
தறக்கப்பட்டைதக் கண்டார். பரிசுத்த
ஆவயானவர் ஒரு புறாைவப் ேபால அவரிடம்
கீேழஇறங்கனார். ௧௧ “நீர் என்னுைடய மகன்.
நான் உம்மிடம் அன்பாய் இருக்க ேறன். நான்
உம்மிடம் மிகவும் ப ரியமாய் இருக்க ேறன்”
எனஓர்அசரீரி வானத்தலிருந்துேகட்டது.
இேயசு ேசாத க்கப்படுதல்
(மத். 4:1-11;லூ. 4:1-13)
௧௨ ப றகு ஆவயானவர் இேயசுைவ

வனாந்தரத்தல் தனிேய அனுப்பனார்.
௧௩ அந்த வனாந்தரத்தல் இேயசு நாற்பது
நாட்கள் இருந்தார். காட்டு மிருகங்கேளாடு
அவர் அங்ேக இருந்தார். அவர் அங்கு
இருந்தேபாது,சாத்தானால்ேசாத க்கப்பட்டார்.
ப றகு ேதவதூதர்கள் வந்து அவருக்கு உதவ
ெசய்தார்கள்.
கலிேலயாவல்இேயசுவன்ஊழியம்
(மத். 4:12-17லூ. 4:14-15)
௧௪ இதற்குப் ப றகு ேயாவான் சைறயல்

அைடக்கப்பட்டான். இேயசு கலிேலயாவுக்குச்
ெசன்று, ேதவனிடமிருந்து ெபற்ற
நற்ெசய்தையப் ேபாத த்தார். ௧௫ “சரியான
ேநரம் இங்ேக இப்ெபாழுது இருக்கறது.
ேதவனுைடய இராஜ்யம் ெநருங்கவ ட்டது.
உங்கள் மனைதயும் வாழ்க்ைகையயும்
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மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். நற்ெசய்த மீது
நம்ப க்ைக ைவயுங்கள்” என்று இேயசு
ெசான்னார்.

சீஷர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 4:18-22;லூ. 5:1-11)
௧௬ இேயசு கலிேலயாவன்

கடற்கைரயன் ஓரமாய் நடந்து ெசன்றார்.
சீேமாைனயும் சீேமானின் சேகாதரனான
அந்த ேரயாைவயும் இேயசு கண்டார்.
அவர்கள் இருவரும் மீன்ப டிப்பவர்கள்.
அவர்கள் கடலுக்குள் வைலைய வீச மீன்
ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௭ இேயசு
அவர்களிடம், “வாருங்கள். என்ைனப்
பன் ெதாடருங்கள். நான் உங்கைள
ேவறுவதமான மீன் ப டிப்பவர்களாக
மாற்றுேவன். நீங்கள் மீைன அல்ல,
மனிதர்கைளப் ப டிப்பவர்களாவீர்கள்” என்று
கூறனார். ௧௮ ஆைகயால் சீேமானும்,
அந்த ேரயாவும் வைலகைள வ ட்டு வ ட்டு
இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்துெசன்றனர்.
௧௯ இேயசு கலிேலயாவன்

கடற்கைரேயாரமாய் ெதாடர்ந்து நடந்து
ெசன்றார். அவர் ெசெபேதயுவன்
மகன்களான யாக்ேகாபு, ேயாவான்
என்னும் சேகாதரர்கைளக் கண்டார்.
அவர்களும் படகல் இருந்து ெகாண்டு
மீன்ப டிக்கும் தம் வைலகைளப்
பழுது பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
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௨௦ அவர்கேளாடு அவர்களின் தந்ைத
ெசெபேதயுவும் அவேனாடு ேவைலபார்க்கும்
சல மீனவர்களும் படகல்இருந்தனர். இேயசு
அவர்கைளக் கண்டதும் தம்ேமாடு வரும்படி
அைழத்தார். அவர்கள் தம் தந்ைதைய
வ ட்டுவ ட்டுஇேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தனர்.

அசுத்தஆவயுள்ளவன்குணமாகுதல்
(லூ. 4:31-37)
௨௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்

கப்பர்நகூமுக்குச்ெசன்றார்கள். ஓய்வுநாளில்
ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்று இேயசு
ேபாதைன ெசய்தார். ௨௨ அங்ேக இருந்த
மக்கள் இேயசுவன் ேபாதகத்ைதக்
ேகட்டு வயப்பைடந்தார்கள். அவர்களின்
ஏைனய ேவதபாரகைரப்ேபால இேயசு
உபேதச க்கவல்ைல. அவர் எல்லா
அத காரங்கைளயும் உைடயவராக
உபேதச த்தார். ௨௩ ெஜப ஆலயத்த ற்குள்
இேயசு இருந்தேபாது அசுத்த ஆவயால்
ப டிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனும் அங்ேக
இருந்தான். ௨௪ அவன், “நசேரயனாகய
இேயசுேவ! எங்களிடம் நீர் என்ன
வரும்புக றீர்? எங்கைள அழிக்கவா வந்தீர்?
நீர் ேதவனின் பரிசுத்தர் என்பது எனக்குத்
ெதரியும்” என்றுசத்தமிட்டான்.
௨௫இேயசு பலமான குரலில், “அைமதயாக

இரு. இவைன வட்டு ெவளிேய வா” என்று
கட்டைளய ட்டார். ௨௬ அந்த அசுத்த ஆவ
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அம்மனிதைன ஒரு உலுக்கு உலுக்கவ ட்டு
அவைன வட்டுப் ெபரும் சத்தத்ேதாடு
ெவளிேயறயது.
௨௭ மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அவர்கள்,

“இங்கு என்ன நடக்க றது? இந்த மனிதர்
புத தாக ஏேதா உபேதச க்க றார். இவர்
அத காரத்துடன் உபேதசம் ெசய்க றார்.
இவர் அசுத்த ஆவகளுக்கும் கட்டைள
இடுகறார். ஆவகளும் அவருக்கு
அடிபணிகன்றன” என்று ஒருவேராெடாருவர்
ேபச க் ெகாண்டனர். ௨௮ எனேவ,
கலிேலயாவன் அைனத்துப் பகுத களிலும்
இேயசுைவப்பற்றய ெசய்த ேவகமாகப்
பரவயது.

அேநகைரக்குணமாக்குதல்
(மத். 8:14-17;லூ. 4:38-41)
௨௯ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் ெஜப

ஆலயத்ைத வ ட்டு ெவளிேயறனர். அவர்கள்
யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயாருடன்
சீேமான், அந்த ேரயா சேகாதரர்களின்
வீட்டுக்குச் ெசன்றார்கள். ௩௦ சீேமானின்
மாமியார் மிகவும் உடல்நலம் இல்லாமல்
இருந்தாள். அவள் படுக்ைகயல்
காய்ச்சேலாடு க டந்தாள். மக்கள் அவரிடம்
அவைளப்பற்ற க் கூறனர். ௩௧ எனேவ
இேயசு அவளது படுக்ைகயருேக ெசன்றார்.
அவளது ைகையப் பற்ற க்ெகாண்டு அவள்
எழுந்தருக்க உதவ ெசய்தார். காய்ச்சல்
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அவைள வட்டு நீங்க அவள் சுகமைடந்தாள்.
ப றகு அவள் அவர்கைள உபசரிக்கத்
ெதாடங்கனாள்.
௩௨ அந்த இரவல், சூரியன் மைறந்த

ப றகு, மக்கள் அைனத்து ேநாயாளிகைளயும்
இேயசுவ டம் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
ப சாசு ப டித்தவர்கைளயும் அவரிடம்
ெகாண்டு வந்தனர். ௩௩ அந்நகரில்
உள்ள அைனத்து மக்களும் அந்த வீட்டின்
வாசலுக்கு வந்து கூடினர். ௩௪அேநகருைடய
பலவதமான ேநாய்கைளயும் இேயசு
குணப்படுத்தனார். பல ப சாசுகைளயும்
இேயசு துரத்தனார். ஆனால் இேயசு
ப சாசுகைளப் ேபச அனுமதக்கவல்ைல.
ஏெனன்றால் அவர் யாெரன்று அைவகள்
அறந்தருந்தன.

நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பதற்குஆயத்தம்
(லூ. 4:42-44)
௩௫ மறுநாள் காைலயல் இேயசு மிக

முன்னதாகேவ எழுந்தார். இன்னும்
இருட்டாக இருந்தேபாேத அவர் வீட்ைட
வ ட்டு ெவளிேயறனார். அவர் தனியாக
ஓரிடத்துக்குச் ெசன்று ப ரார்த்தைன
ெசய்தார். ௩௬ ப றகு சீேமானும் அவனது
நண்பர்களும்இேயசுைவத்ேதடிச்ெசன்றனர்.
௩௭அவைரக் கண்டுபடித்து, “மக்கள் யாவரும்
உமக்காகேவ எத ர்பார்த்தருக்க றார்கள்”
என்றனர்.
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௩௮ இேயசு, “நாம் ேவறு இடத்துக்குப்
ேபாக ேவண்டும். நாம் சுற்றலும் உள்ள
நகரங்களுக்கும் ெசல்ல ேவண்டும். அந்த
இடங்களில் எல்லாம் நான் ேபாதைன
ெசய்யேவண்டும். அதற்காகத்தான்
நான் வந்ேதன்” என்று பதலளித்தார்.
௩௯ ஆைகயால் இேயசு கலிேலயா எங்கும்
ப ரயாணம் பண்ணினார். அவர் ெஜப
ஆலயங்களில் ேபாதைன ெசய்தார்.
அவர் பலவந்தமாகப் ப சாசுகைள,
மனிதர்களிடமிருந்துவ ரட்டினார்.

ேநாயாளிையகுணமாக்குதல்
(மத். 8:1-4;லூ. 5:12-16)
௪௦ ெதாழுேநாயால் பாத க்கப்பட்ட ஒரு

மனிதன் இேயசுவ டம் வந்தான். அவன்
இேயசுவன் முன்னால் மண்டிய ட்டு, “நீர்
வரும்பனால் என்ைனக் குணப்படுத்தலாம்.
அதற்குரிய வல்லைம உமக்குண்டு” என்று
ெகஞ்சனான்.
௪௧ அவனுக்காக இேயசு மனமுருகனார்.

ஆைகயால் அவைனத் ெதாட்டு, “நான்
உன்ைனக் குணப்படுத்த வரும்புக ேறன்.
குணமைடவாயாக!” என்றார். ௪௨ உடேன
ேநாய் அவைன வட்டுவலக அவன்
குணமானான்.
௪௩ அவைனப் புறப்பட்டுச் ெசல்லுமாறு

இேயசு கூறனார். ஆனால், அவைன
அவர் பலமாக எச்சரிக்ைகயும் ெசய்தார்:
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௪௪ “நான் உனக்காகச் ெசய்தைத யாரிடமும்
ெசால்லாேத. ஆனால் நீயாகப் ேபாய்
ஆலய ஆசாரியனிடம் காட்டு. ேதவனுக்குக்
காணிக்ைக ெசலுத்து. ஏெனன்றால்
நீ குணமைடந்தருக்க றாய். ேமாேச
ஆைணயட்டபடி காணிக்ைக ெசலுத்து.
இதனால் நீ குணமானைத மக்கள் அற ந்து
ெகாள்வார்கள்,” என்று இேயசு கூறனார்.
௪௫அந்த மனிதன் அங்கருந்து ெசன்று தான்
கண்ட எல்லா மக்களிடமும் இேயசு தன்ைனக்
குணப்படுத்தயைதப் பற்ற ச் ெசான்னான்.
எனேவ இேயசுைவப் பற்றய ெசய்த
எங்கும் பரவயது. அதனால் இேயசுவால்
ஒரு நகரத்துக்குள்ளும் ெவளிப்பைடயாக
நுைழய முடியவல்ைல. மக்கள் இல்லாத
இடங்களில் இேயசு தங்க இருந்தார். இேயசு
எங்கருந்தாலும் அைனத்து நகரங்களில்
இருந்தும்மக்கள்அவைரத் ேதடிவந்தனர்.

௨
பக்கவாதவயாத க்காரன்குணமாகுதல்
(மத். 9:1-8;லூ. 5:17-26)
௧ ச ல நாட்களுக்குப் பன்னர், இேயசு

கப்பர்நகூமுக்கு வந்தார். அவர் வீட்டுக்குத்
தரும்பயுள்ளார் என்ற ெசய்த பரவயது.
௨ ஏராளமான ஜனங்கள் இேயசுவன்
ேபாதைனையக் ேகட்கக் கூடினார்கள். அந்த
வீடு நைறந்துவ ட்டது. அங்கு நற்பதற்கும்
இடமில்ைல. வாசலுக்கு ெவளிேயயும்
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இடமில்ைல. இேயசு அவர்களுக்குப்
ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ௩ ஒரு
பக்கவாதக்காரைனச் சலர் இேயசுவ டம்
ெகாண்டு வந்தார்கள். நான்கு ேபர்
அவைனத் தூக்கக்ெகாண்டு வந்தனர்.
௪ஆனால் அவர்களால் அவைன இேயசுவன்
அருகல் ெகாண்டுவர முடியவல்ைல.
ஏெனன்றால் மக்கள் கூட்டம் அவ்வீட்ைடச்
சூழ்ந்தருந்தது. எனேவ அவர்கள் கூைரமீது
ஏற இேயசு இருந்த இடத்துக்கு ேமல்
கூைரயல்ஒருதறப்ைபஉண்டாக்கனார்கள்.
ப றகு பக்கவாதக்காரனின் படுக்ைகைய
வீட்டுக்குள் இறக்கனார்கள். ௫ அவர்களது
அளவுக்கடந்த வசுவாசத்ைத இேயசு
பார்த்தார். எனேவ பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து இேயசு, “இைளஞேன! உன்
பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௬ ச ல ேவதபாரகர்கள் அங்ேக

உட்கார்ந்தருந்தனர். அவர்கள் இேயசு
ெசய்வனவற்ைறப் பார்த்து வ ட்டு
தங்களுக்குள், ௭ “ஏன் இந்த மனிதர்
இவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்?
இவர் ெசால்வெதல்லாம் ேதவனுக்கு
எத ரானதாகேவ உள்ளேத. ேதவன் மட்டுேம
பாவங்கைள மன்னிக்கத்தக்கவர்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.
௮ேவதபாரகர்கள்என்னநைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்

என்பைதஉடேனஇேயசுஅற ந்துெகாண்டார்.
எனேவ, இேயசு அவர்களிடம், “ஏன்
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இப்படி ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?
௯ பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து, ‘உன்
பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன’
என்று ெசால்வது எளிதா? ‘எழுந்து உன்
படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு நட’ என்று
ெசால்வதுஎளிதா? இரண்டில்எதுஎளிதாகும்?
௧௦ ஆனால் மனித குமாரனுக்குப் பூமிய ேல
பாவங்கைள மன்னிக்க ற அத காரம் உண்டு
என்பைதஉங்களுக்குநரூப க்க ேறன்”என்று
கூற பறகு பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து,
௧௧ “நான் உனக்குச் ெசால்க ேறன். எழுந்தரு,
உனது படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு உன்
வீட்டுக்குப் ேபா” என்றார்.
௧௨ பக்கவாதக்காரன் எழுந்து, அவனது

படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு அந்த
அைறைய வ ட்டு ெவளிேயறனான்.
அைனத்துமக்களும்அவைனப்பார்த்தார்கள்.
அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு ேதவைனப்
புகழ்ந்தார்கள். அவர்கள், “இதுேபால
ஆச்சரியம் மிக்க ஒன்ைற நாங்கள் இதுவைர
பார்த்ததல்ைல!” என்றனர்.

ேலவ இேயசுைவத்ெதாடருதல்
(மத். 9:9-13;லூ. 5:27-32)
௧௩ இேயசு மறுபடியும் கடலருேக

ெசன்றார். ஏராளமான மக்கள்
அவைரப் பன்ெதாடர்ந்து ெசன்றார்கள்.
இேயசு அவர்களுக்கு உபேதச த்தார்.
௧௪ கடற்கைரையெயாட்டி நடந்து
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ெசல்லும்ேபாது அல்ேபயுவன் மகனான
ேலவ என்னும் வரி வசூலிப்பவைனக்
கண்டார். ேலவ வரி வசூலிப்பு
அலுவலகத்தல் உட்கார்ந்தருந்தான்.
அவனிடம்இேயசு “என்ைனப்பன்ெதாடர்ந்து
வா” என்றார். உடேன ேலவ எழுந்துஅவைரப்
பன்ெதாடர்ந்தான்.
௧௫ அன்று, அதற்குப் பன் இேயசு

ேலவயனுைடய வீட்டில் உணவு உண்டார்.
அங்ேக வரி வசூல் ெசய்பவர்களும்,
பாவ களும் இேயசுேவாடும் அவரது
சீஷர்கேளாடும் உணவு உண்டனர்.
இவர்கேளாடு பலர் இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்து வந்தருந்தனர். ௧௬அவர்கேளாடு
ேவதபாரகரும் பரிேசயரும் இருந்தனர்.
அவர்கள் பாவ கேளாடும், வரி வசூல்
ெசய்பவர்கேளாடும் ேசர்ந்து இேயசு
உணவு உட்ெகாள்வைதக் கண்டனர்.
அவர்கள் இேயசுவன் சீஷைர ேநாக்க ,
“ஏன் இவர் வரிவசூல் ெசய்பவர்கேளாடும்,
பாவ களுடனும் ேசர்ந்து உணவு
உண்கன்றார்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௭ இேயசு இதைனக் ேகட்டார். அவர்

அவர்கைள ேநாக்க , “சுகமுள்ளவனுக்கு
மருத்துவர் ேதைவயல்ைல. ேநாயாளிக்ேக
மருத்துவர் ேதைவ. நான் நல்லவர்கைள
அைழக்க வரவல்ைல, பாவ கைள
அைழக்கேவவந்ேதன்” என்றார்.
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ப றதைலவர்கைளவ டவத்தயாசமானவர்
(மத். 9:14-17;லூ. 5:33-39)
௧௮ ேயாவானின் சீஷர்களும், பரிேசயரின்

சீஷர்களும் உபவாசம் இருந்தனர். ச லர்
இேயசுவ டம் வந்து “ேயாவானுைடய
சீஷர்களும் உபவாசம் இருக்கன்றனர்.
பரிேசயருைடய சீஷர்களும் உபவாசம்
இருக்கன்றனர். உங்களுைடய சீஷர்கள் ஏன்
உபவாசம்இருப்பதல்ைல?” என்றுேகட்டனர்.
௧௯ அதற்கு இேயசு, “ஒரு

தருமணத்தல் மணமகன் தம்முடன்
இருக்கும்ேபாது மணமகனின் நண்பர்கள்
துயரப்படமாட்டார்கள். மணமகன் இன்னும்
கூடேவஇருக்கறசந்தர்ப்பத்தல்,அவர்களால்
உபவாசம் இருக்க முடியாது. ௨௦ ஆனால்
மணமகன் ப ரிந்து ெசல்லக்கூடிய ஒரு
தருணம் வரும். அப்ேபாது மணமகைனப்
ப ரிந்த வருத்தத்தல், அவன் நண்பர்கள்
துயரமுடன் இருப்பார்கள். அதற்குப் ப றகு
அவர்கள்உபவாசம்இருப்பார்கள்.
௨௧ “எவெனாருவனும் புதய துணிேயாடு

பைழய துணிையச் ேசர்த்து ஒட்டுப்ேபாட்டு
ைதக்கமாட்டான். அவன் அவ்வாறு
ெசய்தால் ஒட்டுப்ேபாட்டைவ சுருங்கவடும்.
புதயது பைழயைத அதகமாய்க்
க ழிக்கும். முன்னைதவ ட ேமாசமாகும்.
௨௨ எவெனாருவனும் புதய த ராட்ைச
இரசத்ைத பைழய ேதால் ைபயல் ஊற்ற
ைவக்கமாட்டான். ஊற்ற ைவத்தால் புதய
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இரசம் பைழய ைபையக் ெகடுத்துவடும்.
அேதாடு இரசமும் ச ந்தவடும். புதய
இரசத்ைதப் புதய ைபகளிேலதான் மக்கள்
ஊற்ற ைவப்பார்கள்” என்றுெசான்னார்.

யூதர்களின்வமர்சனம்
(மத். 12:1-8;லூ. 6:1-5)
௨௩ ஒரு ஓய்வுநாளில் இேயசு தானிய

வயல்கள் வழிேய நடந்துெகாண்டிருந்தார்.
அவரது சீஷர்களும் அவேராடு ெசன்றார்கள்.
சீஷர்கள் தானியக்கத ர்கைளக் ெகாய்து
தன்னத் ெதாடங்கனர். ௨௪ பரிேசயர்கள்
இதைனப் பார்த்து இேயசுவ டம், “உங்கள்
சீஷர்கள் ஏன் இவ்வாறு ெசய்க றார்கள்?
ஓய்வு நாளில் இவ்வாறு ெசய்யக்கூடாது
என்பதுயூதர்களின் சட்டமல்லவா?” என்றனர்.
௨௫ அதற்கு இேயசு, “தனக்கும் தன்

சீஷர்களுக்கும் உணவு ேவண்டிப்
பச த்தருந்த ேநரத்தல் ௨௬ தாவீது
என்ன ெசய்தான் என்பைத நீங்கள்
படித்தருக்க றீர்கள். அபயத்தார் என்னும்
தைலைம ஆசாரியன் காலத்தல் நடந்த
வஷயம் அது. தாவீது ேதவனுைடய வீட்டில்
நுைழந்து ேதவனுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
அப்பத்ைத உண்டான். ேமாேசயன்
வதகேளா ஆசாரியர்கள் மட்டுேம அந்த
அப்பத்ைதப் புச க்கலாம் என்றுகூறுகன்றன.
தாவீது தன்னுடன் இருந்த மற்றவர்களுக்கும்
அப்பத்ைதக்ெகாடுத்தான்” என்றார்.
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௨௭ேமலும் பரிேசயர்கைளப் பார்த்துஇேயசு
“ஓய்வு நாள் என்பது மக்களுக்கு உதவேவ
உண்டாக்கப்பட்டது. ஓய்வுநாளுக்காக மக்கள்
உண்டாக்கப்படவல்ைல. ௨௮ எனேவ மனித
குமாரன்தான்மற்றநாட்களுக்கும்மட்டுமல்ல,
ஓய்வு நாளுக்கும் எஜமானராக இருக்க றார்”
என்றுெசான்னார்.

௩
சூம்பனைககுணமாக்கப்படுதல்
(மத். 12:9-14;லூ. 6:6-11)
௧ மறுமுைறயும் ெஜப ஆலயத்த ற்குள்

இேயசுநுைழந்தார். அங்ேகசூம்பனைகைய
உைடய ஒரு மனிதன் இருந்தான். ௨இேயசு
தவறாக ஏேதனும் ெசய்யும் பட்சத்தல்
அவைரக் குற்றம் சாட்டலாம் என்று சல
யூதர்கள் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ஓய்வு நாளில் அவைனக் குணமாக்குவாரா
என்று பார்க்கக் காத்தருந்தனர். ௩ இேயசு
சூம்பய ைகைய உைடயவனிடம், “எழுந்து
இங்ேக நல். அப்ேபாதுதான் உன்ைன
எல்லாரும்பார்க்கமுடியும்” என்றார்.
௪ ப றகு இேயசு மக்களிடம், “ஓய்வு நாளில்

எது ெசய்வது சரியாக இருக்கும்? நன்ைம
ெசய்வதா, தீைம ெசய்வதா? ஒரு உயைரக்
காப்பாற்றுவது சரியா? அழிப்பது சரியா?”
என்று ேகட்டார். மக்கள் பத ெலான்றும்
ெசால்லவல்ைல.
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௫இேயசுமக்கைளப்பார்த்தார். அவருக்ேகா
ேகாபம் வந்தது. அவர்கள் கடின மனம்
உைடயவர்களாய் இருந்ததால் இேயசுவுக்கு
வருத்தம் ஏற்பட்டது. இேயசு அந்த
மனிதனிடம், “உன் ைகைய நீட்டு” என்றார்.
அவனும் இேயசுவ டம் தன் ைகைய
நீட்டினான். அது குணமாகயது. ௬ ப றகு
பரிேசயர்கள் அந்த இடத்ைத வ ட்டுப் ேபாய்
ஏேராத யேராடு கூடக் கலந்து இேயசுைவக்
ெகால்வதற்குத்த ட்டமிட்டனர்.

இேயசுவன்பன்த ரளானகூட்டம்
௭ தனது சீஷர்கேளாடு இேயசு ஏரிப்பக்கம்

ெசன்றார். கலிேலயா மக்களில் பலர்
அவைரப் பன் ெதாடர்ந்தனர். ௮ ப றகு
யூேதயாவல் இருந்தும், எருசேலமிலிருந்தும்,
இதுேமயாவல் இருந்தும், ேயார்தானுக்கு
அக்கைரயல் இருந்தும் ஏராளமான மக்கள்
வந்தனர். அத்துடன்தீரு, சீேதான்பகுத களில்
இருந்தும் மக்கள் வந்தனர். அவர்கள்
அைனவரும் இேயசு ெசய்த அற்புதங்கைள
அறந்தருந்தனர். ஆகேவதான் அவர்கள்
வந்தார்கள்.
௯ இேயசு பலைரயும் பார்த்தார். அவர்

தன் சீஷர்களிடம் ஒரு ச றய படகு
ெகாண்டுவந்து அதைன அவருக்குத்
தயார் ெசய்யும்படிக் ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
மக்கள் தம்ைம ெநருக்க த் தள்ளாதபடிக்கு
அப்படகல் ஏற க்ெகாண்டார். ௧௦ இேயசு
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ஏற்ெகனேவ பலைரக் குணமாக்க இருந்தார்.
ஆகேவ ஏராளமான ேநாயுற்ற மக்கள்
ெநருக்க க்ெகாண்டு வந்து அவைரத் ெதாட
முயன்றார்கள். ௧௧ ச லர் அசுத்த ஆவகளால்
ப டிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆவகள்இேயசுைவக்
கண்டதும் அவருக்கு முன் குனிந்து, “நீர்
தான் ேதவனுைடய குமாரன்” என்று உரக்கச்
சத்தமிட்டன. ௧௨ஆனால் இேயசு, தாம் யார்
என்பைத மக்களுக்குக் கூறாதருக்கும்படி
அவற்றற்குஉறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார்.

அப்ேபாஸ்தலைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 10:1-4;லூ. 6:12-16)
௧௩ ப றகு, இேயசு குன்றன்மீது ஏறனார்.

அவர் சலைர தன்னுடன் வருமாறு
ெசான்னார். இந்த மனிதேர அவருக்குத்
ேதைவயானவர்களாய் இருந்தனர்.
அவர்கள் இேயசுவ டம் ெசன்றனர்.
௧௪ அவர்களில் பன்னிரண்டு ேபைர இேயசு
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டார். அவர்கைள
அப்ேபாஸ்தலர் என்று அைழத்தார். அவர்கள்
தன்னுடன் இருக்க ேவண்டும் என்று
இேயசு வரும்பனார். அவர்கைளப் பல
இடங்களுக்குஅனுப்ப ப ரசங்கம்ெசய்யும்படி
வரும்பனார். ௧௫ அத்துடன் ப சாசுகைள
வ ரட்டுவதற்கான அதகாரத்ைத அவர்கள்
ெபற்றருக்கவும் இேயசு வரும்பனார்.
௧௬அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த பன்னிரண்டு ேபரின்
ெபயர்களும்பன்வருமாறு:
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சீேமான், இேயசு இவனுக்கு ேபதுரு என்று
ெபயரிட்டார்.

௧௭ யாக்ேகாபு, ேயாவான் இவர்கள்
ெசெபேதயுவன்மகன்கள்.

(இேயசு இவர்களுக்கு ெபாவெனர்ேகஸ்
என்றுெபயர்ைவத்தார்.

இதற்கு “இடி முழக்கத்தன் மக்கள்” என்று
ெபாருள்)

௧௮அந்த ேரயா,
பலிப்பு,
பர்த்தேலாேமயு,
மத்ேதயு,
ேதாமா,
அல்ேபயுவன்மகனானயாக்ேகாபு,
தேதயு,
கானானியனானசீேமான்,
௧௯யூதாஸ்காரிேயாத்.
இந்த யூதாஸ்தான் இேயசுைவ அவரது
பைகவர்களிடம் காட்டிக்ெகாடுத்தவன்.

ப சாசு ப டித்தவர் எனபழித்துைரத்தல்
(மத். 12:22-32;லூ. 11:14-23, 12:10)
௨௦ ப றகு, இேயசு வீட்டிற்குச் ெசன்றார்.

ஆனால் மறுபடியும் அங்கு மக்கள்
கூடினர். இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்
உணவு உட்ெகாள்ள முடியாதபடி மக்கள்
கூடினர். ௨௧ இேயசுவன் குடும்பத்தார்
இவற்ைறப்பற்ற எல்லாம் ேகள்வப்பட்டனர்.
அவர் மத மயங்கயுள்ளார் என்று மக்கள்
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ெசான்னதால் அவரது குடும்பத்தார் அவைரப்
ப டித்துைவத்துக்ெகாள்ளவரும்பனர்.
௨௨எருசேலமில் இருந்து வந்த ேவதபாரகர்,

“இேயசுவ டம்ெபயல்ெசபூல் (ப சாசு)உள்ளது.
ப சாசுகளின் தைலவனது அதகாரத்ைத
அவர் பயன்படுத்த ேபய்கைள வ ரட்டுக றார்”
என்றனர்.
௨௩ ஆைகயால் இேயசு மக்கைள

அைழத்தார். அவர்களிடம் அவர் உவைமகள்
மூலம் வளக்க ச் ெசான்னார். “சாத்தாைன
சாத்தான் துரத்துவது எப்படி? என்று
ேகட்டார். ௨௪ஒரு இராஜ்யம் தனக்குத்தாேன
பைகத்துக் ெகாண்டால் அது எவ்வாறு
ெதாடர்ந்தருக்க முடியும்? ௨௫ ஒரு குடும்பம்
தனக்குத்தாேன பைகத்துக் ெகாண்டால் அது
எவ்வாறு அழியாமல் இருக்கும்? ௨௬ இது
ேபால் சாத்தானும் தனக்கு எத ராகத் தாேன
பளவுபட்டு இருந்தால் அவன் நைலத்தருக்க
முடியாது. அதுேவஅவன்முடிவு.
௨௭ “ஒருவன் பலவானுைடய வீட்டிற்குள்

புகுந்து ெபாருட்கைளத் தருட வரும்பனால்
முதலில் அவன் அப்பலவாைனக் கட்டிப்ேபாட
ேவண்டும். ப றகு, அவனால் பலவானுைடய
வீட்டிலிருந்து அவனது ெபாருட்கைளத்
தருடமுடியும்.
௨௮ “உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குக்

கூறுக ேறன், மக்களால் ெசய்யப்படுக ற
அத்தைனப் பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும்.
அத்துடன் மக்களால் ேதவனுக்கு எத ராகச்
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ெசால்லப்படும் பழிகளும் மன்னிக்கப்படும்.
௨௯ ஆனால், பரிசுத்தாவைய எவனாவது
பழித்து உைரப்பாேனயானால் அவனுக்கு
என்ெறன்ைறக்கும் மன்னிப்ேப இல்ைல.
அவன் குற்றவாளியாக என்ெறன்ைறக்கும்
குற்ற உணர்வுைடயவனாக இருப்பான்”
என்றார்.
௩௦ ேவதபாரகர் இேயசுைவ “அசுத்த ஆவ

ப டித்தவர்” என்று ெசான்னதால், அவர்
இவ்வாறுவளக்கமாகக்கூறனார்.

இேயசுவன்உண்ைமஉறவனர்கள்
(மத். 12:46-50;லூ. 8:19-21)
௩௧ ப றகு இேயசுவன் தாயாரும்,

சேகாதரர்களும்வந்தனர். அவர்கள்ெவளிேய
நன்று ெகாண்டு ஓர் ஆைள அனுப்ப
இேயசுைவ அைழத்தனர். ௩௨ இேயசுைவச்
சுற்ற ப் பலர் அமர்ந்தருந்தனர்.
அப்ேபாது அவன், “உங்கள் தாயும்
சேகாதரர்களும் ெவளிேய உங்களுக்காகக்
காத்தருக்கன்றனர்” என்றான்.
௩௩ இேயசு அவர்களிடம், “யார் என்

தாய்? யார் என் சேகாதரர்கள்?” என்று
ேகட்டார். ௩௪ ப றகு தன்ைனச் சுற்ற
அமர்ந்தருந்தவர்கைள ேநாக்க , “இந்த
மக்கேள என் தாயாரும், சேகாதரருமாய்
இருக்க றார்கள். ௩௫ ேதவனின்
வருப்பத்துக்ேகற்ப நடந்துெகாள்க றவர்கள்
எவர்கேளா அவர்கேள எனக்குச் சேகாதரனும்,



மாற்கு௪:௧ xxi மாற்கு௪:௭

சேகாதரியும், தாயுமாய் இருக்க றார்கள்”
என்றுகூறனார்.

௪
உழவன்-வைதபற்றயஉவைம
(மத். 13:1-9;லூ. 8:4-8)
௧ இேயசு மறுபடியும் கடற்கைரேயாரத்தல்

ேபாத க்கத் ெதாடங்கனார். ஏராளமான
மக்கள் இேயசுைவச் சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.
ஆைகயால் இேயசு படகல் ஏற ஏரிக்குள்
ெசன்றார். எல்லா மக்களும் ஏரிக்கைரயல்
நன்றுெகாண்டனர். ௨ இேயசு படகல்
இருந்த வண்ணம் மக்களுக்குப் ேபாத க்கத்
ெதாடங்கனார். அவர் மக்களுக்குப்
ேபாத க்கும் ெபாருட்டு பல உவைமகைளப்
பயன்படுத்தனார்.
௩ அவர் ெசான்னார், “ேகளுங்கள், ஓர்

உழவன் தன் வைதைய வைதக்கச்
ெசன்றான். ௪உழவன் வைதத்துக் ெகாண்டு
இருக்கும்ேபாது சல வைதகள் பாைதயல்
வழுந்தன. பறைவகள் வந்து அவற்ைறத்
தன்றுவட்டுச் ெசன்றன. ௫ ச ல வைதகள்
பாைற ேபான்ற நலத்தல் வழுந்தன. அதல்
ேபாத ய ஆழமான மண்ணில்ைல. அதனால்
அந்த வைதகள் ேவகமாக முைளத்தன.
௬ஆனால் சூரியன் ஏற ெவப்பத்தால் அைவ
கருகவ ட்டன. அவற்றுக்கு ஆழமான
ேவர் இல்லாததால் பைழக்கவல்ைல.
௭ ச ல வைதகள் முட்புதர்களில் வழுந்தன.



மாற்கு௪:௮ xxii மாற்கு௪:௧௨

முட்புதர்கள் வளர்ந்து, வைதகள் முைளத்து
வளராதபடி முடக்கவ ட்டன. எனேவ,
வைதகள் தானியங்கைளத் தரவல்ைல.
௮ ச ல வைதகள் நல்ல நலத்தல்
வழுந்தன. வைதகள் அவற்றல்
நன்றாக வளர ஆரம்ப த்தன. அைவ
வளர்ந்து பலன் தர ஆரம்ப த்தது. ச ல
ெசடிகள் முப்பது தானியங்கைளயும், ச ல
அறுபது தானியங்கைளயும், ச ல நூறு
தானியங்கைளயும்தந்தன,”
௯ ப றகு இேயசு, “நான் ெசால்வைதக்

ேகட்கத்தக்கவர்கள்கவனிக்கட்டும்” என்றார்.

உவைமகள்ஏன்-வளக்கம்
(மத். 13:10-17;லூ. 8:9-10)
௧௦ ப றகு இேயசு மக்கைளவ ட்டுத்

ெதாைலவாகச் ெசன்றார். பன்னிரண்டு
சீஷர்களும் மற்றும் அவைரச் சுற்ற
இருந்தவர்களும் அவர் பயன்படுத்தும்
உவைமகைளப்பற்ற க் ேகட்டார்கள்.
௧௧ இேயசு, “உங்களால் மட்டுேம

ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப் பற்றய இரகச ய
உண்ைமகைள அறந்து ெகாள்ளமுடியும்.
ஆனால் மற்ற மக்களால் அற ந்துெகாள்ள
இயலாது. எனேவ நான் அவர்களுக்கு
உவைமகளின் மூலம் கூறுக ேறன். ௧௨ நான்
இதைனச்ெசய்க ேறன். ஏெனன்றால்:
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“ ‘அவர்கள் பார்ப்பார்கள், பார்ப்பார்கள்.
ஆனால் உண்ைமயல் ஒருேபாதும்
பார்க்கமுடியாது.

அவர்கள் ேகட்பார்கள், ேகட்பார்கள்.
ஆனால்ஒருேபாதும்புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.

அவர்கள்பார்த்துப்புரிந்துெகாண்டிருப்பார்கேளயானால்
அவர்கள்மாற இருக்கக்கூடும்,

மன்னிக்கப்பட்டிருக்கவும்கூடும்’ ” ஏசாயா
6:9-10

என்றார்.
வைதபற்றயஉவைம-வளக்கம்
(மத். 13:18-23;லூ. 8:11-15)
௧௩ இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “உங்களால்

இந்த உவைமையப் புரிந்துெகாள்ள
முடிக றதா? முடியாவ டில் மற்ற உவைமகைள
நீங்கள்எப்படிபுரிந்துெகாள்ளப்ேபாக றீர்கள்?
௧௪ இதல் உழவன் என்பவன் ேதவனுைடய
ேபாதைனகைள மக்களிடம் நடுபவேன.
௧௫ ச ல ேநரங்களில் அப்ேபாதைன
வழிப்பாைதயல் வழும். ச லர் ேதவனின்
ேபாதைனகைளக் ேகட்பார்கள். ஆனால்
சாத்தான் வந்து அப்ேபாதைன வளராதபடி
எடுத்துச்ெசன்றுவடுவான்.
௧௬ “பாைறகளில் வழுந்த

வைதகைளப்ேபாலச் சலர் காதல்
ேபாதைன வழுகன்றன. அவர்கள்
அவற்ைற மக ழ்ச்ச ேயாடு ஏற்றுக்ெகாள்வர்.
௧௭ ஆனால் அவர்கள் அப்ேபாதைனகள்
அவர்களது வாழ்வல் ஆழமாகச் ெசல்ல
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அனுமதக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
அவற்ைறக் ெகாஞ்ச காலேம ைவத்தருப்பர்.
ஆனால் அந்தப் ேபாதைனைய ஏற்றதால்
கஷ்டேமா,ப றர்மூலம்துன்பேமாவரும்ேபாது
அவர்கள் அவற்ைற உடேன ைகவ ட்டு
வடுவர்.
௧௮ “இன்னும் சலேரா, முட்ெசடிகளில்

வழுந்த வைதகைளப்ேபான்று
ேபாதைனையக் ேகட்டுக்ெகாள்கன்றனர்.
௧௯ வாழ்க்ைகத் துன்பங்களும், பண
ஆைசகளும் பற எல்லாவதமான
காரியங்களின் மீதுள்ள வருப்பங்களும்
இவர்களிடம் ேபாதைனகள் வளராமல்
ெசய்துவடுகன்றன. எனேவ இவர்கள்
வாழ்க்ைகயல் ேபாதைன எந்தவதமான
பலைனயும்உண்டாக்குவதல்ைல.
௨௦ “மற்றவர்கள் நல்ல நலத்தல் வழுந்த

வைதகைளப் ேபான்று இருக்கன்றனர்.
அவர்கள் ேபாதைனையக் ேகட்டு,
ஏற்றுக்ெகாள்கன்றனர். அவர்கள் முப்பது
மடங்காகவும், ச லர் அறுபது மடங்காகவும்,
ச லர்நூறுமடங்காகவும்பலன்தருகன்றனர்”
என்றார்.

இருப்பைதப் பயன்படுத்துதல்
(லூ. 8:16-18)
௨௧ ேமலும் இேயசு, “நீங்கள் வளக்ைக

எடுத்து மரக்காலுக்கு (பாத்த ரத்துக்கு)
அடிய ேலா, படுக்ைகயன் அடிய ேலா
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மைறத்து ைவப்பீர்களா? இல்ைல. நீங்கள்
வளக்ைக ேமைஜயன் மீேத ைவப்பீர்கள்.
௨௨ மைறக்கப்படுக ற எந்தக் காரியமும்
ெவளிேய வரும். எல்லா இரகச யங்களும்
ெதரிவ க்கப்படும். ௨௩ ேகட்க முடிந்தவர்கள்,
நான் ெசால்வைதக் கவனித்துக் ேகளுங்கள்.
௨௪ நீங்கள் ேகட்க றவற்ைறப் பற்ற க்
கவனமாய் ச ந்தயுங்கள். நீங்கள் எப்படிக்
ெகாடுக்க றீர்கேளா அந்தப்படிேய ேதவன்
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார். ஆனால் நீங்கள்
ெகாடுப்பைதக் காட்டிலும் அதகமாக ேதவன்
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார். ௨௫ ஏற்ெகனேவ
உள்ளவன் ேமலும் ெபற்றுக்ெகாள்வான்.
எவனிடம் மிகுதயாக இல்ைலேயா
அவனிடமிருந்து இருக்கும் சறு அளவும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.”

வைதபற்றயஉவைம
௨௬ ப றகு இேயசு, “ேதவனுைடய

இராஜ்யமானது ஒரு மனிதன் நலத்தல்
வைதக்கும் ஒரு வைதையப் ேபான்றது.
௨௭ வைதயானது வளரத்ெதாடங்கும். அது
இரவும் பகலும் வளரும். அந்த மனிதன்
வழித்தருக்க றானாஅல்லதுதூங்குகறானா
என்பது முக்கயமல்ல. வைத வளர்ந்து
ெகாண்ேட இருக்கும். வைத எவ்வாறு
வளர்க றது என்பதும், அந்த மனிதனுக்குத்
ெதரியாது. ௨௮ எவ்வத உதவயும் இல்லாமல்
அந்த நலம்வைதையவளர்க்க றது. முதலில்
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வைதயல் இருந்து ெசடி முைளக்கறது.
ப றகு கத ர், அதன் பறகு கத ர் முழுதும்
தானியங்கள். ௨௯ தானியம் வைளந்ததும்
மனிதன் அவற்ைற அறுவைட ெசய்க றான்.
இதுஅறுவைடக்காலம்” என்றார்.

கடுகுவைதயன்உவைம
(மத். 13:31-32; 34-35;லூ. 13:18-19)
௩௦ ேமலும் இேயசு, “ேதவனுைடய

இராஜ்யம் எத்தைகயது என்று உங்களுக்குப்
புரிய ைவக்க நான் எந்த உவைமையப்
பயன்படுத்துேவன்? ௩௧ ேதவனுைடய
இராஜ்யம் ஒரு கடுகு வைதையப் ேபான்றது.
கடுகு மிகச் ச றய வைததான். அைத
நலத்தல் வைதக்க றீர்கள். ௩௨ ஆனால்
இைத நீங்கள்வைதத்த ப றகுஅதுவளர்ந்து,
உங்கள் ேதாட்டத்தல் உள்ள அைனத்துச்
ெசடிகைளயும் வ ட ெபரியதாகும். அதன்
கைளகள் மிகப் ெபரிதாக வ ரியும். காட்டுப்
பறைவகள் அதன் கைளகளில் கூடுகட்டித்
தங்கமுடியும். அத்ேதாடு அைவகைள
ெவயலில்இருந்தும்பாதுகாக்கும்” என்றார்.
௩௩ மக்களுக்குப் ேபாத க்கும் ெபாருட்டு

இது ேபான்ற பல உவைமகைளயும் இேயசு
பயன்படுத்தனார். அவர்களுக்குப் புரிக ற
வைகயல் அவர் கற்றுத்தந்தார். ௩௪ இேயசு
எப்ெபாழுதும் உவைமகைள உபேயாக த்து
மக்களுக்குப் ேபாத த்தார். தன் சீஷர்கேளாடு
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தனியாக இருக்கும்ேபாது, எல்லாவற்ைறயும்
அவர்களுக்குவவரித்துச்ெசான்னார்.

புயைலஅமர்த்துதல்
(மத். 8:23-27;லூ. 8:22-25)
௩௫ அன்று மாைலயல் இேயசு தன்

சீஷர்களிடம், “என்ேனாடு வாருங்கள்.
இக்கடைலக் கடந்து அக்கைரக்குச்
ெசல்ேவாம்” என்றார். ௩௬ இேயசுவும்
அவரது சீஷர்களும் அங்ேக மக்கைள
வ ட்டுவ ட்டுச் ெசன்றனர். இேயசு
ஏற்ெகனேவ இருந்த படக ேலேய அவர்கள்
ஏற ச் ெசன்றனர். அவர்கேளாடு ேவறு
பல படகுகளும் இருந்தன. ௩௭ ேமாசமான
காற்று வீச ஆரம்ப த்தது. அதனால் ெபரும்
அைலகள் எழும்ப , படகன் ெவளிேயயும்,
உள்ேளயும், தாக்க ஆரம்ப த்தன. படகல்
நீர் நைறயத் ெதாடங்கயது. ௩௮ இேயசு
கப்பலின் பன்பகுதயல் தைலயைணயல்
தைல ைவத்துப் படுத்துத் தூங்கக்
ெகாண்டிருந்தார். சீஷர்கள் அவரிடம்
ேபாய் அவைர எழுப்பனார்கள். அவர்கள்,
“ேபாதகேர, உங்களுக்கு எங்கைளப் பற்றய
அக்கைற இல்ைலயா? நாங்கள் மூழ்கும்
நைலயல்உள்ேளாம்” என்றனர்.
௩௯ இேயசு எழுந்து புயலுக்கும்,

அைலகளுக்கும் ஆைணயட்டார்.
“இைரயாேத, அைமதயாய் இரு” என்று
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இேயசு ஆைணயட்டார். உடேன புயல்
நன்றது. கடலும்அைமதயானது.
௪௦ இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நீங்கள் ஏன்

பயப்படுக றீர்கள்? உங்களுக்கு இன்னும்
வசுவாசம்இல்ைலயா?” என்றுேகட்டார்.
௪௧ சீஷர்கள் ெபரிதும் அஞ்சனர். அவர்கள்

ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து, “இவர் எத்தைகய
மனிதர்? காற்றும் கடலும் கூட இவருக்குக்
கீழ்ப்படிக றேத” என்றனர்.

௫
அசுத்தஆவ துரத்தப்படுதல்
(மத். 8:28-34;லூ. 8:26-39)
௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்

அக்கடைலக் கடந்து அக்கைரக்குச்
ெசன்றார்கள். அங்கு கதேரனர் என்ற மக்கள்
வாழ்ந்து வந்தனர். ௨ படகலிருந்து இேயசு
இறங்கயதும் இறந்த மக்கள் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டிருந்த குைககளிலிருந்து
ஒரு மனிதன் ெவளிேய வந்தான். அந்த
மனிதைன அசுத்த ஆவகள் ப டித்தருந்தன.
௩ அவன் எப்ேபாதும் கல்லைறய ேலேய
குடியருந்தான். அவைன எவராலும்
கட்டிப்ேபாட முடியவல்ைல. ௪ பலமுைற
மக்கள் அவனது ைககைளயும் கால்கைளயும்
வலங்குகளாலும், சங்கலிகளாலும்
கட்டிப்ேபாட்டிருந்தனர். ஆனால்
அந்த மனிதன் அச்சங்கலிகைளயும்
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வலங்குகைளயும்அறுத்துஎற ந்துவடுவான்.
அவைனக் கட்டுப்படுத்தும் பலமுள்ள
மனிதன் எவனும் அங்கல்ைல. ௫ இரவும்,
பகலும் அவன் கல்லைறக் குைககைளச்
சுற்றயும் மைலப் பகுத களிலும்
த ரிந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
கூக்குரலிட்டுக்ெகாண்டும், கற்களால்
தன்ைனக் காயப்படுத்த க்ெகாண்டும்
இருந்தான்.
௬ெதாைலவல்இேயசுவந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத

அவைரப் பார்த்துவ ட்டான் அவன். ஓடி
வந்து அவர் முன்னால் பணிந்து நன்றான்.
௭-௮ இேயசு அவனிடம், “அசுத்த ஆவேய,
இந்த மனிதைன வட்டு ெவளிேய ேபா”
என்று ெசான்னார். உடேன அவன் உரத்த
குரலில் “இேயசுேவ! மகா உன்னத ேதவ
குமாரேன! என்னிடம் என்ன வரும்புக றீர்?
என்ைனத் துன்புறுத்த ேவண்டாம் என்று
ேதவனிடம் ஆைணயாய் உம்ைமக் ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்” என்றான்
௯ ப றகு இேயசு அவனிடம், “உன் ெபயர்

என்ன?” என்று ேகட்டார். “என் ெபயர்
ேலக ேயான்,* ஏெனன்றால் எனக்குள்ேள பல
ஆவகள்உள்ளன”என்றுஅவன்ெசான்னான்.
௧௦ அத்ேதாடு அவனுக்குள்ேள இருந்த
ஆவகள் தங்கைள அந்தப் பகுதையவ ட்டுத்

* ௫:௯: ேலக ேயான் இதற்கு ஏராளம் என்று ெபாருள்.
இதற்கு 5000 ஆட்கள் ெகாண்ட ேராமானிய பைட எனப்
ெபாருள்.
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துரத்தக் கூடாது என்று மீண்டும் மீண்டும்
ெகஞ்ச க் ேகட்டன.
௧௧ அப்ெபாழுது அந்த மைலயருேக

பன்றகள்கூட்டமாகேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன.
௧௨ அசுத்த ஆவகள் இேயசுவ டம்,
“எங்கைள அந்தப் பன்றகளுக்குள்ேள
அனுப்பவடுங்கள்”எனக்ேகட்டுக்ெகாண்டன.
௧௩ அவ்வாேற ேபாகும்படி இேயசு அனுமத
அளித்தார். அசுத்த ஆவகள் அந்த
மனிதைன வட்டு வ ட்டு பன்றகளுக்குள்
புகுந்து ெகாண்டன. அப்பன்றக் கூட்டம்
ேமட்டிலிருந்து ஓடி கடலுக்குள் பாய்ந்து
கடலில்மூழ்க இறந்தன. அைவ ஏறக்குைறய
2,000 எண்ணிக்ைகஉைடயதாகஇருக்கும்.
௧௪பன்றகைளேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தவர்கள்

அவ்வ டத்ைத வ ட்டு ஓடிவ ட்டார்கள்.
அவர்கள் பட்டணத்துக்கும், வயல்ெவளிக்கும்
ெசன்றார்கள். அங்கு சந்த த்த
மக்களிடெமல்லாம்இதைனச்ெசான்னார்கள்.
மக்களும் என்ன நடந்தது என்பைத அறய
வந்தனர். ௧௫ அவர்கள் இேயசுவ டம்,
வந்தார்கள். பல அசுத்த ஆவகளால்
ப டிக்கப்பட்டிருந்தவைனயும், அவர்கள்
பார்த்தார்கள். அவன் ஆைடகள் அணிந்து
அைமதயாய் இேயசுவன் காலடியல்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவனது
மனநைல சரியாக இருந்தது. மக்கள்
இவற்ைறக் கண்டு அச்சப்பட்டனர்.
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௧௬ இேயசு ெசய்தவற்ைறப் பார்த்தருந்த
சலரும் அங்ேக இருந்தனர். இவர்கள்
மற்றவர்களிடம் அசுத்த ஆவகளால்
ப டிக்கப்பட்டவனின் ெசயல்கைளயும் இேயசு
அவைனக் குணப்படுத்தயைதயும் கூறனர்.
அவர்கள் பன்றகளுக்கு ஏற்பட்டைதயும்
ெசான்னார்கள். ௧௭ ப றகு அந்த மக்கள்,
இேயசுவ டம் அவ்வ டத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டுச்ெசல்லும்படி ேவண்டினர்.
௧௮ படகன் மூலம் அவ்வ டத்ைத

வ ட்டுச் ெசல்ல இேயசு தயாரானார்.
ப சாசுகளிடமிருந்து வடுவக்கப்பட்ட அந்த
மனிதன் தன்ைனயும் இேயசுேவாடு வர
அனுமதக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
௧௯ ஆனால் இேயசு அவனுக்கு அனுமத
ெகாடுக்கவல்ைல. அவனிடம் இேயசு, “நீ
வீட்டுக்குப் ேபா. உன் குடும்பத்தாைரயும்,
நண்பர்கைளயும் ெசன்று பார்த்து
உனக்காகக் கர்த்தர் ெசய்தவற்ைற எல்லாம்
அவர்களிடம் கூறு. அவர் உனக்குக் கருைண
ெசய்தார் என்றும்கூறு” என்றார்.
௨௦ எனேவ அவன் அவ்வடத்ைத

வ ட்டுப் ேபாய் ெதக்கப்ேபாலி பகுத
மக்களிடம் தனக்கு இேயசு ெசய்தைதக் கூற
ஆரம்ப த்தான். மக்கள் அவற்ைறக் ேகட்டு
வயப்புஅைடந்தனர்.

உய ரைடதலும், ேநாயாளி குணமாகுதலும்
(மத். 9:18-26;லூ. 8:40-56)
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௨௧ படக ேலற இேயசு கடலின்
அக்கைரக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார்.
அக்கைரயல் ஏராளமான மக்கள்
கடற்கைரயலிருக்கும்ேபாது இேயசுைவச்
சுற்ற க் கூடினர். ௨௨ அப்ெபாழுது, ெஜப
ஆலயத் தைலவர்களுள் ஒருவன் அங்கு
வந்தான். அவன் ெபயர் யவீரு. அவன்
இேயசுைவப்பார்த்ததும்அவைரப்பணிவுடன்
குனிந்து வணங்கனான். ௨௩ அவன்
இேயசுைவ ேமலும் ேமலும் பணிந்தான்.
அவன் “என்னுைடய சன்ன மகள்
ெசத்துக்ெகாண்டிருக்க றாள். தயவுெசய்து
அங்கு வந்து அவள் மீது உங்கள் ைககைள
ைவக்க ேவண்டும். அதனால் அவள் குணம்
ெபற்றுவாழ்வாள்” என்றான்.
௨௪ ஆைகயால் இேயசு அவனுடன்

ெசன்றார். ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள் அவைர
ெநருக்க க்ெகாண்டுெசன்றனர்.
௨௫அம்மக்களின் நடுவல் ஒரு ெபண்ணும்

இருந்தாள். அவள் பன்னிரண்டு
ஆண்டுகளாக இரத்தப்ேபாக்கால்
அவத ப்பட்டு வந்தாள். ௨௬ அவள் மிகவும்
துன்பப்பட்டு வ ட்டாள். ஏராளமான
மருத்துவர்கள் அவளுக்கு உதவ முயற்ச
ெசய்தனர். அவளிடமிருந்த ெசல்வெமல்லாம்
ெசலவழிந்தது. ஆனால் குணமாகவல்ைல.
அவள்ேமலும்ேநாயால்துன்பப்பட்டாள்.
௨௭ அவள் இேயசுைவப்பற்ற



மாற்கு௫:௨௮ xxxiii மாற்கு௫:௩௪

ேகள்வப்பட்டிருந்தாள். ஆைகயால் அவள்
இேயசுவ டம் கூட்டத்த ற்குள் வந்தாள்.
அவள் இேயசுவன் ேமலாைடையத்
ெதாட்டாள். ௨௮ அவேளா, “நான்
அவரது ஆைடையத் ெதாட்டாேல ேபாதும்.
நான் குணமாகவடுேவன்” என்று
நம்பனாள். ௨௯ அவள் இேயசுவன்
ேமலாைடையத் ெதாட்டதும் அவளது இரத்தப்
ேபாக்கு நன்றது. தான் ேநாயலிருந்து
குணமாகவ ட்டைத அவள் சரீரத்தல்
உணர்ந்தாள். ௩௦இேயசுவும் தன்னிடமிருந்து
வல்லைம ெவளிப்பட்டைத அற ந்தார்.
எனேவ, அவர் நன்று சுற்றலும் பார்த்தார்.
ப றகு அவர், “என் ஆைடையத் ெதாட்டது
யார்?” என்றுேகட்டார்.
௩௧ இதைனக் ேகட்டதும் சீஷர்கள்

“ேபாதகேர, ஏராளமான மக்கள் உங்கைள
ெநருக்க க்ெகாண்டு வருகறார்கள். ‘யார்
என்ைனத் ெதாட்டது’ என்று ேகட்க றீேர”
என்றனர்.
௩௨ ஆனால் இேயசுேவா தன்ைனத்

ெதாட்டவருக்காகத் ெதாடர்ந்து
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ௩௩ அந்தப்
ெபண்ணும் தான் முழுைமயாகக் குணம்
ெபற்றைத உணர்ந்தாள். எனேவ அவள்
இேயசுவன்முன்வந்துஅவைரப் பணிந்தாள்.
அவள் பயத்தால் நடுங்கனாள். அவள் தன்
கைத முழுவைதயும் இேயசுவ டம் கூறனாள்.
௩௪இேயசு அவளிடம், “அன்பான ெபண்ேண!
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உன் வசுவாசத்தனால் நீ சுகமானாய்.
சமாதானமாகச் ெசல். இனி ேமல் உனக்கு
ஒருதுன்பமும்இல்ைல” என்றார்.
௩௫ இவ்வாறு இேயசு அங்ேக

ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது யவீருவன்
வீட்டிலிருந்து சலர் வந்தனர். அவர்கள்
யவீருவ டம், “ஐயா, உங்கள் மகள்
இறந்துேபானாள். எனேவ, இனிேமல்
இந்தப் ேபாதகருக்கு (இேயசுவுக்கு) எந்தத்
ெதாந்தரவும்ெகாடுக்க ேவண்டாம்” என்றனர்.
௩௬ அந்த மக்கள் ெசான்னைதப்பற்ற

இேயசு கவைலப்படவல்ைல. அந்த ெஜப
ஆலயத்தைலவரிடம் இேயசு, “பயப்பட
ேவண்டாம். வசுவாசத்துடன் இரு” என்று
கூறனார்.
௩௭ மற்ற அைனவைரயும் வ ட்டு ேபதுரு,

யாக்ேகாபு, யாக்ேகாபுவன் சேகாதரனான
ேயாவான்ஆக ேயாைர மட்டும் தன்னுடன்வர
இேயசுஅனுமதத்தார். ௩௮இேயசுஇம்மூன்று
சீஷர்கேளாடு மட்டும் யவீருவன் வீட்டுக்குச்
ெசன்றார். அங்கு நைறயப்ேபர் கதற
அழுதுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டார். அந்த
இடம் ஒேர குழப்பமாய் இருந்தது. ௩௯இேயசு
அவ்வீட்டுக்குள் நுைழந்து அவர்களிடம், “ஏன்
நீங்கள் இவ்வளவு அழுது சத்தமிடுக றீர்கள்?
இக்குழந்ைத சாகவல்ைல. இது தூங்கக்
ெகாண்டுள்ளது” என்றார். ௪௦ இைதக்ேகட்ட
மக்கள்இேயசுைவப்பார்த்து ச ரித்தார்கள்.
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இேயசு அம்மக்கைள வீட்ைட வ ட்டு
ெவளிேயறுமாறு ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
பன்னர்அவர்அக்குழந்ைதக டத்தப்பட்டிருந்த
அைறக்குள் ெசன்றார். அவர் தன்ேனாடு
அக்குழந்ைதயன் தாய், தந்ைத, மூன்று
சீஷர்கள் ஆக ேயாைர மட்டும் அனுமதத்தார்.
௪௧ அவர் அந்தக் குழந்ைதயன்
ைகையப்ப டித்துக்ெகாண்டு, “தலீத்தாகூமி!”
என்றுெசான்னார். (அதற்கு, “சறுமிேய, நான்
ெசால்க ேறன் நீ எழுந்தரு” என்று ெபாருள்.)
௪௨ அச்சறு ெபண்ணும் உடேன எழுந்து
நடக்க ஆரம்ப த்தாள். அவளுக்கு அப்ேபாது
பன்னிரண்டு வயது. அப்ெபண்ணின் தாயும்,
தந்ைதயும், சீஷர்களும் வயப்பைடந்தனர்.
௪௩ இேயசு அப்ெபண்ணின் ெபற்ேறாரிடம்
இைதப்பற்ற யாரிடமும் எதுவும் கூற
ேவண்டாம் என்று கண்டிப்பாகக் கூறனார்.
ப றகு அப்ெபண்ணுக்கு உண்ண உணவு
அளிக்குமாறுெசான்னார்.

௬
தன்ெசாந்தஊரில்இேயசு
(மத். 13:53–58;லூ. 4:16–30)
௧ அவ்வடத்ைதவ ட்டு இேயசு தன் ெசாந்த

ஊருக்குக் களம்பனார். அவரது சீஷர்கள்
அவைரப் பன்ெதாடர்ந்துெசன்றனர். ௨ஓய்வு
நாளானேபாது ெஜப ஆலயத்தல் இேயசு
உபேதசம் ெசய்ய ஆரம்ப த்தார். நைறய
மக்கள் அதைனக் ேகட்டு வயப்புற்றனர்.
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அவர்கள் “இந்தமனிதர்இந்தஉபேதசங்கைள
எங்ேக இருந்து ெபற்றார்? இந்த அறைவ
எப்படிப் ெபற்றார்? இவருக்கு இதைன
யார் ெகாடுத்தது? அற்புதங்கைளச்
ெசய்யும் அத காரத்ைத எங்கருந்து
ெபற்றார்? ௩இவர் ஒரு தச்சன் மட்டும்தாேன.
இவருைடய தாய் மரியாள் அல்லவா! இவர்
யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான் ஆக ேயாரின்
சேகாதரர் அல்லவா. இவரது சேகாதரிகள்
நம்முடன் தாேன இருக்கறார்கள்” என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் இேயசுைவ
ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்இருந்தனர்.
௪ இேயசு மக்கைளப் பார்த்து, “ஒரு

தீர்க்கதரிசைய மற்ற மக்கேள மரியாைத
ெசய்வர். ஆனால் அவர் ெசாந்த ஊரில்
ெசாந்த மக்களிடம் ெசாந்த வீட்டில் மரியாைத
ெபறுவதல்ைல” என்றார். ௫ இேயசு அந்த
ஊரில் அத க அளவல் அற்புதங்கைளச்
ெசய்ய இயலவல்ைல. அவர் ேநாயுற்ற
சலரின் ேமல் தன் ைகைய ைவத்து
குணமாக்கும் சல ெசயல்கைள மட்டுேம
ெசய்தார். ௬ அங்குள்ள மக்களுக்கு
வசுவாசம் இல்லாதது பற்ற இேயசு மிகவும்
ஆச்சரியப்பட்டார். ப றகு இேயசு அந்தப்
பகுதயல் உள்ள மற்ற க ராமங்களுக்கும்
ேபாய்உபேதசம்ெசய்தார்.

சீஷர்கள்அனுப்பப்படுதல்
(மத். 10:1, 5-15;லூ. 9:1-6)
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௭அவர் தனது பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும்
ஒன்றாக அைழத்தார். அவர்கைள
இரண்டிரண்டு ேபராக ெவளிேய
அனுப்பனார். அசுத்த ஆவகளின் ேமல்
அவர்களுக்கு அதகாரத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
௮ அவர் தன் சீஷர்களிடம், “உங்கள்
பயணத்துக்கு எதுவும் எடுத்துச் ெசல்ல
ேவண்டாம். நடந்து ெசல்ல வசதயாக ஒரு
ைகத்தடிைய மட்டும் எடுத்துச் ெசல்லுங்கள்.
உணைவேயா, ைபையேயா, கச்ைசகளில்
பணத்ைதேயா எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டாம்.
௯ ெசருப்ைப அணிந்து ெகாள்ளுங்கள்.
ஆைட மட்டும் அணிந்து ெகாள்ளுங்கள்.
௧௦ நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள் நுைழந்ததும்,
அந்த ஊைர வ ட்டு நீங்கும்வைர அங்ேகேய
தங்க இருங்கள். ௧௧ எந்த ஊராவது
உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தாேலா
அல்லது உங்கள் உபேதசங்கைளக் ேகட்க
மறுத்தாேலா அந்தஊைரவ ட்டு வலகுங்கள்.
உங்கள் கால்களில் படிந்துள்ள தூசையயும்
அங்ேகேய உதறவ ட்டுச் ெசல்லுங்கள்.
அவர்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கும்” என்றார்.
௧௨ சீஷர்கள் அந்த இடத்ைத வ ட்டு

வலக ப் பல இடங்களுக்கும் ெசன்றனர்.
அவர்கள் மக்களிடம் உபேதசம்
ெசய்தனர். தங்கள் மனைதயும்,
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாள்ளுமாறு
ேபாத த்தனர். ௧௩ அவர்கள் பல ப சாசுகைள
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மக்களிடமிருந்து வ ரட்டினர். அவர்கள்
ேநாயுற்ற மனிதர்களுக்கு ஒலிவ
எண்ெணையத்தடவ க்குணப்படுத்தனர்.
ஏேராதுவன்தவறானகணிப்பு
(மத். 14:1-12;லூ. 9:7-9)
௧௪ இேயசு ப ரபலமானபடியால்

ஏேராது மன்னன் இேயசுைவப்பற்ற க்
ேகள்வப்பட்டான். ச ல மக்கள், “இேயசுதான்
ேயாவான் ஸ்நானகன். அவன் மரணத்தல்
இருந்து எழுந்தருக்க றான். அதனால்தான்
அவரால் இது ேபான்ற அற்புதங்கைளச்
ெசய்யமுடிக றது” என்றனர்.
௧௫ இன்னும் சலர், “இவர்தான் எலியா”

என்றனர். ேமலும் சலேரா, “இேயசு ஒரு
தீர்க்கதரிச . இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த பல
தீர்க்கதரிச கைளப்ேபான்று இவரும் ஒருவர்”
என்றுெசால்லிக்ெகாண்டனர்.
௧௬ இேயசுைவப் பற்றய இது ேபான்ற

பல ெசய்த கைள ஏேராது அற ந்து
ெகாண்டான். அவன், “நான் ேயாவானின்
தைலைய ெவட்டிக் ெகான்றுவ ட்ேடன்.
இப்ேபாது ேயாவான் மரணத்தல் இருந்து
எழுந்துவ ட்டான்” என்றுெசான்னான்.
ேயாவான்ஸ்நானகனின்மரணம்
௧௭ ஏேராது தன் வீரர்களுக்கு

ேயாவாைனக் ைகது ெசய்யுமாறு
ஆைணயட்டான். அவைனச் சைறயல்
அைடத்தான். தன் மைனவையச்
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சந்ேதாஷப்படுத்துவதற்காகேவ அவன்
இவ்வாறு ெசய்தான். அவள் ெபயேர
ஏேராத யாள். இவள் முதலில் ஏேராதுவன்
சேகாதரனான பலிப்புவன் மைனவயாக
இருந்தாள். ஆனால் அவைளப் பன்னர்
ஏேராது மணந்துெகாண்டான். ௧௮ ஏேராத டம்
இவ்வாறு சேகாதரனின் மைனவைய
மணந்துெகாள்வது சரியன்று என ேயாவான்
எடுத்துக்கூறனான். ௧௯எனேவ ஏேராத யாள்
ேயாவாைன ெவறுத்தாள். அவள்
அவைனக் ெகால்ல வரும்பனாள். ஆனால்
அவளால் ேயாவாைனக் ெகான்றுவடுமாறு
ஏேராதுைவத் தூண்டிவட முடியவல்ைல
௨௦ ேயாவாைன ெகால்ல ஏேராது பயந்தான்.
ேயாவான் ஒரு நல்ல பரிசுத்தமான
மனிதன் என்று மக்கள் நம்புவைத அவன்
அறந்தருந்தான். ஆைகயால் ஏேராது
ேயாவாைனக் காப்பாற்ற வந்தான்.
ேயாவானின் ேபாதகத்ைதக் ேகட்பதல்
ஏேராது ெபருமக ழ்ச்ச அைடந்தான். ஆனால்
அவனதுேபாதகம் ஏேராைதஉறுத்தயது.
௨௧ ப றகு ேயாவாைனக் ெகால்வதற்குப்

ெபாருத்தமான வாய்ப்பு ஒன்று
ஏேராத யாளுக்குக் கைடத்தது. இது
ஏேராதன் பறந்த நாளன்று நகழ்ந்தது.
தன் பறந்த நாளன்று ஏேராது மிக
முக்கயமான அரசு அத காரிகளுக்கும், மிக
முக்கயமான இராணுவ அதகாரிகளுக்கும்,
கலிேலயாவன்ெபரியமனிதருக்கும்வருந்து
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ெகாடுத்தான். ௨௨ ஏேராத யாளின் மகள்
அந்த வருந்த ற்கு வந்து நடனமாடினாள்.
அவள் ஆடும்ேபாது, ஏேராதும் அவைனச்
சார்ந்தவர்களும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஉண்டனர்.
ஆைகயால் ஏேராது மன்னன் அவளிடம்,

“நீ வரும்பும் எைதயும் உனக்குத் தருேவன்”
என்று உறுத கூறனான். ௨௩ “நீ எைதக்
ேகட்டாலும் தருேவன், எனது இராஜ்யத்தல்
பாதையக் ேகட்டாலும் தருேவன்” என்று
சத்தயம்ெசய்தான்.
௨௪ அந்தப் ெபண் தன் தாய டம் ெசன்று,

“நான் ஏேராது மன்னனிடம் எனக்கு என்ன
ேவண்டும் என்று ேகட்பது?” எனக் ேகட்டாள்.
அவளது தாேயா, “ேயாவான் ஸ்நானகனின்
தைலையக் ேகள்” எனபதலளித்தாள்.
௨௫ உடேன வைரவாக அவள் மன்னனிடம்

தரும்ப வந்தாள். அவள் மன்னனிடம்,
“ேயாவான் ஸ்நானகனின் தைலைய
எனக்குத் தாருங்கள். உடேன எனக்கு
அதைனத் தட்டில் ைவத்துத் தர ேவண்டும்”
என்றுேகட்டாள்.
௨௬ ஏேராது மன்னன் இைதக்ேகட்டு

வருத்தப்பட்டான். ஆனால் அவள்
வரும்பும் எைதயும் தந்துவடுவதாக
ஏற்ெகனேவ அவளிடம் ஆைணயட்டு
சத்தயம் ெசய்துவ ட்டான். மன்னேனாடு
உணவருந்த க் ெகாண்டிருந்த ெபரிய
மனிதர்களும் அவனது ஆைணைய
அறந்தருந்தனர். ஆைகயால் அவனால்
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அப்ெபண்ணின் ேவண்டுேகாைள
மறுக்கமுடியவல்ைல. ௨௭ உடேன
ேயாவானின் தைலைய ெவட்டிக் ெகாண்டு
வருமாறு ஒரு வீரனிடம் மன்னன்
கட்டைளய ட்டான். ஆைகயால் அந்த வீரன்
ேபாய் சைறக்குள் இருந்த ேயாவானின்
தைலைய ெவட்டினான். ௨௮ ப றகு
ேயாவானின் தைலைய ஒரு தட்டில் ைவத்து
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். அவன் அந்தத்
தைலைய அப்ெபண்ணிடம் ெகாடுத்தான்.
அப்ெபண் அதைனத் தன் தாய டம்
ெகாடுத்தாள். ௨௯ அங்கு நடந்தைதப்பற்ற
ேயாவானின் சீஷர்கள் அற ந்துெகாண்டு,
வந்து ேயாவானின் சரீரத்ைதப் ெபற்றுச்
ெசன்றனர். அவர்கள் அதைன ஒரு
கல்லைறயல்அடக்கம்ெசய்தனர்.

5,000 த்த ற்கும் ேமற்பட்ட மக்களுக்கு
உணவு

(மத். 14:13-21;லூ. 9:10-17; ேயாவான் 6:1-14)
௩௦ இேயசுவால் உபேதசம் ெசய்ய

அனுப்பப்பட்ட அவரது சீஷர்கள் அவரிடம்
வந்தனர். அவர்கள் இேயசுைவச் சுற்ற க்
கூடித் தாம் அைனவரும் ெசய்தவற்ைறயும்
கற்ப த்தவற்ைறயும்அவரிடம்ெசான்னார்கள்.
௩௧ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் மக்கள்
ெநருக்கடி மிக்க இடத்தல் இருந்தனர்.
அம்மக்கள் அளவல் மிக அத கமாக
இருந்தனர். இேயசுவுக்கும், அவரது
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சீஷர்களுக்கும் உணவு உட்ெகாள்ளக்கூட
ேநரம் இல்லாமல் இருந்தது. இேயசு தன்
சீஷர்களிடம் “என்ேனாடு வாருங்கள். நாம்
அைமதயான தனி இடத்துக்குப் ேபாேவாம்.
அங்குநாம்ஓய்வுஎடுக்கலாம்” என்றார்.
௩௨ எனேவ, இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்

தனியாகச் ெசன்றனர். மக்கேள இல்லாத
இடத்துக்கு அவர்கள் படகல் ெசன்றனர்.
௩௩ ஆனால் அவர்கள் ெசல்வைத நைறய
மக்கள் கண்டனர். அந்த மக்களுக்கு
அவர் இேயசு என்று ெதரிந்தது. எனேவ
இேயசு ெசல்லுகற இடத்துக்கு எல்லா
நகர்களிலிருந்தும் ஏராளமான மக்கள்
அங்ேக ஓடினர். இேயசு ேபாய்ச் ேசர்வதற்கு
முன்னேர அவர்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்துவ ட்டனர்.
௩௪ இேயசு அங்ேக ேபாய்ச் ேசர்ந்ததும்
தனக்காக ஏராளமானமக்கள் காத்தருப்பைத
அற ந்தார். அவர் அவர்களுக்காக மனம்
உருகனார். ஏெனன்றால், அவர்கள்
ேமய்ப்பன் இல்லாத மந்ைதையப்ேபான்று
கவனிக்க ஆளில்லாமல் இருந்தனர். எனேவ
அவர்களுக்கு இேயசு நைறய உபேதசம்
ெசய்தார்.
௩௫ அன்று அதக ேநரமாய ற்று.

எனேவ, இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம்
வந்தனர். அவர்கள், “இங்கு எந்த
மக்களும் வாழவல்ைல, மற்றும் ெவகு
ேநரமாகவ ட்டது. ௩௬ எனேவ மக்கைள
அனுப்பவடும். அவர்களும் சுற்ற இருக்க ற
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பண்ைணகளுக்கும், நகர்களுக்கும் ெசன்று
ேதைவயான உணவுப் ெபாருள்கைள
அவர்களாகேவ வாங்க க் ெகாள்வார்கள்”
என்றனர்.
௩௭ ஆனால் இேயசுேவா, “அவர்களுக்கு

உண்ண நீங்கள் ஏதாவது ெகாடுங்கள்”
என்றார்.
சீஷர்கேளா இேயசுவ டம், “இவர்கள்

அைனவரும் உண்ணுகற அளவுக்கு நம்மால்
அப்பத்ைதவாங்கத்ேதைவயானபணத்துக்கு
நாம் அைனவரும் ஒரு மாதக் காலத்துக்கு
உைழத்துப் பணம் சம்பாத க்க ேவண்டும்”
என்றனர்.
௩௮ இேயசு, தன் சீஷர்களிடம், “உங்களிடம்

எத்தைன அப்பங்கள் உள்ளன. ேபாய்ப்
பாருங்கள்” என்றார்.
சீஷர்கள் தங்களிடம் உள்ள அப்பங்கைள

எண்ணிப் பார்த்துவ ட்டு இேயசுவ டம் வந்து,
“நம்மிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு
மீன்களும்உள்ளன”, என்றார்கள்.
௩௯ ப றகு இேயசு சீஷர்களிடம், “புல்லின்

ேமல் மக்கள் சறு சறு குழுக்களாக
உட்காரும்படி ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௪௦ ஆகேவ எல்லா மக்களும் குழுக்களாக
அமர்ந்தனர். ஒவ்ெவாரு குழுவலும் 50
அல்லது 100 ேபர்இருந்தனர்.
௪௧இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு

மீன்கைளயும் எடுத்துக் ெகாண்டார். அவர்
வானத்ைத ஏற ட்டுப் பார்த்தார். அந்த



மாற்கு௬:௪௨ xliv மாற்கு௬:௪௮

அப்பங்களுக்காக ேதவனுக்கு நன்ற
ெசான்னார். பன்னர் இேயசு அப்பங்கைள
பங்கு ைவத்துத் தன் சீஷர்களிடம்
ெகாடுத்தார். அவற்ைற மக்களுக்குக்
ெகாடுக்குமாறு ெசான்னார். மீைனயும்
அவ்வாேற பங்க ட்டுஎடுத்துக்ெகாடுத்தார்.
௪௨ எல்லா மக்களும் தருப்தயாக

உண்டனர். ௪௩ மக்கள் உண்டு முடித்ததும்
எஞ்சயுள்ளவற்ைறச் சீஷர்கள் பன்னிரண்டு
கூைடகள் நைறய ேசகரித்தனர்.
௪௪ ஏறக்குைறய ஐயாய ரம் ஆண்கள் அன்று
உணவுஉண்டனர்.

இேயசுகடலின்ேமல்நடத்தல்
(மத். 14:22-33; ேயாவான் 6:16-21)
௪௫ ப றகு இேயசு சீஷர்களிடம் படகல்

ஏறுமாறு ெசான்னார். கடலின் அக்கைரயல்
உள்ள ெபத்சாய தாவுக்குப் ேபாகும்படிக்
கூறனார். தான் பறகு வருவதாக இேயசு
கூறயனுப்பனார். இேயசு அங்ேக
இருந்து அந்த மக்கைளத் தம் வீடுகளுக்குச்
ெசல்லுமாறு ெசான்னார். ௪௬அந்த மக்கைள
இேயசு வழியனுப்பய பன்பு ப ரார்த்தைன
ெசய்வதற்காக மைலக்குச்ெசன்றார்.
௪௭ அன்று இரவு, அந்தப் படகு கடலின்

நடுவ ேலேய இருந்தது. இேயசுேவா தனிேய
கைரய ேலேய இருந்தார். ௪௮ கடலில்
ெவகு தூ ரம் படகு ேபாய்வ ட்டைதக்
கவனித்தார். அவரது சீஷர்கள் மிகவும்
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கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு ேபாடுவைதயும்
அற ந்தார். காற்றானதுஅவர்களுக்குஎத ராக
அடித்துக் ெகாண்டிருந்தது. அதகாைலயல்,
மூன்று மணிக்கும் ஆறு மணிக்கும்
இைடப்பட்ட ேநரத்தல் அவர் தண்ணீரின்
ேமல் நடந்து ெநருங்கனார். அவர்கைளக்
கடந்து ேபாக றவர்ேபால் காணப்பட்டார்.
௪௯ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவர் தண்ணீரின்
ேமல் நடந்து ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பைதக்
கண்டனர். அவர்கள் அவைர ஒரு ஆவ
என்று நைனத்தனர். அவர்கள் அச்சத்ேதாடு
கூச்சலிட்டனர். ௫௦ எல்லாரும் இேயசுைவப்
பார்த்து பயந்தனர். ஆனால் இேயசுேவா
அவர்களிடம், “கவைலப்படாதீர்கள், நான்
தான் பயப்படாதருங்கள்” என்று ேதற்றனார்.
௫௧ ப றகு அவர் சீஷர்கள் இருந்த படகனுள்
ஏற க்ெகாண்டார். காற்று அைமதயாய ற்று
சீஷர்கள் ெபரிதும் ப ரமித்தார்கள்.
௫௨ அவர்கள் இேயசு ஐந்து அப்பங்களில்
இருந்து மிகுதயான அப்பங்கைள
உருவாக்கயைதப் பார்த்தார்கள். ஆனால்
அதனுைடய ெபாருைள அவர்களால்
அற ந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. அைத
அறந்துெகாள்ளும் சக்தயும் அவர்களுக்கு
இல்ைல.

அேநக ேநாயாளிகைள இேயசு
குணமாக்குதல்

(மத். 14:34-36)
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௫௩ இேயசுவன் சீஷர்கள் அக்கடைலக்
கடந்தனர். அவர்கள் ெகெனசேரத்தன்
கைரக்கு வந்தனர். அங்ேக படைகக் கட்டி
ைவத்தனர். ௫௪ அவர்கள் படைக வ ட்டு
இறங்கயேபாது மக்கள் இேயசுைவப்
பார்த்தனர். அவர் யாெரன்று அவர்கள்
அற ந்துெகாண்டனர். ௫௫ அம்மக்கள்
ஓடிப்ேபாய் அப்பகுத களில் உள்ள மக்களிடம்
இேயசு இங்ேக இருக்க றார் என்பைத
அறவத்தார்கள். இேயசு ேபாக ற எல்லா
இடங்களிலும் மக்கள் ேநாயாளிகைளப்
படுக்ைகேயாடு எடுத்து வந்தனர். ௫௬அந்தப்
பகுத களில் உள்ள ஊர்களுக்கும்
நகரங்களுக்கும் பண்ைணகளுக்கும் இேயசு
ெசன்றார். இேயசு எங்ேக ெசன்றாலும்
அங்குள்ள மக்கள் ேநாயாளிகைள அவரிடம்
எடுத்து வந்தனர். அவர்கள் இேயசுவ டம்
அவரதுஆைடநுனிையயாவதுெதாடுவதற்கு
அனுமத ேகட்டனர். அவைரத் ெதாட்டவர்கள்
எல்ேலாரும்குணமைடந்தனர்.

௭
ப ரமாணங்களும் மனிதரின்

வதமுைறகளும்
(மத். 15:1-20)
௧ எருசேலமிலிருந்து சல பரிேசயர்களும்,

ச ல ேவதபாரகர்களும் வந்தனர். அவர்கள்
இேயசுைவச் சுற்ற க் கூடினர். ௨இேயசுவன்
சீஷர்களில் சலர் சுத்தமற்ற ைககளால்
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உணவுஉண்பைத அவர்கள் கவனித்தார்கள்.
(சுத்தமற்ற ைக என்றால் பரிேசயர்கள்
முைறப்படி அவர்கள் தம் ைககைளக்
கழுவாமல் இருந்தனர்) ௩ பரிேசயர்களும்,
யூதர்களைனவரும் இத்தகு ச றப்பான
முைறயல் தம் ைககைளக் கழுவுவதற்கு
முன்னால் உணவு உண்பதல்ைல. அவர்கள்
இதைனஅவர்களின்முன்ேனார் ெசான்னபடி
ெதாடர்ந்து ெசய்து வருகன்றனர். ௪யூதர்கள்
சந்ைதயல் ஏதாவது வாங்கும்ேபாது,
அதைனத் தனியான முைறயல் கழுவச்
சுத்தப்படுத்தும் முன் அவர்கள் அைத
உண்பதல்ைல. இைதப்ேபான்று அவர்கள்
பலவத கைளத் தங்கள்முன்ேனாரிடமிருந்து
ெபற்றுக் கைடப்ப டித்தனர். கண்ணங்கள்,
குடங்கள், ெவண்கலப் பாத்த ரங்கள்
ேபான்றவற்ைறக் கழுவுவது ஆகயவற்ைறக்
கைடப்ப டித்தனர்.
௫ பரிேசயர்களும், ேவதபாரகர்களும்

இேயசுவ டம், “உம்முைடய சீஷர்கள்
நமக்கு முன்பு வாழ்ந்த முன்ேனார்களின்
வதமுைறகைளக்ைகக்ெகாள்ளவல்ைலேய?
உம்முைடய சீஷர்கள் சுத்தமற்ற ைககளால்
தம் உணைவ உண்டு வருகறார்கள். ஏன்
இவ்வாறுெசய்க றார்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௬ இேயசு அவர்களிடம் “நீங்கள் எல்லாரும்

ேபாலித்தனமானவர்கள். உங்கைளப் பற்ற
ஏசாயா சரியாகேவ எழுதயருக்க றான்.
அவன்எழுதயருப்பது:
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“ ‘இந்த மக்கள் என்ைன மத ப்பதாய்ச்
ெசால்க றார்கள்,

ஆனால் உண்ைமயல் அவர்கள் தம்
வாழ்வல் எனக்கு முக்கயத்துவம்
ெகாடுக்கவல்ைல.

௭அவர்களின்வழிபாடுஒருபயனுமற்றது.
அவர்கள் உபேதச க்கும் வதமுைறகள்
எல்லாம் மனிதர்களால்
உருவாக்கப்பட்டைவ.’ ஏசாயா 29:13

௮ நீங்கள் ேதவனின் கட்டைளகைளப்
பன்பற்றுவைத நறுத்த இருக்க றீர்கள்.
இப்ெபாழுது நீங்கள் மனிதனின்
ேபாதைனகைளக் கைடப்ப டித்து
வருகறீர்கள்” என்றார்.
௯ ேமலும் இேயசு அவர்களிடம்,

“நீங்கள் சமர்த்தராக இருப்பதாக
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த ேபாதைனைய
பன்பற்றுவதற்காக ேதவனின்
கட்டைளகைளப் புறக்கணித்து வ ட்டீர்கள்.
௧௦ ‘உங்கள் தாய்க்கும் தந்ைதக்கும் மத ப்பு
ெகாடுங்கள்’✡ என்று ேமாேச ெசால்லி
இருக்கறான். ேமலும் அவன் ‘எவன்
ஒருவன் தன் தந்ைதய டேமா அல்லது
தாய டேமா ெகட்டவற்ைறப் ேபசுக றாேனா
அவன் ெகாைல ெசய்யப்படத்தக்கவன்’✡
✡ ௭:௧௦: யாத். 20:12, உபா. 5:16-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௭:௧௦: யாத். 21:17-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.



மாற்கு௭:௧௧ xlix மாற்கு௭:௧௭

என்று கூற இருக்கறான். ௧௧ ஒருவன்
தன் தந்ைதையேயா தாையேயா ேநாக்க
‘நான் உங்களுக்கு உதவக்கூடியவற்ைறச்
ெசய்ய முடியும். ஆனால் நான் உங்களுக்குச்
ெசய்யமாட்ேடன். நான் அதைனத்
ேதவனுக்குத் தருேவன்’ என்று ெசால்ல
நீங்கள் கற்றுத் தருகறீர்கள். ௧௨அவன் தன்
தந்ைதக்ேகா தாய்க்ேகா எதுவும் ெசய்யத்
ேதைவயல்ைல என்று கற்ப க்க றீர்கள்.
௧௩ ஆைகயால் ேதவன் ெசான்னவற்ைறச்
ெசய்வது அவ்வளவு முக்கயமில்ைல
என்று ெசால்லித்தருகறீர்கள். நீங்கள்
ெசால்பவற்ைற மக்கள் ெசய்தால் ேபாதும்
என்று நைனக்கறீர்கள். நீங்கள் இது
ேபான்று பல ெசயல்கைளச் ெசய்து
வருகன்றீர்கள்” என்றார்.
௧௪ மக்கைள மீண்டும் இேயசு தன்னிடம்

அைழத்தார். அவர் “ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
எனக்குச் ெசவெகாடுக்க ேவண்டும். நான்
ெசால்பவற்ைறப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
௧௫ ெவளிேய இருந்து மனிதனுக்குள்ேள
ேபாகும் எதுவும் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது.
அவனது உள்ளத்தல் இருந்து ெவளிேய
வருவதுதான் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தும்.
௧௬ நான் ெசால்வைதக் ேகட்பவர்கேள,
கவனியுங்கள்” என்றார்.
௧௭ பன்னர் இேயசு அந்த மக்களிடமிருந்து

வலக வீட்டிற்குள் ெசன்றார். இந்த
உவைமையப்பற்ற அவரது சீஷர்கள்
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இேயசுவ டம் ேகட்டனர். ௧௮ “உங்களுக்கு
புரிந்துெகாள்வதல் இன்னும் ச ரமங்கள்
உள்ளனவா? ெவளிேய இருந்து
மனிதனுக்குள் ெசல்லும் எதுவும் அவைனத்
தீட்டுப்படுத்தாது என்பது புரியவல்ைலயா?
௧௯ உணவானது மனிதனின் மூைளக்குள்
ெசல்வதல்ைல. உணவு வயற்றுக்குள் தான்
ெசல்லும். ப றகுஅந்தஉணவுஉடம்ைபவ ட்டு
ெவளிேயறவடும்” என்றார் இேயசு. (இேயசு
இதைனக் கூறும்ேபாது, அவர் மக்கள்
உண்ணும் எந்த உணவும் அவர்கைளத்
தீட்டுப்படுத்தாதுஎன்றுஉணர்த்தனார்.)
௨௦ ேமலும் இேயசு, “மனிதனுக்குள்ேள

இருந்து ெவளிவரும் எதுவும் அவைனத்
தீட்டுப்படுத்தவடுகறது. ௨௧ ெகட்டைவ
எல்லாம் மனிதனுக்குள்ேள இருந்துதான்
பறக்கன்றன. அவன் மனத்தல் ெகட்ட
எண்ணங்கள், பாலியல் குற்றங்கள்,
களவு, ெகாைல ௨௨ வபசாரம், சுயநலம்,
தீயெசயல்கள், ெபாய், ெபாறாைம,
புறங்கூறுதல், ெபருைம ேபசுதல்,
மூடவாழ்க்ைக ேபான்றைவ ேதான்றும்.
௨௩ இத்தைகய ெகட்டைவ எல்லாம்
மனிதனுக்குள்ேளஇருந்துதான்வருகன்றன.
இத்தீயைவேய மனிதைன மாசுபடுத்துபைவ”
என்றார்.

யூதரல்லாதெபண்ணுக்குஉதவ
(மத். 15:21–28)
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௨௪ இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டு தீரு
பகுத க்குச் ெசன்றார். அங்கருந்த ஒரு
வீட்டுக்குச் ெசன்றார். அங்குதான் அவர்
இருக்க றார் என்பைத அங்குள்ள மக்கள்
அற ந்துெகாள்ளக்கூடாது என்று இேயசு
வரும்பனார். ஆனால் அவர் மக்களின்
கவனத்தலிருந்து தப்ப க்க முடியவல்ைல.
௨௫ அவர் அங்கு இருப்பைத ஒரு ெபண்
ேகள்வயுற்றாள். அவளது சறு மகள்,
அசுத்த ஆவைய உைடயவள். எனேவ,
அவள் இேயசுவ டம் வந்து அவரது பாதத்தல்
வழுந்து வணங்கனாள். ௨௬ அவள்
யூதர்குலத்துப்ெபண்அல்ல. அவள்க ேரக்கப்
ெபண். சீேராேபனிக்ேகயாவல் ப றந்தவள்.
அவள் தன் மகைளப் ப டித்த ப சாைச
வ ரட்டுமாறுெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்.
௨௭ அந்தப் ெபண்ணிடம் இேயசு,

“பள்ைளகளின் அப்பத்ைத எடுத்து
நாய்களிடம் ெகாடுப்பது சரியன்று.
முதலில் பள்ைளகள் ேதைவயான அளவு
உண்ணட்டும்” என்றார்.
௨௮ “அது உண்ைம தான் ஆண்டவேர.

பள்ைளகள் உண்ணாத உணவுத்
துணுக்குகைள ேமைசக்கடியல் உள்ள
நாய்கள் உண்ணலாேம” என்று அவள் பதல்
ெசான்னாள்.
௨௯ ப றகு அந்தப் ெபண்ணிடம் இேயசு,

“இது நல்ல பதல். நீ ேபாகலாம். ப சாசு உன்
மகைளவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டது” என்றார்.
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௩௦அந்தப் ெபண்வீட்டுக்குப் ேபானாள். தன்
குழந்ைத படுக்ைகயல் படுத்தருப்பைதக்
கண்டாள். ப சாசு அவைள வட்டு நீங்க
இருந்தது.

ெசவ ட்டுமனிதைனக்குணமாக்குதல்
௩௧ ப றகு இேயசு தீரு பகுதைய வ ட்டு

வலக சீேதான் பகுத க்குச் ெசன்றார்.
அங்கருந்து அவர் கலிேலயா கடற்கைரக்குச்
ெசன்றார். அங்கு இேயசு ெதக்கப்ேபாலி
வழியாக வந்தார். ௩௨ அங்ேக அவர்
இருக்கும்ேபாது மக்கள் ஒரு மனிதைன
அவரிடம் அைழத்து வந்தனர். அவன் ஒரு
ெசவ டன். அவனால் ேபசவும் முடியாது.
அவைனக் குணப்படுத்தும் ெபாருட்டு
அவன்மீது இேயசு தன் ைகைய ைவக்குமாறு
அவரிடம்அவர்கள்ெகஞ்ச க் ேகட்டனர்.
௩௩இேயசு அவைனஅந்த மக்களிடமிருந்து

வலக்க தனியாய் அைழத்துச் ெசன்றார்.
அவர் தனது வ ரல்கைள அவன் காது
மீது ைவத்தார். ப றகு இேயசு உமிழ்ந்து
அவனது நாைவயும் ெதாட்டார். ௩௪ இேயசு
ஆகாயத்ைதப் பார்த்து ெபருமூச்சுவ ட்டார்.
ப றகு அந்த மனிதனிடம் இேயசு, “எப்பத்தா”
என்றார். (அதற்குத் “த றக்கப்படுவாயாக”
என்று ெபாருள்) ௩௫ இேயசு இதைனச்
ெசய்ததும் அந்த மனிதனால் ேகட்க முடிந்து.
ப றகு அவனால் நாைவப் பயன்படுத்த த்
ெதளிவாகப் ேபசவும்முடிந்தது.
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௩௬ நடந்தைதப்பற்ற எவரிடமும் ெசால்ல
ேவண்டாம் என்று இேயசு மக்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாண்டார். இேயசு எப்ேபாதும்
தன்ைனப்பற்ற எவரிடமும் கூறேவண்டாம்
என்ேற கட்டைளயடுவார். ஆனால் இது
மக்கைள இேயசுைவப்பற்ற மற்றவர்களிடம்
ேமலும் ேமலும் ெசால்ல ைவத்தது.
௩௭ மக்கள் அவைரப்பற்ற மிகவும்
ப ரமித்துப் ேபானார்கள். அவர்கள்,
“இேயசு எல்லாவற்ைறயும் நல்ல முைறயல்
ெசய்க றார். அவர் ெசவ டர்கைளக்
ேகட்க ைவக்க றார். ஊைமகைளப் ேபச
ைவக்க றார்” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.

௮

நாலாய ரம் ேபருக்குேமல்உணவளித்தல்
(மத். 15:32-39)
௧மற்ெறாருமுைறஇேயசுவுடன் ஏராளமான

மக்கள் இருந்தனர். மக்களுக்கு உண்ண
உணவல்லாமல் இருந்தது. ஆைகயால்
இேயசு தன்னிடம் சீஷர்கைள அைழத்தார்.
௨ “நான் இம்மக்களுக்காகப் ெபரிதும்
வருந்துக ேறன். அவர்கள் என்ேனாடு மூன்று
நாட்களாக இருக்க றார்கள். அவர்களுக்கு
இப்ேபாது உணவல்ைல. ௩ அவர்கைளப்
பச ேயாடு வீட்டுக்கு அனுப்ப நான்
வரும்பவல்ைல. அவர்கள் உண்ணாமல்
ேபானால், வழியல் ேசார்வைடந்து வ டலாம்.
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ச லர் இங்கருந்து ெவகுதூரத்துக்குச் ெசல்ல
ேவண்டும்” என்றார்.
௪ இேயசுவன் சீஷர்கேளா, “நாம் எந்த

ஊருக்கும் அருகல் இல்ைல. இங்குள்ள
அைனவருக்கும் உணவளிக்க நாம்
எங்கருந்துஉணவுகைளப்ெபறுவது?” என்று
ேகட்டனர்.
௫ “உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள்

இருக்கன்றன?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
“எங்களிடம் ஏழு அப்பங்கள் மட்டுேம

உள்ளன” என்றுசீஷர்கள்கூறனர்.
௬ இேயசு அந்த மக்கைளத் தைரயல்

உட்காரச் ெசான்னர். ப றகு அவர் ஏழு
அப்பங்கைளயும் எடுத்து ேதவனுக்கு
நன்ற ெசான்னார். இேயசு அப்பங்கைளப்
பங்குைவத்து சீஷர்களிடம் ெகாடுத்தார்.
அவற்ைற மக்களுக்குக் ெகாடுக்குமாறு
இேயசு ேகட்டுக்ெகாண்டார். சீஷர்கள் அவர்
ெசான்னபடி ெசய்தனர். ௭ அச்சீஷர்கள் சல
மீன்கைளயும்ைவத்தருந்தனர். அவற்ைறயும்
இேயசு வாங்க ப் ப ரார்த்தைன ெசய்து,
மக்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படி சீஷர்களிடம்
கூறனார்.
௮ அைனத்து மக்களும் தருப்தயாக

உண்டனர். ப றகு மீதயான உணவுப்
ெபாருட்கைள ஏழு கூைடகள் நைறயச்
ேசர்த்தனர். ௯ அங்ேக ஏறக்குைறய 4,000
ஆண்கள் இருந்தனர். அவர்கள் உண்ட
பன்னர், வீட்டிற்கு அனுப்ப ைவத்தார்.
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௧௦ ப றகு இேயசு ஒரு படகல் ஏற தன்
சீஷர்கேளாடு தல்மனூத்தா பகுத க்குச்
ெசன்றார்.

பரிேசயர்களின் ேசாதைன
(மத். 16:1-4;லூ. 11:16, 29)
௧௧ பரிேசயர்கள் இேயசுவ டம் வந்து சல

ேகள்வகள் ேகட்டனர். அவர்கள் அவைரச்
ேசாத க்க வரும்பனர். அவர் ேதவனிடம்
இருந்து வந்தவர் என்பைத நரூப க்க
ஒரு அற்புதத்ைதச் ெசய்யுமாறு அவர்கள்
ேகட்டனர். ௧௨ இேயசு வருத்தத்ேதாடு
ெபருமூச்சு வ ட்டார். அவர், “எதற்காக மக்கள்
அற்புதங்கைள ஒரு ஆதாரமாகப் பார்க்க
வரும்புக றார்கள்? நான் உண்ைமையக்
கூறுக ேறன். அத்தைகய எந்த ஆதாரமும்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படமாட்டாது” என்று
கூறனார். ௧௩ ப றகு இேயசு பரிேசயர்கைள
வ ட்டு வலக , படகல் ஏற அக்கைரக்குப்
ேபானார்.
யூதத்தைலவர்கைளப்பற்றயஎச்சரிக்ைக
(மத். 16:5-12)
௧௪ அவர்கள் படகல் ேபாகும்ேபாது,

சீஷர்களிடம் ஒேர ஒரு அப்பம்
மட்டுேம இருந்தது, அவர்கள்
ேபாதுமான அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர
மறந்துவ ட்டார்கள். ௧௫ அவர்கைள இேயசு
எச்சரித்தார். “கவனமாக இருங்கள். நீங்கள்
பரிேசயருைடய புளித்த மாைவக் குறத்தும்
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ஏேராதன் புளித்த மாைவக் குறத்தும்
எச்சரிக்ைகயாய்இருங்கள்” என்றார்.
௧௬ இேயசுவன் சீஷர்கள் இதன்

ெபாருைளப்பற்ற த் தங்களுக்குள் வவாதம்
ெசய்தார்கள். அவர்கள், “நம்மிடம் அப்பம்
இல்லாததால்தான் இேயசு இவ்வாறு
கூறுகறார்” என்றுமுடிவுெசய்தனர்.
௧௭ இதுபற்ற இேயசுவும் அற ந்து

ெகாண்டார். எனேவ, “அப்பம்
இல்லாதைதப்பற்ற ஏன் வவாத த்துக்
ெகாள்க றீர்கள்? உங்களால்
இன்னும் உண்ைமையப் பார்க்கேவா,
புரிந்துெகாள்ளேவா முடியவல்ைலேய!
௧௮ உங்களுக்குக் கண்கள் இருந்தும்
காணமுடியாமல் இருக்கறீர்களா? காதுகள்
இருந்தும் ேகட்கமுடியாமல் இருக்கறீர்களா?
நான் இதற்கு முன்னால் ெசய்தவற்ைற
நைனத்துப் பாருங்கள். நம்மிடம் ேபாதுமான
அப்பங்கள்இல்லாதேபாது என்னெசய்ேதன்?
௧௯ஐந்துஅப்பங்கைளஐயாய ரம்மக்களுக்கு
நான் பங்க ட்டுக் ெகாடுக்கவல்ைலயா?
உண்டு மீதயான அப்பங்கைள எத்தைனக்
கூைடகளில் நைறத்தீர்கள் என்று
நைனத்துப்பாருங்கள்” என்றார்.
அதற்குச் சீஷர்கள், “நாங்கள் மீதயான

உணவுப்ெபாருள்கைள பன்னிரண்டு
கூைடகளில் ந ரப்ப ேனாம்” என்றார்கள்.
௨௦ ேமலும் இேயசு, “நான் ஏழு அப்பங்கைள

நாலாய ரம் மக்களுக்குப் பங்க ட்டுக்
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ெகாடுத்தைத நைனத்துப் பாருங்கள்.
அப்ேபாது எஞ்சய உணவுப்ெபாருைள
எத்தைனக் கூைடகளில் நைறத்து
ைவத்தீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
அதற்குச் சீஷர்கள், “அவற்ைற ஏழு

கூைடகளில் நைறத்து ைவத்ேதாம்”
என்றனர்.
௨௧ இேயசு அவர்களிடம், “நான்

ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் நைனவல்
ைவத்துள்ளீர்கள். ஆனால்
இன்னமும் உங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியவல்ைலயா?” என்றார்.

குருடன்குணமாக்கப்படுதல்
௨௨ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்

ெபத்சாய தாவுக்கு வந்தனர். ச லர்
இேயசுவ டம் ஒரு குருடைன
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
குருடைனத் ெதாட்டுக் குணப்படுத்துமாறு
ெகஞ்ச க் ேகட்டனர். ௨௩ஆைகயால் இேயசு
குருடனின் ைகையப் ப டித்துக்ெகாண்டு
ஊருக்கு ெவளிேய அைழத்து வந்தார். ப றகு
இேயசு அவனது கண்ணில் எச்சைலத்
துப்பனார். அவன்மீது தன்ைகையைவத்து,
“இப்ேபாது உன்னால் ெகாஞ்சமாவது பார்க்க
முடிக றதா?” என்றுேகட்டார்.
௨௪ அக்குருடனால் பார்க்க முடிந்தது.

எனேவ அவன், “ஆமாம், நான் மக்கைளப்
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பார்க்க ேறன். அவர்கள் மரங்கைளப்ேபால்
நடமாடுவைதப் பார்க்கமுடிக றது” என்றான்.
௨௫ேமலும்இேயசுஅவன்கண்மீதுைகைய

ைவத்தார். அவன்தன்கண்கைளஅகலமாகத்
த றந்தான். அவனது கண்கள் குணம்
ெபற்றன. அவனால் எல்லாவற்ைறயும்
ெதளிவாகப் பார்க்க முடிந்தது. ௨௬ இேயசு
அவைன வீட்டுக்குப்ேபாகச் ெசான்னார்.
“நகரத்த ற்குள் ேபாகாேத” என்று இேயசு
ெசான்னார்.

இேயசுதான்கறஸ்துஎன்றுஅறக்ைக
(மத். 16:13-20;லூ. 9:18-21)
௨௭இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் பலிப்பு

ெசசரியா நகரத்ைதச் சார்ந்த ஊர்களுக்குச்
ெசன்றனர். அவர்களின் பயணத்தன்ேபாது
“மக்கள்என்ைனயார் என்றுெசால்க றர்கள்?”
என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
௨௮ அதற்குச் சீஷர்கள், “ச லர் உம்ைம

ேயாவான் ஸ்நானகன் என்கன்றனர்.
ச லர் உம்ைமத் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவர்
என்கன்றனர்” என்று ெசான்னார்கள்.
௨௯ ப றகு இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள்
என்ைன யார் என்று ெசால்கன்றீர்கள்?”
என்று ேகட்டார் அதற்கு ேபதுரு, “நீர்தான்
கறஸ்து” என்றுபதல்கூறனான்.
௩௦ இேயசு சீஷர்களிடம், “நான் யார் என்று

எவரிடமும்ெசால்லேவண்டாம்” என்றார்.
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இேயசு தம் மரணத்ைதக் குறத்துக்
கூறுதல்

(மத். 16:21-28;லூ. 9:22-27)
௩௧ ப றகு இேயசு தன் சீஷர்களுக்கு

உபேதச க்கத் ெதாடங்கனார். மனிதகுமாரன்
பல வைகயல் கஷ்டப்படேவண்டும்.
அவர் யூதத் தைலவர்களால்
ஒப்புக்ெகாள்ளப்படமாட்டார். தைலைம
ஆசாரியர்களும், ேவதபாரகர்களும்
அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
மனித குமாரன் அவர்களால் ெகால்லப்பட
ேவண்டும். இறந்த மூன்றாம் நாளில்
உய ர்த்ெதழுவார். ௩௨ இவ்வாறு இேயசு
நடக்கப்ேபாவைதெயல்லாம் எடுத்துக்
கூறனார். எைதயும் அவர் இரகச யமாய்
ைவக்கவல்ைல.
ேபதுரு இேயசுவ டம் தனிேய ேபசனான்.

அவர் இவ்வாறு கூறுவது குறத்து ேபதுரு
கண்டித்துக் கூறனான். ௩௩ஆனால் இேயசு
மறுபக்கம் தரும்ப தன் சீஷர்கைளப்
பார்த்தார். ப றகு அவர் ேபதுருைவக்
கண்டித்தார். “சாத்தாேன என்ைன
வட்டு வலக ப்ேபா! நீ ேதவனுைடய
காரியங்கைளப் பற்ற க் கவைலப்படாமல்
இருக்க றாய். நீமனிதர்முக்கயமாகக்கருதும்
காரியங்கைளப் பற்ற மட்டுேம அக்கைற
ெகாண்டிருக்க றாய்” என்றார்.
௩௪ இேயசு மக்கைளத் தம்மிடம்

அைழத்தார். அவரது சீஷர்களும் அவேராடு
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இருந்தனர். ப றகு இேயசு “யாராவது
என்ைனப் பன்பற்ற வரும்பனால், அவனது
வருப்பங்கைளெயல்லாம் ெவறுத்து ஒதுக்க
ேவண்டும். அவனது சலுைவையச்
சுமந்து என்ைனப் பன்ெதாடர ேவண்டும்.
௩௫ எவெனாருவன் தன் வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ள வரும்புக றாேனா
அவன் அதைன இழப்பவனாக றான். எவன்
ஒருவன் எனக்காகவும் நற்ெசய்த க்காகவும்
தன்ைனஇழக்க றாேனா அவனது வாழ்க்ைக
பாதுகாக்கப்படுக றது. ௩௬ ஒருவனுக்கு
உலகம் முழுவதும் கைடத்தாலும்
நரகத்தல் ஒருவன் தன் ஆத்துமாைவ
இழந்து ேபாவாேனயானால் அதனால்
அவனுக்கு என்ன லாபம்? ௩௭ ஒருவன் தன்
ஆன்மாைவத் தரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
எந்த வைலையயும் ெகாடுக்க முடியாது.
௩௮ இப்ேபாது வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்
மக்கள் ேகடுகளிலும், பாவங்களிலும்
வாழ்க றார்கள். எவனாவது என்ைனக்
குறத்தும், என் ேபாதைனையக் குறத்தும்
ெவட்கப்படுவாேனயானால், நானும்
அவைனக் குறத்து ெவட்கப்படுேவன்.
நான் என் ப தாவன் மகைமேயாடும், ேதவ
தூதர்கேளாடும் வரும்ேபாது அவைனக்
குறத்துெவட்கப்படுேவன்” என்றார்.

௯
௧ ப றகு இேயசு “நான் உங்களுக்கு ஒரு
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உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். இங்ேக
ந ற்கன்ற மக்களில் சலர், அவர்கள்
மரணத்துக்கு முன் ேதவனுைடய இராஜ்யம்
வருவைதப் பார்ப்பார்கள். ேதவனுைடய
இராஜ்யம்வல்லைமேயாடுவரும்” என்றார்.

ேமாேச, எலியாவுடன்இேயசு
(மத். 17:1-13;லூ. 9:28-36)
௨ ஆறு நாட்களுக்குப் பன், ேபதுரு,

யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயாைர இேயசு
அைழத்துக்ெகாண்டு உயரமான மைல
உச்ச க்குச் ெசன்றார். அவர்கள் அங்ேக
தனிேய இருந்தனர். சீஷர்கள் இேயசுைவப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவர் புதய
ரூபம் அைடந்தார். ௩ இேயசுவன் ஆைடகள்
ெவண்ணிறமாய் மின்னியது. அைவ
எவராலும் சுத்தம் ெசய்ய முடியாத அளவுக்கு
ெவண்ைமயாய் இருந்தது. ௪ அப்ேபாது
இரண்டு மனிதர்கள் அங்ேக ேதான்ற
இேயசுேவாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள்ேமாேச, எலியா என்னும்இருவேர.
௫ ேபதுரு இேயசுவ டம், “ேபாதகேர நாம்

இங்ேக இருப்பது நல்லதாய ற்று. நாங்கள்
கூடாரங்கள் அைமக்கப் ேபாக ேறாம்.
ஒன்று உமக்கு, மற்ெறான்று ேமாேசக்கு,
இன்ெனான்று எலியாவுக்கு” என்றான்.
௬ ேபதுருவுக்குத் தான் என்ன ெசால்க ேறாம்
என்ேற புரியாமல் ெசான்னான். ஏெனன்றால்
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அவனும் மற்ற இரு சீஷர்களும் மிகவும்
பயந்தருந்தனர்.
௭ ப றகு ஒரு ேமகம் வந்து அவர்கைள

மைறத்தது. அந்த ேமகத்தலிருந்து ஓர்
ஒலி வந்தது. அது, “இவர் என் மகன். நான்
இவரிடம்அன்பாய்இருக்க ேறன். இவருக்குக்
கீழ்ப்டியுங்கள்” என்றுெசான்னது.
௮ ப றகு ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்

ஆக ேயார் சுற்றலும் பார்த்தனர். ஆனால்
இேயசுைவத் தவ ர ேவறு ஒருவைரயும்
காணவல்ைல.
௯ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்

மைலயலிருந்து இறங்க வந்தனர். இேயசு
தன் சீஷர்களிடம், “மைல ேமேல பார்த்தைத
நீங்கள் யாரிடமும் ெசால்லாதீர்கள்.
மனித குமாரன் மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழும்வைர காத்தருங்கள்.
ப றகு நீங்கள் பார்த்தைத மக்களுக்குச்
ெசால்லலாம்” என்றுகட்டைளய ட்டார்.
௧௦ ஆைகயால் சீஷர்களும் இேயசுவுக்குக்

கீழ்ப்படிந்து தாங்கள் பார்த்தைதப்
பற்ற எதுவும் ெசால்லவல்ைல.
ஆனால் மரணத்தலிருந்து எழுவதன்
ெபாருைளப்பற்ற த் தமக்குள் வவாத த்துக்
ெகாண்டனர். ௧௧ சீஷர்கள் இேயசுவ டம்,
“எலியா முதலில் வர ேவண்டும் என்று
ேவதபாரகர் ஏன் கூறுகன்றனர்?” என்று
ேகட்டனர்.
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௧௨ “எலியாதான் முதலில் வர ேவண்டும்
என்று ேவதபாரகர்கள் கூறுவது சரிதான்.
அவன் எல்லாவற்ைறயும் இருக்க
ேவண்டிய முைறப்படி சீர்ப்படுத்துவான்.
மனித குமாரன் மிகவும் கஷ்டப்படுவார்
என்றும், உபேயாகமற்றவர் என
மக்களால் எண்ணப்படுவார் என்றும்
ேவதவாக்கயங்களில் எழுத இருப்பது
எதற்காக? ௧௩ எலியா ஏற்ெகனேவ
வந்துவ ட்டான் என நான் ெசால்க ேறன்.
அவைனப்பற்ற எழுத இருக்க றபடி, மக்கள்
தங்களுக்கு வருப்பமானபடி அவனுக்குத்
தீைமெசய்தனர்” என்றார்.

சறுவன்குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 17:14-20;லூ. 9:37-43)
௧௪ ப றகு ேபதுரு, யாக்ேகாபு,

ேயாவான் ஆகயவர்கேளாடு இேயசு
ெசன்று மற்ற சீஷர்கேளாடு ேசர்ந்து
ெகாண்டார். அங்கு அவர்கள் ஏராளமான
மக்களால் சூழப்பட்டனர். ேவதபாரகர்கள்
அங்கு சீஷர்கேளாடு வாதம் ெசய்து
ெகாண்டிருந்தனர். ௧௫ இேயசு வருவைதப்
பார்த்து அவர்கள் ஆச்சரியத்தால்
நைறந்தனர். அவர்கள் ஓடிவந்து அவைர
வரேவற்றனர்.
௧௬இேயசுசீஷர்களிடம் “ேவதபாரகர்களிடம்

நீங்கள் எைதப்பற்ற வவாதம் ெசய்து
ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
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௧௭ “ஆண்டவேர! நான் என் மகைன
அைழத்து வந்ேதன். அவன் ப சாசனால்
ப டிக்கப்பட்டிருக்க றான். அது அவைனப்
ேபசவ டாமல் ெசய்துவ ட்டது. ௧௮ ப சாசு என்
மகைனத் தாக்க த் தைரயல் தள்ளுகறது.
அவன் வாயல் நுைரதள்ளி பல்ைலக்
கடித்து ேசார்ந்து ேபாக றான். நான்
உம்முைடய சீஷர்களிடம் அப்ப சாைசத்
துரத்தும்படி ேவண்டிேனன். அவர்களால் அது
முடியவல்ைல,” என்றான் கூட்டத்தலுள்ள
ஒருவன்.
௧௯ அவர் அவர்களிடம், “ஓ!

வசுவாசமில்லாத மக்கேள! நான்
உங்கேளாடு இன்னும் எவ்வளவு காலம்
இருப்பது? உங்கேளாடு இன்னும் எவ்வளவு
காலம் ெபாறுைமயாய் இருப்பது? அந்தப்
ைபயைன என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள்!”
என்றார்.
௨௦ ஆைகயால் இேயசுவ டம் சீஷர்கள்

ைபயைனக் ெகாண்டு வந்தனர். ப சாசு
இேயசுைவப் பார்த்ததும் ைபயைனத்
தாக்கயது. அவன் தைரயல் வழுந்து
உருண்டான். அவன்வாயல்நுைரதள்ளிற்று.
௨௧ இேயசு அப்ைபயனின் தந்ைதய டம்,

“எவ்வளவு காலமாக இது இவனுக்கு ஏற்பட்டு
வருகறது?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு அவன் தந்ைத, “அவன்

சறுவனாக இருந்த சமயத்தல் இருந்ேத இது
உள்ளது. ௨௨ ப சாசு பலமுைற இவைனக்
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ெகால்வதற்காக நீரிலும், ெநருப்பலும்
தள்ளியருக்க றது. உங்களால் ஏதாவது
ெசய்ய முடியுமானால் எங்கள் மீது இரக்கம்
ெகாண்டு எங்களுக்கு உதவ ெசய்யுங்கள்”
என்றுேகட்டான்.
௨௩ இேயசு அப்ைபயனின் தந்ைதய டம்,

“ ‘உங்களால் முடியுமானால் ெசய்யுங்கள்’
என்கறாய். வசுவாசம் ெகாண்டவர்களுக்கு
எல்லாக் காரியங்களும் ெசய்து முடிக்கத்
தக்கைவேய” என்றார்.
௨௪ அப்ைபயனின் தந்ைத பரவசமானான்.

“நானும் வசுவாச க்க ேறன். எனக்கு உதவ
ெசய்து என் வசுவாசத்ைதப் ெபருகச்
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௫ எல்லா மக்களும் நடப்பைத

அற ந்துெகாள்ள ஓடி வருவைதப் பார்த்தார்
இேயசு. ஆைகயால்இேயசுஅசுத்தஆவய டம்
ேபசனார். இேயசு, “அசுத்தஆவேய! நீஇந்தச்
சறுவைனச் ெசவ டாகவும், ேபச முடியாமலும்
ஆக்கவ ட்டாய். இவைன வட்டு ெவளிேய
வா என்றும் மீண்டும் இவனுள் ெசல்லாேத
என்றும் உனக்கு கட்டைளயடுக ேறன்”
என்றார்.
௨௬அந்த அசுத்த ஆவ கதற ற்று. மீண்டும்

அப்ைபயைனத் தைரய ேல வழும்படி ெசய்து,
அவைனவட்டு ெவளிேயற ற்று. அச்சறுவன்
இறந்தவைனப் ேபான்று க டந்தான்.
பலர் “அவன் இறந்துேபானான்” என்ேற
ெசான்னார்கள். ௨௭ஆனால் இேயசு அவனது
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ைகையப் ப டித்து அவன் எழுந்தருக்க
உதவனார்.
௨௮இேயசு வீட்டுக்குள் ெசன்றார். அவரது

சீஷர்களும் அவேராடு தனிேய இருந்தார்கள்.
அவர்கள், “எங்களால் ஏன் இந்த அசுத்த
ஆவைய ெவளிேயற்ற முடியவல்ைல?”
என்றுேகட்டனர்.
௨௯ இேயசுேவா, “இந்த வைகயான

ஆவையப் ப ரார்த்தைனையப்
பயன்படுத்த த்தான் ெவளிேயற்ற முடியும்”
என்றுைரத்தார்.

தன்மரணத்ைதப் பற்ற ப் ேபசுதல்
(மத். 17:22-23;லூ. 9:43-45)
௩௦ ப றகு இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்

அந்த இடத்ைதவ ட்டுச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் கலிேலயா வழிேய ெசன்றனர்.
தாம் இருக்கும் இடத்ைத மக்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளக் கூடாது என்று இேயசு
வரும்பனார். ௩௧இேயசு தன் சீஷர்களுக்குத்
தனிேய உபேதச க்க வரும்பனார்.
அவர்களிடம் இேயசு, “மனித குமாரன்
மக்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படுவார். அவைர
அவர்கள் ெகாைல ெசய்வார்கள். மூன்று
நாட்களுக்குப்பன் அவர் மரணத்தல் இருந்து
உய ர்த்ெதழுவார்” என்றார். ௩௨ இேயசு
என்ன ெபாருளில் கூறுகறார் என்பைத
சீஷர்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்
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என்ன ெபாருள் ெகாள்க றார் என்பைத
வ சாரிக்கவும்அவர்கள்அஞ்சனர்.

யார்உயர்ந்தவர்?
(மத். 18:1-5;லூ. 9:46-48)
௩௩ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்

கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றனர். அங்ேக
அவர்கள் ஒரு வீட்டுக்குள் நூைழந்தனர்.
ப றகு இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “இன்று
சாைலயல் நீங்கள் எைத வவாத த்தீர்கள்?”
என்று ேகட்டார். ௩௪ஆனால் சீஷர்கள் பதல்
ெசால்லவல்ைல. ஏெனன்றால் அவர்கள்
அன்று அவர்களில் யார் மிகவும் உயர்ந்தவர்
என்பதுபற்ற ேயவவாதம்ெசய்தனர்.
௩௫ஓரிடத்தல்இேயசுஉட்கார்ந்துெகாண்டு

பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் அருகல்
அைழத்தார். அவர்களிடம் இேயசு,
“எவனாவது மிக முக்கயமானவனாக
வரும்பனால் அவன் தன்ைனவட மற்ற
அைனவைரயும் மிக முக்கயமானவர்களாகக்
கருத அவன் அைனவருக்கும்
ேவைலக்காரனாக இருக்க ேவண்டும்”
என்றார்.
௩௬ ப றகு இேயசு ஒரு குழந்ைதையத்

தூக்கனார். சீஷர்கள் முன்பு
அக்குழந்ைதைய நறுத்தனார். தன்
ைககளால் குழந்ைதையத் தாங்கயபடி,
௩௭ “இத்தைகய குழந்ைதகைள என்
ெபயரில் ஏற்றுக்ெகாள்க ற எந்த மனிதனும்,
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என்ைனயும் ஏற்றுக்ெகாண்டவனாக றான்.
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்க ற எவனும் என்ைன
அனுப்பனவைரயும் ஏற்றுக்ெகாள்க றான்”
என்றார்.

இேயசுைவச் ேசர்ந்தவன்யார்?
(லூ. 9:49-50)
௩௮ ப றகு ேயாவான் இேயசுைவப்

பார்த்து, “ேபாதகேர, உங்கள் ெபயைரப்
பயன்படுத்த ஒருவன் ப சாைசத்
துரத்த க்ெகாண்டிருப்பைத நாங்கள்
பார்த்ேதாம். அவன் நம்ைமச் சார்ந்தவன்
அல்ல. நம்மவர்களில் ஒருவனும் அல்ல.
எனேவ அவ்வாறு ெசய்வைத நறுத்தச்
ெசான்ேனாம்” என்றான்.
௩௯ இேயசுேவா, “அவைன நறுத்தாதீர்கள்,

எவெனாருவன் என் ெபயைரப்
பயன்படுத்த வல்லைமயான ெசயல்கைளச்
ெசய்க றாேனா அவன் எனக்கு எத ராகத்
தீயவற்ைறச் ெசய்யமாட்டான். ௪௦ எனக்கு
எத ராகத் தீைம ெசய்யாதவன் எனக்கு
ேவண்டியவன். ௪௧ நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன், நீங்கள்
கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள் என்பதால்
எவனாவது ஒருவன் என்ேபரின் ந மித்தம்
உங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர்
தருவாேனயானால் அவன் அதற்குரிய
பலைனஅைடயாமல் ேபாகமாட்டான்.
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பாவத்த ற்குக் காரணமானவர்கைள
இேயசுஎச்சரித்தல்

(மத். 18:6-9;லூ. 17:1-2)
௪௨ “இச்சறுவர்களில் யாராவது

ஒருவன் என் மீது நம்ப க்ைக
ைவத்ததனால், இவர்கைளப் பாவத்த ற்கு
வழிநடத்தும் எவனுக்கும் ெபருங்ேகடு
வரும். அத்தைகயவனின் கழுத்தல்
எந்த ரக்கல்ைலக் கட்டி நடுக்கடலில்
மூழ்கடிப்பது நல்லதாகஇருக்கும். ௪௩உங்கள்
ைககளில் ஒன்று நீங்கள் பாவம் ெசய்யக்
காரணமாக இருக்குமானால் அதைன ெவட்டி
எறயுங்கள். உன் உயைர எப்ேபாைதக்கும்
இழப்பைதவ ட உன் சரீரத்தன் ஒரு
பகுதைய இழப்பது பரவாயல்ைல.
இரண்டு ைகேயாடு நரகத்துக்குப் ேபாவைத
வ ட இது நல்லது. அங்கு ெநருப்பு
அடங்காமல் எரியும். ௪௪ * ௪௫ உன் கால் நீ
பாவம் ெசய்யக் காரணமானால் அதைன
ெவட்டிப் ேபாடு. நீ உன் வாழ்க்ைகைய
இழந்துேபாவைதவ ட காைலமட்டும்
இழப்பது பரவாயல்ைல. இரண்டு
கால்கேளாடு நரகத்துக்குப் ேபாவைதவ ட
இது பரவாயல்ைல. ௪௬ † ௪௭ உனது
கண் நீ பாவம் ெசய்யக் காரணமானால்

* ௯:௪௪: ச ல க ேரக்க மாற்கு ப ரத களில் 44வது
வாக்கயமுள்ளது. அது 48வது வாக்கயம் ேபான்றுள்ளது.
† ௯:௪௬: ச லக ேரக்கமாற்குப ரத களில் 46வதுவாக்கயம்
உள்ளது. அது 48வதுவாக்கயம் ேபான்றுள்ளது.
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அதைனப் படுங்க ப் ேபாடு. உனது வாழ்வு
முழுவைதயும் இழப்பைதவ ட ஒரு கண்ைண
உைடயவனாய் இருப்பது பரவாயல்ைல.
இரண்டு கண்ணுைடயவனாய்
நரகத்தல் தள்ளப்படுவைத வ ட ஒரு
கண்ைண உைடயவனாய் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்த ற்குள் நுைழவது பரவாயல்ைல.
௪௮ நரகத்தல் மனிதைர சாப்படும் புழுக்கள்
ஒருேபாதும் சாவதல்ைல. அங்ேக
ெநருப்பானது எப்ேபாதும் அைணயாமல்
எரிந்துெகாண்டிருக்கும்.
௪௯ “ஒவ்ெவாருவரும் ெநருப்பால்

தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
௫௦ “உப்பு நல்லதுதான். ஆனால் உப்பு

தனது சுைவைய இழந்துேபானால் நீ
மீண்டும்அச்சுைவையஅதல்ஊட்டமுடியாது.
அதனால் நல்ல குணமுைடயவர்களாய்
இருங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர்சமாதானமாய்
இருங்கள்” என்றார்.

௧௦
வவாகரத்துபற்றய ேபாதைன
(மத். 19:1-12)
௧ ப றகு அந்த இடத்ைத வ ட்டு இேயசு

ெவளிேயறனார். அவர் ேயார்தான்ஆற்ைறக்
கடந்துயூேதயா பகுத க்குள்ெசன்றார். அங்கு,
ஏராளமான மக்கள் அவரிடம் வந்தார்கள்.
வழக்கம்ேபால இேயசு அவர்களுக்குப்
ேபாதைனெசய்தார்.
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௨ ச ல பரிேசயர்கள் இேயசுவ டம்
வந்தார்கள். அவர்கள், இேயசுைவத்
தவறாக ஏதாவது ேபசைவக்க முயன்றார்கள்.
அவர்கள் அவரிடம், “ஒருவன் தன்
மைனவைய வவாகரத்து ெசய்வது சரியா?”
என்றுேகட்டனர்.
௩ அதற்கு இேயசு அவர்களிடம், “ேமாேச

உங்களிடம் என்ன ெசய்யுமாறு கட்டைள
இட்டார்?” என்றுேகட்டார்.
௪ பரிேசயர்கேளா, “ஒருவன்

வவாகரத்துக்கான சான்றதைழ எழுத
அதன் மூலம் தன் மைனவைய வவாகரத்து
ெசய்யலாம் என்று ேமாேச அனுமத த்து
இருக்கறார்” என்றனர்.
௫ அவர்களிடம் இேயசு, “ேமாேச

உங்களுக்காக அவ்வாறு எழுத
இருக்கறார். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ேதவனின் ேபாதைனகைள ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுத்துவ ட்டீர்கள். ௬ ஆனால் ேதவன்
உலைகப் பைடக்கும்ேபாது ‘அவர் மக்கைள
ஆண் என்றும் ெபண் என்றும் பைடத்தார்.’
௭ ‘அதனால்தான் ஒருவன் தன் தாையயும்
தந்ைதையயும் வ ட்டுவ ட்டு மைனவேயாடு
ேசர்ந்து ெகாள்க றான். ௮ இருவரும்
ஒருவர் ஆகவடுகறார்கள். எனேவ
அவர்கள் இருவராயல்லாமல் ஒருவராக
வடுகன்றனர்.’✡ ௯ ேதவன் அந்த

✡ ௧௦:௮: ஆத 2:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இருவைரயும் ஒன்று ேசர்த்துவடுகறார்.
எனேவ, எவரும் அவர்கைளப்
ப ரிக்கக்கூடாது” என்றார்.
௧௦ ப றகு இேயசுவும், சீஷர்களும்

அந்த வீட்டில் தனிேய இருந்தனர்.
அப்ேபாது சீஷர்கள் இேயசுவ டம் மீண்டும்
வவாகரத்து பற்றய ேகள்வையக் ேகட்டனர்.
௧௧ அதற்கு இேயசு, “எவெனாருவன் தன்
மைனவைய வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு
இன்ெனாரு ெபண்ைண மணந்து
ெகாள்க றாேனா அவன் தன் மைனவக்கு
எத ரான பாவயாக றான். அத்துடன்
வபசாரமாக ய பாவத்துக்கும் ஆளாக றான்.
௧௨ இது ேபாலேவ தன் கணவைன
வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு இன்ெனாருவைன
மணந்துெகாள்க ற ெபண்ணும் வபசாரம்
ெசய்யும் பாவயாக றாள்” என்றார்.

குழந்ைதகளும்இேயசுவும்
(மத். 19:13-15;லூ. 18:15-17)
௧௩ மக்கள் தம் சறு குழந்ைதகைள

இேயசு ெதாடுவதற்காகக் ெகாண்டு
வந்தனர். ஆனால் இேயசுவன்
சீஷர்கள் குழந்ைதகைளக் ெகாண்டு வர
ேவண்டாம் என்று தடுத்தனர். ௧௪ இதைன
இேயசு கவனித்தார். சறுவர் தம்மிடம்
வருகறைத சீஷர்கள் தைட ெசய்தது
அவருக்கு ப ரியமில்ைல. எனேவ
அவர்களிடம், “குழந்ைதகள் என்னிடம்
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வருவைத அனுமதயுங்கள். அவர்கைளத்
தடுத்து நறுத்தாதீர்கள். ஏெனன்றால்
ேதவனுைடய இராஜ்யம் குழந்ைதகைளப்
ேபான்றவர்களுக்குரியது. ௧௫ நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
குழந்ைதகள் எைதயும் ஏற்றுக்ெகாள்வைதப்
ேபான்று நீங்கள் ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். இல்லாவ ட்டால்
நீங்கள் அதற்குள் நுைழய முடியாது”
என்றார். ௧௬ ப றகு இேயசு, குழந்ைதகைளக்
ைககளால் அைணத்துக்ெகாண்டார்.
இேயசு அவர்கள்மீது ைககைள ைவத்து
ஆசீர்வாதமும்ெசய்தார்.

பணக்காரனும்இேயசுவும்
(மத். 19:16-30;லூ. 18:18-30)
௧௭ இேயசு அவ்வ டத்தலிருந்து புறப்பட

ஆரம்ப த்தார். அப்ேபாது ஒரு மனிதன் ஓடி
வந்து அவருக்கு முன்னால் முழங்காலிட்டு
வணங்கனான். அவன், “நல்ல ேபாதகேர!
நான் ந த்தய வாழ்ைவப் ெபற என்ன
ெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௮ அதற்கு இேயசு, “என்ைன நீ நல்லவர்

என்று ஏன் அைழக்க றாய்? ேதவன் மட்டுேம
நல்லவர். ௧௯ ஆனால் உனது வனாவுக்கு
வைடயளிக்க ேறன். நீ எவைரயும் ெகாைல
ெசய்யாமல் இருப்பாயாக; வபச்சாரம்
ெசய்யாமல் இருப்பாயாக, களவு ெசய்யாமல்
இருப்பாயாக; ெபாய்சாட்ச ெசால்லாமல்
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இருப்பாயாக; நீ உன் தந்ைதையயும்
தாையயும் மரியாைத ெசய்வாயாக✡ என்று
கட்டைளகள்ெசால்வதுஉனக்குத்ெதரியுமா?”
என்றுேகட்டார்.
௨௦ அதற்கு அந்த மனிதன், “ேபாதகேர!

நான் குழந்ைதப் பருவத்தல் இருந்ேத
இக்கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
வருக ேறன்” என்றான்.
௨௧ இேயசு அவைனக் கவனித்தார்.

இேயசுவுக்கு அவன் மீது அன்பு ப றந்தது.
இேயசு அவனிடம், “நீ ெசய்வதற்கு உரிய
காரியம் இன்னும் ஒன்று உள்ளது. நீ
ேபாய் உனக்கு உரியவற்ைறெயல்லாம்
வற்றுவடு. அப்பணத்ைதஏைழமக்களுக்குக்
ெகாடு. உனக்குப் பரேலாகத்தல் ந ச்சயம்
ெபாக்கஷமிருக்கும். ப றகு என்ைனப்
பன்பற்ற வா” என்றார்.
௨௨ இேயசு இவற்ைறச் ெசான்னதும் அந்த

மனிதன் மிகவும் வருத்தப்பட்டு அப்புறம்
ேபானான். அவனது வருத்தத்துக்குக்
காரணம் அவன் ெபருஞ் ெசல்வந்தனாய்
இருந்ததுதான்; அேதாடு அச்ெசல்வத்ைதப்
பாதுகாக்கவும்நைனத்ததுதான்.
௨௩ ப றகு இேயசு சுற்றலும் பார்த்து தன்

சீஷர்களிடம் “ஒரு பணக்காரன் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்துக்குள் நுைழவது மிகவும்
கடினமானஒன்று” என்றார்.
✡ ௧௦:௧௯: யாத். 20:12-16-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௪ இேயசு ெசான்னைதக் குறத்து
சீஷர்கள் அத சயப்பட்டார்கள். இேயசு
மீண்டும், “என் பள்ைளகேள! ேதவனுைடய
இராஜ்யத்துக்குள் நுைழவது கடினமானது.
௨௫அதலும் ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள்
ஒரு பணக்காரன் நுைழவது மிகவும்
கடினமானது. இைதவ ட, ஊசயன்
காத ற்குள் ஒரு ஒட்டகம் எளிதாக நுைழந்து
வடும்” என்றார்.
௨௬ சீஷர்கள் ெபரிதும் அத சயப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் தங்களுக்குள், “ப றகு யார்
இரட்ச க்கப்படுவார்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௭ இேயசு தன் சீஷர்கைளப் பார்த்து,

“மக்கள் தங்களால் எதுவும் ெசய்துெகாள்ள
இயலாது. அது ேதவனிடமிருந்துதான்
வரேவண்டும். ேதவேன எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்யவல்லவர்” என்றார்.
௨௮ ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து, “நாங்கள்

எல்லாவற்ைறயும் வ ட்டு வ ட்டு உங்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்துவந்தருக்க ேறாம்” என்றான்.
௨௯ இேயசு “நான் உங்களுக்கு

உண்ைமையக் கூறுக ேறன். எவன் ஒருவன்
தனது வீட்ைடயும், சேகாதரர்கைளயும்,
சேகாதரிகைளயும், தந்ைதையயும்,
தாையயும், குழந்ைதகைளயும்,
பண்ைணகைளயும் எனக்காகவும்,
நற்ெசய்த க்காகவும், தயாகம் ெசய்க றாேனா
௩௦ அவனுக்கு அவன் வட்டைதவ ட நூறு
மடங்கு கைடக்கும். இங்ேக இந்த
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உலகத்தல்அவன்மிகுதயானவீடுகைளயும்,
சேகாதரர்கைளயும், சேகாதரிகைளயும்,
தாயார்கைளயும், குழந்ைதகைளயும்,
பண்ைணகைளயும், ெபறுவான். அேதாடு
பல துன்பங்கைளயும் அைடவான்.
ஆனால் அவன் நத்தயவாழ்வு என்னும்
பரிசைன வரப்ேபாகும் உலகல் ெபறுவான்.
௩௧ இப்ேபாது மிக உயர்ந்த இடத்தல்
உள்ள பலர் எத ர்காலத்தல் மிகத் தாழ்ந்த
இடத்துக்குச் ெசல்வர், மிகத் தாழ்ந்த
இடத்தலுள்ள பலர் மிக உயர்ந்தஇடத்துக்குச்
ெசல்வர்” என்றார்.

மீண்டும்தன்மரணத்ைதப்பற்ற ப் ேபசுதல்
(மத். 20:17-19;லூ. 18:31-34)
௩௨இேயசுவும் அவேராடு இருந்த மக்களும்

அங்கருந்து எருசேலமுக்குப் ேபாகும்
பாைதயல் இருந்தனர். அவர்களுக்குத்
தைலைமேயற்று இேயசு அைழத்துச்
ெசன்றார். இேயசுவன் சீஷர்கள்
இைதக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
ஆனால் அவர் பன்னால் ேபான மக்கேளா
அச்சப்பட்டனர். மீண்டும் இேயசு
தன் பன்னிரண்டு சீஷர்கைளக் கூட்டி
அவர்கேளாடு தனியாகப் ேபசனார்.
எருசேலமில் அவருக்கு என்ன நடக்கும்
என்பைதப்பற்ற க் கூறனார். ௩௩ “நாம்
எருசேலமுக்கு ேபாய்க் ெகாண்டு
இருக்க ேறாம். மனிதகுமாரன்
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அங்ேக தைலைம ஆசாரியர்களிடமும்,
ேவதபாரகர்களிடமும் ஒப்பைடக்கப்படுவார்.
அவர்கள் மனிதகுமாரன் சாக ேவண்டும்
என்று தீர்ப்பளிப்பர். அவர்கள்
மனிதகுமாரைன யூதரல்லாதவர்களிடம்
ஒப்பைடப்பார்கள். ௩௪ அவர்கள் அவைரக்
குற த்து நைகப்பர். அவர்மீது காற
உமிழ்வார்கள். வாரினால் அடிப்பார்கள்.
ெகாைல ெசய்வார்கள். அவேரா
மரணமைடந்து மூன்றாம் நாள் உய ேராடு
எழுவார்” என்றார்.

ச றப்புச் சலுைகேகட்டவர்கள்
(மத். 20:20-28)
௩௫ ப றகு ெசெபேதயுவன் மகன்களாகய

யாக்ேகாபும், ேயாவானும் இேயசுவ டம்
வந்தார்கள். அவர்கள், “ேபாதகேர நீங்கள்
எங்களுக்காக ஏேதனும் ெசய்ய ேவண்டும்
என்றுநாங்கள்வரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௩௬ அவர்களிடம் இேயசு, “நான்

உங்களுக்காக என்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்று நீங்கள் வரும்புக றீர்கள்?” எனக்
ேகட்டார்.
௩௭ “உங்கள் இராஜ்யத்தல்

உங்களுக்ெகன்று மகைம உள்ளது.
எங்களில்ஒருவர்உங்கள்வலதுபக்கத்தலும்
இன்னும் ஒருவர் இடது பக்கத்தலும் இருக்க
வாய்ப்புத்தர ேவண்டும்” என்றனர்.
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௩௮ அதற்கு இேயசு, “நீங்கள் என்ன
ேகட்க றீர்கள் என்பது உங்களுக்குப்
புரியவல்ைல. நான் ஏற்கப்ேபாகும்
பாடுகைள உங்களால் ஏற்றுக்ெகாள்ள
முடியுமா? நான் ஞானஸ்நானம் ெபறும்
வதத்த ேலேய நீங்களும் ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியுமா?” என்றுேகட்டார்.
௩௯ அவர்கள், “ஆமாம், எங்களால்

முடியும்” என்றனர். இேயசு அவர்களிடம்,
“நான் படப்ேபாகும் துன்பங்கைள
எல்லாம் நீங்களும் படேவண்டியதருக்கும்.
நான் ெபறப்ேபாகும் ஞானஸ்நானத்ைத
நீங்களும் ெபறேவண்டியதருக்கும்.
௪௦ எனக்கு வலது பக்கத்தலும், இடது
பக்கத்தலும் இருக்கப்ேபாகன்றவர்கைள
என்னால் தீர்மானிக்க முடியாது. அந்த
இடத்த ற்காகச் சலர் இருக்கன்றார்கள்.
அவர்களுக்காகேவ அந்த இடங்கள் தயார்
ெசய்யப்பட்டிருக்கன்றன” என்றார்.
௪௧ ஏைனய பத்து சீஷர்களும் இேயசு

ெசால்வைதக் ேகட்டனர். அவர்களுக்கு
யாக்ேகாபு மீதும், ேயாவான் மீதும் ேகாபம்
ஏற்பட்டது. ௪௨ இேயசு தன் சீஷர்கைள
எல்லாம் தம்மிடம் அைழத்தார். அவர்களிடம்,
“யூதர் அல்லாத மக்கள் ஆள்ேவார்கள் எனக்
கருதப்படுகன்றனர். இந்தஆள்ேவார்கள் தம்
அத காரத்ைத மக்கள்மீது ெசலுத்துவைதேய
ெபரிதும் வரும்புக றார்கள். அவர்களின்
முக்கயத் தைலவர்கள் தம் அத காரத்ைத
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மக்கள் மீது ெசலுத்துவைதேய ெபரிதும்
வரும்புக றார்கள் என்று நீங்கள் அறவீர்கள்.
௪௩ ஆனால், நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளும் வழி
இதுவாக இருக்கக் கூடாது. உங்களில்
ஒருவன் ெபரியவனாக வரும்பனால்
அவன் ஒரு ேவைலக்காரைனப்ேபால
மற்றவர்களுக்குச் ேசைவெசய்ய
ேவணடும். ௪௪ உங்களில் ஒருவன் மிகவும்
முக்கயஸ்தனாக வரும்பனால் அவன்
அடிைமையப்ேபால உங்கள் எல்லாருக்கும்
ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும். ௪௫ இது
ேபாலேவ, மனித குமாரன் ப றருைடய
பணிவைடகைளப் ெபறுவதற்காக
வரவல்ைல. அவர் மற்றவர்களுக்குப்
பணிவைட ெசய்யேவ வந்துள்ளார். அவர்
பல மக்கைளக் காப்பாற்றுவதற்காகத் தன்
உயைரத்தரவந்துள்ளார்” என்றார்.

குருடன்குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 20:29-34;லூ. 18:35-43)
௪௬ ப றகு அவர்கள் எரிேகா நகரத்துக்கு

வந்தனர். இேயசு அந்த நகரத்ைதயும்
வ ட்டுத் தன் சீஷர்கேளாடும், மற்ற சல
மக்கேளாடும் ெவளிேயறனார். பர்த ேமயு
எனப்படும் (த ேமயுவன் மகன்) ஒரு குருடன்
சாைலேயாரத்தல் அமர்ந்தருந்தான்.
அவன் ப ச்ைசக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
௪௭ நாசேரத் ஊைரச் ேசர்ந்த இேயசு
வந்துெகாண்டிருப்பைத அற ந்து சத்தமிட
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ஆரம்ப த்தான். அவன், “தாவீதன்
குமாரனாகய இேயசுேவ! எனக்கு உதவ
ெசய்யும்” என்றான்.
௪௮ பல மக்கள் அவைனப்

ேபசாமலிருக்கும்படிஅதட்டினார்கள். ஆனால்
அந்தக்குருடன்இன்னும்சத்தமாக, “தாவீதன்
குமாரேன, எனக்குஉதவ ெசய்யும்” என்றான்.
௪௯அவ்வடத்தல்இேயசு, “அந்தமனிதைன

இங்ேகவரச்ெசால்லுங்கள்” என்றார்.

எனேவ அவர்கள் அக்குருடைன
அைழத்தனர். அவர்கள், “மக ழ்ச்ச யாய்
இரு, எழுந்து வா, இேயசு உன்ைன
அைழக்க றார்” என்றனர். ௫௦ அக்குருடன்
வைரவாக எழுந்தான். அவன் தன்
ேமலாைடைய அவ்வ டத்தல் எற ந்துவ ட்டு
இேயசுவனருகல்ெசன்றான்.
௫௧ இேயசு அவனிடம், “நான் உனக்காக

என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று நீ
வரும்புக றாய்?” எனக் ேகட்டார்.

அதற்கு அக்குருடன், “ேபாதகேர! நான்
மீண்டும்பார்ைவெபற ேவண்டும்” என்றான்.
௫௨ “ேபா! நீ குணமானாய், ஏெனனில்

நீ வசுவாசத்ேதாடு இருந்தாய்” என்று
இேயசு ெசான்னார். அதனால் அவன்
பார்ைவ ெபற்றான். அவன் இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்து ேபானான்.
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௧௧
எருசேலமுக்குள்இேயசுநுைழதல்
(மத். 21:1-11;லூ. 19:28-40; ேயாவான் 12:12-

19)
௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்

எருசேலைம அைடந்தனர். அவர்கள்
ஒலிவமைலயல் உள்ள ெபத்பேக,
ெபத்தானியா என்னும் நகரங்களுக்கு
அருகல் வந்தனர். அங்ேக இேயசு இரண்டு
சீஷர்கைள அனுப்ப ச் சலவற்ைறச் ெசய்யச்
ெசான்னார். ௨ இேயசு, “நீங்கள் பார்க்க ற
எத ேரயுள்ள ஊருக்குள் ெசல்லுங்கள்.
உள்ேள நுைழந்ததும் ஓர் இளம் கழுைத
கட்டப்பட்டிருப்பைதக் காண்பீர்கள். இதுவைர
எவராலும் சவாரி ெசய்யப்படாத கழுைத
அது. அைத அவழ்த்து இங்ேக ெகாண்டு
வாருங்கள். ௩யாராவதுஉங்களிடம் எதற்காக
இதைனக் ெகாண்டு ேபாக றீர்கள் என்று
ேகட்டால் அவர்களிடம், ‘ஆண்டவருக்கு இது
ேதைவப்படுக றது. அவர் இதைனவைரவல்
தருப்ப அனுப்புவார் என்று ெசால்லுங்கள்’ ”
என்றார்.
௪ சீஷர்கள் நகரத்துக்குள் நுைழந்தனர்.

ஒரு வீட்டுக்கு ெவளிேய சாைல ஓரத்தல் ஓர்
இளம் கழுைத கட்டி ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
சீஷர்கள் அதைன அவழ்த்தார்கள். ௫அங்கு
நன்றுெகாண்டிருந்த சலர் இதைனப்
பார்த்தனர். “என்ன ெசய்க றீர்கள்? ஏன்
கழுைதைய அவழ்க்க றீர்கள்?” என்று
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ேகட்டனர். ௬ இேயசு ெசான்னபடி அவர்கள்
பதல் ெசான்னார்கள். அவர்கள் கழுைதைய
அைழத்துச்ெசல்லஅனுமதத்தனர்.
௭ சீஷர்கள் கழுைதைய இேயசுவ டம்

ெகாண்டு வந்தனர். அவரது சீஷர்கள்
தம் ேமலாைடகைள கழுைதயன் ேமல்
வ ரித்தனர். இேயசு அதன் ேமல்
உட்கார்ந்தார். ௮ ஏராளமான மக்கள் தம்
ேமலாைடகைளச் சாைலயல் வ ரித்து
இேயசுைவ வரேவற்றனர். இன்னும்
சலர் மரக்கைளகைள ெவட்டி அவற்ைறச்
சாைலயல் பரப்பனர். ௯ ச லர் இேயசுவற்கு
முன்னால் நடந்து ெசன்றனர். ச லர்
இேயசுவற்குப் பன்னால்ெசன்றனர்.

“அவைரப் புகழுங்கள்
‘கர்த்தரின் ெபயரால் வருகறவர்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்’ சங்கீதம்
118:25-26

௧௦ “தமது தந்ைதயான தாவீதன் இராஜ்யம்
ேதவனால்ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக.

அந்தஇராஜ்யம்வந்துெகாண்டிருக்க றது.
பரேலாகத்தல் உள்ள ேதவைனப்

ேபாற்றுேவாம்”

என்றுஅவர்கள்சத்தமிட்டனர்.
௧௧ எருசேலமுக்குள் ெசன்று அங்குள்ள

ேதவாலயத்த ற்குள் இேயசு நுைழந்தார்.
ேதவாலயத்தல் எல்லாவற்ைறயும்
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இேயசு பார்த்தார். ஆனால் ஏற்ெகனேவ
ேநரமாகவ ட்டிருந்தது. ஆைகயால் இேயசு
அங்கருந்து ெபத்தானியாவுக்கு தன்
பன்னிரண்டுசீஷர்கேளாடுெசன்றார்.

அத்தமரம் பட்டுப்ேபாவைத இேயசு
அறவத்தல்

(மத். 21:18-19)
௧௨ மறுநாள், அவர்கள் ெபத்தானியாைவ

வ ட்டுப் புறப்பட்டனர். அவருக்குப்
பச த்தது. ௧௩ இேயசு இைலகள் நைறந்த
அத்த மரம் ஒன்ைறப் பார்த்தார். அவர்
அதனருகல் ெசன்று ஏேதனும் பழங்கள்
உள்ளனவா என்று கவனித்தார். அதல்
பழங்கள் ஏதுமில்ைல. ெவறும் இைலகேள
இருந்தன. அது கனி ெகாடுப்பதற்கு உரிய
சரியான காலம் இல்ைல. ௧௪ ஆைகயால்
இேயசு அத்த மரத்த டம், “இனி மக்கள்
யாரும் உன்னிடமிருந்து ஒரு ேபாதும்
பழத்ைதத் தன்னமாட்டார்கள்” என்றார்.
இேயசு ெசான்னைத சீஷர்களும்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

ேதவாலயத்தல்இேயசு
(மத். 21:12-17;லூ. 19:45-48; ேயாவான் 2:13-

22)
௧௫ அவர்கள் எருசேலைம அைடந்தனர்.

அவர் ேதவாலயத்த ற்குள் நுைழந்தார்.
அங்ேக ெபாருள்கைள வற்றுக்ெகாண்டும்,
வாங்க க்ெகாண்டும் இருந்த மக்கைள
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இேயசு வ ரட்டினார். பலவத பணங்கைள
மாற்ற க்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தவர்களின்
பலைககைளத் தைலகீழாகக் கவழ்த்துப்
ேபாட்டார். புறாக்கள் ைவத்தருந்த
பலைககைளயும் அப்புறப்படுத்தனார்.
௧௬ ஒருவைரயும் ேதவாலயத்தன் வழிேய
ெபாருள்கைள எடுத்துச் ெசல்ல இேயசு
அனுமதக்க மறுத்தார். ௧௭ ப றகு
இேயசு மக்களுக்குப் ேபாதைன
ெசய்ய ஆரம்ப த்தார். “ ‘எனது வீடு
எல்லா மக்களின் ப ரார்த்தைனக்கான
வீடு என அைழக்கப்படும்’ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.✡ ஆனால் நீங்கள்
ேதவனின் வீட்ைடத் ‘தருடர்கள் ஒளியும்
இடமாக’மாற்றுகறீர்கள்”✡ என்றார்.
௧௮ தைலைம ஆசாரியர்களும்,

ேவதபாரகர்களும் இவற்ைறக் ேகட்டனர்.
அவர்கள் இேயசுைவக் ெகால்வதற்கு
வழிேதடினர். மக்கள் அைனவரும்
இேயசுவன் ேபாதைனகைளக் ேகட்டு
வயப்பைத அற ந்து அவர்கள் அச்சப்பட்டனர்.
௧௯ அன்று இரவு இேயசுவும், அவரது
சீஷர்களும் அந்நகரத்ைத வ ட்டு
ெவளிேயறனர்.

வசுவாசத்தன்வல்லைம
(மத். 21:20-22)

✡ ௧௧:௧௭: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௧:௧௭: எேரமியா 7:11-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௦ மறுநாள் காைலயல் இேயசு தனது
சீஷர்கேளாடு நடந்துெகாண்டிருந்தார்.
முந்தன நாள் இேயசு சப த்த அத்த
மரத்ைத அவர்கள் பார்த்தனர். அம்மரம்
ெசத்து, காய்ந்து, ேவரும் உலர்ந்துேபாய்
இருந்தது. ௨௧ ேபதுரு அம்மரத்ைதப்பற்ற
நைனவுகூர்ந்து இேயசுவ டம், “ேபாதகேர!
பாருங்கள். ேநற்றுஇம்மரம்பட்டுப்ேபாகுமாறு
ெசான்னீர்கள். இன்று இது உலர்ந்து
இறந்துவ ட்டது” என்றான்.
௨௨ அதற்கு இேயசு, “ேதவனிடம்

வசுவாசம் ைவத்தருங்கள். ௨௩ நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
‘மைலேய ேபா, ேபாய்க் கடலில் வழு!’
என்று உங்களால் மைலக்கு ஆைணயட
முடியும். உங்கள் மனதல் சந்ேதகம்
இல்லாதருந்தால், நீங்கள் ெசால்வது
நடக்கும் என்கற வசுவாசம் உங்களுக்கு
இருக்குமானால், ேதவன் உங்களுக்காக
அவற்ைறச் ெசய்வார். ௨௪ ஆைகயால்
உங்கள் ப ரார்த்தைனயன்ேபாது ேதவனிடம்
காரியங்கைளக் ேகளுங்கள். அவற்ைறக்
கைடக்கப்ெபற்ேறாம் என்று நீங்கள்
நம்பனால் அைவ உங்களுக்கு உரியதாகும்.
௨௫ நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது,
ஏதாவது ஒன்ைறக்குறத்து நீங்கள்
யாரிடமாவது ேகாபம் ெகாண்டிருப்பது
நைனவல் வந்தால் அவர்கைள மன்னித்து
வடுங்கள். நீங்கள் இைதச் ெசய்தால்
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பரேலாகத்தல் இருக்க ற உங்கள் ப தாவும்
உங்களது தவறுகைள மன்னித்துவடுவார்”
என்றார். ௨௬ *

இேயசுவன்அதகாரத்ைத சந்ேதக த்தல்
(மத். 21:23-27;லூ. 20:1-8)
௨௭ இேயசுவும் சீஷர்களும் மீண்டும்

எருசேலமுக்குச் ெசன்றார்கள்.
அவர் ேதவாலயத்த ற்குள் நடந்து
ெகாண்டிருந்தார். தைலைமஆசாரியர்களும்,
ேவதபாரகர்களும், மூத்த யூதத்
தைலவர்களும் இேயசுவ டம் வந்தனர்.
௨௮ அவரிடம், “எங்களுக்குச் ெசால்.
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்ய நீ எங்கருந்து
அதகாரம் ெபற்றாய்? யார் உனக்கு இந்த
அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தது?” என்று
ேகட்டனர்.
௨௯ அதற்கு இேயசு, “நான் உங்களிடம்

ஒரு ேகள்வையக் ேகட்க ேறன். எனக்குப்
பதல் ெசால்லுங்கள். ப றகு நான் யாருைடய
அதகாரத்தால் இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்க ேறன் என்பைதக் கூறுக ேறன்.
௩௦ ேயாவான் ஸ்நானகன் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்தேபாது அந்த அத காரம் அவனுக்கு
ேதவனிடமிருந்து வந்ததா அல்லது

* ௧௧:௨௬: ச ல பைழய க ேரக்க ப ரத களில் 26வது
வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “ஆனால் நீங்கள்
மற்றவர்களின் பாவங்கைள மன்னிக்காவ ட்டால்
பரேலாகத்தல் உள்ள உங்கள் ப தா உங்கள் பாவங்கைள
மன்னிக்கமாட்டார்.”
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மனிதனிடமிருந்து வந்ததா? எனக்குப் பதல்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௩௧ யூதத் தைலவர்கள் இேயசுவன்

ேகள்வையப் பற்ற தங்களுக்குள்
ேபச க்ெகாண்டனர். அவர்கள், “நாம்
இவனிடம், ‘ேயாவான் ேதவனிடமிருந்து
அதகாரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டதாகச்
ெசான்னால்’, நம்மிடம் இவன், ‘ப றகு ஏன்
ேயாவான் மீது நம்ப க்ைக ைவக்கவல்ைல’
என்று ேகட்பான். ௩௨ ‘மனிதனிடமிருந்து
வந்தது’ என்று ெசால்ேவாமானால், பன்னர்
மக்கள் நம்மீது ேகாபம்ெகாள்வர்” (யூதத்
தைலவர்கள் மக்களுக்கு எப்ேபாதும்
பயந்தனர். ஏெனன்றால்அைனத்துமக்களும்
ேயாவாைன உண்ைமயல் ஒரு தீர்க்கதரிச
என்று நம்பனர்) என்று தங்களுக்குள்
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩௩ ஆைகயால் அவர்கள் இேயசுவ டம்,

“எங்களுக்குப் பதல் ெதரியாது” என்றனர்.
இேயசுவும், “அப்படியானால், நானும் யார்
அத காரத்தால் இதைனச் ெசய்க ேறன்
என்பைதச்ெசால்லமாட்ேடன்” என்றார்.

௧௨
த ராட்ைசத் ேதாட்டஉவைம
(மத். 21:33-46;லூ. 20:9-19)
௧ மக்களுக்குப் ேபாத க்க இேயசு

உவைமகைளப் பயன்படுத்தனார். “ஒருவன்
தன் ேதாட்டத்தல் த ராட்ைச பய ரிட்டான்.
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அவன் வயைலச் சுற்ற மதல்சுவர்
எழுப்பனான். த ராட்ைச இரசம் உருவாக்க
ஒரு குழிையத் ேதாண்டினான். ப றகு அவன்
ஒரு ேகாபுரத்ைதயும் கட்டினான். அவன்
அத்ேதாட்டத்ைதச் சல வவசாய களுக்குக்
குத்தைகக்கு வ ட்டான். ப றகு அவன் ேவறு
ேதசத்த ற்குப் ேபாய்வ ட்டான்.
௨ “பன்னர், த ராட்ைசப் பழம்

பற ப்பதற்கான காலம் வந்தது. த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்தலுள்ள பழத்தன் குத்தைகப்
பங்ைக வாங்க வருமாறு ேதாட்டக்காரன்
ஒரு ேவைலயாைள அனுப்ப ைவத்தான்.
௩ஆனால் வவசாய கள் அவைனப் ப டித்துக்
கட்டிைவத்து அடித்து ெவறுங்ைகேயாடு
அனுப்பனர். ௪ பன்பு ேவெறாரு
ேவைலயாைளத் ேதாட்டக்காரன்
அனுப்பனான். அந்த வவசாய கள்
அவைனத் தைலயல் அடித்தனர். அவர்கள்
அவனுக்கு அவமரியாைத ெசய்தனர்.
௫ அதனால் ேதாட்டக்காரன் ேமலும் ஒரு
ேவைலக்காரைன அனுப்பைவத்தான்.
அந்த வவசாய கள் அவைனக் ெகான்று
ேபாட்டார்கள். அந்தத் ேதாட்டக்காரன் ேமலும்
பல ேவைலக்காரர்கைள வவசாய களிடம்
அனுப்ப ைவத்தான். வவசாய கேளா
அவர்களில் சலைர அடித்தும் சலைரக்
ெகான்றும்ேபாட்டார்கள்.
௬ “அந்தத் ேதாட்டக்காரனிடம் ேமலும் ஒேர

ஒரு ஆேள இருந்தான். அவன்தான் அவனது
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மகன். அவன் தன் மகைனப் ெபரிதும்
ேநச த்தான். எனினும் அவன் மகைன
வவசாய களிடம் அனுப்ப முடிவு ெசய்தான்.
கைடச ஆளாகத் தன் மகைன மட்டுேம
அனுப்ப முடியும் என்று எண்ணினான். ‘என்
மகைனயாவது வவாசாய கள் மத ப்பார்கள்’
என்றுநம்பனான்.
௭ “ஆனால் வவசாய கள் தங்களுக்குள்,

‘இவன்தான் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரனின்
மகன். இந்தத் ேதாட்டம் இவனுக்கு
உரியதாகும். இவைனநாம்ெகான்றுவ ட்டால்
இத்ேதாட்டம் நம்முைடயதாகவடும்’ என்று
ேபச க்ெகாண்டனர். ௮ ஆைகயால் அந்த
வவசாய கள் அவனது மகைனப் ப டித்து,
ெகான்று, ேதாட்டத்துக்கு ெவளிேய தூக்க
எற ந்துவ ட்டனர்.
௯ “ஆைகயால் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரன்

ேவறு என்ன ெசய்வான்? அவன்
ேதாட்டத்துக்குப் ேபாய் அந்த வவசாய கைள
எல்லாம் ெகால்வான். ப றகு அத்ேதாட்டத்ைத
ேவறு வவசாய களுக்குக் ெகாடுப்பான்.
௧௦உறுதயாகேவநீங்கள்இந்தவாக்கயத்ைத
வாச த்துள்ளீர்கள்.

“ ‘வீடு கட்டுக றவர்கள் ேவண்டாெமன
ஒதுக்கய கல்ேல வீட்டின்
மூைலக்கல்லாயற்று.

௧௧ கர்த்தர் ஒருவேர இதைனச் ெசய்தவர்.
இது நமக்கு ஆச்சரியமாயருக்க றது’ ”
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சங்கீதம். 118:22-23

௧௨ இேயசு ெசான்ன இந்த உவைமைய
யூதத் தைலவர்களும் ேகட்டனர். இந்த
உவைம தங்கைளப் பற்றயது என்பைத
அவர்கள் அற ந்துெகாண்டனர். எனேவ,
அவர்கள் இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய
ஒரு காரணத்ைதத் ேதடினர். எனினும்
அவர்களுக்கு மக்கைளப்பற்றய பயம்
இருந்தது. எனேவ, அவர்கள் இேயசுைவ
வ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

யூதத்தைலவர்களின்தந்த ரம்
(மத். 22:15-22;லூ. 20:20-26)
௧௩ ப றகு யூதத்தைலவர்கள், ச ல

பரிேசயர்கைளயும், ஏேராத யர்கள் என்னும்
குழுவல் இருந்து சலைரயும் இேயசுவ டம்
அனுப்ப ைவத்தார்கள். ஏதாவது
இேயசு தவறாகப் ேபசனால் அவைரப்
ப டிக்க ேவண்டும் என்று வரும்பனர்.
௧௪ பரிேசயர்களும், ஏேராத யர்களும்
இேயசுவ டம் ெசன்றனர். “ேபாதகேர!
நீங்கள் ஒரு ேநர்ைமயான மனிதர் என்று
எங்களுக்குத் ெதரியும். மற்றவர்கள்
என்ன நைனக்கறார்கள் என்பது பற்ற
உங்களுக்கு எவ்வத அச்சமும் கைடயாது.
அவர்கள் அைனவரும் உங்களுக்கு ஒேர
மாத ரிதான். ேதவனின் வழிையப் பற்றய
உண்ைமையேய நீங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டு
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வருகறீர்கள். இராயனுக்கு வரி ெகாடுப்பது
சரியாஇல்ைலயாஎன்பதுபற்ற க்கூறுங்கள்.
நாங்கள் வரி ெகாடுக்கலாமா, ேவண்டாமா?”
என்றுேகட்டனர்.
௧௫ அவர்களின் தந்த ரத்ைத இேயசு

அற ந்துெகாண்டார். அவர், “எைத
எைதேயா ெசால்லி என்ைன ஏன்
ப டிக்க முயற்ச ெசய்க றீர்கள்? ஒரு
ெவள்ளிக்காைசக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
நான் பார்க்கேவண்டும்” என்றார். அவர்கள்
ஒரு காைசக் ெகாடுத்தார்கள். அவர்களிடம்
இேயசு, ௧௬ “யாருைடய உருவப்படம் இந்தக்
காச ல் உள்ளது? யாருைடய ெபயர் இதல்
எழுதப்பட்டுள்ளது?” என்று ேகட்டார்.
அவர்கேளா அதற்கு, “இது இராயனுைடய
படம், இதல் இராயனின் ெபயருள்ளது”
என்றனர்.
௧௭ இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து,

“இராயனுக்குரியைத இராயனுக்குக்
ெகாடுங்கள், ேதவனுக்குரியைத ேதவனிடம்
ெகாடுங்கள்” என்றார். அந்த மக்கள் அைதக்
ேகட்டுஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

சதுேசயர்களின்தந்த ரம்
(மத். 22:23-33;லூ. 20:27-40)
௧௮ ப றகு சல சதுேசயர்கள் இேயசுவ டம்

வந்தனர். (சதுேசயர்கள் என்பவர்கள்
எவரும் இறப்பல் இருந்து உய ர்த்ெதழ
இயலாது என்று நம்புக றார்கள்.) அவர்கள்
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இேயசுவ டம் ஒரு வனாைவக் ேகட்டார்கள்.
௧௯ “ேபாதகேர! ஒருவன் தருமணம் ஆகக்
குழந்ைத இல்லாமல் இறந்துேபானால்
அவனது சேகாதரன் அவனது மைனவைய
மணந்துெகாள்ளலாம் என்று ேமாேச
எழுத இருக்க றார். அவர்களுக்குக்
குழந்ைத ப றந்தால் அது இறந்த
சேகாதரனுக்கு உரியதாகும் என்கறார்.
௨௦ ஏழு சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள். முதல்
சேகாதரன் மணந்துெகாண்டபன் இறந்து
ேபானான். அவனுக்குப் பள்ைளகள்
இல்ைல. ௨௧ ஆகேவ, இரண்டாவது
சேகாதரன் அவைள மணந்துெகாண்டான்.
அவனுக்கும் குழந்ைதகள் இல்ைல. அவனும்
இறந்துவ ட்டான். இது ேபாலேவ மூன்றாவது
சேகாதரனுக்கும் ஏற்பட்டது. ௨௨ இவ்வாேற
ஏழு சேகாதரர்களும்அப்ெபண்ைணமணந்து
இறந்து வ ட்டனர். யாருக்குேம அந்தப்
ெபண்ேணாடு குழந்ைத ப றக்கவல்ைல.
இறுதயல் அந்தப் ெபண்ணும் இறந்து
வ ட்டாள். ௨௩ ஆனால் ஏழு சேகாதரர்களும்
அவைள மணந்தருக்கன்றனர். ஆகேவ,
மரணத்தலிருந்து மக்கள் எழும் காலத்த ேல
அந்தப் ெபண் யாருைடய மைனவயாகக்
கருதப்படுவாள்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௪ இதற்கு இேயசு, “ஏன் இந்தத் தவைறச்

ெசய்க றீர்கள்? இதற்குக் காரணம்
ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளைத
நீங்கள் அறகறதல்ைல. அல்லது நீங்கள்
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ேதவனின் வல்லைமையத் ெதரிந்து
ெகாள்ளவல்ைல. ௨௫ மரணத்தல் இருந்து
எழும் மக்கள் மத்தயல் தருமண உறவுகள்
ஏதும் இராது. மக்கள் ஒருவைரெயாருவர்
மணந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். அைனத்து
மக்களும் பரேலாகத்தல் உள்ள
ேதவதூதர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள்.
௨௬ மக்கள் மரணத்தல் இருந்து எழுவது
பற்ற ேதவன் ெசான்னைத நீங்கள் ந ச்சயம்
வாச த்தருக்க றீர்கள். ேமாேச தனது நூலில்
முட்ெசடி எரிந்தைதப்பற்ற ச் ெசால்லும்ேபாது
ேதவன் ேமாேசய டம் இவ்வாறு ெசால்க றார்.
‘நான் ஆப ரகாமின் ேதவன், ஈசாக்கன்
ேதவன், யாக்ேகாபன் ேதவனுமாகய
உங்கள் ேதவனுமாயருக்க ேறன்’✡ இவர்கள்
உண்ைமய ேலேய மரித்தவர்கள் அல்லர்.
௨௭ அவர் உய ேராடு இருப்பவர்களுக்ேக
ேதவனாய் இருக்க றார். சதுேசயர்களாகய
நீங்கள்தவறானவர்கள்” என்றார்.

மிகமுக்கயமானகட்டைளஎது?
(மத். 22:34-40;லூ. 10:25-28)
௨௮ேவதபாரகர்களில்ஒருவன்இேயசுவ டம்

வந்தான். அவன்இேயசுவும் சதுேசயர்களும்,
வவாத ப்பைதக் ேகட்டான். இேயசு
அவர்களுக்கு நல்ல பதல் ெகாடுப்பைதப்
பார்த்தான். எனேவ அவன் இேயசுவ டம்,

✡ ௧௨:௨௬: யாத். 3:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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“கட்டைளகளுள் எது மிக முக்கயமானது?”
என்றுேகட்டான்.
௨௯ அதற்கு இேயசு, “ ‘இஸ்ரேவலின்

மக்கேள! கவனியுங்கள். நமது ேதவனாகய
கர்த்தேர உண்ைமயான ஒேர கர்த்தர்.
௩௦ நீங்கள் அவரிடம் அன்பாய் இருக்க
ேவண்டும். அவரிடம் நீங்கள் முழு
மனேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும்,
முழு இதயத்ேதாடும் முழு பலத்ேதாடும்,
அன்பாய் இருக்க ேவண்டும்.’✡ இது முதல்
கட்டைள. ௩௧ ‘உங்கைள நீங்கள் எந்த
அளவு ேநச க்க றீர்கேளா, அந்த அளவுக்கு
அடுத்தவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்’✡
என்பது இரண்டாம் கட்டைள. இவற்ைறவ ட
மிக முக்கயமான ேவறு கட்டைளகள் எதுவும்
இல்ைல” என்றார்.
௩௨ அதற்கு அந்த மனிதன், “ேபாதகேர!

இது ஒரு நல்ல பதல். நீங்கள் சரியான
பதைலேய ெசால்லி இருக்கறீர்கள். கர்த்தர்
ஒருவேர நம் ேதவன். அவைரத் தவ ர ேவறு
ேதவன்இல்ைல. ௩௩ஒருவன்ேதவைனத்தன்
முழு மனேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும்,
முழு பலத்ேதாடும் ேநச க்க ேவண்டும்.
ஒருவன் தன்ைன ேநச ப்பது ேபாலேவ
மற்றவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும். இந்தக்
கட்டைளகேள, ஏைனய கட்டைளகைளக்

✡ ௧௨:௩௦: உபா. 6:4-5-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௨:௩௧: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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காட்டிலும் முக்கயமானைவ. இைவ
தகனபலிகள் ேபான்றவற்ைறவ ட மிக
முக்கயமானைவ” என்றான்.
௩௪ அந்த மனிதன் புத்த சாலித்தனமாகப்

பதல் கூறுவைத இேயசு அற ந்து
ெகாண்டார். எனேவஅவனிடம், “நீ ேதவனின்
இராஜ்யத்ைத ெநருங்கவ ட்டாய்” என்றார்.
அதற்குப் ப றகு ஒருவருக்கும் இேயசுவ டம்
எந்தக் ேகள்வயும் ேகட்கும் ைதரியம்
வரவல்ைல.
க றஸ்துதாவீதன்குமாரனா?
(மத். 22:41-46;லூ. 20:41-44)
௩௫ பன்னர், இேயசு ேதவாலயத்தல்

ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். “க றஸ்து
தாவீதன் குமாரன் என்று ேவதபாரகர்கள்
ஏன் ெசால்க றார்கள்? ௩௬ பரிசுத்த ஆவயன்
உதவயுடன்தானாக தாவீதுகூறுகறார்:

“ ‘கர்த்தர் என் ஆண்டவரிடம் ெசான்னார்,
நீங்கள் எனது வலது பக்கத்தல்
உட்காருங்கள்.

நான் உங்களுைடய பைகவர்கைள
உங்கள் ஆளுைகக்கு உட்படுத்துேவன்’
சங்கீதம். 110:1

௩௭ தாவீது தானாக அவைர ‘ஆண்டவர்’
என்று அைழக்க றார். அப்படி இருக்கக்
க றஸ்துஎவ்வாறுதாவீதன்மகனாகஇருக்க
முடியும்?” என்றுஇேயசு ேகட்டார். ஏராளமான
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மக்கள் இேயசு ெசால்வைதக் ேகட்டு மனம்
மக ழ்ந்தனர்.

இேயசுயூதஆசாரியர்கைளவமர்ச த்தல்
(மத். 23:1-36;லூ. 20:45-47)
௩௮ெதாடர்ந்துஇேயசுஉபேதச த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

“ேவதபாரகர்களிடம் கவனமாக இருங்கள்.
அவர்கள்மத ப்ைபத் தரும் நீண்டஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டு அங்குமிங்கும் அைலய
வரும்புக றார்கள். சந்ைதப் பகுத களில்
மக்களிடமிருந்துமரியாைதெபற்றுக்ெகாள்ள
வரும்புகன்றனர். ௩௯ ெஜப ஆலயங்களில்
முக்கயமான இருக்ைககைளப் ெபற
வரும்புகன்றனர். வருந்துகளில்
மிக முக்கயான இடங்களில் இருக்க
வரும்புகன்றனர். ௪௦ வதைவகைள
இழிவாக நடத்த அவர்களது வீடுகைளத்
தருடுகறார்கள். நீண்ட ப ரார்த்தைனெசய்து
நல்லவர்கள்ேபால் ேதாற்றம் தருகறார்கள்.
இவர்கைளேதவன்மிகுதயாகத்தண்டிப்பார்”
என்றார்.

ெகாடுப்பதன்ேமன்ைம
(லூ. 21:1-4)
௪௧ மக்கள் தம் காணிக்ைகையச்

ெசலுத்துகறஆலயகாணிக்ைகப்ெபட்டியன்
அருகல் இேயசு உட்கார்ந்தருந்தார். மக்கள்
அதல் காசுகள் ேபாடுவைதக் கவனித்தார்.
நைறய பணக்காரர்கள் ஏராளமாகப்
பணத்ைதப் ேபாட்டார்கள். ௪௨ப றகுஓர் ஏைழ
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வதைவ வந்து இரண்டு சறயகாசுகைளப்
ேபாட்டாள்.
௪௩ இேயசு தனது சீஷர்கைள அைழத்தார்.

அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன், அந்த ஏைழ
வதைவ இரண்டு சறய காசுகைளத்தான்
ேபாட்டாள். உண்ைமயல் அவள்
ெசல்வந்தர் எவைரயும்வ ட அத கம்
ேபாட்டிருக்க றாள். ௪௪ அவர்களிடம்
நைறய பணம் இருக்கறது. ஆனால்
அவர்களுக்குத் ேதைவயல்லாதைதேய
அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். இவேளா
மிகவும் ஏைழ. அவள் தன்னிடம் உள்ள
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்துவ ட்டாள். அவள்
ெகாடுத்தது அவளது வாழ்க்ைகக்கு மிகவும்
ேதைவயானஒன்றாகும்” என்றார்.

௧௩
ஆலயத்தன்எத ர்காலஅழிவு
(மத். 24:1-44;லூ. 21:5-33)
௧ இேயசு ஆலயத்ைதவ ட்டுப்

புறப்படும்ேபாதுஅவரதுசீஷர்களில்ஒருவன்.
“பாருங்கள் ேபாதகேர! ெபரிய ெபரிய
கற்கேளாடு இந்த ஆலயம் பார்க்க எவ்வளவு
அழகாகஇருக்க றது” என்றுெசான்னான்.
௨ இேயசுேவா, “நீ இந்தப் ெபரிய

கட்டிடத்ைதப் பார்க்க றாய். இைவெயல்லாம்
ஒரு காலத்தல் அழிந்துேபாகும். ஒவ்ெவாரு
கல்லும் தைரயல் ச தற ப்ேபாகும். ஒரு



மாற்கு௧௩:௩ xcviii மாற்கு௧௩:௮

கல்ேலாடு இன்ெனான்று ேசராது ேபாகும்,”
என்றார்.
௩ ப றகு ஒலிவ மைலயன் ேமேல

ஓரிடத்தல் உட்கார்ந்தார். அவேராடு ேபதுரு,
யாக்ேகாபு, ேயாவான், அந்த ேரயாஆக ேயார்
இருந்தனர். அைனவரும் ஆலயத்ைதப்
பார்த்தனர். சீஷர்கள் இேயசுவ டம், ௪ “இைவ
எப்ேபாது நைடெபறும் என்று எங்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள். இைவ நகழும் காலத்ைத
நாம் எந்த அைடயாளங்களால் அற ந்து
ெகாள்ளமுடியும்?” என்றுேகட்டனர்.
௫ இேயசு சீஷர்களிடம், “எச்சரிக்ைகயாய்

இருங்கள். யாரும் உங்கைள
ஏமாற்றாதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௬ பலர் வந்து என் ெபயைரப்
பயன்படுத்துவார்கள். அவர்கள், ‘நாேன
அவர்’ என்பார்கள். அவர்கள் மக்கைள
ஏமாற்றுவார்கள். ௭ ேபாைரப் பற்றயும்,
ேபார்கைளப் பற்றய ெசய்த கைளயும்
நீங்கள் ேகள்வப்படுவீர்கள். பயப்படாதீர்கள்.
உலக முடிவு ஏற்படும்முன் இைவ நகழ
ேவண்டும். ௮ நாடுகள் ஒன்ேறாடு ஒன்று
ேபாரிட்டுக்ெகாள்ளும். இராஜ்யங்கள்
ஒன்ேறாடு ஒன்று ேமாத க்ெகாள்ளும்.
மக்களுக்கு உண்ண உணவல்ைல என்று
ெசால்லும் காலம் வரும். பல்ேவறு
இடங்களில்பூமிஅத ர்ச்ச கள்ஏற்படும். இைவ
ஒரு குழந்ைத ப றப்பதற்கு முன் ஏற்படும்
ேவதைனேபாலஉருவாகும்.
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௯ “நீங்கள் கவனமாயருங்கள். மக்கள்
உங்கைளக் ைகது ெசய்து நயாயம்
வழங்குவார்கள். தங்கள்ெஜபஆலயங்களில்
உங்கைள அடிப்பார்கள். நீங்கள்
ஆளுநர்கள் முன்பும், மன்னர்களின்
முன்பும், கட்டாயமாக நறுத்தப்படுவீர்கள்.
என்ைனப் பற்ற அவர்களிடம் நீங்கள்
ெசால்வீர்கள். நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதால் இைவ உங்களுக்கு
ஏற்படும். ௧௦ இைவ நைடெபறுவதற்கு
முன்னால் நற்ெசய்தயானது எல்லா
மக்களுக்கும் பரப்பப்படும். ௧௧ நீங்கள்
ெசால்லப்ேபாவைதப்பற்ற க் கவைலப்பட
ேவண்டாம். அந்த ேநரத்தல் ேதவன்
ேபசக் ெகாடுத்தவற்ைற நீங்கள் ேபசுங்கள்.
உண்ைமயல் அவற்ைற நீங்கள்
ேபசுவதல்ைல. உங்கள் மூலம் பரிசுத்த
ஆவயானவேர ேபசுவார்.
௧௨ “சேகாதரர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்

எத ராக ச்சாவுக்குஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள்.
ெபற்ேறார் தம் பள்ைளகளுக்கு
எத ராக அவர்கைள மரணத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். பள்ைளகள் தம்
ெபற்ேறாருக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டு
அவர்கைளக் ெகாைல ெசய்ய வழி
ேதடுவார்கள். ௧௩ நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதால் மக்கள் அைனவரும்
உங்கைள ெவறுப்பார்கள். இறுதவைர
உறுதயாகயார்இருக்க றார்கேளாஅவர்கேள
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இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.
௧௪ “ேபரழிவ ற்கு காரணமான ேமாசமான

காரியத்ைத ந ற்கத்தகாத இடத்தல் ந ற்க
நீங்கள் காண்பீர்கள்.* (இைத வாச க்க றவன்
இதன் அர்த்தத்ைதப் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும்.) அப்ேபாது யூேதயாவல் உள்ள
மக்கள் அைத வ ட்டு மைலகளுக்கு ஓடிப்
ேபாவார்கள். ௧௫ மக்கள் தம் ேநரத்ைத
வீணாக்காமல் எதற்காகவும் ந ற்காமல்
ஓடிப்ேபாக ேவண்டும். எவனாவது வீட்டின்
கூைரேமல் இருந்தால் அவன் ெபாருள்கைள
எடுக்கக் கீேழ இறங்காமலும் வீட்டிற்குள்
நுைழயாமலும் இருப்பானாக. ௧௬ எவனாவது
வயலில் இருந்தால் அவன் தன் ேமல்
சட்ைடைய எடுக்கத் தரும்ப ப் ேபாகாமல்
இருப்பானாக.
௧௭ “அந்தக் காலம் கருவுற்ற

ெபண்களுக்கும், ைகக் குழந்ைதயுள்ள
ெபண்களுக்கும் மிகக் ெகாடுைமயானதாக
இருக்கும். ௧௮ மைழக் காலத்தல்
இைவ நகழாதருக்கும்படி ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ௧௯ ஏன்?அந்த நாட்களில் அத க
அளவு ேவதைன இருக்கும். ெதாடக்கக்
காலம் முதல் இன்று வைர இது ேபான்ற
ேவதைனகள் ஏற்பட்டிருக்காது. இது ேபான்ற
ேகடுகள் இனிேமல் நடக்காது. ௨௦ அக்ேகடு
காலம் குறுகயதாக இருக்கட்டும் என்று

* ௧௩:௧௪: ேபரழிவு...காண்பீர்கள் தானி. 9:27; 12:11 (தானி.
11:31ஒப்படுக)



மாற்கு௧௩:௨௧ ci மாற்கு௧௩:௨௫

ேதவன் தீர்மானித்தருக்க றார். அக்ேகடு
காலம் குறுகயதாக இல்லாமல் இருந்தால்
பன்னர் உலகல் ஒருவரும் உய ேராடு
இருக்க முடியாது. அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த
ச றப்புக்குரிய மக்களுக்கு உதவும்ெபாருட்டு
ேதவன்அக்ேகடு காலத்தைனக்குறுகயதாக
ஆக்குவார்.
௨௧ “அக்காலத்தல் சலர் ‘அேதா

பாருங்கள் கறஸ்து, இேதா இவர்தான்
கறஸ்து’ என்று கூறுவார்கள். அவர்கைள
நம்பாதீர்கள். ௨௨ கள்ளக் க றஸ்துக்களும்,
கள்ளத் தீர்க்கதரிச களும் வந்து அேநக
அற்புதங்கைளயும், அரிய ெசயல்கைளயும்
ெசய்வார்கள். அவர்கள் இவற்ைற
ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களிடேம
ெசய்வார்கள். அப்படிச் ெசய்து அவர்கைள
ஏமாற்ற முயற்ச ப்பார்கள். ௨௩ எனேவ
கவனமாய் இருங்கள். இைவ நைடெபறும்
முன்னேர நான் உங்கைள எச்சரிக்ைக
ெசய்துவ ட்ேடன்.
௨௪ “அந்நாட்களில் அத்துன்பங்கள் நடந்த

ப றகு,

“ ‘சூரியன்இருளாகும்.
சந்த ரன்ஒளி தராது.

௨௫நட்சத்த ரங்கள்வானத்தலிருந்துவழும்.
வானிலுள்ள அத்தைனயும்
மாற ப்ேபாகும்’ ஏசாயா 13:10; 34:4
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௨௬ “ப றகு ேமகங்களுக்கு ேமல் மனித
குமாரன் மிகுந்த வல்லைமேயாடும்,
மகைமேயாடும் வருவைதக் காண்பார்கள்.
௨௭ பூமி முழுவதும் ேதவதூதர்கைள
மனிதகுமாரன் அனுப்பைவப்பார். அத்ேதவ
தூதர்கள் உலகம் முழுவதலும் உள்ள
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கைளக்
கூட்டுவார்கள்.
௨௮ “அத்தமரம் நமக்கு ஒரு பாடத்ைதக்

கற்ப க்கன்றது. அத்தமரக் கைளகள்
பசுைமயாகவும், ெமன்ைமயாகவும் மாற
புதய இைலகள் தளிர்க்க ஆரம்ப க்கும்ேபாது
ேகாைடக் காலம் ெநருங்கும் என்பைத
நீங்கள் அறந்துெகாள்ளலாம். ௨௯ இது
ேபாலத்தான் நான் ெசான்னைவ
நகழ்வதற்கான அறகுறகள் ேதான்றும்.
அறகுறகள் ேதான்றயதும் காலம்
ெநருங்கவ ட்டைத அற ந்துெகாள்ளுங்கள்.
௩௦ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுக ேறன். இப்ெபாழுது உள்ள மக்கள்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத நான்
ெசான்னைவ எல்லாம் ந கழும். ௩௧இந்தமுழு
உலகமும் பூமியும் வானமும் அழிந்துவடும்.
ஆனால் நான் ெசான்ன வார்த்ைதகள்
மாத்த ரம்அழியாது.
௩௨ “எப்ெபாழுது, எந்த ேநரத்தல்

அைவ நைடெபறும் என்று எவராலும்
அற ந்துெகாள்ள முடியாது. இைதப்பற்ற
ேதவ குமாரனுக்கும், பரேலாகத்தல் உள்ள
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ேதவதூதர்களுக்கும் கூடத் ெதரியாது. ப தா
மட்டுேம இதைன அறவார். ௩௩ கவனமாய்
இருங்கள். எப்ெபாழுதும் தயாராக இருங்கள்.
அக்காலம் எப்ேபாதுவரும் எனஉங்களுக்கும்
ெதரியாது.
௩௪ “இது, பயணம் ெசய்பவன் தன்

வீட்ைடவ ட்டுப் ேபாவைதப் ேபான்றது.
அவன் தன் ேவைலக்காரர்களிடம்
வீட்ைட ஒப்பைடத்துவ ட்டுப்ேபாக றான்.
அவன் ஒவ்ெவாரு ேவைலக்காரனுக்கும்
குற ப்ப ட்ட ஒவ்ெவாரு ேவைலையக்
ெகாடுத்துவ ட்டுப் ேபாக றான். ஒரு
ேவைலக்காரன் வாசைலக் காவல் காப்பான்.
எப்ெபாழுதும் ேவைலக்காரர்கள் தயாராய்
இருக்கேவண்டும்என்றுெசால்வான். அைதப்
ேபாலேவ நானும்உங்களுக்குக்கூறுக ேறன்.
௩௫ எனேவ, நீங்கள் எப்ெபாழுதும் தயாராக
இருக்க ேவண்டும். வீட்டுச் ெசாந்தக்காரன்
எப்ெபாழுது தரும்ப வருவான் என்று
எவருக்கும் ெதரியாது. ஒரு ேவைள அவன்
பற்பகலில் வரலாம், அல்லது நடு இரவல்
வரலாம் அல்லது அதகாைலயல் வரலாம்,
அல்லதுசூரியன்உதயமாகும்ேபாதுவரலாம்.
௩௬ வீட்டின் ெசாந்தக்காரன் எத ர்பாராமல்
வருவான். நீங்கள் எப்ேபாதும் தயாராக
இருந்தால் உங்கைளத் தூங்குகறவர்களாக
அவன் கண்டுபடிக்க மாட்டான். ௩௭ நான்
இதைன ெசால்க ேறன். நான் எல்லாருக்கும்
ெசால்க ேறன், தயாராகஇருங்கள்” என்றார்.
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௧௪
இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டமிடுதல்
(மத். 26:1-5;லூ. 22:1-2; ேயாவான் 11:45-53)
௧புளிப்ப ல்லாதஅப்பம் சாப்படுக ற பஸ்கா

பண்டிைக இரண்டுநாள் கழித்து வந்தது.
அப்ெபாழுது ேவதபாரகரும், தைலைம
ஆசாரியர்களும் இேயசுைவப் ப டித்துக்
ெகால்லத் த ட்டம் தீட்டினர். ஏேதனும்
ெபாய்க்குற்றம் சாட்டி அவைரக் ைகது
ெசய்ய முயன்றனர். ௨ “பண்டிைகயன்ேபாது
இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய முடியாது.
மக்களுக்குக் ேகாபத்ைத உருவாக்க கலகம்
ஏற்படுத்த நாங்கள் வரும்பவல்ைல”
என்றனர்.

ஒருெபண்ணின்சறப்புச் ெசயல்
(மத். 26:6-13; ேயாவான் 12:1-8)
௩ இேயசு ெபத்தானியாவல் இருந்தார்.

அவர் ெதாழுேநாயாளியான சீேமானின்
வீட்டில் உணவு உண்டுெகாண்டிருந்தார்.
அப்ெபாழுது அங்கு ஒரு ெபண் வந்தாள்.
அப்ெபண்ணிடம் அத க வைல மத ப்புள்ள
நளதம்* என்னும் நறுமணத் ைதலமுள்ள
ெவள்ைளக்கல் ஜாடி இருந்தது. அவள் அந்த
ஜாடிையத் த றந்து அந்நறுமணத் ைதலத்ைத
இேயசுவன்தைலயல்ஊற்றனாள்.

* ௧௪:௩: நளதம் நளதச் ெசடியலிருந்து தயாரிக்கப்படும்
வைலஉயர்ந்தவாசைனஎண்ெணய்.
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௪ ச ல சீஷர்கள் இதைனக் கவனித்தனர்.
இதனால் அவர்கள் பாத க்கப்பட்டு
தங்களுக்குள் குற்றம் சாட்டினர்.
“நறுமணத் ைதலத்ைத ஏன் வீணாக்க
ேவண்டும்? ௫ ஓராண்டு ெசலவுக்குரிய
பணத்துக்குச் சமமான மத ப்புள்ளதாய ற்ேற
இத்ைதலம். அதைன வற்று அப்பணத்ைத
ஏைழகளுக்குச் ெசலவு ெசய்யலாேம” என்று
கூறக்ெகாண்டனர். அப்ெபண்ைணயும்
அவர்கள்பலமாகவமர்ச த்தனர்.
௬இேயசுேவா, “அந்தப்ெபண்ைணஒன்றும்

ெசால்லாதீர்கள். ஏன் அவைளத் ெதாந்தரவு
ெசய்க றீர்கள்? அவள் எனக்காக ஒரு நல்ல
ெசயைலச் ெசய்தாள். ௭ ஏைழ மக்கள்
எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு இருப்பார்கள்.
நீங்கள் வரும்பும்ேபாது எப்ெபாழுது
ேவண்டுமானாலும் அவர்களுக்கு உதவ
ெசய்யலாம். ஆனால் நான் எப்ெபாழுதும்
உங்கேளாடு இருக்கமாட்ேடன். ௮ இந்தப்
ெபண்ணால் ெசய்ய முடிந்தைதத்தான்
அவள் எனக்காகச் ெசய்தருக்க றாள்.
நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு
உதவயாக என் உடலில் ைதலம் பூச
முந்த க்ெகாண்டாள். ௯ நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன். உலகல்
உள்ள அைனத்து மக்களுக்கும் நற்ெசய்த
ெசால்லப்படும் எல்லா இடங்களிலும்
இந்தப் ெபண் ெசய்ததும் ெசால்லப்படும்.
அப்ேபாது மக்கள் இவைள நைனவல்
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இருத்த க்ெகாள்வார்கள்” என்றார்.

யூதாஸின்சத த்த ட்டம்
(மத். 26:14-16;லூ. 22:3-6)
௧௦ பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் ஒருவன்

தைலைமஆசாரியர்களிடம் ேபசச்ெசன்றான்.
அந்த சீஷனின் ெபயர் யூதாஸ் காரிேயாத்.
அவன் அவர்களிடம் இேயசுைவ ஒப்பைடக்க
வரும்பனான். ௧௧ தைலைம ஆசாரியர்கள்
இதுகுறத்து ெபரிதும் மக ழ்ச்ச அைடந்தனர்.
அவர்கள் அதற்குரிய பணத்ைத அவனுக்குத்
தருவதாக வாக்குறுத அளித்தனர்.
ஆைகயால் அவன் தக்க தருணத்ைத
எத ர்பார்த்துக்காத்தருந்தான்.

பஸ்காவருந்து
(மத். 16:17-25;லூ. 22:7-14, 21-23; ேயாவான்

13:21-30)
௧௨அன்றுபுளிப்பல்லாதஅப்பம்உண்ணும்

பஸ்கா பண்டிைகயன் முதல் நாள்.
அன்றுதான் அவர்கள் பஸ்கா ஆட்டுக்
குட்டிையப் பலியடுவார்கள். இேயசுவன்
சீஷர்கள் அவரிடம் வந்தனர். “நாங்கள்
உமக்காகப் பஸ்கா வருந்து உண்ண
எங்கு ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும் என்று
வரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௩ இேயசு நகரத்துக்குள் இரண்டு

சீஷர்கைள அனுப்பனார். “நகரத்துக்குள்
ேபாங்கள். தண்ணீர் குடத்ைதச்
சுமந்துெகாண்டுவரும் ஒருவைனக்
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காண்பீர்கள். அவன் உங்களிடம் வருவான்.
அவைனப் பன் ெதாடர்ந்து ெசல்லுங்கள்.
௧௪அவன் ஒரு வீட்டுக்குச் ெசல்வான். அந்த
வீட்டு எஜமாைனப் பாருங்கள். ‘ஆண்டவரும்,
அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா வருந்துண்ணும்
அைற எது?’ என்று ேகளுங்கள். ௧௫ அவன்
மாடியல் உள்ள ஒரு ெபரிய அைறையக்
காட்டுவான். அந்த அைற உங்களுக்கு
தயாராக இருக்கும். அங்கு வருந்து
தயாராக்குங்கள்” என்றார்.
௧௬ ஆைகயால் சீஷர்கள் அவ்வ டத்ைத

வ ட்டு நகரத்துக்குச் ெசன்றனர். இேயசு
ெசான்னபடி எல்லாக் காரியங்களும்
நைறேவறன. எனேவ, சீஷர்கள் பஸ்கா
வருந்ைதத்தயாரித்தனர்.
௧௭ மாைலயல் அந்த வீட்டுக்குப்

பன்னிரண்டுசீஷர்கேளாடுஇேயசுெசன்றார்.
௧௮ அவர்கள் உணவு உண்ணும்ேபாது,
இேயசு “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுக ேறன்,இப்ெபாழுது என்ேனாடுஉணவு
உண்டுெகாண்டிருக்க ற உங்களில் ஒருவன்
என்ைனக்காட்டிக்ெகாடுப்பான்” என்றார்.
௧௯ இைதக் ேகட்டதும் சீஷர்கள் ெபரிதும்

வருத்தப்பட்டனர். ஒவ்ெவாருவரும் அவரிடம்,
“உறுதயாகஅதுநானில்ைல”என்றுகூறனர்.
௨௦ இேயசுேவா, “எனக்கு எத ரியாக றவன்

உங்கள் பன்னிரண்டு ேபர்களில்
ஒருவன்தான். அவன் என்ேனாடுதான்
இப்ேபாது தனதுஅப்பத்ைதஇப்பாத்த ரத்தல்
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நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.
௨௧ மனித குமாரன் இறந்து ேபாவார்.
ேவதவாக்கயங்களில் எழுதயபடி எல்லாம்
நடக்கும். எனினும் எந்த மனிதனால்
மனிதகுமாரன் காட்டிக் ெகாடுக்கப்படுவாேரா
அந்த மனிதனுக்குக் ேகடு வரும். அவன்
பறக்காமல் இருந்தால் அது அவனுக்கு
நன்ைமயாகஇருந்தருக்கும்” என்றார்.

கர்த்தரின்வருந்து
(மத். 26:26-30;லூ. 22:15-20 1 ெகாரி. 11:23-

25)
௨௨ அவர்கள் உணவு உண்ணும்ேபாது,

இேயசு அப்பத்ைத எடுத்தார். ேதவனுக்கு
நன்ற ெசால்லி அவற்ைறப் பங்க ட்டார்.
அவற்ைறத் தம் சீஷர்களுக்கு ெகாடுத்தார்.
அவர், “இதைனப் புசயுங்கள். இது எனது
சரீரம்” என்றார்.
௨௩ ப றகு அவர் ஒரு ேகாப்ைப த ராட்ைச

இரசத்ைத எடுத்தார். ேதவனுக்கு நன்ற
ெசால்லிவட்டு சீஷர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
அவர்களைனவரும் அதைனக் குடித்தனர்.
௨௪ ப றகு இேயசு, “இதுதான் எனது இரத்தம்.
ேதவனிடமிருந்து மக்களுக்கு இது ஒரு புதய
உடன்படிக்ைகைய உருவாக்குகறது. இந்த
இரத்தம் பலருக்காகச் ச ந்தப்படுக றது.
௨௫ உங்களுக்கு நான் உண்ைமையக்
கூறுக ேறன், ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல்
நான் புதய த ராட்ைச இரசத்ைதக் குடிக்கும்
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நாள்வைர இனி இங்கு மறுபடியும் த ராட்ைச
இரசத்ைதக்குடிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௨௬ அவர்கள் பாடைலப் பாடினர். ப றகு

அவர்கள்ஒலிவமைலக்குச்ெசன்றனர்.

சீஷர்கள்இேயசுைவவ ட்டுவலகுதல்
(மத். 26:31-35; லூ. 22:31-34; ேயாவான்

13:36-38)
௨௭ பன்னர் இேயசு தன் சீஷர்களிடம்,

“நீங்கள் உங்கள் வசுவாசத்ைத
இழந்துவடுவீர்கள்என்றுேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்க றது:

“ ‘நான்ேமய்ப்பைனக்ெகால்லுேவன்.
ஆடுகள்ச தற ஓடும்.’ சகரியா 13:7

௨௮ ஆனால் நான் இறந்த ப றகு
மரணத்தலிருந்து எழுேவன். ப றகு நான்
கலிேலயாவுக்குப் ேபாேவன். நீங்கள்
ேபாவதற்கு முன் நான் அங்கருப்ேபன்”
என்றார்.
௨௯ ேபதுரு, “மற்ற சீஷர்கள்

ேவண்டுமானால் தங்கள் வசுவாசத்ைத
இழந்து ேபாகாலாம். ஆனால் நான்
எப்ெபாழுதும் வசுவாசம் இழக்கமாட்ேடன்”
என்றான்.
௩௦ இேயசுேவா, “நான் உண்ைமையக்

கூறுக ேறன். இன்றுஇரேவஎன்ைனப்பற்ற த்
ெதரியாது என்று கூறுவாய். அதுவும் ேசவல்



மாற்கு௧௪:௩௧ cx மாற்கு௧௪:௩௬

இரண்டு முைற கூவுவதற்குமுன் மூன்று
முைறநீஎன்ைனமறுதலிப்பாய்” என்றார்.
௩௧ ஆனால் ேபதுருேவா “உங்கைளத்

ெதரியாது என்று நான் ந ச்சயமாகச்
ெசால்லமாட்ேடன். நான் என் உயைரக்கூட
உம்ேமாடு வடுேவன்” என்றான். உறுதயாக
எல்லாரும்அவ்வாேறெசான்னார்கள்.

இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மத். 26:36-46;லூ. 22:39-46)
௩௨ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்

ெகத்ெசமேன என்று அைழக்கப்படும்
இடத்துக்குச் ெசன்றனர். இேயசு
“நான் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது
எல்லாரும் இங்ேக இருங்கள்” என்றார்.
௩௩ இேயசு தன்ேனாடு ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
ேயாவான் ஆக ேயாைர அைழத்துச்
ெசன்றார். அவர் மிகவும் ேவதைனப்பட்டு,
துன்பப்பட்டார். ௩௪ “என்ஆத்துமாதுக்கத்தால்
நைறந்தருக்க றது. என் இதயம் துயரத்தால்
உைடந்து ேபாயருக்க றது. இங்ேகேய
காத்தருங்கள்,வழித்தருங்கள்” என்றார்.
௩௫ இேயசு அவர்களிடமிருந்து வலக ச்

ச றது தூரம் ெசன்றார். அவர் அங்கு
தைரயல் வழுந்து அந்த ேவைள தம்ைம
வ ட்டு நீங்க ப் ேபாகக்கூடுமானால் நீங்கட்டும்
என ப ரார்த்தைன ெசய்தார். ௩௬ “ப தாேவ!
உங்களால் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யமுடியும்.
துயரத்தன் பாத்த ரத்தல் நான் அருந்தாதபடி
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ெசய்யுங்கள். ஆனாலும் நான் வரும்புக றபடி
இல்லாமல் உங்கள் வருப்பம் ேபால் எல்லாம்
நடக்கட்டும்” என்றார்.
௩௭ ப றகு இேயசு சீஷர்களிடம் வந்து,

அவர்கள் தூங்குவைதக் கண்டார். அவர்
ேபதுருவ டம், “சீேமாேன, ஏன் தூங்குகறாய்.
எனக்காக ஒரு மணி ேநரம் உன்னால்
வழித்தருக்க முடியாதா? ௩௮நீ ேசாதைனக்கு
இடம் தாராதபடி வழித்தருந்து ப ரார்த்தைன
ெசய். உனது ஆத்துமா நல்லவற்ைறேய
ெசய்ய வரும்புக றது. ஆனால் உனது சரீரம்
பலவீனமாகஉள்ளது” என்றார்.
௩௯ மீண்டும் இேயசு தனிேய ெசன்று அேத

வார்த்ைதகைளச் ெசால்லிப் ப ரார்த்தைன
ெசய்தார். ௪௦ ப றகு சீஷர்களிடம் தரும்ப
வந்தார். மீண்டும் அவர்கள் தூங்குவைதப்
பார்த்தார். அவர்களது கண்கள் மிகவும்
ேசார்ந்தருந்தன. இேயசுவ டம் என்ன
ெசால்லேவண்டும் என்பைத அவர்கள்
அறயாதருந்தனர்.
௪௧ மூன்றாவது முைறயாக இேயசு தனிப்

ப ரார்த்தைன ெசய்தபன் சீஷர்களிடம்
தரும்ப வந்தார். அவர்களிடம்,
“நீங்கள் இன்னும் தூங்கக்ெகாண்டும்
இைளப்பாற க்ெகாண்டுமிருக்க றீர்கள்,
இதுேபாதும். மனித குமாரன் பாவ களின்
ைககளில் ஒப்பைடக்கப்படும் காலம்
வந்துவ ட்டது. ௪௨ எழும்புங்கள், நாம்
ேபாகேவண்டும். இேதா அவர்களிடம்
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என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்க ற மனிதன்
வந்துவ ட்டான்” என்றார்.

இேயசுைகதாகுதல்
(மத். 26:47-56;லூ. 22:47-53; ேயாவான் 18:3-

12)
௪௩இேயசுஇவ்வாறுேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத

யூதாஸ் அங்ேக வந்தான். அவன்
பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் ஒருவன்.
அவேனாடு பலர் வந்தனர். அவர்கள்
தைலைம ஆசாரியர்களாலும்,
ேவதபாரகராலும்,மூத்தயூதத்தைலவர்களாலும்
அனுப்பப்பட்டிருந்தனர். அவர்களிடம்
வாள்களும், தடிகளும்இருந்தன.
௪௪யூதாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு அைடயாளம்

ெகாடுத்து ைவத்தருந்தான். அதன்படி,
“நான் யாைர முத்தமிடுக ேறேனா அவர்தான்
இேயசு. அவைரக்ைகதுெசய்து பத்த ரமாய்க்
ெகாண்டு ெசல்லுங்கள்” என்று ெசால்லி
இருந்தான். ௪௫ அவன் இேயசுவ டம் வந்து
அவைர முத்தமிட்டு “ேபாதகேர” என்றான்.
௪௬ உடேன அவர்கள் இேயசுவன் ேமல் ைக
ேபாட்டுக் ைகது ெசய்தனர். ௪௭ இேயசுவன்
அருகல் நன்ற ஒரு சீஷன் தன் வாைள
உருவ இேயசுைவப் ப டித்தவனின் காதைன
அறுத்தான். காது அறுபட்டவன் தைலைம
ஆசாரியனின் ேவைலக்காரன்.
௪௮ இேயசுேவா, “ஒரு குற்றவாளிையப்

ப டிக்க வருவதுேபால நீங்கள் வாேளாடும்
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தடிகேளாடும் வந்துள்ளீர்கள். ௪௯ நான்
எப்ேபாதும் உங்கள் மத்தயல்
ஆலயத்தல்தாேன உபேதசம் ெசய்து
ெகாண்டிருந்ேதன். அங்ேக நீங்கள் என்ைனக்
ைகது ெசய்யவல்ைலேய. எல்லாம்
எழுதப்பட்டிருக்க றபடி நைடெபற்றது”
என்றார். ௫௦ அவரது சீஷர்கள் அவைரவ ட்டு
வலக ஓடிச்ெசன்றார்கள்.
௫௧ ஓர் வாலிபன் இேயசுைவப் பன்

ெதாடர்ந்து வந்தான். அவன் ஒரு ேமலாைட
மட்டும் அணிந்தருந்தான். அவர்கள்
அவைனயும் ப டித்து இழுத்தார்கள்.
௫௨ ஆனால் அவேனா ேமலாைடையப்
ேபாட்டுவ ட்டுந ர்வாணமாகஓடினான்.

யூதத்தைலவர்களின்முன்இேயசு
(மத். 26:57-68; லூ. 22:54-55, 63-71;

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

அவைரப் ப ராதன ஆசாரியனின் வீட்டுக்குக்
ெகாண்டு ெசன்றார்கள். அங்ேக
அைனத்து தைலைம ஆசாரியர்களும் முதய
யூதத்தைலவர்களும் ேவதபாரகர்களும்
கூடினர். ௫௪ ேபதுருவும் இேயசுைவப்
பன் ெதாடர்ந்து ெசன்றான். ஆனால்
இேயசுைவ ெநருங்கவல்ைல. தைலைம
ஆசாரியனின் அரண்மைனக்குள்
நுைழந்தான். அப்ேபாது சல காவலர்கள்
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குளிர்காய்ந்து ெகாண்டிருந்தனர். ேபதுருவும்
ெநருப்பருகல்ெசன்றான்.
௫௫ தைலைம ஆசாரியரும், மற்றவர்களும்

இேயசுைவக் ெகால்லக் குற்றங்கைள
ஆராய்ந்து ெகாண்டிருந்தனர். யூத
ஆேலாசைனச் சங்கத்தனரால் இேயசுைவக்
ெகால்வதற்குரிய எவ்வதக் குற்றமும்
கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. ௫௬ பலர் வந்து
அவர் மீது தவறான குற்றச்சாட்டுகைளக்
கூறக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால் அைவ
ஒன்றுக்ெகான்றுஒத்துப் ேபாகவல்ைல.
௫௭ பன்பு சல மக்கள் எழுந்து அவர்ேமல்

தவறாகக் குற்றம் சாட்டினர். ௫௮ “ ‘நான்
இந்த ஆலயத்ைத இடித்துப் ேபாடுேவன்.
இது மனிதர்களால் கட்டப்பட்டது. நான்
ேவறு ஆலயத்ைத மூன்று நாட்களுக்குள்
கட்டுேவன். அது மனிதர்களால்
கட்டப்படாதது’ என்று இவன் கூற நாங்கள்
ேகட்ேடாம்” என்றார்கள். ௫௯ ஆனால்
அப்படிச் ெசால்லியும் அவர்கள் சாட்ச
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாமல் ேபாய ற்று.
௬௦ தைலைமஆசாரியன் அவர்களுக்குமுன்

எழுந்துநன்றான். அவன்இேயசுவ டம், “இந்த
மக்கள் உமக்கு எத ராகக் கூறுகன்றனர்.
இவற்றுக்கு உம் பதல் என்ன? இவர்கள்
ெசால்வது உண்ைமயா?” என்று ேகட்டான்.
௬௧ஆனால்இேயசுஎதுவும்கூறவல்ைல.
தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவ டம், “நீர்
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க றஸ்துவா? ஆசீர்வத க்கப்பட்ட ேதவனின்
குமாரனா?” என்று இன்ெனாரு ேகள்வையக்
ேகட்டான்.
௬௨ இேயசுேவா, “ஆம். நான் ேதவ

குமாரன்தான். எத ர்காலத்தல் மனித
குமாரன் சர்வ வல்லவரின் வலது பக்கத்தல்
இருப்பைதக் காண்பீர்கள். பரேலாக
இராஜ்யத்தல் ேமகங்களின் நடுேவ மனித
குமாரன்வருவைதப் பார்ப்பீர்கள்” என்றார்.
௬௩ இைதக் ேகட்டதும் தைலைம

ஆசாரியனுக்குக் ேகாபம் வந்தது. அவன்
தனது ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
“நமக்கு ேமலும் சாட்ச கள் ேதைவயல்ைல.
௬௪ ேதவனுக்கு எத ராக இவன் ெசால்வைத
நீங்கள் ேகட்டீர்கள். என்னநைனக்கறீர்கள்?”
என்றுேகட்டான்.
அைனத்து மக்களும் இேயசுைவக்

குற்றவாளி என்றனர். அவைரக் ெகால்லப்பட
ேவண்டிய குற்றவாளி என்றனர். ௬௫ ச லர்
இேயசுவன் மீது காற த்துப்பனார்கள்.
அவரது கண்கைள மூடினர், அவைரக்
குட்டினர். “நீ தீர்க்கதரிச என்பைத
எங்களுக்கு நரூப த்துக் காட்டு” என்று
ெசான்னார்கள். ப றகு காவற்காரர்கள்
இேயசுைவ ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்
அடித்தனர்.
ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:69-75; லூ. 22:56-62; ேயாவான்

18:15-18, 25-27)
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௬௬ அப்ேபாது ேபதுரு வீட்டின் முற்றத்தல்
இருந்தான். அம்மாளிைகயல் உள்ள
ேவைலக்காரப் ெபண் ேபதுருவ டம்
வந்தாள். ௬௭ ேபதுரு ெநருப்பு
காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவள்
ேபதுருைவமிகவும்ெநருக்கத்தல்பார்த்தாள்.

“நாசேரத் ஊரானாகய இேயசுேவாடு நீயும்
இருந்தாய்அல்லவா?” என்றுேகட்டாள்அவள்.
௬௮ ஆனால் ேபதுருேவா “நான்

இேயசுேவாடு இருந்தேத இல்ைல”
என்று மறுத்தான். ேமலும், “நீங்கள்
என்ன ேபசுக றீர்கள் என்ேற எனக்குத்
ெதரியவுமில்ைல, புரியவுமில்ைல” என்று
கூறனான். ப றகு ேபதுரு வலக ெவளிேய
வாசல்மண்டபத்துக்குச்ெசன்றான்.
௬௯ மீண்டும் அந்த ேவைலக்காரப்

ெபண் ேபதுருைவக் கவனித்தாள். அங்கு
நன்று ெகாண்டிருந்தவர்களிடம் அவள்,
“இேயசுவன் சீஷர்களுள் இவனும் ஒருவன்”
என்றாள். ௭௦ ேபதுரு, மீண்டும் அவள்
ெசால்வது உண்ைமயல்ைல என்று
கூறனான்.
ெகாஞ்ச ேநரம் ெசன்றதும், ேபதுருஅருகல்

சலர் நன்றுெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
ேபதுருவ டம், “இேயசுவன் சீஷர்களுள் நீயும்
ஒருவன். நீயும் கூட கலிேலயாவல் இருந்து
வருகறவன்” என்றனர்.
௭௧ ேபதுரு சப க்கவும், சத்தயம் பண்ணவும்

ெதாடங்க , “நான் ேதவன்மீதுஆைணயட்டுக்
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கூறுகேறன். நீங்கள் ேபசுக ற அந்த
மனிதைனப் பற்ற எனக்கு ஒன்றும்
ெதரியாது” என்றான்.
௭௨ ேபதுரு இவ்வாறு ெசான்னதும்

ேசவலானது இரண்டாம் முைறயாகக்
கூவயது. இேயசு ெசால்லி இருந்தைதப்
ேபதுருநைனத்துப்பார்த்தான். “இன்றுஇரவு
ேசவல்இரண்டுமுைறகூவுவதற்குமுன்னால்
நீ மூன்று முைற என்ைன மறுதலிப்பாய்”
என்று ெசால்லி இருந்தார். இதனால்
துயருற்றுேபதுருகதறயழுதான்.

௧௫

பலாத்துவன்வசாரைண
(மத். 27:1-2, 11-14; லூ. 23:1-5; ேயாவான்

18:28-38)
௧ அதகாைலயல் தைலைம ஆசாரியர்கள்,

யூதத் தைலவர்கள், ேவதபாரகர்கள்
அைனவரும்கூடிஇேயசுைவஎன்னெசய்வது
என்று கலந்து ஆேலாச த்தனர். அவைரக்
கட்டி ஆளுநர் பலாத்துவ டம் அைழத்துச்
ெசன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவப்
பலாத்துவ டம்ஒப்பைடத்தனர்.
௨ “நீ யூதர்களின் மன்னனா?” என்று

பலாத்துேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “ஆமாம். நீர் ெசால்வது

சரிதான்” என்றார்.
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௩ தைலைம ஆசாரியர் இேயசுவன்மீது
பல குற்றங்கைளச் சுமத்தனர். ௪ பலாத்து
இேயசுவ டம், “இம்மக்கள் உனக்கு
எத ராகக் குற்றங்கைள சுமத்துவைத நீ
அறவாய். எனினும் நீ ஏன் எந்தப் பதலும்
ெசால்லவல்ைல?” என்றுமீண்டும்ேகட்டான்.
௫ ஆனால் இேயசு இதுவைர எந்தப்

பதைலயும் கூற வல்ைல. இைதப்பற்ற
பலாத்துமிகவும்ஆச்சரியப்பட்டான்.

இேயசுைவ வடுதைல ெசய்ய பலாத்து
முயன்றுேதாற்பது

(மத். 27:15-31; லூ. 23:13-25; ேயாவான்
18:39-19:16)
௬ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் பஸ்கா

பண்டிைகயன்ேபாது சைறயல் இருந்து
ஒருவைன ஆளுநர் வடுதைல ெசய்யும்
அத காரம் ெபற்றருந்தார். மக்கள்
வரும்புகன்றவைனேய அவர் வடுதைல
ெசய்ய முடியும். ௭ அப்ேபாது பரபாஸ் என்ற
மனிதன் சைறயல் கலகக்காரர்கேளாடு
ஒரு கலவரத்தல் ெகாைல குற்றத்த ற்காகச்
சைறயல்அைடக்கப்பட்டிருந்தான்.
௮ வழக்கத்தன்படி ஒருவைன வடுதைல

ெசய்யும்படி மக்கள் ஆளுநரிடம்
ேகட்டுக்ெகாண்டனர். ௯ மக்களிடம் பலாத்து,
“யூதர்களின் மன்னைன வடுதைலெசய்ய
வரும்புக றீர்களா?” என்று ேகட்டான்.
௧௦ ெபாறாைம காரணமாகத்தான் தைலைம
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ஆசாரியர்கள் இேயசுைவத் தன்னிடம்
ஒப்பைடத்தருக்கன்றனர் என்பைதப்
பலாத்து அற ந்தருந்தான். ௧௧ தைலைம
ஆசாரியர்கள் இேயசுைவ வடுதைல
ெசய்யேவண்டாம் என்றும் பரபாைச
வடுதைல ெசய்யேவண்டும் என்றும் ேகட்க
மக்கைளத்தூண்டிவட்டனர்.
௧௨ “அப்படியானால் யூதர்களின்

மன்னனாகய இந்த மனிதைன நான்
என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நீங்கள்
வரும்புக றீர்கள்?” என்றுபலாத்துமக்களிடம்
ேகட்டான்.
௧௩ “அவைனச் சலுைவயல் அைறந்து

ெகால்லுங்கள்” என்று அவர்கள் மீண்டும்
சத்தமிட்டனர்.
௧௪ “ஏன்? இவன் என்ன பாவம் ெசய்தான்”

என்று பலாத்து ேகட்டான். ஆனால் மக்கள்
ேமலும் ேமலும் சப்தமிட்டனர். “அவைனச்
சலுைவயல்ெகால்லுங்கள்” என்றனர்.
௧௫ மக்கைளப் ப ரியப்படுத்த, பலாத்து

வரும்பனான். எனேவ பரபாைச வடுதைல
ெசய்தான். இேயசுைவச் சவுக்கால்
அடிக்கும்படி வீரர்களிடம் ெசான்னான்.
பன்னர் அவைரச் சலுைவயல் அைறயும்படி
வீரர்களிடம்ஒப்பைடத்தான்.
௧௬ பலாத்துவன் வீரர்கள் ஆளுநரின்

அரண்மைனயாகய மாளிைகக்கு
இேயசுைவக்ெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள்
மற்ற வீரர்கைளயும் தம்முடன் அைழத்தனர்.
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௧௭ அவர்கள் ஒரு சவப்பு அங்கைய அவர்
ேமல் அணிவ த்தார்கள். அவருக்கு முள்ளால்
க ரீடம் ெசய்து சூட்டினர். ௧௮ பன்னர்
அவர்கள், “யூதர்களின் மன்னன்” என்று
வாழ்த்த ேகலி ெசய்தார்கள். ௧௯ ேகாலால்
அவர் தைலயல் பல முைற அடித்தார்கள்.
அவர் மீது துப்பனார்கள். முழங்காலிட்டு
அவைர வணங்குவைதப்ேபால நடித்துக்
கண்டல் ெசய்தார்கள். ௨௦ எல்லாம் முடிந்த
ப றகு சவப்பு ேமலங்கையக் கழற்ற வ ட்டு
அவரது ெசாந்த ஆைடைய அணிவத்தனர்.
அவைரச் சலுைவயல் அைறவதற்காக
அரண்மைனைய வ ட்டு ெவளிேய அைழத்து
வந்தனர்.

இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
(மத். 27:32-44; லூ. 23:26-39; ேயாவான்

19:17-19)
௨௧ ச ேரேன என்ற ஊரிலிருந்து ஒரு

மனிதன்நகரத்த ற்குவந்துெகாண்டிருந்தான்.
அவன் ெபயர் சீேமான். இவன்
அெலக்சாண்டர், மற்றும் ரூபஸ்ஆக ேயாரின்
தந்ைத. அவன் வயலில் இருந்து
நகரத்த ற்குள் வந்தான். வீரர்கள் அவைனப்
ப டித்து இேயசுவுக்காகச் சலுைவையச்
சுமக்கும்படிக் கட்டாயப்படுத்தனர்.
௨௨ “ெகால்ெகாதா” என்ற இடத்துக்கு
இேயசுைவக் ெகாண்டு ெசன்றார்கள்.
(“ெகால்ெகாதா” என்றால் மண்ைட
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ஓடுகளின் இடம் என்று ெபாருள்) ௨௩அங்ேக
இேயசுவுக்குத் த ராட்ைச இரசத்ைதக்
ெகாடுக்க வீரர்கள் முயன்றனர். அந்த
இரசத்தல் ெவள்ைளப்ேபாளம் என்னும்
ேபாைதப் ெபாருள் கலக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் இேயசு அைதக் குடிக்க மறுத்து
வ ட்டார். ௨௪ வீரர்கள் இேயசுைவச்
சலுைவ ேமல் ஆணியால் அடித்தனர்.
இேயசுவன் ஆைடைய அவர்கள்
பங்கு ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். எந்த
ஆைடைய யார் எடுத்துக்ெகாள்வது
என்பதுபற்ற அவர்கள் தங்களுக்குள் சீட்டுப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
௨௫ அவர்கள் இேயசுைவச் சலுைவயல்

அைறயும்ேபாது காைல ஒன்பது மணி.
௨௬ அவர் அைடந்த தண்டைனயன்
காரணத்ைதக் காட்ட “யூதருைடய
மன்னன்” என எழுத சலுைவயன் ேமேல
ெதாங்கவ ட்டனர். ௨௭ அவர்கள் இேயசுவன்
இருபுறத்தலும் இரண்டு கள்ளர்கைளச்
சலுைவயல்அைறந்தனர். ௨௮ *
௨௯ அவ்வழியாய்ப் ேபாகும் மக்கள்

இேயசுைவ அவமரியாைத ெசய்து
ேபசனார்கள். அவர்கள் தங்கள் தைலைய
உலுக்க “ஆலயத்ைத இடித்துப் ேபாட்டுவ ட்டு

* ௧௫:௨௮: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் 28வது வாக்கயம்
உள்ளது. “ேவத வாக்கயங்கள் ெசான்னபடி நடந்தது.
அவர்கள் அவைர குற்றவாளிகேளாடு ேசர்த்தனர்.’ ” (ஏசாயா
53:12.)
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மூன்று நாட்களுக்குள் கட்டிவடுேவன்
என்றாேய. ௩௦ ஆகேவ நீேய உன்ைனக்
காப்பாற்ற க்ெகாள். சலுைவயல் இருந்து
இறங்க வா” என்றனர்.
௩௧ ேவதபாரகர்களும் தைலைம

ஆசாரியர்களும் அங்ேக அவர்கேளாடு
இருந்தனர். அவர்களும் இேயசுைவ
மற்ற மக்கள் ெசய்த வதத்த ேலேய ேகலி
ெசய்தனர். “இவன் மற்றவர்கைளக்
காப்பாற்றனான். ஆனால் தன்ைனத்தான்
காப்பாற்ற முடியவல்ைல. ௩௨ இவன்
உண்ைமய ேலேய க றஸ்து என்றால்,
யூதர்களின் மன்னன் என்றால் சலுைவயல்
இருந்து இறங்க வந்து தன்ைனத்தாேன
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளலாேம. நாங்கள்அைதப்
பார்த்தால் இவைன நம்புேவாேம” என்றனர்.
இேயசுவன் இருபுறமும் அைறயப்பட்ட
கள்ளர்களும்இேயசுைவப்பற்ற அவதூறாகப்
ேபசனர்.

இேயசுஇறத்தல்
(மத். 27:45-56; லூ. 23:44-49; ேயாவான்

19:28-30)
௩௩ மதய ேவைளயல், நாடு முழுவதும்

இருண்டது. இந்த இருட்டு மூன்று மணிவைர
இருந்தது. ௩௪மூன்று மணிக்கு இேயசு மிக
உரத்த குரலில், “ஏலி! ஏலி! லாமா சபக்தானி”
என்றுகதறனார். இதற்கு “என் ேதவேன, என்
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ேதவேன ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர்?”✡ என்று
ெபாருள்.
௩௫ அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்த

சலர் இதைனக் ேகட்டனர். அவர்கள்,
“கவனியுங்கள். அவன் எலியாைவ
கூப்படுகறான்” என்றனர். ௩௬ ஒரு
மனிதன் ஓடிப் ேபாய் கடற்காளாைனக்
ெகாண்டு வந்தான். அவன் அதைனக்
காடியல் ேதாய்த்து ேகாலின் நுனியல்
கட்டினான். ப றகு அதைன இேயசு
சுைவக்குமாறு வாயருகல் காட்டினான்.
அவன், “காத்தருந்து பார்ப்ேபாம். எலியா
வருவானா? இவைனச் சலுைவயல்
இருந்து இறக்க க் காப்பாற்றுவானா?” என்று
ேகலியாய்ச்ெசான்னான்.
௩௭ இேயசு உரத்த குரலில் கதற உய ர்

வ ட்டார்.
௩௮ இேயசு இறந்ததும் ஆலயத்தன்

தைரச் சீைல இரண்டாய்க் க ழிந்தது.
அக்கழிசல் ேமற்புறம் ெதாடங்க க் கீேழவைர
வந்தது. ௩௯இேயசு இறக்கும்ேபாது, அங்ேக
நன்றுெகாண்டிருந்த இராணுவ அதகாரி,
“இவர் ேதவனுைடயகுமாரன்தான்” என்றார்.
௪௦ ச ல ெபண்கள் சலுைவக்குச்

சற்றுத் தள்ளி நன்று இதைனக்
கவனித்துக்ெகாண்டு நன்றனர். அவர்கள்,
மகதேலனா மரியாள், சேலாமி, யாக்ேகாபு,

✡ ௧௫:௩௪: சங்கீதம் 22:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேயாேச ஆக ேயாரின் தாயாரான மரியாள்
ஆக ேயாராவர். (யாக்ேகாபு மரியாளின்
இைளய மகன்.) ௪௧ இேயசுவுடேன கூட
எருசேலமிற்கு வந்தருந்த ஏைனய பல
ெபண்களும்அவர்கேளாடுஇருந்தார்கள்.

இேயசுவன்அடக்கம்
(மத். 27:57-61; லூ. 23:50-56; ேயாவான்

19:38-42)
௪௨ இந்த நாள் ஆயத்த நாள் என்று

அைழக்கப்பட்டது. (அதாவது ஓய்வு
நாளுக்கு முந்தன நாள்) அன்று இருட்டத்
ெதாடங்கயதும் ௪௩ மரியாைதக்குரிய
ஆேலாசைனக்காரனும் அரிமத்தயா ஊைரச்
ேசர்ந்தவனும் ேதவனுைடய இராஜ்யம்
வருவதற்காகக் காத்தருந்தவனுமாகய
ேயாேசப்பு என்பவன் பலாத்துவ டம்
துணிந்துேபாய் இேயசுவன் சரீரத்ைதக்
ேகட்டான்.
௪௪ஏற்ெகனேவஇேயசுஇறந்துேபானைதக்

ேகள்வப்பட்டு பலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான்.
இேயசுைவக் காவல் ெசய்த இராணுவ
அதகாரிைய அைழத்தான். இேயசு
இதற்குள்ேள இறந்தது ந ச்சயமா என்று
அவனிடம் வ சாரித்தான். ௪௫ அந்த
அத காரி இேயசு இறந்துேபானைத
ஒப்புக்ெகாண்டான். எனேவ இேயசுவன்
சரீரத்ைத எடுத்துச் ெசல்ல ேயாேசப்புக்கு
பலாத்துஅனுமத அளித்தான்.
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௪௬ ேயாேசப்பு ெமல்லிய துணிைய வாங்க
வந்தான். சலுைவயல் இருந்து இேயசுவன்
சரீரத்ைத இறக்க அதைனத் துணியால்
சுற்றனான். ப றகு அச்சரீரத்ைதக் ெகாண்டு
ேபாய் பாைறயல் ெவட்டப்பட்டிருந்த ஒரு
கல்லைறயல்ைவத்தான். கல்லைறவாசைல
ஒருபாறாங்கல்லால்மூடிவ ட்டான். ௪௭இேயசு
ைவக்கப்பட்ட கல்லைறைய மகதேலனா
மரியாளும் ேயாேசயன் தாயான மரியாளும்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௧௬
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்
(மத். 28:1-8;லூ. 24:1-12; ேயாவான் 20:1-10)
௧ ஓய்வு நாள் முடிந்த ப றகு மகதேலனா

மரியாள், சேலாமி, யாக்ேகாபன்
தாயான மரியாள் ஆக ேயார் ச ல
வாசைனப் ெபாருள்கைள வாங்கனர்.
அவற்ைற இேயசுவன் சரீரத்தன் மீது பூச
வரும்பனர். ௨ வாரத்தன் முதல்நாளில்
அப்ெபண்கள் கல்லைறக்குச் ெசன்றனர்.
சூரியன் ேதான்றய காைல ேநரம் அது.
௩ அப்ெபண்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்,
“கல்லைறைய மூடுவதற்கு ெபரிய கல்ைல
ைவத்தருந்தார்கேள. நமக்காக அக்கல்ைல
யார்அகற்றுவார்?” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௪ அவர்கள் கல்லைறயன் அருகல்

வந்தேபாது வாசலில் ைவத்தருந்த கல்
வலக்கப்பட்டிருந்தது. அது மிகப் ெபரிய
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கல். ௫ அப்ெபண்கள் கல்லைறக்குள்
நுைழந்தனர். அங்ேக ெவள்ைள ஆைட
அணிந்த ஒருவைனப் பார்த்தனர். அவன்
கல்லைறயன் வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்து
இருந்தான். அப்ெபண்கள்அஞ்சனர்.
௬ ஆனால் அந்த மனிதன், “அஞ்ச

ேவண்டாம். நீங்கள் நசேரயனாகய
இேயசுைவத் ேதடுக றீர்கள். அவர்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டார்.
சலுைவயல் அைறயப்பட்ட அவர்
இங்கல்ைல. அதுதான் அவைரக்
க டத்தய இடம். ௭ இப்ேபாது
ெசன்று அவரது சீஷர்களிடம்
கூறுங்கள். ேபதுருவ டம் கட்டாயம்
கூறுங்கள். இேயசு கலிேலயாவுக்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றார். உங்களுக்கு
முன்னால் அவர் அங்கருப்பார். உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவ ெசான்னபடி நீங்கள் அவைரப்
பார்ப்பீர்கள்” என்றான்.
௮ அப்ெபண்கள் மிகவும் பயந்து குழப்பம்

அைடந்தனர். அவர்கள் கல்லைறையவ ட்டு
ஓடிப் ேபானார்கள். அவர்கள் அச்சத்தால்
யாரிடமும் எதுவும்ெசால்லவல்ைல.*

சீஷர்கள்இேயசுைவப்பார்த்தல்
(மத். 28:9-10; ேயாவான் 20:11-18;லூ. 24:13-

35)

* ௧௬:௮: ச ல பைழய க ேரக்க ப ரத களில் புத்தகம்
இத்துடன்முடிந்துவடுகறது.
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௯ இேயசு மரணத்தல் இருந்து வாரத்தன்
முதல் நாேள உய ர்த்ெதழுந்து வ ட்டார்.
முதன் முதலாக இேயசு மகதேலனா
மரியாளுக்குத் தரிசனமானார். ஒரு
முைற, ஏழு ேபய்கைள மரியாைளவ ட்டு
இேயசு வ ரட்டினார். ௧௦ இேயசுைவப்
பார்த்தபன் மரியாள் சீஷர்களிடம் ேபாய்ச்
ெசான்னாள். அச்சீஷர்கள் ெவகு
துக்கப்பட்டு அழுதுெகாண்டிருந்தனர்.
௧௧ ஆனால் மரியாேளா, “இேயசு உய ேராடு
இருக்க றார். நான் அவைரப் பார்த்ேதன்”
என்றாள். அவர்கேளா அவள் ெசான்னைத
நம்பவல்ைல.
௧௨ பன்னர் இேயசு, சீஷர்களில்

இரண்டுேபர்நகரத்த ற்குநடந்துேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
காட்ச தந்தார். இேயசு இறப்பதற்கு
முன்னர் இருந்த வதமாக அவர் பார்ப்பதற்கு
இல்ைல. ௧௩ அந்த இருவரும் ேபாய்
ஏைனய சீஷர்களிடம் கூறனர். எனினும்
அவர்கைளயும்அவர்கள்நம்பவல்ைல.

இேயசுசீஷர்களிடம் ேபசுதல்
(மத். 28:16-20; லூ. 24:36-49; ேயாவான்

20:19-23;அப். 1:6-8)
௧௪ பன்னர் இேயசு பத ெனாரு

சீஷர்களுக்கும், அவர்கள் உணவு
உண்ணும் தருணத்தல் காட்ச யளித்தார்.
உய ர்த்ெதழுந்தருந்த தம்ைமக்
கண்டவர்கைள அவர்கள் நம்பாமல்
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ேபானதனிமித்தம் அவர்களுைடய
அவநம்ப க்ைகையக் குறத்தும் இதயக்
கடினத்ைதக் குற த்தும் அவர்கைளக் கடிந்து
ெகாண்டார்.
௧௫ பன்பு அவர்களிடம், “உலகன்

எல்லா பாகங்களுக்கும் ெசல்லுங்கள்.
எல்லாரிடமும் நற்ெசய்தையக் கூறுங்கள்.
௧௬ எவெனாருவன் இதைன வசுவாச த்து
ஞானஸ்நானம் ெபறுகறாேனா அவன்
இரட்ச க்கப்படுவான். எவேனாருவன்
வசுவாச க்கவல்ைலேயா அவன்
கண்டிக்கப்படுவான். ௧௭ வசுவாச ப்பவர்கள்
பல அரிய ெசயல்கைளச் ெசய்ய முடியும்.
அவர்கள் என் ெபயரால் ப சாசுகைள
வ ரட்டுவர், அவர்கள் இதுவைர இல்லாத
ெமாழிகைளப் ேபசுவர், ௧௮ அவர்கள்
எவ்வதத்துன்பமும்இல்லாமல் பாம்புகைளப்
ப டிப்பர், சாவுக்குரிய நஞ்ைசக் குடித்தாலும்
அவர்களுக்கு ஆபத்து இல்ைல, அவர்கள்
ெதாட்டால் ேநாயாளிகள் குணம் ெபறுவர்”
என்று தம்ைமப் பன்பற்ற ேனாருக்குக்
கூறனார்.
இேயசுபரேலாகத்த ற்குத்தரும்புதல்
(லூ. 24:50-53;அப். 1:9-11)
௧௯ சீஷர்களிடம் இவற்ைறச் ெசான்ன

பறகு, இேயசு பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார். அங்கு அவர்
ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல் அமர்ந்தார்.
௨௦ அவரது சீஷர்கள் எல்லா இடங்களுக்கும்
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ெசன்று நற்ெசய்தையச் ெசான்னார்கள்.
ேதவன் அவர்களுக்கு உதவனார். அவர்கள்
ெசால்வதுஉண்ைமஎனேதவன்நரூப த்தார்.
சீஷர்களுக்கு அற்புதங்கள் ெசய்ய அதகாரம்
ெகாடுத்துஇைதேதவன்நரூப த்தார்.
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