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மத்ேதயு
எழுத யசுவ ேசஷம்

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

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

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

௧௨அவர்கள்பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டுெசல்லப்பட்ட பன்:
எெகானியாவன்மகன்சலாத்த ேயல்.
சலாத்த ேயலின்மகன்ெசாெராபாேபல்.
௧௩ெசாெராபாேபலின்மகன்அபயூத்.
அபயூத்தன்மகன்எலியாக்கீம்.
எலியாக்கீமின்மகன்ஆேசார்.
௧௪ஆேசாரின்மகன்சாேதாக்.
சாேதாக்கன்மகன்ஆகீம்.
ஆகீமின்மகன்எலியூத்.
௧௫எலியூத்தன்மகன்எலியாசார்.
எலியாசாரின்மகன்மாத்தான்.
மாத்தானின்மகன்யாக்ேகாபு.
௧௬யாக்ேகாபன்மகன்ேயாேசப்பு.
ேயாேசப்பன்மைனவ மரியாள்.
மரியாளின்மகன்இேயசு. க றஸ்துஎன
அைழக்கப்பட்டவர்இேயசுேவ.

௧௭ எனேவ ஆப ரகாம் முதல் தாவீதுவைர பதனான்கு
தைலமுைறகள். தாவீது முதல் யூதர்கள் அடிைமப்பட்டு
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டதுவைரக்கும்
பதனான்குதைலமுைறகள். யூதர்கள்பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டதலிருந்து கறஸ்து பறக்கும்வைர பதனான்கு
தைலமுைறகள்.

இேயசுக றஸ்துவன்பறப்பு
(லூ. 2:1-7)
௧௮ இேயசு க றஸ்துவன் தாய் மரியாள். இேயசுவன்

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

தூதன் ேயாேசப்பன் கனவல் ேதான்ற , “தாவீதன் மகனாகய
ேயாேசப்ேப, மரியாைள உன் மைனவயாக ஏற்றுக்ெகாள்ளத்
தயங்காேத. அவள் கருவலிருக்கும் குழந்ைத பரிசுத்த
ஆவயானவரால் உண்டானது. ௨௧ அவள் ஒரு மகைனப்
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ெபற்ெறடுப்பாள். அக்குழந்ைதக்குஇேயசு* எனப் ெபயரிடு. அவர்
தமதுமக்களின்பாவங்கைளநீக்க இரட்ச ப்பார்” என்றான்.
௨௨ இைவெயல்லாம் தீர்க்கதரிச யன் மூலமாகத் ேதவன்

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

ெசான்னபடிேய மரியாைள மணந்தான். ௨௫ ஆனால் மரியாள்
தன் மகைனப் ெபற்ெறடுக்கும்வைர ேயாேசப்பு அவைள
அறயவல்ைல. ேயாேசப்பு அவருக்கு “இேயசு” எனப்
ெபயரிட்டான்.

௨
ஞானிகளின்வருைக
௧யூேதயாவலுள்ள ெபத்லேகம் நகரில் இேயசு ப றந்தார். அவர்

ஏேராது மன்னன் காலத்தல் ப றந்தார். அதன் பன்பு இேயசு
ப றந்தவுடன், ச ல ஞானிகள் எருசேலமுக்குக் க ழக்கலிருந்து
வந்தனர். ௨ அவர்கள் மக்கைளப் பார்த்து “புத தாகப் ப றந்த
யூதர்களின் அரசரான குழந்ைத எங்ேக? அவர் ப றந்துள்ளைத
அறவக்கும் நட்சத்த ரத்ைதக் கண்ேடாம். க ழக்கு தைசயல்
அந்நட்சத்த ரம் ேமெலழுவைதக் கண்ேடாம். நாங்கள் அவைர
வணங்கவந்துள்ேளாம்” என்றுெசான்னார்கள்.
௩ ஏேராது மன்னன் யூதர்களின் இப்புதய அரசைரப்பற்ற க்

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

உனக்கு யூேதயாவன் ஆட்சயாளர்களுக்கைடயல்
முக்கயத்துவம்உண்டு.

ஆம்,உன்னிலிருந்துஒருப ரபு ேதான்றுவார்.
அவர்இஸ்ரேவல்என்னும்என்மக்கைளவழி நடத்துவார்’மீகா
5:2

என்று தீர்க்கதரிச ேவத வாக்கயங்களில் எழுதயுள்ளார்” என்று
கூறனார்கள்.

௭ பன், க ழக்கலிருந்து வந்த ஞானிகளுடன் ஏேராது
இரகச யமாகப் ேபச அவர்கள் முதன் முதலில் நட்சத்த ரத்ைதக்

* ௧:௨௧: இேயசுஎன்றெபயருக்குஇரட்ச ப்புஎன்றுெபாருள். ✡ ௧:௨௩: ஏசாயா 7:14-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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கண்ட காலத்ைத அவர்களிடமிருந்து அற ந்தான். ௮ ஏேராது அந்த
ஞானிகளிடம் “நீங்கள்ெசன்றுஅந்தக்குழந்ைதையக்கவனமாகத்
ேதடுங்கள். நீங்கள்அக்குழந்ைதையக் கண்டதும் என்னிடம்வந்து
ெசால்லுங்கள். பன் நானும் ெசன்று அக்குழந்ைதைய வணங்க
இயலும்” என்று கூற அவர்கைள ெபத்லேகமுக்கு அனுப்ப
ைவத்தான்.
௯மன்னன்இவ்வாறுகூறயைதக் ேகட்ட ஞானிகள்அங்கருந்து

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

குழந்ைதைய அதன் தாய் மரியாளுடன் பார்த்தனர். ஞானிகள்
குழந்ைதையத் தாழவழுந்து வணங்கனர். குழந்ைதக்காகத்
தாங்கள்ெகாண்டுவந்தபரிசுப்ெபாருட்கைளஎடுத்துைவத்தனர்.
அவர்கள் தங்கத்தாலான ெபாருட்கைளயும் தூபவர்க்கத்ைதயும்
ெவள்ைளப்ேபாளம் முதலான வாசைனப் ெபாருட்கைளயும்
ெகாடுத்தனர். ௧௨அதன் பன்னர் ேதவன் ஞானிகளின் கனவல்
ேதான்ற அவர்கைள ஏேராது மன்னனிடம் தரும்ப ச் ெசல்ல
ேவண்டாம் என எச்சரித்தார். எனேவ, ஞானிகள் ேவறு வழியாகத்
தங்கள்நாட்டிற்குத்தரும்பனர்.
எக ப்த ற்குத்தப்ப ச் ெசல்லுதல்
௧௩ ஞானிகள் ெசன்றபன், ேயாேசப்பன் கனவல் ஒரு

ேதவதூதன் ேதான்ற , “எழுந்தரு! குழந்ைதையயும் அதன்
தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு எக ப்துக்குத் தப்ப ச்ெசல். ஏேராது
குழந்ைதையத் ேதடத் ெதாடங்குவான். ஏேராது குழந்ைதையக்
ெகால்ல வரும்புக றான். எனேவ, நான் ெசால்லுகறவைரக்கும்
எக ப்தல்தங்கயரு” என்றுெசான்னான்.
௧௪ எனேவ ேயாேசப்பு வழித்ெதழுந்து குழந்ைதயுடனும் அதன்

தாயுடனும் இரவ ேல எக ப்துக்குப் புறப்பட்டான். ௧௫ ஏேராது
மரிக்கும்வைரயல் அவர்கள் எக ப்தல் தங்கயருந்தனர்.
“எக ப்தலிருந்து என் மகைன ெவளிேய வரவைழத்ேதன்”✡
என்று தீர்க்கதரிச யன் வழியாக ேதவன் ெசால்லியதன்
நைறேவறுதலாகஇதுநடந்ேதறயது.
ெபத்லேகமின்ஆண்குழந்ைதகைளக்ெகால்லுதல்
௧௬ஞானிகள் தன்ைனச் சந்த க்காமல் ெசன்றுவட்டைத அற ந்த

ஏேராது மிகுந்த ேகாபமுற்றான். குழந்ைத ப றந்த காலத்ைத
ஏேராதுஞானிகளிடமிருந்துஅற ந்தருந்தான். இதற்குள்இரண்டு
வருடங்களாக இருந்தன. எனேவ, ெபத்லேகமிலும் அைதச்
சுற்றயுள்ள பகுத களிலும்உள்ளஎல்லாஆண்குழந்ைதகைளயும்

✡ ௨:௧௫: ஓசயா 11:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெகால்ல ஏேராது ஆைணயட்டான். ஆகேவ, இரண்டும் அதற்குக்
குைறவானவயதுைடயதுமாகய எல்லாஆண்குழந்ைதகைளயும்
ெகான்றுவட ஆைணயட்டான். ௧௭ தீர்க்கதரிச எேரமியாவன்
மூலமாக ேதவன்கீழ்க்கண்டவாறுெசான்னதுநடந்ேதறயது.

௧௮ “ராமாவ ேலஒருகுரல் ேகட்டது.
துக்கத்தன்மிகுதயல்வந்தகதறல்அது.

தன்குழந்ைதகளுக்காகஅழுகறாள், ராேகல்.
அவைளத்ேதற்றமுடியாது,
ஏெனனில்அவளதுகுழந்ைதகள்இறந்துவ ட்டன.” எேரமியா
31:15

எக ப்தல்இருந்துதரும்புதல்
௧௯ ஏேராது இறந்தபன், ேயாேசப்பன் கனவல் கர்த்தருைடய

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

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

௩
ஸ்நானகன்ேயாவானின்தருப்பணி
(மாற். 1:1-8;லூக். 3:1-9, 15-17; ேயாவா. 1:19-28)
௧ அந்நாட்களில் ேயாவான் ஸ்நானகன் யூேதயாவன்

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

௩ “ ‘கர்த்தருக்கானவழிையஆயத்தம்ெசய்யுங்கள்;
அவரதுபாைதையசீர்ப்படுத்துங்கள்’

என்றுவனாந்தரத்தல்ஒருவன்சத்தமிடுக றான்” ஏசாயா 40:3

என தீர்க்கதரிச யாக ய ஏசாயா குற ப்ப ட்டது இந்த ேயாவான்
ஸ்நானகைனப்பற்ற தான்.
* ௨:௨௩: நசேரயன் நாசேரத் என்ற நகரத்தவன், ‘கைள’ என்ற ெபாருள் தரும் ெபயர்.
ஏசாயா 11:1
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௪ ஒட்டக உேராமத்தால் ஆன ஆைடைய அணிந்து ேதால்
கச்ைசெயான்ைறத் தன் இடுப்பல் இவன் கட்டியருந்தான்.
ெவட்டுக்களியும் காட்டுத்ேதனும் அவன் உணவாயருந்தன.
௫ ேயாவானின் ேபாதைனையக் ேகட்க எருசேலமிலிருந்தும்
யூேதயா முழுவதலிருந்தும் ேயார்தான் நத க்கைர
முழுவதலிருந்தும் மக்கள் வந்தனர். ௬ அம்மக்கள் தங்கள்
பாவங்கைள அறக்ைகச் ெசய்தனர். ேயாவான் அவர்களுக்கு
ேயார்தான்நதயல்ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தான்.
௭ ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த இடத்த ற்கு

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

நான் உங்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் தருக ேறன்.
ஆனால், என்னிலும் ெபரியவர் ஒருவர் வரப்ேபாக றார். அவர்
காலணிகைளஅவழ்க்கவும் நான் தகுதயற்றவன். அவர் பரிசுத்த
ஆவயனாலும் அக்கனியனாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுப்பார். ௧௨அவர் தானியங்கைளச் சுத்தம் ெசய்யத் தயாராக
வருவார். அவர் பதரிலிருந்து நல்ல தானிய மணிகைளப்
ப ரித்ெதடுத்துத் தன் களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார். பதைரேயா
அைணந்துேபாகாத தீயலிட்டுஎரிப்பார்” என்றான்.

இேயசுவன்ஞானஸ்நானம்
(மாற். 1:9-11;லூ. 3:21-22)
௧௩ அப்ெபாழுது இேயசு கலிேலயாவலிருந்து ேயார்தான்

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

ேதவன் எத ர்பார்க்கும் நீதயான ெசயல்கள் அைனத்ைதயும் நான்
ெசய்ய ேவண்டும்” என்று பதல் ெசான்னார். ஆகேவ, ேயாவான்
இேயசுவுக்குஞானஸ்நானம்ெகாடுக்கச் சம்மத த்தான்.
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௧௬ இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபற்று, நீரிலிருந்து ேமெலழுந்து
வந்தேபாது, வானம் தறந்து, ேதவ ஆவயானவர் ஒரு
புறாைவப் ேபாலக் கீழிறங்க அவரிடம் வருவைதக் கண்டார்.
௧௭வானத்தலிருந்துஒருகுரல் ேகட்டது. அக்குரல், “இவர் (இேயசு)
என் குமாரன். நான் இவைர ேநச க்க ேறன். நான் இவரிடத்தல்
ப ரியமாயருக்க ேறன்” எனக்கூறயது.

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

அைழத்துச் ெசன்றார். ப சாசனால் ேசாத க்கப்படுவதற்காக
இேயசுஅங்குஅைழத்துச் ெசல்லப்பட்டார். ௨அங்கு நாற்பது நாள்
இரவும் பகலும் இேயசு உணேவதும் உட்ெகாள்ளவல்ைல. அதன்
பன்,இேயசுவுக்குமிகுந்த பச யுண்டாயற்று. ௩அப்ேபாதுஅவைர
ேசாத க்கப் ப சாசு வந்து, அவரிடம், “நீர் ேதவனுைடய குமாரன்
என்பது உண்ைமயானால், இந்தக் கற்கைள அப்பங்களாக
மாறும்படிச்ெசால்லும்” என்றான்.
௪அதற்குஇேயசு,

“ ‘மக்கைளவாழைவப்பதுெவறும்அப்பம்மட்டுமல்ல.
மக்களின் வாழ்வு ேதவனின் வார்த்ைதகைளச் சார்ந்துள்ளது’
உபா. 8:3

என்று ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளேத” என்று
பதலளித்தார்.
௫ பன்பு ப சாசு இேயசுைவப் பரிசுத்த நகரமான எருசேலமுக்கு

அைழத்துச் ெசன்றான். ப சாசு இேயசுைவ ேதவாலயத்தன் மிக
உயரமானஇடத்தல் ெகாண்டுேபாய் நறுத்த , ௬ “நீர் ேதவனுைடய
குமாரன் என்பது உண்ைமயானால், இங்கருந்து கீேழ குதயும்.
ஏெனன்றால்,

“ ‘ேதவன்உமக்காகத் தன்தூதர்களுக்குக்கட்டைளயடுவார்,
தூதர்களின்கரங்கள்உன்ைனப்பற்றும்.

ஆகேவஉன்கால்கள்பாைறகளில் ேமாதாது’ சங்கீதம் 91:11-12

என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதயருக்க றது” எனக்கூறனான்.

௭அதற்குஇேயசு,

“ ‘ேதவனாகயஉன்கர்த்தைர ேசாத க்கக்கூடாது’ உபா. 6:16

என்றும் ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளேத” என்று பதல்
ெசான்னார்.
௮ ப சாசு பன்னர் இேயசுைவ மிக உயரமான ஒரு மைலச்

ச கரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்று, உலகன் எல்லா நாடுகைளயும்
அவற்றன் மகைமகைளயும் ெபாருட்கைளயும் காட்டினான்.
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௯ ப றகு ப சாசு இேயசுவ டம், “நீர் சாஷ்டாங்கமாய் வழுந்து
என்ைன வணங்கனால், இைவ அைனத்ைதயும் நான் உமக்குத்
தருேவன்” என்றான்.
௧௦இேயசுப சாைச ேநாக்க , “சாத்தாேன,என்ைனவட்டுவலக ச்

ெசல்!

“ ‘நீஉன்ேதவனாகயகர்த்தைரமட்டுேமவணங்கேவண்டும்.
அவருக்குமட்டுேம ேசைவெசய்யேவண்டும்!’ உபா. 6:13

என்றும் ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது” என்று
கூறனார்.

௧௧ எனேவ ப சாசு இேயசுைவ வ ட்டு வலகனான். அதன் பறகு
சலதூதர்கள்வந்துஅவருக்குச் ேசைவெசய்தனர்.

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

ேகள்வயுற்றார். எனேவ, இேயசு கலிேலயாவற்குத் தரும்ப ச்
ெசன்றார். ௧௩இேயசுநாசேரத்தல்தங்கவல்ைல. அவர்கலிேலயா
ஏரிக்கு அருகலிருந்த கப்பர்நகூம் நகருக்குச் ெசன்று வச த்தார்.
ெசபுேலானுக்கும் நப்தலிக்கும் அருகல் உள்ளது கப்பர்நகூம்.
௧௪தீர்க்கதரிச ஏசாயா கீழ்க்கண்டவாறுெசான்னதுநடந்ேதறும்படி
இேயசுஇவ்வாறுெசய்தார்:

௧௫ “ெசபுேலான்என்னும்இடமும்நப்தலிஎன்னும்இடமும்
ேயார்தான்நதையக்கடந்துகடலுக்குப் ேபாகும் சாைலயல்

௧௬ யூதர்கள் அல்லாத ப ற இனத்தவர் வாழும் இடமாக உள்ளது
கலிேலயா.

பாவ இருளில் வாழ்ந்த அவர்கள் மிகப் ெபரிய
ெவளிச்செமான்ைறக்கண்டனர்.

ஒருசுடுகாட்ைடப் ேபாலஇருளைடந்துக டக்கும்
அப்பூமியல் வாழும் மக்கைள ேநாக்க அந்த ெவளிச்சம்
வந்தது.” ஏசாயா 9:1-2

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

சீஷர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மாற். 1:16-20;லூ. 5:1-11)
௧௮இேயசுகலிேலயாஏரிக்கைரேயாரம்நடந்துெகாண்டிருந்தார்.

ேபதுரு என்றைழக்கப்பட்ட சீேமாைனயும் அவன் சேகாதரன்
அந்த ேரயாைவயும் அவர் கண்டார். மீனவர்களான
அச்சேகாதரர்கள் இருவரும் ஏரியல் வைலவ ரித்து மீன்
ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௯இேயசு அவர்களிடம், “என்ைனத்
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ெதாடர்ந்துவாருங்கள். உங்கைளமாறுபட்டமீனவர்களாக்குேவன்.
மீன்கைள அல்ல மனிதர்கைள ேசகரிக்கும் ேவைலையச்
ெசய்வீர்கள்” என்று ெசான்னார். ௨௦ சீேமானும் அந்த ேரயாவும்
தங்கள்வைலகைளவ ட்டுஇேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.
௨௧ இேயசு கலிேலயா ஏரிக்கைரேயாரம் ெதாடர்ந்து நடந்து

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

ேபாதைனயும்குணமாக்குதலும்
(லூக். 6:17-19)
௨௩ இேயசு கலிேலயா நாடு முழுவதும் உள்ள இடங்களுக்குச்

ெசன்றார். அவர்கள் ெஜப ஆலயங்களில் இேயசு ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்த கைளப் ேபாத த்தார். ேமலும்,
மக்களின் அைனத்து வதமான ேநாய்கைளயும் வயாத கைளயும்
இேயசு குணப்படுத்தனார். ௨௪ இேயசுைவப் பற்றய ெசய்த
சீரியா ேதசம் முழுவதும் பரவயது. ேநாயுற்ற மக்கள்
அைனவைரயும் இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். ேநாயுற்ற
அம்மக்கள் பலவதமான வயாத களாலும் வலியனாலும்
அவதயுற்றனர். ச லர் மிகுந்த வலியனாலும், ச லர் ப சாசு
ப டித்தும், ச லர்வலிப்புேநாயனாலும், ச லர் பாரிச வயாதயாலும்
பாத க்கப்பட்டிருந்தனர். இேயசு அவர்கள் அைனவைரயும்
குணமாக்கனார். ௨௫ பற்பல மக்கள் இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்தார்கள். அம்மக்கள் கலிேலயா, பத்துநகரங்கள்,
எருசேலம்,யூேதயாமற்றும்ேயார்தான்நதயன்அக்கைரமுதலான
பகுத களிலிருந்துவந்தருந்தனர்.

௫
இேயசுவன்மைலப்ப ரசங்கம்
(லூ. 6:20-23)
௧ அங்குக் கூட்டமாயருந்த மக்கைளப் பார்த்த இேயசு ஒரு

குன்றன்மீது ெசன்று அமர்ந்தார். அவரது சீஷர்கள் அவரிடம்
வந்தார்கள். ௨இேயசு மக்களுக்குக் கீழ்க்கண்டவாறு ேபாதைன
ெசய்தார்:

௩ “ஆவயல்எளிைமெகாண்டமனிதர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்,
பரேலாகஇராஜ்யம்அவர்களுக்குரியது.

௪இம்ைமயல்துக்கம்அைடந்தமனிதர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன்அவர்கைளத் ேதற்றுவார்.

௫பணிவுைடயவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
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ேதவன்வாக்களித்தஇடத்ைத*அவர்கள்ெபறுவார்கள்.
௬ மற்ற எைதக் காட்டிலும் நீதயான ெசயல்கைளச் ெசய்ய

வரும்புக றவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
அவர்களுக்குமுழுத்தருப்தையத் ேதவன்அளிப்பார்.

௭ மற்றவர்களுக்குக் கருைண காட்டுக றவர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

அவர்களுக்குக்கருைணகாட்டப்படும்.
௮தூய்ைமயானஎண்ணமுைடயவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

அவர்கள்ேதவனின்அருகாைமயலிருப்பார்கள்.
௯அைமத க்காகச்ெசயலாற்றுகறவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

ேதவன்அவர்கைளத்தன்குமாரர்கள்எனஅைழப்பார்.
௧௦ நன்ைம ெசய்வதற்காகத் தண்டிக்கப்படுக றவர்கள்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
பரேலாகஇராஜ்யம்அவர்களுக்குரியது.

௧௧ “உங்களுக்ெகத ராகத் தீய ெசாற்கைளப் ேபச மக்கள்
உங்கைளத் துன்புறுத்துவார்கள். நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதனிமித்தம் எல்லாவதமான தீய ெசாற்கைளயும்
உங்களுக்ெகத ராகச் ெசால்வார்கள். ஆனால்மக்கள்உங்களுக்கு
அவற்ைறச் ெசய்யும்ெபாழுது நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
௧௨ அதற்காக மக ழ்ச்ச யைடயுங்கள். ேதவனுைடய மகத்தான
ெவகுமத உங்களுக்குக் காத்தருக்க றது. உங்களுக்கு முன்பு
வாழ்ந்ததீர்க்கதரிச களுக்கும்மக்கள்அேதவதமானதீைமகைளச்
ெசய்தார்கள்.

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

இழந்தால் மீண்டும் அைத உப்பாக மாற்றேவா, ேவறு எதற்கும்
பயன்படுத்தேவாமுடியாது. அதுெதருவல்எறயப்பட்டுமக்களால்
மித க்கப்படும்.
௧௪ “உலகுக்கு ஒளித்தரும் வளக்கு நீங்கேள. ஒரு

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

இேயசுவும்பைழயஏற்பாடும்

* ௫:௫: ‘ேதவன்வாக்களித்தஇடம்’ சங்கீதம் 37:11.
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௧௭ “ேமாேசயன் சட்டங்கைளேயா அல்லது தீர்க்கதரிச களின்
ேபாதைனகைளேயா அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளதாக
நைனக்காதீர்கள். அவர்களது ேபாதைனகைள அழிப்பதற்காக
நான் வரவல்ைல. அவர்களின் ேபாதைனகளின் முழுப்
ெபாருைளயும் நைறேவற்றேவ வந்துள்ேளன். ௧௮ நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். வானமும் பூமியும்
உள்ளவைரக்கும் கட்டைளகளில் எதுவும் மைறயாது. அைனத்தும்
நைறேவறுகற வைரக்கும் கட்டைளகளின் ஒரு சறு எழுத்ேதா
அல்லதுஒருசறுஎழுத்தன்பகுத ேயாகூடமைறயாது.
௧௯ “ஒருவன் ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும் கைடப்ப டிக்க

ேவண்டும். ச றயதாகத் ேதான்றும் கட்டைளையக்கூடக்
கைடப்ப டிக்க ேவண்டும். கட்டைளகளில் ஏேதனும்
ஒன்ைறத் தான் கைடப்ப டிக்காமலும் மற்றவர்கைளயும்
அைதக் கைடப்ப டிக்க ேவண்டாெமன்றும் கூறுகறவன்
பரேலாக இராஜ்யத்தல் கைடச ஆளாயருப்பான். ஆனால்,
கட்டைளகைளக் கைடப்ப டித்து மற்றவர்கைளயும் கைடப டிக்கச்
ெசால்லுகறவன் பரேலாக இராஜ்யத்தல் மகத்தான இடத்ைதப்
ெபறுவான். ௨௦ சட்டங்கைளப் ேபாத க்க றவர்கைளவ டவும்
பரிேசயர்கைளவ டவும் நீங்கள் ச றப்பாகச் ெசயல்பட ேவண்டும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். அவர்கைளவ டவும்
ச றப்பாகச் ெசயல்படாவ ட்டால், நீங்கள் பரேலாக இராஜ்யத்தல்
நுைழயமாட்டீர்கள்.
ேகாபத்ைதப் பற்றய ேபாதைன
௨௧ “ ‘எவைரயும் ெகால்லாேத.✡ ெகாைல ெசய்க றவன்

தண்டிக்கப்படுவான்’ என்று ெவகு காலத்த ற்கு முன்னேர
நமது மக்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத அறவீர்கள்.
௨௨ ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், யாரிடமும்
ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள். அைனவரும் உங்கள் சேகாதரர்கேள.
நீங்கள் மற்றவர்களிடம் ேகாபம் ெகாண்டால், நீங்கள்
நயாயந்தீர்க்கப்படுவீர்கள். மற்றவருக்கு எத ராகத்
தீயைவகைளச் ெசான்னால் யூத ஆேலாசைனக் குழுவனால்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ேவெறாரு மனிதைன முட்டாள் என்று
நீங்கள்அைழத்தால், நரகத் தீயன்ஆபத்துக்குள்ளாவீர்கள்.
௨௩ “எனேவ, நீங்கள் ேதவனுக்கு உங்கள் காணிக்ைகையப்

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

அவனுடன் வைரவாக நட்பாகுங்கள். நீத மன்றத்த ற்குச்

✡ ௫:௨௧: யாத். 20:13-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெசல்வதற்கு முன்ேப அைதச் ெசய்ய ேவண்டும். அவனுடன்
நட்பாகாவ ட்டால், அவன் உங்கைள நீத பதய டம் ஒப்பைடப்பான்.
ேமலும், நீத பத உங்கைளச் சைறயலைடக்க காவலரிடம்
ஒப்பைடப்பார். ௨௬ நான் ெசால்லுக ேறன், நீங்கள்
ெகாடுக்கேவண்டியது அைனத்ைதயும் ெகாடுத்துத்
தீர்க்க றவைரயலும் உங்களால் அந்தச் சைறைய வ ட்டு
மீளமுடியாது.
கற்ைபக்குற த்த ேபாதைன
௨௭ “ ‘ப றன் மைனவயுடன் உறவுெகாள்ளும் பாவத்ைதச்

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

அவளுக்கு எழுத்தன் மூலமாக சான்ற தழ் அளிக்க
ேவண்டும்’✡ என்றும் ெசால்லப்பட்டிருக்க றது. ௩௨ ஆனால்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், தன் மைனவைய
வவாகரத்து ெசய்க றவன் அவைள வபச்சாரப் பாவத்தன்
குற்ற உணர்வுக்குள்ளாக்குகறான். தன் மைனவ ேவெறாரு
ஆடவனுடன் சரீர உறவு ைவத்தருப்பது மட்டுேம ஒருவன்
தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்யத்தக்க காரணமாகும்.
வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட அப்ெபண்ைண மணம் புரிக றவனும்
வபச்சாரம்ெசய்தவனாக றான்.
வாக்குறுதகைளப்பற்றய ேபாதைன
௩௩ “ ‘நீ ஒரு சத்தயம் ெசய்தால், அைத மீறக் கூடாது

என்றும், கர்த்தருக்குச் ெசய்வதாகச் ெசான்ன வாக்குறுதைய
நைறேவற்றுவாயாக’†என்றும்,ெவகுகாலத்த ற்குமுன்னேரநமது
மக்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத அறவீர்கள். ௩௪ ஆனால்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; ஒருேபாதும் சத்தயம்
ெசய்யாதீர்கள். பரேலாக இராஜ்யத்தன் ெபயரால் சத்தயம்
ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால், பரேலாக இராஜ்யம் ேதவனின்
அரியாசனம். ௩௫ பூமியன் ெபயராலும் சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள்.
ஏெனன்றால், பூமி ேதவனுக்குச் ெசாந்தமானது. எருசேலம்

✡ ௫:௨௭: யாத். 20:14, உபா. 5:18-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௫:௩௧: உபா.
24:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. † ௫:௩௩: நீ...அறவாயாகேலவ . 19:12;எண். 30:2.
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நகரத்தன் ெபயராலும் சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால்,
எருசேலம் மகா இராஜாவன் நகரம். ௩௬ உங்கள் தைல மீதும்
சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். உங்கள் தைலயன் ஒரு முடிையக்
கூட உங்களால் ெவள்ைளயாக்கேவா கறுப்பாக்கேவா இயலாது.
௩௭ ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்ைல’ என்று மட்டுேம கூறுங்கள். ‘ஆம்’
அல்லது ‘இல்ைல’ என்பதற்கு ேமலாக ஏதும் நீங்கள் கூறனால்
அதுெபால்லாங்கனாகயப சாசன்வார்த்ைதகளாயருக்கும்.”
பழிவாங்குதல்பற்றய ேபாதைன
(லூ. 6:29-30)
௩௮ “ ‘கண்ணுக்குக்கண். பல்லுக்குப்பல்’✡என்றுகூறப்படுவைத

நீங்கள் அறவீர்கள். ௩௯ ஆனால் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன்,தீயவைனஎத ர்க்காதீர்கள். ஒருவன்உங்கள்வலது
கன்னத்தல்அைறந்தால், அவனுக்குஉங்கள் மறு கன்னத்ைதயும்
காட்டுங்கள். ௪௦ உங்கள் ேமலாைடக்காக ஒருவன் உங்கள்
மீது வழக்குத் ெதாடர்ந்தால் அவனுக்கு உங்கள் சட்ைடையயும்
ெகாடுத்து வடுங்கள். ௪௧ ஒரு பைடவீரன் உங்கைள ஒரு ைமல்
தூரம் நடக்க வற்புறுத்தனால், நீங்கள் அவனுடன் இரண்டு
ைமல் தூரம் நடந்து ெசல்லுங்கள். ௪௨ ஒருவன் உங்களிடம்
எைதேயனும் ேகட்டால், அவனுக்கு அைதக் ெகாடுத்து வடுங்கள்.
உங்களிடமிருந்து கடன் ேகட்க றவனுக்குக் ெகாடுப்பதற்கு
மறுக்காதீர்கள்.
அைனவைரயும் ேநச யுங்கள்
(லூ. 6:27-28, 32-36)
௪௩ “ ‘உன் ச ேனகதைன ேநச .✡ உன் பைகவைன

ெவறு,’ என்று கூறப்பட்டுள்ளைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
௪௪ ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், உங்கள்
பைகவர்கைளயும் ேநச யுங்கள். உங்களுக்குத் தீைம
ெசய்க றவர்களுக்காக ெஜபயுங்கள். ௪௫ நீங்கள் இைதச்
ெசய்தால் பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாவுக்கு
உண்ைமயான குமாரர்களாவீர்கள். உங்கள் ப தாவானவர்
நல்லவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும் சூரியைன உதக்கச்
ெசய்க றார். உங்கள் ப தாவானவர் நன்ைம ெசய்பவர்களுக்கும்
தீைம ெசய்பவர்களுக்கும் மைழையஅனுப்புக றார். ௪௬உங்கைள
ேநச க்க றவர்கைள மட்டுேம நீங்கள் ேநச த்தால், உங்களுக்கு
எந்த ெவகுமதயும் கைடக்காது. வரிவசூலிப்பவர்கள் கூட
அப்படிச் ெசய்க றார்கள். ௪௭ உங்கள் நண்பர்களுடன் மட்டுேம
நீங்கள் இனிைமயுடன் பழகனால், மற்றவர்கைளவ ட நீங்கள்
எவ்வைகயலும் ச றந்தவர்கள் அல்ல. ேதவைன மறுக்கறவர்கள்
கூட, தங்கள் நண்பர்களுக்கு இனிைமயானவராய்
இருக்க றார்கள். ௪௮ பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தா
மிகச் ச றந்த நற்குணங்கள் ெகாண்ட பூரணராயருப்பது ேபால
நீங்களும்பூரணராகஇருக்க ேவண்டும்.
✡ ௫:௩௮: யாத் 21:24; ேலவ . 24:20-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௫:௪௩: ேலவ .
19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௬
தர்மம்ெசய்வைதப் பற்றய ேபாதைன
௧ “நீங்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யும்ெபாழுது, அவற்ைற

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

உதவுவைத வளம்பரம் ெசய்யாதீர்கள். நல்லவர்கைளப்
ேபால நடிக்கும் மனிதர்கைளப் ேபால் நீங்கள் ெசய்யாதீர்கள்.
அப்படிப்பட்டவர்கள் தாங்கள் ப றருக்கு உதவுவதற்கு முன்னர்
குழல் ஊத அறவப்பார்கள். அவர்கள் யூத ஆலயங்களிலும்
ெதருக்களிலும் அவ்வாறு ெசய்க றார்கள். அவர்கள் மற்றவர்கள்
தங்கைள மத க்க ேவண்டும் என வரும்புக றார்கள். ௩ எனேவ,
நீங்கள் ஏைழ மக்களுக்கு உதவும்ெபாழுது மிக இரகச யமாக
உதவுங்கள். மற்றவர் எவரும் அறயாதவாறு உதவுங்கள்.
௪ உங்கள் உதவ இரகச யமாகச் ெசய்யப்படேவண்டும். உங்கள்
ப தாவாகயேதவன்இரகசயமாகச்ெசய்யப்படும்ெசயல்கைளயும்
காணவல்லவர். எனேவஅவர்உங்களுக்குெவகுமதயளிப்பார்.

ப ரார்த்தைனபற்ற ேபாத த்தல்
(லூ. 11:2-4)
௫ “நீங்கள்ப ரார்த்தைனெசய்யும்ெபாழுது,நல்லவர்கைளப்ேபால

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

அறயாதவர்கைளப் ேபால நடந்து ெகாள்ளாதீர்கள். ெபாருளற்ற
வார்த்ைதகைள அவர்கள் ெதாடர்ந்து கூறுகறார்கள்.
அவ்வாறு ப ரார்த்த க்காதீர்கள். பலவற்ைறயும் அவர்கள்
ெசால்வதனால்ேதவன்அவர்கைளக்கவனிப்பார் என்றுஅவர்கள்
நைனக்கறார்கள். ௮அவர்கைளப் ேபாலஇருக்காதீர்கள். உங்கள்
ப தா நீங்கள் ேகட்பதற்கு முன்னேர உங்களின் ேதைவகைள
அறவார். ௯ நீங்கள் ப ரார்த்த க்கும்ெபாழுது கீழ்க்கண்டவாறு
ப ரார்த்த க்க ேவண்டும்:
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“ ‘பரேலாகத்தலிருக்கும்எங்கள்ப தாேவ,
உமது ெபயர் என்ெறன்றும் புனிதமாயருக்கப்
ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௧௦உமதுஇராஜ்யம்வரவும்பரேலாகத்தல்உள்ளதுேபாலேவ
பூமியலும் நீர் வரும்பயைவ ெசய்யப்படவும்
ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௧௧ ஒவ்ெவாரு நாளும் எங்களுக்குத் ேதைவயான உணைவ
எங்களுக்குஅளிப்பீராக.

௧௨மற்றவர்ெசய்ததீைமகைளநாங்கள்மன்னித்ததுேபாலேவ
எங்கள்குற்றங்கைளயும்மன்னியும்.

௧௩எங்கைளச் ேசாதைனக்குஉட்படப் பண்ணாமல்
ப சாசனிடமிருந்துகாப்பாற்றும்.’*

௧௪ நீங்கள் மற்றவர் ெசய்யும் தீயைவகைள மன்னித்தால்,
பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாவானவரும் உங்கள்
தீயெசயல்கைளயும் மன்னிப்பார். ௧௫ ஆனால், மற்றவர்கள்
உங்களுக்குச் ெசய்யும் தீைமகைள நீங்கள் மன்னிக்காவ ட்டால்
பரேலாகத்தலிருக்கும்உங்கள்ப தாவும்நீங்கள்மற்றவர்களுக்குச்
ெசய்யும்தீைமகைளமன்னிக்கமாட்டார்.

உபவாசத்ைதப் பற்றய ேபாதைன
௧௬ “நீங்கள் உபவாசம் இருக்கும்ெபாழுது, ேசாகமாகக்

காட்ச யளிக்காதீர்கள். மாயக்காரர்கள் மட்டுேம அவ்வாறு
ெசய்க றார்கள். நீங்களும் அவர்கைளப்ேபால நடிக்காதீர்கள்.
தாங்கள் உபவாசம் இருப்பைத மற்றவர்கள் காண்பதற்காகத்
தங்கள் முகத்ைத வ ேநாதமாக ைவத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் முழு பலைன அைடந்துவ ட்டார்கள்.
௧௭ எனேவ, நீங்கள் உபவாசம் இருக்கும்ெபாழுது, மக ழ்ச்ச யாகக்
காணப்படுங்கள். முகம் கழுவக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௮ எனேவ,
நீங்கள்உபவாசம்இருப்பதுமற்றவர்களுக்குத்ெதரியாது. ஆனால்
நீங்கள் காண முடியாத உங்கள் ப தாவானவர் உங்கைளக்
காண்பார். உங்கள் ப தாவானவர் இரகச யமாகச் ெசய்யப்படும்
ெசயல்கைளயும் காண வல்லவர். ேமலும் அவர் உங்களுக்கு
ெவகுமதயளிப்பார்.

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

ைவக்காதீர்கள். பூச்ச களாலும்துருவாலும்பூமியலுள்ளெசல்வம்
அழியும். ேமலும் தருடர்கள் உங்கள் வீட்ைட உைடத்து உங்கள்
ெசல்வங்கைளக் ெகாள்ைளயடித்துப் ேபாவார்கள். ௨௦ எனேவ
உங்கள்ெசல்வங்கைளப்பரேலாகத்தல்ேசமியுங்கள். பூச்ச களும்
துருவும் அவற்ைற அழிக்க இயலாது. பரேலாகத்தலிருக்கும்

* ௬:௧௩: இராஜ்யமும் வல்லைமயும் ெபலனும் உம்முைடயைவ, ஆெமன் என்று சல
க ேரக்க எழுத்துக்கள்முடிக்கன்றன.
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ெசல்வத்ைதத் தருடர்களும் தருட முடியாது. ௨௧உங்கள் ெசல்வம்
எங்ேகேயாஅங்ேகஉங்கள்உள்ளமும்இருக்கும்.
௨௨ “உடலுக்கு ஒளி தருவது கண். உங்கள் கண்கள் நன்றாக

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

முதலாளிகளுக்கு ேவைல ெசய்ய முடியாது. அவன் ஒரு
முதலாளிைய ேநச த்து மற்ற முதலாளிைய ெவறுக்க ேநரிடும்.
அல்லது ஒரு முதலாளியன் ேபச்ைசக் ேகட்டும் மற்ற
முதலாளியன் ேபச்ைச மறுக்கவும் ேநரிடும். எனேவ, நீங்கள் ஒேர
ேநரத்தல் ேதவனுக்கும், பணத்தற்கும்பணிபுரியமுடியாது.
ேதவஇராஜ்யத்த ற்குமுதலிடம்
(லூ. 12:22–34)
௨௫ “எனேவ, நான் ெசால்க ேறன், நீங்கள் உய ர்வாழத்

ேதைவயான உணவற்காகக் கவைல ெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள்
உடலுக்குத் ேதைவயானஉைடக்காகவும் கவைலெகாள்ளாதீர்கள்.
உணைவவடவும் முக்கயமானது ஜீவன். உைடையவ டவும்
முக்கயமானது சரீரம். ௨௬ பறைவகைளப் பாருங்கள். அைவகள்
வைதப்பேதா அறுவைட ெசய்வேதா களஞ்சயங்களில் ேசமித்து
ைவப்பேதா இல்ைல. ஆனால் உங்கள் பரேலாகப் ப தா
அைவகளுக்குஉணவளிக்க றார். பறைவகைளகாட்டிலும்நீங்கள்
மிகுந்த முக்கயத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் என நீங்கள் அறவீர்கள்.
௨௭கவைலப்படுவதனால்உங்களால்உங்கள்வாழ்நாைளக்கூட்ட
இயலாது.
௨௮ “உைடகளுக்காக ஏன் கவைலெகாள்க றீர்கள்? ேதாட்டத்தல்

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

என்ன கைடக்கும்?’ அல்லது ‘உடுப்பதற்கு என்ன கைடக்கும்?’
என்று கவைலெகாள்ளாதீர்கள். ௩௨ ேதவைன அறயாத
மக்கேள இவற்ைறப் ெபற முயற்ச க்க றார்கள். நீங்கேளா
கவைலப்படாதீர்கள், பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தா
இைவகள்உங்களுக்குத்ேதைவஎன்பைதஅறவார். ௩௩ேதவனின்
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இராஜ்யத்ைதயும்நீங்கள்ெசய்யேவண்டுெமனேதவன்வரும்பும்
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்தைலயுேம நீங்கள் நாடேவண்டும்.
அப்ேபாது ேதவன் உங்களது மற்றத் ேதைவகைளயும்
நைறேவற்றுவார். ௩௪ எனேவ, நாைளையக் குறத்துக்
கவைலெகாள்ளாதீர்கள். ஒவ்ெவாரு நாளும் ெதால்ைல உண்டு.
நாைளயக்கவைலநாைளக்கு.

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

ேதவன் உங்கைள நயாயம் தீர்க்கமாட்டார். ௨ நீங்கள்
மற்றவர்கைள எப்படி நயாயம் தீர்க்க றீர்கேளாஅவ்வாேற ேதவன்
உங்கைள நயாயம் தீர்ப்பார். மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்கும்
மன்னிப்புஉங்களுக்கும்வழங்கப்படும்.
௩ “உங்கள் கண்ணில் இருக்கும் மரத்துண்டிைனக்

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

தரும்ப உங்கைளத் துன்புறுத்தேவ ெசய்யும். முத்துக்கைளப்
பன்றகளின் முன் ேபாடாதீர்கள். நீங்கள் அப்படிச் ெசய்தால்
அைவகள்முத்துக்கைளக்காலால்மித த்து ேசதப்படுத்தும்.

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

ேதடுங்கள், கைடக்கும். ெதாடர்ந்து தட்டுங்கள், த றக்கப்படும்.
௮ஆம், ஒருவன் ெதாடர்ந்து ேகட்டால், அவன் அைதப் ெபறுவான்.
ஒருவன் ெதாடர்ந்து ேதடினால், அவன் கண்டைடவான். ஒருவன்
ெதாடர்ந்துதட்டினால், கதவுஅவனுக்காகத் த றக்கப்படும்.
௯ “உங்களில் யாருக்ேகனும் மகன் உண்டா? உங்கள்

மகன் அப்பத்ைதக் ேகட்டால், அவனுக்குக் கல்ைலத்
தருவீர்களா? இல்ைல. ௧௦ அல்லது, உங்கள் மகன் மீைனக்
ேகட்டால், அவனுக்குப் பாம்ைபக் ெகாடுப்பீர்களா? இல்ைல.
௧௧ நீங்கள் ேதவைனப்ேபால அல்லாமல், ெபால்லாதவர்களாய்
இருக்கும் உங்களுக்ேக குழந்ைதகளுக்கு நற்ெபாருட்கைளத்
தரத்ெதரியும்ேபாது, பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாவும்
தம்மிடம் ேகட்க றவர்களுக்கு நன்ைமயானவற்ைறக் ெகாடுப்பார்
அன்ேறா?
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மிகமுக்கயமானசட்டம்
௧௨ “மற்றவர்கள் உங்களுக்கு எைதச் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று

நீங்கள் வரும்புக றீர்கேளா, அைதேய மற்றவர்களுக்கு
நீங்கள் ெசய்யுங்கள். இதுேவ ேமாேசயன் கட்டைள மற்றும்
தீர்க்கதரிச களின் ேபாதைனகளின்ெபாருளுமாகும்.

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

நுைழயுங்கள். நரகத்த ற்குச்ெசல்லும்பாைதேயாஎளிைமயானது.
ஏெனனில் நரகத்தன் வாசல் அகன்றது. பலர் அதல்
நுைழகறார்கள். ௧௪ ஆனால், ெமய்யான வாழ்வற்கான
வாசல் மிகவும் குறுகயது. ெமய்யான வாழ்வற்குக் ெகாண்டு
ெசல்லும் பாைதேயா கடினமானது. மிகச் ச லேர அப்பாைதையக்
கண்டைடக றார்கள்.

மக்களின்ெசயல்கைளக்கவனியுங்கள்
(லூ. 6:43-44; 13:25-27)
௧௫ “ேபாலி தீர்க்கதரிச களிடம் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்.

உங்களிடம் வரும் ேபாலி தீர்க்கதரிச கள் ெசம்மறயாட்ைடப்
ேபால இனிைமயானவர்களாய்க் காணப்படுவார்கள்.
ஆனால் உண்ைமயல் அவர்கள், ஓநாய்கைளப்ேபால
அபாயமானவர்கள். ௧௬ அவர்களது ெசயல்களிலிருந்து நீங்கள்
அவர்கைளக் கண்டு ெகாள்ளலாம். எவ்வாறு த ராட்ைசப்பழம்
முட்புதரிலும், அத்த ப்பழம் முட்ெசடிகளிலும் காய்ப்பதல்ைலேயா
அவ்வாேற நல்லைவ தீய மனிதர்களிடமிருந்து வருவதல்ைல.
௧௭ அதுேபாலேவ, ஒவ்ெவாரு நல்ல மரமும் நல்ல கனிகைளேய
ெகாடுக்கும். தீயமரங்கள்தீயபழங்கைளேயெகாடுக்கும். ௧௮அது
ேபாலேவ, நல்ல மரம் தீய கனிையத் தரமுடியாது. ெகட்ட மரம்
நல்லகனிையத்தரமுடியாது. ௧௯நல்லகனிகைளத்தராதமரங்கள்
ெவட்டப்பட்டு ெநருப்பல் வீசப்படும். ௨௦ ேபாலியான மனிதர்கைள
அவர்களின்ெசயல்களிலிருந்துநீங்கள்அறயலாம்.
௨௧ “என்ைனத் தம் கர்த்தர் என்று கூறும் எல்ேலாரும்

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

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

புத்தயுள்ளவன் ஆவான். புத்தயுள்ள மனிதன் தன் வீட்ைடப்
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பாைறயன் ேமல் கட்டினான். ௨௫ கனமைழ ெபய்து ெவள்ளம்
ெபருக்ெகடுத்தது. காற்று வீச வீட்ைடத் தாக்கயது. பாைறயன்
ேமல்கட்டப்பட்டதால்அந்தவீடுஇடிந்துவழவல்ைல.
௨௬ “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டுவ ட்டு அதன்படி

நடக்காதவர்கள் புத்தயற்ற மனிதைனப் ேபான்றவர்கள்.
புத்தயற்ற மனிதன் மணல் மீது தன் வீட்ைடக் கட்டினான்.
௨௭ கனமைழ ெபய்தது. ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தது. காற்றுவீச
வீட்ைடத்தாக்கயது. பலத்தஓைசயுடன்வீடுஇடிந்துவழுந்தது.”
௨௮ இேயசு இவற்ைறக் கூற முடித்தெபாழுது, மக்கள்

அவரது ேபாதைனகைளக் குறத்து வயப்பைடந்தனர்.
௨௯ ேவதபாரகராக ய நயாயப்ப ரமாண ஆச ரியர்கைளப்
ேபாலல்லாது,இேயசுஅத காரம்மிக்கவராகப்ேபாதைனெசய்தார்.

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

மக்கள்அவைரத்ெதாடர்ந்தார்கள். ௨அப்ெபாழுதுெதாழுேநாயால்
பீடிக்கப்பட்ட ஒருவன் அவரிடம் வந்தான். அவன் இேயசுவன்
முன்பாகப் பணிந்து, “கர்த்தாேவ, நீர் வரும்பனால், என்ைனக்
குணப்படுத்தமுடியும். அவ்வல்லைமையப்ெபற்றருக்க றீர்”என்று
ெசான்னான்.
௩ இேயசு அவைனத் ெதாட்டு, “நான் உன்ைனக் குணப்படுத்த

வரும்புக ேறன். குணம் அைடவாயாக!” என்று ெசான்னார்.
உடேனஅந்தமனிதன்ெதாழுேநாயலிருந்துகுணமாக்கப்பட்டான்.
௪ பன் இேயசு அவனிடம், “என்ன நடந்தது என்பைத எவரிடமும்
கூறாேத. ஆனால் ஆசாரியரிடம் ெசன்று உன்ைனக் காட்டு.*
ேநாயலிருந்து குணம் அைடந்தவர்கள் ெசலுத்தேவண்டிய
காணிக்ைகைய ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி ெசலுத்து. அதுேவ
நீ குணமைடந்தைத மக்களுக்குக் காட்டும்” என்று கூற
அனுப்பனார்.
ேவைலக்காரன்குணமாகுதல்
(லூ. 7:1-10; ேயாவான் 4:43-54)
௫ இேயசு கப்பர்நகூம் நகருக்குச் ெசன்றார். இேயசு

அந்நகரத்த ற்குள் நுைழந்த ெபாழுது, பைட அத காரி ஒருவன்
வந்து அவரிடம் உதவ ேகட்டுக் ெகஞ்சனான். ௬அந்த அத காரி,
“கர்த்தாேவ, என் ேவைலக்காரன் மிக ேநாய் வாய்ப்பட்டு
வீட்டில் படுத்தருக்க றான். அவனால் சரீரத்ைத அைசக்கக்கூட
முடியவல்ைல. மிகுந்த வலியனால் அவத ப்படுக றான்” என்று
ெசான்னான்.
௭ இேயசு அவனிடம் “நான் வந்து அவைனக்

குணப்படுத்துக ேறன்” என்றுகூறனார்.

* ௮:௪: ஆசாரியரிடம்...காட்டு ஒரு ஆசாரியன்தான் ெதாழுேநாயுற்ற யூதன்
குணமானவன்என்றுெசால்லேவண்டும்என்பதுேமாேசயன்சட்டம்.
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௮ அதற்கு அந்த அத காரி, “கர்த்தாேவ, நீர் என்
வீட்டிற்குள் வருமளவற்கு நான் ேமலானவனல்ல.
நீர் ெசய்யேவண்டுவெதல்லாம், என் ேவைலக்காரன்
குணமைடயட்டும் என்று கட்டைளயடுவது மட்டுேம. அப்ேபாது
அவன்குணம்அைடவான். ௯நான்என்னிலும்அதகாரம் மிக்கவர்
கீழ்ப் பணிபுரிக ேறன். என் அதகாரத்த ற்குக் கீழும் பைடவீரர்கள்
உள்ளனர். நான்ஒருவீரனிடம் ‘ேபா’ என்றால், அவன் ேபாக றான்.
மற்ெறாரு வீரனிடம் ‘வா’ என்றால், அவன் வருகறான். நான்
என் ேவைலக்காரனிடம் ‘இைதச் ெசய்’ என்றால், அவன் அைதச்
ெசய்க றான். (அைதப் ேபாலேவ நீரும் வல்லைம ெபற்றவர்
என்பைதநான்அற ேவன்)” என்றான்.
௧௦இைதக் ேகட்ட இேயசு வயப்பைடந்தார். தன்னுடன் இருந்த

மக்களிடம் இேயசு, “உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன், நான்
பார்த்த மனிதர் அைனவரிலும், இஸ்ரேவலிலும் கூட, இவேன
அதக வசுவாசம் உைடயவன். ௧௧ பலர் க ழக்கலிருந்தும்
ேமற்கலிருந்தும் வருவார்கள். அவர்கள் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு
மற்றும் யாக்ேகாபு ஆக ேயாருடன் அமர்ந்து பரேலாக
இராஜ்யத்தல் உணவு உண்பார்கள். ௧௨ ஆனால் பரேலாக
இராஜ்யத்ைதஅைடய ேவண்டியவர்களானயூதர்கேளா ெவளிேய
இருட்டில்எறயப்படுவார்கள். அங்குஅவர்கள்பற்கைளக்கடித்துக்
கூக்குரலிடுவார்கள்” என்றுகூறனார்.
௧௩ ப றகு இேயசு அத காரிய டம், “வீட்டிற்குச் ெசல். நீ எவ்வாறு

வசுவாச த்தாேயாஅவ்வாேறஉன்ேவைலக்காரன்குணமாவான்”
என்று ெசான்னார். அந்த ேநரத்த ேலேய அந்த அத காரியன்
ேவைலக்காரன்குணமாக்கப்பட்டான்.

இேயசுஅேநகைரக்குணமாக்குதல்
(மாற். 1:29-34;லூ. 4:38-41)
௧௪ இேயசு ேபதுருவன் வீட்டிற்குச் ெசன்றார். அங்குப்

ேபதுருவன் மாமியார் அத கக் காய்ச்சலுடன் படுத்தருந்தைதக்
கண்டார். ௧௫இேயசுஅவளதுைகையத்ெதாட்டார். உடேனஅவளது
காய்ச்சல் நீங்கயது. பன்னர் அவள் எழுந்து இேயசுவுக்குப்
பணிவைடெசய்தாள்.
௧௬ அன்று மாைல, ப சாசு ப டித்த பல மக்கைள அவரிடம்

அைழத்து வந்தனர். இேயசு தமது வார்த்ைதயனால்
அப்ப சாசுகைளத் துரத்த , வயாதயாய் இருந்த அைனவைரயும்
குணமாக்கனார்.

௧௭ “அவர் எங்களதுேநாய்கைளத்தீர்த்தார்;
பணிகைளநீக்கனார்” ஏசாயா 53:4

என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னது நடந்ேதறும்படியாக இேயசு
இவற்ைறச்ெசய்தார்.

இேயசுைவப்பன்ெதாடர்தல்
(லூ. 9:57–62)
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௧௮ அைனத்து மக்களும் தன்ைனச் சுற்ற இருப்பைத இேயசு
கண்டார். எனேவ, இேயசு தன் சீஷர்களிடம் ஏரியன் மறு
கைரக்குச்ெசல்லுமாறுகூறனார். ௧௯பன்ேவதபாரகரில்ஒருவன்
இேயசுவ டம் வந்து, “ேபாதகேர, நீர் ேபாகுமிடெமல்லாம் நான்
உங்கைளத்ெதாடர்ந்துவருேவன்” என்றான்.
௨௦அதற்குஇேயசு, “நரிகள்தாம்வாழகுழிகைளப்ெபற்றுள்ளன.

பறைவகள் தாம் வாழ கூடுகைளப் ெபற்றுள்ளன. ஆனால்,
மனிதகுமாரனுக்குத் தைல சாய்க்க ஓரிடமும் இல்ைல” என்று
கூறனார்.
௨௧இேயசுவன்சீஷர்களில்மற்ெறாருவன்அவரிடம், “ேபாதகேர,

நான்ேபாய்முதலில்என்தந்ைதையஅடக்கம்ெசய்துவ ட்டுப்பன்,
உம்ைமத்ெதாடர்ந்துவருக ேறன்” என்றான்.
௨௨ ஆனால் இேயசு அவனிடம், “என்ைனப் பன்பற்ற வா.

மரித்ேதார் தம் மரித்ேதாைர அடக்கம் ெசய்துெகாள்ளட்டும்”
என்றார்.

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

அவைரப் பன்ெதாடர்ந்தனர். ௨௪ படகு கைரைய வ ட்டுப்
புறப்பட்ட பன்னர், கடலில் மிகப் பலமான புயல் உருவானது.
படைக அைலகள் சூழ்ந்தன. ஆனால், இேயசு அைமதயாக
உறங்க க்ெகாண்டிருந்தார். ௨௫அவரதுசீஷர்கள்அவரிடம்ெசன்று
அவைர எழுப்பனார்கள். அவர்கள், “ஆண்டவேர! எங்கைளக்
காப்பாற்றும். இல்ைலேயல் நாங்கள் மூழ்கவடுேவாம்!” என்று
ெசான்னார்கள்.
௨௬ இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் ஏன் பயப்படுக றீர்கள்.

உங்களுக்குப் ேபாத ய வசுவாசம் இல்ைல” என்று கூறனார்.
பன்பு, இேயசு எழுந்து நன்று காற்றுக்கும் அைலகளுக்கும்
ஒரு கட்டைள பறப்ப த்தார். காற்று நன்றது. கடல் மிகவும்
அைமதயானது.
௨௭ படகலிருந்தவர்கள் வயப்புற்று, “எப்படிப்பட்ட மனிதர் இவர்?

காற்றும்கடலும்கூடஇவருக்குக்கீழ்ப்படிகன்றனேவ!” என்றுகூற
வயப்பைடந்தனர்.

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

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

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

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

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

ெசாந்த நகருக்குத் தரும்பனார். ௨ பக்கவாத வயாதயனால்
பாத க்கப்பட்ட ஒருவைனச் சலர்இேயசுவ டம்அைழத்துவந்தனர்.
அவன் படுக்ைகயல் படுத்தருந்தான். அம்மக்கள் மிகுந்த
நம்ப க்ைகேயாடுவந்தருந்தைதஇேயசு கண்டார். எனேவஇேயசு
அந்த வயாத க்காரனிடம், “வாலிபேன, மக ழ்ச்ச யாயரு. உன்
பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௩ இைதக் ேகட்ட ச ல ேவதப்ேபாதகர்கள். “இந்த

மனிதன் (இேயசு) ேதவைனப் ேபாலேவ ேபசுக றான். இது
ேதவைன நந்த க்கும் ெசயல்” என்று தங்களுக்குள்ேள
ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
௪ அவர்கள் இவ்வாறு எண்ணியைத இேயசு அற ந்தார்.

எனேவ இேயசு, “நீங்கள் ஏன் தீய எண்ணங்கைளச்
ச ந்த க்கன்றீர்கள்? ௫ பக்கவாத வயாத க்காரனிடம் ‘உன்
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன’, என்று கூறுவது எளிதா? அல்லது
‘எழுந்து நட’, என்று கூறுவது எளிதா? ௬ ஆனால் மனித
குமாரனுக்கு பூமியல் பாவங்கைள மன்னிக்கும் வல்லைம
இருப்பைத நான் உங்களுக்கு நரூப ப்ேபன்” என்று ெசான்னார்.
ப றகு அந்த வயாத க்காரனிடம் இேயசு “எழுந்தரு, உன்
படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு வீட்டிற்குச் ெசல்!” என்று
கூறனார்.
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௭அம்மனிதன் எழுந்து வீட்டுக்குச் ெசன்றான். ௮இைதக்கண்ட
மக்கள் வயப்புற்றனர். இத்தைகய வல்லைமைய மனிதனுக்கு
அளித்ததற்காகஅவர்கள் ேதவைனப்புகழ்ந்தார்கள்.
இேயசுமத்ேதயுைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மாற். 2:13-17லூ. 5:27-32)
௯ அங்கருந்து இேயசு ெசல்லும்ெபாழுது, மத்ேதயு என்ற

மனிதைனக் கண்டார். மத்ேதயு வரி அலுவலகத்தல்
அமர்ந்தருந்தான். “என்ைனத்ெதாடர்ந்துவா”என்றுமத்ேதயுவ டம்
இேயசுகூறனார். உடேனமத்ேதயுஎழுந்தருந்துஇேயசுைவப்பன்
ெதாடர்ந்தான்.
௧௦ இேயசு மத்ேதயுவன் வீட்டில் வருந்துண்டார். வரி

வசூலிப்பவர்கள் பலரும் தீயவர்கள் பலரும் வந்தருந்து
இேயசுவுடனும் அவரது சீஷர்களுடனும் வருந்துண்டனர்.
௧௧ அத்தைகய மனிதர்களுடன் இேயசு வருந்துண்டைதப்
பரிேசயர்கள் கண்டனர். பரிேசயர்கள் இேயசுவன் சீஷர்களிடம்,
“ஏன் உங்கள் குருவானவர் வரி வசூலிப்பவர்களுடனும் தீய
மனிதர்களுடனும்உணவுஉண்கறார்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௨பரிேசயர்கள் இவ்வாறுகூறுவைதஇேயசு ேகட்டார். எனேவ,

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

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

மணமகன்உடன்இருக்கும்ெபாழுதுஅவன்நண்பர்கள்ேசாகமாக
இருப்பதல்ைல. ஆனால் மணமகன் அவர்களிடமிருந்து
ப ரிக்கப்படும் ேநரம்வரும். அப்ெபாழுதுமணமகனின்நண்பர்கள்
வருத்தம் அைடக றார்கள். அப்ெபாழுது அவர்கள் உபவாசம்
இருப்பார்கள்.
௧௬ “ஒருவன் தன் பைழய சட்ைடயலுள்ள ஒரு ஓட்ைடைய

ைதக்கும்ெபாழுது, சுருக்கமைடயாத புதய துணிையப்
பயன்படுத்துவதல்ைல. அப்படிச் ெசய்தால், இைணத்த
துண்டுத்துணியானது சுருங்க சட்ைடயலிருந்து கழிந்துவடும்.
✡ ௯:௧௩: ஓசயா 6:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அதனால் ஓட்ைட ேமலும் ேமாசமைடயும். ௧௭ ேமலும், மக்கள்
ஒருேபாதும் புதய த ராட்ைச இரசத்ைதப் பைழய த ராட்ைச இரசம்
இருக்கும் ைபகளில் ைவப்பதல்ைல. ஏெனன்றால் பைழய
த ராட்ைச இரசம் இருக்கும் ைபகள் கழிந்துவடும். த ராட்ைச
இரசமும் ச ந்தவடும். த ராட்ைச இரசப் ைபகளும் வீணாகும்.
அதனால், மக்கள் எப்ெபாழுதும் புதய த ராட்ைச இரசத்ைத புதய
ைபகளிேலேய ஊற்றுகறார்கள். அதனால் த ராட்ைச இரசமும்
ைபகளும்நன்றாகஇருக்கும்” என்றார்.

மரித்த ெபண்உய ரைடதல், ேநாயாளிப் ெபண்சுகமைடதல்
(மாற். 5:21-43;லூ. 8:40-56)
௧௮ இேயசு இவற்ைறக் கூறக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, யூத

ஆலயத்தைலவன்ஒருவன்அவரிடம்வந்தான். அவன்இேயசுைவ
வணங்க , “என் மகள் சற்றுமுன் இறந்துவ ட்டாள். ஆனாலும், நீர்
வந்து உமது ைகயால் அவைளத் ெதாடும். அவள் மீண்டும் உய ர்
பைழப்பாள்” என்றான்.
௧௯உடேன, இேயசு எழுந்து அவனுடன் ெசன்றார். இேயசுவன்

சீஷர்களும்அவைரத்ெதாடர்ந்தார்கள்.
௨௦ அப்ெபாழுது பன்னிெரண்டு வருடங்களாக

இரத்தப்ேபாக்கனால் அவதயுற்றுக்ெகாண்டிருந்த ஒரு ெபண்
இேயசுவன் பன் வந்து அவரது ேமலங்கயன் நுனிையத்
ெதாட்டாள். ௨௧ அந்தப் ெபண், “நான் இந்த ேமலங்கையத்
ெதாட்டால்குணமைடேவன்” எனஎண்ணிக்ெகாண்டிருந்தாள்.
௨௨ இேயசு தரும்ப அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்து அவளிடம்,

“ெபண்ேண, மக ழ்ச்ச யாயரு. நீ சுகமாக்கப்பட்டாய். ஏெனன்றால்,
நீ வசுவாச த்ததனால் குணமாக்கப்பட்டாய்” என்றார். உடேன
அந்தப்ெபண்குணமாக்கப்பட்டாள்.
௨௩இேயசு அந்தத் தைலவனுடன் ெதாடர்ந்து ெசன்று, அவனது

வீட்டிற்குள்ெசன்றார். சரீரஅடக்கத்த ற்கானஇைசஇைசப்ேபாைர
இேயசு அங்கு கண்டார். அந்தச் சறுமி இறந்துவ ட்டதனால்,
அழுதுெகாண்டிருந்த பலைரயும் இேயசு கண்டார். ௨௪ இேயசு,
“வலக ச் ெசல்லுங்கள். இச்சறுமி இறக்கவல்ைல. இவள்
தூக்கத்தலிருக்கறாள்” என்று ெசான்னார். அைதக் ேகட்ட
அங்கருந்த மக்கள் இேயசுைவப் பார்த்து நைகத்தனர்.
௨௫ அவர்கள் வீட்டிலிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டதும், இேயசு
சறுமியன்அைறக்குள்நுைழந்தார். இேயசுசறுமியன்கரத்ைதப்
ப டித்தார். சறுமி எழுந்து நன்றாள். ௨௬ இச்ெசய்த அத்ேதசம்
முழுவதும்பரவயது.

இேயசுபலைரக்குணமாக்குதல்
௨௭ இேயசு அவ்வ டத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டதும் இரு குருடர்கள்

அவைரத் ெதாடர்ந்தார்கள். அக்குருடர்கள் உரத்த குரலில்,
“தாவீதன் குமாரேன, எங்களுக்குக் கருைண காட்டும்” என்று
ெசான்னார்கள்.
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௨௮ இேயசு வீட்டிற்குள் ெசன்றார். குருடர்கள் இருவரும்
அவருடன்வீட்டிற்குள்நுைழந்தனர். இேயசுஅவர்கைளப் பார்த்து,
“நீங்கள் பார்ைவ ெபறுமாறு ெசய்ய என்னால் முடியுெமன்று
வசுவாச க்க றீர்களா?” என்று ேகட்டார். அதற்குக்குருடர்கள் “ஆம்,
ேபாதகேர, நாங்கள்வசுவாச க்க ேறாம்” என்றுபதலளித்தனர்.
௨௯ ப றகு இேயசு அவர்களது கண்கைளத் ெதாட்டு, “நீங்கள்

பார்ைவ ெபறுமாறு ெசய்ய என்னால்முடியுெமன்று நம்புக றீர்கள்.
எனேவ அது நடக்கும்” என்று ெசான்னார். ௩௦உடேன அவர்களால்
பார்க்க முடிந்தது. பன் அவர், “இைதக் குறத்து யாரிடமும்
கூறாதீர்கள்” என்று கண்டிப்புடன் ெசால்லி அனுப்பனார்.
௩௧ஆனால் அவர்கள் அங்கருந்து ெசன்று இேயசுைவக் குறத்த
ெசய்த கைளஅப்ப ரேதசெமங்கும்பரப்பனார்கள்.
௩௨அவர்கள்இருவரும் புறப்பட்டுச்ெசன்ற பன், ச லர் ேவெறாரு

மனிதைன இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தார்கள். இம்மனிதைனப்
ப சாசு ப டித்தருந்ததனால் அவனால் ேபச இயலவல்ைல.
௩௩ இேயசு அம்மனிதனிடமிருந்த ப சாைச வ ரட்டினார். ப றகு
ஊைமயான அம்மனிதனால் ேபச முடிந்தது. அதனால்
வயப்பைடந்த மக்கள், “இஸ்ரேவலில் நாங்கள் ஒருேபாதும்
இப்படிப்பட்டஒன்ைறக்கண்டதல்ைல” என்றுகூறனார்கள்.
௩௪ ஆனால் பரிேசயர்கள், “ப சாசுகைள வ ரட்டுக ற

வல்லைமைய இேயசுவற்குக் ெகாடுத்தது ப சாசுகளின்
தைலவேன” என்றுெசான்னார்கள்.

இேயசுவன்கரிசைன
௩௫ இேயசு எல்லா நகரங்கள் மற்றும் க ராமங்கள் வழியாகப்

பயணம் ெசய்தார். பரேலாக அரைசப் பற்றய நற்ெசய்தைய
இேயசு யூதர்களின் ெஜப ஆலயங்களில் மக்களுக்குக் கூறனார்.
இேயசு எல்லாவைகயான ேநாய்கைளயும் குணமாக்கனார்.
௩௬ த ரளான மனிதர்கைளக் கண்ட இேயசு அவர்களுக்காக
வருத்தமைடந்தார். ஏெனன்றால், மக்கள் கவைல ெகாண்டும்
ஆதரவற்றும் இருந்தனர். ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆட்டு
மந்ைதையப்ேபால மக்கள் தங்கைள வழிநடத்த ேமய்ப்பனின்ற
இருந்தனர். ௩௭ இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “ஏராளமான மக்கள்
அறுவைடக்காக (காப்பாற்றப்பட) உள்ளனர். ஆனால் அவர்கைள
அறுவைட ெசய்வதற்ேகா மிகச் ச ல பணியாளர்கேள உள்ளனர்.
ேதவனுக்கு உரியது அறுவைட (மக்கள்). ௩௮ ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ேதவன் ேமலும் பலைரத் தம் அறுவைடையச்
ேசகரிக்கஅனுப்புவார்” என்றார்.

௧௦
அப்ேபாஸ்தலர்கைளஅனுப்புதல்
(மாற். 3:13-19; 6:7-13;லூ. 6:12-16; 9:1-6)
௧ இேயசு தமது பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் ஒன்றாய்

அைழத்தார். தீய ஆவகைள ேமற்ெகாள்ளும் வல்லைமைய
இேயசு அவர்களுக்கு வழங்கனார். எல்லா வதமான
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ேநாய்கைளயும்பணிகைளயும்குணப்படுத்தும்வல்லைமையயும்
இேயசு அவர்களுக்கு வழங்கனார். ௨ அந்தப் பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களின்ெபயர்கள்வருமாறு:

சீேமான் (மற்ெறாருெபயர் ேபதுரு.)
மற்றும்அவரதுசேகாதரன்அந்த ேரயா,
ெசபேதயுவன்மகன்யாக்ேகாபு மற்றும்
அவரதுசேகாதரன்ேயாவான்,
௩பலிப்பு
மற்றும்பார்த்தேலாமியு,
ேதாமா
மற்றும்வரி வசூலிக்கும்அதகாரியானமத்ேதயு,
அல்ேபயுவன்மகன்யாக்ேகாபு,
தேதயு,
௪சீேலாத்தயனாகயசீேமான்மற்றும்யூதாஸ்காரிேயாத்து.
இேயசுைவ அவரது எத ரிகளிடம் காட்டிக்ெகாடுத்தவன் இந்த
யூதாஸ்ஆவான்.

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

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

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

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

தரும்ப அவர்கைள மரணத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்.
தந்ைதயேர தம் பள்ைளகளுக்கு எத ராகத் தரும்ப அவர்கைள
மரணத்துக்கு ஒப்புக் ெகாடுப்பார்கள். பள்ைளகேள தமது
ெபற்ேறார்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டு அவர்கைள
மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். ௨௨ நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதனிமித்தம் எல்லா மக்களும் உங்கைள
ெவறுப்பார்கள். ஆனால், இறுதவைர உறுதயாயருக்க றவன்
இரட்ச க்கப்படுவான். ௨௩ ஒரு நகரத்தல் நீங்கள் ேமாசமான
முைறயல் நடத்தப்பட்டால், ேவெறாரு நகரத்த ற்குச்
ெசன்றுவடுங்கள். உங்களுக்கு நான் உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன், மனிதகுமாரன் வருகறவைரக்கும், நீங்கள்
எல்லாயூதர்களின்நகரங்களுக்கும்ெசல்லமுடியாது.
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௨௪ “ஒரு மாணவன்ஆச ரியைரக் காட்டிலும் ச றப்பானவனல்ல.
ஒரு ேவைலக்காரன் தன் முதலாளிையக் காட்டிலும்
ச றப்பானவனல்ல. ௨௫ஒருமாணவன்தன்ஆச ரியரின்அளவற்கு
முன்ேனறுவதல் தருப்தயைடய ேவண்டும். ஒரு ேவைலக்காரன்
தன் எஜமாைனப்ேபால முன்ேனற்றமைடவதல் தருப்தயைடய
ேவண்டும். ஒரு வீட்டின் தைலவேன ‘ெபயல்ெசபூல்’
என்றைழக்கப்பட்டால், அக்குடும்பத்தலுள்ள மற்றவர்கள்
அதனிலும் ேமாசமானெபயரால்அைழக்கப்படுவார்கள்.

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

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

மட்டுேம ெகால்ல முடியும். அவர்களால் ஆத்துமாைவக் ெகால்ல
முடியாது. சரீரத்ேதாடுஆத்துமாைவயும் ேசர்த்துக்ெகால்லக்கூடிய
ஒருவரிடம் (ேதவனிடம்) மட்டுேம நீங்கள் பயம்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அவர் சரீரத்ைதயும் ஆத்துமாைவயும் நரகத்த ற்கு அனுப்ப
வல்லவர். ௨௯ பறைவகள் வற்கப்படும் ெபாழுது இரண்டு சறய
பறைவகளின் வைலஓரணா மட்டுேம. ஆனால்இரண்டில்ஒன்று
கூட உங்கள் ப தாவானவரின் அனுமத இன்ற சாக முடியாது.
௩௦ உங்கள் தைலயலுள்ள முடிகளின் எண்ணிக்ைகையக்கூட
ேதவன்அறவார். ௩௧எனேவ பயப்படாதீர்கள். பல பறைவகைளக்
காட்டிலும்நீங்கள்அதகமத ப்புவாய்ந்தவர்கள்.

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

என்னிடம் நம்ப க்ைக உைடயவனாய் இருப்பதாகக் கூறனால்,
அவன் எனக்குப் பாத்த ரவான். நான் பரேலாகத்தல் உள்ள
என் பதாவன் முன்னிைலயல் இப்படிேய கூறுேவன்.
௩௩ மாறாக, ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு முன்னால் என்னிடம்
நம்ப க்ைக உைடயவனல்ல எனக் கூறனால், அவன் எனக்குப்
பாத்த ரவானல்ல. நான் பரேலாகத்தல் உள்ள என் பதாவன்
முன்னிைலயல்இப்படிேயகூறுேவன்.

வத்தயாசமானேபாதைன
(லூ. 12:51-53; 14:26-27)
௩௪ “பூமியல் சமாதானத்ைத ஏற்படுத்துவதற்காக நான்

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

“ ‘தன்குடும்பத்துமக்கேளஒருவருக்குஒருவர் எத ராவார்கள்.
மகன்தன்தந்ைதக்கும்,

மகள்தன்தாய்க்கும்,
மருமகள்தன்மாமியாருக்கும், எத ராவார்கள்.’ மீகா 7:6

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

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

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

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

முடித்தார். பன்னர் அங்கருந்து கலிேலயாவன் நகரங்களுக்குப்
ேபாதைனெசய்வதற்காகச் ெசன்றார்.
௨ ேயாவான் ஸ்நானகன் சைறயலிருந்தான். க றஸ்து ெசய்து

ெகாண்டிருந்த பணிகைள ேயாவான் ேகள்வயுற்றான். எனேவ,
ேயாவான் தனது சீஷர்கள் சலைர இேயசுவ டம் அனுப்பனான்.
௩ ேயாவானின் சீஷர்கள் இேயசுைவக்கண்டு, “ேயாவான்
வருவதாகக் கூறய மனிதர் நீங்கள்தானா அல்லது நாங்கள்
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ேவெறாருவரின் வருைகக்குக் காத்தருக்க ேவண்டுமா?” என்று
ேகட்டனர்.
௪ இேயசு அவர்களிடம், “ேயாவானிடம் தரும்ப ச் ெசன்று

நீங்கள் ேகள்வயுறுவனவற்ைறயும் காண்பவற்ைறயும்
கூறுங்கள். ௫ குருடர்கள் பார்ைவ ெபறுகறார்கள். முடவர்கள்
நடக்க றார்கள். ெதாழு ேநாயாளிகள் குணமாக றார்கள்.
ெசவ டர்கள் ேகட்கும் சக்த ெபறுகறார்கள். இறந்தவர்கள்
மீண்டும் உய ர்த்ெதழுகறார்கள். ஏைழகளுக்கு நற்ெசய்த
அறவக்கப்படுக றது. ௬ என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுக றான்” என்றுபதல்ெசான்னார்.
௭ ேயாவானின் சீஷர்கள் புறப்பட்டுப் ேபான பன்பு,

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

“ ‘கவனியுங்கள்! நான் என் உதவயாைள உங்களுக்கு முன்பாக
அனுப்புேவன்.

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

௧௧ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்,
ஞானஸ்நானம் வழங்கும் ேயாவான் இவ்வுலகல் வாழ்ந்த
எந்த மனிதைனக் காட்டிலும் ேமலானவன். ஆனால்,
பரேலாக இராஜ்யத்தல் மிகவும் அற்பமான மனிதன் கூட
ேயாவாைனக் காட்டிலும் முக்கயமானவன். ௧௨ ேயாவான் வந்த
காலந்ெதாட்டு இன்றுவைர பரேலாக இராஜ்யம் வலுவைடந்து
வருகறது. மக்கள் வலிைமையப் பயன்படுத்த ப் பரேலாக
இராஜ்யத்ைத அைடய முயன்று வந்தருக்க றார்கள். ௧௩ எல்லாத்
தீர்க்கதரிசனங்களும் ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணமும்
ேயாவானின் வருைக வைரக்கும் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்தன.
நடக்கவருந்தெசயல்கைளஅைவகூறன. ௧௪நயாயப்ப ரமாணம்
கூறயவற்ைறயும் தீர்க்கதரிச கள் கூறயவற்ைறயும் நீங்கள்
நம்பனால், ேயாவாேனஎலியா* என்பைதயும்நீங்கள்நம்புவீர்கள்.
நயாயப்ப ரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களும் அவன் வருவான்

* ௧௧:௧௪: எலியாமல்கயா 4:5-6. (பார்க்க)
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எனச் ெசால்கன்றன. ௧௫ என் ேபச்ைசக் ேகட்பவர்கேள,
கவனியுங்கள்.
௧௬ “இன்ைறக்கு வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் மனிதர்கைளக்

குறத்து நான் என்ன ெசால்ல முடியும்? எப்படிப்பட்டவர்கள்
அவர்கள்? கைட வீதயல் அமர்ந்தருக்கும் பள்ைளகைளப்
ேபான்றவர்கள் இன்ைறய மக்கள். ஒரு கூட்ட பள்ைளகள்
மற்ெறான்ைறப் பார்த்து,

௧௭ “ ‘உங்களுக்காகஇைசத்ேதாம்,
ஆனாலும், நீங்கள்நடனமாடவல்ைல.

ேசாகப் பாடல்ஒன்ைறப்பாடிேனாம்,
ஆனாலும், நீங்கள்ேசாகம்ெகாள்ளவல்ைல’

என்றுஅைழக்க றது.
௧௮ “மக்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்று நான் ஏன் கூறுக ேறன்?

ேயாவான் மற்றவர்கைளப்ேபால உண்ணவல்ைல. த ராட்ைச
இரசம் குடிக்கவல்ைல. ஆனால் மக்கள் ‘ேயாவானுக்குள் ஒரு
ப சாசு இருக்க றது’, என்று ெசால்க றார்கள். ௧௯ மனிதகுமாரன்
வந்தருந்து மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ உண்ணுகறார்: த ராட்ைச
இரசமும்குடிக்க றார். மக்கேளா, ‘அவைரப் பாருங்கள்!’ அதகமாக
உண்ணுகறார். அதகமாக த ராட்ைச இரசமும் குடிக்க றார்.
வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும் அவர் நண்பர்
என்று ெசால்க றார்கள். ஆனால் ஞானம் அதன் ெசயல்களால்
தீர்மானிக்கப்படுக றது.”

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

நகரங்கைள இேயசு வமர்ச த்தார். ஏெனன்றால்
அந்நகரங்களிலுள்ள மக்கள் அதற்குப்பன் தமது வாழ்க்ைக
முைறைய மாற்ற க்ெகாண்டு பாவம் ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல.
௨௧ இேயசு, “ேகாராசன் நகரேம, ெபத்சாய தா நகரேம, இது
உங்களுக்கு மிகவும் ெகாடுைமயானது. உங்களுக்கு நான் பல
அற்புதங்கைளந கழ்த்த ேனன். அேதஅற்புதங்கைளத்தீருமற்றும்
சீேதான் நகரங்களில் நடத்தயருந்தால், அம்மக்கள் ெவகு நாள்
முன்ேப மனந்தருந்தயருப்பார்கள். தங்கள் பாவங்களுக்காகத்
தம் வருத்தத்ைதத் ெதரிவ க்க சாக்குத்துணி ஆைடைய அணிந்து
சாம்பல் பூச க் ெகாண்டிருப்பார்கள். ௨௨ நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கும்
நாளன்றுதீருமற்றும்சீேதான்மக்கைளவ டவும்உங்களுக்குமிகத்
துன்பம்ஏற்படும்என்றுநான்ெசால்க ேறன்.
௨௩ “கப்பர்நகூம் மக்களாகய நீங்கள் வானம் வைர

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

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

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

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

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

௧௨
இேயசுைவக்குறத்தவமர்சனம்
(மாற். 2:23-28;லூ. 6:1-5)
௧அப்ேபாதுஇேயசு,யூதர்களுக்குமுக்கயமானவாரத்தன்ஓய்வு

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

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

என்றுபதலுைரத்தார்.
சூம்பயைகையக்குணமாக்குதல்
(மாற். 3:1-6;லூ. 6:6-11)
௯ இேயசு அவ்வ டத்ைதவ ட்டு, ெஜப ஆலயத்துக்குள்

நுைழந்தார். ௧௦ெஜப ஆலயத்துக்குள் சூம்பய ைகயுடன் ஒருவன்
இருந்தான். இேயசுவன்ேமல் குற்றம் சுமத்துவதற்கான ஒரு
காரணத்ைதத் ேதடி சல யூதர்கள் அங்கருந்தனர். எனேவ
அவர்கள்இேயசுவ டம், “ஓய்வுநாளில்குணப்படுத்துவதுசரியா?”*
என்றுேகட்டார்கள்.
௧௧ இேயசு, “உங்களில் யாருக்ேகனும், ஓர் ஆடு இருந்து

அது ஓய்வு நாளில் ஒரு குழியல் வழுந்தால், நீங்கள் அைதக்
குழியல் இருந்து தூக்க எடுப்பீர்கள் அல்லவா? ௧௨ஓர் ஆட்ைடக்
காட்டிலும் மனிதன் ந ச்சயமாக ேமலானவன். எனேவ, ஓய்வு
நாளில் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணம்
அனுமதக்கன்றது” என்றுபதலளித்தார்.
௧௩ ப றகு, இேயசு சூம்பய ைகயுைடய மனிதனிடம், “எங்ேக

உன் ைககைளக் காட்டு!” என்றார். அவன் இேயசு காணுமாறு
தன் சூம்பயைகைய நீட்டினான். அது மற்ற ைகையப்ேபால
குணமாயற்று. ௧௪ஆனால் பரிேசயர்கள் இேயசுைவக் ெகால்லத்
த ட்டம் தீட்டியவாறுஅங்கருந்துவலக ச்ெசன்றனர்.
இேயசு ேதவனின்ஊழியர்
௧௫ பரிேசயர்களின் எண்ணத்ைத அறந்த இேயசு, அவ்வடத்ைத

வ ட்டு நீங்கனார். ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்தார்கள். இேயசு ேநாயாளிகள் அைனவைரயும்
குணமாக்கனார். ௧௬ஆனால், தான்யாெரன்பைதமற்றவர்களிடம்
கூறக்கூடாது எனஅவர்கைள எச்சரித்தார். ௧௭ஏசாயா தீர்க்கதரிச
ெசான்னது நடக்கும்படிக்கு இேயசு இவ்வாறு ெசய்தார். ஏசாயா
ெசான்னதுஇதுேவ,

௧௮ “இேதா என்ஊழியன்.
நான்இவைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.

✡ ௧௨:௭: ஓசயா 6:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௧௨:௧௦: ஓய்வுநாள்...சரியா
ஓய்வுநாளில் பணிபுரிவதுயூதச் சட்டத்த ற்குஎத ரானது.
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நான்இவைர ேநச க்க ேறன்;
இவைரக்குற த்துநான்மக ழ்ச்ச யாயருக்க ேறன்.

என்ஆவையஇவர்ேமல்அமரச்ெசய்ேவன்.
இவர் ேதசங்களுக்கு (என்) ேநர்ைமயான நயாயத்ைதக்
கூறுவார்.

௧௯இவர்வாக்குவாதம்ெசய்யார்;கூக்குரல்ெசய்யார்.
வீதகளில்உள்ளமக்கள்இவர்குரைலக் ேகளார்.

௨௦ஏற்ெகனேவவைளந்தநாணைலக்கூடஇவர்உைடக்கமாட்டார்.
அைணயப்ேபாக றவளக்ைகக்கூடஇவர்அைணக்கமாட்டார்.
நயாயத்தீர்ப்பு ெசய்து முடிக்கும்வைர இவர் தம் முயற்சயல்
தளரமாட்டார்.

௨௧எல்லாமக்களும்இவரிடம்நம்ப க்ைகக்ெகாள்வார்கள்.” ஏசாயா
42:1-4.

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

வந்தனர். குருடனான அவனால் ேபசவும் முடியவல்ைல.
ஏெனன்றால் அவனுக்குள் ஒரு ப சாசு இருந்தது. இேயசு
அவைனக் குணப்படுத்தனார். அவனால் பார்க்கவும்
ேபசவும் முடிந்தது. ௨௩ வயப்புற்ற மக்கள், “ேதவன் தாம்
அனுப்பைவப்பதாக வாக்களித்த தாவீதன் குமாரன் இவர்தான்
ேபாலும்!” என்றனர்.
௨௪ மக்கள் இவ்வாறு கூறுவைதப் பரிேசயர்கள் ேகட்டனர்.

பரிேசயர்கள், “ெபயல்ெசபூலின் வல்ைலைமையேய இேயசு
ப சாசுகைள ஓட்டுவதற்குப் பயன்படுத்துகறார்” என்று கூறனர்.
ெபயல்ெசபூல்ப சாசுகளின்தைலவன்.
௨௫ இேயசு பரிேசயர்களின் எண்ணங்கைள அறந்தார்.

எனேவ இேயசு, “தனக்குள் சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ளும்
ப ரிவுகைளக்ெகாண்ட எந்த இராஜ்யமும் அழிந்துவடும்.
ப ரிவுெகாள்ளுகன்ற எந்த நகரமும் நைலக்காது. ப ரிகன்ற
எந்தக் குடும்பமும் முன்ேனற்றம் அைடயாது. ௨௬ எனேவ
சாத்தான்† தன்னுைடய ப சாசுகைளேய துரத்தனால்,
சாத்தான் ப ரிந்தருக்க றான். எனேவ சாத்தானின் இராஜ்யம்
நைலத்தருக்காது. ௨௭ நான் ப சாசுகைள வ ரட்டும்ெபாழுது
சாத்தானின் வல்லைமைய நான் பயன்படுத்துவதாக நீங்கள்
கூறுகறீர்கள். அது உண்ைமெயனில், உங்கள் மனிதர்கள்
ப சாசுகைள வ ரட்ட எந்த சக்தையப் பயன்படுத்துகறார்கள்?
எனேவ, உங்கள் மக்கேள நீங்கள் ெசால்வது ெபாய் என்று
நரூப க்க றார்கள். ௨௮ஆனால், ப சாசுகைள வ ரட்ட நான் ேதவ
ஆவயன் வல்லைமையப் பயன்படுத்துக ேறன். ேதவனுைடய
இராஜ்யம் உங்களிடம் வந்துள்ளது என்பைத இது காட்டுக றது.
௨௯ ஒருவன் வலிைமயான மனிதனின் வீட்டுக்குள் புகுந்து தருட

† ௧௨:௨௬: சாத்தான் ப சாசுகள் இலக்கய வழக்குப்படி ‘சாத்தான் சாத்தாைனக்
கட்டாயப்படுத்த ெவளிேயற்றனால்.’
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நைனத்தால்,முதலில்அவ்வலிைமயானமனிதைனக்கட்டிப்ேபாட
ேவண்டும். பன்னேர, அவன் அவ்வலிைமயான மனிதனின்
வீட்டிலிருந்து ெபாருட்கைளத் தருட முடியும். ௩௦ என்னுடன்
இல்லாதவன் எனக்கு எத ரானவன். என்னுடன் ேசர்ந்து ெசயல்
புரியாதவன்எனக்குஎத ராகச் ெசயல்படுகறவன்.
௩௧ “அதனால் நான் ெசால்லுக ேறன், மனிதர்கள் எல்லாப்

பாவங்களிலிருந்தும் மன்னிக்கப்படுவார்கள். ேமலும் மனிதர்கள்
ெசால்லுகன்ற எல்லாத் தீயவற்றுக்கும் மன்னிப்புண்டு. ஆனால்,
பரிசுத்த ஆவக்கு எத ராகப் ேபசுக றவனுக்கு மன்னிப்பு
கைடக்காது. ௩௨ மனித குமாரனுக்கு எத ராகப் ேபசுக றவனுக்கு
மன்னிப்பு கைடக்கும். ஆனால் பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு
எத ராகப் ேபசுக றவனுக்குமன்னிப்பு கைடக்காது. இப்ெபாழுேதா
அல்லதுஎத ர்காலத்த ேலாஅவன்மன்னிக்கப்படமாட்டான்.

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

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

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

இேயசுவுக்கு மறுெமாழி கூறனார்கள். அவர்கள் “ேபாதகேர,
உம்ைம நரூப க்கும்படியாக ஓர் அற்புதம் ெசய்து காட்டும்” என்று
ேகட்டனர்.
௩௯ அதற்கு இேயசு, “ெபால்லாதவர்களும் பாவ களும்தான்

அற்புதங்கைள ஆதாரமாகக் ேகட்பார்கள். ஆனால், எந்த
அற்புதமும் அவர்களுக்கு ஆதாரமாகக் காட்டப்படமாட்டாது.
தீர்க்கதரிச ேயானாவற்கு ந கழ்ந்த அற்புதம் மட்டுேம ஆதாரமாக
ெகாடுக்கப்படும். ௪௦ ேயானா ஒரு ெபரிய மீனின் வயற்றல்



மத்ேதயு௧௨:௪௧ 36 மத்ேதயு௧௨:௫௦

மூன்று பகலும் மூன்று இரவுகளும் இருந்தான். அைதப்
ேபாலேவ, மனித குமாரனும் கல்லைறக்குள் மூன்று பகலும்
மூன்று இரவுகளும் இருப்பார். ௪௧ ேமலும் நயாயத்தீர்ப்பு
வழங்கும் நாளில் நனிேவ‡ பட்டணத்து மனிதர் உய ர்த்ெதழுந்து
இன்று வாழ்கன்ற உங்கள் தவறுகைள நரூப ப்பார்கள்.
ஏெனன்றால், ேயானாவன் ேபாதைனையக் ேகட்டு, அவர்கள்
மனந்தரும்பனார்கள். நான்ெசால்லுக ேறன்,நான்ேயானாைவக்
காட்டிலும் ேமன்ைமயானவன்.
௪௨ “நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில், ெதன்தைசயன் அரச

உய ர்த்ெதழுந்துஉங்கள் ேமல்குற்றம் சுமத்துவாள். ஏெனன்றால்,
அந்த அரச மிகத் ெதாைலவலிருந்து சாலேமானின் ஞானம்
ெசற ந்த ேபாதைனகைளக் ேகட்க பயணப்பட்டு வந்தாள். நான்
ெசால்லுக ேறன், நான்சாலேமாைனக்காட்டிலும் ேமலானவன்.

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

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

இேயசுவன்குடும்பத்தனர்யார்?
(மாற். 3:31-35;லூ. 8:19-21)
௪௬ இேயசு மக்களிடம் ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது அவரது

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

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

‡ ௧௨:௪௧: நனிேவ ேயானா ப ரச்சாரம் ெசய்த நகரம். ேயானா 3.



மத்ேதயு௧௩:௧ 37 மத்ேதயு௧௩:௧௪

௧௩
வைதையப்பற்றயஉவைம
(மாற். 4:1-9;லூ. 8:4-8)
௧அன்ைறயத் தனேம இேயசு வீட்ைட வ ட்டு ெவளியல் ெசன்று

ஏரிக்கைரயல் அமர்ந்தார். ௨ ஏராளமான மக்கள் அவைரச்
சூழ்ந்தனர். எனேவ இேயசு ஒரு படகல் ஏற அமர்ந்தார். மக்கள்
ஏரிக்கைரேயாரம்அமர்ந்தார்கள். ௩ப றகுஉவைமகளின்மூலமாக
இேயசுமக்களுக்குப்பலவற்ைறயும் ேபாத த்தார்.
இேயசு, “ஒரு வவசாய வைதகைள வைதக்கப் ேபானான்.

௪ அவன் வைதகைளத் தூவயேபாது, ச ல வைதகள்
பாைதேயாரம் வழுந்தன. பறைவகள்வந்துஅைவயாவற்ைறயும்
தன்றுவட்டன. ௫ ச ல வைதகள் பாைறகளின் ேமல் வழுந்தன.
அங்கு ேபாதுமான அளவற்கு மண் இல்ைல. எனேவ, வைதகள்
ேவகமாக முைளத்தன. ௬ ஆனால் சூரியன் உதத்ததும், அைவ
கருக ப்ேபாயன. ஆழமான ேவர்கள்இல்லாைமயால்அச்ெசடிகள்
காய்ந்தன. ௭ இன்னும் சல வைதகள் முட்புதர்களுக்கைடயல்
வழுந்தன. கைளகள் முைளத்து அந்த வைதகளின் ெசடிகள்
வளராதவாறு தடுத்தன. ௮ ச ல வைதகள் நல்ல நலத்தல்
வழுந்தன. அந்நலத்தல், வைதகள்முைளத்து நன்குவளர்ந்தன.
ச ல ெசடிகள் நூறு மடங்கு தானியங்கைளக் ெகாடுத்தன.
ச ல அறுபது மடங்கும் சல முப்பது மடங்கும் தானியங்கைளக்
ெகாடுத்தன. ௯ நான் ெசால்வைதக் ேகட்க றவர்கேள,
கவனியுங்கள்” என்றுஇேயசுகூறனார்.
உவைமகள்ஏன்?
(மாற். 4:10-12;லூ. 8:9-10)
௧௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “மக்களுக்குப்

ேபாதைன ெசய்ய நீங்கள் ஏன் இந்த உவைமகைளப்
பயன்படுத்துகறீர்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௧ இேயசு மறுெமாழியாக, “பரேலாக இராஜ்யத்தன்

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

“ ‘மக்கேள! நீங்கள்கவனித்து ேகட்பீர்கள்.
ஆனாலும்புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.

மக்கேள! நீங்கள்ேநாக்க பார்ப்பீர்கள்.
ஆனாலும், நீங்கள்பார்ப்பைதப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
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௧௫ஆம்,இறுகயருக்க றதுஇம்மக்களின்மனம்.
காதுகளிருந்தும் ேகட்பதல்ைல.
உண்ைமையக்கண்டுெகாள்ளமறுக்க றார்கள்.

தங்கள்காதால் ேகளாதருக்கவும்
தங்கள்கண்ணால்பார்க்காதருக்கவும்
தங்கள்மனதால்அறயாதருக்கவும்
இவ்வாறுநடந்துள்ளது.

குணம் ெபற என்னிடம் வராதருக்குமாறும் இவ்வாறு
நடந்துள்ளது.’ ஏசாயா 6:9-10

௧௬ ஆனால் நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். கண்களால்
பார்ப்பைத நீங்கள் புரிந்துெகாள்க றீர்கள். காதால் ேகட்பைதப்
புரிந்துெகாள்க றீர்கள். ௧௭ நான் உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்,
பல தீர்க்கதரிச களும் நல்லவர்களும் நீங்கள் இப்ெபாழுது
காண்பவற்ைறக் காண வரும்பனார்கள். ஆனால்,
அவர்கள் இவற்ைறக் காணவல்ைல. நீங்கள் இப்ெபாழுது
ேகட்பவற்ைறக்ேகட்பதற்குப்பலதீர்க்கதரிச களும்நல்லவர்களும்
வரும்பனார்கள். ஆனால்,அவர்கள்இவற்ைறக் ேகட்கவல்ைல.

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

கவனியுங்கள்:
௧௯ “சாைலயன் ஓரம் வழுந்த வைத யாைரக் குற க்க றது?

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

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

அது ேபாதைனகைளக் ேகட்டும் இவ்வுலக வாழ்வன் மீதும்
பணத்தன் மீதும் ெகாண்ட ஆைசயனால் ேபாதைனகள்
தன்னுள் நைலயாதருக்கச் ெசய்பவைனக் குறக்க றது. எனேவ,
ேபாதைனகள்அவன்வாழ்வல்பயன்*வைளவப்பதல்ைல.
௨௩ “ஆனால், நல்ல நலத்தல் வழுந்த வைத யாைரக்

குற க்க றது? அவ்வைத ேபாதைனகைளக் ேகட்டுப்
புரிந்துெகாள்ளும் மனிதைனக் குறக்க றது. அத்தைகய மனிதன்

* ௧௩:௨௨: பயன்ேதவன்தன்மக்கள்ெசய்ய ேவண்டும்எனவரும்பும் நற்ெசயல்கள்.
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வளர்ந்து, ச ல சமயம்நூறுமடங்கும் சல சமயம்அறுபதுமடங்கும்
சல சமயம்முப்பதுமடங்கும்பலன்தருகறான்” என்றார்.

ேகாதுைம, கைளயன்உவைம
௨௪ ப றகு, இேயசு மற்ெறாரு உவைமயன் மூலம் ேபாதைன

ெசய்தார். “பரேலாக இராஜ்யம் தனது வயலில் நல்ல
வைதைய வைதத்த மனிதைனப் ேபான்றது. ௨௫ அன்ைறக்கு
இரவல், அைனவரும் உறங்க க்ெகாண்டிருந்தனர். அவனது
பைகவன் வந்து ேகாதுைம வைதகளுக்கைடயல் கைளகைள
வைதத்துவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டான். ௨௬ப றகு, ேகாதுைமவைதகள்
முைளவட்டன. ெசடிகள் முைளத்தன. ஆனால், அேத சமயம்
கைளகளும் முைளத்தன. ௨௭ அவனது ேவைலக்காரர்கள்
அவனிடம்ெசன்று, ‘நல்லவைதகைளேயநீங்கள்உங்கள்வயலில்
வைதத்தீர்கள். ஆனால், கைளகள் எங்கருந்து வந்தன?’ என்று
ேகட்டார்கள்.
௨௮ “அதற்கு அவன், ‘ஒரு பைகவன் கைளகைள

வைதத்துவ ட்டான்’ என்றான்.
“ேவைலக்காரர்கள், ‘நாங்கள் கைளகைள நீக்க ேவண்டுமா?’

என்றுேகட்டார்கள்.
௨௯ “அதற்கு அந்த வவசாய , ‘ேதைவயல்ைல. ஏெனன்றால்,

நீங்கள் கைளெயடுக்கும்ெபாழுது ேகாதுைம ெசடிகைளயும்
படுங்குவீர்கள். ௩௦ கைளகளும் ேகாதுைமயும் அறுவைடக்
காலம்வைரயலும் ஒன்றாக வளரட்டும். அறுவைடயன்ெபாழுது
அறுவைட ெசய்பவர்களிடம் நான், முதலில் கைளகைளத்
தீயலிடுவதற்காகச்ேசர்த்துக்கட்டுங்கள்,பன்னர்ேகாதுைமையச்
ேசகரித்து என் களஞ்சயத்த ற்குக் ெகாண்டு வாருங்கள் என்று
ெசால்ேவன்’ எனப்பதல்ெசான்னான்” என்றுஇேயசுகூறனார்.

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

கூறனார். “பரேலாக இராஜ்யமானது கடுைகப் ேபான்றது.
ஒருவன் தன் வயலில் கடுகு வைதைய வைதக்க றான்.
௩௨ வைதகளிெலல்லாம் மிகச் ச றயது கடுகு. ஆனால்,
அது முைளக்கும்ெபாழுது மிகப் ெபரிய ெசடிகளில் ஒன்றாக
வளர்க றது. அதுமரமாகவளர்ந்துபறைவகள்அதன்கைளகளில்
கூடுகட்டுகன்றன” என்றார்.
௩௩ இேயசு மக்களுக்கு ேமலும் ஒரு உவைமையக் கூறனார்.

“பரேலாக இராஜ்யமானது ஒரு ெபண் மாவுடன் கலக்கும் புளித்த
பைழய மாைவப் ேபான்றது. புளித்த மாவானது அைனத்து
மாைவயும்புளிக்கைவக்க றது” என்றார்.
௩௪ இைவ அைனத்ைதயும் மக்களுக்குப் ேபாத ப்பதற்காக

இேயசுஉவைமகைளக்ைகயாண்டார். எப்ெபாழுதும்மக்களுக்குப்
ேபாதைன ெசய்ய இேயசு உவைமகைளேயக் ைகயாண்டார்.
௩௫இதுதீர்க்கதரிச கீழ்க்கண்டவாறுெசான்னபடிேயநடந்தது,
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“நான்உவைமகளின்வழியாகப் ேபசுேவன்,
உலகம் வந்தது முதல் இரகச யமாயுள்ளவற்ைற நான்
ெசால்ேவன்” சங்கீதம் 78:2

கடினமானஉவைமையவளக்குதல்
௩௬ இேயசு மக்கைள வ ட்டு வீட்டிற்குள் ெசன்றார். அவரது

சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “வயலில்முைளத்த கைளயன்உவைம
கூறும் உண்ைமப் ெபாருைள எங்களுக்கு வளக்கும்” என்று
ேகட்டனர்.
௩௭ இேயசு மறுெமாழியாக, “நல்ல வைதகைள வயலில்

வைதத்தவன் மனித குமாரன் தான். ௩௮ இவ்வுலகேம வயல்.
நல்லவைதகள்பரேலாகத்த ற்குரியநல்லபள்ைளகள். கைளகள்
ப சாசன் பள்ைளகள். ௩௯ ப சாேச கைளகைள வைதத்தப்
பைகவன். உலகன்† முடிவுக் காலேம அறுவைடக் காலம்.
ேதவதூதர்கேளஅறுவைடெசய்பவர்கள்.
௪௦ “கைளகள் படுங்கப்பட்டு தீயலிடப்படுகன்றன. உலகன்

முடிவுக் காலத்தலும் அப்படிேய இருக்கும். ௪௧ மனித
குமாரன் தனது ேதவதூதர்கைள அனுப்புவார். அவரது
தூதர்கள் பாவம் ெசய்க றவர்கைளக் கண்டு படிப்பார்கள்.
அத்தூதர்கள் அவர்கைள மனிதகுமாரனின் இராஜ்யத்தலிருந்து
ெவளிேயற்றுவார்கள். ௪௨ அவர்கைள அத்ேதவ தூதர்கள்
சூைளயன் ெநருப்பல் தள்ளுவார்கள். அங்கு அவர்கள்
ேவதைனயால் கூக்குரலிடுவார்கள்; தங்கள் பற்கைளக்
கடிப்பார்கள். ௪௩ நல்ல மனிதர்கள் சூரியைனப்ேபால
ஒளி வீசுவார்கள். அவர்கள் ப தாவன் அரசாட்ச யல்
இருப்பார்கள். என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்பவர்கேள, இைத
கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
புைதயல்,முத்துபற்ற உவைமகள்
௪௪ “பரேலாக இராஜ்யம் புைதத்து ைவக்கப்பட்ட ெசல்வத்ைதப்

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

வயாபாரிையப் ேபான்றது. ௪௬ ஒரு நாள் அவ்வயாபாரி மிகச்
ச றந்தமுத்துஒன்ைறக்கண்டான். அம்முத்ைதவாங்குவதற்காகத்
தன்னிடமிருந்தஅைனத்ைதயும்அந்தவயாபாரி வ ற்றான்.
வைலையப்பற்றயஉவைம
௪௭ “பரேலாக இராஜ்யம் ஏரிய ல் வ ரிக்கப்பட்ட வைலையப்

ேபான்றது, ஏரிய ல் வ ரிக்கப்பட்ட ஒரு வைல, பலவைகயான
மீன்கைளப்ப டித்தது. ௪௮ந ரம்ப யவைலைய,மீனவர்கள்கைரக்கு
இழுத்தனர். நல்ல மீன்கைள மீனவர்கள் ஒரு கூைடயலிட்டனர்.
† ௧௩:௩௯: உலகம்இலக்கயவழக்குப்படி ‘இக்காலம்’அல்லது ‘இந்ேநரம்.’
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பன், தகுதயற்ற மீன்கைளத் தூர எற ந்தனர். ௪௯ இவ்வுலகன்
முடிவுக் காலத்தலும் அவ்வாேற நடக்கும். ேதவதூதர்கள்
வந்து நல்ல மனிதர்கைளத் தீயவர்களிடமிருந்து ப ரிப்பார்கள்.
௫௦ அந்தத் ேதவதூதர்கள் தீயவர்கைளச் சூைளயன் ெநருப்பல்
எறவார்கள் அங்கு அவர்கள் வலியனால் கூக்குரலிட்டுப்
பற்கைளக்கடிப்பார்கள்.”
௫௧ ப றகு, இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “உங்களுக்கு இைவகள்

புரிகன்றனவா?” என்று ேகட்டார். சீஷர்கள், “ஆம், எங்களுக்குப்
புரிகன்றன” என்றுபதலுைரத்தனர்.
௫௨ பன்பு இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “பரேலாக

இராஜ்யத்ைதப்பற்ற அற ந்த ேவதபாரகர்கள் ஒவ்ெவாருவரும்
ஒரு வீட்டின் ெசாந்தக்காரைனப் ேபான்றவர்கள். வீட்டின்
ெசாந்தக்காரன் தன் வீட்டில் புதயதும் பைழயதுமான
ெபாருட்கைளச் ேசமித்து ைவத்தருக்க றான். அவன் புதயதும்
பைழயதுமானெபாருட்கைளக்ெகாண்டுவருகறான்” என்றார்.

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

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

“மற்றவர்கள் ஒரு தீர்க்கதரிச க்கு மத ப்பு ெகாடுக்க றார்கள்.
ஆனால், அத்தீர்க்கதரிச யன் ெசாந்த நகரத்து மக்கேள
அவனுக்கு மத ப்பு ெகாடுக்க மறுக்க றார்கள்” என்று இேயசு
அம்மக்களுக்குச் ெசான்னார். ௫௮ அம்மக்கள் இேயசுவ டம்
நம்ப க்ைக ைவக்கவல்ைல. எனேவ, இேயசு ேமலும் பல
அற்புதங்கைளஅங்குநடத்தவல்ைல.

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

இேயசுைவப்பற்ற மக்கள் ேபச யைவகைளக் ேகள்வயுற்றான்.
௨ எனேவ, ஏேராது தன் ேவைலக்காரர்களிடம், “இந்த மனிதேன
உண்ைமயல் ேயாவான் ஸ்நானகன். மரணத்தலிருந்து அவன்
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மீண்டும் எழுந்தருந்தருக்க ேவண்டும். அதனால் தான் அவனால்
இத்தைகயஅற்புதங்கைளச்ெசய்யமுடிக றது” என்றுகூறனான்.

ேயாவான்ஸ்நானகனின்மரணம்
௩இதற்குமுன்னர்,ஏேராதுேயாவாைனக்ைகதுெசய்தருந்தான்.

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

ஏேராதுைவயும் அவன் நண்பர்கைளயும் மக ழ்வக்க
நடனமாடினாள். அவள் நடனத்தால் ஏேராது மிக மக ழ்ந்தான்.
௭எனேவ,அவள்எைதவரும்பனாலும்தருவதாகவாக்களித்தான்.
௮ தன் மகள் எைதக் ேகட்கேவண்டும் என்பைத ஏேராத யாள்
முன்னேம அறவுறுத்தயருந்தாள். ஆகேவ, அவள் ஏேராதுவ டம்,
“எனக்கு ேயாவான்ஸ்நானகனின் தைலையஒருதட்டில்ைவத்துத்
தாருங்கள்” என்றுகூறனாள்.
௯ இதனால் மன்னன் ஏேராது மிகுந்த துக்கம்

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

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

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

“மனிதர்யாரும்இங்குவச ப்பதல்ைல. ேமலும்ேநரமுமாகவ ட்டது.
மக்கைளத் தருப்ப அனுப்புங்கள். அப்ெபாழுதுதான் அவர்கள்
தங்கள் ஊர்களுக்குச் ெசன்று உணைவ வாங்க முடியும்” என்று
ெசான்னார்கள்.
௧௬ இேயசு, “மக்கள் தரும்ப ச் ெசல்லேவண்டியத்

ேதைவயல்ைல. நீங்கேள அவர்களுக்கு உணவு அளியுங்கள்”
என்றுபதலளித்தார்.
௧௭ அதற்குச் சீஷர்கள் “ஆனால், நம்மிடம் ஐந்து அப்பங்களும்

இரண்டுமீன்களும்தாேனஉள்ளன” என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௧௮ “அப்பத்ைதயும் மீைனயும் என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள்”

என்று இேயசு கூறனார். ௧௯ ப றகு, அங்கருந்த மக்கைள இேயசு
புல்ெவளியல்அமரச் ெசான்னார். இேயசு ஐந்துஅப்பங்கைளயும்
இரண்டு மீன்கைளயும் ைகயெலடுத்துக் ெகாண்டார். இேயசு
வானத்ைதப் பார்த்து அந்த உணவுக்காக ேதவனுக்கு நன்ற
ெசான்னார். பன்னர் இேயசு அப்பங்கைளச் சீஷர்களிடம்
ெகாடுத்தார். சீஷர்கள் மக்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். ௨௦ மக்கள்
அைனவரும் தருப்தயாக உண்டார்கள். மக்கள் உண்டது ேபாக
எஞ்சய உணைவப் பன்னிெரண்டு கூைடகளில் ந ரப்பனார்கள்.
௨௧அங்கு சுமார் ஐயாய ரம் ஆண்கள் உணவு உண்டனர். ேமலும்,
பலெபண்களும்குழந்ைதகளும்கூடஉணவுஉண்டனர்.
இேயசுதண்ணீரின்ேமல்நடத்தல்
(மாற். 6:45-52;லூ. 6:16-21)
௨௨ ப றகு இேயசு தமது சீஷர்கைளப் படகல் ஏறச் ெசான்னார்.

இேயசு அவர்கைள ஏரியன் மறுகைரக்குப் ேபாகச் ெசான்னார்.
தாம் பன்னர் வருவதாக அவர்களிடம் கூறனார். ௨௩ மக்களிடம்
வைட ெபற்றுக்ெகாண்ட இேயசு குன்றன்மீது ஏறனார். தனிேய
ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்காக இேயசு அங்கு ெசன்றார். ௨௪அந்தச்
சமயம், படகு ஏற்ெகனேவ ெவகு ெதாைலவு ெசன்றருந்தது. படகு
அைலகளினால் ெதால்ைலகளுக்கு உள்ளானது. படகு ெசன்ற
தைசக்குஎத ராகக் காற்றுவீசயது.
௨௫ அதகாைல, மூன்று மணியலிருந்து ஆறு மணிவைர

இேயசுவன்சீஷர்கள்படக ேலேயஇருந்தனர். இேயசுதண்ணீரின்
ேமல் நடந்து அவர்களிடம் வந்தார். ௨௬இேயசு தண்ணீரின் ேமல்
நடப்பைதக் கண்ட சீஷர்கள் பயந்து ேபானார்கள். “அது ஒரு
ஆவதான்” என்றுஅவர்கள்பயத்தல்அலறனார்கள்.
௨௭ உடேன இேயசு அவர்களிடம், “கவைல ெகாள்ளாதீர்கள்.

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

நீர்தாெனன்றால்,என்ைனஉம்மிடம்தண்ணீரின்ேமல்நடந்துவரக்
கட்டைளயடும்” என்றுெசான்னான்.
௨௯இேயசுஅவனிடம், “வா, ேபதுரு” என்றுகூறனார்.
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பன்னர், ேபதுரு படகலிருந்து இறங்க , தண்ணீரின் ேமல்
இேயசுைவ ேநாக்க நடந்தான். ௩௦ ஆனால், தண்ணீரின் ேமல்
நடந்து ெசன்றெபாழுது ேபதுரு காற்றடிப்பைதயும் அைலகள்
வீசுவைதயும் கண்டான். பயந்து ேபான ேபதுரு, நீரில் மூழ்க
ஆரம்ப த்தான். உடேன ேபதுரு “ஆண்டவேர, என்ைனக்
காப்பாற்றும்” என்றுஅலறனான்.
௩௧ உடேன இேயசு தமது ைகயால் ேபதுருைவப்

பற்ற க்ெகாண்டார். இேயசு அவனிடம், “உன் வசுவாசம் ச றயது.
நீ ஏன்சந்ேதகம்ெகாண்டாய்?” என்றுெசான்னார்.
௩௨ ேபதுருவும் இேயசுவும் படகல் ஏறயதும் காற்று

அைமதயைடந்தது. ௩௩ அதன் பறகு படகலிருந்த சீஷர்கள்
இேயசுைவ வணங்க , “உண்ைமய ேலேய நீர் ேதவகுமாரன்தான்”
என்றுெசான்னார்கள்.
அேநக ேநாயாளிகைளஇேயசுகுணமாக்குதல்
(மாற். 6:53-56)
௩௪ அவர்கள் ஏரிையக் கடந்து, ெகனெசேரத்து என்ற இடத்ைத

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

௧௫
ேதவனின்ப ரமாணங்களும்மனிதர்வ தமுைறகளும்
(மாற். 7:1-23)
௧ அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் சலரும் நயாயப்ப ரமாண

ேபாதகர்களில் சலரும் இேயசுவ டம் வந்தார்கள்.
எருசேலமிலிருந்து வந்த அவர்கள் இேயசுவ டம், ௨ “நமக்கு
முன்னர் வாழ்ந்த ெபரிேயார்கள் நமக்கு இட்ட கட்டைளகைள
உமது சீஷர்கள் ஏன் பன்பற்றுவதல்ைல? உணவு உண்பதற்கு
முன் உமது சீஷர்கள் ஏன் ைககைளக் கழுவுவதல்ைல?” என்று
ேகட்டனர்.
௩ இேயசு அவர்களுக்கு, “உங்கள் சட்டங்கைளப்

பன்பற்றும்படிக்கு நீங்கள் ஏன் ேதவனின் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுக்க றீர்கள்? ௪ ‘உன் தாய் தந்ைதயைர நீ
மத க்க ேவண்டும்’✡ என்று ேதவன் ெசான்னார். ேமலும்
‘தந்ைதய டேமா தாய டேமா தீய ெசாற்கைளக் கூறுகறவன்
ெகால்லப்படுவான்’✡ என்றும் ேதவன் ெசால்லியுள்ளார்.
✡ ௧௫:௪: யாத். 20:12, உபா. 5:16-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௫:௪: யாத்.
21:17-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௫ ஆனால் நீங்கள் ஒருவனுக்கு தன் தாய் தந்ைதயரிடம்,
‘நான் உங்களுக்கு ஒரு உதவ ெசய்யமுடியும். ஆனால்,
அைத உங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன். அைதத் ேதவனுக்குக்
காணிக்ைகயாக்குேவன்’ என்று கூறுவதற்குப் ேபாத க்க றீர்கள்.
௬ தந்ைதைய மத க்காதருக்க நீங்கள் ேபாத க்க றீர்கள்.
ேதவன் ெசான்னைதச் ெசய்வது முக்கயமல்ல என்று நீங்கள்
ேபாத க்க றீர்கள். நீங்கள் ஏற்படுத்தயுள்ள சட்டத ட்டங்கைளப்
பன்பற்றுவேத முக்கயமானெதன்று நீங்கள் எண்ணுகறீர்கள்.
௭ நீங்கள் மாயமானவர்கள்! உங்கைளப்பற்ற ஏசாயா சரியாகேவ
இவ்வாறுெசால்லியருக்க றார்:

௮ “இவர்கள்என்ைனமத ப்பதாகக்கூறுகறார்கள்.
ஆனாலும் ெமய்யாகேவ அவர்கள் வாழ்வல் நான்
முக்கயமில்ைல.

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

௧௦ இேயசு மக்கைளத் தன்னருகல் அைழத்து, “நான்
ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
௧௧ ஒருவன் வாய்க்குள்ேள ேபாக றது அவைன அசுத்தமாக்காது.
மாறாக, ஒருவன் ேபசும் ெசாற்களாேலேய அசுத்தமைடக றான்”
என்றுெசான்னார்.
௧௨ பன்னர். அவரது சீஷர்கள் இேயசுவ டம் வந்து, “நீங்கள்

ெசால்லியவற்றால் பரிேசயர்கள் ேகாபமாயுள்ளார்கள் என்பது
உங்களுக்குத்ெதரியுமா?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௩ அதற்கு இேயசு, “பரேலாகத்தல் இருக்கும் என் ப தாவால்

நடப்படாத ெசடிகள் ஒவ்ெவான்றும் ேவருடன் படுங்கப்படும்.
௧௪ பரிேசயர்களிடமிருந்து வலகயருங்கள். குருடர்கள்
குருடர்கைள வழிநடத்துவதுேபால் அவர்கள் மக்கைள
வழிநடத்துக றார்கள். ஒரு குருடன் மற்ெறாரு குருடைன
வழிநடத்தனால்,இருவருேம பள்ளத்தல்வீழ்வார்கள்” என்றார்.
௧௫அப்ெபாழுதுேபதுரு, “நீர் மக்களுக்குமுதலில்ெசால்லியதன்

ெபாருைளஎங்களுக்குவளக்கும்” என்றுேகட்டான்.
௧௬ அதற்கு இேயசு, “புரிந்து ெகாள்வதல் இன்னமுமா

ச ரமம்? ௧௭ ஒரு மனிதனின் வாய்க்குள் ெசல்லும் உணவு
அைனத்தும் அவனது வயற்ைற அைடவது உனக்குத் ெதரியும்.
பன் அந்த உணவு அவன் உடைல வ ட்டு ெவளிேயறுகறது.
௧௮ஆனால், ஒருவன் ேபசும் தீய ெசாற்கள் அவன் மனதலிருந்து
ேதான்றுகன்றன. இைவேய ஒருவைன அசுத்தமாக்குகன்றன.
௧௯ தீய எண்ணங்கள், ெகாைல, வபச்சாரம், பாலியல் பாவங்கள்,
தருட்டு, ெபாய், மற்றவர்கைளத் தூற்றுதல் ஆகய எல்லாத்
தீைமகளும் ஒருவனது உள்ளத்த ேலேய ேதான்றுகன்றன.
௨௦ இைவ ஒருவைன அசுத்தமாக்குகன்றன. ஆனால் உணவு
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உண்பதற்கு முன்பு ைககைளக் கழுவாதருப்பது ஒருவைன
அசுத்தமாக்குவதுஇல்ைல” என்றார்.

யூதரல்லாதெபண்மணிக்குஉதவுதல்
(மாற். 7:24-30)
௨௧ இேயசு அவ்வ டத்ைத வ ட்டு தீரு மற்றும் சீேதான்

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

இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம், “அந்தப் ெபண்ைணப் ேபாகச்
ெசால்லும். நம்ைமத் ெதாடந்து வந்து கதறுகறாள்” என்று
ெகஞ்சனார்கள்.
௨௪ இேயசு, “ேதவன் காணாமல் ேபான இஸ்ரேவலின்

ஆடுகளிடம் மட்டுேம என்ைனஅனுப்பனார்” என்றுகூறனார்.
௨௫ அப்ேபாது அப்ெபண் இேயசுவன் முன்னர் வந்து

மண்டிய ட்டு, “ஆண்டவேர, எனக்குஉதவும்” எனக்கூறனாள்.
௨௬இேயசு, “குழந்ைதகளின் அப்பத்ைத எடுத்து நாய்களுக்குக்

ெகாடுப்பதுசரியல்ல” என்றுபதல்ெசான்னார்.
௨௭அதற்குஅப்ெபண், “ஆம்ஆண்டவேர! ஆனால்எஜமானனின்

ேமைஜயலிருந்து ச தறும் அப்பத்துண்டுகைள நாய்கள்
உண்ணுகன்றனேவ” என்றாள்.
௨௮ பன்னர் இேயசு அவைள ேநாக்க , “ெபண்ேண, உனக்கு

மிகுந்த வசுவாசம் இருக்கன்றது! நான் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
நீ வரும்பயைத நான் ெசய்கன்ேறன்” என்று கூறனார். அேத
ேநரத்தல்அப்ெபண்ணின்மகள்குணப்படுத்தப்பட்டாள்.

இேயசுபலைரயும்குணமாக்குதல்
௨௯ பன் இேயசு அவ்வ டத்ைதவ ட்டு வலக , கலிேலயா

ஏரிக்கைரக்குச் ெசன்றார். இேயசு ஒரு குன்றன்மீேதற அங்ேக
அமர்ந்தார்.
௩௦ ஏராளமான மக்கள் இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள்

ேநாயாளிகள்பலைரயும்அைழத்துவந்து,அவர்கைளஇேயசுவன்
முன் ெகாண்டு வந்தனர். அங்கு முடவர்களும் குருடர்களும்
ெசவ டர்களும் இன்னும் பலவைக ேநாயாளிகளும் இருந்தனர்.
இேயசு அவர்கள் அைனவைரயும் குணமாக்கனார். ௩௧ஊைமயர்
ேபச யைதக் கண்ட மக்கள் வயப்புற்றனர். முடவர்கள் மீண்டும்
நடந்தனர். குருடர்கள் பார்ைவ ெபற்றனர். மக்கள் அைனவரும்
இஸ்ரேவலின் (யூதர்களின்) ேதவனுக்கு அதற்காக நன்ற
கூறனார்கள்.

நாலாய ரத்துக்கும்அத கமானமக்களுக்குஉணவுஅளித்தல்
(மாற். 8:1-10)
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௩௨ இேயசு தம் சீஷர்கைள அருகல் அைழத்து,
“இம்மக்களுக்காக நான் வருந்துக ேறன். இவர்கள் மூன்று
நாட்களாக என்னுடன் இருக்கறார்கள். ஆனால், இப்ெபாழுது
அவர்களுக்குஉணவுஏதுமில்ைல. அவர்கைளப்பச யுடன்அனுப்ப
எனக்கு வருப்பமில்ைல. வீட்டிற்குத் தரும்பும்ெபாழுது அவர்கள்
ேசார்வைடயலாம்” என்றார்.
௩௩இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம், “இவர்கள் அைனவருக்கும்

ேபாதுமானஅப்பத்துக்குநாம் எங்ேக ேபாகமுடியும்? எந்த நகரமும்
இங்கருந்துெவகுெதாைலவல்உள்ளது” என்றார்கள்.
௩௪இேயசு, “எத்தைன அப்பங்கள் உங்களிடம் உள்ளன?” என்று

ேகட்டார்.
அதற்கு அவரது சீஷர்கள், “எங்களிடம் ஏழு அப்பங்களும் சல

மீன்களும்உள்ளன” என்றனர்.
௩௫ இேயசு மக்கைளத் தைரயல் உட்காரச் ெசான்னார்.

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

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

சதுேசயர்களும் அவரிடம் வந்தார்கள். அவர்கள் இேயசு
ேதவனிடமிருந்து வந்தவர் என்பைத நரூப க்க ஒரு அற்புதம்
ந கழ்த்துமாறுேகட்டனர்.
௨ இேயசு அவர்களிடம், “சூரியன் மைறவைத நீங்கள்

காணும்ெபாழுது, காலநைல எப்படியருக்கும் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். ெசவ்வானமாயருந்தால், நல்ல கால நைல
என்கறீர்கள். ௩ சூரிய உதயத்ைதக் காைலயல் காண்கறீர்கள்.
அப்ெபாழுதுவானம்இருண்டும்சவந்துமிருந்தால்,மைழெபய்யும்
என்கறீர்கள். இைவ காலநைலயன் அறகுறகள். இைவகைள
வானத்தல் கண்டு, அவற்றன் ெபாருைள அறகறீர்கள். அது
ேபாலேவ, தற்ெபாழுது நடப்பைவகைள நீங்கள் காண்கறீர்கள்.
இைவகளும் அறகுறகேள. ஆனால், இவற்றன் ெபாருைள
நீங்கள்அறயவல்ைல. ௪தீயவர்களும்பாவ களும்அற்புதங்கைள
அறகுறகளாகத் ேதடுக றார்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு,
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ேயானாவன் அைடயாளத்ைதயன்ற * ேவெறந்த அைடயாளமும்
கைடக்காது” என்று கூறனார். பன் இேயசு அவர்கைள வ ட்டு
அகன்றார்.
யூதத்தைலவர்கைளக்குறத்துஎச்சரிக்ைக
(மாற். 8:14-21)
௫ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் கலிேலயா ஏரிையக்

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

“நாம் அப்பங்கைளக் ெகாண்டு வர மறந்ததனாலா இேயசு
இவ்வாறுகூறனார்?” என்றுஅவர்கள்வவாத த்தனர்.
௮ தமது சீஷர்கள் இைதக் குறத்து வவாத த்தைத இேயசு

அற ந்தார். எனேவ, இேயசு அவர்களிடம், “அப்பங்கள்
இல்லாதைதக் குற த்து ஏன் ேபசுக றீர்கள்? உங்கள் வசுவாசம்
குைறவுள்ளது. ௯இன்னமும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா?
ஐந்து அப்பங்களால் ஐயாய ரம் ேபருக்கு உணவளித்தது
ஞாபகமில்ைலயா? மக்கள் உண்டதல் மீதையப் பல
கூைடகளில் இட்டு ந ரப்ப யதும் ஞாபகமில்ைலயா? ௧௦ ஏழு
அப்பங்கைளக் ெகாண்டு நான்காய ரம் ேபருக்கு உணவளித்தது
ஞாபகமில்ைலயா? பன் மக்கள் உண்டு மீந்தைதப் பல
கூைடகளில் ந ரப்ப யதும் ஞாபகமில்ைலயா? ௧௧ எனேவ,
நான் அப்பத்ைத குறத்து உங்களுடன் ேபசவல்ைல. அது
ஏன் உங்களுக்குப் புரியவல்ைல? பரிேசயர்களுைடயதும்
சதுேசயர்களுைடயதுமான தீய ேபாதைனகைள வட்டு வலக ப்
பாதுகாப்பாயருக்க நான்உங்களுக்குக்கூறுக ேறன்,” என்றார்.
௧௨ பன்னேர, இேயசு கூறயதன் ெபாருைளச் சீஷர்கள்

புரிந்துெகாண்டார்கள். அப்பம் ெசய்யப் பயன்படுத்தப்படும்
புளித்த மாைவக் குறத்து இேயசு ேபசவல்ைல. மாறாக, இேயசு
அவர்கைளப் பரிேசயர்களுைடயதும் சதுேசயர்களுைடயதுமான
ேபாதைனகைளக்குறத்ேத எச்சரித்தார்.
இேயசுேவக றஸ்துஎனேபதுருவன்அறக்ைக
(மாற். 8:27-30;லூ. 9:18-21)
௧௩ெசசரியாபலிப்புஎன்றஇடத்த ற்குஇேயசுெசன்றார். இேயசு

தம்சீஷர்களிடம், “மனிதகுமாரனாகயஎன்ைனயாெரன்றுமக்கள்
ெசால்க றார்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௧௪ அதற்கு சீஷர்கள், “ச லர் உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானகன்

என்கறார்கள். ச லர் உம்ைம எலியா என்கறார்கள். ேமலும்
சலர் உம்ைம எேரமியா அல்லது தீர்க்கதரிச களில் ஒருவர்
என்கறார்கள்” எனப்பதல்அளித்தார்கள்.
* ௧௬:௪: ேயானாவன் அைடயாளம் ேயானா மீன் வயற்றல் மூன்று நாள் இருந்தது
இேயசு கல்லைறயல் மூன்று நாள் இருந்தது ேபான்றது. ேயானாவன் புத்தகத்ைத
வாச க்க.
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௧௫ பன் இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நான் யாெரன்று நீங்கள்
கூறுகறீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௧௬ அதற்கு சீேமான் ேபதுரு, “நீேர க றஸ்து, (ஜீவனுள்ள

ேதவனுைடயகுமாரன்)” என்றுபதலளித்தான்.
௧௭இேயசு அவனிடம், “ேயானாவன்குமாரனாகய சீேமாேன! நீ

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன். உனக்குயாரும்அைதக்கற்ப க்கவல்ைல.
நான்யார்என்பைதப்பரேலாகத்தல்இருக்கும்என்ப தாஉனக்குக்
காட்டினார். ௧௮எனேவ, நான்ெசால்க ேறன். நீேய ேபதுரு† (பாைற
ேபான்றவன்.) என் சைபைய இப்பாைறயன் மீது கட்டுேவன்.
மரணத்தன்வலிைமஎன்சைபையவீழ்த்தமுடியாது. ௧௯பரேலாக
இராஜ்யத்தன் தறவு ேகால்கைள உனக்குத் தருேவன். நீ
இப்பூேலாகத்தல் வழங்கும் நயாயத்தீர்ப்பு, (ெமய்யாகேவ)
ேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பாகும். இப்பூேலாகத்தல்நீவாக்களிக்கும்
மன்னிப்பு, ேதவனின்மன்னிப்பாகும்” என்றுெசான்னார்.
௨௦ தான் கறஸ்து என்பைத ஒருவருக்கும் ெசால்லக் கூடாது

எனத்தமதுசீஷர்கைளஇேயசுஎச்சரித்தார்.
இேயசுதம்மரணத்ைதக்குறத்துக்கூறுதல்
(மாற். 8:31-9:1;லூ. 9:22-27)
௨௧ அப்ெபாழுதலிருந்து இேயசு தம் சீஷர்களிடம் தாம்

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

வமர்ச க்கத் ெதாடங்கனான். ேபதுரு, “ேதவன் உம்ைம
அவற்றலிருந்து காப்பாற்றட்டும். ஆண்டவேர! அைவ உமக்கு
ஒருேபாதும்ந கழக்கூடாது!” என்றுகூறனான்.
௨௩ இேயசு அதற்குப் ேபதுருவ டம், “என்ைன வட்டு வலக ச்

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

பன்ெதாடர வரும்பும் யாரும் தன் சுயவருப்பங்கைளத்
துறக்க ேவண்டும். தனக்கு ஏற்படும் துன்பங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு என்ைனப் பன்ெதாடர ேவண்டும். ௨௫ தன்
உயைரக் காத்துக்ெகாள்ள வரும்புக றவன் எவனும் அைத
இழப்பான். எனக்காகத் தன் உயைரக் ெகாடுக்க றவன், தன்
உயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்வான். ௨௬ தன் ஆத்துமாைவ
இழந்தவனுக்கு, இவ்வுலகம் முழுவதும் கைடத்தாலும் ஒரு

† ௧௬:௧௮: ேபதுரு இது க ேரக்க ெபயரான ேபதுரு, அரேமயப் ெபயரான ‘ேகபாஸ்’
ேபான்றது. அதன்ெபாருள் ‘பாைற’
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பயனும் இல்ைல. என்ன வைல ெகாடுத்தாலும் இழந்த
ஆத்துமாைவ மீட்க இயலாது. ௨௭ தமது தந்ைதயன்
மகைமயுடனும் ேதவதூதர்களுடனும் மீண்டும் ேதவகுமாரன்
வருவார். அப்ெபாழுது, ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவர்கள் ெசய்த
ெசயல்களுக்குத் தக்கபடி ேதவ குமாரன் ெவகுமதயளிப்பார்.
௨௮நான் உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். இங்குள்ள சலர் தாங்கள்
இறப்பதற்குமுன்புமனிதகுமாரன்தன்இராஜ்யத்தன்ஆட்சயுடன்
வருவைதக்காண்பார்கள்.” என்றார்.

௧௭
இேயசு ேமாேசேயாடும்எலியாேவாடும்காணப்படுதல்
(மாற். 9:2-13;லூ. 9:28-36)
௧ஆறுநாட்கள்கழித்து,ேபதுரு,யாக்ேகாபு,மற்றும்யாக்ேகாபன்

சேகாதரன் ேயாவான் ஆக ேயாைர அைழத்துக்ெகாண்டு
இேயசு ஓர் உயரமான மைலக்குச் ெசன்றார். அங்கு
அவர்கள் மட்டும் தனிேய இருந்தார்கள். ௨ சீஷர்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தெபாழுேத இேயசுவன் ரூபம் மாறயது.
அவரது முகம் சூரியைனப்ேபாலப் ப ரகாசமானது. அவரது
உைடகள்ஒளிையப்ேபான்றுெவண்ைமயாயன. ௩பன்பு,இருவர்
வந்துேபசனார்கள். அவர்கள்ேமாேசயும் எலியாவும்ஆவார்கள்.
௪ ேபதுரு இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர நாம் இங்கு வந்தது

நல்லதாய ற்று. நீர் வரும்பனால், நான் இங்கு மூன்று
கூடாரங்கைளஅைமக்க ேறன். உமக்குஒன்று, ேமாேசக்குஒன்று,
எலியாவற்குஒன்று” என்றுகூறனான்.
௫ ேபதுரு ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, அவர்களுக்கு ேமலாக

ஒரு ப ரகாசமான ேமகம் வந்தது. ேமகத்தனின்று ஒரு குரல்
எழும்ப , “இவர் (இேயசு) எனது குமாரன். இவரிடம் நான் அன்பு
ெசலுத்துக ேறன். நான் இவரிடம் ப ரியமாக இருக்க ேறன்.
இவருக்குக்கீழ்ப்படியுங்கள்” என்றுெசான்னது.
௬ இேயசுவுடன் இருந்த சீஷர்கள் இைதக் ேகட்டனர். மிகவும்

பயந்து ேபான அவர்கள், தைரயல் வீழ்ந்தார்கள். ௭ இேயசு
அவர்களுக்கருகல்வந்து, அவர்கைளத் ெதாட்டு, “எழுந்தருங்கள்.
பயப்படாதீர்கள்” எனக் கூறனார். ௮ தைலைய உயர்த்த ப் பார்த்த
சீஷர்கள்,இேயசுமட்டும்தனிேயஇருப்பைதக்கண்டார்கள்.
௯இேயசுவும்சீஷர்களும்மைலையவ ட்டுஇறங்க க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

“மைல மீது கண்டவற்ைற யாரிடமும் கூறாதீர்கள்.
மரணத்தலிருந்து மனிதகுமாரன் உய ர்த்ெதழும்வைரப்
ெபாறுத்தருங்கள். பன்னர் நீங்கள் கண்டவற்ைற மக்களிடம்
கூறலாம்” என்றுஇேயசுசீஷர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.
௧௦ சீஷர்கள் இேயசுவ டம், “க றஸ்துவன் வருைகக்கு

முன்ேப, எலியா வருைக புரிய ேவண்டுெமன ஏன் ேவதபாரகர்
கூறுகறார்கள்!” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௧ அதற்கு இேயசு, “எலியாவன் வருைக குறத்து அவர்கள்

கூறுவது சரிேய. ேமலும், எைவ எைவ எப்படியருக்க
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ேவண்டுேமா அப்படிேய எலியா அவற்ைற ஆயத்தம் ெசய்து
ைவப்பான். ௧௨ ஆனால், எலியா ஏற்ெகனேவ வந்துள்ளான்.
ஆனால், அவன் யாெரன்பைத மக்கள் அறயவல்ைல. மக்கள்
பலவைகயான துன்பங்கைள அவனுக்குத் தந்தனர். மனித
குமாரனுக்கும் அவ்வாேற அவர்களால் துன்பங்கள் ஏற்படும்”
என்று பதலளித்தார். ௧௩ ேயாவான் ஸ்நானகேன உண்ைமயல்
எலியா என்பைதப ற்பாடு சீஷர்கள்உணர்ந்தார்கள்.
இேயசுஒருேநாயாளிச் சறுவைனக்குணமாக்குதல்
(மாற். 9:14-29;லூ. 9:37-43)
௧௪ இேயசுவும் சீஷர்களும் கூடியருந்த மக்களிடம் தரும்ப ச்

ெசன்றார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதன் இேயசுவன் முன் வந்து
குனிந்துவணங்கனான். ௧௫அவன், “ஆண்டவேர! என்மகனுக்குக்
கருைண காட்டும். வலிப்பு ேநாயனால் மிகவும் துன்புறுகறான்.
அடிக்கடி என் மகன் தண்ணீரிேலா அல்லது ெநருப்ப ேலா வீழ்ந்து
வடுகறான். ௧௬ உமது சீஷர்களிடம் என் மகைன அைழத்து
வந்ேதன். ஆனால், அவர்களால் அவைனக் குணப்படுத்த
இயலவல்ைல” என்றான்.
௧௭ இேயசு, “உங்களுக்ெகல்லாம் வசுவாசமில்ைல. உங்கள்

வாழ்க்ைக முைறேய தவறானது. இன்னும் எவ்வளவு காலம் நான்
உங்களுடன் இருக்க முடியும்? உங்களுடன் எத்தைன நாட்கள்
ெபாறுைமயுடன் காலந்தள்ள முடியும்? உன் மகைன இங்கு
அைழத்துவா”என்றுபதல்ெசான்னார். ௧௮இேயசுஅப்ைபயனின்
உடலுக்குள்இருந்தப சாசுக்குகண்டிப்பானகட்டைளய ட்டார். பன்
அப்ைபயனுக்குள்ளிருந்த ப சாசுெவளிேயறயது. உடேனைபயன்
குணமைடந்தான்.
௧௯ ப றகு இேயசுவ டம் அவரது சீஷர்கள் தனித்து வந்தார்கள்.

“ைபயனிடமிருந்துப சாைச நாங்கள்வ ரட்டமுயன்ேறாம். ஆனால்
எங்களால் இயலவல்ைல. ஏன் எங்களால் ப சாைச வ ரட்ட
இயலவல்ைல?” என்றுஇேயசுவ டம் ேகட்டார்கள்.
௨௦அதற்கு இேயசு, “உங்களால் ப சாைச வ ரட்ட முடியவல்ைல,

ஏெனன்றால் உங்கள் நம்ப க்ைக மிகவும் ச றய அளவலானது.
உங்களுக்கு ஒரு கடுகளேவனும் நம்ப க்ைக இருந்து
இம்மைலைய ேநாக்க , ‘இங்கருந்து அங்ேக நகர்ந்து ெசல்’ எனக்
கூறனால், இம்மைலயும் நகரும். ௨௧ உங்களுக்கு அைனத்தும்
சாத்தயமாகும் என்று உங்களுக்கு ெசால்லுக ேறன்”* என்று
கூறனார்.
இேயசுதம்மரணத்ைதக்குறத்துக்கூறுதல்
(மாற். 9:30-32;லூ. 9:43-45)
௨௨ பன்னர், இேயசுவன் சீஷர்கள் கலிேலயாவல்

சந்த த்தார்கள். இேயசு சீஷர்களிடம் ெசான்னார், “மனித குமாரன்
மனிதர்களின் வசம் ஒப்புவக்கப்படுவார். ௨௩ அவர்கள் ேதவ

* ௧௭:௨௧: வசுவாசத்ைதயும் ெஜபத்ைதயும் மாத்த ரம் பயன்படுத்தனால் அந்தவத
ஆவ ெவளிேயவரும்என்றுசலக ேரக்க ப ரத களில்உள்ளன.
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குமாரைனக் ெகால்லுவார்கள். ஆனால் மூன்றாம் நாள் ேதவ
குமாரன் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுவார்” என்று ெசான்னார்.
இேயசு ெகாைலயாவார் என்பைதக் ேகட்ட சீஷர்கள் மிகவும்
கவைலயுற்றனர்.
வரி ெகாடுப்பைதப்பற்ற ப் ேபாதைன
௨௪ இேயசுவும் சீஷர்களும் கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றார்கள்.

யூதர்கள் ேதவாலயத்துக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய வரிைய
வசூலிக்கும் ஆட்கள் சலர், கப்பர்நகூமில் இேயசுவ டம்
வந்தார்கள். அவர்கள் சீஷர்களிடம், “உங்கள் ேபாதகர்
ஆலயத்த ற்குக் ெசலுத்தேவண்டிய வரிைய ெசலுத்துகறாரா?”
என்றுேகட்டனர்.
௨௫ அதற்குப் ேபதுரு “ஆம், அவர் அந்த வரிையச்

ெசலுத்துகறார்” எனப்பதலளித்தான்.
இேயசு தங்கயருந்த வீட்டிற்குள் ேபதுரு ெசன்றான். அவன்

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

மற்றவர்கேளவரி ெசலுத்துகறார்கள்” என்றுபதல்உைரத்தான்.
ப றகு இேயசு, “மன்னனின் பள்ைளகள் வரி ெசலுத்த

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

௧௮
இேயசுயார் ெபரியவர் என்பதுபற்ற ச்ெசால்லுதல்
(மாற். 9:33-37;லூ. 9:46-48)
௧அச்சமயத்தல்இேயசுவன்சீஷர்கள்அவரிடம்வந்து, “பரேலாக

இராஜ்யத்தல்யார் மிகப் ெபரியவர்?” என்றுேகட்டனர்.
௨ இேயசு ஒரு சறு பள்ைளையத் தம்மருகல் அைழத்து, தம்

சீஷர்கள்முன்நறுத்தனார். ௩பன்அவர்களிடம்கூறனார், “நான்
உங்களுக்குெமய்யாகேவெசால்லுக ேறன். நீங்கள்மனந்தரும்ப
உள்ளத்தல் சறு பள்ைளகைளப் ேபால ஆக ேவண்டும்.
அவ்வாறு மாறாவ ட்டால், நீங்கள் ஒருெபாழுதும் பரேலாக
இராஜ்யத்தல்நுைழயமுடியாது. ௪இந்த சறுபள்ைளையப்ேபால
பணிவுள்ளவனாக றவேனபரேலாகஇராஜ்யத்தல்ெபரியவன்.
௫ “இச்சறு பள்ைளைய என் ெபயரால் ஏற்றுக்ெகாள்க றவன்,

என்ைனயும்ஏற்றுக்ெகாள்க றான்.
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பாவத்த ற்குக்காரணமானவர்கைளஇேயசுஎச்சரித்தல்
(மாற். 9:42-48;லூ. 17:1-2)
௬ “என்னிடம், நம்ப க்ைக ைவத்துள்ள ஒரு சறு பள்ைளையப்

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

ெசய்யத் தூண்டினால், அைத ெவட்டி எறயுங்கள். சரீரத்தன்
ஒரு பகுதைய இழந்து ந த்தய ஜீவைன அைடவது உங்களுக்கு
நல்லது. இரு ைக கால்களுடன் எரிகன்ற நரகத்தன் தீயல்
என்ெறன்ைறக்குமாக எறயப்படுவைதக் காட்டிலும் அது நல்லது.
௯ உங்களது கண் உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டினால்,
அைதப் படுங்க எறயுங்கள். ஒரு கண்ைண இழந்து ந த்தய
ஜீவைன அைடவது உங்களுக்கு நல்லது. இரண்டு கண்களுடன்
நரகத்தன்தீயல்எறயப்படுவைதக்காட்டிலும்அதுநல்லது.
காணாமல்ேபானஆட்ைடப்பற்றயஉவைம
(லூ. 15:3-7)
௧௦ “எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். இச்சறு பள்ைளகள்

மத ப்பற்றவர்கள் என்று எண்ணாதீர்கள். இவர்கள் பரேலாகத்தல்
ேதவதூதர்கைளப்ெபற்றுள்ளார்கள்என்றுநான்ெசால்லுக ேறன்.
ேமலும் அத்தூதர்கள் எப்ெபாழுதும் பரேலாகத்தல் என்
ப தாவானவருடன்இருக்கறார்கள். ௧௧ *
௧௨ “நூறு ஆடுகைள ைவத்தருப்பவன் ஒரு ஆட்ைட இழந்தால்

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

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

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

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

மன்னிப்ைபப்பற்றயஉவைம
௨௧அப்ெபாழுது, ேபதுரு இேயசுவ டம் வந்து, “ஆண்டவேர, என்

சேகாதரன் எனக்குத் ெதாடர்ந்து தீைம ெசய்தால் நான் அவைன
எத்தைன முைற மன்னிக்க ேவண்டும்? ஏழுமுைற மன்னித்தால்
ேபாதுமா?” என்றுேகட்டான்.
௨௨ அதற்கு இேயசு அவனுக்கு, “நீ அவைன ஏழு முைறக்கும்

அதகமாக மன்னிக்க ேவண்டும் என்று நான்கூறுக ேறன். அவன்
எழுபத்ேதழு முைற† தீைம ெசய்தாலும் நீ ெதாடர்ந்து மன்னிக்க
ேவண்டும்” என்றுபதல்அளித்தார்.
௨௩ “எனேவ, பரேலாகமானது தன் ேவைலக்காரர்களுடன்

கணக்ைக சரி ெசய்ய முடிெவடுத்த மன்னைனப் ேபான்றது.
௨௪ மன்னன் ேவைலக்காரர்களின் கணக்ைக சரி ெசய்யத்
துவங்கனான். ஒரு ேவைலக்காரன் அம்மன்னனுக்கு
ஆய ரக்கணக்கல் பணம் ெகாடுக்க ேவண்டியருந்தது.
௨௫ ஆனால், அவ்ேவைலக்காரனால், தன் எஜமானனான
மன்னனுக்குப் பணத்ைதத் தருப்ப ச் ெசலுத்த இயலவல்ைல.
எனேவ, அவ்ேவைலக்காரனுக்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைதயும்
மைனவ குழந்ைதகள் உட்பட ஏலம் ேபாட மன்னன்
ஆைணயட்டான். அதலிருந்துதனக்குத்தரேவண்டியபணத்ைதத்
தரேவண்டும்என்றான்.
௨௬ “ஆனால், அந்த ேவைலக்காரன் மன்னனின் கால்களில்

வழுந்து, ‘என்ைனப் ெபாறுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களுக்குத்
தர ேவண்டிய அைனத்ைதயும் நான் ெகாடுத்து வடுக ேறன்’
† ௧௮:௨௨: எழுபத்ேதழுமுைறஅல்லதுஏழுஎழுபதுமுைறகள்பார்க்கஆதயாகமம் 4:24.
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என்று ெகஞ்சனான். ௨௭ மன்னன் அவ்ேவைலக்காரனுக்காக
வருந்தனான். எனேவ, மன்னன் அவ்ேவைலக்காரன் பணம்
ஏதும் தரத் ேதைவயல்ைல என கூற அவ்ேவைலக்காரைன
வடுவத்தான்.
௨௮ “பன்னர், அேத ேவைலக்காரன் தனக்குச் ச ற தளேவ

பணம் தரேவண்டிய ேவெறாரு ேவைலக்காரைனக் கண்டான்.
அவன் உடேன, தனக்குப் பாக்க ப்பணம் தரேவண்டியவனின்
கழுத்ைதப் ப டித்து, ‘எனக்குத் தரேவண்டிய பணத்ைதக் ெகாடு’
என்றுேகட்டான்.
௨௯ “மற்றவன்அவன்கால்களில்வீழ்ந்து, ‘என்ைனப்ெபாறுத்துக்

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

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

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

அைதேய அம்மன்னனும் ெசய்தான். நீங்கள் ெமய்யாகேவ
உங்கள் சேகாதரைனேயா சேகாதரிையேயா மன்னிக்க
ேவண்டும். இல்ைலெயனில் பரேலாகப் ப தாவும் உங்கைள
மன்னிக்கமாட்டார்” என்றுஇேயசுெசான்னார்.

௧௯
வவாகரத்ைதப்பற்ற ேபாதைன
(மாற். 10:1-12)
௧ இைவ அைனத்ைதயும் கூறய பன்னர், இேயசு

கலிேலயாவலிருந்து புறப்பட்டுச் ெசன்றார். ேயார்தான் நத க்கு
மறுகைரயல் உள்ள யூேதயாவற்கு இேயசு ெசன்றார். ௨ மக்கள்
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பலர் அவைரத் ெதாடர்ந்தனர். அங்கு ேநாயாளிகைள இேயசு
குணமாக்கனார்.
௩ இேயசுவ டம் வந்த பரிேசயர்கள் சலர் இேயசுைவத் தவறாக

ஏேதனும் ெசால்ல ைவக்க முயன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவ
ேநாக்க , “ஏேதனும் ஒரு காரணத்தற்காகத் தன் மைனவைய
வவாகரத்துெசய்வதுசரியானதா?” என்றுேகட்டனர்.
௪ அவர்களுக்கு இேயசு, “ேதவன் உலைகப் பைடத்தெபாழுது

மனிதர்கைள ஆணாகவும் ெபண்ணாகவும் பைடத்தார்✡ என்று
ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டிருப்பைத நீங்கள் ந ச்சயமாய்
படித்தருப்பீர்கள். ௫ ேதவன் ெசான்னார், ‘ஒருவன் தன் தாய்
தந்ைதயைர வ ட்டு வலக தன் மைனவயுடன் இைணவான்,
கணவனும் மைனவயும் ஒன்றாவார்கள்.’✡ ௬ எனேவ, கணவனும்
மைனவயும் இருவரல்ல ஒருவேர. அவர்கைள இைணத்தவர்
ேதவன். எனேவ, எவரும்அவர்கள்இருவைரயும் ப ரிக்கக்கூடாது”
என்றுபதல்கூறனார்.
௭ அதற்குப் பரிேசயர்கள், “அப்படிெயனில் எதற்காக ஒருவன்

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

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

வவாகரத்து ெசய்ய அது ஒன்று மட்டுேம தக்க காரணெமனில்,
தருமணம்ெசய்யாமலிருப்பேத நன்று” என்றார்கள்.
௧௧ அதற்கு இேயசு, “தருமணம் குறத்த இவ்வுண்ைமைய

எல்ேலாரும் ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ஆனால், ேதவன் சலைர
அப்படிப்பட்ட கருத்ைத ஒப்புக்ெகாள்ள ஏதுவாக்கயுள்ளார்.
௧௨ ச லர் ஏன் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள முடியாது என்பதற்குப்
பல காரணங்கள் இருக்கன்றன. ச லர் குழந்ைதகைள
ெபறச் ெசய்ய இயலாதவாறு ப றந்தார்கள். ச லர் அவ்வாறு
மற்றவர்களால் ஆக்கப்பட்டார்கள். ேமலும் சலர் பரேலாக
இராஜ்யத்த ற்காக தருமணத்ைதக் ைகவ ட்டார்கள். ஆனால்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடியவர்கள் தருமண வாழ்ைவக்
குறத்த இந்தப் ேபாதைனைய ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்” என்று
பதலளித்தார்.
✡ ௧௯:௪: ஆத . 1:27, 5:2-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௯:௫: ஆத . 2:24-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இேயசுவும்குழந்ைதகளும்
(மாற். 10:13-16;லூ. 18:15-17)
௧௩ ப றகு, இேயசு தம் குழந்ைதகைளத் ெதாடுவார்

என்பதற்காகவும் அவர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்வார்
என்பதற்காகவும் மக்கள் தம் குழந்ைதகைள அவரிடம் அைழத்து
வந்தனர். இைதக் கண்ட சீஷர்கள் இேயசுவ டம் குழந்ைதகைள
அைழத்து வருவைத நறுத்துமாறு மக்களிடம் கூறனார்கள்.
௧௪ ஆனால் இேயசு, “குழந்ைதகைள என்னிடம் வரவடுங்கள்.
அவர்கைளத் தடுக்க ேவண்டாம், ஏெனன்றால் பரேலாக
இராஜ்யம் இக்குழந்ைதகைளப் ேபான்ற மக்களுக்ேக உரியது”
என்று கூறனார். ௧௫ அதன் பன் குழந்ைதகைளத் ெதாட்டு
ஆசீர்வத த்தார். பன்னர்இேயசுஅவ்வ டத்ைதவ ட்டுச்ெசன்றார்.
பணக்காரனும்இேயசுவும்
(மாற். 10:17-31லூ. 18:18-30)
௧௬ ஒரு மனிதன் இேயசுைவ அணுக , “ேபாதகேர ந த்தய

ஜீவைனப் ெபற நான் என்னநல்ல ெசயைலச் ெசய்ய ேவண்டும்?”
என்றுேகட்டான்.
௧௭ இேயசு அவனிடம், “எது நல்லது என்பைத பற்ற என்னிடம்

ஏன் ேகட்க றாய்? ேதவன் மட்டுேம நல்லவர். நீ ந த்தய ஜீவைனப்
ெபற வரும்பனால், கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நட” என்று
பதலுைரத்தார்.
௧௮ “எந்தக் கட்டைளகைள” என்றுேகட்டான்அம்மனிதன்.
அதற்கு இேயசு, “நீ யாைரயும் ெகாைல ெசய்யக்கூடாது.

வபசாரம்ெசய்யக்கூடாது. தருடக்கூடாது. ெபாய்சாட்ச ெசால்லக்
கூடாது. ௧௯உன்தாய் தந்ைதயைர மத க்க ேவண்டும்.✡ ‘தன்ைனப்
ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்’ ”✡ என்று பதல்
ெசான்னார்.
௨௦ அதற்கு அந்த இைளஞன், “இைவ அைனத்ைதயும்

கீழ்ப்படிந்து நடந்தருக்க ேறன். ேவெறன்ன ெசய்ய ேவண்டும்?”
என்றான்.
௨௧ இேயசு அவனிடம், “நீ ேநர்ைமயாய் இருக்க வரும்பனால்,

(ேபாய்) உன் உடைமகள் எல்லாவற்ைறயும் வற்றுவடு. இதனால்
கைடக்கும் பணத்ைத ஏைழகளுக்குத் தானம் ெசய்துவடு. நீ
இைதச்ெசய்தால்,நீபரேலாகத்தல்மத ப்புவாய்ந்தெசல்வத்ைதப்
ெபறுவாய். பன் என்னிடம் வந்து, என்ைனப் பன்பற்ற நட,”
என்றார்.
௨௨ ஆனால், இைதக் ேகட்ட அம்மனிதன் மிகுந்த

வருத்தமைடந்தான். மிகச் ெசல்வந்தனான அவன், தன்
ெசல்வத்ைதஇழக்கவரும்பவல்ைல. எனேவ,அவன்இேயசுைவ
வ ட்டுவலக ச்ெசன்றான்.
௨௩ ப றகு, இேயசு தம் சீஷர்களிடம் “நான் உங்களுக்கு

உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன். பரேலாக இராஜ்யத்த ற்குள்

✡ ௧௯:௧௯: யாத். 20:12-16-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௯:௧௯: ேலவ .
19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெசல்வந்தர்கள் நுைழவது மிகக் கடினம். ௨௪ ஆம் பரேலாக
இராஜ்யத்தல் ஒரு பணக்காரன் நுைழவைதக் காட்டிலும் ஒரு
ஒட்டகம்ஊசயன்காதுக்குள்நுைழவதுஎளிது” என்றுகூறனார்.
௨௫இைதக்ேகட்டேபாதுசீஷர்கள்வயப்புற்றனர். அவர்கள், “பன்

யார் தான்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௬ இேயசு தம் சீஷர்கைளப் பார்த்து, “மனிதர்களால் ஆகக்

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

துறந்து உம்ைமப் பன்பற்ற ேனாம். எங்களுக்கு என்ன
கைடக்கும்?” என்றுவனவனான்.
௨௮இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “நான்உங்களுக்குஉண்ைமையச்

ெசால்லுக ேறன், புதய உலகம் பைடக்கப்படும்ெபாழுது,
மனிதகுமாரன் தம் ெபருைமமிக்க அரியைணயல் அமர்வார்.
என்ைனப் பன்பற்றய நீங்கள் அைனவரும் அரியைணகளில்
அமர்வீர்கள். பன்னிெரண்டு அரியைணகளில் நீங்கள் அமர்ந்து,
இஸ்ரேவலின்* பன்னிெரண்டு இனங்களுக்கும் நீத ெசய்வீர்கள்.
௨௯ ேமலும் என்ைனப் பன்பற்றுவதற்காக வீடு, தாய், தந்ைத,
சேகாதரன், சேகாதரி, பள்ைளகள்அல்லது நலம்ஆகயவற்ைறத்
துறந்தவன், தான் துறந்தைத வ டப் பல மடங்கு பலன்
ெபறுவான். அவன் நத்தய ஜீவைனப் ெபறுவான். ௩௦ உயர்ந்த
வாழ்க்ைக வாழும் பலர் எத ர்காலத்தல் மிகத் தாழ்ந்த வாழ்ைவ
அைடவார்கள். மிகத் தாழ்ந்த வாழ்ைவ வாழும் பலர் மிக உயர்ந்த
வாழ்ைவஅைடவார்கள்” என்றார்.

௨௦
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப்பற்றயஉவைம
௧ “பரேலாக இராஜ்யமானது சறது நலம் ைவத்தருந்த

ஒருவைனப் ேபான்றது, அவன் தனது நலத்தல் த ராட்ைச
வைளவத்தான். ஒரு நாள் காைல தன் ேதாட்டத்தல் ேவைல
ெசய்ய ஆட்கைளத் ேதடிப் ேபானான். ௨ ஒரு நாள் ேவைலக்கு
ஒரு ெவள்ளிக்காசு கூலி தர அவன் ஒத்துக்ெகாண்டான். ப றகு
ேவைலஆட்கைளத் தன் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல் ேவைல ெசய்ய
அனுப்பனான்.
௩ “சுமார் ஒன்பது மணிக்கு அம்மனிதன் சந்ைதப் பக்கமாகப்

ேபானான். அங்கு சலர் ேவைல ஏதுமின்ற ெவறுமேன
நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான். ௪ எனேவ அவன்
அவர்களிடம், ‘நீங்கள்ெசன்றுஎன்ேதாட்டத்தல்ேவைலெசய்தால்,
நீங்கள் ெசய்யும் ேவைலக்குத் தகுந்தாற்ேபால உங்களுக்கு
ஊதயம் தருக ேறன்’ என்றான். ௫ எனேவ, அவர்களும் அவன்
ேதாட்டத்தல் ேவைலெசய்யச்ெசன்றார்கள்.

* ௧௯:௨௮: இஸ்ரேவல் முதலில் இஸ்ரேவல் யூதர்களின் நாடாய் இருந்தது. ஆனால்
இப்ெபயர்அைனத்துேதவனுைடயமக்கைளயும்குறக்கப் பயன்பட்டது.
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“மீண்டும் அவன் பன்னிரண்டு மணி அளவலும் மூன்றுமணி
அளவலும் ெவளியல் ெசன்று, ஒவ்ெவாரு முைறயும் ேமலும்
சலைரத் தன் ேதாட்டத்தல் ேவைல ெசய்ய அைழத்து வந்தான்.
௬ மீண்டும் ஐந்து மணி அளவல் சந்ைதெவளிக்குச் ெசன்றான்.
ேமலும் சலர் அங்ேக நன்றருப்பைதக் கண்டு அவர்களிடம், ‘ஏன்
நாள்முழுக்கேவைலஎதுவும்ெசய்யாமல்இங்ேகநன்றருந்தீர்கள்’
என்றுேகட்டான்.
௭ “அதற்கு அவர்கள், ‘எங்களுக்கு யாரும் ேவைல தரவல்ைல’

என்றார்கள்.
“அதற்கு அந்த த ராட்ைசத் ேதாட்டக்காரன், ‘அப்படியானால்,

நீங்கள் என் ேதாட்டத்த ற்குச் ெசன்று ேவைல ெசய்யலாம்’
என்றான்.
௮ “அன்று மாைல த ராட்ைசத் ேதாட்டக்காரன்

ேவைலக்காரர்கைளக் கவனிக்கும் ேமற்பார்ைவயாளனிடம்,
‘ேவைலக்காரர்கள் அைனவைரயும் அைழத்து அவர்களுக்குப்
பணம் ெகாடுத்துவடு. நான் கைடசயாக அைழத்து
வந்தவர்களுக்கு முதலில் பணம் ெகாடு. இப்படிேய
அைனவருக்கும் நான் முதலில் அைழத்து வந்தவன் வைரக்கும்
பணம்ெகாடு’ என்றான்.
௯ “மாைல ஐந்து மணிக்கு அமர்த்தப்பட்ட ேவைலக்காரர்கள்

தங்கள் கூலிைய வாங்க வந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ஒரு ெவள்ளி நாணயம் கைடத்தது. ௧௦ பன்னர் முதலில்
ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட்ட ஆட்கள் தங்கள் கூலிையப் ெபற
வந்தெபாழுது, தங்களுக்கு அதகக் கூலி கைடக்கும் என்று
எண்ணினார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கும் தைலக்கு ஒரு
ெவள்ளி நாணயேம கைடத்தது. ௧௧ அவர்கள் ஒரு ெவௗ்ளி
நாணயம் மட்டுேம கூலியாகக் கைடத்தெபாழுது, ேதாட்டத்துச்
ெசாந்தக்காரனிடம் புகார் ெசய்தார்கள். ௧௨அவர்கள், ‘கைடச யாக
ேவைலக்கு வந்தவர்கள், ஒரு மணி ேநரேம ேவைல ெசய்தார்கள்.
ஆனால், நாங்கள் நாள் முழுவதும் ெவயலில் கடுைமயாக
உைழத்துள்ேளாம். ஆனால், எங்களுக்குச் சமமாகஅவர்களுக்கும்
கூலிெகாடுத்துள்ளீர்கள்’ என்றுபுகார்கூறனார்கள்.
௧௩ “ஆனால் ேதாட்டக்காரேனா அந்த ஆட்களில் ஒருவனிடம்,

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

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

ெசன்று ெகாண்டிருந்தார். அவர்கள் நடந்து ெசன்று
ெகாண்டிருந்தெபாழுது, இேயசு தம் சீஷர்கைள அைழத்துத்
தனியாகப் ேபசனார். இேயசு அவர்களிடம், ௧௮ “நாம்
எருசேலமுக்குப் ேபாய்ெகாண்டிருக்க ேறாம். தைலைம
ஆசாரியர்களிடமும் ேவதபாரகர்களிடமும் மனித குமாரன்
ஒப்பைடக்கப்படுவார். அவர்கள்மனிதகுமாரன்இறக்கேவண்டும்
என்பார்கள். ௧௯ யூதர்கள் அல்லாத ேவற்று மனிதர்களிடம்
மனித குமாரைன ஒப்பைடப்பார்கள். அவர்கள் அவைரக் ேகலி
ெசய்து சவுக்கால் அடித்து சலுைவயல்அைறந்து ெகால்வார்கள்.
ஆனால், மூன்றாவது நாள் மரணத்தலிருந்து மனித குமாரன்
உய ர்த்ெதழுவார்” என்றுகூறனார்.
ஒருதாய்வ ேசஷஉதவ ேகட்டல்
(மாற். 10:35-45)
௨௦ பன்னர், ெசபேதயுவன் மகன்களுடன் அவர்களின் தாய்

இேயசுைவத் ேதடி வந்தாள். அவள்இேயசுவன்முன்மண்டிய ட்டு
தனக்குஒருஉதவ ெசய்ய ேவண்டினாள்.
௨௧ இேயசு அவளிடம், “உனக்கு என்னேவண்டும்?” என்று

ேகட்டார்.
அவள், “எனது ஒரு மகன் உங்கள் இராஜ்யத்தல் உங்களது

வலது பக்கம் இருக்கவும், மற்ெறாரு மகன்உங்கள்இராஜ்யத்தல்
உங்களது இடது பக்கம் இருக்கவும் வாக்களியுங்கள்” என்று
ேகட்டாள்.
௨௨ அைதக் ேகட்ட இேயசு அவளது மகன்களிடம், “நீங்கள்

என்ன ேவண்டுகறீர்கள் என்பைதப் புரிந்து ெகாள்ளவல்ைல.
நான் அனுபவக்கப்ேபாகும் துன்பத்ைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள
முடியுமா?” என்றுேகட்டார்.

“ஆம், எங்களால்முடியும்” என்றுஅவர்கள்பதல்ெசான்னார்கள்.
௨௩இேயசுஅவர்களிடம், “ெமய்யாகேவஎனக்குஏற்படும்துன்பம்

உங்களுக்கும் ஏற்படும். ஆனால் என் வலது இடது பக்கங்களில்
உட்காரப்ேபாக றவர்கைள என்னால் முடிவு ெசய்ய இயலாது.
அந்த இடம் யாருக்கு என்பைத என் ப தா முடிவு ெசய்துவ ட்டார்.
அவர்களுக்காகேவ அந்த இடங்கைள அவர் தயார் ெசய்துள்ளார்.
அந்தஇடங்கள்அவர்களுக்ேகஉரியைவ” என்றார்.
௨௪இந்தஉைரயாடைலக்ேகட்ட மற்றபத்துசீஷர்களும்அவ்வரு

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

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

ெசன்றெபாழுது, ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்தார்கள். ௩௦ சாைலேயாரம் அமர்ந்தருந்த இரு
குருடர்கள், இேயசு வந்து ெகாண்டிருக்க றார் என்பைதக்
ேகள்வப்பட்டு, “ஆண்டவேர, தாவீதன் மகேன, எங்களுக்கு
உதவுங்கள்” என்றுஉரக்கக்கூவனார்கள்.
௩௧ அைனவரும் அக்குருடர்கைளக் கடிந்து ெகாண்டார்கள்,

அவர்கைள அைமதயாயருக்கக் கூறனார்கள். ஆனால்,
அக்குருடர்கேளா ேமலும் ேமலும் சத்தமாக, “ஆண்டவேர, தாவீதன்
மகேன, எங்களுக்குஉதவுங்கள்” என்றுகூவனார்கள்.
௩௨இேயசுநன்று,அக்குருடர்கைளப்பார்த்து, “உங்களுக்குநான்

என்னெசய்ய ேவண்டும்எனவரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௩௩ அதற்குக் குருடர்கள், “ஆண்டவேர, நாங்கள் பார்ைவ ெபற

ேவண்டும்” என்றார்கள்.
௩௪ அவர்கள் ேமல் இேயசு மிகவும் இரக்கம் ெகாண்டார்.

இேயசு அவர்களது கண்கைளத் ெதாட்டார். அவர்கள் இருவரும்
பார்ைவ ெபற்றார்கள். பன்னர் அவர்கள் இருவரும் இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.

௨௧
அரசைனப்ேபாலஎருசேலமுக்குள்நுைழதல்
(மாற். 11:1-11;லூ. 19:28-38; ேயாவான் 12:12-19)
௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் எருசேலைம ெநருங்க

வந்து ெகாண்டிருந்தார்கள். ஒலிவ மைலக்கு அருகல்
ெபத்பேகயுவல் அவர்கள் முதலில் தங்கனார்கள். அங்கு
இேயசு தமது சீஷர்களில் இருவைர அைழத்து நகருக்குள்
ெசல்லப் பணித்தார். ௨ அவர்களிடம் இேயசு, “அங்ேக ெதரியும்
நகருக்குள் ெசல்லுங்கள். நீங்கள் நகருக்குள் நுைழயும்ெபாழுது
கழுைத ஒன்ைற கட்டிப் ேபாடப்பட்டிருப்பைதக் காண்பீர்கள்.
அதனுடன்அதன்குட்டிையயும் காண்பீர்கள். அைவஇரண்ைடயும்
அவழ்த்து என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள். ௩ யாேரனும்
உங்கைள ஏன் கழுைதகைள ெகாண்டு ெசல்கறீர்கள் என்று
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ேகட்டால், அவர்களிடம், ‘இக்கழுைதகள் ஆண்டவருக்குத்
ேதைவயாயருக்கன்றன. வைரவல் இைவகைளத் தருப்ப
அனுப்புவார்’ எனச்ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௪ தீர்க்கதரிச கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னதன் முழுப்ெபாருளும்

வளங்கும்படிஇதுநடந்ேதறயது.

௫ “ெசால்லுங்கள், சீேயான்நகர மக்களிடம்,
‘இப்ெபாழுதுஉங்கள்மன்னவன்உங்களிடம்வருகறார்.

பணிவானவர்அவர் கழுைதயன்ேமல்வருகறார்.
ஆம்அவர்கழுைதக்குட்டியன்ேமல்வருகறார்’ ” சகரியா 9:9

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

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

“பரேலாகத்தலுள்ளேதவேனவாழ்க!”
என்றனர்.

௧௦ பன்னர், இேயசு எருசேலம் நகருக்குள் ெசன்றார்.
நகரிலிருந்த அைனவரும் குழப்பமைடந்து, “யார் இந்த மனிதன்?”
என்றுவனவனார்கள்.
௧௧ இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த ஏராளமான மக்கள்,

“இவர்தான் இேயசு, கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்தலிருந்து
வந்துள்ளதீர்க்கதரிச ” எனப்பதலளித்தனர்.
இேயசுஆலயத்த ற்குள்ெசல்லுதல்
(மாற். 11:15-19;லூ. 19:45-48; ேயாவான் 2:13-22)
௧௨ இேயசு ஆலயத்த ற்குள் நுைழந்தார். அங்கு ெபாருட்கைள

வற்றுக்ெகாண்டும் வாங்க க்ெகாண்டுமிருந்த அைனவைரயும்
ெவளிேயற்றனார். பலவைகயான நாணயங்கைள மாற்ற க்
ெகாண்டிருந்தவர்களின் ேமைஜகைளக் கவழ்த்தார். புறாக்கைள
வயாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருந்தவர்களின் ேமைஜகைளயும்
கவழ்த்தார். ௧௩ அங்கருந்த மக்கள் அைனவரிடமும்

* ௨௧:௯: வாழ்க இலக்கய வழக்குபடி “ஓசன்னா” இது ஒரு எப ேரயச் ெசால்.
ேதவனுைடயஉதவையேவண்டிப் ப ரார்த்த க்கும்ேபாதுஇதுபயன்படும். இந்ேநரத்தல்,
மக ழ்ச்ச யன் சப்தமாக ெவளிப்படும். இது ேதவைன அல்லது அவரது ேமசயாைவப்
பாராட்டும்.
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இேயசு, “ஏற்ெகனேவ ேவத வாக்கயங்களில் ‘ப ரார்த்தைன
ெசய்வதற்கானஇடம்என்னுைடயவீடு!’✡ என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் நீங்கேளா ேதவனுைடய வீட்ைடக் ெகாள்ைளக்காரர்கள்
பதுங்கும் இடமாக மாற்ற க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்”✡ என்று
கூறனார்.
௧௪ ச ல குருடர்களும் முடவர்களும் ேதவாலயத்தலிருந்த

இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள் அைனவைரயும்
இேயசு குணப்படுத்தனார். ௧௫ தைலைம ஆசாரியர்களும்
ேவதபாரகர்களும் இேயசுவன் ெசயைலக் கண்டார்கள். இேயசு
ெபரும் ெசயல்கைளச் ெசய்வைதயும் பள்ைளகள் அவைரப்
புகழ்வைதயும்கண்டார்கள். சறுபள்ைளகள்எல்லாரும் “தாவீதன்
குமாரனுக்கு ஓசன்னா” என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
இைவ அைனத்தும் ஆசாரியர்கைளயும் ேவதபாரகர்கைளயும்
ேகாபம்ெகாள்ளச்ெசய்தன.
௧௬ தைலைம ஆசாரியர்களும் ேவதபாரகர்களும் இேயசுவ டம்,

“இப்பள்ைளகள்ெசால்வைதக் ேகட்டீரா?” என்றுவனவனார்கள்.
இேயசு அவர்களிடம், “ஆம், ேவதவாக்கயம் கூறுகறது,

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

நகருக்குச் ெசன்றார். அன்ைறய இரவு இேயசு அங்ேகேய
தங்கனார்.
வசுவாசத்தன்வல்லைம
(மாற். 11:12-14, 20-24)
௧௮ மறுநாள் அதகாைல இேயசு மீண்டும் நகருக்குத்

தரும்ப ச்ெசன்று ெகாண்டிருந்தார். இேயசு மிகவும்
பச யுடனிருந்தார். ௧௯இேயசு சாைலேயாரம் அத்த மரம் ஒன்ைறக்
கண்டார். அத்த ப்பழங்கைளஉண்பதற்காகஅம்மரத்தன்அருகல்
ெசன்றார். ஆனால், மரத்தல் பழம் எதுவும் இல்ைல. ெவறும்
இைலகள் மட்டுேம இருந்தன. எனேவ இேயசு மரத்ைத ேநாக்க ,
“இனி ஒருெபாழுதும் உன்னிடம் பழம் உண்டாகாது” என்று
கூறனார். உடேனஅம்மரம்உலர்ந்துபட்டுப்ேபானது.
௨௦ இைதக் கண்ட சீஷர்கள் மிகவும் வயப்புற்றனர். அவர்கள்

இேயசுவ டம், “எப்படி அத்த மரம் இவ்வளவு வைரவல் உலர்ந்து
பட்டுப்ேபானது?” என்றுேகட்டார்கள்.
௨௧ இேயசு அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்

கூறுக ேறன், நீங்களும் வசுவாசத்துட னும் சந்ேதக க்காமலும்
இருந்தால், நான் இம்மரத்த ற்குச் ெசய்தைதப் ேபாலேவ
உங்களாலும் ெசய்ய இயலும். ேமலும் உங்களால் இன்னும்
அதகமாகச் சாத க்க இயலும். இம்மைலையப் பார்த்து ‘மைலேய
ேபாய் கடலில் வழு’ என்று நீங்கள் வசுவாசத்துடன் ெசான்னால்

✡ ௨௧:௧௩: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨௧:௧௩: எேர. 7:11-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அது நடக்கும். ௨௨ நீங்கள் நம்ப க்ைகேயாடு ப ரார்த்தைனயல்
ேவண்டுகறஎதுவும்கைடக்கும்” என்றுபதலுைரத்தார்.

இேயசுவன்அதகாரத்ைதயூதத்தைலவர்கள்சந்ேதக த்தல்
(மாற். 11:27-33;லூ. 20:1-8)
௨௩ இேயசு ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்றார். அவர் அங்ேக

ேபாதைன ெசய்துெகாண்டிருந்தெபாழுது, தைலைம
ஆசாரியர்களும், மூத்த தைலவர்களும் அவரிடம் வந்தனர்.
அவர்கள் இேயசுவ டம், “எங்களுக்குச் ெசால், இைவகைளச்
ெசய்ய உனக்கு என்ன அதகாரம் உள்ளது? உனக்கு யார் இந்த
அத காரத்ைதக்ெகாடுத்தது?” என்றுவனவனார்கள்.
௨௪ இேயசு அவர்களுக்கு, “நானும் உங்கைள ஒரு ேகள்வ

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

ேகள்வையக் குறத்து வவாத த்தனர். அவர்கள் தங்களுக்குள்,
“ ‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம் ேதவனால் ஆனது’ என்று
நாம் கூறுேவாமானால், இேயசு நம்ைமப் பார்த்து, ‘பன்
ஏன் நீங்கள் ேயாவாைன நம்பவல்ைல?’ என்று ேகட்பார்.
௨௬ மாறாக ‘அது மனிதனால் ஆனது’ என்றால் மக்கள் நம்மீது
ேகாபம் ெகாள்வார்கள். ஏெனன்றால் மக்கள் அைனவரும்
ேயாவாைன ஒரு தீர்க்கதரிச என்று நம்புக றார்கள்” என்றுகூறக்
ெகாண்டார்கள்.
௨௭ எனேவ அவர்கள் இேயசுவ டம், “ேயாவானின் அதகாரம்

எங்கருந்து வந்தது என்பது எங்களுக்குத் ெதரியாது” என்று
கூறனார்கள்.
பன்பு இேயசு, “அப்படிெயனில் இைவகைளச் ெசய்வதற்கு

எனக்கு என்ன அதகாரம் இருக்க றது என்பைதயும் உங்களுக்குச்
ெசால்லமாட்ேடன்” என்றுகூறனார்.

இரண்டுமகன்கள்பற்றயஉவைம
௨௮ “ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள். அவன்

தனது முதல் மகனிடம் ெசன்று, ‘மகேன இன்று என் த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்த ற்குச்ெசன்றுேவைலெசய்’ என்றான்.
௨௯ “அதற்கு அவன், ‘ேபாக முடியாது’ என்று பதலளித்தான்.

ஆனால் பன்னர், அவேன தான் ேபாய் ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்
எனநைனத்தான். அவ்வாேறெசய்தான்.
௩௦ “பன்னர், அத்தந்ைத தனது மற்ெறாரு மகனிடம் ெசன்றான்.

அவனிடம், ‘மகேன,இன்ைறக்குஎனதுத ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குச்
ெசன்று ேவைல ெசய்’ என்றான். அதற்கு அவனது மகன், ‘சரி
தந்ைதேய, நான் ேபாய் ேவைல ெசய்க ேறன்’ என்றான். ஆனால்,
அவன்ேவைலக்குச்ெசல்லவல்ைல.
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௩௧ “இரண்டு மகன்களில் யார் தனது தந்ைதக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடந்தான்?” என்று இேயசு ேகட்டார். யூதத் தைலவர்கள், “மூத்த
மகன்” என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
அப்ேபாது இேயசு, “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்

ெசால்லுக ேறன், வரி வசூலிப்பவர்களும், ேவச களும்,
தீயவர்கள் என்று நீங்கள் எண்ணுகறீர்கள். ஆனால் அவர்கள்
உங்களுக்குமுன்னேர பரேலாகஇராஜ்யத்த ற்குள்நுைழவார்கள்.
௩௨ வாழ்க்ைகயன் சரியான பாைதைய உங்களுக்குக்
காட்டுவதற்காகேயாவான்வந்தான். ஆனால்,நீங்கள்ேயாவாைன
நம்பவல்ைல. வரி வசூலிப்பவர்களும் ேவச களும் ேயாவாைன
நம்பனார்கள். அவர்கள் ேயாவான் மீது நம்ப க்ைக ைவத்தைத
நீங்கள் கண்டீர்கள். ஆனாலும் நீங்கள் மனந்தருந்த ேயாவாைன
நம்பவல்ைல” என்றார்.
த ராட்ைசத் ேதாட்டஉவைம
(மாற். 12:1–12;லூ. 20:9–19)
௩௩ “இந்த உவைமையக் ேகளுங்கள். ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு

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

ப டித்து அவர்களில் ஒருவைன அடித்துவ ட்டார்கள்.
மற்ெறாரு ேவைலக்காரைனக் ெகான்றார்கள். மற்ெறாரு
ேவைலக்காரைனக் கல்லால்அடித்துக்ெகான்றார்கள். ௩௬எனேவ
ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரன் ேமலும் சல ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்பனான். முதலில் அனுப்பய ஆட்கைளவ ட அத க
எண்ணிக்ைகயல்இப்ெபாழுதுஆட்கைளஅனுப்பனான். ஆனால்
குத்தைக எடுத்த வவசாய கள் முதலில் ெசய்தது ேபாலேவ
இம்முைறயும் ெசய்தார்கள். ௩௭ ஆகேவ, ேதாட்டக்காரன் தன்
மகைன அனுப்ப முடிவு ெசய்தான்! ‘வவசாய கள் என் மகனுக்கு
மத ப்புெகாடுப்பார்கள்’ என்றுஅவன்நைனத்தான்.
௩௮ “ஆனால் மகைனக் கண்ட வவசாய கள் தங்களுக்குள்,

‘இவன் நலச் ெசாந்தக்காரனின் மகன். நலம் இவனுக்ேக
ெசாந்தமாகும். நாம் இவைனக் ெகான்றால் நலம் நமக்குச்
ெசாந்தமாகவடும்’ என்று ேபச க்ெகாண்டனர். ௩௯ எனேவ,
அந்த வவசாய கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரனின்
மகைனத்ேதாட்டத்த ற்குெவளியல்எற ந்துெகான்றார்கள்.
௪௦ “த ராட்ைசத் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரேன வரும்ெபாழுது

அவன் அந்த வவசாய கைள என்ன ெசய்வான்?” என்று இேயசு
ேகட்டார்.
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௪௧அதற்குயூதஆசாரியர்களும்தைலவர்களும் “அவன்ந ச்சயம்
அந்தத் தீயவர்கைளக் ெகால்வான். பன் தனது நலத்ைத
மற்றவர்களுக்குக் குத்தைகக்கு வடுவான். அதாவது அறுவைட
காலத்தல் தனக்கு ேசரேவண்டிய பங்ைகச் தனக்கு அளிக்கும்
வவசாய களுக்குகுத்தைகக்குவடுவான்” என்றனர்.
௪௨ இேயசு அவர்களுக்குக் கூறனார், “நீங்கள்

ேவதவாக்கயங்களில் கட்டாயம் படித்தருப்பீர்கள்:

“ ‘கட்டிடம் கட்டியவர்கள்வரும்பாத கல்ேலமூைலக்கல்லாயற்று.
இதுகர்த்தரின்ெசயல், நமக்குவயப்பானது.’ சங்கீதம் 118:22-23

௪௩ “எனேவ ேதவனுைடய இராஜ்யம் உங்களிடமிருந்து
பற க்கப்படும் என்பைத நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.
தம் இராஜ்யத்தல் ேதவன் வரும்பும் ெசயல்கைளச்
ெசய்பவர்களுக்ேக ேதவனுைடய இராஜ்யம் க ட்டும்.
௪௪ இக்கல்லின் மீது வழுகறவன் துண்டுகளாக
ெநாறுங்கவடுவான். ேமலும் இக்கல் ஒருவன் மீது வீழ்ந்தால்
அவன்நசுங்க ப் ேபாவான்” என்றுகூறனார்.
௪௫ இேயசு கூறய இந்த உவைமகைளத் தைலைம

ஆசாரியர்களும் பரிேசயரும் ேகட்டனர். தம்ைமப்பற்ற ேய
இேயசு ேபசனார் என்பைத அவர்கள் அற ந்தார்கள். ௪௬ எனேவ
இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய ஒரு வழி ேதடினார்கள். ஆனால்,
அவர்கள் மக்கைளக் குறத்து பயந்தார்கள். ஏெனனில் மக்கள்
இேயசுைவத்தீர்க்கதரிச எனநம்பனர்.

௨௨
வருந்துக்குஅைழக்கப்பட்ேடார்
(லூ. 14:15-24)
௧இேயசு ேமலும் சலவற்ைற உவைமகளின் மூலம் மக்களுக்கு

எடுத்துக் கூறனார். ௨ “பரேலாக இராஜ்யமானது தன் மகனது
தருமண வருந்துக்கு ஏற்பாடு ெசய்த மன்னன் ஒருவனுக்கு
ஒப்பாகும். ௩ அம்மன்னன் வருந்துண்ண சலைர அைழத்தான்.
வருந்து தயாரானெபாழுது தன் ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப
அவர்கைள அைழத்துவரச் ெசான்னான். ஆனால் அவர்கேளா
மன்னனதுவருந்துக்குவரமறுத்துவ ட்டார்கள்.
௪ “பன் மன்னன் ேமலும் சல ேவைலக்காரர்கைள

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

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

‘தருமண வருந்து தயாராக உள்ளது. நான் அவர்கைள
வருந்துக்குஅைழத்ேதன். ஆனால்அவர்கேளாஎனதுவருந்துக்கு
வருமளவற்கு நல்லவரல்லர். ௯ஆகேவ, ெதரு முைனகளுக்குச்
ெசல்லுங்கள். உங்கள் கண்ணில் படுகறவர்கள் அைனவைரயும்
வருந்துக்குஅைழயுங்கள். எனதுவருந்துக்குவரச்ெசால்லுங்கள்’
என்று ெசான்னான். ௧௦ எனேவ, மன்னனது ேவைலக்காரர்கள்
ெதருக்களுக்குச் ெசன்று கண்ணில் பட்டவர்கைள அைழத்து
வந்தனர். ேவைலக்காரர்கள் நல்லவர்கைளயும் தீயவர்கைளயும்
தருமணவருந்து தயாராகவருந்த இடத்துக்கு அைழத்து
வந்தார்கள். அந்தஇடம்வருந்தனர்களால்ந ரம்பயது.
௧௧ “மன்னன் வருந்தனர் அைனவைரயும் காண்பதற்காக

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

ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுக றார்கள்” என்றுஇேயசுெசான்னார்.

பரிேசயரின்தந்த ரம்
(மாற். 12:13-17;லூ. 20:20-26)
௧௫ பன்னர் பரிேசயர்கள், இேயசு ேபாதைன ெசய்து

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

அற ந்தார். ஆகேவஇேயசு, “மாயமானவர்கேள! எதற்காகஎன்ைன
ஏதும் தவறாகச் ெசால்லைவக்க முயற்ச க்க றீர்கள்? ௧௯ வரி
ெசலுத்துவதற்கான நாணயம் ஒன்ைறக் காட்டுங்கள்” என்று
கூறனார். அவர்கள் ஒரு ெவள்ளி நாணயத்ைத இேயசுவ டம்
காட்டினார்கள். ௨௦பன்இேயசு, “நாணயத்தல்யாருைடயஉருவம்
உள்ளது? யாருைடய ெபயர் ெபாற க்கப்பட்டுள்ளது?” என்று
ேகட்டார்.
௨௧அதற்குஅவர்கள் “சீசரின்உருவமும்சீசரின்ெபயரும்.” என்று

பதலளித்தனர்.
எனேவ இேயசு அவர்களுக்குச் ெசான்னார், “சீசருைடயைத

சீசருக்கும், ேதவனுக்குரியைத ேதவனுக்கும்ெகாடுங்கள்.”
௨௨ இேயசு கூறயைதக் ேகட்ட அவர்கள் வயப்பைடந்தார்கள்.

இேயசுைவவ ட்டுவலக ச்ெசன்றார்கள்.
சதுேசயரின்தந்த ரம்
(மாற். 12:18-27;லூ. 20:27-40)
௨௩ அேத நாளில் சல சதுேசயர்கள் இேயசுவ டம் வந்தார்கள்.

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

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

கண்டுவயந்தனர்.

எந்தக் கட்டைளமிகமுக்கயமானது
(மாற். 12:28-34;லூ. 10:25-28)
௩௪சதுேசயர்களால்வாத டஇயலாதபடிஇேயசுபதல்அளித்தார்

என்று பரிேசயர்கள் அற ந்தனர். எனேவ, பரிேசயர்கள் ஒன்று
கூடினார்கள். ௩௫ ஒரு பரிேசயன் ேமாேசயன் சட்டத்ைத நன்கு
கற்றவன். அவன் இேயசுைவச் ேசாத க்க ஒரு ேகள்வ ேகட்டான்,
௩௬ “ேமாேசயன் சட்டங்களில் எது மிக முக்கயமானது?” என்று
அந்தப் பரிேசயன்ேகட்டான்.
௩௭ இேயசு அதற்கு, “ ‘உன் ேதவனாகய கர்த்தைர ேநச க்க

ேவண்டும். முழு இதயத்ேதாடும் ஆத்துமாேவாடும் முழு
மனேதாடும் அவைர ேநச க்க ேவண்டும்.’✡ ௩௮ இது தான்
முதலாவது மிக முக்கயமானதுமான கட்டைள. ௩௯இரண்டாவது
கட்டைளயும் முதலாவது கட்டைளப் ேபான்றேத ‘நீ உன்ைன
ேநச ப்பைதப்ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்.’✡
௪௦எல்லா கட்டைளகளும், தீர்க்கதரிச களின் எழுத்துக்களும்இந்த
இரண்டு கட்டைளகைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டைவதான்”
என்றார்.

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

அவர்கைள ஒரு ேகள்வ ேகட்டார். ௪௨ “க றஸ்துைவக்குறத்து
நீங்கள் என்ன நைனக்கறீர்கள்? அவர் யாருைடய குமாரன்?”
என்றார்.
அதற்குப்பரிேசயர்கள், “க றஸ்துதாவீதன்குமாரன்.” என்றனர்.
௪௩ பன் இேயசு பரிேசயர்களிடம் கூறனார், “பன் எதற்காக

தாவீது அவைர ‘ஆண்டவேர’ என்றைழத்தார்? தாவீது பரிசுத்த
ஆவயன்வல்லைமயாேல ேபசனார். தாவீதுெசான்னதுஇதுேவ:

௪௪ “ ‘கர்த்தர் (ேதவன்) எனதுஆண்டவரிடம் (க றஸ்து)கூறனார்:
எனதுவலதுபக்கத்தன்அருகல்உட்காரும்;

உம்எத ரிகைளஉம்கட்டுக்குள்ைவப்ேபன்!’ சங்கீதம் 110:1

௪௫ தாவீது ‘ஆண்டவர்’ என கறஸ்துைவ அைழக்க றார். எனேவ
கறஸ்து எப்படி தாவீதன் குமாரனாக முடியும்?” என்று ேகட்டார்
இேயசு.
✡ ௨௨:௩௨: யாத். 3:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨௨:௩௭: உபா. 6:5-ல்இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨௨:௩௯: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௪௬ பரிேசயர்கள் ஒருவராலும் இேயசுவன் ேகள்வகளுக்குப்
பதல் கூற முடியவல்ைல. அந்த நாளிலிருந்து இேயசுைவ
ஏமாற்ற ேகள்வ ேகட்க முயற்ச ெசய்யும் துணிவு யாருக்கும்
வரவல்ைல.

௨௩

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

ேபசலானார். ௨ “ேவதபாரகரும், பரிேசயர்களும் ேமாேசயன்
சட்டங்கள் என்ன ெசால்லுகன்றன என்பைத உங்களுக்குக்
கூறும் அதகாரத்ைதப் ெபற்றருக்க றார்கள். ௩ஆகேவ அவர்கள்
ெசாற்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க ேவண்டும். அவர்கள் ெசய்யச்
ெசால்க றவற்ைறநீங்கள்ெசய்யேவண்டும். ஆனால்,அவர்களின்
வாழ்க்ைக நீங்கள் பன்பற்றத் தக்கதல்ல. அவர்கள் உங்களுக்கு
உபேதச க்க றார்கள். ஆனால், அவர்கள் அதன்படி நடப்பதல்ைல.
௪ மக்கள் பன்பற்ற நடப்பதற்குக் கடினமான சட்டங்கைள
ஏற்படுத்துகறார்கள். மற்றவர்கள் அவற்ைறப் பன்பற்றுமாறு
மிகவும் வற்புறுத்துகன்றனர். ஆனால் அச்சட்டங்களில்
யாெதான்ைறயும்தாங்கள்பன்பற்றமுயலுவதல்ைல.
௫ “அவர்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்கான ஒேர காரணம்

மற்றவர்கள் அவற்ைறக் காண ேவண்டும் என்பேத. அவர்கள்
ேவதவாக்கயங்களில் வாசகங்கைளக் ெகாண்ட ேதால்ைபகைள
அணிந்து ெசல்க றார்கள். அவற்ைற ேமலும் ேமலும்ெபரிதாக்க க்
ெகாண்ேடயருக்க றார்கள். ேமலும் மக்கள் காணும்படியாகப்
ப ரார்த்தைனக்கான ச றப்பு உைடைய மிக நீண்டதாக
அணிக றார்கள். ௬அத்தைகய பரிேசயர்களும் ேவதபாரகர்களும்
வருந்துகளின்ேபாது முக்கயமான இருக்ைககளில் அமர
வரும்புக றார்கள். ேமலும் ெஜப ஆலயங்களில் முக்கயமான
இருக்ைககளில்அமரவரும்புக றார்கள். ௭கைடவீத களில் மக்கள்
தங்களுக்கு மரியாைத ெசய்யவும் மக்கள் தங்கைள ‘ேபாதகேர’
எனஅைழக்கவும்வரும்புக றார்கள்.
௮ “ஆனால் நீங்கள் ‘ேபாதகர்’ என அைழக்கப்படக் கூடாது.

ஏெனன்றால் நீங்கள் அைனவரும் சேகாதர சேகாதரிகள்.
௯ உங்களுக்கு ஒரு ேபாதகேர உண்டு. ேமலும், பூமியல் உள்ள
எவைரயும் ‘தந்ைதேய’ என அைழக்காதீர்கள். உங்களுக்கு
ஒருவேர தந்ைத. அவர் பரேலாகத்தல் உள்ளார். ௧௦ நீங்கள்
‘எஜமாேன’ என்றும் அைழக்கப்படக் கூடாது. ஏெனன்றால்,
உங்கள் எஜமான் ஒருவர் மட்டுேம. அவர் தான் கறஸ்து.
௧௧உங்களுக்குேவைலக்காரைனப்ேபாலஊழியம்ெசய்க றவேன
உங்களில்ெபரியவன். ௧௨தன்ைனமற்றவரிலும்உயர்த்துகறவன்
தாழ்த்தப்படுவான். தன்ைனத் தான் தாழ்த்துகறவன்
உயர்த்தப்படுவான்.
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௧௩ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக்
ேகடுகாலம். நீங்கள் மாயமானவர்கள். பரேலாக இராஜ்யத்தன்
நுைழவாயைல நீங்கள் அைடக்க றீர்கள். நீங்களும்
நுைழவதல்ைல, நுைழய முயற்ச க்கும் மற்றவர்கைளயும்
தடுக்க றீர்கள். ௧௪ *
௧௫ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக் ேகடு

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

வரும். மற்றவர்கைள வழி நடத்தும் நீங்கள் குருடர்கள். நீங்கள்
கூறுகறீர்கள், ‘ஒருவன் ேதவாலயத்தன் ெபயரால் சத்தயம்
ெசய்தால் அதனால் ஒன்றுமில்ைல ஆனால், ேதவாலயத்தல்
உள்ள தங்கத்தன் ெபயராேல சத்தயம் ெசய்தால், அவன்அைதக்
காப்பாற்ற ேவண்டும்!’ ௧௭ நீங்கள் அறவற்ற குருடர்கள். தங்கம்
ெபரிதா ேதவாலயம் ெபரிதா? தங்கத்ைதப் பரிசுத்தமாக்குவது
ேதவாலயேம! எனேவ, ேதவாலயேமெபரியது.
௧௮ “ேமலும்,நீங்கள்கூறுகறீர்கள், ‘ஒருவன்ேதவாலயத்தலுள்ள

பலிபீடத்தன் ெபயரால் சத்தயம் ெசய்தால் அதனால்
ஒன்றுமில்ைல. ஆனால், ஒருவன் பலிபீடத்தலுள்ள
பலிப்ெபாருளின் ெபயரால் சத்தயம் ெசய்தால், அவன் அைதக்
காப்பாற்ற ேவண்டும்!’ ௧௯ நீங்கள் குருடர்கள், உங்களுக்கு
எதுவும் புரிவதல்ைல. பைடத்த ெபாருள் ெபரிதா? பலிபீடம்
ெபரிதா? பைடத்த ெபாருைள பரிசுத்தப்படுத்துவது பலிபீடேம.
ஆகேவ பலிபீடேம ெபரியது. ௨௦ பலிபீடத்தன் ெபயராேல
சத்தயம் ெசய்க றவன் உண்ைமயல் பலிபீடத்ைதயும் அதல்
உள்ள அைனத்துப் ெபாருைளயும் பயன்படுத்துகறான்.
௨௧ ேமலும் ேதவாலயத்தன் ெபயரால் சத்தயம் ெசய்க றவன்,
உண்ைமயல் ேதவாலயத்ைதயும் அதல் வாசம் ெசய்பவைரயும்
பயன்படுத்துகறான். ௨௨ பரேலாகத்தன் ெபயரால் சத்தயம்
ெசய்க றவன் ேதவனின் அரியாசனத்தன் ெபயராலும் அதல்
அமர்க றவரின்ெபயராலும் சத்தயம்ெசய்க றான்.
௨௩ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக்ேகடுவரும்.

நீங்கள் மாயமானவர்கள். உங்கள் உடைமகள் அைனத்தலும்
பத்தல் ஒரு பாகம் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக்குகறீர்கள்.
புதனா, ெவந்தயம் மற்றும் சீரகத்தலும் கூட. ஆனால்
கட்டைளகளில் மிக முக்கயமானவற்ைற நீங்கள்
பன்பற்றுவதல்ைல. அதாவது, நயாயமாகவும் கருைணயுடனும்

* ௨௩:௧௪: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் 14வது வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது.
“சட்ட குருமார்கேள பரிேசயர்கேள இது உங்களுக்குத் தீயதாக இருக்கும். நீங்கள்
கபடேவடதாரிகள். நீங்கள் வதைவகளின் வீடுகைள எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். மக்கள்
உங்கைளப் பார்க்க முடிக றபடி நீண்ட ப ரார்த்தைனகைளச் ெசய்க றீர்கள். எனேவ
உங்களுக்குேமாசமானதண்டைனகைடக்கும்.” (மாற்கு 12:40;லூக்கா 20:47)
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ேநர்ைமயாகவும் வளங்கேவண்டும் என்பைத வ ட்டுவடுகறீர்கள்.
இைவகேள நீங்கள்ெசய்ய ேவண்டியமுக்கய ெசயல்கள். ேமலும்
மற்ற நற்ெசயல்கைளயும் ெதாடர்ந்து ெசய்து வர ேவண்டும்.
௨௪நீங்கள்மற்றவர்கைளவழிநடத்துக றீர்கள். ஆனால், நீங்கேளா
குருடர்கள். பானத்தலிருந்துஒருசறுஈையஎடுத்துஎற ந்துவ ட்டு,
ஒட்டகத்ைதவழுங்குகறவைனப்ேபான்றவர்கள்நீங்கள்.
௨௫ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! நீங்கள் மாயமானவர்கள்.

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

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

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

கூட்டத்தல் ேதான்றயவர்கள் நீங்கள்! ேதவனிடமிருந்து
நீங்கள் தப்ப முடியாது. நீங்கள் அைனவரும் குற்றவாளிகள்
என நரூப க்கப்பட்டு நரகத்த ற்குச் ெசல்வீர்கள். ௩௪ ஆகேவ,
நான் உங்களுக்கு இைதச் ெசால்லிக் ெகாள்க ேறன்.
தீர்க்கதரிச கைளயும் ஞானிகைளயும் ேபாதகர்கைளயும்
உங்களிடம் அனுப்புக ேறன். நீங்கள் அவர்களில் சலைரச்
சாகடிப்பீர்கள். ச லைரச் சலுைவயல்அைறவீர்கள். ச லைர ெஜப
ஆலயங்களில் கட்டிைவத்து அடிப்பீர்கள். அவர்கைள நகருக்கு
நகர்துரத்த ச்ெசல்வீர்கள்.
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௩௫ “ஆகேவ, ேநர்ைமயானவாழ்ைவநடத்தய சலைரக் ெகான்ற
குற்றத்த ற்கு நீங்கள் ஆளாவீர்கள். நல்லவனான ஆேபல் முதல்
சகரியா ஆக ேயாைரக் ெகான்ற பழிக்கும் உட்படுவீர்கள். ஆேபல்
முதல் பரகயாவன் மகனும் ஆலயத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும்
இைடயல் ெகால்லப்பட்டவனான சகரியா வைரயல் வாழ்ந்த
நல்லவர்கைளக் ெகான்ற பழிக்கும் ஆளாவீர்கள். ௩௬ நான்
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன், இைவ அைனத்தும் தற்ெபாழுது
வாழும்உங்களுக்குஉண்டாகும்.
எருசேலம்மக்களுக்குஎச்சரிப்பு
(லூ. 13:34-35)
௩௭ “எருசேலேம! எருசேலேம! நீ தீர்க்கதரிச கைளக்

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

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

அவரது சீஷர்கள் அவர் அருகல் வந்து, ேதவாலயத்தன்
கட்டிடங்கைளக் காட்டினார்கள். ௨ இேயசு சீஷர்கைள
ேநாக்க , “இந்தக் கட்டிடங்கைளப் பார்த்தீர்களா? உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன். இக்கட்டிடங்கள் அைனத்தும்
நாசமாக்கப்படும். ஒவ்ெவாரு கல்லும் கீேழ தள்ளப்படும். ஒரு கல்
இன்ெனாருகல்மீதுஇராதபடிஆகும்” என்றுகூறனார்.
௩ பன்னர், இேயசு ஒலிவ மைலயன்மீது ஓரிடத்தல்

அமர்ந்தருந்தார். இேயசுவுடன் தனிைமயல் இருக்க
வந்த சீஷர்கள், அவரிடம், “இைவ எப்ெபாழுது நடக்கும்
என்று எங்களுக்குக் கூறுங்கள். நீர் மீண்டும் ேதான்றப்
ேபாக றைதயும் உலகம் அழியும் என்பைதயும் எங்களுக்கு
உணர்த்தஎம்மாத ரியானெசயல்நடக்கும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௪ அவர்களுக்கு இேயசு, “எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்! யாரும்

உங்கைள ஏமாற்ற வ டாதீர்கள். ௫ பலர் என் ெபயைரக்
கூறக்ெகாண்டு உங்களிடம் வருவார்கள். ‘நான்தான்
கறஸ்து’ என அவர்கள் ெசால்வார்கள். பலைரயும் அவர்கள்

✡ ௨௩:௩௯: சங்கீதம் 118:26-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஏமாற்றுவார்கள். ௬ ேபார்கைளப்பற்றயும் ேபார்கைளப்பற்றய
ெசய்த கைளயும் நீங்கள் ேகட்பீர்கள். ஆனால் பயப்படாதீர்கள்.
முடிவு வருவதற்கு முன்பு இச்ெசயல்கள் நடக்க ேவண்டும்.
௭ நாடுகள் ஒன்றுக்ெகான்று ேமாத க்ெகாள்ளும். இராஜ்யங்கள்
ஒன்றுக்ெகான்று ேபாரிட்டுக்ெகாள்ளும். மக்களுக்கு உண்ண
உணவு கைடக்காத காலம் வரும். ெவவ்ேவறு இடங்களில்
பூகம்பங்கள் ேதான்றும். ௮ இைவ அைனத்தும் ப ரசவ
ேவதைனயன்ெதாடக்கம் ேபான்றைவ” என்றுபதல்கூறனார்.
௯ “பன்னர் மக்கள் உங்கைள ேமாசமாக நடத்துவார்கள்.

துன்புறுத்தப்படவும் ெகால்லப்படவும் ஆட்சயாளர்களிடம்
உங்கைள ஒப்பைடப்பார்கள். அைனவரும் உங்கைள ெவறுப்பர்.
நீங்கள் என்மீதுநம்ப க்ைக ெகாண்டுள்ளதால்இைவஅைனத்தும்
உங்களுக்கு ந கழும். ௧௦அக்காலக் கட்டத்தல், பலர் தாம் ெகாண்ட
வசுவாசத்ைத இழப்பார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்கு எத ராக
ஒருவர் தரும்ப ஒருவைரஒருவர் ெவறுப்பார்கள். ௧௧பல ேபாலித்
தீர்க்கதரிச கள் வருவார்கள். மக்கைளக் தவறானவற்றன்மீது
நம்ப க்ைக ெகாள்ளச் ெசய்வார்கள். ௧௨ உலகல் ேமலும் ேமலும்
தீைமகள்ஏற்படும். ஆகேவபலர்அன்புெசலுத்துவைதேயநறுத்த
வடுவார்கள். ௧௩ ஆனால் ெதாடர்ந்து இறுதவைர உறுதயாய்
இருப்பவர்கேள இரட்ச க்கப்படுவார்கள். ௧௪ ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்றய நற்ெசய்த கள் உலகம் முழுவதும்
ப ரசங்க க்கப்படும். அதுஒவ்ெவாரு ேதசத்துக்கும்ெசால்லப்படும்.
அதன்பன்ேபமுடிவுவரும்.
௧௫ “அழிைவ ஏற்படுத்துகற ெகாடிய காரியத்ைதப்பற்ற

தீர்க்கதரிச தானிேயல் கூறயுள்ளார். ‘இக்ெகாடியைத
ேதவாலயத்தல் நன்றருக்க நீங்கள் காண்பீர்கள்.’
(இைதப் படிக்க ற நீங்கள் அது என்னெவன்பைத
அற ந்துெகாள்ளேவண்டும்.) ௧௬ அந்ேநரத்தல், யூேதயாவல்
வச ப்பவர்கள் மைலகளுக்கு ஓடிவ ட ேவண்டும். ௧௭ ெகாஞ்சம்
கூட ேநரத்ைத வீணாக்காமல் ஓடிவ ட ேவண்டும். வீட்டின்
கூைரயன் மீதருப்பவன், வீட்டிலுள்ள ெபாருட்கைள ெவளிேய
எடுப்பதற்காக கீேழ இறங்கக் கூடாது. ௧௮ வயலில் ேவைல
ெசய்து ெகாண்டிருக்க றவன், தன் ேமலாைடைய எடுக்க தரும்ப
வீட்டிற்குச்ெசல்லக்கூடாது.
௧௯ “கர்ப்பணிகளுக்கும்ைகக்குழந்ைதயுைடயெபண்களுக்கும்

ேமாசமான காலம் அது. ௨௦ இச்ெசயல்கள் நடந்து நீங்கள்
தப்ப ச்ெசல்லும் நாள் ஓய்வு நாளாகேவா குளிர் காலமாகேவா
இருக்காதருக்கப் ப ரார்த்த யுங்கள். ௨௧ ஏெனன்றால்,
அக்காலத்தல்துன்பங்கள்அதகரிக்கும். உலகம் ேதான்றய நாள்
முதலாக இல்லாத அளவற்கு அப்ெபாழுது துன்பங்கள் ஏற்படும்.
அைதவ ட ேமாசமானதுபற்காலத்தல்ஏற்படாது.
௨௨ “அக்ெகாடிய காலத்ைத குறுகயதாக்க ேதவன் முடிவு

ெசய்துள்ளார். அவ்வாறு குறுகயதாகாவ டில், பன்
ஒருவரும் உய ர் பைழத்தருக்க முடியாது. ஆனால், தான்
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ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களுக்கு உதவ ேதவன் அக்ெகாடிய காலத்ைத
குறுகயதாக்குவார்.
௨௩ “அப்ேபாது ஒரு சலர் உங்களிடம், ‘அங்ேக பார், க றஸ்து!’

என்று ெசால்லக் கூடும். அல்லது ேவறு சலர், ‘இேயசு
இங்ேக இருக்க றார்’ என்று ெசால்லக் கூடும். ஆனால்
அவர்கைள நம்பாதீர்கள். ௨௪ கள்ளக் க றஸ்துகளும் கள்ளத்
தீர்க்கத்தரிச களும் ேதான்ற மகத்தான ெசயல்கைளயும்
அத சயங்கைளயும் ெசய்வார்கள். அவற்ைற அவர்கள் ேதவன்
ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடம் ெசய்து காட்டுவார்கள். முடிந்தால்
ேதவனுைடய மக்கைள ஏமாற்ற அவர்கள் முயற்ச ப்பார்கள்.
௨௫ ஆனால், அைவ நடப்பதற்கு முன்ேப நான் உங்கைள
எச்சரிக்க ேறன்.
௨௬ “ ‘க றஸ்து வனாந்தரத்தல் இருக்க றார்’, என்று யாேரனும்

ஒருவன் உங்களிடம் ெசால்லக்கூடும். அைத நம்ப , நீங்கள்
வனாந்த ரத்த ற்கு கறஸ்துைவத் ேதடிச் ெசல்லாதீர்கள்.
ேவெறாருவன், ‘க றஸ்து அந்த அைறயல் இருக்கறார்’ என்று
ெசால்லக்கூடும். ஆனால்அைத நம்பாதீர்கள். ௨௭மனித குமாரன்
ேதான்றும் ெபாழுது யாவரும் அவைரக் காண இயலும். வானில்
ேதான்றும் மின்னைலப் ேபால எல்ேலாரும் அைதப் பார்க்க
இயலும். ௨௮ கழுகுகள் வட்டமிடும் இடத்தல் பணம் இருப்பைத
நீங்கள்அறவதுேபாலஎனதுவருைகநன்குபுலப்படும்.
௨௯ “அந்தநாட்களின்துன்பம்தீர்ந்தவுடன்கீழ்க்கண்டதுநடக்கும்:

“ ‘சூரியன்இருளாகமாறும்,
சந்த ரன்ஒளிையக்ெகாடுக்காது.

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

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

மரத்தன் கைளகள் பசுைமயைடந்து இைலகள் துளிர்வ ட்டு
வளரும்ெபாழுது ேகாைட காலம் அருகல் உள்ளது என
அறகறீர்கள்.
௩௩ “அேத ேபாலத்தான் நான் நடக்கப் ேபாவதாகக் கூறய

ெசயல்கைளப் ெபாறுத்தவைரயலும், அைவ நடக்கும்ெபாழுது
காலம் ெநருங்கவ ட்டைத அறயலாம். ௩௪ நான் உண்ைமையச்
ெசால்க ேறன், இன்ைறய மனிதர்கள் வாழும் காலத்த ேலேய
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அைவ அைனத்தும் நடக்கும். ௩௫ உலகம் முழுவதும் வானமும்
பூமியும்உள்ளாகஅழியும். ஆனால்எனதுவார்த்ைதகள்அழியாது.

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

யாருக்கும் ெதரியாது. பரேலாகத்தலிருக்கும் ேதவ குமாரனும்
ேதவதூதர்களும் கூட அைத அறயமாட்டார்கள். ப தாவானவர்
மட்டுேமஅறவார்.
௩௭ “ேநாவாவன் காலத்தல் நடந்தைதப் ேபாலேவ,

மனித குமாரன் வரும்ேபாதும் நடக்கும். ௩௮ ேநாவாவன்
காலத்தல் ெவள்ளம் வருமுன்னர், மக்கள் குடித்துக்ெகாண்டும்
சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டுமிருந்தார்கள். மக்கள் தம் பள்ைளகளின்
தருமணங்கைள நடத்த க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ேநாவா
கப்பலில் ஏறுகறவைரக்கும் மக்கள் அவற்ைறச் ெசய்து
ெகாண்டிருந்தார்கள். ௩௯ நடந்துெகாண்டிருந்தைத அம்மக்களில்
யாரும்அற ந்தருக்கவல்ைல. பன்னர், ெவள்ளம்வந்துஅவர்கள்
அைனவைரயும்அழித்துப்ேபாட்டது.

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

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

நல்லேவைலக்காரரும்தீய ேவைலக்காரரும்
(லூ. 12:41-48)
௪௫ “புத்தயுள்ள நம்ப க்ைகக்குரிய ேவைலயாள் யார்?

தன் மற்ற ேவைலக்காரர்களுக்குத் தக்க ேநரத்தல்
உணவளிக்கும் ேவைலக்காரைன எஜமானன் நம்புக றான்.
எஜமானனின் நம்ப க்ைகக்குரிய அவ்ேவைலக்காரன்
யார்? ௪௬ அவ்ேவைலக்காரன் எஜமானன் வரும் ேநரத்தல்
தன் ேவைலைய சரியாகச் ெசய்க றைதக் கண்டால்
அவ்ேவைலக்காரன் மக ழ்ச்ச யைடக றான். ௪௭ நான்
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். தனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்
ேமற்பார்ைவெசய்யும்ெபாறுப்ைபயும்அந்தேவைலக்காரன்வசம்
ஒப்பைடப்பான்.
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௪௮ “ஆனால், அவ்ேவைலக்காரன் தீய எண்ணம் ெகாண்டு,
தன் எஜமானன் வைரவல் வரமாட்டான் என எண்ணினால்
என்ன ஆகும்? ௪௯ உடன் ேவைலக்காரர்கைளெயல்லாம்
அடித்து உைதத்து எல்லா உணைவயும் உண்டுவட்டு தன்ைனப்
ேபான்றவர்களுடன் உண்டு குடிக்க முைனவான். ௫௦ அவன்
எத ர்ப்பாராத ேநரத்தல் எஜமானன் வருவான். ௫௧ பன்னர்
அவ்ேவைலக்காரைனத் தண்டிப்பான். மாயமானவர்களின்
இடத்த ற்கு அவைன அனுப்ப ைவப்பான். அங்ேக உள்ளவர்கள்
கூக்குரலிட்டுக் ெகாண்டு ேவதைனயனால் பற்கைளக் கடித்துக்
ெகாண்டிருப்பார்கள்.

௨௫
பத்துப்ெபண்கள்பற்றயஉவைம
௧ “மணமகனுக்காக காத்தருந்த பத்துப் ெபண்களுக்கு ஒப்பாக

பரேலாக இராஜ்யம் இருக்கும். அப்ெபண்கள் தங்களுடன்
வளக்குகைளக் ெகாண்டுவந்தனர். ௨ அவர்களில் ஐந்து
ெபண்கள் முட்டாள்கள்; ஐந்து ெபண்கள் புத்த சாலிகள். ௩ ஐந்து
முட்டாள் ெபண்களும் தம்முடன் வளக்குகைளக் ெகாண்டு
வந்தருந்தனர். ஆனால் அவற்றுக்குத் ேதைவயான அதக
எண்ெணையக்ெகாண்டுவரவல்ைல. ௪புத்த சாலிப்ெபண்கேளா
வளக்குகைளயும் ேதைவயானஅதக எண்ெணையஜாடிகளிலும்
ெகாண்டு வந்தருந்தனர். ௫ மணமகன் வர ேநரமானதால்
அப்ெபண்கள்கைளப்புமிகுதயால்தூங்கஆரம்ப த்தனர்.
௬ “நள்ளிரவல் யாேரா, ‘மணமகன் வந்தாய ற்று! வந்து

மணமகைனசந்தயுங்கள்!’ என்றுஅறவத்தார்கள்.
௭ “பன் ெபண்கள் அைனவரும் வழித்ெதழுந்தார்கள். தம்

வளக்குகைளத் தயார் ெசய்தார்கள். ௮ முட்டாள் ெபண்கள்
புத்த சாலிப் ெபண்களிடம் ‘எங்களிடம் வளக்குகளிலிருந்த
எண்ெணய் தீர்ந்துவ ட்டது. உங்களிடமுள்ள எண்ெணயலிருந்து
ச றதுெகாடுங்கள்’ என்றுேகட்டார்கள்.
௯ “அதற்கு புத்த சாலிப் ெபண்கள், ‘இல்ைல. எங்களிடமுள்ள

எண்ெணய் எங்களுக்ேக ேபாதாது, எண்ெணய் வற்பவர்களிடம்
ெசன்று உங்களுக்கு எண்ெணய் வாங்க வாருங்கள்’ என்று
பதலளித்தார்கள்.
௧௦ “ஆகேவ, முட்டாள் ெபண்கள் எண்ெணய் வாங்கச்

ெசன்றார்கள். அவர்கள் ெவளியல் ெசன்றருந்தெபாழுது
மணமகன் வந்தான். தயாராக இருந்த ெபண்கள் மணமகனுடன்
வருந்துண்ண ெசன்றார்கள். உடேன, கதவு மூடப்பட்டு
பூட்டப்பட்டது.
௧௧ “பன்னர், ெவளியல் ெசன்ற ெபண்கள் தரும்பனார்கள்.

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

எனக்குத்ெதரியாது’ என்றுெசால்லிவட்டான்.
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௧௩ “எனேவ நீங்கள் எப்ெபாழுதும் தயாராக இருங்கள். மனித
குமாரன்வரப்ேபாகும் நாேளா ேநரேமாஉங்களுக்குத்ெதரியாது.

மூன்றுேவைலக்காரர்கைளப்பற்றயஉவைம
(லூ. 19:11–27)
௧௪ “பரேலாக இராஜ்யம், தன் வீட்ைட வ ட்டு ேவெறாரு

இடத்த ற்குப் பயணமான ஒருவனுக்கு ஒப்பாகும். புறப்பட்டுச்
ெசல்வதற்கு முன் அவன் தனது மூன்று ேவைலக்காரர்களுடன்
ேபசனான். தான் புறப்பட்டுச் ெசன்றபன் தனது உடைமகைளப்
பார்த்துக் ெகாள்ளுமாறு அவர்களுக்குச் ெசான்னான்.
௧௫ ஒவ்ெவாரு ேவைலக்காரனும் எைதப் பார்த்துக் ெகாள்ள
முடியுெமனஅவன்தீர்மானித்தான். அதற்ேகற்பஒருவனிடம்ஐந்து
ைப நைறயப் பணமும்* மற்ெறாருவனிடம்இரண்டுைபநைறயப்
பணமும் மூன்றாவது ேவைலக்காரனிடம் ஒரு ைப நைறயப்
பணமும் ெகாடுத்தான். பன் அவன் புறப்பட்டுப் ேபானான்.
௧௬ஐந்து ைப பணம் ெபற்றவன் வைரந்து அப்பணத்ைத முதலீடு
ெசய்தான். அது ேமலும் ஐந்து ைப பணத்ைத ஈட்டித் தந்தது.
௧௭ அேத ேபால இரண்டு ைப பணம் ெபற்றவனுக்கும் நடந்தது.
அவன் தான் ெபற்ற இரண்டு ைப பணம் முதலிட்டு ேமலும்
இரண்டு ைப பணம் ஈட்டினான். ௧௮ ஆனால், ஒரு ைப பணம்
ெபற்றவேனா நலத்தல் ஒரு குழி ேதாண்டி தன் எஜமானின்
பணத்ைதப் புைதத்துைவத்தான்.
௧௯ “நீண்ட காலம் கழித்து எஜமானன் வீட்டிற்குத் தரும்ப

வந்தான். தன் பணத்ைத என்ன ெசய்தார்கள் எனத் தன் மூன்று
ேவைலக்காரர்களிடமும் ேகட்டான். ௨௦ ஐந்து ைப பணம் ெபற்ற
ேவைலக்காரன் ேமலும் ஐந்து ைப பணத்ைதக் ெகாண்டு வந்து
தன் எஜமானிடம் ெசான்னான், ‘எஜமாேன! நீர் என்ைன நம்ப
ஐந்துைபபணம்தந்தீர்கள். ஆகேவ,நான்அைதமுதலிட்டுேமலும்
ஐந்துைபபணம்ஈட்டியுள்ேளன்!’ என்றான்.
௨௧ “அதற்கு எஜமானன், ‘நீ ெசய்தது சரி. நம்ப க்ைகயுள்ள நல்ல

ேவைலக்காரன். நான் ெகாடுத்த ச றது பணத்ைதக் ெகாண்டு
நன்கு ெசயல்பட்டாய், ேமலும் ெபரிய ெபாறுப்புக்கைளஉன்னிடம்
ஒப்பைடப்ேபன். நீயும்என்மக ழ்ச்ச யல்பங்குெகாள்!’ என்றான்.
௨௨ “பன்னர் இரண்டு ைப பணம் ெபற்ற ேவைலக்காரன் தன்

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

உரிய நல்ல ேவைலக்காரன். நான் ெகாடுத்த ச றய பணத்ைதக்
ெகாண்டு நன்கு ெசயல்பட்டாய். ஆகேவ, ேமலும் ெபரிய
ெபாறுப்புக்கைள உன்னிடம் ஒப்பைடப்ேபன். நீயும் என்
மக ழ்ச்ச யல்பங்குெகாள்!’ என்றான்.

* ௨௫:௧௫: பணம்ஒருதாலந்து என்பதுசுமார் 34 க ேலா க ராம் எைடயாகெபான்காசு,
ெவள்ளிகாசு, ஈய காைசக்குற க்கும்.
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௨௪ “பன் ஒரு ைப பணம் ெபற்ற ேவைலக்காரன் தன்
எஜமானிடம் வந்து, ‘எஜமாேன, நீர் மிகவும் கடினமானவர் என்பது
எனக்குத்ெதரியும். வைதக்காமேலேயஅறுவைடெசய்க றவர் நீர்.
ெசடி நடவாமேலேய தானியங்கைள ேசர்க்க றவர் நீர். ௨௫எனேவ,
நான் பயம்ெகாண்ேடன். நீர் தந்த பணத்ைத நலத்தல் குழி
ேதாண்டிப் புைதத்ேதன். இேதா நீங்கள் தந்த ஒரு ைப பணம்’
என்றான்.
௨௬ “எஜமான் அவைன ேநாக்க , ‘நீ ஒரு ேமாசமான ேசாம்ேபற

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

பார்த்து, ‘அந்த ேவைலக்காரனிடமிருந்து அந்த ஒரு ைப
பணத்ைத வாங்க அைத பத்து ைப பணம் ைவத்தருப்பவனிடம்
ெகாடுங்கள். ௨௯ தான் ெபற்றருப்பைதப் பயன்படுத்துகற
ஒவ்ெவாருவனும் ேமலும் அதகம் ெபறுவான். அவனுக்குத்
ேதைவயானைத வ ட மிக அத கமாகக் கைடக்கும். ஆனால் தான்
ெபற்றருப்பைதப் பயன்படுத்தாதவனிடமிருந்து அைனத்தும்
பற க்கப்படும்.’ என்றான். ௩௦ ப றகு அந்த எஜமானன், ‘பயனற்ற
அந்த ேவைலக்காரைனத் தூக்க ெவளிேய இருளில் எறயுங்கள்.
அவ்வடத்தல்மக்கள்கூக்குரலிட்டு பற்கைளக்கடித்துக்ெகாண்டு
ேவதைனயால்அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்’ என்றான்.
மனிதகுமாரனின்நயாயத்தீர்ப்பு
௩௧ “மனித குமாரன் மீண்டும் வருவார். அவர் மாட்சைமயுடன்

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

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

எப்ெபாழுது நீர் பச த்தருந்தைதக் கண்டு நாங்கள் உமக்கு
உணவளித்ேதாம்? எப்ெபாழுது உங்களுக்குத் தாகேமற்பட்டு
நாங்கள் தண்ணீர் தந்ேதாம்? ௩௮ எப்ெபாழுது நீர் வீட்ைடவ ட்டு
ெவளிேயற தனித்தருந்தைதக் கண்டு நாங்கள் உம்ைம எங்கள்
வீட்டிற்கைழத்ேதாம்? எப்ேபாது நீர் ஆைடயன்ற இருக்கக் கண்டு
நாங்கள் உம்ைம உடுத்துக்ெகாள்ள ஏேதனும் ெகாடுத்ேதாம்?
௩௯ எப்ெபாழுது நாங்கள் உம்ைம ேநாயுற்ேறா சைறய ேலா
இருக்ககண்ேடாம்?’ என்பார்கள்.
௪௦ “பன்னர்மன்னவர், ‘உங்களுக்குஉண்ைமையக்கூறுக ேறன்,

இங்குள்ள என் மக்களில் மிகவும் சாதாரணமான யாருக்ேகனும்
நீங்கள் ஒன்ைறச் ெசய்தருந்தால் நீங்கள் அைத எனக்ேக
ெசய்ததாகும்’ என்றுகூறனார்.
௪௧ “பன் அரசர் தன் இடது பக்கமுள்ள தீயவர்கைளப்

பார்த்து, ‘என்ைனவட்டு வலகுங்கள். நீங்கள் தண்டிக்கப்பட
ேவண்டுெமன ேதவன் ஏற்கனேவ தீர்மானித்து வ ட்டார்.
என்ெறன்றும் எரிக ற அக்கனியல் வழுங்கள். ப சாசுக்காகவும்
அவனது தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது,
அந்த அக்கனி. ௪௨ நீங்கள் அத ேல ேசரேவண்டும்.
ஏெனன்றால், நான் பச த்தருந்தெபாழுது நீங்கள் புச க்க
எதுவும் தரவல்ைல. நான் தாகமாயருந்தெபாழுது, நீங்கள்
குடிக்க எதுவும் ெகாடுக்கவல்ைல. ௪௩ நான் வீட்டிலிருந்து
தூரமாய் தனித்தருந்தெபாழுது, நீங்கள் என்ைன உங்கள்
வீட்டிற்கைழக்கவல்ைல. நான் ஆைடயன்ற இருந்தெபாழுது,
நீங்கள் உடுக்கத் துணிேயதும் தரவல்ைல. நான்
ேநாயுற்றெபாழுதும் சைறயலிருந்தெபாழுதும் நீங்கள் என்ைனக்
கவனித்துெகாள்ளவல்ைல’ என்றுகூறுவார்.
௪௪ “அதற்குஅத்தீயவர்கள், ‘ஆண்டவேரஎப்ெபாழுதுநீர்பச த்தும்

தாகத்துடனுமிருந்தைத நாங்கள் கண்ேடாம்? எப்ெபாழுது நீர்
வீட்டிலிருந்துதூரமாய்த் தனித்தருந்தைதக் கண்ேடாம்? அல்லது
எப்ெபாழுது உம்ைம ஆைடயன்ற ேயா ேநாயுற்ேறா அல்லது
சைறப்பட்ேடா கண்ேடாம்? எப்ெபாழுது இைவகைளெயல்லாம்
கண்டுஉமக்குஉதவாமல் ேபாேனாம்?’ என்பார்கள்.
௪௫ “அப்ேபாது அரசர், ‘நான் உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்,

இங்குள்ளவர்களில் சாதாரணமான யாருக்ேகனும் எைதேயனும்
ெசய்யநீங்கள்மறுத்தால்,நீங்கள்எனக்குமறுத்ததற்குசமமாகும்!’
என்பார்.
௪௬ “ப றகு அத்தீயவர்கள் வலக ச் ெசல்வார்கள். அவர்களுக்கு

ந த்தயமான தண்டைன கைடக்கும். ஆனால் நல்லவர்களுக்கு
ந த்தயஜீவன்கைடக்கும்.”
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௨௬
இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டமிடுதல்
(மாற். 14:1-2;லூ. 22:1-2; ேயாவான் 11:45-53)
௧ இைவ அைனத்ைதயும் ெசால்லி முடித்த இேயசு, தம்

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

வீட்டில்கூடிஆேலாசைனநடத்தனார்கள். தைலைமஆசாரியனின்
ெபயர்காய்பா. ௪அக்கூட்டத்தல்இேயசுைவக்ைகதுெசய்யத்தக்க
வழிையத் ேதடினார்கள். ெபாய் கூற இேயசுைவக் ைகது
ெசய்து ெகாைல ெசய்ய த ட்டமிட்டார்கள். ௫ அக்கூட்டத்தல்
இருந்தவர்கள் “பஸ்கா நாளில் நாம் இேயசுைவக் ைகதுெசய்ய
முடியாது. மக்களுக்குக் ேகாபமூட்டி அதனால் கலவரம் ஏற்பட
நமக்குவருப்பமில்ைல” என்றுகூறனார்கள்.

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

சீேமான் வீட்டிற்கு ெசன்றருந்தார். ௭ அப்ெபாழுது ஒரு ெபண்
அவரிடம் வந்தாள். அவளிடம் ஒரு ெவள்ைளக் கல் ஜாடியல்
நைறய மிக வைலயுயர்ந்த வாசைனத் ைதலம் இருந்தது.
அப்ெபண்இேயசுவன்தைலமீதுஅவ்வாசைனத்ைதலத்ைதஅவர்
உணவுஅருந்த க்ெகாண்டிருந்தெபாழுதுஊற்றனாள்.
௮அப்ெபண்இவ்வாறுெசய்தைதக்கண்டஇேயசுவன்சீஷர்கள்

அவள்மீது எரிச்சல் அைடந்தார்கள். “வாசைனத் ைதலத்ைத ஏன்
வீணாக்குகறாய்? ௯அைத நல்லவைலக்குவற்றால் கைடக்கும்
பணத்ைத ஏைழகளுக்குக் ெகாடுக்கலாேம?” என்று கடிந்து
ெகாண்டார்கள்.
௧௦ ஆனால் நடந்தைத அற ந்த இேயசு, “இப்ெபண்ைண ஏன்

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

துேராக யானயூதாஸ்
(மாற். 14:10-11;லூ. 22:3-6)
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௧௪ யூதா ஸ்காரிேயாத்து என்று ெபயர் ெகாண்ட இேயசுவன்
சீஷர்களில் ஒருவன் தைலைம ஆசாரியனிடம் ேபசுவதற்குச்
ெசன்றான். ௧௫ யூதாஸ், “நான் இேயசுைவ உங்களிடம்
ஒப்பைடக்க ேறன். அதற்கு நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவு பணம்
தருவீர்கள்?” என்று ேகட்டான். தைலைம ஆசாரியர்கள்
யூதாஸ்க்கு முப்பது ெவள்ளி நாணயங்கைளக் ெகாடுத்தார்கள்.
௧௬ அப்ெபாழுதலிருந்து, யூதாஸ் ஆசாரியர்களிடம் இேயசுைவ
ஒப்பைடக்கத்தக்க ேநரத்த ற்குக்காத்தருந்தான்.

பஸ்காவருந்து
(மாற். 14:21-22;லூ. 22:7-14, 21-23; ேயாவான் 13:21-30)
௧௭ புளிப்ப ல்லாத அப்பம் உண்ணும் பண்டிைகயன் முதல்

நாளன்று, சீஷர்கள் இேயசுவ டம் வந்து, “பஸ்கா வருந்துண்ண
உமக்காக ஏற்பாடுகைளச் ெசய்யக் காத்தருக்க ேறாம். எங்ேக
உணவுக்குஏற்பாடுெசய்யவரும்புக றீர்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௮ அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக இேயசு, “நகருக்குள்

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

ேமைஜயல் அமர்ந்து உணவருந்த க் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௨௧ அப்ெபாழுது இேயசு கூறனார், “உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன். உங்களில் ஒருவன் வைரவல் என்ைன
எத ரிகளிடம் ப டித்துக்ெகாடுப்பான்” என்றார்.
௨௨ அைதக் ேகட்ட சீஷர்கள் மிகவும் கவைலயைடந்தார்கள்.

ஒவ்ெவாரு சீஷரும் இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, ந ச்சமாய் அது
நானல்ல!” என்றனர்.
௨௩ அதற்கு இேயசு, “நான் ைக கழுவும் பாத்த ரத்த ேலேய

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

உங்களுக்கு எத ராகத் தரும்பமாட்ேடன்!” என்றான். (இேயசுைவ
எத ரிகளிடம் காட்டிக்ெகாடுக்கப் ேபாக றவன் யூதாஸ் தான்)
அதற்குஇேயசு, “இல்ைல. நீதான்என்ைனக்காட்டிக்ெகாடுப்பாய்”
என்றார்.

கர்த்தரின்இரவுஉணவு
(மாற். 14:22-26;லூ. 22:15-20; 1ெகாரி. 11:23-25)
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௨௬அவர்கள் உணவு அருந்த க்ெகாண்டிருந்த ெபாழுது, இேயசு
ச றது அப்பத்ைதக் ைகயெலடுத்தார். அந்த அப்பத்துக்காக
ேதவனுக்கு நன்ற கூற அைதப் பங்க ட்டார். அைதத் தம்
சீஷர்களுக்கு ெகாடுத்து, “இந்தஅப்பத்ைத எடுத்து சாப்படுங்கள்.
இந்தஅப்பேம என்சரீரம்” என்றுெசான்னார்.
௨௭ பன் இேயசு ஒரு ேகாப்ைப த ராட்ைச இரசத்ைத எடுத்து,

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

அவர்கள்ஒலிவமைலக்குச்ெசன்றார்கள்.
சீஷர்கள்பற்றயமுன்னறவப்பு
(மாற். 14:27-31;லூ. 22:31-34; ேயாவான் 13:36-38)
௩௧ இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “இன்ற ரவு நீங்கள் உங்கள்

வசுவாசத்ைத என்னிமித்தம் இழப்பீர்கள். ேவதவாக்கயங்களில்
இவ்வாறுஎழுதப்பட்டிருக்க றது:

“ ‘நான்ேமய்ப்பைனக்ெகால்லுேவன்.
மந்ைதயன்ஆடுகள்கைலந்துஓடும்’ சகரியா 13:7

என்றுகூறனார்.

௩௨ ஆனால் நான் இறந்தபன், மீண்டும் மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுேவன். ப றகு கலிேலயாவற்கு ெசல்ேவன். நான்
உங்களுக்குமுன்ேனஅங்கருப்ேபன்” என்றார்.
௩௩ அதற்கு ேபதுரு, “மற்ற எல்லாச் சீஷர்களும் தங்கள்

வசுவாசத்ைத இழக்கலாம். ஆனால், ஒரு ேபாதும் என்
வசுவாசத்ைதஇழக்கமாட்ேடன்” என்றுகூறனான்.
௩௪ அதற்குப் இேயசு, “நான் உண்ைமைய ெசால்லுக ேறன்,

இன்ற ரவுஉனக்குஎன்ைனத்ெதரியாது எனக்கூறுவாய். அதுவும்
ேசவல் கூவுவதற்குமுன் மூன்று முைற ெசால்வாய்” என்று
கூறனார்.
௩௫ ஆனால், ேபதுரு, “உம்ைம எனக்குத் ெதரியாது எனக்

கூறேவமாட்ேடன். உம்முடன் ேசர்ந்து நானும் இறப்ேபன்!”
என்றான். ேமலும் மற்ற சீஷர்கள் அைனவரும் அவ்வாேற
கூறனார்கள்.
இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மாற். 14:32-42;லூ. 22:39-46)
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௩௬ பன்பு இேயசு தம் சீஷர்களுடன் ெகத்ெசமேன என்ற
இடத்த ற்குச் ெசன்றார். அவர் தம் சீஷர்களிடம், “நான்
அங்ேக ெசன்று ப ரார்த்தைன ெசய்யும்வைரக்கும் இங்ேகேய
அமர்ந்தருங்கள்” என்றார். ௩௭ ேபதுருைவயும், ெசபேதயுவன்
இரு மகன்கைளயும் தம்முடன் வரக் கூறனார். பன் இேயசு
மிகுந்தகவைலயும்வயாகுலமும்அைடந்தவராகக்காணப்பட்டார்.
௩௮ இேயசு ேபதுருவ டமும், ெசபேதயுவன் இரு மகன்களிடமும்
“என் ஆத்துமா துன்பத்தால் நைறந்துள்ளது. என் இதயம்
துக்கத்தனால் உைடந்துள்ளது. என்னுடன் இங்ேகேய
வழித்தருந்துகாத்தருங்கள்” என்றார்.
௩௯ பன் இேயசு அவர்கைள வ ட்டு ச றது தூரம் ெசன்றார்.

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

ெசய்தார், “என் ப தாேவ, ேவதைன மிகுந்த இக்காரியங்கள்
எனக்கு ஏற்படாதருக்குமாறு ெசய்ய முடியாெதனில், நீர்
வரும்பயபடிேய நடக்க நான்ேவண்டுக ேறன்” என்றார்.
௪௩பன்புஇேயசு தம் சீஷர்களிடம் தரும்ப ச் ெசன்றார். மீண்டும்

அவர்கள் தூக்கத்தலிருப்பைதக் கண்டார். அவர்களது கண்கள்
மிகவும் கைளப்புடன் காணப்பட்டன. ௪௪ ஆகேவ மீண்டும்
ஒருமுைற இேயசு அவர்கைள வ ட்டுச் ெசன்று ப ரார்த்தைன
ெசய்தார். மூன்றாவதுமுைறயும்அைதேயக்கூறனார்.
௪௫பன்இேயசுதம் சீஷர்களிடம் தரும்ப ச்ெசன்றுஅவர்களிடம்,

“இன்னுமா நீங்கள் தூங்கக் ெகாண்டும் இைளப்பாற க்
ெகாண்டுமிருக்க றீர்கள்? மனித குமாரைனப் பாவ களிடம்
ஒப்பைடக்க ேவண்டிய ேநரம் வந்துவ ட்டது. ௪௬ எழுந்தருங்கள்!
நாம்ேபாகேவண்டும். இேதாவந்துவ ட்டான்என்ைனஎத ரிகளிடம்
காட்டிக்ெகாடுக்கப் ேபாக றவன்” என்றார்.
இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மாற். 14:43-50;லூ. 22:47-53; ேயாவான் 18:3-12)
௪௭ இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுேத யூதாஸ் அங்கு

வந்தான், யூதாஸ் பன்னிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன். அவனுடன்
பலரும் இருந்தனர். அவர்கள் தைலைம ஆசாரியனாலும்
மூத்த தைலவர்களாலும் அனுப்பப்பட்டவர்கள். யூதாஸூடன்
இருந்தவர்கள் அரிவாள்கைளயும் தடிகைளயும் ைவத்தருந்தனர்.
௪௮ யார் இேயசு என்பைத அவர்களுக்குக் காட்ட யூதாஸ் ஒரு
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த ட்டமிட்டிருந்தான். அவன்அவர்களிடம், “நான்முத்தமிடுக றவேர
இேயசு. அவைரக் ைகது ெசய்யுங்கள்” என்றான். ௪௯ அதன்படி
யூதாஸ்இேயசுவ டம் ெசன்று, “வணக்கம். ேபாதகேர!” என்றுகூற
இேயசுைவமுத்தமிட்டான்.
௫௦இேயசு, “நண்பேன, நீ ெசய்ய வந்த காரியத்ைத ெசய்” என்று

கூறனார்.
பன் யூதாஸூடன் வந்த மனிதர்கள் இேயசுைவப்

ப டித்துக்ெகாண்டார்கள். அவைரக் ைகது ெசய்தார்கள்.
௫௧ இது நடந்தெபாழுது, இேயசுவுடன் இருந்த சீஷர்களில்
ஒருவன் தன் அரிவாைள எடுத்தான். அச்சீஷன் தைலைம
ஆசாரியனின் ேவைலக்காரைன அரிவாளால் தாக்க அவனது
காைதெவட்டினான்.
௫௨ இேயசு அச்சீஷைனப் பார்த்து, “அரிவாைள அதன்

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

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

யூதத்தைலவர்கள்முன்இேயசு
(மாற். 14:53-65;லூ. 22:54-55, 63-71; ேயாவான் 18:13-14, 19-24)
௫௭ இேயசுைவக் ைகது ெசய்தவர்கள் அவைர தைலைம

ஆசாரியனான காய்பா வீட்டிற்குஅைழத்துச் ெசன்றார்கள். அங்கு
ேவதபாரகர்களும் மற்ற யூதத் தைலவர்களும் கூடியருந்தார்கள்.
௫௮ இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த ேபதுரு அவர் அருகல்
ெசல்லவல்ைல. ேபதுரு இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து தைலைம
ஆசாரியனின் வீட்டு முற்றத்ைத அைடந்தான். இேயசுவுக்கு
என்ன நடக்கும் என்பைதக் காண ேபதுரு உள்ேள நுைழந்து
காவல்காரர்களுடன்அமர்ந்தான்.
௫௯ தைலைம ஆசாரியனும் யூத ஆேலாசைனச் சங்கமும்

இேயசுைவக் ெகால்ல அவரிடம் ஏேதனும் குற்றம் காண
முயற்ச த்தார்கள். இேயசு தவறு ெசய்தார் என ெசால்லக்கூடிய
மக்கைளத் ேதட முயற்ச த்தார்கள். ௬௦ பலரும் வந்து
இேயசுைவப் பற்ற ப் ெபாய்யான ெசய்த கைளக் கூறனர்.
ஆனாலும் இேயசுைவக் ெகால்லத்தக்க காரணம் எைதயும் யூத
ஆேலாசைனச் சங்கம் காணவல்ைல. ப றகு இருவர் வந்து,
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௬௧ “நான்ேதவனின்ஆலயத்ைதஇடித்துவ ட்டுமூன்ேறநாட்களில்
மீண்டும் அைதக் கட்டுேவன் என்று இவன் (இேயசு) கூறனான்”
என்றார்கள்.
௬௨ பன் தைலைம ஆசாரியன் எழுந்தருந்து இேயசுைவப்

பார்த்து, “இவர்கள் உமக்கு எத ராக ஆதாரங்கைளக்
ெகாடுக்க றார்கள், இவர்கள், உம்ேமல் சுமத்தய
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உம்மிடம் ஏதும் பதல் உள்ளதா? இவர்கள்
கூறுவதுஉண்ைமயா?” என்றுேகட்டார். ௬௩ஆனால்,இேயசு ஏதும்
பதல்கூறவல்ைல.
மீண்டும் தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவ டம், “நான் உன்ைன

உறுத ெமாழிக்கு உட்படுத்துக ேறன். ஜீவனுள்ள ேதவனின்
வல்லைமயன் ெபயரால் ஆைணயடுக ேறன். உண்ைமையச்
ெசால் நீயா ேதவகுமாரனாகயக றஸ்து?” என்றுேகட்டான்.
௬௪ அதற்கு இேயசு, “ஆம் நான் தான், ஆனால், நான்

உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். எத ர்காலத்தல் ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்தல்மனிதகுமாரன்அமர்ந்தருப்பைதக்காண்பீர்கள்.
ேமலும் வானத்து ேமகங்களின் மீது மனித குமாரன் வருவைதக்
காண்பீர்கள்” என்றுவைடயளித்தார்.
௬௫இைதக்ேகட்ட தைலைமஆசாரியன்மிகக் ேகாபமைடந்தான்.

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

மரிக்க ேவண்டும்” என்றார்கள்.
௬௭ பன் அங்கருந்தவர்கள் இேயசுவன் முகத்தல் காற

உமிழ்ந்தார்கள். அவைரத் தங்கள் ைகயால் அடித்தார்கள்.
மற்றவர்கள் அவரது கன்னத்தல் அைறந்தார்கள். ௬௮ அவர்கள்
இேயசுைவப் பார்த்து, “நீ தீர்க்கதரிச என்பைதக் காட்டு.
க றஸ்துேவ, உன்ைன அடித்தது யார் என்பைதக் கூறு” என்று
ேகட்டார்கள்.

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மாற். 14:66-72;லூ. 22:56-62; ேயாவான் 18:15-18, 25-27)
௬௯ அப்ெபாழுது, முற்றத்தல் அமர்ந்தருந்த ேபதுருவ டம் ஒரு

ேவைலக்காரப்ெபண் வந்து, “கலிேலயாக்காரனான அம்மனிதன்
இேயசுவுடன்நீயும்இருந்தாயல்லவா?” எனக் ேகட்டாள்.
௭௦ ஆனால் ேபதுரு, தான் ஒருேபாதும் இேயசுவுடன்

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

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

இருந்ததல்ைல எனக் கூறனான். “ேதவனின் மீது ஆைணயாக
இம்மனிதன் இேயசுைவ எனக்குத் ெதரியாது” என ேபதுரு
கூறனான்.
௭௩ ச றது ேநரம் கழித்து அங்கு நன்றருந்த சலர் ேபதுருவ டம்

ெசன்று, “இேயசுவன் சீஷர்களில் நீயும் ஒருவன் என்பது
எங்களுக்குத் ெதரியும். நீ ேபசுவதலிருந்து எங்களுக்கு அது
ெதரிக றது” என்றுகூறனார்கள்.
௭௪பன் சாபமிடத் துவங்கய ேபதுரு, “ேதவன் ேமல்ஆைணயாக

எனக்குஇேயசுைவத்ெதரியாது”என்றான். ேபதுருஇைதக்கூறய
பன் ேசவல் கூவயது. ௭௫ அப்ேபாது “ேசவல் கூவுவதற்குமுன்
என்ைனஉனக்குத்ெதரியாதுஎனநீமூன்றுமுைறகூறுவாய்” என
இேயசுகூறயைதப் ேபதுருஞாபகப்படுத்த க் ெகாண்டான். பன்பு
ெவளியல்ெசன்றேபதுருமிகுந்தமனக்கசப்புடன்அழுதான்.

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

அதகாைலயல் இேயசுைவக் ெகால்லத் தீர்மானித்தார்கள்.
௨ அவர்கள் இேயசுைவச் சங்கலியல் பைணத்து, ஆளுநர்
பலாத்துவ டம்அைழத்துச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் பலாத்துவ டம்
இேயசுைவஒப்பைடத்தார்கள்.

யூதாஸின்தற்ெகாைல
(அப். 1:18–19)
௩இேயசுைவ எத ரிகளிடம் காட்டிக் ெகாடுத்த யூதாஸ் அவர்கள்

இேயசுைவக் ெகால்லத் தீர்மானித்தைதக் கண்டேபாது தன்
ெசயலுக்காக மிகவும் வருந்தனான். ஆகேவ தனக்குக் கைடத்த
முப்பது ெவள்ளிக் காசுகைளயும் தைலைம ஆசாரியர்களிடமும்
மூத்தத் தைலவர்களிடமும் எடுத்துச் ெசன்றான். ௪யூதாஸ், “நான்
பாவம்ெசய்துவ ட்ேடன். குற்றமற்றவரானஇேயசுைவஉங்களிடம்
ெகாைலெசய்யக்ெகாடுத்துவ ட்ேடன்” என்றான்.
அதற்கு யூதத் தைலவர்கள், “அைதப்பற்ற எங்களுக்குக்

கவைலயல்ைல. அது உன்னுைடய ப ரச்சைன.
எங்களுைடயதல்ல” என்றார்கள்.
௫ஆகேவ யூதாஸ் பணத்ைத ேதவாலயத்தல் வீசெயற ந்தான்.

பன்னர் யூதாஸ் அவ்வ டத்ைதவ ட்டுச் ெசன்று தூக்கு
ேபாட்டுக்ெகாண்டான்.
௬ ெவள்ளி நாணயங்கைளப் ெபாறுக்க எடுத்த தைலைம

ஆசாரியர்கள், “இப்பணத்ைதத் ேதவாலயக் கருவூலத்தல்
ைவத்தருக்க நம் சட்டம் அனுமதக்காது. ஏெனன்றால், இப்பணம்
ஒருவனது மரணத்தற்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டது” என்று ெசால்லி,
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௭அப்பணத்ைதக் ெகாண்டு குயவனின் வயல் என்றைழக்கப்பட்ட
நலத்ைத அவர்கள் வாங்கத் தீர்மானித்தார்கள். அந்த நலம்
எருசேலைமக் காண வரும் பயணிகள் இறந்தால் அவர்கைள
அடக்கம்ெசய்யப்பயன்படுத்தப்பட்டது. ௮எனேவதான்அந்தநலம்
இன்னமும் “இரத்த நலம்” எனஅைழக்கப்படுக றது. ௯தீர்க்கதரிச
எேரமியா ெசான்னபடிஇதுநடந்தது.

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

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

பலாத்து இேயசுவ டம் பல ேகள்வகள் ேகட்டான். “யூதர்களின்
இராஜன்நீர்தானா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குஇேயசு, “ஆம், நாேனதான்” என்றார்.
௧௨ தைலைம ஆசாரியர்களும், மூத்த யூதத் தைலவர்களும்

இேயசுைவக் குற்றம் சுமத்தயெபாழுது, அவர் எதுவும்
கூறவல்ைல.
௧௩ஆகேவ பலாத்து இேயசுவ டம், “இவர்கள் உன்மீது சுமத்தய

இத்தைன குற்றச் சாட்டுகைளயும் ேகட்டாயல்லவா? நீ ஏன் பதல்
ெசால்லக்கூடாது?” என்றான்.
௧௪ஆனால், இேயசு பலாத்துவற்கு பதல் ஏதும் கூறவல்ைல.

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

சைறயலிருந்துஒருவைரஆளுநர்வடுவப்பதுவழக்கம். மக்கள்
வரும்பும் ஒருவைர வடுவப்பது வழக்கம். ௧௬ அப்ெபாழுது
துன்மார்க்கனான ஒருவன் சைறயலிருந்தான். அவன் ெபயர்
பரபாஸ்.
௧௭ பலாத்துவன் வீட்டிற்கு முன் மக்கள் கூடினார்கள். பலாத்து

மக்கைளப் பார்த்து, “உங்களுக்காக ஒருவைன வடுதைல
ெசய்க ேறன். நீங்கள் யாைர வடுவக்க வரும்புக றீர்கள்.
பரபாைஸயா அல்லது கறஸ்து எனப்படும் இேயசுைவயா?”
என்றான். ௧௮ெபாறாைமெகாண்ேடமக்கள்தன்னிடம்இேயசுைவ
ஒப்பைடத்துள்ளார்கள்என்பைதபலாத்துஅற ந்தான்.
௧௯ நீத வழங்கும் இடத்தல் அமர்ந்து பலாத்து இவற்ைறக்

கூறனான். அப்ெபாழுது அவனது மைனவ ஒரு ெசய்த
அனுப்பனாள். அதல், “இேயசுைவ எதுவும் ெசய்யாதீர்கள். அவர்

* ௨௭:௧௦: ‘கர்த்தர்...பயன்படுத்தனார்கள்’ சக. 11:12-13.
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குற்றமற்றவர். இன்று நான் அவைரப்பற்ற ஒரு கனவு கண்ேடன்.
அதுஎன்ைனமிகவும்கலங்கைவத்தது” என்றருந்தது.
௨௦ ஆனால், தைலைம ஆசாரியர்களும் மூத்த யூதத்

தைலவர்களும் பரபாைஸ வடுதைல ெசய்யவும் இேயசுைவக்
ெகால்ல ேவண்டுெமனவும் ேகாரிக்ைக ைவக்க மக்கைளத்
தூண்டினார்கள்.
௨௧ பலாத்து, “என்னிடம் பரபாசும், இேயசுவும் உள்ளார்கள்.

யாைரவடுவக்க நீங்கள்வரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குமக்கள் “பரபாஸ்” என்றுெசான்னார்கள்.
௨௨ “அப்படியானால் க றஸ்து எனப்படும் இேயசுைவ என்ன

ெசய்வது?” என்றுபலாத்துேகட்டான்.
“அவைரச் சலுைவயல்அைறந்துெகால்லுங்கள்” என்றுமக்கள்

ெசான்னார்கள்.
௨௩ “அவைர ஏன் ெகால்ல வரும்புக றீர்கள்? அவர் என்ன தவறு

ெசய்தார்?” என்றுபலாத்துமக்கைளக் ேகட்டான்.
ஆனால் மக்கள் அைனவரும் “அவைரச் சலுைவயல் அைறந்து

ெகால்லுங்கள்” என்றுசத்தமாய்கூக்குரலிட்டுச்ெசான்னார்கள்.
௨௪ மக்கைள மாற்றத் தன்னால் ஏதும் ெசய்ய முடியாது

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

மரணத்தற்கான தண்டைனைய எங்களுக்கும் எங்கள்
குழந்ைதகளுக்குமாக நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்க ேறாம்” என்று
மக்கள்அைனவரும்கூறனார்கள்.
௨௬பன்பலாத்துபரபாைஸவடுதைலெசய்தான். இேயசுைவச்

சாட்ைடயால் அடிக்குமாறு பலாத்து சல வீரர்களிடம் கூறனான்.
ப றகு சலுைவயல் அைறந்து ெகால்வதற்கு வீரர்களிடம்
இேயசுைவஒப்பைடத்தான்.
இேயசுைவக் ேகலிெசய்தல்
(மாற். 15:16-20; ேயாவான் 19:2-3)
௨௭ பன்னர் பலாத்துவன் வீரர்கள் இேயசுைவ பலாத்துவன்

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

இேயசு சலுைவயல்ெகால்லப்படுதல்
(மாற். 15:21-32;லூ. 23:26-39; ேயாவான் 19:17-19)
௩௨ ேபார்வீரர்கள் இேயசுவுடன் நகைர வ ட்டு ெவளியல்

ெசன்று ெகாண்டிருந்தார்கள். ச ேரேன என்னுமிடத்தலிருந்து
வந்த சீேமான் என்பவைன இேயசுவுக்காக சலுைவையச்
சுமந்துவர ேபார்வீரர்கள் கட்டாயப்படுத்தனார்கள். ௩௩ மண்ைட
ஓட்டின் இடம் என்னும் ெபாருள்படும் ெகால்ெகாதா என்று
அைழக்கப்படுமிடத்த ற்கு அவர்கள் வந்து ேசர்ந்தார்கள்.
௩௪ அங்கு வலிைய மறக்கச்ெசய்யும் மருந்து கலந்த பானத்ைத
இேயசுவுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். அைதச் சுைவத்தஇேயசுஅைதக்
குடிக்கமறுத்தார்.
௩௫ேபார்வீரர்கள்இேயசுைவசலுைவயல்ஆணிகைளைவத்து

அைறந்தார்கள். யார் இேயசுவன் ஆைடகைளப் ெபறுவது
என்பைத சீட்டுப் ேபாட்டு முடிவு ெசய்தார்கள். ௩௬ ேபார்வீரர்கள்
அங்கு உட்கார்ந்து இேயசுைவ கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௩௭ இேயசுவன் தைலக்கு ேமல் ஒரு அறவப்பு பலைகைய
அவர்கள் அைறந்தார்கள். அதல் “இவர் இேயசு, யூதர்களின்
அரசன்” என்றுஎழுதயருந்தது.
௩௮ இேயசுவன் வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் இரு

ெகாள்ைளக்காரர்கள் சலுைவயல் அைறயப்பட்டார்கள்.
௩௯ மக்கள் இேயசுவன் அருகல் நடந்துச்ெசன்று அவைரத்
த ட்டினார்கள். தைலையக் குலுக்கயபடி மக்கள் கூறனார்கள்,
௪௦ “ேதவாலயத்ைத இடித்து மூன்று நாட்களில் மீண்டும் கட்ட
முடியும் எனக் கூறனாேய! உன்ைன நீேய காப்பாற்ற க்ெகாள்! நீ
ேதவனின்குமாரன்என்பதுஉண்ைமயானால்,சலுைவயலிருந்து
இறங்க வா!” என்றனர்.
௪௧ தைலைம ஆசாரியர், ேவதபாரகர் மற்றும் மூத்த

யூதத்தைலவர்கள் ஆகய அைனவரும் அங்கருந்தனர். மக்கள்
ெசய்தது ேபாலேவ அவர்களும் இேயசுைவக் ேகலி ெசய்தார்கள்.
௪௨அவர்கள், “இவன் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்றனான்! ஆனால்
தன்ைனேய காப்பாற்ற க்ெகாள்ள முடியவல்ைல! இவைன
(இஸ்ரேவலின்) யூதர்களின்அரசன் என்று மக்கள்கூறுகறார்கள்.
இவன் அரசனானால் இப்ெபாழுது சலுைவயலிருந்து கீேழ
இறங்க வரேவண்டும். அப்ெபாழுதுநாங்கள்இவைனநம்புேவாம்.
௪௩இவன் ேதவைன நம்பனான். எனேவ ேதவன் வரும்பனால்
இவைனக் காப்பாற்றட்டும் ‘நான் ேதவ குமாரன்’ என இவன்
கூறனான்” என்றார்கள். ௪௪ அவ்வாறாகேவ, இேயசுவன்
இருபக்கமும் சலுைவயல் அைறயப்பட்ட ெகாள்ைளக்காரர்களும்
அவைர ந ந்தைனெசய்தனர்.
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இேயசுவன்மரணம்
(மாற். 15:33-41;லூ. 23:44-49; ேயாவான் 19:28-30)
௪௫ நடுப்பகலில் நாடு முழுவதும் இருண்டது. இருள் மூன்று

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

“அவன்எலியாைவஅைழக்க றான்” என்றார்கள்.
௪௮ உடேன அவர்களில் ஒருவன் ஓடிப்ேபாய் கடல் பஞ்ைசக்

ெகாண்டுவந்தான். அைதப் புளிப்பான பானத்தல் ேதாய்த்து
குச்சயல் கட்டிஇேயசுவுக்குக்குடிக்கக் ெகாடுத்தான். ௪௯ஆனால்
மற்றவர்கள், “அவைனத் ெதாந்தரவு ெசய்யாேத. எலியா
அவைனக் காப்பாற்ற வருவானா என்பைதக் காணேவண்டும்”
என்றார்கள்.
௫௦மீண்டும்இேயசு ஒருமுைற சத்தமிட்டுக் கதறனார். பன்னர்,

இேயசுவன்ஆவ ப ரிந்தது.
௫௧இேயசு இறந்தெபாழுது, ேதவாலயத்தலிருந்த தைரச்சீைல

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

ேபார்வீரர்களும் நல நடுக்கம் ஏற்பட்டைதயும் நடந்த
ந கழ்ச்ச கைளயும் கண்டார்கள். மிகவும் பயந்துேபான அவர்கள்,
“இவர்உண்ைமய ேலேய ேதவகுமாரன்தான்” என்றார்கள்.
௫௫ ெபண்கள் பலரும் சலுைவக்குத் ெதாைலவல் நன்று

கவனித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கலிேலயாவலிருந்து
இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த ெபண்கள். ௫௬ மகதேலனா
மரியாள், யாக்ேகாபு மற்றும் ேயாேசப்பு ஆக ேயாரின் தாய்
மரியாள் மற்றும் யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயாரின் தாயும்
இருந்தார்கள்.
இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
(மாற். 15:42-47;லூ. 23:50-56; ேயாவான் 19:38-42)
௫௭ அன்று மாைல அரிமத்தயாவலிருந்து இேயசுவன்

சீஷனும், ெசல்வந்தனும், அரிமத்தயா ஊரானுமாகய ேயாேசப்பு
எருசேலமுக்கு வந்தான் ௫௮ ேயாேசப்பு பலாத்துவ டம் ெசன்று
இேயசுவன் சரீரத்ைதக் ேகட்டான். பலாத்து இேயசுவன்
சரீரத்ைத ேயாேசப்ப டம் ெகாடுக்குமாறு வீரர்களுக்குக்

✡ ௨௭:௪௬: சங்கீதம் 22:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



மத்ேதயு௨௭:௫௯ 92 மத்ேதயு௨௮:௪

கட்டைளய ட்டான். ௫௯ பன்பு ேயாேசப்பு இேயசுவன் சரீரத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு அைதப் புதய ெமன்ைமயான துணியல்
சுற்றனான். ௬௦இேயசுவன் சரீரத்ைத ஒரு பாைறயல் ேதாண்டிய
புதய கல்லைறயல் ேயாேசப்பு அடக்கம் ெசய்தான். ஒரு ெபரிய
பாறாங்கல்ைலக்ெகாண்டுகல்லைறவாயைலமூடினான்.
இவற்ைறச் ெசய்தபன் ேயாேசப்பு அங்கருந்து புறப்பட்டுச்

ெசன்றான். ௬௧ மகதேலனா மரியாளும், மரியாள் என்னும்
ெபயர் ெகாண்ட மற்ெறாரு ெபண்ணும் கல்லைறக்கு அருகல்
அமர்ந்தருந்தனர்.

இேயசுவன்கல்லைறக்குகாவல்
௬௨ ஆயத்தநாளுக்கு† மறுநாள், தைலைம ஆசாரியர்களும்

பரிேசயர்களும்பலாத்துவ டம்ெசன்று, ௬௩ “ஐயா,தான்உயருடன்
இருந்தெபாழுது அப்ெபாய்யன், ‘நான் மூன்று நாட்களுக்குப்
பன் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுேவன்’ என்று கூறனான்.
௬௪ ஆகேவ மூன்று நாட்களாக றவைரயலும் கல்லைறைய
நன்கு காவல் காக்க உத்தரவடுங்கள். அவனது சீஷர்கள் வந்து
சரீரத்ைத தருட முயற்ச க்கலாம். பன், மக்களிடம் ெசன்று அவன்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டதாகக் கூறக்கூடும்.
அவைனப்பற்ற அவர்கள்முன்னர்கூறயெபாய்கைளக்காட்டிலும்
இதுஅதக ேமாசமானதாகஇருக்கும்” என்றார்கள்.
௬௫அதற்கு பலாத்து, “ச ல ேபார் வீரர்கைளஅைழத்துச் ெசன்று

உங்களால் முடிந்த அளவு கல்லைறையக் காவல் ெசய்யுங்கள்”
என்று கூறனான். ௬௬ ஆகேவ அவர்கள் அைனவரும் ெசன்று
சரீரத்ைத யாரும் தருடாதவாறு பாதுகாத்தார்கள். கல்லைறைய
மூடியகல்லுக்குமுத்தைரைவத்தும்,ேபார்வீரர்கைளக்காவலுக்கு
ைவத்தும்இைதச்ெசய்தார்கள்.

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

அன்றுஅதகாைல மகதேலனா மரியாளும், மரியாள் எனப் ெபயர்
ெகாண்ட மற்றப் ெபண்ணும் இேயசுவன் கல்லைறையக் காணச்
ெசன்றார்கள்.
௨ அப்ெபாழுது மிகத் தீவ ரமான பூமி அத ர்ச்ச உண்டானது.

வானத்தலிருந்து இறங்க வந்த ஒரு தூதன் கல்லைறைய
மூடியருந்த பாறாங்கல்ைல உருட்டிக் கீேழ தள்ளினான். பன்
அத்தூதன் அப்பாறாங்கல்லின் மீது அமர்ந்தான். ௩ மின்னைலப்
ேபாலப் ப ரகாச த்த அந்தத் தூதனின் ஆைடகள் பனி ேபால
ெவண்ைமயாயருந்தன. ௪ கல்லைறக்குக் காவலிருந்த
ேபார்வீரர்கள் தூதைனக் கண்டு மிகவும் பயந்துேபானார்கள்.
† ௨௭:௬௨: ஆயத்தநாள்ெவள்ளிக்க ழைம. வாரஓய்வுத்தருநாளுக்குமுந்தனநாள்.
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பயத்தனால் நடுங்கய ேபார்வீரர்கள் பணத்ைதப்ேபால ேபச்சு
மூச்சற்றவர்களானார்கள்.
௫தூதன் ெபண்கைளப் பார்த்து, “பயப்படாதீர்கள். சலுைவயல்

அைறந்து ெகால்லப்பட்ட இேயசுைவ நீங்கள் ேதடுகன்றீர்கள்
என்பைத நானற ேவன். ௬ஆனால்இேயசுஇங்ேகஇல்ைல. அவர்
ெசான்னது ேபாலேவ மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டார்.
அவரது சரீரம் ைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்ைதப் பாருங்கள்.
௭ உடேன அவரது சீஷர்களிடம் வைரந்து ெசன்று ெசால்லுங்கள்.
‘இேயசு மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்து வ ட்டார். அவர்
கலிேலயாவற்குச் ெசன்றுெகாண்டிருக்க றார். அவர்உங்களுக்கு
முன்னேரஅங்கருப்பார்.’ அங்ேகநீங்கள்இேயசுைவக்காணலாம்.
இேதா நான்உங்களுக்குச்ெசால்லிவட்ேடன்” என்றுகூறனான்.
௮ ஆகேவ, அப்ெபண்கள் வைரந்து கல்லைறைய வ ட்டுப்

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

யூதத்தைலவர்களிடம் புகார்
௧௧ ெபண்கள் சீஷர்கைளத் ேதடிப் ேபானார்கள். அேத

சமயம், கல்லைறக்குக் காவலிருந்த ேபார் வீரர்களில் சலர்
நகருக்குள் ெசன்றார்கள். நடந்தைவ அைனத்ைதயும்
தைலைம ஆசாரியர்களிடம் ெசால்வதற்காக அவர்கள்
ெசன்றார்கள். ௧௨ தைலைம ஆசாரியர்கள் மூத்த யூதத்
தைலவர்களுடன் ேசர்ந்து த ட்டமிட்டு, அதன்படி ஒரு
ெபாய் கூறுவதற்காக ேபார்வீரர்களுக்குப் ெபரும் பணம்
தந்தார்கள். ௧௩ அவர்கள் ேபார்வீரர்களிடம், “நீங்கள் இரவு
தூங்கக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரது
சரீரத்ைதத் தருடிச் ெசன்றுவட்டார்கள் என மக்களிடம்
ெசால்லுங்கள். ௧௪ஆளுநர்இைதஅற ந்தால்அவைரச் சமாளித்து
உங்களுக்குத் தீங்கு வராதபடி நாங்கள் காப்பாற்றுக ேறாம்”
என்றார்கள். ௧௫ ஆகேவ, ேபார் வீரர்களும் பணத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு அவர்களுக்கு ெசால்லியபடி ெசய்தார்கள்.
இன்ைறக்கும் யூதர்களுக்கைடயல் இந்தப் ெபாய்யான கைத
ெசால்லப்பட்டுவருகறது.

தமதுசீஷர்களுடன்இேயசு ேபசுதல்
(மாற். 16:14-18;லூ. 24:36-49; ேயாவான் 20:19-23;அப். 1:6-8)
௧௬ பத ெனாரு சீஷர்களும் கலிேலயாவல் இேயசு கூறய

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

“ேகளுங்கள்! நான் என் தூதைன உமக்கு முன்பாக
அனுப்புக ேறன்.

அவன்உமக்குவழிையஆயத்தம்ெசய்வான்.” மல்கயா 3:1

௩ “வானாந்தரத்தல்ஒருமனிதன்கூவுகறான்.
‘கர்த்தருக்கானவழிையஆயத்தம்ெசய்யுங்கள்.

அவரதுபாைதையேநரானதாக்குங்கள்.’ ” ஏசாயா 40:3

௪ ஆைகயால் ேயாவான் வந்தான். அவன் வானாந்தரப்
பகுதயல் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் வழங்கனான். அவன்
மக்களிடம் மனம் மாறயைதக் காட்டும்படியான ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி ெசான்னான். அப்ெபாழுது அவர்களது
பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்றான். ௫ யூேதயா நாட்டினரும்
எருசேலமில்வாழ்கன்றஅைனத்துமக்களும்அவனிடம்வந்தனர்.
அவர்கள் ெசய்த பாவங்கைள அறக்ைகய ட்டனர். ேயார்தான்
ஆற்றன் கைரயல் ேயாவான் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்தான்.
௬ஒட்டக மய ரால்ஆனஆைடைய ேயாவான்அணிந்தருந்தான்.

தனதுஇடுப்பல்ேதால்வாரால்ஆனகச்ைசையக்கட்டியருந்தான்.
அவன் ெவட்டுக்களிையயும். காட்டுத் ேதைனயும் உண்டு
வந்தான்.
௭ “என்ைனவடவல்லவர்ஒருவர் எனக்குப் பன்னால்வருகறார்.

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
அவர்களுக்குஉபேதசம்ெசய்தான்.

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

அப்ெபாழுது அங்ேக வந்தார். அவர் ேயார்தான் ஆற்றல்
ேயாவானால்ஞானஸ்நானம்ெபற்றார். ௧௦அவர்தண்ணீரிலிருந்து
ெவளிேயறயேபாது வானம் தறக்கப்பட்டைதக் கண்டார். பரிசுத்த
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ஆவயானவர் ஒரு புறாைவப் ேபால அவரிடம் கீேழ இறங்கனார்.
௧௧ “நீர் என்னுைடய மகன். நான்உம்மிடம்அன்பாய்இருக்க ேறன்.
நான் உம்மிடம் மிகவும் ப ரியமாய் இருக்க ேறன்” என ஓர் அசரீரி
வானத்தலிருந்துேகட்டது.
இேயசு ேசாத க்கப்படுதல்
(மத். 4:1-11;லூ. 4:1-13)
௧௨ ப றகு ஆவயானவர் இேயசுைவ வனாந்தரத்தல் தனிேய

அனுப்பனார். ௧௩அந்த வனாந்தரத்தல் இேயசு நாற்பது நாட்கள்
இருந்தார். காட்டு மிருகங்கேளாடு அவர் அங்ேக இருந்தார்.
அவர் அங்குஇருந்தேபாது, சாத்தானால் ேசாத க்கப்பட்டார். ப றகு
ேதவதூதர்கள்வந்துஅவருக்குஉதவ ெ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
மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். நற்ெசய்த மீது நம்ப க்ைக ைவயுங்கள்”
என்றுஇேயசுெசான்னார்.
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 ட்டுஇேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்துெசன்றனர்.
௧௯ இேயசு கலிேலயாவன் கடற்கைரேயாரமாய் ெதாடர்ந்து

நடந்து ெசன்றார். அவர் ெசெபேதயுவன் மகன்களானயாக்ேகாபு,
ேயாவான் என்னும் சேகாதரர்கைளக் கண்டார். அவர்களும்
படகல் இருந்து ெகாண்டு மீன்ப டிக்கும் தம் வைலகைளப் பழுது
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௨௦ அவர்கேளாடு அவர்களின்
தந்ைத ெசெபேதயுவும் அவேனாடு ேவைலபார்க்கும் சல
மீனவர்களும் படகல் இருந்தனர். இேயசு அவர்கைளக் கண்டதும்
தம்ேமாடு வரும்படி அைழத்தார். அவர்கள் தம் தந்ைதைய
வ ட்டுவ ட்டுஇேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தனர்.
அசுத்தஆவயுள்ளவன்குணமாகுதல்
(லூ. 4:31-37)
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௨௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் கப்பர்நகூமுக்குச்
ெசன்றார்கள். ஓய்வுநாளில்ெஜபஆலயத்த ற்குள்ெசன்றுஇேயசு
ே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
எனக்குத்ெதரியும்” என்றுசத்தமிட்டான்.
௨௫ இேயசு பலமான குரலில், “அைமதயாக இரு. இவைன

வட்டு ெவளிேய வா” என்று கட்டைளய ட்டார். ௨௬ அந்த அசுத்த
ஆவ அம்மனிதைனஒருஉலுக்குஉலுக்கவ ட்டுஅவைனவட்டுப்
ெபரும் சத்தத்ேதாடுெவளிேயறயது.
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”என்றுஒருவேராெடாருவர் ேபச க்ெகாண்டனர்.
௨௮ எனேவ, கலிேலயாவன் அைனத்துப் பகுத களிலும்
இேயசுைவப்பற்றயெசய்த ே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.
௩௦சீேமானின்மாமியார்மிகவும்உடல்நலம்இல்லாமல்இருந்தாள்.
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 அவைள வட்டு
நீங்க அவள்சுகமைடந்தாள். ப றகுஅவள்அவர்கைளஉபசரிக்கத்
ெதாடங்கனாள்.
௩௨அந்த 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. ௩௪ அேநகருைடய பலவதமான
ேநாய்கைளயும் இேயசு குணப்படுத்தனார். பல ப சாசுகைளயும்
இேயசு துரத்தனார். ஆனால் இேயசு ப சாசுகைளப் ேபச
அனுமதக்கவல்ைல. ஏெனன்றால் அவர் யாெரன்று அைவகள்
அறந்தருந்தன.
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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 நண்பர்களும் இேயசுைவத் ேதடிச் ெசன்றனர்.
௩௭ அவைரக் கண்டுபடித்து, “மக்கள் யாவரும் உமக்காகேவ
எத ர்பார்த்தருக்க றார்கள்” என்றனர்.
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, மனிதர்களிடமிருந்து
வ 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
வரும்பனால்என்ைனக்குணப்படுத்தலாம். அதற்குரியவல்லைம
உமக்குண்டு” என்றுெகஞ்சனான்.
௪௧அவனுக்காக இேயசு மனமுருகனார். ஆைகயால் அவைனத்

ெதாட்டு, “நான் உன்ைனக் குணப்படுத்த வரும்புக ேறன்.
குணமைடவாயாக!” என்றார். ௪௨ உடேன ேநாய் அவைன
வட்டுவலக அவன்குணமானான்.
௪௩ அவைனப் புறப்பட்டுச் ெசல்லுமாறு இேயசு கூறனார்.

ஆனால், அவைன அவர் பலமாக எச்சரிக்ைகயும் ெசய்தார்:
௪௪ “நான்உனக்காகச் ெசய்தைதயாரிடமும் ெ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. ௪௫ அந்த 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
அைனத்துநகரங்களில்இருந்தும்மக்கள்அவைரத்ேதடிவந்தனர்.
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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 இடமில்ைல.
இேயசு அவர்களுக்குப் ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ௩ ஒரு
பக்கவாதக்காரைனச் சலர் இேயசுவ டம் ெகாண்டு வந்தார்கள்.
நான்கு ேபர் அவைனத் தூக்கக்ெகாண்டு வந்தனர். ௪ ஆனால்
அவர்களால் அவைன இேயசுவன் அருகல் ெகாண்டுவர
முடியவல்ைல. ஏெனன்றால் மக்கள் கூட்டம் அவ்வீட்ைடச்
சூழ்ந்தருந்தது. எனேவ அவர்கள் கூைரமீது ஏற இேயசு இருந்த
இடத்துக்கு ேமல் கூைரயல் ஒரு தறப்ைப உண்டாக்கனார்கள்.
ப றகு பக்கவாதக்காரனின் படுக்ைகைய வீட்டுக்குள்
இறக்கனார்கள். ௫ அவர்களது அளவுக்கடந்த வசுவாசத்ைத
இேயசு பார்த்தார். எனேவ பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து இேயசு,
“இைளஞேன! உன்பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௬ ச ல ேவதபாரகர்கள் அங்ேக உட்கார்ந்தருந்தனர். அவர்கள்

இேயசு ெசய்வனவற்ைறப் பார்த்து வ ட்டு தங்களுக்குள், ௭ “ஏன்
இந்த மனிதர் இவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்? இவர்
ெசால்வெதல்லாம் ேதவனுக்குஎத ரானதாகேவஉள்ளேத. ேதவன்
மட்டுேம பாவங்கைள மன்னிக்கத்தக்கவர்” என்று ெசால்லிக்
ெகாண்டனர்.
௮ ேவதபாரகர்கள் என்ன நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்

என்பைத உடேன இேயசு அற ந்துெகாண்டார். எனேவ, இேயசு
அவர்களிடம், “ஏன் இப்படி ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?
௯ பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து, ‘உன் பாவங்கள் உனக்கு
மன்னிக்கப்பட்டன’ என்று ெசால்வது எளிதா? ‘எழுந்து உன்
படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு நட’ என்று ெசால்வது எளிதா?
இரண்டில் எது எளிதாகும்? ௧௦ ஆனால் மனித குமாரனுக்குப்
பூமிய ேல பாவங்கைள மன்னிக்க ற அத காரம் உண்டு
என்பைத உங்களுக்கு நரூப க்க ேறன்” என்று கூற பறகு
பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து, ௧௧ “நான் உனக்குச் ெசால்க ேறன்.
எழுந்தரு,உனதுபடுக்ைகையஎடுத்துக்ெகாண்டுஉன்வீட்டுக்குப்
ேபா” என்றார்.
௧௨ பக்கவாதக்காரன் எழுந்து, அவனது படுக்ைகைய

எடுத்துக்ெகாண்டு அந்த அைறைய வ ட்டு ெவளிேயறனான்.
அைனத்து மக்களும் அவைனப் பார்த்தார்கள். அவர்கள்
சந்ேதாஷப்பட்டு ேதவைனப் புகழ்ந்தார்கள். அவர்கள், “இதுேபால
ஆச்சரியம் மிக்க ஒன்ைற நாங்கள் இதுவைர பார்த்ததல்ைல!”
என்றனர்.
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ே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
ெசல்லும்ேபாது அல்ேபயுவன் மகனான ேலவ என்னும் வரி
வசூலிப்பவைனக்கண்டார். ேலவ வரி வசூலிப்புஅலுவலகத்தல்
உட்கார்ந்தருந்தான். அவனிடம் இேயசு “என்ைனப் பன்
ெதாடர்ந்து வா” என்றார். உடேன ேலவ எழுந்து அவைரப் பன்
ெதாடர்ந்தான்.
௧௫ அன்று, அதற்குப் பன் இேயசு ேலவயனுைடய வீட்டில்

உணவுஉண்டார். அங்ேகவரி வசூல்ெசய்பவர்களும், பாவ களும்
இேயசுேவாடும் அவரது சீஷர்கேளாடும் உணவு உண்டனர்.
இவர்கேளாடு பலர் இேயசுைவப் பன் ெதாடர்ந்து வந்தருந்தனர்.
௧௬அவர்கேளாடு ேவதபாரகரும் பரிேசயரும்இருந்தனர். அவர்கள்
பாவ கேளாடும், வரி வசூல் ெசய்பவர்கேளாடும் ேசர்ந்து இேயசு
உணவு உட்ெகாள்வைதக் கண்டனர். அவர்கள் இேயசுவன்
சீஷைர ேநாக்க , “ஏன் இவர் வரிவசூல் ெசய்பவர்கேளாடும்,
பாவ களுடனும்ேசர்ந்துஉணவுஉண்கன்றார்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௭ இேயசு இதைனக் ேகட்டார். அவர் அவர்கைள ேநாக்க ,

“சுகமுள்ளவனுக்கு மருத்துவர் ேதைவயல்ைல. ேநாயாளிக்ேக
மருத்துவர் ேதைவ. நான் நல்லவர்கைள அைழக்க வரவல்ைல,
பாவ கைளஅைழக்கேவவந்ேதன்” என்றார்.
ப ற தைலவர்கைளவ டவத்தயாசமானவர்
(மத். 9:14-17;லூ. 5:33-39)
௧௮ேயாவானின் சீஷர்களும், பரிேசயரின் சீஷர்களும்உபவாசம்

இருந்தனர். ச லர்இேயசுவ டம்வந்து “ேயாவானுைடயசீஷர்களும்
உபவாசம் இருக்கன்றனர். பரிேசயருைடய சீஷர்களும்உபவாசம்
இருக்கன்றனர். உங்களுைடய சீஷர்கள் ஏன் உபவாசம்
இருப்பதல்ைல?” என்றுேகட்டனர்.
௧௯ அதற்கு இேயசு, “ஒரு தருமணத்தல் மணமகன் தம்முடன்

இருக்கும்ேபாது மணமகனின் நண்பர்கள் துயரப்படமாட்டார்கள்.
மணமகன்இன்னும்கூடேவஇருக்கறசந்தர்ப்பத்தல்,அவர்களால்
உபவாசம் இருக்க முடியாது. ௨௦ ஆனால் மணமகன் ப ரிந்து
ெசல்லக்கூடிய ஒரு தருணம் வரும். அப்ேபாது மணமகைனப்
ப ரிந்தவருத்தத்தல்,அவன்நண்பர்கள்துயரமுடன்இருப்பார்கள்.
அதற்குப் ப றகுஅவர்கள்உபவாசம்இருப்பார்கள்.
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
இரசம் பைழய ைபையக் ெகடுத்துவடும். அேதாடு இரசமும்
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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 என்பது யூதர்களின் 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 என்று கூறுகன்றன.
தாவீது தன்னுடன் இருந்த மற்றவர்களுக்கும் அப்பத்ைதக்
ெகாடுத்தான்” என்றார்.
௨௭ேமலும்பரிேசயர்கைளப்பார்த்துஇேயசு “ஓய்வுநாள்என்பது

மக்களுக்கு உதவேவ உண்டாக்கப்பட்டது. ஓய்வுநாளுக்காக
மக்கள் உண்டாக்கப்படவல்ைல. ௨௮ எனேவ மனித குமாரன்தான்
மற்ற நாட்களுக்கும் மட்டுமல்ல, ஓய்வு நாளுக்கும் எஜமானராக
இருக்க றார்” என்றுெசான்னார்.

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

அங்ேக சூம்பன ைகைய 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,
“எழுந்துஇங்ேக நல். அப்ேபாதுதான்உன்ைன எல்லாரும் பார்க்க
முடியும்” என்றார்.
௪ப றகுஇேயசுமக்களிடம், “ஓய்வுநாளில் எதுெசய்வதுசரியாக

இருக்கும்? நன்ைம ெசய்வதா, தீைம ெசய்வதா? ஒரு உயைரக்
காப்பாற்றுவது சரியா? அழிப்பது சரியா?” என்று ேகட்டார். மக்கள்
பத ெலான்றும்ெசால்லவல்ைல.
௫ இேயசு மக்கைளப் பார்த்தார். அவருக்ேகா ேகாபம் வந்தது.

அவர்கள்கடினமனம்உைடயவர்களாய்இருந்ததால்இேயசுவுக்கு
வருத்தம் ஏற்பட்டது. இேயசு அந்த மனிதனிடம், “உன் ைகைய
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நீட்டு” என்றார். அவனும் இேயசுவ டம் தன் ைகைய நீட்டினான்.
அதுகுணமாகயது. ௬ ப றகு பரிேசயர்கள் அந்த இடத்ைத வ ட்டுப்
ேபாய் ஏேராத யேராடுகூடக் கலந்துஇேயசுைவக் ெகால்வதற்குத்
த ட்டமிட்டனர்.
இேயசுவன்பன்த ரளானகூட்டம்
௭தனது சீஷர்கேளாடுஇேயசு ஏரிப்பக்கம் ெசன்றார். கலிேலயா

மக்களில்பலர்அவைரப்பன்ெதாடர்ந்தனர். ௮ப றகுயூேதயாவல்
இருந்தும், எருசேலமிலிருந்தும், இதுேமயாவல் இருந்தும்,
ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல் இருந்தும் ஏராளமான மக்கள்
வந்தனர். அத்துடன் தீரு, சீேதான் பகுத களில் இருந்தும் மக்கள்
வந்தனர். அவர்கள் அைனவரும் இேயசு ெசய்த அற்புதங்கைள
அறந்தருந்தனர். ஆகேவதான்அவர்கள்வந்தார்கள்.
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
ஏற்ெகனேவ பலைரக் குணமாக்க இருந்தார். ஆகேவ ஏராளமான
ேநாயுற்ற மக்கள் ெநருக்க க்ெகாண்டு வந்து அவைரத் ெதாட
முயன்றார்கள். ௧௧ச லர்அசுத்தஆவகளால்ப டிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
ஆவகள் இேயசுைவக் கண்டதும் அவருக்கு முன் குனிந்து,
“நீர் தான் ேதவனுைடய குமாரன்” என்று உரக்கச் சத்தமிட்டன.
௧௨ ஆனால் இேயசு, தாம் யார் என்பைத மக்களுக்குக்
கூறாதருக்கும்படிஅவற்றற்குஉறுதயாகக் 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 இடங்களுக்கு அனுப்ப
ப ரசங்கம் ெசய்யும்படி வரும்பனார். ௧௫ அத்துடன் ப சாசுகைள
வ ரட்டுவதற்கானஅதகாரத்ைதஅவர்கள்ெபற்றருக்கவும்இேயசு
வரும்பனார். ௧௬ அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த பன்னிரண்டு ேபரின்
ெபயர்களும்பன்வருமாறு:

சீேமான்,இேயசுஇவனுக்குேபதுருஎன்றுெபயரிட்டார்.
௧௭யாக்ேகாபு, ேயாவான்இவர்கள்ெசெபேதயுவன்மகன்கள்.
(இேயசுஇவர்களுக்குெபாவெனர்ேகஸ்என்றுெபயர்ைவத்தார்.
இதற்கு “இடிமுழக்கத்தன்மக்கள்” என்றுெபாருள்)
௧௮அந்த ேரயா,
பலிப்பு,
பர்த்தேலாேமயு,
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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 ெசான்னதால் அவரது
குடும்பத்தார்அவைரப் ப டித்துைவத்துக்ெகாள்ளவரும்பனர்.
௨௨ எருசேலமில் இருந்து வந்த ேவதபாரகர், “இேயசுவ டம்

ெபயல்ெசபூல் (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. ௨௪ ஒரு
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
இருந்தால்அவன்நைலத்தருக்கமுடியாது. அதுேவஅவன்முடிவு.
௨௭ “ஒருவன் பலவானுைடய வீட்டிற்குள் புகுந்து ெபாருட்கைளத்

தருட வரும்பனால் முதலில்அவன்அப்பலவாைனக் கட்டிப்ேபாட
ேவண்டும். ப றகு, அவனால் பலவானுைடய வீட்டிலிருந்து
அவனதுெபாருட்கைளத்தருடமுடியும்.
௨௮ “உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்,

மக்களால் ெசய்யப்படுக ற அத்தைனப் பாவங்களும்
மன்னிக்கப்படும். அத்துடன் மக்களால் ேதவனுக்கு எத ராகச்
ெ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,அவர்இவ்வாறுவளக்கமாகக்கூறனார்.
இேயசுவன்உண்ைமஉறவனர்கள்
(மத். 12:46-50;லூ. 8:19-21)
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௩௧ ப றகு இேயசுவன் தாயாரும், சேகாதரர்களும் வந்தனர்.
அவர்கள் ெவளிேய 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,
சேகாதரருமாய்இருக்க றார்கள். ௩௫ேதவனின்வருப்பத்துக்ேகற்ப
நடந்துெகாள்க றவர்கள் எவர்கேளா அவர்கேள எனக்குச்
சேகாதரனும், சேகாதரியும், தாயுமாய் இருக்க றார்கள்” என்று
கூறனார்.

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
உவைமகைளப்பயன்படுத்தனார்.
௩அவர் ெசான்னார், “ேகளுங்கள், ஓர் உழவன் தன் வைதைய

வைதக்கச் ெசன்றான். ௪ உழவன் வைதத்துக் ெகாண்டு
இருக்கும்ேபாது சலவைதகள்பாைதயல்வழுந்தன. பறைவகள்
வந்து அவற்ைறத் தன்றுவட்டுச் ெசன்றன. ௫ ச ல வைதகள்
பாைற ேபான்ற நலத்தல் வழுந்தன. அதல் ேபாத ய ஆழமான
மண்ணில்ைல. அதனால்அந்த வைதகள் ேவகமாக முைளத்தன.
௬ ஆனால் சூரியன் ஏற ெவப்பத்தால் அைவ கருகவ ட்டன.
அவற்றுக்கு ஆழமான ேவர் இல்லாததால் பைழக்கவல்ைல.
௭ ச ல வைதகள் முட்புதர்களில் வழுந்தன. 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 லநூறுதானியங்கைளயும்தந்தன,”
௯ ப றகு இேயசு, “நான் ெசால்வைதக் ேகட்கத்தக்கவர்கள்

கவனிக்கட்டும்” என்றார்.

உவைமகள்ஏன்-வளக்கம்
(மத். 13:10-17;லூ. 8:9-10)
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௧௦ ப றகு இேயசு மக்கைளவ ட்டுத் ெதாைலவாகச் ெசன்றார்.
பன்னிரண்டுசீஷர்களும்மற்றும்அவைரச்சுற்ற இருந்தவர்களும்
அவர் பயன்படுத்தும்உவைமகைளப்பற்ற 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:

“ ‘அவர்கள் பார்ப்பார்கள், பார்ப்பார்கள். ஆனால் உண்ைமயல்
ஒருேபாதும்பார்க்கமுடியாது.

அவர்கள் ேகட்பார்கள், ேகட்பார்கள். ஆனால் ஒருேபாதும்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.

அவர்கள் பார்த்துப் புரிந்துெகாண்டிருப்பார்கேளயானால்
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
நீங்கள் எப்படி புரிந்துெகாள்ளப் ேபாக றீர்கள்? ௧௪இதல் உழவன்
என்பவன் ேதவனுைடய ேபாதைனகைள மக்களிடம் நடுபவேன.
௧௫ ச ல ேநரங்களில் அப்ேபாதைனவழிப்பாைதயல்வழும். ச லர்
ேதவனின் ேபாதைனகைளக் ேகட்பார்கள். ஆனால் சாத்தான்
வந்துஅப்ேபாதைனவளராதபடி எடுத்துச்ெசன்றுவடுவான்.
௧௬ “பாைறகளில் வழுந்த வைதகைளப்ேபாலச் சலர் காதல்

ேபாதைன வழுகன்றன. அவர்கள் அவற்ைற மக ழ்ச்ச ேயாடு
ஏற்றுக்ெகாள்வர். ௧௭ ஆனால் அவர்கள் அப்ேபாதைனகள்
அவர்களது வாழ்வல் ஆழமாகச் ெசல்ல அனுமதக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் அவற்ைறக் ெகாஞ்ச காலேம ைவத்தருப்பர். ஆனால்
அந்தப் ேபாதைனையஏற்றதால்கஷ்டேமா, ப றர்மூலம்துன்பேமா
வரும்ேபாதுஅவர்கள்அவற்ைறஉடேனைகவ ட்டுவடுவர்.
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,
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ச லர் அறுபது மடங்காகவும், ச லர் நூறு மடங்காகவும் பலன்
தருகன்றனர்” என்றார்.

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

(பாத்த ரத்துக்கு) அடிய ேலா, படுக்ைகயன் அடிய ேலா 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
சறுஅளவும்எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.”

வைதபற்றயஉவைம
௨௬ ப றகு இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யமானது ஒரு

மனிதன் நலத்தல் வைதக்கும் ஒரு வைதையப் ேபான்றது.
௨௭வைதயானதுவளரத்ெதாடங்கும். அதுஇரவும்பகலும்வளரும்.
அந்த மனிதன் வழித்தருக்க றானா அல்லது தூங்குகறானா
என்பது முக்கயமல்ல. வைத வளர்ந்து ெகாண்ேட இருக்கும்.
வைத எவ்வாறு வளர்க றது என்பதும், அந்த மனிதனுக்குத்
ெதரியாது. ௨௮ எவ்வத உதவயும் இல்லாமல் அந்த நலம்
வைதைய வளர்க்க றது. முதலில் வைதயல் இருந்து ெசடி
முைளக்கறது. ப றகு கத ர், அதன் பறகு கத ர் முழுதும்
தானியங்கள். ௨௯ தானியம் வைளந்ததும் மனிதன் அவற்ைற
அறுவைடெசய்க 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. ௩௨ஆனால் இைத நீங்கள் வைதத்த
ப றகு அது வளர்ந்து, உங்கள் ேதாட்டத்தல் உள்ள அைனத்துச்
ெசடிகைளயும்வ டெபரியதாகும். அதன்கைளகள்மிகப்ெபரிதாக
வ ரியும். காட்டுப் பறைவகள் அதன் கைளகளில் கூடுகட்டித்
தங்கமுடியும். அத்ேதாடு அைவகைள ெவயலில் இருந்தும்
பாதுகாக்கும்” என்றார்.
௩௩ மக்களுக்குப் ேபாத க்கும் ெபாருட்டு இது ேபான்ற பல

உவைமகைளயும் இேயசு பயன்படுத்தனார். அவர்களுக்குப்
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புரிக ற வைகயல் அவர் கற்றுத்தந்தார். ௩௪இேயசு எப்ெபாழுதும்
உவைமகைள உபேயாக த்து மக்களுக்குப் ேபாத த்தார். தன்
சீஷர்கேளாடு 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 ட்டுச்ெசன்றனர். இேயசுஏற்ெகனேவஇருந்தபடக ே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 படுத்துத்தூங்கக் ெகாண்டிருந்தார். சீஷர்கள்அவரிடம்
ேபாய்அவைரஎழுப்பனார்கள். அவர்கள், “ேபாதகேர,உங்களுக்கு
எங்கைளப் பற்றய அக்கைற இல்ைலயா? நாங்கள் மூழ்கும்
நைலயல்உள்ேளாம்” என்றனர்.
௩௯இேயசுஎழுந்துபுயலுக்கும்,அைலகளுக்கும்ஆைணயட்டார்.

“இைரயாேத, அைமதயாய் இரு” என்று இேயசு ஆைணயட்டார்.
உடேனபுயல்நன்றது. கடலும்அைமதயானது.
௪௦ இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நீங்கள் ஏன் பயப்படுக றீர்கள்?

உங்களுக்குஇன்னும்வசுவாசம்இல்ைலயா?” என்றுேகட்டார்.
௪௧ சீஷர்கள் ெபரிதும் அஞ்சனர். அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர்

பார்த்து, “இவர் எத்தைகய மனிதர்? காற்றும் கடலும் கூட
இவருக்குக்கீழ்ப்படிக 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. ௩அவன் எப்ேபாதும் கல்லைறய ேலேய
குடியருந்தான். அவைன எவராலும் கட்டிப்ேபாட முடியவல்ைல.
௪ பலமுைற மக்கள் அவனது ைககைளயும் கால்கைளயும்
வலங்குகளாலும், சங்கலிகளாலும் கட்டிப்ேபாட்டிருந்தனர்.
ஆனால் அந்த மனிதன் அச்சங்கலிகைளயும் வலங்குகைளயும்
அறுத்து எற ந்துவடுவான். அவைனக் கட்டுப்படுத்தும் பலமுள்ள
மனிதன் எவனும் அங்கல்ைல. ௫ இரவும், பகலும் அவன்
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கல்லைறக் குைககைளச் சுற்றயும் மைலப் பகுத களிலும்
த ரிந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் கூக்குரலிட்டுக்ெகாண்டும்,
கற்களால்தன்ைனக்காயப்படுத்த க்ெகாண்டும்இருந்தான்.
௬ ெதாைலவல் இேயசு வந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத 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 என்னவரும்புக றீர்? என்ைனத்துன்புறுத்த
ே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 ஆவகள் உள்ளன” என்று அவன் ெசான்னான்.
௧௦அத்ேதாடு அவனுக்குள்ேள இருந்த ஆவகள் தங்கைள அந்தப்
பகுதையவ ட்டுத் துரத்தக் கூடாது என்று மீண்டும் மீண்டும்
ெகஞ்ச க் ேகட்டன.
௧௧ அப்ெபாழுது அந்த மைலயருேக பன்றகள் கூட்டமாக

ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன. ௧௨ அசுத்த ஆவகள் இேயசுவ டம்,
“எங்கைள அந்தப் பன்றகளுக்குள்ேள அனுப்பவடுங்கள்”
எனக் ேகட்டுக்ெகாண்டன. ௧௩ அவ்வாேற ேபாகும்படி இேயசு
அனுமத அளித்தார். அசுத்த ஆவகள் அந்த மனிதைன வட்டு
வ ட்டு பன்றகளுக்குள் புகுந்து ெகாண்டன. அப்பன்றக் கூட்டம்
ேமட்டிலிருந்து ஓடி கடலுக்குள் பாய்ந்து கடலில் மூழ்க இறந்தன.
அைவஏறக்குைறய 2,000 எண்ணிக்ைகஉைடயதாகஇருக்கும்.
௧௪ பன்றகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தவர்கள் அவ்வ டத்ைத

வ ட்டு ஓடிவ ட்டார்கள். அவர்கள் பட்டணத்துக்கும்,
வயல்ெவளிக்கும் ெசன்றார்கள். அங்கு சந்த த்த
மக்களிடெமல்லாம் இதைனச் ெசான்னார்கள். மக்களும் என்ன
நடந்தது என்பைத அறய வந்தனர். ௧௫ அவர்கள் இேயசுவ டம்,
வந்தார்கள். பலஅசுத்தஆவகளால் ப டிக்கப்பட்டிருந்தவைனயும்,
அவர்கள் பார்த்தார்கள். அவன்ஆைடகள் அணிந்து அைமதயாய்
இேயசுவன் காலடியல் உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவனது
மனநைல சரியாக இருந்தது. மக்கள் இவற்ைறக் கண்டு
அச்சப்பட்டனர். ௧௬இேயசு ெசய்தவற்ைறப் பார்த்தருந்த சலரும்
அங்ேக இருந்தனர். இவர்கள் மற்றவர்களிடம் அசுத்தஆவகளால்
ப டிக்கப்பட்டவனின் ெசயல்கைளயும் இேயசு அவைனக்
குணப்படுத்தயைதயும் கூறனர். அவர்கள் பன்றகளுக்கு
ஏற்பட்டைதயும் ெசான்னார்கள். ௧௭ ப றகு அந்த மக்கள்,
இேயசுவ டம் அவ்வ டத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுச் ெசல்லும்படி
ேவண்டினர்.

* ௫:௯: ேலக ேயான்இதற்கு ஏராளம் என்று ெபாருள். இதற்கு 5000ஆட்கள் ெகாண்ட
ேராமானிய பைட எனப்ெபாருள்.
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௧௮ படகன் மூலம் அவ்வ டத்ைத வ ட்டுச் ெசல்ல இேயசு
தயாரானார். ப சாசுகளிடமிருந்து வடுவக்கப்பட்ட அந்த
மனிதன் தன்ைனயும் இேயசுேவாடு வர அனுமதக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாண்டான். ௧௯ஆனால் இேயசு அவனுக்கு அனுமத
ெகாடுக்கவல்ைல. அவனிடம் இேயசு, “நீ வீட்டுக்குப் ேபா. உன்
குடும்பத்தாைரயும், நண்பர்கைளயும்ெசன்றுபார்த்துஉனக்காகக்
கர்த்தர்ெசய்தவற்ைறஎல்லாம்அவர்களிடம்கூறு. அவர்உனக்குக்
கருைணெசய்தார் என்றும்கூறு” என்றார்.
௨௦ எனேவ அவன் அவ்வடத்ைத வ ட்டுப் ேபாய் ெதக்கப்ேபாலி

பகுத மக்களிடம் தனக்குஇேயசு ெசய்தைதக்கூறஆரம்ப த்தான்.
மக்கள்அவற்ைறக் ேகட்டுவயப்புஅைடந்தனர்.

உய ரைடதலும், ேநாயாளி குணமாகுதலும்
(மத். 9:18-26;லூ. 8:40-56)
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 இேயசுைவப் பார்த்ததும்
அவைரப் பணிவுடன் குனிந்து வணங்கனான். ௨௩ அவன்
இேயசுைவ ேமலும் ேமலும் பணிந்தான். அவன் “என்னுைடய
சன்ன மகள் ெசத்துக்ெகாண்டிருக்க றாள். தயவுெசய்து அங்கு
வந்துஅவள் மீதுஉங்கள்ைககைளைவக்க ேவண்டும். அதனால்
அவள்குணம்ெபற்றுவாழ்வாள்” என்றான்.
௨௪ ஆைகயால் இேயசு அவனுடன் ெசன்றார். ஏராளமான

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

அவள் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக இரத்தப்ேபாக்கால்
அவத ப்பட்டு வந்தாள். ௨௬அவள் மிகவும் துன்பப்பட்டு வ ட்டாள்.
ஏராளமான மருத்துவர்கள் அவளுக்கு உதவ முயற்ச ெசய்தனர்.
அவளிடமிருந்த ெசல்வெமல்லாம் ெசலவழிந்தது. ஆனால்
குணமாகவல்ைல. அவள்ேமலும்ேநாயால்துன்பப்பட்டாள்.
௨௭அவள்இேயசுைவப்பற்ற ே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
ேநாயலிருந்துகுணமாகவ ட்டைதஅவள் சரீரத்தல்உணர்ந்தாள்.
௩௦ இேயசுவும் தன்னிடமிருந்து வல்லைம ெவளிப்பட்டைத
அற ந்தார். எனேவ, அவர் நன்று சுற்றலும் பார்த்தார். ப றகு
அவர், “என்ஆைடையத்ெதாட்டதுயார்?” என்றுேகட்டார்.
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௩௧இதைனக் ேகட்டதும் சீஷர்கள் “ேபாதகேர, ஏராளமானமக்கள்
உங்கைள ெநருக்க க்ெகாண்டு வருகறார்கள். ‘யார் என்ைனத்
ெதாட்டது’ என்றுேகட்க றீேர” என்றனர்.
௩௨ ஆனால் இேயசுேவா தன்ைனத் ெதாட்டவருக்காகத்

ெதாடர்ந்து பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ௩௩ அந்தப் ெபண்ணும்
தான் முழுைமயாகக் குணம் ெபற்றைத உணர்ந்தாள். எனேவ
அவள் இேயசுவன் முன்வந்து அவைரப் பணிந்தாள். அவள்
பயத்தால் நடுங்கனாள். அவள் தன் கைத முழுவைதயும்
இேயசுவ டம் கூறனாள். ௩௪ இேயசு அவளிடம், “அன்பான
ெபண்ேண! உன் வசுவாசத்தனால் நீ சுகமானாய்.
சமாதானமாகச்ெசல். இனி ேமல்உனக்குஒருதுன்பமும்இல்ைல”
என்றார்.
௩௫ இவ்வாறு இேயசு அங்ேக ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது

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

கவைலப்படவல்ைல. அந்த ெஜப ஆலயத்தைலவரிடம் இேயசு,
“பயப்பட ேவண்டாம். வசுவாசத்துடன்இரு” என்றுகூறனார்.
௩௭ மற்ற அைனவைரயும் வ ட்டு ேபதுரு, யாக்ேகாபு,

யாக்ேகாபுவன் சேகாதரனான ேயாவான் ஆக ேயாைர மட்டும்
தன்னுடன் வர இேயசு அனுமதத்தார். ௩௮ இேயசு இம்மூன்று
சீஷர்கேளாடு மட்டும் யவீருவன் வீட்டுக்குச் ெசன்றார். அங்கு
நைறயப்ேபர் கதற அழுதுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டார். அந்த
இடம் ஒேர குழப்பமாய் இருந்தது. ௩௯ இேயசு அவ்வீட்டுக்குள்
நுைழந்து அவர்களிடம், “ஏன் நீங்கள் இவ்வளவு அழுது
சத்தமிடுக றீர்கள்? இக்குழந்ைத சாகவல்ைல. இது தூங்கக்
ெகாண்டுள்ளது” என்றார். ௪௦இைதக்ேகட்ட மக்கள் இேயசுைவப்
பார்த்து ச ரித்தார்கள்.
இேயசு அம்மக்கைள வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயறுமாறு ேகட்டுக்

ெகாண்டார். பன்னர் அவர் அக்குழந்ைத க டத்தப்பட்டிருந்த
அைறக்குள் ெசன்றார். அவர் தன்ேனாடு அக்குழந்ைதயன் தாய்,
தந்ைத, மூன்று சீஷர்கள் ஆக ேயாைர மட்டும் அனுமதத்தார்.
௪௧ அவர் அந்தக் குழந்ைதயன் ைகையப்ப டித்துக்ெகாண்டு,
“தலீத்தாகூமி!” என்று ெசான்னார். (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
அப்ெபண்ணுக்குஉண்ணஉணவுஅளிக்குமாறுெசான்னார்.



மாற்கு௬:௧ 111 மாற்கு௬:௧௨

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

களம்பனார். அவரது சீஷர்கள் அவைரப் பன்ெதாடர்ந்து
ெசன்றனர். ௨ ஓய்வு நாளானேபாது ெஜப ஆலயத்தல் இேயசு
உபேதசம் ெசய்யஆரம்ப த்தார். நைறய மக்கள்அதைனக் ேகட்டு
வயப்புற்றனர். அவர்கள் “இந்த மனிதர் இந்த உபேதசங்கைள
எங்ேக இருந்து ெபற்றார்? இந்த அறைவ எப்படிப் ெபற்றார்?
இவருக்கு இதைன யார் ெகாடுத்தது? அற்புதங்கைளச் ெசய்யும்
அத காரத்ைத எங்கருந்து ெபற்றார்? ௩ இவர் ஒரு தச்சன்
மட்டும்தாேன. இவருைடய தாய் மரியாள் அல்லவா! இவர்
யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான் ஆக ேயாரின் சேகாதரர் அல்லவா.
இவரது சேகாதரிகள் நம்முடன் தாேன இருக்கறார்கள்” என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள். அவர்கள்இேயசுைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்
இருந்தனர்.
௪இேயசுமக்கைளப்பார்த்து, “ஒருதீர்க்கதரிசையமற்றமக்கேள

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
மற்றக ராமங்களுக்கும் ேபாய்உபேதசம்ெசய்தார்.
சீஷர்கள்அனுப்பப்படுதல்
(மத். 10:1, 5-15;லூ. 9:1-6)
௭அவர்தனதுபன்னிரண்டுசீஷர்கைளயும்ஒன்றாகஅைழத்தார்.

அவர்கைளஇரண்டிரண்டுேபராகெவளிேயஅனுப்பனார். அசுத்த
ஆவகளின் ேமல் அவர்களுக்கு அதகாரத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
௮அவர்தன்சீஷர்களிடம், “உங்கள்பயணத்துக்குஎதுவும்எடுத்துச்
ெ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 அந்த ஊைரவ ட்டு
வலகுங்கள். உங்கள் கால்களில் படிந்துள்ள தூசையயும்
அங்ேகேய உதறவ ட்டுச் ெசல்லுங்கள். அவர்களுக்கு இது ஒரு
எச்சரிக்ைகயாகஇருக்கும்” என்றார்.
௧௨ சீஷர்கள் அந்த இடத்ைத வ ட்டு வலக ப் பல இடங்களுக்கும்

ெசன்றனர். அவர்கள் மக்களிடம் உபேதசம் ெசய்தனர்.
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தங்கள் மனைதயும், வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாள்ளுமாறு
ேபாத த்தனர். ௧௩ அவர்கள் பல ப சாசுகைள 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
அற்புதங்கைளச்ெசய்யமுடிக றது” என்றனர்.
௧௫ இன்னும் சலர், “இவர்தான் எலியா” என்றனர். ேமலும்

சலேரா, “இேயசு ஒரு தீர்க்கதரிச . இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த
பல தீர்க்கதரிச கைளப்ேபான்று இவரும் ஒருவர்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.
௧௬இேயசுைவப் பற்றயஇது ேபான்ற பல ெசய்த கைள ஏேராது

அற ந்து ெகாண்டான். அவன், “நான் ேயாவானின் தைலைய
ெவட்டிக் ெகான்றுவ ட்ேடன். இப்ேபாது ேயாவான் மரணத்தல்
இருந்துஎழுந்துவ ட்டான்” என்றுெசான்னான்.

ேயாவான்ஸ்நானகனின்மரணம்
௧௭ ஏேராது தன் வீரர்களுக்கு ேயாவாைனக் ைகது ெசய்யுமாறு

ஆைணயட்டான். அவைனச் சைறயல் அைடத்தான். தன்
மைனவையச் சந்ேதாஷப்படுத்துவதற்காகேவ அவன் இவ்வாறு
ெசய்தான். அவள் ெபயேர ஏேராத யாள். இவள் முதலில்
ஏேராதுவன்சேகாதரனானபலிப்புவன்மைனவயாகஇருந்தாள்.
ஆனால் அவைளப் பன்னர் ஏேராது மணந்துெகாண்டான்.
௧௮ ஏேராத டம் இவ்வாறு சேகாதரனின் மைனவைய
மணந்துெகாள்வதுசரியன்றுஎனேயாவான்எடுத்துக்கூறனான்.
௧௯ எனேவ 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 அவனது
ேபாதகம் 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, கலிேலயாவன் ெபரிய
மனிதருக்கும் வருந்து ெகாடுத்தான். ௨௨ ஏேராத யாளின் மகள்
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அந்த வருந்த ற்கு வந்து நடனமாடினாள். அவள் ஆடும்ேபாது,
ஏேராதும்அவைனச்சார்ந்தவர்களும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஉண்டனர்.
ஆைகயால் ஏேராது மன்னன் அவளிடம், “நீ வரும்பும் எைதயும்

உனக்குத் தருேவன்” என்று உறுத கூறனான். ௨௩ “நீ எைதக்
ேகட்டாலும் தருேவன், எனதுஇராஜ்யத்தல் பாதையக் ேகட்டாலும்
தருேவன்” என்றுசத்தயம்ெசய்தான்.
௨௪ அந்தப் ெபண் தன் தாய டம் ெசன்று, “நான் ஏேராது

மன்னனிடம் எனக்கு என்ன ேவண்டும் என்று ேகட்பது?” எனக்
ேகட்டாள். அவளதுதாேயா, “ேயாவான்ஸ்நானகனின் தைலையக்
ேகள்” எனபதலளித்தாள்.
௨௫ உடேன வைரவாக அவள் மன்னனிடம் தரும்ப வந்தாள்.

அவள்மன்னனிடம், “ேயாவான்ஸ்நானகனின்தைலையஎனக்குத்
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
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
அப்ெபண்ணிடம்ெகாடுத்தான். அப்ெபண்அதைனத்தன்தாய டம்
ெகாடுத்தாள். ௨௯அங்கு நடந்தைதப்பற்ற ேயாவானின் சீஷர்கள்
அற ந்துெகாண்டு, வந்து ேயாவானின் சரீரத்ைதப் ெபற்றுச்
ெசன்றனர். அவர்கள் அதைன ஒரு கல்லைறயல் அடக்கம்
ெசய்தனர்.

5,000 த்த ற்கும் ேமற்பட்ட மக்களுக்குஉணவு
(மத். 14:13-21;லூ. 9:10-17; ேயாவான் 6:1-14)
௩௦இேயசுவால்உபேதசம்ெசய்யஅனுப்பப்பட்டஅவரதுசீஷர்கள்

அவரிடம் வந்தனர். அவர்கள் இேயசுைவச் சுற்ற க் கூடித் தாம்
அைனவரும் ெசய்தவற்ைறயும் கற்ப த்தவற்ைறயும் அவரிடம்
ெசான்னார்கள். ௩௧ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் மக்கள்
ெநருக்கடி மிக்க இடத்தல் இருந்தனர். அம்மக்கள் அளவல் மிக
அத கமாக இருந்தனர். இேயசுவுக்கும், அவரது சீஷர்களுக்கும்
உணவு உட்ெகாள்ளக்கூட ேநரம் இல்லாமல் இருந்தது. இேயசு
தன்சீஷர்களிடம் “என்ேனாடுவாருங்கள். நாம்அைமதயானதனி
இடத்துக்குப் ேபாேவாம். அங்குநாம்ஓய்வுஎடுக்கலாம்” என்றார்.
௩௨ எனேவ, இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் தனியாகச்

ெசன்றனர். மக்கேள இல்லாத இடத்துக்கு அவர்கள் படகல்
ெசன்றனர். ௩௩ ஆனால் அவர்கள் ெசல்வைத நைறய மக்கள்
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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. ௩௪இேயசு அங்ேக
ேபாய்ச் ேசர்ந்ததும் தனக்காக ஏராளமான மக்கள் காத்தருப்பைத
அற ந்தார். அவர்அவர்களுக்காக மனம்உருகனார். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் ேமய்ப்பன் இல்லாத மந்ைதையப்ேபான்று கவனிக்க
ஆளில்லாமல் இருந்தனர். எனேவ அவர்களுக்கு இேயசு நைறய
உபேதசம்ெசய்தார்.
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
பண்ைணகளுக்கும்,நகர்களுக்கும்ெசன்றுேதைவயானஉணவுப்
ெபாருள்கைளஅவர்களாகேவவாங்க க்ெகாள்வார்கள்”என்றனர்.
௩௭ஆனால்இேயசுேவா, “அவர்களுக்குஉண்ணநீங்கள்ஏதாவது

ெகாடுங்கள்” என்றார்.
சீஷர்கேளா இேயசுவ டம், “இவர்கள் அைனவரும் உண்ணுகற

அளவுக்கு நம்மால் அப்பத்ைத வாங்கத் ேதைவயான பணத்துக்கு
நாம் அைனவரும் ஒரு மாதக் காலத்துக்கு உைழத்துப் பணம்
சம்பாத க்க ேவண்டும்” என்றனர்.
௩௮இேயசு, தன் சீஷர்களிடம், “உங்களிடம் எத்தைனஅப்பங்கள்

உள்ளன. ேபாய்ப் பாருங்கள்” என்றார்.
சீஷர்கள் தங்களிடம் உள்ள அப்பங்கைள எண்ணிப்

பார்த்துவ ட்டு இேயசுவ டம் வந்து, “நம்மிடம் ஐந்து அப்பங்களும்
இரண்டுமீன்களும்உள்ளன”, என்றார்கள்.
௩௯ ப றகு இேயசு சீஷர்களிடம், “புல்லின் ேமல் மக்கள் சறு சறு

குழுக்களாக உட்காரும்படி ெசால்லுங்கள்” என்றார். ௪௦ ஆகேவ
எல்லா மக்களும்குழுக்களாகஅமர்ந்தனர். ஒவ்ெவாருகுழுவலும்
50அல்லது 100 ேபர்இருந்தனர்.
௪௧ இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு மீன்கைளயும்

எடுத்துக் ெகாண்டார். அவர் வானத்ைத ஏற ட்டுப் பார்த்தார். அந்த
அப்பங்களுக்காக ேதவனுக்குநன்ற ெசான்னார். பன்னர்இேயசு
அப்பங்கைள பங்கு ைவத்துத் தன் சீஷர்களிடம் ெகாடுத்தார்.
அவற்ைற மக்களுக்குக் ெகாடுக்குமாறு ெசான்னார். மீைனயும்
அவ்வாேற பங்க ட்டுஎடுத்துக்ெகாடுத்தார்.
௪௨எல்லா மக்களும் தருப்தயாக உண்டனர். ௪௩மக்கள்உண்டு

முடித்ததும் எஞ்சயுள்ளவற்ைறச் சீஷர்கள்பன்னிரண்டுகூைடகள்
நைறயேசகரித்தனர். ௪௪ஏறக்குைறயஐயாய ரம்ஆண்கள்அன்று
உணவுஉண்டனர்.
இேயசுகடலின்ேமல்நடத்தல்
(மத். 14:22-33; ேயாவான் 6:16-21)
௪௫ ப றகு இேயசு சீஷர்களிடம் படகல் ஏறுமாறு ெசான்னார்.

கடலின் அக்கைரயல் உள்ள ெபத்சாய தாவுக்குப் ேபாகும்படிக்



மாற்கு௬:௪௬ 115 மாற்கு௬:௫௬

கூறனார். தான் பறகு வருவதாக இேயசு கூறயனுப்பனார்.
இேயசு அங்ேக இருந்து அந்த மக்கைளத் தம் வீடுகளுக்குச்
ெசல்லுமாறு ெசான்னார். ௪௬ அந்த மக்கைள இேயசு
வழியனுப்பய பன்பு ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்காக மைலக்குச்
ெசன்றார்.
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 கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு ேபாடுவைதயும்
அற ந்தார். காற்றானது அவர்களுக்கு எத 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 சீஷர்கள்ெபரிதும் ப ரமித்தார்கள். ௫௨அவர்கள்
இேயசு ஐந்து அப்பங்களில் இருந்து மிகுதயான அப்பங்கைள
உருவாக்கயைதப் பார்த்தார்கள். ஆனால் அதனுைடய
ெபாருைள அவர்களால் அற ந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. அைத
அறந்துெகாள்ளும்சக்தயும்அவர்களுக்குஇல்ைல.

அேநக ேநாயாளிகைளஇேயசுகுணமாக்குதல்
(மத். 14:34-36)
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. ௫௫அம்மக்கள் ஓடிப்ேபாய் அப்பகுத களில்
உள்ள மக்களிடம் இேயசு இங்ேக இருக்க றார் என்பைத
அறவத்தார்கள். இேயசு ேபாக ற எல்லா இடங்களிலும்
மக்கள் ேநாயாளிகைளப் படுக்ைகேயாடு எடுத்து வந்தனர்.
௫௬ அந்தப் பகுத களில் உள்ள ஊர்களுக்கும் நகரங்களுக்கும்
பண்ைணகளுக்கும் இேயசு ெசன்றார். இேயசு எங்ேக
ெசன்றாலும் அங்குள்ள மக்கள் ேநாயாளிகைள அவரிடம் எடுத்து
வந்தனர். அவர்கள் இேயசுவ டம் அவரது ஆைட நுனிையயாவது
ெதாடுவதற்கு அனுமத ேகட்டனர். அவைரத் ெதாட்டவர்கள்
எல்ேலாரும்குணமைடந்தனர்.
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௭
ப ரமாணங்களும்மனிதரின்வதமுைறகளும்
(மத். 15:1-20)
௧எருசேலமிலிருந்துசலபரிேசயர்களும், ச லேவதபாரகர்களும்

வந்தனர். அவர்கள் இேயசுைவச் சுற்ற க் கூடினர். ௨இேயசுவன்
சீஷர்களில் சலர் சுத்தமற்ற ைககளால் உணவு உண்பைத
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 இதைன அவர்களின் முன்ேனார்
ெசான்னபடி ெதாடர்ந்து ெசய்து வருகன்றனர். ௪ யூதர்கள்
சந்ைதயல் ஏதாவது வாங்கும்ேபாது, அதைனத் தனியான
முைறயல் கழுவச் சுத்தப்படுத்தும் முன் அவர்கள் அைத
உண்பதல்ைல. இைதப்ேபான்று அவர்கள் பல வத கைளத்
தங்கள் முன்ேனாரிடமிருந்து ெபற்றுக் கைடப்ப டித்தனர்.
கண்ணங்கள், குடங்கள், ெவண்கலப் பாத்த ரங்கள்
ேபான்றவற்ைறக்கழுவுவதுஆகயவற்ைறக்கைடப்ப டித்தனர்.
௫ பரிேசயர்களும், ேவதபாரகர்களும் இேயசுவ டம்,

“உம்முைடய சீஷர்கள் நமக்கு முன்பு வாழ்ந்த முன்ேனார்களின்
வதமுைறகைளக் ைகக்ெகாள்ளவல்ைலேய? உம்முைடய
சீஷர்கள் சுத்தமற்ற ைககளால் தம் உணைவ உண்டு
வருகறார்கள். ஏன்இவ்வாறுெசய்க றார்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௬இேயசுஅவர்களிடம் “நீங்கள்எல்லாரும்ேபாலித்தனமானவர்கள்.

உங்கைளப் பற்ற ஏசாயா சரியாகேவ எழுதயருக்க றான். அவன்
எழுதயருப்பது:

“ ‘இந்தமக்கள்என்ைனமத ப்பதாய்ச்ெசால்க றார்கள்,
ஆனால் உண்ைமயல் அவர்கள் தம் வாழ்வல் எனக்கு
முக்கயத்துவம்ெகாடுக்கவல்ைல.

௭அவர்களின்வழிபாடுஒருபயனுமற்றது.
அவர்கள்உபேதச க்கும்வதமுைறகள்எல்லாம்மனிதர்களால்
உருவாக்கப்பட்டைவ.’ ஏசாயா 29:13

௮ நீங்கள் ேதவனின் கட்டைளகைளப் பன்பற்றுவைத
நறுத்த இருக்க றீர்கள். இப்ெபாழுது நீங்கள் மனிதனின்
ேபாதைனகைளக்கைடப்ப டித்துவருகறீர்கள்” என்றார்.
௯ேமலும்இேயசுஅவர்களிடம், “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

✡ ௭:௧௦: யாத். 20:12,உபா. 5:16-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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தாய டேமா ெகட்டவற்ைறப் ேபசுக றாேனா அவன் ெகாைல
ெசய்யப்படத்தக்கவன்’✡ 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.
௧௨ அவன் 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
ெசயல்கைளச்ெசய்துவருகன்றீர்கள்” 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
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 றகு அந்த உணவுஉடம்ைபவ ட்டு ெவளிேயறவடும்”
என்றார் இேயசு. (இேயசு இதைனக் கூறும்ேபாது, அவர் மக்கள்
உண்ணும் எந்த உணவும் அவர்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாது என்று
உணர்த்தனார்.)
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
மனிதனுக்குள்ேள இருந்துதான் வருகன்றன. இத்தீயைவேய
மனிதைனமாசுபடுத்துபைவ” என்றார்.
யூதரல்லாதெபண்ணுக்குஉதவ
(மத். 15:21–28)
௨௪ இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டு தீரு பகுத க்குச்

ெசன்றார். அங்கருந்த ஒரு வீட்டுக்குச் ெசன்றார்.
✡ ௭:௧௦: யாத். 21:17-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அங்குதான் அவர் இருக்க றார் என்பைத அங்குள்ள மக்கள்
அற ந்துெகாள்ளக்கூடாது என்று இேயசு வரும்பனார். ஆனால்
அவர் மக்களின் கவனத்தலிருந்து தப்ப க்க முடியவல்ைல.
௨௫அவர்அங்குஇருப்பைத ஒரு ெபண்ேகள்வயுற்றாள். அவளது
சறு மகள், அசுத்த ஆவைய உைடயவள். எனேவ, அவள்
இேயசுவ டம் வந்து அவரது பாதத்தல் வழுந்து வணங்கனாள்.
௨௬அவள் யூதர்குலத்துப் ெபண் அல்ல. அவள் க ேரக்கப் ெபண்.
சீேராேபனிக்ேகயாவல் ப றந்தவள். அவள் தன் மகைளப் ப டித்த
ப சாைசவ ரட்டுமாறுெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்.
௨௭ அந்தப் ெபண்ணிடம் இேயசு, “பள்ைளகளின் அப்பத்ைத

எடுத்து நாய்களிடம் ெகாடுப்பது சரியன்று. முதலில் பள்ைளகள்
ேதைவயானஅளவுஉண்ணட்டும்” என்றார்.
௨௮ “அது உண்ைம தான் ஆண்டவேர. பள்ைளகள் உண்ணாத

உணவுத் துணுக்குகைள ேமைசக்கடியல் உள்ள நாய்கள்
உண்ணலாேம” என்றுஅவள்பதல்ெசான்னாள்.
௨௯ ப றகு அந்தப் ெபண்ணிடம் இேயசு, “இது நல்ல பதல். நீ

ேபாகலாம். ப சாசுஉன்மகைளவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டது” என்றார்.
௩௦ அந்தப் ெபண் வீட்டுக்குப் ேபானாள். தன் குழந்ைத

படுக்ைகயல் படுத்தருப்பைதக் கண்டாள். ப சாசு அவைள வட்டு
நீங்க இருந்தது.

ெசவ ட்டுமனிதைனக்குணமாக்குதல்
௩௧ப றகுஇேயசுதீருபகுதையவ ட்டுவலக சீேதான்பகுத க்குச்

ெசன்றார். அங்கருந்துஅவர்கலிேலயாகடற்கைரக்குச்ெசன்றார்.
அங்கு இேயசு ெதக்கப்ேபாலி வழியாக வந்தார். ௩௨ அங்ேக
அவர் இருக்கும்ேபாது மக்கள் ஒரு மனிதைனஅவரிடம் அைழத்து
வந்தனர். அவன் ஒரு ெசவ டன். அவனால் ேபசவும் முடியாது.
அவைனக் குணப்படுத்தும் ெபாருட்டு அவன்மீது இேயசு தன்
ைகையைவக்குமாறுஅவரிடம்அவர்கள்ெகஞ்ச க் ேகட்டனர்.
௩௩இேயசு அவைன அந்த மக்களிடமிருந்து வலக்க தனியாய்

அைழத்துச் ெசன்றார். அவர் தனது வ ரல்கைள அவன் காது
மீது ைவத்தார். ப றகு இேயசு உமிழ்ந்து அவனது நாைவயும்
ெதாட்டார். ௩௪இேயசு 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
நாைவப்பயன்படுத்த த்ெதளிவாகப் ேபசவும்முடிந்தது.
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
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ெசவ டர்கைளக் ேகட்க ைவக்க றார். ஊைமகைளப் ேபச
ைவக்க றார்” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.

௮
நாலாய ரம் ேபருக்குேமல்உணவளித்தல்
(மத். 15:32-39)
௧ மற்ெறாருமுைற இேயசுவுடன் ஏராளமான மக்கள்

இருந்தனர். மக்களுக்கு உண்ண உணவல்லாமல் இருந்தது.
ஆைகயால் இேயசு தன்னிடம் சீஷர்கைள அைழத்தார். ௨ “நான்
இம்மக்களுக்காகப்ெபரிதும்வருந்துக ேறன். அவர்கள்என்ேனாடு
மூன்று நாட்களாக இருக்க றார்கள். அவர்களுக்கு இப்ேபாது
உணவல்ைல. ௩அவர்கைளப் பச ேயாடு வீட்டுக்கு அனுப்ப நான்
வரும்பவல்ைல. அவர்கள் உண்ணாமல் ேபானால், வழியல்
ேசார்வைடந்து வ டலாம். ச லர் இங்கருந்து ெவகு தூரத்துக்குச்
ெசல்லேவண்டும்” என்றார்.
௪ இேயசுவன் சீஷர்கேளா, “நாம் எந்த ஊருக்கும் அருகல்

இல்ைல. இங்குள்ள அைனவருக்கும் உணவளிக்க நாம்
எங்கருந்துஉணவுகைளப்ெபறுவது?” என்றுேகட்டனர்.
௫ “உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள் இருக்கன்றன?” என்று

இேயசு ேகட்டார்.
“எங்களிடம் ஏழு அப்பங்கள் மட்டுேம உள்ளன” என்று சீஷர்கள்

கூறனர்.
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 மீன்கைளயும் ைவத்தருந்தனர்.
அவற்ைறயும்இேயசுவாங்க ப்ப ரார்த்தைனெசய்து,மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கும்படி சீஷர்களிடம்கூறனார்.
௮அைனத்து மக்களும் தருப்தயாக உண்டனர். ப றகு மீதயான

உணவுப் ெபாருட்கைள ஏழு கூைடகள் நைறயச் ேசர்த்தனர்.
௯அங்ேகஏறக்குைறய 4,000ஆண்கள்இருந்தனர். அவர்கள்உண்ட
பன்னர்,வீட்டிற்குஅனுப்ப ைவத்தார். ௧௦ப றகுஇேயசுஒருபடகல்
ஏற தன்சீஷர்கேளாடுதல்மனூத்தா பகுத க்குச்ெசன்றார்.
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
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ெகாடுக்கப்படமாட்டாது” என்று கூறனார். ௧௩ ப றகு இேயசு
பரிேசயர்கைளவ ட்டுவலக , படகல்ஏற 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 ஏேராதன் புளித்த மாைவக் குறத்தும்
எச்சரிக்ைகயாய்இருங்கள்” என்றார்.
௧௬ இேயசுவன் சீஷர்கள் இதன் ெபாருைளப்பற்ற த்

தங்களுக்குள் வவாதம் ெசய்தார்கள். அவர்கள், “நம்மிடம் அப்பம்
இல்லாததால்தான் இேயசு இவ்வாறு கூறுகறார்” என்று முடிவு
ெசய்தனர்.
௧௭இதுபற்ற இேயசுவும் அற ந்து ெகாண்டார். எனேவ, “அப்பம்

இல்லாதைதப்பற்ற ஏன்வவாத த்துக்ெகாள்க 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
அப்பங்கள் இல்லாதேபாது என்ன ெசய்ேதன்? ௧௯ ஐந்து
அப்பங்கைள ஐயாய ரம் மக்களுக்கு நான் பங்க ட்டுக்
ெகாடுக்கவல்ைலயா? உண்டுமீதயானஅப்பங்கைளஎத்தைனக்
கூைடகளில் நைறத்தீர்கள் என்று நைனத்துப் பாருங்கள்”
என்றார்.
அதற்குச் சீஷர்கள், “நாங்கள் மீதயான உணவுப்ெபாருள்கைள

பன்னிரண்டுகூைடகளில் ந ரப்ப ேனாம்” என்றார்கள்.
௨௦ ேமலும் இேயசு, “நான் ஏழு அப்பங்கைள நாலாய ரம்

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

ைவத்ேதாம்” என்றனர்.
௨௧ இேயசு அவர்களிடம், “நான் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்

நைனவல் ைவத்துள்ளீர்கள். ஆனால் இன்னமும் உங்களால்
புரிந்துெகாள்ளமுடியவல்ைலயா?” என்றார்.

குருடன்குணமாக்கப்படுதல்
௨௨இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் ெபத்சாய தாவுக்கு வந்தனர்.

ச லர் இேயசுவ டம் ஒரு குருடைனஅைழத்துக்ெகாண்டுவந்தனர்.
அவர்கள் குருடைனத் ெதாட்டுக் குணப்படுத்துமாறு ெகஞ்ச க்
ேகட்டனர். ௨௩ ஆைகயால் இேயசு குருடனின் ைகையப்
ப டித்துக்ெகாண்டு ஊருக்கு ெவளிேய அைழத்து வந்தார். ப றகு
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இேயசுஅவனதுகண்ணில்எச்சைலத்துப்பனார். அவன்மீதுதன்
ைகைய ைவத்து, “இப்ேபாது உன்னால் ெகாஞ்சமாவது பார்க்க
முடிக றதா?” என்றுேகட்டார்.
௨௪ அக்குருடனால் பார்க்க முடிந்தது. எனேவ அவன், “ஆமாம்,

நான் மக்கைளப் பார்க்க ேறன். அவர்கள் மரங்கைளப்ேபால்
நடமாடுவைதப் பார்க்கமுடிக றது” என்றான்.
௨௫ ேமலும் இேயசு அவன் கண்மீது ைகைய ைவத்தார். அவன்

தன் கண்கைளஅகலமாகத் த றந்தான். அவனது கண்கள்குணம்
ெபற்றன. அவனால் எல்லாவற்ைறயும் ெதளிவாகப் பார்க்க
முடிந்தது. ௨௬ இேயசு அவைன வீட்டுக்குப்ேபாகச் ெசான்னார்.
“நகரத்த ற்குள்ேபாகாேத” என்றுஇேயசுெசான்னார்.

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

சார்ந்தஊர்களுக்குச் ெசன்றனர். அவர்களின் பயணத்தன்ேபாது
“மக்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்க றர்கள்?” என்று இேயசு
ே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” என்று பதல்
கூறனான்.
௩௦ இேயசு சீஷர்களிடம், “நான் யார் என்று எவரிடமும்

ெசால்லேவண்டாம்” என்றார்.

இேயசுதம்மரணத்ைதக்குறத்துக்கூறுதல்
(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 யமாய்ைவக்கவல்ைல.
ேபதுரு இேயசுவ டம் தனிேய ேபசனான். அவர் இவ்வாறு

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

அவேராடு 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 றாேனாஅவனதுவாழ்க்ைக
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 உண்ைமையச்

ெசால்க ேறன். இங்ேக ந ற்கன்ற மக்களில் சலர், அவர்கள்
மரணத்துக்கு முன் ேதவனுைடய இராஜ்யம் வருவைதப்
பார்ப்பார்கள். ேதவனுைடய இராஜ்யம் வல்லைமேயாடு வரும்”
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
புதயரூபம்அைடந்தார். ௩இேயசுவன்ஆைடகள்ெவண்ணிறமாய்
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
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ெசால்க ேறாம் என்ேற புரியாமல் ெசான்னான். ஏெனன்றால்
அவனும்மற்றஇருசீஷர்களும்மிகவும் பயந்தருந்தனர்.
௭ ப றகு ஒரு ேமகம் வந்து அவர்கைள மைறத்தது. அந்த

ேமகத்தலிருந்து ஓர் ஒலி வந்தது. அது, “இவர் என் மகன். நான்
இவரிடம் அன்பாய் இருக்க ே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” என்று
கட்டைளய 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?”
என்றுேகட்டனர்.
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 தீைம ெசய்தனர்”
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 சீஷர்கேளாடுவாதம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். ௧௫இேயசு
வருவைதப் பார்த்து அவர்கள் ஆச்சரியத்தால் நைறந்தனர்.
அவர்கள்ஓடிவந்துஅவைரவரேவற்றனர்.
௧௬இேயசுசீஷர்களிடம் “ேவதபாரகர்களிடம்நீங்கள்எைதப்பற்ற

வவாதம்ெசய்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
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
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கடித்து ேசார்ந்து ேபாக றான். நான் உம்முைடய சீஷர்களிடம்
அப்ப சாைசத் துரத்தும்படி ேவண்டிேனன். அவர்களால் அது
முடியவல்ைல,” என்றான்கூட்டத்தலுள்ளஒருவன்.
௧௯அவர் அவர்களிடம், “ஓ! வசுவாசமில்லாத மக்கேள! நான்

உங்கேளாடு இன்னும் எவ்வளவு காலம் இருப்பது? உங்கேளாடு
இன்னும் எவ்வளவு காலம் ெபாறுைமயாய் இருப்பது? அந்தப்
ைபயைனஎன்னிடம்ெகாண்டுவாருங்கள்!” என்றார்.
௨௦ ஆைகயால் இேயசுவ டம் சீஷர்கள் ைபயைனக் ெகாண்டு

வந்தனர். ப சாசு இேயசுைவப் பார்த்ததும்ைபயைனத் தாக்கயது.
அவன் தைரயல் வழுந்து உருண்டான். அவன் வாயல் நுைர
தள்ளிற்று.
௨௧இேயசுஅப்ைபயனின்தந்ைதய டம், “எவ்வளவுகாலமாகஇது

இவனுக்குஏற்பட்டுவருகறது?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு அவன் தந்ைத, “அவன் சறுவனாக இருந்த சமயத்தல்

இருந்ேத இது உள்ளது. ௨௨ ப சாசு பலமுைற இவைனக்
ெகால்வதற்காக நீரிலும், ெநருப்பலும் தள்ளியருக்க றது.
உங்களால் ஏதாவது ெசய்ய முடியுமானால் எங்கள் மீது இரக்கம்
ெகாண்டுஎங்களுக்குஉதவ ெ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
ெபருகச்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௫எல்லா மக்களும்நடப்பைதஅற ந்துெகாள்ளஓடிவருவைதப்

பார்த்தார் இேயசு. ஆைகயால் இேயசு அசுத்த ஆவய டம்
ேபசனார். இேயசு, “அசுத்த ஆவேய! நீ இந்தச் சறுவைனச்
ெசவ டாகவும், ேபச முடியாமலும் ஆக்கவ ட்டாய். இவைன வட்டு
ெவளிேய வா என்றும் மீண்டும் இவனுள் ெசல்லாேத என்றும்
உனக்குகட்டைளயடுக ேறன்” என்றார்.
௨௬ அந்த அசுத்த ஆவ கதற ற்று. மீண்டும் அப்ைபயைனத்

தைரய ேல வழும்படி ெசய்து, அவைன வட்டு ெவளிேயற ற்று.
அச்சறுவன் இறந்தவைனப் ேபான்று க டந்தான். பலர் “அவன்
இறந்துேபானான்” என்ேற ெசான்னார்கள். ௨௭ ஆனால் இேயசு
அவனதுைகையப்ப டித்துஅவன்எழுந்தருக்கஉதவனார்.
௨௮இேயசுவீட்டுக்குள்ெசன்றார். அவரதுசீஷர்களும்அவேராடு

தனிேய இருந்தார்கள். அவர்கள், “எங்களால் ஏன் இந்த அசுத்த
ஆவையெவளிேயற்றமுடியவல்ைல?” 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)
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௩௦ப றகு இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்அந்த இடத்ைதவ ட்டுச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் கலிேலயா வழிேய ெசன்றனர். தாம்
இருக்கும் இடத்ைத மக்கள் ெதரிந்துெகாள்ளக் கூடாது என்று
இேயசு வரும்பனார். ௩௧ இேயசு தன் சீஷர்களுக்குத் தனிேய
உபேதச க்க வரும்பனார். அவர்களிடம் இேயசு, “மனித குமாரன்
மக்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படுவார். அவைர அவர்கள் ெகாைல
ெசய்வார்கள். மூன்று நாட்களுக்குப்பன் அவர் மரணத்தல்
இருந்துஉய ர்த்ெதழுவார்” என்றார். ௩௨இேயசு என்னெபாருளில்
கூறுகறார் என்பைத சீஷர்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்
என்ன ெபாருள் ெகாள்க றார் என்பைத வ சாரிக்கவும் அவர்கள்
அஞ்சனர்.

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

அங்ேக அவர்கள் ஒரு வீட்டுக்குள் நூைழந்தனர். ப றகு
இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “இன்று சாைலயல் நீங்கள் எைத
வவாத த்தீர்கள்?” என்று ேகட்டார். ௩௪ஆனால் சீஷர்கள் பதல்
ெசால்லவல்ைல. ஏெனன்றால்அவர்கள்அன்றுஅவர்களில் யார்
மிகவும்உயர்ந்தவர் என்பதுபற்ற ேயவவாதம்ெசய்தனர்.
௩௫ ஓரிடத்தல் இேயசு உட்கார்ந்துெகாண்டு 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, என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டவனாக றான். என்ைனஏற்றுக்ெகாள்க ற எவனும்
என்ைனஅனுப்பனவைரயும்ஏற்றுக்ெகாள்க 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
அவ்வாறுெசய்வைதநறுத்தச்ெசான்ேனாம்” என்றான்.
௩௯ இேயசுேவா, “அவைன நறுத்தாதீர்கள், எவெனாருவன்

என் ெபயைரப் பயன்படுத்த வல்லைமயான ெசயல்கைளச்
ெசய்க றாேனா அவன் எனக்கு எத ராகத் தீயவற்ைறச்
ெசய்யமாட்டான். ௪௦எனக்குஎத ராகத்தீைமெசய்யாதவன்எனக்கு
ேவண்டியவன். ௪௧நான்உங்களுக்குஉண்ைமையக்கூறுக ேறன்,
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நீங்கள் கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள் என்பதால் எவனாவது
ஒருவன் என்ேபரின் ந மித்தம் உங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர்
தருவாேனயானால் அவன் அதற்குரிய பலைன அைடயாமல்
ேபாகமாட்டான்.
பாவத்த ற்குக்காரணமானவர்கைளஇேயசுஎச்சரித்தல்
(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 நல்லதாக
இருக்கும். 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 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 “ஒவ்ெவாருவரும்ெநருப்பால்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
௫௦ “உப்பு நல்லதுதான். ஆனால் உப்பு தனது சுைவைய

இழந்துேபானால் நீ மீண்டும் அச்சுைவைய அதல்
ஊட்டமுடியாது. அதனால்நல்லகுணமுைடயவர்களாய்இருங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் சமாதானமாய்இருங்கள்” என்றார்.

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

ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்து யூேதயா பகுத க்குள் ெசன்றார்.
அங்கு, ஏராளமான மக்கள் அவரிடம் வந்தார்கள். வழக்கம்ேபால
இேயசுஅவர்களுக்குப் ேபாதைனெசய்தார்.

* ௯:௪௪: ச ல க ேரக்க மாற்கு ப ரத களில் 44வது வாக்கயமுள்ளது. அது 48வது
வாக்கயம் ேபான்றுள்ளது. † ௯:௪௬: ச ல க ேரக்க மாற்கு ப ரத களில் 46வது
வாக்கயம்உள்ளது. அது 48வதுவாக்கயம் ேபான்றுள்ளது.
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௨ ச ல பரிேசயர்கள் இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள்,
இேயசுைவத் தவறாக ஏதாவது ேபசைவக்க முயன்றார்கள்.
அவர்கள் அவரிடம், “ஒருவன் தன் மைனவைய வவாகரத்து
ெசய்வதுசரியா?” என்றுேகட்டனர்.
௩ அதற்கு இேயசு அவர்களிடம், “ேமாேச உங்களிடம் என்ன

ெசய்யுமாறுகட்டைளஇட்டார்?” என்றுேகட்டார்.
௪ பரிேசயர்கேளா, “ஒருவன் வவாகரத்துக்கான சான்றதைழ

எழுத அதன் மூலம் தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்யலாம்
என்றுேமாேசஅனுமத த்துஇருக்கறார்” என்றனர்.
௫அவர்களிடம் இேயசு, “ேமாேச உங்களுக்காக அவ்வாறு எழுத

இருக்கறார். ஏெனன்றால் நீங்கள் ேதவனின் ேபாதைனகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்துவ ட்டீர்கள். ௬ஆனால் ேதவன் உலைகப்
பைடக்கும்ேபாது ‘அவர் மக்கைள ஆண் என்றும் ெபண் என்றும்
பைடத்தார்.’ ௭ ‘அதனால்தான் ஒருவன் தன் தாையயும்
தந்ைதையயும்வ ட்டுவ ட்டுமைனவேயாடுேசர்ந்துெகாள்க றான்.
௮ இருவரும் ஒருவர் ஆகவடுகறார்கள். எனேவ அவர்கள்
இருவராயல்லாமல் ஒருவராக வடுகன்றனர்.’✡ ௯ ேதவன்
அந்த இருவைரயும் ஒன்று ேசர்த்துவடுகறார். எனேவ, எவரும்
அவர்கைளப்ப ரிக்கக்கூடாது” என்றார்.
௧௦ ப றகு இேயசுவும், சீஷர்களும் அந்த வீட்டில் தனிேய

இருந்தனர். அப்ேபாது சீஷர்கள் இேயசுவ டம் மீண்டும்
வவாகரத்து பற்றய ேகள்வையக் ேகட்டனர். ௧௧அதற்கு 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
ெபண்ணும்வபசாரம்ெசய்யும் 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 வருவைதஅனுமதயுங்கள்.
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,
✡ ௧௦:௮: ஆத 2:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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குழந்ைதகைளக் ைககளால் அைணத்துக்ெகாண்டார். இேயசு
அவர்கள்மீதுைககைளைவத்துஆசீர்வாதமும்ெசய்தார்.

பணக்காரனும்இேயசுவும்
(மத். 19:16-30;லூ. 18:18-30)
௧௭இேயசுஅவ்வ டத்தலிருந்து புறப்படஆரம்ப த்தார். அப்ேபாது

ஒரு மனிதன் ஓடி வந்து அவருக்கு முன்னால் முழங்காலிட்டு
வணங்கனான். அவன், “நல்ல ேபாதகேர! நான் ந த்தய
வாழ்ைவப்ெபற என்னெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௮ அதற்கு இேயசு, “என்ைன நீ நல்லவர் என்று ஏன்

அைழக்க றாய்? ேதவன் மட்டுேம நல்லவர். ௧௯ஆனால் உனது
வனாவுக்கு வைடயளிக்க ேறன். நீ எவைரயும் ெகாைல
ெசய்யாமல் இருப்பாயாக; வபச்சாரம் ெசய்யாமல் இருப்பாயாக,
களவு ெசய்யாமல் இருப்பாயாக; ெபாய்சாட்ச ெசால்லாமல்
இருப்பாயாக; நீ உன் தந்ைதையயும் தாையயும் மரியாைத
ெசய்வாயாக✡ என்று கட்டைளகள் ெசால்வது உனக்குத்
ெதரியுமா?” 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. அப்பணத்ைத ஏைழ
மக்களுக்குக் ெகாடு. உனக்குப் பரேலாகத்தல் ந ச்சயம்
ெபாக்கஷமிருக்கும். ப றகுஎன்ைனப்பன்பற்ற வா” என்றார்.
௨௨ இேயசு இவற்ைறச் ெசான்னதும் அந்த மனிதன் மிகவும்

வருத்தப்பட்டு அப்புறம் ேபானான். அவனது வருத்தத்துக்குக்
காரணம்அவன்ெபருஞ்ெசல்வந்தனாய்இருந்ததுதான்; அேதாடு
அச்ெசல்வத்ைதப் பாதுகாக்கவும்நைனத்ததுதான்.
௨௩ ப றகு இேயசு சுற்றலும் பார்த்து தன் சீஷர்களிடம் “ஒரு

பணக்காரன் ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள் நுைழவது மிகவும்
கடினமானஒன்று” என்றார்.
௨௪இேயசுெசான்னைதக்குறத்துசீஷர்கள்அத சயப்பட்டார்கள்.

இேயசு மீண்டும், “என் பள்ைளகேள! ேதவனுைடய
இராஜ்யத்துக்குள் நுைழவது கடினமானது. ௨௫ அதலும்
ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள் ஒரு பணக்காரன் நுைழவது
மிகவும் கடினமானது. இைதவ ட, ஊசயன் காத ற்குள் ஒரு
ஒட்டகம் எளிதாகநுைழந்துவடும்” என்றார்.
௨௬ சீஷர்கள் ெபரிதும் அத சயப்பட்டார்கள். அவர்கள்

தங்களுக்குள், “ப றகுயார்இரட்ச க்கப்படுவார்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௭ இேயசு தன் சீஷர்கைளப் பார்த்து, “மக்கள் தங்களால்

எதுவும் ெசய்துெகாள்ள இயலாது. அது ேதவனிடமிருந்துதான்

✡ ௧௦:௧௯: யாத். 20:12-16-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வரேவண்டும். ேதவேன எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய வல்லவர்”
என்றார்.
௨௮ ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து, “நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்

வ ட்டு வ ட்டு உங்கைளப் பன் ெதாடர்ந்து வந்தருக்க ே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 உலகத்தல் அவன்
மிகுதயானவீடுகைளயும்,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 ர்காலத்தல்மிகத் தாழ்ந்தஇடத்துக்குச்ெசல்வர்,மிகத் தாழ்ந்த
இடத்தலுள்ளபலர் மிகஉயர்ந்தஇடத்துக்குச்ெசல்வர்” என்றார்.

மீண்டும்தன்மரணத்ைதப்பற்ற ப் ேபசுதல்
(மத். 20:17-19;லூ. 18:31-34)
௩௨ இேயசுவும் 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 அங்ேக
தைலைம ஆசாரியர்களிடமும், ேவதபாரகர்களிடமும்
ஒப்பைடக்கப்படுவார். அவர்கள் மனிதகுமாரன் சாக
ேவண்டும் என்று தீர்ப்பளிப்பர். அவர்கள் மனிதகுமாரைன
யூதரல்லாதவர்களிடம் ஒப்பைடப்பார்கள். ௩௪அவர்கள் அவைரக்
குற த்து நைகப்பர். அவர்மீது காற உமிழ்வார்கள். வாரினால்
அடிப்பார்கள். ெகாைல ெசய்வார்கள். அவேரா மரணமைடந்து
மூன்றாம் நாள்உய ே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 என்று நாங்கள்
வரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
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௩௬ அவர்களிடம் இேயசு, “நான் உங்களுக்காக என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்என்றுநீங்கள்வரும்புக றீர்கள்?” எனக் ேகட்டார்.
௩௭ “உங்கள் இராஜ்யத்தல் உங்களுக்ெகன்று மகைம உள்ளது.

எங்களில் ஒருவர் உங்கள் வலது பக்கத்தலும் இன்னும் ஒருவர்
இடதுபக்கத்தலும்இருக்கவாய்ப்புத்தர ேவண்டும்” என்றனர்.
௩௮ அதற்கு இேயசு, “நீங்கள் என்ன ேகட்க றீர்கள் என்பது

உங்களுக்குப் புரியவல்ைல. நான் ஏற்கப்ேபாகும் பாடுகைள
உங்களால்ஏற்றுக்ெகாள்ளமுடியுமா? நான்ஞானஸ்நானம்ெபறும்
வதத்த ேலேய நீங்களும் ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியுமா?” என்று
ேகட்டார்.
௩௯ அவர்கள், “ஆமாம், எங்களால் முடியும்” என்றனர். இேயசு

அவர்களிடம், “நான்படப்ேபாகும்துன்பங்கைளஎல்லாம்நீங்களும்
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.

அவர்களுக்குயாக்ேகாபுமீதும், ேயாவான்மீதும்ேகாபம்ஏற்பட்டது.
௪௨ இேயசு தன் சீஷர்கைள எல்லாம் தம்மிடம் அைழத்தார்.
அவர்களிடம், “யூதர் அல்லாத மக்கள் ஆள்ேவார்கள் எனக்
கருதப்படுகன்றனர். இந்த ஆள்ேவார்கள் தம் அத காரத்ைத
மக்கள்மீது ெசலுத்துவைதேய ெபரிதும் வரும்புக றார்கள்.
அவர்களின் முக்கயத் தைலவர்கள் தம் அத காரத்ைத மக்கள்
மீது ெசலுத்துவைதேய ெபரிதும் வரும்புக றார்கள் என்று நீங்கள்
அறவீர்கள். ௪௩ஆனால், நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளும் வழி இதுவாக
இருக்கக்கூடாது. உங்களில்ஒருவன்ெபரியவனாகவரும்பனால்
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 தன்உயைரத்தரவந்துள்ளார்” என்றார்.
குருடன்குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 20:29-34;லூ. 18:35-43)
௪௬ ப றகு அவர்கள் எரிேகா நகரத்துக்கு வந்தனர். இேயசு அந்த

நகரத்ைதயும்வ ட்டுத்தன்சீஷர்கேளாடும்,மற்ற சலமக்கேளாடும்
ெவளிேயறனார். பர்த ேமயு எனப்படும் (த ேமயுவன் மகன்) ஒரு
குருடன் சாைலேயாரத்தல் அமர்ந்தருந்தான். அவன் ப ச்ைசக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். ௪௭ நாசேரத் ஊைரச் ேசர்ந்த இேயசு
வந்துெகாண்டிருப்பைத அற ந்து சத்தமிட ஆரம்ப த்தான். அவன்,
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“தாவீதன் குமாரனாகய இேயசுேவ! எனக்கு உதவ ெசய்யும்”
என்றான்.
௪௮ பல மக்கள் அவைனப் ேபசாமலிருக்கும்படி அதட்டினார்கள்.

ஆனால்அந்தக் குருடன்இன்னும் சத்தமாக, “தாவீதன்குமாரேன,
எனக்குஉதவ ெசய்யும்” என்றான்.
௪௯ அவ்வடத்தல் இேயசு, “அந்த மனிதைன இங்ேக வரச்

ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
எனேவ அவர்கள் அக்குருடைன அைழத்தனர். அவர்கள்,

“மக ழ்ச்ச யாய் இரு, எழுந்து வா, இேயசு உன்ைனஅைழக்க றார்”
என்றனர். ௫௦ அக்குருடன் வைரவாக எழுந்தான். அவன் தன்
ேமலாைடைய அவ்வ டத்தல் எற ந்துவ ட்டு இேயசுவனருகல்
ெசன்றான்.
௫௧இேயசுஅவனிடம், “நான்உனக்காக என்னெசய்யேவண்டும்

என்றுநீவரும்புக றாய்?” எனக் ேகட்டார்.
அதற்கு அக்குருடன், “ேபாதகேர! நான் மீண்டும் பார்ைவ ெபற

ேவண்டும்” என்றான்.
௫௨ “ேபா! நீ குணமானாய், ஏெனனில் நீ வசுவாசத்ேதாடு

இருந்தாய்” என்று இேயசு ெசான்னார். அதனால் அவன் பார்ைவ
ெபற்றான். அவன்இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்து ேபானான்.

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
இரண்டுசீஷர்கைளஅனுப்ப ச் சலவற்ைறச்ெசய்யச்ெசான்னார்.
௨இேயசு, “நீங்கள்பார்க்க றஎத ேரயுள்ளஊருக்குள்ெசல்லுங்கள்.
உள்ேள நுைழந்ததும் ஓர் இளம் கழுைத கட்டப்பட்டிருப்பைதக்
காண்பீர்கள். இதுவைர எவராலும் சவாரி ெசய்யப்படாத கழுைத
அது. அைதஅவழ்த்துஇங்ேக ெகாண்டுவாருங்கள். ௩யாராவது
உங்களிடம் எதற்காக இதைனக் ெகாண்டு ேபாக றீர்கள் என்று
ேகட்டால் அவர்களிடம், ‘ஆண்டவருக்கு இது ேதைவப்படுக றது.
அவர் இதைன வைரவல் தருப்ப அனுப்புவார் என்று
ெசால்லுங்கள்’ ” என்றார்.
௪சீஷர்கள் நகரத்துக்குள்நுைழந்தனர். ஒருவீட்டுக்கு ெவளிேய

சாைல ஓரத்தல் ஓர் இளம் கழுைத கட்டி ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
சீஷர்கள்அதைனஅவழ்த்தார்கள். ௫அங்கு நன்றுெகாண்டிருந்த
சலர் இதைனப் பார்த்தனர். “என்ன ெசய்க றீர்கள்? ஏன்
கழுைதைய அவழ்க்க றீர்கள்?” என்று ேகட்டனர். ௬ இேயசு
ெசான்னபடிஅவர்கள்பதல்ெசான்னார்கள். அவர்கள்கழுைதைய
அைழத்துச்ெசல்லஅனுமதத்தனர்.
௭சீஷர்கள்கழுைதையஇேயசுவ டம்ெகாண்டுவந்தனர். அவரது

சீஷர்கள் தம் ேமலாைடகைள கழுைதயன் ேமல் வ ரித்தனர்.
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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 லர்இேயசுவற்குப் பன்னால்ெசன்றனர்.

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

௧௦ “தமது தந்ைதயான தாவீதன் இராஜ்யம் ேதவனால்
ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக.

அந்தஇராஜ்யம்வந்துெகாண்டிருக்க றது.
பரேலாகத்தல்உள்ளேதவைனப்ேபாற்றுேவாம்”

என்றுஅவர்கள்சத்தமிட்டனர்.
௧௧ எருசேலமுக்குள் ெசன்று அங்குள்ள ேதவாலயத்த ற்குள்

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

அத்தமரம் பட்டுப்ேபாவைதஇேயசுஅறவத்தல்
(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
ெசான்னைதசீஷர்களும்ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

ே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
இேயசு வ ரட்டினார். பலவத பணங்கைள மாற்ற க் ெகாடுத்துக்
ெகாண்டிருந்தவர்களின் 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
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அைழக்கப்படும்’ என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது.✡ ஆனால் நீங்கள்
ேதவனின்வீட்ைடத் ‘தருடர்கள்ஒளியும்இடமாக’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)
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. ேநற்று
இம்மரம் பட்டுப்ேபாகுமாறு ெ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
ஆைணயடமுடியும். உங்கள்மனதல் சந்ேதகம்இல்லாதருந்தால்,
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 பரேலாகத்தல் இருக்க ற உங்கள் ப தாவும்
உங்களதுதவறுகைளமன்னித்துவடுவார்” என்றார். ௨௬ *

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

ெசன்றார்கள். அவர் ேதவாலயத்த ற்குள் நடந்து ெகாண்டிருந்தார்.
தைலைம ஆசாரியர்களும், ேவதபாரகர்களும், மூத்த யூதத்
தைலவர்களும் இேயசுவ டம் வந்தனர். ௨௮ அவரிடம்,
“எங்களுக்குச் ெசால். இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்ய நீ எங்கருந்து

✡ ௧௧:௧௭: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௧:௧௭: எேரமியா

7:11-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * 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.”



மாற்கு௧௧:௨௯ 134 மாற்கு௧௨:௫

அதகாரம் ெபற்றாய்? யார் உனக்கு இந்த அத காரத்ைதக்
ெகாடுத்தது?” என்றுேகட்டனர்.
௨௯ அதற்கு இேயசு, “நான் உங்களிடம் ஒரு ேகள்வையக்

ேகட்க ேறன். எனக்குப் பதல் ெசால்லுங்கள். ப றகு நான்
யாருைடய அதகாரத்தால் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க ேறன்
என்பைதக்கூறுக ேறன். ௩௦ேயாவான்ஸ்நானகன்ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்தேபாது அந்த அத காரம் அவனுக்கு ேதவனிடமிருந்து
வந்ததா அல்லது 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 ‘மனிதனிடமிருந்துவந்தது’என்றுெசால்ேவாமானால்,பன்னர்
மக்கள் நம்மீது ேகாபம்ெகாள்வர்” (யூதத் தைலவர்கள் மக்களுக்கு
எப்ேபாதும் பயந்தனர். ஏெனன்றால் அைனத்து மக்களும்
ேயாவாைனஉண்ைமயல்ஒருதீர்க்கதரிச என்றுநம்பனர்)என்று
தங்களுக்குள்ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩௩ ஆைகயால் அவர்கள் இேயசுவ டம், “எங்களுக்குப்

பதல் ெதரியாது” என்றனர். இேயசுவும், “அப்படியானால்,
நானும் யார் அத காரத்தால் இதைனச் ெசய்க ேறன் என்பைதச்
ெசால்லமாட்ேடன்” 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. அவன் வயைலச் சுற்ற மதல்சுவர் எழுப்பனான்.
த ராட்ைசஇரசம் உருவாக்க ஒருகுழிையத் ேதாண்டினான். ப றகு
அவன் ஒரு ேகாபுரத்ைதயும் கட்டினான். அவன்அத்ேதாட்டத்ைதச்
சல வவசாய களுக்குக் குத்தைகக்கு வ ட்டான். ப றகு அவன்
ேவறுேதசத்த 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. ௩ ஆனால் 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. ௫அதனால் ேதாட்டக்காரன்
ேமலும் ஒரு ேவைலக்காரைன அனுப்பைவத்தான். அந்த
வவசாய கள் அவைனக் ெகான்று ேபாட்டார்கள். அந்தத்
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ேதாட்டக்காரன் ேமலும் பல ேவைலக்காரர்கைள வவசாய களிடம்
அனுப்ப ைவத்தான். வவசாய கேளா அவர்களில் சலைர
அடித்தும் சலைரக்ெகான்றும்ேபாட்டார்கள்.
௬ “அந்தத்ேதாட்டக்காரனிடம்ேமலும்ஒேரஒருஆேளஇருந்தான்.

அவன்தான் அவனது 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 மகைனயாவதுவவாசாய கள்
மத ப்பார்கள்’ என்றுநம்பனான்.
௭ “ஆனால்வவசாய கள்தங்களுக்குள், ‘இவன்தான்ேதாட்டத்துச்

ெசாந்தக்காரனின் மகன். இந்தத் ேதாட்டம் இவனுக்கு
உரியதாகும். இவைன நாம் ெகான்றுவ ட்டால் இத்ேதாட்டம்
நம்முைடயதாகவடும்’ என்று ேபச க்ெகாண்டனர். ௮ஆைகயால்
அந்த வவசாய கள் அவனது மகைனப் ப டித்து, ெகான்று,
ேதாட்டத்துக்குெவளிேயதூக்க 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. ௧௦உறுதயாகேவ நீங்கள்இந்த
வாக்கயத்ைதவாச த்துள்ளீர்கள்.

“ ‘வீடு கட்டுக றவர்கள் ேவண்டாெமன ஒதுக்கய கல்ேல வீட்டின்
மூைலக்கல்லாயற்று.

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

௧௨ இேயசு ெசான்ன இந்த உவைமைய யூதத் தைலவர்களும்
ேகட்டனர். இந்தஉவைமதங்கைளப் பற்றயதுஎன்பைதஅவர்கள்
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 என்னும்குழுவல்இருந்து சலைரயும்இேயசுவ டம்
அனுப்ப ைவத்தார்கள். ஏதாவது இேயசு தவறாகப் ேபசனால்
அவைரப்ப டிக்கேவண்டும்என்றுவரும்பனர். ௧௪பரிேசயர்களும்,
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 வருகறீர்கள். இராயனுக்கு வரி
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ெகாடுப்பது சரியா இல்ைலயா என்பது பற்ற க் கூறுங்கள்.
நாங்கள்வரி ெ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
இராயனுைடயபடம்,இதல்இராயனின்ெபயருள்ளது” என்றனர்.
௧௭ இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து, “இராயனுக்குரியைத

இராயனுக்குக் ெகாடுங்கள், ேதவனுக்குரியைத ேதவனிடம்
ெகாடுங்கள்” என்றார். அந்த மக்கள் அைதக் ேகட்டு
ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
சதுேசயர்களின்தந்த ரம்
(மத். 22:23-33;லூ. 20:27-40)
௧௮ப றகுசலசதுேசயர்கள்இேயசுவ டம்வந்தனர். (சதுேசயர்கள்

என்பவர்கள் எவரும் இறப்பல் இருந்து உய ர்த்ெதழ இயலாது
என்று நம்புக றார்கள்.) அவர்கள் இேயசுவ டம் ஒரு வனாைவக்
ேகட்டார்கள். ௧௯ “ேபாதகேர! ஒருவன் தருமணம் ஆகக்
குழந்ைத இல்லாமல் இறந்துேபானால் அவனது சேகாதரன்
அவனதுமைனவையமணந்துெகாள்ளலாம் 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 சேகாதரர்களும் அப்ெபண்ைண மணந்து
இறந்து வ ட்டனர். யாருக்குேம அந்தப் ெபண்ேணாடு குழந்ைத
ப றக்கவல்ைல. இறுதயல்அந்தப் ெபண்ணும்இறந்துவ ட்டாள்.
௨௩ஆனால் ஏழு சேகாதரர்களும் அவைள மணந்தருக்கன்றனர்.
ஆகேவ,மரணத்தலிருந்துமக்கள்எழும்காலத்த ேலஅந்தப்ெபண்
யாருைடயமைனவயாகக் கருதப்படுவாள்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௪ இதற்கு இேயசு, “ஏன் இந்தத் தவைறச்

ெசய்க றீர்கள்? இதற்குக் காரணம் ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளைத நீங்கள் அறகறதல்ைல. அல்லது
நீங்கள் ேதவனின் வல்லைமையத் ெதரிந்து ெகாள்ளவல்ைல.
௨௫ மரணத்தல் இருந்து எழும் மக்கள் மத்தயல் தருமண
உறவுகள் ஏதும் இராது. மக்கள் ஒருவைரெயாருவர்
மணந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். அைனத்துமக்களும்பரேலாகத்தல்
உள்ள ேதவதூதர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள். ௨௬ மக்கள்
மரணத்தல் இருந்து எழுவது பற்ற ேதவன் ெசான்னைத
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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 நீங்கள்
தவறானவர்கள்” என்றார்.

மிகமுக்கயமானகட்டைளஎது?
(மத். 22:34-40;லூ. 10:25-28)
௨௮ ேவதபாரகர்களில் ஒருவன் இேயசுவ டம் வந்தான். அவன்

இேயசுவும் சதுேசயர்களும், வவாத ப்பைதக் ேகட்டான். இேயசு
அவர்களுக்கு நல்ல பதல் ெகாடுப்பைதப் பார்த்தான். எனேவ
அவன் இேயசுவ டம், “கட்டைளகளுள் எது மிக முக்கயமானது?”
என்றுேகட்டான்.
௨௯ அதற்கு இேயசு, “ ‘இஸ்ரேவலின் மக்கேள! கவனியுங்கள்.

நமது ேதவனாகய கர்த்தேர உண்ைமயான ஒேர கர்த்தர்.
௩௦நீங்கள்அவரிடம்அன்பாய்இருக்கேவண்டும். அவரிடம்நீங்கள்
முழு மனேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும், முழு இதயத்ேதாடும்
முழு பலத்ேதாடும், அன்பாய் இருக்க ேவண்டும்.’✡ இது முதல்
கட்டைள. ௩௧ ‘உங்கைள நீங்கள் எந்த அளவு ேநச க்க றீர்கேளா,
அந்தஅளவுக்குஅடுத்தவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்’✡ என்பது
இரண்டாம் கட்டைள. இவற்ைறவ ட மிக முக்கயமான ேவறு
கட்டைளகள்எதுவும்இல்ைல” என்றார்.
௩௨ அதற்கு அந்த மனிதன், “ேபாதகேர! இது ஒரு நல்ல

பதல். நீங்கள் சரியான பதைலேய ெசால்லி இருக்கறீர்கள்.
கர்த்தர் ஒருவேர நம் ேதவன். அவைரத் தவ ர ேவறு ேதவன்
இல்ைல. ௩௩ ஒருவன் ேதவைனத் தன் முழு மனேதாடும்,
முழு ஆத்துமாேவாடும், முழு பலத்ேதாடும் ேநச க்க ேவண்டும்.
ஒருவன் தன்ைன ேநச ப்பது ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும்
ேநச க்க ேவண்டும். இந்தக் கட்டைளகேள, ஏைனய
கட்டைளகைளக்காட்டிலும்முக்கயமானைவ. இைவதகனபலிகள்
ேபான்றவற்ைறவ டமிகமுக்கயமானைவ” என்றான்.
௩௪ அந்த மனிதன் புத்த சாலித்தனமாகப் பதல் கூறுவைத

இேயசு அற ந்து ெகாண்டார். எனேவ அவனிடம், “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)

✡ ௧௨:௨௬: யாத். 3:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௨:௩௦: உபா. 6:4-5-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௨:௩௧: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௩௫பன்னர்,இேயசுேதவாலயத்தல்ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
“க றஸ்து தாவீதன் குமாரன் என்று ேவதபாரகர்கள் ஏன்
ெசால்க றார்கள்? ௩௬ பரிசுத்த ஆவயன் உதவயுடன் தானாக
தாவீதுகூறுகறார்:

“ ‘கர்த்தர் என் ஆண்டவரிடம் ெசான்னார், நீங்கள் எனது வலது
பக்கத்தல்உட்காருங்கள்.

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

௩௭ தாவீது தானாக அவைர ‘ஆண்டவர்’ என்று அைழக்க றார்.
அப்படி இருக்கக் க றஸ்து எவ்வாறு தாவீதன் மகனாக இருக்க
முடியும்?” என்று இேயசு ேகட்டார். ஏராளமான மக்கள் இேயசு
ெசால்வைதக் ேகட்டுமனம்மக ழ்ந்தனர்.

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

“ேவதபாரகர்களிடம் கவனமாக இருங்கள். அவர்கள்
மத ப்ைபத் தரும் நீண்ட ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு
அங்குமிங்கும் அைலய வரும்புக றார்கள். சந்ைதப் பகுத களில்
மக்களிடமிருந்து மரியாைத ெபற்றுக்ெகாள்ள வரும்புகன்றனர்.
௩௯ ெஜப ஆலயங்களில் முக்கயமான இருக்ைககைளப் ெபற
வரும்புகன்றனர். வருந்துகளில் மிக முக்கயான இடங்களில்
இருக்க வரும்புகன்றனர். ௪௦ வதைவகைள இழிவாக நடத்த
அவர்களது வீடுகைளத் தருடுகறார்கள். நீண்ட ப ரார்த்தைன
ெசய்து நல்லவர்கள்ேபால் ேதாற்றம் தருகறார்கள். இவர்கைள
ேதவன்மிகுதயாகத் தண்டிப்பார்” என்றார்.

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

காணிக்ைகப் ெபட்டியன் அருகல் இேயசு உட்கார்ந்தருந்தார்.
மக்கள் அதல் காசுகள் ேபாடுவைதக் கவனித்தார். நைறய
பணக்காரர்கள் ஏராளமாகப் பணத்ைதப் ேபாட்டார்கள். ௪௨ ப றகு
ஓர் ஏைழவதைவவந்துஇரண்டுசறயகாசுகைளப் ேபாட்டாள்.
௪௩இேயசு 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
அவர்களுக்குத்ேதைவயல்லாதைதேயஅவர்கள்ெகாடுத்தார்கள்.
இவேளா மிகவும் ஏைழ. அவள் தன்னிடம் உள்ள அைனத்ைதயும்
ெகாடுத்துவ ட்டாள். அவள் ெகாடுத்தது அவளது வாழ்க்ைகக்கு
மிகவும் ேதைவயானஒன்றாகும்” என்றார்.
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௧௩
ஆலயத்தன்எத ர்காலஅழிவு
(மத். 24:1-44;லூ. 21:5-33)
௧ இேயசு ஆலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது அவரது

சீஷர்களில் ஒருவன். “பாருங்கள் ேபாதகேர! ெபரிய ெபரிய
கற்கேளாடுஇந்தஆலயம் பார்க்க எவ்வளவுஅழகாகஇருக்க றது”
என்றுெசான்னான்.
௨ இேயசுேவா, “நீ இந்தப் ெபரிய கட்டிடத்ைதப் பார்க்க றாய்.

இைவெயல்லாம் ஒரு காலத்தல் அழிந்துேபாகும். ஒவ்ெவாரு
கல்லும் தைரயல் ச தற ப்ேபாகும். ஒரு கல்ேலாடு இன்ெனான்று
ேசராது ேபாகும்,” என்றார்.
௩ ப றகு ஒலிவ மைலயன் ேமேல ஓரிடத்தல் உட்கார்ந்தார்.

அவேராடு ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான், அந்த ேரயா
ஆக ேயார் இருந்தனர். அைனவரும் ஆலயத்ைதப் பார்த்தனர்.
சீஷர்கள் இேயசுவ டம், ௪ “இைவ எப்ேபாது நைடெபறும் என்று
எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். இைவ நகழும் காலத்ைத நாம் எந்த
அைடயாளங்களால்அற ந்துெகாள்ளமுடியும்?” 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 இடங்களில் பூமி அத ர்ச்ச கள்
ஏற்படும். இைவ ஒரு குழந்ைத ப றப்பதற்கு முன் ஏற்படும்
ேவதைனேபாலஉருவாகும்.
௯ “நீங்கள்கவனமாயருங்கள். மக்கள்உங்கைளக்ைகதுெசய்து

நயாயம் வழங்குவார்கள். தங்கள் ெஜபஆலயங்களில் உங்கைள
அடிப்பார்கள். நீங்கள்ஆளுநர்கள்முன்பும்,மன்னர்களின்முன்பும்,
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
பரிசுத்தஆவயானவேர ேபசுவார்.
௧௨ “சேகாதரர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் எத ராக ச் சாவுக்கு

ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள். ெபற்ேறார் தம் பள்ைளகளுக்கு
எத ராக அவர்கைள மரணத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்.
பள்ைளகள் தம் ெபற்ேறாருக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டு
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அவர்கைளக் ெகாைல ெசய்ய வழி ேதடுவார்கள். ௧௩ நீங்கள்
என்ைனப் பன்பற்றுவதால் மக்கள் அைனவரும் உங்கைள
ெவறுப்பார்கள். இறுதவைர உறுதயாக யார் இருக்க றார்கேளா
அவர்கேளஇரட்ச 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
எடுக்கத்தரும்ப ப் ேபாகாமல்இருப்பானாக.
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 ேதவன் தீர்மானித்தருக்க றார். அக்ேகடு
காலம் குறுகயதாக இல்லாமல் இருந்தால் பன்னர் உலகல்
ஒருவரும் உய ேராடு இருக்க முடியாது. அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த
ச றப்புக்குரிய மக்களுக்கு உதவும்ெபாருட்டு ேதவன் அக்ேகடு
காலத்தைனக்குறுகயதாகஆக்குவார்.
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
எச்சரிக்ைகெசய்துவ ட்ேடன்.
௨௪ “அந்நாட்களில்அத்துன்பங்கள்நடந்த ப றகு,

“ ‘சூரியன்இருளாகும்.
சந்த ரன்ஒளி தராது.

௨௫நட்சத்த ரங்கள்வானத்தலிருந்துவழும்.
வானிலுள்ளஅத்தைனயும்மாற ப்ேபாகும்’ ஏசாயா 13:10; 34:4

* ௧௩:௧௪: ேபரழிவு...காண்பீர்கள்தானி. 9:27; 12:11 (தானி. 11:31ஒப்படுக)
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௨௬ “ப றகு ேமகங்களுக்கு ேமல் மனித குமாரன் மிகுந்த
வல்லைமேயாடும், மகைமேயாடும் வருவைதக் காண்பார்கள்.
௨௭ பூமி முழுவதும் ேதவதூதர்கைள மனிதகுமாரன்
அனுப்பைவப்பார். அத்ேதவதூதர்கள்உலகம்முழுவதலும்உள்ள
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கைளக்கூட்டுவார்கள்.
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. ௩௧இந்தமுழுஉலகமும்பூமியும்வானமும்அழிந்துவடும்.
ஆனால்நான்ெசான்னவார்த்ைதகள்மாத்த ரம்அழியாது.
௩௨ “எப்ெபாழுது, எந்த ேநரத்தல் அைவ நைடெபறும் என்று

எவராலும் அற ந்துெகாள்ள முடியாது. இைதப்பற்ற ேதவ
குமாரனுக்கும், பரேலாகத்தல் உள்ள ேதவதூதர்களுக்கும் கூடத்
ெதரியாது. ப தா மட்டுேம இதைன அறவார். ௩௩ கவனமாய்
இருங்கள். எப்ெபாழுதும்தயாராகஇருங்கள். அக்காலம்எப்ேபாது
வரும்எனஉங்களுக்கும்ெதரியாது.
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
இருக்கேவண்டும் என்று ெசால்வான். அைதப் ேபாலேவ
நானும் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். ௩௫ எனேவ, நீங்கள்
எப்ெபாழுதும்தயாராகஇருக்க ேவண்டும். வீட்டுச்ெசாந்தக்காரன்
எப்ெபாழுது தரும்ப வருவான் என்று எவருக்கும் ெதரியாது.
ஒரு ேவைள அவன் பற்பகலில் வரலாம், அல்லது நடு இரவல்
வரலாம் அல்லது அதகாைலயல் வரலாம், அல்லது சூரியன்
உதயமாகும்ேபாது வரலாம். ௩௬ வீட்டின் ெசாந்தக்காரன்
எத ர்பாராமல் வருவான். நீங்கள் எப்ேபாதும் தயாராக
இருந்தால் உங்கைளத்தூங்குகறவர்களாக அவன் கண்டுபடிக்க
மாட்டான். ௩௭ நான் இதைன ெசால்க ேறன். நான் எல்லாருக்கும்
ெசால்க ேறன், தயாராகஇருங்கள்” என்றார்.

௧௪

இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டமிடுதல்
(மத். 26:1-5;லூ. 22:1-2; ேயாவான் 11:45-53)
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௧ புளிப்ப ல்லாத அப்பம் 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 நாங்கள்வரும்பவல்ைல” என்றனர்.
ஒருெபண்ணின்சறப்புச் ெசயல்
(மத். 26:6-13; ேயாவான் 12:1-8)
௩ இேயசு ெபத்தானியாவல் இருந்தார். அவர்

ெதாழுேநாயாளியான சீேமானின் வீட்டில் உணவு
உண்டுெகாண்டிருந்தார். அப்ெபாழுதுஅங்குஒருெபண்வந்தாள்.
அப்ெபண்ணிடம் அத க வைல மத ப்புள்ள நளதம்* என்னும்
நறுமணத் ைதலமுள்ள ெவள்ைளக்கல் ஜாடி இருந்தது. அவள்
அந்த ஜாடிையத் த றந்து அந்நறுமணத் ைதலத்ைத இேயசுவன்
தைலயல்ஊற்றனாள்.
௪ ச ல சீஷர்கள் இதைனக் கவனித்தனர். இதனால் அவர்கள்

பாத க்கப்பட்டு தங்களுக்குள் குற்றம் சாட்டினர். “நறுமணத்
ைதலத்ைத ஏன் வீணாக்க ேவண்டும்? ௫ஓராண்டு ெசலவுக்குரிய
பணத்துக்குச் சமமான மத ப்புள்ளதாய ற்ேறஇத்ைதலம். அதைன
வற்று அப்பணத்ைத ஏைழகளுக்குச் ெசலவு ெசய்யலாேம”
என்று கூறக்ெகாண்டனர். அப்ெபண்ைணயும் அவர்கள் பலமாக
வமர்ச த்தனர்.
௬ இேயசுேவா, “அந்தப் ெபண்ைண ஒன்றும் ெ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. நான்அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்குஉதவயாக
என்உடலில்ைதலம்பூசமுந்த க்ெகாண்டாள். ௯நான்உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன். உலகல் உள்ள அைனத்து
மக்களுக்கும் நற்ெசய்த ெசால்லப்படும் எல்லா இடங்களிலும்
இந்தப் ெபண் ெசய்ததும் ெசால்லப்படும். அப்ேபாது மக்கள்
இவைளநைனவல்இருத்த க்ெகாள்வார்கள்” என்றார்.
யூதாஸின்சத த்த ட்டம்
(மத். 26:14-16;லூ. 22:3-6)
௧௦ பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் ஒருவன் தைலைம

ஆசாரியர்களிடம் ேபசச் ெசன்றான். அந்த சீஷனின் ெபயர்
யூதாஸ் காரிேயாத். அவன் அவர்களிடம் இேயசுைவ ஒப்பைடக்க
வரும்பனான். ௧௧ தைலைம ஆசாரியர்கள் இது குறத்து

* ௧௪:௩: நளதம் நளதச் ெசடியலிருந்து தயாரிக்கப்படும் வைல உயர்ந்த வாசைன
எண்ெணய்.
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ெபரிதும் மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். அவர்கள் அதற்குரிய பணத்ைத
அவனுக்குத் தருவதாக வாக்குறுத அளித்தனர். ஆைகயால்
அவன்தக்கதருணத்ைதஎத ர்பார்த்துக்காத்தருந்தான்.

பஸ்காவருந்து
(மத். 16:17-25;லூ. 22:7-14, 21-23; ேயாவான் 13:21-30)
௧௨ அன்று புளிப்பல்லாத அப்பம் உண்ணும் பஸ்கா

பண்டிைகயன்முதல் நாள். அன்றுதான்அவர்கள் பஸ்காஆட்டுக்
குட்டிையப் பலியடுவார்கள். இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம்
வந்தனர். “நாங்கள் உமக்காகப் பஸ்கா வருந்து உண்ண எங்கு
ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும் என்று வரும்புக றீர்கள்?” என்று
ேகட்டனர்.
௧௩ இேயசு நகரத்துக்குள் இரண்டு சீஷர்கைள அனுப்பனார்.

“நகரத்துக்குள் ேபாங்கள். தண்ணீர் குடத்ைதச்
சுமந்துெகாண்டுவரும் ஒருவைனக் காண்பீர்கள். அவன்
உங்களிடம் வருவான். அவைனப் பன் ெதாடர்ந்து ெசல்லுங்கள்.
௧௪ அவன் ஒரு வீட்டுக்குச் ெசல்வான். அந்த வீட்டு எஜமாைனப்
பாருங்கள். ‘ஆண்டவரும், அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா
வருந்துண்ணும் அைற எது?’ என்று ேகளுங்கள். ௧௫ அவன்
மாடியல்உள்ளஒருெபரியஅைறையக் காட்டுவான். அந்தஅைற
உங்களுக்குதயாராகஇருக்கும். அங்குவருந்துதயாராக்குங்கள்”
என்றார்.
௧௬ ஆைகயால் சீஷர்கள் அவ்வ டத்ைத வ ட்டு நகரத்துக்குச்

ெசன்றனர். இேயசு ெசான்னபடி எல்லாக் காரியங்களும்
நைறேவறன. எனேவ, சீஷர்கள் பஸ்கா வருந்ைதத்
தயாரித்தனர்.
௧௭ மாைலயல் அந்த வீட்டுக்குப் பன்னிரண்டு சீஷர்கேளாடு

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

ஒவ்ெவாருவரும் அவரிடம், “உறுதயாக அது நானில்ைல” என்று
கூறனர்.
௨௦இேயசுேவா, “எனக்கு எத ரியாக றவன்உங்கள் பன்னிரண்டு

ேபர்களில்ஒருவன்தான். அவன்என்ேனாடுதான்இப்ேபாதுதனது
அப்பத்ைத இப்பாத்த ரத்தல் நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.
௨௧ மனித குமாரன் இறந்து ேபாவார். ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதயபடி எல்லாம் நடக்கும். எனினும் எந்த மனிதனால்
மனிதகுமாரன்காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுவாேராஅந்தமனிதனுக்குக்
ேகடு வரும். அவன் பறக்காமல் இருந்தால் அது அவனுக்கு
நன்ைமயாகஇருந்தருக்கும்” என்றார்.

கர்த்தரின்வருந்து
(மத். 26:26-30;லூ. 22:15-20 1ெகாரி. 11:23-25)
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௨௨ அவர்கள் உணவு உண்ணும்ேபாது, இேயசு அப்பத்ைத
எடுத்தார். ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்லி அவற்ைறப் பங்க ட்டார்.
அவற்ைறத் தம் சீஷர்களுக்கு ெகாடுத்தார். அவர், “இதைனப்
புசயுங்கள். இதுஎனதுசரீரம்” 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 நாள்வைர இனி இங்கு
மறுபடியும்த ராட்ைசஇரசத்ைதக்குடிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௨௬ அவர்கள் பாடைலப் பாடினர். ப றகு அவர்கள் ஒலிவ

மைலக்குச்ெசன்றனர்.
சீஷர்கள்இேயசுைவவ ட்டுவலகுதல்
(மத். 26:31-35;லூ. 22:31-34; ேயாவான் 13:36-38)
௨௭ பன்னர் இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “நீங்கள் உங்கள்

வசுவாசத்ைத இழந்துவடுவீர்கள் என்று ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்க றது:

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

௨௮ஆனால்நான்இறந்தப றகுமரணத்தலிருந்துஎழுேவன். ப றகு
நான் கலிேலயாவுக்குப் ேபாேவன். நீங்கள் ேபாவதற்குமுன்நான்
அங்கருப்ேபன்” என்றார்.
௨௯ ேபதுரு, “மற்ற சீஷர்கள் ேவண்டுமானால் தங்கள்

வசுவாசத்ைத இழந்து ேபாகாலாம். ஆனால் நான் எப்ெபாழுதும்
வசுவாசம்இழக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௩௦ இேயசுேவா, “நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன். இன்று

இரேவ என்ைனப்பற்ற த் ெதரியாது என்று கூறுவாய். அதுவும்
ேசவல்இரண்டுமுைறகூவுவதற்குமுன்மூன்றுமுைற நீ என்ைன
மறுதலிப்பாய்” என்றார்.
௩௧ ஆனால் ேபதுருேவா “உங்கைளத் ெதரியாது என்று நான்

ந ச்சயமாகச் ெசால்லமாட்ேடன். நான் என் உயைரக்கூட
உம்ேமாடுவடுேவன்” என்றான். உறுதயாக எல்லாரும்அவ்வாேற
ெசான்னார்கள்.
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
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ஆகேயாைரஅைழத்துச்ெசன்றார். அவர்மிகவும்ேவதைனப்பட்டு,
துன்பப்பட்டார். ௩௪ “என்ஆத்துமாதுக்கத்தால் நைறந்தருக்க றது.
என் இதயம் துயரத்தால் உைடந்து ேபாயருக்க றது. இங்ேகேய
காத்தருங்கள்,வழித்தருங்கள்” என்றார்.
௩௫இேயசு 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
ெசய்ய முடியும். துயரத்தன் பாத்த ரத்தல் நான் அருந்தாதபடி
ெ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?
௩௮ நீ ேசாதைனக்கு இடம் தாராதபடி வழித்தருந்து ப ரார்த்தைன
ெசய். உனது ஆத்துமா நல்லவற்ைறேய ெசய்ய வரும்புக றது.
ஆனால்உனதுசரீரம் பலவீனமாகஉள்ளது” என்றார்.
௩௯ மீண்டும் இேயசு தனிேய ெசன்று அேத வார்த்ைதகைளச்

ெசால்லிப் ப ரார்த்தைன ெசய்தார். ௪௦ ப றகு சீஷர்களிடம்
தரும்ப வந்தார். மீண்டும் அவர்கள் தூங்குவைதப் பார்த்தார்.
அவர்களதுகண்கள்மிகவும்ேசார்ந்தருந்தன. இேயசுவ டம்என்ன
ெசால்லேவண்டும்என்பைதஅவர்கள்அறயாதருந்தனர்.
௪௧ மூன்றாவது முைறயாக இேயசு தனிப் ப ரார்த்தைன

ெசய்தபன் சீஷர்களிடம் தரும்ப வந்தார். அவர்களிடம், “நீங்கள்
இன்னும்தூங்கக்ெகாண்டும்இைளப்பாற க்ெகாண்டுமிருக்க றீர்கள்,
இதுேபாதும். மனித குமாரன் பாவ களின் ைககளில்
ஒப்பைடக்கப்படும் காலம் வந்துவ ட்டது. ௪௨ எழும்புங்கள்,
நாம் ேபாகேவண்டும். இேதா அவர்களிடம் என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றமனிதன்வந்துவ ட்டான்” என்றார்.
இேயசுைகதாகுதல்
(மத். 26:47-56;லூ. 22:47-53; ேயாவான் 18:3-12)
௪௩ இேயசு இவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத

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

ைவத்தருந்தான். அதன்படி, “நான் யாைர முத்தமிடுக ேறேனா
அவர்தான் இேயசு. அவைரக் ைகது ெசய்து பத்த ரமாய்க்
ெகாண்டு ெசல்லுங்கள்” என்று ெசால்லி இருந்தான். ௪௫அவன்
இேயசுவ டம் வந்து அவைர முத்தமிட்டு “ேபாதகேர” என்றான்.
௪௬ உடேன அவர்கள் இேயசுவன் ேமல் ைக ேபாட்டுக் ைகது
ெசய்தனர். ௪௭இேயசுவன்அருகல்நன்றஒருசீஷன்தன்வாைள
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உருவ இேயசுைவப் ப டித்தவனின் காதைன அறுத்தான். காது
அறுபட்டவன்தைலைமஆசாரியனின் ேவைலக்காரன்.
௪௮ இேயசுேவா, “ஒரு குற்றவாளிையப் ப டிக்க வருவதுேபால

நீங்கள் வாேளாடும் தடிகேளாடும் வந்துள்ளீர்கள். ௪௯ நான்
எப்ேபாதும் உங்கள் மத்தயல் ஆலயத்தல்தாேன உபேதசம்
ெசய்து ெகாண்டிருந்ேதன். அங்ேக நீங்கள் என்ைனக் ைகது
ெசய்யவல்ைலேய. எல்லாம்எழுதப்பட்டிருக்க றபடிநைடெபற்றது”
என்றார். ௫௦ அவரது சீஷர்கள் அவைரவ ட்டு வலக ஓடிச்
ெசன்றார்கள்.
௫௧ஓர்வாலிபன்இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்துவந்தான். 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 தைலைமஆசாரியர்களும்முதயயூதத்தைலவர்களும்
ேவதபாரகர்களும் கூடினர். ௫௪ ேபதுருவும் இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்து ெசன்றான். ஆனால் இேயசுைவ ெநருங்கவல்ைல.
தைலைம ஆசாரியனின் அரண்மைனக்குள் நுைழந்தான்.
அப்ேபாது சல காவலர்கள் குளிர்காய்ந்து ெகாண்டிருந்தனர்.
ேபதுருவும்ெநருப்பருகல்ெசன்றான்.
௫௫ தைலைம ஆசாரியரும், மற்றவர்களும் இேயசுைவக்

ெகால்லக் குற்றங்கைள ஆராய்ந்து ெகாண்டிருந்தனர். யூத
ஆேலாசைனச் சங்கத்தனரால் இேயசுைவக் ெகால்வதற்குரிய
எவ்வதக் குற்றமும் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. ௫௬ பலர் வந்து
அவர்மீதுதவறானகுற்றச்சாட்டுகைளக்கூறக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ஆனால்அைவஒன்றுக்ெகான்றுஒத்துப் ே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. ௫௯ஆனால்
அப்படிச் ெசால்லியும் அவர்கள் சாட்ச ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாமல்
ேபாய ற்று.
௬௦ தைலைம ஆசாரியன் அவர்களுக்குமுன் எழுந்து நன்றான்.

அவன் இேயசுவ டம், “இந்த மக்கள் உமக்கு எத ராகக்
கூறுகன்றனர். இவற்றுக்குஉம்பதல்என்ன? இவர்கள்ெசால்வது
உண்ைமயா?” என்று ேகட்டான். ௬௧ ஆனால் இேயசு எதுவும்
கூறவல்ைல.
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தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவ டம், “நீர் க றஸ்துவா?
ஆசீர்வத க்கப்பட்ட ேதவனின் குமாரனா?” என்று இன்ெனாரு
ேகள்வையக் ேகட்டான்.
௬௨இேயசுேவா, “ஆம். நான்ேதவகுமாரன்தான். எத ர்காலத்தல்

மனித குமாரன் சர்வ வல்லவரின் வலது பக்கத்தல் இருப்பைதக்
காண்பீர்கள். பரேலாகஇராஜ்யத்தல் ேமகங்களின் நடுேவ மனித
குமாரன்வருவைதப் பார்ப்பீர்கள்” என்றார்.
௬௩ இைதக் ேகட்டதும் தைலைம ஆசாரியனுக்குக் ேகாபம்

வந்தது. அவன் தனதுஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, “நமக்கு
ேமலும் சாட்ச கள் ேதைவயல்ைல. ௬௪ ேதவனுக்கு எத ராக இவன்
ெசால்வைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள். என்ன நைனக்கறீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
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
இேயசுைவெவளிேயெகாண்டுேபாய்அடித்தனர்.

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:69-75;லூ. 22:56-62; ேயாவான் 18:15-18, 25-27)
௬௬ அப்ேபாது ேபதுரு வீட்டின் முற்றத்தல் இருந்தான்.

அம்மாளிைகயல் உள்ள ேவைலக்காரப் ெபண் ேபதுருவ டம்
வந்தாள். ௬௭ ேபதுரு ெநருப்பு காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவள்
ேபதுருைவமிகவும்ெநருக்கத்தல்பார்த்தாள்.

“நாசேரத் ஊரானாகய இேயசுேவாடு நீயும் இருந்தாய்
அல்லவா?” என்றுேகட்டாள்அவள்.
௬௮ ஆனால் ேபதுருேவா “நான் இேயசுேவாடு இருந்தேத

இல்ைல” என்று மறுத்தான். ேமலும், “நீங்கள் என்ன
ேபசுக றீர்கள்என்ேறஎனக்குத்ெதரியவுமில்ைல, புரியவுமில்ைல”
என்று கூறனான். ப றகு ேபதுரு வலக ெவளிேய வாசல்
மண்டபத்துக்குச்ெசன்றான்.
௬௯ மீண்டும் அந்த ேவைலக்காரப் ெபண் ேபதுருைவக்

கவனித்தாள். அங்கு நன்று ெகாண்டிருந்தவர்களிடம் அவள்,
“இேயசுவன் சீஷர்களுள்இவனும் ஒருவன்” என்றாள். ௭௦ ேபதுரு,
மீண்டும்அவள்ெசால்வதுஉண்ைமயல்ைலஎன்றுகூறனான்.
ெகாஞ்ச ேநரம் ெசன்றதும், ேபதுரு அருகல் சலர்

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

ேதவன் மீது ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன். நீங்கள் ேபசுக ற அந்த
மனிதைனப்பற்ற எனக்குஒன்றும்ெதரியாது” என்றான்.
௭௨ ேபதுரு இவ்வாறு ெசான்னதும் ேசவலானது இரண்டாம்

முைறயாகக் கூவயது. இேயசு ெசால்லி இருந்தைதப் ேபதுரு
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நைனத்துப் பார்த்தான். “இன்று இரவு ேசவல் இரண்டு முைற
கூவுவதற்கு முன்னால் நீ மூன்று முைற என்ைன மறுதலிப்பாய்”
என்று ெசால்லி இருந்தார். இதனால் துயருற்று ேபதுரு
கதறயழுதான்.

௧௫
பலாத்துவன்வசாரைண
(மத். 27:1-2, 11-14;லூ. 23:1-5; ேயாவான் 18:28-38)
௧அதகாைலயல் தைலைம ஆசாரியர்கள், யூதத் தைலவர்கள்,

ேவதபாரகர்கள் அைனவரும் கூடி இேயசுைவ என்ன ெசய்வது
என்று கலந்து ஆேலாச த்தனர். அவைரக் கட்டி ஆளுநர்
பலாத்துவ டம் அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவப்
பலாத்துவ டம்ஒப்பைடத்தனர்.
௨ “நீயூதர்களின்மன்னனா?” என்றுபலாத்துேகட்டான்.
அதற்குஇேயசு, “ஆமாம். நீர் ெசால்வதுசரிதான்” என்றார்.
௩ தைலைம ஆசாரியர் இேயசுவன்மீது பல குற்றங்கைளச்

சுமத்தனர். ௪ பலாத்து இேயசுவ டம், “இம்மக்கள் உனக்கு
எத ராகக் குற்றங்கைள சுமத்துவைத நீ அறவாய். எனினும் நீ
ஏன்எந்தப் பதலும்ெசால்லவல்ைல?” என்றுமீண்டும்ேகட்டான்.
௫ஆனால் இேயசு இதுவைர எந்தப் பதைலயும் கூற வல்ைல.

இைதப்பற்ற பலாத்துமிகவும்ஆச்சரியப்பட்டான்.

இேயசுைவவடுதைலெசய்யபலாத்துமுயன்றுேதாற்பது
(மத். 27:15-31;லூ. 23:13-25; ேயாவான் 18:39-19:16)
௬ஒவ்ெவாரு 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
ஆசாரியர்கள் இேயசுைவத் தன்னிடம் ஒப்பைடத்தருக்கன்றனர்
என்பைதப் பலாத்துஅற ந்தருந்தான். ௧௧தைலைமஆசாரியர்கள்
இேயசுைவ வடுதைல ெசய்யேவண்டாம் என்றும் பரபாைச
வடுதைல ெசய்யேவண்டும் என்றும் ேகட்க மக்கைளத்
தூண்டிவட்டனர்.
௧௨ “அப்படியானால் யூதர்களின் மன்னனாகய இந்த மனிதைன

நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நீங்கள் வரும்புக றீர்கள்?”
என்றுபலாத்துமக்களிடம் ேகட்டான்.
௧௩ “அவைனச் சலுைவயல் அைறந்து ெகால்லுங்கள்” என்று

அவர்கள்மீண்டும்சத்தமிட்டனர்.
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௧௪ “ஏன்? இவன் என்ன பாவம் ெசய்தான்” என்று பலாத்து
ேகட்டான். ஆனால் மக்கள் ேமலும் ேமலும் சப்தமிட்டனர்.
“அவைனச்சலுைவயல்ெகால்லுங்கள்” என்றனர்.
௧௫ மக்கைளப் ப ரியப்படுத்த, பலாத்து வரும்பனான். எனேவ

பரபாைச வடுதைல ெசய்தான். இேயசுைவச் சவுக்கால்
அடிக்கும்படி வீரர்களிடம் ெசான்னான். பன்னர் அவைரச்
சலுைவயல்அைறயும்படிவீரர்களிடம்ஒப்பைடத்தான்.
௧௬ பலாத்துவன் வீரர்கள் ஆளுநரின் அரண்மைனயாகய

மாளிைகக்கு இேயசுைவக் ெகாண்டு வந்தார்கள். அவர்கள் மற்ற
வீரர்கைளயும் தம்முடன் அைழத்தனர். 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 ட்டுஅவரதுெசாந்தஆைடையஅணிவத்தனர். அவைரச்
சலுைவயல் அைறவதற்காக அரண்மைனைய வ ட்டு ெவளிேய
அைழத்துவந்தனர்.

இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
(மத். 27:32-44;லூ. 23:26-39; ேயாவான் 19:17-19)
௨௧ ச ேரேன என்ற ஊரிலிருந்து ஒரு மனிதன் நகரத்த ற்கு

வந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் ெபயர் சீேமான். இவன்
அெலக்சாண்டர், மற்றும் ரூபஸ் ஆக ே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 ஓடுகளின் இடம் என்று ெபாருள்) ௨௩ அங்ேக
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.
௨௫அவர்கள்இேயசுைவச் சலுைவயல்அைறயும்ேபாது காைல

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

ெசய்து ேபசனார்கள். அவர்கள் தங்கள் தைலைய உலுக்க
“ஆலயத்ைத இடித்துப் ேபாட்டுவ ட்டு மூன்று நாட்களுக்குள்
கட்டிவடுேவன் என்றாேய. ௩௦ ஆகேவ நீேய உன்ைனக்
காப்பாற்ற க்ெகாள். சலுைவயல்இருந்துஇறங்க 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. ௩௨இவன் உண்ைமய ேலேய க றஸ்து என்றால்,
யூதர்களின் மன்னன் என்றால் சலுைவயல் இருந்து இறங்க
வந்து தன்ைனத்தாேன காப்பாற்ற க்ெகாள்ளலாேம. நாங்கள்
அைதப் பார்த்தால் இவைன நம்புேவாேம” என்றனர். இேயசுவன்
இருபுறமும் அைறயப்பட்ட கள்ளர்களும் இேயசுைவப்பற்ற
அவதூறாகப் ேபசனர்.
இேயசுஇறத்தல்
(மத். 27:45-56;லூ. 23:44-49; ேயாவான் 19:28-30)
௩௩மதயேவைளயல்,நாடுமுழுவதும்இருண்டது. இந்தஇருட்டு

மூன்று மணிவைர இருந்தது. ௩௪ மூன்று மணிக்கு இேயசு மிக
உரத்த குரலில், “ஏலி! ஏலி! லாமா சபக்தானி” என்று கதறனார்.
இதற்கு “என் ேதவேன, என் ேதவேன ஏன் என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?”✡
என்றுெபாருள்.
௩௫ அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்த சலர் இதைனக் ேகட்டனர்.

அவர்கள், “கவனியுங்கள். அவன் எலியாைவ கூப்படுகறான்”
என்றனர். ௩௬ஒருமனிதன்ஓடிப்ேபாய்கடற்காளாைனக்ெகாண்டு
வந்தான். அவன்அதைனக்காடியல்ேதாய்த்துேகாலின்நுனியல்
கட்டினான். ப றகு அதைன இேயசு சுைவக்குமாறு வாயருகல்
காட்டினான். அவன், “காத்தருந்துபார்ப்ேபாம். எலியாவருவானா?
இவைனச் சலுைவயல் இருந்து இறக்க க் காப்பாற்றுவானா?”
என்றுேகலியாய்ச்ெசான்னான்.
௩௭இேயசுஉரத்தகுரலில்கதற உய ர்வ ட்டார்.
௩௮இேயசு இறந்ததும் ஆலயத்தன் தைரச் சீைல இரண்டாய்க்

க ழிந்தது. அக்கழிசல் ேமற்புறம் ெதாடங்க க் கீேழவைர வந்தது.
௩௯ இேயசு இறக்கும்ேபாது, அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்த
இராணுவஅதகாரி, “இவர் ேதவனுைடயகுமாரன்தான்” என்றார்.
௪௦ச ல ெபண்கள் சலுைவக்குச் சற்றுத் தள்ளி நன்றுஇதைனக்

கவனித்துக்ெகாண்டு நன்றனர். அவர்கள், மகதேலனா மரியாள்,
சேலாமி, யாக்ேகாபு, ேயாேச ஆக ேயாரின் தாயாரான மரியாள்
ஆக ேயாராவர். (யாக்ேகாபு மரியாளின் இைளய மகன்.)
* ௧௫:௨௮: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் 28வதுவாக்கயம்உள்ளது. “ேவத வாக்கயங்கள்
ெசான்னபடிநடந்தது. அவர்கள்அவைரகுற்றவாளிகேளாடுேசர்த்தனர்.’ ” (ஏசாயா 53:12.)
✡ ௧௫:௩௪: சங்கீதம் 22:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௪௧ இேயசுவுடேன கூட எருசேலமிற்கு வந்தருந்த ஏைனய பல
ெபண்களும்அவர்கேளாடுஇருந்தார்கள்.
இேயசுவன்அடக்கம்
(மத். 27:57-61;லூ. 23:50-56; ேயாவான் 19:38-42)
௪௨இந்த நாள்ஆயத்த நாள் என்றுஅைழக்கப்பட்டது. (அதாவது

ஓய்வு நாளுக்கு முந்தன நாள்) அன்று இருட்டத் ெதாடங்கயதும்
௪௩ மரியாைதக்குரிய ஆேலாசைனக்காரனும் அரிமத்தயா
ஊைரச் ேசர்ந்தவனும் ேதவனுைடய இராஜ்யம் வருவதற்காகக்
காத்தருந்தவனுமாகய ேயாேசப்பு என்பவன் பலாத்துவ டம்
துணிந்துேபாய்இேயசுவன்சரீரத்ைதக் ேகட்டான்.
௪௪ ஏற்ெகனேவ இேயசு இறந்து ேபானைதக் ே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 பலாத்து
அனுமத அளித்தான்.
௪௬ ேயாேசப்பு ெமல்லிய துணிைய வாங்க வந்தான்.

சலுைவயல் இருந்து இேயசுவன் சரீரத்ைத இறக்க அதைனத்
துணியால் சுற்றனான். ப றகு அச்சரீரத்ைதக் ெகாண்டு ேபாய்
பாைறயல் ெவட்டப்பட்டிருந்த ஒரு கல்லைறயல் ைவத்தான்.
கல்லைற வாசைல ஒரு பாறாங்கல்லால்மூடிவ ட்டான். ௪௭இேயசு
ைவக்கப்பட்ட கல்லைறைய மகதேலனா மரியாளும் ேயாேசயன்
தாயானமரியாளும்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

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
கல்லைறக்குச்ெசன்றனர். சூரியன்ேதான்றயகாைலேநரம்அது.
௩ அப்ெபண்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “கல்லைறைய மூடுவதற்கு
ெபரிய கல்ைல ைவத்தருந்தார்கேள. நமக்காக அக்கல்ைல யார்
அகற்றுவார்?” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௪ அவர்கள் கல்லைறயன் அருகல் வந்தேபாது வாசலில்

ைவத்தருந்த கல் வலக்கப்பட்டிருந்தது. அது மிகப் ெபரிய கல்.
௫அப்ெபண்கள் கல்லைறக்குள் நுைழந்தனர். அங்ேக ெவள்ைள
ஆைட அணிந்த ஒருவைனப் பார்த்தனர். அவன் கல்லைறயன்
வலதுபக்கத்தல்உட்கார்ந்துஇருந்தான். அப்ெபண்கள்அஞ்சனர்.
௬ ஆனால் அந்த மனிதன், “அஞ்ச ேவண்டாம். நீங்கள்

நசேரயனாகய இேயசுைவத் ேதடுக றீர்கள். அவர்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டார். சலுைவயல்
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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.
௮அப்ெபண்கள்மிகவும் பயந்துகுழப்பம்அைடந்தனர். அவர்கள்

கல்லைறையவ ட்டு ஓடிப் ேபானார்கள். அவர்கள் அச்சத்தால்
யாரிடமும் எதுவும்ெசால்லவல்ைல.*

சீஷர்கள்இேயசுைவப்பார்த்தல்
(மத். 28:9-10; ேயாவான் 20:11-18;லூ. 24:13-35)
௯ இேயசு மரணத்தல் இருந்து வாரத்தன் முதல் நாேள

உய ர்த்ெதழுந்து வ ட்டார். முதன் முதலாக இேயசு மகதேலனா
மரியாளுக்குத் தரிசனமானார். ஒரு முைற, ஏழு ேபய்கைள
மரியாைளவ ட்டுஇேயசுவ ரட்டினார். ௧௦இேயசுைவப் பார்த்தபன்
மரியாள் சீஷர்களிடம் ேபாய்ச் ெசான்னாள். அச்சீஷர்கள் ெவகு
துக்கப்பட்டு அழுதுெகாண்டிருந்தனர். ௧௧ ஆனால் மரியாேளா,
“இேயசு உய ேராடு இருக்க றார். நான் அவைரப் பார்த்ேதன்”
என்றாள். அவர்கேளாஅவள்ெசான்னைதநம்பவல்ைல.
௧௨ பன்னர் இேயசு, சீஷர்களில் இரண்டுேபர் நகரத்த ற்கு

நடந்துேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது காட்ச தந்தார். இேயசு
இறப்பதற்குமுன்னர்இருந்தவதமாகஅவர்பார்ப்பதற்குஇல்ைல.
௧௩அந்தஇருவரும்ேபாய்ஏைனயசீஷர்களிடம்கூறனர். எனினும்
அவர்கைளயும்அவர்கள்நம்பவல்ைல.

இேயசுசீஷர்களிடம் ேபசுதல்
(மத். 28:16-20;லூ. 24:36-49; ேயாவான் 20:19-23;அப். 1:6-8)
௧௪பன்னர்இேயசு பத ெனாருசீஷர்களுக்கும்,அவர்கள்உணவு

உண்ணும் தருணத்தல் காட்ச யளித்தார். உய ர்த்ெதழுந்தருந்த
தம்ைமக் கண்டவர்கைள அவர்கள் நம்பாமல் ேபானதனிமித்தம்
அவர்களுைடய அவநம்ப க்ைகையக் குறத்தும் இதயக்
கடினத்ைதக்குற த்தும்அவர்கைளக்கடிந்துெகாண்டார்.
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
இதுவைரஇல்லாதெமாழிகைளப் ேபசுவர், ௧௮அவர்கள்எவ்வதத்
துன்பமும் இல்லாமல் பாம்புகைளப் ப டிப்பர், சாவுக்குரிய
நஞ்ைசக் குடித்தாலும் அவர்களுக்கு ஆபத்து இல்ைல, அவர்கள்

* ௧௬:௮: ச ல பைழயக ேரக்க ப ரத களில் புத்தகம்இத்துடன்முடிந்துவடுகறது.
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ெதாட்டால் ேநாயாளிகள் குணம் ெபறுவர்” என்று தம்ைமப்
பன்பற்ற ேனாருக்குக்கூறனார்.
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 ெசன்று நற்ெசய்தையச் ெசான்னார்கள்.
ேதவன் அவர்களுக்கு உதவனார். அவர்கள் ெசால்வது உண்ைம
என ேதவன் நரூப த்தார். சீஷர்களுக்கு அற்புதங்கள் ெசய்ய
அதகாரம்ெகாடுத்துஇைதேதவன்நரூப த்தார்.
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லூக்கா
எழுத யசுவ ேசஷம்

லூக்காவன்ேநாக்கம்
௧அன்பானெதேயாப்பலுேவ,
நம்மிைடேய நடந்த பல ந கழ்ச்ச களின் வரலாற்ைறத்

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

என்னும் ஆசாரியன் வாழ்ந்து வந்தான். சகரியா
அபயாவன் ப ரிவனைரச்* சார்ந்தவன். ஆேரானின்
குடும்பத்தாைரச் சார்ந்தவள் சகரியாவன் மைனவ . அவள்
ெபயர் எலிசெபத். ௬ ேதவனுக்கு முன்பாக சகரியாவும்,
எலிசெபத்தும் உண்ைமயாகேவ நல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள்.
ேதவன் கட்டைளய ட்டவற்ைறயும், மக்கள் ெசய்யும்படியாகக்
கூறயவற்ைறயும் அவர்கள் ெசய்து வந்தனர். அவர்கள்
குற்றமற்றவர்களாகக் காணப்பட்டனர். ௭ஆனால், சகரியாவுக்கும்,
எலிசெபத்துக்கும் குழந்ைதகள் இல்ைல. எலிசெபத் ஒரு
குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கும் நைலயல் இல்ைல. அேதாடு
இருவரும்முத ேயாராகஇருந்தனர்.
௮ தன் மக்களுக்காக ேதவனுக்கு முன்னர் ஒரு ஆசாரியனாக

சகரியா பணியாற்ற வந்தான். ேதவனின் பணிைய அவனது
ப ரிவனர் ெசய்ய ேவண்டிய காலம் அது. ௯ நறுமணப்
புைகையக் காட்டுவதற்காக ஆசாரியர் தங்களுக்குள் ஒருவைர
எப்ேபாதும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வார்கள். சகரியா அதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். எனேவ சகரியா ேதவாலயத்த ற்குள்
நறுமணப்புைக காட்டுவதற்காகச் ெசன்றான். ௧௦ ஏராளமான
மக்கள் ெவளிேய இருந்தனர். நறுமணப்புைக காட்டும்ேபாது
அவர்கள்ப ரார்த்த த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
* ௧:௫: அபயாவன்ப ரிவனர்யூதகுமாரர்கள் 24வைகயாகப் ப ரிக்கப்பட்டிருந்தனர். 1
நாளா. 24.
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௧௧ அப்ேபாது புைக காட்டும் ேமைசயன் வலது புறத்தல்
ேதவதூதன் சகரியாவுக்கு முன்பாக வந்து நன்றான்.
௧௨ தூதைனப் பார்த்தேபாது சகரியா குழப்பமும் பயமும்
அைடந்தான். ௧௩ஆனால்தூதன்அவைனப் பார்த்து, “சகரியாேவ,
பயப்படாேத. உனது ப ரார்த்தைனைய ேதவன் ேகட்டார்.
உனது மைனவயாகய எலிசெபத் ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுப்பாள். அவனுக்கு ேயாவான் என்று ெபயரிடுவாயாக.
௧௪ நீ மிகவும் சந்ேதாஷமாக இருப்பாய். அவனது பறப்பால்
பல மக்கள் மக ழ்ச்ச அைடவர். ௧௫ கர்த்தருக்காகப் ெபரிய
மனிதனாக ேயாவான்வளங்குவான். அவன் த ராட்ைச இரசேமா,
மதுபானேமா பருகுவதல்ைல. ப றக்க றேபாேத பரிசுத்த
ஆவயால்ந ரம்பயவனாக ேயாவான்காணப்படுவான்.
௧௬ “நம் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் பல யூதர்கள் தரும்புவதற்கு

ேயாவான் உதவுபவன். ௧௭ கர்த்தருக்கு முன்பாக ேயாவான்
முன்ேனாடியாகச் ெசல்வான். எலியாைவப் ேபால் ேயாவானும்
வல்லைம வாய்ந்தவனாக இருப்பான். எலியாவன் ஆவைய
உைடயவனாக அவன் இருப்பான். தந்ைதயருக்கும் அவர்கள்
குழந்ைதகளுக்கும்இைடேயஅைமத நலவும்படியாகச்ெசய்வான்.
பல மக்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதல்ைல. அவர்கைள எல்லாம்
மீண்டும் சரியானெதன்று மக்கள் எண்ணேவண்டிய பாைதக்கு
ேயாவான் அைழத்து வருவான். கர்த்தரின் வருைகக்கு மக்கைள
ேயாவான்தயார் ெசய்வான்” என்றான்.
௧௮ சகரியா தூதைன ேநாக்க , “நீங்கள் ெசால்வது

உண்ைமெயன்று நான் எவ்வாறு அறய முடியும்? நான் வயது
முத ர்ந்தவன். என்மைனவயும்வயதானவள்” என்றான்.
௧௯தூதன்அவனுக்குப் பதலாக, “நான்காப ரிேயல். ேதவனுக்கு

முன்பாக ந ற்பவன். உன்னிடம் ேபசவும், இந்த நல்ல ெசய்தைய
உன்னிடம் எடுத்துைரக்கவும் ேதவன் என்ைன அனுப்பனார்.
௨௦ இப்ேபாது ேகட்பாயாக! இந்தக் காரியங்கள் நடக்கும்
நாள்வைரக்கும் நீ ேபச முடியாதருப்பாய். உனது ேபசும் சக்தைய
நீ இழப்பாய், ஏன்? நான் கூறயைத நீ நம்பாததாேலேய இப்படி
ஆகும். ஆனால்இைவஅைனத்தும்அதனதன்சரியானசமயத்தல்
உண்ைமயாகேவநடக்கும்” என்றான்.
௨௧ ெவளிேய சகரியாவுக்காக மக்கள் காத்தருந்தனர்.

அவன் ஆலயத்தன் உள்ேள ெவகு ேநரம் இருந்தைதக்
கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர். ௨௨ அப்ேபாது சகரியா ெவளிேய
வந்தான். ஆனால் அவர்கேளாடு ேபச முடியவல்ைல. அவன்
ஆலயத்தற்குள் ஒரு காட்சையக் காண ேநர்ந்தது என்பைத
அவர்கள் புரிந்துெகாண்டனர். சகரியாவால் ேபச முடியவல்ைல.
மக்களுக்குச் ைசைககைளேய காட்ட முடிந்தது. ௨௩ சகரியா,
ஆலயப்பணிமுடிந்ததும்தன்வீட்டுக்குச்ெசன்றான்.
௨௪ பன்னர் சகரியாவன் மைனவ எலிசெபத் கருவுற்றாள்.

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

கன்னி மரியாள்
௨௬-௨௭ எலிசெபத் கருவுற்ற ஆறாம் மாதத்தல் ேதவன்

காப ரிேயல் என்னும் தூதைன கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்
என்னும் பட்டணத்தல் வாழ்ந்த ஒரு கன்னிப் ெபண்ணிடம்
அனுப்பனார். தாவீதன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ேயாேசப்பு என்ற
மனிதைன மணம் புரிவதற்கு அவள் ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்தாள்.
அவள் ெபயர் மரியாள். ௨௮ தூதன் அவளிடம் வந்து, “கர்த்தர்
உன்ேனாடிருக்க றார். அவர்உன்ைனஆசீர்வத க்கவரும்புக றார்”
என்றான்.
௨௯ தூதன் கூறயவற்ைறக் ேகட்டு மரியாள் மிகவும் குழப்பம்

அைடந்தாள். “இதன் ெபாருள் என்ன?” என்று மரியாள்
அத சய த்தாள்.
௩௦தூதன்அவளிடம், “பயப்படாேதமரியாேள. ேதவன்,உன்னிடம்

ப ரியமாயருக்க றார். ௩௧ கவனி! நீ கருவுறுவாய். ஓர் ஆண்
குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுப்பாய். அக்குழந்ைதக்கு இேயசு என்று
ெபயரிடுவாயாக. ௩௨ அவர் ெபரியவராக இருப்பார். மகா
உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரன் என்று மக்கள் அவைர
அைழப்பர். அவரது முன்ேனாராக ய தாவீதன் அதகாரத்ைத
கர்த்தராக ய ேதவன் அவருக்குக் ெகாடுப்பார். ௩௩ சதாகாலமும்
யாக்ேகாபன்மக்கள்மீதுஇேயசுஅரசாளுவார். இேயசுவன்ஆட்ச
ஒருேபாதும்முடிவுறுவதல்ைல” என்றான்.
௩௪ மரியாள் தூதைன ேநாக்க , “இது எப்படி நடக்கும்? எனக்குத்

தருமணம்ஆகவல்ைலேய!” என்றாள்.
௩௫ தூதன் மரியாளிடம், “பரிசுத்த ஆவயானவர் உன்னிடம்

வருவார். உன்னதமான ேதவனின் ஆற்றல் உன்ைன
மூடிக்ெகாள்ளும். குழந்ைத பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்கும். அவர்
ேதவனுைடய குமாரன் என்று அைழக்கப்படுவார். ௩௬ உனது
உறவனளாகய எலிசெபத்தும் கருவுற்றருக்க றாள். அவள்
மிகவும் வயதானவள். குழந்ைத ெபற முடியாதவள் என அவள்
நைனக்கப்பட்டாள். ஆனால்ஒருமகைனப்ெபறப்ேபாக றாள். இது
அவளுக்குஆறாவது மாதம். ௩௭ேதவனால் எந்தக் காரியத்ைதயும்
ெசய்யமுடியும்” என்றான்.
௩௮ மரியாள், “நான் கர்த்தருக்குப் பணிவைட ெசய்யும் ெபண்.

நீங்கள்ெசான்னபடிேயஎனக்குநடக்கட்டும்” என்றாள். பன்தூதன்
ெசன்றுவட்டான்.

சகரியாைவயும்எலிசெபத்ைதயும்மரியாள் சந்த த்தல்
௩௯ மைலநாடான யூேதயாவல் உள்ள பட்டணத்துக்கு மரியாள்

எழுந்து வைரந்து ெசன்றாள். ௪௦அவள் சகரியாவன் வீட்டுக்குள்
நுைழந்து எலிசெபத்ைத வாழ்த்தனாள். ௪௧ மரியாளின்
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வாழ்த்துதைல எலிசெபத் ேகட்டதும் இன்னும் பறக்காமல்
எலிசெபத்துக்குள்இருக்கும்குழந்ைததுள்ளிக்குத த்தது.
௪௨ எலிசெபத் உரத்த குரலில் “ேவெறந்தப் ெபண்ைணக்

காட்டிலும் அதகமாக ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வத த்துள்ளார்.
உனக்குப் ப றக்கவருக்கும் குழந்ைதையயும், ேதவன்
ஆசீர்வத த்தருக்க றார். ௪௩ கர்த்தரின் தாயாகய நீ என்னிடம்
வந்துள்ளாய். அத்தைன நல்ல காரியம் எனக்கு நடந்தேதன்?
௪௪உன் சத்தத்ைத நான் ேகட்டதும் எனக்குள் இருக்கும் குழந்ைத
மக ழ்ச்ச யால் துள்ளிற்று. ௪௫ உன்னிடம் கர்த்தர் கூறயைத
நீ நம்பயதால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்க றாய். இது நடக்கக்
கூடியெதனநீநம்பனாய்” என்றுெசான்னாள்.
மரியாள் ேதவைனப்ேபாற்றுதல்
௪௬அப்ேபாதுமரியாள்,

௪௭ “எனதுஆத்துமா கர்த்தைரப் ேபாற்றுகறது.
ேதவன் எனது இரட்சகர். எனேவ என் உள்ளம் அவரில்
மக ழ்க றது.

௪௮நான்முக்கயமற்றவள்,
ஆனால் ேதவன் தனது கருைணையப் பணிப்ெபண்ணாகய
எனக்குக்காட்டினார்.

இப்ேபாதுெதாடங்க ,
எல்லா மக்களும்என்ைனஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்என்பர்.

௪௯ ஏெனனில் ஆற்றல் மிகுந்தவர் எனக்காக ேமன்ைமயான
ெசயல்கைளச்ெசய்தார்.

அவர்ெபயர் மிகத்தூய்ைமயானது.
௫௦ ேதவைன வணங்கும் மக்களுக்கு அவர் எப்ேபாதும் இரக்கம்

ெசய்வார்.
௫௧ேதவனின்ைககள்பலமானைவ.

ெசருக்குற்ற மனிதர்கைளயும் சுயதம்பட்டக்காரர்கைளயும்
அவர் ச தறடிக்க றார்.

௫௨ச ம்மாசனத்தனின்றுமன்னர்கைளக்கீேழஇறக்குகறார்.
தாழ்ந்தவர்கைளஉயர்த்துகறார்.

௫௩நல்லெபாருட்களால்பச த்தமக்கைளந ரப்புக றார்.
ெசல்வந்தைரயும், தன்னலம் மிகுந்ேதாைரயும் எதுவுமின்ற
அனுப்பவடுகறார்.

௫௪தனக்குப் பணிெசய்ேவாருக்குஅவர்உதவனார்.
அவர்களுக்குத்தன்இரக்கத்ைதஅருளினார்.

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

என்றுெசான்னாள்.
௫௬ மரியாள் எலிசெபத்துடன் ஏறக்குைறய மூன்று

மாதகாலம்வைரக்கும் தங்க இருந்தாள். பன்பு மரியாள் தனது
வீட்டுக்குச்ெசன்றாள்.
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ேயாவானின்ப றப்பு
௫௭ குழந்ைதப் ேபற்றன் காலம் ெநருங்கயேபாது எலிசெபத்

ஓர் ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள். ௫௮ அவளது
அக்கம் பக்கத்தாரும் உறவனரும் கர்த்தர் அவளுக்குக்
கருைணக் காட்டியைத ேகள்வப்பட்டனர். அைதக்குறத்து
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.
௫௯ குழந்ைதக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனேபாது அக்குழந்ைதைய

வருத்தேசதனம் ெசய்யும்ெபாருட்டு ெகாண்டு வந்தனர். அவனது
தந்ைத ெபயரால் அவைன சகரியா என்று ெபயரிட்டு அைழக்க
வரும்பனர். ௬௦ ஆனால் அக்குழந்ைதயன் தாய், “இல்ைல,
அவனுக்குேயாவான்என்றுெபயரிட ேவண்டும்” என்றாள்.
௬௧ மக்கள் எலிசெபத்ைத ேநாக்க , “உன் குடும்பத்தல்

யாருக்கும் இப்ெபயர் இல்ைலேய!” என்றனர். ௬௨ பன்னர்
அவர்கள் அக்குழந்ைதயன் தந்ைதய டம் ெசன்று ைசைகயால்,
“குழந்ைதக்குஎன்னெபயரிட வரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டனர்.
௬௩ சகரியா எழுதுவதற்கு ஏதாவது ஒன்று ெகாண்டு

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

ஆவயானவரால்ந ரப்பப்பட்டான். பன்னர்நடக்கஇருப்பவற்ைறக்
குறத்துஅவன்மக்களுக்குக்கூறனான்.

௬௮ “இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயகர்த்தைரப் ேபாற்றுேவாம்.
ேதவன் அவரது மக்களுக்கு உதவ வந்தார். அவர்களுக்கு
வடுதைலதந்தார்.

௬௯ேதவன்நமக்குவல்லைமெபாருந்தயஇரட்சகைரத் தந்தார்.
அவர் தாவீது என்னும் ேதவனுைடய பணிவைடக்காரனின்
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவர்.

௭௦ேதவன்இைதச்ெசய்வதாகக்கூறனார்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த அவரது பரிசுத்த
தீர்க்கதரிச கள்மூலமாகஇைதஅவர்கூறனார்.

௭௧நம் எத ரிகளிடம்இருந்துேதவன்நம்ைமக்காப்பாற்றுவார்.
நம்ைம ெவறுக்கும் அைனவரின் ைககளிலிருந்தும் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.

௭௨நமதுதந்ைதயருக்குஅருள்புரிவதாக ேதவன்ெசான்னார்.
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தனதுபரிசுத்தவாக்குறுதையஅவர் நைனவுகூர்ந்தார்.
௭௩ நமது தந்ைதயாகய ஆப ரகாமுக்கு எத ரிகளின்

சக்தயலிருந்து.
௭௪நம்ைமவடுவப்பதாக ேதவன்வாக்குறுத தந்தார்.
அதனால்பயமின்ற நாம்அவருக்குச் ேசைவெசய்ேவாம்.
௭௫நாம் நம் வாழ்நாள்முழுவதும்அவருைடயமுன்னிைலயல்
நீதயும் பரிசுத்தமும்வாய்ந்ேதாராகவாழ்ேவாம்.

௭௬ இப்ேபாதும் சறுவேன, நீ உன்னதமான ேதவனின் ஒரு
தீர்க்கதரிச என்றுஅைழக்கப்படுவாய்.

கர்த்தருக்கு முன்பாக முன்ேனாடியாக நீ நடப்பாய். கர்த்தரின்
வருைகக்காக மக்கைளத்தயார் ெசய்வாய்.

௭௭ அவரது மக்கள் இரட்ச க்கப்படுவர் என்பைத அவர்களுக்கு
உணர்த்துவாய். அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு
அவர்கள்இரட்ச க்கப்படுவர்.

௭௮நம் ேதவனின்அன்பானஇரக்கத்தால் பரேலாகத்தலிருந்து
புதுநாள்ஒன்றுநம்மீதுப ரகாச க்கும்.

௭௯ இருளில் மரணப் பயத்தைடேய வாழும் மக்களுக்கு ேதவன்
உதவ ெசய்வார்.

சமாதானத்ைத ேநாக்க அவர் நம்ைமவழிநடத்துவார்.”
என்றுசகரியாஉைரத்தான்.

௮௦ அச்சறுவன் வளர்ந்துவருைகயல் ஆவயல் வல்லைம
ெபாருந்தயவனாக மாறனான். இஸ்ரேவல் மக்களுக்குப்
ேபாத க்கும்ெபாருட்டு வளரும்மட்டும் அவன் மக்களிடமிருந்து
ெதாைலவானஇடத்தல்வாழ்ந்தான்.

௨
இேயசுவன்பறப்பு
(மத். 1:18-25)
௧அக்காலத்தல்ேராமஆளுைகக்குட்பட்டஎல்லாநாட்டினருக்கும்

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

ேயாேசப்பு புறப்பட்டான். யூேதயாவல் உள்ள ெபத்லேகம் என்னும்
நகரத்துக்குச் ெசன்றான். ெபத்லேகம் தாவீதன் நகரம் ஆகும்.
தாவீதன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவனாைகயால் ேயாேசப்பு அங்கு
ெசன்றான். ௫ மரியாள் அவைனத் தருமணம் ெசய்யும்ெபாருட்டு
ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்ததால் ேயாேசப்பும் மரியாளும் ேசர்ந்து
பதவு ெசய்துெகாண்டனர். (அந்தச் சமயத்தல் மரியாள்
கருவுற்றருந்தாள்.) ௬ ேயாேசப்பும் மரியாளும் ெபத்லேகமில்
இருந்தேபாது மரியாளின் குழந்ைதப் ேபற்றுக்காலம்
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ெநருங்கயது. ௭ அவள் தன் முதல் மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
வடுதகளில் அைறகள் எதுவும் கைடக்கவல்ைல. எனேவ
மரியாள் குழந்ைதையத் துணிகளால் சுற்ற ஆடுமாடுகள் உணவு
உண்ணும்ஓர்இடத்தல்ைவத்தாள்.
ேமய்ப்பர்களின்வருைக
௮ அந்த இரவல் சல ேமய்ப்பர்கள் வயல் ெவளியல் தங்கள்

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

தூதர்கள் பரேலாகத்தலிருந்து வந்து முதல் தூதேனாடு
ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். எல்லாதூதர்களும்,

௧௪ “பரேலாகத்தல் ேதவைனமகைமப்படுத்துங்கள்.
பூமியல் ேதவைன ப ரியப்படுத்தும் மக்களுக்குச் சமாதானம்
உண்டாகட்டும்”

என்றுெசால்லிேதவைனப்ேபாற்றனார்கள்.

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

மரியாைளயும் ேயாேசப்ைபயும் கண்டனர். குழந்ைத
ஆடுமாடுகள் உணவு உண்ணும் இடத்தல் படுத்தருந்தது.
௧௭ ேமய்ப்பர்கள் குழந்ைதையப் பார்த்தனர். பன்பு தூதர்கள்
குழந்ைதையக்குறத்துக் கூறயவற்ைற அவர்களுக்குச்
ெசான்னார்கள். ௧௮ ேமய்ப்பர்கள் கூறயவற்ைறக் ேகட்ட
அைனவரும்ஆச்சரியம்அைடந்தனர். ௧௯மரியாள்அவற்ைறத்தன்
இதயத்தல் ைவத்துக்ெகாண்டாள். அவள் அவற்ைறக்குறத்துச்
ச ந்த த்துக் ெகாண்டிருந்தாள். ௨௦ தாங்கள் கண்டவற்றற்காகவும்
ேகட்டவற்ற ற்காகவும் ேதவைன வாழ்த்த க்ெகாண்டும், அவருக்கு
நன்ற ெதரிவ த்துக்ெகாண்டும், ேமய்ப்பர்கள் தங்கள் ஆடுகள்
இருந்த இடத்த ற்குச் ெசன்றனர். தூதர்கள் அவர்களிடம்
கூறயபடிேயஅைனத்தும்நடந்தருக்கக் கண்டனர்.
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௨௧ குழந்ைதக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனதும், வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டது. அதற்கு “இேயசு”என்றுெபயரிட்டனர். மரியாளின்
கரு உருவாகுமுன்ேன தூதன் குழந்ைதக்கு ைவத்த ெபயர்
இதுேவயாகும்.

ேதவாலயத்தல்இேயசு
௨௨ குழந்ைத ெபற்ற ெபண் சுத்தமாகும்* ெபாருட்டு

ேமாேசயன் வதகள் கூறயவற்ைறச் ெசய்யும்படியான காலம்
வந்தது. ேயாேசப்பும், மரியாளும், இேயசுைவ ேதவனிடம்
அர்ப்பணிக்குமாறு எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வந்தனர்.
௨௩ ேதவனுைடய ப ரமாணத்தல் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது:
“வீட்டின் முதற்ேபறான மகன் பறந்ததும் அவன், ‘ேதவனுக்கு
வேசஷமானவனாகக் கருதப்படுவான்.’ ”c ௨௪ “இரண்டு காட்டு
புறாக்கைளயாவது அல்லது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது
பலியாகக் ெகாடுக்கக்ேவண்டும்”d என்றும் கூறுகறது. எனேவ
இைதச் ெசய்வதற்காக ேயாேசப்பும், மரியாளும் எருசேலமுக்குச்
ெசன்றனர்.

ச மிேயான்இேயசுைவக்காணல்
௨௫ எருசேலமில் ச மிேயான் என்னும் ெபயர் ெகாண்ட ஒரு

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

௨௯ “ஆண்டவேர! இப்ேபாது, உம் ஊழியனாகய என்ைன நீர்
கூறயபடிேயஅைமதயாகமரிக்கஅனுமதயும்.

௩௦நீர் நல்கும்இரட்ச ப்ைபஎன்கண்களால்கண்ேடன்.
௩௧ நீர் அவைர எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக
ஆயத்தப்படுத்தனீர்.

௩௨யூதரல்லாதமக்களுக்குஉம்வழிையக்காட்டும்ஒளிஅவர்.
உம்மக்களாகயஇஸ்ரேவலுக்குெபருைமையஅவர்தருவார்”

என்றுேதவனுக்குநன்ற ெசலுத்தனான்.

* ௨:௨௨: சுத்தம் ஒரு யூதப்ெபண் குழந்ைதெபற்று 40 நாட்களுக்குப்பன் அவள்
தன்ைன ஒரு சடங்கு மூலமாகச் சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும் என ேமாேசயன்
சட்டம்கூறுகறது. ேலவ . 12:2-8.
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௩௩ இேயசுவன் தந்ைதயும், தாயும் ச மிேயான் இேயசுைவக்
குறத்துக் கூறயைதக் ேகட்டு வயந்தனர். ௩௪ ச மிேயான்
அவர்கைள ஆசீர்வத த்து இேயசுவன் தாயாகய மரியாளிடம்,
“இந்தப் பாலகனின் ந மித்தமாக யூதர்கள் வழுவர்; பலர் எழுவர்.
ச லரால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாத ேதவனின் அைடயாளமாக
இவர் இருப்பார். ௩௫ இரகசயமாக மக்கள் நைனப்பைவ
ெவளியரங்கமாகும். நடக்கவருக்கும் காரியங்கள் உங்கள்
மனைதமிகவும்துக்கப்படுத்தும்” என்றான்.

அன்னாள்இேயசுைவக்காணல்
௩௬ ேதவாலயத்தல் அன்னாள் என்னும் ெபண் தீர்க்கதரிச

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

அப்ேபாது அங்ேக இருந்தாள். ேதவன் எருசேலமுக்கு வடுதைல
அருள ேவண்டும் என்று எத ர்பார்த்தருந்த எல்லா மக்களுக்கும்
அவள்இேயசுைவக்குறத்துக்கூறனாள்.

ேயாேசப்பும்மரியாளும்வீடுதரும்பல்
௩௯ ேதவனின் ப ரமாணம் கட்டைளய ட்டபடிேய அைனத்துக்

காரியங்கைளயும் ேயாேசப்பும், மரியாளும் ெசய்து வந்தனர்.
பன்னர் கலிேலயாவல் உள்ள தங்கள் ெசாந்த நகரமாக ய
நாசேரத்த ற்குத் தரும்பனர். ௪௦ சறு பாலகன் வளர்ந்து வந்தார்.
அவர் வல்லைமயும், ஞானமும் உைடயவரானார். ேதவனின்
ஆசீர்வாதம்அவேராடிருந்தது.

சறுவனாகஇேயசு
௪௧ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் பஸ்கா பண்டிைகக்காக இேயசுவன்

ெபற்ேறார் எருசேலமுக்குச் ெசன்று வந்தனர். ௪௨ வழக்கம்
ேபாலேவஇேயசுபன்னிரண்டுவயதுச்சறுவனாகஇருந்தேபாதும்
அவர்கள் அப்பண்டிைகக்குச் ெசன்றனர். ௪௩ பண்டிைக நாட்கள்
முடிந்த பன்னர் அவர்கள் வீடு தரும்பனர். அவர்களுக்குத்
ெதரியாமேலேய இேயசு எருசேலமில் தங்கவ ட்டார்.
௪௪ேயாேசப்பும்,மரியாளும்ஒருநாள்முழுதும்பயணம்ெசய்தனர்.
இேயசு கூட்டத்தனேராடுகூட இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினர்.
சுற்றத்தார்களிைடேயயும், ெநருங்கய நண்பர்களிடமும்
இேயசுைவத் ேதட ஆரம்ப த்தனர். ௪௫ ஆனால் ேயாேசப்பும்
மரியாளும் கூட்டத்தல் இேயசுைவக் காணாததால் அவைரத்
ேதடும்ெபாருட்டுஎருசேலமுக்குத்தரும்பனர்.
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௪௬ மூன்று நாட்களுக்குப் பன்னர் அவைரக் கண்டனர்.
மத ேபாதகர்கள் கூறுவைதக் ேகட்பதும் அவர்களிடம் வனா
எழுப்புவதுமாக இேயசு ேதவாலயத்த ற்குள் அமர்ந்தருந்தார்.
௪௭ எல்லாரும் அவர் ேபசுவைதக் ேகட்டனர். அவரது
புரிந்துெகாள்ளும் தறைனயும் ஞானம் ந ரம்பய பதல்கைளயும்
உணர்ந்துஅவர்கள்வயந்தனர். ௪௮இேயசுவன்ெபற்ேறார்களும்
அவைரக்கண்டதும்வயப்புற்றனர். அவரதுதாய்அவைர ேநாக்க ,
“மகேன, நீ ஏன்இைத எங்களுக்குச் ெசய்தாய்? உனது தந்ைதயும்
நானும் உன்ைன நைனத்துக் கவைலப்பட்ேடாேம. நாங்கள்
உன்ைனத்ேதடிஅைலந்துெகாண்டிருந்ேதாம்” என்றாள்.
௪௯ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “ஏன் என்ைனத் ேதடினீர்கள்?

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

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

௩
ேயாவானின் ேபாதைன
(மத். 3:1-12;மாற். 1:1-8; ேயாவான் 1:19-28)
௧ அது த ேபரியு இராயன் அரசாண்ட பதைனந்தாவது

வருஷமாயருந்தது. சீசருக்குக் கீழான மனிதர்களின்
வவரமாவது;

ெபாந்தயு பலாத்துயூேதயாைவஆண்டான்.
ஏேராதுகலிேலயாைவஆண்டான்.
ஏேராதுவன்சேகாதரனாகயபலிப்புஇத்துேரயாைவயும்
த ராெகானித்த நாட்ைடயும்ஆண்டான்.

௨ அன்னாவும், காய்பாவும் தைலைம ஆசாரியராக
இருந்தனர். அப்ேபாது சகரியாவன் மகனாகய ேயாவானுக்கு
ேதவனிடமிருந்துஒருகட்டைளவந்தது. ேயாவான்வனாந்தரத்தல்
வாழ்ந்துவந்தான். ௩ேயார்தான் நதையச் சுற்றலுமுள்ள எல்லாப்
ப ரேதசங்களுக்கும் ேயாவான் ெசன்றான். அவன் மக்களுக்குப்
ேபாத த்தான். அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்படியாக,
இதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு ேயாவான் மக்களுக்குக் கூறனான்.
௪ இது ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்தல் எழுதய
வார்த்ைதகளின்நைறேவறுதலாகஅைமந்தது:
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“வனாந்தரத்தல்யாேராஒருமனிதன்கூவக்ெகாண்டிருக்க றான்:
‘கர்த்தருக்குவழிையத்தயார் ெசய்யுங்கள்.

அவருக்குப்பாைதையேநராக்குங்கள்.
௫பள்ளத்தாக்குகள்எல்லாம் ந ரப்பப்படும்.

ஒவ்ெவாருமைலயும்குன்றும்மட்டமாக்கப்படும்.
தருப்பம்மிக்க பாைதகள்ேநராக்கப்படும்.

கரடுமுரடானபாைதகள்ெமன்ைமயாகும்.
௬ ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ேதவனுைடய இரட்ச ப்ைப அறவான்.’ ”

ஏசாயா 40:3-5

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

என்ன?” என்றுேகட்டனர்.
௧௧அவர்களுக்கு ேயாவான், “உங்களிடம் இரண்டு ேமலாைடகள்

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

ஞானஸ்நானம் ெபற வரும்பனர். அவர்கள் ேயாவானிடம்,
“ேபாதகேர,நாங்கள்என்னெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௩ அவர்களிடம் ேயாவான், “எந்த அளவுக்கு வரி

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

நாங்கள்என்னெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டனர்.
அவர்களுக்கு ேயாவான், “உங்களுக்குப் பணம்

தரும்ெபாருட்டு மக்கைள ஒருேபாதும் ந ர்ப்பந்தப்படுத்தாதீர்கள்.
யாைரக்குற த்தும் ெபாய் ெசால்லாதீர்கள். உங்களுக்குக்
கைடக்கும் சம்பளத்தல் மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள்” என்று
கூறனான்.
௧௫ எல்லா மக்களும் கறஸ்துவன் வருைகைய எத ர்ேநாக்க

இருந்தனர். எனேவ ேயாவாைனக் கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியம்
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ெகாண்டனர். அவர்கள், “இவன் கறஸ்துவாக இருக்கக்கூடும்”
என்றுஎண்ணினர்.
௧௬ அவர்கள் அைனவரிடமும் ேபச ய ேயாவான், “நான்

உங்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க ேறன்.
எனக்குப் பன்னால் வருகறவேரா நான் ெசய்வைதக் காட்டிலும்
அதகமாகச் ெசய்ய வல்லவர். அவரது மித யடிகைள
அவழ்க்கவும் நான் தகுதயற்றவன். அவர் ஆவயானவராலும்,
அக்கனியாலும், உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார்.
௧௭ தானியங்கைளச் சுத்தமாக்குவதற்குத் தயாராக அவர்
வருவார். பதரிலிருந்து தானியத்ைதப் ப ரித்துக் களஞ்சயத்தல்
ேசர்ப்பார், பதைரேயா அவர் எரிப்பார். அைணக்க முடியாத
ெநருப்பல் அவற்ைறச் சுட்ெடரிப்பார்,” என்று பதல் கூறனான்.
௧௮ ேயாவான் நற்ெசய்தையத் ெதாடர்ந்து ேபாத த்து, மக்களுக்கு
உதவும்படியானமற்ற பலகாரியங்கைளயும்ெசால்லிவந்தான்.
ேயாவானுக்குஏற்பட்டஉபத்த ரவம்
௧௯ ஆளுநராகய ஏேராதுைவ ேயாவான் கண்டித்தான்.

ஏேராதுவன்சேகாதரனின்மைனவயாகயஏேராத யாைளஅவன்
தகாத முைறயல் ேசர்த்துக்ெகாண்டைத ேயாவான் கண்டனம்
ெசய்தான். ஏேராது ெசய்த பல தீய ெசயல்கைளயும் ேயாவான்
கண்டித்தான். ௨௦எனேவ ஏேராதுஇன்ெனாரு தீய காரியத்ைதயும்
ெசய்தான். அவன் ேயாவாைன சைறயலிட்டான். ஏேராது
ெசய்த பல தீய காரியங்கேளாடு கூட இதுவும் ஒரு தீய ெசயலாக
அைமந்தது.
இேயசுஞானஸ்நானம்ெபறுதல்
(மத். 3:13-17;மாற். 1:9-11)
௨௧ேயாவான்சைறயல்அைடக்கப்படும்முன்புஅவனால்எல்லா

மக்களும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். இேயசுவும் அப்ேபாது
அங்கு வந்து அவனிடம் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார். இேயசு
ப ரார்த்தைன ெசய்து ெகாண்டிருந்தேபாது வானம் தறந்தது.
௨௨ பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர் மீது வந்தார். ஆவயானவர் ஒரு
புறாைவப்ேபாலத் ேதாற்றமளித்தார். அப்ேபாது வானத்தலிருந்து
ஒரு சத்தம் ேகட்டது. அது “நீர் என் அன்புள்ள குமாரன். நான்
உம்மில் ப ரியமாகஇருக்க ேறன்” என்றுஉைரத்தது.
ேயாேசப்பன்குடும்பவரலாறு
(மத். 1:1-17)
௨௩ இேயசு ேபாத க்க ஆரம்ப த்தேபாது ஏறக்குைறய முப்பது

வயதுந ரம்பயவராகஇருந்தார். மக்கள்இேயசுைவேயாேசப்பன்
மகன்என்ேறஎண்ணினர்.

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

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

பரிசுத்தஆவயால்ந ரப்பப்பட்டிருந்தார். ஆவயானவர்இேயசுைவ
வனாந்தரத்த ற்குச் ெசல்ல ஏவனார். ௨அங்கு ப சாசு இேயசுைவ
நாற்பது நாட்கள் ேசாதைனக்கு உட்படுத்தனான். அந்நாட்களில்
இேயசு எைதயும் உண்ணவல்ைல. ேசாதைனக் காலமான அந்த
நாட்கள்கழிந்த பன்னர்,இேயசுவுக்குமிகுந்த பச உண்டாயற்று.
௩ப சாசு இேயசுைவ ேநாக்க , “நீர் ேதவனுைடயகுமாரனானால்,

இந்தக்கல்லுகைளஅப்பங்களாகும்படிெசால்லும்” என்றான்.
௪ அதற்கு இேயசு, “ேவதவாக்கயங்களில் இவ்வாறு

எழுதப்பட்டுள்ளது:

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

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

எழுதப்பட்டுள்ளது,

“ ‘உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தைரமட்டும்வழிபடுங்கள்;
அவருக்குமட்டுேம ேசைவெசய்யுங்கள்.’ ” உபாகமம் 6:13

என்றார்.
௯பன்ப சாசுஇேயசுைவஎருசேலமுக்குஅைழத்துச்ெசன்றான்.

ேதவாலயத்தன் உயர்ந்த இடத்தல் இேயசுைவ நற்க ைவத்தான்.
அவன் இேயசுவ டம், “நீர் ேதவனுைடய குமாரனானால் கீேழ
குதயும்,

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

௧௧ “ ‘உமதுபாதங்கள்பாைறயல்இடித்துவ டாதபடிக்குஅவர்கள்
தம்ைககளில்உம்ைமத்தாங்க க்ெகாள்வார்கள்’ சங்கீதம்
91:12

என்று ேவதவாக்கயங்களில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது”
என்றான்.

௧௨அவனுக்குஇேயசு,

“ ‘உன்ேதவனாகயகர்த்தைரச் ேசாத க்காேத’ உபாகமம் 6:16

என்றும் கூட ேவதவாக்கயங்கள் ெசால்க றேத” என்று பதல்
ெசான்னார்.
௧௩ ப சாசு இேயசுைவ எல்லா வைகயலும் ேசாத த்து முடித்தான்.
இன்னும் தகுந்த காலம் வரும் வைரக்கும் காத்தருக்க முடிவு
ெசய்துஅவரிடமிருந்துவலக ச்ெசன்றுவட்டான்.

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

கலிேலயாவுக்குத் தரும்பனார். இேயசுைவப் பற்றய ெசய்த கள்
கலிேலயா ேதசத்ைதச் சுற்றயுள்ள எல்லா பகுத களிலும்
பரவன. ௧௫ இேயசு யூதர்களின் ெஜப ஆலயங்களில் ேபாத க்க
ஆரம்ப த்தார். எல்லா மக்களும்அவைரப் புகழ்ந்தனர்.

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

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

௧௮ “ேதவனுைடயஆவ என்னிலுள்ளது.
ஏதுமற்ற மக்களுக்கு நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பதற்கு ேதவன்

என்ைனத்ேதர்ந்தார்.
ைகத கள்வடுதைலெபறவும்

குருடர்கள் மீண்டும் பார்ைவ ெபறவும் அம்மக்களுக்குப்
ேபாத க்கும்படியாக ேதவன்என்ைனஅனுப்பனார்.

தங்கள் துன்பத்தனின்று பலவீனர்கள் வடுதைல
ெபறும்ெபாருட்டு ேதவன்என்ைனஅனுப்பனார்.

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

என்பைதஇேயசுவாச த்துவ ட்டுபுத்தகத்ைதமூடினார்.
௨௦ அவர் புத்தகத்ைத தருப்ப த் தந்துவ ட்டு உட்கார்ந்தார்.

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

கூறனர். இேயசு ேபச ய அழகான வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு
அவர்கள் வயந்தனர். மக்கள், “அவர் எவ்வாறு இப்படிப் ேபச
முடியும்? அவர் ேயாேசப்பன்மகன்அல்லவா?” என்றனர்.
௨௩ அவர்கைள ேநாக்க , இேயசு, “ ‘மருத்துவேர, முதலில்

உன்ைன நீேய குணப்படுத்த க்ெகாள்’ என்னும் பழெமாழிைய
நீங்கள் எனக்குக் கூறப் ேபாக றீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
‘நீங்கள் கப்பர்நகூமில் ந கழ்த்தய காரியங்கைளக் குறத்துக்
ேகள்வப்பட்டு இருக்க ேறாம். உங்கள் ெசாந்த நகரமாக ய
இவ்வ டத்தலும் அைதேய ெசய்யுங்கள்’ என்று ெசால்ல
வரும்புக றீர்கள்” என்றார். ௨௪ ேமலும்இேயசு, “நான்உங்களுக்கு
உண்ைமையக்கூறுக ேறன். ஒருதீர்க்கதரிசையஅவனதுெசாந்த
நகரத்தார் ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
௨௫ “நான் ெசால்வது உண்ைம. எலியாவன் காலத்தல்

மூன்றைர ஆண்டுகளாக இஸ்ரேவலில் மைழ ெபாழியவல்ைல.
நாடு முழுவதலும் உணவு எங்கும் கைடக்கவல்ைல.
அக்காலத்தல் இஸ்ரேவலில் வதைவகள் பலர் வாழ்ந்தனர்.
௨௬ஆனால்இஸ்ரேவலில்உள்ளஎந்தவதைவய டத்தலும்எலியா
அனுப்பப்படவல்ைல. சீேதானில் உள்ள நகரமாக ய சாரிபாத்தல்
உள்ளவதைவய டத்துக்ேகஅவன்அனுப்பப்பட்டான்.
௨௭ “எலிசா என்னும் தீர்க்கதரிச யன் காலத்தல் குஷ்டேராக கள்

பலர் இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரும் குணமாக்கப்படவல்ைல.
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நாகமான் மட்டுேம குணமைடந்தான். அவன் சீரியா ேதசத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவன் அல்லன்”
என்றார்.
௨௮ெஜபஆலயத்தல்உள்ளஅைனவரும்இவ்வார்த்ைதகைளக்

ேகட்டனர். அவர்கள்மிகமிகக்ேகாபம்அைடந்தனர். ௨௯அம்மக்கள்
எழுந்து இேயசுைவ நகரத்தல் இருந்து ெவளிேயறும்படியாகக்
கட்டாயப்படுத்தனர். அவர்கள் நகரம் ஒரு மைலயன்ேமல்
ந ர்மாணிக்கப்பட்டு இருந்தது. அவர்கள் இேயசுைவ மைலயன்
வளிம்புக்குக் ெகாண்டு வந்தனர். வளிம்பலிருந்து அவைரத்
தள்ளிவ ட அவர்கள் முைனந்தார்கள். ௩௦ ஆனால் இேயசு
அவர்களுக்குநடுேவநடந்து,அங்கருந்துெசன்றுவட்டார்.

அசுத்தஆவயலிருந்துவடுதைல
(மாற். 1:21-28)
௩௧கலிேலயாவல்உள்ளபட்டணமாகயகப்பர்நகூமுக்குஇேயசு

ெசன்றார். ஓய்வு நாளில் இேயசு மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்.
௩௨ அவரது ேபாதைனகைளக் ேகட்டு மக்கள் வயந்தார்கள்.
ஏெனனில்அவர்மிகுந்தஅத காரத்துடன்ேபசனார்.
௩௩ ப சாசனால் அசுத்த ஆவ ப டித்த ஒரு மனிதன் ெஜப

ஆலயத்தல் இருந்தான். அந்த மனிதன் உரத்த குரலில்,
௩௪ “நசேரயனாகய இேயசுேவ! எங்களிடம் என்ன வரும்புக றீர்?
நீர் யார் என்பைத நான் அற ேவன். நீர் ேதவனுைடய
பரிசுத்தமானவர்” என்றான். ௩௫ அசுத்த ஆவையப் ேபசாமல்
இருக்கும்படி எச்சரித்தார் இேயசு. “அைமதயாக இருப்பாயாக!
இம்மனிதனிலிருந்து ெவளிேய வா!” என்றார் இேயசு.
எல்லாருக்கும் முன்பாக அசுத்த ஆவ அம்மனிதைனத் தைரயல்
தூக்க எற ந்தது. பன்பு அசுத்த ஆவ காயப்படுத்தாமல்
அம்மனிதைனவட்டுவலகயது.
௩௬ மக்கள் அைதக் கண்டு அத சயப்பட்டனர். அவர்கள்

ஒருவருக்ெகாருவர், “இதன் ெபாருள் என்ன? அதகாரத்ேதாடும்
வல்லைமேயாடும் அவர் அசுத்த ஆவகளுக்குக் கட்டைள
இடுகறார். அைவ ெவளிேயறுகன்றன” என்று ெசால்லிக்
ெகாண்டனர். ௩௭அந்தப் பகுதயல் உள்ள எல்லா இடங்களிலும்
இேயசுைவப்பற்றயெசய்த பரவயது.

சீேமானின்மாமி குணமைடதல்
(மத். 8:14-17;மாற். 1:29-34)
௩௮ இேயசு ெஜப ஆலயத்தல் இருந்து ெசன்றார். அவர்

சீேமானின்* வீட்டிற்குச் ெசன்றார். சீேமானின் மாமியார் மிகவும்
உடல் நலமின்ற இருந்தாள். அவளுக்கு கடும் காய்ச்சலாய்
இருந்தது. அவளுக்கு உதவ ெசய்யும் ெபாருட்டு எைதேயனும்
ெசய்யும்படியாக மக்கள் இேயசுைவ ேவண்டினர். ௩௯ இேயசு
அவளருேக ெசன்று நன்று, அவள் ேநாையக் குணமாகும்படியாய்

* ௪:௩௮: சீேமான்சீேமானின்இன்ெனாருெபயர் ேபதுரு.
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கட்டைளய ட்டார். ேநாய் அவைளவட்டு நீங்கயது. அவள் எழுந்து
அவர்களுக்குப்பணிவைட புரியஆரம்ப த்தாள்.
பலைரயும்குணமாக்குதல்
௪௦ கத ரவன் மைறயும் சமயத்தல் மக்கள் தம் ேநாயுற்ற

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

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

ேபாத த்தார்.

௫
ேபதுரு,யாக்ேகாபு, ேயாவான்
(மத். 4:18-22;மாற். 1:16-20)
௧ ெகெனசேரத்து கடலின் அருேக இேயசு நன்றார். மக்கள்

அவைரச் சுற்ற சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். ேதவனுைடய
ேபாதைனகைளக் ேகட்க அவர்கள் வரும்பனர். ௨ கடற்கைரயல்
இேயசு இரண்டு படகுகைளக் கண்டார். மீன் ப டிக்க றவர்கள்
தம் வைலகைளக் கழுவக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௩ சீேமானுக்கு
உரிய படகல் இேயசு ஏற க்ெகாண்டார். படைகக் கைரயலிருந்து
கடலுக்குள் சற்றுத் தள்ளி நறுத்துமாறு இேயசு சீ ேமானுக்குக்
கூறனார். ப றகுமக்களுக்குப் ேபாத க்கத்ெதாடங்கனார்.
௪இேயசுேபாத த்துமுடித்தார். அவர்சீேமானிடம், “படைககடலில்

ஆழமானபகுத க்குச்ெசலுத்து. நீங்கள்எல்லாரும்வைலவீசனால்
மீன்கள்அகப்படும்” என்றார்.
௫ சீேமான் பதலாக, “ஐயா, மீன் ப டிப்பதற்காக இரவு முழுவதும்

முயன்றுபணி ெசய்ேதாம். ஆனால்மீன்எதுவும்அகப்படவல்ைல.
நான் நீருக்குள் வைல வீசேவண்டும் என்று நீர் கூறுகறீர்.
நான் அவ்வாேற ெசய்ேவன்” என்றான். ௬ மீன் ப டிக்க றவர்கள்
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நீருக்குள் வைல வீசனர். வைலகள் கழியும்படியாக அைவ
முழுக்க மீன்களால் ந ரம்பன. ௭அவர்கள் ப ற படகுகளில் இருந்த
தம் நண்பர்கைள வந்து உதவுமாறு அைழத்தனர். நண்பர்கள்
வந்தனர். இரண்டு படகுகளும் அமிழ்ந்து ேபாகும் நைலயல்
மிகுதயானமீன்களால்ந ரம்பன.
௮-௯ தாங்கள் ப டித்த மிகுதயான மீன்கைளக் கண்டு மீன்

ப டிக்க றவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர். சீேமான் ேபதுரு இைதக்
கண்டேபாது இேயசுவன் முன் தைல குனிந்து வணங்க ,
“ஆண்டவேர, என்னிடமிருந்து ேபாகேவண்டும். நான் பாவயான
மனிதன்” என்றான். ௧௦ ெசெபேதயுவன் மகன்களாகய
யாக்ேகாபும் ேயாவானும் கூட ஆச்சரியம் அைடந்தார்கள்.
(யாக்ேகாபும் ேயாவானும் ேபதுருவுடன் ேசர்ந்து உைழத்தனர்)
இேயசு சீேமாைன ேநாக்க , “பயப்படாேத! இப்ேபாதலிருந்து
மனிதைர ஒன்று ேசர்க்கும்படியாக நீ ேவைல ெசய்வாய்,
மீைனப்ப டிக்கஅல்ல!” என்றார்.
௧௧அம்மனிதர்கள்படைகக்கைரக்குஇழுத்துவந்தனர். அவர்கள்

எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுவ ட்டுஇேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தனர்.

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

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

குணமைடவாயாக!” என்றார். இேயசு அவைனத் ெதாட்டார்.
உடேன ெதாழு ேநாய் அவைன வட்டு மைறந்தது. ௧௪ இேயசு
அவனிடம், “இப்ேபாது நடந்தைதயாருக்கும்ெசால்லாேத. ஆனால்
ஆசாரியனிடம் ெசன்று காட்டு. ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி நீ
குணமாகயதற்ேகற்ப ேதவனுக்குஒருகாணிக்ைக ெகாடு. இதுநீ
குணமாகயைதமக்களுக்குக்காட்டும்” என்றார்.
௧௫ ஆனால் இேயசுைவப்பற்றய ெசய்த மிகவும் வ ரிந்த

அளவல் பரவயது. பல மக்கள் இேயசுவன் ேபாதைனையக்
ேகட்பதற்கும், தங்கள் ேநாய்களினின்று குணமாவதற்கும்
வந்தனர். ௧௬ ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாருட்டுத் தனிைமயான
இடத்ைதத் ேதடி இேயசு அடிக்கடி ேவறு ேவறு இடங்களுக்குச்
ெசன்றார்.

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

பரிேசயர்களும்ேவதபாரகரும்கூடஅங்ேகஉட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தனர்.
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கலிேலயா, யூேதயா, எருசேலம் ஆகய நகரங்களில் இருந்து
அவர்கள் வந்தருந்தனர். ேதவன் குணமாக்கும் வல்லைமைய
இேயசுவுக்குக்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார். ௧௮பக்கவாதக்காரன்
ஒருவன் அங்கருந்தான். ச ல மனிதர்கள் அவைன ஒரு
சறுபடுக்ைகயல் சுமந்து வந்தனர். அவர்கள் அவைனக்
ெகாண்டுவந்துஇேயசுவன்முன்ைவக்கமுயன்றனர். ௧௯ஆனால்
மக்கள்த ராளாகக்கூடியருந்ததால்அவர்களால்இேயசுவனருேக
வர வழி கண்டு ப டிக்க முடியவல்ைல. எனேவ அந்த மனிதர்கள்
கூைரயன் ேமேலற , கூைரயல் உள்ள ஒரு துவாரத்தன்
வழியாகப் படுக்ைகேயாடு பக்கவாதக்காரைனக் கீேழ
இறக்கனர். அவர்கள் இேயசுவன் முன்ேன பக்கவாதக்காரன்
படுத்தருக்கும்படியாக அந்த அைறக்குள்ேளேய அவைன
இறக்கனர். ௨௦அவர்கள் வசுவாசமுள்ளவர்கள் என்பைத இேயசு
கண்டார். ேநாயாளிய டம் இேயசு, “நண்பேன, உனது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௨௧ ேவதபாரகரும், பரிேசயரும் தமக்குள்ேளேய, “இந்த மனிதன்

யார்? ேதவனுக்கு எத ரான காரியங்கைள இவன் ேபசுக றான்.
ேதவன்மட்டுேம பாவங்கைளமன்னிக்கமுடியும்” என்றுஎண்ணிக்
ெகாண்டனர்.
௨௨ அவர்களின் எண்ணத்ைத இேயசு அற ந்தருந்தார்.

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

முன்பாக எழுந்தருந்தான். அவன் தனது படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு ேதவைன வாழ்த்த க்ெகாண்ேட வீட்டிற்கு
நடந்து ேபானான். ௨௬எல்லா மக்களும்மிகுந்தஆச்சரியமுற்றனர்.
அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்த ஆரம்ப த்தனர். ேதவனுைடய
வல்லைமையக்குறத்துமிகுந்தபயபக்தயுள்ளவர்களாக , “இன்று
ஆச்சரியமானகாரியங்கைளக்கண்ேடாம்” என்றார்கள்.
ேலவ இேயசுைவத்ெதாடருதல்
(மத். 9:9-13;மாற். 2:13-17)
௨௭இதுநடந்தபன்னர்,இேயசுெவளிேயெசன்றுெகாண்டிருக்ைகயல்

வரி அலுவலகத்தன் முன்பாக வரி வசூலிப்பவன் ஒருவன்
உட்கார்ந்தருக்கக்கண்டார். அவன்ெபயர்ேலவ . இேயசுஅவைன
ேநாக்க , “என்ைனத் ெதாடர்ந்து வா” என்றார். ௨௮ ேலவ எழுந்து
எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுஇேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தான்.
௨௯ பன்பு, ேலவ , இேயசுவுக்குப் ெபரிய வருந்தளித்தான்.

ேலவயன் வீட்டில் அந்த வருந்து நடந்தது. வரி வசூலிப்பவர்கள்
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பலரும் ேவறு சல மக்களும் அவர்கேளாடு ேமைசயன்
முன் அமர்ந்தருந்தனர். ௩௦ பரிேசயர்களும், ேவதபாரகரும்
இேயசுவன் சீஷர்களிடம் புகார் கூறத்ெதாடங்க , “நீங்கள்
வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும் மற்ற தீய மக்கேளாடும் அமர்ந்து
அவர்கேளாடுஉண்பதும்குடிப்பதும்ஏன்?” என்றுவனவனர்.
௩௧ அவர்களுக்கு இேயசு, “ஆேராக்கயமான மக்களுக்கு

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

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

உபவாச க்கவும், ப ரார்த்த க்கவும் ெசய்க றார்கள். பரிேசயர்களின்
சீஷர்களும் அேத மாத ரி ெசய்க றார்கள். ஆனால் உங்கள்
சீஷர்கள் எப்ேபாதும் உண்பதும், குடிப்பதுமாக இருக்க றார்கேள”
என்றார்கள்.
௩௪ இேயசு அவர்களிடம், “தருமணத்தன்ேபாது

மணமகன் உடனிருக்ைகயல் மணமகனின் நண்பர்கைள
உண்ணாதருக்கும்படியாகக் கூற முடியாது. ௩௫ ஆனால்
அவர்கைள வ ட்டு மணமகன் ப ரிந்து ெசல்லும் காலம் வரும்.
அப்ேபாதுஅவனதுநண்பர்கள்உபவாசம்இருப்பர்” என்றார்.
௩௬ அவர்களுக்கு இேயசு கீழ்வரும் உவைமையக் கூறனார்.

“ஒரு பைழய அங்கயன் கழிசைலத் ைதக்க ஒருவரும் புதய
அங்கயன் ஒரு பகுதையக் க ழிப்பதல்ைல. ஏன்? அது புதய
அங்கையப் பாழாக்குவது மட்டுமன்ற , புதய அங்கயன் துணி
பைழய துணிையப்ேபால் இருப்பதுமில்ைல. ௩௭ மக்கள் புதய
த ராட்ைச இரசத்ைதப் பைழய த ராட்ைச இரசப் ைபகளில்ஊற்ற
ைவப்பதல்ைல. ஏன்? புதய த ராட்ைச இரசம் ைபகைளப்
ெபாத்தலாக்கவடும். த ராட்ைச இரசம் ச ந்த ப்ேபாகும். த ராட்ைச
இரசப் ைபகளும்வீணாக ப்ேபாகும். ௩௮மக்கள் புதயஇரசத்ைதப்
புதய ைபகளில் ைவப்பார்கள். ௩௯ பைழய ரசத்ைதப் பருகுகற
மனிதன் புதய த ராட்ைச இரசத்ைத வரும்புவதல்ைல. ஏன்?
‘பைழய த ராட்ைச ரசேம நல்லது’ என்று அவன் கூறுகன்றான்”
என்றார்.

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

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

ெசய்தைதக்குற த்து நீங்கள் படித்தருக்க றீர்கள். ௪ தாவீது
ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்றான். தாவீது, ேதவனுக்குப்
பைடக்கப்பட்ட ேதவனின்அப்பத்ைதஎடுத்து,அைதச்சாப்ப ட்டான்.
தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும் சல அப்பத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
இது ேமாேசயன் சட்டத்த ற்கு மாறானது. ஆசாரியர்கள் மட்டுேம
அந்த அப்பத்ைதப் புச க்க முடியும் என்று அச்சட்டம் கூறுகன்றது”
என்று பதல் ெசான்னார். ௫ பன்பு இேயசு பரிேசயைர ேநாக்க ,
“ஓய்வு நாளுக்கும் மனித குமாரன் ஆண்டவராக இருக்க றார்”
என்றார்.
ஓய்வுநாளில்குணப்படுத்துதல்
(மத். 12:9-14;மாற். 3:1-6)
௬மற்ெறாருஓய்வுநாள்வந்தேபாதுஇேயசுெஜபஆலயத்த ற்குச்

ெசன்றார். இேயசு ஜனங்களுக்குப் ேபாத த்தார். வலதுைக
முடமான ஒருவன் அங்கருந்தான். ௭ ஓய்வு நாளில் இேயசு
அம்மனிதைனக் குணமாக்குவாரா என்பைதப் பார்ப்பதற்கு
ேவதபாரகர்களும், பரிேசயர்களும் காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
குற்றம் சுமத்தும்படியாக இேயசு ஏேதனும் தவைறச் ெசய்வாரா
என அவர்கள் எத ர்ப்பார்த்தருந்தனர். ௮ அவர்கள் என்ன
நைனக்கறார்கள் என்பைத இேயசு அற ந்தருந்தார். அவர்
முடமான ைக ெகாண்ட அம்மனிதைன ேநாக்க , “எழுந்து
இம்மக்களுக்கு முன்பாக நல்” என்றார். அம்மனிதன் எழுந்து
அங்ேக நன்றான். ௯ பன் இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,
“ஓய்வு நாளில் நல்லைதச் ெசய்வதா, ெகட்டைதச் ெசய்வதா,
எது நல்லெதன்று உங்கைளக் ேகட்க ேறன். ஓர் உயைரப்
பாதுகாப்பதாஅல்லதுஅழிப்பதாஎதுசரியானது?” என்றுேகட்டார்.
௧௦இேயசு சுற்றலும் எல்லாைரயும் ேநாக்கனார். இேயசு அந்த

மனிதைன ேநாக்க , “உன் ைகைய நான் பார்க்கட்டும்” என்றார்.
அம்மனிதன் ைகைய நீட்டினான் அந்தக் ைக குணமானது.
௧௧ பரிேசயர்களும், ேவதபாரகர்களும் மிகவும் ேகாபமைடந்தனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் “நாம் இேயசுவுக்கு என்ன
ெசய்யக்கூடும்?” என்றுகூறக்ெகாண்டனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 10:1-4;மாற். 3:13-19)
௧௨அக்காலத்தல் இேயசு ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாருட்டு ஒரு

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

௧௪சீேமான் (இேயசுஅவனுக்குேபதுருஎன்றுெபயரிட்டார்)
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அந்த ேரயா என்னும்ேபதுருவன்சேகாதரன்,
யாக்ேகாபு,
ேயாவான்,
பலிப்பு,
பர்ெதாெலாேமயு,
௧௫மத்ேதயு,
ேதாமா,
யாக்ேகாபு (அல்ேபயுவன்மகன்),
சீேமான் (ெசேலாத்ேத என்றுஅைழக்கப்பட்டவன்)
௧௬ யூதா, (யாக்ேகாபன் மகன்) யூதாஸ்காரிேயாத் என்பவர்கள்
ஆவார்கள்.

இந்தயூதாஸ்இேயசுைவப்பைகவர்களிடம்ஒப்பைடத்தவனாவான்.

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

இறங்கனர். இேயசு சமெவளியான இடத்தல் நன்றார்.
அவருைடயசீஷர்கள்கூட்டமாகஅங்ேககுழுமியருந்தனர். ேமலும்
யூேதயா, எருசேலம் ஆகய பகுத களிலிருந்தும், தீரு, சீேதான்
ஆகய கடேலாரத்துப் பட்டணங்களிலிருந்தும் ஏராளமான மக்கள்
அங்குவந்தருந்தனர். ௧௮அவர்கள்இேயசுவன்ேபாதைனகைளக்
ேகட்கவும் தங்கள் ேநாய்களில் இருந்து குணம் ெபறவும் அங்கு
வந்தனர். ப சாசன் அசுத்த ஆவகளால் துன்புற்ற மக்கைள
இேயசு குணமாக்கனார். ௧௯ எல்லா மக்களும் இேயசுைவத்
ெதாடும்படியாக முயன்றனர். ஏெனனில் அவரிடமிருந்து
வல்லைம ெவளிப்பட்டது. இேயசு அவர்கள் எல்ேலாைரயும்
குணப்படுத்தனார்.
௨௦இேயசுதம்ைமப் பன்பற்றுகறவர்கைளப்பார்த்து,

“ஏைழகேள, நீங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் ேதவனுைடயஇராஜ்யம்உங்களுக்குரியது.

௨௧இப்ேபாதுபச யால்வாடுக ற நீங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் நீங்கள்தருப்தயைடவீர்கள்.

இப்ெபாழுதுஅழுகறநீங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் நீங்கள்சந்ேதாஷமாக நைகப்பீர்கள்.

௨௨ “மக்கள் உங்கைள ெவறுக்கும்ேபாதும் ந ராகரிக்கும்ேபாதும்
நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். நீங்கள் மனித குமாரனுக்கு
உரிேயார். ஆதலால் உங்கைளத் தீேயார் என்றும்
ெசால்லுவார்கள். அவர்கள் அைதச் ெசால்லும்ேபாது நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். ௨௩ உங்களுக்குப் பரேலாகத்தல்
ெபரிய ெவகுமத காத்தருப்பதால் இத்தருணங்களில் நீங்கள்
மகழுங்கள். உங்கைள அவர்கள் மிக இழிவான முைறயல்
நடத்துவைதப்ேபாலேவஅவர்கள்முன்ேனார்தீர்க்கதரிச கைளயும்
இழிவுபடுத்தனர்.
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௨௪ “ஆனால் ெசல்வந்தர்கேள நீங்கள் உங்கள் வாழ்வல் சுகமாக
வாழ்ந்ததால் இனிேமல் அது உங்களுக்குக் ேகடாக
இருக்கும்.

௨௫இப்ேபாது தருப்த ெபற்ற மக்கேள, அதுஉங்களுக்குக் ேகடாக
இருக்கும்.

ஏெனனில் நீங்கள்பசயைடவீர்கள்.
தற்ேபாதுச ரிக்கும்மக்கேள,அதுஉங்களுக்குக்ேகடாகஇருக்கும்.

ஏெனனில் நீங்கள்ேவதைனயும்அழுைகயும்அைடவீர்கள்.

௨௬ “எல்லாரும் உங்கைளக் குறத்து நல்லதாகச்
ெசால்லுைகயல்ேமாசமானேத ேநரும்.

ெபாய் தீர்க்கதரிச கைளக் குறத்து அவர்கள் முன்ேனார்
நல்லதாகேவெசான்னார்கள்” என்றார்.

உங்கள்பைகவைர ேநச யுங்கள்
(மத். 5:38–48; 7:12)
௨௭ “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்க ற மக்கேள உங்களுக்குச்

ெசால்லுக ேறன், உங்கள் பைகவர்கைள ேநச யுங்கள். உங்கைள
ெவறுக்கற மக்களுக்கு நன்ைம ெசய்யுங்கள். ௨௮ உங்களிடம்
தீயவற்ைறக் கூறுகற மக்கைள ஆசீர்வத க்குமாறு ேதவைன
ேவண்டுங்கள். உங்கைள இழிவாக நடத்துகறவர்களுக்காகப்
ப ரார்த்தைன பண்ணுங்கள். ௨௯ ஒருவன் உங்கைள ஒரு
கன்னத்தல் அடித்தால் அவைன மறு கன்னத்தலும் அடிக்க
அனுமதயுங்கள். உங்கள் அங்கைய யாேரனும் ஒருவன்
எடுத்தால் உங்கள் சட்ைடையயும் அவன் எடுத்துக்ெகாள்ள
அனுமதயுங்கள். ௩௦உங்களிடம் ேகட்க றவனுக்குக் ெகாடுங்கள்.
உங்களுக்குரியெபாருைளஒருவன்எடுத்துக்ெகாண்டால்அைதத்
தரும்பக் ேகட்காதீர்கள். ௩௧ உங்களுக்குப் ப றர் எைதச் ெசய்ய
வரும்புக றீர்கேளாஅைதேயப றருக்கும்ெசய்யுங்கள்.
௩௨ “உங்கைள ேநச க்க றவர்கைளேய நீங்களும் ேநச த்தால்

அதற்காக உங்கைளப் புகழ ேவண்டியது ேதைவயா?
இல்ைல. பாவ களும் தங்கைள ேநச க்க றவர்களிடம் அன்பு
காட்டுக றார்கேள! ௩௩உங்களுக்கு நல்லைதச் ெசய்பவர்களுக்கு
நீங்களும் நன்ைம ெசய்தால், அவ்வாறு ெசய்வதற்காக
உங்கைளப் புகழ ேவண்டுமா? இல்ைல. பாவ களும் அைதச்
ெசய்க றார்கேள! ௩௪ தருப்ப அைடத்துவ ட முடிந்தவர்களுக்கு
நீங்கள் கடன்ெகாடுத்தால், உங்கைளஅதற்காகப் புகழக்கூடுமா?
இல்ைல. பாவ களும் கூட ப ற பாவ களுக்கு அேத ெதாைகையத்
தரும்பப்ெபறும்படியாக கடன்உதவ ெசய்க றார்கேள!
௩௫ “எனேவ, பைகவர்களிடம் அன்பு காட்டுங்கள். அவர்களுக்கு

நன்ைம ெசய்யுங்கள். தரும்பக் கைடக்கும் என்கற நம்ப க்ைக
ச றதும் இல்லாவ டினும் கூட கடன் ெகாடுங்கள். நீங்கள்
இந்தக் காரியங்கைளச் ெசய்தால் அதற்கு மிகுந்த பலைனப்
ெபறுவீர்கள். மகாஉன்னதமானேதவனின்பள்ைளகள்ஆவீர்கள்.
ஆம், ஏெனனில் பாவ களுக்கும், நன்றயற்ற மனிதர்களுக்கும்
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ேதவன் நல்லவர். ௩௬ உங்கள் தந்ைத அன்பும் இரக்கமும்
உைடயவராக இருப்பது ேபாலேவ, நீங்களும் அன்பும் இரக்கமும்
உைடயவர்களாகஇருங்கள்.

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

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

குருடன் இன்ெனாரு குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியுமா? இல்ைல.
இருவரும் குழிக்குள் வழுவார்கள். ௪௦ ஆச ரியைரக் காட்டிலும்
மாணவன்நன்குகற்றுத் ேதர்ந்தேபாது, தனதுஆச ரியைரப்ேபால்
வளங்குவான்.
௪௧ “உன் கண்ணில் இருக்கற ெபரிய மரத்துண்ைடக் கவனிக்க

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

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

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

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

‘ஆண்டவேர, ஆண்டவேர’ என்று ஏன் அைழக்க றீர்கள்?
௪௭ என்னிடம் வந்து, என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டு, அதன்படி
கீழ்ப்படிக ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும், ௪௮ வீட்ைடக் கட்டுக ற ஒரு
மனிதைனப் ேபால் இருக்க றான். அவன் ஆழமாகத் ேதாண்டி,
உறுதயான பாைறயன் மீது அவனுைடய வீட்ைடக் கட்டுக றான்.
ெவள்ளப்ெபருக்கன்ேபாது, அவ்வீட்ைட ெவள்ளம் அடித்துச்
ெசல்லமுற்படும். ஆனால்ெவள்ளப்ெபருக்குஅவ்வீட்ைடஅைசக்க
முடியாது. ஏெனனில்அவ்வீடுஉறுதயாகக் கட்டப்பட்டுள்ளது.
௪௯ “ஆனால் என் வார்த்ைதையக் ேகட்டு, அவற்றன்படி

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

௭
இேயசுஒருேவைலக்காரைனக்குணமாக்குதல்
(மத். 8:5-13; ேயாவான் 4:43-54)
௧ இேயசு இந்த எல்லாக் காரியங்கைளயும் மக்களுக்குச்

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

அந்த அத காரியன் வீட்ைட ெநருங்குைகயல் அதகாரி தனது
நண்பர்கைள அனுப்பனான். அவர்கைள இேயசுவ டம்
“கர்த்தாேவ, நீர் என் வீட்டுக்கு வர ேவண்டியதல்ைல. எங்கள்
வீட்டிற்கு உம்ைம அைழத்துச் ெசல்லும் அளவுக்கு நான் தகுத
உைடயவன் அல்லன். ௭ அதனால்தான் நான் ேநரிைடயாக
உம்மிடம் வரவல்ைல. நீர் கட்டைளயடும். என் ேவைலக்காரன்
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குணம் ெபறுவான். ௮உம்முைடய அதகாரத்ைத நான் அற ேவன்.
ப ற மனிதர்களின்அத காரத்துக்குட்பட்ட மனிதன் நான். எனக்குக்
கீழ் பல வீரர்கள் உண்டு. அவர்களில் ஒருவைன நான் ‘ேபா’
என்றால் ேபாக றான். மற்ெறாருவைன ‘வா’ என்றால் வருகறான்.
என் ேவைலயாளிடம் ‘இைதச் ெசய்’ என்றால் உடேன அவன்
கீழ்ப்படிக றான்” என்றுகூறுமாறுஅனுப்பனான்.
௯ இைதக் ேகட்டேபாது இேயசு மிகுந்த ஆச்சரியம் அைடந்தார்.

தன்ைனத் ெதாடர்ந்து வருகற மக்கைள ேநாக்க த் தரும்பனார்.
“இஸ்ரேவல் மக்களிடம் கூட இல்லாத ேவெறங்கும் காணப்படாத,
உயர்ந்தவசுவாசத்ைதஇவனிடம் கண்ேடன்” என்றார்.
௧௦இேயசுைவக் காண அனுப்பப்பட்ட மனிதர்கள் அத காரியன்

வீட்டுக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றனர். அங்கு அந்த ேவைலக்காரன்
குணமைடந்தருப்பைதக்கண்டனர்.
மரித்தவன்எழுப்பப்படுதல்
௧௧ மறுநாள் இேயசு நாயீன் என்னும் நகரத்த ற்குச் ெசன்றார்.

இேயசுவன் சீஷர்களும், மிகப் ெபரிய கூட்டமான மக்கள்
பலரும் அவேராடு ப ராயாணம் ெசய்தனர். ௧௨ நகர வாசைல
இேயசு ெநருங்கயேபாது ஒரு மரண ஊர்வலத்ைதக் கண்டார்.
வதைவயான ஒரு தாய் தனது ஒேர மகைன இழந்தருந்தாள்.
அவனது உடைலச் சுமந்து ெசன்றேபாது தாயுடன் அந்நகர
மக்கள் பலரும் கூட இருந்தனர். ௧௩ கர்த்தர் (இேயசு) அவைளப்
பார்த்தேபாது, அவளுக்காக மனதுருகனார். இேயசு அவளிடம்
ெசன்று, “அழாேத” என்றார். ௧௪ பாைடயன் அருேக வந்து
இேயசு அைதத் ெதாட்டார். அந்தப் பாைடையச் சுமந்து வந்த
மனிதர்கள் நன்றனர். இேயசு இறந்த மனிதைன ேநாக்க ,
“இைளஞேன, எழுந்தரு என்று உனக்குச் ெசால்க ேறன்” என்றார்.
௧௫ இறந்துேபான மகன் எழுந்து உட்கார்ந்து ேபச ஆரம்ப த்தான்.
அவைனஅவன்தாய டம்,இேயசுஒப்பைடத்தார்.
௧௬ எல்லா மக்களும் ஆச்சரியமுற்றனர். அவர்கள், “ஒரு மகா

தீர்க்கதரிச நம்மிைடேயவந்துள்ளார்,”என்றனர். ேமலும்அவர்கள்,
“ேதவன்தம்மக்கைளக்கவனித்துக்ெகாள்க றார்” என்றார்கள்.
௧௭இேயசுைவப் பற்றய இச்ெசய்த யூேதயா முழுவதும் அைதச்

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

ேயாவானுக்குக் கூறனர். தன் சீஷர்களில் இருவைர ேயாவான்
அைழத்தான். ௧௯ “நீர்தானா வருகறவர், அல்லது இன்ெனாருவர்
வருைகக்குக் காத்தருக்க ேவண்டுமா” என்று ேகட்டுத் ெதரிந்து
ெகாள்ளகர்த்தரிடம்அவர்கைளேயாவான்அனுப்பனார்.
௨௦ அவ்வதமாகேவ அந்த மனிதர் இேயசுவ டம் வந்தனர்.

அவர்கள், “ேயாவான் ஸ்நானகன் எங்கைள உம்மிடம், ‘நீர்தானா
வருகறவர், அல்லதுஇன்ெனாருவரின் வருைகக்குக் காத்தருக்க
ேவண்டுமா?’ என்றுேகட்டுவரஅனுப்பனார்” என்றார்கள்.
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௨௧ அப்ேபாது இேயசு பலைரயும் காய்ச்சலில் இருந்தும்
ேநாய்களில் இருந்தும் குணமாக்கவும், ப சாசனால் வரும்
அசுத்த ஆவகளினின்று வடுதைல ெபறவும் ெசய்தார்.
குருடர்கள் பலர் மீண்டும் பார்ைவ ெபறுமாறு அவர்கைளக்
குணப்படுத்தனார். ௨௨ ேயாவானின் சீஷர்கைள ேநாக்க
இேயசு, “இங்கு நீங்கள் பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும்
ேயாவானிடம் ேபாய் கூறுங்கள். குருடர்கள் குணமைடந்து
பார்க்க றார்கள். முடவர்கள் குணமைடந்து நடக்க றார்கள்.
ெதாழுேநாயாளிகள் நலம் ெபறுகன்றனர். ெசவ டர்கள் நலம்
ெபற்றுக் ேகட்க றார்கள். மரித்ேதார் உய ர்ப்ப க்கப்படுக றார்கள்.
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்றய நற்ெசய்த ஏைழகளுக்குச்
ெசால்லப்படுக றது. ௨௩ என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகற மனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்!” என்றார்.
௨௪ ேயாவானின் ெதாண்டர்கள் அங்கருந்து ெசன்ற பன்னர்

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

“ ‘ேகளுங்கள்! உங்களுக்கு முன்பாக என் ெசய்தயாளைன நான்
அனுப்புேவன்.

அவன்உங்களுக்குவழிையஆயத்தம்ெசய்வான்.’ மல்கயா
3:1

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

ேதவனின் ேபாதைனகள் நல்லைவ என்று ஒத்துக்ெகாண்டனர்.
வரி வசூலிப்பவர்களும் அதைன ஆேமாத த்தனர். இம்மக்கள்
ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். ௩௦ ஆனால்
பரிேசயர்களும், ேவதபாரகரும் ேதவனுைடயத் த ட்டத்ைதத்
தங்களுக்ெகன்று ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தனர். ேயாவான்
அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பைத அவர்கள்
அனுமதக்கவல்ைல.)
௩௧ “இக்காலத்து மக்கைளப்பற்ற நான் என்ன கூறட்டும்?

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

“ ‘நாங்கள்உங்களுக்காகஇைசஇைசத்தும்
நீங்கள்ஆடவல்ைல.

நாங்கள்ேசாகப்பாடல் பாடியும்
நீங்கள்துக்கம்அைடயவல்ைல’

என்றுகூறுவதுேபால்உள்ளனர்.

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

இேயசுைவ அைழத்தான். இேயசு பரிேசயனின் வீட்டுக்குள்
ெசன்றுேமைசயல்அமர்ந்தார்.
௩௭அப்ேபாது நகரத்தல் பாவயான ெபண் ஒருத்த இருந்தாள்.

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

கண்டான். அவன் தனக்குள், “உண்ைமயாகேவ இேயசு ஒரு
தீர்க்கதரிச யாகஇருந்தால்தன்ைனத்ெதாடுக றெபண்ஒருபாவ
என்பைதஅற ந்தருப்பார்” என்றுநைனத்தான்.
௪௦ இேயசு பரிேசயைன ேநாக்க , “சீேமாேன! நான் உனக்குச்

சலவற்ைறக்கூறேவண்டும்” என்றார்.
சீேமான், “ேபாதகேர, ெசால்லுங்கள், ேகட்டுக்

ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௪௧ “இரண்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். இருவரும் ஒேர

மனிதனிடம் கடன்வாங்கனர். ஒருவன்ஐந்நூறுெவள்ளிப் பணம்
கடன் வாங்கயருந்தான். மற்ெறாருவன்ஐம்பது ெவள்ளிப்பணம்
கடனாகவாங்கயருந்தான். ௪௨பணம்இல்லாததால்இருவராலும்
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கடைன அைடக்க முடியாமல் ேபாய ற்று. கடன் ெகாடுத்த
மனிதன் இருவரிடமும் அவர்களுைடய கடைன தள்ளுபடி
ெசய்துவ ட்டதாகக் கூறனான். இப்ேபாது கடன் ெபற்றருந்த
இருவரில் யார் அத க அளவல் கடன் ெகாடுத்த மனிதைன
ேநச ப்பார்கள்?” என்றுேகட்டார்இேயசு.
௪௩சீேமான், “அந்தமனிதனிடம்அத கஅளவுபணம்ெபற்றருந்த

மனிதேன அதக ேநசம் ெகாண்டவனாக இருப்பான் என
எண்ணுகேறன்” என்றுபதல்கூறனான்.
இேயசு சீேமாைன ேநாக்க , “நீ கூறயது சரிேய” என்றார்.

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

மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௪௯ ேமைசையச் சுற்றலும் உட்கார்ந்தருந்த மனிதர்கள்

தமக்குள்ேளேய, “இந்த மனிதன் தன்ைன யாெரன்று நைனத்துக்
ெகாள்க றான்? அவன் எப்படிப் பாவங்கைள மன்னிக்க முடியும்?”
என்றுநைனத்துக்ெகாண்டார்கள்.
௫௦ இேயசு அப்ெபண்ைண ேநாக்க , “நீ வசுவாச த்ததால்

பாவங்களினின்று வடுதைலயைடந்தாய். ந ம்மத ேயாடு ேபா”
என்றார்.

௮
இேயசுவன்குழுவனர்
௧ மறுநாள் இேயசு சல ெபரிய பட்டணங்களுக்கும், ச ல

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

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

நகரத்தலிருந்தும் மக்கள் இேயசுவ டம் வந்தனர். இேயசு
பன்வரும்உவைமையமக்களுக்குக்கூறனார்.
௫ “ஓர் உழவன் வைத வைதப்பதற்குச் ெசன்றான். உழவன்

வைதத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, பாைதயன் ஓரமாகச் சல
வைதகள் வழுந்தன. மக்கள் அவற்றன்மீது நடந்து ெசன்றனர்.
பறைவகள்அவற்ைறத்தன்றன. ௬ச லவைதகள்பாைறயன்மீது
வழுந்தன. அைவ முைளக்க ஆரம்ப த்தன. நீர் இல்லாததால்
மடிந்தன. ௭முட்புதர்கள் நடுேவ சல வைதகள் வழுந்தன. அைவ
முைளத்தன. ஆனால் பன்னர், அைவ முைளக்காதபடி புதர்கள்
தடுத்தன. ௮ ச ல வைதகள் நல்ல நலத்தல் வழுந்தன. அைவ
முைளத்துநூறுமடங்குதானியத்ைதத்தந்தன.”
இேயசுஇந்தஉவைமையக்கூற முடித்தார். பன்புஇேயசு, “நான்

ெசால்வைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ற மக்கேள, கவனியுங்கள்”
என்றார்.
௯ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவைர ேநாக்க , “இந்த உவைமயன்

ெபாருள்என்ன?” என்றுேகட்டனர்.
௧௦ இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்றய

இரகச யங்கைளஅறந்துெகாள்ளநீங்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
ஆனால், நான் ப ற மக்கேளாடு ேபசுவதற்கு உவைமகைளப்
பயன்படுத்துக ேறன். நான்இவ்வாறுெசய்வதுஏெனன்றால்:

“ ‘அவர்கள்பார்ப்பார்கள்,
ஆனால்எைதயும்காணமாட்டார்கள்.

அவர்கள்கவனிப்பார்கள்:
ஆனால்எைதயும்புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்’ ” ஏசாயா 6:9

என்றார்.

உவைமயன்வளக்கம்
(மத். 13:18-23;மாற். 4:13-20)
௧௧ “இந்த உவைம இவ்வாறு ெபாருள்படுகறது: வைத

ேதவனுைடய வசனமாகும். ௧௨ பாைதேயாரத்தல் வழுந்த
வைத எைதக் குற க்க றது? அது ேதவனுைடய ேபாதைனையக்
ேகட்க ற மனிதர்களுக்கு ஒப்பானது. ஆனால் ப சாசு வந்து
அவர்கள் இதயத்தல் இருந்து அந்த ேபாதைனைய எடுத்துப்
ேபாக றான். எனேவ அந்த மனிதர்கள் ேபாதைனைய நம்ப ,
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இரட்ச ப்பைடய முடியாது. ௧௩ பாைறயல் வழுந்த வைத எைதக்
குற க்க றது? ேதவனுைடய ேபாதைனையக் ேகட்டு, மக ழ்ேவாடு
ஏற்றுக்ெகாள்க ற மனிதர்களுக்கு ஒப்பானது. ஆனால், இந்த
மனிதர்கள் ஆழமாக ேவர் வடுவதல்ைல. ெகாஞ்ச ேநரம்
நம்ப க்ைக ைவப்பர். ஆனால் பன்பு ெதால்ைலகள் வரும்.
நம்புவைதவடுத்து, ேதவைனவட்டுவலக ச்ெசல்வர்.
௧௪ “முட்புதர்களின் நடுவல் வழுந்த வைத எைதக் குற க்க றது?

அது ேதவனுைடய ேபாதைனையக்ேகட்டும், கவைல, ெசல்வம்,
இவ்வாழ்வன் களிப்பு ஆகயவற்றால் அப்ேபாதைனகைள
வளரவ டாது தடுக்கப்பட்டவர்கைளக் குறக்க றது. எனேவ,
அவர்கள் ஒருேபாதும் நல்ல பலன் ெகாடுப்பதல்ைல.
௧௫ நல்ல நலத்தல் வழுந்த வைத எைதக் குற க்க றது? அது
ேதவனின் ேபாதைனகைள உண்ைமயான நல்ல இதயத்ேதாடு
ேகட்கன்ற மக்கைளப் ேபான்றது. அவர்கள் ேதவனுைடய
ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ெபாறுைமயாக நற்பலைனக்
ெகாடுப்பவர்களாவார்கள்.

கவனிக்கும்முைற
(மாற். 4:21-25)
௧௬ “எந்த மனிதனும் வளக்ைகக் ெகாளுத்த , ஒரு

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

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

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

ேகட்டு, அதன்படி கீழ்ப்படிந்து நடக்க ற மக்கேள என் தாயும்,
சேகாதரர்களும்ஆவார்கள்” என்றுபதலளித்தார்.

இேயசுைவப்பன்பற்ற ேனார்அவரதுஆற்றைலக்காணுதல்
(மத். 8:23-27;மாற். 4:35-41)
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௨௨ ஒரு நாள் இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் ஒரு படகல்
அமர்ந்தனர். இேயசு அவர்களிடம், “ஏரிையக் கடந்து அக்கைர
ெசல்ல என்ேனாடு வாருங்கள்” என்றார். அவர்கள் அவ்வாேற
ெசல்லஆரம்ப த்தனர். ௨௩படகு ெசல்ைகயல்இேயசுதூக்கத்தல்
ஆழ்ந்தார். ஏரியன் மீது ஒரு ெபரிய புயல் வீச ற்று. படகுக்குள்
நீர் ந ரம்ப ஆரம்ப த்தது. அவர்கள்ஆபத்தல் ச க்க க்ெகாண்டனர்.
௨௪ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம் ெசன்று அவைர எழுப்பனர்.
அவர்கள், “ஐயா,ஐயா, நாம்மூழ்கவ டப் ேபாக ேறாம்” என்றனர்.
இேயசு எழுந்தார். அவர் காற்றுக்கும், அைலகளுக்கும்

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

ெகாண்டனர். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் “இம்மனிதர்
எப்படிப்பட்டவர்? காற்றுக்கும், நீருக்கும் கட்டைளய ட அைவ
அவருக்குக்கீழ்ப்படிகன்றனேவ!” என்றுகூறக்ெகாண்டனர்.
ப சாசு ப டித்தமனிதன்
(மத். 8:28-34;மாற். 5:1-20)
௨௬ இேயசுவும், அவைரப் பன்பற்றயவர்களும் கலிேலயாவல்

இருந்து ஓர் ஏரிையக் கடந்து ெசன்றனர். கதேரனர் மக்கள்
வாழ்கன்ற பகுதைய வந்தைடந்தனர். ௨௭ இேயசு படகல்
இருந்து இறங்கய ேபாது, அந்த நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு
மனிதன் இேயசுவ டம் வந்தான். அம்மனிதன் ப சாசுகள்
ப டித்தவனாகஇருந்தான். பல காலமாகஅவன்ஆைடகள் எதுவும்
அணியவல்ைல. வீட்டில் வச க்காமல் இறந்தவர்கைளப் புைதத்த
குைககளில்வச த்தான்.
௨௮-௨௯ ப சாசு அவைன அடிக்கடி ஆக்க ரமித்தது.

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

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

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

மனிதைனக் குணமாக்கய வைகையக் கூறனர். ௩௭இேயசுைவ
அங்கருந்து ேபாய்வடுமாறுெகதேரன பகுத மக்கள்அைனவரும்
கூறனர். அவர்கள் மிகவும் பயந்தவர்களாகக் காணப்பட்டனர்.
எனேவஇேயசுபடகல்ஏற ,கலிேலயாவுக்குத்தரும்ப ச்ெசன்றார்.
௩௮ இேயசுவால் குணம் ெபற்ற மனிதன் தானும் கூடேவ வர
வரும்புவதாகஅவைர ேவண்டினான்.
ஆனால்இேயசுஅந்தமனிதனிடம், ௩௯ “வீட்டுக்குப்ேபாய்ேதவன்

உனக்குச் ெசய்தைதப் ப றருக்குக்கூறு” என்று ெசால்லிஅவைன
அனுப்பவ ட்டார்.
ஆகேவ அவன் இேயசு தனக்குச் ெசய்தைத நகரெமங்கும்

ெசன்றுமக்களுக்குக்கூறனான்.
இறந்தெபண்உய ரைடதலும்ேநாயாளி குணப்படுதலும்
(மத். 9:18-26;மாற். 5:21-43)
௪௦ இேயசு கலிேலயாவுக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றேபாது மக்கள்

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

உண்ைம. என்னிடமிருந்து வல்லைம ெவளிப்பட்டைத நான்
உணர்ந்ேதன்” என்றார். ௪௭ தன்னால் ஒளிக்க முடியாதைத
உணர்ந்த ெபண், நடுங்கயவளாய் இேயசுவன் முன்ேன
வழுந்து வணங்கனாள். மக்கள் அைனவரும் ேகட்கும்படி தான்
இேயசுைவத்ெதாட்டதன்காரணத்ைதக்கூறனாள். பன்னர்தான்
இேயசுைவத் ெதாட்டவுடன் குணமைடந்தைதயும் ெசான்னாள்.
௪௮ இேயசு அவைள ேநாக்க , “என் மகேள, நீ வசுவாச த்ததால்
குணமாக்கப்பட்டாய். சமாதானத்ேதாடு ேபா” என்றார்.
௪௯ இேயசு இவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டிருக்ைகயல் ெஜப

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

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

ெபண்ணின் தந்ைத, தாய் ஆக ேயாைர மட்டுேம உள்ேள வர
அனுமதத்தார். ப றைரஉள்ேளவ டவல்ைல. ௫௨எல்லா மக்களும்
அச்சறுமி இறந்ததற்காக அழுதுெகாண்டும் புலம்ப க்ெகாண்டும்
இருந்தனர். ஆனால்இேயசு, “அழாதீர்கள். அவள்இறக்கவல்ைல.
அவள்உறங்க க்ெகாண்டிருக்க றாள்” என்றார்.
௫௩ அச்சறுமி இறந்தாள் என அறந்தருந்ததால் மக்கள்

இேயசுைவப் பார்த்துச் ச ரித்தனர். ௫௪ஆனால் இேயசு அவளது
ைகையப் ப டித்து, “சறுமிேய, எழுந்து நல்” என்றார். ௫௫ அவள்
ஆவ அவளுக்குள் தரும்ப வந்தது. அவள் உடேன எழுந்து
நன்றாள். இேயசு, “அவளுக்கு ஏதாவது சாப்ப டக் ெகாடுங்கள்”
என்றார். ௫௬ சறுமியன் ெபற்ேறார் ஆச்சரியம் அைடந்தனர்.
நடந்தைதப் ப றருக்குக் கூறாமல் இருக்கும்படியாக இேயசு
அவர்களுக்குக்கூறனார்.

௯
சீஷர்கள்அனுப்பப்படுதல்
(மத். 10:5-15;மாற். 6:7-13)
௧ பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் இேயசு ஒருங்ேக வருமாறு

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

வழியாகப் பயணம் ெசய்தனர். எல்லா இடங்களிலும்
நற்ெசய்தையக்கூற மக்கைளக்குணப்படுத்தனர்.

ஏேராதுவன்குழப்பம்
(மத். 14:1-12;மாற். 6:14-29)
௭ இவ்வாறு நடந்துெகாண்டிருந்த எல்லாச் ெசய்த கைளயும்

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

5,000 க்கு ேமற்பட்ட மக்களுக்குஉணவு
(மத். 14:13-21;மாற். 6:30-44; ேயாவான் 6:1-14)
௧௦ சீஷர்கள் தரும்ப வந்ததும் தம் பயணத்தன்ேபாது அவர்கள்

ெசய்த ெசயல்கள் அைனத்ைதயும் இேயசுவ டம் ெசான்னார்கள்.
பன்னர், இேயசு அவர்கைள ெபத்சாய தா என்னும் நகரத்த ற்கு
அைழத்துச்ெசன்றார். அங்குஇேயசுவும் சீஷர்களும்தனிைமயல்
ஒருமித்தருக்க முடிந்தது. ௧௧ ஆனால் இேயசு ெசன்ற இடத்ைத
மக்கள் அறய ேநர்ந்தது. அவர்கள் அவைரப் பன்பற்ற வந்தனர்.
இேயசு அவர்கைள வரேவற்று ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக்
குற த்து அவர்களுக்குக் கூறனார். ேநாயுற்றருந்த மக்கைளக்
குணப்படுத்தனார்.
௧௨மதயத்த ற்குப் பன்பு பன்னிரண்டு சீஷர்களும்இேயசுவ டம்

வந்து, “இது மக்கள் வச க்க ற இடம் அல்ல. மக்கைள
அனுப்பவடுங்கள். அவர்கள் உணைவத் ேதடவும், இரைவக்
கழிப்பதற்காகஅக்கம்பக்கத்துநகரங்களிலும், பண்ைணகளிலும்
இடம் ேதடவும் ேவண்டும்” என்றார்கள்.
௧௩ ஆனால் இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க , “அவர்கள்

உண்ணும்படியாக எைதயாவதுநீங்கள்ெகாடுங்கள்” என்றார்.
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சீஷர்கள் “எங்களிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும்
மட்டுேம உள்ளன. இங்கருக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் நாங்கள்
உணவு வாங்க வர முடியுமா?” என்று ேகட்டனர். ௧௪ (அங்கு
ஏறக்குைறயஐயாய ரம்ஆண்கள்இருந்தனர்.)
இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “மக்களிடம் ஐம்பது ேபர்கள் ெகாண்ட

குழுக்களாகஅமரும்படிகூறுங்கள்” என்றார்.
௧௫ சீஷர்களும் அவ்வாேற கூற எல்லா மக்களும் அதன்படிேய

அமர்ந்தனர். ௧௬அப்ேபாதுஇேயசுஐந்துஅப்பங்கைளயும்இரண்டு
மீன்கைளயும் எடுத்தார். இேயசுவானத்ைதஅண்ணாந்து பார்த்து
அந்த உணவுக்காக ேதவனுக்கு நன்ற கூறனார். பன்னர் இேயசு
உணைவப் பக ர்ந்து தன் சீஷர்களிடம் ெகாடுத்து, அவ்வுணைவ
மக்களுக்குக் ெகாடுக்குமாறு கூறனார். ௧௭ எல்லா மக்களும்
தருப்தயாக உண்டனர். ந ரம்ப உணவும் எஞ்சயது. சாப்ப டாது
எஞ்சயைதபன்னிரண்டுகூைடகளில் ந ரப்பனர்.

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

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

ப றர் எலியா என்கறார்கள். மற்றும் சலர் நீங்கள்
பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து மைறந்து உய ேராடு
எழுந்துள்ள ஒரு தீர்க்கதரிச என்று ெசால்கன்றனர்.” எனப் பதல்
கூறனர்.
௨௦ அப்ேபாது இேயசு அவரது சீஷர்கைள ேநாக்க “நீங்கள்

என்ைனயார் எனநைனக்கறீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
ேபதுரு, “நீர் ேதவனிடமிருந்து வந்த க றஸ்து” என்று

பதலளித்தான்.
௨௧ ப றருக்கு இதைனச் ெசால்லாதபடிக்கு இேயசு அவர்கைள

எச்சரித்தார்.

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

துன்புற ேவண்டும். மூத்த யூதத் தைலவர்களும், முக்கயமான
ேபாதகர்களும், ேவதபாரகரும் அவைர ந ராகரிப்பர். மனித
குமாரன் ெகால்லப்படுவார். ஆனால் மூன்று நாட்களுக்குப்
பன்னர்மரணத்தனின்றுஉய ர்த்ெதழுவார்” என்றார்.
௨௩ ெதாடர்ந்து அவர்களிடம் இேயசு, “என்ைனப் பன்பற்றவர

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

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

பன்னர், அவர் ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயாைர
அைழத்துக்ெகாண்டு ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்காக ஒரு
மைலயன்மீது ஏறனார். ௨௯ இேயசு ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது அவரது முகம் மாற்றமைடந்தது.
அவரதுஆைடகள்ஒளி வடும்ெவண்ைமயாக மாறன. ௩௦பன்னர்
இரண்டு மனிதர்கள் இேயசுேவாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் ேமாேசயும், எலியாவும்ஆவர். ௩௧ ேமாேசயும் எலியாவும்
கூட ஒளி ெபாருந்த ேயாராக காணப்பட்டனர். எருசேலமில்
ந கழவருக்கும் இேயசுவன் மரணத்ைதக் குறத்து அவர்கள்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர். ௩௨ ேபதுருவும் மற்றவர்களும்
உறங்க க்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால், அவர்கள் வழித்து
இேயசுவன் மகைமையக் கண்டனர். இேயசுேவாடுகூட
நன்றுெகாண்டிருந்த அந்த இரண்டு மனிதர்கைளயும் அவர்கள்
பார்த்தனர். ௩௩ ேமாேசயும், எலியாவும் ப ரிந்து ெசல்லும்ேபாது
ேபதுரு, “குருேவ, நாம் இங்கருப்பது நல்லது. நாங்கள்
இங்கு மூன்று கூடாரங்கைள, ஒன்று உமக்காகவும் ஒன்று
ேமாேசக்காகவும், ஒன்று எலியாவுக்காகவும், அைமப்ேபாம்”
என்று கூறனான். (ேபதுரு தான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பைதப்
புரிந்துெகாண்டிருக்கவல்ைல)
௩௪ இவ்வாறு ேபதுரு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது ஒரு

ேமகம் அவர்கைளச் சூழ்ந்தது. ேமகம் சூழ்ந்ததும் ேபதுரு,
யாக்ேகாபு, ேயாவான், ஆகேயார் பயந்தனர். ௩௫ ேமகத்தனின்று
ஒருஅசரீரி, “இவர்எனதுமகன். நான்ேதர்ந்துெகாண்டவர்இவேர,
இவருக்குக்கீழ்ப்படியுங்கள்” என்றது.
௩௬ அசரீரி முடிந்ததும் இேயசு மட்டுேம அங்கருந்தார். ேபதுரு,

யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயார் எதுவும் ேபசவல்ைல. அவர்கள்
பார்த்தவற்ைறக்குற த்துஒருவருக்கும்ெதரிவ க்கவல்ைல.
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சறுவன்குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 17:14-18;மாற். 9:14-27)
௩௭ மறுநாள் மைலயலிருந்து இேயசு, ேபதுரு, யாக்ேகாபு,

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

வசுவாசமில்ைல. உங்கள் வாழ்க்ைக தவறானதாகக்
காணப்படுகறது. எத்தைன காலம் நான் உங்கேளாடு தங்கயும்,
உங்கைளப் ெபாறுத்துக்ெகாண்டும் இருக்கட்டும்?” என்று
பதலளித்தார். பன்பு அம்மனிதைன ேநாக்க , “உனது மகைன
இங்ேகெகாண்டுவா” என்றார்.
௪௨ அந்தப் ைபயன் வந்துெகாண்டிருக்கும் ேபாது அசுத்த

ஆவ அவைனக் கீேழ தள்ளிற்று. அந்தப் ைபயன் தனது
நைலையயழந்து நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தான். ஆனால் இேயசு
அந்த அசுத்த ஆவ அவைனவட்டு ெவளிேயறக் கண்டிப்புடன்
கட்டைளய ட்டார். அப்ைபயன் நலம் ெபற்றான். இேயசு
ைபயைனத் தந்ைதய டம் ஒப்பைடத்தார். ௪௩ ேதவனின்
மகத்துவத்ைதயும் ெபருைமையயும் கண்டு எல்லா மக்களும்
ஆச்சரியம்அைடந்தார்கள்.

தன்மரணத்ைதப் பற்ற ப் ேபசுதல்
(மத். 17:22-23;மாற். 9:30-32)
இேயசு ெசய்த எல்லா ெசயல்கைளயும் கண்டு இன்னும்

மக்கள் மிகுந்த ஆச்சரியமுற்றனர். இேயசு தம்ைமப்
பன்பற்றுபவர்கைள ேநாக்க , ௪௪ “நான் உங்களுக்கு இப்ேபாது
கூறப்ேபாக ற ெசய்த கைள மறவாதீர்கள். மனிதகுமாரன்
சல மனிதர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாடுக்கப்படுவார்”
என்றார். ௪௫ ஆனால் அவர்கேளா அவர் கூறயதன் ெபாருைள
உணர்ந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளாதபடி
அதன் ெபாருள் அவர்களுக்கு மைறமுகமானதாய் இருந்தது.
அவர்கேளா இேயசு கூறயதன் ெபாருைளக் ேகட்டுத்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பயந்தார்கள்.

முக்கயமானவர்யார்?
(மத். 18:1-5;மாற். 9:33-37)
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௪௬ இேயசுவன் சீஷர்கள் தமக்குள் மிகவும் முக்கயமானவர்
யார் என்பைதக் குற த்து வவாத க்கத் ெதாடங்கனார்கள்.
௪௭ அவர்கள் என்ன எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள் என்பைத
இேயசு அற ந்தருந்தார். எனேவ இேயசு ஒரு ச றய குழந்ைதைய
எடுத்துத் தன்னருேக, அதைன நறுத்தனார். ௪௮ பன்பு தனது
சீஷர்கைள ேநாக்க , “என் ெபயரினால் ஒருவன் ஒரு சறய
குழந்ைதைய இதுேபால ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவன் என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க றான். என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது
அம்மனிதன் என்ைன அனுப்பனவைர (ேதவைனயும்)
ஏற்றுக்ெகாள்க றான். உங்களில் மிகவும் தாழ்ைமயுள்ள மனிதன்
எவேனா, அவேன மிகவும் முக்கயமான மனிதன் ஆவான்”
என்றார்.
இேயசுைவச் ேசர்ந்தவன்யார்?
(மாற். 9:38-40)
௪௯ “குருேவ, மனிதர்கைள வ ட்டு ெவளிேயறும்படியாக

உம்முைடய ெபயரினால் ஒரு மனிதன் ப சாசுகைள
வற்புறுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் நம் கூட்டத்ைதச்
சாராதவனாைகயால் அவன் அைதச் ெசய்யாதபடி நறுத்த
நாங்கள்கூற ேனாம்” என்றான்ேயாவான்.
௫௦ இேயசு ேயாவாைன ேநாக்க , “அவைனத் தடுக்காதீர்கள்.

ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு எத ராக இல்ைலெயன்றால் அவன்
உங்கைளச் சார்ந்தவன்” என்றார்.
ஒருசமாரிய நகரம்
௫௧ இேயசு உலைக வ ட்டு பரேலாகத்த ற்குச் ெசல்லும் காலம்

ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது. அவர் எருசேலமுக்கு ேபாக
முடிெவடுத்தார். ௫௨ இேயசு சல மனிதர்கைள அவருக்கு
முன்பாக அனுப்பனார். இேயசுவுக்கு எல்லாவற்ைறயும்
ஆயத்தம் ெசய்வதற்காக அம்மனிதர்கள் சமாரியாவலுள்ள
ஒரு நகைர அைடந்தனர். ௫௩ இேயசு எருசேலமுக்குச் ெசல்ல
வரும்பயதால் அந்நகரத்து மக்கள் இேயசுைவ வரேவற்க
வரும்பவல்ைல. ௫௪ இேயசுவன் சீஷராகய யாக்ேகாபும்,
ேயாவானும் இைதக் கண்டார்கள். அவர்கள், “ஆண்டவேர,*
வானிலிருந்து ெநருப்பு வரவைழத்து, அம்மக்கைள நாங்கள்
அழிப்பைதவரும்புக றீர்களா?” என்றுேகட்டனர்.
௫௫ ஆனால் இேயசு தரும்ப அவர்கைளக் கண்டித்தார்.†

௫௬பன்புஇேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்மற்ெறாரு நகரத்துக்குச்
ெசன்றனர்.
இேயசுைவப்பன்பற்றுதல்
(மத். 8:19-22)

* ௯:௫௪: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது: “எலியா ெசய்ததுேபால்.”
† ௯:௫௫: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது: “அதற்கு இேயசு, நீங்கள்
எப்படிப்பட்ட ஆவைய ெபற்றீர்கள் என்று உங்களுக்கு ெதரியவல்ைல. மனிதகுமாரன்
மனிதர்களின் ஆத்துமாைவ அழிப்பதற்கல்ல, அவற்ைறக் காப்பாற்றுவதற்ேக
வந்துள்ளார்.”
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௫௭ அவர்கள் எல்லாரும் பாைத வழியாகப் பயணம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். ஒருவன் இேயசுைவ ேநாக்க , “எந்த
இடத்துக்கு நீங்கள் ெசன்றாலும் நான் உங்கைளப் பன்பற்ற
வருேவன்” என்றான்.
௫௮ இேயசு பதலாக, “நரிகள் வச ப்பதற்குக் குழிகள் உண்டு.

பறைவகள் வச ப்பதற்குக் கூடுகள் உண்டு. ஆனால் மனித
குமாரன் தனது தைலையச் சாய்ப்பதற்குக் கூட எந்த இடமும்
இல்ைல” என்றுகூறனார்.
௫௯ இேயசு இன்ெனாரு மனிதைன ேநாக்க , “என்ைனப்

பன்பற்ற வா” என்றார். ஆனால் அம்மனிதன், “ஆண்டவேர,
நான் ேபாய் முதலில் எனது தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்த பன்னர்
வருேவன்” என்றான்.
௬௦ ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்க , “மரித்த மக்கள்

அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான மரித்ேதாைரப் புைதக்கட்டும். நீ
ேபாய்ேதவனின்இராஜ்யத்ைதப்பற்ற க்கூறேவண்டும்”என்றார்.
௬௧ மற்ெறாரு மனிதன், “ஆண்டவேர, நான் உம்ைம

பன்பற்றுேவன். ஆனால் நான் ேபாய் முதலில் என்
குடும்பத்தாரிடம்வைடெபற்றுவருேவன்” என்றான்.
௬௨ இேயசு, “ஒருவன் வயைல உழ ஆரம்ப த்துப் பன்ேனாக்க

பார்த்தால் அவன் ேதவனின் இராஜ்யத்துக்குத் தன்ைன
ஆயத்தப்படுத்தாதவன்ஆவான்” என்றார்.

௧௦
எழுபத்த ரண்டுேபைரஅனுப்புதல்
௧ இதன் பன்பு இேயசு கூடுதலாக எழுபத்த ரண்டு*

மனிதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். இரண்டு இரண்டு ேபராக
இேயசு அவர்கைள அனுப்பனார். தான் ேபாக வரும்பய
ஒவ்ெவாரு நகருக்கும், இடத்துக்கும் தனக்குமுன்பாக அவர்கைள
அனுப்பனார். ௨ இேயசு அவர்களுக்கு, “அறுவைடக்கு மிக
அத கமான மனிதர்கள் இருக்கறார்கள். அறுவைட ெசய்வதற்கு
உதவயாக மிகக்குைறவானேவைலயாட்கேளஉள்ளனர். ேதவன்
அறுவைடக்கு (மக்களுக்கு) எஜமானர். அறுவைட ெசய்வதற்கு
ஏற்ற அத கமான ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பும்படியாக
ேதவனிடம் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்.
௩ “நீங்கள் இப்ேபாது ேபாகலாம். ஆனால் ேகளுங்கள்.

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

* ௧௦:௧: லூக்கா சுவ ேசஷத்தன் சல க ேரக்கப் ப ரத களில் எழுபது என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.



லூக்கா ௧௦:௭ 195 லூக்கா ௧௦:௧௭

அங்கருந்தால், உங்கள் சமாதானத்தன் ஆச உங்களுக்ேக
தரும்பட்டும். ௭அைமதயானவீட்டில் தங்குங்கள். அவ்வீட்டிலுள்ள
மக்கள் தரும் உணைவ உண்டு, பானத்ைதப் பருகுங்கள். ஒரு
ேவைலக்காரனுக்குச் சம்பளம் தரப்படேவண்டும். இன்ெனாரு
வீட்டில்தங்கும்ெபாருட்டுஅந்தவீட்ைடவ ட்டுச்ெசல்லாதீர்கள்.
௮ “ஒரு நகரத்தல் நுைழயும்ேபாது அங்குள்ள மக்கள்

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

வரேவற்காவ ட்டால், அந்நகரத்தல் உள்ள ெதருக்களுக்குச்
ெசன்று, ௧௧ ‘எங்கள் கால்களில் பட்டிருக்கும் உங்கள் நகரத்தன்
தூசையக்கூட உங்களுக்கு எத ராகத் தட்டி வடுக ேறாம். ஆனால்
ேதவனின் இராஜ்யம் சீக்க ரமாக வந்துெகாண்டிருக்க றது
என்பைத நைனவல் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்றுகூறுங்கள்.
௧௨நயாயம்தீர்க்க றநாளில்அந்நகரத்துமக்களுக்குக்கைடக்கும்
தீர்ப்பு, ேசாேதாம் நாட்டு மக்களுக்குக் கைடத்தைதவ டக்
ெகாடுைமயானதாக இருக்கும் என்பைத நான் உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன்” என்றார்.

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

உனக்குக் ேகடு உண்டாகும். உங்களுக்குஅேநக அற்புகங்கைளச்
ெசய்ேதன். தீருவலும், சீேதானிலும் அேத அற்புதங்கைளச்
ெசய்தருந்தால்பலஆண்டுகளுக்குமுன்னேரஅப்பட்டணங்களின்
மக்கள் தங்கள் வாழ்ைவ மாற்ற , பாவம் ெசய்வைத வ ட்டு
வ ட்டிருப்பார்கள். துயரத்தன் ஆைடைய உடுத்த க்ெகாண்டு,
சாம்பைலத் தங்கள் ேமல் தூவக்ெகாண்டு, தங்கள்
பாவங்களுக்காக வருந்துவைதக் காண்பத்து இருப்பார்கள்.
௧௪ நயாயம் தீர்க்க ற நாளில் தீரு, சீேதான் ஆகய இடங்கைளக்
காட்டிலும் உங்கள் நைல ேமாசமாக இருக்கும். ௧௫ கப்பர்நகூம்
நகரேம, நீ பரேலாகத்த ற்கு ேநராக எழுப்பப்படுவாயா? இல்ைல,
மரணத்துக்குரியஇடத்த ற்குேநராக நீவீச எறயப்படுவாயாக.
௧௬ “ஒருவன் நீங்கள் கூறுவைதக் ேகட்கும்ேபாது அவன்

உண்ைமயாகேவ எனக்குச் ெசவ சாய்க்க றான். ஆனால்
ஒருவன் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால் அவன் என்ைன
அனுப்பயவராக ய ேதவைனஏற்கமறுக்க றான்” என்றார்.

சாத்தான்வழுதல்
௧௭ எழுபத்த ரண்டு மனிதர்களும் தங்கள் பயணத்ைத முடித்துத்

தரும்பயேபாது மிக்க மக ழ்ேவாடு காணப்பட்டார்கள். அவர்கள்,
“ஆண்டவேர, உங்கள் ெபயைரக் கூறயேபாது ப சாசுகள்கூட
எங்களுக்குக்கீழ்ப்படிந்தன” என்றார்கள்.
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௧௮ அம்மனிதர்கைள ேநாக்க இேயசு, “வானிலிருந்து
மின்னைலப்ேபான்று சாத்தான் வீழ்வைத நான் கண்ேடன்.
௧௯ ேகளுங்கள். பாம்புகைளயும், ேதள்கைளயும்
மித க்க ற வல்லைமைய நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
பைகவனின் (ப சாசன்) வல்லைமையக் காட்டிலும் மிகுந்த
வல்லைம உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். உங்கைள எதுவும்
காயப்படுத்துவதல்ைல. ௨௦ ஆம், ஆவகள் உங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிகன்றன. மக ழ்ச்ச யாகஇருங்கள். ஏன்,உங்களுக்குஇந்த
வல்லைம இருப்பதால் அல்ல, உங்கள் ெபயர்கள் பரேலாகத்தல்
எழுதப்பட்டிருப்பதால் சந்ேதாஷப்படுங்கள்” என்றுகூறனார்.

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

மக ழ்ச்ச க்கு உள்ளாக்கனார். இேயசு: “ப தாேவ, வானத்துக்கும்
பூமிக்கும்ஆண்டவேர! உங்களுக்கு நன்ற . ஞானிகளிடமிருந்தும்,
அறவுமிக்கவர்களிடமிருந்தும் இக்காரியங்கைள நீங்கள்
மைறத்ததால் உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். ஆனால் சறு
குழந்ைதகைளப்ேபான்ற மக்களுக்கு இச்ெசயல்கைள நீர்
காட்டியுள்ளீர். ஆம், ப தாேவ, நீர் உண்ைமயாகேவ இைதச் ெசய்ய
வரும்பயதால்இதைனச்ெசய்துள்ளீர்கள்.
௨௨ “எனக்கு எல்லாவற்ைறயும் என் ப தா தந்துள்ளார். மகன்

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

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

நல்லசமாரியன்
௨௫ நயாயசாஸ்த ரி ஒருவன் எழுந்து நன்றான். அவன்

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

எழுதப்பட்டுள்ளது? அங்குஎைதநீவாச க்க றாய்?” என்றார்.
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௨௭அம்மனிதன், “ ‘உனது ேதவனாகய கர்த்தைர ேநச ப்பாயாக.
உன் முழு ெநஞ்சத்ேதாடும், உன் முழு ஆத்துமாேவாடும், உன்
முழு வல்லைமேயாடும் உன் முழு மனேதாடும் அவைர ேநச க்க
ேவண்டும்’ ”✡ என்றும், ேமலும், “ ‘நீ உன்ைன ேநச ப்பது ேபாலேவ
ப றரிடமும், அன்பு காட்ட ேவண்டும்’j என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது”
எனப்பதலுைரத்தான்.
௨௮இேயசு அவைன ேநாக்க , “உன் பதல் சரியானது. இைதச்

ெசய்தால்ந த்தயவாழ்ைவப்ெபறுவாய்” என்றார்.
௨௯அம்மனிதன் தான் வாழ்ந்து வரும் முைறேய சரியானது என

நரூப க்க வரும்பனான். எனேவ அவன் இேயசுவ டம், “நான்
ேநச க்க ேவண்டியபறமக்கள்யார்?” என்றுேகட்டான்.
௩௦அக்ேகள்வக்குப்பதலாகஇேயசு: “ஒருமனிதன்எருசேலமில்

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

ெகாண்டிருந்தான். அவன் அம்மனிதைனக் கண்டேபாதும்
அவனுக்கு உதவும்ெபாருட்டு ந ற்கவல்ைல. அங்கருந்து
ேபாய்வ ட்டான். ௩௨ அடுத்ததாக, ஒரு ேலவயன் அவ்வழியாக
வந்தான். ேலவயன் காயமுற்ற மனிதைனக் கண்டான். அவன்
பக்கமாய் கடந்துெசன்றான். ஆனால்அவனும்அவனுக்குஉதவும்
ெபாருட்டுந ற்கவல்ைல. அங்கருந்துேபாய்வ ட்டான்.
௩௩ “பன்னர் ஒரு சமாரியன் அவ்வழியாகப் பயணம் ெசய்தான்.

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

மனிதனுக்கு அன்பு காட்டியவன் யார் என்று நீ எண்ணுகறாய்?”
என்றார்.

✡ ௧௦:௨௭: யாத். 6:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௩௭நயாயசாஸ்த ரி, “அவனுக்குஉதவயவன்தான்” என்று பதல்
ெசான்னான்.
இேயசு அவனிடம், “நீயும் ெசன்று பறருக்கு அவ்வாேற ெசய்”

என்றார்.
மரியாளும்மார்த்தாளும்
௩௮ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் பயணம் ெசய்ைகயல்

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

வதத்தல், “மார்த்தாேள மார்த்தாேள நீ பல வைகயான
காரியங்கைளக்குறத்துக் கவைலப்பட்டு, மனைதக்
குழப்ப க்ெகாள்க றாய். ௪௨ ஒேர ஒரு காரியம் முக்கயமானது.
மரியாள் மிகச்ச றந்த ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டாள்.
அதுஅவளிடமிருந்துஒருேபாதும்எடுக்கப்படமாட்டாது” என்றார்.

௧௧
ப ரார்த்தைனபற்றய ேபாதைன
(மத். 6:9-15)
௧ ஒருமுைற இேயசு ஓரிடத்தல் ப ரார்த்தைன

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

இவ்வதமாகப் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்:

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

பரேலாகத்ைதப் ேபாலேவ பூமியலும் நீர் வரும்பயைவ
நைடெபறவும்ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௩ ஒவ்ெவாரு நாளும் எங்களுக்குத் ேதைவயான உணைவ
எங்களுக்குஅளிப்பீராக.

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

ப சாச டமிருந்துகாப்பாற்றும்’ ” என்றார்.
ெதாடர்ந்து ேகட்டல்
(மத். 7:7-11)
௫-௬ பன்பு இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “உங்களில் ஒருவன்

உங்கள் நண்பனின் வீட்டுக்கு இரவல் ெவகு ேநரம் கழித்துச்
ெசல்க றீர்கள் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். நீங்கள் அவைன
ேநாக்க , ‘இந்த ஊருக்குள் என் நண்பன் ஒருவன் என்ைனச்
சந்த க்க வந்தருக்க றான். ஆனால் அவனுக்கு உண்பதற்காகக்
ெகாடுக்க என்னிடம் ஒன்றும் இல்ைல. தயவுெசய்து
மூன்று அப்பங்கைளக் ெகாடுங்கள்’ என்கறீர்கள். ௭ வீட்டின்
உள்ளிருக்கும் உங்கள் நண்பன் பதலாக, ‘ேபாய்வடுங்கள்!
என்ைனத் ெதால்ைலப்படுத்தாதீர்கள். கதவு ஏற்ெகனேவ
மூடப்பட்டிருக்க றது. என் குழந்ைதகளும், நானும் படுக்ைகயல்
படுத்தருக்க ேறாம். நான் எழுந்து உங்களுக்கு இப்ேபாது
அப்பத்ைதக் ெகாடுக்கமுடியாது’ என்கறான். ௮ உங்கள் நட்பு
ஒருேவைள அவன் எழுந்து அப்பத்ைத எடுத்துக்ெகாடுப்பதற்குப்
ேபாதுமானதாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள்
ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தால் அவன் கண்டிப்பாக
எடுத்து உங்களுக்கு ேவண்டியைதக் ெகாடுப்பான், என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். ௯ எனேவ, நான் உங்களுக்குச்
ெசால்வதாவது, ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்டிருங்கள். ேதவன்
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார். ேதடிக் ெகாண்ேட இருங்கள். நீங்கள்
ேதடியைதக் கண்டைடவீர்கள். ெதாடர்ந்து தட்டிக்ெகாண்ேட
இருங்கள். கதவு உங்களுக்காகத் த றக்கப்படும். ௧௦ ஆம், ஒரு
மனிதன் ெதாடர்ந்து ேகட்டால் அவன் ெபற்றுக்ெகாள்வான். ஒரு
மனிதன்ெதாடர்ந்து ேதடினால்அவன்ேதடியைதஅைடவான். ஒரு
மனிதன்ெதாடர்ந்துதட்டினால்கதவுஅவனுக்காகத்த றக்கப்படும்.
௧௧உங்களில் யாருக்காவது மகன் இருக்கறானா? உங்கள் மகன்
உங்களிடம் மீைனக் ேகட்டால் நீங்கள் என்ன ெசய்வீர்கள்? எந்தத்
தந்ைதயாவது தன் மகனுக்கு பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா? இல்ைல.
அவனுக்குமீைனக்ெகாடுப்பீர்கள். ௧௨உங்கள்மகன்முட்ைடையக்
ேகட்டால் அவனுக்குத் ேதைளக் ெகாடுப்பீர்களா? இல்ைல.
௧௩ நீங்கள் ெபால்லாதவர்கள். ஆனால் உங்கள் பள்ைளகளுக்கு
நல்லவற்ைறக் ெகாடுக்கேவண்டுெமன்பைதஅறவீர்கள். எனேவ
தன்னிடம் ேகட்கன்ற மக்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவையக் ெகாடுக்க
ேவண்டுெமன்பைத பரேலாகப் ப தா ந ச்சயமாக அறவார்”
என்றார்.
இேயசுவன்வல்லைம
(மத். 12:22-30மாற். 3:20-27)
௧௪ஊைமயான ஒரு மனிதனிடமிருந்து ஒரு ப சாைச ஒருமுைற

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

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

வீட்ைடக் காவல் காக்கும்ேபாது அவன் வீட்டில் உள்ள ெபாருட்கள்
பாதுகாப்பாக இருக்கும். ௨௨அவைனக் காட்டிலும்வலிய மனிதன்
ஒருவன் வந்து அவைனத் ேதாற்கடிக்க றான் என்று ைவத்துக்
ெகாள்ேவாம். தனது வீட்ைடக் காக்கும் ெபாருட்டு முதல் மனிதன்
ைவத்தருந்தஆயுதங்கைளவலியமனிதன்எடுத்துக்ெகாள்வான்.
முதல்மனிதனின்ெபாருட்கைளக்ெகாண்ேடவலியமனிதன்தான்
ெசய்யநைனப்பைதச்ெசய்வான்.
௨௩ “ஒருவன் என்ேனாடு இருக்கவல்ைல என்றால், அவன்

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

ெவளிேயறும்ேபாது, அந்த ஆவயானது வனாந்தரத்த ற்குச்
ெசன்று ஓய்ெவடுக்க ஓர் இடம் ேதடும். ஆனால் அதற்கு
எந்த இடமும் அகப்படுவதல்ைல. எனேவ ஆவயானது, ‘நான்
வ ட்டு வந்த மனிதனிடம் தரும்ப ச் ெசல்ேவன்’ என்று கூறும்.
௨௫ ஆவயானது மீண்டும் அவனிடம் வரும்ேபாது, தனது வீடு
சுத்தமானதாகவும் அழகானதாகவும் இருப்பைதக் காணும்.
௨௬ அப்ேபாது அந்த அசுத்த ஆவயானது ெவளிேயேபாய்
தன்ைனக் காட்டிலும் அசுத்த குணம்ெகாண்ட ேமலும் ஏழு
ஆவகைளக் கூடேவ அைழத்து வரும். பன்பு எல்லா அசுத்த
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ஆவகளும்அவனுள்ேளெசன்றுவச க்கும். முன்ேனஇருந்தைதக்
காட்டிலும் அம்மனிதனுக்கு மிகுந்த ெதால்ைல உண்டாகும்”
என்றார்.
மக ழ்ச்ச யுள்ளமனிதர்கள்
௨௭ இேயசு இக்காரியங்கைளக் கூறயேபாது, மக்களிைடேய

இருந்தஒருெபண்ேபசஆரம்ப த்தாள். அவள்இேயசுைவேநாக்க ,
“உங்கைளப் ெபற்ெறடுத்து தன் மார்பல் பால் ஊட்டிய உங்கள்
தாய்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்” என்றாள்.
௨௮ ஆனால் இேயசு, “ேதவனுைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்டு

அதற்குக் கீழ்ப்படிக ற மக்கேள உண்ைமயல் ஆசீர்வத க்கப்பட்ட
மனிதர்கள்” என்றார்.
நரூப த்துக்காட்டுங்கள்
(மத். 12:38-42;மாற். 8:12)
௨௯ மக்களின் கூட்டம் ெபருக க்ெகாண்ேட வந்தது. இேயசு

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

ெதற்கு ேதசங்களின் அரச எழுந்து நன்று, அவர்கள் ெசய்வது
தவறு எனச் சுட்டிக்காட்டுவாள். ஏெனனில் அந்த அரச
சாலேமானின் ஞானமான ேபாதைனகைளக் ேகட்பதற்காகத்
ெதாைல தூரத்தல் இருந்து வந்தவள். ஆனால், நான்
சாலேமாைனக் காட்டிலும் ேமலானவர் என்பைத உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன்.
௩௨ “நயாயம் தீர்க்க ற நாளில் இன்று வாழும் மக்கேளாடு

நனிேவயன் மக்கள் எழுந்து நன்று, நீங்கள் தவறுைடயவர்கள்
என்பைதச் சுட்டிக் காட்டுவார்கள். ஏெனனில் அம்மக்களுக்கு
ேயானா ேபாத த்தேபாது, அவர்கள் தம் இதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாண்டார்கள். ஆனால் நான்
ேயானாைவக் காட்டிலும் ேமலானவர் என்பைத உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன்.
உலகன்ஒளி நீங்கள்
(மத். 5:15; 6:22-23)
௩௩ “யாரும்பாத்த ரத்ைதவளக்கன்ேமல்கவழ்த்துைவப்பேதா,

வளக்ைக மைறத்து ைவப்பேதா இல்ைல. அதற்குப் பதலாக

* ௧௧:௨௯: ேயானா பைழய ஏற்பாட்டுக்கால தீர்க்கதரிச . மீனின்வயற்றுக்குள் 3 நாள்
இருந்து மீண்டும் உய ேராடு ெவளிேய வந்தவன். இேயசுவும் கல்லைறக்குள் மூன்று
நாட்கள்இருந்துஉய ேராடுவந்ததுேபான்றதுஅது.
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வளக்ைக வளக்குத் தண்டின்மீது ைவத்து உள்ேள வருபவர்
பார்க்கும்படியாக ஏற்ற ைவப்பார்கள். ௩௪ உங்கள் சரீரத்த ற்கு
உங்கள் கண்ேண வளக்காக இருக்க றது. உங்கள் கண்கள்
நன்றாக இருந்தால், உங்கள் சரீரமும் ஒளி உைடயதாக
இருக்கும். உங்கள் கண்கள் ெகட்டைவயாக இருந்தால்,
உங்கள் சரீரமும் இருள் ந ரம்ப க் காணப்படும். ௩௫ எனேவ
கவனமாக இருங்கள். உங்களில் இருக்கும் ஒளி இருளாகாதபடி
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௩௬உங்கள்முழுசரீரமும்ஒளிவீச எந்தப்
பகுதயும் இருளாகாதபடி இருந்தால் நீங்கள் மின்னைலப்ேபால்
ஒளிவீசுவீர்கள்” என்றார்.

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

பரிேசயர்களில் ஒருவன் அவேனாடு சாப்படுமாறு இேயசுைவ
அைழத்தான். எனேவ இேயசு வந்து ேமைசயருேக அமர்ந்தார்.
௩௮ இேயசு உணவு உண்பதற்கு முன்ேன ைககைளக் கழுவாது
வந்து அமர்ந்தைதக் கண்ட பரிேசயன் வயப்பைடந்தான்.
௩௯ இேயசு அவைன ேநாக்க , “பரிேசயர்களாகய நீங்கள்
பாத்த ரத்ைதயும், குவைளையயும் ெவளிப்புறத்தல் சுத்தமாகக்
கழுவுகன்றீர்கள். ஆனால் உட்புறத்தல் ப றைர ஏமாற்ற த்
தீைம ெசய்யும் காரியங்களால் ந ரம்ப இருக்கன்றீர்கள்.
௪௦ நீங்கள் மூடர்கள். ெவளிப்புறத்ைத உண்டாக்கயவேர
(ேதவேன) உள்புறத்ைதயும் உண்டாக்க உள்ளார். ௪௧ உங்கள்
பாத்த ரங்களிலும் குவைளகளிலும் இருப்பவற்ைற
ேதைவப்படுகன்ற மக்களுக்குக் ெகாடுங்கள். அப்ேபாது நீங்கள்
முற்றலும்சுத்தமானவர்களாகஇருப்பீர்கள்.
௪௨ “பரிேசயேர, உங்கள் நைல ேமாசமானதாக

இருக்கும். உங்களுக்குச் ெசாந்தமானவற்றல், உங்கள்
ேதாட்டத்தன் சகல வைள ெபாருட்களில் புதனா,
மரிக்ெகாழுந்து முதலானவற்றல்கூட பத்தல் ஒரு பாகத்ைத
ேதவனுக்குக் ெகாடுக்கன்றீர்கள். ஆனால் பறரிடம்
ந யாயமாக நடந்துெகாள்வைதயும் ேதவைன ேநச ப்பைதயும்
மறந்துவடுகன்றீர்கள். இவற்ைற நீங்கள் கண்டிப்பாகச் ெசய்தல்
ேவண்டும். கூடேவ, பத்தல் ஒரு பாகம் ெகாடுப்பது ேபான்ற
காரியங்கைளயும்ெதாடர்ந்துெசய்துவருதல்ேவண்டும்.
௪௩ “பரிேசயேர, உங்கள் நைல ேமாசமானதாக இருக்கும்.

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

யூதேபாதகர்களுக்குப் ேபாதைன
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௪௫ ேவதபாரகர்களில் ஒருவன் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர,
பரிேசயைரக்குற த்துஇக்காரியங்கைளநீங்கள்ெசால்லும்ேபாது,
எங்கைளயும்வமர்ச க்க றீேர” என்றான்.
௪௬ அவனுக்குப் பதலாக இேயசு, “ேவதபாரகேர,

உங்கள் நைலைம ேமாசமானதாக இருக்கும். மக்கள்
கீழ்ப்படிய இயலாத வைகயல் கடுைமயான வதகைள
வதக்க றீர்கள். மற்ற மக்கள் அவ்வதகளுக்குக் கட்டுப்படுமாறு
அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்துகன்றீர்கள். ஆனால் நீங்கேளா
அவ்வதகைளப் பன்பற்றுவதற்கு முயன்றுகூடப் பார்ப்பதல்ைல.
௪௭ தீர்க்கதரிச களுக்கு நைனவுச்சன்னங்கைளக் கட்டுவதால்
உங்கள் நைல ேமாசமானதாக இருக்கும். அேத தீர்க்கதரிச கைள
உங்கள் முன்ேனார்கள் ெகான்றார்கேள. ௪௮ உங்கள் முன்ேனார்
ெசய்தைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வதாக எல்லா மக்களிடமும்
காட்டிக் ெகாள்க றீர்கள். அவர்கள் தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகான்றார்கள், அவர்களுக்கு நீங்கள் நைனவுச் சன்னங்கைள
எழுப்புகன்றீர்கள்! ௪௯ எனேவ ேதவனின் ஞானமானது, ‘நான்
தீர்க்கதரிச கைளயும், சீஷர்கைளயும், அவர்களிடம் அனுப்புேவன்.
தீய மனிதரால் தீர்க்கதரிச களிலும் சீஷர்களிலும் சலர்
ெகால்லப்படுவார்கள். ேவறு சலர் துன்புறுத்தப்படுவார்கள்’ ”
என்றுஉைரத்தார்.
௫௦ “உலகம் ேதான்றய காலம் ெதாடங்க ெகால்லப்பட்ட எல்லா

தீர்க்கதரிச களின்மரணத்தற்காகவும்,இன்றுவாழும்மக்களாகய
நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ௫௧ ஆேபலின் மரணத்தற்காக
நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். சகரியாவன் ெகாைலக்காக
நீங்கள் தண்டைன ெபறுவீர்கள். பலிபீடத்த ற்கும்ஆலயத்த ற்கும்
நடுவல் சகரியா ெகால்லப்பட்டான். அவர்கள் எல்லாருக்காகவும்
இன்று வாழும் மக்களாகய நீங்கள் தண்டைன ெபறுவீர்கள்
என்பைதநான்உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.
௫௨ “ேவதபாரகேர, உங்களுக்குத் தீைம வரும்.

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

பரிேசயர்களும் அவைரத் ெதால்ைலப்படுத்த ஆரம்ப த்தார்கள்.
பலவற்ைறக் குறத்த ேகள்வகளுக்கு பதல் அளிக்குமாறு
இேயசுைவ வற்புறுத்தனார்கள். ௫௪ இேயசு தவறாக ஏேதனும்
ெசால்ல ேநர்ந்தால் அவைரப் ப டிக்கலாம் என வழிகாண
முயன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.

௧௨
பரிேசயைரப் ேபாலஇராதீர்
௧ பல்லாய ரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்றாகக் கூடி வந்தார்கள்.

ஒருவைர ஒருவர் மித க்கும் அளவுக்குத் த ரளான மக்கள்
குழுமினர். மக்களிடம் ேபசும் முன்பு இேயசு தம் சீஷர்கைள
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ேநாக்க , “பரிேசயரின் புளிப்ைபக் (தீய ெதாடர்ைப) குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். அவர்கள் ேவஷதாரிகள்.
௨ மைறக்கப்பட்ட அைனத்தும் ெவளிப்படும். இரகசயங்கள்
ெவளிப்பைடயாக அறவக்கப்படும். ௩ இருளில் கூறுகன்ற
ெசயல்கள் ஒளியல் ெதரிவ க்கப்படும். இரகசயமாக அைறயல்
முணுமுணுக்கற ெசய்த கள் வீட்டின் ேமலிருந்து உரக்கத்
ெதரிவ க்கப்படும்” என்றார்.
ேதவனுக்குமட்டுேமஅஞ்சுங்கள்
(மத். 10:28-31)
௪ பன்பு இேயசு மக்கைள ேநாக்க , “எனது நண்பர்கேள!

மக்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள், என்று நான் உங்களுக்குச்
ெசால்கன்ேறன். மக்கள் உங்கள் சரீரத்ைத அழிக்கக்கூடும்.
ஆனால்அதற்குேமல்உங்களுக்குஅவர்கள்ேவெறைதயும்ெசய்ய
முடியாது. ௫ நீங்கள் யாருக்குப் பயப்படேவண்டுேமா அவைர
நான் உங்களுக்குக் காட்டுக ேறன். உங்கைளக் ெகால்வதற்கும்
நரகத்தல் தள்ளுவதற்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவருக்கு (ேதவனுக்கு)
நீங்கள் பயப்படேவண்டும். ஆம், நீங்கள் பயப்படேவண்டியவர்,
அவர்மட்டுேம.
௬ “பறைவகைள வற்கும்ேபாது ஐந்து ச றயைவகள் இரண்டு

காசுக்கு மாத்த ரேம வைல ெபறும். ஆனால், ேதவன் அவற்றல்
எைதயும் மறப்பதல்ைல. ௭இதற்கும் ேமலாக உங்கள் தைலயல்
இருக்கும் முடியன் எண்ணிக்ைகையக்கூட ேதவன் அறவார்.
பயப்படாதீர்கள். பல பறைவகைளக் காட்டிலும் உங்கள் தகுத
மிகுதயானது.
இேயசுைவக்குறத்துெவட்கப்படாதீர்
(மத். 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
௮ “நான் உங்களுக்குச் ெசால்வதாவது, ப றர் முன்னிைலயல்

ஒருவன் எழுந்து நன்று என்மீது அவனுக்கு நம்ப க்ைக
இருப்பதாகக் கூறனால், நானும் அவன் எனக்குரியவன்
என்பைதக் கூறுேவன். ேதவதூதர்கள் முன்பாக இைதச்
ெசால்ேவன். ௯ ஆனால் ஒருவன் மக்களுக்கு முன்பாக எழுந்து
நன்று என்ைன நம்பவல்ைல என்று கூறுவாேனயானால்,
அம்மனிதன் எனக்குரியவன் அல்லன். ேதவ தூதர்களுக்கு
முன்னிைலயல்நான்இைதக்கூறுேவன்.
௧௦ “மனித குமாரனுக்கு எத ராக ஒருவன் எைதேயனும்

கூறனால், அவன் மன்னிக்கப்படுவான். ஆனால், பரிசுத்த
ஆவயானவருக்கு எத ரானவற்ைற ஒருவன் ேபசனால் அவன்
மன்னிக்கப்படமாட்டான்.
௧௧ “ெஜப ஆலயத்தல் தைலவர்களுக்கும், முக்கயமான

மனிதர்களுக்கும் முன்பாக, உங்கைளக் ெகாண்டு வரும்ேபாது
நீங்கள் எப்படி தற்காத்துக்ெகாள்வது அல்லது எைதக்
கூறேவண்டும் என்று கலக்கம் அைடயேவண்டாம். ௧௨ அந்த
ேவைளயல் பரிசுத்த ஆவயானவர் நீங்கள் கூற ேவண்டியைத
உங்களுக்குப் ேபாத ப்பார்” என்றார்.
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தன்னலம்கூடாது
௧௩ கூட்டத்தலிருந்த ஒரு மனிதன் இேயசுைவ ேநாக்க ,

“ேபாதகேர, எங்கள் தந்ைத இறந்து ேபானார். தந்ைதயன்
உைடைமைய என்ேனாடு பங்க ட என் தம்ப க்குச் ெசால்லுங்கள்”
என்றான்.
௧௪ ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்க , “உங்கள் நடுவல்

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

ெசாந்தக்காரனான ஒரு ெசல்வந்தன் இருந்தான். அவன்
நலத்தல் நல்ல வைளச்சல் கைடத்தது. ௧௭ அச்ெசல்வந்தன்
தனக்குள், ‘நான் என்ன ெசய்ேவன்? வைளச்சைல எல்லாம்
ைவப்பதற்குஇடம்இல்ைலேய’ என்றுஎண்ணினான்.
௧௮ “பன்பு அச்ெசல்வந்தன், ‘நான் ெசய்ய ேவண்டியைத

அற ேவன். எனது களஞ்சயங்கைள இடித்துவ ட்டு ெபரிய
களஞ்சயங்கைளக் கட்டுேவன். அவற்றல் ேகாதுைமையயும்,
நல்ல ெபாருட்கைளயும் ந ரப்ப ைவப்ேபன். ௧௯ அப்ேபாது நான்
எனக்குள், என்னிடம் மிகுதயானஅளவல் ேசமித்து ைவக்கப்பட்ட
ெபாருட்கள் உள்ளன. பல ஆண்டுகளுக்கான ெபாருட்கைளச்
ேசமித்துள்ேளன். ஓய்வுெகாள், உண், குடி, வாழ்க்ைகைய
அனுபவ என்றுகூறுேவன்’ என்றான்.
௨௦ “ஆனால் ேதவன்அவைன ேநாக்க , ‘மூடேன! இன்றுஇரவல்

நீ மரிப்பாய். உனக்காக ைவத்துள்ள ெபாருட்கள் என்ன ஆகும்?
அப்ேபாதுஅப்ெபாருட்கைளப்ெபறுவதுயார்?’ என்றார்.
௨௧ “தனக்காகேவமட்டும்ெபாருட்கைளச்ேசர்க்கன்றமனிதனின்

நைல இத்தைகயது. ேதவனுைடய பார்ைவயல் அம்மனிதன்
ெசல்வந்தன்அல்லன்” என்றார்இேயசு.

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

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

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

குற த்து எப்ேபாதும் எண்ணாதீர்கள். அைதக் குறத்துக்
கவைலப்படாதீர்கள். ௩௦இவ்வுலகமக்கள்அைனவரும்அவற்ைறப்
ெபற முயற்ச க்க றார்கள். அைவ உங்களுக்குத் ேதைவ என
உங்கள் தந்ைதக்குத் ெதரியும். ௩௧ நீங்கள் வரும்பும் காரியம்
ேதவனுைடய இராஜ்யமாக இருக்க ேவண்டும். அப்ேபாது
(உங்களுக்குத் ேதைவயான) மற்ற எல்லாப் ெபாருட்களும்
உங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்.”

பணத்ைதநம்பாதீர்கள்
௩௨ “சறு குழுவனேர, பயம் ெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள்

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

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

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

ேநரத்ைத வீட்டுச் ெசாந்தக்காரன் அற ந்தருந்தால், வீட்டினுள்
தருடன் நுைழய அவன் அனுமதக்கமாட்டான். ௪௦ எனேவ
நீங்களும் ஆயத்தமாக இருத்தல் ேவண்டும். மனித குமாரன்
நீங்கள்எத ர்பாராத ேநரத்தல்வருவார்” என்றார்.
நம்ப க்ைகயானஊழியன்யார்
(மத். 24:45-51)
௪௧ “ஆண்டவேர நீங்கள் இந்த உவைமைய எங்களுக்காக

மட்டுமா அல்லது எல்லா மக்களுக்காகவுமா கூறனீர்கள்?” என்று
ேபதுருேகட்டான்.
௪௨ அவனுக்குப் பதலாகக் கர்த்தர், “யார் ஞானமுள்ள,

நம்ப க்ைகக்குரிய ஊழியன்? எஜமானர் ப ற
ஊழியர்கைளக் கவனிக்கவும் அவர்களுக்குத் தக்க ேநரத்தல்
உணவளிக்கும்ெபாருட்டும் ஒரு ஊழியைன நயமிப்பார். அந்த
ேவைலையச் ெசய்யும்படி எஜமானர் நம்புகன்ற ஊழியன் யார்?
௪௩எஜமானர் வந்துஅந்தஊழியன் ெகாடுக்கப்பட்ட ேவைலையச்
சரிவரெசய்துவருவைதப்பார்க்கும்ேபாது,அந்தஊழியன்மிகவும்
மக ழ்ச்ச யைடவான். ௪௪ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்க ேறன். எஜமானருக்குச் ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும்
கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்க அந்த ஊழியைன எஜமானர்
ஏற்படுத்துவார்.
௪௫ “ஆனால் எஜமானர் வைரவல் தரும்ப வரமாட்டார் என்று

எண்ணினால்நடப்பெதன்ன? அந்தஊழியன்மற்றஊழியர்கைள
அவர்கள் ஆண்களானாலும், ெபண்களானாலும் அடித்துத்
துன்புறுத்த ஆரம்ப ப்பான். அவன் உண்டு, பருக , மிதமிஞ்ச ப்
ேபாவான். ௪௬ அந்த உழியனுக்குத் தகவேல ெதரியாதேபாது
எஜமானர் வருவார். அந்த ஊழியன் சற்றும் எத ர்பார்த்த ராத
ேநரத்தல் அவர் வருவார். அப்ேபாது அந்த எஜமானர் அந்த
ஊழியைனத் தண்டிப்பார். கீழ்ப்படியாத ப ற மனிதேராடு
இருக்கும்படியாக எஜமானர்அவைனயும்அனுப்பவடுவார்.
௪௭ “எஜமானர் தன்னிடம் எத ர்ப்பார்த்த ேவைல என்ன என்பது

அந்தஊழியனுக்குத் ெதரியும். ஆனால் அந்தஊழியன் அவனது
எஜமானர்வரும்பயைதச்ெசய்யமுயல்வேதா,அதற்குத்தன்ைன
ஆயத்தப்படுத்த க்ெகாள்வேதா இல்ைல. எனேவ அந்த ஊழியன்
அதகமாகத்தண்டிக்கப்படுவான். ௪௮ஆனால்எஜமானர்தன்னிடம்
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எத ர்ப்பார்ப்பைத அற ந்துெகாள்ளாத ஊழியனின் நைல என்ன?
தண்டைனக்குரிய ெசயல்கைள அவன் ெசய்க றான். ஆனால்
தான் ெசய்ய ேவண்டியைத அற ந்தும் ெசய்யாத ஊழியைனக்
காட்டிலும் அவன் குைறந்த தண்டைனையப் ெபறுவான்.
ஒருவனுக்குஅதகமாகஅளிக்கப்பட்டால்அவனுைடயெபாறுப்பும்
அத கரிக்கும். அதகமாக ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டால்
அவனிடமிருந்துஅதகம்எத ர்ப்பார்க்கப்படும்” என்றார்.

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

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

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

தாயும்மகளும்ப ரிந்தருப்பார்கள்.
மகள்தாையஎத ர்த்துந ற்பாள்.
தாய்மகைளஎத ர்த்துந ற்பாள்.

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

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

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

ப ரச்சைனையத்தீருங்கள்
(மத். 5:25-26)
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௫௭ “சரியான ஒன்ைறக் குறத்து ஏன் உங்களால் முடிெவடுக்க
முடியவல்ைல? ௫௮ ஒருவன் உங்கள் மீது வழக்குத்
ெதாடுக்கும்ேபாது அைதத் தீர்க்கும்ெபாருட்டு அவேனாடு
நீத மன்றத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது, வழிய ேலேய அைதத்
தீர்த்துக்ெகாள்ள கடினமாக முயற்ச ெசய்யுங்கள். அந்த
வழக்ைகத் தீர்த்துக்ெகாள்ளாவ ட்டால் அவன் நயாயாத பதய டம்
உங்கைள அைழத்துச் ெசல்லக் கூடும். நயாத பத உங்கைள ஓர்
அத காரிய டம் ஒப்பைடக்க, அவன் உங்கைளச் சைறயல் தள்ளக்
கூடும். ௫௯ அவர்கள் உங்களிடமிருக்கும் கைடச க் காசுவைர
அைனத்ைதயும் எடுக்க றவைரக்கும் நீங்கள் அங்கருந்து
ெவளிேயவரப்ேபாவதல்ைல” என்றார்.

௧௩
மனம்மாறுங்கள்
௧ அப்ேபாது இேயசுேவாடு கூட மக்கள் சலர் இருந்தனர்.

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

பயனற்றமரம்
௬ இேயசு இந்த உவைமையச் ெசான்னார்: “ஒரு மனிதனுக்கு

ஓர் அத்த மரம் இருந்தது. தனது ேதாட்டத்தல் அம்மரத்ைத
நட்டுைவத்தருந்தான். மரத்தல் சல பழங்கள் இருக்கறதா
என அம்மனிதன் பார்த்து வந்தான். அவன் கண்ணில்
பழம் எதுவும் படவல்ைல. ௭ ேதாட்டத்ைதக் கண்காணித்து
வந்த ேவைலக்காரன் ஒருவன் அம்மனிதனுக்கு இருந்தான்.
அம்மனிதன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘மூன்று ஆண்டுகளாக
இந்த மரத்தல் பழங்களுக்காகப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
ஆனால் ஒன்றும் என் கண்ணில் படவல்ைல. அைத ெவட்டி
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வீழ்த்தவடு. எதற்கு அது நலத்ைதப் பாழ்படுத்த ேவண்டும்?’
என்றான். ௮ அதற்கு ேவைலக்காரன், ‘எஜமானேர, இன்னும்
ஓராண்டுக்குள்அந்தமரம் கனி ெகாடுக்க றதா என்றுபார்ப்ேபாம்.
அைதச் சுற்றலும் மண்ைணத் ேதாண்டி ெகாஞ்சம் உரத்ைதப்
ேபாடுேவன். ௯அடுத்தஆண்டுஅந்தமரம்கனி ெகாடுக்கக்கூடும்.
அம்மரம் அப்படியும் கனிதராவ ட்டால் நீங்கள் அைத ெவட்டிப்
ேபாடலாம்’ என்றுபதல்கூறனான்.”
ஓய்வுநாளில்குணமாக்குதல்
௧௦ ஓய்வு நாளில் ஓர் ஆலயத்தல் இேயசு ேபாத த்துக்

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

ெஜப ஆலயத்தன் தைலவர் ேகாபம் அைடந்தார். அத்தைலவர்
மக்கைள ேநாக்க , “ேவைல ெசய்வதற்கு ஆறு நாட்கள் உள்ளன.
அந்த நாட்களில் குணம்ெபற வாருங்கள். ஓய்வு நாளில்
குணமைடயவராதீர்கள்” என்றார்.
௧௫இேயசு பதலாக, “நீங்கள் ேவஷதாரிகளான மனிதர். ஓய்வு

நாளில் கூட நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் ெகாட்டிலில்
இருக்கும் எருதுைவேயா அல்லது கழுைதையேயா அவழ்த்து
நீர்பருகுவதற்குஅைழத்துச்ெசல்க றீர்கள். ௧௬நான்குணமாக்கய
இப்ெபண் நமது யூத சேகாதரி.* ஆனால் சாத்தான் அவைளப்
பத ெனட்டு ஆண்டுகளாகப் பீடித்தருந்தான். ஓய்வு நாளில்
அவளது ேநாயனின்று அவைள வடுவப்பது ந ச்சயமாகத்
தவறல்ல” என்றார். ௧௭ இேயசு இைதக் கூறயேபாது அவைர
வமர்ச த்துக்ெகாண்டிருந்த அைனவரும் தங்கைளக் குறத்து
ெவட்கமைடந்தார்கள். இேயசுெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளக்
குறத்துஎல்லாமக்களும்மக ழ்ச்ச யைடந்தார்கள்.
கடுகுவைதயன்உவைம
(மத். 13:31-33;மாற். 4:30-32)
௧௮ பன்பு இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யம் எைதப் ேபான்றது?

அைத எதேனாடு ஒப்படுேவன்? ௧௯ ேதவனுைடய இராஜ்யம்
கடுகுச் ெசடியன் வைதையப் ேபான்றது. ஒருவன் இந்த
வைதைய அவனது ேதாட்டத்தல் ஊன்றுகறான். வைத
முைளத்து மரமாக றது. பறைவகள் அதன் கைளகளில்
கூடுகைளக்கட்டுகன்றன” என்றார்.

* ௧௩:௧௬: யூதசேகாதரி எழுத்தன்படியானெபாருள் “ஆப ரகாமின்மகள்.’
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௨௦ மீண்டும் இேயசு, “ேதவனின் இராஜ்யத்ைத எதேனாடு
ஒப்படுேவன்? ௨௧ ஒரு ெபரிய பாத்த ரத்தல் அப்பத்த ற்காக
ைவக்கப்படிருக்கும் மூன்று மடங்கு அளவுள்ள மாேவாடு
ஒரு ெபண் கலக்கும் புளிப்பான ெபாருளுக்கு ஒப்பானதாக
இருக்க றது. அதுமாவுமுழுவைதயும்புளிக்கச் ெசய்யும்” என்றார்.

குறுகயவாசல்
(மத். 7:13-14, 21-23)
௨௨ ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் க ராமத்தலும் இேயசு

ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். அவர் எருசேலம்வழியாகப் பயணம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார். ௨௩ஒருவன் இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர,
ச லர் மட்டுேமமீட்கப்படுவார்களா?” என்றுேகட்டான்.
௨௪ இேயசு, “பரேலாகத்த ற்கு ேநராகத் த றக்க ற குறுகய

வாசலின் வழியாக நுைழய முயலுங்கள். பலர் அதனுள் நுைழய
முயல்வார்கள். ஆனால் அவர்களால் நுைழய இயலாது. ௨௫ஒரு
மனிதன் தன்வீட்டின்கதைவமூடிக்ெகாண்டால் நீங்கள்ெவளிேய
நன்று தட்டமுடியும். ஆனால் அவன் தறக்கமாட்டான். நீங்கள்,
‘ஐயா, எங்களுக்காகக் கதைவத் த றக்கவும்’ என்று ேகட்க
முடியும். அம்மனிதன், ‘நீங்கள் எங்கருந்து வருகறீர்கள் என்று
எனக்குத் ெதரியாது’ என்பான். ௨௬ ப றகு நீங்கள் அவனிடம்
‘நாங்கள் உங்கேளாடு உண்டு, குடித்ேதாேம. நீங்கள் எங்களது
நகரங்களில்ேபாத த்தீர்கேள’என்றுெசால்லுவீர்கள். ௨௭அப்ேபாது
அவன், ‘உங்கைள நான் அற ேயன். எங்கருந்து வருகறீர்கள்.
என்னிடமிருந்து ேபாய்வடுங்கள். நீங்கள் பைழகைளச் ெசய்க ற
மனிதர்கள்’ என்பான்.
௨௮ “நீங்கள், ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு, மற்றும்

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

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

ஒளிந்துெகாள்ளும். ஏேராது மன்னன் உம்ைமக் ெகால்ல
வரும்புக றான்” என்றுஇேயசுவ டம்வந்துெசான்னார்கள்.
௩௨அவர்கைள ேநாக்க ,இேயசு, “அந்த நரிய டம் (ஏேராது) ேபாய்

‘இன்றும், நாைளயும் நான் மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவகைளத்
துரத்த ,குணப்படுத்துதலாகயஎன்ேவைலையமுடிக்கேவண்டும்.
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மறுநாள், என் ேவைலமுடிந்துவடும்’ ௩௩அதற்குப் ப றகு, எல்லாத்
தீர்க்கதரிச களும் எருசேலமில் மரிக்க ேவண்டும் என்பதால் நான்
என்வழியல்ெசல்லேவண்டும்என்றுெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௩௪ “எருசேலேம! எருசேலேம! நீ தீர்க்கதரிச கைளக்

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

௧௪
ஓய்வுநாளில்குணப்படுத்துவதுசரியா?
௧ ஓய்வு நாளில் இேயசு பரிேசயர்களின் தைலவனாகய

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

அமருவதற்காக ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டிருப்பைத இேயசு
கவனித்தார். எனேவ இேயசு இவ்வுவைமையச் ெசான்னார்.
௮ “ஒருவன் உங்கைள ஒரு தருமணத்தற்காக அைழக்கும்ேபாது,
மிக முக்கயமான இருக்ைகயல் அமராதீர்கள். அந்த மனிதன்
உங்கைளக் காட்டிலும் முக்கயமான மனிதர் ஒருவைர
அைழத்தருக்கக் கூடும். ௯ நீங்கள் முக்கயமான இருக்ைகயல்
அமர்ந்துெகாண்டிருக்ைகயல் உங்கள் இருவைரயும் அைழத்த

* ௧௪:௨: ெகாடியேநாய் நீர்க்ேகாைவ என்னும் ேநாய். இதனால்உடம்பு ேமலும் ேமலும்
வீங்கக்ெகாண்ேட ேபாகும்.
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மனிதன் வந்து, ‘உங்கள் இருக்ைகைய இவருக்குக் ெகாடுங்கள்’
என்று கூறக்கூடும். எனேவ கைடச இடத்ைத ேநாக்க , நீங்கள்
ெசல்லக்கூடும். உங்களுக்குஅதுஅவமானமாகஇருக்கும்.
௧௦ “எனேவ ஒருவன் உங்கைள அைழக்கும்ேபாது முக்கயமற்ற

இடத்தல் உட்காருங்கள். அப்ேபாது உங்கைள அைழத்த
மனிதன் உங்களிடம் வந்து, ‘நண்பேன, இன்னும் முக்கயமான
இருக்ைகயல் வந்து அமருங்கள்’ என்பான். அப்ேபாது
மற்ற எல்லா வருந்தனர்களும் உங்கைள மத ப்பார்கள்.
௧௧ தன்ைன முக்கயமாகக் கருதும் எந்த மனிதனும்
தாழ்த்தப்படுவான். தன்ைனத் தாழ்த்த க்ெகாள்க ற மனிதன்
உயர்வாகைவக்கப்படுவான்” என்றார்.

நீ பலன்ெபறுவாய்
௧௨ பன்பு இேயசு தன்ைன அைழத்த பரிேசயைன ேநாக்க , “நீ

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

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

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

வருந்துக்கு ஏற்பாடு ெசய்தான். பலைரயும் அவ்வருந்துக்கு
அைழத்தான். ௧௭ சாப்படும் ேவைள ெநருங்கயதும் அவன்
ேவைலக்காரைன வருந்தனர்களிடம் அனுப்ப , ‘வாருங்கள்!
உணவுதயாராகஇருக்க றது’ என்றுெசால்லுமாறுஅனுப்பனான்.
௧௮ஆனால் அந்த வருந்தனர்கள் எல்லாம் தம்மால் வர இயலாது
எனச் ெசால்லி அனுப்பனார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் ஏேதனும் ஒரு
சாக்குப்ேபாக்கு கூறனார்கள். முதலாமவன், ‘நான் ஒரு வயைல
வாங்கயுள்ேளன். அைதப் பார்க்கப் ேபாகேவண்டும். தயவுெசய்து
மன்னிக்கவும்’ என்றான். ௧௯ இன்ெனாருவன், ‘ஐந்து ேஜாடி
ஏர்மாடுகள்வாங்க இருக்க ேறன். அைவகைளேசாத த்துபார்க்கப்
ேபாகேவண்டும். தயவுெசய்து மன்னித்துெகாள்’ என்றான்.
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௨௦ மூன்றாமவன், ‘எனக்கு இப்ெபாழுதுதான் தருமணமாயற்று.
நான்வரமுடியாது’ என்றான்.
௨௧ “எனேவ ேவைலக்காரன் தரும்ப வந்தான். நடந்தவற்ைற

எஜமானருக்குக் கூறனான். எஜமானர் சனந்து, தன்
ேவைலக்காரனிடம், ‘வைரந்து ெசல். ெதருக்களிலும்,
ஊரின் ஒதுக்குப் புறங்களிலும் இருக்க ற ஏைழகைளயும்,
அங்கவீனர்கைளயும், குருடைரயும், முடவர்கைளயும் அைழத்து
வா’ என்றான்.
௨௨ “பன்னர் ேவைலக்காரன் அவனிடம் வந்து, ‘எஜமானேர,

நீங்கள் கூறயபடிேய நான் ெசய்ேதன். ஆனால் இன்னும்
அதக மக்களுக்கு இடமிருக்க றது’ என்றான். ௨௩ எஜமானன்
ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘ெபரும் பாைதகள் அருேகயும்
க ராமப்புறத்த ற்கும் ெசல். அங்குள்ள மக்கைள வருமாறு ெசால்.
எனதுவீடுமுழுவதும்ஆட்களால்ந ரம்ப இருக்க ேவண்டும்’ என்று
வற்புறுத்தனான். ௨௪ ேமலும் ‘நான் முதலில் அைழத்தவர்களில்
ஒருவர்கூடஎன்ேனாடுவருந்துண்ணப்ேபாவதல்ைல’ என்றான்”
எனக்கூறனார்.

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

இேயசு மக்கைள ேநாக்க , ௨௬ “என்னிடம் வருகற ஒருவன்
அவனது தந்ைதையேயா, தாையேயா, சேகாதரைரேயா,
சேகாதரிகைளேயா, என்ைனக் காட்டிலும் அதகமாக ேநச த்தால்
அம்மனிதன் எனக்குச் சீஷனாக ஆக முடியாது. ஒருவன்
தன்ைன ேநச ப்பைதக் காட்டிலும் அதகமாக என்ைன ேநச க்க
ேவண்டும்! ௨௭ ஒருவன் என்ைனப் பன்பற்றும்ேபாது
அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் சலுைவைய (துன்பத்ைத)
சுமக்காவ ட்டால்அவன்எனக்குச் சீஷனாகமுடியாது.
௨௮ “ஒருேகாட்ைடையக்கட்டும்முன்பு,முதலில்அமர்ந்துஅைதக்

கட்டுவதற்கு எவ்வளவு ெசலவாகும் என்பைதத் தீர்மானிப்பீர்கள்.
ேவைலைய முடிப்பதற்குத் ேதைவயான பணம் உங்களிடம்
இருக்க றதா என்பைதப் பார்க்க ேவண்டும். ௨௯ அைதச்
ெசய்யாவ ட்டால் நீங்கள் ேவைலையத் ெதாடங்கனாலும், அைத
முடிக்கஉங்களால்முடியாது. நீங்கள்அைதமுடிக்கமுடியாவ ட்டால்
அைதக் கவனிக்க ற எல்லா மக்களும் உங்கைளப் பார்த்து
நைகப்பார்கள். ௩௦அவர்கள், ‘இந்த மனிதன் கட்ட ஆரம்ப த்தான்.
ஆனால்முடிக்கமுடியவல்ைல’ என்றுெசால்வார்கள்.
௩௧ “ஓர் அரசன் மற்ேறார் அரசனுக்கு எத ராகப் ேபாரிடச்

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

என்ைனப் பன்பற்ற ேவண்டுமானால் உங்களிடம் இருக்கும்
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும், அவ்வாறு
ெசய்யவல்ைல என்றால், நீங்கள் எனது சீஷராக இருக்க
முடியாது!”

உப்பன்உதாரணம்
(மத். 5:13;மாற். 9:50 )
௩௪ “உப்பு ஒரு நல்ல ெபாருள். ஆனால் உப்பு அதன்

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

“என்ைனக்ேகட்க றமக்கேள! கவனியுங்கள்” என்றார்.

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

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

கூறனார்: ௪ “உங்களில்ஒருவனுக்குநூறுஆடுகள்இருக்கன்றன
என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவற்றுள் ஒன்று காணாமல்
ேபாக றது. அப்ேபாது அவன் மற்ற ெதாண்ணூற்று ஒன்பது
ஆடுகைளயும் தனிேய வ ட்டுவ ட்டுக் காணாமல் ேபான ஆட்ைடத்
ேதடிச் ெசல்லமாட்டானா? அந்தக் காணாமல் ேபான ஆட்ைடக்
கண்டுபடிக்கும்வைரக்கும் அவன் அைதத் ேதடிக்ெகாண்ேட
இருப்பான். ௫ அந்த ஆட்ைட அவன் கண்டுபடிக்க றேபாது
மிகவும் சந்ேதாஷம் அைடவான். அந்த மனிதன் அந்த
ஆட்ைடத் தன் ேதாள்களில் சுமந்துக்ெகாண்டு தன் வீட்ைட
அைடவான். ௬தன் நண்பர்கைளயும் அக்கம் பக்கத்தவர்கைளயும்
அைழத்து அவர்களிடம் ‘எனது காணாமல் ேபான ஆட்ைடக்
கண்டு படித்ேதன். என்ேனாடுகூட சந்ேதாஷப்படுங்கள்’ என்று
கூறுவான். ௭அவ்வாேற, ஒரு பாவ மனந்தருந்த தனதுவாழ்ைவ
மாற்ற க்ெகாள்ளும்ேபாது பரேலாகத்தல் மிகுந்த சந்ேதாஷம்
உண்டாகும் என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். தங்கள்
இதயத்ைத மாற்றத் ேதைவயல்லாத ெதாண்ணூற்று ஒன்பது
நல்ல மனிதருக்காக ஏற்படும் சந்ேதாஷத்ைதக் காட்டிலும் அந்த
ஒருபாவ க்காக ஏற்படும் சந்ேதாஷம்அதகமாகஇருக்கும்.
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௮ “ஒரு ெபண்ணிடம் பத்து ெவள்ளிக் காசுகள் இருக்கன்றன
என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவற்றல் ஒன்ைற அவள்
ெதாைலத்துவடுகறாள். அவள்ஒருவளக்ைகஎடுத்துக்ெகாண்டு
வீட்ைடச் சுத்தம் ெசய்வாள் அல்லவா? அந்தக் காசு கைடக்கும்
மட்டும் கவனமாகத் ேதடுவாள். ௯ ெதாைலந்து ேபான அந்தக்
காைசக் கண்ெடடுக்கும்ேபாது அவள் தனது நண்பர்கைளயும்
அக்கம் பக்கத்தாைரயும் ஒன்றாக அைழத்து அவர்கைள ேநாக்க ,
‘நான் ெதாைலத்த காைசக் கண்ெடடுத்ததால் நீங்கள் என்ேனாடு
கூட சந்ேதாஷப்படுங்கள்’ என்பாள். ௧௦அைதப்ேபாலேவஒருபாவ
மனந்தருந்த தன்வாழ்ைவமாற்றனால்ேதவதூதருக்குமுன்பாக
மிகுந்தமக ழ்ச்ச உண்டாகும்” என்றார்.

காணாமற்ேபானமகன்
௧௧ அப்ேபாது இேயசு, “ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு பள்ைளகள்

இருந்தனர். ௧௨ இைளய மகன் தந்ைதைய ேநாக்க , ‘நமக்குச்
ெசாந்தமான எல்லாப் ெபாருட்களிலும் எனது பங்ைக எனக்குத்
தாருங்கள்’ என்று கூறனான். எனேவ தந்ைத ெசல்வத்ைத
இரண்டுபள்ைளகளுக்கும்பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தான்.
௧௩ “ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு இைளய மகன் தனக்குரிய

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

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

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

ெசல்லுங்கள். வைலயுயர்ந்த ஆைடகைளக் ெகாண்டுவந்து
அவனுக்கு உடுத்துங்கள். அவன் வ ரலுக்கு ேமாத ரம்
அணிவ த்துக் காலுக்கு நல்ல பாதரட்ைசகைள அணியச்
ெசய்யுங்கள். ௨௩ நம் ெகாழுத்த கன்ைற ெகாண்டுவாருங்கள்.
அைதச் சைமத்து தருப்தயாகச் சாப்படுேவாம். ஒரு வருந்து
ைவப்ேபாம். ௨௪என்னுைடயஇந்த மகன்இறந்து ேபாயருந்தான்.
மீண்டும் உய ேராடு வந்துள்ளான். அவன் காணாமல்
ேபாயருந்தான்,இப்ேபாதுமீண்டும்கண்டுபடிக்கப்பட்டான்’என்று
கூறனார். எனேவவருந்துஏற்பாடுெசய்யஆரம்ப த்தார்கள்.

மூத்தமகன்வருதல்
௨௫ “மூத்த மகன் வயலில் இருந்தான். அவன் வீட்டுக்கு

அருகாைமயல் தரும்ப வந்து ெகாண்டிருந்தான். இைச,
ஆடல் ஆகயவற்றன் சத்தத்ைதக் ேகட்டான். ௨௬ எனேவ மூத்த
மகன் ேவைலக்காரச் சறுவர்களில் ஒருவைன அைழத்து,
‘இைவெயல்லாம் எதற்காக நைடெபறுகன்றன?’ என்று
ேகட்டான். ௨௭ ேவைலக்காரன், ‘உங்கள் சேகாதரன் தரும்ப
வந்துள்ளார். உங்கள் தந்ைத ெகாழுத்த கன்ைற உண்பதற்காகக்
ெகான்றுள்ளார். உங்கள் சேகாதரன் பாதுகாப்பாகவும் நல்ல
முைறயலும் மீண்டும் வீட்டுக்குத் தரும்ப இருப்பதால் உங்கள்
தந்ைதமக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்’ என்றான்.
௨௮ “மூத்த மகன் ேகாபமுற்று வருந்துக்குச் ெசல்லவல்ைல.

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

என்ேனாடு இருக்கறாய். எனக்குரியைவ அைனத்தும் உனக்கு
உரியைவ. ௩௨ நாம் சந்ேதாஷமாக வருந்துண்ண ேவண்டும்.
ஏெனனில் உன் சேகாதரன் இறந்து ேபாயருந்தான், இப்ேபாது
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உய ேராடு வந்துள்ளான். காணாமல் ேபாயருந்தான், ஆனால்
இப்ேபாதுகண்டுபடிக்கப்பட்டான்’ என்றார்” என்றுகூறனார்.

௧௬
உண்ைமயானெசல்வம்
௧ இேயசு அவரது சீஷைர ேநாக்க , “ஒரு காலத்தல்

ஒரு ெசல்வந்தன் வாழ்ந்து வந்தான். வயாபாரத்ைதக்
கவனிக்கும்ெபாருட்டு அவனிடம் ஓர் அத காரி இருந்தான். அந்த
அத காரி ஏமாற்றுவதாக அச்ெசல்வந்தனுக்குப் புகார்கள் வந்தன.
௨ எனேவ அந்த அத காரிைய அைழத்து அவைன ேநாக்க ,
‘உன்ைனக் குறத்துத் தவறான ெசய்த கைளக் ேகள்வப்பட்ேடன்.
எனது பணத்ைத எவ்வாறு பயன்படுத்தனாய் என்பதற்கான
அறக்ைகையக்ெகாடு. இப்ேபாதுநீஎனக்குஅதகாரியாகஇருக்க
முடியாது’ என்றான்.
௩ “பன்னர் அந்த அத காரி தனக்குள்ேளேய, ‘நான் என்ன

ெசய்ேவன். என் எஜமானர் என்ைன ேவைலயல் இருந்து
அகற்றவ ட்டார். குழிகைளத் ேதாண்டுமளவு வலிைம என்னிடம்
இல்ைல. ப ச்ைச எடுக்க ெவட்கப்படுக ேறன். ௪ நான்
என்ன ெசய்யேவண்டுெமன எனக்குத் ெதரியும். நான்
ேவைலைய இழக்கும்ேபாது ப ற மக்கள் தம் வீட்டுக்குள் என்ைன
வரேவற்கும்படியானஒருெசயைலநான்ெசய்யேவண்டும்’என்று
நைனத்தான்.
௫ “எனேவ, அந்த அத காரி எஜமானனுக்குக் கடன் தர

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

எஜமானனுக்கு நீ தருப்பேவண்டிய கடன் எவ்வளவு?’ என்றான்.
அவன், ‘நான் நூறு மரக்கால் ேகாதுைம கடன்பட்டிருக்க ேறன்’
என்று பதல் ெசான்னான். உடேன அதகாரி அவனிடம், ‘இேதா
உனது பற்றுச் சீட்டு. இைதக் குைறத்து எண்பது மரக்கால் என்று
எழுது’ என்றான்.
௮ “பன்னர் எஜமானன் நம்ப க்ைகக்குத் தகுதயற்ற அந்த

அத காரிைய அவன் தறைமயாகச் ெசய்ததாகப் பாராட்டினான்.
ஆம், உலகத்த ற்குரிய மனிதர் தங்கள் காலத்து மக்கேளாடு
வயாபாரத்தல், ஆவக்குரிய மனிதர்கைளக் காட்டிலும்
தறைமயானவர்களாகக் காணப்படுகறார்கள்.
௯ “நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், ேதவனிடம் நட்ைபக்

காப்பாற்றும்ெபாருட்டு இந்த உலகத்தல் உனக்குரிய
ெபாருட்கைள எல்லாம் பயன்படுத்து. அந்தப் ெபாருட்கள்
எல்லாம் அழிந்த பன்னர் என்றும் நைலத்தருக்க ற வீட்டில் நீ
வரேவற்கப்படுவாய். ௧௦ ச றய காரியங்களில் நம்ப க்ைகக்கு
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உகந்த மனிதன் ெபரிய காரியங்களிலும் நம்ப க்ைகக்கு
ஏற்றவனாயருப்பான். ச றய காரியங்களில் நம்ப க்ைகக்குத்
தகாதவனாக இருப்பவன் ெபரிய காரியங்களிலும்
அவ்வாேற இருப்பான். ௧௧ உலகச் ெசல்வங்களிலும் நீங்கள்
ேநர்ைமயற்றவர்ளாக இருக்கும்ேபாது உண்ைமயான (பரேலாக)
ெசல்வத்தலும் நீங்கள் ேநர்ைமயற்றவர்களாகேவ இருப்பீர்கள்.
௧௨ யாராவது ஒருவருக்குரிய ெபாருட்களில் உங்கைள
நம்பமுடியாவ ட்டால் உங்களுக்குச் ெசாந்தமாக எந்தப் ெபாருளும்
ெகாடுக்கப்படமாட்டாது.
௧௩ “ஒேர ேநரத்தல் இரு எஜமானர்களுக்குப் பணிபுரிய எந்த

ேவைலக்காரனாலும் முடியாது. அந்த ேவைலக்காரன் ஒரு
எஜமானைனெவறுத்து, மற்ற எஜமானைன ேநச ப்பான். அல்லது
அவன் ஒருவனுக்கு நம்ப க்ைகக்குரியவனாக நடந்துெகாண்டு
மற்றவனிடம் ேவறுமுைறயல் நடந்து ெகாள்வான். ேதவனுக்கும்,
பணத்துக்கும் ஒருங்ேக ேசைவ ெசய்ய உங்களால் இயலாது”
என்றார்.
ேதவவாக்கயங்கள்மாறாதைவ
(மத். 11:12–13)
௧௪பரிேசயர்கள்இச்ெசய்த கைளஎல்லாம்ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

அவர்கள் எல்லாரும் பணத்ைத ேநச த்ததால் இேயசுைவ
வமர்ச த்தார்கள். ௧௫இேயசு பரிேசயர்கைள ேநாக்க , “மக்களின்
முன்பாக நீங்கள் நல்லவர்களாக நடந்துெகாள்க றீர்கள். ஆனால்
உங்கள் இதயத்தல் உண்ைமயாகேவ என்ன இருக்கறெதன
ேதவன் அறவார். மனிதர் முக்கயமாகக் கருதும் காரியங்கள்
ேதவனின்ெவறுப்புக்குஉரியைவஆகன்றன.
௧௬ “ேமாேசயன் சட்டத்த ற்கணங்கவும், தீர்க்கதரிச களின்

வாக்கயங்களுக்ேகற்பவும் மக்கள் வாழ்வைத ேதவன்
வரும்பனார். ஆனால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த ேயாவான்
ஸ்நானகன் காலம் ெதாடங்க , ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப்
பற்றய நற்ெசய்த ெசால்லப்பட்டு வருகறது. ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தல்ெசல்வதற்குப்பலர்மிகவும்முயன்றுவருகறார்கள்.
௧௭ேவதவாக்கயங்களில்காணப்படுகறஒருஎழுத்தன்ஒருசறய
பகுதையக் கூட மாற்ற முடியாது. அைதக் காட்டிலும் வானமும்
பூமியும்அழிந்துேபாவேத எளிதாகஇருக்கும்.”
வவாகரத்தும்மறுமணமும்
௧௮ “ஒருவன் தனது மைனவைய வவாகரத்து ெசய்து,

இன்ெனாரு ெபண்ைண மணந்துெகாண்டால் அவன் வபசாரம்
என்னும்பாவத்ைதச்ெசய்தவன்ஆவான். வவாகரத்துக்குஉட்பட்ட
ஒரு ெபண்ைண மணந்து ெகாள்பவனும் தீய வபசாரம் என்னும்
குற்றத்த ற்குஉட்பட்டவன்ஆவான்” என்றார்.
ெசல்வந்தனும்லாசருவும்
௧௯ “வைலயுயர்ந்தஆைடகைளஎப்ேபாதும்அணிந்துெகாண்டிருந்த

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

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

நைனவுகூர்ந்துெகாள். வாழ்வன் நல்ல ெபாருட்கள் அைனத்தும்
உனக்கருந்தன. லாசருவற்கு எல்லாத் தீைமகளும் ேநர்ந்தன.
இப்ேபாது அவனுக்கு இங்கு ஆறுதல் கைடக்க றது. நீேயா
துன்பப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றாய். ௨௬ ேமலும் உனக்கும்,
எங்களுக்கும் மத்தயல் ஒரு ெபரிய பளவு உள்ளது. உனக்கு
உதவுவதற்காக யாரும் இங்கருந்து அங்கு கடந்து வரமுடியாது’
என்றான்.
௨௭ “ெசல்வந்தன், ‘அப்படியானால் தயவுெசய்து பூமியல்

இருக்கும் என் தந்ைதயன் வீட்டுக்கு லாசருைவ அனுப்புங்கள்.
௨௮ எனக்கு ஐந்து சேகாதரர்கள் இருக்க றார்கள். ெகாடுைம
மிகுந்த இந்த இடத்துக்கு அவர்கள் வராதபடிக்கு லாசரு எனது
சேகாதரர்கைளஎச்சரிக்கட்டும்’ என்றான்.
௨௯ “ஆனால் ஆப ரகாம், ‘அவர்கள் படிப்பதற்கு ேமாேசயன்

சட்டங்களும் தீர்க்கதரிச களின் நூல்களும் உள்ளன. அவர்கள்
அவற்றலிருந்துகற்றுக்ெகாள்ளட்டும்’ என்றான்.
௩௦ “ஆனால் ெசல்வந்தன், ‘இல்ைல, தந்ைத ஆப ரகாேம!

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

சேகாதரர்கள் ேமாேசக்கும் தீர்க்கதரிச களுக்கும் ெசவ
சாய்க்கவல்ைல என்றால், இறந்ேதாரில் இருந்து வருகன்ற
ஒருவன் கூறுவைதயும் ேகட்கமாட்டார்கள்’ என்றான்” என இேயசு
கூறனார்.
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௧௭
பாவமும்மன்னிப்பும்
(மத். 18:6–7, 21–22;மாற். 9:42)
௧ இேயசு தன் சீஷர்கைள ேநாக்க , “மக்கள் பாவம்

ெசய்யும்படியான காரியங்கள் ந ச்சயமாக நடக்கும். ஆனால்
இது நடக்கும்படியாகச் ெசய்க றவனுக்குத் தீைம வைளயும்
௨ பலவீனமான மனிதர்கள் பாவம் ெசய்யும்படியாகச் ெசய்க ற
ஒருவனுக்குத் தீைம வைளயும். அவன் கழுத்தல் அைரக்க ற
கல்ைலக் கட்டி அவைனக் கடலில் அமிழ்த்துவது அவனுக்கு
நல்லதாகஇருக்கும். ௩எனேவஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்!”

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

வசுவாசத்தன்ேமன்ைம
௫சீஷர்கள்இேயசுைவேநாக்க , “இன்னும்மிகுந்தவசுவாசத்ைத

எங்களுக்குவழங்குங்கள்” என்றார்கள்.
௬ கர்த்தர், “உங்கள் வசுவாசம் ஒரு கடுகளவு ெபரியதாக

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

நல்லஊழியர்கள்
௭ “வயலில் ேவைல ெசய்க ற ஊழியன் ஒருவன் உங்களில்

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

நன்றயுடனிருங்கள்
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௧௧இேயசு எருசேலமுக்குப் ப ரயாணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
கலிேலயாைவக் கடந்து அவர் சமாரியாவுக்குப் ேபானார்.
௧௨ அவர் ஒரு ச ற்றூருக்கு வந்தார். பத்து மனிதர்கள்
அவைர அங்கு சந்த த்தார்கள். அவர்கள் ெதாழு ேநாயால்
பாத க்கப்பட்டவர்களாதலால் அவர் அருேக வரவல்ைல.
௧௩ ஆனால் அம்மனிதர்கள் இேயசுைவ ேநாக்க , உரக்கக்
கூவ , “இேயசுேவ! குருேவ! தயவுெசய்து எங்களுக்கு உதவ
ெசய்யுங்கள்” என்றார்கள்.
௧௪ அம்மனிதர்கைளப் பார்த்தேபாது இேயசு, “ேபாய் ஆசாரியர்

முன்புஉங்கைளநீங்கேளகாட்டுங்கள்” என்றார்.
அந்தப்பத்துமனிதர்களும்ஆசாரியரிடம்ேபாய்ெகாண்டிருக்ைகயல்

அவர்கள் குணமைடந்தார்கள். ௧௫ அவர்களில் ஒருவன் தான்
சுகம் ெபற்றைதக் கண்டேபாதுஇேயசுவ டம் தரும்ப ச் ெசன்றான்.
அவன் உரத்த குரலில் ேதவனுக்கு நன்றையத் ெதரிவ த்தான்.
௧௬அவன் இேயசுவன் பாதங்களில் வழுந்தான். அந்த மனிதன்
இேயசுவுக்கு நன்ற கூறனான். (இந்த மனிதன் ஒரு சமாரியன்.
யூதன் அல்லன்) ௧௭ இேயசு, “பத்து மனிதர்கள் நலமைடந்தனர்.
மற்றஒன்பதுேபர்எங்ேக? ௧௮ேதவனுக்குநன்ற ெசால்லுவதற்குத்
தரும்ப வந்தவன்இந்தசமாரியன்மட்டும்தானா?” என்றுேகட்டார்.
௧௯ பன்பு இேயசு அவைன ேநாக்க , “எழுந்தரு, நீ ேபாகலாம். நீ
வசுவாச த்ததால்குணம்ெபற்றாய்” என்றார்.
உங்களுக்குள்ேதவராஜ்யம்
(மத். 24:23-28, 37-41)
௨௦ பரிேசயர்களில் சலர் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேதவனின்

இராஜ்யம்எப்ேபாதுவரும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
இேயசுபதலாக, “ேதவனுைடயஇராஜ்யம்வந்துெகாண்டிருக்க றது,

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

குமாரனின் நாட்களில் ஒன்ைற நீங்கள் காண வரும்பும் காலம்
வரும். ஆனால் உங்களால் அைதப் பார்க்க இயலாது. ௨௩ மக்கள்
உங்களிடம், ‘பாருங்கள், அது அங்ேக இருக்க றது’ அல்லது
‘பாருங்கள், இங்ேக அது இருக்கறது’ என்பார்கள். நீங்கள்
இருக்கும் இடத்தல் நைலத்தருங்கள். எங்ேகயும் ேதடாதீர்கள்”
என்றார். ௨௪ “மனித குமாரன் தரும்ப வருவார், என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். அவர்வரும் நாளில்வானில் ஒருமுைனயல்இருந்து
மறுமுைனக்கு ஒளிவடும் மின்னைலப்ேபால அவர் ஒளிவீசுவார்.
௨௫ஆனால் முதலில் மனித குமாரன் பல துன்பங்கைளத் தாங்க
இந்தக்காலத்துமக்களால்தள்ளப்பட ேவண்டியதாயருக்க றது.
௨௬ “ேநாவா வாழ்ந்த காலத்ைதப்ேபாலேவ மீண்டும் மனித

குமாரன் வரும் ெபாழுதும் நடக்கும். ௨௭ ேநாவாவன் காலத்தல்
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ேநாவா படகல் நுைழந்த தனத்தல் கூட மக்கள் உண்டு, பருக ,
மணம் ெசய்து வாழ்ந்தார்கள். அப்ெபாழுது ெவள்ளப் ெபருக்கு
ஏற்பட்டுஎல்லா மக்கைளயும்ெகான்றது.
௨௮ “ேதவன், ேலாத்தன் காலத்தல் ேசாேதாைம அழித்தைதப்

ேபாலேவ அதுவும் இருக்கும். அந்த மக்கள் உண்டு பருக ,
வாங்க , வற்று, நட்டு, தங்களுக்காக வீடுகைளக் கட்டிக்ெகாண்டு
இருந்தார்கள். ௨௯ ேலாத்து தனது ஊைர வ ட்டுப்ேபான நாளில்
கூட மக்கள் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்துெகாண்டு இருந்தார்கள்.
வானத்தல் இருந்து அக்கனி வந்து அவர்கள் எல்லாைரயும்
ெகான்றது. ௩௦ மனித குமாரன் மீண்டும் வரும்ேபாதும் இேத
வதமாக நடக்கும்.
௩௧ “அந்த நாளில் ஒரு மனிதன் கூைரயன் மீது இருந்தால்,

அவன்உள்ேளேபாய் தனது ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு
அவனுக்கு ேநரம் இருக்காது. ஒரு மனிதன் வயலில் இருந்தால்,
அவன் வீட்டுக்குத் தரும்ப ச் ெசல்ல முடியாது. ௩௨ ேலாத்தன்
மைனவக்கு* என்னேநரிட்டதுஎன்பைதநைனவுகூருங்கள்!
௩௩ “தன் உயைரக் காப்பற்ற க்ெகாள்ள முயலும்

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

என்று ேகட்டார்கள். பதலாக இேயசு, “வட்டமிடுக ற கழுகுகைளப்
பார்ப்பதன் மூலம் இறந்த சடலத்ைத மக்கள் எப்ேபாதும்
கண்டுபடிக்கமுடியும்” என்றார்.

௧௮
பலன்தரும் ேதவன்
௧ சீஷர்கள் எப்ேபாதும் ப ரார்த்தைன ெசய்யவும், நம்ப க்ைக

இழக்காதருக்கவும் இேயசு அவர்களுக்குக் கற்ப த்தார்.
அவர்களுக்கு கற்றுத்தரும்ெபாருட்டு இேயசு பன்வரும்
உவைமையப் பயன்படுத்தனார்: ௨ “ஓர்ஊரில் ஒரு நயாயாத பத
இருந்தான். அவன் ேதவைனக் குறத்துக் கவைலப்படவல்ைல.
மக்கள் தன்ைனப்பற்ற என்ன நைனக்கறார்கள் என்பைதக்
குற த்தும்அவன்அக்கைறயற்றவனாகஇருந்தான். ௩அேதஊரில்
ஒருெபண்இருந்தாள். அவள்கணவன்இறந்துேபானான். அந்தப்
* ௧௭:௩௨: ேலாத்தன்மைனவ ேலாத்தன்மைனவக்குஎன்னஏற்பட்டது என்றவபரம்
காணப்படுவது: ஆதயாகமம் 19:15-17, 26. † ௧௭:௩௬: லூக்காவன் சல க ேரக்க
ப ரத களில் 36வது வாக்கயம் ெசால்லப்பட்டுள்ளது. “இரண்டுேபர் வயலில் ேவைல
ெசய்துெகாண்டிருப்பார்கள். ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான். மற்ெறாருவன்
ைகவ டப்படுவான்.”
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ெபண் பல முைற நயாயாத பதய டம் வந்து, ‘எனக்குத் தீைம
ெசய்க ற ஒரு மனிதன் உள்ளான். எனக்கு நீத வழங்குங்கள்’
என்றாள். ௪ அப்ெபண்ணுக்கு உதவுவதற்கு நயாயாத பத
வரும்பவல்ைல. பல நாள்களுக்குப் ப றகு நயாயாத பத
தனக்குள், ‘நான் ேதவைனப்பற்ற அக்கைறெகாள்வதல்ைல.
மக்கள் எண்ணுவைதக்குறத்தும் நான்அக்கைறயல்லாதவனாக
இருக்க ேறன். ௫ ஆனால் இப்ெபண் எனக்குத் ெதாந்தரவு
தருகறாள். அவள் ேகட்பைத நான் ெசய்துவ ட்டால் எனக்குத்
ெதால்ைல ெகாடுப்பைத நறுத்தவடுவாள். அவள் வரும்புவைத
நான் ெசய்யாவ ட்டால் நான் சலிப்புறும் வைரக்கும் என்ைனத்
ெதாந்தரவுெசய்வாள்’ என்றுஎண்ணினான்.
௬ “தீய நயாயாத பத கூறயைதக் கவனமுடன் ேகளுங்கள்.

௭ ேதவனுைடய மனிதர்கள் இரவும் பகலும் அவைர
ேவண்டுகறார்கள். தம் மக்களுக்கு ேதவன் நயாயமானவற்ைற
வழங்குவார். தம் மக்களுக்குப் பதல் கூறுவதல் அவர்
தயங்கமாட்டார். ௮ நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். ேதவன்
அவரது மக்களுக்கு ேவகமாக உதவ ெசய்வார். ஆனால்
மனிதகுமாரன் மீண்டும் வரும்ேபாது பூமியல் அவைர நம்புகன்ற
மக்கைளக்காண்பாரா?” என்றுகர்த்தர் ேகட்டார்.
ேதவனுக்குஏற்றவன்யார்?
௯ தங்கைள மிக நல்லவர்களாக எண்ணிக்ெகாண்ட சல

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

அவன் ப ரார்த்த க்கும்ேபாது வானத்ைதக் கூட ஏெறடுத்துப்
பார்க்கவல்ைல. அவன், ‘ேதவேன, என்ேமல் இரக்கமாக
இருங்கள். நான் ஒரு பாவ ’ என்று மார்பல் அடித்துக் ெகாண்டு
கதறனான். ௧௪நான்உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், இந்த மனிதன்
ப ரார்த்தைன முடிந்து வீட்டுக்குச் ெசல்ைகயல், ேதவனுக்கு
உகந்தவனாகச் ெசன்றான். ஆனால் பறைரக் காட்டிலும்
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நல்லவனாக நைனத்துக்ெகாண்ட பரிேசயேனா ேதவனுக்கு
உகந்தவனாக இருக்கவல்ைல. தன்ைன உயர்ந்தவனாகக்
கருத க்ெகாள்க ற எவனும் தாழ்த்தப்படுவான். ஆனால் தன்ைனத்
தாழ்த்த க்ெகாள்க றஎவனும்உயர்த்தப்படுவான்.”
குழந்ைதகளும்-இேயசுவும்
(மத். 19:13-15;மாற். 10:13-16)
௧௫ இேயசு ெதாடுமாறு சலர் தங்கள் சறு குழந்ைதகைள

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

வாழ்ைவப்ெபற நான்என்னெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௯இேயசு அவைன ேநாக்க , “நீ ஏன் என்ைன நல்லவெனன்று

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

இக்கட்டைளகள் எல்லாவற்றற்கும் கீழ்ப்படிந்து நடந்து
வருக ேறன்” என்றான்.
௨௨இைதக் ேகட்டதும் இேயசு அத காரிைய ேநாக்க , “நீ ெசய்ய

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

“ெசல்வந்தர் ேதவனின் இராஜ்யத்தல் நுைழவது மிகவும்

✡ ௧௮:௨௦: யாத். 20:12-16;உபா. 5:16-20-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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கடினமானது! ௨௫ ஒட்டகம் ஊசயன் காதல் நுைழவது,
ெசல்வந்தன்ேதவனின்இராஜ்யத்தனுள்நுைழவைதக்காட்டிலும்
எளிதாகஇருக்கும்!” என்றார்.
மீட்கப்படக்கூடியவர்யார்?
௨௬ மக்கள் இைதக் ேகட்டேபாது, “அப்படியானால் யார்

இரட்ச க்கப்படமுடியும்?” என்றார்கள்.
௨௭ பதலாக இேயசு, “மக்களால் ெசய்யமுடியாத காரியங்கைள

ேதவனால்ெசய்யமுடியும்” என்றார்.
௨௮ ேபதுரு “ஆண்டவேர, எங்களுக்குரிய அைனத்ைதயும் வ ட்டு

உங்கைளப்பன்பற்ற ேனாேம” என்றான்.
௨௯இேயசு, “நான்உங்களுக்குஓர்உண்ைமையச்ெசால்க ேறன்.

வீடு, மைனவ , சேகாதரர்கள், ெபற்ேறார் அல்லது குழந்ைதகைள
ேதவனின் இராஜ்யத்துக்காகத் துறந்த ஒவ்ெவாருவனும் தான்
வ ட்டவற்ைறக் காட்டிலும் மிகுதயாகப் ெபற்றுக்ெகாள்வான்.
௩௦ இந்த வாழ்வல் பல மடங்கு அதகமாகப் ெபறுவான். அவன்
இறந்த பன்னரும்ேதவேனாடுந த்தயமாகவாழ்வான்” என்றார்.
இேயசுமரணத்தனின்றுஎழுவார்
(மத். 20:17-19;மாற். 10:32-34)
௩௧பன்னர், இேயசு பன்னிரண்டு சீஷர்களிடம் மட்டும் தனித்துப்

ேபசனார். இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “கவனியுங்கள், நாம்
எருசேலமுக்கு ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க ேறாம். மனிதகுமாரைனக்
குறத்து எழுதும்படியாக ேதவன் தீர்க்கதரிச களுக்குக்
கூறய அைனத்தும் நைறேவறும். ௩௨ அவரது மக்கேள
அவருக்கு எத ராகத் தரும்ப அவைர யூதரல்லாத மக்களிடம்
ஒப்பைடப்பார்கள். அவர்கள் அவைரப் பார்த்து நைகத்து, அவர்
மீது உமிழ்வார்கள். அவைர இகழ்ந்து அவமானப்படுத்துவார்கள்.
௩௩ அவைரச் சாட்ைடயனால் அடித்து பன்னர் ெகால்வார்கள்.
ஆனால் அவர் இறந்த ப றகு மூன்றாம் நாள் உய ேராடு மீண்டும்
எழுவார்” என்றார். ௩௪ சீஷர்கள் இைதப் புரிந்துெகாள்ள முயற்ச
ெசய்தார்கள். ஆனால்அவர்களால்முடியவல்ைல. அதன்ெபாருள்
அவர்களுக்குமைறக்கப்பட்டிருந்தது.
குருடைனக்குணமாக்குதல்
(மத். 20:29-34;மாற். 10:46-52)
௩௫ எரிேகா பட்டணத்தற்கு அருேக, இேயசு வந்தார்.

பாைதயருேக ஒரு குருடன் உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
மக்களிடம் பணத்துக்காகப் ப ச்ைசக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தான்.
௩௬மக்கள்பாைதையக்கடந்துவருவைதக்ேகட்டதும்அம்மனிதன்,
“என்னநகழ்ந்துெகாண்டிருக்க றது?” எனக் ேகட்டான்.
௩௭ மக்கள் அவனுக்கு, “நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு

இவ்வழிையக் கடந்து வந்துெகாண்டிருக்க றார்” என்று
கூறனார்கள்.
௩௮ குருடன் பரவசமுற்று, “இேயசுேவ தாவீதன் குமாரேன!

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

என்றுெசான்னபடிஅங்ேகேய நன்றுவட்டார். அக்குருடன்அருேக
வந்தேபாது இேயசு அவைன ேநாக்க , ௪௧ “நான் உனக்கு என்ன
ெசய்ய ேவண்டுெமனவரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டார்.
குருடன், “ஐயா,நான்பார்ைவயைடயவரும்புக ேறன்”என்றான்.
௪௨ இேயசு அவைன ேநாக்க , “உன் பார்ைவைய மீண்டும்

ெபறுவாய்! நீவசுவாச த்ததால்குணம்ெபற்றாய்” என்றார்.
௪௩ அப்ேபாது அம்மனிதனால் பார்க்க முடிந்தது. அவன்

ேதவனுக்கு நன்ற கூறயவாேற இேயசுைவத் ெதாடர்ந்தான்.
இைதக் கண்ட எல்லா மக்களும் நடந்ததற்காக ேதவைன
வாழ்த்தனர்.

௧௯
சேகயு
௧எரிேகாபட்டணத்தன்வழியாகஇேயசுெசன்றுெகாண்டிருந்தார்.

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

சேகயு மரத்தன்மீது இருப்பைதக் கண்டார். இேயசு அவைன
ேநாக்க , “சேகயுேவ, வைரந்து வா. கீேழ இறங்கு. இன்ைறக்கு
நான்உன்வீட்டில்தங்கேவண்டும்” என்றார்.
௬ சேகயு வைரந்து கீேழ இறங்கனான். தன்வீட்டில் இேயசுைவ

வரேவற்பதல் அவன் மிகவும் மக ழ்ந்தான். ௭ எல்லா மக்களும்
இைதக் கண்டனர். அவர்கள், “எத்தைகய மனிதேனாடு இேயசு
தங்குகறார் என்பைதப் பாருங்கள். சேகயுஒருபாவ ” என்றுபுகார்
கூறனார்கள்.
௮ சேகயு கர்த்தைர ேநாக்க , “நான் நல்லைதச் ெசய்ய

வரும்புக ேறன். என் பணத்தல் பாதைய ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். நான்யாைரயாவது ஏமாற்ற இருந்தால்அவனுக்கு
நான்குமடங்குபணத்ைதத்தரும்பக்ெகாடுப்ேபன்” என்றான்.
௯இேயசு, “இந்தமனிதன்நல்லவன். உண்ைமயல்ஆப ரகாமின்

குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இன்ைறக்கு சேகயு அவனது
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பாவங்களில் இருந்து மீட்கப்பட்டான். ௧௦ மனித குமாரன்
இழந்துேபானமனிதர்கைளக்கண்டுஅவர்கைளமீட்கேவவந்தார்”
என்றார்.
இருப்பைதப் பயன்படுத்துங்கள்
(மத். 25:14–30)
௧௧எருசேலைமெநருங்க இேயசுபயணம்ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.

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

நாட்டுக்குத் தரும்பய பன்பு, ‘நான் பணம் ெகாடுத்துள்ள அந்த
ேவைலக்காரைர அைழயுங்கள். அைதக்ெகாண்டு அவர்கள்
இன்னும் அதகமாக எவ்வளவு பணம் சம்பாத த்தருக்க றார்கள்
என்று அறய நான் வரும்புக ேறன்’ என்றான். ௧௬ முதல்
ேவைலக்காரன் வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள் ெகாடுத்த ஒரு ைப
பணத்ைதக் ெகாண்டு நான் பத்து ைப ந ரம்பும் அளவுக்குப்
பணம் சம்பாத த்தருக்க ேறன்’ என்றான். ௧௭ அரசன் அந்த
ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘நல்லது, நீ ஒரு நல்ல ேவைலக்காரன்.
ச றய காரியங்களில்உன்ைனநம்பக்கூடும்என்றுகாண்க ேறன்.
ஆகேவ இப்ேபாது எனது பட்டணங்களில் பத்து பட்டணங்கைள
ஆளும்படியாகஉன்ைனநயமிப்ேபன்’ என்றான்.
௧௮ “இரண்டாவது ேவைலக்காரன் வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள்

ெகாடுத்த ஒரு ைப பணத்ைதக் ெகாண்டு நான் ஐந்து ைபகள்
சம்பாத த்தருக்க ேறன்’ என்றான். ௧௯மன்னன் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க , ‘நீஐந்துபட்டணங்கள்ேமல்ஆட்ச ெசய்யலாம்’ என்றான்.
௨௦ “பன்பு மூன்றாவது ேவைலக்காரன் வந்தான் அந்த

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

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

ேவைலக்காரனிடம் ஏற்ெகனேவ பத்துப் ைபகள் பணம்
இருக்கன்றனேவ,’ என்றார்கள்.
௨௬ “அரசன், ‘தன்னிடம்இருப்பவற்ைறப்பயன்படுத்துகறவனுக்கு

இன்னும் அதகமாகக் கைடக்கும். தன்னிடம்
இருப்பவற்ைறப் பயன்படுத்தாத மனிதனிடம் இருப்பைவயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். ௨௭இப்ேபாதுஎனதுபைகவர்கள்எங்ேக?
தமக்கு அரசனாக நான் ஆவைத வரும்பாத மக்கள் எங்ேக? என்
பைகவர்கைள அைழத்து வந்து அவர்கைளக் ெகால்லுங்கள்.
அவர்கள்மடிவைதநான்பார்ப்ேபன்’ என்றான்.”
எருசேலமுக்குள்இேயசு
(மத். 21:1-11;மாற். 11:1-11; ேயாவான் 12:12-19)
௨௮ இவற்ைறெயல்லாம் கூறயபன்பு இேயசு, எருசேலைம

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

கூறயபடிேய கழுைதக்குட்டிையக் கண்டார்கள். ௩௩ சீஷர்கள்
கட்டப்பட்டிருந்த அக்கழுைதைய அவழ்த்தார்கள். கழுைதயன்
ெசாந்தக்காரர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் சீஷைர ேநாக்க ,
“எதற்காகக் கழுைதைய அவழ்த்துக் ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?”
என்றார்கள்.
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௩௪ சீஷர்கள், “ஆண்டவருக்குத் ேதைவயாக இருக்க றது” என்று
பதல்அளித்தார்கள். ௩௫சீஷர்கள்கழுைதக்குட்டிையஇேயசுவ டம்
ெகாண்டுவந்துதம்ேமலங்கையஅதன்ேமல்ேபாட்டார்கள். பன்பு
இேயசுைவக் கழுைதயன் ேமல் அமர்த்தனார்கள். ௩௬ இேயசு
எருசேலமுக்குச் ெசல்லும் பாைத வழியாகக் கழுைதயன் ேமல்
ஏற ச்ெசன்றார். இேயசுவுக்குமுன்பாகசீஷர்கள்தம்அங்ககைளப்
பாைதயல்வ ரித்தார்கள்.
௩௭ எருசேலமுக்கு அருகல் இேயசு வந்துெகாண்டிருந்தார்.

அவர் ஒலிவமைல அடி நகரத்த ற்கருேக வந்தருந்தார். அவரது
சீஷர்கள்அைனவரும்மக ழ்ேவாடுஇருந்தார்கள். அவர்கள்உரத்த
குரலில் களிப்புடன் ேதவைன வாழ்த்தனார்கள். அவர்கள் தாம்
பார்த்தஎல்லாவல்லைமயானெசயல்களுக்கும்ேதவனுக்குநன்ற
ெதரிவ த்தார்கள். ௩௮அவர்கள்,

“கர்த்தரின் ெபயரில் வருகன்ற அரசைர ேதவன்
ஆசீர்வத ப்பாராக!”*

“பரேலாகத்தல் அைமதயும் ேதவனுக்கு மகைமயும்
உண்டாவதாக!”

என்றனர்.
௩௯ கூட்டத்தல் இருந்த பரிேசயரில் சலர் இேயசுவ டம்,

“ேபாதகேர, இவற்ைறக்கூறாதபடிக்கு சீஷருக்குச் ெசால்லுங்கள்”
என்றார்கள்.
௪௦ ஆனால் இேயசு, “நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.

இக்காரியங்கள் ெசால்லப்பட ேவண்டியைவ. என் சீஷர்கள்
இவற்ைறக் கூறாவ ட்டால், இக்கற்கள் அவற்ைறக் கூறும்” என்று
பதலுைரத்தார்.

எருசேலமுக்காகஅழுதல்
௪௧ இேயசு எருசேலமுக்கு அருேக வந்தார். அவர்

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

* ௧௯:௩௮: கர்த்தரின்...ஆசீர்வத ப்பாராக சங். 118:26.
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ேதவாலயத்த ற்குச்ெசல்லுதல்
(மத். 21:12-17;மாற். 11:15-19; ேயாவான் 2:13-22)
௪௫ இேயசு ேதவாலயத்த ற்குள் ெசன்றார். பல ெபாருட்கைள

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

ேபாத த்தார். ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும் மக்களின்
அதகாரிகளும் இேயசுைவக் ெகால்ல வரும்பனார்கள்.
௪௮ ஆனால் எல்லா மக்களும் இேயசுைவக் கவனமாகக்
ேகட்டுக்ெகாண்டு இருந்தார்கள். இேயசு கூறய வஷயங்கைள
மிகவும் உற்சாகமாகக் கவனித்தார்கள். எனேவ தைலைம
ஆசாரியருக்கும், ேவதபாரகருக்கும், அதகாரிகளுக்கும்
இேயசுைவஎவ்வாறுெகால்லமுடியும்என்பதுெதரியவல்ைல.

௨௦
யூதஅதகாரிகளின் ேகள்வ
(மத். 21:23-27;மாற். 11:27-33)
௧ ஒரு நாள் இேயசு ேதவாலயத்தல் இருந்தார். அவர்

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

௪ மக்களுக்கு ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தேபாது அது
ேதவனிடமிருந்து வந்ததா? அல்லது மனிதனிடமிருந்து வந்ததா?
எனக்குச்ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௫ ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும், யூத அதகாரிகளும் இைதக்

குறத்துப் ேபசனார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்,
“ ‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம் ேதவனிடமிருந்து வந்தது’
என்று நாம் பதல் ெசான்னால் அவர், ‘அப்படியானால் நீங்கள்
ேயாவாைன ஏன் நம்பவல்ைல?’ என்பார். ௬ ஆனால் நாம்,
‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம் மனிதரிடம் இருந்து வந்தது’
என்றுக் கூறனால் எல்லா மக்களும் நம்ைமக் கல்ெலற ந்து
ெகால்வார்கள். ேயாவான் ஒரு தீர்க்கதரிச என்று அவர்கள்
ஒத்துக்ெகாண்டிருப்பதால் நம்ைமக் ெகால்வார்கள்” என்று

✡ ௧௯:௪௬: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௯:௪௬: ஏேர. 7:11-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேபச க்ெகாண்டனர். ௭ எனேவ அவர்கள், “எங்களுக்கு வைட
ெதரியவல்ைல” என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௮ எனேவ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “இக்காரியங்கைள எந்த

அத காரத்தால் ெசய்க ேறன் என்பைதயும் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லமாட்ேடன்” என்றார்.

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

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

ெசய்ேவன்? நான் எனது மகைன அனுப்புேவன். நான் என்
மகைன மிகவும் ேநச க்க ேறன். உழவர்கள் என் மகைன
மத க்கக்கூடும்’ என்று எண்ணினான். ௧௪ உழவர்கள் மகைனப்
பார்த்ததும் தமக்குள், ‘இவன் நலச் ெசாந்தக்காரனின் மகன்.
இவ்வயல் இவனுக்ேக ேசரும். இவைனக் ெகான்றுவட்டால்
இவ்வயல் நமக்குச் ெசாந்தமாகும்’ என்று ேபச க்ெகாண்டனர்.
௧௫எனேவ,மகைனவயலுக்குெவளிேயதூக்க எற ந்துஅவைனக்
ெகான்றுவட்டனர்.

“வயலின் ெசாந்தக்காரன் என்ன ெசய்வான்? ௧௬அவன் வந்து
அந்தஉழவர்கைளக்ெகான்றுேபாடுவான். ப ற்பாடுஅந்தவயைல
ேவறு உழவர்கள் ைகயல் ஒப்பைடப்பான்” என்றார். மக்கள்
இவ்வுவைமையக் ேகட்டனர்.
அவர்கள், “இல்ைல, இவ்வாறு நடக்க அனுமதக்கலாகாது”

என்றனர். ௧௭ ஆனால் இேயசு அவர்கள் கண்கைளக் கூர்ந்து
ேநாக்கயவாறு “அப்படியானால்இந்தவசனம்எைதக்கூறுகறது:

“ ‘வீடு கட்டுக றவர்கள் ேவண்டாம் எனக் கருதய கல்ேல
மூைலக்குத்தைலக்கல்லாயற்று’ சங்கீதம் 118:22
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௧௮ அந்தக் கல்லின்மீது வழுகற ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
ெநாறுங்க ப்ேபாவான். அந்தக் கல் உங்கள் மீது வழுந்தால் அது
உங்கைளநசுக்க ப்ேபாடும்!” என்றார்.
௧௯யூதஅதகாரிகள்இேயசுகூறயஇவ்வுவைமையக்ேகட்டனர்.

இது அவர்கைளப் பற்ற ேய கூறப்பட்டது என்பது அவர்களுக்குத்
ெதரிந்தது. அேத சமயத்தல்அவர்கள்இேயசுைவச் சைறப்ப டிக்க
வரும்பனார்கள். ஆனால் மக்கள் என்ன ெசய்வார்கேளா என்று
நைனத்துஅவர்கள்அஞ்சனர்.

யூதஅதகாரிகளின்தந்த ரம்
(மத். 22:15-22;மாற். 12:13-17)
௨௦ எனேவ ேவதபாரகரும், தைலைம ஆசாரியரும் இேயசுைவப்

ப டிப்பதற்கு ஏற்ற தருணத்ைத எத ர்பார்த்தருந்தார்கள். அவர்கள்
சல மனிதர்கைள இேயசுவ டம் அனுப்பனார்கள். அவர்கைள
நல்லமனிதர்களாக நடிக்கும்படியாகக்கூறயருந்தார்கள். இேயசு
கூறயவற்றல்குற்றம்காணும்படியாகஅவர்கள்வரும்பனார்கள்.
(ஏேதனும்தவறுகண்டுபடித்தால்அவர்கள்அதகாரமும்ஆற்றலும்
வாய்ந்தஆளுநரிடம்இேயசுைவஒப்பைடக்கமுடியும்.) ௨௧எனேவ,
அந்த மனிதர்கள்இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர, நீர் ெசால்வதும்
ேபாத ப்பதும் உண்ைம என்று எங்களுக்குத் ெதரியும். எல்லா
மக்களுக்கும் அவற்ைறப் ேபாத க்க றீர். ேதவனின் வழிையக்
குற த்தஉண்ைமையேயஎப்ேபாதும்கற்ப க்க றீர். ௨௨இராயனுக்கு
நாங்கள் வரி கட்டுவது சரியா இல்ைலயா என்பைத எங்களுக்குக்
கூறுங்கள்?” என்றார்கள்.
௨௩இேயசுைவவஞ்சக்கஅம்மனிதர்கள்முயற்ச ெசய்க றார்கள்

என்பது அவருக்குத் ெதரியும். இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,
௨௪ “ஒரு காைச எனக்குக் காட்டுங்கள். யாருைடய ெபயர் அதல்
இருக்கறது? யாருைடயபடம்அதல்உள்ளது?”
என்றுேகட்டார். அவர்கள், “இராயனுைடயது” என்றார்கள்.
௨௫ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க “இராயனுைடயைத

இராயனுக்குக் ெகாடுங்கள். ேதவனுைடயவற்ைற ேதவனுக்குக்
ெகாடுங்கள்” என்றார்.
௨௬ அவரது ஞானம்மிக்க பதைலக் ேகட்டு அம்மனிதர்கள்

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

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

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

ஒருவைரெயாருவர் மணந்துெகாள்கன்றனர். ௩௫ ச லர்
மரணத்தனின்று எழும்ப அடுத்த உலகத்தல் பங்கு ெபறும்
தகுதையப் ெபறுவர். அந்த வாழ்வல் அவர்கள் மணம்
ெசய்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ௩௬ அந்த வாழ்வல் அவர்கள்
ேதவதூதர்கைளப்ேபால்இருப்பார்கள். அவர்களால்சாகமுடியாது.
அவர்கள் மரணத்தனின்று எழுந்ததால் ேதவனின் மக்களாவர்.
௩௭ மக்கள் மரணத்தல் இருந்து எழுப்பப்படுவர் என்பைத
ேமாேச ெதளிவாகக் காட்டினான். எரியும் புதைரப் பற்ற ேமாேச
எழுதயேபாது, அவன் கர்த்தராக ய ேதவைன ஆப ரகாமின்
ேதவன்என்றும்,ஈசாக்கன்ேதவன்என்றும்,யாக்ேகாபன்ேதவன்*
என்றும் கூறனான். ௩௮அவர்களின் ேதவன் தாேன என ேதவன்
கூறயதால் அந்த மனிதர்கள் உண்ைமயாக இறக்கவல்ைல.
வாழும் மக்களின் ேதவன் அவேர. ேதவனுக்கு உரியவர்கள்
வாழ்பவர்கேளஆவர்” என்றார்.
௩௯ ேவதபாரகரில் சலர், “ேபாதகேர, உங்கள் பதல் நன்றாக

இருந்தது” என்றனர். ௪௦ அடுத்த ேகள்வையக் ேகட்க யாருக்கும்
துணிச்சல்வரவல்ைல.

க றஸ்துதாவீதன்குமாரனா?
(மத். 22:41-46;மாற். 12:35-37)
௪௧பன்புஇேயசு, “தாவீதன்குமாரன்என்றுகறஸ்துைவமக்கள்

எதற்காகச் ெசால்க றார்கள்? ௪௨ சங்கீதம் என்னும் புத்தகத்தல்
தாவீேதெசால்க றார்.

“ ‘கர்த்தர் (ேதவன்) என்ஆண்டவரிடம் (க றஸ்து)ெசான்னார்,
௪௩ உங்கள் பைகவர்கள் உங்கள் ஆற்றலுக்கு அடங்கும்வைர
என்வலப்பக்கத்தல்அமருங்கள்’ சங்கீதம் 110:1

* ௨௦:௩௭: ஆப ரகாமின்...ேதவன்யாத். 3:6.
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௪௪ தாவீது கறஸ்துைவ ‘ஆண்டவர்’ என்கறான். ஆனால்
கறஸ்து தாவீதன் குமாரனுமாவார். எப்படி இைவ இரண்டும்
உண்ைமயாகும்?” என்றார்.
ேவதபாரகருக்குஎச்சரிக்ைக
(மத். 23:1-36;மாற். 12:38-40;லூ. 11:37-54)
௪௫ தம்ைமப் பன்பற்றுபவர்களிடம் இேயசு ேபசனார். எல்லா

மக்களும் இேயசு கூறுவைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௪௬ “ேவதபாரகைரக்குற த்துஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள். தங்கைள
முக்கயமானவர்களாகக் காட்டுக ற அவர்கள் அங்ககைள
அணிந்துெகாண்டு அவர்கள் அங்குமிங்கும் அைலகறார்கள்.
மக்கள் அவர்கைளச் சந்ைதய டங்களில் மத ப்பைதயும்
வரும்புக றார்கள். ெஜப ஆலயங்களில் முக்கயமான
இருக்ைகயல் அமர ஆைசப்படுக றார்கள். ௪௭ ஆனால்
வதைவகள் தம் வீட்டில் ைவத்தருக்க ற ெபாருட்கைளெயல்லாம்
ெகாள்ைளயடுகறவர்கள் அவர்கேள ஆவார்கள். நீண்ட
ப ரார்த்தைனகைளச் ெசால்லித் தங்கைள நல்லவர்களாகக்
காட்டிக்ெகாள்ளமுயல்கறார்கள். ேதவன்இவர்கைளமிகுதயாகத்
தண்டிப்பார்” என்றார்.

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

ேதவனுக்காகத் தங்கள் காணிக்ைககைளப் ேபாடுவைத இேயசு
கண்டார். ௨ அப்ேபாது இேயசு ஓர் ஏைழ வதைவையக்
கண்டார். ெபட்டியனுள் அவள் இரண்டு சறய ெசம்பு
நாணயங்கைள இட்டாள். ௩ இேயசு, “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச்ெசால்க ேறன். இந்தஏைழவதைவஇரண்டுசறய
நாணயங்கைளேய ெகாடுத்தாள். ஆனால், அச்ெசல்வந்தர்கள்
ெகாடுத்தவற்ைறக் காட்டிலும் அவள் உண்ைமயல் அதகமாகக்
ெகாடுத்தாள். ௪ ெசல்வந்தர்களிடம் மிகுதயான ெசல்வம்
இருக்கறது. அவர்களுக்குத் ேதைவயற்ற ெசல்வத்ைதேய
அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். இந்தப் ெபண்ேணா மிகவும் ஏைழ.
ஆனால் அவளுக்கருந்த எல்லாவற்ைறயும் அவள் ெகாடுத்தாள்.
அவள் வாழ்க்ைகக்கு அந்தப் பணம் ேதைவயாக இருந்தது”
என்றார்.
ேதவாலயத்தன்அழிவு
(மத். 24:1-14;மாற். 13:1-13)
௫ச லசீஷர்கள்ேதவாலயத்ைதப்பற்ற ப்ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

அவர்கள், “இதுமிக நல்லகற்களாலானஓர்அழகானேதவாலயம்.
ேதவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட நல்ல காணிக்ைககைளப் பாருங்கள்”
என்றனர்.
௬ ஆனால் இேயசு, “இங்கு நீங்கள் பார்க்க ற அைனத்தும்

அழிக்கப்படும் காலம் வரும். இந்தக் கட்டிடங்களின் ஒவ்ெவாரு
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கல்லும் தைரயல் தள்ளப்படும். ஒரு கல்லின் ேமல் மற்ெறாரு கல்
இருக்காது” என்றார்.
௭ ச ல சீஷர்கள் இேயசுவ டம், “ேபாதகேர, இைவ எப்ேபாது

நடக்கும்? இைவ நைடெபறும் காலம் இதுெவன எங்களுக்குக்
காட்டுவதுஎது?” என்றுேகட்டார்கள்.
௮ இேயசு, “எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். முட்டாள்

ஆக்கப்படாதீர்கள். எனதுெபயைரப்பயன்படுத்த க்ெகாண்டுபலர்
வருவார்கள். அவர்கள், ‘நாேனகறஸ்து’என்றும், ‘ேவைளவந்தது’
என்றும் கூறுவார்கள். ஆனால் அவர்கைளப் பன்பற்றாதீர்கள்.
௯யுத்தங்கைளயும்கலவரங்கைளயும்பற்ற க்ேகள்வப்படும்ேபாது
பயப்படாதீர்கள். இைவ முதலில் நகழ ேவண்டும். ஆனால்
உடனடியாகஒருமுடிவுவராது” என்றார்.
௧௦ ப ற்பாடு இேயசு அவர்களிடம், “ேதசங்கள் ேவறு

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

உங்கைளக் ைகது ெசய்வார்கள். ெஜப ஆலயங்களில்
மக்கள் உங்கைள நயாயந்தீர்த்து சைறயல் தள்ளுவார்கள்.
அரசர்களின் முன்பும், ஆளுநர்களின் முன்பும் ந ற்கும்படியாகக்
கட்டாயப்படுத்தப்படுவீர்கள். ௧௩ நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதால் நீங்கள் என்ைனப்பற்ற ப் ப றருக்கு கூறுவதற்கு
இைவ உங்களுக்கு வாய்ப்ைப ஏற்படுத்தும். ௧௪ நீங்கள் என்ன
ெசால்வீர்கள் என்பைதக்குற த்து நடப்பதற்கு முன்னாேலேய
கவைலப்படாதீர்கள். ௧௫ உங்கள் பைகவர்கள் பதல் கூற
முடியாதபடி அல்லது மறுக்க முடியாதபடி ெசய்த கைளச்
ெசால்லும் ஞானத்ைத உங்களுக்குத் தருேவன். ௧௬ உங்கள்
ெபற்ேறாரும், சேகாதரரும்,உறவனரும், நண்பரும்கூடஉங்கைள
ஏமாற்றுவார்கள். அவர்கள் உங்களில் சலைரக் ெகால்வார்கள்.
௧௭எல்லா மக்களும்நீங்கள்என்ைனப்பன்பற்றுவதால்உங்கைள
ெவறுப்பார்கள். ௧௮ ஆனால் இவற்றல் ஒன்றும் உண்ைமயல்
உங்கைளத் தீங்கு ெசய்யமுடியாது. ௧௯இக்காரியங்கள் மூலமாக
உங்கள் நம்ப க்ைகையப் பலப்படுத்துவதால் நீங்கள் உங்கைள
மீட்டுக்ெகாள்ளமுடியும்.
எருசேலமின்அழிவு
(மத். 24:15-21;மாற். 13:14-19)
௨௦ “எருசேலைமச் சுற்றலும் பைடகள் சூழ்ந்தருக்கக்

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

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

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

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

மரங்கைளயும் பாருங்கள், அத்த மரம் ஒரு நல்ல உதாரணம்.
௩௦அதுபசுைம ந றமாகஇருக்கும்ேபாது ேகாைட ெநருங்கவ ட்டது
என்று உணர்வீர்கள். ௩௧ நடக்கும் என்று நான் கூறய
காரியங்களும் அைதப் ேபான்றேத, இக்காரியங்கள் நடப்பைதப்
பார்க்கும்ேபாது, ேதவனின் இராஜ்யம் வைரவல் வர இருப்பைத
அறவீர்கள்.
௩௨ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன்,

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

ஆனால், நான்கூறயெசாற்கேளா,ஒருநாளும்அழிவதல்ைல.
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ஆயத்தமாயருங்கள்
௩௪ “எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். குடித்துக்ெகாண்டும், குடியல்

மூழ்க க்ெகாண்டும் காலத்ைதக் கழிக்காதீர்கள். அல்லது
உலகத்துக் காரியங்களில் அத கப்படியாக ஈடுபடாதீர்கள்.
நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்தால் உங்களால் சரியானைதச் ச ந்த க்க
முடியாது. ப றகுமுடிவு தடுெமன நீங்கள் தயாராகஇல்லாதேபாது
வரக்கூடும். ௩௫பூமியன் மக்களுக்குஅது ஒரு ெபாறையப்ேபால்
இருக்கும். ஏெனனில் பூமியல் உள்ளஅைனவருக்கும்இந்த நாள்
வரும். ௩௬எனேவஎப்ேபாதும்தயாராகஇருங்கள். நடக்கப்ேபாக ற
இக்காரியங்களில் பாதுகாப்பாகத் ெதாடருவதற்கு உரிய வன்ைம
ேவண்டுெமன ப ரார்த்தயுங்கள். மனிதகுமாரனுக்கு முன்பாக
ந ற்கும் தகுத ெபறுவதற்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்”
என்றார்.
௩௭ பகல் ேவைளயல் இேயசு ேதவாலயத்தல் மக்களுக்குப்

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

௨௨
இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டம்
(மத். 26:1-5, 14-16;மாற். 14:1-2, 10-11; ேயாவான் 11:45-53)
௧ பஸ்கா எனப்படும், யூதர்களின் புளிப்பல்லாத அப்பப்

பண்டிைகக்குரிய காலம் ெநருங்க வந்தது. ௨ தைலைம
ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும் இேயசுைவக் ெகால்வதற்கு வழி
ேதடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் மக்களுக்கு
பயந்தனர்.
யூதாஸின்சத த்த ட்டம்
(மத். 26:14-16;மாற். 14:10-11)
௩ இேயசுவன் பன்னிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன் யூதாஸ்

காரிேயாத்து என்பவன் ஆவான். சாத்தான் யூதாஸிற்குள்
புகுந்து ஒரு தீய ெசயைலச் ெசய்யுமாறு அவைனத்தூண்டினான்.
௪யூதாஸ் தைலைமஆசாரியரிடமும், ேதவாலயத்ைதப் பாதுகாத்த
வீரர்களிடமும் ெசன்று ேபசனான். இேயசுைவ அவர்களிடம்
ஒப்பைடப்பைதக் குற த்து அவன் அவர்களிடம் ேபசனான்.
௫ அவர்கள் இதனால் மிகுந்த சந்ேதாஷம் அைடந்தார்கள்.
இேயசுைவ அவர்களிடம் ஒப்பைடத்தால் அவனுக்குப் பணம்
ெகாடுப்பதாக அவர்கள் கூறனார்கள். ௬ யூதாஸ் அதற்கு
ஒப்புக்ெகாண்டான். இேயசுைவ அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு
ஏற்றேநரத்ைதஎத ர்பார்த்தருந்தான்யூதாஸ். தன்ைனச்சுற்றலும்
மக்கள் எவரும் பார்க்காத ேநரத்தல்அைதச் ெசய்யேவண்டுெமன
யூதாஸ்வரும்பனான்.
பஸ்காஉணவுஆயத்தம்
(மத். 26:17-25;மாற். 14:12-21; ேயாவான் 13:21-30)
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௭ புளிப்ப ல்லாத அப்பப் பண்டிைகயன் நாள் வந்தது. பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டிகைள யூதர்கள் பலியடுகற நாள் அது ஆகும்.
௮ ேபதுருைவயும் ேயாவைனயும் ேநாக்க இேயசு, “நாம்
உண்பதற்கு நீங்கள் ெசன்று பஸ்கா வருந்ைதத் தயாரியுங்கள்”
என்றார்.
௯ ேபதுருவும், ேயாவானும், இேயசுவ டம், “பஸ்கா

வருந்ைத நாங்கள் எங்ேக தயாரிக்க ேவண்டும் என நீங்கள்
வரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்கள்.
இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , ௧௦ “கவனியுங்கள், நீங்கள்

எருசேலமுக்குள்ெசன்ற பன்புஒருகுடத்தல் தண்ணீைரச் சுமந்து
ெசல்லும் ஒரு மனிதைனக் காண்பீர்கள். அவைனத் ெதாடர்ந்து
ெசல்லுங்கள். அவன் ஒரு வீட்டுக்குள் ெசல்வான். அவேனாடு
நீங்கள் ெசல்லுங்கள். ௧௧ அந்த வீட்டின் ெசாந்தக்காரனிடம்,
‘ேபாதகரும் அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா வருந்து உண்ணக்கூடிய
அைறையத் தயவுெசய்து எங்களுக்குக் காட்டும்படியாக ேபாதகர்
ேகட்க றார்’ என்று ெசால்லுங்கள். ௧௨ உடேன அந்த வீட்டின்
ெசாந்தக்காரனானஅம்மனிதன்மாடியல்ஒருெபரியஅைறையக்
காட்டுவான். இந்த அைற உங்களுக்குத் தயாராக இருக்கும்.
பஸ்காவருந்ைதஅங்ேகதயாரியுங்கள்” என்றார்.
௧௩ எனேவ ேபதுருவும், ேயாவானும் ெசன்றார்கள். இேயசு

கூறயபடிேய எல்லாம் ந கழ்ந்தன. எனேவ அவர்கள் பஸ்கா
வருந்ைதத்தயாரித்தார்கள்.
இேயசுவன்இரவுஉணவு
(மத். 26:26-30;மாற். 14:22-26; 1ெகா. 11:23-25)
௧௪ பஸ்கா வருந்ைத அவர்கள் சாப்படும் ேநரம் வந்தது.

இேயசுவும், சீஷர்களும் ேமைசையச் சூழ்ந்து அமர்ந்தனர்.
௧௫ அவர்களிடம் இேயசு, “நான் இறக்கும் முன்பு இந்தப் பஸ்கா
வருந்ைத உங்கேளாடு ேசர்ந்து உண்ணேவண்டும் என்று
மிகவும் வரும்ப ேனன். ௧௬ ேதவனின் இராஜ்யத்தல் அதற்குரிய
உண்ைமயான ெபாருள் ெகாடுக்கப்படும்வைரக்கும் நான்
இன்ெனாருபஸ்காவருந்ைதப் புச க்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௧௭ பன்பு இேயசு ஒரு ேகாப்ைப த ராட்ைச இரசத்ைத

எடுத்தார். அதற்காக ேதவனுக்கு நன்ற கூறனார். பன்பு அவர்,
“இக்ேகாப்ைபைய எடுத்து இங்கு இருக்கும் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ெகாடுங்கள். ௧௮ஏெனனில்ேதவனின்இராஜ்யம்வரும்வைரக்கும்
நான்மீண்டும்த ராட்ைசஇரசம்குடிக்கப் ேபாவதல்ைல” என்றார்.
௧௯ பன்பு இேயசு, அப்பத்ைத எடுத்தார். அப்பத்த ற்காக

ேதவனுக்கு நன்ற கூறவ ட்டு அைதப் ப ட்டார். சீஷர்களுக்கு
அைதக் ெகாடுத்தார். பன்பு இேயசு, “இதைன நான்
உங்களுக்காகக்ெகாடுக்க ேறன். எனதுசரீரேமஇந்தஅப்பமாகும்.
எனேவ என்ைன நைனவுகூருவதற்கு இப்படிச் ெசய்யுங்கள்”
என்றார். ௨௦ அப்பத்ைத உண்ட பன்னர், அேத வைகயல்
இேயசு த ராட்ைச இரசக் ேகாப்ைபைய எடுத்து “இந்தத்
த ராட்ைச இரசம் ேதவனுக்கும் அவரது மக்களுக்கும் உள்ள
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புதய உடன்படிக்ைகையக் காட்டுக றது. நான் உங்களுக்காகக்
ெகாடுக்க ற என்இரத்தத்தல் (மரணத்தல்)இப்புதுஉடன்படிக்ைக
ஆரம்பமாக றது” என்றார்.

இேயசுவன்எத ரி யார்?
௨௧இேயசு, “உங்களில்ஒருவன்என்ைனவஞ்சக்கப்ேபாக றான்.

ேமைச மீது அவனது ைக என் ைகக்குப் பக்கத்தல் இருக்கறது.
௨௨ ேதவன் த ட்டமிட்டபடிேய மனிதகுமாரன் ெசய்வார். ஆனால்
மனிதகுமாரைனக் ெகால்லப்படுவதற்காக ஒப்பைடக்க ற
மனிதனுக்குமிகவும்தீைமநடக்கும்” என்றார்.
௨௩ அப்ேபாது சீஷர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “இேயசுவுக்கு

அவ்வாறுெசய்பவன்நமக்குள்யார்?” என்றுேகட்டார்கள்.

தாழ்ைமயாகஇருங்கள்
௨௪ பன்னர் தங்களில் மிக முக்கயமானவன்

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

என்னருகல் தங்க இருக்க றீர்கள். ௨௯ எனது ப தா எனக்கு ஓர்
இராஜ்யத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார். என்ேனாடு அரசாளுகற
அத காரத்ைதஉங்களுக்குநானும்ெகாடுக்க ேறன். ௩௦என்அரசல்
நீங்கள் ேமைச அருேக என்ேனாடு உண்டு, பருகுவீர்கள். நீங்கள்
ச ம்மாசனங்களில் உட்கார்ந்து இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
குலங்கைளயும்நயாயம்தீர்ப்பீர்கள்.

நம்ப க்ைகையஇழக்காதீர்கள்
(மத். 26:31–35;மாற். 14:27–31; ேயாவான் 13:36–38)
௩௧ “ஓர் உழவன் ேகாதுைமையப் புைடப்பது ேபால சாத்தான்

உங்கைளச் ேசாத க்க ேவண்டும் எனக் ேகட்டுள்ளான்.
சீேமாேன, சீேமாேன (ேபதுரு), ௩௨ நீ உன் நம்ப க்ைகைய
இழக்காதருக்கும்படியாக நான் ப ரார்த்தைன ெசய்தருக்க ேறன்.
நீ என்னிடம் தரும்ப வரும்ேபாது உன் சேகாதரர்கள்
வலிைமயுறும்ெபாருட்டுஉதவ ெசய்” என்றார்.
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௩௩ ஆனால் ேபதுரு இேயசுைவ ேநாக்க , “ஆண்டவேர, நான்
உங்களுடன் சைறக்கு வரத் தயாராக இருக்க ேறன். நான்
உங்கேளாடுஇறக்கவும்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௩௪ ஆனால் இேயசு, “ேபதுரு, நாைளக் காைலயல் ேசவல்

கூவும் முன்பு என்ைனப்பற்ற உனக்குத் ெதரியாெதன கூறுவாய்.
இதைனநீமூன்றுமுைறெசால்வாய்” என்றார்.
நைறேவறும் ேவதவாக்கயம்
௩௫ பன்பு இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க , “மக்களுக்குப்

ேபாத ப்பதற்காக நான்உங்கைளஅனுப்ப ேனன். நான்உங்கைள
பணம், ைப, காலணிகள் எதுவுமின்ற அனுப்ப ேனன். ஆனால்
ஏேதனும்உங்களுக்குக்குைறஇருந்ததா?” என்றுேகட்டார்.
சீஷர்கள், “இல்ைல” என்றார்கள்.
௩௬இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “ஆனால், இப்ேபாது பணேமா,

ைபேயா உங்களிடம் இருந்தால் அைத உங்கேளாடு ெகாண்டு
ெசல்லுங்கள். உங்களிடம் வாள் இல்ைலெயன்றால் உங்கள்
சட்ைடைய வற்று ஒரு வாள் வாங்குங்கள். ௩௭ ேவதவாக்கயம்
ெசால்க றது,

“ ‘மக்கள்அவைரக்குற்றவாளி என்றார்கள்.’ ஏசாயா 53:12

இந்த ேவதாகமக் கருத்து நைறேவறேவண்டும். இது என்ைனக்
குறத்து எழுதப்பட்டது, இப்ேபாது ந கழ்ந்து ெகாண்டிருக்க றது”
என்றார்.
௩௮சீஷர்கள், “ஆண்டவேர, பாருங்கள், இங்குஇரண்டுவாள்கள்

உள்ளன” என்றார்கள்.
இேயசுஅவர்களிடம், “இரண்டுேபாதுமானைவ” என்றார்.
இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மத். 26:36-46;மாற். 14:32-42)
௩௯-௪௦இேயசு பட்டணத்ைத (எருசேலம்) வ ட்டு ஒலிவமைலக்குச்

ெசன்றார். அவரது சீஷர்கள் அவேராடு ெசன்றார்கள். அங்ேக
ெசன்றப றகு சீஷர்களிடம் இேயசு, “நீங்கள் ேசாதைனக்கு
ஆளாகாதவண்ணம்ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்” என்றார்.
௪௧ பன்பு இேயசு ஐம்பது அடி தூரம் அளவு அவர்கைளவ ட்டுச்

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

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மத். 26:47-56;மாற். 14:43-50; ேயாவான் 18:3-11)
௪௭ இேயசு ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு மக்கள் கூட்டம்

வந்தது. பன்னிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன் அக்கூட்டத்ைத
வழிநடத்த வந்தான். அவன் யூதாஸ். இேயசுைவ முத்தமிடும்
அளவுக்குெநருக்கமாகயூதாஸ்வந்தான்.
௪௮ஆனால்இேயசுஅவைனேநாக்க , “யூதாஸ்,மனிதகுமாரைன

வஞ்சக்கும்ெபாருட்டுநட்பன்முத்தத்ைதப்பயன்படுத்துகறாயா?”
என்று ேகட்டார். ௪௯ இேயசுவன் சீஷர்களும் அங்ேகேய நன்று
ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் என்ன நடக்கப்ேபாக றெதன
உணர்ந்தார்கள். சீஷர்கள்இேயசுவ டம், “ஐயா,எங்கள்வாள்கைள
பயன்படுத்தட்டுமா?” என்றார்கள். ௫௦ சீஷர்களில் ஒருவன்
வாைளப் பயன்படுத்தவும் ெசய்தான். தைலைம ஆசாரியனின்
ேவைலக்காரனின்வலதுகாைதஅவன்ெவட்டினான்.
௫௧இேயசு “நறுத்து” என்றார். பன்பு இேயசு ேவைலக்காரனின்

காைதத்ெதாட்டுஅவைனக்குணப்படுத்தனார்.
௫௨ இேயசுைவச் சைறப்ப டிக்க வந்த கூட்டத்தல் தைலைம

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

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:57-58, 69-75; மாற். 14:53-54, 66-72; ேயாவான் 18:12-18, 25-

27)
௫௪அவர்கள்இேயசுைவச்சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

தைலைம ஆசாரியனின் வீட்டுக்கு இேயசுைவ அவர்கள்
ெகாண்டுவந்தார்கள். ேபதுரு அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து வந்தான்.
ஆனால் அவன் இேயசுவன் அருேக வரவல்ைல. ௫௫ வீரர்கள்
வீட்டுக்கு ெவளிப்புறத்தல் நடுவல் ெநருப்ைப வளர்த்து அைதச்
சுற்ற உட்கார்ந்தார்கள். ேபதுருவும் அவர்கேளாடு அமர்ந்தான்.
௫௬ ஒரு ேவைலக்காரச் சறுமி ேபதுரு உட்கார்ந்தருப்பைதக்
கண்டாள். ெநருப்பன்ஒளியல்அவைனஅவள் பார்க்கமுடிந்தது.
அவனுைடய முகத்ைதக் கூர்ந்து ேநாக்கனாள். பன்பு அவள்,
“இந்தமனிதனும்அவேராடு (இேயசு)கூடஇருந்தான்” என்றாள்.
௫௭ஆனால் ேபதுரு, அது உண்ைமயல்ைல என்றான். அவன்,

“ெபண்ேண, எனக்கு அவைரத் ெதரியாது” என்றான். ௫௮ சற்று
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ேநரத்துக்குப் பன் இன்ெனாருவன் ேபதுருைவப் பார்த்து,
“இேயசுைவப்பன்பற்றும்சீஷர்களில் நீயும்ஒருவன்” என்றான்.
ஆனால் ேபதுரு “மனிதேன, நான் அவரது சீஷர்களில் ஒருவன்

அல்ல” என்றான்.
௫௯ ஏறத்தாழ ஒரு மணி ேநரத்துக்குப் பன்னர், இன்ெனாரு

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

வஷயத்ைதக்குற த்துஎனக்குத்ெதரியாது” என்றான்.
ேபதுரு இவ்வாறு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும் தருணத்த ேலேய

ேசவல் கூவயது. ௬௧ அப்ேபாது கர்த்தர் (இேயசு) தரும்ப
ேபதுருவன் கண்கைளக் கூர்ந்து ேநாக்கனார். “ேசவல்
காைலயல் கூவும் முன்னேர நீ மூன்று முைற என்ைன உனக்குத்
ெதரியாதுஎன்றுகூறுவாய்”என்றுகர்த்தர் ஏற்ெகனேவதன்னிடம்
கூறயைதப் ேபதுரு நைனவுகூர்ந்தான். ௬௨ பன்னர் ேபதுரு
ெவளிேயெசன்றுமனமுருக அழுதான்.

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

அவர்கள் இேயசுைவப் பலவாறு ேகலிெசய்தார்கள். அவர்
பார்க்க முடியாதபடி அவரது கண்கைள மைறத்தார்கள். பன்பு
அவைர அடித்து வ ட்டு “நீ தீர்க்கதரிச யானால் யார் உன்ைன
அடித்தார்கள்என்றுகூறு” என்றார்கள். ௬௫அம்மனிதர்கள்அவைர
அவமானப்படுத்தனார்கள்.

யூதஅதகாரிகள்முன்இேயசு
(மத். 26:59-66;மாற். 14:55-64; ேயாவான் 18:19-24)
௬௬ மறுநாள் காைலயல், மக்களின் முதய அதகாரிகள்,

தைலைம ஆசாரியர், ேவதபாரகர் ஆக ேயார் ஒன்றாகக்
கூடினார்கள். அவர்கள் தம் உயர்ந்த நீத மன்றத்துக்குஇேயசுைவ
அைழத்துச் ெசன்றார்கள். ௬௭ அவர்கள், “நீ க றஸ்துவானால்
அப்படிேயஎங்களுக்குச்ெசால்” என்றார்கள்.
இேயசு அவர்களுக்கு, “நான் கறஸ்து என்று உங்களுக்குக்

கூறனால் நீங்கள் என்ைன நம்பமாட்டீர்கள். ௬௮ நான்
உங்கைளக் ேகட்டால் நீங்கள் பதல் தரமாட்டீர்கள். ௬௯ ஆனால்
இப்ெபாழுதலிருந்து ேதவனுைடய ச ம்மாசனத்தன் வலது
பக்கத்தல்மனிதகுமாரன்உட்கார்ந்தருப்பார்” என்றார்.
௭௦ அவர்கள் எல்லாரும், “அப்படியானால் நீ ேதவனுைடய

குமாரனா?” என்றார்கள். இேயசு அவர்களுக்கு “ஆம், நான்
ேதவனுைடயகுமாரன்என்றுநீங்கள்ெசால்வதுசரிேய” என்றார்.
௭௧அவர்கள், “ஏன் நமக்கு இப்ேபாது சாட்ச கள் ேதைவ? அவன்

இவ்வாறுெசால்வைதநாேம ேகட்ேடாேம!” என்றனர்.
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௨௩
பலாத்துவன்ேகள்வ
(மத். 27:1-2, 11-14;மாற். 15:1-5; ேயாவான் 18:28-38)
௧ அந்தக் கூட்டம் முழுவதும் எழுந்து நன்று இேயசுைவப்

பலாத்துவ டம் அைழத்துச் ெசன்றது. ௨ அவர்கள் இேயசுைவப்
பழிக்க ஆரம்ப த்தார்கள் பலாத்துவ டம் அவர்கள், “நமது
மக்கைளக் குழப்புக ற ெசய்த கைளக் கூறுகறபடியால் இந்த
மனிதைன நாங்கள் ப டித்து வந்ேதாம். இராயனுக்கு வரி
ெகாடுக்கக் கூடாெதன்று அவன் கூறுகறான். அவன் தன்ைனக்
கறஸ்துவாகயஅரசர் என்றுஅைழக்க றான்” என்றனர்.
௩பலாத்துஇேயசுவ டம், “நீயூதரின்அரசனா?” என்றுேகட்டான்.
இேயசு, “ஆம்,அதுசரிேய” என்றார்.
௪ அைதக் ேகட்ட பலாத்து தைலைம ஆசாரியரிடமும்,

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

மத்தயல் அைமதயன்ைமைய உருவாக்க க்ெகாண்டுள்ளான்.
யூேதயாைவச் சுற்றலும் அவன் ேபாத க்க றான். அவன்
கலிேலயாவல்ஆரம்ப த்துஇங்குவந்தருக்க றான்” என்றார்கள்.

ஏேராதுவன்முன்இேயசு
௬ அைதக் ேகட்ட பலாத்து, “இேயசு கலிேலயாவலிருந்து

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

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

பலாத்துவும்மக்களும்
(மத். 27:15-26;மாற். 15:6-15; ேயாவான் 18:29-19:16)
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௧௩தைலைமஆசாரியைரயும்யூதஅத காரிகைளயும்மக்கேளாடு
கூட பலாத்து அைழத்தான். ௧௪ பலாத்து அவர்கைள ேநாக்க ,
“நீங்கள்இந்தமனிதைன (இேயசு)என்னிடம்அைழத்துவந்தீர்கள்.
மக்களின் நடுவல்அைமதயன்ைமையவைளவக்கறான்என்று
ெசான்னீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு முன்பாக நான் நயாயம்
தீர்த்ேதன். அவன் ெசய்ததாக நான் எந்தக் குற்றத்ைதயும்
கண்டு படிக்க முடியவல்ைல. நீங்கள் புகார் ெசால்க ற
காரியங்களில் இேயசு குற்றவாளியாக்கப்படவல்ைல. ௧௫ ேமலும்
ஏேராதுவும் அவரிடம் தவேறதும் காணவல்ைல. மீண்டும்
இேயசுைவ நம்மிடேம தருப்ப அனுப்பனான் ஏேராது. அவருக்கு
மரணதண்டைன தரத் ேதைவயல்ைல. ௧௬எனேவ நான்அவைரச்
ச றய தண்டைன ஏேதனும் ெகாடுத்து வடுவத்து வடுேவன்”
என்றான். ௧௭ *
௧௮ ஆனால் மக்கள் அைனவரும், “அவைனக் ெகால்லுங்கள்.

பரபாைச வடுதைல ெசய்யுங்கள்” என்று சத்தமிட்டனர்.
௧௯ (நகருக்குள் கலகம் வைளவத்ததற்காக ஏற்ெகனேவ
சைறயல்அைடக்கப்பட்டிருந்தமனிதன்பரபாஸ். அவன்சலைரக்
ெகான்றுமிருந்தான்.)
௨௦ பலாத்து இேயசுைவ வடுதைல ெசய்ய வரும்பனான்.

எனேவ பலாத்து மீண்டும் அவர்கைள ேநாக்க , இேயசுைவ
வடுவப்பதாகக்கூறனான். ௨௧ஆனால்அவர்கள் மீண்டும்உரத்த
குரலில், “அவைனக் ெகால்லுங்கள். அவைனச் சலுைவயல்
அைறந்துெகால்லுங்கள்” என்றார்கள்.
௨௨மூன்றாம் முைற பலாத்து மக்கைள ேநாக்க , “ஏன்? அவன்

என்ன தவறு ெசய்தான்? அவன் குற்றவாளி அல்ல. அவைனக்
ெகால்வதற்ேகற்ற காரணம் எைதயும் நான் காணவல்ைல.
எனேவ அவனுக்குச் ச றய தண்டைன ெகாடுத்து அவைன
வடுதைலெசய்ேவன்” என்றான்.
௨௩ஆனால் ெதாடர்ந்து மக்கள் சத்தமிட்டார்கள். இேயசுைவச்

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

சலுைவயல்இேயசு
(மத். 27:32-44;மாற். 15:21-32; ேயாவான் 19:17-19)

* ௨௩:௧௭: ச ல க ேரக்கப் ப ரத களில் லூக்காவல் 17வது வாக்கயம்
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “ ‘ஒவ்ெவாருஆண்டும்பஸ்கா பண்டிைகயன்ேபாதுயாேரனும்ஒரு
சைறக்ைகதையவடுவப்பதுபலாத்துவன்வழக்கம்.”
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௨௬ இேயசுைவக் ெகால்லும்ெபாருட்டு வீரர்கள் ெவளிேய
அைழத்துச் ெசன்றனர். அப்ேபாது வயல்களிலிருந்து நகருக்குள்
ஒரு மனிதன் வந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் ெபயர் சீேமான்.
அவன், ச ேரேன நகைரச் ேசர்ந்தவன். இேயசுவன் சலுைவையச்
சுமந்து அவைரத் ெதாடர்ந்து வருமாறு சீேமாைன வீரர்கள்
வற்புறுத்தனார்கள்.
௨௭ பலரும் இேயசுைவத் ெதாடர்ந்தனர். ச ல ெபண்கள்

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

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

மன்னித்தருளுங்கள். அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பைத
அவர்கள்அறயாமல்இருக்கறார்கள்” என்றார்.
இேயசுவன் ஆைடகைள எடுப்பது யார் என்று சீட்டுப்ேபாட்டுப்

பார்த்தார்கள். ௩௫ இேயசுைவப் பார்த்தபடி மக்கள் நன்றனர்.
யூத அதகாரிகள் இேயசுைவப் பார்த்து நைகத்தனர். அவர்கள்,
“ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட க றஸ்து என்றால் அவேன
தன்ைனக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ளட்டும். அவன் பற மக்கைளக்
காப்பாற்றவல்ைலயா?” என்றார்கள்.
௩௬ வீரர்களும் கூட இேயசுைவப் பார்த்துச் ச ரித்து எள்ளி

நைகயாடினார்கள். அவர்கள் இேயசுைவ ெநருங்க புளித்த
த ராட்ைச இரசத்ைதக் ெகாடுத்தனர். ௩௭வீரர்கள், “நீ யூதர்களின்
அரசனானால் உன்ைனக் காப்பாற்ற க்ெகாள்” என்றனர்.
✡ ௨௩:௩௦: ஓசயா 10:8-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. † ௨௩:௩௧:
வாழ்க்ைக...ந கழும்எழுத்தன்படியானெபாருள் “அவர்கள்பசுைமமரத்ைதேயஇவ்வாறு
ெசய்தால்காய்ந்தமரத்ைதஎன்னெசய்வர்?
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௩௮ சலுைவயல் ேமல் பகுதயல் “இவன் யூதர்களின் அரசன்”
என்றெசாற்கள்எழுதப்பட்டிருந்தன.
௩௯ சலுைவயல் அைறயப்பட்ட குற்றவாளிகளில்

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

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

இன்றுநீஎன்ேனாடு ேசர்ந்துபரேலாகத்தலிருப்பாய்” என்றார்.

இேயசுமரித்தல்
(மத். 27:45-56;மாற். 15:33-41; ேயாவான் 19:28-30)
௪௪அப்ேபாது மதய ேவைள. ஆனால் மதய ேநரம் பன்புமூன்று

மணிவைரயலும் அப்பகுத முழுவதும் இருள் சூழ்ந்தருந்தது.
௪௫சூரியன்ெதன்படவல்ைல. ேதவாலயத்தன்தைரஇரண்டாகக்
க ழிந்தது. ௪௬ இேயசு, “ப தாேவ, என் ஆவைய உம்மிடம்
தருக ேறன்” என்னும்வார்த்ைதயுடன்இறந்தார்.
௪௭ அங்கு நன்ற இராணுவ அதகாரி நடந்தவற்ைற எல்லாம்

பார்த்தான். அவன், “இந்த மனிதன் உண்ைமய ேலேய ேதவ
குமாரன்தான் என்பைதஅற ேவன்” என்றுகூறயவாேற ேதவைன
வாழ்த்தனான்.
௪௮ இைதப் பார்க்கெவன்று நகரிலிருந்து பலரும்

வந்தருந்தார்கள். பார்த்ததும் துயரமிகுதயால் மார்பல்
அைறந்தபடிவீட்டுக்குத்தரும்பனார்கள். ௪௯இேயசுவுக்குமிகவும்
ெநருக்கமான நண்பர்கள் அங்கு இருந்தார்கள். கலிேலயாவல்
இருந்து இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த சல ெபண்களும் அங்ேக
இருந்தார்கள். அவர்கள் சலுைவக்கு சற்ேற ெதாைலவல்
இவற்ைறப் பார்த்தபடி நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.

அரிமத்தயாஊரின் ேயாேசப்பு
(மத். 27:57-61;மாற். 15:42-47; ேயாவான் 19:38-42)
௫௦-௫௧ அரிமத்தயா என்னும் நகரில் இருந்து ஒரு மனிதன்

அங்ேக வந்தருந்தான். அவன் ெபயர் ேயாேசப்பு. அவன் நல்ல
பக்தயுள்ள மனிதன். ேதவனின்இராஜ்யத்தன்வருைகைய எத ர்
ேநாக்க இருந்தான். யூதர் அைவயல் அவன் ஒரு உறுப்பனன்.
ப ற யூத அத காரிகள் இேயசுைவக் ெகால்ல முடிெவடுத்தேபாது
அவன் அைத ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல. ௫௨இேயசுவன் உடைலக்
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ேகட்கும்ெபாருட்டு ேயாேசப்பு பலாத்துவ டம் ெசன்றான். உடைல
எடுத்துக்ெகாள்ளபலாத்து, ேயாேசப்புக்குஅனுமத ெகாடுத்தான்.
௫௩ எனேவ ேயாேசப்பு சலுைவயல் இருந்து இேயசுவன்
உடைலக் கீேழ இறக்க ஒரு துணியால் உடைலச் சுற்றனான்.
ப றகு பாைறக்குள் ேதாண்டப்பட்டிருந்த ஒரு கல்லைறக்குள்
இேயசுவன் உடைல ைவத்தான். அக்கல்லைற அதற்கு முன்
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவல்ைல. ௫௪ அப்ெபாழுது ஆயத்த
நாளின்‡ இறுதப்பகுத ெநருங்கயது. சூரியன் மைறந்த ப றகு
ஓய்வுநாள்ஆரம்ப க்கும்.
௫௫கலிேலயாவல்இருந்துஇேயசுேவாடு வந்தருந்த ெபண்கள்

ேயாேசப்ைபத் ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள் கல்லைறையப்
பார்த்தார்கள். இேயசுவன் உடல் உள்ேள க டத்தப்பட்டிருந்த
இடத்ைதயும் பார்த்தார்கள். ௫௬இேயசுவன்உடலில்பூசுவதற்காக
மணம்மிக்க ெபாருள்கைளத் தயாரிப்பதற்காக அப்ெபண்கள்
ெசன்றார்கள்.
ஓய்வு நாளில் அவர்கள் ஓய்ெவடுத்தார்கள். ேமாேசயன் சட்டம்

இவ்வாறுெசய்யுமாறுஎல்லாமக்களுக்கும்கட்டைளஇட்டிருந்தது.

௨௪
இேயசுஉய ர்த்தார்.
(மத். 28:1-10; 16:1-8; 20:1-10)
௧வாரத்தன்முதல்நாளில்அத காைலப்ெபாழுதல்இேயசுவன்

உடல் ைவக்கப்பட்டிருந்த கல்லைறக்குப் ெபண்கள் வந்தார்கள்.
தாம் தயாரித்த மணமிக்க ெபாருட்கைள அவர்கள் எடுத்து
வந்தருந்தார்கள். ௨ ஒரு ெபருங்கல் கல்லைறயன் நுைழ
வாசலில் ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கல் உருண்டு
ேபாயருந்தைத அப்ெபண்கள் கண்டார்கள். ௩ அவர்கள் உள்ேள
ெசன்றார்கள். ஆனால்இேயசுவன்உடல்அங்குஇருக்கவல்ைல.
௪ அப்ெபண்கள் இைதப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள்
அைதக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயல்
த டீெரன்று ஒளிமிக்க ஆைட அணிந்தவர்களாக இரண்டு ேதவ
தூதர்கள் அவர்களருேக நன்றார்கள். ௫ அப்ெபண்கள் மிகவும்
பயந்தார்கள். அந்த இரு மனிதரும் அப்ெபண்கைள ேநாக்க ,
“உய ேராடு இருக்க ற ஒருவைர ஏன் இங்கு ேதடுகறீர்கள்? இது
இறந்ேதாருக்குரிய இடம். ௬ இேயசு இங்ேக இல்ைல. அவர்
மரணத்தனின்று எழுந்தார். ௭ தீேயாரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டு
சலுைவயல் அைறயப்பட்டு ெகால்லப்படுவார் எனவும், மூன்றாம்
நாளில் மரணத்தன்று எழுவார் எனவும் இேயசு கலிேலயாவல்
ெசான்னது ஞாபகம் இருக்க றதா?” என்றார்கள். ௮ அப்ேபாது
இேயசுகூறயவற்ைறஅப்ெபண்கள்நைனவுகூர்ந்தார்கள்.
௯ அப்ெபண்கள் கல்லைறைய வ ட்டுப் ேபாய், பத ெனாரு

சீஷர்களும், மற்றவர்களும் இருக்கும் இடத்துக்குச் ெசன்றார்கள்.
கல்லைறயன் அருேக நடந்த ந கழ்ச்ச கள் அைனத்ைதயும்

‡ ௨௩:௫௪: ஆயத்தநாள்ெவள்ளிக்க ழைம. ஓய்வுநாளுக்குமுந்தயநாள்.
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அப்ெபண்கள் அவர்களுக்குக் கூறனார்கள். ௧௦ அவர்கள்
மகதேலனா மரியாள், ேயாவன்னா, யாக்ேகாபன் தாயாகய
மரியாள், ேவறு சல ெபண்கள் ஆக ேயார். அப்ெபண்கள் நடந்த
அைனத்ைதயும் சீஷர்களுக்குச் ெசான்னார்கள். ௧௧அப்ெபண்கள்
கூறயவற்ைற சீஷர்கள் நம்பவல்ைல. அது வச த்த ரமான
ேபச்சாக இருந்தது. ௧௨ஆனால் ேபதுரு எழுந்து அது உண்ைமயா
எனப் பார்க்கக் கல்லைறக்கு ஓடினான். அவன் உள்ேள
பார்த்து இேயசுவன் உடைலச் சுற்ற ைவக்கப்பட்டிருந்த
துணிகள் மட்டுேம க டப்பைதக் கண்டான். இேயசுைவக்
காணவல்ைல. இேயசு ெசன்றுவட்டிருந்தார். நடந்தவற்ைறக்
குற த்து ஆச்சரியப்பட்டவனாகப் ேபதுரு தனித்தருக்க வரும்ப ச்
ெசன்றான்.
எம்மாவூர்ெசன்றசீஷர்கள்
(மாற். 16:12-13)
௧௩ எம்மா என்னும் ஊருக்கு அேத நாள் இேயசுவன் இரண்டு

சீஷர்கள் ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். எருசேலமில் இருந்து
ஏழு ைமல் தூரத்தல் அந்த ஊர் இருந்தது. ௧௪ நடந்தைவ
அைனத்ைதயும் குறத்து அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௧௫ அவர்கள் இவற்ைற வவாத த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
இேயசு அருேக வந்து அவர்கேளாடு நடந்தார். ௧௬ (இேயசுைவ
அைடயாளம் கண்டுெகாள்வதலிருந்து ஏேதா ஒன்றால்
அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள்) ௧௭ “நீங்கள், நடக்கும்ேபாது
ேபச க்ெகாண்டிருந்தவஷயங்கள்என்ன?” என்றுஇேயசுேகட்டார்.
இருவரும் நன்றார்கள். அவர்கள்முகங்கள் ேசாகத்தால் ந ரம்ப

இருந்தன. ௧௮ க ேலேயாபாஸ் என்பவன், “கடந்த சல நாட்களாக
அங்ேக ந கழ்ந்தவற்ைற அறயாத மனிதர் எருசேலமில் நீங்கள்
ஒருவராகத்தான்இருக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௧௯ அவர்கைள ேநாக்க , இேயசு, “நீங்கள் எைதக்குற த்துப்

ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?” என்றார்.
அம்மனிதர்கள் அவைர ேநாக்க , “நாசேரத்தல் உள்ள

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

உண்ைமைய மிகவும் தாமதமாக உணர்ந்துெகாள்க றீர்கள்.
தீர்க்கதரிச களின் ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதையயும் நீங்கள்
நம்பேவண்டும். ௨௬ க றஸ்து தன் மகைமயல் நுைழயும்முன்பு
இவ்வாறு துன்புற ேவண்டும் என்று தீர்க்கதரிச கள் கூற
இருந்தார்கள்” என்றார். ௨௭ ப ற்பாடு சுவடிகளில் தன்ைனப்பற்ற
எழுதய ஒவ்ெவான்ைறப்பற்றயும் இேயசு வளக்க ஆரம்ப த்தார்.
ேமாேசயன் புத்தகங்கள் ெதாடங்க தீர்க்கதரிச கள் வைரக்கும்
இேயசுைவக்குறத்துக்கூறயவற்ைறஅவர்ெசான்னார்.
௨௮ அவர்கள் எம்மாவூர் என்னும் ஊைர அைடந்தார்கள். தன்

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

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

ேநாக்க ச் ெசன்றார்கள். எருசேலமில் இேயசுவன்
சீஷர்கள் ஒன்றாகக் கூடியருக்கக் கண்டார்கள். பத ெனாரு
சீஷர்களும் அவர்கேளாடிருந்த மக்களும் ௩௪ “மரணத்தனின்று
உண்ைமயாகேவ அவர் மீண்டும் எழுந்தார்” சீேமானுக்கு
(ேபதுருவுக்கு)அவர்காட்ச யளித்தார் என்றார்கள்.
௩௫ அப்ேபாது பாைதயல் நடந்த வஷயங்கைள இரு

மனிதர்களும் கூறனார்கள். உணைவப் பங்க ட்டேபாது
எவ்வாறு இேயசுைவ அைடயாளம் கண்டுெகாண்டார்கள் எனச்
ெசான்னார்கள்.
சீஷர்களுக்குஇேயசுவன்காட்ச
(மத். 28:16-20;மாற். 16:14-18; ேயாவான் 20:19-23;அப். 1:6-8)
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௩௬அவர்கள் இருவரும் இவற்ைறக் கூறக்ெகாண்டிருந்தேபாது
சீஷர்களின் கூட்டத்தன் நடுவல் இேயசு நன்றருந்தார். இேயசு
அவர்கைள ேநாக்க , “உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக”
என்றார்.
௩௭ சீஷர்களுக்கு இது ஆச்சரியத்ைதக் ெகாடுத்தது.

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

தன் ைககளிலும், பாதங்களிலும் உள்ள ஆணித் துைளகைளக்
காட்டினார். ௪௧ சீஷர்கள் ஆச்சரியமுற்றவர்களாக இேயசுைவ
உய ேராடு பார்த்ததால் மிகவும் மக ழ்ந்தார்கள். எனினும்கூடதாம்
பார்த்தைத அவர்களால் நம்பமுடியவல்ைல. அவர்கைள ேநாக்க
இேயசு, “உங்களிடம் இங்ேக ஏதாவது உணவு இருக்கறதா?”
என்று ேகட்டார். ௪௨ அவர்கள் சைமத்த மீனில் ஒரு துண்ைடக்
ெகாடுத்தார்கள். ௪௩ சீஷர்களின் முன்னிைலயல் இேயசு அந்த
மீைனஎடுத்துசாப்ப ட்டார்.
௪௪ அவர்கைள ேநாக்க இேயசு, “நான் உங்கேளாடு இருந்த

காலத்ைத ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ேமாேசயன்
சட்டத்தலும், தீர்க்கதரிச களின் நூற்களிலும், சங்கீதத்தலும்
என்ைனப்பற்ற எழுதப்பட்டிருக்க ற அைனத்தும் நடந்ேதயாக
ேவண்டும்என்றுநான்ெசான்ேனன்” என்றார்.
௪௫ பன்பு இேயசு சீஷர்களுக்கு ேவதாகமத்ைத வளக்கனார்.

தன்ைனப்பற்ற எழுதப்பட்டிருக்க ற காரியங்கைள அவர்கள்
புரிந்துெகாள்வதற்கு உதவனார். ௪௬ ப றகு அவர்கைள
ேநாக்க , “க றஸ்து ெகால்லப்பட்டு மூன்றாம் நாள் மரணத்தல்
இருந்து எழுவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௪௭-௪௮ நீங்கள்
நடந்தைவ அைனத்ைதயும் பார்த்தீர்கள். நீங்கேள சாட்ச கள்.
மக்களுைடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட முடியும் என்று நீங்கள்
ேபாய் அவர்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டும். அவர்கள் தம்
மனம் மாற , தாம் ெசய்த பாவங்களுக்காக வருந்த ேவண்டும்
என்பைத அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். அைதச் ெசய்தால்
அவர்கள் ேதவனால் மன்னிக்கப்படுவர். எருசேலமிலிருந்து
நீங்கள் புறப்பட்டு என் ெபயரில் இவற்ைறப் ேபாத க்க ேவண்டும்.
உலகத்தல் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் இந்த நற்ெசய்த கூறப்பட
ேவண்டும். ௪௯ கவனியுங்கள், என் ப தா உங்களுக்கு வாக்குறுத
ெகாடுத்துள்ளார். அைத உங்களுக்கு அனுப்புேவன். வண்ணில்
இருந்து அந்த வல்லைமைய நீங்கள் ெபறும்வைரக்கும்
எருசேலமில் தங்க இருக்கேவண்டும்” என்றார்.
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இேயசுபரேலாகத்த ற்குத்தரும்புதல்
(மாற். 16:19-20;அப். 1:9-11)
௫௦ எருசேலமில் இருந்து ெபத்தானியா வைரக்கும்

இேயசு சீஷர்கைள அைழத்துச் ெசன்றார். பன்பு
ைககைள உயர்த்த அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார். ௫௧ இேயசு
அவர்கைள வாழ்த்தும்ேபாது அவர்களிடமிருந்து ப ரிக்கப்பட்டு
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டார். ௫௨ சீஷர்கள்
அவைர அங்ேக வணங்கனர். ப றகு எருசேலமுக்குத்
தரும்ப ச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் மிகவும் மக ழ்ேவாடு
இருந்தார்கள். ௫௩ேதவைனவாழ்த்தயவாேறஎப்ேபாதும்அவர்கள்
ேதவாலயத்தல்தங்க இருந்தார்கள்.
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ேயாவான்
எழுத யசுவ ேசஷம்

க றஸ்துஉலகத்துக்குவருதல்
௧ உலகம் ஆரம்ப க்கும் முன்ேப வார்த்ைத* இருந்தது. அந்த

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

அவன் ேதவனால் அனுப்பப்பட்டவன். ௭ அவன் அந்த ஒளிையப்
(க றஸ்து) பற்ற மக்களிடம் ெசால்வதற்காக வந்தான். எனேவ
மக்கள் அைனவரும் ேயாவான் மூலமாக அந்த ஒளிையப்பற்ற க்
ேகள்வப்படவும் நம்ப க்ைக ைவக்கவும் முடிந்தது. ௮ ேயாவான்
ஒளியல்ல. ஆனால் அவன் அந்த ஒளிையப்பற்ற மக்களிடம்
ெசால்லேவவந்தவன். ௯அைனத்துமக்களுக்கும்ெவளிச்சத்ைதத்
தருகற அந்த உண்ைமயான ஒளி உலகத்த ற்கு வந்து
ெகாண்டிருந்தது.
௧௦ அவர் (வார்த்ைத) உலகத்தல் ஏற்ெகனேவ இருந்தார்.

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

மகைமைய நாம் பார்த்ேதாம். அந்த மகைம தந்ைதயன் ஒேர
மகனுக்கு உரியது. அவ்வார்த்ைத கருைபயும், உண்ைமயும்
நைறந்ததாய ற்று. ௧௫அவைரப்பற்ற ேயாவான்மக்களிடம், “நான்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர் இவர்தான். ‘எனக்குப் பன்னால்
வருகறவர் என்னிலும் ேமலானவர். இவர் எனக்கு முன்னேர
இருப்பவர்’ ” என்றுசாட்ச ெசான்னான்.

* ௧:௧: வார்த்ைத ேதவ ெசய்தயாக இேயசு மனுக்குலத்துக்குவந்தார். எனேவஇங்ேக
வார்த்ைதஎன்பதற்குகறஸ்துஎன்றுெபாருள்.
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௧௬ அவர் (க றஸ்து) கருைபயும், உண்ைமயும் நைறந்தவராய்
இருந்தார். அவரிடமிருந்து நாமைனவரும் கருைபயன்
ேமல் கருைப ெபற்ேறாம். ௧௭ ேமாேச மூலம் சட்டங்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டன! ஆனால் இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாகேவ
கருைபயும்,உண்ைமயும்வந்தன. ௧௮எந்தமனிதனும்ஒருேபாதும்
ேதவைனப் பார்த்ததல்ைல. ஆனால் இேயசுவாகய ஒேர
குமாரேன ேதவன். அவர் ப தாவுக்கு (ேதவனுக்கு) மிகவும்
ெநருக்கமானவர். அத்துடன் குமாரேன ேதவனின் தன்ைமைய
நமக்குெவளிக்காட்டினார்.

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

ேயாவானிடம் அனுப்ப ைவத்தார்கள். “நீர் யார்?” என்று
ேகட்பதற்காக அவர்கைள யூதர்கள் அனுப்பனர். ௨௦ ேயாவான்
அவர்களிடம் தாராளமாகப் ேபசனான். அவன் பதல் ெசால்ல
மறுக்கவல்ைல. “நான் கறஸ்து அல்ல” என்று ேயாவான்
ெதளிவாகக்கூறனான். இதுதான்அவன்மக்களிடம் ெசான்னது.
௨௧ “ப றகு நீர் யார்? நீர் எலியாவா?” என்று ேமலும் யூதர்கள்

ேயாவானிடம் ேகட்டார்கள். “இல்ைல. நான் எலியா இல்ைல”
என்றுேயாவான்பதலுைரத்தான்.

“நீர் தீர்க்கதரிச யா?” எனயூதர்கள் ேகட்டனர்.
“இல்ைல. நான்தீர்க்கதரிச இல்ைல” என்றான்ேயாவான்.
௨௨ “நீர் யார்? உம்ைமப்பற்ற எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்.

எங்கைளஅனுப்பயவர்களுக்குநாங்கள்ெசால்வதற்ெகன்றுஒரு
பதல் ெசால்லுங்கள். உம்ைமப்பற்ற நீர் என்ன ெசால்க றீர்?”
என்றுயூதர்கள்ேகட்டனர்.
௨௩ ேயாவான் அவர்களிடம் தீர்க்கதரிச ஏசாயாவன்

வார்த்ைதகைளச்ெசான்னான்.

“வனாந்தரத்தல் சத்தமிடுக றவனின் ஓைசயாக நான்
இருக்க ேறன்.

‘கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தம் பண்ணுங்கள்.’ ” ஏசாயா 40:3

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

ஆனால் உங்கேளாடு இங்ேக இருக்க ற ஒருவர் உங்களால்
அறயப்படாதவராக இருக்க றார். ௨௭அந்த ஒருவர்தான் எனக்குப்
பன்னால் வருகறவர். அவரது ெசருப்பன்வாைர அவழ்க்கக்கூட
தகுதயற்றவன்நான்” என்றுேயாவான்பதலுைரத்தான்.
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௨௮ இந்ந கழ்ச்ச கள் யாவும் ேயார்தான் ஆற்றன் அக்கைரயல்
உள்ள ெபத்தானியாவல் நைடெபற்றன. இங்ேகதான் ேயாவான்
மக்களுக்குஞானஸ்நானம்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

இேயசு, ேதவஆட்டுக்குட்டி
௨௯ மறுநாள் தன்ைன ேநாக்க இேயசு வருவைத ேயாவான்

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

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

இேயசுவன்முதல்சீஷர்கள்
௩௫ மறுநாள் மறுபடியும் ேயாவான் அங்ேக இருந்தான்.

அவேனாடு அவைனப் பன்பற்றுகற சீஷர்களில் இரண்டு ேபர்
இருந்தனர். ௩௬இேயசு நடந்துெசல்வைத ேயாவான் பார்த்தான்.
“பாருங்கள்,இவர்தான்ேதவனின்ஆட்டுக்குட்டி” என்றான்.
௩௭ அந்த இரு சீஷர்களும் ேயாவான் கூறுவைதக் ேகட்டார்கள்.

ஆைகயால் அவர்கள் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து ெசன்றனர்.
௩௮ “உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்?” என்று இேயசு தரும்ப
அவர்கைளப்பார்த்து ேகட்டார்.
அந்த இருவரும், “ேபாதகேர, நீங்கள் எங்ேக

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

என்று இேயசு பதலுைரத்தார். எனேவ அவர்கள் இருவரும்
அவர் பன்னால் ெசன்றனர். இேயசு தங்கயருக்கும் இடத்ைதயும்
கண்டனர். அன்று அவர்கள் அவேராடு அங்ேக தங்கயருந்தனர்.
அப்ெபாழுதுேநரம் சுமார் நான்குமணி.
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௪௦ இேயசுைவப்பற்ற ேயாவான் ெசான்னதன் மூலமாகத்
ெதரிந்துெகாண்டதால் அவர்கள் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து
ெசன்றனர். அந்த இருவரில் ஒருவன் ெபயர் அந்த ேரயா. அவன்
சீேமான் ேபதுருவன் சேகாதரன். ௪௧முதல் காரியமாக அவன்தன்
சேகாதரன் சீேமான் ேபதுருைவப் ேபாய்ப் பார்த்தான். “நாங்கள்
ேமசயாைவக் (அதன் ெபாருள் கறஸ்து) கண்டுெகாண்ேடாம்”
என்றுகூறனான்.
௪௨ ப றகு அந்த ேரயா சீேமாைன இேயசுவ டம் அைழத்துக்

ெகாண்டு வந்தான். இேயசு சீேமாைனப் பார்த்து, “நீ
ேயாவானுைடய மகனான சீேமான். நீ ேகபா என்று
அைழக்கப்படுவாய்” என்றார். (“ேகபா” என்பதற்கு “ேபதுரு” என்று
அர்த்தம்.)
௪௩ மறுநாள் இேயசு கலிேலயாவுக்குச் ெசல்லத் தீர்மானித்தார்.

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

நாசேரத்தலிருந்து ஏதாவது நன்ைம வர இயலுமா?” எனக்
ேகட்டான்.

“வந்துபார்” என்றுபதலுைரத்தான்பலிப்பு.
௪௭ நாத்தான்ேவல் தன்னிடம் வந்துெகாண்டிருப்பைத இேயசு

பார்த்தார். “இேதாவந்துெகாண்டிருக்க றஇவன்உண்ைமயாகேவ
ேதவனின் மக்களில் ஒருவன். இவனிடம் எந்த தவறும் இல்ைல”
என்றுஇேயசுகூறனார்.
௪௮ “என்ைன உங்களுக்கு எப்படித் ெதரியும்?” என

நாத்தான்ேவல்ேகட்டான்.
பலிப்பு என்ைனப்பற்ற உனக்குக் கூறும் முன்ேப “நீ அத்த

மரத்தன் கீேழ ந ற்கும்ேபாேத உன்ைனப் பார்த்ேதன்” என்று
இேயசுெசான்னார்.
௪௯ ப றகு இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர! நீங்கள் தான்

ேதவகுமாரன். இஸ்ரேவலின் அரசன்” என்று நாத்தான்ேவல்
கூறனான்.
௫௦ “நான் உன்ைன அத்த மரத்தன் அடியல் பார்த்ததாக

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

௨
கானாவூர் கல்யாணம்
௧ கலிேலயாவலுள்ள கானா என்ற ஊரில் இரண்டு

நாட்களுக்குப் ப றகு ஒரு தருமணம் நடந்தது. இேயசுவன் தாய்
அங்ேக இருந்தார். ௨ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் அந்தத்
தருமணத்துக்கு அைழக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ௩ தருமண வீட்டில்
த ராட்ைச இரசம் ேபாதுமான அளவு இல்ைல. அது முழுவதும்
தீர்ந்துேபான பன்பு இேயசுவ டம் அவரது தாயார் “அவர்களிடம்
ேவறுத ராட்ைசஇரசம்இல்ைல” என்றார்.
௪ “அன்பான ெபண்ேண! நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று

எனக்கு நீர் ெசால்ல ேவண்டாம். என் ேநரம்இன்னும்வரவல்ைல”
என்றார்இேயசு.
௫ “இேயசுஎன்னெசால்க றாேராஅதன்படிநீங்கள்ெசய்யுங்கள்”

என்றுஇேயசுவன்தாயார் ேவைலயாட்களிடம் ெசான்னார்.
௬அந்த இடத்தல் தண்ணீர் ந ரப்ப ைவப்பதற்ெகன்று கல்லால்

ஆனஆறு ெபரிய (பாத்த ரங்கள்) ெதாட்டிகள் இருந்தன. இவ்வத
தண்ணீர்த் ெதாட்டிகைள யூதர்கள் தங்கள் சுத்த கரிப்பன்
சடங்குகளில் உபேயாக த்தனர். ஒவ்ெவாரு ெதாட்டியும் இரண்டு
முதல்மூன்றுகுடம்தண்ணீைரக்ெகாள்வன.
௭இேயசு ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, “அந்தத் ெதாட்டிகளில்

தண்ணீைர ந ரப்புங்கள்” என்றுகூறனார். அவர்களும்அவ்வாேற
அத்ெதாட்டிகைளந ரப்பனர்.
௮ ப றகு இேயசு ேவைலக்காரர்களிடம், “இப்ெபாழுது

இதலிருந்து ெகாஞ்சம் தண்ணீைர எடுத்து அதைன வருந்தன்
ெபாறுப்பாளிய டத்தல்ெகாண்டுேபாங்கள்” என்றார்.
ேவைலயாட்கள் அவ்வாேற ெகாண்டு ேபானார்கள். ௯ அந்த

வருந்தன் ெபாறுப்பாளன் அைதச் சுைவத்துப்பார்த்தான்.
அப்ெபாழுதுதண்ணீர்த ராட்ைசஇராசமாக யருந்தது. அவனுக்கு
அது எங்கருந்து வந்தெதன்று ெதரியவல்ைல. ஆனால்
நீைரக் ெகாண்டுேபான ேவைலயாட்களுக்குத் ெதரிந்தருந்தது.
௧௦ வருந்தன் ெபாறுப்பாளன் மணமகைன அைழத்து, “என்ன
இது, இவ்வாறு ெசய்க றீர்கள்? எல்ேலாரும் நல்ல த ராட்ைச
இரசத்ைத முதலில் பரிமாறுவார்கள். வருந்தனர்கள் குடித்துத்
தருப்தயைடந்த பன்னர் ருச குைறந்த த ராட்ைச இரசத்ைதப்
பரிமாறுவார்கள். நீங்கேளா நல்ல த ராட்ைச இரசத்ைத
இதுவைரக்கும்பத்த ரப்படுத்த ைவத்தருந்தீர்கள்” எனறான்.
௧௧இதுேவஇேயசு ெசய்தமுதல்அற்புதமாகும். இேயசுஇதைன

கலிேலயா நாட்டில் உள்ள கானா என்ற ஊரில் ந கழ்த்தனார்.
இேயசு தனது மகைமைய ெவளிப்படுத்தனார். அவரது சீஷர்கள்
அவைர நம்பனர்.
✡ ௧:௫௧: ஆத . 28:12-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௨ ப றகு இேயசு கப்பர்நகூம் நகருக்குச் ெசன்றார். அவேராடு
அவரது தாயும், சேகாதரர்களும் சீஷர்களும் ெசன்றனர். அவர்கள்
அங்ேகெகாஞ்ச நாட்கள்தங்கனர்.

ேதவாலாயத்தல்இேயசு
(மத். 21:12–13;மாற். 11:15–17;லூ. 19:45–46)
௧௩ அப்ேபாது யூதர்களின் பஸ்கா பண்டிைக

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

ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்டிருக்கும் ேவதவாக்கயங்கைள
நைனவுகூர்ந்தனர்.

“உமது வீட்ைடக் குற த்த என் பக்த உணர்வு என்ைன
ைவராக்கயமுள்ளவனாக்கும்.” சங்கீதம் 69:9

௧௮யூதர்கள்இேயசுைவப்பார்த்து, “ஓர்அைடயாளமாகஅத சயம்
ஒன்ைற எங்களுக்குக் காட்டும். இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வதற்கு
உமக்கு உரிைம இருக்க றது என்பைத நரூப த்துக்காட்டும்”
என்றார்கள்.
௧௯ “இந்த ஆலயத்ைத இடித்துப்ேபாடுங்கள். இதைன மூன்று

நாட்களுக்குள்நான்மீண்டும்கட்டிமுடிப்ேபன்” என்றார்இேயசு.
௨௦ அதற்குப் பதலாக யூதர்கள், “மக்கள் நாற்பத்தாறு

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

௩
இேயசுவும்ந க்ெகாேதமுவும்
௧ ந க்ெகாேதமு என்று ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன்

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

ஒருவன் மீண்டும் பறக்கேவண்டும். இல்லாவ ட்டால் அவன்
ேதவனுைடயஇராஜ்யத்தல்இடம்ெபறமுடியாது”என்றுகூறனார்.
௪ அதற்கு ந க்ெகாேதமு “ஆனால் ஒரு மனிதன் ஏற்ெகனேவ

முதயவனாக இருந்தால் அவன் எப்படி மீண்டும் பறக்கமுடியும்?
ஒருவன் மீண்டும் தாயன் சரீரத்த ற்குள் நுைழயமுடியாது.
ஆைகயால் ஒருவன் இரண்டாம் முைறயாக ப றக்க முடியாேத”
என்றான்.
௫இதற்குப் பதலாக இேயசு, “நான் உனக்கு ஓர் உண்ைமையச்

ெசால்க ேறன். ஒருவன் நீரில் இருந்தும் ஆவயல் இருந்தும்
ப றக்க ேவண்டும். ஒருவன் இவற்றலிருந்து பறக்காவ டில்
அவனால் ேதவனின் இராஜ்யத்துக்குள் நுைழய முடியாது.
௬ ஒரு மனிதனின் சரீரமானது அவனது ெபற்ேறார்களிடமிருந்து
கைடக்கன்றது. ஆனால் அம்மனிதனது ஆவக்குரிய வாழ்ேவா
ஆவயானவரிடமிருந்து ப றக்க றது. ௭ நான் ெசான்னைதப் பற்ற
நீ வயப்பு அைடயேவண்டாம். ‘நீ மறுபடியும் ப றக்க ேவண்டும்.’
௮ காற்று எங்ேக ெசல்ல வரும்புக றேதா அங்ேக வீசும். நீ
காற்றன்ஓைசையக்ேகட்பாய். ஆனால்அந்தக்காற்றுஎங்கருந்து
வருகறது, எங்ேக ேபாக றது என்பைத நீ அறயமாட்டாய்.
இதுேபாலத்தான் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஆவயானவரிலிருந்து
பறக்க றான்” என்றார்.
௯ “இைவஎவ்வாறுஇயலும்?” என்றுநக்ெகாேதமுேகட்டான்.
௧௦ “நீ யூதர்களின் முக்கயமான ஒரு ேபாதகன். ஆனால்

உன்னால் இவற்ைறப்பற்ற இன்னும் புரிந்துெகாள்ள
முடியவல்ைலேய! ௧௧ நான் உனக்கு உண்ைமையக்
கூறுக ேறன், நாங்கள் எங்களுக்குத் ெதரிந்தவற்ைறப்பற்ற ேய
ேபசுக ேறாம். நாங்கள் பார்த்தவற்ைற மட்டுேம ெசால்லுக ேறாம்.



ேயாவான்௩:௧௨ 260 ேயாவான்௩:௨௩

ஆனால் உன்ைனப்ேபான்றவர்கள் நாங்கள் ெசால்வைத
ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல. ௧௨ நான் பூமியல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற
உனக்குச் ெசான்ேனன். ஆனால் நீ என்ைன நம்புக றதல்ைல.
ஆைகயால், நான் பரேலாகத்தல் உள்ளவற்ைறப்பற்ற
ெசான்னாலும் நீ அவற்ைறயும் நம்பப்ேபாவதல்ைல.
௧௩ பரேலாகத்த ற்கு ஏற ச் ெசன்ற ஒேர ஒருவேர பரேலாகத்தல்
இருந்துஇறங்க வந்தவர். அவர்தான்மனிதகுமாரன்.
௧௪ “வனாந்தரத்தல் ேமாேச பாம்பைன உயர்த்த ப் ப டித்தான்.

அவ்வாேற மனிதகுமாரனும் உயர்த்தப்பட ேவண்டும்.* ௧௫ ப றகு
அந்த மனிதகுமாரன்ேமல் நம்ப க்ைக ைவக்கற ஒவ்ெவாருவரும்
ந த்தயஜீவைனப்ெபறமுடியும்.
௧௬ “ஆம்! ேதவன் இவ்வுலகைனப் ெபரிதும் ேநச த்தார்.

எனேவ தனது ஒேர குமாரைன இதற்குத் தந்தார். ேதவன்
தன் மகைனத் தந்ததால் அவரில் நம்ப க்ைக ைவக்கற எவரும்
ெகட்டுப்ேபாகாமல் ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுவர். ௧௭ ேதவன்
தன் மகைன உலகற்கு அனுப்பனார். உலகன் குற்றங்கைள
நயாயம் வ சாரிக்க தனது மகைன அனுப்பவல்ைல. இவ்வுலகம்
ேதவனுைடய குமாரனால் இரட்ச க்கப்படுவதற்ெகன்று
ேதவன் தன் மகைன அனுப்பனார். ௧௮ ேதவகுமாரன்
மீது நம்ப க்ைக ைவக்கறவர்கள் தண்டிக்கப்படுவதல்ைல.
ஆனால், அவர் மீது நம்ப க்ைகெகாள்ளாதவர்கள் ஏற்ெகனேவ
தண்டிக்கப்பட்டுவ ட்டார்கள். ஏன்? ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு
ேதவனுைடய ஒேர மகன் மீது நம்ப க்ைக இல்ைல. ௧௯ இந்த
உலகத்துக்கு ஒளி (நன்ைம) வந்தருக்க றது. ஆனால் அந்த
ஒளிைய மக்கள் வரும்பவல்ைல. அவர்கள் இருைள (பாவத்ைத)
வரும்பனார்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள் தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள். இந்த உண்ைமைய ைவத்ேத
அவர்கள் நயாயம் வ சாரிக்கப்படுக றார்கள். ௨௦ தீைமகைளச்
ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஒளிைய ெவறுக்கறான். அவன்
ெவளிச்சத்துக்குள் வரமாட்டான். ஏெனன்றால் ஒளி அவன்
ெசய்த தீைமகைள ெவளிப்படுத்த க்காட்டும். ௨௧ ஆனால்
உண்ைம வழிையப் பன்ெதாடர்ந்து ெசல்க றவர்கள் ஒளிய டம்
வந்தைடக றார்கள். ப றகு, அந்த ஒளி அவர்கள் ெசய்த ெசயல்கள்
ேதவன் மூலமாகச் ெசய்த நற்ெசயல்கள் எனக் காட்டும்”† என்று
இேயசுகூறனார்.
இேயசுவும், ேயாவான்ஸ்நானகனும்
௨௨ அதற்குப் ப றகு, இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் யூேதயா

பகுத க்குப் ேபானார்கள். அங்கு இேயசு தன் சீஷர்கேளாடு தங்க
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தார். ௨௩ ேயாவானும் அய ேனானில்

* ௩:௧௪: வனாந்தரத்தல்...ேவண்டும் ேதவனின் மக்கள் பாம்புக்கடியால்
ெசத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது ேதவன் ேமாேசய டம் ெவண்கலத்தால் ஒரு பாம்பு ெசய்து
கம்பத்தன்ேமல் ைவத்து அதைனப் பார்த்து குணமைடயச் ெசான்னார். † ௩:௨௧:
வாக்கயம் 16-21 ச ல அறஞர்கள் 16 முதல் 21 வைரயலான வாக்கயங்கள் இேயசுவன்
வார்த்ைதகள் என்று எண்ணினர். மற்றவர்கள் ேயாவானால் எழுதப்பட்டது எனக்
கருதனர்.
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ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துவந்தான். அயேனான், சாலிம்அருகல்
உள்ளது. அங்ேக தண்ணீர் மிகுதயாக இருந்ததால் ேயாவான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். மக்கள் அவனிடம்
ேபாய்ஞானஸ்நானம்ெபற்றார்கள். ௨௪ (இதுேயாவான்சைறயல்
அைடக்கப்படும்முன்புந கழ்ந்தது).
௨௫ ேயாவானின் சீஷர்களுள் சலர், யூதேராடு

வவாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் மத சம்பந்தமான
முைறையப்பற்ற ேயவவாத த்தனர். ௨௬ஆைகயால்ேயாவானிடம்
அவர்கள் வந்தனர். “ேபாதகேர! ேயார்தான் நத க்கு அக்கைரயல்
ஒருவர் உம்ேமாடு இருந்தாேர, நைனவருக்கறதா? நீங்கள்
அந்த மனிதைரப்பற்றயும் மக்களிடம் ெசால்லியருக்க றீர்கள்.
அவர் மக்களுக்குஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
அவரிடம் ஏராளமான மக்கள் ெசன்றுெகாண்டிருக்கன்றனர்”
என்றுகூறனர்.
௨௭ “ேதவன் எைத ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்க றாேரா, அைதேய

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

பரேலாகத்தலிருந்துவந்தவர்
௩௧ “பரேலாகத்தலிருந்து வந்தருக்க ற இேயசு மற்ற

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

௪
சமாரியப் ெபண்ணும்இேயசுவும்
௧ ேயாவாைனவட இேயசு மிகுதயான மக்களுக்கு

ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பதாகப் பரிேசயர்கள் ேகள்வப்பட்டனர்.
௨ (ஆனால் உண்ைமயல் இேயசு எவருக்கும் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கவல்ைல. அவரது சீஷர்கேள ெகாடுத்தனர்.)
பரிேசயர்கள் ேகள்வப்பட்டைதப்பற்ற இேயசுவும்
அற ந்துெகாண்டார். ௩ ஆைகயால் அவர் யூேதயாைவ வ ட்டுத்
தரும்ப கலிேலயாவுக்குச் ெசன்றார். ௪ கலிேலயாவுக்குச்
ெசல்க ற வழியல் இேயசு சமாரியா நாட்ைடக் கடந்து ெசல்ல
இருந்தார்.
௫ சமாரியாவல் இேயசு சீகார் என்னும் பட்டணத்துக்கு வந்தார்.

அந்தப் பட்டணம், யாக்ேகாபு தன் மகன் ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்த
நலத்தன் அருகல் இருந்தது. ௬ யாக்ேகாபன் கணறும்
அங்ேக இருந்தது. இேயசு தன் நீண்ட பயணத்தால் கைளத்துப்
ேபாயருந்தார். ஆைகயால் இேயசு கணற்றன் அருகல்
இைளப்பாற ட அமர்ந்தார். அது மதய ேவைள. ௭ ஒரு சமாரியப்
ெபண்தண்ணீெரடுப்பதற்காகஅக்கணற்றுக்குவந்தாள். இேயசு
அவளிடம், “தயவுெசய்து நான் குடிப்பதற்குத் தண்ணீர் ெகாடு”
என்று ேகட்டார். ௮ (இேயசுவன் சீஷர்கள் பட்டணத்தல் உணவுப்
ெபாருட்கைளவாங்க க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாதுஇதுநடந்தது.)
௯ “குடிப்பதற்கு நீங்கள் என்னிடம் ேகட்பைத எண்ணி எனக்கு

ஆச்சரியமாக உள்ளது. நீங்கள் ஒரு யூதர். நாேனா சமாரியப்
ெபண்” என்று அவள் பதலுைரத்தாள். (ஏெனன்றால் யூதர்கள்
சமாரியர்கேளாடுஎப்ெபாழுதும்நட்புடன்இருப்பதல்ைல.)
௧௦ “ேதவன் ெகாடுப்பவற்ைறப்பற்ற நீ அறயவல்ைல.

குடிக்கத் தண்ணீர் ேகட்க ற நான் யாெரன்று உனக்குத்
ெதரியாது. இவற்ைறப்பற்ற நீ அற ந்தால் நீ என்னிடம்
தண்ணீர் ேகட்டிருப்பாய். ஜீவத் தண்ணீைர நான் உனக்குக்
ெகாடுத்தருப்ேபன்” என்றார்இேயசு.
௧௧ “ஐயா, ஜீவத் தண்ணீைர நீங்கள் எங்கருந்து ெபறுவீர்கள்?

இந்தக் கணேறா ஆழமாக இருக்க றது. இதலிருந்து தண்ணீர்
எடுப்பதற்கும் உங்களிடம் எதுவும் இல்ைலேய! ௧௨ நீங்கள் எமது
மூதாைதயரான யாக்ேகாைப வ டப் ெபரியவரா? அவர்தான்
எங்களுக்கு இந்தக் கணற்ைறக் ெகாடுத்தார். அவரும் இந்தக்
கணற்றலுள்ள தண்ணீைரத்தான் குடித்தார். அத்துடன் அவரது
பள்ைளகளும் மிருகங்களும் இதலுள்ள தண்ணீைரத்தான்
குடித்தார்கள்” என்றுஅந்தப்ெபண்ெசான்னாள்.
௧௩ “இந்த தண்ணீைரக் குடிக்க றவர்களுக்கு மீண்டும்

தாகம் எடுக்கும். ௧௪ ஆனால் நான் ெகாடுக்க ற தண்ணீைரக்
குடிப்பவர்களுக்ேகா மறுபடியும் தாகம் எடுப்பதல்ைல. என்னால்
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ெகாடுக்கப்படுக ற தண்ணீர், அைதக் குடிப்பவனுக்குள்
நீரூற்றாகப் ெபருக்ெகடுக்கும். அது அவனுக்கு எக்காலத்துக்கும்
உரியவாழ்க்ைகையத்தரும்” என்றுஇேயசுபதலுைரத்தார்.
௧௫ “ஐயா! எனக்கு அந்தத் தண்ணீைர வழங்குங்கள். அப்ேபாது

ஒருேபாதும் மறுபடியும் எனக்குத் தாகம் எடுக்காது. மிகுதயாகத்
தண்ணீெரடுக்க இங்ேக நான் மீண்டும் வர ேவண்டியதும் இராது”
எனக்கூறனாள்அந்தப்ெபண்.
௧௬ “ேபா,உன்கணவேனாடுஇங்ேகதரும்பவா”என்றார்இேயசு.
௧௭ “ஆனால், எனக்குக் கணவன் இல்ைலேய” என்றாள்

அப்ெபண்.
“உனக்குக் கணவன் இல்ைலெயன்று நீ ெசால்வது சரிதான்.

௧௮உண்ைமயல்உனக்குஐந்துகணவர்கள்இருந்தருக்கன்றனர்.
ஆனால் நீ இப்ெபாழுது யாேராடு வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றாேயா
அவன் உன் கணவனல்ல. நீ என்னிடம் உண்ைமையச்
ெசான்னாய்” என்றார்இேயசு.
௧௯ “உம்ைம நான் தீர்க்கதரிச யாகக் காண்க ேறன். ௨௦ எங்கள்

முன்ேனார்கள் இந்த மைலயல் வழிபட்டுவந்தனர். ஆனால்
யூதராக ய நீங்கேளா, எருசேலம்தான் வழிபாட்டுக்குரிய இடம்
என்றுகூறுகறீர்கள்” என்றாள்அந்தப்ெபண்.
௨௧ “ெபண்ேண! என்ைன நம்பு. இந்த மைலயலும்

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

வந்துெகாண்டிருக்க றார் என்பது எனக்குத் ெதரியும். அவர்
வந்ததும் எங்களுக்கு அைனத்ைதயும் வளக்குவார்” என்றாள்
அப்ெபண்.
௨௬ ப றகு இேயசு, “இப்ெபாழுது அவர்தான் உன்ேனாடு

ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார். நான்தான்ேமசயா” என்றார்.
௨௭ அப்ெபாழுது இேயசுவன் சீஷர்கள் பட்டணத்தல்

இருந்து தரும்ப வந்தனர். இேயசு ஒரு ெபண்ேணாடு
ேபச க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டு அவர்கள் வயப்புற்றனர்.
ஆனால் எவரும், “உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்?” என்ேறா
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“ஏன் நீங்கள் அவேளாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?” என்ேறா
ேகட்கவல்ைல.
௨௮ ப றகு அந்தப் ெபண் தன் தண்ணீர்க் குடத்ைத வ ட்டுவ ட்டு

நகருக்குத் தரும்பப் ேபானாள். ௨௯ அங்ேக அவள் மக்களிடம்,
“நான் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் ஒருவர் எனக்குச் ெசான்னார்.
அவைர வந்து பாருங்கள். ஒரு ேவைள அவர் க றஸ்துவாக
இருக்கலாம்” என்றாள். ௩௦ஆைகயால் மக்கள் நகரத்ைத வ ட்டு
ெவளிேயற இேயசுைவக்காணவந்தனர்.
௩௧ அந்தப் ெபண் நகரத்த ற்குள் இருந்தேபாது இேயசுவன்

சீஷர்கள்,அவைரஉண்ணும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டனர்.
௩௨ஆனால் இேயசுேவா, “என்னிடம் உண்பதற்கு உணவுண்டு.

அதைனப்பற்ற உங்களுக்குஒன்றும்ெதரியாது” என்றார்.
௩௩ “ஏற்ெகனேவ ேவறு யாராவது அவருக்கு உணவு

ெகாண்டுவந்தருப்பார்கள்” என்று சீஷர் கள் தமக்குள்
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩௪ “எனது உணவு என்ைன அனுப்பய ேதவன் ெசய்யச்

ெசான்னைதச் ெசய்வதுதான்; எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
ெசய்து முடிப்பதுதான் எனது உணவாக இருக்க றது. ௩௫ நீங்கள்
பயைர நடும்ேபாது ‘அறுவைடக்காக இன்னும் நான்கு
மாதங்கள் காத்தருக்க ேவண்டும்’ என்று ெசால்வீர்களல்லாவா?
ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். கண்கைளத்
தறவுங்கள், மக்கைளப் பாருங்கள். அவர்கள் அறுவைடக்காகத்
தயாராக இருக்க ற வயைலப்ேபான்று இருக்கறார்கள்.
௩௬ இப்ெபாழுதுகூட அறுவைட ெசய்க றவன் சம்பளம்
ெபறுகறான். அவன் தனது நத்தய வாழ்வுக்கு அனுகூலமாக
அறுவைட ெசய்துெகாள்க றவன். ஆைகயால் இப்ெபாழுது
வைதக்க றவேனாடு அறுவைட ெசய்க றவனும் மக ழ்ச்ச யைடய
இயலும். ௩௭ வைதக்க றவன் ஒருவன் அறுக்கறவன்
இன்ெனாருவன் என்கற பழெமாழி இதனால் உண்ைமயாக றது.
௩௮ நீங்கள் பாடுபட்டு வைதக்காத நலத்ைத அறுவைட
ெசய்யுமாறு உங்கைள அனுப்ப ேனன். மற்றவர்கள்
பாடுபட்டார்கள். நீங்கள் அவர்கள் உைழப்பன் பயைன
அனுபவக்கறீர்கள்” என்றுஇேயசுகூறனார்.
௩௯ அந்நகரத்தல் உள்ள ஏராளமான மக்கள் இேயசுவன் மீது

நம்ப க்ைக ைவத்தனர். அந்தப் ெபண் இேயசுைவப்பற்ற க்
கூறயவற்றால்தான் அவர்கள் அவைர நம்பனர். அவள், “நான்
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்அவர் எனக்குச் ெசால்லிவட்டார்” என்று
கூற இருந்தாள். ௪௦ சமாரியர்கள் இேயசுவ டம் ெசன்றார்கள்.
இேயசுைவ அவர்கேளாடு தங்கும்படி ேவண்டினார்கள்.
ஆைகயால் இேயசு அவர்கேளாடு இரண்டு நாட்கள் தங்கனார்.
௪௧ ேமலும் மிகுதயான மக்கள், இேயசு ெசான்னவற்றன் மூலம்
அவைர நம்பனர்.
௪௨ அவர்கள், “முதலில் நீ ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் ேகட்டு

இேயசுைவ நம்ப ேனாம். ஆனால் இப்ெபாழுது நாங்களாகேவ



ேயாவான்௪:௪௩ 265 ேயாவான்௪:௫௪

அவர் ெசான்னவற்ைறக் ேகட்டதால் வசுவாச க்க ேறாம். அவர்
உண்ைமயாகேவ இந்த உலகத்ைத இரட்ச க்கப்ேபாக றவர் என்று
நம்புக ேறாம்” என்றுஅந்தப்ெபண்ணிடம்ெசான்னார்கள்.

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

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

ெசன்றார். ஏற்ெகனேவஅவர் அங்குதான் தண்ணீைரத் த ராட்ைச
இரசமாக மாற்றயருந்தார். அரசனின் முக்கயமான அதகாரி
ஒருவன் கப்பர்நகூமில் வச த்து வந்தான். அவனது மகன்
ேநாயுற்றருந்தான். ௪௭ அந்த மனிதன், இேயசு இப்ெபாழுது
யூேதயா நாட்டிலிருந்து கலிேலயாவுக்கு வந்தருக்க றார் என்று
ேகள்வப்பட்டான். ஆைகயால் அவன் கானா ஊருக்குப் ேபாய்
இேயசுைவச் சந்த த்தான். கப்பர்நகூமுக்கு வந்து தன் மகனது
ேநாையக் குணமாக்கும்படி இேயசுைவ ேவண்டினான். அவனது
மகன் ஏற்ெகனேவ சாகும் நைலயல் இருந்தான். ௪௮ “நீங்கள்
அற்புதங்கைளயும் அத சயங்கைளயும் காணாவ ட்டால் என்ைன
நம்பமாட்டீர்கள்” என்றுஇேயசுெசான்னார்.
௪௯அந்த அத காரிேயா, “ஐயா, என் ச றய மகன் சாவதற்குமுன்

என்வீட்டிற்குவாருங்கள்” என்றுஅைழத்தான்.
௫௦அதற்குஇேயசு, “ேபா,உன்மகன்பைழப்பான்” என்றார்.
அந்த மனிதன் இேயசு ெசான்னதல் நம்ப க்ைக ைவத்து தன்

வீட்டிற்குத் தரும்பனான். ௫௧வழியல்அவனதுேவைலக்காரர்கள்
எத ரில் வந்தார்கள். “உங்கள் மகன் குணமாகவ ட்டான்” என்று
அவர்கள்ெசான்னார்கள்.
௫௨ “என் மகன் எப்ேபாது குணமாகத் ெதாடங்கனான்?”

என்று ேகட்டான் அவன். “ேநற்று ஒருமணி இருக்கும்ேபாது
உங்கள் மகனின் காய்ச்சல் வலக குணமானது” என்றார்கள்
ேவைலக்காரர்கள்.
௫௩இேயசு, “உன் மகன் பைழப்பான்” என்று ெசான்ன ேநரமும்

ஒரு மணிதான் என்பைத அந்த அத காரி உணர்ந்துெகாண்டான்.
ஆைகயால் அவனும் அவனது வீட்டில் உள்ள அைனவரும்
இேயசுவன்மீதுவசுவாசம்ைவத்தனர்.
௫௪ யூேதயாவலிருந்து கலிேலயாவுக்கு வந்த ப றகு, இேயசு

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

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

இறங்குவதற்கு எனக்கு உதவ ெசய்ய யாருமில்ைல. முதல்
மனிதனாகப் ேபாய் மூழ்குவதற்கு முயல்ேவன். ஆனால் எனக்கு
முன்னால் எவனாவது ஒருவன் முதல் மனிதனாகப் ேபாய்
மூழ்கவடுகறான்” என்றுஅந்த ேநாயாளி பதல்ெசான்னான்.
௮ ப றகு இேயசு “எழுந்து நல். உனது படுக்ைகைய

எடுத்துக்ெகாண்டு நட” என்றார். ௯ உடேன அந்த ேநாயாளி
குணமைடந்தான். அவன் தனது படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு
நடக்கஆரம்ப த்தான்.
இதுநகழ்ந்தஅந்த நாேளாஓய்வுநாள். ௧௦ஆைகயால்யூதர்கள்,

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

குணமாக்கனார். எனது படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாகும்படிக்கூறனார்” என்றான்.
௧௨ “உன்ைன குணமாக்க ப் படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு

ேபாகும்படிெசான்னஅவன்யார்?” என்றுயூதர்கள் ேகட்டனர்.
௧௩ஆனால்அந்த மனிதனுக்கு தன்ைனக்குணமாக்கயவர் யார்

என்று ெதரியவல்ைல. அங்ேக ஏராளமான மக்கள் இருந்தனர்.
இேயசுவும்அவ்வ டம்வ ட்டுமைறந்துேபாயருந்தார்.
௧௪ப றகுஇேயசுஅவைனஆலயத்தல் கண்டுபடித்தார். இேயசு

அவனிடம், “பார், இப்ெபாழுது நீ குணமாகவ ட்டாய். உனக்குக்

* ௫:௨: ெபதஸ்தா ெபத்சாய தா அல்லது ெபதஸ்தா என்றும் அைழக்கப்படும்.
எருசேலமில் வடக்கல் ேதவாலயத்த ற்கு அருகல் இருக்கற குளம். † ௫:௩: ச ல
க ேரக்க ப ரத களில் “அவர்கள் தண்ணீர் கலங்குவதற்காகக் காத்தருந்தனர்” ச ல
சமீபத்தய ப ரத களில் 4வது வாக்கயத்தல், “ச ல ேநரங்களில் ஒரு ேதவதூதன்
கர்த்தரிடமிருந்து ஏரிக்கு இறங்க வருவான். நீைரக் கலக்குவான். ேதவதூதன்
இவ்வாறு ெசய்த ப றகு முதன் முதல் எவெனாருவன் ஏரியல் இறங்குகறாேனா அவன்
குணமைடவான்.”
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ேகடுவராதபடி ேமலும் பாவம் ெசய்யாமல் இருப்பாயாக” என்று
கூறனார்.
௧௫ ப றகு அந்த மனிதன் யூதர்களிடம் தரும்ப ப் ேபானான்.

அவன் யூதர்களிடம், “இேயசுதான் என்ைனக் குணமாக்கயவர்”
என்றுெசான்னான்.
௧௬ இேயசு இவ்வாறு ஓய்வு நாளில் ேநாையக்

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

கடுைமயாக முயற்ச ெசய்தார்கள். அவர்கள், “முதலில் இேயசு
ஓய்வு நாளின் சட்டத்ைதஉைடத்துவ ட்டார். ப றகுஅவர் ேதவைன
அவரது ப தா என்று கூறுகறார். அவர் தன்ைன ேதவனுக்குச்
சமமாகக்கூற வருகறார்” என்றுவளக்கம்கூறனர்.
ேதவஅத காரம்ெபற்றஇேயசு
௧௯ ஆனால் இேயசுேவா, “உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ

கூறுக ேறன், இந்தக் குமாரன் தனியாக எதுவும் ெசய்வதல்ைல.
இவர் தன் ப தாவ டம் எைதப் பார்க்க றாேரா அவற்ைறேய
ெசய்து வருகறார். ௨௦ ப தா குமாரைன ேநச க்க றார். அவர்
தான் ெசய்பவற்ைறெயல்லாம் தனது குமாரனுக்குக் காட்டி
வருகறார். இந்த மனிதன் குணமானான். இைதவ ட ேமலான
காரியங்கைளப் ப தாவானவர் தனது குமாரன் மூலம் ெசய்வார்.
பன்பு நீங்கள் எல்ேலாரும்ஆச்சரியப்படுவீர்கள். ௨௧ப தாவானவர்
இறந்தவர்கைள உய ேராடு எழுப்புக றார். இைதப்ேபாலேவ
அவரதுகுமாரனும்தமதுவருப்பத்தன்படிஇறந்துேபானவர்கைள
உய ேராடு எழச்ெசய்வார்.
௨௨ “அத்துடன் ப தாவானவர் யாருக்கும் தீர்ப்பளிப்பதல்ைல.

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

நான் ெசால்க றைத எவன் ேகட்டு என்ைன அனுப்பனவைர
நம்புக றாேனா அவனுக்கு ந த்தயமான வாழ்வு உண்டு. அவன்
தீர்ப்புக்கு உட்படமாட்டான். அவன் ஏற்ெகனேவ மரணத்ைத
வ ட்டு நீங்க ஜீவைனப் ெபற்றவனாக றான். ௨௫ உங்களுக்கு
ஓர் உண்ைமையக் கூறுக ேறன். முக்கயமான ேவைள வரும்.
அவ்ேவைள ஏற்ெகனேவ இங்ேக இருக்க றது. பாவத்தல்
இறந்தவர்கள் ேதவகுமாரனுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம்
வரும். குமாரனிடமிருந்து ேகட்பவற்ைற நம்புக றவர்கள்
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ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுகன்றார்கள். ௨௬ ப தாவ டமிருந்ேத
(ேதவனிடமிருந்ேத) ஜீவன் வருகன்றது. ஆைகயால் அவர்
தன் குமாரனுக்கும் ஜீவைனயளிக்கும் அத காரத்ைதக்
ெகாடுத்தருக்க றார். ௨௭ அத்துடன் அவர் குமாரனுக்கு,
அைனத்து மக்களுக்கும் தீர்ப்பளிக்க ற அத காரத்ைதயும்
ெகாடுத்தருக்க றார். ஏெனன்றால் அந்தக் குமாரேன மனித
குமாரனாகஇருக்க றார்.
௨௮ “இதுபற்ற நீங்கள்ஆச்சரியப்பட ேவண்டாம். ெசத்துப்ேபாய்

கல்லைறயல் இருக்கறவர்கள் அவரது சத்தத்ைதக் ேகட்கும்
காலம் வரும். ௨௯ அப்ேபாது அவர்கள் கல்லைறைய வ ட்டு
ெவளிேய வருவார்கள். தங்கள் வாழ்வல் நன்ைமையச்
ெசய்தவர்கள், எழுந்து ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுவார்கள். தீைம
ெசய்தவர்கள்எழுந்துதண்டைனையப்ெபறுவார்கள்.
௩௦ “நான் தனியாக எதுவும் ெசய்வதல்ைல. நான் எனக்குச்

ெசால்லியருக்க றபடிேய தீர்ப்பளிக்க ேறன். எனேவ எனது தீர்ப்பு
நீதயானேத. ஏெனன்றால் நான் எனக்குப் ப டித்தமானைதச்
ெசய்வதல்ைல; என்ைனஅனுப்பனவருக்குப் ப டித்தமானைதேய
ெசய்க ேறன்.
யூதர்களிடம்இேயசு ேபசுதல்
௩௧ “நாேன என்ைனப்பற்ற ச் ெசால்லி வந்தால், மக்கள் அைத

ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ௩௨ ஆனால் என்ைனக்குறத்து
மக்களிடம் ெசால்லுகற ேவெறாருவர் இருக்க றார். அவர்
என்ைனக் குறத்துச் ெசால்வது உண்ைமெயன்று எனக்கும்
ெதரியும்.
௩௩ “நீங்கள் ேயாவானிடம் சலைர அனுப்பயருந்தீர்கள். அவன்

உங்களுக்கு உண்ைமையப்பற்ற ச் ெசான்னான். ௩௪ மக்களுக்கு
என்ைனப்பற்ற ஒருவன் சாட்ச ெசால்லிவளக்க ேவண்டும் என்ற
ேதைவ எனக்கல்ைல. ஆனால் நீங்கள் இரட்ச க்கப்படும்படியாக
இவற்ைற நான்உங்களுக்குக்கூறுக ேறன். ௩௫ ேயாவான் எரிந்து
ஒளிையக் ெகாடுக்க ற ஒருவளக்ைகப்ேபான்றருந்தான். நீங்கள்
அவனதுஒளிையப்ெபற்றுசலகாலம்மக ழ்ச்ச அைடந்தீர்கள்.
௩௬ “ஆனால் நான் ேயாவாைனவடப் ெபரியவர் என்பதற்கு

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

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

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

கலிேலயாக் கடலின் அக்கைரக்குப் ேபானார். ௨ ஏராளமான
மக்கள் அவைரப் பன் ெதாடர்ந்தனர். ஏெனன்றால்
இேயசு வழியல் ேநாயாளிகைளக் குணப்படுத்த த் தன்
வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தயைத அவர்கள் கண்டிருந்தனர்.
௩ இேயசு மைலயன்ேமல் ஏறனார். அங்ேக தம்ைமப்
பன்ெதாடர்ந்தவர்கேளாடு உட்கார்ந்தார். ௪ அப்ெபாழுது
யூதருைடயபஸ்கா பண்டிைகெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
௫ ஏராளமான மக்கள் அவைர ேநாக்க வருவைத இேயசு

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

அப்பம்உண்பதற்குக்கூட,நாம்அைனவரும்ஒருமாதத்த ற்குேமல்
ேவைலெசய்ய ேவண்டியதருக்குேம” என்றான்.
௮ அந்த ேரயா அவரது இன்ெனாரு சீஷன். அவன் சீேமான்

ேபதுருவன் சேகாதரன். ௯அந்த ேரயா இேயசுவ டம், “இங்ேக ஒரு
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சறுவன்வாற்ேகாதுைமயால்ஆனஐந்துஅப்பத்துண்டுகைளயும்,
இரண்டு சறு மீன்கைளயும் ைவத்தருக்க றான். ஆனால் அைவ
இவ்வளவுமிகுதயானமக்களுக்குப் ேபாதுமானதல்ல” என்றான்.
௧௦ “மக்கைள உட்காரும்படிக் கூறுங்கள்” என்றார் இேயசு. அந்த

இடத்தல் நைறய புல்இருந்தது. அங்ேகஐயாய ரம் எண்ணிக்ைக
வைரயுள்ள ஆண்கள் உட்கார்ந்தனர். ௧௧ ப றகு இேயசு அப்பத்
துண்டுகைள எடுத்தார். அவர் ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னார்.
அைதஅங்குஅமர்ந்தருந்தவர்களுக்குப்பக ர்ந்தளிக்கச்ெசய்தார்.
அவர் மீைனயும் அைதப்ேபாலேவ பக ர்ந்தளிக்கச் ெசய்தார்.
இேயசு அவர்களின் ேதைவக்கு ஏற்றவாறு ேவண்டியமட்டும்
ெகாடுத்தார்.
௧௨ அைனத்து மக்களும் ேவண்டிய மட்டும் உண்டனர்.

அவர்கள் உண்டு முடித்ததும் இேயசு தன் சீஷர்களிடம்
“உண்ணப்படாத அப்பத்துண்டுகைளயும் மீன் துண்டுகைளயும்
ேசகரியுங்கள். எைதயும் வீணாக்க ேவண்டாம்” என்றார்.
௧௩ எனேவ சீஷர்கள் அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். மக்கள் ஐந்து
அப்பத்துண்டுகளிலிருந்ேத உண்ண ஆரம்ப த்தனர். ஆனால்
உண்டு பறகு மீதயருந்த துணுக்குகேளா பன்னிரண்டு
கூைடகளில் ந ரப்பப்பட்டன. ௧௪இேயசு ெசய்த இந்த அற்புதத்ைத
மக்கள் கண்டனர். “இவர் உண்ைமய ேலேய உலகத்தல்
வருகறவரான தீர்க்கதரிச யாக இருக்க ேவண்டும்” என்றனர்
மக்கள்.
௧௫ அவைர மக்கள் அரசராக்கேவண்டும் என வரும்பனர்.

இதைன இேயசு அற ந்தார். மக்கள் தங்கள் எண்ணத்ைதத்
த ட்டமாக்க ச் ெசயல்படுத்த வரும்பனர். எனேவ இேயசு
அவர்கைளவ ட்டுத்தனியாக மைலயல்ஏறனார்.

இேயசுதண்ணீர்மீதுநடத்தல்
(மத். 14:22-27;மாற். 6:45-52)
௧௬ அன்று மாைல இேயசுவன் சீஷர்கள் கலிேலயாக்

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

மக்கள்இேயசுைவத் ேதடுதல்
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௨௨ மறுநாள் வந்தது. கடலின் அக்கைரயல் சல மக்கள்
தங்கயருந்தனர். இேயசு தன் சீஷர்கேளாடு படகல்
ெசல்லவல்ைலஎன்பைதஅவர்கள்அற ந்தருந்தனர். இேயசுவன்
சீஷர்கள் இேயசு இல்லாமல் தனியாகச் ெசன்றைத அவர்கள்
ெதரிந்தருந்தனர். அங்கருந்து ெசல்ல அந்த ஒரு படகு
மட்டும்தான் உண்டு என்பைதயும் அவர்கள் ெதரிந்துெகாண்டனர்.
௨௩ அப்ேபாது த ேபரியாவலிருந்து சல படகுகள் வந்தன.
அப்படகுகள், கர்த்தர் நன்ற ெசான்னதற்குப் பன் மக்கள்
உணவு உண்ட இடத்தன் அருகல் நன்றன. ௨௪ இேயசுவும்
அவரது சீஷர்களும் அங்ேக இல்ைல என்பைத மக்கள்
அற ந்துெகாண்டனர். ஆைகயால் அவர்கள் படகுகளில் ஏற
கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவக் காண
வரும்பனர்.

ஜீவஅப்பமானஇேயசு
௨௫ கடலின் அக்கைரயல் இேயசுைவ மக்கள் கண்டுபடித்தனர்.

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

ெவளிப்படுத்தும் எனது அற்புதங்கைளப் பார்த்தீர்கள்.
அதற்காகவா என்ைனத் ேதடுக றீர்கள்? இல்ைல. நான்
உண்ைமையக் கூறுக ேறன். நீங்கள் அப்பத்ைத உண்டீர்கள்,
தருப்தயாக உண்டீர்கள், அதனால் என்ைனத் ேதடுக றீர்கள்.
௨௭ பூமியலுள்ள உணவுகள் ெகட்டு அழிந்துேபாகும். ஆைகயால்
அத்தைகய உணவுக்காக நீங்கள் ேவைல ெசய்யேவண்டாம்.
ஆனால் எப்ெபாழுதும் நன்ைமையயும் ந த்தய வாழ்ைவயும்
தருகற உணவுக்காக ேவைல ெசய்யுங்கள். மனித குமாரேன
உங்களுக்கு அத்தைகய உணவைனத் தருவார். ேதவனாகய
ப தா,தான்மனிதகுமாரேனாடுஇருப்பைதக்காட்டிவ ட்டார்”என்று
இேயசுகூறனார்.
௨௮ “நாங்கள் எத்தைகயெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று

ேதவன்வரும்புக றார்?” என்றுமக்கள்இேயசுவ டம் ேகட்டனர்.
௨௯ “ேதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒருவைர நீங்கள் நம்பேவண்டும்.

இதுேவநீங்கள்ெசய்யத்தக்கதுஎன்றுேதவன்வரும்புக றார்”என
இேயசுபதலுைரத்தார்.
௩௦ “ேதவனால் அனுப்பப்பட்டவர் நீர்தான் என்பைத நரூப க்க

என்ன அற்புதத்ைத நீர் ெசய்யப் ேபாக றீர். நீர் ெசய்யும்
அற்புதத்ைதப் பார்க்க முடியுெமனில், அதற்குப் பன்னர் நாங்கள்
உம்ைம நம்புேவாம். என்ன ெசய்யப் ேபாக றீர்? ௩௧ நமது
மூதாைதயர்கள் வனாந்தரத்தல் ேதவன் ெகாடுத்த மன்னாைவ
(உணவு) உண்டார்கள். இது ‘ேதவன் பரேலாகத்தல் இருந்து
அவர்களுக்கு உண்பதற்கு அப்பத்ைதக் ெகாடுத்தார்,’✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது” என்றுமக்கள்ேகட்டனர்.
✡ ௬:௩௧: சங்கீதம் 78:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௩௨ “நான்உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன். பரேலாகத்தலிருந்து
அப்பத்ைத உங்களுக்கு ெகாடுத்தது ேமாேச அல்ல. ஆனால்
என்னுைடய ப தா பரேலாகத்தலிருந்துஉண்ைமயானஅப்பத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுக்க றார். ௩௩ ேதவனின் அப்பம் என்பது
என்ன? பரேலாகத்தலிருந்து பூமிக்கு வந்து உலகத்துக்காக
ஜீவைனத் தருகற ஒருவர்தான் ேதவனின் அப்பம்” என்றார்
இேயசு.
௩௪ “ஆண்டவேர, எப்ெபாழுதும் அந்த அப்பத்ைத எங்களுக்குத்

தாரும்” என்றனர்மக்கள்.
௩௫ “நான்தான் உங்களுக்கு ஜீவனளிக்கும் அப்பம். என்னிடம்

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

ெதாடங்கனர். ஏெனன்றால் “நான் பரேலாகத்தலிருந்து வந்த
அப்பம்” என்று இேயசு ெசான்னார். ௪௨ அதற்கு யூதர்கள்,
“இவர் இேயசு. நாங்கள் இவரது தந்ைதையயும் தாையயும்
அற ேவாம். இேயசு ேயாேசப்பன் மகன். அவர் எப்படி நான்
பரேலாகத்தலிருந்து வந்ேதன் என்று ெசால்லலாம்?” என்று
ேகட்டனர்.
௪௩ “ஒருவருக்ெகாருவர் குற்றம் சாட்டுவைத நறுத்துங்கள்.

௪௪ என்ைன அனுப்பயவர் அந்தப் ப தாதான். அவேர மக்கைள
என்னிடம் அைழத்து வருகறவர். நான் இறுத நாளில்
அவர்கைள எழுப்புேவன். என் ப தா என்னிடம் மக்கைள
அைழத்து வராவ ட்டால், எவரும் என்னிடம் வர முடிவதல்ைல.
௪௫ இது தீர்க்கதரிச களின் மூலம் எழுதப்பட்டிருக்க றது, ‘ேதவன்
எல்லா மக்களுக்கும் கற்றுத் தருவார்.’✡ மக்கள் அப்ப தாைவக்
கவனிக்க றார்கள். கற்றுக்ெகாள்க றார்கள். ப றகு அவர்கள்

✡ ௬:௪௫: ஏசாயா 54:13-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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என்னிடம் வருகறார்கள். ௪௬எவரும் ப தாைவப் பார்த்தருப்பதாக
நான் கருதவல்ைல. ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர் மட்டுேம
அவைரப் பார்த்தருக்க றார்.
௪௭ “நான் உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.

ஒருவன் நம்ப க்ைக ைவத்தால் அவன் நத்தய ஜீவைனப்
ெபறுவான். ௪௮ நாேன ஜீவனளிக்கும் அப்பம். ௪௯ உங்கள்
மூதாைதயர்கள் ேதவன் ெகாடுத்த மன்னாைவ வனாந்தரத்தல்
உண்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் மற்றவர்கைளப்ேபான்ேற
மாண்டுேபானார்கள். ௫௦ நான் பரேலாகத்தல் இருந்து வந்த
அப்பம். ஒரு மனிதன் இதைன உண்பாேனயானால் அவன்
என்ெறன்ைறக்கும் உய ர்வாழ்வான். ௫௧ என்னுைடய சரீரம்
தான் அந்த அப்பம். நான் என் சரீரத்ைதத் தருேவன். உலகல்
உள்ளவர்கள்வாழ்ைவப்ெபறுவார்கள்” என்றுஇேயசுகூறனார்.
௫௨ப றகுயூதர்கள் தங்களுக்குள்வவாதம் ெசய்துெகாண்டனர்.

“எவ்வாறு இந்த மனிதன் தனது சரீரத்ைத நாம் உண்ணும்படி
தருவான்?” என்றனர்அவர்கள்.
௫௩ “நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன். நீங்கள் மனித

குமாரனின் சரீரத்ைத உண்ணேவண்டும். அவரது இரத்தத்ைத
அருந்தேவண்டும். இதைனநீங்கள்ெசய்யாவ ட்டால்,உங்களுக்கு
உண்ைமயான வாழ்க்ைக கைடக்காது. ௫௪ எனது சரீரத்ைதப்
புச த்து, இரத்தத்ைத அருந்துகற எவனும் ந த்தய ஜீவைனப்
ெபறுவான். நான்அவைனஇறுத நாளில் எழுப்புேவன். ௫௫எனது
சரீரேம உண்ைமயான உணவு. எனது இரத்தேம உண்ைமயான
பானம். ௫௬ ஒருவன் எனது சரீரத்ைதப் புச த்து என் இரத்தத்ைத
அருந்துவாேனயானால் அவன் என்னிலும் நான் அவனிலும்
வாழ்வதாகும்.
௫௭ “ப தா என்ைன அனுப்பனார். ப தா வாழ்க றார். அவரால்

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

யூதர்களின்ெஜபஆலயத்தல்ேபாதைனெசய்யும்ேபாதுகூறனார்.

ந த்தயஜீவனுக்குரியவார்த்ைதகள்
௬௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் இவற்ைறக் ேகட்டார்கள். “இந்த

உபேதசங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வதற்குக் கடினமானைவ, இவற்ைற
யாரால் ஏற்றுக்ெகாள்ளமுடியும்?” எனசீஷர்கள்கூறனர்.
௬௧ அவருைடய சீஷர்கள் முறுமுறுப்பைத இேயசு

அற ந்துெகாண்டார். எனேவ இேயசு அவர்களிடம், “நான்
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ெசான்னவற்ைறஏற்றுக்ெகாள்வதல் ச ரமம்இருக்க றதா?” என்று
ேகட்டார்.
௬௨ “அப்படியானால் மனித குமாரன் தாம் வந்த இடத்த ற்ேக

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

அவைரவ ட்டுப்ேபாயனர். அவர்கள்இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்து
ெசல்வைதநறுத்தனர்.
௬௭ ப றகு இேயசு தனது பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்

பார்த்து, “நீங்களும் வ ட்டுவ ட்டு வலக ச் ெசல்ல
வரும்புக றீர்களா?” என்றுேகட்டார்.
௬௮சீேமான்ேபதுருஇேயசுைவப்பார்த்து, “ஆண்டவேர,நாங்கள்

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

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

௭
இேயசுவும்அவரதுசேகாதரர்களும்
௧ இதற்குப் ப றகு இேயசு கலிேலயாைவச் சுற்ற ப் ப ரயாணம்

ெசய்தார். அவர் யூேதயா நாட்டில் ப ரயாணம் ெசய்ய
வரும்பவல்ைல. ஏெனன்றால் அங்குள்ள யூதர்கள் அவைரக்
ெகாைல ெசய்ய வரும்பனர். ௨ அப்ெபாழுது யூதர்களின்
கூடாரப் பண்டிைக ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது. ௩ ஆைகயால்
இேயசுவன்சேகாதரர்கள்அவரிடம், “நீங்கள்இந்தஇடத்ைதவ ட்டு
பண்டிைகக்காகயூேதயாவற்குேபாங்கள். அங்ேகஉமதுசீஷர்கள்
உம்முைடய அற்புதங்கைளக் காண்பார்கள். ௪ மக்கள் தன்ைன
அறந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று ஒருவன் வரும்பனால்
அவன், தான் ெசய்க ற காரியங்கைள மைறக்கக் கூடாது.
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உங்கைளஉலகத்துக்குெவளிப்படுத்துங்கள். அவர்களும்நீங்கள்
ெசய்யும் அற்புதங்கைளக் கண்டுெகாள்ளட்டும்” என்றார்கள்.
௫ (இேயசுவன்சேகாதரர்கூடஅவரிடம் நம்ப க்ைகஇல்லாமேலேய
இருந்தார்கள்.)
௬ இேயசு தனது சேகாதரர்களிடம், “எனக்கான சரியான

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

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

ெபரும்பாேலார் இேயசுைவப் பற்ற தங்களுக்குள்
ேபச க்ெகாண்டனர். ச லர் “அவர் மிக நல்ல மனிதர்” என்றனர்.
ஆனால் ேவறு சலர், “இல்ைல, அவன்மக்கைள ஏமாற்றுகறவன்”
என்றனர். ௧௩ ஆனால் எவருக்கும் இேயசுைவப்பற்ற
ெவளிப்பைடயாகக் கூறுவதற்குரிய ைதரியம் இல்ைல. மக்கள்
யூதத்தைலவர்களுக்குஅஞ்சனர்.
இேயசுஎருசேலமில்உபேதச த்தல்
௧௪ பண்டிைக பாத முடிந்துவ ட்டது. ப றகு இேயசு

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

ெசாந்தமானைவஅல்ல. அைவ என்ைனஅனுப்பனவரிடமிருந்து
எனக்குவந்தைவ. ௧௭ேதவனின்வருப்பப்படிெசயல்புரியஒருவன்
வரும்பனால், அவன் என் உபேதசம் ேதவனிடமிருந்து வந்தது
என்பைத அற ந்துெகாள்வான். அேதாடு அவன், இந்த உபேதசம்
எனக்குச்ெசாந்தமானதுஅல்லஎன்பைதயும்அற ந்துெகாள்வான்.
௧௮ தன் ெசாந்தமான ச ந்தைனகைள உபேதச க்க ற எவனும்
தனக்குரிய ெபருைமைய அைடயேவ முயற்ச க்க றான். தன்ைன
அனுப்பனவைரப் ெபருைமப்படுத்த முயற்ச க்கும் ஒருவன்
எப்ெபாழுதும் உண்ைமையேய ேபசுக றான். அவனிடம் எந்தத்
தவறும் இல்ைல. ௧௯ ேமாேச உங்களுக்குச் சல சட்டங்கைளக்
ெகாடுத்தருக்க றார் இல்ைலயா? ஆனால் உங்களில் எவரும்
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அதற்குக் கீழ்ப்படிவதல்ைல. என்ைன ஏன் ெகாைல ெசய்ய
முயற்ச ெசய்க றீர்கள்?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
௨௦ “நீ ப சாசு ப டித்தவன். அதனால்தான் இப்படி உளறுகறாய்.

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

ஆச்சரியப்படுக றீர்கள். ௨௨ ேமாேச வருத்தேசதனம்பற்றய
சட்டங்கைளக் ெகாடுத்தருக்க றார். (ஆனால் உண்ைமயல்
ேமாேச உங்களுக்கு வருத்தேசதனத்ைதத் தரவல்ைல.
அது ேமாேசக்கு முற்காலத்த ேலேய நமது மக்களிடமிருந்து
வந்துவ ட்டது) ஆைகயால் சல ேவைளகளில் ஓய்வு நாட்களிலும்
நீங்கள் குழந்ைதகளுக்கு வருத்தேசதனம் பண்ணுகறீர்கள்.
௨௩ ேமாேசயன் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய ஓய்வு நாளிலும்
ஒரு குழந்ைதக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்யலாம் என்பைத இது
காட்டுக றது. எனேவ, நான் ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிதனின் முழு
சரீரத்ைதயும் குணமாக்க ேனன் என்பதற்காக என்ேமல் ஏன்
ேகாபமாக இருக்க றீர்கள்? ௨௪ ெவளித் ேதாற்றத்ைத ைவத்து
முடிவுக்கு வருவைத நறுத்துங்கள். சரி எது என்பைதக்ெகாண்டு
அதன்மூலம்நயாயமாகமுடிவுெசய்யுங்கள்” என்றார்இேயசு.
இேயசுதான்கறஸ்துவா?
௨௫ எருசேலமில் உள்ள மக்களில் சலர் “அவர்கள் ெகாைல

ெசய்ய முயல்கற மனிதர் இவர்தான். ௨௬ ஆனால் இவேரா
எல்ேலாரும் காணும்படியும் ேகட்கும்படியும் உபேதசம்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார். ஒருவரும் அவர் உபேதச ப்பைத
நறுத்தவ ட முயற்ச ெசய்யவல்ைல. ஒருேவைள, யூதத்
தைலவர்கள் இவர்தான் உண்ைமயான கறஸ்து என்று முடிவு
ெசய்துவ ட்டார்கள் ேபாலும். ௨௭ஆனால்இந்த மனிதர் எங்கருந்து
வருகறாெரன்று நாம் அற ேவாம். ஆனால் உண்ைமயான
கறஸ்து வரும்ேபாது அவர் எங்கருந்து வந்தார் என்பது
எவருக்கும்ெதரியாமல்இருக்கும்” என்றனர்.
௨௮ இேயசு ேதவாலயத்தல் ெதாடர்ந்து உபேதசம்

ெசய்துெகாண்டிருந்தார். “ஆம், நான் யார் என்பைதயும்
எங்கருந்து வந்ேதன் என்பைதயும் நீங்கள் அறவீர்கள்.
ஆனால் நான் என் ெசாந்த அத காரத்தன் ேபரில் வரவல்ைல.
உண்ைமயானஒருவரால்நான்அனுப்பப்பட்ேடன். நீங்கள்அவைர
அறயமாட்டீர்கள். ௨௯ ஆனால் அவைர நான் அற ேவன். நான்
அவரிடமிருந்ேத வந்ேதன். அவர் என்ைனஅனுப்பனார்” என்றார்
இேயசு.
௩௦ இேயசு இவ்வாறு ெசான்னபறகு மக்கள் அவைரப்

ப டிக்க முயன்றார்கள். ஆனால் ஒருவராலும் இேயசுைவத்
ெதாடமுடியவல்ைல. இேயசு ெகால்லப்படுவதற்கான சரியான
ேநரம்இன்னும்வரவல்ைல.
௩௧ ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இேயசுவ டம் நம்ப க்ைக

ைவத்தார்கள். “நாங்கள் கறஸ்துவன் வருைகக்காகக்
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காத்தருக்க ேறாம். க றஸ்து வந்தால், அவர் இந்த மனிதைரவ ட
அத கமானஅற்புதங்கைளச்ெசய்வாேரா? இல்ைல. எனேவ,இந்த
மனிதேர க றஸ்துவாகஇருக்க ேவண்டும்” என்றனர்.

இேயசுைவக்ைகதுெசய்யமுயற்ச
௩௨இேயசுைவப்பற்ற மக்கள் ேபச க்ெகாள்வைதப் பரிேசயர்கள்

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

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

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

இேயசுைவப்பற்ற மக்களின்வவாதம்
௪௦இேயசு ெசான்னஇக்காரியங்கைள மக்கள் ேகட்டனர். ச லர்,

“இந்தமனிதர்உண்ைமயானதீர்க்கதரிச தான்” என்றனர்.
௪௧ ேவறு சலேரா, “இவர்தான் கறஸ்து” என்றனர்.

மற்றும் சலேரா, “க றஸ்து கலிேலயாவலிருந்து வரமாட்டார்.
௪௨ ேவதவாக்கயங்கள், தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து தான்
கறஸ்து வரப்ேபாக றார் என்று கூறுகன்றன. அத்துடன் தாவீது
வாழ்ந்த ெபத்லேகமிலிருந்துதான் கறஸ்து வருவார் என்றும்
கூறுகன்றன” என்றனர். ௪௩ எனேவ, இேயசுைவப் பற்றய
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கருத்துக்களில் ஒருவருக்ெகாருவர் ஒத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
௪௪ ச லர் அவைரக் ைகதுெசய்ய வரும்பனர். ஆனால் ஒருவரும்
உண்ைமயல்அவர் ேமல்ைகைவக்கவல்ைல.
யூததைலவர்களின்அவசுவாசம்
௪௫ ேதவாலயச் ேசவகர்கள் தைலைம ஆசாரியர்களிடமும்

பரிேசயர்களிடமும் தரும்ப ப் ேபானார்கள். “ஏன் இேயசுைவக்
ெகாண்டுவரவல்ைல?” என்றுஅவர்கள்ேகட்டனர்.
௪௬ ேதவாலயச் ேசவகர்கேளா, “எந்த ஒரு மனிதனும்

அவைரப்ேபால்கருத்துக்கைளக்கூறயதல்ைல” என்றனர்.
௪௭இதற்குப்பரிேசயர்கள், “அப்படியானால்இேயசுஉங்கைளயும்

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

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

வந்தருக்க றாயா? ேவதவாக்கயங்கைளப் படித்துப் பார்.
கலிேலயாவலிருந்து எந்தெவாரு தீர்க்கதரிச யும் வர முடியாது
என்றுநீஅற ந்துெகாள்வாய்” என்றனர்.
(ச ல க ேரக்க ப ரத களில் 7:53-8:11 வைர உள்ள வசனங்கைள
எழுதவல்ைல.)
வபசாரத்தல்ப டிக்கப்பட்ட ெபண்
௫௩ யூதத் தைலவர்கள் அைனவரும் அந்த இடத்ைத வ ட்டு

வீட்டிற்குப் ேபாயனர்.

௮
௧ இேயசுேவா ஒலிவ மைலக்குப் ேபானார். ௨ மறுநாள்

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

ெகாண்டுவந்தனர். அவள் வபசாரம் ெசய்ததற்காகப்
ப டிக்கப்பட்டவள். அவைள மக்களுக்கு முன்னால் ந ற்கும்படி
யூதர்கள் வற்புறுத்தனர். ௪ அவர்கள் இேயசுவ டம்,
* ௭:௫௦: ந க்ெகாேதமு...ஒருவன் நக்ெகாேதமு இேயசுவ டம் வந்தது பற்றய வவரம்
ேயாவான் 3:1-21-ல்உள்ளது.
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“ேபாதகேர, இந்தப் ெபண் ஒருவனிடம் கள்ளத்தனமாக
உறவுெகாண்டிருந்தேபாது கண்டுபடிக்கப்பட்டாள். ௫ ேமாேசயன்
சட்டப்படி இவ்வாறு பாவம் ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு ெபண்ைணயும்
கல் எற ந்து ெகால்லேவண்டும். நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்
என்றுநீர்ெசால்க றீர்?” என்றுேகட்டனர்.
௬யூதர்கள் இந்தக் ேகள்வைய இேயசுைவச் ேசாத ப்பதற்காகக்

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

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

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

இப்ெபாழுது நீ ேபாகலாம், ஆனால் மறுபடியும் பாவம் ெசய்யாேத”
என்றார்.
இேயசுேவஉலகத்தன்ஒளி
௧௨ மீண்டும் இேயசு மக்கேளாடு ேபசனார். அவர், “நாேன

உலகத்துக்கு ஒளி. என்ைனப் பன்பற்ற வருகற எவனும்
ஒருேபாதும் இருளில் வாழமாட்டான். அவன் வாழ்ைவத் தருகற
ஒளிையப்ெபறுவான்” என்றார்.
௧௩ ஆனால் பரிேசயர்கள் இேயசுவ டம், “உன்ைனக்குறத்து

நீ ேபசும்ேபாது நீ ெசால்வைத உண்ைமெயன்று நீ மாத்த ரேம
கூறுகறாய். ஆைகயால்நீெசால்லுகன்றவற்ைறநாங்கள்ஒத்துக்
ெகாள்ளமுடியாது” என்றனர்.
௧௪ அதற்கு இேயசு, “ஆம், என்ைனப்பற்ற நாேன

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

ேகட்டார்கள். “நீங்கள்என்ைனப்பற்றயும் என்ப தாைவப்பற்றயும்
அறயமாட்டீர்கள். ஆனால் நீங்கள் என்ைன அறந்துெகாண்டால்
என் ப தாைவயும் அற ந்துெகாள்வீர்கள்” என்று பதலுைரத்தார்.
௨௦இேயசுேதவாலயத்தல்உபேதசம்ெசய்யும்ெபாழுதுஇவற்ைறச்
ெசான்னார். எல்ேலாரும் பணம் ெசலுத்துகற இடத்தல் இேயசு
இருந்தார். ஆனால் எவரும் அவைரக் ைகதுெசய்யவல்ைல.
இேயசுவற்குஅந்த ேவைளஇன்னும்வரவல்ைல.
யூதர்களின்அறயாைம
௨௧ மீண்டும் இேயசு மக்களிடம், “நான் உங்கைள வ ட்டுப்

ேபாக ேறன். நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
பாவங்கேளாடு சாவீர்கள். நான் ேபாக ற இடத்துக்கு உங்களால்
வரமுடியாது” என்றார்.
௨௨ எனேவ யூதர்கள் தங்களுக்குள், “இேயசு தன்ைனத்தாேன

ெகான்றுெகாள்வாரா? அதனால்தான் நான் ேபாக ற இடத்துக்கு
உங்களால் வர முடியாது என்று கூறனாரா?” என்று
ேகட்டுக்ெகாண்டனர்.
௨௩ அந்த யூதர்கைளப் பார்த்து இேயசு, “நீங்கள் கீேழ இருந்து

வந்தவர்கள். ஆனால் நான் ேமேல இருந்து வந்தவன். நீங்கள்
இந்தஉலகத்துக்குஉரியவர்கள். ஆனால்நான்இந்தஉலகத்ைதச்
சார்ந்தவன் அல்லன். ௨௪ நீங்கள் உங்கள் பாவங்களிேலேய
மரிப்பீர்கள் என்று நான் ெசால்லியருக்க ேறன். ஆம். நாேன*
அவர்என்பைதநம்பாவ ட்டால்உங்கள்பாவங்கேளாேடேய நீங்கள்
மரணமைடவீர்கள்.”
௨௫அதற்குயூதர்கள், “நீங்கள்யார்?” என்றுேகட்டார்கள்.
இேயசுேவாஅவர்களிடம், “நான்ஆரம்பத்த ேலேயஉங்களுக்குச்

ெசால்லியவர்தான். ௨௬ உங்கைளப்பற்ற ச் ெசால்ல என்னிடம்
நைறய ெசய்த கள் உள்ளன. நான் உங்கைள நயாயம் தீர்க்கவும்
முடியும். என்ைன அனுப்பனவரிடமிருந்து ேகட்டவற்ைறேய நான்
மக்களுக்குச் ெசால்க ேறன். அவர் உண்ைமையப் ேபசுக றவர்”
என்றார்.
௨௭ இேயசு யாைரப்பற்ற ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார் என்று

யூதர்கள் அற ந்துெகாள்ள முடியாமல் இருந்தனர். இேயசு
அவர்களிடம் ப தாைவப்பற்ற கூறக்ெகாண்டிருந்தார். ௨௮எனேவ
* ௮:௨௪: நாேன யாத்த ராகமம் 3:14-ல் ேதவன் பயன்படுத்தும் ெபயர். ஆனால் இதல்
“நான்தான்அவர் (க றஸ்து)” என்றெபாருளும்உள்ளது.
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இேயசு மக்களிடம், “நீங்கள் மனித குமாரைனக் ெகால்லும்ேபாது
நான்தான்என்றுஅறந்துெகாள்வீர்கள். அத்துடன்நான்இதுவைர
ெசய்த ெசயல்கைள என் ெசாந்த அத காரத்தல் ெசய்யவல்ைல
என்பைதயும்அறவீர்கள். ப தாஎனக்குச்ெசான்னவற்ைறேயநான்
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்பைதயும் அற ந்துெகாள்வீர்கள்.
௨௯ என்ைன அனுப்பய ஒருவர் எப்ேபாதும் என்ேனாேடேய
இருக்க றார். அவருக்கு வருப்பமானவற்ைறேய நான் எப்ேபாதும்
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன். எனேவ, அவர் என்ைனத்
தனியாக வ ட்டுவ டவல்ைல” என்றார். ௩௦ இவ்வாறு இேயசு
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தேபாது ஏராளமான மக்கள் அவரிடம்
வசுவாசம்ைவத்தனர்.
பாவத்தலிருந்துவடுதைல
௩௧ இேயசு தன்மீது நம்ப க்ைக ைவத்த யூதர்கைளப் பார்த்து,

“நீங்கள் என் உபேதசத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு வந்தால், நீங்கள்
உண்ைமயல் எனது சீஷர்களாகஇருப்பீர்கள். ௩௨பன்னர் நீங்கள்
உண்ைமைய அறந்துெகாள்வீர்கள். அந்த உண்ைம உங்களுக்கு
வடுதைலையத்தரும்” என்றார்.
௩௩ “நாங்கள் ஆப ரகாமின் மக்கள். நாங்கள் ஒருேபாதும்

அடிைமகளாய் இருந்ததல்ைல. ஆகேவ நாங்கள் வடுதைல
ெபறுேவாம் என்றுஏன்ெசால்க றீர்?” என்றுயூதர்கள்ேகட்டனர்.
௩௪ அதற்குப் பதலாக, “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்

கூறுக ேறன், பாவம் ெசய்க ற ஒவ்ெவாருவனும் அடிைமதான்.
பாவேம அவனது எஜமானன். ௩௫ ஓர் அடிைம எப்ெபாழுதும் ஒரு
குடும்பத்தல் நைலயாகஇருக்கமாட்டான். குமாரன்என்ெறன்றும்
குடும்பத்தல் நைலத்தருக்க றார். ௩௬எனேவ குமாரன்உங்கைள
வடுதைல ெசய்தால் நீங்கள் உண்ைமயான வடுதைலையப்
ெபறுவீர்கள். ௩௭நீங்கள்ஆப ரகாமின்பள்ைளகள்என்றுஎனக்குத்
ெதரிக றது. ஆனால் நீங்கள் என்ைனக் ெகால்லவரும்புக றீர்கள்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் என் உபேதசத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.
௩௮ என் ப தா எனக்குக் காட்டியவற்ைறேய நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ஆனால் உங்கள் ப தா
உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்”
என்றார்.
௩௯ “எங்கள் ப தா ஆப ரகாம்தான்” என்றனர் யூதர்கள்.

இேயசு அவர்களுக்கு வைடயாக “நீங்கள் உண்ைமய ேலேய
ஆப ரகாமின் பள்ைளகள் என்றால் அவர் ெசய்தவற்ைறேய
நீங்களும் ெசய்ய ேவண்டும். ௪௦ நான் ேதவனிடமிருந்து ேகட்ட
உண்ைமைய உங்களுக்குச் ெசால்லுகற மனிதன். ஆனால்
நீங்கள் என்ைனக் ெகால்லமுயலுகறீர்கள். ஆப ரகாம் இதுேபால்
எதுவும் ெசய்யவல்ைல. ௪௧ஆைகயால் நீங்கள் உங்கள் ெசாந்தப்
ப தா ெசய்தைதேயெசய்க றீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் யூதர்கள், “எங்கள் ப தா யாெரன்று ெதரிந்துெகாள்ள

இயலாத குழந்ைதகள் அல்ல நாங்கள். ேதவேன எங்கள் ப தா.
எங்களுக்குரியஒேர ப தாவும்அவேர” என்றனர்.
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௪௨இேயசுஅவர்களிடம், “ேதவன்தான்உங்களதுஉண்ைமயான
ப தா என்றால் நீங்கள் என்மீதுஅன்புெசலுத்தயருப்பீர்கள். நான்
ேதவனிடமிருந்து வந்ேதன். இப்ெபாழுது இங்ேக இருக்க ேறன்.
நான் என் ெசாந்த அத காரத்தன் ேபரில் வரவல்ைல. ேதவன்
என்ைன அனுப்பனார். ௪௩ நான் ெசால்லுகறவற்ைறெயல்லாம்
உங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியாது. ஏெனன்றால் என்
உபேதசத்ைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௪௪ ப சாேச
உங்கள் ப தாவாயருக்க றான். நீங்கள் அவனுக்கு
உரியவர்கள். அவனுக்கு வருப்பமானவற்ைறேய நீங்கள்
ெசய்யவரும்புக றீர்கள். ெதாடக்கம் முதேல ப சாசானவன்
ெகாைலகாரனாக இருக்க றான். அவன் உண்ைமக்கு
எத ரானவன். அவனிடம் உண்ைம இல்ைல. அவன் அவனால்
ெசால்லப்படுக ற ெபாய்ையப் ேபான்றவன். அவன் ஒரு
ெபாய்யன். அவன்ெபாய்களின்ப தா.
௪௫ “நான் உண்ைமையப் ேபசுக ேறன். அதனால்தான் நீங்கள்

என்ைன நம்புவதல்ைல. ௪௬ உங்களில் எவராவது ஒருவர்
நான் பாவம் ெசய்தவன் என்று நரூப க்க இயலுமா? நான்
ெசால்வது உண்ைமயாக இருக்கும்ேபாது என்ைன ஏன் நம்பாமல்
இருக்க றீர்கள்? ௪௭ ேதவைனச் ேசர்ந்த எவனும் ேதவனின்
வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்க றான். ஆனால் நீங்கள் ேதவனின்
வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல. ஏெனன்றால் நீங்கள்
ேதவைனச் சார்ந்தவர்கள்இல்ைல” என்றார்.
இேயசுவும்-ஆப ரகாமும்
௪௮யூதர்கள் இேயசுவ டம், “நாங்கள் உன்ைன சமாரியன் என்று

ெசால்க ேறாம். ப சாசு உன்னிடம் புகுந்ததால் நீ உளறுகறாய்
என்றும் ெசால்க ேறாம். நாங்கள் ெசால்வது சரிதாேன?” என்று
ேகட்டனர்.
௪௯ “என்னிடம் எந்தப் ப சாசும் இல்ைல. நான் என் ப தாவுக்கு

மகைம உண்டாக்குக ேறன். ஆனால் நீங்கள் எனக்கு மகைமைய
அளிப்பதல்ைல. ௫௦நான்எனக்குமகைமையச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள
முயன்று ெகாண்டிருக்கவல்ைல. இந்த மகைமக்குரியவர்
ஒருவர் இருக்க றார். அவேர நீத பத . ௫௧ நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக்கூறுக ேறன். எவெனாருவன் என்உபேதசத்துக்கு
கீழ்ப்படிக றாேனா அவன் ஒருேபாதும் இறந்துேபாவதல்ைல”
என்றார்இேயசு.
௫௨யூதர்கேளாஇேயசுவ டம், “உனக்குப் ப சாசு ப டித்தருக்க றது

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



ேயாவான்௮:௫௪ 283 ேயாவான்௯:௭

௫௪ இேயசு அவர்களிடம், “எனக்கு நாேன மகைம
அளித்துக்ெகாண்டால் அது வீணாகவடும். என் ப தா எனக்கு
மகைம அளித்துக்ெகாண்டிருக்க றார். அவர் உங்கள் ேதவன்
என்று நீங்கள் ெசால்லிக்ெகாள்க றீர்கள். ௫௫ ஆனால் அவைர
நீங்கள் உண்ைமயல் அறந்து ெகாள்ளவல்ைல. நான் அவைர
அறக ேறன். நான் அவைர அற ேயன் என்று ெசான்னால்,
நான் உங்கைளப் ேபான்ேற ஒரு ெபாய்யனாக இருப்ேபன்.
ஆனால் அவைர நான் அற ேவன். அவர் ெசான்னவற்றுக்குக்
கீழ்ப்படிக ேறன். ௫௬உங்கள் தந்ைதயாகயஆப ரகாம் நான் வந்த
நாைளக் காண்ேபன் என்று மகழ்ச்ச யைடந்தார். அவர் அந்த
நாைளக்கண்டுமகழ்ச்ச யும்அைடந்தார்” என்றார்.
௫௭யூதர்கள் இேயசுவ டம், “என்ன ெசான்னாய்? நீ ஒருேபாதும்

ஆப ரகாைமப் பார்த்தருக்க முடியாது. உனக்கு இன்னும் ஐம்பது
வயதுகூடஆகவல்ைலேய!” என்றுேகட்டனர்.
௫௮ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன், ஆப ரகாம்

ப றப்பதற்கு முன்ேப நான் இருக்க ேறன்” என்றார் இேயசு.
௫௯ இேயசு இைதச் ெசான்னதும் மக்கள் அவர் மீதுக் கல்
எறவதற்குக் கற்கைளப் ெபாறுக்கனார்கள். ஆனால் இேயசு
மைறந்துஅந்த ேதவாலயத்ைதவ ட்டுவலக ப்ேபானார்.

௯
ப றவக்குருடைனக்குணமாக்குதல்
௧ இேயசு நடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒரு குருடைனப்

பார்த்தார். அவன் பறந்தது முதல் குருடனாக இருந்தான்.
௨ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம், “ேபாதகேர! இந்த மனிதன்
குருடனாகப் ப றந்தான். யார் ெசய்த பாவம் இவைனக்
குருடனாக்கயது? அது இவனது பாவமா? அல்லது இவனது
ெபற்ேறார் ெசய்த பாவமா?” என்றுேகட்டனர்.
௩ இேயசு அவர்களிடம், “இவனது பாவேமா, இவனது

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

துப்பனார். அதல் ேசறு உண்டாக்கனார். அதைன அவனது
கண்களின் ேமல் பூசனார். ௭ இேயசு அவனிடம், “ேபா,
சீேலாவாம் குளத்தல் (சீேலாவாம் என்றால் ‘அனுப்பப்பட்டவன்’
என்று ெபாருள்) கழுவு” என்றார். அதன்படிேய அந்த மனிதன்
குளத்தற்குச் ெசன்றான். அவன் கழுவவ ட்டுத் தரும்ப வந்தான்.
இப்ெபாழுதுபார்ைவெபற்றருந்தான்.
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௮இவன்இதற்குமுன்னால்ப ச்ைசஎடுத்துக்ெகாண்டிருந்தைதப்
பலர் பார்த்தருந்தனர். அவர்களும் அவனது சுற்றத்தார்களும்,
“பாருங்கள்! இவன் அங்ேக உட்கார்ந்து எப்ெபாழுதும் ப ச்ைச
எடுத்துக்ெகாண்டிருந்தஅேதமனிதனல்லவா?” என்றனர்.
௯இன்னும் சலர், “ஆம். இவன்தான்அவன்”, என்றனர். ஆனால்

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

ப ச்ைசக்காரனாகஇருந்தவன்நான்தான்” என்றான்.
௧௦ “என்ன நடந்தது? நீ எப்படிப் பார்ைவ ெபற்றாய்?” என்று

ேகட்டனர்.
௧௧அதற்கு அவன், “இேயசு என்று மக்களால் அைழக்கப்படுக ற

அந்த மனிதர் ஏேதா ேசறு உண்டாக்கனார். அதைன என்
கண்களின்மீது தடவனார். ப றகு அவர் என்னிடம் சீேலாவாம்
குளத்தல் ேபாய் கழுவச் ெசான்னார். ஆைகயால் நான் ேபாய்
கழுவ ேனன். பன்னர்என்னால்பார்க்கமுடிந்தது” என்றான்.
௧௨அந்தமனிதனிடம் மக்கள், “எங்ேகஅந்தமனிதர்?”
என்று ேகட்டனர். அதற்கு அந்த மனிதன் “எனக்குத் ெதரியாது”

என்றுகூறனான்.
இேயசுகுணமாக்கயமனிதனிடம்யூதர்களின்வ சாரைண
௧௩ ப றகு மக்கள் பரிேசயரிடம் அந்த மனிதைன

அைழத்துச்ெசன்றனர். குருடாயருந்த அந்த மனிதன்
இவன்தான். ௧௪ இேயசு ேசறு உண்டாக்க இவனது
கண்கைளக் குணப்படுத்தனார். அவர் இதைன ஓய்வு நாளில்
ெசய்தருக்க றார். ௧௫ ஆைகயால் இப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்
அந்த மனிதனிடம், “எப்படி நீ பார்ைவ ெபற்றாய்?” என மீண்டும்
ேகட்டனர். அதற்கு அந்த மனிதன், “அவர் என் கண்களின்ேமல்
ேசற்ைறப் பூசனார். நான் கழுவேனன். இப்ெபாழுது என்னால்
பார்க்கமுடிக றது” என்றான்.
௧௬ ச ல பரிேசயர்கள், “அந்த மனிதன் ஓய்வு நாள்

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

இதுேபான்ற அற்புதங்கைளச் ெசய்ய முடியாேத” என்றனர்.
யூதர்கள்தங்களுக்குள்ஒத்துப்ேபாகவல்ைல.
௧௭ யூதர்கள் குருடனாயருந்த அந்த மனிதனிடம் மீண்டும்

ேகட்டார்கள். “இேயசு உன்ைனக் குணமாக்கனான். உன்னால்
பார்க்கமுடிக றது. அவைனப்பற்ற நீ என்னெசால்க றாய்?”
அந்த மனிதன் “அவர் ஒரு தீர்க்கதரிச ” என்றான்.

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

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

அைழத்தார்கள். யூதத் தைலவர்கள் அவனிடம், “நீ உண்ைமையச்
ெசால்லி ேதவைன மகைமப்படுத்து. இந்த மனிதன் ஒரு பாவ
என்றுநாங்கள்அற ந்தருக்க ேறாம்” என்றனர்.
௨௫ “அவர் பாவெயன்று எனக்குத் ெதரியாது. ஆனால் எனக்கு

ஒன்று ெதரியும். நான் முன்பு குருடனாக இருந்ேதன். இப்ேபாது
என்னால்பார்க்கமுடிக றது” என்றுஅந்தமனிதன்ெசான்னான்.
௨௬ அதற்கு யூதத்தைலவர்கள், “உனக்கு அவன் என்ன

ெசய்தான். எப்படி அவன்உன் கண்கைளக் குணப்படுத்தனான்?”
எனக் ேகட்டனர்.
௨௭ “நான் ஏற்ெகனேவ ெசால்லியருக்க ேறன். ஆனால் நான்

ெசால்வைத நீங்கள் ேகட்பதல்ைல. ஏன் மீண்டும் அைதக் ேகட்க
வரும்புக றீர்கள்? அவரது சீஷராக வரும்புக றீர்களா?” என்று
ேகட்டான்.
௨௮ யூதத்தைலவர்கள் ேகாபம்ெகாண்டனர். அவைனக் ெகட்ட

வார்த்ைதகளால் த ட்டினர். “நீதான் இேயசுவன் சீஷன். நாங்கள்
ேமாேசயன் சீஷர்கள். ௨௯ ேதவன் ேமாேசய டம் ேபசனார் என்று
எங்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால் இந்த மனிதன் எங்கருந்து
வந்தான்என்பதுஎங்களுக்குத்ெதரியாது” என்றனர்.
௩௦ அதற்கு அம்மனிதன் “இது மிகவும் ஆச்சரியமான

ஒன்று. இேயசு எங்கருந்து வந்தார் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியாது. ஆனால் அவர் என் கண்கைளக் குணப்படுத்தனார்.
௩௧ பாவ களுக்கு ேதவன் ெசவக்ெகாடுப்பதல்ைலெயன்று
அறந்தருக்க ேறாம். பக்தயும் கீழ்ப்படிதலும் உள்ள ஒருவனுக்கு
ேதவன் ெசவெகாடுப்பார். ௩௨ ப றவ குருட்டு மனிதைனக்
குணப்படுத்தய அற்புதம் முதன் முைறயாக இப்ேபாதுதான்
ந கழ்ந்துள்ளது. ௩௩ இேயசு ேதவனிடமிருந்ேத வந்தருக்க
ேவண்டும். அவர் ேதவனிடமிருந்து வந்த ராவ ட்டால் அவரால்
இதுேபான்றெசயல்கைளச்ெசய்யஇயலாது” என்றான்.
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௩௪ அதற்கு யூதத்தைலவர்கள், “நீ முழுவதும் பாவத்தல்
ப றந்தருக்க றாய். நீ எங்களுக்குஉபேதச க்க முயற்ச க்க றாயா?”
என்றுேகட்டனர். பன்னர்அவைனெவளிேய தள்ளினர்.
ஆன்மீகக்குருடு
௩௫ அவர்கள் அவைன ெவளிேயற்றயைத இேயசு அற ந்தார்.

அவர் அவனிடம் வந்து, “நீ மனிதகுமாரனிடத்தல் நம்ப க்ைக
உைடயவனாகஇருக்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.
௩௬ அதற்கு அவன், “அவைர நான் நம்பும்படியாக அந்த

மனிதகுமாரன்யார் என்றுஎனக்குச்ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௩௭ “நீ ஏற்ெகனேவ அவைரப் பார்த்தருக்க றாய். இப்ேபாது

உன்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருப்பவர்தான் அந்த மனிதகுமாரன்”
என்றார்.
௩௮உடேன அவன், “ஆண்டவேர! நான் நம்புக ேறன்” என்றான்.

இேயசுைவஅவன்குனிந்துவணங்கனான்.
௩௯ “இந்த உலகம் நயாயம் தீர்க்கப்படும்படியாக நான்

இந்த உலகத்துக்கு வந்ேதன். குருடர்கள் பார்ைவ
ெபறும்படியாக நான் வந்ேதன். காண்கறவர்கள் எனத் தம்ைம
நைனத்துக்ெகாள்க றவர்கள் குருடராகும்படியாக நான் வந்ேதன்”
என்றார்இேயசு.
௪௦ இேயசுவுடன் சல பரிேசயர்களும் இருந்தனர். அவர்கள்

இேயசு ெசால்வைதக் ேகட்டனர். “என்ன? நாங்களும்கூட
குருடர்கள்என்றாகூறுகன்றாய்?” எனக் ேகட்டனர்.
௪௧ இேயசு அவர்களுக்கு, “நீங்கள் உண்ைமய ேலேய

குருடராயருந்தால் நீங்கள் பாவம் ெசய்த குற்றவாளிகள் அல்ல.
ஆனால்உங்களுக்குப் பார்ைவஉண்டுஎன நீங்கள் ெசால்வதால்,
நீங்கள்குற்றவாளிகேள” என்றார்.

௧௦
நல்லேமய்ப்பனும்ஆடுகளும்
௧ “உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்,

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

உவைமயன் உட்ெபாருைள அந்த மக்களால் அற ந்துெகாள்ள
முடியவல்ைல.

இேயசுேவநல்லேமய்ப்பர்
௭ எனேவ இேயசு ேமலும் ெசான்னார், “நான் உங்களுக்கு

உண்ைமையக் கூறுக ேறன், ஆடுகளுக்கு நாேன வாசலாக
இருக்க ேறன். ௮ எனக்கு முன்னால் வந்தவர்கள் அைனவரும்
கள்ளரும், ெகாள்ைளக்காரர்களுமாக இருந்தார்கள். ஆடுகள்
அவர்கைளக் கவனிக்கவல்ைல. ௯ நாேன வாசல். என்
மூலமாக நுைழகறவேன மீட்கப்படுவான். அவன் உள்ேளயும்
ெவளிேயயும் ேபாய் ேமய்ச்சைலக் கண்டைடவான். ௧௦ தருடன்
தருடுவதற்காகேவ வருகறான். அவன்ஆடுகைளக் ெகால்லவும்
அழிக்கவுேம ெசய்வான். ஆனால் நாேனா ஜீவைனக் ெகாடுக்க
வந்துள்ேளன். அந்தஜீவன்பூரணமும், நன்ைமயுமானது.
௧௧ “நாேன நல்ல ேமய்ப்பன். நல்ல ேமய்ப்பன்

தனது ஆடுகளுக்காக ஜீவைனக் ெகாடுப்பான்.
௧௨ கூலிக்காக ஆடுகைளக் கவனிக்க றவன் ேமய்ப்பைனவட
வத்தயாசமானவன். கூலிக்காரனுக்குஆடுகள் ெசாந்தமானைவ
அல்ல. ஆைகயால் ஓநாய் வருவைதக் கண்டால் கூலிக்காரன்
ஆடுகைள வ ட்டு வ ட்டு ஓடிப் ேபாவான். ப றகு ஓநாய்கள்
ஆடுகைள கழித்து ெகான்று ச தறடிக்கும். ௧௩ அந்த மனிதன்
ஓடிவடுகறான். ஏெனன்றால் அவன் கூலிக்காரன். அவனுக்கு
ஆடுகைளப்பற்றயஅக்கைறஇல்ைல.
௧௪-௧௫ “ஆடுகைளப்பற்ற (மக்கைளப்பற்ற ) அக்கைற ெகாண்ட

நல்ல ேமய்ப்பன் நான். என் ப தா என்ைன அறந்தருப்பது
ேபாலேவ நானும் என் ஆடுகைள அறந்தருக்க ேறன். நான்
என் ப தாைவ அறந்தருப்பது ேபாலேவ என் ஆடுகளும் என்ைன
அறந்தருக்கன்றன. நான் என் ஆடுகளுக்காக என் ஜீவைனக்
ெகாடுக்க ேறன். ௧௬ எனக்கு ேவறு ஆடுகளும் உள்ளன. அைவ
இந்த மந்ைதயல் இல்ைல. நான் அவற்ைறயும் அைழத்து வர
ேவண்டும். அைவ என் குரைலக் கவனிக்கும். வருங்காலத்தல்
எல்லாம் ஒேர மந்ைதயாகவும் ஒேர ேமய்ப்பனாகவும் இருக்கும்.
௧௭ என் ப தா என்ைன ேநச க்க றார். ஏெனன்றால் நான் என்
ஜீவைனக் ெகாடுக்க ேறன். நான் என் ஜீவைனக் ெகாடுப்பதால்
அதைன மீண்டும் ெபறுேவன். ௧௮ என்னிடமிருந்து என்
ஜீவைன எவரும் பற க்க முடியாது. நாேன என் ஜீவைனத்
தாராளமாகக் ெகாடுக்க ேறன். அதற்கான உரிைம எனக்குண்டு.
அதுேபால்அதைனத்தரும்பப்ெபறுகறஉரிைமயும் எனக்குண்டு.
இைதத்தான்ப தா எனக்குக்கட்டைளய ட்டார்” என்றார்.
௧௯ இேயசு ெசான்ன இக்காரியங்களினால் மீண்டும் யூதர்கள்

ப ரிந்துேபாயனர். ௨௦ பல யூதர்கள் “ப சாசு அவனுக்குள்
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புகுந்துெகாண்டது. அவன் ைபத்தயமாக உளறுகறான். அவன்
கூறுவைதஏன்ேகட்க றீர்கள்?” என்றனர்.
௨௧ அதற்குப் பதலாக ேவறு சல யூதர்கள், “ப சாசு ப டித்து

உளறுகறவனால் இதுேபான்ற உண்ைமகைளப் ேபசமுடியுமா?
குருடனின் கண்கைளப் ப சாசு குணமைடயச் ெசய்யுமா?
ெசய்யாது” என்றனர்.
யூதர்கள்இேயசுவுக்குஎத ராகுதல்
௨௨ அது மைழக் காலமாயருந்தது. எருசேலமில் ேதவாலயப்

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

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

எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௩௨ ஆனால் இேயசு அவர்களிடம், “நான்
என் ப தா மூலமாகப் பல நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ேதன். அந்தச்
ெசயல்கைள நீங்களும் பார்த்தீர்கள். அவற்றல் எந்த நல்ல
ெசயலுக்காக என்ைனக் கல்ெலறய வரும்புக றீர்கள்?” எனக்
ேகட்டார்.
௩௩அதற்குஅவர்கள் “நீ ெசய்த எந்த நல்ல ெசயல்களுக்காகவும்

நாங்கள்உன்ைனக்ெகால்லவல்ைல. ஆனால்நீெசால்லுகறைவ
எல்லாம் ேதவனுக்கு எத ராக இருக்கன்றன. நீ ஒரு மனிதன்.
ஆனால்நீேதவன்என்றுகூறுகறாய். அதற்காகத்தான்உன்ைனக்
கல்லால்எற ந்துெகால்லப் பார்க்க ேறாம்” என்றனர்.
௩௪ “ ‘ேதவர்களாயருக்க றீர்கள், என்று நான் ெசான்ேனன்’✡

என்பதாக உங்கள் சட்டத்தல் எழுதயருக்க றது. ௩௫ ேதவனின்
ெசய்தையப் ெபற்றுக்ெகாண்ட மக்கைள ேதவர்கள் என்று
ெசால்லலாம் என பரிசுத்த ேவதவாக்கயங்கள் கூறுகன்றன.
ேவதவாக்கயங்கள் எப்ேபாதும் உண்ைமயானைவ. ௩௬ஆகேவ,
✡ ௧௦:௩௪: சங்கீதம் 82:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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‘நான் ேதவனின் குமாரன்’ என்று கூறயைத, ேதவனுக்கு
எத ராகப் ேபசுவது என்று நீங்கள் ஏன் கூறுகறீர்கள்? ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டவன்
நான்தான். ௩௭ என்னுடைடய ப தா ெசய்தவற்ைற நான்
ெசய்யாவ ட்டால் நீங்கள் என்ைன நம்பேவண்டியதல்ைல.
௩௮ஆனால் எனது பதா ெசய்தவற்ைற நானும் ெசய்ேவனானால்
நீங்கள் என்ைன நம்ப த்தான் ஆகேவண்டும். நீங்கள் என்ைன
நம்புவதல்ைலயானாலும் நான் ெசய்கன்றவற்ைற நம்ப த்தான்
ஆகேவண்டும். நான் ப தாவ டமும் ப தா என்னிடமும் இருக்க றார்
என்பைதநீங்கள்அறந்துெகாள்ளேவண்டும்” என்றார்,இேயசு.
௩௯ யூதர்கள் இேயசுைவப் ப டிக்க மீண்டும் முயன்றார்கள்.

ஆனால்இேயசுஅவர்களிடமிருந்துதப்ப த்துக்ெகாண்டார்.
௪௦ப றகுஇேயசுேயார்தான்நதையக்கடந்துதரும்ப ப்ேபானார்.

ேயாவான்முன்புஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தஇடத்துக்குப் ேபானார்.
அங்ேக அவர் தங்கனார். ௪௧அவரிடம் பலர் வந்தனர். “ேயாவான்
எவ்வத அற்புதமும் ெசய்யவல்ைல. ஆனால் இேயசுைவப்பற்ற
அவன் ெசான்னைவ எல்லாம் உண்ைமயாக இருக்கன்றன”
என்றனர். ௪௨ அங்ேக அேநக மக்கள் இேயசுவ டம் நம்ப க்ைக
ைவத்தனர்.

௧௧
லாசருவன்இறப்பு
௧ லாசரு என்ற ெபயருள்ள ஒரு மனிதன் ேநாயுற்றருந்தான்.

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

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

உம்ைமக் கல்ெலற ந்து ெகால்ல முயற்ச த்தார்கள். அது நடந்தது
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சமீபகாலத்தல்தான். எனேவ,இப்ெபாழுதுஅங்ேகதரும்ப ப்ேபாக
ேவண்டுமா?” என்றுேகட்டனர்.
௯ இேயசுேவா, “பகலில் பன்னிரண்டு மணிேநரம் ெவளிச்சம்

இருக்கும். சரிதாேன. ஒருவன் பகலில் நடந்தால், அவன்தடுமாற
வழமாட்டான். ஏெனன்றால், அவனால் உலகன் ெவளிச்சத்ைதப்
பார்க்க முடியும். ௧௦ஆனால் ஒருவன் இரவ ேல நடந்தால் அவன்
தடுமாறுவான். ஏெனன்றால்அவனுக்குஉதவ ெசய்ய ெவளிச்சம்
இல்ைல” என்றார்.
௧௧ அவர் ேமலும், “நமது நண்பன் லாசரு இப்ெபாழுது

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

தூங்கக்ெகாண்டிருந்தால் ந ச்சயம் குணமாவான்” என்றார்கள்.
௧௩லாசருஇறந்துேபானான்என்பைதக்குற த்ேதஇேயசுஅவ்வாறு
ெசான்னார். ஆனால் அவரது சீஷர்கேளா லாசரு உண்ைமயல்
தூங்குவதாக நைனத்துக்ெகாண்டனர்.
௧௪ ப றகு இேயசு ெதளிவாக, “லாசரு இறந்துேபானான்.

௧௫ அங்ேக அப்ெபாழுது நான் இல்ைல என்பதால் நான்
மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். இப்ெபாழுது என்ைன நீங்கள் நம்புவீர்கள்.
அதனால்தான்மக ழ்க ேறன். நாம்அவனிடம் ேபாேவாம்” என்றார்.
௧௬ ப றகு ேதாமா என்று அைழக்கப்படும் சீஷன், ஏைனய

சீஷர்கைளப் பார்த்து, “நாமும் அவேராடு ேபாேவாம். யூேதயாவல்
இேயசுேவாடுநாமும் சாேவாம்” என்றான்.
ெபத்தானியாவல்இேயசு
௧௭இேயசு ெபத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்கு வந்ததும் லாசரு

இறந்துேபானாதாகவும் அவன் கல்லைறயல் ைவக்கப்பட்டு
நான்கு நாட்கள் ஆனதாகவும் அற ந்தார். ௧௮ எருசேலமிலிருந்து
இரண்டு ைமல் தூரத்தல் ெபத்தானியா உள்ளது. ௧௯ யூதர்கள்
பலர் மார்த்தாளிடமும் மரியாளிடமும் வந்தருந்தனர். அவர்களின்
சேகாதரன் லாசருவன் மரணம் குறத்து துக்கம் வ சாரிக்க
வந்தனர்.
௨௦இேயசுவந்துெகாண்டிருப்பதாகமார்த்தாள்ேகள்வப்பட்டாள்.

அவைரவரேவற்கஅவள்ேபானாள். ஆனால்மரியாள்வீட்டிேலேய
தங்க க்ெகாண்டாள். ௨௧ மார்த்தாள் இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர,
நீர்இங்ேகஇருந்தருந்தால்என்சேகாதரன்இறந்தருக்கமாட்டான்.
௨௨ஆனால் இப்ெபாழுதுகூட நீர் ேகட்பவற்ைற ேதவன் உமக்குத்
தருவார்” என்றாள்.
௨௩ இேயசுேவா, “உன் சேகாதரன் எழுவான், மீண்டும்

உய ர்வாழ்வான்” என்றார்.
௨௪ மார்த்தாேளா, “உய ர்த்ெதழுதல் நைடெபறும் கைடச நாளில்

அவன் மீண்டும் எழுந்து உய ர் வாழ்வான் என்று எனக்குத்
ெதரியும்” என்றாள்.
௨௫ இேயசு அவளிடம், “நாேன உய ர்த்ெதழுதலும் ஜீவனுமாய்

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

நீர்தான் ேதவனின் குமாரன். நீேர உலகத்த ற்கு வரவருந்தவர்”
என்றாள்மார்த்தாள்.

இேயசுஅழுதல்
௨௮ மார்த்தாள் இவ்வாறு ெசான்ன பறகு அவள் தன்

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

யூதர்கைளயும் அவர் கவனித்தார். அவர்களும்அழுதனர். இேயசு
மனப்பூர்வமாகவருந்த ,ஆழமாக ேவதைனப்பட்டார். ௩௪ “அவைன
எங்ேகைவத்தருக்க றீர்கள்?” என்றுஅவளிடம் ேகட்டார்.
அவர்கள் அவரிடம், “கர்த்தேர, வந்து பாரும்” என்றனர்.

௩௫இேயசுஅழுதார்.
௩௬ இைதக் கண்ட யூதர்கள், “பாருங்கள், இேயசு லாசருைவ

மிகவும் ேநச த்தருக்க றார்” என்றனர்.
௩௭ ஆனால் சல யூதர்கேளா, “இேயசு குருடனின் கண்கைளக்

குணப்படுத்தனார். லாசருவுக்கு உதவெசய்ய. அவைன ஏன்
சாகாமலிருக்கச்ெசய்தருக்கக்கூடாது?” என்றுேகட்டனர்.

லாசருைவஉய ர்ப்ப த்தல்
௩௮ மீண்டும் இேயசு மனதல் மிகவும் வருத்தம் அைடந்தார்.

ப றகுலாசருைவக்கப்பட்ட கல்ைலைறக்குவந்தார். அக்கல்லைற
ெபரிய பாைறயால் அைடக்கப்பட்டிருந்த குைகக்குள் இருந்தது.
௩௯இேயசு, “அந்தப் பாைறையஅகற்றுங்கள்” என்றார்.
மார்த்தாேளா, “ஆண்டவேர, லாசரு இறந்து நான்கு நாட்கள்

ஆகவ ட்டன. அதல் ெகட்ட நாற்றம் வீசுேம” என்றாள். அவள்
இறந்துேபானலாசருவன்சேகாதரி.
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௪௦ இேயசு மார்த்தாளிடம், “நான் ெசான்னவற்ைற
நைனத்துப்பார். நீ என்ைன நம்புக றதானால் ேதவனின்
மகைமையஅறயலாம் எனச்ெசால்லியருக்க ேறன்” என்றார்.
௪௧ஆைகயால்அவர்கள்அந்தப் பாைறையகுைகயன்வாசலில்

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

வடுவயுங்கள்” என்றார்.

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

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

ஆண்டின் தைலைம ஆசாரியன். அவன் “உங்களுக்கு ஒன்றும்
ெதரியவல்ைல. ௫௦ நாடு முழுவதும் அழிவைதவ ட மக்களுக்காக
ஒருவன் இறந்துேபாவது நல்லது அல்லவா? இைத ஏன் நீங்கள்
எண்ணிப்பார்க்கவல்ைல?” என்றுெசான்னான்.
௫௧ காய்பா இவற்ைறச் ெசாந்தமாகச் ச ந்த த்துச்

ெசால்லவல்ைல. அவன் அந்த ஆண்டின் தைலைம ஆசாரியன்.
இேயசு யூத நாட்டுக்காக மரிக்கப்ேபாக றார் என்பைத அவன்
உண்ைமயல் தீர்க்கதரிசனமாகேவ கூறனான். ௫௨ஆம். இேயசு
யூதர்களுக்காகேவ மரிக்கப் ேபாக றார். உலகல் ச தற க் க டக்க ற
மக்கைளெயல்லாம் ஒன்று த ரட்டி, அவர்கைள ஒேர மக்களாக்க
அவர்மரிக்கப் ேபாக றார்.
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௫௩ அன்றலிருந்து யூதத்தைலவர்கள் இேயசுைவக்
ெகாைலெசய்யத் த ட்டம் தீட்டினர். ௫௪ ஆைகயால் இேயசு
யூதர்களின் மத்தயல் ெவளிப்பைடயாக நடமாடுவைத
நறுத்தனார். இேயசு எருசேலைம வ ட்டு வனாந்தரத்த ற்கு
அருகலுள்ள இடத்துக்கு ெசன்றார். இேயசு எப்ப ராயீம் என்று
அைழக்கப்படுக ற நகரத்துக்குச் ெசன்றார். அங்ேக அவர் தம்
சீஷர்கேளாடுதங்கனார்.
௫௫ யூதருைடய பஸ்கா பண்டிைக ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.

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

௧௨
ெபத்தானியாவல்இேயசு
(மத். 26:6–13;மாற். 14:3–9)
௧பஸ்காபண்டிைகக்குஇன்னும்ஆறுநாட்கள்இருந்தன. இேயசு

ெபத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்ேக லாசரு வாழ்ந்து வந்தான்.
(இவன்இறந்த பன்னரும்இேயசுவால் உய ர் ெபற்று எழுந்தவன்)
௨ ெபத்தானியாவல் இேயசுவுக்கு இரவு வருந்து ஏற்பாடு
ெசய்தனர். மார்த்தாள் உணவு பரிமாறனாள். இேயசுேவாடு
லாசருவும் இன்னும் பலரும் வருந்தல் கலந்துெகாண்டனர்.
௩மரியாள் சுத்தமான நளதம் என்னும் வைல உயர்ந்த வாசைனத்
ைதலத்ைத ஒரு இராத்தல் ெகாண்டு வந்தாள். அவள் அதைன
இேயசுவன் பாதங்களில் ஊற்றனாள். ப றகு அதைனத் தன்
தைலமய ரால்துைடத்தாள். வீடுமுழுவதும்ைதலத்தன்வாசைன
நைறந்துவ ட்டது.
௪ யூதாஸ்காரிேயாத்தும் அங்கருந்தான். (யூதாஸ் இேயசுவன்

சீஷரில் ஒருவன். இவன்தான் பறகு இேயசுவற்கு எத ரானவன்.)
மரியாள் ெசய்தவற்ைற இவன் வரும்பவல்ைல. ௫ அவன்
“இத்ைதலம்முந்நூறுெவள்ளிகாசுகள்மத ப்புஉைடயது. இதைன
வற்று, அந்தப் பணத்ைத ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தருக்கலாம்”
என்றான். ௬ ஆனால் உண்ைமயல் அவனுக்கு ஏைழகளின்மீது
அக்கைறயல்ைல. அவன் ஒரு தருடனானபடியால் இவ்வாறு
ெசான்னான். இவன்தான்இேயசுவன் சீஷர்களுள்பணப்ைபைய
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ைவத்தருந்தவன். இவன் அவ்வப்ேபாது பணப்ைபயலிருந்து
பணம்தருடிவந்தான்.
௭இேயசு அவனிடம், “அவைளத் தைட ெசய்யாதீர்கள். என்ைன

அடக்கம்பண்ணும் நாளுக்காக இைதச் ேசமித்துைவத்தருந்தாள்.
௮ஏைழ மக்கள் எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு இருப்பார்கள். நாேனா
எப்ெபாழுதும்உங்கேளாடுஇருப்பதல்ைல” என்றார்.
லாசருவுக்குஎத ரானசத
௯ யூதர்களில் பலர், இேயசு ெபத்தானியாவல் இருப்பதாக

அற ந்தனர். ஆைகயால் அவர்கள் அங்ேக ெசன்றனர். அவர்கள்
இேயசுைவ மட்டுமல்லாமல் லாசருைவயும் பார்க்க எண்ணினர்.
லாசரு இேயசுவால் மரணத்துக்குப் பன்னும் உய ேராடு
எழுப்பப்பட்டவன். ௧௦ ஆகேவ, தைலைம ஆசாரியர்களும்
இேயசுேவாடு லாசருைவயும் ெகால்லத் த ட்டமிட்டார்கள்.
௧௧ஏெனன்றால்லாசருவன்நமித்தம்ஏராளமானயூதர்கள்தங்கள்
தைலவர்கைள வ ட்டுவ ட்டு இேயசுைவ நம்பத் ெதாடங்கனர்.
அதனால்தான் யூதத் தைலவர்கள் லாசருைவயும் ெகாைலெசய்ய
வரும்பனர்.
எருசேலமில்இேயசு
(மத். 21:1–11;மாற். 11:1–11;லூ. 19:28–40)
௧௨ மறுநாள் இேயசு வருவதாக எருசேலமிலுள்ள ெபருங்கூட்ட

மக்கள் ேகள்வப்பட்டனர். இம்மக்கள் பஸ்கா பண்டிைகக்காக
வந்தவர்கள். ௧௩ அந்த மக்கள் குருத்ேதாைலகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டுஇேயசுைவச் சந்த க்கச்ெசன்றனர். அவர்கள்:

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

“ேதவன்இஸ்ரேவலின்இராஜாைவஆசீர்வத ப்பாராக!”

என்றுமுழங்கனர்.

௧௪ இேயசு ஒரு கழுைதையக் கண்டு அதன் ேமல்
ஏற க்ெகாண்டார்.

௧௫ “சீேயான்* நகரேமஅஞ்சேவண்டாம். பார்.
உன்அரசர்வந்துெகாண்டிருக்க றார்.

அவர்இளங்கழுைதேமல் சவாரி ெசய்துவருகறார்” சகரியா 9:9

என்றும்மக்கள்ஆரவாரம்ெசய்தனர்.
௧௬ இேயசுவன் சீஷர்கள் இவற்ைற முதலில் புரிந்து

ெகாள்ளவல்ைல. ஆனால் இேயசு மகைமயல்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட ப றகு, அவர்கள் இைவ ஏற்ெகனேவ

* ௧௨:௧௫: சீேயான் எழுத்தன்படியான ெபாருள் சீேயான் மகேள. எருசேலம் என்று
ெபாருள்.
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எழுதப்பட்டிருக்க றேத என்று உணர்ந்துெகாண்டனர்.
அத்துடன் அவருக்காகத் தாங்கள் ெசய்த ெசய்ைககைளயும்
நைனவுகூர்ந்தனர்.

இேயசுைவப்பற்ற மக்கள்ேபசுதல்
௧௭ மரணத்தலிருந்து லாசருைவ இேயசு எழுப்ப “கல்லைறைய

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

இவர்கள் பஸ்கா பண்டிைகயல் வழிபாடு ெசய்ய எருசேலமுக்கு
வந்தருந்தனர். ௨௧ இவர்கள் பலிப்புவ டம் ெசன்று
(கலிேலயாவலுள்ள ெபத்சாய்தாவல் இருந்து வந்தவன் பலிப்பு)
“ஐயா, நாங்கள்இேயசுைவச் சந்த க்க வரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௨௨ பலிப்பு அந்த ேரயாவ டம் ெசான்னான். ப றகு இருவரும்
இேயசுவ டம்ெசான்னார்கள்.
௨௩ இேயசு அவர்களிடம், “மனிதகுமாரன் மகைம ெபறுகற

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

இேயசுதன்மரணத்ைதப்பற்ற ப் ேபச யது
௨௭ “நான் இப்ேபாது கலக்கத்தல் இருக்க ேறன். நான் என்ன

ெசால்வது? ‘ப தாேவ, என்ைன இந்தத் துன்ப காலத்தல்
இருந்து காப்பாற்றுங்கள்’ என்று ெசால்லலாமா? இல்ைல,
துன்பப்படுவதற்காகேவ இத்தருணத்தல் வந்ேதன். ௨௮ ப தாேவ,
உங்கள்ெபயருக்ேகமகைமையேதடித்தருக!” என்றார்.
அப்ேபாது வானில் இருந்து ஒரு குரல் வந்து, “நான் என்

ெபயருக்கு மகைம ெகாண்டு வந்தருக்க ேறன். நான் அைத
மீண்டும்ெசய்ேவன்” என்றது.
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௨௯ அங்ேக நன்றருந்த மக்கள் அக்குரைலக் ேகட்டார்கள்.
அவர்களில் சலர்அதைனஇடிமுழக்கம் என்றனர்.
ேவறு சலேரா “ஒரு ேதவதூதன் இேயசுவ டம் ேபசனான்”

என்றனர்.
௩௦ மக்களிடம் இேயசு, “இந்தக் குரல் எனக்காக அல்ல.

உங்களுக்காக. ௩௧ உலகம் நயாயம் தீர்க்கப்படுவதற்கான
தருணம்இதுதான். இப்ெபாழுதுஉலைகஆண்டுெகாண்டிருக்கும்
சாத்தான் தூக்க எறயப்படுவான். ௩௨ நான் பூமியல் இருந்து
உயர்த்தப்படுேவன். இது நைடெபறும்ேபாது எல்லா மக்கைளயும்
என்ேனாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ேவன்” என்றார். ௩௩ தான் எவ்வாறு
இறந்துேபாேவன்என்பைதக்காட்டேவஇவ்வாறுகூறனார்.
௩௪ஆனால் மக்கேளா, “க றஸ்து என்ெறன்றும் வாழ்வார் என்று

நமது சட்டங்கள்கூறுகன்றனேவ. அப்படியருக்க ‘மனித குமாரன்
உயர்த்தப்படுவார்’ என்று ஏன் கூறுகன்றீர்? யார் இந்த ‘மனித
குமாரன்?’ ” எனக் ேகட்டனர்.
௩௫ ப றகு இேயசு, “இன்னும் சறது காலம் உங்கேளாடு

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

இேயசுைவநம்பாதயூதர்கள்
௩௭ இேயசு இவ்வாறு ஏராளமான அற்புதங்கைளச் ெசய்தார்.

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

“கர்த்தாேவ, நாங்கள் ெசான்னைதக் ேகட்டு நம்ப க்ைக
ைவத்தவர்கள்யார்?

ேதவனின் வல்லைமையக் கண்டுெகாண்டவர்கள் யார்?”
ஏசாயா 53:1

௩௯ இதனால்தான் மக்கள் நம்பவல்ைல. ஏெனன்றால் ஏசாயா
ேமலும்,

௪௦ “ேதவன்மக்கைளக்குருடாக்கனார்.
ேதவன்அவர்களின்மனைதமூடினார்.

அவர்கள் கண்களினால் பாராமலும் மனதன்மூலம்அறயாமலும்
இருக்கேவண்டும்என்ேற ேதவன்இைதச்ெசய்தார்.

அதன்பன்அவர்கைளநான்குணப்படுத்துேவன்.” ஏசாயா 6:10
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௪௧ இேயசுவன் மகைமைய ஏசாயா அற ந்தருந்தபடியால் அவர்
இவ்வாறு ெசான்னார். எனேவ ஏசாயா இேயசுைவப்பற்ற ப்
ேபசனார்.
௪௨ ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவ நம்பனார்கள்.

ஏராளமான யூதத்தைலவர்கள் கூட இேயசுைவ நம்பனார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்பரிேசயர்களுக்குப்பயந்தனர். எனேவ,அவர்கள்
இேயசுைவ நம்புவதாக ெவளிப்பைடயாகக் கூறவல்ைல. தாம்
ெஜப ஆலயத்த ற்குப் புறம்பாக்கப்படுேவாேமா என்று அவர்கள்
பயந்தனர். ௪௩ அவர்கள் ேதவனால் வரும் பாராட்ைடவ ட
மனிதரால்வரும்பாராட்ைடவரும்பனர்.

தீர்ப்பளிக்கும்வசனங்கள்
௪௪ ப றகு இேயசு உரத்த குரலில், “என்னில் வசுவாசம்

ைவக்க றவன் எவேனா அவன், என்ைன அனுப்பய ேதவனிடமும்
வசுவாசம் ைவப்பான். ௪௫ என்ைனப் பார்க்க றவன் எவேனா,
அவேன, என்ைனஅனுப்பய ேதவைனயும்பார்க்க றவனாக றான்.
௪௬ நாேன ஒளி, நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தருக்க ேறன்.
ஆகேவ,என்னில்நம்ப க்ைகைவக்கறஒவ்ெவாருவனும்இருளில்
தங்கமாட்டான்.
௪௭ “நான் மக்களுக்குத் தீர்ப்பளிப்பதற்காக இந்த உலகத்துக்கு

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

௧௩
சீஷர்களின்பாதங்கைளக்கழுவுதல்
௧இது ஏறக்குைறய பஸ்கா பண்டிைகக்கான ேநரம். இதுதான்

இந்த உலகத்ைத வ ட்டுச் ெசல்வதற்கான ேநரம் என்பைத இேயசு
அற ந்தருந்தார். இேயசு, தன் ப தாவ டம் தரும்ப ப் ேபாவதற்கான
காலம்இது. இேயசுஅவருைடயமக்களின்மீதுெபரிதானஅன்ைப
எப்ேபாதும்ைவத்தருந்தார். இப்ெபாழுது, அவருக்குஅவர்களிடம்
ெகாண்டஅன்ைபெவளிப்படுத்தும் ேநரமாய ற்று.
௨ இேயசுவும் அவர் சீஷர்களும் மாைல உணவுக்காக

அமர்ந்தனர். ஏற்ெகனேவ சாத்தான் யூதாஸ்காரிேயாத்தன்
மனதல் புகுந்துஅவைனஇேயசுவுக்கு எத ராகஆக்கயருந்தான்.
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(யூதாஸ் சீேமானின் மகன்) ௩ இேயசுவுக்கு அவரது ப தா
எல்லாவ தமான அதகாரத்ைதயும் ெகாடுத்தருந்தார். இேயசு
இதைன அறந்தருந்தார். ேதவனிடமிருந்து தான் வந்ததாக
இேயசு ெதரிந்துைவத்தருந்தார். அேதாடு அவர் தன் ப தாவ டேம
தரும்ப ப் ேபாகேவண்டும் என்பதைன அறந்தருந்தார்.
௪அவர்கள்உணவுஉண்டுெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேயசு எழுந்து
ஆைடகைளக் கழற்ற ைவத்தார். ஒரு துண்ைட எடுத்துத் தன்
இடுப்பல் கட்டிக் ெகாண்டார். ௫ ப றகு இேயசு ஒரு பாத்த ரத்தல்
நீைர ஊற்றனார். அவர் தம் சீஷர்களின் கால்கைளக் கழுவச்
சுத்தப்படுத்தஆரம்ப த்தார். பன்தன்இடுப்புத்துண்டால்அவர்கள்
கால்கைளத்துைடத்தார்.
௬இேயசு, சீேமான் ேபதுருவ டம் வந்தார். ஆனால் ேபதுருேவா

இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, நீர் என் கால்கைளக் கழுவக்கூடாது”
என்றான்.
௭ அதற்கு இேயசு அவனிடம், “நான் என்ன ெசய்க ேறன்

என்று இப்ேபாது உனக்குத் ெதரியாது. ஆனால் பறகு நீ
புரிந்துெகாள்வாய்” என்றார்.
௮ ேபதுருேவா, “இல்ைல நீர் என் கால்கைளக் கழுவேவகூடாது”

என்றான்.
இேயசுேவா, “நான் உன் கால்கைளக் கழுவாவ ட்டால், நீ

என்ேனாடுபங்குள்ளவனாகஇருக்கமுடியாது” என்றார்.
௯ உடேன ேபதுரு, “ஆண்டவேர, அப்படியானால் என்

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

சுத்தமாகவடுகறது. அதன் பறகு அவன் கால்கைள மட்டும்
கழுவனால் ேபாதும். நீங்கள் சுத்தமாக இருக்க றீர்கள். ஆனால்
அைனவரும் அல்ல” என்றார் இேயசு. ௧௧ யார் தனக்கு எத ராக
மாறயுள்ளவன் என்று இேயசுவுக்குத் ெதரியும். அதனால்தான்
இேயசு “நீங்கள்அைனவரும்சுத்தமாகஇல்ைல” என்றுகூறனார்.
௧௨ இேயசு அவர்களின் கால்கைளச் சுத்தப்படுத்த முடித்தார்.

ப றகு அவர் தன் ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு சாப்பாடு
ேமைசக்குத் தரும்பனார். இேயசு அவர்களிடம், “நான்
உங்களுக்குக்காகச்ெசய்தவற்ைறநீங்கள்புரிந்துெகாண்டீர்களா?
௧௩நீங்கள்என்ைன ‘ஆண்டவேர’என்றுஅைழக்க றீர்கள்,இதுதான்
சரியானது, ஏெனன்றால் உண்ைமயல் நான் ஆண்டவராகேவ
இருக்க ேறன். ௧௪ நான் உங்கள் ேபாதகராகவும் ஆண்டவராகவும்
இருக்க ேறன். ஆனால் நான் ஒரு ேவைலக்காரைனப்ேபான்று
உங்கள் கால்கைளக் கழுவ ேனன். ஆைகயால் நீங்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் உங்கள் கால்கைளக் கழுவக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௫ இைத நான் ஒரு முன்மாத ரியாகேவ ெசய்ேதன். நான்
உங்களுக்குச் ெசய்ததுேபாலேவ நீங்களும் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெசய்துெகாள்ளுங்கள். ௧௬ நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ
கூறுக ேறன். ஒரு ேவைலக்காரன் தன் எஜமானைனவடப்
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ெபரியவன் அல்ல. ஒருவன் என்னதான் ெபரிய காரியங்கைளச்
ெசய்தாலும் அனுப்பப்பட்டவன் அனுப்பயவைரவ ட
ெபரியவனல்ல. ௧௭ நீங்கள் இவற்ைற அற ந்துெகாண்டால்,
அவற்ைறச்ெசய்யும்ேபாதுமக ழ்ச்ச யைடவீர்கள்.
௧௮ “நான் உங்கள் எல்லாைரயும்பற்ற ப் ேபசவல்ைல.

நான் ேதர்ந்ெதடுத்த மக்கைளப் பற்ற நான் அற ேவன்.
ஆனால் ேவதவாக்கயங்கள் நைறேவறேவண்டும்.
‘என்ேனாடு பக ர்ந்துெகாண்டு உண்பவேன எனக்கு எத ராகத்
தரும்பவ ட்டான்.’* ௧௯ இது நைறேவறும் முன்னால் நான்
உங்களுக்கு இைத இப்ெபாழுது ெசால்லுக ேறன். இது
நடக்கும்ேபாதுநாேனஅவர்எனநம்புவீர்கள். ௨௦நான்உங்களுக்கு
உண்ைமயாகேவ கூறுக ேறன். என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்பவன்
என்ைனஅனுப்பயவைரயும்ஏற்றுக்ெகாள்க றான்” என்றார்.

காட்டிக்ெகாடுப்பவன்
(மத். 26:20-25;மாற். 14:17-21;லூ. 22:21-23)
௨௧ இவற்ைறச் ெசான்னபறகு இேயசு மிகவும் கலக்கம்

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

பார்த்துக்ெகாண்டனர். இேயசுவால் குற ப்ப டப்பட்டவன்
எவெனன்று அவர்களால் அற ந்துெகாள்ள முடியவல்ைல.
௨௩ சீஷர்களில் ஒருவன் இேயசுவுக்கு அடுத்து அமர்ந்தருந்தான்.
அவைனத்தான் இேயசு ெபரிதும் ேநச த்தார். ௨௪ சீேமான் ேபதுரு
அவனிடம்இேயசுவ டம் ேகட்கும்படி சாைடயாகத்ெதரிவ த்தான்.
௨௫ அவன் இேயசுவன் அருகல் சாய்ந்து, “ஆண்டவேர,

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

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

* ௧௩:௧௮: என்ேனாடு...வ ட்டான்சங்கீதம் 41:9.
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௩௦ இேயசு ெகாடுத்த அப்பத்துண்ைட யூதாஸ்
ெபற்றுக்ெகாண்டான். ப றகுஅவன்ெவளிேயறனான். அப்ேபாது
இரவு ேநரமாயருந்தது.
தம்மரணத்ைதப்பற்ற முன்னறவப்பு
௩௧ யூதாஸ் ேபானபறகு இேயசு, “இப்ெபாழுது மனித குமாரன்

தன் மகைமைய அைடக றார். ேதவன் தன் குமாரன் மூலமாக
மகைமையப் ெபறுகறார். ௩௨ அவர் மூலம் ேதவன் மகைமைய
அைடந்தால், ப றகு ேதவன் தன் மகனுக்கு அவர் மூலமாகேவ
மகைமஅளிப்பார். ேதவன்வைரவல்அவருக்குமகைமதருவார்.
௩௩ “எனது பள்ைளகேள, நான் இன்னும் ெகாஞ்சக் காலம்

மட்டும்தான் உங்கேளாடு இருப்ேபன். என்ைன நீங்கள்
ேதடுவீர்கள். நான்யூதர்களுக்குெசான்னவற்ைறேயஇப்ெபாழுது
உங்களுக்கும் ெசால்க ேறன். நான் ேபாக ற இடத்துக்கு நீங்கள்
வரமுடியாது.
௩௪ “நான் உங்களுக்கு ஒரு புதய கட்டைளையத் தருக ேறன்.

நீங்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநச யுங்கள். நான் உங்கைள
ேநச த்ததுேபான்று நீங்களும் ஒருவைர ஒருவர் ேநச யுங்கள்.
௩௫ நீங்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநச த்தால் அைனத்து மக்களும்
உங்கைளஎன்சீஷர்கெளனஅறந்துெகாள்வர்” என்றார்.
ேபதுருமறுதலிப்பதுபற்ற
(மத். 26:31–35;மாற். 14:27–31;லூ. 22:31–34)
௩௬ சீேமான் ேபதுரு இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, நீங்கள் எங்ேக

ேபாக றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “நான் எங்ேக ேபானாலும் உன்னால் அங்ேக

பன்ெதாடர்ந்து இப்ேபாது வர முடியாது. ஆனால் நீ ப றகு என்
பன்ேனவருவாய்” என்றார்.
௩௭ ேபதுரு அவரிடம், “ஆண்டவேர, நான் இப்ெபாழுது ஏன்

உங்கைளப் பன்ெதாடர முடியாது? நான் உங்களுக்காக உய ர்
தரவும்தயார்” என்றான்.
௩௮ இேயசு அதற்கு, “நீ உண்ைமய ேலேய எனக்காக உன்

உயைரயும்தருவாயா? நான்உனக்குஉண்ைமையக்கூறுக ேறன்.
நீ என்ைன அறயாதவன் என்று ேசவல் கூவுவதற்கு முன்னால்
மூன்றுமுைறமறுதலிப்பாய்” என்றார்.

௧௪
சீஷர்களுக்குஆறுதல்
௧இேயசுஅவர்களிடம், “நீங்கள்மனம்கலங்காதீர்கள். ேதவைன

வசுவாச யுங்கள். என்னிலும் வசுவாசம் ைவயுங்கள். ௨ எனது
ப தாவன் வீட்டில் அைறகள் ஏராளமாக உள்ளன. அது உண்ைம
இல்ைல என்றால் நான் இதைன உங்களிடம் ெசால்லமாட்ேடன்.
உங்களுக்கு ஓர் இடத்ைதத் தயார் ெசய்வதற்காக நான் அங்ேக
ெசல்லுக ேறன். ௩ நான் அங்ேக ேபானதும் உங்களுக்கான
இடத்ைத தயார் ெசய்ேவன். நான் தரும்ப வருேவன். என்ேனாடு
உங்கைள அைழத்துச் ெசல்ேவன். எனேவ, நான் எங்ேக
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இருப்ேபேனா அங்ேக நீங்களும் இருப்பீர்கள். ௪ நான் ேபாக ற
இடத்த ற்குவழி உங்களுக்குத்ெதரியும்” என்றார்.
௫உடேன, “ஆண்டவேர,நீர்எங்ேகேபாக றீர்என்ேறஎங்களுக்குத்

ெதரியவல்ைல. அவ்வாறு இருக்கும்ேபாது வழி எங்களுக்கு
எப்படித்ெதரியும்?” எனேதாமா ேகட்டான்.
௬அதற்குஇேயசு, “நாேனவழி, நாேனஉண்ைம, நாேனவாழ்வு.

என் மூலமாகத்தான் என் ப தாவ டம் ேபாக முடியும். ௭ நீங்கள்
உண்ைமய ேலேயஎன்ைனப்புரிந்துெகாண்டால்என்ப தாைவயும்
புரிந்துெகாள்ளலாம். ஆனால் இப்ெபாழுது என் பதாைவ நீங்கள்
அறவீர்கள். நீங்கள்அவைரப் பார்த்தருக்க றீர்கள்” என்றார்.
௮ இேயசுவ டம் பலிப்பு, “ஆண்டவேர, எங்களுக்கு ப தாைவக்

காட்டுங்கள். அதுதான்எங்களுக்குத் ேதைவயானது” என்றான்.
௯அதற்கு இேயசு “பலிப்பு, நான் உன்ேனாடு நீண்ட நாட்களாக

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

என்னில் நம்ப க்ைக ைவக்கற எவனும் நான் ெசய்த
அத்தைகய அற்புதங்கைளச் ெசய்வான். என்ைனவட ேமலான
காரியங்கைளக்கூடெசய்வான். ஏெனன்றால்நான்என்ப தாவ டம்
ெசல்க ேறன். ௧௩ எனது ெபயரில் நீங்கள் எைத ேவண்டினாலும்
அைத உங்களுக்காக நான் ெசய்ேவன். ப றகு ப தாவன் மகைம
குமாரனின் மூலமாக வளங்கும். ௧௪ நீங்கள் எனது ெபயரில்
என்ைனஎன்னேகட்டாலும்அைதநான்ெசய்ேவன்.
பரிசுத்தஆவயானவர்பற்றயவாக்குறுத
௧௫ “நீங்கள் என்ைன ேநச த்தால், நான் கட்டைளய ட்டபடி நீங்கள்

காரியங்கைளச் ெசய்வீர்கள். நான் ப தாைவ ேவண்டுேவன்.
அவர் உங்களுக்கு இன்ெனாரு உதவயாளைரத் தருவார்.
௧௬ அந்த உதவயாளர் எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு இருப்பார்.
௧௭ உண்ைமயன் ஆவேய அந்த உதவயாளர். இந்த உலகம்
அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளாது. ஏெனன்றால் உலகம் அவைரக்
காணாமலும் ெதரிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கறது. ஆனால்
நீங்கள்அவைரஅறவீர்கள். அவர்உங்கேளாடுவாழ்க றார். அவர்
உங்களிலும்வாழ்வார்.
௧௮ “ெபற்ேறார் இல்லாத பள்ைளகைளப்ேபான்று நான்

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

இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, நீர் உம்ைம உலகத்துக்கு இல்லாமல்
எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தேவண்டும் என்று ஏன் த ட்டமிடுக றீர்?”
என்றான்.
௨௩அதற்கு இேயசு, “எவெனாருவன் என்ைன ேநச க்க றாேனா

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

உங்களுக்குச் ெசால்லிவட்ேடன். ௨௬ ஆனால் உதவயாளர்
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப் ேபாத ப்பார். நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு அவர்
நைனவுபடுத்துவார். அவேர பரிசுத்த ஆவயானவர். ப தா எனது
நாமத்தனால்அவைரஅனுப்புவார்.
௨௭ “நான் சமாதானத்ைத உங்களுக்கு ைவத்துவ ட்டுப்

ேபாக ேறன். எனது ெசாந்த சமாதானத்ைதேய உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேறன். உலகம் ெகாடுப்பதுேபால் இல்லாமல்
நான் வத்தயாசமான சமாதானத்ைதக் ெகாடுக்க ேறன்.
ஆைகயால் உங்கள் மனம் கலங்காமல் இருக்கட்டும். அஞ்சவும்
ேவண்டாம். ௨௮ ‘நான் ேபாேவன், மீண்டும் உங்களிடம் வருேவன்’
என்று ெசான்னைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள். நீங்கள் என்ைன
ேநச ப்பதானால், நான் என் ப தாவ டம் தரும்ப ப்ேபாவைதப்பற்ற
மக ழ்ச்ச யைடவீர்கள், ஏெனன்றால் என்ைனவட என் ப தா
ெபரியவர். ௨௯ நான் இைவ நடப்பதற்கு முன்னேர இவற்ைற
உங்களிடம் ெசால்க ேறன். இைவ நைடெபறும்ேபாது என்ைன
நீங்கள்நம்புவீர்கள்.
௩௦ “நான் உங்கேளாடு அத கம் ேபசமாட்ேடன். இந்த

உலகத்ைத ஆளுகறவன் (சாத்தான்) வந்துெகாண்டிருக்க றான்.
அவனுக்கு என்மீது அதகாரமில்ைல. ௩௧ ஆனால் நான் என்
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ப தாைவ ேநச க்க ேறன் என்று உலகத்துக்குத் ெதரியேவண்டும்.
ஆைகயால் என் ப தா எனக்குச் ெசான்னவற்ைற மட்டும் நான்
ெசய்க ேறன். இப்ெபாழுது வாருங்கள், இந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
ேபாேவாம்” என்றார்.

௧௫
த ராட்ைசச்ெசடியன்உவைம
௧ “நாேன உண்ைமயான த ராட்ைசச் ெசடி, எனது ப தாேவ

ேதாட்டக்காரர். ௨ அவர், கனிெகாடுக்காத எனது கைளகள்
எைவேயா அவற்ைற ெவட்டிப் ேபாடுக றார். கனிெகாடுக்க ற
கைளகைள ேமலும் கனி ெகாடுக்கும்படி அவர் சுத்தம்
பண்ணுகறார். ௩ நான் உங்களுக்குச் ெசய்த உபேதசங்களால்
நீங்கள் ஏற்ெகனேவ சுத்தமாகயருக்க றீர்கள். ௪ நீங்கள் என்னில்
நைலத்தருங்கள். நானும் உங்களில் நைலத்தருப்ேபன். எந்தக்
கைளயும்தனியாகக்கனிெகாடுக்கஇயலாது. அதுெசடிய ேலேய
ெதாடர்ந்து இருக்கேவண்டும். இதுேபாலத்தான் நீங்களும்.
நீங்கள் தனியாக இருந்து கனிதர முடியாது. என்ேனாடு ேசர்ந்ேத
இருக்கேவண்டும்.
௫ “நான்தான் த ராட்ைசச் ெசடி. நீங்கள் கைளகள்.

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

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

உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நாேன உங்கைளக்
கனிெகாடுக்குமாறு ஏற்படுத்த ேனன். உங்கள் வாழ்வல் இந்தக்
கனி ந ரந்தரமாக இருக்கேவண்டும். ப றகு என் ப தா என்ேபரில்
நீங்கள் ேகட்க ற எைதயும் உங்களுக்குத் தருவார். ௧௭ இதுேவ
எனதுகட்டைள. ஒருவேராடுஒருவர்அன்பாயருங்கள்.
சீஷர்கைளஎச்சரித்தல்
௧௮ “இந்த உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால், அது என்ைனத்தான்

முதலில் பைகக்க றது என்பைத நைனவுெகாள்ளுங்கள்.
௧௯ நீங்கள் இந்த உலகத்ைதச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தால்
அது தன் மனிதர்கைள ேநச ப்பதுேபான்று உங்கைளயும்
ேநச க்கும். ஆனால் நான் உங்கைள உலகத்தலிருந்து ேதர்ந்து
எடுத்துவ ட்ேடன். அதனால்தான்உலகம்உங்கைளப்பைகக்க றது.
௨௦ “ஒரு ேவைலக்காரன் தன் எஜமானைனவடப் ெபரியவன்

அல்லன் என்று நான் ெசான்ன கருத்ைத நைனத்துப்பாருங்கள்.
மக்கள் என்ைனத் துன்புறுத்தனால் அவர்கள் உங்கைளயும்
துன்புறுத்துவார்கள். மக்கள் என் உபேதசங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் உங்கள் உபேதசத்த ற்கும் கீழ்ப்படிவார்கள்.
௨௧ மக்கள் இவற்ைறெயல்லாம் என்ெபாருட்ேட உங்களுக்குச்
ெசய்வார்கள். அவர்கள் என்ைன அனுப்பயவைரப்பற்ற
அறயமாட்டார்கள். ௨௨ நான் உலகத்துக்கு வந்து மக்களிடம்
ேபசாமல் இருந்தருந்தால் அவர்களுக்குப் பாவம் பற்றய
எண்ணம்இல்லாமல் இருந்தருக்கும். ஆனால்இப்ெபாழுது நான்
அவர்களிடம் ேபசவ ட்ேடன். எனேவஅவர்கள்தம் பாவங்களுக்குச்
சாக்குேபாக்குெசால்லமுடியாது.
௨௩ “என்ைன ெவறுக்கற எவனும் என் பதாைவயும்

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

அனுப்புேவன். என் ப தாவ டமிருந்து வருகற அவர் உண்ைமயன்
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ஆவயாக இருப்பார். அவர் வரும்ேபாது என்ைனப்பற்ற க்
கூறுவார். ௨௭ நீங்கள் ெதாடக்கக்கால முதேல என்ேனாடு
இருப்பதால் நீங்களும் என்ைனப்பற்ற மக்களிடம் சாட்ச
கூறுவீர்கள்.”

௧௬
௧ “நீங்கள் உங்கள் நம்ப க்ைகைய இழந்துவ டக் கூடாது

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

பரிசுத்தஆவயானவரின்பணிகள்
“நான் உங்கேளாடு இருந்ேதன். எனேவ ெதாடக்கத்தல்

இவற்ைறெயல்லாம் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லவல்ைல.
௫ இப்ெபாழுது நான் என்ைன அனுப்பனவரிடம் ெசல்லப்
ேபாக ேறன். ‘நீங்கள் எங்ேக ேபாக றீர்கள்’ என்று யாரும்
என்ைன இதுவைர ேகட்கவல்ைல. ௬ எனினும் நான்
இவற்ைறச் ெசான்னதால் உங்கள் இருதயம் துக்கத்தால்
ந ரம்பவ ட்டது. ௭ ஆனால் நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் ேபாவது உங்களுக்கு
நன்ைமையத் தரும். ஏெனன்றால் நான் ேபானால், உதவயாளைர
அனுப்புேவன். நான் ேபாகாவ ட்டால் அந்த உதவயாளர்
வரமாட்டார்.
௮ “அவர்வரும்ேபாதுஇவற்ைறப்பற்றயஉண்ைமகைளெயல்லாம்

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

ெசய்த கள் இருக்கன்றன. ஆனால் இப்ெபாழுது
நீங்கள் தாங்க க்ெகாள்ள முடியாதபடி அந்தச் ெசய்த கள்
அதகப்படியானைவ. ௧௩ ஆனால் உண்ைமயன் ஆவயானவர்
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வரும்ேபாது அைனத்து உண்ைமகளிலும் உங்கைள வழிநடத்த ச்
ெசல்வார். ஆவயானவர் அவரது ெசாந்த வார்த்ைதகைளக்
கூறுவதல்ைல. அவர் என்ன ேகட்டிருக்க றாேரா அவற்ைறேய
ேபசுவார். ௧௪ நடக்கப்ேபாக றவற்ைறப்பற்ற மட்டுேம
அவர் ேபசுவார். உண்ைமயன் ஆவயானவர் எனக்கு
மகைமையக் ெகாண்டுவருவார். எப்படி என்றால் அவர்
என்னிடம் கருத்துக்கைளப் ெபற்று உங்களுக்குச் ெசால்லுவார்.
௧௫ ப தாவனுைடயைவகள் எல்லாம் என்னுைடயைவகள்.
அதனால்தான் ஆவயானர் என்னிடமிருந்து கருத்துக்கைளப்
ெபற்றுஉங்களுக்குச்ெசால்லுவார் என்ேறன்.”
துயரம்மக ழ்ச்ச யாக மாறும்
௧௬ பன்னும் இேயசு “இன்னும் ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப்பன்

என்ைன நீங்கள் பார்க்க முடியாது. அதற்குக் ெகாஞ்ச
காலத்த ற்குப் பன் நீங்கள் என்ைன மீண்டும் பார்க்கலாம்”
என்றார்.
௧௭இேயசுவன்சீஷர்களில் சலர் ஒருவருக்ெகாருவர், “ ‘ெகாஞ்ச

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

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

அவளுக்கு வலி ஏற்படும். ஏெனன்றால் அவளுக்குக்
குற ப்ப ட்டேவைள ெநருங்க இருக்கும். ஆனால் குழந்ைத
ப றந்ததும் அவள் தன்வலிைய மறந்துவடுவாள். குழந்ைத இந்த
உலகுக்கு வந்துவ ட்டது என்பதல் மிகுந்த மக ழ்ச்ச அைடவாள்.
௨௨ உங்களுக்கும் இைதப்ேபாலத்தான். இப்ெபாழுது நீங்கள்
துயரமாக இருக்க றீர்கள். ஆனால் நான் மீண்டும் உங்கைளப்
பார்ப்ேபன். அப்ெபாழுது நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருப்பீர்கள்.
எவராலும் உங்கள் மக ழ்ச்சையப் பற க்க முடியாது. ௨௩ அந்த
நாளில் நீங்கள் என்னிடம் எைதப்பற்றயும் ேகட்கமாட்டீர்கள். நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். என் ேபரில் நீங்கள்
எைதக்ேகட்டாலும்என்ப தாஉங்களுக்குத்தருவார். ௨௪இதுவைர
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நீங்கள் என்ேபரால் எைதயும் ேகட்கவல்ைல. ேகளுங்கள்,
அப்ெபாழுது நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். உங்கள் மக ழ்ச்ச
முழுைமயானமக ழ்ச்ச யாகஇருக்கும்.

உலகத்தன்மீதுெவற்ற
௨௫ “நான் இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு மைற

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

இப்ெபாழுது எங்களிடம் ெதளிவாகப் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர்.
புரிந்து ெகாள்வதற்குக் கடினமான வார்த்ைதகைள நீர்
பயன்படுத்தவல்ைல. ௩௦ உமக்கு எல்லாம் ெதரியும் என்பைத
நாங்கள் இப்ேபாது ெதரிந்துெகாண்ேடாம். உம்மிடம் ஒருவன்
ஒரு ேகள்வையக் ேகட்பதற்கு முன்னேர அக்ேகள்வக்கு உம்மால்
பதல்கூற முடியும். இைவ நீர் ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர்
என்பைதஎங்கைளநம்பைவக்க றது” என்றனர்.
௩௧ இேயசு அவர்களிடம், “எனேவ நீங்கள் இப்ேபாது

நம்புக றீர்கள். ௩௨ என்ைனக் கவனியுங்கள். நீங்கள்
ச தற ப்ேபாக ற ேவைள இேதா ெநருங்க க்ெகாண்டிருக்க றது.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ெசாந்த வீட்டிற்குப் ேபாய் என்ைன
வட்டு வலக ப் ேபாவீர்கள். அந்த ேநரம் இேதா வந்துவ ட்டது.
நீங்கள் என்ைன வட்டுப் ேபாவீர்கள். நான் தனிேய இருப்ேபன்.
எனினும்நான்உண்ைமயல்தனித்தருக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால்
என்ேனாடுஎன்ப தாஇருக்க றார்.
௩௩ “என்னில் உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும்ெபாருட்டு

இவற்ைற நான் உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். இந்த உலகத்தல்
உங்களுக்குத் ெதாந்தரவுகள் ஏற்படும். ஆனால் ைதரியமாக
இருங்கள். நான்உலகத்ைதெவன்றுவட்ேடன்” என்றார்.

௧௭
சீஷர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன
௧ இவற்ைறெயல்லாம் இேயசு ெசான்ன பறகு, அவர் தனது

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

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

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

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

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

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

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

௧௮
இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மத். 26:47–56;மாற். 14:43–50;லூ. 22:47–53)
௧ இேயசு தன் ப ரார்த்தைனைய முடித்துக்ெகாண்டதும்,

தன் சீஷர்களுடன் ேபானார். அவர்கள் கீதேரான் என்னும்
பள்ளத்தாக்குக்குஅப்பால் தாண்டிப்ேபானார்கள். ஒலிவமரங்கள்
நைறந்த ேதாட்டம் இருந்தது. இேயசுவும் சீஷர்களும் அங்ேக
ேபானார்கள்.
௨ யூதாஸுக்கு இந்த இடம் எங்ேக இருக்க றது என்று

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

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

என்றனர்.
இேயசுேவா, “நாேன இேயசு” என்றார். (அவருக்கு எத ராக

மாறன யூதாஸும் அவர்கேளாடு நன்றருந்தான்.) ௬ இேயசு
அவர்களிடம், “நான்தான் இேயசு” என்று ெசான்னெபாழுது
அவர்கள்பன்வாங்க த்தைரயல்வழுந்தார்கள்.
௭இேயசு மீண்டும்அவர்களிடம், “யாைரத் ேதடுக றீர்கள்?” என்று

ேகட்டார்.
அவர்கள் அதற்கு, “நாசேரத்தலிருந்து வந்த இேயசுைவ”

என்றனர்.
௮ இேயசு அதற்கு, “ ‘நான்தான் இேயசு’ என்று ஏற்ெகனேவ

ெசால்லிவட்ேடன். ஆைகயால் நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவதானால்
இவர்கைளப் ேபாகவடுங்கள்” என்றார். ௯ “நீர் எனக்குத்
தந்தவர்களில் ஒருவைனயும் நான் இழக்கவல்ைல” என்று அவர்
ெசான்னதுநைறேவறும்படிஇவ்வாறுந கழ்ந்தது.
௧௦ சீேமான் ேபதுருவ டம் ஒரு வாள் இருந்தது. அவன் அைத

ெவளிேய எடுத்து தைலைம ஆசாரியனின் ேவைலக்காரனின்
வலதுகாைதெவட்டிப்ேபாட்டான். (அந்தேவைலக்காரனின்ெபயர்
மல்கூஸ்) ௧௧ இேயசு ேபதுருவ டம் “உனது வாைள அதனுைடய
உைறய ேல ேபாடு. என் ப தா எனக்குக் ெகாடுத்தருக்க ற
துன்பமாகய ேகாப்ைபயல்நான்குடிக்கேவண்டும்” என்றார்.
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அன்னாவன்முன்இேயசு
(மத். 26:57-58;மாற். 14:53-54;லூ. 22:54)
௧௨ ப றகு ேபார்ச்ேசவகரும் அவர்கள் தைலவனும் யூதக்

காவலர்களும் இேயசுைவக் ைகது ெசய்தனர். அவர்கள்
இேயசுைவக் கட்டி ௧௩ அன்னாவ டம் ெகாண்டுவந்தனர். இவன்
காய்பாவன் மாமனார். காய்பா அந்த ஆண்டின் தைலைம
ஆசாரியன். ௧௪ இந்தக் காய்பாதான் ஏற்ெகனேவ யூதர்களிடம்,
“எல்லா மக்களுக்காகவும் ஒரு மனிதன் மரிப்பது நல்லது” என்று
ெசான்னவன்.
ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:69-70;மாற். 14:66-68;லூ. 22:55-57)
௧௫ சீேமான் ேபதுருவும் இேயசுவன் இன்ெனாரு சீஷனும்

இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து ேபானார்கள். அந்தச் சீஷன்
தைலைம ஆசாரியைன அறந்தருந்தான். அதனால் அவன்
இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து தைலைம ஆசாரியனின்
முற்றம் ேபானான். ௧௬ ஆனால் ேபதுரு வாசலுக்கு ெவளிேய
காத்தருந்தான். தைலைம ஆசாரியைனத் ெதரிந்த
சீஷன் ெவளிேய வந்தான். அவன் கதைவத் தறந்த
ெபண்ேணாடு ேபசனான். ப றகு அவன் ேபதுருைவயும் உள்ேள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான். ௧௭வாசலுக்குக்காவலாகஇருந்த
அந்தப் ெபண் ேபதுருவ டம் “நீயும் இந்த மனிதனின் சீஷர்களுள்
ஒருவன்தாேன?” என்றுேகட்டாள்.
அதற்குப் ேபதுரு “இல்ைல. நான்அல்ல” என்றான்.
௧௮ அது குளிர்காலம். எனேவ ேவைலக்காரர்களும்,

ேசவகர்களும் ெநருப்ைப உண்டாக்கனர். அவர்கள்அைதச் சுற்ற
நன்றுெகாண்டு குளிர் காய்ந்தனர். ேபதுருவும் அவர்கேளாடு
குளிர்காய நன்றுெகாண்டான்.

தைலைமஆசாரியனின் ேகள்வ
(மத். 26:59–66;மாற். 14:55–64;லூ. 22:66–71)
௧௯ தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவ டம் அவரது சீஷர்கைளக்

குறத்துவ சாரித்தான். அேதாடுஅவரதுேபாதைனகைளக்குறத்து
வ சாரித்தான். ௨௦அதற்குஇேயசு, “நான் மக்களிடம் எப்ெபாழுதும்
ெவளிப்பைடயாகேவ ேபசவந்ேதன். நான் எப்ெபாழுதும்
யூதர்கள்கூடும்அரங்கங்களிலும், ஆலயங்களிலுேம உபேதச த்து
இருக்க ேறன். யூதர்கள் எல்ேலாரும் அங்கு வந்தருக்க றார்கள்.
நான் எைதயும் இரகச யமாகப் ேபசவல்ைல. ௨௧ அப்படியருக்க
நீங்கள் ஏன் என்ைன வசாரிக்க றீர்கள்? என் ேபாதைனகைளக்
ேகட்டவர்கைளவசாரித்துப் பாருங்கள். நான் என்னெசான்ேனன்
என்பதுஅவர்களுக்குத்ெதரியும்” என்றார்.
௨௨ இேயசு இவ்வாறு ெசான்னேபாது, அவர் அருக ேல

நன்றருந்த ேசவகரில் ஒருவன் அவைர ஓர் அைற அைறந்தான்.
அவன், “நீ தைலைம ஆசாரியனிடம் அந்த முைறயல் பதல்
ெசால்லக்கூடாது” என்றுஎச்சரித்தான்.
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௨௩ அதற்கு இேயசு, “நான் ஏதாவது தப்பாகப் ேபச யருந்தால்
எது தப்பு என்று இங்கு இருக்கற எல்லாருக்கும் ெசால். ஆனால்
நான்ெசான்னைவசரி என்றால்ப றகுஏன்என்ைனஅடிக்க றாய்?”
என்று ேகட்டார். ௨௪ஆைகயால் அன்னா இேயசுைவத் தைலைம
ஆசாரியனாகய காய்பாவ டம் அனுப்பைவத்தான். இேயசு
அப்ெபாழுதுகட்டப்பட்ட நைலய ேலேயஇருந்தார்.

ேபதுருவன்ெபாய்
(மத். 26:71-75;மாற். 14:69-72;லூ. 22:58-62)
௨௫சீேமான்ேபதுருெநருப்பருகல்நன்றுகுளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான்.

அப்ெபாழுது அருகல் இருந்தவர்கள் “அந்த மனிதனின்
சீஷர்களுள்நீயும்ஒருவன்தாேன?” என்றுேகட்டார்கள்.
ேபதுரு அதைன மறுத்தான். அவன், “இல்ைல. நான் அல்ல”

என்றான்.
௨௬ தைலைம ஆசாரியனின் ேவைலக்காரர்களுள் ஒருவன்

அங்கு இருந்தான். அவன் ேபதுருவால் காது அறுபட்டவனின்
உறவனன். அவன், “அந்தத் ேதாட்டத்தல் நான்உன்ைனயும்அந்த
மனிதேனாடுபார்த்ேதன்என்றுநைனக்க ேறன்” என்றான்.
௨௭ ஆனால் ேபதுரு மீண்டும், “இல்ைல. நான் அவேராடு

இருக்கவல்ைல”என்றுகூறனான். அப்ெபாழுதுேசவல்கூவற்று.

பலாத்துவுக்குமுன்இேயசு
(மத். 27:1-2, 11-31;மாற். 15:1-20;லூ. 23:1-25)
௨௮ ப றகு யூதர்கள் இேயசுைவக் காய்பாவ டம் இருந்து ேராம

ஆளுநரின் அரண்மைனக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள்.
அப்ேபாது அத காைல ேநரம். யூதர்கள் அரண்மைனக்கு உள்ேள
ேபாக வரும்பவல்ைல. ேபானால் அவர்களின் தூய்ைம ெகட்டுத்
தீட்டுப்படும். ஏெனன்றால் அவர்கள் பஸ்கா பண்டிைகயன்
வருந்ைத உண்ண வரும்பனர். ௨௯ எனேவ பலாத்து ெவளிேய
வந்தான். அவன்அவர்களிடம், “இந்த மனிதன் மீது என்னகுற்றம்
சாட்டுக றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௩௦அதற்குயூதர்கள், “அவன்ஒருெகட்ட மனிதன். அதனால்தான்

அவைனஉம்மிடம்அைழத்துவந்ேதாம்” என்றனர்.
௩௧ பலாத்து யூதர்களிடம், “யூதர்களாகய நீங்கள் இவைன

அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய் உங்கள் வத முைறகளின்படி
நயாயம்தீருங்கள்” என்றான்.
அதற்கு யூதர்கள், “எவைரயும் மரண தண்டைனக்குட்படுத்த

எங்களுக்கு அதகாரமில்ைலேய” என்றனர். ௩௨ (தான் எவ்வாறு
மரிக்கப்ேபாக ேறன்என்றுஏற்ெகனேவஇேயசுெசால்லியருந்தது
உண்ைமயாகும்படிஇவ்வாறுந கழ்ந்தது)
௩௩ ப றகு பலாத்து அரண்மைனக்குள் தரும்ப ச் ெசன்றான்.

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

என்ைனப்பற்ற ப றர்உம்மிடம் ெசான்னதா?” என்றுேகட்டார்.
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௩௫ பலாத்து அதற்கு, “நான் யூதனல்ல. உனது ெசாந்த
மக்களும்அவர்களின்தைலைமஆசாரியனும்உன்ைனஎன்னிடம்
ெகாண்டுவந்தருக்க றார்கள். நீ என்ன தவறு ெசய்தாய்?” என்று
ேகட்டான். ௩௬ “எனது இராஜ்யம் இந்த உலகத்துக்கு உரியதன்று.
அது இந்த உலகத்ேதாடு ெதாடர்புைடயது எனில் என் ேசவகர்கள்
எனக்காகப் ேபாரிட்டிருப்பார்கள். நான் யூதர்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கமாட்ேடன். எனேவ என் இராஜ்யம்
இவ்வ டத்த ற்குஉரியதன்று” என்றுஇேயசுெசான்னார்.
௩௭ பலாத்து அவரிடம், “அப்படியானால் நீ அரசன் தாேனா?”

என்றுேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “நான் அரசன் என்று நீ ெசால்க றாய். அது

உண்ைமதான். இந்த ேநாக்கத்துக்காகத் தான் நான் இந்த
உலகத்தல் ப றந்ேதன். உண்ைமையச் ெசால்வதற்காக வந்ேதன்.
உண்ைமயுைடயவன்எவனும்என்ேபச்ைசக்ேகட்க றான்”என்றார்.
௩௮ பலாத்து, “உண்ைம என்பது என்ன?” என்று ேகட்டான்.

ேகட்டுக்ெகாண்ேட மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடம் ேபானான்.
“நான்அவனுக்ெகத ராகக்குற்றம்சாட்டமுடியவல்ைல. ௩௯பஸ்கா
பண்டிைகயல் உங்களுக்காக எவனாவது ஒருவைன நான்
வடுதைல ெசய்யலாேம. ஆைகயால் யூதருைடய இராஜாைவ
நான்உங்களுக்காகவடுதைலெசய்யலாமா?” என்றுேகட்டான்.
௪௦ அதற்கு யூதர்கள், “இவைன அல்ல, பரபாைஸ வடுதைல

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

௧௯
௧ ப றகு பலாத்து இேயசுைவ அைழத்துப்ேபாய் சவுக்கால்

அடிக்குமாறு கட்டைளய ட்டான். ௨ ேபார்ச் ேசவகர்கள்முள்ளினால்
ஒரு முடிையப் பன்னினர். அவர்கள் அைத இேயசுவன்
தைலமீதுஅணிவத்தனர். ப றகு சவப்பானஅங்கையஅவருக்கு
உடுத்தனார்கள். ௩ “யூதருைடய இராஜாேவ, வாழ்க” என்று
அடிக்கடி பலதடைவ அவரிடம் வந்து ெசான்னார்கள். அவர்கள்
இேயசுைவமுகத்தல்அைறந்தார்கள்.
௪ மீண்டும் பலாத்து யூதர்களிடம் ேபாய் “பாருங்கள்! நான்

உங்களுக்காக இேயசுைவ ெவளிேய ெகாண்டு வருக ேறன்.
நான் இவனிடம் ஒரு குற்றமும் காணவல்ைல என்று நீங்கள்
அறந்துெகாள்ள ேவண்டும்” என்றான். ௫ப றகுஇேயசு ெவளிேய
வந்தார். அவர் தைலயல்முள்முடியும் சரீரத்தல் சவப்பு அங்கயும்
அணிந்தருந்தார். “இேதா அந்த மனிதன்” என்று யூதர்களிடம்
பலாத்துெசான்னான்.
௬ ப ரதான ஆசாரியரும் யூதக் காவலர்களும் இேயசுைவக்

கண்டவுடன் “அவைனச் சலுைவயல் அைறயுங்கள்” என்று
சத்தமிட்டனர்.
ஆனால் பலாத்துேவா, “நீங்கள் அவைன அைழத்துப்ேபாய்

நீங்களாகேவ அவைனச் சலுைவயல் அைறயுங்கள். நான்
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தண்டைன தரும்படியாக இவனுக்கு எத ராக எந்த குற்றத்ைதயும்
கண்டுபடிக்கவல்ைல” என்றுகூறவ ட்டான்.
௭யூதர்கேளா, “எங்களுக்ெகன்று ஒரு சட்டம் உண்டு. அதன்படி

இவன் சாகேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன் தன்ைன ேதவனின்
குமாரன்என்றுகூறயருக்க றான்” என்றனர்.
௮பலாத்துஇவற்ைறக் ேகட்டதும் ேமலும் பயந்தான். ௯பலாத்து

மீண்டும் அரண்மைனக்குள் ேபானான். அவன் இேயசுவ டம், “நீ
எங்ேக இருந்து வருகறாய்?” எனக் ேகட்டான். ஆனால் இேயசு
அவனுக்குப் பதல் ெசால்லவல்ைல. ௧௦ அதனால் பலாத்து,
“நீ என்ேனாடு ேபச மறுக்கவா ெசய்க றாய்? நான் உன்ைன
வடுதைல ெசய்யக்கூடிய அதகாரத்தல் இருப்பவன். இதைன
நைனத்துக்ெகாள். உன்ைனச் சலுைவயல்அைறந்துெகால்லும்
அதகாரமும்எனக்குஇருக்கறது” என்றான்.
௧௧ “ேதவனிடமிருந்து அதகாரம் வந்தால் ஒழிய நீர் என்மீது

எவ்வத அதகாரமும் ெசலுத்த முடியாது. எனேவ, என்ைன
உம்மிடம் ஒப்பைடத்தவனுக்கு அதகப் பாவம் உண்டு” என்று
இேயசுபதலுைரத்தார்.
௧௨ இதற்குப் ப றகு இேயசுைவ வடுதைல ெசய்யப் பலாத்து

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

அவன் இேயசுைவ அரண்மைனைய வட்டு ெவளிேய
இழுத்து வந்தான். யூதர்களின் ெமாழியல் கபத்தா என்று
அைழக்கப்ெபறும் கல்தள வரிைச அைமக்கப்பட்ட ேமைடக்கு
வந்தான். அங்ேகஇருந்த நீத பதயன்இருக்ைகயல்அமர்ந்தான்.
௧௪ அப்ெபாழுது அது பஸ்காவுக்குத் தயாராகும் நாளாகவும்
மதயேவைளயாகவும் இருந்தது. பலாத்து யூதர்களிடம் “இேதா
உங்கள்இராஜா” என்றான்.
௧௫அதற்கு யூதர்கள், “அவைனஅப்புறப்படுத்துங்கள்! அவைன

அப்புறப்படுத்துங்கள்! அவைனச் சலுைவயல் அைறந்து
ெகால்லுங்கள்” என்றுசத்தமிட்டனர்.
அவர்களிடம் பலாத்து, “உங்களது அரசைன நான் சலுைவயல்

அைறந்து ெகால்ல ேவண்டும் என்று வரும்புக றீர்களா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்குத் தைலைமஆசாரியன், “எங்களதுஒேரஅரசர் இராயன்

மட்டுேம” என்று பதல் ெசான்னான். ௧௬ அதனால் பலாத்து
இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்து ெகால்லும்படி அவைர
அவர்களிடம்ஒப்பைடத்தான்.

சலுைவயல்இேயசு
(மத். 27:32-44;மாற். 15:21-32;லூ. 23:26-39)
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ேசவகர்கள் இேயசுைவ இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
௧௭இேயசு தனது சலுைவையத் தாேன சுமந்துெகாண்டுேபானார்.
அவர் மண்ைட ஓடுகளின் இடம் என்னும் கபாலஸ்தலம் என்று
அைழக்கப்படும் இடத்துக்குப்ேபானார். (இதைன யூத ெமாழியல்
ெகால்கதா என்று அைழப்பர்) ௧௮ ெகால்கதாவல் சலுைவயல்
இேயசுைவ ஆணிகளால் அைறந்தார்கள். அவர்கள் ேவறு
இருவைரயும் சலுைவயல் அைறந்தனர். இேயசுைவ நடுவலும்
ஏைனயஇருவைரஇருபக்கத்தலும்நட்டுைவத்தனர்.
௧௯ பலாத்து ஓர் அறவப்பு எழுத அதைன இேயசுவன்

சலுைவயன் ேமல் ெபாருத்த ைவத்தான். அந்த அறவப்பல்
“நசேரயனாகய இேயசு, யூதர்களின் அரசர்” என்று
எழுதப்பட்டிருந்தது. ௨௦ அந்த அறவப்பு யூத ெமாழியலும்
இலத்தீன்,க ேரக்கெமாழிகளிலும்இருந்தது. ஏராளமானயூதர்கள்
இந்த அறவப்ைப வாச த்தனர். ஏெனன்றால் இேயசுைவச்
சலுைவயல்அைறந்தஅந்தஇடம் நகரத்தன்அருகல்இருந்தது.
௨௧ யூதர்களின் தைலைம ஆசாரியன் பலாத்துவ டம்,

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

எழுதமாட்ேடன்” என்றுகூறவ ட்டான்.
௨௩ஆணிகளால் இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்த ப ற்பாடு,

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

“அவர்கள்என்ஆைடகைளத்தங்களுக்குள்பங்க ட்டனர்.
என்அங்கயன்ேமல்சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்” சங்கீதம் 22:18

என்று ேவதவாக்கயம் கூறயது நைறேவறும்படிக்கு இவ்வாறு
ந கழ்ந்தது.
௨௫ இேயசுவன் தாயார் சலுைவயன் அருகல் நன்றருந்தார்.

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

ேவதவாக்கயம் நைறேவறும்ெபாருட்டு அவர், “நான்
தாகமாயருக்க ேறன்” * என்றார். ௨௯ காடி நைறந்த பாத்த ரம்
ஒன்று அங்ேக ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அங்ேக நன்ற ேசவகர்கள்
கடற்பஞ்ைசக் காடிய ேல ேதாய்த்தார்கள். அதைன ஈேசாப்புத்
தண்டில் மாட்டினார்கள். ப றகு அதைன இேயசுவன் வாயருேக
நீட்டினார்கள். ௩௦ இேயசு காடிையச் சுைவத்தார். ப றகு அவர்,
“எல்லாம் முடிந்தது” என்றார். இேயசு தன் தைலையச் சாய்த்து
இறந்துேபானார்.
௩௧ அது ஆயத்தநாளாக இருந்தது. மறுநாள் ச றப்பான

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

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

பார்ப்பார்கள்”✡ என்றும் ேவதவாக்கயத்தல்இன்ெனாருஇடத்தல்
ெசால்லப்பட்டிருக்க றது.
இேயசுவன்அடக்கம்
(மத். 27:57-61;மாற். 15:42-47;லூ. 23:50-56)
௩௮ ப றகு அரிமத்தயா ஊரானான ேயாேசப்பு எனப்படும்

மனிதன் பலாத்துவ டம் வந்து இேயசுவன் சரீரத்ைதக்
ேகட்டான். (இவன் இேயசுைவப் பன்பற்றனவர்களில் ஒருவன்.
* ௧௯:௨௮: நான் தாகமாயருக்க ேறன் சங். 22:15; 69:21. ✡ ௧௯:௩௬: சங்.
34:20-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணம் யாத். 12:46 மற்றும் எண்.
9:12 ஆகயவற்றலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. ✡ ௧௯:௩௭: சகரியா 12:10-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஆனால் அவன் யூதர்களுக்குப் பயந்து இைதப்பற்ற இதுவைர
மக்களிடம் ெசால்லவல்ைல). ேயாேசப்பு இேயசுவன் சரீரத்ைத
எடுத்துச்ெசல்ல, பலாத்து அனுமத தந்தான். ஆைகயால்
ேயாேசப்புவந்துஇேயசுவன்சரீரத்ைதஎடுத்துப் ேபானான்.
௩௯ந க்ேகாேதமுேயாேசப்ேபாடுெசன்றான். இவன்ஏற்ெகனேவ

ஒரு நாள் இரவு இேயசுவ டம் வந்து அவேராடு ேபச யருக்க றான்.
அவன் 100 இராத்தல்† வாசைனமிக்க கரியேபாளமும் ெவள்ைளப்
ேபாளமும் கலந்து ெகாண்டுவந்தான். ௪௦ அவர்கள் இருவரும்
இேயசுவன் சரீரத்ைத எடுத்துப்ேபானார்கள். அவர்கள் அந்த
சரீரத்ைத வாசைனத் த ரவயங்கேளாடு கூட துணிகளினால்
சுற்றனார்கள். (இதுதான் யூதர்கள் இறந்தவர்கைள அடக்கம்
ெசய்யும் முைற) ௪௧இேயசு சலுைவயல் அைறயப்பட்ட இடத்தல்
ஒரு ேதாட்டம் இருந்தது. அங்கு ஒரு கல்லைற இருந்தது.
அதல் இதுவைர எந்த சரீரமும் ைவக்கப்படவல்ைல. ௪௨அந்தக்
கல்லைறயல் இேயசுைவ ைவத்தார்கள். அன்று யூதருைடய
ஆயத்த நாளாக இருந்தது. அத்துடன் அந்த இடம் நகரத்தன்
அருகல்இருந்தது.

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

இேயசுவன் சரீரம் இருந்த கல்லைறக்குச் ெசன்றாள். அது
அப்ெபாழுதும் இருளாக இருந்தது. கல்லைற வாசைல
மூடியருந்த ெபரிய கல் வலக்க ைவக்கப்பட்டிருப்பைத
அவள் கண்டாள். ௨ எனேவ மரியாள் சீேமான் ேபதுருவ டமும்
இன்ெனாரு சீஷனிடமும் (இேயசு ேநச த்தவன்) ஓடிச்
ெசன்று “அவர்கள் கர்த்தரது சரீரத்ைதக் கல்லைறையவ ட்டு
அப்புறப்படுத்தவ ட்டனர். அவைர எங்ேக ைவத்தருக்க றார்கள்
என்றுெதரியவல்ைல” என்றாள்.
௩ உடேன ேபதுருவும் இன்ெனாரு சீஷனும் கல்லைறைய

ேநாக்க ப் ேபானார்கள். ௪இருவரும் ஓடினாலும், ேபதுருைவவ ட
அடுத்தவன் ேவகமாக ஓடிப் ேபானான். எனேவ அந்த சீஷன்
முதலில் கல்லைறைய அைடந்தான். ௫ அவன் குனிந்து
கல்லைறக்குள்ேள பார்த்தான். துண்டுத்துணிகள் அங்ேக
க டப்பைதக்கண்டான். ஆனால்உள்ேளஅவன்ேபாகவல்ைல.
௬ப றகுசீேமான்ேபதுருஅவனுக்குப்பன்னால்வந்தான். ேபதுரு

கல்லைறக்குள்ேள ேபானான். ௭ அங்ேக துணிகள் க டப்பைதப்
பார்த்தான். தைலயல் சுற்றப்பட்ட துணி தனியாகச் சுருட்டி
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. ௮ப றகுஅடுத்தசீஷனும்உள்ேளேபானான்.
இந்த சீஷன்தான்கல்லைறையமுதலாவதுஓடிவந்து ேசர்ந்தவன்.
அவன் நகழ்ந்தைத எல்லாம் பார்த்து நம்ப க்ைகெகாண்டான்.
௯ (இந்த சீஷர்கள், ேவதவாக்கயங்களின்படி இேயசு

† ௧௯:௩௯: 100 இராத்தல் 100 ேராமானிய இராத்தல் இன்ைறய 75 இராத்தலுக்குச்
சமமானது.
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மரணத்தல் இருந்து உய ர்த்ெதழேவண்டும் என்று இன்னும்
புரிந்துெகாள்ளாமல்இருந்தனர்)

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

௧௧ ஆனால் மரியாள் கல்லைறக்கு ெவளிேய நன்று
அழுதுெகாண்டிருந்தாள். அவ்வாறுஅழும்ேபாேத,அவள்குனிந்து
கல்லைறக்குள்ேள பார்த்தாள். ௧௨ ெவள்ைள உைடகள் அணிந்த
இரு ேதவ தூதர்கைளப் பார்த்தாள். இேயசுவன் சரீரம் இருந்த
இடத்தல் அவர்கள் இருந்தனர். இேயசுவன் தைல இருந்த
இடத்தல் ஒரு ேதவதூதனும் அவரது பாதங்கள் இருந்த இடத்தல்
இன்ெனாருேதவதூதனும்இருப்பைதக்கண்டாள்.
௧௩ அந்த ேதவதூதர்கள் மரியாளிடம், “ெபண்ேண! ஏன்

அழுதுெகாண்டிருக்க றாய்?” என்றுேகட்டனர்.
“ச லர் என் ஆண்டவரின் சரீரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு

ேபாய்வ ட்டார்கள். அவைர எங்ேக ைவத்தருக்க றார்கள் என்று
எனக்குத் ெதரியவல்ைல” என்றாள் மரியாள். ௧௪அவள்இவ்வாறு
ெசால்லிவட்டுதரும்பயேபாதுஇேயசுநன்றுெகாண்டிருப்பைதக்
கண்டாள். ஆனால் அவர்தான் இேயசு என்பைத அவள்
அறந்துெகாள்ளவல்ைல.
௧௫இேயசு அவளிடம், “ெபண்ேண! ஏன்அழுகறாய்? நீ யாைரத்

ேதடுக றாய்?” என்றுேகட்டார்.
மரியாள் அவைர, அந்தத் ேதாட்டத்தன் காவல்காரனாக

இருக்கேவண்டும் என்று நைனத்துக்ெகாண்டாள். எனேவ
அவள் அவரிடம், “ஐயா, நீங்களா இேயசுவன் சரீரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானீர்கள்? அவைர எங்ேக
ைவத்தருக்க றீர்கள் என்று ெசால்லுங்கள். நான் ேபாய்
எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்” என்றாள்.
௧௬இேயசு “மரியாேள” என்றுஅைழத்தார்.
மரியாள் தரும்ப இேயசுைவப் பார்த்து, “ரபூனீ” என்று யூத

ெமாழியல்கூப்ப ட்டாள். (இதற்குேபாதகேர என்றுெபாருள்)
௧௭ இேயசு அவளிடம், “என்ைனத் ெதாடாேத. நான் இன்னும்

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

ஆண்டவைரப் பார்த்ேதன்” என்று ெசான்னாள். அேதாடு அவர்
ெசான்னவற்ைறயும்ெசான்னாள்.

சீஷர்களுக்குஇேயசுவன்காட்ச
(மத். 28:16-20;மாற். 16:14-18;லூ. 24:36-49)
௧௯அன்று வாரத்தன் முதல்நாள். அன்று மாைலயல் சீஷர்கள்

கூடினர். கதவுகள் அைடக்கப்பட்டன. ஏெனன்றால் அவர்கள்
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யூதர்களுக்குப் பயந்தனர். அப்ெபாழுதுஇேயசுவந்துஅவர்களின்
நடுவல்நன்றார். “சமாதானம்உங்கேளாடுஇருக்கட்டும்”என்றார்.
௨௦ அவர் இதைனச் ெசான்ன பறகு, தனது சீஷர்களிடம் தனது
ைககைளயும் வலாைவயும் காட்டினார். அவர்கள் கர்த்தைரப்
பார்த்ததும்ெபரிதும்மக ழ்ந்தனர்.
௨௧ப றகுமீண்டும்அவர்களிடம்இேயசு, “சமாதானம்உங்கேளாடு

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

ேதாமாவுக்குகாட்ச
௨௪ இேயசு அங்கு ேதான்றயேபாது ேதாமா சீஷர்களுடன்

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

மீண்டும் கூடினர். ேதாமா அவர்கேளாடு இருந்தான். கதவுகள்
மூடப்பட்டிருந்தன. ஆனால் இேயசு வந்து அவர்களின் நடுவல்
நன்றார். “சமாதானம் உங்கேளாடு இருக்கட்டும்” என்றார்.
௨௭ ப றகு இேயசு ேதாமாவ டம் “உனது வ ரல்கைள இங்ேக ைவ.
எனதுைககைளப் பார். எனதுவலாவ ேலஉன்ைகையைவத்துப்
பார். சந்ேதகத்ைதவ ட்டுவடு. வசுவாச ” என்றார்.
௨௮ அதற்குத் ேதாமா இேயசுவ டம், “என் ஆண்டவேர! என்

ேதவேன!” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௨௯ இேயசு அவனிடம், “நீ என்ைனப் பார்த்ததால்

வசுவாச க்க றாய். என்ைனப் பாராமேலேய எவர்
வசுவாச க்க றார்கேளாஅவர்கள்பாக்கயவான்கள்” என்றார்.

இப்புத்தகத்ைதஎழுதனதன்ேநாக்கம்
௩௦ இேயசு அவரது சீஷர்களுக்கு முன்பு அேநக ேவறு

அற்புதங்கைளச் ெசய்து காட்டினார். அைவ இந்நூலில்
எழுதப்படவல்ைல. ௩௧ ஆனால் இேயசுேவ க றஸ்து என்றும்
ேதவனின் குமாரன் என்றும் நீங்கள் நம்பும்படிக்கும், அேதாடு
நம்ப க்ைகயன் மூலம் அவரது ெபயரால் ந த்தய வாழ்ைவப்
ெபறவும்இைவகள்எழுதப்பட்டிருக்கன்றன.
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௨௧
ஏழுசீஷர்களுக்குஇேயசுகாட்ச அளித்தல்
௧ இதற்குப் பன்பு இேயசு மறுபடியும் தன்ைன சீஷர்களுக்குக்

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

என்றனர். எனேவ அைனவரும் படகல் ஏற ச்ெசன்றனர். அன்று
இரவுஅவர்கள்ஒன்றும்ப டிக்கவல்ைல.
௪ மறுநாள் அதகாைலயல் இேயசு கைரயல் நன்றருந்தார்.

ஆனால்சீஷர்கள்அவைரஇேயசுஎன்றுஅறந்துெகாள்ளவல்ைல.
௫ப றகுஇேயசு தன் சீஷர்களிடம், “நண்பர்கேள! நீங்கள் ஏதாவது
மீன்ப டித்தீர்களா?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு “இல்ைல” என்றுசீஷர்கள்ெசான்னார்கள்.
௬இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்கள் வைலகைளப் படகுக்கு

வலது புறமாகப் ேபாடுங்கள். அப்ெபாழுது நீங்கள் மீன்கைளப்
ப டிப்பீர்கள்” என்றார். அதன்படி சீஷர்களும் ெசய்தனர். அவர்கள்
வைலையப் படகுக்குள் இழுக்க முடியாத அளவுக்கு ஏராளமான
மீன்கைளப்ப டித்தனர்.
௭ எனேவ இேயசுவ டம் அன்பாயருந்த சீஷன் ேபதுருவ டம்

“இவர் ஆண்டவர்” என்றார். “அவர் இேயசு” என்று ெசால்லக்
ேகட்டவுடன் ேபதுரு, இதுவைர மூடப்படாத தன் சரீரத்ைத
ஆைடயால்மூடினான். ப றகுஅவன்கடலுக்குள்குதத்துவ ட்டான்.
௮ மற்ற சீஷர்கள் படகன் மூலம் கைரக்குச் ெசன்றனர். அவர்கள்
மீன் நைறந்த வைலைய இழுத்தனர். அவர்கள் கைரயலிருந்து
ெவகு தூரத்தல் கடலுக்குள் இருக்கவல்ைல. ஏறக்குைறய
200 முழம் தூரத்துக்குள்ேளேய இருந்தனர். ௯ அவர்கள்
படகலிருந்து இறங்க க் கைரக்கு வந்தனர். அங்ேக கரி அடுப்பு
பற்றைவக்கப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர். அதல் மீன்களும்
அப்பமும் சுடப்பட்டிருந்தன. ௧௦ இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள்
இப்ெபாழுது ப டித்த மீன்களில் சலவற்ைறக் ெகாண்டு
வாருங்கள்” என்றார்.
௧௧சீேமான்ேபதுருபடகல்ஏற வைலையக்கைரக்குஇழுத்தான்.

அது ெபரிய மீன்களால் நைறந்தருந்தது. அதல் 153 மீன்கள்
இருந்தன. மீன்கள் மிகவும் கனமுைடயனவாய் இருந்தன.
எனினும் வைல கழியாமல் இருந்தது. ௧௨ இேயசு அவர்களிடம்
“வாருங்கள், சாப்படுங்கள்” என்றார். அவர்களில் எவரும் “நீங்கள்
யார்?” என்று ைதரியமாகக் ேகட்கவல்ைல. அவர்தான் இேயசு
க றஸ்துஎன்றுஅவர்கள்ெதரிந்தருந்தனர். ௧௩இேயசுஉணவன்
அருகல் ெசன்றார். அவர் அப்பத்ைத எடுத்து அவர்களிடம்
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ெகாடுத்தார். அத்துடன் மீைனயும் எடுத்து அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்.
௧௪ அவர் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்த ப றகு, இவ்வாறு

மூன்றாவதுமுைறயாகத் தம் சீஷர்களுக்குக்காட்ச தந்தார்.

ேபதுருவ டம்இேயசு ேபசுதல்
௧௫ உண்டு முடித்ததும் இேயசு ேபதுருவ டம், “ேயாவானின்

மகனான சீேமாேன! மற்றவர்கள் ேநச ப்பைதவ ட என்ைன நீ
மிகுதயாக ேநச க்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.
அதற்குப் ேபதுரு, “ஆம்ஆண்டவேர, நான்ேநச க்க ேறன்என்பது

உங்களுக்குத்ெதரியும்” என்றான்.
ப றகு இேயசு அவனிடம், “எனது ஆட்டுக் குட்டிகைளக்*

கவனித்துக்ெகாள்” என்றார்.
௧௬ மீண்டும் ேபதுருவ டம் இேயசு “ேயாவானின் மகனான

சீேமாேன, என்ைனநீேநச க்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.
“ஆம் ஆண்டவேர. நான் உம்ைம ேநச ப்பது உமக்குத் ெதரியும்”

என்றுேபதுருெசான்னான்.
ப றகு ேபதுருவ டம் இேயசு, “எனது மந்ைதையக்

கவனித்துக்ெகாள்” என்றுெசான்னார்.
௧௭ மூன்றாவது முைறயாக இேயசு “ேயாவானின் மகனான

சீேமாேனஎன்ைனநீேநச க்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.
இேயசு மூன்றுமுைற இவ்வாறு ேகட்டதால் ேபதுருவுக்கு

வருத்தமாக இருந்தது. ேபதுரு அவரிடம், “ஆண்டவேர,
உமக்கு எல்லாம் ெதரியும். நான் உம்ைம ேநச ப்பதும்
உமக்குத் ெதரியும்” என்றான். ேபதுருவ டம் இேயசு “எனது
மந்ைதையக் கவனித்துக்ெகாள். ௧௮நான்உனக்குஉண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன், நீ இைளஞனாக இருந்தேபாது, உனது
இடுப்புவாைர நீேய கட்டிக்ெகாண்டு வரும்பும் இடங்களுக்கு
ெசன்றாய். ஆனால் நீ முதயவன் ஆகும்ேபாது உன் ைககைள
நீட்டுவாய். ேவறு ஒருவன் உன் இடுப்புவாைரக் கட்டிவடுவான்.
அேதாடு உனக்கு வருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கும் உன்ைன
இழுத்துக்ெகாண்டு ேபாவான்” என்றார். ௧௯ (எவ்வாறு ேபதுரு
மரணம் அைடந்து ேதவனுக்கு மகைமேசர்க்கப் ேபாக றான்
என்பைதக் குற ப்ப ட்ேட இேயசு இவ்வாறு கூறனார்.) ப றகு
இேயசு ேபதுருவ டம் “என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து வா” என்று
கூறனார்.
௨௦ ேபதுரு தரும்ப ப் பார்த்தேபாது தன்ேனாடு, இேயசுவ டம்

அன்பாயருந்த சீஷன் வருவைதப் பார்த்தான். (இந்த சீஷன்தான்
முன்பு இரவு வருந்தன்ேபாது இேயசுவ டம் “உம்ைமக் காட்டிக்
ெகாடுக்க றவன் யார்?” என்று அவர்மீது சாய்ந்து இருந்து
ேகட்டவன்) ௨௧ேபதுரு,அவன்பன்ெதாடர்ந்துவருவைதப் பார்த்து,
“ஆண்டவேர,இவைனப்பற்ற என்னகூறுகறீர்?” என்றுேகட்டான்.

* ௨௧:௧௫: ஆட்டுக்குட்டிகள் மந்ைத இேயசு தனது சீஷர்கைளக் குறக்க
இச்ெசாற்கைளப்பயன்படுத்தனார். ேயாவான் 10.
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௨௨ அதற்கு இேயசு, “நான் வருமளவும் இவன் இருக்க எனக்கு
வருப்பம் உண்டு. அது உனக்கு அவ்வளவு முக்கயமில்ைல. நீ
என்ைனப்பன்ெதாடர்ந்துவா” என்றார்.
௨௩ ஆைகயால் சீஷர்களிடம் ஒரு கைத பரவற்று. அதாவது

இேயசுஅன்பாயருக்கும்அந்த சீஷன்மரணம்அைடவதுஇல்ைல
என்று சீஷர்கள் ேபச க்ெகாண்டனர். ஆனால் அவன் மரணம்
அைடவதல்ைல என்று இேயசு கூறவல்ைல. அவர் “நான்
வரும்வைரக்கும்இவன்இருக்கஎனக்குவருப்பம். அைதப்பற்ற நீ
கவைலப்பட ேவண்டாம்” என்ேறகூறனார்.
௨௪அந்தசீஷேனஇவற்ைறெயல்லாம்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றான்.

அவன்தான் இவற்ைறெயல்லாம் இப்ெபாழுது எழுதயுள்ளான்.
அவன்ெசான்னதுஎல்லாம்உண்ைமஎன்றுநமக்குத்ெதரியும்.
௨௫ இேயசு ெசய்த ேவறு பல ெசயல்களும் உள்ளன.

இைவ அைனத்தும் எழுத ைவக்கப்பட்டிருந்தால் அந்தப்
புத்தகங்கைளெயல்லாம் ைவக்க ற அளவற்கு இந்த உலகம்
அவ்வளவுெபரியதாகஇல்ைலஎன்றுஎண்ணுகேறன்.
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அப்ேபாஸ்தலருைடய
நடபடிகள்

லூக்காவன்இரண்டாவதுபுத்தகம்
௧ அன்பான ேதேயாப்பலுேவ, நான் எழுதய முதல்

புத்தகத்தல் இேயசு ெசய்தைவகைளயும், கற்ப த்தைவகைளயும்
எல்லாம் பற்ற க் குற ப்ப ட்டிருந்ேதன். ௨ நான் இேயசுவன்
வாழ்க்ைக முழுவைதயும் ெதாடக்கத்தலிருந்து இறுதயல்
அவர் பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது வைரக்கும்
எழுதயருந்ேதன். இது நடக்கும் முன்இேயசு தான் ேதர்ந்ெதடுத்த
அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் ேபசனார். பரிசுத்த ஆவயன்
வல்லைமயால் அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெசய்யேவண்டியவற்ைற
இேயசு அவர்களுக்குக் கூறனார். ௩ இது இேயசுவன்
மரணத்தற்குப் பன்னர் ந கழ்ந்தது. ஆனால் அவர்
அப்ேபாஸ்தலருக்குத் தான் உய ேராடிருப்பைதக் காட்டினார்.
வல்லைமமிக்க ெசயல்கள் பலவற்ைறச் ெசய்து இேயசு இைத
நரூப த்தார். இேயசு மரணத்தனின்று எழுந்த பன்பு 40
நாட்களில் அப்ேபாஸ்தலர்கள் பலமுைற இேயசுைவப் பார்த்தனர்.
ேதவனுைடயஇராஜ்யத்ைதப்பற்ற இேயசு அப்ேபாஸ்தலர்களிடம்
ேபசனார். ௪ ஒருமுைற இேயசு அவர்கேளாடு உணவு
உட்ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது எருசேலைம வ ட்டுப் ேபாக
ேவண்டாெமன அவர்களுக்குக் கூறனார். இேயசு, “ப தா
உங்களுக்குச் சலவற்ைறக் குறத்து வாக்குறுத அளித்துள்ளார்.
இைதக் குறத்து முன்னேர நான் உங்களுக்குக் கூற ேனன்.
இங்ேகேய எருசேலமில் இந்த வாக்குறுதையப் ெபறுவதற்காகக்
காத்தருங்கள். ௫ ேயாவான் மக்களுக்கு, தண்ணீரால்
ஞானஸ்நானம் வழங்கனான். ஆனால் ஒரு சல நாட்களில்
நீங்கள் பரிசுத்த ஆவயால் ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள்” என்று
ெசான்னார்.

இேயசுவன்பரேமறுதல்
௬அப்ேபாஸ்தலர்கள்எல்ேலாரும்ஒருமித்துக்கூடியருந்தார்கள்.

அவர்கள் இேயசுைவ ேநாக்க , “ஆண்டவேர, நீங்கள் யூதர்களுக்கு
அவர்களது இராஜ்யத்ைத மீண்டும் ெகாடுக்கும் காலம் இதுவா?”
என்றுவனவனார்கள்.
௭ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க “நாட்கைளயும் ேநரத்ைதயும்

பற்றய முடிெவடுக்கும் அதகாரம் உைடயவர் ப தா ஒருவேர.
உங்களால் இந்தக் காரியங்கைள அறந்துெகாள்ள முடியாது.
௮ ஆனால் பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களிடம் வருவார்.
வரும்ேபாது நீங்கள் வல்லைமையப் ெபறுவீர்கள். நீங்கள்
எனது சாட்ச களாக இருப்பீர்கள். மக்களுக்கு என்ைனப்பற்ற க்
கூறுவீர்கள். முதலில் எருசேலமின் மக்களுக்குக் கூறுவீர்கள்.
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பன் யூேதயா முழுவதும். சமாரியாவலும், உலகத்தன் எல்லாப்
பகுதயலும்நீங்கள்மக்களுக்குக்கூறுவீர்கள்” என்றார்.
௯ இேயசு அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு இந்தக் காரியங்கைளக்

குறத்துக் கூறய பறகு வானிற்குள்ளாக அவர்
ேமேல எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டார். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, அவர் ேமகத்த ற்குள்ளாகச்
ெசன்றார். பன்னர் அவர்களால் அவைரப் பார்க்க முடியவல்ைல.
௧௦ இேயசு ேமேல ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
வாைனேய ேநாக்க க்ெகாண்டிருந்தனர். த டீெரன
ெவண்ணிற ஆைட அணிந்த இருவர் அவர்களுக்கு அருேக
நன்றனர். ௧௧ அவ்வருவரும் அப்ேபாஸ்தலர்கைள ேநாக்க ,
“கலிேலயாவலிருந்து வந்துள்ள மனிதர்கேள, ஏன் நீங்கள்
வானத்ைதப் பார்த்தவாேற நன்றுெகாண்டிருக்க றீர்கள்? இேயசு
உங்களிடமிருந்து பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டைத
நீங்கள் கண்டீர்கள். நீங்கள் பார்த்தேபாது ெசன்றைதப் ேபாலேவ
அவர் தரும்பவும்வருவார்” என்றுகூறனர்.
புதயஅப்ேபாஸ்தலர்
௧௨ பன்பு ஒலிவ மைலயலிருந்து அப்ேபாஸ்தலர்கள்

எருசேலமுக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றனர். (இம்மைல
எருசேலமிலிருந்து சுமார் ஒன்றைர ைமல் தூரத்தல் உள்ளது)
௧௩ அப்ேபாஸ்தலர்கள் நகரத்த ற்குள் ெசன்றனர். அவர்கள்
தாங்கள் தங்கயருந்த இடத்த ற்குச் ெசன்றார்கள். அந்த அைற
மாடியலிருந்தது. ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான், அந்த ேரயா,
பலிப்பு, ேதாமா, பர்த்தெலாேமயு, மத்ேதயு, அல்ேபயுவன்
மகனாகய யாக்ேகாபு, ெசேலாத்ேத எனப்படும் சீேமான் மற்றும்
யாக்ேகாபன் மகனாகய யூதாஸ் ஆகய அப்ேபாஸ்தலர்கள்
அங்கருந்தனர்.
௧௪ அப்ேபாஸ்தலர்கள் அைனவரும் ேசர்ந்தருந்தனர்.

ஒேர குற க்ேகாள் உைடேயாராக வ டாது ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்ேடயருந்தனர். இேயசுவன் தாயாகய மரியாளும்
அவரதுசேகாதரர்களும்சலெபண்களும்அப்ேபாஸ்தலேராடுகூட
இருந்தனர்.
௧௫ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு வசுவாச களாக அவர்கள் ஒன்று

கூடினர். (சுமார் 120 ேபர் அக்கூட்டத்தல் இருந்தனர்.) ேபதுரு
எழுந்து நன்று, ௧௬-௧௭ “சேகாதரர்கேள! ேவதவாக்கயங்களில்
பரிசுத்த ஆவயானவர் சல காரியங்கள் நடக்கும் என்று
தாவீதன் மூலமாகக் கூறனார். நமது கூட்டத்தல் ஒருவனாகய
யூதாைஸக்குறத்து அவன் கூறயுள்ளான். யூதாஸ் நம்ேமாடு
கூட ேசைவயல் ஈடுபட்டிருந்தான். இேயசுைவச் சைறப டிக்க
யூதாஸ் மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டுவான் என்பைத ஆவயானவர்
கூறயருந்தார்,” என்றான்.
௧௮ (இைதச் ெசய்வதற்கு யூதாஸிற்குப் பணம் தரப்பட்டது. ஒரு

நலத்ைதவாங்குவதற்குஅப்பணம்பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால்
யூதாஸ் தைலகுப்புற வீழ்ந்துஅவன் சரீரம் பளவுண்டது. அவனது
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குடல் ெவளிேய சரிந்தது. ௧௯ எருசேலமின் மக்கள் அைனவரும்
இைத அற ந்தனர். எனேவதான் அந்நலத்த ற்கு “அக்ெகல்தமா”
என்று ெபயரிட்டனர். அவர்கள் ெமாழியல் அக்ெகல்தமா என்பது
“இரத்த நலம்” எனப்ெபாருள்படும்.)
௨௦ “சங்கீதத்தன் புத்தகத்தல் யூதாைஸக்குறத்து இவ்வாறு

எழுதப்பட்டுள்ளது:

“ ‘மக்கள்அவனதுநலத்தருேகெசல்லலாகாது,
யாரும்அங்குவாழலாகாது.’ சஙகீதம் 69:25

ேமலும்இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது:
‘இன்ெனாருவன்அவன்பணிையப்ெபறட்டும்.’ சங்கீதம் 109:8

௨௧-௨௨ “எனேவ இன்ெனாருவன் நம்ேமாடு ேசர்ந்துெகாண்டு
இேயசு உய ேராடு எழுந்ததற்கு சாட்ச யாக இருக்கட்டும்.
ஆண்டவராகய இேயசு நம்ேமாடு இருந்தேபாது எப்ேபாதும்
நம்ேமாடு கூட இருந்த மனிதர்களில் ஒருவனாக அவன்
இருத்தல் ேவண்டும். ேயாவான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கத் ெதாடங்கயதலிருந்து இேயசு பரேலாகத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது வைரக்கும் நம்ேமாடு இருந்தவனாக
அவன்இருக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௨௩அப்ேபாஸ்தலர்கள்கூட்டத்த ற்குமுன்இருவைர நறுத்தனர்.

ஒருவன் ேயாேசப்பு பர்சபா என்பவன். அவன் யுஸ்து
என அைழக்கப்பட்டான். மற்றவன் மத்தயா என்பவன்.
௨௪-௨௫அப்ேபாஸ்தலர்கள், “ஆண்டவேர, நீர் எல்லா மனிதர்களின்
உள்ளங்கைளயும் அற ந்தவர். இந்த இருவரில் உம் ேசைவக்கு
நீர் யாைரத் ேதர்ந்ெதடுக்க றீர் என்பைத எங்களுக்குக் காட்டும்.
யூதாஸ் இதைனவட்டு நீங்க த் தனக்குரிய இடத்த ற்குச்
ெசன்றுவட்டான். ஆண்டவேர, எந்த மனிதன்அப்ேபாஸ்தலனாகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட ேவண்டும் என்பைதக் காட்டும்!” என்று
ப ரார்த்தைன ெசய்தார்கள். ௨௬ பன்னர் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
அந்த இருவரில் ஒருவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க சீட்டுகள் எழுத ப்
ேபாட்டனர். அதன்படி ஆண்டவர் வரும்பயவராக மத்தயாைவ
சீட்டுகள் காட்டின. எனேவ அவன் மற்ற பத ெனாருவேராடும் கூட
ஓர்அப்ேபாஸ்தலன்ஆனான்.

௨
பரிசுத்தஆவயானவரின்வருைக
௧ ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில் அப்ேபாஸ்தலர் அைனவரும்

ஓரிடத்தல் கூடியருந்தனர். ௨ த டீெரன வானிலிருந்து ஓைச
ஒன்று எழுந்தது. ெபருங்காற்று அடித்தாற்ேபால அது ஒலித்தது.
அவர்கள் அமர்ந்தருந்த வீடு முழுவைதயும் அவ்ெவாலி
ந ரப்ப ற்று. ௩ ெநருப்புக் ெகாழுந்து ேபான்றவற்ைற அவர்கள்
கண்டனர். அக்ெகாழுந்துகள் ப ரிந்து ெசன்று அங்கருந்த
ஒவ்ெவாருவர் ேமலும் நன்றன. ௪அவர்கள் எல்ேலாரும் பரிசுத்த
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ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டார்கள். பல்ேவறு ெமாழிகளில் அவர்கள்
ேபச ஆரம்ப த்தார்கள். இப்படிப்பட்ட வல்லைமைய பரிசுத்த
ஆவயானவர்அவர்களுக்குக்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
௫அக்காலத்தல் எருசேலமில் மிக பக்த மான்களாகய யூதர்கள்

சலர் தங்கயருந்தனர். உலகத்தன் எல்லா ேதசத்ைதயும்
சார்ந்தவர்களாக இந்த மனிதர்கள் இருந்தனர். ௬ ஒலிையக்
ேகட்டு இம்மனிதர்கள் ெபருங்கூட்டமாக அங்கு வந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருக்ைகயல் ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் தனது ெசாந்த ெமாழியல் ேகட்டதால் அம்மனிதர்கள்
வயப்புற்றனர்.
௭யூதர்கள் இதனால் ஆச்சரியமைடந்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள்

எவ்வாறு இைதச் ெசய்ய முடிந்தது என்பைத அவர்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. அவர்கள், “பாருங்கள்!
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும் இந்த மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
கலிேலயாைவச் ேசர்ந்தவர்கள்! ௮ ஆனால் நமது ெமாழிகளில்
அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருப்பைதக் ேகட்க ேறாம். எப்படி இது
இயலும்? நாம்௯பார்த்தயா,ேமதயா,ஏலாம்,ெமெசாெபாதாமியா,
யூேதயா, கப்பேதாக யா, ெபாந்து, ஆசயா, ௧௦ ப ரிக யா,
பம்பலியா, எக ப்து, ச ேரேன நகரங்களிற்குஅருேகயுள்ளலிபயா
நாட்டுப் பகுத கள், ௧௧ க ேரத்தா, ேராமிலிருந்து வந்த மக்கள்
மற்றும் அேரப யா ஆகயவற்ைறச் ேசர்ந்தவர்கள். நம்மில்
சலர் யூதர்களாகப் ப றந்தவர்கள் மற்றவர்கள் யூதர்களாக
மதம் மாறயவர்கள். நாம் ெவவ்ேவறு நாட்டினர். ஆனால்
இவர்கள் நம் ெமாழிகளில் ேபசுவைதக் ேகட்க ேறாேம! அவர்கள்
ேதவைனக் குறத்துக் கூறும் ேமன்ைமயான காரியங்கைள
நம்ெமல்ேலாராலும்புரிந்துெகாள்ளமுடிக றேத” என்றார்கள்.
௧௨ மக்கள் அைனவரும் வயப்புற்றவர்களாகவும்

குழப்பமைடந்தவர்களாகவும் காணப்பட்டனர். அவர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்க , “என்ன நடந்துெகாண்டிருக்க றது?”
என்றுவனவனர். ௧௩ப றமக்கள்அப்ேபாஸ்தலர்கைளப்பார்த்துச்
ச ரித்தனர். அம்மக்கள் அப்ேபாஸ்தலர் மிகுதயான மதுைவப்
பருகயருந்தனர் எனநைனத்தனர்.
ேபதுருமக்களிடம் ேபசுதல்
௧௪ அப்ெபாழுது ேபதுரு மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்

பத ெனாருவேராடும் எழுந்து நன்றான். எல்லா மக்களும்
ேகட்கும்படியாக உரக்கப் ேபசனான். அவன், “எனது யூத
சேகாதரர்கேள, எருசேலமில்வச க்கும்மக்கேள, நான்கூறுவைதக்
கவனியுங்கள். நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டிய சல
கருத்துக்கைள உங்களுக்குக் கூறுேவன். கவனமாகக்
ேகளுங்கள். ௧௫ நீங்கள் நைனக்கறது ேபால் இம்மனிதர்கள் மது
பருகயருக்கவல்ைல. இப்ேபாது காைல ஒன்பது மணிதான்.
௧௬ இங்கு இன்ைறக்கு ந கழ்ந்துெகாண்டிருப்பைதக் குற த்து
ேயாேவல் என்னும் தீர்க்கதரிச எழுதயருக்க றார். ேயாேவல்
கீழ்க்கண்டவாறுஎழுதயுள்ளார்:
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௧௭ “ ‘ேதவன்கூறுகறார், கைடச நாட்களில் நான் எனதுஆவைய
எல்லாமக்களுக்கும்அள்ளிவழங்குேவன்.

ஆண்மக்களும்,ெபண்மக்களும்தீர்க்கதரிசனம்உைரப்பர்.
உங்கள்இைளஞர்தரிசனம்காண்பார்கள்.

உங்கள்முத ேயார்வ ேசஷக்கனவுகள்காண்பர்.
௧௮ அந்ேநரத்தல் எனது ஆவைய எனது ஊழியர்களாகய

ஆண்களுக்கும்ெபண்களுக்கும்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள்தீர்க்கதரிசனம்உைரப்பர்.

௧௯ேமேலவானில்வயப்புறும்காட்ச கைளக்காண்பப்ேபன்.
கீேழபூமியலும் சான்றுகள்தருேவன்.
அங்குஇரத்தம்,ெநருப்பும், புைகமண்டலமும்இருக்கும்.

௨௦சூரியன்இருளாகமாறும்.
நலாஇரத்தம் ேபால் சவப்பாகும்.

அப்ேபாதுகர்த்தருைடயமகத்தானமகைமமிக்க நாள்வரும்.
௨௧ கர்த்தர் ேமல் நம்ப க்ைக ைவக்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதனும்

இரட்ச க்கப்படுவான்.’ ேயாேவல் 2:28-32

௨௨ “எனது யூத சேகாதரர்கேள, இந்த வார்த்ைதகைளக்
கவனியுங்கள். நாசேரத்தன் இேயசு மிகச் ச றப்பான மனிதர்.
ேதவன்இைதத்ெதளிவாகஉங்களுக்குக்காட்டினார். இேயசுவன்
மூலமாகஅவர்ெசய்தவல்லைமமிக்கவயப்பானகாரியங்களால்
ேதவன் இைத நரூப த்தார். நீங்கள் எல்ேலாரும் இந்தக்
காரியங்கைளப் பார்த்தீர்கள். எனேவ இது உண்ைமெயன்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். ௨௩ இேயசு உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டார். நீங்கள்அவைரக் ெகான்றீர்கள். தீயவர்களின்
உதவ ேயாடு இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்தீர்கள். ஆனால்
இைவெயல்லாம் நடக்குெமன்பைத ேதவன்அறந்தருந்தார். இது
ேதவனுைடய த ட்டமாக இருந்தது. ெவகுகாலத்த ற்கு முன்னேர
ேதவன் இந்தத் த ட்டத்ைத வகுத்தருந்தார். ௨௪ மரணத்தன்
ேவதைனைய இேயசு அனுபவத்தார். ஆனால் ேதவன் அவைர
வடுவத்தார். ேதவன்இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்.
மரணம் இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து தன் ப டிக்குள் ைவத்தருக்க
முடியவல்ைல. ௨௫ தாவீது இேயசுைவக் குறத்து இவ்வாறு
கூறனான்:

“ ‘நான்ஆண்டவைரஎப்ேபாதும்என்முன்காண்கேறன்.
என்ைனப்பாதுகாப்பதற்குஎனதுவலப்புறத்ேதஉள்ளார்.

௨௬எனேவஎன்உள்ளம்மகழுகறது,
என்வாய்களிப்ேபாடு ேபசுக றது.

ஆம், எனதுசரீரமும்கூடநம்ப க்ைகயால்வாழும்.
௨௭ ஏெனனில் மரணத்தன் இடத்தல்* எனதுஆத்துமாைவ நீர்
வ ட்டுவடுவதல்ைல.

* ௨:௨௭: மரணத்தன்இடத்தல்எழுத்தன்படியானெபாருள் “பாதாளம்”
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உமது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்ைதக் கல்லைறக்குள்
அழுகவ ட நீர்அனுமத ப்பதல்ைல.

௨௮வாழும்வைகையஎனக்குப் ேபாத த்தீர்.
என்னருேக நீர்வந்துஅளவற்றஆனந்தம்தருவீர்.’ சங்கீதம்
16:8-11

௨௯ “எனது சேகாதரர்கேள, நமது முன்ேனாராக ய தாவீைதக்
குற த்து உண்ைமயாகேவ உங்களுக்கு என்னால் ெசால்லமுடியும்.
அவன் இறந்து புைதக்கப்பட்டான். அவன் புைதக்கப்பட்ட
இடம் இங்ேகேய நம்மிைடேய இன்றும் உள்ளது. ௩௦ தாவீது
ஒரு தீர்க்கதரிச . ேதவன் கூறய சல ெசய்த கைள அவன்
அறந்தருந்தான். தாவீதன் குடும்பத்தலுள்ள ஒருவைர
தாவீைதப்ேபான்று மன்னனாக்குேவன் என்று ேதவன் தாவீதுக்கு
வாக்குறுத அளித்தருந்தார். ௩௧ அது நடக்கும் முன்ேப தாவீது
அதைனஅறந்தருந்தான். எனேவதான்அவைரக்குற த்து தாவீது
இவ்வாறுகூறனான்.

“ ‘அவர்மரணத்தன்இடத்தல்வ டப்படவல்ைல.
அவர் சரீரம் கல்லைறயல்அழுகவல்ைல.’ சங்கீதம் 16:10

தாவீது மரணத்தன்று எழும்பும் க றஸ்துைவக் குறத்துப்
ேபசனான். ௩௨ எனேவ தாவீைத அல்ல, இேயசுைவேய
ேதவன் மரணத்தனின்று எழுப்பனார். நாங்கள் எல்ேலாரும்
இதற்கு சாட்ச கள். நாங்கள் அவைரக் கண்ேடாம். ௩௩ இேயசு
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார். இப்ேபாது
இேயசு ேதவேனாடு, ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல்
இருக்கறார். ப தா பரிசுத்தாவைய இேயசுவுக்குக்
ெகாடுத்துள்ளார். ப தா ெகாடுப்பதாக வாக்குறுத அளித்தது
பரிசுத்த ஆவேயயாகும். எனேவ இேயசு அந்த ஆவைய
இப்ெபாழுதுெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். இைதேய
நீங்கள் பார்க்கவும், ேகட்கவும் ெசய்க றீர்கள். ௩௪-௩௫ தாவீது
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டவரல்ல. பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டவர்இேயசுேவ. தாவீதுகூறனான்,

“ ‘ேதவன்என்கர்த்தரிடம் ெசான்னார்,
உம்எத ரிகள்அைனவைரயும்உம்

அதகாரத்தன் கீழ் ெகாண்டு வரும்வைர என் வலதுபுறத்தல்
உட்கார்ந்துெகாள்ளும்.’ சங்கீதம் 110:1

௩௬ “எனேவ எல்லா யூத மனிதர்களும் இைத உண்ைமயாகத்
ெதரிந்தருக்க ேவண்டும். ஆண்டவராகவும் க றஸ்துவாகவும்
இருக்கும்படியாக இேயசுைவ ேதவன் உண்டாக்கனார். அவேர
நீங்கள்சலுைவயல்அைறந்தமனிதர்” என்றான்.
௩௭ மக்கள் இைதக் ேகட்டேபாது அவர்கள் தங்கள் இதயத்தல்

மிகவும் வருத்தம் அைடந்தார்கள். அவர்கள் ேபதுருைவயும் ப ற
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அப்ேபாஸ்தலைரயும்ேநாக்க , “நாங்கள்என்னெசய்யேவண்டும்?”
என்றுேகட்டார்கள்.
௩௮ ேபதுரு அவர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும்

உங்கள் இருதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற , இேயசு
க றஸ்துவன் ெபயரில் ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
அப்ேபாது ேதவன் உங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பார். நீங்களும்
பரிசுத்த ஆவயன் வரத்ைதப் ெபறுவீர்கள். ௩௯இந்த வாக்குறுத
உங்களுக்குரியது. அது உங்கள் பள்ைளகளுக்கும் ெதாைலவல்
வாழ்கன்ற எல்லா மக்களுக்கும் கூட உரியது. ஆண்டவராகய
நமது ேதவன் தன்னிடம் அைழக்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும்
அதுஉரியது” என்றுகூறனான்.
௪௦ ேவறு பல வார்த்ைதகைளயும் கூற ேபதுரு அவர்கைள

எச்சரித்தான். அவன் அவர்கைள, “இன்று வாழ்கன்ற மக்களின்
தீைமகளிலிருந்து உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்று
ேவண்டினான். ௪௧ ேபதுரு கூறயவற்ைற ஏற்றுக்ெகாண்ட
அந்த மக்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். அந்த
நாளில் வசுவாச களின் கூட்டத்தல் சுமார் 3,000 மக்கள்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டனர்.

வசுவாச களின்ஒருமனம்
௪௨ வசுவாச கள் ெதாடர்ந்து ஒன்றாக சந்த த்தனர்.

அப்ேபாஸ்தலரின் ேபாதைனையக் கற்பதற்குத் தங்கள்
ேநரத்ைதச் ெசலவ ட்டனர். வசுவாச கள் ஒருவேராெடாருவர்
பக ர்ந்துெகாண்டனர். அவர்கள் ஒருமித்து உண்டு, ஒருமித்து
ப ரார்த்தைன ெசய்தார்கள். ௪௩ பல வல்லைம மிக்க, வயப்பான
காரியங்கைள அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைன மிகவும் மரியாைதயாக உணர்ந்தனர்.
௪௪ எல்லா வசுவாச களும் ஒருமித்து வச த்தனர். அவர்கள்
எல்லாவற்ைறயும் பக ர்ந்துெகாண்டனர். ௪௫ வசுவாச கள்
அவர்களது நலங்கைளயும் அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான
ெபாருட்கைளயும் வற்றனர். பன்னர் பணத்ைதப் பங்க ட்டு,
ேதைவப்பட்ட ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவர்களது ேதைவக்ேகற்பக்
ெகாடுத்தனர். ௪௬ ஒவ்ெவாரு நாளும் வசுவாச கள்
ேதவாலயத்தல் சந்த த்தனர். அவர்களது குறக்ேகாள்
ஒன்றாகேவ இருந்தது. அவர்களுைடய வீடுகளில் ஒருமித்து
உண்டனர். அவர்கள் உணைவப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வதலும்
களிப்புமிக்க உள்ளங்கேளாடு உண்பதலும் மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.
௪௭ வசுவாச கள் ேதவைன வாழ்த்தனர். எல்லா மக்களும்
அவர்கைள வரும்பனர். ஒவ்ெவாரு நாளும் அதகமத கமான
மக்கள் இரட்ச க்கப்பட்டனர். வசுவாச களின் கூட்டத்தல் கர்த்தர்
அம்மக்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

௩
ஊனமுற்றமனிதனின்சுகம்
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௧ ஒருநாள் ேபதுருவும் ேயாவானும் ேதவாலயத்துக்குப்
ேபானார்கள். ப ற்பகல் மூன்று மணியாக இருந்தது. அது
தனமும் ேதவாலயத்தல் ப ரார்த்தைன ேநரமாகும். ௨ அவர்கள்
ேதவாலயத்தன் முற்றத்தல் ேபாய்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஒரு மனிதன் அங்கருந்தான். அவன் பறந்தது முதல்
ஊனமுற்றவனாக இருந்தான். அவனால் நடக்க முடியாததால்
அவனது நண்பர்கள் சலர் அவைனச் சுமந்து வந்தனர். அவனது
நண்பர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் அவைன ேதவாலயத்துக்கு
அைழத்து வந்தனர். அவர்கள் ஊனமுற்ற மனிதைன
ேதவாலயத்துக்கு ெவளிேய ஒரு ெபருங்கதவன் அருேக உட்கார
ைவத்தனர். அது அலங்கார வாசல் என அைழக்கப்பட்டது.
ேதவாலயத்துக்குள் ேபாகும் அைனவரிடமும் அம்மனிதன்
பணத்தற்காகப் ப ச்ைச ேகட்டான். ௩ அன்ைறயத்தனம்
அம்மனிதன் ேபதுருவும், ேயாவானும் ேதவாலயத்துக்குள்
ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான். அவன் அவர்களிடம்
பணத்தற்காக ேவண்டினான்.
௪ ேபதுருவும் ேயாவானும் ஊனமுற்ற அம்மனிதைன

ேநாக்க , “எங்கைளப் பார்” என்றனர். ௫ அம்மனிதன்
அவர்கைளப் பார்த்தான். அவர்கள் ஏேதனும் ெகாஞ்சம் பணம்
ெகாடுப்பார்கெளன அவன் எத ர்பார்த்தான். ௬ ஆனால் ேபதுரு,
“என்னிடம் ெவள்ளிேயா, ெபான்ேனா கைடயாது, ஆனால்
உனக்குக் ெகாடுக்கக்கூடிய ேவறு ெபாருள் என்னிடம் உள்ளது.
நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு க றஸ்துவன் வல்லைமயால்
எழுந்துநட!” என்றுகூறனான்.
௭ பன் ேபதுரு அம்மனிதனின் வலது ைகையப் ப டித்து

அவைனத் தூக்கனான். உடேன அம்மனிதனின் பாதங்களும்
கால்களும் பலம் ெபற்றன. ௮ அம்மனிதன் குதத்ெதழுந்து,
அவனது பாதங்களில் நன்று, நடக்க ஆரம்ப த்தான்.
அவன் அவர்கேளாடு ேதவாலயத்துக்குள் ெசன்றான்.
அம்மனிதன் நடந்துெகாண்டும், குதத்துக்ெகாண்டும் ேதவைன
வாழ்த்தயவனாக இருந்தான். ௯-௧௦ எல்லா மக்களும் அவைன
அைடயாளம் கண்டுெகாண்டனர். எப்ேபாதும் அலங்கார
வாசல் அருேக அமர்ந்து பணத்தற்காகப் ப ச்ைச ேகட்கும்
ஊனமுற்ற மனிதேன அவன் என்று மக்கள் அற ந்தனர்.
இப்ேபாது அேத மனிதன் நடந்துெகாண்டிருப்பைதயும் ேதவைன
வாழ்த்த க்ெகாண்டிருப்பைதயும் அவர்கள் கண்டார்கள். மக்கள்
ஆச்சரியமைடந்தார்கள். எவ்வாறு இது நடக்கக் கூடுெமன்பைத
அவர்களால்புரிந்துெகாள்ளமுடியவல்ைல.
ேபதுருவன்ப ரசங்கம்
௧௧ அம்மனிதன் ேபதுருேவாடும் ேயாவாேனாடும்

ேசர்ந்துெகாண்டிருந்தான். அம்மனிதன் நலம் ெபற்றைதயற ந்து
எல்லா மக்களும் ஆச்சரியம் ெகாண்டனர். சாலேமானின்
மண்டபத்தல் ேபதுருவ டமும் ேயாவானிடமும் அவர்கள் ஓடிச்
ெசன்றனர்.
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௧௨ இைதக் கண்டதும் ேபதுரு, மக்கைள ேநாக்க ,
“எனது யூத சேகாதரர்கேள, நீங்கள் ஏன் இைதக் கண்டு
ஆச்சரியப்படுக றீர்கள்? இம்மனிதைன எங்களது வல்லைமயால்
நடக்கும்படியாகச் ெசய்ேதாம் என்பது ேபால் நீங்கள் எங்கைளப்
பார்க்க றீர்கள். நாங்கள் நல்லவர்களாக இருப்பதால் இைதச்
ெசய்ய முடிந்தது என்று நீங்கள் நைனக்கறீர்களா? ௧௩இல்ைல!
ேதவன் இைதச் ெசய்தார்! அவர் ‘ஆப ரகாமின் ேதவனும்
ஈசாக்கன் ேதவனும் யாக்ேகாபன் ேதவனும்’ ஆனவர். அவேர
நமதுமுன்ேனார்களின் ேதவன். அவர் தனதுவேசஷஊழியரான
இேயசுவுக்கு மகைமைய அளித்தார். ஆனால் நீங்கேளா
இேயசுைவக் ெகால்லும்படியாகக் ெகாடுத்தீர்கள். பலாத்து
இேயசுவுக்கு வடுதைலயளிக்க முடிவு ெசய்தான். ஆனால்
உங்களுக்கு இேயசு ேவண்டாதவெரன நீங்கள் பலாத்துவுக்குக்
கூறனீர்கள். ௧௪ இேயசு தூயவராகவும் நல்லவராகவும்
இருந்தார். ஆனால் நீங்கள் அவர் ேதைவயல்ைலெயனக்
கூறனீர்கள். இேயசுவுக்குப் பதலாக ஒரு ெகாைலயாளிைய*
உங்களுக்குத் தரும்படியாக நீங்கள் பலாத்துைவ ேவண்டினீர்கள்.
௧௫உய ரளிக்க றவைர நீங்கள் ெகான்றீர்கள். ஆனால் ேதவேனா
அவைர மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார். நாங்கள் இதற்கு
சாட்ச கள். எங்கள்கண்களாேலேயஇைதக்கண்ேடாம்.
௧௬ “இேயசுவன் வல்லைமேய ஊனமுற்ற மனிதைன நன்றாக

நடக்கும்படிச் ெசய்தது. இேயசுவன் வல்லைமயல் நாங்கள்
நம்ப க்ைக ைவத்ததால் இது ந கழ்ந்தது. நீங்கள் இம்மனிதைனப்
பார்க்க முடிக றது. உங்களுக்கு இவைனத் ெதரியும். இேயசுவன்
மீதுள்ள நம்ப க்ைகயால் அவன் முழுக்கக் குணமைடந்தான். அது
நகழ்ந்தைதநீங்கள்எல்லாரும்கண்டீர்கள்.
௧௭ “எனது சேகாதரர்கேள, நீங்கள் ெசய்வைத அறயாததால்

அவற்ைற இேயசுவுக்குச் ெசய்தீர்கள் என்பைத நான் அற ேவன்.
உங்கள் தைலவர்களும் அைதப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௧௮ இக்காரியங்கள் நடந்ேதறுெமன ேதவன் கூறனார்.
அவரது கறஸ்து துன்புற்று இறப்பார் என்பைத ேதவன் தம்
தீர்க்கதரிச கள் மூலமாகக் கூறனார். ேதவன் இைத எவ்வாறு
நைறேவற்றனார் என்பைத உங்களுக்குக் கூறயுள்ேளன்.
௧௯எனேவநீங்கள்உங்கள்இருதயங்கைளயும்,வாழ்க்ைகையயும்
மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள்! ேதவனிடம் தரும்புங்கள். அவர் உங்கள்
பாவங்கைள மன்னிப்பார். ௨௦ பன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு
ஆவக்குரிய இைளப்பாறுதைல நல்குவார். க றஸ்துவாக
இருக்கத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவராக ய இேயசுைவ அவர்
உங்களுக்குக்ெகாடுப்பார்.
௨௧ “ஆனால் எல்லாக் காரியங்களும் மீண்டும் சரியாகும் வைர

இேயசு பரேலாகத்தல் இருக்க ேவண்டும். பல்லாண்டுகளுக்கு
முன்னேர ேதவன் தனது பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள் மூலமாகப்

* ௩:௧௪: ெகாைலயாளி பரபாஸ், பலாத்துவ டம் யூதர்கள் இேயசு வுக்குப் பதலாக
இவைனேயவடுதைலெசய்யும்படிக்கூறனர். லூக்கா 23:19 பார்க்க.
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ேபச யேபாேத, இவற்ைறப்பற்ற க் கூறயுள்ளார். ௨௨ ேமாேச,
‘கர்த்தராக ய உங்கள் ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசைய
அளிப்பார். உங்கள் ெசாந்த மக்களிைடேயயருந்து அந்தத்
தீர்க்கதரிச ேதான்றுவார். அவர் என்ைனப் ேபாலேவ இருப்பார்.
அத்தீர்க்கதரிச உங்களுக்குக் கூறுகன்ற எல்லாவற்றற்கும்
நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். ௨௩ எந்த மனிதனாகலும் அந்தத்
தீர்க்கதரிச க்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தால் அப்ேபாது அம்மனிதன்
ேதவனுைடயமக்களிடமிருந்துப ரிந்துஇறப்பான்’ ”✡ என்றான்.
௨௪ “ேதவனுக்காகப் ேபச ய சாமுேவலும் அவருக்குப் பன்

வந்த மற்ற எல்லாத் தீர்க்கதரிச களும் இக்காலத்ைதக் குற த்துப்
ேபசனார்கள். ௨௫ தீர்க்கதரிச கள் ேபச ய அைனத்ைதயும் நீங்கள்
ெபற்றீர்கள். அைதப் ேபாலேவ ேதவன் உங்கள் முன்ேனாேராடு
ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும் நீங்கள் ெபற்றீர்கள். ேதவன்
உங்கள் தந்ைதயாகய ஆப ரகாமிடம், ‘உன் தைலமுைறயனரால்
உலகன் ஒவ்ெவாரு ேதசமும் ஆசீர்வத க்கப்படும்’✡ என்று
கூறனார். ௨௬ேதவன்தனதுவேசஷஊழியைரஅனுப்பயுள்ளார்.
ேதவன் அவைர முதலாவதாக உங்களிடம் அனுப்பனார்.
உங்கைள ஆசீர்வத ப்பதற்கு ேதவன் இேயசுைவ அனுப்பனார்.
நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தீய ெசயல்கைளச் ெசய்க றதலிருந்து
உங்கைளத் தருப்புவதன் மூலம் ேதவன் இைதச் ெசய்க றார்”
என்றான்.

௪
யூதஆேலாசைனச் சங்கத்தன்முன்
௧ேபதுருவும்,ேயாவானும்மக்களிடம்ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது

சல மனிதர்கள் அவர்களிடம் வந்தார்கள். யூத ஆசாரியர்களும்,
ஆலயத்ைதப் பாதுகாக்கும் வீரர்களுக்குத் தைலவனும், ச ல
சதுேசயரும் அவர்கேளாடு வந்தருந்தனர். ௨ ேபதுருவும்,
ேயாவானும் மக்களிடம் ேபாத த்தவற்ைறக் குறத்து அவர்கள்
அதருப்த அைடந்தருந்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள் இேயசுைவக்
குறத்து மக்களுக்குக் கூறும்ேபாது, மக்கள் மரணத்தலிருந்து
இேயசுவன் வல்லைமயால் உய ர்த்ெதழுவார் என்பைதயும்
ேபாத த்தார்கள். ௩ யூதத் தைலவர்கள் ேபதுருைவயும்
ேயாவாைனயும் ப டித்துச் சைறயல் அைடத்தனர். அது
ஏற்ெகனேவ இரவு ேநரமாயருந்தது. எனேவ அடுத்த
நாள்வைரக்கும் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் சைறயல்
ைவத்தருந்தார்கள். ௪ ஆனால் ேபதுருவும் ேயாவானும் ெசய்த
ேபாதைனகைளக்ேகட்டமக்களில்பலரும்அவர்கள்கூறயவற்ைற
வசுவாச த்தனர். அவர்களின் எண்ணிக்ைக சுமார் ஐயாய ரம்
ேபராகஇருந்தது.
௫மறுநாள்யூதத்தைலவர்களும்,அதகாரிகளும், ேவதபாரகரும்

எருசேலமில் சந்த த்தனர். ௬ அன்னா, காய்பா, ேயாவான்,
அெலக்சாந்தர் ஆக ேயாரும் அங்கருந்தனர். தைலைம

✡ ௩:௨௩: உபா. 18:15, 19-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௨௫: ஆதயாகமம்
22:18; 26:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஆசாரியனின் குடும்பத்தனர் அைனவரும் அங்கருந்தனர்.
௭ எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பாகப் ேபதுருைவயும்
ேயாவாைனயும் அவர்கள் நறுத்தனர். யூத அதகாரிகள் பல
முைற அவர்களிடம், “ஊனமுற்ற இந்த மனிதைன எவ்வாறு
குணப்படுத்தனீர்கள்? எந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்தனீர்கள்?
யாருைடயஅத காரத்தனால் நீங்கள்இைதச் ெசய்தீர்கள்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
௮ அப்ேபாது ேபதுரு பரிசுத்த ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டான்.

அவன் அவர்கைள ேநாக்க , “மக்களின் அதகாரிகேள, முதய
தைலவர்கேள, ௯ ஊனமுற்ற மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட நல்ல
காரியத்ைதக் குற த்து எங்கைள வனவுகறீர்களா? அவைனக்
குணப்படுத்தயது யார் என்று எங்கைள வனவுகறீர்களா?
௧௦ நீங்கள் யாவரும், யூத மக்கள் அைனவரும், இம்மனிதன்
நாசேரத்ைதச்ேசர்ந்தஇேயசுக றஸ்துவன்வல்லைமயால்குணம்
ஆக்கப்பட்டான் என்பைத அற ந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன்று
நாங்கள் வரும்புக ேறாம். நீங்கள் இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறந்தீர்கள். ேதவன் அவைர மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்.
இந்த மனிதன் ஊனமுற்றவனாயருந்தான். ஆனால் இப்ேபாது
இேயசுவன்வல்லைமயால் குணம் ெபற்று உங்களுக்குமுன்பாக
எழுந்துநற்க றான்.

௧௧ “ ‘கட்டிடம் கட்டுபவர்களாகய நீங்கள் இேயசுைவ முக்கயமற்ற
கல்ைலப் ேபான்றுகருதனீர்கள்.

ஆனால்இந்தக்கல்ேலாமூைலக்கல்லாயற்று.’ சங்கீதம்
118:22

௧௨ மக்கைள இரட்ச க்கக் கூடியவர் இேயசு ஒருவேர. உலகத்தல்
மக்கைள இரட்ச க்கும் வல்லைமயுடன் தரப்பட்ட நாமம்
இேயசுவனுைடயது மட்டுேம. இேயசுவன் மூலமாகேவ நாம்
இரட்ச க்கப்படேவண்டும்!” என்றான்.
௧௩ ேபதுருவும் ேயாவானும் ேவறு சறப்பான பயற்ச ேயா

கல்வ ேயா ெபறவல்ைல என்பைத யூதத் தைலவர்கள்
புரிந்துெகாண்டனர். ேபதுருவும் ேயாவானும் ேபசுவதற்கு
அஞ்சவல்ைல என்பைதயும் அவர்கள் கண்டனர். அதனால்
அதகாரிகள் வயப்புற்றனர். ேபதுருவும் ேயாவானும்
இேயசுவுடன் இருந்தவர்கள் என்பைத உணர்ந்தனர். ௧௪இரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களுடன் ஊனமாயருந்த அந்த மனிதன்
நன்று ெகாண்டிருப்பைத அவர்கள் கண்டனர். அம்மனிதன்
குணமைடந்தருப்பைத அவர்கள் கண்டனர். எனேவ
அப்ேபாஸ்தலருக்கு எத ராக அவர்களால் எைதயும் ெசால்ல
முடியவல்ைல.
௧௫ அக்கூட்டத்தலிருந்து ேபாகுமாறு யூதத் தைலவர்கள்

அவர்களுக்குக் கூறனர். அதன் பன்பு தாங்கள் ெசய்ய
ேவண்டியது என்னெவன்று யூதத் தைலவர்கள் தங்களுக்குள்
ேபச க்ெகாண்டனர். ௧௬அவர்கள், “இம்மனிதர்கைள நாம் என்ன
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ெசய்ேவாம்? அவர்கள் ேபரத சயம் ஒன்ைறச் ெசய்துள்ளார்கள்
என்பைத எருசேலமின் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அறவான். இது
ெதளிவு. இதுஉண்ைமயல்லெவன்று நம்மால் ெசால்ல முடியாது.
௧௭ ஆனால் இம்மனிதைனக் குறத்து இவர்கள் மக்களுக்குச்
ெசால்வதற்குஅஞ்சும்படி ெசய்யேவண்டும். அப்ேபாது மக்களிடம்
இச்ெசய்த ேமலும்பரவாது” என்றனர்.
௧௮ எனேவ யூதத் தைலவர்கள் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும்

மீண்டும் உள்ேள அைழத்தனர். இேயசுவன் ெபயரில்
எைதயும் கூறாதபடியும் ேபாத க்காதபடியும் அவர்கள்
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் கூறனர். ௧௯ ஆனால் ேபதுருவும்
ேயாவானும் அவர்களுக்குப் பதலாக, “நீங்கள் எைதச் சரிெயன்று
நைனக்கறீர்கள்? ேதவன் எைத வரும்புவார்? நாங்கள்
கீழ்ப்படியேவண்டுவது உங்களுக்கா அல்லது ேதவனுக்கா?
௨௦ நாங்கள் அைமதயாக இருக்க முடியாது. நாங்கள்
பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும் மக்களுக்குக் கண்டிப்பாகக்
கூறேவண்டும்” என்றார்கள்.
௨௧-௨௨ நடந்ததற்காக எல்லா மக்களும் ேதவைன

வாழ்த்த க்ெகாண்டிருந்தபடியால் யூதத் தைலவர்கள்
அப்ேபாஸ்தலைரத் தண்டிப்பதற்கு ஒரு வழியும் காண
முடியவல்ைல. (இந்த அத சயம் ேதவனிடமிருந்து வந்த ஒரு
சான்று. குணமாக்கப்பட்ட மனிதன் நாற்பது வயதற்கும்
ேமற்பட்டவனாயருந்தான்!) எனேவ யூத அதகாரிகள் மீண்டும்
அப்ேபாஸ்தலைர எச்சரித்துவடுவத்தனர்.

வசுவாச களின்ப ரார்த்தைன
௨௩ ேபதுருவும் ேயாவானும் யூதத் தைலவர்களின் கூட்டத்ைத

வ ட்டு நீங்க , அவர்களது குழுவற்குச் ெசன்றனர். முக்கய
ஆசாரியரும், முதய யூத அதகாரிகளும் அவர்களுக்குச் ெசான்ன
எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் தங்கள், குழுவனருக்குக் கூறனர்.
௨௪வசுவாச கள் இதைனக் ேகட்டேபாது, அவர்கள் ஒேர மனதுடன்
ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் ஒேர
வ தமாக உணர்ந்தனர். ௨௫அவர்கள், “கர்த்தாேவ, வானத்ைதயும்,
பூமிையயும், கடைலயும், உலகத்தலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கயவர்நீர்ஒருவேர. எங்களதுதந்ைதயாகயதாவீதுஉம்
ஊழியனாக இருந்தான். பரிசுத்த ஆவயன் உதவயால் அவன்
கீழ்வரும்வார்த்ைதகைளஎழுதனான்.

“ ‘ேதசங்கள் ஏன் கூக்குரல் எழுப்புகன்றன? ஏன் உலக மக்கள்
ேதவனுக்ெகத ராகத் த ட்டமிடுகன்றனர்?

அவர்கள்ெசய்வதுவீணானது.

௨௬ “ ‘பூமியன்அரசர்கள் ேபாருக்குத்தயாராகன்றனர்.
தைலவர்கள் அைனவரும் ேதவனுக்கும் அவருைடய
கறஸ்துவற்கும் எத ராக ஒருமித்துக் கூடுகன்றனர்.’
சங்கீதம் 2:1-2
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௨௭ ஏேராதும் ெபாந்தயு பலாத்துவும் ேதசங்களும், எல்லா
யூத ஜனங்களும் ேசர்ந்து எருசேலமில் இேயசுவுக்கு
எத ராகக் கூடினேபாது இைவ அைனத்தும் உண்ைமயாகேவ
ந கழ்ந்தன. இேயசு உமது தூய ஊழியர். அவேர
க றஸ்துவாகும்படி நீர் உண்டாக்கயவர். ௨௮ கூடி வந்த இந்த
மக்கள் உம் த ட்டம் நைறேவறும்படி இேயசுவுக்கு எத ராகச்
ெசயல்பட்டனர். உம் வல்லைமயன்படியும், ச த்தத்தன்படியும்
அதுந கழ்ந்தது. ௨௯கர்த்தாேவ,இப்ேபாதும்அவர்கள்கூறுவைதக்
கவனியும். அவர்கள் எங்கைள அச்சமைடயும்படியாகச் ெசய்ய
முயன்றுெகாண்டிருக்க றார்கள். கர்த்தாேவ, நாங்கள் உமக்கு
ஊழியம் ெசய்பவர்கள். ௩௦ நீர் வரும்புக றவற்ைற நாங்கள்
ைதரியமாகக் கூறுவதற்கு எங்களுக்கு உதவும். ேநாயுற்ேறாைரக்
குணப்படுத்தும். சான்றுகள் ெகாடும். உம்தூய பணியாளராக ய
இேயசுவன் வல்லைமயால் அத சயங்கள் நடக்கும்படிச் ெசய்யும்”
என்றுப ரார்த்தைனெசய்தனர்.
௩௧ வசுவாச கள் ப ரார்த்தைன ெசய்த ப றகு அவர்கள்

கூடியருந்த இடம் அைசந்தது. அவர்கள் எல்ேலாரும் பரிசுத்த
ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டனர். அச்சமின்ற ேதவனுைடய
ெசய்தையத்ெதாடர்ந்துகூறனர்.

வசுவாச களின்ஒருமித்தவாழ்வு

௩௨ வசுவாச கள் அைனவரும் இருதயத்தல்
ஒருமனமுள்ளவர்களாக ஒேர ஊக்கமுைடேயாராக இருந்தனர்.
அவர்களில் ஒருவரும் தன்னிடமிருந்த ெபாருட்கள் தனக்கு
மட்டுேம ெசாந்தமானைவ எனக் கூறவல்ைல. மாறாக
அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் பக ர்ந்துெகாண்டனர். ௩௩ மிகுந்த
வல்லைமேயாடு, அப்ேபாஸ்தலர்கள் கர்த்தராக ய இேயசு
மரணத்தனின்று உண்ைமயாகேவ எழுப்பப்பட்டார் என்பைத
மக்களுக்குக் கூறனர். ௩௪ வசுவாச கைள ேதவன் அதகமாக
ஆசீர்வத த்தார். அவர்கள் அைனவரும் ேதைவயான
ெபாருட்கைளப் ெபற்றனர். வயல்கைளேயா, வீடுகைளேயா
உைடய ஒவ்ெவாருவரும் அவற்ைற வற்றனர். அப்பணத்ைதக்
ெகாண்டு வந்து ௩௫ அதைன அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். பன்பு ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேதைவக்ேகற்ப
ெபாருட்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௩௬வசுவாச களில் ஒருவன் ேயாேசப்பு என அைழக்கப்பட்டான்.

அப்ேபாஸ்தலர்கள் அவைன பர்னபாஸ் என்று அைழத்தனர்.
(இந்தப் ெபயர், “ப றருக்கு உதவுகன்ற மனிதன்” எனப்
ெபாருள்படும்) அவன் சீப்புருவல் பறந்த ேலவயன்.
௩௭ அவனுக்குச் ச றது நலம் இருந்தது. அவன் அந்த நலத்ைத
வற்று பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து, அைத அப்ேபாஸ்தலர்களிடம்
ெகாடுத்தான்.



அப்ேபாஸ்தலர்௫:௧ 336 அப்ேபாஸ்தலர்௫:௧௧

௫

அனனியாவும் சப்பீராளும்
௧ அனனியா என்ெறாரு மனிதன் வாழ்ந்து வந்தான். அவனது

மைனவயன் ெபயர் சப்பீராள். தனக்கருந்த ெகாஞ்ச நலத்ைத
அனனியா வற்றான். ௨ஆனால் தனக்குக் கைடத்த பணத்தல்
ஒரு பகுதைய மட்டுேம அவன் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக்
ெகாடுத்தான். மீதயருந்த பணத்ைத இரகச யமாக தனக்ெகன
ைவத்துக்ெகாண்டான். அவன் மைனவ இதைன அறந்து
இத்த ட்டத்துக்குஒப்புக்ெகாண்டாள்.
௩ ேபதுரு “அனனியாேவ, சாத்தான் உனது இருதயத்ைத ஆள

ஏன் அனுமதத்தாய்? நீ ெபாய் கூற , பரிசுத்த ஆவைய ஏமாற்ற
முயன்றாய். நீ உனது நலத்ைத வற்றாய். ஆனால் பணத்தல்
ஒரு பகுதைய ஏன் உனக்காக ைவத்துக்ெகாண்டாய்? ௪ நீ
நலத்ைத வற்கும் முன்பு அது உனக்கு உரியதாக இருந்தது. நீ
அதைன வற்ற ப றகும் அந்தப் பணத்ைத நீ வரும்பய வைகயல்
ெசலவழித்தருக்கலாம். ஏன் இந்தத் தீய ெசயைலச் ெசய்வதற்கு
எண்ணினாய்? நீேதவனிடம்ெபாய்கூறனாய்,மனிதரிடம்அல்ல!”
என்றான்.
௫-௬ அனனியா இதைனக் ேகட்டேபாது, கீேழ வழுந்து

உய ர்வ ட்டான். ச ல இைளஞர்கள் வந்து அவன் சரீரத்ைதப்
ெபாத ந்தனர். அதைன ெவளிேய எடுத்துச்ெசன்று புைதத்தனர்.
இைதக் குறத்துக் ேகள்வப்பட்ட ஒவ்ெவாரு மனிதனின் மனமும்
அச்சத்தால்ந ரம்பயது.
௭ சுமார் மூன்று மணிேநரம் கழித்து அவனுைடய மைனவ

சப்பீராள் உள்ேள வந்தாள். தனது கணவனுக்கு நகழ்ந்தைதக்
குற த்துஅவள்அறந்தருக்கவல்ைல. ௮ேபதுருஅவைளேநாக்க ,
“உங்கள் நலத்த ற்காக எவ்வளவு பணம் கைடத்தது என்பைதக்
கூறு. இவ்வளவுதானா?” என்றுேகட்டான்.
சப்பீராள் பதலாக, “ஆம், இவ்வளவு தான் எங்கள்

நலத்த ற்காகக் கைடத்தது” என்றாள்.
௯ ேபதுரு அவைள ேநாக்க , “கர்த்தருைடய ஆவையச்

ேசாத ப்பதற்கு நீயும் உன் கணவனும் ஏன் ஒத்துக்ெகாண்டீர்கள்?
கவனி, அந்தக் காலடிகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்டாயா? உனது
கணவைனப் புைதத்த மனிதர்கள் கதவருேக வந்துவ ட்டனர்.
உன்ைனயும் அவர்கள் அவ்வாேற சுமந்து ெசல்வர்”
என்றான். ௧௦ அேத கணத்தல் சப்பீராள் அவன் காலடியல்
வழுந்து உய ர்வ ட்டாள். அம்மனிதர்கள் உள்ேள வந்து
அவள் இறந்துவ ட்டைதக் கண்டனர். அவர்கள் அவைளச்
சுமந்துெசன்று, அவளது கணவனின் அருேக புைதத்தனர்.
௧௧ வசுவாச களைனவரும், இந்தக் காரியங்கைளக் குறத்துக்
ேகட்ட ப றமக்களும்பயத்தால்ந ரம்பனர்.

ேதவனிடமிருந்து சான்றுகள்
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௧௨ அப்ேபாஸ்தலர்கள் அத சயங்கள் பலவற்ைறயும்,
வல்லைமமிக்க காரியங்கைளயும் ெசய்தனர். எல்லா மக்களும்
இந்தக் காரியங்கைளப் பார்த்தனர். சாேலாேமானின்
மண்டபத்தல் அப்ேபாஸ்தலர்கள் கூடியருந்தனர். அவர்கள்
ஒேர ேநாக்கம் உைடேயாராக இருந்தனர். ௧௩ ேவறு எந்த
மக்களும்அவர்கேளாடுஅங்குநற்பதற்குத்தகுதயானவர்களாகத்
தங்கைளக் கருதவல்ைல. அப்ேபாஸ்தலர்கைள எல்லா மக்களும்
மிகவும் புகழ்ந்தார்கள். ௧௪ ேமலும் ேமலும் மிகுதயான மக்கள்
கர்த்தரில் நம்ப க்ைக ைவத்தனர். பல ெபண்களும் ஆண்களும்
வசுவாச களின் கூட்டத்தல் ேசர்க்கப்பட்டனர். ௧௫ எனேவ மக்கள்
தங்களுைடய ேநாயாளிகைள ெதருவுக்குக் ெகாண்டு வந்தனர்.
ேபதுரு அவ்வழிேய வருகறாெனன்று ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ
மக்கள் ேநாயாளிகைள சறு கட்டில்களிலும் படுக்ைககளிலும்
படுக்கைவத்தனர். ேபதுருவன் நழல் ேநாயாளிகள் மீது
வழுந்தால் கூட அவர்கள் குணமாவதற்கு அதுேவ ேபாதும்
என்று அவர்கள் நம்ப ேபதுரு நடக்கும் வழியல் அவர்கைளப்
படுக்க ைவத்தனர். ௧௬ எருசேலமின் சுற்றுப் புறத்தலுள்ள எல்லா
ஊர்களிலுமிருந்துமக்கள்வந்தனர். ேநாயாளிகைளயும் ப சாசன்
அசுத்த ஆவகளால் பாத க்கப்பட்ேடாைரயும் அவர்கள் ெகாண்டு
வந்தனர். இந்தமக்கள்எல்ேலாரும்குணம்ெபற்றனர்.
தைடெசய்யும்முயற்ச
௧௭ தைலைம ஆசாரியனும், அவருைடய எல்லா நண்பர்களும்

(சதுேசயர் எனப்பட்டகுழுவனர்) மிகவும்ெபாறாைமெகாண்டனர்.
௧௮அவர்கள்அப்ேபாஸ்தலைரப் ப டித்துச் சைறயல்அைடத்தனர்.
௧௯ ஆனால் இரவல் கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன் சைறயன்
கதவுகைளத் தறந்தான். ேதவ தூதன் அப்ேபாஸ்தலர்கைள
ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்று அவர்கைள ேநாக்க ,
௨௦ “ெசல்லுங்கள். ேதவாலயத்தல் ேபாய் நல்லுங்கள். இப்புதய
வாழ்க்ைகையக் குறத்த ஜீவ வார்த்ைதகள் அைனத்ைதயும்
மக்களுக்குக் கூறுங்கள்” என்றான். ௨௧ அப்ேபாஸ்தலர்கள்
இைதக் ேகட்டேபாது அவ்வாேற கீழ்ப்படிந்து ேதவாலயத்துக்குச்
ெசன்றார்கள். அது அதகாைல ேவைளயாக இருந்தது.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குப் ேபாத க்க ஆரம்ப த்தனர்.
தைலைம ஆசாரியனும் அவனது நண்பர்களும் ேதவாலயத்துக்கு
வந்தனர். யூதத் தைலவர்களும் எல்லா முக்கயமான யூத
முதயவர்களும் கூடி ஒரு கூட்டத்த ற்கு ஏற்பாடு ெசய்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கைள அவர்களிடம் அைழத்து வருவதற்ெகனச்
சல மனிதர்கைள அனுப்பனர். ௨௨ அவர்கள் சைறக்குப்
ேபானேபாது, அங்கு அப்ேபாஸ்தலர்கைளக் காணவல்ைல.
எனேவ அவர்கள் தரும்ப ச் ெசன்று, யூத அதகாரிகளுக்கு
அதைன அறவத்தனர். ௨௩ அம்மனிதர்கள், “சைற பூட்டித்
தாளிடப்பட்டிருந்தது. சைறவாயல்களருேக காவலர்கள்
நன்றனர். ஆனால்நாங்கள்கதவுகைளத்தறந்தேபாது சைறயல்
யாருமில்ைல!” என்றனர். ௨௪ ேதவாலயத்துக் காவலரின்
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தைலவனும் முக்கய ேபாதகர்களும் இதைனக் ேகட்டனர்.
அவர்கள் குழப்பமுற்றனர். அவர்கள் ஆச்சரியமுற்று, “இதனால்
என்னநடக்கப்ேபாக றேதா?” என்றனர்.
௨௫ பன் மற்ெறாரு மனிதன் வந்து, “ேகளுங்கள்! நீங்கள்

சைறயல்அைடத்தமனிதர்கள்ேதவாலயத்துக்குள்நற்கன்றனர்.
அவர்கள்மக்களுக்குஉபேதச த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்” என்று
அவர்களுக்குக் கூறனான். ௨௬ காவலர் தைலவனும், காவலரும்
ெவளிேய வந்து அப்ேபாஸ்தலைர அைழத்துச் ெசன்றனர்.
மக்களுக்குப் பயந்ததால் வீரர்கள் தங்கள் வலிைமையப்
பயன்படுத்தவல்ைல. மக்கள் சனம் ெகாண்டு கற்களாெலற ந்து
அவர்கைளக்ெகால்லக்கூடுெமன்றுவீரர்கள்பயந்தனர்.
௨௭ வீரர்கள், கூட்டத்த ற்கு அப்ேபாஸ்தலைர அைழத்து வந்து,

யூதத் தைலவர்களுக்கு முன்பு அவர்கைள நற்கும்படியாகச்
ெசய்தனர். தைலைம ஆசாரியன் அப்ேபாஸ்தலர்கைள
வசாரித்தான். ௨௮ அவன், “இந்த மனிதைனக் குறத்து
உபேதச க்கக் கூடாது என உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ நாங்கள்
உறுதயாகக் கட்டைள இட்டிருக்கவல்ைலயா? ஆனால் நீங்கள்
என்னெசய்தருக்க றீர்கள்? எருசேலைமஉங்கள்உபேதசங்களால்
ந ரப்ப யுள்ளீர்கள். இந்த மனிதனின் மரணத்தற்கு எங்கைளக்
காரணர்களாகஆக்குவதற்குநீங்கள்முயல்கறீர்கள்” என்றான்.
௨௯ ேபதுருவும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும் பதலாக “நாங்கள்

ேதவனுக்குத்தான் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். உங்களுக்கு அல்ல!
௩௦ நீங்கள் இேயசுைவக் ெகான்றீர்கள். அவைரச் சலுைவயல்
ெதாங்கும்படியாகச் ெசய்தீர்கள். ஆனால் நமது முன்ேனாரின்
கர்த்தராக ய நம் ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தனின்று
எழுப்பனார்! ௩௧ ேதவன் இேயசுைவ உயர்த்த த் தனது
வலது பக்கத்தல் உட்கார ைவத்துக்ெகாண்டார். இேயசுைவ
எங்கள் தைலவராகவும் இரட்சகராகவும் ஆக்கனார். எல்லா
யூதர்களும் தங்கள் இருதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும்
மாற்றும்படியாக ேதவன் இைதச் ெசய்தார். இப்ேபாது ேதவன்
அவர்கள் பாவங்கைள மன்னிக்க முடியும். ௩௨ இக்காரியங்கள்
அைனத்தும் நடந்தைதக் கண்ேடாம். இைவ அைனத்தும்
உண்ைமெயன்று நாங்கள்கூறமுடியும். பரிசுத்த ஆவயானவரும்
இைவயைனத்தும் உண்ைமெயன்று நைல நாட்டுக றார். ேதவன்
அவருக்குக் கீழ்ப்படிக ற அைனவருக்கும் பரிசுத்த ஆவைய
அளித்தருக்க றார்” என்றுகூறனர்.
௩௩ யூதத் தைலவர்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டனர்.

அவர்கள் மிகுந்த சனம் ெகாண்டனர். அப்ேபாஸ்தலைரக்
ெகால்வதற்கு ஒரு வழிகாண அவர்கள் த ட்டமிட ஆரம்ப த்தனர்.
௩௪கூட்டத்தலிருந்த பரிேசயரில் ஒருவர் எழுந்தார். அவர் ெபயர்
கமாலிேயல். அவர் ேவதபாரகராக இருந்தார். எல்லா மக்களும்
அவைர மத த்தனர். ச ல ந மிடங்கள் அப்ேபாஸ்தலைர ெவளிேய
அனுப்புமாறு அவர் கூறனார். ௩௫ பன் அவர் அங்கருந்ேதாைர
ேநாக்க , “இஸ்ரேவலின் மனிதர்கேள, இம்மனிதருக்ெகத ராகச்
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ெசயல்படுமாறு நீங்கள் வகுக்கும் த ட்டங்களில் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்! ௩௬ எப்ேபாது ெதயுதாஸ் ேதான்றனான் என்பைத
நைனவு கூருகறீர்களா? அவன் தன்ைன ஒரு முக்கயமான
மனிதன் என்று கூறனான். சுமார் 400 மனிதர்கள் அவேனாடு
ேசர்ந்துெகாண்டனர். ஆனால் அவன் ெகால்லப்பட்டான்.
அவைனப் பன்பற்றயவர்கள் ச தறுண்டு ஓடினார்கள்.
அவர்களால் எைதயும் ெசய்யக்கூடவல்ைல. ௩௭அவனுக்குப்பன்
கலிேலயாவலிருந்து யூதா என்னும் ெபயருள்ள மனிதன்
வந்தான். மக்கள்ெதாைக பதவு ெசய்த காலத்தல் அவன்
வந்தான். அவன் தன்ைனப் பன் பற்றயவர்களுக்குத்
தைலைமயும் தாங்கனான். அவனும் ெகால்லப்பட்டான்.
அவைனப் பன்பற்றய அைனவரும் ச தற ேயாடினர். ௩௮ எனேவ
இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். இம்மனிதரிடமிருந்து
வலகயருங்கள். அவர்கைளத் தனித்து வ ட்டுவடுங்கள்.
அவர்கள் த ட்டம் மனிதர்களிடமிருந்து உருவாகயருந்தால் அது
தகர்ந்து வழும். ௩௯ஆனால்அது ேதவனிடமிருந்து வந்தெதனில்,
நீங்கள் அவர்கைளத் தடுக்கவயலாது. நீங்கள் ேதவனுடேனேய
சண்ைடயடுபவர்களாகஆவீர்கள்” என்றார்.
கமாலிேயல் கூறயவற்றற்கு யூதத் தைலவர்கள்

உடன்பட்டனர். ௪௦அவர்கள் அப்ேபாஸ்தர்கைள மீண்டும் உள்ேள
அைழத்தனர். அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலைர அடித்து இேயசுைவக்
குறத்து ேமலும் மக்களிடம் ேபசாதருக்குமாறு கூறனர்.
பன்னர் அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் ேபாகுமாறு வடுவத்தனர்.
௪௧அப்ேபாஸ்தலர்கள்கூட்டத்ைதவ ட்டுச் ெசன்றனர். இேயசுவன்
ெபயரில் ெவட்கமுறும்படியாகக் கைடக்கப்ெபற்ற ெபருைமக்காக
அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக ழ்ந்தனர். ௪௨ மக்களுக்குப் ேபாத ப்பைத
அப்ேபாஸ்தலர்கள் நறுத்தவல்ைல.இேயசுேவ க றஸ்து என்னும்
நற்ெசய்தைய அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குத் ெதாடர்ந்து கூற
வந்தனர். ேதவாலயத்தலும், மக்களின் வீடுகளிலும் ஒவ்ெவாரு
நாளும்அவர்கள்இைதச்ெசய்தனர்.

௬
உதவயாளர்கள்நயமனம்
௧ இேயசுைவப் பன்பற்றுேவாராகப் பற்பல மக்கள்

மாற ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால் அேத ேவைளயல் க ேரக்க
ெமாழி ேபசுகன்ற சீஷர்களுக்கும் மற்ற யூதச் சீஷர்களுக்கும்
ஒரு வவாதம் நடந்தது. சீஷர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் ெபற்ற
பங்ைகப் ேபான்று அவர்களுடனிருந்த வதைவகளுக்கு
அளிக்கப்படவல்ைல என்று அவர்கள் கூறனர். ௨ பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களும்சீஷர்கள்கூட்டத்ைதஒருமிக்கஅைழத்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அவர்கைள ேநாக்க , “ேதவனுைடய

வார்த்ைதையப் ேபாத க்கும் எங்கள் ேவைல தைடயுற்றுள்ளது.
அது நல்லதல்ல! மக்களுக்கு உண்பதற்கு எைதேயனும்
ெகாடுப்பதல் உதவுவைதக் காட்டிலும் ேதவனுைடய
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வார்த்ைதையத் ெதாடர்ந்து ேபாத ப்பேத எங்களுக்கு நல்லது.
௩ எனேவ, சேகாதரர்கேள, உங்களில் ஏழு ேபைரத் ேதர்ந்து
எடுங்கள். மக்கள் நல்லவர்கெளனக் கருதுேவாராக அவர்கள்
இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் ஆவயாலும், ஞானத்தாலும்
ந ரம்பப் ெபற்றவர்களாக இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் இந்த
ேவைலையச் ெசய்யும்படியாக நாங்கள்அவர்கைள நயமிப்ேபாம்.
௪ பன்னர் நாங்கள் எங்கள் முழு ேநரத்ைதயும் ப ரார்த்தைன
ெசய்வதற்கும், ேதவனுைடய வார்த்ைதையப் ேபாத ப்பதற்கும்
பயன்படுத்துேவாம்” என்றனர்.
௫ கூட்டத்தனர் எல்ேலாரும் இந்தத் த ட்டத்ைத வரேவற்றனர்.

எனேவ அவர்கள் ஏழு ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
அவர்கள் ஸ்ேதவான் (நம்ப க்ைக மிகுந்தவனும் பரிசுத்த
ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டவனுமான மனிதன்), பலிப்பு,*
ப்ேராேகாரஸ், ந கேனார், தீேமான், பர்ேமனஸ், ந க்ேகாலஸ்
(அந்த ேயாகயாவலிருந்து வந்தவனும் யூதனாக மாற்றப்
பட்டவனும் ஆவான்) ஆகேயாராவர். ௬ அவர்கள் அந்த ஏழு
ேபைரயும் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு முன்பாக அைழத்து வந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்து தங்கள் ைககைள
அவர்கள்மீதுைவத்தனர்.
௭ ேதவனுைடய வார்த்ைத ெமன்ேமலும் ெபரும்

எண்ணிக்ைகயலான மக்கைள எட்டியது. எருசேலமில்
சீஷர்களின் எண்ணிக்ைக ேமலும் ேமலும் அதகரித்தது. யூத
ஆசாரியர்களில் ஒரு ெபரும் கூட்டத்தனரும் கூட வசுவாசம்
ைவத்துக்கீழ்ப்படிந்தனர்.

ஸ்ேதவானுக்குஎத ராகயூதர்கள்
௮ ஸ்ேதவான் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற்றான்.

ேதவனிடமிருந்து ஸ்ேதவானும் அற்புதங்கள் ெசய்யும்
வல்லைமையயும் ேதவனிடமிருந்து மக்களுக்குச் சான்றுகைளக்
காட்டும் வல்லைமையயும் ெபற்றருந்தான். ௯ ஆனால் சல
யூதர்கள் வந்து ஸ்ேதவானிடம் வவாத த்தனர். அவர்கள் ஒரு
யூத ெஜப ஆலயத்தலிருந்து வந்தருந்தனர். அது வடுதைல
ெபற்ற யூதர்களுக்குரிய ெஜப ஆலயமாக இருந்தது. (இந்த ெஜப
ஆலயம் ச ேரேன, அெலக்ஸாண்டிரியா ஆகய இடங்களிலுள்ள
யூதர்களுக்கு உரியது) சலிசயா, ஆசயா ஆகய இடங்களின்
யூதர்களும் அவர்கேளாடிருந்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்து
ஸ்ேதவானிடம் வவாத த்தனர். ௧௦ ஞானத்ேதாடு ேபசுவதற்கு
ஆவயானவர் ஸ்ேதவானுக்கு உதவனார். அவனுைடய
வலிைமயான ெசாற்கள் யூதர்கள் அவேனாடு வாத ட முடியாதபடி
ெசய்தன.
௧௧ எனேவ யூதர்கள் சல மனிதர்களுக்குக் கூலி ெகாடுத்து

“ேமாேசக்கு எத ராகவும், ேதவனுக்ெகத ராகவும் ஸ்ேதவான்
தீயவற்ைறக் கூறுவைத நாங்கள் ேகட்ேடாம்” என்று ெசால்லச்

* ௬:௫: பலிப்புஇவன்அப்ேபாஸ்தலரானபலிப்புஅல்ல.
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ெசய்தார்கள். ௧௨ இவ்வாறு ெசய்ததால் யூதர்கள் மக்கைளயும்.
முதய யூதத் தைலவர்கைளயும், ேவதபாரகைரயும் கலக்கமுறச்
ெசய்தனர். அவர்கள் மிகுந்த ேகாபமைடந்துஸ்ேதவானிடம் வந்து
அவைனப் ப டித்தனர். யூத அதகாரிகள் கூடியருந்த இடத்த ற்கு
அவைனஅைழத்துச்ெசன்றனர்.
௧௩ யூதர்கள் சலைர அக்கூட்டத்த ற்கு அைழத்து வந்தனர்.

ஸ்ேதவாைனக் குறத்துப் ெபாய் ெசால்லும்படி அவர்களுக்கு
யூதர்கள் கூறயருந்தனர். அந்த மனிதர்கள், “இவன் எப்ேபாதும்
பரிசுத்தமான இடத்ைதக் குற த்துக் ெகட்டைதேய ெசால்க றான்.
ேமாேசயன் சட்டத்த ற்கு எத ராகேவ எப்ேபாதும் ெசால்க றான்.
௧௪ நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு இந்த இடத்ைத அழிப்பார் என்று
அவன் கூறயைத நாங்கள் ேகட்ேடாம். நாம் கைடப்ப டிக்குமாறு
ேமாேச ெசான்னவற்ைற இேயசு மாற்றுவார் என்றும் அவன்
கூறனான்” என்றனர். ௧௫ கூட்டத்தல் அமர்ந்தருந்த மக்கள்
எல்ேலாரும் ஸ்ேதவாைனக் கூர்ந்து ேநாக்கனர். அவனது முகம்
ேதவதூதனின் முகத்ைதப்ேபான்று ேதான்றயது. அவர்கள்
அைதக்கண்டனர்.

௭
ஸ்ேதவானின் ேபச்சு
௧ தைலைம ஆசாரியன் ஸ்ேதவாைன ேநாக்க , “இந்தக்

காரியங்கள் எல்லாம் உண்ைமதானா?” என்று ேகட்டான்.
௨ஸ்ேதவான் பதலாக, “எனது யூத தந்ைதயேர, சேகாதரேர, நான்
கூறுவைதக் ேகளுங்கள். மகைமெபாருந்தய நமது ேதவன் நமது
தந்ைதயாகய ஆப ரகாமுக்குக் காட்ச ெகாடுத்தார். ஆப ரகாம்
ெமெசாெபாதாமியாவல்இருந்தார். அவர்ஆரானில் வாழ்வதற்கு
முன்பு நடந்த ந கழ்ச்ச இது. ௩ ேதவன் ஆப ரகாைம ேநாக்க ,
‘உன் நாட்ைடயும் உன் உறவனர்கைளயும் வ ட்டுவ ட்டு, நான்
காண்பக்கும்நாட்டிற்குப் ேபா’ ✡ என்றார்.
௪ “எனேவ ஆப ரகாம் கல்ேதயா நாட்ைட வ ட்டுச் ெசன்றார்.

ஆரானில் வச ப்பதற்காகச் ெசன்றார். ஆப ரகாமின் தந்ைத
இறந்த ப றகு, நீங்கள் இப்ேபாது வச க்க ற இந்த இடத்த ற்கு
ேதவன் அவைர அனுப்பனார். ௫ஆனால் ேதவன் ஆப ரகாமுக்கு
இந்த நாட்டில் எைதயும் ெகாடுக்கவல்ைல. ஒரு அடி
நலம் கூடக் ெகாடுக்கவல்ைல. ஆனால் ஆப ரகாமுக்கும்
அவர் குழந்ைதகளுக்கும் எத ர்காலத்தல் இந்நாட்ைடக்
ெகாடுப்பதாக ேதவன் வாக்களித்தார். (ஆப ரகாமுக்குக் குழந்ைத
இல்லாதருந்தேபாதுஇதுநடந்தது)
௬ “ேதவன் அவருக்குக் கூறயது இதுவாகும். ‘உன் சந்ததயர்

மற்ெறாரு நாட்டில் வாழ்வர். அவர்கள் அந்நயர்களாயருப்பர்.
அந்நாட்டின் மக்கள் அவர்கைள அடிைமப்படுத்துவர்.* 400
வருடங்களுக்கு அவர்கைள ேமாசமாக நடத்துவர். ௭ ஆனால்
அவர்கைள அடிைமயாக்கய நாட்டினைர நான் தண்டிப்ேபன்.’
✡ ௭:௩: ஆத . 12:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௭:௬: உன்...அடிைமப்படுத்துவர்
ஆத . 15:13-14.
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ேதவன் ேமலும், ‘இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன் உன் மக்கள்
அந்நாட்டிலிருந்து ெவளிேயறுவர். பன் உன் மக்கள் இங்கு இந்த
இடத்தல்என்ைனவழிபடுவர்’✡ என்றார்.
௮ “ேதவன் ஆப ரகாேமாடு ஓர் உடன்படிக்ைக பண்ணினார்.

இந்த உடன்படிக்ைகயன் அைடயாளேம வருத்த ேசதனமாகும்.
எனேவ ஆப ரகாமுக்கு ஒரு மகன் பறந்ததும், அவன் பறந்து
எட்டு நாட்களான பன் ஆப ரகாம் தன் மகனுக்கு வருத்தேசதனம்
ெசய்வத்தார். அவரது மகனின் ெபயர் ஈசாக்கு. ஈசாக்கும் தனது
மகன் யாக்ேகாபுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்வத்தார். யாக்ேகாபும்
தனது மக்களுக்கு அைதச் ெசய்தார். அந்த மகன்கேள பன்னர்
பன்னிரண்டுதந்ைதயராக மாறனர்.
௯ “இந்தத் தந்ைதயர் ேயாேசப்ைபக் (அவர்களது இைளய

சேகாதரன்) கண்டு ெபாறாைம ெகாண்டனர். எக ப்தல் ஒரு
அடிைமயாக ேயாேசப்ைப அவர்கள் வற்றனர். ஆனால்
ேதவன் ேயாேசப்ேபாடு இருந்தார். ௧௦ ேயாேசப்புக்கு அங்கு
பல ெதால்ைலகள் ேநர்ந்தாலும், ேதவன் அத்ெதால்ைலகள்
எல்லாவற்றலிருந்தும் அவைரக் காப்பாற்றனார். பார்ேவான்
எக ப்தன் அரசனாக இருந்தான். அவன் ேயாேசப்புக்கு ேதவன்
ெகாடுத்த ஞானத்ைதக் கண்டு அவைர வரும்பவும் ேநச க்கவும்
ெசய்தான். எக ப்தன் ஆளுநர் ேவைலையப் பார்ேவான்
ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்தான். பார்ேவானின் வீட்டிலுள்ள
எல்லா மக்கைளயும் ஆளுவதற்கும் ேயாேசப்ைப பார்ேவான்
அனுமதத்தான். ௧௧ ஆனால் எக ப்தலும், கானானிலுமிருந்த
எல்லா நலங்களும் வறண்டு ேபாயன. அங்கு உணவு
தானியங்கள் வளர முடியாதபடிக்கு நாடு வறட்ச யுற்றது.
இது மக்களுக்குப் ெபரும் துன்பத்ைத வைளவத்தது. நமது
தந்ைதயருக்குஉண்பதற்குஎதுவும்அகப்படவல்ைல.
௧௨ “ஆனால் எக ப்தல் உணவு ேசமித்து ைவக்கப்பட்டிருப்பைத

யாக்ேகாபு ேகள்வப்பட்டார். எனேவ அவர் நமது தந்ைதயைர
அங்கு அனுப்பனார். (இது எக ப்துக்கு அவர்களின்
முதற்பயணமாயருந்தது.) ௧௩ பன்னர், அவர்கள் இரண்டாம்
முைறயாகவும் அங்கு ெசன்றார்கள். இந்தத் தடைவ ேயாேசப்பு
தன் சேகாதரர்களிடம் தான் யாெரன்பைதக் கூறனான்.
பார்ேவானுக்கும் ேயாேசப்பன் குடும்பத்ைதக் குற த்துத் ெதரிய
வந்தது. ௧௪ பன் ேயாேசப்பு தன் தந்ைதயாகய யாக்ேகாைப
எக ப்துக்கு அைழத்து வருவதற்ெகன்று சல மனிதர்கைள
அனுப்பனார். தன் எல்லா உறவனர்கைளயும் கூட (அங்கு
ெமாத்தம் 75 ேபர்)அைழத்தார். ௧௫எனேவயாக்ேகாபு எக ப்த ற்குப்
ேபானார். யாக்ேகாபும் நமது தந்ைதயரும் அவர்களின் மரணம்
மட்டும் அங்கு வாழ்ந்தனர். ௧௬ பன்னர் அவர்கள் சரீரங்கள்
சீேகமுக்கு அனுப்பப்பட்டன. அவர்கள் அங்கு ஒரு கல்லைறயல்
ைவக்கப்பட்டனர். (ெவள்ளிையக் ெகாடுத்து ஏேமாரின்
மகன்களிடமிருந்துசீேகமில்ஆப ரகாம்வாங்கயகல்லைறஅது.)
✡ ௭:௭: ஆத . 15:14,யாத். 3:12-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௭ “எக ப்தல் யூத மக்களின் ெதாைக ெபருகயது. நமது மக்கள்
அங்கு ெமன்ேமலும் ெபருகனர். (ேதவன் ஆப ரகாமுக்குக்
ெகாடுத்த வாக்குறுதையச் ெசயல்படுத்த ேவண்டிய காலம்
ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது) ௧௮ பன் இன்ெனாரு மன்னன்
எக ப்ைத ஆளத் ெதாடங்கனான். அவனுக்கு ேயாேசப்ைபப்பற்ற
எதுவும் ெதரியாது. ௧௯ இந்த மன்னன் நமது மக்கைள
ஏமாற்றனான். நம் முன்ேனாருக்கு அவன் தீைம ெசய்தான்.
அம்மன்னன் அவர்களது குழந்ைதகைள இறக்கும்படியாக
ெவளிேய ேபாடும்படிச் ெசய்தான்.
௨௦ “இக்காலத்தல் தான் ேமாேச ப றந்தார். அவர் அழகான

குழந்ைதயாகவும் ேதவனுக்கு இனிைமயானவராகவும்
இருந்தார். தன் தந்ைதயன் வீட்டில் மூன்று மாத காலத்துக்கு
ேமாேசைய ைவத்துப் பராமரித்தார்கள். ௨௧ ேமாேசைய
ெவளியல் வ ட்டெபாழுது பார்ேவானின் மகள் அவைன
எடுத்துத் தன் ெசாந்தக் குழந்ைதையப் ேபான்ேற வளர்த்தாள்.
௨௨ தங்களிடமிருந்த எல்லா ஞானத்ைதயும் எக ப்தயர்கள்
ேமாேசக்குக் கற்ப த்தனர். அவர் கூறயவற்றலும்
ெசய்தவற்றலும்வல்லைமமிக்கவராகஇருந்தார்.
௨௩ “ேமாேச நாற்பது வயதாக இருந்தேபாது தன்

சேகாதரர்களான யூத மக்கைளச் சந்த ப்பது நல்லது என்று
நைனத்தார். ௨௪ எக ப்தயன் ஒருவன் யூதன் ஒருவனுக்கு
எத ராகத் தவறு ெசய்வைத அவர் கண்டார். எனேவ அவர்
யூதனுக்கு சார்பாகச் ெசன்றார். யூதைனப் புண்படுத்தயதற்காக
ேமாேச எக ப்தயைனத் தண்டித்தார். ேமாேச அவைனப் பலமாகத்
தாக்கயதால் அவன் இறந்தான். ௨௫ ேதவன் அவர்கைள
மீட்பதற்காக அவைரப் பயன்படுத்துவைத யூத சேகாதர்கள்
புரிந்துெகாள்வார்கள் என்று ேமாேச எண்ணினார். ஆனால்
அவர்கள்புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௨௬ “மறுநாள் இரண்டு யூதர்கள் சண்ைடயடுவைத ேமாேச

பார்த்தார். அவர்களுக்குள் அைமதைய நைல நாட்ட அவர்
முயன்றார். அவர், ‘மனிதேர, நீங்கள் இருவரும் சேகாதரர்கள்.
நீங்கள் ஏன் ஒருவைரெயாருவர் ேமாசமாக நடத்துகறீர்கள்?’
என்றார். ௨௭ ஒருவனுக்கு எத ராகத் தவறைழத்த மற்ெறாருவன்
ேமாேசையத் தள்ளிவ ட்டான். அவன் ேமாேசைய ேநாக்க , ‘நீ
எங்கள் அதகாரியாகவும் நீத பதயாகவும் இருக்கும்படி யாராவது
கூறனார்களா? இல்ைல. ௨௮ ேநற்று எக ப்தயைனக் ெகான்றது
ேபால் என்ைனக் ெகால்லுவாேயா?’✡ என்றான். ௨௯ அவன்
இவ்வாறு கூறுவைதக் ேகட்ட ேமாேச எக ப்ைத வ ட்டுச் ெசன்றார்.
மீதயானில்வாழும்படியாகச் ெசன்றார். அவர்அங்குஅந்நயனாக
இருந்தார். மீதயானில் இருந்தேபாது, ேமாேசக்கு இரண்டு
மகன்கள்பறந்தனர்.
௩௦ “ேமாேச நாற்பது ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு சீனாய்

மைலயன் அருேகயுள்ள வனாந்தரத்தல் இருந்தார். எரிகன்ற

✡ ௭:௨௮: யாத். 2:14-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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புதரின் ஜூவாைலயலிருந்து ஒரு ேதவதூதன் அவருக்குத்
ேதான்றனான். ௩௧ அைதக் கண்டு ேமாேச வயந்தார். நன்கு
பார்க்கும்படியாகஅவர்அருேகெசன்றார். ேமாேசஒருசத்தத்ைதக்
ேகட்டார். அது ேதவனுைடய குரலாக இருந்தது. ௩௨ ேதவன்
கூறனார், ‘ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும்
யாக்ேகாபன் ேதவனுமாகய உங்கள் முன்ேனாரின் ேதவன்
நாேன’✡ என்றார். ேமாேச பயத்தால் நடுங்க ஆரம்ப த்தார். அவர்
புதைரப் பார்க்கவும்அஞ்சனார்.
௩௩ “கர்த்தர் அவரிடம், ‘உன் மித யடிகைளக் கழற்று. நீ

நன்றுெகாண்டிருக்கும் இந்த இடம் பரிசுத்த பூமி. ௩௪ எக ப்தல்
எனது மக்கள் மிகவும் துன்புறுவைதக் கண்டிருக்க ேறன்.
என் மக்கள் அழுவைதக் ேகட்டிருக்க ேறன். அவர்கைளக்
காப்பாற்றுவதற்காக இறங்க வந்துள்ேளன். ேமாேச!
இப்ெபாழுது வா, நான் எக ப்த ற்கு உன்ைனத் தரும்பவும்
அனுப்புக ேறன்’✡ என்றார்.
௩௫ “யூதர்கள்அவர்களுக்குேவண்டாெமனக்கூறயஅேதேமாேச

அவர்தான். அவர்கள் அவரிடம், ‘நீ எங்களுக்கு அத பதயாகவும்,
நீத பதயாகவும் இருக்கமுடியுெமன்று யாராவது கூறனார்களா?
இல்ைல!’ என்றனர். ேதவன் அத பதயாகவும் மீட்பராகவும்
ேமாேசயாக ய அேத மனிதைன அனுப்பனார். ேதவன் ஒரு
ேதவதூதனின் உதவ ேயாடு ேமாேசைய அனுப்பனார். எரியும்
புதரில் ேமாேச கண்ட ேதவதூதன்இவேன. ௩௬அதனால் ேமாேச
மக்கைள ெவளிேய நடத்த ச் ெசன்றார். அவர் வல்லைம வாய்ந்த
ெசயல்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்தார். எக ப்தலும்,
ெசங்கடலிலும்,வானந்தரத்தலும் 40ஆண்டுகள்இவற்ைறேமாேச
ெசய்தார்.
௩௭ “ ‘ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசையக் ெகாடுப்பார்.

உங்கள் மக்களிடமிருந்ேத அந்தத் தீர்க்கதரிச வருவார். அவர்
என்ைனப் ேபாலேவ இருப்பார்’✡ என்று கூறய அேத ேமாேசதான்
அவர். ௩௮ வனாந்தரத்தல் யூதர்களின் கூட்டத்ேதாடு இருந்தவர்
இவேரதான். சீனாய்மைலயல்தன்ேனாடுேபச யேதவதூதனுடன்
இருந்தார். நமது முன்ேனாேராடும் அவர் இருந்தார். ேமாேச
ேதவனிடமிருந்து ஜீவன் தரும் கட்டைளகைளப் ெபற்றார். ேமாேச
நமக்குஅந்தக்கட்டைளகைளக்ெகாடுத்தார்.
௩௯ “ஆனால்நமதுதந்ைதயர் ேமாேசக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்தனர்.

அவர்கள் அவைரத் தள்ளி ஒதுக்கனர். மீண்டும் எக ப்துக்குப்
ேபாகேவண்டுெமன அவர்கள் வரும்பனர். ௪௦ நம் தந்ைதயர்
ஆேராைன ேநாக்க , ‘ேமாேச நம்ைம எக ப்து நாட்டிற்கு ெவளிேய
வழி நடத்தனார். ஆனால் அவருக்கு என்ன ேநர்ந்தது என்பைத
நாங்கள் அற ேயாம். எனேவ எங்களுக்கு முன்ேன ேபாகவும்
எங்களுக்கு வழிகாட்டவும் சல ெதய்வங்கைள உண்டாக்கும்’✡

✡ ௭:௩௨: யாத். 3:6-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௭:௩௪: யாத். 3:5-10-ல்இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௭:௩௭: உபா. 18:15-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௭:௪௦:
யாத். 32:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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என்றனர். ௪௧ எனேவ மக்கள் கன்றுக் குட்டிையப் ேபான்ற ஒரு
சைல உண்டாக்கனர். பன் அவர்கள் அதற்குப் பைடப்பதற்காகப்
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர். தங்கள் ைககளால்
உண்டாக்கய அதைனக் கண்டு மக்கள் மக ழ்ந்தனர்! ௪௨ஆனால்
ேதவன் அவர்களுக்கு எத ராகத் தரும்பனார். வானத்தலுள்ள
ெபாய்யான ெதய்வங்களின் கூட்டத்ைத வழிபடுவதலிருந்து
அவர்கைளத் தடுப்பைத ேதவன் நறுத்த க்ெகாண்டார்.
தீர்க்கதரிச களின் நூலிலும் இைவதான் எழுதப்பட்டுள்ளன.
ேதவன்ெசால்க றார்,

“ ‘யூத மக்களாகய நீங்கள் எனக்கு இரத்தபைடப்புக்கைளேயா
பலிகைளேயா 40 ஆண்டுகளாக வனாந்தரத்தல் ெகாண்டு
வரவல்ைல.

௪௩ உங்கேளாடு ேமாேளக ற்காக ஒரு கூடாரத்ைதயும் ெரம்பான்
என்னும்நட்சத்த ரஉருவத்ைதயும்சுமந்துெசன்றீர்கள்.

இந்த வக்க ரகங்கைள நீங்கள் வழிபடுவதற்காக
உருவாக்கனீர்கள்.

எனேவ நான் உங்கைள பாப ேலானுக்கு அப்பால் அனுப்புேவன்.’
ஆேமாஸ் 5:25-27

௪௪ “வனாந்தரத்தல் பரிசுத்தக் கூடாரம்† நமது முன்ேனாரிடம்
இருந்தது. இந்தக் கூடாரத்ைத எப்படி உண்டாக்குவது என்று
ேதவன் ேமாேசய டம்கூறனார். ேதவன் காட்டிய த ட்டத்தன்படிேய
ேமாேச அைத உண்டாக்கனார். ௪௫ பன்னால் ப ற ேதசங்களின்
நலங்கைளக் ைகப்பற்றும்படியாக ேயாசுவா நமது தந்ைதயைர
வழி நடத்தனார். நமது மக்கள் அங்குச் ெசன்றேபாது அங்கருந்த
மக்கைள ேதவன் ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தார். நமது மக்கள்
இப்புதய நலத்த ற்குச் ெசன்றெபாழுது, இேத கூடாரத்ைதத்
தம்முடன் எடுத்துச் ெசன்றனர். தாவீதன் காலம்வைரக்கும் நம்
மக்கள் அைத ைவத்தருந்தனர். ௪௬ ேதவன் தாவீைதக் குற த்து
மக ழ்ந்தார். தாவீது ேதவனிடம் யாக்ேகாபன் ேதவனாகய
அவருக்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்ட அனுமத ேவண்டினான். ௪௭ஆனால்
சாலேமான்தான்அந்தஆலயத்ைதக்கட்டினான்.
௪௮ “ஆனால்உன்னதமானவர்மனிதர் தங்கள்ைககளால்கட்டும்

வீடுகளில்வச ப்பதல்ைல. தீர்க்கதரிச இதைனேயஎழுதனார்.

௪௯ “கர்த்தர்கூறுகறார்,
‘வானம்எனதுசம்மாசனம்.

பூமி எனதுபாதங்கள்ைவக்கும்இடம்.
எனக்காக எவ்வதமானவீட்ைடக் கட்டப்ேபாக றீர்கள்?

ஓய்ெவடுக்கஎனக்குஓர்இடம் ேதைவயல்ைல.
௫௦ நான் இைவ எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்க ேனன் என்பைத

நைனவுகூருங்கள்!’ ” ஏசாயா 66:1-2
† ௭:௪௪: பரிசுத்தக் கூடாரம் இது சாட்ச க்குரிய கூடாரம். நகரத்தக்கது. பத்து
கட்டைளகைள இங்கு ைவத்தருந்தனர். ேமாேச காலத்தல் ேதவன் தம் மக்கைளச்
சந்த க்கும்இடம்.
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என்றான்.

௫௧ பன் ஸ்ேதவான், “ப டிவாதமான யூதத் தைலவர்கேள!
நீங்கள் உங்கள்இருதயங்கைள ேதவனுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல!
நீங்கள் அவர் வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவ சாய்க்கமாட்டீர்கள்!
பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களிடம் கூற முயல்வைத எப்ேபாதும்
எத ர்த்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். உங்கள் தந்ைதயர் இைதச்
ெசய்தார்கள். நீங்களும் அவர்கைளப் ேபாலேவ இருக்கறீர்கள்!
௫௨ உங்கள் தந்ைதயர் தங்கள் காலத்தல் வாழ்ந்த ஒவ்ெவாரு
தீர்க்கதரிசையயும் புண்படுத்தனார்கள். அந்தத் தீர்க்கதரிச கள்
ெவகு காலத்த ற்கு முன்ேப நீதயுள்ள ஒருவர் வருவார் எனக்
கூறனார்கள். ஆனால் உங்கள் தந்ைதயர் அத்தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகான்றார்கள். இப்ெபாழுது நீங்கள் நீதயுள்ள அவருக்கு
எத ராகத் தரும்பயுள்ளீர்கள். ௫௩ ேமாேசயன் சட்டத்ைதப்
ெபற்றவர்கள் நீங்கள். தமது ேதவதூதர்களின் மூலமாகக் ேதவன்
இந்தச் சட்டத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். ஆனால் நீங்கேளா
இந்தச் சட்டத்த ற்குக்கீழ்ப்படிவதல்ைல” என்றான்.

ஸ்ேதவான்ெகால்லப்படுதல்
௫௪ இவற்ைற ஸ்ேதவான் கூறுவைத யூதத் தைலவர்கள்

ேகட்டனர். அவர்கள் மிகுந்த சனம் அைடந்தனர். யூதத்
தைலவர்கள் ப த்துப் ப டித்தவர்கைளப்ேபால், ஸ்ேதவாைன
ேநாக்க ப் பற்கைளக் கடித்தனர். ௫௫ ஆனால் ஸ்ேதவாேனா
பரிசுத்த ஆவயால் ந ரம்பயவனாக இருந்தான். ஸ்ேதவான்
வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்தான். அவன் ேதவனுைடய
மகைமையக் கண்டான். ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல் இேயசு
ந ற்பைதக் கண்டான். ௫௬ ஸ்ேதவான், “பாருங்கள்! பரேலாகம்
த றந்தருப்பைத நான் பார்க்க ேறன். ேதவனுைடயவலபக்கத்தல்
மனிதகுமாரன்நற்பைதநான்காண்க ேறன்!” என்றான்.
௫௭ பன் யூத அதகாரிகள் எல்ேலாரும் உரத்த குரலில்

சத்தமிட்டார்கள். அவர்கள் ைககளால் தமது காதுகைளப்
ெபாத்த க்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் எல்ேலாரும் ஸ்ேதவாைன
ேநாக்க ஓடினர். ௫௮ அவர்கள் அவைன நகரத்த ற்கு ெவளியல்
ெகாண்டு ெசன்று அவன் சாகும்வைர அவன் மீது கற்கைள
எற ந்தார்கள். ஸ்ேதவானுக்கு எத ராகப் ெபாய் கூறயவர்கள்
தங்களது ேமலாைடகைள சவுல் என்னும் இைளஞனிடம்
ெகாடுத்தார்கள். ௫௯ பன் அவர்கள் ஸ்ேதவானின் ேமல்
கற்கைள வீசனார்கள். ஆனால் ஸ்ேதவான் ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தான். அவன், “கர்த்தராக யஇேயசுேவ, எனது
ஆவைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்!” என்றான். ௬௦அவன் முழங்காலில்
நன்று, “கர்த்தேர! இந்தப் பாவத்த ற்காக அவர்கைளக் குற்றம்
சாட்டாதரும்!” என்று ப ரார்த்த த்தான். இைதக் கூறய பறகு
ஸ்ேதவான்இறந்துேபானான்.
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௮
௧ஸ்ேதவானின் ெகாைல ஒரு நல்ல ந கழ்ச்ச ேய என்று சவுல்

அச்சமயம்ஒப்புக்ெகாண்டான்.

வசுவாச களுக்குஉபத்த ரவம்
௨-௩ ச ல நல்ல மனிதர்கள் ஸ்ேதவாைனப் புைதத்தனர்.

அவர்கள் அவனுக்காகச் சத்தமிட்டு அழுதனர். எருசேலமிலுள்ள
வசுவாச களின் கூட்டத்த ற்கு அன்றலிருந்து யூதர்கள்
தீங்கைழக்க ஆரம்ப த்தனர். அவர்கைள அதகமாகத்
துன்புறுமாறு யூதர்கள் ெசய்தனர். அக்கூட்டத்ைத அழிப்பதற்கு
சவுலும் முயன்றுெகாண்டிருந்தான். சவுல் அவர்களின்
வீடுகளுக்குள் நுைழந்தான். அவர்களில் ஆண்கைளயும்
ெபண்கைளயும்ெவளிேயஇழுத்துவந்துசைறக்குள்தள்ளினான்.
எல்லா வசுவாச களும் எருசேலைமவ ட்டு அகன்றனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் மட்டுேம அங்குத் தங்கனர். யூேதயா,
மற்றும் சமாரியா ஆகய நாடுகளின் பல பகுத களுக்கும்
வசுவாச கள் ெசன்றனர். ௪ வசுவாச கள் எல்லா இடங்களிலும்
பரவயருந்தனர். வசுவாச கள் ெசன்ற இடங்களில் எல்லாம்
மக்களுக்குநற்ெசய்தையக்கூறனர்.

சமாரியாவல்பலிப்பு
௫ பலிப்பு சமாரியாவலுள்ள ஒரு நகரத்த ற்குச் ெசன்றான்.

அவன் கறஸ்துைவப் பற்ற ப் ேபாத த்தான். ௬அங்குள்ள மக்கள்
பலிப்பு கூறயைதக் ேகட்டனர். அவன் ெசய்துெகாண்டிருந்த
அத சயங்கைளக் கண்டனர். பலிப்பு கூறய ெசய்த கைளக்
கவனமாகக் ேகட்டனர். ௭ அம்மக்களில் பலரினுள்ளும்
அசுத்த ஆவகள் இருந்தன. அசுத்த ஆவகள் அவர்கைள
வ ட்டுப் ேபாகும்படியாக பலிப்பு கட்டைளய ட்டான். அைவ
ெவளிேய வந்தேபாது, ஆவகள் மிகுந்த சத்தமிட்டன.
பாரிச வயாத க்காரர்கள் பலரும், ஊனமுற்றவர்கள் பலரும்
அங்கருந்தனர். பலிப்பு அவர்கைளயும் குணப்படுத்தனான்.
௮இதனால்அந்நகர மக்கள்மிகுந்த சந்ேதாஷம்அைடந்தனர்.
௯ ஆனால் அந்நகரில் சீேமான் என்னும் ெபயருள்ள மனிதன்

இருந்தான். பலிப்பு அங்கு வருமுன்னர், சீேமான் மந்த ர
தந்த ரங்கைளச் ெசய்தான். சமாரியா மக்கைளத் தனது
தந்த ரங்களால் வயப்புறச் ெசய்தான். ௧௦ முக்கயமான, மற்றும்
முக்கயமற்ற மக்கள் அைனவரும் சீேமான் கூறயவற்ைற
நம்பனர். மக்கள், “ ‘மகத்தானவல்லைம’ எனப்படும் ேதவனுைடய
வல்லைம இம்மனிதனுக்கு உள்ளது!” என்றனர். ௧௧ சீேமான்
தனது மந்த ர தந்த ரங்களால் மக்கைள நீண்ட நாட்களாக
வயக்க ைவத்தான். மக்கள் அவைனப் பன்பற்றுேவாராயனர்.
௧௨ ஆனால் பலிப்பு ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றய
நற்ெசய்தையயும், இேயசு க றஸ்துவன் வல்லைமையயும்
மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறனான். ஆண்களும் ெபண்களும்
பலிப்புைவ நம்பனர். அவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர்.
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௧௩ சீேமானும் கூட நம்ப க்ைக ைவத்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றான்.
சீேமான் பலிப்புேவாடு இருந்து வந்தான். பலிப்பு ெசய்த
அற்புதங்கைளயும், வல்லைமமிக்க காரியங்கைளயும் கண்ட
சீேமான்வயப்பைடந்தான்.
௧௪ அப்ேபாஸ்தலர்கள் இன்னும் எருசேலமில் இருந்தனர்.

ேதவனுைடய வார்த்ைதைய சமாரியாவன் மக்கள்
ஏற்றுக்ெகாண்டனர் என்பைத அவர்கள் ேகள்வப்பட்டார்கள்.
௧௫ ஆகேவ ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அவர்களிடம்
அனுப்பனார்கள். ேபதுருவும் ேயாவானும் வந்தேபாது சமாரிய
வசுவாச கள் பரிசுத்தஆவையப் ெபற ேவண்டுெமன்றுஅவர்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். ௧௬ இந்த மக்கள் கர்த்தராக ய
இேயசுவன் ெபயரில் ஞானஸ்நானம் ெபற்றருந்தார்கள்.
ஆனால் பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர்களில் ஒருவர்மீதும் இறங்க
வரவல்ைல. இந்த ேநாக்கத்த ற்காகப் ேபதுருவும் ேயாவானும்
ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். ௧௭ இரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களும்
அவர்கள் ைககைள மக்கள் மீது ைவத்தார்கள். அப்ேபாது
அம்மக்கள்பரிசுத்தஆவையப்ெபற்றனர்.
௧௮அப்ேபாஸ்தலர்கள்தமதுைககைளமக்கள்மீதுைவத்தேபாது

ஆவயானவர் அவர்களுக்கு அளிக்கப் ெபற்றைத சீேமான்
பார்த்தான். எனேவ சீேமான் அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் பணத்ைதக்
ெகாண்டுவந்து ௧௯ “நான்ஒருவன்மீதுஎனதுைகையைவத்ததும்,
அவன் பரிசுத்த ஆவையப் ெபறும்படிக்கு இந்த வல்லைமைய
எனக்குத்தாருங்கள்” என்றான்.
௨௦ ேபதுரு சீேமாைன ேநாக்க , “நீயும் உனது பணமும்அழிைவக்

காணட்டும்! ேதவனுைடய வரத்ைதப் பணத்தால் வாங்க முடியும்
என்று நீ எண்ணினாய். ௨௧ இந்த ேவைலயல் நீ பங்ைகப்
ெபறமுடியாது. ேதவனுக்குமுன்பாகஉனதுஇருதயம்ேநர்ைமயாக
இல்ைல. ௨௨ உனது மனைத மாற்று! நீ ெசய்த இந்தத் தீய
காரியத்தலிருந்து வலக வடு. கர்த்தைர ேநாக்க ப ரார்த்தைன
ெசய். நீ இவ்வாறு நைனத்தைத அவர் மன்னிக்கக் கூடும். ௨௩ நீ
ெவறுப்பனாலும், ெபாறாைமயனாலும் ந ரம்ப , பாவத்தால்
ஆளப்பட்டிருப்பைதநான்பார்க்க ேறன்” என்றான்.
௨௪சீேமான் பதலாக, “கர்த்தரிடம் நீங்கள்இருவரும் எனக்காகப்

ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். நீங்கள் ெசான்னைவ எனக்கு
ேநராதபடிக்குப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்!” என்றான்.
௨௫ தாங்கள் கண்ட, இேயசு ெசய்த காரியங்கைள,

அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குக் கூறனர். கர்த்தரின் ெசய்தைய
அப்ேபாஸ்தலர் மக்களுக்குக் கூறனர். பன்பு அவர்கள்
எருசேலமுக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றனர். வழியல் அவர்கள்
சமாரியர்களின் ஊர்கள் பலவற்றற்குச் ெசன்று, மக்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ேபாத த்தனர்.
எத்த ேயாப்ப யஅத காரியும் பலிப்புவும்
௨௬ ேதவதூதன் ஒருவன் பலிப்புவ டம் ேபசனான். “புறப்பட்டு

ெதற்கு ேநாக்க ச் ெசல். எருசேலமிலிருந்து காசாவ ற்குப் ேபாகும்
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பாைதக்குச் ெசல். அந்தப் பாைத பாைலவனம் வழியாகச்
ெசல்க றது” என்றான்.
௨௭ எனேவ பலிப்பு தயாராக ப் புறப்பட்டுச் ெசன்றான்.

பாைதயல் எத்த ேயாப்ப யாவலிருந்து வந்த மனிதன்
ஒருவைனக் கண்டான். அம்மனிதன் ஆண்ைமயழந்தவன்.
எத்த ேயாப்ப யாவன் அரசயாகய கந்தாேக என்பவளின்
அலுவலரில்அவன்ஒருமுக்கயஅதகாரியாகஇருந்தான். அவன்
அவளது கருவூலத்தற்குப் ெபாறுப்பாயருந்தான். அம்மனிதன்
எருசேலமில் வழிபாடு ெசய்யச் ெசன்றருந்தான். ௨௮ இப்ேபாது
அவன் வீட்டிற்குப் பயணமாக க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் தனது
இரதத்தல் அமர்ந்து தீர்க்கதரிச யாக ய ஏசாயாவன் புத்தகத்தல்
சலபகுத கைளவாச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௨௯ ஆவயானவர் பலிப்புைவ ேநாக்க , “இரதத்தன் அருேக

ேபாய் காத்தரு” என்றார். ௩௦ எனேவ பலிப்பு இரதத்ைத
ேநாக்க ஓடினான். அம்மனிதன் தீர்க்கதரிச யாக ய ஏசாயாவன்
நூலிலிருந்து வாச ப்பைதக் ேகட்டான். பலிப்பு அவைன ேநாக்க ,
“நீ படித்துக்ெகாண்டிருப்பைதப் புரிந்துெகாள்ள முடிக றதா?”
என்றுேகட்டான்.
௩௧ அம்மனிதன், “நான் எப்படிப் புரிந்துெகாள்ள முடியும்?

அைத வளக்க ச் ெசால்லக் கூடிய ஒருவர் ேதைவ!”
என்றான். அவன் பலிப்புைவ இரதத்தனுள் ஏற , அவேனாடு
உட்காருமாறு ேவண்டினான். ௩௨ ேவதவாக்கயத்தல் அவன்
படித்துக்ெகாண்டிருந்த பகுத இேதா,

“அவர்ெகால்லப்படுவதற்காகஅைழத்துச்ெசல்லப்படும்ஆட்ைடப்
ேபான்றருந்தார்.

அவர், தனது முடிெவட்டப்படுக றேபாது சத்தமிடாதருக்க ற
ஆட்டுக்குட்டிையப் ேபான்றருந்தார்.

௩௩ அவர் அவமானப்படுத்தப்பட்டார். அவர் உரிைமகள்
பற க்கப்பட்டன.

உலகல்அவர்வாழ்க்ைகமுடிந்தது.
அவர்குடும்பம்பற்ற ச்ெசால்வதற்குஎதுவுமில்ைல.” ஏசாயா
53:7-8

௩௪ அதகாரி பலிப்புவ டம், “யாைரக் குற த்து தீர்க்கதரிச
ெசால்கன்றார் என்பைத தயவு ெசய்து எனக்குக் கூறுங்கள்.
தன்ைனக் குறத்தா அல்லது ேவறு யாைரக் குற த்து அவர்
ேபாசுக றார்?” என்று ேகட்டான். ௩௫ பலிப்பு ேபச ஆரம்ப த்தான்.
அவன் ேவதவாக்கயத்தன் இந்தப் பகுதயலிருந்து
ேபச ஆரம்ப த்து, அம்மனிதனுக்கு இேயசுைவப் பற்றய
நற்ெசய்தையச்ெசால்லத்ெதாடங்கனான்.
௩௬அவர்கள்ேமலும்பயணம்ெசய்ைகயல்தண்ணீர்இருந்தஓர்

இடத்த ற்கு அருேக வந்தனர். அதகாரி, “பார்! இங்கு தண்ணீர்
உள்ளது. நான் ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்குத் தைட ஏது?”
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என்றான். ௩௭ *௩௮அதகாரிஇரதத்ைதநறுத்தக்கட்டைளய ட்டான்.
பலிப்புவும் அத காரியும் நீருக்குள் இறங்கனர். பலிப்பு
அவருக்குஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தான். ௩௯அவர்கள் நீரிலிருந்து
ெவளிவந்தேபாது கர்த்தரின் ஆவயானவர் பலிப்புைவ எடுத்துச்
ெசன்றுவட்டார். அதகாரி அவைன மீண்டும் பார்க்கவல்ைல.
அதகாரி தனது வீட்ைட ேநாக்க ப் பயணமானான். அவன்
மகழ்வுடன் இருந்தான். ௪௦ ஆேசாத்து என்னும் பட்டணத்தல்
பலிப்பு பன்னர் காட்ச தந்தான். அவன் ெசசரியா என்னும்
நகரத்த ற்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் நற்ெசய்தைய
ஆேசாத்தலிருந்து ெசசரியா ெசல்லுகற எல்லா ஊர்களிலும்
ேபாத த்தான்.

௯
சவுல்மனம்மாறுதல்
௧ சவுல் கர்த்தரின் சீஷைரப் பயமுறுத்தவும், ெகால்லவும்

எப்ெபாழுதும் முயன்று ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அவன்
தைலைம ஆசாரியனிடம் ெசன்றான். ௨ தமஸ்கு நகரத்தல் ெஜப
ஆலயங்களிலுள்ள யூதர்களுக்குக் கடிதங்கைள எழுதுமாறு
அவைரக் ேகட்டான். தமஸ்குவல் கறஸ்துவன் வழிையப்
பன்பற்றுகற சீஷர்கைளக் கண்டுபடிக்கும் அத காரத்ைத
அவனுக்குக் ெகாடுக்குமாறு தைலைம ஆசாரியைரக் ேகட்டான்.
அங்கு ஆேணா, ெபண்ேணா, வசுவாச கள் எவைரேயனும்
கண்டால் அவன் அவர்கைளக் ைகதுெசய்து எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டுவரவரும்பனான்.
௩ எனேவ சவுல் தமஸ்குவற்கு புறப்பட்டுச் ெசன்றான். அவன்

நகரத்த ற்கு அருேக வந்தேபாது, அவைனச் சுற்றலும் மிகுந்த
ப ரகாசமான ஒளி வானிலிருந்து த டீெரன ெவளிச்சமிட்டது.
௪ சவுல் தைரயல் வழுந்தான். அவன் தன்ேனாடு ேபசுக ற ஒரு
சத்தத்ைதக் ேகட்டான். “சவுேல, சவுேல! நீ ஏன் புண்படுத்தும்
காரியங்கைள எனக்குச் ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்?” என்றது
அச்சத்தம்.
௫சவுல், “ஆண்டவேர, நீர்யார்?” என்றுேகட்டான்.
அந்தச் சத்தம் பதலாக, “நான் இேயசு, ௬ நீ புண்படுத்த

நைனப்பது என்ைனேய. நீ எழுந்து நகரத்துக்குள் ேபா.
அங்கருக்கும்ஒருவர்நீெசய்யேவண்டியைதஉனக்குக்கூறுவார்”
என்றது.
௭சவுேலாடுபயணம்ெசய்தமனிதர் நன்றனர். அவர்கள்எதுவும்

ெசால்லவல்ைல. அம்மனிதர் சத்தத்ைதக் ேகட்டனர். ஆனால்
யாைரயும் பார்க்கவல்ைல. ௮ சவுல் தைரயலிருந்து எழுந்தான்.
அவன் கண்கைளத் தறந்தேபாது அவனால் பார்க்க முடிய
வல்ைல. எனேவ சவுேலாடு வந்த மனிதர்கள் அவன் ைகையப்
ப டித்து,அவைனத்தமஸ்குவுக்குஅைழத்துச்ெசன்றனர். ௯மூன்று
* ௮:௩௭: பன்னால் வந்த சல ப ரத களில் 37 வது வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது.
பலிப்பு பதலாக, ‘நீ முழு மனேதாடு நம்பனால் உன்னால் முடியும்” என்றார். அந்த
அத காரி, “நான் இேயசு க றஸ்துதான் ேதவனுைடய குமாரன் என்று நம்புக ேறன்”
என்றான்.
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நாட்கள் சவுலால் பார்க்க முடியவல்ைல. அவன் எைதயும்
உண்ணேவா, எைதயும்பருகேவாஇல்ைல.
௧௦தமஸ்குவல்இேயசுவன் சீஷன்ஒருவன்இருந்தான். அவன்

ெபயர் அனனியா. கர்த்தர் ஒரு தரிசனத்தல் அவனிடம் வந்து
ேபசனார். கர்த்தர், “அனனியாேவ!” என்றுஅைழத்தார்.
அனனியா பதலாக, “ஆண்டவேர, இேதா இருக்க ேறன்”

என்றான்.
௧௧ கர்த்தர் அனனியாைவ ேநாக்க , “எழுந்து ெநடும்வீத

எனப்படும் ெதருவுக்குப் ேபா. யூதாஸின்* வீட்ைடக் கண்டுபடி.
தர்சு நகரத்தன் சவுல் என்ற மனிதனுக்காக வ சாரி. அவன்
அங்குப் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். ௧௨ சவுல் ஒரு
காட்ச கண்டான். அக்காட்ச யல் அனனியா என்ெறாரு மனிதன்
அவனிடம் வந்து கரங்கைள அவன்மீது ைவத்தான். அப்ேபாது
சவுலால்மீண்டும்பார்க்கமுடிந்தது” என்றார்.
௧௩ ஆனால் அனனியா பதலாக, “ஆண்டவேர பல மக்கள்

இம்மனிதைனக் குறத்து எனக்குக் கூறயருக்க றார்கள்.
எருசேலமிலுள்ள உமது தூய மக்களுக்கு இந்த மனிதன் ெசய்த
தீைமகைள அவர்கள் எனக்குச் ெசான்னார்கள். ௧௪ இப்ேபாது
அவன் இங்கு தமஸ்குவுக்கு வந்துள்ளான். உம்மில் வசுவாசம்
ைவக்க ற எல்ேலாைரயும் ைகது ெசய்யும் அத காரத்ைதத்
தைலைமப் ேபாதகர்கள்அவனுக்குஅளித்துள்ளனர்” என்றான்.
௧௫ஆனால் கர்த்தர் அனனியாவ டம், “ேபா! நான் சவுைல ஒரு

முக்கய ேவைலக்காகத் ேதர்ந்துள்ேளன். அவன் மன்னருக்கும்,
யூத மக்களுக்கும் ப ற நாடுகளுக்கும் என்ைனப்பற்ற ச்
ெசால்லேவண்டும். ௧௬ என் ெபயருக்காக அவன் படேவண்டிய
துன்பங்கைளநான்சவுலுக்குக்காட்டுேவன்” என்றார்.
௧௭ எனேவ அனனியா புறப்பட்டு, யூதாஸின் வீட்டிற்குச்

ெசன்றான். அவன் தனது ைககைளச் சவுலின் மீது ைவத்து,
“சவுேல, எனது சேகாதரேன, கர்த்தர் இேயசு என்ைன
அனுப்பனார். நீ இங்கு வந்துெகாண்டிருந்தெபாழுது வழியல் நீ
பார்த்தவரும் அவேர. நீ மீண்டும் பார்ைவ அைடயவும், பரிசுத்த
ஆவயால் ந ரம்பவும் இேயசு என்ைன இங்கு அனுப்பனார்”
என்றான். ௧௮ உடேன மீன் ெசதல்கள் ேபான்றைவ சவுலின்
கண்களிலிருந்து வழுந்தன. சவுலால் மீண்டும் பார்க்க முடிந்தது.
சவுல் எழுந்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றான். ௧௯ அவன் ஆகாரம்
உண்டு, பலம்ெபற்றவனாகஉணர்ந்தான்.

சவுல்தமஸ்குவல்ேபாத த்தல்
சல நாட்கள் தமஸ்குவல் சவுல் இேயசுவன் சீஷர்கேளாடு

இருந்தான். ௨௦ ெஜப ஆலயங்களில் இேயசுைவக் குறத்துப்
ேபாத க்க ஆரம்ப த்தான். மக்களுக்கு, “இேயசு ேதவனுைடய
குமாரன்!” என்றுகூறனான்.

* ௯:௧௧: யூதாஸ்இவன்அப்ேபாஸ்தலனாகயயூதாஸ்அல்ல.
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௨௧ சவுைலக் ேகட்ட எல்லா மக்களும் வயப்புற்றனர். அவர்கள்,
“இவன்எருசேலமிலிருந்தஅேதமனிதன். இந்தப்ெபயைரநம்பய
மக்கைள அழிக்க முற்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தான்! அவன் இங்கும்
அைதச் ெசய்வதற்காகேவ வந்தான். இேயசுவன் சீஷர்கைளக்
ைகது ெசய்து எருசேலமிலுள்ள தைலைம ஆசாரியர்களிடம்
அைழத்துச்ெசல்வதற்குவந்தான்” என்றனர்.
௨௨ஆனால் சவுேலா ெமன்ேமலும் வல்லைமயல் ெபருகனான்.

அவன் இேயசுேவ க றஸ்து என நரூப த்தான். தமஸ்குவல்
அவன் சான்றுகள் வலுவாக இருந்தபடியால் யூதர்கள் அவேனாடு
வாக்குவாதம்ெசய்யஇயலவல்ைல.

சவுல்தப்ப ச் ெசல்லுதல்
௨௩ பல நாட்களுக்குப் ப றகு, யூதர்கள் சவுைலக் ெகால்லத்

த ட்டமிட்டனர். ௨௪ சவுலுக்காக நகரத்தன் கதவுகைள இரவும்
பகலும் யூதர்கள் காவல் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
அவைனக் ெகால்ல வரும்பனர். ஆனால் சவுல் அவர்களின்
சத த்த ட்டத்ைதக் குற த்துச் ெசால்லப்பட்டிருந்தான். ௨௫ஒரு நாள்
இரவல் சல சீஷர்கள்அவன்நகரத்தலிருந்துெவளிேயறுவதற்கு
உதவனர். சீஷர்கள் அவைன ஒருகூைடயல் ைவத்தனர். நகரக்
ேகாட்ைடயலிருந்த ஒருதுவாரத்தன்வழியாககூைடையஇறக்க
அவைனெவளிேயவ ட்டனர்.

எருசேலமில் சவுல்
௨௬ ப றகு சவுல் எருசேலமுக்குச் ெசன்றான். சீஷர்

குழுவல் ேசர்ந்துெகாள்ள அவன் முயற்ச த்தான். ஆனால்
அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைனக் கண்டு பயந்தனர். சவுல்
உண்ைமயாகேவ இேயசுைவப் பன்பற்றுகறவன் என்பைத
அவர்கள் நம்பவல்ைல. ௨௭ ஆனால் பர்னபா சவுைல ஏற்றுக்
ெகாண்டு அவைன அப்ேபாஸ்தலரிடம் அைழத்து வந்தான்.
பர்னபா அப்ேபாஸ்தலருக்கு, தமஸ்குவுக்குச் ெசல்லும் பாைதயல்
சவுல் கர்த்தைர தரிச த்தைதச் ெசான்னான். கர்த்தர் சவுலிடம்
ேபச ய வைகைய பர்னபா அப்ேபாஸ்தலருக்கு வளக்கனான்.
பன் அவன் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு இேயசுவுக்காக பயமின்ற
தமஸ்குவல்மக்களுக்குசவுல்ேபாத த்தைதயும்ெசான்னான்.
௨௮ சவுலும் சீஷேராடு தங்கனான். பயமின்ற கர்த்தைரப்

பற்ற எருசேலமின் எல்லா பகுத களுக்கும் ெசன்று ேபாத த்தான்.
௨௯ க ேரக்கெமாழி ேபச ய யூதரிடம் சவுல் அவ்வப்ேபாது
ேபசனான். அவர்கேளாடு வவாதங்கள் நடத்தனான்.
ஆனால் அவைனக் ெகால்வதற்கு அவர்கள் முயற்ச
ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள். ௩௦ சேகாதரர்கள் இைதப்பற்ற
அற ந்தேபாதுஅவர்கள் சவுைலெசசரியா நகரத்த ற்குஅைழத்துச்
ெசன்றனர். ெசசரியாவலிருந்து தர்சு நகரத்த ற்கு அவர்கள்
சவுைலஅனுப்பனர்.
௩௧ யூேதயா, கலிேலயா, சமாரியா, ஆகய இடங்களிலுள்ள

சைபயனர் அைமதயுடன் வாழ்ந்தார்கள். பரிசுத்த
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ஆவயானவரின் உதவயால் வலிைமயூட்டப்பட்டுக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். தாங்கள் வாழ்ந்த வைகயால் கர்த்தைர
அவர்கள் மத த்தனர் என்பைதவசுவாச கள் காட்டினர். ஏெனனில்
பரிசுத்தஆவயானவரின்உதவயனால்வசுவாச கள்குழுெபருக
வளர்ந்தது.

லித்தா மற்றும் ேயாப்பாவல் ேபதுரு
௩௨ எருசேலைமச் சுற்றலுமிருந்த எல்லா ஊர்கள் வழியாகவும்

ேபதுரு பயணமானான். லித்தாவல் வாழ்ந்த வசுவாச கைள†

அவன்சந்த த்தான். ௩௩அங்குபக்கவாதவயாதயால் பீடிக்கப்பட்ட
ஐேனயா என்ற ெபயருள்ள ஒருவைன அவன் கண்டான். கடந்த
எட்டு ஆண்டுகளாக ஐேனயாவால் அவனது படுக்ைகைய வ ட்டு
நகர முடியவல்ைல. ௩௪ ேபதுரு அவனிடம், “ஐேனயாேவ, இேயசு
க றஸ்துஉன்ைனக்குணமாக்குகறார். எழுந்துஉன்படுக்ைகைய
மடக்கு. உன்னால்இப்ேபாதுஇதைனச்ெசய்யமுடியும்!” என்றான்.
ஐேனயாஉடேனஎழுந்துநன்றான். ௩௫லித்தாவல்வாழ்ந்தஎல்லா
மக்களும் சாேரானின் மக்களும்அவைனக் கண்டனர். இம்மக்கள்
கர்த்தரிடம் தரும்பனார்கள்.
௩௬ ேயாப்பா நகரில் தப த்தா என்னும் ெபயருள்ள இேயசுவன்

சீஷப் ெபண்இருந்தாள். (அவளது க ேரக்க ெபயரான, ெதார்காள்,
“மான்” எனப் ெபாருள்பட்டது) அவள் மக்களுக்கு எப்ேபாதும்
நன்ைமையேய ெசய்தாள். ேதைவப்பட்ட மக்களுக்குப் பண
உதவயும் ெசய்து வந்தாள். ௩௭ ேபதுரு லித்தாவலிருக்கும்ேபாது,
தப த்தா ேநாய்வாய்ப்பட்டு இறந்தாள். அவர்கள் அவளது
சரீரத்ைதக் கழுவ மாடியல் ஓர் அைறயல் ைவத்தருந்தனர்.
௩௮ ேயாப்பாவல் சீஷர்கள் ேபதுரு லித்தாவல் இருப்பைதக்
ேகள்வப்பட்டனர். (லித்தா ேயாப்பாவுக்குஅருகலுள்ளது). எனேவ
அவர்கள் இரண்டு மனிதர்கைளப் ேபதுருவ டம் அனுப்பனர்.
அவர்கள்அவனிடம் “வைரந்துஎங்களிடம்சீக்க ரம்வாரும்!” என்று
ேவண்டினர்.
௩௯ ேபதுரு தயாராக அவர்கேளாடு ேபானான். அவன்

வந்து ேசர்ந்தெபாழுது அவைன மாடிக்கு அைழத்துச்
ெசன்றார்கள். வதைவகள் எல்ேலாரும் ேபதுருைவச் சூழ்ந்து
நன்றனர். அவர்கள் அழுதுெகாண்டிருந்தனர். ெதார்காள்
உய ேராடிருந்தேபாது ெசய்த அங்க கைளயும் ப றஆைடகைளயும்
ேபதுருவுக்குக் காட்டினர். ௪௦ ேபதுரு எல்லா மக்கைளயும்
அைறக்கு ெவளிேய அனுப்பனான். அவன் முழங்காலில் நன்று
ப ரார்த்தைன ெசய்தான். பன் அவன் தப த்தாவன் சரீரத்துக்கு
ேநராகத் தரும்ப , “தப த்தாேவ, எழுந்து நல்!” என்றான். அவள்
கண்கைளத் தறந்தாள். அவள் ேபதுருைவக் கண்டேபாது, எழுந்து
அமர்ந்தாள். ௪௧அவன் அவளுக்கு ேநராகக் ைகைய நீட்டி, அவள்
எழுந்தருக்கும்படி உதவனான். பன் அவன் வசுவாச கைளயும்,
† ௯:௩௨: வசுவாச கள் பரிசுத்தமானவர்கள். இேயசுவல் வசுவாசமுைடேயாரின்
ெபயர்.
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வதைவகைளயும் அைறக்குள் அைழத்தான். அவர்களுக்குத்
தப த்தாைவக்காட்டினான். அவள்உய ேராடிருந்தாள்!
௪௨ ேயாப்பாவலுள்ள மக்கள் எல்ேலாரும் இதைன அறந்தனர்.

அவர்களில் பலர் கர்த்தைர நம்பனர். ௪௩ேபதுரு ேயாப்பாவல் பல
நாட்கள் தங்கனான். ேதால் ெதாழிலாளியான சீேமான் என்னும்
ெபயருள்ளஒருமனிதேனாடுஅவன்தங்கனான்.

௧௦
ேபதுருவும்ெகார்ேநலியுவும்
௧ ெசசரியா நகரில் ெகார்ேநலியு என்னும் மனிதன் இருந்தான்.

ேராமப் பைடயல் “இத்தாலிய” வகுப்பல் அவன் ஒரு பைட
அத காரியாகஇருந்தான். ௨ெகார்ேநலியுநல்லமனிதன். அவனும்
அவன்வீட்டில்வாழ்ந்த எல்லா மக்களும்உண்ைமயான ேதவைன
வணங்கனர். தனது பணத்தன் ெபரும் பகுதையயும் அவன்
ஏைழ மக்களுக்குக் ெகாடுத்தான். ெகார்ேநலியு ேதவனிடம்
எப்ேபாதும் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ௩ ஒருநாள்
மதயத்த ற்குப்பன் மூன்று மணியளவல் ெகார்ேநலியு ஒரு
காட்சையக் கண்டான். அவன் ெதளிவாக அைதக் கண்டான்.
அக்காட்ச யல் ேதவனிடமிருந்து ஒரு தூதன் அவனிடம் வந்து
“ெகார்ேநலியுேவ!” என்றான்.
௪ ெகார்ேநலியு ேதவதூதைனக் கண்டு பயந்து, “ஆண்டவேர,

என்னேவண்டும்?” என்றான்.
ேதவதூதன் ெகார்ேநலியுவ டம், “ேதவன் உனது

ப ரார்த்தைனகளுக்குச் ெசவ சாய்த்தார். நீ ஏைழ மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கும் தருமங்கைள அவர் பார்த்தார். ேதவன்
உன்ைன நைனவுகூருகறார். ௫ ேயாப்பா நகரத்த ற்குச் சல
மனிதைர அனுப்பு, சீேமான் என்னும் மனிதைன அைழத்து
வருவதற்கு அம்மனிதர்கைள அனுப்பு. சீேமான், ேபதுரு
எனவும் அறயப்படுக றான். ௬ சீேமான் எனப்படும் ேதால்
ெதாழிலாளிேயாடு சீேமான் ேபதுரு தங்க க்ெகாண்டிருக்க றான்.
கடற்கைரயல்உள்ளஒரு ெபரிய வீட்டில்இப்ேபாதுஇருக்க றான்”
என்றான். ௭ ெகார்ேநலியுேவாடு ேபச ய ேதவதூதன்
அகன்றான். பன் ெகார்ேநலியு இரண்டு ேவைலக்காரர்கைளயும்,
ஒரு வீரைனயும் அைழத்தான். அந்த வீரன் ஒரு நல்ல
மனிதன். ெகார்ேநலியுவன் ெநருக்கமான உதவயாளர்களில்
அவ்வீரனும் ஒருவன். ௮ ெகார்ேநலியு அம்மூன்று மனிதருக்கும்
எல்லாவற்ைறயும் வளக்கனான். பன் அவன் அவர்கைள
ேயாப்பாவ ற்குஅனுப்பனான்.
௯ மறுநாள் இம்மனிதர்கள் ேயாப்பா அருேக

வந்தனர். அப்ேபாது ேபதுரு மாடிக்குப் ப ரார்த்தைன
ெசய்வதற்காகப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது
மதயமாக க்ெகாண்டிருந்தது. ௧௦ ேபதுரு பசயைடந்தான்.
அவன் உண்ண ேவண்டுெமன நைனத்தான். ஆனால்
ேபதுரு உண்ணும்படியாக அவர்கள் உணைவத்
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தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அவனுக்கு ஒரு காட்ச
ெதரிந்தது. ௧௧த றந்த வானத்தன்வழியாக ஏேதா ஒன்றுஇறங்க
வருவைதஅவன்கண்டான். அதுபூமிக்குவரும்ெபரியவ ரிப்ைபப்
ேபான்றருந்தது. அதனுைடய நான்குமூைலகளிலிருந்து பூமிக்கு
அது இறக்கப்பட்டது. ௧௨ ஒவ்ெவாரு வைக ப ராணியும் அதல்
இருந்தது. நடப்பன, பூமியல் ஊர்வன, வானில் பறக்கும்
பறைவகள் ேபான்ற யாவும் அதல் இருந்தன. ௧௩ பன் ஒரு குரல்
ேபதுருைவ ேநாக்க , “எழுந்தரு ேபதுரு, இந்தப் ப ராணிகளில் நீ
வரும்புக றயாைவயும் சாப்படு” என்றது.
௧௪ஆனால் ேபதுரு, “நான் அைத ஒருக்காலும் ெசய்யமாட்ேடன்.

கர்த்தாேவ! தூய்ைமயற்றதும், பரிசுத்தமற்றதுமான உணைவ
நான்ஒருமுைறகூடப் புச த்ததல்ைல” என்றான்.
௧௫ ஆனால் குரல் மீண்டும் அவனுக்கு, “ேதவன் இவற்ைறச்

சுத்தமாக உண்டாக்கயுள்ளார். அவற்ைற தூய்ைமயற்றைவ
என்று கூறாேத!” என்றது. ௧௬ இவ்வாறு மூன்று தடைவ
ந கழ்ந்தது. ப றகு அப்ெபாருள் முழுவதும் வானத்த ற்குள்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.
௧௭ இந்தக் காட்ச யன் ெபாருள் என்ன என்று ேபதுரு

ஆச்சரியப்பட்டான். இதற்கைடயல் ெகார்ேநலியு அனுப்பய
மனிதர்கள் சீேமானின் வீட்ைடக் கண்டுபடித்தனர். அவர்கள்
வாசலருேக நன்றுெகாண்டிருந்தனர். ௧௮ அவர்கள், “சீேமான்
என்று அைழக்கப்படும் ேபதுரு இங்கு வச க்க றாரா?” என்று
கூப்ப ட்டுக் ேகட்டார்கள்.
௧௯ ேபதுரு இப்ேபாதும் அந்தக் காட்சையப் பற்ற ேய

நைனத்துக்ெகாண்டிருந்தான். ஆனால் ஆவயானவர்
அவனுக்கு, “கவனி! மூன்று மனிதர்கள் உன்ைனத்
ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௨௦ எழுந்து கீேழ ேபா.
அம்மனிதர்கேளாடு ேகள்வகள் எதுவும் ேகட்காமல் ேபா. நான்
அவர்கைளஉன்னிடம்அனுப்பயருக்க ேறன்”என்றார். ௨௧எனேவ
ேபதுரு இறங்க அம்மனிதரிடம் ெசன்றான். அவன், “நீங்கள் ேதடி
வந்தமனிதன்நாேன. நீங்கள்ஏன்இங்குவந்தீர்கள்?” என்றான்.
௨௨அம்மனிதர்கள், “ஒரு ேதவதூதன் உம்ைமத் தனது வீட்டிற்கு

அைழத்து வருமாறு ெகார்ேநலியுவுக்குக் கூறயுள்ளான்.
ெகார்ேநலியுஒரு பைடஅத காரி. அவன்ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான
மனிதன். அவன்ேதவைனவணங்குகறான். எல்லாயூதமக்களும்
அவைனமத க்கன்றனர். நீர்கூறும்காரியங்கைளக்ெகார்ேநலியு
ேகட்கும்படியாக அவனது வீட்டிற்கு உம்ைம அைழக்கும்படியாகக்
ெகார்ேநலியுவுக்கு ேதவதூதன் கூறயுள்ளான்” என்றனர்.
௨௩ ேபதுரு அம்மனிதைர உள்ேள கூப்ப ட்டு இரவல் அங்ேக
தங்கும்படியாகக் ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
மறுநாள் ேபதுரு தயாராக அம்மூன்றுமனிதேராடும் ெசன்றான்.

ேயாப்பாவலிருந்து சல சேகாதரர்கள் ேபதுருேவாடு ெசன்றனர்.
௨௪ அடுத்த நாள் ெசசரியா நகரத்த ற்குள் அவர்கள் வந்தனர்.
ெகார்ேநலியு அவர்களுக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
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அவனது வீட்டில் உறவனைரயும், ெநருங்கய நண்பர்கைளயும்
ஏற்ெகனேவவரவைழத்தருந்தான்.
௨௫ேபதுருவீட்டிற்குள்நுைழந்தேபாதுெகார்ேநலியுஅவர்கைளச்

சந்த த்தான். ெகார்ேநலியு ேபதுருவன் பாதங்களில் வழுந்து
அவைன வணங்கனான். ௨௬ ஆனால் ேபதுரு அவைன
எழுந்தருக்குமாறு கூறனான். ேபதுரு “எழுந்தரும், நானும்
உம்ைமப் ேபான்ற ஒரு மனிதேன” என்றான். ௨௭ ேபதுரு
ெகார்ேநலியுேவாடு ெதாடர்ந்து ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். ேபதுரு
உள்ேள ெசன்று ஒரு ெபரிய கூட்டமாகக் கூடியருந்த மக்கைள
அங்ேககண்டான்.
௨௮ ேபதுரு மக்கைள ேநாக்க , “யூதரல்லாத எந்த மனிதேனாடும்

சந்த ப்பேதா ெதாடர்பு ெகாள்வேதா கூடாது என்பது எங்கள்
யூதச் சட்டம் என்பைத நீங்கள் நன்கு அறவீர்கள். ஆனால் நான்
எந்த மனிதைனயும் ‘தூய்ைமயற்றவன்’ எனவும், ‘சுத்தமற்றவன்’
எனவும்அைழக்கக்கூடாதுஎன்றுேதவன்எனக்குக்காட்டியுள்ளார்.
௨௯ அதனால்தான் அம்மனிதர் இங்கு வருமாறு என்ைன
அைழத்தேபாது நான் மறுக்கவல்ைல. எதற்காக என்ைன இங்கு
அைழத்தீர்கள் என்பைத இப்ேபாது தயவு ெசய்து கூறுங்கள்”
என்றான்.
௩௦ ெகார்ேநலியு, “நான்கு நாட்களுக்கு முன், என் வீட்டில்

நான் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்ேதன். அது இேத
ேவைள பற்பகல் மூன்று மணியாயருந்தது. த டீெரன ஒரு
மனிதன் எனக்கு முன்பாக நன்றுெகாண்டிருந்தான். அவன்
ஒளிமிக்க ப ரகாசமான ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டிருந்தான்.
௩௧ அம்மனிதன், ‘ெகார்ேநலியுேவ! ேதவன் உன்
ப ரார்த்தைனையக் ேகட்டார். நீ ஏைழ மக்களுக்கு அளிக்கும்
தருமங்கைள ேதவன் பார்த்தார். ேதவன் உன்ைன
நைனவுகூருகறார். ௩௨ எனேவ சல மனிதர்கைள ேயாப்பா
நகரத்த ற்கு அனுப்பு. சீேமான் எனப்படும் ேபதுருைவ வரச்ெசால்.
ேதால் ெதாழிலாளியான சீேமான் என்னும் ெபயர் ெகாண்ட
ஒருவனின் வீட்டில் ேபதுரு தங்கயருக்க றான். அவன் வீடு
கடற்கைரயல் உள்ளது’ என்றான். ௩௩ எனேவ உடேனேய உமக்கு
வரச்ெசால்லியனுப்ப ேனன். நீர்இங்குவந்ததுநல்லது. இப்ேபாது
ேதவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் அைனவரும் கர்த்தர் எங்களுக்குச்
ெசால்லும்படியாக உமக்குக் கட்டைளய ட்டவற்ைறக் ேகட்க இங்கு
கூடியருக்க ேறாம்” என்றான்.

ெகார்ேநலியுவன்வீட்டில் ேபதுரு
௩௪ ேபதுரு ேபச ஆரம்ப த்தான். “ெமய்யாகேவ ேதவனுக்கு

எல்லா மனிதரும் சமமானவர்கள் என்பைத நான் இப்ேபாது
புரிந்துெகாள்க ேறன். ௩௫ சரியானவற்ைறச் ெசய்து அவைர
வழிபடுக ற எந்த மனிதைனயும் ேதவன் ஏற்றுக்ெகாள்க றார்.
௩௬ ேதவன் யூத மக்கேளாடு ேபச யுள்ளார். இேயசு க றஸ்துவன்
மூலமாக சமாதானம் வந்தது என்ற நற்ெசய்தைய ேதவன்
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அவர்களுக்கு அனுப்பயுள்ளார். இேயசு எல்லா மக்களின்
கர்த்தராவார்.
௩௭ “யூேதயா முழுவதும் ந கழ்ந்த ெசயல்கைள நீங்கள்

அறவீர்கள். ேயாவான் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானத்ைதக் குற த்து
உபேதச க்கத்துவங்கயதற்குப்பன்இைவயாவும்கலிேலயாவல்
ஆரம்பமாயன. ௩௮ நீங்கள் நாசேரத்தன் இேயசுைவக் குறத்து
அறவீர்கள். பரிசுத்த ஆவையயும், வல்லைமையயும் அவருக்குக்
ெகாடுத்து ேதவன் அவைரக் க றஸ்துவாக்கனார். இேயசு
எல்லா இடங்களுக்கும் ெசன்று மக்களுக்கு நல்லவற்ைறச்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார். ப சாசனால் முடக்கப்பட்ட மக்கைள
இேயசு குணப்படுத்தனார். ேதவன் இேயசுேவாடிருந்தார்
என்பைதஇதுகாட்டிற்று.
௩௯ “யூேதயாவலும் எருசேலமிலும் இேயசு ெசய்த

எல்லாவற்ைறயும் நாங்கள் பார்த்ேதாம். அதற்கு நாங்கள்
சாட்ச கள். ஆனால் இேயசு ெகால்லப்பட்டார். மரத்தனால்
ெசய்யப்பட்ட சலுைவயல் அவைர அைறந்தனர். ௪௦ ஆனால்
மரணத்தற்குப்பன் மூன்றாவது நாள் ேதவன் இேயசுைவ
உய ேராடு எழுப்பனார். இேயசுைவ மக்கள் ெதளிவாகப்
பார்க்கும் வாய்ப்ைப ேதவன் ெகாடுத்தார். ௪௧ ஆனால் எல்லா
மக்களும் அவைரப் பார்க்கவல்ைல. ேதவனால் ஏற்ெகனேவ
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட சாட்ச கள் மட்டும் அவைரப் பார்த்தார்கள்.
நாங்கேள அந்த சாட்ச கள்! இேயசு மரித்து பன்னர் எழுந்த ப றகு
அவேராடுஉண்ேடாம்,குடித்ேதாம்.
௪௨ “மக்களுக்குப் ேபாத க்கும்படியாக இேயசு எங்களுக்குக்

கூறனார். உய ேராடிருக்கும் மக்களுக்கும் மரித்த மக்களுக்கும்
நீத பதயாக ேதவன் நயமித்தவர் அவேர என்று மக்களுக்குச்
ெசால்லும்படி எங்களுக்குக்கூறனார். ௪௩இேயசுவல் நம்ப க்ைக
ைவக்கற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தன் பாவங்களிலிருந்து
மன்னிக்கப்படுவான். இேயசுவன் ெபயரால் ேதவன்
அம்மனிதனின் பாவங்கைள மன்னிப்பார். இதுஉண்ைமெயன்று
எல்லா தீர்க்கதரிச களும்கூறுகன்றனர்” என்றான்.
யூதரல்லாதவருக்கும்பரிசுத்தஆவ
௪௪ேபதுருஇந்தவார்த்ைதகைளப்ேபச க்ெகாண்டிருக்ைகய ேலேய,

பரிசுத்த ஆவயானவர் அப்ேபச்ைசக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த
எல்லா மக்களின் மீதும் வந்த றங்கனார். ௪௫ ேபதுருேவாடு
வந்த யூத வசுவாச கள் வயந்தனர். யூதரல்லாத மக்களுக்கும்
பரிசுத்த ஆவயானவர் அருளப்பட்டைதக் கண்டு அவர்கள்
ஆச்சரியமைடந்தனர். ௪௬ ஏெனனில் அவர்கள் ேவற்று
ெமாழிகைளப் ேபசுவைதயும், ேதவைனத் துத ப்பைதயும் யூத
வசுவாச கள் ேகட்டனர். பன்பு ேபதுரு ௪௭ “தண்ணீரின் மூலம்
இம்மக்கள் ஞானஸ்நானம் ெபறுவைத நாம் மறுக்க முடியாது.
நாம் ெபற்றைதப் ேபாலேவ இவர்களும் பரிசுத்த ஆவையப்
ெபற்றார்கள்!” என்றான். ௪௮ெகார்ேநலியுவும்அவன்உறவனரும்
நண்பர்களும் இேயசு க றஸ்துவன் ெபயரில் ஞானஸ்நானம்
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ெபறேவண்டும் என்று ேபதுரு கட்டைளய ட்டான். பன் அம்மக்கள்
ேபதுருைவச் சல நாட்கள் தங்கேளாடு தங்கும்படியாகக்
ேகட்டுக்ெகாண்டனர்.

௧௧
எருசேலமில் ேபதுரு
௧ யூதரல்லாத மக்களும் ேதவனுைடய ேபாதைனைய

ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள் என்பைத அப்ேபாஸ்தலர்களும்
யூேதயாவலுள்ள சேகாதரரும் ேகள்வப்பட்டனர். ௨ எனேவ
எருசேலமுக்குப் ேபதுரு வந்தேபாது சல யூத வசுவாச கள்
அவேனாடு வாத ட்டனர். ௩ அவர்கள், “யூதரல்லாதவர்களும்
வருத்தேசதனமில்லாதவர்களும் ஆகய மக்களின் வீடுகளுக்கு
நீங்கள் ெசன்றீர்கள்! அவர்கேளாடு சாப்ப டவும் ெசய்தீர்கள்!”
என்றுகூறனார்கள்.
௪ எனேவ ேபதுரு நடந்தது முழுவைதயும் அவர்களுக்கு

வளக்கனான். ௫ ேபதுரு, “நான் ேயாப்பா நகரில் இருந்ேதன்.
நான் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது, எனக்கு ஒரு
தரிசனம் கைடத்தது. அக்காட்ச யல் நான் ஏேதா ஒன்று
வானிலிருந்து கீேழ வரக் கண்ேடன். அது ஒரு ெபரிய வ ரிப்ைபப்
ேபான்று ேதாற்றமளித்தது. அதன் நான்கு மூைலகளாலும்
ப டித்து பூமிக்கு அது இறக்கப்பட்டது. அது கீேழ இறங்க
எனக்கு ெவகு அருகாைமயல் நன்றது. ௬ நான் அதனுள்ேள
கவனமாகப் பார்த்ேதன். ஊரும் ப ராணிகைளயும், வானில்
பறக்கும் பறைவகைளயும் கண்ேடன். வீட்டு வலங்குகைளயும்,
வன வலங்குகைளயும் நான் பார்த்ேதன். ௭ ஒரு குரல் என்ைன
ேநாக்க , ‘ேபதுரு எழுந்தரு. இந்தப் ப ராணிகளில் எைதேயனும் நீ
புச க்கலாம்’ என்றுகூறற்று.
௮ “ஆனால் நான், ‘கர்த்தாேவ நான் ஒருேபாதும் அைதச்

ெசய்யமாட்ேடன். தூய்ைமயற்றதும் அசுத்தமான ெபாருைளயும்
நான்ஒருேபாதும்தன்றதல்ைல’ என்ேறன்.
௯ “ஆனால் வானத்தலிருந்து மீண்டும் அந்தக் குரல் பதல்

கூறற்று. ‘ேதவன் இைவ சுத்தமானைவ என அறவத்துள்ளார்.
தூய்ைமயற்றைவஎனஅவற்ைறஅைழக்காேத!’
௧௦ “இது மூன்று தடைவ நடந்தது. பன்னர் அைவ முழுவதும்

வானத்த ற்குத் தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டன. ௧௧ பன்
நான் வச த்துக்ெகாண்டிருந்த வீட்டிற்கு மூன்று மனிதர்கள்
வந்தார்கள். ெசசரியா நகரத்தலிருந்து அவர்கள் என்னிடம்
அனுப்பப்பட்டவர்கள். ௧௨சந்ேதகப்படாதுஅவர்கேளாடுேபாகும்படி
ஆவயானவர் கூறனார். இந்த ஆறு சேகாதரர்களும் கூட
என்ேனாடு வந்தார்கள். ெகார்ேநலியுவன் வீட்டிற்கு நாங்கள்
ெசன்ேறாம். ௧௩ ெகார்ேநலியு தனது வீட்டில் அவன் கண்ட
ேதவதூதைனக் குறத்து எங்களுக்குக் கூறனான். ேதவதூதன்
ெகார்ேநலியுைவ ேநாக்க , ‘ச ல மனிதைர ேயாப்பாவுக்குஅனுப்பு.
சீேமான் ேபதுருைவ இங்கு வரும்படி அைழப்பாய். ௧௪ அவன்



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௧:௧௫ 359 அப்ேபாஸ்தலர் ௧௧:௨௩-௨௪

உங்களிடம் ேபசுவான். உங்கைளயும் உங்கள் குடும்பத்தனர்
அைனவைரயும்அவன்கூறும்ெசய்த கள்இரட்ச க்கும்’ என்றான்.
௧௫ “நான் ேபச ஆரம்ப த்த ப றகு, துவக்கத்தல்* பரிசுத்த

ஆவயானவர் நம்மீது வந்தைதப் ேபாலேவ, அவர்கள் மீதும்
பரிசுத்த ஆவயானவர் வந்தார். ௧௬ அப்ேபாது கர்த்தராக ய
இேயசுவன் வார்த்ைதகைள நான் நைனவு கூர்ந்ேதன்.
கர்த்தர், ‘ேயாவான் மக்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்
வழங்கனான். ஆனால் நீங்கேளா பரிசுத்த ஆவயானவரால்
ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள்’ என்றார். ௧௭ கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவல் நாம் நம்ப க்ைக ைவத்ததால் நமக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட அேத வரத்ைத இந்த மக்களுக்கும் ேதவன்
ெகாடுத்தார். ஆைகயால் நான் ேதவனுைடய ெசயைலத்
தடுக்கமுடிந்ததா? முடியவல்ைல!” என்றான்.
௧௮யூதவசுவாச கள்இதைனக்ேகட்டதும்அவர்கள்வாதடுவைத

நறுத்தனர். அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்த க் கூறனார்கள்,
“ஆைகயால் ேதவன் யூதரல்லாத மக்கள் தங்கள் இருதயங்கைள
மாற்ற நம்ைமப் ேபான்ற வாழ்க்ைக உைடயவர்களாக வாழ
அனுமதக்க றார்” என்றுஒப்புக்ெகாண்டனர்.

அந்த ேயாகயாவற்குநற்ெசய்த
௧௯ஸ்ேதவான்ெகால்லப்பட்டப றகுவைளந்ததுன்பங்களினால்

வசுவாச கள் ச தறுண்டனர். தூரத்து இடங்களாகய
ெபனிக்ேக, சீப்புரு, அந்த ேயாகயா ேபான்ற இடங்களுக்குச்
சல வசுவாச கள் ெசன்றனர். வசுவாச கள் நற்ெசய்தைய
இந்த இடங்களிெலல்லாம் கூறனர். ஆனால் யூதர்களுக்கு
மட்டுேம அவ்வாறு ெசய்தார்கள். ௨௦ இந்த வசுவாச களில் சலர்
சீப்புரு, ச ேரேன ஆகய நாடுகளிலிருந்து வந்த மனிதர்கள்.
இந்த மனிதர்கள் அந்த ேயாகயாவுக்கு வந்தேபாது அவர்களும்
க ேரக்கரிடம் ேபசனர். அந்த க ேரக்க மக்களுக்குக் கர்த்தர்
இேயசுைவப் பற்றய நற்ெசய்தைய அவர்கள் கூறனர்.
௨௧ கர்த்தர் வசுவாச களுக்கு உதவக்ெகாண்டிருந்தார். ெபரும்
எண்ணிக்ைகயலான மக்கள் வசுவாசம் ைவத்து கர்த்தைரப்
பன்பற்றனர்.
௨௨ எருசேலமின் சைப அந்த ேயாகயாவலிருந்த இப்புதய

வசுவாச கைளப்பற்ற அற ந்தது. எனேவ பர்னபாைவ
அந்த ேயாகயாவுக்கு அனுப்பனர். ௨௩-௨௪ பர்னபா நல்ல
மனிதன். அவன் பரிசுத்த ஆவயாலும் மிகுந்த வசுவாசத்தலும்
ந ரம்பயருந்தான். அந்த ேயாகயா மக்கள் ெபரிதும் ேதவ
ஆசீர்வாதம் ெபற்றைதக் கண்டான், அது பர்னபாவுக்கு மிகுந்த
மக ழ்ச்சையத் தந்தது. அவன் அந்த ேயாகயாவன் எல்லா
வசுவாச களுக்கும் உற்சாகமூட்டினான். அவன் அவர்கைள
ேநாக்க , “ஒருெபாழுதும் வசுவாசம் இழக்காதீர்கள். எப்ெபாழுதும்

* ௧௧:௧௫: துவக்கத்தல் ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில் தருச்சைப ஆரம்ப த்த அன்று.
வாச க்க: அப். 2வதுஅதகாரம்.
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உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடு கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்”
என்றான். பற்பலமக்கள்கர்த்தரின் சீஷராயனர்.
௨௫ பன்பு பர்னபா தர்சு நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். அவன்

சவுைலத் ேதடினான். ௨௬ அவன் சவுைலப் பார்த்தேபாது
பர்னபா அவைன அந்த ேயாகயாவுக்கு அைழத்து வந்தான்.
ஓர் ஆண்டு முழுவதும் சவுலும் பர்னபாவும் அங்ேக தங்க
இருந்தனர். வசுவாச களின்கூட்டம்ஒருங்ேககூடியேபாெதல்லாம்
சவுலும் பர்னபாவும் அவர்கைளச் சந்த த்து மக்கள் பலருக்குப்
ேபாத த்தனர். அந்த ேயாகயாவல் இேயசுவன் சீஷர்கள்
முதன்முதலாக “க றஸ்தவர்கள்” என்றுஅைழக்கப்பட்டனர்.
௨௭அேத கால கட்டத்தல் சல தீர்க்கதரிச கள் எருசேலமிலிருந்து

அந்த ேயாகயாவற்குச் ெசன்றனர். ௨௮அந்தத் தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவன் அகபு. அந்த ேயாகயாவல் அகபு எழுந்து நன்று
ேபசனான். “உலகம் முழுவதற்கும் மிகப் ெபரிய பஞ்சம்
வருகறது. மக்கள் உண்ண உணவராது” என்று பரிசுத்த
ஆவயானவரின் துைணயால் அறவத்தான். (கலவுதயு என்னும்
சக்கரவர்த்தயன் காலத்தல் உண்ைமயாகேவ இப்பஞ்சம்
ஏற்பட்டது) ௨௯ யூேதயாவல் வாழ்ந்த சேகாதர சேகாதரிகளுக்கு
உதவேவண்டுெமன வசுவாச கள் முடிெவடுத்தனர். தங்களால்
முடிந்த வைரக்கும் அவர்களுக்கு அனுப்புவதாக ஒவ்ெவாரு
வசுவாச யும் த ட்டமிட்டனர். ௩௦ அவர்கள் அப்படிேய பணத்ைதச்
ேசர்த்து பர்னபாவ டமும் சவுலிடமும் ெகாடுத்தனர். பன்
பர்னபாவும் சவுலும் அதைன யூேதயாவலிருந்த ெபரிேயாரிடம்
ெகாண்டுவந்தனர்.

௧௨
சைபையத்துன்புறுத்துதல்
௧ அேத காலத்தல் சைபையச் சார்ந்த சல மக்கைள ஏேராது

துன்புறுத்த ஆரம்ப த்தான். ௨ ஏேராது யாக்ேகாைப வாளால்
ெவட்டிக் ெகால்வதற்குஆைணயட்டான். யாக்ேகாபு ேயாவானின்
சேகாதரன். ௩ யூதர்கள் இைத வரும்பனர் என்பைத ஏேராது
கண்டான். எனேவ அவன் ேபதுருைவயும் ைகது ெசய்ய
முடிெவடுத்தான். (இது பஸ்கா பண்டிைக எனப்படும் யூதரின்
பண்டிைகயன்ேபாது நடந்தது) ௪ ஏேராது ேபதுருைவக் ைகது
ெசய்து சைறயல்ைவத்தான். 16வீரர்களின்கூட்டம் ேபதுருைவக்
காவல் காத்தது. பஸ்கா பண்டிைக கழியுமட்டும் காத்தருப்பதற்கு
ஏேராதுவரும்பனான். பன்னர்மக்களின்முன்னால்ேபதுருைவக்
ெகாண்டு வர அவன் த ட்டமிட்டான். ௫ எனேவ ேபதுரு சைறயல்
ைவக்கப்பட்டான். ஆனால் சைபயனேரா ேபதுருவுக்காகத்
ெதாடர்ந்து ேதவனிடம் ப ரார்த்த த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

ேபதுருவடுவக்கப்படுதல்
௬ இரண்டு வீரர்களுக்கு மத்தயல் ேபதுரு படுத்து

உறங்க க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் இரண்டு சங்கலிகளால்
கட்டப்பட்டிருந்தான். ேமலும் அதகமான வீரர்கள் சைறக்
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கதைவக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அது இரவுப்ெபாழுது.
மறுநாள் மக்களின் முன்பாகப் ேபதுருைவ அைழத்துவர ஏேராது
த ட்டமிட்டிருந்தான்.
௭ அைறயல் த டீெரன ஓர் ஒளி ப ரகாச த்தது. ேதவ தூதன்

ஒருவன் ேபதுருைவப் பக்கவாட்டில் ெதாட்டு எழுப்பனான். ேதவ
தூதன், “வைரந்து எழு!” என்றான். ேபதுருவன் கரங்களிலிருந்து
வலங்குகள் கழன்று வழுந்தன. ௮ ேதவதூதன் ேபதுருைவ
ேநாக்க , “ஆைடகைள உடுத்து, ெசருப்புகைள அணிந்துெகாள்”
என்றான். அவ்வாேற ேபதுருவும் ெசய்தான். பன் ேதவ தூதன்
“அங்கைய அணிந்துெகாண்டு என்ைனத் ெதாடர்ந்து வா”
என்றான்.
௯ ேதவதூதன் ெவளிேய ெசன்றான். ேபதுருவும் அவைனத்

ெதாடர்ந்தான். நடந்தைவ உண்ைமயா என்பது ேபதுருவுக்குத்
ெதரியவல்ைல. ஏேதா ஒரு காட்சையக் காண்பதாகேவ அவன்
எண்ணினான். ௧௦ ேபதுருவும் ேதவதூதனும்முதல் காவலைனயும்
இரண்டாம் காவலைனயும் கடந்தனர். நகரத்தலிருந்து
அவர்கைளப் ப ரித்த ெபரியஇரும்புக் கதவருேகவந்தனர். அந்தக்
கதவு தானாகேவ அவர்களுக்காகத் த றந்தது. ேபதுருவும் ேதவ
தூதனும் கதவன் வழியாகச் ெசன்று அடுத்த ெதரு வைரக்கும்
நடந்தார்கள். அப்ேபாதுத டீெரனேதவதூதன்மைறந்தான்.
௧௧நடந்தது என்னெவன்பைதப் ேபதுருஅப்ேபாது உணர்ந்தான்.

அவன், “கர்த்தர் உண்ைமயாகேவ தனது ேதவதூதைன என்னிடம்
அனுப்பனார் என்பைத நான் அற ேவன். ஏேராத டமிருந்து அவன்
என்ைன வடுவத்தான். தீைம எனக்கு ேநருெமன்று யூதர்கள்
எண்ணினர். ஆனால்கர்த்தர்இவற்றலிருந்துஎன்ைனக்காத்தார்”
என்றுஎண்ணினான்.
௧௨ ேபதுருஅைத உணர்ந்தேபாது அவன் மரியாளின் வீட்டிற்குப்

ேபானான். அவள் ேயாவானின் தாய். ேயாவான் மாற்கு என்றும்
அைழக்கப்பட்டான். பல மக்கள் அங்கு கூடியருந்தனர். அவர்கள்
எல்ேலாரும்ப ரார்த்தைனெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.
௧௩ ேபதுரு ெவளிக் கதைவத் தட்டினான். ேராைத என்னும்

ெபயருள்ள ேவைலக்காரச் சறுமி பதல்கூறவந்தாள். ௧௪ேராைத
ேபதுருவன் குரைல அைடயாளம் கண்டுெகாண்டாள். அவள்
மிகுந்த சந்ேதாஷம் அைடந்தாள். அவள் கதைவத் த றக்கவும்
மறந்துவ ட்டாள். அவள் உள்ேள ஓடி, கூட்டத்தனரிடம், “ேபதுரு
கதவருேக ந ற்க றார்!” என்றாள். ௧௫ வசுவாச கள் ேராைதைய
ேநாக்க , “நீ ஒரு ைபத்தயம்!” என்றனர். ஆனால் தான் கூறயது
உண்ைமேய என்று அவள் வற்புறுத்தனாள். எனேவ அவர்கள்,
“அதுேபதுருவன்தூதனாகஇருக்க ேவண்டும்” என்றனர்.
௧௬ ஆனால் ேபதுரு ெதாடர்ந்து தட்டிக்ெகாண்ேடயருந்தான்.

வசுவாச கள் கதைவத் த றந்தேபாது ேபதுருைவக் கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௧௭ அவர்கைள அைமதயாக
இருக்கும்படியாகப் ேபதுரு தனது ைகயால் ைசைக ெசய்தான்.
ேதவன் அவைனச் சைறயனின்று எவ்வாறு வடுவத்தார்
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என்பைத அவன் அவர்களுக்கு வவரித்தான். அவன், “நடந்தைத
யாக்ேகாபுக்கும் ப ற சேகாதரருக்கும் ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
பன் ேவற டத்த ற்குப் ேபாவதற்காக அவர்களிடமிருந்து ப ரிந்து
ெசன்றான்.
௧௮ மறுநாள் காவலர்கள் மிகவும் நைலகுைலந்தார்கள்.

ேபதுருவுக்கு என்ன நடந்தருக்குெமன்று அவர்கள்
அத சயப்பட்டனர். ௧௯ ஏேராது ேபதுருவுக்காக எல்லா
இடங்களிலும் ேதடியும் அவன் அகப்படவல்ைல. எனேவ ஏேராது
காவலைர வனவனான். பன் காவலைரக் ெகால்லும்படியாக
ஆைணயட்டான்.

ஏேராதுஅக ரிப்பாவன்மரணம்
பன்னர் ஏேராது யூேதயாவலிருந்து ெசன்றான். அவன்

ெசசரியா நகரத்த ற்குச் ெசன்று அங்கு சல காலம் தங்கனான்.
௨௦ தீருவலும் சீேதான் நகரிலுமுள்ள மக்கேளாடு ஏேராது
மிகவும் சனங்ெகாண்டான். அம்மக்கள் எல்ேலாரும் கூட்டமாக
ஏேராதுவ டம் வந்தனர். பலாஸ்துைவ அவர்கள் தங்கள்
பக்கமாக ேசருவதற்குத் தூண்டினார்கள். பலாஸ்து அரசனின்
ேநர்முகப் பணியாள். ஏேராதுவன் நாட்டிலிருந்து அவர்கள்
நாட்டிற்கு உணவுப் ெபாருட்கள் வரேவண்டியருந்ததால் மக்கள்
ஏேராதுவ டம் சமாதானத்ைத ேவண்டினர்.
௨௧ ஏேராது அவர்கைள சந்த ப்பதற்ெகன ஒரு நாைளக்

குறத்தான். அந்நாளில் ஏேராது, அரசனுக்கான அழகய
ேமலங்கையஅணிந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்சம்மாசனத்தல்
அமர்ந்துெகாண்டு மக்களிடம் ேபச ஆரம்ப த்தான். ௨௨ மக்கள்
உரக்க, “இது ேதவனுைடயகுரல், மனிதனுைடயதல்ல!” என்றனர்.
௨௩ ஏேராது இந்த வாழ்த்ைதத் தனக்குரியதாக ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ேதவனுக்குரிய மகைமைய அளிக்கவல்ைல. எனேவ கர்த்தரின்
தூதன் ஒருவன் அவைன ேநாய்வாய்ப்படச் ெசய்தான். அவன்
உள்ேளபுழுக்களால்உண்ணப்பட்டுஇறந்தான்.
௨௪ ேதவனுைடய ெசய்த பரவ க்ெகாண்டிருந்தது.

வசுவாச களின்எண்ணிக்ைகெபருக க்ெகாண்ேடயருந்தது.
௨௫ எருசேலமில் பர்னபாவும் சவுலும் அவர்கள் ேவைலைய

முடித்தேபாது, அவர்கள் அந்த ேயாகயாவுக்குத் தரும்பனர்.
ேயாவான்மாற்குஅவர்கேளாடிருந்தான்.

௧௩
வேசஷஅைழப்பு
௧ அந்த ேயாகயா சைபயல் சல தீர்க்கதரிச களும்

ேபாதகர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் பர்னபாஸ், ச மிேயான்
(நீகர் எனவும் அைழக்கப்பட்டான்), லூக (ச ேரேன பட்டணத்ைதச்
ேசர்ந்தவன்), மானாயீன் (ஆட்சயாளனான ஏேராதுேவாடு
வளர்ந்தவன்), சவுல் ஆக ேயார். ௨ இம்மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யவும் உபவாசமிருக்கவும் ெசய்தனர்.
பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர்கைள ேநாக்க , “பர்னபாைவயும்
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சவுைலயும் எனக்காக ஒரு ச றப்பான ேவைலக்காகத் தனித்து
வடுங்கள். இந்த ேவைலையச் ெசய்ய நான் அவர்கைளத்
ேதர்ந்துள்ேளன்” என்றார்.
௩ எனேவ சைப உபவாசமிருந்து ப ரார்த்தைன ெசய்தது.

பர்னபாவன் மீதும் சவுலின் மீதும் தங்கள் கரங்கைள ைவத்து
ெவளிேயஅனுப்பனர்.

சீப்புருவல்பர்னபாவும் சவுலும்
௪ பரிசுத்த ஆவயானவரால் பர்னபாவும் சவுலும்

அனுப்பப்பட்டனர். ெசலூக்கயா நகரத்த ற்குஅவர்கள்ெசன்றனர்.
பன் ெசலூக்கயாவலிருந்து சீப்புரு தீவற்குக் கடல் வழியாகச்
ெசன்றனர். ௫ சாலமி என்னும் நகரத்த ற்கு பர்னபாவும்
சவுலும் வந்தேபாது ேதவனுைடய ெசய்தைய அவர்கள் யூத
ெஜப ஆலயங்களில் ேபாத த்தனர். (ேயாவான் மாற்கும் ஓர்
உதவயாளனாகஅவர்கேளாடிருந்தான்).
௬அவர்கள் தீைவக் கடந்து பாப்ேபா நகர்வைரக்கும் ெசன்றனர்.

பாப்ேபாவல் மந்த ர தந்த ரங்கள் ெசய்த ஒரு யூத மனிதைன
அவர்கள் சந்த த்தனர். அவன் ெபயர் பர்ேயசு, அவன் ஒரு
ேபாலித் தீர்க்கதரிச . ௭ ஆளுநர் ெசர்க யு பவுல் என்பவேராடு
பர்ேயசு எப்ேபாதும் இருந்தான். ெசர்க யு பவுல் ஒரு ஞானவான்.
அவன் பர்னபாைவயும் சவுைலயும் சந்த க்க வரும்பனான்.
௮ ஆனால் எலிமாஸ் என்னும் மந்த ரவாத பர்னபாவுக்கும்
சவுலுக்கும் எத ரியாக இருந்தான். (பர்ேயசு என்பதன்
க ேரக்க ெமாழியாக்கம் எலிமாஸ்) ெசர்க யுபவுல் இேயசுைவ
நம்பாதபடி தடுக்க பர்ேயசு முயன்றான். ௯ பவுல் பரிசுத்த
ஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டான். (சவுலின் மற்ெறாரு ெபயர்
பவுல்) பவுல் எலிமாைஸப் பார்த்து, ௧௦ “ப சாசன் மகேன!
நீத க்ெகல்லாம் நீ எத ரி. நீ தீய தந்த ரங்களாலும் ெபாய்களாலும்
ந ரப்பப்பட்டிருக்க றாய். கர்த்தரின் உண்ைமகைளப் ெபாய்களாக
த ரித்துக் கூற எப்ேபாதும் முயல்கறாய்! ௧௧ இப்ேபாது கர்த்தர்
உன்ைனத் ெதாடுவார். நீ குருடனாவாய். ச ல காலம் வைரக்கும்
உன்னால் எைதயும் பார்க்க முடியாது. சூரியனிலிருந்து வரும்
ஒளிையக்கூடப் பார்க்கமுடியாது” என்றான்.
அப்ேபாது எலிமாஸுக்கு எல்லாம் இருண்டு ேபாயன.

பார்க்க முடியாதபடி அங்குமிங்கும் தடுமாறனான். ைகயால்
ப டித்து அவைன வழி நடத்துக ற ஒருவைனக் கண்டு படிக்க
முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ௧௨ ஆளுநர் இைதப்
பார்த்தேபாது நம்ப க்ைக ைவத்தான். கர்த்தைரக் குற த்துப்
ேபாத க்கப்படுபவற்ைறக் ேகட்டுஅவன்வயப்புற்றான்.

ெதாடர்ஊழியம்
௧௩ பாப்ேபாவலிருந்து பவுலும் அவேனாடிருந்த மனிதர்களும்

கடற் பயணமாயனர். பம்பலியாவலுள்ள ெபர்ேக என்னும்
நகரத்த ற்கு அவர்கள் வந்தனர். ஆனால் ேயாவான் மாற்கு
அவர்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தான். அவன் எருசேலமுக்குத்



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௩:௧௪ 364 அப்ேபாஸ்தலர் ௧௩:௨௫

தரும்பனான். ௧௪ அவர்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து
ெபர்ேகவலிருந்து ப ச தயாவுக்கு அருேகயுள்ள நகராக ய
அந்த ேயாகயாவுக்குப் ேபானார்கள். அந்த ேயாகயாவல்
ஓய்வுநாளில் யூத ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ேபாய் அமர்ந்தார்கள்.
௧௫ ேமாேசயன் நயாயப் ப ரமாணமும், தீர்க்கதரிச களின்
எழுத்துக்களும் வாச க்கப்பட்டன. பன் ெஜப ஆலயத்
தைலவர்கள்பவுலுக்கும்பர்னபாவுக்கும்ஒருெசய்த அனுப்பனர்.
“சேகாதரேர, நீங்கள் இங்குள்ள மக்களுக்கு உதவுமாறு ஏேதனும்
கூறேவண்டியருந்தால்தயவுெசய்துேபசுங்கள்” என்றனர்.
௧௬ பவுல் எழுந்து நன்றான். அவன் அைமத க்காகத் தன்

ைககைள உயர்த்த , “எனது யூத சேகாதரர்கேள, உண்ைமயான
ேதவைன வழிபடும் மக்கேள, தயவுெசய்து நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள். ௧௭ இஸ்ரேவலின் ேதவன் நமது முன்ேனாைரத்
ெதரிந்துெகாண்டார். அவர்கள் அந்நயராக எக ப்தல் வாழ்ந்த
காலத்தல் ேதவன் அவரது மக்களுக்கு உதவனார். மிகுந்த
வல்லைமயால் அந்நாட்டிலிருந்து அவர்கைள அைழத்து வந்தார்.
௧௮ வனாந்தரத்தல் நாற்பது ஆண்டுகள் ேதவன் அவர்கேளாடு
ெபாறுைமயாக இருந்தார். ௧௯ கானானிலுள்ள ஏழு ேதசங்கைள
ேதவன் அழித்தார். அவரது மக்களுக்கு அவர்கள் நாட்ைடக்
ெகாடுத்தார். ௨௦ இைவெயல்லாம் சுமார் நானூற்று ஐம்பது
ஆண்டுகளில் நடந்தன.

“இதன் பறகு, சாமுேவல் என்னும் தீர்க்கதரிச யன் காலம்
வைரக்கும் ேதவன் நமது மக்களுக்கு நயாயாத பத கைள
நயமித்தார். ௨௧ பன் மக்கள் ஒரு மன்னன் ேவண்டுெமன்று
ேகட்டனர். ேதவன் அவர்களுக்கு கீஷ் என்பவனின் மகனாகய
சவுைலக் ெகாடுத்தார். சவுல் ெபன்யமீனின் குடும்ப
மரபல் வந்தவன். அவன் நாற்பது ஆண்டுகள் மன்னனாக
இருந்தான். ௨௨ ேதவன் சவுைல எடுத்துக்ெகாண்ட ப றகு
தாவீைத அவர்களுக்கு மன்னனாக்கனார். தாவீைதக் குற த்து
ேதவன் கூறயதாவது: ‘ஈசாயன் மகனான தாவீைத எனக்குப்
ப டித்தருக்க றது. என்ெனன்ன ெசய்யேவண்டுெமன நான்
நைனக்கறவற்ைறஅவன்ெசய்வான்’
௨௩ “ேதவன் தாவீதன் தைலமுைறயனரில் ஒருவைர

இஸ்ரேவலுக்கு மீட்பராக அனுப்பனார். அவ்வாறு வந்தவர்தான்
இேயசு. ேதவன் இைதச் ெசய்வதாக வாக்குறுத அளித்தார்.
௨௪ இேயசு வரும் முன்னர் எல்லா யூத மக்களுக்கும் ேயாவான்
ேபாத த்தான். அவர்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்ற வரும்புவைதக்
காட்டும் ெபாருட்டு ேயாவான் மக்கைள ஞானஸ்நானம்
ெபறும்படியாகக் கூறனான். ௨௫ ேயாவான் தன் ேவைலைய
முடித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது அவன், ‘நான் யாெரன்று
நைனக்கறீர்கள். நான் கறஸ்து அல்ல. அவர் எனக்குப் பன்
வருவார். அவர் மித யடிகைள அவழ்ப்பதற்கும் எனக்குத் தகுத
கைடயாது’ என்றான்.
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௨௬ “எனது சேகாதரர்கேள! ஆப ரகாமின் குடும்பத்து
மக்கேள! உண்ைமயான ேதவைன வணங்கும் யூதரல்லாேதாேர,
கவனியுங்கள்! மீட்ைபக் குற த்த ெசய்த நமக்காக
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ௨௭ எருசேலமில் வாழும் யூதர்களும், யூதத்
தைலவர்களும் இேயசுேவ மீட்பர் என்பைத உணரவல்ைல.
இேயசுைவக் குறத்து தீர்க்கதரிச கள் எழுதய வார்த்ைதகள்
ஒவ்ெவாரு ஓய்வுநாளிலும் யூதர்களுக்கு வாச க்கப்பட்டன.
ஆனால்அவர்கள்புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. யூதர்கள்இேயசுைவக்
குற்றப்படுத்தனார்கள். அவர்கள் இைதச் ெசய்தேபாது
தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகள் நைறேவறும்படிச் ெசய்தார்கள்.
௨௮ இேயசு இறப்பதற்கான உண்ைமயான காரணத்ைத
அவர்களால் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. ஆனால் அவைரக்
ெகால்லும்படியாக பலாத்துைவக் ேகட்டார்கள்.
௨௯ “க றஸ்துவுக்கு ஏற்படும் என ேவதவாக்கயங்கள்

கூறய எல்லா தீைமகைளயும் அந்த யூதர்கள் ெசய்தார்கள்.
பன் அவர்கள் இேயசுைவச் சலுைவயலிருந்து இறக்க ,
அவைர ஒரு கல்லைறயல் ைவத்தார்கள். ௩௦ ஆனால்
ேதவன் அவைர மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்! ௩௧ அதன்
பறகு, கலிேலயாவலிருந்து எருசேலமுக்கு இேயசுேவாடு
வந்தருந்தவர்கள் அவைரப் பல நாட்கள் கண்டார்கள். இவர்கேள,
இப்ேபாதுஎல்லாமக்களுக்கும்அவரதுசாட்ச கள்.
௩௨ “ேதவன் நமது முன்ேனாருக்குக் ெகாடுத்த

வாக்குறுதையப் பற்றய நற்ெசய்தைய நாங்கள் உங்களுக்குக்
கூறக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். ௩௩ நாம் அவர்களுைடய மக்கள்.
இந்த வாக்குறுத நமக்கு உண்ைமயாகுமாறு ேதவன் ெசய்தார்.
இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பயபடியால் ேதவன் இைதச்
ெசய்தார். சங்கீதம்இரண்டிலும்நாம்இைதப்பற்ற வாச க்க ேறாம்.

“ ‘நீர் எனதுமகன்,
இன்றுநான்உமதுதந்ைதயாக இருக்க ேறன்.’ சங்கீதம் 2:7

௩௪ ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்.
இேயசு மீண்டும் கல்லைறக்கு ஒரு ேபாதும் ேபாகமாட்டார்.
புழுதயாகமாட்டார். எனேவேதவன்ெசான்னார்:

“ ‘நான் தாவீதுக்குச் ெசய்த தூய உண்ைமயான வாக்குறுதகைள
உங்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.’ ஏசாயா 55:3

௩௫ஆனால்இன்ெனாருஇடத்தல் ேதவன்ெசால்க றார்:

“ ‘உங்களது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்ைதக் கல்லைறயல்
மக்க ப்ேபாகஅனுமதக்கமாட்டீர்கள்.’ சங்கீதம் 16:10

௩௬ “ேதவனுைடய வருப்பத்ைத தாவீது உய ேராடிருக்கும்
காலத்தல் நைறேவற்றனான். பன் அவன் இறந்தான்.
தாவீது அவனது முன்ேனாேராடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
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அவனது சரீரமும் கல்லைறயல் மக்க ப் ேபானது. ௩௭ ஆனால்
ேதவன் மரணத்தலிருந்து எழுப்பனவேரா கல்லைறயல் மக்க ப்
ேபாகவல்ைல. ௩௮-௩௯ சேகாதரேர, நாங்கள் உங்களுக்குக்
கூறுவது என்னெவன்று நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
இவர் மூலமாக உங்கள் பாவங்களின் மன்னிப்ைப நீங்கள் ெபற
முடியும். ேமாேசயன் சட்டம்உங்கைளஉங்கள் பாவங்களிலிருந்து
வடுவக்க முடியவல்ைல. ஆனால் இேயசுவல் வசுவாசம்
ைவத்தருக்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் இேயசுவன் மூலமாகத்
தனது எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் வடுவக்கப்படுக றான்.
௪௦ ச ல காரியங்கள் நடக்குெமன்று தீர்க்கதரிச கள் கூறனார்கள்.
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்! இக்காரியங்கள் உங்களுக்கு
ேநராதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். தீர்க்கதரிச கள்,

௪௧ “ ‘ஐயம்ெகாள்ளும்மக்கேள, கவனியுங்கள்.
நீங்கள்வயப்புறக்கூடும்,
ஆனால்மரித்துஅழிவீர்கள்.

ஏெனனில் உங்கள் காலத்தல் நீங்கள் நம்பாத சலவற்ைற நான்
ெசய்ேவன்.

ச லர் உங்களுக்கு வளக்க ச் ெசான்னாலும் நீங்கள்
நம்பமாட்டீர்கள்’ ” ஆபகூக் 1:5

என்றனர்.

௪௨ பவுலும் பர்னபாவும் ெஜப ஆலயத்ைத வ ட்டுச்
ெசல்லும்ெபாழுது, அடுத்த ஓய்வு நாளில் மீண்டும் வந்து
இவற்ைறக் குறத்து இன்னும் பல வஷயங்கைள அவர்களுக்குச்
ெசால்லுமாறு மக்கள் கூறனார்கள். ௪௩ இக்கூட்டத்த ற்குப்
பன், அந்த இடத்தலிருந்து யூதர்கள் பலர் பவுைலயும்
பர்னபாைவயும் பன்பற்றனார்கள். யூதர்கேளாடு யூத மதத்த ற்கு
மாறய பலரும் இருந்தார்கள். இவர்களும் உண்ைமயான
ேதவைன வணங்கனார்கள். பவுலும் பர்னபாவும் ேதவனுைடய
கருைபயல் ெதாடர்ந்து நம்ப க்ைக ைவக்குமாறு அவர்கைள
உற்சாகமூட்டினார்கள்.
௪௪அடுத்தஓய்வுநாளில்அேநகமாகநகரத்தன்எல்லாமக்களும்

ேதவனுைடய வார்த்ைதையக் ேகட்கும்படியாக ஒருமித்துக்
கூடினார்கள். ௪௫ யூதர்கள் அந்த எல்லா மக்கைளயும் அங்ேக
கண்டார்கள். அது அவர்களுக்கு மிகுந்த ெபாறாைமைய
ஏற்படுத்தயது. எனேவ, அவர்கள் ெவகு தீைமயான சல
காரியங்கைளக் கூற பவுல் கூறய வார்த்ைதகளுக்கு எத ராக
வவாத த்தார்கள். ௪௬ ஆனால் பவுலும் பர்னபாவும் மிகவும்
துணிச்சலாகப் ேபசனார்கள். அவர்கள், “யூதர்களாகய
உங்களுக்கு முதலில் ேதவனுைடய ெசய்தைய நாங்கள் ெசால்ல
ேவண்டும். ஆனால் நீங்கள் ேகட்க மறுக்க றீர்கள். நீங்கள்
உங்கைள இழக்கப்பட்டவர்களாக ந த்தயமான வாழ்க்ைகக்குத்
தகுதயற்றவர்களாக ஆக்க க் ெகாள்க றீர்கள்! எனேவ
நாங்கள் இப்ேபாது ேவறு ேதசங்களின் மக்களிடம் ெசல்ேவாம்!



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௩:௪௭ 367 அப்ேபாஸ்தலர் ௧௪:௫

௪௭இைதத் தான் நாங்கள் ெசய்யும்படியாக ஆண்டவர் எங்களிடம்
ெசால்லியருக்க றார். கர்த்தர்கூறனார்:

“ ‘இரட்ச ப்பன்பாைதையஉலகன்எல்லாமக்களுக்கும்நீங்கள்
காட்டும் ெபாருட்டு உங்கைள ேவறு ேதசங்களுக்கு
ஒளியாக்க ேனன்.’ ” ஏசாயா 49:6

௪௮ பவுல் இவ்வாறு கூறயைத யூதரல்லாத மக்கள் ேகட்டேபாது
அவர்கள் மக ழ்ச்ச ெகாண்டனர். அவர்கள் கர்த்தரின் ெசய்த க்கு
மத ப்பளித்தனர். பல மக்கள் ெசய்தைய நம்பனர். இவர்கள்
ந த்தயமானவாழ்க்ைகக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களாவர்.
௪௯ எனேவ கர்த்தரின் ெசய்த நாடு முழுவதும்

ெசால்லப்பட்டது. ௫௦ ஆனால் யூதர்கள் சல முக்கயமான
பக்தயுள்ள ெபண்கைளயும், நகரத் தைலவர்கைளயும்
சனமைடயும்படியாகவும் பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும் எத ராகவும்
நகரத்தலிருந்து களப்ப வ ட்டனர். இந்த மக்கள் பவுலுக்கும்
பர்னபாவுக்கும் எத ரான ெசயல்கைளச் ெசய்து அவர்கைள
ஊைர வ ட்டு ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தனர். ௫௧ எனேவ பவுலும்
பர்னபாவும் தங்கள் பாதங்களிலிருந்து தூசைய உதறனர்.
பன் அவர்கள் அந்த இடத்ைத வ ட்டு இக்ேகானியா நகருக்கு
வந்தார்கள். ௫௨ ஆனால் அந்த ேயாகயாவலுள்ள இேயசுவன்
சீஷர்கள்மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடந்துபரிசுத்தஆவயால்ந ரம்பனர்.

௧௪
இக்ேகானியத்தல்ஊழியம்
௧ பவுலும் பர்னபாவும் இக்ேகானியம் நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர்.

அவர்கள் யூத ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றனர். (இைதத் தான்
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் ெசய்தனர்) அவர்கள்அங்குள்ள
மக்களிடம் ேபசனர். பவுலும் பர்னபாவும் ேபசன வதத்தல் பல
யூதர்களும், க ேரக்கர்களும் அவர்கள் கூறயைத முழுைமயாக
நம்பனர். ௨ ஆனால் மனந்தரும்பாத யூதர்கள், யூதரல்லாத
சேகாதரைரக் குற த்துத் தீைமயானவற்ைற எண்ணும்படியாகச்
ெசய்தனர்.
௩ எனேவ பவுலும் பர்னபாவும் இக்ேகானியத்தல் நீண்ட

காலம் தங்கனர். கர்த்தருக்காகத் துணிேவாடு ேபசனர்.
ேதவனுைடய கருைபையக் குறத்து பவுலும், பர்னபாவும்
ேபசனர். அற்புதங்கைளயும் அத சயங்கைளயும் ந கழ்த்துவதற்கு
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு உதவ ெசய்து அவர்கள் கூறயைத
உண்ைமெயன்று ேதவன் நரூப த்தார். ௪ஆனால் நகர மக்களில்
சலர் யூதர்கள் கூறயைத ஒப்புக்ெகாண்டனர். நகரத்தன் மற்ற
மக்கேளா பவுைலயும் பர்னபாைவயும் நம்பனர். எனேவ நகரம்
ப ரிவுபட்டது.
௫ ச ல யூதரல்லாத மக்களும், ச ல யூதர்களும் அவர்களின்

யூத அதகாரிகளும் பவுைலயும் பர்னபாைவயும் துன்புறுத்த
முயன்றனர். இந்தமக்கள்அவர்கைளக்கற்களால்எற ந்துெகால்ல
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எண்ணினர். ௬ பவுலும் பர்னபாவும் இைத அற ந்தேபாது,
நகரிலிருந்து ெசன்றனர். அவர்கள் லிஸ்தீராவுக்கும்,
ெதர்ைபக்கும் லிக்ேகானியாவன் நகரங்களுக்கும், அந்த
நகரங்கைளச் சூழ்ந்த க ராமப்புறப் பகுத களுக்கும் ெசன்றனர்.
௭அவர்கள்அங்கும்கூடநற்ெசய்தையக்கூறனர்.
லிஸ்த ரா,ெதர்ைப நகரஊழியம்
௮ பாதங்களில் ஊனமுற்ற மனிதன் ஒருவன் லிஸ்தீராவல்

இருந்தான். அவன் பறவய ேலேய ஊனமுற்றவன்.
௯ அவன் அங்கு உட்கார்ந்துெகாண்டு பவுல் ேபசுவைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்ேடயருந்தான். பவுல் அவைனப் பார்த்தான்.
ேதவன் அவைனக் குணப்படுத்த முடியும் என்பைத அம்மனிதன்
நம்பயைதப் பவுல் கண்டான். ௧௦ எனேவ பவுல் உரக்க, “எழுந்து
உன் கால்களால் நல்” என்றான். அம்மனிதன் குதத்ெதழுந்து
சுற்றலும்நடக்கஆரம்ப த்தான்.
௧௧ பவுல் ெசய்தைத மக்கள் கூட்டத்தனர் கண்டேபாது,

அவர்கள் லிக்ேகானிய ெமாழியல் சத்தமிட்டனர். அவர்கள்,
“ேதவர்கள் மனிதைரப்ேபான்று மாறயுள்ளனர்! அவர்கள்
நம்மிடம் இறங்க வந்துள்ளனர்!” என்றனர். ௧௨ மக்கள்
பர்னபாைவ “சீெயஸ்” என அைழக்கத் ெதாடங்கனர். பவுல்
முக்கய ேபச்சாளராக இருந்ததால், அவர்கள் பவுைல “ெஹர்ம்ஸ்”
என்றைழத்தனர். ௧௩ சீயஸின் ேதவாலயம் நகரத்தனருகல்
இருந்தது. ேதவாலயத்தன் பூசாரி ச ல காைளகைளயும்
மாைலகைளயும் நகரக் கதவுகளுக்கருேக ெகாண்டுவந்தான்.
பவுைலயும்பர்னபாைவயும்வழிபடுவதற்குபூசாரிகளும்மக்களும்
பலிெசலுத்தவரும்பனர்.
௧௪ அப்ேபாஸ்தலராக ய பர்னபாவும் பவுலும் மக்கள்

ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப் புரிந்துெகாண்டதும் அவர்கள்
தங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்தனர்.* பன் அவர்கள் கூட்டத்தனர்
மத்தயல் ஓடி, அவர்களிடம் உரத்த குரலில், ௧௫ “மனிதேர
ஏன் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க றீர்கள்? நாங்கள் ேதவர்கள்
அல்ல. உங்கைளப்ேபான்ற மனிதர்கள்தான். எங்களுக்கும்
உணர்வுகள் உங்கைளப்ேபாலேவ உண்டு. உங்களுக்கு
நற்ெசய்தையச் ெசால்ல நாங்கள் வந்ேதாம். பயனற்ற இந்தக்
காரியங்கைள வ ட்டுவலகும்படியாக நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். உண்ைமயான ஜீவனுள்ள
ேதவனிடத்த ற்குத் தரும்புங்கள். அவேர வானம், பூமி, கடல்,
அவற்றலுள்ளெபாருட்கள்அைனத்ைதயும்உண்டாக்கயவர்.
௧௬ “முன்பு எல்லா ேதசங்களும் அைவ வரும்பயவற்ைறச்

ெசய்வதற்கு ேதவன் அனுமதத்தார். ௧௭ ஆனால் அேத சமயம்
ேதவன் உண்ைமயானவர் என்பைத நறுவும் காரியங்கைளேய
ேதவன்ெசய்தார். அவர்உங்களுக்குநல்லவற்ைறேயெசய்க றார்.
அவர் வானிலிருந்து உங்களுக்கு மைழையத் தருகறார்.
* ௧௪:௧௪: தங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்தனர் அவர்கள் ேகாபத்துடன் உள்ளனர்
என்பதற்கானஅைடயாளம்.
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அவர் தக்க காலங்களில் உங்களுக்கு நல்ல அறுவைடையக்
ெகாடுக்க றார். அவர் மிகுதயான உணைவ உங்களுக்குத்
தருகறார். அவர் உங்கள் இருதயங்கைள மகழ்ச்ச யால்
ந ரப்புக றார்” என்றனர்.
௧௮ பவுலும் பர்னபாவும் மக்களுக்கு இவற்ைறக் கூறனர்.

ஆனாலும் அவர்கைள வழிபடுவதற்காக அவர்கள் இட்ட பலிைய
அேநகமாக பவுலும்பர்னபாவும்தடுத்துநறுத்தமுடியவல்ைல.
௧௯பன்அந்த ேயாகயாவலிருந்தும், இக்ேகானியத்தலிருந்தும்

சல யூதர்கள் வந்தனர். அவர்கள் பவுைல எத ர்க்கும்படியாக
மக்கைள ஏவனர். எனேவ மக்கள் பவுலின்மீது கற்கைள வீச ,
அவன் இறந்துவ ட்டாெனன்று நைனத்து அவைன ஊருக்குப்
புறம்ேப இழுத்து வந்தனர். ௨௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் பவுைலச்
சுற்றலும் கூடினர். பன் அவன் எழுந்து ஊருக்குள் மீண்டும்
ெசன்றான். மறுநாள் அவனும் பர்னபாவும் புறப்பட்டு ெதர்ைப
நகரத்துக்குச்ெசன்றனர்.
அந்த ேயாகயாவுக்குத்தரும்புதல்
௨௧ பவுலும் பர்னபாவும் ெதர்ைப நகரத்தலும் நற்ெசய்தையக்

கூறனர். பல மக்கள் இேயசுவன் சீஷராயனர். லிஸ்த ரா,
இக்ேகானியம், அந்த ேயாகயா நகரங்களுக்குப் பவுலும்
பர்னபாவும் தரும்பனர். ௨௨ அந்நகரங்களில் இேயசுவன்
சீஷர்கைள பவுலும் பர்னபாவும் வலிைமமிக்கவர்களாக
ஆக்கனர். நம்ப க்ைகயல் நைலத்தருப்பதற்கு அவர்கள்
உதவனர். பவுலும் பர்னபாவும், “ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள்
ெசல்லும் நம் பாைதயல் நாம் பல துன்பங்கைள அனுபவக்க
ேவண்டும்” என்றனர். ௨௩ பவுலும் பர்னபாவும் ஒவ்ெவாரு
சைபக்கும் மூப்பர்கைள அமர்த்தனார்கள். அவர்கள்
உபவாசமிருந்து அம்மூப்பர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்தனர்.
அம்மூப்பர்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவல் நம்ப க்ைக ைவத்த
மனிதராயருந்தார்கள். எனேவ பவுலும் பர்னபாவும் கர்த்தரின்
பாதுகாப்பல்அவர்கைளவ ட்டனர்.
௨௪பவுலும்பர்னபாவும்ப ச தயாநாட்டின்வழியாகச்ெசன்றனர்.

பன் அவர்கள் பம்பலியா நாட்டிற்கு வந்தனர். ௨௫ அவர்கள்
ெபர்காவல் ேதவனுைடய ெசய்தையக் கூறனார்கள். பன்
அவர்கள்அத்தாலியா நகரத்த ற்குச்ெசன்றனர்.
௨௬ அங்கருந்து பவுலும் பர்னபாவும் ச ரியாவலுள்ள

அந்த ேயாகயாவற்குக் கடல் வழியாகப் பயணமாயனர்.
இந்நகரில்தான் வசுவாச கள் அவர்கைள ேதவனுைடய
கண்காணிப்பல் ஆட்படுத்த இவ்ேவைல ெசய்ய
அனுப்பயருந்தனர். இப்ேபாது அவர்கள் தங்கள் ேவைலைய
முடித்தருந்தனர்.
௨௭பவுலும் பர்னபாவும்வந்துேசர்ந்தேபாதுஅவர்கள் சைபையக்

கூட்டினர். ேதவன்அவர்கேளாடுெசய்தஎல்லாக்காரியங்கைளயும்
குறத்துப் பவுலும் பர்னபாவும்அவர்களுக்குக்கூறனர். அவர்கள்,
“ேவறு ேதசங்களின் மக்களும் நம்பும்படிக்கு ேதவன் ஒரு
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வாசைலத்த றந்தார்”என்றார்கள். ௨௮க றஸ்துவன்சீஷர்கேளாடு
பவுலும்பர்னபாவும்நீண்டகாலம்அங்ேகேயதங்கனர்.

௧௫
எருசேலமில் சந்த ப்பு
௧ பன்பு யூேதயாவலிருந்து அந்த ேயாகயாவுக்குச் சல

மனிதர் வந்தனர். யூதரல்லாத சேகாதரருக்கு அவர்கள்
“நீங்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாவ ட்டால்
இரட்ச க்கப்படமாட்டீர்கள். இைதச் ெசய்யும்படியாக ேமாேச
நமக்குக் கற்ப த்தார்” என்று ேபாத க்க ஆரம்ப த்தனர். ௨ பவுலும்
பர்னபாவும் இந்தப் ேபாதைனைய எத ர்த்தனர். அைதக்
குறத்து இந்த மனிதரிடம் அவர்கள் வவாத த்தனர். எனேவ
அந்தச் சைபயார் பவுைலயும் பர்னபாைவயும், ேவறு சல
மனிதர்கைளயும் எருசேலமுக்கு அனுப்பத் தீர்மானித்தனர்.
அங்கருந்த அப்ேபாஸ்தலரிடமும் மூப்பர்களிடமும் இைதக்
குறத்து அதகமாகப் ேபசப் ேபாக றவர்களாக இந்த மனிதர்கள்
இருந்தார்கள்.
௩அவர்கள்பயணத்தற்குசைபஉதவற்று. ெபனிக்ேக, சமாரியா

ஆகய ேதசங்களின் வழியாக அம்மனிதர்கள் ெசன்றனர்.
யூதரல்லாத மக்கள் உண்ைமயான ேதவனிடம் தரும்பயது
குறத்த அைனத்ைதயும் அவர்கள் கூறனர். இது எல்லா
சேகாதரர்களுக்கும் மிகுந்த மக ழ்ச்சைய உண்டாக்க ற்று.
௪ பவுலும் பர்னபாவும் ப றரும் எருசேலைம வந்தைடந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலரும், மூப்பர்களும் வசுவாச கள் அைனவரும்
ேசர்ந்து அவர்கைள வரேவற்றனர். பவுலும் பர்னபாவும், ப றரும்
ேதவன் தங்களிடம் ெசய்த அைனத்துக் காரியங்கைளயும்
கூறனர். ௫ எருசேலமின் வசுவாச களில் சலர் பரிேசயர்கள்.
அவர்கள் எழுந்து “யூதரல்லாத வசுவாச கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுமாறுஅவர்களுக்குக்கூறேவண்டும்” என்றுகூறனர்.
௬அப்ேபாதுஅப்ேபாஸ்தலர்களும்மூப்பர்களும்இந்தச்ச க்கைல

ஆய்ந்து அறயக் கூடினர். ௭ நீண்ட வவாதம் நடந்தது. ேபதுரு
எழுந்து அவர்கைள ேநாக்க , “சேகாதரர்கேள, ெதாடக்கக்
காலத்தல் ந கழ்ந்தவற்ைற நீங்கள்நைனவுகூருகறீர்கள் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். யூதரல்லாத மக்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ேபாதைன ெசய்வதற்கு அப்ேபாது உங்களுக்கைடயலிருந்து
ேதவன் என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்கள் என் மூலமாக
நற்ெசய்தையக் ேகட்டு வசுவாசம் ைவத்தனர். ௮ ேதவன்
மனிதரின் எண்ணங்கைள அறவார். அவர் யூதரல்லாத
மக்கைளயும்ஏற்றுக்ெகாண்டார். எங்களுக்குச்ெசய்ததுேபாலேவ
அவர்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவைய அளித்து ேதவன் இதைனக்
காட்டினார். ௯ இந்த மனிதர்கள் ேதவனுக்கு நம்மிலிருந்தும்
ேவறுபட்டவர்களல்லர். அவர்கள் வசுவாசம் ைவத்தேபாது,
ேதவன் அவர்கள் இருதயங்கைள பரிசுத்தமுறச் ெசய்தார்.



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௫:௧௦ 371 அப்ேபாஸ்தலர் ௧௫:௨௧

௧௦ எனேவ யூதரல்லாத வசுவாச களிகளின் கழுத்தல் ஏன்
ெபரும் பாரத்ைதச் சுமத்துகறீர்கள். ேதவைனக் ேகாபப்படுத்த
நீங்கள் முயன்றுெகாண்டிருக்க றீர்களா? அந்தப் பாரத்ைதச்
சுமப்பதற்கு நமக்கும் நமது முன்ேனார்களுக்கும் வலிைம
இருக்கவல்ைல! ௧௧ நாமும் இந்த மக்களும் கர்த்தராக ய
இேயசுவன் கருைபயனாேல இரட்ச க்கப்படுேவாம் என்று நான்
நம்புக ேறன்.” என்றான்.
௧௨ அப்ேபாது அந்தக் கூட்டம் முழுைமயும் அைமதயாய ற்று.

பவுலும் பர்னபாவும் ேபசுவைதக் கவனித்தனர். யூதரல்லாத
மக்களின் மத்தயல் ேதவன் அவர்கள் மூலமாகச் ெசய்த
அத சயங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் குறத்துப் பவுலும்
பர்னபாவும் வவரித்தார்கள். ௧௩ பவுலும் பர்னபாவும் ேபச
முடித்தனர். பன் யாக்ேகாபு ேபசனான். அவன், “சேகாதரேர,
எனக்குச் ெசவ ெகாடுங்கள். ௧௪ ேதவன் யூதரல்லாத
மக்களுக்குத் தமது அன்ைப எவ்வாறு காட்டினார் என்பைத
சீேமான் ேபதுரு நமக்கு வவரித்தார். முதன் முைறயாக
யூதரல்லாத மக்கைள ேதவன் ஏற்று, அவர்கைளத் தனது
மக்களாக்கனார். ௧௫ தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகளும்
இதேனாடுஒத்துப்ேபாகன்றன.

௧௬ “ ‘இதற்குப் ப றகுநான்மீண்டும்தரும்புேவன்.
தாவீதன்வீட்ைடமீண்டும்கட்டுேவன்.
அதுவழுந்துவ ட்டது.

அந்தவீட்டின்இடிந்த பகுத கைளமீண்டும்கட்டுேவன்.
அவனதுவீட்ைடப் புதயதாக்குேவன்.

௧௭பன்பறமக்கள்எல்ேலாரும்கர்த்தைரத் ேதடுவர்.
யூதரல்லாதமக்களும்என்மக்கேள.

கர்த்தர்இைதக்கூறனார்.
இந்தக்காரியங்கள்அைனத்ைதயும்ெசய்பவர்அவேர.’ ஆேமாஸ்

9:11-12
௧௮ “ெதாடக்கக் காலத்தலிருந்ேத, இைவ அைனத்தும்

அறயப்பட்டிருந்தன.

௧௯ “ேதவனிடம் தரும்பய யூதரல்லாத சேகாதரைரத் ெதாந்தரவு
ெசய்யக் கூடாது என்பது என்னுைடய நயாயம். ௨௦ஆனால் ஒரு
கடிதத்ைதநாம்அவர்களுக்குஎழுதேவண்டும். அதல்:

‘வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்டஉணைவஉண்ணாதீர்கள்.
பாலியல்பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.
இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள். ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட
மிருகங்கைளஉண்ணாதீர்கள்என்றுஎழுதுேவாம்.’

௨௧ ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் ேமாேசயன் சட்டத்ைதப் ேபாத க்கும்
மனிதர்கள் இருப்பதால், அவர்கள் இவற்ைறச் ெசய்யக்கூடாது.
ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளன்றும் ேமாேசயன் ேபாதைனகள் ெஜப
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ஆலயத்தல் படிக்கப்படுகன்றன. இவ்வாறு எழுதப்படேவண்டும்”
என்றுகூறனான்.

யூதரல்லாத சேகாதரருக்குக்கடிதம்

௨௨ பவுல், பர்னபா ஆக ேயாருடன் அந்த ேயாகயாவுக்குச் சல
மனிதர்கைள அனுப்பேவண்டுெமன அப்ேபாஸ்தலரும், மூப்பரும்,
சைபயனர் எல்ேலாரும் முடிவு ெசய்தார்கள். அக்கூட்டத்தனர்
தங்களில் சலைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அவர்கள் பர்சபா என்ற
யூதாைவயும், சீலாைவயும் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். எருசேலமின்
சேகாதரர்கள் அவர்கைள மத த்தனர். ௨௩ அக்கூட்டத்தனர்
அவர்கள் மூலமாக அக்கடிதத்ைத அனுப்பனார்கள். அக்கடிதம்
கூறயது:

அப்ேபாஸ்தலர்கள்,மூப்பர்கள், சேகாதரர்களிடமிருந்து,
அந்த ேயாகயாவலும், ச ரியாவலும், சலிசயாவலுமுள்ள

அன்பானயூதரல்லாத சேகாதரருக்கு:
௨௪ எங்கள் கூட்டத்தலிருந்து சல மனிதர்கள் உங்களிடம்

வந்தார்கள் எனக் ேகள்வப்பட்ேடாம். அவர்கள் கூறய
காரியங்கள் உங்கைளத் ெதாந்தரவு ெசய்து உங்கள்
மனங்கைள நைலகுைலயச் ெசய்துள்ளன. ஆனால்
அவற்ைறச் ெசய்யும்படியாக நாங்கள் அவர்களுக்குக்
கூறவல்ைல. ௨௫ச லமனிதர்கைளத்ேதர்ந்ெதடுத்துஉங்களிடம்
அனுப்புவெதன நாங்கள் எல்ேலாரும் முழு மனதாக முடிவு
ெசய்துள்ேளாம். நமது அன்பான நண்பர்களாகய பர்னபா,
பவுல் ஆக ேயாேராடு அவர்களும் இருப்பார்கள். ௨௬ நமது
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் ேசைவக்காக பர்னபாவும்
பவுலும்தங்கள்ப ராணைனேயெகாடுத்துள்ளார்கள். ௨௭எனேவ
அவர்கேளாடு யூதாைவயும் சீலாைவயும் அனுப்புக ேறாம்.
அவர்கள் வாய் வார்த்ைதகளினால் அவற்ைற உங்களுக்கு
உறுதெசய்வார்கள். ௨௮ உங்கள் மீது இன்னும் அதகமான
பாரங்கள்வத க்கப்படலாகாெதன பரிசுத்தஆவயானவர்முடிவு
ெசய்தார். நாங்களும்அைதஆேமாத க்க ேறாம். நீங்கள்ெசய்யத்
ேதைவயானஇந்தக்காரியங்கைளமட்டுேமெசய்ய ேவண்டும்.

௨௯ வக்க ரகங்களுக்கு பைடக்கப்பட்ட உணைவச்
சாப்ப டாதீர்கள்.

இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள். ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட
மிருகங்கைளச் சாப்ப டாதீர்கள்.

பாலியல்பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.

இத்தைகயகாரிங்களில் நீங்கள்உங்கைள

ஈடுபடுத்தாதருந்தால் நல்லது.
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௩௦ எனேவ பவுல், பர்னபா, யூதா, சீலா ஆக ேயார் எருசேலைம
வ ட்டுச் ெசன்றனர். அவர்கள் அந்த ேயாகயாவுக்குச் ெசன்றனர்.
அந்த ேயாகயாவல் வசுவாச கைளக் கூட்டி அக்கடிதத்ைதக்
ெகாடுத்தனர். ௩௧ வசுவாச கள் அைத வாச த்தேபாது
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். அக்கடிதம் அவர்களுக்கு ஆறுதல்
அளித்தது. ௩௨ யூதாவும் சீலாவும்கூடத் தீர்க்கதரிச களாக
இருந்தனர். சேகாதரர்கள் வலிைமெபற உதவுவதற்காக அவர்கள்
பல காரியங்கைளக் கூறனர். ௩௩ அவர்கள் சேகாதரரிடமிருந்து
அைமதயன் வாழ்த்ைதப் ெபற்றனர். யூதாவும் சீலாவும்
எருசேலமில் தங்கைளஅனுப்பய சேகாதரரிடம் ெசன்றனர். ௩௪ *
௩௫ஆனால் பவுலும் பர்னபாவும் அந்த ேயாகயாவல் தங்கனர்.

அவர்களும் இன்னும் பலரும் ேதவனுைடய ெசய்தையக்
கற்ப க்கவும்உபேதச க்கவும்ெசய்தார்கள்.
பவுலும்பர்னபாவும் ப ரிதல்
௩௬ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு பவுல் பர்னபாைவ ேநாக்க ,

“பல ஊர்களில் கர்த்தரின் ெசய்தைய நாம் கூறயுள்ேளாம்.
அந்த ஊர்களிலுள்ள சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும்
சந்த க்கவும், அவர்கள் எவ்வாறு இருக்கறார்கள் என்பைதக்
காணவும் நாம் அந்த ஊர்களுக்குத் தரும்பவும் ேபாக ேவண்டும்”
என்றான்.
௩௭ பர்னபா அவர்கேளாடு ேயாவான் மாற்குைவயும் அைழத்துச்

ெசல்ல வரும்பனான். ௩௮ ஆனால் அவர்களின் முதல்
பயணத்தல் பம்பலியாவல் ேயாவான் மாற்கு அவர்கைள
வ ட்டுப் ப ரிந்தான். அவர்களது ேவைலயல் அவர்கேளாடு
அவன் ேசர்ந்துெகாள்ளவல்ைல. எனேவ பவுல் அவைனத்
தம்முடன் அைழத்துச் ெசல்ல ேவண்டாெமன வலியுறுத்தனான்.
௩௯ பவுலும் பர்னபாவும் இைதக் குறத்துப் ெபரிய வாக்குவாதம்
ந கழ்த்தனார்கள். எனேவ அவர்கள் ப ரிந்து ெவவ்ேவறு
வழிகளில் ெசன்றார்கள். பர்னபா சீப்புருவுக்கு கடல் வழியாகச்
ெசன்றான். அவேனாடுமாற்குைவயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
௪௦ பவுல் தன்ேனாடு ெசல்வதற்கு சீலாைவத்

ேதர்ந்துெகாண்டான். அந்த ேயாகயாவல் சேகாதரர்கள் பவுைலக்
கர்த்தரின் கவனிப்பல் ஒப்புவத்து அவைன அனுப்பனர்.
௪௧ பவுலும் சீலாவும் ச ரியா, சலிசயா நாடுகளின் வழியாக
சைபகள்பலமைடவதற்குஉதவயபடிேய பயணம்ெசய்தனர்.

௧௬
பவுல்-சீலா-தீேமாத்ேதயு
௧ ெதர்ைப, லிஸ்த ரா ஆகய நகரங்களுக்குப் பவுல்

ெசன்றான். தீேமாத்ேதயு எனப்படும் க றஸ்துவன் சீடன்
அங்கருந்தான். தீேமாத்ேதயுவன் தாய் ஒரு வசுவாச யான
யூதப் ெபண்மணி, அவன் தந்ைத ஒரு க ேரக்கன். ௨லிஸ்த ரா,

* ௧௫:௩௪: ச ல க ேரக்கப் ப ரத களில் 34வதுவாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “ஆனால்
சீலாஅங்ேகேயஇருக்கத்தீர்மானித்தான்.”
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இக்ேகானியம் நகரங்களிலுள்ள வசுவாச கள் தீேமாத்ேதயுைவ
மத த்தனர். அவைனப் பற்றய நல்ல கருத்துக்கைளேய கூறனர்.
௩ தீேமாத்ேதயு தன்னுடன் பயணம் ெசய்ய பவுல் வரும்பனான்.
அப்பகுதயல் வச த்த எல்லா யூதர்களும் தீேமாத்ேதயுவன்
தந்ைத க ேரக்கன் என்பைத அற ந்தருந்தார்கள். ஆகேவ பவுல்
தீேமாத்ேதயுவற்குவருத்தேசதனம்ெசய்வத்தான்.
௪ பன் பவுலும் அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் பற பட்டணங்கள்

வழியாகப் ப ரயாணம் ெசய்தனர். எருசேலமில் அப்ேபாஸ்தலரும்
மூப்பர்களும் எடுத்த முடிவுகைளயும் வத கைளயும் அவர்கள்
வசுவாச களுக்கு அளித்தார்கள். இந்த வத கைளப்
பன்பற்றும்படிக்கு அவர்கள் வசுவாச களுக்குக் கூறனர்.
௫ எனேவ சைபகள் வசுவாசத்தல் வலிைமயுற்று நாள்ேதாறும்
வளர்ச்ச அைடந்துெகாண்டிருந்தன.

ஆசயாவற்குெவளிேயஅைழப்பு
௬ ப ரிக யா, கலாத்தயா நாடுகளின் வழியாகப் பவுலும்

அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் ெசன்றனர். ஆசயா நாட்டில்
அவர்கள் நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பைத பரிசுத்த ஆவயானவர்
அனுமதக்கவல்ைல. ௭ மீசயா நாட்டிற்கருேக பவுலும்
தீேமாத்ேதயுவும் ெசன்றனர். ப த்தனியா நாட்டிற்குள் ேபாக
அவர்கள்வரும்பனர். ஆனால்பரிசுத்தஆவயானவர்அவர்கைள
உள்ேளெசல்லவ டவல்ைல. ௮எனேவஅவர்கள்மீசயாவழியாகச்
ெசன்றுதுேராவா நகருக்குச்ெசன்றனர்.
௯ அன்ற ரவு பவுல் ஒரு காட்சையக் கண்டான். அந்தக்

காட்ச யல்மக்கேதானியாநாட்ைடச்ேசர்ந்தஒருமனிதன்பவுலிடம்
வந்தான். அம்மனிதன்அங்கு நன்று, “மக்கேதானியாவுக்குவந்து
எங்களுக்கு உதவுங்கள்” என்றான். ௧௦ பவுல் அக்காட்சையக்
கண்ட பன்பு கர்த்தருைடய நற்ெசய்தைய அம்மக்களுக்குக்
கூறுவதற்குேதவன்எங்கைளஅைழத்துள்ளார்என்பைதநாங்கள்
புரிந்துெகாண்ேடாம்.

லீதயாளின்மாற்றம்
௧௧ நாங்கள் ஒரு கப்பலில் துேராவாைவ வ ட்டுப் புறப்பட்டு

சாேமாத்த ராக்ேக தீவற்குப் பயணமாேனாம். மறுநாள் நாங்கள்
நயாப்ேபாலி நகருக்கு கடல் வழியாகப் பயணமாேனாம்.
௧௨ அங்கருந்து நாங்கள் பலிப்ப க்குச் ெசன்ேறாம்.
மக்கேதானியாவல் பலிப்ப ஒரு முக்கயமான நகரம். அது
ேராமர்களுக்கான நகரம். ச ல நாட்கள் நாங்கள் அந்நகரில்
தங்க ேனாம்.
௧௩ ஓய்வுநாளில் நகர வாசல் வழியாக ஆற்ைற ேநாக்க ச்

ெசன்ேறாம். நதயருேகஒரு ச றப்பானப ரார்த்தைனெசய்வதற்கு
இடம் கைடக்கக்கூடும் என்று எண்ணிேனாம். ச ல ெபண்கள்
அங்குக் கூடியருந்தனர். நாங்கள் அங்கு அமர்ந்து அவர்கேளாடு
ேபச ேனாம். ௧௪தயத்தீரா என்னும் நகரிலுள்ள லீதயாள் என்னும்
ெபண்மணிஅங்கருந்தாள். ஊதாந ற பட்டுஆைடகைளவற்பேத
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அவளது ெதாழில். அவள் உண்ைமயான ேதவைன வழிபட்டாள்.
அவள் பவுைலக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். கர்த்தர் அவளது
இருதயத்ைதத் த றந்து பவுல் ெசான்னவற்ைற ஒப்புக்ெகாள்ளச்
ெசய்தார். அவள் பவுல் கூறயவற்ைற நம்பனாள். ௧௫அவளும்
அவளது வீட்டினரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். பன் லீதயாள்
எங்கைள அவளது வீட்டிற்கு அைழத்தாள். அவள், “கர்த்தராக ய
இேயசுவல் நான் உண்ைமயாகேவ வசுவாசம் உள்ளவள் என்று
நீங்கள் எண்ணினால் என் வீட்டிற்கு வந்து தங்குங்கள்” என்றாள்.
அவள்எங்கைளஅவேளாடுதங்குமாறுவற்புறுத்தனாள்.
சைறயல்பவுலும்சீலாவும்
௧௬ ஒரு நாள் ப ரார்த்தைன ெசய்யுமிடத்துக்கு நாங்கள்

ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஒரு ந கழ்ச்ச நடந்தது.
ஒரு ேவைலக்காரச் சறுமி எங்கைளச் சந்த த்தாள்.
அவளுக்குள் ஒரு வேசஷ ஆவ இருந்தது. எத ர்காலத்தல்
நடக்கவருப்பைதப்பற்ற க் கூறும் வல்லைமைய இந்த ஆவ
அவளுக்குக் ெகாடுத்தது. அவளதுஉரிைமயாளர்களுக்குஇைதச்
ெசய்து மிகுந்த பணத்ைத அவள் சம்பாத த்துக்ெகாடுத்தாள்.
௧௭ இந்தப் ெபண் பவுைலயும் எங்கைளயும் ெதாடர்ந்து வந்தாள்.
அவள் உரத்த குரலில் “இம்மனிதர்கள் மிக உன்னதமான
ேதவனின் ஊழியர்கள்! உங்களுக்கு இரட்ச ப்பன் வழிைய
அவர்கள் கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்!” என்றாள். ௧௮ அவள்
இைதேய பல நாட்கள் ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தாள். ேமலும்
அைதப் ெபாறுக்கமுடியாத பவுல் அந்த ஆவையப் பார்த்து,
“இேயசு க றஸ்துவன் வல்லைமயால் அவளிடமிருந்து ெவளிேய
வருமாறுஉனக்குக்கட்டைளயடுக ேறன்!” என்றான். உடேனஆவ
ெவளிேயற ற்று.
௧௯ அந்த ேவைலக்காரப் ெபண்ணின் உரிைமயாளர்கள்

இைதக் கண்டனர். அப்ெபண்ைணப் பணம் சம்பாத ப்பதற்கு
இனிேமல் பயன்படுத்த முடியாது என்பைத அம்மனிதர்கள்
அற ந்தனர். எனேவ அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்
ப டித்து வந்து நகரத்தன் சந்தயல் நறுத்தனர். நகர
அத காரிகள் அங்கருந்தனர். ௨௦ தைலவர்களின் முன்பு
அம்மனிதர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும் ெகாண்டு
வந்தனர். அவர்கள், “இம்மனிதர்கள் யூதர்கள். நகரத்தல்
துன்பத்ைத வைளவக்கறார்கள். ௨௧ நமக்குத் தகாத
காரியஙகைளச் ெசய்யும்படியாக அவர்கள் மக்களுக்குக்
கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். நாம் ேராம மக்கள்.
இக்காரியங்கைளச்ெசய்யமுடியாது” என்றார்கள்.
௨௨பவுைலயும், சீலாைவயும்கூட்டத்தனர் எத ர்த்தார்கள். பவுல்,

சீலா ஆக ேயாரின் ஆைடகைளத் தைலவர்கள் க ழித்தார்கள்.
பவுைலயும், சீலாைவயும் கழிகளால் அடிக்கும்படி அவர்கள் சல
மனிதர்களுக்குச் ெசான்னார்கள். ௨௩அம்மனிதர்கள் பவுைலயும்
சீலாைவயும் பல முைற அடித்தார்கள். பன் அவர்கள் பவுைலயும்
சீலாைவயும் சைறயல் தள்ளினார்கள். தைலவர்கள் சைற
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அதகாரிைய ேநாக்க , “கவனமாக அவர்கைளக் காவலில்
ைவயுங்கள்!” என்றார்கள். ௨௪ சைறயத காரி இந்தச் ச றப்புக்
கட்டைளையக் ேகட்டான். எனேவ அவன் பவுைலயும் சீலாைவயும்
சைறயன் மிக உட்பகுத க்கு அைழத்துச் ெசன்று அைடத்து
காவலில்ைவத்தான். ெபரிய மரத்தூண்களுக்கைடயல்அவர்கள்
கால்கைளக்கட்டினான்.
௨௫ நள்ளிரவல் பவுலும், சீலாவும் ப ரார்த்தைன

ெசய்துெகாண்டும் ேதவைன ேநாக்க துத ப்பாடல்கைளப்
பாடிக்ெகாண்டுமிருந்தனர். மற்ற சைறக் ைகத கள் அவர்கைளக்
கவனித்தவண்ணமிருந்தனர். ௨௬ த டீெரன்று ஒரு ெபரிய
பூமியத ர்ச்ச உண்டாயற்று. சைறயன் அஸ்தபாரத்ைத
அைசக்கும்படியாக அது பலமாக இருந்தது. பன் சைறச்
சாைலயன் கதவுகள் எல்லாம் த றந்தன. எல்லா ைகத களும்
அவர்களது வலங்குகளிலிருந்து வடுபட்டனர். ௨௭ சைறயத காரி
வ ழித்ெதழுந்தான். சைறக் கதவுகள் தறந்தருப்பைத அவன்
கண்டான். சைறக் ைகத கள் ஏற்ெகனேவ தப்ப த்துப் ேபாயருக்க
ேவண்டுெமன அவன் நைனத்தான். எனேவ சைறயத காரி
தன் வாைள உருவத் தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்ள இருந்தான்.
௨௮ஆனால் பவுல் உரக்க, “உன்ைனத் துன்புறுத்த க்ெகாள்ளாேத.
நாங்கள்எல்ேலாரும்இங்குஇருக்க ேறாம்!” என்றான்.
௨௯ சைறயத காரி வளக்குகைளக் ெகாண்டுவருமாறு

ஒருவனுக்குப் பணித்தான். பன் அவன் உள்ேள ஓடினான்.
அவன் பயத்தால் நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் பவுல், சீலா
ஆக ேயார்முன்பாகக்கீேழவழுந்தான். ௩௦பன்அவன்அவர்கைள
ெவளிேய அைழத்து வந்து அவர்களிடம், “நான் இரட்ச ப்பைடய
என்னெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௩௧ அவர்கள் அவைன ேநாக்க , “கர்த்தராக ய இேயசுவல்

வசுவாசமாயரு. நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்ச ப்பு அைடவீர்கள்”
என்றார்கள். ௩௨ எனேவ பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரின் ெசய்தைய
சைறயத காரிக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த ஒவ்ெவாருவருக்கும்
கூறனர். ௩௩ சைறயத காரி பவுைலயும் சீலாைவயும்
அைழத்துச் ெசன்று அவர்களது காயங்கைளக் கழுவனான்.
பன் சைறயத காரியும் அவன் வீட்டிலிருந்த அைனவரும்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். ௩௪ அதன் பறகு சைறயத காரி
பவுைலயும் சீலாைவயும் வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்று சாப்பாடு
ெகாடுத்தான். அவன் வீட்டிலிருந்த அைனவரும் ேதவன்
மீதுெகாண்டவசுவாசத்தால்மக ழ்ந்தார்கள்.
௩௫ மறுநாள் காைலயல், தைலவர்கள் சல வீரர்கைளச்

சைறயத காரிய டம், “அம்மனிதர்கைள வடுதைல ெசய்!” என்று
கூறஅனுப்பனர்.
௩௬ சைறயத காரி பவுலிடம், “உங்கைள வடுதைல

ெசய்யும்படியாகக் கூற தைலவர்கள் இந்த வீரர்கைள
அனுப்பயுள்ளனர். நீங்கள் ேபாகலாம். அைமதயாகச்
ெசல்லுங்கள்” என்றுஅறவத்தான்.
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௩௭ ஆனால் பவுல் வீரைர ேநாக்க , “உங்கள் தைலவர்கள்
எங்கைள வசாரைண ெசய்யவல்ைல. ஆனால் மக்கள் முன்பாக
அவர்கள் எங்கைள அடித்துச் சைறயல் அைடத்தார்கள். நாங்கள்
ேராம மக்கள். எங்களுக்கு உரிைம உள்ளது. இப்ேபாது
தைலவர்கள் நாங்கள் இரகச யமாகப் ேபாக ேவண்டுெமன
வரும்புக றார்கள். முடியாது, தைலவர்கேள வந்து எங்கைள
ெவளிேயற்றட்டும்!” என்றான்.
௩௮ பவுல் கூறயவற்ைற வீரர்கள் தைலவர்களுக்குக் கூறனர்.

பவுலும் சீலாவும் ேராம மக்கள் என்பைதத் தைலவர்கள்
ேகள்வப்பட்டேபாது, அவர்கள் பயந்தார்கள். ௩௯ எனேவ
அவர்கள் வந்து பவுலிடமும், சீலாவ டமும் தங்கள் வருத்தத்ைதத்
ெதரிவ த்தார்கள். அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்
சைறக்கு ெவளிேய அைழத்துவந்து அவர்கைள நகரத்ைத
வ ட்டுப்ேபாகுமாறு கூறனர். ௪௦ ஆனால் பவுலும் சீலாவும்
சைறயனின்று வந்தேபாது அவர்கள் லிதயாளின் வீட்டிற்குச்
ெசன்றனர். அவர்கள் வசுவாச கள் சலைரக் கண்டு, அவர்கைள
ஆறுதல்படுத்தனார்கள். பன்பவுலும்சீலாவும்ெவளிேயறனர்.

௧௭
ெதசேலானிக்ேகயல்பவுலும்சீலாவும்
௧அம்ப ேபாலி, அப்ேபாேலானியா நகரங்கள்வழியாகப் பவுலும்

சீலாவும் ப ரயாணம் ெசய்தனர். அவர்கள் ெதசேலானிக்ேக
நகரத்த ற்கு வந்தனர். அந்நகரில் யூதர்களின் ெஜப ஆலயம்
ஒன்று இருந்தது. ௨ யூதர்கைளப் பார்க்கும்படியாகப்
பவுல் ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்றான். இைதேய அவன்
எப்ேபாதும் ெசய்தான். மூன்று வாரங்கள் ஓய்வு நாட்களில்
ேவதவாக்கயங்கைளக் குறத்துப் பவுல் யூதர்கேளாடு ேபசனான்.
௩ ேவதவாக்கயங்கைள யூதர்களுக்கு பவுல் வவரித்தான்.
க றஸ்து இறக்க ேவண்டும் என்பைதயும், மரணத்தலிருந்து எழ
ேவண்டும் என்பைதயும் காட்டினான். பவுல் “நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற மனிதனாகய இேயசுேவ க றஸ்து
ஆவார்” என்றான். அவர்களில் சலர் ஒப்புக்ெகாண்டு பவுலுடனும்
சீலாவுடனும்இைணந்தார்கள். ௪ெஜபஆலயத்தல்உண்ைமயான
ேதவைன வழிபட்ட க ேரக்க மனிதர்கள் இருந்தனர். அங்கு
முக்கயமான ெபண்மணிகள் பலரும் இருந்தனர். இவர்களில்
பலரும்பவுேலாடும் சீலாேவாடும் ேசர்ந்துெகாண்டனர்.
௫ ஆனால் வசுவாச யாத யூதர்கள் ெபாறாைம ெகாண்டனர்.

நகரத்தலிருந்து சல தீய மனிதர்கைள கூலிக்காக
அமர்த்த க்ெகாண்டனர். இத்தீய மனிதர்கள் பல மக்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு நகரத்தல் கலகம் வைளவத்தனர்.
பவுைலயும் சீலாைவயும் ேதடிக்ெகாண்டு இந்த மனிதர்கள்
யாேசானின் வீட்டிற்குச் ெசன்றனர். பவுைலயும் சீலாைவயும் நகர
சைபயன்முன்பாகஅைழத்துவரேவண்டுெமன்றுஅம்மனிதர்கள்
ேகட்டனர். ௬ ஆனால் அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்
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கண்டுபடிக்கவல்ைல. எனேவ மக்கள் யாேசாைனயும், ேவறு
சல வசுவாச கைளயும் நகரின் தைலவர்கள் முன்பாக இழுத்து
வந்தனர். மக்கள் எல்ேலாரும், “இம்மனிதர்கள் உலகத்தன்
எல்லா இடங்களிலும் கலகமுண்டாக்கனார்கள். இப்ேபாது
இவர்கள்இங்கும்வந்துவ ட்டனர்! ௭யாேசான்அவர்கைளத் தனது
வீட்டில் ைவத்தருக்க றான். இராயரின் சட்டங்களுக்கு எத ரான
ெசயல்கைள அவர்கெளல்லாம் ெசய்கன்றனர். இேயசு என்னும்
இன்ெனாருமன்னன்இருப்பதாகஅவர்கள்கூறுகன்றனர்” என்று
கூக்குரலிட்டனர்.
௮ நகரத்தன் தைலவர்களும் பற மக்களும் இவற்ைறக்

ேகட்டனர். அவர்கள் கலக்கமைடந்தார்கள். ௯ யாேசானும்
ப ற வசுவாச களும் தண்டைனப் பணம் ெசலுத்தும்படியாகச்
ெசய்தனர். பன் வசுவாச கைள வடுதைல ெசய்து ேபாகும்படி
அனுமதத்தனர்.

ெபேரயாவல்ஊழியம்
௧௦அேதஇரவல்வசுவாச கள்பவுைலயும்சீலாைவயும்ெபேரயா

எனப்பட்ட மற்ெறாரு நகரத்த ற்கு அனுப்பனர். ெபேரயாவல்
பவுலும் சீலாவும் யூதர்களின் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றனர்.
௧௧ ெதசேலானிக்ேகயன் யூதர்கைளக் காட்டிலும் இந்த யூதர்கள்
ச றந்தவர்களாகஇருந்தனர். பவுலும்சீலாவும்கூறயவற்ைறஇந்த
யூதர்கள் மிகுந்த ஆர்வமுடன் வரேவற்றார்கள். ெபேரயாவன்
யூதர்கள் ஒவ்ெவாருநாளும் ேவதவாக்கயங்கைளக் கற்றார்கள்.
இக்காரியங்கள் உண்ைமயானைவயா என்று அறய இந்த
யூதர்கள் வரும்பனார்கள். ௧௨இந்த யூதர்களில் பலர் நம்ப க்ைக
ெகாண்டனர். உயர்நைலயலிருந்த பல க ேரக்கப் ெபண்களும்
ஆண்கைளப்ேபாலேவநம்ப க்ைகெகாண்டனர்.
௧௩ ெதசேலானிக்ேகயன் யூதர்கள் ெபேரயாவல் பவுல்

ேதவனுைடய வார்த்ைதகைள உபேதச த்தான் என்பைத
அற ந்தேபாது அவர்கள் ெபேரயாவுக்கும் வந்தனர்.
ெதசேலானிக்ேகயன் யூதர்கள் ெபேரயாவன் மக்கைளக்
கலக்கமுறச் ெசய்து கலகம் உண்டாக்கனர். ௧௪ எனேவ
வசுவாச கள் வைரந்து பவுைலக் கடற்கைர வழியாக அனுப்ப
ைவத்தனர், ஆனால் சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும் ெபேரயாவல்
தங்கனர். ௧௫பவுேலாடுெசன்றவசுவாச கள்அவைனஅத்ேதேன
நகரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். பவுலிடமிருந்து அந்தச்
சேகாதரர்கள் சீலாவுக்கும் தீேமாத்ேதயுவுக்கும் குற ப்புகைள
எடுத்துச் ெசன்றனர். அக்குற ப்புகள், “எவ்வளவு வைரவல்
முடியுேமா,அவ்வளவுவைரவல்என்னிடம்வாருங்கள்” என்றன.

அத்ேதேனயல்பவுல்
௧௬அத்ேதேனயல்பவுல்சீலாவுக்காகவும்தீேமாத்ேதயுவுக்காகவும்

காத்துக்ெகாண்டிருந்தான். நகரம் வ க்க ரகங்களால்
நைறந்தருப்பைதக் கண்டு பவுல் மனக்கலக்கமைடந்தருந்தான்.
௧௭ ெஜப ஆலயத்தல் பவுல் யூதர்கேளாடும் உண்ைமயான
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ேதவைன வழிபட்ட க ேரக்கேராடும் ேபசனான். நகரத்தன்
சந்ைத ெவளிகளில் ேநரம் ேபாக்க க்ெகாண்டிருந்த சல
மக்கேளாடும் பவுல் ேபசனான். ஒவ்ெவாரு நாளும் பவுல் இைதச்
ெசய்தான். ௧௮எப்ப க்கூரர்,ஸ்ேதாய க்கர்தத்துவவாத களில்சலர்
அவேனாடுவவாத த்தார்கள்.
அவர்களில் சலர், “தான் கூறக்ெகாண்டிருப்பைதப் பற்ற

இந்த மனிதனுக்கு உண்ைமயாகேவ ெதரியாது. அவன்
என்ன ெசால்ல முயன்றுெகாண்டிருக்க றான்?” என்றார்கள்.
இேயசு மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்பட்ட நற்ெசய்தையப் பவுல்
அவர்களுக்குக் கூறக்ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அவர்கள்,
“ேவறு ஏேதா ச ல ேதவர்கைளக் குறத்து அவன் நமக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பதாகப் படுக றது” என்றனர்.
௧௯ அவர்கள் பவுைலக் கண்டுபடித்து அரிேயாபாகஸ்*

சங்கத்தன் கூட்டத்த ற்கு அவைன அைழத்துச் ெசன்றனர்.
அவர்கள், “நீங்கள் ேபாத க்க ற இப்புதய கருத்ைத எங்களுக்கு
வளக்குங்கள். ௨௦நீங்கள் ெசால்லுபைவ எங்களுக்குப் புதயைவ.
இவற்ைறக் குறத்து நாங்கள் முன்னர் ேகள்வப்பட்டதல்ைல.
இப்ேபாதைனயன் ெபாருள் என்ன என்று நாங்கள் அறய
வரும்புக ேறாம்” என்றனர். ௨௧ (அத்ேதேனயன் மக்கள்
அைனவரும் அங்ேக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த ப ற நாட்டு மக்களும்
இந்தப் புத்தம்புதய கருத்துக்கைளப் பற்ற ப் ேபச ப் ேபச ேய
ெபாழுைதக்கழித்தனர்.)
௨௨ அரிேயாபாகஸ் சங்கத்தன் கூட்டத்தல் பவுல் எழுந்து

நன்றான். பவுல், “அத்ேதேனயன் மனிதர்கேள, நீங்கள்
எல்லாவற்றலும் பக்தயல் மிக்கவர்களாக இருப்பைத என்னால்
பார்க்க முடிக றது. ௨௩ நான் உங்கள் நகரத்தன் வழியாகப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன். நீங்கள் வழிபடுகன்ற ெபாருட்கைளப்
பார்த்ேதன். ‘அறயப்படாத ேதவனுக்கு’ என்று எழுதப்பட்ட
ஒரு பீடத்ைதயும் கண்ேடன். நீங்கள் அறயாத ஒரு ேதவைன
வழிபடுகன்றீர்கள். நான் உங்களுக்குக் கூறுகன்ற ேதவன்
அவேர!
௨௪ “அவேர உலகம் முழுவைதயும் அதலுள்ள எல்லாப்

ெபாருட்கைளயும் உண்டாக்கன ேதவன். அவேர வானம் பூமி
ஆகயவற்றன் கர்த்தர். மனிதன் கட்டுக ற ஆலயங்களில்
அவர் வச ப்பதல்ைல. ௨௫ உய ர், மூச்சு, ப ற அைனத்ைதயும்
மக்களுக்குக் ெகாடுப்பவர் இந்த ேதவேன, அவருக்கு
மக்களிடமிருந்து எந்த உதவயும் ேதைவயல்ைல. ேதவனுக்குத்
ேதைவயானஎல்லாம்அவரிடம்இருக்கன்றன. ௨௬ஒருமனிதைன
உருவாக்குவதலிருந்து ேதவன் ஆரம்ப த்தார். அவனிலிருந்து
ேதவன் ெவவ்ேவறான மக்கைள உருவாக்கனார். ேதவன்
அவர்கைள உலகன் எல்லாப் பகுத களிலும் வச க்கச் ெசய்தார்.
எப்ேபாது, எங்கு அவர்கள் வச க்க ேவண்டுெமன்பைத ேதவன்
மிகச் சரியாகத் தீர்மானித்தார்.
* ௧௭:௧௯: அரிேயாபாகஸ்சங்கம்அத்ேதேனயல்உள்ளமுக்கயத் தைலவர்கள்உள்ள
ஒருகுழு.
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௨௭ “மக்கள் தன்ைனத் ேதடேவண்டுெமன்று ேதவன்
வரும்பனார். அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் ேதடி அவைரக்
கண்டுெகாள்ளக்கூடும். ஆனால் அவர் நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ெதாைலவல்இல்ைல.
௨௮ “நாம் அவேராடு வாழ்க ேறாம். நாம் அவேராடு நடக்க ேறாம்.

நாம் அவேராடு இருக்க ேறாம். உங்கள் கவஞர்கள் சலர் இைதச்
ெசால்லியருக்க றார்கள். ‘ஏெனன்றால்நாம்அவரதுபள்ைளகள்.’
௨௯ “நாம் ேதவனின் பள்ைளகள். மக்கள் கற்பைன ெசய்க ற

அல்லது உண்டாக்குகற ெபாருைளப் ேபான்றவர் ேதவன்
என்று நாம் நைனக்கக்கூடாது. அவர் ெபான், ெவள்ளி
அல்லது கல்லால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருைளப் ேபான்றவர் அல்ல.
௩௦ கடந்த காலத்தல் மக்கள் ேதவைனப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
ேதவனும் அைதப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல. ஆனால்
இப்ேபாது உலகலுள்ள ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் அவனது
இருதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்றும்படியாக எல்லா
இடங்களிலும் கூறுகறார். ௩௧ ேதவன் உலகலுள்ள எல்லா
மக்கைளயும் நயாயம்தீர்ப்பதற்கு ஒரு நாைளக் குறத்து
ைவத்துள்ளார். அவர் சரியான தீர்ப்பு வழங்குவார். அவர்
ஒரு மனிதைனப் பயன்படுத்துவார். ேதவன் பல காலத்த ற்கு
முன்னேரேய இம்மனிதைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அம்மனிதைன
மரணத்தனின்று எழுப்பயதன் மூலம் ேதவன் இதற்கான
உறுதையஅைனவருக்கும்அளித்தார்” என்றான்.
௩௨ இேயசு மரணத்தனின்று எழுதல் என்பைதக்

ேகள்வப்பட்டேபாது அவர்களில் சலர் ேகலி ெசய்தார்கள்.
மற்றவர்கள், “உங்களிடம் இைதக் குற த்து ேமலும்
பன்னர் ேகட்ேபாம்” என்றனர். ௩௩ எனேவ பவுல்
அவர்களுக்கைடயலிருந்து ெசன்றான். ௩௪ ஆனால் மக்களில்
சலர் பவுைல நம்ப அவேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள்.
அவர்களில் ஒருவன் தெயானீசயு, அவன் அரிேயாபாகஸ்
சங்கத்தன் உறுப்பனன். ேவெறாருத்த தாமரி என்று
அைழக்கப்பட்ட ஒரு ெபண்மணி. இன்னும் சல மக்களும்
அவர்களுடன்வசுவாச களாகமாறனர்.

௧௮
ெகாரிந்துவல்பவுல்
௧ இதன் பறகு பவுல் அத்ேதேனைய வ ட்டு, ெகாரிந்து

நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். ௨ ெகாரிந்துவல் பவுல் ஆக்கல்லா
என்னும் ெபயருள்ள யூத மனிதைனச் சந்த த்தான்.
ஆக்கல்லா ெபாந்து நாட்டில் ப றந்தவன். ஆனால்
ஆக்கல்லாவும் அவனது மைனவ ப ரிச ல்லாவும் சமீபத்தல்
இத்தாலியலிருந்துெகாரிந்துவுக்கு வந்தருந்தனர். கலவுதயு
எல்லா யூதர்களும் ேராைம வ ட்டுப் ேபாக ேவண்டுெமன்று
கட்டைளய ட்டதால் அவர்கள் இத்தாலியலிருந்து வந்தனர். பவுல்,
ஆக்கல்லா, ப ரிச ல்லா ஆக ேயாைரச் சந்த க்கச் ெசன்றான்.
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௩அவர்களும் பவுைலப் ேபாலேவ கூடாரம் கட்டுபவர்கள். இதன்
காரணமாகப் பவுல் அவர்கேளாடு தங்கயருந்து ேவைல ெசய்து
வந்தான்.
௪ ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளிலும் பவுல் ெஜப ஆலயத்தல்

யூதேராடும் க ேரக்கேராடும் ேபசனான். அவர்கள் இேயசுவல்
வசுவாசம்ெகாள்ள ஒப்புமாறு ெசய்வதற்குப் பவுல் முயற்ச
ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ௫ சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும்
மக்கேதானியாவலிருந்துெகாரிந்துவலுள்ள பவுலிடம் வந்தனர்.
இதன் பறகு பவுல் தனது ேநரம் முழுவைதயும் மக்களுக்கு
நற்ெசய்தையக் கூறுவத ேலேய ெசலவ ட்டான். இேயசுேவ
க றஸ்து என்பைத அவன்யூதர்களுக்குக் காட்டினான். ௬ஆனால்
யூதர்கள் பவுலின் ேபாதைனைய ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ச ல
புண்படுத்தும் வார்த்ைதகைள யூதர்கள் கூறனர். எனேவ பவுல்
உைடயலிருந்த தூசைய உதறனான். அவன் யூதைர ேநாக்க ,
“நீங்கள் இரட்ச க்கப்படாவ ட்டால் அது உங்களின் தவறுதான்!
நான் என்னால் முடிந்தைதச் ெசய்துவ ட்ேடன்! இதன் பறகு, நான்
யூதரல்லாதமக்களிடம் மட்டுேமெசல்ேவன்!” என்றான்.
௭ பவுல் ெஜப ஆலயத்ைத வ ட்டு யுஸ்து என்பவரின் வீட்டிற்குப்

ேபானான். இம்மனிதன்உண்ைமயானேதவைனவணங்கனான்.
அவன் வீடு ெஜப ஆலயத்த ற்கு அடுத்தருந்தது. ௮ அந்த ெஜப
ஆலயத்த ற்கு அதகாரி க றஸ்பு என்பவன். க றஸ்புவும் அவன்
வீட்டில் வச க்கும் எல்லா மக்களும் கர்த்தைர வசுவாச த்தனர்.
ெகாரிந்துவலுள்ள ேவறு பலரும் பவுல் கூறயைதக் ேகட்டனர்.
அவர்களும்வசுவாசம்ைவத்துஞானஸ்நானம்ெபற்றனர்.
௯இரவுேவைளயல்பவுலுக்குஒருதரிசனம்கைடத்தது. கர்த்தர்

அவைன ேநாக்க , “பயப்படாேத! மக்களுக்குப் ேபாத ப்பைதத்
ெதாடர்ந்து ெசய். நறுத்தாேத! ௧௦நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.
யாரும் உன்ைன தாக்க த் துன்புறுத்த முடியாது. என்னுைடய
மக்கள் பலர் நகரத்தல் இருக்க றார்கள்” என்றார். ௧௧ ஒன்றைர
ஆண்டு காலம் பவுல் அங்ேகேய தங்க மக்களுக்கு ேதவனுைடய
வார்த்ைதையஉபேதச த்தான்.
கல்லிேயான்முன்பவுல்
௧௨ கல்லிேயான் அகாயா நாட்டின் ஆளுநரானான்.

அக்காலத்தல் யூதர்களில் சலர் பவுலுக்கு எத ராகக் குழுவாக
வந்தனர். அவர்கள் பவுைல நீத மன்றத்த ற்குக் ெகாண்டு
ேபானார்கள். ௧௩யூதர்கள்கல்லிேயானிடம், “யூதவத க்குமாறான
வைகயல் ேதவைன வழிபடும்படி இம்மனிதன் மக்களுக்குக்
கற்ப த்துக்ெகாண்டிருக்க றான்!” என்றார்கள்.
௧௪ பவுல் ஏேதா ெசால்ல இருந்தான். ஆனால் கல்லிேயான்

யூதர்களிடம், “நீங்கள் ெபரிய குற்றத்ைதக் குற த்ேதா அல்லது
தவைறக் குறத்ேதா புகார் ெசய்தருந்தால் நான் உங்களுக்குச்
ெசவ சாய்த்தருப்ேபன். ௧௫ ஆனால் யூதர்களாகய நீங்கள்
கூறுபைவேயா வார்த்ைதகள், ெபயர்கள் ஆகயவற்ைறப் பற்றய
வனாக்களும், உங்களுைடய சட்டத்ைதப் பற்றய வாக்குவாதமும்
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மட்டுேமயாகும். எனேவ நீங்கேள இந்தப் ப ரச்சைனையத்
தீர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். இந்த வஷயங்களில் நான்
நீத பதயாக இருக்க வரும்பவல்ைல!” என்றான். ௧௬ பன்
கல்லிேயான் அவர்கைள நீத மன்றத்ைத வ ட்டுப்ேபாகச்
ெசய்தான்.
௧௭ அவர்கள் எல்ேலாரும் ெசாஸ்ேதேனையப்

ப டித்துக்ெகாண்டார்கள். (ெசாஸ்ேதேன அப்ேபாது ெஜப
ஆலயத்தன்தைலவனாகஇருந்தான்)அவர்கள்ெசாஸ்ேதேனைய
நீத மன்றத்த ற்கு முன்பாக அடித்தார்கள். ஆனால் கல்லிேயான்
இைதக்குறத்துஎந்தக் கவைலயும்படவல்ைல.

அந்த ேயாகயாவுக்குத் தரும்புதல்
௧௮ பவுல் சேகாதரர்களுடன் பலநாட்கள் தங்கயருந்தான்.

பன் அவன் அவர்கைள வ ட்டுப் புறப்பட்டு, ச ரியாவ ற்குக்
கடற்பயணமானான். ப ரிச ல்லாவும் ஆக்கல்லாவும்
அவேனாடிருந்தனர். ெகங்க ேரயாவல் பவுல் தனது
தைலமயைரக் கைளந்தான். அவன் ேதவனுக்கு ஒரு வாக்குறுத
ெகாடுத்தருந்தான் என்பைத இது உணர்த்தயது. ௧௯ பன்
அவர்கள் எேபசு பட்டணத்ைத அைடந்தார்கள். இங்கு அவன்
ஆக்கல்லாைவயும், ப ரிச ல்லாைவயும் ப ரிந்தான். பவுல்
எேபசுவல்இருந்தேபாது ெஜபஆலயத்த ற்குள் ெசன்றுயூதேராடு
ேபசனான். ௨௦யூதர்கள் பவுைல இன்னும் சல காலம் தங்குமாறு
ேவண்டினார்கள். ஆனால் பவுல் மறுத்துவ ட்டான். ௨௧ “ஆனால்
ேதவன்வரும்பனால்நான்உங்களிடம்மீண்டும்வருேவன்”என்று
புறப்படும்ெபாழுது கூறனான். எனேவ பவுல் எேபசுவலிருந்து
மீண்டும்கடற்பயணம்ெசய்தான்.
௨௨ பவுல் ெசசரியா நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். பன்னர்

அவன் எருசேலமிலிருந்த சைபயனைரச் சந்த த்து அவர்கைள
வாழ்த்தனான். அதன் பறகு பவுல் அந்த ேயாகயா நகரத்த ற்குச்
ெசன்றான். ௨௩ பவுல் அந்த ேயாகயாவல் சலகாலம்
தங்கயருந்தான். பன் அவன் கலாத்தயா, ப ரிக யா நாடுகள்
வழியாகச் ெசன்றான். இந்நாடுகளில் பவுல் ஊர் ஊராகப்
பயணம்ெசய்தான். அவன்இேயசுவன்சீஷர்கள்அைனவைரயும்
பலப்படுத்தனான்.

அப்ெபால்ேலாவன்ஊழியம்
௨௪ அப்ெபால்ேலா என்னும் ெபயருள்ள யூதன் எேபசுவற்கு

வந்தான். அப்ெபால்ேலா, அெலக்ஸாண்டிரியா நகரத்தல்
ப றந்தவன். அவன் கல்வயல் ேதர்ந்தவன். அவன்
ேவத வாக்கயங்கைள வல்லைமயுடன் பயன்படுத்தனான்.
௨௫ கர்த்தைரப் பற்ற அவன் கற்றருந்தான். அப்ெபால்ேலா
ஆன்மீக உற்சாகம் ந ரம்பயருந்தான். இேயசுைவக் குறத்து
மக்களிடம் ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். இேயசுைவக் குறத்து
சரியான கருத்துக்கைளேய அப்ெபால்ேலா கற்ப த்தான்.
அவனுக்குத் ெதரிந்தது ேயாவானின் ஞானஸ்நானம் மட்டுேம.
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௨௬ அப்ெபால்ேலா ெஜப ஆலயங்களில் துணிவாகப் ேபசத்
ெதாடங்கனான். ஒவ்ெவாருமுைறயும்அவன்துணிவுடன்அைதச்
ெசய்தான். அவன் ேபசுவைதப் ப ரிச ல்லாவும் ஆக்கல்லாவும்
ேகட்டனர். அவர்கள் அவைனத் தங்கள் வீட்டிற்கு அைழத்துச்
ெசன்று ேதவனுைடய வழிைய இன்னும் துல்லியமாக அறய
உதவனார்கள்.
௨௭ அகாயா நாட்டிற்குப் ேபாவதற்கு அப்ெபால்ேலா

வரும்பனான். அதற்கு எேபசுவன் சேகாதரர்கள் அவனுக்கு
உதவனர். அகாயாவலுள்ள இேயசுவன் சீஷர்களுக்கு அவர்கள்
ஒரு கடிதம் எழுதனர். அக்கடிதத்தல் அப்ெபால்ேலாைவ
இச்சீஷர்கள் வரேவற்குமாறு அவர்கள் ேகட்டனர். அகாயாவல்
உள்ள இந்தச் சீஷர்கள் ேதவனுைடய கருைபயன் மூலமாக
இேயசுவல்வசுவாசம்ைவத்தருந்தார்கள். அப்ெபால்ேலாஅங்கு
வந்து ேசர்ந்தெபாழுது அவன் அவர்களுக்கு மிகவும் உதவனான்.
௨௮ அவன் எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக யூதர்களுக்கு
எத ராக மிக வன்ைமயாக வாத ட்டான். யூதர்கள் தவறான
ேபாதைனகைளப் ெபற்றருந்தார்கள் என்பைத நரூப த்தான்.
அவன் ேவதவாக்கயங்கைளப் பயன்படுத்த இேயசுேவ க றஸ்து
என்றுகாட்டினான்.

௧௯
எேபசுவல்பவுல்
௧ அப்ெபால்ேலா ெகாரிந்து நகரில் இருந்தேபாது எேபசு

நகருக்குச் ெசல்லும் வழியல் பவுல் சல உள்பகுத களின்
வழியாகப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். பவுல் எேபசுவல் சீஷர்கள்
சலைரக் கண்டுபடித்தான். ௨ பவுல் அவர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள்
வசுவாச த்தேபாது பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்றீர்களா?”
என்றுேகட்டான்.
இந்தச்சீஷர்கள்அவனுக்கு, “நாங்கள்பரிசுத்தஆவயானவைரப்

பற்ற க் ேகள்வப்படேவஇல்ைல” என்றனர்.
௩ எனேவ பவுல் அவர்கைள ேநாக்க , “பன் நீங்கள் எத்தைகய

ஞானஸ்நானம்ெபற்றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அவர்கள், “ேயாவான்கற்ப த்தஞானஸ்நானம்அது”என்றார்கள்.
௪ பவுல், “மக்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்றயைமக்க

வரும்புவைதக் காட்டுவதற்கு ேயாவான் அவர்கைள
ஞானஸ்நானம் ெபறும்படியாகக் கூறனான். அவனுக்குப்
பன் வருகற ஒருவைர நம்பும்படியாக ேயாவான் மக்களுக்குக்
கூறனான். அவர்இேயசுேவ” என்றான்.
௫ அவர்கள் இதைனக் ேகட்டேபாது கர்த்தராக ய இேயசுவன்

ெபயரில்ஞானஸ்நானம்ெபற்றார்கள். ௬அப்ேபாதுபவுல்அவனது
ைககைள அவர்கள்மீது ைவத்தேபாது பரிசுத்த ஆவயானவர்
அவர்கள்மீது வந்தார். அவர்கள் ெவவ்ேவறு ெமாழிகைளப்
ேபசவும்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லவும்ஆரம்ப த்தனர். ௭இக்குழுவல்
சுமார் பன்னிரண்டுமனிதர்கள்இருந்தனர்.
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௮ பவுல் ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்று, மிகவும் துணிவாகப்
ேபசனான். பவுல் மூன்று மாதங்கள் இைதச் ெசய்தான். அவன்
யூதர்களிடம் ேதவனுைடயஇராஜ்யத்ைதப்பற்ற ப் ேபச ,அவற்ைற
யூதர்கள்ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படித்தூண்டமுயற்ச த்தான். ௯ஆனால்
சலயூதர்கள் ப டிவாதமாகஇருந்தனர். அவர்கள் நம்ப மறுத்தனர்.
இந்த யூதர்கள் ேதவனுைடய வழிையக் குற த்துத் தீயவற்ைறப்
ேபசனர். எல்லா மக்களும் இவற்ைற ேகட்டனர். எனேவ பவுல்
இந்த யூதைர வ ட்டு நீங்க , இேயசுவன் சீஷர்கைளத் தன்ேனாடு
அைழத்துச் ெசன்றான். த றன்னு என்ற ஒருவனின் பள்ளிக்கூடம்
இருந்த இடத்த ற்குப் பவுல் ேபானான். பவுல் அங்கருந்த
மக்களுடன் தனமும் கலந்துைரயாடினான். ௧௦ பவுல் இைத
இரண்டு வருடங்கள் ெசய்தான். இச்ெசயலால் ஆசயாவல்
வச த்துக்ெகாண்டிருந்த ஒவ்ெவாரு யூதனும் க ேரக்கனும்
ேதவனுைடயவார்த்ைதையக் ேகட்டனர்.

ஸ்ேகவாவன்பள்ைளகள்
௧௧ ச ல அசாதாரணமான அற்புதங்கைளச் ெசய்வதற்கு

ேதவன் பவுைலப் பயன்படுத்தனார். ௧௨ பவுல் பயன்படுத்தய
துணிகைளயும் ைகக்குட்ைடகைளயும் சலர் எடுத்துச் ெசன்றனர்.
இவற்ைறமக்கள்ேநாயாளிகள்மீதுைவத்தனர். அவர்கள்இைதச்
ெசய்தேபாது, ேநாயாளிகள்குணமைடந்தார்கள். அசுத்தஆவகள்
அவர்கைளவ ட்டுநீங்க ச்ெசன்றன.
௧௩-௧௪ ச ல யூதர்களும் சுற்றுப் ப ரயாணம் ெசய்து மக்கைள

வ ட்டுஅசுத்தஆவகள் நீங்கும்படியாகச் ெசய்தனர். ஸ்ேகவாவன்
ஏழு மகன்களும் இைதச் ெசய்தனர். (ஸ்ேகவா ஒரு தைலைம
ஆசாரியன்) கர்த்தர் இேயசுவன் ெபயைரப் பயன்படுத்த ,
மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவகைள ெவளிேயற்ற இந்த யூதர்கள்
முயன்றனர். அவர்கள் எல்ேலாரும், “பவுல் ேபசுகன்ற அேத
இேயசுவனால், ெவளிேயறுமாறு நான் கட்டைளயடுக ேறன்!”
என்றுகூறனர்.
௧௫ஆனால்ஒருமுைறஓர்அசுத்தஆவ இந்தயூதர்கைளேநாக்க ,

“எனக்கு இேயசுைவத் ெதரியும், எனக்குப் பவுைலப் பற்றயும்
ெதரியும்,ஆனால்நீங்கள்யார்?” என்றுேகட்டது.
௧௬ ேமலும் அசுத்த ஆவ ப டித்த மனிதன், இந்த யூதர்கள்

மீது தாவனான். அவர்கள் எல்ேலாைரக் காட்டிலும் அவன்
மிகுந்த பலம் ெபாருந்தயவனாக இருந்தான். அவன் அவர்கைள
அடித்து, அவர்களின் ஆைடகைளக் க ழித்துப்ேபாட்டான். அந்த
வீட்டிலிருந்துஇந்தயூதர்கள்ந ர்வாணமாகஓடிப் ேபானார்கள்.
௧௭ எேபசுவன் எல்லா ஜனங்களும், யூதரும் க ேரக்கரும்

இதைன அறந்தனர். ேதவனிடம் மிகுந்த மரியாைத ெகாள்ளத்
துவங்கனர். கர்த்தராக யஇேயசுவன்ெபயைரமக்கள்அதகமாக
மகைமப்படுத்தஆரம்ப த்தனர்.
௧௮ வசுவாச களில் பலர் தாங்கள் ெசய்த பாவச் ெசயல்கைள

ெவளிப்பைடயாக ஒப்புக்ெகாள்ளத் துவங்கனார்கள். ௧௯ ச ல
வசுவாச கள் மந்த ரத்ைதப் பயன்படுத்தனவர்களாயருந்தனர்.
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அவர்கள் தங்கள் மந்த ர நூல்கைளக் ெகாண்டு வந்து, அவற்ைற
எல்ேலாருக்கும் முன்பாக எரித்தனர். அப்புத்தகங்கள் சுமார்
ஐம்பதாய ரம் ெவள்ளிக் காசுகள் மத ப்புைடயனவாக இருந்தன.
௨௦ இவ்வாேற கர்த்தரின் வார்த்ைத மிக்க வல்லைம வாய்ந்த
வைகயல் அதகமான மக்கைளப் பாத க்க ஆரம்ப த்தது. மிக
அத க எண்ணிக்ைகயல்மக்கள்வசுவாசம்ைவத்தனர்.

பவுல்பயணத்த ட்டம்
௨௧இக்காரியங்களுக்குப் ப றகு, பவுல் எருசேலமுக்குச் ெசல்லத்

த ட்டமிட்டான். மக்கேதானியா, அகாயா நாடுகள் வழியாகச்
ெசன்று, பன்எருசேலமுக்குச்ெசல்லப் பவுல்த ட்டமிட்டான். பவுல்,
“நான்எருசேலைமஅைடந்தப றகு, ேராைமயும்பார்க்கேவண்டும்”
என்று எண்ணினான். ௨௨ தீேமாத்ேதயுவும், எரஸ்துவும் பவுலுக்கு
உதவயவர்களில் இருவர். மக்கேதானியாவுக்கு அவர்கைளத்
தனக்கு முன்பாகேவ பவுல் அனுப்பனான். ஆசயாவல் இன்னும்
சலகாலம் பவுல்தங்கயருந்தான்.

எேபசுவல்குழப்பம்
௨௩ ஆனால் அக்காலத்தல் எேபசுவல் மிகத் தீவ ரமான ஒரு

குழப்பம்ஏற்பட்டது. ேதவனுைடயவழிையக்குற த்தகுழப்பம்அது.
அைவெயல்லாம்இவ்வாறுந கழ்ந்தன. ௨௪ெதெமத்த ரியுஎன்னும்
ெபயர் ெகாண்ட மனிதன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் ெவள்ளி
ேவைல ெசய்பவனாக இருந்தான். ஆர்தமிஸ் ேதவைதயன்
ேதவாலயத்ைதப் ேபான்று ேதாற்றமளித்த ெவள்ளியாலான
ச றய மாத ரி ேதவாலயங்கைள அவன் ெசய்து வந்தான்.
இவ்ேவைலையச்ெசய்தவர்கள்மிகுந்த பணம்சம்பாத த்தார்கள்.
௨௫ இேத ேவைலையச் ெசய்து வந்தவர்கள் அைனவைரயும்

அதன் ெதாடர்பான ேவைலையச் ெசய்தவர்கைளயும்
ெதெமத்த ரியு ஒன்று கூட்டினான். ெதெமத்த ரியு அவர்கைள
ேநாக்க , “நமதுவளம்இத்ெதாழிைலச்சார்ந்துள்ளைதஅறவீர்கள்.
௨௬ ஆனால் இந்த மனிதன் பவுல் ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப்
பாருங்கள்! அவன் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்! பவுல்
மனிதர்கைளத் தூண்டி, மனம் மாற்றவ ட்டான். எேபசுவலும்
அேநகமாக ஆசயாவன் எல்லாப் பகுத களிலும் இைதச்
ெசய்தருக்க றான். மனிதன் ெசய்கன்ற கடவுள் சைலகள்
உண்ைமயானைவ அல்ல என்று பவுல் ெசால்க றான்.
௨௭ பவுல் ெசால்கன்ற இந்தக் காரியங்கள் மக்கைள, நமது
ேவைலக்ெகத ராகத் தருப்பக்கூடும். ஆனால் இன்ெனாரு
ச க்கலும் இருக்கறது. ெபரிய ேதவயான ஆர்தமிஸின்
ேதவாலயம் முக்கயமானதல்ல என்று மக்கள் நைனக்கக் கூடும்.
அவளது ெபருைம அழிக்கப்படக்கூடும். ஆசயாவலும், உலகம்
முழுவதலும் உள்ள ஒவ்ெவாருவரும் வழிப்படுகன்ற ேதவைத
ஆர்தமிஸ்ஆவாள்” என்றான்.
௨௮ அம்மனிதர்கள் இதைனக் ேகட்டேபாது மிகவும்

ேகாபமுற்றனர். அவர்கள், “எேபசு பட்டணத்தார்களின்
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ேதவயான ஆர்தமிேஸ ெபரியவள்” என்று உரக்க கூவனர்.
௨௯ நகரத்தன் எல்லா மக்களும் குழப்பமான நைலயல்
காயுைவயும், அரிஸ்தர்க்குைவயும் ப டித்தார்கள். (இவ்வருவரும்
மக்கேதானியாைவச் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் பவுேலாடு
பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.) பன் எல்லா மக்களும்
அரங்கற்குள் ஓடினார்கள். ௩௦ பவுல் உள்ேள ெசன்று கூட்டத்தல்
ேபச வரும்பனான். ஆனால் இேயசுவன் சீஷர்கள் அவைனப்
ேபாக அனுமதக்கவல்ைல. ௩௧ ேமலும் நாட்டின் சல தைலவர்கள்
பவுலின் நண்பர்களாக இருந்தனர். இத்தைலவர்கள் அவனுக்கு
ஒரு ெசய்த அனுப்பனர். அவர்கள் பவுல் அரங்கற்குள் ெசல்ல
ேவண்டாெமன்றுகூறனர்.
௩௨ ஒருவர் சத்தம் ேபாட்டு ஒன்ைறயும் இன்ெனாருவர் சத்தம்

ேபாட்டு இன்ெனான்ைறயும் ெசான்னார்கள். ேமலும் அவர்கள்
எதற்காகக் கூடியருக்க றார்கள் என்பைதப் ெபரும்பாேலார்
அறயாதவாறு கூட்டத்தல் குழப்பம் மிகுந்தருந்தது. ௩௩யூதர்கள்
அெலக்ஸாண்டர் என்னும் ெபயருள்ள ஒருவைன மக்கள்
முன்பாக நறுத்தனர். அவன் ெசய்ய ேவண்டியைத மக்கள்
அவனுக்கு வளக்கனார்கள். மக்களுக்குக் காரியங்கைள
வளக்கேவண்டியருந்ததால் அேலக்ஸாண்டர் தனது ைகைய
அைமத க்காக அைசத்தான். ௩௪ அெலக்ஸாண்டர் ஒரு யூதன்
என்பைத மக்கள் அைடயாளம் கண்டேபாது அவர்கள் எல்ேலாரும்
உரத்த குரலில் கூச்சலிட ஆரம்ப த்தனர். சுமார் இரண்டு மணி
ேநரம் அவர்கள் ெதாடர்ந்து கூச்சலிட்டனர். மக்கள் “எேபசுவன்
ஆர்தமிஸ் ெபருைம ெபாருந்தயவள்! எேபசுவன் ஆர்தமிஸ்
ெபருைமமிக்கவள்! ஆர்தமிஸ்ெபரியவள்!” என்றனர்.
௩௫ நகர அலுவலன் மக்கைள அைமதயாக இருக்குமாறு

ேவண்டினான். அவன், “எேபசுவன்மக்கேள! ஆர்தமிஸ்ேதவயன்
ேதவாலயத்ைதயும் பரேலாகத்தலிருந்து வழுந்த அவளது
பரிசுத்தப் பாைறையயும்* ெபற்ற நகரம் எேபசு என்பைத எல்லா
மக்களும்அறவர். ௩௬இவற்ைற யாரும் மறுக்கமுடியாது. எனேவ
நீங்கள் அைமதயாக இருங்கள். முரட்டுத்தனமாக எைதயும்
ெசய்யாதீர்கள்
௩௭ “நீங்கள் இந்த மனிதர்கைள அைழத்து வந்தருக்க றீர்கள்.

ஆனால் நமது ேதவக்கு வ ேராதமாக அவர்கள் எதுவும்
கூறவல்ைல. அவள் ேதவாலயத்தலிருந்து அவர்கள் எைதயும்
தருடவல்ைல. ௩௮ நம்மிடம் நீத வழங்கும் மன்றங்களும்
நீத பத களும் இருக்கறார்கள். ெதெமத்த ரியுக்கும், ெதாழில்
வல்லுநர்களுக்கும் எவருக்ேகனும் அவர்களுக்கு எத ராக
வழக்குகள் இருக்கன்றனவா? அவர்கள் நீத மன்றத்த ற்குப்
ேபாக ேவண்டும்! அங்ேக குற்றச்சாட்டுகைளயும் எத ர்
குற்றச்சாட்டுக்கைளயும்ைவக்கலாம்.

* ௧௯:௩௫: பரிசுத்தப் பாைற சாதாரணமான இது ஒரு பாைற. ஆனால் மக்கள்
இப்பாைறஆர்தமிஸ் ேபால்இருப்பதாக எண்ணிவணங்கனர்.



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௯:௩௯ 387 அப்ேபாஸ்தலர்௨௦:௮

௩௯ “நீங்கள் ேபசேவண்டியது ேவறு ஏேதனும் உள்ளதா?
அப்படியானால் மக்களின் நகரமன்றம் நமக்கருக்க றது. அங்கு
முடிெவடுக்கலாம். ௪௦ நான் இைத ஏன் ெசால்க ேறன் என்றால்
இன்று ஒருவன் இந்தத் ெதால்ைலையப் பார்த்துவ ட்டு, நாம்
கலகத்ைத உண்டாக்குக ேறாம் என்று கூறலாம். இந்தத்
ெதால்ைலைய நம்மால் வளக்க முடியாது, ஏெனனில்
இக்கூட்டத்த ற்கு உண்ைமயான காரணம் எதுவும் இல்ைல”
என்றான். ௪௧ நகர அலுவலன் இவற்ைறக் கூறய பறகு, அவன்
மக்கைளவீடுகளுக்குச்ெசல்லுமாறுகூறனான். எல்லாமக்களும்
கைலந்தார்கள்.

௨௦
மக்கேதானியா, க ரீஸில்பவுல்
௧ ெதால்ைல நீங்கயேபாது பவுல் சீஷர்கைளத் தன்ைன

வந்து பார்க்குமாறு அைழத்தான். அவன் அவர்களுக்கு
ஆறுதல் ெமாழிகைளக் கூற ,பன் வைட ெபற்றான்.
பவுல் மக்கேதானியா நாட்டிற்குத் தன் பயணத்ைதத்
துவக்கனான். ௨ மக்கேதானியாவற்குச் ெசன்ற வழியல்
பல இடங்களில் தங்க சீஷர்கைள பலப்படுத்துவதற்குப்
பல காரியங்கைள அவர்களுக்குக் கூறனான். பன் பவுல்
க ரீைச அைடந்தான். ௩ அவன் அங்கு மூன்று மாதங்கள்
தங்கனான். அவன் ச ரியாவுக்குக் கடற்பயணம் ெசய்வதற்குத்
தயாராக க்ெகாண்டிருந்தான். ஆனால் சல யூதர்கள்
அவனுக்ெகத ராகத் த ட்டம் வகுத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். எனேவ
பவுல் மக்கேதானியா வழியாக ச ரியாவுக்குத் தரும்ப ப் ேபாக
முடிவுெசய்தான். ௪ச ல மனிதர்கள்அவேனாடிருந்தனர். அவர்கள்
ெபேரயா நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ேசாபத்தர், ெதசேலானிக்கா
நகரத்தன்அரிஸ்தர்க்கு மற்றும் ெசக்குந்து, ெதர்ெப நகரின் காயு,
தீேமாத்ேதயு, ஆசயாவன் இரண்டு மனிதர்களான தீக க்குவும்,
துேராப்பீமும் ஆவர். ௫ பவுலுக்கு முன்னேர இம்மனிதர்கள்
ெசன்றனர். துேராவா நகரில் அவர்கள் எங்களுக்காகக்
காத்தருந்தனர். ௬ புளிப்ப ல்லாத அப்பத்தன் பண்டிைகக்குப்
ப றகு நாங்கள் பலிப்ப நகரத்தலிருந்து கடற் பயணமாகச்
ெசன்ேறாம். ஐந்து நாட்களுக்குப் ப றகு துேராவாவல்
இம்மனிதர்கைள நாங்கள் சந்த த்ேதாம். அங்கு ஏழு நாட்கள்
தங்க ேனாம்.
துேராவாவல்பவுல்
௭கர்த்தரின்தருவருந்ைத*உண்பதற்காகநாங்கள்அைனவரும்

வாரத்தன் முதல் நாளாகய ஞாயறு அன்று கூடிேனாம்.
பவுல் கூட்டத்தல் ேபசனான். மறுநாள் அங்கருந்து ெசல்லத்
த ட்டமிட்டான். நள்ளிரவு வைரக்கும் பவுல் ெதாடர்ந்து
ேபச க்ெகாண்ேடயருந்தான். ௮நாங்கள்எல்ேலாரும்மாடியலுள்ள

* ௨௦:௭: கர்த்தரின் தருவருந்து. இேயசு தன் சீஷர்களுக்குத் தன்ைன
நைனவுெகாள்வதற்காகக்ெகாடுத்தஉணவு. லூக்கா 22:14-20.
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அைறயல் கூடியருந்ேதாம். அைறயல் பல வளக்குகள் ஒளி
வீச க்ெகாண்டிருந்தன. ௯ ஐத்தீகு என்னப்பட்ட இைளஞன்
ஜன்னலில் அமர்ந்தருந்தான். பவுல் ெதாடர்ந்து ேபச க்
ெகாண்ேடயருந்தான். ஐத்தீகு மிக, மிக தூக்க கலக்கமுற்றான்.
கைடச யல் அவன் தூங்க , ஜன்னலிலிருந்து வழுந்தான்.
மூன்றாம்மாடியலிருந்துஅவன்கீேழவழுந்தான். மக்கள்ெசன்று
அவைனத்தூக்கயேபாதுஅவன்இறந்துவ ட்டிருந்தான்.
௧௦ பவுல் ஐத்தீகுவ டம் இறங்க ச் ெசன்றான். அவன்

முழங்காலிட்டு ஐத்தீகுைவ கட்டித் தழுவனான். பவுல் ப ற
வசுவாச கைள ேநாக்க , “கவைலப்படாதீர்கள். அவன் இப்ேபாது
உய ேராடிருக்க றான்” என்றான். ௧௧ பவுல் மீண்டும் மாடிக்குச்
ெசன்றான். அவன் அவர்கேளாடு அப்பத்ைதப் ப ட்டு உண்டான்.
பவுல்அவர்கேளாடு நீண்ட ேநரம் ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
ேபச முடித்தேபாது அத காைலப் ெபாழுதாகயருந்தது. பன்
பவுல் புறப்பட்டுப் ேபானான். ௧௨மக்கள் இைளஞைனவீட்டிற்குள்
எடுத்துச்ெசன்றனர். அவன் உயேராடிருந்தான். மக்கள் மிகவும்
ஆறுதல்அைடந்தனர்.
மிேலத்துவுக்குப் பயணம்
௧௩ ஆேசா நகருக்கு நாங்கள் கடல்வழியாகப் பயணமாேனாம்.

நாங்கள் பவுலுக்கு முன்பாகேவ முதலாவதாக அங்கு ெசன்ேறாம்.
ஆேசாவல் பவுல் எங்கைளச் சந்த த்து அங்குள்ள கப்பலில்
எங்கேளாடு ேசர்ந்துெகாள்ளத் த ட்டமிட்டான். பவுல் ஆேசாவற்கு
நலத்தன் வழியாகப் பயணம் ெசய்ய வரும்பயதால்
இவ்வாறு ெசய்யும்படி எங்களுக்குக் கூறனான். ௧௪ பன்னர்
பவுைல நாங்கள் ஆேசாவல் சந்த த்ேதாம். அங்கு அவன்
எங்கேளாடு கப்பலின்ேமல் வந்தான். நாங்கள் எல்ேலாரும்
மித்த ேலேன நகருக்குச் ெசன்ேறாம். ௧௫ மறுநாள் நாங்கள்
மித்த ேலேனயலிருந்து கடற்பயணமாேனாம். கீயுதீவன்
அருேகயுள்ள ஓரிடத்த ற்கு வந்ேதாம். மறுநாள் சாேமாஸ்
தீவற்கு நாங்கள் கடல்வழியாகப் பயணமாேனாம். ஒரு நாள்
கழித்து, மிேலத்து நகரத்த ற்கு வந்ேதாம். ௧௬ எேபசுவல்
தங்கேவண்டாெமன்று பவுல் ஏற்ெகனேவ முடிெவடுத்தருந்தான்.
ஆசயாவல் நீண்ட காலம் தங்க அவன் வரும்பவல்ைல.
முடிந்தால் ெபந்ெதேகாஸ்து† நாளில் எருசேலமில் இருக்க
வரும்பயதால்அவன்அவசரப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
எேபசுமூப்பர்களுடன்பவுல்
௧௭ மிேலத்துவலிருந்து பவுல் ஒரு ெசய்தைய எேபசுவுக்கு

அனுப்பனான். எேபசு சைபயன் மூப்பைரத் தன்னிடம் வருமாறு
அவன்அைழத்தான்.
௧௮ மூப்பர்கள் அவனிடம் வந்தெபாழுது பவுல் அவர்கைள

ேநாக்க , “நான் ஆசயாவுக்கு வந்த முதல் நாளிலிருந்து
என் வாழ்க்ைகையக் குறத்து நீங்கள் அறவீர்கள். நான்

† ௨௦:௧௬: ெபந்ெதேகாஸ்து ேகாதுைம அறுவைட நாைள யூதர்கள் வழாவாகக்
ெகாண்டாடுவர்.
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உங்கேளாடிருந்த காலம் முழுவதும் நான் வாழ்ந்த வைகையயும்
நீங்கள் அறவீர்கள். ௧௯ யூதர்கள் அடிக்கடி எனக்கு எத ராகக்
காரியங்கைளத் த ட்டமிட்டனர். இது எனக்குத் துன்பங்கைளத்
தந்தது. நான் அடிக்கடி அழுேதன். ஆனால் மிகப் பணிவாக
எப்ேபாதும் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்ேதன் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். ௨௦உங்களுக்கு மிகவும் ச றந்தைதேய நான் எப்ேபாதும்
ெசய்ேதன். இேயசுைவக் குறத்த நற்ெசய்தைய உங்களுக்கு
ெவளிப்பைடயாகக் கூற ேனன். வீடுகளிலும் உங்களுக்குக்
கற்ப த்ேதன். ௨௧ தங்கள் இருதயங்கைள மாற்ற , ேதவனுக்கு
ேநராகத் தரும்பும்படி, யூதரும் க ேரக்கருமாகய எல்லா
மக்களுக்கும் நான் கூற ேனன். நமது கர்த்தராக ய இேயசுவல்
நம்ப க்ைகைவக்குமாறுஅவர்கள்எல்ேலாருக்கும்ெசான்ேனன்.
௨௨ “ஆனால்இப்ேபாதுபரிசுத்தஆவயானவருக்குக்கீழ்ப்படிந்து

எருசேலமுக்கு நான் ேபாக ேவண்டும். எனக்கு அங்கு என்ன
ேநருெமன்று எனக்குத் ெதரியாது. ௨௩ துன்பமும் சைறயும்
எருசேலமில் எனக்காக காத்தருப்பைத பரிசுத்த ஆவயானவர்
ஒவ்ெவாருநகரிலும்கூறுவைதமட்டும்அற ேவன். ௨௪நான்எனது
உயைரப்ெபாருட்படுத்தவல்ைல. நான்பந்தயத்ைதமுடிக்க ேறன்
என்பதும் ேதவனுைடய கருைபையப் பற்றய நற்ெசய்தைய
மக்களுக்குச் ெசால்லுமாறு கர்த்தராக ய இேயசு எனக்குக்
ெகாடுத்த ேவைலையமுடிக்க ேறன்என்பதும்முக்கயமானைவ.
௨௫ “இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். என்ைன

உங்களில் ஒருவரும் தரும்பவும் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றய
நற்ெசய்தைய நான் உங்கேளாடிருந்த ேபாெதல்லாம்
உங்களுக்குக் கூற ேனன். ௨௬ எனேவ நான் உறுதயாயருக்க ற
ஒன்ைறக் குறத்து இன்று உங்களுக்குக் கூற முடியும். உங்களில்
சலர் இரட்ச க்கப்படாவ ட்டால் ேதவன் என்ைனக் குற்றம்
சாட்டமாட்டார். ௨௭ நீங்கள் அற ந்துெகாள்ளேவண்டுெமன
ேதவன் வரும்பய அைனத்ைதயும் உங்களுக்குக் கூற ேனன்.
எைதயும் வ ட்டு ைவக்கவல்ைல என்பதால் இைத நான் ெசால்ல
முடிக றது. ௨௮ உங்களுக்காகவும் ேதவன் உங்களுக்குத் தந்த
எல்லா மக்களுக்காகவும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். அவரது
மந்ைதையக் கவனிக்கும் ேவைலைய பரிசுத்த ஆவயானவர்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். ேதவனின் சைபக்கு நீங்கள்
ேமய்ப்பர்கைளப்ேபால் இருக்க ேவண்டும். ேதவன் தமது
ெசாந்த இரத்தத்தால் வாங்கய சைப இது. ௨௯ நான் ப ரிந்த
பன் உங்கள் குழுவல் சல மனிதர்கள் வருவார்கள் என்பைத
அற ேவன். அவர்கள் ெகாடிய ஓநாய்கைளப் ேபால் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் மந்ைதைய அழிக்க முயல்வர். ௩௦ ேமலும் உங்கள்
ெசாந்தக்குழுவன்மனிதர்களும்ேமாசமானதைலவராகமாறுவர்.
அவர்கள் தவறான ேபாதைனகைளப் ேபாத க்கத் ெதாடங்குவர்.
உண்ைமைய வ ட்டு வலக இேயசுவன் சீஷர்கள் சலைரத்
தம்ைமப்பன்பற்றுமாறுெசய்வார்கள். ௩௧எனேவஎச்சரிக்ைகயாக
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இருங்கள்! எப்ேபாதும் இைத நைனவுகூருங்கள். நான்
உங்கேளாடு மூன்றுஆண்டுகள் இருந்ேதன். இக்காலத்தல் நான்
உங்கைள எச்சரிப்பைத நறுத்தவல்ைல. நான் இரவும் பகலும்
உங்களுக்கு உபேதச த்ேதன். நான் அடிக்கடி உங்களுக்காக
அழுேதன்.
௩௨ “நான்இப்ேபாதுஉங்கைளேதவனுக்குநயமம்ெசய்க ேறன்.

உங்கைள பலப்படுத்தக் கூடிய ேதவனுைடய கருைபையப்
பற்றய ேதவனுைடய ெசய்தையச் சார்ந்தருக்க ேறன்.
ேதவன் தனது பரிசுத்த மக்கள் எல்ேலாருக்கும் ெகாடுக்கும்
ஆசீர்வாதத்ைத இந்தச் ெசய்த உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்.
௩௩ நான் உங்கேளாடிருந்தேபாது, ப றருைடய பணத்ைதேயா
வைல உயர்ந்த ஆைடகைளேயா வரும்பவல்ைல. ௩௪ எனது
ேதைவகைளப் பூர்த்த ெசய்துெகாள்வதற்கும், என்ேனாடிருந்த
மக்களின் ேதைவகளுக்காகவும் எனது ைககைளக் ெகாண்ேட
நான் எப்ேபாதும் உைழத்ேதன் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
௩௫ நான் ெசய்தைதப் ேபாலேவ நீங்களும் உைழத்து எளிய
மக்களுக்குஉதவ ேவண்டுெமன எப்ேபாதும் உங்களுக்குச் சுட்டிக்
காட்டிேனன். கர்த்தராக ய இேயசுவன் வார்த்ைதகைள நைனவு
கூருவதற்கு உங்களுக்குக் கற்ப த்ேதன். ‘நீங்கள் ஒன்ைறப்
ெபறும் ேவைளையக் காட்டிலும் ப றருக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாேத
மக ழ்ச்ச யாகஇருங்கள்’ என்றுஇேயசுகூறனார்” என்றான்.
௩௬ இவ்வஷயங்கைளக் கூற முடித்த பன்னர், பவுல்

எல்ேலாருடனும் முழங்காலிட்டுப் ப ரார்த்தைன ெசய்தான்.
௩௭-௩௮அங்குஅழுகன்ற ெபரும் சத்தம் இருந்தது. பவுல் மீண்டும்,
அவர்கள் தன்ைனப் பார்க்கமாட்டார்கள் என்று கூறயதால்
அம்மனிதர்கள், மிகவும் வருத்தமுடனிருந்தார்கள். அவர்கள்
பவுைலக் கட்டிக்ெகாண்டு, முத்தம் ெகாடுத்தனர். அவைன
வழியனுப்புவதற்காகஅவேனாடுகப்பல்வைரக்கும்ெசன்றனர்.

௨௧
பவுல்எருசேலமுக்குப் ேபாக றான்
௧ நாங்கள் அைனவரும் மூப்பர்களிடமிருந்து வைடெபற்ேறாம்.

பன் கடற்பயணம் துவங்க ேனாம். ேநராகக் ேகாஸ்
தீவற்குச் ெசன்ேறாம். மறுநாள் ேராது தீவற்குச் ெசன்ேறாம்.
ேராதுவலிருந்து நாங்கள் பத்தாராவுக்குப் ேபாேனாம். ௨ சீப்புரு
பகுத க்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்த கப்பல் ஒன்ைற பத்தாராவல்
கண்ேடாம். நாங்கள்அக்கப்பலில்ஏற , கடலில்பயணப்பட்ேடாம்.
௩ சீப்புரு தீவனருேக நாங்கள் கடற்பயணம் ெசய்ேதாம்.

வடதைசயல் நாங்கள் அைதப்பார்க்க முடிந்தது. ஆனால்
நாங்கள் அங்கு நற்கவல்ைல. நாங்கள் ச ரியா நாட்டிற்குப்
பயணமாேனாம். தீரு நகரத்தல் சல சரக்குகைள இறக்கும்
ெபாருட்டு கப்பல் நறுத்தப்பட்டது. ௪ தீருவல் சீஷர்கள் சலைரக்
கண்ேடாம். அவர்கேளாடு ஏழு நாட்கள் தங்கயருந்ேதாம். பரிசுத்த
ஆவயானவர் அவர்களுக்குக் கூறயதன்படி, அவர்கள் பவுைல



அப்ேபாஸ்தலர்௨௧:௫ 391 அப்ேபாஸ்தலர்௨௧:௧௬

எருசேலமுக்குப் ேபாகாதபடி எச்சரித்தனர். ௫ ஆனால் எங்கள்
சந்த ப்ப ற்குப் பன் நாங்கள் புறப்பட்ேடாம். எங்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடர்ந்ேதாம். இேயசுவன் சீஷர்கள் எல்ேலாரும், ெபண்களும்,
குழந்ைதகளும் கூட எங்கேளாடு நகருக்கு ெவளிேய வந்து
எங்களுக்கு வைட ெகாடுக்க வந்தனர். கடற்கைரயல் நாங்கள்
முழங்காலிட்டுப் ப ரார்த்தைன ெசய்ேதாம். ௬பன் நாங்கள் வைட
ெபற்றுகப்பலில்ஏற ேனாம். சீஷர்கள்வீட்டிற்குச்ெசன்றனர்.
௭ தீருவலிருந்து நாங்கள் எங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து

ப த்ெதாேலாமாய் நகருக்குச் ெசன்ேறாம். அங்கு நாங்கள்
சேகாதரர்கைள வாழ்த்த ேனாம், அவர்கேளாடு ஒரு நாள்
தங்கயருந்ேதாம். ௮ மறுநாள் நாங்கள் ப த்ெதாேலாமாைய
வ ட்டுப் புறப்பட்டு ெசசரியா நகரத்த ற்குப் ேபாேனாம். நாங்கள்
பலிப்புவன் வீட்டிற்குச் ெசன்று, அவேனாடு தங்க ேனாம்.
நற்ெசய்தையக்கூறும் ேவைலையபலிப்பு ெசய்துவந்தான். ஏழு
உதவயாளரில்அவனும்ஒருவன். ௯அவனுக்குத்தருமணமாகாத
நான்கு ெபண்கள் இருந்தனர். தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் வரம்
அப்ெபண்களுக்குஇருந்தது.
௧௦ பல நாட்கள் நாங்கள் அங்கருந்த ப றகு அகபு என்னும்

தீர்க்கதரிச யூேதயாவலிருந்து வந்தான். ௧௧ அவன் எங்களிடம்
வந்து பவுலின் கச்ைசைய* வாங்கனான். பன்பு அகபு
அக்கச்ைசயால் தனது ைககைளயும் கால்கைளயும் கட்டினான்.
அகபு, “இக்கச்ைசையக் கட்டுக ற மனிதைன இவ்வாேற
எருசேலமில் யூதர்கள் கட்டுவார்கள். பன் அவைன யூதரல்லாத
மனிதரிடம் ஒப்பைடப்பார்கள் என்று பரிசுத்த ஆவயானவர்
எனக்குக்கூறுகறார்” என்றான்.
௧௨ நாங்கள் எல்ேலாரும் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ேடாம்.

எனேவ நாங்களும் இேயசுவன் உள்ளூர் சீஷர்களும்
எருசேலமுக்குப் ேபாக ேவண்டாெமன்று பவுைலக் ெகஞ்ச ேனாம்.
௧௩ ஆனால் பவுல், “ஏன் நீங்கள் அழுதுெகாண்டிருக்க றீர்கள்?
ஏன் என்ைன இத்தைன கவைல ெகாள்ளச் ெசய்க றீர்கள்?
நான் எருசேலமில் கட்டப்படுவதற்குத் தயாராக இருக்க ேறன்.
கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்த ற்காக இறப்பதற்கும் நான்
தயாராகஉள்ேளன்” என்றான்.
௧௪பவுைலவற்புறுத்த அவைனஎருசேலமுக்குப்ேபாகாதருக்கச்

ெசய்யஎங்களால்இயலவல்ைல. எனேவஅவைனேவண்டுவைத
நாங்கள் நறுத்தவ ட்டு, “கர்த்தர் வரும்புவது நடக்கட்டும் என்று
நாங்கள்ப ரார்த்தைனெசய்க ேறாம்” என்ேறாம்.
௧௫ இதன் பறகு நாங்கள் தயாராக எருசேலமுக்குப்

புறப்பட்ேடாம். ௧௬ ெசசரியாவலுள்ள சீஷர்களில் சலர்
எங்கேளாடு ெசன்றனர். இந்தச் சீஷர்கள் ெசசரியாவலிருந்த
எங்கைள சீப்புருவலிருந்து வந்த மினாேசானின் வீட்டிற்கு
அைழத்துச் ெசன்றனர். முதன் முதலாக இேயசுவன் சீஷர்களாக

* ௨௧:௧௧: கச்ைச பவுலின்கச்ைச. அகபு எருசேலமில்உள்ளயூதர்கள் பவுைலக்ைகது
ெசய்வார்கள்என்றுதீர்க்கதரிசனம்கூறனான்.
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மாறயவர்களில் இந்த மினாேசானும் ஒருவன். நாங்கள்
அவேனாடு தங்கும்படியாக அவர்கள் எங்கைள அவனது வீட்டிற்கு
அைழத்துச்ெசன்றனர்.

பவுல்யாக்ேகாைபச் சந்த த்தல்
௧௭ எருசேலமிேல வசுவாச கள் எங்கைளக் கண்டு, சந்ேதாஷம்

அைடந்தனர். ௧௮மறுநாள் பவுல்யாக்ேகாைபக் காணஎங்கேளாடு
வந்தான். எல்லாமூப்பர்களும்அங்கருந்தனர். ௧௯பவுல்அவர்கள்
எல்ேலாைரயும் வாழ்த்தனான். யூதரல்லாத மக்கள் மத்தயல்
பல காரியங்கைளச் ெசய்வதற்கு ேதவன் அவைன எவ்வாறு
பயன்படுத்தனார் என்பைத அவன் அவர்களுக்குக் கூறனான்.
ேதவன் அவன் மூலமாகச் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் அவன்
அவர்களுக்குச்ெசான்னான்.
௨௦ மூப்பர்கள் இவற்ைறக் ேகட்டேபாது, அவர்கள்

ேதவைன வாழ்த்தனர். பன் அவர்கள் பவுைல ேநாக்க ,
“சேகாதரேர, ஆயரக்கணக்கான யூதர்கள் வசுவாச களாக
மாறயைத நீங்கள் பார்க்க முடிக றது. ஆனால் அவர்கள்
ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவைத முக்கயமானதாக
நைனக்கறார்கள். ௨௧ உங்கள் ேபாதைனையக் குறத்து
இந்த யூதர்கள் ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்கள். யூதர்கள் அவர்கள்
பள்ைளகளுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்ய ேவண்டாெமன்றும், யூத
வழக்கங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டாம் எனவும் நீர்கூறுவதாகக்
ேகட்டிருக்க றார்கள்.
௨௨ “நாங்கள் என்ன ெசய்ேவாம்? நீர் வந்தருப்பைத இங்குள்ள

யூத வசுவாச கள் அற ந்துெகாள்வர். ௨௩ எனேவ நீங்கள்
ெசய்ய ேவண்டியைத நாங்கள் உங்களுக்குக் கூறுக ேறாம்.
எங்களுடனிருப்ேபாரில் நான்கு ேபர் ேதவனுக்கு ஒரு வாக்குறுத
அளித்துள்ளனர். ௨௪ இம்மனிதர்கைள உங்கேளாடு அைழத்துச்
ெசன்று அவர்களின் தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கல் பங்கு
ெபறுங்கள். அவர்கள் ெசலைவ ஏற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். எனேவ
அவர்கள் தங்கள் தைல முடிைய சைரத்துக்ெகாள்ள† முடியும்.
இைதச் ெசய்யுங்கள். உங்கைளப்பற்ற அவர்கள் ேகள்வப்பட்ட
வஷயங்கள் ெபாய்யானைவ என்று அது எல்ேலாருக்கும்
நரூப த்துக் காட்டும். உங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைகயல் ேமாேசயன்
சட்டத்த ற்குக்கீழ்ப்படிக றீர்கள்என்பைதஅவர்கள்காண்பார்கள்.
௨௫ “யூதரல்லாத வசுவாச களுக்கு நாங்கள் ஏற்ெகனேவ ஒரு

கடிதம்அனுப்பயுள்ேளாம். அக்கடிதம்,

‘வக்க ரகங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட உணைவ
உண்ணாதீர்கள்.

இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள், ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட
மிருகங்கைளஉண்ணாதீர்கள்,

† ௨௧:௨௪: தைலமுடிையச் சைரத்துக்ெகாள்ள தங்கள் ெபாருத்தைன
முடிந்துவ ட்டைதக்காட்டும்அைடயாளம்.
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பாலியல் ெதாடர்பான பாவங்கைளச் ெசய்யாதீர்கள்’ என்று
கூறற்று” என்றார்கள்.
பவுல்ைகதுெசய்யப்படுக றார்
௨௬ பன்பு பவுல் அந்த நான்கு மனிதர்கைளயும் அவேனாடு

அைழத்துச் ெசன்றான். மறுநாள் பவுல் தூய்ைமப்படுத்தும்
சடங்கல் பங்ேகற்றான். பன் அவன் ேதவாலயத்துக்குச்
ெசன்றான். தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கு முடிய ேவண்டிய
காலத்ைதப் பவுல் ப றருக்கு அறவத்தான். கைடச நாளில்
ஒவ்ெவாருமனிதனுக்காகவும்ஒருகாணிக்ைகெகாடுக்கப்படும்.
௨௭ஏழுநாட்களும்முடிவைடயும்காலம்ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.

ஆசயாவலுள்ள யூதர்களில் சலர் பவுைல ேதவாலயத்தல்
கண்டனர். அவர்கள் எல்லா மக்களிடமும் குழப்பம்
வைளவத்தனர். அவர்கள் பவுைலப் ப டித்தனர். ௨௮ அவர்கள்
உரக்க, “யூத மனிதேர, எங்களுக்கு உதவுங்கள்! ேமாேசயன்
சட்டத்ைத எத ர்க்கவும் நம் மக்களுக்கும் ேதவாலயத்துக்கும்
எத ராகவும் பலவற்ைறயும் கற்ப க்கன்ற மனிதன்
இவன்தான். இம்மனிதன் எல்லா இடங்களிலுமுள்ள எல்லா
மனிதருக்கும் இவ்வஷயங்கைள உபேதச க்கன்றான்.
இப்ேபாது ேதவாலயத்துக்கு உள்ேள சல க ேரக்க மக்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தருக்க றான். இத்தூய ஸ்தலத்ைதத்
தூய்ைமயழக்கச் ெசய்தருக்க றான்!” என்றார்கள். ௨௯பவுேலாடு
துேராப்பீமுைவ எருசேலமில் பார்த்ததால் யூதர்கள் இைதச்
ெசான்னார்கள். எேபசுவலுள்ள துேராப்பீமு ஒரு க ேரக்கன்.
பவுல் அவைன ேதவாலயத்துக்குள் அைழத்துச் ெசன்றான் என்று
யூதர்கள்எண்ணினர்.
௩௦ எருசேலமின் எல்லா மக்களும் நைலகுைலந்தார்கள்.

அவர்கள்எல்ேலாரும்ஓடிப்பவுைலப்ப டித்தனர். ேதவாலயத்துக்கு
ெவளிேய அவைன இழுத்து வந்தனர். உடேன கதவுகள்
மூடப்பட்டன. ௩௧ மக்கள் பவுைலக் ெகால்ல முயற்ச த்தனர்.
எருசேலமிலுள்ள ேராமப் பைட அத காரி நகரம் முழுவதும்
ெதால்ைல அைடந்துள்ளது என்ற ெசய்தையப் ெபற்றான்.
௩௨ உடேன அவன் மக்கள் கூடியருந்த இடத்த ற்கு ஓடினான்.
அவன் வீரர்கைளயும் பைட அத காரிகைளயும் தன்னுடன்
அைழத்து வந்தான். மக்கள் அதகாரிகைளயும் வீரர்கைளயும்
கண்டனர். எனேவபவுைலஅடிப்பைதநறுத்தனர்.
௩௩ அதகாரி பவுலிடம் ெசன்று அவைனக் ைகது ெசய்தான்.

இரண்டு வலங்குகளால் பவுைலக் கட்டுமாறு அதகாரி
வீரர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான். பன் அதகாரி, “இம்மனிதன்
யார்? இவன் ெசய்த தவறு என்ன?” என்று ேகட்டான்.
௩௪ அங்கருந்ேதாரில் ச லர் ஒன்ைறக் கூக்குரலிடவும் ப றர்
ேவெறான்ைறக் கூக்குரலிடவும் ெசய்தனர். குழப்பமாகவும்,
கூச்சலாகவும் இருந்தைமயால் அத காரி நடந்த உண்ைமைய
அறந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. எனேவ அதகாரி
வீரர்களிடம் பவுைலப் பைடக்கூடத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
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ெசல்லுமாறு கூறனான். ௩௫-௩௬ எல்லா மக்களும் அவர்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்தனர். வீரர்கள் படிகளினருேக வந்தேபாது,
அவர்கள் பவுைல சுமக்க ேவண்டியதாய ற்று. மக்கள் அவைனக்
காயப்படுத்த முைனந்ததால் அவனது பாதுகாப்ப ற்காக அவர்கள்
இவ்வாறு ெசய்தனர். மக்கள் உரக்க, “அவைனக் ெகால்லுங்கள்”
என்றுகத்தனர்.
௩௭ வீரர்கள் பவுைலப் பைடக்கூடத்த ற்குள் ெகாண்டுெசல்லத்

தயாராயனர். ஆனால் பவுல் அதகாரிய டம் ேபசனான். பவுல்,
“நான் உங்கேளாடு சலவற்ைறப் ேபசலாமா?” என்று ேகட்டான்.
அதகாரி, “நீ க ேரக்க ெமாழி ேபசுக றாயா? ௩௮ அப்படியானால்
நான் நைனத்தது ேபான்ற மனிதன் அல்ல நீ. சமீபத்தல்
அரசுக்கு எத ராகத் ெதால்ைல ஏற்படுத்தய எக ப்தய மனிதன்
என்று நான் எண்ணிேனன். எக ப்தய மனிதன் நாலாய ரம்
ெகாைலயாளிகைள பாைலவனத்தற்குக் கூட்டிச் ெசன்றான்”
என்றான்.
௩௯ பவுல், “இல்ைல நான் தர்சுைவச் ேசர்ந்த யூத மனிதன். தர்சு

சலிசயா நாட்டில் உள்ளது. அம்முக்கயமான நகரின் குடிமகன்
நான். தயவு ெசய்து நான் மக்களிடம் ேபச அனுமதயுங்கள்”
என்றான்.
௪௦பவுல்மக்களிடம்ேபசஅத காரிஅனுமத த்தான். எனேவபவுல்

படிகளில் ஏற நன்றான். மக்கள் அைமதயாக இருக்கும்படியாகக்
ைககளால் ைசைக ெசய்தான். மக்கள் அைமதயைடந்ததும்
பவுல் அவர்கேளாடு ேபசனான். அவன் யூதெமாழிையப்
பயன்படுத்தனான்.

௨௨
பவுல்மக்கேளாடு ேபசுக றான்
௧ பவுல், “எனது சேகாதரர்கேள! தந்ைதயேர! நான்கூறுவைதக்

ேகளுங்கள், நான் என் சார்பான நயாயங்கைள உங்கள்
முன்ைவக்க ேறன்” என்றான்.
௨பவுல்யூதெமாழியல்ேபசுவைதயூதர்கள்ேகட்டார்கள். எனேவ

அவர்கள்ேமலும்அைமதயாயனர். பவுல்,
௩ “நான் ஒரு யூதன், நான் சலிசயா நாட்டிலுள்ள தர்சுவல்

ப றந்தவன். இந்நகரில் வளர்ந்தவன். நான் கமாலிேயலின்*
மாணவன். நமது முன்ேனாரின் சட்டங்கைள அவர் எனக்கு
மிக நம்ப க்ைகயுடன் ேபாத த்தார். நான் ேதவனுைடய
ேசைவயல், நீங்கள் எல்ேலாரும் இப்ேபாது இருப்பைதப் ேபால்,
முைனந்து நன்ேறன். ௪ இேயசுவன் வழிையப் பன்பற்றய
மக்கைளத் தண்டித்ேதன். அவர்களில் சலர் என் நமித்தமாகக்
ெகால்லப்பட்டனர். நான் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ைகது
ெசய்ேதன். அவர்கைளசைறயல்ைவத்ேதன்.
௫ “தைலைம ஆசாரியரும் முதய யூதர்களின் சங்கமும் இது

உண்ைம என்பைத உங்களுக்குக் கூறமுடியும்! ஒருமுைற

* ௨௨:௩: கமாலிேயல் பரிேசயர்களின் மிக முக்கயமானஆச ரியர். யூதமத குரு அப்.
5:34.
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இந்த அத காரிகள் என்னிடம் சல கடிதங்கைளக் ெகாடுத்தனர்.
அக்கடிதங்கள் தமஸ்குவலுள்ள யூத சேகாதரர்களுக்கு முகவரி
இடப்பட்டிருந்தன. நான் அங்கு இேயசுவன் சீஷர்கைளக் ைகது
ெசய்வதற்கும் தண்டைனக்காக அவர்கைள எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவரவும் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன்.
பவுலின்சாட்ச
௬ “ஆனால் தமஸ்குவற்கு நான் ெசல்லும் வழியல்

ஏேதா ஒன்று எனக்கு ந கழ்ந்தது. நான் தமஸ்குைவ
ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தேபாதுஅதுநண்பகல்ேநரம். தீடீெரன்று
என்ைனச் சுற்றலும் வானிலிருந்து மிகுந்த ஒளி ப ரகாச த்தது.
௭நான்தைரயல்வீழ்ந்ேதன். ஒருகுரல் என்னிடம், ‘சவுேல, சவுேல,
நீ ஏன்எனக்குஇத்தீயகாரியங்கைளச்ெசய்கன்றாய்?’ என்றது.
௮ “நான், ‘ஆண்டவேர நீர் யார்?’ என்று ேகட்ேடன், அக்குரல்,

‘நான் நாசேரத்தன் இேயசு. நீ ெகாடுைமப்படுத்துகறவன்
நாேன’ என்றது. ௯ என்ேனாடிருந்த மனிதர்கள் அக்குரைலக்
ேகட்கவல்ைல. ஆனால்அம்மனிதர்கள்ஒளிையக்கண்டார்கள்.
௧௦ “நான், ‘ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்யட்டும்?’ என்ேறன்.

கர்த்தராக ய இேயசு பதலாக, ‘எழுந்து தமஸ்குவுக்குள் ேபா,
நீ ெசய்ய ேவண்டுெமன நான் த ட்டமிட்டுள்ள அைனத்ைதயும்
குறத்து அங்ேக உனக்கு அறவக்கப்படும்’ என்றார். ௧௧ என்னால்
பார்க்கமுடியாதபடிக்கு, அப்ப ரகாசமான ஒளி என்ைனக்
குருடாக்க ற்று. எனேவ என் மனிதர்கள் என்ைனத் தமஸ்குவுக்கு
வழி நடத்தனார்கள்.
௧௨ “தமஸ்குவல் அனனியா† என்னும் ெபயருள்ள மனிதன்

என்னிடம் வந்தான். அனனியா பக்த மான். அவன் ேமாேசயன்
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவன். அங்கு வாழ்ந்த யூதர்கள்
அைனவரும் அவைன மத த்தனர். ௧௩ அனனியா என் அருகல்
வந்து, ‘சேகாதரனாகய சவுேல, மீண்டும் பார்ப்பாயாக’ என்றான்.
உடேனஎன்னால்பார்க்கமுடிந்தது.
௧௪ “அனனியா என்னிடம், ‘நமது முன்ேனார்களின் ேதவன்

அவரது த ட்டத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்வதற்கு உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். ேநர்ைமயானவைரக் கண்டு அவரது
வார்த்ைதகைள அவரிடமிருந்து ேகட்பதற்காக அவர் உன்ைனத்
ெதரிந்துெகாண்டார். ௧௫எல்லாமக்களுக்கும்நீஅவரதுசாட்ச யாக
இருப்பாய். நீ பார்த்தைதயும் ேகட்டைதயும் மனிதருக்குக்
கூறுவாய். ௧௬ இப்ேபாது இன்னும் காத்த ராமல் எழுந்தரு.
ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள். உன் பாவங்கள் நீங்கக்
கழுவப்படு. உன்ைன இரட்ச ப்பதற்காக இேயசுவன் மீது
வசுவாசம்ெகாண்டுஇதைனச்ெசய்’ என்றான்.
௧௭ “ப ற்பாடு நான் எருசேலமுக்குத் தரும்ப வந்ேதன். நான்

ேதவாலய முற்றத்தல் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது
ஒரு காட்சையக் கண்ேடன். ௧௮ நான் இேயசுைவக் கண்ேடன்.
† ௨௨:௧௨: அனனியா அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகளில் மூன்று ேபர் இேத ெபயரில்
உள்ளனர். அப். 5:1; 23:2.
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இேயசு என்னிடம், ‘வைரவாகச் ெசயல்படு. இப்ேபாேத
எருசேலைம வ ட்டுச் ெசல். இங்குள்ள மக்கள் என்ைனப்பற்றய
உனதுசாட்சையஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்’ என்றார்.
௧௯ “நான், ‘ஆனால்கர்த்தாேவ, நான்வசுவாச கைளச் சைறயல்

அைடத்தும்அவர்கைளஅடித்துத்துன்புறுத்தயவனுமாயருந்ேதன்
என்பைத மக்கள் அறவர். உங்களிடம் நம்ப க்ைக ைவத்த
மக்கைளத் ேதடி யூத ெஜப ஆலயங்களுக்ெகல்லாம் ெசன்ேறன்.
௨௦ உங்கள் சாட்ச யாக ஸ்ேதவான் ெகால்லப்பட்டேபாது நான்
அங்கருந்தைதயும்மக்கள்அறவர். நான்அங்குநன்றுஸ்ேதவான்
ெகால்லப்பட ேவண்டுெமனஆேமாத த்ேதன். அவைனக் ெகான்று
ெகாண்டிருந்த மனிதர்களின் அங்ககைளயும் ைவத்தருந்ேதன்!’
என்ேறன்.
௨௧ “ஆனால் பன்னர் இேயசு என்ைன ேநாக்க , ‘இப்ேபாது

புறப்பட்டுச் ெசல். நான்உன்ைனத்தூரஇடங்களுக்குயூதரல்லாத
மக்களிடம்அனுப்புேவன்’ என்றார்” என்றான்.
௨௨ யூதரல்லாத மக்களிடம் ெசல்வைதப் பற்றய இக்கைடச

வார்த்ைதகைளப் பவுல் கூறயேபாது, மக்கள் கவனிப்பைத
நறுத்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் உரக்க, “அவைனக்
ெகால்லுங்கள். உலகத்தலிருந்து அவைன ஒழித்துக்கட்டுங்கள்.
இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதைன உய ர்வாழ வ டக்கூடாது” என்றனர்.
௨௩அவர்கள்கூக்குரலிட்டு தங்கள் அங்ககைளக் கழற்ற வீசனர்.
அவர்கள் புழுதைய அள்ளி வானத்தல் வீசனர்.‡ ௨௪ அப்ேபாது
அத காரி பவுைலப் பைடக்கூடத்த ற்கு அைழத்துச் ெசல்லுமாறு
கட்டைளய ட்டான். பவுைல அடிக்குமாறு வீரர்களுக்கு கூறனான்.
அவனுக்குஎத ராக மக்கள்கூக்குரலிடுவதன்காரணத்ைதப் பவுல்
கூறேவண்டுெமன்று வரும்பனான். ௨௫ எனேவ வீரர்கள் பவுைல
அடிப்பதற்கு முயலத் துவங்கனர். ஆனால் பவுல் அங்கருந்த
பைட அத காரிைய ேநாக்க , “தவறு ெசய்ததாக நரூப க்கப்படாத
ஒரு ேராமக் குடிமகைன அடிக்கும் உரிைம உங்களுக்கு உண்டா?”
என்றுேகட்டான்.
௨௬ அதகாரி இைதக் ேகட்டேபாது, கட்டைளயடுபவனிடம்

ெசன்று இைதக் குறத்துப் ேபசனான். அவன், “நீர் ெசய்வது
என்னெவன்று உமக்குத் ெதரியுமா? இம்மனிதன் ஒரு ேராமக்
குடிமகன்!” என்றான்.
௨௭அதகாரி பவுலிடம்வந்து, “ெசால், நீஉண்ைமயாகேவேராமக்

குடிமகனா?” என்றுேகட்டான்.
பவுல் “ஆம்” என்றான்.
௨௮அதகாரி, “நான் ேராமக் குடிமகன் ஆவதற்கு மிகுந்த பணம்

ெசலுத்த ேவண்டியதாய ற்று” என்றான்.
ஆனால்பவுல், “நான்ப றப்பால்குடிமகன்” என்றான்.
௨௯ பவுைலக் ேகள்வ ேகட்பதற்கு அவைனத் தயார்

ெசய்துெகாண்டிருந்த மனிதர்கள் உடேன அவைன வட்டு

‡ ௨௨:௨௩: புழுதைய அள்ளி வானத்தல் வீசனர். இம்முைறயல் அவர்கள் தமது
ேகாபத்ைதக்காட்டினர்.
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வலகனர். ேராமக் குடிமகனான பவுைலக் கட்டியதால் அத காரி
பயந்தான்.
பவுலும்-யூதத்தைலவர்களும்
௩௦ மறுநாள் யூதர்கள் பவுலுக்கு எத ராகப் ேபசும் உறுதயான

காரணத்ைதக் கண்டறய அந்த அத காரி முடிவு ெசய்தான்.
எனேவ தைலைம ஆசாரியைரயும் யூதர்கைளயும் அைழத்து
பவுலின் வலங்குகைளக் கழற்றக் கட்டைளய ட்டான். பன்
பவுைல ெவளிேய அைழத்து வந்து, அக்கூட்டத்தன் முன்பாக
நறுத்தனான்.

௨௩
௧யூத சங்கக் கூட்டத்தனைரப் பார்த்துப் பவுல், “சேகாதரர்கேள!

ேதவனுக்கு முன்பாக நல்ல வைகயல் என் வாழ்க்ைகைய
வாழ்ந்தருக்க ேறன். சரிெயன்று நான் நைனத்தைதேய
எப்ேபாதும் ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றான். ௨ தைலைம
ஆசாரியனான அனனியா அங்கருந்தான். பவுல் கூறுவைதக்
ேகட்ட அனனியா, பவுலின் அருேக நன்ற மனிதைர
ேநாக்க ப் பவுலின் வாயல் அடிக்குமாறு கூறனான். ௩ பவுல்
அனனியாைவப் பார்த்து, “ேதவன் உன்ைனயும் அடிப்பார்!
அழுக்கான சுவர் ெவள்ைளயடிக்கப்பட்டது ேபான்று நீ
காணப்படுகறாய்! நீ அங்கு அமர்ந்து ேமாேசயன் சட்டப்படி
என்ைன நயாயந்தீர்க்க றாய். ஆனால் என்ைன அடிக்குமாறு
அவர்களிடம் கூறக்ெகாண்டிருக்க றாய். அது ேமாேசயன்
சட்டத்த ற்குஎத ரானது” என்றான்.
௪ பவுலின் அருகல் நன்றருந்த மனிதர்கள் அவைன ேநாக்க ,

“ேதவனுைடய தைலைமஆசாரியனிடம் நீஇவ்வாறு ேபசக்கூடாது.
நீஅவைரஅவமானப்படுத்த க்ெகாண்டிருக்க றாய்!” என்றனர்.
௫ பவுல், “சேகாதரர்கேள, இம்மனிதன் தைலைம ஆசாரியன்

என்பது எனக்குத் ெதரியாது. ேவதவாக்கயங்களில் இவ்வாறு
கூறப்பட்டுள்ளது, ‘உன் மக்களின் தைலவர்கைளக் குறத்துத்
தீயவற்ைறக்கூறலாகாது’✡ என்றுஎழுதப்பட்டள்ளது” என்றான்.
௬ அக்கூட்டத்தல் சலர் சதுேசயராகவும், ச லர் பரிேசயராகவும்

இருந்தார்கள். எனேவபவுலுக்குஒருேயாசைனஏற்பட்டது. அவன்
அவர்களிடம் உரக்க, “எனது சேகாதரேர, நான் ஒரு பரிேசயன்.
எனதுதந்ைதயும்ஒரு பரிேசயர். மரணத்தலிருந்துமக்கள் எழுவர்
என்று நான் நம்புவதால் என்ைன இங்கு நயாயந்தீர்க்கன்றனர்!”
என்றான்.
௭ பவுல் இைதக் கூறயதும், சதுேசயருக்கும் பரிேசயருக்கும்

ெபரும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. குழுவல் ஒரு ப ரிவைன
ஏற்பட்டது. ௮ (மக்கள் இறந்தப றகு, மீண்டும் வாழ இயலாது
என்று சதுேசயர் நம்புக றார்கள். ேதவதூதர்கேளா, ஆவகேளா
இருப்பதல்ைல என்று சதுேசயர்கள் ேபாத க்க றார்கள். ஆனால்
பரிேசயர்கள் இவற்ைறெயல்லாம் நம்புக றார்கள்.) ௯ எல்லா

✡ ௨௩:௫: யாத். 22:28-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



அப்ேபாஸ்தலர்௨௩:௧௦ 398 அப்ேபாஸ்தலர்௨௩:௧௯

யூதர்களும் உரக்கச் சத்தமிட ஆரம்ப த்தனர். பரிேசயரான
சல ேவதபாரகர்கள் எழுந்து நன்று, இவ்வாறு வவாத த்தனர்,
“நாங்கள்இந்த மனிதனிடம் எந்தக் குற்றத்ைதயும் காணவல்ைல.
தமஸ்குவுக்குவரும்வழியல் ேதவதூதேனாஆவேயாஅவேனாடு
ேபச யருக்க ேவண்டும்!” என்றனர்.
௧௦ வவாதம் சண்ைடயாக மாற ற்று. யூதர்கள் பவுைல நார்

நாராகக் க ழித்து வடுவார்கள் என்று அதகாரி அஞ்சனான்.
எனேவ அவன் கீேழ ெசன்று யூதர்களிடமிருந்து பவுைல
வலக்க அைழத்து வந்து பைடக் கூடத்தல் ைவத்தருக்குமாறு
வீரர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டான்.
௧௧மறுநாள்இரவுகர்த்தர்பவுலின்அருேகவந்துநன்றார். அவர்,

“ைதரியமாக இரு. என்ைனக் குறத்து எருசேலமின் மக்களுக்கு நீ
கூறயருக்க றாய். நீ ேராமுக்கும் ெசன்று அங்குள்ள மக்களுக்கு
என்ைனக்குறத்துச்ெசால்லேவண்டும்” என்றார்.
பவுைலக்ெகால்லசலயூதர்களின்த ட்டம்
௧௨ மறுநாள் காைலயல் சல யூதர்கள் ஒரு த ட்டம் வகுத்தனர்.

அவர்கள் பவுைலக் ெகால்லவரும்பனர். அவர்கள் தங்களுக்குள்
பவுைலக் ெகால்லும் மட்டும் உண்பேதா, பருகுவேதா இல்ைல
என்று ஒரு சபதம் ெசய்துெகாண்டனர். ௧௩ நாற்பது யூதர்களுக்கு
ேமலாக இச்சத த்த ட்டத்ைத வகுத்தனர். ௧௪ இந்த யூதர்கள்
தைலைம ஆசாரியரிடமும் முதய யூதத் தைலவர்களிடமும்
ெசன்று ேபசனர். யூதர்கள், “நாங்கள் எங்களுக்குள்
ஒரு சபதம் ெசய்துள்ேளாம். பவுைலக் ெகால்லும் மட்டும்
உண்பேதா, உறங்குவேதா இல்ைல என்று தீர்மானமாகச் சபதம்
பூண்டுள்ேளாம்! ௧௫எனேவ நாங்கள் ெசய்ய வரும்புவதுஇதுேவ,
நீங்களும் யூதக் குழுைவச் ேசர்ந்த எல்லாத் தைலவர்களும் ேபார்
அத காரிக்கு ஒரு ெசய்தைய அனுப்புங்கள். பவுைல உங்களிடம்
அனுப்புமாறு அவ்வதகாரிக்குக் கூறுங்கள். பவுலிடம் இன்னும்
அதகமான ேகள்வகள் ேகட்க வரும்புவதாக அவ்வதகாரிக்குச்
ெசால்லுங்கள். அவன் இங்கு வரும் வழியல் பவுைலக்
ெகால்வதற்காக நாங்கள்காத்துக்ெகாண்டிருப்ேபாம்” என்றனர்.
௧௬ பவுலின் சேகாதரியன் மகன் இத்த ட்டத்ைதப் பற்ற க்

ேகள்வப்பட்டான். அவன் பைடக் கூடத்த ற்குச் ெசன்று,
இைதக் குறத்துப் பவுலுக்குக் கூறனான். ௧௭ அப்ேபாது பவுல்
பைட அத காரிகளில் ஒருவைர அைழத்து அவைர ேநாக்க ,
“இவ்வைளஞைன அதகாரிய டம் அைழத்துச் ெசல்லுங்கள்.
இவன் அவருக்கு ஒரு ெசய்த ெசால்லேவண்டும்” என்றான்.
௧௮ எனேவ பைட அத காரி பவுலின் சேகாதரியன் மகைன
அதகாரிய டம் அைழத்து வந்தான். அதகாரி “பவுல் என்ற ைகத
இவ்வைளஞைனஉங்களிடம் அைழத்து ெசல்லுமாறுகூறனான்.
அவன்உங்களிடம் ஏேதாகூற ேவண்டுமாம்” என்றான்.
௧௯ அதகாரி இைளஞைனக் ைகையப் ப டித்து தனித்த

ஓரிடத்த ற்குஅைழத்துச்ெசன்றான். அவன்இைளஞைனேநாக்க ,
“நீ என்னிடம் என்னகூறவரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டான்.
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௨௦ இைளஞன், “பவுைல நாைளயச் சங்கக் கூட்டத்த ற்கு
அைழத்து வரும்படியாக உங்கைளக் ேகட்பதற்கு யூதர்கள்
முடிெவடுத்துள்ளனர். அவர்கள் பவுலிடம் சல வளக்கங்கைளக்
ேகட்கவருப்பதாக நீங்கள் நைனக்க ேவண்டுெமன
வரும்புகன்றனர். ௨௧ ஆனால் அவர்கைள நம்பாதீர்கள் 40
ேபருக்கும் ேமலான யூதர்கள் ஒளிந்தருந்து பவுைலக் ெகால்லக்
காத்தருப்பர். அவைனக் ெகால்லும் வைரக்கும் உண்பேதா,
பருகுவேதா இல்ைல என்று அவர்கள் சபதமிட்டுள்ளனர்.
உங்கள் சம்மதத்த ற்காக இப்ேபாது அவர்கள் தயாராகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்” என்றான்.
௨௨அதகாரிஇைளஞைனஅனுப்பவ ட்டான். அதகாரிஅவைன

ேநாக்க , “அவர்கள் த ட்டத்ைத எனக்குக் கூறயதாக யாரிடமும்
ெசால்லாேத” என்றான்.

ெசசரியாவ ற்குப் பவுல்அனுப்பப்படுதல்
௨௩ பன்பு அத காரி இரண்டு பைட அத காரிகைள அைழத்தான்.

அவன் அவர்கைள ேநாக்க , “ெசசரியாவுக்குப் ேபாவதற்குச்
சல மனிதர்கள் ேவண்டும். இருநூறு பைட வீரர்கைள
ஆயத்தப்படுத்துங்கள். எழுபது குதைர வீரர்கைளயும் இருநூறு
ஈட்டிேயந்தய வீரர்கைளயும் தயார்படுத்துங்கள். இன்ற ரவு
ஒன்பது மணிக்குப் புறப்படத் தயாராக இருங்கள். ௨௪ பவுல்
சவாரி ெசய்வதற்கும் சல குதைரகைளப் ெபறுங்கள். ஆளுநர்
ெபலிக்ஸிடம் அவன் பாதுகாப்பாக அனுப்பப்பட ேவண்டும்”
என்றான். ௨௫அதகாரி ஒரு கடிதம் எழுதனான். அக்கடிதத்தன்
வபரம்வருமாறு.

௨௬ களாடியஸ் ைலசயஸிடமிருந்து மிக மாட்சைம மிக்க
ஆளுநர்ெபலிக்ஸ்அவர்களுக்கு,

வாழ்த்துக்கள்.
௨௭ யூதர்கள் இம்மனிதைனக் ைகப்பற்ற அவைனக்

ெகால்வதற்கு இருந்தார்கள். அவன் ஒரு ேராமக் குடிமகன்
என்பைத நான் அறந்ேதன். எனேவ நான் எனது வீரேராடு
ெசன்று அவைனக் காப்பாற்ற ேனன். ௨௮ அவர்கள் ஏன்
அவைனப் பழிக்க றார்கள் என்பைத அற ந்துெகாள்ள
வரும்ப ேனன். ௨௯ எனேவ யூத சங்கத்த ற்கு முன்னால்
அவைனக் ெகாண்டு வந்ேதன். இதுேவ நான் கண்டது.
தவறான சல காரியங்கைளப் பவுல் ெசய்ததாக யூதர்கள்
கூறுகறார்கள். ஆனால் அந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் அவர்களது
ெசாந்த யூதவத கைளப் பற்றயது. இந்த வஷயங்கள் எதுவும்
சைறத் தண்டைனக்ேகா மரண தண்டைனக்ேகா ஏற்றைவ
அல்ல. ௩௦ ச லயூதர்கள் பவுைலக் ெகால்லத் த ட்டமிடுக றார்கள்
என்று எனக்குச் ெசால்லப்பட்டது. எனேவ, தாமத க்காமல் நான்
அவைன உங்களிடம் அனுப்புக ேறன். அவனுக்ெகத ரான
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காரியங்கைள உங்களுக்குச் ெசால்லுமாறு நான் அந்த
யூதர்களுக்குச்ெசால்லிஇருக்க ேறன்என்பேத.

௩௧ அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட காரியங்கைள வீரர்கள்
ெசய்தனர். அன்ற ரவு அந்த பத்ரி நகரத்த ற்கு வீரர்கள் பவுைலக்
கூட்டிச் ெசன்றனர். ௩௨ மறு நாள் குதைர ேமலிருந்த வீரர்கள்
பவுேலாடு ெசசரியாவுக்குச் ெசன்றனர். ஆனால் மற்ற வீரர்களும்
ஈட்டிேயந்தய வீரர்களும் எருசேலமிலுள்ள பைடக்கூடத்துக்குத்
தரும்பனர். ௩௩ குதைர ேமலிருந்த வீரர்கள் ெசசரியாவுக்குள்
நுைழந்து ஆளுநரிடம் கடிதத்ைதக் ெகாடுத்தனர். பன் பவுைல
அவரிடம்ஒப்பைடத்தனர்.
௩௪ஆளுநர் கடிதத்ைதப் படித்தார். பன் அவர் பவுைல ேநாக்க ,

“நீ எந்தப் பகுதையச் ேசர்ந்தவன்?” என்று ேகட்டார். பவுல்
சலிசயாைவச் ேசர்ந்தவன் என்பைத ஆளுநர் அற ந்தார்.
௩௫ஆளுநர், “உன்மீதுகுற்றம் சுமத்தயவர்கள்இங்குவரும்ேபாது
வழக்ைக வ சாரிக்க ேறன்” என்றார். அரண்மைனயல் பவுைல
ைவத்தருக்கும் ெபாருட்டு ஆளுநர் ஆைணகள் பறப்ப த்தார்.
(இக்கட்டிடம் ஏேராதால்கட்டப்பட்டது)

௨௪
யூதர்களின்குற்றச்சாட்டு
௧ ஐந்து நாட்களுக்குப் ப றகு அனனியா ெசசரியா நகரத்த ற்கு

வந்தான். அனனியா தைலைம ஆசாரியனாக இருந்தான். ச ல
முதய யூதத் தைலவர்கைளயும் ெதர்த்துல்லு என்னும் ெபயருள்ள
வழக்கறஞைரயும் அனனியா அைழத்து வந்தருந்தான்.
ஆளுநர் முன்னால் பவுல் மீது வழக்கு ெதாடுக்கும் ெபாருட்டு
அவர்கள் ெசசரியாவுக்குச் ெசன்றார்கள். ௨ கூட்டத்த ற்கு முன்
பவுல் அைழக்கப்பட்டான். ெதர்த்துல்லு குற்றச்சாட்டுகைள
எடுத்துைரக்கத் துவங்கனான். ெதர்த்துல்லு, “மிகக் கனம்
ெபாருந்தய ெபலிக்ஸ் அவர்கேள! உங்களால் எங்கள் மக்கள்
மிகுந்த அைமத ேயாடு வாழ்க றார்கள். உங்கள் ஞானமான
உதவயால் எங்கள் நாட்டில் பல தவறான காரியங்கள்
தருத்தப்பட்டு வருகன்றன. ௩ உங்களிடமிருந்து இவற்ைறப்
ெபறுவதால் மிக நன்றயுைடயவர்களாக இருக்க ேறாம். எல்லா
இடங்களிலும்நாங்கள்அவற்ைறஒப்புக்ெகாள்க ேறாம். ௪ஆனால்
உங்கள் ேநரத்ைத ேமலும் வீணாக்க நான் வரும்பவல்ைல.
எனேவ நான் சுருக்கமாகச் ெசால்க ேறன். தயவு ெசய்து
ெபாறுைமயாக இருங்கள். ௫ இம்மனிதன் ெதால்ைலகைள
ஏற்படுத்துகறவன். உலகெமங்குள்ள யூதர்களிடம் அைமதையக்
குைலக்கறான். நசேரயக் குழுவன் தைலவன் இவன்.
௬-௮ ேமலும் அவன் ேதவாலயத்ைத நாசமாக்க முயற்ச
ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். ஆனால் நாங்கள் அவைனத்
தடுத்துவ ட்ேடாம். இக்குற்றச்சாட்டுகள் அைனத்தும் உண்ைமயா
என்பைத நீர் முடிவு கட்டலாம். நீேர அவனிடம் சல ேகள்வகைளக்
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ேகளும்”* என்றான். ௯ ப ற யூதர்களும் ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள், “இைவயைனத்தும்உண்ைமேய!” என்றனர்.
பவுல்தனக்காகெபலிக்ஸின்முன்புவழக்காடுதல்
௧௦ பவுல் ேபசுமாறு ஆளுநர் குற ப்ப ட்டார். எனேவ பவுல்

பதலாக, “ஆளுநர் ெபலிக்ஸ் அவர்கேள, இந்தத் ேதசத்தன்
நயாயாத பதயாக, நீண்ட காலமாக நீங்கள் இருந்து வருகறீர்கள்
என்பது எனக்குத் ெதரியும். எனேவ நான் உங்கள் முன்பு
எனக்காகவழக்காடுவதல்மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். ௧௧பன்னிரண்டு
நாட்களுக்குமுன்புதான்நான்எருசேலமுக்குவழிபடச் ெசன்ேறன்.
இது உண்ைமயா என்று நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளலாம்.
௧௨ என்ைனப் பழிக்க ற இந்த யூதர்கள் நான் ஆலயத்தல்
யாேராடும் வவாத ப்பைதப் பார்க்கவல்ைல. நான் மக்களிடம்
ெதால்ைலையயும் வைளவக்கவல்ைல. ெஜபஆலயங்களிேலா,
நகரத்தன் ேவரிடங்களிேலா நான் வவாத க்கேவா, ெதால்ைல
வைளவக்கேவா ெசய்யவல்ைல. ௧௩ இப்ேபாது எனக்ெகத ராக
அவர்கள்கூறும்குற்றச் சாட்டுகைளஅவர்கள்நரூப க்கமுடியாது.
௧௪ “ஆனால்நான்உங்களுக்குஇைதச்ெசால்ேவன். இேயசுவன்

வழிையப்பன்பற்றும்சீடனாகநான்நமதுமுன்ேனாரின்ேதவைன
வணங்குக ேறன். ௧௫ இந்த யூதர்கள் ேதவனிடம் ெகாண்டுள்ள
நம்ப க்ைக,அதாவதுநல்ேலாராயனும்தீேயாராயனும்சரி எல்லா
மக்களும்மரணத்தனின்றுஎழுப்பப்படுவர்என்றஅேதநம்ப க்ைக
எனக்கும் உள்ளது. ௧௬ எனேவ தான் ேதவனுக்கும் மனிதருக்கும்
முன்பாக நான் சரிெயன்று நம்புவைத எப்ெபாழுதும் ெசய்ய
முயல்க ேறன்.
௧௭ “பலகாலம் எருசேலமிலிருந்து ெதாைலவல் வாழ்ந்து

வந்ேதன். என் மக்களுக்குப் பணம் ெகாண்டு வரவும்
காணிக்ைக ெசலுத்தவும் நான் அங்குத் தரும்ப ச் ெசன்ேறன்.
௧௮ேதவாலயத்தல் நான்இைதச் ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது சல
யூதர்கள் என்ைனக் கண்டனர். சுத்தப்படுத்தும் பண்டிைகைய†

முடித்ேதன். நான் எந்தக் ெதால்ைலையயும் ஏற்படுத்தவல்ைல.
என்ைனசுற்ற எந்தக்கூட்டமும் ேசரவல்ைல. ௧௯ஆசயாவலுள்ள
சல யூதர்கள் அங்கருந்தார்கள். இங்கும் உங்கள் முன் அவர்கள்
நன்றுெகாண்டிருக்க ேவண்டும். நான் ஏேதனும் தவறாகச்
ெசய்தருந்தால் என்ைனக் குற்றம் சாட்டேவண்டியவர்கள்
அவர்கேள. ௨௦ எருசேலமிலுள்ள யூத சங்கத்தன் முன் நான்
நன்றேபாது என்னில் ஏேதனும் பைழையஅவர்கள் கண்டார்களா
என்பைத இந்த யூதர்களிடம் வ சாரியுங்கள். ௨௧ நான் அவர்கள்
முன்னிைலயல் நன்றேபாது ஒன்ைற மட்டும் கூற ேனன்.
‘மரணத்தனின்று மக்கள் எழும்புவர் என்பைத நான் நம்புவதால்

* ௨௪:௬-௮: வாக்கயங்கள் சல க ேரக்கப் ப ரத களில் 66-8a ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன.
‘நாங்கள் அவைன எங்கள் ெசாந்தச் சட்டங்கள் மூலம் தண்டிக்க வரும்ப ேனாம்.
ஆனால் ைலசயாஸ் வந்து அதகமாக வற்புறுத்த எங்களிடமிருந்து அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். ைலசயாஸ் தன் மக்களுக்கு எங்கைளக் குற்றம்சாட்ட
கட்டைளய ட்டுள்ளான்.” † ௨௪:௧௮: சுத்தப்படுத்தும் பண்டிைக யூதர்கள் நசேரய
வ ரதத்ைதமுடிக்கச்ெசய்யும் ச றப்பானெசயல்கள்.
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இன்ைறக்கு நீங்கள் என்ைன நயாயந்தீர்க்க றீர்கள்’ என்ேறன்”
என்றுகூறனான்.
௨௨ இேயசுவன் வழிகைளக் குறத்து ஏற்கனேவ ெபலிக்ஸ்

ந ரம்பத் ெதரிந்துைவத்தருந்தான். அவன் வழக்ைக
இந்த இடத்தல் நறுத்தயவனாக, “அதகாரி லீச யா இங்கு
வருகறேபாது, இவற்ைறக் குறத்து முடிெவடுப்ேபன்” என்றான்.
௨௩ ெபலிக்ஸ் பைட அத காரிய டம் பவுைலக் காவலில்
ைவக்குமாறு கூறனான். அவன் பைட அத காரிய டம் பவுலுக்குச்
சற்றுச் சுதந்த ரம் அளிக்குமாறும், பவுலின் நண்பர்கள்
அவனுக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவந்து
உதவுவதற்குஅனுமத அளிக்குமாறும்கூறனான்.

ெபலிக்ஸ்முன்பவுல்
௨௪ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு ெபலிக்ஸ், அவனது மைனவ

துருசல்லாவுடன் வந்தான். அவள் யூதப் ெபண்மணி. ெபலிக்ஸ்
பவுைலத் தன்னிடம் அைழத்து வருமாறு கூறனான். க றஸ்து
இேயசுவல்ைவக்கும்வசுவாசத்ைதக்குற த்துப் பவுல் ேபசுவைத
ெபலிக்ஸ் ேகட்டான். ௨௫ ேநர்ைமயான வாழ்வு, தன்னடக்கம்,
எத ர்காலத்தன் நயாயத்தீர்ப்பு ஆகயவற்ைறக் குறத்துப் பவுல்
கூறயைதக் ேகட்டு அவன் அஞ்சனான். ெபலிக்ஸ் “இப்ேபாது
ேபாய் வடு! இன்னும் கால அவகாசம் கைடக்கும்ேபாது
உன்ைன அைழக்க ேறன்” என்றான். ௨௬ பவுேலாடு ெபலிக்ஸ்
ேபசுவதற்கு மற்ெறாரு காரணமும் இருந்தது. பவுல் தனக்கு
லஞ்சம் ெகாடுப்பான் எனவும் ெபலிக்ஸ் நம்பனான். எனேவ
ெபலிக்ஸ்பவுைலஅடிக்கடிஅைழப்ப த்துஅவேனாடு ேபசனான்.
௨௭ ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, ேபார்ச யு

ெபஸ்து ஆளுநரானார். ெபலிக்ஸ் ஆளுநராக இருக்கவல்ைல.
ெபலிக்ஸ் யூதர்கைள மக ழ்வக்கும்படியாக ஏேதனும் ெசய்ய
ேவண்டுெமன்று வரும்பயதால் பவுைலச் சைறய ேலேய வ ட்டுச்
ெசன்றான்.

௨௫
பவுலின்வாதம்
௧ ெபஸ்து ஆளுநரானான். மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு அவன்

ெசசரியாவலிருந்து எருசேலமுக்குச் ெசன்றான். ௨ தைலைம
ஆசாரியரும் முக்கயமான யூதத் தைலவர்களும் ெபஸ்துவுக்கு
முன் பவுலுக்கு எத ராக வழக்குகைளத் ெதாடுத்தனர்.
௩தங்களுக்குஓர்உதவ ெசய்யும்படியாகெபஸ்துைவேவண்டினர்.
பவுைல எருசேலமுக்கு மீண்டும் அனுப்பும்படியாக ெபஸ்துைவக்
ேகட்டார்கள். வழியல் பவுைலக் ெகால்வதற்குத் த ட்டம்
வகுத்தனர்.
௪ ஆனால் ெபஸ்து, “இல்ைல! பவுல் ெசசரியாவல்

ைவக்கப்படுவான். நாேன ெசசரியாவுக்குச் சீக்க ரம் ேபாேவன்.
௫ உங்கள் தைலவர்கள் சலரும் என்ேனாடு வரலாம். அவன்
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உண்ைமயாகேவ குற்றம் ெசய்தருந்தால் ெசசரியாவல் அவர்கள்
அம்மனிதன்மீதுவழக்குெதாடரலாம்” என்றான்.
௬எட்டுஅல்லதுபத்துநாட்கள்ெபஸ்துஎருசேலமில்தங்கனான்.

பன் அவன் ெசசரியாவுக்குத் தரும்பனான். மறுநாள் ெபஸ்து
பவுைலத் தனக்கு முன்னால் அைழத்து வருமாறு வீரர்களுக்குக்
கூறனான். ெபஸ்துநீத பதயன்இருக்ைகயல்அமர்ந்தருந்தான்.
௭ பவுல் அைறக்குள் வந்தான். எருசேலமிலிருந்து வந்த
யூதர்கள் அவைனச் சுற்றலும் நன்று ெகாண்டனர். பவுல் பல
குற்றங்கைளச் ெசய்தான் என்று யூதர்கள் கூறனார்கள். ஆனால்
இக்காரியங்கள் எைதயும் நரூப க்க முடியவல்ைல. ௮ பவுல்
தன்ைனக்காத்துக்ெகாள்வதற்குக்கூறயதாவது, “யூதசட்டத்துக்கு
மாறாகேவா, ேதவாலயத்துக்கு எத ராகேவா, இராயருக்கு
வ ேராதமாகேவா, நான் எந்தக் குற்றத்ைதயும் ெசய்யவல்ைல”
என்றான்.
௯ஆனால் ெபஸ்து யூதர்கைளத் தருப்த ப்படுத்த நைனத்தான்.

எனேவ அவன் பவுைல ேநாக்க , “நீ எருசேலமுக்குப் ேபாக
வரும்புக றாயா? இக்குற்றங்களுக்காக நான் அங்கு நீத
வழங்கேவண்டுெமன்றுவரும்புக றாயா?” என்றுேகட்டான்.
௧௦ பவுல், “இராயனின் நயாயஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக

நான் நன்று ெகாண்டிருக்க ேறன். இங்கு நான்
நயாயந்தீர்க்கப்படேவண்டும்! நான் யூதர்களுக்கு எந்தக்
குற்றத்ைதயும் ெசய்யவல்ைல. இது உண்ைமெயன்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். ௧௧ நான் ஏேதனும் தவறு ெசய்து,
சட்டமும் நான் அதற்காக இறக்க ேவண்டுெமனக் கூறனால்,
நான் இறப்பதற்குச் சம்மத க்க ேறன். நான் மரணத்தனின்று
தப்பேவண்டுெமன்று ேகட்கவல்ைல. ஆனால் இப்பழிகள்
ெபாய்ெயனில் யாரும் என்ைன யூதரிடம் ஒப்பைடக்கக் கூடாது.
நான்இராயரால் நயாயந்தீர்க்கப்படவரும்புக ேறன்!” என்றான்.
௧௨ ெபஸ்து தனது ஆேலாசகர்களிடம் இைதக் குற த்துக்

கலந்தாேலாச த்தான். பன்பு அவன், “நீ இராயைரப் பார்க்க
ேவண்டுெமனக் ேகட்டாய், எனேவ நீ இராயரிடம் ேபாவாய்”
என்றான்.
ஏேராதுஅக ரிப்பாவன்முன்பவுல்
௧௩ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு அக ரிப்பா மன்னரும் ெபர்னிசும்

ெபஸ்துைவ சந்த க்குமாறு ெசசரியாவுக்கு வந்தனர். ௧௪அங்குப்
பல நாட்கள் தங்கயருந்தனர். பவுலின் வழக்ைகக் குற த்து
ெபஸ்து மன்னருக்குக் கூறனான். ெபஸ்து, “ெபலிக்ஸ்
சைறயல் வ ட்டுச் ெசன்ற ஒரு மனிதன் இருக்கறான். ௧௫ நான்
எருசேலமுக்குப் ேபானேபாது தைலைம ஆசாரியரும், முதய
யூத அதகாரிகளும் அவன் மீது வழக்குத் ெதாடுத்தனர்.
அவனுக்கு நான் மரண தண்டைன அளிக்க ேவண்டுெமன
யூதர்கள் வரும்பனர். ௧௬ ஆனால் நான், ‘ஒரு மனிதன்
குற்றம் ெசய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டால், ேராமர் அவைனப்
ப றரிடம் ந யாயம் வழங்குவதன் ெபாருட்டு ஒப்பைடப்பதல்ைல.
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முதலில் அம்மனிதன் அவைனப் பழியடும் மக்கைள
எத ர்ெகாள்ளேவண்டும். அவர்கள் இட்ட வழக்குகளுக்கு
எத ரான தனது கருத்துக்கைளச் ெசால்லேவண்டும்’ என்று பதல்
அளித்ேதன்.
௧௭ “எனேவ இந்த யூதர்கள் வழக்காடுவதற்காக ெசசரியாவுக்கு

வந்தனர். நான் காலத்ைத வீணாக்கவல்ைல. மறுநாேள
நீத பதயன் இருக்ைகயல் அமர்ந்து, அம்மனிதைன அைழத்து
வருமாறுகட்டைளய ட்ேடன். ௧௮யூதர்கள்எழுந்துநன்றுஅவைனப்
பழித்தனர். ஆனால் எந்தப் பயங்கரக் குற்றத்ைதயும் அவன்
ெசய்ததாக யூதர்கள் கூறவல்ைல. அவர்கள் ெசால்வார்கள்
என்று நான் எண்ணியருந்ேதன். ௧௯அவர்கள் தங்கள் மதத்ைதக்
குற த்தும் இேயசு என்கற மனிதைனப் பற்றயும் மட்டுேம
கூறனார்கள். இேயசு இறந்தார், ஆனால் பவுல் அவர் இன்னும்
உய ேராடிருக்க றார். என்று கூறுகறான். ௨௦ எனக்கு இவற்ைறக்
குறத்து வவரமாகத் ெதரியவல்ைல. எனேவ நான் ேகள்வகள்
ேகட்கவல்ைல. நான் பவுைல ேநாக்க , ‘நீ எருசேலமுக்குப் ேபாய்
அங்கு இைவ குறத்து நயாயந்தீர்க்கப்பட வரும்புக றாயா?’
என்று ேகட்ேடன். ௨௧ ஆனால் பவுல் ெசசரியாவ ேலேய
ைவக்கப்பட ேவண்டுெமன்று ேகட்டான். அவன் இராயர்
முடிெவடுக்க ேவண்டுெமன வரும்புக றான். ேராமில் இராயரிடம்
அவைன அனுப்பும் மட்டும் அவன் இங்ேகேய ைவக்கப்பட நான்
கட்டைளய ட்டுள்ேளன்” என்றுகூறனான்.
௨௨ அக ரிப்பா ெபஸ்துைவ ேநாக்க , “நானும் நாைள இந்த

மனிதன்கூறுவைதக் ேகட்கவரும்புக ேறன்” என்றான்.
ெபஸ்து, “நீங்கள்ேகட்பீர்கள்” என்றான்.
௨௩ மறுநாள் அக ரிப்பாவும் ெபர்னிசும் அங்கு வந்தார்கள்.

மிக முக்கயமான மனிதர்களுக்குரிய ஆைடகைள உடுத்த ,
அதற்ேகற்றவாறு நடந்துெகாண்டனர். அக ரிப்பாவும் ெபர்னிசும்
பைட அத காரிகளும், ெசசரியாவன் முக்கய மனிதர்களும்
நயாயத்தீர்ப்பு அைறக்குள் ெசன்றனர். ெபஸ்து பவுைல உள்ேள
அைழத்துவருமாறுவீரர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டான்.
௨௪ ெபஸ்து, “அக ரிப்பா மன்னரும் இங்குள்ள எல்ேலாரும்

இப்ேபாது இம்மனிதைனப் பார்க்க றீர்கள். இங்கும்,
எருசேலமிலுள்ள எல்லா யூத மக்களும் இவனுக்ெகத ராக
என்னிடம் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். அவர்கள் குற்றங்கைளக்
கூறயேபாது, அவைன இனிேமலும் உய ேராடு வ ட்டு
ைவக்கக்கூடாெதன்று கூக்குரலிட்டனர். ௨௫ நான்
நயாயங்ேகட்டேபாதுஅவனிடம்எந்தத்தவைறயும்காணவல்ைல.
அவனுக்கு மரண தண்டைன வதக்குமளவற்கு எந்தக்
காரணமும் இருக்கவல்ைல. அவன் இராயரிடம் ந யாயம்
ெபற வரும்புக றான். எனேவ அவைன ேராமுக்கு அனுப்பத்
தீர்மானித்துள்ேளன். ௨௬இம்மனிதன்ெசய்ததவறாகஇராயருக்கு
எழுதுவதற்குத்தீர்மானமாகஎதுவும்இல்ைல. எனேவஉங்களுக்கு
முன்பாக,வேசஷமாகஅக ரிப்பா மன்னேர,உங்களுக்குமுன்பாக
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அவைனக்ெகாண்டுவந்துள்ேளன். நீங்கள்அவைனவனவலாம்.
இராயருக்கு ஏதாவது எழுதுமாறு கூறலாம். ௨௭ ஒரு ைகத க்கு
எத ராக எந்தக் குற்றத்ைதயும்குற ப்ப டாமல்அவைனஇராயரிடம்
அனுப்புவதுமூடத்தனமானதுஎன்றுநைனக்க ேறன்” என்றான்.

௨௬
அக ரிப்பா மன்னன்முன்பவுல்
௧அக ரிப்பா பவுைல ேநாக்க , “இப்ேபாது உன்ைனப்பற்ற நீேய

ேபசலாம்” என்றான். பன்பவுல்தனதுைகையஉயர்த்த த் தனக்கு
சார்பாகப் ேபசத் துவங்கனான். ௨அவன், “அக ரிப்பா மன்னேர,
யூதர்கள்எனக்குஎத ராகச்ெசான்னஎல்லாவழக்குகளுக்கும்நான்
பதல் கூறுேவன். நான் இன்று உங்கள் முன்பாக நன்று இைதச்
ெசய்வைத ஓர் ஆசீர்வாதமாகக் கருதுக ேறன். ௩ நீங்கள் எல்லா
யூத வழக்கங்கைளயும் யூதர்கள் வாதடுக ற காரியங்கைளயும்
மிகுதயாக அற ந்தருப்பதால் நான் உங்கேளாடு ேபசுவதல்
மக ழ்ச்ச ெகாள்ளுக ேறன். தயவு ெசய்து நான் ெசால்வைதக்
கவனமாகக் ேகளுங்கள்.
௪ “எனது முழு வாழ்க்ைகையக் குறத்து எல்லா யூதர்களும்

அறந்தருக்க றார்கள். முதலில் எனது ெசாந்த நாட்டில்
நான் வாழ்ந்த வைகையயும், பன்னர் எருசேலமில் வாழ்ந்த
வைகையயும் பற்ற அவர்கள் அற ந்தருக்க றார்கள். ௫ இந்த
யூதர்களுக்கு என்ைனப் பல காலமாகத் ெதரியும். அவர்கள்
வரும்பனால் நான் ஒரு நல்ல பரிேசயன் என்று உங்களுக்குக்
கூற முடியும். யூத மக்களில் ப ற எல்லா ப ரிவனைரக்
காட்டிலும் பரிேசயர்கள் யூத மதவத கைளக் கவனமாகப்
பன்பற்றுகறார்கள். ௬ ேதவன் நமது முன்ேனாருக்குக்
ெகாடுத்த வாக்குறுதைய நான் நம்புவதால் இப்ேபாது நான்
வ சாரைணயலிருக்க ேறன். ௭ நமது மக்களில் பன்னிரண்டு
குலத்தனரும் ெபறேவண்டுெமன நம்பும் வாக்குறுத
இதுேவ. இந்நம்ப க்ைகக்காக யூதர்கள் ேதவனுக்கு இரவும்
பகலும் ேசைவ புரிகன்றனர். எனது மன்னேர, நான் இந்த
வாக்குறுதய ேல நம்ப க்ைக ைவத்தருப்பதால் யூதர்கள் என்
மீது பழி சுமத்துகன்றனர்! ௮ ேதவன் மரணத்தனின்று மக்கைள
எழுப்ப முடியுெமன்பது நம்ப இயலாதது என ஏன் மக்கள்
எண்ணுகன்றனர்?
௯ “நான் பரிேசயனாக இருந்தேபாது, நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த

இேயசுவன் ெபயருக்கு எத ராகப் பல காரியங்கைளச் ெசய்ய
எண்ணிேனன். ௧௦ எருசேலமில் வசுவாச களுக்கு* எத ராகப்
பல காரியங்கைளச் ெசய்ேதன். வசுவாச களில் பலைரச்
சைறயலிடும் அதகாரத்ைதத் தைலைம ஆசாரியர் எனக்குக்
ெகாடுத்தருந்தனர். இேயசுவன் சீஷர்கள் ெகால்லப்பட்டேபாது,
அது ஒரு நல்ல ெசய்ைக என்று நான் ஒப்புக்ெகாண்ேடன்.

* ௨௬:௧௦: வசுவாச கள் எழுத்தன்படியான ெபாருள் “தூயவர்கள்” இேயசுைவ
வசுவாச க்கும்மக்களுக்குவழங்கப்படும்ெபயராகும்.
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௧௧ ஒவ்ெவாரு யூத ெஜப ஆலயத்தலும் நான் அவர்கைளத்
தண்டித்ேதன். இேயசுவுக்கு எத ராக அவர்கள் தகாதவற்ைறப்
ேபசச் ெசய்வதற்கு முயற்ச த்ேதன். அம்மக்களிடம் நான்
ெகாண்ட அதக சனத்தால் அவர்கைளக் கண்டு படித்துத்
துன்புறுத்துவதற்காக ேவறுநகரங்களுக்குெசன்ேறன்.

இேயசுைவப்பற்ற பவுலின்சாட்ச
௧௨ “ஒரு முைற தைலைம ஆசாரியர் தமஸ்கு நகரத்த ற்குப்

ேபாகும் அத காரத்ைதயும் அனுமதையயும் ெகாடுத்தார்கள்.
௧௩ நான் தமஸ்குவுக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன். அது
நண்பகல் ெபாழுது. நான் வானத்தலிருந்து ஓர் ஒளிையப்
பார்த்ேதன். சூரியைனக் காட்டிலும் அதகமாக அவ்ெவாளி
ப ரகாச த்தது. அந்த ஒளி என்ைனயும் என்ேனாடு பயணம்
ெசய்த மனிதர்கைளச் சுற்றயும் ப ரகாச த்தது. ௧௪ நாங்கள்
எல்ேலாரும் நலத்தல் வீழ்ந்ேதாம். அப்ேபாது யூத ெமாழியல்
ஒரு குரல் என்ேனாடு ேபசுவைதக் ேகட்ேடன். அக்குரல்
‘சவுேல, சவுேல, ஏன் இக்ெகாடுைமகைள எனக்கு எத ராகச்
ெசய்க றாய்? நீ என்ைன எத ர்ப்பதன் மூலம் உன்ைன நீேய
துன்புறுத்த க்ெகாண்டிருக்க றாய்’ என்றது.
௧௫ “நான், ‘ஆண்டவேர, நீங்கள் யார்’ என்ேறன். ஆண்டவர்,

‘நான் இேயசு. நீ துன்பப்படுத்துகறவர் நாேன. ௧௬ எழுந்தரு.
நான் உன்ைன எனதுஊழியனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன். நீ
எனக்குச் சாட்ச யாக இருப்பாய். இன்று பார்த்த என்ைனப் பற்றய
ெசய்த கைளயும்,உனக்குநான்காட்டப்ேபாக றவஷயங்கைளயும்
நீ மக்களுக்குக் கூறுவாய். ௧௭ நான் உனது ெசாந்த மக்கள்
உன்ைனத்துன்புறுத்துவதற்குஅனுமதக்கமாட்ேடன். யூதரல்லாத
மக்களிடமிருந்தும்நான்உன்ைனப்பாதுகாப்ேபன். நான்உன்ைன
இம்மக்களிடம் அனுப்புக ேறன். ௧௮உண்ைமைய இம்மக்களுக்கு
நீ காட்டுவாய். அதனால் மக்கள் இருளிலிருந்து ஒளிக்குத்
தரும்புவார்கள். சாத்தானின் அதகாரத்தலிருந்து ேதவனிடம்
தரும்புவார்கள். ேமலும் அவர்களது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.
என்ைனநம்புவதால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மனிதேராடுஅவர்களும்
பங்குெபறமுடியும்’ என்றார்” என்றுகூறனான்.

தன்ஊழியம் பற்ற பவுல்
௧௯ பவுல் ெதாடர்ந்து ேபசனான். “அக ரிப்பா மன்னேர,

பரேலாகத்தலிருந்து இக்காட்ச வந்தேபாது, நான் அதற்குக்
கீழ்ப்படிந்ேதன். ௨௦ மக்கள் அவர்களது இருதயங்கைளயும்
வாழ்க்ைககைளயும் மாற்ற க்ெகாண்டு, ேதவனிடம் தரும்ப
ேவண்டுெமன்று அவர்களுக்குக் கூற ஆரம்ப த்ேதன். அவர்கள்
மனம் மாறனார்கள் என்பைத ெவளிக்காட்டும்படியான
ெசயல்கைளச் ெசய்யுமாறு மக்களுக்குக் கூற ேனன்.
தமஸ்குவலுள்ளமக்களுக்குமுதலில்இைதக்கூறஆரம்ப த்ேதன்.
பன் எருசேலமுக்கும், யூேதயாவன் ஒவ்ெவாரு பாகத்த ற்கும்
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ெசன்று, அங்குள்ள மக்களுக்கு இவற்ைறக் கூற ேனன். ேமலும்
யூதரல்லாதமக்களிடமும் நான்ெசன்ேறன்.
௨௧ “எனேவதான் யூதர்கள் என்ைனப் ப டித்து, ேதவாலயத்தல்

என்ைனக் ெகால்ல முயன்றார்கள். ௨௨ ஆனால் ேதவன்
எனக்கு உதவனார். இன்னமும் எனக்கு உதவக்
ெகாண்டிருக்க றார். ேதவனுைடய உதவயால் நான் இன்று
இங்கு நன்று ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் கண்ட மகத்தானதும்
எளியதுமானவற்ைறயும் கூறக்ெகாண்டுள்ேளன். ஆனால் நான்
எைதயும் புத தாகக் கூறக் ெகாண்டிருக்கவல்ைல. பன்னர்
ந கழுெமன்று ேமாேசயும் தீர்க்கதரிச களும் கூறயவற்ைற நான்
கூறக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௨௩ெதால்ைலகைளஅனுபவத்தபன்
மரணத்தன்று முதன் முதலில் எழுபவர் க றஸ்துேவ என்று
அவர்கள் கூறனர். ேமாேசயும் தீர்க்கதரிச களும் கறஸ்து யூத
மக்களுக்கும்யூதரல்லாத மக்களுக்கும்ஒளிையத் தருபவர் என்று
கூறனார்கள்” என்றான்.
அக ரிப்பாைவதன்சார்பாக்கமுைனவது
௨௪ பவுல் இவற்ைறத் தனக்குச் சாதகமாகக்

கூறக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது ெபஸ்து உரக்க, “பவுேல, நீ
ைபத்தயக்காரன்! அதகப்படிப்புஉன்ைனப்ப த்தனாக்கவ ட்டது!”
என்றான்.
௨௫ பவுல், “மிக மாட்சைமமிக்க ெபஸ்துேவ, நான் ப த்தன்

அல்லன். நான் கூறுபைவ உண்ைமயானைவ. எனது
வார்த்ைதகள் ஒரு மூடனின் வார்த்ைதகள் அல்ல. அைவ
உண்ைமயானைவயும், ஞானமிக்கைவயும் ஆகும். ௨௬அக ரிப்பா
மன்னர் இவற்ைற நன்கு அறந்தருக்க றார். நான் சுதந்த ரமாக
அவேராடு ேபசமுடியும். இைவ அைனத்ைதயும் குறத்து அவர்
ேகள்வப்பட்டிருக்க றார் என்பைத நான் அற ேவன். ஏன்?
இைவயைனத்தும் மக்கள் காணும்படியாக நடந்தைவேய.
௨௭ அக ரிப்பா மன்னேர, தீர்க்கத ரிச கள் எழுதயவற்ைற
நம்புக றீர்களா? நீங்கள்நம்புக றீர்கள்என்பதுஎனக்குத்ெதரியும்!”
என்றான்.
௨௮ அக ரிப்பா பவுலிடம் “நீ அவ்வளவு எளிதாக என்ைனக்

கறஸ்தவனாக மாறுவதற்குத் தூண்ட முடியும் என்று
நைனக்கறாயா?” என்றுேகட்டான்.
௨௯ பவுல், “அது எளிதானதா கடினமானதா, என்பது

முக்கயமல்ல. நீங்கள் மட்டுமல்ல, என்ைனக் ேகட்க ற இங்குள்ள
ஒவ்ெவாருவரும்இன்றுஇரட்ச க்கப்பட்டுஎனக்குப்பூட்டப்பட்டுள்ள
இந்த வலங்குகைளத் தவ ர்த்து எல்லாவற்றலும் என்ைனப்
ேபாலாக ேவண்டுெமன்றுேதவனிடம் ப ரார்த்தைனெசய்க ேறன்”
என்றான்.
௩௦ அக ரிப்பா மன்னரும் கவர்னர் ெபஸ்துவும் ெபர்னிசும்

அவர்கேளாடு அமர்ந்தருந்த எல்லா மக்களும் எழுந்து
௩௧ ஒருவேராெடாருவர் ேபச க்ெகாண்டு அந்த அைறைய வ ட்டுச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள், “இம்மனிதன் ெகால்லப்படேவா,



அப்ேபாஸ்தலர்௨௬:௩௨ 408 அப்ேபாஸ்தலர்௨௭:௧௦

சைறயல் அைடக்கப்படேவா கூடாது, உண்ைமய ேலேய
தவறான எைதயும் அவன் ெசய்யவல்ைல!” என்றார்கள்.
௩௨ அக ரிப்பா ெபஸ்துைவ ேநாக்க , “அவன் மட்டும் இராயரிடம்
வண்ணப்பக்காமலிருந்தருந்தால் அவன் வடுதைல
ெசய்யப்பட்டிருக்கலாம்” என்றான்.

௨௭
ேராமாபுரிப் பயணம்
௧ நாங்கள் இத்தாலிக்குக் கடற்பயணம் ெசய்யேவண்டுெமன

முடிெவடுக்கப்பட்டது. ஜூலியஸ் என்னும் ெபயருள்ள பைட
அத காரி பவுைலயும் ேவறு சல ைகத கைளயும் ெபாறுப்ேபற்றுக்
ெகாண்டான். இராயரின் பைடயல் ஜூலியஸ் ேசைவ
புரிந்துெகாண்டிருந்தான். ௨ நாங்கள் ஒரு கப்பலில் ஏற ச்
ெசன்ேறாம். கப்பல் அத ரமித்த யம் என்னும் நகரிலிருந்து வந்து
ஆசயாவன் பல இடங்களுக்குப் பயணம் ெசல்லத் தயாராக
இருந்தது. அரிஸ்தர்க்கும் எங்கேளாடு வந்தான். அம்மனிதன்
மக்கேதானியாவல்ெதசேலானிக்கா நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
௩ மறுநாள் நாங்கள் சீேதான் நகரத்த ற்கு வந்ேதாம். ஜூலியஸ்

பவுேலாடு நல்ல முைறயல் நடந்துெகாண்டான். அவன், பவுல்
அவனது நண்பர்கைளச் ெசன்று சந்த க்கும் சுதந்த ரத்ைத
அவனுக்குக் ெகாடுத்தான். இந்த நண்பர்கள் பவுலுக்குரிய
ேதைவகைளக் கவனித்து வந்தனர். ௪ நாங்கள் சீேதான்
நகரத்தலிருந்து கடலில் பயணமாேனாம். காற்று எங்களுக்கு
எத ர்த் தைசயல் வீசயபடியால் சீப்புரு தீவன் கைரேயாரம்
எங்கள் கடற்பயணம் ெதாடர்ந்தது. ௫ சலிசயா, பம்பலியா
வழியாகக் கடைலக் கடந்து ெசன்ேறாம். பன் லீசயாவலுள்ள
மீரா நகரத்த ற்கு நாங்கள் வந்ேதாம். ௬ மீராவல் பைட அத காரி
அெலக்ஸாண்டிரியா நகரத்தலிருந்து வந்த ஒரு கப்பைலக்
கண்டான். இந்தக் கப்பல்இத்தாலிக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தது.
எனேவஅவன்எங்கைளஅதல்ஏற்றனான்.
௭ நாங்கள் ந தானமாகப் பல நாட்கள் கடலில்

பயணம் ெசய்ேதாம். காற்று எங்களுக்கு எத ராக
வீச க்ெகாண்டிருந்தபடியால் கனீது நகைர அைடவேத கடினமாக
இருந்தது. அவ்வழியாக ேமலும் ேபாக முடியவல்ைல.
சால்ேமானின் அருேகயுள்ள க ேரத்தா தீவன் ெதன் பகுதயன்
வழியாகக் கடல் பயணமாேனாம். ௮ கடற்கைர ஓரமாகப்
ேபாேனாம். ஆனாலும் கடற் பயணம் கடினமாக இருந்தது.
பாதுகாப்பானதுைறமுகம்என்னும்இடத்த ற்குவந்ேதாம். லேசயா
நகரம்அந்தஇடத்த ற்குஅருகாைமயலிருந்தது.
௯ நைறய ேநரத்ைத நாங்கள் இழந்தருந்ேதாம். கடற்பயணம்

ெசய்வது ஆபத்தானதாக இருந்தது. ஏெனனில் யூதர்களின்
உபவாச தனம் ஆரம்ப த்தருந்தது. எனேவ பவுல், ௧௦ “மனிதேர
இப்பயணத்தல் இன்னும் ெதால்ைலகள் மிகுதயாக இருக்கும்
என்று எண்ணுகேறன்” என்று அவர்கைள எச்சரித்தான்.
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“கப்பலும், கப்பலின் ெபாருள்களும் இழக்கப்படலாம். நம்
உயைரயும் நாம் இழக்கக்கூடும்!” என்றான். ௧௧ஆனால் கப்பல்
தைலவனும் கப்பலின் ெசாந்தக்காரனும் பவுல் கூறயைத
ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல. அதனால் பைட அத காரி பவுைல
நம்பவல்ைல. பதலாக, தைலவனும் கப்பலின் ெசாந்தக்காரனும்
கூறயைத அதகாரி நம்பனான். ௧௨ குளிர்காலத்தல்
கப்பல் தங்குவதற்கு அத்துைறமுகமும் ஏற்றதல்ல. எனேவ
ெபரும்பான்ைமயான மனிதர்களும் கப்பல் புறப்படேவண்டுெமன
முடிெவடுத்தனர். ேபனிக்ஸ் நகரத்ைத அைடயக் கூடுெமன
அவர்கள் நம்பனர். குளிர்காலத்தல் கப்பல் அங்கு தங்கமுடியும்.
(க ேரத்தா தீவல் ேபனிக்ஸ் ஒரு நகரம். ெதன் ேமற்கு, வட ேமற்கு
தைசகைளேநாக்கயதுைறமுகம்அங்கருந்தது.)
புயல்
௧௩ ெதற்கலிருந்து ஒரு நல்ல காற்று வீசயது. கப்பலிலிருந்த

மனிதர்கள், “நமக்குத் ேதைவயான காற்று இது. இப்ேபாது அது
வீசுகறது!” என்றுநைனத்தார்கள். எனேவஅவர்கள்நங்கூரத்ைத
ேமேல இழுத்தார்கள். க ேரத்தா தீவுக்கு ெவகு அருகல் பயணம்
ெசய்ேதாம். ௧௪ “வடக ழக்கன்” என்னும்ெபயருள்ளமிகப் பலமான
காற்றுதீவன்குறுக்காகவந்தது. ௧௫இக்காற்றுகப்பைலச்சுமந்து
ெசன்றது. காற்றுக்கு எத ராகக் கப்பலால் ெசல்ல முடியவல்ைல.
எனேவ, முயற்ச ெசய்வைதவ ட்டு, காற்று எங்கைளச் சுமந்து
ெசல்லும்படியாகவ ட்ேடாம்.
௧௬ கலவுதா என்னும் ஒரு ச றய தீவன் கீேழ ெசன்ேறாம்.

எங்களால் உய ர் மீட்கும் படைக ெவளிேய எடுக்கமுடிந்தது.
ஆனால் அைத எடுப்பது மிகக் கடினமான ெசயலாக
இருந்தது. ௧௭ உய ர் மீட்கும் படைக மனிதர்கள் எடுத்த
பன், அவர்கள் கப்பைலச் சுற்றலும் கயறுகளால் கப்பல்
சரியாக இருப்பதற்ெகன்று கட்டினார்கள். ச ர்டிஸின் மணற்
பாங்கான கைரயல் கப்பல் ேமாதக்கூடுெமன்று அவர்கள்
நைனத்தார்கள். எனேவ துடுப்புகைள எடுத்துவ ட்டு, காற்று
கப்பைலச்ெசலுத்தும்படியாகவ ட்டார்கள்.
௧௮ மறுநாள் புயல் கடுைமயாகத் தாக்கயதால் மனிதர்கள்

கப்பலிலிருந்துசலெபாருட்கைளெவளிேயவீசனார்கள். ௧௯ஒரு
நாள் கழிந்ததும் கப்பலின் கருவகைள ெவளிேய வீசனர். ௨௦ பல
நாட்கள் எங்களால் சூரியைனேயா, நட்சத்த ரங்கைளேயா பார்க்க
முடியவல்ைல. புயல் ெகாடுைமயாக இருந்தது. நாங்கள் உய ர்
பைழக்கும் நம்ப க்ைகையக் ைகவ ட்ேடாம். நாங்கள் இறந்து
வடுேவாெமனஎண்ணிேனாம்.
௨௧ நீண்ட காலமாக அம்மனிதர்கள் சாப்ப டவல்ைல. பன்பு

ஒருநாள் பவுல் அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நன்று,
“மனிதேர, க ேரத்தாைவ வ ட்டுப் புறப்படாதீர்கள் என்று
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். நீங்கள் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்டிருக்க ேவண்டும். இத்தைன ெதால்ைலகளும் நஷ்டமும்
உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது. ௨௨ ஆனால் இப்ேபாதும்
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மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்படிக்கு உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.
உங்களில் ஒருவரும் இறக்கமாட்டீர்கள்! ஆனால் கப்பல்
அழிந்து ேபாகும். ௨௩ ேநற்று இரவு ேதவனிடமிருந்து ஒரு
தூதன் என்னிடம் வந்தான். நான் வணங்குகற ேதவன்
அவேர. நான் அவருைடயவன். ௨௪ ேதவதூதன், ‘பவுேல,
பயப்படாேத! நீஇராயருக்குமுன்நற்கேவண்டும். ேதவன்உனக்கு
இவ்வாக்குறுதையத் தருகறார். உன்ேனாடு பயணமாக ற எல்லா
மனிதரின் உய ர்களும் காப்பாற்றப்படும்’ என்றான். ௨௫ எனேவ
மனிதேர மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்! நான் ேதவனிடம் நம்ப க்ைக
ைவத்துள்ேளன். அவரது தூதன் கூறயபடி எல்லாம் நடக்கும்.
௨௬ஆனால்நாம்ஒருதீவற்குச்ெசன்றுேமாதுேவாம்” என்றான்.
௨௭ பதனான்காம் நாள் இரவல் ஆத ரியாக் கடைலச் சுற்றலும்

நாங்கள் கப்பலில் மிதந்துெகாண்டிருந்ேதாம். மாலுமிகள்
கைரைய ெநருங்குக ேறாம் என்று எண்ணினர். ௨௮அவர்கள் ஒரு
கனமான ெபாருைள நுனியல் கட்டி கயற்ைற நீருக்குள் வீசனர்.
நீர் 120 அடி ஆழமானது என்று அவர்கள் கண்டனர். இன்னும்
சற்று தூரம் ெசன்று கயற்ைற மீண்டும் வீசனர். அங்கு நீர் 90
அடிஆழமாயருந்தது. ௨௯நாங்கள்பாைறயல் ேமாதுேவாெமன்று
மாலுமிகள்பயந்தார்கள். எனேவநான்குநங்கூரங்கைளநீருக்குள்
பாய்ச்சனர். மறுநாளின் பகெலாளிக்காகப் ப ரார்த்தைன
ெசய்தனர். ௩௦ ச ல மாலுமிகள் கப்பைலக் ைகவ ட வரும்பனர்.
அவர்கள் உய ர் மீட்கும் படைக நீரில் இறக்கனர். கப்பலின்
முன்பக்கத்தலிருந்து அதகமான நங்கூரங்கைள வீசுவதாக
ப றமனிதர்கள் கருதும்படியாக நடந்துெகாண்டனர். ௩௧ ஆனால்
பவுல் பைட அத காரிையயும், ப ற வீரர்கைளயும் ேநாக்க ,
“இம்மனிதர்கள்கப்பலிேலஇருக்காவ ட்டால்உங்கள்உய ர்கைளக்
காக்க முடியாது” என்றான். ௩௨ எனேவ வீரர்கள் கயறுகைள
அறுத்துஉய ர்மீட்கும் படைகநீரில்வழச்ெசய்தனர்.
௩௩ அதகாைலக்குச் சற்று முன் பவுல் எல்லா மக்கைளயும்

ஏேதனும் உண்பதற்குச் சம்மத க்க ைவத்தான். அவன்
“கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நீங்கள் காத்துக்ெகாண்டும்,
கவனித்துக்ெகாண்டும் இருக்கறீர்கள். பதனான்கு நாட்களாக
நீங்கள் எைதயும் உண்ணவல்ைல. ௩௪ நீங்கள் இப்ேபாது
எைதயாவது சாப்படுமாறு உங்கைள ேவண்டுக ேறன்.
உய ேராடிருப்பதற்கு உங்களுக்கு இது ேதைவ. உங்களில் யாரும்
ஒருதைலமுடிையக்கூடஇழக்கமாட்டீர்கள்” என்றான். ௩௫இைதக்
கூறய பறகு பவுல் ெராட்டிைய எடுத்து எல்ேலார் முன்பாகவும்
அதற்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னான். அதல் ஒரு பகுதைய
எடுத்து, அவன் உண்ணஆரம்ப த்தான். ௩௬ எல்லா மனிதர்களும்
உற்சாகம் ெபற்றனர். அவர்களும் சாப்ப ட ஆரம்ப த்தார்கள்.
௩௭ (கப்பலில் 276 ேபர் இருந்தனர்.) ௩௮ நாங்கள் தருப்தயாகச்
சாப்ப ட்ேடாம். பன் கப்பலிலிருந்த தானியங்கைள எல்லாம்
கப்பலின்பாரத்ைதக்குைறக்கும்ெபாருட்டுகடலுக்குள்வீச ேனாம்.
கப்பல்அழிந்தது
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௩௯ பகல் ஒளி வர ஆரம்ப த்ததும் மாலுமிகள்
நலத்ைதக் கண்டனர். அந்நலம் எதுெவன்று அவர்களால்
அறயமுடியவல்ைல. அவர்கள் கடற்கைரேயாடு கூடிய
ஒரு வைளகுடாைவக் கண்டனர். மாலுமிகள் அவர்களால்
முடிந்தவைரக்கும் கடற்கைரக்கு ேநராக கப்பைலச் ெசலுத்த
முயன்றனர். ௪௦ ஆனால் கப்பல் மணல் ேமட்டில் ேமாத யது.
௪௧ கப்பலின் முன்பகுத அதற்குள் நுைழந்து நன்றது. கப்பலால்
அைசய முடியவல்ைல. ெபரும் அைலகள் வந்து கப்பலின்
பன்பகுதயல்ேமாத , கப்பைலஉைடத்துவ ட்டன.
௪௨ எந்தக் ைகதயும் நீந்த த் தப்ப த்துப் ேபாகாதவாறு

வீரர்கள் அவர்கைளக் ெகால்வதற்கு முடிவு ெசய்தார்கள்.
௪௩ ஆனால் பைடத் தைலவன் பவுைல உய ேராடு காக்க
எண்ணினான். எனேவ வீரர்கள் ைகத கைளக் ெகால்வதற்கு
அவன் அனுமதக்கவல்ைல. நீந்தத் ெதரிந்தவர்கள் கடலில்
குதத்து நீந்த க் கைர ேசரலாெமன்று ஜூலியஸ் மக்களுக்குக்
கூறனான். ௪௪ ப ற மக்கள் மரப் பலைககைளேயா கப்பலின்
உைடந்த பகுத கைளேயா ப டித்து நீந்தனர். இவ்வாறு
எல்லா மக்களும் நலத்ைத அைடந்தனர். மக்களில் ஒருவரும்
இறக்கவல்ைல.

௨௮

ெமலித்தா தீவல்பவுல்
௧ நாங்கள் நலமாகக் கைரைய அைடந்தேபாது அத்தீவு

ெமலித்தா என்று அைழக்கப்பட்டைத அற ந்ேதாம். ௨ மைழ
ெபய்துெகாண்டிருந்தது. குளிர் மிகுதயாக இருந்தது.
ஆனால் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் எங்கைள அசாதாரணமான
அன்புடன் நடத்தனார்கள். அவர்கள் எங்களுக்காகத் தீ
மூட்டி எங்கைளெயல்லாம் வரேவற்றனர். ௩ ெநருப்பன்
ெபாருட்டு பவுல் வறகுக் குச்ச கைள ேசகரித்தான். பவுல்
அக்குச்ச கைள ெநருப்பல் இட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். வஷப்
பாம்புஒன்றுெவப்பத்தனால்ெவளிேயற வந்துபவுலின்ைகயல்
கடித்தது. ௪ தீவல் வாழ்ந்த மக்கள் பவுலின் ைகயல் அப்பாம்பு
ெதாங்க க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டனர். அவர்கள், “இம்மனிதன்
ஒரு ெகாைலக்காரனாக இருக்க ேவண்டும். அவன் கடலில்
இறக்கவல்ைல. ஆனால் ெதய்வீக நீதயானதுஅவன்வாழ்வைத
வரும்பவல்ைல” என்றனர்.
௫ஆனால் பவுல் பாம்ைபத் தீயனுள் உதறனான். அவனுக்கு

எந்தத் தீங்கும் ஏற்படவல்ைல. ௬ பவுல் சரீரம் வீங்கக் கூடும்,
அல்லது அவன் இறந்துவ டக்கூடும் என்று மக்கள் எண்ணினர்.
மக்கள் காத்தருந்து நீண்ட ேநரம் பவுைலக் கண்காணித்தனர்.
ஆனால்அவனுக்குஎந்தத்தீங்கும்ேநரவல்ைல. எனேவபவுைலக்
குறத்த தங்கள் கருத்ைத அவர்கள் மாற்ற க்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் “அவன்ஒருேதவன்” என்றனர்.
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௭ அப்பகுதையச் சுற்றலும் சல வயல்கள் இருந்தன. தீவன்
ஒரு முக்கயமான மனிதனுக்கு அந்த வயல்கள் ெசாந்தமானைவ.
அவன் ெபயர் புபலியு. அவன் எங்கைளத் தனது வீட்டிற்குள்
வரேவற்றான். அவன் எங்களுக்கு நல்லவனாக இருந்தான்.
நாங்கள் அவனது வீட்டில் மூன்று நாட்கள் தங்கயருந்ேதாம்.
௮ புபலியுவன் தந்ைத மிகவும் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயலிருந்தார்.
அவருக்கு காய்ச்சலும் வயற்றைளச்சலும் இருந்தது. ஆனால்
பவுல் அவனிடம் ெசன்று அவனுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்தான்.
பவுல் தனது ைககைள அம்மனிதன் மீது ைவத்து அவைனக்
குணமாக்கனான். ௯ இது நடந்த பன் தீவலுள்ள எல்லா
ேநாயாளிகளும் பவுலிடம் வந்தனர். அவர்கைளயும் கூடப் பவுல்
குணமாக்கனான்.
௧௦-௧௧ தீவன் மக்கள் எங்களுக்குப் பல ெகௗரவங்கைள

அளித்தார்கள். (நாங்கள் தீவல் மூன்று மாதம் தங்க ேனாம்)
நாங்கள் புறப்படுவதற்குத் தயாரானேபாது எங்களுக்குத்
ேதைவயானெபாருட்கைளமக்கள்ெகாடுத்தார்கள்.
பவுல்ேராமுக்குப் ேபாக றான்
அெலக்ஸாண்டிரியாவலிருந்து வந்த ஒரு கப்பலில் நாங்கள்

ஏற ேனாம். குளிர் காலத்தல் அக்கப்பல் ெமலித்தா தீவல்
தங்கயருந்தது. மிதுனம்* என்னும் சன்னம் கப்பலில்
முன்புறத்தல் இருந்தது. ௧௨ ச ராகூஸ் நகரில் நாங்கள் கப்பைல
நறுத்த ேனாம். மூன்று நாட்கள் ச ராகூஸில் தங்கயருந்து
பன் புறப்பட்ேடாம். ௧௩ ேரக யு நகருக்கு நாங்கள் வந்ேதாம்.
ெதன்ேமற்கலிருந்து மறுநாள் ஒரு காற்று வீசயது. எனேவ
நாங்கள் கடலில் பயணமாகமுடிந்தது. ஒரு நாள் கழித்து நாங்கள்
புத்ேதேயாலி நகருக்கு வந்ேதாம். ௧௪அங்குச் சல சேகாதரர்கைள
நாங்கள் கண்ேடாம். ஒரு வாரம் தம்ேமாடு எங்கைளத்
தங்கயருக்குமாறு எங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
இறுதயல் நாங்கள் ேராைம அைடந்ேதாம். ௧௫ ேராமிலுள்ள
வசுவாச கள் நாங்கள் அங்கருப்பைத ேகள்வப்பட்டனர்.
அப்பயு சந்ைதயலும், மூன்று வடுதகளிலும் எங்கைளச்
சந்த க்கும்படியாக அவர்கள் வந்தனர். வசுவாச கைளக்
கண்டேபாது பவுல் ஊக்கம் ெபற்றான். பவுல் ேதவனுக்கு நன்ற
கூறனான்.
ேராமில் பவுல்
௧௬ பன்பு நாங்கள் ேராமுக்குச் ெசன்ேறாம். ேராமில் பவுல்

தனித்துத் தங்குவதற்கு அனுமதக்கப்பட்டான். ஒரு வீரன் மட்டும்
பவுைலக்காவல்காப்பதற்காகஅவேனாடுதங்கனான்.
௧௭ மூன்று நாைளக்குப் பன் பவுல், ச ல மிக முக்கயமான

யூதர்கைளத் தன்னிடம் வருமாறு ெசால்லியனுப்பனான்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்தேபாது பவுல், “எனது யூத

* ௨௮:௧௦-௧௧: மிதுனம் இரட்ைடக் கடவுள். இவர்கள் ேகஸ்டர் மற்றும் ேபாலுக்ஸ்
எனப்படும்க ேரக்கெதய்வங்களின் சைலகள்.
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சேகாதரர்கேள, நான் நமது மக்களுக்கு எத ராக எைதயும்
ெசய்யவல்ைல, நம் முன்ேனார்களின் மரப ற்கு எத ராகவும்
எைதயும் நான் ெசய்யவல்ைல. ஆனால் என்ைன எருசேலமில்
சைறப்ப டித்து ேராமரிடம் ஒப்பைடத்தனர். ௧௮ேராமர்கள் என்ைன
வசாரித்தார்கள். ஆனால் நான் ெகால்லப்படுவதற்கு ஏதுவான
எந்தக் காரணத்ைதயும் என்னிடம் கண்டுப டிக்க முடியவல்ைல.
எனேவ அவர்கள் என்ைன வடுதைல ெசய்ய வரும்பனர்.
௧௯ ஆனால் அங்கருந்த யூதர்கள் அைத வரும்பவல்ைல.
எனேவ நான் என்ைன இராயரிடம் வழக்காடும்படியாக
ேராமுக்குக் ெகாண்டு வருமாறு ேகட்க ேவண்டியதாய ற்று.
ஆனால் எனது மக்கள் தவறைழத்தார்கள் என்று நான் குற்றம்
சாட்டிக் ெகாண்டிருக்கவல்ைல. ௨௦ எனேவ தான் உங்கைளச்
சந்த த்து உங்கேளாடு ேபச வரும்ப ேனன். இஸ்ரேவலரின்
நம்ப க்ைகைய நான் ெகாண்டிருப்பதால் இவ்வலங்குகளால்
கட்டப்பட்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௨௧ யூதர்கள் பவுலுக்குப் பதலாக, “நாங்கள் உன்ைனக்

குறத்து யூேதயாவலிருந்து கடிதங்கள் எைதயும் ெபறவல்ைல.
அங்கருந்து பயணம் ெசய்த எந்த யூத சேகாதரரும் உன்ைனக்
குறத்து ெசய்த ெகாண்டுவரேவா, உன்ைனப் பற்ற த்
தவறாக எைதயும் கூறேவா இல்ைல. ௨௨ நாங்கள் உனது
கருத்துக்கைள அறய வரும்புக ேறாம். இந்தக் கூட்டத்தனருக்கு
(க றஸ்தவர்களுக்கு) எத ராக எல்லா இடங்களின் மக்களும்
ேபச க்ெகாண்டிருப்பைதநாங்கள்அற ேவாம்” என்றனர்.
௨௩ பவுலும் யூதரும் கூட்டத்த ற்கு ஒரு நாைளத்

ேதர்ந்துெகாண்டனர். அந்தநாளில்இன்னும்பலயூதர்கள்பவுைல
அவனது வீட்டில் சந்த த்தனர். நாள் முழுவதும் பவுல் அவர்களிடம்
ேபசனான். ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக் குற த்து பவுல்
அவர்களுக்குவளக்கனான். இேயசுைவக்குறத்தகாரியங்களில்
அவர்கள் நம்ப க்ைக ெகாள்ளச் ெசய்ய முயன்றான். ேமாேசயன்
சட்டங்கைளயும் தீர்க்கதரிச களின் எழுத்துக்கைளயும் இதற்குப்
பயன்படுத்தனான். ௨௪ ச ல யூதர்கள் பவுல் கூறயவற்ைற
நம்பனார்கள். ஆனால் மற்றவர்கள் அைத நம்பவல்ைல.
௨௫அவர்களிைடேய ஒரு கருத்து ேவறுபாடு ஏற்பட்டது. யூதர்கள்
புறப்படுவதற்குத் தயாராக இருந்தனர். ஆனால் பவுல்
அவர்களுக்கு ேவெறாரு ெசய்தையயும் ெசால்லியனுப்பனான்:
“பரிசுத்தஆவயானவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன்மூலமாக உங்கள்
முன்ேனாருக்குஉண்ைமையக்கூறனார். அவர்,

௨௬ “ ‘இம்மக்களிடம் ேபாய்அவர்களுக்குக்கூறு,
நீங்கள்கவனிப்பீர்கள், நீங்கள்ேகட்பீர்கள்,

ஆனால்புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
நீங்கள்காண்பீர்கள், நீங்கள்பார்ப்பீர்கள்,

ஆனால்நீங்கள்பார்ப்பவற்ைறப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
௨௭ஆம்,இம்மக்களின்இருதயங்கள்கடினப்பட்டுள்ளன.
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இம்மக்களுக்குக்காதுகள்உள்ளன.
ஆனால்அவர்கள்ேகட்பதல்ைல.

இம்மக்கள்உண்ைமையக்காணவும்மறுக்க றார்கள்.
இம்மக்கள்தம்கண்களால்பார்க்காமலும்,
தம் காதுகளால் ேகளாமலும்,
தம் மனங்களால் புரிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கப்
ேபாவதாேலேயஇதுநடந்தது.

அவர்கள் குணமைடவதற்காக என்ைன ேநாக்க த் தரும்பாமல்
இருப்பதற்காகேவஇதுந கழ்ந்தது’ என்றார். ஏசாயா 6:9-10

௨௮ “ேதவன் தமது இரட்ச ப்ைப யூதரல்லாத மக்களுக்கு
அனுப்பனார் என்பைத யூதராக ய நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமன நைனக்க ேறன். அவர்கள் கவனிப்பார்கள்!”
என்றான். ௨௯ †
௩௦ அவனது வாடைக வீட்டில் பவுல் இரண்டு ஆண்டுகள்

முழுவதும் தங்கயருந்தான். அவைனச் சந்த க்கும்படியாக வந்த
மக்கைள வரேவற்றான். ௩௧ பவுல் ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக்
குற த்துப் ேபாத த்தான். கர்த்தர் இேயசு க றஸ்துைவக் குறத்துக்
கற்ப த்தான். அவன் ைதரியசாலியாக இருந்தான். அவன்
ேபசுவைதநறுத்தஒருவரும்முயற்ச க்கவல்ைல.

† ௨௮:௨௯: ப ற்காலத்தல் வந்த சல அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் ப ரத களில் 29வது
வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது ‘பவுல் இதைனச் ெசான்ன பறகு, யூதர்கள் ெசன்றனர்.
ஒருவேராடுஒருவர்மிகவும்வவாத த்துக்ெகாண்டனர்.”
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ேராமாபுரியாருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧இேயசுக றஸ்துவன்ஒருஊழியனும்,அப்ேபாஸ்தலனாகும்படி
ேதவனால்அைழக்கபட்டவனுமாகயபவுல்எழுதுவது:
ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய எல்லாருக்கும் ெசால்வதற்காக

நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். ௨தனதுமக்களுக்குநற்ெசய்தைய
தரப்ேபாவதாக ேதவன் ஏற்ெகனேவ வாக்குறுத தந்துள்ளார்.
ேதவன் தனது தீர்க்கதரிச கள் மூலம் இவ்வாக்குறுதைய
வழங்கனார். இந்த வாக்குறுத பரிசுத்த ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ௩-௪அந்த நற்ெசய்த ேதவனுைடய குமாரனும்
நமது கர்த்தருமாகய இேயசு க றஸ்துைவப் பற்றயது. ஒரு
மனிதைனப் ேபான்று அவர் தாவீதன் குடும்பத்தல் ப றந்தார்.
ஆனால் பரிசுத்த ஆவயானவரின் மூலம் இேயசு ேதவனுைடய
குமாரன்என்பைதமரணத்தல்இருந்துஉய ர்த்ெதழுந்ததன்மூலம்
பலமாய் நரூப த்துக்காட்டினார்.
௫ க றஸ்துவன் மூலம் ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்யும்

ச றப்ைப எனக்குக் ெகாடுத்தார். ேதவன் ேமல் நம்ப க்ைகயும்,
கீழ்ப்படிதலுமுள்ளவர்களாக உலகல் உள்ள அைனத்து நாட்டு
மக்கைளயும் வழிநடத்தும்படிக்கு இப்பணிைய ேதவன் எனக்குக்
ெகாடுத்தார். நான் கறஸ்துவுக்காக இப்பணிையச் ெசய்க ேறன்.
௬ ேராமிலுள்ள நீங்களும் இேயசு க றஸ்துவுக்கு உரியவர்களாக
அைழக்கப்பட்டீர்கள்.
௭ தன் பரிசுத்த மக்களாக ேதவனால் அைழக்கப்பட்ட,

ேராமிலுள்ளஉங்கள்அைனவருக்கும்இக்கடிதம்எழுதப்படுக றது.
ேதவனுைடய ேநசத்துக்குரியவர்கள் நீங்கள். ப தாவாகய

ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவாலும் உங்களுக்குக்
கருைபயும், சமாதானமும்உண்டாவதாக.
நன்றயன்ப ரார்த்தைன
௮ முதலில் நான் உங்களுக்காக இேயசு க றஸ்துவன் மூலம்

ேதவனுக்குநன்ற ெசால்லவரும்புக ேறன். ஏெனன்றால்உலகன்
பல பகுத களிலுள்ள மக்களும் உங்களது ெபரிய வசுவாசத்ைதப்
பற்ற ேய ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௯-௧௦ ஒவ்ெவாரு
முைறயும் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாெதல்லாம் உங்கைள
நான் நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். இது உண்ைம என
ேதவனுக்குத் ெதரியும். மக்களிடம் ேதவனுைடய குமாரைனப்
பற்றய நற்ெசய்தையக் கூறுவதன் மூலம் ேதவன் ஒருவருக்ேக
நான் எனது ஆவயன் வழிேய ேசைவ ெசய்க ேறன். உங்களிடம்
வர அனுமதக்குமாறு ேதவனிடம் ப ரார்த்த க்க ேறன். ேதவன்
வரும்பனால் இது நகழும். ௧௧ நான் உங்கைளப் பார்க்க
மிகவும் வரும்புக ேறன். உங்கைளப் பலப்படுத்தும் ஆவக்குரிய
வரங்கைள உங்களுக்குத் தர நான் வரும்புக ேறன். ௧௨ நம்மிடம்
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உள்ள வசுவாசத்தன் மூலம் நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் உதவ
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். எனது
வசுவாசம்உங்களுக்கும்,உங்கள்வசுவாசம்எனக்கும்உதவயாக
இருக்கும்.
௧௩ சேகாதர, சேகாதரிகேள, உங்களிடம் வருவதற்காக நான்

பலமுைற த ட்டமிட்ேடன். ஆனால் இப்ேபாதுவைர நான்
வரத் தைடெசய்யப்பட்ேடன். நீங்கள் ஆத்தும வளர்ச்சையப்
ெபறுவதற்காக நான் அங்ேக வர வரும்புக ேறன். யூதர் அல்லாத
மக்களுக்கு நான் உதவயது ேபாலேவ நான் உங்களுக்கும் உதவ
வரும்புக ேறன்.
௧௪ க ேரக்கர்களுக்கும், க ேரக்கர் அல்லாதவர்களுக்கும்,

அறவுள்ளவர்களுக்கும், அறவற்ேறாருக்கும் நான் ேசைவ
ெசய்யக் கடனாளியாயருக்க ேறன். ௧௫ அதனால் தான்
நான் ேராமிலுள்ள உங்களுக்கும் நற்ெசய்தையப் ேபாத க்க
வரும்புக ேறன்.
௧௬ நான் நற்ெசய்தையப் பற்ற ெபருமிதம் ெகாள்க ேறன்.

வசுவாசமுள்ள அைனவைரயும் இரட்ச க்கவும், முதலில்
யூதர்கைளயும் பன்னர் யூதர் அல்லாதவர்கைளயும் இரட்ச க்கவும்
ேதவன் பயன்படுத்தய வல்லைம இந்த நற்ெசய்த ேய ஆகும்.
௧௭ ேதவன் எவ்வாறு நீத மான்கைள உருவாக்குகறார் என்று
நற்ெசய்த காட்டுக றது. மக்கைள நீத மான்களாக ேதவன்
உருவாக்கும் வழிமுைறயானது வசுவாசத்த ேலேய ெதாடங்க
முடிக றது. எழுதயருக்க றபடி “ேதவன் ேமலுள்ள வசுவாசத்தால்
நீத மான்என்ெறன்றும்வாழ்ந்தருப்பான்.”✡

அைனவரும்பாவ கேள
௧௮ ேதவனுைடய ேகாபம் பரேலாகத்தல் இருந்து

ெவளிப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது. ேதவனுக்கு எத ராக
மக்களால் ெசய்யப்படும் அைனத்து பாவங்களும், பைழகளும்
ேதவனுைடய ேகாபத்துக்குக் காரணம். அவர்களிடம் உண்ைம
இருக்கறது. ஆனால்தமதுபாவவாழ்வால்உண்ைமையமைறத்து
வடுகறார்கள். ௧௯ ேதவைனப் பற்ற அைனத்தும் அவர்களுக்குத்
ெதரியும்படி ெசய்யப்பட்டது. எனேவ, ேதவன் தனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுக றார். ஆமாம், தன்ைனப் பற்றயஅைனத்ைதயும் ேதவேன
ெதளிவாகெவளிக்காட்டியுள்ளார்.
௨௦ ேதவைனப் பற்றய பல உண்ைமகள் மனிதர்களால் காண

முடியாததாக உள்ளது. அவர் முடிவல்லாத வல்லைமயும்,
ெதய்வத்துவமும் ெகாண்டவர். ஆனால் உலகம் உண்டான நாள்
முதல் மக்களால் அவைர அவரது பைடப்புகள் மூலம் எளித ல்
புரிந்துெகாள்ளும் வதத்த ேலேய இருக்க றார். அதனால் மக்கள்
தாங்கள்ெசய்யும்தீயகாரியங்களுக்குசாக்குப்ேபாக்குெசால்லித்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளஇயலாது.
௨௧ ேதவைனப் பற்ற மக்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால்

அவர்கள் ேதவைன மகைமப்படுத்துவதல்ைல; அவருக்கு நன்ற

✡ ௧:௧௭: ஆபகூக் 2:4-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



ேராமர் ௧:௨௨ 417 ேராமர் ௧:௩௦

ெசால்வதும் இல்ைல. மக்கள் எண்ணங்களில் பயனற்றுப்
ேபாயனர். அவர்களின் அறவீனமான நைனவுகளில் இருள்
நைறந்தருக்க றது. ௨௨ மக்கள் தம்ைமப் புத்த சாலிகள்
என்று கூறக்ெகாண்ேட அறவற்ேறாராக வளங்குகறார்கள்.
௨௩ அவர்கள் எப்ெபாழுதும் நைலத்தருக்கும் ேதவனின்
மகைமைய வ ட்ெடாழிந்தார்கள். மக்கள் அந்த மகைமைய
சாதாரண மண்ணுலக மக்கைளப் ேபான்றும், பறைவகள்,
மிருகங்கள், பாம்புகள் ஆகயன ேபான்றும் உள்ள உருவ
வழிபாட்டுக்குமாற்றவ ட்டார்கள்.
௨௪ மக்கள் பாவங்களால் நைறந்து, ெகட்டவற்ைறச்

ெசய்யேவ வரும்பனர். எனேவ ேதவன் அவர்கைள வ ட்டு
வலக , பாவ வழிய ேலேய அவர்கள் ெதாடர்ந்து ெசல்ல
வ ட்டுவ ட்டார். அதனால் மக்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தம்
சரீரங்கைள அவமானப்படுத்த முைறயற்ற வாழ்வல் தம்ைமக்
ெகடுத்தனர். ௨௫ேதவனுைடயஉண்ைமையஅவர்கள் ெபாய்யாக
மாற்றவ ட்டார்கள். அவர்கள் ேதவைன வணங்கவல்ைல.
அவர் அவர்கைளப் பைடத்தவர்! ேதவன் என்ெறன்றும்
புகழப்படுவதற்குரியவர். ஆெமன்.
௨௬மக்கள் அவ்வதமான காரியங்கைளச் ெசய்ததால், அவர்கள்

அவமானத்துக்குரியவற்றல் ஈடுபட்டனர். ேதவன் அவர்கைள
வ ட்டுவலகவ ட்டார். ெபண்கள்ஆண்கேளாடுெகாள்ளேவண்டிய
இயற்ைகயான பாலுறைவ வ ட்டு வ ட்டு இயல்பற்ற வைகயல்
பற ெபண்கேளாடு பாலுறவு ெகாள்ளத் ெதாடங்கனர்.
௨௭அவ்வாேற ஆண்களும் இயல்பான முைறயல் ெபண்கேளாடு
உறவு ெகாள்வைத வ ட்டு வ ட்டனர். அதனால் தவறான
காமெவறயனால்ஆண்கேளாடுஆண்கள்அவலட்சணமாகஉறவு
ெகாண்டதால் அந்த அக்க ரமத்துக்குரிய தண்டைனையயும் தம்
சரீரத்தல்ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
௨௮ ேதவைனப் பற்றய உண்ைமயான அறைவப்

ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டியது முக்கயம் என்று மக்கள்
நைனக்கவல்ைல. எனேவ ேதவன் அவர்கைளக்
ைகவ ட்டுவ ட்டார். அவர்கள் தங்கள் பயனற்ற ச ந்தைனகளில்
அமிழ்ந்து க டக்க அனுமதத்தார். எனேவ அவர்கள்
ெசய்யக் கூடாதவற்ைறெயல்லாம் ெசய்து வந்தனர்.
௨௯ எல்லாவதமான பாவம், தீைம, சுயநலம், ெவறுப்பு
ேபான்றைவ அைனத்தும் அவர்களிடம் நைறந்து காணப்பட்டன.
அவர்கள் ெபாறாைம, ெகாைல, சண்ைட, ெபாய், வம்பு
ஆகயவற்ைறக் ெகாண்டவர்களாய் வளங்கனர். ௩௦ ஒருவைரப்
பற்ற ஒருவர் ெகட்ட ெசய்தையப் பரப்ப க்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ேதவைன ெவறுத்தனர். அவர்கள் முரடர்களாகவும்,
அகந்ைதயுள்ளவர்களாகவும், தம்ைமப்பற்ற வீண் தம்பட்டம்
அடித்துக்ெகாள்பவர்களாகவும் இருந்தனர். தீய காரியங்கைளச்
ெசய்யப் புதுப்புது வழிகைளக் கண்டு படித்தனர். தம்
ெபற்ேறார்களுக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருந்தனர்.
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௩௧ அவர்கள் முட்டாள்களாய் இருந்தனர். ெகாடுத்த
வாக்குறுதகைளக் காப்பாற்றத் தவறனர். அவர்கள்
மற்றவர்களிடம் இரக்கமும், கருைணயும் காட்டியேத இல்ைல.
௩௨ அவர்களுக்கு ேதவனுைடய சட்டம் ெதரியும். இதுேபால்
பாவம் ெசய்க றவர்கள் மரணத்துக்குஉரியவராவார் என்பைதயும்
அவர்கள் அறவர். ஆனால் அவர்கள் அத்தைகய பாவங்கைளேய
ெதாடர்ந்து ெசய்தனர். அேதாடு இவ்வாறு பாவம் ெசய்க ற
மற்றவர்கைளயும்பாராட்டிவந்தனர்.

௨
யூதர்களும்பாவ கேள
௧ மற்றவர்கைளக் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பு அளிக்க

உன்னால் முடியும் என நீ எண்ணுவாயானால் நீயும் குற்ற
உணர்வற்குரியவன்தான். பாவம் ெசய்பவனாகவும்
இருக்க றாய். அவர்களுக்குத் தீர்ப்பளிக்க ற நீயும் அேத
பாவச் ெசயல்கைளச் ெசய்க றாய். உண்ைமயல் நீேய
குற்றவாளியாக இருக்கும்ேபாது நீ எவ்வாறு மற்றவர்கைளக்
குற்றம் சாட்டமுடியும். ௨ இத்தைகயவர்களுக்கு ேதவன்
தீர்ப்பளிப்பார். அவரது தீர்ப்பு நீதயாய் இருக்கும். ௩அத்தவறான
ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களுக்கு நீயும் தீர்ப்பளிக்க றாய்.
ஆனால் அேத தவறுகைள நீயும் ெசய்க றாய். ேதவனுைடய
தீர்ப்பலிருந்து தப்ப க்க முடியாது என்பது உனக்குத்
ெதரியுமா? ௪ ேதவன் உன்னிடம் மிகக் கருைணேயாடும்
ெபாறுைமயாகவும் இருக்க றார். அவரிடம் தரும்ப வருவாய்
எனக் காத்தருக்க றார். ஆனால் அவரது கருைணையத்
ெதரிந்துெகாள்ளாமல் இருக்கறாய். ஏெனன்றால் உன்
இதயத்ைதயும் வாழ்ைவயும் நல் வழியல் தருப்பும் அவரது
ேநாக்கத்ைதநீஉணர்ந்துெகாள்ளவல்ைல.
௫ நீ கடினமாகவும் உறுதயாகவும் இருக்க றாய். நீ மாற

மறுக்க றாய். உன் தண்டைனைய மிகுத ப்படுத்துகறாய்.
ேதவனுைடய ேகாபம் ெவளிப்படும் நாளில் நீ தண்டைனையப்
ெபறுவாய். அன்று மக்கள் ேதவனுைடய சரியான தீர்ப்பைன
அறந்துெகாள்வர். ௬ ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ெசய்த
ெசயல்களுக்ேகற்றபடி அவனுக்கு ேதவன் நற்பலேனா,
தண்டைனேயா ெகாடுப்பார். ௭ ச லர் ேதவனுைடய
மகைமக்காகவும், கனத்துக்காகவும், என்றும் அழிவற்ற
வாழ்வுக்காகவும் வாழ்க றார்கள். நல்ல காரியங்கைளத்
ெதாடர்ந்து ெசய்வதன் மூலம் இத்தகு வாழ்ைவ அவர்கள்
வாழ்க றார்கள். அவர்களுக்கு ந த்தய வாழ்ைவ ேதவன்
தருகறார். ௮ மற்றவர்கேளா சுய நலவாத களாக , உண்ைமையக்
கைடப்ப டிக்க மறுக்கன்றனர். அவர்கள் பாவத்தன் வழி
நடப்பவர்கள். இவர்களுக்கு ேதவன் தண்டைனையயும்,
ேகாபாக்கைனையயும் வழங்குவார். ௯ முதலில் யூதர்களுக்கும்
பன்பு யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும், தீங்கு ெசய்க ற எவருக்கும்
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ேதவன்துயரமும்,துன்பமும்ெகாடுப்பார். ௧௦முதலில்யூதர்களிலும்
பன்பு யூதர் அல்லாதவர்களிலும் நன்ைம ெசய்க ற எவருக்கும்
ேதவன் மகைமையயும், கனத்ைதயும், சமாதானத்ைதயும்
தருவார். ௧௧ ேதவன் அைனத்து மக்களுக்கும் ஒேரவ தமாகேவ
தீர்ப்பளிப்பார்.
௧௨ ேதவனுைடய சட்டத்ைத அற ந்தவர்களானாலும்,

அைதப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டிராத மக்களாயனும் பாவம்
ெசய்யும்ேபாது ஒத்த நைல உைடயவர்ளாக ஆகறார்கள்.
சட்ட அறவு அற்றவர்களாகவும், பாவ களாகவும் இருப்பவர்கள்
ைகவ டப்படுவார்கள். அேதேபால், சட்டம் ெதரிந்தும் பாவம்
ெசய்தவர்கள் அேத சட்டத்தன்படி தீர்ப்பளிக்கப்படுவார்கள்.
௧௩ ஒருவன் சட்ட அறைவப் ெபறுவதன் மூலம் ேதவனுக்கு
முன்பாக நீத மானாக முடியாது. சட்டம் ெசால்லும் வழி
முைறகளின்படி வாழும்ேபாது மட்டுேம ேதவனுைடய
முன்னிைலயல்ஒருவன்நீதமானாகவாழமுடியும்.
௧௪ யூதரல்லாதவர்களுக்கு நயாயப்ப ரமாணம் இல்ைல.

எனினும் அவர்கள் இயல்பாக நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
ெசய்க றேபாது நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாவ ட்டாலும்
தங்களுக்குத் தாங்கேள நயாப்ப ரமாணமாய் இருக்க றார்கள்.
௧௫ அவர்களின் மனதுக்கு எது சரி, எது தவறு என்று
ெதரிக றது. அவர்களின் ச ந்தைனேய குற்றமுள்ளது எது
என்றும், சரியானது எது என்றும் கூறுவதனால் அவர்கள்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்ேகற்ற ெசயல்கள் தங்கள் இதயங்களில்
எழுதயருக்க றெதன்றுகாட்டுக றார்கள்.
௧௬ ேதவன் மைறவான எண்ணங்களுக்கும் தீர்ப்பளிப்பார்.

அந்நாளில் மக்களின் மனதுக்குள் இருக்கும் மைற ெபாருட்கள்
ெவளிவரும். நான் மக்களுக்குச் ெசால்லும் நற்ெசய்தயன்படி
ேதவன்இேயசுக றஸ்துவன்மூலம்தீர்ப்பளிப்பார்.
யூதர்களும்நயாயப்ப ரமாணமும்
௧௭ நீ என்ன ெசய்யப்ேபாக றாய்? நீ யூதெனன்று

ெசால்லிக்ெகாள்க றாய். நீ நயாயப் ப ரமாணத்தல்
வசுவாசம் ைவத்து ேதவனுக்கு ெநருக்கமாய் இருப்பதாகப்
ெபருைமேயாடு ெசால்லிக்ெகாள்க றாய். ௧௮ ேதவன்
உனக்கு என்ன ெசய்ய வரும்புக றார் என்று உனக்குத்
ெதரியும். நீ நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கற்றவனாதலால்
உனக்கு எது முக்கயமானது என்றும் ெதரியும். ௧௯ என்ன
ெசய்வெதன்று ெதரியாமல் இருக்க ற மக்களுக்கு
நீங்கேள வழிகாட்டி என எண்ணிக்ெகாள்க றீர்கள். பாவ
இருட்டில் உள்ள மக்களுக்கு நீங்கேள ெவளிச்சம் என்று
நைனத்துக்ெகாள்க றீர்கள். ௨௦ அறவற்ற மக்களுக்குச்
சரியானைதக் காட்ட முடியும் என்று கருதுகறீர்கள். இன்னும்
கற்கேவண்டிய அவசயம் உள்ளவர்களுக்கு நீங்கேள குரு
என்றும் நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். உங்களிடம்
ந யாயப்ப ரமாணம் இருப்பதால் எல்லாம் உங்களுக்குத்
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ெதரியும் என்றும், எல்லா உண்ைமகளும் உங்களிடம்
இருப்பதாகவும் எண்ணுகறீர்கள். ௨௧ நீங்கள் மற்றவர்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுக்க றீர்கள். நீங்கள் ஏன் கற்றுக்ெகாள்ளக்
கூடாது? நீங்கள் மற்றவர்களிடம் களவு ெசய்யக்கூடாது என்று
கூறுகறீர்கள். ஆனால் நீங்கேள களவு ெசய்க றீர்கள். ௨௨ நீங்கள்
மற்றவர்களிடம் வ பச்சாரம் ெசய்யக்கூடாது என்றுகூறுகறீர்கள்.
ஆனால் நீங்கேள அேத பாவத்ைதச் ெசய்யும் பாவ களாக
இருக்க றீர்கள். சைலகைள நீங்கள் ெவறுக்கறீர்கள். ஆனால்
அேத ேகாவல்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்க றீர்கள். ௨௩ நீங்கள்
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணம் பற்ற ப் ெபருைமயாகப்
ேபசுக றீர்கள். ஆனால் அைத மீற நடந்து ேதவனுக்கு
அவமானத்ைத உருவாக்குகறீர்கள். ௨௪ “யூதர்களால்தான் யூதர்
அல்லாதவர்கள் ேதவைனப் பற்ற இழிவாகப் ேபசுக றார்கள்”✡
என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௫ நீங்கள் நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கைடப டித்தால்தான்

வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டதல் ெபாருள் உண்டு.
நீங்கள் சட்ட வ த கைள மீறுவீர்கேளயானால் நீங்கள்
வருத்தேசதனம் ெசய்தும் அது பயனற்றதாக றது. ௨௬ யூதர்
அல்லாதவர்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாதவர்கேள.
எனினும் அவர்கள் சட்டவ த களின்படி வாழ்வார்கேளயானால்
அவர்களும் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டவர்களாகேவ
கருதப்படுவர். ௨௭ யூதர்களாகய உங்களுக்கு எழுதப்பட்ட
சட்டவ த களும், வருத்தேசதனமும் உள்ளன. ஆனால்
அவற்ைற நீங்கள் மீறுகறீர்கள். எனேவ தம் சரீரங்களில்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாதவர்களாக இருந்தும் கூட சட்ட
வ த கைள மத த்து நடப்பவர்கள் உங்கள் குற்றத்ைத நரூப த்து
வடுகறார்கள்.
௨௮ சரீரத்தால் யூதனாகப் ப றந்தவன் எவனும் உண்ைமயல்

யூதன் அல்லன். உண்ைமயான வருத்தேசதனம் என்பது
சரீரத்தளவல் ெசய்யப்படுவது அல்ல. ௨௯ மனத்தளவல்
யூதனாக இருப்பவேன உண்ைமயான யூதன். உண்ைமயான
வருத்தேசதனம் இருதயத்தல் ெசய்யப்படுவது. அது
ஆவயால் ெசய்யப்படுவது. அது எழுதப்பட்ட ஆைணகளால்
ெசய்யப்படுவதல்ல. ஆவயன்மூலம்இதயத்தல்வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படும்ஒருவன்மக்களால்புகழப்படாவ ட்டாலும்ேதவனால்
புகழப்படுவான்.

௩
௧ எனேவ மற்றவர்களிடம் இல்லாத உயர்வு யூதர்களிடம்

மட்டும் என்ன உள்ளது? அவர்களின் வருத்தேசதனம் என்பதல்
அடங்க இருக்கும் ச றப்பு என்ன? ௨ யூதர்களிடம் நைறய
ச றப்புத் தன்ைமகள் உள்ளன. ேதவன் அவர்கைள நம்ப ேய
தம் ேபாதைனகைளக் ெகாடுத்தார். இதுதான் மிக ச றப்பான
ேமன்ைமயாகும். ௩ ச ல யூதர்கள் ேதவனுைடய நம்ப க்ைகக்கு

✡ ௨:௨௪: ஏசாயா 52:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உரியவர்களாக இல்ைல என்பது உண்ைமயாகும். எனினும்
அது ேதவனுைடய வாக்குறுதைய மத ப்பற்றதாகச் ெசய்யாது.
௪உலகல் உள்ள அத்தைன மக்களும் ெபாய்யராக ப் ேபானாலும்
ேதவன்ெதாடர்ந்துஉண்ைமயுள்ளவராகேவஇருப்பார்.

“நீர்உமதுவார்த்ைதகளில் நீதயுள்ளவராய்வளங்குவீர்.
உம்முைடயநயாயம்வ சாரிக்கப்படும்ேபாதுெவற்றயைடவீர்”
சங்கீதம் 51:4

என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௫ நாம் தவறு ெசய்யும்ேபாது, ேதவன் சரியானவர் என்று

ெதளிவாக அது காட்டிவடும். எனேவ ேதவன் நம்ைமத்
தண்டிக்கும்ேபாது அவர் நீதயல்லாதவர் என்று கூற முடியுமா?
(ச லர் இவ்வாறு கூறுவதாக எண்ணுகேறன்.) ௬கூடாது நம்ைம
ேதவன் தண்டிக்க முடியாமல் ேபானால், பன்பு உலகத்ைதயும்
ேதவனால்நயாயந்தீர்க்கமுடியாமல் ேபாகும்.
௭ “நான் ெபாய் ெசால்லும்ேபாது அது ேதவனுக்குப் ெபருைமேய

ேசர்க்க றது. ஏெனனில் என் ெபாய் ேதவனுைடய உண்ைமைய
வளங்க ைவக்கறது. அப்படி இருக்கும்ேபாது நான் ஏன் பாவ
என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட ேவண்டும்?” என்று ஒருவன் ேகட்க றான்.
௮ “நாம் தீைம ெசய்ேவாம். அதன் மூலம் நன்ைம வரும்” என்று
ெசால்வைதப் ேபாலாகும் அது. ஆனால் சலர் அவ்வாறுதான்
நாங்கள் ேபாத க்க ேறாம் என்று வமர்ச க்க றார்கள். அவர்கள்
ெசால்வதுதவறு. அவர்கள்கண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.

அைனவரும்குற்றவாளிகேள
௯ யூதர்களாகய நாம் மற்றவர்கைளக் காட்டிலும் ச றப்பு

மிக்கவர்களா? இல்ைல. யூதர்களும், யூதரல்லாதவர்களும்
சமமானவர்கள் என்று ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க ேறாம். அவர்கள்
எல்லாம்குற்றம்உைடயவர்கேள. ௧௦எழுதப்பட்டபடி,

“சரியானவன்ஒருவன்கூடஇல்ைல.
௧௧புரிந்துெகாள்க றவனும்எவனுமில்ைல.

உண்ைமயல் ேதவேனாடிருக்க வரும்புக றவனும் யாரும்
இல்ைல.

௧௨எல்ேலாரும்வழிதப்ப யவர்கள்.
எல்ேலாருேம பயனற்றுப்ேபானவர்கள்.

நல்லைவெசய்பவன்ஒருவனாகலும்இல்ைல.” சங்கீதம். 14:1-3

௧௩ “அவர்களின்வாய்கள்தறந்த சவக்குழிகள் ேபான்றைவ;
தங்கள்நாக்குகைளெபாய்ெசால்லேவபயன்படுத்துகறார்கள்.”
சங்கீதம் 5:9

“அவர்கள் ெசால்லும் காரியங்கள் பாம்புகளின் வஷத்ைதப்
ேபான்றது.” சங்கீதம் 140:3
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௧௪ “அவர்களது வாய் சப ப்பனாலும் கசப்பனாலும்
நைறந்துள்ளது.” சங்கீதம் 10:7

௧௫ “அவர்கள் எப்ேபாதும் தாக்கவும் ெகாைல ெசய்யவும் தயாராக
உள்ளனர்.

௧௬அவர்கள்ெசல்லும்வழிகளில் நாசமும்துன்பமும்உள்ளன.
௧௭அவர்களுக்குச் சமாதானத்தன்வழி ெதரியாது.” ஏசாயா 59:7-8

௧௮ “அவர்களிடம் ெதய்வ பயமில்ைல; ேதவனிடம் மரியாைதயும்
இல்ைல.” சங்கீதம் 36:1

௧௯ நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லுவெதல்லாம் அதற்கு
உட்பட்டவர்களுக்ேக. இது யூதர்களின் வாய்கைள
அைடத்துவ ட்டது. இது உலகத்தார் அைனவைரயும் ேதவனுைடய
நயாயத்தீர்ப்புக்குக்கீழ்ப்படியும்படிெசய்தது. ௨௦ஏெனன்றால்எந்த
மனிதனும்நயாயப்ப ரமாணத்தன்ெசயல்களினாேலேதவனுக்கு
முன்பாக நீத மானாக்கப்படுவதல்ைல. நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ேநாக்கம் பாவம் பற்றயஉணர்ைவக்ெகாண்டுவருவதுதான்.
நீத ெசய்யும் ேதவன்
௨௧ சட்டவ த களின் உதவ இல்லாமேலேய ேதவன் மக்கைளச்

சரியான வழியல் நடத்துகறார். ேதவன் இப்ேபாது
நமக்குப் புதய வழிையக் காட்டியுள்ளார். சட்டங்களும்,
தீர்க்கதரிச களும் இப்புதய வழிையப்பற்ற ப் ேபச யுள்ளனர்.
௨௨ இேயசு க றஸ்துவன் ேமல் ைவத்த வசுவாசத்தன்
மூலம் ேதவன் மக்கைள சரியான வழிப்படுத்துகறார்.
க றஸ்துவல் வசுவாசம் ைவத்தருக்கும் எல்லாருக்கும்
ேதவன் இைதச் ெசய்தார். எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல.
௨௩ மக்களைனவரும் பாவம் ெசய்து ேதவனுைடய மகைமையப்
ெபறத் தகுதயல்லாதவராகவ ட்டனர். ௨௪ இலவசமாய்
அவருைடய கருைபயனாேல க றஸ்து இேயசுவல் உள்ள
இரட்ச ப்ைபக் ெகாண்டு நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள்.
௨௫ வசுவாசத்தன் மூலம் பாவ கள் மன்னிக்கப்பட ேதவன்
இேயசுைவ ஒரு வழியாக வகுத்தார். இேயசுவன் இரத்தத்தால்
ேதவன் இைதச் ெசய்தார். எது சரியானேதா, நயாயமானேதா
அைதேய ேதவன் ெசய்வார் என்பைத இது காட்டும். கடந்த
காலத்தல் ேதவன் மிகப் ெபாறுைமயாக இருந்தார். மக்களின்
பாவங்களுக்காக அவர்கைளத் தண்டிக்காமல் வ ட்டார்.
௨௬ இவ்வாறு ேதவன் சரியான வழியல் நயாயம்தீர்ப்பார்
என்பைத இன்று இேயசு க றஸ்துவன் மூலம் ெவளிக்
காட்டியுள்ளார். அேத ேநரத்தல் இேயசுவல் வசுவாசம் உள்ள
எவைரயும் ேதவன்நீத மான்களாக்குகறார்.
௨௭ எனேவ நம்ைம நாேம ேமன்ைம பாராட்டிக்ெகாள்ள ஏேதனும்

காரணம் உள்ளதாக இல்ைல. எதற்காக இல்ைல? சட்ட
வழிகளின்படி வாழ்வதால் அல்ல, வசுவாசத்தால் மட்டுேம.
நாம் ெபருைம பாராட்டுவைத நறுத்த ேவண்டும். எதற்காக?
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௨௮ ஏெனன்றால் ஒருவன் சட்டவழிகளின்படி வாழ்வதால்
நீத மானாக முடியாது; இேயசுைவ வசுவாச ப்பதன் மூலேம
நீத மானாக முடியும். இதுேவ நமது நம்ப க்ைக. ௨௯ ேதவன்
என்பவர் யூதர்களுக்கு மட்டும் உரியவர் அல்லர். அவர் யூதர்
அல்லாதவர்களுக்கும் உரியவேர. ௩௦ ஒேர ஒரு ேதவேன
உள்ளார். அவேர யூதர்கைளயும் அவர்கள் வசுவாசத்தன் மூலம்
நீத மான்களாக்குகறார். அவ்வாேற யூதரல்லாதவர்கைளயும்
ஆக்குகறார். ௩௧வசுவாசத்தன்வழிையப் பன்பற்றுவதன்மூலம்
சட்ட வ த கைள அழித்துவடுக ேறாமா? இல்ைல. இவ்வாறு நாம்
உண்ைமயாகச் சட்டத்ைதக்ைகக்ெகாள்க ேறாம்.

௪
ஆப ரகாமின்உதாரணம்
௧ நமக்ெகல்லாம் தந்ைதயான ஆப ரகாம் பற்ற நாம்

என்ன ெசால்லமுடியும்? அவர் வசுவாசத்ைதப் பற்ற என்ன
அறந்தருந்தார்? ௨ ஆப ரகாம் தனது ெசயல்களினால்
நீத மானானால் அவர் தன்ைனப்பற்ற ப் ெபருைமயாகப்
ேபச க்ெகாள்ள முடியும். ஆனாலும் ேதவனுக்கு முன்னால்
ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்ள ஏதுமில்ைல. ௩ ேவதவாக்கயங்கள்
என்னெசால்க றது? “ஆப ரகாம் ேதவனில்வசுவாசம்ைவத்தான்.
அதுஅவனுக்குநீதயாக எண்ணப்பட்டது.”✡
௪ ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்க றவனுக்கு அவனுக்குரிய

சம்பளத்ைத யாரும் பரிசாகக் ெகாடுப்பதல்ைல. அைத
சம்பாத த்ேத அவன் அைடக றான். ௫ ேதவனுக்கு ேவண்டிய
நீத மானாக ஒருவன் மாற காரியரீத யாக அவன் எைதயும்
ெசய்ய முடியாது. அவன் ேதவன் மீது வசுவாசம் ைவக்க
ேவண்டும். பன்னேர ேதவன் அவைன நீதமானாக ஏற்பார்.
ேதவன் ஒருவரால்தான் பாவைய நீத மானாக மாற்ற முடியும்.
௬ தாவீதும் இைதேய ெசான்னார். ஒரு மனிதனின் ெசயல்கைள
ேதவன் கவனிக்காவ ட்டால் அவன் உண்ைமய ேலேய
மக ழ்ச்ச அைடயலாம். இந்த வழி அவைன நல்லவனாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படச் ெசய்க றது.

௭ “எப்ெபாழுது அவர்களின் சட்டத்துக்கு மாறான ெசயல்கள்
மன்னிக்கப்படுக றேதா,

எப்ெபாழுதுஅவர்களின்பாவங்கள்மூடப்படுக றேதா,
அப்ெபாழுதுமக்கள்உண்ைமயல்ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள்.

௮ யாருைடய பாவங்கைள ேதவன் அவனுக்கு எத ராக
எண்ணுவதல்ைலேயா,

அவேனஉண்ைமயல்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.” சங்கீதம் 32:1-2

௯ இந்தப் பாக்கயம் வருத்தேசதனமுள்ளவனுக்கு மட்டும்
வருவதல்ைல. வருத்தேசதனம் ெசய்யாதவர்களுக்கும் வரும்.
ஆப ரகாமின் வசுவாசம் ேதவனால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டது.
✡ ௪:௩: ஆத . 15:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அவனும் நீத மான் ஆனான். ௧௦ எனேவ, இது எவ்வாறு ஆயற்று?
ஆப ரகாைம வருத்தேசதனத்த ற்கு முன்னரா, பன்னரா,
ேதவன் எப்ெபாழுது ஏற்றுக்ெகாண்டார்? முன்னர் தாேன.
௧௧ ேதவன் தன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டார் என்று காட்டுவதற்காக
ஆப ரகாம் பன்னர் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டான்.
வருத்தேசதனம் ெசய்வதற்கு முன்பாக, வசுவாசத்தன் மூலம்
ேதவனுடன் சரியாக இருந்தான் என்பதற்கு வருத்தேசதனம் ஒரு
அைடயாளமாக இருந்தது. எனேவ ஆப ரகாம் வருத்தேசதனம்
ெசய்யாத, ஆனால் வசுவாச க்க ற அைனவருக்கும்
தந்ைதயாக இருக்க றார். அந்த மக்கள் வசுவாச த்து
ேதவனுக்கு உகந்த மக்களாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றார்கள்.
௧௨ வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டவர்களுக்கும் அவர்
தந்ைதயாகக் கருதப்படுக றார். இதல் அவர்கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டதால் மட்டும் ஆப ரகாம் தந்ைதயாகவல்ைல.
ஆப ரகாம் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளுமுன் ைவத்தருந்த
வசுவாசத்ைதப் ேபான்று அவர்களும் வசுவாசம்
ைவத்தருந்ததால்ஆப ரகாம்அவர்களதுதந்ைதயானான்.

வசுவாசத்தன்மூலம்நீத
௧௩ஆப ரகாமுக்கும் அவனது சந்ததயனருக்கும் முழு உலகமும்

க ட்டும் என்ற ேதவனுைடய வாக்குறுத கைடத்தது. ஆப ரகாம்
சட்டவ த கைளக் கைடப்ப டித்ததால் அவனுக்கு அவ்வாக்குறுத
கைடக்கவல்ைல. அவன் தனதுவசுவாசத்தால் ேதவனுக்குமுன்
நீதமானாக இருந்தபடியால் இது கைடத்தது. ௧௪ சட்டவ த கைளக்
கைடப்ப டிப்பதன் மூலேம ேதவனுைடய வாக்குறுதைய மக்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியுெமன்றால் ப றகு வசுவாசத்தால்,
பயனில்லாமல் ேபாகும். ஆப ரகாமுக்கு ேதவனுைடய
வாக்குறுதயும் பயனில்லாமல் ேபாகும். ௧௫ ஏெனன்றால்
சட்டவ தயானது,அைதக்கைடப்ப டிக்காதவர்களிடம்ேதவனுைடய
ேகாபத்ைதேய உருவாக்கும். எனேவ சட்டவ த இல்லாவ ட்டால்
பன்னர்கீழ்ப்படியாைமயும்இல்லாமல் ேபாகும்.
௧௬ எனேவ மக்கள் ேதவனுைடய வாக்குறுதைய

வசுவாசத்தன் மூலம் ெபறுகன்றனர். இவ்வாறு ந கழ்வதால்
இதுெகாைடயாக றது. இது இலவசமான ெகாைடயானால்
இதைன ஆப ரகாமின் பள்ைளகளாய் வளங்கும் அத்தைன
ேபரும் ெபற்றுக்ெகாள்கன்றனர். இவ்வாக்குறுத ேமாேசயன்
சட்டவ த களுக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல,
அைனவருக்கும் கைடக்க றது. ஆப ரகாைமப் ேபான்றுவசுவாசம்
ெகாள்ளும் அைனவரும் அதைனப் ெபறலாம். அதனால்தான்
ஆப ரகாம் அைனவருக்கும் தந்ைதயாக றான். ௧௭ “அேநக ேதசத்து
மக்களுக்குநான்உன்ைனத்தகப்பனாகஉருவாக்க ேனன்”✡ என்று
ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கன்றது. இது ேதவனுக்கு
முன் உண்ைமயாகன்றது. ேதவனால் இறந்தவைர உய ர்த்ெதழச்

✡ ௪:௧௭: ஆத . 17:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெசய்யமுடியும். இதுவைர இல்லாதவற்ைற இருப்பதாகக்
ெகாண்டுவரஇயலும்என்பைதஆப ரகாம் நம்பனான்.
௧௮ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகள் பறப்பார்கள் என்ற நம்ப க்ைக

இல்ைல. ஆனால் அவன் ேதவைன நம்பனான். அதனால்தான்
அவன் பல ேதசத்து மக்களுக்கும் தந்ைதயானான். ேதவன்
“உனக்கு அேநக சந்தத கள் ஏற்படும்”✡ என்று ெசான்னபடி
ஆயற்று. ௧௯ அவன் ஏறக்குைறய 100 வயதுள்ளவனாய்
இருந்தான். அவ்வயதல் பள்ைளகள் உருவாக உய ர்
சக்தயல்ைல. அேத சமயத்தல் சாராளாலும் குழந்ைத
ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ஆப ரகாம் இைதப்பற்றயும்
நைனத்துப் பார்த்தான். ஆனால் ேதவன் ேமல்ைவத்த வசுவாசம்
மட்டும் குைறயேவ இல்ைல. ௨௦ வாக்குக் ெகாடுத்தபடி ேதவன்
நடந்துெகாள்வார் என்பதல் ஆப ரகாமுக்கு சந்ேதகம் வந்தேத
கைடயாது. அவன் தன் வசுவாசத்ைத இழக்கவல்ைல. அவன்
தன் வசுவாசத்தல் ேமலும் ேமலும் பலமுள்ளவன் ஆனான்.
ேதவைனப் புகழ்ந்தான். ௨௧ ேதவன் வாக்குைரத்தபடி ெசய்ய
வல்லவர் என்பதல் உறுதயான நம்ப க்ைக உைடயவனாக
இருந்தான். ௨௨ எனேவ “ேதவன் ஆப ரகாமின் வசுவாசத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டார். அது அவைன ேதவனுக்கு முன் நீதமான்
ஆக்கற்று.”✡ ௨௩இதுஆப ரகாமுக்காக மட்டும் எழுதப்படவல்ைல.
நமக்காகவும் எழுதப்பட்டது. ௨௪ நம்முைடய வசுவாசத்தன்
ெபாருட்டு ேதவன் நம்ைமயும் ஏற்றுக்ெகாள்வார். நம் கர்த்தராக ய
இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பய அத்ேதவைன
நம்புக ற நமக்கும் அப்படிேய எண்ணப்படும். ௨௫ நமது
பாவங்களுக்காக இேயசு மரணத்தற்கு ஒப்பைடக்கப்பட்டார்.
நம்ைமநீத மான்களாக்கஅவர்மரணத்தலிருந்துஎழுப்பப்பட்டார்.

௫
ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்
௧ நமது வசுவாசத்தால் நாம் ேதவனுக்ேகற்ற

நீத மான்களாக்கப்பட்ேடாம். நமது கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன் மூலமாய் ேதவனிடத்தல் சமாதானம்
ெபற்றருக்க ேறாம். ௨ நமது வசுவாசத்தன் மூலமாக
நாம் இன்று மகழ்க ற ேதவனுைடய கருைபக்குள்
நம்ைம கர்த்தர் ெகாண்டு வந்தருக்க றார். ேதவனுைடய
மகைமையப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வதல் உள்ள நம்ப க்ைகயால்
நாம் மிகவும் மக ழ்க ேறாம். ௩ நமக்கு ஏற்படுக ற
துன்பங்களுக்காகவும் நாம் மக ழ்க ேறாம். துன்பங்களுக்காக
நாம் ஏன் மக ழ்க ேறாம்?ஏெனன்றால் இத்துன்பங்கள்
தான் நம்ைமப் ெபாறுைம உைடயவர்களாக ஆக்குகறது.
௪ நாம் பலமுைடயவர்கள் என்பதற்கு இப்ெபாறுைமேய
சான்று. இச்சான்று நமக்கு நம்ப க்ைகையக் ெகாடுக்க றது.
✡ ௪:௧௮: ஆத . 15:5-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௪:௨௨: ஆத . 15:6-ல்இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௫ இந்நம்ப க்ைக எப்ேபாதும் நம்ைம ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக்காது.
ேதாற்கவும் ெசய்யாது. ஏெனன்றால் ேதவன் நமது இதயங்கள்
நைறய தன் அன்ைபப் ெபாழிந்தருக்க றார். பரிசுத்த
ஆவயானவரின் மூலமாகத் தன் அன்ைபக் ெகாடுத்தார்.
ேதவனிடமிருந்துவந்தெபரியவரேம பரிசுத்தஆவயானவர்Ԕ
௬ நாம் பலவீனர்களாக இருக்கும்ேபாேத க றஸ்து நமக்காக

மரித்தார். நாம் ேதவனுக்கு எத ராக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த
காலத்தல் சரியான ேநரத்தல் க றஸ்து நமக்காக மரித்தார்.
௭ ஒருவன் எவ்வளவுதான் நீத மானாக இருந்தாலும், மிகச்
ச லேர அவனது வாழ்ைவப் பாதுகாப்பதற்காக தம் உயைரக்
ெகாடுப்பர். ஒருவன் மிக நல்லவனாக இருந்தால்தான்
இன்ெனாருவன் அவனுக்காக உயைரக் ெகாடுக்க றான்.
௮ஆனால் நாம் பாவ களாக இருக்கும்ேபாேத நமக்காக க றஸ்து
உயைரவ ட்டார். இதன்மூலம் ேதவன் நம்மீதுெகாண்ட ேபரன்ைப
நரூப த்துவ ட்டார்.
௯ க றஸ்துவன் இரத்தத்தால் நாம் ேதவனுக்ேகற்ற

நீத மான்களாகவ ட்ேடாம். எனேவ, மிக உறுதயாகக்
க றஸ்துவன் மூலம் நாம் ேதவனுைடய ேகாபத்தலிருந்து
இரட்ச க்கப்படுேவாம். ௧௦ நாம் ேதவனுக்குப் பைகவர்களாக
இருந்தேபாது, ேதவேனா க றஸ்துவன் மரணத்தன் மூலம்
நம்ைம நண்பர்களாக்க க் ெகாண்டார். எனேவ, இப்ேபாது
உறுதயாக நாமைனவரும் அவரது நண்பர்கேள. ேதவன் தனது
குமாரனின் உய ர் மூலம் நம்ைம இரட்ச ப்பார். ௧௧ இப்ேபாது
நாம் இரட்ச க்கப்பட்டேதாடு மட்டுமல்லாமல் மக ழ்ச்ச யாகவும்
இருக்க ேறாம். நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மூலேம
ேதவனிடம் நாம் மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ேறாம். ஏெனன்றால்
இேயசுவன்மூலேமநாம் ேதவனுைடயநண்பர்களாேனாம்.
ஆதாமும்-க றஸ்துவும்
௧௨ஆதாம் என்கற மனிதனின் ெசயலால்தான் உலகத்துக்குப்

பாவம் வந்தது. பாவத்ேதாடு மரணமும் வந்தது. அதனால்தான்
அைனவரும் தம் பாவத்தால் இறந்து ேபாக றார்கள்.
௧௩ ேமாேசயன் சட்டங்களுக்கு முன்னேர உலகல் பாவம்
ஏற்பட்டுவ ட்டது. சட்டம் இல்லாததால் ேதவன் மக்கைள அவர்கள்
பாவங்களுக்காகக்குற்றவாளிஆக்கவல்ைல. ௧௪ஆனால்ஆதாம்
காலத்தலிருந்து ேமாேச வைரக்கும் மரணமானது எல்ேலாைரயும்
ஆட்ெகாண்டது. ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாது பாவம் ெசய்ததால்
ஆதாம் மரணமுற்றான், ஆனாலும் ஆதாைமப்ேபால பாவம்
ெசய்யாமலிருந்தும்பலர் மரணமைடந்தனர்.
பன்னால்வந்தஇேயசுைவப் ேபான்றவேனஆதாம். ௧௫ஆனால்

ேதவனுைடய வரமானது ஆதாமின் பாவத்ைதப் ேபான்றதல்ல.
அந்த ஆதாமின் பாவத்தால் பலர் மாண்டு ேபானார்கள். ஆனால்
ேதவனிடமிருந்து ெபற்ற கருைபயானது மிகவும் உயர்ந்தது.
இேயசு க றஸ்து என்கற ஒருவரின் கருைபயன் மூலமாகேவ
பலரும் ேதவனுைடயவரத்ைதப்ெபற்றனர்.
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௧௬ ஒருமுைற ஆதாம் பாவம் ெசய்த ப றகு, அவன்
குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டான். ஆனால் ேதவனுைடய
கருைபேயா ேவறு தன்ைமயானது. இந்த வரம் மக்கைள
ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாக்க ற்று. ௧௭ ஒருவன் ெசய்த
பாவத்தால் மரணம் அைனவருக்கும் வத க்கப்பட்டது.
ஆனால் இப்ேபாது சலர் ேதவனுைடய கருைபைய
ெபற்றார்கள். ேதவனுைடய வரம் அவர்கைள ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக்கயது. ந ச்சயமாக அவர்கள் ஒரு மனிதரான
இேயசு க றஸ்துவனாேல உண்ைமயான வாழ்ைவப் ெபற்று
ஆளுவார்கள்.
௧௮ எனேவ ஆதாம் ெசய்த ஒரு பாவமானது மரணம்

எனும் தண்டைனைய அைனவருக்கும் தந்தது. அதுேபால்
ஒரு மனிதரான இேயசுவன் நீதயானது அைனவைரயும்
நீத மான்களாக்கும். அேதாடு உண்ைமயான வாழ்ைவயும்
அவர்களுக்குத் தந்தது. ௧௯ ஒருவன் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியாததால் அைனவரும் பாவ களாயனர். இது ேபால்
ஒருவர் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால் பலர் நீத மான்களாகுவர்.
௨௦ நயாயப்ப ரமாணம் வந்த ப றகு பாவங்களும் அதகரித்தன.
மக்கள் மிகுதயாகப் பாவம் ெசய்யும்ேபாது ேதவனும் தமது
கருைபையஅதகமாகக்காட்டுக றார். ௨௧ஒருமுைறபாவம்ஆட்ச
ெசய்துமரணத்துக்குஏதுவாயற்று. இேதவழியல்கருைபயானது
நம்கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்மூலம்நீதயனாேலந த்தய
ஜீவனுக்குஏதுவாகஆண்டுெகாண்டது.

௬
பாவத்தனால்மரணம்; க றஸ்துவனால்வாழ்வு
௧ எனேவ, ேதவனுைடய கருைப நமக்கு ேமலும் ேமலும்

மிகுதயாகக் கைடக்கும் என்று நைனத்து பாவத்த ேலேய
ஜீவக்கலாமா? ௨ முடியாது. நமது பைழய பாவங்களுக்காக
நாம் ஏற்ெகனேவ மரணம் அைடந்துவ ட்ேடாம். அதனால் இனி
அத ேலேய எப்படிப் பாவம் ெசய்த வண்ணம் வாழ முடியும்?
௩ நாம் அைனவரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றதும் க றஸ்துவுக்குள்
ஒரு பாகமாகவ ட்ேடாம். நமது ஞானஸ்நானத்தன் மூலம்
அவரது மரணத்தலும் பங்குெபற்றுவ ட்ேடாம். ௪ ஆைகயால்
நாம் ஞானஸ்நானம் ெபறும்ேபாேத க றஸ்துேவாடு இறந்து,
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு, மரணத்ைதப் பக ர்ந்துெகாண்ேடாம்.
இந்த வழியல் இேயசுேவாடு நாமும் உய ர்த்ெதழுந்து புது வாழ்வு
வாழத் ெதாடங்குக ேறாம். இேத வழியல் க றஸ்து, ப தாவன்
மகைமயால்மரணத்தலிருந்துஉய ர்த்ெதழுந்தார்.
௫ க றஸ்து இறந்தார். அவர் இறப்பலும் நாம்

கலந்துெகாண்ேடாம். இதனால் அவரது உய ர்த்ெதழுதலிலும்
நாம்பங்குெபறுக ேறாம். ௬நமதுபைழயவாழ்வுஇேயசுேவாேடேய
சலுைவயல் ெகால்லப்பட்டுவ ட்டது என்று நமக்குத் ெதரியும்.
எனேவ, நமது பாவத் தன்ைமகளுக்கு நம்மீது எவ்வத
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அதகாரமும்இல்ைல. இதனால்இனிேமலும் நாம் பாவங்களுக்கு
அடிைமயாக இருக்கமாட்ேடாம். ௭ எனேவ, மரணமைடந்தவன்
பாவத்தலிருந்தும்வடுதைலயைடக றான்.
௮ நாம் க றஸ்துேவாடு மரித்தால், அவேராடு வாழ்ேவாம்

என்பதும் நமக்குத் ெதரியும். ௯ க றஸ்து மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தார். அவர் மீண்டும் மரணமைடயமாட்டார்.
இப்ேபாது மரணம் அவர் மீது எைதயும் ெசய்ய இயலாது!
௧௦ அவர் பாவத்த ற்ெகன்று ஒேர தரம் மரித்தார். இப்ேபாது
அவருக்கு ேதவேனாடு புதய வாழ்க்ைக உள்ளது. ௧௧அவ்வாேற
நீங்களும் உங்கைள பாவத்த ற்கு மரித்தவர்களாகவும், நமது
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்குள் ேதவனுக்ெகன்று
பைழத்தருக்க றவர்களாகவும்எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௨ஆைகயால் நீங்கள் சரீரங்களின் இச்ைசப்படி பாவத்த ற்குக்

கீழ்ப்படிய அனுமதக்காதீர்கள். சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள்
சரீரத்தல் பாவம் ஆளாமல் இருப்பதாக. ௧௩ நீங்கள் உங்கள்
சரீரத்தன் பாகங்கைள அநீதயன் கருவகளாகப் பாவத்த ற்கு
ஒப்புக் ெகாடுக்காதீர்கள். ஆனால் நீங்கள் உங்கைள
இறந்தவர்களிடமிருந்து பைழத்தருக்க றவர்களாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும். உங்கள்சரீரஉறுப்புகைளநீத க்குரிய
கருவகளாக ேதவனுக்குஒப்புக்ெகாடுங்கள். ௧௪பாவம் உங்களது
எஜமானன் அல்ல. ஏெனன்றால் நீங்கள் சட்ட வ த களின்
கீழ்ப்பட்டவர்கள் அல்லர். நீங்கள் இப்ேபாது ேதவனுைடய
கருைபக்குக்கீழ்ப்பட்டவர்கேள.
நீத க்குஅடிைமகள்
௧௫ அதனால் இப்ேபாது என்ன ெசய்யலாம்? நாம்

சட்டவ த க்குக் கீழ்ப்படாமல் கருைபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருப்பதால்
பாவம் ெசய்யலாமா? ௧௬ கூடாது. ஒருவனுக்குக் கீழ்ப்படிய
உங்கைள நீங்கள் ஒப்பைடப்பீர்கள். எனேவ நஜமாகேவ
அவனுக்கு அடிைமயாவீர்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்கும். நீங்கள் கீழ்ப்படியும் அவேன எஜமானன்
ஆவான். உங்களால் பாவத்ைதப் பன்பற்றலாம் அல்லது
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியலாம். ஆத்துமாவன் இறப்புக்ேக
பாவம் வழிவகுக்க றது. ஆனால் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதால்
அவருக்ேகற்ற நீத மான்களாக றீர்கள். ௧௭ கடந்த காலத்தல்
நீங்கள் பாவத்துக்கு அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். பாவம்
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்தயது. இப்ெபாழுது நீங்கள் உங்களுக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்ட உபேதசத்த ற்கு முழுமனேதாடு கீழ்ப்படிக றீர்கள்.
இதற்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்லுங்கள். ௧௮ நீங்கள்
பாவத்தலிருந்து வடுதைல ஆனீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள்
நன்ைமக்ேக அடிைமயானீர்கள். ௧௯ இைத நான் மக்களுக்குத்
ெதரிந்தஒருஉதாரணத்தன்மூலம்வளக்குக ேறன். ஏெனன்றால்
இதைனப் புரிந்துெகாள்வது உங்களுக்குக் கஷ்டமாக இருக்கும்.
முன்பு நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தன் உறுப்புகைள அசுத்தத்த ற்கும்,
அக்க ரமத்த ற்கும் அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்கள். அைதப்
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ேபாலேவ இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள் உடலுறுப்புகைள நீத க்கு
அடிைமகளாகஒப்புக்ெகாடுங்கள்.
௨௦ முந்ைதய காலத்தல் நீங்கள் பாவத்த ற்கு அடிைமகளாக

இருந்தீர்கள். அப்ேபாது நல் வாழ்வு உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த
இயலவல்ைல. ௨௧ நீங்கள் பாவம் ெசய்தீர்கள். இப்ேபாது
அவற்றுக்காக ெவட்கப்படுகன்றீர்கள். அதனால் உங்களுக்கு
என்ன பலன்? அதனால் மரணேம கைடத்தது. ௨௨ ஆனால்
இப்ேபாதுபாவத்தல்இருந்துவலகயருக்க றீர்கள். ேதவனுைடய
அடிைமயாய் இருக்க றீர்கள். இதனால் ேதவனுக்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்டவாழ்ைவஉருவாக்குகறீர்கள். இதுஇறுதயல்
ந த்தயவாழ்ைவத் தரும். ௨௩பாவத்தன் சம்பளம் மரணம். பாவம்
ெசய்தவர்களுக்குஅதுேவபலன். ஆனால்ேதவன்தம்மக்களுக்கு
இலவசமான வரத்ைதக் ெகாடுக்க றார். அது நமது கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவுக்குள்ளானந த்தயவாழ்ேவஆகும்.

௭
தருமணம்-ஒருஉதாரணம்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள் அைனவரும் ேமாேசயன்

சட்டவ தையத் ெதரிந்தருக்க றீர்கள். ஒருவன் உயேராடு
இருக்கும்வைரதான் நயாயப்ப ரமாணம் அவைன ஆளுகன்றது.
௨ நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்ைதச் ெசால்லுக ேறன். ஒரு
மணமான ெபண் தன் கணவன் உயேராடு இருக்கும்வைரதான்
தன் கணவேனாடு வாழ சட்டத்தால் கட்டுப்பட்டுள்ளாள்.
ஆனால் அவன் இறந்து ேபானால், அவள் தருமண
வதகளிலிருந்து வடுவக்கப்படுக றாள். ௩ தன் கணவன்
உயேராடு இருக்கும்ேபாேத ஒரு ெபண் இன்ெனாருவைன
மணந்துெகாண்டால் அவள் வபசாரம் என்னும் குற்றத்துக்கு
ஆளாக றாள் என்று சட்டம் ெசால்க றது. ஆனால் அவளது
கணவன்இறந்தபன்எல்லாதருமணவதகளில்இருந்தும்அவள்
சுதந்தரமாக றாள். அப்ேபாது அவள் இன்ெனாருவைன மணக்க
வரும்பனால்அதுவபசாரம் எனும்குற்றத்துக்குஆளாக்காது.
௪ சேகாதர சேகாதரிகேள! இேத வழியல், உங்கள் பைழய

வாழ்வு இறந்து கறஸ்துவன் சரீரம் மூலம் சட்டத்தலிருந்து
வடுதைல ஆனீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள் மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்த மற்றவர்கேளாடு ேசர்க்கப்படுக றீர்கள். அதனால்
ேதவனுக்கு ேசைவெசய்ய நாம் பயன்படமுடியும். ௫ முன்பு,
நாம் நமது மாமிசத்தால் ஆளப்பட்டிருந்ேதாம். சட்டத்தால்
பாவ இச்ைசகள் நம்மிடம் ேதான்றன. அைவ நமது சரீர
உறுப்புகள் மீது ஆட்ச ெசலுத்தயது. அது நமக்கு மரணத்ைதக்
ெகாடுத்தது. ௬ கடந்த காலத்தன் சட்டவ த கள் நம்ைமச்
சைறக் ைகத கைளப்ேபான்று ைவத்தருந்தன. ஆனால் அந்தப்
பைழயவத கள் மைறந்துேபானது. நாமும் வத களினின்றும்
வடுவக்கப்பட்ேடாம். எனேவஇப்ேபாதுபுதயவழியல்ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்க ேறாம். பைழய வழியல் சட்டவ த க்குக் கட்டுப்பட்டு
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இருக்கவல்ைல. இப்ேபாது பரிசுத்த ஆவயானவேராடும்
இருக்க ேறாம்.
பாவத்துக்குஎத ரானேபாராட்டம்
௭ சட்டவ தையயும் பாவத்ைதயும் நான் ஒேர வ தமாக

நைனப்பதாக நீங்கள் எண்ணக் கூடும். அது உண்ைமயல்ல.
ஆனால் சட்ட வ தயன் மூலமாகேவ நான் பாவெமன்றால்
என்னெவன்று புரிந்துெகாண்ேடன். “ப றர் ெபாருள் ேமல்
ஆைசப்படாமல் இருங்கள்”✡ என்று சட்டவ த ெசால்லாமல்
இருந்தால் அது பாவம் என்று எனக்கு ெதரியாமல் ேபாயருக்கும்.
௮ சகலவதமான தவறான ஆைசகைளயும் நான் வரும்புமாறு
கட்டைளைய உபேயாகப்படுத்தும் ஒரு வழிைய பாவம்
கண்டுபடித்தது. அக்கட்டைளயன் மூலமாகேவ பாவம் வந்து
ேசர்ந்தது. சட்டவ த இல்லாவ ட்டால் பாவத்துக்கு வல்லைம
இல்லாமல் ேபாகும். ௯ முன்பு சட்டங்கள் இல்லாதவனாய்
இருந்தேபாது நான் உய ர் உள்ளவனாய் இருந்ேதன். சட்டவ த
வந்த ப றகு பாவம் உய ர் ெகாண்டது. ௧௦ பாவத்தால் நான்
உள்ளத்ைதப் ெபாருத்தமட்டில் மரித்தவன் ஆேனன். உய ர்
ெகாடுப்பதற்காக வந்த சட்டவ த எனக்கு மரணமுண்டாகக்
காரணமானது. ௧௧ பாவமானது அந்த கட்டைளயனாேல ேநரம்
பார்த்துஎன்ைனவஞ்சத்து,அதன்மூலம்என்ைனக்ெகான்றது.
௧௨ சட்டவ த தூய்ைமயானதுதான். கட்டைளயும் கூட

தூய்ைமயாகவும் சரியாகவும் நன்ைமயாகவும் இருக்கன்றன.
௧௩ அதனால் நன்ைமயானது எனக்கு இறப்புக்குரியதாய ற்றா?
இல்ைல. ஆனால் பாவமானது அந்நன்ைமையயும் தீைமயாக்க
எனக்கு மரணத்ைதக் ெகாண்டு வந்துவ ட்டது. இதனால்
பாவத்தன் இயல்ைப என்னால் புரிந்துெகாள்ள முடிக றது.
பாவம் மிக மிகக் ெகாடுைமயானதாகக் காட்டப்பட்டது. இதற்குப்
ப ரமாணேமபயன்பட்டது.
மனிதனுக்குள்முரண்பாடு
௧௪ சட்டவ த ஆவக்குரியது என நாம் அற க ேறாம். ஆனால்

நான்அல்ல. ஒருஅடிைமயன் ேமல்ஆட்ச ெசலுத்துவைதப்ேபால
பாவம் என்ைன ஆளுகறது. ௧௫ நான் ெசய்வது எனக்ேக
புரியவல்ைல. நான் ெசய்ய வரும்பும் நல்ல காரியங்கைள
என்னால் ெசய்ய முடியவல்ைல. நான் என்னால் ெவறுக்கப்படும்
தீயவற்ைறேய ெசய்க ேறன். ௧௬ நான் இப்படி வரும்பாதைதச்
ெசய்தவனாய் இருக்க, சட்ட வ தைய நல்லது என நான்
ஒத்துக்ெகாள்வதாக ெபாருள்படும். ௧௭ உண்ைமயல் நான்
ெகட்டவற்ைற ெசய்பவனில்ைல. ஆனால் என்னுள் இருக்கற
பாவம் அவ்வாறு ெசய்யத் தூண்டுகறது. ௧௮ என்னிடத்தல்
நன்ைம வாழ்வதல்ைல. இது எனக்குத் ெதரியும். நன்ைம ெசய்ய
ேவண்டும் என்னும் வருப்பம் என்னிடமுள்ளது. ஆனால் நன்ைம
ெசய்வேதா என்னிடத்தல் இல்ைல. ௧௯ எனேவ நான் வரும்புக ற

✡ ௭:௭: யாத். 20:17;உபா. 5:21-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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நன்ைமையச் ெசய்யவல்ைல. நான் வரும்பாத தீைமையேய
ெசய்துவருக ேறன். ௨௦அவ்வாறு எனக்குவருப்பம்இல்லாதைதச்
ெசய்தால் நான் அல்ல, எனக்குள் இருக்கற பாவம்தான் அப்படிச்
ெசய்க றது.
௨௧ அதனால் நன்ைம ெசய்ய வரும்புக ற என்னிடத்தல்

தீைமேய உண்டு என்ற வதைய அறந்துெகாண்ேடன். ௨௨ என்
மனதற்குள், ேதவனுைடய சட்டவ த ேயாடு மக ழ்ச்ச யாய்
இருக்க ேறன். ௨௩ஆனால் ேவெறாரு வதயும் என் சரீரத்த ற்குள்
இயங்குவைத அறக ேறன். என் மனம் ஒத்துக்ெகாள்ளும்
வதக்கு எத ராக அது ஒரு ேபாைரேய ந கழ்த்துகறது. அதுதான்
பாவம் பற்றய வத ஆகும். அது என் உடைல அடக்க , அதன்
ைகதயாக்க க்ெகாள்கன்றது. ௨௪ நான் ந ர்ப்பந்தமான மனிதன்.
என்ைன இந்த சரீரத்த டம் இருந்து யார் காப்பாற்றுவார்கள்?
௨௫ ேதவேன காப்பாற்றுவார். நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன்மூலம்ேதவனுக்குநன்ற ெசால்க ேறன்.
ஆதலால் என் மனதார நான் ேதவனுைடய சட்டவ த க்கு ேசைவ

ெசய்க ேறன். ஆனால் நான் மாமிசத் தன்ைமயால் பாவத்தன்
சட்டத்த ற்குேசைவெசய்க ேறன்.

௮
ஆவக்குரியவாழ்க்ைக
௧ எனேவ, இப்ேபாது இேயசுக றஸ்துவுக்குள் இருப்பவர்கள்

தண்டைனக்குரியவர்களாகத் தீர்ப்பளிக்கப்படமாட்டார்கள். ௨ ஏன்
நான் அவ்வாறு தீர்ப்பளிக்கப்படமாட்ேடன்? ஏெனன்றால் இேயசு
க றஸ்துவற்குள்உயருள்ளஆவயன்சட்டவ த என்ைனப்பாவம்,
மரணம் என்பைவகளின் சட்ட வ த களிடமிருந்து வடுதைல
ெசய்க றது. ௩ சட்ட வ த க்கு சக்த இல்ைல. ஏெனன்றால் அது
மனித ெபலவீனங்களால் வைரயறுக்கப்பட்டது. சட்ட வ தயால்
ெசய்ய முடியாதைத ேதவன் ெசய்து முடிக்க றார். ேதவன்
தன் ெசாந்தக் குமாரைனேய பூமிக்குப் பாவமனித சாயலாக
அனுப்பனார். அவைர பாவத்ைதப் ேபாக்கும் பலியாகவும்
கருதனார். எனேவ மனித வாழ்க்ைக மூலம் பாவத்ைத
அழித்தார். ௪ ேதவன் அதைன சட்டவ தயன் நீத நம்மிடம்
நைறேவறும்படிக்ேகஇவ்வாறுெசய்தார். இப்ெபாழுதுநாம் நமது
மாம்சத்தன்படி நடக்காமல்ஆவையப்பன்பற்ற வாழ்க ேறாம்.
௫ மாம்சத்தன்படி நடக்க றவர்கள் மாம்சத்த ற்கு

உரியவற்ைறப் பற்ற மட்டுேம ச ந்த க்க றார்கள். ஆவையப்
பன்பற்ற நடக்க றவர்கள் ஆவக்குரியைத மட்டுேம
ச ந்த க்க றார்கள். ௬ ஒருவனது ச ந்தைனயானது பாவத்தால்
கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அவன் சாைவ அைடக றான்.
ஒருவனது ச ந்ைதயானது ஆவயால் கட்டுப்படுத்தப்படுமானால்
அவன் நல்வாழ்ைவயும், சமாதானத்ைதயும் அைடக றான்.
௭ எப்படிெயன்றால் மாம்ச எண்ணம் ேதவனுக்கு எத ரான
பைகயாகன்றது. அவன் ேதவனுைடய சட்டவ த களுக்குக்
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கட்டுப்பட மறுக்க றான். உண்ைமயல் அவனால் கீழ்ப்படியவும்
முடியாமல் ேபாகன்றது. ௮ மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கள் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாகமுடியாது.
௯ ேதவனுைடய ஆவ உங்களிடம் வாழ்ந்தால்,

நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய் இருக்கமாட்டீர்கள்.
ஆவக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். க றஸ்துவன் ஆவ
இல்லாதவன் அவருைடயவன் அல்ல. ௧௦ உங்கள் பாவத்தால்
சரீரமானது இறந்து ேபாகும். ஆனால் கறஸ்து உங்களில்
இருந்தால் ஆவ உங்களுக்கு நல் வாழ்ைவக் ெகாடுக்கும்.
ஏெனன்றால் க றஸ்து உங்கைள ேதவேனாடு சரியாக்கனார்.
௧௧ ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்.
ேதவனுைடய ஆவ உங்களில் இருக்குமானால் பன்னர் அவர்
சரீரத்த ற்கும் உய ர் தருவார். ேதவன் ஒருவேர இேயசுைவ
மரணத்தலிருந்து எழுப்பயவர். அவர் உங்கள் சரீரங்களுக்கும்
உங்களுக்குள்உள்ளஆவயன்மூலம்உய ர்தருவார்.
௧௨சேகாதர சேகாதரிகேள, நாம் நமதுமாம்சங்களால்ஆளப்படக்

கூடாது. நமது மாம்சங்களின் வருப்பப்படியும் இருக்கக் கூடாது.
௧௩ பாவம் தூண்டும் தவறான ெசயல்கைளச் ெசய்ய உங்கள்
வாழ்வு பயன்படுமானால் நீங்கள் ஆவக்குரிய நைலயல்
இறந்தவர்களாவீர்கள். ஆனால் நீங்கள் ஆவயன் உதவ ேயாடு
தீைம ெசய்வைத நறுத்தனால் உண்ைமயான வாழ்ைவப்
ெபறுவீர்கள்.
௧௪ எவெரல்லாம் ேதவனுைடய ஆவயனால்

நடத்தப்படுக றார்கேளா அவர்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகளாக
இருக்க றார்கள். ௧௫ நம்ைம மீண்டும் அடிைமப்படுத்த
அச்சமூட்டுகற ஆவையப் நாம் ெபறவல்ைல. ேதவனுைடய
பள்ைளகளாக நம்ைம உருவாக்கும் ஆவையப் ெபறுக ேறாம்.
அப்படிப் ெபற்றால் “என் அன்பான ப தாேவ” என்று அைழக்கும்
உரிைமையப் ெபறுேவாம். ௧௬ ஆவயானவர் நம்முைடய
ஆவேயாடு ேசர்ந்துெகாண்டு நாம் ேதவனுைடய பள்ைளகளாய்
இருக்க ேறாம் என்று சாட்ச ெகாடுக்க றார். ௧௭ நாம்
ேதவனுைடய பள்ைளகளானால், ேதவன் தன் பள்ைளகளுக்காக
ைவத்தருக்க ற மகைமைய நாம் ெபறுேவாம். நாம் அவற்ைற
ேதவனிடமிருந்து ெபறுேவாம். க றஸ்துவடம் உள்ள அேத
மகைமயும் நமக்குக் கைடக்கும். ஆனால் கறஸ்துதுன்பப்பட்டது
ேபான்றுநாமும்படேவண்டியதருக்கும்.
எத ர்காலச் ச றப்பு
௧௮ இப்ெபாழுது துன்பப்படுக ேறாம். ஆனால் நமக்குக்

ெகாடுக்கப்படப் ேபாகும் ச றப்ைப ந கழ்காலத் துன்பத்ேதாடு
ஒப்ப ட்டுப் பார்த்தால் இத்துன்பம் ஒன்றுமில்லாமல் ேபாகும்.
௧௯ ேதவனால் உருவாக்கப்பட்ட அைனத்தும் ேதவன்
தன் பள்ைளகள் யாெரன்பைத ெவளிப்படுத்தப் ேபாகும்
நாளுக்காக ஆவேலாடு காத்தருக்கன்றன. அைவ அதைனப்
ெபரிதும் வரும்புகன்றன. ௨௦ ேதவனால் பைடக்கப்பட்ட
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அைனத்தும் பயனற்றைவயாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. அைவ
மாற்றமைடய வரும்பாவ ட்டாலும் ேதவன் அவற்ைற
மாற்றவ ட முடிவு ெசய்துள்ளார். ௨௧ ஆனாலும் “ேதவனால்
பைடக்கப்பட்டைவெயல்லாம் அழிவலிருந்து வடுதைல ெபறும்”
என்ற நம்ப க்ைகயுண்டு. ேதவன் பைடத்த எல்லாம், ேதவனுைடய
பள்ைளகளுக்குரிய வடுதைலையயும், மகைமையயும் ெபறும்
என்றநம்ப க்ைகயும்உண்டு.
௨௨ ஒரு ெபண், குழந்ைத ெபறுவதற்கான ேநரத்ைத

வலிேயாடு எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பது ேபான்று ேதவனால்
பைடக்கப்பட்டைவெயல்லாம்எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.
௨௩ உலகம் மட்டுமல்ல. நாமும் உள்ளுக்குள்
ேவதைனேயாடு காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். ேதவனுைடய
வாக்குறுதயனுைடய முதல் பாகம் ேபால் நாம்
ஆவயன் முதல் பலைனப் ெபற்றருக்க ேறாம். நம்ைம
ேதவன் தமது பள்ைளகளாக்குவார் என்று நாமும்
எத ர்பார்க்க ேறாம். அதாவது நாம் நமது சரீரத்தன்
வடுதைலக்காக எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். ௨௪ அந்த
நம்ப க்ைகயால்தான் நாம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ேளாம். கண்ணால்
காணமுடிவைதநம்புவதுஎன்பதுஉண்ைமயல்நம்ப க்ைகயன்று,
நம்மிடம் ஏற்ெகனேவ இருப்பைத மக்கள் நம்பேவண்டியதல்ைல.
௨௫இதுவைர நாம் ெபறாதைதப் ெபறுவதற்குப் ெபாறுைமேயாடு
காத்தருப்ேபாம்.
௨௬ அேதாடு ஆவயானவர் நமக்கு உதவுகறார். நாம்

பலவீனமானவர்கள். ஆவயானவர் நமது பல வீனங்களில்
உதவுகறார். நாம் எவ்வாறு ேவண்டிக்ெகாள்வது என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளாமல் இருக்க ேறாம். எனினும் ஆவயானவர்
நமக்காக ேதவனிடம் ேவண்டுகறார். அவரது ேவண்டுதல்கைள
வார்த்ைதகளால் வளக்க ச் ெசால்ல இயலாது. ௨௭ மக்களின்
மனதல் உள்ளைத ேதவன் ஆராய்க றார். ஆவயானவரின்
மனதல் உள்ளதும் ேதவனுக்குத் ெதரியும். ஏெனன்றால்
ேதவனுைடய வருப்பப்படிேய ஆவயானவரின் ேவண்டுதல்கள்
மக்களுக்காகஅைமந்தருக்கும்.
௨௮ தன்ைன ேநச க்கும் மக்களுக்கு ேதவன் எல்லாவற்றன்

மூலமும் நன்ைம ெசய்க றார் என்பைத நாம் அற க ேறாம்.
ேதவன் இம்மக்கைளத் தம் த ட்டப்படிேய ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.
௨௯ ேதவன் அம்மக்கைள உலகம் பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர
அற ந்தருக்க றார். அம்மக்கைளத் தம் குமாரைனப் ேபாலேவ
இருக்கும்படி முடிவு ெசய்தார். அேநக சேகாதரர்களுக்குள்ேள
தமது குமாரேன முதற் ேபறானவராய் இருக்க ேவண்டும் என
வரும்பனார். ௩௦ எனேவ தமது குமாரனுைடய சாயலுக்கு
ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன்குறத்தருக்க றார். அவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்கைள நீத மான்களாக்கனார். அவர்கைள
மகைமயும்படுத்தனார்.
ேதவனின்அன்பு
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௩௧ எனேவ, இைதப் பற்ற என்ன ெசால்லலாம்? ேதவன்
நம்ேமாடு இருந்தால் எவராலும் நாம் ேதாற்கடிக்கப்பட முடியாது.
௩௨ ேதவன் நமக்காகத் தனது ெசாந்தக் குமாரைனயும்
துன்பத்துக்குட்படுத்தனார். நமக்காகேவ தன் குமாரைன
ேதவன் அர்ப்பணித்தார். எனேவ இேயசு க றஸ்து இப்ேபாது
நம்ேமாடு இருப்பதால், ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் தருவார்.
௩௩ ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கைள யாரால் குைற
ெசால்ல முடியும்? எவராலும் முடியாது, ஏெனன்றால் ேதவன்தான்
தமது மக்கைள நீத மான்களாக்குகறார். ௩௪ ேதவனுைடய
மக்கள் தவறுைடயவர்கள் என்று யாரால் குற்றம்சாட்ட
முடியும்? எவராலும் முடியாது. க றஸ்து இேயசு நமக்காக
இறந்தார். அேதாடு முடியவல்ைல. அவர் மரணத்தலிருந்து
மீண்டும் உய ர்த்ெதழுந்தார். இப்ேபாது அவர் ேதவனுைடய
வலதுபுறத்தல் இருந்துெகாண்டு நமக்காக ேவண்டுதல்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார். ௩௫ க றஸ்துவன் அன்பலிருந்து
எவற்றாலும் நம்ைமப் ப ரிக்க இயலுமா? இயலாது.
ெதால்ைலகளால் இேயசுவ டமிருந்து நம்ைமப் ப ரிக்க இயலுமா?
ப ரச்சைனகளும், தண்டைனகளும் இேயசுவ டமிருந்து நம்ைமப்
ப ரிக்குமா? இயலாது. உணவும் உைடயும் இல்லாத வறுைம
கூட நம்ைம அவரது அன்பலிருந்து ப ரிக்க முடியாது. ஆபத்தும்
மரணமும்கூடநம்ைமஅவரதுஅன்பலிருந்துப ரிக்கமுடியாது.

௩௬ “எப்ெபாழுதும் உமக்காக நாங்கள் மரண ஆபத்தல்
இருக்க ேறாம்.

ெவட்டப்படும் ஆடுகைளவ டவும் நாம் பயனற்றவர்கள் என
மக்கள்நைனக்கன்றனர்” சங்கீதம் 44:22

எனஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௩௭ ேதவன் நம்மீது அன்புெகாண்டவர். அவரால் நாம்
அைனத்தலும்ெபரும்ெவற்ற ெபறுக ேறாம். ௩௮-௩௯ேதவனுைடய
அன்பலிருந்து நம்ைம எதனாலும் ப ரிக்க முடியாது என்று
என்னால் உறுதயாய் ெசால்ல முடியும். சாவாேலா, வாழ்வாேலா,
ேதவ தூதர்களாேலா, ஆளும் ஆவகளாேலா, தற்காலப்
ெபாருளாேலா, ப ற்கால உலகத்தாேலா, நமக்கு ேமேல உள்ள
சக்த களாேலா, நமக்குக் கீேழ உள்ள சக்த களாேலா, உலகல்
உள்ள ேவறு எதனாலுேமா கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவல்
உள்ள ேதவனுைடய அன்பலிருந்து நம்ைம ஒருேபாதும்
ப ரித்துவ டமுடியாது.

௯
ேதவனும்யூதமக்களும்
௧ நான் கறஸ்துவுக்குள் இருக்க ேறன். நான் உண்ைமையக்

கூறுக ேறன். நான் ெபாய் ெசால்வதல்ைல. என் உணர்வுகள்
பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஆளப்படுகன்றன. அந்த உணர்வுகள்
நான் ெபாய்யானவனில்ைல என்று கூறுகன்றன. ௨ எனக்குப்
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ெபருந்துக்கம் உண்டு. யூதமக்களுக்காக எப்ெபாழுதும்
நான் மிகவும் கவைலப்படுக ேறன். ௩ அவர்கள் எனது
சேகாதர சேகாதரிகளுமாகவும், மண்ணுலகக் குடும்பமுமாகவும்
இருக்க றார்கள். அவர்களுக்கு உதவ வரும்புக ேறன்.
அவர்களுக்கு உதவயாக இருக்குமானால் நான் பழிக்கப்படவும்,
க றஸ்துவலிருந்து துண்டித்துக்ெகாள்ளவும் தயாராக
இருக்க ேறன். ௪அவர்கள்இஸ்ரேவல்மக்கள். யூதர்கள்ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பள்ைளகள். ேதவனுைடய மகைம
அவர்களுக்கு உண்டு. ேதவனுக்கும் அவர்களுக்கும் இைடயல்
உடன்படிக்ைககள் உண்டு. ேதவன் அவர்களுக்கு ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதயும், வழிபாட்டு முைறகைளயும்
ெகாடுத்தார். தனது வாக்குறுதகைள யூதர்களுக்கு ேதவன்
ெகாடுத்தருக்க றார். ௫ அவர்கள் நமது மூதாைதயர்களின் வழி
வந்தவர்கள். அவர்கள் வழியல் க றஸ்துவும் மண்ணுலகல்
பறந்தார். க றஸ்துேவ எல்லாவற்றுக்கும் ேமலான ேதவன்.
அவைரஎப்ெபாழுதும்துதயுங்கள். ஆெமன்.
௬ நான் யூதர்களுக்காக வருத்தப்படுக ேறன். அவர்களிடம்

ேதவன் தன் வாக்குறுதைய நைறேவற்றுவதல் தவறவ ட்டார்
என்று எண்ணுகறதல்ைல. ஆனால் இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒரு
சலேர ேதவனுைடய உண்ைமயான மக்களாய் இருக்க றார்கள்.
௭ஆப ரகாமின் சல மரபுவழியனேர ஆப ரகாமின் உண்ைமயான
மக்களாக இருக்கன்றனர். இைதேய ஆப ரகாமிடம் ேதவன்
“ஈசாக்கு உனது சட்டபூர்வமான மகன்”✡ என்று கூறனார்.
௮ ஆப ரகாமின் அைனத்து சந்ததயனருேம ேதவனுைடய
பள்ைளகள்இல்ைலஎன்பதுதான்இதன்ெபாருள். ஆப ரகாமுக்கு
அவர் வாக்குறுத ெசய்தார். ஆனால்ஆப ரகாமின் உண்ைமயான
பள்ைளகள் எல்லாம் ேதவனுக்கும் உண்ைமயான பள்ைளகள்
ஆகன்றனர். ஏெனன்றால் ௯ “சரியான ேநரத்தல் நான் தரும்ப
வருேவன். சாராள்ஒருமகைனப்ெபற்ெறடுப்பாள்”✡ என்பதுதான்
ேதவனுைடயவாக்குறுத .
௧௦ அது மட்டுமல்ல, ெரேபக்காவும் பள்ைளகைளப் ெபற்றாள்.

ஒேர தந்ைதைய இப்பள்ைளகள் ெகாண்டிருந்தார்கள். அவேர
நமது தந்ைதயான ஈசாக்கு. ௧௧-௧௨இரு மகன்களும் பறப்பதற்கு
முன்ேப ேதவன் ெரேபக்காவ டம், “மூத்த மகன் இைளயவனுக்கு
ேசைவ ெசய்வான்”✡ என்றார். அவர்கள் நல்லேதா தீயேதா
எதுவாக இருந்தாலும் ெசய்வதற்கு முன்னேர ேதவன் இவ்வாறு
ெசான்னார். இத்த ட்டம்ஏற்ெகனேவேதவனால்உருவாக்கப்பட்டது
என்பதுதான் காரணம். ேதவன் அவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க
வரும்பனார். அதனால் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அதுதான் காரணேம
தவ ர பள்ைளகள் ஏேதா ெசய்ததற்காக அல்ல. ௧௩ “நான்
யாக்ேகாைப ேநச த்ேதன். ஏசாைவ ெவறுத்ேதன்”✡ என்று
✡ ௯:௭: ஆத . 21:12-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௯:௯: ஆத . 18:10-14-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௯:௧௧-௧௨: ஆத . 25:23-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௯:௧௩: மல்கயா 1:2-3-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ எனேவ இைதப்பற்ற நாம் என்ன ெசால்ல முடியும்?ேதவன்

அநீதயாய் இருக்க றார் என்று ெசால்ல முடியுமா? முடியாேத.
௧௫ “நான் யாரிடம் இரக்கம் காட்டேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறேனா அவனிடம் இரக்கம் காட்டுேவன்.”✡ என்று
ேதவன் ேமாேசய டம் ெசால்லி இருக்கறார். ௧௬ எனேவ கருைண
காட்டப்படத் தகுதயான ஒருவைன ேதவன் ேதர்ந்ெதடுக்க றார்.
அவரது ேதர்ந்ெதடுப்பு மனித வருப்பங்களுக்கும்
முயற்ச களுக்கும் அப்பாற்பட்டது. ௧௭ “நான் உன்ைன
அரசனாக்க ேனன். நீ எனக்காக இைதச் ெசய். எனது பலத்ைத
நான் உனக்குக் காட்டும்படியாக எனது ெபயர் உலகெமங்கும்
அறவக்கப்பட ேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன்”✡ என
ேதவன் பார்ேவானிடம் கூறயதாக எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௮ எனேவ, ேதவன் இரக்கத்துக்குரியவர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடம் இரக்கமாய் இருக்க றார். கடினமாக
இருக்கத் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடத்தல்கடினமாகஇருக்க றார்.
௧௯ “நமது ெசயல்கைளெயல்லாம் ேதவனால் கட்டுப்படுத்த

முடியுமானால் ப றகு ஏன் அவர் நமது பாவங்களுக்காக நம்ைமக்
குற்றம் சாட்டுக றார்” என்று உங்களில் ஒருவர் ேகட்கலாம்.
௨௦ அைதக் ேகட்காதீர்கள். நீங்கள் மானிடர். மானிடர்களுக்கு
ேதவைனக் ேகள்வ ேகட்கும் அத காரம் இல்ைல. ஒரு மண்ஜாடி
தன்ைனச் ெசய்தவனிடம் ேகள்வ எதுவும் ேகட்கக்கூடாது.
“என்ைனஏன்இவ்வாறுெசய்தாய்?” என்றுமண்ஜாடிேகட்கலாமா?
௨௧ ஜாடிையச் ெசய்க றவன் தன் வருப்பம் ேபால் எைத
ேவண்டுமானாலும் ெசய்யலாம். அேத களிமண்ணால் அவன்
ேவறு எந்தப் ெபாருைள ேவண்டுமானாலும் ெசய்தருக்கலாம்.
ஒரு ெபாருைளஅவன் சறப்பான பயனுக்காகவும், மற்ெறான்ைற
அவன்அன்றாட பயனுக்காகவும்ெசய்யலாம்.
௨௨ இைதப் ேபான்றுதான் ேதவனும் ெசய்கன்றார். அவர்

தமது ேகாபத்ைத ெவளிக்காட்டவும் தனது வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்தவும் வரும்பனார். தன் ேகாபத்ைதத் தூண்டிய
மக்கைள அழிக்கத் தயாராய் இருந்த நைலயல் ேதவன்
அவர்கைள மிகப் ெபாறுைமயுடன் சக த்துக்ெகாண்டார். ௨௩ தன்
உயர்வும் ச றப்பும் ெவளிப்படும் காலம் வைரக்கும் ேதவன்
ெபாறுைமேயாடு காத்தருந்தார். அவரது இரக்கத்ைதப்
ெபறுேவாரிடம் அவர் தனது மகைமையக் ெகாடுத்தார்.
அவர் அதற்குரியவர்களாக அவர்கைளத் தயார்படுத்தனார்.
௨௪ நாங்கேள ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கள்.
நாங்கேள ேதவனால் அைழக்கப்பட்டவர்கள். அவர் எங்கைள
யூதர்களிடமிருந்தும் யூதர் அல்லாதவர்களிடமிருந்தும்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௨௫ “எனக்குஉரியவர்கள்அல்லஎன்னும்மக்கைளயும்

✡ ௯:௧௫: யாத். 33:19-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௯:௧௭: யாத். 9:16-ல்இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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‘என்மக்கேள’ என்றும்,
ேநச க்கப்படாதுஇருந்தவர்கைளயும்,

‘என்னால்ேநச க்கப்படும்மக்கள்’
என்றுநான்அைழப்ேபன். ஓசயா 2:23

௨௬ “நீங்கள்என்னுைடயமக்கள்அல்லெவன்று
அவர்களுக்குச்ெசால்லப்பட்டஅேதஇடத்த ேல
அவர்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பள்ைளகள்
எனப்படுவார்கள்” ஓசயா 1:10

என்றுஓசயாவன்நூலில்எழுதப்பட்டுள்ளது.

௨௭ஏசாயாஇஸ்ரேவைலப்பற்ற க்கதறனார்.

“இஸ்ரேவல் மக்களின் எண்ணிக்ைக கடற்கைரயல் உள்ள
மணைலப்ேபான்றருக்க றது.

எனினும்சலேரஇரட்ச க்கப்படுவார்கள்.
௨௮ ஆமாம். மண்ணில் வாழும் மக்கைள ேதவன் வைரவாக

நயாயம்தீர்த்துமுடிப்பார்.”. ஏசாயா 10:22-23

௨௯ “கர்த்தருக்குஅைனத்துவல்லைமயும்உண்டு.
எங்களுக்காகஅவர் சலைரக் காப்பாற்றனார்.

அவர்அதைனச்ெசய்தருக்காவ ட்டால்
இப்ேபாது நாங்கள் ேசாேதாைமப் ேபாலாக ெகாேமாராவுக்கு
ஒத்தவராய்இருப்ேபாம்” ஏசாயா 1:9

என்றுஏசாயா ெசான்னார்.

௩௦ இவற்றுக்ெகல்லாம் என்ன ெபாருள்? யூதரல்லாதவர்கள்
ேதவன் முன் நீதமான்களாக வளங்க முயற்ச ெசய்யவல்ைல.
எனினும் நீத மான்களாக ஆனார்கள். காரணம் அவர்களது
வசுவாசேம. ௩௧ஆனால் இஸ்ரேவல் மக்கள் சட்டவ த களின்படி
வாழ்ந்து ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாக வரும்பனார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெவல்லவல்ைல. ௩௨ காரணம் அவர்கள்
அதைன ேதவனில் நம்ப க்ைக ைவக்காமல், தங்கள்
ெசயல்கள் மூலம் ேதடினர். தடுக்க வழத்தக்க கல்லிேலேய
தடுக்க வழுந்தார்கள். ௩௩ அந்தக் கல்ைலப் பற்றயும்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

“பாருங்கள்! நான்கல்ைலசீேயானில்ைவத்தருக்க ேறன்.
அதுமக்கைளத்தடுக்க வழச்ெசய்யும்.
அந்தப் பாைறமக்கைளத்தடுமாற வழஅனுமதக்கும்.

ஆனால் அக்கல்லிடம் நம்ப க்ைகக்ெகாண்ட எவனும் அவமானம்
அைடவதல்ைல.” ஏசாயா 8:14; 28:16

௧௦
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, அைனத்துயூதர்களும் காப்பாற்றப்பட

ேவண்டும் என்பைதேய நான் மிகவும் வரும்புக ேறன்.
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அைதத் தான் ேதவனிடம் ேவண்டி ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
௨யூதர்கைளப் பற்ற என்னால் இவ்வாறு கூற முடியும். அவர்கள்
உண்ைமயல் ேதவைனப் பன்பற்ற வரும்புக றார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்குச் சரியான வழி ெதரியவல்ைல. ௩ ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மான்களாகும் ேதவனுைடய வழி அவர்களுக்குத் ெதரியாது.
அவர்கள் தம் ெசாந்த வழிய ேலேய நீத மான்களாக முயன்றனர்.
எனேவ அவர்கள் ேதவனுைடய வழிைய ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.
௪ க றஸ்து சட்டவ தயன் முடிவாய் இருக்க றார். அதனால்
அவரிடம் நம்ப க்ைகயாக இருக்க ற எவரும் ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மானாகஇயலும்.
௫ ேமாேச சட்டவ த கைளப் பன்பற்ற நீத மானாகும் வழிையப்

பற்ற எழுதயருக்க றார்: “சட்டவ தையப் பன்பற்ற வாழ
நைனக்கறவன், சட்டவ தயன்படி காரியங்கைளயும் ெசய்ய
ேவண்டும்,”✡ ௬ ஆனால் வசுவாசத்தனாேல நீத மானாவைதப்
பற்ற ேவதவாக்கயம், “யார் ேமாட்சத்துக்குப் ேபாகக் கூடியவன்
என்று நீ உனக்குள்ேள ெசால்லாேத.” (இதற்கு “எவெனாருவன்
ேமாட்சத்துக்குப் ேபாய் க றஸ்துைவ பூமிக்கு அைழத்து
வரக்கூடியவன்?” என்று ெபாருள்) ௭ “எவெனாருவன்
உலகத்துக்கும் கீேழ ேபாகக் கூடியவன் என்றும் ெசால்லாேத”
(இதற்கு “எவெனாருவன் கீேழ ேபாய் க றஸ்துைவ மரணத்தல்
இருந்து ஏற வரப்பண்ணுபவன்” என்று ெபாருள்) என்று
எழுதப்பட்டுள்ளது.
௮ ேமலும் “ேதவனுைடய ேபாதைனகள் உங்களுக்கு அருகல்

உள்ளது. அைவ உங்கள் வாயலும் இதயத்தலும் உள்ளன”
என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கன்றது. அப்ேபாதைனகள் மக்களிடம்
நாம் ெசால்லத்தக்க நம்ப க்ைகையப் பற்றய ேபாதைனகளாகும்.
௯உனதுவாயால் நீ “இேயசுேவ கர்த்தர்” என்றுெசால்வாயானால்
இரட்ச க்கப்படுவாய். உனது இதயத்தல் நீ “ேதவன் இேயசுைவ
மரணத்தலிருந்துஉய ர்த்ெதழச்ெசய்தார்”என்றுநம்புவாயானால்
இரட்ச க்கப்படுவாய். ௧௦ நாம் இதயத்தல் வசுவாச த்தால்
ேதவனுக்ேகற்றநீத மானாக ேறாம். நாம்வசுவாச ப்பைதவாயால்
ெசான்னால்இரட்ச க்கப்படுக ேறாம்.
௧௧ “க றஸ்துவல் வசுவாசம் ைவக்க ற எவரும்

ெவட்கப்படுவதல்ைல”✡ என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௧௨ இதல்
“எவரும்” என்று குறப்ப டப்பட்டிருப்பதற்குக் காரணம் உண்டு.
அவர்கள்யூதர்களாகேவா,யூதரல்லாதவர்களாகேவாஇருக்கலாம்.
அவர் ஒருவேர அைனவருக்கும் உரிய கர்த்தராவார். தன்னிடம்
நம்ப க்ைக உள்ள அைனவருக்கும் ஆசீர்வாதம் தருகறார்.
௧௩ “கர்த்தர் ேமல் வசுவாசம் ைவக்கும் ஒவ்ெவாருவரும்
இரட்ச க்கப்படுவர்”✡ என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ மக்கள் கர்த்தர் மீது வசுவாசம் ைவப்பதற்கு முன்னர்

அவர்கள் அவரிடம் நம்ப க்ைக ைவக்க ேவண்டும். கர்த்தரிடம்

✡ ௧௦:௫: ேலவ 18:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௦:௧௧: ஏசாயா 2:32-ல்இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௦:௧௩: ேயாேவல் 2:32-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அவர்கள் நம்ப க்ைக ைவப்பதற்கு முன்னால் அவைரப் பற்ற
அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும். எனேவ மக்கள் கர்த்தைரப்பற்ற த்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு மற்றவர்கள்
ெசய்தையப் பரப்பேவண்டும். ௧௫ ஒருவன் ெசன்று அவர்களிடம்
ெசய்தையப் பரப்புவதற்கு முன்பு, அவன்அனுப்பப்பட ேவண்டும்.
“நற்ெசய்தையச் ெசால்ல வருகன்றவர்களின் பாதங்கள்
எவ்வளவுஅழகாகஇருக்கன்றன”✡ என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௬நற்ெசய்தையயூதர்கள்அைனவரும்ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.

இைதப்பற்ற ஏசாயா, “ஆண்டவேர, அவர்களுக்கு நாங்கள்
ெசான்னைதெயல்லாம் யார் வ சுவாச க்க றார்கள்?”✡ என்று
ேகட்க றார். ௧௭ எனேவ நற்ெசய்தையக் ேகட்பதன் மூலேம
வசுவாசம் ப றக்க றது. ஒருவன் கறஸ்துைவப் பற்ற க்
கூறும்ேபாதுமக்கள்நற்ெசய்தையக் ேகட்க றார்கள்.
௧௮ஆனால் “மக்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டதல்ைலயா?” என்று

நான்ேகட்க ேறன். ஆமாம்.

“அவர்களின் சப்தங்கள்உலகம்முழுவதும்ெசன்றன.
அவர்களின் வார்த்ைதகள் உலகன் கைடசவைர பரவன”
சங்கீதம் 19:4

என்றுஎழுதப்பட்டது ேபால்அவர்கள்ேகட்டார்கள்.

௧௯ “இஸ்ரேவல் மக்கள் அதைனப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா?”
என்று மீண்டும் நான் ேகட்க ேறன். ஆமாம். அவர்கள்
புரிந்துெகாண்டனர்.முதலில்ேமாேசஇதைனச்ெசான்னார்.

“நீங்கள் ெபாறாைமப்படும் வைகயல் அந்நாட்டுக்குரிைம
இல்லாதமக்கைளப்பயன்படுத்துேவன்.

உங்களுக்குக் ேகாபம் வரும் வைகயல் புரிந்துெகாள்ள
இயலாத நாட்டுமக்கைளஉபேயாகப்படுத்துேவன்.” உபா.
32:21

௨௦ஏசாயாவும்ைதரியத்ேதாடு ேதவனுக்காகஇைதச்ெசான்னார்.

“என்ைனத்ேதடியைலயாதமக்களால்கண்டுபடிக்கப்பட்ேடன்.
என்ைன வசாரித்து வராதவர்களுக்கு என்ைன
ெவளிப்படுத்த ேனன். ஏசாயா 65:1

௨௧இவ்வளவுநாட்களும்

“நான்அவர்களுக்காகக் காத்தருந்ேதன்.
அவர்கேளா எனக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்துவ ட்டார்கள்.

என்ைனப்பன்பற்றவும்மறுத்துவ ட்டனர்” ஏசாயா 65:2

என்றுயூதமக்கைளப்பற்ற ஏசாயாவழியாக ேதவன்கூறுகறார்.
✡ ௧௦:௧௫: ஏசாயா 52:17-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௦:௧௬: ஏசாயா 53:1-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௧
தன்மக்கைளமறவாத ேதவன்
௧ “ேதவன் தன் மக்கைளத் தூரமாகத் தள்ளி வ ட்டாரா?” என்று

நான் ேகட்க ேறன். இல்ைல. நானும் ஒரு யூதன் தான். நான்
ஆப ரகாமின் குடும்பத்தலிருந்து வந்துள்ேளன். ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ௨ இஸ்ரேவல் மக்கள் ப றப்பதற்கு
முன்னேர அவர்கைளத் தம் மக்களாக ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்து
வ ட்டார். ேதவன் அவர்கைளத் தூரத் தள்ளிவ டவல்ைல.
எலியாைவப் பற்ற ச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத நீங்கள் உறுதயாக
அறவீர்கள். இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு எத ராக எலியா ேதவனிடம்
ேவண்டினார். ௩ “கர்த்தேர! இந்த மக்கள்உமதுதீர்க்கதரிச கைளக்
ெகான்றனர். உமது பலிபீடங்கைள அழித்தனர். நான் மட்டுேம
மிஞ்சயருக்க ேறன். இப்ெபாழுதுஅவர்கள்என்ைனயும்ெகான்று
ேபாடமுயற்ச ெசய்கன்றனர்”✡ என்றார் எலியா. ௪இதற்கு ேதவன்
என்னபதல்ெசான்னார் ெதரியுமா? “பாகால் என்னும்ேதவனுக்கு
முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு வணங்காத 7,000 ேபைர நான்
எனக்காக மீதயாய்ைவத்தருக்க ேறன்”✡ என்றார்.
௫ இப்ெபாழுதும் அேதேபாலத்தான். ேதவன் சலைரக்

கருைணயால் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். ௬ ேதவன் தன் மக்கைளக்
கருைணயால் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளதால் அது அவர்களது
ெசய்ைககளால் அல்ல என்றாக றது. ேதவன் மக்கைள அவர்
தம் ெசய்ைககளால் ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தால் அது கருைணயால்
அல்ல என்றும், ெசயல்களினிமித்தம் காட்டப்படும் கருைண
உண்ைமயானபரிசாகாதுஎன்றும்ெதரிக றது.
௭ அப்படியானால் நடந்தது இதுதான். இஸ்ரேவல்

மக்கள் ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாக முயற்ச ெசய்தனர்.
ஆனால் அவர்கள் ேதால்வயுற்றனர். ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள் நீத மான்களாகச் ெசயல்புரிக றார்கள்.
மற்றவர்கேளா முரடர்களாகவும், ேதவனுைடய வார்த்ைதகைளக்
கவனிக்க மறுப்பவர்களாகவும் உள்ளனர். ௮ “மக்களின்
உணர்ச்சையேதவன்மறக்கச்ெசய்தார்” என்றும்அதனால்,

“ேதவன்அவர்களின்கண்கைளமூடினார்.” ஏசாயா 29:10

“அதனால்அவர்களால்உண்ைமையப்பார்க்கமுடியவல்ைல.
ேதவன்அவர்களின்காதுகைளமூடினார்.

அதனால்அவர்களால்உண்ைமயாகக் ேகட்கமுடியவல்ைல.
இதுஇன்றும்ெதாடர்க றது”. உபா. 29:4

என்றும்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

௯ “அவர்களின் ெசாந்த வருந்துகேள அவர்கள் வைலயாகவும்,
கண்ணியாகவும்ஆகட்டும்.

அவர்கள்வழுந்துதண்டிக்கப்படட்டும்.
✡ ௧௧:௩: 1 இராஜா. 19:10, 14-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௧:௪: 1 இராஜா.
19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௦உண்ைமையக் காண இயலாதபடி அவர்களின் கண்கள் மூடிப்
ேபாகட்டும்.

அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் துன்பத்தல் இருக்கட்டும்” என்று
தாவீதுகூறயருக்க றார். சங்கீதம் 69:22-23

௧௧ “யூதர்கள்அழிந்துேபாக றஅளவுக்கா தடுக்கவழுந்தார்கள்?”
என்று ேகட்க ேறன். இல்ைல. அவர்களின் தவறுகள் மற்ற யூதர்
அல்லாதவர்களுக்கு இரட்ச ப்பாய ற்று. இதனால் யூதர்களுக்குப்
ெபாறாைம ஏற்பட்டது. ௧௨யூதர்களின் தவறு உலகத்துக்கு அதக
ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாண்டு வந்தது. அவர்களின் குைறவு
யூதரல்லாதவர்களுக்கு அதக ஆசீர்வாதமாய் ஆயற்று. யூதர்கள்
ேதவனுக்ேகற்றவர்களாக ஆகும்வைர இன்னும் எவ்வளவு
ஆசீர்வாதங்கள்வரும்எனக்கற்பைனெசய்யுங்கள்.
௧௩ நான் இப்ேபாது யூதரல்லாத மக்கேளாடு

ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அப்ேபாஸ்தலனாயருக்க ேறன். என்னால் முடிந்தவைர
என் ேவைலகைள முடிக்க ேவண்டும். ௧௪ நான் என் நாட்டு
மக்கைள ைவராக்கயம் உள்ளவர்களாக மாற்ற ேவண்டும்.
இந்த வழியல் அவர்களில் சலைரயாவது இரட்ச ப்ப ற்குள்
ெகாண்டுவர உதவமுடியும். ௧௫ ேதவன் யூதர்களிடமிருந்து
வலக க்ெகாண்டார். உலகலுள்ள மற்றவர்களுக்கு அவர்
ெநருக்கமானார். அவர் யூதர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது,
அவரது மக்கள் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுவது உறுதயாக
இருக்கும். ௧௬ ஒரு அப்பத்தன் முதல் துண்டு ேதவனுக்குப்
பைடக்கப்படுமானால் மற்றக் முழுதும் புனிதமாகவடும். ஒரு
மரத்தன் ேவர்கள் புனிதமாய் இருந்தால் மற்ற கைளகளும்கூட
புனிதமாகவடும்.
௧௭ஒலிவ மரத்தன் சல கைளகைள ஒடித்ெதற ந்து வ ட்டு அந்த

இடத்தல் காட்டு ஒலிவ மரத்தன் கைளகைள ஒட்ட ைவத்தால்
எப்படி இருக்ககுேமா அப்படி இருக்க றீர்கள். யூதரல்லாத
நீங்கள் காட்டு ஒலிவ மரத்ைதப் ேபான்றவர்கள். யூதரல்லாத
நீங்கள் யூதர்கேளாடு இைணத்து ைவக்கப்பட்டு, நீங்களும்
அேத ேவர்கைளப் பங்க ட்டு, மரச் சாற்றலிருந்து குடிக்க றீர்கள்.
யூதர்களின் பலைனயும் ெபறுகன்றீர்கள். ௧௮ நீங்கள் அந்தக்
கைளகைளப்பற்ற ப் ெபருைம பாராட்ட ேவண்டாம். அதற்கான
எந்தக் காரணமும் உங்களுக்கு இல்ைல. நீங்கள் ேவர்களுக்கு
உய ர்ெகாடுக்கவல்ைல. ேவர்கேள உங்களுக்கு உயைரக்
ெகாடுக்கன்றன. ௧௯ “நான்ஒட்டைவக்கப்படுவதற்காகேவஅந்தக்
கைளகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டெதன்று ெசால்லுகறாேய.”
௨௦ அது உண்ைம. ஆனால் வசுவாசம் இல்லாததால்தான்
அக்கைளகள் முறக்கப்பட்டன. உனது வசுவாசத்தனால்தான் நீ
அந்தமரத்தன்ஒருபகுதயானாய். இதற்காகப் ெபருைமப்படாேத,
பயப்படு. ௨௧ உண்ைமயான கைளகைள மரத்ேதாடு
நைலத்தருக்க ேதவன் அனுமதக்கவல்ைல என்றால் நீ
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வசுவாசம் இழந்துவ ட்டால் உன்ைனயும் இைணந்து இருக்க
அனுமதக்கமாட்டார்.
௨௨ ேதவன் இரக்கமுைடயவர் எனினும் பயங்கரமானவரும்

கூட என்பைத அற ந்துெகாள். தன்ைனப் பன்பற்றுவைத
நறுத்துகன்ற மக்கைள அவர் தண்டிக்க றார். நீங்கள் அவைரப்
பன்பற்றனால் அவர் உங்களிடம் அன்ேபாடு இருப்பார்.
நீங்கள் அவைரப் பன்பற்றுவைத நறுத்தனால் மரத்தலிருந்து
ெவட்டிெயறயப்படுவீர்கள். ௨௩ மீண்டும் யூதர்கள் ேதவன்
மீது வசுவாசம் ைவக்கத் ெதாடங்கனால் ேதவன் மீண்டும்
அவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்வார். அவர்கள் துவக்கத்தல்
எப்படியருந்தார்கேளாஅப்படிஅவர்கைளேதவன்உருவாக்குவார்.
௨௪ காட்டுமரக் கைளகள் ஒரு ஒலிவ மரத்தன் கைளயாக
ஒட்டி வளர்வது இயற்ைகயன்று, யூதரல்லாதவர்களாகய
நீங்கள் காட்டு ஒலிவ மரத்தலிருந்து ெவட்டப்பட்ட கைளகைளப்
ேபான்றவர்கள். இப்ெபாழுது நல்ல ஒலிவ மரத்ேதாடு ேசர்த்து
ைவக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். யூதர்கேளா நல்ல ஒலிவமரத்தல்
வளர்ந்த கைளகைளப் ேபான்றவர்கள். எனேவ, ந ச்சயமாக
அவர்கள்தங்கள்ெசாந்த மரத்தல்மீண்டும்ஒட்டிக்ெகாள்வார்கள்.
௨௫ சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் இந்த இரகச ய

உண்ைமையப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
இந்த உண்ைமயானது உங்களுக்குப் புரியாதைதப்
புரிந்துெகாள்ள உதவும். “இஸ்ரேவலின் ஒரு பகுதயனருக்குக்
கடின இதயம் உண்டாயருக்கும். குற ப்ப ட்ட யூதரல்லாதவர்கள்
ேதவனிடம்ேசர்ந்தபன்புஇதுமாறும்என்பதுதான்அந்தஉண்ைம.
௨௬இவ்வாறுஇஸ்ரேவலர்கள்அைனவரும்காப்பாற்றப்படுவர்.

“மீட்பர் சீேயானிலிருந்துவருவார்.
யாக்ேகாபன்குடும்பத்தலிருந்துதீைமகைளஅகற்றுவார்.

௨௭நான்அவர்களதுபாவங்கைளவலக்கும் ேபாதுநான்
இந்தஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்துெகாள்ேவன்” ஏசாயா
59:20-21; 27:9

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௨௮ ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய யூதர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுத்தனர். அதனால் அவர்கள் ேதவனுைடய எத ரிகள்
ஆயனர். இது யூதரல்லாதவர்களுக்கு உதவயாய் ஆயற்று.
ஆனால் யூதர்கள் அைனவரும் இப்ெபாழுது ேதவனுைடய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களாய் இருப்பதால் அவர் அவர்கைளப்
ெபரிதும் ேநச க்க றார். அவர்களின் தந்ைதகளுக்குக்
ெகாடுத்த வாக்கன்படி ேதவன் அவர்கைள ேநச க்க றார்.
௨௯ ேதவன் தனது கருைபையயும் அைழப்ைபயும் எப்ெபாழுதும்
மாற்ற க்ெகாள்ளமாட்டார். ௩௦ ஒருமுைற நீங்கள் ேதவனுக்குப்
பணிய மறுத்தீர்கள். ஆனால் இப்ெபாழுது இரக்கத்ைதப்
ெபற்றீர்கள். யூதர்கள் பணிய மறுத்தேத இதற்குக் காரணம்.
௩௧ ேதவன் உங்களிடம் இரக்கம் காட்டுவதால் யூதர்கள்



ேராமர் ௧௧:௩௨ 443 ேராமர் ௧௨:௩

இப்ெபாழுது ேதவனுக்குப் பணிய மறுக்க றார்கள். எனினும்
எத ர்காலத்தல் உங்கைளப் ேபால் அவர்களும் இரக்கத்ைதப்
ெபறுவார்கள். ௩௨ அைனத்து மக்களும் ேதவனுக்குப் பணிய
மறுத்தருக்கன்றனர். ேதவன் பணியாதவர்கைள ஓரிடத்தல்
ேசர்த்தார். எனேவ, அவர் அைனவர் மீதும் இரக்கம் ெகாள்ள
முடியும்.

ேதவனுக்குமகைம
௩௩ஆமாம். ேதவனுைடய ெசல்வம் மிகவும் ெபருைம மிக்கது.

அவரது அறவுக்கும் ஞானத்துக்கும் எல்ைல இல்ைல. ேதவன்
தீர்மானிப்பைத ஒருவராலும் வளக்க முடியாது. ேதவனுைடய
வழிகைளஒருவராலும்புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௩௪ “கர்த்தரின்மனைதஅற ந்தவன்யார்?
ேதவனுக்குஅறவுைரகைளத்தரத் தகுந்தவர்யார்?” ஏசாயா
40:13

௩௫ “ேதவனுக்குயாேரனும்எைதேயனும்ெகாடுத்ததுண்டா?
மற்றவர்க்கு எைதயும் ேதவன் தருப்ப க் ெகாடுக்க ேவண்டிய
ேதைவஇல்ைல” ேயாபு 41:11

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௩௬ ஆமாம். ேதவேன அைனத்ைதயும் உருவாக்கனார்.
ேதவனாலும், ேதவனுக்காகவும் ெதாடர்ச்ச யாய் எல்லாம்
இயங்குகன்றன. அவருக்ேக என்ெறன்ைறக்கும் மகைம
உண்டாவதாக. ஆெமன்.

௧௨
வாழ்க்ைகையேதவனுக்குக்ெகாடுங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! ஏதாவதுெகாஞ்சம் ெசய்யுங்கள்

என ேவண்டுக ேறன். ேதவன் நம்மிடம் மிகுந்த இரக்கத்ைதக்
காட்டியருக்க றார். உங்கள் சரீரங்கைள ேதவனுக்கு உய ர்ப்
பலியாகத் தாருங்கள். இதுேவ அவைர வழிபடுவதற்கான
பக்த வழியாகும். ேதவன் இதல் தருப்தயைடக றார்.
௨உலகலுள்ளமக்கைளப் ேபான்றுஆக ேவண்டுெமனஉங்கைள
மாற்ற க்ெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால்மனதல்புதயஎண்ணங்களால்
உங்கைள மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு ேதவனுைடய
வருப்பத்ைத உங்களால் ஏற்றுக்ெகாள்வது பற்ற முடிவு ெசய்ய
முடியும். நல்லைவ எைவ, ேதவனுக்கு வருப்பமானைவ எைவ
என்றுஉங்களால்அற ந்துெகாள்ளமுடியும்.
௩ ேதவன் எனக்ெகாரு ச றப்பான வரத்ைதக்

ெகாடுத்தருக்க றார். அதனால்தான் உங்களில்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெசால்ல என்னிடம் சல காரியங்கள்
இருக்கன்றன. உங்கள் நைலைமக்கு மீறய
நைனப்பைனக்ெகாள்ளாதீர்கள். உண்ைமயாகேவ நீங்கள்
யார் என்பைத நீங்கள் அறந்துெகாள்ள ேவண்டும். ேதவன்
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உங்களுக்குக் ெகாடுத்த வசுவாசத்தன்படிேய ஒவ்ெவாருவனும்
தம்ைமப் பற்ற அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும். ௪ நம்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு சரீரம் உள்ளது. அதற்குப் பல
உறுப்புகளும் உள்ளன. எல்லா உறுப்புகளும் ஒேர ேவைலையச்
ெசய்வதல்ைல. ௫இதுேபாலேவ, நாம் பலவைகமக்கள். ஆனால்
கறஸ்துவுக்குள் நாம்அைனவரும் ஒேர சரீரமாக இருக்க ேறாம்.
நாம் அந்த சரீரத்தன் பல உறுப்புகள். சரீரத்தல் ஒவ்ெவாரு
உறுப்பும்மற்றஉறுப்புகைளச் சார்ந்துள்ளன.
௬ நமக்குப் பலவதமான வரங்கள் இருக்கன்றன. ஒவ்ெவாரு

வரமும் நமக்கு ேதவனுைடய இரக்கத்தால் கைடத்தது.
நம்மிைடேய தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற வரத்ைதப் ெபற்றவன்
அதைன தன் நம்ப க்ைகக்கு ஏற்ற வைகயல் பயன்படுத்த
ேவண்டும். ௭ ேசைவ ெசய்வதற்கான வரத்ைதப் ெபற்ற
ஒருவன் நன்றாக ேசைவ ெசய்வானாக. ேபாத க்கும் வரத்ைதப்
ெபற்ற ஒருவன் ேபாத ப்பானாக! ௮ மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல்
ெசால்லும் வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன் அவ்வாேற ஆறுதல்
ெசால்வானாக. மற்றவர்களுக்குத் தாராளமாகக் ெகாடுத்து
உதவுகற வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன் ஏராளமாகக் ெகாடுத்து
உதவுவானாக! தைலவனாக இருக்க வரத்ைதப் ெபற்றவன்
கடுைமயாகப் பணியாற்ற ச றந்த தைலவனாக இருப்பானாக!
மற்றவர்களிடம் இரக்கம் காட்டும் வரத்ைதப்ெபற்ற ஒருவன்
மகழ்ச்ச ேயாடுஇரக்கம் காட்டுவானாக!
௯ உங்கள் அன்பு உண்ைமயானதாக இருக்க ேவண்டும்.

பாவத்துக்குரியவற்ைற ெவறுத்து ஒதுக்குங்கள். நல்லவற்ைற
மட்டும் ெசய்யுங்கள். ௧௦ சேகாதர சேகாதரிகைளப் ேபான்று
ஒருவருக்ெகாருவர் இதமாக அன்பு ெசலுத்துங்கள். மரியாைத
ெசய்வதல் ஒருவருக்ெகாருவர் முந்த க்ெகாள்ளங்கள். ௧௧ நீங்கள்
கர்த்தருக்காக உைழக்க ேவண்டிய காலத்தல் ேசாம்ேபறயாக
இராதீர்கள். அவருக்குச் ேசைவ ெசய்வத ேல ஆவப் பூர்வமாக
இருங்கள். ௧௨உங்களுக்கு வசுவாசம் இருப்பதால் மக ழ்ச்ச யாய்
இருங்கள். எப்ெபாழுதும் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
௧௩ ேதவனுைடய மக்களுக்குத் ேதைவ ஏற்படும்ேபாது உதவ
ெசய்யுங்கள். அம்மக்களுக்கு உங்கள் வீடுகளில் அைடக்கலம்
ெகாடுங்கள்.
௧௪ உங்களுக்குத் தீைம ெசய்க றவர்களுக்கும் நல்லைதேய

ெசய்யுங்கள். அவர்களுக்கு நல்லைதக் கூறுங்கள். அவர்கைள
சப க்காதீர்கள். ௧௫ மற்றவர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு இருக்கும்ேபாது
நீங்களும் அவர்கேளாடு மக ழ்ச்ச ேயாடு இருங்கள். மற்றவர்கள்
துக்கமாய் இருக்கும்ேபாது நீங்கள் அவர்கேளாடு துக்கமாய்
இருங்கள். ௧௬ ஒருவேராடு ஒருவர் சமாதானமாக வாழுங்கள்.
எவ்வளவுஞானம் எனக்குஉண்டுஎன்றுமமைத ெகாள்ளாதீர்கள்.
மற்றவர்களுக்கு முக்கயமாய்த் ேதான்றாதவர்கேளாடும் கூட
நட்புடன்இருங்கள். சுயெபருைமபாராட்டாதீர்கள்.
௧௭ யாேரனும் உங்களுக்குத் தீைம ெசய்தால் அவர்களுக்குத்
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தீைமையேய தரும்ப ச் ெசய்யாதீர்கள். எல்லாராலும் நல்லைவ
என்று எண்ணப்படுவைதேய நீங்களும் எவ்வளவு ெசய்ய
முடியும் என்று பாருங்கள். ௧௮ முடிந்தளவு எல்லா மக்கேளாடும்
சமாதானமாய் இருங்கள். ௧௯ என் அன்பு நண்பர்கேள,
எவேரனும் உங்களுக்குத் தீைம ெசய்தால் அவர்கைளத் தண்டிக்க
முயலாதீர்கள். ேதவன் தன் ேகாபத்தால்அவர்கைளத் தண்டிக்கும்
வைரயல்ெபாறுத்தருங்கள்.

“நாேனதண்டிக்க ேறன்.
நாேனபதலுக்குப்பதல்ெசய்ேவன்” உபா. 32:35

என்றுகர்த்தர்கூறுகறார் என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௨௦ “உங்கள்பைகவன்பசயாய்இருந்தால்
அவனுக்குஉணைவக்ெகாடுங்கள்.

அவன்தாகமாய்இருந்தால்அவன்
குடிக்க ஏதாவதுெகாடுங்கள்.

இதன்மூலம்அவைனெவட்கம்ெகாள்ளச்ெசய்யலாம்.” நீத .
25:21-22

௨௧ பாவத்த டம் ேதால்வ அைடந்துவ டாதீர்கள். நன்ைம
ெசய்வதன்மூலம்தீைமையநீங்கள்ேதாற்கடித்துவடுங்கள்.

௧௩
அரசுஅத காரத்த ற்குஅடிபணியவும்
௧ நீங்கள் அைனவரும் ஆட்சயாளர்களுக்கு அடிபணிய

ேவண்டும். ஆட்ச ெசய்யும் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஆட்ச புரியும்
அத காரத்ைத ேதவன் ெகாடுத்தருக்க றார். இப்ெபாழுது
அதகாரம் ெசய்கன்றவர்களுக்கு ேதவனாேலேய அத காரம்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது. ௨ எனேவ அரசு அத காரத்த ற்கு
எத ராக இருப்பவன் உண்ைமயல் ேதவனுைடய கட்டைளக்கு
எத ராக இருக்க றான் என்ேற ெபாருளாகும். அரசுக்கு எத ராகச்
ெசயல்படுபவன் உண்ைமயல் தண்டிக்கப்படத்தக்கவன்.
௩ நன்ைம ெசய்க றவர்கள் ஆள்ேவார்களிடம் அச்சப்படேவண்டிய
ேதைவயல்ைல. ஆனால்தீைமெசய்க றவர்கள்ஆள்ேவார்களிடம்
அச்சப்படேவண்டும். நீங்கள் ஆள்ேவார்கைளக் கண்டு
அச்சம்ெகாள்வதல் இருந்து வடுதைல ெபறேவண்டுமா?
அப்படியானால் நன்ைமைய மட்டும் ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
நன்ைமையச்ெசய்தால்அவர்கள்உங்கைளப்பாராட்டுவார்கள்.
௪ ஒரு ஆள்ேவான் என்பவன் உங்களுக்கு உதவ

ெசய்வதற்காக ேதவனால் நயமிக்கப்பட்டவன். ஆனால்
நீங்கள் தப்பு ெசய்தால் அஞ்சேவண்டும். உங்கைளத்
தண்டிக்க ற அத காரம் அவர்களுக்குண்டு. அைத அவர்கள்
பயன்படுத்துவார்கள். ேதவனுைடய பணியாளாகேவ அவர்கள்
தண்டைன வழங்குவார்கள். ௫ எனேவ நீங்கள் அரசாங்கத்த ற்கு
அடிபணியுங்கள். நீங்கள் பணியாவ ட்டால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள்.
நீங்கள்ெசய்யத்தக்க நல்லகாரியேமஅரசுக்குப் பணிவதுதான்.
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௬ இதற்காகத்தான் நீங்கள் வரிகைளச் ெசலுத்துகறீர்கள்.
அவர்கள் ேதவனுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் உைழத்து
வருகறார்கள். தம் ேநரமைனத்ைதயும்ஆட்ச ெசலுத்துவத ேலேய
ெசலவழிக்க றார்கள். ௭ அைனவருக்கும் ெசய்யேவண்டிய
கடைமகைளச் ெசய்யுங்கள். ெகாடுக்க ேவண்டிய வரிகைளயும்
ெகாடுத்துவடுங்கள். மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டியவர்களுக்கு
மரியாைத ெசலுத்துங்கள். எவருக்கு பயப்பட ேவண்டுேமா
அவர்களுக்குபயப்படுங்கள்.
ப றைர ேநச ப்பேத ப ரமாணம்
௮ எதற்காகவும் மற்றவர்களிடம் கடன் படாதருங்கள். அன்புக்கு

மட்டும் கடன்படுங்கள். மற்றவர்களிடம் அன்பு ெசலுத்துகற
ஒருவன் உண்ைமயல் சட்டமுழுவதற்கும் அடிபணிந்தவனாய்
இருப்பான். ௯ இவற்ைறெயல்லாம் நான் எதற்காகக்
கூறுக ேறன் என்றால் “வபசாரம் ெசய்யாதருங்கள். ெகாைல
ெசய்யாதருங்கள். களவு ெசய்யாதருங்கள். அடுத்தவர்க்கு
உரிய ெபாருட்கைள வரும்ப ேவண்டாம்.”✡ சட்டவ த இவற்ைறச்
ெசால்க றது. இைவ எல்லா கட்டைளகளும், “தன்ைன தாேன
ேநச த்துக்ெகாள்வது ேபாலேவ ஒருவன் அடுத்தவைனயும்
ேநச க்க ேவண்டும்”✡ என்று ஒரு வதையேய ெசால்கன்றன.
௧௦ அன்பானது மற்றவர்களுக்குத் தவறு ெசய்யாதது. எனேவ,
அன்புசட்டவ தயன்நைறேவறுதலாய்இருக்க றது.
௧௧நாம்மிகமுக்கயமானகாலத்தல்வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பதால்

இவற்ைறக் கூறுக ேறன். நீங்கள் தூக்கத்தலிருந்து எழ
ேவண்டிய ேநரம் இதுதான். நாம் முதலில் நம்பயைதக்
காட்டிலும் இரட்ச ப்பன் காலம் ெநருங்கவ ட்டது. ௧௨ “இரவு”
ஏறக்குைறய முடிந்து ேபானது. “பகல்” அேநகமாக முைளக்கத்
ெதாடங்க வ ட்டது. எனேவ இருட்டுக்குச் ெசாந்தமான
ெசயல்கைள வ ட்டுவடுேவாம். ெவளிச்சத்தன் ஆயுதங்கைள
அணிந்துெகாள்ேவாம். ௧௩ பகலுக்குரியவர்கள் ெசய்யத்தக்க
ெசயல்கைளச் சீராய் நாம் ெசய்ேவாம். களியாட்டமும்,
குடிெவறயும், ேவச த்தனமும், காமவ காரமும், வாக்குவாதமும்,
ெபாறாைமயும் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கக் கூடாது.
௧௪ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துைவேய ஆைடயாக
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். உங்கள் பாவ ஆைசகைளப் பூர்த்த
ெசய்துெகாள்வதுபற்றயும்தீயகாரியங்கைளெசய்வதுபற்றயும்
ேயாச க்காதீர்கள்.

௧௪
ப றைரவமர்ச யாதருங்கள்
௧ வசுவாசத்தல் பலவீனமான ஒருவைன உங்கள் கூட்டத்தல்

ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்க ேவண்டாம். அவனது மாறுபட்ட
ச ந்தைனகைளப் பற்ற அவேனாடு வவாத க்க ேவண்டாம்.
✡ ௧௩:௯: யாத். 20:13-15-17-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௩:௯: ேலவ . 19:18-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨ ஒருவன் தான் வரும்புக ற எந்த வைகயான உணைவயும்
உண்ணலாம் என்று நம்புக றான். பவவீனமான நம்ப க்ைக
உள்ளவேனா காய்கற கைள மட்டும் உண்ணலாம் என்று
நம்புக றான். ௩ காய்கற கைள மட்டும் உண்ணுகறவர்கைளப்
பார்த்து மற்றவர்கள் அற்பமானவர்களாக எண்ணாமல் இருக்க
ேவண்டும். காய்கற கைள மட்டும் உண்ணுகறவர்களும்
மற்றவர்கைளத் தவறாக நயாயம் தீர்க்காமல் இருக்கேவண்டும்.
ேதவன் அவைனயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார். ௪ மற்ெறாருவனின்
ேவைலக்காரைனக் குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பு ெசால்லுகற
உரிைம உங்களுக்கு இல்ைல. அவன் ெசய்க ற தவைறயும்,
நல்லவற்ைறயும்தீர்ப்புெசால்லஅவனதுஎஜமானன்இருக்கறார்.
கர்த்தரின் ஊழியன் நைல நறுத்தப்படுவான். ஏெனன்றால்
கர்த்தர்அவைனநைலநறுத்தவல்லவராய்இருக்க றார்.
௫ ஒருவன் ஒரு நாைள மற்ற நாட்கைளவ டச் ச றப்பாகக்

கருதுகறான். மற்ெறாருவன் எல்லா நாட்கைளயும் ஒன்றுேபால
எண்ணுகறான். ஒவ்ெவாருவரும் தம் மனதல் தம்
நம்ப க்ைககைள உறுதயாக எண்ணிக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௬ மற்ற நாட்கைள வ ட ஒரு நாைளச் ச றப்பாகக் கருதுகறவன்
கர்த்தருக்காக அவ்வாறு கருதுகறான். எல்லா வைக
உணவுகைளயும்உண்பவனும்கர்த்தருக்காகேவஉண்ணுகறான்.
அந்த உணவுக்காக அவன் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துகறான்.
ஒருவன் சலவைக உணவுகைள உண்ண மறுப்பதும்
அேத கர்த்தருக்காகத்தான். அவனும் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துகறான்.
௭நாம்அைனவரும்கர்த்தருக்காகேவவாழ்க ேறாம். வாழ்வேதா,

சாவேதா நமக்காக அல்ல. ௮ நாம் அைனவரும் வாழும்ேபாது
கர்த்தருக்காகேவ வாழ்க ேறாம். சாகும்ேபாது கர்த்தருக்காகேவ
சாக ேறாம். வாழ்வதானாலும் சரி, சாவதானாலும் சரி நாம்
கர்த்தருக்குச் ெசாந்தம் ஆனவர்கள். ௯ எனேவதான் கறஸ்து
இறந்தார். ப றகு மீண்டும் வாழ்வதற்காக இறப்பலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தார். இதனால் அவர் இறந்தவர்களுக்கும்
வாழ்க றவர்களுக்கும்கர்த்தர்ஆகமுடியும்.
௧௦ எனேவ, நீ உன் சேகாதரைன எவ்வாறு குற்றவாளிெயன்று

தீர்ப்பளிக்கலாம்? உன் சேகாதரைனவடப் ெபரியவன் என்று நீ
எப்படிஎண்ணலாம்? நாம்அைனவரும்ேதவன்முன்பாகந ற்ேபாம்.
அவர்ஒருவேர நமக்குத்தீர்ப்ைபஅளிக்க றவர்.

௧௧ “ஒவ்ெவாருவனும்எனக்குமுன்புதைலவணங்குவான்.
ஒவ்ெவாருவனும்ேதவைனஏற்றுக்ெகாள்வான்.
நான் வாழ்வது எப்படி உண்ைமேயா அப்படிேய இைவ நகழும்
என்றுகர்த்தர்கூறுகன்றார்” ஏசாயா 45:23

என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௧௨ எனேவ, நம்மில் ஒவ்ெவாருவரும் தம் வாழ்க்ைகையப் பற்ற
ேதவனுக்குக்கணக்குஒப்பைடக்க ேவண்டும்.
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இடறலற்றவர்களாயருங்கள்

௧௩ நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் நயாயம் தீர்த்துக்ெகாள்வைத
நறுத்தேவண்டும். நமது சேகாதரேனா சேகாதரிேயா
பலவீனமுறவும், அல்லது பாவத்தல் வழும் வைகயலும்
நாம் எதுவும் ெசய்யக்கூடாது என்று தீர்மானித்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௧௪ நான் இேயசு க றஸ்துவுக்குள் இருக்க ேறன்.
எந்த உணைவயும் உண்ணத் தகாதது என்று கூற முடியாது
என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஆனால் எவராவது ஒரு
உணைவ உண்ணத்தகாதது என்று நம்பனால் அந்த உணவும்
உண்ணமுடியாதபடி தீட்டுள்ளதாகும்.
௧௫ நீ சாப்படும் ஒன்றன் ெபாருட்டு, உன் சேகாதரனின்

வசுவாசத்ைதப் புண்படுத்தனால், நீ உண்ைமய ேலேய
அன்பு வழிையப் பன்பற்றவல்ைல என்பேத அதன் ெபாருள்.
தவறு என்று ஒருவன் கருதும் உணைவ உண்டு ஒருவனது
நம்ப க்ைகைய அழித்து வ டாேத. க றஸ்து அவனுக்காகவும்
தன் உயைர ெகாடுத்தார். ௧௬ நல்லைவ என நீங்கள் நம்பும்
வஷயங்கள் தீைம என மற்றவர்களால் பழிக்கப்படாமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௭ ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல்
குடிப்பதும் உண்பதும் முக்கயமல்ல. ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மானாக இருப்பதும், பரிசுத்த ஆவயானவருக்குள்
சமாதானமும் சந்ேதாஷமும் அைடவதுேம முக்கயம்.
௧௮ இவ்வழியல் க றஸ்துவுக்கு ேசைவ ெசய்க றவன்
ேதவனுக்கு ஏற்றவனாக இருப்பான். அவன் மக்களாலும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுபவனுமாயருப்பான்.
௧௯ அதனால் சமாதானத்துக்ேகற்றவற்ைற ச ரமப்பட்டாவது

ெசய்ய முயற்ச ெசய்ேவாம். ஒருவருக்ெகாருவர்
உதவயானவற்ைறச் ெசய்ய முயல்ேவாம். ௨௦ உணவு
உண்ணுவதால் ேதவனுைடய ேவைலைய அழிக்காமல்
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அைனத்து உணவும் உண்பதற்கு
ஏற்றேத. ஆனால் நாம் உண்ணும்உணவு மற்றவர்கள் பாவத்தல்
வழுவதற்கு ஏதுவாக இருந்தால் அது தவறாகும். ௨௧ நீ
மாமிசம் உண்பதும், மது குடிப்பதும், உனது சேகாதரைனேயா
சேகாதரிையேயா பாவத்தல் வழச் ெசய்யுமானால் அவற்ைறச்
ெசய்யாமல் இருப்பது நல்லது. உன் சேகாதரைனேயா
சேகாதரிையேயா பாவத்தல் வழச் ெசய்யும் எதைனயும்
ெசய்யாமல்இருப்பாயாக.
௨௨ இைவ பற்றய உன் நம்ப க்ைககள் எல்லாம் உனக்கும்

ேதவனுக்கும் இைடயல் இரகச யமாய் ைவக்கப்பட ேவண்டும்.
நல்லெதன்று ஒருவன் நைனக்கும் காரியங்களில் ஒருவன்
குற்றவளியாக இல்லாமல் இருப்பது ெபரும் பாக்கயமாகும்.
௨௩ சரியானதுதான் என்ற ந ச்சயமில்லாமல் ஒருவன் ஒரு
உணைவ உண்பாேனயானால் அவன் தனக்குத் தாேன
தப்பானவனாக றான். ஏெனன்றால்அவனுக்குஅவனதுெசயலில்
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நம்ப க்ைக இல்ைல. எனேவ நம்ப க்ைக இல்லாமல் ெசய்யும்
எச்ெசயலும்பாவமானேத.

௧௫
௧ வசுவாசத்தல் உறுதயாய் இருக்க ற நாம் பல

வீனமானவர்களுக்கு உதவ ெசய்ய ேவண்டும். நாம்
நமது தருப்த க்காக மட்டுேம வாழ்தல் கூடாது. ௨ நம்மில்
ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவர்கைளயும் மக ழ்ச்ச யுறச் ெசய்தல்
ேவண்டும். இதைன மற்றவர்களுக்கு உதவயாகச் ெசய்ய
ேவண்டும். அவர்கள் வசுவாசத்தல் பலமுைடயவர்களாக
உதவ ெசய்யேவண்டும். ௩ க றஸ்து கூட தனது தருப்த க்காக
வாழவல்ைல. “அவர்கள் உங்கைள ந ந்த த்தால் என்ைனயும்
ந ந்த க்க றவர்களாக றார்கள்”✡ என்று எழுதப்பட்டிருப்பைதப்
ேபாலாகும் அது. ௪ ேவதவசனத்தனால் ெபாறுைமயும்ஆறுதலும்
உண்டாக றது. அதனால்நாம்நம்ப க்ைகஉள்ளவர்களாகும்படிக்கு
முன்பு எழுதப்பட்டைவகெளல்லாம் நமக்குப் ேபாதைனயாக
எழுதப்பட்டன. ௫ ெபாறுைமயும் பலமும் ேதவனிடமிருந்து
வந்தன. இேயசு க றஸ்து வரும்புக ற வழிைய நீங்கள்
உங்களுக்குக்குள் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேதவனிடம் ப ரார்த்த ப்ேபன்.
௬ எனேவ இதய ஒற்றுைமயுடனும் ஒருமித்து கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவைனப் புகழ்வீர்கள்.
௭ க றஸ்து உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டார். எனேவ நீங்களும்
ஒருவைரெயாருவர் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். இது ேதவனுக்கு
மகைமையக் ெகாண்டு வரும். ௮ இதனால் யூதர்கள்
ேதவனுைடயஇரக்கத்துக்காகஅவைரமகைமப்படுத்தேவண்டும்.
க றஸ்து யூதர்களுக்குப் பணியாளர் ஆனார். இதன் மூலம்
அவர் ேதவனுைடய வாக்குறுதகள் உண்ைமயானைவ எனக்
காட்டினார். க றஸ்து யூதர்களின் தந்ைதயர்க்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதைய நரூப த்துவ ட்டார். ௯இதனால்யூதரல்லாதவர்கள்
ேதவனுைடயஇரக்கத்துக்காகஅவைரமகைமப்படுத்தேவண்டும்.
ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது:

“யூதர் அல்லாத மக்களுக்கைடயல் நான் உமக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன்.

உமதுெபயைரப் பாராட்டிப் பாடுேவன்.” சங்கீதம் 18:49

௧௦ேமலும் ேவதவாக்கயம்கூறுகறது:

“யூதரல்லாதவர்களாகய நீங்கள் ேதவனுைடய மக்கேளாடு
ேசர்ந்துமக ழ்ச்ச யைடயுங்கள்.” உபாகமம் 32:43

௧௧ேமலும் ேவதவாக்கயம்கூறுகறது:

“யூதரல்லாத நீங்கள்கர்த்தைரப் புகழுங்கள்.
✡ ௧௫:௩: சங். 69:9-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



ேராமர் ௧௫:௧௨ 450 ேராமர் ௧௫:௨௦

அைனத்துமக்களும்கர்த்தைரப் புகழ ேவண்டும்.” சங்கீதம்
117:1

௧௨ஏசாயாஇப்படிகூறுகறார்:

“ஈசாயன்குடும்பத்தலிருந்துஒருவர்வருவார்.
யூதரல்லாதவர்கைளஅவர்ஆள்வார்.
அவரால் யூதரல்லாதவர்களும் நம்ப க்ைக அைடவார்கள்.”
ஏசாயா 11:10

௧௩ ேதவன் வழங்கும் வசுவாசம் உங்கைள சமாதானத்தாலும்,
சந்ேதாஷத்தாலும் ந ரப்பட்டும் என்று ப ரார்த்த க்க ேறன். ப றகு
உங்களுக்கு ேமலும் ேமலும் வசுவாசம் ெபருகும். பரிசுத்த
ஆவயானவரின்வல்லைமயால்அதுந ரம்ப வழியும்.

தன்பணிையப் பற்ற ப் பவுல்
௧௪ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள் நன்ைமயால்

நைறந்தருப்பதாக நம்புக ேறன். உங்களுக்குத் ேதைவயான
அறவு உங்களிடம் இருப்பது எனக்குத் ெதரியும். நீங்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் கற்ப க்கும் தகுத ெபற்றவர்கள். ௧௫ நீங்கள்
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளத்தக்க சலவற்ைறப் பற்ற நான்
ெவளிப்பைடயாகேவ எழுதயருக்க ேறன். ேதவன் எனக்குச்
ச றப்பான வரத்ைதக் ெகாடுத்தருப்பதால் நான் இதைனச்
ெசய்ேதன். ௧௬என்ைனஇேயசுக றஸ்துவன்ஊழியனாகேதவன்
ஆக்கனார். நான் யூதரல்லாதவர்களுக்கு உதவும்ெபாருட்டு
என்ைன ேதவன் ஊழியனாக்கனார். நற்ெசய்தையக்
கற்றுக்ெகாடுப்பதன் மூலம் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்க ேறன்.
யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனால் ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தக்க காணிக்ைக
ஆகும்ெபாருட்டு நான் இதைனச் ெசய்க ேறன். அவர்கள்
ேதவனுக்காகப்பரிசுத்தஆவயானவரால்பரிசுத்தமாக்கப்பட்டனர்.
௧௭ நான் ேதவனுக்காகக் க றஸ்துவுக்குள் ெசய்த

பணிகளுக்காகப் ெபருைம ெகாள்க ேறன். ௧௮ நான்
ெசய்து முடித்த ெசயல்கைளப் பற்ற நாேன ேபசுவதல்ைல.
யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனுக்கு அடிபணிய, என் மூலம் கறஸ்து
ெசய்த ெசயல்கைளப் பற்ற மட்டுேம ேபசுேவன். நான் ெசய்ததும்,
ெசான்னதுமான காரியங்கள் மூலேம அவர்கள் ேதவனுக்குப்
பணிந்தனர். ௧௯ அற்புதங்கைளயும், வல்லைமகைளயும்.
ெபருங்காரியங்கைளயும் பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவயானவரின்
வல்லைமையஉணர்ந்தும்அவர்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
நான் எருசேலமிலிருந்து கறஸ்துவன் நற் ெசய்தைய
அறவக்க ெதாடங்க , இல்லிரிக்கம் நகர்வைர என் பணிைய
முடித்தருக்க ேறன். ௨௦ க றஸ்துைவப் பற்ற க் ேகள்வப்படாத
மக்கள் இருக்கும் இடங்களில் நற்ெசய்தையப் ேபாத க்கேவ
எப்ேபாதும் நான் வரும்புக ேறன். மற்றவர்கள் ஏற்ெகனேவ
ெதாடங்கவ ட்ட பணிகைள நான் ேபாய்த் ெதாட வரும்பாததால்
நான்இவ்வாறுெசய்க ேறன். ஆனால்,
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௨௧ “அவைரப் பற்ற ேகட்டிராத மக்கள்அவைரப் பார்ப்பார்கள்.
அவைரப் பற்ற அறயாத மக்கள் அவைரப்
புரிந்துெகாள்வார்கள்.” ஏசாயா 52:15

என்றுஏற்ெகனேவஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
ேராம் ெசல்லப் பவுலின்த ட்டம்
௨௨ அதனால் தான் உங்களிடம் வருவதலிருந்து பலமுைற

நறுத்தப்பட்ேடன்.
௨௩ நான் இந்தத் தைசகளில் இப்ேபாது எனது பணிைய

முடித்துவ ட்ேடன். பல ஆண்டுகளாக உங்கைளக் காண
வரும்பயருக்க ேறன். ௨௪ நான் ஸ்பானிய நாட்டிற்குப்
ேபாகும்ேபாது உங்களிடம் வந்து உங்கைளக் கண்டு ெகாள்ளவும்,
நான் உங்கேளாடு தங்கயருந்து மக ழ்ச்ச அைடேவெனன்றும்
நம்புக ேறன். என்பயணத்துக்குநீங்களும்உதவ ெசய்யலாம்.
௨௫ ேதவனுைடய மக்களுக்கு உதவுவதற்காக இப்ெபாழுது

நான் எருசேலமுக்குச் ெசல்க ேறன். ௨௬ எருசேலமிலுள்ள
ேதவனுைடய மக்களில் சலர் வறுைமயல் உள்ளனர்.
மக்கேதானியா, அகாயா ேபான்ற நாடுகளில் உள்ள வசுவாச கள்
ெகாடுப்பதல் மக ழ்ச்ச யைடவார்கள். அவர்கேள எருசேலமில்
உள்ள வசுவாச களுக்கு உதவெசய்து வருகன்றனர்.
௨௭ இப்படிச் ெசய்வது நல்லெதன்று எண்ணினார்கள். இப்படிச்
ெசய்க றதற்கு அவர்கள் கடனாளியாகவும் இருக்க றார்கள்.
எப்படிெயன்றால் புறஜாதயனர் அவர்களுைடய ஞான
நன்ைமகளில் பங்ேகற்கன்றனர். சரீர நன்ைமகளில்
அவர்களுக்கு உதவுகன்றனர். அவர்கள் இவ்வதம்
கடனாளியாயருக்க றார்கேள. ௨௮ எருசேலமில் உள்ள
ஏைழ மக்கள் அவர்களுக்காக வழங்கப்பட்ட ெபாருைள
அைடயேவண்டும். இைத முடித்த ப றகு ஸ்பானியாவுக்குப்
புறப்படுேவன்.
வழியல் உங்கைளப் பார்ப்ேபன். ௨௯ நான் உங்கைளப்

பார்க்க வரும்ேபாது, க றஸ்துவன் முழுைமயான ஆசீர்வாதத்ைத
உங்களுக்குக்ெகாண்டுவருேவன்என்பைதநான்அற ேவன்.
௩௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவன் மூலமும் பரிசுத்த ஆவயானவரின் அன்பன்
மூலமும் உங்கைள ேவண்டுக ேறன். நீங்கள் ப ரார்த்தைன
ெசய்யும்ேபாது எனது ேபாராட்டங்களில் பங்கு ெகாள்ளுங்கள்.
ேதவனிடம்ப ரார்த்தைனெசய்யும்ேபாதுநைனவுெகாள்ளுங்கள்.
௩௧ யூேதயாவலுள்ள நம்ப க்ைகயற்றவர்களிடமிருந்து நான்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
எருசேலமிலுள்ள வசுவாச களுக்கு நான் ெசய்யப்ேபாகும்
உதவ அவர்களால் மக ழ்ச்ச யுடன் ஏற்கப்படவும் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ௩௨ ப றகு, ேதவனுைடய வருப்பம் இருந்தால்
நான் உங்களிடம் வருேவன். நான் மக ழ்ச்ச ேயாடு வருேவன்.
உங்கேளாடு ஓய்வுெகாள்ளுேவன். ௩௩ சமாதானத்தன் ேதவன்
உங்கள்அைனவேராடும்இருப்பாராகஆெமன்.
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௧௬
பவுலின்இறுத வார்த்ைதகள்
௧ நம்முைடய சேகாதரி ெபெபயாைளக் க றஸ்துவுக்குள்

பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நான் வரும்புக ேறன். ெகங்க ேரயா ஊர் சைபயல் அவள்
வேசஷஊழியக்காரி. ௨கர்த்தரில்அவைளஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். ேதவனுைடய பள்ைளகளின் வழியல்
அவைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்க. உங்களிடமிருந்து அவளுக்கு
உதவகள் ேதைவெயன்றால் ெசய்யுங்கள். அவள் எனக்குப்
பலமுைற உதவ ெசய்தருக்க றாள். அவள் மற்றவர்ளுக்கும்
உதவயாகஇருந்தருக்க றாள்.

௩ ப ரிஸ்கல்லாவுக்கும்Ԕஆக்கல்லாவுக்கும் என்
வாழ்த்துக்கைளச் ெசால்லுங்கள். இேயசு க றஸ்துவுக்குள்
இவர்கள் இருவரும் என்ேனாடு பணியாற்றனர்.
௪ எனது உயைரக் காப்பாற்ற தங்கள் உயைரப் பணயம்
ைவத்தனர். நான் அவர்களுக்கு நன்றக் கடன்பட்டுள்ேளன்.
யூதரல்லாதவர்களின் அைனத்து சைபகளுக்கும் நன்றக்
கடன்பட்டுள்ேளன்.

௫அவர்களுைடயவீட்டிேலகூடும்சைபையயும்வாழ்த்துங்கள்.
ஆசயாவ ேல முதலில் கறஸ்துைவப் பன்பற்றயவனாகய
எப்பெனத்என்றஅந்த நண்பைனயும்வாழ்த்துங்கள்.

௬ மரியாைளயும் வாழ்த்துங்கள். அவள் உங்களுக்காகப்
ெபரிதும்உைழத்தாள்.

௭அன்ேறானீக்ைகயும்யூனியாைவயும்வாழ்த்துங்கள். அவர்கள்
எனது உறவனர்கள். என்ேனாடு சைறயல் இருந்தவர்கள்.
ேதவனுைடய மிக முக்கயமான ெதாண்டர்களுள் எனக்கு
முன்னேர க றஸ்துைவநம்பயவர்கள்.

௮அம்பலியாைவ வாழ்த்துங்கள். அவன் கர்த்தருக்குள் எனக்கு
மிகவும் அன்பானவன். ௯உர்பாைன வாழ்த்துங்கள். அவன்
என்ேனாடுகறஸ்துவுக்காகப் பணி ெசய்தவன்.

எனது அன்பான நண்பனாகய ஸ்தாக்கைய வாழ்த்துங்கள்.
௧௦ அல்ெபல்ேலைய வாழ்த்துங்கள். அவனது உண்ைமயான
கறஸ்தவபக்த ேசாத க்கப்பட்டுநரூப க்கப்பட்டுள்ளது.

அரிஸ்ேதாபூலுவன் குடும்பத்தலிலுள்ள அைனவைரயும்
வாழ்த்துங்கள். ௧௧ எேராத ேயாைன வாழ்த்துங்கள். அவன்
எனதுஉறவனன்.

நர்கீசுவன் குடும்பத்தலுள்ள அைனவைரயும்
வாழ்த்துங்கள். அவர்கள் கறஸ்துவுக்குட்பட்டவர்கள்.
௧௨ த ரிேபனாைளயும், த ரிேபாசாைளயும் வாழ்த்துங்கள்.
ஏெனனில் அவர்கள் கர்த்தருக்காகக் கடினப்பட்டு
உைழத்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.

எனது அன்புமிக்க ேதாழியாக ய ெபர்ச யாைள வாழ்த்துங்கள்.
அவளும்கர்த்தருக்காகக் கஷ்டப்பட்டுஉைழத்தாள்.
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௧௩ ரூபைஸ வாழ்த்துங்கள். அவன் கர்த்தருக்குள் ச றந்த
மனிதன். அவனதுதாையயும்வாழ்த்துங்கள். அவள்எனக்கும்
தாய்தான்.

௧௪அசங்க ரீத்து,ப ெலேகான்,எர்ேம,பத்த ெராபா,எர்மாமற்றும்
அவர்கேளாடுஇருக்க ற சேகாதரர்கைளயும்வாழ்த்துங்கள்.

௧௫ ப ெலாேலாகஸ், ஜூலியா, ேநெரஸ், அவனது சேகாதரி,
மற்றும் ஒலிம்பாஸ் ஆக ேயாைரயும் வாழ்த்துங்கள்.
அவர்கேளாடிருக்க ற வசுவாச கள் அைனவைரயும்
வாழ்த்துங்கள்.

௧௬ ஒருவைரெயாருவர் பார்க்கும்ெபாழுது பரிசுத்தமான
முத்தத்தால்வாழ்த்துங்கள்.

க றஸ்துவன்சைபயார்உங்கைளவாழ்த்துகன்றனர்.

௧௭ சேகாதர சேகாதரிகேள! ப ரிவைனகைள உண்டாக்குகற
மக்கைளப் பற்ற நீங்கள் மிகவும் எச்சரிக்ைகயாய்
இருக்கேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அடுத்தவர்களின்
வசுவாசத்ைத குைலப்பவர்களிடமும் எச்சரிக்ைகயாய் தூர
இருங்கள். நீங்கள் கற்ற உண்ைமயான ேபாதைனக்கு
அவர்கள் எத ரானவர்கள். ௧௮ அத்தைகயவர்கள் இேயசு
க றஸ்துவுக்கு ேசைவ ெசய்ய வரும்புவதல்ைல. அவர்கள்
தங்கைளத் தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்ளேவ வரும்புக றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் நாகரிகமான ேபச்சுக்களாலும், இச்சகத்தாலும்
நயவஞ்சகமாக சாதாரண அப்பாவ மக்கைள தவறான வழியல்
நடத்த வடுகன்றனர். ௧௯ உங்களது கீழ்ப்படிதல் அைனத்து
வசுவாச களாலும் அறயப்பட்டுள்ளது. ஆகேவ உங்கைளப் பற்ற
நான் மிகவும் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். நீங்கள் நன்ைமையப் பற்ற
அற ந்துெகாள்வதல்ஞானிகளாகஇருக்க ேவண்டும். தீைமையப்
பற்ற அற ந்துெகாள்வதல்அப்பாவ களாய்இருக்கேவண்டும்.
௨௦ சமாதானத்ைதத் தருகற ேதவன் வைரவல் சாத்தாைனத்

ேதாற்கடித்து அவைன உங்கள் கால்களில் கீேழ நசுக்க ப்
ேபாடுவார்.
நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப உங்கேளாடு

இருப்பதாக. ஆெமன்.
௨௧ என்ேனாடு ஊழியம் ெசய்க ற தீேமாத்ேதயு உங்களுக்கு

வாழ்த்துதல் கூறுகறான். லூகயும், யாேசான், ெசாச பத்தர்
ேபான்றஎனதுஉறவனர்களும்உங்கைளவாழ்த்துகறார்கள்.
௨௨ பவுல் ெசால்லுகற அக்காரியங்கைள எழுதுகற ெதர்தயு

ஆகயநான்கர்த்தருக்குள்உங்கைளவாழ்த்துக ேறன்.
௨௩ என்ைனயும், எல்லா சைபகைளயும் கண்காணித்து

வரும் காயுவும் உங்கைள வாழ்த்துகறான். நகரத்துப்
ெபாருளாளரான எரஸ்துவும் சேகாதரனான குவர்த்தும் உங்கைள
வாழ்த்துகன்றனர். ௨௪ *

* ௧௬:௨௪: ச ல க ேரக்க எழுத்துக்களில் “நம்முைடய கர்த்தராயருக்க ற இேயசு
க றஸ்துவனுைடய கருைப உங்கள் எல்ேலாேராடும் இருக்கட்டும். ஆெமன்” என்று
எழுதப்பட்டுள்ளது.
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௨௫ ேதவனுக்கு மகைம உண்டாவதாக. அவேர உங்களது
வசுவாசத்ைதப் பலப்படுத்துகறார். நான் கற்றுத்தரும்
நற்ெசய்தயன் மூலம் ேதவன் உங்கைளப் பலப்படுத்துகறார்.
ேதவனால் ெவளிப்படுத்தப்பட்ட இரகச யமான உண்ைமேய
க றஸ்துைவப் பற்றய நற்ெசய்த . இது ெதாடக்க கால
முதல் மைறக்கப்பட்டிருந்தது. ௨௬ ஆனால் இப்ேபாது அந்த
இரகச யம் ெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அைனவருக்கும்
ெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளது. இதைனப் பற்ற தீர்க்கதரிச களும்
எழுதனர். இது ேதவனுைடய கட்டைள. இது அைனவருக்கும்
ெவளிப்பட்டால்தான் அவர்கள் ேதவைன நம்ப அவருக்குப்
பணிவார்கள். ேதவன் என்ெறன்றும் இருக்கறார். ௨௭ தாம்
ஒருவேர ஞானம் உள்ளவராய் இருக்க ற ேதவனுக்கு
இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாய் என்ெறன்ைறக்கும் மகைம
உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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ெகாரிந்த யருக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ க றஸ்து இேயசுவன் ஒரு அப்ேபாஸ்தலனாக
இருக்கும்ெபாருட்டு பவுலாகய நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன்.
நான்ஒருஅப்ேபாஸ்தலனாகேவண்டுெமனேதவன்வரும்பனார்.
என்னிடமிருந்தும், நம் சேகாதரர் ெசாஸ்ெதேனய டமிருந்தும்
இந்தக்கடிதம்அனுப்பப்படுக றது.
௨ ெகாரிந்து பட்டணத்தன் சைபக்கும் க றஸ்து இேயசுவல்

பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அைனவருக்கும் இந்தக் கடிதம்
எழுதப்படுக றது. ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களாக நீங்கள்
அைழக்கப்பட்டீர்கள். அவர்களுக்கும் நமக்கும் கர்த்தராய்
இருக்க ற இேயசு க றஸ்துவன் ெபயரில் நம்ப க்ைக ைவத்து
எங்ெகங்கும் இருக்கற மக்களுடன் இைணந்து நீங்களும்
அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
௩ நம் ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும் கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவடமிருந்தும் கருைபயும், சமாதானமும் உங்களுக்கு
உண்டாவதாக.

பவுல்ேதவனுக்குநன்ற கூறுதல்
௪ க றஸ்து இேயசு மூலமாக ேதவன் உங்களுக்கு

அளித்த கருைபக்காக நான் எப்ேபாதும் என் ேதவனுக்கு
உங்களுக்காக நன்ற ெசால்ேவன். ௫ இேயசுவல் எல்லா
வைகயலும் நீங்கள் ஆச ெபற்றருக்க றீர்கள். உங்கள்
எல்லா ேபச்சலும், எல்லாவைக அறவலும் நீங்கள் ஆச
ெபற்றுள்ளீர்கள். ௬ க றஸ்துைவப் பற்றய உண்ைம உங்களில்
நரூப க்கப்பட்டுள்ளது. ௭ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
மறு வருைகக்காக நீங்கள் காத்தருக்ைகயல் ேதவனிடமிருந்து
ெபற ேவண்டிய ெவகுமத யாவும் ெபற்றுள்ளீர்கள். ௮ இேயசு
இறுத வைரக்கும் உங்கைள பலமுைடயவர்களாக ஆக்குவார்.
அவர் உங்கைள பலசாலிகளாக மாற்றுவதால் கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்து மீண்டும் வருைக தரும் அந்நாளில் உங்களிடம்
எந்தத் தவறும் காணப்படாது. ௯ ேதவன் நம்ப க்ைகக்குரியவர்.
ேதவனாகயஒருவேரஉங்கைளத்தம்குமாரானாகயகர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துேவாடு வாழ்ைவப் பக ர்ந்துெகாள்ளும்படியாக
அைழத்தார்.

ெகாரிந்து சைபயல்ப ரச்சைனகள்
௧௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்

ெபயரினால் உங்கைள ஒன்று ேவண்டுக ேறன். நீங்கள்
ஒருவேராடுஒருவர்கருத்ெதாற்றுைமயுடன்வாழேவண்டுக ேறன்.
அப்ேபாது உங்களுக்குள் ப ரிவைனகள் ஏற்படாது. ஒேர
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வதமான ச ந்தைனயும், ஒேர ேநாக்கமும் ெகாண்டு முழுக்க
இைணந்தவர்களாய்நீங்கள்வாழேவண்டுெமனேவண்டுக ேறன்.
௧௧ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள! குேலாேவயாளின்

குடும்பத்தனர் சலர் உங்கைளப்பற்ற என்னிடம் கூறனர்.
உங்களுக்கைடயல் வாக்குவாதங்கள் இருக்கன்றன என
நான் ேகள்வப்பட்ேடன். ௧௨ நான் கூற வரும்புவது இது தான்:
உங்களில் ஒருவர் “நான் பவுைலப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார்.
மற்ெறாருவர் “அப்ெபால்ேலாைவப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார்.
இன்ெனாருவர் “நான் ேகபாைவப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார்.
இன்னும் ஒருவர் “நான் கறஸ்துைவப் பன்பற்றுக ேறன்”
என்கறார். ௧௩ க றஸ்துைவப் பலவைகக் குழுக்களாகப்
ப ரித்துப் பார்க்கமுடியாது! சலுைவயல் பவுல் உங்களுக்காக
மரித்தானா? இல்ைல. பவுலின்ெபயரால் நீங்கள்ஞானஸ்நானம்
அைடந்தவர்களா? இல்ைல. ௧௪க றஸ்பு மற்றும் காயு தவ ர ேவறு
எவருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல என்பதல்
ேதவனுக்கு நன்றயுைடவனாயருக்க ேறன். ௧௫ எனது ெபயரில்
நீங்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றீர்கள் என எவரும் இப்ேபாது கூற
முடியாது என்பதால் நான் ேதவனுக்கு நன்றயுைடயவனாக
இருக்க ேறன். ௧௬ ஸ்ேதவான் குடும்பத்தனருக்கும் நான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் ேவெறவருக்கும்
நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ததாக எனக்கு நைனவல்ைல.
௧௭ மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கும் ேவைலையக்
க றஸ்து எனக்குத் தரவல்ைல. நற்ெசய்தைய மக்களுக்குக்
கூறும் ேவைலையேய க றஸ்து எனக்கு அளித்தார். ஆனால்
உலகத்து ஞானத்ைதக் காட்டும் ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தாமல்
நற்ெசய்தைய மட்டும் ெசால்லேவ இேயசு க றஸ்து என்ைன
அனுப்பனார். நற்ெசய்தையக் கூற உலக ஞானத்ைத
நான் பயன்படுத்தனால், அப்ேபாது க றஸ்துவன் சலுைவ
அர்த்தமற்றதாகவடும்.

க றஸ்துவல்காணப்படும்ஞானம்
௧௮ ெகட்டுப்ேபாக ற மக்களுக்குச் சலுைவ பற்றய ேபாதைன

முட்டாள்தனமாகத் ேதான்றுகறது. இரட்ச க்கப்படுக ற நமக்ேகா,
அதுேதவனுைடயவல்லைமயாகும்.

௧௯ “நான்ஞானிகளின்ஞானத்ைதஅழிப்ேபன்.
நான்ேமைதகளின்அறைவப்பயனற்றதாக்குேவன்.” ஏசாயா
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என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுஇருக்க றது.

௨௦ தற்காலத்தன் ஞானி எங்ேக? கல்வயல் ேதர்ந்தவன்
எங்ேக? இன்ைறய தத்துவஞானி எங்ேக? உலகத்து
ஞானத்ைத ேதவேன மடைமயாக மாற்றனார். ௨௧ ேதவன் தனது
ஞானத்தனால் வரும்பயது இதுேவ: உலகத்தன் ஞானத்தால்,
உலகம் ேதவைனக் கண்டுெகாள்ள முடியவல்ைல. ேதவைன
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வசுவாச க்க ற மக்கைளக் காக்கும்ெபாருட்டு மடைமயாய்த்
ேதான்றும்தனதுெசய்தையேதவன்பயன்படுத்தனார்.
௨௨ யூதர்கள் அத சயங்கைளச் சாட்ச யாகக் ேகட்கன்றனர்.

க ேரக்கர்கள் ஞானத்ைத ேவண்டுகன்றனர். ௨௩ ஆனால்
நாங்கள் ேபாத ப்பது இதுேவ. க றஸ்து சலுைவயன் ேமல்
ெகால்லப்பட்டார். இது யூதர்களுக்கு, நம்ப க்ைகக்கு ஒரு
ெபரிய தைடயாகும். யூதர்கைளத் தவ ர ப றருக்கு இது
மடைமயாகத் ேதான்றும். ௨௪ ஆனால், ேதவன் ேதர்ந்துள்ள
யூதருக்கும்,க ேரக்கருக்கும்க றஸ்துேவேதவனின்வல்லைமயும்,
ேதவஞானமும் ஆவார். ௨௫ ேதவனுைடய மடைம கூட மனிதரின்
ஞானத்தலும் ச றந்தது. ேதவனுைடய ேசார்வும் கூட மனிதரின்
பலத்ைதக்காட்டிலும்வலிைமஉைடயது.
௨௬சேகாதர சேகாதரிகேள! ேதவன்உங்கைளத்ெதரிந்துள்ளார்.

அது பற்ற ச் ச ந்தயுங்கள். உலகத்தார் ஞானத்ைதப் பற்ற
ைவத்தருக்கும் கணிப்பன்படிஉங்களில் பலர்ஞானிகள்அல்லர்.
உங்களில் பலருக்குமிகப் ெபரிய ெசல்வாக்கு எதுவும்கைடயாது.
உங்களில் பலர் ப ரபலமான குடும்பங்களிலிருந்தும் வந்தவர்கள்
அல்லர். ௨௭ ஞானிகளுக்கு ெவட்கத்ைதத் தரும்படியாக ேதவன்
உலகத்தன் முட்டாள்தனமான ெபாருள்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
பலவான்களான மனிதர்கைள அவமத க்க உலகத்தன்
பலவீனமான ெபாருள்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௨௮ உலகம்
முக்கயமற்றெதன்று நைனப்பைத ேதவன் ேதர்ந்துெகாண்டார்.
உலகம் ெவறுப்பைதயும், பயனற்றெதனக் கருதுவைதயும் அவர்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். முக்கயெமன உலகம் பார்க்க றவற்ைற
அழிப்பதற்காகேவ அவர் அப்படிச் ெசய்தார். ௨௯ எந்த மனிதனும்
ேதவனுக்கு முன்பு தற் ெபருைம அைடயாதபடிக்கு ேதவன்
இப்படிச் ெசய்தார். ௩௦ உங்கைளக் கறஸ்து இேயசுவன்
ஒரு பாகமாகும்படி ெசய்தவர் ேதவேன, ேதவனிடம் இருந்து
கறஸ்து நமக்கு ஞானமாக இருக்க றார். பாவத்தல் இருந்து
வடுதைல அைடயவும், ேதவேனாடு இணக்கமாக இருக்கவும்
க றஸ்துேவ காரணமாவார். நாம் பரிசுத்தமாய் இருப்பதற்கும்
க றஸ்துேவ காரணமாவார். ௩௧ எனேவ எழுதப்பட்டுள்ளபடி
“ஒருவர் ெபருைமப்படுவதாக இருந்தால், ேதவனில் மட்டுேம
ெபருைமப்பட ேவண்டும்.”✡

௨
சலுைவையப்பற்றயெசய்த
௧ அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் உங்களிடம்

வந்தேபாது ேதவனுைடய உண்ைமைய உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன். ஆனால் அதகமான ஞானத்ைதேயா, அழகய
வார்த்ைதகைளேயா நான் உபேயாக க்கவல்ைல. ௨உங்கேளாடு
இருக்ைகயல் இேயசு க றஸ்துைவயும் அவரது சலுைவ
மரணத்ைதயும் தவ ர ப ற அைனத்ைதயும் மறப்ேபன் என

✡ ௧:௩௧: எேரமியா 9:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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முடிெவடுத்ேதன். ௩ நான் உங்களிடம் வந்தேபாது மிகவும்
ேசார்வாகவும்,பயத்தால்நடுங்க க்ெகாண்டும்இருந்ேதன். ௪எனது
ேபாதைனயும் ேபச்சும் வலியுறுத்த ச் ெசால்லும் ஆற்றலுள்ள
ஞானம் ெபாருந்தய வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டனவாய்
இருக்கவல்ைல. பரிசுத்தாவ ெகாடுக்கன்ற வல்லைமேய
எனது ேபாதைனக்கு நரூபணம் ஆகும். ௫ உங்கள் வசுவாசம்
ேதவனுைடய வல்லைமயல் இருக்க ேவண்டும் என்பதற்காகவும்,
மனிதனின் ஞானத்தல் இருக்கக் கூடாெதன்பதற்காகவும் நான்
இவ்வாறுெசய்ேதன்.

ேதவனுைடயஞானம்
௬ பக்குவமைடந்த மக்களுக்ேக நாம் ஞானத்ைதப்

ேபாத க்க ேறாம். ஆனால் நாம் ேபாத க்கும் இந்த ஞானம்
இவ்வுலகத்தலிருந்து வருவதல்ல. இந்த உலகத்து
ஆட்சயாளர்களின் ஞானமும் இதுவல்ல. அந்த ஆட்சயாளர்கள்
தங்கள் அதகாரத்ைத இழந்து வருகன்றனர். ௭ ஆனால்
நாம் ேதவனுைடய இரகச யமான ஞானத்ைதப் ேபசுக ேறாம்.
மக்களிடமிருந்து இந்த ஞானம் மைறக்கப்பட்டுள்ளது. நமது
மகைமக்காக ேதவன் இந்த ஞானத்ைதத் த ட்டமிட்டார்.
உலகம் ேதான்றுவதற்கு முன்ேப ேதவன் இைதத் த ட்டமிட்டார்.
௮ இந்த உலகத்தல் எந்த ஆட்சயாளனும் இந்த ஞானத்ைதப்
புரிந்துெகாண்டிருக்கவல்ைல. அவர்கள் அதைனப்
புரிந்துெகாண்டிருந்தால் மகைமயன் கர்த்தைர சலுைவயல்
ெகான்றருக்கமாட்டார்கள். ௯ஆனால்,

“ேதவன்தன்ைனேநச க்கும்மக்களுக்காகச்
ெசய்த ஏற்பாட்ைட எந்த கண்ணும்பார்க்கவல்ைல.

எந்தக் காதும் ேகட்கவல்ைல,
எந்தமனிaதனும்எண்ணிப் பார்த்ததல்ைல” ஏசாயா 64:4

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௧௦ ஆனால், ேதவன் இவற்ைற ஆவயானவரின் மூலமாக
எங்களுக்குக்காட்டியுள்ளார்.
ஆவயானவர் எல்லாவற்ைறயும் அறவார். ேதவனுைடய

ஆழ்ந்த அந்தரங்கங்கைளயும் பரிசுத்த ஆவயானவர் அறவார்.
௧௧ அைத இப்படி வளக்கலாம்: ஒருவர் அடுத்தவருைடய
எண்ணங்கைள அறய முடியாது. அவனுக்குள்ளிருக்க ற
அவனுைடயஆவேயஅறயும். அதுேவ ேதவனுக்கும் ெபாருந்தும்.
ேதவனுைடய ஆவயானவர்தான் அந்த எண்ணங்கைள அறவார்.
௧௨ நாம் உலகன் ஆவையக்ெகாண்டிருக்கவல்ைல. நாம்
ேதவனிடமிருந்து அவரது ஆவயானவைரப் ெபற்ேறாம். ேதவன்
நமக்குக் ெகாடுத்துள்ள ெபாருள்கைள அறயுமாறு நாம்
ஆவயானவைரப்ெபற்ேறாம்.
௧௩ நாம் இவற்ைறப் ேபசும்ேபாது மனிதனுக்குள்ள

ஞானத்தால் நாம் அறவக்கப்பட்ட வார்த்ைதகைளப்
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பயன்படுத்துவதல்ைல. பரிசுத்த ஆவயானவர் அறவத்துள்ள
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துக ேறாம். ஆன்மீகக்
கருத்துகைள வளக்க ஆன்மீகமான ெசாற்கைளேய
பயன்படுத்துக ேறாம். ௧௪ ஆன்மீக வாழ்க்ைகயல்
ஈடுபடாத மனிதன் ேதவனுைடய ஆவயானவரிடமிருந்து
வரும் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல. அவன்
அவற்ைற மடைமயாகக் கருதுகறான். அவன் ஆவயானவர்
கருதுவனவற்ைற புரிந்துெகாள்ள முடியாது. ஏெனனில் அைவ
ஆன்மீகமாகேவ புரிந்துெகாள்ளப்படக் கூடும். ௧௫ ஆனால்,
ஆன்மீக உணர்வுள்ளவேனா எல்லாவற்ைறப் பற்றயும் நயாயம்
தீர்க்கமுடியும். மற்றவர்கள்அவைனநயாயம்தீர்க்கமுடியாது.

௧௬ “யார் ேதவனுைடயஎண்ணத்ைதஅறவார்?
யார் ேதவனுக்குஅறவுறுத்துவார்கள்?” ஏசாயா 40:13

என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. ஆனால் நமக்கு கறஸ்துவன்
ச ந்தைனஇருக்கறது.

௩
மனிதைனப்பன்பற்றுவதுதவறு
௧சேகாதரசேகாதரிகேள,கடந்தகாலத்தல்ஆன்மீகமானவர்களிடம்

ேபசுவைதப் ேபால நான் உங்களிடம் ேபச முடியாமல்
ேபாய ற்று. க றஸ்துவல் குழந்ைதகைளப் ேபான்று, உலகன்
சாதாரண மக்களிடம் ேபசுவைதப் ேபான்று உங்களிடம் ேபச
ேவண்டியதாய ற்று. ௨ நான் உங்களுக்குக் கற்ப த்தைவ
பாைலப் ேபான்றது, த ட உணைவப் ேபான்றைவ அல்ல.
ஏெனனில் த ட உணைவஉட்ெகாள்ளுமளவற்கு நீங்கள் பக்குவம்
ெபறவல்ைல. இப்ேபாதும்கூட த ட உணைவ ஏற்கும் தகுதைய
நீங்கள் ெபறவல்ைல. ௩ நீங்கள் இன்னும் ஆன்மீகமான
மக்கள் அல்ல. உங்களுக்குப் ெபாறாைமயும், வாதாடுக ற
குணமும் உண்டு. இது நீங்கள் ஆன்மீகமானவர்கள் அல்ல
என்பைதக் காட்டுக றது. உலகன் சாதாரணமக்கைளப் ேபாலேவ
நீங்களும் நடந்துெகாள்கன்றீர்கள். ௪ உங்களில் ஒருவன்
“நான் பவுைலப் பன்பற்றுக ேறன்”எனவும், இன்ெனாருவன்
“அப்ெபால்ேலாைவப் பன்பற்றுக ேறன்” எனவும் கூறுகறீர்கள்.
நீங்கள் அப்படிப்பட்டவற்ைறக் கூறும்ேபாது நீங்களும் உலகன்
சாதாரணமக்கைளப் ேபால நடந்துெகாள்க றீர்கள்.
௫ அப்ெபால்ேலா முக்கயமானவனா? இல்ைல. பவுல்

முக்கயமானவனா? இல்ைல. நீங்கள் வசுவாச ப்பதற்கு உதவய
ேதவனுைடய பணியாட்கேள நாங்கள். ேதவன் எங்களுக்கு இட்ட
பணிையேய நாங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ெசய்ேதாம். ௬ நான்
வைதைய வைதத்தேபாது, அப்ெபால்ேலா நீரூற்றனான்.
ஆனால் ேதவன்ஒருவேர வைதையத்துளிர்த்துவளரும்படியாகச்
ெசய்தார். ௭ எனேவ வைதைய வைதக்கன்ற மனிதன்
முக்கயமானவன் அல்ல. அதற்கு நீரூற்றுகன்ற மனிதனும்
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முக்கயமானவன் அல்ல. எல்லாவற்ைறயும் வளர்ச்ச யுறும்படி
ெசய்கன்றவராக ய ேதவன் ஒருவேர முக்கயமானவர்.
௮ வைதைய வைதப்பவனுக்கும், நீரூற்ற ப் ேபணுபவனுக்கும்
குறக்ேகாள் ஒன்ேற. தன் ேவைலக்குரிய ெவகுமதைய
ஒவ்ெவாருவனும்ெபறுவான். ௯நாங்கள் ேதவனுக்காகஒருமித்து
உைழக்க ற ேவைலயாட்கள். நீங்கேள ேதவனுக்குரிய ஒரு
நலத்ைதப் ேபான்றவர்கள்.
நீங்கேள ேதவனுக்குரிய ஒரு வீட்ைடப் ேபான்றவர்கள்.

௧௦ ச றந்த வீட்ைடக் கட்டும் ேவைலயாைளப் ேபான்று நான்
வீட்டின் அஸ்தபாரத்ைதக் கட்டிேனன். ேதவன் எனக்கு அளித்த
வரத்ைத நான் அதற்குப் பயன்படுத்த ேனன். மற்றவர்கள்
அந்த அஸ்தபாரத்தன் மீது கட்டுக றார்கள். ஆனால்
ஒவ்ெவாருவனும் அதைன எவ்வாறு கட்டுக றான் என்பதல்
கவனம் ெசலுத்தேவண்டும். ௧௧ அஸ்தபாரம் ஏற்ெகனேவ
கட்டப்பட்டுள்ளது. ேவெறந்த அஸ்தபாரத்ைதயும் ஒருவரும்
அைமக்க முடியாது. ஏற்ெகனேவ கட்டப்பட்ட அஸ்த பாரம்
இேயசு க றஸ்துவாகும். ௧௨ ெபான், ெவள்ளி, மணிகள்,
மரம், புல், ைவக்ேகால் ேபான்றவற்ைற பயன்படுத்த ஒருவன்
அந்த அஸ்தபாரத்தன்மீது கட்டமுடியும். ௧௩ ஒவ்ெவாருவனின்
ேவைலயும் இறுதயல் (க றஸ்து மக்கைள நயாயம் தீர்க்க ற
நாளில்) பக ரங்கப்படுத்தப்படும். அந்த நாளில் ஒவ்ெவாருவனின்
பணிையயும் அக்கனி ேசாத க்கும். ௧௪அஸ்தபாரத்தல் ஒருவன்
கட்டிய கட்டிடம் நைலக்குமாயன் அவன் தகுந்த நற்பலன்
ெபறுவான். ௧௫ஆனால்,ஒருவனின்கட்டிடம்எரிந்துேபாகுமானால்
அவன் நஷ்டம் அைடவான். அந்த மனிதன் காப்பாற்றப்படுவான்.
எனினும்அக்கனியனின்றுதப்ப வந்தாற்ேபான்றுஒருநைலைய
அவன்அைடவான்.
௧௬ நீங்கேள ேதவனுைடய ஆலயம் என்பைத நீங்கள்

அறவீர்கள். ேதவனுைடய ஆவயானவர் உங்களில் வாழ்க றார்.
௧௭ ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அழிக்கும் ஒருவைன ேதவன்
அழிப்பார். ஏன்? ேதவனுைடய ஆலயம் பரிசுத்தமானது. நீங்கள்
ேதவனுைடயஆலயமாவீர்கள்.
௧௮ உங்கைள நீங்கேள ஏமாற்ற க்ெகாள்ளாதீர்கள். உங்களில்

ஒருவன் தன்ைன இவ்வுலகல் ஞானமுள்ளவனாக நைனத்தால்
அவன் முட்டாளாக ேவண்டும். இந்த வைகயல் அவன்
உண்ைமயான ஞானியாக றான். ௧௯ ஏன்? ஏெனனில் இந்த
உலகத்து ஞானத்ைத ேதவன் மடைமயானதாகேவ கருதுகறார்.
அது ேவத வாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. “அவர்
ஞானிகள் தங்கள் தந்த ர வழிகைளப் பயன்படுத்துைகயல்
அவர்கைள மடக்க ப் ப டிக்க றார்”✡ என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௨௦ ேதவன் ஞானிகளின் எண்ணத்ைத அறவார். அவர்களுைடய
எண்ணங்கள் பயனற்றைவ என்பைத ேதவன் அறவார்.✡
௨௧ எனேவ, நீங்கள் மனிதைரப்பற்ற ெபருைமப் பாராட்டாதீர்கள்.
✡ ௩:௧௯: ேயாபு 5:13-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௨௦: சங்கீதம் 94:11-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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எல்லாப் ெபாருள்களும் உங்களுக்கு உரியனேவ. ௨௨ பவுல்,
அப்ெபால்ேலா, ேகபா, உலகம், வாழ்வு, மரணம், ந கழ்காலம்,
எத ர்காலம் இைவ எல்லாம் உங்களுைடயைவேய. ௨௩ நீங்கள்
கறஸ்துவுக்குரியவர்கள். க றஸ்துேதவனுக்குஉரியவர்.

௪
க றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலர்கள்
௧ மக்கள் நம்ைமப்பற்ற நைனக்க ேவண்டியது இதுவாகும்.

நாம் க றஸ்துவன் பணியாட்கேள. ேதவன் தமது இரகச யமான
உண்ைமகைள ஒப்பைடத்தருக்க ற மக்கள் நாேம. ௨ ஒரு
வஷயத்தல் நம்ப க்ைகக்கு உரியவனாக இருக்க ற ஒருவன்
அந்நம்ப க்ைகக்குத் தான் தகுதயானவேன என்று காட்ட
ேவண்டும். ௩ நீங்கள் எனக்கு நீத வழங்கனால் அைதப்
ெபாருட்படுத்தமாட்ேடன். எந்த உலகத்து நீத மன்றமும் எனக்கு
நயாயம் தீர்ப்பைதக் கூடப் ெபாருட்டாகக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
நான் எனக்கு நீத வழங்கமாட்ேடன். ௪ நான் எந்தத் தவறும்
இைழத்ததாக எனக்குத் ெதரியவல்ைல. ஆனால், அது என்ைனக்
களங்கம் அற்றவனாக மாற்றாது. என்ைன நயாயம் தீர்க்க றவர்
கர்த்தர் ஒருவேர. ௫ எனேவ தகுந்த ேநரம் வரும் முன்பு நீத
வழங்காதீர்கள். கர்த்தர் வரும்வைர காத்தருங்கள் அவர்
இருளில் மைறந்தருப்பவற்றன் மீது ஒளிைய அனுப்புவார்.
மக்களின் மனதலிருக்கும் இரகச யமான வஷயங்கைள அவர்
ெவளிப்படுத்துவார். ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் உரிய கீர்த்தைய
அவனவனுக்குக்கைடக்கும்படியாகச் ெசய்வார்.
௬ சேகாதர சேகாதரிகேள! அப்ெபால்ேலாைவயும், என்ைனயும்

இவற்றல் உதாரணங்களாக நான் உங்களுக்குக் காட்டிேனன்.
எழுதப்பட்டுள்ள ெசாற்களின் ெபாருைள எங்களிடமிருந்து
நீங்கள் அறந்துெகாள்ளுமாறு இைதச் ெசய்ேதன். “ேவத
வாக்கயங்களில் எழுத இருப்பைதப் பன்பற்ற நடவுங்கள்.”
அப்ேபாது நீங்கள் ஒருவைனக் குறத்துப் ெபருைம பாராட்டி,
இன்ெனாருவைன ெவறுக்கமாட்டீர்கள். ௭ நீங்கள் ப ற மக்கைள
வ ட ச றந்தவர்கள் என்று யார் கூறனார்கள்? உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டவற்ைறேய நீங்கள் அனுபவக்க றீர்கள்.
உங்களுக்குத் தரப்பட்டைவேய உங்களுக்கு வாய்த்தருக்ைகயல்
அவற்ைற உங்கள் வல்லைமயால் ெபற்றதாக நீங்கள் ஏன்
ெபருைமஅைடய ேவண்டும்?
௮ உங்களுக்கு ேவண்டிய அைனத்ைதயும் நீங்கள்

ெபற்றருப்பதாக நைனக்கறீர்கள். நீங்கள் ெசல்வந்தர்கெளன
எண்ணுகறீர்கள். எங்கள் உதவயன்ற நீங்கள் ஆளுபவர்களாக
வளங்குவதாகக் கருதுகறீர்கள். நீங்கள் உண்ைமய ேலேய
மன்னர்களாக வளங்க ேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன்.
அப்ேபாது, நாங்களும் உங்கேளாடுகூட ஆளுபவர்களாக
இருந்தருப்ேபாம். ௯ ஆனால் ேதவன் எனக்கும் ப ற
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும் கைடசயான இடத்ைதேய
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ெகாடுத்தருப்பதாக எனக்குத் ேதான்றுகறது. எல்ேலாரும்
பார்த்தருக்க மரண தண்டைன அளிக்கப்பட்ட மனிதர்கைளப்
ேபான்றவர்கள் நாங்கள். ேதவ தூதர்களும் மனிதர்களும் முழு
உலகமும் பார்த்தருக்கும் ஒரு காட்சையப் ேபான்றவர்கள்
நாங்கள். ௧௦ க றஸ்துவுக்கு நாங்கள் மூடர்கள். ஆனால்
கறஸ்துவுக்குள்ஞானிகளாக நீங்கள்உங்கைளக்கருதுகறீர்கள்.
நாங்கள் பலவீனர்கள். ஆனால் நீங்கள் பலசாலிகளாக
நைனக்கறீர்கள். மக்கள் உங்கைள ெகௗரவக்கன்றனர்.
ஆனால் அவர்கள் எங்கைள ெகௗரவப்படுத்துவதல்ைல.
௧௧ இப்ேபாதும் குடிப்பதற்கும், உண்பதற்கும் ேதைவயான
ெபாருள்கள் எங்களுக்குக் கைடப்பதல்ைல. எங்களுக்கு
ேவண்டிய ஆைடகள் இருப்பதல்ைல. அவ்வப்ேபாது
ப றரால் அடிக்கப்படுக ேறாம். எங்களுக்கு வீடுகள் இல்ைல.
௧௨ எங்களுக்குத் ேதைவயான உணவன்ெபாருட்டு எங்கள்
ைககளால் கடினமாக உைழக்க ேறாம். மக்கள் எங்கைள
சப க்க றார்கள். ஆனால் நாங்கள்அவர்கைளஆசீர்வத க்க ேறாம்.
நாங்கள் ேமாசமான முைறயல் நடத்தப்படுக றேபாது
ெபாறுைமயுடன் சக த்துக்ெகாள்க ேறாம். மக்கள் குைற
கூறுைகயல் ெபாறுத்துக்ெகாள்க ேறாம். ௧௩ மக்கள் எங்கைளக்
குறத்துத் தீைமகைளப் ேபசனாலும், நாங்கள் அவர்கைளக்
குறத்து நல்லவற்ைறேய ேபசுக ேறாம். பூமியன் கழிவுப்
ெபாருள்களாகவும், அழுக்காகவுேம மக்கள் எங்கைள
இதுவைரக்கும்நடத்த வந்துள்ளனர்.
௧௪ நீங்கள் ெவட்கமைடயுமாறு ெசய்ய நான் முயலவல்ைல.

உங்கைள எனது ெசாந்தக் குழந்ைதகெளனக் கருத
இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு முன் எச்சரிக்ைகயாய்
எழுதுக ேறன். ௧௫ க றஸ்துவல் பதனாய ரம் ேபாதகர்கைள
நீங்கள் ெபற்றருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்குப் பல தந்ைதயர்
இல்ைல. நற்ெசய்தயன் மூலமாகக் க றஸ்து இேயசுவல் நான்
உங்களுக்குத் தந்ைதயாேனன். ௧௬நீங்களும் என்ைனப் ேபாலேவ
இருக்கும்படி நான் உங்கைள ேவண்டுக ேறன். ௧௭அதனாேலேய
நான் தீேமாத்ேதயுைவஉங்களிடம் அனுப்புக ேறன். கர்த்தருக்குள்
அவன் என் மகன்ஆவான். நான் தீேமாத்ேதயுைவ ேநச க்க ேறன்.
அவன் உண்ைமயுள்ளவன். க றஸ்து இேயசுவல் என் வாழ்வன்
ெநறைய நீங்கள் நைனவுகூருவதற்கு அவன் உதவ ெசய்வான்.
எல்லா சைபகளிலும் அந்த வாழ்க்ைக ெநறையேய நான்
ேபாத க்க ேறன்.
௧௮ நான் உங்களிடம் மீண்டும் வரமாட்ேடன் என எண்ணி

உங்களில் சலர் தற்ெபருைமயால் ந ரம்ப இருக்க றீர்கள்.
௧௯ஆனால் மிக வைரவல் உங்களிடம் வருேவன். ேதவன் நான்
வரேவண்டுெமன வரும்பனால் நான் வருேவன். அப்ேபாது
தற் ெபருைம பாராட்டுேவார் ெசால்வைத அல்ல, ெசயலில்
காட்டுவைதக் காண்ேபன். ௨௦ ேதவனுைடய இராஜ்யம் ேபச்சல்ல,
ெபலத்த ேலஎன்பதால்இைதக்காணவரும்புக ேறன். ௨௧உங்கள்
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வருப்பம் என்ன? நான் உங்களிடம் தண்டைன தர வருவதா?
அல்லதுஅன்பு,ெமன்ைமஆகயவற்ேறாடுவருவதா?

௫
சைபயன்ஒருதார்மீகச் ச க்கல்
௧ பாலுறவு ெதாடர்பான பாவங்கள் உங்களிடம் உள்ளன, என்று

மக்கள் உண்ைமயாகேவ கூறுகன்றனர். அைவ ேதவைன
அறயாத மக்களிடம் கூட இல்லாத தீய வைகயான பாலுறவு
ெதாடர்பான பாவங்கள் ஆகும். ஒருவன் அவனது தந்ைதயன்
மைனவயுடன் உறவு ெகாண்டிருக்க றான் என்று மக்கள்
கூறுகன்றனர். ௨ எனினும் நீங்கள் உங்கைளக் குறத்துப்
ெபருைமயைடகன்றீர்கள். அதற்குப் பதலாக, ஆழ்ந்த வருத்தம்
ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். அந்தப் பாவத்ைதச் ெசய்தவைன
உங்களிடமிருந்து வலக்க ைவக்கேவண்டும். ௩ என்னுைடய
சரீரம் உங்கேளாடு இருக்க றதல்ைல. ஆனால் ஆவயல்
நான் உங்கேளாடு இருக்க ேறன். உங்கேளாடு நான் அங்ேக
இருந்தருந்தால் எப்படிச் ெசய்தருப்ேபேனா, அேத ேபால
இப்பாவத்ைதச் ெசய்த மனிதைன நான் ஏற்ெகனேவ நயாயம்
தீர்த்துவ ட்ேடன். ௪ நம் கர்த்தராக ய இேயசுவன் ெபயரால்
ஒன்று கூடுங்கள், நான் ஆவயல் உங்கேளாடு இருப்ேபன். நம்
கர்த்தராக ய இேயசுவன் வல்லைம உங்கேளாடு இருக்கும்.
௫ இந்த மனிதைன சாத்தானிடம் ஒப்பைடயுங்கள். அப்ேபாது
பாவம் ந ரம்பயஅவனதுசுயம்அழிக்கப்படும். அவனதுஆவேயா
கர்த்தர்வரும்நாளில் காக்கப்படும்.
௬ நீங்கள் தற்ெபருைம பாராட்டுவது நல்லதல்ல. உங்களுக்கு

இந்தப் பழெமாழி ெதரியும். “ச றது புளிப்பு மாவானது எல்லா
மாைவயும் புளிக்கைவக்கும்.” ௭ புளித்த பைழய மாைவ
அகற்றுங்கள். இதனால் புதய மாவாக நீங்கள் ஆகமுடியும்.
நீங்கள் புளிக்காத அப்பமாக ஏற்ெகனேவ இருக்கறீர்கள்.
ஆம் நமது பஸ்கா ஆட்டுக் குட்டியாகய* க றஸ்துேவா
ஏற்ெகனேவ நமக்காகக் ெகால்லப்பட்டுள்ளார். ௮ எனேவ நமது
பஸ்கா வருந்ைத உண்ேபாமாக. ஆனால் புளித்த பைழய
மாைவக்ெகாண்ட அப்பத்ைத உண்ணக் கூடாது. புளித்த மாவு
பாவத்ைதயும் தவறுகைளயும் குறக்கும். ஆனால் நாம் புளிக்காத
மாவுைடய அப்பத்ைத உண்ேபாம். அது நன்ைம, உண்ைம
ஆகயவற்ைறக்குறக்கும்அப்பமாகும்.
௯ பாலுறவல் பாவம் ெசய்யும் மக்கேளாடு நீங்கள்

ெதாடர்புெகாள்ளக் கூடாது என்று என் கடிதத்தல் எழுத
இருந்ேதன். ௧௦ உலக இயல்பன்படி வாழ்கன்ற மக்கேளாடு
நீங்கள் ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாது என்று நான் கருதவல்ைல.
உலக இயல்பன்படியான வாழ்ைவ உைடய அம்மக்களும்

* ௫:௭: பஸ்கா அப்பம் இது ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் யூதர்கள் பஸ்காவன்ேபாது
உண்ணும் புளிப்பல்லாத அப்பம். பஸ்கா அப்பம் புளிப்பல்லாது இருப்பது ேபாலேவ,
க றஸ்தவர்கள்பாவம்இல்லாதுஇருப்பார்கள்என்றுபவுல்கருதுகறார்.
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பாலுறவுரீதயாகப் பாவச் ெசயல்கைளச்ெசய்கன்றனர். அவர்கள்
சுயநலம் உள்ளவர்களாகேவா, ப றைர ஏமாற்றுபவராகேவா
உள்ளனர். அவர்கள் உருவங்கைள வணங்குகன்றனர்.
அவர்கைளவ ட்டு வலக ேவண்டுமானால் நீங்கள் இந்த
உலகத்ைத வ ட்டுப் ேபாக ேவண்டியதருக்கும். ௧௧ நீங்கள்
ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாத மக்கைள உங்களுக்கு இனம்
காட்டுவதற்காகேவ இைத எழுதுக ேறன். தன்ைனக்
கறஸ்துவுக்குள் உங்கள் சேகாதரனாகக் கூறயும் பாலுறவல்
பாவம் ெசய்கன்றவனுடனும், தன்னலம் ெபாருந்தயவனுடனும்,
உருவங்கைள வணங்குபவேனாடும், மற்றவர்கள் மீது களங்கம்
சுமத்துபவேனாடும், மது அருந்துபவேனாடும், மக்கைள
ஏமாற்றுகன்றவேனாடும் நீங்கள் ெதாடர்புெகாள்ளக் கூடாது.
அப்படிப்பட்டவர்கேளாடு அமர்ந்து உணவு உட்ெகாள்ளுதலும்
கூடாது.
௧௨-௧௩ சைபயன் அங்கம் அல்லாத அந்த மனிதர்கைளப் பற்ற த்

தீர்ப்புக் கூறுவது எனது ேவைலயல்ல. ேதவன் அவர்களுக்குத்
தீர்ப்பளிப்பார். சைபயன் அங்கத்தனருக்கு நீங்கள் தீர்ப்பு
வழங்கேவண்டும். “தீயவைன உன்னிடமிருந்து வலக்கவடு”
என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௬
ப ரச்சைனகைளத்தீர்த்தல்
௧ உங்களில் ஒருவனுக்கு இன்ெனாருவனுக்கு எத ராக

ஏேதனும் ப ரச்சைன உருவாகும்ேபாது நீத மன்றத்தலுள்ள
நயாயாத பத களிடம் நீங்கள் ேபாவெதன்ன? ேதவேனாடு
சரியானவராக அந்த மனிதர்கள் இருப்பதல்ைல. ஆகேவ அந்த
மனிதர்கள் உங்களுக்கு நீத வழங்க நீங்கள் அனுமத ப்பேதன்?
ேதவனுைடய மனிதர்கள் அதைனத் தீர்மானிக்க நீங்கள்
சம்மத க்காதது ஏன்? ௨ ேதவனுைடய மனிதர்கள் உலகத்த ற்கு
நீத வழங்குவர் என்பது கண்டிப்பாக உங்களுக்குத் ெதரியும்.
நீங்கள் உலகத்த ற்கு நீத வழங்கக் கூடுமாயன் இத்தைகய சறு
ப ரச்சைனகைளயும் நயாயம் தீர்க்கமுடியும். ௩ எத ர்காலத்தல்
நீங்கள் ேதவ தூதர்கைளேய நயாயம் தீர்ப்பீர்கள் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். எனேவ, இந்த வாழ்க்ைகயன்
காரியங்கைள நாம் நயாயம் தீர்க்க முடியும். ௪ எனேவ
நயாயம் தீர்க்கக்கூடிய கருத்து ேவறுபாடுகள் உங்களிைடேய
இருக்குமானால், ஏன் அப்ப ரச்சைனகைளச் சைபயன்
அங்கத்தனரல்லாத மனிதர்களிடம் எடுத்துச் ெசல்க றீர்கள்? அந்த
மனிதர்கள் சைபையப் ெபாறுத்த அளவல் ெபாறுப்பற்றவர்கள்.
௫ நீங்கள் ெவட்கப்படும்படியாக இதைனக் கூறுக ேறன்.
ந ச்சயமாய் உங்கள் மத்தய ேலேய இரு சேகாதரர்களுக்கு
இைடேய உருவாகும் ப ரச்சைனகைளத் தீர்த்து ைவக்கக் கூடிய
ஞானமுள்ள சலர் இருக்க றார்கள். ௬ஆனால் இப்ேபாேதா ஒரு
சேகாதரன் மற்ெறாரு சேகாதரனுக்கு எத ராக நீத மன்றத்துக்குப்
ேபாக றான். இேயசுைவ நம்பாதவர்களான மனிதர்கள்
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அவர்கள் ப ரச்சைனகைளத் தீர்த்து ைவக்கும்படியாக எதற்காக
அனுமதக்க றீர்கள்?
௭ உங்களிைடேய வழக்குகள் இருக்கறது என்னும்

உண்ைம ேதால்வயன் ஒரு குறயீடு ஆகும். அைதவ ட
மற்ெறாருவன் ெசய்யும் தவறுகைளயும் ஏமாற்றுவைதயும்
ெபாறுத்துக்ெகாள்வதுேம ேமலானதாகும். ௮ ஆனால் நீங்கேள
உங்களுக்குள் தவறைழத்து ஏமாற்றுகறீர்கள். க றஸ்துவுக்குள்
உங்கள்ெசாந்த சேகாதரர்களுக்ேகஇைதச்ெசய்க றீர்கள்.
௯-௧௦ தவறைழக்கும் மக்களுக்கு ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல்

பங்கு இல்ைல என்பது உங்களுக்கு ந ச்சயமாய்த் ெதரியும்.
ஏமாற்றப்படாதீர்கள். பாலுறவல் பாவம் ெசய்யும் மக்களும்,
உருவங்கைள வழிபடும் மக்களும், ப ற ெபண்கைள நாடும்
மனிதர்களும் மற்ற மனிதர்கள் தம்ைம பாலுறவுக்காப்
பயன்படுத்த அனுமதக்கும் மனிதர்களும், ப ற மனிதர்கேளாடு
பாலுறவுெகாள்ளும்மனிதர்களும்,களவுெசய்ேவாரும்,தன்னலம்
உைடேயாரும், குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களும், தீயவற்ைற
ப றருக்குச் ெசால்லும் மனிதர்களும், ஏமாற்றுேவார்களுமாகய
மனிதர்களும் ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைத அைடயமாட்டார்கள்.
௧௧ முன்னர் உங்களில் சலரும் அவ்வாறு வாழ்ந்தீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் தூய்ைமயாய்க் கழுவப்பட்டீர்கள். நீங்கள்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள். கர்த்தரின் ெபயரால் ேதவேனாடு
சரியானவர்களாக நீங்கள்உருவாக்கப்பட்டீர்கள்.
சரீரம்-ேதவமகைமக்கு
௧௨ “எல்லாப் ெபாருள்களும் எனக்கு அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.”

ஆனால், அைனத்துப் ெபாருள்களும் நல்லைவ அல்ல.
“எல்லாப் ெபாருள்களும் எனக்கு அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.”
ஆனால், எந்தப் ெபாருளும் எனக்கு எஜமானனாக நான்
வ டமாட்ேடன். ௧௩ “வயற்றுக்கு உணவு. உணவுக்காக வயறு”
ஆம். ஆனால் ேதவன் இரண்ைடயும் அழிப்பார். சரீரம்
பாலுறவு ெதாடர்பான பாவத்த ற்காக அைமந்ததன்று. ஆனால்
சரீரம் கர்த்தருக்குரியது. ேமலும் கர்த்தர் சரீரத்துக்குரியவர்.
௧௪ ேதவனுைடய வல்லைமயால் ேதவன் கர்த்தராக ய
இேயசுைவ மரணத்தனின்று எழுப்பனார். ேதவன் நம்ைமயும்
மரணத்தனின்று எழுப்புவார். ௧௫உங்கள் சரீரமும் க றஸ்துவன்
பாகங்கள் என்பது உங்களுக்குக் கண்டிப்பாய்த் ெதரியும்.
எனேவ, நான் கறஸ்துவன் பாகங்கைள எடுத்து ஒரு ேவசயன்
பாகங்கேளாடு ேசர்க்கக் கூடாது. ௧௬ “இருவர் ஒன்றாவார்” என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது. அதனால் ேவச ேயாடு உடலுறவு ெகாண்ட
ஒருவன் அவேளாடு ஒன்றாக றான் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். ௧௭ஆனால் ேதவேனாடு தன்ைனஇைணக்கற மனிதன்
ஆவயல்அவேராடுஒன்றுபடுகறான்.
௧௮ உடலுறவலான பாவத்ைத வ ட்டு வலகுங்கள். ஒரு

மனிதன் ெசய்க ற ப ற பாவங்கள் அவன் சரீரத்ேதாடு
சம்பந்தப்பட்டைவயல்ல. உடலுறவு ெதாடர்பான பாவம்
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ெசய்க றவன் தன் சரீரத்துக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்க றான்.
௧௯ பரிசுத்த ஆவயானவர் தங்கும் இடமாக உங்கள் சரீரம்
உள்ளது. பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களில் உள்ளார்.
ேதவனிடமிருந்து பரிசுத்த ஆவைய நீங்கள் ெபற்றீர்கள். நீங்கள்
உங்களுக்குச் ெசாந்தமல்ல. ௨௦ ேதவன் வைல ெகாடுத்து
உங்கைள மீட்டுக்ெகாண்டார். உங்களது சரீரத்தால் அவைர
மகைமப்படுத்துங்கள்.

௭
தருமணம்குறத்த ேபாதைனகள்
௧இப்ேபாது, நீங்கள் எனக்கு எழுதய வஷயங்கைளக் குறத்து

வவாத ப்ேபன். ஒரு மனிதன் தருமணம் ெசய்துெகாள்ளாமல்
இருப்பது நல்லது. ௨ ஆனால் பாலுறவனால் ஏற்படும்
பாவம் எப்ேபாதும் ஆபத்துக்குரியெதன்பதால் ஒவ்ெவாரு
ஆணும் தன் ெசாந்த மைனவேயாடு வாழ்தல் ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் அவளது ெசாந்தக் கணவேனாடு
இருத்தல் ேவண்டும். ௩ ஒரு மைனவ என்கற அளவல்
எவற்ைறெயல்லாம் கணவனிடமிருந்து ெபறக்கூடுேமா, அைவ
அைனத்ைதயும்கணவன்அவனதுமைனவக்குவழங்கேவண்டும்.
அவ்வாேற ஒரு கணவன் என்கற அளவல் எவற்ைறெயல்லாம்
மைனவய டமிருந்து ெபறக் கூடுேமா அைவ அைனத்ைதயும்
மைனவ தன்கணவனுக்குவழங்குதல் ேவண்டும். ௪மைனவக்கு
அவளதுசரீரத்தன்மீதுெசாந்தம்பாராட்டும்அத காரம்கைடயாது.
அவள் சரீரத்தன் மீது அவளது கணவனுக்ேக அத காரம்
உண்டு. கணவனுக்கு அவன் சரீரத்தன் மீது எந்த அத காரமும்
கைடயாது. அவன் மைனவக்ேக அவனது சரீரத்தன்மீது
அதகாரம் உண்டு. ௫கணவனும்மைனவயும்ஒருவருக்ெகாருவர்
சரீரத்ைதப் பக ர்ந்துெகாள்ள மறுப்பு ெதரிவ க்காதீர்கள். ஆனால்
வதவலக்காக சல காலத்த ற்குப் பாலுறவல் ஈடுபடாமல்
இருப்பெதன்றால் நீங்கள் இருவருமாக ஒப்பந்தத்த ற்கு
வரேவண்டும். ப ரார்த்தைனயல் ஈடுபடுவதற்காக இைத நீங்கள்
ெசய்யலாம். பன்னர் இருவரும் ஒருமித்து வாழ்தல் ேவண்டும்.
இது எதற்காக எனில், பலவீனமான தருணங்களில் உங்கைள
சாத்தான் கவர்ந்தழுத்துவ டாமல் இருப்பதற்காகும். ௬ நீங்கள்
சல காலம் ப ரிந்தருப்பதற்கு அனுமத அளிப்பதற்காகேவ நான்
இதைனச் ெசால்க ேறன். இது கட்டைள அல்ல. ௭ எல்ேலாரும்
என்ைனப் ேபால் இருக்க ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன்.
ஆனால் ஒவ்ெவாருவனும் அவனுக்குரிய வரத்ைத ேதவனிடம்
இருந்து ெபற்றருக்க றான். ஒருவனுக்கு ஒரு வைக வரமும்,
இன்ெனாருவனுக்குேவறுவைகவரமும்அளிக்கப்படுள்ளன.
௮தருமணம்ெசய்யாதவர்களுக்காகவும்,வதைவகளுக்காகவும்

இப்ேபாது இதைனக் கூறுகன்ேறன். என்ைனப்ேபால தனித்து
வாழ்தல் அவர்களுக்கு நல்லது. ௯ ஆனால் சுய கட்டுப்பாடு
இல்ைலெயனில், அவர்கள் தருமணம்ெசய்துெகாள்ளேவண்டும்.
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பாலுறவு ஆைசயனால் ெவந்துேபாவைதக் காட்டிலும் தருமணம்
புரிந்துெகாள்வதுநல்லது.
௧௦ தருமணம் புரிந்தவர்களுக்காக இப்ேபாது இந்தக்

கட்டைளைய இடுக ேறன். (இந்த ஆைண என்னுைடயதன்று,
ஆனால் கர்த்தருைடயது) மைனவ கணவைன வட்டுப் ப ரியக்
கூடாது. ௧௧ ஆனால், மைனவ கணவைனப் ப ரிந்தால் அவள்
மீண்டும் தருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது. அல்லது,
அவளுைடய கணவேனாேடேய நல்லுறவுடன் மீண்டும்
வாழேவண்டும். கணவனும் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்யக்
கூடாது.
௧௨ மற்ற எல்லாருக்காகவும் இதைனக் கூறுக ேறன். (நாேன

இவற்ைறக் கூறுக ேறன். கர்த்தர் அல்ல) க றஸ்துவுக்குள்ளான
ஒரு சேகாதரன் வசுவாசமற்ற ஒருத்தைய மணந்தருக்கக்கூடும்.
அவள் அவேனாடு வாழ வரும்பனால் அவன் அவைள
வவாகரத்து ெசய்யக்கூடாது. ௧௩ வசுவாசமற்ற கணவேனாடு
ஒரு ெபண் வாழ்தல் கூடும். அவேளாடு அவன் வாழ
வரும்பனால், அவைன அவள் வவாகரத்து ெசய்யக்
கூடாது. ௧௪ வசுவாசமற்ற கணவன் வசுவாசம் உள்ள
மைனவ மூலமாக பரிசுத்தமாக்கப்படுவான். வசுவாசமற்ற
மைனவ வசுவாசமுள்ள கணவனால் பரிசுத்தமாக்கப்படுவாள்.
இது உண்ைமயல்ைலெயனில் உங்கள் பள்ைளகள்
பரிசுத்தமற்றவர்களாக வடுவார்கள். ஆனால் இப்ேபாது உங்கள்
பள்ைளகள்பரிசுத்தமானவர்கள்.
௧௫ வசுவாசமற்ற ஒருவன் வலக எண்ணினால், அவன்

வலக வாழட்டும். அவ்வாறு ந கழ்ந்தால் க றஸ்துவுக்குள்ளான
சேகாதரேனா அல்லது சேகாதரிேயா வடுதைல ெபறுவார்.
அைமத ந ரம்பய வாழ்க்ைகக்காக ேதவன் நம்ைம அைழத்தார்.
௧௬ மைனவேய! நீ ஒருேவைள உன் கணவைன காப்பாற்றக்
கூடும். கணவேன, நீ ஒருேவைள உன் மைனவைய காப்பாற்றக்
கூடும். ப ற்காலத்தல் ந கழப்ேபாவைத நீங்கள் தற்சமயம்
அறயமாட்டீர்கள்.

ேதவன்அைழத்தபடிேயவாழுங்கள்
௧௭ ேதவன் உங்களுக்குத் தந்த வாழ்வன்படிேய

ஒவ்ெவாருவனும் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கட்டும். ேதவன்
உங்கைள அைழத்தேபாது நீங்கள் இருந்தபடிேய வாழுங்கள்.
எல்லா சைபகளிலும் நான் உருவாக்கய வத இது
தான். ௧௮ அைழக்கப்பட்டேபாது ஒருவன் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டவனாகஇருந்தால்,பன்னர்அதன்அைடயாளங்கைள
மாற்ற அவன் முயற்ச ெசய்யக் கூடாது. அைழக்கப்பட்டேபாது
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாதவனாக இருந்தால், ப றகு அவன்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது. ௧௯ ஒருவன்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவனா, ெசய்யப்படாதவனா
என்பது முக்கயமில்ைல. ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவேத முக்கயமான காரியம். ௨௦ ேதவன் அைழத்தேபாது
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இருந்தபடிேய ஒவ்ெவாருவனும் இருக்கட்டும். ௨௧ ேதவன்
அைழத்தேபாது நீ அடிைமயாய் இருந்தால் நீ அதுபற்ற க்
கவைலப்படாேத. ஆனால் நீ சுதந்தரமானவனாக இருந்தால்,
ப றகு எல்லாவைகயலும் வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்து. ௨௨ கர்த்தர்
அைழத்தேபாது அடிைமயாய் இருந்தவன் கர்த்தருக்குள்
சுதந்தர மனிதனாக இருக்க றான். அவன் கர்த்தருக்குரியவன்.
அைழக்கப்பட்டேபாது சுதந்த ர மனிதனாக இருந்தவேனா
இப்ேபாது க றஸ்துவுக்கு அடிைமயாக இருக்க றான். ௨௩ நீங்கள்
வைல ெகாடுத்துவாங்கப்பட்டீர்கள். எனேவ மனிதருக்குஅடிைம
ஆகாதீர்கள். ௨௪ சேகாதரர்கேள, சேகாதரிகேள! ேதவேனாடான
உங்கள் புது வாழ்க்ைகயல், உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
நீங்கள் அைழக்கப்பட்டேபாது இருந்தபடிேய வாழ்க்ைகையத்
ெதாடரேவண்டும்.
தருமணம்குறத்த ேகள்வகள்
௨௫ தருமணம் ெசய்துெகாள்ளாதவர்கைளப் பற்ற இப்ேபாது

எழுதுகன்ேறன். கர்த்தரிடமிருந்து இது பற்றய கட்டைள
எதுவும் எனக்கு வரவல்ைல. ஆனால், என் கருத்ைதச்
ெசால்க ேறன். கர்த்தர் என்னிடம் இரக்கம் காட்டுவதால் என்ைன
நீங்கள் நம்பலாம். ௨௬ இது சச்சரவுகளின் காலம். எனேவ
நீங்கள் இருக்கறபடிேய வாழ்வது உங்களுக்கு நல்லது என
நைனக்க ேறன். ௨௭ உங்களுக்கு மைனவ இருந்தால் அவைள
வலக்க ைவக்க முற்படாதீர்கள். நீங்கள் தருமணமாகாதவராக
இருந்தால் ஒரு மைனவையத் ேதட முயலாதீர்கள். ௨௮ஆனால்
நீங்கள் தருமணம் ெசய்ய முடிவுெசய்தால், அது பாவமல்ல
தருமணமாகாத ஒரு ெபண் தருமணம் ெசய்துெகாள்வதும்
பாவமல்ல. ஆனால் தருமணம் ெசய்துெகாள்பவர்களுக்ேகா
இந்த வாழ்க்ைகயல் ஏராளமான ெதால்ைலகள். நீங்கள்
அத்ெதால்ைலகளிலிருந்து வடுபட்டவர்களாய் இருக்க
ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.
௨௯ சேகாதர சேகாதரிகேள, நான் கருதுவது இதுதான்.

நமக்கு அதக காலம் தரப்படவல்ைல. இப்ேபாதருந்ேத
மைனவயுள்ளவர்கள் மைனவ இல்லாதவர்கைளப்ேபால தங்கள்
ேநரத்ைத கர்த்தரின் ேசைவக்காகப் பயன்படுத்துதல் ேவண்டும்.
௩௦ துக்கம் உைடயவர்கள் துக்கமில்லாதவர்கைளப்ேபால
வாழ்தல் ேவண்டும். சந்ேதாஷம் உைடயவர்கள் சந்ேதாஷம்
அற்றவர்கைளப் ேபால வாழேவண்டும். ெபாருள்கைள வாங்கும்
மனிதர்கள் ஏதுமற்றவர்கள்ேபால இருக்கேவண்டும். ௩௧ இந்த
உலகப்ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்துபவர்கள்,அந்தப்ெபாருட்கள்
முக்கயமானைவ அல்ல என்பது ேபான்று வாழேவண்டும். இந்த
உலகமும்இந்தஉலகத்தன்வழிகளும் மைறந்துேபாகும். எனேவ,
நீங்கள்இவ்வாறுவாழ ேவண்டும்.
௩௨ நீங்கள் கவைலயனின்று வடுபட ேவண்டுெமன

நான் வரும்புக ேறன். தருமணம்Ԕஆகாதவன் கர்த்தரின்
ேவைலயல் மும்முரமாய் ஈடுபடுக றான். அவன் கர்த்தைர
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மக ழ்ச்ச ப்படுத்த முயற்ச ெசய்க றான். ௩௩ ஆனால்,
தருமணமானவேனா உலகத்துப் ெபாருள்கள் ெதாடர்பான
ேவைலகளில் மும்முரமாய் ஈடுபடுக றான். அவன் மைனவைய
மகழ்ச்ச ப்படுத்த முயற்ச க்க றான். ௩௪ அவன் இரண்டு
காரியங்கைள நைனவல் ெகாள்ள ேவண்டும். மைனவைய
மக ழ்ச்ச ப்படுத்துவதும், கர்த்தைர மக ழ்ச்ச ப்படுத்துவதும்
ஆகயைவ அைவ. தருமணம் ஆகாத ெபண்ேணா, ஒரு
இளம்ெபண்ேணா கர்த்தரின் ேவைலயல் முைனவாள்.
கர்த்தருக்கு சரீரத்ைதயும் ஆன்மாைவயும் முழுக்க அர்ப்பணிக்க
வரும்புக றாள். ஆனால், தருமணமான ெபண்ேணா உலகக்
காரியங்களில் தீவ ரமாக ஈடுபடுக றாள். அவள் கணவைன
மகழ்ச்ச ப்படுத்த முயற்ச ெசய்க றாள். ௩௫ உங்களுக்கு
உதவெசய்வதற்காகேவ இவற்ைறச் ெசால்க ேறன். உங்கைளக்
கட்டுப்படுத்துவதற்காக அல்ல. ஆனால் நீங்கள் தக்க வழியல்
நடக்க ேவண்டுெமன வரும்புக ேறன். உங்கள் ேநரத்ைதப்
ப ற ெபாருள்களுக்காகச் ெசலவ டாமல் உங்கைள முழுக்க
ேதவனுக்குக்ெகாடுக்க ேவண்டுெமனநான்வரும்புக ேறன்.
௩௬ ஒருவனின் மகள் தருமணமாகும் வயைதக்

கடந்துவ ட்டபட்சத்தல், அப்ெபண்ணின் தந்ைத அவளுக்குச்
ெசய்யேவண்டியைதச் ெசய்யவல்ைல என நைனக்கலாம்.
தருமணம் என்பது முக்கயமானது என அவன் நைனக்கலாம்.
தனக்கு வருப்பமானைதச் ெசய்யேவண்டும். தருமணம்
ெசய்துெகாள்ளஅவைளஅனுமதக்க ேவண்டும். அது பாவமல்ல.
௩௭ ஆனால் இன்ெனாரு மனிதன் மனதல் த டமானவனாக
இருக்கக்கூடும். அங்கு தருமணத்துக்குத் ேதைவய ராது. அவன்
வருப்பப்படிேய ெசய்ய அவனுக்கு உரிைமயுண்டு. தனது
கன்னிப் ெபண்ணுக்குத் தருமணம் முடித்துைவக்க அவன்
வரும்பாவ ட்டால் அப்ேபாது அவன் சரியான ெசயைலேய
ெசய்க றான். ௩௮ தனது கன்னிப் ெபண்ணாகய மகைளத்
தருமணம் முடித்து ைவப்பவனும் சரியான ெசயைலச்
ெசய்க றான். தனது கன்னிப் ெபண்ணாகய மகைளத் தருமணம்
முடித்து ைவக்காதவன் அைதக் காட்டிலும் ச றப்பான ெசயைலச்
ெசய்க றான்.*
௩௯ எவ்வளவு காலம் கணவன் உயேராடு இருக்க றாேனா

அதுவைரக்கும் ஒரு ெபண் அவேனாடு ேசர்ந்து வாழ்தல்
ேவண்டும். ஆனால் அவள் கணவன் இறந்தால், அப்ெபண்
தான் வரும்புக ற யாைரேயனும் மணந்துெகாள்ளும் உரிைம

* ௭:௩௮: வாக்க ம் 36-38 இன்ெனாரு ெமாழிெபயர்ப்பு: 36 தான் தன் கன்னிக்கு
நயாயம்ெசய்யவல்ைலஎன்றுஒருவன்நைனக்கலாம். அப்ெபண்தருமணத்துக்குரிய
நல்ல வயைதத் தாண்டியருக்கலாம். எனேவ அவன் அவைள மணந்துெகாள்ள
எண்ணலாம். அவன் வரும்புவைதச் ெசய்யலாம். அவர்கள் மணந்துெகாள்ளலாம்.
இதல் பாவமில்ைல. 37 ஆனால் அடுத்தவர்களுக்கு அவன் மனம் பற்றய உறுத
இருக்கேவண்டும். அங்கு தருமணத்தற்குத் ேதைவ இல்லாமல் இருந்தால் அவன்
ெசய்வதல் சுதந்த ரம் உள்ளது. அவன் மனமாற அக்கன்னிப் ெபண்ைணத்
தருமணமாகாமல் ைவத்தருக்க எண்ணினால் அவன் சரியானவற்ைறேய
ெசய்யேவண்டும். 38 எனேவஒருவன்கன்னிையமணந்துெகாள்வதும்சரிேய.
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ெபறுகன்றாள். ஆனால், கர்த்தருக்குள் அவள் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். ௪௦ ெபண் மீண்டும் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ளாவ ட்டால் சந்ேதாஷமாய் இருக்க றாள். இது
எனது கருத்து. ேதவனுைடய ஆவ எனக்குள் இருப்பதாக நான்
நம்புக ேறன்.

௮
வக்க ரகத்துக்குப் பைடக்கப்பட்டஉணவு
௧ வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட இைறச்ச குற த்து

இப்ேபாது எழுதுேவன். “நாம் அறவுைடயவர்கள்” என்பது
நம் அைனவருக்கும் ெதரியும். “அறவு” உங்கைளப் ெபருைம
உைடயவர்களாக மாற்றும். ஆனால், அன்பு பறருக்கு உதவ
ெசய்யுமாறு உங்கைள மாற்றும். ௨ தனக்கு ஏேதா ெதரியுெமன
எண்ணுகற ஒருவனுக்கு, இருக்க ேவண்டிய அளவுக்கு ஞானம்
இருப்பதல்ைல. ௩ ஆனால், ேதவைன ேநச க்க ற மனிதேனா
ேதவனால்அறயப்பட்டவன்.
௪ எனேவ வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட இைறச்ச

உண்பைதப் பற்ற நான் கூறுவது இதுேவ: வக்க ரகமானது
இவ்வுலகத்தல் ஒரு ெபாருட்டல்ல என்பது நமக்குத் ெதரியும்.
ஒேர ஒரு ேதவேன உள்ளார் என்பைதயும் நாம் அற ேவாம்.
௫ பரேலாகத்தலும் பூேலாகத்தலும் ேதவர்களாக அைழக்கப்படும்
பல ெபாருள்கள் இருக்கன்றன. எனினும் அைவ நமக்கு
முக்கயமல்ல. “ேதவெனன்றும்,” “கர்த்தெரன்றும்” மனிதர்கள்
கருதுகன்றபலெபாருள்கள்உண்டு. ௬ஆனால்நமக்ேகாஒேரஒரு
ேதவன் உள்ளார். அவர் நமது ப தாேவ. எல்லாம் அவரிலிருந்ேத
வந்தன. நாம் அவருக்காக வாழ்க ேறாம். ஒேர ஒரு கர்த்தேர
உண்டு. அவர் இேயசு க றஸ்து ஆவார். எல்லாப் ெபாருள்களும்
இேயசுவன்மூலமாகஉண்டாக்கப்பட்டன. நாம்அவர்மூலமாகேவ
உயைரப்ெபறுக ேறாம்.
௭ ஆனால் எல்ேலாரும் இதைன அறயார். வக்க ரக

வழிபாட்டுக்குப் பழக ப்ேபான சலர் இருக்க றார்கள். எனேவ
இைறச்ச உண்ணும்ேபாது அது வக்க ரகத்துக்குரியது என்ற
எண்ணம் அவர்களுக்கு உண்டாக றது. இந்த இைறச்சையச்
சாப்படுவது சரியா என்பதல் அவர்களுக்கு நம்ப க்ைக
இல்ைல. எனேவ அதைனச் சாப்படும்ேபாது அவர்கள்
குற்றமனப்பான்ைமஉைடயவர்களாகஇருக்க றார்கள். ௮ஆனால்,
இைறச்சயுண்பது ேதவனுக்கு ெநருக்கமாக நம்ைம அைழத்துச்
ெசல்லாது. இைறச்சயுண்ணாைமயும் ேதவனுக்குக் குைறவான
மக ழ்ச்சையத்தருபவர்களாக நம்ைமஆக்காது.
௯ ஆனால், உங்கள் சுதந்த ரத்ைதக் குற த்துக் கவனமாக

இருங்கள். வசுவாசத்தல் வலிைமயற்ற மக்கைள
உங்கள் சுதந்த ரம் பாவத்தல் வழக் காரணமாக இருக்கும்.
௧௦ உங்களுக்குப் புரிந்துெகாள்ளும் தறைம இருக்கறது.
எனேவ வக்க ரகங்களுக்குரிய ேகாயலில் உண்பைத
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நீங்கள் இயல்பானதாகக் கருதலாம். ஆனால் வசுவாசம்
குைறவுள்ள மனிதன் உங்கைள அங்கு பார்க்கக் கூடும்.
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட உணைவ உண்பதற்கு
அவன் முற்பட இது வழி வகுக்கும். ஆனால், அது
சரியானதல்ல என்றும் அவன் நைனப்பான். ௧௧ உங்கள்
அறவனால் பலவீனமான இந்தச் சேகாதரன் அழிக்கப்படுவான்.
ஆனால் இந்தச் சேகாதரனுக்காகவும் இேயசு மரித்தார்.
௧௨ க றஸ்துவுக்குள்ளான உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளுக்கு
எத ராக நீங்கள் இவ்வாறு பாவம் ெசய்தாலும் அவர்கள்
தவெறன நைனக்கற காரியங்கைளச் ெசய்யும்படியாகத் தூண்டி
அவர்கைளத் துன்புறுத்தனாலும் நீங்கள் கறஸ்துவுக்கு எத ராக
பாவம் ெசய்கன்றீர்கள். ௧௩ நான் உண்ணும் உணவு எனது
சேகாதரைனப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டினால் நான் மீண்டும்
இைறச்ச சாப்ப டேவமாட்ேடன். எனது சேகாதரன் மீண்டும் பாவம்
ெசய்யாதபடிஇைறச்ச உண்ணுவைதவ ட்டுவடுேவன்.

௯
௧ நான் ஒரு சுதந்த ரமான மனிதன். நான் ஒரு அப்ேபாஸ்தலன்.

நமது கர்த்தராக ய இேயசுைவ நான் பார்த்தருக்க ேறன்.
கர்த்தரில் எனது பணிக்கு நீங்கள் உதாரணமாவீர்கள்.
௨ மற்ற மக்கள் என்ைன அப்ேபாஸ்தலனாக ஒருேவைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால், நீங்கள்ந ச்சயமாக என்ைன
அப்ேபாஸ்தலனாக ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். கர்த்தரில் நான்
ஒருஅப்ேபாஸ்தலன்என்பதற்குநீங்கேளசாட்ச கள்.
௩ ச ல மனிதர்கள் என்ைன நயாயம் தீர்க்க வரும்புக றார்கள்.

நான்இந்தப் பதைலஅவர்களுக்குஅளிக்க ேறன். ௪உண்ணவும்,
பருகவும் நமக்கு உரிைம இருக்க றது அல்லவா? ௫ நாம்
பயணம் ெசய்யும்ேபாது வசுவாசத்த ற்குள்ளான மைனவைய
அைழத்துச் ெசல்ல உரிைம இருக்க றது அல்லவா? மற்ற
அப்ேபாஸ்தலர்களும், கர்த்தரின் சேகாதர்களும், ேகபாவும்
இைதச் ெசய்க றார்கள். ௬ பர்னபாவும் நானும் மட்டுேம எங்கள்
வாழ்க்ைகக்கு சம்பாத க்க ேவண்டி இருக்கறது. ௭ பைடயல்
ேசைவ புரியும் எந்த வீரனும் தன் ெசலவுக்குத் தன் ெசாந்தப்
பணத்ைதக் ெகாடுப்பதல்ைல. த ராட்ைசைய வைதக்க ற யாரும்
அதன் பழத்ைத உண்ணாமல் இருப்பதல்ைல. மந்ைதைய
ேமய்க்க ற எவரும்அதன்பாைலப் பருகாமல்இருப்பதல்ைல.
௮ இைவ மனிதன் நைனப்பைவ மாத்த ரமல்ல. ேதவனின்

சட்டமும் அவற்ைறேய கூறுகன்றன. ௯ ஆம், ேமாேசயன்
சட்டத்தல் அது எழுதப்பட்டுள்ளது “உைழக்கும் மிருகத்ைத,
தானியத்ைதப் ப ரிக்கப் பயன்படுத்தும்ேபாது அதன்
வாைய மூடாேத. அது தானியத்ைத உண்ணாதபடி தைட
ெசய்யாேத.”✡ ேதவன் இைதக் கூறயேபாது, அவர் உைழக்கும்
மிருகங்கைளப் பற்ற மட்டுேம குற ப்ப ட்டாரா? இல்ைல.
௧௦ இவ்வாக்கயம் நம்ைமப் பற்ற க் குற க்கவல்ைலயா?
✡ ௯:௯: உபாகமம் 25:4-ல்பார்க்க. இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஆம் ேவத வாக்கயங்கள் நமக்காக எழுதப்பட்டதால் எல்லா
வைகயலும் இது நம்ைமேய குறக்க றது. தம் ேவைலக்கு
ச ற தளவு தானியம் கைடக்கும் என்ற நம்ப க்ைகயல்
உழுகறவனும், தானியத்ைத அறுவைட ெசய்க றவனும்
அந்தந்த ேவைலையச் ெசய்யேவண்டும். ௧௧ நாங்கள் ஆன்மீக
வைதைய உங்களில் வைதத்துள்ேளாம். ஆகேவ இந்த
வாழ்க்ைகயல்உங்களுைடயசலெபாருள்கைளநாங்கள்எங்கள்
வாழ்க்ைகக்காக அறுவைட ெசய்யக்கூடும். இது அதகமாக
ஆைசப்படுவதல்ல. ௧௨ ப றர் உங்களிடமிருந்து ெபாருைளப்
ெபறும் உரிைமையப் ெபற்றுள்ளார்கள். எனேவ எங்களுக்கும்
ந ச்சயமாய் இந்த உரிைம உண்டு. ஆனால், இந்த உரிைமைய
நாங்கள் பயன்படுத்தவல்ைல. இல்ைல, ப றர் க றஸ்துவன்
நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படிவைதத் தடுக்காமலிருப்பதற்காக
எல்லாவற்ைறயும் நாங்கள் சக த்துக்ெகாள்க ேறாம்.
௧௩ ேதவாலயத்தல் பணிவைட ெசய்பவர்களுக்கு உணவு
ேதவாலயத்தல் இருந்து கைடக்க றது. பலிபீடத்தல் பணி
ெசய்பவருக்குப் பலிபீடத்தல் பைடக்கப்பட்டவற்றல் ஒரு பகுத
க ட்டும். ௧௪ நற்ெசய்தைய அறவப்ேபாரின் வாழ்க்ைகக்குரிய
ெபாருள் அந்த ேவைலயலிருந்ேத அவர்களுக்குக் கைடக்க
ேவண்டுெமனகர்த்தர் கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
௧௫ ஆனால் இந்த உரிைமகள் எைதயும் நான்

பயன்படுத்தவல்ைல. இவற்ைறப் ெபற ேவண்டுெமன்றுமுயற்ச
ெசய்யவும் இல்ைல. இைத உங்களுக்கு எழுதுவதனால் என்
ேநாக்கமும் அதுவல்ல. ெபருைமப்படுவதற்குரிய காரணத்ைத
என்னிடமிருந்து அபகரித்துச் ெசல்லப்படுவைதவ ட நான்
இறப்பது நல்லதாகும். ௧௬ நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பது நான்
ெபருைமப்படுவதற்குரிய காரணமல்ல. நற்ெசய்தையப்
ேபாத ப்பது எனது கடைம. நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பது
என்பது நான் கண்டிப்பாக ெசய்யேவண்டியது. அைதச்
ெசய்யாமலிருப்பது எனக்குத் தீைமயாகும். ௧௭ நாேன என்
ேதர்வுக்குத் தகுந்தபடி நற்ெசய்தையப் ேபாத த்தால் நான் ஒரு
ெவகுமத க்குத் தகுதயுைடயவனாக ேறன். ஆனால் எனக்கு
ேவறு வழியல்ைல. நான் நற்ெசய்தையப் ேபாத க்க ேவண்டும்.
எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட கடைமைய நான் ெசய்க ேறன்.
௧௮ எனக்கு என்ன பலன் கைடக்க றது? நற்ெசய்தைய எங்கும்
பரப்புவேத எனக்கு க ட்டும் ெவகுமத . எனேவ நற்ெசய்த
எனக்கு வழங்குகற “பலன் ெபறுதல்” என்கற உரிைமைய நான்
பயன்படுத்தவல்ைல.
௧௯ நான் சுதந்த ரமானவன். யாருக்கும் உரியவன் அல்ல.

ஆனால் எல்லா மனிதருக்கும் என்ைன அடிைமயாக்குக ேறன்.
என்னால் இயன்ற அளவுக்கு மக்கைளக் காப்பதற்காக இைதச்
ெசய்க ேறன். ௨௦ யூதர்களிடம் நான் யூதைனப் ேபாலாேனன்.
யூதர்கைள காப்பதற்காக இைதச் ெசய்ேதன். நான் சட்டத்தன்
ஆளுைகக்குக் கட்டுப்படாதவன்தான். ஆனால் சட்டப்படி
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வாழும் மக்களின் முன்பு சட்டப்படி வாழும் மனிதனாகேவ நான்
ஆேனன். சட்டத்தால் ஆளப்படுகற மக்கைளக் காப்பாற்றேவ
நான் இைதச் ெசய்ேதன். ௨௧ சட்டத்தன் கீழ் இல்லாத மக்களிடம்
சட்டத்ைதப் பன்பற்றாதவனாக நடந்துெகாண்ேடன். சட்டத்தன்படி
நடவாத மக்கைள காப்பதற்காக நான் இைதச் ெசய்ேதன்.
(ஆனால் ேதவனின் சட்டத்ைத நான் மீறவல்ைல. க றஸ்துவன்
சட்டப்படிேய நான் ஆளப்படுக ேறன்) ௨௨ பலவீனமான
மனிதைர அவர்கள் கர்த்தருக்ெகன்று ஆதாயம் ெசய்யும்படி
பலவீனமானவைனப்ேபால நடந்துெகாண்ேடன். எல்லா
மனிதர்களுக்கும் நான் எல்லாைரயும்ேபால நடந்துெகாண்ேடன்.
எந்த வைகயலாவது மனிதர்கள் இரட்ச க்கப்பட ேவண்டுெமன
இவ்வாறு ெசய்ேதன். ௨௩ நற்ெசய்தயன் ெபாருட்டு
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க ேறன். நற்ெசய்தயன்
ஆசீர்வாதத்தல்பங்குெபறவரும்ப இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.
௨௪ ஒரு பந்தயத்தல் எல்லா ஓட்டக்காரர்களும் ஓடுவது

உங்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால் ஒருவேன பரிைசப் ெபறுவான்.
எனேவ அைதப் ேபான்று ஓடுங்கள். ெவற்ற ெபறுவதற்காக
ஓடுங்கள். ௨௫பந்தயங்களில் பங்குெபறுகறவர்கள் கடுைமயான
பயற்சைய ேமற்ெகாள்வர். ஒரு க ரீடத்ைத ெவல்வதற்காக
இைதச் ெசய்வார்கள். ெகாஞ்ச காலத்தல் அழியக் கூடிய
உலக ரீதயான க ரீடம் அது. ஆனால் நாம் ெபறும் க ரீடேமா
அழியாது நைலநற்கும். ௨௬ குறக்ேகாேளாடு ஓடுகற
மனிதைனப் ேபான்று நானும் ஓடுக ேறன். காற்ேறாடு
ேமாதாமல் இலக்கல் தாக்குக ற குத்துச் சண்ைட வீரைனப்ேபால
ேபாரிடுக ேறன். ௨௭ எனது ெசாந்த சரீரத்ைதேய நான்
அடக்குக ேறன். அைத எனக்கு அடிைமயாக்குக ேறன். நான்
ப றருக்குப் ேபாத த்த பன்பு நாேன புறந்தள்ளி வ ழாதபடிக்கு
(ேதவனால்அப்புறப்படுத்தப்படாதபடிக்கு)இைதச்ெசய்க ேறன்.

௧௦

யூதர்கைளப் ேபாலஇராதீர்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, ேமாேசையப் பன்பற்றய

நமது முன்ேனார்களுக்கு ேநர்ந்தது என்னெவன்று நீங்கள்
அறந்துெகாள்ளுங்கள்: அவர்கள் எல்லாரும் ேமகத்தன் கீழ்
இருந்தார்கள். அவர்கள் அைனவரும் கடல்வழிேய கடந்து
ெசன்றார்கள். ௨ அந்த மக்கள் எல்லாரும் ேமகத்தலும்
கடலிலும் ேமாேசேயாடு உள்ள நல்லுறவல் ஞானஸ்நானம்
ெசய்யப்பட்டார்கள். ௩ ஒேர வைகயான ஆன்மீக உணைவ
அவர்கள் அைனவரும் உட்ெகாண்டார்கள். ௪ ஒேர வைகயான
ஆன்மீக பானத்ைத அவர்கள் பருகனார்கள். அவர்கேளாடிருந்த
ஆன்மீகப் பாைறயல் இருந்து அவர்கள் பருகனர். அந்தப் பாைற
க றஸ்து. ௫ஆனால்அம்மக்கள்பலர்ேதவனுக்குஉகந்தவர்களாய்
இருக்கவல்ைல. வானந்தரத்தல்அவர்கள்ெகால்லப்பட்டார்கள்.



1ெகாரி. ௧௦:௬ 474 1ெகாரி. ௧௦:௨௦

௬ நடந்ேதறய இக்காரியங்கள் நமக்கு உதாரணங்களாக
அைமயும். அந்த மக்கள் ெசய்த தீய காரியத்ைதச் ெசய்ய
வரும்புவதனின்று இைவ நம்ைமத் தடுத்து நறுத்தும். ௭ அந்த
மக்களில்சலர்ெசய்ததுேபால்வக்க ரகங்கைளவணங்காதீர்கள்.
“மக்கள் உண்பதற்காகவும் பருகுவதற்காகவும் அமர்ந்தனர்.
மக்கள் நடனமாடுவதற்காக எழுந்து நன்றனர்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௮அந்த மக்களுள் சலர் ெசய்தைதப்ேபால்
பாலுறவுப் பாவங்கைள நாம் ெசய்யக் கூடாது. ஒேர நாளில்
தம் பாவத்தனால், 23,000 ேபர் இறந்தனர். ௯ அம்மக்களில்
சலர் ெசய்தது ேபால் நாம் கர்த்தைரச் ேசாத த்துப் பார்க்கக்
கூடாது. கர்த்தைரச் ேசாத த்ததால் அவர்கள் பாம்புகளினால்
ெகால்லப்பட்டார்கள். ௧௦ அம்மக்களுள் சலர் ெசய்ததுேபால்
முறுமுறுக்காதீர்கள். அழிவுக்கான ேதவ தூதனால் அம்மக்கள்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௧௧ அம்மக்களுக்கு நடந்தைவ நமக்கு உதாரணங்கள் ஆகும்.

நமக்கு எச்சரிக்ைகயாக அைவ எழுதப்பட்டுள்ளன. அப்பைழய
வரலாறுகள் முடிவைடயும் காலத்தல் நாம் வாழ்க ேறாம்.
௧௨ அதனால், உறுதயாக ந ற்பதாக எண்ணும் ஒருவன்
வழுந்துவ டாதபடி கவனமாக இருக்க ேவண்டும். ௧௩ எல்லா
மனிதர்களுக்கும் வரும் ேசாதைனகேள உங்களுக்கும் வரும்.
ஆனால் நீங்கள் ேதவைன நம்பமுடியும். நீங்கள் தாங்க இயலாத
அளவு ேசாதைனகைள ேதவன் உங்களுக்குத் தரமாட்டார்.
உங்களுக்குச் ேசாதைன வரும்ேபாது அச்ேசாதைனயல் இருந்து
வடுபடவும்ேதவன்உங்களுக்குவழிகாட்டுவார். அப்ேபாதுநீங்கள்
ேசாதைனையத்தாங்க க்ெகாள்ளக்கூடும்.
௧௪ என் அன்புக்குரிய நண்பர்கேள, அதனால் நீங்கள் வக்க ரக

வழிபாட்டிலிருந்துவலகுங்கள். ௧௫நீங்கள்அறவுள்ள மனிதர்கள்
என்பதால் உங்கேளாடு ேபசுக ேறன். நான் ெசால்வைத
நீங்கேள சரியா, தவறா எனத் தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௬ நாம் நன்றயற தலுடன் பங்குெபறும் ஆசீர்வாதத்தன்
பாத்த ரம் க றஸ்துவன் இரத்தத்ைதப் பங்கடுவதாகும்.
நாம் பக ர்ந்துண்ணும் அப்பேமா க றஸ்துவன் சரீரத்ைதப்
பக ர்தலாகும். ௧௭ ஒரு அப்பம் உள்ளது. நாேமா பலர். ஆனால்
அந்த ஒேர அப்பத்ைத நாம் பக ர்ந்துெகாள்க ேறாம். எனேவ நாம்
உண்ைமயாகேவஒேர சரீரமாகஇருக்க ேறாம்.
௧௮ இஸ்ரேவல் மக்கைள நைனத்துப்பாருங்கள்.

பைடக்கப்பட்டவற்ைறப் புச ப்பவர்கள் பலிபீடத்துடன்
நல்லுறவுெகாண்டிருக்க றார்கள்அல்லவா. ௧௯வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்ட உணவு முக்கயத்துவம் உைடயது என்று ெசால்ல
நான் முன் வரவல்ைல. வக்க ரகம் ஒரு குற ப்ப டத்தக்க ெபாருள்
எனவும்நான்கூறவல்ைல. ௨௦வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்ட
ெபாருள்கள் ப சாசுகளுக்ேக ெகாடுக்கப்படுகன்றன,
ேதவனுக்கல்ல. நீங்கள் ப சாசுகேளாடு எந்தப் ெபாருைளயும்

✡ ௧௦:௭: யாத். 32:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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பக ர்ந்துெகாள்வைத நான் வரும்பமாட்ேடன். ௨௧ கர்த்தருைடய
பாத்த ரத்தலிருந்தும் ப சாசுகளின் பாத்த ரத்தலும் நீங்கள் பருக
முடியாது. கர்த்தரின் ேமைசயலும் ப சாசுகளின் ேமைசயலும்
உங்களால் உண்ண முடியாது. ௨௨ கர்த்தைர எரிச்சல் ெகாள்ளச்
ெசய்யலாமா? நாம்அவைரவ ட பலசாலிகளா? இல்ைல.

உங்கள்சுதந்த ரம் எதற்கு?
௨௩ “எல்லாப் ெபாருள்களும் அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.”

ஆம், ஆனால் எல்லாப் ெபாருள்களும் நல்லதல்ல. “எல்லாப்
ெபாருள்களும் அனுமதக்கப்பட்டைவ” எனினும், ச ல ெபாருள்கள்
பக்தயல் வளருவதற்குப் ப றருக்கு உதவுவதல்ைல. ௨௪ தனக்கு
மட்டுேம உதவக்கூடிய காரியங்கைள ஒருவன் ெசய்ய
முயலக்கூடாது. ப றருக்குப் பயன்படக்கூடிய ெசயல்கைளஅவன்
ெசய்யமுயற்ச ெசய்தல் ேவண்டும்.
௨௫ சந்ைதயல் வற்கப்படும் எந்த இைறச்சையயும்

சாப்படுங்கள். சரி அல்லது தவறு என்பது பற்ற (அைதச்
சாப்படுவது ெதாடர்பாக) எந்தக் ேகள்வையயும் ேகட்காதீர்கள்.
௨௬ “இந்த உலகமும் அதலுள்ள அைனத்தும் கர்த்தருக்கு
உரியைவ.”✡ ஆதலால்நீங்கள்அைதச் சாப்ப டலாம்.
௨௭அவசுவாச யான ஒரு மனிதன் அவேனாடு உண்ணுவதற்கு

உங்கைள அைழக்கக் கூடும். நீங்கள் ேபாக வரும்பனால்,
உங்கள் முன் ைவக்கப்படும் உணவு எதுவாயனும் அதைன
உண்ணுங்கள். சாப்ப டத் தகுந்ததா, இல்ைலயா என அறயும்
ெபாருட்டுவனாஎழுப்பாதீர்கள். ௨௮ஆனால்ஒருவன்உங்களுக்கு
“அது வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட உணவு” என்று
கூறனால், பன்னர் அைத உண்ணுவது குற்றமாகும். ஏெனனில்
அது குற்றம் என மக்கள் நைனக்கறார்கள். அைதக் கூறய
மனிதனின்மனச்சாட்சையநீங்கள்ெகடுக்கக்கூடாது. ௨௯நீங்கள்
அது குற்றெமன நைனப்பதாக நான் கருதவல்ைல. ஆனால்
மற்ற மனிதன் அைதக் குற்றெமன எண்ணுகறான். அதனால்
நான் அந்த இைறச்சைய உண்ணமாட்ேடன். மற்ெறாரு மனிதன்
என்ன நைனப்பாேனா என்கற எண்ணத்தால் எனது சுதந்த ரம்
தீர்மானிக்கப்பட நான் அனுமதக்கமாட்ேடன். ௩௦ நான் உணைவ
நன்றயுணர்வுடன் உண்ணுகேறன். எனேவ ேதவனுக்கு நான்
நன்ற ெதரிவ க்க ற ஏேதா ச லவற்றல் என்ைனப் பற்ற ப றர்
வமர்ச ப்பைதநான்வரும்புவதல்ைல.
௩௧ எனேவ உண்டாலும், பருகனாலும், ேவறு எைதச்

ெசய்தாலும் ஒவ்ெவான்ைறயும் ேதவனுைடய மகைமக்காகச்
ெசய்யுங்கள். ௩௨ யூதர்கள், க ேரக்கர்கள் அல்லது ேதவனுைடய
சைபயார் தவறைழக்கும்படிச் ெசய்யைவக்கற எந்தச்
ெசயைலயும் ெசய்யாதீர்கள். ௩௩ நானும் அதைனேய
ெசய்க ேறன். எல்லாைரயும்எல்லாவைககளிலும்தருப்த ப்படுத்த
முைனக ேறன். எனக்கு சந்ேதாஷம் தரக் கூடியவற்ைற நான்

✡ ௧௦:௨௬: சங்கீதம் 24:1; 50:12; 89:11-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெசய்ய முயற்ச க்கவல்ைல. ஆனால் அேநக மக்களுக்கு
சந்ேதாஷம் தரக் கூடியவற்ைறச் ெசய்ய முயற்ச க்க ேறன். ப றர்
இரட்ச க்கப்படுவதற்காக பலருக்குப் பயன்படுவைதேய ெசய்ய
முயற்ச ெசய்க ேறன்.

௧௧
௧ நான் கறஸ்துைவ உதாரணமாகப் பன்பற்றுவதுேபால,

என்ைனஉதாரணமாகப் பன்பற்றுங்கள்.

தைலைமக்குக்கீழ்ப்படிதல்
௨ நீங்கள் எல்லாவற்றலும் என்ைன நைனவுகூருவதால்

உங்கைளப் புகழ்க ேறன். நான் உங்களுக்கு வழங்கயருக்க ற
ேபாதைனகைளநீங்கள்பன்பற்ற க்ெகாண்டுள்ளீர்கள். ௩ஆனால்
நீங்கள், இைதப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன வரும்புக ேறன்.
ஒவ்ெவாரு மனிதனின் தைலவரும் கறஸ்துேவ. ெபண்ணின்
தைலவன்ஆணாவான். க றஸ்துவன்தைலவர் ேதவேன.
௪தீர்க்கதரிசனம்ெசால்க றவேனாஅல்லதுப ரார்த்த க்க றவேனா

தைலையமூடியருந்தால்அதுஅவன்தைலக்குஇழுக்ைகத் தரும்.
௫ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றவளும் ப ரார்த்தைன ெசய்க றவளும்
தைலைய மூடிக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். அவ்வாறு தைலைய
மூடிய ராவ ட்டால் அது அவள் தைலக்கு இழுக்ைகத் தரும்.
தைலமயைரமழித்துக்ெகாண்டெபண்ணுக்குஅவள்ஒப்பாவாள்.
௬ ஒரு ெபண் தனது தைலைய மூடிய ராவ ட்டால் அவள் தைல
மயைர மழிப்பதற்கு ஒப்பாகும். தைல மயைரக் குைறப்பேதா,
மழிப்பேதா ெபண்ணுக்கு இழிைவத் தரும். எனேவ அவள் தனது
தைலையமூடியருக்க ேவண்டும்.
௭ஆனால், ஓர் ஆண் தனது தைலைய மூடக்கூடாது. ஏெனனில்

அவன் ேதவைனப் ேபால அைமக்கப்பட்டவன். அவன்
ேதவனுக்கு மகைமயாய் அைமபவன். ஆனால் ெபண்ேணா
ஆணுக்கு மகைமயாய் அைமபவள். ௮ ெபண்ணிலிருந்து
ஆண் ேதான்றவல்ைல. ஆணிலிருந்து ெபண் ேதான்றனாள்.
௯ ஆண் ெபண்ணுக்காகப் பைடக்கப்படவல்ைல. ெபண்ேணா
ஆணுக்காகப் பைடக்கப்பட்டாள். ௧௦ அதனால்தான் ெபண்
ஒருவனுக்கு அடங்கயவள் என்பைதக் காட்டும்படியாக தனது
தைலையமூடியருக்க ேவண்டும். ேதவதூதர்களுக்காகவும்அவள்
இைதச்ெசய்தல்ேவண்டும்.
௧௧ ஆனால் கர்த்தருக்குள் ெபண் ஆணுக்கு முக்கயமானவள்.

அவ்வாேற ஆணும் ெபண்ணுக்கு முக்கயமானவன். அவ்வாேற
ஆணும் ெபண்ணுக்கு முக்கயமானவன். ௧௨ ஆணிடமிருந்து
ெபண் ேதான்றயதால் இது உண்ைமயாக றது. ஆனால்
ெபண்ணிடம் இருந்து ஆண் பறக்க றான். உண்ைமயாகேவ
ஒவ்ெவான்றும்ேதவனிடம்இருந்துவருகறது.
௧௩ இைத நீங்கேள முடிவு ெசய்யுங்கள். தனது தைலைய

மைறக்காமல் ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்வது ஒரு
ெபண்ணுக்கு உகந்ததா? ௧௪ நீளமான மய ேராடு இருப்பது
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ஆணுக்கு இழுக்கானது என்பைத இயற்ைகேய உணர்த்துகறது.
௧௫ ஒரு ெபண்ணுக்கு நீளமான கூந்தலிருப்பது அவளுக்கு
ெகௗரவமாகும். ஏெனனில்ஒருமகைமயாகேவஅதுஅவளுக்குத்
தரப்பட்டிருக்க றது. ௧௬ இைதக் குறத்துச் சலர் இன்னும்
வவாத க்க வரும்பலாம். ஆனால் நாங்களும், ேதவனுைடய
சைபகளும் அம்மக்கள் இைதப்பற்ற வாக்குவாதம் ெசய்வைத
ஏற்பதல்ைல.

கர்த்தரின்தருவருந்து
௧௭ இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்பவற்றல் நான் உங்கைளப்

புகழமாட்ேடன். நீங்கள் ஒன்று ேசர்வது உங்களுக்குத் ெதால்ைல
உருவாகுவதல் முடிக றது. ௧௮ முதலில், ஒரு சைபயாக நீங்கள்
ேசரும்ேபாது உங்களுக்குள் ப ரிவைனகள் உண்டு என்று
நான் ேகள்வப்பட்ேடன். அதல் சலவற்ைற நான் நம்புக ேறன்.
௧௯ப ரிவைனகள்இருப்பதுேதைவதான். உங்களில்யார்சரியான
காரியத்ைதச்ெசய்க றவர்என்பைதத்ெதளிவுபடுத்தஅதுஉதவும்.
௨௦ நீங்கள் ஒன்று கூடுைகயல் கர்த்தரின் தருவருந்ைத*

உண்ைமயாகப் புச ப்பதல்ைல. ௨௧ ஏன்? ஏெனனில்
நீங்கள் சாப்படும்ேபாது இன்ெனாருவருக்காகக் காத்த ராது
உண்ணுகறீர்கள். ச லருக்குப் ேபாதுமான அளவு சாப்ப டக்
கைடப்பதல்ைல. ஆனால் மற்றும் சலர் ேபாைதக்கு ஆளாகும்
அளவுக்கு உட்ெகாள்க றார்கள். ௨௨ உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள்
சாப்ப டவும், குடிக்கவும் ெசய்யலாம். ேதவனுைடய சைபயனர்
முக்கயமற்றவெரன நீங்கள் நைனப்பதாக எனக்குப் படுக றது.
நீங்கள் ஏைழகைள தர்மசங்கடத்த ற்கு உள்ளாக்குகறீர்கள். நான்
என்ன கூறமுடியும்? உங்கைள இதற்காகப் புகழ்வதா? நான்
உங்கைளப்புகேழன்.
௨௩ நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன ேபாதைன உண்ைமயல்

கர்த்தரால் எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது ஆகும். இேயசு ெகாைல
ெசய்யப்படுவதற்காக ஒப்புவக்கப்பட்ட இரவல் அவர் அப்பத்ைத
எடுத்து நன்ற கூறனார். ௨௪ அந்த அப்பத்ைதப் பக ர்ந்து அவர்
“இைதபுசயுங்கள். இதுஎனதுசரீரமாகும். இதுஉங்களுக்குரியது.
என்ைன நைனவுகூருவதற்காக இைதச் ெசய்யுங்கள்” என்றார்.
௨௫ அவர்கள் அைதச் சாப்ப ட்டபன், இேயசு த ராட்ைச இரசக்
ேகாப்ைபைய எடுத்து பக ர்ந்தளித்தார். “ேதவனிடமிருந்து
அவரது மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட புது உடன்படிக்ைகைய
இந்த இரசக் ேகாப்ைப காட்டுக றது! எனது இரத்தத்தல் இந்த
உடன்படிக்ைக ஆரம்பமாக றது. நீங்கள் இைதப் பருகும்ேபாது,
என்ைன நைனப்பதற்காக அவ்வாறு ெசய்யுங்கள்” என்றார்.
௨௬ ஒவ்ெவாரு முைறயும் அப்பத்ைதச் சாப்படும்ேபாதும் இந்த
பானத்ைதப்பருகும்ேபாதும்,கர்த்தர்வரும்வைரயல்கர்த்தருைடய
மரணத்ைதப் ப றருக்குஅறவக்க றீர்கள்.

* ௧௧:௨௦: கர்த்தரின் தருவருந்து இேயசு தன் நைனவாக உண்ண ேவண்டும் என்று
தன்சீடர்களிடம் ெசான்னது. லூக்கா 22:14-20.
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௨௭எனேவ தகுதயற்றவைகயல்இந்தஅப்பத்ைதஉண்டாேலா,
அல்லதுகர்த்தரின்இந்தப் பாத்த ரத்தல் பருகனாேலா,அப்ேபாது
அந்த மனிதன் கர்த்தரின் சரீரத்துக்கும், இரத்தத்துக்கும்
எத ராகப் பாவம் ெசய்தவனாக றான். ௨௮ இந்த அப்பத்ைத
பக ர்ந்துெகாள்வதற்கு முன்னரும், இந்த பாத்த ரத்தல் இருந்து
பருகும் முன்னரும் ஒவ்ெவாருவனும் தன் இதயத்ைதப்
பரீட்ச த்துப் பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௨௯ கர்த்தருைடய
சரீரத்தன் ெபாருைள ந தானித்து அறயாமல் ஒருவன் இந்த
அப்பத்ைத உண்ணேவா இந்த பானத்ைதப் பருகேவா ெசய்தால்
அந்த மனிதன் உண்பதாலும் பருகுவதாலும் குற்றவாளியாக
ந யாயம் தீர்க்கப்படுவான். ௩௦ எனேவ தான், உங்களில் பலர்
ேநாயுற்றவராகவும் பலவீனராகவும் காணப்படுகறீர்கள். பலர்
இறந்தும் ேபாய்வ ட்டார்கள். ௩௧ நாேம நம்ைமச் சரியான
வழியல் நயாயம் தீர்த்தருந்ேதாமானால் ேதவன் நம்ைம
நயாயம் தீர்த்தருக்கமாட்டார். ௩௨ ஆனால், ேதவன் நம்ைம
நயாயம் தீர்க்கும்ேபாது, நமக்குச் சரியான வழிையக் காட்டும்படி
நமக்குத் தண்டைன அளிக்க றார். நாம் இந்த உலகத்தலுள்ள
பற மனிதேராடு குற்றம் சாட்டப்படாதபடிக்கு ேதவன் இைதச்
ெசய்க றார்.
௩௩ சேகாதர சேகாதரிகேள! எனேவ, நீங்கள் ஒன்று ேசர்ந்து

உண்ணுவதற்கு வருைகயல் பறருக்காகக் காத்தருங்கள்.
௩௪ ஒருவன் மிகுந்த பச யால் வாடினால், அவன் வீட்டில்
உண்ணட்டும். ேதவனுைடய நயாயத்தீர்ப்பு உங்கள்ேமல்
வராதபடிக்கு நீங்கள் ஒன்று கூடுைகயல் இைதச் ெசய்யுங்கள்.
நான் வரும்ேபாது நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய பற காரியங்கைளக்
குறத்துஉங்களுக்குக்கூறுேவன்.

௧௨
பரிசுத்தஆவயானவரின்வரங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, இப்ேபாது நீங்கள் ஆவயன்

வரங்கைளப் பற்ற ப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன். ௨ நீங்கள் வசுவாசம் உைடயவராக மாறும்
முன்னர், நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்ைகைய எண்ணிப்பாருங்கள்.
ப றர் உங்கள்மீது ெசல்வாக்கு ெசலுத்துவதற்கும் உய ரற்ற
வக்க ரகங்கைள வணங்குவதற்கும் உங்கைள நீங்கள்
அனுமதத்தீர்கள். ௩ ேதவனுைடய ஆவயானவரின் உதவயால்
ேபசுக ற எவனும் “இேயசு சப க்கப்படட்டும்” என்றுகூறுவதல்ைல
என்பைத உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். பரிசுத்த ஆவயானவரின்
உதவயன்ற ஒருவனும் “இேயசுேவ கர்த்தர்” என்பைதக் கூற
முடியாது.
௪ ஆவக்குரிய வரங்கள் பலவைக உண்டு. ஆனால்,

அைனத்தும் அேத ஆவயானவரால் வருபைவ. ௫ ஊழியம்
ெசய்வதற்குப் பல வழிகள் உண்டு. ஆனால் அந்த வழிகள்
அைனத்தும் கர்த்தரிடமிருந்ேத வருபைவ. ௬ மனிதரிடம் ேதவன்
ெசயல்படும் வழிகள் பல உண்டு. ஆனால் அைவ அைனத்தும்
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நமக்குள் ெசயல்படுகற ேதவனிடமிருந்து வருபைவ. நாம்
ஒவ்ெவான்ைறயும்ெசய்ய ேதவன்நம்மில்ெசயல்படுகறார்.
௭ ஆவயானவரின் வரங்களில் சல ஒவ்ெவாரு மனிதனிடமும்

காணப்படும். ப றருக்கு உதவும்படியாய் ஆவயானவர் இைத
ஒவ்ெவாருவருக்கும் அளிப்பார். ௮ ஒருவனுக்கு ஞானத்துடன்
ேபசும் ஆற்றைலப் பரிசுத்த ஆவயானவர் வழங்குகறார்.
அேத பரிசுத்த ஆவயானவர் அற ேவாடு ேபசும் ஆற்றைல
இன்ெனாருவனுக்குக் ெகாடுக்க றார். ௯ அேத பரிசுத்த
ஆவயானவர் வசுவாசத்ைத ஒருவனுக்கு அளிக்க றார்.
குணப்படுத்தும் வல்லைமைய மற்ெறாருவனுக்கு அேத
பரிசுத்த ஆவயானவர் தருகறார். ௧௦ அத சயங்கைளச்
ெசய்யும் சக்தைய இன்ெனாரு மனிதனுக்கு ஆவயானவர்
ெகாடுக்க றார். இன்ெனாருவனுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும்
தறைனயும், மற்ெறாருவனுக்கு நல்ல, தீய ஆவகளின்
ேவறுபாட்ைடக் காணும் தறைனயும் அளிக்க றார். பல்ேவறு
ெமாழிகளிலும் ேபசும்ஆற்றைல ஒருவனுக்கும், அம்ெமாழிகைள
வளக்கயுைரக்கும்த றைமையமற்ெறாருவனுக்கும்அளிக்க றார்.
௧௧ ஒேர ஆவயானவேர இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க றார்.
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் எதைனக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத
ஆவயானவேர தீர்மானிக்க றார்!
க றஸ்துவன்சரீரம்
௧௨ ஒருவனின் சரீரம் முழுைமயான ஒன்றாக இருந்தாலும்,

அதல் பல உறுப்புகள் உண்டு. ஆம், சரீரம் பல
உறுப்புகளால் ஆனது. ஆனால், அத்தைன உறுப்புகளும் ஒேர
சரீரத்துக்குரியைவ. க றஸ்துவும்அைதப் ேபான்றவர். ௧௩நம்மில்
சலர்யூதர்கள். மற்றும்சலர்க ேரக்கர்கள். ச லர்அடிைமகள். ச லர்
சுதந்த ரமானவர்கள். ஆனால் நாம் எல்லாரும் ஒேர சரீரமாக ஒேர
ஆவயானவர் மூலம் ஞானஸ்நானம் ெபற்ேறாம். நாம் எல்லாரும்
ஒேரஆவையப்ெபற்ேறாம்.
௧௪ ஒருவனின் சரீரம் பல்ேவறு உறுப்புக்கைளக் ெகாண்டது.

௧௫ பாதம் ெசால்லக்கூடும், “நான் ைகயல்ல, எனேவ நான்
சரீரத்துக்குச் ெசாந்தமானதல்ல.” இப்படிச் ெசால்வதால் பாதம்
சரீரத்தன் உறுப்பாக இருப்பைதத் தவ ர்க்க முடியாது. ௧௬ காது
ெசால்லக்கூடும், “நான் கண்ணல்ல. எனேவ இந்த சரீரத்ைதச்
சார்ந்தவன் அல்ல.” இப்படிச் ெசால்வதால் காது சரீரத்தன்
உறுப்பாக இருப்பைதத் தவ ர்க்க முடியாது. ௧௭ சரீரம் முழுவதும்
கண்ணாகச் ெசயல்படுேமயானால், அது ேகட்கமுடியாது. சரீரம்
முழுவதும் காதாகச் ெசயல்படுேமயானால், சரீரத்தால் எைதயும்
முகர்ந்து பார்க்க முடியாது. ௧௮-௧௯ சரீரத்தன் உறுப்புகள்
எல்லாம் ஒேரவைக உறுப்புகளாக இருந்தால் அப்ேபாது சரீரம்
இருப்பதல்ைல. ேதவன் உண்ைமயாகேவ தாம் வரும்பயபடி
சரீரத்தன் உறுப்புகைள சரீரத்தல் அைமத்தார். சரீரத்தல்
ஒவ்ெவாரு உறுப்புக்கும் ஓர் இடத்ைத அைமத்தார். ௨௦ எனேவ,
பலஉறுப்புகளும்ஒேர சரீரமாகஅைமந்தன.
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௨௧ கண் ைகய டம் “எனக்கு நீ ேதைவ இல்ைல” என்று
கூறமுடியாது. தைல பாதத்த டம் “நீ எனக்குத் ேதைவயல்ைல”
என்று கூற முடியாது. ௨௨ பலமற்றைவயாகத் ேதாற்றம் தரும்
சரீரத்தன் உறுப்புகள் மிக முக்கயமானைவ. ௨௩ சரீரத்தன்
தகுத குைறந்த உறுப்புகளாக நாம் கருதுபவற்றற்கு
அதகமான அக்கைற காட்டுக ேறாம். ெவளிக்காட்ட வரும்பாத
உறுப்புகளுக்குத் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு அளிக்க ேறாம்.
௨௪ சரீரத்தன் அழகய உறுப்புகளுக்கு இத்தைகய பாதுகாப்பு
ேதைவயல்ைல. ஆனால் ெகௗரவக்கத்தக்க உறுப்புகைள
ெகௗரவக்க ற வதத்தல் சரீரத்தன் உறுப்புக்கைள ேதவன்
ஒழுங்குபடுத்தனார். ௨௫ நம்முைடய சரீரம் ப ரிக்கப்படாதபடிக்கு
ேதவன் இைதச் ெசய்தார். ெவவ்ேவறு உறுப்புகளும்
பறவற்ைறயும் பாதுகாக்க ேவண்டும் என்று ேதவன் இைதச்
ெசய்தார். ௨௬ சரீரத்தன் உறுப்புகளில் ஏேதனும் ஒன்றற்குத்
ெதால்ைல ேநர்ந்தாலும், மற்ற எல்லா உறுப்புக்களும் அேதாடு
துன்புறும். நம் சரீரத்தன் ஓர் உறுப்புக்குப் ெபருைம ேநர்ந்தாலும்
ப ற எல்லாஉறுப்புகளும்அப்ெபருைமயல்பங்குெகாள்ளும்.
௨௭ நீங்கள் எல்லாரும் இைணந்து கறஸ்துவன் சரீரமாக

இருக்க றீர்கள். நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் சரீரத்தன்
உறுப்பாக அைமகறீர்கள். ௨௮ முதலில் அப்ேபாஸ்தலராகச்
சலைரயும், இரண்டாவதாகத் தீர்க்கதரிச களாகவும்,
மூன்றாவதாகப் ேபாதகர்களாகவும், ப றகு அத சயங்கைளச்
ெசய்க றவர்களாகவும், மற்றவர்களுக்கு உதவுகறவர்களாகவும்,
வழி நடத்த வல்லவர்களாகவும் பல்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபச
வல்லவர்களாகவும் சைபயல் நயமிக்க றார். ௨௯ எல்லா
மனிதர்களும் அப்ேபாஸ்தலர்கள் அல்ல. எல்லா மனிதர்களும்
தீர்க்கதரிச களல்ல. எல்லா மனிதர்களும் ேபாதகர்களுமல்ல.
எல்லாரும் அத சயங்கைளச் ெசய்ய முடியாது. ௩௦குணப்படுத்தும்
ஆற்றலும் எல்லார்க்கும் வாய்ப்பதல்ைல. எல்லாருக்கும்
ெவவ்ேவறு வைகயான ெமாழிகைளப் ேபசமுடியாது. எல்லாரும்
அவற்ைற வளக்கவும் முடியாது. ௩௧ ஆவயானவரின் ச றந்த
வரங்கைளப்ெபற நீங்கள்உண்ைமயாகேவவரும்ப ேவண்டும்.

௧௩
அன்ேப ச றந்தவரம்
௧ நான் இப்ேபாது மிகச் ச றந்த வழிையக் காட்டுேவன்.

மனிதர்களுைடயதும், ேதவ தூதர்களுைடயதுமான ெவவ்ேவறு
ெமாழிகைள நான் ேபசக்கூடும். ஆனால் என்னிடம் அன்பு
இல்ைலயானால் நான் சப்தமிடும் மணிையப் ேபாலவும்,
தாளமிடும் கருவையப் ேபாலவும் இருப்ேபன். ௨ தீர்க்கதரிசனம்
உைரக்கும்வரம்எனக்குஇருக்கலாம். ேதவனுைடயஇரகச யமான
காரியங்கைள நான் உணர்ந்துெகாள்ளக் கூடும். எல்லாம்
அற ந்தருக்கக்கூடும். மைலகைள அைசக்க வல்ல அரிய
வசுவாசம் எனக்கு இருக்கக் கூடும். ஆனால் இைவயருந்தும்
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என்னிடம் அன்பு இல்ைலயானால் ேமற்கண்ட ெசய்ைககைளச்
ெசய்வதால் எனக்கு எவ்வத பயனுமில்ைல. ௩ மக்களுக்கு
உணவுெகாடுக்க என்னிடமிருக்க ற ஒவ்ெவான்ைறயும் நான்
ெகாடுக்கலாம். என் சரீரத்ைதேயகூட காணிக்ைகப் ெபாருளாகக்
ெகாடுக்கலாம். ஆனால் என்னிடம் அன்பு இல்ைலெயன்றால்
இக்காரியங்கைளச் ெசய்வதன் மூலம் எனக்கு எவ்வத லாபமும்
இல்ைல.
௪ அன்பு ெபாறுைம உள்ளது. தன்ைனப் புகழாது, அன்பு

தற்ெபருைம பாராட்டாது. அன்பு ெபாறாைம அற்றது. ௫ அன்பு
கடுைமயானதன்று. அன்பு தன்னலமற்றது. அன்பு எளிதாகக்
ேகாபம் அைடயாது. தனக்கு எத ராக இைழக்கப்படும்
தீங்குகைளயும் அன்பு நைனவுெகாள்ளாது. ௬அன்பு தீைமையக்
கண்டு மகழ்வதல்ைல. ஆனால் உண்ைமையக் கண்டு
மகழ்க றது. ௭ அன்பு எல்லாவற்ைறயும் ெபாறுைமயாய் ஏற்கும்.
அன்பு எப்ேபாதும் நம்பும். அன்பு ைகவடுவதல்ைல, எப்ேபாதும்
உறுதயுடன்ெதாடரும்.
௮ அன்பு முடிவற்றது. தீர்க்கதரிசன வரங்கள் முடிவுைடயைவ.

பல ெமாழிகைளப் ேபசும் வரங்களும் உண்டு. அவற்றற்கும்
முடிவுண்டு. அறெவன்னும் வரமும் உண்டு. ஆனால் அதுவும்
முடிவு ெகாண்டது. ௯ நமது அறவும் தீர்க்கதரிசனம் கூறும்
தறனும் முழுைமயுறாதைவ. எனேவ அவற்றற்கு முடிவு
உண்டு. ௧௦முழுைமயான ஒன்று வருகறெபாழுது முழுைமயுறாத
ெபாருள்கள்முடிவுறும்.
௧௧ நான் குழந்ைதயாய் இருந்தேபாது, குழந்ைதையப்ேபாலப்

ேபச ேனன். குழந்ைதையப் ேபால ச ந்த த்ேதன். குழந்ைதையப்
ேபாலேவ த ட்டமிட்ேடன். நான் ெபரிய மனிதனானேபாது
குழந்ைதத்தனமான வழிகைள வ ட்டுவ ட்ேடன். ௧௨ அதுேவ
நம் அைனவருக்கும் ெபாருந்தும். ெதளிவற்ற கண்ணாடிக்குள்
பார்ப்பதுேபால நாம் இப்ேபாது பார்க்க ேறாம். எத ர்காலத்தல்
ெதளிவான பார்ைவ நமக்கு உருவாகும். இப்ேபாது ஒரு பகுத ேய
எனக்குத் ெதரியும். ேதவன் என்ைன அறந்துெகாண்டதுேபால
அப்ேபாது நான் முழுக்க அற ேவன். ௧௩ எனேவ இந்த மூன்றும்
நைலத்தருக்க றது. வசுவாசம், நம்ப க்ைக, அன்பு. இவற்றுள்
அன்ேபமிக ேமன்ைமயானது.

௧௪
ஆவயன்வரங்கைளப்பயன்படுத்துங்கள்
௧ அன்ைப நாடுங்கள். ஆவயானவரின் வரங்கைளப் ெபற

வரும்புங்கள். தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் வரத்த ற்காகப் ெபரிதும்
முயலுங்கள். ௨ ஏெனன்று உங்களுக்கு வளக்குக ேறன். ேவறு
ெமாழியல் ேபசும் வரத்ைதப் ெபற்றவன் மக்களிடம் அதைனப்
ேபசவல்ைல. அவன் ேதவனிடம் ேபசுக றான். ேவறு எவரும்
அவைனப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல. அவன் ஆவயானவர்
மூலமாக இரகச யங்கைள ெவளிப்படுத்துகறான். ௩ ஆனால்
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தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க ற ஒருவன் மக்களிடம் ேபசுக றான்.
அவன்மக்களுக்குவல்லைம, உற்சாகம், ஆறுதல்ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுக்க றான். ௪ ேவறு ெமாழியல் ேபசுக றவன் அவனுக்கு
மட்டுேம பயன்படுகறான். ஆனால் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றவன்
சைபமுழுைமக்கும்பயன்படுகறான்.
௫ நீங்கள் எல்லாரும் ேவறு ெமாழிகளில் ேபசும் வரத்ைதԔெபற

ேவண்டுெமன வரும்புக ேறன். ஆனால் நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்வைத இன்னும் அதகமாய் வரும்புக ேறன். ேவறு
ெமாழிகளில் ேபசுக ற மனிதைனவட தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லக்கூடிய மனிதன் ச றந்தவன். ேவறு ெமாழிகைளப்
ேபசும் மனிதன் அவற்ைற வளக்க க் கூற முடியுமானால் அவனும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றவைன ஒத்தவன். அப்ேபாது சைபயும்
அவன்கூறுவதன்மூலமாகப் பயன்அைடயமுடியும்.
௬ சேகாதர, சேகாதரிகேள, நான் ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில்

ேபசுபவனாக உங்களிடம் வந்தால் அது உங்களுக்குப்
பயன்படுமா? இல்ைல, நான் புதய உண்ைம அல்லது அறவு,
அல்லது தீர்க்கதரிசனம், அல்லது ேபாதைன ஆகயவற்ைற
உைரக்கும்படியாய் உங்களிடம் வந்தால் அது உங்களுக்குப்
பயன்படும். ௭ குழல், வீைண ஆகய உய ரற்ற ெபாருட்கள்
ஒலிெயழுப்புவைதப் ேபான்று அது அைமந்துவடும். ெவவ்ேவறு
வதமான இைசெயாலிகள் ெதளிவாக எழுப்பப்படாவ ட்டால்,
இைசக்கும் இைசைய நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள இயலாது.
இைசையப் புரிந்துெகாள்வதற்கு ஒவ்ெவாரு ராகமும் ெதளிவாக
மீட்டப்படுதல் ேவண்டும். ௮ யுத்தத்தன்ேபாது எக்காள முழக்கம்
சரியாக முழக்கப்படாவ ட்டால் வீரர்களுக்குப் ேபாருக்குத் தயார்
ெசய்துெகாள்ளேவண்டியேநரம்அதுெவன்பதுெதரியவராது.
௯ அதுேவ உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். உங்கள் வாயன்

வார்த்ைதகள் ெதளிவாக இருக்கட்டும். நீங்கள் ெதளிவாகப்
ேபசாவ ட்டால் உங்கள் கருத்ைதப் ப றர் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
௧௦ இவ்வுலகல் பலவைகயான ேபச்சு ெமாழிகள் உண்டு
என்பதும் அைவ ெபாருள் ெபாருந்தயைவ என்பதும் உண்ைம.
௧௧ஒருவன்என்னிடம்கூறுவதன்ெபாருைளநான்புரிந்துெகாள்ள
முடியாவ ட்டால், அவன் வச த்த ரமாகப் ேபசுவதாக நானும், நான்
வ ச த்த ரமாகப் ேபசுவதாய் அவனும் எண்ணக்கூடும். ௧௨அதுேவ
உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். நீங்கள் ஆன்மீக வரங்கைளப் ெபற
வரும்புக றீர்கள். சைபஉறுதயாய்வளருவதற்குரியவரங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளமுயற்ச ெசய்யுங்கள்.
௧௩ஆகேவ ேவறு ெமாழியல் ேபசும் வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன்

அைத வளக்க க் கூறும் தறைமைய அைடயும் ெபாருட்டு
ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும். ௧௪ நான் ேவறு ெமாழியல்
ப ரார்த்த த்தால் என் ஆவ ப ரார்த்த க்கும். ஆனால் என் மனம்
எச்ெசயைலயும் ெசய்யாது. ௧௫ எனேவ, நான் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்? நான் எனது ஆவயால் ப ரார்த்த க்கும்ேபாது, என்
மனதாலும் ப ரார்த்த ப்ேபன். எனதுஆவயால் நான் பாடுைகயல்,
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என் மனதாலும் பாடுேவன். ௧௬ உங்கள் ஆவயால் நீங்கள்
ேதவைன வாழ்த்தக்கூடும். நீங்கள் நன்றயற தலுக்கான
ப ரார்த்தைனையக் கூறும்ேபாது அைதப் புரிந்துெகாள்ளாத
ஒருவன் “ஆெமன்” என்று ெசால்ல முடியாது. ஏன்? அவனுக்கு
நீங்கள் ெசால்வது என்னெவன்று ெதரியாது. ௧௭ நீங்கள்
ேதவனுக்கு நல்லமுைறயல் நன்ற ெதரிவ க்கக்கூடும். ஆனால்
மற்றமனிதன்அதனால்பயன்அைடயவல்ைல.
௧௮ உங்கைளக் காட்டிலும் ச றந்த முைறயல் ெவவ்ேவறு

ெமாழிகைளப் ேபசும் வரத்ைத நான் ெபற்றருப்பதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற கூறுக ேறன். ௧௯ ஆனால், சைபயன்
கூட்டங்களில் நான் புரியக் கூடிய ெமாழியல் ஐந்து
வார்த்ைதகைளப் ேபசுவைதேய, புரியாத ெமாழியல் ஆய ரம்
வார்த்ைதகைளப் ேபசுவைதக் காட்டிலும் வரும்புேவன். நான்
ப றருக்குப் ேபாத க்கும்படியாக, எனது புரிந்துெகாள்ளும்
தன்ைமேயாடு ேபசுவைதேய ேதர்ந்துெகாள்க ேறன்.
௨௦ சேகாதர சேகாதரிகேள, குழந்ைதகைளப் ேபால

ேயாச க்காதீர்கள். தீய காரியங்களில், குழந்ைதகைளப்ேபால
இருங்கள். ஆனால் ச ந்த க்கும்ேபாது மனிதைரப்ேபால
ச ந்தயுங்கள்.

௨௧ “ெவவ்ேவறுெமாழிகைளப் ேபசும்மனிதர்கைளயும்,
ேவற்று மக்களின் ெமாழிகைளயும் பயன்படுத்த இந்த
மக்கேளாடு ேபசுேவன்.

அப்ேபாதும்இந்தமக்கள்
எனக்குக்கீழ்ப்படியமாட்டார்கள்” ஏசாயா 28:11-12

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
இவ்வாறுகர்த்தர் ெசால்க றார்.

௨௨ எனேவ, ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில் ேபசும் வரம்
வசுவாசமற்ற மக்களுக்கு நரூபணத்தன் ஒரு அைடயாளமாகும்,
வசுவாசமுள்ள மக்களுக்கு அல்ல. தீர்க்கதரிசனம்
வசுவாசமுள்ள மக்களுக்ேகெயாழிய, வசுவாசமற்ற
மக்களுக்கல்ல. ௨௩ சைபயனர் எல்ேலாரும் கூடி இருக்ைகயல்
நீங்கள் அைனவரும் ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில் ேபசுவதாக
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். வசுவாசமற்றவர்கேளா, உங்கைளப்
புரிந்துெகாள்ள முடியாதவர்கேளா அப்ேபாது வந்தால் அவர்கள்
உங்கைளப் ைபத்தயம் ப டித்தவர்களாகக் கருதுவர். ௨௪ஆனால்,
நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கும்ேபாது வசுவாசமற்றவேனா,
புரிந்துெகாள்ளும் தன்ைம இல்லாத மனிதேனா அங்கு
வந்தால் அந்த மனிதனின் பாவம் அவனுக்கு உணர்த்தப்படும்.
நீங்கள் கூறும் காரியங்களின்படிேய அவன் நயாயம்
தீர்க்கப்படுவான். ௨௫ அவன் உள்ளத்தன் இரகசயங்கள்
அவனுக்குத் ெதரிவ க்கப்படும். எனேவ அந்த மனிதன் தைல
குனிந்து வீழ்ந்து ேதவைன வணங்குவான். “உண்ைமயாகேவ,
ேதவன்உங்கேளாடுஇருக்க றார்” என்றுஅவன்கூறுவான்.
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உங்கள்ஐக்கயம்
௨௬ எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் என்ன ெசய்ய

ேவண்டும்? நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது ஒருவரிடம் சங்கீதம்
இருக்க றது. மற்ெறாருவரிடம் ேபாதைன இருக்கறது.
இன்ெனாருவரிடம் ேதவனிடம் இருந்து ெபற்ற புதய ெசய்த
இருக்க றது. ஒருவர் ேவறு ெமாழிையப் ேபசக்கூடும்.
இன்ெனாருவர் அதைன வளக்கயுைரக்கக் கூடும். இந்தக்
காரியங்களின் ேநாக்கம் சைப வளருவதற்கு உதவுவதாக
இருக்கேவண்டும். ௨௭ நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது ேவறு
ெமாழிகளில் ஒருவர் உங்கேளாடு ேபசனால் இருவராக
மட்டுேம இருக்க ேவண்டும். மூன்று ேபருக்குேமல் இைதச்
ெசய்யக்கூடாது. அவர்கள் ஒருவருக்குப்பன் ஒருவர்
ேபசேவண்டும். இன்ெனாருவர் அவர்கள் ேபசுவைத வளக்க
ேவண்டும். ௨௮ அவ்வாறு வளக்கக்கூடியவர் அங்ேக
இல்ைலெயன்றால்சைபயனர்சந்த க்கும்ேபாதுேவறுெமாழியல்
ேபசுகன்றவர் அைமதயாக இருக்க ேவண்டும். தன்னிடமும்
ேதவனிடமும்மட்டுேம ேபச க்ெகாண்டுஅவர்இருத்தல்ேவண்டும்.
௨௯ இரண்டு அல்லது மூன்று தீர்க்கதரிச கள் மட்டுேம

ேபசேவண்டும். அவர்கள்கூறுவைதப் ப றர் ந தானிக்கேவண்டும்.
௩௦ சைபயல் இருப்பவரில் ஒருவர் ேதவனிடமிருந்து ஏேதனும்
ெசய்தையப் ெபற்றால் முதலில் ேபசுக றவர் உடேன ேபசுவைத
நறுத்த ேவண்டும். ௩௧ இந்த முைறயல் ஒருவருக்குப் பன்
ஒருவராக நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரக்க முடியும். அவ்வாறாக
எல்லா மக்களும் பயற்சயும், உற்சாகமும் ெபறுவார்கள்.
௩௨ தீர்க்கதரிச களின் ஆவகளும்கூட தீர்க்கதரிச களால்
கட்டுப்படுத்தப்பட முடியும். ௩௩ ேதவன் குழப்பத்தன் ேதவனல்ல.
அவர் சமாதானத்தன்ேதவனாவார்.
௩௪ சைபக் கூட்டங்களில் ெபண்கள் அைமதயாக இருக்க

ேவண்டும். ேதவனுைடய மக்களுைடய எல்லா சைபகளிலும்
அவ்வாேற இருக்கேவண்டும். ெபண்கள் ேபசுவதற்கு
அனுமதக்கப்படமாட்டார்கள். அவர்கள் அடக்கமுைடேயாராக
இருத்தல் ேவண்டும். ேமாேசயன் சட்டமும் இைதேய கூறுகறது.
௩௫ெபண்கள்எைதேயனும்அறந்துெகாள்ளவரும்பனால்வீட்டில்
தங்கள் கணவைரக் ேகட்டுத் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். சைபக்
கூட்டத்தல் ேபசுவதுெபண்ணுக்குஇழுக்கானது.
௩௬ ேதவனுைடய ேபாதைன உங்களிடமிருந்து வந்ததா?

இல்ைல. அல்லது ேதவனுைடய ேபாதைனையப் ெபற்றவர்கள்
நீங்கள் மட்டுமா? இல்ைல. ௩௭ உங்களில் ஒருவன் தன்ைனத்
தீர்க்கதரிச யாகக் கருதனாேலா அல்லது ஆவயன் வரம்
ெபற்றருப்பதாக எண்ணினாேலா, அவன் நான் உங்களுக்கு
எழுதுவைத கர்த்தரின் கட்டைளயாக அைடயாளம் கண்டு
ெகாள்ளட்டும். ௩௮இைதஅந்தமனிதன்அறயவல்ைலெயன்றால்
அவன்ேதவனால்அறயப்படாதவன்.
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௩௯ எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம்
உைரப்பைத வரும்புங்கள். அேத சமயத்தல் மக்கள் ேவறு
ெமாழிகளில் ேபசும் வரத்ைதத் தடுக்காதீர்கள். ௪௦ ஆனால்
தகுதயானதும் ஒழுங்கானதுமான வைகயல் ஒவ்ெவான்றும்
ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

௧௫
க றஸ்துைவப்பற்றயநற்ெசய்த
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களுக்குக் கூறய நற்ெசய்தைய

இப்ேபாது நீங்கள் நைனவுகூரேவண்டும் என்று நான்
வரும்புக ேறன். நீங்கள் இச்ெசய்தையப் ெபற்றீர்கள்.
அச்ெசய்தயல் உறுதயாய்த் ெதாடருங்கள். ௨ நீங்கள்
இந்நற்ெசய்தயால் இரட்ச க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். ஆனால் நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னவற்ைற ெதாடர்ந்து நம்புங்கள். அங்ஙனம்
ெசய்யாத பட்சத்தல்உங்களின்வசுவாசம்வீணாய்ேபாகும்.
௩ நான் ெபற்ற ெசய்தைய உங்களுக்கு அறவத்ேதன். நான்

உங்களுக்கு மிக முக்கயமானவஷயங்கைளக்கூற ேனன். ேவத
வாக்கயங்கள் கூறயபடிேய, க றஸ்து நமது பாவங்களுக்காக
மரித்தார். ௪ ேவதவாக்கயங்கள் கூறயபடிேய க றஸ்து அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் உய ேராடு எழுப்பப்பட்டார்.
௫ க றஸ்து தன்ைனப் ேபதுருவுக்கும் பன்னர் பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தருக்கும் காட்ச யளித்தார். ௬அதற்குப் ப றகு கறஸ்து
500 சேகாதரர்களுக்கும் ேமற்பட்டவர்களுக்கு ஒேர சமயத்தல்
தன்ைன ெவளிப்படுத்தனார். அவர்களில் பலர் இன்னும்
உய ேராடு இருக்க றார்கள். ச லர் மைறந்துவ ட்டனர். ௭ அதன்
பன்னர் க றஸ்து யாக்ேகாபுக்கும் ப றகு மீண்டும் எல்லாச்
சீஷர்களுக்கும் காட்ச யளித்தார். ௮ இறுதயாக வழக்கமற்ற
முைறயல் பறந்த ஒருவைனப் ேபான்ற எனக்கும் க றஸ்து
தன்ைனக்காண்பத்தார்.
௯ மற்ற எல்லா அப்ேபாஸ்தலர்களும் என்ைனக்

காட்டிலும் ச றந்தவர்கள். நான் ேதவனுைடய சைபையத்
துன்பப்படுத்தயவன். எனேவ அப்ேபாஸ்தலன் என்று
அைழக்கப்படுவதற்கும் நான் தகுதயுைடயவன் அல்ல.
௧௦ ஆனால் ேதவனுைடய இரக்கத்தனால் இப்ேபாைதய எனது
தகுதையப் ெபற்ேறன். ேதவன் என்னிடம் காட்டிய இரக்கம்
வீணாய் ேபாகவல்ைல. நான் மற்ற எல்லா அப்ேபாஸ்தலைரக்
காட்டிலும் கடினமாய் உைழத்ேதன். (ஆனால், உண்ைமயல்
உைழப்பவன் நான் அல்ல. ேதவனுைடய இரக்கேம என்ேனாடு
இருந்தது.) ௧௧ நான் உங்களுக்குப் ேபாத த்ேதனா, அல்லது
மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்கள் உங்களுக்குப் ேபாத த்தார்களா என்பது
முக்கயமில்ைல. நாங்கள் எல்லாரும் ஒேர வஷயத்ைதேய
ேபாத க்க ேறாம். இைதேயநீங்களும்நம்பனீர்கள்.

நமதுஉய ர்த்ெதழுதல்
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௧௨ க றஸ்து மரணத்தல் இருந்து எழுப்பப்பட்டார் என்று
ேபாத க்க ேறாம். மக்கள் மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்பட
முடியாது என்று உங்களில் சலர் கூறுவேதன்? ௧௩ மக்கள்
மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படமாட்டார்கள் என்றால் க றஸ்துவும்
ஒருேபாதும் மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படவல்ைல
எனலாம். ௧௪ மரணத்தலிருந்து ஒருேபாதும் க றஸ்து
எழுப்பப்பட்டிருக்கவல்ைலஎனில்,ப றகுஎங்கள்ேபாதைனஎந்தத்
தகுதயுமற்றது. ேமலும் உங்கள் வசுவாசம் தகுதயற்றதாக றது.
௧௫ நாம் ேதவைனப் பற்ற ெபாய்யுைரக்கும் களங்கம்
உைடயவர்கள் ஆேவாம். ஏெனன்றால் ேதவன் கறஸ்துைவ
மரணத்தல் இருந்து எழுப்பனாெரன்று நாம் ேதவைனக்
குறத்துப் ேபாத த்துள்ேளாம். மக்கள் மரணத்தலிருந்து
எழுப்பப்படுவதல்ைல என்றால் க றஸ்துவும் ேதவனால்
மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படவல்ைல எனலாம். ௧௬ இறந்ேதார்
எழுப்பப்படாவ ட்டால்க றஸ்துவும்கூடஎழுப்பப்பட்டிருக்கவல்ைல
எனலாம். ௧௭ க றஸ்து எழுப்பப்படவல்ைல என்றால்
உங்கள் வசுவாசம் வீணானது. இன்னும் நீங்கள்
அைனவரும் பாவ களாக இருக்க றீர்கள். ௧௮ ஏற்ெகனேவ
இறந்துேபான கறஸ்துவன் மக்களும்அழிந்துேபாயருப்பார்கள்.
௧௯ இவ்வாழ்க்ைகக்காக மட்டுேம க றஸ்துவல் நம்ப க்ைக
ைவத்தருப்ேபாமானால் ேவெறவைரக் காட்டிலும் நாேம அத க
பரிதாபத்துக்குரியவர்களாகக் காணப்படுேவாம்.
௨௦ ஏற்ெகனேவ மரணமைடந்த வசுவாச களில் முதல்வராய்

க றஸ்து உண்ைமயாகேவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்பட்டார்.
௨௧ஒரு மனிதனின் (ஆதாமின்) ெசய்ைகயனால் மனிதர்களுக்கு
மரணம் ேநர்க றது. மரணத்தல் இருந்து எழும்புதலும் ஒரு
மனிதனால் (க றஸ்துவால்) ேநர்க றது. ௨௨ ஆதாமில் நாம்
எல்லாரும் இறக்க ேறாம். அைதப்ேபான்று கறஸ்துவல் நாம்
அைனவரும் மீண்டும்வாழஅனுமதக்கப்படுக ேறாம். ௨௩ஆனால்
தகுந்த வரிைசப்படிேய ஒவ்ெவாரு மனிதனும் எழுப்பப்படுவான்.
க றஸ்து முதலில் எழுப்பப்பட்டார். க றஸ்து மீண்டும்
வரும்ேபாதுக றஸ்துவன்மக்கள்உய ேராடு எழுப்பப்படுவார்கள்.
௨௪ அப்ேபாது முடிவு வரும். எல்லா ஆட்சயாளர்கைளயும்,
அதகாரிகைளயும், சக்த கைளயும் க றஸ்து அழிப்பார்.
ப தாவாகய ேதவனிடம் க றஸ்துஇராஜ்யத்ைதஒப்பைடப்பார்.
௨௫ க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குள் எல்லா பைகவர்களும்

வரும்வைரக்கும் க றஸ்து ஆளேவண்டும். ௨௬ கைடச யல்
அழிக்கப்படும் சத்துரு மரணம் ஆகும். ௨௭ “ேதவன் அவரது
அதகாரத்துக்குள் எல்லாவற்ைறயும் ைவத்தார்”✡ என்று
ேவதவாக்கயங்கள் ெசால்கன்றன. “எல்லாப் ெபாருள்களும்
அவரது (க றஸ்துவன்) அதகாரத்துக்கு உட்பட்டது”
எனும்ேபாது ேதவைன உள்ளடக்க க் கூறவல்ைல என்பது
ெதளிவாக றது. எல்லாவற்ைறயும் க றஸ்துவன்

✡ ௧௫:௨௭: சங்கீதம் 8:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அதகாரத்துக்குட்படுத்தயவர் ேதவேன. ௨௮ எல்லாம்
க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குட்படுத்தப்பட்டதும் ேதவனுைடய
அதகாரத்துக்குள் குமாரனும் (க றஸ்துவும்) உட்படுத்தப்படுவார்.
அைனத்ைதயும் க றஸ்துவன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ேதவேன
உட்படுத்துகறார். ேதவன் எல்லாவற்றன்மீதும் முழுைமயாக
ஆட்சயாளராக இருக்கும் வைகயல் கறஸ்து ேதவனுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டுஇருக்க றார்.
௨௯ மரணத்தலிருந்து மக்கள் எழுப்பப்படமாட்டார்கள் என்றால்,

ஞானஸ்நானம் ெபற்ற மக்கள் மரணமைடந்தவர்களுக்குச் ெசய்ய
ேவண்டியெதன்ன? மரணமைடந்த மக்கள் எழுப்பப்படவல்ைல
என்றால்மக்கள்அவர்களுக்காகஞானஸ்நானம்ெபறுவேதன்?
௩௦ நமது நைல என்ன? ஒவ்ெவாரு மணி ேநரமும் ஏன் நாம்

ஆபத்துக்குள்ளாக ேறாம்? ௩௧ நான் தனமும் மரணமைடக ேறன்.
க றஸ்து இேயசுவாகய நமது கர்த்தருக்குள் நான் உங்கைளக்
குறத்துப் ெபருைம பாராட்டுவது ேபான்ற உண்ைம அதுவாகும்.
௩௨ எேபசுவல் ெகாடிய வலங்குகேளாடு என் ெபருைமைய
தருப்த ப்படுத்தும் எண்ணத்ேதாடு ேபாராடிேனன் என்று
கூறனால் எனக்கு எந்த நன்ைமயுமில்ைல. மக்கள் மரணத்தல்
இருந்து எழுப்பப்படுவதல்ைல என்றால், “நாம் நாைள மரணம்
அைடயக் கூடுெமன்பதால் உண்டு பருகுேவாம்.”✡ என்று
ெசால்லலாேம.
௩௩ முட்டாளாக்கப்படாதீர்கள். “தீய நண்பர்கள் நல்ல

பழக்கங்கைளக் ெகடுப்பார்கள்.” ௩௪ சரியானபடி ச ந்த க்க
ஆரம்பயுங்கள். பாவம் ெசய்யாதீர்கள். உங்களில் சலர்
ேதவைன அறயவல்ைல. நீங்கள் ெவட்கப்படும்படியாக இைதக்
கூறுக ேறன்.
மகைமயன்சரீரம்
௩௫ “எப்படிஇறந்ேதார் எழுப்பப்படுவர்? அவர்களுக்கு எத்தைகய

சரீரம் அைமயும்?” என்று சலர் ேகட்கக்கூடும். ௩௬ என்ன ஒரு
ேதைவயற்ற ேகள்வ ! எைதேயனும் வைதத்தால் அது மீண்டும்
உய ர்ெபற்றுவளருவதற்குமுன்பூமியல்வழுந்துமடியும். ௩௭அது
பூமியல் இருந்து வளரும்ேபாது ெபறுகன்ற “ேதாற்றத்ைத”
அைத பூமியல் வைதக்கும்ேபாது ெபற்றருப்பதல்ைல.
நீங்கள் வைதப்பது ேகாதுைம அல்லது ேவறு ஏதாவது ஒரு
தானிய வைத மட்டுேம. ௩௮ ஆனால் ேதவன் அதற்கு என
வகுக்கப்பட்டுள்ள ஓர் உருைவக் ெகாடுக்க றார். ஒவ்ெவாரு
வைகயான வைதக்கும் அதற்குரிய உருவத்ைத அளிக்க றார்.
௩௯ மாம்சத்தலான உய ர்கள் அைனத்தும் ஒேர வைகயான
உருைவப் ெபற்றருக்கவல்ைல. மனிதர் ஒருவைக உருைவயும்,
வலங்குகள் மற்ெறாரு வைக உருவத்ைதயும், பறைவகள்
இன்ெனாரு வைக ேதாற்றத்ைதயும் மீன்கள் பறெதாரு
அைமப்ைபயும் ெபற்றருக்கன்றன. ௪௦ வானத்துக்குரிய
சரீரங்களும் உண்டு. மண்ணுக்குரிய சரீரங்களும் உண்டு.
✡ ௧௫:௩௨: ஏசாயா 22:13; 56:12-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வானத்துக்குரிய சரீரங்களின் அழகு ஒருவைகயானது.
மண்ணுக்குரிய சரீரங்களின் அழகு மற்ெறாரு வைகயானது.
௪௧சூரியனுக்கு ஒருவைக அழகும், சந்த ரனுக்கு மற்ெறாரு வைக
அழகும், நட்சத்த ரங்களுக்கு ேவறு வைகயான அழகும் உண்டு.
ஒவ்ெவாருநட்சத்த ரமும்அழகல் ேவறுபட்டது.
௪௨ மரணமைடந்த மக்கள் எழுப்பப்படும்ேபாதும் இவ்வாேற

ந கழும். மரணத்தன் பன் “புைதக்கப்பட்ட” சரீரம் ெகட்டு
அழியும். ஆனால் எழுப்பப்பட்ட சரீரம் அழிவற்ற வாழ்ைவக்
ெகாண்டிருக்கும். ௪௩ சரீரம் “புைதக்கப்படுக றேபாது”
மரணத்தற்கு எந்த ெகௗரமும் இல்ைல. ஆனால் அது மீண்டும்
எழுப்பப்படும்ேபாது அது மகைமயல் எழுப்பப்படுக றது.
புைதக்கப்படுக றேபாது பலவீனமாக இருக்க றது. ஆனால் அது
ஆற்றலில் எழுப்பப்படுக றது. ௪௪ “அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட” சரீரம்
பூத சரீரம். எழுப்பப்படும்ேபாது அது ஆவக்குரிய சரீரமாகும். பூத
சரீரம்ஒன்றுஉண்டு.
எனேவ ஆவக்குரிய சரீரமும் உண்டு. ௪௫ இேத ெபாருளில்

“முதல் மனிதன் (ஆதாம்) உயருள்ளவனானான்.”✡ இறுத
ஆதாமாக ய க றஸ்துேவா உய ரளிக்கும் ஆவயானவரானார்
என்று ேவதவாக்கயம் கூறுகறது. ௪௬ ஆவக்குரிய சரீரம்
முதலில் ேதான்றவல்ைல. இயற்ைகயான சரீரத்துக்குரிய
மனிதேன முதலில் ேதான்றனான். பன்னேர ஆவக்குரிய
மனிதனின் ேதாற்றம் அைமந்தது. ௪௭ முதல் மனிதன்
பூமியன் மண்ணிலிருந்து வந்தவன். இரண்டாம் மனிதன்
(க றஸ்து) பரேலாகத்தலிருந்து வந்தவர். ௪௮ மக்கள் பூமிக்குச்
ெசாந்தமானவர்கள். அவர்கள் பூமியல் இருந்து வந்த முதல்
மனிதைனப் ேபான்றவர்கள். ஆனால் பரேலாகத்துக்குரிய
மனிதர்கள் பரேலாகத்தலிருந்து வந்த மனிதைனப்
ேபான்றவர்கள். ௪௯ நாம் பூமியலிருந்து வந்த மனிதைனப்
ேபான்று அைமக்கப்பட்ேடாம். எனேவ பரேலாகத்தலிருந்து வந்த
மனிதைனப் ேபான்றும்அைமக்கப்படுேவாம்.
௫௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் இைத உங்களுக்குக்

கூறுக ேறன். மாம்சமும், இரத்தமும் (பூத சரீரம்) ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தல் இருக்கமுடியாது! அழியத்தக்க ெபாருள்
அழிவற்ற ெபாருளின் பாகமாக மாற முடியாது! ௫௧ ஆனால்
நான் கூறும் இரகச யத்ைதக் ேகளுங்கள். நாம் எல்லாரும்
மரணமைடவதல்ைல. நாம் மாற்றமுறுேவாம். ௫௨கணத்தல்அது
நகழும். கண்ணிைமக்கும் ேநரத்துக்குள் நமது மாற்றம் ந கழும்.
கைடச எக்காளம் முழங்கும்ேபாது இது நடக்கும். எக்காளம்
முழங்கும், மரித்த வசுவாச கள் எப்ேபாதும் வாழும்படியாய்
எழுப்பப்படுவார்கள். நாமும் கூட முழுைமயாய் மாற்றம்
அைடேவாம். ௫௩ அழியக் கூடிய இந்த சரீரம் என்றும்
அழிவன்ைமயால் தன்ைனப் ேபார்த்த க்ெகாள்ள ேவண்டும்.
மரணமுறும் இந்த உடம்பு மரணமின்ைமயால் தன்ைனப்

✡ ௧௫:௪௫: அத . 2:7-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேபார்த்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். ௫௪ எனேவ அழியக்கூடிய இந்த
சரீரம் அழிவன்ைமயால் தன்ைனப் ேபார்த்த க்ெகாள்ளும்.
மரணத்தற்குள்ளாகும் இச்சரீரம் மரணமின்ைமயால் தன்ைனப்
ேபார்த்த க்ெகாள்ளும். இது நடந்ேதறும்ேபாது ேவத
வாக்கயத்தன்வாசகம்உண்ைமயாகும்.

“மரணம்ெவற்ற க்குள்வழுங்கப்பட்டது” ஏசாயா 25:8

௫௫ “மரணேம,உன்ெவற்ற எங்ேக?
பாதாளேம,அழிக்கும்உன்வல்லைமஎங்ேக?” ஓசயா 13:14

௫௬மரணத்தன்ஆற்றேலபாவம். பாவத்தன்ஆற்றேலசட்டமாகும்.
௫௭நாம் ேதவனுக்கு நன்ற கூறுேவாம். நமது கர்த்தராக யஇேயசு
க றஸ்துவன்மூலமாகஅவர் நமக்குெவற்றையஅருளினார்.
௫௮ எனேவ என் அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள, உறுதயாய்

நல்லுங்கள். எதுவும் உங்கைள மாற்றாமல் இருக்கட்டும்.
எப்ேபாதும் முழுைமயாக உங்கைளக் கர்த்தரின் பணிக்கு
ஒப்புக்ெகாடுங்கள். கர்த்தருக்கான உங்கள் பணி வீணாகப்
ேபாவதல்ைலஎன்பதுஉங்களுக்குத்ெதரியும்.

௧௬
ப றவசுவாச களின்காணிக்ைக
௧ ேதவனுைடய மக்களுக்காகப் பணத்ைத வசூலிப்பதுப்பற்ற

இப்ேபாதுஉங்களுக்குஎழுதுேவன். கலாத்தயசைபகளுக்குநான்
கூறயுள்ளபடிேய நீங்களும்ெசய்யுங்கள். ௨ஒவ்ெவாருவாரத்தன்
முதல்நாளிலும்உங்களில்ஒவ்ெவாருவனும்தங்கள்வரவுக்ேகற்ப
எவ்வளவு பணத்ைதச் ேசமிக்க முடியுேமா அத்தைனையயும்
ேசமித்துைவயுங்கள். நீங்கள்இந்தப்பணத்ைதஒருவேசஷமான
இடத்தல் பாதுகாப்பாக ைவயுங்கள். அவ்வாறாயன் நான்
வந்த பன் நீங்கள் பணத்ைதத் த ரட்டும் ச ரமம் உங்களுக்கு
இருக்காது. ௩ நான் வரும்ேபாது உங்கள் ெவகுமதைய
எருசேலமிற்கு எடுத்துச் ெசல்வதற்காகச் சல மனிதர்கைள
அனுப்புேவன். நீங்கள் அனுப்புவதற்கு இைசந்த மனிதர்கைளேய
உங்களிடம்அனுப்புேவன். அறமுகக்கடிதம்ெகாடுத்துஅவர்கைள
அனுப்புேவன். ௪ நானும் அவர்கேளாடு ேபாவது நல்லது எனத்
ேதான்றனால்,அந்தமனிதைரஎன்ேனாடுஅைழத்துச்ெசல்ேவன்.
பவுலின்த ட்டங்கள்
௫ நான் மக்கேதானியாவன் வழியாகப் ேபாகத்

த ட்டமிட்டுள்ேளன். நான் மக்கேதானியா வழியாகப் ேபானபன்
உங்களிடம் வருேவன். ௬ நான் உங்களிடம் சல காலம் இருக்கக்
கூடும். பனிக் காலம் முழுவதும் நான் தங்கக்கூடும். ப றகு நான்
எங்ெகங்கு ெசன்றாலும் என் பயணத்தற்கு நீங்கள் உதவமுடியும்.
௭ நான் இந்தச் சமயத்தல் மட்டும் ேபாக ற வழியல் உங்கைளப்
பார்க்க வரும்பவல்ைல. கர்த்தர் வரும்பனால் உங்கேளாடு
நீண்டகாலம்தங்கவரும்புக ேறன். ௮ெபந்ெதேகாஸ்துவைரக்கும்
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எேபசுவல் தங்க இருப்ேபன். ௯ ெபரிய வளர்ச்ச யுறும் பணி
எனக்கு இப்ேபாது தரப்பட்டுள்ளதால் அந்த நல்ல வாய்ப்ைபப்
பயன்படுத்தும்படிக்குஇங்குதங்குேவன். அதற்கு எத ராக ேவைல
ெசய்ேவார் பலர்உள்ளனர்.
௧௦ தீேமாத்ேதயு உங்களிடம் வரக்கூடும். அவன் உங்கேளாடு

பயமில்லாமல் இருக்க உதவுங்கள். என்ைனப்ேபாலேவ அவனும்
கர்த்தருக்காகப் பணியாற்றுகறான். ௧௧ எனேவ உங்களில்
ஒருவரும் தீேமாத்ேதயுைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கக் கூடாது.
என்னிடம்அவன்வரமுடியும்வைகயல்அவனதுபயணம்அைமத
ந ரம்பயதாகஇருப்பதற்குஉதவுங்கள். சேகாதரர்களுடன்ேசர்ந்து
அவன்என்னிடம்வருவைதஎத ர்ப்பார்க்க ேறன்.
௧௨ இப்ேபாது நமது சேகாதரன் அப்ெபால்ேலாைவக் குறத்து

எழுதுக ேறன். ப ற சேகாதரர்களுடன் ேசர்ந்து அவன் உங்கைளச்
சந்த க்க ேவண்டுெமன மிகவும் ஊக்கமூட்டிேனன். அவன்
இப்ேபாதுஉங்களிடம்வருவதல்ைலஎனஉறுதயாகக்கூறனான்.
அவனுக்கு வாய்ப்புக் கைடக்கும்ேபாது அவன் உங்களிடம்
வருவான்.

பவுல்கடிதத்ைதமுடிக்க றார்
௧௩ கவனமாக இருங்கள். வசுவாசத்தல் வலிவுறுங்கள்.

ைதரியம் ெகாள்ளுங்கள். வன்ைமயுடன் இருங்கள்.
௧௪அன்பனால்ஒவ்ெவான்ைறயும்ெசய்யுங்கள்.
௧௫ அகாயாவல் ஸ்ேதவானும் அவனது குடும்பத்தாரும், முதன்

முதலில் வசுவாசம் ெகாண்டவர்கள் என்பைத அறவீர்கள்.
அவர்கள் தங்கைள ேதவனுைடய மக்களுக்குச் ெசய்யும்
ேசைவக்காக ஒப்புவத்துள்ளார்கள். சேகாதர சேகாதரிகேள!
௧௬ இத்தைகேயாரின் தைலைமைய ஒத்துக்ெகாள்ளும்படியும்
அவர்கேளாடு ேசைவ ெசய்க ற ஒவ்ெவாருவைரயும்
ஒப்புக்ெகாள்ளும்படியும்நான்உங்களிடம் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
௧௭ஸ்ேதவான்,ெபார்த்துனாத்து,அகாயுக்குஆக ேயார்வந்தைத

அற ந்து சந்ேதாஷப்பட்ேடன். நீங்கள் இங்கு இல்ைல. ஆனால்
அவர்கள் உங்கள் இடத்ைத ந ரப்ப யுள்ளார்கள். ௧௮ எனது
ஆவக்கும் உங்கள் ஆவக்கும் அவர்கள் ஓய்வளித்துள்ளார்கள்.
இத்தைகய மனிதரின் மத ப்ைப நீங்கள் அைடயாளம்
கண்டுெகாள்ளேவண்டும்.
௧௯ ஆசயாவன் சைபயனர் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள்.

ஆக்கல்லாவும், ப ரிஸ்கல்லாளும் கர்த்தருக்குள் உங்கைள
வாழ்த்துகறார்கள். அவர்களின் வீட்டில் சந்த க்க ற
சைபயும் உங்கைள வாழ்த்துகறது. ௨௦ இங்குள்ள எல்லா
சேகாதர சேகாதரிகளும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கைளத்
ெதரிவ க்க றார்கள். நீங்கள் சந்த க்ைகயல் பரிசுத்த முத்தத்தன்
மூலம்ஒருவைரெயாருவர்வாழ்த்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
௨௧ பவுல் ஆகய நான் இந்த வாழ்த்துதைல என் ெசாந்தக்

ைகயனால்எழுதுக ேறன்.
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௨௨ கர்த்தைர ேநச க்காத எவெனாருவனும் ேதவனிடமிருந்து
எந்நாளும் ப ரிந்தவனாக முற்றலும் அழிந்துேபானவனாக
இருப்பானாக.
கர்த்தேர,வாரும்.
௨௩கர்த்தராக யஇேயசுவன்கருைபஉங்கேளாடுஇருப்பதாக!
௨௪ க றஸ்து இேயசுவல் என் அன்பு உங்கள்

அைனவேராடும்கூடஇருப்பதாக!
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ெகாரிந்த யருக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் எழுதுவது,
நான் அப்ேபாஸ்தலன் ஆேனன். ஏெனன்றால் நான் அவ்வதம்
ஆவைதேய ேதவன் வரும்பனார். க றஸ்துவல் நமது
சேகாதரனாகயதீேமாத்ேதயுவ டமிருந்தும்
ெகாரிந்து நகரின் ேதவனுைடய சைபக்கும்அகாயா நாெடங்கும்

உள்ளஎல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும்எழுதுகறதாவது,
௨ நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும், கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.
பவுல்ேதவனுக்குநன்ற கூறுதல்
௩ நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதாவாகய

ேதவைன வாழ்த்துங்கள். ேதவேன இரக்கம் நைறந்த ப தா.
எல்லா வதமான ஆறுதல்களுக்கும் உைறவ டம் அவர் தான்.
௪நாம் துன்பத்தல்இருக்கும் ஒவ்ெவாருமுைறயும்அவர்ஆறுதல்
வழங்குகறார். இதுஎந்தவைகயலாவதுமற்றவர்கள்துன்பத்தல்
இருக்கும்ேபாது நாம் ஆறுதல் வழங்கத் துைணயாயருக்கும்.
நம்ைம ேதவன் ஆறுதல்படுத்துவைதப் ேபாலேவ நாம்
அவர்கைளயும்ஆறுதல்படுத்த ேவண்டும். ௫க றஸ்துவன்அேநக
துன்பங்களில் நாம் பங்கு ெகாண்டால் க றஸ்துவடமிருந்து
நமக்கு மிகுந்த ஆறுதலும் கைடக்கும். ௬ நாங்கள்
ெதால்ைலக்குட்பட்டால் அது உங்களின் இரட்ச ப்புக்காகவும்
ஆறுதலுக்காகவும் தான். நாங்கள் ஆறுதல் ெபற்றால்
அது உங்களின் ஆறுதலுக்காகத்தான். எங்களுக்கு ேநரும்
ெதால்ைலகள்ேபாலஉங்களுக்குேநரும்ெதால்ைலகைளநீங்கள்
ெபாறுைமயுடன் தாங்க க்ெகாள்ளஇதுஉதவும். ௭உங்களுக்கான
எங்கள் நம்ப க்ைக பலமானது. எங்கள் துன்பங்களில் நீங்களும்
பங்கு ெகாள்வீர்கள் என்பைத அற ேவாம். எனேவ, எங்கள்
ஆறுதலிலும் உங்களுக்குப் பங்கு உண்டு என்பைத நாங்கள்
அற ேவாம்.
௮ சேகாதர சேகாதரிகேள, ஆசயா நாட்டில் நாங்கள் பட்ட

துன்பங்கைளப் பற்ற நீங்களும் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என வரும்புக ேறாம். அங்ேக எங்களுக்குப் ெபரும் பாரங்கள்
இருந்தன. அந்த பாரங்கள் எங்கள் பலத்ைதவ ட ெபரிது.
வாழ்க்ைகப் பற்றய நம்ப க்ைகையேய நாங்கள்இழந்துவ ட்ேடாம்.
௯உண்ைமயாகேவ நாங்கள் இறந்து ேபாேவாம் என மனதற்குள்
எண்ணிேனாம். நம்மீது நம்ப க்ைக ைவக்காமல் ேதவன்
மீது நம்ப க்ைக ைவப்பைத நாம் உணரும் ெபாருட்டு இது
இவ்வைகயல் நடந்தது. அவர் மரணத்தலிருந்து மக்கைள
எழுப்பயவர். ௧௦ இது ேபான்ற மரண ஆபத்துகளில் இருந்து
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ேதவன் எங்கைளக் காப்பாற்றனார். அவர் ெதாடர்ந்து நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார். நாங்கள் அவர் மீது தான் நம்ப க்ைகைய
ைவத்தருக்க ேறாம். அவேர ெதாடர்ந்து நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்.
௧௧ நீங்கள் உங்களது ப ரார்த்தைனகள் மூலம் எங்களுக்கு
உதவலாம். ஏராளமான மக்கள் எங்களுக்காக நன்ற
ெசால்வர். அவர்களின் ப ரார்த்தைனகளால் ேதவன் எங்கைள
ஆசீர்வத ப்பார்.
பவுலின்த ட்டங்களில்மாற்றம்
௧௨ இதற்காக நாங்கள் ெபருைமப்படுக ேறாம். நான் இதைன

மனப்பூர்வமாகக் கூறுேவன். இது உண்ைமயானது. நாங்கள்
இந்தஉலகத்தல்ெசய்தஅைனத்ைதயும்ேதவன்தந்தேநர்ைமயும்
சுத்தமும் ெகாண்ட இதயத்ேதாடு ெசய்ேதாம். நாங்கள்
உங்களிடம் ெசய்த காரியங்களில் இது ேமலும் உண்ைமயானது.
இவற்ைற நாங்கள் ேதவனுைடய கருைபயால் ெசய்ேதாம்.
உலகலுள்ளஞானத்தால்ெசய்யவல்ைல. ௧௩உங்களால்வாச த்து
புரிந்துெகாள்ளத்தக்கவற்ைறமட்டுேமஉங்களுக்குஎழுதுக ேறாம்.
௧௪ எங்கைளப் பற்ற ஏற்ெகனேவ சல காரியங்கைள
நீங்கள் புரிந்துெகாண்டிருப்பைதப் ேபால இைதயும் நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ள முடியும் என்று நம்புக ேறாம். எங்களுக்காகப்
ெபருைம அைடய முடியும் என்பைதப் புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று
நம்புக ேறன். இது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து மீண்டும்
வரும்ேபாது உங்களுக்காக நாங்கள் ெபருைமப்படுவைதப்
ேபான்றருக்கும்.
௧௫ நான் இவற்ைறப் பற்றெயல்லாம் மிகவும் உறுதயாக

இருந்ேதன். அதனால் தான் முதலில் உங்கைளச்
சந்த க்கத் த ட்டமிட்ேடன். ப றகு நீங்கள் இரண்டு முைற
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்களாவீர்கள். ௧௬ மக்கேதானியாவுக்குப்
ேபாக ற வழியல் உங்கைளச் சந்த க்கத் த ட்டமிட்ேடன்.
ப றகு தரும்பும் வழியல் மீண்டும் உங்கைளச் சந்த க்கத்
த ட்டமிட்ேடன். யூேதயாவுக்குப் ேபாகும்ேபாதுஉங்கள்உதவையப்
ெபற வரும்ப ேனன். ௧௭ நான் ச ந்த த்துப் பார்க்காமேலேய
இத்த ட்டங்கைள வகுத்ேதன் என்று நைனக்கறீர்களா? அல்லது
நான் “ஆமாம், ஆமாம்” என்றும் அேத ேநரத்தல் “இல்ைல,
இல்ைல” என்றும் ெசால்லும்படியான இந்த உலகத்தன்
த ட்டங்கைளப் ேபான்ேற இத்த ட்டங்களும் இருக்கன்றன என்று
நைனக்கறீர்களா?
௧௮ ஆனால் ேதவைன நம்ப முடியுமானால், ப றகு நாங்கள்

ெசால்பைவ ஒேர ேநரத்தல் “ஆமாம் என்றும்” “இல்ைல என்றும்”
இருக்காது எனநம்பமுடியும். ௧௯என்னாலும், ச ல்வானுவனாலும்,
தீேமாத்ேதயுவனாலும் ேபாத க்கப்பட்ட ேதவனுைடய
குமாரனாகயஇேயசுக றஸ்துெவறும் “ஆமாம்”மற்றும் “இல்ைல”
ேபாலஅல்லர். க றஸ்துவுக்குள்அதுஎல்லாகாலத்தலும் “ஆமாம்”
மட்டும்தான். ௨௦ ேதவனுைடய வாக்குறுதகள் எல்லாம் இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் “ஆம்” என்றுள்ளது. ஆகேவதான் ேதவனுைடய



2ெகாரி. ௧:௨௧ 494 2ெகாரி.௨:௯

மகைமையகறஸ்துவன்வழியாகச் ெசால்லும்ேபாது “ஆெமன்”*
என்க ேறாம். ௨௧ நீங்களும் நாங்களும் கறஸ்துவுக்கு
உரியவர்கேள என்பைத ேதவேன உறுதயாக்கனார். நமக்கு
ஞானஸ்நானம் வழங்கயவரும் அவேர. ௨௨ நாம் அவைரச்
சார்ந்தவர் என்பைதக் காட்ட அவேர முத்தைரய ட்டார். அவர்
தம்முைடய ஆவைய நம் இதயத்தல் ந ரப்பனார். அது
அவர் தமது வாக்குறுதகைள நைறேவற்றுவார் என்பதற்கான
உறுத ப்பத்த ரமும்நரூபணமுமாயற்று.
௨௩ நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைம. இதற்கு ேதவேன சாட்ச .

நான் ெகாரிந்து நகருக்கு வராததற்குக் காரணம் உங்கைளத்
தண்டிக்கக்கூடாதுஎன்பதும்உங்கைளப்புண்படுத்தவ டக்கூடாது
என்பதும்தான். ௨௪ நாங்கள் உங்கள் வசுவாசத்ைதக்
கட்டுப்படுத்துக ேறாம் என்று நான் எண்ணவல்ைல. நீங்கள்
உங்கள் வசுவாசத்தல் பலமாய் இருக்க றீர்கள். உங்கள்
மக ழ்ச்ச க்காகஉங்கேளாடுபணிபுரிபவர்களாகஇருக்க ேறாம்.

௨
௧ எனது அடுத்த சந்த ப்பு உங்கைளத் துயரப்படுத்தக்

கூடாது என்று முடிவு ெசய்துவ ட்ேடன். ௨ நான் உங்கைளத்
துயரப்படுத்தனால், பன்னர் யார் என்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்துவர்?
நான் துயரப்படுத்தய நீங்கள்தாேன என்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்த
முடியும்? ௩இந்தக் காரணத்துக்காகத்தான் உங்களுக்குக் கடிதம்
எழுத ேனன். அதனால் உங்கைள சந்த க்கும்ேபாது, என்ைன
மகழ்ச்ச ப்படுத்தப்ேபாகும் உங்கைளத் துயரப்படுத்தமாட்ேடன்.
எனது மகழ்ச்சைய நீங்கள் அைனவரும் பக ர்ந்துெகாள்வீர்கள்
என்று உறுதயாக எண்ணுகேறன். ௪ நான் இதற்கு முன்பு
உங்களுக்கு எழுதும்ேபாது மனதல் ெதால்ைலகைளயும்,
துயரங்கைளயும் ெகாண்டிருந்ேதன். நான் என் கண்ணீராேலேய
எழுத ேனன். உங்கைளத் துயரப்படுத்த ேவண்டுெமன்று அைத
எழுதவல்ைல. உங்கள் மீதுள்ள என் அளவற்ற அன்ைப நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ளேவண்டுெமனஅவ்வாறுஎழுத ேனன்.
தவறுெசய்தவைனமன்னியுங்கள்
௫உங்கள்கூட்டத்தலுள்ள ஒருவேனதுயரத்துக்குக் காரணமாக

இருந்தான். எனக்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் அைனவரின்
துயரத்துக்கும்அவேனகாரணமாகஇருந்தான். அதாவது,ஏதாவது
ஒருவழியல் (நான்மிைகப்படுத்தவரும்பவல்ைல)எல்லாருக்கும்
துயரமுண்டாக அவன் காரணமாக இருந்தான். ௬ உங்களில்
பலர் அவனுக்குத் தந்த தண்டைனேய ேபாதுமானது. ௭ஆனால்
இப்ெபாழுது அவைன மன்னித்து ஆதரவு அளிக்க ேவண்டும்.
அது அவைன அதக துயரத்தல் ஆழ்ந்து ேபாகாதபடி காக்கும்.
௮ நீங்கள் அவைன ேநச க்க றீர்கள் என்பைத அவனுக்குக் காட்ட
ேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அதனால்தான் நான்
உங்களுக்கு எழுத ேனன். ௯ நீங்கள் எல்லாவற்றலும் பணிவுடன்

* ௧:௨௦: ஆெமன்ஆெமன்என்றுெசான்னால்ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்என்றுெபாருள்.
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இருக்கறீர்களா என்று ேசாத த்து அறயேவ எழுத ேனன்.
௧௦ நீங்கள் யாைரயாவது மன்னித்தால் அவர்கைள நானும்
மன்னித்துவடுக ேறன். நான் மன்னிப்பைவ அைனத்தும்
(மன்னிக்கப்பட ஏேதனும்இருக்கும் பட்சத்தல்) உங்கள் ெபாருட்ேட
ஆகும். க றஸ்து எங்கேளாடு இருக்க றார். ௧௧ சாத்தான்
என்னிடமிருந்த எைதயும் ெவல்ல முடியாதவைகயல் இைதச்
ெசய்ேதன். சாத்தானின் சத த ட்டங்கைளயும் நாம் நன்றாக
அற ேவாம்.

துேராவாவல்பவுலின்பணி
௧௨ க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையப் பரப்புவதற்காக நான்

துேராவாவற்குப் ேபாேனன். கர்த்தர் அங்கு எனக்கு நல்ல
வாய்ப்பைனத் தந்தார். ௧௩ அங்ேக எனது சேகாதரன்
தீத்துைவப் பார்க்காததால் நான் அைமதயற்று இருந்ேதன்.
எனேவ நான் அங்குள்ளவர்களிடம் வைடெபற்றுக்ெகாண்டு
மக்கேதானியாவற்குப் ேபாேனன்.
௧௪ ேதவனுக்கு நன்ற . ேதவன் எப்ெபாழுதும் எங்கைளக்

கறஸ்துவன் மூலம் ெவற்ற ெபறும்படி வழி நடத்துக றார்.
இனிய மணமுள்ள வாசைனப் ெபாருைளப் ேபான்று எல்லா
இடங்களிலும் ேதவன் தனது அறைவப் பரப்ப நம்ைமப்
பயன்படுத்துகறார். ௧௫ இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்கைடயலும்
ெகட்டுப்ேபாேவாரிைடேயயும் நாங்கள் கறஸ்துவன்
நறுமணமாக இருக்க ேறாம். இதுேவ நாங்கள் ேதவனுக்குத்
தரும் காணிக்ைக. ௧௬ ெகட்டுப்ேபாேவாரிைடேய இறப்புக்கு
ஏதுவான மரணத்தன் வாசைனயாக இருக்க ேறாம்.
இட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ேள வாழ்க்ைகக்கு ஏதுவான
ஜீவ வாசைனயாக இருக்க ேறாம். இைவகைள ெசயல்படுத்தத்
தகுதயானவன் யார்? ௧௭ மற்றவர்கைளப் ேபான்று, நாங்கள்
ேதவனுைடய வார்த்ைதைய இலாபத்துக்காக வற்பதல்ைல.
ஆனால் ேதவனுக்குமுன்னால் கறஸ்துவுக்குள் உண்ைமையேய
ேபசுக ேறாம். ேதவனால்அனுப்பப்பட்டவர்கைளப் ேபால் நாங்கள்
ேபசுக ேறாம்.

௩
புதயஉடன்படிக்ைக
௧ நாங்கள் மீண்டும் எங்கைளப்பற்ற ேய ெபருைமயாகப்

ேபச க்ெகாள்ள ஆரம்ப த்து வ ட்ேடாமா? மற்றவர்கைளப்
ேபான்று எனக்ேகா அல்லது என்னிடமிருந்ேதா அறமுக
நருபங்கள் ேதைவயா? ௨ எங்கள் நருபம் நீங்கள் தான். எங்கள்
இதயங்களில் நீங்கள் எழுதப்பட்டிருக்க றீர்கள். அைனவராலும்
அறயப்படுக றவர்களாகவும், வாச க்கப்படுக றவர்களாகவும்
இருக்க றீர்கள். ௩ க றஸ்துவடமிருந்து எங்கள் மூலம் அனுப்பய
நருபம் நீங்கள் தான் என்று காட்டிவ ட்டீர்கள். இந்நருபம்
ைமயால் எழுதப்படவல்ைல. ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஆவயால்
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எழுதப்பட்டுள்ளது. இது கற்பலைகயன்* மீது எழுதப்படவல்ைல.
மனிதஇதயங்களின்மீதுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
௪ க றஸ்துவன் மூலம் ேதவனுக்கு முன்னால் உறுதயாக

நம்புவதால் எங்களால் இவற்ைறச் ெசால்ல முடிக றது.
௫ எங்களால் நல்லதாக எதைனயும் ெசய்ய முடியும் என்று
நாங்கள் கருதுவதாக அர்த்தம் இல்ைல. ெசய்யேவண்டிய
எல்லாக் காரியங்களுக்குமான வல்லைமைய எங்களுக்குத்
தருபவர் ேதவேன ஆவார். ௬ புது உடன்படிக்ைக ஊழியராக
இருக்கும்படி அவேர எங்கைளத் தகுதயுள்ளவர் ஆக்கனார்.
இந்தப் புதய ஒப்பந்தம் ெவறும் எழுத்துப் பூர்வமான ஒப்பந்தமாய்
இராமல் ஆவக்குரியதாக இருக்க றது. எழுத்துப் பூர்வமான
சட்டம் மரணத்ைதக் ெகாண்டு வருகறது. ஆவேயா வாழ்ைவத்
தருகறது.
புதயஉடன்படிக்ைகயும்மகைமயும்
௭ மரணத்துக்கு வழி வகுக்கும் ேசைவக்குரிய ப ரமாணங்கள்

கற்களில் எழுதப்பட்டன. அது ேதவனுைடய மகைமேயாடு
வந்தது. அதனால் ேமாேசயன் முகம் ஒளி ெபற்றது. அந்த
ஒளி இஸ்ரேவல் மக்கைளப் பார்க்க இயலாதபடி ெசய்தது.
அந்த மகைம ப றகு மைறந்துேபானது. ௮ எனேவ ஆவக்குரிய
ேசைவ ந ச்சயமாக மிகுந்த மகைமயுைடயதாக இருக்கும்.
௯ மக்கைள நயாயம் தீர்க்க ற ேசைவகள் மகைமயுைடயதாக
இருக்கும்ேபாது ேதவனுக்கும் மனிதனுக்குமிைடேய சீரான
உறவுக்கு உதவும் ேசைவகளும் மிகுந்த மகைம உைடயதாக
இருக்கும். ௧௦ பைழய ேசைவகளும் மகைமக்குரியேத. எனினும்
புதய ேசைவகளால் வரும் மகைமேயாடு ஒப்படும்ேபாது
அதன் ெபருைம அழிந்துேபாக றது. ௧௧ மைறந்து ேபாக றைவ
மகைமயுைடயதாகக் கருதப்படுமானால் என்ெறன்றும் நைலத்து
இருப்பைவமிகுந்தமகைமயுைடயேத.
௧௨ எங்களுக்கு இந்த நம்ப க்ைக இருப்பதால் நாங்கள்

ைதரியமாக இருக்க ேறாம். ௧௩ நாங்கள் ேமாேசையப்
ேபான்றல்ைல. அவர் தன் முகத்ைத முக்காடிட்டு மூடி
மைறத்துக்ெகாண்டார். அவரது முகத்ைத இஸ்ரேவல் மக்களால்
பார்க்க முடியவல்ைல. அந்த ெவளிச்சமும் மைறந்து ேபாய ற்று.
அவர்கள் அதன் மைறைவப் பார்ப்பைத ேமாேச வரும்பவல்ைல.
௧௪ ஆனால் அவர்கள் மனமும் அைடத்தருந்தது. அவர்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. இப்ெபாழுதும் கூட அந்த
முக்காடு அவர்கள் பைழய ஏற்பாட்ைடப் புரிந்துெகாள்ள
முடியாதபடி ெசய்கன்றது. அந்த முக்காடு க றஸ்துவால்தான்
வலக்கப்படுக றது. ௧௫ ஆனாலும் கூட இன்று, மக்கள்
ேமாேசயன் சட்டத்ைத வாச க்கும்ேபாது அவர்களின் மனம்
மூடிக்ெகாண்டிருக்க றது. ௧௬ ஆனால் எவெனாருவன் மாற்றம்
ெபற்று, கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறாேனா அவனுக்கு அந்த

* ௩:௩: கற்பலைக ேதவன் ேமாேசக்கு ெகாடுத்தச் சட்டம். அது கற்பலைகயல்
எழுதப்பட்டிருந்தது. யாத்த 24:12; 25:16.
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முக்காடு வலக்கப்படுக றது. ௧௭ கர்த்தேர ஆவயாய் இருக்க றார்.
எங்ெகல்லாம் அந்த ஆவயானவர் உள்ளாேரா அங்ெகல்லாம்
வடுதைல உண்டு. ௧௮ நமது முகங்கள் மூடப்பட்டில்ைல.
நாெமல்லாரும் ேதவனுைடய மகைமையக் காட்டுக ேறாம். நாம்
அவைரப்ேபான்று மாற்றப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். நம்முள்
எழும் இம்மாற்றம் ேமலும் ேமலும் மகைமையத் தருகறது.
இம்மகைமஆவயாகஇருக்க றகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

௪
ஆன்மாவுக்குரிய ெபாக்கஷம்
௧ ேதவன் தன் கருைபயால் இந்தப் பணிைய

எங்களுக்குக்ெகாடுத்தார். ஆைகயால் இதைன
வட்டுவ டமாட்ேடாம். ௨ ஆனால் இரகச யமானதும்
ெவட்கப்படத்தக்கதுமான வழிகளில் இருந்து வலக
இருக்க ேறாம். நாங்கள் தந்த ரங்கைளப் பயன்படுத்துவதல்ைல.
ேதவனுைடய ேபாதைனகைளயும்இழிவாக்குவதல்ைல. நாங்கள்
உண்ைமையத் ெதளிவாகப் ேபாத க்க ேறாம். நாங்கள் யார்
என்பைத இப்படித்தான் மக்களுக்குப் புலப்படுத்துக ேறாம்.
இது, நாம் ேதவனுக்கு முன் எத்தைகய மக்கள் என்பைதயும்
அவர்கள் மனதற்குக் காட்டுக றது. ௩ நாம் பரப்புக ற
நற்ெசய்த மைற ெபாருளாக இருக்கலாம். ஆனால் அது
ெகட்டுப்ேபாக றவர்கட்ேக மைற ெபாருளாய் இருக்கும்.
௪ இந்த உலகத்ைத ஆள்பவனாகய* சாத்தான் வசுவாசம்
இல்லாதவர்களின் மனைதக் குருடாக்கனான். அவர்களால்
க றஸ்துவன் நற்ெசய்தயன் ஒளிையப் பார்க்க இயலாது.
க றஸ்துவன் மகைமக்குரிய நற்ெசய்தையயும் அறயார்கள்.
க றஸ்து மட்டுேம ேதவன் ேபான்று இருப்பவர். ௫ நாங்கள்
எங்கைளப் பற்ற ப் ப ரச்சாரம் ெசய்வதல்ைல. ஆனால், இேயசு
க றஸ்துேவ நமது கர்த்தர் என்றும் நாங்கள் இேயசுவுக்காக
உங்களுைடயஊழியக்காரர்கள் என்றும் ப ரச்சாரம் ெசய்க ேறாம்.
௬ “இருளிலிருந்து ெவளிச்சம் ப ரகாச க்கும்” என்று ேதவன்
ஒருமுைற ெசான்னார். எங்கள் இதயங்களில் ெவளிச்சத்ைத
ஏற்படுத்தய ேதவனும் இவேர ஆவார். ேதவனுைடய மகைமைய
கறஸ்துவன் முகத்தல் ெதரியச் ெசய்வதன் மூலம் அவர்
எங்களுக்குஒளிையத்தந்தார்.
௭ இப்ெபாக்கஷத்ைத நாம் ேதவனிடமிருந்து ெபற்றுள்ேளாம்.

ஆனால் நாங்கேளா ெபாக்கஷத்ைதத் தாங்கயுள்ள மண்
ஜாடிகைளப் ேபான்ேற இருக்க ேறாம். இப்ேபராற்றலானது
எங்களிடமிருந்து அல்ல, ேதவனிடம் இருந்ேத வருகறது
என்பைத இது காட்டும். ௮ எங்கைளச் சுற்றலும் ெதால்ைலகள்
உள்ளன. ஆனால் அவற்றால் நாங்கள் ேதால்வ அைடயவல்ைல.
அவ்வப்ேபாது ெசய்வது ெதரியாமல் தைகக்க ேறாம்.
ஆனால் முயற்ச ெசய்வைத ஒருேபாதும் ைகவ டவல்ைல.

* ௪:௪: ஆள்பவன்கட்டுப்பாட்டில்ைவத்தருப்பவன்.
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௯ நாங்கள் தண்டிக்கப்படுக ேறாம். ஆனால் ேதவன்
எங்கைளக் ைகவ டவல்ைல. ச ல ேநரங்களில் நாங்கள்
தூக்கெயறயப்படுக ேறாம். ஆனால் அழிந்துேபாகவல்ைல.
௧௦ எங்கள் ெசாந்த சரீரங்களில் இேயசுவன் மரணத்ைதச்
சுமந்து த ரிக ேறாம். அதனால் எங்கள் சரீரங்களில் இேயசுவன்
வாழ்வும் புலப்படேவண்டும் என்பதற்காகேவ மரணத்ைதச்
சுமந்து த ரிக ேறாம். ௧௧ நாங்கள் உய ேராடு இருக்க ேறாம்
என்றாலும் இேயசுவுக்காக எப்ேபாதும் மரண ஆபத்தல்
உள்ேளாம். அழியும் நம் சரீரங்களில் இேயசுவன் வாழ்ைவக்
காணமுடியும்என்பதற்காகேவஇதுஎங்களுக்குேநர்ந்தருக்க றது.
௧௨ ஆைகயால் மரணம் எங்களுக்குள் பணிபுரிக றது; வாழ்வு
உங்களுக்குள்பணிபுரிக றது.
௧௩ “நான் வசுவாச த்ேதன், அதனால் ேபசுக ேறன்”✡ என்று

எழுதப்பட்டுள்ளது. எங்கள் வசுவாசமும் அத்தைகயது தான்.
நாங்கள் வசுவாச க்க ேறாம், அதனால் ேபசுக ேறாம். ௧௪ ேதவன்
இேயசுைவமரணத்தலிருந்துஎழுப்பனார். அேதாடுஇேயசுவுடன்
ேதவன் எங்கைளயும் எழுப்புவார் என்று அற ேவாம். ேதவன்
உங்கேளாடு எங்கைளயும் ஒன்று ேசர்ப்பார். நாம் அவருக்கு முன்
நற்ேபாம். ௧௫இைவ எல்லாம் உங்களுக்காகத்தான். ஆைகயால்
ேதவனுைடய கருைப, ெமன்ேமலும் மிகுதயான மக்களுக்கு
வழங்கப்படுக றது. இது, ேமலும் ேதவனுைடய மகைமக்காக
அத கஅளவல்நன்றகைளக்குவக்கும்.

வசுவாசத்தால்வாழ்தல்
௧௬அதனால்நாங்கள்ஒருேபாதும் பலவீனர்களாகஆவதல்ைல.

எங்களதுசரீரம்ேவண்டுமானால்முதுைமயாலும்பலவீனத்தாலும்
ேசார்வைடயலாம். ஆனால் எங்களுக்குள் இருக்கற ஆவ
ஒவ்ெவாரு நாளும் புத தாக்கப்படுக றது. ௧௭ தற்சமயத்த ற்கு
ச ற்சல ெதாந்தரவுகள் எங்களுக்கு உண்டு. எனினும் அைவ,
முடிவற்ற மகைமையப் ெபறேவ எங்களுக்கு உதவும். அந்த
முடிவற்ற மகைமயானது இந்தத் ெதால்ைலகைளவ ட மிகப்
ெபரியது. ௧௮ ஆைகயால் நம்மால் காணமுடிந்தவற்ைறப்
பற்றயல்ல, காணமுடியாதவற்ைறப் பற்ற ேய நாங்கள்
ச ந்த க்க ேறாம். காணப்படுகறைவ தற்காலிகமானைவ.
காணப்படாதைவேயா ந ரந்தரமானைவ.

௫
௧ பூமியல் வாழ்வதற்குக் கைடத்த கூடாரம் ேபான்ற நம்

சரீரம் அழியக் கூடியது என்பைத நாம் அற ேவாம். ஆனால்
அது நகழும்ேபாது ேதவன் நாம் வாழ்வதற்ெகன்று ஓர்
இடம் ைவத்துள்ளார். அது மனிதர்களால் அைமக்கப்பட்ட
இடமல்ல. அது பரேலாகத்தல் உள்ள வீடு. அது என்ெறன்றும்
நைலத்தருப்பது. ௨ ஆனால் நாம் இப்ெபாழுது இந்த

✡ ௪:௧௩: சங்கீதம் 116:10-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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சரீரத்தால் ேசார்வுற்றருக்க ேறாம். பரேலாக வீட்ைட
ேதவன் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம்.
௩ அது நம்ைம ஆைடயுள்ளவர்கைளப் ேபாலாக்கும். நாம்
ந ர்வாணமானவர்கைளப்ேபால இருக்கமாட்ேடாம். ௪ நம் கூடாரம்
ேபான்ற இந்த சரீரத்தல் வாழும்வைர பாரமுள்ளவர்களாய்த்
துன்பப்படுக ேறாம். இந்த சரீரத்ைத வ ட்டுவ ட ேவண்டுெமன்று
நான்கூறவல்ைல. ஆனால் நாம் பரேலாக வீட்டால் ேபார்த்தப்பட
ேவண்டும் என்ேற வரும்புக ேறன். ப றகு அழிவைடயும் இந்த
சரீரம் உயருடன் நைறந்தருக்கும். ௫ இதற்காகத்தான் ேதவன்
நம்ைமஆயத்தம் ெசய்தருக்க றார். ஆவ என்னும் அச்சாரத்ைதத்
தந்துநமக்குபுதயவாழ்க்ைகையஉறுத ப்படுத்துகறார்.
௬ எனேவ நாம் எப்ெபாழுதும் ைதரியத்ேதாடு இருக்க ேறாம்.

நாம் இந்த சரீரத்தல் இருக்கும் வைர கர்த்தைர வ ட்டு வலக
இருக்க ேறாம் என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். ௭ நாம்
எைத நம்புக ேறாேமா அதன்படி வாழ்க ேறாம். நாம் எைதப்
பார்க்க ேறாேமா அதன்படி வாழவல்ைல. ௮ எனேவதான்
நமக்குத் தன்னம்ப க்ைக ேவண்டும் என்க ேறன். நாம்
உண்ைமயாகேவ இந்த சரீரத்ைதவ ட்டு வலக பரேலாகத்தல்
கர்த்தேராடு இருக்கேவ வரும்புக ேறாம். ௯ ேதவைனத்
தருப்த ப்படுத்துவேத வாழ்க்ைகயல் நமது ஒேர குற க்ேகாள்.
இங்ேக இந்த சரீரத்தல் வாழ்ந்தாலும் அங்ேக கர்த்தேராடு
இருந்தாலும் ேதவைனத் தருப்த ப்படுத்தேவ வரும்புக ேறாம்.
௧௦ நயாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக நாம் அைனவரும் கறஸ்துவன்
முன்புநற்கேவண்டும். ஒவ்ெவாருவனும்அவனவனுக்குரியைதப்
ெபறுவான். உலகல் சரீரத்துடன் பூமியல் வச க்கும்ேபாது
அவனவன் ெசய்த நன்ைம அல்லது தீைமகளுக்குத் தகுந்தபடிேய
தீர்ப்பளிக்கப்படுவான்.
தூண்டிவடும்ேதவஅன்பு
௧௧கர்த்தருக்குப் பயப்படுவதுஎன்றால் என்னெபாருள்எனநாம்

அற ேவாம். எனேவ மக்கள் உண்ைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி
உதவ நாங்கள் முயற்ச ெசய்க ேறாம். உண்ைமயல் நாங்கள்
யார் என்பது ேதவனுக்குத் ெதரியும். எங்கைளப் பற்ற
உங்கள் இதயங்களுக்கும் ெதரியும் என்று நம்புக ேறன்.
௧௨ நாங்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு எங்கைள நரூப த்துக்ெகாள்ள
முயற்ச ெசய்யவல்ைல. ஆனால் எங்கைளப் பற்ற நாங்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். எங்கைளக் குறத்து
நீங்கள் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்வதற்கான காரணங்கைளயும்
ெசால்லியருக்க ேறாம். இப்ேபாது ெவளிப்பைடயாய்த் ெதரியும்
சல காரணங்களுக்காகத் தம்ைமத்தாேம பாராட்டிக்ெகாள்ளும்
சலருக்குத் ெதரிவ க்க உங்களிடம் ஒரு பதல் உள்ளது. ஒரு
மனிதனின் இதயத்துக்குள் என்ன இருக்கறது என்பைதப்
பற்ற க் கவைல இல்லாதவர்கள் அவர்கள். ௧௩ நாங்கள்
ைபத்தயம் என்றால் அதுவும் ேதவனுக்காகத்தான். நாங்கள்
ெதளிந்த, சரியான புத்த உள்ளவர்கள் என்றால் அதுவும்
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உங்களுக்காகத்தான். ௧௪ க றஸ்துவன் அன்பு எங்கைளத்
தூண்டிவடுகறது. ஏெனன்றால் ஒவ்ெவாருவருக்குமாக அவர்
இறந்தார் என்பது, அைனவருேம இறந்துவ ட்டைதேய குற க்கும்
என்றுநமக்குத்ெதரியும். ௧௫க றஸ்துமக்கள்அைனவருக்காகவும்
இறந்து ேபானதால், உய ேராடு இருக்க றவர்கள் இனிேமல்
தங்களுக்ெகன்று இராமல், தங்களுக்காக மரித்து எழுந்த
க றஸ்துவுக்காகஉய ர்வாழேவண்டும்.
௧௬ எனேவ, இந்த ேநரத்தலிருந்து, நாங்கள் ஒருவைரயும் மற்ற

உலக மக்கைளப் ேபான்று சரீரத்தல் அறயமாட்ேடாம். முன்பு
நாங்களும் மற்றவர்கைளப் ேபான்ேற க றஸ்துைவ சரீரத்தல்
அற ந்தருந்ேதாம். இனிேமல் அவ்வாறு எண்ணவல்ைல.
௧௭ எவராவது கறஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புத தாகப்
பைடக்கப்பட்டவனாக றான். பைழயைவ மைறந்தன. அைனத்தும்
புதயைவ ஆயன. ௧௮ இைவ அைனத்தும் ேதவனிடமிருந்து
வந்தன. க றஸ்துவன் மூலம் ேதவன் அவருக்கும் நமக்கும்
இைடயல் சமாதானத்ைத உருவாக்கனார். மக்கைள
சமாதானத்த ற்குள் ெகாண்டு வந்து ேசர்க்கும் பணிைய
எங்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். ௧௯ ேதவன் கறஸ்துவுக்குள்
இருந்தார். அவருக்கும் உலகத்துக்கும் இைடயல் சமாதானத்ைத
உருவாக்கனார் என்று ெசால்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள்,
தம் பாவங்கள் குறத்து குற்ற உணர்ச்ச ெகாண்ட மக்கைள
ேதவன் குற்றவாளிகளாக நறுத்துவதல்ைல. இச்சமாதானச்
ெசய்தைய மக்களுக்குத் ெதரிவ க்கும் ெபாருட்டு எங்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். ௨௦ எனேவ, க றஸ்துவுக்காகப் ேபச நாங்கள்
அனுப்பப்பட்டிருக்க ேறாம். எங்கள் மூலம் ேதவன் உங்கைள
அைழக்க றார். நாங்கள் கறஸ்துவுக்காகப் ேபசுக ேறாம். நீங்கள்
அைனவரும் ேதவேனாடு சமாதானமாக இருக்க ேவண்டுக ேறாம்.
௨௧ க றஸ்துவடம் பாவம் இல்ைல. ஆனால் ேதவன் நமக்காக
அவைரப் பாவம் ஆக்கனார். நாம் க றஸ்துவுக்குள் ேதவனுக்கு
ஏற்றவர்களாக இருக்கேவண்டும் என்பதற்காக ேதவன் இைதச்
ெசய்தார்.

௬
௧நாங்கள் ேதவேனாடு ேசர்ந்து பணியாற்றுகறவர்கள். எனேவ,

ேதவனிடமிருந்து நீங்கள் ெபற்ற கருைபைய பயனற்றவைகயல்
வீணடிக்க ேவண்டாம் எனஉங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்.

௨ “நான்சரியானசமயத்தல்உன்ைனக்ேகட்ேடன்.
இரட்ச ப்புக்கானநாளில் நான்உதவ ெசய்ேதன்” ஏசாயா 49:8

என்றுேதவன்கூறுகறார்.

அவர் ெசான்ன “சரியான ேநரம்” என்பது இதுதான் என்று
உங்களுக்குக்கூறுக ேறன். “இரட்ச ப்புக்கானநாளும்”இதுதான்.
௩ எங்களின் பணியல் எவரும் குற்றம் கண்டு படிப்பைத

நாங்கள் வரும்பவல்ைல. ஆனாலும் மற்றவர்களுக்குப்
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ப ரச்சைனயாய் இருக்கும் எைதயுேம நாங்கள் ெசய்யவல்ைல.
௪ ஆனால், அைனத்து வழிகளிலும் நாங்கள் ேதவனுைடய
ஊழியக்காரர்கள் என்பைதக் காட்டி வருக ேறாம். பல
கஷ்டங்களிலும், ப ரச்சைனகளிலும், துன்பங்களிலும் இதைன
நாங்கள் ெவளிப்படுத்துக ேறாம். ௫ நாங்கள் அடிக்கப்பட்டுச்
சைறயல் தள்ளப்படுக ேறாம். மக்கள் அத ர்ச்ச யைடந்து
எங்களுடன் ேமாதுக றார்கள். நாங்கள் கடின ேவைலகைளச்
ெசய்க ேறாம். ச ல ேநரங்களில் உணவும், உறக்கமும் இல்லாமல்
இருக்க ேறாம். ௬ எங்கள் அறவனாலும், ெபாறுைமயாலும்,
இரக்கத்தாலும், தூய வாழ்க்ைகயாலும் நாங்கள் ேதவனுைடய
ஊழியர்கள் எனக் காட்டிக்ெகாள்க ேறாம். ௭ நாங்கள் இதைனப்
பரிசுத்தஆவயாலும்,தூயஅன்பாலும்,உண்ைமயானேபச்சாலும்
ேதவனுைடய வல்லைமயாலும் ெவளிப்படுத்துக ேறாம். எங்கள்
சரியானவாழ்க்ைகையப்பயன்படுத்த எல்லாவற்றலும்இருந்தும்
எங்கைளக்காத்துக்ெகாள்க ேறாம்.
௮ ச லர் எங்கைள மத க்க றார்கள். மற்றும் சலர் எங்கைள

அவமானப்படுத்துகறார்கள். ச லர் எங்கைளப் பற்ற
நல்ல ெசய்த கைளயும் ேவறு சலர் ெகட்ட ெசய்த கைளயும்
பரப்புக றார்கள். ச லர் எங்கைளப் ெபாய்யர்கள் என்று குற்றம்
சுமத்துகறார்கள். ஆனால்நாங்கள்உண்ைமையேயேபசுக ேறாம்.
௯ இன்னும் சலருக்கு நாங்கள் முக்கயமற்றவர்கள். ஆனால்
நாங்கள் எல்ேலாருக்கும் நன்கு அறமுகமானவர்கள். நாங்கள்
மடிந்து ேபாவதுேபால் இருக்க ேறாம். ஆனால் ெதாடர்ந்து
வாழ்க ேறாம். நாங்கள் தண்டிக்கப்படுக ேறாம். ஆனால்
ெகால்லப்படவல்ைல. ௧௦ எங்களுக்கு நைறய ேசாகம் உண்டு.
ஆனால் நாங்கள் எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச யுடன் இருக்க ேறாம்.
நாங்கள் ஏைழகள்தான். ஆனால் பலைரச் ெசல்வராக்குக ேறாம்.
எங்களுக்ெகன்று எதுவுமில்ைல. ஆனால் உண்ைமயல்
எங்களுக்குஎல்லாம்இருக்க றது.
௧௧ ெகாரிந்த யர்களாகய உங்களிடம் நாங்கள்

ெவளிப்பைடயாகப் ேபச யருக்க ேறாம். எங்கள் மனைதத்
த றந்து காட்டியருக்க ேறாம். ௧௨ உங்களிடம் நாங்கள் ெகாண்ட
அன்பு எப்ெபாழுதும் குைறயவல்ைல. அைதத் தடுத்ததும்
இல்ைல. ஆனால் எங்கள்மீது உங்களிடம் உள்ள அன்ேப
தடுக்கப்பட்டிருக்க றது. ௧௩ நீங்கள் எனது பள்ைளகள் என்ற
முைறயல் தான் நான் ேபசுக ேறன். நாங்கள் ெசய்வது ேபாலேவ
நீங்கள்இதயங்கைளத்தறந்துகாட்டுவீர்களா?
க றஸ்தவர்அல்லாதவர்கேளாடுவாழ்வதுஎப்படி?
௧௪நீங்கள் வசுவாசம் இல்லாத மற்ற மக்கைளப் ேபான்றவர்கள்

அல்லர். எனேவ நீங்களாகேவ ெசன்றுஅவர்கேளாடு ேசராதீர்கள்.
நல்லைவயும் ெகட்டைவயும் ேசரக் கூடாது. ெவளிச்சமும்
இருட்டும் ேசர்ந்தருக்க முடியாது. ௧௫ எப்படி க றஸ்துவும்
சாத்தானும் உடன்பாடுெகாள்ள முடியும்? ஒரு வசுவாச க்கும்,
வசுவாசம்இல்லாதவனுக்கும்ெபாதுவாக என்னஇருக்கமுடியும்?
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௧௬ ேதவனுைடய ஆலயமானது ெவறும் சைலகேளாடு எவ்வாறு
ஒப்பந்தம் ெசய்ய முடியும்.? நாம் ஜீவனுள்ள ேதவன் வாழும்
ஆலயங்கைளப் ேபான்றுள்ேளாம்.

“நான் அவர்கேளாடு வாழ்ேவன்; நடப்ேபன்; நான் அவர்களது
ேதவனாகஇருப்ேபன்.

அவர்கேளஎனதுமக்களாகஇருப்பார்கள்.” ேலவ . 26:11-12

௧௭ “எனேவஅவர்கைளவ ட்டுவ ட்டுெவளிேயவாருங்கள்.
அவர்களிடமிருந்துதனியாகஉங்கைளப்ப ரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

சுத்தமில்லாத எைதயும்ெதாடேவண்டாம்.
நான்உங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ேவன்”. ஏசாயா 52:11

௧௮ “நான் உங்களின் ப தாவாக இருப்ேபன். நீங்கள் எனது
மகன்களாகவும்

மகள்களாகவும் இருப்பீர்கள் என்று எல்லா வல்லைமயும்
ெகாண்டகர்த்தர்கூறுகறார்” 2 சாமுேவல் 7:14; 7:8

என்றுேதவன்கூறுகறார்.

௭
௧ அன்புள்ள நண்பர்கேள! ேதவனிடமிருந்து இந்த

வாக்குறுதகைளப் ெபற்றருக்க ேறாம். எனேவ, நாம்
நம் சரீரத்ைதயும், ஆத்துமாைவயும் அசுத்தப்படுத்தும்
எதனிடமிருந்தும் முழுக்க முழுக்க வலக நம்ைம நாேம
தூய்ைமப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். நாம் நமது வாழ்க்ைக
முைறய ேலேய மிகச் சரியாக இருக்க முயற்ச ெசய்ய ேவண்டும்.
ஏெனன்றால்நாம் ேதவைனமத க்க ேறாம்.
பவுலின்மகழ்ச்ச
௨ எங்களுக்காக உங்கள் இதயங்கைளத் தறந்து

ைவத்தருங்கள். நாங்கள் யாருக்கும் தீைம ெசய்ததல்ைல.
நாங்கள் எவரது நம்ப க்ைகையயும் அழித்ததல்ைல. எவைரயும்
ஏமாற்றயதல்ைல. ௩ உங்கைளக் குற்றம் சாட்டுவதற்காக
இதைனக் கூறவல்ைல. எங்கள் வாழ்வும் சாவும் உங்கள்
உடேன இருக்கும் அளவுக்கு உங்கைள நாங்கள் ேநச க்க ேறாம்
என்பைத ஏற்ெகனேவ உங்களுக்குச் ெசால்லி இருக்க ேறன்.
௪ நான் உங்கைளப் பற்ற உறுதயாக உணர்க ேறன். உங்கைளப்
பற்ற ப் ெபருைமப்படுக ேறன். நீங்கள் எனக்கு மிகுந்த ைதரியம்
ெகாடுக்க றீர்கள். அதனால் அைனத்து துன்பங்களுக்கு
இைடயலும்நான்மிகவும் சந்ேதாஷமாகஇருக்க ேறன்.
௫ நாங்கள் மக்கேதானியாவுக்கு வந்தேபாது எங்களுக்கு ஓய்வு

இல்லாமல் இருந்தது. எங்கைளச் சுற்றலும் ெநருக்கடிகள்
இருந்தன. நாங்கள் ெவளிேய ேபாராடிக்ெகாண்டும்
உள்ளுக்குள் பயந்துெகாண்டும் இருந்ேதாம். ௬ஆனால் ேதவன்
துன்பப்படுக றவர்களுக்கு ஆறுதல் தருகறார். தீத்து வந்தேபாது
ேதவன் ஆறுதல் தந்தார். ௭ அவனது வருைகயலும், நீங்கள்
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அவனுக்குக்ெகாடுத்தஆறுதலாலும்நாங்கள்ஆறுதலைடந்ேதாம்.
என்ைன நீங்கள் பார்க்க வரும்பயைதப் பற்ற தீத்து கூறனான்.
உங்களதுதவறுகளுக்குநீங்கள்வருந்தயதுபற்றயும்கூறனான்.
என்மீது நீங்கள் ெகாண்ட அக்கைறையப் பற்ற அவன்
ெசான்னேபாதுமக ழ்ச்ச அைடந்ேதன்.
௮ நான் உங்களுக்கு எழுதய நருபம் ஏேதனும் வருத்தத்ைத

தந்தருக்குமானால் அைத எழுதயதற்காக நான் இப்ெபாழுது
வருத்தப்படவல்ைல. அந்நருபம்உங்களுக்குவருத்தத்ைததந்தது
என அற ேவன். அதற்காக அப்ெபாழுது வருந்த ேனன். ஆனால்
அது ெகாஞ்ச காலத்துக்குத்தான் உங்களுக்குத் துயரத்ைதத்
தந்தது. ௯ இப்ெபாழுது மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ேறன். இது
நீங்கள் துயரப்படும்படி ஆனதால் அன்று. அத்துயரம் உங்கள்
இதயங்கைள மாற்றயதற்காக நான் மக ழ்க ேறன். ேதவனுைடய
வருப்பப்படிேய நீங்கள் துக்கப்பட்டீர்கள். எனேவ நீங்கள்
எங்களால்எவ்வைகயலும்பாத க்கப்படவல்ைல. ௧௦ேதவனுைடய
வருப்பப்படி ேநரும் வருத்தம் ஒருவனது இதயத்ைத மாற்ற ,
வாழ்ைவயும் மாற்றுகறது. அவனுக்கு இரட்ச ப்ைபயும் தருகறது.
அதற்காக வருத்தப்படேவண்டாம். ஆனால் உலகரீதயலான
துயரங்கேளா மரணத்ைத வரவைழக்கன்றது. ௧௧ ேதவனின்
வருப்பப்படிேய நீங்கள் வருத்தம் அைடந்தீர்கள். இப்ெபாழுது
அவ்வருத்தம் உங்களுக்கு எைதக் ெகாண்டு வந்தது என்று
பாருங்கள். அது உங்களிடம் ஜாக்க ரைதைய உருவாக்கயது.
குற்றமற்றவர்கள் என உங்கைள நரூப க்கத் தூண்டியது. அது
ேகாபத்ைதயும், பயத்ைதயும் தந்தது. அது என்ைனக் காணத்
தூண்டியது. அது உங்கைள அக்கைற ெகாள்ளச் ெசய்தது. அது
நல்லவற்ைறச் ெசய்ய ஒரு காரணமாயற்று. இக்காரியத்தல்
எவ்வதத்தலும் நீங்களும் குற்றம் இல்லாதவர்கள் என்று
உங்கைள நரூப த்துக்ெகாண்டீர்கள். ௧௨ நான் உங்களுக்கு
நருபம் எழுதயதன் காரணம் ஒருவன் தவறு இைழத்துவ ட்டான்
என்பதாலல்ல, அேதேபால ஒருவன் பாத க்கப்பட்டுவ ட்டான்
என்பதாலும் உங்களுக்கு நருபம் எழுதவல்ைல. ேதவனுக்கு
முன்பாக உங்களுக்காக நாங்கள் ெகாண்டுள்ள அக்கைறைய
நீங்கள் காணும்ெபாருட்ேட அப்படி எழுத ேனன். இதனால்தான்
நாங்கள் ஆறுதலைடந்ேதாம். ௧௩ நாங்கள் மிகவும்
ஆறுதலைடந்ேதாம்.
தீத்து மக ழ்ச்ச யாக இருப்பைத அற ந்து நாங்களும்

மக ழ்ச்ச யைடந்ேதாம். அவன் நலமைடய நீங்கள் அைனவரும்
உதவனீர்கள். ௧௪ உங்கைளப் பற்ற தீத்துவ டம் ெபருைமயாகச்
ெசான்னைவ அைனத்தும் உண்ைம என்பைத நீங்கள்
நரூப த்துவ ட்டீர்கள். உங்களுக்கு நாங்கள் ெசான்ன ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதயும் உண்ைமயாகும். ௧௫ நீங்கள் கீழ்ப்படியத் தயாராக
இருக்க றீர்கள். இைத நைனத்து தீத்து உங்கள் மீது உறுதயான
அன்ைபக் ெகாண்டிருக்க றான். நீங்கள் அவைனப் பயத்ேதாடும்
மரியாைதேயாடும் ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். ௧௬ நான் உங்கைள
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முழுைமயாகநம்பலாம்என்பதல்ெபரிதும்மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்.

௮
க றஸ்தவர்களின்ெகாடுக்கும்தன்ைம
௧சேகாதரசேகாதரிகேளஇப்ேபாதுமக்கேதானியாசைபகளுக்கு

ேதவன் காட்டிய கருைபையப் பற்ற நீங்கள் அறந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என நாங்கள் வரும்புக ேறாம். ௨ அந்த வசுவாச கள்
ெபருந்ெதால்ைலகளால் ேசாத க்கப்பட்டனர். அவர்கள் மிகவும்
ஏைழ மக்கள். ஆனால் தமக்குண்டான மிகுந்த மக ழ்ச்ச யால்
அவர்கள் அதகமாகக் ெகாடுத்தார்கள். ௩ தம்மால் முடிந்த
அளவு அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள் என்று என்னால் ெசால்ல
முடியும். அந்த வசுவாச கள் தங்களால் முடிந்த அளவுக்கும் மீற
ெகாடுத்தார்கள். இதைன அவர்கள் சுதந்தரமாகச் ெசய்தனர்.
எவரும் அவர்கைள அவ்வாறு ெசய்யுமாறு வற்புறுத்தவல்ைல.
௪ ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் எங்கைளக் ேகட்டார்கள்.
ேதவனுைடய மக்களுக்கான ேசைவயல் பங்குெகாள்ள
அனுமதக்க ேவண்டுெமன்று தரும்பத் தரும்ப ேவண்டினர்.
௫ நாம் எத ர்பார்த்த ராத வைகயல் அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள் தம் பணத்ைதக் ெகாடுப்பதற்குமுன்னால் கர்த்தருக்கும்
எங்களுக்கும் தம்ைமேய ெகாடுத்தார்கள். இைதத்தான் ேதவனும்
வரும்புக றார்.
௬ எனேவ தீத்து இந்த நல்ல காரியத்ைதத் ெதாடங்கனபடிேய

முடிக்கவும் ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம்.
௭ நம்ப க்ைகயலும், ேபச்சலும், அறவலும், உண்ைம
வருப்பத்ேதாடு உதவுவதலும், எங்கள் ேமலுள்ள அன்பலும்
நீங்கள் ெசல்வந்தராய் இருக்க றீர்கள். இந்த ெகாடுக்கும்
நற்காரியத்தலும்நீங்கள்ெசல்வந்தராய்இருக்க ேவண்டும்.
௮ெகாடுக்கேவண்டுெமன்றுஉங்களுக்குக்கட்டைளய டவல்ைல,

ஆனால் உங்கள் அன்பு உண்ைமயான அன்ெபன்று நாங்கள்
பார்க்க வரும்புக ேறாம். மற்றவர்களும் உண்ைமயல் உதவ
வரும்புவைத உங்களுக்குக் காட்டேவ இைதச் ெசய்க ேறாம்.
௯ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைணைய நீங்கள்
அறவீர்கள். க றஸ்து ேதவேனாடு ெசல்வந்தராயருந்தார்.
ஆனால் உங்களுக்காக அவர் ஏைழயானார். அதன் மூலம் அவர்
உங்கைளச்ெசல்வந்தர்களாக்கவரும்பனார்.
௧௦ உங்கள் நன்ைமக்காகேவ நீங்கள் இைதச் ெசய்ய

ேவண்டுெமன நான் ெசால்ல வரும்புக ேறன். ெசன்ற
ஆண்டில் ெகாடுக்க வரும்பயதல் நீங்கேள முதலாவதாக
இருந்தீர்கள். அது ேபால் ெகாடுப்பதலும் முதலாவதாக
இருந்தீர்கள். ௧௧ எனேவ, இப்ெபாழுது ெதாடங்கய ெசயைல
முடித்துவடுங்கள். ப றகு உங்கள் ெசயலானது உங்களுைடய
வருப்பத்துக்கு ஏற்றதாக அைமயும். உங்களிடம் இருப்பைதக்
ெகாடுங்கள். ௧௨ நீங்கள் வரும்ப க் ெகாடுத்தால் அது
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும். உங்களது ெகாடுத்தலானது உங்களிடம்
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இல்லாதைதைவத்துதீர்மானிக்கப்படாது;இருப்பைதக்ெகாண்ேட
தீர்மானிக்கப்படும். ௧௩மற்றவர்கள் ெசௗகரியமாக இருக்ைகயல்
நீங்கள் மட்டும் ெதால்ைலப்படுவைத நாங்கள் வரும்பவல்ைல.
எல்லாம் சமமாக இருக்க ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறாம்.
௧௪ இப்ெபாழுது உங்களிடம் நைறய உள்ளது. அவற்ைறத்
ேதைவயானவர்களுக்குக் ெகாடுங்கள். அவர்களிடம் மிகுதயாக
இருக்கும்ேபாது அவர்கள் உங்களுக்குத் ேதைவயானைதக்
ெகாடுத்துஉதவுவார்கள். இப்படிேயஎல்லாம் சமமாகும்.

௧௫ “அதகமாகச் ேசர்த்தவன் எவனும் அதகமாக
ைவத்தருப்பதல்ைல.

குைறவாக ேசர்த்தவன் எவனும் குைறவுடன் இருப்பதல்ைல”
என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது. யாத். 16:18

தீத்துவும்அவனதுகுழுவும்
௧௬ உங்கள் மீது எனக்கருக்கும் அன்ைபப் ேபாலேவ

தீத்துவன் இதயத்தலும் அன்ைபத் தந்ததற்காக ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறன். அவன் என்ைனப் ேபாலேவ
உங்களிடம் அன்பாய் இருக்க றான். ௧௭ நாங்கள் ெசய்யச்
ெசான்னைதெயல்லாம் தீத்து ஏற்றுக்ெகாண்டான். அவன்
உங்களிடம் வர ெபரிதும் வரும்பனான். இது அவனது
ெசாந்த முயற்ச ேய ஆகும். ௧௮ நாங்கள் தீத்துேவாடு ஒரு
சேகாதரைனயும் அனுப்ப ைவத்ேதாம். அச்சேகாதரன்
அைனத்து சைபகளாலும் அவனது சறப்பான ஊழியத்துக்காகப்
பாராட்டப்படுக றவன். ௧௯ அேதாடு, இக்காணிக்ைகப் பணத்ைத
சுமந்துச் ெசல்லும்ேபாது எங்களுக்குத் துைணயாக இருக்க
சைபகளால் நயமிக்கப்பட்டவேன இச்சேகாதரன் ஆவான்.
ேதவனுக்கு மகைம உண்டாகேவ நாங்கள் இச்ேசைவையச்
ெசய்ண்டிருக்க ேறாம். ேசைவ ெசய்யும் எங்கள் வருப்பத்ைதப்
புலப்படுத்தவும்இைதச்ெசய்க ேறாம்.
௨௦ இப்ெபரிய ெதாைகைய ைகயாள்வது குறத்து நாங்கள்

ெகாள்ளும்அக்கைறகைளப்பற்ற யாரும்வமர்சனம்ெசய்துவ டக்
கூடாது எனக் கூடுமான வைரயல் எச்சரிக்ைகயாய் உள்ேளாம்.
௨௧ சரியானவற்ைறச் ெசய்யேவ நாங்கள் முயல்க ேறாம்.
ேதவனுக்கு முன்பாக மட்டுமல்ல. மக்களுக்கு முன்பாகவும்
ேநர்ைமயாகப்படுவைதமட்டுேமெசய்யவரும்புக ேறாம்.
௨௨ இவர்கேளாடு எங்கள் சேகாதரைனயும் அனுப்புக ேறாம்.

அவன்எப்ெபாழுதும்உதவத் தயாராய்இருப்பான். பலவழிகளில்
அவன் இைத நரூப த்தருக்க றான். உங்கள் மீது அதக அளவு
நம்ப க்ைக ெகாண்டிருப்பதால் அத க அளவல் உதவ அவன்
வரும்புக றான்.
௨௩ தீத்துைவப் பற்ற க் கூறுவதானால், அவன் எனது கூட்டாளி.

உங்களுக்கு உதவுவதற்காக என்ேனாடு பணிபுரிபவன். மற்ற
சேகாதரர்கைளப் பற்ற கூறுவதானால் அவர்கள் சைபகளால்
அனுப்பப்பட்டவர்கள். அவர்கள் கறஸ்துவுக்குப் புகழ்
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ேசர்த்தவர்கள். ௨௪ எனேவ, உங்களது உண்ைமயான அன்ைப
அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். ஏன் உங்கைள நைனத்துப்
ெபருைமப் பாராட்டுக ேறாம் என்பைதயும் அவர்களுக்குக்
காட்டுங்கள். ப றகுஎல்லா சைபகளும்இைதப் பார்க்கமுடியும்.

௯
உடன்கறஸ்தவர்களுக்குஉதவுதல்
௧ ேதவனுைடய மக்களுக்கு ெசய்ய ேவண்டிய இந்த

உதவ பற்ற உங்களுக்கு நான் அதகமாக எழுத ேவண்டிய
ேதைவயல்ைல. ௨ நீங்கள் உதவ வரும்புவைத நான் அற ேவன்.
மக்கேதானியா மக்களிடம் நான் இைதப்பற்ற ப் ெபருைமயாகப்
ேபச இருக்க ேறன். அகாயாவலுள்ள நீங்கள் உதவ ெசய்ய
ஓராண்டாகத்தயாராய்உள்ளீர்கள்என்பைதக்கூற இருக்க ேறன்.
உங்களது உற்சாகம் இங்குள்ள பலைரயும் தூண்டியது.
௩ ஆனால் நான் சேகாதரர்கைள உங்களிடம் அனுப்புக ேறன்.
இக்காரியத்தல்உங்கைளப் பற்ற நாங்கள்ெசான்னபாராட்டுகள்
ெபாய்யாகப் ேபாகாமல் நான் ெசான்னபடி நீங்கள் ஆயத்தமாக
இருங்கள். ௪ நான் சல மக்கேதானியர்கேளாடு அங்ேக
வரும்ேபாது நீங்கள் தயாராய் இல்லாமல் இருந்தீர்கெளனில்
அதனால் எனக்கு மிகவும் ெவட்கம் உண்டாகும். ஏெனன்றால்
உங்கைளப் பற்ற அவ்வளவு உறுதயாகக் கூறயருக்க ேறன்.
(அதுஉங்களுக்கும்அவமானத்ைதத்தரும்.) ௫ஆைகயால்நாங்கள்
வருவதற்குமுன்னேரஎங்கள்சேகாதரர்கைளஉங்களிடம்அனுப்ப
ைவப்பது அவசயம் என்று நைனத்ேதன். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ
ெசான்னபடிவருப்பமுடன்ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்துஉதவுங்கள்.
அச்சேகாதரர்கள்அவற்ைறச் ேசர்த்துத்தயாராகைவத்தருப்பர்.
௬ “ெகாஞ்சமாக வைதக்க றவன் ெகாஞ்சமாகேவ

அறுவைட ெசய்வான். மிகுதயாக வைதக்க றவேனா
மிகுதயாகேவ அறுவைட ெசய்வான்” என்பைத நைனவல்
இருத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ௭ ஒவ்ெவாருவனும், தன் இதயத்தல்
எைதக் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று தீர்மானிக்க றாேனா அைதக்
ெகாடுப்பானாக. ெகாடுப்பதுப்பற்ற எவருக்காவது வருத்தம்
ஏற்படுமானால் அவன் ெகாடுக்காமேலேய இருக்கட்டும்.
கட்டாயத்தன்ேபரில்எவரும்ெகாடுக்கேவண்டாம். மக ழ்ச்ச ேயாடு
ெகாடுப்பவைனேய ேதவன் அதகமாக ேநச க்க றார்.
௮ அவர்களுக்குத் ேதைவக்கு மிகுதயான ஆசீர்வாதத்ைத
ேதவனால் ெகாடுக்க முடியும். ப றகு உங்களிடமும் ஏராளமான
ெசல்வம் ேசரும். ஒவ்ெவாரு நற்ெசயலுக்கும் ெகாடுக்கப்
ேபாதுமானெசல்வம்உங்களிடம்இருக்கும்.

௯ “அவன்தாராளமாக ஏைழகளுக்குக்ெகாடுக்க றான்.
அவனுைடய கருைண என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து ந ற்கும்.”
சங்கீதம் 112:9

என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
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௧௦ ேதவேன வைதக்க றவனுக்கு வைதையக் ெகாடுக்க றார்.
உண்பதற்கு அவேர அப்பத்ைதயும் ெகாடுக்க றார். அவர்
ஆன்மாவற்குரிய வைதையக் ெகாடுப்பார். அதைனவளர்க்கவும்
ெசய்வார். உங்களது நீதயனிமித்தம் ச றந்த அறுவைடையயும்
ெபருகச் ெசய்வார். ௧௧ தாராளமாய்க் ெகாடுக்கும் அளவுக்கு
எல்லா வைகயலும் ேதவன் உங்கைளச் ெசல்வந்தர் ஆக்குவார்.
நீங்கள்எங்கள்மூலமாகக்ெகாடுத்தால்மக்கள் ேதவனுக்குநன்ற
ெசால்வர்.
௧௨ ேதைவப்படும் ேதவனுைடய மக்களுக்கு நீங்கள் உதவ

ெசய்வது ெபரும் ேசைவயாகும். இதற்கு இைணயானது
ேவறல்ைல. ேதவனுக்கு அளவு கடந்த நன்றகைள இது
ெகாண்டு வரும். ௧௩ நீங்கள் ெசய்யும் இச்ேசைவயானது
உங்கள் வசுவாசத்த ற்கான நல்ல சாட்ச யாகும். இதற்காக
மக்கள் ேதவைனப் பாராட்டுவர். நீங்கள் வசுவாச ப்பதாக
ஒத்துக்ெகாள்ளும் கறஸ்துவன் நற்ெசய்தைய நீங்கள்
பன்பற்றுவதால் மக்கள் அவருக்கு நன்ற ெசால்வார்கள்.
ஏெனனில் அவர்களின் ேதைவகளிலும் ஒவ்ெவாருவரின்
ேதைவகளிலும் நீங்கள் தாராளமாகப் பங்கு ெகாள்க றீர்கள்.
௧௪ அந்த மக்கள் ேதவனிடம் ெஜப க்கும்ேபாது, அவர்கள்
உங்கேளாடு இருக்கேவ வரும்புவர். ஏெனன்றால் ேதவன்
உங்களுக்கு மிகுதயாகக் கருைப ெசய்தருக்க றார். ௧௫ ேதவன்
அருள்ெசய்தவளக்கஇயலாதவயக்கத்தக்ககருைபக்காகநன்ற
ெசலுத்துேவாமாக.

௧௦
பவுலும்-ேதவசைபயும்
௧நான்பவுல். உங்கைளேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். க றஸ்துவன்

கருைணேயாடும், சாந்தத்ேதாடும் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
நான் உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது தாழ்ைமயுைடயவனாகவும்
உங்கைளவ ட்டுத் தூரமாயருக்கும்ேபாது உங்கள் ேமல்
கண்டிப்புடனும் இருப்பதாகச் சலர் என்னிடம் கூறுகறார்கள்.
௨ நாங்கள் உலக நைடமுைறப்படி வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பதாகச்
சலர் நைனக்கன்றனர்.அங்கு வரும்ேபாது அவர்களிடம்
நான் ைதரியமாக இருக்கேவண்டும். நான் அங்கு
வரும்ேபாது, உங்களிடம் கண்டிப்பாய் அந்த ைதரியத்ைதப்
பயன்படுத்தாதபடிக்கு இருக்க நான் ப ரார்த்த க்க ேறன்.
௩ நாம் மனிதர்கள். ஆனால் உலகம் ேபாரிடும் முைறையப்
ேபாலேவ ேபாரிடுவதல்ைல. ௪ உலகத்தார் பயன்படுத்தும்
ஆயுதங்களிருந்து முற்றலும் மாறான ேவறுவைகயான
ஆயுதங்கைளப் பயன்படுத்துக ேறாம். நமது ஆயுதங்களுக்கான
சக்தையத்ேதவனிடமிருந்துெபறுக ேறாம். இைவபைகவர்களின்
வலிைமயான இடங்கைள அழித்துவடும். நாம் மக்களின்
வவாதங்கைள அழிக்க ேறாம். ௫ ேதவனுைடய ஞானத்தற்கு
எத ராகத் ேதான்றும் ெபருமிதங்கைளெயல்லாம் நாம் அழித்து
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வருக ேறாம். அவர்களின் ச ந்தைனகைளக் கவர்ந்து
கறஸ்துவுக்கு அடிபணியுமாறு ெசய்க ேறாம். ௬ அடிபணியாத
எவைரயும் தண்டிக்கத் தயாராக இருக்க ேறாம். முதலில் நீங்கள்
முழுைமயாகஅடிபணியுமாறுவரும்புக ேறாம்.
௭ உங்களுக்கு முன்னாலுள்ள உண்ைமகைள நீங்கள்

கவனித்துெகாள்ள ேவண்டும். ஒருவன் தன்ைனக்
கறஸ்துவுக்கு உரியவன் என்று நம்புவாேனயானால்
ப றைரப் ேபாலேவ நாங்களும் கறஸ்துவுக்கு உரியவர்கள்
என்பைதக் கவனத்தல் ெகாள்ள ேவண்டும். ௮ கர்த்தர்
எங்களுக்குக் ெகாடுத்த அத காரத்ைதப் பற்ற நாங்கள்
இன்னும் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளலாம் என்பது
உண்ைம. ஆனால் உங்கைளத் தூக்கெயறய இந்த
அத காரத்ைத எங்களுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல. உங்கைள
பலப்படுத்தேவ ெகாடுத்தருக்க றார். அதனால் அதுபற்ற
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள நான் ெவட்கப்படவல்ைல. ௯ இந்த
நருபத்தன் மூலம் உங்கைளப் பயமுறுத்துகறவனாய் நான்
ேதான்றாதபடிக்கு இைதச் ெசால்லுக ேறன். ௧௦ ஆனால்
சலேரா, “பவுலின் நருபங்கள் பலமுள்ளைவ; மிகவும்
முக்கயமானைவ. ஆனால் அவன் எங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது
பலவீனனாக இருக்க றான். அவன் ேபச்சு எந்தப் பயைனயும்
வைளவப்பதல்ைல” என்று ெசால்க றார்கள். ௧௧ “நாங்கள்
இப்ெபாழுது அங்ேக உங்கேளாடு இல்ைல. அதனால்
நருபத்தன் மூலம் ேபசுக ேறாம். ஆனால் நாங்கள்
உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாதும் நருபத்தல் உள்ளது ேபாலேவ
ெசயல்படும் அத காரத்துடன் இருப்ேபாம்” என்பைத அவர்கள்
உணர்ந்துெகாள்ளேவண்டும்.
௧௨ தம்ைமத் தாேம முக்கயமானவர்கள் என்று ெபருைம

ேபச க்ெகாள்ளும் குழுவுடன் ேசர நாங்கள் வரும்பவல்ைல.
எங்கைள அவர்கேளாடு ஒப்ப ட்டுப் பார்க்க வரும்பமாட்ேடாம்.
அவர்கைளப் ேபான்று ஆகவும் வரும்பமாட்ேடாம்.
அவர்கள் தங்கைளக்ெகாண்ேட தங்கைள அளக்கறார்கள்.
தங்கைளக்ெகாண்ேட தங்கைள ஒப்படுகன்றனர். அவர்கள்
அறவுள்ளவர்கள்அல்ல.
௧௩ எங்களுக்குத் தரப்பட்ட ேவைலகளின் அளைவ மீற

எப்ேபாதும் ெபருைமேபச க்ெகாள்ளமாட்ேடாம். ேதவன்
எங்களுக்குக் ெகாடுத்த பணியன் அளவற்ேக ெபருைம
ெகாள்ளுக ேறாம். உங்கள்நடுவல்இதுவும்எங்கள்ேவைலகளுள்
ஒன்றாக இருக்க றது. ௧௪அளவுமீற ெபருைம ேபச த் த ரிபவர்கள்
அல்ல நாங்கள். நாங்கள் உங்களிடம் வராமல் இருந்தருந்தால்
எங்கைளப் பற்ற அளவுக்கு மீற ெபருைம ேபச இருப்ேபாம்.
ஆனால் நாங்கள் கறஸ்துவன் நற்ெசய்த ேயாடு உங்களிடம்
வந்ேதாம். ௧௫ மற்றவர்களுைடய ேவைலக்குட்பட்டு எங்கள்
அளைவக் கடந்து ெபருைம பாராட்டமாட்ேடாம். உங்கள்
வசுவாசம் வளர்ந்துெகாண்ேட இருக்கும் என்றும் உங்களிைடேய
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எங்கள் ேவைலயானது ெமன்ேமலும் வளர்ச்ச யைடய நீங்கள்
உதவுவீர்கள் என்றும் நம்புக ேறாம். ௧௬உங்கள் இருப்ப டத்துக்கு
அப்பாலும் நாங்கள் நற்ெசய்தையப் பரப்ப வரும்புக ேறாம்.
மற்றவர்களால் ஏற்ெகனேவ ெசய்து முடிக்கப்பட்டைத
எங்களால் ெசய்யப்பட்டதாகக் கூற ெபருைமப்படமாட்ேடாம்.
௧௭ஆனால், “ெபருைம பாராட்டுக ற ஒருவன் கர்த்தரில் ெபருைம
பாராட்டுவானாக.”✡ ௧௮ தன்ைனத் தாேன நல்லவன் என்று
கூறக்ெகாள்க றவன் நல்லவன் அல்ல. கர்த்தரால் நல்லவன்
என்றுஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றவேனநல்லவன்.

௧௧
பவுலும்-ேபாலிஅப்ேபாஸ்தலர்களும்
௧ நான் ெகாஞ்சம் முட்டாளாக இருந்தாலும் என்ைன

நீங்கள் ெபாறுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
ஏற்ெகனேவ என்ைன நீங்கள் ெபாறுத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
௨ நான் உங்கைள நைனத்துப் ெபருைமப்படுக ேறன். இது
ேதவனிடமிருந்து வந்த ெபருைம ஆகும். நான் உங்கைளக்
கறஸ்துவுக்குத் தருவதாய் வாக்குறுத ெகாடுத்ேதன்.
க றஸ்துேவ உங்களது ஒேர மணவாளன். அவரது தூய மணப்
ெபண்ணாக உங்கைள அவருக்குக் ெகாடுக்க வரும்புக ேறன்.
௩ எனினும் கறஸ்துவடமுள்ள உங்கள் முழு அர்ப்பணிப்பல்
இருந்து வலகும்படி உங்கள் மனம் ெகடுக்கப்படுேமா என்று
அஞ்சுக ேறன். பாம்பன் (சாத்தான்) தந்த ர வழிகளின் மூலம்
ஏவாள் வஞ்ச க்கப்பட்டைதப்ேபால உங்களுக்கும் ேநரும்.
௪ நாங்கள் ெசான்னதற்கு மாறாக இேயசுைவப் பற்ற ேபாத க்க
வரும் எவைரயும் நம்ப சக த்துக்ெகாள்க றீர்கள். நீங்கள்
எங்களிடமிருந்து ெபற்ற ஆவக்கும் நற்ெசய்த க்கும் மாறுபட்ட
ஆவையயும் நற்ெசய்தையயும் ஏற்றுக்ெகாள்க றீர்கள். ஆகேவ
என்ைனயும்சக த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௫ மகாப ரதான அப்ேபாஸ்தலைரவ ட நான் ஒன்றலும் குைறவு

உள்ளவன் அல்லன் என எண்ணுகேறன். ௬ நான் பயற்ச ெபற்ற
ேபச்சாளன் இல்ைல என்பது உண்ைமதான். ஆனால் எனக்குப்
ேபாத ய ஞானம் உண்டு. நாங்கள் அவற்ைற உங்களுக்கு எல்லா
வழிகளிலும்ெதளிவாகெவளிப்படுத்தயுள்ேளாம்.
௭ நான் உங்களுக்கு இலவசமாக ேதவனுைடய நற்ெசய்தையப்

ேபாத த்தருக்க ேறன். உங்கைள உயர்த்துவதற்காக நான்
பணிந்துேபாயருக்க ேறன். அதைனத் தவறு என்று
எண்ணுகறீர்களா? ௮ உங்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்ளும்
ெபாருட்டு மற்ற சைபகளிடம் இருந்து பணத்ைதப்
ெபற்ேறன். ௯ நான் உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது, எனது
ேதைவகளுக்காக உங்கைளத் துன்புறுத்தயதல்ைல. எனக்கு
ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம் மக்கேதானியாவலிருந்து
வந்த சேகாதரர்கள் ெகாடுத்தனர். எந்த வைகயலும் நான்

✡ ௧௦:௧௭: எேர. 9:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உங்களுக்குப் பாரமாக இருக்கவல்ைல. இனிேமலும்
பாரமாக இருக்கமாட்ேடன். ௧௦ இைதப் பற்ற நான்
ெபருைமபட்டுக்ெகாள்வைத அகாயாவலுள்ள* எவரும்
என்ைனத் தடுத்து நறுத்த முடியாது. இதைன நான் என்ேனாடு
இருக்கற க றஸ்துவன் சத்தயத்ைதக்ெகாண்டு கூறுக ேறன்.
௧௧ உங்களுக்குப் பாரமாயருக்க வரும்பவல்ைல என்று ஏன்
கூறுக ேறன். உங்கள் மீது எனக்கு அன்பல்ைலயா? உண்டு.
அைதப்பற்ற ேதவன்நன்குஅறவார்.
௧௨ நான் இப்ெபாழுது ெசய்வைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்ேவன்.

ஏெனன்றால் எங்கள் மீது குற்றம் கண்டுபடிக்கக் காரணம்
ேதடுகறவர்களுக்குக் காரணம் கைடக்கக் கூடாது. தம்
ேவைலையப் பற்ற ப் ெபருைம ேபசுக றவர்கள் தம் ேவைலைய
நம் ேவைலையப் ேபான்ற ஒன்றாகச் ெசால்லிக்ெகாள்ள
வரும்புவார்கள். ௧௩ அப்படிப்பட்டவர்கள் உண்ைமயான
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அல்லர்; ெபாய் நைறந்த பணியாளர்கள்.
அவர்கள் கறஸ்துவனுைடய அப்ேபாஸ்தர்களின் ேவடத்ைதத்
தரித்துக்ெகாள்ளுகறார்கள். ௧௪ இது எங்கைள வயப்பைடயச்
ெசய்யவல்ைல. ஏெனன்றால், சாத்தாேன ஒளியன் தூதனாக†

மாறுேவடம் அணிந்தருக்க றான். ௧௫ எனேவ சாத்தானின்
ேவைலக்காரர்கள் நீதயன் ேவைலக்காரர்கைளப் ேபான்று
ேவடமிடுவது வயப்புக்குரியதல்ல. ஆனால் இவர்கள் இறுதயல்
தங்கள்ெசயலுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவர்.
பவுலும்-அவரதுதுன்பங்களும்
௧௬ நான் மீண்டும் கூறுக ேறன். நான் அறவற்றவன் என்று

எவரும் எண்ண ேவண்டாம். ஆனால் நீ என்ைன அறவற்றவன்
என்று எண்ணினால் ஒரு அறவற்றவைன ஏற்றுக்ெகாள்வது
ேபால் என்ைனயும் ஏற்றுக்ெகாள். பன்பு இைதப் பற்ற நானும்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளுேவன். ௧௭ ஏெனன்றால் என்ைனப்
பற்ற நான் உறுதயாக இருக்க ேறன். நான் கர்த்தைரப்
ேபான்று ேபசுபவன் அல்லன். நான் அறவற்றவன் ேபான்ேற
ெபருைம பாராட்டுக ேறன். ௧௮ உலகத்தல் ஏராளமானவர்கள்
தம்ைமப் பற்ற ப் ெபருைமபட்டுக்ெகாள்ளுகறார்கள். நானும்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்க ேறன். ௧௯ நீங்கள் புத்த சாலிகள்.
எனேவ புத்தயற்றவர்கேளாடு நீங்கள் சக ப்புத் தன்ைமேயாடு
நடந்துெகாள்ளுங்கள். ௨௦ நீங்கள் சக த்துக்ெகாள்வீர்கள் என்று
எனக்குத் ெதரியும். ஒருவன் உங்கைளக் கட்டாயப்படுத்த
காரியங்கைளச் ெசய்யச் ெசான்னாலும், ஒருவன் உங்கைள
முழுைமயாகப் பயன்படுத்த க்ெகாண்டாலும், ஒருவன் உங்கைள
ஏமாற்றனாலும், ஒருவன் தன்ைன உயர்த்த க்ெகாண்டாலும்,
ஒருவன்உங்கள்முகத்தல்அைறந்தாலும்நீங்கள்அைனத்ைதயும்
ெபாறுத்துக்ெகாள்வீர்கள். ௨௧இதைனச் ெசால்லேவ ெவட்கமாக

* ௧௧:௧௦: அகாயா ெகாரிந்து இருந்த க ேரக்கத்தன் ெதன்பகுத . † ௧௧:௧௪:
ஒளியன் தூதன் ேதவனுைடய தூதுவன் ேபால சாத்தான் மக்கைள ஏமாற்ற தன்ைன
ேதவனிடமிருந்துவந்ததாக எண்ணச்ெசய்தான்.
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இருக்கறது. ஆனால் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வதற்கு நாம்
பலவீனம்உள்ளவர்களாய்இருக்க ேறாம்.
எவனாவது தன்ைனப் பாராட்டிப் ேபச ைதரியம் உள்ளவனாய்

இருந்தால் நானும் ைதரியம் உள்ளவனாய் இருப்ேபன். (நான்
அறவற்றவைனப் ேபான்று ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.)
௨௨ அவர்கள் எப ேரயர்களாக இருந்தால் நானும் அவ்வாேற
இருக்க ேறன். அவர்கள் இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக
இருந்தால் நானும் அவ்வாேற இருக்க ேறன். அவர்கள்
ஆப ரகாமின் குடும்பத்தல் உள்ளவர்களாக இருந்தால் நானும்
அவ்வாேற இருக்க ேறன். ௨௩ அவர்கள் கறஸ்துவுக்குச்
ேசைவ ெசய்பவர்களானால் நான் அவர்கைள வ ட மிகுதயாகச்
ெசய்துெகாண்ேட இருக்க ேறன். (நான் ைபத்தயக்காரைனப்
ேபான்று ேபசுக ேறன்) நான் அவர்கைளவ டக் கடினமாக
உைழத்தருக்க ேறன். நான் பல முைறகள் சைறபட்டிருக்க ேறன்.
நான் மிக அத கமாக அடி வாங்க இருக்க ேறன். நான் பலமுைற
மரணத்தன்அருகல்ெசன்றுவந்தருக்க ேறன்.
௨௪ நான் யூதர்களால் சவுக்கால் முப்பத்ெதான்பது அடிகைள

ஐந்துதடைவெபற்றருக்க ேறன். ௨௫மூன்றுமுைறமிலாறுகளால்
அடிபட்ேடன். ஒருமுைற நான் கல்லால் எறயப்பட்டு ஏறக்குைறய
சாகும் தருவாயல் இருந்ேதன். மூன்று முைற கப்பல்
வபத்தல் ச க்க க்ெகாண்ேடன். ஒரு முைற கடலிேலேய ஒரு
இராப்பகல் முழுவைதயும் கழித்ேதன். ௨௬ நான் பலமுைற
பயணங்கள் ெசய்தருக்க ேறன். நான் ஆறுகளாலும்,
கள்ளர்களாலும், யூத மக்களாலும், யூதரல்லாதவர்களாலும்
ஆபத்துக்குட்பட்டிருக்க ேறன். நகரங்களுக்குள்ளும், மக்கேள
வச க்காத இடங்களிலும், கடலுக்குள்ேளயும், ஆபத்துகளில்
ச க்கயருக்க ேறன். சேகாதரர்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு
உண்ைமயல் சேகாதரர்களாக இல்லாத சலராலும் நான்
ஆபத்துக்குள்ளாேனன்.
௨௭ நான் பலமுைற கடினமாக உைழக்க, கடினமான

ேசார்வூட்டத்தக்கவற்ைறச் ெசய்ய ேநர்ந்தது. பல தடைவ நான்
தூங்காமல்இருந்தருக்க ேறன். பலமுைற நான்உணவல்லாமல்
பட்டினியாகவும், தாகத்ேதாடும் இருந்தருக்க ேறன். பல
சமயங்களில் உண்ணுவதற்கு எதுவுேமயற்ற நைலயல்
இருந்தருக்க ேறன். குளிரில் ஆைடயல்லாமல் ந ர்வாணமாகவும்
இருந்தருக்க ேறன். ௨௮ இவற்ைறத் தவ ர ேமலும் பல
ப ரச்சைனகளும் எனக்குண்டு. குற ப்பாக எல்லா சைபகைளப்
பற்றயும்ஒவ்ெவாருநாளும்கவைலப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௨௯ஒருவன் பலவீனமைடவைதக் கண்டால் நானும் பலவீனனாக
வடுக ேறன். ஒருவன் பாவம் ெசய்வைதப் பார்த்தால் ேகாபத்தால்
நான்எரிச்சலாகவடுக ேறன்.
௩௦ நான் என்ைனேய பாராட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டுமானால்

என் பலவீனத்ைத ெவளிப்படுத்தும் காரியங்கைளக் குறத்ேத
ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௩௧ நான் ெபாய்
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ெசால்வதல்ைலெயன்று ேதவனுக்குத் ெதரியும். அவேர
ேதவன். அவேர கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதா. அவர்
எக்காலத்தலும் பாராட்டுக்கு உரியவர். ௩௨ நான் தமஸ்குவல்
இருந்தேபாது, அேரத்தா அரசனுைடய பைடத் தளபத என்ைனக்
ைகது ெசய்ய வரும்பனான். அதற்காக நகைரச் சுற்ற க்
காவலர்கைள நறுத்தனான். ௩௩ ஆனால் சல நண்பர்கள்
என்ைனக்கூைடக்குள்ைவத்து சுவரில் ஒரு ச றய துைள ெசய்து
அதன் வழிேய என்ைன இறக்கவ ட்டனர். எனேவ நான் அந்த
பைடத் தளபதய டமிருந்துதப்ப ேனன்.

௧௨
பவுலின்சறப்பானஆசீர்வாதம்
௧ நான் ெதாடர்ந்து என்ைனப் பாராட்டிக்ெகாள்வது எனக்கு

தகுதயாய ராது. எனினும் நான் இப்ேபாது கர்த்தரின்
தரிசனங்கைளயும், ெவளிப்பாடுகைளயும் பற்ற ப் ேபசுக ேறன்.
௨ க றஸ்துவுக்கு உள்ளான ஒரு மனிதைன நான் அற ேவன்.
அவன் பதனான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னேர மூன்றாவது
வானம் வைர தூக்க எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டான். அவன்
சரீரத்தல் இருந்தானா, சரீரத்த ற்கு ெவளிேய இருந்தானா
என்பது எனக்குத் ெதரியாது. ஆனால் ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
௩-௪ அவன் பரேலாகத்துக்குத் தூக்க எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டைத
நான் அற ேவன். அப்ேபாது அவன் சரீரத்ேதாடு இருந்தானா
இல்ைலயா என்பது எனக்குத் ெதரியாது. ஆனால் வளக்க
இயலாத சலவற்ைற அவன் ேகட்டிருக்க றான். மனிதனால்
ெசால்ல அனுமதக்கப்படாதவற்ைற ேகட்டிருக்க றான். ௫ நான்
இவைனப் பாராட்டிப் ேபசுேவன். ஆனால் என்ைனப்பற்ற ப்
பாராட்டிப்ேபசமாட்ேடன். நான்எனதுபலவீனத்ைதப்பற்ற மட்டுேம
பாராட்டிக்ெகாள்ேவன்.
௬ நான் என்ைனேய பாராட்டிப் ேபச க்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று

வரும்பனால் நான் முட்டாளாக இருக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால்
நான் உண்ைமையச் ெசால்லிவடுேவன். அேதாடு நான்
ெசால்வைதயும் ெசய்வைதயும் காணும் மக்கள் என்ைனப் பற்ற
மிகுதயாக நைனத்துக்ெகாள்வார்கள். அதனால் என்ைனப் பற்ற
நாேனெபருைமேபச க்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
௭ எனக்குக் காட்டப்பட்ட அத சயங்கைளக் குறத்து நான்

அதகம் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளக் கூடாது. ேவதைன
மிக்க ஒரு ப ரச்சைன எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
(மாம்சத்தல் ஒரு முள் என்பது அதன் ெபாருள்) அது சாத்தானிடம்
இருந்து அனுப்பப்பட்ட தூதுவன். நான் அதக அளவு
ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்வதல் இருந்து அது என்ைன
அடித்துக் கட்டுப்படுத்தும். ௮ அப்ப ரச்சைனயல் இருந்து
என்ைனக் காப்பாற்றும்படி நான் மூன்று முைற கர்த்தரிடம்
ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். ௯ ஆனால் கர்த்தேரா என்னிடம்,
“என் கருைப உனக்குப் ேபாதும். நீ பலவீனப்படும்ேபாது
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என் ெபலன் உனக்குள் முழுைமயாகும்” என்றார். எனேவ
நான் என் பலவீனத்ைதப் பற்ற ேமன்ைமப்படுத்த ேபசுவதல்
மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். ஏெனனில் க றஸ்துவன் வல்லைம
என்ேமல் தங்கயருக்க றது. ௧௦ எனேவ பலவீனனாக
இருக்கும்ேபாது நான் மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். மக்கள்
என்ைனப்பற்ற அவதூறாகப் ேபசும்ேபாதும் மக ழ்ச்ச
அைடக ேறன். எனக்குக் கஷ்ட காலங்கள் வரும்ேபாது மக ழ்ச்ச
அைடக ேறன். மக்கள் என்ைன ேமாசமாக நடத்தும்ேபாதும்
நான் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். எனக்குப் ப ரச்சைனகள்
வரும்ேபாது நான் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். இைவ அைனத்தும்
கறஸ்துவுக்காகத்தான். நான் பலவீனப்படும்ேபாெதல்லாம்,
உண்ைமயல்பலமுள்ளவன்ஆகேறன்.
ெகாரிந்துக றஸ்தவர்கள் ேமல்பவுலின்அன்பு
௧௧நான்முட்டாைளப் ேபான்று ேபச க்ெகாண்டிருந்தருக்க ேறன்.

இவ்வாறு நீங்கேள என்ைனச் ெசய்தீர்கள். நீங்கெளல்லாம்
என்ைனப் பாராட்டியருக்கலாம். நான்அதற்குத் தகுதயுைடயவன்
அல்லன். எனினும் என்ைன “அந்த மகா ப ரதான
அப்ேபாஸ்தலர்கேளாடு” ஒப்படும்ேபாது நான் குைறந்தவன்
அல்லன். ௧௨ நான் உங்கேளாடு இருந்த ேபாது, நான்
அப்ேபாஸ்தலன் என்பைத நரூப க்கும் வைகயல் பலவற்ைறச்
ெசய்ேதன். நான் அைடயாளங்கைளயும், அத சயங்கைளயும்,
அற்புதங்கைளயும் ெபாறுைமேயாடு ெசய்ேதன். ௧௩ எனேவ
ஏைனய சைபகைளப் ேபான்று நீங்களும் எல்லாவற்ைறயும்
ெபற்றீர்கள். உங்களுக்கு எதலும் குைறவல்ைல. ஆனால்
ஒரு ேவறுபாடு, நான் எவ்வைகயலும் உங்களுக்குப் பாரமாக
இருக்கவல்ைல. இது தான் குைற. இதற்காக என்ைன
மன்னியுங்கள்.
௧௪ மூன்றாவது முைறயாக இப்ெபாழுது உங்களிடம் வர

நான் தயாராக உள்ேளன். நான் உங்களுக்குப் பாரமாக
இருக்கமாட்ேடன். உங்களுக்கு உரிய எந்தப் ெபாருைளயும்
நான் ெசாந்தம் ெகாண்டாடமாட்ேடன். நான் உங்கைள மட்டுேம
வரும்புக ேறன். ெபற்ேறாருக்குப் ெபாருட்கைளச் ேசர்த்து
ைவக்க ேவண்டியவர்கள் பள்ைளகள் அல்ல. ெபற்ேறார்கேள
பள்ைளகளுக்குப் ெபாருட்கைளச் ேசர்த்து ைவக்கேவண்டும்.
௧௫ எனேவ, நான் எனக்குரியவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்காகச்
ெசலவு ெசய்வதல் மக ழ்ச்ச யாக உள்ேளன். நான் என்ைனயும்
உங்களுக்காகத்தருேவன். நான்உங்கைளமிகுதயாகேநச த்தால்
நீங்கள்என்ைனக்குைறவாக ேநச ப்பீர்களா?
௧௬ நான் உங்களுக்குப் பாரமாக இல்ைல என்பது

ெதளிவாய ற்று. ஆனால் என்ைனத் தந்த ரமானவன் என்றும்,
ெபாய் ெசால்லி உங்கைள வசப்படுத்தவ ட்ேடன் என்றும்
எண்ணுகறீர்கள். ௧௭ நான் யாைரயாவது அனுப்ப உங்கைள
ஏமாற்ற இருக்க ேறனா? இல்ைலேய. நீங்களும் அைத
அறவீர்கள். ௧௮ உங்களிடம் ெசல்லுமாறு நான் தீத்துைவ
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அனுப்ப ேனன். எங்கள் சேகாதரைனயும் அவேனாடு ேசர்த்து
அனுப்ப ேனன். தீத்து உங்கைள ஏமாற்றவல்ைல. அல்லவா?
தீத்துவும் நானும் ஒேர ஆவயால் வழி நடத்தப்பட்டு ஒேரவ தமான
வாழ்ைவநடத்த ேனாம்.
௧௯ காலெமல்லாம் எங்களின் பாதுகாப்புக்காகப் ேபசுக ேறாம்

என்று நைனக்கறீர்களா? ேதவனுக்கு முன்பாக க றஸ்துவுக்குள்
ேபசுக ேறாம். நீங்கள் எமது ப ரியமான நண்பர்கள். நாங்கள்
ெசய்வது எல்லாம் உங்கைளப் பலப்படுத்துவதற்காகத்தான்.
௨௦ நான் இவற்ைறெயல்லாம் ஏன் ெசய்க ேறன்? உங்களிடம்
நான் வரும்ேபாது, நீங்கள் எத ர்பார்க்க றபடி நானும், நான்
எத ர்பார்க்க றபடி நீங்களும் இல்லாமல் ேபாகக்கூடாது என்று
அஞ்சுக ேறன். வேராதம், ெபாறாைம, ேகாபம், சுயநலம், தீய
ேபச்சு, ேமாசமான ெபருமிதம், குழப்பம் ேபான்றவற்றால் நீங்கள்
அழியக்கூடாதுஎன்றுஅஞ்சுக ேறன். ௨௧மீண்டும்நான்உங்களிடம்
வரும்ேபாது ேதவன் என்ைன உங்கள் முன் தாழ்த்த வடுவாேரா
என்றுஅஞ்சுக ேறன். பலர்தாங்கள்ெசய்தஅசுத்தம், ேவச த்தனம்,
பாலியல் குற்றங்கள் ேபான்ற பாவங்கைளத் ெதாடக்கத்தல்
ெசய்து, ப றகு மாறாமலும் அதற்காக மனம் வருந்தாமலும்
இருப்பைதப் பற்றயும்நான்துக்கப்பட ேவண்டியருக்குேமா என்று
அஞ்சுக ேறன்.

௧௩
இறுத எச்சரிக்ைககளும்வாழ்த்துக்களும்
௧ மூன்றாவது முைறயாக நான் மீண்டும் வருேவன். “எல்லா

குற்றச் சாட்டுகளும் இரண்டு மூன்று சாட்ச களால்தான்
உறுத ப்படேவண்டும்.”✡ என்பைத நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௨ நான் இரண்டாவது முைற உங்கேளாடு இருந்தேபாது பாவம்
ெசய்தவர்கைள எச்சரித்தருந்ேதன். இப்ெபாழுது உங்களிடம்
இருந்து வலக இருக்க ேறன். பாவம் ெசய்த மற்ற எல்லாைரயும்
எச்சரிக்க ேறன். நான் உங்களிடம் மீண்டும் வரும்ேபாது உங்கள்
பாவங்களுக்காக உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். ௩ க றஸ்து என்
மூலம் ேபசுக றார் என்பதற்கு உங்களுக்கு ஆதாரம் ேவண்டுமா?
(உங்கைள நான் தண்டிக்கு ேபாது, நீங்கள் அைதப் பார்ப்பீர்கள்.)
அவர் உங்களிடத்தல் பலவீனராக இல்ைல; வல்லவராய்
இருக்க றார். ௪ சலுைவயல் அைறயப்படும்ேபாது க றஸ்து
பலவீனமானவராயருந்தார் என்பது உண்ைம. ஆனால்
ேதவனுைடய வல்லைமயால் இப்ேபாது வாழ்க றார். நாமும்
க றஸ்துவுக்குள் பலவீனராக இருக்க ேறாம் என்பது உண்ைம.
ஆனால் ேதவனுைடய வல்லைமயால் நாங்கள் உங்களுக்காக
க றஸ்துவுக்குள்உய ேராடுஇருப்ேபாம்.
௫ நீங்கள் உங்கைளேய பாருங்கள். வசுவாசத்தல்

வாழ்க றீர்களா என உங்கைள நீங்கேள ேசாத த்துப் பாருங்கள்.
இேயசுக றஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கறாரா, இல்ைலயா

✡ ௧௩:௧: உபா. 19:15-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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என்று உங்களுக்குத் ெதரியும். நீங்கள் ேசாதைனயல்
ேதாற்றுவ ட்டால் க றஸ்து உங்கேளாடு இல்ைல. ௬ நாங்கள்
ேசாதைனயல் ேதாற்றவர்கள் இல்ைல என்பைத நீங்கள்
அைடயாளம் கண்டுெகாள்வீர்கள் என்று நம்புக ேறன். ௭ நீங்கள்
தவறாக எதுவும் ெசய்யக் கூடாது என்பேத ேதவனிடம் எங்கள்
ப ரார்த்தைன. நாங்கள் ேசாதைனயல் ெவற்ற ெபற்ேறாமா
இல்ைலயா என்பது முக்கயமல்ல. நாங்கள் ேசாதைனயல்
ேதாற்றவர்கள் என மக்கள் நைனக்க ேநர்ந்தாலும் கூட
நீங்கள் ேநர்ைமயானைதச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பதுதான்
முக்கயம். ௮ உண்ைமக்கு எத ரானவற்ைற எங்களால் ெசய்ய
முடியாது. எங்களால் உண்ைமக்குரியைத மட்டுேம ெசய்ய
முடியும். ௯ நீங்கள் பலமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்வைர நாங்கள்
ெபலவீனராய் இருப்பைதக் குற த்து எங்களுக்கு மக ழ்ச்ச ேய.
நீங்கள் ெமன்ேமலும் பலமுள்ளவர்களாகும்படிக்கு ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம். ௧௦ நாங்கள் உங்கேளாடு இல்லாததால் இைத
எழுதுக ேறன். எனேவ உங்களிடம் வரும்ேபாது என்னிடம் உள்ள
ஆற்றைலப் பயன்படுத்த உங்கைளத் தண்டிக்கமாட்ேடன். கர்த்தர்
எனக்கு உங்கைளப் பலப்படுத்தேவ வல்லைம ெகாடுத்துள்ளார்.
உங்கைளஅழிக்கஅல்ல.
௧௧ சேகாதர, சேகாதரிகேள, மக ழ்ச்ச ேயாடு இருங்கள். முழுைம

ெபறமுயலுங்கள். நான் ெசய்யச் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்யுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் மனதார ஒத்துப் ேபாங்கள். சமாதானத்ேதாடு
வாழுங்கள். அப்ெபாழுது அன்புக்கும் சமாதனத்த ற்கும் உரிய
ேதவன்உங்கேளாடுஇருப்பார்.
௧௨ ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்தமான முத்தத்தால்

வாழ்த்துங்கள். ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்கெளல்லாரும்
உங்களுக்குவாழ்த்துக்கைளக்கூறுகறார்கள்.
௧௩ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைபயும், ேதவனின்

அன்பும், பரிசுத்த ஆவயானவரின் ஐக்கயமும் உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பதாக.
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கலாத்த யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் எழுதுவதாவது: நான்
மனிதர்களால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அப்ேபாஸ்தலன் அல்ல.
நான் மனிதர்களிடமிருந்து அனுப்பப்படவல்ைல. இேயசு
க றஸ்துவும், ப தாவாகய ேதவனும் என்ைன அப்ேபாஸ்தலனாக
ஆக்கனார்கள். ேதவன்ஒருவேர இேயசுைவ மரணத்தல்இருந்து
உய ர்த்ெதழும்படிெசய்தவர். ௨இந்தநருபம்என்ேனாடுஇருக்கற
என் சேகாதரர்கள் அைனவரும் கலாத்தயா* நாட்டில் உள்ள
சைபகளுக்குஅனுப்புவது,
௩ ப தாவாகய ேதவனாலும், நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும், சமாதானமும்
உண்டாகட்டும். ௪இேயசு நமதுபாவங்களுக்காகத் தம்ைமத் தாேம
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். நாம்வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றெகட்டஉலகல்
இருந்து வடுதைல ெபறுவதற்காக அவர் இைதச் ெசய்தார்.
இதைனேய ப தாவாகய ேதவனும் வரும்பனார். ௫ ேதவனுைடய
மகைமஎல்லா காலங்களிலும்இருப்பதாக. ஆெமன்.
ஒேரஒருஉண்ைமயானநற்ெசய்த
௬ ெகாஞ்சக் காலத்துக்கு முன்பு ேதவன் தன்ைனப்

பன்பற்றும்படி உங்கைள அைழத்தார். அவர் உங்கைளத் தன்
கருைபயால் க றஸ்துவன் மூலமாக அைழத்தார். ஆனால்
இப்ெபாழுது உங்கைளக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்படுக ேறன்.
ஏற்ெகனேவ நீங்கள் அவர் வழியல் இருந்து மாறவ ட்டீர்கள்.
௭உண்ைமயல் ேவறு ஒரு நற்ெசய்த என்பது இல்ைல. ஆனால்
சலர் உங்கைளக் குழப்ப க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்கள்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்தைய மாற்றவ ட வரும்புக றார்கள்.
௮ நாங்கள் உங்களுக்கு உண்ைமயான நற்ெசய்தையக்
கூற ேனாம். எனேவ நாங்கேளா அல்லது வானத்தலிருந்து
வந்த ஒரு ேதவதூதேனா ேவெறாரு நற்ெசய்தைய உங்களுக்குக்
கூறனால் அவன் கடிந்துெகாள்ளப்பட ேவண்டும். ௯ நான்
ஏற்ெகனேவ இதைனச் ெசான்ேனன். அதைன இப்ேபாது
மறுபடியும் கூறுகன்ேறன். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ உண்ைமயான
நற்ெசய்தைய ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படுவதற்கு ேவறு வழிைய எவேரனும் உங்களுக்குக்
கூறனால்அவன்கடிந்துெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.
௧௦ என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி ெசய்ய நான் மக்களிடம்

முயற்ச ெசய்க ேறன் என்று நைனக்கறீர்களா? இல்ைல.
நான் ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக இருக்க மட்டுேம முயற்ச
ெசய்க ேறன். நான் மனிதர்கைள தருப்த ப்படுத்தவா முயற்ச

* ௧:௨: கலாத்தயா தன் முதல் பயணத்தல் பவுல் சைபகைளஆரம்ப த்தப் பகுதயாக
இதுெபரும்பாலும்இருக்கக்கூடும்.



கலாத்தயர் ௧:௧௧ 517 கலாத்தயர் ௧:௨௧

ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்? அவ்வாறு நான் மனிதர்கைள
தருப்த ப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தால் இேயசு க றஸ்துவன்
ஊழியனாக நான்இருக்கமுடியாது.
பவுலின்அதகாரம் ேதவனிடமிருந்துவந்தது
௧௧ சேகாதரர்கேள, என்னால் ப ரசங்க க்கப்பட்ட

நற்ெசய்தயானது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டதல்ல.
இதைன நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான்
வரும்புக ேறன். ௧௨ நான் இந்த நற்ெசய்தைய மனிதர்களிடம்
இருந்து ெபறவல்ைல. எந்த மனிதனும் நற்ெசய்தைய
எனக்குக் கற்ப க்கவல்ைல. இேயசு க றஸ்து இதைன எனக்குக்
ெகாடுத்தார். மக்களிடம்நான்ெசால்லேவண்டும்என்பதற்காகேவ
அவர் எனக்குெவளிப்படுத்தனார்.
௧௩ நீங்கள் எனது கடந்த கால வாழ்ைவப் பற்ற

அற ந்தருக்க றீர்கள். நான் யூதர்களின் மதத்தல் இருந்ேதன்.
ேதவனுைடய சைபைய நான் மிகவும்துன்புறுத்த ேனன். அதைன
அழித்துவ ட முயன்ேறன். ௧௪ நான் யூதர்களின் மதத்தல்
தைலவனாக இருந்ேதன். என் வயதுள்ள மற்ற யூதர்கைளவ ட
நான் அதகச் ெசயல்கள் ெசய்ேதன். மற்றவர்கைளவ ட நான்
பைழயமரபுவ த கைளக்கடுைமயாகக்கைடப்ப டிக்கமுயன்ேறன்.
அவ்வதகள் நமது முன்ேனார்களிடமிருந்து நாம் ெபற்றைவ
ஆகும்.
௧௫ ஆனால் நான் பறப்பதற்கு முன்னேர ேதவன் எனக்காக

ேவறு ஒரு தனித் த ட்டம் ைவத்தருந்தார். அதனால் அவர்
கருைபயாக என்ைன அைழத்தார். அவரிடம் எனக்காக ேவறு
த ட்டங்கள் இருந்தன. ௧௬ நான் யூதர் அல்லாதவர்களிடம் ேபாய்
இேயசு க றஸ்துவன்நற்ெசய்தையப் ேபாத க்க ேவண்டும்என்று
ேதவன் வரும்பனார். எனேவ அவர் தமது குமாரைன எனக்கு
ெவளிப்படுத்தனார். ேதவன் என்ைன அைழத்த ேபாது, ேவறு
எந்த மனிதரிடமிருந்தும் நான் ஆேலாசைனேயா, அறவுைரேயா
ேகட்கவல்ைல. ௧௭ எருசேலமில் உள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்
நான் ேபாய்ப் பார்க்கவல்ைல. அவர்கள் எல்லாம் எனக்கு
முன்னேர அப்ேபாஸ்தலர்களாய் இருக்க றவர்கள். ஆனால் நான்
யாருக்காகவும் காத்தருக்காமல் அேரப யாவுக்குப் ேபாேனன்.
ப றகுஅங்கருந்துதமஸ்குஎன்றநகருக்குத்தரும்பவந்ேதன்.
௧௮ மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, நான் எருசேலமுக்குப்

ேபாேனன். நான் ேபதுருைவச்† சந்த க்க வரும்ப ேனன்.
அவேராடு பதைனந்து நாட்கள் நான் தங்க இருந்ேதன். ௧௯ ேவறு
எந்த அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் அங்கு நான் சந்த க்கவல்ைல.
இேயசுவன் சேகாதரனான யாக்ேகாைப மட்டும் சந்த த்ேதன்.
௨௦ நான் எழுதுபைவ எல்லாம் ெபாய் அல்ல என்று ேதவனுக்குத்
ெதரியும். ௨௧ப றகு சீரியா, சலிசயா ேபான்ற பகுத களுக்கு நான்
ெசன்ேறன்.
† ௧:௧௮: ேபதுரு ேபதுருவுக்குரிய யூதப்ெபயர் ‘ேகபா’ என்று ப ரத கூறுகறது. இவன்
இேயசுவன்பன்னிரண்டுசீஷர்களுள்ஒருவன்.
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௨௨ யூேதயாவல் இருக்கற சைபகளில் உள்ளவர்கள் என்ைன
இதற்கு முன்னால் பார்த்ததல்ைல. ௨௩அவர்கள் என்ைனப்பற்ற
சலவற்ைறக்ேகள்வப்பட்டிருந்தார்கள். அதாவது, “முன்புநம்ைமத்
துன்பப்படுத்தயவேன தான் அழிக்க நைனத்த வசுவாசத்ைதக்
குற த்து இப்ெபாழுது ப ரசங்கம் ெசய்க றான்.” ௨௪ எனேவ
வசுவாச கள்என்ைனக்குறத்துேதவைனப்புகழ்ந்தனர்.

௨
ப றஅப்ேபாஸ்தலர்களும்பவுைலஏற்றுக்ெகாண்டனர்
௧ பதனான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பன்பு எருசேலமுக்கு நான்

மீண்டும் ெசன்ேறன். பர்னபாேவாடு நான் ெசன்ேறன். கூடேவ
தீத்துைவயும் அைழத்துச் ெசன்ேறன். ௨ ேதவன் எனக்குக்
கட்டைள இட்டபடியும் வழி காட்டியபடியும் நான் வசுவாச களின்
தைலவர்கைளக் காணப் ேபாேனன். நாங்கள் தனிைமயல்
இருக்கும்ேபாது யூதர் அல்லாதவர்களிடம் நான் ேபாத க்கும்
நற்ெசய்தைய அவர்களிடம் ெசான்ேனன். எனது பணிைய
அவர்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன்.
இதனால் நான் ஏற்ெகனேவ ெசய்தைவயும் இப்ெபாழுது
ெசய்துெகாண்டிருப்பதுவும்வீணாகாமல்இருக்கும்.
௩-௪ என்னுடன் தீத்து இருந்தான். அவன் ஒரு க ேரக்கன்.

ஆயனும் அந்தத் தைலவர்கள், தீத்துைவ வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்தவல்ைல. இது ேபான்ற
ச க்கல்கைளப் பற்ற ப் ேபசேவண்டிய ேதைவ எங்களுக்கு
ஏற்பட்டது. ஏெனன்றால் சல ேபாலிச் சேகாதரர்கள் இரகச யமாய்
எங்கள் குழுவல் ேசர்ந்தருந்தனர். அவர்கள் ஒற்றர்கைளப்ேபால
இருந்தனர். இேயசு க றஸ்துவுக்குள் நமக்கு உண்டான
சுதந்தரத்ைத அவர்கள் அறய வரும்பனர். ௫ ஆனால்
அந்த ேபாலிச் சேகாதரர்கள் வருப்பப்படி நாங்கள் எைதயும்
ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல. ெதாடர்ந்து நற்ெசய்தயன் முழு
உண்ைமஉங்கேளாடுஇருப்பைதேயநாங்கள்வரும்ப ேனாம்.
௬ மிக முக்கயமாய்க் கருதப்பட்ட அந்த மனிதர்கள்

நான் ப ரசங்கம் ெசய்த நற்ெசய்தயல் எந்த மாற்றமும்
ெசய்யவல்ைல. அவர்கள் “முக்கயமானவர்களா” இல்ைலயா
என்பது பற்ற நான் கவைலப் படவல்ைல. ேதவனுக்கு
முன்னால் அைனவரும் சமம்தாேன. ௭ அதற்கு மாறாக
அத்தைலவர்கள் ேபதுருைவப் ேபான்ேற எனக்கும் ேதவன்
சறப்புப் பணிகைளக் ெகாடுத்தருப்பதாக உணர்ந்தனர்.
ேதவன் ேபதுருவ டம், யூதர்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க க்கும்படி ஆைணயட்டிருந்தார். ஆனால் எனக்ேகா,
யூதர் அல்லாதவர்களுக்குப் ேபாத க்கும்படி ேதவன்
ஆைணயட்டிருந்தார். ௮ ஒரு அப்ேபாஸ்தலைனப்ேபாலப்
பணியாற்றும்படி ேபதுருவுக்கு ேதவன் அதகாரத்ைதத்
தந்தார். யூதர்களுக்குப் ேபதுருவும் ஒரு அப்ேபாஸ்தலனாகேவ
இருந்தான். நானும் ஒரு அப்ேபாஸ்தலைனப்ேபால பணியாற்ற
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ேதவன் எனக்கு அதகாரம் ெகாடுத்தருந்தார். ஆனால்
நாேனா யூதர் அல்லாதவர்களுக்காக அப்ேபாஸ்தலனாக
இருக்க ேறன். ௯ யாக்ேகாபு, ேபதுரு, ேயாவான் ஆக ேயார்
தைலவர்களாக இருந்தனர். ேதவன் எனக்குச் ச றப்பு வரத்ைதக்
ெகாடுத்தருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினர். அதனால் அவர்கள்
என்ைனயும், பர்னபாைவயும் ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
எங்களிடம், “நாங்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்க ேறாம்.
நாங்கள் யூதர்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்க ேறாம். யூதர்
அல்லாதவர்களிடம் நீங்கள் ெசல்லுங்கள்” என்றார்கள். ௧௦ ஏைழ
மக்கைள நைனத்துக்ெகாள்ளும்படி மட்டும் அவர்கள் எனக்குச்
ெசான்னார்கள். இதுதான் நான் ச றப்பாக என்ைனஅர்ப்பணித்த
ஒன்றாகஇருந்தது.
ேபதுருவன்தவைறப் பவுல்ெவளிப்படுத்துதல்
௧௧அந்த ேயாகயாவுக்குப் ேபதுருவந்தார். அவர் ெசய்தவற்றுள்

சல சரியானைவ அல்ல. அவர் தவறு ெசய்தார். அதனால்
அவேராடு ேநருக்கு ேநராக எத ர்த்ேதன். ௧௨அந்த ேயாகயாவுக்கு
அவர் வந்தேபாது, யூதர் அல்லாதவர்கேளாடு அவர்
ேசர்ந்தார். அவர்கேளாடு உணவு உட்ெகாண்டார். ஆனால்
யாக்ேகாப டமிருந்து அனுப்பயருந்த சல யூதர்கள் வந்தேபாது,
யூதர் அல்லாதவர்கேளாடு ேசர்ந்து உணவு உண்ணப் ேபதுரு
மறுத்துவ ட்டார். அவர்களிடமிருந்து வலக க்ெகாண்டார்.
அவர் யூதர்களுக்குப் பயந்துவ ட்டார். ஏெனன்றால் யூதர்கள்,
யூதர் அல்லாதவர்களும் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று நம்புகன்றவர்கள். ௧௩ ஆைகயால் ேபதுரு
ெபாய் முகக்காரராக இருந்தார். ஏைனய யூதர்களும் அவேராடு
ேசர்ந்துெகாண்டனர். எனேவ அவர்களும் ெபாய்முகக்காரர்கள்.
இதனால் பர்னபாவும் பாத க்கப்பட்டான். ௧௪யூதர்கள் ெசய்வைத
நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் நற்ெசய்தயன் முழு உண்ைமையப்
பன்பற்றவல்ைல. எனேவ எல்லாரும் ேகட்கும்படிேய ேநரடியாய்ப்
ேபதுருவ டம் ெசன்று நான் கண்டித்ேதன். “ேபதுரு நீங்கள் ஒரு
யூதர். ஆனால் நீங்கள் ஒருயூதைரப்ேபால வாழவல்ைல. நீங்கள்
யூதர் அல்லாதவைரப்ேபால வாழ்க றீர்கள். இவ்வாறு இருக்க
நீங்கள் எப்படி யூதர் அல்லாதவர்கைள யூதர்கள்ேபால வாழ
ேவண்டும்என்றுகட்டாயப்படுத்தமுடியும்?” என்றுேகட்ேடன்.
௧௫ யூதர் அல்லாதவர்கைளப் ேபான்றும், பாவ கைளப்

ேபான்றும் யூதர்களாகய நாம் ப றக்கவல்ைல. நாம்
யூதர்கைளப் ேபாலப் ப றந்ேதாம். ௧௬ சட்டங்களின் வத
முைறகைள ஒருவன் பன்பற்றுவதனாேலேய ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாக முடியாது என்பது எங்களுக்குத் ெதரியும்.
இேயசு க றஸ்துவன் மீது எவன் நம்ப க்ைக ைவக்கறாேனா
அவேன ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக றான். எனேவ, நாம்இேயசு
க றஸ்துவடம் நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க ேறாம். ஏெனன்றால்
நாம் ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக ேவண்டும். நாம்
சட்டங்கைளப்பன்பற்றுவதால்அல்ல,இேயசுவன்மீதுவசுவாசம்
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ைவப்பதாேலேய ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக இருக்க ேறாம்.
இதுஉண்ைம. ஏெனன்றால் சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதன்மூலம்
எவெராருவரும் ேதவனுக்குேவண்டியவராகமுடியாது.
௧௭யூதர்களாகய நாம் க றஸ்துவடம் வந்துள்ேளாம். காரணம்,

நாம் ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக ேவண்டும். எனேவ, நாம்
பாவ கள் என்பது ெதளிவாக றது. இதற்குக் க றஸ்து காரணம்
ஆவாரா? இல்ைல. ௧௮ ஆனால், நான் வ ட்டுவ ட்டவற்ைற
மீண்டும் ேபாத க்கத் ெதாடங்கனால் நானும் தவறானவன் என்று
கருதப்படுேவன். ௧௯ சட்டங்களுக்காக வாழ்வது என்பைத நான்
வ ட்டுவ ட்ேடன். அச்சட்டங்கேளாஎன்ைனக்ெகான்றுவட்டது. நான்
வதமுைறயன்படி இறந்து ேபாேனன். எனினும் ேதவனுக்காக
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ேறன். எனது கடந்தகால வாழ்வு
கறஸ்துேவாடு சலுைவயல் இறந்தது. ௨௦ நான் இப்ேபாது
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற வாழ்வு எனக்கானது அல்ல. இேயசு
க றஸ்து இப்ேபாது என்னில் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்.
இப்ேபாது இந்த சரீரத்த ேல நான் வாழ்ந்தாலும் ேதவனுைடய
குமாரன் மீதுள்ள வசுவாசத்தால் வாழ்க ேறன். இேயசு ஒருவேர
என்மீது அன்பு ெகாண்டவர். என்ைன இரட்ச ப்பதற்காக அவர்
தன்ைனேயதந்தவர். ௨௧இந்தக்கருைபேதவனிடமிருந்துவந்தது.
இது எனக்கு மிகவும் முக்கயமானது. ஏெனன்றால் சட்டத்தன்
மூலம் மனிதன் தருந்த நீத மானாக முடியுெமன்றால் இேயசு
க றஸ்துவன்மரணம்ேதைவயல்லாமல் ேபாயருக்கும்.

௩
வசுவாசத்தன்மூலேம ேதவனுைடயஆசீர்வாதம் கைடக்க றது
௧ இேயசு க றஸ்து சலுைவயல் மரணம் அைடந்தார் என்பது

பற்ற மிகத் ெதளிவாகக் கலாத்தய மக்களாகய உங்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டது. ஆனால் நீங்கேளா புத்தயற்றவர்களாய்
இருந்தீர்கள். எவைரேயா உங்களிடம் தந்த ரம் ெசய்ய
அனுமதத்துவ ட்டீர்கள். ௨ இைதப்பற்ற எனக்குக் கூறுங்கள்,
பரிசுத்த ஆவயானவைர நீங்கள் எப்படிப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்?
சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதன் மூலம் ஆவயானவைர
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்களா? இல்ைல. நீங்கள்ஆவையப் ெபற்றீர்கள்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் நற்ெசய்தையக் ேகள்வப்பட்டு நம்பனீர்கள்.
௩ஆவயானவரால் நீங்கள்கறஸ்துவல்உங்கள்வாழ்க்ைகையத்
ெதாடங்கனீர்கள். இப்ெபாழுதுஉங்கள்ெசாந்தமாம்சீகபலத்தால்
ெதாடர முயற்ச ெசய்க றீர்களா? எவ்வளவு புத்தயற்றவர்கள்
நீங்கள்? ௪ பல வைகயலும் அனுபவங்கைள நீங்கள்
ெபற்றருக்க றீர்கள். அைவ எல்லாம் வீணாக ேவண்டுமா? அைவ
வீணாகாது என்று எனக்கு நம்ப க்ைக இருக்க றது. ௫ நீங்கள்
சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதால் ேதவன் உங்களுக்கு ஆவையக்
ெகாடுக்க றாரா? இல்ைல. நீங்கள் சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதால்
ேதவன் உங்களிடம் அற்புதங்கைளச் ெசய்க றாரா? இல்ைல.
உங்களுக்கு அவர் ஆவையக் ெகாடுத்ததும், அற்புதங்கைள
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நடப்ப த்ததும் நீங்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டு நம்பனீர்கள்
என்பதால்தான்.
௬ ஆப ரகாைமப் பற்றயும், ேவதவாக்கயங்கள் அைதேய

கூறுகறது. “ஆப ரகாம் ேதவைன வசுவாச த்தார்.
அவரது வசுவாசத்ைத ேதவன் ஏற்றுக்ெகாண்டார். இது
அவைர ேதவனுக்கு முன்பு நீத மானாக்கயது.”✡ ௭ ஆகேவ
ஒன்ைறத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். ேதவன் மீது வசுவாசம்
ைவக்க றவர்கேள ஆப ரகாமின் உண்ைமயான பள்ைளகள்.
௮ எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும் என்பது பற்றயும்
ேவதவாக்கயங்கள் கூறயது. யூதர் அல்லாத மக்கைளச்
சரியான வழியல் அவர்களின் வசுவாசத்தன் மூலேம ேதவன்
வழிநடத்துவார். “பூமியல்உள்ளமக்கைளெயல்லாம்ஆசீர்வத க்க,
ஆப ரகாேம, ேதவன் உன்ைனப் பயன்படுத்துவார்”✡ என்று
சுவ ேசஷமாய் முன் அறவத்தது. ௯ ஆப ரகாம் இைத
நம்பனார். நம்பயதால், அவர் ஆசீர்வத க்கப்பட்டது ேபாலேவ,
நம்ப க்ைகயுள்ளஅைனவரும்ஆசீர்வத க்கப்படுவர்.
௧௦ ஆனால் சட்டத்தன்படி வாழ்பவர்கள் எவரும்

சாபத்துக்குள்ளாவார்கள். ஏெனன்றால் “ஒருவன் சட்டங்கைளத்
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கைடப்ப டிக்க ேவண்டும்.
இல்லாவ ட்டால் அவன் சப க்கப்படுவான்”✡ என்று சட்டங்களின்
நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௧ ஆகேவ எவனும், சட்டத்தன்
மூலம் ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாவதல்ைல என்பது ெதளிவாக
உள்ளது. ஏெனனில் ேவதவாக்கவங்களில், “வசுவாசத்தனாேல
ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக இருக்க றவன் எப்ேபாதும்
வாழ்வான்”✡ என்றுெசால்லிஇருப்பேதஇதன்காரணம்.
௧௨ வசுவாசம் சட்டம் அடிப்பைடயல் இயங்குவது அல்ல. அது

ேவறுபட்ட வழிையப் பயன்படுத்துகறது. “எவெனாருவன்
சட்டங்கைளக் கைடப்ப டிக்க றாேனா அவேன வாழ்வான்” என்று
சட்டங்கள்கூறும். ௧௩நம் மீது சட்டங்களானதுசாபம் ேபாட்டுள்ளது.
ஆனால் கறஸ்து அச்சாபத்ைத வலக்கவ ட்டார். தன்ைனேய
அவர் சாபத்துக்கு உள்ளாக்க க்ெகாண்டார். “எப்ெபாழுது
ஒருவனது சரீரம் மரத்த ேல ெதாங்க * வ டப்படுக றேதா அவேன
சாபத்துக்கு உள்ளாக றான்”✡ என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ க றஸ்து இதைனச் ெசய்தார். அதனால் ேதவனுைடய
ஆசீர்வாதம் அைனத்து மக்களுக்கும் கைடக்க றது. ேதவன்
ஆப ரகாைமயும் ஆசீர்வத ப்பதாக வாக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
இந்த ஆசீர்வாதம் இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாய்த்தான்
வருகறது. இேயசு மரித்தார். அதனால் ேதவனுைடய
வாக்குறுத ப்படி பரிசுத்த ஆவையப் ெபற்ேறாம். வசுவாசத்தன்
மூலம், நாம்அவ்வாக்குறுதகைளப்ெபறுக ேறாம்.
✡ ௩:௬: ஆத . 15:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௮: ஆத . 12:3-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௧௦: உபா. 27:26-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௧௧:
ஆபகூக் 2:4-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௩:௧௩: உபா. 21:22-23. ✡ ௩:௧௩:
உபா. 21:23-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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சட்டமும்வாக்குறுதயும்
௧௫ சேகாதர சேகாதரிகேள உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு

ெசால்க ேறன். மனிதர்களுக்குரிய உடன்படிக்ைகையப்
பற்ற எண்ணிப்பாருங்கள். இவ்வாறு மனிதர்களுக்குள்
அதகாரப்பூர்வமாக உடன்படிக்ைக ஏற்பட்ட ப றகு, யாரும்
அதல் உள்ளவற்ைறத் தள்ளுவதும் இல்ைல. புத தாகச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவதும் இல்ைல, எவெராருவரும் அவற்ைற
ஒதுக்குவதும் இல்ைல. ௧௬ ஆப ரகாமுக்கும் அவனது
சந்தத க்கும் ேதவன் ஒரு வாக்குத்தத்தம் ெகாடுத்தருந்தார்.
அவர் “உன் சந்தத களுக்கு” என்று பன்ைமயல் ெசால்லாமல்
“உன் சந்தத க்கு” என்று ஒருைமயல் ெசால்லி இருக்கறார்.
எனேவ இது கறஸ்துைவேய குறக்கும். ௧௭ எனேவ நான்
ெசால்வது என்னெவன்றால் சட்டங்கள் வருவதற்கு முன்ேப
ஆப ரகாமிடம்ேதவன்ஓர்உடன்படிக்ைகையஅதகாரப்பூர்வமாகச்
ெசய்தருக்க றார். சட்டங்கேளா 430 ஆண்டுகளுக்குப் பன்னர்
வந்தது. எனேவ அது அந்த உடன்படிக்ைகைய எவ்வைகயலும்
பாத க்காது. ேதவன் ஆப ரகாமுக்குச் ெசய்துெகாடுத்த
வாக்குத்தத்தமும்தவறாதது.
௧௮ ேதவனுைடய வாக்குறுதைய நாம் சட்டங்கைளப் பன்பற்ற

வருவதன் மூலம் அைடய முடியுமா? முடியாது. அப்படியானால்
ேதவன் ெகாடுத்தது வாக்குறுத ஆகாது. ஆனால் ேதவேனா
தன்ஆசீர்வாதங்கைளத்தன்வாக்குத்தத்ததன்மூலம்இலவசமாய்
ஆப ரகாமுக்குக்ெகாடுத்தார்.
௧௯ அப்படிெயன்றால் சட்டங்களின் ேநாக்கம் என்ன? அைவ

மனிதர் ெசய்யும் தீைமகைள அவர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டின.
ஆப ரகாமின் ச றப்பான வாரிசு வரும்வைர இச்சட்டம் ெதாடர்ந்து
பயன்பட்டது. ேதவன் இந்த வாரிைசப் பற்ற ேய வாக்குறுத
ெகாடுத்தருக்க றார். இச்சட்டங்கள் ேதவ தூதர்கள் மூலமாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ேதவ தூதர்கள் ேமாேசைய மத்தயஸ்தராகப்
பயன்படுத்த சட்டங்கைள மனிதர்களுக்கு வழங்கனர்.
௨௦ மத்தயஸ்தன் ஒருவன் மட்டுமல்ல, ஆனால் ேதவன் ஒருவராக
மட்டுேமஇருக்க றார்.

ேமாேசயன்சட்டங்களுைடய ேநாக்கம்
௨௧ இதனால் சட்டம் ேதவனுைடய வாக்குறுதக்கு எத ரானைவ

என்று ெபாருள் ெகாள்ள முடியுமா? முடியாது. மனிதர்களுக்கு
ஜீவைனக் ெகாடுக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருந்தால் ப றகு
நாம் அதைனக் கைடப்ப டித்து வாழ்வதன் மூலேம ேதவனுக்கு
ேவண்டியவராக முடியும். ௨௨ ஆனால் இதுவும் உண்ைம
கைடயாது. ஏெனன்றால் எல்லா மனிதர்களும் பாவத்தால்
கட்டப்பட்டுள்ளதாக ேவதவாக்கயங்கள் கூறுகறது. எனேவ
ேதவனுைடய வாக்குறுத , வசுவாசத்தன் மூலேம கைடக்க றது.
இேயசு க றஸ்துவன் மீது நம்ப க்ைக ைவப்பவர்களுக்ேக
வாக்குறுத வந்துேசரும்.
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௨௩ இந்த வசுவாசம் வருவதற்கு முன்னால் நாம் எல்லாரும்
சட்டத்தால் சைறப்படுத்தப்பட்டிருந்ேதாம். ேதவன் நமக்கு
வசுவாசத்த ற்குரிய வழிைய ெவளிப்படுத்தும்வைர நமக்கு
வடுதைல இல்லாதருந்தது. ௨௪ எனேவ, க றஸ்து வரும் வைர
சட்டம் நமது எஜமானனாக இருந்தது. இேயசு வந்த ப றகு
நாம் வசுவாசத்தன் மூலமாக ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக
ஆேனாம். ௨௫இப்ேபாதுவசுவாசத்துக்குஉரியவழி வந்துவ ட்டது.
எனேவ, நாம்இனிேமல் சட்டத்தன்கீழ்வாழ ேவண்டியதல்ைல.
௨௬-௨௭ நீங்கள் அைனவரும் கறஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம்

ெபற்றருக்க றீர்கள். எனேவ நீங்கள் அைனவரும் கறஸ்துைவ
அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் அைனவரும்
வசுவாசத்தன் வழியல் இேயசு க றஸ்துவுக்குள் ேதவனுைடய
பள்ைளகள்ஆகவ ட்டீர்கள் என்பைதஇது காட்டும். ௨௮இப்ேபாது
க றஸ்துவுக்குள் யூதர்கள், க ேரக்கர்கள் என்று எந்த
ேவறுபாடுகளும் இல்ைல. அடிைமகள், சுதந்தரமானவர்கள்
என்றும் ேவறுபாடுகள் இல்ைல. ஆண், ெபண் என்றும்
ேவறுபாடு இல்ைல. க றஸ் துவாகய இேயசுவன் முன் நீங்கள்
அைனவரும் சமம்தான். ௨௯நீங்கள் கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள்.
எனேவ நீங்கள் ஆப ரகாமின் பரம்பைரயனர். ஆகேவ ேதவன்
ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதகைள நீங்கள் அைனவரும்
ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள்.

௪
௧இைத உங்களுக்குச் ெசால்ல நான் வரும்புக ேறன். ஒருவன்

தன் ெசாத்துக்களுக்ெகல்லாம் உரிைமயுைடயவனாய் இருந்தும்
அவன் சறுபள்ைளயாய் இருந்தால் அவனுக்கும் அடிைமக்கும்
எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. ௨ ஏெனன்றால் அவன் குழந்ைத.
அவன் தன் பாதுகாப்பாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க றான்.
ஆனால் தன் தந்ைதயன்படி குற த்த வயைத அைடயும்ேபாது
அவன் சுதந்தரம் உள்ளவனாக வளங்குகறான். ௩நாமும் இைதப்
ேபாலத்தான். நாம் எல்லாரும் குழந்ைதகைளப் ேபான்றவர்கள்.
நாம் பயனற்ற சட்டங்களுக்குஅடிைமயாய்இருந்ேதாம். ௪ஆனால்
சரியான ேநரம் வந்தேபாது, ேதவன் தன் மகைன அனுப்பனார்.
ேதவனுைடய குமாரன் ஒரு ெபண்ணினிடத்தல் ப றந்தார்.
அவரும் வதமுைறகளின்படிேய வாழ்ந்தார். ௫ இதைனச்
ெசய்ததன் மூலம், சட்டங்களுக்கு அடிைமப்பட்டுக் க டந்த
மக்களுக்கு ேதவன் வடுதைலைய வழங்கனார். நம்ைம அவரது
பள்ைளகளாகஆக்கேவண்டும்என்பதுதான்இவரதுேநாக்கம்.
௬ நீங்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகள். அதனால் தான்

ேதவன் தம் மகனின் ஆவைய நமது இதயங்களுக்குள்
அனுப்பனார். ஆவயானவரும் “ப தாேவ, அன்பான ப தாேவ”
என்று கதறுகறார். ௭ ஆைகயால் இப்ெபாழுது நீங்கள் முன்பு
ேபாலஅடிைமகள்அல்ல. நீங்கள்ேதவனுைடயபள்ைளகள். அவர்
வாக்குறுத ப்படி உங்களுக்குத் தருவார். ஏெனன்றால் நீங்கள்
அவரதுபள்ைளகளாயருக்க றீர்கள்.
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கலாத்தயக றஸ்தவர்கள்மீதுபவுலின்அன்பு

௮முன்பு நீங்கள் ேதவைனஅறந்தருக்கவல்ைல. ெமய்யாகேவ
ேதவன் அல்லாத கடவுள்களுக்கு நீங்கள் அடிைமகளாக
இருந்தீர்கள். ௯ ஆனால் இப்ேபாது நீங்கள் உண்ைமயான
ேதவைன அறந்துெகாண்டீர்கள். உண்ைமயல் அவர் உங்கைள
அறந்துெகாண்ட ேதவன். எனேவ எதற்காக நீங்கள் மறுபடியும்
அந்தப் பலவீனமான, ேமாசமான ஆவகளுக்கு அடிைமகளாக
வரும்புக றீர்கள். ௧௦ நீங்கள் இப்ேபாதும் ச றப்பான நாட்கள்,
மாதங்கள், பருவங்கள், ஆண்டுகள் பற்ற ச் சட்டங்கள்கூறுவைதப்
பன்பற்ற வரும்புக றீர்கள். ௧௧ நான் உங்கைள எண்ணி
அஞ்சுக ேறன். நான்உங்களுக்காகஉைழத்தெதல்லாம்வீணாய்ப்
ேபாய ற்ேறா என்றுஅஞ்சுக ேறன்.
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள நானும் உங்கைளப் ேபான்றவன்.

எனேவ, நீங்கள் என்ைனப்ேபால மாறுங்கள். நீங்கள் என்
முன்பு நல்லவர்களாகேவ இருக்க றீர்கள். ௧௩ உங்களிடம்
நான் முதன்முதல் எதற்காக வந்ேதன் என்பைத நைனத்துப்
பாருங்கள். ஏெனன்றால் அப்ேபாது நான் ேநாயாளியாய்
இருந்ேதன். அப்ேபாதுதான் நான் நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப்
ேபாத த்ேதன். ௧௪ எனது ேநாய் உங்களுக்குப் பாரமாய ற்று.
எனினும் நீங்கள் என்ைன ெவறுக்கவல்ைல. என்ைன
வலக்கவல்ைல. என்ைன ேதவதூதைனப் ேபால வரேவற்றீர்கள்.
என்ைன இேயசு க றஸ்துைவப் ேபான்று ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள்.
௧௫ அப்ேபாது நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருந்தீர்கள். இப்ேபாது
அந்த மக ழ்ச்ச எங்ேக ேபாய ற்று? எனக்கு உதவுவதற்காக
நீங்கள் எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்யத் தயாராக இருந்தீர்கள்
என்று நைனக்க ேறன். உங்களால் முடியுமானால் உங்கள்
கண்கைளயும் படுங்க எடுத்து எனக்குத் தரத் தயாராக
இருந்தீர்கள். ௧௬இப்ெபாழுது நான் உண்ைமையச் ெசால்வதால்
உங்களுக்குஎத ரியாகவ ட்ேடனா?
௧௭ அவர்கள் உங்கைளத் ேதடி கடுைமயாய் உைழக்க றார்கள்.

ஆனால், இது உங்கள் நன்ைமக்காக அல்ல. அது எங்களுக்கு
எத ராய ற்று. என்ைனப் ப ரிந்து நீங்கள் அவர்கைளப்
பன்பற்றேவண்டும் என்ேற வரும்புக றார்கள். ௧௮ ேநாக்கம்
நல்லதாக இருக்கும் பட்சத்தல் மக்கள் உங்களிடம் ஆர்வம்
காட்டுவது நல்லது. இது எப்ெபாழுதும் உண்ைம. உங்கேளாடு
நான் இருக்கும்ேபாது மட்டுமல்ல, உங்கைள வ ட்டுவலகய
ப றகும் அவர்கள் உங்கள் மீது ஆர்வம் காட்ட ேவண்டும்.
௧௯ என் சறு பள்ைளகேள| மீண்டும் நான் உங்களுக்காக
ேவதைனப்படுக ேறன். இது ஒரு ெபண்ணின் ப ரசவ
ேவதைனையப் ேபான்றது. இேயசுைவப் ேபான்று நீங்கள்
ஆகும்வைர நான் இவ்ேவதைனைய அைடேவன். ௨௦ நான்
இப்ேபாது உங்களுடன் இருப்பைத வரும்புக ேறன். பன்னர்
ேவண்டுமானால்உங்கேளாடு ேபசனவதத்ைத மாற்ற க்ெகாள்ள
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முடியும். உங்கைளக் குறத்து என்ன ெசய்வெதன்று எனக்குத்
ெதரியவல்ைல.
ஆகார், சாராளின் சான்று
௨௧உங்களில் சலர் இப்ெபாழுதும் ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக்

கட்டுப்பட்டிருக்க வரும்புக றீர்கள். எனக்குச் ெசால்லுங்கள்.சட்டம்
என்னச் ெசால்லுகன்றது என கவனிக்கவல்ைலயா?
௨௨ஆப ரகாமுக்குஇரண்டு பள்ைளகள்உண்டு. ஒருவனின் தாய்
ஒரு அடிைமப் ெபண். இன்ெனாருவனின் தாய் சுதந்தரமானவள்.
௨௩அடிைமப் ெபண்ணின் மகன் சாதாரணமுைறயல் பறந்தான்.
அடுத்த ெபண்ணின் மகேனா ேதவன் ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதயன்படி ப றந்தவன்.
௨௪ இந்த உண்ைமயான சம்பவம் நமக்கு ஒரு ச த்த ரத்ைத

உருவாக்க காட்டுக றது. இந்த இரண்டு ெபண்களும் ேதவன்
மனிதேனாடு ெசய்துெகாண்ட இரண்டு உடன்படிக்ைககைளப்
ேபான்றவர்கள். ஒன்று சீனாய் மைலயல் ேதவன் மனிதேனாடு
ெசய்த உடன்படிக்ைக. இந்த உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்பட்ட
மக்கள் எல்ேலாரும் அடிைமகைளப் ேபான்றவர்கள். ஆகார் இந்த
உடன்படிக்ைகக்கு உரியவள். ௨௫ ஆைகயால் ஆகார் என்பவள்
அேரப யாவன் சீனாய் மைலையப் ேபான்று வளங்கனாள்.
இவள் தற்ேபாதுள்ள எருசேலம் நகரத்தன் படமாயருக்க றாள்.
இந்த நகரமும் அடிைமப்பட்டிருக்க றது. அதலுள்ள யூத மக்களும்
அடிைமப்பட்டுஇருக்கன்றனர். ௨௬ஆனால்ேமலிருக்கறபரேலாக
எருசேலம் சுதந்தரமான ெபண்ைணப் ேபான்றது. இதுேவ நமது
தாய். ௨௭கீழ்க்கண்டவாறுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

“பள்ைளெபறாத மலடிேய! மக ழ்ச்ச யாய்இரு.
எப்ேபாதும்நீகுழந்ைதெபறாதவள்.

உனக்குப்ப ரசவ ேவதைனஎன்னெவனத்ெதரியாது.
அதனால்நீமக ழ்ச்ச யுடன்சத்தமிடு.

கணவனுள்ளெபண்ைணவடதனியாகஇருக்க ற
ெபண்ணுக்ேகஅத கப் பள்ைளகள்உண்டு.” ஏசாயா 54:1

ெவளிப்படுத்துதல்
௨௮-௨௯ ஆப ரகாமின் ஒரு பள்ைள சாதாரண முைறயல்

பறந்தவன். அவரது இன்ெனாரு பள்ைள ேதவனுைடய
வாக்குறுத ப்படி ஆவயானவரின் வல்லைமயால் ப றந்தான்.
சேகாதர சேகாதரிகேள, ஈசாக்ைகப் ேபால நீங்களும்
வாக்குறுதயால் வந்த பள்ைளகேள! சாதாரண முைறயல்
பறந்தவன், ஈசாக்ைக மிக ேமாசமாக நடத்தனான்.
அது ேபாலேவ இன்றும் நைடெபறுகறது. ௩௦ ஆனால்
ேவதவாக்கயங்கள் என்னகூறுகறது? “அடிைமப் ெபண்ைணயும்
அவளது மகைனயும் தூக்க எறயுங்கள். அடிைமயாய்
இல்லாதவளின் மகன் அவனது தந்ைதக்குரியவற்ைற எல்லாம்
ெபற்றுக்ெகாள்வான். ஆனால் அடிைமப் ெபண்ணின் மகேனா
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எைதயும் ெபற்றுக்ெகள்ளமாட்டான்.”✡ ௩௧ ஆைகயால் சேகாதர
சேகாதரிகேள, நாம் அடிைமப் ெபண்ணின் பள்ைளகள் அல்ல.
நாம் சுதந்தரமானெபண்ணின்பள்ைளகள்.

௫
சுதந்தரத்ைதப் பாதுகாத்துக்ெகாள்
௧ நமக்கு இப்ேபாது சுதந்தரம் இருக்க றது. க றஸ்து

நம்ைமச் சுதந்தரம் உள்ளவர்கள் ஆக்கனார். எனேவ
உறுதயாய் நல்லுங்கள். மாறாதீர்கள். மீண்டும் அடிைமகளாக
மறுத்துவடுங்கள். ௨ கவனியுங்கள்! நான் தான் பவுல். நீங்கள்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டு சட்டத்தன் அடிைமகளானால்
க றஸ்து உங்களுக்கு எவ்வைகயலும் பயன்படமாட்டார்.
௩மீண்டும் எல்ேலாைரயும் நான் எச்சரிக்ைக ெசய்க ேறன். நீங்கள்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டால் சட்டத்த ற்குக் கீழ்ப்பட்ேட
இருக்க ேவண்டும். ௪ சட்டத்ைதப் பன்பற்ற நீங்கள் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவராக முயன்றால், க றஸ்துேவாடு உங்களுக்கு உள்ள
ெதாடர்பு அற்றுப்ேபாகும். ேதவனுைடய இரக்கத்ைத வ ட்டு
வ ட்டீர்கள். ௫ஆனால் ேதவனுைடய கருைபமூலமாக ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக ஆேவாம் என்று வசுவாச க்க ேறாம்.
ஆவயானவரின் உதவ ேயாடு அதற்காகக் காத்தருக்க ேறாம்.
௬ஒருவன்இேயசு க றஸ்துவுக்குள்வாழ்வாேனயானால் பன்னர்,
அவன் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டானா, இல்ைலயா
என்பது ப ரச்சைன இல்ைல. அன்பும் வசுவாசமுேம மிகவும்
முக்கயமானது.
௭ பந்தயத்தல் நீங்கள் நன்றாக ஓடினீர்கள். நீங்கள்

உண்ைமக்குக் கீழ்ப்படிந்தீர்கள். ஆனால்இப்ேபாது உண்ைமயன்
வழியல் இருந்து உங்கைளத் தடுத்தது யார்? ௮ உங்கைளத்
தடம் புரளச் ெசய்தக் காரியம் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்த
ேதவனிடமிருந்து வரவல்ைல. ௯ கவனமாய் இருங்கள்.
“புளிப்புள்ள மிகச் ச ற தளவு மாவுகூட பைசந்த மாவு
எல்லாவற்ைறயும் புளிக்கும்படிச் ெசய்துவடும்.” (மிகச்
ச ற தான ஒன்றுகூட ெபரிய ச க்கைல உருவாக்கவடும்.)
௧௦ ேவறுவதமாக நீங்கள் ச ந்த க்கமாட்டீர்கள் என்று ேதவனுக்குள்
நான் நம்ப க்ைகயாய் இருக்க ேறன். ச லர் ேவறு வதமாக
உங்கைளக் குழப்புக றார்கள். அவ்வாறு குழப்புக றவன் எவனாக
இருந்தாலும்அவன்ந ச்சயம்தண்டிக்கப்படுவான்.
௧௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! மக்கள் வருத்தேசதனம்

ெசய்துெகாள்ளேவண்டும்என்றுநான்என்றும்ேபாத த்ததல்ைல.
அவ்வாறு நான் ெசய்தருந்தால் ஏன் இவ்வாறு துன்பப்பட
ேவண்டும்? மக்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று வற்புறுத்த இருந்தால் சலுைவைய
ஏற்பதுபற்ற வரும் தைட நறுத்தப்பட்டிருக்கும். ௧௨ உங்கைளக்

✡ ௪:௩௦: ஆத . 21:10-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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குழப்ப க்ெகாண்டிருக்கும் அவர்கள் வருத்தேசதனத்துடன்
துண்டித்துக்ெகாள்ளவும் ேவண்டும்என்றுவரும்புக ேறன்.
௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் சுதந்தரமாக இருக்க

அைழக்கப்பட்டீர்கள். பாவக்காரியங்களுக்காகஅச்சுதந்தரத்ைதப்
பயன்படுத்தாதீர்கள். ஆனால் ஒருவருக்ெகாருவர்
அன்புடன் ேசைவ ெசய்யுங்கள். ௧௪ “உன்ைன நீ ேநச ப்பது
ேபான்று மற்றவர்கைளயும் ேநச ப்பாயாக” என்ற ஒரு
வாக்கயத்த ேலேய ெமாத்த சட்டமும் அடங்க இருக்க றது.
௧௫ நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர் ெதாடர்ந்து கடித்தும், க ழித்தும்
வந்தீர்கேளயானால்முழுவதுமாய்அழிந்து ேபாவீர்கள். இதுபற்ற
எச்சரிக்ைகயாய்இருங்கள்.

ஆவயும்மனிதஇயல்பும்
௧௬ஆைகயால்உங்களுக்குச் ெசால்லிக்ெகாள்க ேறன், ஆவக்கு

ஏற்றபடி நடந்துெகாள்ளுங்கள். ப றகு நீங்கள் மாம்ச இச்ைசைய
நைறேவற்றமாட்டீர்கள். ௧௭ஆவக்கு எத ராக மாம்ச இச்ைசயும்,
மாம்ச இச்ைசக்கு எத ராக ஆவயும் ெசயல்பட வரும்புக றது.
இைவ ஒன்றுக்ெகான்று எத ரானைவ. ஆைகயால் நீங்கள்
உண்ைமயல் வரும்புவைத உங்களால் ெசய்ய முடியாது.
௧௮ உங்கைள ஆவயானவர் வழி நடத்தும்படி அனுமதத்தால்,
நீங்கள்சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்பட்டவர்கள்அல்ல.
௧௯ மாம்சத்தன் ெசயற்பாடுகள் ெதளிவாய் உள்ளன.

அைவ வபசாரம், ேவச த்தனம், அசுத்தம், காமவ காரம்,
௨௦ வக்க ரக வழிபாடு, பல்லிசூனியம், பைகைம, வேராதங்கள்,
ைவராக்கயங்கள், ேகாபங்கள், சுயநலஆைசகள், ப ரிவைனகள்,
ேகாஷ்டிப் பூசல்கள், ௨௧ ெபாறாைம, குடிெவற , களியாட்டங்கள்
என்பன. நான் ஏற்ெகனேவ உங்கைள எச்சரித்தது ேபான்று
இப்ேபாதும் எச்சரிக்க ேறன். இத்தைகயப் பாவங்கைளச்
ெசய்பவர்கள் ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள் இடம்ெபற
முடியாது. ௨௨ ஆனால், ஆவயானவர் நமக்கு அன்பு,
மக ழ்ச்ச , சமாதானம், ெபாறுைம, கருைண, நன்ைம,
வசுவாசம், ௨௩ நற்பண்பு, தன்னடக்கம் ஆகய நற்கனிகைள
உருவாக்குகன்றார். இவற்ைறத் தவறு என்று எந்தச்
சட்டமும் கூறுவதல்ைல. ௨௪ இேயசு க றஸ்துைவச்
ேசர்ந்தவர்கள் மாம்சத்ைதச் சலுைவயல் ெகான்றுவட்டார்கள்.
அவர்கள் ஆைசகைளயும் ெகட்ட வருப்பங்கைளயும் கூட
வ ட்டிருக்க றார்கள். ௨௫ ஆவயானவரிடம் இருந்து நாம் புதய
வாழ்க்ைகையப் ெபற்றருக்க ேறாம். எனேவ நாம் அவைரப்
பன்பற்றேவண்டும். ௨௬வீண்புகழ்ச்சையவரும்பக்கூடாது. நாம்
ஒருவருக்ெகாருவர் ெதாந்தரவு ெகாடுக்காமல்இருக்க ேவண்டும்.
நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாறாைம ெகாள்ளாமலும் இருக்க
ேவண்டும்.

௬
ஒருவருக்ெகாருவர்உதவுக



கலாத்தயர்௬:௧ 528 கலாத்தயர்௬:௧௩

௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்கள் குழுவல் உள்ள ஒருவன்
தவறு ெசய்யலாம். ஆவக்குரியவர்களாகய நீங்கள் அவனிடம்
ேபாக ேவண்டும். அவன் நல்ல வழிக்கு வர சாந்தத்ேதாடு
உதவ ேவண்டும். ஆனால் கவனமாக இருங்கள். நீங்கள்
பாவம் ெசய்யத் தூண்டப்படலாம். ௨ உங்களுக்குச் சுைமயாக
இருக்கும்ேபாதுஒருவருக்குஒருவர்உதவ ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் இதைனச் ெசய்யும்ேபாது க றஸ்துவன் ஆைணகளுக்கு
உண்ைமயாகேவ கீழ்ப்படிக றீர்கள். ௩ முக்கயத்துவம் இல்லாத
ஒருவன் தன்ைனப் ெபரிதும் முக்கயத்துவம் ெகாண்டவனாக
நைனத்துக்ெகாள்வாேனயானால், அது தன்ைனத் தாேன
முட்டாளாக்க க்ெகாள்ளும் காரியமாகும். ௪ ஒருவன் தன்ைன
மற்றவர்கேளாடு ஒப்ப ட்டுப் பார்க்கக் கூடாது. அவனவன் தனது
ெசயல்கைளச் சீர்தூக்க ப் பார்ப்பானாக. ப றகு அவன் தன்னால்
ெசய்ய முடிந்த காரியங்கைளப் பற்ற ப் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள
இடமிருக்கும். ௫ ஒவ்ெவாருவனும் தன் ெபாறுப்புகைள
ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.

வாழ்க்ைகஎன்பதுவயலில்நடுவதுேபான்றது
௬ ேவதவசனத்தல் ேபாத க்கப்படுக றவன், ேபாத க்க றவனுக்கு

எல்லா நன்ைமகைளயும்பங்குைவத்துக்ெகாடுப்பானாக.
௭ புத்தயற்றவர்களாகாதீர்கள். உங்களால் ேதவைன

ஏமாற்ற முடியாது. ஒருவன் வைதக்க றைதேய அறுப்பான்.
௮ பாவம் நைறந்த தன் சுயத்ைத தருப்த ெசய்யும் ெபாருட்டு
வாழத் ெதாடங்குவாேனயானால், பாவம் நைறந்த அவன்
சுயமானது நைலயான மரணத்ைதேய தரும். ஆனால்
பரிசுத்த ஆவையத் தருப்த ப்படுத்தும் ெபாருட்டு ஒருவன்
வாழத் ெதாடங்குவாேனயானால், அழிவற்ற வாழ்ைவ
ஆவயானவரிடமிருந்து ெபறுவான். ௯ நாம் நன்ைமையச்
ெசய்வதல் ேசார்வைடயாமல் இருந்தால் சரியான ேநரத்தல்
அழிவல்லாத வாழ்வு என்னும் வைளச்சைலப் ெபறுேவாம். நம்
ெசயல்களில் என்றும் பன்வாங்கக்கூடாது. ௧௦எவர் ஒருவருக்கும்
நன்ைம ெசய்யும் வாய்ப்பு க ட்டும் ேபாெதல்லாம், நாம் ெசய்ய
ேவண்டும். குற ப்பாக ேதவனிடம் வசுவாசம் ெகாண்டுள்ள
குடும்பங்களுக்குநன்ைமெசய்யேவண்டும்.

பவுல்தன்நருபத்ைதமுடித்தல்
௧௧ இைத நாேன எழுத க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

கடிதங்கள் எவ்வளவு ெபரியைவ என்று பாருங்கள்.
௧௨ ச லர் உங்கைள வருத்தேசதனம் ெசய்யுமாறு
கட்டாயப்படுத்த க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ச ல மக்கள் தம்ைம
ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள் என்பதன் ெபாருட்டு அவர்கள் இதைனச்
ெசய்க றார்கள். அவர்கள் கறஸ்துவன் சலுைவைய
ப ரசங்க த்தால் துன்பப்பட ேநரும் என அஞ்சுகறார்கள்.
௧௩ வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்ட அவர்கேளா சட்டத்ைத
ேமற்ெகாள்ளாமல் இருக்கறார்கள். அப்படி இருந்தும்
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அவர்கள் உங்கைள வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்துகறார்கள். அவர்கள் உங்கைளச் ெசய்ய
ைவப்பதல்ெபருைமப்பட மட்டும்வரும்புக றார்கள்.
௧௪இதுேபான்றவற்ைறக்குறத்துநான்ெபருைமயடித்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்

என்பதல் நம்ப க்ைக ெகாள்க ேறன். இேயசு க றஸ்துவன்
சலுைவ ஒன்ேற நான் ெபருைமப்படத்தக்கது. சலுைவயல்
இேயசு இறந்து ேபானதால் எனக்கு இந்த உலகேம
ெசத்துப்ேபானது. இந்த உலகத்துக்கு நான் ெசத்துப்ேபாேனன்.
௧௫ ஒரு மனிதன் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டவனா
இல்ைலயா என்பது முக்கயமல்ல. ேதவனால் புதுப்பைடப்பாக
ஆக்கப்படுவது தான் முக்கயம். ௧௬இந்தச் சட்டத்தன் முைறப்படி
வாழ்க ற ேதவனுைடய இஸ்ரேவலர்களுக்கு சமாதானமும்
கருைபயும்உண்டாவதாக.
௧௭இனிேமல்எந்தத்ெதாந்தரவும்எனக்குத்தரேவண்டாம். எனது

சரீரத்தல் வடுக்கைள ஏற்றருக்க ேறன். இந்த வடுக்கள் நான்
இேயசுக றஸ்துைவச் ேசர்ந்தவன்என்பைதக்காட்டும்.
௧௮என் சேகாதர சேகாதரிகேள, நம்முைடய ேதவனாகயஇேயசு

க றஸ்துவன் கருைப உங்கள் ஆவேயாடு கூட இருக்கட்டும்
என்றுப ரார்த்தைனெசய்க ேறன். ஆெமன்.
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எேபச யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல்
எழுதுவது, ேதவனுைடய வருப்பத்துக்கணங்க நான் ஒரு
அப்ேபாஸ்தலனாயருக்க ேறன்.
இேயசு க றஸ்துவன் மீது நம்ப க்ைக ைவத்து எேபசுவ ேல

வாழும்மக்களுக்காகஇந்நருபம் எழுதப்பட்டது.
௨ப தாவாகயேதவனிடமிருந்தும்,இேயசுக றஸ்துவடமிருந்தும்

உங்களுக்குசமாதானம்உண்டாகட்டும்.
க றஸ்துவல்ஆவயானவரின்ஆசீர்வாதம்
௩ நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதாவாகய

ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். பரேலாகத்தல் அவர் க றஸ்துவுக்குள்
ஆவக்குரிய சகல ஆச கைளயும் நமக்குத் தந்துள்ளார்.
௪ உலகம் பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர ேதவன் நம்ைமக்
க றஸ்துவுக்குள் ேதர்ந்ெதடுத்து உள்ளார். தமக்கு முன்பாக நாம்
அன்பல் தூய்ைமயானவர்களும், குற்றமில்லாதவர்களுமாய்
இருப்பதற்காகேவ நம்ைம அவர் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௫ உலகம்
பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர, நம்ைமத் தம் பள்ைளகளாய்
க றஸ்துமூலமாகத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேதவன்முடிவு ெசய்துவ ட்டார்.
ேதவன் ெசய்ய வரும்பயதும் அதுேவ ஆகும். அதுேவ அவருக்கு
மக ழ்ச்சையத் தந்தது. ௬ அவரது வயக்கத்தக்க கருைண
அவருக்குமகைமஉண்டாக்கயது. அவர்தன்கருைபயால்நமக்கு
இலவசமாய் அைதத் தான் ேநச க்க ற மகனான இேயசு மூலமாக
நமக்குத்தந்தார்.
௭ க றஸ்துவன் இரத்தத்தால் நாம் வடுதைல ெபற்ேறாம்.

ேதவனின் வளமான இரக்கத்தால் நமது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன. ௮ ேதவன் அவரது இரக்கத்ைத
முழுைமயாகவும் இலவசமாகவும் தந்தார். ௯ ேதவன் முழு
ஞானத்ேதாடும், பலத்ேதாடும் அவரது இரகச யத் த ட்டத்ைத நாம்
அறயச்ெசய்தார். ௧௦சரியானேநரம்வரும்ேபாதுதனதுத ட்டத்ைத
நைறேவற்றேவண்டும்என்பதுேதவன்ஏற்ெகனேவெசய்தமுடிவு.
பரேலாகத்தலும், பூமியலும் உள்ள அைனத்து ெபாருள்களும்
ஒன்று கூடி கறஸ்துவன் கீழ் இருக்க ேவண்டும் என்பது தான்
ேதவனுைடயத ட்டம்.
௧௧ நாம் க றஸ்துவுக்குள் ேதவனின் மக்களாக

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடாம். ேதவன் நம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுப்பது
பற்ற ஏற்ெகனேவ த ட்டமிட்டிருந்தார். ஏெனன்றால் அதுதான்
அவர் வருப்பம். அவரது வருப்பத்த ற்கும், முடிவுக்கும் ஏற்றவாறு
அவர் எல்லாவற்ைறயும் சரிெசய்துெகாள்வார். ௧௨ க றஸ்துவன்
மீது நம்ப க்ைக ைவத்தவர்களில் நாேம முதல் மக்கள். நாம்
ேதவனின் மகைமக்குப் புகழ் ேசர்ப்ேபாம் என்பதனால்



எேபச யர் ௧:௧௩ 531 எேபச யர் ௧:௨௩

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடாம். ௧௩ இந்தப் ெபருைம உங்கைளயும்
ேசரும். நீங்களும் உங்கள் இரட்ச ப்புக்காக உண்ைமயான
நற்ெசய்தையக் ேகட்டீர்கள். நீங்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டதால்
க றஸ்துவன் ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தீர்கள். ேதவன் தந்த
அவரது வாக்குறுத ப்படி பரிசுத்த ஆவயால் க றஸ்துவல்
உங்களுக்கு அைடயாளக் குறய டப்பட்டீர்கள். ௧௪ ேதவன்
தம் மக்களுக்கு வாக்களித்தபடி நாம் ெபறுேவாம் என்பதற்கு
பரிசுத்த ஆவயானவேர உத்தரவாதமாய் உள்ளார். ேதவைனச்
ேசர்ந்தவர்களுக்கு இது முழு வடுதைல தரும். ேதவனின்
மகைமக்குப் புகழ்ச்சையத் ேதடித் தருவது தான் இைவ
எல்லாவற்றன்ேநாக்கமாகஇருக்கும்.
பவுலின்ப ரார்த்தைன
௧௫-௧௬ அதனால்தான் எனது ப ரார்த்தைனகளில் உங்கைள

நைனத்துக்ெகாண்டு உங்களுக்காக எப்ேபாதும் ேதவனுக்கு
நன்ற ெசால்க ேறன். இேயசு க றஸ்துவன் ேமலுள்ள
உங்கள் வசுவாசத்ைதயும், ேதவனின் மக்களின் ேமலுள்ள
உங்கள் அன்ைபயும் குறத்து நான் ேகள்வப்பட்டதல் இருந்து
நான் இதைன எப்ேபாதும் ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்.
௧௭ நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் ேதவனும்,
ப தாவுமானவரிடம் எப்ேபாதும் நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
அதல் ேதவைன அறந்துெகாள்வதற்கான ஞானத்ைதயும்,
ெதளிைவயும் அளிக்க ற ஆவைய உங்களுக்குத் தரேவண்டும்
எனேவண்டுக ேறன்.
௧௮ உங்கள் இதயத்தல் மிகப் ெபரிய புரிந்துெகாள்ளுதல்

ஏற்பட ேவண்டும் என்று நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
ப றகு ேதவன் நம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தருப்பது வசுவாசத்ேதாடு
ெதாடர்புைடயது என்பைதப் புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்பதல்
உங்களுக்கு நம்ப க்ைக ேவண்டும். தம் தூய்ைமயான
மக்களுக்குக் ெகாடுப்பதற்காகத் தந்த ஆசீர்வாதங்கள் மிகப்
ெபரியதும், புகழுைடயதும் என்பைத நீங்கள் உணர ேவண்டும்.
௧௯ ேதவனுைடய வல்லைம மிக உயர்ந்தது, அளக்க இயலாதது
என்றும் ேதவன் ேமல் நம்ப க்ைகயுள்ள நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். அவ்வல்லைம இறந்துேபான இேயசுைவத் ேதவன்
உய ர்த்ெதழும்பும்படி ெசய்தது. ௨௦ ேதவன் இேயசு க றஸ்துைவத்
தனது வலது பக்கத்தல் அமர ைவத்தார். ௨௧ஆள்ேவார்கைளயும்,
அதகாரிகைளயும், அரசர்கைளயும்வ ட க றஸ்துைவ
ேமலானவராக ேதவன் ெசய்தார். இந்த உலகத்தலும் அடுத்த
உலகத்தலும் வல்லைமயுள்ள அைனத்ைதயும் வ ட க றஸ்து
வல்லைம மிக்கவர். ௨௨ ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் க றஸ்துவன்
அதகாரத்துக்குள் ைவத்துவ ட்டார். தருச்சைபயல் உள்ள
அைனத்துக்கும் அவைரேய தைலவராக ஆக்கவ ட்டார். ௨௩ தருச்
சைப என்பது கறஸ்துவன் சரீரம். சைபயானது கறஸ்துவனால்
ந ரப்பப்பட்டுள்ளது. அவர் எல்லாவற்ைறயும் எல்லாவற்றாலும்
ந ரப்பத்தக்கவர்.
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௨
இறப்பலிருந்துவாழ்வுக்கு
௧ கடந்த காலத்தல் உங்கள் ஆன்மீகமான வாழ்வு

ெசத்துப்ேபாய ற்று. இதற்கு, உங்களது பாவங்களும், ேதவனுக்கு
எத ரான உங்களது ெகட்ட ெசயல்களுேம காரணம் ௨ஆம், கடந்த
காலத்தல் பாவங்களில் வாழ்ந்தீர்கள். உலகம் வாழ்க றபடி
வாழ்ந்தீர்கள். பூமியல் தீய சக்த களின் ஆள்ேவார்கைளப்
பன்பற்றனீர்கள். ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய மறந்த அந்த
மக்களுக்குள் தீய ஆவ ேவைல ெசய்க றது. ௩ கடந்த காலத்தல்
நாம் அைனவரும் அவர்கைளப் ேபாலேவ வாழ்ந்ேதாம். நமது
மனவருப்பப்படி பாவத்தல் வாழ்ந்ேதாம். நமது மனமும் சரீரமும்
வரும்பயைதேயநாம்ெசய்ேதாம். நாம்தீயவர்களாய்இருந்ேதாம்.
நமது வாழ்க்ைக முைறயன் காரணமாக ேதவனின் ேகாபத்தால்
நாம் துன்பப்பட ேவண்டும். மற்ற அைனத்து மக்கைளப் ேபாலேவ
நாமும்இருந்ேதாம்.
௪ஆனால்ேதவனுைடயஇரக்கம்மிகப்ெபரியது. ேதவன்நம்ைம

மிகுதயாக ேநச த்தார். ௫ஆன்மீகப்படி நாம் இறந்துேபாேனாம்.
ேதவனுக்கு எத ரான காரியங்கைளச் ெசய்ததால் இறந்து
ேபாேனாம். ேதவன் கறஸ்துவுடன் புது வாழ்க்ைகையத்
தந்தார். ேதவனின் கருைபயால் நீங்கள் இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்.
௬ க றஸ்துேவாடு நம்ைமயும் ேதவன் உய ர்த்ெதழச் ெசய்தார்.
பரேலாகத்தல் நமக்ெகன்று இருக்ைககைளயும் ஏற்படுத்தனார்.
இேயசு க றஸ்துவுக்குள் இருக்கற நமக்காக ேதவன் இைதச்
ெசய்தார். ௭ ேதவன் இைதச் ெசய்ததால் எத ர்காலம் முழுவதும்
அவர் தனது ெசல்வம் மிக்க இரக்கத்ைதயும் உயர்ந்த தயைவயும்
காட்டுவார். அவர்இைதயும்க றஸ்துவுக்குள்நமக்குச்ெசய்வார்.
௮ ேதவனுைடய இரக்கத்தால் நீங்கள் இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்.

அந்தக் கருைபைய நீங்கள் உங்களது வசுவாசத்தனால்
ெபற்றீர்கள். உங்கைள நீங்கேள இரட்ச த்துக்ெகாள்ள முடியாது.
இது ேதவனிடமிருந்து கைடக்கும் பரிசு. ௯ நீங்கள் ெசய்த
ெசயல்களால் நீங்கள் இரட்ச க்கப்படவல்ைல. எனேவ
தன்ைனத்தாேன இரட்ச த்துக்ெகாண்டதாக ஒருவனும்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள முடியாது. ௧௦ நாம் எப்படி
இருக்க ேறாேமா அப்படிேய ேதவன் நம்ைமப் பைடத்தார்.
நாம் நற்ெசயல்கள் ெசய்யும்படி க றஸ்துவுக்குள் நம்ைமப்
புதய மக்களாக்கனார். ேதவன் ஏற்ெகனேவ நமக்காக
அந்நற்ெசயல்கள் பற்ற த் த ட்டமிட்டிருக்க றார். நமது வாழ்வு
அந்நற்ெசயல்கேளாடு இைணய ேவண்டும் என்ேற ேதவன்
த ட்டமிட்டிருக்க றார்.
க றஸ்துவல்ஒன்றாகுதல்
௧௧ நீங்கள் யூதர் அல்லாதவர்களாகப் ப றந்தீர்கள்.

உங்கைள யூதர்கள் “வருத்தேசதனம் ெசய்யாதவர்கள்” என்று
அைழக்க றார்கள். அவர்கள் தங்கைள “வருத்தேசதனம்
ெசய்தவர்கள்” என்று அைழத்துக்ெகாள்க றார்கள். இந்த
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வருத்தேசதனம் என்பது யூதர்கள் தங்கள் சரீரத்தல்
ெசய்துெகாள்ளும் ஏேதா ஒன்று தான். ௧௨ கடந்த காலத்தல்
க றஸ்து இல்லாமல் நீஙகள் இருந்தீர்கள் என்பைத
நைனவுகூருங்கள். நீஙகள்இஸ்ரேவலின்மக்கள்அல்ல. ேதவன்
தம் மக்களுக்குச் ெசய்து ெகாடுத்த ஒப்பந்தத்தல் உங்களுக்கு
எவ்வதப் பங்கும் இல்ைல. உங்களுக்குத் ேதவைனப்பற்ற த்
ெதரியாது. அவர் மீது நம்ப க்ைகயும் இல்ைல. ௧௩ஆமாம், ஒரு
முைற ேதவைனவட்டு ெவகு ெதாைலவல் நீங்கள் இருந்தீர்கள்.
ஆனால் இப்ெபாழுது ேதவேனாடு ெநருக்கமாக இருக்க றீர்கள்.
க றஸ்துவன் இரத்தேம உங்கைள ேதவனின் அருகல் ெகாண்டு
வந்தது.
௧௪இப்ெபாழுது கறஸ்துவால் நமக்குச் சமாதானம் கைடத்தது.

க றஸ்து யூதர்கைளயும், யூதர் அல்லாதவர்கைளயும் ஒேர
மக்களாக்கனார். இவர்களுக்கு இைடயல் ஒரு சுவர் இருப்பது
ேபாலப் ப ரிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஒருவைர ஒருவர் ெவறுத்தனர்.
க றஸ்து தமது சரீரத்ைதக் ெகாடுத்து பைக என்னும் சுவைர
உைடத்ெதற ந்தார். ௧௫ யூதர்களின் சட்டங்கள் ஏராளமான
கட்டைளகைளயும், வதகைளயும் உைடயன. ஆனால் கறஸ்து
அச்சட்டத்ைத ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டு வந்தார். யூதர், யூதர்
அல்லாதவர் என்னும் இந்த இரு ப ரிவுகைளயும் ஒன்றாக்குவது
அவர் ேநாக்கம். இைத அவர் சலுைவயல் இறந்ததன்
மூலம் ெசய்து சமாதானத்ைதக் ெகாண்டு வந்தார். ௧௬ இரு
ப ரிவுகளுக்கும் இைடேய இருந்த பைகையச் சலுைவயன்மூலம்
முடிவைடயச் ெசய்தார். ௧௭ ேதவைன வட்டு ெவகு ெதாைலவல்
இருந்தயூதர்அல்லாதஉங்களிடம்க றஸ்துவந்துசாமாதானத்ைத
அறவத்தார். அவர் ேதவனுக்கு மிக ெநருக்கமாய் இருந்த
யூதர்களுக்கும் சமாதானத்ைதஅறவத்தார். ௧௮ஆமாம்! க றஸ்து
மூலமாக நாம் அைனவருக்கும் ஒேர ஆவக்குள் ப தாவாகய
ேதவனிடம்வருவதற்குஉரிைமெபற்ேறாம்.
௧௯ ஆகேவ யூதர் அல்லாதவர்களாகய நீங்கள் இப்ெபாழுது

அந்நய ேதசத்தல் பார்ைவயாளர்கேளா அல்லது தற்காலிக
குடிமக்கேளா அல்ல. ேதவனின் பரிசுத்தமான மக்கேளாடு
நீங்களும் ஒேர குடிமக்களாகவ ட்டீர்கள். ௨௦ வசுவாச களான
நீங்கள் அவருக்குச் ெசாந்தமான கட்டிடத்ைத ேபான்றவர்கள்.
அக்கட்டிடத்தல் அப்ேபாஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிச களும்
அஸ்தபாரக்கல்* ேபான்றவர்கள். க றஸ்து ஒருவர்தான்
இக்கட்டிடத்தன் மிக முக்கயமான கல்லாவார். ௨௧ அந்த முழுக்
கட்டிடமும் க றஸ்துேவாடு இைணக்கப்பட்டுள்ளது. க றஸ்து
அதைன வளர்த்து கர்த்தருக்குள் புனிதமான ஆலயமாக
ஆக்கவடுகறார். ௨௨ க றஸ்துவுக்குள் நீங்களும் யூதர்கேளாடு
ேசர்ந்து கட்டப்பட்டிருக்க றீர்கள். ஆவயால் ேதவன் வாழும்
ஆலயமாக நீங்களும்கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள்.

* ௨:௨௦: அஸ்தபாரக்கல்மூைலக்கல். ஒருகட்டிடத்தன்முதலும்முக்கயமுமானகல்.
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௩
பவுலின்பணி
௧ நான் இேயசு க றஸ்துவன் ைகதயாக இருக்க ேறன். யூதர்

அல்லாத உங்களுக்காகேவ நான் அவ்வாறு இருக்க ேறன்.
௨ ேதவன் தம் இரக்கத்தாேலேய இந்த ேவைலைய எனக்குக்
ெகாடுத்தார் என்பது உறுதயாக உங்களுக்குத் ெதரியும்.
உங்களுக்கு உதவ ெசய்வதற்காகேவ ேதவன் எனக்கு இந்த
ேவைலையக் ெகாடுத்தார். ௩ ேதவன் தனது இரகசய த ட்டத்ைத
எனக்குத் ெதரியும்படி ெசய்தார். அைத எனக்கு காட்டினார்.
நான் ஏற்ெகனேவ அைதப்பற்ற வளக்கமாக எழுதயுள்ேளன்.
௪ நான் எழுதனைதெயல்லாம் நீங்கள் படிப்பீர்கேளயானால்
பன்னர் கஸ்துைவப் பற்றய இரகச ய உண்ைமைய நான்
புரிந்தருக்க ேறன் என்பைத நீங்கள் கண்டுெகாள்ள முடியும்.
௫ முற்காலங்களில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு இந்த இரகச யம்
ெசால்லப்படவல்ைல. ஆனால்இப்ேபாதுஆவயன்மூலம்ேதவன்
அந்த இரகச ய உண்ைமைய அவரது அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும்,
தீர்க்கதரிச களுக்கு புலப்படுத்தனார். ௬ இது தான் அந்த
உண்ைம. ேதவன் தனது மக்களுக்குக் குற ப்பாக யூத
மக்களுக்குக்ெகாடுத்தஅத்தைனயும்யூதர்அல்லாதவர்களுக்கும்
ெகாடுப்பார். ஒேர குழுவல்யூதர்கேளாடுயூதர்அல்லாதவர்களும்
ேசர்ந்து இருப்பார்கள். ேதவன் இேயசு க றஸ்துவுக்குள்
ெசய்த வாக்குறுதயல் அவர்கள் யாவரும் பங்கு ெபறுவர்.
யூதர் அல்லாதவர்களும் நற்ெசய்தயனாேலேய இவற்ைற
அைடக றார்கள்.
௭ ேதவனின் ச றப்புப் பரிசாக ய அவரது கருைபயால்

நற்ெசய்தையக்கூறுகறெதாண்டனாேனன். ேதவன்தன்னுைடய
வல்லைமையப் பயன்படுத்த அந்தக் கருைபைய எனக்குத்
தந்தார். ௮ ேதவனின் பள்ைளகளில் நாேன முக்கயத்துவம்
மிககுைறந்தவன். ஆனால் யூதர் அல்லாதவராக ய உங்களுக்கு
நான் கறஸ்துவன் உயர்வு பற்றய நற்ெசய்தையச் ெசால்லும்
வாய்ப்பு ெபற்ேறன். அவரது உயர்வு ெசால்ல முடியாத அளவுக்கு
மிகப் ெபரியது. ௯ ேதவைனப் பற்றய இரகச ய உண்ைமைய
அைனத்து மக்களிடமும் ெசால்கன்ற அரிய பணிைய ேதவன்
எனக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். ெதாடக்க காலத்தலிருந்ேத இந்த
இரகச ய உண்ைம ேதவனிடம் மைறத்து ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தது ேதவன் ஒருவேர, ௧௦ பரேலாகத்தல்
உள்ள ஆளுைககளும், அதகாரங்களும் ேதவனின் அளவற்ற
பலவைக ஞானத்ைதயும் சைபயன் மூலம் ெதரியவரும்படிச்
ெசய்வேத ேதவனுைடய ேநாக்கமாகும். ௧௧ ெதாடக்க
காலத்தலிருந்ேதஇதுேதவனின்த ட்டம். ேதவன்தன்த ட்டப்படிேய
ெசய்து வருகறார். ௧௨ க றஸ்துவால் நாம் ைதரியத்ேதாடும்
முழு வசுவாசத்ேதாடும் ேதவன் முன் வந்து ேசரமுடியும்.
நாம் இவற்ைற கறஸ்து மீதுள்ள வசுவாசத்தால் ெசய்ய
முடியும். ௧௩ நான் உங்களுக்காக பட்ட துன்பங்களால் நீங்கள்
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நம்ப க்ைகயல் தளர ேவண்டாம் என்றும் ைதரியம் இழக்க
ேவண்டாம் என்றும், உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். எனது
துயரங்கள்உங்களுக்குப்புகழ்ச்சையக்ெகாண்டுவரும்.

க றஸ்துவன்அன்பு
௧௪ ஆைகயால் நான் ப தாவாகய ேதவன் முன் மண்டிய ட்டு

ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ௧௫ அவரிடத்தல் இருந்து
பரேலாகத்தலும், பூமியலும் உள்ள எல்லாக் குடும்பங்களும்
தம் உண்ைமயான ெபயைரப் ெபறும் ௧௬ உங்கள் ஆவக்குள்
நீங்கள் வல்லைமயுைடவர்களாக இருக்க வரும்புக ேறன். நான்
ப தாைவ அவரது உயர்ந்த மகைமயன் நமித்தம் ேகட்க ேறன்.
அவர் தமது ஆவயன் மூலமாக அந்த வல்லைமையத் தருவார்.
௧௭ க றஸ்து உங்கள் இதயத்தல் வசுவாசத்தன் மூலம் வாழ
நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். உங்கள் வாழ்க்ைக அன்பால்
கட்டப்படவும், அன்பல் வல்லைமயாக இருக்கவும் நான்
ப ரார்த்தைனெசய்க ேறன். ௧௮நீங்களும்ேதவனின்பரிசுத்தமான
மக்களும் உயர்ந்த க றஸ்துவன் அன்ைபப் புரிந்துக்ெகாள்ளும்
சக்தையப் ெபறேவண்டும். ௧௯ அவரது அன்பு எவ்வளவு
அகலமானது, எவ்வளவு நீளமானது, எவ்வளவு உயரமானது,
எவ்வளவுஆழமானதுஎன்பைதநீங்கள்புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்
என்றுநான்ப ரார்த்தைனெசய்க ேறன்.
௨௦ இவ்வாறு ேதவனின் சகல முழுைமயலும்

நீங்கள் நைறக்கப்படுவீர்கள். நாம் ேகட்பைதவ டவும்,
நைனப்பைதவ டவும் ேதவன் நமக்கு மிகுதயாகச்
ெசய்யத்தக்கவர். ேதவனின் வல்லைம நமக்குள் உள்ளது.
௨௧ சைபய ேல இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாக எப்ேபாதும்
தைலமுைற தைல முைறக்கும் எல்லாக் காலங்களிலும்
ேதவனுக்குமகைமயுண்டாவதாக. ஆெமன்.

௪
சரீரத்தன்ஒற்றுைம
௧நான் கர்த்தைரச் சார்ந்தவனாதலால் சைறயல்இருக்க ேறன்.

ேதவன் உங்கைளத் தம் மக்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
ேதவனுைடய மக்கள் வாழும் முைறப்படி நீங்களும்
வாழேவண்டுெமன்று தாழ்ைமயுடன் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
௨ எப்ேபாதும் பணிவும், சாந்தமும் உைடயவர்களாக
இருங்கள். ெபாறுைமேயாடு ஒருவைர ஒருவர் அன்புடன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௩ நீங்கள் ஆவயன் மூலமாகச்
சமாதானத்துடன் ஒன்று ேசர்ந்தருக்க றீர்கள். இேத வழியல்
உங்களால்முடிந்தஅைனத்ைதயும்ெசய்துவாருங்கள். சமாதானம்
உங்கள்அைனவைரயும்ஒன்றைணக்கட்டும். ௪ஒேர சரீரமும்ஒேர
ஆவயும் தான் உள்ளது. ஒேர ெபாதுவான வசுவாசம்ெகாள்ள
ேதவன் உங்கைள அைழக்க றார். ௫ ஒேர கர்த்தரும், ஒேர
வசுவாசமும், ஒேர ஞானஸ்நானமும் உள்ளன. ௬ எல்லாருக்கும்
ஒேர ப தாவான ேதவன் உண்டு. அவர் எல்லாவற்ைறயும்
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ஆள்பவர். அவர் எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றலும்
இருப்பவர்.
௭ நம்மில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் க றஸ்து ஒரு சறப்புப்

பரிசு ெகாடுத்தருக்க றார், க றஸ்து ஒவ்ெவாருவருக்கும்
எைதக் ெகாடுக்க வரும்புக றாேரா அைதேயԔ அவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்க றார்கள். ௮ அதனால் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அவர்உயரத்தல்ஏற ஆகாயத்துக்குள்ெசன்றார்.
அவர் சைறபட்டவர்கைள சைறயாக்க , அவர்களுக்கு
வரங்கைளயும்ெகாடுத்தார். சங்கீதம் 68:18

௯அவர்ேமேலெசன்றார்என்றுெசால்லும்ேபாதுஅதன்ெபாருள்
என்ன? முதலில் அவர் பூமிக்குக் கீழிறங்க வந்தார் என்பது
ெபாருளாக றது. ௧௦ எனேவ இேயசு இறங்க வந்தார். பன் அவேர
ேமேலயும் ெசன்றார். அவர் எல்லா வானங்களுக்கும் ேமேல ஏற ச்
ெசன்றார். க றஸ்துதாமாகேவஎல்லாவற்ைறயும்ந ரப்புவதற்காக
அப்படிச் ெசய்தார். ௧௧ அேத க றஸ்து மக்களுக்கு வரங்கைளக்
ெகாடுத்தார். ச லைர அப்ேபாஸ்தலராக்கனார், ச லைர
தீர்க்கதரிச களாக்கனார், ச லைர சுவ ேசஷகர்களாக்கனார்.
ச லைர ேதவனின் மக்கைளப் பற்ற அக்கைறெகாள்ளும்
ேமய்ப்பர்களாக்கனார், ச லைர ேபாத ப்பவர்களாக்கனார்.
௧௨க றஸ்துவன்பரிசுத்தவான்கைளச் ேசைவெசய்ய ேதவன்பல
வரங்கைளக் ெகாடுத்தார். க றஸ்துவன் சைபயானது வல்லைம
ெபறேவ அவர் வரங்கைளக் ெகாடுத்தார். ௧௩ நாம் அைனவரும்
அேத நம்ப க்ைகயல் ஒன்றுபட ேவண்டும். ேதவனுைடய
குமாரைனப் பற்றய அறைவப் ெபறேவண்டி, அதுவைர
இவ்ேவைல ெதாடரேவண்டும். நாம் முழுைம ெபற்றவர்களாக
மாற ேவண்டும். நாம் க றஸ்துைவப்ேபால் ஆகும் வைர வளர
ேவண்டும். அவரதுமுழுைமையப்ெபற ேவண்டும்.
௧௪ நாம் இன்னும் குழந்ைதகள் ேபால் இருப்பைத நறுத்த

ேவண்டும். அைலகளால் அைலக்கழிக்கப்படும் கப்பைலப்ேபால
சலர் அடிக்கடி மனம் மாற க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். நாம்
அவர்கைளப்ேபான்றுஇருப்பைதயும்நறுத்தேவண்டும். நம்ைமத்
தந்த ரமாகச் ச க்கைவக்க சலர் முயலும்ேபாது நாம் அவர்கள்
பன்னால் ேபாகக்கூடாது. ௧௫நாம்அன்புடன்உண்ைமையமட்டும்
ேபசுேவாம். எல்லா வழிகளிலும் நாம் இேயசுைவப் ேபான்று
வளருேவாம். க றஸ்து தைலயும் நாம் சரீரமும்ஆேவாம். ௧௬இந்த
முழு சரீரமும் அவைரச் சார்ந்தது. எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்று
ேசர்ந்துவளருகறது. ஒவ்ெவாருஉறுப்பும்அதனதன்ேவைலையச்
ெசய்து வருகன்றது. அைனத்தும் ேசர்ந்து முழுசரீரம் உருவாக ,
அன்ேபாடுவலிைமெகாண்டதாகவளரஉதவுகறது.

நீங்கள்வாழ ேவண்டியவழி
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௧௭ கர்த்தருக்காக நான் உங்களுக்கு இைதச் ெசால்க ேறன்.
நான் எச்சரிப்பதாவது: நம்ப க்ைக அற்றவர்கைளப் ேபான்று
நீங்களும் ெதாடர்ந்து வாழக் கூடாது. அவர்களது ச ந்தைனகள்
பயனற்றைவ. ௧௮ அந்த மக்கள் புரிந்துெகாள்ள மாட்டார்கள்.
அவர்களின் மனம் மூடியது, இதயம் கடினமானது, அவர்களுக்கு
ஒன்றும் ெதரியாது. எனேவ ேதவன் ெகாடுக்க ற வாழ்க்ைக
அவர்களுக்கு இல்ைல. ௧௯ அவர்கள் தங்கள் ெவட்க உணர்ைவ
இழந்துவ ட்டனர். தீயவற்ைறச் ெசய்வதற்காகேவ தங்கள்
வாழ்க்ைகையப் பயன்படுத்துகறார்கள். எல்லா வைகயான
ெகட்ட ெசயல்கைளயும் ெசய்ய அவர்கள் ேமலும் ேமலும்
வரும்புக றார்கள். ௨௦ஆனால் நீங்கள் கறஸ்துவன் மூலமாகக்
கற்றுக் ெகாண்டைவ அந்தக் ெகட்டவற்ைறப் ேபான்றதல்ல.
௨௧ அவைரப் பற்ற உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டுள்ளது எது
என்பது எனக்குத் ெதரியும். நீங்கள் அவருக்குள் இருக்கறீர்கள்.
எனேவ உங்களுக்கு உண்ைமயானது கற்ப க் கப்பட்டிருக்க றது.
ஆமாம், அந்த உண்ைம இேயசுவ டம் உள்ளது. ௨௨ உங்கள்
பைழய வாழ்க்ைக முைறகைள வ ட்டுவ டவும், எப்ேபாதும்
தீைமையத் தருகற பைழய குணங்கைள ஒதுக்கவும்
உங்களுக்குக் கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றது. அது ேமலும்
ேமாசமாகவ ட்டது. ஏெனன்றால் அவர்கள் தீயவற்றால்
முட்டாளாக்கப்பட்டு அவற்ைறேய புதுப்ப க்க வரும்புக றார்கள்.
௨௩ ஆனால் நீங்கள் உங்கள் இதயத்தல் புதயவர்களாகும்படி
கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். ௨௪ நீங்கள் புதய மனிதனாக
இருக்கக் கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். அந்தப் புதய மனிதன்
ேதவைனப்ேபான்று ெசய்யப்படுக றான். உண்ைமயான
நீதயலும், பரிசுத்தத்தலும்இருக்கறான்.
௨௫ எனேவ நீங்கள் ெபாய் ெசால்வைத நறுத்துங்கள்.

ஒருவருக்ெகாருவர் எப்ெபாழுதும் உண்ைமையேய ேபசுங்கள்.
ஏெனன்றால் நாம் அைனவரும் ஒேர சரீரத்தன் பல்ேவறு
உறுப்புகளாகச் ேசர்ந்தருக்க ேறாம். ௨௬ உங்கள் ேகாபம்
உங்கைளப் பாவம் ெசய்யக் ெகாண்டுெசல்லுமளவு
அனுமதக்காதீர்கள். நாள் முழுவதும் ேகாபம் உைடயவர்களாக
இருக்காதீர்கள். ௨௭ உங்கைள வீழ்த்துவதற்குரிய
வழிையப் ப சாசுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டாம். ௨௮ ஒருவன்
தருடுகன்றவனாக இருந்தால் தன் தருட்ைட நறுத்துவானாக.
அவன் ேவைல ெசய்யத் ெதாடங்கட்டும். அவன் தனது ைககைள
நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்தட்டும். ப றகு
ஏைழகேளாடுபக ர்ந்துெகாள்ளஅவனுக்ெகன்றுசலஇருக்கும்.
௨௯ நீங்கள் ேபசும்ேபாது தீயவற்ைறச் ெசால்லாதீர்கள்.

ஆனால் மற்றவர்களுக்குப் பயன் தரத்தக்கதும், மற்றவர்கைளப்
பலமுள்ளதாக்குகறைவகைள மட்டும் ேபசுங்கள். அதனால்
உங்கள் ேபச்ைசக் ேகட்பவர்களுக்கு உங்கள் ேபச்சு
ஆசீர்வாதங்கைளக்ெகாண்டுவரும். ௩௦பரிசுத்தஆவயானவைரச்
ேசாகப்படுத்தாதீர்கள். நீங்கள் ேதவனுக்குரியவராக
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இருக்கறீர்கள் என்பதற்கு ஆவயானவேர சான்றாக உள்ளார்.
ேதவன் உங்களுக்குச் சரியான ேநரத்தல் வடுதைல தருவார்
என்பைதக் காட்டேவ ேதவன் பரிசுத்த ஆவயானவைர
உங்களுக்குத் தந்துள்ளார். ௩௧ கசப்பும், ேகாபமும்,
மூர்க்கமும் அைடயாதீர்கள். ேகாபத்தல் சத்தம் இடாதீர்கள்.
கடுஞ்ெசாற்கைளச் ெசால்லாதீர்கள். பாவங்கைள ெசய்யாதீர்கள்.
௩௨ ஒருவருக்ெகாருவர் தயவாயும், மனஉருக்கமாயும் இருங்கள்.
க றஸ்துவுக்குள் ேதவன் உங்கைள மன்னித்துவடுவைதப்ேபால
நீங்களும்மற்றவர்கைளமன்னித்துவடுங்கள்.

௫
௧ நீங்கள் ேதவனால் ேநச க்கப்படுக ற அவரது பள்ைளகள்.

எனேவ ேதவைனப் ேபால ஆக முயலுங்கள். ௨ அன்புக்குரிய
ஒரு வாழ்க்ைகைய வாழுங்கள். க றஸ்து நம்ைம ேநச த்தது
ேபாலேவ மற்றவர்கைள ேநச யுங்கள். க றஸ்து தம்ைமேய
நமக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்துவ ட்டார். இனிய நறுமணம் உைடய
காணிக்ைகயாகவும், பலியாகவும் ேதவனுக்குத்தம்ைமத்தந்தார்.
௩ ஆனால் உங்களிைடேய ேமாகத்த ற்குறய பாவங்கள்

இருக்கக்கூடாது. உங்களிடம் எவ்வைகயான தீய ெசயல்களும்,
ெபாருளாைசயும் இருக்கக்கூடாது. ஏெனன்றால் இைவ
ேதவனுைடய புனிதமான மக்களுக்கு ஏற்றதல்ல. ௪ நீங்கள்
வம்பு ேபசக்கூடாது. முட்டாள்தனங்களும், பரியாசங்களும்
ேபசக்கூடாது. இைவ உங்களுக்குப் ெபாருத்தமானைவ
அல்ல. நீங்கள் ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்த ேவண்டும்.
௫ பாலியல் பாவங்கள் ெசய்பவனும், தீயெசயல் புரிபவனும்,
தனக்கு ேமலும் ேமலும் ேவண்டும் என ஆைசப்படும்
சுயநலக்காரனுமான வக்க ரக வணக்கம் ெசய்பவனும்
ேதவனுைடயதும், க றஸ்துவுைடயதுமாகய இராஜ்யத்தல் இடம்
ெபறுவதல்ைல. இைதப் பற்ற நீங்கள்ெதரிந்தருக்க ேவண்டும்.
௬ உங்களிடம் உண்ைம இல்லாதவற்ைறச் ெசால்லி

உங்கைள எவரும் முட்டாளாக ஆக்கவ ட அனுமதக்காதீர்கள்.
கீழ்ப்படியாதவர்கள் மீது ேதவைனக் ேகாபம் ெகாள்ள அத்தீய
ெசயல்கள் ெசய்க றது. ௭ எனேவ அவர்கேளாடு இத்தைகய
தீய ெசயல்கைளச் ெசய்யாதீர்கள். ௮ கடந்த காலத்தல் நீங்கள்
இருளில் இருந்தீர்கள். இப்ெபாழுது ேதவனுைடய ெவளிச்சத்தல்
இருக்க றீர்கள். எனேவ நீங்கள் ெவளிச்சத்தன் பள்ைளகைளப்
ேபான்று நடக்கேவண்டும். ௯ ெவளிச்சமானது எல்லாவைகயான
நன்ைமகைளயும், சரியான வாழ்க்ைகையயும், உண்ைமையயும்
ெகாண்டு வரும். ௧௦ ேதவனுக்கு வருப்பமானது எது என்பைதக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௧ இருட்டில் வாழ்பவர்கள் ெசய்கன்ற
பாவங்கைள எல்லாம் நீங்கள் ெசய்யாதீர்கள். அவற்ைறச்
ெசய்வதால் உங்களுக்கு நன்ைம வருவதல்ைல. இருட்டில்
ெசய்யப்படுபைவ எல்லாம் தவறானைவ என்பைத எடுத்துக்காட்ட
நீங்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். ௧௨ அவர்கள்
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இருட்டில் இரகச யமாகச் ெசய்பவற்ைறக் குற ப்படுவது கூட
ெவட்கப்படத்தக்கது ஆகும். ௧௩ அவற்ைற நாம் தவறானைவ
என்று காட்டும்ெபாழுது அவற்ைற எளிதாகப் பார்ப்பதற்கு
ெவளிச்சம் உதவும். ௧௪ எளிதாகப் பார்ப்பதுேபால் இருக்க ற
எல்லாப் ெபாருள்களும் தமக்குள் ெவளிச்சமுைடயதாகவடும்.
அதனால்தான்நாம்கூறுக ேறாம்.

“தூங்குகறவர்கேளஎழும்புங்கள்,
மரணத்தலிருந்துஎழும்புங்கள்.

க றஸ்துஉங்கள்மீதுப ரகாசமாயருப்பார்.”

௧௫ எனேவ எப்படி வாழ்வது என்பதல் எச்சரிக்ைகயாய்
இருங்கள். ஞானம் இல்லாதவர்கள் வாழ்வது ேபான்று
வாழாதீர்கள். ஞானத்ேதாடு வாழுங்கள். ௧௬நீங்கள்உங்களுக்குக்
கைடத்துள்ள ஒவ்ெவாரு வாய்ப்ைபயும் பயன்படுத்த
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால் நாம் ெகட்ட
காலங்களில் வாழ்க ேறாம். ௧௭ ஆைகயால் முட்டாள்தனமாக
உங்கள் வாழ்க்ைகைய வீணாக்கவ டாதீர்கள். ப தா உங்களிடம்
என்ன வரும்புக றார் என்பைத அற ந்துெகாள்ளுங்கள்.
௧௮ மதுபான ெவறெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள் ஆன்மீக வாழ்ைவ
அது அழித்துவடும். ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டவர்களாக இருங்கள்.
௧௯ சங்கீதங்களினாலும், கீர்த்தைனகளினாலும், பக்த ப்
பாடல்களினாலும் ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள் இதயத்தல் கர்த்தருக்காக இைசயுடன் பாடுங்கள்.
௨௦ ப தாவாகய ேதவனுக்கு எப்ேபாதும் எல்லாவற்றற்காகவும்
நன்ற ெசலுத்துங்கள். அதைனக் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன்ெபயரில்ெசலுத்துங்கள்.

கணவன்களும்,மைனவமார்களும்
௨௧ ஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிய வருப்பமாய் இருங்கள்.

க றஸ்துவன் மீதுள்ள மரியாைதயன் ெபாருட்டு இைதச்
ெசய்யுங்கள்.
௨௨ மைனவமார்கேள! நீங்கள் கர்த்தருக்குக்

கீழ்ப்படிவதுேபாலேவ கணவனுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்.
௨௩ சைபக்குத் தைலயாகக் க றஸ்து இருக்கறார். மைனவயன்
தைலயாக இருப்பது கணவன்தான். சைப க றஸ்துவன் சரீரம்
ேபான்றது. சரீரத்தன் இரட்சகராய் க றஸ்து இருக்கறார்.
௨௪ க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குள் சைப உள்ளது. இைதப்
ேபான்றுதான் மைனவகளாகய நீங்களும் உள்ளீர்கள். எல்லா
வைகயலும் உங்கள் கணவர்களின் அதகாரத்த ற்குள்தான்
இருக்கறீர்கள்.
௨௫ கணவன்மார்கேள! க றஸ்து சைபைய ேநச க்க றதுேபால

நீங்கள் உங்கள் மைனவயைர ேநச யுங்கள். க றஸ்து
சைபக்காகேவ இறந்தார். ௨௬ சைபையப் புனிதமாக்கேவ அவர்
இறந்தார். சரீரத்ைதத் தண்ணீரால் கழுவத்தூய்ைமப்படுத்துவது
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ேபாலேவ தருவசனத்ைதப் பயன்படுத்த சைபையத் தூய்ைம
ெசய்க றார். ௨௭ க றஸ்து இறந்து ேபானதால் அவர் சைபைய
அழகுமிக்க மணமகைளப் ேபான்று ஆக்க, தம்ைமேய தந்தார்.
இதனால் சைப புனிதமானதாக, குற்றம் இல்லாததாக, ேகேடா,
பாவேமா, ேவறு தவறுகேளா நைடெபறாத இடமாக ஆக்க
வரும்பனார். இதுேபால
௨௮கணவர்கள்மைனவமார்கைளேநச க்கேவண்டும். அவர்கள்

தம் ெசாந்த சரீரத்ைதப் ேபான்று மைனவைய ேநச ப்பது
தன்ைனேய ேநச ப்பது ேபான்றதாகும். ௨௯ ஏெனன்றால்
எவன் ஒருவனும் தன் ெசாந்த சரீரத்ைத ெவறுக்கமாட்டான்.
ஒவ்ெவாருவனும் தம் சரீரத்ைத நல்ல உணவு ெகாடுத்து
காப்பாற்றுவான். இைதத்தான் கறஸ்துவும் சைபக்காகச்
ெசய்தார். ௩௦ ஏெனன்றால் நாம் அவரது உறுப்புக்கள்.
௩௧ “ஒரு மனிதன் தனது தந்ைதையயும் தாையயும்
வ ட்டுவலக மைனவேயாடு ேசர்ந்துெகாள்க றான். இருவரும்
ஒருவராகவடுகறார்கள்” என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது✡
௩௨ நான் கறஸ்துைவப் பற்றயும் சைபையப் பற்றயும்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். இதலுள்ள இரகசயமான உண்ைம
மிக முக்கயமானது. ௩௩ எனினும் ஒவ்ெவாருவரும் உங்கைள
ேநச ப்பது ேபாலேவ மைனவைய ேநச யுங்கள். மைனவயும்
கணவனுக்குமரியாைதெகாடுக்க ேவண்டும்.

௬
பள்ைளகளும்ெபற்ேறார்களும்
௧ பள்ைளகேள கர்த்தர் வரும்புவது ேபால நீங்கள் உங்கள்

ெபற்ேறாருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். இதுேவ நீங்கள் ெசய்ய
ேவண்டிய சரியான ெசயலாகும். ௨ “நீங்கள் உங்களுைடய
தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் மரியாைத ெகாடுக்கேவண்டும்”✡ என்று
கட்டைள கூறுகறது. இதுதான் முதல் கட்டைள. அத ேல ஒரு
வாக்குறுத உள்ளது. ௩ “ப றகு எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லதாகும்.
நீங்கள் பூமியல் நீண்ட வாழ்ைவப் ெபறுவீர்கள்!” என்பது தான்
அந்தவாக்குறுத .
௪ தந்ைதமார்கேள! உங்கள் குழந்ைதகைளக்

ேகாபப்படுத்தாதீர்கள். கர்த்தருக்ேகற்ற கல்வயாலும்,
பய ற்சயாலும் அவர்கைள ேமலான நைலக்குக் ெகாண்டு
வாருங்கள்.
அடிைமகளும், எஜமானர்களும்
௫ அடிைமகேள பூமியல் உள்ள உங்கள் எஜமானர்களுக்கு

அச்சத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும் கீழ்ப்படிந்தருங்கள். நீங்கள்
கறஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிவது ேபான்று உண்ைமயான மனேதாடு
கீழ்ப்படியுங்கள். ௬அவர்கள்கவனித்துக்ெகாண்டுஇருக்கும்ேபாது
மட்டும் நல்ெலண்ணத்ைதப் ெபற உங்கள் எஜமானர்களுக்குக்

✡ ௫:௩௧: ஆத . 2:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௬:௨: யாத். 20:12,உபா. 5:16-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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கீழ்ப்படியக்கூடாது; நீங்கள் கறஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிவது ேபாலக்
கீழ்ப்படியுங்கள். ேதவன் வரும்புவைத நீங்கள் முழு மனதுடன்
ெசய்யுங்கள். ௭உங்கள்ேவைலையச்ெசய்யுங்கள். சந்ேதாஷமாய்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்வதுேபால எண்ணுங்கள்.
மனிதருக்கு ேசைவ ெசய்வதாக எண்ணாதீர்கள். ௮ அவரவர்
ெசய்யும் நற்ெசயலுக்கு ஏற்றபடி ஒவ்ெவாருவருக்கும் கர்த்தர்
பலன் தருவார் என்பைத நைனவல் ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள்
அடிைமகள்ேபால இருந்தாலும் சரி, இல்லாவ ட்டாலும் சரி
ஒவ்ெவாருவரும் தத்தம் நற்ெசயலுக்கு ஏற்றபடி பலன்கைளப்
ெபறுவர்.
௯ எஜமானர்கேள, இைதப்ேபான்ேற நீங்களும் உங்கள்

அடிைமகளிடம் நல்லவர்களாகவும் இருங்கள். அவர்கைள
மிரட்டாதீர்கள். உங்களுக்கும் உங்கள் அடிைமகளுக்கும்
எஜமானராய் இருக்க ற ேதவன் பரேலாகத்தல் இருக்கறார்
என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். அவர் எல்லாைரயும் ஒன்று
ேபாலேவநயாயந்தீர்க்க றார்.
முழுஆயதங்கைளயும்அணியுங்கள்
௧௦ இறுதயாக நான் எழுதுவது யாெதனில்: அவரது ெபரும்

பலத்தால் நீங்கள் உங்கைள பலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்
என்று கூறுக ேறன். ௧௧ அவரது முழு ஆயுதங்கைளயும்
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். அதற்குப் ப றகுஉங்களால் சாத்தானின்
தந்த ரங்கைள எத ர்த்துப் ேபாராட முடியும். ௧௨ நமது ேபாராட்டம்
பூமியலுள்ள மக்கைள எத ர்த்தல்ல. நாம் இருட்டில் உள்ள
அரசர்கைளயும்,அதகாரிகைளயும்,அதகாரங்கைளயும்எத ர்த்ேத
ேபாராடுக ேறாம். வானமண்டலங்களில் உள்ள ெபால்லாத
ஆவகளின் ேசைனகளுக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்க ேறாம்.
௧௩ அதனால்தான் ேதவனின் முழுக் கவசங்களும் உங்களுக்குத்
ேதைவ. அப்ேபாது தான் உங்களால் தீங்கு நாளில் எத ர்த்து
பலத்துடன்இருக்கமுடியும். ேபார் முடித்த ப றகும் வல்லைமயுடன்
நற்கமுடியும்.
௧௪ எனேவ உண்ைம என்னும் இடுப்புக் கச்ைசையக்

கட்டிக்ெகாண்டு வலிைமயாகுங்கள். சரியான வாழ்க்ைக
என்னும் கவசத்ைத உங்கள் மார்பல் அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
௧௫ சமாதானத்தன் நற்ெசய்த என்னும் ெசருப்புகைள உங்கள்
கால்களில் அணிந்துெகாண்டு முழு தயார் நைலயல்
நல்லுங்கள். ௧௬ நம்ப க்ைக என்னும் ேகடயத்ைதக் ைககளில்
தாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். சாத்தான் எறயும் அம்புகைள
அதனால் தடுத்துவ ட முடியும். ௧௭ ேதவனின் வார்த்ைத
என்னும் தைலக்கவசத்ைத அணிந்துெகாள்க! ஆவ என்னும்
வாைள எடுத்துக்ெகாள்க. அது ேதவனின் ேபாதகங்களாகும்.
௧௮ எப்ெபாழுதும் ஆவக்குள் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். எல்லா
வைகயான ப ரார்த்தைனகைளயும் ெசய்து உங்களுக்குத்
ேதைவயானஅைனத்ைதயும் ேகளுங்கள். இதைனச் ெசய்வதற்கு
எப்ெபாழுதும்தயாராகஇருங்கள். ஒருேபாதும்மனம்தளராதீர்கள்.
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எப்ெபாழுதும் ேதவனுைடய எல்லாப் பள்ைளகளுக்காகவும்
ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்.
௧௯எனக்காகவும் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள், அப்ெபாழுது நான்

ேபசும்ேபாது ேதவன்எனக்குவார்த்ைதகைளக் ெகாடுப்பார். நான்
அச்சம் இல்லாமல் சுவ ேசஷத்தன் இரகசய உண்ைமகைளப்
ேபாத க்க ேவண்டும். ௨௦ நற்ெசய்தையப் ேபாத க்கும் பணி
என்னுைடயது. அைத இப்ெபாழுது சைறக்குள் இருந்து
ெசய்க ேறன். இதற்கான ைதரியத்ைத நான் ெபற்றுக்ெகாள்ள
எனக்காகப் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்.
இறுத வாழ்த்துக்கள்
௨௧ நான் ேநச க்க ற நம் சேகாதரன் தீக க்குைவ உங்களிடம்

அனுப்புேவன். கர்த்தரின் பணியல் அவன் நம்ப க்ைகக்குரிய
ெதாண்டன். எனக்கு ஏற்பட்ட எல்லாவற்ைறயும் அவன்
உங்களுக்குக் கூறுவான். அப்ெபாழுது உங்களுக்கு என் நைல
என்னெவன்றும், நான் ெசய்துெகாண்டிருப்பது என்னெவன்றும்
ெதரியும். ௨௨அதற்காகத்தான் நான் அவைன அனுப்புகன்ேறன்.
எனேவ நாங்கள் எப்படி இருக்க ேறாம் என்பைத நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளவும், உங்கைள ைதரியப்படுத்தவும் நான்
அவைனஅனுப்புக ேறன்.
௨௩ ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும், கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவடமிருந்தும் உங்களுக்கு நம்ப க்ைகேயாடு கூடிய
சமாதானமும் அன்பும் கைடப்பதாக. ௨௪ நம் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவடம் அழியாத அன்புள்ள அைனவருக்கும் ேதவனின்
இரக்கம்உண்டாவதாக,ஆெமன்.
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பலிப்ப யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியர்களாகய பவுலும்
தீேமாத்ேதயுவும் பலிப்ப நகரத்தல் க றஸ்து இேயசுவுக்குள்
வாழ்க ற ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களுக்கும் உங்கள்
கண்காணிப்பாளர்களுக்கும், வேசஷ உதவயாளர்களுக்கும்,
உங்கள்மூப்பர்களுக்கும்ச றப்புஉதவயாளர்களுக்கும்எழுதுவது.
௨ நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவனாலும் கருைபயும், சமாதானமும் உங்களுக்கு
உண்டாவதாக.

பவுலின்ப ரார்த்தைன
௩எப்ேபாதும் உங்கைள நைனத்துக்ெகாண்டு நான் ேதவனுக்கு

நன்ற ெசால்க ேறன். ௪ உங்கள் அைனவருக்காக எப்ேபாதும்
மக ழ்ச்ச ேயாடு நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ௫ மக்களிடம்
நான் நற்ெசய்தையக்கூறும்ேபாதுஅதற்குஉதவ ெசய்தஉங்கள்
அைனவருக்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். நீங்கள்
சுவ ேசஷத்ைத நம்பய நாள் முதல் நீங்கள் நற்க ரிையகளில்
பங்ேகற்று எனக்கு உதவயுள்ளீர்கள். ௬ உங்களில் ேதவன்
நற்ெசயல்கைளச்ெசய்யத்ெதாடங்கனார். அவர்இைதஉங்களில்
ெதாடர்ந்து ெசய்துெகாண்டிருக்க றார். இேயசு க றஸ்து மீண்டும்
வரும்ேபாது ேதவன் தன் ேவைலைய உங்கள் மூலம் ெசய்து
முடிப்பார். அைதப் பற்ற நான்உறுதயாய்இருக்க ேறன்.
௭உங்கள் அைனவைரயும் குறத்து இவ்வாறு நான் நைனப்பது

சரிெயன்று எண்ணுகேறன். இதல் நான் உறுதயாகவும்
உள்ேளன். ஏெனன்றால் உங்கைள என் இதயத்தல்
ைவத்தருக்க ேறன். நான் உங்கைள மிக ெநருக்கமாக
உணர்க ேறன். எெனனில் நீங்கள் அைனவரும் என்ேனாடு
ேதவனுைடய கருைபையப் பக ர்ந்துெகாள்க றீர்கள். நான்
சைறயல் இருக்கறேபாதும், நற்ெசய்த க்காக உத்தரவு ெசால்லி
அைதத் த டப்படுத்த வருகறதலும், நீங்கள் ேதவனுைடய
கருைபைய என்ேனாடு பங்க ட்டுக்ெகாள்க றீர்கள். ௮உங்கைளப்
பார்க்கநான்மிகவும்வரும்புக ேறன்என்றுேதவனுக்குத்ெதரியும்.
க றஸ்து இேயசுவன் அன்புடன் உங்கள் அைனவைரயும் நான்
ேநச க்க ேறன்.
௯உங்களுக்காக என்னுைடயப ரார்த்தைனஇதுேவ:

உங்கள் அன்பு ேமலும் ேமலும் வளர்வதாக. உங்களுக்கு
அறவும், அன்ேபாடு கூட புரிந்துெகாள்ளுதலும் உண்டாவதாக.
௧௦ ப றகு நன்ைமக்கும் தீைமக்கும் உள்ள ேவறுபாட்ைட
உங்களால் கண்டுெகாண்டு, நன்ைமைய மட்டும்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளவும் கறஸ்து வரும்ேபாது நீங்கள்
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தூய்ைமயைடயவும், தவறு இல்லாதவர்களாக இருக்கவும்,
௧௧ இேயசு க றஸ்துவன் உதவயுடன், அவர் மூலம் நீங்கள்
பல நற்ெசயல்கைளச் ெசய்து ேதவனுக்கு மகைமையயும்
பாராட்டுகைளயும் ேசர்க்க ேவண்டும்.
பவுலின்துன்பங்கள்உதவயது
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள! எனக்கு ஏற்பட்ட அந்தத்

துன்பங்கள் எல்லாம் நற்ெசய்தையப் பரப்புக ற பணிக்ேக
உதவயது என்பைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என வரும்புக ேறன். ௧௩ சைறக்குள் நான் ஏன் இருக்க ேறன்
என்பது ெதளிவாக றது. ஏெனன்றால் நான் கறஸ்துவன்
நம்ப க்ைகயாளன். காவலர்களுக்கும் மற்ற மக்களுக்கும்
இது ெதரியும். ௧௪ இன்னும் நான் சைறப்பட்டிருக்க ேறன்.
அது நன்ைமக்குத்தான் என்று பல வசுவாச கள் இப்ேபாது
எண்ணுகன்றனர். எனேவ கறஸ்துைவப் பற்றய நற்ெசய்தைய
அச்சமில்லாமல் பரப்புவதல் ேமலும் ைதரியம் உள்ளவர்களாக
இருக்க றார்கள்.
௧௫ க றஸ்துைவப் பற்ற ச் சலர் ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்கள்,

என்றாலும் அவர்கள் ெபாறாைமயும், கசப்புணர்வும்
ெகாண்டவர்களாக உள்ளார்கள். இன்னும் சலர் உதவ ெசய்யும்
வருப்பத்ேதாடு க றஸ்துைவப் பற்ற ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்கள்.
௧௬ இவர்கள், அன்பனால் கறஸ்துைவப்பற்ற ப ரச்சாரம்
ெசய்கன்றனர். ேதவன்எனக்குஇந்தப் பணிைய நற்ெசய்தையப்
பாதுகாப்பதற்காகத் தந்துள்ளார் என்பைத இவர்கள் அறவர்.
௧௭ மற்றவர்கேளா தன்னலம் காரணமாக க றஸ்துைவப் பற்ற
ப ரச்சாரம் ெசய்கன்றனர். அவர்களின் ப ரச்சார ேநாக்கம்
தவறானது. சைறக்குள் எனக்குத் ெதால்ைலகைள உருவாக்க
அவர்கள் வரும்புகன்றனர். ௧௮ அவர்கள் எனக்குத் ெதால்ைல
ெகாடுத்தால் அைதப் பற்ற நான் கவைலப்படப் ேபாவதல்ைல.
மக்களிடம் அவர்கள் இேயசுைவப் பற்ற க் கூறுகறார்கள்
என்பதுதான் முக்கயமான வஷயம். நானும் இேயசுைவப் பற்ற
அவர்கள் மக்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும் என்ேற வரும்புக ேறன்.
அவர்கள் அைதச் சரியான ேநாக்கத்ேதாடு ெசய்ய ேவண்டும்.
ஆனால் அவர்கள் தவறான ேநாக்கத்ேதாடு ேபாலியாகப்
ப ரச்சாரம் ெசய்தாலும் கூட நான் மக ழ்ச்ச யைடக ேறன்.
ஏெனன்றால்அவர்கள்கறஸ்துைவப்பற்ற ப் ேபசுக றார்கள்.
இதனால் ெதாடர்ந்து நான் மக ழ்ச்ச யைடேவன். ௧௯ எனக்காக

நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருக்க றீர்கள். இேயசு
க றஸ்துவன் பரிசுத்த ஆவயானவர் எனக்கு உதவுகறார்.
ஆைகயால் இந்தத் துன்பங்கள் எனக்கு வடுதைலையத் தரும்
என்று எனக்குத் ெதரியும். ௨௦ எதலும் நான் கறஸ்துவடம்
தவறமாட்ேடன். இதுேவநான்வரும்புவதும்,நம்புவதும்கூட. இந்த
உலகத்தல் என் வாழ்வல் நான் இேயசுவன் உயர்ைவக் காட்ட
ேவண்டும். அதைன ெவளிப்படுத்தும் ைதரியத்ைத எப்ேபாதும்
ேபால இப்ேபாதும் ெபறுேவன் என்று நான் நம்புக ேறன். நான்
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வாழ்ந்தாலும்சரி,மரித்தாலும்சரி,இைதச்ெசய்யவரும்புக ேறன்.
௨௧ க றஸ்துைவ என் வாழ்வன் ஜீவனாக நம்புக ேறன். இதனால்
நான் இறந்து ேபானாலும் எனக்கு லாபம்தான். ௨௨ இந்த
சரீரத்தல் நான் ெதாடர்ந்து வாழ்ந்தால் கர்த்தருக்குத் ெதாண்டு
ெசய்ய என்னால் முடியும். ஆனால் வாழ்வு, சாவு என்பவற்றல்
எைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பது? எனக்குத் ெதரியவல்ைல. ௨௩ வாழ்வு,
சாவு இரண்டிெலான்ைறத் ேதர்ந்ெதடுப்பது கடினமானது.
இந்த வாழ்க்ைகைய வ ட்டுவ ட்டு நான் கறஸ்துேவாடு வாழ
வரும்புக ேறன். அது சறந்தது. ௨௪ ஆனால் நான் சரீரத்தல்
தரித்தருப்பது உங்களுக்கு மிக அவசயம். ௨௫உங்களுக்கு நான்
ேதைவயானவன் என்பைத அற ேவன். அதனால் உங்கேளாடு
இருக்க நான் வரும்புக ேறன். உங்கள் நம்ப க்ைகயல் நீங்கள்
மக ழ்ச்ச யுடன் வளரவும் நான் உதவுேவன். ௨௬ மீண்டும்
உங்கேளாடு நான் இருக்கும்ேபாது நீங்கள் கறஸ்துவாகய
இேயசுவுக்குள்மிகவும்மக ழ்ச்ச யாய்இருப்பீர்கள்.
௨௭ நற்ெசய்த க்குப் ெபாருந்துகற வாழ்ைவ வாழ்வது பற்ற

உறுத ெசய்துெகாள்ளுங்கள். ப றகு உங்கைளப் பார்ைவய ட
நான் வந்தாேலாஅல்லது உங்கைள வ ட்டு நான் தூரம்
ேபானாேலா உங்கைளப் பற்ற நான் நல்ல ெசய்த கைளேய
ேகள்வப்படுேவன். நற்ெசய்தயலிருந்து வரும் நம்ப க்ைகக்காக
நீங்கள் ெதாடர்ந்து பலத்ேதாடு ெபாது ேநாக்கத்துக்காக
ஒன்று ேசர்ந்து குழுவாகப் பணியாற்றுகறீர்கள் என்று நான்
ேகள்வப்படுேவன். ௨௮ உங்களுக்கு எத ரான மக்கைளப்
பற்ற நீங்கள் அச்சப்பட ேவண்டாம். உங்கள் பைகவர்கள்
இழப்புக்குள்ளாவர். நீங்கள்இரட்ச க்கப்படுவீர்கள். இச்சான்றுகள்
ேதவனிடமிருந்து வந்தன. ௨௯ஏெனன்றால் க றஸ்துவனிடத்தல்
நம்ப க்ைக ெசலுத்துவதற்கு மாத்த ரமல்ல, அவர் ந மித்தமாகப்
பாடுபடுவதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்க றது. ௩௦ நான்
உங்கேளாடு இருந்தேபாது நற்ெசய்த க்கு எத ராக இருந்த
மக்களுடன் நான் எத ர்ெகாள்ள ேநர்ந்த ேபாராட்டங்கைள
நீங்கள் பார்த்தீர்கள். இப்ேபாது நான் எத ர்ெகாண்டுவரும்
ேபாராட்டங்கைளப் பற்றயும் நீங்கள் ேகள்வப்படுக றீர்கள்.
நீங்களும்இதுேபான்றேபாராட்டங்கைளஎத ர்ெகாள்ளேவண்டும்.

௨
ஒற்றுைமயுடனும்கரிசைனயுடனும்இருங்கள்
௧ நான் உங்கைளச் ெசய்யச் ெசால்ல கறஸ்துவுக்குள்

ேவறு ெசயல்கள், உள்ளனவா? அன்பனாேல யாெதாரு
ேதறுதலும் உண்டாகுமா? ஆவயனாேல யாெதாரு ஐக்கயமும்
உண்டாகுமா? உங்களுக்கு இரக்கமும் கருைணயும் உள்ளனவா?
௨ உங்களிடம் இைவ இருந்தால் எனக்காகச் ெசய்ய ேவண்டும்
என்று சல காரியத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாள்ேவன். இது எனக்குப்
ெபரும் மக ழ்ச்சையத் தரும். ஒேர காரியத்ைதப் பற்றய
நம்ப க்ைகயல்உங்கள்அைனவரதுமனமும்ஒன்றுேசரேவண்டும்
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என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். ஒருவருடன் ஒருவர் அன்புடன்
இைணந்துெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒருவைர ஒருவர்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஒேர ேநாக்கம் உைடயவர்களாக இருங்கள்.
௩ நீங்கள் இச்ெசயல்கைளச் ெசய்யும்ேபாது தன்னலமும், வீண்
ெபருைமயும் ெகாள்ள ேவண்டாம். பணிவுடன்இருங்கள். நீங்கள்
உங்களுக்குத் தரும் மரியாைதையவ ட மற்றவர்களுக்கு அதக
மரியாைதையத் தாருங்கள். ௪ நீங்கள் உங்கள் வாழ்வல் மட்டும்
அல்லாமல்மற்றவர்வாழ்வலும்ஆர்வம்ெகாள்ளுங்கள்.
தன்னலமற்றகுணம்
௫ உங்கள் வாழ்வல் நீங்கள் இேயசு க றஸ்துைவப் ேபான்று

ச ந்த க்கவும்,ெசயல்படவும் ேவண்டும்.

௬ க றஸ்து அவரளவல் எல்லாவற்றலும் ேதவைனப்
ேபான்றருந்தார்.

அவர் ேதவனுக்கு ந கரானவராயருந்தார். ஆனால்
ேதவனுக்குச் சமமாக இருப்பைத ெகாள்ைளயல் கைடத்த
அரிய ெபாருளாகஅவர் நைனத்ததல்ைல.

௭ ேதவேனாடு இருந்த தனது இடத்ைத அவர் வ ட்டுக்ெகாடுத்து,
ேதவனதுஊழியர்வடிைவஎடுத்தார்.

மனிதராகப் ப றந்துஅடிைமையப் ேபாலஅவர்வாழ்ந்தார்.
௮ மனிதனாக அவர் வாழும்ேபாது ேதவனுக்கு முன்பு

கீழ்ப்படிந்தவராகஇருந்தார்.
மரணம்வைரக்கும்அவர் பணிவுள்ளவராகஇருந்தார்.
முடிவல்சலுைவய ேலஇறந்தார்.

௯ேதவனுக்குக்க றஸ்துபணிந்தார்.
ஆைகயால் ேதவன் அவைர மிக முக்கயமான இடத்துக்கு
உயர்த்தவ ட்டார்.

ேதவன் அவரது ெபயைர மற்ற எல்லா ெபயர்கைளயும் வ ட
உயர்வாக்கனார்.

௧௦ அைனவரும் இேயசுவன் ெபயருக்கு முன்பு தைலகுனிந்ேத
இருக்க ேவண்டும் என்பதற்காகேவ ேதவன் இதைனச்
ெசய்தார்.

பரேலாகத்தலும், பூேலாகத்தலும், பூமிக்குக் கீழுள்ள
உலகத்தலும்உள்ளவர்கள்அவைரப் பணிவார்கள்.

௧௧ “இேயசு க றஸ்துேவ நமது கர்த்தர்” என்று அைனவரும்
அறக்ைகெசய்வர்.

அவர்கள் இதைனச் ெசால்லும்ேபாது ப தாவாகய ேதவனுக்கு
மகைம ேசரும்.

ேதவன்வரும்புக றமக்களாய்இருங்கள்
௧௨ என்னுைடய அன்பு நண்பர்கேள! எப்ெபாழுதும் நீங்கள்

கீழ்ப்படிந்து இருங்கள். உங்கேளாடு நான் இருந்தேபாது
நீங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தீர்கள். உங்கேளாடு நான்
இல்லாதேபாது நீங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக
இருப்பது மிகவும் முக்கயமான ஒன்றாகும். நான்
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தூரமாயருக்க றேபாது நீங்கள் ேதவனிடம் மரியாைதயும்
அச்சமும் ெகாண்டு உங்கள் இரட்ச ப்பு நைறேவற முயற்ச
ெசய்யுங்கள். ௧௩ஆமாம், ேதவன் உங்களில் பணியாற்றுகறார்.
அவர் தம்முைடய தயவுள்ள ச த்தத்தன்படி வருப்பத்ைதயும்,
ெசய்ைகையயும்உங்களில்உண்டாக்குகறார். அவற்ைறச்ெசய்ய
உங்களுக்குேதவேனபலத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.
௧௪ முறுமுறுப்பு அல்லது வாக்குவாதம், இல்லாமல்

எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யுங்கள். ௧௫ அப்ேபாதுதான்
எதுவுமறயாதவர்களாகவும்,எந்தத்தவறும்இல்லாதவர்களாகவும்
இருப்பீர்கள். நீங்கள் ேதவனுைடய குற்றமற்ற பள்ைளகளாக
இருப்பீர்கள். ஆனால் உங்கைளச் சுற்றலும் உள்ள பாவம்
ெசய்க ற ெகட்டவர்கேளாடு நீங்கள் வாழ்க றீர்கள். அவர்களுக்கு
மத்தயல் இருட்டின் நடுவல் வளக்குேபான்று ப ரகாச க்க றீர்கள்.
௧௬ வாழ்ைவக் ெகாடுக்கும் ேபாதைனைய அந்த மக்களுக்கும்
நீங்கள் வழங்குங்கள். க றஸ்து மீண்டும் வரும்ேபாது இது பற்ற
நான் மிகவும் ெபருைமஅைடேவன். எனது பணி வீணாகவல்ைல
என்றும் நான் ெபருைமெகாள்ேவன். ஏெனன்றால் பந்தயத்தல்
ஓடி நான்ெவன்றவனாேவன்.
௧௭ ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்து உங்கள் வாழ்ைவத் தயாகம்

ெசய்ய உங்கள் வசுவாசம் தூண்டும். உங்கள் தயாகத்ேதாடு
என் இரத்தத்ைதயும் தரத் தயாராக உள்ேளன். ஆனால் அது
நடந்ேதறனால் நான்முழுைமயாக மக ழ்ேவன். நான்உங்கேளாடு
ெபரிதும் மக ழ்ச்ச அைடேவன். ௧௮ மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள்.
என்ேனாடுமுழுமகழ்ச்ச அைடயுங்கள்.
தீேமாத்ேதயு, எப்பாப்ப ேராதீத்துபற்ற
௧௯ தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம் வைரவல் அனுப்ப நான்

கர்த்தராக ய இேயசுவுக்குள் நம்புக ேறன். நீங்கள் எப்படி
இருக்க றீர்கள் என்பைத அற ந்துெகாள்வதல் நான் மக ழ்ச்ச
அைடேவன். ௨௦ தீேமாத்ேதயுைவப் ேபான்று ேவறு ஒருவரும்
என்னிடம் இல்ைல. உண்ைமய ேலேய அவன் உங்கள் ேமல்
அதகக் கரிசைனயுள்ளவன். ௨௧ மற்ற அைனவரும் தங்கள்
ெசாந்தவாழ்க்ைகயல்மட்டும்ஆர்வமாகஉள்ளனர். அவர்களுக்கு
இேயசு க றஸ்துவுக்கு ஊழியம் ெசய்வதல் வருப்பம் இல்ைல.
௨௨ தீேமாத்ேதயு எப்படிப்பட்டவன் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். நற்ெசய்தையப் பரப்புவதல் அவன் என்ேனாடு பணி
ெசய்தருக்க றான் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். அவன் ஒரு
மகன் தந்ைதக்குத் ெதாண்டு ெசய்வது ேபான்று ெசய்தான்.
௨௩வைரவல் அவைன உங்களிடம் அனுப்பத் த ட்டமிட்டுள்ேளன்.
எனக்கு என்ன ேநரும் என்பைத அற ந்துெகாள்ளும்ேபாது நான்
அவைன உங்களிடம் அனுப்பைவப்ேபன். ௨௪ உங்களிடம் நான்
வைரவல் வர நமது கர்த்தர் உதவுவார் என்பதல் உறுதயாக
இருக்க ேறன்.
௨௫ எப்பாப்ப ேராதீத்து கறஸ்துவுக்குள் என் சேகாதரன்,

க றஸ்துவன் ேசைவயல் அவன் என்ேனாடு பணியாற்ற
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வருகறான். எனக்கு உதவ ேதைவப்பட்டேபாது அவைன
என்னிடம் அனுப்பனீர்கள். இப்ேபாது அவைன உங்களிடம்
அனுப்ப ைவக்க ேவண்டும் என எண்ணுகேறன். ௨௬ உங்கள்
அைனவைரயும் பார்க்க அவன் வரும்புக றான். அதனால்
உங்களிடம் அவைன அனுப்ப ைவக்க வரும்புக ேறன். அவன்
ேநாயுற்றைத நீங்கள் ேகள்வப்பட்டதால் சங்கடப்படுக றான்.
௨௭ அவன் ேநாயால் சாவுக்கு அருகல் இருந்தான். ேதவன்
அவனுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் கூட உதவனார். ஆகேவ
எனக்கு துக்கத்தன் ேமல் துக்கம் உண்டாகவல்ைல.
௨௮ எனேவ, அவைன நான் உங்களிடம் அனுப்ப ைவக்கப்
ெபரிதும் வரும்புக ேறன். நீங்கள் அவைனப் பார்க்கும்ேபாது
உங்களுக்கு மக ழ்ச்ச உண்டாகும். நானும் உங்கைளப் பற்ற க்
கவைலப்படுவைத நறுத்த முடியும். ௨௯ கர்த்தருக்குள் நீங்கள்
அவைனப் ெபருமக ழ்ச்ச ேயாடு வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
எப்பாப்ப ேராதீத்து ேபான்றவர்களுக்கு மரியாைத ெசய்யுங்கள்.
௩௦ அவன் கறஸ்துவுக்கான பணியால் ஏறக்குைறய இறந்தான்.
அதனால் அவனுக்குக் கனம் தாருங்கள். அவன் தன் வாழ்ைவ
ஆபத்துக்கு உட்படுத்தனான். அவன் இதைனச் ெசய்தான்.
எனேவ அவன் எனக்கு உதவ முடிந்தது. இது ேபான்ற உதவைய
உங்களால்எனக்குெசய்யமுடியாது.

௩
க றஸ்துேவமுக்கயமானவர்
௧ இப்ேபாதும் என் சேகாதர சேகாதரிகேள! கர்த்தருக்குள்

மக ழ்ச்ச யாய் இருங்கள். அவற்ைறேய மீண்டும் எழுதுவதல்
எனக்கு எவ்வதமான ெதாந்தரவும் இல்ைல. ஆனால்இது நீங்கள்
ஆயத்தமாகஇருக்கஉதவயாகஇருக்கும்.
௨ பாவம் ெசய்க ற மக்களிடம் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்.

அவர்கள் நாய்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் நீங்கள்
வருத்தேசதனம்ெசய்யும்படி பலவந்தப்படுத்துவார்கள். ௩ஆனால்
உண்ைமயல் நாம் வருத்தேசதனம் உள்ளவர்கள். நாம் ேதவைன
அவரது ஆவயன் மூலம் வழிபட்டு வருக ேறாம். நாம் இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் இருப்பதல் ெபருைமப்படுக ேறாம். நம் மீேதா,
நமது ெசயல்களின் மீேதா நாம் நம்ப க்ைகைவப்பதல்ைல. ௪என்
மீது நான் நம்ப க்ைக ைவக்க முடியும் என்றாலும் நான் நம்ப க்ைக
ைவப்பதல்ைல. ேவறு யாராவது ஒருவர் தன் மீது நம்ப க்ைக
ைவக்கக்காரணம்இருக்கும்என்றுகருதனால்,எனக்கும்என்மீது
நம்ப க்ைகைவக்க நைறய காரணங்கள்உள்ளன. ௫நான் ப றந்த
எட்டு நாட்களுக்குப் பன் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்ேடன். நான்
இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்தவன். ெபன்யமீன் குடும்பத்தல் இருந்து
வந்தவன். நான் எப ேரயன். என் ெபற்ேறார்களும் எப ேரயர்கள்.
ேமாேசயன் சட்டங்கள் எனக்கு மிகவும் முக்கயமாக இருந்தது.
அதனால்தான்பரிேசயனாகஆேனன். ௬நான்எனதுயூதமதெவற
காரணமாக சைபகைளத்துன்புறுத்த வந்ேதன். எவெனாருவனும்



பலிப்பயர்௩:௭ 549 பலிப்பயர்௩:௧௭

என்மீது நான் ேமாேசயன் சட்டங்கைளக் ைகக்ெகாள்வைதக்
குற த்துகுற்றம் சாட்டமுடியவல்ைல.
௭ ஒரு காலத்தல் எனக்கு இைவ முக்கயமாய்த் ேதான்றயது.

ஆனால் கறஸ்துவுக்கு முன்னால் அைவ பயனற்றுப்
ேபாய்வ ட்டன. ௮அைவ மட்டுமல்ல எனது கர்த்தராக ய க றஸ்து
இேயசுைவ அறகற அறவன் ேமன்ைமக்காக எல்லாவற்ைறயும்
நஷ்டம் என்று எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கன்ேறன். ௯இதனால்தான்
நான் கறஸ்துவுக்குள் இருக்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள் நான்
ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக ேறன். நான் சட்டங்கைளப்
பன்பற்றயதால் இப்ேபறு ெபறவல்ைல. ேதவனிடமிருந்து
வசுவாசத்தன் மூலம் இது எனக்கு வந்தது. நான் கறஸ்துவடம்
ெகாண்ட வசுவாசத்ைதப் பயன்படுத்த ேதவன் தனக்கு
ஏற்றவனாகச் ெசய்துெகாண்டார். ௧௦ அவைரயும் அவரது
உய ர்த்ெதழுதலின் வல்லைமையயும் நான் அறந்துெகாள்ள
வரும்புக ேறன். அவரது துன்பத்தல் பங்குெகாள்ளவும்
மரணத்தல்அவைரப்ேபால்ஆகவும்வரும்புக ேறன். ௧௧அவற்ைற
நான் ெபறுேவேனயானால் ப றகு மரணத்தல் இருந்தும்
உய ர்த்ெதழுந்துவருேவன்என்றநம்ப க்ைகெபறுேவன்.
குறக்ேகாைளஎட்டுவதற்கானமுயற்ச
௧௨நான் எப்படி இருக்க ேவண்டுெமன ேதவன்வரும்புக றாேரா

அப்படி நான் ஏற்ெகனேவ இருக்க ேறன் என்று எண்ணவல்ைல.
நான் இன்று வைர கூட எனக்காக க றஸ்துவால் ஆக்கப்பட்ட
அந்தகுற க்ேகாைளஅைடயவல்ைல. ஆனால்ெதாடர்ந்துஅந்தக்
குற க்ேகாைள அைடவதற்கான முயற்சயல் ஈடுபட்டிருக்க ேறன்.
௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள! இன்னும் அந்த இலக்ைக நான்
அைடயவல்ைல என்று எனக்குத் ெதரியும். ஆனால் எப்ெபாமுதும்
நான் ஒன்ைற மட்டும் ெசய்து வருக ேறன். அதாவது கடந்த
காலத்தல்உள்ளவற்ைறநான்மறந்துவடுக ேறன். எனமுன்னால்
உள்ள குறக்ேகாைள அைடய எவ்வளவு முயல முடியுேமா
அவ்வளவு முயலுக ேறன். ௧௪ குறக்ேகாைள அைடந்து பரிசு
ெபறுவதற்கான முயற்சையயும் வ டாமல் ெதாடர்ந்து நான்
ைகக்ெகாண்டு வருக ேறன். அது என்னுைடயது. ஏெனன்றால்
அத்தைகயவாழ்வுக்குத்தான்இேயசுக றஸ்துவன்மூலம்ேதவன்
என்ைனஅைழத்தருக்க றார்.
௧௫ ஆன்மீகத்தல் வளர்ந்து முழுைம அைடந்துள்ள நாம்

அைனவரும் இத்தைகய வழியல் எண்ண ேவண்டும்.
நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாத வைகயல் ேமற்கூறய
வஷயங்களில் ஏேதனும் இருந்தால் ேதவன் அைத உங்களுக்குத்
ெதளிவுபடுத்துவார். ௧௬ ஆனாலும் நாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்வது
ேபால நாம் அைடந்த உண்ைமையப் பன் ெதாடர்வைதத்
ெதாடர்ந்துெசய்ய ேவண்டும்.
௧௭ சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள் அைனவரும் என்ைனப்

ேபான்று வாழ முயல ேவண்டும். நாங்கள் காட்டிய
சட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டு வாழ்பவர்கைள அப்படிேய பன்பற்ற
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முயலுங்கள். ௧௮ இேயசுவன் சலுைவக்கு வ ேராதமாகப்
பலர் வாழ்ந்து வருகன்றனர். இத்தைகயவர்கைளப் பற்ற
நான் அடிக்கடி கூற வருக ேறன். இப்ெபாழுதும் அவர்கைளப்
பற்ற க் கூறுவைத எண்ணும்ேபாது எனக்கு அழுைகேய
வருகறது. ௧௯ இத்தைகேயாரின் வாழ்க்ைக முைற இவர்கைள
அழிவன் பாைதக்ேக அைழத்துச் ெசல்லும். அவர்கள்
ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்வதல்ைல. அவர்கள் தம்ைமத்
தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்வதற்காகேவ வாழ்க றார்கள். அவர்கள்
ெவட்கப்படத்தக்க ெசயல்கைள ெசய்வேதாடு அைதப் பற்ற
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளவும் ெசய்க றார்கள். அவர்கள் பூமியல்
உள்ளவற்ைறப்பற்ற மட்டுேமநைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௨௦ஆனால், நம்குடியருப்ேபா பரேலாகத்தல்உள்ளது. நம்முைடய
இரட்சகர் பரேலாகத்தல் இருந்து வருவார். அவருக்காகேவ
நாம் காத்தருக்க ேறாம். நமது இரட்சகர் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துேவ. ௨௧அவர் இத்தைகய நமது அற்பமான சரீரங்கைள
மாற்ற தம்முைடய மகைம மிக்க சரீரம்ேபால ஆக்கவடுவார்.
அவர் இதைனத் தம் வல்லைமயால் ெசய்வார். அந்த
வல்லைமயால்அவர் எல்லாவற்ைறயும்ஆளத்தக்கவர்.

௪
ெசய்யத்தக்க சல
௧என்னுைடயஅன்பானசேகாதரசேகாதரிகேள! நான்உங்கைள

ேநச க்க ேறன். உங்கைளப் பார்க்க வரும்புக ேறன். நீங்கள்
எனக்கு மக ழ்ச்சையக் ெகாடுத்தீர்கள். உங்கைளப் பற்ற நான்
ெபருைமப்படுக ேறன். நான் ெசான்னைதப் ேபான்று நீங்கள்
கர்த்தைரத்ெதாடர்ந்துபன்பற்ற வாழுங்கள்.
௨ கர்த்தருக்குள் ஒேர ச ந்ைதயாய் இருக்க எேயாதயாளுக்கும்

ச ந்த ேகயாளுக்கும்புத்த ெசால்லுக ேறன். ௩ஏெனன்றால்நீங்கள்
என்ேனாடுஉண்ைமயாய்ப் பணிபுரிக றீர்கள். எனதுநண்பர்கேள!
அப்ெபண்களுக்கு உதவுமாறு உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன்.
அவர்கள் நற்ெசய்தைய மக்களிடம் பரப்ப ட உதவனார்கள்.
அவர்கள் க ேலமந்ேதாடும் மற்றவர்கேளாடும் ேசர்ந்து எனக்கு
உதவனார்கள். அவர்களின் ெபயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தல்*
எழுதப்பட்டுள்ளன.
௪ எப்ெபாழுதும் கர்த்தருக்குள் முழுைமயான மக ழ்ச்ச ேயாடு

இருங்கள். நான் மீண்டும் கூறுக ேறன். முழு மகழ்ச்ச ேயாடு
இருங்கள்.
௫ நீங்கள் சாந்தமும் கருைணயும் ெகாண்டவர்கள் என்பைத

மக்கள் எல்லாரும் ெதரிந்துெகாள்ளட்டும். கர்த்தர் வைரவல்
வருவார். ௬ நீங்கள் எைதப் பற்றயும் கவைலப்பட ேவண்டாம்.
உங்களுக்கு ேவண்டிய எல்லாவற்றுக்காகவும் ேதவனிடம்
ப ரார்த்தைன ெசய்து ேகளுங்கள். நீங்கள் ப ரார்த்தைன
ெசய்யும் ெபாழுெதல்லாம் நன்ற ெசலுத்துங்கள். ௭ ேதவனுைடய

* ௪:௩: ஜீவ புஸ்தகத்தல் ேதவனுைடய பள்ைளகளின் ெபயர்கள் எழுதப்பட்ட ஜீவ
புஸ்தகம். ெவளி 3:5; 21:27.
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சமாதானம், உங்கள் இதயத்ைதயும் மனைதயும் இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் பாதுகாக்கும். ேதவன் தரும் சமாதானம் மிக
உயர்ந்தது. நம்மால் புரிந்துெகாள்ளமுடியாதது.
௮ இப்ேபாது சேகாதர சேகாதரிகேள! ெதாடர்ந்து உங்கள்

மனதல்உண்ைமயும்,ெபருைமயும்,நீதயும்,தூய்ைமயும்,அன்பும்,
அழகும், மரியாைதயும், உயர்வும் ெகாண்ட எல்லாவற்ைறயும்
ச ந்த த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௯ என்னிடமிருந்து நீங்கள்
கற்றவற்ைறயும், ெபற்றவற்ைறயும், கண்டவற்ைறயும்,
ேகட்டவற்ைறயும் மட்டும் நீங்கள் ெசய்யுங்கள். சமாதானம்
ெகாடுக்க ற ேதவன்உங்கேளாடிருப்பார்.
பலிப்பயர்களுக்குபவுலின்நன்ற
௧௦ மீண்டும் என்னிடம் நீங்கள் அக்கைற காட்டுவதற்காக

எனக்கு கர்த்தருக்குள் மிகவும் மக ழ்ச்ச . நீங்கள் எப்ெபாழுதும்
அக்கைற ெகாண்டவர்கள். ஆனால் அைத ெவளிப்படுத்த
உங்களுக்கு ேவறு வழி இருக்கவல்ைல. ௧௧ எனக்குத்
ேதைவகள் உள்ளன என்பதற்காக இவற்ைறெயல்லாம்
நான் உங்களுக்குக் கூறவல்ைல. எனக்கு இருக்கற
சூழ்நைலயல் நான் தருப்த அைடந்த உணர்வல் இருக்க ேறன்.
௧௨ ஏழ்ைமயல் இருக்கும்ேபாது எப்படி வாழ்வது என்று நான்
அறந்தருக்க ேறன். ெசல்வம் இருக்கும்ேபாதும் எப்படி வாழ்வது
என்று நான் அறந்தருக்க ேறன். எல்லாவற்றலும் எப்ெபாழுதும்
மக ழ்ச்ச யாய் இருப்பது எப்படி என்று எனக்குத் ெதரியும். அந்த
இரகச யத்ைத நான் கற்றருக்க ேறன். எனக்கு உண்ணுவதற்கு
இருந்தேபாதும் சரி, இல்லாதேபாதும் சரி. நான் மக ழ்ச்ச யாய்
இருக்க ேறன். எனக்கு ேதைவயானைவ அைனத்தும்
இருந்தேபாதும் சரி, இல்லாதேபாதும் சரி, மக ழ்ச்ச யுடன் நான்
இருக்கக் கற்றருக்க ேறன். ௧௩ க றஸ்துவன் மூலம் எனக்கு
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய வலிைம இருக்கறது. ஏெனன்றால்
அவர் எனக்குப்பலத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.
௧௪ ஆனால் எனக்கு உதவ ேதைவப்பட்டேபாது நீங்கள்

உதவ ெசய்தீர்கள் என்பது நன்று. ௧௫ பலிப்பயல் இருக்கற
நீங்கள், அங்ேக நான் நற்ெசய்தையப் ப ரச்சாரம் ெசய்யத்
ெதாடங்கய நைலைய எண்ணிப் பாருங்கள். மக்கேதானியாைவ
வ ட்டு நான் வந்தேபாது எனக்கு ஆதரவு ெகாடுத்தது,
உங்கள் சைப மட்டுேம. ௧௬ நான் ெதசேலானிக்ேகயல்
இருந்தேபாது எனக்குப் பலமுைற ேதைவகளுக்ெகல்லாம்
அனுப்ப ைவத்தீர்கள். ௧௭ உண்ைமயல், நான் உங்களிடமிருந்து
பரிசுப்ெபாருள்கைளெபற்றுக்ெகாள்ளவரும்பவல்ைல. ஆனால்
உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் ெபருகும்படிேய நாடுக ேறன்.
௧௮எனக்குத் ேதைவப்பட்டேபாெதல்லாம் ெபாருள்கள் கைடத்தன.
ேதைவக்கு அதகமாகவும் கைடக்கன்றன. உங்கள் பரிைச
எப்பாப்ப ேராதீத்து ெகாண்டு வந்ததன் மூலம் எனக்குத்
ேதைவயான அைனத்தும் கைடத்தன. உங்களது பரிசுகள்
ேதவனுக்கான மணமிக்க பலிையப்ேபால இருந்தன. அப்பலிைய
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ேதவன்ஏற்றுக்ெகாண்டார். அதுஅவருக்குவருப்பமானதாய ற்று.
௧௯இேயசு க றஸ்துவன்மகைமயால் நமது ேதவன் மிக உயர்ந்த
ெசல்வந்தராகஇருக்க றார். அவர்அச்ெசல்வத்ைதப் பயன்படுத்த
உமக்குத் ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம் ெகாடுப்பார்.
௨௦ நமது ப தாவாகய ேதவனுக்கு மகைம என்ெறன்ைறக்கும்
உண்டாவதாக. ஆெமன்.
௨௧ க றஸ்துவன் மக்கள் அைனவரும் ஒருவைரெயாருவர்

பார்க்கும்ேபாது வாழ்த்துதல் கூறுங்கள். என்ேனாடு
இருக்கற ேதவனுைடய மக்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
கூறுகறார்கள். ௨௨ பரிசுத்தமான அைனத்து மக்களும், ச றப்பாக
இராயனுைடய அரண்மைனயலுள்ளவர்களும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துெசால்க றார்கள்.
௨௩ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப உங்கள்

அைனவேராடும்இருப்பதாக.
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ெகாேலாெசயருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ ேதவனுைடய வருப்பப்படிேய இேயசு க றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாயருக்கும் பவுலும், க றஸ்துவுக்குள் நமது
சேகாதரரானதீேமாத்ேதயுவும்எழுதுவதாவது,
௨ ெகாேலாெச நகரில் க றஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தமும்,

வசுவாசமும் ெகாண்ட சேகாதரர்களுக்கும் சேகாதரிகளுக்கும்
நமது ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்து கருைபயும், சமாதானமும்
உண்டாவதாக.
௩ எங்களது ப ரார்த்தைனகளில் உங்களுக்காக நாங்கள்

ேதவனுக்கு எப்ெபாழுதும் நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதாேவ ேதவன். ௪ இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் ெகாண்டுள்ள வசுவாசத்ைதயும்
ேதவனுைடய மக்கள் மீது நீங்கள் ெகாண்டுள்ள அன்ைப
பற்றயும் ேகள்வப்பட்ேடாம். அதற்காக ேதவனுக்கு நன்ற
ெசால்க ேறாம். ௫ இேயசு க றஸ்துவன் மீதும், ேதவனுைடய
மக்கள் மீதும் நீங்கள் அன்பு ெகாண்டுள்ளீர்கள். ஏெனனில்
நீங்கள் வசுவாசத்ைத உைடயவர்களாக இருக்க றீர்கள். நீங்கள்
வசுவாச க்கும் காரியங்கள் உங்களுக்காகப் பரேலாகத்தல்
ைவக்கப்பட்டிருக்கன்றன என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட நற்ெசய்தையக் குறத்து
நீங்கள் ேகள்வப்பட்ட உண்ைமயான ேபாதைனகளால் இந்த
வசுவாசத்ைதக் கற்றுக்ெகாண்டீர்கள். ௬ இந்த உலகத்தல்
எல்லா இடங்களிலும் நற்ெசய்தயானது ஆசீர்வாதத்ைதயும்,
வளர்ச்சையயும் ெகாடுக்க றது. நீங்கள் அவற்ைறக் ேகட்ட
நாள் முதலாகவும், ேதவனுைடய கருைப பற்றய உண்ைமைய
அறந்துெகாண்ட நாள் முதலாகவும் உங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமும்,
வளர்ச்ச யும் ஏற்படுக றது. ௭ எப்பாப்ப ராவ டமிருந்து நீங்கள்
ேதவனுைடய கருைபையப் பற்ற உணர்ந்தருக்க றீர்கள்.
அவன் எங்கேளாடு ேசர்ந்து ேசைவ ெசய்க றான். நாங்கள்
அவைன ேநச க்க ேறாம். அவன் கறஸ்துவல் வசுவாசமுள்ள
ஒரு ஊழியன். ௮ எப்பாப்ப ராவும் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவக்குள்
ெகாண்டிருக்கும்அன்ைபக்குறத்துக்கூறனான்.
௯ உங்கைளப் பற்றய இந்தச் ெசய்த கைளக் ேகட்ட நாள்

முதலாக உங்களுக்காக நாங்கள் ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம். உங்களுக்காக நாங்கள் ெசய்யும்
ப ரார்த்தைனயாவது:

ேதவன் வரும்பும் அைனத்ைதயும் நீங்கள் அறந்துெகாள்ளவும்,
நீங்கள் ெபரும் ஞானத்ைதயும், ஆவக்குரியவற்ைறப்
பற்றய ெதளிைவயும் ெபறவும், ௧௦ இத்தைகய உங்களது
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வாழ்க்ைக முைறயானது கர்த்தருக்கு மகைமையத் தரவும்,
எல்லாவைகயலும்அவைரத்தருப்த ப்படுத்தவும்நீங்கள்எல்லா
வைகயான நற்ெசயல்கைளயும் ெசய்யவும், ேதவைனப் பற்றய
அறவல் வளரவும், ௧௧ ேதவன் தனது ெசாந்த வல்லைமயால்
உங்கைளப் பலப்படுத்தவும், அதனால் துன்பங்கள் வரும்ேபாது
அவைர வ ட்டு நீங்கள் வலகாமல் இருக்கவும் அதற்கான
ெபாறுைமேயாடும்,

மக ழ்ச்ச ேயாடும் இருக்கவும் ேவண்டுெமன்பேத. ௧௨ ப றகு
நீங்கள் நம் ப தாவுக்கு நன்ற ெசால்லலாம். அவர் தான் ஏற்பாடு
ெசய்த காரியங்களில் பங்குெகாள்ளும் ெபாருட்டு உங்கைளத்
தகுதயுள்ளவர்கள் ஆக்கனார். அவர் ெவளிச்சத்தல் வாழ்க ற
அவரது மக்கள் அைனவருக்காகவும் இைதஆயத்தம் ெசய்க றார்.
௧௩ இருளின் அதகாரங்களிலிருந்து நம்ைம அவர் வடுதைல
ெசய்தருக்க றார். நம்ைம அவரது அன்பு மகனான இேயசு
க றஸ்துவன் இராஜ்யத்துக்குள் ெகாண்டு வந்தார். ௧௪ நமது
பாவங்களுக்குரிய வைலைய அவர் ெகாடுத்தார். அவருக்குள்
நமதுபாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன.

க றஸ்துைவப்பார்க்கும்ேபாதுநாம் ேதவைனக்காண்க ேறாம்
௧௫ஒருவராலும் ேதவைனக்காணஇயலாது.

ஆனால்இேயசு ேதவைனப்ேபான்றவர்.
பைடக்கப்பட்ட அைனத்து ெபாருட்களின் ேமலும் இேயசுேவ
ஆட்சயாளர்.

௧௬ பரேலாகத்தலும் பூேலாகத்தலும் உள்ள அைனத்துப்
ெபாருட்களும் இேயசுவன் வல்லைமயால்
பைடக்கப்பட்டைவ.

அைவ கண்ணால் காணப்படுகறைவ, காணப்படாதைவ,
ஆன்மீகசக்த கள்,

அதகாரங்கள், ப ரபுக்கள்,ஆள்ேவார்கள்எனஅைனத்துேம
அவருக்காகவும்,அவர்மூலமாகவும்பைடக்கப்பட்டைவ.

௧௭எதுவும்பைடக்கப்படுவதற்குமுன்னேர க றஸ்துஇருந்தார்.
அவராேலேய அைனத்துப் ெபாருட்களும் ெதாடர்ந்து
இருக்கன்றன.

௧௮க றஸ்துதான்சரீரத்தன்தைலயாகஇருக்க றார் (சரீரம்என்பது
சைபயாகும்).

எல்லாப்ெபாருட்களுேமஅவராேலேயவருகன்றன.
அவேர கர்த்தர். அவர்மரணத்தலிருந்துஉய ர்த்ெதழுந்தார்.

எல்லாவற்ைறயும்வ டஇேயசுேவஅதமுக்கயமானவர்.

௧௯ க றஸ்துவல் சகலமும் வாழ்வேத ேதவனுைடய வருப்பமாக
இருந்தது.

௨௦ பரேலாகத்தலும், பூேலாகத்தலும் உள்ள அைனத்துப்
ெபாருள்கைளயும்
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க றஸ்துவன் மூலமாகத் தனக்குள்ேளேய தரும்பவும்
ெகாண்டுவருவதல்ேதவன்மகழ்ச்ச யைடந்தார்.

சலுைவயல்கறஸ்துஇரத்தம்ச ந்தயதன்மூலம்உலகல்ேதவன்
சமாதானத்ைதஉருவாக்கனார்.

௨௧ ஒரு காலத்தல் நீங்கள் ேதவைன வட்டுப் ப ரிந்தீர்கள்.
உங்கள் மனதல் ேதவனுக்குப் பைகவராக இருந்தீர்கள்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் ெசய்த எல்லா ெசயல்களும் ேதவனுக்கு
எத ரானைவ. ௨௨ஆனால்இப்ேபாது க றஸ்து மீண்டும்உங்கைள
ேதவனுக்கு நண்பர்களாக்கவ ட்டார். க றஸ்து இதைனத் தனது
மரணத்தன் மூலம் தான் சரீரத்தல் இருக்கும்ேபாது ெசய்தார்.
இதன் மூலம் அவர் உங்கைளப் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகவும்,
உங்களில் குற்றம் இல்லாதவர்களாகவும், ேதவனால் நீங்கள்
பாவ கள் என்று தீர்ப்பளிக்க முடியாத வைகயல் ேதவன் முன்
நறுத்துகறார். ௨௩ நீங்கள் ேகட்டற ந்த நற்ெசய்தயல் ெதாடர்ந்து
வசுவாசம் ெகாண்டவர்களாக இருந்தால், உங்களுக்காகக்
க றஸ்து இைதச் ெசய்வார். உங்கள் வசுவாசத்தல் ெதாடர்ந்து
உறுதயாகவும், ஸ்த ரமாகவும் இருக்கேவண்டும். நற்
ெசய்தயன் மூலம் ெபற்ற வசுவாசத்தல் இருந்து ெகாஞ்சம்
கூட வலகக் கூடாது. இந்த நற்ெசய்த ேய உலகம் முழுவதும்
ெசால்லப்பட்டிருக்க றது. பவுலாகய நான் அந்த நற்ெசய்தையப்
பரவலாகஆக்கும்ெபாருட்டுஉதவ ெசய்க ேறன்.

சைபகளுக்காக பவுலின்பணி
௨௪ உங்களுக்காகப் பாடுபடுவைதக் குற த்து நான்

மக ழ்க ேறன். சரீரமாக ய சைபக்காக க றஸ்து இன்னும்
துன்புற்றுக்ெகாண்டிருக்க றார். அத்துன்பத்தல் ஒரு பங்ைக
நானும் ெபற்றுக்ெகாள்க ேறன். அவரது சரீரமாக ய சைபக்காக
நான் துன்புறுக ேறன். ௨௫ ஏெனன்றால் ேதவன் எனக்கு இந்தச்
ச றப்புக்குரிய ேவைலையக் ெகாடுத்தருக்க றார். இந்தப்
பணி உங்களுக்கு உதவுகறது. ேதவனுைடய ேபாதைனைய
முழுைமயாய்கூறுவதுதான்என்பணி. ௨௬இந்தப் ேபாதைனதான்
இரகச ய உண்ைம. இது உலகம் பைடக்கப்பட்ட காலம் முதல்
மைறத்து ைவக்கப்பட்டிருந்தது. இது எல்லா மக்களிடமிருந்தும்
மைறக்கப்பட்டிருந்தது. இப்ேபாது ேதவனுைடய பரிசுத்தமான
மக்களுக்கு மட்டும் ெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ௨௭ ேதவன்,
தனது மக்கள், இந்தச் ெசல்வமும், உன்னதமுமிக்க இரகச ய
உண்ைமையத் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று முடிவு
ெசய்தார். அந்த உயர்ந்த உண்ைம உலகலுள்ள மக்கள்
அைனவருக்கும்Ԕ உரியது. க றஸ்துதான் அந்த உண்ைம.
அவர் உங்களில் இருக்க றார். அவேர நம் மகைமக்கான ஒேர
நம்ப க்ைகயாக இருக்க றார். ௨௮ எனேவ நாம் மக்களிடம்
ெதாடர்ந்து க றஸ்துைவப் பற்ற ப் ேபாதைன ெசய்க ேறாம்.
நம் முழு அறைவயும் ஒவ்ெவாருவைரயும் பலப்படுத்தவும்,
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேபாத க்கவும் பயன்படுத்துக ேறாம்.
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க றஸ்துவுக்குள் ஆன்மீக முழுைமெபற்ற மக்கைளப் ேபான்று
ஏைனய மக்கைளயும் நாம் ேதவனுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டு வர
முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம். ௨௯ க றஸ்து எனக்குக்
ெகாடுத்தருக்க ற முழு சக்தையயும் பயன்படுத்த , இைதச்
ெசய்வதற்காகத்தான் நான் உைழத்து வருக ேறன். அச்சக்த
எனக்குள்ேவைலெசய்க றது.

௨
௧ உங்களுக்கு உதவ நான் கடுைமயான முயற்ச களில்

ஈடுபட்டு வருக ேறன் என்பைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என வரும்புக ேறன். லேவாத க்ேகயா மக்களுக்கும்,
என்ைன இதுவைர காணாத ஏைனய மக்களுக்கும் நான்
உதவ ெசய்ய முயல்க ேறன். ௨ அவர்கைள பலப்படுத்தவும்,
அன்புடன் ஒன்று ேசர்த்துக்ெகாள்ளவும் வரும்புக ேறன்.
உறுதயான வசுவாசம் என்னும் ெசல்வத்ைத அவர்கள்
ெபறேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். அந்த வசுவாசம் சரியான
அறவல் இருந்து பறக்க ேவண்டும் என்றும் வரும்புக ேறன்.
ேதவன் ெவளிப்படுத்தய இரகச ய உண்ைமைய அைனவரும்
அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்றும் வரும்புக ேறன். அந்த
உண்ைமகறஸ்துதான். ௩க றஸ்துவுக்குள்ஞானத்தன்எல்லாக்
கருவூலங்களும்,அறவும்பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க றது.
௪ ேதாற்றத்தல் உண்ைம ேபான்ற ெபாய்கைளச் ெசால்லி

உங்கைள யாரும் முட்டாளாக்கவ டக் கூடாது என்பதற்காக
இவ்வளைவயும் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். ௫ அங்ேக நான்
உங்கேளாடு இல்ைல. எனினும் எனது இதயம் உங்கேளாடு
உள்ளது. உங்களது நல்ல வாழ்ைவக் காணும்ேபாதும்
க றஸ்துவுக்குள் உறுதயான வசுவாசத்ைதக் காணும்ேபாதும்
நான்மக ழ்வைடக ேறன்.

க றஸ்துவல்ெதாடர்ந்துவாழுங்கள்
௬ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துைவ நீங்கள் அைடந்துள்ளீர்கள்.

எனேவ எைதயும் மாற்ற க்ெகாள்ளாமல் ெதாடர்ந்து
அவைரப் பன்பற்ற வாழுங்கள். ௭ க றஸ்துைவ
மட்டும் நீங்கள் சார்ந்தருங்கள். வாழ்க்ைகயும், பலமும்
அவரிடமிருந்து வருகன்றன. உங்களுக்கு அந்த உண்ைம
கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றது. அந்த உண்ைமயான ேபாதைனயல்
நீங்கள் ெதாடர்ந்து உறுதயாக இருக்க ேவண்டும். எப்ெபாழுதும்
நன்ற உள்ளவர்களாய்இருங்கள்.
௮ ெபாய்யான எண்ணங்களாலும், ெபாருளற்ற ெசாற்களாலும்

எவரும் உங்கைள வழி நடத்த ச் ெசல்லாதபடி உறுதயாய்
இருங்கள். இத்தைகய எண்ணங்கள்கறஸ்துவடமிருந்துவராது.
மக்களிடமிருந்ேத வருகறது. இைவ உலக மக்களின் பயனற்ற
எண்ணங்கள். ௯ேதவனுைடயமுழுைமகறஸ்துவடம்வாழ்க றது.
௧௦ க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் முழுைமயாக இருக்க றீர்கள்.
உங்களுக்கு ேவறு எதுவும் ேதைவ இல்ைல. அைனத்து
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அதகாரங்கைளயும் ஆள்ேவார்கைளயும் ஆளுபவர் க றஸ்து
ஆவார்.
௧௧ க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் வத்தயாசமான

வருத்தேசதனத்ைதப் ெபற்றருக்க றீர்கள். இதுேவறு எவரின்
ைகயாலும் ெசய்யப்பட்டதன்று. உங்களுைடய பைழய
பாவம் மிக்க சுபாவத்தன் சக்தயலிருந்து கறஸ்துவன்
வருத்தேசதனம் வழியாக வடுதைலயாக்கப்பட்டீர்கள். இது
கறஸ்துவன் வருத்தேசதனமாகும். ௧௨ நீங்கள் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றேபாது உங்கள் பைழைம இறந்து கறஸ்துேவாடு
புைதக்கப்பட்டது. அந்த ஞானஸ்நானத்தல் கறஸ்துவுடன்
நீங்களும் உய ர்த்ெதழுந்தீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ேதவனுைடய சக்தயல் வசுவாசமாய் இருந்தீர்கள். க றஸ்துைவ
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழச் ெசய்ததன்மூலம் ேதவன் தன்
வல்லைமையெவளிப்படுத்தவ ட்டார்.
௧௩ உங்களது பாவங்களாலும் பாவம் மிக்க சுயசுபாவத்தன்

சக்தயலிருந்தும் வ டபட முடியாததாலும் ஆன்மீக நைலயல்
இறந்தருந்தீர்கள். ஆனால், ேதவன் உங்கைளக் கறஸ்துவுடன்
உயருடன் இருக்கச் ெசய்தார். அவர் நமது பாவங்கைளயும்
மன்னித்துவ ட்டார். ௧௪ ேதவனுைடய சட்டங்கைள நாம்
மீறவ ட்டதால் நாம் கடன்பட்டிருந்ேதாம். எந்ெதந்த சட்டங்கைள
நாம்மீற ேனாம்என்பைதஅக்கடன்பட்டியலிட்டது. ஆனால்ேதவன்
அந்தக் கடைன நமக்கு மன்னித்துவ ட்டார். ேதவன் அக்கடைன
அப்புறப்படுத்த ஆணிகளால் சலுைவயல் அைறந்துவ ட்டார்.
௧௫ ேதவன் ஆன்மீக நைலயல் ஆள்ேவார்கைளயும்
அதகாரங்கைளயும் ேதாற்கடித்தார். இவ்ெவற்றைய அவர்
சலுைவயன் மூலம் ெபற்றார். அைவ பலமற்றைவ என்பைத
ேதவன்உலகுக்குக்காட்டினார்.
மனிதனின் சட்டத்ைதப் பன்பற்றாதீர்கள்
௧௬ ஆைகயால், உண்பைதப் பற்றயும், குடிப்பைதப் பற்றயும்,

பண்டிைககள், ெபௗர்ணமிகள், ஓய்வு நாட்கள்ஆகய யூதர்களின்
பழக்க வழக்கங்கைளக் குறத்தும் எவரும் சட்டங்கள் உருவாக்க
நீங்கள் அனுமதக்காதீர்கள். மனித வ தமுைறகைளப்
பன்பற்றாதீர்கள் ௧௭ கடந்த காலத்தல், இைவ நழலாக இருந்து
எத ர்காலத்தல் வருவைதச் சுட்டிக் காட்டியது. ஆனால்
புத தாக வந்தைவ கறஸ்துவல் காணப்படுகன்றன. ௧௮ ச லர்
தாழ்ைமயுள்ளவர்கள் ேபால் நடிப்பதல் மக ழ்ச்ச யைடக றார்கள்.
அவர்கள் ேதவ தூதர்கைள வழிபட வரும்புவர். அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் தாங்கள் கண்ட தரிசனங்கைளயும், கனவுகைளயும்
பற்ற ேய ேபச க்ெகாண்டிருப்பர். அவர்கள் “நீங்கள்
தவறானவர்கள், உங்களால் எதுவும் ெசய்ய முடியாது” என்று
கூறுவர். எனேவஅவர்கைளஎதுவும்ெசால்லஅனுமதக்காதீர்கள்.
அவர்களுக்கு எப்ெபாழுதும் முட்டாள்தனமான ெபருமிதேம
இருக்க றது. ஏெனன்றால் அவர்கள் மனிதர்களின்
எண்ணங்கைளப் பற்ற ேய ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கேள
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ஒழிய ேதவனுைடய எண்ணங்கைளப் பற்ற ச ந்த ப்பதல்ைல.
௧௯ அவர்கள், தைலயாகய க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குள்
தம்ைமக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்வதல்ைல. முழு சரீரமும்
க றஸ்துைவச் சார்ந்துள்ளது. அவரால் நம் சரீரத்தன் எல்லா
உறுப்புகளும் ஒன்றுக்ெகான்று அக்கைற ெகாள்க றது. ேமலும்
அைவ ஒன்றுக்ெகான்று உதவயும் ெசய்க றது. இது சரீரத்ைத
வலிைமப்படுத்த ஒன்றாய்ச் ேசர்க்க றது. ேதவன் வரும்புக ற
வதத்த ேலேய சரீரம்வளருகன்றது.
௨௦ நீங்கள் கறஸ்துேவாடு இறந்தீர்கள். உலகத்தன்

பயனற்ற சட்டத ட்டங்களில் இருந்தும் வடுதைல ெபற்றீர்கள்.
எனினும் நீங்கள் இந்த உலகத்ைதச் சார்ந்தவர்கைளப்
ேபான்று நடித்து வருகறீர்கள். ௨௧ “இதைன உண்ணக்கூடாது.”
“அதைனச் சுைவபார்க்கக்கூடாது” “அதைனத் ெதாடக்கூடாது”
என்கறீர்கள். ௨௨ ஏன் இன்னும் இது ேபான்ற சட்ட த ட்டங்கைளப்
பன்பற்றுகறீர்கள்? இைவ பயன்படுத்தப்பட்டவுடன் ேபாய்வடும்.
இச்சட்டத ட்டங்கள் பூேலாகத்ைதப் பற்றயைவ. இைவ
மனிதர்களின் கட்டைளகளும், ேபாதைனகளுேமயாகும்.
ேதவனுைடயைவ அல்ல. ௨௩ இைவ புத்த சாலித்தனமாய்த்
ேதான்றலாம். ஆனால்இச்சட்டங்கள்ேபாலிப்பணிவும்சரீரத்ைதத்
தண்டிக்கக் கூடியதுமான மனிதரால் உருவாக்கப்பட்ட மதத்தன்
சட்டங்கள் மட்டுேம ஆகும். ஆனால் இைவ மக்கள் பாவத்தல்
இருந்துவடுபடஉதவாது.

௩
க றஸ்துவல்புதயவாழ்க்ைக
௧ க றஸ்துேவாடு நீங்கள் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்து

வ ட்டீர்கள். எனேவ, பரேலாகத்தல் உள்ளவற்ைறப் ெபற முயற்ச
ெசய்யுங்கள். அங்ேக ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல் க றஸ்து
வீற்றருக்க றார். ௨ பூமியல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற , ச ந்த க்காமல்
பரேலாகல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற ச் ச ந்தயுங்கள். ௩ உங்கள்
பைழய பாவ சுபாவமானது இறந்துேபாய ற்று. ேதவனுக்குள்
கறஸ்துேவாடு உங்கள் புதய வாழ்க்ைக மைறந்தருக்க றது.
௪ க றஸ்துேவ உங்கள் வாழ்க்ைக. அவர் மீண்டும் வரும்ேபாது
அவரதுமகைமயல்பங்குெகாள்வீர்கள்.
௫ தீைம, பாலியல் குற்றம், பாவ காரியங்களின் ஆளுைகக்கு

உள்ளாகுதல், ேமாகம், தீய ஆைசகள் ேபான்ற உங்கள்
பாவங்கைள வாழ்வலிருந்து வலக்குங்கள். ேபாலியான
கடவுளுக்குச் ேசைவ ெசய்வது என்பேத இவ்வருப்பங்களின்
உண்ைம அர்த்தம். ௬ இைவ ேதவைனக் ேகாபப்படுத்தும்.
௭இவற்ைற நீங்களும் உங்கள் கடந்துேபான பாவ வாழ்க்ைகயல்
ெசய்தீர்கள்.
௮ ஆனால் இப்ெபாழுது ேகாபம், மூர்க்கம், அடுத்தவர் மனம்

புண்படும்படி ேபசுதல், ெகட்ட வார்த்ைதகைள உபேயாக த்தல்
ஆகயவற்ைற உங்கள் வாழ்வல் இருந்து வலக்க ைவயுங்கள்.
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௯ ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதீர்கள். ஏெனன்றால்
முன்பு நீங்கள் ெசய்து வந்த பாவச் ெசயல்கேளாடு உங்கள்
கடந்தகால பாவ வாழ்க்ைகைய வ ட்டிருக்க றீர்கள். ௧௦ நீங்கள்
புதய வாழ்க்ைகைய வாழ இருக்க றீர்கள். உங்கள் புதய
வாழ்க்ைகயல் நீங்களும் ெதாடர்ச்ச யாக புதயவர் ஆகறீர்கள்.
நீங்கள்உங்கைளப்பைடத்தேதவைனப்ேபாலமாற வருகறீர்கள்.
இப்புதய வாழ்க்ைக உங்களுக்கு ேதவைனப் பற்றய உண்ைம
அறைவக்ெகாடுக்கும். ௧௧இப்புதயவாழ்வல்க ேரக்கர்களுக்கும்,
யூதர்களுக்கும் இைடேய எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல.
வருத்தேசதனம் ெசய்தவர்களுக்கும், ெசய்யாதவர்களுக்கும்
இைடேய எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. நாகரீகமுள்ளவெனன்றும்
நாகரீகமில்லாதவெனன்றும் ேவறுபாடில்ைல. அடிைமகளுக்கும்
சுதந்த ரமானவர்களுக்கும் இைடேய ேவறுபாடுகள் எதுவும்
இல்ைல. ஆனால் வசுவாசமுள்ள அைனவரிடமும் க றஸ்து
இருக்கறார். எல்லாவற்ைறயும்வ ட அவேர அவர்களுக்கு
முக்கயமானவர்.
௧௨ ேதவன் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து, தன் பரிசுத்த

மக்களாக்கனார். அவர் உங்கைள ேநச க்க றார். ஆகேவ
எப்ெபாழுதும் நல்லவற்ைறேய ெசய்யுங்கள். இரக்கத்ேதாடும்
அருளுணர்ேவாடும் ப றரிடம் மனவுருக்கம், பணிவு, சாந்தம்,
ெபாறுைம ஆகயவற்ைறக் கைடப்ப டியுங்கள். ௧௩ ஒருவர்ேமல்
ஒருவர் ேகாபப்படாதீர்கள். மன்னித்துவடுங்கள். மற்ெறாருவன்
உங்களுக்கு எத ராகத் தவறு ெசய்தால் அைத மன்னியுங்கள்.
நீங்கள் மற்றவர்கைள மன்னிக்கேவண்டும். ஏெனன்றால் கர்த்தர்
உங்கைள மன்னித்தார். ௧௪இைவ அைனத்ைதயும் ெசய்யுங்கள்,
ஆனால் ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு ெசலுத்துவதுதான் மிக
முக்கயமானது. அன்பு ஒன்றுதான் உங்கள் அைனவைரயும் முழு
ஒருைமயுடன் ஒற்றுைமயாகச் ேசர்க்க வல்லது. ௧௫ க றஸ்துவன்
சமாதானம் உங்கள் ச ந்தைனகைள ஆள்வதாக. இதற்காக
நீங்கள் ஒேர சரீரமாக அைழக்கப்பட்டீர்கள். எப்ேபாதும்
நன்றயுள்ளவர்களாய்இருங்கள்.
௧௬ க றஸ்துவன் ேபாதைனகள் உங்களுக்குள் சறந்த

ெசல்வமாக இருக்கட்டும். ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாத க்கவும்,
பலப்படுத்தவும் உங்கள் முழு ஞானத்ைதயும் பயன்படுத்துங்கள்.
உங்கள் இதயத்தல் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்தும் வைகயல்
சங்கீதம், கீர்த்தைனகள், ஞானப்பாட்டு ேபான்றவற்ைற
ேதவைனக் குறத்து உங்கள் இதயங்களில் சுரக்கும்
நன்றயுணர்ேவாடு பாடுங்கள். ௧௭நீங்கள்ெசால்கன்றவற்ைறயும்
ெசய்கன்றவற்ைறயும் உங்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
ெபயரிேலேய ெசய்யுங்கள். ப தாவாகய ேதவனுக்கு இேயசுவன்
மூலம்நன்ற ெசலுத்துங்கள்.

மற்றவர்கேளாடுஉங்கள்புதயவாழ்க்ைக
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௧௮ மைனவமார்கேள! உங்கள் கணவரின் அத காரத்துக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். கர்த்தருக்குள் நீங்கள் ெசய்யத்தக்க சரியான
ெசயல்இதுேவ.
௧௯ கணவன்மார்கேள! உங்கள் மைனவயைர ேநச யுங்கள்.

அவர்கேளாடு சாந்தமாய்இருங்கள்.
௨௦குழந்ைதகேள! எல்லாவைகயலும்உங்கள்ெபற்ேறாருக்குக்

கீழ்ப்படியுங்கள். இதுேவகர்த்தைரமக ழ்ச்ச ப்படுத்துகறது.
௨௧ ப தாக்கேள! உங்கள் பள்ைளகைள வ ரக்தயைடயச்

ெசய்யாதீர்கள். அவர்கேளாடு கடுைமயாக இருந்தால் அவர்கள்
முயற்ச ெசய்யும்தம்ஆவைலஇழந்துவடுவார்கள்.
௨௨ ேவைலக்கரார்கேள! எல்லா வைகயலும் உங்கள்

மண்ணுலக எஜமானர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள். உங்கள்
எஜமானர்கள் உங்களுக்கு அருகல் இல்லாதேபாதும்,
எல்லாக் காலங்களிலும் கீழ்ப்படியுங்கள். மனிதர்கைள
நீங்கள் சந்ேதாஷப்படுத்தவல்ைல என்பைத மனதல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஆனால்அைதச்ெசய்துெகாண்டிருப்பது
நீங்கள் ேதவைன மத க்க றீர்கள் என்பதாகும். நீங்கள் கர்த்தைர
மத ப்பவர்கள்,ஆதலால் கபடமில்லாமல் பணிெசய்யுங்கள்.
௨௩ நீங்கள் எந்த ேவைல ெசய்தாலும் அதைன இதயப்பூர்வமாகச்
ெசய்யுங்கள். மனிதருக்காக அல்ல, கர்த்தருக்காகச் ெசய்க ேறாம்
என்று எண்ணுங்கள். ௨௪ நீங்கள் உங்களுக்குரிய வருைத
கர்த்தரிடம் இருந்து ெபறுவீர்கள் என்பைத ஞாபகத்தல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். வாக்களித்தபடி அவர் உங்களுக்குத்
தருவார். நீங்கள் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கு ேசைவ
ெசய்க றீர்கள். ௨௫ எவெனாருவன் தவறு ெசய்க றாேனா, அவன்
அத்தவறுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவான் என்பைத மறவாதீர்கள்.
கர்த்தர்அைனவைரயும் சமமாகேவநடத்துகறார்.

௪
௧ எஜமானர்கேள! உங்கள் ேவைலக்காரர்களுக்கு நீதயும்

ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்யுங்கள். பரேலாகத்தல் உங்களுக்கு
ஒரு எஜமானர் இருக்க றார் என்பைத நீங்கள் நைனவல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

க றஸ்தவர்களுக்குப் ேபாத த்த கருத்துக்கள்
௨ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். நீங்கள் ப ரார்த்தைன

ெசய்யும்ேபாது, மனைதத் தயார் நைலயல் ைவத்தருங்கள்.
ேமலும் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துங்கள். ௩ எங்களுக்காகவும்
ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். ேதவனுைடய ெசய்தைய நாங்கள்
மக்களிடம் பரப்ப ட வாய்ப்பு அளிக்குமாறு அவைர ேவண்டுங்கள்.
க றஸ்துைவப் பற்ற ேதவன் ெவளிப்படுத்தயருக்க ற இரகச ய
உண்ைமைய நாங்கள் ப ரச்சாரம் ெசய்ய ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். இதைனப் ப ரச்சாரம் ெசய்ததால் நான் சைறயல்
இருக்க ேறன். ௪ இந்த உண்ைமைய நான் மக்களிடம்
ெதளிவுபடுத்தமுடியும். இதுேவநான்ெசய்ய ேவண்டியதாகும்.
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௫ க றஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கேளாடு ேசர்ந்து
வாழும்ேபாது எவ்வாறு நடந்துெகாள்ளேவண்டும் என்பதல்
ஞானமுைடயவர்களாக இருங்கள். உங்களால் முடிந்தவைர
நல்வழியல் உங்கள் காலத்ைதச் ெசலவு ெசய்யுங்கள். ௬ நீங்கள்
ேபசும்ேபாது கருைணயுடனும், ஞானத்துடனும் இருங்கள். ப றகு,
உங்களால்எவருக்கும்பதல்ெசால்லஇயலும்.
பவுேலாடிருந்தமக்கைளப்பற்றயெசய்த
௭ தீக க்கு கறஸ்துவுக்குள் என் அன்பான சேகாதரன்.

கர்த்தருக்குள் அவன் நம்ப க்ைகக்கு உரிய ஊழியன். என்ேனாடு
பணியாற்றும் கர்த்தரின் ேவைலயாள். என் வாழ்வல்
நைடெபற்றுக்ெகாண்டிருக்க ற எல்லாவற்ைறயும் அவன்
உங்களுக்குக் கூறுவான். ௮ அதற்காகத் தான் அவைனயும்
அனுப்புக ேறன். நாங்கள் எப்படி இருக்க ேறாம் என்பைத
நீங்கள் அறந்துெகாள்ள ேவண்டும். உங்கைள உற்சாகப்படுத்த
அவைன அனுப்புக ேறன். ௯ ஒேநசமுேவாடு அவைன
அனுப்புக ேறன். ஒேநசமுவும் க றஸ்துவுக்குள் எனது அன்பான
நம்ப க்ைகக்குஉரிய சேகாதரன். அவன்உங்கள்கூட்டத்தலிருந்து
வந்தவன். எங்கைளப் பற்றய ெசய்த கைள எல்லாம் தீக க்குவும்,
ஒேநசமுவும்உங்களிடம்கூறுவார்கள்.
௧௦ அரிஸ்தர்க்கு தன் வாழ்த்துக்கைள உங்களுக்குத்

ெதரிவ க்க றான். அவன் என்ேனாடு சைறயல் இருக்கறான்.
பர்னபாவன் உறவனனான மாற்கும் வாழ்த்து கூறுகறான்.
நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன தகவல்களின்படி இவன் வந்தால்
வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௧இேயசுவும் வாழ்த்துகூறுகறான்.
(யுஸ்து என்பது அவனது மறு ெபயர்) யூதர்களாகய இவர்கள்
ேதவனுைடய இராஜ்யத்த ற்காக என்ேனாடு பாடுபடுக றார்கள்.
இவர்கள்எனக்குஆறுதலாகஇருக்க றார்கள்.
௧௨ எப்பாப்ப ராவும் வாழ்த்து கூறுகறான். அவன் இேயசு

க றஸ்துவன் ஊழியன். அவனும் உங்கள் கூட்டத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். அவன் எப்ேபாதும் உங்களுக்காகேவ
ப ரார்த்தைன ெசய்க றான். நீங்கள் ஆன்மீக வாழ்வல்
முழுைம ெபறவும், ேதவன் வரும்புக றைவகைள நீங்கள்
ெபற ேவண்டும் என்றும் அவன் ப ரார்த்த க்க றான்.
௧௩ அவன் உங்களுக்காகவும் லேவாத க்ேகயருக்காகவும்,
எராப்ேபாலியருக்காகவும் கடுைமயாகப் பாடுபட்டான் என
அவனுக்காக நான் சான்றுைரக்க ேறன். ௧௪ ேதமாவும் நமது
அன்பான நண்பனும் மருத்துவனுமான லூக்காவும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துகூறுகறார்கள்.
௧௫ லேவாத க்ேகயாவல் உள்ள சேகாதர சேகாதரிகளுக்கும்

வாழ்த்து கூறுங்கள். ந ம்பாவுக்கும் அவனது வீட்டில் கூடுகற
சைபக்கும் வாழ்த்து கூறுங்கள். ௧௬உங்களிடத்தல் இந்த கடிதம்
வாச க்கப்பட்ட பன்பு லேவாத க்ேகயா சைபக்கும் வாச க்க
ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள். நான் லேவாத க்ேகயா சைபக்கு எழுதய
நருபத்ைதயும் வாச யுங்கள். ௧௭ அர்க்க ப்ைபக் கண்டு, “கர்த்தர்
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நமக்குக்ெகாடுத்தபணிையமுழுைமயாய்ெசய்வதல்உறுதயாய்
இரு” என்றுெசால்லுங்கள்.
௧௮ பவுலாகய நாேன என் ைகயால் எழுத உங்கைள

வாழ்த்துக ேறன். நான் சைறயல் இருப்பைத
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ேதவனுைடய கருைப
உங்கேளாடுஇருப்பதாக. ஆெமன்.
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ெதசேலானிக்ேகயருக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும் ப தாவாகய
ேதவனுக்குள்ளும் இேயசு க றஸ்துவாகய கர்த்தருக்குள்ளும்
இருக்கும் ெதசேலானிக்ேகயாவல் உள்ள சைபேயாருக்கு
எழுதுவது. ேதவனுைடய கருைபயும் சமாதானமும் உங்கேளாடு
இருப்பதாக.
வாழ்வும்வசுவாசமும்
௨ நாங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாழுெதல்லாம் உங்கைள

நைனவுகூருக ேறாம். உங்கள் அைனவருக்காவும் ெதாடர்ந்து
ேதவனிடம் நன்ற கூறுக ேறாம். ௩ ப தாவாகய ேதவனிடம்
ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாழுெதல்லாம் வசுவாசத்தனாலும்,
அன்பனாலும் நீங்கள் ெசய்தவற்றுக்காகவும் அவருக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம். கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மீதுள்ள
நம்ப க்ைகயல் நீங்கள் உறுதயுடன் இருப்பதற்காக நாங்கள்
அவருக்குநன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.
௪ சேகாதர சேகாதரிகேள, ேதவன் உங்களிடம்

அன்பாய் இருக்க றார். அவர் உங்கைளத் தமக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார்என்றுநாங்கள்அற ேவாம். ௫உங்களிடம்
நற்ெசய்தையக் ெகாண்டு வந்ேதாம். ஆனால் நாங்கள்
வார்த்ைதைய மட்டும் பயன்படுத்தவல்ைல, அதகாரத்ைதயும்
பயன்படுத்த ேனாம். பரிசுத்த ஆவயானவேராடும் முழு
உறுத ேயாடும் நாங்கள்அைதக்ெகாண்டுவந்ேதாம். உங்கேளாடு
நாங்கள் இருந்தேபாது எப்படி வாழ்ந்ேதாம் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். உங்களுக்கு உதவும் வைகய ேலேய வாழ்ந்ேதாம்.
௬ நீங்கள் எங்கைளப் ேபாலவும், கர்த்தைரப் ேபாலவும் ஆனீர்கள்.
நீங்கள் மிகவும் துன்புற்றீர்கள், எனினும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
ேபாதைனகைள ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். பரிசுத்த ஆவயானவர்
உங்களுக்குஅந்தமக ழ்ச்சையத்தந்தார்.
௭ மக்கேதானியா, அகாயா ஆகய நகரங்களில் உள்ள

வசுவாச களுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஆனீர்கள். ௮ உங்கள்
மூலம் மக்கேதானியாவலும், அகாயாவலும் ேதவனுைடய
ேபாதைன பரவயது. ேதவனுைடய ேபரில் உள்ள உங்கள்
வசுவாசம் எல்லா இடங்களுக்கும் ெதரிய வந்தது. எனேவ
உங்கள் வசுவாசத்ைதப் பற்ற நாங்கள் எதுவும் ெசால்ல
ேவண்டியதல்ைல. ௯ நீங்கள் எங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்ட
நல்வழிையப் பற்ற எல்லா இடத்தலும் இருக்கற மக்கள்
கூறுகறார்கள். நீங்கள் எப்படி உருவ வழிப்பாட்ைட
நறுத்தனீர்கள் என்பைதயும், உண்ைமயான, ஜீவனுள்ள
ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்யும் மாற்றத்ைதப் ெபற்றீர்கள்
என்பைதயும்கூறுகறார்கள். ௧௦உருவ வழிபாட்ைட நறுத்தவ ட்டு
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பரேலாகத்தலிருந்து வரப்ேபாகும் ேதவனுைடய குமாரனுக்காக
நீங்கள் காத்தருக்க றீர்கள். ேதவன் தன் குமாரைன
மரணத்தலிருந்துஉய ர்த்ெதழச் ெசய்தார். இேயசுவாகயஅவேர,
நயாயத்தீர்ப்பு அளிக்கப்ேபாகும் ேதவனுைடய ேகாபத்தலிருந்து
நம்ைமஇரட்ச க்க றவர்.

௨
ெதசேலானிக்ேகயாவல்பவுலின்பணி
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கைள நாடி நாங்கள் வந்தது

வீணாகவல்ைல என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௨ உங்களிடம்
வரும் முன்பு நாங்கள் பலிப்பயல் துன்புற்ேறாம். அங்குள்ள
மக்கள் எங்களுக்கு எத ராகக் ெகட்டதாகப் ேபசனார்கள்.
உங்களுக்கு அைவ பற்ற த் ெதரியும். நாங்கள் உங்களிடம்
வந்தேபாது பலர் எத ர்த்தார்கள். ஆனால் ைதரியமாக இருக்க
ேதவன் உதவனார். நற்ெசய்தைய உங்களிடம் கூறவும் உதவ
ெசய்தார். ௩ நாங்கள் மக்களுக்குஊக்கமூட்டுக ேறாம். ஒருவரும்
எங்கைள முட்டாளாக்கவல்ைல. நாங்கள் தீயவர்கள் அல்லர்.
மக்களிடம் நாங்கள் தந்த ரம் ெசய்ய முயற்ச க்கவல்ைல.
௪நாங்கள் நற்ெசய்தையப் பரப்புக ேறாம். ஏெனன்றால் எங்கைள
ேசாத த்து அற ந்த பன் நற்ெசய்தையச் ெசால்லும் ெபாருட்டு
ேதவன் எங்கள் ேமல் நம்ப க்ைகைவத்துள்ளார். ஆகேவ நாங்கள்
மனிதர்கைள தருப்பத ப்படுத்த வரும்பவல்ைல. ேதவைன
தருப்த ப்படுத்தேவ வரும்புக ேறாம். ேதவன் ஒருவேர நம்
இதயங்கைளத்ெதாடர்ந்து ேசாதைனெசய்யவல்லவர்.
௫உங்கைளப் பற்ற உங்களுக்குப் ப டித்த வைகயல் முகஸ்துத

ெசய்து தருப்த ப்படுத்த நாங்கள் ஒருேபாதும் முயலவல்ைல
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். நாங்கள் உங்கள் பணத்ைதயும்
ெபற்றுக்ெகாள்ள முயற்ச ெசய்யவல்ைல. உங்களிடம்
மைறக்கத்தக்க சுயநலம் எதுவும் எங்களிடம் இருந்ததல்ைல.
இது உண்ைம என்பது ேதவனுக்குத் ெதரியும். ௬ எவ்வத
பாராட்ைடயும் மக்களிடம் நாங்கள் எத ர்பார்க்கவல்ைல.
உங்களிடமிருந்ேதா ேவறு யாரிடமிருந்ேதா நாங்கள் எந்தப்
பாராட்ைடயும்எத ர்பார்க்கவல்ைல.
௭ நாங்கள் கறஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலர். எனேவ நாங்கள்

உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது சல காரியங்கைள நீங்கள் ெசய்யும்
ெபாருட்டு உங்கள் மீது அதகாரம் ெசலுத்த இருக்ககூடும்.
எனினும் நாங்கள் ெமன்ைமயாகேவ நடந்துெகாண்ேடாம். ஒரு
தாய் தன் குழந்ைதையப் பாதுகாப்பது ேபான்று இருந்ேதாம்.
௮ உங்கைள நாங்கள் ெபரிதும் ேநச த்ேதாம். எனேவ,
ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய உங்கேளாடு பக ர்ந்துெகாள்வதல்
மக ழ்ச்ச யைடந்ேதாம். அேதாடு மட்டுமல்லாமல், எங்கள்
வாழ்க்ைகையயும் உங்கேளாடு பக ர்ந்துெகாள்வதல்
மக ழ்ந்ேதாம். ௯ சேகாதர சேகாதரிகேள! நாங்கள் எவ்வளவு
கடுைமயாக உைழத்ேதாம் என்பைத நீங்கள் நைனவல்
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ைவத்தருப்பைத நான் அற ேவன். இரவும் பகலுமாக
நாங்கள் பணியாற்ற ேனாம். ேதவனுைடய நற்ெசய்தையப்
பரப்பும்ெபாழுதுஉங்களில்எவர்மீதும்எவ்வதமானெபாருளாதார
பாரத்ைதயும்சுமத்தவரும்பவல்ைல.
௧௦ வசுவாச களாகய உங்கேளாடு நாங்கள் இருந்தேபாது

தூய்ைமயும் நீதயும் உள்ள வழியல் குற்றமற்று வாழ்ந்ேதாம்.
இது உண்ைம என உங்களுக்குத் ெதரியும். ேதவனுக்கும் இது
உண்ைம எனத் ெதரியும். ௧௧ ஒரு தந்ைத தன் பள்ைளகைள
நடத்துவது ேபான்று நாங்கள் உங்கைள நடத்த ேனாம்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். ௧௨ நாங்கள் உங்கைளப்
பலப்படுத்த ேனாம். உங்களுக்கு ஆறுதல் அளித்ேதாம்.
ேதவனுக்கான நல்வாழ்க்ைகைய வாழுமாறுகூற ேனாம். ேதவன்
தமதுஇராஜ்யத்த ற்கும்மகைமக்கும்உங்கைளஅைழக்க றார்.
௧௩ நீங்கள் நற்ெசய்தைய ஏற்றுக்ெகாண்ட வதத்த ற்காக

நாங்கள் ேதவனுக்குத் ெதாடர்ந்து நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.
எங்களிடமிருந்து நீங்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டீர்கள். அது
மனிதர்களின் வார்த்ைதயன்று. ேதவனுைடய வார்த்ைத
என்றும் ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். அது உண்ைமயல் ேதவனுைடய
ெசய்த தான். அது வசுவாசமுள்ள உங்களிடம் பலன் தருகறது.
௧௪ சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள் யூேதயாவல் உள்ள
கறஸ்துவுக்குள் இருக்கும் சைபகைளப் ேபான்றருக்க றீர்கள்.
யூேதயாவல் உள்ள ேதவனுைடய மக்கள் மற்ற யூதர்களால்
மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். நீங்களும் உங்கள் ெசாந்த
நாட்டு மக்களால் அேதவதமாக துன்புறுத்தப்பட்டீர்கள்
௧௫ அந்த யூதர்கள் கர்த்தராக ய க றஸ்துைவக் ெகான்றார்கள்.
ேமலும் அவர்கள் தீர்க்கதரிச கைளயும் ெகான்றார்கள்.
எங்கைள யூேதயாைவ வ ட்டு ெவளிேயறும்படி அவர்கள்
வற்புறுத்தனார்கள். ேதவன் அவர்களுடன் மகழ்ச்ச யாயல்ைல.
அவர்கள் மக்களைனவருக்கும் எத ராக உள்ளனர்.
௧௬ யூதர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு நாங்கள் ேபாதைன
ெசய்வைத அவர்கள் தடுக்க முயற்ச க்க றார்கள். யூதர்
அல்லாதவர்கள் இரட்ச க்கப்படும்ெபாருட்டு நாங்கள்
அவர்களுக்குப் ேபாத க்க ேறாம். ஆனால் அந்த யூதர்கேளா
தாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்த பாவங்கேளாடு ேமலும் ேமலும் பாவம்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள். இப்ேபாது ேதவனுைடய ேகாபம்
முழுைமயாகஅவர்கள்மீதுவந்துள்ளது.
மீண்டும்அவர்கைளப்பார்க்கவருப்பம்
௧௭ சேகாதர சேகாதரிகேள! ெகாஞ்ச காலமாக நாங்கள்

உங்களிடம் இருந்து ப ரிக்கப்பட்டிருந்ேதாம். (அங்ேக நாங்கள்
உங்கேளாடு இல்லாவ ட்டாலும் எங்கள் நைனவுகள் உங்கேளாடு
இருந்தன.) உங்கைளப் பார்க்க நாங்கள் மிகவும் வரும்ப ேனாம்.
அதற்காக மிகவும் கடுைமயாய் முயற்ச ெசய்ேதாம். ௧௮ ஆம்,
உங்களிடம் வர நாங்கள் வரும்ப ேனாம். உண்ைமயல்
பவுலாகய நான் பலமுைற வர முயன்ேறன். ஆனால்
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சாத்தான் எங்கைளத் தடுத்துவ ட்டான். ௧௯ நமது கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்து வரும்ேபாது நாங்கள் ெபருைமப்படக் கூடிய
எங்களது நம்ப க்ைகயும், மக ழ்ச்ச யும், க ரீடமும் நீங்கள் தாேன.
௨௦ உண்ைமயல் நீங்கேள எங்கள் மக ழ்ச்ச யும் மகைமயும்
ஆவீர்கள்.

௩
௧நாங்கள்உங்களிடம்வரமுடியவல்ைல. ஆனால்காத்தருப்பது

மிகவும் ெகாடுைமயாக இருந்தது. ௨ ஆைகயால் உங்களிடம்
தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்பத் தீர்மானித்ேதன். நான் மட்டும்
அத்ேதேனயல் இருந்ேதன். தீேமாத்ேதயு எங்கள் சேகாதரன்.
ேதவனுக்காக அவன் எங்கேளாடு பணியாற்றுகறான்.
க றஸ்துைவப் பற்றய நற்ெசய்தைய நாங்கள் கூற ட
ேதவன் உதவுகறார். நீங்கள் உங்கள் வசுவாசத்தல் பலம்
ெபறவும், உங்கைள உற்சாகமூட்டவும் தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்ப
ைவத்ேதாம். ௩ எங்களுக்கு ஏற்பட்ட ச க்கல்களால் நீங்கள்
மனம் தவக்காமல் இருக்கும்ெபாருட்டு தீேமாத்ேதயுைவ
அனுப்ப ேனாம். இத்தைகய துன்பங்கைளச் சக த்துக்ெகாள்ளேவ
நாம் நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறாம் என்பைதயும் நீங்கள்
அறவீர்கள். ௪ நாங்கள் உங்கேளாடு இருந்தேபாது கூட இப்படி
பலவதமான துன்பங்கைள ஏற்க ேவண்டும் என்பது பற்ற
ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க ேறாம். எனேவ இைவ நாங்கள்
ெசான்னபடிதான் ந கழ்ந்துள்ளன என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
௫ இதற்காகத்தான் நான் உங்களிடம் தீேமாத்ேதயுைவ, உங்கள்
வசுவாசத்ைதப்பற்ற அற ந்துெகாள்ள அனுப்ப ைவத்ேதன்.
ேமலும் என்னால் காத்தருக்க முடியாத நைலயல் தான் நான்
தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்ப ைவத்ேதன். மக்கைளத் தீயவற்றனால்
இழுத்து கவர்ச்ச க்கும் ப சாசு உங்கைளத் ேதால்வயுறச்
ெசய்துவடுவாேனா என்றும் எங்களின் உைழப்பு வீணாய்ப்
ேபாகுேமா என்றும்நான்பயந்தருந்ேதன்.
௬ ஆனால் உங்களிடமிருந்து தீேமாத்ேதயு தரும்ப வந்தான்.

உங்களது அன்பு மற்றும் வசுவாசம் பற்றய நல்ல ெசய்த கைள
அவன் கூறனான். நல்வழியல் நீங்கள் எப்ேபாதும் எங்கைள
நைனத்துக்ெகாள்வதாகவும் எங்கைள நீங்கள் மீண்டும் பார்க்க
வரும்புவதாகவும் கூறனான். அதுேபாலத் தான் நாங்களும்
உங்கைளப் பார்க்க வரும்புக ேறாம். ௭ எனேவ, சேகாதர
சேகாதரிகேள! உங்கள்வசுவாசத்தால்உங்கைளப்பற்ற ஆறுதல்
அைடந்தருக்க ேறாம். எங்களுக்கு துன்பங்களும், ச க்கல்களும்
உள்ளன. எனினும், நாங்கள் ஆறுதலைடந்தருக்க ேறாம்.
௮ நீங்கள் உறுதயாகக் கர்த்தருக்குள் இருக்கும்ேபாது எங்கள்
வாழ்வு முழுைம ெபறுவதாக உணர்க ேறாம். ௯ உங்களால்
ேதவனுக்குமுன்பு நாங்கள்ெபரும் மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்க ேறாம்.
ஆகேவஉங்களுக்காக ேதவனுக்குநன்ற ெசால்க ேறாம். ஆனால்
எங்கள் முழு மகழ்ச்ச க்கும் எங்களால் ேபாதுமான நன்ற
ெசால்ல முடியாது. ௧௦இரவும் பகலுமாக நாங்கள் உங்களுக்காக
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மிகவும் உறுத ேயாடு ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம்.
நாங்கள் அங்ேக வந்து உங்கைள மீண்டும் பார்க்கவும், உங்கள்
வசுவாசத்ைத பலப்படுத்துவதற்கான ெசயல்கைளச் ெசய்யவும்
ப ரார்த்தைனெசய்க ேறாம்.
௧௧ ப தாவாகய ேதவனும், கர்த்தராக ய இேயசுவும் எங்களுக்கு

உங்களிடம் வருவதற்கான வழிையத் தயார் ெசய்யட்டும் என்று
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். ௧௨ உங்கள் அன்ைப கர்த்தர்
வளரச் ெசய்ய ப ரார்த்த க்க ேறாம். ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு
ெசய்யவும் எல்லா மக்களிடமும் அன்பு ெசய்யவும் அவர்
உங்களுக்கு உதவ ப ரார்த்த க்க ேறாம். நாங்கள் உங்கைள
ேநச ப்பது ேபான்று நீங்கள் மற்றவர்கைள ேநச க்க ேவண்டும்
என்று ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். ௧௩ உங்கள் இதயம்
உறுதயாகும்படியாக நாங்கள் இந்தப் ப ரார்த்தைனையச்
ெசய்க ேறாம். அப்ெபாழுது கர்த்தராக ய இேயசு தம் பரிசுத்த
மக்கேளாடு வரும்ேபாது நீங்கள் ப தாவாகய ேதவன் முன்
பரிசுத்தராகவும்,குற்றமற்றவர்களாகவும்ந ற்பீர்கள்.

௪
ேதவைனமகழ்வூட்டும்வாழ்க்ைக
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் உங்களுக்கு ேவறு

சலவற்ைறச் ெசால்ல வரும்புக ேறன். ேதவனுக்குப்
ப டித்தமான வாழ்க்ைகைய எவ்வாறு வாழேவண்டும் என்று
நாங்கள் உங்களுக்குக் கற்ப த்ேதாம். நீங்கள் அத்தைகய
வதத்தல் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள். ெமன்ெமலும்
அவ்வாறு வாழ கர்த்தராக ய இேயசுவன் ேபரில் உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்வேதாடு ஊக்கப்படுத்தவும் ெசய்க ேறாம்.
௨ நாங்கள் ெசய்யச் ெசான்னவற்ைற நீங்கள் அறவீர்கள்.
அவற்ைற நாங்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவன் அதகாரத்தால்
ெசான்ேனாம். ௩ நீங்கள் பரிசுத்தமுடன் இருக்க ேதவன்
வரும்புக றார். நீங்கள் பாலியல் குற்றத்தல் இருந்து வலக
இருக்க ேவண்டுெமன்று அவர் வரும்புக றார். ௪ உங்கள்
சரீரத்ைதக் கட்டுப்படுத்த நீங்கள் கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
உங்கள் சரீரத்ைதத் தூய்ைமயாய் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அது ேதவனுக்குப் ெபருைம ேசர்க்கும். ௫ உங்கள் சரீரத்ைத
ெவற த்தனமான உணர்வுகளுக்கு ஒப்பைடக்காதீர்கள்.
ேதவைன அறந்துெகாள்ளாதவர்கள்தான் அதைன அதற்குப்
பயன்படுத்துவார்கள். ௬ உங்களில் எவரும் க றஸ்துவுக்குள்
இருக்கும் உங்கள் சேகாதரர்கைள இக்காரியத்தல் ஏமாற்றேவா,
ெகடுதல் ெசய்யேவா முயற்ச ெசய்யாதீர்கள். அவ்வாறு
ெசய்பவர்கைள கர்த்தர் தண்டிப்பார். இைதப்பற்ற உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவ ெசால்லி எச்சரித்தருக்க ேறாம். ௭ நாம் பரிசுத்தமாய்
இருக்கும்படி ேதவன் அைழத்தார். நாம் பாவங்களில் வாழ்வைத
அவர் வரும்பவல்ைல. ௮ எனேவ இந்தப் ேபாதைனக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுக்க றவன், மனிதருக்கு அல்ல, ேதவனுக்ேக
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கீழ்ப்படிய மறுக்க றான். அவர் ஒருவேர நமக்கு பரிசுத்த
ஆவயானவைரத்தரவல்லவர்.
௯ க றஸ்துவுக்குள், உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளுடன்

அன்பாய் இருங்கள் என்று உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதல்ைல.
ஒருவைர ஒருவர் ேநச க்க ேதவன் ஏற்ெகனேவ உங்களுக்குப்
ேபாத த்தருக்க றார். ௧௦ மக்கேதானியாவல் உள்ள
எல்லா சேகாதரர்களிடமும், சேகாதரிகளிடமும் அன்பு
ெசலுத்துகறீர்கள். ேமலும் ேமலும் அன்பு ெசய்யுமாறு உங்கைள
ஊக்கப்படுத்துக ேறாம்.
௧௧ சமாதானத்துக்குரிய வாழ்க்ைகைய வாழ நீங்கள் எல்லா

ெசயல்கைளயும் ெசய்யுங்கள். உங்கள் ெசாந்தக் காரியங்களில்
கவனமாய் இருங்கள், ெசாந்த ேவைலகைளச் ெசய்யுங்கள்.
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யுமாறு ஏற்ெகனேவ ெசால்லி
இருக்க ேறாம். ௧௨ இவற்ைற எல்லாம் நீங்கள் ெசய்யும்ேபாது
வசுவாசமற்ற மக்கள் உங்கள் வாழ்வு முைறைய மத ப்பார்கள்.
உங்கள் ேதைவக்கு ேவறு எவைரயும் சார்ந்தருக்கேவண்டிய
அவசயம்இல்லாதருக்கும்.

கர்த்தரின்வருைக

௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள! இறந்து ேபானவர்கைளப்
பற்ற நீங்கள் அறந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று நாங்கள்
வரும்புக ேறாம். ஏைனய நம்ப க்ைகயற்ற மக்கைளப் ேபான்று
நீங்கள் வருத்தம் ெகாள்வைத நாங்கள் வரும்புவதல்ைல.
௧௪ இேயசு இறந்தார், ஆனால் அவர் உய ர்த்ெதழுந்தார் என்று
வசுவாச க்க ேறாம். ஆைகயால் இேயசுைவ வசுவாச த்து
மரித்துப்ேபான எல்லாைரயும் ேதவன் இேயசுேவாடுகூட ஒன்று
ேசர்ப்பார்.
௧௫ கர்த்தரின் ெசய்தையேய நாங்கள் இப்ேபாது உங்களுக்குக்

கூறுக ேறாம். இப்ெபாழுது வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற நாம்
கர்த்தர் வரும்ேபாதும் ஒருேவைள வாழ்ந்துெகாண்டிருப்ேபாம்.
ஏற்ெகனேவ மரித்தவர்கள் கர்த்தேராடு இருப்பார்கள்.
உய ேராடிருக்க ற நாமும் அவேராடிருப்ேபாம். ஆனால்
நாம் அவர்களுக்கு (ஏற்ெகனேவ இறந்தவர்களுக்கு)
முந்த க்ெகாள்வதல்ைல. ௧௬ கர்த்தர் அவராகேவ பரேலாகத்தல்
இருந்துவருவார். அங்ேகஉரத்த கட்டைளஇருக்கும். அக்கட்டைள
ப ரதான ேதவ தூதனுைடயதாக இருக்கும். ேதவ எக்காளமும்
ேகட்கும். அப்ெபாழுது கறஸ்துவுக்குள் இறந்து ேபானவர்கள்
முதலில் உய ர்த்ெதழுவார்கள். ௧௭அதற்குப் ப றகு, அவர்கேளாடு
அப்ெபாழுதுவாழும்நாமும்எடுத்துச்ெசல்லப்படுேவாம். கர்த்தைர
வான ெவளியல் சந்த ப்ேபாம். அதன் பன் எப்ெபாழுதும்
கர்த்தேராடு இருப்ேபாம். ௧௮ ஆகேவ இவ்வார்த்ைதகளால்
ஒருவைரெயாருவர் ேதற்ற க்ெகாள்ளுங்கள்.
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௫
கர்த்தரின்வருைகக்காகத் தயாராகுங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, இப்ெபாழுது இைவ நடக்கும்

காலத்ைதயும் ேததையயும் எழுதத் ேதைவ இல்ைல. ௨ கர்த்தர்
வரும் நாள் இரவல் தருடன் த டீெரன்று வருவது ேபால்
ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு நன்றாகத் ெதரியும்.
௩ “நாங்கள் சமாதானத்ேதாடும், பாதுகாப்ேபாடும் இருக்க ேறாம்”
என்று மக்கள் ெசால்வார்கள். அப்ெபாழுது அவர்களுக்கு அழிவு
த டீெரன வரும். அவ்வழிவு கர்ப்பவதயன் ப ரசவ ேவதைன
ேபான்றுத டீெரனவரும். அவர்கள்தப்பமுடியாது.
௪ ஆனால் நீங்கள் இருட்டில் வாழவல்ைல. எனேவ

தருடைனப்ேபால அந்த நாள் உங்களுக்கு ஆச்சரியத்ைதத்
தராது. ௫ நீங்கள் யாவரும் ெவளிச்சத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்,
நீங்கள் பகலுக்குரியவர்கள். நாம் இருைளச் ேசர்ந்தவர்கள்
இல்ைல. நாம் இரவுக்குரியவர்களும் இல்ைல. ௬ எனேவ
நாம் ஏைனய மக்கைளப்ேபான்று இருக்கக் கூடாது.
நாம் தூங்கக்ெகாண்டிருக்கக் கூடாது. வழிப்புடனும்,
சுயகட்டுப்பாட்டுடனும் இருக்கேவண்டும். ௭ தூங்கும்
மக்கள் இரவுப்ெபாழுதல் தூங்குவார்கள். குடித்து
ெவறெகாள்பவர்கள் இரவுப் ெபாழுதல் குடிப்பார்கள்.
௮ ஆனால் நாம் பகலுக்குரியவர்கள். எனேவ நம்ைம
நாேம கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். நம்ைமக்
காத்துக்ெகாள்வதற்காக வசுவாசம், அன்பு என்னும் மார்புக்
கவசத்ைத அணிந்துெகாள்ேவாம். நம் தைலக்கவசமாய்
இட்ச ப்பன்நம்ப க்ைகஅைமயும்.
௯ ேதவன் தம் ேகாபத்ைத நம்ேமல் காட்டுவதற்காக

நம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. நம் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன் மூலம் இட்ச ப்பு அைடயேவ ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
௧௦ அவேராடு நாம் அைனவரும் இைணந்து வாழும்ெபாருட்டு,
நமக்காக அவர் இறந்தார். எனேவ, இேயசு வரும்ேபாது, நாம்
உயருடன் இருக்க ேறாேமா அல்லது இறந்துேபாேவாமா என்பது
முக்கயமில்ைல. ௧௧ எனேவ ஒருவருக்ெகாருவர் ஆறுதலாய்
இருங்கள். ேமலும் நீங்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பது ேபால
ஒருவைரெயாருவர் பலப்படுத்துங்கள்.

இறுத அறவப்புகளும்,வாழ்த்துக்களும்
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கேளாடு கடுைமயாய்

உைழப்பவர்களுக்கு மத ப்பளியுங்கள். கர்த்தருக்குள் அவர்கேள
உங்கள் தைலவர்கள். ஆத்தும அளவல் அவர்கேள உங்களுக்கு
வழிகாட்டுக றார்கள். ௧௩ அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருக்க ற
ெசயலுக்காகஅவர்கைளஅன்ேபாடுமதயுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் சமாதானமாய் வாழுங்கள். ௧௪ சேகாதர

சேகாதரிகேள! உைழக்காத மக்கைள எச்சரிக்ைக
ெசய்யுங்கள் என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம். அஞ்சுகறவர்கைள
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உற்சாகப்படுத்துங்கள். பலவீனமானவர்களுக்கு உதவுங்கள்.
எல்லாரிடமும்ெபாறுைமயாய்இருங்கள். ௧௫ஒருவரும்தீைமக்குத்
தீைம ெசய்யாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர்
எப்ெபாழுதும் நன்ைம ெசய்துெகாள்ளவும் எல்லாருக்கும் நன்ைம
ெசய்யவும்முயலுங்கள்.
௧௬ எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச யாய் இருங்கள். ௧௭ ப ரார்த்தைன

ெசய்வைத நறுத்தாதீர்கள். ௧௮ ேதவனுக்கு எப்ெபாழுதும் நன்ற
ெசலுத்துங்கள். இேயசு க றஸ்துவல் இைதேய உங்களிடம்
ேதவன்வரும்புக றார்.
௧௯ பரிசுத்தாவயானவருக்கான ேவைலைய நறுத்தாதீர்கள்.

௨௦ தீர்க்கதரிசனங்கைள முக்கயமற்ற ஒன்றாக எண்ணாதீர்கள்.
௨௧ ஆனால் எல்லாவற்ைறயும் ேசாத த்து அறயுங்கள்.
நல்லவற்ைற ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௨௨ எல்லா வைகயான
தீைமகளில்இருந்தும்வலக இருங்கள்.
௨௩ சமாதானத்தன் ேதவன்தாேம உங்கைள முழுைமயாகப்

பரிசுத்தமாக்கும் ெபாருட்டு ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம். நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து வரும்ேபாது
உங்கள் ஆவ , ஆன்மா, சரீரம் முழுவதும் குற்றமில்லாததாய்
இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. ௨௪உங்கைளஅைழக்க ற ேதவன்
இவற்ைறஉங்களுக்குச்ெசய்வார். அவைரநம்புங்கள்.
௨௫ சேகாதர சேகாதரிகேள! எங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன

ெசய்யுங்கள். ௨௬ நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது ஒருவைரெயாருவர்
பரிசுத்தமாக முத்தமிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள் ௨௭ அைனத்து சேகாதர
சேகாதரிகளிடமும் இந்த நருபம் வாச க்கப்பட ேவண்டும்
என்று உங்களுக்கு கர்த்தரின் அத காரத்தால் ஆைணயட்டுக்
கூறுக ேறன். ௨௮ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப
உங்களுடன்இருப்பதாக!
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ெதசேலானிக்ேகயருக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ ெதசேலானிக்ேகயாவல் இருக்கும் சைபக்கு பவுல், ச ல்வான்,
தீேமாத்ேதயு ஆக ேயார் எழுத க்ெகாள்வது, ப தாவாகய
ேதவனுக்குள்ளும், கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்குள்ளும்
நீங்கள்இருக்கறீர்கள்.
௨ உங்களுக்கு நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்,

கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவனாலும்கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.
௩ உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் ேதவனுக்கு நன்ற

ெசலுத்துக ேறாம். அதுேவ ெசய்வதற்கு உரியது என்பதால்
நாங்கள் அதைனச் ெசய்கன்ேறாம். உங்கள் வசுவாசம்
ேமலும் ேமலும் வளருவதால் அப்படிச் ெசய்க ேறாம். உங்களில்
ஒருவருக்ெகாருவரிடம் உள்ள அன்பும் வளர்கன்றது.
௪ ேதவனுைடய ஏைனய சைபகளில் உங்கைளப்பற்ற நாங்கள்
ெபருைமயாய்ப் ேபச க்ெகாள்க ேறாம். வசுவாசத்தலும்,
பலத்தலும் நீங்கள் ெதாடர்ந்து இருப்பது குறத்து மற்ற
சைபகளுக்கு நாங்கள் கூறுக ேறாம். நீங்கள் பல
உபத்த ரவங்கைளயும். துன்பங்கைளயும்அைடந்தீர்கள். எனினும்
ெதாடர்ந்து வசுவாசமும் பலமும் உைடயவர்களாய் நீங்கள்
இருக்கறீர்கள்.
ேதவனுைடயதீர்ப்பு
௫ ேதவன் தன் தீர்ப்பல் சரியாக உள்ளார் என்பதற்கு அதுேவ

நரூபணமாக இருக்க றது. ேதவன் தன் இராஜ்யத்துக்கு
ஏற்றவர்களாக நீங்கள் இருக்கேவண்டும் என வரும்புக றார்.
உங்கள் துன்பங்கள் கூட அந்த இராஜ்யத்துக்காகத்தான்.
௬ எது சரியானேதா அைதேய ேதவன் ெசய்வார். உங்களுக்கு
யார் துன்பம் தருகறார்கேளா அவர்களுக்கு ேதவன்
துன்பம் தருவார். ௭ துன்பப்படுக ற உங்களுக்கு ேதவன்
இைளப்பாறுதைலத் தருவார். எங்களுக்கும் சமாதானத்ைதத்
தருவார். கர்த்தராக ய இேயசுவன் வருைகயன்ேபாது
ேதவன் எங்களுக்கு இந்த உதவையச் ெசய்வார். இேயசு
பரேலாகத்தல்இருந்துவல்லைமவாய்ந்த தம் ேதவதூதர்கேளாடு
வருவார். ௮ பரேலாகத்தலிருந்து அவர் வரும்ேபாது,
ேதவைன அறயாதவர்கைளத் தண்டிப்பதற்காக எரிகன்ற
அக்கனிேயாடும் வருவார். கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாதவர்கள் எல்லாைரயும் அவர்
தண்டிப்பார். ௯என்ெறன்றும்ந த்தயஅழிவுகள் ேநரும்வைகயல்
அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் கர்த்தேராடு இருக்க
அனுமதக்கப்படமாட்டார்கள். அவருைடய ெபரும் வல்லைமய டம்
இருந்து அவர்கள் வலக்க ைவக்கப்படுவார்கள். ௧௦ தம் பரிசுத்த
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மக்கேளாடு மகைமப்படுத்தப்படவும், எல்லா வசுவாச களுக்கும்
தம் மகைமையப் புலப்படுத்தவும் கர்த்தராக ய இேயசு வரும்
நாளில் இைவ ந கழும். வசுவாசம் உள்ளவர்கெளல்லாம்
இேயசுேவாடு ேசர்ந்துெகாண்டு மகழ்ச்ச அைடவார்கள். அந்த
வசுவாச களின் கூட்டத்தல் நீங்களும் இருப்பீர்கள். ஏெனன்றால்
நாங்கள்ெசான்னவற்ைறநீங்கள்வசுவாச த்தீர்கள்.
௧௧ அதற்காகத்தான் நாங்கள் எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காகப்

ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். உங்கைள நல்வழியல் வாழச்
ெசய்யுமாறு நாங்கள் ேதவைன ேவண்டுக ேறாம். இதற்காகேவ
ேதவனால் நீங்கள் அைழக்கப்பட்டீர்கள். நல்லைதச் ெசய்ய
ேவண்டும் என்னும் ஆவல் உங்களிடம் இருக்க றது. உங்களது
வசுவாசம் உங்கைளப் பணியாற்ற ைவக்கும். ேமலும்
ேமலும் இத்தைகய ெசயைலச் ெசய்ய ேதவன் உங்களுக்கு
உதவுமாறு நாங்கள் அவைர ேவண்டுக ேறாம். ௧௨ கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் நாமம் உங்களில் மகைம அைடயும்
ெபாருட்ேட இைவ அைனத்தற்காகவும் நாங்கள் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம். உங்களில்அவர்மகைமயைடவார். அவரில்நீங்கள்
மகைமயைடவீர்கள். அம்மகைம நம் ேதவனும், கர்த்தருமான
இேயசுக றஸ்துவன்கருைபயலிருந்துவருகறது.

௨
தீயெசயல்கள்ந கழும்
௧ சேகாதர, சேகாதரிகேள! கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து

வருவது பற்ற ச் சல காரியங்கள் ெசால்ல ேவண்டியது உள்ளன.
நாம் எப்ேபாது அவேராடு ஒன்று ேசருேவாம் என்பது பற்ற ப் ேபச
நாங்கள் வரும்புக ேறாம். ௨ கர்த்தர் வரும் நாள் ஏற்ெகனேவ
வந்துவ ட்டெதன ேகள்வப்பட்டால், மனக் கலக்கேமா, பயேமா
அைடந்து வ டாதீர்கள். ச லர் இதைனத் தீர்க்கதரிசனமாகேவா,
ெசய்தயாகேவா ெசால்லலாம், அல்லது ஒருவன் எங்களிடத்தல்
இருந்து கூட ஒரு கடிதம் வந்ததாகக் கூற உங்கைள ஏமாற்றப்
பார்க்கலாம். ௩ எவரும் உங்கைள எவ்வதத்தலும் முட்டாள்
ஆக்காமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில் வசுவாச
மறுதலிப்பும், அழிவன் மகனாகய பாவமனிதனும் ேதான்றும்
வைர அந்த நாள் வராது. பாவமனிதன் நரகத்துக்கு உரியவன்.
௪ அவன் ேதவனுக்கும் மனிதர்களின் வழிபாடுகளுக்கும்
எத ரானவன். அவன் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கும் ெசன்று
அங்ேக உட்காருவான். ப றகு, தன்ைன ேதவைனவட
உயர்ந்தவனாகக் காட்டிக்ெகாள்வான்.
௫ இக்காரியங்கள் ந கழும் என்பது பற்ற முன்னேர நான்

உங்களிடம் கூற ேனன், ஞாபகம் இருக்க றதா? ௬ அவைன
இப்ேபாது தடுத்து நறுத்த இருப்பது யாெரன்று உங்களுக்குத்
ெதரியும். அவன் இப்ேபாது தடுக்கப்பட்டிருப்பது சரியான
ேநரத்தல் ெவளிப்படும் ெபாருட்டுத்தான். ௭ பாவத்தன் இரகச ய
சக்த ஏற்ெகனேவ உலகத்தல் ெசயல்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது.
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ஆனால் அவைனத் தடுத்து நறுத்தும் வல்லைம உைடயவர்
ஒருவேர! அவன் முழுைமயாகத் தன் வழியல் இருந்து
வலக்கப்படும்வைர அவைனத் தடுத்து நறுத்துவார் அவர்.
௮ ப றகு அந்தப் பாவ மனிதன் ெவளிப்படுவான். கர்த்தராக ய
இேயசு தன் வாயல் இருந்து வரும் சுவாசத்தனால் அவைனக்
ெகால்வார். அவர் தன் ெபருைமமிகு வருைகயன்மூலேம அந்தப்
பாவமனிதைனஅழிப்பார்.
௯ சாத்தானின் சக்தயாேலேய பாவமனிதன் வருவான்.

அவனுக்குப் ெபரும் சக்த இருக்கும். அதனால் ேபாலி
அற்புதங்கைளயும் அைடயாளங்கைளயும் ெசய்வான். ௧௦ பாவ
மனிதன் எல்லாவதமான பாவங்கைளயும் ெசய்து ஆன்மீக
அளவல் தான் வஞ்ச க்கும் மக்கைள ஏமாற்ற பல தந்த ரங்கள்
ெசய்வான். உண்ைமையேநச க்கமறுத்ததால்அம்மக்கள்ஆன்மீக
அளவல் ெதாைலந்துேபானவர்கள் ஆகறார்கள். (உண்ைமைய
ேநச த்தருந்தால் அவர்கள் இரட்ச க்கப்பட்டிருப்பார்கள்.)
௧௧ஆனால்அவர்கள்உண்ைமையேநச க்க மறுத்தார்கள். எனேவ,
அவர்கள் ெபாய்ைய நம்பத்தக்கதாகப் ேபாலி நம்ப க்ைக என்னும்
ஆற்றைல அவர்களுக்குள் ேதவன் அனுப்புக றார். ௧௨ எனேவ,
உண்ைமைய நம்பாத மக்கள் எல்லாரும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் உண்ைமைய நம்பவல்ைல. பாவச் ெசயல்கள்
ெசய்வத ேலமக ழ்ந்தார்கள்.

மீட்கப்படுவதற்காக நீங்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்
௧௩ சேகாதர, சேகாதரிகேள! கர்த்தர் உங்களிடம் அன்புடன்

இருக்கறார். நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவ ேதவன்
ஆரம்பத்த ேலேய உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ஆகேவ,
உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் நாங்கள் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம். உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்துகற பரிசுத்த
ஆவயானவராலும், உண்ைமயன் மீது நீங்கள் ைவக்கும்
வசுவாசத்தாலும் இரட்ச க்கப்படுக றீர்கள். ௧௪அந்த இரட்ச ப்ைப
அைடய உங்கைள ேதவன் அைழத்தார். நாங்கள் பரப்புக ற
நற்ெசய்தையப் பயன்படுத்த நீங்கள் நமது கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன் மகைமையஅைடயும் ெபாருட்டு ேதவன்உங்கைள
அைழத்தார். ௧௫ சேகாதர சேகாதரிகேள! ஆைகயால் உறுதயாய்
நல்லுங்கள். எங்கள் ேபாதைனகளில் ெதாடர்ந்து நம்ப க்ைக
ைவயுங்கள். அவற்ைற நாங்கள் ப ரசங்கங்கள் மூலமும்,
நருபங்களின்மூலமும்உங்களுக்குப் ேபாத த்தருக்க ேறாம்.
௧௬-௧௭ நம்ைம ேநச த்தும், நமக்கு நல்ல வசுவாசத்ைதக்

ெகாடுத்தும், எக்காலத்தலும் ெதாடர்க ற ஆறுதைல வழங்கயும்
வருகற இேயசு க றஸ்துவாகய கர்த்தரும், நம் ப தாவாகய
ேதவனும் ெதாடர்ந்து உங்கைள ஆறுதல்படுத்தவும், நீங்கள்
ெசால்க ற, மற்றும் ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு நற்ெசயலிலும்உங்கைள
வலிைமயுறச்ெசய்யவும்நாங்கள்ப ரார்த்தைனெசய்க ேறாம்.
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௩
எங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! எங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன

ெசய்யுங்கள். கர்த்தரின் ேபாதைன ெதாடர்ந்து ேவகமாகப்
பரவேவண்டும். அப்ேபாதைனைய மக்கள் ஏற்று கனப்படுத்த
ேவண்டும். உங்களிடம் அது பரவ இருப்பதுேபான்று
மற்றவர்களிடமும் பரவேவண்டும். இதற்காகப் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ௨ ெகட்ட, தீய மனிதர்களிடமிருந்து நாங்கள்
காப்பாற்றப்பட ேவண்டும் என்று ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
(எல்லா மக்களும்கர்த்தரிடம்வசுவாசம்ைவக்கவல்ைல)
௩ ஆனால் கர்த்தர் உண்ைமயுள்ளவர், அவர் உங்களுக்கு

பலத்ைதக் ெகாடுத்து தீைமயனின்று உங்கைளப்
பாதுகாப்பார். ௪ ேமலும், நாங்கள் வழி காட்டியபடிேய நீங்கள்
நடந்துெகாள்க றீர்கள் என்றும், இனி ேமலும் நடந்துெகாள்வீர்கள்
என்றும் உங்கைளக் குறத்து கர்த்தருக்குள் நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க ேறாம். ௫ ேதவனுைடய அன்புக்குள்ளும்,
க றஸ்துவன் ெபாறுைமக்குள்ளும் உங்கள் இதயம் இருக்கக்
கர்த்தர்வழிகாட்ட ேவண்டும்என்றும்ப ரார்த்தைனெசய்க ேறாம்.

ேவைலக்கானெபாறுப்புகள்
௬சேகாதரசேகாதரிகேள! நம்கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்

அதகாரத்தால் உங்களுக்கு ஆைண இடுக ேறாம். ேவைல
ெசய்ய மறுக்க ற வசுவாச ய டம் இருந்து வலக ச் ெசல்லுங்கள்.
ேவைல ெசய்ய மறுக்க றவர்கள், எங்களிடமிருந்து நீங்கள்
ெபற்ற ேபாதைனையப் பன்பற்றுகறவர்கள் அல்ல. ௭ நாங்கள்
வாழ்வது ேபான்ேற நீங்களும் வாழேவண்டும் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். உங்கேளாடுநாங்கள்இருந்தேபாதுேசாம்ேபற களாக
இருந்ததல்ைல. ௮ அடுத்தவர்கள் உணைவ உண்டேபாது
அதற்குரிய பணத்ைதக் ெகாடுத்துவ ட்ேடாம். நாங்கள் ேமலும்
ேமலும் ேவைல ெசய்ேதாம். எனேவ, எவருக்கும் ெதாந்தரவு
தந்ததல்ைல. நாங்கள் இரவும் பகலுமாக உைழத்ேதாம்.
௯ எங்களுக்கு உதவும்படி உங்களிடம் ேகட்க எங்களுக்கு உரிைம
இருந்தது. ஆனால் எங்கள் ேதைவக்கு நாங்கேள ேவைல
ெசய்ேதாம். எனேவ உங்களுக்கு முன்மாத ரியாக நாங்கள்
இருந்ேதாம். இதைன நீங்கள் பன்பற்றேவண்டும். ௧௦ “ஒரு
மனிதன் ேவைல ெசய்யாவ டில் அவன் உண்ணக்கூடாது” என்று
உங்கேளாடுஇருந்தேபாதுநாங்கள்இந்தவதையத்தந்ேதாம்.
௧௧ உங்கள் கூட்டத்தல் உள்ள சலர் உைழக்க மறுப்பதாகக்

ேகள்வப்படுக ேறாம். அவர்கள் எதுவும் ெசய்வதல்ைல.
அவர்கள் ஏைனய மக்களின் வாழ்வல் குறுக்கடுபவர்களாக
இருக்க றார்கள். ௧௨மற்றவர்களுக்குத் ெதாந்தரவு தர ேவண்டாம்
என்று அவர்களுக்கு ஆைண இடுக ேறாம். உைழத்து உங்கள்
உணைவ சம்பாத த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று கூறுக ேறாம்.
நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் ேபரில் இதைனக்
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ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம். ௧௩சேகாதர சேகாதரிகேள! நல்லவற்ைறச்
ெசய்வதல்ேசார்வுஅைடயாதீர்கள்.
௧௪ இந்த நருபத்தல் ெசால்லப்பட்டவற்ற ற்கு எவெனாருவன்

பணியமறுக்க றாேனாஅவன்யாெரன்றுஅறந்துெகாள்ளுங்கள்.
அவேனாடுேசராதீர்கள். ப றகுஅதற்காகஅவன்ெவட்கப்படுவான்.
௧௫ஆனால்அவைனஒரு பைகவைனப் ேபால நடத்தாதீர்கள். ஒரு
சேகாதரைனப் ேபான்றுஎச்சரிக்ைகெசய்யுங்கள்.
இறுத வார்த்ைதகள்
௧௬ சமாதானத்தன் கர்த்தர் உங்களுக்கு எப்ெபாழுதும்

சமாதானத்ைதத் தருவாராக. அவர் எப்ெபாழுதும் எல்லா
வழியலும் சமாதானத்ைதத் தரேவண்டும் என்று ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம். கர்த்தர்உங்கள்அைனவேராடும்இருப்பாராக.
௧௭ பவுலாகய நான் என் ெசாந்தக் ைகயாேலேய

இவ்வாழ்த்துக்கைள எழுத முடிக்க ேறன். என் அைனத்து
நருபங்களிலும்இம்முைறயல்தான்நான்ைகெயழுத்தடுக ேறன்.
நான்எழுதும்வதம்இதுேவ.
௧௮ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப உங்கள்

அைனவேராடும்இருப்பதாக.
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தீேமாத்ேதயுவுக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ நம்முைடய இரட்சகராக இருக்க ற ேதவனும், நம்முைடய
நம்ப க்ைகயாகஇருக்க றஇேயசுக றஸ்துவும்ஆைணஇட்டபடிேய
இேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாய்இருக்கற பவுல்,
௨ வசுவாசத்தல் உண்ைமயான மகனாக இருக்கும்

தீேமாத்ேதயுவுக்கு எழுதுவது: நமது ப தாவாகய ேதவனாலும்,
நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவனாலும் கருைபயும்,
இரக்கமும், சமாதானமும்உண்டாவதாக.
தவறானேபாதைனகளுக்குஎச்சரிக்ைக
௩ எேபசு நகரத்தல் நீ இருக்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.

நான் மக்கேதானியாவுக்குப் ேபானேபாது நீ அவ்வாறு
ெசய்யும்படி ேகட்ேடன். எேபசு நகரில் சலர் தவறானவற்ைறப்
ேபாத த்து வருகறார்கள். இது ேபால் ெசய்ய ேவண்டாம் என்று
ஆைணயட்டுச் ெசால்லும் ெபாருட்டு நீ அங்ேக தங்க இரு.
௪ உண்ைமயற்ற கட்டுக்கைதகைளக் ேகட்டு காலத்ைத வீணாக்க
ேவண்டாம் என்றும், குடும்ப வரலாற்றுப் பட்டியல்கைளக் ேகட்க
ேவண்டாம் என்றும்கூறு. அைவ ெவறும் வவாதங்கைள மட்டுேம
உருவாக்கும். அைவ ேதவனுைடய பணிக்கு உதவாதைவ.
வசுவாசத்தன்மூலேம ேதவனுைடய பணி நைடெபறும். ௫மக்கள்
அன்புெகாள்ள ேவண்டும் என்பேத இக்கட்டைளயன் ேநாக்கம்.
இந்த அன்ைபப் ெபற மக்கள் தூய இதயத்ைதப் ெபற ேவண்டும்.
எது சரியானது என்று எண்ணுகறார்கேளா அைதச் ெசய்ய
ேவண்டும். உண்ைமயான வசுவாசம் ெகாள்ளேவண்டும்.
௬ ச லர் இக்காரியங்கைளச் ெசய்யத் தவறனார்கள்.
ஆைகயால் அவர்கள் அதலிருந்து வலக ஒன்றுக்கும் உதவாத
காரியங்கைளப் பற்ற இப்ெபாழுதுேபசுக றார்கள். ௭அந்தமக்கள்
நயாயப்ப ரமாண ேபாதகர்களாக இருக்க வரும்புக றார்கள்.
ஆனால், அவர்களுக்குத் தாம் என்ன ெசால்க ேறாம் என்பது
ெதரியவல்ைல. அேதாடுதாம்உறுதயாகச் ெசால்கன்றவற்ைறப்
பற்றயும் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௮ ஒருவன் சட்டத்ைதச் சரியாகப் பயன்படுத்தனால் அச்சட்டம்

நல்லெதன்று அறந்தருக்க ேறாம். ௯ சட்டமானது நல்ல
மனிதர்களுக்காகஉருவாக்கப்படவல்ைலஎன்பதும்எங்களுக்குத்
ெதரியும். சட்டத்துக்கு எத ரானவர்களுக்காகவும், பன்பற்ற
மறுப்பவர்களுக்காகவும் இச்சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இது
ேதவனுக்கு எத ரானவர்களுக்காகவும், பாவ களுக்காகவும்,
பக்தயல்லாதவர்களுக்காகவும், தூய்ைமயற்றவர்களுக்காகவும்,
தம் ெபற்ேறாைரக் ெகால்க றவர்களுக்காகவும்,
ெகாைலகாரர்களுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது. ௧௦ வபசாரம்,
ஓரினக்கலவ , அடிைம வற்பைன, ெபாய், ஏமாற்று, ேதவனின்
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உண்ைம ேபாதைனக்கு எத ர்ப்பு ேபான்றவற்ைறச் ெசய்கன்ற
மக்களுக்கு உரியது. ௧௧ ெசால்லும்படி ேதவன் என்னிடம்
ஒப்பைடத்த நற்ெசய்தயன் ஒரு பகுத ேய என் ேபாதைனயாகும்.
ெபருைம மிகு அந்நற்ெசய்த மகைமயன் ேதவனிடமிருந்து
வருகறது.

ேதவனுைடயகருைபக்காக நன்ற
௧௨ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கு நான் நன்ற

கூறுக ேறன், ஏெனனில் என்ைன வசுவாசமுள்ளவனாகக்
கண்டுணர்ந்து ேசைவ ெசய்யும் ெபாருட்டு அவர் எனக்கு
இப்பணிையக் ெகாடுத்தருக்க றார். அவர் எனக்கு பலத்ைதக்
ெகாடுத்தருக்க றார். ௧௩ முன்பு நான் கறஸ்துவுக்கு எத ராகப்
ேபச துன்பப்படுத்த , ெகாடுைமயான காரியங்கைளச் ெசய்ேதன்.
ஆனால் ேதவன் என்னிடம் கருைணேயாடு இருந்தார்.
ஏெனன்றால், ெசய்வைத இன்னெதன்று அறயாமல் நான்
ெசய்ேதன். அவைர நம்பாதேபாது தான் அவற்ைறச் ெசய்ேதன்.
௧௪ ஆனால் கர்த்தராக ய அவர் தம் முழுைமயான கருைபைய
எனக்குத் தந்தார். அேதாடு க றஸ்து இேயசுவல் வசுவாசமும்
அன்பும்வந்தது.
௧௫ நான் என்ன ெசால்க ேறேனா, அைவ உண்ைமயானைவ.

நீங்கள் அவற்ைற முழுைமயாக ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
பாவ கைள மீட்பதற்காகேவ க றஸ்துவாகய இேயசு இந்த
உலகத்துக்கு வந்தார். அவர்களுள் நான் மிக ேமாசமானவன்.
௧௬ ஆனால் எனக்குக் கருைண அளிக்கப்பட்டது. அதனால் என்
மூலம் இேயசு க றஸ்து எல்ைலயற்ற ெபாறுைம உைடயவர்
என்று புலப்படுத்தவ ட்டார். க றஸ்து தனது ெபாறுைமைய
எல்லா பாவ களிலும் ேமாசமான என்னிடம் காட்டினார். அவைர
வசுவாச க்க றவர்கள் ந த்தய வாழ்ைவப் ெபறுவர் என்பதற்கு
எடுத்துக்காட்டாகநான்இருக்கும்படியாகக்க றஸ்துவரும்பனார்.
௧௭கனமும்,மகைமயும்ந ரந்தரமானஅரசருக்குஇருப்பதாக. அவர்
அழிக்கப்படாதவர். பார்க்கப்படாதவர். அந்த ஒேர ேதவனுக்ேக
எப்ெபாழுதும்கனமும்,மகைமயும்உண்டாவதாக.
௧௮தீேமாத்ேதயுேவ, நீ என்மகைனப்ேபான்றவன். நான்உனக்கு

ஓர்ஆைணயடுக ேறன். உன்ைனக்குறத்துமுன்பு ெசால்லப்பட்ட
தீர்க்கதரிசனங்களின்படிேயவசுவாசத்த ற்காகமாெபரும்ேபாரில்
நீஈடுபடு. இதுேவஎனதுஆைண. ௧௯ெதாடர்ந்துவசுவாசம்ெகாள்.
உனக்குநயாயமானதுஎன்றுெதரிந்தைதச்ெசய். ச லர்இதைனச்
ெசய்யவல்ைல. எனேவ அவர்கள் வசுவாசத்தலிருந்து வலக
வழுந்தார்கள். ௨௦இமேனயும்,அெலக்சாண்டரும்இத்தகுஇரண்டு
உதாரணங்கள். ேதவனுக்கு எத ராகப் ேபசக் கூடாது என்பைதக்
கற்றுக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு நான் அவர்கைள சாத்தானிடம்
ஒப்பைடத்துவ ட்ேடன்.

௨
ஆணுக்கும்ெபண்ணுக்கும்சலவதமுைறகள்
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௧ எல்லாருக்குமாக ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்
என்று முதலில் உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
எல்லாைரயும் பற்ற ேதவனிடம் ேபசுங்கள். அவர்களுக்குத்
ேதைவயானவற்ைறப்பற்ற க் ேகளுங்கள். அவரிடம்
நன்றயுணர்வுடன் இருங்கள். ௨ அரசர்களுக்காகவும், அதகாரம்
உள்ளவர்களுக்காகவும் நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும்.
முழுக்க முழுக்க ேசைவயும், ேதவைனக் குறத்த மரியாைதயும்
அைமதயும் சமாதானமும் உள்ள வாழ்ைவ நாம் ெபறும்ெபாருட்டு
அத்தைலவர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். ௩ இது
நன்று. நம்மீட்பரானேதவனுக்குஇதுமிகவும்வருப்பமானது.
௪ அைனத்து மக்களும் மீட்கப்பட ேவண்டும் என்று

ேதவன் வரும்புக றார். அைனத்து மக்களும் உண்ைமைய
அறந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்றும் ேதவன் ஆைசப்படுக றார்.
௫ ஒேர ஒரு ேதவேன இருக்கறார். மனிதர்கள் ேதவைன
அைடவதற்கும் ஒேர ஒரு வழிதான் உள்ளது. அவ்வழி
மனிதனாகப் ப றந்த க றஸ்துவாகய இேயசுவன் மூலம்
உருவாக றது. ௬ அைனத்து மக்களின் பாவங்களுக்காகவும்
அவர் தன்ைனேய தந்துவ ட்டார். ேதவன் எல்லாைரயும்
மீட்க வரும்புக றார் என்பதற்கு இேயசுேவ சாட்ச . அவர்
சரியான ேநரத்தல் வந்தார். ௭ அதனால்தான் நற்ெசய்தையப்
பரப்புவதற்காக, நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். அதனால்
தான் நான் அப்ேபாஸ்தலானாகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன்.
(நான் உண்ைமையத் தான் ெசால்க ேறன். ெபாய்
ெசால்லவல்ைல) யூதர் அல்லாதவர்களுக்கான ேபாதகராகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். நான் அவர்கள் வசுவாசம் ெகாள்ளவும்,
உண்ைமையஅறந்துெகாள்ளவும் ேபாத க்க ேறன்.
ஆணுக்கும்ெபண்ணுக்கும்வ ேசஷவதமுைறகள்
௮ஆண்கள் எல்லா இடத்தலும் ப ரார்த்த க்க ேவண்டும் என்று

வரும்புக ேறன். ைககைள உயர்த்த ெஜபம் ெசய்யும் இவர்கள்
தூய்ைமயானவர்களாக இருக்கேவண்டும். இவர்கள் ேகாபமும்,
தர்க்கமும்இல்லாதவர்களாகஇருக்க ேவண்டும்.
௯ ெபண்கள் தமக்குப் ெபாருத்தமான ஆைடகைள

அணியேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறன். மரியாைதக்குரிய
வ தத்தல்அவர்கள்ஆைடகள்இருக்கேவண்டும். எளிைமயாகவும்,
சரியான ச ந்தைன உைடயவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்க
ேவண்டும். அவர்கள் நவநாகரீகமான தைலயலங்காரமும்,
ெபான், முத்து நைகயலங்காரங்களும், வைலயுயர்ந்த ஆைட
அலங்காரங்களும் இல்லாமல் இருப்பார்களாக. ௧௦ ஆனால்,
அவர்கள் அழகானவர்களாகத் ேதான்ற நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ய
ேவண்டும். ேதவைன வழிபடுக ற ெபண்கள் அவ்வதத்த ேலேய
தங்கைளஅலங்கரித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௧௧ ெபண்கள் எல்லாவற்றலும் அடக்கம் உைடயவராய் இருந்து

அைமத ேயாடு கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௨ ஆணுக்கு
ஒரு ெபண் கற்ப க்க நான் ஒத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
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அேதாடு ஆண் மீது ஒரு ெபண் அதகாரம் ெசலுத்தவும்
நான் ஒத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ெபண்கள் ெதாடர்ந்து
எப்ேபாதும் அைமதயாக இருக்கேவண்டும். ௧௩ ஏெனனில்
ஆதாேம முதலில் பைடக்கப்பட்டான். ஏவாள் ப றகு தான்
பைடக்கப்பட்டாள். ௧௪ அேதாடு, சாத்தானின் தந்த ரத்துக்குள்
ஆதாம் அகப்படவல்ைல. ெபண் தான் முதலில் தந்த ரத்துக்குள்
ச க்க பாவயானாள். ௧௫ ெதாடர்ந்து வசுவாசமும் அன்பும்
புனிதமும் ெகாண்டு நல்ல வழியல் கட்டுப்பாட்ேடாடு ெபண்கள்
நடந்துெகாண்டால், அவர்கள் தம் பள்ைளப் ேபற்றன் மூலம்
இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.

௩
சைபயல்தைலவர்கள்
௧ நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைமேய, மூப்பரின்

ேசைவைய வரும்புக றவன் நல்ல ேவைலையச் ெசய்வைதேய
வரும்புக றான். ௨ஒருமூப்பன்நல்லவனாகேவஇருக்கேவண்டும்.
அவன் தன்ைனக் குற்றம் சாட்டப்படாதவனாகப் பார்த்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அவன் ஒேர ஒரு மைனவைய உைடயவனாகவும்,
சுயக்கட்டுப்பாடும், ஞானமும் ெகாண்டவனாகவும் இருக்க
ேவண்டும். மற்றவர்களால் மத க்கப்படேவண்டும் மக்கைள
உபசரிப்பவனாக இருக்க ேவண்டும். நல்ல ேபாதகனாகவும்
இருக்கேவண்டும். ௩அவன்மதுஅருந்துபவனாகவும், சண்ைடய ட
வரும்புக றவனாகவும் இருக்கக் கூடாது. அவன் ெபாறுைமயும்,
சமாதானமும் உைடயவனாக இருக்கேவண்டும். அேதாடு அவன்
பணஆைச இல்லாதவனாகவும் இருக்க ேவண்டும். ௪அவன் தன்
குடும்பத்தல் ச றந்த தைலவனாக இருக்க ேவண்டும். அதாவது
அவனதுபள்ைளகள்அவனிடம்முழுமரியாைதேயாடுகீழ்ப்படிந்து
நடக்க ேவண்டும். ௫ ஒருவன் தன் ெசாந்தக் குடும்பத்தல்
நல்லெதாரு தைலவனாக இருக்க ெதரியாவ ட்டால், ப றகு எப்படி
அவனால்ேதவனுைடயசைபப்ெபாறுப்ைபஏற்றுநடத்தமுடியும்?
௬ ஆனால் மூப்பராக வருகற ஒருவன் புத தாக வசுவாசம்

ெகாண்டவனாக இருக்கக்கூடாது. இதல் அவன்
ெபருைமப்படுவதற்கு எதுவும் இல்ைல. அவ்வாறு ெசய்தால்
அவன் தற்ெபருைமக்காகத் தண்டிக்கப்படுவான். அது
சாத்தான் ெபற்ற தண்டைனையப்ேபான்று இருக்கும்.
௭ சைபயல் இல்லாதவர்களின் மரியாைதையயும் ெபற்றவனாக
மூப்பர் இருக்க ேவண்டும். ப றகு அவன் மற்றவர்களால்
வமர்ச க்கப்படாமல் இருப்பான். சாத்தானின் தந்த ரத்துக்கும்
பலியாகாமல்இருப்பான்.

சைபயல்உள்ளஉதவயாளர்கள்
௮இேத வதத்த ேலேய மக்களின் மரியாைதக்கு உரியவர்களாக

ச றப்பு உதவயாளர்களும் இருக்க ேவண்டும். அவர்கள்
நைனப்ெபான்றும் ெசால்ெலான்றுமாக இல்லாமலும்,
மதுக்குடியர்களாகஇல்லாமலும்இருக்கேவண்டும். மற்றவர்கைள
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ஏமாற்ற ெசல்வம் ேசர்ப்பவர்களாகவும் இருக்கக் கூடாது.
௯ அவர்கள், ேதவன் நமக்கு ெவளிக்காட்டிய உண்ைமகைளக்
கைடப்ப டிக்க றவர்களாகவும் சரிெயனப்படுவைத மட்டுேம
ெசய்பவர்களாவும் இருக்க ேவண்டும். ௧௦ முதலில் நீங்கள்
அவர்கைளச் ேசாதைன ெசய்யுங்கள். அவர்களில் எதுவும் குற்றம்
இல்லாவ ட்டால் ப றகு அவர்கள் வ ேசஷ உதவயாளர்களாக
ேசைவெசய்யமுடியும்.
௧௧ இைதப்ேபாலேவ மற்றவர்கள் மத க்கத்தக்கவர்களாக

ெபண்கள் இருக்க ேவண்டும். ப றர்ேமல் அவதூறு
ேபசாதவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும். அவர்கள்
சுயக்கட்டுப்பாடு உள்ளவர்களாகவும், எல்லாவற்றலும் உண்ைம
உள்ளவர்களாகவும்இருக்கேவண்டும்.
௧௨ வேசஷ உதவயாளர்களாக இருப்பவர்கள் ஒேர ஒரு

மைனவ உைடயவர்களாக இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் தம்
பள்ைளகளுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் நல்ல தைலவர்களாக
இருக்க ேவண்டும். ௧௩ இவ்வாறு நல்ல வழியல் ேசைவ
ெசய்க றவர்கள் ஒரு மரியாைதக்குரிய நைலைய அைடவார்கள்.
இேயசு க றஸ்துவன் மீதுள்ள வசுவாசத்தல் ேமலும் உறுத
ெபறுவார்கள்.

நம்வாழ்க்ைகயன்இரகசயம்
௧௪ வைரவல் நான் உங்களிடம் வருேவன் என

நம்புக ேறன். ஆனால் இப்ெபாழுது இைத உங்களுக்கு
எழுதக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௫ ப றகு நான் வைரவல்
வராவ ட்டாலும் ேதவனுைடய குடும்பத்தல் என்ெனன்ன
ெசய்யேவண்டும் என்பது குறத்து நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்வீர்கள்.
ேதவனுைடய குடும்பம் என்பது ஜீவனுள்ள ேதவனின் சைபதான்.
உண்ைமயன் தூணாகவும் அடித்தளமாகவும் சைப இருக்க றது.
௧௬நம்வழிபாட்டுவாழ்வன்இரகசயம்எந்தசந்ேதகத்துக்கும்இடம்
இல்லாமல்மிகஉயர்ந்ததுஆகும்.

“க றஸ்துமனித சரீரத்துடன்காட்ச யளித்தார்.
அவர் நீதயானவர் என்பைதஆவயானவர் நரூப த்தார்.
ேதவதூதர்களால்காணப்பட்டார்.
யூதர்அல்லாதவர்களின்ேதசங்களில்அவைரப்பற்றயநற்ெசய்த

பரப்பப்பட்டது.
உலெகங்கலுமுள்ளமக்கள்அவர்ேமல்வசுவாசம்ெகாண்டனர்.
அவர்மகைமயுடன்வானுலகற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.”

௪
தவறானேபாதகர்கைளப்பற்ற எச்சரிக்ைக
௧ வருங்காலத்தல் சலர் உண்ைமயான ேபாதைனைய

நம்புவைத நறுத்தவடுவார்கள் என்று தூய ஆவயானவர்
கூற இருக்கறார். அவர்கள் ெபாய் ெசால்லும் ஆவகளுக்குத்
தைலவணங்குவார்கள். அவர்கள் ப சாசுகளின் ேபாதைனகைளப்
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பன்பற்றுவார்கள். ௨ ெபாய்யும், தந்த ரமும் உைடயவர்கள்
மூலம் அத்தீய ேபாதைனகள் வருகறது. அந்த மக்கள் சரி
எது, தவறு எது என்று பார்க்கமாட்டார்கள். அவர்களுைடய
புரிந்துெகாள்ளும் தன்ைம, சூடு ேபாடப்பட்டு, அழிக்கப்பட்டைதப்
ேபான்றது. ௩அவர்கள் தருமணம் ெசய்யக்கூடாது என்கன்றனர்.
ச ல உணவு வைககைள உண்ணக்கூடாது என்றுகூறுகன்றனர்.
ஆனால் அந்த உணவுகைள ேதவேன பைடத்தருக்க றார்.
நம்புக றவர்களும், உண்ைமைய அறந்தவர்களும் அவற்ைற
நன்ற ேயாடு உண்ணலாம். ௪ ேதவனால் பைடக்கப்பட்ட
அைனத்துேமநல்லதுதான். நன்றக்கடனாகப்ெபறுகறவைரயல்
ேதவனால் உருவாக்கப்பட்ட எைதயும் மறுக்கக்கூடாது.
௫ ேதவனால் பைடக்கப்பட்டைவ எல்லாம் ேதவனுைடய
வார்த்ைதயாலும்ப ரார்த்தைனகளாலும்தூய்ைமயாக்கப்படும்.
க றஸ்துவன்நல்லேவைலயாளாகஇரு
௬ அங்குள்ள சேகாதர சேகாதரிகளிடமும் இவற்ைறக் கூறு.

இைவ நீ இேயசு க றஸ்துவன் நல்ல ேவைலயாள் என்பைதக்
காட்டும். வசுவாசமான வார்த்ைதகளாலும், பன்பற்றப்படுக ற
நல்ல ேபாதைனயாலும் நீ பலப்படுத்தப்படுக றாய் என்றும்
காட்டுவாய். ௭ மக்கள் ெசால்க ற அர்த்தமற்ற கைதகள்
ேதவனுைடயஉண்ைமேயாடுசற்றும்ெபாருந்தாதைவ. அவற்றன்
கூற்றுக்கைளப் பன்பற்றாேத. ேதவனுக்கு உண்ைமயான
ேசைவையச் ெசய்ய கற்றுக்ெகாள். ௮ உடற்பயற்சயானது
சல வழிகளில் உதவகரமானது. ஆனால் ேதவபக்தயானது
எல்லா வழிகளிலும் உதவுவதாகும். அது இவ்வாழ்க்ைகக்கு
மட்டுமல்லாமல் இனிவரும் வாழ்வுக்கும் ஆசீர்வாதம் தரும்.
௯ நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைம, அவற்ைற முழுைமயாக
நீ ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். ௧௦ இதற்காகத் தான் நாம்
உைழக்க ேறாம். ேபாராடுக ேறாம்; ேதவனில் வசுவாசம்
ெகாள்க ேறாம்;அவேரஅைனத்துமக்களின்மீட்பராகஇருக்க றார்.
அேதாடு வசுவாச களுக்குச் ச றப்பான முைறயல் மீட்பராக
இருக்க றார்.
௧௧ கட்டைளய ட்டு இவ்வஷயங்கைளப் ேபாதைன ெசய்.

௧௨ நீ இளைமயாக இருக்க றாய். ஆனால் உன்ைன முக்கயம்
அற்றவனாக நடத்த யாைரயும் அனுமதக்காேத. வசுவாசம்
உைடயவர்கள் எப்படி வாழேவண்டும் என்பதற்கு முன்மாத ரியாக
இரு. வார்த்ைதயலும், வாழும் வைகயலும், அன்பலும்,
வசுவாசத்தலும், தூய நடத்ைதயலும் வசுவாச களுக்கு முன்
மாத ரியாகஇரு.
௧௩ மக்களுக்குத் ெதாடர்ந்து ேவதவாக்கயங்கைள

வாச த்துக்காட்டு. அவர்கைள பலப்படுத்து, அவர்களுக்குப்
ேபாதைனெசய். நான்வரும்வைர இவற்ைறச் ெசய். ௧௪உனக்குக்
கைடத்துள்ளவரத்ைதப்பயன்படுத்தநைனவுெகாள். மூப்பராக ய
சைபேயார்உன்ேமல்ைககைளைவத்தேபாதுதீர்க்கதரிசனத்தன்
மூலம் இந்த வரத்ைதப் ெபற்றாய். ௧௫ இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து
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ெசய். இவற்றுக்காக உன் வாழ்ைவக் ெகாடு. ப றகு, உன்
பணியன் வளர்ச்சைய அைனவரும் கண்டுெகாள்வர். ௧௬ உன்
வாழ்வலும் ேபாதைனையக் குறத்து எச்சரிக்ைகயாக இரு.
சரியாய் வாழ்ந்து இவற்ைறப் ேபாதைன ெசய். அதனால் உன்
வாழ்ைவயும், உன் ேபாதைனையக் ேகட்பவர்களின் வாழ்ைவயும்
நீகாப்பாற்ற க்ெகாள்ளமுடியும்.

௫

மற்றவர்கேளாடுவாழ்வதற்கானசலவதமுைறகள்
௧முத ேயார்களிடம் ேகாபமாகப் ேபசாேத. ஆனால் அவர்கைளத்

தந்ைதயாக மத த்து நடத்து. இைளஞர்கைள சேகாதரர்களாக
மத த்து நடத்து. ௨முதய ெபண்கைளத் தாயாகக் கருது. வயது
குைறந்த ெபண்கைள சேகாதரிகளாக நைன. அவர்கைள
எப்ெபாழுதும்நல்லமுைறயல்நடத்து.
௩ உண்ைமய ேலேய தனியாக உள்ள வதைவகைளப்

பாதுகாத்து மத த்து நட. ௪ ஆனால் ஒரு வதைவக்குப்
பள்ைளகேளா, ேபரப்பள்ைளகேளா இருந்தால், இவர்கள்
தம் ெபற்ேறார்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் தன் குடும்பத்ைத
மத க்க ேவண்டும் என்பைத முதலில் கற்கேவண்டும். இவர்கள்
இைதச் ெசய்தால் ெபற்ேறார்களுக்கும் மூதாைதயர்களுக்கும்
நன்றக் கடன் ெசலுத்தயவர்களாவார்கள். இைதேய ேதவன்
ஒப்புக்ெகாள்க றார். ௫வதைவயாகஇருக்கும்ஒருத்த ேதவைனத்
தன் ஒேர வசுவாசமாகக்ெகாண்டிருப்பாள். இரவு பகல் என
அவள் எப்ெபாழுதும் ப ரார்த்தைன ெசய்வாள். ேதவனிடம்
உதவைய ேவண்டுவாள். ௬ தனக்கு சந்ேதாஷம் தரும்
ெசயல்கைளச் ெசய்வத ேலேய ஒரு வதைவ தன் வாழ்ைவ
கழித்தாெளனில் உய ேராடு இருந்தாலும் இறந்தவளுக்குச்
சமமாவாள். ௭அங்குள்ள வசுவாச களிடம் தங்கள் குடும்பத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி கூறு. அதனால் மற்றவர்கள்
அவர்கள் தவறாக நடந்துெகாள்க றார்கள் என்றுகூறமாட்டார்கள்.
௮ ஒருவன் தன் ெசாந்த மக்களிடமும் அக்கைற காட்ட
ேவண்டும். அைதவ ட முக்கயமாக அவன் தன் ெசாந்தக்
குடும்பத்தல் அக்கைற காட்ட ேவண்டும். ஒருவன் இைதச்
ெசய்யாவ ட்டால் ப றகு அவன் உண்ைமயான வசுவாசத்ைதக்
ைகவ ட்டவன் ஆகறான். அவன் வசுவாசம் அற்றவைன வட
ேமாசமானவனாக றான்.
௯ உன் வதைவகள் பட்டியலில் ேசர்க்கப்பட,

வதைவயானவளுக்கு அறுபது வயதுக்கு ேமலாக
இருக்கேவண்டும். அவள்தன்கணவனுக்குஉண்ைமயானவளாக
இருந்தருக்க ேவண்டும். ௧௦ நல்ல காரியங்கைளச் ெசய்யும் ஒரு
ெபண் எனஅறயப்பட்டிருக்க ேவண்டும். அதாவது பள்ைளகைள
வளர்த்தல், வீட்டில் அந்நயர்கைள உபசரித்தல், தூயவர்களின்
கால்கைளக் கழுவுதல், துன்பப்படுக றவர்களுக்குத் துைண
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புரிதல்ேபான்றுதன்வாழ்க்ைகமுழுவதும்பலவதநன்ைமகைளச்
ெசய்தல் ேவண்டும்.
௧௧ அந்தப் பட்டியலில் இளம் வதைவகைளச் ேசர்க்காதீர்கள்.

அவர்கள் கறஸ்துவுக்குத் தம்ைம ஒப்பைடத்தாலும், பலமான
காம ஆைசகளால் அவைர வ ட்டு ெவளிேய இழுக்கப்படுவர்.
அவர்கள் மீண்டும் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள வரும்பலாம்.
௧௨ இதற்காகேவ அவர்கள் குற்றவாளியாவார்கள். தாங்கள்
முதலில் வாக்குறுத ெகாடுத்தபடி நடந்துெகாள்ளாததால்
குற்றவாளியாவார்கள். ௧௩ இவர்கள் வீடு வீடாகப் ேபாய்த்
தங்கள் ேநரத்ைத வீணாகப் ேபாக்குவார்கள். அது மட்டும்
அல்ல, வீண் ேபச்சு ேபசுவார்கள். ேமலும் மற்ற மனிதர்களின்
வாழ்க்ைககைளப் பற்றய தகவல்கைளத் ெதரிந்துெகாள்வதல்
ஆர்வமாக இருப்பார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களின் வாழ்க்ைக
பற்றய வதந்த கைளயும், எைதச் ெசால்லக் கூடாேதா
அவற்ைறயுேம ெசால்வார்கள். ௧௪ஆைகயால் இளம் வதைவகள்
மீண்டும் தருமணம் ெசய்து, பள்ைளகைளப் ெபற்று, வீட்ைடக்
கவனித்துக்ெகாள்வார்களாக. இதுேவ அவர்கள் ெசய்ய
ேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன். இந்த வழியல் அவர்கள்
எத ரிக்கு வமர்ச க்கும் வாய்ப்ைப ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.
௧௫ ஆனால், ஏற்ெகனேவ சல இளம் வதைவகள் சாத்தாைனப்
பன்பற்றத்ெதாடங்க வ ட்டார்கள்.
௧௬ வசுவாசமுள்ள ஒரு ெபண்ணின் குடும்பத்தல் எவேரனும்

வதைவகள் இருந்தால் அவர்கள் இவர்களுக்கு உதவ
ெசய்யேவண்டும். அவர்கள் கவனிக்கப்பட ேவண்டும் என
உதவகளுக்காக சைபயல் ெசன்று ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அப்ெபாழுது குடும்பேம அற்ற வதைவகைளக் கவனிக்கும்
ெபாறுப்ைபமட்டுேம சைபஏற்றுக்ெகாள்ளஇயலும்.

மூப்பர்கைளப்பற்றயும் ப ற காரியங்கைளப்பற்றயும் இன்னும்
சலவஷயங்கள்
௧௭ சைபகைள நன்றாக நடத்த ச்ெசல்லும் மூப்பர்கள்

தக்க ெகௗரவம் ெபற ேவண்டும். ேபசுவதன் மூலமும்,
ேபாத ப்பதன்மூலம் உைழப்பவர்களாய் இருப்பவர்கேள அத்தகு
ெகௗரவத்ைதப் ெபறுவர். ௧௮ ஏெனன்றால், “பைணயல்
அடிக்க ற மாட்டின் வாையக் கட்டாேத. அது உண்ணட்டும்”✡ என்று
ேவதவாக்கயம் கூறுகறது. “உைழக்க றவனுக்கு அதற்ேகற்ற
கூலிெகாடுக்கப்படேவண்டும்”✡ என்றும்கூறுகறது.
௧௯மூப்பர்களுக்கு எத ரான குற்றச்சாட்டுகைளக் கவனிக்காேத,

இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்ச கள் இருந்தால் அைத
ஏற்றுக்ெகாள். ௨௦ பாவம் ெசய்பவர்கைளக் கண்டிக்க ேவண்டும்.
அதுவும் சைபக்கு முன்னால் மற்றவர்களுக்கும் எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கும்படி கண்டிக்க ேவண்டும்.
✡ ௫:௧௮: உபா. 25:4-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௫:௧௮: லூக்கா 10:7-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௧ ேதவனுக்கும், கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கும்,
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேதவ தூதர்களுக்கும் முன்பாக இவற்ைற
நீ ெசய்யேவண்டும் என்று ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன்.
பாரபட்சத்ேதாடு ஒன்றும் ெசய்யாேத. அைதப்பற்ற
ஒவ்ெவான்ைறயும்ெதரிந்துெகாள்ளும்முன்புமுடிவுெசய்யாேத.
௨௨ எவர் மீதும் ைககள் ைவக்கும் முன்பு எச்சரிக்ைகேயாடு

ேயாச . மற்றவர்கள் ெசய்யும் பாவங்களில் பங்குெகாள்ள
ேவண்டாம். உன்ைனச்சுத்தம்உள்ளவனாகக் காத்துக்ெகாள்.
௨௩ தீேமாத்ேதயுேவ! நீ இதுவைர தண்ணீைரேய குடித்து

வந்தாய். அைத நறுத்த ெகாஞ்சம் த ராட்ைச இரசமும் குடி. அது
உன் வயற்றுக்கு நல்லது. உனக்கு அடிக்கடி வரும் வயாதயல்
உனக்குஇதுஉதவக்கூடும்.
௨௪ ச லரது பாவங்கள் ெவளிப்பைடயாக எல்லாருக்கும்

ெதரியும்படியாக இருக்கும். அவர்கள் நயாயம்தீர்க்கப்படுவார்கள்
என்பைத அவர்கள் பாவங்கேள காட்டுகன்றன. ஆனால் சலரது
பாவங்கேளா தாமதமாகேவ ெவளிப்படும். ௨௫ அவ்வாேற
சலரது நற்ெசயல்களும் ெவளிப்பைடயாகேவ இருக்கும். அப்படி
இல்லாதைவகளும்மைறந்தருக்கமுடியாது.

௬
அடிைமகளுக்கானவதமுைறகள்
௧ அடிைமகளாய் இருக்க ற அைனவரும் தங்கள்

எஜமானர்களுக்குமரியாைதகாட்டேவண்டும். அவர்கள்இதைனச்
ெசய்யும்ெபாழுது ேதவனுைடய ெபயரும், நம் ேபாதைனயும்
வமர்ச க்கப்படாமல்இருக்கும். ௨ச லஅடிைமகளின்எஜமானர்கள்
வசுவாசம் உைடயவர்களாய் இருப்பார்கள். அதனால் அவர்கள்
இருவரும் சேகாதரர்களாய் இருப்பார்கள். எனினும் அந்த
அடிைமகள் தங்கள் மரியாைதையக் குைறத்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது. அவர்கள் ேமலும் ச றப்பான முைறயல் தங்கள்
ேவைலையத் தங்கள் எஜமானர்களுக்காகச் ெசய்யேவண்டும்.
ஏெனன்றால் தாம் ேநச க்கும் வசுவாச களுக்கு அந்த
அடிைமகள் உதவக்ெகாண்டும் பயன் வைளவத்துக்ெகாண்டும்
இருக்கறார்கள்.
இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய நீ அவர்களுக்கு இதைனப்

ேபாத க்கவும்உற்சாகப்படுத்தவும் ேவண்டும்.

தவறானேபாதைனயும்உண்ைமயானெசல்வமும்
௩ ச லர் தவறான ேபாதைனகைளச் ெசய்துவருகறார்கள். நமது

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் உண்ைமயான ேபாதைனைய
அவர்கள் பன்பற்றுவதல்ைல. ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்க ற
உண்ைமயான வழிையயும் அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
௪ தவறான ேபாதகன் தற்ெபருைமைய உைடயவன். அவனுக்கு
எதுவும் புரியாது. வாக்குவாதங்களின் ேமல் ஒரு ேநாய்
ெகாண்ட உற்சாகத்ைத உைடயவனாக இருக்க றான். அது
ெபாறாைமையயும், சண்ைடையயும், அவதூறுகைளயும்,
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ெபால்லாத ஐயங்கைளயும் உண்டாக்குகன்றன. ௫ உக்க ரமான
தீயமனம் உைடயவர்கள் ெவறும் வாக்குவாதங்கைளேய
முடிவல் உருவாக்குகறார்கள். அவர்கள் உண்ைமையத்
ெதாைலத்துவ ட்டார்கள். ேதவைன ேசவ ப்பது ெசல்வந்தனாகும்
வழி என்றுஅவர்கள்நைனக்கறார்கள்.
௬ தன்னிடம் இருப்பேத ேபாதும் என்று ஒருவன்

தருப்த அைடக றாெனனில் அத்துடன் அவனுக்குள்ள
ேதவபக்தயானது மிகுந்த இலாபமாயருக்கும், என்பது
உண்ைம. ௭ நாம் இந்த உலகத்துக்கு வரும்ேபாது எைதயும்
நம்ேமாடு ெகாண்டு வரவல்ைல. நாம் இறக்கும்ேபாதும்
எைதயும் ெகாண்டு ேபாகப் ேபாவதல்ைல. ௮ எனேவ,
நம்மிடம் உள்ள உணவு, ஆைட ஆகயவற்ேறாடு தருப்த
அைடயேவண்டும். ௯ ேமலும் ெசல்வந்தராக வரும்புக றவர்கள்
ேசாதைனக்கு உள்ளாக றார்கள். அவர்கள் கண்ணிகளில்
மாட்டிக்ெகாள்க றார்கள். முட்டாள்தனமானதும் ஆபத்தானதுமான
ஆைசகைள வளர்த்துக்ெகாள்க றார்கள். அைவ அவர்கைளப்
பாத த்து, அழிக்கும். ௧௦ பண ஆைசயானது எல்லாவதமான
பாவங்களுக்கும் வழி வகுக்கும். ச லர் ேமலும் ேமலும் பணத்ைத
வரும்ப உண்ைமயான ேபாதைனைய வ ட்டுவ ட்டார்கள்.
அதனால்தம்துன்பத்துக்குத்தாேம காரணமாக றார்கள்.
நைனவுெகாள்ளேவண்டியவஷயங்கள்
௧௧ நீேயா ேதவனுைடய மனிதன். எனேவ நீ இவற்றல்

இருந்து வலக இருக்கேவண்டும். சரியான வழியல் வாழ
முயற்ச ெசய். ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய். வசுவாசம், அன்பு,
ெபாறுைம, சாந்தம்ஆகயவற்ைறைவத்துக்ெகாள். ௧௨வசுவாசம்
ைவத்தல் பந்தயத்தல் ஓடுவது ேபான்றது. அதல் ெவற்ற
ெபறக் கடுைமயாகப் பாடுபடு. ந த்தயஜீவைனப் பற்ற க்ெகாள்.
அத்தைகய வாழ்க்ைகக்காகேவ நீ அைழக்கப்பட்டாய், அேநக
மக்களுக்கு முன்னிைலயல் கறஸ்துவன் ேபருண்ைமைய நீ
அறக்ைக பண்ணியுமிருக்க றாய். ௧௩ ேதவனுக்கும் கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவுக்கும் முன்பாக நான் ஒரு ஆைணைய
இடுக ேறன். ெபாந்தயு பலாத்துவன் முன்னால் நற்கும்ேபாது
அவர் ேபருண்ைமக்கு சாட்ச யம் வழங்கனவர். க றஸ்து இேயசு
ஒருவேர எல்லாவற்றற்கும் வாழ்வளிக்க றார். ௧௪ அதனால்
இப்ெபாழுதுஉனக்குக்கூறுக ேறன்,உனக்குஆைணயட்டுள்ளபடி
ெசய். நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து தரும்ப வரும்வைர
குற்றம் இல்லாமலும் பைழ இல்லாமலும் சரியாகச் ெசய்.
௧௫ ேதவன் அதைனச் சரியான ேநரத்தல் ந கழும்படி ெசய்வார்.
ேதவன் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவராகவும், ஏக சக்கரவர்த்தயாகவும்
இருக்க றார். அவேர அரசர்களுக்ெகல்லாம் அரசராகவும்,
கர்த்தர்களுக்ெகல்லாம் கர்த்தராகவும் வளங்குகறார். ௧௬ அவர்
ஒருவேர என்றும் மரிப்பதல்ைல. அவர் யாராலும் அருகல்
ெநருங்க வரமுடியாத ஒளியல் வாழ்க றார். எந்த மனிதனும்
அவைர ஒரு ேபாதும் பார்த்ததல்ைல. யாராலும் அவைரப்
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பார்க்கமுடியாது. என்ெறன்ைறக்கும் அவருக்குக் கனமும்
வல்லைமயும்உண்டாகுவதாகஆெமன்.
௧௭ இந்த ஆைணகைளச் ெசல்வர்களிடம் கூறு. ெபருமிதம்

ெகாள்ளேவண்டாம் என அவர்களுக்குச் ெசால். ெசல்வத்தன்
மீது வசுவாசம் ந ரந்தரமாக ைவக்கேவண்டாம் என்றும்,
ேதவன் மீது வசுவாசம் ைவக்குமாறும் கூறு. ெசல்வம்
வசுவாச ப்பதற்கு உரியதன்று. ஆனால் ேதவன் நம்ைம
ெசழிப்பாகப் பாதுகாக்க றார். அவற்ைற நாம் சந்ேதாஷமாக
அனுபவக்க அவர் ெகாடுக்க றார். ௧௮ நல்ல ெசயல்கைளச்
ெசய்யுமாறு ெசல்வர்களிடம் கூறு. வள்ளல்களாகவும்,
பக ர்ந்துெகாள்ள வரும்புக றவர்களாகவும் இருக்கக் கூறு.
௧௯ இவற்ைறச் ெசய்வதன் மூலம் அவர்கள் பரேலாகத்தல் ஒரு
ெபாக்கஷத்ைதச் ேசமித்து ைவக்க றார்கள். அது அவர்களுக்குப்
பலமான அஸ்தபாரமாக எத ர்கால வாழ்ைவக் கட்ட உதவயாக
இருக்கும். அதனால்உண்ைமயானவாழ்ைவப்ெபறுவர்.
௨௦ தீேமாத்ேதயுேவ, ேதவன் உன்னிடம் நம்ப க்ைகயுடன்

பல நல்ல காரியங்கைளத் தந்தருக்க றார். அவற்ைறப்
பாதுகாத்துக்ெகாள். ேதவனிடமிருந்து வராத முட்டாள்தனமான
காரியங்கைளப் ேபசுக றவர்களிடமிருந்து வலகு. உண்ைமக்கு
எத ராக வாதம் ெசய்க றவர்களிடமிருந்தும் வலக ப் ேபா.
அவர்கள் “ஞானம்” என்று அைழப்பெதல்லாம் தவறான “ஞானம்”
ஆகும். ௨௧ ச லர் தங்களிடம் அந்த “ஞானம்” உள்ளதாகக்
கூறக்ெகாள்க றார்கள். அவர்கள் உண்ைமயான ேபாதைனயல்
இருந்துவலக ப்ேபானார்கள்.
ேதவனுைடயகருைபஉங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக!
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தீேமாத்ேதயுவுக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனான பவுல் எழுதுவது:
ேதவனின் வருப்பப்படிேய நான் அப்ேபாஸ்தலனாேனன்.
க றஸ்து இேயசுவலுள்ள வாழ்க்ைகயன் வாக்குறுதையப் பற்ற
மக்களிடம்கூறுமாறுேதவன்என்ைனஅனுப்பனார்.
௨ தீேமாத்ேதயுேவ! நீ எனக்குப் ப ரியமுள்ள மகைனப்

ேபான்றவன். கருைப, இரக்கம், சமாதானம் ஆகயவற்ைற நீ
ப தாவாகய ேதவனாலும்கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவனாலும்
ெபறுவாய்என்றுநம்புக ேறன்.
நன்ற ெசலுத்துதலும்உற்சாகமூட்டுதலும்
௩ இரவலும் பகலிலும் என் ப ரார்த்தைனகளில் உன்ைன

எப்ெபாழுதும் நைனத்துக்ெகாள்ளுக ேறன். என்னுைடய
முன்ேனார் ேசைவ ெசய்த ேதவன் அவேர. நான் உனக்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். நான் அறந்த அளவல்
சரியானைத மட்டுேம ெசய்க ேறன். ௪ நீ எனக்காக ச ந்தய
கண்ணீர்த் துளிகைள நான் நைனத்துப் பார்க்க ேறன். நான்
உன்ைனக் காண மிகவும் வரும்புக ேறன். அதனால் நான் முழு
மகழ்ச்சைய அைடய முடியும். ௫ நான் உனது உண்ைமயான
வசுவாசத்ைத நைனத்துப் பார்க்க ேறன். அத்தைகய வசுவாசம்
முதலில் உன் பாட்டியான ேலாவ சாளுக்கும் உன் தாயான
ஐனிக்ேகயாளுக்கும் இருந்தது. அவர்கைளப் ேபான்ேற
உனக்கும் வசுவாசம் இருக்க றது என்று உறுதயாக நம்புக ேறன்.
௬ ஆகேவதான், ேதவன் உனக்குக் ெகாடுத்த வரத்ைத நீ
நைனத்துப் பார்க்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். நான்
எனது ைகைய உன் ேமல் ைவத்தேபாதுதான் ேதவன் அந்த
வரத்ைதக்ெகாடுத்தார். இப்ெபாழுதுஅந்தவரத்ைதப்பயன்படுத்த
ேவண்டும். அது சறு தீப்ெபாற எரிந்து ெபருெநருப்பாவதுேபால
வளரேவண்டும் என வரும்புக ேறன். ௭ அச்சத்தன் ஆவைய
ேதவன் நமக்குத் தராமல், சக்தயும், அன்பும், சுயக்கட்டுப்பாடும்
உள்ளஆவையேயதந்தருக்க றார்.
௮ எனேவ கர்த்தராக ய இேயசுைவப் பற்ற மக்களிடம் எடுத்துச்

ெசால்ல ெவட்கப்பட ேவண்டாம். என்ைனக் குறத்தும், நான்
கர்த்தருக்காகச் சைறயல் இருப்பது குறத்தும் ெவட்கப்பட
ேவண்டாம். ஆனால் நற்ெசய்த க்காக என்ேனாடு துன்பத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அதற்கானபலத்ைத ேதவன்தருகறார்.
௯ேதவன்நம்ைமக்காத்துதனதுபரிசுத்தமக்களாக்கனார். இது

நமது முயற்சயால் ந கழ்வதன்று. இது ேதவனால் ஆவது. தம்
கருைபயால் நம்ைம அைழப்பது அவரது த ட்டமாக இருந்தது.
அவர் தனது கருைபைய இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாகேவ
பைடப்பு காலத்த ற்கு முன்பருந்ேத வழங்குகறார். ௧௦அக்கருைப



2 தீேமாத்ேதயு௧:௧௧ 588 2 தீேமாத்ேதயு௨:௩

நமக்குத் ெதளிவானது. நமது இரட்சகராக ய இேயசு க றஸ்து
வந்தேபாதுதான்அக்கருைபநமக்குப்புலப்படுத்தப்பட்டது. இேயசு
மரணத்ைத அழித்து நமக்ெகல்லாம் ந த்தய வாழ்வுக்குரிய
வழிையக் காட்டினார். நற்ெசய்தயன் மூலமாகேவ நமக்கு அவர்
ந த்தயவாழ்ைவப்ெபறுவதற்கானவழிையக்காட்டினார்.
௧௧ அந்த நற்ெசய்தையச் ெசால்வதற்காக நான்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்க ேறன். நான் அவரது
அப்ேபாஸ்தலனாகவும், நற்ெசய்த க்கான ேபாதகனாகவும்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். ௧௨நற்ெசய்தையப்பரப்ப க்ெகாண்டிருப்பதால்
இப்ேபாது துன் பப்படுத்தப்படுக ேறன். இதற்காக நான்
ெவட்கப்படவல்ைல. நான் நம்புக ற இேயசுைவப்பற்ற எனக்குத்
ெதரியும். என்னிடத்தல் நம்ப ஒப்பைடத்தவற்ைற அந்த
நாள்வைரக்கும் காத்துக்ெகாள்ளும் வல்லைம இேயசுவுக்கு
உண்டு. இதைனநான்உறுதயாக நம்புக ேறன்.
௧௩ என்னிடமிருந்து நீங்கள் ேகட்ட உண்ைமயான

ேபாதைனகைளப் பன்பற்றுங்கள். க றஸ்து இேயசுவுக்குள்
அன்பும் வசுவாசமும் ெகாண்டு அப்ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றுங்கள். அப்ேபாதைனகள் நீங்கள் ேபாத க்க
ேவண்டியவற்ைறப் பற்ற உங்களுக்குச் சான்றாகக்
காட்டும். ௧௪ உங்களிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட உண்ைமகைளப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள். பரிசுத்த ஆவயானவர் நம்மில்
இருக்க றார். அவர்அவ்வுண்ைமகைளப்பாதுகாக்கஉதவுவார்.
௧௫ ஆசய நாடுகளில் உள்ள பலர் என்ைன வட்டு

வலகவ ட்டார்கள் என்பைத நீ அறவாய். ப ெகல்லும்
எர்ெமாெகேனயும் கூட என்ைனவட்டு வலகவ ட்டனர்.
௧௬ கர்த்தரானவர் ஒேநச ப்ேபாருவன் வீட்டாருக்குக் கருைப
காட்டும்படி நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். பலமுைற அவன்
எனக்கு உதவயருக்க றான். நான் சைறயல் இருந்தது
பற்ற அவன் ெவட்கப்படவல்ைல. ௧௭ அவன் ேராமுக்கு
வந்தேபாது என்ைனக் காணும் ெபாருட்டு பல இடங்களில்
கைடச வைரக்கும் ேதடியருக்க றான். ௧௮ ஒேநச ப்ேபாரு அந்த
நாளில் கர்த்தரிடமிருந்து கருைப ெபறேவண்டும் என்று நான்
கர்த்தரிடம் ேவண்டுக ேறன். எேபசு நகரில் அவன் எவ்வைகயல்
உதவயருக்க றான்என்றுஉனக்குநன்றாகேவெதரியும்.

௨
நம்ப க்ைகக்குரியவீரன்
௧ தீேமாத்ேதயுேவ, நீ என் மகைனப் ேபான்றவன். இேயசு

க றஸ்துவற்குள்நாம்ெகாண்டுள்ளகருைபயல்உறுதயாகஇரு.
௨நீேகட்டஎன்ேபாதைனகள்மற்றவர்களுக்கும்கூடேபாத க்கப்பட
ேவண்டும். நீ வசுவாசம் ைவத்தருக்க ற மக்களிடம் எல்லாம்
அதைனப் ேபாத ப்பாயாக. ப றகு அவர்களாலும் அவற்ைற
ஏைனய மக்களுக்குப் ேபாத க்க முடியும். ௩ நாம் அனுபவக்க
ேநரும் துன்பங்கைளப் பக ர்ந்துெகாள்ேவாம். அவற்ைற ஒரு
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உண்ைமயான ேபார் வீரைனப்ேபான்று ஏற்றுக்ெகாள்ேவாம்.
௪ ேபார் வீரனாயருக்கும் ஒருவன் எப்ெபாழுதும் தனது
ேமலத காரிையத் தருப்த ப்படுத்தேவ வரும்புவான். எனேவ
அவன் மற்றவர்கைளப் ேபான்று தன் ெபாழுைத ேவறுவைகயல்
ேபாக்கமாட்டான். ௫ வதமுைறகளின்படி ேபாட்டிய டாமல் எந்த
வைளயாட்டு வீரனாலும் ெவற்ற க் க ரீடத்ைத அைடய முடியாது.
௬ பாடுபட்டு வைளய ைவக்கற வவசாய ேய, வைளச்சலின்
முதல் பகுத உணைவ உண்பதற்குத் தகுதயானவன். ௭ நான்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற வஷயங்கைளப் பற்ற எண்ணிப்பார்.
இைவபற்றயமுழுைமயானஅறைவகர்த்தர்உனக்குத்தருவார்.
௮ இேயசு க றஸ்துைவ ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள். அவர்

தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து வந்தவர். இறந்த ப றகு அவர்
மரணத்தலிருந்து எழுந்தார். இதுதான் நான் ெசால்லும்
நற்ெசய்த . ௯ நான் இதைனச் ெசால்வதால் பலவத
துன்பங்களுக்கு உட்படுக ேறன். நான் ஒரு குற்றவாளிையப்
ேபால்சங்கலிகளால்பைணத்துக்கட்டப்பட்டிருக்க ேறன். ஆனால்
ேதவனுைடய ேபாதைனகள் கட்டப்படவல்ைல. ௧௦ ஆைகயால்
நான் ெபாறுைமேயாடு அைனத்துத் துன்பங்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க ேறன். ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கபட்ட
அைனவருக்கும் உதவும் ெபாருட்ேட நான் இதைனச் ெசய்ேதன்.
இதனால் மக்கள் இேயசு க றஸ்துவல் இரட்ச ப்ைபப்
ெபறுவார்கள். அதனால்முடிவற்றமகைமையப்ெபறுவர்.
௧௧இந்தப் ேபாதைனஉண்ைமயானது:

நாம் இேயசுேவாடு மரணமைடந்தருந்தால் ப றகு நாமும்
அவேராடுவாழ்ேவாம்.

௧௨ நாம் துன்பங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டால் ப றகு அவேராடு
ஆட்சயும்ெசய்ேவாம்.

நாம் அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால் ப றகு அவரும் நம்ைம
ஏற்கமறுப்பார்.

௧௩ நாம் உண்ைமயுள்ளவராக இல்லாதருந்தாலும் அவர்
ெதாடர்ந்துஉண்ைமக்குரியவராகஇருப்பார்.

ஏெனன்றால் அவர் தனக்குத்தாேன உண்ைமயற்றவராக
இருக்கமுடியாது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேவைலயாள்
௧௪ மக்களிடம் இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து ெசால்லுங்கள்.

ேதைவயற்ற வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாதபடி ேதவனுக்கு முன்பு
அவர்களுக்குஎச்சரிக்ைகெசய்யுங்கள். அதுஎவருக்கும்உதவாது.
அைதக் கவனிப்பவர்கைளயும் அழித்து வடும். ௧௫ ேதவன்
உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்க றவைகயல் அவரிடம் உங்கைள
ஒப்பைடக்க உங்களால் முடிந்த நல்லைதச் ெசய்யுங்கள். தன்
ேவைலையப்பற்ற ெவட்கப்படாத ேவைலயாளாக இருங்கள்.
க றஸ்துவன்உண்ைமயான ேபாதைனகைளச் சரியானவழியல்
ேபாத யுங்கள்.
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௧௬ ேதவனிடமிருந்து ெபறப்படாத, பயன் இல்லாத
காரியங்கைளப் ேபசுேவாரிடமிருந்து வலக இருங்கள்.
அவ்வைக ேபச்சுகள் ஒருவைன ேமலும் ேதவனுக்கு எத ராக்கும்.
௧௭ அவர்களின் தீய ேபாதைனகள் சரீரத்துக்குள் ேநாய் பரவுவது
ேபான்று பரவும். இெமேநயுவும், ப ேலத்துவும் இத்தைகயவர்ேள.
௧௮ அவர்களின் ேபாதைனகள் உண்ைமயலிருந்து ெவகு
ெதாைலவல் இருக்கன்றன. மரணத்தலிருந்து எழுங்காலம்
ஏற்ெகனேவ நடந்து முடிந்துேபானது என்று அவர்கள்
ேபாத க்க றார்கள். அந்த இருவரும் சல மனிதர்களின்
வசுவாசத்ைதஅழித்துவ ட்டார்கள்.
௧௯ ஆனால் ேதவனின் பலமான அஸ்தபாரம் அப்படிேய

ெதாடர்ந்து உள்ளது. அஸ்தபாரத்தன்மீது, “கர்த்தருக்குத்
தன்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள் எவெரன்று ெதரியும்.” “கர்த்தரில்
வசுவாசம் ெகாள்க ற ஒவ்ெவாருவரும் தவறு ெசய்வைத
நறுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும்”✡ என்னும் வாசகம்
எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௦ ஒரு ெபரிய வீட்டில் ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும்

ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள் உள்ளன. அேதாடு மரத்தாலும்,
மண்ணாலும் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்களும் உள்ளன.
ச ல ெபாருட்கள் சல வ ேசஷ ேநாக்கங்களுக்காகப்
பயன்படுத்தப்படுகன்றன. மற்றைவ பற காரியங்களுக்காக
பயன்படுத்தும் ெபாருட்டு உள்ளன. ௨௧ எவெனாருவன் தீய
காரியங்களில் ஈடுபடாமல் வலக தன்ைனத் தாேன சுத்தமாக
ைவத்துக்ெகாள்க றாேனாஅவன்சறப்பானேநாக்கங்களுக்காகப்
பயன்படுத்தப்படுவான். அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு
எஜமானுக்குப் பயன்படுபவனாக இருப்பான். அவன் எவ்வத
நற்பணி ெசய்யவும்தயாராகஇருப்பான்.
௨௨ஓர்இைளஞன்ெசய்யவரும்புக றதீயெசயல்களில்இருந்து

வலக இருங்கள். சரியான வழியல் வாழவும், வசுவாசம், அன்பு,
சமாதனம் ஆகயவற்ைறப் ெபறவும் கடுைமயாக முயற்சயுங்கள்.
௨௩ இவற்ைற நீங்கள் சுத்தமான இதயம் உள்ளவர்கேளாடும்
கர்த்தரிடம் நம்ப க்ைக உள்ளவர்கேளாடும் ேசர்ந்து ெசய்யுங்கள்.
முட்டாள்தனமான அறவற்ற வவாதங்களில் இருந்தும் வலக
நல்லுங்கள். இப்படிப்பட்ட வவாதங்கள் வளர்ந்து ெபரிதாகும்
என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௨௪ கர்த்தருைடய ஊழியன்
சண்ைடக்காரனாக இருக்கக் கூடாது. அவன் எல்ேலாரிடமும்
இரக்கத்துடன்இருத்தல் ேவண்டும். அவன்நல்ல ேபாதகனாகவும்
இருக்க ேவண்டும். அவன் ெபாறுைமயுள்ளவனாக இருக்க
ேவண்டும். ௨௫ தன் ேபாதைனைய எத ர்க்க றவர்கேளாடு
கர்த்தரின்ஊழியன் ெமன்ைமயாகப் ேபச ேவண்டும். அவர்களும்
உண்ைமைய ஒப்புக்ெகாள்ளும் வைகயல் ேதவன் அவர்களின்
மனத்ைதயும் மாற்றுவார். ௨௬ ப சாசானவன் இத்தைகய
மக்கைள வைல ேபாட்டுப்ப டித்து தன் வருப்பப்படி ெசயல்பட

✡ ௨:௧௯: எண். 16:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ைவப்பான். எனினும் அவர்கள் வழித்ெதழுந்து, ப சாசு தன்ைனப்
பயன்படுத்துவைத அற ந்து, தம்ைமப் ப சாசன் வைலக்குள்
இருந்துவடுவத்துக்ெகாள்வர்.

௩
இறுத நாட்கள்
௧ இைத நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள், இறுத

நாட்களில் ஏராளமான ெதாந்தரவுகள் ேநரும். ௨ அந்தக்
காலங்களில் மக்கள் தம்ைமயும் ெசல்வத்ைதயும் மட்டுேம
வரும்புவர். அவர்கள் ெபருமிதத்ேதாடும், ெசருக்ேகாடும்
இருப்பார்கள். அவர்கள் மக்கைளப்பற்ற தீயவற்ைறேய கூறுவர்.
பள்ைளகள் ெபற்ேறாருக்கு அடிபணியமாட்டார்கள். அவர்கள்
நன்றயல்லாதவர்களாவர். இரக்கமற்றவர்களாயருப்பர்.
௩ அடுத்தவர்களிடம் அன்பற்றவர்களாய் மாறவடுவார்கள்.
அவர்கள் மற்றவர்கைள மன்னிக்க மறுப்பார்கள். அவர்கள்
தீயவற்ைறேய ேபசுவார்கள். அவர்கள் சுயக் கட்டுப்பாடு
இல்லாமல் இருப்பர். ெகாடிய வன்முைறயாளர்களாய் மாற
நல்லவற்ைறெவறுக்கத்ெதாடங்குவர். ௪இறுத நாட்களில்மக்கள்
தம் நண்பர்களுக்ேக எத ராக ப்ேபாவர். அவர்கள் ச ந்தைனயன்ற
முட்டாள்தனமாகச் ெசயல்படுவர். அவர்கள் வீண்ெபருைம
ெகாண்டவர்களாகவும் துேராக களாகவும் இருப்பர். அவர்கள்
இன்பத்ைத வரும்ப , ேதவைன ேநச க்காதவர்களாக இருப்பர்.
௫ அவர்கள் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்வதுேபாலத் ெதாடர்ந்து
நடிப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் வாழும் வழிேயா, ேதவனுக்கு
அவர்கள் உண்ைமய ேலேய ேசைவ ெசய்யவல்ைல என்பைதக்
காட்டிக்ெகாடுத்துவடும். தீேமாத்ேதயுேவ இவர்களிடமிருந்து
வலக இரு.
௬ ச லர் சல வீடுகளுக்குப் ேபாய் அங்குள்ள பலவீனமும்

பாவமும் உள்ள ெபண்கைள அைடவர். அப்ெபண்கள்
பாவம் நைறந்தவர்கள். அவர்கள் ெசய்ய வரும்பய
பலதீய காரியங்கேள அப்ெபண்கைளப் பாவத்தல் ஈடுபடத்
தூண்டும். ௭ அப்ெபண்கள் எப்ேபாதும் புதய ேபாதைனகைள
வரும்புவர். ஆனால் உண்ைம பற்றய அறைவப் ெபற
முடியாதவர்களாக இருப்பர். ௮ யந்ேநையயும், யம்ப ேரையயும்
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள் ேமாேசக்கு
எத ரானவர்கள். இவர்களும்அவர்கைளப் ேபான்ேற உண்ைமக்கு
எத ரானவர்கள். அவர்கள் குழம்பய எண்ணமுைடயவர்கள்.
அவர்கள் உண்ைமையப் பற்றய அறைவ அைடய
தவறவ ட்டார்கள். ௯ ஆனால் அவர்கள் தம் ெசயலில்
ேமற்ெகாண்டு எந்த வளர்ச்சையயும் அைடயமாட்டார்கள்.
அவர்களின் முட்டாள்தனத்ைத அைனவரும் பார்ப்பர். இதுேவ
யந்ேநயுக்கும்,யம்ப ேரயுக்கும்ஏற்பட்டது.

இறுத அறவுைரகள்
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௧௦ ஆனால் உனக்கு என்ைனப்பற்ற எல்லாம் ெதரியும். நான்
ேபாதைன ெசய்வது பற்றயும் என் வாழ்க்ைகமுைற பற்றயும் நீ
அறவாய். என்வாழ்வன்குறக்ேகாள்பற்றயும்நீஅறவாய். எனது
வசுவாசம், ெபாறுைம, அன்பு ஆகயவற்ைறயும் நீ அறவாய்.
நான் முயற்சையக் ைகவ டமாட்ேடன் என்பைதயும் அறவாய்.
௧௧ எனது உபத்த ரவங்கைளயும் நான் பட்ட துன்பங்கைளயும்
பற்ற நீ அற ந்தருக்க றாய். அந்த ேயாகயா, இக்ேகானியா,
லீஸ்த ரா ஆகய நகரங்களில் எனக்கு ஏற்பட்டவற்ைறப்
பற்றயும் நீ அறவாய். ஆனால் நான் அனுபவத்த எல்லா
உபத்த ரவங்களிலிருந்தும் கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாற்ற வ ட்டார்.
௧௨ ேதவன் வரும்புக றபடி இேயசு க றஸ்துவன் வழியல்
ெசல்க ற எவருேம இத்தைகய துன்பங்கைளக் கண்டிப்பாக
அனுபவக்கேவண்டி இருக்கும். ௧௩ தீயவர்களும், ப றைர
ஏமாற்றுகறவர்களும் ேமலும் ேமலும் ெகட்டுப்ேபாவார்கள்.
அவர்கள் மற்றவர்கைள முட்டாளாக்குவார்கள். ஆனால் அேத
சமயத்தல்தம்ைமத்தாேமமுட்டாளாக்க க்ெகாள்வார்கள்.
௧௪ நீ அற ந்த ேபாதைனகளின்படி ெதாடர்ந்து ெசல். அைவ

உண்ைமயான ேபாதைனகள் என்பைத அற ந்தருக்க றாய்.
ஏெனனில் அவ்வஷயங்கைள உனக்குப் ேபாத த்தவர்கள்
மீது நம்ப க்ைக ைவக்கமுடியும் என்பைத நீ அறவாய். ௧௫ நீ
குழந்ைதப் பருவம் முதலாகப் பரிசுத்த ேவதவாக்கயங்கைள
அறந்தருக்க றாய். அைவ உன்ைன ஞானவானாக மாற்றும்
வல்லைமெகாண்டது. அந்த ஞானம் உனக்கு இேயசு
க றஸ்துவல் ெகாண்ட வசுவாசம் மூலம் இரட்ச ப்ைபப்ெபற
வழிகாட்டும். ௧௬ அைனத்து ேவதவாக்கயங்களும் ேதவனால்
ெகாடுக்கப்பட்டைவ. இைவ ேபாத க்கப் பயன்படும்,
வாழ்வல் தவறு ெசய்கன்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும். இது
தவறுகைளத் தருத்த நல் வழியல் வாழத் துைண ெசய்யும்.
௧௭ ேவதவாக்கயங்கைளப் பயன்படுத்த , ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்க றவன், ஆயத்தமுள்ளவனாகவும், ஒவ்ெவாரு நல்ல
ேவைலக்கும் ேதைவயான அைனத்ைதயும் உைடயவனாகவும்
இருப்பான்.

௪
௧ ேதவனுக்கும் இேயசு க றஸ்துவுக்கும் முன்னால் உனக்கு

ஒரு கட்டைளைய இடுக ேறன். வாழ்க றவர்கள் மத்தயலும்,
இறந்தவர்கள் மத்தயலும் நயாயம் தீர்ப்பவர் இேயசு ஒருவேர.
இேயசுவுக்ெகன்று ஒரு இராஜ்யம் உண்டு. அவர் மீண்டும்
வருவார். எனேவ நான் இந்தக் கட்டைளைய வழங்குக ேறன்.
௨ மக்களிடம் நற்ெசய்தையக் கூற எப்ெபாழுதும் தயாராக இரு.
மக்களிடம் அவர்கள் ெசய்யேவண்டியவற்ைறச் ெசால். அவர்கள்
தவறானவற்ைறச் ெசய்யும்ேபாது எடுத்துச் ெசால்லி தடுத்து
நறுத்து. நல்லைதச் ெசய்யும்ேபாதுஉற்சாகப்படுத்து. இவற்ைறப்
ெபாறுைமயுடனும்கவனத்துடனும்ேபாத .
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௩ மக்கள் உண்ைமயான ேபாதைனகைளக் கவனிக்காத
காலம் வரும். தம் ஒவ்ெவாரு வ ச த்த ர வருப்பத்ைதயும்
சந்ேதாஷப்படுத்தும் ஏராளமான ேபாதகர்கைள
ேசர்த்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்களுக்கு இது வருப்பமாக
இருக்கும். மக்கள் ேகட்க வரும்புவைதேய அவர்கள்
கூறுவர். ௪ மக்கள் உண்ைமையக் ேகட்பைத நறுத்தவடுவர்.
அவர்கள் ெபாய்க்கைதகைளப் ேபாத ப்பவர்கைளப் பன்பற்ற
ஆரம்ப த்துவடுவர். ௫ ஆனால் நீ எப்ெபாழுதும் உன்ைனக்
கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும். துன்பம் வந்தாலும் அவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாள்க. நற்ெசய்தையச் ெசால்லும் ேவைலையச் ெசய்க.
ேதவனின்ஊழியனாகஅைனத்துகடைமகைளயும்ெசய்க.
௬ என் வாழ்க்ைகைய ேதவனுக்ேக காணிக்ைகயாகத்

தந்துவ ட்ேடன். இங்ேக என் வாழ்வு முடியும் காலம் ெநருங்க
வ ட்டது. ௭ நான் ேபாரிேல நன்றாகப் ேபாராடியருக்க ேறன்.
நான் பந்தயத்ைத முடித்துவ ட்ேடன். நான் வசுவாசத்ைதப்
பாதுகாத்தருக்க ேறன். ௮ இப்ெபாழுது எனக்காக ஒரு க ரீடம்
காத்தருக்க றது. அந்த நாளில் ேதவன் என்னிடம் இைதக்
ெகாடுப்பார். கர்த்தேர ந யாயம் தீர்க்க றவர். அவர் சரியாகச்
ெசய்வார். அந்த நாளில் அவர் எனக்குக் க ரீடத்ைதத் தருவார்.
அவரது வருைகைய வரும்ப , அவருக்காகேவ காத்தருக்க ற
அைனவருக்கும்அவர் க ரீடத்ைதத்தருவார்.
தனிப்பட்டவார்த்ைதகள்
௯ உன்னால் எவ்வளவு வைரவல் என்னிடம் வர இயலுேமா

அவ்வளவு வைரவல் வர முயற்ச ெசய். ௧௦ ேதமா இந்த
உலைக மிகுதயாக ேநச த்தான். அதனாேலேய அவன் என்ைன
வட்டுப் ேபானான். அவன் ெதசேலானிக்ேக நகரத்துக்குப்
ேபானான். க ெரஸ்ெக கலாத்தயாவுக்குப் ேபானான். தீத்து
தல்மாத்தயாவுக்குப் ேபானான். ௧௧லூக்கா மட்டுேம என்ேனாடு
இருக்கறான். நீவரும்ேபாதுஉன்ேனாடுமாற்குைவயும்அைழத்து
வா. இங்ேக அவன் எனது பணிக்கு உதவயாக இருப்பான்.
௧௨நான்தீக க்குைவஎேபசுவுக்குஅனுப்ப ேனன்.
௧௩ நான் துேராவாவல் இருந்தேபாது எனது ேமலங்கைய

கார்ப்புவ டம் வ ட்டு வ ட்டு வந்ேதன். நீ வரும்ேபாது அைத எடுத்து
வா. எனது புத்தகங்கைளயும் எடுத்து வா. குற ப்பாக ேதாலால்
ஆன என் புத்தகச்சுருைள எடுத்து வா. அைவேய எனக்கு மிகவும்
ேதைவப்படும்ஒன்றாகும்.
௧௪ ெகால்லனாகய அெலக்சாண்டர் எனக்கு எத ராகப் பல

தீய ெசயல்கைளச் ெசய்தான். அவன் ெசய்த ெசயல்களுக்கு
கர்த்தர் அவைனத் தண்டிப்பார். ௧௫ அவன் உன்ைனயும்
துன்புறுத்தாதபடி பார்த்துக்ெகாள். அவன் நம் ேபாதைனகைள
ேமாசமாக எத ர்த்தான்.
௧௬முதல்முைறயாக நாேன என்ைனத் தற்காத்துக்ெகாண்ேடன்.

எவரும் எனக்கு உதவவல்ைல. எல்ேலாரும் வலகவ ட்டனர்.
அவர்கைள மன்னிக்குமாறு ேதவனிடம் ேவண்டுக ேறன்.
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௧௭ ஆனால் கர்த்தர் என்ேனாடு இருந்தார். அவர் எனக்கு பலம்
தந்தார். இவ்வைகயல் நற்ெசய்தையப் ேபாத க்கும் என் ேவைல
முழுைமயாக நைடெபறும். யூதர் அல்லாதவர்கள் அைனவரும்
நற்ெசய்தையக் ேகட்கேவண்டும் என்று கர்த்தரும் வரும்பனார்.
நான் சங்கத்தன் வாயல் வழாமல் காப்பாற்றப்பட்ேடன்.
௧௮ எவராவது என்ைன அழிக்க முயன்றால் கர்த்தர் என்ைனக்
காப்பாற்றுவார். அவர் பரேலாகஇராஜ்யத்த ற்கு பாதுகாப்பாகக்
ெகாண்டுேபாய் ேசர்ப்பார். கர்த்தருக்கு எல்லாக் காலங்களிலும்
மகைமஉண்டாவதாக.
இறுத வாழ்த்துக்கள்
௧௯ ப ரிஸ்கல்லாளுக்கும், ஆக்கல்லாவுக்கும், ஓேநச ப்ேபாரின்

வீட்டாருக்கும் என் வாழ்த்துக்கைளக் கூறு. ௨௦ ெகாரிந்து நகரில்
எரஸ்து இருந்துவ ட்டான். மிேலத்துவல் தூேராப்பீமுைவ
ேநாயாளியாக வ ட்டு வ ட்டு வந்ேதன். ௨௧ குளிர் காலத்துக்கு
முன்னால் நீ வந்து ேசருமாறு கடும் முயற்ச எடுத்துக்ெகாள்.
ஐபூலுவும், புேதஞ்சும், லீனுவும், கலவுதயாளும் கறஸ்துவல்
உள்ளஎல்லா சேகாதரர்களும்உன்ைனவாழ்த்துகன்றனர்.
௨௨உன் ஆவேயாடுகூட கர்த்தர் இருப்பாராக. அவரது கருைப

உங்கேளாடுஇருப்பதாக.
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தீத்துவுக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ ேதவனுைடய ஒரு ஊழியனும், இேயசு க றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனுமான பவுல் எழுத க்ெகாள்வது: ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களின்வசுவாசத்துக்குஉதவும் ெபாருட்டு
நான் அனுப்பப்பட்ேடன். மக்கள் உண்ைமைய அறந்துெகாள்ள
உதவுவதற்ேக நான் அனுப்பப்பட்ேடன். எவ்வாறு ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத அந்த உண்ைம நமக்குக்
காட்டுக றது. ௨அந்த வசுவாசமும்அறவும் ந த்தய வாழ்வுக்கான
நம்ப க்ைகயன் மூலேம வருகன்றது. அவ்வாழ்க்ைகைய
நமக்குத் தருவதாக ேதவன் வாக்குறுத அளித்தருக்க றார்.
ேதவன் ெபாய் ெசால்வதல்ைல. ௩ சரியான ேநரத்தல் உலகம்
அவ்வாழ்ைவ அறந்துெகாள்ளுமாறு ேதவன் ெசய்தார். ேதவன்
தம் ேபாதைனகள் மூலம் இதைனச் ெசய்தார். அப்பணியல்
என்ைன நம்பயருக்க றார். அவற்ைற நான் ேபாத த்து
வருக ேறன். ஏெனன்றால், நமது இரட்சகராக இருக்க ற ேதவன்
எனக்குக்கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
௪ தீத்துவுக்கு எழுத க்ெகாள்வது: நாம் ஒன்றாகப்

பக ர்ந்துெகாள்க ற வசுவாசத்தல் நீ எனக்கு உண்ைமயான
மகைனப்ேபான்றவன்.
கருைபயும், சமாதானமும் ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும்

கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவடமிருந்தும்உண்டாவதாக.
க ேரத்தாவல்தீத்துவன்பணி
௫ இன்னும் ெசய்யேவண்டிய பல ெசயல்கைள நீ

ெசய்யும்ெபாருட்டும் உன்ைன நான் க ேரத்தாவல் ஏற்ெகனேவ
உன்னிடம் ெசான்னபடி ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் மூப்பர்கைள
நயமிக்கும் ெபாருட்டும் உன்ைன அங்ேக வ ட்டுவந்ேதன்.
௬ மூப்பராக இருக்க றவன் எந்தத் தவறுகைளயும் ெசய்யாத
குற்றமற்றவனாக இருக்க ேவண்டும். அவன் ஒேர
ஒரு மைனவைய உைடயவனாக இருக்க ேவண்டும்.
அவனது பள்ைளகள் வசுவாச களாக இருக்கேவண்டும்.
ெகாடுைமக்காரர்களாகவும், கீழ்ப்படியாதவர்களாகவும் அவர்கள்
இருக்கக் கூடாது. ௭ ஒரு மூப்பர் ேதவனுைடய பணிையக்
கவனிக்கும் கடைமைய உைடயவர். எனேவ, அவருக்குத்
தவறு ெசய்ேதாம் என்ற குற்ற உணர்வு இருக்கக் கூடாது.
தற்ெபருைமயும், சுயநலமும், முன் ேகாபமும் இல்லாதவராக
இருக்கேவண்டும். அவர் குடிகாரனாக இருக்கக் கூடாது.
சண்ைடப் ப ரியனாக இருக்கக் கூடாது. ப றைர ஏமாற்ற ச்
ெசல்வம் ேசர்ப்பவராகவும் இருக்கக்கூடாது. ௮ தம் வீட்டில்
அந்நயமக்கைளவரேவற்றுஉபசரிக்க றவராகவும்,நல்லவற்றன்
மீது அன்புைடயவராகவும் மூப்பர்கள் இருக்க ேவண்டும்.
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ஞானமும், ேநர்ைமயுமாய் வாழ்பவராகவும், தூய்ைமயும், சுய
கட்டுப்பாடும் உைடயவராகவும் அவர் இருக்க ேவண்டும். ௯ நாம்
ேபாத க்கன்றவற்ைறமூப்பர்உண்ைமய ேலேய பன்பற்றுபவராக
இருக்கேவண்டும். உண்ைமயான ேபாதைனயன் மூலம்
மக்கைள உற்சாகப்படுத்த முடிந்தவராக அவர் இருக்க ேவண்டும்.
உண்ைமயான ேபாதைனகளுக்கு எத ரானவர்கைள அவர்கள்
எங்ேக தவறு ெசய்க றார்கள் என்பைத நரூப க்கும் வல்லைமயும்
ேவண்டும்.
௧௦ பலர் பணிய மறுக்க றார்கள். அவர்கள் வீணான

வார்த்ைதகைளப் ேபச மக்கைளத் தவறான வழியல்
நடத்த ச்ெசல்க றார்கள். குற ப்பாக யூதரல்லாதவர்கள் எல்லாரும்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டுெமன்று ெசால்க ற
யூதர்கைளநான்குற ப்படுக ேறன். ௧௧இத்தைகயவர்களின்ேபச்சு
தவறானது என மக்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டும் த றைமயுைடயவராக
மூப்பர் இருத்தல் ேவண்டும். பயனற்ற இத்தகு ேபச்சுக்கைளப்
ேபசுவைத நறுத்த ேவண்டும். எைதப் ேபாத க்கக் கூடாேதா
அைதெயல்லாம் ேபாத த்து எல்லாக் குடும்பங்கைளயும் அவர்கள்
அழிக்க றார்கள். மக்கைள ஏமாற்ற ச் ெசல்வம் ேசர்க்கேவ
அவர்கள் இவ்வாறு ேபாத க்க றார்கள். ௧௨ க ேரத்தாவல்
வச க்கும் அவர்களின் ெசாந்த தீர்க்கதரிச ஒருவர்கூட, “க ேரத்தா
மக்கள் ெபாய்யர்கள், ெகட்ட மிருகங்கள், ெபருவயற்றுச்
ேசாம்ேபற கள்” என்று கூற இருக்கறார். ௧௩அந்தத் தீர்க்கதரிச
ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமதான். எனேவ அவர்கள்
தவறானவர்கள் என்று கூறு. அவர்களிடம் நீ கண்டிப்பாக
இரு. ப றேக அவர்கள் வசுவாசத்தல் பலம் ெபறுவர்.
௧௪ இவ்வதம் யூதக் கைதகைளக் கவனித்துக் ேகட்பைத
அவர்கள் நறுத்துவார்கள். உண்ைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுக்க ற அவர்களின் கட்டைளகைளயும் பன்பற்றுவைதயும்
நறுத்துவார்கள்.
௧௫ தூய்ைமயானவர்களுக்கு அைனத்தும் தூய்ைமயாக

இருக்கும். பாவம் நைறந்தவர்களுக்கும், நம்ப க்ைக
அற்றவர்களுக்கும் எதுவும் தூய்ைமயாக இராது. உண்ைமயல்
அவர்களின் எண்ணங்கள் பாவம் உைடயதாகும். அவர்களின்
மனசாட்ச அழிக்கப்பட்டது. ௧௬ ேதவைன அறந்ததாக அவர்கள்
கூறுகறார்கள். ஆனால் அவர்களின் ெசயல்கைளப் பார்த்தால்
அவர்கள் ேதவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளாதது ெதரியும். அவர்கள்
பயங்கரமானவர்கள். அவர்கள் அடக்கமில்லாதவர்கள்,
அவர்களால்நன்ைமெசய்யஇயலாது.

௨
உண்ைமயானேபாதைனையப்பன்பற்றுதல்
௧ பன்பற்ற ேவண்டிய உண்ைமயான ேபாதைனைய நீ

மக்களுக்குக்கூற ேவண்டும். ௨முதயவர்கள் சுயக் கட்டுப்பாடும்,
ெகௗரவமும் ஞானமும் உைடயவர்களாக இருக்கப் ேபாதைன
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ெசய். அவர்கள் வசுவாசத்தலும் அன்பலும், ெபாறுைமயலும்
உறுத உைடயவர்களாகஇருக்க ேவண்டும்.
௩ மற்றும் வாழும் முைறயல் பரிசுத்தமாய் இருக்கும்

ெபாருட்டு முதய ெபண்களிடம் ேபாதைன ெசய். மற்றவர்கைள
எத ர்த்து எைதயும் ேபசேவண்டாம் என்றும், குடிப்பழக்கத்துக்கு
அடிைம ஆகேவண்டாம் என்றும் ெசால். அப்ெபண்கள்
நல்லைதப் ேபாத க்கேவண்டும். ௪ அவ்வழியல், அவர்கள்
இளம் ெபண்களுக்குக் கணவன்மீதும் பள்ைளகள் மீதும்
அன்புெகாள்ளுமாறு அறவுறுத்த முடியும். ௫ அவர்களுக்கு
ஞானத்ேதாடும், பரிசுத்தத்ேதாடும் இருக்கும்படியும், வீட்ைடப்
பராமரித்தல், கருைண, கணவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல்
ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள் கற்ப க்க முடியும். ப றகு ேதவன்
நமக்குத் தந்த ேபாதைனகைளப் பற்ற எவரும் வமர்ச க்க
முடியாது.
௬ அந்தப்படிேய இைளஞர்கைளயும் ஞானமாயருக்கும்படிக்

கூறு. ௭இைளஞர்களுக்குமுன்மாத ரியாகஒவ்ெவாருவதத்தலும்
நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யேவண்டும். ேநர்ைமேயாடும்
அக்கைறேயாடும் உன் ேபாதைனகள் இருக்க ேவண்டும்.
௮ ேபசும்ேபாது உண்ைமையேய ேபசு. அதனால் எவரும் உன்ைன
வமர்ச க்க முடியாது. நமக்கு எத ராக எைதயும் தவறாகச் ெசால்ல
முடியாதநைலயல்நம்ைமஎத ர்த்துப்ேபசவரும்ஒவ்ெவாருவரும்
ெவட்கப்படுவர்.
௯ அடிைமகளுக்கும் அறவுைர கூறு. அவர்கள் எப்ெபாழுதும்

தங்கள் எஜமானர்களுக்குக் கீழ்ப்படியேவண்டும். அவர்கள்
தங்கள் எஜமானர்களுக்கு வருப்பமானைதேய ெசய்ய
ேவண்டும். அவர்கள் எத ர்வாதம் ெசய்யக்கூடாது. ௧௦ அவர்கள்
எஜமானர்களுக்கு உரியைதத் தருடக்கூடாது. அவர்கள் தம்
நடத்ைதயன் மூலம் முழுக்க முழுக்க தாங்கள் நம்ப க்ைகக்குத்
தகுதயானவர்கள் என்பைதக் காட்டேவண்டும். நமது
இரட்சகராக ய ேதவனுைடய ேபாதைனகள் நல்லைவ எனப்
புலப்படும்படிஅவர்கள்இப்படி நடந்துெகாள்ளேவண்டும்.
௧௧ நாம் வாழேவண்டிய வழி இது தான். ஏெனன்றால்

ேதவனுைடய கருைப வந்தருக்க றது. அது அைனவைரயும்
இரட்ச க்கும். நமக்கும் அது தரப்பட்டிருக்க றது. ௧௨ ேதவனுக்கு
எத ராக வாழாமல் இருக்கவும், உலகம் வரும்புக ற தீய
காரியங்கைளச் ெசய்யாமல் இருக்கவும் அக்கருைண
ஞானத்ைதயும், நீதையயும் ேபாத க்க றது. ேதவ பக்தயும்
உைடயவர்களாக இவ்வுலகல் வாழ அது கற்றுத்தருகறது.
௧௩ நமது மகா ேதவனும், இரட்சகருமாகய இேயசு க றஸ்துவன்
வருைகக்குக் காத்தருக்கும்ேபாது அவ்வதமாய் நாம்
வாழேவண்டும். அவேர நமது ெபரும் நம்ப க்ைக. அவர்
மகைமயுடன் வருவார். ௧௪ நமக்காக அவர் தன்ைனேய
தந்தார். அக்க ரமங்களிலிருந்தும் நம்ைம வடுவக்க அவர்
இறந்தார். நற்ெசயல்கைள எப்ெபாழுதும் ெசய்ய ஆர்வமாக
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இருக்கும்அவருக்குச் ெசாந்தமான மக்களாகய நம்ைமப் பரிசுத்த
மனிதர்களாக்கஅவர்இறந்தார்.
௧௫ மக்களிடம் இவற்ைறக் கூறு. உனக்கு முழு அதகாரம்

உண்டு. அந்த அத காரத்தால் மக்கைளப் பலப்படுத்து. அவர்கள்
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று கூறு. நீ முக்கயமற்றவன்
என மற்றவர்கள் உன்ைன நடத்தும் அளவுக்கு எவைரயும்
அனுமதக்காேத.

௩
வாழ்வதற்ேகற்ற சரியானவழி
௧ கீழ்க்கண்டவற்ைறச் ெசய்ய நைனவல் ைவக்கும்படி

மக்களிடம் ெசால். ஆள்ேவாரின் அத காரிகளுக்கும் அரசு
அலுவலகர்களுக்கும் அடங்க இருக்கவும், நன்ைம ெசய்யத்
தயாராக இருக்கவும், ௨யாருக்கும் எத ராகத் தீைமையப் ேபசாமல்
இருக்கவும், கீழ்ப்படியவும், மற்றவர்கேளாடு சமாதானமாகவும்,
ெமன்ைமயாகவும் எல்லா மனிதர்களிடமும் மரியாைத காட்டவும்
இதைனவசுவாச களிடம்கூறு.
௩ கடந்த காலத்தல் நாமும் முட்டாளாக இருந்ேதாம். நம்மிடம்

கீழ்ப்படிதல் இல்ைல. தவறுகறவர்களாக நாம் இருந்ேதாம்.
பலவத ஆைசகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும் அடிைமப்பட்டுக்
க டந்ேதாம். தீயவற்ைறச் ெசய்து, ெபாறாைமேயாடு வாழ்ந்ேதாம்.
மக்கள் நம்ைம ெவறுத்தார்கள். நாமும் ஒருவைரெயாருவர்
ெவறுத்ேதாம். ௪ ஆனால் பறகு, இரட்சகராக ய ேதவனுைடய
கருைபயும், அன்பும் ெவளிப்படுத்தப்பட்டன. ௫ ேதவனுடன்
சரியான வைகயல் இருக்கும்ெபாருட்டு நாம் ெசய்த எந்த
நல்ல ெசயல்களாலும் இரட்ச க்கப்படவல்ைல. அவருைடய
கருைபயால் நாம் இரட்ச க்கப்பட்ேடாம். நம்ைமப் புதய
மனிதர்களாக்கும் சுத்த கரிப்பன் மூலமும், பரிசுத்த ஆவயன்
புதுப்ப க்கும் வல்லைம மூலமும், அவர் இரட்ச த்தார். ௬ அவர்
நமது இரட்சகராக ய இேயசு க றஸ்துவன்மூலம் அந்தப் பரிசுத்த
ஆவைய நம் மீது முழுைமயாகப் ெபாழிந்தார். ௭ ேதவனது
கருைபயால்நாம்அவேராடு நீத மான்களாேனாம். ேதவன்நமக்கு
ஆவையக் ெகாடுத்தார். அதனால் நாம் ந த்தய வாழ்ைவப்
ெபறமுடியும். அதுேவ நாம் நம்ப க்ெகாண்டிருப்பதும் ஆகும்.
௮இந்தப் ேபாதைனஉண்ைமயானது.
மக்கள் இதைனப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இதைன

உறுதப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன்.
அப்ெபாழுது ேதவைன நம்பும் மக்கள் தம் வாழ்ைவ நன்ைம
ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்த எச்சரிக்ைகயாக இருப்பர். இைவ
நல்லைவ, எல்லா மக்களுக்கும்பயன்உள்ளைவ.
௯முட்டாள்தனமாகவாக்குவாதம் ெசய்ேவார், பயனற்றகுடும்பக்

கைதகைளப் ேபசுேவார், சண்ைடகைளத் தூண்டி வடுேவார்,
ேமாேசயன் சட்டங்கைளக் குறத்து வாக்குவாதம் ெசய்ேவார்
ஆக ேயாரிடமிருந்து வலக இரு. அைவ எதற்கும் பயனற்றைவ,
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யாருக்கும் உதவாதைவ. ௧௦ எவனாவது வாக்குவாதங்கைள
உருவாக்கனால் அவைன எச்சரிக்ைக ெசய். அவன் மீண்டும்
வாக்குவாதம் ெசய்தால் ேமலும் அவைன எச்சரிக்ைக ெசய்.
அவன் மீண்டும் வாக்குவாதம் ெசய்ய ஆரம்ப த்தால் அவனது
ெதாடர்ைப வ ட்டுவடு. ௧௧ ஏெனன்றால் இப்படிப்பட்ட ஒருவன்
நைல தவற , பாவம் ெசய்க றவனாக இருக்க றான் என்பைத நீ
அற ந்தருக்க றாய். இவனது பாவங்கேள இவன் தவறானவன்
என்பைதநரூப க்க றது.
நைனவல்ைவக்கேவண்டியைவ
௧௨ நான் உங்களிடம் அர்த்ெதமாைவயும் தீக க்குைவயும்

அனுப்புேவன். அவர்கைள நான் அனுப்புக றெபாழுது நீ
ந க்ெகாப்ேபாலிக்கு வந்து என்ைனப் பார்க்க முயற்ச ெசய். நான்
மைழக்காலத்தல் அங்ேக இருப்பது என்று முடிவு ெசய்துள்ேளன்.
௧௩ வழக்கறஞனான ேசனாவுக்கும், அப்ெபால்ேலாவுக்கும்
எவ்வதக் குைறவும் இல்லாதபடி அவர்கைள அனுப்பைவ.
தமக்குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும் அைடய அவர்களுக்கு
உன்னால் முடிந்த அளவு உதவெசய். ௧௪ நன்ைம
ெசய்வதற்குரியதாகத் தம் வாழ்ைவப் பயன்படுத்தும்படி நம்
மக்கள் கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேதைவயானவர்களுக்கு
நன்ைம ெசய்யேவண்டும். ப றகு அவர்களின் வாழ்வு
பயனற்றதாகஇருக்காது.
௧௫ என்னுடன் இருக்கற எல்லாரும் உனக்கு வாழ்த்து

கூறுகன்றனர். வசுவாசத்தல் நம்ைம ச ேநக க்க றவர்களுக்கு
நீயும்வாழ்த்துகூறு.
உங்கள்அைனவேராடும் ேதவனுைடயகருைபஇருப்பதாக.
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ப ேலேமானுக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவுக்காக சைறப்பட்டிருக்க ற பவுலும்
சேகாதரனாகயதீேமாத்ேதயுவும்எழுதுவது,
எங்கள் அன்புக்குரிய நண்பனும் எங்கேளாடு

பணியாற்றுகறவனுமாகய ப ேலேமானுக்கு எழுதுவது: ௨எங்கள்
சேகாதரியாக ய அப்பயாவுக்கும், எங்கேளாடுள்ளஊழியனாகய
அர்க்க ப்புவுக்கும் உங்கள் வீட்டிேல கூடி வருகற சைபக்கும்
எழுதுவது:
௩ நமது ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாகட்டும்.
ப ேலேமானின்அன்பும்வசுவாசமும்
௪என்ப ரார்த்தைனகளில்உங்கைளநைனத்துக்ெகாள்க ேறன்.

நான் எப்ேபாதும் உங்களுக்காக ேதவனிடம் நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். ௫ கர்த்தராக ய இேயசுவ டம் நீங்கள் ெகாண்ட
வசுவாசத்ைதயும் ேதவனுைடய பரிசுத்தமான அைனத்து
மக்களிடமும் நீங்கள் ெகாண்ட அன்ைபயும் பற்ற நான்
ேகள்வப்படுக ேறன். உங்கள் வசுவாசத்துக்கும் அன்புக்கும்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். ௬ இேயசுவல் நாம்
ெகாண்டுள்ள எல்லா நல்லவற்ைறயும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள,
நீங்கள் பக ர்ந்துெகாள்ளும் வசுவாசம் உதவட்டும் என நான்
ப ரார்த்த க்க ேறன். ௭ எனது சேகாதரேன! ேதவனுைடய
மக்களிடம் நீ அன்பாக இருந்தாய். அவர்கைள மக ழ்ச்ச ெகாள்ளச்
ெசய்தாய். இது எனக்கு மட்டற்ற மக ழ்ச்சையயும் ஆறுதைலயும்
ெகாடுத்தருக்க றது.
சேகாதரைனப் ேபாலஏற்றுக்ெகாள்
௮ நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டிய சல காரியங்கள் உள்ளன. நான்

உங்களுக்குக் கட்டைளய ட முடியும். க றஸ்துவல் நம்முைடய
உறவானது அப்படிச் ெசய்யும் உரிைமையக் ெகாடுக்க றது
என நான் உணருக ேறன். ௯ ஆனால், நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளய டவல்ைல. மாறாக அன்பனிமித்தம் நான் இவற்ைறச்
ெசய்யுமாறு உங்கைள ேகட்க ேறன். நான் பவுல். இப்ேபாது நான்
ஒரு முதயவன். இேயசு க றஸ்துவுக்காகச் சைறப்பட்டவன்.
௧௦ என் மகன் ஒேநசமுக்காக உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
நான் சைறயல் இருந்தேபாது அவன் எனக்கு வசுவாசத்தல்
மகன் ஆனான். ௧௧ கடந்த காலத்தல் அவன் உங்களுக்குப்
பயனற்றவனாக இருந்தான். ஆனால் இப்ெபாழுேதா அவன்
உங்களுக்கும்எனக்கும்பயனுள்ளவன்.
௧௨ நான் அவைன உங்களிடம் மீண்டும் அனுப்புக ேறன்.

அவனுடன் என் இதயத்ைதயும் ேசர்த்து அனுப்புக ேறன்.
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௧௩ நற்ெசய்த க்காகச் சைறப்பட்டிருக்க ற எனக்கு ேசைவ
ெசய்வதற்காக அவைன என்ேனாடு ைவத்தருக்க வரும்ப ேனன்.
எனக்குக் கைடக்கும் அவன் உதவ எனக்கு உதவுவதன்மூலம்
உண்ைமயல் உங்களிடமிருந்து வருகறது. ௧௪ஆனால் முதலில்
உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளாமல் நான் எைதயும் ெசய்ய
வரும்பவல்ைல. அதற்குப் பன்பு எனக்காக நீங்கள் ெசய்க ற
நல்ல காரியங்கள், என்னுைடய வற்புறுத்தலுக்காக அல்லாமல்
நீங்களாகேவவரும்ப ச்ெசய்தைவயாகஇருக்கும்.
௧௫ ெகாஞ்சக் காலமாக ஒேநசமு உங்கைள வ ட்டுப்

ப ரிந்தருந்தான். ஒருேவைள என்ெறன்ைறக்குமாக நீங்கள்
அவைனத் தரும்பப் ெபறும் ெபாருட்டு இது ந கழ்ந்தது.
௧௬ இனிேமல் ஒரு அடிைமயாக அல்ல, அடிைமக்கும்
ேமலானவனாக, அன்புகுரிய சேகாதரனாக இருப்பான். நான்
அவைன மிகவும் ேநச க்க ேறன். நீங்கள் அைதவ ட ேமலாக
ேநச க்க ேவண்டும். கர்த்தருக்குள்அவைன மனிதனாகவும் நல்ல
சேகாதரனாகவும்நீங்கள்ேநச க்கேவண்டும்.
௧௭ நீங்கள் என்ைன நண்பனாக ஏற்றுக்ெகாண்டால், ப றகு

அவைனயும் தரும்பவும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். என்ைன
வரேவற்பது ேபாலேவ அவைனயும் வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௮ அவன் உங்களிடம் ஏதாவது ஒருவைகயல் ெசய்த
குற்றங்கைளயும் கடன்கைளயும், என் கணக்கல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௯ நான் பவுல். நாேன என் ைகயால்
உங்களுக்குஇதைனஎழுதுக ேறன். நான்ஒேநசமுவன்கடைனத்
தீர்த்துவடுேவன். உங்கள் வாழ்வுக்காக நீங்கள் என்னிடம்
கடன்பட்டுள்ளைதப்பற்ற நான் ஒன்றும் ெசால்லமாட்ேடன்.
௨௦ எனேவ என் சேகாதரேன! ஒரு கறஸ்தவன் என்கற
முைறயல் எனக்குச் ெசய்யப்படும் ஒரு உதவயாக நீங்கள்
அைதச் ெசய்யேவண்டும் எனக் ேகட்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள்
என் இதயத்ைத ஆறுதல்படுத்துங்கள். ௨௧ நான் ெசால்வைதக்
காட்டிலும் அதகமாக நீங்கள் எனக்குச் ெசய்வீர்கள் என்று
அற ேவன். இதைன நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்வீர்கள் என்ற உறுத
எனக்குஇருப்பதால்உங்களுக்குஇக்கடிதத்ைதஎழுதுக ேறன்.
௨௨ ேமலும் நான் தங்குவதற்காக ஓர் இடத்ைத ஏற்பாடு

ெசய்யுங்கள். உங்கள் ேவண்டுதலுக்கு ேதவன் ெசவ சாய்ப்பார்
என்று நான் நம்புக ேறன். உங்கள் ப ரார்த்தைனகள் மூலமாக
நான்உங்களிடம்வரமுடியும்என்றும்நம்புக ேறன்.
இறுத வாழ்த்துக்கள்
௨௩ இேயசு க றஸ்துவுக்காக எப்பாப்ப ராவும் என்ேனாடு

சைறைவக்கப்பட்டிருக்க றான். அவனும் உங்களுக்கு வாழ்த்து
கூறுகறான். ௨௪ மாற்கு, அரிஸ்தர்க்கு, ேதாமா, லூக்கா
ேபான்ேறாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துைரக்க றார்கள். இவர்கள்
என்ேனாடுபணியாற்றுகறார்கள்.
௨௫ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப உங்கள்

ஆவயுடன்இருப்பதாக.
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எப ேரயருக்கு
எழுத யகடிதம்

ேதவன்தன்குமாரன்மூலமாகப் ேபச யருக்க றார்
௧ கடந்த காலத்தல் ேதவன், தீர்க்கதரிச கள் மூலம் நமது

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

ெசான்னதல்ைல,

“நீர் எனதுகுமாரன்,
இன்றுநான்உமக்குப் ப தாஆேனன்.” சங்கீதம் 2:7

அேதாடு எந்த ேதவதூதனிடமும் ேதவன் இவ்வாறு
ெசான்னதல்ைல,

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

௬ ேமலும் தனது முதற்ேபறான குமாரைன பூமிக்கு
அனுப்புக றேபாது,

“ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும் அந்தக் குமாரைனத்
ெதாழுதுெகாள்ளக்கடவர்கள்” உபாகமம் 32:43

என்றுகூறனார்.

௭ேதவன்ேதவதூதர்கைளப்பற்ற க்கூறும்ேபாது,

“ேதவன் தன் ேதவதூதர்கைளக் காற்ைறப் ேபான்றும் தன்
ஊழியர்கைளெநருப்பு
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ஜூவாைலகைளப் ேபான்றும்ெசய்க றார்” சங்கீதம் 104:4
எனக்குற ப்படுக றார்.

௮ஆனால்ேதவன்தம்குமாரைனப்பற்ற ச்ெசால்லும்ேபாது,

“ேதவேன! உமதுச ம்மாசனம்என்ெறன்ைறக்கும்உள்ளது.
சரியானதீர்ப்புகளால்உமதுஇராஜ்யத்ைதநீர்ஆள்வீர்.

௯நீர் நீதையவரும்புக றீர். அநீதையெவறுக்கன்றீர்.
ஆைகயால் ேதவேன, உமது ேதவன் உம்ேமாடு
இருப்பவர்களுக்குக்

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

௧௦ேமலும் ேதவன்,

“கர்த்தாேவ,ஆரம்பத்தல்நீர்பூமிையப் பைடத்தீர்.
ேமலும்உமதுைககள்ஆகாயத்ைதப் பைடத்தன.

௧௧இைவமைறந்துேபாகலாம். ஆனால்நீேரா நைலத்தருப்பீர்.
ஆைடகைளப் ேபான்றுஅைனத்தும்பழசாக ப் ேபாகும்.

௧௨நீர்அவற்ைறஒருசால்ைவையப் ேபாலமடித்துவடுவீர்.
அைவஓர்ஆைடையப் ேபான்றுமாறும்.

ஆனால்நீேரா மாறேவமாட்டீர்.
உமதுஜீவன்ஒருேபாதும்அழியாது” சங்கீதம் 102:25-27

என்றும்கூறுகறார்.

௧௩ேதவன்எந்த ேதவதூதனிடமும்,

“உமது பைகவர்கைள உம்முைடய அதகாரத்துக்குக்
கீழ்க்ெகாண்டுவரும்வைர

எனதுவலதுபக்கத்தல்உட்காரும்” சங்கீதம் 110:1
என்றுஎன்ைறக்கும்ெசான்னதல்ைல.

௧௪ ேதவதூதர்கள் எல்லாரும், ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்துெகாண்டிருக்க ற ஆவகள் ஆவார்கள். இரட்ச ப்ைபப்
ெபறப் ேபாக றவர்களுக்கு உதவ ெசய்யும் ெபாருட்டு அவர்கள்
அனுப்பப்படுக றார்கள்.

௨
நமதுஇரட்ச ப்பானதுசட்டங்கைளவ டப்ெபரியது
௧ ஆைகயால், நமக்குச் ெசால்லித்தரப்பட்ட வஷயங்கைளப்

பன்பற்றுவதல் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்கேவண்டும்.
அவ்வாறு இருந்தால் உண்ைம வழியல் இருந்து வலகாமல்
இருப்ேபாம். ௨ ேதவதூதர்கள்மூலமாக ேதவனால் ெசால்லப்பட்ட
அப்ேபாதைனக்கு எத ராக யூதர்கள் ெசயல்பட்டேபாதும், அதற்கு
கீழ்ப்படியாமல் ேபானேபாதும், ஒவ்ெவாரு முைறயும் அதற்காக
தண்டிக்கப்பட்டனர். ௩ நமக்கு அளிக்கப்பட்ட இரட்ச ப்பு மிக
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உயர்ந்தது. எனேவ நாம் இந்த இரட்ச ப்ைப முக்கயமானதாகக்
கருதாமல் வாழும் பட்சத்தல் நாமும் தண்டிக்கப்படுேவாம். இந்த
இரட்ச ப்புகர்த்தராேலேயமுதன்முதலாகஅறவக்கப்பட்டது. இந்த
இரட்ச ப்பு உண்ைமயானது என்பைத அவரிடத்தல் ேகட்டவர்கள்
நரூப த்துள்ளனர். ௪ அத சயங்கள், ெபரிய அைடயாளங்கள்,
பலவைகயான அற்புதங்கள் மூலம் ேதவனும் கூட அைத
நரூப த்துள்ளார். பரிசுத்த ஆவயானவரிடமிருந்து மக்களுக்கு
வரங்கைளக் ெகாடுப்பதன் மூலமும் நரூப த்துள்ளார். அவர்
வரும்பயவதத்த ேலேயஅந்தவரங்கைளஅவர்ெகாடுத்தார்.

மனிதர்கைளஇரட்ச க்க மனிதர்கைளப் ேபாலானார் க றஸ்து
௫ வரப்ேபாக ற புதய உலகத்ைத ஆள்பவர்களாக

ேதவன் ேதவதூதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. நாம்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றஉலகம்அதுதான். ௬ச லஇடத்தல்

“ேதவேன! நீர் ஏன்மனிதைரப் பற்ற அக்கைறெகாள்க றீர்?
மனிதகுமாரைனப்பற்றயும்

ஏன்அக்கைறெகாள்க றீர்?
அவர்அவ்வளவுமுக்கயமானவரா?

௭ ெகாஞ்ச ேநரத்த ற்கு ேதவ தூதர்கைளவ ட அவைரச் ச றயவர்
ஆக்கவ ட்டீர்.

அவைரமகைமயாலும்கனத்தாலும்முடிசூட்டினீர்.
௮ நீர் எல்லாவற்ைறயும் அவரது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு

வந்தீர்” சங்கீதம் 8:4-6
என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அைனத்ைதயும் அவரது கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ேதவன் ெகாண்டு வந்துவ ட்டதால் அவருக்குக் கட்டுப்படாதது
எதுவுமில்ைலஎனலாம். ஆனால்அவர்அைனத்ைதயும்ஆள்வைத
நாம் இன்னும் பார்க்கவல்ைல. ௯ ச றது காலத்த ற்கு இேயசு
ேதவதூதர்களுக்கும் தாழ்ந்தவராக்கப்பட்டிருந்தார். ஆனால்
இப்ேபாது துன்பப்பட்டு மரித்ததால் மகைமயாலும், கனத்தாலும்
முடிசூடிக்ெகாண்டிருப்பைத நாம் பார்க்க ேறாம். ேதவனுைடய
கருைபயனால்ஒவ்ெவாருமனிதனுக்காகவும்இேயசுமரித்தார்.
௧௦ ேதவேன அைனத்ைதயும் பைடத்தவர். அைனத்தும் அவரது

மகைமக்காகேவ உள்ளன. தன் மகைமையப் பக ர்ந்துெகாள்ள
ஏராளமான மக்கைள அவர் வரும்பனார். எனேவ, தமக்குத்
ேதைவயானவற்ைற அவர் ெசய்தார். மக்கைள இரட்ச ப்புக்கு
வழி நடத்த ச் ெசல்ல பூரணமானவராக ேதவன் இேயசுைவ
ஏற்படுத்தனார். இேயசு தன் துன்பத்தால் ஒரு பூரண
இரட்சகரானார்.
௧௧மக்கைளப்பரிசுத்தமாக்குக றவரும்பரிசுத்தமாக்கப்படுக றவர்களும்

ஒேர குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள். எனேவ
அவர்கைளத் தம் சேகாதரர்களாகவும் சேகாதரிகளாகவும்
அைழக்கஇேயசுெவட்கம்ெகாள்ளவல்ைல.
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௧௨ “ேதவேன உம்ைமப்பற்ற நான் என் சேகாதர சேகாதரிகளிடம்
கூறுேவன்.

உம்முைடய மக்கள் கூட்டத்தன் நடுவல் உம்ைமப் புகழ்ந்து
பாடுேவன்” சங்கீதம் 22:22

என்றுஅவர்கூறுகறார்.

௧௩ “ேதவன்மீதுஎன்நம்ப க்ைகையைவப்ேபன்”* ஏசாயா 8:17
என்றும்அவர்ெசால்க றார்.

“ேதவன் எனக்களித்த பள்ைளகேளாடு நான் இங்ேக
இருக்க ேறன்” என்றுஅவர்ெசால்க றார். ஏசாயா 8:18

௧௪மாம்சீகமானஉடைலக்ெகாண்டமக்கேளஅந்தப்பள்ைளகள்.
ஆகேவ இேயசுவும், அவர்கைளப் ேபான்ேற மாற அவர்கைளப்
ேபான்ேற அனுபவத்ைதயும் ெபற்றார். மரண அதகாரத்ைதத்
தன்ேனாடு ைவத்தருக்க ற ப சாைச தனது மரணத்தன் மூலம்
அழிக்கும்ெபாருட்டு இேயசு இப்படிச் ெசய்தார். ௧௫ அவர்கைள
வடுதைல ெசய்யும் ெபாருட்ேட இேயசு தம் பள்ைளகைளப்
ேபாலாக மரித்தார். மரண பயத்தன் காரணமாக தம்
வாழ்க்ைக முழுக்க அவர்கள் அடிைமயாக இருந்தார்கள்.
௧௬இேயசு ேதவதூதர்களுக்கு உதவ ெசய்ய வரவல்ைல என்பது
ெவளிப்பைட. அவர் ஆப ரகாமின் வழிவந்த மக்களுக்ேக உதவ
வந்தார். ௧௭இதனால் இேயசு, எல்லா வைகயலும் அவர்களுக்கு
சேகாதரைரப் ேபால் இருப்பது அவருக்கு முக்கயமாக இருந்தது.
இவ்வழியல் ேதவனுக்கான ேசைவயல் அவர்களுைடய
இரக்கமும் நம்ப க்ைகயும் உள்ள ெபரிய ேபாதகராக இருக்கவும்,
மக்களின் பாவங்களுக்கு மன்னிப்ைப வழங்கவும் அவரால்
முடிந்தது. ௧௮ இப்ேபாது ேசாதைனகைள எத ர்ெகாள்க ற
மக்களுக்கு இேயசுவால் உதவ ெசய்ய முடியும். இேயசுவும்
துன்பங்களுக்கு உள்ளாக ேசாதைனகளுக்கு ஆட்பட்டவர்
என்பதால்,அவரால்உதவ ெசய்யமுடியும்.

௩
இேயசு ேமாேசையவ டெபரியவர்
௧ எனேவ, நீங்கள் அைனவரும் இேயசுைவப் பற்ற

ச ந்தைன ெசய்ய ேவண்டும். ேதவன் இேயசுைவ நம்மிடம்
அனுப்பனார். அவர் நம் வசுவாசத்தன் ப ரதானஆசாரியர்
ஆவார். எனது பரிசுத்தமான சேகாதர சேகாதரிகேள! நான்
இைத உங்களுக்காகக் கூறுக ேறன். நீங்கள் ேதவனால்
அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். ௨ ேதவன் இேயசுைவ நம்மிடம்
அனுப்ப நமது ப ரதான ஆசாரியர் ஆக்கனார். ேமாேச
ேபான்று உண்ைமயுள்ளவராய் முழுக்குடும்பத்தன் ெபாறுப்பும்
இேயசுவ டம் ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது. ௩ ஒருவன் ஒரு வீட்ைடக்
கட்டும்ேபாது மக்கள் அந்த வீட்ைட வ ட மனிதைனேய ெபரிதும்

* ௨:௧௩: ேதவன்…ைவப்ேபன்ஏசாயா 8:18.
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மத ப்பர். இேதேபால, ேமாேசையவ டஅத க மரியாைதக்குஇேயசு
தகுதயானவராக இருக்க றார். ௪ ேதவன் எல்லாவற்ைறயும்
பைடக்க றார் எனினும் ஒவ்ெவாரு வீடும் யாேரா ஒருவனால்
கட்டப்படுக றது. ௫ேமாேச ேதவனுைடயவீட்டில்ஒருபணியாைளப்
ேபான்று உண்ைமயுள்ளவனாயருந்தான். எத ர்காலத்தல்
ெசால்வைதப் பற்ற அவன் ெசான்னான். ௬ ஆனால் ஒரு
மகைனப் ேபால ேதவனுைடய குடும்பத்ைத ஆள்வதல் இேயசு
உண்ைமயுள்ளவராயருக்க றார். நம்மிடமுள்ள மாெபரும்
நம்ப க்ைகயைனத் ெதாடர்ந்து உறுத ப்படுத்த ேமன்ைமயாக
எண்ணினால், வசுவாச களாகய நாம் ேதவனுைடய
குடும்பத்தவர்களாயருப்ேபாம்.

நாம் ேதவைனத்ெதாடர்ந்துபன்பற்ற ேவண்டும்
௭பரிசுத்தஆவயானவர்ெசால்வதுேபால்,

“இன்றுநீங்கள்ேதவனுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டால்,
௮ வனாந்த ரத்தல் நீங்கள் ேதவைனச் ேசாத த்தேபாது,
ேதவனுக்குஎத ராக நீங்கள்

கலகம் ெசய்த கடந்த காலத்ைதப் ேபால உங்கள்இதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தாதீர்கள்.

௯நாற்பதுவருடங்களாகவனாந்த ரத்தல்நான்ெசய்தைதஉங்கள்
மக்கள்பார்த்தார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் என்ைனயும் என் ெபாறுைமையயும்
ேசாத த்தனர்.

௧௦எனேவநான்அவர்களிடம் ேகாபம்ெகாண்ேடன்.
‘அம்மக்களின் ச ந்தைனகள் எப்ேபாதும் தவறாகேவ
இருக்கன்றன.

அம்மக்கள்என்வழிகைளஎப்ேபாதும்புரிந்துெகாண்டதல்ைல’
என்றுநான்ெசான்ேனன்.

௧௧ எனேவ நான் ேகாபத்ேதாடு, ‘அவர்கள் ஒருேபாதும் எனது
இைளப்பாறுதலுக்குள்

நுைழயமுடியாது’ என்றுஆைணயட்ேடன்.” சங்கீதம் 95:7-11

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

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

என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டிருக்க றது.

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

௪
௧ ேதவன் அந்த மக்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுத இன்றும்

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

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

ேதவன் இைதச் ெசான்னார். ஆனால் இவ்வுலகத்ைத
உருவாக்கன ேநரமுதல் தம் ேவைலைய ேதவன் முடித்தார்.
௪ வாரத்தன் ஏழாவது நாைளப் பற்ற ேதவன் ேபசனார் என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது, “ஏழாவது நாளில் ேதவன் அைனத்து
ேவைலகளில் இருந்தும் ஓய்வு எடுத்தார்.” ௫ ேமலும் அேத
பகுதயல், மீண்டும், “அவர்கள் என்னுைடய இைளப்பாறுதலில்
நுைழயமுடியாது” என்றும்ேதவன்கூறயருக்க றார்.
௬ ச லர் ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில் நுைழயப்

ேபாக றார்கள் என்பது உண்ைம. ஆனால் முதலில்
நற்ெசய்தையக் ேகட்டவர்கள் ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில்
நுைழயவல்ைல. அவர்கள் கீழ்ப்படியவல்ைல என்பது தான்
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காரணம். ௭ எனேவ ேதவன் இன்ெனாரு நாைளத் த ட்டமிட்டார்.
அது “இன்று” என அைழக்கப்படுக றது. பல ஆண்டுகளுக்குப்
ப றகு இந்த நாைளக் குறத்து தாவீதன் மூலமாக ஏற்ெகனேவ
ேமற்ேகாள்காட்டிய பகுதயல்ேதவன்ேபசுக றார்,

“இன்றுநீங்கள்ேதவனுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டால்,
ேதவனுக்கு எத ராக நீங்கள் கலகம் ெசய்த கடந்த காலத்ைதப்
ேபாலஉங்கள்இதயத்ைதக்கடினப்படுத்தாதீர்கள்.” சங்கீதம்
95:7-8

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

இருப்பதும், ெசயல்படுவதுமாகும். அது இரு புறமும் கூரான
வாைளவ ட மிகவும் கூர்ைமயானது. அது ஆன்மாைவயும்,
ஆவையயும், எலும்புகைளயும், கணுக்கைளயும் ெவட்டிப்
ப ரிக்க றது. அது நம் உள்ளான மனதன் எண்ணங்கைளயும்,
நம் இதயம் ெகாண்டுள்ள கருத்துக்கைளயும் நயாயம்
தீர்க்க றது. ௧௩ ேதவனிடமிருந்து எதுவும் மைறக்கப்படவல்ைல.
அைனத்ைதயும் அவரால் ெதளிவாகக் காணமுடியும். அவருக்கு
முன் எல்லாேம த றந்து ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. நாம் வாழ்ந்த
முைறையஅவரிடம்வவரிக்க ேவண்டும்.
ேதவனுக்குமுன்வர நமக்குஇேயசுஉதவுகறார்
௧௪ நமக்ெகன்று ஒரு ெபரிய ப ரதான ஆசாரியர் உண்டு.

அவர் பரேலாகத்தல் ேதவேனாடு இருக்கப் ேபாயருக்க றார்.
அவேர ேதவனுைடய குமாரனாகய இேயசு. எனேவ நாம்
நமது வசுவாசத்தல் உறுதயுைடயவர்களாய் இருப்ேபாமாக.
௧௫ ப ரதான ஆசாரியராக ய இேயசுவால் நமது பலவீனங்கைளப்
புரிந்துெகாள்ள முடியும். பூமியல் வாழ்ந்தேபாது அைனத்து
வைககளிலும், நம்ைமப் ேபாலேவ அவரும் ேசாத க்கப்பட்டார்.
ஆனால் அவர் பாவேம ெசய்யவல்ைல. ௧௬ எனேவ, நமக்குத்
ேதைவப்படும் சமயத்தல் ேதவனுைடய கருைபயும் இரக்கமும்
நமக்குக் கைடக்கும் வைகயல் கருைப உள்ள ச ம்மாசனத்ைத
நாம்அணுகலாம்.
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௫
௧ ஒவ்ெவாரு ப ரதான ஆசாரியனும் ஏைனய மனிதர்களுக்கு

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

ஆனால் தன்ைனத் தாேன யாரும் ப ரதான ஆசாரியனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல. ேதவன் ஆேராைனத்*
ேதர்ந்ெதடுத்தைதப் ேபால், ேதவேன அவைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும். ௫க றஸ்துவன்ெசயலும்அப்படித்தான்.
ப ரதான ஆசாரியன் ஆகும் ெபருைமக்கு அவர் தன்ைனத்தாேன
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. ேதவன்அவைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்
க றஸ்துவடம்,

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

௬இன்ெனாருஇடத்தல் ேதவன்ெசால்க றார்,

“நீர் எப்ெபாழுதும்ெமல்க ேசேதக்ைகப்
ேபான்றுஆசாரியராகஇருப்பீர்” சங்கீதம் 110:4

௭ க றஸ்து பூமியல் வாழ்ந்தேபாது, அவர் ேதவனிடம்
உரத்த சத்தத்ேதாடும் கண்ணீேராடும் ப ரார்த்தைன ெசய்தார்.
மரணத்தலிருந்து அவைரக் காப்பாற்ற வல்ல ஒருவரிடம் அவர்
ப ரார்த்தைனெசய்தார். ேதவன்மீதுஇேயசுவுக்குஇருந்த மிகுந்த
மரியாைதயன்காரணமாக ேதவன்அப்ப ரார்த்தைனையபன்னர்
ேகட்டார். ௮ அவர் ேதவனுைடய குமாரனாக இருந்தாலும் கூட
அவர் துன்பங்களின் மூலம் கீழ்ப்படிதைலக் கற்றுக்ெகாண்டார்.
௯ இேயசு முழுைமயானவரான பன்னர் தமக்குக் கீழ்ப்படிக ற
எல்லாருக்கும் ந ரந்தர இட்ச ப்பன் காரணரானார். ௧௦ இேயசு,
ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்ேற ப ரதான ஆசாரியராக ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

வழாதருக்க எச்சரிக்ைக

* ௫:௪: ஆேரான் யூதர்களில் முதல் தைலைம ஆசாரியன். இவன் ேமாேசயன்
சேகாதரன்.
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௧௧ இதுபற்ற ச் ெசால்ல எங்களிடம் நைறய காரியங்கள்
இருக்கன்றன. ஆனால் அைவ அைனத்ைதயும் உங்களுக்கு
வளக்க ச் ெசால்வது கடினம். ஏெனனில் புரிந்துெகாள்ள
முயல்வைதேய நீங்கள் நறுத்தவ ட்டிருக்க றீர்கள்.
௧௨ இப்ேபாைதக்கு, நீங்கள் ேபாதகராக ஆக இருக்க ேவண்டும்.
ஆனால் இன்னும் ேதவனுைடய ேபாதைனகள் என்னும்
அடிப்பைடப் பாடங்கைள உங்களுக்ேக யாராவது ேபாத க்கத்
ேதைவயாய் இருக்க றது. இன்னும் உங்களுக்குப் பால் உணேவ
ேதைவப்படுக றது. த ட உணவுக்கு நீங்கள் தயாராயல்ைல.
(அதாவது இன்னும் கடினமான ேபாதைனகள் அல்ல, எளிய
ேபாதைனகேள உங்களுக்குத் ேதைவப்படுக றது). ௧௩ இன்னும்
பால் ேதைவயாய் இருக்க ற குழந்ைதையப்ேபால் அடிப்பைடப்
ேபாதைன ேதைவயாய் இருக்க ற ஒருவன் சரியாக வாழ்வது
பற்றய ச ரமமான ேபாதைனகைளப் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
ஏெனனில்அவன்இன்னும்ஒருகுழந்ைதேய! ௧௪த டஉணவானது
குழந்ைதப் பருவத்ைதத் தாண்டியவர்களுக்கு உரியது. நன்ைம
மற்றும் தீைம இரண்டுக்கும் இைடயலான வத்தயாசத்ைத
அனுபவத்தன் வாயலாக அைடயாளம் கண்டுெகாள்ள
அவர்களுக்குப்பயற்சயளிக்கப்பட்டிருக்க றது.

௬
௧ ஆைகயால் நாம் க றஸ்துைவப் பற்றய அடிப்பைடப்

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

அவ்வாழ்க்ைகக்குக் ெகாண்டுவர முடியுமா? உண்ைமையக்
கற்றுக்ெகாண்டவர்கைளப் பற்ற நான் ேபசுக ேறன். அவர்கள்
ேதவனுைடய நன்ைமகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். பரிசுத்த
ஆவயானவரில் பங்குெபற்று ேதவனுைடய ெசய்தையயும்
வர இருக்க ற காலத்தன் வல்லைமையயும் அவர்கள்
ருச த்தருக்க றார்கள். ேமலும் அைவ மிக நல்லைவ என
அவர்கள் தமக்குத்தாேம கண்டுெகாண்டனர். ஆனால் பறகு
அவர்கள் கறஸ்துவன் வழிைய வ ட்டு வலகனார்கள். மீண்டும்
அவர்கள் கறஸ்துவுக்குள் வருவது கடினம். ஏெனன்றால்
அவர்கள் கறஸ்துைவ மீண்டும் ஒருமுைற சலுைவயல்
அைறந்து வ ட்டனர். அவர்கள் கறஸ்துவுக்கு அவமானத்ைத
ஏற்படுத்தவ ட்டனர்.
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௭ அவர்கள் ஒரு வயைலப் ேபான்றவர்கள். அந்நலம் மைழ
நீைர உறஞ்ச தன்ைன உழுகறவர்களுக்கு நல்வைளச்சைலக்
ெகாடுத்தால், ப றகுஅைதப் பற்ற மக்கள் நல்ல வார்த்ைதகைளச்
ெசால்க றார்கள். ஆனால் முள்ெசடிகைளயும் கைளகைளயும்
தவ ர ேவறு எைதயும் ெகாடுக்காத நலத்ைத மக்கள் சப ப்பார்கள்.
ேமலும், ப றகு அது எரியூட்டப்படும். ௮ ஆனால் அந்த நலம்
முட்கைளயும் பூண்டுகைளயும் வளர்த்தால் அது பயனற்றதாகும்.
அந்நலம் அபாயகரமானது. ேதவன் அதைன சப ப்பார். அது
ெநருப்பால்அழிக்கப்படும்.
௯ அன்பான நண்பர்கேள, நாங்கள் இவற்ைறெயல்லாம்

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

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

ஆைணயடுவார்கள். அவர்கள் ெசால்வது உண்ைம என்பைத
இந்த ஆைண நரூபத்து, ேமலும் வவாதத்த ற்கு ஒரு
முற்றுப்புள்ளி ைவக்க றது. ௧௭ ேதவன் தன் வாக்குறுதைய
உண்ைமெயன்று நரூப க்க வரும்பனார். தன் ஆைணயால்
அதைன உறுதப்படுத்தனார். தனது ேநாக்கம் மாறாதது என்று
காண்பக்கேதவன்வரும்பனார். அதைனமக்கள்புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்றுவரும்பனார். ௧௮அந்தஇரண்டும் எப்ெபாழுதும்
மாறாதைவ. ேதவன்ெபாய்ெசால்லமாட்டார்.
✡ ௬:௧௪: ஆத . 22:17-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



எப ேரயர்௬:௧௯ 612 எப ேரயர் ௭:௯

ஆைணயட்ட ப றகு அது ெபாய்க்காது. அது நமக்குஆறுதலாய்
இருக்கும். நமது நம்ப க்ைகையப் பலப்படுத்தும். ௧௯நமக்குஇந்த
நம்ப க்ைகஇருக்க றது. இது நங்கூரம் ேபான்றது. அதுஉறுதயும்
வலிைமயும் உைடயது. அது நமது ஆன்மாைவக் காப்பாற்றும்.
மிகவும் பரிசுத்தமானஇடங்களுக்குஅது ேபாக றது. பரேலாகத்து
ஆலயத்தன் தைரக்குப் பன்னாலும் ேபாக றது. ௨௦ இேயசு
ஏற்ெகனேவ அங்ேக நுைழந்தருக்க றார். நமக்காக அங்ேக
வழிையத் த றந்தருக்க றார். இேயசு ப ரதான ஆசாரியராக
ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபால் நைலத்தருக்க றார்.

௭
ஆசாரியன்ெமல்க ேசேதக்
௧ ெமல்க ேசேதக் சாேலமின் அரசன். அவன் மிக உயர்ந்த

ேதவனுைடய ஆசாரியனுமாகவும் இருந்தான். அரசர்கைள
ெவன்றுவட்டுத் தரும்ப வந்துெகாண்டிருந்த ஆப ரகாைம
ெமல்க ேசேதக் சந்த த்து ஆசவழங்கனான். ௨ அதன் பறகு,
பத்தல்ஒருபங்ைகஆப ரகாம்அவனுக்குக்ெகாடுத்தான்.
(சாேலமின் அரசனான ெமல்க ேசேதக் என்ற ெபயருக்கு இரு

ெபாருள்உண்டு. ெமல்க ேசேதக்என்பதற்கு “நன்ைமயன்அரசன்”
என்ற ெபாருளும் “சேலமின் அரசன்” என்பதற்கு “சமாதானத்தன்
அரசன்” என்றெபாருளும்உண்டு.) ௩இவனதுதாய் தந்ைதயைரப்
பற்ற எவருக்கும் ெதரியாது. எங்கருந்து வந்தான் என்றும்
ெதரியாது. எங்ேக ப றந்தான், எப்ேபாது இறந்தான் என்றும்
ஒருவருக்கும் ெதரியாது. இவன் ேதவனுைடய குமாரைனப்
ேபான்றவன். அவன் என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியனாகேவ
இருக்க றான்.
௪ ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபாருள்களில் பத்தல் ஒரு

பங்ைக ஆப ரகாம் இவனுக்குக் ெகாடுத்ததன் மூலம் இவன்
எவ்வளவு முக்கயமானவன் என்பைத நீங்கள் அறந்துெகாள்ள
முடியும். ௫ இப்ேபாது ேலவயன் வாரிசுதாரர்களாக உள்ள
ஆசாரியர்கள் இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்த மக்களிடமிருந்து பத்தல்
ஒருபாகத்ைதப்ெபற்றுக்ெகாள்ளேவண்டுெமனசட்டம்கூறுகறது.
அதாவது ஆப ரகாமின் குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவர்களாக
இருப்பனும் கூட மக்களிடமிருந்து இந்த பத்தல் ஒரு பங்ைக
அவர்கள் வசூலிக்கறார்கள். ௬ இப்ெபாழுது ெமல்க ேசேதக்
ஆப ரகாமிடமிருந்து பத்தல் ஒன்ைறப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
ேதவனுைடய வ ேசஷ வாக்குறுதகைள ெபற்ற ஆப ரகாைம
ஆசீர்வத த்தான். ௭ மிகப் ெபரிய மனிதர்கேள ச றயவர்கைள
ஆசீர்வாதம்ெசய்வார்கள்என்பதுஅைனவருக்கும்ெதரியும்.
௮ ஒரு புறத்தல் வாழ்ந்து மடிக ற ஆசாரியர்களால் பத்தல் ஒரு

பாகம் வசூலிக்கப்படுக றது. இன்ெனாரு புறத்தல் இன்னும்
உயருடன் இருப்பதாகச் ெசால்லப்படுக ற ெமல்க ேசேதக்கால்
பத்தல் ஒரு பாகம் வசூலிக்கப்படுக றது. ௯ உண்ைமயல்,
ஆப ரகாமின் மூலமாக ேலவ ேய பத்தல் ஒரு பாகத்ைத
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ெமல்க ேசேதக்குக்கு ெகாடுத்தான் என்று கூட நீங்கள் ெசால்லக்
கூடும். ௧௦ ஏன்? ஏெனனில் ெமல்க ேசேதக் ஆப ரகாைமச்
சந்த த்தேபாது ேலவ இன்னும் பறந்தருக்கவல்ைல. தன்
முன்ேனாரான ஆப ரகாமின் சரீரத்த ேலேய இன்னும் அவன்
இருந்தான்.
௧௧ ேலவ பரம்பைர ஆசாரிய முைறைமகைள அடிப்பைடயாய்க்

ெகாண்ட சட்டத்ைத* இஸ்ரேவல் மக்கள் ெபற்றார்கள்.
ஆனால் இம்முைறைமயனால் மக்கள் ஆன்மீக முத ர்ச்சைய
அைடய முடியவல்ைல, ஆேராைனப் ேபால அல்லாமல்
ெமல்க ேசேதக் ேபான்ற ேவெறாரு ஆசாரியன் அவசயமானார்.
௧௨ ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டால் நயாயப்ப ரமாணமும்
மாற்றப்பட்டிருக்க ேவண்டும். ௧௩ எப்ேபாதும் ஒரு ஆசாரியனாக
ேசைவ ெசய்த ராத ஒரு குடும்பக் குழுவைனச் ேசர்ந்த ஒரு
மனிதைரப் பற்ற இப்பகுத கள் ேபசுகன்றன. ௧௪ நமது
கர்த்தர் யூதாவன் குடும்பக் குழுவலிருந்து வந்தவர் என்பது
ெதளிவு. ேமாேசயும் இந்தக் குடும்பக் குழுவலிருந்து வரும்
ஆசாரியர்கைளப்பற்ற எதுவும்கூறவல்ைல.
ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்றுஇேயசுவும்ஒருஆசாரியர்
௧௫ ெமல்க ேசேதக் ேபான்ற ஒரு வத்தயாசமான ஆசாரியர்

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

மாற்றப்பட்டிருக்க றது. ஏெனனில் பைழய சட்டம்
பலவீனமானதும், பயனற்றதுமாய் இருந்தது. ௧௯ ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணமானது எைதயும் முழுைம ஆக்கவல்ைல.
எனேவ ச ற தளேவனும் நல்ல நம்ப க்ைக நமக்கு
ெகாடுக்கப்பட்டது. ேமலும் அதன் மூலமாகத்தான் ேதவனுக்கு
அருகல்வருக ேறாம்.
௨௦ இது மிக முக்கயமானது. மற்றவர்கைள

ஆசாரியர்களாக்கயேபாதுஆைணஎதுவும்ெகாடுக்கப்படவல்ைல.
௨௧ஆனால்இேயசுைவப்ப ரதானஆசாரியனாக்கயேபாதுேதவன்
ப ரமாணம்ெகாடுத்தார்.

“ ‘நீேர என்ெறன்ைறக்கும்ஆசாரியனாகஇருக்க றீர்’
என்றுகர்த்தர்ஆைணயட்டுைரத்தார்.

ேமலும்அவர் தன்மனைதமாற்ற க்ெகாள்ளமாட்டார்” சங்கீதம்
110:4

என்றும்அவர்ெசான்னார்.

* ௭:௧௧: சட்டம் ேமாேசயன் சட்டம். ✡ ௭:௧௭: சங்கீதம் 110:4-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௨மிகச் ச றந்த உடன்படிக்ைகக்கு†இேயசுேவ ஒரு நரூபணமாக
இருக்க றார் என்பேதஇதன்ெபாருள்ஆகும்.
௨௩ ஏைனய ஆசாரியர்கள் இறந்தார்கள். எனேவ

நைறய ஆசாரியர்கள் இருக்க ேவண்டும். ௨௪ இேயசுேவ
என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருக்கக் கூடியவர். எனேவ மாறா
ஆசாரியத்துவம் ெகாண்டுள்ளார். ௨௫ எனேவ தன் மூலமாக
ேதவனிடம் வருகறவர்கைளஇேயசுவால்முழுைமயாகஇரட்ச க்க
முடியும். ஏெனனில் நமக்காகப் பரிந்து ேபச இேயசு எப்ெபாழுதும்
வாழ்க றார்.
௨௬ ஆகேவ, இேயசுேவ நமக்குத் ேதைவயான ச றந்த

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

௮
இேயசுேவநமதுப ரதானஆசாரியர்
௧ பரேலாகத்தல் ேதவனுைடய ச ம்மாசனத்த ற்கு

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

ெபாருட்டு ஒரு ப ரதான ஆசாரியன் நயமிக்கப்பட்டிருக்க றார்.
ஆதலால் வழங்குவதற்கு ஏேதா ஒன்று இேயசுவுக்கும்
ேதைவயாயருக்க றது. ௪ நமது ப ரதான ஆசாரியனும் இப்ேபாது
பூமியல் இருந்தருந்தால், ஆசாரியனாக இருக்கமாட்டார்.
ஏெனனில் சட்டம் வவரிக்க ற காணிக்ைககைள வழங்குகற

† ௭:௨௨: உடன்படிக்ைக ேதவன் தம் மக்களுக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் அல்லது
உடன்படிக்ைகையக் ெகாடுத்தார். யூதர்களுக்கு ேமாேசயன் சட்டங்கள் தான்
உடன்படிக்ைக. ஆனால் இப்ேபாது ேதவன் புதய ச றந்த உடன்படிக்ைகைய
கறஸ்துவன்மூலம்ெகாடுத்தார்.
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ஆசாரியர்கள் ஏற்ெகனேவ இருக்கறார்கள். ௫ அவர்கள்
புரியும் ேசைவயானது பரேலாகத்தல் உள்ள ேசைவயன்
சாயலாகவும், ந ழலாகவும் மட்டுேம இருக்க றது. அதனால்தான்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத ேமாேச ஸ்தாப க்கப் ேபாகும்ேபாது
ேதவன் எச்சரித்தார். “மைலய ேல உனக்கு நான் காட்டிய
மாத ரியன்படிேய நீ ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்ய உறுதயாய்
இரு” என்று ேதவன் ெசான்னார். ௬ மிக உயர்ந்த கடைமயானது
இேயசுவுக்குத்தரப்பட்டதுஎன்பேதஇதன்ெபாருள்ஆகும். ேமலும்
இேத முைறயல் அவர் நடுவராக இருக்க ற உடன்படிக்ைகயும்
உயர்வானதாகும். ஏெனனில், நல்ல வாக்குறுதகளால் இந்த
உடன்படிக்ைகநறுவப்பட்டது.
௭பைழயஉடன்படிக்ைகயல்எவ்வதக்குைறயும்இல்லாவ ட்டால்

இரண்டாவது உடன்படிக்ைகக்குத் ேதைவயல்லாமல்
ேபாயருக்கும். ௮ஆனால் ேதவன் மக்களிடம் சல பைழகைளக்
கண்டுபடித்துஅவர்களிடம்,

“இஸ்ரேவல்*மக்கேளாடும்யூதா மக்கேளாடும்
ஒரு புதய உடன்படிக்ைகைய நான் ஏற்படுத்தும் காலம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

௯ அவர்கள் ைகையப் ப டித்து அைழத்துச் ெசன்று
எக ப்துக்கு ெவளிேய வழி நடத்தயேபாது
அவர்களுைடய முன்ேனார்கேளாடு நான் ெசய்துெகாண்ட
உடன்படிக்ைகேபால்அதுஇருக்காது.

அது வத்தயாசமாக இருக்கும், ஏெனனில், அந்த
உடன்படிக்ைகக்குஅவர்கள்

உண்ைமயுள்ளவர்களாகத் ெதாடர்ந்து இருக்கவல்ைல என்பதால்
நான்அவர்களிடமிருந்துவலக ேனன்.”

அக்காரியங்கைளக்கர்த்தர் ெசான்னார்.
௧௦ “அந்த நாட்களுக்குப் பன்பு இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு நான்

ெசய்துெகாள்ளும்புதயஉடன்படிக்ைகயாகும்இது.
நான் எனது சட்டங்கைள அவர்கள் மனங்களில் பத த்து
அவர்கள்இதயங்களின் ேமல்எழுதுேவன்.

நான்அவர்களின் ேதவனாகஇருப்ேபன்.
அவர்கள்எனதுபள்ைளகளாகஇருப்பார்கள்.

௧௧ அதற்குப் பன்பு கூடவாழும் குடிமகனுக்ேகா அல்லது
ேதசத்தவனுக்ேகா கர்த்தைர அற ந்துெகாள் எனப்
ேபாத க்கேவண்டியஅவசயம்ஒருவனுக்கும்இருக்காது.

ஏெனனில் ச றயவன் முதற் ெகாண்டு ெபரியவன் வைரக்கும்
அவர்கள்எல்லாரும்என்ைனஅறவார்கள்.

௧௨ஏெனனில் நான்அவர்கள் எனக்ெகத ராகச் ெசய்த தவறுகைள
மன்னித்துவடுேவன்.

அவர்களின் பாவங்கைளஇனிேமல் நைனயாது இருப்ேபன்.”
ஏேரமியா 31:31-34

* ௮:௮: இஸ்ரேவல்யூதநாட்டின்வடபகுத .
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௧௩ேதவன்இதைனப்புதயஉடன்படிக்ைகஎன்றுஅைழத்தேபாது
முதல் உடன்படிக்ைகைய பழசாக்கனார். இப்ேபாது
பழைமயானதும் நாள்பட்டிருக்க றதுமான அந்த உடன்படிக்ைக
வைரவல்மைறந்துேபாகும்.

௯
பைழயஉடன்படிக்ைகயன்படிவழிபாடு
௧ முதலாம் உடன்படிக்ைகயானது வழிபாட்டிற்கான வத கைள

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

ப றகு, ஆராதைன ேசைவைய ெசய்யும் ெபாருட்டு ஆசாரியர்கள்
முதலாம் பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் ந த்தமும் ெசல்லத்
ெதாடங்குவார்கள். ௭ ஆனால் ப ரதான ஆசாரியர் மட்டுேம
மிகப் பரிசுத்தமான இரண்டாம் அைறக்குள் பலியன்
இரத்தத்ைதச் ச ந்த நுைழய முடியும். அவர் முதலில் தான்
ெசய்த பாவங்களுக்காகக் காணிக்ைக ெசலுத்த ேவண்டும்.
அதற்குப் ப றகு தவறு ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம் என்று
ெதரியாமேலேயஅறயாைமயால்மக்கள்ெசய்தபாவங்களுக்காக
அவர் காணிக்ைககைளவழங்கேவண்டும்.
௮ முதலாம் கூடாரம் ந ற்கும் வைரயலும் மிகப் பரிசுத்தமான

இடத்த ற்குப் ேபாகும் வழியானது மூடப்பட்டிருக்க றது
என்பைதப் புலப்படுத்தேவ பரிசுத்த ஆவயானவர் இவ்வ ரண்டு
அைறகைளயும் பயன்படுத்துகறார். ௯ எல்லாேம ந கழ்
காலத்தன் ஒரு அைடயாளமானது. தாம் ெசலுத்தும்
காணிக்ைகயாலும், பலிகளாலும் வழிபடுக றவனின்
மனசாட்ச யானது முழுைமப்படுத்தப்படுவதல்ைல. ௧௦ ஏெனனில்

* ௯:௪: உடன்படிக்ைக … ெபட்டி மரப்ெபட்டி தங்கத்தால் மூடப்பட்டது. இதல்
ேதவனுைடயசட்டங்கள்பத க்கப்பட்டஇருகற்பலைககள்இருந்தன.
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உண்ணுதல், பருகுதல், சடங்குக் குளியல்கள் ஆகய புற
வஷயங்கைளப் பற்றய காணிக்ைககளும் பலிகளுமாகேவ
இருக்கன்றன. இவ்வஷயங்கள் ேதவனுைடய புதய வழி
உண்டாகும்வைரக்கும்பயன்படுகன்றன.
புதயஉடன்படிக்ைகயன்படிவழிபாடு
௧௧ ேமலும் இப்ேபாது வரப்ேபாக ற நன்ைமகளுக்குரிய

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

தீட்டுப்பட்ட மக்கள் மீது ெதளிக்கப்பட்ட கடாரியன் சாம்பலும்
அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்க ப் புறப்பரிசுத்தம் உைடயவர்களாக்க
முடியும். ௧௪இதுஉண்ைம எனில், க றஸ்துவன்இரத்தம்இதலும்
மிக்க வல்லைமஉள்ளது என்பைத எண்ணிப் பாருங்கள். பரிசுத்த
ஆவயானவர்மூலமாக ேதவனுக்குஇேயசு தன்ைனத் தாேன ஒரு
முழுைமயான பலியாக வழங்கனார். ஆகேவ நமக்கு ஆன்மீக
மரணத்ைதக் ெகாண்டுவருகற தீய ெசயல்களில் இருந்து அவர்
இரத்தமானது நம்இதயத்ைத சுத்தமாக்கும். ஜீவனுள்ள ேதவைன
வழிபடும்வண்ணம்நாம்சுத்தமாக்கப்படுக ேறாம்.
௧௫ க றஸ்து இறந்ததால், புதய உடன்படிக்ைகயன்† நடுவராக

அவர் ஆனார். இப்ேபாது முதல் உடன்படிக்ைகயன் கீழ் ெசய்த
தவறுகளில்இருந்துமக்கைளவடுவக்கும்க றஸ்துவன்மரணம்
ஒன்றருந்தது. அதனால், அைழக்கப்பட்டவர்கள் என்ெறன்றும்
உரிைமகைளப்ெபறுவர்.
௧௬ஒரு மனிதன் இறக்கும்ேபாது அவன் தன் மரண சாசனத்ைத

வ ட்டுச்ெசல்க றான். ஆனால் அம்மரண சாசனத்ைத எழுதயவன்
இறந்துேபானான் என்பைத மக்கள் நரூப க்க ேவண்டும்.
௧௭ மரண சாசனத்ைத எழுதயவன் வாழ்க றான் என்றால்
அந்த சாசனத்த ற்குப் ெபாருள் இல்ைல. அந்த சாசனத்ைத
அவன் இறந்த ப றேக பயன்படுத்த முடியும். ௧௮ ேதவனுக்கும்
அவரது மக்களுக்கும் ஏற்பட்ட முதல் உடன்படிக்ைகயும் இது
ேபாலாய ற்று. இதுவும்இரத்தமில்லாமல்நன்ைமயைடயவல்ைல.
௧௯முதலில் ேமாேச சட்டத்தல் உள்ள ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும்

† ௯:௧௫: புதயஉடன்படிக்ைகஇதுசறந்தஉடன்படிக்ைக. இதுேதவனால்இேயசுவன்
மூலம்ெகாடுக்கப்பட்டது.
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அறவத்தான். ப றகு இளங்காைளகளின் இரத்தத்ைதத்
தண்ணீேராடும், சவப்பான ஆட்டு மய ேராடும் ஈேசாப்ேபாடும்‡

கூட எடுத்து சட்டப் புத்தகத்தன் ேமலும் மக்கள் மீதும் ெதளிக்கப்
பயன்படுத்தனான். ௨௦ “ேதவன் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
உடன்படிக்ைகயன் இரத்தம் இதுதான்” என்று ேமாேச கூறனான்.
௨௧இவ்வாறு பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேமலும் ேமாேச இரத்தத்ைத
ெதளித்தான். அத்துடன் வழிபாட்டிற்குரிய அைனத்துப்
ெபாருட்களின் மீதும் ெதளித்தான். ௨௨ அைனத்ைதயும்
இரத்தத்தால் சுத்தப்படுத்த முடியும் என்று சட்டம் ெசால்க றது.
இரத்தம்இல்லாமல்எவ்வதபாவங்களும்மன்னிக்கப்படமாட்டாது.
க றஸ்துவன்பலிபாவங்கைளநீக்குகறது
௨௩ எனேவ பரேலாகத்தல் உள்ளவற்றன் சாயலாக உள்ள

இவற்ைற வலங்குகைளப் பலி ெகாடுத்து சுத்தம் ெசய்ய
ேவண்டியது அவசயம் ஆகும். ஆனால் பரேலாகத்தல்
உள்ளவற்றற்கு இைதவ டச் ச றப்பான பலிகள் அவசயம் ஆகும்.
௨௪ க றஸ்து மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குப் ேபானார். ஆனால்
உண்ைமயானதன் சாயலாக மனிதக் ைககளால் ெசய்யப்பட்ட
இடத்த ற்குப் ேபாகவல்ைல. க றஸ்து பரேலாகத்த ற்ேக
ெசன்றார். இப்ேபாது அங்ேக நமக்காக ேதவனுக்கு முன்
ேதான்றுகறார்.
௨௫ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் தனக்குச் ெசாந்தமற்ற இரத்தத்ேதாடு

ப ரதான ஆசாரியன் மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள் ெசல்ல
ேவண்டும். ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் கறஸ்து தன்ைனேய
வழங்க க்ெகாள்ள ேவண்டியதல்ைல. ௨௬ அப்படியானால்
உலகம் உண்டானதுமுதல் அவர் அேநகந்தரம் இதுேபால் பாடுபட
ேவண்டியது இருந்தருக்கும். அவர் தம்ைம தாேம பலிய ட
ேவண்டியருந்தது. அதனால்அவர்இந்தக் கைடச காலத்தல்ஒேர
ஒருதரம் தம்ைமப் பலிய ட்டார். இதன் மூலம் அவர் அைனவரது
பாவங்கைளயும்நீக்கவ ட்டார்.
௨௭ ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஒருமுைற மட்டுேம சாக றான்.

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

௧௦
க றஸ்துவன்பலிநம்ைமமுழுைமயாக்குகறது
௧ நயாயப்ப ரமாணமானது எத ர்காலத்தல் ேநரிடும்

நன்ைமகைளப் பற்றய முழுைமயற்ற ஒரு ச த்த ரத்ைதேய
ெகாடுக்க றது. அதுெதளிவற்றதாகஉள்ளது. அதுஉண்ைமயான
வஷயங்களின் முழுச் ச த்த ரம் அல்ல. அது மக்களிடம்

‡ ௯:௧௯: ஈேசாப்புதூரிைக ேபான்று, த ரவத்ைதெதளிக்க பயன்பட்ட ச றப்பானெசடி.
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ஒவ்ெவாருஆண்டும்ஒேரமாத ரியானபலிகைளக்ெகாடுக்குமாறு
கூறுகறது. ேதவைன வழிபட வருகறவர்களும் அவ்வாேற
ெகாடுத்துவருகன்றனர். நயாயப்ப ரமாணம்அவர்கைளஎன்றும்
முழுைமயானவர்களாக ஆக்காது. ௨ சட்டம் மனிதர்கைள பூரணப்
படுத்துமானால், வழங்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ற பலிகளும்
நன்றருக்கும். ஏெனனில் வழிபடுக றவர்கள் ஏற்ெகனேவ
பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் தம் பாவங்களுக்காகக் குற்ற
உணர்ச்ச உைடயவர்களாக இருக்கமாட்டார்கள். ௩ ஆனால்
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் வழங்கப்படுக ற அப்பலிகள் அவர்களின்
பாவங்கைளேய அவர்களுக்கு நைனவுறுத்துகன்றன.
௪ ஏெனன்றால் ெவள்ளாடு, கன்று குட்டி ேபான்றவற்றன் இரத்தம்
நமதுபாவங்கைளவலக்காது.
௫ஆகேவகறஸ்துஇந்தஉலகத்துக்குவரும்ேபாது,அவர்,

“நீர் காணிக்ைககைளயும்பலிகைளயும்வரும்புவதல்ைல.
ஆனால்எனக்காகஒருசரீரத்ைதஆயத்தம்ெசய்தீர்.

௬மிருகங்கைளக் ெகான்றும் எரித்தும் ெகாடுக்கப்படுக ற பலிகள்
உம்ைமச் சந்ேதாஷப்படுத்தாது.

பாவநவாரணபலிகளும்உம்ைமத்தருப்த ப்படுத்தாது.
௭ப றகுநான், ‘ேதவேன! இேதாஇருக்க ேறன்.

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

௮ “நீர் பலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும் வரும்புவதல்ைல.
மிருகங்கைளக் ெகான்றும் எரித்தும் ெகாடுக்கப்படுக ற
பலிகளாலும்பாவநவாரணபலிகளாலும்நீர்தருப்தயுறவல்ைல”
(இந்தப் பலிகள்எல்லாம்கட்டைளய டப்பட்டிருந்தாலும்கூட) என்று
முதலில் அவர் ெசான்னார். ௯ ப றகு கறஸ்து, “ேதவேன! நான்
இேதா இருக்க ேறன். உம்முைடய வருப்பப்படி ெசய்வதற்காக
வந்தருக்க ேறன்” என்றார். ஆகேவ ேதவன் முதலாவதுள்ள
பலி முைறகைள ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டு வந்து தன் புதய
வழிகைளத் ெதாடங்கவ ட்டார். ௧௦இேயசு க றஸ்து ேதவனுைடய
வருப்பப்படிேய காரியங்கைளச் ெசய்தார். அதனால் அவரது
இறப்பாக ய பலி மூலம் நம்ைமப் பரிசுத்தமாக்கனார். அவர்
இப்பலிைய என்ெறன்ைறக்கும் ேபாதுமான வைகயல் ஒருமுைற
ெசய்துமுடித்தார்.
௧௧ ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆசாரியர்கள் நன்றுெகாண்டு தமது

மதச் சடங்குகைளச் ெசய்கன்றனர். அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும்
அேத பலிகைளக் ெகாடுக்கன்றனர். ஆனால் அப்பலிகள்
ஒருேபாதும் பாவங்கைள நீக்காது. ௧௨ ஆனால் கறஸ்து
மக்களின் பாவங்கைளப் ேபாக்க ஒேர ஒரு முைறதான்
தன்ைனப் பலிெகாடுத்தார். என்ெறன்ைறக்கும் அது
ேபாதுமானதாய ற்று. அவர் ேதவனுைடய வலதுபுறத்தல்
அமர்ந்துெகாண்டார். ௧௩ அவர் இப்ெபாழுது தனது எத ரிகைளத்
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தன்அதகாரத்த ற்குள்ெகாண்டுவரக்காத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௧௪ ஒேர ஒரு பலியன் மூலம் அவர் என்ெறன்ைறக்கும்
தம் மக்கைள முழுைமயாக்கவ ட்டார். அம்மக்கேள
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றார்கள்.
௧௫பரிசுத்தஆவயானவரும்இைதப்பற்ற ெசால்லியருக்க றார்.

முதலில்அவர்,

௧௬ “ப ற ெதாரு காலத்தல் அவர்கேளாடு நான் ெசய்யப்ேபாக ற
உடன்படிக்ைகஇதுதான்.

என்சட்டங்கைளஅவர்கள்இதயங்களில் பதயைவப்ேபன்.
ேமலும் அவற்ைற அவர்களின் மனங்களில் எழுதுேவன்”
எேரமியா 31:33

௧௭என்றுெசான்னார். ேமலும்,

“அவர்களின் பாவங்கைளயும் அவர்கள் ெசய்த தீைமகைளயும்
நான்மன்னித்துவடுேவன்.

மீண்டும் அவற்ைற நான் நைனத்துப் பார்க்கமாட்ேடன்”
எேரமியா 31:34

௧௮ஒருமுைறஇப்பாவங்கள்அைனத்தும்மன்னிக்கப்படுகன்றன.
ப றகுபலிகளுக்கானேதைவஇல்ைல.
ேதவனிடம்ெநருங்க வாருங்கள்
௧௯ ஆதலால் சேகாதர சேகாதரிகேள! மிகப் பரிசுத்தமான

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

நமது அன்ைப ெவளிப்படுத்தவும் நன்ைம ெசய்யவும் எவ்வாறு
ஒருவருக்ெகாருவர்உதவுவதுஎன்றுபார்க்கேவண்டும்.
௨௫ ச லர் வழக்கமாய்ச் ெசய்வதுேபால நாம் ஒன்றாகச்

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

ெவளிப்பைடயாகத் ெதாடர்ந்து பாவங்கைளச் ெசய்து வந்தால்
ப றகு நம் பாவங்களுக்கு ேவறு எந்த பலியும் இல்ைல. ௨௭ நாம்
ெதாடர்ந்து பாவம் ெசய்தால், நம்மிடம் ந யாயத்தீர்ப்புக்கான
அச்சமும் பைகவர்கைள அழிக்கும் ேகாபமான ெநருப்புேம
இருக்கும். ௨௮ ேமாேசயனுைடய சட்டத்ைத ஒருவன்
ஒதுக்கனால் அக்குற்றத்ைத உறுத ப்படுத்த இரண்டு அல்லது
மூன்று சாட்ச கேள ேபாதுமானதாக இருந்தன. அவன்
மன்னிக்கப்படவல்ைல. அவன் ெகால்லப்பட்டான். ௨௯ ஆகேவ
ேதவனுைடய குமாரன் ேமல் ெவறுப்ைபக் காட்டுக றவன்
எவ்வளவு ேமாசமான தண்டைனக்கு உரியவன் என்பைத
ேயாச த்துப் பாருங்கள். அவன் இரத்தத்ைதப் பரிசுத்தமற்றதாக
நைனத்தான். புதய உடன்படிக்ைகயன்படி இேயசு ச ந்தய
அந்த இரத்தம் தான் அம்மனிதைனப் பரிசுத்தமாக்கய
உடன்படிக்ைகயன் இரத்தமாகும். தனக்குக் கருைப காட்டிய
ஆவையேய அம்மனிதன் அவமானப்படுத்தனான். ௩௦ “நான்,
மக்கள் ெசய்க ற பாவங்களுக்குத் தண்டைன தருேவன். நாேன
பதலுக்குப் பதல் ெசய்ேவன்”✡ என்று ேதவன் ெசான்னைத
நாம் அற ேவாம். அேதாடு, “கர்த்தர் தன் மக்கைள நயாயம்
தீர்ப்பார்”✡ என்றும் ெசான்னார். ௩௧ ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ைககளில்வழுவதுஒருபாவ க்குமிகப் பயங்கரமாகஇருக்கும்.
உனதுைதரியத்ைதயும்மக ழ்ச்சையயும்வ ட்டுவ டாேத
௩௨ நீங்கள் முதன் முதலாக உண்ைமைய அறந்துெகாண்ட

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

வ ட்டுவ டாதீர்கள். உங்கள் ைதரியம் உங்களுக்கு பலைனத்
தரும். ௩௬ நீங்கள் ெபாறுைமயாக இருக்கேவண்டும். ேதவனுக்கு

✡ ௧௦:௩௦: உபா. 32:35-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௦:௩௦: சங்கீதம் 135:14-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வருப்பமானவற்ைற நீங்கள் ெசய்த ப றகு, ந ச்சயம் ேதவன்
வாக்களித்தைதநீங்கள்ெபறுவீர்கள். ௩௭ெகாஞ்சகாலத்தல்,

“வரேவண்டியவர்வருவார்,
அவர்தாமத க்கமாட்டார்.

௩௮வசுவாசத்தனாேலநீத மானாக
இருக்க றவன்பைழப்பான்.

அவன்அச்சத்தால்இதலிருந்துபன்வாங்குவாேனயானால்
நான்அவன்மீதுப ரியமாகஇருக்கமாட்ேடன்.” உபாகமம் 32:35

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

௧௧
வசுவாசம்
௧ நாம் நம்புக றவற்றன் மீது ெகாண்டுள்ள உறுததான்

வசுவாசம் ஆகும். நாம் கண்ணால் பார்க்காவ ட்டாலும் கூட
உண்ைமயான ஒன்ைற நம்புவது தான் வசுவாசம். ௨ முன்பு
வாழ்ந்தவர்கைள ேதவன் ெபரிதும் வரும்பனார். ஏெனன்றால்
அவர்கள் இது ேபான்ற வசுவாசம் ெகாண்டவர்களாய்
இருந்தார்கள்.
௩ ேதவன் தமதுஆைணயால் இந்த முழு உலைகயும் பைடத்தார்

என்று நாம் நம்ப வசுவாசம் உதவுகறது. அதாவது நாம்
பார்க்கன்ற ெபாருட்கள் எல்லாம் பார்க்கப்படாத ஒன்றால்
உருவாக்கப்பட்டைதஉணர்ந்துெகாள்க ேறாம்.
௪காயீனும்ஆேபலும்ேதவனுக்குப்பலிெகாடுத்தார்கள். ஆனால்

ஆேபலின் பலி, அவனது வசுவாசம் காரணமாக உயர்வாகக்
கருதப்பட்டது. ேதவனும் அைதேய வரும்ப ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
ஆகேவ அவைன நல்லவன் என்று அைழத்தார். அவன் இறந்து
ேபானான். எனினும்அவன் தன்வசுவாசத்தன்வழிேய இன்னும்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றான்.
௫ ஏேனாக்கு இறக்கவல்ைல. இந்த பூமியல் இருந்து

எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான். அவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு
முன் ேதவனுக்கு வருப்பமானவனாக இருந்தான். ேதவன்
அவைனத் தன்னிடம் எடுத்துக்ெகாண்டார். அதனால் மக்கள்
அதன் பறகு அவைனக் கண்டுெகாள்ள முடியவல்ைல. இது
அவனது வசுவாசத்தனாேலேய ஆயற்று. ௬ வசுவாசம்
இல்லாமல் எவனும் ேதவனுக்கு வருப்பமானவனாக
இருக்கமுடியாது. ேதவனிடத்தல் வருகறவன் அவர்
உண்ைமயாகேவ இருக்க றார் என நம்ப க்ைக ெகாள்க றான்.
அேதாடு தம்ைமத் ேதடுக றவர்களுக்குப் பலன் ெகாடுப்பார்
என்றும்நம்ப க்ைகெகாள்ளேவண்டும்.
௭ ேநாவா, இதுவைர அவன் காணாதைதப் பற்ற ேதவனால்

எச்சரிக்ைக ெசய்யப்பட்டான். ஆனால் ேநாவா ேதவன் மீது
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வசுவாசமும், மரியாைதயும் ெகாண்டிருந்தான். எனேவ
அவன் ெபரிய கப்பைலச் ெசய்து தன் குடும்பத்ைதக்
காப்பாற்ற க்ெகாண்டான். தனது வசுவாசத்தன் மூலமாக இந்த
உலகம் தவறானது என்பைத ேநாவா நரூப த்தான். இதனால்
வசுவாசத்தன் வழியாக ேதவனுக்கு முன் நீதமான்களாகக்
கருதப்பட்ட ச லருள்ஒருவனானான்.
௮ ேதவன் ஆப ரகாைம அைழத்தார். அவர் வாக்களித்தப்படி

ஒரு இடத்துக்குப் பயணம் ேபாகச் ெசான்னார். அவனுக்கு
அந்த இடம் எங்ேக உள்ளது என்று ெதரியாது. எனினும்
அவனுக்கு வசுவாசம் இருந்ததால், ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
அவர் ெசான்னபடி பயணம் ெசய்தான். ௯ ேதவன் தருவதாக
வாக்களித்த நாட்டில் ஆப ரகாம் வாழ்ந்தான். அங்ேக ஒரு
பரேதசையப் ேபால அைலந்தான். எனினும் அவன் வசுவாசம்
ைவத்தருந்தான். ஈசாக்கு,யாக்ேகாபு,ஆகேயாேராடுகூடாரத்தல்
குடியருந்தான். அவர்களும் ேதவனுைடய வாக்குறுதையப்
ெபற்றார்கள். ௧௦ஆப ரகாம், உண்ைமயானஅஸ்தபாரம்இடப்பட்ட
ேதவனுைடயநகரத்துக்காகக்* காத்தருந்தான்.
௧௧ ஆப ரகாம் மிகவும் முதயவன். குழந்ைதப் ேபற்றுக்கான

வாய்ப்பு இல்லாதவன். சாராளும் அப்படிேய. ஆப ரகாம்
ேதவனிடம் வசுவாசம் ைவத்ததால் அவர்களுக்குக் குழந்ைத
ப றந்தது. ௧௨ அவன் ஏறக்குைறய இறந்து ேபாகன்றவைனப்
ேபான்று இருந்தான். ஆனால் அவனிடமிருந்து முதுைமப்
பருவத்தல் ஒரு பரம்பைர ேதான்ற வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப்
ேபான்று வளங்கயது. கடற்கைரயல் உள்ள மணைலப்ேபான்று
ஏராளமானமக்கள்அவனிடமிருந்துெவளிப்பட்டனர்.
௧௩ இந்த மாெபரும் மனிதர்கள் அைனவரும் இறுதவைர

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

ஆப ரகாமிடம் ஈசாக்ைகப்பலிெகாடுக்கும்படிேதவன்ெசான்னார்.

* ௧௧:௧௦: நகரம் ேதவனுைடய மக்கள் அவேராடு வாழும் ஆன்மீகமான நகரம்.
இதைனப்பரம எருசேலம்என்றும்அைழப்பர். எப . 12:22.
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ஆப ரகாமும் வசுவாசத்தன் காரணமாக அந்தக் கட்டைளையப்
பன்பற்றனான், ஏெனன்றால்ஏற்ெகனேவ ேதவன்ஆப ரகாமுக்கு
வாக்களித்துள்ளார். “ஈசாக்கு மூலம் உன் பரம்பைர வளரும்”
என்றும்கூறயுள்ளார். ஆனாலும்ஒேர மகனானஅந்த ஈசாக்ைகப்
பலிெகாடுக்க ஆப ரகாம் முன் வந்தான். ௧௯ ேதவன் மக்கைள
மரணத்தலிருந்து எழுப்புவார் என ஆப ரகாம் நம்பனான்.
உண்ைமயல் அதுேபான்ேற ஆப ரகாம் அவன் மகைனக்
ெகால்லாதபடி ேதவன்தடுத்துவ ட்டார். இதுவும்மரணத்தலிருந்து
எழுப்பயதுேபாலாய ற்று.
௨௦ யாக்ேகாைபயும் ஏசாைவயும் ஈசாக்கு ஆசீர்வத த்தான்.

ஈசாக்கு இதைன வசுவாசத்தன் அடிப்ைடயல் ெசய்தான்.
௨௧ யாக்ேகாபு ேயாேசப்பன் மகன்களில் ஒவ்ெவாருவைரயும்
ஆசீர்வத த்தான். யாக்ேகாபு தான் இறந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது
இதைனச் ெசய்தான். அவன் தனது ேகாலின் முைனயல்
சாய்ந்துெகாண்டு ெதாழுதான். யாக்ேகாபு இப்படிச் ெசய்ததற்கும்
அவனதுவசுவாசேம காரணமாகும்.
௨௨ேயாேசப்புஇறந்துெகாண்டிருந்த ேநரத்தல்இஸ்ரேவலர்கள்

எக ப்ைத வ ட்டுப் ேபாவைதப் பற்ற ேபசனான். அவன் இதைன
வசுவாசத்தால் ெசான்னான். தனது சரீரத்ைத என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்என்பைதப் பற்றயும்மக்களிடம் ெசான்னான்.
௨௩ ேமாேச ப றந்த ப றகு, அவன் அழகாக இருந்தைத அவன்

ெபற்ேறார்கள் கண்டு மூன்று மாத காலத்த ற்கு மைறத்து
ைவத்தார்கள். வசுவாசத்தன் அடிப்பைடய ேலேய இைதச்
ெசய்தனர். அரச கட்டைளக்குப் பயப்படாமல்இைதெசய்தனர்.
௨௪ ேமாேச வளர்ந்து ெபரியவன் ஆனான். பார்ேவானுைடய

மகளின் மகன் என அைழக்கப்படுவைத மறுத்தான்.
௨௫பாவத்துக்குரியதற்காலிகசந்ேதாஷத்ைதஅனுபவப்பைதவ ட
ேதவனுடய மக்கேளாடு துன்பத்ைத அனுபவப்பைதேய
அவன் ேதர்ந்ெதடுத்தான். ௨௬ எக ப்தன் கருவூலத்ைதவ ட
க றஸ்துவுக்காகத் தாங்க க்ெகாண்ட பாடுகைள மத ப்புமிக்கதாக
அவன்நைனத்தான். ஏெனனில்வரஇருக்க றபலனுக்காகஅவன்
பார்த்தருந்தான்.
௨௭ ேமாேச எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறனான். தன்

வசுவாசத்தன் அடிப்பைடயல் அப்படிச் ெசய்தான். அவன்
அரசனின் ேகாபத்துக்கும் அஞ்சவல்ைல. அவன் ெதாடர்ந்து
உறுதயாக இருந்தான். ஒருவராலும் பார்க்க இயலாத ேதவைன
அவனால் பார்க்க முடிந்தது. ௨௮ அவன் பஸ்காைவத் தயார்
ெசய்தான். கதவன் மீது இரத்தத்ைதப் பூசனான். யூதமக்களின்
முதல் ஆண் குழந்ைதைய மரண தூதன்† ெகால்லாதபடிக்கு
இைதச்ெசய்தான். ேமாேசஇதைனவசுவாசத்ேதாடுெசய்தான்.
௨௯ ேமாேச தன் மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான்.

அப்ேபாது ெசங்கடல் காய்ந்த தைரையப் ேபாலாய ற்று.
† ௧௧:௨௮: மரண தூதன் அழிப்பவர். எக ப்தய மக்கைளத் தண்டிக்க ஒவ்ெவாரு
வீட்டிலும் உள்ள மூத்த குழந்ைதையக் ெகான்று வருமாறு ேதவன் அனுப்பய தூதன்.
(யாத். 12:29-32.)
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அவர்களின்வசுவாசேமஇதற்குக்காரணமாகும். எக ப்தயர்களும்
அவ்வாேற கடைலக்கடக்கமுைனந்துஅமிழ்ந்துேபானார்கள்.
௩௦எரிேகாவன்சுவர்கள், ேதவனதுமக்களின்வசுவாசத்தனால்

வழுந்துேபானது. அவர்கள்ஏழுநாட்கள்அந்தச்சுவர்கைளச்சுற்ற
வந்தனர். அப்புறம்அச்சுவர்கள்வழுந்தன.
௩௧ ராகாப் என்னும் வைலமாதும் இஸ்ரேவல் ஒற்றர்கைள

நண்பர்கைளப்ேபால வரேவற்றாள். அவளது வசுவாசத்தன்
காரணமாகக் கீழ்ப்படியாதவர்கள் ெகால்லப்பட்டேபாதுஅவள்தன்
வீட்டாருடன்ேசதமைடயாமல்தப்பனாள்.
௩௨ பன்னும் ேவறு எடுத்துக்காட்டுகைள நான்

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

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

௧௨
இேயசுவன்முன்மாத ரிையநாமும்பன்பற்றுேவாம்
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௧ நம்ைமச் சுற்றலும் வசுவாசமுைடயவர்கள் ஏராளமாக
இருக்க றார்கள். வசுவாசம் என்றால் என்ன ெபாருள்
என்று அவர்களது வாழ்க்ைக நமக்குக் கூறுகன்றது. நாமும்
அவர்கைளப்ேபால்வாழேவண்டும். நம்முன்நடக்கும்பந்தயத்தல்
நாமும் பங்ெகடுத்து ஓடேவண்டும். நம் முயற்சயல் இருந்து
நாம் என்றும் பன்வாங்கக் கூடாது. நம்ைமத் தடுத்து நறுத்துகற
எைதயும் நமது வாழ்வலிருந்துதூக்க எறய ேவண்டும். நம்ைமப்
பற்றுகற பாவங்கைளயும் வலக்கவ ட ேவண்டும். ௨ நாம்
இேயசுைவ முன்மாத ரியாகக்ெகாண்டு பன்பற்ற ேவண்டும்.
நம் வசுவாசத்தன் தைலவேர இேயசுதான். நம் வசுவாசத்ைத
அவர் முழுைமயாக்குகறார். அவர் சலுைவயல் துன்புற்று
மரணம் அைடந்தார். ஆனால் சலுைவயன் அவமானத்ைதப்
ெபாருட்படுத்தாமல் சலுைவயன் துன்பங்கைள அவர்
ஏற்றுக்ெகாண்டார். ேதவன்அவருக்குமுன்னால்ைவக்கப்ேபாக ற
மக ழ்ச்ச க்காகேவ இத்தைனையயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார். எனேவ
இப்ேபாது அவர் ேதவனுைடய வலது புறத்தல் வீற்றருக்க றார்.
௩இேயசுைவப் பற்ற நைனத்துப்பாருங்கள். பாவ கள் அவருக்கு
எத ராகச் ெசயல்புரிந்தேபாது அவர் அதைனப் ெபாறுைமயாக
ஏற்றுக்ெகாண்டார். இேயசு ெசய்தது ேபாலேவ நீங்களும்
ெபாறுைமேயாடு ேசார்ந்து ேபாகாமல்இருங்கள்.

ேதவன்பதாைவப் ேபான்றவர்
௪நீங்கள்பாவத்த ற்குஎத ராகப்ேபாராடிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

ஆனால் உங்கள் ேபாராட்டம் இன்னும் நீங்கள் ெகால்லப்படுக ற
அளவுக்கு வன்ைமயாகவல்ைல. ௫ நீங்கள் ேதவனுைடய
பள்ைளகள். அவர்உங்கள்ஆறுதலுக்காகேவ ேபசுக றார். நீங்கள்
அந்தவார்த்ைதகைளமறந்துவ ட்டீர்கள்.

“என் மகேன! கர்த்தர் உன்ைனத் தண்டிக்கும்ேபாது அதைன
அற்பமாக எண்ணாேத.

அவர்உன்ைனத்தருத்தும்ேபாதுஉன்முயற்சையக்ைகவ ட்டு
வ டாேத.

௬தம் ேநசத்துக்குரியஒவ்ெவாருவைரயும்கர்த்தர் தண்டிக்க றார்.
தம் மக்களாக ஏற்றுக்ெகாள்கன்றஎல்ேலாைரயும் தண்டித்துத்
தருத்துகறார்.” நீத ெமாழிகள் 3:11-12

௭ எனேவ ஒரு ப தாவன் தண்டைன என்று எல்லாத்
துன்பங்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஒரு தந்ைத
தன் மகைனத் தண்டிப்பது ேபான்ேற ேதவன் உன்ைனயும்
தண்டித்தருக்க றார். எல்லாப் பள்ைளகளுேம தம் தந்ைதகளால்
தண்டிக்கப்பட்டிருக்க றார்கள். ௮ நீங்கள் எந்த நாளிலும்
தண்டிக்கப்படாவ ட்டால் உண்ைமயல் ேதவனுைடய பள்ைளகள்
ஆகவல்ைல என்று ெபாருள். ௯ இங்ேக பூமியல் தண்டிக்க ற
தந்ைதகைளேயநாம்ெகாண்டிருக்க ேறாம். அதற்காகஅவர்கைள
நாம் மத க்க ேறாம். ஆகேவ நம் ஆன்மீகத் தந்ைதக்கு மிக
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அதகமாக அடங்க நடக்கேவண்டும். நாம் இதைனச் ெசய்தால்
நமக்குவாழ்வுஉண்டு. ௧௦உலகல்உள்ளதந்ைதகளின்தண்டைன
ெகாஞ்ச காலத்த ற்குரியது. அவர்கள் தங்களின் ச ந்தைனக்குச்
சரியாகத் ேதான்றுகறைதேய ெசய்க றார்கள். ஆனால் ேதவன்
நமக்கு உதவ ெசய்வதற்காகேவ தண்டிக்க றார். எனேவ நாமும்
அவைரப் ேபான்று பரிசுத்தமாகலாம். ௧௧ எந்தத் தண்டைனயும்
அந்ேநரத்தல் மக ழ்ச்ச க்குரியதாக இருப்பதல்ைல! ஆனால்,
ப றகுஅதல்பழகயவர்கள்,ேநர்ைமயானவாழ்வலிருந்துவருகற
சமாதானத்ைதஅனுபவப்பார்கள்.

எவ்வாறுவாழ்வதுஎன்பதல்எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்
௧௨ நீங்கள் பலவீனமாகவ ட்டீர்கள். மீண்டும் உங்கைள

பலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ௧௩ சரியான வழியல் நடவுங்கள்,
அப்ேபாதுதான் இரட்ச க்கப்படுவீர்கள். உங்கள் பலவீனம் எந்த
இழப்புக்கும்காரணமாகக்கூடாது.
௧௪ எல்ேலாேராடும் சமாதானமாய் இருக்க முயலுங்கள்.

பரிசுத்தமான வாழ்க்ைகைய வாழ முயலுங்கள். ஏெனனில்,
அது இல்லாமல் யாராலும் கர்த்தைரக் காணமுடியாது.
௧௫ ஒருவனும் ேதவனுைடய கருைபையத் தவறவ டாதபடிக்கும்
மக்களுக்கு வஷமூட்ட வளரும் வஷ ேவைரப் ேபால உங்கள்
குழுவுக்கு யாராலும் ெதால்ைல வராதபடிக்கும் உறுத
ெசய்யுங்கள். ௧௬ எவரும் பாலியல் பாவத்ைதச் ெசய்யாதபடி
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். எவரும் ஏசாைவப்ேபால் ஆகாதபடி
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ஏசா தன் குடும்பத்தன் மூத்த
மகன். தன் தந்ைதயன் ெசாத்தல் அவனுக்கு இரட்ைடப் பங்கு
கைடத்தருக்க ேவண்டும். ஆனால் ஏசா தன் வாரிசுரிைமையப்
பற்ற அக்கைற ெகாள்ளவல்ைல. ஒரு ேவைள உணவுக்காக
அவற்ைறவற்றுவ ட்டான். ௧௭ப றகுஏசாஆசையப்ெபறவரும்பய
ேபாதலும்,கண்ணீர்வ ட்டுக்கதற க்ெகஞ்சனாலும்கூடஅவனால்
அைதப் ெபற முடியவல்ைல.ஏெனனில் மனமாறுதலுக்கு வழி
காணாமல்ேபானான்.
௧௮ நீங்கள் புதய இடத்த ற்கு வந்தருக்க றீர்கள். உங்களால்

ெதாடமுடிக ற இடமில்ைல இது. ெநருப்பு எரிவதும்,
அடர்த்தயான ேமகங்களாலும் இருட்டாலும், புயலாலும் சூழ்ந்த
மைலயல்ைல இது. ௧௯ எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்ேடா அல்லது
கட்டைளயடும் ஒரு குரைலக் ேகட்ேடா நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு
வரவல்ைல. வார்த்ைதகளின் சத்தமும் எழும்பாது. அந்த
சத்தத்ைதக் ேகட்டவர்கள் மீண்டும் தங்களுக்கு வார்த்ைத
ெசால்லப்படாதபடிக்கு ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். ௨௦ ஏெனன்றால்
“ஒரு மிருகமாகலும் அம்மைலையத் ெதாட்டால் கற்களால்
அடிபட்டுச் சாக ேவண்டியதருக்கும்”✡ என்ற கட்டைளையக்
ேகட்க அவர்கள் வரும்பவல்ைல. ௨௧ “நான் பயத்தால்

✡ ௧௨:௨௦: யாத். 19:12-13-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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நடுங்குக ேறன்”✡ என்று ேமாேசயும் ெசால்லத்தக்கதாக அந்தக்
காட்ச அவ்வளவுபயங்கரமாகஇருந்தது.
௨௨ ஆனால் நீங்கள் அது ேபான்ற இடத்துக்கு வரவல்ைல.

இந்தப் புதய இடத்தன் ெபயர் சீேயான் மைல. ேதவன்
வச க்கும் நகரத்த ற்கு வந்தருக்க றீர்கள். இது பரேலாகமான
எருசேலம். ஆயரக்கணக்கான ேதவதூதர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு
கூடுகற இடம். ௨௩ இங்ேக பரேலாகத்தல் ெபயெரழுதப்பட்ட
முதற் ேபறானவர்களின் சர்வ சங்கமாகய சைப உள்ளது.
எல்ேலாைரயும் நயாயம் தீர்க்க ற நீத பதயாக ேதவன்
இருக்கறார். முழுைமயாக்கப்பட்ட நீத மான்களின் ஆவகள்
உள்ளன. ௨௪ இேயசுவ டம் வந்தருக்க றீர்கள். அவேர தம்
மக்களுக்குேதவனிடமிருந்துபுதயஉடன்படிக்ைகையக்ெகாண்டு
வந்தவர். ஆேபலின் இரத்தம் ேபச யைதவ ட நன்ைமகைளப்
ேபசுக ற, ெதளிக்கப்பட்ட இேயசுவன்இரத்தமிருக்கும் இடத்துக்கு
நீங்கள்வந்துேசர்ந்தீர்கள்.
௨௫ எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ேதவன் ேபசும்ேபாது

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

ெபற்றுக்ெகாண்டிருப்பதால் நாம் நன்ற ெசால்லேவண்டும்.
மிகவும் அச்சத்ேதாடும் மரியாைதேயாடும் கூடிய
ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்க ஒரு வழியல் நாம் ேதவைன
வழிபடேவண்டும். ௨௯ஏெனன்றால் நமது ேதவன்அைனத்ைதயும்
அழிக்கும்ெநருப்ைபப் ேபான்றவர்.

௧௩
ேதவைனப ரியப்படுத்தும்வழிபாடு
௧ க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளாவீர்கள்.

ெதாடர்ந்து ஒருவைர ஒருவர் ேநச யுங்கள். ௨ மக்கைள
உங்கள் வீட்டில் ஏற்றுக்ெகாண்டு அவர்களுக்கு
எப்ெபாழுதும் உதவ ெசய்யுங்கள். இதனால் சலர்
அறயாமேலேய ேதவ தூதர்கைளயும் உபசரிப்பதுண்டு.
௩ நீங்களும் அவர்கேளாடு சைறயல் இருப்பதுேபால்

✡ ௧௨:௨௧: உபா. 9:19-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௨:௨௬: ஆகாய் 2:6-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



எப ேரயர் ௧௩:௪ 629 எப ேரயர் ௧௩:௧௪

சைறயலுள்ள மக்கைள நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கேள துன்பமுறுவைதப்ேபால், துன்பமுற்றுக்
ெகாண்டிருப்பவர்கைளயும்நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௪ தருமணம் என்பது அைனவராலும் மத க்கத்தக்கது.

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

“நான்உன்ைனஒருேபாதும்ைகவ டமாட்ேடன்.
நான் உன்ைன வட்டு வலகமாட்ேடன்” என்று கூறயருக்க றார்.

உபாகமம் 31:6
௬எனேவ,

“கர்த்தர் எனக்குஉதவுபவர்.
நான்அச்சப்படத் ேதைவயல்ைல.

எவரும்எனக்குஎதுவும்ெசய்யமுடியாது”என்றுஉறுதயாகநீங்கள்
ெசால்லலாம். சங்கீதம் 118:6

௭ உங்கள் தைலவர்கைள நைனத்துப்பாருங்கள். அவர்கள்
ேதவனுைடய ெசய்தையக் கற்றுத்தந்தார்கள். அவர்கள்
எவ்வாறு வாழ்ந்து மடிந்தார்கள் என எண்ணுங்கள். அவர்களின்
வசுவாசத்ைதக் கைடப்ப டியுங்கள். ௮இேயசு க றஸ்து ேநற்றும்,
இன்றும், நாைளயும் எப்ேபாதும் ஒேர மாத ரியாக இருப்பவர்.
௯ எல்லா வைகயான தவறான உபேதசங்களும் உங்கைளத்
தவறான வழியல் ெசலுத்தாதபடிக்குக் கவனமாக இருங்கள்.
உங்கள்இதயம் ேதவனுைடய கருைபயால் பலம் ெபறட்டும். அது
உணவு பற்றய சட்டங்களால் நைறயாமல் இருக்கட்டும். அது
உங்களுக்குப்பயன்தராது.
௧௦பரிசுத்தகூடாரத்தல்ேசைவெசய்க றஅந்தயூதஆசாரியர்கள்

இருந்து சாப்படும் உரிைமயற்ற ஒரு பலி நம்மிடம் உண்டு.
௧௧ ப ரதான ஆசாரியர் மிருக இரத்தத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு
மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள் ெசல்லுகறார். அவர்
பாவங்களுக்காக அதைனச் ெசலுத்துகறார். ஆனால் அந்த
மிருகங்களின் சரீரம் ெவளிேய எரிக்கப்படுக றது. ௧௨ எனேவ,
இேயசுவும் நகரத்த ற்கு ெவளிேய துன்பப்பட்டார். அவர் தன்
இரத்தத்ைதப் பாவத்துக்காகேவ ச ந்தனார். தன் மக்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக இரத்தம் ச ந்த மரித்தார். ௧௩ எனேவ,
நாம்கூடாரத்துக்கு ெவளிேய ெசன்றுஅவருைடய அவமானத்தல்
பக ர்ந்துெகாள்ேவாம். இேயசுவுக்கு ேநர்ந்த அேத அவமானத்ைத
நாமும் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௪ இந்த உலகத்தல்
என்ெறன்றும் நைலத்தருக்க ற ஒரு நகரம் இல்ைல. ஆனால்
எத ர்காலத்தல்வரப்ேபாக றஎன்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருக்க ற
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நகரத்த ற்காகக் காத்தருக்க ேறாம். ௧௫எனேவ,அவர்மூலமாக நம்
தனசரி துத காணிக்ைகைய நாம் ேதவனுக்கு வழங்குேவாம்.
அது அவர் ெபயைரத் துத க்கும் உதடுகளின் கனியாகும்.
௧௬ மற்றவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யவும், பக ர்ந்துெகாள்ளவும்
மறக்காதீர்கள். இைவேய ேதவன்வரும்பும் பலியாகும்.
௧௭ உங்கள் தைலவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். அவர்களின்

அதகாரங்களுக்குகட்டுப்பட்டுநடவுங்கள். அவர்கள்உங்கள்ேமல்
ெபாறுப்புள்ளவர்கள். அவர்கள் உங்கள் ஆன்மாைவக் காப்பாற்ற
முயல்கறார்கள். அவர்கள் துக்கத்ேதாடு அல்ல சந்ேதாஷத்ேதாடு
அவற்ைறச் ெசய்பவர்கள். நீங்கள் அவர்களுக்குப் பணியாமல்
அவர்களின் பணிைய கடினப்படுத்தனால் அது எவ்வைகயலும்
உங்களுக்குஉதவாது.
௧௮ எங்களுக்காகத் ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.

சுத்தமான மனசாட்ச உைடயவர்களாய் நாங்கள் இருக்க ேறாம்.
என்றும்,எப்ேபாதும்நல்லெசயல்கைளேயெசய்யவரும்புக ேறாம்
என்றும் நாங்கள் உறுத கூறுக ேறாம். ௧௯ உங்களிடத்தல்
நான் மிக வைரவல் வருவதற்கு ேவண்டிக்ெகாள்ளும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நான் மற்ற அைனத்ைதயும் வ ட
இதைனேயெபரிதும்வரும்புக ேறன்.
௨௦-௨௧ சமாதானத்தன் ேதவன் எல்லா நன்ைமகைளயும்

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

நான் எழுதய சறு ெசய்தைய நீங்கள் ெபாறுைமயுடன்
ேகட்கேவண்டும் எனக் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். இைவ உங்கைள
பலப்படுத்தும். இது நீண்ட நருபம் அன்று. ௨௩ நம் சேகாதரன்
தீேமாத்ேதயு சைறக்கு ெவளிேய உள்ளான் என்பைத நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். அவன்
மிக வைரவல் வந்து ேசர்ந்தால், நாங்கள் இருவருேம ேசர்ந்து
உங்கைளப்பார்ப்ேபாம்.
௨௪உங்கள்தைலவர்களுக்கும், ேதவனுைடய பள்ைளகளுக்கும்

என் வாழ்த்துதைலச் ெசால்லுங்கள். இத்தாலியல் உள்ள
ேதவனுைடயபள்ைளகள்உங்களுக்குவாழ்த்துகூறுகறார்கள்.
௨௫உங்கள்அைனவேராடும் ேதனுைடயகருைபஇருப்பதாக.
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யாக்ேகாபு
எழுத யகடிதம்

௧ ேதவனுக்கும் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கும்
ஊழியனானயாக்ேகாபு, உலகெமங்கும் பரவயுள்ள பன்னிரண்டு
குடிகளுக்கும்வாழ்த்துக்கேளாடுஎழுத க்ெகாள்வது:

வசுவாசமும்ஞானமும்
௨ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களுக்குப் பலவைகயான

ெதாந்தரவுகள்இருக்கும். ஆனால்இைவநகழும்ேபாதுஇதற்காக
மக ழ்ச்ச அைடயுங்கள். ௩ ஏெனன்றால், இத்ெதாந்தரவுகள்
உங்களது வசுவாசத்ைத ேசாத க்கன்றன என நீங்கள்
அறயுங்கள். இைவ உங்களுக்குப் ெபாறுைமையத் தருகன்றது.
௪ நீங்கள் ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு காரியத்தலும் ெபாறுைம
ெவளிப்படக்கடவது. அப்ெபாறுைமஉங்கைள, நீங்கள் ஒன்றலும்
குைறவுள்ளவர்களாக இல்லாமல் முழுைமயும் நைறவும்
உள்ளவர்களாகஆக்க த்தன்பணிையநைறவுெசய்யும்.
௫ஆனால் உங்களில் எவருக்ேகனும் ஞானம் ேவண்டுமானால்

நீங்கள் ேதவனிடம்தான் ேகட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேதவன்
தாராளமானவர். ேகட்கன்ற ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுப்பதல்
அவர் மக ழ்வைடக றார். ஆைகயால் ேதவன் உங்களுக்கு
ஞானத்ைதக் ெகாடுப்பார். ௬ ஆனால் நீங்கள் ேதவைனக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளும்ேபாது உங்களுக்கு அவர் மீது வசுவாசம்
ேவண்டும். ேதவைன சந்ேதக த்தல்கூடாது. சந்ேதகப்படுக றவன்
கடலில் உள்ள அைலகைளப் ேபான்றவன். காற்று அந்த
அைலகைள ேமலும் கீழுமாகப் புரட்டும். ௭-௮ சந்ேதகப்படுக றவன்
ஒேர ேநரத்தல்இரண்டுேவறுபட்ட ச ந்தைனகைளஉைடயவனாக
இருக்க றான். அவன் தான் ெசய்கன்ற எைதப் பற்றயும்
தீர்மானிக்க முடியாதவன். இத்தைகயவன் கர்த்தரிடமிருந்து
எைதயும்ெபற்றுக்ெகாள்ளமுடியாது.

உண்ைமயானெசல்வம்
௯ ேதவன் தன்ைன ெசல்வந்தனாக ஆக்கயருக்க றார்

என ஒரு ஏைழச் சேகாதரன் அல்லது சேகாதரி ெபருைமப்பட
ேவண்டும். ௧௦ ேமலும் ேதவன் தன்ைனப் பணிவுள்ளவனாக
ஆக்கயருக்க றார் என ஒரு பணக்காரச் சேகாதரன் அல்லது
சேகாதரி ெபருைமப்பட ேவண்டும். எப்படி? “அவன் ஒரு
காட்டுப் பூைவப்ேபால உத ர்ந்து ேபாவான்” என்று ேதவன்
ெசான்னார். ௧௧சூரியன் உதயமானதும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச்
சூடாக றது. சூரியெவப்பமானதுெசடிகைளக்காயைவக்க றது. பூ
உத ர்ந்துவடுகன்றது. அந்த பூ அழகாக இருந்தது. ஆனால் அது
வாடிப்ேபாய்வடுகறது. பணக்காரனும்அப்படித்தான். அவன்தன்
வயாபாரத்துக்காகத் த ட்டமிடும்ேபாதுஇறந்துேபாவான்.
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ேதவனிடமிருந்து ேசாதைனகள்வருவதல்ைல
௧௨ ேசாத க்கப்படும்ேபாது உறுதயாய் இருக்க ற மனிதன்

மிகுந்த பாக்கயவான் ஆகறான். ஏெனனில் தான்
ேநச க்க றவர்களுக்குத் தருவதாக ேதவன் வாக்களித்த
வாழ்வு என்னும் பரிைச, ேசாதைனயல் ேதறவடும்ேபாது
அவன் ெபறுவான். ௧௩ ஒரு மனிதன் ேசாத க்கப்படும்ேபாது,
“அந்த ேசாதைன ேதவனிடமிருந்து உண்டாக றது” என்று
அவன் ெசால்லக் கூடாது. ெபால்லாங்கனால் ேதவன்
ேசாத க்கப்படுவதல்ைல. ேமலும் ேதவன் ஒருவைரயும்
ேசாத ப்பதும்இல்ைல. ௧௪அவனவன்தனதுசுயஆைசகளாேலேய
இழுக்கப்பட்டு ச க்குண்டு ேசாத க்கப்படுக றான். ௧௫ இந்த
ஆைசயானது கருத்தரித்து பாவத்ைதப் ப றப்ப க்க றது. ேமலும்
பாவம்முழுைமயைடயும்ேபாதுமரணத்ைதத்தருகறது.
௧௬ எனது அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள,

ஏமாற்றப்படாமல் இருங்கள். ௧௭ எல்லா நன்ைமகளும்
ேதவனிடமிருந்ேத வருகன்றன. ஒவ்ெவாரு முழுைமயான
வரமும் அவரிடமிருந்ேத வருகன்றது. இைவ, சூரியன், சந்த ரன்,
நட்சத்த ரங்கள் ேபான்றவற்ைற உருவாக்கய ப தாவ டமிருந்ேத
வருகன்றன. அவர் மாறுவதல்ைல. எப்ெபாழுதும் ஒேர
மாத ரியாக இருக்க றார். ௧௮ உண்ைமயான வார்த்ைத மூலேம
ேதவன்நமக்குவாழ்க்ைகையத் தரமுடிவுெசய்துள்ளார். அவரால்
பைடக்கப்பட்ட அைனத்தலும் நம்ைமேய முக்கயமானைவயாகக்
கருதுகறார்.

கவனிப்பதும்கீழ்ப்படிவதும்
௧௯ எனது அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள, ேகட்பதல்

தீவ ரமாகவும், ேபசுவதல் ெபாறுைமயாகவும், ேகாப ப்பதல்
தாமதமாகவும் இருங்கள். ௨௦ ஒருவனின் ேகாபமானது, அவைன
ேதவன் வரும்புக ற நல் வழியல் நடத்தாது. ௨௧ எனேவ
உங்கைளச் சுற்ற மிகுந்த அளவல் இருக்கற எல்லாவதமான
அழுக்ைகயும், தீைமையயும் நீங்கள் ஒழித்துவ ட்டு உங்கள்
ஆன்மாைவக் காப்பாற்ற வல்ல ேபாதைனையப் பணிவுடன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
௨௨ ேதவன் ெசால்க றபடி ெசய்க றவர்களாக இருங்கள்.

ேபாதைனையக் ேகட்க றவர்களாக மட்டுேம இருந்து தம்ைமத்
தாேம வஞ்ச த்துக்ெகாள்க றவர்களாக இருக்காதீர்கள்.
௨௩ ஒருவன் ேதவனுைடய ேபாதைனையக் ேகட்டுவ ட்டு எதுவும்
ெசயல்படாமல் இருந்தால் அது ஒருவன் கண்ணாடியன் முன்
நன்று தன் பம்பத்ைதத் தாேன பார்த்துக்ெகாள்வது ேபான்றது
ஆகும். ௨௪அவன் தன்ைனத் தாேன பார்த்து, அந்த இடம் வ ட்டுப்
ேபானப றகு தன் சாயல் இன்னெதன்பைத மறந்துவடுவான்.
இதுவும் அைதப் ேபான்றதுதான். ௨௫முழுைமயான ேதவனுைடய
சட்டத்ைத ஆழமாக ஆராய்ந்து, ேகட்டு மறந்துவடுகறவனாக
இல்லாமல்ெதாடர்ந்துஅைதப்படித்துஅதன்படிநடக்க றவன்தான்
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ெசய்வதல்உண்ைமயல்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாகஇருக்க றான்.
ேதவனுைடயசட்டம் மக்கைளவடுதைலயைடயச்ெசய்க றது.
ேதவைனவழிபடுக றஉண்ைமயானவழி
௨௬ ெதய்வ பக்த உள்ளவன் என ஒருவன் தன்ைனப்பற்ற

எண்ணிக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் தன் நாக்ைக அவன்
அடக்க க்ெகாள்ளவல்ைலெயனில், தன்ைனத்தாேன அவன்
முட்டாளாக்க க்ெகாள்க றான். அவன் “ெதய்வபக்த ” பயனற்றதாக
இருக்கன்றது. ௨௭ ப தாவாகய ேதவன் தூய்ைமயானதும்
குற்றமற்றதுெமன எண்ணுகற வழிபாடு என்பது உதவ
ேதைவப்படுக ற வதைவகள், அனாைதகள் ஆக ேயார்ேமல்
அக்கைறெகாள்வதும்உலகத்தால் கைறபடாதபடிக்குத் தன்ைனக்
காத்துக்ெகாள்வதுேமஆகும்.

௨
அைனவைரயும் ேநச யுங்கள்
௧ அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள, நம் மகைமமிக்க

கர்த்தராக ய இேயசுவல் நீங்கள் வசுவாச களாயருக்கும்ேபாது,
பாரபட்சமாக இருக்காதீர்கள். ௨ உதாரணமாக, ஒருவன் சறந்த
ஆைடகைளயும் தங்க ேமாத ரங்கைளயும் அணிந்தவனாக
உங்களிடம் வரலாம். இன்ெனாருவன் ஏைழயாக பைழய
அழுக்கான ஆைடகைள அணிந்தவனாக வரலாம். ௩ நீங்கள்
ெசல்வந்தனிடம் அத கம் அக்கைற காட்டுக றீர்கள். “நல்ல
ஆசனத்தல் அமருங்கள்” என்று கூறுகறீர்கள். ஆனால் ஒரு
ஏைழ வந்தால்அவைன நற்கைவக்க றீர்கள். அல்லது தைரய ேல
உட்காரும்படி கூறுகறீர்கள். ௪ இப்படிச் ெசய்யும்ேபாது சலர்
மற்றவர்கைளவ ட மிகவும் முக்கயமானவர்கள் என்பது ேபால
உங்களில் சலைர நடத்துகறீர்கள். அப்ேபாது தகாத ேநாக்கங்கள்
உள்ளநீத பதயாக நீங்கள்ஆகறீர்கள்.
௫ அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள, உலகம் ஏைழயாகப்

பார்க்க ற ஒருவைன வசுவாசத்தல் ெசல்வந்தனாக ேதவன்
ேதர்ந்ெதடுத்தார் என்பது உண்ைமயல்ைலயா? தான்
ேநச ப்பவர்களுக்குத் தருவதாக ேதவன் வாக்களித்த
இராஜ்யத்ைதஅந்தஏைழமக்கள்ெபறுவார்கள். ௬ஆனால்நீங்கள்
ஏைழகைள மத க்கவல்ைல என்பைதப் புலப்படுத்தனீர்கள்.
ெசல்வந்தர்கேள உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள்
என்பது உண்ைம இல்ைலயா? நீத மன்றத்த ற்கு உங்கைள
இழுப்பது அவர்கள் அல்லவா? ௭ நீங்கள் எந்தப் ெபயரால்
அைழக்கப்படுக றீர்கேளா அந்த நல்ல ெபயைரப் பழித்துப்
ேபசுக றவர்கள்அவர்கள்அல்லவா?
௮ ஒரு சட்டம் மற்ற சட்டங்கைள ஆளுகன்றது. “நீ உன்ைன

ேநச ப்பது ேபான்று மற்றவர்கைளயும் ேநச ப்பாயாக”✡ என்று
ேவத வாக்கயங்களில் எழுதப்பட்ட சட்டம்தான் மிகச் ச றந்த
சட்டமாகும். நீ இச்சட்டத்தன்படி ெசய்தால் ப றகு நீ சரியானைதச்

✡ ௨:௮: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெசய்க றாய். ௯ ஆனால் நீ ஒருவைன மற்றவர்கைள வ ட
முக்கயமாக நடத்தனால் ப றகு நீ பாவம் ெசய்தவன்ஆகறாய். நீ
மிகஉயர்ந்த ேதவனின்சட்டத்ைதஉைடத்தகுற்றவாளிஆகறாய்.
௧௦ ஒருவன் ேதவனின் அைனத்துக் கட்டைளகைளயும்

கைடப்ப டிப்பவனாக இருக்கலாம், ஆனால் அவன் ஒேர
ஒரு கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால், ப றகு அவன்
அைனத்துக் கட்டைளகைளயும் உைடத்தவனாக றான்.
௧௧ “வபசாரம் ெசய்யாமல் இருப்பாயாக”✡ என்று ேதவன்
கூறனார். அேதாடு “ெகாைலெசய்யாமல்இருப்பாயாக”✡ என்றும்
கூறயுள்ளார். எனேவ, நீ வ பசாரம் ெசய்யாமல்இருந்து, ெகாைல
மட்டும் ெசய்வாயானால், ப றகு நீ சட்டத்தல் கட்டைளகைள
உைடத்தவன்ஆகறாய்.
௧௨ உங்கைள வடுவக்கற சட்டத்தால் நயாயந்தீர்க்கப்பட்ட

மக்கைளப்ேபால நீங்கள் ேபசவும் வாழவும் ேவண்டும்.
௧௩ மற்ற மனிதர்கள் மீது கருைண காட்ட ஒருவன் தவறனால்,
அவைன நயாயந்தீர்க்கும்ேபாது ேதவன் அவன் மீது கருைண
காட்டத் தவறுவார். மனிதர்கள் மீது கருைண காட்டுக றவன்
நயாயத்தீர்ப்பு நாளில் பயமின்ற ந ற்கமுடியும்.
வசுவாசமும்நற்ெசயல்களும்
௧௪ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, ஒருவன் வசுவாசம்

ெகாண்டவனாக தன்ைனப் பற்ற க் கூறக்ெகாண்டு
காரியரீத யாக எதுவும் ெசய்யாமல் இருப்பாேனயானால்
அவனது வசுவாசத்தால் எந்த பயனும் இல்ைல. அத்தைகய
வசுவாசம் யாைரயாவது இரட்ச க்குமா? ௧௫ க றஸ்துவுக்குள்
ஒரு சேகாதரேனா சேகாதரிேயா உண்ண உணவும் உடுக்க
உைடயும் ேதைவப்பட்டவராக இருக்கலாம். ௧௬ நீங்கள் அவனிடம்
“ேதவன் உன்ேனாடு இருக்கறார். இருக்க வசதயான இடமும்,
உண்ண நல்ல உணவும் உனக்குக் க ட்டும் என்று நம்புக ேறன்”
என்று ெசால்லலாம். ஆனால் அப்படிச் ெசால்லிவட்டு எதுவும்
ெகாடுக்காமல் இருந்தால் அதனால் எந்தப் பயனுமில்ைல.
உங்கள் வார்த்ைதகளுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்ைல. ௧௭ இது
ேபாலத்தான்வசுவாசமும்,ெசயலின்ைமயால்இறந்துவடுகறது.
௧௮ ஒருவன், “உன்னிடம் வசுவாசம் உள்ளது. ஆனால் நான்

ெசயல் புரிக ேறன். ெசயல்களற்ற உன் வசுவாசத்ைத நீ காட்டு.
நான் ெசய்க ற ெசயல்கள் மூலம் நான் என் வசுவாசத்ைதக்
காட்டுேவன்” என்று கூறலாம். ௧௯ ஒேர ஒரு ேதவன் தான்
இருக்கறார் என்று நீ நம்புக றாயா? நல்லது. ஆனால் ப சாசுகள்
கூடஅைதநம்ப பயத்தால் நடுங்குகன்றன.
௨௦ நீ புத்தயல்லாதவன். ெசயலற்ற வசுவாசம் என்பது

உய ரற்றதுஎன்பைதநீஅறயமாட்டாயா? ௨௧தன்மகன்ஈசாக்ைகப்
பலிபீடத்தல் காணிக்ைகயாக்கயேபாது ெசயல்கள் மூலம்
ஆப ரகாம் நீத மானாக்கப்பட்டான். ௨௨இதனால் நீ ஆப ரகாமின்

✡ ௨:௧௧: யாத். 20:14;உபா. 5:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨:௧௧: யாத் 20:13;
உபா. 5:17-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வசுவாசமும் அவனது ெசயலும் ஒருங்ேக ெசயல்பட்டைதக்
காண இயலும். அவனது ெசயல்கள் அவனது வசுவாசத்ைத
முழுைமயாக்கயது. ௨௩எனேவ “ஆப ரகாம் ேதவைன நம்பனான்.
அது அவைன நீதமானாக்கயது”✡ என்கற பகுத க்கு இது
முழுைமயான ெபாருைளத் தருகறது. ேமலும் இதனால்தான்
“ேதவனின்நண்பன்”என்றுஅவன்அைழக்கப்பட்டான். ௨௪எனேவ
ஒருவன் ெவறும் வசுவாசத்தால் மட்டுமல்ல, தான் ெசய்க ற
காரியங்களால் நீத மானாக்கப்படுக றான் என்பைத நீங்கள்
பார்க்கமுடியும்.
௨௫ ராகாப் இன்ெனாரு எடுத்துக்காட்டாகும். அவள் ஒரு

வைலமகள். ஆனால்அவள்தனதுெசயல்களால்ேதவனுக்குமுன்
நீதயுள்ளவளாக்கப்பட்டாள். அவள் ேதவனுைடய பள்ைளகளான
ஒற்றர்கைளத் தன் வீட்டிற்குள் ைவத்தருந்து, அவர்கள் தப்ப ச்
ெசல்லஉதவனாள்.*
௨௬எனேவதான்ஆவ இல்லாதஓர்சரீரம்இறந்ததாயருக்க றைதப்ேபாலச்

ெசயல்கள்அற்றவசுவாசம்கூடஇறந்ததாயருக்க றது.

௩
நாம்ெசால்வைதக்கட்டுப்படுத்துதல்
௧எனதுசேகாதரசேகாதரிகேள,உங்களில்பலர்ேபாதகர்களாகக்

கூடாது. ஏெனன்றால் ேபாத ப்பவர்களாகய நாம் மற்றவர்ைளவ ட
அத கமாக நயாயந்தீர்க்கப்படுேவாம் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள்.
௨ நாெமல்ேலாரும் பல தவறுகைளச் ெசய்க ேறாம். ஒருவன்

எப்ெபாழுதும் தவறாகப் ேபசாதவனாக இருந்தால் அவன்
முழுைமயானவனாக றான். அவன் தனது முழு சரீரத்ைதயும்
கட்டுப்படுத்தும் வல்லைம ெபற்றவனாக றான். ௩ நாம்
குதைரகைள அடக்கேவண்டுமானால் அவற்றன் வாய ேல
கடிவாளத்ைதப் ேபாடுக ேறாம். அதன் மூலம் அதன் முழு
சரீரத்ைதயும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டுவருக ேறாம். ௪ இது
ேபாலத் தான் கப்பலிலும். ஒரு கப்பல் மிகப் ெபரியது; அது
ெபருங்காற்றால் தள்ளப்படுவது. ஆனால் சறு சுக்கான் அந்த
முழு கப்பைலயும் இயக்கப் பயன்படுகன்றது. சுக்காைன
இயக்குபவனுக்குக் கப்பைல எங்ேக ெகாண்டு ேபாவது என்று
ெதரியும். அவன்வரும்புக றஇடத்துக்ேக கப்பல் ேபாகும். ௫நமது
நாக்கும் அப்படித்தான். அது சரீரத்தன் ஒரு ச றய உறுப்பு.
ஆனால்அதுெபரியகாரியங்கைளச்ெசய்வைதப்பற்ற ப்ெபருைம
ேபசுக றது.
ேமலும்ச றயஒருெநருப்புப்ெபாற எப்படிஒருமுழுக்காட்ைடேய

எரித்துவ ட முடியும் என்பைதப் பற்ற எண்ணுங்கள். ௬ ேமலும்
நாக்கு உண்ைமயல் ெநருப்புப் ெபாறயாக இருக்க றது. நம்
சரீர உறுப்புகளின் நடுவல் தீைமகைள மூட்டிவடுகறது. நாக்கு
தன் தீைமைய சரீரம் முழுக்கப் பரப்ப நம் முழு வாழ்ைவயும்

✡ ௨:௨௩: ஆத . 15:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௨:௨௫: அவள்…உதவனாள்
ராகாப்பன்சரித்த ரம் ேயாசுவா 2:1-21.
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ச க்கலாக்க ைவக்க றது. நரகத்தலுள்ள ெநருப்பால் நாக்கு
ெகாழுத்தப்படுக றது.
௭ மக்கள் எல்லாவைகயான மிருகங்கள், பறைவகள்,

ஊர்வன, நீர்வாழ்வன ஆகயவற்ைறெயல்லாம் அடக்கும்
வலிைம ெபற்றவர்கள். ௮ ஆனால் நாவானது அடங்காததும்
சாவுக்ேகதுவான வஷம் நைறந்ததுமாக இருக்க றது. ௯ அந்த
நாவால் தான் நம் ப தாவாகய கர்த்தைரத் துத க்க ேறாம். அவர்
சாயலில் உருவாக்கப்பட்ட மனிதர்கைளயும் பழிக்க ேறாம்.
௧௦துதத்தலும்பழித்தலும்ஒேரவாயல்இருந்துதான்வருகன்றன.
என் சேகாதர சேகாதரிகேள, அப்படி நடக்கக் கூடாது. ௧௧ ஒேர
ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து இனிப்பும், கசப்புமான நீர் சுரக்க
முடியாது. ௧௨ என் சேகாதர சேகாதரிகேள, அத்தமரம்
ஒலிவப் பழங்கைளயும், த ராட்ைசச்ெசடி அத்த ப்பழங்கைளயும்
ெகாடுக்குமா? அவ்வாேறஉவர்ப்பான நீரூற்றுஇனிப்பான நீைரக்
ெகாடுக்காது.

உண்ைமயானஞானம்
௧௩ உங்களில் ஞானமும், வேவகமும் ெபாருந்தய ஒருவன்

இருந்தால் தன் நன்னடத்ைதயன் மூலம் பணிேவாடு
நற்காரியங்கைளச் ெசய்து அைத அவன் புலப்படுத்தட்டும்.
௧௪ உங்கள் இதயத்தல் கசப்பான ெபாறாைமயும் சுயநலமும்
இருந்தால், உங்கள் ஞானத்ைதப்பற்ற நீங்கள் ெபருைமப்பட
முடியாது. அப்ெபருைமப் பாராட்டுதல் உண்ைமைய
மைறக்க ற ஒரு ெபாய்யாகேவ இருக்கும். ௧௫ அவ்வத
ஞானம் ெசார்க்கத்தல் இருந்து வருவதல்ைல. சுயநல
ேவட்ைககளிலிருந்தும், ேபய்த்தனத்தலிருந்தும் உருவாகும்
இந்த உலகத்தலிருந்து அது வருகறது. ௧௬ எங்ேக
ெபாறாைமயும், சுயநலமும் உள்ளேதா அங்ேக குழப்பமும்
எல்லா வைகப் பாவங்களும் இருக்கும். ௧௭ஆனால் ேமலிருந்து
வருகற ஞானம் முதலாவதாகத் தூய்ைமயாக இருக்க றது.
ப றகு சமாதானமாகவும், இணக்கமுள்ளதாகவும், எளித ல்
மக ழ்ச்ச ப்படுத்த முடிந்ததாகவும், கருைண நைறந்ததாகவும்
பல நற்ெசயல்கைள உருவாக்குவதாகவும் இருக்க றது.
பாரபட்சமற்றதாகவும் ேபாலித்தன்ைமயற்றதாகவும் கூட
இருக்க றது. ௧௮ சமாதானமான வழிய ேல சமாதானத்துக்காக
உைழக்க ற மக்கள் நீதயாகய வாழ்வன் பலைனப்
ெபறுகன்றார்கள்.

௪
ேதவனுக்குஉங்கைளேயெகாடுங்கள்
௧ உங்களுக்குள்ேள சண்ைடகளும், வாக்குவாதங்களும்

எங்கருந்து வருகன்றன? உங்கள் சரீர உறுப்புகள்
ஒன்றுக்ெகான்று ெதாடர்ந்து சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ளக்
காரணமாக இருக்க ற உங்கள் உள் ஆைசகளில் இருந்து
இைவ வரவல்ைலயா? ௨ நீங்கள் சலவற்ைற வரும்புக றீர்கள்.
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ஆனால் அைவ கைடப்பதல்ைல. எனேவ ெகாைலக்காரராகவும்
ெபாறாைம உள்ளவர்களாகவும் மாறுகறீர்கள். அப்படியும்
நீங்கள் வரும்புக றவற்ைற அைடய முடியாமல் ேபாக றது.
நீங்கள் அதனால் சண்ைடயும் சச்சரவும் ெசய்க றீர்கள். நீங்கள்
ேதவனிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளாததால் எைதயும் ெபறுவதல்ைல.
௩ ேமலும் தவறான ேநாக்கங்கேளாடு நீங்கள் ேகட்பதால், நீங்கள்
ேகட்க றேபாது எைதயும் ெபறுவதல்ைல. ெசாந்த இன்பத்தல்
தைளக்கும்வைகயல்நீங்கள்ேகட்க றீர்கள்.
௪ தன் கணவனின் நம்ப க்ைகக்கு உரியவளாக இல்லாத ஒரு

ெபண்ைணப்ேபால நீங்கள் இருக்கறீர்கள். உலகன் பகுதயாக
இருக்க வரும்புதல் என்பது ேதவைன ெவறுப்பது ேபால் என்று
நீங்கள் அறயமாட்டீர்களா? ௫ அல்லது “ேதவன் நமக்குள்
வச க்க ைவத்த ஆவயானவர் நம்மில் ைவராக்கயத்ேதாடு
இருக்க றார்”* என்று ேவதவாக்கயத்தல் எழுதப்பட்டிருப்பைதப்
ெபாருளற்றது என நீங்கள் எண்ணுகறீர்களா? ௬ ஆனால்
நம்மீதானஅவரதுகருைபமிகவும்உயர்ந்தது. ேவதவாக்கயத்தல்
எழுதப்பட்டிருப்பதுேபால், “ெபருைமபாராட்டுபவர்களுக்குஎத ராக
ேதவன் இருக்கறார். ஆனால் அவர் பணிவான மக்களுக்குக்
கருைபையவழங்குகறார்.”✡
௭எனேவ,உங்கைளேயேதவனிடம்ஒப்பைடயுங்கள். சாத்தாைன

எத ர்த்து நல்லுங்கள். அவன் ஓடிவடுவான். ௮ ேதவைன
ெநருங்க வாருங்கள். ேதவன் உங்களிடம் ெநருங்க வருவார்.
நீங்கள் பாவ கள். எனேவ, உங்கள் வாழ்வலிருந்து பாவத்ைத
அப்புறப்படுத்துங்கள். நீங்கள் ேதவைனயும் உலகத்ைதயும் ஒேர
ேநரத்தல் பன்பற்ற முயல்கறீர்கள். உங்கள் ச ந்தைனகைளப்
பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௯ ேசாகமாயருங்கள்;
வருத்தமாய் இருங்கள். உங்கள் ச ரிப்ைப அழுைகயாக
மாற்றுங்கள். உங்கள் மக ழ்ச்சைய ேசாகமாக மாற்றுங்கள்.
௧௦ ேதவனின் முன் பணிேவாடு வணங்குங்கள். அவர் உங்கைள
உயர்த்துவார்.
நீங்கள்நயாயாத பத அல்ல
௧௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, தீயகாரியங்கைளப்

ேபச க்ெகாண்டிருப்பைத நறுத்துங்கள். க றஸ்துவல்
உன் சேகாதரைன அவமானப்படுத்துவது அல்லது அவைன
நயாயம் தீர்ப்பது என்பது அவன் பன்பற்றுகற சட்டத்ைத
அவமானப்படுத்துவதற்கு சமமாகும். உன் சேகாதரைன நயாயம்
தீர்த்தால்அவன் பன்பற்ற க்ெகாண்டிருந்த சட்டத்ைதேய நயாயம்
தீர்க்க றாய் என்பேத அதன் ெபாருளாகும். ௧௨ சட்டத்ைத
உருவாக்கயவர் ஒேர ஒருவேர இருக்க றார். அவர் ேதவனாவார்.
சட்டத்ைதேய ேகள்வக்குட்படுத்தனால், சட்டத்த ற்குக் கட்டுப்பட்ட
குடிமகனாக இருப்பைத வ ட்டு நீ நீத பதயாக றாய் என்பது
ெபாருளாகும். சட்டத்ைதக் காப்பாற்றவும், அழிக்கவும் அத காரம்
* ௪:௫: ேதவன் … இருக்கறார் யாத். 20:5. ✡ ௪:௬: நீத . 3:34-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெகாண்டவர் அவர் ஒருவேர. எனேவ உன் சேகாதரைனயும்
சேகாதரிையயும்நீதான்நயாயம்தீர்க்க ேவண்டும்எனநைனக்க
நீயார்?
ேதவன்உன்வாழ்ைவத்தீர்மானிக்கட்டும்
௧௩ “இன்று அல்லது நாைள நாம் ஒரு நகரத்த ற்குப் ேபாேவாம்.

அங்ேக ஓராண்டு தங்குேவாம். வயாபாரம் ெசய்து பணம்
சம்பாத ப்ேபாம்” என்று உங்களில் சலர் கூறுகறார்கள்.
கவனியுங்கள். ௧௪ “நாைள என்ன நடக்கும் என்று உங்களுக்குத்
ெதரியாது. உங்கள் வாழ்க்ைக பனி புைகையப் ேபான்றது.
ெகாஞ்ச காலத்த ற்ேக உங்களால் பார்க்கமுடியும். ஆனால் பறகு
மைறந்துவடும் என்பைத நைனத்துப்பாருங்கள். ௧௫ எனேவ,
“ேதவனின் வருப்பம் இருந்தால் நாம் வாழ்ேவாம். இைத
அல்லது அைதச் ெசய்ேவாம்” என்று எண்ணுங்கள். ௧௬ஆனால்,
இப்ேபாது நீங்கள் ெசய்யத் த ட்டமிட்டிருக்க ற ெபரிய காரியங்கள்
எல்லாவற்ைறப்பற்றயும் ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்க றீர்கள்.
அது தவறாகும். ௧௭ எனேவ இப்ேபாது கவனம் ெசலுத்துங்கள்.
ஒருவனுக்கு நன்ைம ெசய்யத் ெதரிந்தருந்தும் அைதச்
ெசய்யாமல் ேபானால்,அவன்ஒருபாவயாக றான்.

௫
சுயநலமிக்க பணக்காரர்கள்தண்டிக்கப்படுவர்
௧ பணக்காரர்கேள! கவனியுங்கள், கதறுங்கள்,

துக்கமாயருங்கள். ஏெனன்றால் ெபரும் துன்பம் உங்களுக்கு
வரப்ேபாக றது. ௨ உங்கள் ெசல்வம் அழுகயது, எதற்கும்
பயனற்றது. உங்கள்ஆைடகள் ெசல்லரித்துப் ேபாகும். ௩உங்கள்
தங்கமும் ெவள்ளியும் துருப்ப டித்துப் ேபாகும். அந்தத் துருேவ
நீங்கள் தவறானவர்கள் என்பைத நரூப க்கும். அது உங்கள்
சரீரத்ைத ெநருப்பு ேபால எரித்துவடும். உங்கள் கைடச
நாட்களில் ெசல்வத்ைதச் ேசர்த்தீர்கள். ௪ மக்கள் உங்கள்
வயல்களில் ேவைல ெசய்தார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு
நீங்கள் கூலி ெகாடுக்கவல்ைல. அவர்கள் கூலிகைள நீங்கள்
ைவத்துக்ெகாண்டீர்கள். இப்ேபாதுஅவர்கள்மீண்டும்உங்கைளப்
பார்த்து கூக்குரலிடுகறார்கள். கூலிக்காரர்களின் கதறல்கைள
அைனத்துஅதகாரமுமுள்ளகர்த்தர் ேகட்டார்.
௫ பூமியல் உங்கள் வாழ்வானது ெசல்வமிக்கது. உங்கள்

வருப்பத்தன்படி கைடப்பைதக்ெகாண்டு தருப்த அைடக றீர்கள்.
உங்கைள நீங்கள் ெகாழுக்க ைவத்து ெவட்டப்படப்ேபாக ற
மிருகங்கைளப்ேபால் ஆகறீர்கள். ௬ நல்ல மக்களுக்கு நீங்கள்
இரக்கம் காட்டவல்ைல. உங்கைள எத ர்த்து ந ற்காத நல்ல
மக்கைளநீங்கள்தண்டித்துக்ெகாைலெசய்தீர்கள்.
ெபாறுைமயாய்இருங்கள்
௭ சேகாதர சேகாதரிகேள, ெபாறுைமயாக இருங்கள்.

கர்த்தராக ய இேயசு வருவார். காலம் வரும்வைர
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ெபாறுைமயாக இருங்கள். ஒரு வவசாய தன் பய ர்
வளர்ந்து அறுவைடயாகும்வைர காத்தருக்க றான். தன்
பயருக்காக ேவண்டி முதல் மைழக்கும் இறுத மைழக்கும்
அவன் மிகப் ெபாறுைமயாக காத்தருக்க றான். ௮ நீங்களும்
கூடப் ெபாறுைமயாக இருக்க ேவண்டும். நம்ப க்ைகைய
வ ட்டுவ டாதீர்கள். கர்த்தராக ய இேயசு சீக்க ரம் வருவார்.
௯ சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்கைள நீங்கேள குற்றவாளியாக
ந யாயம் தீர்த்துக்ெகாள்ளாதபடிக்கு ஒருவைர ஒருவர் எத ர்த்து
புகார்கள் ெசய்வைத நறுத்துங்கள். பாருங்கள், கதவுக்கு
ெவளிேய நீத பத நன்றுெகாண்டிருக்க றார்.
௧௦ துன்பப்படுதலுக்கும் ெபாறுைமக்கும் ஒரு உதாரணமாகக்

கர்த்தரின் ெபயரில் ேபச ய தீர்க்கதரிச கைளப் பாருங்கள்.
௧௧ சக த்துக்ெகாண்டதால் இப்ேபாது நாம் அவர்கைள
“ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்” என்று அைழக்க ேறாம். நீங்கள்
ேயாபன் ெபாறுைமையப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
அவரது அைனத்துத் துன்பங்களுக்கும் ப றகு கர்த்தர் உதவனார்.
இது, ேதவன் கருைபயும், இரக்கமும் உைடயவர் என்பைதக்
காட்டும்.

நீங்கள்ெசால்வைதப்பற்ற எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்
௧௨ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, இது மிகவும் முக்கயமானது.

பரேலாகம் அல்லது பூமியன் ெபயைரப் பயன்படுத்த
ஆைணயடுவைதநறுத்துங்கள். உண்ைமயல்எந்தஆைணயுேம
இடாதீர்கள். உங்கள் “ஆமாம்” என்பது “ஆமாமாகேவ” இருக்க
ேவண்டும். ேமலும் உங்கள் “இல்ைல” என்பது “இல்ைல”
யாகேவ இருக்கேவண்டும். நீங்கள் குற்றவாளியாக ந யாயம்
தீர்க்கப்படாதபடிக்குஇைதமட்டுேமெசால்லுங்கள்.

ப ரார்த்தைனயன்அதகாரம்
௧௩ உங்களில் எவருக்ேகனும் துன்பம் வந்தால் அவர்கள்

ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும். உங்களில் யாேரனும்
மக ழ்ச்ச யுடன் இருந்தால் அவர்கள் பாடேவண்டும். ௧௪உங்களில்
எவருக்ேகனும் ேநாய் வந்தால் ஆலயத்தல் உள்ள மூப்பர்கைள
அைழக்கேவண்டும். அவர்கள் கர்த்தரின் ெபயரால்
எண்ெணையத் தடவ ப் ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௫ வசுவாசத்ேதாடு ெசய்யப்படுக ற எந்தப் ப ரார்த்தைனயும்
பயன்தரும். அதுேநாையக்குணமாக்கும்.
௧௬ நீங்கள் ெசய்த தவறுகைள ஒருவருக்ெகாருவர்

ெசால்லிக்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு ஒருவருக்காக ஒருவர்
ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். இவ்வாறு ெசய்தால் ேதவன்
குணப்படுத்துவார். நல்லவர்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்தால்
நன்ைமகள் ந கழும். ௧௭ எலியாவும் நம்ைமப்ேபான்ற ஒருவன்
தான். மைழ ெபய்யக் கூடாது என்று ப ரார்த்தைன ெசய்தான்.
எனேவ மூன்றைர வருடங்களாக மைழ இல்லாமல் இருந்தது.
மைழ ேவண்டுெமன எலியா ப ரார்த்தைன ெசய்தான்.
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௧௮ எலியாவன் ப ரார்த்தைனக்குப்பன் மைழ வந்தது. பய ர்கள்
ெசழித்தன.
ஆன்மாைவக்காப்பாற்றுதல்
௧௯ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களில் ஒருவன்

உண்ைமயலிருந்து வலக ப் ேபாகலாம். இன்ெனாருவன்
அவைனத் தரும்பவும் அைழத்து வரலாம். ௨௦ இைத
நைனவலிருத்த க்ெகாள்ளுங்கள். தவறான வழியலிருந்து ஒரு
பாவையத் தருப்புக ற ஒருவன் அம்மனிதனின் ஆன்மாைவக்
காப்பாற்ற ப் பலபாவங்கைளஅழிக்க றான்.
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ேபதுரு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய
ேபதுருவ டமிருந்து, ெபாந்து, கலாத்தயா, கப்பத்ேதாக்கயா,
ஆசயா, ப த்தனியா ஆகய இடங்கெளங்கும் அந்நயர்களாகச்
ச தற வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற ேதவனுைடய மக்களுக்கு:
௨ ப தாவாகய ேதவன் ெநடுங்காலத்துக்கு முன்ேப
ெசய்த த ட்டப்படி ேதவனுைடய மக்களாக இருக்க நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள். ஆவயானவரின் ேசைவ வழியாக
அவருக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டீர்கள். ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியவும் இேயசு க றஸ்துவன் இரத்தம் ெதளிக்கப்பட்டு
பரிசுத்தமைடயவும்நீங்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்.
கருைபையயும், சமாதானத்ைதயும் ேதவன் உங்களுக்கு

ெமன்ேமலும்வழங்குவாராக.
வாழும்நம்ப க்ைக
௩ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவனுக்கு

மகைம உண்டாவதாக. ேதவன் தம் இரக்கத்தால் அழிவல்லாத
ஒருநம்ப க்ைகையநாம்அைடயும்ெபாருட்டுஇேயசுக றஸ்துவன்
உய ர்த்ெதழுதலின் மூலம் நமக்குப் புது வாழ்ைவயளித்தார்.
௪இப்ெபாழுதுேதவன்தம்முைடயபள்ைளகளுக்குபரேலாகத்தல்
ைவத்தருக்கன்ற ஆசீர்வாதங்கைள நம்ப க்ைகேயாடு
எத ர்ப்பார்க்கன்ேறாம். அந்த ஆசீர்வாதங்கள் அழிவற்றது;
அழிக்கப்படமுடியாதது;அதன்அழகுமாறாதது.
௫ இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு உரியைவ. இறுத

ேநரத்தல் தம் வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தத் தயாராக
இருக்க ற இரட்ச ப்புக்காக வசுவாசத்தன் மூலம் ேதவனுைடய
வல்லைமயால் நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுக றீர்கள். ௬ இது
உங்களுக்கு மிக்க மக ழ்ச்சையத் தரும். ச ல சமயங்களில்
பல்ேவறு வைகப்பட்ட ெதாந்தரவுகள் உங்களுக்கு துயரத்ைதத்
தரலாம். ௭ ஏன் இந்தத் துன்பங்கள் ந கழ்கன்றன? உங்கள்
வசுவாசம் பரிசுத்தமானது என்று நரூப ப்பதற்ேகயாகும். இந்த
வசுவாசத்தன் பரிசுத்தம் ெபான்ைனக் காட்டிலும் ச றந்தது.
ெபான்னின் சுத்தத் தன்ைம ெநருப்பால் ேசாத த்தறயப்படுக றது.
ஆனால் ெபான் அழிவுறும். இேயசு க றஸ்து வரும்ேபாது,
உங்கள்வசுவாசத்தன்பரிசுத்தமானதுஉங்களுக்குகனத்ைதயும்,
மகைமையயும், புகழ்ச்சையயும்ெகாடுக்கும்.
௮ நீங்கள் கறஸ்துைவப் பார்த்ததல்ைல. அப்படியருந்தும்

அவைர ேநச க்க றீர்கள். நீங்கள் இப்ேபாது அவைரப்
பார்க்க முடிவதல்ைல. ஆனால் அவைர வசுவாச க்க றீர்கள்.
ெசால்லமுடியாத சந்ேதாஷத்தால் உங்கள் மனம் ந ரம்பும்.
அச்சந்ேதாஷம் மகைம மிகுந்தது. ௯ உங்கள் வசுவாசம்
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ஒரு குறக்ேகாைள உைடயது. இறுதயல் உங்கள் ஆத்தும
இரட்ச ப்பாக ய நற்பலைனப்ெபறுவீர்கள்.
௧௦ உங்களுக்குக் காட்டப்பட ேவண்டிய கருைபையப்பற்ற

தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ன தீர்க்கதரிச கள் கவனமாக ஆராய்ந்து
இந்த இரட்ச ப்ைபப் பற்ற அறய முயன்றருக்க றார்கள்.
௧௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஆவயானவர் அத்தீர்க்கதரிச களிடம்
இருந்தார். க றஸ்துவுக்கு ேநர இருக்க ற துன்பங்கைளப்
பற்றயும் அைதத் ெதாடர்ந்து வரப்ேபாகும் மகைமையப்
பற்றயும் அந்த ஆவயானவர் ஏற்ெகனேவ ெசால்லியருக்க றார்.
அந்த ஆவயானவர் எைதக் குற த்து ேபசுக றார் என்று அறய
தீர்க்கதரிச கள் முயன்றார்கள். அச்சம்பவங்கள் நடக்கும் ேநரம்
மற்றும்சூழ்நைலபற்ற அறயதீர்க்கதரிச கள்முயன்றார்கள்.
௧௨ அவர்கள் ெசய்த பணி அவர்களுக்குரியதல்லெவன்று

அந்தத் தீர்க்கதரிச களுக்கு உணர்த்தப்பட்டது. தீர்க்கதரிச கள்
உங்களுக்காகப் பணியாற்றனார்கள். இவ்வஷயங்கைளப்
பற்ற அவர்கள் ேபச யெபாழுது அவர்கள் உங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப்
ேபாத த்த மனிதர்கேள அச்ெசய்த கைளயும் உங்களுக்குக்
கூறயருக்க றார்கள். பரேலாகத்தல் இருந்து அனுப்பப்பட்ட
பரிசுத்த ஆவயானவரின் உதவயால் அவர்கள் அைத
உங்களுக்குக் கூறனார்கள். ேதவ தூதர்களும் அறந்துெகாள்ள
வரும்புகன்றகாரியங்கள்உங்களுக்குஅறவக்கப்பட்டன.
பரிசுத்தவாழ்க்ைகக்கானஅைழப்பு
௧௩ எனேவ உங்கள் மனங்கைள ேசைவக்கு ஆயத்தப்படுத்த ,

தன்னடக்கத்ேதாடிருங்கள். இேயசு க றஸ்து ேதான்றும்ேபாது
உங்களுக்கு வாய்க்கப் ேபாக ற கருைபயன் பரிசன் மீது
முழு நம்ப க்ைக ெகாள்ளுங்கள். ௧௪ கடந்த காலத்தல் இந்தக்
காரியங்கைள நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. எனேவ நீங்கள்
வரும்பயதீயெசயல்கைளச்ெசய்துவந்தீர்கள். ஆனால்இப்ேபாது
கீழ்ப்படிக ற ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கள். எனேவ
ஏற்ெகனேவ நீங்கள் ெகாண்டிருந்த தீய ஆைசகளுக்கு ஏற்ப
வாழ்வைத நறுத்துங்கள். ௧௫ உங்கைள அைழத்த ேதவன்
பரிசுத்தமானவர். ஆதலால் நீங்களும் நீங்கள் ெசய்க ற
ஒவ்ெவாரு காரியத்தலும் பரிசுத்தமானவர்களாக இருங்கள்.
௧௬ ேவதவாக்கயங்களில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது. “நான்
பரிசுத்தராகஇருப்பதால், நீங்களும்பரிசுத்தராய்இருங்கள்.”
௧௭ ேதவனிடம் நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். அவைர

ப தா என்று அைழயுங்கள். ஒவ்ெவாரு மனிதனின்
ேவைலையயும் சமமாக ேநாக்க ேதவன் பாரபட்சம் இன்ற
நயாயம் வழங்குகறார். எனேவ நீங்கள் இவ்வுலகல்
வாழும்ேபாது ேதவனிடம் பயத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும்
வாழ ேவண்டும். ௧௮ நீங்கள் கடந்த காலத்தல் தகுதயற்ற
வாழ்க்ைக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தீர்கள். உங்கள் முன்ேனார்கள்
மூலமாகஅவ்வாழ்க்ைகமுைறையநீங்கள்அறந்துெகாண்டீர்கள்.
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அப்படிப்பட்ட வாழ்வலிருந்து நீங்கள் இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள் என
அறவீர்கள். இந்த இரட்ச ப்பு அழியும் ெபாருட்களாகய ெபான்,
ெவள்ளி ேபான்றவற்றால் அல்ல, ௧௯ குற்றம் குைறயல்லாத
ஆட்டுக் குட்டியான இேயசு க றஸ்துவன் வைலமத ப்பற்ற
இரத்தத்தனால் ந கழ்ந்ததாகும். ௨௦ உலகம் உருவாக்கப்படும்
முன்ேன கறஸ்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் உங்கள்
பயனுக்காக இந்தக் கைடச நாட்களில் ெவளிப்படுத்தப்பட்டார்.
௨௧ நீங்கள் கறஸ்துவன்மூலமாக ேதவைனவசுவாச க்க றீர்கள்.
ேதவன் கறஸ்துைவ மரணத்தனின்று எழும்ப அவருக்கு
மகைமைய அளித்தார். எனேவ உங்கள் வசுவாசமும்
நம்ப க்ைகயும் ேதவனில்உள்ளன.
௨௨ உண்ைமக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் உங்கைள நீங்கேள

பரிசுத்தமுைடேயாராக ஆக்க க்ெகாண்டீர்கள். இதன் மூலம்
உங்கள் உண்ைமயான சேகாதர அன்ைபக் காட்டமுடியும். எனேவ
இப்ெபாழுது பரிசுத்தமான இதயத்ேதாடு ஒருவைரெயாருவர்
ஆழமாக ேநச யுங்கள். ௨௩ நீங்கள் மறுபடியும் ப றந்தருப்பது
அழியத்தக்க வைதயல் இருந்து அல்ல, அழிேவயற்ற வைதயன்
மூலம் ஆகும். எப்ேபாதும் ெதாடரும் ேதவனுைடய அழிவல்லாத
வைதயாகய வசனங்களினால் மீண்டும் பறந்துள்ளீர்கள்.
௨௪ேவதவாக்கயங்கள்,

“எல்லா மனிதர்களும்புல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.
புல்லின் மலைரப் ேபான்ேற அவர்களின் மகைமயும்
காணப்படும்.

புல்உலர்ந்துேபாக றது.
பூக்கள்உத ர்கன்றன.

௨௫ஆனால்கர்த்தரின்வார்த்ைதேயாஎன்றும்நைலத்தருக்க றது”
ஏசாயா 40:6-8

என்று ெசால்க றது. இந்த வார்த்ைதேய உங்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டது.

௨
ஜீவனுள்ளகல்லும்பரிசுத்தமானநாடும்
௧ எனேவ எல்லாவதமான தீைமகளிலிருந்தும் வலக

இருங்கள். ெபாய் கூறாதீர்கள். ேபாலியாக இருக்காதீர்கள்.
ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள். மக்கைளக் குறத்துத் தீயன
கூறாதீர்கள். இவற்ைறெயல்லாம் உங்கள் வாழ்க்ைகயலிருந்து
அப்புறப்படுத்துங்கள். ௨ புத தாகப் ப றந்த குழந்ைதகைளப்ேபால
இருங்கள். உங்கைள ஆவயல் வளர்க்கும் பரிசுத்த பாைலப்
ேபான்ற ேவதவசனங்கள் ேமல் பசயுைடயவர்களாக இருங்கள்.
அைதப் பருகுவதால் நீங்கள் வளர்ந்து காப்பாற்றப்படுவீர்கள்.
௩கர்த்தரின் நன்ைமகைளநீங்கள்ஏற்ெகனேவருச த்துள்ளீர்கள்.
௪ கர்த்தர் இேயசு ஜீவனுள்ள “தைலக் கல்லாக” இருக்கறார்.

உலக மக்களால் ஒதுக்கப்பட்ட கல்லாக அவர் இருந்தார். ஆனால்
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ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த கல் அவர் தான். ேதவனிடம் அவர் வைல
மத ப்புள்ளவராக இருக்க றார். எனேவ அவரிடம் வாருங்கள்.
௫ நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்கைளப் ேபான்றருக்க றீர்கள். ஓர்
ஆன்மீகஆலயத்ைதக்கட்டஉங்கைளேதவன்பயன்படுத்துகறார்.
நீங்கள்இேயசுக றஸ்துவழியாகேதவன்ஏற்கத்தக்கஆவக்குரிய
பலிகைளக் ெகாடுக்கும் பரிசுத்தஆசாரியராக ேவண்டும். இேயசு
க றஸ்துவன் மூலமாக நீங்கள் அப்பலிகைளக் ெகாடுங்கள்.
௬ேவதவாக்கயம்ெசால்க றது,

“பாருங்கள், நான் ஒரு வைலயுயர்ந்த கல்ைலத்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன்.

அக்கல்ைலசீேயான்என்னுமிடத்தல்ைவத்ேதன்.
அவைர நம்புக ற மனிதன் எப்ேபாதும் ெவட்கமுறுவதல்ைல.”

ஏசாயா 28:16

௭ நம்புக ற மக்களுக்கு அவர் ெகௗரவத்துக்குரியதாக றார்.
ஆனால்நம்ப க்ைகயற்றமக்களுக்ேகா,அவர்கட்டுபவர்கள்,

“ேவண்டாெமன்றுதள்ளிய கல்லாக றது.
ஆனால்அக்கல்ேலமிகமுக்கயமானகல்லாயற்று” சங்கீதம்
118:22

என்பதற்ேகற்பஇருக்க றார்.

௮நம்ப க்ைகயற்றமக்களுக்ேகா,அவர்,

“மக்கைளஇடறச்ெசய்யும்கல்லாவார்.
மக்கைளவழைவக்கும்கல்லாவார்” ஏசாயா 8:14

என்பதற்ேகற்ப இருக்க றார். ேதவனுைடய ெசய்த க்குக்
கீழ்ப்படியாததால் மக்கள்இடறுகறார்கள். அம்மக்களுக்கு ேதவன்
த ட்டமிட்டிருப்பதுஇதுேவ.
௯ ஆனால் நீங்கேளா ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கள். நீங்கள்

அரசரின் ஆசாரியர். நீங்கள் ஒரு பரிசுத்த ேதசம். நீங்கள்
ேதவனுக்குச் ெசாந்தமான மக்கள். ேதவன் தாம் ெசய்த எல்லா
அற்புதமான காரியங்கைளயும் ெசால்வதற்காக உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவரது அற்புதமான ஒளிக்கு இருளிலிருந்து
அவர்உங்கைளவரவைழத்தார்.

௧௦ ஒரு காலத்தல் நீங்கள் ேதவனுைடய மனிதர்களாக
இருக்கவல்ைல.

ஆனால்இப்ேபாது ேதவனுைடயமக்களாகஇருக்க றீர்கள்.
ஒருகாலத்தல் ேதவனுைடயஇரக்கத்ைதநீங்கள்ெபறவல்ைல.

ஆனால் இப்ேபாது நீங்கள் ேதவனிடமிருந்து இரக்கத்ைதப்
ெபற்றுள்ளீர்கள்.

ேதவனுக்காகவாழுங்கள்
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௧௧ அன்பான நண்பர்கேள, நீங்கள் இந்த சமூகத்தல் வாழ்க ற
அந்நயர்கள் ேபாலவும் புதய வருந்தாளிகள் ேபாலவும்
இருக்க றீர்கள். உங்கள் சரீரங்கள் ெசய்ய வைழயும் தீய
காரியங்கைள வ ட்டு வலகுமாறு நான் உங்கைளக் ேகட்க ேறன்.
இைவ உங்கள் ஆன்மாவுக்கு எத ராகப் ேபாராடுகன்றன.
௧௨ ேதவனிடம் நம்ப க்ைகயற்ற மக்கள் உங்கைளச் சுற்றலும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். நீங்கள் தவறு ெசய்க றீர்கள்
என்றுஇம்மக்கள்கூறக்கூடும். எனேவ நல்வாழ்க்ைகவாழுங்கள்.
அப்ேபாது அவர்கள் உங்கள் நற்ெசய்ைககைளக் காண்பார்கள்.
அவர் வரும் நாளில் அவர்கள் ேதவனுக்கு மகைமையக்
ெகாடுப்பார்கள்.

ஒவ்ெவாருமனிதஅத காரத்த ற்கும்கீழ்ப்படியுங்கள்
௧௩ இவ்வுலகல் அதகாரமுள்ள மக்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.

இதைனக் கர்த்தருக்காகச் ெசய்யுங்கள். உயர்ந்த அளவல்
அதகாரம் ெசலுத்தும்அரசனுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். ௧௪அரசனால்
அனுப்பப்பட்ட ஆளுநர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். அவர்கள்
தவறு ெசய்பவர்கைளத் தண்டிப்பதற்கும் நல்லவற்ைறச்
ெசய்பவர்கைளப் புகழ்வதற்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள்.
௧௫ எனேவ புண்படுத்தும் வார்த்ைதகைளப் ேபசும் முட்டாள்
மனிதர்களின் வாைய அைடக்கும் ெபாருட்டு நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்யுங்கள். இைதேய ேதவன் வரும்புக றார். ௧௬ சுதந்த ரமான
மனிதைரப்ேபான்று வாழுங்கள். தீயன ெசய்வதற்கு ஒரு
காரணமாக உங்கள் வடுதைலையப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.
நீங்கள் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்பவர்களாகேவ வாழுங்கள்.
௧௭ எல்லாருக்கும் மரியாைத ெசலுத்துங்கள். ேதவனுைடய
குடும்பத்தல் எல்லா சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும்
ேநச யுங்கள். ேதவனுக்குஅஞ்சுங்கள். அரசைனமதயுங்கள்.

க றஸ்துவன்துன்பத்த ற்குஎடுத்துக்காட்டு
௧௮ அடிைமகேள, உங்கள் எஜமானர்களின் அதகாரத்ைத

ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். இைத எல்லா மரியாைதேயாடும்
ெசய்யுங்கள். நல்ல இரக்கமுள்ள எஜமானருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். முரட்டுத்தனமான எஜமானருக்கும்
கீழ்ப்படியுங்கள். ௧௯ ஒருவன் எந்தத் தவறும் ெசய்யாதேபாதும்
அவன் துன்பப்பட ேவண்டியதருக்கும். ஒருவன் ேதவைன
எண்ணிக்ெகாண்ேட, துன்பத்ைத அனுபவப்பானாயன்,
அது ேதவைன சந்ேதாஷப்படுத்தும். ௨௦ ஆனால் நீங்கள்
ெசய்த தவறுக்காகத் தண்டிக்கப்பட்டால், அத் தண்டைனைய
அனுபவப்பதற்காக உங்கைளப் புகழேவண்டிய ராது. ஆனால்
நன்ைம ெசய்வதற்காக நீங்கள் துன்புற்றால் அது ேதவனுக்கு
சந்ேதாஷம் தரும். ௨௧ அைதச் ெசய்வதற்காகேவ நீங்கள்
அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் பன்பற்றும்படியாக க றஸ்து
ஓர் எடுத்துக்காட்ைட உங்களுக்குத் தந்தார். அவர் ெசய்தைதப்
ேபாலேவ நீங்களும் ெசய்யேவண்டும். க றஸ்து உங்களுக்காகத்
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துன்புற்றதால் நீங்கள் துன்பப்படும்ேபாது ெபாறுைமயாக
இருக்கேவண்டும்.

௨௨ “அவர் பாவேமதும்ெசய்யவல்ைல.
அவரதுவாயல்எந்தப்ெபாய்யும்ெவளிவரவல்ைல.” ஏசாயா
53:9

௨௩ மக்கள் கறஸ்துவடம் தீயவற்ைறப் ேபசனார்கள். ஆனால்
அவர் அவர்களுக்கு எந்தத் தீய பதைலயும் தரவல்ைல. க றஸ்து
துன்புற்றார். ஆனால் அவர் மக்களுக்கு எத ராகப் ேபசவல்ைல.
இல்ைல! ேதவன் தன்ைனக் கவனித்துக்ெகாள்ளுமாறு கறஸ்து
வட்டு வ ட்டார். ேதவன் சரியான முைறயல் நயாயந்தீர்க்க றார்.
௨௪சலுைவயன்ேமல்கறஸ்துதம்சரீரத்தல்நம்பாவங்கைளயும்
சுமந்தார். நாம்பாவங்களுக்காகவாழ்வைதநறுத்த , ேநர்ைமயாக
வாழ்வதற்காக அவர் இைதச் ெசய்தார். அவரது காயங்களினால்
நீங்கள் குணமாக்கப்பட்டீர்கள். ௨௫ தவறான வழியல் ெசன்ற
ஆடுகைளப்ேபால நீங்கள் இருக்கறீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள்
ேமய்ப்பனாகயஆன்மாைவக்காக்க றவரிடம்வந்துவ ட்டீர்கள்.

௩
மைனவயரும்கணவன்மார்களும்
௧அவ்வாேற மைனவயராக ய நீங்கள், உங்கள் கணவன்மாரின்

அத காரத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேதவனுைடய
ேபாதைனகைள உங்களில் சலரது கணவன்மார்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைலெயன்றால் கூட, எப்ேபச்சுமில்லாமல்
தம் நடத்ைதயன் மூலம் அவர்களின் மைனவமார்கள்
அவர்கைள வலியுறுத்தேவண்டும். ௨ உங்கள் பரிசுத்த
மரியாைதக்குரிய நடத்ைதையஅவர்கள்காண்பார்கள். ௩கூந்தல்,
ெபான் ஆபரணங்கள் மற்றும் ஆைட வைககள் ஆகய புற
அழகுகளால் ஆனதாக உங்கள் அழகு இருக்கக் கூடாது.
௪ உள்மனதனுைடயதும் இதயத்தனுைடயதுமான அைமதயும்
ெமன்ைமயுமானஅழகாக உங்கள்அழகுஇருக்கேவண்டும். அந்த
அழகு ஒரு நாளும் அழியாது. இது ேதவனுைடய பார்ைவயல்
மிகவும்வைலஉயர்ந்ததாகும்,
௫ பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்து ேதவனின்

நம்ப க்ைகக்ெகாண்ட பரிசுத்த ெபண்கள் அவ்வாேற வாழ்ந்தனர்.
இவ்வாறாகேவ அவர்கள் தங்கைள அழகுபடுத்த க்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் கணவன்மாரின் அத காரத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
௬நான் சாராைளப் ேபான்ற ெபண்கைளக்குறத்துக்கூறுக ேறன்.
அவள் தனது கணவனாகய ஆப ரகாமுக்குக் கீழ்ப்படிந்தாள்.
அவைன எஜமாெனன்று அைழத்தாள். நீங்கள் சரியானவற்ைறச்
ெசய்து எைதப்பற்றயும் அஞ்சாதவர்களாய் வாழ்ந்தால் சாராளின்
உண்ைமயானமக்களாய்இருப்பீர்கள்.
௭ அவ்வாேற கணவன்மாராக ய நீங்களும் உங்கள்

மைனவயேராடுதருமணவாழ்வுபற்றயபுரிந்துெகாள்ளுதலின்படி
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வாழேவண்டும். நீங்கள் உங்கள் மைனவயைர மத க்கேவண்டும்.
ஏெனனில் அவர்கள் உங்கைளக் காட்டிலும் எளியவர்கள்.
அேத சமயத்தல் உங்களுக்கு வாழ்வளித்த ேதவனுைடய
கருைபயல் அவர்களும் கூட்டு வாரிசுதாரர்கள் ஆவார்கள்.
உங்கள் ப ரார்த்தைனக்கு எந்தக் ெதாந்தரவும் ேநராமல் இருக்க
இவற்ைறச்ெசய்யுங்கள்.

ேநர்ைமயனிமித்தம்துன்பம்
௮ எனேவ நீங்கள் யாவரும் ஒன்றைணந்து

அைமதயாக வாழேவண்டும். ஒருவைரெயாருவர்
புரிந்துெகாள்ள முயற்சயுங்கள். ஒருவைரெயாருவர்
சேகாதரைரப்ேபால ேநச யுங்கள். இரக்கமுள்ளவர்களாகவும்,
அருளுைடயவர்களாகவும் இருங்கள். ௯ உங்களுக்கு
ஒருவன் தீைம ெசய்துவ ட்டதால் பழிக்குப் பழிவாங்கும்
எண்ணத்துடன் அவனுக்குத் தீைம ெசய்யாதீர்கள்.
உங்கைள ஒருவன் அவமானப்படுத்தனால், பதலுக்கு
நீங்கள் அவமானப்படுத்தாதீர்கள். ஆனால் அவைன
ஆசீர்வத க்கும்படியாக ேதவைன ேவண்டுங்கள். நீங்கள்
ஆசையப் ெபற அைழக்கப்பட்டீர்கள் என்பதால் இைதச்
ெசய்யுங்கள் ௧௦ேவதவாக்க ம்கூறுகறது:

“வாழ்க்ைகையேநச க்கவும்
நல்லநாட்கைளஅனுபவக்கவும்

வரும்புக றமனிதன்தீயவற்ைறப்
ேபசுவைதநறுத்தல் ேவண்டும்.

௧௧அவன்தீைமெசய்வைதவ ட்டுநன்ைமெசய்ய ேவண்டும்.
அவன்அைமதையநாடி,அைதப்ெபறமுயலேவண்டும்.

௧௨கர்த்தர் நல்லமனிதைரக் காண்கறார்.
அவர்களுைடயப ரார்த்தைனகைளக் ேகட்க றார்.

ஆனால் தீைமெசய்யும் மனிதருக்குக் கர்த்தர் எத ரானவர்.”
சங்கீதம் 34:12-16

௧௩எப்ேபாதும்நன்ைமெசய்யேவநீங்கள்முயன்றுெகாண்டிருந்தால்
ஒருவனும் உங்கைளத் துன்புறுத்த முடியாது. ௧௪ ஆனால்
சரியானைதச் ெசய்ைகயல் நீங்கள் துன்பம் அைடந்தால்
கூட, உங்களுக்கு நல்லேத ஆகும். “உங்கைளத்
துன்பப்படுத்துகறவர்கைளக் கண்டு அஞ்சாதீர்கள். கவைல
ெகாள்ளாதீர்கள்.” ௧௫ ஆனால் உங்கள் இதயங்களில்
கர்த்தராக ய க றஸ்துைவ பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள்.
உங்கள் நம்ப க்ைகையப் பற்ற வளக்க க் கூறும்படியாகக்
ேகட்ேபாருக்குப் பதல் கூறுவதற்கு எப்ேபாதும் தயாராக
இருங்கள். ௧௬ ஆனால் அவர்களுக்கு மரியாைதேயாடும்
ெமன்ைமயாகவும் பதல் கூறுங்கள். உங்கள் மனசாட்சையச்
சுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது
க றஸ்துைவப் பன்பற்றும் உங்கள் நடத்ைதையக் குைற
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கூறப் ேபசுகன்ற மக்கள் ெவட்கமைடவார்கள். க றஸ்துவல்
நீங்கள் வாழும் நல்வாழ்க்ைகக்கு எத ராக அவர்கள்
ேபசுக றார்கள். அவர்கள்உங்களுக்ெகத ராகப்ேபச யவற்றற்காக
ெவட்கமைடவார்கள்.
௧௭ தவறு ெசய்வைதக் காட்டிலும், ேதவனுைடய வருப்பம்

இதுதான்எனில் நன்ைமெசய்வதற்காகத்துன்புறுவதுநல்லது.

௧௮ஏெனனில்ஒட்டுெமாத்தமாக நம்
பாவங்களுக்காக க றஸ்துவும்மரித்தார்.

குற்றம் நைறந்த மனிதர்களுக்காக பாவேமயல்லாத அவர்
இறந்தார்.

இதன்மூலம்உங்கைளேதவனிடம்வழிகாட்டினார்.
இயற்ைகயானமனிதவாழ்வல்அவர்மரணமைடயேநரிட்டது.

ஆனால்உயர்ந்தஆன்மீகநைலயல்
அவர்மீண்டும்எழுப்பப்பட்டார்.

௧௯ சைறச்சாைலகளில் உள்ள ஆவகளுக்கு, இந்த ஆவ
நைலய ேலேய ெசன்று அறவத்தார். ௨௦ ேநாவாவன்
காலத்தல் அந்த ஆவகள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தன.
ேநாவா ேபைழைய அைமக்கும்ேபாது ேதவன் அவற்றற்காகப்
ெபாறுைமயாகக்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார். மிகச்ச லமக்களாகய
எட்டுப் ேபர் மட்டுேம ேபைழயல் காப்பாற்றப்பட்டார்கள்.
தண்ணீரினால் இம்மக்கள் மீட்கப்பட்டார்கள். ௨௧ இன்று
நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுகன்ற ஞானஸ்நானத்த ற்கு அந்தத்
தண்ணீர் ஒப்பானது. ஞானஸ்நானம் சரீரத்தலிருந்து அழுக்ைக
வலக்குவதல்ைல. ஆனால் ேதவனிடம் தூய உள்ளத்ைத
ேவண்டுவேத ஞானஸ்நானம். இேயசு க றஸ்து மரணத்தனின்று
எழுப்பப்பட்டதால்இைவஅைனத்தும் நடக்கன்றன. ௨௨இப்ேபாது
இேயசு பரேலாகத்த ற்குப் ேபாய்வ ட்டார். அவர் ேதவனுைடய
வலது பக்கத்தல் இருக்கறார். அவர் ேதவதூதர்கைளயும்,
அதகாரங்கைளயும்,ஆற்றல்வாய்ந்ேதாைரயும்ஆளுகறார்.

௪
மாற்றப்பட்டவாழ்க்ைக
௧ க றஸ்து தம் சரீரத்தல் இருக்கும்ேபாது துன்புற்றார்.

க றஸ்துைவெயாத்த ச ந்தைனைய ேமற்ெகாண்டு நீங்கள்
உங்கைள பலப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். சரீரத்தல்
மரணமுறுகற மனிதேனா பாவத்தனின்று நீங்குகறான்.
௨ ேதவன் வரும்புக றவற்ைறச் ெசய்யும் மனிதர்கள் ெசய்ய
வரும்புக றவற்ைற இனிேமலும் ெசய்யாமல் இருக்கவும்
உங்கள் உலக வாழ்வன் மீதயான காலத்ைத நீங்கள்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ௩ பாலுறவுப் பாவங்களில்
ஈடுபடுதல், தீயவருப்பங்கள், குடிப்பழக்கம், மது அருந்தும்
வருந்துகள், தைடெசய்யப்பட்ட உருவ வழிபாடு ஆகய
நம்ப க்ைக அற்ேறார் ெசய்ய வரும்புக ற காரியங்கைளச்
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ெசய்வதல் ஏற்ெகனேவ உங்களின் ெபரும்பாலான ேநரத்ைதச்
ெசலவழித்துவ ட்டீர்கள்.
௪ இந்தக் குரூரமும் பாவமும் நைறந்த வாழ்க்ைக

முைறயல் நீங்கள் ஈடுபடாதைத அந்த நம்ப க்ைகயற்ேறார்
வ ேநாதமாகக் கருதுகறார்கள். உங்கைளக் குறத்து
ேமாசமான முைறயல் ேபசுக றார்கள். ௫ வாழ்க றவர்கைளயும்
இறந்துேபானவர்கைளயும் நயாயம் தீர்க்கத் தயாராய்
இருக்க ற ஒருவருக்கு ெசய்த காரியங்களுக்கு அவர்கள்
வளக்கமளிக்கேவண்டும். ௬ இக்காரணங்களுக்காக
இப்ேபாது இறந்துவ ட்ட வசுவாச களுக்கும் நற்ெசய்தயானது
ேபாத க்கப்பட்டது. இதன் மூலம் அவர்களின் உலக
வாழ்க்ைகயன்ேபாது ேமாசமான வைகயல் மனிதர்களால்
நயாயம் தீர்க்கப்பட்டாலும், ஆவயால் ேதவன் முன்னிைலயல்
அவர்கள்வாழ்ந்தார்கள்.

ேதவனுைடயவரங்கள்
௭ எல்லாம் முடிக ற காலம் ெநருங்குகறது. எனேவ உங்கள்

மனங்கைளத் ெதளிவுைடயதாக ைவத்தருங்கள். நீங்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்ய அது உதவும். ௮ அன்பு எத்தைனேயா
பாவங்கைள மூடி வடுவதால் ஒருவைரெயாருவர் ஆழமாக
ேநச யுங்கள். எல்லாவற்றலும் மிக முக்கயமானது இதுேவ
ஆகும். ௯குற்றம்சாட்டாமல்உங்கள்வீடுகைளஒருவேராெடாருவர்
பக ர்ந்துெகாள்ளுங்கள். ௧௦ உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
ேதவனிடமிருந்து வரங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள். பல
வைகயான வழிகளில் ேதவன் தம் இரக்கத்ைத உங்களுக்குக்
காட்டியுள்ளார். ேதவனுைடய வரங்கைளப் பயன்படுத்தும்
ெபாறுப்புக்கு உரியவர்களான பணியாட்கைளப் ேபால
நீங்கள் இருக்கறீர்கள். எனேவ நல்ல பணியாட்களாக
இருந்து ேதவனுைடய வரங்கைள ஒருவருக்ெகாருவர் ேசைவ
ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்துங்கள். ௧௧ ேபசுக ற மனிதன்
ேதவனிடமிருந்து வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு வருவதுேபால
ேபசேவண்டும். ேசைவ ெசய்யும் மனிதன் ேதவன் தரும்
வல்லைமேயாடு ேசைவ புரிதல் ேவண்டும். இேயசு க றஸ்துவன்
மூலமாக ேதவன் எல்லாவற்றலும் மகைமயுறும்படி நீங்கள்,
இக்காரியங்கைளச்ெசய்ய ேவண்டும்.

க றஸ்தவனாகத்துன்புறுதல்
௧௨ எனது நண்பர்கேள, நீங்கள் தற்சமயம் அனுபவக்க ற

வருத்தங்கைளயும்இன்னல்கைளயும்கண்டுஆச்சரியப்படாதீர்கள்.
இைவ உங்கள் வசுவாசத்ைத ேசாத ப்பன. ஏேதா
வ ச த்த ரமான ெசயல் உங்களுக்கு ந கழ்வதாக
நைனக்காதீர்கள். ௧௩ க றஸ்துவன் துன்பங்களில் நீங்களும்
பங்ெகடுத்துக்ெகாள்வதால், நீங்கள் சந்ேதாஷப்பட ேவண்டும்.
இதன் மூலம் கறஸ்து தம் மகைமையக் காட்டும்ேபாது நீங்கள்
மக ழ்ச்ச அைடந்து, சந்ேதாஷத்தால் மனம் நைறவீர்கள்.
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௧௪ நீங்கள் கறஸ்துைவப் பன்பற்றுவதால், மக்கள் உங்கைளப்
பற்ற ப் தீயன கூறும்ேபாது, நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்படுவீர்கள்.
ேதவனுைடய மகைமமிக்க ஆவயானவர் உங்கேளாடிருப்பதால்
நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்படுக றீர்கள். ௧௫ உங்களில்
யாரும் ெகாைலக்காரர்களாகேவா, தருடர்களாகேவா,
அடுத்தவர்களின் காரியங்களில் தைலயடுகறவர்களாகேவா,
இக்காரியங்களுக்கானதண்டைனையஅனுபவக்க றவர்களாகேவா
இருக்கக் கூடாது. ௧௬ ஒருவன் கறஸ்துவுக்காகத்
துன்புறுவதற்காக ெவட்கப்படக்கூடாது. அப்ெபயருக்காக
நீங்கள் ேதவைன வாழ்த்தேவண்டும். ௧௭ நயாயந்தீர்க்கப்படுதல்
ஆரம்பமாகும் காலம் இது. ேதவனுைடய குடும்பத்தல்
அந்நயாயத்தீர்ப்பு ஆரம்பமாகும். நயாயத்தீர்ப்பு நம்மிடத்தல்
ஆரம்ப த்தால் ேதவனுைடய நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாத
மக்களுக்குஎன்னநகழும்?

௧௮ “ஒரு நல்ல மனிதேன இரட்ச க்கப்படுவது மிகவும்
கடுைமயானதுஎன்றால், ேதவனுக்குஎத ரானவனும்,

பாவத்தால் ந ரம்பயவனுமான மனிதனுக்கு என்ன
ேநரிடக்கூடும்?” நீத ெமாழிகள் 11:31

௧௯ ேதவனுைடய வருப்பப்படி துன்புறுகற மக்கள் தங்கள்
ஆன்மாக்கைள அவரிடம் ஒப்பைடக்க ேவண்டும். ேதவன்
அவற்ைற உண்டாக்கனார், எனேவ அவர்கள் அவைர நம்பலாம்.
ஆைகயால்அவர்கள்ெதாடர்ந்துநன்ைமெசய்ய ேவண்டும்.

௫

ேதவனுைடயமந்ைத
௧ உங்கள் குழுவலுள்ள முத ேயாருக்கு இப்ெபாழுது நான்

சலவற்ைறக் கூறேவண்டும். நானும் ஒரு முதயவன். நான்
கறஸ்துவன் துன்பங்கைள ேநரில் கண்டிருக்க ேறன். நமக்குக்
காட்டப்படும் மகைமயலும் நான் பங்கு ெகாள்ேவன். ௨ ஒரு
ஆட்டு மந்ைதையக் கவனித்துக்ெகாள்க ற ேமய்ப்பர்கள்ேபால
உங்கள் ெபாறுப்பல் இருக்கற மக்களின் கூட்டத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன நான் உங்கைள ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அவர்கள் ேதவனுைடய கூட்டத்தனர்.
வருப்பத்ேதாடு அவர்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
எவ்வதமான ந ர்ப்பந்தத்தன் காரணமாகவும் அப்படிச்
ெசய்ய ேவண்டாம். நீங்கள் அைத வருப்பத்ேதாடு ெசய்ய
ேவண்டுெமன ேதவன் வரும்புக றார். பணத்துக்காகப் ேபராைச
ப டித்தருப்பதால் கண்காணிப்பாளர்கைளப்ேபால ேசைவ
ெசய்யாதீர்கள். ேசைவ ெசய்யும் வாஞ்ைச இருப்பதால்
ேசைவ ெசய்யுங்கள். ௩ நீங்கள் ெபாறுப்ேபற்றுள்ள மக்களிடம்
ெகாடுைமயான அதகாரியாக நடந்துெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால்
அம்மக்களுக்குமுன்மாத ரியாகஇருங்கள். ௪அப்ேபாது,தைலைம
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ேமய்ப்பர் வரும்ேபாது நீங்கள் க ரீடம் ெபறுவீர்கள். அக்க ரீடம்
மகைம ந ரம்பயதாகவும், ஒருேபாதும் அழகு குன்றாததாகவும்
இருக்கும்.
௫ இைளஞர்கேள, நான் உங்களுக்கும் சலவற்ைறச்

ெசால்லேவண்டும். முத ேயாரின் அத காரத்த ற்கு நீங்கள்
கட்டுப்பட ேவண்டும். ஒருவருக்ெகாருவர் தாழ்ைமேயாடு ேசைவ
புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.

“அகம்பாவம்மிக்க மனிதருக்குேதவன்எத ரானவர்.
ஆனால் தாழ்ைமயுள்ள மனிதருக்கு ேதவன் கருைப
அளிக்க றார்.” நீத ெமாழிகள் 3:34

௬ எனேவ ேதவனுைடய வல்லைம வாய்ந்த ைககளுக்குக் கீேழ
தாழ்ைமேயாடு இருங்கள். தகுந்த காலம் வரும்ேபாது அவர்
உங்கைள உயர்த்துவார். ௭ அவர் உங்கைளக் கவனிப்பதால்
உங்கள்கவைலகைளஅவரிடம்வ ட்டுவடுங்கள்.
௮உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டு கவனமாக வாழுங்கள்!

ப சாசுஉங்கள்பைகவன். உண்ணும்ெபாருட்டுஎந்தமனிதனாவது
அகப்படுவானா என்று ேதடிக்ெகாண்ேட ெகர்ச்ச க்க ற
சங்கத்ைதப் ேபாலேவஅவன்அைலகறான். ப சாைசப் பன்பற்ற
மறுத்துவடுங்கள். ௯ உங்கள் வசுவாசத்தல் உறுதயாக
நல்லுங்கள். நீங்கள் அனுபவக்க ற அேத துன்பங்கைள
உலகத்தன் எல்லா பாகங்களிலுமுள்ள உங்கள் சேகாதரரும்
சேகாதரிகளும் அனுபவக்க றார்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும்.
௧௦ ஆம், குறுகய காலம் நீங்கள் துன்பப்படுவீர்கள். ஆனால்

அதற்குப்ப றகு, ேதவன்எல்லாவற்ைறயும்சரிப்படுத்துவார். அவர்
உங்கைளபலப்படுத்துவார். அவர்உங்கைளத் தாங்க க்ெகாண்டு,
நீங்கள் வழாதபடி பாதுகாப்பார். எல்லா கருைபையயும்
அருளுகன்ற ேதவன் அவேர. க றஸ்துவன் மகைமயல்
பங்குெகாள்ளும்படி அவர் உங்கைள அைழத்தார். அம்மகைம
என்ெறன்றும் ெதாடரும். ௧௧ எல்லா வல்லைமயும் என்ெறன்றும்
அவருக்குரியது. ஆெமன்.

இறுத வாழ்த்துக்கள்
௧௨ ச ல்வானுவன் உதவ ேயாடு இந்தச் ச றய நருபத்ைத

உங்களுக்கு எழுத ேனன். அவன் நம்ப க்ைகக்குத் தகுதயான
கறஸ்தவ சேகாதரன் என்பைத நான் அற ேவன். உங்கைள
உற்சாகப்படுத்தவும் உங்களுக்கு உறுத ப்படுத்தவும், இதுேவ
ேதவனுைடய உண்ைமயான கருைப என்பைத எழுத
இருக்க ேறன். அந்தக்கருைபயல்உறுதயாக நல்லுங்கள்.
௧௩ பாப ேலானில் இருக்கும் சைப உங்கைள வாழ்த்துகறது.

அம்மக்களும் உங்கைளப் ேபாலேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள்.
க றஸ்துவல் எனது மகனாகய மாற்கும் உங்கைள
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வாழ்த்துகறான். ௧௪ நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது ஒருவருக்ெகாருவர்
அன்பனால்முத்தமிடுங்கள்.
க றஸ்துவலுள்ள உங்கள் எல்ேலாருக்கும் சமாதானம்

உண்டாகட்டும்.
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ேபதுரு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧இேயசுக றஸ்துவன்ஊழியக்காரனும்,அப்ேபாஸ்தலனுமாகய
சீேமான் ேபதுருவ டமிருந்து, எங்கைளப் ேபாலேவ மத ப்புமிக்க
வசுவாசத்ைதப் ெபற்ற மக்களாகய உங்களுக்கு: நம்முைடய
ேதவனுைடய நீதயாலும் இரட்சகராக ய இேயசு க றஸ்துவாலும்
இந்த வசுவாசத்ைத நீங்கள் ெபற்றீர்கள். சரியானைதேய அவர்
ெசய்க றார்.
௨ ேதவைன உண்ைமயாக அறவதன் மூலமும், நமது

கர்த்தராக ய இேயசுவன் மூலமும் உங்களுக்கு ெமன்ேமலும்
கருைபயும் சமாதானமும்ெகாடுக்கப்படுவதாக!

நமக்குத் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும் ேதவன்
ெகாடுத்தருக்க றார்
௩ ேதவனுைடய வல்லைம இேயசுவ டம் உள்ளது. நாம்

வாழ்வதற்கும், ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்வதற்கும் ேதைவயான
எல்லாவற்ைறயும்அவரதுவல்லைமநமக்குக்ெகாடுத்தருக்க றது.
நாம் அவைர அறவதால் நமக்கு இைவ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இேயசு தன் மகைமயாலும், கருைணயனாலும் நம்ைம
அைழத்தார். ௪ அவரது மகைமயாலும், நன்ைமயனாலும்
அவர் நமக்கு வாக்களித்த மிகப் ெபரிய உயர்ந்த பரிசுகைளக்
ெகாடுத்தருக்க றார். அப்பரிசுகளால் நீங்கள் ேதவனுைடய
தன்ைமைய பக ர்ந்து அைடய முடியும். தீய ஆைசகளால் உலகல்
உருவாகும்அழிவுகளிலிருந்துநீங்கள்தப்ப க்கமுடியும்.
௫ உங்களுக்கு இந்த ஆச கள் இருப்பதால், நல்லைத

உருவாக்கவும், நல்லவற்றன் மூலம் அறைவ உருவாக்கவும்
உங்கள் வசுவாசத்தன் மூலம் எல்லா முயற்ச கைளயும் நீங்கள்
எடுக்க ேவண்டும். ௬அறவால் சுயக்கட்டுப்பாட்ைடஉருவாக்கவும்,
சுயக்கட்டுப்பாட்டால் சக ப்புத்தன்ைமைய உருவாக்கவும்,
சக ப்புத்தன்ைமயால் ேதவனுக்கான அர்ப்பணிப்ைப
உருவாக்கவும்முயல ேவண்டும். ௭ேதவ பக்தயன்மூலம் சேகாதர
சேகாதரிகளின் ேமல் ேநசமும், உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளின்
ேமல் உள்ள இந்த ேநசத்தன் மூலம் அன்ைப உருவாக்கவும்
முயற்ச ெசய்யுங்கள். ௮ இைவயைனத்தும் உங்கைளத்
துடிப்பானவர்களாகவும், ஆக்கம் உள்ளவர்களாகவும்ஆக்கும். நம்
கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துைவப்பற்ற முழுக்கஅற ந்துெகாள்ள
இத்தகுத கள் உங்களுக்கு உதவும். ௯ஆனால் இைவயைனத்தும்
ஒருவனிடம் இல்லாதருந்தால் அவனால் ெதளிவாகப் பார்க்க
இயலாது. அம்மனிதன் குருடனாக இருப்பான். தனது பைழய
பாவங்களினின்று அவன் கழுவப்பட்டவன் என்பைத அவன்
மறந்துேபானவனாவான்.
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௧௦ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, ேதவன் உங்கைள அைழத்து,
அவருக்குரிேயாராகத் ேதர்ந்துெகாண்டார். எனேவ உங்கள்
அைழப்ைபயும் ேதர்ைவயும் ந ரந்தரமாக்க க்ெகாள்ள இன்னும்
அதக ஆவலுைடயவர்களாக நீங்கள் இருக்கேவண்டும்.
அைவயைனத்ைதயும் நீங்கள் ெசய்தால், நீங்கள் ஒருேபாதும்
வீழ்ச்சையைடவதல்ைல. ௧௧ நமது கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய
இேயசு க றஸ்துவன்நத்தயஇராஜ்யத்தல் நீங்கள் மிகச் ச றந்த
வரேவற்ைபப்ெபறுவீர்கள்.
௧௨ நீங்கள் இக்காரியங்கைள அறவீர்கள். உங்களிடமுள்ள

உண்ைமயல் நீங்கள் உறுதயுடன் உறுத ப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
ஆனால் இக்காரியங்கைள நைனவூட்ட நான் எப்ேபாதும்
உதவுேவன். ௧௩நான்இச்சரீரத்தல்வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்வைர
இக்காரியங்கைள நீங்கள் நைனவுகூர்வதற்கு உதவுவைத
என் கடைம என்று நான் எண்ணுகேறன். ௧௪ இந்த
சரீரத்தனின்று வைரவல் நான் நீங்க ேவண்டும் என்பைத
அற ேவன். நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து அைத எனக்குக்
காட்டியுள்ளார். ௧௫ என் மைறவுக்குப் ப றகு எல்லா ேநரங்களிலும்
இக்காரியங்கைள நீங்கள் நைனவுகூர்ந்துெகாள்ளும் ெபாருட்டு
என்னால்இயன்றஅளவுெசய்ேவன்.
க றஸ்துவன்மகைமையநாங்கள்கண்ேடாம்
௧௬ இேயசு க றஸ்து வல்லைமேயாடு வருவார் என

நாங்கள் உங்களிடம் ெசான்னேபாது புத்த சாலித்தனமாகக்
கண்டுபடிக்கப்பட்ட கட்டுக்கைதகைள நாங்கள்
சார்ந்தருக்கவல்ைல. அதற்குமாறாக,அவருைடயமாட்சைமைய
நாங்கேள கண்ேடாம். ௧௭ மிகவும் மகைம வாய்ந்தவரிடமிருந்து
வ ேசஷ குரலானது அவைர வந்தைடந்த ேபாது ப தாவாகய
ேதவனிடமிருந்து அவர் ெகௗரவமும் மகைமையயும் ெபற்றார்.
அக்குரல், “இவர் என் அருைம மகன். நான் இவைரக்
குற த்து சந்ேதாஷப்படுக ேறன்” என்றது. ௧௮ நாங்கள்
அக்குரைலக் ேகட்ேடாம். பரிசுத்த மைலயன் மீது நாங்கள்
இேயசுேவாடிருக்கும்ேபாது பரேலாகத்தலிருந்து அக்குரல்
வந்தது.
௧௯ தீர்க்கதரிச களின் ெசய்தயானது நம்பகமானைவ என்று

நாங்கள் நம்புக ேறாம். தீர்க்கதரிச கள் ெசான்னவற்ைறப்
பன்பற்றுவது உங்களுக்கு நல்லது. அவர்கள் கூறயைவ,
ெபாழுது வடிந்து, உங்கள் இதயங்களில் வ டிெவள்ளி
எழுக றவைரக்கும் இருளில் ஒளிவடும் தீபத்ைதப்
ேபான்றைவ. ௨௦ நீங்கள் இைதப் புரிந்துெகாள்வது
மிகவும் முக்கயம். எந்தத் தீர்க்கதரிச யன் ெசாந்த
வளக்கத்தலிருந்தும் ேவதவாக்கயத்தன் எந்தத்
தீர்க்கதரிசனமும்ெவளிப்படுவதல்ைல. ௨௧ஒருமனிதன்ெசால்ல
நைனத்ததலிருந்து எந்தத் தீர்க்கதரிசனமும் வந்ததல்ைல.
ஆனால் மக்கள் பரிசுத்த ஆவயானவரால் வழி நடத்தப்பட்டு
ேதவனிடமிருந்துவந்தெசய்த கைளக்குறத்துப் ேபசனார்கள்.
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௨
ேபாலிப் ேபாதகர்கள்
௧கடந்த காலத்தல் ேதவனுைடய மக்கள் மத்தயல் ேபாலியான

தீர்க்கதரிச களும் இருந்தனர். அேத வழியல், உங்கள்
குழுவலும் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் கூட இருப்பார்கள். யாரும்
பார்க்காத வைகயல் இப்ேபாலிப் ேபாதகர்கள் ேமாசமான
ேபாதைனகைள அறமுகப்படுத்துவார்கள். தங்கைள
மீட்டுக்ெகாண்டவரும், தங்களுக்கு வடுதைலையப் ெபற்றுத்
தந்தவருமான எஜமானைர அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுப்பார்கள். எனேவ அவர்கள் வைரவல் தங்கைள
அழித்துக்ெகாள்வார்கள். ௨அவர்கள் ெசய்க ற தீய ெசயல்களில்
பலரும் அவர்கைளப் பன்பற்றுவார்கள். அம்மக்களினால் ப ற
மக்கள் உண்ைம வழிையக் குற த்து தீயவற்ைறப் ேபசுவர்.
௩ அவர்களின் ேபராைசயால் அந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கள்
உண்ைமயற்ற ேபாலியான ேபாதைனகள் மூலம் உங்கைளப்
பயன்படுத்த க்ெகாள்வார்கள். ெவகு காலத்த ற்குமுன்ேப ேதவன்
அவர்களுக்குத் தண்டைனைய அறவத்தார். இது ெவறும்
அச்சமூட்டத்தக்க ேபச்சு அல்ல, அவர்களின் அழிவு தயாராகக்
காத்தருக்க றது.
௪ ேதவ தூதர்கள் பாவம் ெசய்தேபாது, ேதவன் அவர்கைளத்

தண்டைனயன்ற வடுதைலெபற அனுமதக்கவல்ைல. ேதவன்
அவர்கைள நயாயந்தீர்க்க ற நாள்வைரக்கும் அைடந்தருக்கும்
ெபாருட்டுநரகத்தன்இருட்டுமூைலகளில் எற ந்தார்.
௫ஆதகாலத்தல்வாழ்ந்ததீயமக்கைளயும்ேதவன்தண்டித்தார்.

ேதவனுக்கு எத ரான மக்கள் நைறந்த உலகன் ேமல் ேதவன்
ெவள்ளம் ெபருக ேயாடச் ெசய்தார். ஆனால் ேநாவாைவயும்,
ேநாவாேவாடு ேவறு ஏழு ேபைரயும் ேதவன் காப்பாற்றனார்.
சரியானவழியல்வாழ்வதுபற்ற மக்களுக்குப் ேபாத த்த மனிதன்
ேநாவாஆவான்.
௬ ேசாேதாம், ெகாேமாரா என்னும் தீய நகரங்கைளயும் ேதவன்

தண்டித்தார். சாம்பைலத் தவ ர ேவெறதுவும் இல்லாத வைகயல்
ேதவன் அந்த நகரங்கைள ெநருப்பால் முற்றலும் அழித்தார்.
ேதவனுக்குஎத ரானமக்களுக்குநடக்கவருப்பைதத்ெதரிவ க்கும்
எடுத்துக்காட்டாக ேதவன்அந்நகரங்களுக்குச்ெசய்தார். ௭ஆனால்
ேதவன் அந்நகரங்களினின்று ேலாத்துைவக் காப்பாற்றனார்.
ேலாத்து மிக நல்ல மனிதன். எந்தச் சட்டமுமற்ற மனிதர்களின்
அநீதயான நடத்ைதயால் அவன் ெதாந்தரவுக்கு உள்ளாக
இருந்தான். ௮ (ேலாத்து நல்ல மனிதன். ஆனால் நாள் ேதாறும்
அவன்அத்தீய மனிதேராடு, வாழ்ந்துவந்தான். அவன்பார்த்ததும்
ேகட்டதுமாகய தீய காரியங்களினால் ேலாத்தன் நல்ல மனம்
ேவதைனயைடந்தருந்தது)
௯ ஆம், ேதவன் இந்தக் காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும்

ெசய்தார். ஆகேவ தமக்கு ேசைவ ெசய்க ற மக்கைள எப்படி
இரட்ச ப்பது என கர்த்தர் அறவார். ேமலும் நயாயம்தீர்க்க ற
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நாள்வைர தீயவர்கைளத் தண்டிப்பது எப்படி என்றும் அறவார்.
௧௦ குற ப்பாக பாவங்களால் நைறந்து ஊழல்கள் மலிந்த
வழிையப் பன்பற்றுகறவர்களுக்கும் கர்த்தரின் அத காரத்ைத
மீறுகறவர்களுக்கும்இத்தண்டைனகைடக்கும்.
ேபாலிப்ேபாதகர்கள் அவர்கள் வரும்பும் அைனத்ைதயும்

ெசய்வார்கள். மட்டுமன்ற , தங்கைளக் குறத்து அவர்கள்
ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்வார்கள். மகைம மிக்க
ேதவதூதர்கைளக் குறத்துத் தீயவற்ைறப் ேபசுவதற்கும் அவர்கள்
அஞ்சமாட்டார்கள். ௧௧இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கைளக் காட்டிலும்
ேதவதூதர்கள் வலிைமயும் ஆற்றலும் மிக்கவர்கள். ஆனால்
ேதவதூதர்களும்கூட கர்த்தரின் முன்னிைலயல் இந்தப் ேபாலிப்
ேபாதகர்கைளப்பற்ற க்குற்றம்சாட்டும்ேபாதுஅவமானப்படுத்தும்
வார்த்ைதகைளப்பயன்படுத்துவதல்ைல.
௧௨ தாம் அறயாத வஷயங்கைளப்பற்ற அவர்கள்

ேபசுக றார்கள். இம்மக்கள் காரண காரியமின்ற ெவறும்
உந்துதலால் ெசயல்படும் மிருகங்கைளப்ேபான்றவர்கள்.
ப டித்துக் ெகால்லப்படுவதற்காகப் ப றக்கன்ற காட்டு
மிருகங்கைளப்ேபால இம்மக்களும் அழிக்கப்படுவார்கள்.
௧௩ இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் பலர் துன்புறக் காரணமாக
இருந்தருக்க றார்கள். அவர்களும்துன்புறுத்தப்படுவார்கள்.
அவர்கள் ெசய்ததற்குஅவர்கள் ெபறும் சம்பளம்அதுேவயாகும்.

பகல் ேநரத்தல் ெபரிய வருந்துகளில் சுக த்தருப்பைதேய
அவர்கள் சந்ேதாஷமாக எண்ணுகறார்கள். கரும்
புள்ளிகளாகவும், கைறகளாகவும் இருக்க றார்கள். அவர்கள்
உங்கேளாடு உணவுக்கு வரும்ேபாது தம் தந்த ரம் நைறந்த
மக ழ்ச்ச களிேலேய ஈடுபடுவார்கள். ௧௪ ஒரு ெபண்ைணப்
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் அவைள அைடய வரும்புக றார்கள்.
இந்தத் தீய ேபாதகர்கள் இந்த வைகயல் எப்ேபாதும் பாவம்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்கள் வலிைமயற்ற
மக்கைளப் பாவ வைலயல் ச க்கும்படியாகச் ெசய்க றார்கள்.
அவர்கள் தம் இதயங்களுக்கு ேபராைச ெகாள்ளும் பயற்சைய
அளித்தருக்க றார்கள். அவர்கள்சாபம்ெபற்றவர்கள்.
௧௫இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் சரியானவழியலிருந்துவலக ,

தவறான வழிக்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் ப ேலயாம் ெசன்ற
வழிையப் பன்பற்றனார்கள். ப ேலயாம் ேபேயாரின் மகன்.
தவறு ெசய்ய மக்கள் ெகாடுக்கும் கூலிைய அவன் ேநச த்தான்.
௧௬ஆனால்அவன்தவறுெசய்வதலிருந்துஒருகழுைதஅவைனத்
தடுத்தது. கழுைதேயா ேபச இயலாத ஒரு மிருகம். ஆனால்
அந்தக் கழுைத மனித குரலில் ேபச அத்தீர்க்கதரிச யன்
ைபத்தயக்காரத்தனமானச ந்தைனையத்தடுத்தது.
௧௭ அந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கேளா நீரில்லாத ஊற்றுக்கைளப்

ேபான்றவர்கள். அவர்கள் புயலினால்அடித்துச் ெசல்லப்படுகன்ற
ேமகங்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்களுக்காகக் காரிருள்
ந ரம்பய இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ௧௮ அவர்களின் ேபச்சு



2 ேபதுரு௨:௧௯ 657 2 ேபதுரு௩:௪

கவர்ச்ச கரமாக இருக்கும். ஆனால் உண்ைமயல் அது
தகுதயற்றது. அவர்கள் மக்கைளப் பாவ வைலக்குள்
ெசலுத்துகறார்கள். பாவங்களின் ெசல்வாக்கல் இருந்து
தப்ப க்க ஆரம்ப த்தருக்க றவர்கைள அவர்கள் தவறான
பாைதயல் வழி நடத்துக றார்கள். தங்கள் பாவ சரீரங்களில்
மக்கள் ெசய்ய வரும்பும் ெபால்லாப்புகைளப் பயன்படுத்த
அப்ேபாலிப் ேபாதகர்கள் இதைனச் ெசய்க றார்கள். ௧௯ ேபாலிப்
ேபாதகர்கள் அம்மக்களுக்கு வடுதைலையப் பற்ற வாக்குறுத
அளிக்க றார்கள். ஆனால் ேபாலிப் ேபாதகர்கேள இன்னும்
வடுதைல அைடயவல்ைல. மிகவும் ேமாசமான பழக்கங்களுக்கு
அவர்கள் அடிைமகளாக இருக்க றார்கள். ஒருவைன
ஆக்க ரமிக்கும்ெபாருளுக்குஅவன்அடிைமயாக றான்.
௨௦ உலகத்தன் தீைமகளிலிருந்து அம்மக்கள் தப்ப த்து

வ ட்டார்கள். நமது கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய இேயசு
க றஸ்துைவ அறந்ததால் அவர்கள் தப்ப த்தார்கள். மீண்டும்
அத்தீைமகளிைடேயஅவர்கள்அகப்பட்டுபலியானால்,அவர்களது
இறுத நலைம, அவர்களுைடய முந்ைதய நலைமையக்
காட்டிலும் மிக ேமாசமாக இருக்கும். ௨௧ ஆம், தமக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த கட்டைளையப்பற்ற அற ந்து, அதன்
பறகு அதலிருந்து பறழ்வைதக் காட்டிலும் இத்தைகய மக்கள்
சரியான வழிையப்பற்ற த் ெதரிந்துெகாள்ளாமேலேய இருப்பது
நல்லதாகும். ௨௨ “நாயானது வாந்த ெயடுத்தபன், அந்த
வாந்தையேய உண்ணவரும்” மற்றும், “ஒரு பன்றையக் கழுவய
பன்னரும், அப்பன்ற ேசற்ற ற்குச் ெசன்று புரளும்” ஆகய
பழெமாழிகைளப் ேபான்றைவஅம்மக்களின்ெசயல்ஆகும்.

௩
இேயசுதரும்பவும்வருவார்
௧ எனது நண்பர்கேள, நான் உங்களுக்கு எழுதும் இரண்டாம்

நருபம் இது. உங்கள் ேநர்ைமயான மனங்கள் சலவற்ைற
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளும் வைகயல் நான் உங்களுக்கு
இரண்டு நருபங்கைள எழுத ேனன். ௨ கடந்த காலத்தல்
பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள் கூறய வார்த்ைதகைள நீங்கள்
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டுெமன்று நான்வரும்புக ேறன்.
நமது கர்த்தரும் இரட்சகரும் நமக்கு அளித்த கட்டைளைய
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாஸ்தலர்கள் மூலமாக
அக்கட்டைளையஅவர் நமக்குஅளித்தார்.
௩ கைடச நாட்களில் நடக்கவருப்பைத நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள

ேவண்டுெமன்பது முக்கயம். மக்கள் உங்கைளப் பார்த்து
நைகப்பார்கள். அவர்கள் ெசய்ய வரும்புக ற தீய காரியங்கைளப்
பன்பற்ற அம்மக்கள்வாழ்வார்கள். ௪அம்மக்கள், “அவர், மீண்டும்
வருவதாக வாக்களித்துள்ளார். அவர் எங்ேக? நம் தந்ைதயர்
மரித்தருக்க றார்கள். ஆனால் பைடப்பன் ஆரம்பத்தலிருந்து
உலகம்இந்தவைகய ேலேயெதாடர்க றது” என்பார்கள்.
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௫ஆனால்அவர்கள்இந்தஎண்ணத்ைதத்தக்கைவத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது,
ெநடுங்காலத்த ற்குமுன்நடந்தைதஅவர்கள்மறந்துவடுகறார்கள்.
ெநடுங்காலத்த ற்கு முன்பு வானங்கள் இருந்தன. பூமி
இருந்தது, தண்ணீருக்கு ெவளிேய, தண்ணீரின் மூலமாகேவ,
பூமி ெவளிப்படும்படி ேதவன் உருவாக்கனார். ௬ இைவயாவும்
ேதவனுைடய வார்த்ைதயாேல உண்டாயன. ப ற்காலத்தல் இந்த
உலகம் ெவள்ளத்தால் ந ரப்பப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது. ௭ ஆனால்
ேதவனுைடய அந்த வார்த்ைதயாேலேய இன்ைறய வானமும்
பூமியும் ெநருப்பால் அழிபடும் ெபாருட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.
ேதவனுக்கு எத ரான மக்கள் நயாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிக்கப்படும்
நாளுக்காகஅைவைவக்கப்பட்டுள்ளன.
௮ஆனால்அன்பானநண்பர்கேள,இந்தஒருகாரியத்ைதநீங்கள்

மறவாதீர்கள். கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆய ரம் ஆண்டுகைளப்
ேபான்றது. ஆயரம் ஆண்டுகேளா ஒரு நாைளப்ேபான்றைவ.
௯ கர்த்தர் வாக்குறுத அளித்தைதச் ெசய்வதல் சல மக்கள்
ந தானத்ைதப் பற்ற கருதுவைதப் ேபான்று உங்கேளாடு மிகவும்
ெபாறுைமயாக இருக்க றார். எந்த மனிதனும் இழக்கப்படுவைத
கர்த்தர் வரும்பவல்ைல. ஒவ்ெவாருவனும் அவனது இதயத்ைத
மாற்ற , பாவம் ெசய்வைத வ ட்டுவ ட ேவண்டுெமன்று கர்த்தர்
வரும்புக றார்.
௧௦ தருடன் வருவைதப் ேபான்று கர்த்தர் மீண்டும் வருகற

நாளும்ஆச்சரியமானதாகஇருக்கும். மிகுந்த சத்தத்ேதாடுவானம்
மைறயும். வானிலுள்ள எல்லாப் ெபாருள்களும் ெநருப்பால்
அழிக்கப்படும். பூமியும் அதலுள்ள மக்களும் அதலுள்ள
சகலமும் ெநருப்பலிடப்பட்டது ேபாலாகும். ௧௧நான்உங்களுக்குக்
கூறயபடிேய எல்லாப் ெபாருட்களும் அழியும். எனேவ நீங்கள்
எந்த வைகயான மனிதர்களாக இருக்க வரும்புக றீர்கள்?
நீங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழ்ந்து, ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்யேவண்டும். ௧௨ ேதவனுைடய நாளின் வருைகக்காக
ஆவலுடன் காத்தருங்கள். அந்த நாள் வருகறேபாது, வானம்
ெநருப்பால்அழிக்கப்படும். வானிலுள்ளெபாருள்கள்அைனத்தும்
ெவப்பத்தால் உருகும். ௧௩ ஆனால் ேதவன் நமக்கு ஒரு
வாக்குறுதையத் தந்தார். அவர் தந்த வாக்குறுதக்காகேவ
காத்தருக்க ேறாம். நன்ைம நைலெபற்றருக்கும் இடமாகக்
காணப்படும் ஒரு புதய வானம், ஒரு புதய பூமி பற்றயேத
அவ்வாக்குறுதயாகும்.
௧௪ எனேவ அன்பான நண்பர்கேள இவ்வஷயங்களுக்காக

நீங்கள் காத்துக்ெகாண்டிருப்பதால், ேதவனுைடய பார்ைவயல்
கைற இல்லாமலும் குற்றம் இல்லாமலும் இருக்க உங்களால்
முடிந்தவைரக்கும்உைழக்கேவண்டும். ேதவேனாடுசமாதானமாக
இருக்க முயலுங்கள். ௧௫ நம் கர்த்தரின் ெபாறுைமைய
இரட்ச ப்பாக எண்ணுங்கள். ேதவன்அளித்தஞானத்தனால்நமது
அன்பான சேகாதரர் பவுல் உங்களுக்கு எழுதயேபாது இைதேய
உங்களுக்குக்கூறனார். ௧௬பவுல்அவரதுஎல்லா நருபங்களிலும்



2 ேபதுரு௩:௧௭ 659 2 ேபதுரு௩:௧௮

இக்காரியங்கைளக் குறத்து இவ்வாேற எழுதுகறார்.
புரிந்துெகாள்ளக் கடினமான வஷயங்கள் சல சமயங்களில்
அவருைடயநருபங்களில்ெசால்லப்பட்டிருக்கன்றன. அறயாைம
உள்ளவர்களும், வசுவாசத்தல் ந ரந்தரமற்றவர்களும்
அவ்வஷயங்கைளத் தவறான முைறயல் எடுத்துைரக்க றார்கள்.
இேத முைறயல் மற்ற ேவதவாக்கயங்கைளயும் அவர்கள்
தவறாக எடுத்துைரக்க றார்கள். அவ்வாறு ெசய்வதால் அவர்கள்
தங்கைளேயஅழித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.
௧௭ அன்பான நண்பர்கேள, உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ இைதப்

பற்ற த் ெதரியும். எனேவ எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். தாங்கள்
ெசய்க ற தவறான காரியங்களால் அத்தீய மக்கள் உங்கைளத்
தவறாக வழி நடத்தாதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள்
உறுதயான நைலயலிருந்து வழுந்து வ டாதபடி மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். ௧௮ கருைபயலும், நமது கர்த்தரும்
இரட்சகருமாகய இேயசு க றஸ்துைவப் பற்றய அறவலும்,
வளர்ச்ச யைடயுங்கள். அவருக்ேகஇப்ேபாதும் எப்ேபாதும்மகைம
உண்டாவதாக! ஆெமன்.
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ேயாவான்
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ உலகம் ேதான்றுவதற்கு முன்ேப இருந்த சலவற்ைறப்
பற்ற நாங்கள் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறாம். இைத நாங்கள்
ேகட்ேடாம், எங்கள் கண்களாேலேய பார்த்ேதாம், நாங்கள்
ேநாக்க ேனாம். எங்கள் ைககளால் ெதாட்ேடாம். ஜீவன் தரும்
வார்த்ைதையக் குறத்து நாங்கள் உங்களுக்கு எழுதுக ேறாம்.
௨ அந்த ஜீவன் எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டது. நாங்கள்
அைதப் பார்த்ேதாம். நாங்கள் அதற்கான சான்றுகைளத்
தரமுடியும். நாங்கள் இப்ேபாது அந்த ஜீவைனக் குறத்து
உங்களுக்குக் கூறுக ேறாம். அது என்ெறன்றும் ெதாடரும்
ஜீவனாகும். ப தாவாகய ேதவேனாடுஇருந்தஜீவன்அது. ேதவன்
இந்த ஜீவைன எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தனார். ௩ எங்கேளாடு
நீங்களும் இவற்றல் பங்குள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் பார்த்தும்
ேகட்டுமிருக்க ற காரியங்கைள இப்ேபாது உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறாம். ப தாவாகய ேதவன், அவரது குமாரனாகய
இேயசு க றஸ்து ஆக ேயாேராடு கூடிய ஐக்கயத்தல் நாம்
ஒருமித்துப்பங்குெபறுக ேறாம். ௪நம்மக ழ்ச்ச முழுைமயாகும்படி
இக்காரியங்கைளஉங்களுக்குஎழுதுக ேறாம்.

ேதவன்நமதுபாவங்கைளமன்னிக்க றார்
௫ ேதவனிடமிருந்து நாங்கள் ேகட்ட உண்ைமயான ேபாதைன

இதுேவ ஆகும். அைத இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்க ேறாம்.
ேதவன் ஒளியானவர். ேதவனில் இருள் இல்ைல. ௬ஆைகயால்
நாம் ேதவேனாடு ெநருக்கமான உறவு உைடயவர்கள் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்ேட இருளில் ெதாடர்ந்து வாழ்ேவாமானால்,
ப றகு நாம் ெபாய்யர்களாயருக்க ேறாம். அப்படியானால், நாம்
உண்ைமையப் பன்பற்றாதவர்களாக இருக்க ேறாம். ௭ ேதவன்
ஒளியல் இருக்க றார். நாமும் கூட ஒளியல் வாழேவண்டும்.
ேதவன் ஒளியல் இருப்பதுேபால நாம் ஒளியல் வாழ்ந்தால்
ஒருவேராெடாருவர் ெநருக்கமான ஐக்கயமாக இருக்க ேறாம்.
ேமலும் அவருைடய குமாரனாகய இேயசுவன் இரத்தமானது
எல்லா பாவங்களிலிருந்தும்நம்ைமச்சுத்தமாக்குக றது.
௮ நமக்குப் பாவமில்ைலெயன்று நாம் கூறனால் நம்ைம

நாேம முட்டாளாக்க க்ெகாள்வேதாடு, நம்மில் உண்ைமயும்
இருக்காது. ௯ஆனால் நாம் நம் பாவங்கைள ஒத்துக்ெகாண்டால்
ேதவன் நமது பாவங்கைள மன்னிப்பார். நாம் ேதவைன நம்ப
முடியும். ேதவன் சரியானைதேய ெசய்க றார். நாம் ெசய்த
எல்லா பாவங்களிலுமிருந்தும் ேதவன் நம்ைமச் சுத்தமாக்குவார்.
௧௦ நாம் பாவம் ெசய்ததல்ைல என்று கூறனால் அதன் மூலம்
ேதவைனப்ெபாய்யராக்குக ேறாம். நாம்ேதவனின்உண்ைமயான
ேபாதைனையயும்ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
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௨
இேயசுநமதுஉதவயாளர்
௧ எனது அன்பான பள்ைளகேள, நீங்கள் பாவம்

ெசய்யாதருக்கும்படிக்கு நான் உங்களுக்கு இந்தக் கடிதத்ைத
எழுதுக ேறன். ஆனால்ஒருவன்பாவம்ெசய்தால்இேயசுக றஸ்து
நமக்கு உதவுகறார். அவர் நீதயுள்ளவர். ப தாவாகய ேதவனுக்கு
முன்பாக இேயசு நமக்காகப் பரிந்து ேபசுவார். ௨ நமது பாவங்கள்
நம்மிலிருந்து நீக்கப்படும் வழி இேயசுேவ. எல்லா மக்களின்
பாவங்களும்நீக்கப்படும்வழிஇேயசுேவ.
௩ நாம் ெசய்யும்படியாக ேதவன் கூறயவற்றற்கு நாம்

கீழ்ப்படிந்தால், நாம் ேதவைன உண்ைமயாக அற ந்தருக்க ேறாம்
என்பதல் உறுதயாக இருக்கலாம். ௪ ஒருவன், “நான் ேதவைன
அற ேவன்!” என்கறான். ஆனால்அவன்ேதவனின் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைலெயன்றால் அவன் ஒரு ெபாய்யன். அவனில்
உண்ைமஇல்ைல. ௫ஆனால்ஒருவன் ேதவனின் ேபாதைனக்குக்
கீழ்ப்படியும்ேபாது, அம்மனிதனில் ேதவனின் அன்பு முழுைம
ெபற்றருக்கும். நாம் ேதவைனப் பன்பற்றுக ேறாம் என்பைத
இவ்வாேறஅற ந்துெகாள்க ேறாம். ௬ஒருமனிதன்தான்ேதவனில்
வாழ்வதாகக் கூறனால், அவன் இேயசு வாழ்ந்தைதப் ேபான்று
வாழ ேவண்டும்.

ப றமக்கைளேநச க்கும்படியாக ேதவன்கட்டைளய ட்டார்
௭ எனது அன்பான நண்பர்கேள, நான் உங்களுக்கு ஒரு புதய

கட்டைளைய எழுதவல்ைல. துவக்கத்தலிருந்ேத உங்களுக்கு
அளிக்கப்பட்ட கட்டைள அது. நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ேகட்ட
ேபாதைனேய இக்கட்டைளயாகும். ௮ இருந்த ேபாதலும்
இக்கட்டைளைய ஒரு புதய கட்டைளயாக உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். இக்கட்டைளஉண்ைமயானது. இதன்உண்ைமைய
இேயசுவலும் மற்றும் உங்களிலும் நீங்கள் காணலாம். இருள்
நீங்க க்ெகாண்டிருக்க றது. உண்ைம ஒளி ஏற்ெகனேவ ஒளி
வீச க்ெகாண்டிருக்க றது.
௯ ஒரு மனிதன், “நான் ஒளியல் இருக்க ேறன்” என்கறான்.

ஆனால் அவன் அவனது சேகாதரைன ெவறுக்கறாெனன்றால்,
அவன் இன்னும் இருளில் இருக்க றான் என்ேற ெபாருள்படும்.
௧௦ தன் சேகாதரைன ேநச க்க ற மனிதன் ஒளியல் இருக்க றான்.
பாவத்த ற்குக் காரணமாக இருக்க ற எதுவும் அவனிடம் இல்ைல.
௧௧ ஆனால் சேகாதரைன ெவறுக்கற ஒருவன் இருளில்
இருக்க றான். அவன் இருளில் வாழ்க றான். அவன் எங்கு
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றான்என்பதுஅம்மனிதனுக்குத்ெதரியாது.
ஏன்? இருள்அவைனக்குருடனாக்கயருக்கன்றது.

௧௨ அன்பான பள்ைளகேள, இேயசுவன் மூலமாக உங்கள்
பாவங்கள்

மன்னிக்கப்பட்டதால்உங்களுக்குநான்எழுதுக ேறன்.
௧௩தந்ைதயேர,துவக்கத்தலிருந்ேதஇருக்கன்றஒருவைரநீங்கள்
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அறந்தருப்பதால் நான் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன்.
இைளஞர்கேள, தீயவைன நீங்கள் ெவன்றதால் நான்
உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.

௧௪ பள்ைளகேள, ப தாைவ நீங்கள் அறந்தருப்பதால் நான்
உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.

தந்ைதயேர, துவக்கத்தலிருந்ேத இருக்கன்ற ஒருவைர
நீங்கள்அறந்தருப்பதால்நான்உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.

இைளஞேர, நீங்கள் பலமானவர்களாக இருப்பதால் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன்.

ஏெனனில்வார்த்ைதஉங்களில்உள்ளது.
தீயவைனெவற்ற ெகாண்டீர்கள்.

எனேவநான்உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.

௧௫ உலகத்ைதேயா, உலகத்தன் ெபாருள்கைளேயா
ேநச க்காதீர்கள். ஒருவன் உலைக ேநச த்தால், ப தாவன்
அன்பு அம்மனிதனில் இருப்பதல்ைல. ௧௬ இைவ உலகன்
தீய காரியங்களாகும். பாவமிக்க சுயத்ைத தருப்த ப்படுத்தும்
ெபாருள்கைள வரும்புதல், நாம் பார்க்க ற பாவமிக்க
ெபாருள்கைளவரும்புதல்,நம்மிடம்உள்ளெபாருள்களால்மிகவும்
கர்வமாக உணர்தல், இவற்றல் ஒன்ேறனும் ப தாவனிடமிருந்து
வருவதல்ைல. இைவ அைனத்தும் உலகலிருந்து வருவன.
௧௭உலகம் மைறந்துேபாக றது. மனிதர்கள் வரும்பும் உலகத்தன்
எல்லாப் ெபாருள்களும் அழிந்துேபாகன்றன. ேதவன்
வரும்புவைதச்ெசய்யும்மனிதேனா என்ெறன்றும்வாழ்க றான்.

க றஸ்துவன்பைகவைரப் பன்பற்றாதீர்கள்
௧௮ எனது அன்பான பள்ைளகேள, முடிவு ெநருங்குகறது.

ேபாலிக் க றஸ்து வந்துெகாண்டிருப்பைதக் குற த்து நீங்கள்
ேகள்வப்பட்டிருப்பீர்கள். க றஸ்துவன் பைகவர்கள் பலர்
இங்கு ஏற்ெகனேவ உள்ளனர். எனேவ முடிவு ெநருங்குகறது
என்பைத நாம் அற ேவாம். ௧௯ நமது குழுவேலேய
க றஸ்துவன் பைகவர்கள் இருந்தனர். ஆனால் அவர்கள்
நம்ைம வ ட்டுச் ெசன்றுவட்டனர். அவர்கள் நம்ேமாடு
ேசர்ந்தவர்களாக வாழவல்ைல. உண்ைமய ேலேய நம்
குழுவல் உள்ளவர்களாக அவர்கள் இருந்தருந்தால், அவர்கள்
நம்ேமாடு தங்கயருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் நம்ைமப்
ப ரிந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் கூட நம்ேமாடு உண்ைமயாகச்
ேசர்ந்தருந்ததல்ைலஎன்பைதஇதுகாட்டுக றது.
௨௦ புனிதமான ஒருவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த பரிைச நீங்கள்

ெபற்றருக்க றீர்கள். எனேவ உங்கள் எல்ேலாருக்கும் உண்ைம
ெதரியும். ௨௧ ஏன் நான் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன்? நீங்கள்
உண்ைமைய அறயாததால் எழுதுக ேறனா? இல்ைல! நீங்கள்
உண்ைமையஅறந்தருப்பதாேலேயஇக்கடிதத்ைத எழுதுக ேறன்.
உண்ைமயலிருந்து எந்தப் ெபாய்யும் வருவதல்ைல என்பைதயும்
நீங்கள்அறவீர்கள்.
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௨௨ எனேவ யார் ெபாய்யன்? இேயசுைவ கறஸ்துவல்ல என்று
கூறுபவேன ெபாய்யன். அவேன ேபாலிக் க றஸ்து. அம்மனிதன்
ப தாவ ேலா அல்லது குமாரனிேலா நம்ப க்ைக ைவப்பதல்ைல.
௨௩ ஒருவன் குமாரனில் நம்ப க்ைக ைவக்காமலிருந்தால் அவன்
பதாைவ உைடயவனல்ல. குமாரைன ஏற்க ற ஒருவனுக்கு
ப தாவும்கூடஇருக்க றார்.
௨௪ துவக்கத்தலிருந்ேத நீங்கள் ேகட்ட ேபாதைனையப்

பன்பற்றுவைதத் ெதாடருங்கள். அப்ேபாதைனையத்
ெதாடர்ந்து பன்பற்றனால், நீங்கள் குமாரனிலும் ப தாவலும்
நைலத்தருப்பீர்கள். ௨௫ நமக்கு குமாரன் வாக்களித்த ந த்தய
ஜீவன்இதுதான்.
௨௬உங்கைளத்தவறானவழிக்குள்நடத்தமுயன்றுெகாண்டிருக்க ற

மக்கைளக் குறத்ேத இக்கடிதத்ைத எழுத க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௨௭ க றஸ்து உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ச றப்பான அப ேஷகம்
உங்களிைடேய நைலத்தருக்க றது. எனேவ உங்களுக்குப்
ேபாத ப்பதற்கு எந்த மனிதனும் ேதைவயல்ைல. அவர்
உங்களுக்குக்ெகாடுத்தஅந்தஅப ேஷகமானதுஎல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்குப் ேபாத க்க றது. அந்த அப ேஷகம் உண்ைமயானது.
அது ெபாய்யானதன்று. எனேவ அவரது அப ேஷகம்
ேபாத த்தைதப் ேபாலக றஸ்துவல்வாழ்வைதத்ெதாடருங்கள்.
௨௮ ஆம், எனது அன்பான பள்ைளகேள, அவரில் வாழுங்கள்.

நாம் இைதச் ெசய்தால் க றஸ்து மீண்டும் வரும் நாளில்
அச்சமற்றவர்களாக இருக்க முடியும். அவர் வரும் ேபாது நாம்
மைறந்துெகாள்ளேவா, ெவட்கமைடயேவா ேதைவயல்ைல.
௨௯ க றஸ்து நீதயுள்ளவர் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
ஆைகயால் நீதையச் ெசய்கன்ற எல்லா மக்களும் ேதவனின்
பள்ைளகேளஎன்பைதயும்நீங்கள்அறவீர்கள்.

௩
நாம் ேதவனின்பள்ைளகள்
௧ ப தா நம்ைம மிகவும் ேநச த்தார்! நாம் ேதவனின் பள்ைளகள்

என்று அைழக்கப்படுக ேறாம். ஆனால் உலகத்தன் மக்கேளா
நாம் ேதவனின் பள்ைளகள் என்பைதப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல.
அதற்குக் காரணம் ேதவைன அவர்கள் அறயாமல் இருப்பது
ஆகும். ௨ அன்பான நண்பர்கேள, நாம் இப்ேபாது ேதவனின்
பள்ைளகள். நாம் எத ர்காலத்தல் எவ்வாறு இருப்ேபாம் என்பது
இன்னும் நமக்குக் காட்டப்படவல்ைல. க றஸ்து மீண்டும்
வரும்ேபாது நாம் அவைரப்ேபால இருப்ேபாம் என்பைத நாம்
அற ேவாம். ௩ க றஸ்து தூய்ைமயானவர். க றஸ்துவல் இந்த
நம்ப க்ைகயுள்ள ஒவ்ெவாரு மனிதனும் கறஸ்துைவப் ேபாலேவ
தன்ைனத்தூய்ைமயாகைவத்துக்ெகாள்க றான்.
௪ ஒருவன் பாவம் ெசய்யும்ேபாது, அவன் ேதவனின்

நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீறுகறான். ஆம், ேதவனின்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு எத ராக வாழ்வைதப்ேபான்றேத



1 ேயாவான்௩:௫ 664 1 ேயாவான்௩:௧௭

பாவம் ெசய்தலாகும். ௫ மனிதரின் பாவங்கைள நீக்குவதற்காக
க றஸ்து வந்தார் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். க றஸ்துவல்
பாவம் இல்ைல. ௬ எனேவ கறஸ்துவல் வாழ்க ற மனிதனும்
பாவத்ைதச்ெசய்வதல்ைல. ஒருவன்ெதாடர்ந்துபாவம்ெசய்தால்,
அவன் கறஸ்துைவ உண்ைமயாகேவ புரிந்துெகாண்டதல்ைல
என்றும், க றஸ்துைவ அறந்துெகாண்டேத இல்ைல. என்றுேம
ெபாருள்படும்.
௭ அன்பான பள்ைளகேள, தவறான வழிக்குள் ஒருவன்

உங்கைள நடத்தாதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். க றஸ்து
நீதயுள்ளவர். க றஸ்துைவப்ேபால சரியானவராக இருப்பதற்கு
ஒரு மனிதன் சரியானைத மட்டுேம ெசய்யேவண்டும்.
௮ துவக்கத்தலிருந்ேத ப சாசு பாவம் ெசய்துெகாண்டிருக்க றான்.
பாவத்ைதத்ெதாடர்ந்துெசய்யும்மனிதன்ப சாசுக்குரியவன். ேதவ
குமாரன்ப சாசன்ெசயைலஅழிக்கும்ெபாருட்ேடவந்தார்.
௯ ேதவன் ஒருவைன அவரது பள்ைளயாக மாற்றும்ேபாது

அவன் பாவத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்வதல்ைல. ஏன்? ேதவன்
அவனுக்கு அளித்த புது வாழ்க்ைக அவனில் நைலத்தருக்க றது.
எனேவ அம்மனிதன் பாவத்தல் ெதாடர முடியாது. ஏன்?
அவன் ேதவனின் பள்ைளயாக மாறயருக்க றான். ௧௦ எனேவ
ேதவனின் பள்ைளகள் யாெரன்பைதயும் ப சாசன் பள்ைளகள்
யாெரன்பைதயும்நாம்பார்க்கமுடியும். ேமலும்தனதுசேகாதரைன
ேநச க்காதஒருவனும்ேதவனின்பள்ைளஇல்ைல.
நாம்ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்கேவண்டும்
௧௧ துவக்கத்தலிருந்ேத நீங்கள் ேகட்டிருக்க ற ேபாதைன இது.

நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும். ௧௨காயீைனப்ேபால
இராதீர்கள். காயீன் தீயவனுக்குஉரியவனாகஇருந்தான். காயீன்
அவனது சேகாதரைனக் ெகான்றான். ஆனால் காயீன் அவனது
சேகாதரைன ஏன் ெகான்றான்? காயீன் ெசய்தைவ தீயனவாக
இருந்ததாலும், அவன் சேகாதரன் ெசய்தைவ நல்லனவாக
இருந்ததாலுேம.
௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள, இவ்வுலகத்தன் மக்கள் உங்கைள

ெவறுக்கும்ேபாது ஆச்சரியப்படாதீர்கள். ௧௪ நாம் மரணத்ைத
வ ட்டு, ஜீவனுக்குள் வந்தருக்க ேறாம் என்பைத நாம் அற ேவாம்.
க றஸ்துவல் நமது சேகாதரைரயும் சேகாதரிகைளயும் நாம்
ேநச ப்பதால் இதைன அற ேவாம். சேகாதரைன ேநச க்காத
மனிதன் இன்னும் மரணத்தல் இருக்கறான். ௧௫ தன்
சேகாதரைன ெவறுக்கற ஒருவன் ெகாைலயாளி ஆவான். எந்த
ெகாைலயாளிக்கும் ேதவன் தரும் ந த்தய வாழ்வு இல்ைல
என்பைதயும்நீங்கள்அறவீர்கள்.
௧௬ உண்ைமயான அன்பு எதுெவன்பைத இவ்வாேற

நாம் அற ேவாம். இேயசு அவரது ஜீவைன நமக்காகக்
ெகாடுத்தார். எனேவ நாம் நமது ஜீவைனக் கறஸ்துவல்
நமது சேகாதரருக்காகவும் சேகாதரிகளுக்காகவும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௭ ேதைவப்பட்ட ெபாருள்கள் எல்லாவற்ைறயும்
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ெபறுகற அளவுக்குப் ேபாதுமான ெசல்வந்தனாக ஒரு வசுவாச
இருக்க றான் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். ஏைழயானவனும்
ேதைவயான ெபாருள்கள் கைடக்காதவனுமாகய க றஸ்துவல்
சேகாதரைன அவன் பார்க்க றான். ேதைவயானவற்ைறப்
ெபற்ற சேகாதரன் ஏைழ சேகாதரனுக்கு உதவாமலிருந்தால்
பயன் என்ன? அவன் இதயத்தல் ேதவனின் அன்பு இல்ைல.
௧௮ எனது பள்ைளகேள, நம் அன்பு வார்த்ைதகளிலும் ேபச்சலும்
மட்டும் இருக்கலாகாது. நம் அன்பு உண்ைமயான அன்பாக
இருக்க ேவண்டும். நாம் ெசய்க ற காரியங்களால் நமது அன்ைப
ெவளிப்படுத்த ேவண்டும்.
௧௯-௨௦ நாம் உண்ைமயன் வழிையச் சார்ந்தவர்கள் என்பைத

இந்த வழியால் அறயலாம். நம்ைமக் குற்றவாளிகளாக நமது
இருதயங்கேள உணர்த்தும்ேபாது, நமது இருதயங்கைளக்
காட்டிலும் ேதவன் உயர்ந்தவராக இருப்பதால் அவர்
எல்லாவற்ைறயும்அறவார்.
௨௧ எனது அன்பான நண்பர்கேள, நாம் தவறு

ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம் என்பைத உணராவ ட்டால் நாம்
ேதவனிடம் அச்சமற்றவர்களாக இருக்கமுடியும். ௨௨ நாம்
ேகட்க ற ெபாருட்கைள ேதவன் ெகாடுப்பார். நாம் ேதவனின்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதாலும், ேதவைன மகழ்வூட்டுகற
காரியங்கைளச் ெசய்வதாலும் இவற்ைறப் ெபறுக ேறாம்.
௨௩ ேதவன் கட்டைளயடுவது இதுேவ. நாம் குமாரனாகய இேயசு
க றஸ்துவல் வசுவாசம் ைவத்து, ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க
ேவண்டும். இது ேதவனின் கட்டைள ஆகும். ௨௪ ேதவனின்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ற மனிதன் ேதவனில் வாழ்க றான்.
ேதவனும்அம்மனிதனில் வாழ்க றார். ேதவன் நம்மில் வாழ்க றார்
என்பைத நாம் எப்படி அற க ேறாம்? ேதவன் நமக்களித்த
ஆவயானவரால்நாம்அற க ேறாம்.

௪
தவறானேபாதகர்கைளக்குறத்துேயாவானின்எச்சரிக்ைக
௧ எனது அன்பான நண்பர்கேள, இவ்வுலகல் பல தவறான

ேபாதகர்கள் இப்ேபாது வாழ்க றார்கள். எனேவ எல்லா
ஆவகைளயும் நம்பாதீர்கள். ேதவனிடமிருந்து வந்தைவயா
எனப் பார்ப்பதற்கு அந்த ஆவகைள ேசாத த்துப் பாருங்கள்.
௨ ேதவனின் ஆவைய அறயும் வைக இதுேவ ஆகும். ஓர்
ஆவ , “இேயசு பூமிக்கு வந்து மனிதனான கறஸ்து என்பைத
நான் நம்புக ேறன்” என்று கூறும். அந்த ஆவ ேதவனிடமிருந்து
வந்தது. ௩இன்ேனார் ஆவ இேயசுைவக் குறத்து இவ்வாறு கூற
மறுக்கறது, இது ேதவனிடமிருந்து வந்த ஆவ அல்ல. ேபாலி
கறஸ்து வந்துெகாண்டிருப்பைத நீங்கள் ேகட்டிருக்க றீர்கள்.
இப்ேபாதுேபாலிகறஸ்துஏற்ெகனேவஉலகல்வந்தருக்க றான்.
௪ எனது அன்பான பள்ைளகேள, நீங்கள் ேதவனுக்குச்

ெசாந்தமானவர்கள். எனேவ நீங்கள் அவர்கைள
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ெவற்றெகாண்டிருக்க றீர்கள். ஏன்? உங்களில் இருப்பவர்
உலகத்து மக்களில் இருப்பவைனக் காட்டிலும் ெபரியவர்.
௫ அம்மக்கேளா உலகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். எனேவ அவர்கள்
கூறுபைவ உலகத்த ற்குரியைவ. அவர்கள் கூறுவைத உலகம்
ேகட்க றது. ௬ ஆனால் நாம் ேதவனுக்குரியவர்கள். எனேவ
ேதவைன அறந்த மக்கள் நம் ேபச்ைசக் ேகட்க றார்கள். ஆனால்
ேதவனிடமிருந்து வராத மக்கள் நம் ேபச்ைசக் ேகட்பதல்ைல.
இப்படித் தான் உண்ைமயான ஆவயானவைரயும், ெபாய்யான
பறஆவகைளயும்ெதரிந்துெகாள்க ேறாம்.
அன்புேதவனிடமிருந்துவருகறது
௭ அன்பான நண்பர்கேள, ேதவனிடமிருந்து அன்பு வருவதால்

நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும். ப றைர
ேநச க்க றவன் ேதவனின் பள்ைளயாயருக்க றான். எனேவ
ப றைர ேநச க்க றவன் ேதவைன அறகறான். ௮ ப றைர
ேநச க்காதவன் ேதவைன அறயமாட்டான். ஏெனனில் ேதவன்
அன்பாயருக்க றார். ௯ ேதவன் அவரது ஒேர குமாரைன அவர்
மூலமாக நமக்கு வாழ்வளிக்கும் ெபாருட்டு இவ்வுலகத்த ற்கு
அனுப்பனார். ேதவன் தன் அன்ைப இவ்வதம் நமக்குப்
புலப்படுத்தனார். ௧௦ ேதவன் நம்மிடம் காட்டும் அன்ேப
உண்ைமயான அன்பாகும். நாம் ேதவனிடம் காட்டும் அன்பல்ல.
ேதவன் நமது பாவங்கைள நீக்கும் வழியாக அவரது குமாரைன
அனுப்பனார்.
௧௧அன்பான நண்பர்கேள, ேதவன் நம்ைமஇவ்வளவுஅதகமாக

ேநச த்தார்! எனேவநாமும்ஒருவைரெயாருவர்ேநச க்கேவண்டும்.
௧௨ எந்த மனிதனும் ேதவைனக் கண்டதல்ைல. ஆனால் நாம்
ஒருவைரெயாருவர் ேநச த்தால், அப்ேபாது ேதவன் நம்மில்
வச ப்பார். நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச த்தால் அப்ேபாது
ேதவனின் அன்பு அதன் குறக்ேகாைள அைடக றது. அது நம்மில்
முழுைமெபறுகறது.
௧௩ நாம் ேதவனிலும் ேதவன் நம்மிலும் வாழ்வைத

அற ந்தருக்க ேறாம். ேதவன் நமக்கு அவரது ஆவயானவைரக்
ெகாடுத்ததால் நாம் இதைன அறக ேறாம். ௧௪ ேதவன்
குமாரைன இவ்வுலகன் மீட்பராக அனுப்பனார் என்பைத
நாம் கண்டிருக்க ேறாம். இப்ேபாது மக்களுக்கு அைதேய
நாம் கூறுக ேறாம். ௧௫ ஒரு மனிதன், “இேயசு ேதவனின்
குமாரன் என்பைத நம்புக ேறன்” என்று ெசான்னால் அப்ேபாது
ேதவன் அம்மனிதனில் வாழ்க றார். அம்மனிதனும் ேதவனில்
வாழ்க றான். ௧௬ ேதவன் நமக்காகக் ெகாண்டுள்ள அன்ைப
அதனால்அறக ேறாம். அந்தஅன்ைபநாம் நம்புக ேறாம்.
ேதவன் அன்பாக இருக்க றார். அன்பல் வாழ்க ற மனிதன்

ேதவனில் வாழ்க றான். ேதவனும் அம்மனிதனில் வாழ்க றார்.
௧௭ ேதவனின் அன்பு நம்மில் முழுைமயைடந்தால், ேதவன்
நம்ைம நயாயந்தீர்க்கும் நாளில் நாம் அச்சமின்ற இருக்க
முடியும். இவ்வுலகல் நாம் அவைரப்ேபால இருப்பதால், நாம்
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அச்சமில்லாமல் இருப்ேபாம். ௧௮ ேதவனின் அன்பு எங்ேக
இருக்க றேதா, அங்ேக அச்சம் இருக்காது. ஏன்? ேதவனின்
முழுைமயான அன்பு அச்சத்ைத அகற்றுகறது. ேதவன் தரும்
தண்டைனேய ஒருவைன அச்சுறுத்துகறது. எனேவ அச்சமுள்ள
மனிதனிடம் ேதவனின்அன்புமுழுைமெபறவல்ைல.
௧௯முதலில் ேதவன் நம்ைம ேநச த்ததால், நாம் ேநச க்க ேறாம்.

௨௦ ஒருவன், “நான் ேதவைன ேநச க்க ேறன்” என்று கூறயும்,
அம்மனிதன் கறஸ்துவல் அவனது சேகாதரைனேயா,
சேகாதரிையேயா ெவறுத்தால் அப்ேபாது அம்மனிதன் ெபாய்யன்
ஆகறான். அம்மனிதன் தான் காண்கற சேகாதரைன
ேநச ப்பதல்ைல. எனேவஅவன்ஒருேபாதும் கண்டிராத ேதவைன
ேநச க்க இயலாது. ௨௧ ேதவைன ேநச க்க ற ஒருவன் அவனது
சேகாதரைனயும் ேநச க்க ேவண்டும் என்பேத அவர் நமக்கு
வழங்கயகட்டைளஆகும்.

௫
ேதவனின்மக்கள்உலைகஎத ர்த்துெவற்ற ெபறுகறார்கள்
௧ இேயசுேவ க றஸ்து என நம்புக ற மக்கள் ேதவனின்

பள்ைளகளாவர். ப தாைவ ேநச க்க ற மனிதன் ேதவனின்
பள்ைளகைளயும் ேநச க்க றான். ௨நாம் ேதவனின் பள்ைளகைள
ேநச க்க ேறாம் என்பைத எவ்வாறு அற ேவாம்? ேதவைன
ேநச ப்பதாலும், அவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதனாலும்
அறக ேறாம். ௩ ேதவைன ேநச த்தல் என்பது அவரது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிதல் என்று ெபாருள்படும். ேதவனின்
கட்டைளகள் நமக்கு மிகவும் கடினமானைவயல்ல. ௪ ஏன்?
ேதவனின்பள்ைளயாகயஒவ்ெவாருமனிதனும்உலைகஎத ர்த்து
ெவல்கற ஆற்றல் ெபற்றருக்க றான். ௫ நமது வசுவாசேம
உலகத்த ற்கு எத ராக ெவன்றது. எனேவ உலைக எத ர்த்து
ெவற்றயைடக றமனிதன்யார்? இேயசுேதவனின்குமாரன்என்று
நம்புக றஒருவேனஆவான்.

ேதவன்நமக்குஅவரதுகுமாரைனக்குறத்துக்கூறனார்
௬ இேயசு க றஸ்துேவ நம்மிடம் வந்தவர். இேயசு நீேராடும்

இரத்தத்ேதாடும் வந்தவர். இேயசு நீரினால் மட்டுேம வரவல்ைல.
இல்ைல, இேயசு நீரினாலும் இரத்தத்தனாலும் வந்தார். இது
உண்ைமெயன்றுநமக்குஆவயானவர்கூறுகறார். ஆவயானவர்
உண்ைமயாவார். ௭எனேவஇேயசுைவக்குறத்து நமக்குக்கூறும்
மூன்றுசாட்ச கள்இருக்கன்றன. ௮ஆவ ,நீர்,இரத்தம்இந்தமூன்று
சாட்ச களும்ஒப்புக்ெகாள்கன்றன.
௯ ச லவற்ைற உண்ைமயானைவயாக மக்கள் கூறும்ேபாது

அவற்ைற நம்புக ேறாம். ஆனால் ேதவன் ெசால்வது அைதக்
காட்டிலும்முக்கயமானது. இதுேவேதவன்நமக்குக்கூறயதாகும்.
அவரதுெசாந்தகுமாரைனக்குறத்துஉண்ைமையஅவர்நமக்குக்
கூறனார். ௧௦ ேதவனின் குமாரைன நம்புக ற மனிதன் ேதவன்
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நமக்குக் கூறய உண்ைமைய தனக்குள் ெகாண்டிருக்க றான்.
ேதவைன நம்பாத மனிதேனா ேதவைனப் ெபாய்யராக்குக றான்.
ஏன்? ேதவன்அவரது குமாரைனக் குறத்துக்கூறய ெசய்த கைள
அம்மனிதன் நம்பவல்ைல. ௧௧ இதுேவ ேதவன் நமக்குக்
கூறயதாகும். ேதவன்நமக்குந த்தயஜீவைனக்ெகாடுத்துள்ளார்.
ேமலும் இந்த ந த்தய ஜீவன் அவரது குமாரனில் உள்ளது.
௧௨ குமாரைனக் ெகாண்டிருக்க ற மனிதனுக்கு உண்ைமயான
ஜீவன் உண்டு. ஆனால் ேதவனின் குமாரைனக் ெகாண்டிராத
ஒருவன்அந்தஜீவைனக்ெகாண்டிருப்பதல்ைல.
நமக்குஇப்ேபாதுந த்தயஜீவன்உண்டு
௧௩ ேதவனின் குமாரைன நம்புக ற மக்களாகய உங்களுக்கு

இந்தக் கடிதத்ைத நான் எழுதுக ேறன். உங்களுக்கு
இப்ேபாது ந த்தய ஜீவன் கைடத்தருக்க றது என்பைத நீங்கள்
அறயும்படியாக இைத எழுதுக ேறன். ௧௪ எந்த ஐயமுமின்ற நாம்
ேதவனிடம் வரமுடியும். அவர் மனம் ஒத்துக்ெகாள்க ற எதைனயும்
நாம் ேதவனிடம் ேவண்டுகறேபாது, நாம் ேகட்பைத ேதவன்
கவனிக்க றார். ௧௫ நாம் அவரிடம் ேகட்கும் ஒவ்ெவாரு முைறயும்
ேதவன் கவனித்துக் ேகட்க றார். எனேவ, நாம் ேதவனிடமிருந்து
ேகட்க ற ெபாருட்கைள அவர் நமக்குத் தருவார் என்பைத நாம்
அற க ேறாம்.
௧௬ க றஸ்துவல் சேகாதரேனா சேகாதரிேயா ந த்தய

மரணத்தற்குள் வழி நடத்தாத பாவம் ெசய்வைத ஒருவன்
பார்க்க றான் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அப்பாவம் ெசய்க ற
அந்த சேகாதரன் அல்லது சேகாதரிக்காக ப ரார்த்தைன
ெசய்தல் ேவண்டும். அப்ேபாது ேதவன் அச்சேகாதரன் அல்லது
சேகாதரிக்கு ஜீவைனக் ெகாடுப்பார். ந த்தய மரணத்தற்குள்
வழி நடத்தாத பாவத்ைதச் ெசய்க ற மக்கைளக் குறத்து நான்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். மரணத்தற்குள் வழி நடத்தும்
பாவமுண்டு. அத்தைகய பாவத்த ற்காக ஒரு மனிதன்
ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான் ெசால்லவல்ைல.
௧௭ தவறு ெசய்வது எப்ெபாழுதும் பாவமாகும். ஆனால் ந த்தய
மரணத்தற்குள்வழி நடத்தாத பாவமுமுண்டு.
௧௮ேதவனின்பள்ைளயாகமாறயமனிதன்பாவம்ெசய்வைதத்

ெதாடர்வதல்ைல என்பைத நாம் அற ேவாம். ேதவனின்
குமாரன், ேதவனின் பள்ைளையப் பாதுகாக்க றார். தீயவனால்
அம்மனிதைனத் துன்புறுத்த இயலாது. ௧௯ நாம் ேதவனுக்கு
உரியவர்கள் என்பைத நாம் அற ேவாம். ஆனால் தீயவேனா
உலகம் முழுவைதயும் கட்டுப்படுத்துகறான். ௨௦ ேதவகுமாரன்
வந்தருக்க றார் என்பைத நாம் அற ேவாம். ேதவனின் குமாரன்
நமக்குத்ெதளிைவெகாடுத்தருக்க றார். உண்ைமயானேதவைன
இப்ேபாது நாம் அறயமுடியும். ேதவேன உண்ைமயான ஒருவர்.
அந்த உண்ைமயான ேதவனிடமும் அவரது குமாரனாகய இேயசு
க றஸ்துவடமும் நமது ஜீவன் உள்ளது. அவேர உண்ைமயான
ேதவனும், அவேர ந த்தய ஜீவனுமானவர். ௨௧ ஆைகயால்,
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அன்பான மக்கேள, வக்க ரகங்களாகய ேபாலிக் கடவுள்கைள
வ ட்டுநீங்கள்தூரவலகுங்கள்.
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ேயாவான்
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ மூப்பனாகய நான், ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ெபண்ணிற்கும்* அவளது குழந்ைதகளுக்கும் எழுதுவது. நான்
உங்கள் அைனவைரயும் உண்ைமயான நற்ெசய்தயன்படி
ேநச க்க ேறன். உண்ைமைய அறந்த அைனவரும்
உங்கைள ேநச க்க றார்கள். ௨ நம் அைனவருக்குள்ளும்
இருக்கற உண்ைமயால் நாங்கள் உங்கைள ேநச க்க ேறாம்.
என்ெறன்ைறக்கும்இந்தஉண்ைமநம்ேமாடுகூடஇருக்கும்.
௩ ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும், அவரது மகனாகய

இேயசு க றஸ்துவடமிருந்தும் கருைபயும், இரக்கமும்,
சமாதானமும், அைமதயும் நம்ேமாடு இருப்பதாக. உண்ைம,
அன்பு, ஆகயவற்றன் மூலமாக நாம் இந்த ஆசீர்வாதங்கைளப்
ெபறுக ேறாம்.
௪ உங்கள் குழந்ைதகளில் சலைரக் குற த்து அறவதல் நான்

சந்ேதாஷமைடக ேறன். ப தா நமக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
அவர்கள் உண்ைமயன் வழிையப் பன்பற்றுகறார்கள்
என்பைத அற ந்து நான் சந்ேதாஷப்படுக ேறன். ௫ இப்ேபாதும்,
அன்பான ெபண்மணிேய, நான் உனக்குக் கூறுக ேறன், நாம்
ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும். இதுபுதுக்கட்டைளயல்ல,
ெதாடக்கத்தலிருந்ேத, நாம் ெபற்ற அேத கட்டைளயாகும்.
௬ நாம் வாழும்படியாக அவர் கட்டைளய ட்ட வழியல் வாழ்வேத
அன்புகாட்டுவதாகும். ேதவனின் கட்டைளயும் இதுேவ. நீங்கள்
அன்பன் வாழ்க்ைகைய வாழுங்கள். ெதாடக்கத்தல் இருந்ேத
நீங்கள்ேகள்வப்பட்ட கட்டைளயும்இதுதான்.
௭ இப்ேபாது உலகல் அேநக தவறான ேபாதகர்கள்

இருக்கறார்கள். இேயசு க றஸ்து பூமிக்கு வந்து ஒரு
மனிதனானார் என்பைத இந்தத் தவறான ேபாதகர்கள் ெசால்ல
மறுக்க றார்கள். இந்த உண்ைமைய ெசால்ல மறுக்க ற மனிதன்
தவறான ேபாதகனும் ேபாலிக் க றஸ்துவுமாயருக்க றான்.
௮ எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்! உங்கள் ெசயல்களுக்குரிய
நற்பலைன இழந்துவ டாதருங்கள். உங்களுக்குரிய எல்லாப்
பலன்கைளயும்ெபறுவதல்எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்.
௯ க றஸ்துவன் ேபாதைனகைள மட்டுேம பன்பற்றுவைத

ஒருவன் ெதாடரேவண்டும். க றஸ்துவன் ேபாதைனகைள
ஒருவன் மாற்றனால், அம்மனிதனிடம் ேதவன் இல்ைல.
ஆனால் ேதவனின் ேபாதைனகைளத் ெதாடர்ந்து ஒரு மனிதன்
பன்பற்றனால், அம்மனிதன் ப தா, குமாரன்ஆகய இருவைரயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க றான். ௧௦ ஒருவன் இப்ேபாதைனையக்

* ௧:௧: ெபண் இது ஒரு ெபண்ைணக் குறக்கலாம். அல்லது இந்த நருபத்தல்
ஒரு சைபையயும் குறக்கும் என்றால், அவளுைடய குழந்ைதகள் என்பது சைபயன்
மக்கைளக்குறக்கும்.
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ெகாண்டுவராமல் உங்களிடம் வந்தால் அவைன உங்கள் வீட்டில்
ஏற்காதீர்கள். அவைன வரேவற்காதீர்கள். ௧௧ நீங்கள் அவைன
ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவனது தீயெசயல்களுக்கும் நீங்களும்
உதவயவராவீர்கள்.
௧௨ நான் உங்களிடம் கூற ேவண்டியது மிகுத . ஆனால்

தாைளயும், ைமையயும் பயன்படுத்த வரும்பவல்ைல. பதலாக,
உங்களிடம் வர எண்ணுகேறன். அப்ேபாது நாம் ஒருமித்துப் ேபச
இயலும். அது நம்ைம மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்கும். ௧௩ ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட உங்கள் சேகாதரியன் குழந்ைதகள் தங்கள்
அன்ைபஉங்களுக்குத்ெதரியப்படுத்துகறார்கள்.
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ேயாவான்
எழுத யமூன்றாம்கடிதம்

௧மூப்பனாகய நான், உண்ைமயனால் நான் ேநச க்கும் எனது
அன்பானநண்பன்காயுவுக்குஎழுதுவது,
௨ எனது அன்பான நண்பேன, உனது ஆன்மா நலமாயருக்கும்

வண்ணம்ஒவ்ெவாருவைகயலும்நீநலமாயருக்கேவண்டுெமன
நான் ப ரார்த்த க்க ேறன். ௩ உனது வாழ்க்ைகயல் உள்ள
உண்ைமையக் குறத்துச் சல சேகாதரர்கள் என்னிடம் வந்து
கூறனர். உண்ைமயன் வழிைய நீ ெதாடர்ந்து பன்பற்றுவைத
அவர்கள்எனக்குக்கூறனர். இதுஎனக்குசந்ேதாஷம்ெகாடுத்தது.
௪ உண்ைமயன் வழிைய எனது பள்ைளகள் பன்பற்றுகறார்கள்
என்பைதக் ேகட்கும்ேபாது எனக்கு அளவு கடந்த சந்ேதாஷம்
உண்டாக றது.
௫ எனது அன்பான நண்பேன, க றஸ்துவல் சேகாதரருக்கு

உதவுவதல் நீ ெதாடர்ந்து ஈடுபடுவது நல்லது. உனக்குத்
ெதரியாத சேகாதரருக்கும் நீ உதவக்ெகாண்டிருக்க றாய்!
௬இச்சேகாதரர்கள் உனது அன்ைபக் குறத்து சைபக்கு கூறனர்.
அவர்கள் பயணத்ைதத் ெதாடருவதற்குத் தயவு ெசய்து நீ
உதவு, ேதவைன மகழ்ச்ச ப்படுத்தும் வழியல் அவர்களுக்கு
உதவு. ௭ க றஸ்துவன் ேசைவக்காக இச்சேகாதரர்கள் பயணம்
ேமற்ெகாண்டனர். ேதவனில் வசுவாசமற்ேறாரிடமிருந்து
அவர்கள் எந்தவத உதவையயும் ஏற்கவல்ைல. ௮ எனேவ
இச்சேகாதரருக்கு நாம் உதவ ேவண்டும். நாம் அவர்களுக்கு
உதவும்ேபாது,உண்ைமக்கானஅவர்கள்ேவைலயல்நாமும்பங்கு
ெகாள்ேவாம்.
௯ நான் சைபக்கு ஒரு நருபம் எழுத ேனன். ஆனால் நாங்கள்

ெசால்வைதத் த ேயாத்த ேரப்பு ேகட்கவல்ைல. எப்ேபாதும்
அவர்களுக்குத் தைலவனாக இருப்பதற்குஅவன்வரும்புக றான்.
௧௦ த ேயாத்த ேரப்பு ெசய்வது தவறு என்பைத நான் வரும்ேபாது
ேபசுேவன். அவன் எங்கைளக் குறத்துப் ெபாய் கூற , தீயன
ேபசுக றான். அவன் ெசய்வது இது மட்டுமல்ல. க றஸ்துவன்
ேசைவயல் ஈடுபட்டுள்ள சேகாதரருக்கு உதவவும் மறுக்க றான்.
சேகாதரருக்கு உதவ வரும்பும் மக்கைளயும் த ேயாத்த ேரப்பு
தடுக்க றான். அவர்கள் சைபயனின்று வலகும்படியாகச்
ெசய்க றான்.
௧௧ எனது அன்பான நண்பேன, தீயவற்ைறப் பன்பற்றாேத.

நல்லவற்ைறப் பன்பற்று. நல்லவற்ைறச் ெசய்க ற மனிதன்
ேதவனிடமிருந்து வந்தவன். தீயைவ ெசய்யும் மனிதேனா,
ேதவைனஅறயாதவன்.
௧௨ ெதெமத்த ரியுைவப் பற்ற எல்லா மக்களும் நல்லபடியாகப்

ேபசுக றார்கள். அவர்கள் கூறுவேதாடு உண்ைமயும்
ஒத்துப்ேபாக றது. அவைனக்குறத்துநாங்களும்நல்லவற்ைறேய
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ெசால்க ேறாம். நாங்கள்கூறுவதுஉண்ைமெயன்பதும் உனக்குத்
ெதரியும்.
௧௩ உனக்கு நான் கூற ேவண்டிய பல ெசய்த கள் உள்ளன.

ஆனால் எழுதுேகாைலயும் ைமையயும் பயன்படுத்த
வரும்பவல்ைல. ௧௪ நான் உன்ைன வைரவல் சந்த க்க
வரும்புக ேறன். அப்ேபாது நாம் ஒருமித்துக் கூடிப் ேபசலாம்.
௧௫ உனக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும். என்ேனாடிருக்கும்
நண்பர்கள் உனக்குத் தங்கள் அன்ைபத் ெதரிவ க்க றார்கள்.
அங்குள்ள நம் நண்பர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் எங்கள் அன்ைபத்
ெதரியப்படுத்து.
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யூதா
எழுத யகடிதம்

௧ யாக்ேகாபன் சேகாதரனும், இேயசு க றஸ்துவன்
பணியாளுமாகயயூதாவ டமிருந்து,
ேதவனால் அைழக்கப்பட்டிருக்க ற எல்லா மக்களுக்கும்

எழுதப்படுவது: ப தாவாகய ேதவன் உங்கைள
ேநச க்க றார். நீங்கள் இேயசு க றஸ்துவுக்குள் ேதவனால்
பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
௨ எல்லா இரக்கமும், சமாதானமும், அன்பும்

உங்களுக்குரியதாகுக.

தவறுெசய்க றமக்கைளேதவன்தண்டிப்பார்
௩ அன்பான நண்பர்கேள, நாம் எல்ேலாரும் ஒருமித்துப்

பங்குெகாள்க ற மீட்ைபக் குற த்து உங்களுக்கு எழுத
ேவண்டுெமன நான் மிகவும் வரும்ப ேனன். ஆனால் ேவறு
சலவற்ைறக் குறத்து உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதன்
ேதைவைய நான் உணர்ந்ேதன். ேதவன் தம் பரிசுத்தமான
மக்களுக்கு எல்லா காலத்த ற்குமாகக் ெகாடுத்த
வசுவாசத்த ற்காகப் ேபாராடுமாறு உங்கைள உற்சாகப்படுத்த
வரும்புக ேறன். ௪ ச லர் உங்கள் கூட்டத்தல் இரகச யமாகப்
புகுந்தருக்க றார்கள். அவர்களுக்கான தண்டைனைய ெவகு
காலத்த ற்கு முன்ேப ேவதவாக்கயங்கள் கூறயுள்ளன. ெவகு
காலத்த ற்கு முன் தீர்க்கதரிச கள் இம்மக்கைளக் குறத்து
எழுதனார்கள். இம்மக்கள் ேதவனுக்கு எத ரானவர்கள். அவர்கள்
ேதவனுைடய கருைணைய பாலியல் அநீத களுக்கு ஒரு
அனுமதயாக மாற்றவ ட்டிருக்க றார்கள். நமது ஒேர ஆண்டவரும்
கர்த்தருமாகய இேயசு க றஸ்துைவப் பன்பற்ற இம்மக்கள்
மறுக்க றார்கள்.
௫நீங்கள்ஏற்ெகனேவஅற ந்துள்ளவற்ைறநைனவுகூருவதற்கு

உங்களுக்கு உதவ நான் வரும்புக ேறன். ஒரு காலத்தல் எக ப்து
நாட்டுக்கு ெவளிேய தம் மக்கைள அைழத்து வந்ததன் மூலம்
கர்த்தர் அவர்கைளக் காப்பாற்றயைத நைனவுகூருங்கள்.
ப ற்காலத்தல் வசுவாசமற்ற எல்லா மக்கைளயும் கர்த்தர்
அழித்தார். ௬ தம் அத காரத்ைதத் தக்கைவத்துக்ெகாள்ளாது
தம் ெசாந்த இடத்தலிருந்து ெவளிேயறய ேதவதூதர்கைளப்
பற்ற உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வரும்புக ேறன்.
ேமலும், இதனால் அவர்கைளெயல்லாம் கர்த்தர் இருளில்
ைவத்தருக்க றார். அவர்கள் அறுக்கமுடியாத ந ரந்தரமான
சங்கலிகளால் கட்டப்பட்டிருக்க றார்கள். மிகப் ெபரும்
நாளில் நயாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக அவர் அவர்கைள
ைவத்தருக்க றார். ௭ ேசாேதாம், ெகாேமாரா, நகரங்கைளயும்
அவற்ைறச் சுற்றயருந்த நகரங்கைளயும்கூட நைனவுகூருங்கள்.
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அந்த ேதவதூதர்கைளப் ேபான்ேற அைவயும் பாலியல் நீத கைள
இழந்து இயற்ைகக்கு மாறான பாலியல் உறவுகளில் மூழ்கன.
ந த்தய அக்கனியாக ய தண்டைனயல் இப்ெபாழுது அைவ
துன்புறுகன்றன. நாம் பார்த்தறவதற்கு ேதவனுைடய
தண்டைனக்குஓர் எடுத்துக்காட்டாகஅைவஇருக்கன்றன.
௮ உங்கள் கூட்டத்தல் நுைழந்தருக்க ற மக்களின் வழியும்

இதுேவ. அவர்கள் கனவுகளால் வழிகாட்டப்படுக றார்கள்.
அவர்கள் தம் பாலியல் பாவங்களால் தம்ைம
அசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள். அவர்கள் கர்த்தரின்
அத காரத்ைதத் தள்ளி வ ட்டு, மகைமெபாருந்தய
ேதவதூதர்களுக்கு எத ராகப் ேபசுக றார்கள். ௯ஆனால் ப ரதான
ேதவதூதனாகய மிகாேவல் ேமாேசயன்உடலுக்காகப் ப சாேசாடு
வவாத த்தெபாழுது, பழியுைரத்ததற்காக ப சாைசத் தண்டிக்க
ேவண்டுெமன மிகாேவல் முடிவு கட்டவல்ைல. (கர்த்தரின்
தீர்ப்புக்காக மிகாேவல் ேகாரிக்ைக வடுத்தான்.) “கர்த்தர்
உன்ைனத்தண்டிக்கட்டும்” என்றுமட்டும்அவன்ெசான்னான்.
௧௦ ஆனால் புரிந்துெகாள்ளாத காரியங்கைள இம்மக்கள்

வமர்ச க்க றார்கள். பகுத்தறவற்ற சல மிருகங்கைளப்ேபால,
தாமாகேவ சலவற்ைறப் பற்ற அவர்கள்அற ந்துெகாள்க றார்கள்.
ஆனால் இவற்றாேலேய அவர்கள் அழிக்கப்படுக றார்கள்.
௧௧ அது அவர்களுக்கு மிக ேமாசமானதாக இருக்கும். காயீன்
ெசன்ற பாைதைய இந்த மக்களும் பன்பற்றுகறார்கள்.
பணம் ெபறுவதற்காக ப ேலயாமின் தவறான வழிையப்
பன்பற்ற இவர்கள் தம்ைமத்தாேம ஒப்பைடத்தருக்க றார்கள்.
ேகாரா ெசய்தைதப்ேபால இந்த மக்களும் ேதவனுக்கு
எத ராக ேமாதுக றார்கள். அவர்களும் ேகாராைவப்ேபால
அழிக்கபடுவார்கள்.
௧௨ உங்கள் அன்பன் வருந்துகளில் உங்கேளாடு அச்சமின்ற

வருந்துண்ணும் இவர்கள் தண்ணீருக்குள் மூழ்கயருக்கும்
பாைறகள்ேபால இருக்க றார்கள். அவர்கள் தம்ைமப்
பற்ற மட்டுேம அக்கைற ெகாள்ளும் ேமய்ப்பர்களாவார்கள்.
அவர்கள் காற்றால் அடித்துச்ெசல்லப்படுக ற மைழ ெபாழியாத
ேமகங்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் அறுவைடக் காலத்தல்
கனி ெகாடுக்காத மரங்கைளப் ேபான்றவர்கள். எனேவ பூமியல்
இருந்து அவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுக றார்கள். அவர்கள்
இருமுைற மரணம் அைடக றார்கள். ௧௩ அவர்கள் கடலின்
ெபரும் அைலகைளப் ேபான்றவர்கள். கடலைலகள் தம்
நுைரக்கழிவுகைள வீசயடித்து கைரயல் ஒதுக்குவதுேபால
அவர்கள் தம் ெவட்கத்துக்குரிய காரியங்கைளச் ெசய்க றார்கள்.
எங்ெகங்கும் அம்மக்கள் வானில் த ரியும் வண்மீன்கைளப்
ேபான்றவர்கள். மிகுந்தகரியஇருளில்ஓர்இடம்அம்மக்களுக்காக
ந ரந்தரமாகஒதுக்கப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ ஆதாமின் ஏழாம் தைலமுைறயனனான ஏேனாக்கு

இம்மக்கைளக் குறத்து தீர்க்கதரிசனம் கூறனான். “பாருங்கள்,
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பல்லாய ரக்கணக்கான தம் தூய ேதவதூதர்கேளாடு
கர்த்தர் வந்துெகாண்டிருக்க றார். ௧௫ எல்லா மக்கைளயும்
நயாயந்தீர்ப்பதற்காகவும், தம் தீய ெசயல்களாலும், பாவம்
நைறந்த இம்மக்கள் ேதவனுக்கு எத ராகச் ெசான்ன
முரட்டுத்தனமான வார்த்ைதகளாலும் ேதவைன எத ர்த்தவர்கைள
தண்டிக்கவும்கர்த்தர்வந்துெகாண்டிருக்க றார்”என்றுகூறனான்.
௧௬ இம்மக்கள் எப்ேபாதும் குைற கூறக் குற்றம்

கண்டுபடிக்க றார்கள். அவர்கள் ெசய்யவரும்பும் தீய
காரியங்கைள அவர்கள் எப்ேபாதும் ெசய்க றார்கள். அவர்கள்
தங்கைளப் பற்ற ப் ெபருைமயாய் ேபசுக றார்கள். தாங்கள்
வரும்புவைதப் ெபறுவதற்காக மட்டுேம அவர்கள் ப றைரக்
குற த்துநல்லைவகூறுவர்.
ஓர் எச்சரிக்ைகயும்ெசய்யேவண்டியகாரியங்களும்
௧௭அன்பானநண்பர்கேள,முன்னர்கர்த்தர்இேயசுக றஸ்துவன்

அப்ேபாஸ்தலர்கள் கூறயவற்ைற நைனவுகூருங்கள்.
௧௮ சீஷர்கள் உங்களிடம், “கைடச நாட்களில் ேதவைனக் குறத்து
நைகக்க றவர்களும், ேதவனுக்கு எத ரான தம் தீய ஆைசகைளப்
பன்பற்றுகறவர்களும் இருப்பார்கள்” என்றனர். ௧௯ அவர்கேள
உங்கைளப் ப ரிக்க றவர்கள். பாவம் மிகுந்த, சுயம் வரும்புகன்ற
காரியங்கைள மட்டுேம அவர்கள் ெசய்க றார்கள். அவர்களிடம்
ஆவயானவர்இல்ைல.
௨௦ ஆனால் அன்பான நண்பர்கேள, மிகவும் பரிசுத்தமான

வசுவாசத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு உங்கைள நீங்கேள
பலமுள்ளவர்களாக வளர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். பரிசுத்த
ஆவயானவரின் உதவ ேயாடு கூட ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
௨௧ ேதவனுைடய அன்பல் உங்கைள ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்களுக்கு ந த்தய ஜீவைனக் ெகாடுக்கக் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன்கருைணக்காகக் காத்தருங்கள்.
௨௨ ெபலவீனமுள்ள மக்களிடம் இரக்கம் ெகாள்ளுங்கள்.

௨௩ ெநருப்பலிருந்து வடுவப்பதன் மூலம் மற்றவர்கைளக்
காப்பாற்றுங்கள். சறு எச்சரிக்ைகயுணர்ேவாடு இரக்கம்
காட்டேவண்டிய சலர் இருக்க றார்கள். பாவத்தனால்
அழுக்ேகறயஅவர்களதுஆைடகைளயும்கூடெவறுத்துவடுங்கள்.
ேதவைனவாழ்த்துங்கள்
௨௪ நீங்கள் தடுக்க வழுந்துவ டாதபடி ெசய்யவும், தம்

மகைமயன் முன் எந்தப் பைழயுமின்ற உங்கைள அைழக்கவும்,
அளவற்றமக ழ்ச்சையஉங்களுக்குஅளிக்கவும்,அவரால்முடியும்.
௨௫ அவர் ஒருவேர ேதவன். அவேர நம் மீட்பர். அவருக்ேக
மகைம, வல்லைம, அதகாரம் அைனத்தும் நமது கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாகக் கடந்தகாலம் முழுக்கவும்,
ந கழ்காலத்துக்கும்,என்ெறன்ைறக்குமாகஉண்டாவதாகஆெமன்.
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ேயாவானுக்குெவளிப்படுத்தன
வ ேசஷம்

௧இதுஇேயசுக றஸ்துெவளிப்படுத்தனவேசஷம்.* வைரவல்
நைடெபறப் ேபாக றைவ எைவெயன்று தன் ஊழியர்களுக்குத்
ெதரிவ க்கும்ெபாருட்டு இேயசுவுக்கு ேதவன் இைத வழங்கனார்.
க றஸ்து தன் ேதவதூதைன அனுப்ப தன் ஊழியனாகய
ேயாவான் இதைனத் ெதரிந்துெகாள்ளுமாறு ெசய்தார். ௨ தான்
பார்த்த எல்லாவற்ைறயும் ேயாவான் ெசால்லி இருக்கறான்.
ேதவனிடமிருந்து வருகற ெசய்தயாகய இவ்வுண்ைமையேய
இேயசு அவனிடம் ெசான்னார். ௩ ேதவனிடமிருந்து வந்த
இச்ெசய்த கைள வாச க்க ற எவனும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.
இச்ெசய்தையக் ேகள்வப்படுக றவர்களும் இதல் எழுதயுள்ளபடி
நடக்கன்றவர்களும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். காலம்
குறுகனதாயருக்க றது.
இேயசுவன்ெசய்த கைளசைபகளுக்குேயாவான்எழுதுகறார்

௪ஆசயாவல்உள்ளஏழுசைபகளுக்கும் ேயாவான்எழுதுவது:

எப்ெபாழுதும் இருக்கறவரும் இருந்தவரும் இனிேமல்
வரப்ேபாக றவருமான ஒருவராலும், அவரது ச ம்மாசனத்துக்கு
முன்பாகஇருக்க றஏழுஆவகளாலும்,இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குஇரக்கமும் சமாதானமும்உண்டாவதாக. ௫இேயசுேவ
உண்ைமயுள்ள சாட்ச யாக இருக்க றார். மரணத்தல் இருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தவர்களுள்முதலானவர்அவேரஆவார்.
பூமியல் உள்ள அரசர்களுக்கு எல்லாம் அத பத இேயசு.

௬ இேயசுேவ நம்ைம ேநச க்க றவர். அவேர தமது இரத்தத்தால்
நமது பாவங்களில் இருந்து நம்ைம வடுதைல ெசய்தவர்.
தமது ப தாவாகய ேதவனின் முன்னிைலயல் நம்ைம
ஆசாரியர்களாக்க , அரசு ஒன்ைற உருவாக்கயருக்க றார்.
அவருக்கு மகைமயும், வல்லைமயும் எப்ேபாதும் உண்டாவதாக!
ஆெமன்.
௭ பாருங்கள், இேயசு ேமகங்களுடேன வருகறார்.

ஒவ்ெவாருவரும் அவைரக் காண்பார்கள். அவைரக்
குத்தனவர்களும் அவைரக் காண்பார்கள். பூமியல் உள்ள
அைனத்து மக்களும் அவைரப் பார்த்து, அவருக்காகப்
புலம்புவார்கள். ஆமாம்,அதுஅப்படிேய நடக்கும். ஆெமன்.
௮ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான் அல்பாவும் ஒேமகாவுமாய்†

இருக்க ேறன். நான் இருக்கறவராகவும், இருந்தவராகவும்,

* ௧:௧: ெவளிப்படுத்தன வேசஷம் மைறவாகப் ெபாத ந்துள்ள உண்ைமைய
ெவளிப்படுத்துவதும், புரிய ைவப்பதுமான காரியம். † ௧:௮: அல்பா, ஒேமகா இைவ
க ேரக்கத்தன் முதலும் முடிவுமான எழுத்துக்கள். இது ஆரம்பத்ைதயும் முடிைவயும்
காட்டும்.
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இனி வருகறவருமாய் இருக்க ற சர்வவல்லைம
உள்ளவராயருக்க ேறன்.”
௯ நான் ேயாவான், க றஸ்துவல் நான் உங்கள் சேகாதரன்.

இேயசுவன்நமித்தம்வரும்துன்பங்களுக்கும்,இராஜ்யத்துக்கும்,
ெபாறுைமக்கும் நாம் பங்காளிகள். ேதவனின் ெசய்தையப்
ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்ததற்காகவும், இேயசுைவப் பற்றய
சாட்ச யன் நமித்தமாகவும் பத்மு‡ என்னும் தீவற்கு நான்
நாடுகடத்தப்பட்ேடன். ௧௦ கர்த்தருைடய நாளில் பரிசுத்த
ஆவயானவர் என்ைன ஆட்ெகாண்டார். அப்ெபாழுது ஒரு
ெபரிய சத்தத்ைத எனக்குப் பன்பாகக் ேகட்ேடன். அது எக்காள
சத்தம்ேபால் இருந்தது. ௧௧ அந்த சத்தம், “நீ பார்க்கன்ற
எல்லாவற்ைறயும் ஒரு புத்தகத்தல் எழுது. அதைன ஏழு
சைபகளுக்கும் அனுப்பு. அைவ ஆசயாவல் உள்ள எேபசு,
ச மிர்னா, ெபர்கமு, தயத்தீரா, சர்ைத, பலெதல்பயா,
லேவாத க்ேகயா என்னும்நகரங்களில்உள்ளன” என்றுகூறயது.
௧௨ என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்தவர் யார் என அறய

நான் தரும்ப ப் பார்த்ேதன். நான் ஏழு ெபான்னாலான
குத்துவளக்குகைளப் பார்த்ேதன். ௧௩ அவற்றுக்கு மத்தயல்
“மனித குமாரைனப் ேபான்ற” ஒருவைரக் கண்ேடன். அவர்
நீண்ட ேமல் அங்கைய அணிந்தருந்தார். அவர் மார்பல்
ெபான்னால் ஆன கச்ைச கட்டப்பட்டிருந்தது. ௧௪ அவரது
தைலயும், முடியும் ெவண்பஞ்ைசப்ேபாலவும், பனிையப்ேபாலவும்
ெவளுப்பாய்இருந்தது. அவரது கண்கள்அக்கனி சுவாைலையப்
ேபான்றருந்தன. ௧௫ அவரது பாதங்கள் உைலக்களத்தல்
காய்ந்துெகாண்டிருக்க ற ஒளிமிக்க ெவண்கலம்ேபால் இருந்தன.
அவரது சத்தம் ெபருெவள்ளத்தன் இைரச்சைலப்ேபால்
இருந்தது. ௧௬அவர் தனது வலதுைகயல் ஏழு நட்சத்த ரங்கைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தார். அவர் வாயல் இருந்து இருபக்கமும்
கூர்ைமயுள்ள வாள் ெவளிப்பட்டது. அவர் முகம் உச்ச ேநரத்தல்
ஒளிவீசும்சூரியைனப்ேபாலஒளிவீச யது.
௧௭ நான் அவைரக் கண்டதும் இறந்தவைனப்ேபால அவரது

பாதங்களில் வழுந்ேதன். அவர் தனது வலது ைகைய என்மீது
ைவத்து, பயப்படாேத, நாேன முந்தனவரும், ப ந்தனவரும் ஆக
இருக்க ேறன். ௧௮ நான் வாழ்க ற ஒருவராக இருக்க ேறன்.
நான் இறந்ேதன். ஆனால் இப்ேபாது சதாகாலங்களிலும்
உய ேராடு இருக்க ேறன். என்னிடம் மரணத்துக்கும்,
பாதாளத்துக்கும் உரிய த றவுேகால்கள் உள்ளன. ௧௯ எனேவ,
நீ பார்த்தவற்ைறெயல்லாம் எழுது. இப்ெபாழுது நடப்பைதயும்,
இனிேமல் நடக்கப்ேபாவைதயும் எழுது. ௨௦ எனது வலது ைகயல்
உள்ள ஏழு நட்சத்த ரங்களின் இரகச யத்ைதயும் ஏழு ெபான்
குத்துவளக்குகளின்இரகச யத்ைதயும் எழுது. நீ கண்ட ஏழுகுத்து

‡ ௧:௯: பத்மூ ஏஜீயன் கடலில் உள்ள சறய தீவு. ஆசயா ைமனர் கடற்கைர அருகல்
உள்ளது (தற்காலதுருக்க ).
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வளக்குகளும் ஏழு சைபகளாகும். ஏழு நட்சத்த ரங்களும் அந்தச்
சைபகளில்உள்ளதூதர்களாகும்.

௨
எேபசு சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧ “எேபசு சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“தனது வலதுைகயல் ஏழு நட்சத்த ரங்கைள ஏந்த க்ெகாண்டு

ஏழு ெபான் குத்துவளக்குகளின் மத்தய ேல உலாவுகறவர்
உனக்குஇதைனக்கூறுகன்றார்.
௨ “நீ என்ன ெசய்க றாய் என்று எனக்குத் ெதரியும். நீ கடினமாக

ேவைல ெசய்க றாய். உன் ெசயல்கைள நீ வ ட்டுவடுவதல்ைல.
ெகட்ட மக்கைள நீ ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல என்று எனக்குத்
ெதரியும். உண்ைமயல் அப்ேபாஸ்தலர்கள் இல்லாமல் ெவளிேய
தங்கைள அப்ேபாஸ்தலர் என்று ெசால்லித் த ரிபவர்கைள
நீ ேசாதைன ெசய்தருக்க றாய். அவர்கள் ெபாய்யர்கள்
என்பைதக் கண்டு படித்தருக்க றாய். ௩ நீ வலக ப் ேபாகாமல்,
ெதாடர்ந்து முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய். நீ என் நமித்தம்
துன்பங்கைளத் தாங்க க்ெகாள்க றாய். நீ இவற்ைறச் ெசய்வதல்
ேசார்வுஇல்லாமலும்இருக்கறாய்.
௪ “ஆனால்சலகாரியங்களில்உன்ேமல்எனக்குக்குைறஉண்டு.

நீ துவக்க காலத்தல் ெகாண்டிருந்த அன்ைப இப்ேபாது வ ட்டு
வ ட்டாய். ௫ எனேவ வழுவதற்கு முன்பு எங்கருந்தாய் என்பைத
நைனத்துப்பார். உன்மனைத மாற்ற க்ெகாள். துவக்க காலத்தல்
ெசய்தைவகைள ெதாடர்ந்து ெசய். நீ மாறாவ ட்டால் நான்
உன்னிடம் வந்து உனதுவளக்குத்தண்ைட அதனிடத்தல் இருந்து
நீக்கவடுேவன். ௬ ஆனால் நீ ெசய்க றதல் சரியானைவயும்
உண்டு. நான் ெவறுப்பைதப்ேபாலேவ நீ ந க்ெகாலாய்கள்*
ெசய்வைதெவறுக்கறாய்.
௭ “ஆவயானவர் சைபகளுக்குச்ெசால்வைதக் ேகட்க றயாவரும்

கவனிக்க ேவண்டும். ெவற்ற ெபறுகறவனுக்கு ேதவனுைடய
ேதாட்டத்தலுள்ள ஜீவவருட்சத்தன் கனிையச் சாப்படும்
உரிைமையநான்ெகாடுப்ேபன்.”
ச மிர்னா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௮ “ச மிர்னா சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“துவக்கமும், முடிவுமாயருப்பவர் இைவகைள உனக்குக்

கூறுகன்றார். அவர்தான் இறந்து, மரணத்தல் இருந்து மீண்டும்
உயருடன்எழுந்தவர்.
௯ “உங்கள் துன்பங்கைள நான் அற ேவன். நீங்கள்

ஏைழகள் என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஆனால் உண்ைமயல்
நீங்கள் ெசல்வந்தர்கள். தம்ைமத் தாேம யூதர்கள் என்று
அைழத்துக்ெகாள்க றவர்களால்உங்கைளப்பற்ற ச்ெசால்லப்பட்ட
ெகட்ட ெசய்த கைள நான் அற ேவன். ஆனால் உண்ைமயல்
அவர்கள் யூதர்கள் அல்ல. அவர்கள் சாத்தானின் கூட்டத்தனர்.
* ௨:௬: ந க்ெகாலாய்தவறானெகாள்ைககைளப்பன்பற்றும்ஒருமதக்குழு.
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௧௦உங்களுக்கு ந கழ்வைதக் குற த்துஅச்சப்படேவண்டாம். ப சாசு
உங்களில் சலைரச் சைறயல் ேபாடுவான். அவன் உங்கைளச்
ேசாத ப்பதற்காகேவ அவ்வாறு ெசய்க றான். நீங்கள் பத்து
நாட்கள் துன்பப்படுவீர்கள். ஆனால் இறக்க ேவண்டியதாக
இருந்தாலும் உண்ைமயானவர்களாக இருங்கள். நீ இறுதவைர
உண்ைமயாயருந்தால்ஜீவக ரீடத்ைதஉனக்குத்தருேவன்.
௧௧ “சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக் ேகட்க ற யாவரும்

கவனிக்க ேவண்டும். ெஜயம் ெபறுகறவன் எவேனா, அவன்
இரண்டாவதுமரணத்தனால்பாத க்கப்படமாட்டான்.”
ெபர்கமுசைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧௨ “ெபர்கமுசைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“இருபக்கமும் கூர்ைமயான வாைளக்ெகாண்டிருக்க றவர்

இதைனஉங்களுக்குக்கூறுகறார்.
௧௩ “நீ எங்ேக வாழ்க றாய் என்று எனக்குத் ெதரியும்.

சாத்தானுைடய ச ம்மாசனம் இருக்கற இடத்தல் நீ இருக்க றாய்.
ஆனால் நீ எனக்கு உண்ைமயானவனாக இருக்க றாய்.
அந்த ப்பாசன் காலத்தலும் என்மீதுள்ள உன்Ԕ வசுவாசத்ைத
நீ மறுத்ததல்ைல. அந்த ப்பா எனதுஉண்ைமயுள்ள சாட்ச . அவன்
உங்கள் நகரத்தல் ெகால்லப்பட்டான். உங்கள் நகரம் சாத்தான்
வாழுமிடம்.
௧௪ “ஆனாலும் உனக்கு எத ரான சல காரியங்கள் என்னிடம்

உண்டு. உங்கள் கூட்டத்தல் உள்ள சலர் ப ேலயாமின்
உபேதசத்ைதப் பன்பற்ற க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ப ேலயாம்
இஸ்ரேவைலப் பாவத்துக்கு வழி நடத்த பாலாக் என்பவனால்
பலவந்தப்படுத்தப்பட்டவனாவான். இதனால் அவர்கள்
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைத உண்டு, பாலியல்
பாவங்களும் ெசய்தனர். ௧௫ இதுேபாலேவ உங்கள்
கூட்டத்தல் ந க்ெகாலாய் மதத்தவர்களின் ேபாதகத்ைதப்
பன்பற்றுகறவர்களும் இருக்கறார்கள். ௧௬ எனேவ உங்கள்
மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். மாறாவ ட்டால் நான் வைரவல்
உங்களிடம் வருேவன். என் வாயன் வாளால் அவர்கேளாடு
ேபாரிடுேவன்.
௧௭ “சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக் ேகட்க ற யாவரும்

கவனிக்கேவண்டும்!
“ெஜயம் ெபறுகறவனுக்கு நான் மைறவான மன்னாைவக்

ெகாடுப்ேபன்.† அேதாடு அவனுக்கு ெவள்ைளக் கல்ைலயும்
ெகாடுப்ேபன். அக்கல்லில் புதய ெபயர் எழுதப்பட்டிருக்கும்.
ஒருவருக்கும் அந்தப் ெபயர் ெதரியாது. அக்கல்ைல எவன்
ெபறுகறாேனா அவன் ஒருவேன அந்தப் புதய ெபயைர
அற ந்துெகாள்வான்.”
தயத்தீரா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்

“தயத்தீரா சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
† ௨:௧௭: மன்னா பரேலாகத்தலுள்ள உணவு. ேதவன் தன் மக்கள்
வனாந்தரத்தலிருக்கும்ேபாதுெகாடுத்தது.
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௧௮ “ேதவனின் குமாரன் இவற்ைறக் கூறுகறார். அவர்
ஒருவேர அக்கனிேபால ஒளிவடும் கண்கைளயும், ப ரகாசமான
ெவண்கலம் ேபான்ற ஒளி தரும் பாதங்கைளயும் ெகாண்டவர்.
அவர்உனக்குச்ெசால்வதுஇதுதான்.
௧௯ “நீ ெசய்கன்றவற்ைற நான் அற ேவன். நான் உன்

அன்ைபயும்,வசுவாசத்ைதயும்,ேசைவையயும்,ெபாறுைமையயும்
அற ேவன். துவக்கக்காலத்ைத வ ட இப்ேபாது நீ அத கமாகச்
ெசய்வைதயும்நான்அற ேவன். ௨௦எனினும்உனக்குஎத ரானசல
காரியங்கள் என்னிடம் உள்ளன. ஏசேபல் என்னும்ெபண்ணுக்குத்
தனது வருப்பம்ேபால வாழ நீ இடம் ெகாடுக்க றாய். அவள்
தன்ைனத் தீர்க்கதரிச என்கறாள். அவள் தன் உபேதசத்தால்
என் மக்கைள என்ைனவட்டுத் தூரமாக்குகன்றாள். அவளால்
அவர்கள் பாலியல் பாவங்கைளச் ெசய்க றார்கள். மற்றும்
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைதஉண்கறார்கள். ௨௧அவள்
தன் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளவும், தன் பாவங்களில் இருந்து
வலகவும் நான் அவகாசம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் அவள் மாற
வரும்பவல்ைல.
௨௨ “எனேவ அவைளயும், அவேளாடு பாவம் ெசய்தவர்கைளயும்

நான் அவளுைடய படுக்ைகயல் எற ந்து அவர்கைள மிகவும்
வருந்தச் ெசய்ேவன். அவளுைடய ெசய்ைககளிலிருந்து
அவர்கள் மாறாவ ட்டால். ௨௩ நான் இப்ெபாழுேத இதைன
நகழ்த்துேவன். அவைளப் பன்பற்றுகறவர்கைளயும் நான்
ெகால்லுேவன். அப்ெபாழுது எல்லாச் சைபகளும், ‘நான்
மக்களின் எண்ணங்கைளயும், உணர்வுகைளயும் அற ந்துள்ளவர்’
என்பைத அறவார்கள். உங்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உங்கள்
ெசயல்களுக்குஏற்றபலன்தருேவன்.
௨௪ “ஆனால் தயத்தீராவல் உள்ள மற்றவர்கள் சலர் அவளது

ேபாதகத்ைதப் பன்பற்றவல்ைல. அவர்கள் ெசால்லும்
சாத்தானின்ஆழமானரகச யங்கைளயும்நீஅற ந்தருக்கவல்ைல.
எனேவ உங்கள் மீது இைதத்தவ ர ேவறு சுைமகைள
சுமத்தமாட்ேடன். ௨௫ நான் வருகறவைர இதைனேய ெதாடர்ந்து
ெசய்துவாருங்கள்.
௨௬ “இதல் இறுதவைர இதுேபால் இருந்து ெவற்ற

ெபறுகறவர்களுக்கு மற்ற ேதசங்களின் ேமல் நான்
அதகாரத்ைதக்ெகாடுப்ேபன்.”

௨௭ “ ‘அவன்அவர்கைளஇரும்புக் ேகாலால்ஆள்வான்.
மண்பாண்டங்கைளப்ேபால் தூள்தூளாக அவர்கைள
ெநாறுக்குவான்.’ சங்கீதம் 2:9

௨௮ “என் ப தாவ டமிருந்து இந்த வல்லைமைய நான்
ெபற்றுக்ெகாண்ேடன். ேமலும் நான் அவனுக்கு வடிெவள்ளி
நட்சத்த ரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.” ௨௯ சைபகளுக்கு ஆவயானவர்
கூறுவைதக் ேகட்கன்றயாவரும்கவனிக்க ேவண்டும்.
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௩
சர்ைத சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧ “சர்ைத சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“ஏழு ஆவகைளயும் ஏழு நட்சத்த ரங்கைளயும்

ெகாண்டிருக்க றவர்இைவகைளஉனக்குகூறுகறார்.
“நீங்கள் ெசய்பவற்ைற நான் அற ேவன். நீங்கள் உய ர்

வாழ்வதாக மக்கள்கூறுகறார்கள். ஆனால்உண்ைமயல் நீங்கள்
ெசத்துப் ேபானவர்கேள. ௨ எழும்புங்கள். ெசத்துப்ேபாக ற
நைலயல் உள்ளவற்ைற வலிைமயுள்ளதாய் ஆக்குங்கள்.
முழுைமயாய் சாகும் முன் பலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
ேதவனுக்கு நீ ெசய்தெதல்லாம் ேபாதுமானதாக இல்ைல என
நான் காண்கன்ேறன். ௩ எனேவ நீங்கள் ெபற்றவற்ைறயும்,
ேகள்வப்பட்டவற்ைறயும் மறவாதீர்கள். அவற்றுக்கு
அடிபணியுங்கள். உங்கள் மனைதயும், வாழ்ைவயும் மாற்றுங்கள்.
நீங்கள் வழித்ெதழுங்கள். அல்லது நான் தருடைனப்ேபால வந்து
உங்கைள ஆச்சரியப்படுத்துேவன். எப்ெபாழுது நான் வருேவன்
எனஉங்களுக்குத்ெதரியாது.
௪ “ஆனால் உங்கள் குழுவல் சலர் பரிசுத்தமானவர்களாக

இருக்க றார்கள். அவர்கள் என்ேனாடு நடப்பார்கள். அவர்கள்
ெவள்ைள ஆைடகைள அணிவார்கள். ஏெனன்றால்
அதற்கு அவர்கள் தகுதயானவர்கள். ௫ ெவற்றெபறுகற
ஒவ்ெவாருவரும் இவர்கைளப்ேபால் ெவண்ணிற ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்வார்கள். நான் அவர்களது ெபயர்கைள
ஜீவப் புத்தகத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாட மாட்ேடன். அவர்கள்
என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள். இதைன நான் என் பதாவன் முன்பும்,
தூதர்களுக்குமுன்பும்ெசால்ேவன்.” ௬சைபகளுக்குஆவயானவர்
ெசால்வைதேகட்க றயாவரும்கவனிக்க ேவண்டும்.
பலெதல்பயா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௭ “பலெதல்பயா சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“உண்ைமயுள்ளவரும் பரிசுத்தமுள்ளவரும் இைவகைள

உனக்குக் கூறுகறார். அவர் தாவீதன் தறவுேகாைல
உைடயவராக இருக்கன்றார். அவர் ஒரு கதைவத் த றந்தால்,
அைத யாராலும் மூட முடியாது. ேமலும் அவர் கதைவ மூடினால்
யாராலும்அைதத்த றக்கமுடியாது.
௮ “நீ ெசய்பவற்ைற நான் அற ேவன். நான் உங்களுக்கு

முன்னால் தறந்த வாசைல ைவக்க ேறன். அதைன எவராலும்
அைடக்கமுடியாது. நீங்கள் பலவீனமானவர்கள் என்பது எனக்குத்
ெதரியும். ஆனால் என் உபேதசத்ைத நீங்கள் பன்பற்றனீர்கள்.
என்ெபயைரச்ெசால்லநீங்கள்பயப்படவல்ைல. ௯கவனியுங்கள்.
சாத்தாைனச் ேசர்ந்த கூட்டம் ஒன்று உள்ளது. அவர்கள்
தம்ைம யூதர்கள் எனக் கூறுகறார்கள். உண்ைமயல் அவர்கள்
ெபாய்யர்கேள! அவர்கள் உண்ைமயான யூதர்கள் அல்லர்.
அவர்கைள உங்கள் முன் அடிபணிந்து வணங்கச்ெசய்ேவன்.
என்னால் ேநச க்கப்படுக ற மக்கள் நீங்கள் என்பைத அவர்கள்
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அறவர். ௧௦ எனது கட்டைளகைள நீங்கள் பன்பற்ற ப்
ெபாறுைமயாக இருந்தீர்கள். அதனால் துன்ப காலத்தல்
உங்கைளப் பாதுகாப்ேபன். முழு உலகமும் துன்பப்படும்ேபாது
நீங்கள் தப்ப த்துக்ெகாள்வீர்கள். அத்துன்பம் உலகல் வாழும்
மக்கைளச் ேசாத க்கும்.
௧௧ “நான் வைரவல் வருக ேறன். இப்ெபாழுது உள்ள வழியல்

ெதாடர்ந்து ெசல்லுங்கள். அப்ெபாழுது எவராலும் உங்கள்
க ரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள முடியாது. ௧௨ இதல் ெவற்ற
ெபறுகறவன் என் ேதவனின் ஆலயத்தல், ச றந்த தூணாக
வளங்குவான். இதல் ெவற்ற ெபறுகறவனுக்காக நான்
இதைனச் ெசய்ேவன். அவன் எப்ேபாதும் ேதவனின் ஆலயத்ைத
வ ட்டு வலகமாட்டான். அவன் ேமல் எனது ேதவனின் ெபயைர
எழுதுேவன். அவன் ேமல் எனது ேதவனுடைய நகரத்தன்
ெபயைரயும்எழுதுேவன். அந்தநகரத்தன்ெபயர் புதயஎருசேலம்.
பரேலாகத்தலிருக்கன்றஎன்ேதவனிடமிருந்துஇந்நகரம்இறங்க
வந்துெகாண்டிருக்கன்றது. நான்எனதுபுதயெபயைரயும்அவன்
மீது எழுதுேவன்.” ௧௩ சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக்
ேகட்கன்றயாவரும்கவனிக்க ேவண்டும்.

லேவாத க்ேகயா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧௪ “லேவாத க்ேகயா சைபக்குஎழுத ேவண்டியது:
“ஆெமன்* என்பவர் உங்களுக்கு இவற்ைறக் கூறுகறார்.

அவேர உண்ைமயும் சத்தயமும் உள்ள சாட்ச . ேதவனால்
பைடக்கப்பட்டவற்ைறெயல்லாம்ஆள்பவர்அவர்.
௧௫ “அவர் கூறுவது: நீ ெசய்பவற்ைற நான் அற ேவன். நீ

அனலானவனும் அல்ல, குளிர்ந்தவனும் அல்ல. ஆனால்
நீ குளிராகேவா அனலாகேவா இருக்கேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். ௧௬ நீ ெவப்பமாக மட்டுேம உள்ளாய். நீ
அனலாகேவா குளிராகேவா இல்ைல. எனேவ உன்ைனத்
துப்ப வ டத் தயாராக உள்ேளன். ௧௭ உன்ைனச் ெசல்வன்
என்று நீ ெசால்லிக்ெகாள்க றாய். உன்னிடம் எல்லாம் உள்ளது.
உனக்கு எதுவும் ேதைவ இல்ைல என்று நீ நைனக்கறாய்.
ஆனால் உண்ைமயல் நீ பரிதாபத்த ற்குரியவன், ஏைழ, குருடன்,
ந ர்வாணி. ௧௮ ெநருப்பால் தூய்ைமயாக்கப்பட்ட தங்கத்ைத
என்னிடமிருந்து வாங்குமாறு உனக்கு நான் அறவுறுத்துக ேறன்.
பன்னேர நீ உண்ைமயான ெசல்வந்தன் ஆவாய். ெவண்ணிற
ஆைடையவாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு நீங்கள் ந ர்வாணத்ைத
மூடிக்ெகாள்ளலாம். உங்கள் கண்களுக்கான மருந்ைத
வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு உங்களால் உண்ைமயாகப்
பார்க்கமுடியும்.
௧௯ “நான் ேநச க்க ற மக்கைளத் தருத்துேவன், தண்டிப்ேபன்.

எனேவ கடினமாய் முயற்ச ெசய்யுங்கள். உங்கள் மனைதயும்

* ௩:௧௪: ஆெமன் இேயசுவன் ெபயைரப்ேபால இது இங்கு பயன்படுத்தப்படுக றது.
இதன்ெபாருள்,உண்ைமயானசலவஷயங்கைளஉறுதயாய்ஒப்புக்ெகாள்வது.
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வாழ்ைவயும் மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். ௨௦இேதா நான் கதவருகல்
நன்று தட்டுக ேறன். எனது குரைலக் ேகட்டு ஒருவன் கதைவத்
தறந்தால், நான் உள்ேள வந்து அவேனாடு உணவு உண்ேபன்.
அவனும்என்ேனாடுஉணவுஉண்பான்.
௨௧ “ெவற்ற ெபறுகறஒவ்ெவாருவைனயும்என்சம்மாசனத்தல்

என்ேனாடு அமரச் ெசய்ேவன். அதுேபாலேவ நான்
ெவற்றெகாண்டுஎன்பதாேவாடு ச ம்மாசனத்தல்உட்கார்ந்ேதன்.
௨௨ ேகட்க ற சக்த ெகாண்ட ஒவ்ெவாருவனும் ஆவயானவர்
சைபகளுக்குக்கூறுவைதக் ேகட்பானாக.”

௪
ேயாவான்பரேலாகத்ைதப் பார்த்தல்
௧ ப றகு நான் பார்த்ேதன். அங்ேக எனக்கு முன்ேன

பரேலாகத்தன் கதவு தறந்தருந்தது. என்னிடம் முன்பு ேபச ய
அேத குரைல அங்கு ேகட்ேடன். அக்குரல் எக்காளத்ைதப்ேபான்று
ஒலித்தது. “இங்ேக ஏறவா. இதற்கப்புறம் என்ன நகழேவண்டும்
என்பைத உனக்குக் காட்டுக ேறன்” என்றது அக்குரல். ௨ பன்னர்
ஆவயானவரால் ஆட்ெகாள்ளப்பட்ேடன். பரேலாகத்தல் ஒரு
ச ம்மாசனம் எனக்கு முன்பாக இருந்தது. அதன் ேமல் ஒருவர்
வீற்றருந்தார். ௩ அவர் பார்ப்பதற்கு ைவரக்கல்லும், பதுமராகக்
கல்லும்ேபால இருந்தார். அந்த ச ம்மாசனத்ைதச் சுற்ற மரகதம்
ேபான்றஒருவானவல்இருந்தது.
௪ ச ம்மாசனத்ைதச் சுற்ற இருபத்த நான்கு ச றய

ச ம்மாசனங்கள் இருந்தன. அந்த இருபத்துநான்கு ச றய
ச ம்மாசனங்களில்இருபத்துநான்குமூப்பர்கள்அமர்ந்தருந்தனர்.
மூப்பர்கள் ெவண்ணிறஆைடகைளஅணிந்தருந்தனர். அவர்கள்
தைலயல் தங்கக் க ரீடங்கள் இருந்தன. ௫ ச ம்மாசனத்தலிருந்து
மின்னல்கள் ஒளிர்ந்தன. இடிேயாைச ேகட்டது. ச ம்மாசனத்த ற்கு
முன்பு ஏழு வளக்குகள் எரிந்துெகாண்டிருந்தன. அந்த ஏழு
வளக்குகள் ேதவனுைடய ஏழு ஆவகளாகும். ௬ அந்தச்
ச ம்மாசனத்துக்குமுன்பாகப்பார்ப்பதற்குகண்ணாடிக்கடல்ேபால
ஒன்றருந்தது.
அக்கடல் பளிங்குேபால் ெதளிவாகவும் இருந்தது. அந்தச்

ச ம்மாசனத்தன் முன்னாலும் பக்கங்களிலும் நான்கு ஜீவன்கள்
இருந்தன. அவற்றற்கு முன்புறமும் பன்புறமும் கண்கள்
நைறந்தருந்தன. ௭ அந்த முதல் ஜீவன் சங்கத்ைதப்
ேபான்றருந்தது. இரண்டாவது ஜீவன் காைளையப்ேபால
இருந்தது. மூன்றாவது ஜீவனுக்கு மனிதைனப்ேபால
முகமிருந்தது. நான்காவது ஜீவன் பறக்கும் கழுைகப்
ேபான்றருந்தது. ௮ இந்த நான்கு ஜீவன்களுக்கும் ஆறு
சறகுகள் இருந்தன. இவற்றுக்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும்
கண்கள் இருந்தன. இரவும், பகலும் அைவ நறுத்தாமல்
கீழ்க்கண்டவற்ைறக்கூறக்ெகாண்டிருந்தன:



ெவளி.௪:௯ 685 ெவளி.௫:௬

“சகலவல்லைமயும்உள்ளவராக யகர்த்தராக யேதவன்பரிசுத்தர்,
பரிசுத்தர், பரிசுத்தர்,

அவர் எப்ேபாதும் இருந்தார், இருக்கறார், இனிேமல்
வரப்ேபாக றார்.”

௯ அந்த உய ர்வாழும் ஜீவன்கள் ச ம்மாசனத்தன் ேமல்
வீற்றருப்பவருக்கு மகைமையயும், ெபருைமையயும்
நன்றையயும் ெசலுத்துகன்றன. அவேர எல்லாக் காலங்களிலும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பவர். எப்ெபாழுதும் அந்த உய ர் வாழும்
ஜீவன்கள் இப்புகழ்ச்சையச் ெசய்துெகாண்டிருக்கன்றன.
௧௦ அந்த இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் ேதவனுக்கு
முன் குனிந்து வணங்குகன்றனர். எப்ெபாழுதும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கன்றவைர மூப்பர்கள் வணங்குகன்றனர்.
அவர்கள் தங்கள் க ரீடங்கைளக் கழற்ற ச ம்மாசனத்தன் முன்
ைவத்துவ ட்டுகீழ்க்கண்டவாறுகூறுகன்றனர்:

௧௧ “எங்கள்கர்த்தரும் ேதவனுமானவேர!
மகைமக்கும்,கனத்த ற்கும்,வல்லைமக்கும்தகுதயானவர் நீர்
அத காரமும்உள்ளவர்.

எல்லாவற்ைறயும்பைடத்தவர் நீர்.
உம் வருப்பத்தாேலேய யாவும் பைடக்கப்பட்டு
நைலத்தருக்கவும்ெசய்கன்றன.”

௫
௧ ச ம்மாசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தருப்பவரின் வலதுைகப்

பக்கத்தல் எழுதப்பட்ட ஒரு ேதால் சுருைளக் கண்ேடன். அதல்
இருபக்கமும் எழுதப்பட்டிருந்தது. அது மூடி ைவக்கப்பட்டு
ஏழு முத்தைரகளும் இடப்பட்டிருந்தன. ௨ ஒரு சக்த வாய்ந்த
ேதவதூதைனயும் நான் கண்ேடன். அவன் உரத்த குரலில்
அைழத்து “இம்முத்தைரகைள உைடத்து இந்தத் ேதால் சுருைளத்
தறந்துவடுகற தகுத உள்ளவன் யார்?” என்று ேகட்டான்.
௩ ஆனால் பரேலாகத்த ேலா, பூமிய ேலா, பூமிக்கு அடிய ேலா
இருக்க ற எவரும்இதுவைரஅம்முத்தைரகைளஉைடத்து தறந்து
உள்ேள பார்க்கஇயலவல்ைல. ௪எவரும்அந்தத் ேதால் சுருைளத்
தறந்து உள்ேள இருப்பைதப் பார்க்காததால் நான் மிகவும்
அழுேதன். ௫ஆனால்முதயவர்களுள்ஒருவர்என்னிடம், “அழாேத!
யூதர்குலத்தல்ப றந்தசங்கமானஇேயசுெவற்ற ெபற்றார். அவர்
தாவீதன் வழி வந்தவர். அவர் ஏழு முத்தைரகைளயும் உைடத்து
இந்தத் ேதால்சுருைளத்தறந்துபார்க்கும்ஆற்றல்உள்ளவர்.”
௬ப றகுஒருஆட்டுக்குட்டி ச ம்மாசனத்தன்மத்தயல் ந ற்பைதக்

கண்ேடன். அதைனச் சுற்ற நான்கு ஜீவன்களும் இருந்தன.
மூப்பர்களும் அதைனச் சுற்ற இருந்தனர். அந்த ஆட்டுக்குட்டி
ெகால்லப்பட்டது ேபால ேதான்றயது. அதற்கு ஏழு ெகாம்புகளும்
ஏழுகண்களும்இருந்தன. அைவேதவனுைடயஏழுஆவகளாகும்.
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அைவ உலகெமங்கும் அனுப்பப்பட்டைவ. ௭ அந்த ஆட்டுக்குட்டி
ேதவனுைடய வலது ைகயலிருந்த ேதால் சுருைள எடுத்தது.
௮ உடேன உய ர் வாழும் ஜீவன்களும் இருபத்து நான்கு
மூப்பர்களும் அந்த ஆட்டுக் குட்டிையப் பணிந்து வணங்கனர்.
ஒவ்ெவாருவரிடமும் ஒரு இைசக்கருவ இருந்தது. அேதாடு
தூபவர்க்கத்தால் நைறந்த ெபாற்கலசங்கைளயும் அவர்கள்
ப டித்தருந்தனர். அத்தூபவர்க்கங்கள் நைறந்த ெபாற்கலசங்கள்
ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மக்களின் ப ரார்த்தைனகைளக்
குறக்கன்றன. ௯ அவர்கள் அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்காகப் புதய
பாடைலப் பாடினர்.

“ேதால்சுருைளஎடுக்க நீேர தகுதயுள்ளவர்.
அதன்முத்தைரகைளயும்நீேரஉைடக்கத்தக்கவர்.

ஏெனன்றால்நீர் ெகால்லப்பட்டவர்
உம்குருதயால் ேதவனுக்காக மக்கைளமீட்டுக்ெகாண்டவர்.
அவர்கள் பல்ேவறுஇனத்ைத, ெமாழிைய, நாட்ைட, குழுைவச்
ேசர்ந்தவர்கள்.

௧௦நீர்நம்ேதவனுக்காகஒருஇராஜ்யத்ைதயும்,ஆசாரியர்கைளயும்
உருவாக்கனீர்.

அவர்கள்இந்தஉலகத்ைதஆளுவார்கள்.”

௧௧ ப றகு நான் பல தூதர்கைளப் பார்த்ேதன். அவர்களது
குரைலக் ேகட்ேடன். அத் தூதர்கள் ச ம்மாசனத்ைதச் சூழ்ந்து
இருந்தனர். அவர்கள்ஜீவன்கைளயும்,முதயவர்கைளயும்சூழ்ந்து
இருந்தனர். அவர்களின் எண்ணிக்ைக ஆய ரம் ஆய ரமாகவும்
பத்தாய ரம் பத்தாய ரமாகவும் இருந்தது. ௧௨ அந்தத் தூதர்கள்
உரத்தகுரலில்கீழ்க்கண்டவாறுபாடினார்கள்.

“ெகால்லப்பட்ட இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவேர வல்லைமைய,
ெசல்வத்ைத,ஞானத்ைத, பலத்ைத, புகைழ,மகைமைய,

பாராட்டுகைளப்ெபற்றுக்ெகாள்ளத்தகுதயானவர்.”

௧௩ ப றகு பரேலாகத்தல் உள்ள அத்தைன உயருள்ள
ஜீவன்களும், பூமியலும் கடலிலும் பூமிக்கு அடியலுள்ள
உலகலுமுள்ள அத்தைன உயருள்ள ஜீவன்களும்
கீழ்க்கண்டவாறுெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.

“ச ம்மாசனத்தன்ேமல்வீற்றருக்க றவருக்கும்ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
பாராட்டுகளும்,

கனமும், புகழும், அதகாரமும் சதாகலங்களிலும்
உண்டாகட்டும்.”

௧௪இைதக் ேகட்டுஅந்த நான்குஉயருள்ளஜீவன்களும் “ஆெமன்”
என்றுெசால்லின. மூப்பர்களும்பணிந்துவணங்கனர்.
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௬
ஆட்டுக்குட்டியானவர்முத்தைரகைளஉைடக்க றார்
௧ பன்பு ஏழு முத்தைரகளுள் முதல் முத்தைரைய

ஆட்டுக்குட்டியானவர் உைடப்பைதக் கண்ேடன். அப்ேபாது
நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களுள் ஒன்று இடிேபான்ற குரலில்
ேபசத்ெதாடங்குவைதக் கண்ேடன். “வா!” என்று ெசான்னது
அக்குரல். ௨நான் பார்த்தேபாது எனக்குமுன்பாக ஒரு ெவள்ைளக்
குதைர இருப்பைதப் பார்த்ேதன். அக்குதைரயல் சவாரி
ெசய்தவன்ஒருவல்ைலப்ப டித்தருந்தான். அவனுக்குஒருக ரீடம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. அவன் பைகவர்கைள வீழ்த்துவதற்காகச்
ெசன்றான். ெவல்வதற்காகேவபுறப்பட்டுப் ேபானான்.
௩ ஆட்டுக்குட்டியானவர் இரண்டாம் முத்தைரைய உைடத்தார்.

அப்ேபாது இரண்டாவது உயருள்ள ஜீவன் “வா!” என்று
ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். ௪ ப றகு இன்ெனாரு குதைர ெவளிேய
வந்தது. அதுதீேபான்றசவப்புவண்ணம்ெகாண்டது. அதன்ேமல்
இருந்தவனுக்குஉலகத்தல்உள்ளசமாதானத்ைதஎடுத்துவ டவும்,
பூமியல் உள்ள மக்கள் ஒருவைர ஒருவர் ெகால்வதற்குமான
அதகாரமும் ெகாடுக்கப்பட்டது. அத்துடன் அவனுக்கு ஒரு ெபரிய
வாளும்தரப்பட்டது.
௫ஆட்டுக்குட்டியானவர் மூன்றாவது முத்தைரைய உைடத்தார்.

அப்ேபாது மூன்றாவது உயருள்ள ஜீவன், “வா!” என்று என்னிடம்
கூறயைதக் ேகட்ேடன். நான் பார்த்தேபாது ஒரு கறுப்புக்
குதைர ெவளிேய வந்தது. அதன்ேமல் இருந்தவன் தராசு
ஒன்ைறக் ைகயல் ைவத்தருந்தான். ௬ அப்ெபாழுது ஒருவைக
சப்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அச்சப்தம் நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களின்
மத்தயலிருந்ேதவந்தது. “ஒருநாள்கூலியாகஒரு படி ேகாதுைம.
ஒரு நாள்கூலியாகமூன்று படி வாற்ேகாதுைம, எண்ெணையயும்,
த ராட்ைசஇரசத்ைதயும்வீணாக்காேத” என்றுகூறற்று.
௭ ஆட்டுக்குட்டியானவர் நான்காம் முத்தைரைய உைடத்தார்.

அப்ேபாது நான்காம் உயருள்ள ஜீவன் “வா!” என்று அைழத்தது.
௮ நான் பார்த்தேபாது மங்கய ந றமுள்ள ஒரு குதைர வந்தது.
இக்குதைரைய ஓட்டி வந்தவனுக்கு “மரணம்” என்று ெபயர்.
ேமலும் அவனுக்குப் பன்னால் “பாதாளம்” ெநருக்கமாய்
வந்துெகாண்டிருந்தது. உலகல்உள்ளகால் பங்கு மக்களின்ேமல்
அவனுக்குஅதகாரம்ெகாடுக்கப்பட்டது. வாளாலும்,பஞ்சத்தாலும்
ேநாயாலும் காட்டு மிருகங்களாலும் மக்கைளக் ெகால்லும்
அதகாரத்ைதஅவன்ெபற்றான்.
௯ஆட்டுக்குட்டியானவர்ஐந்தாவதுமுத்தைரையயும்உைடத்தார்.

அப்ெபாழுது பலிபீடத்தன் கீேழ தம் வசுவாசத்த ற்காகவும், சாட்ச
ெசான்னதற்காகவும் ெகால்லப்பட்டவர்களின் ஆன்மாக்கைள
நான் பார்த்ேதன். ௧௦ அந்த ஆன்மாக்கள் உரத்த குரலில்
சத்தமிட்டன. “பரிசுத்தமும் உண்ைமயும் உள்ள ேதவேன!
எங்கைளக் ெகான்றதற்காக உலகல் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற
மக்கைள நயாயம் தீர்த்துத் தண்டிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்?”
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என்றன. ௧௧ப றகுஒவ்ெவாருஆன்மாவுக்கும்ெவள்ைளஅங்ககள்
ெகாடுக்கப்பட்டன. ப றகு ச றது ேநரத்த ற்குக் காத்தருக்கும்படி
அவற்றற்குச் ெசால்லப்பட்டது. ெகால்லப்படப்ேபாக ற
அவர்கைளப்ேபான்ற க றஸ்துவன் ேசைவயலுள்ள எல்லா
சக ஊழியர்களும் உண்ைமயல் ெகால்லப்படுவதுவைர அைவ
காத்தருக்க ேவண்டும்.
௧௨ஆட்டுக்குட்டியானவர்ஆறாவதுமுத்தைரைய உைடப்பைதக்

கவனித்ேதன். அப்ேபாது ெபரிய நல நடுக்கம் ஏற்பட்டது.
சூரியன் இருண்டது. துக்கம் ெகாண்டாடுக றவன் அணிக ற
ஆைடகள்ேபாலஅதுகறுத்தது. நலவுஇரத்தம்ேபாலசவப்பானது.
௧௩வானத்துநட்சத்த ரங்கள்,புயல்காலத்தல்அத்த மரத்தலிருந்து
அத்த ப் பழங்கள் உதருவது ேபான்று பூமியல் உத ர்ந்தன.
௧௪ வானம் இரண்டாகப் பளந்தது. அது ேதால் சுருைளப்ேபால
சுருண்டுெகாண்டது! மைலகளும், தீவுகளும் தங்களது இடத்ைத
வ ட்டுநகர்ந்தன.
௧௫ மக்கள் குைககளிலும், மைலப்புறங்களிலும்

ஒளிந்துெகாண்டனர். அவர்களுடன் அரசர்களும்,
ஆள்ேவார்களும், அதகாரிகளும், ெசல்வந்தர்களும்
இருந்தனர். அடிைமகளும் சுதந்தரமானவர்களும் அவர்கேளாடு
ஒளிந்துெகாண்டனர். ௧௬மக்கள் மைலகைளயும் பாைறகைளயும்
பார்த்து “எங்கள் ேமல் வழுங்கள். ச ம்மாசனத்தல்
இருப்பவரின் பார்ைவயல் இருந்தும் ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
ேகாபத்தலிருந்தும் எங்கைள மைறத்துவடுங்கள். ௧௭ அவர்கள்
தம் ேகாபத்ைதக் காட்டுக ற தருணமாகய மாெபரும் நாள்
வந்துவ ட்டது. அதைன எத ர்த்து ஒருவராலும் ந ற்கமுடியாது.”
என்றுகூறனார்கள்.

௭

1,44,000இஸ்ரேவல்மக்கள்
௧ அதற்குப் ப றகு நான்கு ேதவதூதர்கள் பூமியன் நான்கு

மூைலகளிலும் ந ற்பைதக் கண்ேடன். நான்கு தூதர்களும்
நான்கு காற்றுகைளயும் ப டித்து ைவத்தருந்தனர். பூமியன்
மீதும் கடலின் மீதும் மரத்தன் மீதும் காற்று அடியாதபடிக்குக்
கட்டுப்படுத்தனர். ௨ ப றகு க ழக்குத் தைசயல் இருந்து ஒரு
ேதவதூதன் வருவைதக் கண்ேடன். அவனிடம் ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய முத்தைரக் ேகால் இருந்தது. அந்தத் தூதன்
உரத்த குரலில் ஏைனய நான்கு தூதர்கைளயும் அைழத்தான்.
அந்த நான்கு தூதர்களுக்கும் ேதவன் பூமிையயும் கடைலயும்
ேசதப்படுத்துவதற்கு உரிய அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தருந்தார்.
௩ அவர்களிடம் அந்தத் ேதவ தூதன், “நாம் நமது ேதவனின்
ெதாண்டர்களுக்கு அவர்கள் ெநற்றயல் அைடயாளக்குற
இடேவண்டும். அதுவைர பூமிையயும் கடைலயும் மரங்கைளயும்
ேசதப்படுத்தாமல்இருங்கள்” என்றுகூறனான்.
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௪ ப றகு முத்தைரய டப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைகையக்
ேகட்ேடன். இஸ்ரேவலின் பல்ேவறு குடும்பக் குழுக்களிலிருந்து
அவர்கள் 1,44,000 ேபர்இருந்தார்கள்.

௫யூதாகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ரூபன்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
காத்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௬ஆேசர்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
நப்தலிகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
மனாேசகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௭ச மிேயான்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ேலவ குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
இசக்கார்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௮ெசபுேலான்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ேயாேசப்புகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ெபன்யமீன்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000

ெபருங்கூட்டம்
௯ ப றகு நான் பார்த்தேபாது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக

இருந்தனர். ஒரு மனிதனால் எண்ண முடியாத அளவுக்கு
அவர்கள் அதக எண்ணிக்ைக உைடயவர்களாக இருந்தார்கள்.
அவர்கள் சகல நாடுகளிலும், பழங்குடிகளிலும், இனங்களிலும்,
ெமாழிகளிலும், இருந்து வந்தவர்கள். அவர்கள் ச ம்மாசனத்தன்
முன்னும், ஆட்டுக்குட்டியானவர் முன்னும் நன்றனர்.
அவர்கள் ெவள்ைள அங்ககைள அணிந்து தம் ைககளில்
குருத்ேதாைலகைளப் ப டித்தருந்தனர். ௧௦ அவர்கள் உரத்த
குரலில் “ச ம்மாசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்கும் நம் ேதவனுக்கும்,
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ெவற்ற உரியது!” என்று குரல்
எழுப்பனர்.
௧௧ அங்ேக நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களும் மூப்பர்களும்

இருந்தனர். அவர்கைளயும் ச ம்மாசனத்ைதயும் சுற்ற ேதவ
தூதர்கள் நன்றனர். அவர்கள் தைலகுனிந்து பணிவுடன்
வழிபட்டார்கள். ௧௨ அவர்கள், “ஆெமன்! எங்கள் ேதவனுக்குத்
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துதயும், மகைமயும், ஞானமும், ஸ்ேதாத்த ரமும், கனமும்,
வல்லைமயும், பலமும் எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாவதாக!
ஆெமன்” என்றனர்.
௧௩ ப றகு மூப்பர்களில் ஒருவர் என்னிடம், “ெவள்ைள அங்க

அணிந்த இவர்கள் யார்? எங்கருந்து இவர்கள் வந்தனர்?” என்று
ேகட்டார்.
௧௪அதற்குநான், “ஐயா,அதுஉங்களுக்ேகெதரியும்” என்ேறன்.
அந்த மூப்பேரா, “இவர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்தல் இருந்து

வந்தருக்க றார்கள். இவர்கள் தங்கள் ஆைடகைள
ஆட்டுக்குட்டியானவரின்இரத்தத்தல்ேதாய்த்து*உடுத்தயவர்கள்.
இப்ெபாழுது இவர்கள் ெவண்ைமயாகவும் தூய்ைமயாகவும்
இருக்கன்றனர். ௧௫ எனேவ இப்ெபாழுது இவர்கள்
ச ம்மாசனத்தல் உள்ள ேதவனின் முன்னால் ந ற்கன்றனர்.
அவர்கள் இரவும் பகலும் அவருைடய ஆலயத்தல் ேதவைன
வழிபடுகன்றனர். ச ம்மாசனத்தல் வீற்றருக்கும் ேதவன்
அவர்கைளக் காப்பாற்றுவார். ௧௬ இவர்களுக்கு ஒருேபாதும்
மீண்டும் பச வருவதல்ைல. இவர்களுக்கு ஒருேபாதும் தாகமும்
எடுப்பதல்ைல. சூரியன் இவர்கைளச் சுடுவதல்ைல. ெவப்பமும்
இவர்கைளத் தாக்குவதல்ைல. ௧௭ ச ம்மாசனத்தன் நடுவல்
உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவேர இவர்களின் ேமய்ப்பராக இவர்கள்
அைனவைரயும் ஜீவத் தண்ணீருள்ள ஊற்றுக்கு அைழத்துச்
ெசல்வார். இவர்களின் கண்களில் இருந்து ெபருகும் ஒவ்ெவாரு
கண்ணீர்த்துளிையயும் ேதவன்துைடத்துவடுவார்.”

௮
ஏழாவதுமுத்தைர
௧ ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஏழாவது முத்தைரைய உைடத்தார்.

அப்ேபாது ஏறக்குைறய அைர மணி ேநரத்துக்குப் பரேலாகம்
முழுவதும் அைமத ஏற்பட்டது. ௨ ேதவனுக்கு முன்னர்
ஏழு ேதவதூதர்கள் நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன்.
அவர்களுக்குஏழுஎக்காளங்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௩ இன்ெனாரு தூதன் வந்து பலிபீடத்தன் அருகல் நன்றான்.

அவன் தூபம் காட்டும் ெபாற்கலசத்ைதப் ப டித்தருந்தான்.
ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களின் ப ரார்த்தைனகேளாடு
ெபாற்பீடத்தன் மீது எரிக்கும் ெபாருட்டு அவனிடம் மிகுதயான
தூபவர்க்கம் ெகாடுக்கப்பட்டது. ௪ தூதனின் ைகயல் உள்ள
கலசத்தல் இருந்து தூபப் புைகயானது ேதவனிடம் ெசன்றது.
அது ேதவனுைடய மக்களது ப ரார்த்தைனகேளாடும் ெசன்றது.
௫ பன்பு அந்தத் தூதன்தூபகலசத்ைத எடுத்தான். பன்பு அைதப்
பலிபீடத்து ெநருப்பால் ந ரப்பனான். பன் அதைனப் பூமியல்
வீசெயற ந்தான். அதன் பறகு அங்ேக மின்னலும், இடியும், ேவறு
சப்தங்களும், நலநடுக்கமும்ஏற்பட்டன.

* ௭:௧௪: ேதாய்த்து அவர்கள் இேயசுவல் வசுவாசம் உைடயவர்கள். எனேவ
அவர்களின்பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன.
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ஏழுதூதர்களும்தம்எக்காளங்கைளஊதுதல்
௬ ப றகு ஏழு தூதர்களும் தம் ஏழு எக்காளங்கைளயும் ஊதத்

தயாரானார்கள்.
௭ முதல் தூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான். அப்ேபாது

இரத்தம் கலந்த கல் மைழயும் ெநருப்பும் உண்டாக பூமிய ேல
வழுந்தன. இதனால் மூன்றல் ஒரு பங்கு பூமியும், மூன்றல் ஒரு
பங்கு மரங்களும் எரிந்துேபாயன. பசும்புற்கெளல்லாம் கரிந்து
ேபாயன.
௮ இரண்டாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான்.

அதனால் ெநருப்பு பற்ற எரிகன்ற மைல ேபான்ற ஒன்று
கடலில் எறயப்பட்டது. எனேவ கடலின் மூன்றல் ஒரு பகுத
இரத்தமாய ற்று. ௯கடலில்உய ர்வாழ்கன்றஉய ர்களில்மூன்றல்
ஒரு பகுத ெசத்துப்ேபானது. கப்பல்களில் மூன்றல் ஒரு பகுத
அழிந்துேபாய ற்று.
௧௦ மூன்றாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான். ப றகு

வானில் உள்ள ஒரு ெபரிய நட்சத்த ரம் தீப்பந்தம்ேபால எரிந்து
வழுந்தது. அது ஆறுகளில் மூன்றல் ஒரு பகுத மீதும்
நீரூற்றுகளின் மீதும் வழுந்தது. ௧௧அந்த நட்சத்த ரத்தன் ெபயர்
எட்டி. அதனால் தண்ணீரில் மூன்றல் ஒரு பகுத எட்டிையப்
ேபான்று கசப்பாய ற்று. அவற்ைறக் குடித்த ஏராளமான மக்கள்
இறந்துேபாயனர்.
௧௨ நான்காம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத எடுத்து ஊதனான்.

அதனால் மூன்றல் ஒரு பகுதயான சூரியனும், சந்த ரனும்,
நட்சத்த ரங்களும் ேசதப்பட்டன. அவற்றல் மூன்றல் ஒரு பங்கு
இருண்டது. இரவலும், பகலிலும்மூன்றல் ஒரு பாகம் ெவளிச்சம்
இல்லாமல் ேபானது.
௧௩ நான் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது வானில்

பறந்துெகாண்டிருந்த ஒரு கழுகன் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.
அது உரத்த குரலில், “ஆபத்து, ஆபத்து, பூமியல் உயருடன்
வாழ்பவர்களுக்கு ஆபத்து. எஞ்சய மற்ற மூன்று ேதவதூதர்கள்
தம்எக்காளங்கைளஊதும்ேபாதுஆபத்துேநரும்” என்றது.

௯
ஐந்தாம் எக்காளம் முதலாவது ஆபத்ைத ஆரம்ப த்து

ைவக்கறது
௧ ஐந்தாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான். அப்ேபாது

ஒரு நட்சத்த ரம் ஆகாயத்தலிருந்து மண்ணில் வழுந்தைதக்
கண்ேடன். அதற்குப் பாதாள உலகத்துக்குச் ெசல்லும் வழியன்
தறவுேகால் ெகாடுக்கப்பட்டது. ௨ அந்த நட்சத்த ரம் பாதாள
உலகத்தன் வழிையத் த றந்தது. ெபரிய சூைளயல் இருந்து
புைக வருவது ேபான்று பாதாளத்தல் இருந்து புைக வந்தது.
அப்புைகயால்சூரியனும்ஆகாயமும்இருண்டது.
௩ அப்புைகயல் இருந்து ெவட்டுக்களிகள் புறப்பட்டு

பூமியன் ேமல் பறந்து வந்தன. அவற்றுக்குத் ேதளுக்கு
ஒப்பான வல்லைம ெகாடுக்கப்பட்டது. ௪ பூமியல்
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உள்ள புல்ைலேயா ெசடி ெகாடிகைளேயா, மரத்ைதேயா
ேசதமாக்கக்கூடாது என்று ெவட்டுக்களிகளுக்கு ஆைண
இருந்தது. ேதவனுைடய முத்தைரையத் தம் ெநற்றயல்
தாங்காத மனிதர்கைள மாத்த ரம் ேசதப்படுத்த அவ்ெவட்டுக்
களிகளுக்கு உத்தரவு இருந்தது. ௫ மக்களுக்கு ஐந்து
மாதங்கள் ெதாந்தரவு தருமாறு ெவட்டுக்களிகளுக்கு
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. அவற்றுக்கு மனிதைரக்
ெகால்லும் அதகாரம் ெகாடுக்கப்படவல்ைல. மக்களுக்கு
ஏற்பட்ட வலியானது ேதளால் ெகாட்டப்பட்ட மக்கள் ெபறும்
வலிேபான்றருந்தது. ௬ அத்தைகய நாட்களில் மக்கள்
ெசத்துப்ேபாவதற்குரிய வழிையத் ேதடுவார்கள். ஆனால்
அவர்களால் முடியாது. அவர்கள் சாக வரும்பனாலும் சாவானது
அவர்களிடமிருந்துஒளிந்துெகாள்ளும்.
௭ ெவட்டுக்களிகள், ேபாருக்குத் தயார் ெசய்யப்பட்ட

குதைரகைளப்ேபால இருந்தன. அவற்றன் தைலகளின் ேமல்
ெபான்மயமான க ரீடங்கள் ேபான்றைவ இருந்தன. அைவ
மனித முகங்கைளயும், ௮ ெபண்களின் கூந்தைலப்ேபால
நீண்ட தைல மயைரயும், சங்கத்தனுைடயைதப் ேபான்ற
பற்கைளயும் ெகாண்டிருந்தன. ௯அவற்றன் மார்புகள் இரும்புக்
கவசங்கைளப்ேபால் இருந்தன. அவற்றன் சறகுகளிலிருந்து
புறப்படும் ஓைசயானது யுத்தகளத்தல் நுைழயும் குதைரகள்
பூட்டிய ரதங்களின் இைரச்சைலப்ேபால இருந்தது. ௧௦ அந்த
ெவட்டுக்களிகளுக்குத் ேதள்களுக்கருப்பைதப் ேபான்ற
ெகாடுக்குகள் இருந்தன. ஐந்து மாத காலத்து வலியுண்டாகக்
காரணமாக இருக்கும் சக்த , அவற்றன் வால்களில் இருந்தது.
௧௧ பாதாளத்தன் தூதைன அைவ அரசனாகக் ெகாண்டிருந்தன.
அவனுைடய ெபயரானது எப ேரய ெமாழியல் அெபத்ேதான்*
என்று அைழக்கப்படுக றது. க ேரக்க ெமாழியல் அவன் ெபயர்
அப்ெபால்லிேயான்என்றுஅைழக்கப்படுக றது.
௧௨ முதலாம் ஆபத்து கடந்துேபாய ற்று. ஆனாலும்

எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். இன்னும் இரண்டு ஆபத்துக்கள் வர
இருக்கன்றன.
ஆறாவதுஎக்காளெதானி
௧௩ ஆறாவது ேதவதூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான்.

அப்ேபாது ேதவனுக்கு முன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தன்
நான்கு ெகாம்புகளிலுமிருந்து ஒரு சத்தம் வருவைதக்
ேகட்ேடன். ௧௪ ப றகு அச்சத்தம் அந்த ஆறாம் தூதனிடம்
“ஐப ராத் என்னும் நத க்கைரயல் கட்டப்பட்டிருக்க ற நான்கு
தூதர்கைளயும் அவழ்த்து வடு” என்று ெசால்லக் ேகட்ேடன்.
௧௫ எனேவ, அந்த ஆண்டுக்கும், அந்த மாதத்துக்கும், நாளுக்கும்,
மணிக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு தூதர்களும்
வடுவக்கப்பட்டார்கள். உலகல் உள்ள மக்களில் மூன்றல்

* ௯:௧௧: அெபத்ேதான் பைழய ஏற்பாட்டில் இப்ெபயர் மரணத்தற்குரிய இடத்ைத
குறத்தது. ேயாபு. 26:6; சங்கீதம் 88:11.
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ஒரு பங்கனைரக் ெகால்லும்படிக்கு அவர்கள் வடுதைல
ெசய்யப்பட்டார்கள். ௧௬ அவர்களது பைடயல் குதைரகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளவு என்று நான் ேகள்வப்பட்ேடன். அைவ
இருபதுேகாடிஆகும்.
௧௭ குதைரகைளயும் அதன்ேமல் வீற்றருந்தவர்கைளயும் நான்

எனது தரிசனத்தல் கண்ேடன். அவர்கள் ெநருப்ைபப்ேபால
சவந்த ந றமும், நீல ந றமும், கந்தகம் ேபான்ற மஞ்சள் நறமுமான
மார்புக் கவசங்கைள அணிந்தருந்தனர். அக்குதைரகளின்
தைலகள் சங்கத்தன் தைலகைளப் ேபான்று வளங்கன.
அக்குதைரகளின்வாயல்இருந்துெநருப்பும்,புைகயும்,கந்தகமும்
ெவளி வந்தன. ௧௮ குதைரயன் வாயல் இருந்து ெவளி
வந்த புைகயாலும் ெநருப்பாலும், கந்தகத்தாலும் உலகல்
உள்ள மூன்றல் ஒரு பங்கு மக்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௧௯அக்குதைரகளின் பலமானது அவற்றன் வாயலும் வாலிலும்
இருந்தது. அவற்றன் வால்கள் பாம்புகைளப் ேபான்று இருந்தது.
அவற்றல்மனிதைரக் கடிக்கும்தைலகளும்இருந்தன.
௨௦ ப றகு எஞ்சய மனிதர்கள் ைககளால் அவர்கள் ெசய்த

வக்க ரகங்கள் பற்ற தம் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளவல்ைல.
ெபான் ெவள்ளி, ெசம்பு, கல், மரம் ேபான்றவற்றால்
ெசய்யப்பட்ட, பார்க்கேவா, ேகட்கேவா, நடக்கேவா ெசய்யாத
ேபய்கைளயும் வக்க ரகங்கைளயும் வழிபடுவைத அவர்கள்
நறுத்தவல்ைல. (அவ்வுருவங்கள் பார்க்கேவா ேகட்கேவா
நடக்கேவா முடியாதைவகள்). ௨௧ இம்மக்கள் தம் இதயத்ைதயும்,
வாழ்ைவயும்மாற்ற க்ெகாள்ளவல்ைல. இவர்கள்மற்றவர்கைளக்
ெகால்லும் வழக்கத்ைதயும் வ டவல்ைல. தம் தீயமந்த ரங்கள்,
பாலியல் பாவங்கள், தருட்டு ேவைலகள் ேபான்றவற்ைறயும்
வ டவல்ைல.

௧௦
ேதவதூதனும்ஒருசறுேதால்சுருளும்
௧ ப றகு நான் பரேலாகத்தல் இருந்து இறங்க வந்த ஒரு

பலமுள்ள ேதவதூதைனக் கண்ேடன். அவைன ேமகங்கள்
ஆைடையப்ேபால சுற்றயருந்தன. அவனது தைலையச் சுற்ற
வானவல்இருந்தது. அவனதுமுகம்சூரிைனப்ேபான்றுஇருந்தது.
அவனதுகால்கேளாெநருப்புத்தூண்கைளப்ேபான்றுவளங்கன.
௨ அந்தத் தூதன் தன் ைகயல் சறு ேதால் சுருள் ஒன்ைற
ைவத்தருந்தான். அத்ேதால்சுருள்தறந்தருந்தது. அத்தூதன்தன்
வலதுகாைலக் கடலிலும் இடது காைல பூமியலும் ைவத்தான்.
௩ சங்கம் ெகர்ச்ச ப்பைதப்ேபான்றுஅத்தூதன் சத்தமிட்டான். பன்
ஏழுஇடிகளும்சத்தமாகமுழங்கன.
௪ அந்த ஏழு இடிகளும் ெசால்லச் ெசால்ல நான் எழுதத்

ெதாடங்க ேனன். ஆனால் அப்ேபாது பரேலாகத்தல் இருந்து ஒரு
குரல் ேகட்டது. அது “ஏழு இடிகளும் ெசால்வைத நீ எழுதாேத.
அவற்ைறஇரகச யமாய்மூடிைவ” என்றுெசான்னது.
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௫ கடலின் ேமலும் பூமியன் ேமலும் நன்றுெகாண்டிருந்த ேதவ
தூதன் தன் ைகையப் பரேலாகத்துக்கு ேநராக உயர்த்தயைதப்
பார்த்ேதன். ௬ எல்லாக் காலங்களிலும் ஜீவக்க ற ேதவனின்
வல்லைமயால் அத்தூதன் ஆைணயட்டான். ேதவேன
வானத்ைதயும் அதல் உள்ளவற்ைறயும் பைடத்தவர். அவேர
பூமிையயும் அதல் உள்ள அைனத்ைதயும் பைடத்தவர். அவேர
கடைலயும் அதல் உள்ளவற்ைறயும் பைடத்தவர். அந்தத் தூதன்,
“இனி தாமதம் இருக்காது! ௭ ஏழாம் தூதன் எக்காளத்ைத
ஊதத் தயாராக இருக்கும் நாட்களில் ேதவனுைடய இரகச யத்
த ட்டம் நைறேவறும். ேதவன் தன் ஊழியக்காரரிடமும்,
தீர்க்கதரிச களிடமும்கூறயநற்ெசய்த தான்அத்த ட்டம்”என்றான்.
௮ மீண்டும் அேத குரைல நான் பரேலாகத்தலிருந்து

ேகட்ேடன். அக்குரல் என்னிடம், “ேபா, அத்தூதன் ைகயல் உள்ள
தறந்தருக்கும் ேதால் சுருைள வாங்க க்ெகாள். கடலிலும்,
பூமியலும்ந ற்க றதூதேனஇவன்” என்றது.
௯எனேவ, நான் அத்தூதனிடம் ெசன்றுஅச்சறு ேதால்சுருைளத்

தருமாறு ேகட்ேடன். அத்தூதன் என்னிடம் “இத்ேதால் சுருைள
எடுத்துத் தன்று வடு. இது உன் வயற்றல் கசப்பாக இருக்கும்
ஆனால் உன் வாயல் இது ேதைனப் ேபான்று இனிக்கும்”,
என்றான். ௧௦அதனால்தூதனின் ைகயல் இருந்து அச்சறு ேதால்
சுருைள நான் வாங்க ேனன். அதைன நான் தன்ேறன். அது
என் வாயல் ேதைனப் ேபான்று இனித்தது. ஆனால் அது என்
வயற்றுக்குப் ேபானதும் கசந்தது. ௧௧அப்ேபாது அவன் என்னிடம்
“நீ மறுபடியும் பல்ேவறுஇனங்கள், நாடுகள், ெமாழிகள்,அரசர்கள்
ஆக ேயாைரப் பற்ற த் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல ேவண்டும்”
என்றான்.

௧௧
இரண்டுசாட்ச கள்
௧ ப றகு ைகக்ேகால் ேபான்ற ஒரு அளவு ேகால் என்னிடம்

ெகாடுக்கப்பட்டது. அப்ேபாது ேதவதூதன் நன்று என்னிடம்,
“ேபா, ேபாய் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதயும், பலிபீடத்ைதயும்
அளந்து பார், அதற்குள் வழிபட்டுக்ெகாண்டிருப்பவர்கைளயும்
அளந்து பார். ௨ ஆலயத்தற்கு ெவளிேய இருக்க ற ப ரகாரம்
யூதர் அல்லாதவர்களுக்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது. அைத
அளக்காேத. அந்த மக்கள் பரிசுத்த நகரத்தல் 42 மாதங்கள்
நடமாடுவார்கள். ௩ நான் எனது இரண்டு சாட்ச களுக்கும் 1,260
நாட்களின் அளவற்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல அதகாரம்
ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் முரட்டுத் துணியாலான ஆைடைய
அணிந்தருப்பார்கள்” என்றான்.
௪ இரண்டு ஒலிவ மரங்களும் பூமியன் கர்த்தருக்கு

முன்னிைலயல் இருக்கற இரு வளக்குத்தண்டுகளும்
இந்த இரு சாட்ச களாகும். ௫ எவராவது சாட்ச கைளச்
ேசதப்படுத்த முயற்ச த்தால், சாட்ச களின் வாயல் இருந்து
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ெநருப்பு வந்து எத ரிகைள அழித்துவடும். எவெராருவர்
சாட்ச கைளச் ேசதப்படுத்த முயன்றாலும் அவர்கள் இது ேபாலேவ
அழிக்கப்படுவர். ௬ அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி வருகற
நாள்களில் மைழ ெபய்துவ டாதபடி வானத்ைத அைடக்க
அவர்களுக்கு வல்லைம உண்டு. அவர்களுக்குத் தண்ணீைர
இரத்தம்ஆக்குகறவல்லைமயும்உண்டு. வரும்பும்ேபாெதல்லாம்
அடிக்கடி பூமிையச் சகலவதமான வாைதகளாலும் வாத க்கவும்
அவர்களுக்குஎல்லாவதமானஅதகாரமும்உண்டு.
௭ அந்த இரு சாட்ச களும் தங்களது ெசய்த கைளச் ெசால்லி

முடித்தபன், பாதாளத்தல் இருந்து ெவளிவருகற மிருகம்
அவர்கைள எத ர்த்துச் சண்ைடயடும். அம்மிருகம் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்து அவர்கைளக் ெகால்லும். ௮ ப றகு ஞானார்த்தமாக
ேசாேதாம் என்றும் எக ப்து என்றும் அைழக்கப்படுக ற அந்த மகா
நகரத்தன் ெதருக்களில் அச்சாட்ச களின் சடலங்கள் க டக்கும்.
கர்த்தர் சலுைவயல் அைறயப்பட்டு, மரணமைடந்த நகரமும் இது
தான். ௯ ஒவ்ெவாரு இனத்தலும், பழங்குடியலும், ெமாழியலும்,
நாட்டிலும் உள்ள மக்கள், மூன்றைர நாட்களுக்கு நகர வீத களில்
அப்பணங்கைளக் காண்பார்கள். அவற்ைற அடக்கம் ெசய்ய
அவர்கள் மறுப்பர். ௧௦ அந்த இருவரும் இறந்துேபானதற்காக,
பூமியல் உள்ள அைனத்து மக்களும் மக ழ்ச்ச அைடவர்.
அவர்கள் வருந்து நடத்த தமக்குள் பரிசுகைள அளிப்பர்.
அச்சாட்ச கள் உலகல் உள்ள மக்களுக்கு மிகுதயாகத் துன்பம்
அளித்ததால்தான்அம்மக்கள்இவ்வாறுநடந்துெகாள்வார்கள்.
௧௧ ஆனால் மூன்றைர நாட்களுக்குப்பன், அந்த இருவரின்

சடலங்களுக்கும் ேதவனிடமிருந்து ெவளிப்பட்ட ஓர் உய ர்மூச்சு
ஜீவைனக் ெகாடுத்தது. அவர்கள் எழுந்து நன்றார்கள். இைதப்
பார்த்தவர்கள் அச்சத்தால் நடுங்கனர். ௧௨ பன்னர் அவ்வரு
சாட்ச களும் பரேலாகத்தல் இருந்து வந்த ஒரு குரைலக்
ேகட்டனர். அது “இங்ேக வாருங்கள்” என்றுஅைழத்தது. அவர்கள்
ேமகங்களின்வழியாகப்பரேலாகத்துக்குப்ேபானார்கள். அவர்கள்
ேபாவைதஅவர்களுைடயபைகவர்கள்கவனித்தனர்.
௧௩ அேத ேநரத்தல் ஒரு ெபரிய நல நடுக்கம் ஏற்பட்டது.

அந்நகரின் பத்தல் ஒரு பகுத அழிந்துேபானது. அந்நல
நடுக்கத்தால் ஏழாய ரம் மக்கள் இறந்து ேபாயனர். இறந்து
ேபாகாத மற்றவர்கள் மிகவும் பயந்துேபானார்கள். அவர்கள்
பரேலாகத்தல்உள்ளேதவைனமகைமப்படுத்தனர்.
௧௪ இரண்டாவது ேபராபத்து நடந்து முடிந்தது. மூன்றாம்

ேபராபத்துவைரவல்வரஇருக்க றது.

ஏழாவதுஎக்காளம்
௧௫ ஏழாவது ேதவதூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான்.

அப்ேபாதுபரேலாகத்தல்உரத்த சத்தங்கள்ேகட்டன. அைவ:

“உலகத்தன் இராஜ்யம் இப்ேபாது கர்த்தருக்கும் அவருைடய
க றஸ்துவுக்கும்ெசாந்தமாய ற்று.
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அவர் எல்லாக் காலங்களிலும்ஆள்வார்”
என்றன.

௧௬ ப றகு தம் ச ம்மாசனங்களில் ேதவனுக்கு முன்பாக
உட்கார்ந்தருந்த 24மூப்பர்களும்தைரயல்படும்படி தைலகுனிந்து
ேதவைனவழிபட்டனர். ௧௭அந்தமூப்பர்கள்,

“சகல வல்லைமயும் வாய்ந்த கர்த்தராக ய ேதவேன, நாங்கள்
நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.

நீேரஇருக்க றவரும்இருந்தவரும்ஆவீர்.
உம்மிகப் ெபரியவல்லைமையப்பயன்படுத்த

ஆளத் ெதாடங்கயதால் நாங்கள் உமக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம்.

௧௮உலகல்உள்ளமக்கள்எல்லாம் ேகாபமாகஇருந்தனர்.
ஆனால்,இதுஉம்ேகாபத்துக்குரிய காலம்.

இதுேவஇறந்துேபானவர்கள்நயாயம்தீர்க்கப்படும்காலம்.
உங்கள் ஊழியர்களாகய தீர்க்கதரிச களும் உங்கள்
பரிசுத்தவான்களும்பலன்ெபறும்காலம்.

ச ற ேயாராயனும்ெபரிேயாராயனும்சரி,
உம்மீதுமத ப்புைடயமக்கள்ச றப்புெபறுகறகாலம்.

உலைகஅழிக்க றவர்கள்அழிந்துேபாக றகாலமும்இதுேவ”என்று
ெசான்னார்கள்.

௧௯ ப றகு ேதவனுைடய ஆலயம் பரேலாகத்தல் த றக்கப்பட்டது.
அந்த ஆலயத்தல் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டி
காணப்பட்டது. பன்னர் மின்னலும், இடி முழக்கங்களும்,
நலநடுக்கங்களும்,ெபருங்கல்மைழயும்உண்டாயற்று.

௧௨
ஒருெபண்ணும்,இராட்சச பாம்பும்
௧ அத்துடன் பரேலாகத்தல் ஓர் அத சயம் காணப்பட்டது: ஒரு

ெபண் சூரியைன அணிந்தருந்தாள். அவளது பாதங்களின்
கீேழ சந்த ரன் இருந்தது. அவளது தைலயன் ேமல்
பன்னிரண்டு நட்சத்த ரங்கள் உள்ள க ரீடம் இருந்தது. ௨ அவள்
கருவுற்றருந்தாள். அவள்வலியால்கதறனாள். ஏெனனில்அவள்
குழந்ைத ெபறுகற நைலயல் இருந்தாள். ௩ ப றகு இன்ெனாரு
அத சயமும் பரேலாகத்தல் காணப்பட்டது. மிகப் ெபரிய சவப்பு
வண்ணமுைடய இராட்சசப் பாம்பு ேதான்றயது. அதற்கு ஏழு
தைலகளிருந்தன. ஏழு தைலகளிலும் ஏழு க ரீடங்கள் இருந்தன.
அத்துடன் பத்துக் ெகாம்புகளும் அதற்கு இருந்தன. ௪ அதன்
வால் உயர்ந்து வானில் உள்ள நட்சத்த ரங்களில் மூன்றல் ஒரு
பங்ைக இழுத்து அவற்ைறத் தைரயல் வீச எற ந்தன. பள்ைள
ெபறுகற நைலயல் இருந்த அப்ெபண்ணின் முன்பு அந்தப்
பாம்பு எழுந்து நன்றது. அவளுக்குக் குழந்ைத ப றந்ததும்
அைதத் தன்ன அப்பாம்பு தயாராக இருந்தது. ௫ அப்ெபண்
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ஒரு ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள். அவன் எல்லா
ேதசங்கைளயும் இரும்புக் ேகாலால் ஆட்ச ெசய்வான். ப றகு
அக்குழந்ைத ேதவனுைடய முன்னிைலயலும் ச ம்மாசனத்தன்
முன்னிைலயலும் எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டது. ௬ அப்ெபண்
ேதவனால் தயார் ெசய்யப்பட்ட இடமான பாைலவனத்தற்குள்
ஓடினாள். அங்ேக 1,260 நாட்கள்கவனித்துக்ெகாள்ளப்படுவாள்.
௭ பன்பு பரேலாகத்தல் ஒரு ேபார் உருவாயற்று. அந்த

இராட்சசப் பாம்புடன் மிகாேவலும்* அவைனச் சார்ந்த ேதவ
தூதர்களும் ேபாரிட்டார்கள். பாம்பும், அதன் தூதர்களும்
தரும்ப த் தாக்கனார்கள். ௮ பாம்பு ேபாதுமான வல்லைம
உைடயதாய் இல்ைல. இராட்சசப் பாம்பும், அதன் தூதர்களும்
பரேலாகத்தல் தம் இடத்ைத இழந்தார்கள். ௯ அப்பாம்பு
பரேலாகத்தல் இருந்து தூக்க எறயப்பட்டது. (ப சாசு என்றும்
சாத்தான் என்றும் அைழக்கப்படுகன்ற பைழய பாம்பு தான் இந்த
இராட்சசப் பாம்பு ஆகும். அவன் உலகம் முழுவைதயும் தவறான
வழிக்குள்நடத்துகறான்) பாம்பும்அதன்தூதர்களும்பூமியல்வீச
எறயப்பட்டார்கள்.
௧௦ அப்ேபாது நான் பரேலாகத்தல் ஓர் உரத்த குரைலக்

ேகட்ேடன். அது, “ெவற்றயும் வல்லைமயும் நம் ேதவனுைடய
இராஜ்யமும், அவருைடய கறஸ்துவன் அதகாரமும் இப்ேபாது
வந்தருக்கன்றன. ஏெனனில் நமது சேகாதரர்கள்ேமல் குற்றம்
சுமத்தயவன் புறந்தள்ளப்பட்டான். நம் ேதவனுக்கு முன்பாக
இரவும் பகலும் நம் சேகாதரர்கள் ேமல் குற்றம் சுமத்தயவன்
அவேனஆவான். ௧௧ நமது சேகாதரர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
இரத்தத்தாலும், தங்கள் சாட்ச யன் வசனத்தாலும் சாத்தாைன
ெவன்றார்கள். அவர்கள் தம் வாழ்ைவக் கூட அத கம்
ேநச க்கவல்ைல. அவர்கள் மரணத்துக்கும் அஞ்சவல்ைல.
௧௨ எனேவ, பரேலாகங்கேள! அவற்றல் வாழ்பவர்கேள! மக ழ்ச்ச
அைடயுங்கள். ஆனால் பூமிக்கும் கடலுக்கும் ஆபத்தாகும்.
ஏெனனில் சாத்தான் உங்களிடம் வந்துவ ட்டான். அவன்
ேகாபத்ேதாடு இருக்கன்றான். அவனது காலம் அத கம் இல்ைல
என்பதுஅவனுக்குத்ெதரியும்” என்றது.
௧௩ இராட்சசப் பாம்பானது தான் பூமியல் வீச எறயப்பட்டைத

அற ந்துெகாண்டது. ஆைகயால் அது ஆண்பள்ைளையப்
ெபற்ற அந்தப் ெபண்ைணத் துரத்தயது. ௧௪ ஆனால்
அப்ெபண்ணுக்குப் ெபருங்கழுகன் இரண்டு சறகுகள்
ெகாடுக்கப்பட்டன. அவற்றால் அவள் பாைலவனத்தல் தனக்காக
தயார் ெசய்யப்பட்ட இடத்துக்குப் பறந்து ெசல்ல முடிந்தது.
பாம்ப டமிருந்து அவள் அங்ேக மூன்றைர வருட காலத்த ற்கு
கவனித்துக்ெகாள்ளப்பட்டாள். ௧௫ ப றகு அப்பாம்பு தன் வாயல்
இருந்து நதையப் ேபான்று நீைர ெவளிய ட்டது. ெவள்ளம்
அப்ெபண்ைணஇழுத்துப்ேபாகஏதுவாகஅந்நீர்அவைளேநாக்க ச்
ெசன்றது. ௧௬ஆனால் பூமி அப்ெபண்ணுக்குஉதவயது. பூமி தன்
* ௧௨:௭: மிகாேவல் ேதவதூதர்களுக்குத்தைலைமயானதூதன். யூதா 9.
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வாையத்த றந்துஇராட்சசப்பாம்பன்வாயல்இருந்துெவளிவரும்
ெவள்ளத்ைதவழுங்கயது.
௧௭ பன்னும் அப்பாம்புக்கு அப்ெபண்ணின்மீது மிகுந்த

ேகாபம் இருந்தது. அவளது மற்ற பள்ைளகேளாடு ேபாரிட
அப்பாம்பு புறப்பட்டுப் ேபாய ற்று. ேதவனுைடய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிக றவர்களும், இேயசு ேபாத த்த உண்ைமையக்
ெகாண்டிருப்பவர்களுேம அவளுைடய மற்ற பள்ைளகள்
ஆவார்கள்.
௧௮அந்தஇராட்சசப் பாம்பு கடற்கைரயல்நன்றது.

௧௩
இரண்டுமிருகங்கள்
௧ பன்பு கடலுக்குள் இருந்து ஒரு மிருகம் ெவளிவருவைதக்

கண்ேடன். அதற்குப் பத்துக் ெகாம்புகளும் ஏழு தைலகளும்
இருந்தன. அதன் ஒவ்ெவாரு ெகாம்பன் ேமலும் ஒரு
க ரீடம் இருந்தது. அதன் ஒவ்ெவாரு தைலமீதும் ஒரு ெகட்ட
ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது. ௨ அந்த மிருகம் பார்ப்பதற்கு
ஒரு சறுத்ைதையப் ேபான்று இருந்தது. அதன் கால்கள்
கரடியன் கால்கைளப்ேபாலவும் அதன் வாய் சங்கத்தன்
வாையப்ேபாலவும் இருந்தன. இராட்சசப் பாம்பானது
அம்மிருகத்துக்குத் தன் முழு பலத்ைதயும், ச ம்மாசனத்ைதயும்,
அதகாரத்ைதயும் ெகாடுத்தது. ௩ அம்மிருகத்தன் தைலகளில்
ஒன்று சாவுக்ேகதுவாகக் காயம்பட்டதுேபால காணப்பட்டது.
சாவுக்ேகதுவான அக்காயம் குணப்படுத்தப்பட்டது. உலகல்
உள்ள அத்தைன ேபரும் அதைனக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு
அம்மிருகத்ைதப் பன்பற்றனர். ௪ இராட்சசப் பாம்பு அந்த
மிருகத்துக்கு அைனத்து பலத்ைதயும் ெகாடுத்ததால் மக்கள்
அப்பாம்ைப வழிபடத் ெதாடங்கனர். மக்கள் அம்மிருகத்ைதயும்
வழிபட்டனர். அவர்கள், “இம்மிருகத்ைதப்ேபான்று பலமிக்கது
ேவறு என்ன இருக்கறது? அதைன எத ர்த்து யாரால்
ேபாரிடமுடியும்?” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௫அம்மிருகம்ெபருைமயானவற்ைறயும்,தீயவார்த்ைதகைளயும்

ேபச அனுமதக்கப்பட்டது. நாற்பத்த ரண்டு மாதங்கள் தன்
அதகாரத்ைதச் ெசலுத்த அம்மிருகம் அனுமதக்கப்பட்டது.
௬அம்மிருகம் தன்வாையத் த றந்து ேதவனுக்கு எத ரானவற்ைறப்
ேபச யது. அது ேதவனுைடய ெபயருக்கு எத ராகவும், ேதவன்
வாழும் இடத்துக்கு எத ராகவும், பரேலாகத்தல் வாழ்பவர்களுக்கு
எத ராகவும் ேபச யது. ௭ ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களுக்கு
எத ராகப் ேபாரிட்டு ெவற்ற ெபறும் அதகாரமும் அந்த
மிருகத்துக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. உலகல் உள்ள
ஒவ்ெவாரு குல, இன, ெமாழி, நாட்டின் மீதும் அதற்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ௮ உலகல் வாழும் அத்தைன மக்களும்
அந்த மிருகத்ைத வழிபடுவார்கள். இவர்கள், உலகத்தன்
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துவக்கக்காலம் முதல் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புத்தகத்தல்
ெபயர்கள்எழுதப்படாத மக்கள்ஆவார்கள்.
௯ேகட்க ற சக்த உள்ளவன்எவனும்இதைனக்ேகட்பானாக.

௧௦எவெனாருவன்சைறப்படுத்த க்ெகாண்டுேபாக றாேனா
அவன்சைறபட்டுப் ேபாவான்.

எவெனாருவன்வாளால்ெகால்பவனாகஇருக்க றாேனா
அவன்வாளால்ெகால்லப்பட்டுப் ேபாவான்.

இதன் ெபாருள், “ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்கள் ெபாறுைமயும்
வசுவாசமும்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்” என்பதாகும்.

பூமியலிருந்துெவளிவரும்மிருகம்
௧௧ப றகுேவெறாருமிருகம்பூமிக்குள்இருந்துெவளிவருவைதப்

பார்த்ேதன். அதற்கு ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபான்று இரண்டு
ெகாம்புகள் இருந்தன. ஆனால் அது இராட்சச பாம்பைனப்
ேபான்று ேபச யது. ௧௨ இது முதல் மிருகத்தன் முன்ேன
நற்க றது. முதல் மிருகம் பயன்படுத்தய அேத சக்தைய
இதுவும் பயன்படுத்துகறது. அது பூமியல் வாழ்க ற மக்கள்
அைனவைரயும் அந்த முதல் மிருகத்ைத வழிபடுமாறு தன்
ஆற்றைலப் பயன்படுத்துகறது. அந்த முதல் மிருகேம
குணப்படுத்தப்பட்ட மரணக் காயத்ைதக் ெகாண்டிருந்தது.
௧௩ இந்த இரண்டாம் மிருகம் மாெபரும் அற்புதங்கைளச்
ெசய்க றது. மக்கள் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
வானத்தலிருந்துபூமிக்குெநருப்ைபவரச்ெசய்க றது.
௧௪ அந்த முதல் மிருகத்தன் முன்னிைலயல் தனக்குக்

ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க ற ஆற்றலினால் அற்புதங்கைள ந கழ்த்த ,
பூமியல் வச க்க ற மக்கைள இம்மிருகம் வஞ்ச க்க றது. முதல்
மிருகத்ைத ெகௗரவக்க ஒரு வக்க ரகத்ைதச் ெசய்யுமாறு
இரண்டாவது மிருகம் மக்களுக்கு ஆைணயட்டது. வாளால்
காயம் அைடந்தாலும் கூட இறக்காத மிருகம் இதுவாகும்.
௧௫ முதல் மிருகத்தன் உருவச் சைலக்கு உய ர் ெகாடுக்க ற
வல்லைம இரண்டாவது மிருகத்துக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. ப றகு
அந்த உருவச் சைலயால் ேபசவும், அைத வணங்காதவைரக்
ெகால்லும்படி மக்கள் அைனவருக்கும் ஆைணயடவும்
முடிந்தது. ௧௬ இரண்டாவது மிருகமும் மக்கள் அைனவைரயும்
அவர்கள் ெபரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, ச றயவர்களாக
இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் ெசல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் சரி,
ஏைழகளாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் சுதந்தரமானவர்களாக
இருந்தாலும் சரி, அடிைமகளாக இருந்தாலும் சரி அவர்களின்
வலக்ைகயலாவது ெநற்றயலாவது முத்தைர ெபறும்படியும்
வலியுறுத்தயது. ௧௭ எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் அந்த
அைடயாளக்குற இல்லாமல் வற்கேவா, வாங்கேவா
முடியவல்ைல. அந்த அைடயாளம் என்பது மிருகத்தன் ெபயர்
அல்லதுெபயரின்எண்ணாகும்.
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௧௮ புரிந்துெகாள்ளக் கூடிய அறவுள்ளவன் எவனும்
அம்மிருகத்தன் எண்ைணப் புரிந்துெகாள்ள முடியும். அந்த எண்
ஒருமனிதனின்எண்ணாகும். அவனதுஎண் 666ஆகும்.

௧௪
மீட்கப்பட்டவர்களின்பாடல்
௧ ப றகு நான் பார்த்தேபாது என் முன்னால்

ஆட்டுக்குட்டியானவைரக் கண்ேடன். அவர் சீேயான் மைலமீது
நன்றுெகாண்டிருந்தார். அவேராடு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து
நாலாய ரம் மக்கள் இருந்தனர். அவர்களது ெநற்றயல்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ெபயரும் அவரது ப தாவன் ெபயரும்
எழுதப்பட்டுஇருந்தது.
௨ ெபரு ெவள்ளத்தன் இைரச்சைலப்ேபாலவும் இடியன்

ெபரு முழக்கத்ைதப்ேபாலவும் ஒரு சத்தம் பரேலாகத்தல்
ஏற்பட்டைதக் ேகட்ேடன். அச்சத்தம் சுரமண்டலக்காரர்களால்
தம் சுரமண்டலங்கைள வாச க்க ற ஓைசையப்ேபால இருந்தது.
௩ மக்கள் ஒரு புதய பாடைலச் ச ம்மாசனத்துக்கு முன்பாகவும்
நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களின் முன்பாகவும் மூப்பர்களின்
முன்பாகவும் பாடினர். அப்புதய பாடைல ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து
நாலாய ரம் மக்கள் மட்டுேம கற்றுக்ெகாள்ளமுடிந்தது. அவர்கேள
பூமியல்இருந்துமீட்கப்பட்டவர்கள். ேவறுஎவராலும்அப்பாடைலக்
கற்றுக்ெகாள்ளமுடியவல்ைல.
௪ அந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நாலாய ரம் மக்களும்

ெபண்களால் தம்ைம மாசுபடுத்த க்ெகாள்ளாதவர்கள். அவர்கள்
தம்ைமச் சுத்தமாய் ைவத்தருந்தனர். ஆட்டுக்குட்டியானவர்
எங்ெகல்லாம் ேபாக றாேரா அங்ெகல்லாம் அவர்கள்
பன்ெதாடர்ந்து ெசல்க றவர்கள். இந்த ஒரு லட்சத்து
நாற்பத்து நாலாய ரம் மக்கள் மட்டும் பூமியல் இருந்து
மீட்கப்பட்டவர்கள். இவர்கேள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
ேதவனுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதல் மனிதர்கள். ௫ இவர்கள்
ெபாய்ெசால்லும்குற்றத்துக்குஆளாகாதவர்கள். இவர்கள்குற்றம்
அற்றவர்களாகஇருக்க றார்கள்.

மூன்றுேதவதூதர்கள்
௬ ப றகு, இன்ெனாரு ேதவதூதன் உயேர காற்றல் பறந்து

வருவைத நான் பார்த்ேதன். பூமிய ேல வாழ்க ற ஒவ்ெவாரு
குல, ேதச, ெமாழி, இனத்தவருக்கும் அறவக்கும்படியான
ந த்தய நற்ெசய்தைய அத்தூதன் ைவத்தருந்தான். ௭ அவன்
உரத்த குரலில், “ேதவனுக்கு பயப்படுங்கள். அவருக்கு புகழ்
ெசலுத்துங்கள். அவர் எல்லா மக்களுக்கும் நீயாயத்தீர்ப்பு
ெகாடுக்கும் ேவைள வந்தருக்க றது. ேதவைன வழிபடுங்கள்.
அவர் பரேலாகத்ைதப் பைடத்தார். பூமிையயும், கடைலயும்
நீரூற்றுக்கைளயும்பைடத்தார்” என்றான்.
௮ ப றகு இரண்டாம் ேதவதூதன் முதல் தூதைனப்

பன்ெதாடர்ந்து வந்தான். அவன், “அவள் அழிக்கப்பட்டாள்.
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பாப ேலான் என்னும் மாநகரம் அழிக்கப்பட்டது. அவள் தன்
ேவச த்தனமானதும் ேதவனுைடய ேகாபமானதுமான மதுைவ
எல்லா ேதசங்களுக்கும்குடிக்கக்ெகாடுத்தாள்” என்றான்.
௯ மூன்றாவது ேதவதூதன் மற்ற இரு தூதர்கைளயும்

பன் ெதாடர்ந்து வந்தான். அவன் உரத்த குரலில்,
“எவெனாருவன் மிருகத்ைதயும், மிருகத்தன் உருவத்ைதயும்
வழிபடுக றாேனா, எவெனாருவன் மிருகத்தன்
அைடயாளத்ைதத் தன் முன்ெநற்றய ேலா, ைகய ேலா
பத த்துக்ெகாள்க றாேனா அவனுக்குக் ேகடு உருவாகும்.
௧௦ அவன் ேதவனுைடய ேகாபமாக ய மதுைவக் குடிப்பான்.
அவன் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும், பரிசுத்த ேதவதூதர்களுக்கும்
முன்பாக அக்கனியாலும் கந்தகத்தாலும் துன்புறுத்தப்படுவான்.
௧௧ அவர்களது வாைதயன் புைக சதா காலங்களிலும்
எழும்ப க்ெகாண்டிருக்கும். மிருகத்ைதயும் அதன் உருவத்ைதயும்
வழிபடுக றவர்களுக்கும் அதன் ெபயரின் அைடயாளக்
குறைய உைடய மக்களுக்கும் இரவும் பகலும் எக்காலமும்
ஓய்வு இருக்காது” என்றான். ௧௨ இதன் ெபாருள்
யாெதனில் ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்கள் ெபாறுைமயுடன்
இருக்கேவண்டும். அவர்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிக றவர்களாகவும், இேயசுவல் தம் வசுவாசத்ைதப்
பற்ற க்ெகாள்க றவர்களாகவும்இருக்கேவண்டும்.
௧௩ ப றகு, பரேலாகத்தல் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானைதக்

ேகட்ேடன். அது “இைத எழுது: க றஸ்துவுக்குள் மரிக்க றவர்கள்
இப்ெபாழுதலிருந்துஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்” என்றது.

“ஆமாம் அவர்கள் தங்கள் கடினமான ேவைலகைளவ ட்டுவ ட்டு
ஓய்வுெபறுவார்கள். அவர்களதுெசயல்கள்அவர்கேளாடு தங்கும்,
இதுமுற்றலும்உண்ைம” என்றுஆவயானவரும்கூறுகறார்.
பூமிஅறுவைடயாகுதல்
௧௪ நான் பார்த்தேபாது எனக்கு முன்னால் ஒரு ெவண்ணிற

ேமகத்ைதக் கண்ேடன். அம்ேமகத்தன் மீது மனித குமாரைனப்
ேபான்ற ஒருவர் உட்கார்ந்தருந்தார். அவரது தைலயல் ெபான்
க ரீடம் இருந்தது. அவரது ைகய ேலா கூர்ைமயான அரிவாள்
இருந்தது. ௧௫ ப றகு இன்ெனாரு ேதவதூதன் ஆலயத்தலிருந்து
ெவளிேய வந்தான். அவன் ேமகத்தன்ேமல் இருப்பவைரப்
பார்த்து, “அறுவைடக்கு உரிய காலம் வந்துவ ட்டது. பூமியன்
பயரும் முத ர்ந்து வ ட்டது. எனேவ உங்கள் அறவாைள எடுத்து
அறுவைட ெசய்யுங்கள்” என்றான். ௧௬அப்ேபாது ேமகத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்தருந்தவர் தனது அரிவாைளப் பூமியன்ேமல் நீட்டினார்.
பூமியன்வைளச்சல்அறுவைடஆயற்று.
௧௭ ப றகு இன்ெனாரு ேதவதூதன் பரேலாகத்தலுள்ள

ஆலயத்ைதவ ட்டுெவளிேயவந்தான். அவனும்ஒருகூர்ைமயான
அரிவாைள ைவத்தருந்தான். ௧௮ பன்பு இன்ெனாரு ேதவதூதன்
பலிபீடத்தல் இருந்து ெவளிேய வந்தான். ெநருப்பன் மீது
இவனுக்கு வல்லைம இருந்தது. கூர்ைமயான அரிவாைள
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ைவத்தருந்த ேதவதூதைன அைழத்து, அவன், “பூமியன்
த ராட்ைசகள் பழுத்தருக்கன்றன. கூர்ைமயானஉன்அரிவாைள
எடு. பூமியன் த ராட்ைசக் குைலகைள கூரிய உன் அரிவாளால்
அறுத்துச் ேசகரி” என்று உரத்த குரலில் கூறனான். ௧௯அதனால்
அத்தூதன் அரிவாைளப் பூமியன் மீது நீட்டி பூமியன் த ராட்ைசப்
பழங்கைள அறுத்து, ேதவனுைடய ேகாபமாக ய ெபரிய
ஆைலய ேல ேபாட்டான். ௨௦ நகரத்துக்கு ெவளியலிருந்த அந்த
ஆைலய ேல த ராட்ைசப் பழங்கள் நசுக்கப்பட்டன. அதலிருந்து
இரத்தம் ெவளிப்பட்டது. அது குதைரகளின் தைல உயரத்த ற்கு
200ைமல்தூரத்துக்குப்ெபாங்க எழுந்தது.

௧௫
இறுத வாைதகள்
௧ பரேலாகத்தல் நான் இன்ெனாரு அற்புதத்ைதப் பார்த்ேதன்.

அது ெபரிதும் ஆச்சரியமுமானது. ஏழு ேதவ தூதர்கள் ஏழு
துன்பங்கைளக் ெகாண்டு வந்தார்கள். இைவ தான் இறுதயான
துன்பங்கள். ஏெனன்றால் இதற்குப் ப றகு ேதவனுைடய ேகாபம்
முடிந்துவடுகறது.
௨ ெநருப்பு கலந்த கண்ணாடிக் கடல் ேபான்ற ஒன்ைறக்

கண்ேடன். மிருகத்ைதயும், அதன் உருவத்ைதயும் அதன்
எண்ைணயும் ெவன்ற மக்கள் அைனவரும் கடலருேக
நன்றுெகாண்டிருந்தனர். அவர்களிடம் ேதவன் ெகாடுத்த இைசக்
கருவகள் இருந்தன. ௩ அவர்கள் ேதவனுைடய ஊழியராக ய
ேமாேசயன் பாடைலயும், ஆட்டுக்குட்டியானவரின் பாடைலயும்
பாடினர்:

“சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன!
நீர் ெசய்தைவஎல்லாம்ெபரியைவ,

அற்புதமானைவ. நாடுகளின்அரசேர!
உமதுவழிகெளல்லாம் நீதயும்உண்ைமயுமானைவ.

௪கர்த்தாேவ! மக்கள்அைனவரும்உமக்குஅஞ்சுவார்கள்.
எல்லாரும்உம்ெபயைரப் ேபாற்றுவார்கள்.

நீர்ஒருவேர பரிசுத்தமானவர்
எல்லா மக்களும்உம்முன்வந்துஉம்ைமவழிபடுவார்கள்.

ஏெனனில் நீர் நீதயானவற்ைறேய ெசய்க றீர் என்பது
ெதளிவு.”

௫ இதற்குப் ப றகு பரேலாகத்தல் நான் ஆலயத்ைதப்
பார்த்ேதன். (இது ேதவன் இருக்கற பரிசுத்தமான இடம்)
அந்த ஆலயம் தறக்கப்பட்டது. ௬ ஏழு துன்பங்கைளயுைடய
ஏழு ேதவதூதர்களும் ஆலயத்தலிருந்து ெவளிேய வந்தனர்.
அவர்கள் பளபளக்க ற சுத்தமான ெமல்லிய ஆைடைய
அணிந்தருந்தனர். அவர்கள் தம் மார்ைபச் சுற்ற ெபான்னால்
ஆன கச்ைசகைளக் கட்டியருந்தார்கள். ௭ நான்கு ஜீவன்களுள்
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ஒன்று ஏழு ேதவ தூதர்களுக்கும் ஏழு ெபாற்கண்ணங்கைளக்
ெகாடுத்தது. அக்கண்ணங்கள் சதாகாலங்களிலும் ஜீவக்க ற
ேதவனுைடய ேகாபத்தால் நைறந்தருந்தன. ௮ ேதவனுைடய
மகைமயலிருந்தும் வல்லைமயலிருந்தும் வருகற புைகயால்
ஆலயம் நைறந்துவ ட்டது. ஏழு ேதவதூதர்களின் ஏழு
துன்பங்களும் முடிகறவைரயல் எவராலும் ஆலயத்துக்குள்
நுைழயமுடியவல்ைல.

௧௬
ேதவ ேகாபத்தன்கண்ணங்கள்
௧ ப றகு, நான் ஆலயத்தல் இருந்து ஒரு ெபரிய சத்தத்ைதக்

ேகட்ேடன். அக்குரல் ஏழு ேதவ தூதர்களிடம் “ேதவனுைடய
ேகாபத்ைதபூமியன்மீதுெசன்றுஊற்றுங்கள்” என்றது.
௨ முதல் ேதவதூதன் ேபானான். அவன் தன் கண்ணத்தல்

இருந்தைத பூமியல் ஊற்றனான். ப றகு மிருகத்தன்
அைடயாளத்ைத உைடயவர்களும் அதன் உருவச்சைலைய
வணங்கயவர்களுமாகய மக்கள் அைனவருக்கும்
அசங்கமானதும் ேவதைனமிக்கதுமான ெகாப்புளங்கள்
உண்டாயன.
௩ இரண்டாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைதக்

கடலில் வீசனான். உடேன கடல் இறந்து ேபானவனின்
இரத்தத்ைதப் ேபாலானது. கடலில் இருந்த ஒவ்ெவாரு
உய ரினமும்இறந்தது.
௪ மூன்றாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைத

நத களிலும், நீர் ஊற்றுக்களிலும் வீச எற ந்தான். அதனால்
நத களும், நீர் ஊற்றுகளும் இரத்தமாய ற்று. ௫ நீரின் தூதன்
ேதவனிடம்கூறுவைதக் ேகட்ேடன்: அவன்,

“எப்ெபாழுதும்இருக்கறவரும்இருந்தவரும்நீர்ஒருவேர.
பரிசுத்தமானஒருவரும்நீேர.
நீர்ெசய்தஇந்நயாயத்தீர்ப்புகளில்நீர்நீத மானாகஇருக்க றீர்.

௬ உம்முைடய பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்ைதயும் உம்முைடய
தீர்க்கதரிச களின்இரத்தத்ைதயும்மக்கள்ச ந்தனர்.

அதனால் இப்ெபாழுது அவர்கள் குடிக்க இரத்தத்ைதேய
ெகாடுத்தீர்கள்.

அவர்களுக்குத்தகுதயானதுஇதுேவ”
என்றுகூறனான்.

௭அதற்குபலிபீடமானது,

“ஆம், சர்வவல்லைமமிக்க ேதவனாகயகர்த்தாேவ,
உம்நயாயத்தீர்ப்புகள்உண்ைமயும்நீதயுமானைவ”

என்றுெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.

௮ நான்காவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைதச்
சூரியன் மீது ேபாட்டான். அதனால்சூரியன் மக்கைள ெநருப்பாய்
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எரிக்கும் சக்தையப் ெபற்றது. ௯ மக்கள் ெபரு ெவப்பத்தால்
எரிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ேதவனுைடய ெபயைர சப த்தார்கள்.
இது ேபான்ற துன்பங்கைள எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக் கூடியவர்
ேதவன்ஒருவேரஆவார். ஆனால்மக்கேளாதங்கள்இதயத்ைதயும்
வாழ்ைவயும்மாற்ற ேதவனுக்குமகைமெசலுத்தமறுத்தனர்.
௧௦ ஐந்தாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தவற்ைற

மிருகத்தன் ச ம்மாசனத்தன்மீது எற ந்தான். அதனால்
மிருகத்தன் இராஜ்யம் இருண்டுேபானது. மக்கள் ேவதைனயால்
தங்கள் நாவுகைளக் கடித்துக்ெகாண்டனர். ௧௧ மக்கள் தம்
வலியன் நமித்தமாகவும் தம் ெகாப்புளங்களின் ந மித்தமாகவும்
பரேலாகத்தன் ேதவைன சப த்தார்கள். ஆனால்அவர்கள் தங்கள்
மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளேவா, தங்கள் தீய ெசயல்களில் இருந்து
வலகேவாவரும்பவல்ைல.
௧௨ ஆறாம் ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைத

ஐப ராத்து என்னும் ெபரிய ஆற்றல் எற ந்தான். அதலுள்ள நீர்
வற்ற ப்ேபானது. அதனால் கீழ்நாட்டில் உள்ள அரசர்கள் வர
வழி தயார் ஆயற்று. ௧௩ பன்பு நான், தவைளேபால ேதாற்றம்
அளித்த மூன்று அசங்கமான ெகட்ட ஆவகைளக் கண்ேடன்.
இராட்சச பாம்பன் வாயலிருந்தும், மிருகத்தன் வாயலிருந்தும்,
ேபாலித் தீர்க்கதரிச யன் வாயல் இருந்தும் அைவ ெவளி
வந்தன. ௧௪ இந்தக் ெகட்ட ஆவகேள ப சாசுகளின் ஆவகள்.
அைவ அற்புதங்கைளச் ெசய்யும் ஆற்றல் ெபற்றருக்கன்றன.
அைவ உலகலுள்ள அத்தைன அரசர்களிடமும் ெசல்கன்றன.
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனின் மாெபரும் நாளின் யுத்தத்த ற்கு
அரசர்கைளஒன்றுத ரட்டஅைவெவளிேயெசல்கன்றன.
௧௫ “கவனியுங்கள். ஒரு தருடைனப்ேபால நான் வருேவன்.

எவன் வழித்துக்ெகாண்டும், தன்னுடன் தன் ஆைடகைள
ைவத்துக்ெகாண்டும் இருக்கறாேனா அவன் மகழ்ச்ச யாய்
இருப்பான். ப றகு அவன் ந ர்வாணமாக அைலயமாட்டான்.
மற்றவர்கள்பார்ைவயல்ெவட்கப்படாமல்இருப்பான்.”
௧௬ ெகட்ட ஆவகள் அரசர்கைள ஓரிடத்தல் ஒன்று ேசர்த்தன.

அந்த இடத்தன் ெபயர் எப ேரய ெமாழியல் அர்ெமகேதான் என்று
அைழக்கப்படுக றது.
௧௭ ஏழாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தவற்ைறக்

காற்றல்தூவனான். அதனால் ஆலயத்தலுள்ள சம்மாசனத்தல்
இருந்து ஒரு ெபரும் குரல் ஒலித்தது. அது, “அது முடிந்தது”
என்று ெசான்னது. ௧௮ ப றகு மின்னல்கள் மின்னின, ஓைசகள்
எழுந்தன, இடி முழங்கயது. பூமி அத ர்ந்தது. பூமியல் மனிதர்கள்
பைடக்கப்பட்ட ப றகு உருவான நல அத ர்ச்ச ய ேலேய இதுதான்
மிக ேமாசமான நல அத ர்ச்ச . ௧௯ மிகப் ெபரிய அந்த நகரம்
மூன்றாகப் பளந்துேபாய ற்று. நாடுகளில் உள்ள நகரங்கள்
அழிந்துேபாயன. ேதவன் மகா நகரமாக ய பாப ேலாைனத்
தண்டிக்க மறக்கவல்ைல. அந்த நகரத்துக்கு அவர் தனது
கடுைமயான ேகாபமாக ய மது நைறந்த ேகாப்ைபையக்
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ெகாடுத்தார். ௨௦எல்லா தீவுகளும் மைறந்தன. மைலகள் எல்லாம்
இல்லாமல் ேபாயன. ௨௧ இராட்சசத்தனமான கல்மைழ வானில்
இருந்து மக்கள் மீது ெபய்தது. ஒவ்ெவாரு மைழக்கல்லும்
ஒரு உப்பு மூட்ைடயைனப் ேபான்று கனத்தருந்தது. இந்தப்
ெபருந்துன்பத்தால் மக்கள் ேதவைன ேமலும் சப த்தார்கள்.
இத்துன்பம்மகாதுன்பமாய்இருந்தது.

௧௭
மிருகத்தன்ேமல்ெபண்மணி
௧ ஏழு தூதர்களில் ஒரு தூதன் வந்து என்னிடம் ேபசனான்.

ஏழு கண்ணம் ைவத்தருந்த ஏழு தூதர்களில் இத்தூதனும்
ஒருவன். அவன், “வா. ஒரு ப ரச த்த ெபற்ற ேவச க்கு
வரப்ேபாகும் தண்டைனைய உனக்குக் காட்டுேவன். அவள்
த ரளான தண்ணீர்களின்ேமல்உட்கார்ந்தருக்க றவள். ௨பூமியல்
உள்ள அரசர்கள் அந்த ேவச ேயாடு பாவம் ெசய்தார்கள்.
அவளது ேவச த்தனமாகய மதுவால் உலகல் உள்ள மக்கள்
நைலதடுமாறயவர்கள்ஆனார்கள்” என்றான்.
௩ ஆவயானவரால் என்ைனப் பாைலவனத்துக்கு அத்தூதன்

ெகாண்டுேபானான். அங்ேக ஒரு ெபண் ஒரு சவப்பு ந றமுள்ள
மிருகத்தன் ேமல் உட்கார்ந்துெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
அந்த மிருகத்தன்ேமல் தீய ெபயர்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன.
அதற்கு ஏழு தைலகளும் பத்து ெகாம்புகளும் இருந்தன.
௪ இரத்த வண்ணத்தல் சவப்பும் இரத்தாம்பரமுமான
ஆைட அந்தப் ெபண்ணுக்கு அணிவக்கப்பட்டது. அவள்
ெபான்னாலும் நைககளாலும், முத்துக்களாலும் தன்ைன
அலங்கரித்தருந்தாள். அவள் ைகயல் ஒரு ெபான்
ேகாப்ைபைய ைவத்தருந்தாள். இக்ேகாப்ைப அருவருப்பாலும்,
ேவச த்தனமாகய அசங்கத்தாலும் நைறந்தருந்தது. ௫அவளது
ெநற்றயல் அவளுக்குரிய பட்டப்ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது.
அப்பட்டப் ெபயருக்கு ஒரு மைறெபாருளும் உண்டு.
எழுதப்பட்டிருந்தவாசகம்இதுதான்:

மகா பாப ேலான்ேவச களுக்கும்
பூமியல்உள்ள

அருவருப்புகளுக்கும்தாய்!

௬அப்ெபண்குடித்தருந்தைதநான்பார்த்ேதன். அவள்ேதவனின்
பரிசுத்தமானமக்களின்இரத்தத்தாலும்,இேயசுவன்சாட்ச களின்
இரத்தத்தாலும்நைலதடுமாற இருந்தாள்.
அவைளப் பார்த்தேபாது எனக்கு மிகவும் அத சயமாக இருந்தது.

௭அப்ேபாது தூதன் என்ைனப் பார்த்து, “ஏன் அத சயப்படுக றாய்?
நான் இவளுைடய இரகச யத்ைதயும், இவைளச் சுமக்க ற
ஏழு தைலகைளயும், பத்துக் ெகாம்புகைளயும் ெகாண்ட
அம்மிருகத்தன் இரகச யத்ைதயும் உனக்குக் கூறுக ேறன். ௮ நீ
கண்ட மிருகம் முன்ெபாரு காலத்தல் உயருடன் இருந்தது.
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ஆனால் இப்ேபாது அது உயருடன் இல்ைல. அது உய ரைடந்து
அடித்தளமற்றபாதாளத்தல்இருந்துஏற வந்துஅழிைவேநாக்க ப்
ேபாக றது. இந்த உலகத்தல் வாழும் மக்கள் இம்மிருகத்ைதக்
காணும்ேபாது ஆச்சரியப்படுவார்கள். காரணம் இது ஒரு
காலத்தல் உய ேராடு இருந்தது பன் இராமல் ேபானது.
ஆனால், மீண்டும் வரப்ேபாக றது. இம்மக்களின் ெபயர்கள் ஜீவ
புத்தகத்தல் உலகம் ெதாடங்கன நாள் முதல் எழுதப்படாமல்
இருக்க றது.
௯ “இைதப் புரிந்துெகாள்ள உனக்கு ஞானமுள்ள மனம்

ேவண்டும். அந்த ஏழு தைலகளும் அந்தப் ெபண்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருக்க ற ஏழு மைலகள் ஆகும். அைவ ஏழு
அரசர்களுமாகும். ௧௦ இவர்களில் ஐந்து ேபர் வழுந்தார்கள்.
ஒருவன் இருக்கறான். இன்ெனாருவன் இன்னும் வரவல்ைல.
அவன் வந்த ப றகு ெகாஞ்ச காலம் தான் உய ேராடு இருப்பான்.
௧௧ இருந்ததும் இராததுமாகய மிருகேம எட்டாம் அரசனாவான்.
அவன் அந்த ஏழில் ஒருவனாக இருந்து அழிைவ ேநாக்க ச்
ெசல்வான்.
௧௨ “நீ பார்த்த பத்துக் ெகாம்புகளும் பத்து அரசர்களாகும்.

இந்தப் பத்து ேபரும் இன்னும் தம் இராஜ்யங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. எனினும் இந்த மிருகத்துடன்
ேசர்ந்து ஒரு மணி ேநரம் ஆள்வதற்கு உரிய அத காரத்ைதப்
ெபற்றுள்ளார்கள். ௧௩ இவர்கள் ஒேர ேநாக்கம் உைடயவர்கள்.
அவர்கள் தம் சக்தையயும்அத காரத்ைதயும்அந்த மிருகத்துக்குக்
ெகாடுப்பார்கள். ௧௪ இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடன் ேபார்
ெசய்வார்கள். ஆனால் இவர்கைள ஆட்டுக்குட்டியானவர்
ேதாற்கடிப்பார். ஏெனன்றால் அவர் கர்த்தர்களின் கர்த்தர்,
அரசர்களின் அரசர். அவர் தாம் அைழத்தவர்களாகய தம்முைடய
ேதர்ந்ெதடுத்தவர்கேளாடும், நம்ப க்ைகக்குரியவர்கேளாடும் கூட
அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்” என்றுெசான்னான்.
௧௫ ப றகு அந்தத் தூதன் என்னிடம், “அந்த ேவச

உட்கார்ந்தருக்க ற நீர்நைலகைளப் பார்த்தாய் அல்லவா.
அந்த நீர்நைலகள் தான் உலகத்தல் உள்ள மக்கள், குடிகள்,
ேதசங்கள், ெமாழிகளாக இருக்கன்றன. ௧௬ நீ பார்த்த அந்த
மிருகமும்அதன்பத்துக்ெகாம்புகளும்அந்த ேவசையெவறுப்பர்.
அவளிடம் உள்ள அைனத்ைதயும் அவர்கள் பற த்துக்ெகாண்டு
அவைள ந ர்வாணமாக வ ட்டுவடுவர். அவர்கள் அவளது
உடைலத் தன்பார்கள். அவர்கள் அவைள ெநருப்பால்
சுட்ெடரிப்பார்கள். ௧௭ தன் குறக்ேகாைள நைறேவற்ற, அந்த
பத்துக் ெகாம்புகளும் வருப்பம் ெகாள்ள ேதவன் காரணமானார்.
ஆளுவதற்குரிய அவர்கள் அதகாரத்ைத அம்மிருகத்துக்குக்
ெகாடுக்கஒப்புக்ெகாண்டனர். ேதவன்ெசான்னைவநைறேவறும்
காலம்வைர அவர்கள் ஆளுவார்கள். ௧௮ பூமியன் அரசர்கள் மீது
அரசாள்க ற மகா நகரமானது நீ பார்த்த ெபண்ணாகும்” என்று
ெசான்னான்.
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௧௮
பாப ேலான்அழிக்கப்படுதல்
௧ ப றகு ேவெறாரு தூதன் பரேலாகத்தல் இருந்து இறங்க

வருவைதக் கண்ேடன். அவனுக்கு மிகுதயான அதகாரம்
இருந்தது. அவனுைடய மகைமயால் பூமி ஒளி ெபற்றது.
௨அத்தூதன்உரத்தகுரலில்கூவனான்:

“அவள்அழிக்கப்பட்டாள்!
மாநகரமானபாப ேலான்அழிக்கப்பட்டது!

அவள்ப சாசுகளின்குடியருப்பானாள்.
அந்நகரம் ஒவ்ெவாரு அசுத்தமான ஆவயும் வச க்க ற
இடமாய ற்று.

எல்லாவதமான அசுத்தமான பறைவகளுக்கும் அது ஒரு
கூடானது.

அசுத்தமானதும் ெவறுக்கத்தக்கதுமான ஒவ்ெவாரு
மிருகத்த ற்கும்அதுஒருநகரமாய ற்று.

௩ அவளுைடய ேவச த்தனத்தனுைடயதும் ேதவனுைடய
ேகாபமானதுமானமதுைவஎல்லாத் ேதசங்களும்குடித்தன.

உலகலுள்ளஅரசர்கள்அவேளாடு ேவச த்தனம்ெசய்தார்கள்.
உலகலுள்ள வயாபாரிகள் அவளது மாெபரும் ெசல்வச்
ெசழிப்ப ல்இருந்துெசல்வர்கள்ஆனார்கள்.”

௪ ப றகு நான் பரேலாகத்தலிருந்து இன்ெனாரு குரைலயும்
ேகட்ேடன்.

“ஓ! என்மக்கேள,அவளுைடயபாவத்தல்
உங்களுக்குப்பங்கல்லாதபடிக்குெவளிேயவாருங்கள்.

ப றகுஅவளுக்கருக்கும்வாைதகள்எதுவும்உங்களுக்கருக்காது.
௫அந்நகரத்தன்பாவங்கள்பரேலாகம்வைர எட்டிவ ட்டன.

ேதவன்அவளதுகுற்றங்கைளமறக்கவல்ைல.
௬ அவள் ெகாடுத்தைதப்ேபாலேவ நீங்களும் அந்நகருக்கு

ெகாடுங்கள்.
அவள் ெகாடுத்தைதப்ேபால இருமடங்கு தருப்ப ச்
ெசலுத்துங்கள்.

மற்றவர்களுக்கு அவள் தயாரித்த அடர்த்தயான மதுைவப்ேபால
இருமடங்கு அடர்த்தயான மதுைவ அவளுக்காகத் தயார்
ெசய்யுங்கள்.

௭ அவள் தனக்கு ெசல்வ வாழ்ைவயும் அதக மகைமையயும்
அளித்துக்ெகாண்டாள்.

அேத அளவு துன்பத்ைதயும் துக்கத்ைதயும் அவளுக்குக்
ெகாடுங்கள்.

அவள் தனக்குத் தாேன, ‘என் ச ம்மாசனத்தல்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றநான்ஒரு ராணி.

நான்வதைவஅல்ல.
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நான் எக்காலத்தலும் துக்கப்படமாட்ேடன்’ என்று
ெசால்லிக்ெகாள்க றாள்.

௮எனேவஒருநாளில்இக்ேகடுகள்அவளுக்குவரும்.
அைவமரணம்,அழுைக,ெபரும்பச யாய்இருக்கும்.

அவள்ெநருப்பால்அழிக்கப்படுவாள்.
ஏெனன்றால் அவைள நயாயந்தீர்க்க ற ேதவனாகய கர்த்தர்
வல்லைமயுள்ளவர்.”

௯ “அவேளாடு ேவச த்தனம் புரிந்து அவளுைடய ெசல்வத்ைதப்
பக ர்ந்துெகாண்ட பூமியன் எல்லா அரசர்களும் அவள்
எரியும்ேபாது வரும் புைகையக் காண்பார்கள். அவளது
மரணத்துக்காக அவர்கள் அழுது துக்கப்படுவார்கள். ௧௦அவளது
துன்பத்ைதக் கண்டு அரசர்கள் அஞ்ச வலக ந ற்பார்கள்.
அவர்கள்ெசால்வார்கள்:

“பயங்கரம்! எவ்வளவுபயங்கரம்,
மாநகரேம,

சக்த மிக்க பாப ேலான்நகரேம!
உனதுதண்டைனஒருமணி ேநரத்தல்வந்துவ ட்டது.”

௧௧ “அவளுக்காக உலகலுள்ள வயாபாரிகள் அழுது
துக்கப்படுவார்கள். இப்ெபாழுது அவர்களின் ெபாருள்கைள
வாங்குவதற்கு யாரும் இல்ைல என்பது தான் அவர்களின்
துயரத்துக்குக் காரணம். ௧௨அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி, நைககள்,
முத்துக்கள், ெமல்லிய ஆைட, இரத்தாம்பர ஆைட, பட்டு ஆைட,
சவப்புஆைட, எல்லாவதமானவாசைனக் கட்ைடகள், தந்தத்தால்,
தங்கத்தால் ெசய்யப்பட்ட அைனத்து வதமான ெபாருள்கள்,
வைலயுயர்ந்த மரப் ெபாருட்கள், ெவண்கலப் ெபாருட்கள்,
இரும்புப் ெபாருட்கள், ெவள்ைளக்கல் ெபாருட்கள், ஆகயவற்ைற
வற்கன்றனர். ௧௩ இலவங்கப்பட்ைட, தூபவர்க்கம், ைதலங்கள்,
சாம்ப ராணி,த ராட்ைசஇரசம்,ஒலிவஎண்ெணய்,ெமல்லியமாவு,
ேகாதுைம, மாடு, ஆடு, குதைரகள், இரதங்கள், மனிதர்களின்
சரீரங்கள் மற்றும் ஆன்மாக்கள் ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள்
வற்கன்றனர்.

௧௪ “ஓ பாப ேலாேன, நீ வரும்பய ெபாருட்கெளல்லாம் உன்ைன
வட்டுப் ேபாய்வ ட்டன.

உன்ெசல்வமும்நாகரீகமும்மைறந்துவ ட்டன.
உன்னால்அவற்ைறமீண்டும்ெபறஇயலாது.”

௧௫ “உலகலுள்ள வயாபாரிகள் அவளது துயரங்களுக்கு
அஞ்ச அவைள வட்டு வலகுவார்கள். இவர்கேள பலவற்ைற
அவளிடம் வற்று ெசல்வம் குவத்தார்கள். அவர்கள் அழுது
துக்கப்படுவார்கள். ௧௬அவர்கள்ெசால்வார்கள்:
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“பயங்கரம்! எப்படிப்பட்ட பயங்கரம் அந்த மாநகரத்துக்கு
ஏற்பட்டுள்ளது!

அவள்ெமல்லியதுணி,
பீதாம்பரம், சவப்பாைடகைளஅணிந்தருந்தாள்.
அவள் தங்கம், நைககள், முத்துக்கள் ஆகயவற்றால்
சங்காரிக்கப்பட்டாள்.

௧௭அத்தைனெசல்வமும்ஒருமணிேநரத்துக்குள்அழிக்கப்பட்டது.”

“எல்லா கடல் தைலவர்களும், மாலுமிகளும், கப்பற்
பயணிகளும், கடலில் சம்பாத த்தவர்களும் பாப ேலாைன வட்டு
வலக நன்றனர். ௧௮ அவள் எரியும் புைகையக் கண்டனர்.
அவர்கள்உரத்தகுரலில், ‘இதுேபான்றஒருமகாநகரம்எங்ேகனும்
உண்டா?’ என்று ேகட்டனர். ௧௯ தங்கள் தைலேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் அழுது துக்கப்பட்டார்கள்.
அவர்கள்சத்தமாய்க்கூறனார்கள்:

“பயங்கரம்! எப்படிப்பட்ட பயங்கரம் அந்த மாநகரத்துக்கு
ஏற்பட்டுள்ளது!

கடலில் ெசாந்தக் கப்பல்களுள்ள அைனவரும் அவளது
ெசல்வத்தால்பணக்காரர்கள்ஆனார்கள்!

ஆனால்அவேளாஒருமணிேநரத்தல்அழிந்து ேபானாள்!
௨௦பரேலாகேம! இதற்காக மக ழ்ச்ச ேயாடிரு.

ேதவனுைடயபரிசுத்தமானமக்கேள!
அப்ேபாஸ்தலர்கேள, தீர்க்கதரிச கேளமக ழ்ச்ச அைடயுங்கள்!

அவள் உங்களுக்குச் ெசய்த ேகடுகளுக்காக ேதவன் அவைளத்
தண்டித்துவ ட்டார்.”

௨௧ அப்ேபாது சக்த மிக்க தூதன் ஒருவன் ஒரு ெபரும்
பாைறையத் தூக்க வந்தான். அது ஒரு ெபரிய
எந்த ரக்கல்ைலப்ேபால இருந்தது. கடலில் அப்பாைறையப்
ேபாட்டுவ ட்டுதூதன்ெசான்னான்:

“இவ்வாறுதான்பாப ேலான்நகரமும்தூக்க எறயப்படும்.
அந்நகரம் மீண்டும்ஒருக்காலும்காணப்படாமல் ேபாகும்.

௨௨ சுரமண்டலங்கைளயும் மற்ற இைசக் கருவகைளயும்
நாதசுரங்கைளயும் எக்காளங்கைளயும் மக்கள் வாச த்து
எழுப்பும்இைசஒருேபாதும்இனிஉன்னிடத்தல் ேகட்காது.

எந்தத் துைறயன் ெதாழிலாளியும் இனி உன்னிடத்தல்
காணப்படமாட்டான்.

எந்த ரங்களின்ஓைசஇனிஉன்னிடம் ேகட்கப்படுவதல்ைல.
௨௩இனிவளக்குகளின்ஒளிஉன்னிடம் ப ரகாச க்காது.
மணமகன் மணமகள் ஆக ேயாரின் சத்தங்கள் இனி உன்னிடம்

ேகட்காது.
உன்வயாபாரிகள்உலகல்ச றந்தவர்களாகஇருந்தார்கள்.

உலக நாடுகள் எல்லாம் உன் மாயத்தால் ேமாசம்
ெசய்யப்பட்டன.
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௨௪ தீர்க்கதரிச கள், ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்கள்
மற்றும் பூமியன்ேமல் ெகால்லப்பட்டிருக்க ற மக்கள்
அைனவருைடயதுமானஇரத்தத்தால்

அவள்குற்றஉணர்ேவாடுஇருக்க றாள்.”

௧௯
பரேலாகத்தல் ேதவைனப்புகழ்தல்
௧ இதற்குப்ப றகு பரேலாகத்தல் உள்ள ஏராளமான மக்களின்

ஓைசையப்ேபாலஒலித்தைதக் ேகட்ேடன்,அவர்கள்,

“அல்ேலலூயா!
ேதவைனத்துதயுங்கள்,ெவற்றயும்,மகைமயும்,வல்லைமயும்நம்

ேதவனுக்குஉரியது.
௨அவரதுநயாயத்தீர்ப்புகள்உண்ைமயும் ேநர்ைமயுமானைவ.
நமதுேதவன்மாெபரும் ேவசையத்தண்டித்துவ ட்டார்.

இந்தஉலகத்ைததன்ேவச த்தனத்தால்ெகடுத்தவள்அவேள.
அவள் ெகான்ற தமது ஊழியர்களின் இரத்தத்துக்கு ேதவன்

பழிவாங்கனார்”
என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

௩பரேலாகத்தலுள்ளமக்கள்,

“அல்ேலலூயா!
அவள் எரிவதால் வரும் புைக என்ெறன்ைறக்கும்

எழும்ப க்ெகாண்டிருக்கும்” என்றும்ெசான்னார்கள்.

௪ ப றகு இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும், நான்கு ஜீவன்களும்
பணிந்து வணங்க , ச ம்மாசனத்தல் வீற்றருந்த ேதவைன
வழிபட்டனர்.

“ஆெமன்அல்ேலலூயா”
எனஅவர்கள்ெசான்னார்கள்.

௫பன்னர் ச ம்மாசனத்தல்இருந்துஒருகுரல்வந்தது. அது,

“நமது ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்யும் அைனத்து மக்கேள, அவைரத்
துதயுங்கள்.

நமது ேதவனுக்கு மகைமயளிக்கும் ெபரிேயாரும்
ச ற ேயாருமானமக்கேள, நமதுேதவைனத்துதயுங்கள்!”

என்றுகூறயது.

௬ அதற்குப் ப றகு ஏராளமான மக்களின் ஓைசையப்ேபால
ஒலித்தைதக் ேகட்ேடன். அது ெபரு ெவள்ளத்தன்
இைரச்சைலப்ேபாலவும்இடிேயாைச ேபாலவும் ேகட்டது. அவர்கள்
ெசான்னார்கள்:

“அல்ேலலூயா!
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நமதுேதவனாகயகர்த்தர்ஆளுகறார்.
அவேர சர்வவல்லைமயுள்ளவர்.

௭நாம்ஆனந்தமும்மக ழ்ச்ச யும்அைடேவாம்.
ேதவனுக்கு மகைமையக் ெகாடுப்ேபாம்! ஏெனனில்

ஆட்டுக்குட்டியானவரின்தருமணம்வந்தது.
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மணமகள் தன்ைனத்
தயாராக்க க்ெகாண்டாள்.

௮ெமல்லியஆைடகள்அவள்அணியும்படியாகத் தரப்பட்டன.
அந்தஆைடகள்பளபளப்பானைவ,சுத்தமானைவ.”

(ெமல்லிய ஆைட என்பது ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மக்களின்
நற்ெசயைலக்குறக்கும்.)
௯ ப றகு அத்தூதன், “ஆட்டுக்குட்டியானவரின் தருமணநாளில்

வருந்துண்ண அைழக்கப்பட்டவர்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
இதைன எழுத ைவத்துக்ெகாள்” என்றான். “இைவ ேதவனுைடய
உண்ைமயானவார்த்ைதகள்” என்றும்ெசான்னான்.
௧௦ ப றகு நான் அந்தத் தூதைன வணங்குவதற்காகக்

குனிந்ேதன். ஆனால் அந்தத் தூதன் என்னிடம், “என்ைன
வணங்கேவண்டாம். இேயசுவன் உண்ைமையக்
ைகக்ெகாண்டுள்ள உன்ைனப்ேபாலவும் உன் சேகாதரர்கைளப்
ேபாலவும் நான் ஒரு ஊழியக்காரன். ேதவைன வணங்கு.
ஏெனன்றால்இேயசுவன்உண்ைமதீர்க்கதரிசனத்தன்ஆவயாய்
இருக்க றது” என்றான்.

ெவள்ைளக்குதைரயன்ேமல்சவாரி ெசய்பவர்
௧௧ ப றகு, நான் பரேலாகம் த றப்பைதக் கண்ேடன். எனக்கு

முன்னால்ஒருெவள்ைளக்குதைரநன்றது. அதன்மீதுஇருந்தவர்
நம்ப க்ைக என்றும் உண்ைமெயன்றும் அைழக்கப்படுக றார்.
அவர் நயாயம் தீர்ப்பதலும் ேபார் ெசய்வதலும் மிகச் சரியாக
இருக்க றார். ௧௨ அவரது கண்கள் எரிக ற ெநருப்புேபால
ெஜாலித்தது. அவரது தைலயல் பல க ரீடங்கள் இருந்தன.
அவரது ெபயர் அவருக்கு ேமல் எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்ெபயர்
அவருக்கு மட்டுேம ெதரிந்தருந்தது. ேவறு எவருக்கும் அப்ெபயர்
ெதரியாது. ௧௩அவர்இரத்தத்தால் நைனக்கப்பட்டிருந்தஅங்கைய
அணிந்தருந்தார். அவர் ெபயேர ேதவனுைடய வார்த்ைத ஆகும்.
௧௪பரேலாகத்தன் பைடகள்அவைரப் பன்ெதாடர்ந்தன. அவர்கள்
ெவள்ைளக்குதைரகளின்ேமல்வந்தனர். அவர்கள்ெவள்ைளயும்
சுத்தமுமான ெமல்லிய ஆைடைய அணிந்தருந்தனர். ௧௫அவரது
வாயலிருந்துகூர்ைமயானவாள் ெவளிேய வருகறது. அவர் ப ற
நாடுகைள ெவல்ல அதைனப் பயன்படுத்துவார். அவர் இரும்புக்
ேகாலால் அத்ேதசங்கைள ஆள்வார். அவர் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனுைடய ேகாபமாக ய ஆைலயலுள்ள த ராட்ைசைய
மித ப்பார். ௧௬அவரதுஆைடயன்ேமலும்ெதாைடயன்ேமலும்

“இராஜாத இராஜா, கர்த்தாத கர்த்தர்”
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என்னும்ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது.
௧௭ பன்பு ஒரு ேதவதூதன் சூரியனில் ந ற்கக் கண்ேடன்.

வானத்தல் பறந்துெகாண்டிருந்த அைனத்துப் பறைவகளிடமும்
அவன்உரத்தகுரலில்ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான். “ேதவனுைடய
ச றந்த வருந்துக்கு அைனவரும் ேசர்ந்து வாருங்கள்.
௧௮ அரசர்கள், ேசைனத் தைலவர்கள், புகழ்ெபற்ற மனிதர்கள்
ஆக ேயாரின் சரீரங்கைள உண்ணமுடியும் வண்ணம்
ஒருங்கைணந்து வாருங்கள். குதைரகள் மற்றும், குதைரகளின்
ேமல் சவாரி ெசய்தவர்களின் உடல்கைளத் தன்னவும்,
சுதந்தரமானவர்கள், அடிைமகள், ச றயவர்கள், ெபரியவர்கள்
ஆகய மக்கள் அைனவரின் சரீரங்கைளத் தன்னவும் வாருங்கள்”
என்றான்.
௧௯ ப றகு நான் அந்தக் குதைரயன் ேமல் ஏற

இருக்க றவைரயும் அவரது பைடையயும் எத ர்த்துப் ேபாரிட
அந்த மிருகமும் தன் பைடகளுடன் பூமியன் அரசர்களும்
ஒருங்கைணந்தைதக் கண்ேடன். ௨௦ ஆனால், அந்த
மிருகம் ப டிபட்டது. ேபாலித் தீர்க்கதரிச யும் ப டிபட்டான்.
இவேன அந்த மிருகத்த ற்காக அற்புதங்கைள ெசய்தவன்.
மிருகத்தன் அைடயாளத்ைதக் ெகாண்டிருந்தவர்கைளயும்
மிருக வக்க ரகத்ைத வழிபட்டவர்கைளயும் இவ்வற்புதங்களால்
அவன் வஞ்சத்தான். ேபாலித் தீர்க்கதரிச யும் மிருகமும்
கந்தகம் எரிக ற ெநருப்புக் கடலில் உய ேராடு ேபாடப்பட்டார்கள்.
௨௧ குதைரயன் ேமல் வந்தவரின் வாயலிருந்து ெவளிவந்த
வாளால் அவர்களுைடய பைடகள் ெகால்லப்பட்டன. அவர்களின்
சரீரங்கைளப்பறைவகள்தருப்தயுறும்வைரதன்றன.

௨௦
ஆயரம்ஆண்டுகள்
௧ பரேலாகத்தல் இருந்து ஒருதூதன் கீேழ இறங்க வருவைதக்

கண்ேடன். அவனிடம் பாதாள உலகத்தன் தறவு ேகால்
இருந்தது. அவன் தன் ைகயல் ஒரு நீண்ட சங்கலிையயும்
ைவத்தருந்தான். ௨ சாத்தான் எனப்படும் பைழய பாம்பாக ய
ராட்சசப் பாம்ைப அவன் படித்தான். அவன் அப்பாம்ைப
ஆய ரம் ஆண்டு காலத்துக்குச் சங்கலியால் கட்டிப்ேபாட்டான்.
௩ அவன் அப்பாம்ைபப் பாதாளத்த ற்குள் எற ந்து மூடினான்.
ஆயரம் ஆண்டுகள் முடியும் வைர பூமியன் மக்கைள அது
வஞ்சக்காதபடிக்குப் பூட்டி முத்தைரய ட்டான். அதன் பறகு
ெகாஞ்சக்காலத்துக்குப் பாம்பைனவடுதைலெசய்யேவண்டும்.

சாத்தானின் ேதால்வ
௪ ப றகு நான் சல ச ம்மாசனங்கைளப் பார்த்ேதன்.

அவற்றன்ேமல் சலர் அமர்ந்தருந்தனர். நயாயந்தீர்க்க ற
அத காரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்த மக்கள் இவர்கேள ஆவார்கள்.
அப்ேபாது இேயசுைவப் பற்றய சாட்ச க்காகவும் ேதவனுைடய
ெசய்த க்காகவும் தைலெவட்டப்பட்டவர்களின் ஆன்மாக்கைளக்
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கண்ேடன். அவர்கள் அம்மிருகத்ைதேயா அல்லது அதனுைடய
உருவத்ைதேயா வழிபடவல்ைல. அவர்கள் அம்மிருகத்தன்
அைடயாளக் குறைய தம் முன் ெநற்றய ேலா ைககளிேலா
ெபற்றருக்கவல்ைல. அவர்கள் மீண்டும் உய ர்த்ெதழுந்து
கறஸ்துேவாடு ஆய ரம் வருஷங்கள் அரசாண்டார்கள்.
௫ (மற்ற இறந்த மக்கள் 1,000 ஆண்டுகள் முடியும் மட்டும்
உய ரைடயவல்ைல.)
இதுேவ முதலாம் உய ர்த்ெதழுதல் ஆகும். ௬ இந்த

முதலாம் உய ர்த்ெதழுதலில் பங்கு ெபற்றவர்கேள
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்களும், பரிசுத்தமானவர்களும் ஆவார்கள்.
அவர்கள் மீது இரண்டாம் மரணத்துக்கு அதகாரம் இல்ைல.
அவர்கள் ேதவனுக்கும் கறஸ்துவுக்கும் ஆசாரியராய்
இருப்பார்கள். அவர்கள் இேயசுேவாடு கூட ஆய ரம் ஆண்டுக்
காலம்ஆட்ச ெசய்வார்கள்.
சாத்தான்முறயடிக்கப்படுதல்
௭ ஆயரம் ஆண்டுக் காலம் முடிந்த ப றகு, சைறயலிருந்து

சாத்தான் வடுதைல ெசய்யப்படுவான். ௮ உலகன் அைனத்து
பாகங்களிலும் உள்ள ேதசங்களில் இருக்க ற ேகாைகயும்
மேகாைகயும் வஞ்ச க்கச் ெசல்வான். ேபார் ெசய்வதற்காக
மக்கைள ஒன்று த ரட்டுவான். ஏராளமான மக்கள் கடற்கைரயல்
உள்ளமணைலப்ேபான்றுஎண்ணிக்ைகயல்கூடுவர்.
௯ சாத்தானின் பைட எங்கும் பரந்தது. பூமிெயங்கும் பரந்து

ேதவனுைடய மக்களுைடய முகாைமயும் ேதவன் ேநச க்க ற
நகைரயும் வைளந்துெகாண்டது. ஆனால் பரேலாகத்தல் இருந்து
ெநருப்பு கீேழ வந்து சாத்தானின் பைடைய அழித்துவ ட்டது.
௧௦ மக்கைளத் தந்த ரத்தால் ஏமாற்ற வந்த சாத்தான், கந்தகம்
எரியும் ெநருப்புக் கடலுக்குள் வீசப்பட்டான். அவேனாடு, அந்த
மிருகமும், ேபாலித் தீர்க்கதரிச யும்வீசப்பட்டனர். அவர்கள்இரவும்
பகலும்சதாகாலங்களிலும்வைதக்கப்படுவார்கள்.
ெவள்ைளசம்மாசனம்
௧௧ப றகு,ஒருெபரிய ெவள்ைளசம்மாசனத்ைதயும்அதன்ேமல்

வீற்றருக்க றவைரயும் நான் கண்ேடன். அவர் பார்ைவயலிருந்து
வானமும், பூமியும் வலக மைறந்தன. ௧௨ ேமலும் இறந்துேபான
ெபரியவர்களும், ச றயவர்களும் ச ம்மாசனத்தன் முன்ேன
நற்பைதக் கண்ேடன். ஜீவப்புத்தகம் த றக்கப்பட்டது. ேவறு சல
புத்தகங்களும் தறக்கப்பட்டன. இறந்து ேபானவர்கள் அவர்களது
ெசயல்களால் நயாயம் தீர்க்கப்பட்டனர். இைவ எல்லாம் அந்தப்
புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன.
௧௩ கடல் தன்னுள் இறந்து ேபானவர்கைள ஒப்பைடத்தது.

மரணமும், பாதாளமும் தங்களிடமிருந்த இறந்தவர்கைள
ஒப்பைடத்தன. ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தான் ெசய்த
நற்ெசயல்கைளப் ெபாறுத்து நயாயம் தீர்க்கப்பட்டான்.
௧௪ அப்ேபாது மரணமும் பாதாளமும் ெநருப்புக் கடலில்
தள்ளப்பட்டன. இந்த ெநருப்புக் கடேல இரண்டாம் மரணமாகும்.
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௧௫ ஜீவப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவன்
எவேனா,அவன்ெநருப்புக் கடலிேலதள்ளப்பட்டான்.

௨௧
புதயஎருசேலம்
௧ப றகு நான் புதயவானத்ைதயும் புதய பூமிையயும் கண்ேடன்.

முதலாவது வானமும், பூமியும் மைறந்து ேபாய ற்று. இப்ேபாது
கடல் இல்ைல. ௨ ேதவனிடமிருந்து பரேலாகத்ைத வ ட்டுக் கீேழ
இறங்கவரும் பரிசுத்த நகைரக் கண்ேடன். ேதவன் அனுப்பய
அந்நகரேம புதய எருசேலம்.* அது, தன் கணவனுக்காக
அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபாலதயார்படுத்தப்பட்டது.
௩ ச ம்மாசனத்தலிருந்து ஓர் உரத்தகுரல் ேகட்டது: “இப்ேபாது

ேதவனுைடய வீடு அவரது மக்கேளாடு உள்ளது. அவர்
அவர்கேளாடு வாழ்வார். அவர்கேள அவரது மக்களாக
இருப்பார்கள். ேதவன் தாேம அவர்கேளாடிருந்து அவர்களுைடய
ேதவனாய் இருப்பார். ௪ அவர்களின் கண்களில் வடியும்
கண்ணீைர ேதவன் துைடப்பார். இனிேமல் அங்ேக மரணம்
இருக்காது. துக்கமும், அழுைகயும், ேவதைனயும் இல்லாமல்
ேபாகும். பைழயமுைறகள்எல்லாம் ேபாய்வ ட்டன” என்றது.
௫ ச ம்மாசனத்தல் இருந்தவர், “பார்! நான் எல்லாவற்ைறயும்

புத தாகப் பைடத்துக் ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றார். “ப றகு
இதைனயும் எழுத க்ெகாள். ஏெனன்றால் இந்த வார்த்ைதகள்
உண்ைமயானைவ. நம்ப க்ைகக்குரியைவ” என்றார்.
௬ ச ம்மாசனத்தல் இருந்தவர் என்னிடம், “இது முடிந்து வ ட்டது.

நாேன அல்பாவும் ஒேமகாவுமாய் இருக்க ேறன். அதாவது
நாேன துவக்கமும் முடிவுமாக இருக்க ேறன். நான் தாகமாய்
இருக்க றவனுக்கு ஜீவ நீரூற்றலிருந்து நீைரக் ெகாடுப்ேபன்.
௭ எவன் ஒருவன் ெவற்ற ெபறுகறாேனா அவனுக்கு இைவ
எல்லாம் ெகாடுக்கப்படும். அவனுக்கு நான் ேதவனாகவும் அவன்
எனக்கு மகனாகவும் இருப்பான். ௮ ஆனால் ேகாைழகளாக
இருப்பவர்களும், நம்ப மறுப்பவர்களும், பயங்கரமான
காரியங்கைளச் ெசய்பவர்களும், ெகாைலகாரர்களும்,
பாலியல் குற்றங்கள் ெசய்பவர்களும், மந்த ர சூன்ய ேவைல
ெசய்பவர்களும்,உருவவழிபாடுெசய்பவர்களும்,ெபாய்யர்களும்
கந்தகம் எரியும் ெநருப்புக் கடலுள் தள்ளப்படுவார்கள். இதுேவ
இரண்டாம்மரணம்” என்றார்.
௯ஏழுேதவதூதர்களுள்ஒருவன்என்னிடம்வந்தான். இவன்ஏழு

இறுத வாைதகள் நைறந்த ஏழு கண்ணங்கைளக் ெகாண்டிருந்த
தூதர்களில் ஒருவன். அத்தூதன்என்னிடம், “என்னுடன்வா. நான்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மைனவயாகப்ேபாகும் மணமகைளக்
காட்டுேவன்” என்றான். ௧௦ அவன் ஆவயானவரால் என்ைன
மிகப் ெபரிய உயர்ந்த மைல ஒன்றுக்கு தூக்க ச் ெசன்றான்.
அவன் எனக்கு எருசேலம் என்ற பரிசுத்தமான நகரத்ைதக்

* ௨௧:௨: புதயஎருசேலம் ேதவனுைடயமக்கள்அவேராடுவாழும்பரிசுத்த நகரம்.
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காட்டினான். அது ேதவனிடமிருந்து வானினின்று ெவளிப்பட்டு
கீேழஇறங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
௧௧அது ேதவனுைடய மகைமயால் ஒளி வீச க்ெகாண்டிருந்தது.

அது வைலயுயர்ந்த இரத்தனக் கல்ைலப் ேபான்றும்,
பளிங்குேபாலசுத்தமானைவரக் கல்ைலப் ேபான்றும்மின்னியது.
௧௨ அது தன்ைனச் சுற்றலும் மிகவும் உயர்ந்த பன்னிரண்டு
வாசல்கைளயுைடய மாெபரும் மதைலக் ெகாண்டிருந்தது.
அந்தப் பன்னிரண்டு வாசல்களிலும், பன்னிரண்டு ேதவ
தூதர்கள் இருந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு வாசலிலும் இஸ்ரேவலில்
உள்ள பன்னிரண்டு குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பத்தன் ெபயர்
எழுதப்பட்டிருந்தது. ௧௩ க ழக்ேக மூன்று வாசல்களும், வடக்ேக
மூன்றுவாசல்களும்,ெதற்ேகமூன்றுவாசல்களும்,ேமற்ேகமூன்று
வாசல்களும் இருந்தன. ௧௪ நகரத்தன் சுவர்கள் பன்னிரண்டு
அஸ்தபாரக் கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன. அக்கற்களில்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களின்
ெபயர்களும்எழுதப்பட்டிருந்தன.
௧௫ என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த ேதவதூதனின் ைககளில்

நகைரயும் அதன் வாசல்கைளயும் அதன் மதைலயும்
அளப்பதற்காகப் ெபான்னாலான ஒரு அளவு ேகால் இருந்தது.
௧௬அந்நகரம் சதுர வடிவல் அைமக்கப்பட்டிருந்தது. அதனுைடய
நீளம் அகலத்துக்குச் சமமாக இருந்தது. அத்தூதன் நகரத்ைதத்
தன் ேகாலால் அளந்தான். அது 12,000 ஸ்தாத † நீளமும் 12,000
ஸ்தாத அகலமும் ெகாண்ட அளவுைடயதாய் இருந்தது. அதன்
உயரமும் அவ்வாேற 12,000 ஸ்தாத அளவுைடயதாயருந்தது.
௧௭ அத்தூதன் மதைலயும் அளந்தான். அது மனித அளவன்படி
அதாவது தூதனுைடய முன்னங்ைகயால் 144 முழ உயரம்
இருந்தது. ௧௮ அச்சுவர் ைவரக்கல்லால் ஆனது. நகரம் தூய
பளிங்குேபான்றதங்கத்தால்அைமக்கப்பட்டிருந்தது.
௧௯ நகரத்தன் சுவர்களுக்கான அஸ்தபாரக் கற்கள் வைல

உயர்ந்த நைககளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. அதன் முதல்
அஸ்தபாரக்கல் ைவரக்கல். இரண்டாவது கல் இந்த ரநீலம்.
மூன்றாவது சந்த ர காந்தம். நான்காவது மரகதம். ௨௦ஐந்தாவது
ேகாேமதகம், ஆறாவது பதுமராகம். ஏழாவது சுவர்ணரத்தனம்.
எட்டாவது படிகப்பச்ைச. ஒன்பதாவது புஷ்பராகம். பத்தாவது
ைவடூரியம். பத ேனாராவது கல் சுநீரம். பன்னிரண்டாவது
சுகந்த . ௨௧பன்னிரண்டுவாசல்களும்பன்னிரண்டுமுத்துக்களாய்
இருந்தன. ஒவ்ெவாரு வாசலும் ஒவ்ெவாரு முத்தாய்
இருந்தது. அந்த நகரத் ெதரு தூய ெபான்னால் ஆக்கப்பட்டது.
கண்ணாடிையப்ேபாலஅந்தப்ெபான்சுத்தமாயருந்தது.
௨௨அந்நகரத்தல் ஆலயம் எைதயும் நான் காணவல்ைல. சர்வ

வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருேம
அதன் ஆலயமாக இருக்கன்றனர். ௨௩ அந்நகரத்துக்கு ஒளி தர
சூரியேனா சந்த ரேனா ேதைவயல்ைல. ேதவனுைடய மகைம

† ௨௧:௧௬: ஸ்தாத 1ஸ்தாத 200அடிகள்நீளம்ெகாண்டது. ேராமானியைமலில்எட்டில்
ஒருபங்கு.
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அங்கு ஒளி வீசுக றது. ஆட்டுக்குட்டியானவேர அங்கு ஒளியாக
இருக்க றார்.
௨௪ இரட்ச க்கப்படுக ற மக்கள் அைனவரும் அதன் ஒளியல்

நடப்பார்கள். உலகல் உள்ள அரசர்கள் தம் மகைமைய
அந்நகருக்குள் ெகாண்டு வருவார்கள். ௨௫ எந்நாளிலும்
நகரத்தன் வாசல் கதவுகள் அைடக்கப்படாமல் இருக்கும்.
ஏெனன்றால் அந்நகரில் இரவு என்பேத இல்ைல. ௨௬ அவர்கள்
ேதசங்களின் மகைமயும் ெகௗரவமும் அதற்குள் ெகாண்டு
வரப்படும். ௨௭சுத்தமற்ற எதுவும் அந்நகருக்குள் நுைழவதல்ைல.
ெவட்கப்படத்தக்க ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களும் ெபாய்
ெசால்பவர்களும் அந்நகருக்குள் ப ரேவச ப்பதல்ைல.
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவப்புத்தகத்தல் எவருைடய ெபயர்கள்
எழுதப்பட்டுள்ளனேவாஅவர்கள்மட்டுேமஅங்குேபாகமுடியும்.

௨௨
௧ பன்னர் அந்தத் தூதன் ஜீவதண்ணீர் ஓடுகன்ற ஆற்றைன

எனக்குக் காட்டினான். அது பளிங்குேபான்று ப ரகாசமாக
இருந்தது. அது ேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருந்த
ச ம்மாசனத்தல் இருந்து பாய்ந்தது. ௨ அது நகரத் ெதருவன்
நடுவல் பாய்ந்தது. அந்த ஆற்றன் ஒவ்ெவாரு கைரயலும்
வாழ்வன் மரம் இருந்தது. அதுஆண்டுக்குப் பன்னிரண்டு முைற
கனிகைளத் தருகறது. ஒவ்ெவாரு மாதமும் அது கனிதருக றது.
அம்மரத்தன் இைலகள் மக்களின் ேநாையக் குணமாக்கும்
தன்ைமயுைடயைவ.
௩ ேதவனால் குற்றம் என நயாயந்தீர்க்கப்படுக ற எதுவும்

அந்நகருக்குள் இருக்காது. ேதவனுைடய ச ம்மாசனமும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அங்ேக இருப்பார்கள். ௪ ேதவனுைடய
ஊழியக்காரர்கள் அவைர வழிபடுவர். அவர்கள் அவரது
முகத்ைதப் பார்ப்பார்கள். அவர்களின் ெநற்றயல் ேதவனுைடய
ெபயர் எழுதப்பட்டிருக்கும். ௫ அங்கு மீண்டும் இரவு வராது.
அங்குள்ள மக்களுக்கு வளக்கன் ஒளிேயா சூரியனின் ஒளிேயா
ேதைவப்படாது. ேதவனாகய கர்த்தேர அவர்களுக்கு ெவளிச்சம்
தருவார். அவர்கள்அரசர்கைளப்ேபான்றுஎல்லாக்காலங்களிலும்
அரசாளுவர்.
௬ அந்தத் தூதன் என்னிடம், “இந்த வார்த்ைதகள்

உண்ைமயானைவ, நம்பத் தகுந்தைவ. பரிசுத்த தீர்க்கதரிச களின்
ஆவகளின் ேதவனாக இருக்க ற கர்த்தர் உடனடியாக என்ன
நடக்க ேவண்டுெமன தம் ஊழியர்களுக்குக் காட்டத் தன்
தூதைன அனுப்பனார். ௭இேதா, சீக்க ரமாய் வருக ேறன். இந்த
நூலில் உள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக் கைடப்ப டிக்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுவான்” என்றான்.
௮ நான் ேயாவான், நாேன இவற்ைறக் காணவும் ேகட்கவும்

ெசய்ேதன். இவற்ைற நான் பார்த்தும் ேகட்டும் முடிந்த பன்னால்,
இவற்ைற எனக்குக் காட்டிய அத்தூதனின் கால்களில் வழுந்து
வணங்கக் குனிந்ேதன். ௯ ஆனால் அத்தூதன் என்னிடம்,
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“என்ைன வணங்க ேவண்டாம். நானும் உன்ைனப் ேபால ஒரு
ஊழியன் மட்டுேம. தீர்க்கதரிச களாகய உன் சேகாதரர்கைளப்
ேபான்றவன்நான். இந்நூலிலுள்ளவசனங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக ற
மற்றவர்கைளப்ேபால நானும் ஒருவேன. நீ ேதவைன வணங்கு”
என்றான்.
௧௦ ேமலும் அத்தூதன் என்னிடம், “இந்நூலில் உள்ள

தீர்க்கதரிசனமான வசனங்கைள இரகசயம் ேபால் மூடிைவக்க
ேவண்டாம். இைவ நகழ்வதற்குரிய காலம் ெநருங்க க்
ெகாண்டிருக்க றது. ௧௧ அநயாயம் ெசய்க றவன் ெதாடர்ந்து
அநயாயம் ெசய்யட்டும். அசுத்தமாய் இருக்க றவன் ேமலும்
அசுத்தமாய் இருக்கட்டும். பரிசுத்தவான் ேமலும் பரிசுத்தவானாய்
இருக்கட்டும்.
௧௨ “கவனி! நான் வைரவல் வருேவன். என்ேனாடு

பலன்கைளக் ெகாண்டு வருேவன். ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
அவனவனுைடய ெசயல்களுக்கு பலன் அளிப்ேபன். ௧௩ நாேன
அல்பாவும் ஒேமகாவுமாக இருக்க ேறன்; நாேன முந்தனவரும்,
ப ந்தனவருமாய் இருக்க ேறன். நாேன துவக்கமும் முடிவுமாய்
இருக்க ேறன்.
௧௪ “ேதவனுைடய கட்டைளகளின்படி ெசய்க றவர்கள்

பாக்கயவான்கள். அவர்களுக்கு வாழ்வன் மரத்தல் உள்ள
கனிகைளப் புச ப்பதற்கு உரிைம இருக்கும். அவர்கள் வாசல்
வழியாகநகரத்துக்குள்நுைழயமுடியும். ௧௫நகரத்துக்குெவளிேய,
நாய் ேபான்றவர்களும், சூனியக்காரர்களும், வபசாரகர்களும்,
ெகாைலகாரர்களும், உருவ வழிபாடு ெசய்க றவர்களும்
ெபாய்ையவரும்ப ,அதன்படிெசய்பவர்களும்இருப்பார்கள்.
௧௬ “இேயசுவாகய நான் சைபகளில் இவற்ைற உங்களுக்குச்

ெசால்லும்ெபாருட்டுஎன்தூதைனஅனுப்ப ேனன். நான்தாவீதன்
குடும்பவாரிசு. நான்ப ரகாசமானவடிெவள்ளியாகஇருக்க ேறன்”
என்றார்.
௧௭ ஆவயானவரும் மணமகளும் “வாருங்கள்” என்கறார்கள்.

இைதக் ேகட்பவர்களும் “வாருங்கள்” என்று ெசால்லேவண்டும்.
தாகமாய் இருக்க றவன் வருவானாக. வருப்பம் உள்ளவன் ஜீவத்
தண்ணீைரப்ெபறுவானாக.
௧௮ இந்நூலில் உள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக் ேகட்க ற

யாவருக்கும் நான் சாட்ச யாக எச்சரிக்க ேறன். “எவனாவது
ஒருவன் இைவகேளாடு எைதயாவது கூட்டினால் இந்நூலில்
எழுதப்பட்டிருக்க றதுன்பங்கைளேதவன்அவன்ேமல்கூட்டுவார்.”
௧௯எவனாவதுஒருவன்தீர்க்கதரிசனப்புத்தகவசனங்களிலிருந்து
எைதேயனும் நீக்கனால்இந்நூலில்எழுதப்பட்டிருக்க றவாழ்வன்
மரத்தலிருந்தும் பரிசுத்த நகரிலிருந்தும் அவனுைடய பங்ைக
ேதவன்நீக்கவடுவார்.
௨௦இவ்வார்த்ைதகள்உண்ைமெயனசாட்ச யாய்அறவக்க றவர்

இேயசுேவ. இப்ேபாது அவர், “ஆம், நான் வைரவல் வருக ேறன்”
என்றுெசால்க றார்.
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ஆெமன். கர்த்தராக யஇேயசுேவ,வாரும்!
௨௧ கர்த்தராக ய இேயசுவன் கருைப உங்கள் அைனவேராடும்

இருப்பதாக!
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சங்கீத
புத்தகம்

௧
புத்தகம் 1 (சங்கீதம் 1-41)

சங்கீதம்
௧ தீய ஜனங்களின் அறவுைரையக் ேகளாமலும்,

பாவ கைளப்ேபான்றுவாழாமலும்,
ேதவைன மத க்காத ஜனங்கேளாடு ேசராமலும், இருக்கற
மனிதன்உண்ைமய ேலேயமக ழ்ச்ச யாகஇருப்பான்.

௨ ஒரு நல்ல மனிதன் கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள
ேநச க்க றான்.

அவற்ைறக்குறத்துஅவன்இரவும்பகலும்தயானிக்க றான்.
௩ அம்மனிதன் நீேராைடகளின் கைரயல் நடப்பட்ட ஒரு

மரத்ைதப்ேபான்றுவலிைமயுள்ளவனாகஇருக்க றான்.
தக்கசமயத்தல் பலன் தருகற மரத்ைதப்ேபால் அவன்
காணப்படுகறான்.

உத ராமலிருக்கறஇைலகைளக்ெகாண்ட மரத்ைதப்ேபால்அவன்
இருக்கறான்.

அவன்ெசய்கன்றெசயல்கள்எல்லாவற்றலும்அவன்ெவற்ற
ெபறுவான்.

௪ஆனால்தீேயார்அப்படிய ரார்கள்.
அத்தீய ஜனங்கள் காற்றல் பறக்க ற உமிையப்
ேபான்றவர்கள்.

௫ ஒரு நீத மன்றத்தன் வழக்ைக முடிவுகட்டுவதற்காக நல்ல
ஜனங்கள் கூடியருக்கும்ேபாது தீேயார் குற்றவாளிகளாக
நரூப க்கப்படுவார்கள்.

அந்தப் பாவ கள்குற்றமற்றவர்களாகக் கருதப்படமாட்டார்கள்.
௬ஏன்? கர்த்தர் நல்லஜனங்கைளக்காப்பாற்றுகறார்.

தீேயாைரஅவர்அழிக்க றார்.

௨
௧யூதரல்லாதமனிதர்கள்ஏன்இவ்வளவுேகாபமாயருக்க றார்கள்?

ஏன் அந்தத் ேதசங்கள் மதயீனமான த ட்டங்கைள
வகுக்கன்றன?

௨அவர்களுைடயஅரசர்களும், தைலவர்களும்கர்த்தைரயும்,
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசைனயும் எத ர்க்க
ஒன்றுகூடினார்கள்.

௩ அந்நாடுகளின் தைலவர்கள், “நாம் ேதவைனயும், அவர்
ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனயும்எத ர்த்துக்கலகம்ெசய்ேவாம்.
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அவரிடமிருந்து நம்ைம வடுவத்துக்ெகாள்ேவாம்!”
என்றார்கள்.

௪ஆனால்என்ஆண்டவர் பரேலாகத்தன்அரசர்,
அவர்அந்தஜனங்கைளப்பார்த்துநைகக்க றார்.

௫-௬ேதவன்ேகாபமைடந்துஅந்தஜனங்கைளேநாக்க ,
“நான்இம்மனிதைனஅரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்!

அவன்சீேயான்மைலயல்அரசாளுவான்.
சீேயான்என்னுைடயபரிசுத்த மைல” என்கறார்.

அதுமற்றதைலவர்கைளபயமுறுத்தும்.

௭இப்ேபாதுகர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகையஉனக்குக்கூறுேவன்.
கர்த்தர் என்னிடம், “இன்றுநான்உனக்குத்தந்ைதயாேனன்!
நீ எனக்குமகன்.

௮ நீ என்ைனக் ேகட்டால், நான் உனக்குத் ேதசங்கைளெயல்லாம்
ெகாடுப்ேபன்.

பூமியன்ஜனங்கெளல்லாம்உன்னுைடயவர்களாவார்கள்!
௯இரும்புத்தடியால்மண்குடத்ைதஉைடப்பைதப்ேபால

நீஅத்ேதசங்கைளஅழிக்கமுடியும்” என்றார்.

௧௦எனேவஅரசர்கேள,ஞானமுள்ளவர்களாய்இருங்கள்.
அரசாளுபவர்கேள,இப்பாடத்ைதகற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

௧௧மிகுந்தஅச்சத்ேதாடுகர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படியுங்கள்.
௧௨ ேதவனுைடய குமாரனுக்கு நீங்கள் உண்ைமயானவர்கள்

என்பைதக் காட்டுங்கள், நீங்கள் இவ்வாறு ெசய்யாவ ட்டால்
ஆண்டவர் உங்கைள அழிக்க தன் ேகாபத்ைதக் காட்டத்
தயாராகஇருக்க றார்.

கர்த்தைர நம்பும்ஜனங்கள்சந்ேதாஷமாயருப்பார்கள்.
ஆனால்மற்றஜனங்கள்கவனமாகஇருக்கேவண்டும்.

கர்த்தர் தமது ேகாபத்ைத ெவளிப்படுத்தத் தயாராக
இருக்க றார்.

௩
தன் குமாரனாகய அப்சேலாமிடமிருந்து தப்ப ச் ெசன்றேபாது

தாவீதுபாடிய பாட்டு
௧கர்த்தாேவ, எனக்குப்பைகவர்கள்அேநகர்,

பலஜனங்கள்எனக்ெகத ராக எழும்புகன்றனர்.
௨ பலர் என்ைனக் குறத்து, “ேதவன் அவைனத்

ெதால்ைலயலிருந்துமீட்கமாட்டார்!” என்றுேபசுகன்றனர்.

௩ஆனால்கர்த்தாேவ, நீேர எனக்குக் ேகடகம். நீேர என்மகைம.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனப ரதானமானவனாக்குகறீர்!

௪நான்கர்த்தரிடம் ெஜப ப்ேபன்.
அவரது பரிசுத்த மைலயலிருந்து அவர் எனக்குப் பதல்
தருவார்.
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௫நான் படுத்து ஓய்ெவடுக்கமுடியும், நான் எழும்புேவன் என்பதும்
எனக்குத்ெதரியும்.

இைத நான் எப்படி அற ேவன்? கர்த்தர் என்ைன மூடிப்
பாதுகாக்க றார்!

௬ஆயரம்வீரர்கள்என்ைனச்சூழக்கூடும்.
ஆனால்நான்அப்பைகவர்களுக்குஅஞ்ேசன்!

௭கர்த்தாேவ, எழும்பும்!
எனதுேதவேன,வந்துஎன்ைனப்பாதுக்காப்பீராக!

நீர்வல்லைமயுள்ளவர்!
என் தீய பைகவைரக் கன்னத்தல் நீர் அைறந்தால் அவர்கள்
பற்கெளல்லாம்ெநாறுங்கும்.

௮கர்த்தேர தம்ஜனங்கைளப்பாதுக்காக்க றார்.
கர்த்தாேவ,உம்முைடயஜனங்களுக்குநல்லவராயரும்.

௪
தாவீதன் சங்கீதம். இைசக்குழுவன் தைலவனுக்கு நரம்புக்

கருவகளால்இைசக்கப்பட்டது
௧என்நல்ல ேதவேன, நான்உம்மிடம் ெஜப க்ைகயல்ெஜபத்ைதக்

ேகட்டருளும்.
என்வண்ணப்பத்ைதக் ேகளும், என்னிடம்இரக்கமாயரும்!

என்ெதால்ைலகளிலிருந்துஎனக்குசற்றுவடுதைலதாரும்!

௨ ஜனங்கேள, எத்தைன நாள் என்ைனக் குறத்து அவதூறு
ேபசுவீர்கள்?

என்ைனப்பற்ற ச் ெசால்ல புதுப்புதுப் ெபாய்கைளத் ேதடிக்
ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

நீங்கள்அப்ெபாய்கைளச்ெசால்லவரும்புக றீர்கள்.

௩கர்த்தர் தம் நல்லஜனங்களின்ெஜபத்ைதக் ேகட்க றார்.
கர்த்தைர ேநாக்க ெஜப க்கும்ேபாது, எனக்குச்
ெசவெகாடுக்க றார் என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.

௪ உங்கைள ஏேதா ஒன்று துன்புறுத்துவதனால், நீங்கள்
ேகாபங்ெகாண்டாலும், பாவம்ெசய்யாதீர்கள்.

படுக்ைகக்குச் ெசல்ைகயல்அவற்ைறப் பற்ற ச் ச ந்தயுங்கள்,
அப்ேபாதுஅைமத அைடவீர்கள்.

௫ேதவனுக்குநல்லபலிகைளக்ெகாடுத்துக்
கர்த்தர் ேமல்நம்ப க்ைகைவயுங்கள்!

௬ “நமக்கு ேதவனுைடயநன்ைமையக்காட்டுவதுயார்?
கர்த்தாேவ! ப ரகாசமான உமது முகத்ைத நாங்கள்
காணட்டும்!”

என்றுபலர்கூறுகறார்கள்.
௭கர்த்தாேவ! நீர் எனக்குமக ழ்ச்ச யுண்டாக்கனீர்!
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தானியமும்த ராட்ைசரசமும்ெபருகயபண்டிைகநாட்களாகய
அறுவைடக் காலத்ைதக் காட்டிலும் இப்ேபாது நான்
மக ழ்க ேறன்.

௮நான்படுக்ைகக்குச்ெசன்றுசமாதானமாய்உறங்குக ேறன்.
ஏெனனில், கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனப் பாதுகாப்பாய் தூங்கச்
ெசய்க றீர்.

௫
புல்லாங்குழலில் வாச க்க இைசக்குழுவன் தைலவனிடம்

அளிக்கப்பட்ட தாவீதன்சங்கீதம்
௧கர்த்தாேவ, என்வார்த்ைதகைளக் ேகளும்.

நான்ெசால்லமுயற்ச ப்பைதபுரிந்துெகாள்ளும்.
௨எனதுேதவனாகயஅரசேன,

என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
௩ கர்த்தாேவ, என் அன்பளிப்புகைள காைலேதாறும் உமக்கு

பைடக்க ேறன்.
உம்ைம உதவக்காக ேநாக்குக ேறன், நீர் என் ெஜபங்கைளக்
ேகளும்.

௪ ேதவேன, தீய ஜனங்கள் உம்மருேக வருவைத நீர்
வரும்புக றதல்ைல.

தீயஜனங்கள்உம்ைமஆராத க்கமுடியாது.
௫மூடர்உம்மிடம்வரஇயலாது,

தீைமெசய்யும்ஜனங்கைளநீர்ெவறுக்கறீர்.
௬ெபாய்கூறும்ஜனங்கைளநீர்அழிக்க றீர்.

ப றைரத் தாக்குவதற்காக இரகச யமாகத் த ட்டமிடுேவாைரக்
கர்த்தர் ெவறுக்க றார்.

௭ கர்த்தாேவ, உமது மிகுந்த இரக்கத்தனால் நான் உமது
ஆலயத்த ற்குவருேவன்.

உமது பரிசுத்த ஆலயத்ைத ேநாக்க த் தைல தாழ்த்த
அச்சத்ேதாடும்,மரியாைதேயாடும்உம்ைமவணங்குேவன்.

௮கர்த்தாேவ, சரியானவாழ்க்ைகவாழஉமதுவழிையக்காட்டும்.
ஜனங்கள்எனதுகுைறகைளத் ேதடுக றார்கள்.
எனேவ நான் எவ்வாறு வாழ நீர் வரும்புக றீேரா, அவ்வழிைய
எனக்குக்காட்டும்.

௯ அந்த ஜனங்கள் உண்ைம ேபசுவதல்ைல அவர்கள்
உண்ைமையப்புரட்டும்ெபாய்யர்கள்.

அவர்கள்வாய்கள்தறந்த கல்லைறகைளப் ேபான்றைவ.
அவர்கள்ப றரிடம் நயமானெமாழிகைளச்ெசால்வார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் கண்ணியல் ச க்கைவப்பதற்காகேவ
அவ்வாறுெசய்வார்கள்.

௧௦ேதவேன,அவர்கைளத்தண்டியும்.
அவர்கள்தங்கள்வைலய ேலேயவழட்டும்.
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அந்தஜனங்கள்உமக்ெகத ராகத் தரும்புக றார்கள்.
எனேவ அவர்களின் எண்ணிக்ைகயற்ற குற்றங்களுக்காக
அவர்கைளத்தண்டியும்.

௧௧ஆனால்ேதவைனநம்பும்ஜனங்கள்களிகூரட்டும்.
என்ெறன்றும்அவர்கள்மக ழ்ச்ச யைடயட்டும்.
ேதவேன, உமது நாமத்ைத ேநச க்கும் ஜனங்கைளப்
பாதுகாத்து,ெபலைனத்தாரும்.

௧௨கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்குநீர் நன்ைமெசய்தால்
அவர்கைளக்காக்கும்ெபருங்ேகடகமாவீர்.

௬
ெசமினீத்தால் நரம்புக் கருவகைள இைசப்ேபாரின் இராகத்

தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்
௧கர்த்தாேவ, ேகாபத்தல்என்ைனக்கண்டிக்காதரும்.

என்மீதுேகாபமைடயாமலும்என்ைனத்தண்டியாமலும்இரும்.
௨ கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயரும். நான் ேநாயுற்றுத்

தளர்ந்ேதன்.
என்ைனக்குணமாக்கும்!
என்எலும்புகள்நடுங்குகன்றன.

௩என்முழுஉடம்பும் நடுங்குகறது.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் குணப்படுத்த எவ்வளவு காலம்
நீடிக்கும்?

௪கர்த்தாேவ, என்ைனவலிைமயாக்கும்.
நீர் தயவுள்ளவர், என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௫கல்லைறயலுள்ளமரித்த மனிதர்கள்உம்ைமநைனயார்கள்.
மரணத்தன் இடத்தலுள்ள ஜனங்கள் உம்ைமத்
துத க்கமாட்டார்கள்.

எனேவஎன்ைனநீர்குணமாக்கும்!

௬கர்த்தாேவ,இரவுமுழுவதும்நான்உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்ேதன்.
என்கண்ணீரால்என்படுக்ைகநைனந்தது.

என்படுக்ைகயலிருந்துகண்ணீர்ச ந்துகன்றது.
உம்ைமேநாக்க அழுவதால்நான்ெபலனற்றுப்ேபாக ேறன்.

௭எனதுபைகவர்கள்எனக்குத்துன்பம்பலெசய்தனர்.
வருத்தத்தால்என்துயரம்ெபருகற்று.
ெதாடர்ந்துஅழுவதனால்என்கண்கள்ேசார்ந்தன.

௮தீேயாேரஅகன்றுேபாங்கள்!
ஏெனனில்கர்த்தர் என்வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்.

௯கர்த்தர் என்வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்.
கர்த்தர் என்ெஜபத்ைதக் ேகட்டு பதல்தந்தார்.

௧௦எனதுஎத ரிகள்எல்ேலாரும்மனமுைடந்துகலங்கனார்கள்.
ஏேதா த டீெரன ந கழும், அவர்கள் ெவட்கமுற்றுத் தரும்ப ச்
ெசல்வார்கள்.
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௭
கர்த்தைர ேநாக்க தாவீது பாடிய பாடல், ெபன்யமீன்

ேகாத்த ரத்ைத ேசர்ந்த கீசன் மகனாகய சவுைலப்பற்றயது
இந்தப் பாடல்
௧எனதுேதவனாகயகர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.

என்ைனத்துரத்தும்மனிதரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
என்ைனமீட்டுக்ெகாள்ளும்!

௨ நீர் எனக்கு உதவாவ ட்டால், சங்கத்தால் ப டிக்கப்பட்ட
மிருகத்ைதப் ேபாலாேவன்.

என்ைனக்கவர்ந்துெசல்ைகயல்யாரும்என்ைனக்காப்பாற்ற
இயலாது!

௩ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நான் தவறு ஒன்றும்
ெசய்யவல்ைல.

நான்தவறைழக்கவல்ைலெயன்றுஉறுதயளிக்க ேறன்!
௪என்நண்பர்களுக்குநான்தீங்ேகதும்ெசய்யவல்ைல.

என்நண்பர்களின்பைகவர்க்குஉதவவுமில்ைல.
௫ஆனால்ஒருபைகவன்என்ைனத்துரத்துகறான்.

அவன்என்ைனக்ெகால்லஆவலாயருக்க றான்.
அவன் என் ஜீவைனத் தைரயல் வீழ்த்த நசுக்க வரும்ப

அழுக்குக்குள்என்ஆத்துமாைவஅழுத்துகறான்.

௬கர்த்தாேவஎழுந்துஉமதுேகாபத்ைதக்காட்டும்!
என் பைகவன் ேகாபங்ெகாண்டிருக்க றான், எழுந்து
அவேனாடு ேபார் புரியம்.

கர்த்தாேவ, எழுந்துநீத ெசய்யும்.
௭கர்த்தாேவ,ஜனங்கைளநயாயந்தீரும்.

உம்ைமச்சுற்றலும்ேதசங்கைளஒன்றுேசரும்.
௮கர்த்தாேவஎனக்குநயாயம்வழங்கும்.

எனது ேநர்ைமையயும், நான் களங்கமற்றவன் என்பைதயும்
நரூபயும்.

௯தீேயாைரத் தண்டியும், நல்ேலாருக்குஉதவும்.
ேதவேன, நீர் நல்லவர்.
நீர்ஜனங்களின்இருதயங்கைளப்பார்க்கவல்லவர்.

௧௦ ேநர்ைமயான இருதயம் ெகாண்ட ஜனங்களுக்குத் ேதவன்
உதவுகறார்.

ேதவன்என்ைனப்பாதுகாப்பார்.
௧௧ேதவன்ஒருநல்லநீத பத ,

எந்ேநரமும் அவர் தீைமக்கு எத ராக தன் ேகாபத்ைதக்
காட்டுவார்.

௧௨ ேதவன் ஒரு முடிெவடுத்தால் அவர் அதலிருந்து
மாறுவதல்ைல.
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௧௩தீயஜனங்கைளத்தண்டிக்க ேதவன்ஆயத்தமாயருக்க றார்.*

௧௪ச லஜனங்கள்எப்ேபாதும்தீயவற்ைறத்த ட்டமிடுவார்கள்.
அவர்கள்இரகச யமாய்த ட்டமிடுவார்கள்,ெபாய்யுைரப்பார்கள்.

௧௫ அவர்கள் ப றைர வைலக்குட்படுத்த த் துன்புறுத்த
முயல்வார்கள்.

ஆனால் தங்கள் வைலகளில் தாங்கேள ச க்க த்
துன்புறுவார்கள்.

௧௬அவர்கள்தங்களுக்கானதண்டைனையப்ெபறுவார்கள்.
அவர்கள்ப றரிடம் ெகாடுைமயாய்நடந்துெகாண்டனர்.
ஆனால்அவர்களுக்குத்தகுதயானைதப்ெபறுவார்கள்.

௧௭கர்த்தர் நல்லவராயருப்பதால்அவைரத்துத ப்ேபன்.
மகாஉன்னதமானகர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.

௮
க த்தீத் என்ற இைசக் கருவயல் வாச க்க இராகத்

தைலவனுக்குத்தந்த தாவீதன்சங்கீதம்
௧எங்கள்ஆண்டவராக யகர்த்தாேவ,உமதுநாமம்பூமியன்எல்லா

இடத்தலும்மிகுந்தஅற்புதமானது!
வண்ணுலகலும் உமது நாமம் உமக்குத் துத கைளக்
ெகாண்டுவருகறது.

௨ பள்ைளகள், குழந்ைதகள் வாயலுமிருந்து உம்ைமத் துத க்கும்
பாடல்கள்ெவளிப்படும்.

உம் பைகவைர அைமத ப்படுத்த இவ்வல்லைமயான
பாடல்கைளக்ெகாடுத்தீர்.

௩ கர்த்தாேவ, உமது ைககளால் நீர் ெசய்த வானங்கைள நான்
கண்ேடன்.

நீர் பைடத்த நலாைவயும், நட்சத்த ரங்கைளயும் நான் கண்டு
ஆச்சரியமைடந்ேதன்.

௪ஏன்மனிதர்கள்உமக்குமுக்கயமாயனர்?
ஏன்அவர்கைளநீர் நைனவுகூருகறீர்?
ஏன்அவர்கைளக்கவனிக்க றீர்?

௫ஆனால்மனிதர்கள்உமக்குமுக்கயமாயனர்!
அவர்கைள ஏறக்குைறய ேதவர்கைளப் ேபாலேவ
உண்டாக்கனீர்.

மனிதைர மகைமயாலும், ேமன்ைமயாலும்முடிசூட்டினீர்.
௬நீர் உண்டாக்கன எல்லாவற்றற்கும்அவர்கைளஅதகாரிகளாக

ைவத்தீர்.

* ௭:௧௩: ேதவன்...ஆயத்தமாயருக்க றார் எழுத்தன் ப ரகாரம் “அவர்
தரும்பவ டமாட்டார். அவர் தன் வாைளக் கூர்ைமபடுத்துவார். தம் வல்ைல வைளத்து
குற பார்ப்பார். மரண ஆயுதத்ைதத் தயாரித்தருக்க றார். ெநருப்பு அம்புகைளச்
ெசய்தருக்க றார்” எனப்ெபாருள்படும்.
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௭ஆடுகள்,பசுக்கள்,காட்டுமிருகங்கள்அைனத்ைதயும்மனிதர்கள்
ஆண்டனர்.

௮வானத்துப்பறைவகைளயும்
சமுத்த ரத்தல்நீந்தும்மீன்கைளயும்அவர்கள்ஆண்டனர்.

௯ எங்கள் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, உமது நாமம் உலகத்தல்
எங்கும்மிகவும்மிகவும்அற்புதமானது!

௯
முத்லேபன் என்ற இைசக்கருவயல் வாச க்க இராகத்

தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்
௧என்முழுஇருதயத்ேதாடும் நான்கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்.

கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்த எல்லா அற்புதமான காரியங்கைளயும்
நான்எடுத்துக்கூறுேவன்.

௨நீர் என்ைனமிகவும் சந்ேதாஷப்படுத்துகறீர்.
உன்னதமானேதவேன, நான்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.

௩என்பைகவர்கள்உம்மிடமிருந்துஓடமுயன்றார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்வழுந்துஅழிந்தார்கள்.

௪நீர் நல்லநீத பத . உமதுசங்காசனத்தல்நீத பதயாகஅமர்ந்தீர்.
கர்த்தாேவ, என்வழக்ைகக் ேகட்டீர்.
எனக்குரிய நீதயானமுடிைவஅளித்தீர்.

௫ப றஜனங்கைளநீர் கண்டித்தீர் கர்த்தாேவ, நீர்அந்தத் தீேயாைர
அழித்தீர்.

உயருள்ள ஜனங்களின் பட்டியலிலிருந்து என்ெறன்றும்
அவர்கள்ெபயைரஅகற்றனீர்.

௬பைகவன்ஒழிக்கப்பட்டான்!
கர்த்தாேவ, அவர்கள் நகரங்கைள அழித்தீர், அழிந்த
கட்டிடங்கேளஇன்றுஉள்ளன.

அத்தீேயாைர நைனவுபடுத்த எதுவும்இன்றுஇல்ைல.

௭ஆனால்கர்த்தர் என்ெறன்றும்அரசாளுவார்.
கர்த்தர்அவர்அரைசவலுவாக்குவார்.
உலகற்குநயாயத்ைதவழங்கஅவர்இைதச்ெசய்தார்.

௮ உலகல் உள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர் ந யாயமான
தீர்ப்புவழங்குவார்.

எல்லா நாடுகளுக்கும்நீத ேயாடுதீர்ப்புவழங்குவார்.
௯ பல குழப்பங்கள் இருப்பதால் பல ஜனங்கள் அகப்பட்டுக்

காயமுற்றனர்.
அவர்கள் தங்கள் துன்பங்களின் பாரத்தால் நசுங்குண்டு
ேபாயனர்.

கர்த்தாேவ, நீர்அவர்களுக்குஅைடக்கலமாயரும்.

௧௦உமதுநாமத்ைதஅற ந்தஜனங்கள்உம்ைமநம்பேவண்டும்.
கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உம்மிடம் வந்தால் அவர்களுக்கு
உதவாதுவ டமாட்டீர்.
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௧௧சீேயானில்வாழும்ஜனங்கேளகர்த்தைரத்துத த்துப்பாடுங்கள்.
கர்த்தர் ெசய்த ெபரிய காரியங்கைளப் ப ற ேதசங்களில்
கூறுங்கள்.

௧௨உதவநாடிப் ேபாேனாைரக் கர்த்தர் நைனவுகூருவார்.
அந்தஏைழஜனங்கள்உதவக்காகஅவரிடம் ெசன்றனர்.
கர்த்தர்அவர்கைளமறக்கவல்ைல.

௧௩நான்ேதவனிடம்இந்தெஜபத்ைதக்கூற ேனன்:
“கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயரும்.
பாரும், என்பைகவர்கள்என்ைனத்தாக்குகறார்கள்.
‘மரணவாசலில்’இருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௪ அப்ேபாது கர்த்தாேவ, எருசேலமின் வாசல்களில் நான்
உம்ைமத்துத த்துப் பாடக்கூடும்.

என்ைன நீர் காப்பாற்றயதால் நான் மிகவும்
மக ழ்ச்ச ெகாள்ேவன்.”

௧௫ ப றைர அகப்படுத்த யூதரல்லாத ஜனங்கள் குழிகைளத்
ேதாண்டினார்கள்.

அக்குழிகளில்அவர்கேளவீழ்ந்தனர்.
ப றைரஅகப்படுத்தவைலகைளவ ரித்தனர். அவ்வைலகளில்
அவர்கேள ச க்குண்டனர்.

௧௬கர்த்தர்அத்தீேயாைரப் ப டித்தார்.
தீயைவ ெசய்ேவாைரக் கர்த்தர் தண்டிப்பாெரன அந்த
ஜனங்கள்அறந்துெகாண்டனர்.

௧௭ேதவைனமறக்கும்ஜனங்கள்தீேயார்கள்.
அந்தஜனங்கள்மரணத்தன்இடங்களுக்குச்ெசல்வார்கள்.

௧௮ துன்பப்பட்ட ஜனங்கைள ேதவன் மறந்துவ ட்டாெரன சல
ேநரங்களில் ேதான்றும்.

அந்த ஏைழகள் நம்ப க்ைகயழக்கும் நைல வந்தெதன்று
ேதான்றும்.

ஆனால்ேதவன்அவர்கைளஎன்ெறன்றும்மறப்பதல்ைல.
௧௯கர்த்தாேவ, எழுந்துேதசங்கைளநயாந் தீரும்.

தாங்கள் வல்லைம மிகுந்ேதாெரன ஜனங்கள் தங்கைள
நைனயாதபடிெசய்யும்.

௨௦ஜனங்களுக்குப்பாடம் கற்பயும்.
அவர்கள் தாங்கள் சாதாரண மனிதப் பைடப்பு மட்டுேம
என்றறயச்ெசய்யும்.

௧௦
௧கர்த்தாேவ, ஏன்தூரத்தல்தங்கயருக்க றீர்?

ெதால்ைலக்குள்ளானமனிதர்கள்உம்ைமக்காணஇயலாது.
௨ ெபருைமயும் தீைமயும் நைறந்த ஜனங்கள் தீய த ட்டங்கைள

வகுக்கறார்கள்.
அவர்கள்ஏைழஜனங்கைளத்துன்புறுத்துகறார்கள்.
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௩ தீய ஜனங்கள் தங்களுைடய இச்ைசகைளக் குறத்து ெபருைம
ெகாள்வார்கள்.

ேபராைச மிக்க அந்த ஜனங்கள் ேதவைன சப ப்பார்கள்.
இவ்வைகயாகக்கர்த்தைரத்தாங்கள்ெவறுப்பைதத்தீேயார்
ெவளிக்காட்டுவார்கள்.

௪ தீேயார் ேதவைனப் பன்பற்றக்கூடாத அளவற்கு அதகப்
ெபருைம பாராட்டுவார்கள். அவர்கள் தீய த ட்டங்கைளேய
வகுப்பார்கள்.

ேதவேன இல்ைல என்பது ேபால அவர்கள்
நடந்துெகாள்வார்கள்.

௫தீேயார் எப்ேபாதும் ேகாணலானவற்ைறேயெசய்வார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய சட்டங்கைளயும், நல்ல
ேபாதகத்ைதயும்கவனிப்பதல்ைல.*

ேதவனுைடய பைகவர்கள் அவரது ேபாதைனகைள அசட்ைட
ெசய்வார்கள்.

௬ தீயைவ அவர்கைள ஒருேபாதும் அணுகுவதல்ைல என
நைனப்பார்கள்.

அவர்கள், “நாம் களிகூருேவாம், நமக்குத் தண்டைனயல்ைல”
என்பார்கள்.

௭அந்தஜனங்கள்எப்ேபாதும் சப ப்பார்கள்.
அவர்கள் ப றைரக் குற த்து எப்ேபாதும் தீைமேய ேபசுவார்கள்.
அவர்கள்தீயவற்ைறேயத ட்டமிடுவார்கள்.

௮ அந்த ஜனங்கள் மைறவ டங்களில் இருந்து ஜனங்கைளப்
ப டிக்கக் காத்தருப்பார்கள்.

ஜனங்கைளக்காயப்படுத்தமைறந்தருப்பார்கள்.
ஒன்றும்அறயாதஜனங்கைளஅவர்கள்ெகால்லுவார்கள்.

௯ மிருகங்கைள உண்பதற்காய் ெகால்லக் காத்தருக்கும்
சங்கங்கைளப் ேபாலாவார்கள்.

ஏைழகைள அவர்கள் தாக்குவார்கள். தீேயார் வ ரிக்கும்
வைலயல்அவர்கள்ச க்குவார்கள்.

௧௦ மீண்டும் மீண்டும் ஏைழகைளயும் ப றைரயும்
துன்புறுத்துவார்கள்.

௧௧ எனேவ, “ேதவன் எங்கைள மறந்தார். என்ெறன்றும் ேதவன்
நம்மிடமிருந்துவலக ச்ெசன்றார்.

நமக்குஏற்படும்தீைமையேதவன்பாரார்!”
என்றுஅந்தஏைழகள்எண்ணத்ெதாடங்குவார்கள்.

௧௨கர்த்தாேவ, எழுந்துெசயல்படும்!
ேதவேன,அத்தீேயாைரத் தண்டியும்!
ஏைழகைளமறவாேதயும்!

௧௩தீேயார் ேதவனுக்குஎத ராவார்கள்.

* ௧௦:௫: அவர்கள்...கவனிப்பதல்ைல எழுத்தன் ப ரகாரமாக, “உமது நீத அவைன
காட்டிலும்உயரமாயருக்க றது” எனப்ெபாருள்படும்.
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ஏெனன்றால் ேதவன் தங்கைளத் தண்டி யாெரன்று
எண்ணுவார்கள்.

௧௪ கர்த்தாேவ, தீேயார் ெசய்யும் ெகாடுைமகைளயும்
தீைமகைளயும்நீர் காண்கறீர்.

அவற்ைறப் பார்த்துஏேதனும்ெசய்யும்!
ெதால்ைலக்குள்ளான ஜனங்கள் உதவ ேகட்டு உம்மிடம்

வருவார்கள்.
கர்த்தாேவ, நீேரஅனாைதகளுக்குஉதவுகறவர்.
எனேவஅவர்களுக்குஉதவும்!

௧௫கர்த்தாேவ, தீேயாைரஅழித்துவடும்.
௧௬உமதுநாட்டிலிருந்துஅவர்கைளஅகற்றும்.

அப்ெபாழுது ஆண்டவராக ய நீேர ந த்தய ராஜா என்பைத
எல்ேலாரும்உணருவார்கள்.

௧௭கர்த்தாேவ, ஏைழஜனங்களின் ேதைவையக் ேகட்டற ந்தீர்.
அவர்கள்ெஜபங்கைளக் ேகட்டு,அதன்படிெசய்யும்.

௧௮கர்த்தாேவ,ெபற்ேறாரற்ற பள்ைளகைளக்காப்பாற்றும்.
துயரப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் ஜனங்கைள ேமலும்
ெதால்ைலகளால்வருந்தவ டாதரும்.

தீேயார்இங்குவாழாதபடிஅவர்கைளஅச்சுறுத்தும்.

௧௧
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧கர்த்தைர, நான்நம்பயருக்க ேறன்.
ஏன்என்ைனஓடிஒளிந்துெகாள்ளச்ெசால்லுகறீர்கள்?

நீங்கள் என்னிடம், “உன் மைலக்குப் பறைவையப்ேபால்
பறந்துெசல்!” என்றீர்கள்.

௨ தீேயார் ேவட்ைடக்காரைனப் ேபான்ேறார். இருளில் அவர்கள்
ஒளிவார்கள்.

அவர்கள்வல்ைலவைளத்துஅம்ைபக்குறைவப்பார்கள்.
நல்ல, ேநர்ைமயான இருதயமுள்ள ஜனங்களின் ேமல்
எய்வார்கள்.

௩நல்லவற்ைறஅவர்கள்அழித்தால் என்னநகழும்?
நல்ேலார்அப்ேபாதுஎன்னெசய்வார்கள்?

௪கர்த்தர்அவரதுபரிசுத்தஆலயத்தல்இருக்கறார்.
பரேலாகத்தல் தனது சங்காசனத்தல் கர்த்தர்
வீற்றருக்க றார்.

நடப்பவற்ைறகர்த்தர் கண்காணிக்க றார்.
கர்த்தருைடயகண்கள்ஜனங்கைளநல்ேலாரா,தீேயாராஎனக்
கண்டறயும்.

௫கர்த்தர் நல்ேலாைரத் ேதடுக றார்.
கர்த்தர் தீயவைரயும்,ெகாடிேயாைரயும்,ெவறுக்கறார்.
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௬ தீேயார்ேமல் ெவப்பமான நலக்கரிையயும், எரியும்
கந்தகத்ைதயும்மைழயாய்ப்ெபாழியச் ெசய்வார்.

ெவப்பமான எரியும் காற்ைறமட்டுேம அத்தீேயார்
அனுபவப்பார்கள்.

௭ஆனால்கர்த்தர் நல்லவர்.
நல்லைதச்ெசய்யும்ஜனங்கைளஅவர் ேநச க்க றார்.
நல்ேலார் அவருடன் இருப்பார்கள், அவர் முகத்ைதக்
காண்பார்கள்.

௧௨
ெசமினீத் என்னும் இைசக் கருவயல் வாச க்க இராகத்

தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்
௧கர்த்தாேவ, என்ைனக்காப்பாற்றும்.

நல்ேலார் மடிந்துேபாயனர்.
பூமியலுள்ள ஜனங்களிைடேய உண்ைமயான
நம்ப க்ைகயுள்ேளார் எவருமில்ைல.

௨அண்ைடவீட்டாரிடம்ஜனங்கள்ெபாய் ேபசுக றார்கள்.
ெபாய்களால்அயலாைனப்புகழ்ந்துேபசுக றார்கள்.

௩ெபாய்கூறும்நாைவக்கர்த்தர்அறுத்ெதறவார்.
தங்கைளேய புகழ்ேவாரின் நாக்குகைளக் கர்த்தர்
துண்டித்ெதறவார்.

௪ அந்த ஜனங்கள், “நாங்கள் தக்க ெபாய்யுைரப்ேபாம் எங்கள்
நாக்குகளின்மூலமாக, நாங்கள்ெபரியவர்களாேவாம்.

யாரும்எங்கள்எஜமானராகஇயலாது!” என்கறார்கள்.

௫ ஆனால் கர்த்தேரா, “தீேயார் ஏைழகளின் ெபாருள்கைளத்
தருடுவார்கள்.

உதவயற்றஜனங்களின்ெபாருள்கைளஅபகரிப்பார்கள்.
கைளப்புற்ேறாைர இப்ேபாது நான் எழுந்து பாதுகாப்ேபன்”

என்கறார்.

௬கர்த்தருைடயெசாற்கள்உண்ைமயும்தூய்ைமயுமானைவ.
ெநருப்பல் உருக்கப்பட்ட ெவள்ளிையப்ேபால் அைவ
தூய்ைமயானைவ.

ஏழுமுைறஉருக்க த்தூய்ைமயாக்கப்பட்டெவள்ளிையப்ேபால்
அைவதூய்ைமயானைவ.

௭கர்த்தாேவ,உதவயற்றஜனங்கைளப்பாதுகாத்தருளும்.
இப்ேபாதும்எப்ேபாதும்அவர்கைளப்பாதுகாப்பீராக.

௮அத்தீேயார்முக்கயமானவர்கைளப் ேபான்றுநடிப்பார்கள்.
உண்ைமயல்அவர்கள்ேபாலிநைககைளப் ேபான்றவர்கள்.
அைவ வைலயுயர்ந்ததாய் ேதான்றும் ஆனால் அைவ
மலிவானைவ.

௧௩
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்
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௧கர்த்தாேவ, எத்தைனகாலம்என்ைனமறப்பீர்?
என்ெறன்றும் மறந்தருப்பீேரா? என்ைன ஏற்க எத்தைனக்
காலம்மறுப்பீர்?

௨எவ்வளவுகாலத்துக்குநீர் என்ைனமறந்தருப்பீர்.
என்இருதயத்தல்எத்தைனக்காலம்துக்கம்அனுபவக்கட்டும்?
எத்தைனக் காலம் என் பைகவன் என்ைன ெவற்ற
ெகாள்வான்?

௩எனதுேதவனாகயகர்த்தாேவ, என்ைனப்பாரும்!
எனக்குப் பதல்தாரும்! என்பதைலநான்அறயட்டும்!
இல்ைலெயனில் நான்மடிேவன்.

௪ அது நடந்தால் என் பைகவன், “நான் அவைன ெவன்ேறன்”
என்பான்.

என்ைனத்ேதாற்கடித்தால்என்பைகவன்மகழ்வான்.

௫ கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும் உம் அன்பல் நான் நம்ப க்ைக
ைவத்ேதன்.

நீர் என்ைனக்காத்துஎன்ைனமகழச்ெசய்தீர்.
௬ கர்த்தர் நல்லைத எனக்குச் ெசய்ததால் சந்ேதாஷப் பாடைல

கர்த்தருக்காய் பாடுேவன்.

௧௪
தாவீதுஇராகத் தைலவனுக்குஅளித்த பாடல்

௧ “ேதவன் இல்ைல” என்று மூடன் தன் உள்ளத்தல்
ெசால்லிக்ெகாள்வான்.

ெகாடிய, சீர்ெகட்ட காரியங்கைளமூடர்கள்ெசய்வார்கள்.
அவர்களுள்ஒருவனும்நல்லைதச்ெசய்வதல்ைல.

௨கர்த்தர் பரேலாகத்தலிருந்துகீேழஜனங்கைளப்பார்ப்பார்.
ஞானவாைனப்பார்க்க கர்த்தர்முயன்றார்.

(ஞானமுள்ளவன்ேதவனிடம்உதவ ேகட்பான்.)
௩ஆனால்எல்ேலாரும் ேதவைனவட்டுவலக ப் ேபானார்கள்.

எல்லா ஜனங்களும் தீேயாராய் மாறனார்கள். ஒருவன் கூட
நல்லைதச்ெசய்யவல்ைல.

௪தீேயார் என்ஜனங்கைளஅழித்தனர்.
அத்தீேயார் ேதவைனஅறயார்கள்.

தீேயாருக்குமிகுதயாய்உணவுஉண்டு.
கர்த்தைரஅவர்கள்ஆராத ப்பதல்ைல.

௫-௬ஏைழயன்அறவுைரையஅத்தீேயார் ேகளார்கள்.
ஏெனனில் ஏைழ ேதவைனநம்ப வாழ்வான்.

ேதவன்நல்லவர்கேளாடுஇருப்பார்.
எனேவதீேயார் மிகவும்அச்சம்ெகாள்வார்கள்.

௭ சீேயான் (மைல) ேமல் உள்ளவேர இஸ்ரேவைலக் காப்பாற்ற
முடியும்.

கர்த்தர் தாேமஇஸ்ரேவைலக்காப்பவர்!
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கர்த்தருைடய ஜனங்கள் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டுச் சைறக்
ைகத களாக்கப்பட்டனர்.

ஆனால் கர்த்தேரா தம் ஜனங்கைளத் தரும்ப அைழத்து
வருவார்.

அப்ேபாது யாக்ேகாபுக்கு (இஸ்ரேவல்) மிகவும்
மக ழ்ச்ச யுண்டாகும்.

௧௫
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ,உமதுபரிசுத்தகூடாரத்தல்யார்வாழக்கூடும்?
உமதுபரிசுத்த மைலகளில்யார்வாழக்கூடும்?

௨தூயவாழ்க்ைகவாழ்ந்து, நற்ெசயல்கைளெசய்பவனும்,
உள்ளத்தலிருந்து உண்ைமையப் ேபசுபவனும் உமது
மைலயல்வாழமுடியும்.

௩அம்மனிதன்பறைரக்குற த்துத்தீைமகூறான்.
அம்மனிதன்அயலானுக்குத்தீங்குெசய்யான்.
அம்மனிதன் அவன் குடும்பத்ைதக் குற த்து ெவட்கம் தரும்
ெமாழிகைளச்ெசால்லான்.

௪ேதவைனெவறுப்ேபாைரஅவன்மதயான்.
ஆனால் கர்த்தைரச் ேசவ ப்ேபாைரெயல்லாம் அம்மனிதன்
மத ப்பான்.

அவன்அயலானுக்குவாக்களித்தால்
அவற்ைறச் சரியாகக் கைடப்ப டிப்பான்.

௫அவன்கடன்ெகாடுத்தால்,வட்டி ேகளான்.
குற்றமற்ற மனிதருக்குத் தீங்கைழப்பதற்கு அவன் பணம்
ெபறான்.

அந்த நல்ல மனிதைனப்ேபால வாழும் ஒருவன் எப்ேபாதும்
நீங்காது ேதவனுைடயஅருேகஇருப்பான்.

௧௬
தாவீதன்மிக்தாம் என்னும்பாடல்

௧ ேதவேன, நாம் உம்ைமச் சார்ந்தருப்பதால் என்ைனக்
காத்துக்ெகாள்ளும்.

௨நான்கர்த்தைர ேநாக்க , “கர்த்தாேவ, நீர் என்ஆண்டவர்,
என்னிடமுள்ள நற்காரியம் ஒவ்ெவான்றும் உம்மிடமிருந்து
வருகறது” என்ேறன்.

௩ பூமியலுள்ள தன் சீடருக்குக் கர்த்தர் அற்புதமானவற்ைறச்
ெசய்க றார்.

அந்த ஜனங்கைள உண்ைமயாய் ேநச ப்பைதக் கர்த்தர்
காட்டுக றார்.

௪ ப ற ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள ஓடும் ஜனங்கேளா
ேவதைனக்குஆளாவார்கள்.
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அவ்வக்க ரகங்களுக்குஅவர்கள்பைடக்கும்இரத்தபலிகளில்
நான்பங்குெகாள்ளமாட்ேடன்.

அவ்வக்க ரகங்களின் ெபயர்கைளயும் கூட நான்
கூறமாட்ேடன்.

௫என்பங்கும்பாத்த ரமும்கர்த்தரிடமிருந்ேதவரும்.
கர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும், என்பங்ைகஎனக்குத்தாரும்.

௬என்பரம்பைரச்ெசாத்துஅற்புதமானது.
நான்ெபற்ற பங்குமிகஅழகானது.

௭எனக்குநன்குேபாத த்த கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்.
இரவல் என் உள்ளத்தன் ஆழத்தலிருந்து இந்த
ஆேலாசைனகள்வருகன்றன.

௮ என் கர்த்தைர எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்பாக
ைவத்தருக்க ேறன்.

அவர் என் வலதுபுறத்தலிருப்பதால் ந ச்சயமாய்
வலகமாட்ேடன்.

௯என்இருதயமும்ஆத்துமாவும்மிகவும்மகழும்.
என்உடலும்பாதுகாப்பாய்வாழும்.

௧௦ஏெனனில் கர்த்தாேவ, என்ஆத்துமாைவமரணத்தன்இடத்தல்
இருக்கவ டமாட்டீர்.

உம்மீது நம்ப க்ைக ைவத்த ஒருவைரயும் கல்லைறயல்
அழுக ப்ேபாகஅனுமதக்கமாட்டீர்.

௧௧சரியானவழியல்வாழ நீர் எனக்குப் ேபாத ப்பீர்.
கர்த்தாேவ,உம்ேமாடிருப்பேதஎனக்குப்பூரணஆனந்தம்தரும்.
உமதுவலதுபுறத்தல்தங்குவேத என்ெறன்றும்இன்பம்தரும்.

௧௭
தாவீதன்ஒருெஜபம்

௧கர்த்தாேவ, நயாயத்த ற்கானஎன்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
எனதுெஜபப் பாடலுக்குச்ெசவெகாடுத்தருளும்.
எனதுேநர்ைமயானெஜபத்ைதக் ேகளும்.

௨என்ைனப்பற்றய சரியானமுடிவுஎடுப்பீர்.
உம்மால்உண்ைமையக்காணமுடியும்.

௩நீர் என்இருதயத்தன்ஆழத்ைதப் பார்த்தீர்.
இரவுமுழுவதும்என்ேனாடிருந்தீர்.

என் இருதயத்ைத ஆராய்ந்து என்னில் ஒரு குற்றத்ைதயும் நீர்
காணவல்ைல.

நான்எந்தத் தீயெசயல்கைளயும்த ட்டமிடவல்ைல.
௪ உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு என்னால்

இயன்றமட்டும்முயன்ேறன்.
௫உமதுவழிமுைறகைளபன்பற்ற ேனன்.

உமது வாழ்க்ைக வழிகளிலிருந்து என் பாதங்கள்
வலகவல்ைல.

௬ ேதவேன, உம்ைமக் கூப்ப ட்டேபாெதல்லாம், எனக்குப்
பதலளித்தீர்.

எனேவ,இப்ேபாதும்எனக்குச்ெசவெகாடும்.
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௭ ேதவேன, உம்ைம நம்புக ற உமது வலது பக்கத்தலிருக்கும்
ஜனங்களுக்குஉதவுகறீர்.

உம்ைமப் பன்பற்றுகறவனின் இந்த ெஜபத்த ற்குச்
ெசவெகாடும்.

௮கண்ணின்மணிையப்ேபாலஎன்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
உமதுச றகுகளின்ந ழலில்என்ைனமைறத்துக்ெகாள்ளும்.

௯ கர்த்தாேவ, என்ைன அழிக்க நைனக்கற தீேயாரிடமிருந்து
என்ைனமீட்டருளும்.

என்ைனத் தாக்க முயல்கற ஜனங்களிடமிருந்து என்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௧௦ தங்கைளப் பற்ற ப் ெபருைமபாராட்டுக ற அத்தீேயார்
ேதவனுக்குச்ெசவ சாய்க்கமுடியாதபடி

ெபருைமயுைடேயாராய்இருக்க றார்கள்.
௧௧அந்தஜனங்கள்என்ைனத்துரத்தனார்கள்.

இப்ேபாதுஅவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.
என்ைனத்தாக்குவதற்குத்தயாராகஇருக்க றார்கள்.

௧௨ ப ற வலங்குகைளக் ெகான்று சாப்ப டக் காத்தருக்கும்
சங்கத்ைதப்ேபான்றுஅத்தீேயார் காணப்படுகறார்கள்.

தாக்கக்காத்தருக்கும்சங்கத்ைதப்ேபால்மைறந்தருக்க றார்கள்.

௧௩கர்த்தாேவ,எழுந்துபைகவரிடம்ெசன்று,அவர்கள்சரணைடயச்
ெசய்யும்.

உமதுவாளால்அத்தீேயாரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
௧௪ கர்த்தாேவ, உயருள்ேளார் வாழும் ேதசத்தலிருந்து

அத்தீேயாைர
உமதுவல்லைமயால்அப்புறப்படுத்தும்.

கர்த்தாேவ, பலர் உம்மிடம் உதவக்காக வருவார்கள்.
இவ்வாழ்க்ைகயல்அதகம் பலனில்ைல.

அவர்களுக்குஅதகஉணவளியும்.
ேவண்டுவனவற்ைறஅவர்கள்பள்ைளகளுக்குக்ெகாடும்.
அவர்களின் பள்ைளகளுக்கும் மிகுந்தருக்கும்படியாக
அப்பள்ைளகளுக்குத்தருப்தயாய்உணவளியும்.

௧௫நான்நீத க்காகெஜப க்க ேறன்.
கர்த்தாேவ,உமதுமுகத்ைதக்காண்ேபன்.
கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பார்ப்பதால் முழுைமயான
தருப்தெகாள்ேவன்.

௧௮
இைசத் தைலவனுக்கு கர்த்தருைடய ஊழியனாகய தாவீது

எழுதய பாடல். சவுலிடமிருந்தும் ப ற பைகவர்களிடமிருந்தும்
கர்த்தர்அவைனத்தப்புவத்தப்ேபாதுஇப்பாடைலஎழுதனான்.
௧ “எனதுெபலனாகயகர்த்தாேவ,

நான்உம்ைமேநச க்க ேறன்!”
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௨ கர்த்தர் என் பாைறயாகவும், ேகாட்ைடயாகவும், எனக்குப்
பாதுகாப்பானஇடமாகவும்இருக்க றார்.

பாதுகாப்ப ற்காகஓடும்பாைறயாக என்ேதவன்இருக்கறார்.
ேதவன் எனக்குக் ேகடகம். அவரது வல்லைம என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
உயர்ந்த மைலகளில் மைறவ டமாக கர்த்தர் எனக்கு
வளங்குகறார்.

௩எனதுவேராத கள்என்ைனகாயப்படுத்தமுயன்றனர்.
ஆனால் நான் கர்த்தருைடய உதவைய நாடிேனன், நான் என்
பைகவரிடமிருந்துகாப்பாற்றப்பட்ேடன்.

௪என்பைகவர்கள்என்ைனக்ெகால்லமுயன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்!
மரணத்தன்கயறுகள்என்ைனச்சூழ்ந்தருந்தன.

மரணத்தன் இடங்களுக்கு என்ைனக் ெகாண்டு ெசல்லும்
ெபருெவள்ளத்தல்நான்அகப்பட்ேடன்.

௫கல்லைறயன்கயறுகள்என்ைனச்சுற்றலுமிருந்தன.
மரணக்கண்ணிகள்என்முன்க டந்தன.

௬ெநருக்கத்தல்கர்த்தருைடயஉதவையநாடிேனன்.
ஆம், என்ேதவைனநான்கூப்ப ட்ேடன்.

ேதவன்அவரதுஆலயத்தல்இருந்தார்.
என் குரைலக் ேகட்டார். என் அபயக் குரல் அவர் காதல்
வழுந்தது.

௭ பூமி அத ர்ந்து நடுங்கற்று. வண்ணின் அஸ்தபாரங்கள்
அத ர்ந்தன.

ஏெனனில்கர்த்தர் ேகாபமாயருந்தார்!
௮ேதவனுைடயமூக்கல்புைககளம்ப ற்று.

ேதவனுைடயவாயல்ெநருப்புக்ெகாழுந்துகள்ேதான்றன.
அவரிடமிருந்துஎரியும்ஜூவாைலகள்பறந்தன.

௯கர்த்தர்வானத்ைதக்க ழித்துக்கீழிறங்கனார்!
த ரண்டகாரிருளின் ேமல்நன்றார்!

௧௦கர்த்தர் காற்றன்ேமல்எழுந்து
பறக்கும் ேகருபீன்கள்ேமேலற ப் பறந்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

௧௧ அவைரச் சுற்ற கூடாரம்ேபால் சூழ்ந்தருந்த
கருேமகங்களுக்குள்கர்த்தர் மைறந்தருந்தார்.

இடிேமகங்களினுள்அவர்ஒளிந்தருந்தார்.
௧௨ அப்ேபாது ேதவனுைடய ப ரகாச க்கும் ஒளி ேமகங்கைளக்

க ழித்துெவளிவந்தது.
புயலும்மின்னலும்ேதான்றன.

௧௩கர்த்தர்வானத்தலிருந்துஇடிஇடித்தார்.
உன்னதமான ேதவன் அவரது குரைலக் ேகட்கச் ெசய்தார்.
கல்மைழயும்,மின்னல்ஒளியும் ேதான்றன.

௧௪கர்த்தர்அம்புகைளச்*ெசலுத்த ப் பைகவைரச் ச தறடித்தார்.

* ௧௮:௧௪: அம்புகள்அது “மின்னல்.”
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கர்த்தர் மின்னைல அனுப்பனார் ஜனங்கள் குழப்பத்தல்
ச தறடிக்கப்பட்டனர்.

௧௫கர்த்தாேவ, நீர்வல்லைமயாகப் ேபசனீர்,
உமது வாயலிருந்து வல்லைமயுள்ள காற்று வீச ற்று,
தண்ணீரானதுபன்ேனதள்ளப்பட்டது.

கடலின்அடிப்பகுதையப் பார்க்கமுடிந்தது.
பூமியன்அஸ்தபாரங்கள்எங்கள்கண்களுக்குப்புலப்பட்டன.

௧௬கர்த்தர் ேமலிருந்துகீழிறங்க என்ைனக்காப்பாற்றனார்.
கர்த்தர் என்ைனப் ப டித்து ஆழமான தண்ணீரிலிருந்து
ெவளிேய எடுத்தார்.

௧௭எனதுபைகவர்கள்என்னிலும்பலவான்கள்.
அவர்கள்என்ைனப்பைகத்தார்கள்.

என்ைனக்காட்டிலும்என்பைகவர்கள்பலசாலிகள்.
எனேவேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றனார்.

௧௮ நான் ெதால்ைலயல் ச க்குண்டேபாது என் பைகவர்கள்
என்ைனத்தாக்கனார்கள்.

ஆனால்கர்த்தேரா எனக்குஆதரவளித்தார்.
௧௯ கர்த்தர் என்ைன ேநச க்க றார், எனேவ என்ைனக்

காப்பாற்றனார்.
என்ைனப்பாதுகாப்பானஇடத்த ற்குஅைழத்துச்ெசன்றார்.

௨௦ நான் ஒன்றும் அறயாதவன் எனேவ கர்த்தர் எனக்குரிய
பலைனத்தருவார்.

நான் தவேறதும் ெசய்யவல்ைல, எனேவ எனக்காக அவர்
நன்ைமகைளச்ெசய்வார்.

௨௧ஏெனனில் நான்கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்.
என்ேதவனுக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்யவல்ைல.

௨௨கர்த்தருைடயமுடிவுகைளநான்நைனவுகூர்ந்ேதன்.
அவர் சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்!

௨௩அவருக்குமுன்என்ைனத்தூய்ைமயாகவும்
களங்கமின்றயும்ைவத்துக்ெகாண்ேடன்.

௨௪அதனால்கர்த்தர் எனக்குெவகுமத ெகாடுப்பார்.
ஏெனனில் நான்கபடமற்றவன்.

ேதவனுைடயபார்ைவயல்நான்தவறைழக்கவல்ைல.
அவர் எனக்குநன்ைமகள்ெசய்வார்.

௨௫ கர்த்தாேவ! ஒருவன் உம்ைம உண்ைமயாய் ேநச த்தால் நீர்
உமதுஉண்ைமயானஅன்ைபஅவனுக்குக்காண்பப்பீர்.

ஆண்டவேர ஒருவன் உமக்கு உண்ைமயாய் இருந்தால் நீரும்
அவனுக்குஉண்ைமயாய்இருப்பீர்.

௨௬ கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்கும் தூேயாருக்கும் நீர் நல்லவர்,
தூயவர்.

ஆனால் இழிவானவர்கைளயும், கபடதாரிகைளயும் நீர் மிக
நன்குஅறவீர்.

௨௭கர்த்தாேவ, நீர் தாழ்ைமயுள்ேளாருக்குஉதவுகறீர்.
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அகந்ைதயுள்ேளாைரத் தாழ்த்துவீர்.
௨௮கர்த்தாேவ, என்வளக்ைகஏற்றுகறீர்.

என் ேதவனுைடய ெவளிச்சம் என்ைனச் சூழ்ந்த இருைள
ேபாக்குக றது!

௨௯கர்த்தாேவ,உமதுஉதவயால், நான்வீரேராடுஓடுேவன்.
ேதவனுைடயஉதவயால், பைகவரின்சுவர்களில் ஏறுேவன்.

௩௦ேதவனுைடயவல்லைமமுழுைமயானது.
கர்த்தருைடயவார்த்ைதகள்புடமிடப்பட்டிருக்க றது.
அவைரநம்பும்ஜனங்கைளஅவர் பாதுகாக்க றார்.

௩௧கர்த்தைரத் தவ ர ேதவன்எவருமில்ைல.
நமதுேதவைனத்தவ ர ேவறுபாைறஇல்ைல.

௩௨ேதவன்எனக்குெபலன்தந்து
தூயவாழ்க்ைகவாழஉதவுவார்.

௩௩மாைனப்ேபாலஓடுவதற்குத் ேதவன்உதவுகறார்.
உயர்ந்தஇடங்களில்என்ைனஉறுதயாகநைலநறுத்துகறார்.

௩௪ேதவன்என்ைனயுத்தங்களுக்குப்பழக்குகறார்.
எனேவஎனதுகரங்கள்பலமானவல்ைலவைளக்கும்.

௩௫ேதவேன, நீர் என்ைனப்பாதுகாத்துெவற்றயைடயச்ெசய்தீர்.
உமதுவலதுகரத்தால்என்ைனத்தாங்கனீர்.
என்சத்துருக்கைளநான்ெவல்லஉதவ ெசய்தீர்.

௩௬நான்தடுமாறாமல்வைரந்துநடக்கும்படிக்குஉதவ ெசய்தீர்.
எனதுகால்கைளயும்,மூட்டுக்கைளயும்பலப்படுத்தனீர்.

௩௭நான்என்பைகவர்கைளத்துரத்த ப் ப டிக்கமுடியும்.
அவர்கள்அழியும்வைர நான்தரும்ேபன்.

௩௮எனதுபைகவைரத் ேதாற்கடிப்ேபன்.
அவர்கள்மீண்டும்எழுந்த ரார்கள்.
என்பைகவர்கள்என்பாதங்களுக்குக்கீழிருப்பார்கள்.

௩௯ேதவேன, என்ைனயுத்தங்களில் பலவான்ஆக்கனீர்.
என்பைகவர்கள்என்முன்ேனவழும்படிெசய்தீர்.

௪௦என்பைகவரின்கழுத்ைதமுறக்கப் பண்ணி,
அவர்கைளஅழிக்கச் ெசய்தீர்.

௪௧என்பைகவர்கள்உதவ ேவண்டினார்கள்.
அவர்கைளக்காப்பவர் எவருமில்ைல.

கர்த்தைர ேநாக்க முைறய ட்டனர்,
அவர் பதலளிக்கவல்ைல.

௪௨நான்என்பைகவைரத்துண்டிப்ேபன்.
அவர்கள்காற்றல்பறக்கும்தூைளப்ேபாலாவார்கள்.

அவர்கைளத்துண்டாக நசுக்குேவன்.

௪௩ என்னிடம் ேபார் ெசய்க ற ஜனங்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

என்ைனஅத்ேதசங்களின்தைலவனாக்கும்.
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எனக்குத்ெதரியாதஜனங்களும்என்ைனச்ேசவ ப்பார்கள்.
௪௪ அந்த ஜனங்கள் என்ைனக் குறத்துக் ேகள்வப்படுவார்கள்.

எனக்குஉடேனகீழ்ப்படிவார்கள்.
அந்த அயலார்கள் என்ைனக் கண்டு அஞ்சுவார்கள். அந்த
அயலார் நடுங்க வீழ்வார்கள்.

௪௫அவர்கள்ைதரியமிழந்து
தங்கள் மைறவ டங்களிலிருந்து நடுங்க க்ெகாண்ேட
ெவளிவருவார்கள்.

௪௬கர்த்தர்உய ேராடிருக்க றார்!
நான்என்பாைறைய (ேதவைன)துத ப்ேபன்!
ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
அவர் ேமன்ைமயானவர்.

௪௭ேதவன்எனக்காக என்பைகவர்கைளத்தண்டித்தார்.
என்கட்டுப்பாட்டின்கீழ்ஜனங்கைளக்ெகாண்டுவந்தார்.

௪௮ கர்த்தாேவ, நீர் என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றனீர்.

எனக்குஎத ரானஜனங்கைளத்ேதாற்கடிக்கஉதவனீர்.
ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டீர்.

௪௯கர்த்தாேவ, ேதசங்களுக்குமுன்பாகஉம்ைமத்துத ப்ேபன்.
உமதுநாமத்ைதக்குற த்துப் பாடல்கள்இைசப்ேபன்.

௫௦ தான் ஏற்படுத்தன அரசன் யுத்தங்கள் பலவற்றல் ெவல்ல
கர்த்தர்உதவுகறார்!

தான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசனுக்குத்தன்உண்ைமயானஅன்ைப
உணர்த்துகறார்.

அவர் தாவீதுக்கும் அவன் சந்ததயனருக்கும் என்ெறன்றும்
உண்ைமயுள்ளவராகஇருக்க றார்.

௧௯
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧வானங்கள்ேதவனுைடயமகைமையக்கூறுகன்றன.
ேதவனுைடயகரங்கள்ெசய்தநல்லெசயல்கைளஆகாயங்கள்
அறவக்கன்றன.

௨ஒவ்ெவாருபுதுநாளும்அந்தக்கைதையேமலும்கூறும்.
ஒவ்ெவாருஇரவும்ேதவனுைடயவல்லைமையேமலும்ேமலும்
உணர்த்தும்.

௩உண்ைமயல்ேபச்ைசேயா,வார்த்ைதையேயா ேகட்கமுடியாது.
நாம் ேகட்கவல்லசத்தத்ைதஅைவஎழுப்புவதல்ைல.

௪ஆனால்அவற்றன் “குரல்”உலகெமங்கும்ெசல்க றது.
அவற்றன் “வார்த்ைதகள்”பூமியன்இறுதையஎட்டுகன்றன.

ஆகாயம்சூரியனின்வீட்ைடப் ேபான்றருக்கும்.
௫ படுக்ைகயைறயலிருந்து ெவளிவரும் மக ழ்ச்ச யான

மணமகைனப்ேபால்சூரியன்ெவளிப்படும்.
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பந்தயத்த ற்குஆைசயாய்காத்தருக்கும்ஓட்டவீரைனப் ேபால்
சூரியன்வானத்தன்குறுக்ேக தன்வழியல்ெசல்லும்.

௬ ஆகாயத்தன் ஒருமுைனயல் ெதாடங்க அதன் மறுமுைன
வைரக்கும்சூரியன்எங்கும்ஓடும்.

அதன் ெவப்பத்த ற்கு எதுவும் தப்ப இயலாது. கர்த்தருைடய
ேபாதைனகளும்அப்படிப்பட்டைவேய.

௭கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்குைறயற்றைவ.
அைவ ேதவனுைடய ஜனங்களுக்குப் ெபலைனக் (ஆற்றைல)
ெகாடுக்கும்.

கர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகநம்பத்தக்கது.
அறவற்ேறார்ஞானமைடவதற்குஅதுஉதவும்.

௮கர்த்தருைடய சட்டங்கள்நயாயமானைவ.
அைவஜனங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.

கர்த்தருைடயகட்டைளகள்நல்லைவ.
வாழத்தக்கவழிையஅைவஜனங்களுக்குக்காட்டும்.

௯ கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்வது எப்ேபாதும் ெவளிச்சமாய்
ப ரகாச க்க றஒளி ேபான்றது.

கர்த்தருைடய நயாயத்தீர்ப்புகள் நல்லைவ,
ெசம்ைமயானைவ. அைவமுற்றலும்சரியானைவ.

௧௦ கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் சுத்தமான ெபான்ைனக்காட்டிலும்
ெபருமத ப்புைடயைவ.

ேதனைடயலிருந்துவரும்உயர்ந்த ேதைனக்காட்டிலும்அைவ
இனிைமயானைவ.

௧௧ கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் அவர் ேவைலயாைள
எச்சரிக்கன்றன.

அவருக்குக்கீழ்ப்படிவதால்நல்லைவந கழும்.

௧௨ கர்த்தாேவ, ஒருவனும் தன் எல்லா பைழகைளயும்
காணமுடியாது.

எனேவமைறவானபாவங்கள்நான்ெசய்யாதருக்கஉதவும்.
௧௩கர்த்தாேவ,நான்ெசய்யவரும்பும்பாவங்களிலிருந்துஎன்ைன

வலக்கும்.
அப்பாவங்கள்என்ைனஆளஅனுமதயாதரும்.

நீர்உதவனால்
நான்பாவங்களிலிருந்துவலக தூயவனாய்இருக்கமுடியும்.

௧௪ என் வார்த்ைதகளும் எண்ணங்களும் உமக்கு ஏற்றதாய்
இருக்கட்டும்.

கர்த்தாேவ, நீர் என்பாைற. நீேர என்ைனவடுவப்பவர்.

௨௦
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧ ெதால்ைலகள் சூழ்ந்தருக்ைகயல் நீ கர்த்தைர ேநாக்க க்
கூப்படும்ேபாதுகர்த்தர் பதலளிக்கட்டும்.

யாக்ேகாபன்ேதவன்உன்ெபயைரமுக்கயமாக்கட்டும்.
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௨அவரதுபரிசுத்தஇடத்தலிருந்துேதவன்உதவ அனுப்பட்டும்.
சீேயானிலிருந்துஅவர்உனக்குத்துைணநற்கட்டும்.

௩நீஅளித்தஅன்பளிப்புகைளேதவன்நைனவுகூரட்டும்.
உன்பலிகைளெயல்லாம்அவர் ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்.

௪ ேதவன் உனக்குத் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும் தருவார் என
நம்புக ேறன்.

உன் எல்லாத் த ட்டங்கைளயும் நைறேவற்றுவார் என
நம்புக ேறன்.

௫ேதவன்உனக்குஉதவும்ேபாதுநாம் மக ழ்வைடேவாம்.
நாம் ேதவனுைடயநாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்.

நீ ேகட்பவற்ைற ெயல்லாம் கர்த்தர் தருவார் என்று நான்
நம்புக ேறன்.

௬ கர்த்தர் தான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனுக்கு உதவுகறார் என
இப்ேபாதுஅறக ேறன்.

ேதவன்அவரதுபரிசுத்த பரேலாகத்தல்இருந்தார்.
அவர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசனுக்குப்பதல்தந்தார்.

அவைனப் பாதுகாக்க ேதவன் தன் உயர்ந்த வல்லைமையப்
பயன்படுத்தனார்.

௭ச லர் தங்கள்இரதங்கைளநம்புகன்றனர்.
மற்ேறார் தங்கள்வீரர்கைளநம்புகன்றனர்.

ஆனால் நாங்கேளா எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
நைனக்கன்ேறாம்.

அவரின்நாமத்ைதச்ெசால்லிக்கூப்படுேவாம்.
௮அவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.

அவர்கள்யுத்தத்தல்மடிந்தனர்.
ஆனால்நாங்கள்ெவன்ேறாம்!

நாங்கள்ெவற்றெபற்றவர்கள்.

௯கர்த்தர் தாம் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனமீட்டார்!
ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசன் உதவ ேவண்டினான். ேதவன்
பதல்தந்தார்!

௨௧
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧கர்த்தாேவ,உமதுெபலன்அரசைனமகழ்வக்க றது.
நீர் அவைன மீட்கும்ேபாது அவன் மிகவும்
சந்ேதாஷமைடக றான்.

௨நீர்அரசனுக்குேவண்டியவற்ைறக்ெகாடுத்தீர்.
அரசன்சலவற்ைறக் ேகட்டான்.

கர்த்தாேவ,அவன்ேகட்டவற்ைறநீர் ெகாடுத்தீர்.

௩கர்த்தாேவ, நீர்உண்ைமயாகேவஅரசைனஆசீர்வத த்தீர்.
அவன்தைலயல்ெபாற்க ரீடத்ைதச்சூட்டினீர்.
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௪ ேதவேன அரசன் உம்மிடம், ஆயுைளக் ேகட்டான். நீர் அைத
அவனுக்குக்ெகாடுத்தீர்.

நீர் அவனுக்கு என்ெறன்றும் நைலத்துத் ெதாடரும் நீண்ட
ஆயுைளக்ெகாடுத்தீர்.

௫ெவற்ற க்குேநராக நீர்அரசைனவழிநடத்தனீர்.
அவனுக்குப்ெபரும் ேமன்ைமையத்தந்தீர்.
அவனுக்குப்ெபருைமையயும், புகைழயும்தந்தீர்.

௬ ேதவேன, நீர் உண்ைமயாகேவ என்ெறன்ைறக்கும்
ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனஆசீர்வத த்தீர்.

உமது உயர்ந்த வல்லைமைய உபேயாக த்து அரசைனப்
பாதுகாத்தீர்.

அரசன் உம்முகத்ைதப் பார்க்கும்ேபாது அது அவைன மகழச்
ெசய்யும்.

௭அரசன்கர்த்தைர நம்புக றான்.
உன்னதமானேதவனாகயநீர்அவைனஏமாற்றமாட்டீர்.

௮ேதவேன,உமதுபைகவர்க்குஉம்ெபலைனஉணர்த்துவீர்.
உம்ைமப் பைகக்க ற அந்த ஜனங்கைள உமது வல்லைம
ெவல்லும்.

௯ கர்த்தாேவ, நீர் அரசேனாடு இருக்கும் ேபாது, அவர்
எல்லாவற்ைறயும் ெகாளுத்தவடும் உைலையப்ேபால்
இருப்பார்.

அவர்தன்பைகவர்கைளஅழிப்பார்.
௧௦அவரதுபைகவர்களின்குடும்பங்கள்அழிக்கப்படும்.

அவர்கள்பூமியலிருந்துஅகற்றப்படுவார்கள்.
௧௧ ஏெனனில் கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கள் தீயவற்ைற

உமக்ெகத ராய் த ட்டமிட்டார்கள்.
அவர்கள்தீயனெசய்யத்த ட்டமிட்டும்ெவற்ற ெபறவல்ைல.

௧௨கர்த்தாேவ,அந்தஜனங்கைளஅடிைமகைளப் ேபாலாக்கனீர்.
நீர்அவர்கைளக்கயறுகளால்கட்டினீர்.

அவர்களின்கழுத்துக்கைளச்சுற்ற கயறுகளால்வைளத்தீர்.
அடிைமகைளப் ேபால்உம்ைமக்குனிந்துவணங்கச்ெசய்தீர்.

௧௩கர்த்தாேவ,உமதுமகத்துவத்தல்நீர்உயர்ந்தரும்.
கர்த்தருைடய ேமன்ைமையப்பாடல்களால்பாடிஇைசப்ேபாம்!

௨௨
“உதயத்தன்மான்”என்னும்இராகத்தல்இைசப்பதற்குஇைசத்

தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்
௧என்ேதவேன, என்ேதவேன!

ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
என்ைனமீட்பதற்குஇயலாதபடிெவகுதூரத்த ற்குச்ெசன்றீர்

உதவ ேவண்டிக் கதறும் என் குரைலக் ேகளாதபடி ெவகு
தூரத்தல்இருக்கறீர்!

௨என்ேதவேன, பகல்ெபாழுதல்உம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.
நீர் எனக்குப் பதல்தரவல்ைல.
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இரவலும்ெதாடர்ந்துஉம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.

௩ேதவேன,நீர் பரிசுத்தர்.
நீர்அரசைனப்ேபால்அமர்க றீர்.
கர்த்தாேவ, உமது சங்காசனம் இஸ்ரேவலின் துதகளின்
மத்தயல்உள்ளது.

௪எங்கள்முற்ப தாக்கள்உம்ைமநம்பனார்கள்.
ஆம்ேதவேன,அவர்கள்உம்ைமநம்பனார்கள்.
நீர்அவர்கைளமீட்டீர்.

௫ ேதவேன, எங்கள் முற்ப தாக்கள் உதவக்காய் உம்ைம
அைழத்தனர்.

அவர்கள்பைகவர்களிடமிருந்துதப்ப த்தனர்.
அவர்கள் உம்ைம நம்பனார்கள். அவர்கள் ஏமாந்து
ேபாகவல்ைல.

௬நான்மனிதனன்ற , புழுவா?
ஜனங்கள்என்ைனக்கண்டுெவட்கனார்கள்.
ஜனங்கள்என்ைனப்பழித்தனர்.

௭என்ைனப்பார்ப்ேபார் பரிகாசம்ெசய்தனர்.
அவர்கள்தைலையஅைசத்து,உதட்ைடப்பதுக்கனர்.

௮அவர்கள்என்ைனேநாக்க , “நீ கர்த்தரிடம்உதவ ேகள்.
அவர்உன்ைனமீட்கக்கூடும்.
உன்ைன அவர் மிகவும் ேநச த்தால், அவர் உன்ைன ந ச்சயம்
காப்பாற்றுவார்!” என்றார்கள்.

௯ ேதவேன, நான் உம்ைம முற்றலும் சார்ந்தருக்க ேறன் என்பேத
உண்ைம.

நான்ப றந்த நாளிலிருந்ேத என்ைனக்காப்பாற்ற வருகறீர்.
என் தாய டம் பால் பருகும் காலத்தலிருந்ேத நீர் உறுதயான
நம்ப க்ைகையதந்துஎனக்குஆறுதல்அளித்தீர்.

௧௦நான்ப றந்த நாளிலிருந்ேத நீேர என்ேதவன்.
என் தாயன் உடலிலிருந்து ெவளி வந்தது முதல் உமது
பாதுகாப்பல்நான்வாழ்க ேறன்.

௧௧எனேவ, ேதவேன, என்ைனவட்டுநீங்காதரும்!
ெதால்ைலஅருேகஉள்ளது, எனக்குஉதவுவார் எவருமில்ைல.

௧௨ஜனங்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துள்ளனர்.
முரட்டுக் காைளகள்ேபால் என்ைனச் சுற்றலும்
இருக்கன்றனர்.

௧௩ ெகர்ச்ச த்துக்ெகாண்டு வலங்ைகக் க ழித்துண்ணும்
சங்கத்ைதப்ேபால்

அவர்கள்வாய்கள்தறந்தருக்கன்றன.
௧௪நலத்தல்ஊற்றப்பட்ட நீைரப்ேபான்றுஎன்வலிைமஅகன்றது.

என் எலும்புகள் ப ரிக்கப்பட்டிருந்தன. என் ைதரியம்
மைறந்தது.

௧௫ உைடந்த மண்பாண்டத்தன் துண்ைடப் ேபான்று என் வாய்
உலர்ந்துேபாய ற்று.
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என்வாயன்ேமலண்ணத்தல்என்நாவுஒட்டிக்ெகாண்டது.
“மரணத்தூளில்” நீர் என்ைனப்ேபாட்டீர்.

௧௬ “நாய்கள்” என்ைனச்சூழ்ந்தருக்கன்றன.
தீேயார்கூட்டத்தன்கண்ணியல்வழுந்ேதன்.
சங்கத்ைதப்ேபான்று என் ைககைளயும் கால்கைளயும்
அவர்கள்க ழித்ெதற ந்தார்கள்.

௧௭என்எலும்புகைளநான்காண்க ேறன்.
ஜனங்கள்என்ைனமுைறத்தனர்!
அவர்கள்என்ைனக்கவனித்துக்ெகாண்ேடயருக்க றார்கள்!

௧௮ அந்த ஜனங்கள் என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்
பக ர்ந்துெகாள்க றார்கள்.

என்அங்கயன்ெபாருட்டுசீட்ெடழுத ப் ேபாடுகன்றார்கள்.

௧௯கர்த்தாேவ, என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.
நீேர என்வலிைம. வைரந்துஎனக்குஉதவும்!

௨௦கர்த்தாேவ, என்உயைரவாளுக்குத்தப்புவயும்.
அந்த நாய்களிடமிருந்து அருைமயான என் உயைர
மீட்டருளும்.

௨௧சங்கத்தன்வாயலிருந்துஎன்ைனவடுவயும்.
காைளயன்ெகாம்புகளுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்.

௨௨ கர்த்தாேவ, என் சேகாதரர்களுக்கு உம்ைமப் பற்ற ச்
ெசால்லுேவன்.

ெபரும் சைபகளில் நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
௨௩கர்த்தைரத்துதயுங்கள். ஜனங்கேள!

அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
இஸ்ரேவலின்சந்ததயனேர, கர்த்தைரமகைமப்படுத்துங்கள்.

இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்கேள, கர்த்தருக்குப் பயந்து
அவைரமதயுங்கள்.

௨௪ெதால்ைலகளில்உழலும்ஏைழகளுக்குகர்த்தர்உதவுகறார்.
கர்த்தர்அவர்கைளக்குறத்துெவட்கப்படுவதல்ைல.

கர்த்தர்அவர்கைளெவறுப்பதல்ைல.
கர்த்தரிடம்ஜனங்கள்உதவ ேகட்ைகயல்அவர்கைளக்கண்டு
அவர்ஒளிப்பதல்ைல.

௨௫ கர்த்தாேவ, மகாசைபயல் எனது வாழ்த்துதல்கள்
உம்மிடமிருந்ேதவருகன்றன.

உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவார் முன்பாக, நான் உமக்குச்
ெசான்னவாக்குறுதயானபலிகைளச்ெசலுத்துேவன்.

௨௬ஏைழகள்உண்டுதருப்தயுறுவார்கள்.
கர்த்தைரத் ேதடிவரும்ஜனங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.
உங்கள்இருதயம்என்ெறன்றும்மக ழ்வதாக!

௨௭தூரத்து நாடுகளின் ஜனங்கள் கர்த்தைர நைனத்து அவரிடம்
மீண்டும்வரட்டும்.
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எல்லா அயல் நாடுகளின் ஜனங்களும் கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.

௨௮ஏெனனில்கர்த்தேரஅரசர்.
அவர் எல்லா ேதசங்கைளயும்ஆளுகறார்.

௨௯ ெபலமுள்ள, ஆேராக்கயமான ஜனங்கள் உண்டு,
ேதவனுக்குமுன்வணங்கயருக்க றார்கள்.

எல்லா ஜனங்களும், ஏற்ெகனேவ இறந்தவரும், மரிக்கப்
ேபாேவாரும் ேதவனுக்கு முன்பாக நாம் ஒவ்ெவாருவரும்
குனிந்துவணங்குேவாம்.

௩௦ வருங்காலத்தல், நம் சந்ததயனர் கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்வார்கள்.

என்ெறன்றும்ஜனங்கள்அவைரக்குற த்துச்ெசால்வார்கள்.
௩௧ ப றக்கவருக்கும் பள்ைளகளுக்கு அவர்கள் ேதவனுைடய

நன்ைமையச்ெசால்வார்கள்.
ேதவன் உண்ைமயாகச் ெசய்த நல்ல காரியங்கைள அவர்கள்
ெசால்வார்கள்.

௨௩
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தர் என்ேமய்ப்பர்.
எனக்குத் ேதைவயானைவஎப்ேபாதும்என்னிடமிருக்கும்.

௨ அவர் பசுைமயான புல்ெவளிகளில் என்ைன இைளப்பாறச்
ெசய்க றார்.

குளிர்ந்த நீேராைடகளருேகஅவர் என்ைனவழிநடத்துக றார்.
௩ அவர் நாமத்தன் நன்ைமக்ேகற்ப, என் ஆத்துமாவற்குப் புது

வலிைமையத்தருகறார்.
அவர் நல்லவெரனக் காட்டும்படி, நன்ைமயன் பாைதகளில்
என்ைனநடத்துகறார்.

௪ மரணத்தன் இருண்ட பள்ளத்தாக்குகளில் நான் நடந்தாலும்
எந்தத் தீைமக்கும்பயப்படமாட்ேடன்.

ஏெனனில்கர்த்தாேவ, நீர் என்ேனாடிருக்க றீர்.
உமதுேகாலும்தடியும்எனக்குஆறுதல்நல்கும்.

௫ கர்த்தாேவ, என் பைகவர்களின் முன்னிைலயல் என் பந்தைய
ஆயத்தமாக்கனீர்.

என்தைலயல்எண்ெணையஊற்றனீர். என்பாத்த ரம்ந ரம்ப
வழிக றது.

௬ என் ஆயுள் முழுவதும் உமது நன்ைமயும் இரக்கமும்
என்ேனாடிருக்கும்.

ந த்தய காலமாக நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
அமர்ந்தருப்ேபன்.

௨௪
தாவீதன்பாடல்

௧பூமியும்அதலுள்ளஎல்லாப்ெபாருள்களும்கர்த்தருைடயைவ.
உலகமும்அதன்ஜனங்களும்அவருக்ேகஉரிைமயாம்.
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௨கர்த்தர்பூமிையதண்ணீரின்ேமல்உண்டாக்கனார்.
ஆறுகளின்மீதுஅைதஉண்டாக்கனார்.

௩கர்த்தருைடயமைலகளின் ேமல்யார் ஏறக்கூடும்?
கர்த்தருைடயபரிசுத்தஆலயத்தல்யார் ந ற்கக்கூடும்?
யார்அங்குவழிபடமுடியும்?

௪தீயைவெசய்யாதஜனங்களும்,
பரிசுத்தஇருதயம்உைடேயாரும்,

ெபாய்ைய உண்ைமெயனக் கூறுவதற்கு என் ெபயைரப்*
பயன்படுத்தாேதாரும்,ெபாய்யும்,

ெபாய்யான வாக்குறுதகளும் அளிக்காேதாரும், மட்டுேம
அங்குெதாழுதுெகாள்ளமுடியும்.

௫ நல்ல ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் மற்ற ஜனங்கைள ஆசீர்வத க்கச்
ெசால்வார்கள்.

அந்தநல்லஜனங்கள்தங்கள்இரட்சகராக யேதவைனநல்லக்
காரியங்கைளச்ெசய்யச்ெசால்வார்கள்.

௬அந்தநல்ேலார் ேதவைனப்பன்பற்றமுயல்வார்கள்.
யாக்ேகாபன் ேதவனிடம் உதவ ேவண்டி அவர்கள்
ெசல்வார்கள்.

௭வாசல்கேள,உங்கள்தைலகைளஉயர்த்துங்கள்!
பைழைமயானகதவுகேள! த றவுங்கள்!
மகைமவாய்ந்தஅரசர்உள்ேளவருவார்.

௮யார்இந்தமகைமமிக்கஅரசர்?
கர்த்தேரஅந்தஅரசர். அவேரவல்லைமயுள்ளவீரர்.
கர்த்தேரஅந்தஅரசர். அவேர ேபாரின் நாயகன்.

௯வாசல்கேள,உங்கள்தைலகைளஉயர்த்துங்கள்!
பைழைமயானகதவுகேள, த றவுங்கள்!
மகைமமிக்கஅரசர்உள்ேளவருவார்.

௧௦யார்அந்தமகைமமிக்கஅரசர்?
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தேரஅந்தஅரசர்.
அவேர மகைமமிக்கஅரசர்.

௨௫
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நான்என்ைனஉமக்குஅளிக்க ேறன்.
௨ என் ேதவேன, நான் உம்ைம நம்புக ேறன். நான் ெவட்கப்பட்டுப்

ேபாகமாட்ேடன்.
என்பைகவர்கள்என்ைனக்கண்டுநைகப்பதல்ைல.

௩ ஒருவன் உம்ைம நம்பனால் அவன் ெவட்கப்பட்டுப்
ேபாகமாட்டான்.

ஆனால்வஞ்சகர் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.

* ௨௪:௪: என்ெபயர் எழுத்தன்ப ரகாரமாக “என்ஆத்துமா” எனப்ெபாருள்படும்.
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அவர்களுக்குஎதுவும்கைடப்பதல்ைல.

௪கர்த்தாேவ,உமதுவழிகைளக்கற்றுக்ெகாள்ளஉதவும்.
உமதுவழிகைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௫எனக்குவழிகாட்டிஉமதுஉண்ைமகைளப் ேபாத யும்.
நீேர என்ேதவன், என்மீட்பர்.
அனுதனமும்நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.

௬கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயருக்க நைனவுகூரும்.
எப்ேபாதுமுள்ள உமது ெமன்ைமயான அன்ைப எனக்குக்
காட்டும்.

௭ எனது பாவங்கைளயும் என் சறுவயதன் தீய ெசயல்கைளயும்
நைனவல்ெகாள்ளாேதயும்.

கர்த்தாேவ, உமது நல்ல நாமத்த ற்ேகற்ப, என்ைன அன்ப ேல
நைனத்தருளும்.

௮கர்த்தர்உண்ைமயாகேவநல்லவர்.
பாவ களுக்குவாழ்வதற்குரியவழிையஅவர் ேபாத க்க றார்.

௯தாழ்ைமப்பட்டவர்களுக்குஅவர்தம்வழிையப் ேபாத க்க றார்.
அவர்அந்தஜனங்கைளநயாயமாக நடத்துகறார்.

௧௦ அவரது உடன்படிக்ைகையயும், வாக்குறுதகைளயும்
பன்பற்றும்ஜனங்களுக்குக்

கர்த்தர் தயவுள்ளவரும்,உண்ைமயுமானவர்.
௧௧ கர்த்தாேவ, நான் பைழயான காரியங்கள் பலவற்ைறச்

ெசய்ேதன்.
ஆனால் உம் நன்ைம ெவளிப்படும் ெபாருட்டு நான்
ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்மன்னித்தீர்.

௧௨கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைதஒருவன்ெதரிந்துெகாண்டால்
அவன்வாழ்வதற்குரிய நல்வழிைய ேதவன்காட்டுவார்.

௧௩அம்மனிதன்நல்லவற்ைறஅனுபவப்பான்.
ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத அவன் பள்ைளகள்
ெபறுவார்கள்.

௧௪தன்ைனப்பன்பற்றுேவாருக்குக்கர்த்தர்தன்இரகச யங்கைளச்
ெசால்வார்.

அவைரப் பன்பற்றுேவாருக்குத் தமது உடன்படிக்ைகையக்
கற்ப க்க றார்.

௧௫உதவக்காக நான்எப்ேபாதும்கர்த்தைர ேநாக்கயருக்க ேறன்.
ெதால்ைலகளிலிருந்து அவர் எப்ேபாதும் முடிவு
உண்டாக்குகறார்.

௧௬கர்த்தாேவ, நான்காயமுற்றுத்தனித்தருக்க ேறன்.
என்னிடம் தரும்ப எனக்குஇரக்கத்ைதக்காட்டும்.

௧௭என்ெதால்ைலகளிலிருந்துஎன்ைனவடுவயும்.
என்ச க்கல்கைளத்தீர்க்க எனக்குஉதவும்.

௧௮கர்த்தாேவ, என்ெதால்ைலகைளயும்,துன்பத்ைதயும்பாரும்.
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நான்ெசய்த பாவங்கைளெயல்லாம்மன்னியும்.
௧௯என்பைகவர்கைளெயல்லாம் பாரும்.

அவர்கள்என்ைனப்பைகத்துத்தாக்கவரும்புக றார்கள்.
௨௦ேதவேன, என்ைனப்பாதுகாத்துமீட்டருளும்.

நான் உம்ைம நம்புக ேறன், என்ைன ஏமாற்றமைடயச்
ெசய்யாேதயும்.

௨௧ேதவேன, நீர்உண்ைமயாகேவநல்லவர்.
நான்உம்ைமநம்புவதால்என்ைனப்பாதுகாத்தருளும்.

௨௨ேதவேன,இஸ்ரேவல்ஜனங்கைள
அவர்களது பைகவர்கள் எல்ேலாரிடமிருந்தும்
மீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௨௬
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, என்ைனநயாயந்தீரும்.
நான்தூயவாழ்க்ைகவாழ்ந்தைதநரூபயும்.
கர்த்தைர நம்புவைதஎன்றும்நான்நறுத்தயதல்ைல.

௨கர்த்தாேவ, என்ைனேசாத த்துப்பாரும்.
என்இருதயத்ைதயும்,மனைதயும்கவனமாகப் பாரும்.

௩நான்எப்ேபாதும்உமதுெமன்ைமயானஅன்ைபக்காண்க ேறன்.
உமதுஉண்ைமகளால்நான்வாழ்க ேறன்.

௪ நான் ெபாய்யேராடும் ேமாசடிக்காரேராடும் ஒருேபாதும்
ேசர்ந்ததல்ைல.

அவ்வைகயான பயனற்ற ஜனங்கேளாடு ஒருேபாதும்
ேசர்ந்ததல்ைல.

௫அத்தீயகூட்டத்தாைர நான்ெவறுக்க ேறன்.
தீங்குெசய்யும்அக்கூட்டத்தாேராடு நான்ேசரமாட்ேடன்.

௬கர்த்தாேவ, நான்தூய்ைமயானவன்என்றுகாண்பக்க
என் ைககைளக் கழுவக்ெகாண்டு உமது பலிபீடத்த ற்கு
வருக ேறன்.

௭கர்த்தாேவ,உம்ைமத்துத த்துப் பாடல்கைளப்பாடுக ேறன்.
நீர் ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளப்பற்ற ப் பாடுக ேறன்.

௮கர்த்தாேவ,உமதுஆலயத்ைத ேநச க்க ேறன்.
மகைமெபாருந்தயஉமதுகூடாரத்ைத ேநச க்க ேறன்.

௯கர்த்தாேவ,அந்தப் பாவ கேளாடுஎன்ைனச்ேசர்க்காேதயும்.
அக்ெகாைலக்காரர்கேளாடுஎன்ைனக்ெகால்லாேதயும்.

௧௦அந்தஜனங்கள்பறைர ஏமாற்றக்கூடும்.
தீைமெசய்வதற்குஅவர்கள்பணம்ெபறக்கூடும்.

௧௧ஆனால்நான்களங்கமற்றவன்.
எனேவ, ேதவேன, என்னிடம் தயவாயருந்து என்ைன
மீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௧௨ேநர்ைமயானவழியல்நான்ெதாடர்க ேறன்.
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கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் சந்த க்ைகயல் நான்
உம்ைமத்துத க்க ேறன்.

௨௭
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நீேர என்ஒளியும்இரட்சகருமானவர்.
யாருக்கும்நான்பயப்படமாட்ேடன்!

கர்த்தர் என்வாழ்க்ைகயன்பாதுகாப்பானவர்.
எந்தமனிதனுக்கும்நான்அஞ்ேசன்.

௨தீயஜனங்கள்என்ைனத்தாக்கக்கூடும்.
என்ைனத் தாக்க என் சரீரத்ைத அழிக்க என் பைகவர்கள்
முயலக்கூடும்.

௩ஒருபைடேயஎன்ைனச்சூழ்ந்தாலும்நான்அஞ்சமாட்ேடன்.
ேபாரில்ஜனங்கள்என்ைனத்தாக்கனாலும்நான்பயப்பேடன்.
ஏெனனில் நான்கர்த்தைர நம்புக ேறன்.

௪எனக்குத்தருமாறுஒன்ைறேயநான்கர்த்தரிடம் ேகட்ேபன்.
இதுேவஎன்ேகாரிக்ைக:

“என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்கர்த்தருைடயஆலயத்தல்தங்க
கர்த்தருைடய அழைகக்கண்டு அவர் அரண்மைனைய
தரிச க்கஅனுமதயும்.”

௫ஆபத்தல்நான்இருக்ைகயல்கர்த்தர் என்ைனக்காப்பார்.
அவரதுகூடாரத்தல்என்ைனஒளித்துைவப்பார்.
அவரது பாதுகாப்ப டம் வைரக்கும் என்ைன அைழத்துச்
ெசல்வார்.

௬என்பைகவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துள்ளனர்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கக் கர்த்தர் எனக்குஉதவுவார்.

அப்ேபாதுஅவரதுகூடாரத்தல்பலிகைளச்ெசலுத்துேவன்.
மக ழ்ச்ச ஆரவாரத்ேதாடுஎன்பலிகைளஅளிப்ேபன்.
கர்த்தைர, மகைமப்படுத்தும் பாடல்கைள இைசத்துப்
பாடுேவன்.

௭ கர்த்தாேவ, என் குரைலக் ேகட்டு எனக்குப் பதல் தாரும்,
என்னிடம் தயவாயரும்.

௮கர்த்தாேவ,உம்ேமாடு ேபசவரும்புக ேறன்.
என்இருதயத்தலிருந்துஉம்மிடம் ேபசவாஞ்ச க்க ேறன்.
கர்த்தாேவ, உம்மிடம் ேபசுவதற்காக உமக்கு முன்பாக
வருக ேறன்.

௯கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்துவலகாேதயும்!
உமது ஊழியனாகய என்னிடம் ேகாபங்ெகாண்டு,
என்ைனவட்டுவலகாேதயும்!

எனக்குஉதவும்! என்ைனத்தூரத்தள்ளாதரும்.
என்ைனவட்டுவ டாதரும்!
என்ேதவேன, நீேர என்இரட்சகர்!

௧௦என்தந்ைதயும்தாயும் என்ைனைகவ ட்டனர்.
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ஆனால்கர்த்தர் என்ைனஎடுத்துதமக்குரியவன்ஆக்கனார்.
௧௧கர்த்தாேவ, எனக்குப்பைகவருண்டு.

எனேவஉமதுவழிகைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
சரியானகாரியங்கைளச்ெசய்வதற்குஎனக்குப் ேபாத யும்.
௧௨எனதுசத்தருக்கள்என்ைனத்தாக்கனார்கள்.

என்ைனப்பற்ற ெபாய்யுைரத்தனர்.
என்ைனத்துன்புறுத்தெபாய்கூறனர்.

௧௩நான்மரிக்கும்முன்னர்
கர்த்தருைடய நன்ைமையக் காண்ேபன் என நான்
உண்ைமயாகேவநம்புக ேறன்.

௧௪கர்த்தருைடயஉதவக்குக்காத்தரு.
ெபலத்ேதாடும் ைதரியத்ேதாடும் இருந்து, கர்த்தருக்குக்
காத்தரு.

௨௮
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧கர்த்தாேவ, நீர் என்பாைற.
உதவக்காகஉம்ைமஅைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

என்ெஜபங்களுக்குஉமதுகாதுகைளமூடிக்ெகாள்ளாதரும்.
உதவ ேகட்கும் என் கூக்குரலுக்கு நீர் பதலளிக்காதருந்தால்
கல்லைறக்குச் ெசன்ற பணத்ைதக் காட்டிலும் நான்
ேமலானவனில்ைலஎனஎண்ணுேவன்.

௨ கர்த்தாேவ, என் கரங்கைள உயர்த்த , உமது மகா பரிசுத்த
இடத்த ற்குேநராக ெஜபம்ெசய்ேவன்.

உம்ைம ேநாக்க நான்கூப்படும்ேபாது ெசவெகாடும். எனக்கு
இரக்கம்காட்டும்.

௩ கர்த்தாேவ, தீைம ெசய்யும் தீேயாைரப் ேபால என்ைன
எண்ணாேதயும்.

“ஷாேலாம்” என்று அவர்கள் தங்கள் அயலாைர
வாழ்த்துவார்கள்.

ஆனால் அவர்கைளக் குறத்துத் தீயவற்ைறத் தங்கள்
இருதயங்களில் எண்ணுகறார்கள்.

௪ கர்த்தாேவ, அவர்கள் ப றருக்குத் தீய காரியங்கைளச்
ெசய்வார்கள்.

எனேவஅவர்களுக்குத்தீங்குவரச்ெசய்யும்.
அவர்களுக்குத்தக்க தண்டைனையநீர்ெகாடுத்தருளும்.

௫கர்த்தர்ெசய்யும்நல்லவற்ைறத்தீேயார்புரிந்துெகாள்வதல்ைல.
ேதவன் ெசய்யும் நல்ல காரியங்கைள அவர்கள்
பார்ப்பதல்ைல.

அவர்கள்அைதப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல.
அவர்கள்அழிக்க மட்டுேமமுயல்வார்கள்.

௬கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்,
இரக்கம்காட்டுமாறுேகட்ட என்ெஜபத்ைதஅவர் ேகட்டார்.

௭கர்த்தேர என்ெபலன்,அவேர என்ேகடகம்.
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அவைரநம்ப ேனன்.
அவர் எனக்குஉதவனார்.

நான்மிகவும்மக ழ்க ேறன்!
அவைரத்துத த்துப் பாடல்கைளப்பாடுேவன்.

௮கர்த்தர் தாம் ேதர்ந்ெதடுத்தவைனக்காக்க றார்.
கர்த்தர்அவைனமீட்க றார். கர்த்தேரஅவன்ெபலன்.

௯ேதவேன,உம்ஜனங்கைளமீட்டருளும்.
உமதுஜனங்கைளஆசீர்வதயும்!

அவர்கைளவழி நடத்த என்ெறன்றும்Ԕ கனப்படுத்தும்!

௨௯
தாவீதன்பாடல்

௧ேதவனுைடயபுத்த ரேர, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
அவரதுமகைமையயும்வல்லைமையயும்துதயுங்கள்.

௨கர்த்தைரத்துத த்துஅவர் நாமத்ைதகனப்படுத்துங்கள்!
உங்கள் வ ேசஷ ஆைடகைள அணிந்து அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௩கடலின்ேமல்கர்த்தர் தமதுகுரைலஎழுப்புக றார்.
மகைமெபாருந்தய ேதவனுைடய குரல் ெபரும்
சமுத்த ரத்தன்ேமல்இடியாய்முழங்கும்.

௪கர்த்தருைடயகுரல்அவர்வல்லைமையக்காட்டும்.
அவரதுகுரல்அவர்மகைமையக்காட்டும்.

௫கர்த்தருைடய குரல் ெபரிய ேகதுரு மரங்கைளயும் சன்னஞ்சறு
துண்டுகளாக்கும்.

லீபேனானின் ெபரிய ேகதுரு மரங்கைள கர்த்தர்
உைடத்ெதற க றார்.

௬கர்த்தர்லீபேனாைனக்குலுக்குகறார்.
இளங்கன்றுநடனமாடினாற்ேபான்றுஅதுேதான்றுகறது.

எர்ேமான்மைலநடுங்குகறது.
இளைமயான ெவள்ளாடு குத ப்பைதப்ேபான்று அது
ேதான்றுகறது.

௭கர்த்தருைடயகுரல்மின்னைலப்ேபால்ஒளிவ ட்டுத்தாக்குக றது.
௮கர்த்தருைடயகுரல்பாைலவனத்ைதக்குலுக்குகறது.

கர்த்தருைடயகுரலால்காேதஸ்பாைலவனம்நடுங்குகறது.
௯கர்த்தருைடயகுரல்மாைனஅஞ்சச்ெசய்யும்.

கர்த்தர் காடுகைளஅழிக்க றார்.
அவரது அரண்மைனயல், ஜனங்கள் அவரது மகைமையப்

பாடுக றார்கள்.

௧௦ெவள்ளப்ெபருக்கன்ேபாதுகர்த்தர்அரசராயருந்தார்.
என்ெறன்றும்கர்த்தேரஅரசர்.

௧௧கர்த்தர்தாேமஅவரதுஜனங்கைளப்பாதுகாப்பாராக.
கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள சமாதானத்ேதாடு வாழும்படி
ஆசீர்வத ப்பாராக.
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௩௦
தாவீது பாடிய பாடல்களுள் ஒன்று. ஆலயத்தன்

அர்ப்பணிப்புக்காகப் பாடிய பாடல்.
௧கர்த்தாேவ, என்ெதால்ைலகளினின்றுஎன்ைனவடுவத்தீர்.

எனது பைகவர்கள் என்ைனத் ேதாற்கடித்து என்ைன ேநாக்க
நைகக்காமல்இருக்கச்ெசய்தீர்.

எனேவநான்உம்ைமகனப்படுத்துேவன்.
௨என்ேதவனாகயகர்த்தாேவ, நான்உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.

நீர் என்ைனக்குணமாக்கனீர்.
௩கல்லைறயனின்றுஎன்ைனவடுவத்தீர்.

என்ைனவாழவ ட்டீர்.
குழிகளில் இருக்கும் பணங்கேளாடு நான் தங்கயருக்க
ேநரவல்ைல.

௪ ேதவைனப் பன்பற்றுேவார் கர்த்தருக்குத் துத கைளப்
பாடுவார்கள்!

அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதத்துதயுங்கள்!
௫ேதவன்ேகாபங்ெகாண்டார். அதன்முடிவு “மரணேம”.

ஆனால் அவர் அன்ைப ெவளிப்படுத்தனார், எனக்கு
“உயைரக்”ெகாடுத்தார்.

இரவல்அழுதபடி படுத்தருந்ேதன்.
மறுநாள்காைலயல்மக ழ்ச்ச ேயாடு பாடிக்ெகாண்டிருந்ேதன்!

௬இப்ேபாதுஇவ்வாறுநான்கூறமுடியும்.
அதுஉண்ைமெயனந ச்சயமாய் நான்அற ேவன்.
“நான்ஒருேபாதும் ேதாற்கடிக்கப்படமாட்ேடன்!”

௭கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயருந்தீர்.
எதுவும்என்ைனெவல்லமுடியாதுஎனஉணர்ந்ேதன்.

ச லகாலம், நீர் என்ைனவட்டுவலகனீர்,
நான்மிகவும் பயந்ேதன்.

௮ேதவேன, நான்உம்மிடம் தரும்ப ெஜப த்ேதன்.
எனக்குஇரக்கம்காட்டுமாறுேவண்டிேனன்.

௯ நான், “ேதவேன, நான் மரித்துக் கல்லைறக்குள் அடக்கம்
பண்ணப்பட்டால் என்னபயன்?

மரித்ேதார் புழுதயல்க டப்பார்கள்.
அவர்கள்உம்ைமத்துத ப்பதல்ைல!

என்ெறன்றும்ெதாடரும்உம்நன்ைமையஅவர்கள்ேபசார்கள்”
என்ேறன்.

௧௦கர்த்தாேவஎன்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
என்னிடம் தயவாயரும்!
கர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும்.

௧௧நான்ெஜப த்ேதன், நீர் எனக்குஉதவனீர்!
என்அழுைகையநடனக்களிப்பாய்மாற்றனீர்.

அழுைகயன்ஆைடகைளநீர்அகற்ற ப்ேபாட்டீர்.
மக ழ்ச்ச யால்என்ைனப்ெபாத ந்துைவத்தீர்.
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௧௨ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உம்ைம என்ெறன்றும் நான்
துத ப்ேபன்.

ஒருேபாதும்அைமதயாய ராமல்நான்இைதச்ெசய்ேவன்.
எப்ேபாதும் யாராவது ஒருவர் உம்ைம கனப்படுத்த க்
ெகாண்டிருப்பார்கள்.

௩௧
இைசத்தைலவனுக்காக தாவீதுபாடிய பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்.
என்ைனஏமாற்றாேதயும். என்னிடம் தயவாயருந்துஎன்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௨ேதவேன, எனக்குச்ெசவெகாடும்.
வைரந்துவந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

எனதுபாைறயாய்இரும். எனக்குப்பாதுகாப்பானஇடமாயரும்.
எனக்குக் ேகாட்ைடயாயரும். என்ைனப்பாதுகாத்தருளும்.

௩ேதவேன, நீேர என்பாைற.
எனேவ, உமது நாமத்தன் நன்ைமயால் என்ைன நடத்த , வழி
காட்டும்.

௪என்பைகவர்கள்எனக்குமுன்ேனகண்ணிையைவத்தார்கள்.
அவர்கள் கண்ணிக்கு என்ைனக் காப்பாற்றும். நீேர என்
பாதுகாப்ப டம்ஆவீர்.

௫கர்த்தாேவ, நான்நம்பவல்லேதவன்நீேர.
என் உயைர உமது கரங்களில் நான் ைவத்ேதன். என்ைனக்
காப்பாற்றும்!

௬ ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுது ெகாள்ளும் ஜனங்கைள
நான்ெவறுக்க ேறன்.

கர்த்தைரமட்டுேம நான்நம்புக ேறன்.
௭ேதவேன,உமதுதயவுஎனக்குமிகுந்த களிப்பூட்டுக றது.

நீர் எனதுெதால்ைலகைளக்கண்டுள்ளீர்.
என்ெதால்ைலகைளநீர்அற க றீர்.

௮எனதுபைகவர்கள்என்ைனெவற்றெகாள்ளவ டமாட்டீர்.
அவர்கள்கண்ணிகளிலிருந்துஎன்ைனவடுவயும்.

௯ கர்த்தாேவ, எனக்குத் ெதால்ைலகள் பல உண்டு, எனேவ
என்னிடம் தயவாயரும்.

என்மனத்துன்பத்தனால்என்கண்கள்ேநாகன்றன.
என்ெதாண்ைடயும்வயறும்வலிக்கன்றன.

௧௦என்வாழ்க்ைகத்துயரத்தல்முடிந்துெகாண்டிருக்க றது.
ெபருமூச்சால்என்வயதுகழிந்து ேபாக றது.

என்ெதால்ைலகள்என்வலிைமையஅழிக்கன்றன.
என்ஆற்றல்என்ைனவட்டுவலக க்ெகாண்டிருக்க றது.

௧௧என்பைகவர்கள்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.
என்அக்கம் பக்கத்தாரும்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.

என்உறவனர்கள்ெதருவல்என்ைனப்பார்க்க றார்கள்.
அவர்கள்எனக்குப்பயந்துஎன்ைனவட்டுவலகுகறார்கள்.
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௧௨காணாமற்ேபானகருவையப் ேபாலாேனன்.
ஜனங்கள்என்ைனமுற்றலும்மறந்தார்கள்.

௧௩ ஜனங்கள் என்ைனக்குறத்துப் ேபசும் ெகாடிய காரியங்கைள
நான்ேகட்ேடன்.

அந்தஜனங்கள்எனக்குஎத ராகத் தரும்பனார்கள்.
அவர்கள்என்ைனக்ெகால்லத்த ட்டமிடுக றார்கள்.

௧௪கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
நீேர என்ேதவன்.

௧௫என்உய ர்உமதுைககளில்உள்ளது.
என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

ச லஜனங்கள்என்ைனத்துரத்துகறார்கள்.
அவர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௬உமதுேவைலயாைளவரேவற்றுஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
என்னிடம் தயவாயருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்!

௧௭கர்த்தாேவ,உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.
எனேவநான்ஏமாந்து ேபாகமாட்ேடன்.

தீேயார் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அைமதயாக கல்லைறக்குச்ெசல்வார்கள்.

௧௮ அத்தீேயார் நல்ேலாைரக் குற த்துத் தீைமயும் ெபாய்யும்
உைரப்பார்கள்.

அத்தீேயார் ெபருைமக்காரர்.
ஆனால் அவர்களின் ெபாய் கூறும் உதடுகள்
அைமதயாகவடும்.

௧௯ ேதவேன, உம்ைமப் பன்பற்றுேவாருக்காக பல அத சயமான
காரியங்கைளநீர் மைறவாய்ைவத்தருக்க றீர்.

உம்ைம நம்பும் ஜனங்களுக்கு எல்ேலார் முன்பாகவும்
நற்காரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.

௨௦தீேயார் நல்ேலாைரத் தாக்கஒருமித்துக்கூடுகறார்கள்.
அத்தீேயார் சண்ைடய டமுயல்கறார்கள்.

ஆனால்அந்நல்ேலாைரமைறத்துஅவர்கைளக்காப்பாற்றும்.
உமது அைடக்கலத்தல் ைவத்து அவர்கைளப்
பாதுகாத்தருளும்.

௨௧கர்த்தருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.
நகரம் பைகவர்களால் சூழப்பட்டேபாது அவர் தம்
உண்ைமயான அன்ைப அத சயமாக எனக்கு
ெவளிப்படுத்தனார்.

௨௨ நான் அஞ்ச ேனன், “ேதவன் பார்க்கமுடியாத இடத்தல் நான்
இருக்க ேறன்” என்ேறன்.

ஆனால்ேதவேன, நான்உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.
உதவக்கானஎன்உரத்தெஜபங்கைளநீர் ேகட்டீர்.

௨௩ேதவைனப்பன்பற்றுேவாேர, நீங்கள்கர்த்தைர ேநச யுங்கள்.
தம்மிடம்வசுவாசமுள்ளஜனங்கைளகர்த்தர் காக்க றார்.
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ஆனால் தங்கள் வல்லைமையக் குறத்துப் ெபருைம
பாராட்டுேவாைர கர்த்தர் தண்டிக்க றார்.

அவர்களுக்கானதண்டைனையேதவன்அளிக்க றார்.
௨௪ கர்த்தருைடய உதவக்காகக் காத்துக் ெகாண்டிருக்க ற

ஜனங்கேள,
வலிைமயும்துணிவும்உைடேயாராயருங்கள்!

௩௨
மஸ்கீல், என்னும்தாவீதன்பாடல்

௧பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்ட மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.
பாவங்கள்முடப்பட்ட மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௨ குற்றமற்றவன் எனக் கர்த்தர் கூறும் மனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

இரகசயமான பாவங்கைள மைறக்க முயலாதருக்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௩ேதவேன, நான்மீண்டும்மீண்டும்உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.
ஆனால் என் இரகசயமான பாவங்கைளக் குறத்து நான்
ேபசவல்ைல.

நான் ெஜப த்த ஒவ்ெவாரு முைறயும் என் வலிைம
குன்றப்ேபாய ற்று.

௪ ேதவேன, இரவும் பகலும் என் வாழ்க்ைகையெமன்ேமலும்
கடினமாக்கனீர்.

ேகாைடக் காலத்தல் உலர்ந்து காய்ந்துேபான நலத்ைதப்
ேபாலாேனன்.

௫ என் பாவங்கைளெயல்லாம் கர்த்தரிடம் அற க்ைகய டத்
தீர்மானித்ேதன்.

கர்த்தாேவ,உம்மிடம் என்பாவங்கைளப்பற்ற க்கூற ேனன்.
என் குற்றங்கள் எைதயும் நான் மறக்கவல்ைல. என்
பாவங்கைளஎல்லாம் நீர் எனக்குமன்னித்தீர்.

௬இதற்காக, ேதவேன, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் உம்மிடம் ெஜபம்
ெசய்யேவண்டும்.

ெவள்ளப் ெபருக்ைகப்ேபால் ெதால்ைலகள் வந்தாலும்
உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் ெஜப க்கேவண்டும்.

௭ேதவேன, நீர் எனக்குமைறவ டமாயருக்க றீர்.
என்ெதால்ைலகளிலிருந்துநீர் என்ைனக்காக்க றீர்.

நீர் என்ைனச்சூழ்ந்துஎன்ைனக்காக்க றீர்.
எனேவநீர்என்ைனப்பாதுகாத்தவைகையநான்பாடுக ேறன்.

௮ கர்த்தர், “நீ வாழேவண்டிய வழிைய உனக்கு ேபாத த்து
வழிநடத்துேவன்.

உன்ைனக் காத்து உனக்கு வழிகாட்டியாயருப்ேபன் என்று
கூறுகறார்.

௯எனேவகுதைரையஅல்லதுகழுைதையப் ேபால்மூடனாகாேத.
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அம்மிருகங்கைள வழி நடத்துேவார் கடிவாளங்கைளயும்
பயன்படுத்தாமல் அவற்ைற கட்டுப்படுத்த இயலாது”
என்கறார்.

௧௦தீேயாருக்குேவதைனகள்ெபருகும்.
கர்த்தைர நம்புேவாைர ேதவனுைடய உண்ைமயான அன்பு
சூழ்ந்துெகாள்ளும்.

௧௧நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்மக ழ்ந்துகளிகூருங்கள்.
பரிசுத்தஇருதயமுள்ளஜனங்கேள! களிப்பைடயுங்கள்.

௩௩
௧நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்களிப்பைடயுங்கள்!

நல்லேநர்ைமயானஜனங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்!
௨சுரமண்டலத்ைதஇைசத்துக்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

பத்துநரம்புவீைணையஇைசத்துகர்த்தைரப் பாடுங்கள்.
௩புதுப்பாட்ைடஅவருக்குப் பாடுங்கள்!

மக ழ்ச்ச யானஇராகத்ைதஇனிைமயாய்மீட்டுங்கள்.
௪ேதவனுைடயவாக்குஉண்ைமயானது!

அவர்ெசய்பவற்ைறஉறுதயாக நம்புங்கள்!
௫நன்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் ேதவன்ேநச க்க றார்.

கர்த்தர்பூமிையஅவரதுஅன்பனால்ந ப்பயுள்ளார்.
௬கர்த்தர் கட்டைளய ட,உலகம்உருவாயற்று.

ேதவனுைடய வாயன் மூச்சு பூமியலுள்ள அைனத்ைதயும்
உருவாக்க ற்று.

௭கடலின்தண்ணீைரஒேரஇடத்தல் ேதவன்ஒன்றுத ரட்டினார்.
அவர் சமுத்த ரத்ைதஅதற்குரியஇடத்தல்ைவக்கறார்.

௮ பூமியலுள்ேளார் யாவரும் கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர
மத க்கேவண்டும்.

உலகல் வாழும் ஜனங்கள் எல்ேலாரும் அவருக்கு அஞ்ச
ேவண்டும்.

௯ஏெனனில் ேதவன்கட்டைளய ட,அக்காரியம் நைறேவறுகறது.
அவர் “நல்!” எனக்கூறஅக்காரியம் நன்றுவடும்.

௧௦ எல்ேலாருைடய அறவுைரையயும் பயனற்றுப்ேபாகச் ெசய்ய
கர்த்தராலாகும்.

அவர்கள்த ட்டங்கைளகர்த்தர்அழிக்கக்கூடும்.
௧௧கர்த்தருைடயஅறவுைர என்ெறன்றும்நல்லது.

தைலமுைறதைலமுைறக்கும்அவர் த ட்டங்கள்நன்ைமதரும்.
௧௨ கர்த்தைர ேதவனாக ஏற்றுக்ெகாண்ட ஜனங்கள்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன் தனது ெசாந்த ஜனங்களாக அவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௧௩பரேலாகத்தலிருந்துகர்த்தர் கீேழ பார்த்து,
எல்லாஜனங்கைளயும்கண்டார்.

௧௪அவரதுஉயர்ந்த சங்காசனத்தலிருந்து
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பூமியல்வாழும்மனிதர்கைளெயல்லாம் பார்த்தார்.
௧௫ஒவ்ெவாருவனின்மனைதயும் ேதவன்பைடத்தார்.

ஒவ்ெவாருவனின்எண்ணத்ைதயும் ேதவன்அறகறார்.
௧௬அரசன்தனதுெசாந்தவல்லைமயால்காப்பாற்றப்படுவதல்ைல.

ஒருவீரன்தனதுமிகுந்தெபலத்தால்காப்பாற்றப்படுவதல்ைல.
௧௭ ேபாரில் குதைரகள் உண்ைமயான ெவற்றையத்

தருவதல்ைல.
அவற்றன் ஆற்றல் நம்ைம தப்புவக்க வைக
ெசய்வேதயல்ைல.

௧௮ கர்த்தர் அவைரப் பன்பற்றுேவாைர கவனித்துக்
காப்பாற்றுகறார்.

அவரதுேபரன்புஅவைரெதாழுதுெகாள்ேவாைரக் காக்கும்.
௧௯ேதவன்அந்தஜனங்கைளமரணத்தனின்றுகாக்க றார்.

அவர்கள்பச த்தருக்ைகயல்அவர்ெபலனளிக்க றார்.
௨௦எனேவநாம் கர்த்தருக்காகக் காத்தருப்ேபாம்.

அவேர நமக்குஉதவயும் ேகடகமுமாயருக்க றார்.
௨௧ேதவன்என்ைனமகழ்ச்ச யைடயச்ெசய்க றார்.

அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதநான்உண்ைமயாக நம்புக ேறன்.
௨௨ கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்ைம உண்ைமயாக

ெதாழுதுெகாள்க ேறாம்!
உமதுேபரன்ைபஎங்களுக்குக்காண்பயும்.

௩௪
தாவீதன் ேவஷத்ைதக் கண்டு அபெமேலக்கு அவைனத்

துரத்தயேபாது தாவீது பாடியது. இவ்வாறு தாவீது அவைன
வட்டுப் ப ரிந்தான்.
௧நான்எந்த காலத்தலும்கர்த்தைரஸ்ேதாத்தரிப்ேபன்.

என்உதடுகள்எப்ேபாதும்அவைரத்துத க்கும்.
௨தாழ்ைமயானஜனங்கேள,ெசவக்ெகாடுத்துமகழுங்கள்.

என்ஆத்துமா கர்த்தைரக்குற த்துப்ெபருைமெகாள்ளும்.
௩ேதவனுைடய ேமன்ைமையஎனக்குக்கூறுங்கள்.

அவரதுநாமத்ைதஎன்ேனாடு ேசர்ந்துதுதயுங்கள்.
௪உதவ ேவண்டிேதவனிடம் ேபாேனன்.

அவர் ேகட்டார், நான் அஞ்சய எல்லாக் காரியங்களிலிருந்தும்
அவர் என்ைனமீட்டார்.

௫உதவக்காக ேதவைனநாடுங்கள்.
அவர்உங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளுவார். ெவட்கமைடயாதீர்கள்.

௬இந்தஏைழஉதவக்காகக் கர்த்தைரக்கூப்ப ட்டான்.
கர்த்தர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
என்ெதால்ைலகளிலிருந்துஎன்ைனமீட்டார்.

௭ கர்த்தைர நம்புேவாைரச் சுற்றலும் கர்த்தருைடய தூதன் ஒரு
பாைளயமிடுக றான்.

கர்த்தருைடய தூதன் அவர்கைளக் காத்து அவர்களுைடய
துன்பங்களிலிருந்துவடுதைலஅளிக்க றான்.
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௮கர்த்தைர நல்லவர் என்றுருச த்துஅறயுங்கள்.
கர்த்தைரச் சார்ந்து வாழும் மனிதன் உண்ைமயாகேவ
சந்ேதாஷமைடவான்.

௯ கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஜனங்கள் அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.

கர்த்தைரப் பன்பற்றுேவாருக்கு ேவெறந்த அைடக்கலமும்
ேதைவயல்ைல.

௧௦வல்லைமயுள்ளஜனங்கள்ேசார்ந்துபசயைடவார்கள்.
ஆனால் ேதவனிடம் உதவ ேவண்டிச் ெசல்ேவார்
நல்லவற்ைறெயல்லாம்அைடவார்கள்.

௧௧பள்ைளகேள, எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்.
கர்த்தைர எப்படி மத க்கேவண்டுெமன்று உங்களுக்குப்
ேபாத ப்ேபன்.

௧௨தன்வாழ்க்ைகையேநச த்து, நீண்டஆயுைளவரும்பும்,
௧௩மனிதன்தீயவற்ைறப் ேபசக்கூடாது.

அம்மனிதன்ெபாய் ேபசக்கூடாது.
௧௪தீைமெசய்வைதஅவன்வட்டுவ ட ேவண்டும்.

நல்லவற்ைறச்ெசய். சமாதானத்த ற்காகப் பாடுபடு.
அைதஅைடயும்வைரஅதற்ெகனமுயற்ச ெசய்.

௧௫நல்ேலாைரக் கர்த்தர் பாதுகாக்க றார்.
அவர்கள்ெஜபங்கைளஅவர் ேகட்க றார்.

௧௬கர்த்தர் தீேயாருக்குஎத ரானவராயருந்து
அவர்கைளமுற்றலும்அழிக்க றார்.

௧௭கர்த்தரிடம் ெஜபயுங்கள்.
அவர்உங்கள்வண்ணப்பங்கைளக் ேகட்பார்.
உங்கள் எல்லாத் ெதால்ைலகளிலிருந்தும் உங்கைளக்
காப்பார்.

௧௮ ச லருக்குத் ெதால்ைலகள் மிகுதயாகும்ெபாழுது அவர்கள்
ெபருைமையவ ட்ெடாழிப்பர்.

கர்த்தர் அவர்களருேக இருந்து தாழ்ைமயான அந்த
ஜனங்கைளக்காக்க றார்.

௧௯நல்ேலாருக்குத்ெதால்ைலகள்பலேநரிட்டாலும்
அவர்கள்ெதால்ைலகளிலிருந்துகர்த்தர்அவர்கைளமீட்பார்.

௨௦அவர்கள்எலும்புகளில்ஒன்றும்முறந்துேபாகாதபடி
கர்த்தர்அவற்ைறப் பாதுகாப்பார்.

௨௧தீேயாைரத்ெதால்ைலகள்ெகால்லும்.
நல்ேலாரின் பைகவர்கள்அழிக்ப்படுவார்கள்.

௨௨தமதுஊழியர்களின்ஆத்துமாக்கைளக்கர்த்தர் மீட்க றார்.
அவைரச் சார்ந்தருக்கும்ஜனங்கைளஅழியவ டமாட்டார்.

௩௫
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, என்யுத்தங்கைளயும்
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என்ேபார்கைளயும்நீேர நடத்தும்.
௨ கர்த்தாேவ, ச றயதும் ெபரியதுமான ேகடகத்ைத

எடுத்துக்ெகாள்ளும்.
எழுந்தருந்துஎனக்குஉதவும்.

௩ஈட்டிையஎடுத்துஎன்ைனத்துரத்தும்ஜனங்கேளாடு ேபாரிடும்.
கர்த்தாேவ, என் ஆத்துமாைவ ேநாக்க , “நான் உன்ைனக்
காப்பாற்றுேவன்” என்றுகூறும்.

௪ச லர் என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.
அவர்கள் ஏமாறவும் ெவட்கமைடயவும் ெசய்யும். அவர்கள்
தரும்ப ஓடிவ டச்ெசய்யும்.

அவர்கள்என்ைனக்காயப்படுத்தத் த ட்டமிடுக றார்கள்.
அவர்கைளெவட்கமைடயச்ெசய்யும்.

௫காற்றால் பறக்கடிக்கும்பதைரப்ேபால்அவர்கைளமாற்றும்.
கர்த்தருைடயதூதன்அவர்கைளத்துரத்தட்டும்.

௬ கர்த்தாேவ, அவர்களின் பாைத இருளாகவும்,
வழுக்கலுைடயதாகவும்ஆகட்டும்.

கர்த்தருைடயதூதன்அவர்கைளத்துரத்தட்டும்.
௭நான்பைழேயதும்ெசய்யவல்ைல.

ஆனால்அவர்கள்என்ைனத்தங்கள்கண்ணியல்ச க்கைவக்க
முயல்கறார்கள்.

காரணமின்ற அவர்கள் என்ைனச் ச க்கைவக்க
முயல்கறார்கள்.

௮எனேவகர்த்தாேவ,அவர்கேளதங்கள்கண்ணிகளில்வழட்டும்.
அவர்கள்தங்கள்வைலகளில் தடுமாறட்டும்.
அறயாத தீங்குஅவர்கைளப்ப டிக்கட்டும்.

௯அப்ேபாதுநான்கர்த்தரில் களிகூருேவன்.
அவர் என்ைனமீட்கும்ேபாதுநான்சந்ேதாஷம்ெகாள்ேவன்.

௧௦ “கர்த்தாேவ,உம்ைமப் ேபான்ேறார் யாருமில்ைல.
கர்த்தாேவ, பலமான ஜனங்களிடமிருந்து நீர் ஏைழையக்
காப்பாற்றுகறீர்.

ஏைழயனும் கீழ்ப்பட்ட ஏைழகளின் ெபாருள்கைளக் கவரும்
கயவர்களிடமிருந்து

அவர்கைளக் காப்பாற்றுகறீர்” என்று என் முழு மனேதாடும்
கூறுேவன்.

௧௧சாட்ச கள் சலர் என்ைனத்துன்புறுத்தத்த ட்டமிடுகன்றனர்.
அந்தஜனங்கள்ேகள்வகள்எழுப்புகன்றனர்.
அவர்கள்ேபசுவைதக்குற த்துநான்அற ேயன்.

௧௨நான்நற்காரியங்கைளேயெசய்தருக்க ேறன்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் எனக்குத் தீய காரியங்கைளச்
ெசய்கன்றனர்.

கர்த்தாேவ, தகுதயானநற்காரியங்கைளஎனக்குத்தாரும்.
௧௩ அந்த ஜனங்கள் ேநாயுற்றேபாது, அவர்களுக்காக

வருந்த ேனன்.
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உணவுஉண்ணாமல்என்துக்கத்ைதெவளிப்படுத்த ேனன்.
அவர்களுக்காகெஜப த்ததனால்நான்ெபறும்பலன்இதுவா?

௧௪ அந்த ஜனங்களுக்காகத் துக்கத்தன் ஆைடகைள
உடுத்த க்ெகாண்ேடன்.

அந்த ஜனங்கைள என் நண்பர்கைளப் ேபாலவும், என்
சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும்நடத்த ேனன்.

தாையஇழந்தமனிதன்அழுவைதப்ேபான்றுநான்துக்கமுற்ேறன்.
அந்தஜனங்களுக்காகஎன்துக்கத்ைதெவளிப்படுத்துவதற்குக்
கறுப்பு ந றஆைடகைளஉடுத்த க்ெகாண்ேடன்.

துக்கத்தால்தைலகுனிந்துநடந்ேதன்.
௧௫ஆனால்என்தவற்றுக்குஅந்தஜனங்கள்நைகத்தனர்.

அந்தஜனங்கள்உண்ைமநண்பர்கள்அல்ல.
ஜனங்கைளநான்அறந்தருக்கவல்ைல.

அந்தஜனங்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துதாக்கனார்கள்.
௧௬அவர்கள்தீயெமாழிகைளப் ேபச என்ைனப்பரிகச த்தார்கள்.

அவர்கள் பற்கைளக் கடித்துத் தங்கள் ேகாபத்ைத
ெவளிப்படுத்தனார்கள்.

௧௭ என் ஆண்டவேர, அத்தீய காரியங்கள் நடப்பைத எத்தைனக்
காலம்ெபாறுத்தருப்பீர்?

அந்தஜனங்கள்என்ைனஅழிக்கமுயலுகறார்கள்.
கர்த்தாேவ, என் உயைரக் காப்பாற்றும் குரூரமான சங்கம்
ேபான்றவர்களாகய அத்தீேயாரிடமிருந்து என் ஆருயைரக்
காப்பாற்றும்.

௧௮கர்த்தாேவ,ெபரும் சைபயல்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
வல்லைமமிக்கஜனங்கள்மத்தயல்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

௧௯ ெபாய் ேபசுக ற என் பைகவர்கள் எப்ேபாதும்
நைகத்துக்ெகாண்டிருக்கமுடியாது.

தங்களின் இரகச ய த ட்டங்களுக்காக என் பைகவர்கள்
கண்டிப்பாகத் தண்டைனெபறுவார்கள்.

௨௦என் பைகவர்கள் சமாதானத்த ற்கான த ட்டங்கைள ந ச்சயமாக
வகுக்கவல்ைல.

இந்நாட்டிலுள்ள சமாதானமான ஜனங்களுக்குத்
தீைமகள் ெசய்வதற்கு இரகச ய த ட்டங்கைள அவர்கள்
வகுக்க றார்கள்.

௨௧ என் பைகவர்கள் என்ைனக்குறத்துத் தீய காரியங்கைளேய
ேபசுக றார்கள்.

அவர்கள்மக ழ்ச்ச யைடந்து “ஆஹா!
நீ என்ன ெசய்க றாய் என்பைத நாங்கள் அற ேவாம்”
என்கறார்கள்.

௨௨ கர்த்தாேவ, உண்ைமயல் நடப்பவற்ைற நீர் ந ச்சயமாகப்
பார்க்கமுடியும்.

எனேவசும்மாஇராேதயும்.
என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.
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௨௩கர்த்தாேவவழித்ெதழும், எழுந்தரும்.
என் ேதவேன, என் ஆண்டவேர, எனக்காகப் ேபாரிட்டு
நயாயமளியும்.

௨௪ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, தக்க முைறயல் என்ைன
நயாயந்தீரும்.

அந்தஜனங்கள்என்ைனப்பார்த்துநைகக்கவ டாேதயும்.
௨௫அந்தஜனங்கள், “ஆஹா!

எங்களுக்கு ேவண்டியைதப் ெபற்ேறாம்” எனக்
கூறவ டாேதயும்.

கர்த்தாேவ, “நாங்கள்அவைனஅழித்ேதாம்!”
எனஅவர்கள்கூறவ டாேதயும்.

௨௬என்பைகவர்கள்ெவட்க , நாணுவார்கள்எனநம்புக ேறன்.
எனக்குத் தீயக் காரியங்கள் ந கழ்ந்தேபாது அந்த ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யைடந்தார்கள்.

என்ைனக் காட்டிலும் தாங்கள் ச றந்தவர்கள் என்று அவர்கள்
எண்ணினார்கள்.

எனேவ அந்த ஜனங்கள் ெவட்கத்தனாலும் இழிவனாலும்
மூடப்படட்டும்.

௨௭ எனக்கு நல்ல காரியங்கள் ந கழட்டுெமன்று சல ஜனங்கள்
வரும்புக றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் மிகுந்த மக ழ்ச்ச ேயாடு வாழுவார்கள் என
நான்நம்புக ேறன்.

அந்தஜனங்கள்எப்ேபாதும், “கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்!
அவரது ேவைலயாளுக்கு நல்லது எதுேவா அைதேய அவர்
வரும்புவார்” என்றுகூறுகறார்கள்.

௨௮ எனேவ கர்த்தாேவ, நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத
ஜனங்களுக்குக்கூறுேவன்.

ஒவ்ெவாருநாளும்நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

௩௬
இராகத் தைலவனுக்கு, கர்த்தருைடய ஊழியனாகய தாவீது

ெகாடுத்த பாடல்
௧ தீயவன் ஒருவன் தனக்குள், “நான் ேதவனுக்கு பயப்படேவா,

அவைரமத க்கேவாமாட்ேடன்” எனக்கூறும்ேபாது
அவன்மிகத்தீைமயானகாரியத்ைதச்ெசய்க றான்.

௨அம்மனிதன்தனக்குத்தாேனெபாய் ேபசுக றான்.
அம்மனிதன்தனதுெசாந்த தவறுகைளப்பார்ப்பதல்ைல.
எனேவஅவன்மன்னிப்பும் ேகட்பதல்ைல.

௩அவன்வார்த்ைதகள்பயனற்றெபாய்களாகும்.
அவன் ஞானம் ெபறவுமில்ைல, நல்லைதச் ெசய்யக்
கற்றுக்ெகாள்ளவுமில்ைல.

௪இரவல்,அவன்தீயெசயல்கைளத்த ட்டமிடுக றான்.
எழுந்து, நல்லவற்ைறச்ெசய்வதல்ைல.
ஆனால்தீயவற்ைறச்ெசய்வதற்குஅவன்மறுப்பதல்ைல.
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௫கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்புவானத்தலும்உயர்ந்தது.
உம்ேநர்ைம ேமகங்களிலும்உயர்ந்தது.

௬ கர்த்தாேவ, உமது நன்ைம உயரமான மைலகைளக் காட்டிலும்
உயர்ந்தது.

உமதுநயாயம்ஆழமானசமுத்த ரத்தலும்ஆழமானது.
கர்த்தாேவ, நீர் மனிதைனயும் மிருகங்கைளயும்
காப்பாற்றுகறீர்.

௭ உமது அன்பான இரக்கத்ைதக் காட்டிலும் வைலயுயர்ந்தது
எதுவுமில்ைல.

ஜனங்கள்உம்மிடத்தல்அைடக்கலம்புகுகன்றனர்.
உமதுகருைணயானபாதுகாப்பல்மக ழ்க றார்கள்.

௮ கர்த்தாேவ, உம் வீட்டின் நற்காரியங்களால் அவர்கள்
புதுவலிைமெபறுகறார்கள்.

அற்புதமானநதயலிருந்துஅவர்கைளப்பருகப்பண்ணுவீர்.
௯கர்த்தாேவ,ஜீவஊற்றுஉம்மிடமிருந்துபுறப்படுக றது.

உமதுெவளிச்சம் நாங்கள்ஒளிையக்காணஉதவுகறது.
௧௦ கர்த்தாேவ, உம்ைம உண்ைமயல் அறயும் ஜனங்கைளத்

ெதாடர்ந்து ேநச யும்.
உமக்கு உண்ைமயாயருக்க ற அந்த ஜனங்களுக்கு உமது
நன்ைமஎப்ேபாதும்இருக்கட்டும்.

௧௧ கர்த்தாேவ, ெபருைம ந ரம்ப ேயார் என்ைன
அகப்படுத்தாதருக்கட்டும்.

தீயவர்கள்என்ைனப்ப டிக்கவ டாதரும்.
௧௨ “துன்மார்க்கர்இங்ேகவழுந்துநசுக்கப்பட்டனர்.

அவர்கள் மீண்டும் எழுந்தருப்பதல்ைல” என்பைத அவர்கள்
கல்லைறகளில்ெபாற த்துைவயுங்கள்.

௩௭
தாவீதன்பாடல்

௧தீேயாைரக் கண்டுகலங்காேத,
தீயகாரியங்கைளச்ெசய்ேவாைரக்கண்டுெபாறாைமெகாள்ளாேத.

௨வைரவல்வாடிமடிந்துேபாகும் புல்ைலப்ேபான்று
தீேயார் காணப்படுகறார்கள்.

௩கர்த்தைர நம்ப நல்லவற்ைறச்ெசய்தால்,
பூமி ெகாடுக்கும் பல நற்பலன்கைள நீங்கள் அனுபவத்து
வாழுவீர்கள்.

௪கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்வதல்மகழுங்கள்.
அவர்உங்களுக்குத் ேதைவயானவற்ைறக்ெகாடுப்பார்.

௫கர்த்தைரச் சார்ந்தருங்கள்,அவைரநம்புங்கள்,
ெசய்யேவண்டியைதஅவர்ெசய்வார்.

௬நண்பகல்சூரியைனப்ேபான்று
உன்னுைடய நற்குணத்ைதயும் நீதையயும் ப ரகாச க்க
ெசய்வாராக.

௭கர்த்தைர நம்பு,அவர்உதவக்காகக் காத்தரு.
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தீேயார் ெவற்றயைடயும்ேபாதுகலங்காேத.
தீய ஜனங்கள் ெகாடிய த ட்டங்கைளவகுக்கும்ேபாதும், அதல்
அவர்கள்ெவற்றயைடயும்ேபாதும்கலங்காேத.

௮ேகாபமைடயாேத!
மனக்குழப்பமைடயாேத. தீய காரியங்கைளச் ெசய்ய
முடிெவடுக்குமளவற்குநீகலக்கமைடயாேத!

௯ஏெனனில்தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் கர்த்தருைடய உதவைய நாடும் ஜனங்கள் ேதவன்
வாக்களித்த ேதசத்ைதப்ெபறுவார்கள்.

௧௦இன்னும்சலகாலத்த ற்குப்பன்தீேயார்இரார்.
அந்த ஜனங்கைளத் ேதடிப் பார்க்ைகயல் அவர்கள்
அழிந்துேபாயருப்பார்கள்.

௧௧ ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத தாழ்ைமயான ஜனங்கள்
ெபறுவார்கள்.

அவர்கள்சமாதானத்ைதஅனுபவப்பார்கள்.

௧௨ தீேயார் நல்ேலாருக்ெகத ராக தீய காரியங்கைளத்
த ட்டமிடுவார்கள்.

நல்ேலாைர ேநாக்க ப் பற்கடித்து தங்கள் ேகாபத்ைத
ெவளிப்படுத்துவார்கள்.

௧௩ஆனால்நம்ஆண்டவர்அத்தீேயாைரக் கண்டுநைகப்பார்.
அவர்களுக்குேநரிடவருப்பைதஅவர் காண்கறார்.

௧௪தீேயார்வாைளஎடுக்க றார்கள்,வல்ைலக்குற பார்க்க றார்கள்,
இயலாத ஏைழகைளயும், ேநர்ைமயானவர்கைளயும் ெகால்ல
வரும்புக றார்கள்.

௧௫அவர்கள்வல்முறயும்.
அவர்கள்வாள்கள்அவர்கள்இதயங்கைளேயதுைளக்கும்.

௧௬ஒருகூட்டம் தீேயாைரக்காட்டிலும்
நல்ேலார் ச லேர ச றந்ேதாராவர்.

௧௭ஏெனனில்தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
கர்த்தர் நல்ேலாைரத் தாங்குகறார்.

௧௮ தூய்ைமயுள்ேளாரின் வாழ்நாள் முழுவைதயும் கர்த்தர்
பாதுகாக்க றார்.

கர்த்தர்அவர்களுக்குத்தரும்பரிசு என்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௧௯ெதால்ைலெநருங்குைகயல்நல்ேலார்அழிக்கப்படுவதல்ைல.

பஞ்ச காலத்தல் நல்ேலாருக்கு மிகுதயான உணவு
கைடக்கும்.

௨௦ஆனால்தீேயார் கர்த்தருைடயபைகவர்கள்.
அவர்களின்பள்ளத்தாக்குகள்வறண்டுஎரிந்து ேபாகும்.
அவர்கள்முற்றலும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨௧ தீய மனிதன் பணத்ைதக்க கடனாகப் ெபற்றுத் தரும்பச்
ெசலுத்துவதல்ைல.

ஆனால் ஒரு நல்ல மனிதன் பறருக்குத் தாராளமாகக்
ெகாடுக்க றான்.
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௨௨ நல்லவன் ஒருவன் பறைர ஆசீர்வத த்தால் ேதவன்
வாக்களித்த நலத்ைதஅவர்கள்ெபறுவார்கள்.

ஆனால் அவன் தீைம ந கழும்படி ேகட்டால் அந்த ஜனங்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨௩ஒருவீரன்கவனமாக நடப்பதற்குக்கர்த்தர்உதவுகறார்.
அவன்வழாதபடிக் கர்த்தர்வழி நடத்துக றார்.

௨௪வீரன்ஓடிபைகவைனஎத ர்த்தால்
கர்த்தர் வீரனின் ைககைளப் ப டித்து அவன் வழாதபடி
தாங்க க்ெகாள்க றார்.

௨௫நான்இைளஞனாகஇருந்ேதன்.
இப்ேபாதுவயதுமுத ர்ந்தவன்.

நல்ேலாைரத் ேதவன்ைகவடுவடுவைதநான்பார்த்ததல்ைல.
நல்ேலாரின் பள்ைளகள் உணவற்காக ப ச்ைசெயடுப்பைத
நான்பார்த்ததல்ைல.

௨௬ஒருநல்லமனிதன்பறருக்குத்தாராளமாகக்ெகாடுக்க றான்.
நல்லமனிதனின்பள்ைளகள்ஆசீர்வாதமாகஇருப்பார்கள்.

௨௭தீைமெசய்யமறுத்துநல்லவற்ைறேயநீெசய்தால்
என்ெறன்றும்நீவாழ்வாய்.

௨௮கர்த்தர் நீதையவரும்புக றார்.
அவைரப் பன்பற்றுேவாைரஉதவயன்றக்ைகவ ட்டதல்ைல.

கர்த்தர்அவைரப் பன்பற்றுேவாைர எப்ேபாதும் பாதுகாக்க றார்.
ஆனால்ெகட்டஜனங்கைளஅவர்அழித்துவடுவார்.

௨௯ேதவன்வாக்களித்த ேதசத்ைதநல்ேலார் ெபறுவார்கள்.
அங்குஅவர்கள்எந்நாளும்வாழ்வார்கள்.

௩௦ஒருநல்லமனிதன்நல்லேபாதைனையெகாடுக்க றான்.
அவன்முடிவுகள்ஒவ்ெவாருவருக்கும்நயாயமுள்ளைவகள்.

௩௧கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்அவன்இருதயத்தல்இருக்கும்.
அவன்நல்வழியல்வாழ்வைதவ ட்டுவலகான்.

௩௨தீேயார் நல்ேலாைரத்துன்புறுத்தும்வழிகைளநாடுவார்கள்.
தீேயார் நல்ேலாைரக்ெகால்லமுைனவார்கள்.

௩௩அவர்கள்அவ்வாறுெசயல்பட ேதவன்வடார்.
நல்ேலார் தீேயாெரனநயாயந்தீர்க்கப்பட கர்த்தர்வ டார்.

௩௪ கர்த்தருைடய உதவக்காகக் காத்தருங்கள், கர்த்தைரப்
பன்பற்றுங்கள்.

தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு முக்கயத்துவமளிப்பார், ேதவன்
வாக்களித்த ேதசத்ைதநீெபறுவாய்.

௩௫வல்லைமமிக்க தீேயாைர நான்கண்ேடன்.
அவன்பசுைமயான,வலியமரத்ைதப் ேபாலிருந்தான்.

௩௬ஆனால்அவன்மடிந்தான்,
அவைனநான்ேதடியேபாதுஅவன்காணப்படவல்ைல.

௩௭தூய்ைமயாகவும்,உண்ைமயாகவும்இருங்கள். ஏெனனில்அது
சமாதானத்ைதத்தரும்.
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சமாதானத்ைத வரும்பும் ஜனங்களுக்கு பல சந்ததயனர்
இருப்பார்கள்.

௩௮சட்டத்ைதமீறுகறஜனங்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களின் சந்தத நாட்ைடவ ட்டுெவளிேயற ேநரிடும்.

௩௯கர்த்தர் நல்ேலாைரமீட்க றார்.
நல்ேலார் ேவதைனப்படும்ேபாது கர்த்தர் அவர்களின்
ெபலனாவார்.

௪௦ கர்த்தர் நல்ேலாருக்கு உதவெசய்து அவர்கைளப்
பாதுகாக்க றார்.

நல்ேலார் கர்த்தைரச் சார்ந்தருப்பார்கள்.
அவர்அவர்கைளத்தீேயாரிடமிருந்துகாக்க றார்.

௩௮
நைனவுகூரும்நாளுக்கானதாவீதன்பாடல்.

௧கர்த்தாேவ, நீர் ேகாபத்த ேலஎன்ைனக்கடிந்துெகாள்ளாேதயும்.
என்ைனஒழுங்குபடுத்துைகயல்ேகாபமைடயாேதயும்.

௨கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனத்துன்புறுத்துகறீர்.
உமதுஅம்புகள்என்ைனஆழமாகத் தாக்கயுள்ளன.

௩நீர் என்ைனத்தண்டித்தீர்.
இப்ேபாதுஎன்உடல்முழுவதும்புண்களாயருக்கன்றன.

நான்பாவம்ெசய்ததனால், நீர் என்ைனத்தண்டித்தீர்.
என்எலும்புகள்எல்லாம்வலிக்கன்றன.

௪தீயகாரியங்கைளச்ெசய்ததனால்நான்குற்றவாளியாேனன்.
என்ேதாளில்அக்குற்றங்கள்பாரமாகஉள்ளன.

௫நான்அறவல்லாத காரியெமான்ைறச்ெசய்ேதன்.
இப்ேபாதுஆறாத காயங்கள்என்னில்உள்ளன.

௬நான்குனிந்துவைளந்ேதன்.
நாள்முழுவதும்நான்வருத்தமைடந்தருக்க ேறன்.

௭காய்ச்சலினாலும்வலியனாலும்
என்உடல்முழுவதும்துன்புறுகறது.

௮நான்ெபரிதும் தளர்ந்து ேபாக ேறன்.
வலியனால்முனகவும்,அலறவும்ெசய்க ேறன்.

௯என்ஆண்டவேர, என்அலறலின்சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
என்ெபருமூச்சுஉமக்குமைறவாயருக்கவல்ைல.

௧௦என்காய்ச்சலினால்என்ெபலன்மைறந்தது.
என்பார்ைவெபரிதும்மங்க ப் ேபாய ற்று.

௧௧ என் ேநாயனிமித்தம் என் நண்பர்களும், அயலகத்தாரும்
என்ைனச்சந்த ப்பதல்ைல.

என்குடும்பத்தாரும்என்ைனெநருங்குவதல்ைல.
௧௨ என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறத்துத் தீய காரியங்கைளச்

ெசால்க றார்கள்.
ெபாய்ையயும்,வதந்த கைளயும்அவர்கள்பரப்புக றார்கள்.
என்ைனக்குறத்துஎப்ேபாதும் ேபசுக றார்கள்.

௧௩நான்ேகட்கமுடியாதெசவ டைனப் ேபாலாேனன்.
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நான்ேபசமுடியாதஊைமையப் ேபாலாேனன்.
௧௪ நான், ஒருவைனக் குறத்தும் ப றர் கூறுபவற்ைறக் ேகட்க

முடியாதமனிதைனப் ேபாலாேனன்.
என் பைகவர்கள் தவறு ெசய்க றார்கள் என்பைத நரூப க்க
என்னால்இயலவல்ைல.

௧௫கர்த்தாேவஎனக்குஆதரவளியும்.
எனது ேதவனாகய ஆண்டவேர, நீர் எனக்காகப் ேபச
ேவண்டும்.

௧௬நான் ஏேதனும் ேபசனால், என் பைகவர்கள் என்ைனப் பார்த்து
நைகப்பார்கள்.

நான்ேநாயுற்றருப்பைதஅவர்கள்காண்பார்கள்.
ெசய்ததவற்றற்குநான்தண்டைனஅனுபவப்பதாகஅவர்கள்
கூறுவார்கள்.

௧௭ தீயக் காரியங்கைளச் ெசய்த குற்றவாளி நான் என்பைத
அற ேவன்.

என்ேநாைவஎன்னால்மறக்கஇயலாது.
௧௮ கர்த்தாேவ, நான் ெசய்த தீயக் காரியங்கைளக் குறத்து

உம்மிடம் ேபச ேனன்.
என்பாவங்களுக்காகக் கவைலயைடக ேறன்.

௧௯ என் பைகவர்கள் உய ேராடும் ஆேராக்கயத்ேதாடும்
இருக்க றார்கள்.

அவர்கள்பலபலெபாய்கைளக்கூறயுள்ளார்கள்.
௨௦என்பைகவர்கள்எனக்குத்தீயக்காரியங்கைளச்ெசய்தனர்.

ஆனால்நான்அவர்களுக்குநல்லவற்ைறேயெசய்ேதன்.
நான்நல்லவற்ைறமட்டுேமெசய்யமுயன்ேறன்,ஆனால்அந்த
ஜனங்கள்எனக்ெகத ராகத் தரும்பனார்கள்.

௨௧கர்த்தாேவ, என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.
என்ேதவேன, என்அருேகதங்கயரும்.

௨௨வைரந்துவந்துஎனக்குஉதவும்!
என்ேதவேன, என்ைனமீட்டருளும்.

௩௯
எதுதூன்என்னும்தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்

௧நான், “நான்கூறும்காரியங்களில் கவனமாகஇருப்ேபன்.
என் நாவனால் நான் பாவம் ெசய்யாதபடி நான் தீய
ஜனங்களின் அருேக இருக்ைகயல் வாய்மூடி ெமௗனமாக
இருப்ேபன்” என்ேறன்.

௨நான்ேபச மறுத்ேதன்.
நான்எைதயும்கூறவல்ைல.
ஆனால்உண்ைமயல்கலங்க ப் ேபாேனன்.

௩நான்மிகவும் ேகாபமைடந்ேதன்.
அைத நைனக்கும்ேபாெதல்லாம் என் ேகாபம்
ெபருகயபடியால், நான்ஏேதாகூற ேனன்.
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௪கர்த்தாேவ, எனக்குஎன்னேநரிடும்?
எத்தைனகாலம்நான்வாழ்ேவன்எனஎனக்குச்ெசால்லும்.
என் ஆயுள் எவ்வளவு குறுகயெதன எனக்குத்
ெதரியப்படுத்தும்.

௫கர்த்தாேவ, எனக்குஅற்பஆயுைளக்ெகாடுத்தீர்.
என்ஆயுள்உமக்குப்ெபாருட்டல்ல.
ஒவ்ெவாருவனின்ஆயுளும்ேமகத்ைதப் ேபான்றது.
ஒருவனும்ந ரந்தரமாகவாழ்வதல்ைல!

௬ நாம் வாழும் வாழ்க்ைக கண்ணாடியல் காணும் ேதாற்றத்ைதப்
ேபான்றது.

நமதுெதால்ைலகளுக்குக்காரணேமதுமில்ைல.
நாம்ெபாருள்கைளச் ேசர்த்துைவக்க ேறாம்.

ஆனால்யார்அைதஅனுபவப்பாெரன்பைதநாம்அற ேயாம்.

௭ எனேவ, ஆண்டவேர, நான் ேவறு எதலும் நம்ப க்ைக
ைவக்கவல்ைல.

நீேர என்நம்ப க்ைக!
௮ கர்த்தாேவ, நான் ெசய்த தீய ெசயல்களிலிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
ஒரு துன்மார்க்கைனப் ேபால நான் நடத்தப்பட
அனுமதயாதரும்.

௯நான்என்வாையத்த றந்து, எைதயும்கூறப்ேபாவதல்ைல.
கர்த்தாேவ,ெசய்ய ேவண்டியைதநீர் ெசய்தீர்.

௧௦ேதவேன, என்ைனத்தண்டிப்பைதநறுத்தும்.
நீர் நறுத்தாவ ட்டால் நான்அழிந்துேபாேவன்.

௧௧கர்த்தாேவ,ஜனங்கள்தவறுெசய்வதனால்நீர் தண்டிக்க றீர்.
ேநர்ைமயானவாழ்க்ைகவாழ ேபாத க்க றீர்.

பூச்ச துணிைய அரிப்பதுேபால் ஜனங்கள் ேநச க்க றவற்ைற
அழிக்க றீர்.

எங்களுைடய வாழ்க்ைக வைரவல் மைறயும் சறு ேமகம்
ேபான்றது.

௧௨கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
நான் உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படும் வார்த்ைதகைளக்
கவனியும்.

என்கண்ணீைரப் பாரும்.
உம்ேமாடு வாழ்க்ைகையத் தாண்டிச் ெசல்க ற ஒரு
பயணியாகேவநான்இருக்க ேறன்.

என் முற்ப தாக்கைளப்ேபால சல காலம் மட்டுேம இங்கு நான்
வாழ்க ேறன்.

௧௩கர்த்தாேவ, என்ைனத்தனித்துவ ட்டுவடும்.
நான்மரிக்கும்முன்புமக ழ்ச்ச யாகஇருக்கட்டும்.

௪௦
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்
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௧கர்த்தைரக்கூப்ப ட்ேடன்,அவர் என்ைனக்ேகட்டார்.
அவர் என்கூப்படுதைலக் ேகட்டார்.

௨அழிவன்குழியலிருந்துகர்த்தர் என்ைனத்தூக்கெயடுத்தார்.
ேசற்றலிருந்துஎன்ைனத்தூக்கனார்.

என்ைனத்தூக்கெயடுத்துப் பாைறயன்மீதுைவத்தார்.
என்பாதங்கைளஉறுதயாக்கனார்.

௩ ேதவைனவாழ்த்த ப் பாடும் புதுப்பாடைலக் கர்த்தர் என்வாயல்
ைவத்தார்.

எனக்குந கழ்ந்த காரியங்கைளப்பலர் காண்பார்கள்.
அவர்கள் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அவர்கள்
கர்த்தைர நம்புவார்கள்.

௪ ஒருவன் கர்த்தைர நம்பனால் அவன் உண்ைமயாகேவ
மக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

ப சாசுகளிடமும், ெபாய்த்ெதய்வங்களிடமும் உதவ
ேகட்டு ெசல்லாத ஒருவன் உண்ைமயாகேவ
மக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௫ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர் அற்புதமான காரியங்கள்
பலவற்ைறச்ெசய்தருக்க றீர்!

எங்களுக்காகஅற்புதமானத ட்டங்கைளவகுத்தருக்க றீர்!
கர்த்தாேவ,உம்ைமப் ேபான்ேறார் ேவெறவருமில்ைல!

நீர் ெசய்த காரியங்கைளக் குறத்து நான் மீண்டும் மீண்டும்
கூறுேவன்.

அைவஎண்ணிலடங்காதைவ.

௬கர்த்தாேவ, நீர்இவற்ைறஎனக்குத்ெதளிவாக்கனீர்!
உமக்குப் பலிகேளா, தானியக் காணிக்ைககேளா
ேதைவயல்ைல.

உமக்குத் தகன பலிகேளா, பாவப்பரிகார பலிகேளா
ேதைவயல்ைல.

௭ எனேவ நான், “இேதா, நானிருக்க ேறன் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

நான் வருக ேறன் புத்தகத்தல் என்ைனக் குறத்து இது
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

௮என்ேதவேன, நீர்வரும்புவைதச்ெசய்யநான்வரும்புக ேறன்.
உமதுேபாதைனகைளநான்படித்தருக்க ேறன்.

௯ பலர் கூடிய சைபயல் உமது நன்ைமயன் நற்ெசய்தைய நான்
எடுத்துைரப்ேபன்.

நான்வாய்மூடிெமௗனியாயருப்பதல்ைல.
கர்த்தாேவ, நீர்அைதஅறவீர்.

௧௦கர்த்தாேவ,உமதுநன்ைமகைளநான்கூறுேவன்.
அவற்ைறஎன்இருதயத்தல்மைறத்துைவக்கமாட்ேடன்.

கர்த்தாேவ,மீட்பைடவதற்குஜனங்கள்உம்ைமநம்பலாெமனநான்
அவர்களுக்குக்கூறுேவன்.
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சைபயன் ஜனங்களுக்கு நான் உமது தயைவயும்
உண்ைமையயும்மைறக்கமாட்ேடன்.

௧௧ கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்து உமது இரக்கத்ைத
மைறக்காேதயும்.

உமது தயவும் உண்ைமயும் என்ைன எப்ெபாழுதும்
பாதுகாக்கட்டும்” என்ேறன்.

௧௨தீேயார் என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.
அவர்கள்எண்ணிக்ைகக்கடங்காதவர்கள்.

என் பாவங்கள் என்ைனப் ப டித்தன, நான் அவற்றனின்று தப்ப
இயலாது.

என் தைலமுடிையக் காட்டிலும் அதக பாவங்கள் என்னில்
உள்ளன.

என்ைதரியத்ைதஇழந்துேபாேனன்.
௧௩கர்த்தாேவ, என்னிடம்ஓடிவந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்!

கர்த்தாேவ,வைரந்துவந்துஎனக்குஉதவும்.
௧௪அத்தீேயார் என்ைனக்ெகால்லமுயலுகறார்கள்.

கர்த்தாேவ, அவர்கள் அவமானமும் ஏமாற்றமும் அைடயச்
ெசய்யும்.

அவர்கள்என்ைனக்காயப்படுத்தவரும்புக றார்கள்.
அவர்கள்அவமானத்தால்ஓடிப்ேபாகட்டும்.

௧௫அத்தீேயார் என்ைனக்ேகலிெசய்க றார்கள்.
அவர்கள்ேபசமுடியாதபடி தடுமாறச்ெசய்யும்.

௧௬ ஆனால் உம்ைம ேநாக்க ப் பார்க்கும் ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச
அைடயட்டும், அந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதும், “கர்த்தைரத்
துத ப்ேபாம்” என்றுகூறட்டும்.

உம்மால் காப்பாற்றப்பட்டதால் அந்த ஜனங்கள் உம்ைம
ேநச க்க றார்கள்.

௧௭ஆண்டவேர, நான்ஏைழயும்உதவயற்றவனுமானமனிதன்.
எனக்குஉதவும், என்ைனக்காப்பாற்றும்.

என்ேதவேன,மிகவும்தாமதயாேதயும்.

௪௧
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்

௧ ஏைழகள் ெவற்றெபற உதவ ெசய்யும் ஒருவன் பல
ஆசீர்வாதங்கைளப்ெபறுவான்.

ெதால்ைலகள்வரும்ேபாதுகர்த்தர்அவைனமீட்பார்.
௨கர்த்தர்அவைனக்காத்துஅவன்வாழ்ைவமீட்பார்.

பூமியல்அவன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பான்.
அவைன அழிக்க அவனுைடய பைகவர்கைள ேதவன்
அனுமதக்கமாட்டார்.

௩ அவன் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயல் வழும்ேபாது கர்த்தர்
அவனுக்குப்பலமளிப்பார்.
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அவன்ேநாயுற்றுப்படுக்ைகயல்இருக்கலாம்,ஆனால்கர்த்தர்
அவைனக்குணப்படுத்துவார்.

௪நான், “கர்த்தாேவ, என்னிடம்இரக்கமாயரும்.
நான்உமக்ெகத ராகப் பாவம்ெசய்ேதன்.
ஆனால் என்ைன மன்னித்து என்ைனக் குணப்படுத்தும்!”
என்ேறன்.

௫ என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறத்துத் தீைமயானவற்ைறப்
ேபசனார்கள்.

அவர்கள், “அவன் எப்ேபாது மரித்து, மறக்கப்படுவான்?”
என்றார்கள்.

௬ச லர் என்ைனச்சந்த க்கவந்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் உண்ைமயல் நைனப்பைத என்னிடம்
கூறவல்ைல.

அவர்கள் என்ைனப்பற்றயச் ெசய்த கைள ெதரிந்து ெகாள்ள
வந்தார்கள்.

அதன்பறகுஅவர்கள்ெசன்றுவதந்த கைளபரப்புக றார்கள்.
௭என்ைனப்பற்றயதீயெசாற்கைளஎன்பைகவர்கள்இரகச யமாக

முணுமுணுக்கறார்கள்.
அவர்கள்எனக்ெகத ராகத் த ட்டமிடுக றார்கள்.

௮அவர்கள், “அவன்ஏேதா தவுறுெசய்தான், எனேவேநாயுற்றான்.
அவன்குணப்படப் ேபாவதல்ைல” என்கறார்கள்.

௯என்ச றந்த நண்பன்என்ேனாடு சாப்ப ட்டான்.
நான்அவைனநம்ப ேனன்.
ஆனால் இப்ேபாது அவனும் எனக்ெகத ராகத்
தரும்பவ ட்டான்.

௧௦எனேவகர்த்தாேவ, என்னிடம்இரக்கமாயரும்.
நான் குணமாக எழுந்தருக்கட்டும், அவர்களுக்குப் பதல்
அளிப்ேபன்.

௧௧கர்த்தாேவ,என்பைகவர்கள்என்ைனகாயப்படுத்தாதருக்கட்டும்.
அப்ேபாதுநீர் என்ைனஏற்றுக்ெகாண்டீர் என்பைதஅற ேவன்.

௧௨நான்களங்கமற்றருந்ேதன். நீர் எனக்குஆதரவளித்தீர்.
என்ைன எழுந்தருக்கப் பண்ணி, என்ெறன்றும் உமக்குச்
ேசைவெசய்யப்பண்ணும்.

௧௩இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயகர்த்தைரவாழ்த்துங்கள்.
இவர்இருந்தவரும்இருக்கறவருமானவர்.

ஆெமன்! ஆெமன்!

௪௨
புத்தகம் 2
ேகாராகன் குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும் இராகத்

தைலவனிடம்ெகாடுக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்
௧நீரூற்றன்தண்ணீருக்காகமானானதுதாகங்ெகாள்ளுகறது.
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அவ்வாேற என் ஆத்துமா ேதவேன உமக்காகத்
தாகமைடக றது.

௨என்ஆத்துமாஜீவனுள்ளேதவனுக்காகத் தாகமைடக றது.
அவைரச் சந்த க்க நான்எப்ேபாது ேபாேவன்?

௩என்பைகவன்எப்ேபாதும்என்ைனக்ேகலிெசய்து, “உன்ேதவன்
எங்ேக?

உன்ைனக் காப்பாற்றுவதற்காக அவர் இன்னமும்
வரவல்ைலயா?” என்று ேகட்க றபடியால் இரவும் பகலும்
என்கண்ணீேரஎன்உணவாயற்று.

௪ ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குக் கூட்டத்தனைர வழிநடத்த
நடந்தைதயும்,

பலேராடுஓய்வுநாைளக்ெகாண்டாடியைதயும்,
துதத்துப் பாடல்கைளப்பாடி மக ழ்ந்தைதயும்,

நான்நைனவுகூரும்ேபாதுஎன்உள்ளம்உைடந்துேபாக றது.

௫ஏன்நான்மிகவும்துக்கமாயருக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்மிகவும்கலங்க ப்ேபாக ேவண்டும்?

நான்ேதவனுைடயஉதவக்காகக் காத்தருப்ேபன்.
அவைரத்துத க்கும்வாய்ப்புஇன்னும்எனக்குக்கைடக்கும்.
அவர் என்ைனமீட்பார்.

௬என்ேதவேன, நான்மிகவும்துக்கமாயருக்க ேறன்.
எனேவநான்உம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.

ேயார்தான்பள்ளத்தாக்கலிருந்துஎர்ேமான்மைலவைரக்கும்
பன்மிசார் மைல (சறுமைல)வைரக்கும் ேபாேனன்.

௭ பூமியன் ஆழங்களிலிருந்து ெபாங்கெயழும் தண்ணீைரப்
ேபான்றும், கடலிலிருந்து அைலகள் ெதாடர்ந்து
எழும்புவைதப் ேபான்றும், மீண்டும் மீண்டும் ெதால்ைலகள்
என்ைனச்சூழ்ந்தன.

கர்த்தாேவ, உமது அைலகள் என்ைனச் சூழ்ந்து
தாக்குகன்றன.

௮ ஒவ்ெவாரு நாளும் கர்த்தர் தமது உண்ைம அன்ைப
ெவளிப்படுத்துகறதனால் ஒவ்ெவாரு இரவும் அவரது
பாடல்கைளநான்பாடுக ேறன்.

ஜீவனுள்ளேதவனிடம் நான்ெஜப க்க ேறன்.
௯என்பாைறயானேதவனிடம் நான்ேபசுேவன்.

நான், “கர்த்தாேவ, ஏன்என்ைனமறந்தீர்?
என் பைகவரிடமிருந்து தப்பும் வழிைய எனக்கு நீர் ஏன்
காட்டவல்ைல” என்ேபன்.

௧௦ என் பைகவர்கள் என்ைன இைடவ டாது ேகலி ெசய்து, “உன்
ேதவன்எங்ேக?

உன்ைனக்காப்பாற்றஇன்னமும்அவர்வரவல்ைலயா?”
என்று என்ைனக் ேகட்டு அவர்களின் ெவறுப்ைபக்
காட்டுக றார்கள்.
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௧௧ஏன்நான்துக்கமாயருக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்கலக்கம்ெகாள்ளேவண்டும்?

நான்ேதவனுைடயஉதவக்காகக் காத்தருப்ேபன்.
அவைரத்துத க்கும்வாய்ப்புஇன்னும்எனக்குக்கைடக்கும்.
அவர் என்ைனமீட்பார்!

௪௩
௧ேதவேன,உம்ைமப் பன்பற்றாதவன்ஒருவன்இருக்கறான்.

அவன்வஞ்சகன்,ெபாய்யன்.
ேதவேன, நான் நீத மான் என்பைத நரூபயும், என்ைனப்

பாதுகாத்தருளும்.
அம்மனிதனிடமிருந்துஎன்ைனத்தப்புவயும்.

௨ேதவேன, நீர் என்பாதுகாப்ப டம்.
ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
பைகவரிடமிருந்து தப்பும் வழிைய நீர் ஏன் எனக்குக்
காட்டவல்ைல?

௩ேதவேன,உமதுஒளியும்உண்ைமயும்என்ேமல்ப காச ப்பதாக.
உமதுபரிசுத்த மைலக்குஅைவவழிகாட்டும்.
உமதுவீட்டிற்குஅைவஎன்ைனவழிநடத்தும்.

௪நான்ேதவனுைடயபலிபீடத்த ற்குவருேவன்.
என்ைன மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடயச் ெசய்க ற ேதவனிடம் நான்
வருேவன்.

ேதவேன, என் ேதவேன, உம்ைமச் சுரமண்டலத்தால்
வாழ்த்துேவன்.

௫ஏன்நான்துக்கமாயருக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்கலக்கம்ெகாள்ளேவண்டும்?

நான்ேதவனுைடயஉதவக்காகக் காத்தருப்ேபன்.
அவைரத்துத க்கும்வாய்ப்புஇன்னும்எனக்குகைடக்கும்.
அவர் என்ைனமீட்பார்.

௪௪
ேகாராகன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த இராகத் தைலவனுக்கு

ஒப்புவக்கப்பட்ட ‘மஸ்கீல்’ என்னும்பாடல்
௧ேதவேன,நாங்கள்உம்ைமக்குறத்துக்ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறாம்.

எங்கள் முற்ப தாக்கள் அவர்களுைடய வாழ்நாளில் நீர்
ெசய்தவற்ைறஎங்களுக்குக்கூறயருக்க றார்கள்.

கடந்தகாலத்தல் நீர் ெசய்தவற்ைற அவர்கள் எங்களுக்குக்
கூறயருக்க றார்கள்.

௨ேதவேன,உமதுமிகுந்தவல்லைமயனால்
ப றரிடமிருந்து இந்த ேதசத்ைத எடுத்து எங்களுக்கு நீர்
ெகாடுத்தீர்.

அந்நயர்கைளஅழித்தீர்.
இத்ேதசத்தனின்றுஅவர்கைளத்துரத்த வலக்கனீர்.
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௩ எங்கள் முற்ப தாக்களின் வாள்கள் ேதசத்ைதக்
ைகப்பற்றவல்ைல.

அவர்களின் பலமான கரங்கள் அவர்கைள ெவற்ற
வீரர்களாக்கவல்ைல.

நீர் எங்கள்முன்ேனாேராடிருந்ததால்அவ்வாறுந கழ்ந்தது.
ேதவேன, உமது ெபரிய வல்லைம எங்கள் முற்ப தாக்கைளக்
காத்தது. ஏெனனில் நீர்அவர்கைளேநச த்தீர்.

௪என்ேதவேன, நீர் என்அரசர்.
நீர் கட்டைளயடும், யாக்ேகாபன் ஜனங்கைள ெவற்ற க்கு
ேநராகவழிநடத்தும்.

௫என்ேதவேன,உமதுஉதவயால்பைகவர்கைளத்துரத்துேவாம்.
உமதுெபயரின்உதவ ேயாடுபைகவர்கள்மீதுநடப்ேபாம்.

௬நான்என்வல்லுகைளயும்,அம்புகைளயும்நம்பமாட்ேடன்.
என்வாள்என்ைனக்காப்பாற்றாது.

௭ேதவேன, நீர் எங்கைளஎக ப்தலிருந்துமீட்டீர்.
எங்கள்பைகவர்கைளெவட்கமைடயச்ெசய்தீர்.

௮ேதவைனநாங்கள்எப்ெபாழுதும்துத ப்ேபாம்.
உமதுநாமத்ைதஎந்நாளும்துத ப்ேபாம்!

௯ஆனால், ேதவேன, நீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்.
நீர் எங்கைளெவட்கமைடயச்ெசய்க றீர்.
யுத்தத்த ற்குநீர் எங்கேளாடுவரவல்ைல.

௧௦எங்கள்பைகவர்கள்எங்கைளத்துரத்தச்ெசய்தீர்.
எங்கள்பைகவர்கள்எங்கள்ெசல்வத்ைதஎடுத்துக்ெகாண்டனர்.

௧௧உணவாகும்ஆடுகைளப்ேபால்எங்கைளக்ெகாடுத்துவ ட்டீர்.
ேதசங்களில் எல்லாம் எங்கைளச் ச தறடித்தீர்.

௧௨ ேதவேன, உமது ஜனங்கைள எந்தப் பயனுமின்ற
வற்றுப்ேபாட்டீர்.

நீர் எங்கைளவைலேபசவுமில்ைல.
௧௩எங்கள்அயலாரிடம் எங்கைளந ந்ைதயாக்கனீர்.

அயலார்கள் எங்கைளப் பார்த்து நைகத்து எங்கைளக் ேகலி
ெசய்க றார்கள்.

௧௪ஜனங்கள்கூறும்ேவடிக்ைகக்கைதகளில்ஒன்றாேனாம்.
தங்களுக்ெகன நாடற்ற ஜனங்கள் கூட எங்கைளப் பார்த்து
நைகத்துத்தைலையக்குலுக்குகறார்கள்.

௧௫நான்நாணத்தால்மூடப்பட்ேடன்.
நான்முழுவதும்ெவட்கத்தால் நாணுகேறன்.

௧௬என்பைகவர்கள்என்ைனஅவமானப்படச் ெசய்தனர்.
என் பைகவர்கள் என்ைனக் ேகலி ெசய்வதன் மூலம்
பழிவாங்கமுயற்ச ெசய்க றார்கள்.

௧௭ேதவேன, நாங்கள்உம்ைமமறக்கவல்ைல.
ஆயனும்நீர்இவற்ைறெயல்லாம் எங்களுக்குச்ெசய்க றீர்.
உம்ேமாடு உடன்படிக்ைக ெசய்து ெகாண்டேபாது நாங்கள்
ெபாய்யுைரக்கவல்ைல.
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௧௮ேதவேன, நாங்கள்உம்ைமவ ட்டுவலக ச்ெசல்லவல்ைல.
உம்ைமப் பன்பற்றுவைதநறுத்தவல்ைல.

௧௯ ஆனால் ேதவேன, ஓநாய்கள் வாழும் இடத்தல் எங்கைளத்
தள்ளினீர்.

மரணஇருைளப் ேபான்றஇடத்தல்எங்கைளைவத்தீர்.
௨௦ேதவனுைடயநாமத்ைதநாங்கள்மறந்ேதாமா?

ப றெதய்வங்களிடம் ெஜப த்ேதாமா? இல்ைல!
௨௧உண்ைமயாகேவ, ேதவன்இவற்ைறஅறகறார்.

எங்கள்ஆழ்ந்தஇரகச யங்கைளயும்அவர்அற ந்தருக்க றார்.
௨௨ ேதவேன, உமக்காக ஒவ்ெவாரு நாளும் நாங்கள்

ெகால்லப்படுக ேறாம்.
ெகால்லப்படுவதற்கு அைழத்துச்ெசல்லப்படும் ஆடுகைளப்
ேபாலாேனாம்.

௨௩என்ஆண்டவேர, எழுந்தரும்!
ஏன்ந த்தைரெசய்க றீர்? எழுந்தரும்!
எப்ெபாழுதும்எங்கைளக்ைகவ ட்டுவ டாேதயும்.

௨௪ேதவேன, எங்களிடமிருந்துஏன்ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றீர்?
எங்கள் ேவதைனகைளயும், ெதால்ைலகைளயும் நீர் மறந்து
வ ட்டீரா?

௨௫நாங்கள்புழுதயல்தள்ளப்பட்ேடாம்,
தைரயன்ேமல்தைலகுப்புறப் படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

௨௬ேதவேன, எழுந்தருந்துஎங்களுக்குஉதவும்.
உமது உண்ைமயான அன்பனால் எங்கைளப்
பாதுகாத்தருளும்.

௪௫
“ேசாஷனீம்” என்னும் இைசக்கருவயல் வாச க்க ேகாரா

குடும்பத்தனரின் இராகத் தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட, ஒரு
ேநசத்தன்பாடல்
௧ அரசனுக்கு இவற்ைற எழுதுைகயல் அழகு ெசாற்கள் என்

இதயத்ைதந ரப்பும்.
ேதர்ந்த எழுத்தாளனின் எழுதுேகால் ெவளிப்படுத்தும்
ெசாற்களாய் என் நாவலிருந்து ெசாற்கள்
ெவளிப்படுகன்றன.

௨நீேர யாவரினும்அழகானவர்!
நீர் ேபச்ச ல் வல்லவர், எனேவ ேதவன் உம்ைம என்ெறன்றும்
ஆசீர்வத ப்பார்.

௩வாைளஎடும்.
ேமன்ைமயானஆைடகைளஅணியும்.

௪நீர்அற்புதமாகக் காட்ச யளிக்க றீர்!
நன்ைமக்காகவும், நீத க்காகவும்ெசன்றுேபாரில் ெவல்லும்.
அத சயங்கைளச் ெசய்வதற்கு வல்லைமமிக்க உமது
வலக்கரத்ைதப் பயன்படுத்தும்.
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௫உமதுஅம்புகள்ஆயத்தமாயுள்ளன.
நீர் பலைரத் ேதாற்கடிப்பீர். உமது பைகவர்கள் மீது
அரசனாயரும்.

௬ேதவேன,உமதுஆட்ச என்ெறன்றும்ெதாடரும்.
நன்ைமேயஉமதுெசங்ேகாலாகும்.

௭நீர் நன்ைமையவரும்ப த்தீைமையப்பைகக்க றீர்.
எனேவ உமது ேதவன் உம் நண்பர்களுக்கு ேமலாக உம்ைம
அரசனாக்கனார்.

௮ ெவள்ைளப்ேபாளம், இலவங்கம், சந்தனம் ஆகயவற்றன்
நறுமணம்உம்ஆைடகளில்வீசும்.

தந்தத்தால் மூடப்பட்ட அரண்மைனகளிலிருந்து உம்ைம
மக ழ்வூட்டும்இைசபரவும்.

௯மணத்ேதாழியேரஅரசனின்குமாரத்த கள்ஆவர்.
உமது வலப் பக்கத்தல் மணப்ெபண் ெபான்க ரீடம் சூடி
ந ற்க றாள்.

௧௦மகேள, ேகள்,
கவனமாகக் ேகள், நீ புரிந்துெகாள்வாய்.

உன் ஜனங்கைளயும், உன் தந்ைதயன் குடும்பத்ைதயும்
மறந்துவடு.

௧௧அரசர்உன்அழைகவரும்புக றார்.
அவர்உன்புதுமணமகன்.

நீஅவைரப்ெபருைமப்படுத்துவாய்.
௧௨ தீருவன் ெசல்வந்தர்கள் ஜனங்கள் உனக்குப் பரிசுகள்

தருவார்கள்.
அவர்கள்உன்ைனக்காணவரும்புவார்கள்.

௧௩அரசகுமாரத்த
ெபான்னில் பத க்கப் ெபற்ற வைலயுயர்ந்த அழகய
மணிையப் ேபான்றவள்.

௧௪ மணமகள் அழகய ஆைடயணிந்து அரசனிடம்
அைழத்துவரப்பட்டாள்.

மணத்ேதாழியர்அவைளத்ெதாடர்ந்தனர்.
௧௫அவர்கள்மக ழ்ச்ச ெபாங்கவந்தனர்.

மனமக ழ்ேவாடுஅரண்மைனக்குள்நுைழந்தனர்.

௧௬அரேச,உம்மகன்கள்உமக்குப் பன்ஆட்ச ெசய்வார்கள்.
ேதசம்முழுவதும்அவர்கைளஆளச்ெசய்வீர்.

௧௭உமதுநாமத்ைதஎன்ெறன்றும்புகழ்ெபறச்ெசய்ேவன்.
என்ெறன்றும்ஜனங்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்கள்.

௪௬
அலேமாத் என்னும் கருவயல் வாச க்கும்படி ெகாடுக்கப்பட்ட

ேகாராகன்குடும்பத்தன்இராகத் தைலவனுக்கு,ஒருபாடல்
௧ேதவன்நம்வல்லைமயன்ஊற்றாயருக்க றார்.
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ெதால்ைலகள்சூழ்ைகயல்நாம்அவரிடமிருந்துஎப்ெபாழுதும்
உதவ ெபறலாம்.

௨எனேவபூமி நடுங்கனாலும்,
மைலகள்கடலில்வீழ்ந்தாலும்நாம்அஞ்ேசாம்.

௩கடல்ெகாந்தளித்துஇருள்சூழ்ந்தாலும்
பர்வதங்கள்நடுங்க அத ர்ந்தாலும்நாம்அஞ்ேசாம்.

௪உன்னதேதவனுைடயபரிசுத்த நகரத்த ற்கு,
மக ழ்ச்ச அளிக்க ற ஓைடகைளயுைடய நத ஒன்று
இருக்கறது.

௫அந்நகரம்அழியாதபடி ேதவன்அங்கருக்க றார்.
சூரியஉதயத்த ற்குமுன்ேதவன்அதற்குஉதவுவார்.

௬ேதசங்கள்பயத்தால்நடுங்கும்.
கர்த்தர் சத்தமிடுைகயல் அந்த இராஜ்யங்கள் வழும், பூமி
சீர்குைலயும்.

௭சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் நம்ேமாடிருக்க றார்.
யாக்ேகாபன்ேதவன்நமதுபாதுகாப்ப டம்.

௮கர்த்தர் ெசய்யும்வல்லைமமிக்க காரியங்கைளப்பாருங்கள்.
அவர் பூமியன்ேமல் ெசய்துள்ள பயத்த ற்குரிய
காரியங்கைளப்பாருங்கள்.

௯பூமியல்எவ்வ டத்தல்ேபார்ந கழ்ந்தாலும்கர்த்தர்அைதநறுத்த
வல்லவர்.

வீரர்களின் வல்லுகைள அவர் முறத்து அவர்கள் ஈட்டிகைளச்
ச தறடிக்க றார்.

இரதங்கைளெநருப்பனால்அழிக்க ேதவன்வல்லவர்.

௧௦ ேதவன், “நீங்கள் சண்ைடயடுவைத நறுத்த
அைமதயாயருந்துநாேனேதவன்எனஉணருங்கள்!

நான் பூமியல் ெபருைமயுற்று ேதசங்களில்
வாழ்த்தப்படுேவன்” என்றுகூறனார்.

௧௧சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் நம்ேமாடிருக்க றார்.
யாக்ேகாபன்ேதவன்நமதுபாதுகாப்ப டம்.

௪௭
ேகாராகன்குடும்பத்தன்இராகத் தைலவனுக்குஅளிக்கப்பட்ட

ஒருபாடல்
௧சகலஜனங்கேள,ைககைளத்தட்டுங்கள்,

ேதவைனேநாக்க மக ழ்ச்ச யால் சத்தமிடுங்கள்.
௨உன்னதமானகர்த்தர் நமதுபயத்த ற்குரியவர்.

பூமிெயங்கும்அவர் ேபரரசர்.
௩ப றைரத் ேதாற்கடிக்கஅவர் நமக்குஉதவுகறார்.

அத்ேதசங்கைளநம்ஆளுைகக்குட்படுத்துகறார்.
௪ேதவன்நம் ேதசத்ைதநமக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
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தான் ேநச த்த யாக்ேகாப ற்காக அந்த அத சய ேதசத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௫எக்காளமும்ெகாம்பும்முழங்க,
கர்த்தர்அவரதுசங்காசனத்தல்ஏறுகறார்.

௬ேதவைனத்துதத்துப் பாடுங்கள்,துதத்துப் பாடுங்கள்.
நம்அரசைரத்துத த்துப் பாடுங்கள்,துதத்துப் பாடுங்கள்.

௭அகலஉலகத்த ற்கும் ேதவேனஅரசர்.
துத ப் பாடல்கைளப்பாடுங்கள்.

௮பரிசுத்த சங்காசனத்தல் ேதவன்அமருகறார்.
எல்லாத் ேதசங்கைளயும் ேதவன்ஆளுகறார்.

௯ஆப ரகாமின் ேதவனுைடயஜனங்கைளத்
ேதசங்களின்தைலவர்கள்சந்த ப்பார்கள்.

எல்லாத் ேதசங்களின் எல்லாத் தைலவர்களும்
ேதவனுக்குரியவர்கள்.

ேதவேனஎல்ேலாரிலும் ேமன்ைமயானவர்.

௪௮
ேகாராகன்புத்த ரருக்குஅளிக்கப்பட்டஒருதுதயன்பாடல்

௧கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்.
ேதவன்தமதுபரிசுத்த நகரில்துத க்குரியவர்.

௨ேதவனுைடயபரிசுத்த நகரம்அழகானது.
அது உலைக சுற்றயுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
மக ழ்ச்ச யைடச்ெசய்யும்.

சீேயான்மைலஉயர்ந்த, பரிசுத்த மைல.
அதுேவேபரரசரின் நகரமாகும்.

௩அந்நகரத்துஅரண்மைனகளில்
ேதவேனேகாட்ைட என்றுஎண்ணப்படுவார்.

௪ஒருமுைற, ச லஅரசர்கள் சந்த த்து,
இந்நகைரத் தாக்கத் த ட்டமிட்டார்கள்.

அவர்கள்ஒருமித்துநகைர ேநாக்க அணிவகுத்தார்கள்.
௫ அவ்வரசர்கள் அந்நகைரக் கண்டதும், ஆச்சரியமைடந்து,
பயந்து, தரும்ப ஓடினார்கள்.

௬அச்சம்அவர்கைளஆட்ெகாண்டது.
அவர்கள்பயத்தால்நடுங்கனார்கள்.

௭ேதவேன, நீர்வலியகழக்குக்காற்றால்
ெபருங்கப்பல்கைளஉைடத்தீர்.

௮ ஆம், உமது வல்லைமயான காரியங்கைள நாங்கள்
ேகள்வப்பட்ேடாம்.

ஆனால், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய நகரில், எங்கள்
ேதவனுைடயநகரில்அதுந கழக்கண்ேடாம்.

ேதவன்அந்நகைர என்றும்வலிைமயுள்ளநகராக்கனார்.

௯ ேதவேன, உமது ஆலயத்தல் உமது அன்பான தயைவக்
கவனமாக நைனத்துப்பார்த்ேதாம்.
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௧௦ேதவேன, நீர் புகழ்வாய்ந்தவர்,
பூமிெயங்கும்ஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கன்றனர்.
நீர் மிக நல்லவர் என்பைதஅைனவரும்அற ேவாம்.

௧௧ேதவேன,உமதுநல்லமுடிவுகளால்சீேயான்மைலமக ழ்க றது.
யூதாவன்ஊர்கள்களிகூருகன்றன.

௧௨சீேயாைனச்சுற்ற நட.
நகைரப் பார். ேகாபுரங்கைளஎண்ணிப்பார்.

௧௩அந்தஉயர்ந்தசுவர்கைளப்பார்.
சீேயானின்அரண்மைனகைளவயப்புடன்பார்.
வரும்தைலமுைறக்குஅைதப்பற்ற நீகூறலாம்.

௧௪இந்த ேதவன்என்ெறன்றும்உண்ைமயாகேவநமதுேதவன்.
அவர் என்ெறன்றும்நம்ைமவழி நடத்துவார்.

௪௯
ேகாராகன் புத்த ரரின், இராகத் தைலவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட

ஒருபாடல்
௧எல்லா ேதசங்கேள,இைதக் ேகளுங்கள்.

பூமியல்வாழும்ஜனங்கேள, எல்ேலாரும்இைதக் ேகளுங்கள்.
௨ ஏைழயும் பணக்காரருமான ஒவ்ெவாரு வரும்
ேகட்கேவண்டும்.

௩ ஞானமும் புத்த சாலித்தனமுமான சல ெசய்த கைள நான்
உங்களுக்குக்கூறுேவன்.

௪நான்உவைமயானகைதகைளக் ேகட்ேடன்.
இப்ேபாது என் சுரமண்டலத்ைத இைசத்து அக்கைதகளின்
பாடல்கைளஉங்களுக்குப்பாடுேவன்.

௫ெதால்ைலகள்வரும்ேபாதுநான்ஏன்அஞ்ச ேவண்டும்?
தீேயார் என்ைனச் சூழ்ந்து அகப்படுத்த முயலும்ேபாது நான்
ஏன்அஞ்சேவண்டும்?

௬ பலமும் ெசல்வமும் தங்கைளப் பாதுகாக்கு ெமன்று சலர்
நைனக்கறார்கள்.

ஆனால்அந்தஜனங்கள்மூடர்கேள.
௭மனிதனானஎந்த நண்பனும்உன்ைனமீட்கஇயலாது.

நீ ேதவனுக்குலஞ்சம்தரமுடியாது.
௮ஒருவன்தனதுஜீவைனமீட்டுக்ெகாள்வதற்குரிய பணத்ைத

ஒருேபாதும் சம்பாத த்துவ டமுடியாது.
௯என்ெறன்றும்வாழும்உரிைமையப்ெபறவும்,

கல்லைறயல் தன் உடல் அழியாமல் காக்கவும், ேதைவயான
பணத்ைதஒருவன்ஒருேபாதும்அைடயமுடியாது.

௧௦ பாருங்கள், மூடரும் அறவீனரும் மடிவைதப் ேபாலேவ,
ஞானிகளும்இறக்க றார்கள்.

ப றர்அவர்களின்ெசல்வத்ைதப்ெபறுகறார்கள்.
௧௧கல்லைறேயஎன்ெறன்றும்ஒருவனதுபுதுவீடாகும்.

அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான பல நலங்கள் எந்த
மாற்றத்ைதயும்ஏற்படுத்துவதல்ைல.
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௧௨ ச லர் ெசல்வந்தராயருந்தாலும் இங்ேக ந ரந்தரமாக
வாழ்ந்துவ டமுடியாது.

எல்ேலாரும்மிருகங்கைளப்ேபாலேவமடிவார்கள்.
௧௩மூடரானமனிதருக்கும்,

தங்கள் ெசல்வங்களினால் தருப்தயைடந்தருக்க ற
அைனவருக்கும்இதுேவசம்பவக்க றது.

௧௪ எல்லா ஜனங்களும் ஆட்டு மந்ைதையப் ேபான்ேற
இருக்கன்றனர்.

கல்லைறேய அவர்கள் வாசஸ்தலம், மரணேம அவர்கள்
ேமய்ப்பன்.

அவர்கள்சரீரங்கள்அழிந்துகல்லைறக்குள்நாறும்.

௧௫ஆனால்ேதவன்எனக்காகவைலையக்ெகாடுத்துஎன்உயைர
மீட்பார்.

கல்லைறயன்வலிைமயலிருந்துஎன்ைனஅவர்மீட்பார்!

௧௬ச லர் ெசல்வந்தராயருப்பதனால்அவர்களுக்குஅஞ்சாதீர்கள்.
ச லர் ெபரிய அழகய மாளிைககளில் வச ப்பதால்
அவர்களுக்குஅஞ்சாதீர்கள்.

௧௭ அவர்கள் இறக்கும்ேபாது தங்கேளாடு எந்தப் ெபாருைளயும்
எடுத்துச்ெசல்லமாட்டார்கள்.

அந்த அழகய ெபாருட்களில் எைதயும் அவர்கள் எடுத்துச்
ெசல்லமுடியாது.

௧௮மனிதர்கள்வாழ்நாளின்ேபாது ேதவைனவாழ்த்தேவண்டும்.
ேதவன் மனிதருக்கு நல்லவற்ைறச் ெசய்ைகயல் அவர்கள்
ேதவைனவாழ்த்தேவண்டும்.

௧௯ அந்த ஜனங்கள் தங்கள் முற்ப தாக்கேளாடு ெசன்று
அைடயுங்காலம்வரும்.

அவர்கள்மீண்டும்பகலின்ஒளிையக்காண்பதல்ைல.
௨௦ ஜனங்கள் ெசல்வத்ைதத் தங்களுக்ெகன ைவத்துக்ெகாள்ள

முடியாது.
மிருகங்கைளப் ேபாலேவஒவ்ெவாருவனும்மரிப்பான்.

௫௦
ஆசாபன்பாடல்களில்ஒன்று

௧ெதய்வங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனாகயகர்த்தர் ேபசுக றார்.
சூரியன் உதக்குமிடத்தலிருந்து அது மைறகற இடம்
வைரக்குமுள்ள பூமியன் எல்லா ஜனங்கைளயும்
அைழக்க றார்.

௨சீேயானிலிருந்துப ரகாச க்கும் ேதவன்அழகானவர்.
௩நம் ேதவன்வருகறார்,அவர்அைமதயாகஇரார்.

அவருக்கு முன்ேன ெநருப்பு எரியும். அவைரச் சூழ்ந்து புயல்
வீசும்.

௪தமதுஜனங்கைளநயாயந்தீர்ப்பதற்கு
நமதுேதவன்பூமிையயும்வானத்ைதயும்அைழக்க றார்.
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௫ேதவன்கூறுகறதாவது, “என்ைனப்பன்பற்றுகறவர்கேள,
என்ைனச்சூழ்ந்துநல்லுங்கள்.

என்ைனவணங்குகறவர்கேள,வாருங்கள்.
நாம்ஒருவருக்ெகாருவர்ஒருஉடன்படிக்ைகெசய்துள்ேளாம்.”

௬ேதவேனநயாயாத பத ,
வானங்கள்அவரதுநன்ைமகைளக்கூறும்.

௭ “எனதுஜனங்கேள, நான்கூறுவைதக் ேகளுங்கள்!
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேள, உங்களுக்கு எத ரான எனது
சாட்சையக்காட்டுேவன்.

நாேனஉங்கள்ேதவன்.
௮உங்கள்பலிகைளக்குறத்துநான்குைறகூறமாட்ேடன்.

எப்ேபாதும்இஸ்ரேவலராக ய நீங்கள்உங்கள் தகனபலிகைள
என்னிடம்ஒவ்ெவாருநாளும்ெகாண்டுவந்தீர்கள்.

௯உங்கள்வீட்டின்எருதுகைளேயா
உங்கள் மந்ைதயன் ஆடுகைளேயா நான்
எடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல.

௧௦எனக்குஅம்மிருகங்கள்ேதைவயல்ைல.
காட்டின்மிருகங்கள்எனக்குச்ெசாந்தமானைவ.
மைலகளிலுள்ள பல்லாய ரம் மிருகங்கள் எல்லாம் எனக்குச்
ெசாந்தமானைவ.

௧௧உயர்ந்தமைலயன்ஒவ்ெவாருபறைவையயும்நான்அற ேவன்.
மைலயன்ேமல் அைசயும் ெபாருட்கெளல்லாம்
என்னுைடயைவ.

௧௨ எனக்குப் பச யல்ைல! எனக்குப் பச த்தாலும் உணவுக்காக
உன்ைனக்ேகட்கமாட்ேடன்.

உலகமும் அதன் அைனத்துப் ெபாருள்களும் எனக்குச்
ெசாந்தமானைவ.

௧௩எருதுகளின்மாமிசத்ைதநான்புச ப்பதல்ைல.
ஆடுகளின்இரத்தத்ைத நான்குடிக்கமாட்ேடன்” என்று ேதவன்
கூறுகறார்.

௧௪ எனேவ ஸ்ேதாத்த ர பலிகைள ேதவனுக்குக் ெகாண்டுவந்து
அவேராடுஇருக்கும்படிவாருங்கள்.

நீங்கள் மிக உன்னதமான ேதவனுக்கு வாக்குறுத
பண்ணினீர்கள்.

எனேவவாக்களித்தெபாருள்கைளஅவருக்குக்ெகாடுங்கள்.
௧௫ ேதவன், “இஸ்ரேவலேர, துன்பம் ேநர்ைகயல் என்னிடம்

வண்ணப்பம்ெசய்யுங்கள்!
நான்உங்களுக்குஉதவுேவன்.
நீங்கள் அப்ேபாது என்ைன மகைமப்படுத்த முடியும்” என்று
கூறுகறார்.

௧௬ ேதவன் தீேயாைரப் பார்த்து, “நீங்கள் எனது சட்டங்கைளக்
குறத்துப் ேபசுக றீர்கள்.
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எனதுஉடன்படிக்ைகையக்குறத்துப் ேபசுக றீர்கள்.
௧௭ ஆனால் நான் உங்கைளத் தருத்தும்ேபாது அைத ஏன்

ெவறுக்கறீர்கள்?
நான்கூறும்காரியங்கைளஏன்புறக்கணிக்க றீர்கள்?

௧௮ நீங்கள் ஒரு தருடைனப் பார்க்க றீர்கள், அவேனாடு
ேசர்வதற்காகஓடுகறீர்கள்.

வபச்சாரமாக ய பாவத்ைதச் ெசய்க றவர்கேளாடு நீங்களும்
படுக்ைகயல்குதக்க றீர்கள்.

௧௯நீங்கள்தீயவற்ைறப் ேபச ப்ெபாய்கைளச்ெசால்க றீர்கள்.
௨௦உங்கள்ெசாந்தசேகாதரைரயும்ப றைரயும்குற த்துஎப்ேபாதும்

தீயவற்ைறேயெசால்க றீர்கள்.
௨௧ நீங்கள் இத்தீய ெசயல்கைளச் ெசய்க றீர்கள், நான்

அைமதயாகஇருப்ேபன்என்றுநைனக்கறீர்கள்.
நீங்கள் எைதயும் ெசால்லாதருக்க றீர்கள், நானும்
அைமதயாகஇருப்ேபன்என்றுநைனக்கறீர்கள்.

ஆனால்நான்அைமதயாகஇேரன்!
நீங்கள்அைதத்ெதளிவாகஉணரும்படி நான்ெசய்ேவன்.
உங்கள்முகத்த ற்ெகத ராகஉங்கைளவமர்ச ப்ேபன்!

௨௨நீங்கள்ேதவைனமறந்தருக்க றீர்கள்.
உங்கைளக்க ழித்ெதறயும்முன்னர்

நீங்கள்அைதநன்குபுரிந்துெகாள்ளுங்கள்!
அதுநகழந்தால்உங்கைளமீட்பவர் எவருமில்ைல!

௨௩ எனேவ ஒருவன் ஸ்ேதாத்த ர காணிக்ைக ெசலுத்தனால்
அவன்என்ைனஉண்ைமய ேலேயமகைமப்படுத்துகறான்.

ஒருவன் அவனது வாழ்க்ைகைய மாற்றயைமத்தால்
அப்ேபாது நான் அவனுக்கு ேதவனுைடய காக்கும்
வல்லைமையக்காட்டுேவன்” என்கறார்.

௫௧

இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது எழுதய பாடல்.பத்ேசபாேளாடு
தாவீது ெசய்த பாவத்த ற்குப் ப றகு தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான்
தாவீத டம்ெசன்றகாலத்தல்இதுபாடப்பட்டது.
௧ ேதவேன உமது மிகுந்த அன்பான தயவனாலும் மிகுந்த

இரக்கத்தனாலும்என்னிடம்இரக்கமாயரும்.
என்பாவங்கைளஅழித்துவடும்.

௨ேதவேன, எனதுகுற்றத்ைதத்துைடத்துவடும்.
என்பாவங்கைளக்கழுவவடும்.
என்ைனமீண்டும்தூய்ைமப்படுத்தும்!

௩நான்பாவம்ெசய்ேதெனனஅற ேவன்.
அப்பாவங்கைளஎப்ேபாதும்நான்காண்க ேறன்.

௪நீர் தவெறனக்கூறும்காரியங்கைளச்ெசய்ேதன்.
ேதவேன, நான்உமக்குவ ேராதமாக பாவம்ெசய்ேதன்.
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நான் தவறு ெசய்தவன் என்பைதயும், நீர் ந யாயமானவர்
என்பைதயும், ஜனங்கள் அறயும் ெபாருட்டு இவற்ைற
அறக்ைகயடுக ேறன்.

உமதுமுடிவுகள்நயாயமாைனைவ.
௫நான்பாவத்தல்ப றந்ேதன்.

என்தாய்என்ைனப்பாவத்தல்கருவுற்றாள்.
௬ ேதவேன! நான் உண்ைமயும் ேநர்ைமயும் உள்ளவனாக

வரும்பனால்
உண்ைமயானஞானத்ைதஎன்னுள்ேளைவயும்.

௭ஈேசாப்பு ெசடியால்என்ைனத்தூய்ைமயாக்கும்.
பனிையக் காட்டிலும் நான் ெவண்ைமயாகும் வைர என்ைனக்
கழுவும்!

௮ என்ைன மகழ்ச்ச யாக்கும். மீண்டும் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்
வைகையக்கூறும்.

நீர் ெநாறுக்கன என் எலும்புகள் மீண்டும்
மக ழ்ச்ச யைடயட்டும்.

௯எனதுபாவங்கைளப்பாராேதயும்!
அவற்ைறெயல்லாம் நீக்கவடும்

௧௦ேதவேன, எனக்குள்ஒருபரிசுத்தஇருதயத்ைதச் சருஷ்டியும்!
எனதுஆவையமீண்டும்பலமாக்கும்.

௧௧என்ைனத்தூரத்தள்ளாேதயும்!
என்னிடமிருந்துஉமதுபரிசுத்தஆவையஎடுத்துவ டாேதயும்!

௧௨உமதுஉதவ என்ைனமகழ்வக்க றது!
மீண்டும்அந்தச் சந்ேதாஷத்ைதஎனக்குக்ெகாடும்.
எனது ஆவையப் பலப்படுத்த உமக்குக் கீழ்ப்படிவதற்குத்
தயாராகஇருக்கச்ெசய்யும்.

௧௩நீர்கூறும்வாழ்க்ைகெநறையப் பாவ களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்,
அவர்கள்உம்மிடம் தரும்புவார்கள்.

௧௪ேதவேன, என்ைனக்ெகாைலக்குற்றவாளியாக்காேதயும்.
என்ேதவேன, நீேர எனதுமீட்பர்.

நீர் எவ்வளவுநல்லவர் என்பைதநான்பாடச் ெசய்யும்.
௧௫ என் ஆண்டவேர, நான் என் வாையத் த றந்து உம்ைமத்
துத த்துப் பாடுேவன்!

௧௬நீர் பலிகைளவரும்பவல்ைல.
நீர்வரும்பாத பலிகைளநான்ெகாடுக்கத் ேதைவயல்ைல!

௧௭ேதவன்வரும்பும் பலிபணிவானஆவேய.
ேதவேன, உைடந்து ெநாறுங்க ப்ேபான இருதயத்ேதாடு
உம்மிடம்வருபவைர நீர் தள்ளிவ டமாட்டீர்.

௧௮ ேதவேன, சீேயானிடம் நல்லவராகவும்இரக்கமுைடயவராகவும்
இரும்.

எருசேலமின்சுவர்கைளஎழுப்பும்.
௧௯ அப்ேபாது நீர் நல்ல பலிகைளயும் தகன பலி முழுவைதயும்

ஏற்றுமக ழமுடியும்.
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ஜனங்கள் மீண்டும் உமது பலிபீடத்தல் காைளகைளப்
பலியடுவார்கள்.

௫௨

இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மஸ்கீல் என்னும்
பாடல் “தாவீது அபெமேலக்கன் வீட்டில் இருக்கறான் என்று
ஏேதாமியனாகய ேதாேவக் சவுலிடம் ேபாய் கூறய சமயத்தல்
பாடப்பட்ட பாடல்.
௧ ெபரிய மனிதேன, நீ ெசய்யும் தீய ெசயல்கைளக் குறத்து ஏன்

ெபருைமெகாள்க றாய்?
நீ ேதவனுக்குமுன்மத ப்பற்றவனாவாய்.

நாள்முழுவதும்தீைமெசய்யேவத ட்டமிடுக றாய்.
௨நீமூடத்தனமானத ட்டங்கைளவகுக்கறாய்.

உன்நாவுதீட்டப்பட்ட சவரக்கத்தையப் ேபான்றுஆபத்தானது.
நீ எப்ேபாதும் ெபாய் ேபச , யாைரேயனும் ஏமாற்ற
முயல்கறாய்.

௩நீ நன்ைமையப்பார்க்கலும்தீைமையவரும்புக றாய்.
உண்ைமையக்காட்டிலும்ெபாய்ேபசமுயல்கறாய்.

௪ நீயும் உனது ெபாய்கூறும் நாவும் ஜனங்கைளத் துன்புறுத்த
வரும்பும்.

௫எனேவேதவன்உன்ைனஎன்ைறக்கும்அழிப்பார்!
அவர்உன்ைனஉனதுவீட்டிலிருந்து*இழுத்துஎறவார்.
அவர்உன்ைனக்ெகால்வார்,உனக்குச் சந்தத இராது.

௬நல்ேலார்இதைனக்காண்பார்கள்.
ேதவனுக்குப் பயந்து அவைர மத த்து வாழ அவர்கள்
கற்பார்கள்.

அவர்கள்உன்ைனப்பார்த்துநைகத்து,
௭ “ேதவைனச் சார்ந்து வாழாத மனிதனுக்கு ந கழ்ந்தைதப்
பாருங்கள்.

அம்மனிதன் தனது ெசல்வமும், ெபாய்களும் தன்ைனக்
காக்கும்என்றுநம்ப க்ெகாண்டிருந்தான்” என்பார்கள்.

௮ஆனால் நான் ேதவனுைடய ஆலயத்தல், ெநடுங்காலம் வாழும்
பச்ைசயானஒலிவமரத்ைதப்ேபாலிருப்ேபன்.

ேதவனுைடயஅன்ைபநான்என்ெறன்றும்நம்புேவன்.
௯ ேதவேன, நீர் ெசய்த காரியங்களுக்காக நான் உம்ைமத்

துத ப்ேபன்.
நான்உமதுநாமத்ைதஉம்சீடர்களுக்குமுன்பாகப் ேபசுேவன்.
ஏெனனில்அதுமிகவும் நல்லதாகஇருக்க றது.

* ௫௨:௫: வீடு இது சரீரத்ைதக் குற க்கும். ேதவன் ஒருவைன அழிப்பார் என்பைதக்
கவைதயல்ெசால்லும்வைகஇது.
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௫௩
மகலாத் என்னும்கருவையஇைசக்கும்இராகத் தைலவனுக்கு

தாவீதுஅளித்தஒருமஸ்கீல்என்னும்பாடல்.
௧ேதவன்இல்ைலஎன்றுமூடன்மட்டுேம நைனப்பான்.

அத்தைகய மனிதர்கள் ெகட்டவர்களாகவும் தீயவர்களாகவும்
அருவருப்பானவர்களாகவும்இருக்க றார்கள்.

அவர்கள்நல்லகாரியங்கைளச்ெசய்வதல்ைல.
௨ ேதவனுக்காக எத ர்ேநாக்கயருக்கும் ஞானமுள்ளவர்கள்

உண்ேடா என்று
பரேலாகத்தலிருந்துேதவன்நம்ைமக்கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

௩ ஆனால் ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைன வட்டு வழி வலக ப்
ேபானார்கள்.

ஒவ்ெவாருமனிதனும்தீயவன்.
நன்ைமயானகாரியத்ைதச்ெசய்பவன்

ஒருவன்கூடஇல்ைல.

௪ேதவன்: “அத்தீேயார் ந ச்சயமாகஉண்ைமையஅறவர்!
ஆனால்அவர்கள்என்னிடம்ெஜப ப் பதல்ைல.
தங்கள் உணைவ உண்பைதப் ேபால் தீேயார் வைரந்து என்
ஜனங்கைளஅழிக்கக் காத்தருக்க றார்கள்” என்கறார்.

௫ஆனால்அந்ததீேயார்கள்முன்புஒருேபாதும்அஞ்சாதஅளவுக்கு
அஞ்சுவார்கள்.

அத்தீேயார்இஸ்ரேவலரின் பைகவர்கள்.
அத்தீேயாைரக் ேதவன்தள்ளிவ ட்டார்.

எனேவ ேதவனுைடய ஜனங்கள் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பார்கள்.

அத்தீேயாரின் எலும்புகைளேதவன்ச தறடிப்பார்.

௬சீேயானிலிருந்துஇஸ்ரேவலருக்குெவற்ற வருவதாக.
ேதவன்,அவர்கள்ெவற்றெபறஉதவுவார்.

அடிைமத்தனத்தலிருந்து ேதவன்தமதுஜனங்கைளமீட்கும்ேபாது
யாக்ேகாபு களிகூருவான்.

இஸ்ரேவல்மிகுந்தமக ழ்ச்ச ெகாள்வான்.

௫௪
இைசக் கருவகைளஇைசக்கும்இராகத் தைலவனுக்குதாவீது

அளித்த மஸ்கீல் என்னும் பாடல்களுள் ஒன்று. சீப்பூரார் சவுலிடம்
வந்து, “எங்கள் ஜனங்கள் மத்தயல் தாவீது ஒளிந்தருக்க றார்”
எனக்கூறயகாலத்தல்பாடியது.
௧ ேதவேன, உமது வல்லைமயான நாமத்ைதப் பயன்படுத்த

என்ைனக்காப்பாற்றும்.
உமது வல்லைமைய பயன்படுத்த என்ைன
வடுதைலயாக்கும்.

௨ேதவன், என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
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நான்கூறும்காரியங்கைளக் ேகளும்.
௩ ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ளாத அந்நயர்கள் எனக்கு எத ராகத்

தரும்புக றார்கள்.
அந்தபலசாலிகள்என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.

௪பாருங்கள், என்ேதவன்எனக்குஉதவுவார்.
என்ஆண்டவர் எனக்குத்துைணநற்பார்.

௫ எனக்கு எத ராகத் தரும்பயுள்ள ஜனங்கைள என் ேதவன்
தண்டிப்பார்.

ேதவன்எனக்குஉண்ைமயானவராகஇருப்பார்.
அவர்அந்தஜனங்கைளஅறேவஅழிப்பார்.

௬ேதவேன,நான்மனவருப்பத்தன்படிகாணிக்ைககைளஉமக்குத்
தருேவன்.

கர்த்தாேவ, நான்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.
௭என் எல்லாத் ெதால்ைலகளிலுமிருந்து என்ைனவடுவக்கும்படி

நான்உம்ைமேவண்டுக ேறன்.
எனதுபைகவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவைதநான்பார்க்கட்டும்.

௫௫

இைசக்கருவகைள இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்குத்
தாவீதுஅளித்த மஸ்கீல்என்னும்பாடல்.
௧ேதவேன, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

இரக்கத்த ற்கானஎன்ெஜபத்ைதஒதுக்காதரும்.
௨ேதவேன, எனக்குச்ெசவ சாய்த்துப் பதலளியும்.

என்குைறகைளஉம்மிடம் நான்முைறயடுேவன்.
௩என்பைகவன்என்னிடம் தீயகாரியங்கைளக்கூறனான்.

ெகட்ட மனிதர்கள்என்ைனேநாக்க க்கூக்குரலிட்டார்கள்.
என்பைகவர்கள் ேகாபங்ெகாண்டுஎன்ைனத்தாக்கனார்கள்.

என்ைனவீழ்த்தும்படிெதால்ைலகைளஎனக்குச்ெசய்தார்கள்.
௪என்இருதயம்எனக்குள்நடுங்க த்துன்புறுகறது.

நான்மரணபயம்அைடந்ேதன்.
௫நான்அஞ்ச நடுங்க ேனன்.

பயத்தால்தாக்குண்ேடன்.
௬ ஒரு புறாைவப்ேபால் ச றகுகள் எனக்கு ேவண்டுெமன

வரும்ப ேனன்.
அப்ேபாது நான் பறந்துேபாய் ஓய்வுெகாள்ளும் இடத்ைதத்
ேதடியருப்ேபன்.

௭நான்தூரத்த ற்குப் ேபாய், பாைலவனத்தற்குச்ெசல்ேவன்.

௮நான்ஓடிதப்ப த்துக்ெகாள்ேவன்.
துன்பங்களாகயபுயலிலிருந்துஓடிவடுேவன்.

௯-௧௦என்ஆண்டவேர,அவர்கள்ெபாய்கைளநறுத்தும்.
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இந்நகரில்அத கமானெகாடுைமகைளயும், சண்ைடகைளயும்
நான்காண்க ேறன்.

என்ைனச் சுற்றலும் இரவும் பகலும் ஊரின் ஒவ்ெவாரு
பகுதயலும் குற்றங்களும், ெகாடுைமகளும்
ந ரம்பயுள்ளன.

இந்தஊரில் பயங்கரமானகாரியங்கள்ந கழ்கன்றன.
௧௧ெதருக்களில்ெபருங்குற்றங்கள்ேநரிடுகன்றன.

ஜனங்கள்ெபாய்கைளக்கூற , எங்கும்ஏமாற்றுகறார்கள்.

௧௨ ஒரு பைகவன் என்ைனத் தாக்கனால் நான்
ெபாறுத்துக்ெகாள்ேவன்.

என் பைகவர்கள் என்ைனத் தாக்கனால் நான்
ஒளிந்துக்ெகாள்ேவன்.

௧௩ஆனால்எனக்குச் சமமானவனும், என்னுடன்வாழ்பவனும்,
என் நண்பனுமாகய நீேய எனக்குத் ெதால்ைலகைளத்
தந்துெகாண்டிருக்க றாய்.

௧௪நாங்கள்எங்கள்இரகச யங்கைளப்பக ர்ந்துெகாண்ேடாம்.
ேதவனுைடயஆலயத்தல்நாங்கள்ஒருமித்துவழிப்பட்ேடாம்.

௧௫ என் பைகவர்கள் அவர்கள் காலத்த ற்கு முன்ேன மரிப்பார்கள்
எனநம்புக ேறன்.

அவர்கள்உய ேராேட புைதக்கப்படுவார்கள்எனநம்புக ேறன்!
ஏெனனில் அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் மிகப் பயங்கரமான
காரியங்கைளத்த ட்டமிடுக றார்கள்.

௧௬உதவக்காக நான்ேதவைனக்கூப்படுேவன்.
கர்த்தர் எனக்குப் பதல்தருவார்.

௧௭ நான் ேதவேனாடு மாைல, காைல, நடுப்பகல் ேவைளகளில்
ேபசுேவன்.

என் முைறயீடுகைள ேதவனுக்குச் ெசால்ேவன். அவர் நான்
கூறுபவற்ைறக் ேகட்க றார்!

௧௮நான்பலயுத்தங்களில் ேபாரிட்டுள்ேளன்.
ஆனால் ேதவன் எல்லாவற்றலும் என்ைனக் காப்பாற்ற ,
என்ைனப்பத்த ரமாகத் தரும்பவும்அைழத்துவந்தார்.

௧௯ேதவன்நான்கூறுவைதக் ேகட்க றார்.
ந த்தயஅரசர் எனக்குஉதவுவார்.

௨௦என்பைகவர்கள்தங்கள்வாழ்க்ைகையமாற்றமாட்டார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுக்குப் பயப்படேவா, அவைர
மத க்கேவாமாட்டார்கள்.

௨௧ என் பைகவர்கள் தங்கள் ெசாந்த நண்பர்கைளத்
தாக்குக றார்கள்.

அவர்கள் ெசய்வதாக ஒப்புக்ெகாள்ளும் காரியங்கைளச்
ெசய்யமாட்டார்கள்.

என்பைகவர்கள்ெமன்ைமயாகப் ேபசுக றார்கள்.
அவர்கள்சமாதானத்ைதக்குற த்துப் ேபசுக றார்கள்.
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ஆனால்உண்ைமயல்யுத்தங்களுக்குத்த ட்டமிடுக றார்கள்.
அவர்கள்ெசாற்கள்எண்ெணையப் ேபால்மிருதுவானைவ.
ஆனால்அைவகத்தையப்ேபால்ஊடுருவக்கூடியைவ.

௨௨உங்கள்கவைலகைளக்கர்த்தரிடம்ஒப்பைடத்துவடுங்கள்.
அவர் உங்கைள ஆதரிப்பார். நல்ல ஜனங்கள் ேதால்வ
காண்பதற்குக்கர்த்தர்அனுமதயார்.

௨௩ உடன்படிக்ைகயன் உமது பங்காக, ேதவேன அந்தப்
ெபாய்யர்கைளயும், ெகாைலக்காரர்கைளயும் அவர்களின்
பாத வாழ்க்ைக கழியும் முன்ேப அவர்கைளக் கல்லைறக்கு
அனுப்பவடும்!

உடன்படிக்ைகயன் எனது பங்காக நான் உம்ேமல் நம்ப க்ைக
ைவப்ேபன்.

௫௬
“தூரத்து ஓக் மரத்தன் புறா” என்னும் இைசயல் வாச க்க

இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மிக்தாம் என்ற பாடல்.
ெபலிஸ்தர்தாவீைதகாத்என்னும்இடத்தல்ப டித்தேபாதுபாடியது.
௧ ேதவேன, ஜனங்கள் என்ைனத் தாக்குகறார்கள், நீர் என்ேமல்

இரக்கமாயரும்.
அவர்கள் என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து வந்து பகலும் இரவும்
என்ேனாடு ேபாரிடுக றார்கள்.

௨என்பைகவர்கள்ெதாடர்ந்துஎன்ைனத்தாக்குகறார்கள்.
என்ேனாடு ேபாரிடுபவர்கள் எண்ணிக்ைகக்கு
அடங்காதவர்கள்.

௩நான்அஞ்சும்ேபாது,
உம்மிடம் நம்ப க்ைகைவத்ேதன்.

௪ நான் ேதவைன நம்புக ேறன், எனேவ அஞ்ேசன். ஜனங்கள்
என்ைனத்துன்புறுத்தமுடியாது!

ேதவன் எனக்குத் தந்த வாக்குறுதக்காக ேதவைனத்
துத ப்ேபன்.

௫ என் பைகவர்கேளா என் வார்த்ைதகைள எப்ேபாதும்
புரட்டுக றார்கள்.

அவர்கள் எப்ேபாதும் எனக்ெகத ராகத் த ட்டங்கைள
வகுக்கறார்கள்.

௬என்ைனக்ெகால்லும்வைகேதடி,
அவர்கள் ஒருமித்து ஒளிந்தருந்து என் ஒவ்ெவாரு
அைசைவயும்கண்காணிக்க றார்கள்.

௭ேதவேன,அவர்கைளத்தப்பவ டாேதயும்.
அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக அவர்கைள அந்நய
ேதசத்தாரிடம் அனுப்ப அவர்களின் ேகாபத்தால் துன்புறச்
ெசய்யும்.

௮என்வருத்தத்ைதநீர்அற க றீர்.
என்ஓயாதஅழுைகையநீர்அற க றீர்.
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என்கண்ணீைரநீர்ந ச்சயமாகக்கணக்க ட்டுைவத்தருக்க றீர்.

௯ எனேவ நான் உம்மிடம் உதவ ேவண்டும்ேபாது, என்
பைகவர்கைளத் ேதால்வயைடயச்ெசய்யும்.

நீர்அைதச்ெசய்யக்கூடுெமன்பைதஅற ேவன். நீேர ேதவன்!
௧௦ேதவன்தந்தவாக்குறுதக்காக நான்அவைரத்துத ப்ேபன்.

கர்த்தர் எனக்களித்த வாக்குறுதக்காக நான் அவைரத்
துத ப்ேபன்.

௧௧நான்ேதவைனநம்பயருப்பதால்அஞ்ேசன்.
ஜனங்கள்என்ைனத்துன்புறுத்தமுடியாது!

௧௨ ேதவேன, நான் உமக்கு வ ேசஷ ெபாருத்தைனகைளப்
பண்ணிேனன்.

நான்ெசான்னெபாருத்தைனகைளநைறேவற்றுேவன்.
என்ஸ்ேதாத்த ரபலிையஉமக்குச்ெசலுத்துேவன்.

௧௩ஏெனனில் நீர் என்ைனமரணத்தனின்றுகாத்தீர்.
ப றரிடம் நான்ேதால்வயைடயாதவாறுெசய்தீர்.

எனேவநான்ேதவைனஒளியல்ெதாழுதுெகாள்ேவன்.
அைதஜீவனுள்ேளார் மட்டும் பார்க்கமுடியும்.

௫௭
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின்இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்த மிக்தாம் என்னும் பாடல். சவுலிடமிருந்து தப்ப தாவீது
குைகயல்ஒளிந்தருந்தேபாதுபாடியது.
௧ேதவேன, என்னிடம்இரக்கமாயரும்.

என்ஆத்மாஉம்ைமநம்புவதால்என்னிடம்இரக்கமாயரும்.
துன்பங்கள்என்ைனக்கடந்துெசல்ைகயல்,

பாதுகாப்ப ற்காக நான்உம்மிடம்வந்துள்ேளன்.
௨ மிக உன்னதமான ேதவனிடம் உதவ ேவண்டி நான்

ெஜப க்க ேறன்.
ேதவன்என்ைனமுற்றலும்கண்காணித்துக்ெகாள்க றார்.

௩ பரேலாகத்தலிருந்து அவர் எனக்கு உதவ ெசய்து, என்ைனக்
காப்பாற்றுகறார்.

எனக்குத் ெதால்ைல தரும் ஜனங்கைள ேதால்வ காணச்
ெசய்க றார்.

ேதவன்தனதுஉண்ைமயானஅன்ைபஎனக்குக்காட்டுக றார்.
௪என்வாழ்க்ைகஆபத்தல் ச க்கயருக்க றது.

என்பைகவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.
அவர்கள் மனிதைர உண்ணும் சங்கங்கைளப்

ேபாலிருக்க றார்கள்.
அவர்கள்பற்கள் ஈட்டிகைளப் ேபாலவும்.
அம்புகைளப் ேபாலவும்கூர்ைமயானைவ.
அவர்கள்நாவுகள்வாைளப் ேபான்றுகூரியைவ.

௫ேதவேன, நீர்வானங்களின்ேமல்மிகஉயரத்தல்இருக்க றீர்.
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உமதுமகைமபூமிையமூடிக்ெகாள்க றது.
௬அவர்கள்எனக்குகண்ணிைவத்துப்ப டிக்கவரும்புகன்றனர்.

நான் வழுவதற்காக அவர்கள் ஒரு ஆழமான குழிைய
ெவட்டினார்கள்.

ஆனால்தாங்கேளஅக்கண்ணியல்வழுந்தார்கள்.

௭ஆனால்ேதவன்என்ைனப்பத்த ரமாக காப்பார்.
அவர் என்ைனத்துணிவுடனிருக்கச்ெசய்க றார்.
நான்அவைரத்துத த்துப் பாடுேவன்.

௮என்ஆத்துமாேவ, எழுந்தரு.
வீைணேய, சுரமண்டலேம இைசக்கத் ெதாடங்குங்கள்.
அதகாைலையவழித்ெதழச்ெசய்ேவாமாக!

௯என்ஆண்டவேர,ஒவ்ெவாருவரிடமும்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
ஒவ்ெவாரு ேதசத்தலும் உம்ைமப்பற்றயத்
துத ப்பாடல்கைளப்பாடுேவன்.

௧௦உமதுஉண்ைமயானஅன்பு
வானத்தன்உயர்ந்த ேமகங்கைளக்காட்டிலும்உயர்ந்தது.

௧௧ேதவன்வானங்களுக்குேமலாக எழுந்தருளியருக்க றார்.
அவரதுமகைமபூமிையமூடிக்ெகாள்க றது.

௫௮
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்த மிக்தாம் என்னும்ஒருபாடல்.
௧ நயாயாத பத களாகய நீங்கள் உங்கள் தீர்ப்புகளில்

நயாயமானவர்களாகஇருக்கவல்ைல.
நீங்கள்ஜனங்களுக்குச் சரியானநீத வழங்கவல்ைல.

௨ நீங்கள் தீயகாரியங்கைளச் ெசய்வைதக் குற த்ேத
எண்ணுகறீர்கள்.

இந்நாட்டில்நீங்கள்ெகாடியகுற்றங்கைளச்ெசய்க றீர்கள்.
௩ அத்தீேயார் அவர்கள் ப றந்த உடேனேய தவறுகைளச் ெசய்ய

ஆரம்ப த்தார்கள்.
ப றந்ததுமுதேலஅவர்கள்ெபாய்யர்களாகவாழ்க றார்கள்.

௪அவர்கள்பாம்புகைளப்ேபான்றுஆபத்தானவர்கள்.
காதுேகளாத வ ரியன் பாம்புகைளப் ேபான்று, அவர்கள்
உண்ைமையக் ேகட்க மறுக்க றார்கள்.

௫ பாம்பாட்டிகளின் இைசையேயா, பாடல்கைளேயா, வ ரியன்
பாம்புகளால் ேகட்கமுடிவதல்ைல.

அத்தீேயாரும்அப்பாம்புகைளப் ேபான்றவர்கேள.

௬கர்த்தாேவ,அந்தஜனங்கள்சங்கங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
எனேவகர்த்தாேவ,அவர்கள்பற்கைளஉைடத்துவடும்.

௭ வழிந்ேதாடுக ற தண்ணீைரப்ேபான்று அந்த ஜனங்கள்
மைறந்துேபாகட்டும்.

பாைதயன்கைளகைளப்ேபால்அவர்கள்சைதக்கப் படட்டும்.
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௮ அவர்கள், அைசயும்ேபாெதல்லாம் கைரந்து ேபாக ற
நத்ைதையப் ேபாலாகட்டும்.

அவர்கள் பகலின் ஒளிையக் காணாமல் ப றக்கும்ேபாேத
மரித்துப்ேபானகுழந்ைதையப்ேபாலஇருக்கட்டும்.

௯ெநருப்பல்ைவக்கப்படும் பாைனையச்சூேடற்றுவதற்காக
வைரந்து எரியும் முட்கைளப்ேபான்று அவர்கள் வைரவல்
அழியட்டும்.

௧௦ நல்லவனுக்குத் தீைமெசய்த ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படுவைத,
அவன்பார்க்ைகயல்மக ழ்ச்ச யைடவான்.

அக்ெகட்ட மனிதர்களின் இரத்தத்தால் அவன் தனது
பாதங்கைளக்கழுவுவான்.

௧௧ அவ்வாறு ந கழும்ேபாது, ஜனங்கள், “நல்ேலார்
உண்ைமய ேலேயபயன்ெபறுவர்,

உலைக நயாயந்தீர்க்கும் ேதவன் உண்ைமயாகேவ
இருக்க றார்” என்பார்கள்.

௫௯
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்த மிக்தாம் என்னும் ஒரு பாடல். தாவீைதக் ெகல்வதற்காக
சவுல் தாவீதன் வீட்ைடக் கண்காணிப்பதற்காக ஆட்கைள
அனுப்பயேபாதுபாடியது.
௧ேதவேன, என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

என்ேனாடு ேபாரிட வந்துள்ள ஜனங்கைள ெவல்வதற்கு
எனக்குஉதவும்.

௨தீைமெசய்யும்ஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
அக்ெகாைலக்காரரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௩பாரும், பலவான்கள்எனக்காகக் காத்தருக்க றார்கள்.
அவர்கள்என்ைனக்ெகால்லக்காத்தருக்க றார்கள்.
ஆனால்நான்பாவேமாகுற்றேமா ெசய்யவல்ைல.

௪அவர்கள்என்ைனத்துரத்துகறார்கள்.
ஆனால்நாேனா தவேறதும்ெசய்யவல்ைல.
கர்த்தாேவ, நீேரவந்துஅைதப் பாரும்.

௫ நீர் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய, சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகயகர்த்தர்.

எழுந்துஅந்தஜனங்கைளத்தண்டியும்.
அத்தீயஏமாற்றுக்காரருக்குஇரக்கம்காட்டாேதயும்.

௬அத்தீேயார்,ஊரினுள்மாைலயல்நுைழந்து
ஊைளய ட்டுஅைலயும்நாய்கைளப் ேபான்றவர்கள்.

௭அவர்களின்பயமுறுத்தல்கைளயும்ந ந்தைனையயும் ேகளும்.
அவர்கள்ெகாடியவற்ைறச்ெசால்க றார்கள்.
அவற்ைறயார் ேகட்டாலும்அவர்கள்கவைலப்படமாட்டார்கள்.

௮கர்த்தாேவ,அவர்கைளப்பார்த்துநைகத்தருளும்.
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அந்தஜனங்கைளெயல்லாம் ேகலிக்குள்ளாக்கும்.
௯ேதவேன, நீேர என்ெபலன், நான்உமக்காகக் காத்தருக்க ேறன்.

ேதவேன, உயர்ந்த மைலகளில் நீேர என் பாதுகாப்பான
இடமாவீர்.

௧௦ ேதவன் என்ைன ேநச க்க றார். நான் ெவற்றைய காண அவர்
எனக்குஉதவுவார்.

என்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கஅவர் எனக்குஉதவுவார்.
௧௧ேதவேன,அவர்கைளெவறுமேனெகான்றுவடுவீரானால், என்

ஜனங்கள்அதைனமறந்துவடுவார்கள்.
என் ஆண்டவரும் பாதுகாவலருமானவேர, உமது
வல்லைமயால் அவர்கைளச் ச தறடித்துத் ேதால்வைய
காணச்ெசய்யும்.

௧௨அத்தீேயார் சப த்துப்ெபாய்க்கூறுவர்.
அவர்கள்கூறயவற்றற்காகஅவர்கைளத்தண்டியும்.
அவர்கள்அகந்ைதேயஅவர்களுக்குக்கண்ணியாகட்டும்.

௧௩உமதுேகாபத்தல்அவர்கைளஅழியும்.
அவர்கைளமுற்றலுமாகஅழியும்!

யாக்ேகாபன்ஜனங்கைளயும்,உலகம்முழுைமையயும்,
ேதவன் ஆளுகறார் என்பைத அப்ேபாது ஜனங்கள்
அறவார்கள்!

௧௪ ஊர் முழுவதும் உறுமியவாேற சுற்றயைலயும்
நாய்கைளப்ேபான்று அத்தீேயார் இரவல் ஊருக்குள்
வந்தனர்.

௧௫ அவர்கள் உணவுக்காகத் ேதடியைலவார்கள், ஆனால்
உணேவதும்அவர்களுக்குஅகப்படுவதல்ைல.

அவர்களுக்குஉறங்கஇடமும்இராது.
௧௬ஆனால்நான்உம்ைமப் பாடல்களால்வாழ்த்த த்துத ப்ேபன்.

ஒவ்ெவாருகாைலயும்உமதுஅன்பல்நான்களிகூருேவன்.
ஏெனனில்நீேரஉயர்ந்தமைலகளில்எனதுபாதுகாப்பாயருக்க றீர்.

ெதால்ைலகள்வரும்ெபாழுதுநான்உம்மிடம்ஓடிவரலாம்.
௧௭உம்ைமவாழ்த்தும்என்பாடல்கைளநான்பாடுேவன்.

ஏெனனில் நீேர உயர்ந்த மைலகளில் எனது
பாதுகாப்பாயருக்க றீர்.

நீேர என்ைனேநச க்கும் ேதவன்.

௬௦
“உடன்படிக்ைகயன் லில்லி” என்ற பாடலின்

இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த பாடல். இது
ேபாத ப்பதற்குரியது. தாவீது ஆராம் நகராயீம், ஆராம் ேசாபா
ஆகய நாட்டினேராடு யுத்தம் பண்ணிய காலத்தல், ேயாவாப்
தரும்பவந்து 12,000 ஏேதாமிய வீரர்கைள உப்புப் பள்ளத்தாக்கல்
ெவட்டிக்ெகான்றேபாதுபாடியது.
௧ ேதவேன, எங்கேளாடு சனங்ெகாண்டீர், எனேவ எங்கைள

ந ராகரித்துஅழித்தீர்.
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தயவாய்எங்களிடம் தரும்ப வாரும்.
௨நீர் பூமிையஅைசத்துஅைதப் பளக்கப் பண்ணினீர்.

நம்உலகம் ப ரிந்துவழுந்தது.
அருள்கூர்ந்துஅவற்ைறஒன்றாகஇைணத்துவடும்.

௩நீர்உமதுஜனங்களுக்குப்பலெதால்ைலகைளஅனுமதத்தீர்.
நாங்கேளா தள்ளாடி வழுகன்ற குடிெவறயர்கைளப்
ேபாலாேனாம்.

௪உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்ளும்ஜனங்கைளநீர் எச்சரித்தீர்.
அவர்கள்இப்ேபாதுபைகவனிடமிருந்துதப்ப ச்ெசல்லமுடியும்.

௫ உமது மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்த எங்கைளக்
காப்பாற்றும்!

என் ெஜபத்த ற்குப் பதல் தாரும், நீர் ேநச க்க ற ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றும்.

௬ேதவன்அவரதுஆலயத்தல் ேபசனார்:
“நான்யுத்தத்தல்ெவன்று,அவ்ெவற்றயால்மக ழ்ேவன்!

இந்நாட்ைட எனதுஜனங்கேளாடுபக ர்ந்துெகாள்ேவன்.
அவர்களுக்குசீேகைமக்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குசுக்ேகாத் பள்ளத்தாக்ைகயும்ெகாடுப்ேபன்.

௭கீேலயாத்தும்,மனாேசயும் என்னுைடயைவ.
எப்ப ராயீம் எனதுதைலக்குப்ெபலன்.
யூதா என்நயாயத்தன்ேகால்.

௮ேமாவாப் என்பாதங்கைளக்கழுவும்பாத்த ரம்
ஏேதாம் என்மித யடிகைளச்சுமக்கும்அடிைம.
நான் ெபலிஸ்தைர ெவன்று என் ெவற்றைய
முழக்கமிடுேவன்!”

௯-௧௦ேதவேனநீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்!
வலிய, பாதுகாவலான நகரத்த ற்குள் யார் என்ைன
அைழத்துச்ெசல்வார்?

ஏேதாமிற்குஎத ராகப் ேபார்ெசய்யயார் என்ைனவழி நடத்துவார்?
ேதவேன, நீர் மட்டுேம எனக்குஉதவக்கூடும்.

ஆனால்நீேரா எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்!
நீர் எங்கள்ேசைனேயாடுெசல்லவல்ைல.

௧௧ேதவேன, எங்கள்பைகவைரெவல்லஎங்களுக்குஉதவும்!
மனிதர்கள்எங்களுக்குஉதவமுடியாது!

௧௨ேதவன்மட்டுேம எங்கைளப்பலப்படுத்தமுடியும்.
ேதவன்எங்கள்பைகவர்கைளெவல்லமுடியும்.

௬௧
நரம்புக் கருவகைளஇைசக்கும்இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
௧ேதவேன, என்ெஜபப் பாடைலக் ேகட்டருளும்.

என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
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௨ நான் எங்கருந்தாலும், எப்படிச் ேசார்ந்து ேபானாலும் நான்
உம்ைமஉதவக்குக்கூப்படுேவன்.

எட்டாத உயரத்தன் பாதுகாவலான இடத்த ற்கு என்ைனச்
சுமந்துெசல்லும்.

௩நீேர எனக்குப் பாதுகாப்பானஇடம்!
நீேர என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக் காக்கும் பலமான
ேகாபுரம்.

௪நான்என்ெறன்றும்உம்முைடயகூடாரத்தல்வாழ்ந்தருப்ேபன்.
நீர் என்ைனப் பாதுகாக்கத்தக்க இடத்தல் நான்
ஒளிந்தருப்ேபன்.

௫ேதவேன,நான்உமக்குப்பண்ணினெபாருத்தைனையக்ேகட்டீர்.
உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவாரின் ஒவ்ெவாரு ெபாருளும்
உம்மிடமிருந்துவருவேதயாகும்.

௬அரசனுக்குநீண்டஆயுைளக்ெகாடும்.
அவர் என்ெறன்றும்வாழட்டும்!

௭அவர் என்ெறன்றும்ேதவேனாடுவாழட்டும்!
உமதுஉண்ைமயானஅன்பால்அவைரப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௮நான்என்ைறக்கும்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.
நான் உமக்குக் கூறய உறுத ெமாழியன்படிேய, ஒவ்ெவாரு
நாளும்ெசய்ேவன்.

௬௨
எதுதூன் என்னும் இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

பாடல்களில்ஒன்று
௧என்னநடந்தாலும்பரவாயல்ைலஎன்ஆத்துமாெபாறுைமேயாடு

ேதவன்என்ைனமீட்கும்படி காத்தருக்க றது.
என்இரட்ச ப்புஅவரிடத்தலிருந்துமட்டுேமவருகறது.

௨எனக்குஅேநகவ ேராத கள்இருக்கறார்கள்.
ஆனால்ேதவேனஎனக்குஅரணாகஇருக்க றார்.

ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
உயரமானமைலகளில் ேதவேனஎன்பாதுகாவலானஇடம்.
ெபரும்பைடகளும்என்ைனத்ேதாற்கடிக்கஇயலாது.

௩எத்தைனகாலம்என்ைனத்தாக்குவீர்.
நாேனா சாய்ந்த சுவைரப் ேபாலவும், வீழும் நைலயலுள்ள
ேவலிையப் ேபாலவும்இருக்க ேறன்.

௪ேமன்ைமயானஎன்நைலையஎண்ணி
அந்தஜனங்கள்என்ைனக்ெகால்லத்த ட்டமிடுக றார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் குறத்துப் ெபாய்கைளக்கூறுவதல் மக ழ்ச்ச
அைடக றார்கள்.

ெவளிப்பைடயாக அவர்கள் என்ைனப்பற்ற நல்லவற்ைறப்
ேபசனாலும்இரகச யமாக என்ைனசப க்க றார்கள்.



சங்கீதம்௬௨:௫ 793 சங்கீதம்௬௩:௫

௫ ேதவன் என்ைன மீட்க ேவண்டுெமன்று ெபாறுைமேயாடு என்
ஆத்துமா காத்தருக்க றது.

ேதவன்ஒருவேர என்நம்ப க்ைக.
௬ேதவேனஎன்அரண்.

ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
உயரமானமைலகளில் ேதவேனஎன்பாதுகாவலானஇடம்.

௭என்ெபருைமயும்ெவற்றயும் ேதவனிடமிருந்துவருகறது.
அவர் எனக்குப் பலமானஅரண்.
ேதவன்எனக்குப்பாதுகாவலானஇடம்.

௮ஜனங்கேள, எப்ேபாதும் ேதவைனநம்புங்கள்!
ேதவனிடம்உங்கள்ெதால்ைலகைளக்கூறுங்கள்!
ேதவேனநமக்குப் பாதுகாவலானஇடம்.

௯மனிதர்கள்உண்ைமயாகேவஉதவமுடியாது.
உண்ைமயானஉதவக்குநீங்கள்அவர்கைளநம்பமுடியாது.

ேதவேனாடுஒப்படுைகயல்அவர்கள்ேலசானகாற்ைறப்ேபால்
ஒன்றுமில்லாதவர்களாயருக்க றார்கள்.

௧௦கட்டாயமாகப்ெபாருைளப்பற க்கும்வல்லைமையநம்பாதீர்கள்.
தருடுவதால்ெபாருைளப்ெபறமுடியுெமனநைனக்காதீர்கள்.

நீங்கள்ெசல்வந்தரானால்
அச்ெசல்வங்கள்உங்களுக்குஉதவுெமனநம்பாதீர்கள்.

௧௧ நீங்கள் உண்ைமய ேலேய சார்ந்து ந ற்கவல்ல ெபாருள் ஒன்று
உண்டுஎன்றுேதவன்ெசால்க றார்.

வல்லைமேதவனிடமிருந்துவருகறது.

௧௨என்ஆண்டவேர,உமதுஅன்புஉண்ைமயானது.
ஒருவன் ெசய்யும் காரியங்களுக்ேகற்ப நீர் மனிதைனத்
தண்டிக்கேவா,அவனுக்குஉதவேவாெசய்க றீர்.

௬௩
யூதாவன் பாைலவனத்தல் இருந்தேபாது தாவீது பாடிய ஒரு

பாடல்
௧ேதவேன, நீேர என்ேதவன்.

நீர் எனக்குமீகவும் ேதைவயானவர்.
நீரற்றுஉலர்ந்துபாழாய்ேபானேதசத்ைதப்ேபான்று

என்ஆத்துமாவும் சரீரமும்உமக்காகத் தாகமாயருக்க றது.
௨உமதுஆலயத்தல்நான்உம்ைமக்கண்ேடன்.

நான்உமதுவல்லைமையயும்மகைமையயும்கண்ேடன்.
௩ஜீவைனக்காட்டிலும்உமதுஅன்புச றந்தது.

என்உதடுகள்உம்ைமத்துத க்கும்.
௪என்வாழ்நாளில் நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

உமது நாமத்ைதக் கூற ெஜபத்ேதாடு என் ைககைள
உயர்த்துேவன்.

௫ சுைவயான உணவு வைககைள உண்டது ேபால் நான்
தருப்தயைடேவன்.
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மக ழ்ச்ச நைறந்த உதடுகளுள்ள என் வாய் உம்ைமத்
துத க்கும்.

௬என்படுக்ைகயல்நான்உம்ைமநைனவுகூருேவன்.
நள்ளிரவலும்உம்ைமநான்நைனவுகூருேவன்.

௭நீர்உண்ைமயாகேவஎனக்குஉதவனீர்!
நீர் என்ைனப்பாதுகாத்ததால் நான்மக ழ்க ேறன்.

௮என்ஆத்துமாஉம்ைமப் பற்ற க்ெகாள்க றது.
நீர் என்ைககைளப்ப டித்துக்ெகாள்க றீர்.

௯ச லஜனங்கள்என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.

அவர்கள்தங்கள்கல்லைறக்குள்ேளேபாவார்கள்.
௧௦அவர்கள்பட்டயத்தால்ெகால்லப்படுவார்கள்.

அவர்கள்பணங்கைளக்காட்டு நாய்கள்தன்னும்.
௧௧ஆனால்அரசேனாஅவரதுேதவேனாடுமக ழ்ச்ச யாயருப்பார்.

அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதாக உறுத தந்த ஜனங்கள் ேதவைனத்
துத ப்பார்கள்.

ஏெனனில்அவர் எல்லாப்ெபாய்யர்கைளயும் ேதாற்கடித்தார்.

௬௪
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்ஒருபாடல்.

௧ ேதவேன நான்கூறுவைதக் ேகளும். நான் என் பைகவர்களுக்கு
அஞ்சுக ேறன்.

என்ஜீவைனப்பைகவரிடமிருந்துகாத்தருளும்.
௨ என் பைகவரின் இரகச ய த ட்டங்களிலிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
அத்தீயஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனமைறத்துைவயும்.

௩அவர்கள் என்ைனக்குறத்து இழிவான ெபாய்கள் பலவற்ைறக்
கூறனார்கள்.

அவர்கள்நாவுகேளாகூரியவாள்கைளப் ேபான்றைவ.
அவர்களின் கசப்பான வார்த்ைதகள் அம்புகளுக்கு
ஒப்பானைவ.

௪ அவர்கள் ஒளிந்தருந்து உடனடியாக எவ்வத பயமுமின்ற த்
தங்கள்அம்புகைளேநர்ைமயான,

சாதாரணஒருமனிதைனேநாக்க எய்க றார்கள்.
௫ அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தீங்கு ெசய்வதற்கு தங்கைளத்

தாங்கேளஉற்சாகப்படுத்த க்ெகாண்டனர்.
அவர்கள்ெபாய்கைளக்கூற , கண்ணிகைளைவக்கறார்கள்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் ேநாக்க “நாம் கண்ணி
ைவப்பைத யாரும் பார்க்கமாட்டார்கள்” என்று
ெசால்லிக்ெகாள்க றார்கள்.

௬அவர்கள்கண்ணிகைளமைறத்துைவத்தருக்க றார்கள்.
அவர்கள்பலிையஎத ர் ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

ஜனங்கள்நைனப்பைதஅறவதுகடினமானது.
௭ஆனால்ேதவனும்தமது “அம்புகைள” எய்யக்கூடும்!
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தீேயார் அைத அற ந்துெகாள்ளும் முன்னேம
காயமுற்றருப்பார்கள்.

௮தீேயார் ப றருக்குத்தீயவற்ைறச்ெசய்யநைனப்பார்கள்.
ஆனால்ேதவனால்அவர்கள்த ட்டத்ைதஅழிக்கமுடியும்.

அத்தீயகாரியங்கள்அவர்களுக்ேக ந கழுமாறுெசய்யஇயலும்.
அவர்கைளக்காணும்ஒவ்ெவாருவரும்ஆச்சரியத்தால்தங்கள்
தைலகைளஅைசப்பார்கள்.

௯ேதவன்ெசய்தைதஜனங்கள்அறந்துெகாள்வார்கள்.
அவைரக்குற த்துஅந்தஜனங்கள்பறருக்குச்ெசால்வார்கள்.

அப்ேபாது ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைனக் குறத்து அதகமாக
அறவார்கள்.

ேதவனுக்கு அஞ்ச , அவைர மத க்க அவர்கள்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

௧௦நால்ேலார் கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.
அவர்கள்ேதவனில் நம்ப க்ைகக்ெகாள்வார்கள்.
நல்ேலாராக ய நீங்கள்எல்ேலாரும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

௬௫
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்தஒருதுத ப் பாடல்.

௧சீேயானின் ேதவேன, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.
நான்வாக்குறுத பண்ணினவற்ைறஉமக்குத்தருேவன்.

௨நீர் ெசய்தகாரியங்கைளக்குறத்துநாங்கள்கூறுேவாம்.
நீர் எங்கள்ெஜபங்கைளக் ேகட்க றீர்.
உம்மிடம் வருகற ஒவ்ெவாருவரின் ெஜபத்ைதயும் நீர்
ேகட்க றீர்.

௩எங்கள்பாவங்கள்மிகுந்த பாரமாயருக்ைகயல்
அப்பாவங்கைளநீர் மன்னித்தருளும்.

௪ேதவேன, நீர்உம்ஜனங்கைளத்ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
நாங்கள் உமதுஆலயத்தல் வந்து ெதாழுதுெகாள்ளுமாறு நீர்
எங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.

நாங்கள்மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடக ேறாம்!
உமது பரிசுத்த இடமாக ய உமது ஆயலயத்தல் எல்லா
அத சயக்காரியங்கைளயும்நாங்கள்ெபற்ேறாம்.

௫ேதவேன, நீர் எங்கைளக்காப்பாற்றும்.
நல்ேலார் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்வார்கள், நீர் அவர்கள்
ெஜபத்த ற்குப் பதலளிப்பீர்.

அவர்களுக்குப்பலஅத சயமானகாரியங்கைளச்ெசய்வீர்.
உலகத்தன்பலபாகங்களில்வாழ்ேவார்உம்ைமநம்புவார்கள்.

௬ேதவன்தமதுவல்லைமயால்மைலகைளஉண்டாக்கனார்.
அவரதுவல்லைமையநம்ைமசுற்றலும்நாம் காண்க ேறாம்.

௭சீறும்கடைலத் ேதவன்அைமதயாக்கனார்.
“சமுத்த ரம்” ேபால ஜனங்கைளத் ேதவன் பூமியல்
உண்டாக்கனார்.
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௮நீர்ெசய்யும்அத சயமானகாரியங்கைளக்கண்டுஉலகெமங்கும்
வாழும்ஜனங்கள்வயப்பைடவார்கள்.

சூரிய உதயமும், சூரியன் மைறவும் எங்களுக்கு மிகுந்த
மக ழ்ச்சயூட்டும்.

௯நீர் நலத்ைதப் பாதுகாக்க றீர்.
நீருற்ற , தாவரங்கள்வளரவைகெசய்க றீர்.

ேதவேன, நீர் நீருற்றுகளில் தண்ணீைர ந ரப்ப , பய ர்கைள
வளரச்ெசய்க றீர்.

இவ்வாறுநீர்இதைனச்ெசய்க றீர்:
௧௦உழுதநலங்களில்மைழதண்ணீைரஊற்றுகறீர்.

வயல்கைளதண்ணீரால்நைனயப்பண்ணுகறீர்.
நலத்ைதமைழயால்மிருதுவாக்குகறீர்.

இளம்பய ர்கள்வளர்ந்ேதாங்கச்ெசய்க றீர்.
௧௧நல்லஅறுவைடயால்புத்தாண்ைடஆரம்ப க்க றீர்.

பய ர்களால்வண்டிகளில் பாரேமற்றுகறீர்.
௧௨பாைலவனங்களும்மைலகளும்புற்களால்ந ரம்பன.
௧௩புல்ெவளிகளில்ஆட்டுமந்ைதகள்ந ரம்பன.

பள்ளத்தாக்குகளில் தானியங்கள்ந ரம்பன.
ஒவ்ெவாருவரும் மக ழ்ச்ச யால் ஆடிப்பாடிக்
ெகாண்டிருந்தனர்.

௬௬
இராகத் தைலவனுக்கு,ஒருதுத ப்பாடல்.

௧ பூமியலுள்ள அைனத்தும் ேதவைன ேநாக்க மக ழ்ச்ச யால்
ஆர்ப்பரிக்கும்.

௨அவரதுமகைமமிக்க நாமத்ைதத்துதயுங்கள்!
துத ப்பாடல்களால்அவைரப்ெபருைமப்படுத்துங்கள்!

௩ அவரது ேவைலப்பாடுகள் எவ்வளவு அத சயமானைவ என்று
ேதவனுக்குக்கூறுங்கள்!

ேதவேன,உமதுவல்லைமமிகப்ெபரியது!
உமதுபைகவர்கள்குனிந்துவணங்குவார்கள்.

அவர்கள்உம்ைமக்கண்டுஅஞ்சுவார்கள்.
௪உலகம்முழுவதும்உம்ைமெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.

ஒவ்ெவாருவரும்உமதுநாமத்ைததுத த்துப் பாடட்டும்.

௫ேதவன்ெசய்தகாரியங்கைளப்பாருங்கள்!
அக்காரியங்கள்நம்ைமவயக்கைவக்கும்.

௬ேதவன்கடைலவறண்டநலமாக்கனார்.
மக ழ்ச்ச யுைடய அவரது ஜனங்கள் நதையக் கடந்து
ேபானார்கள்.

௭ ேதவன், அவரது மிகுந்த வல்லைமயயால் உலகத்ைத
ஆளுகறார்.

எல்லா இடங்களிலுமுள்ள ஜனங்கைள ேதவன்
கண்ேணாக்குகறார்.

ஒருவனும்அவைரஎத ர்த்துப் ேபாராடமுடியாது.
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௮ஜனங்கேள, நம் ேதவைனத்துதயுங்கள்,
உரத்தகுரலில்துத ப்பாடல்கைளஅவருக்குப்பாடுங்கள்.

௯ேதவன்நமக்குஉயைரத்தந்தார்.
ேதவன்நம்ைமக்காப்பாற்றுகறார்.

௧௦ஜனங்கள்ெவள்ளிையெநருப்பலிட்டுப்பரிேசாத ப்பைதப்ேபால
ேதவன்நம்ைமப் பரிேசாத த்தார்.

௧௧ேதவேன, நீர் எங்கைளக்கண்ணியல்வழச்ெசய்தீர்.
கனமானபாரத்ைதநீர் எங்கள்ேமல்ைவக்கறீர்.

௧௨எங்கள்பைகவர்கள்எங்கள்மீதுநடக்க நீர்அனுமத த்தீர்.
ெநருப்பன்வழியாகவும்தண்ணீரின்வழியாகவும்நடக்குமாறு
எங்கைளவழி நடத்தனீர்.

ஆனால் ஒரு பத்த ரமான இடத்த ற்கு எங்கைள அைழத்து
வந்தீர்.

௧௩-௧௪ எனேவ நான் உமது ஆலயத்த ற்குப் பலிகைளக்
ெகாண்டுவருேவன்.

நான் ெதால்ைலயல் ச க்குண்டேபாது உதவக்காக உம்ைமக்
ேகட்ேடன்.

உமக்குப் பலெபாருத்தைனகைளப்பண்ணிேனன்.
இப்ேபாது, நான் ெபாருத்தைனப் பண்ணினைத உமக்குக்

ெகாடுக்க ேறன்.
௧௫நான்பாவப்பரிகார பலிகைளஉமக்குக்ெகாடுக்க ேறன்.

நான் ஆட்டுக் கடாக்கேளாடு நறுமணப்ெபாருட்கைளப்
புைகயடுேவன்.

நான் உமக்குக் காைளகைளயும் ெசம்மற ஆடுகைளயும்
தருேவன்.

௧௬ ேதவைனத் ெதாழுதுக்ெகாள்க ற எல்லா ஜனங்கேள,
வாருங்கள்.

ேதவன்எனக்குச்ெசய்தவற்ைறஉங்களுக்குக்கூறுேவன்.
௧௭நான்அவரிடம் ெஜப த்ேதன், நான்அவைரத்துத த்ேதன்.
௧௮என்இருதயம்தூய்ைமயாயருந்தது.

எனேவஎன்ஆண்டவர் நான்கூறயவற்ைறக் ேகட்டார்.
௧௯ேதவன்நான்கூறயவற்ைறக் ேகட்டார்.

ேதவன்என்ெஜபத்ைதக் ேகட்டார்.
௨௦ேதவைனத்துதயுங்கள்,

ேதவன் என்னிடம் பாராமுகமாக இருக்கவல்ைல, அவர் என்
ெஜபத்ைதக் ேகட்டார்.

ேதவன்அவரதுஅன்ைபஎன்னிடம் காட்டியருளினார்.

௬௭
இைசக்கருவகைள இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்கு ஒரு

துத ப் பாடல்.
௧ேதவேன, என்னிடம்இரக்கம் காட்டி என்ைனஆசீர்வதயும்.

தயவாய்எங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளும்!
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௨ ேதவேன, பூமியலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும் உம்ைமக் குறத்துத்
ெதரிந்துக்ெகாள்க றான்எனநம்புக ேறன்.

நீர் எவ்வாறு ஜனங்கைள மீட்க றீெரன்று ஒவ்ெவாரு ேதசமும்
பார்க்கட்டும்.

௩ேதவேன,ஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கட்டும்!
எல்லாஜனங்களும்உம்ைமத்துத க்கட்டும்.

௪எல்லா ேதசங்களும்களிக்கூர்ந்துமக ழட்டும்!
ஏெனனில் நீர்ஜனங்கைளத்தகுதயாக நயாயந்தீர்க்க றீர்.
நீர்ஒவ்ெவாரு ேதசத்ைதயும்அரசாளுகறீர்.

௫ேதவேன,ஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கட்டும்.
எல்லாஜனங்களும்உம்ைமத்துத க்கட்டும்.

௬ேதவேன, எங்கள்ேதவேன, எங்கைளஆசீர்வதயும்.
எங்கள் ேதசம் நல்ல அறுவைடைய எங்களுக்குக்
ெகாடுக்கட்டும்.

௭ேதவன்நம்ைமஆசீர்வத க்கட்டும்.
பூமியலுள்ள எல்லா மனிதரும் ேதவனுக்குப் பயந்து அவைர
மத க்கட்டும்.

௬௮
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த துத ப்பாடல்களுள்

ஒன்று.
௧ேதவேன, எழுந்துஉமதுபைகவர்கைளச் ச தறடிக்கச்ெசய்யும்.

அவனது பைகவர்கள் எல்ேலாரும் அவைன வட்டு ஓடிப்
ேபாகட்டும்.

௨ காற்றால் ச தறடிக்கப்படும் புைகையப் ேபான்று உமது
பைகவர்கள்ச தறுண்டுேபாகட்டும்.

ெநருப்பல் உருகும் ெமழுைகப்ேபான்று உமது பைகவர்கள்
அழிந்துேபாகட்டும்.

௩ஆனால்நல்ேலார் மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.
நல்ேலார் ேதவேனாடுகூடமக ழ்ச்ச யாய்காலம்கழிப்பார்கள்.
நல்ேலார் களிப்பைடந்துமிகவும்மக ழ்ச்ச க்ெகாள்வார்கள்.

௪ேதவைனேநாக்க ப் பாடுங்கள்.
அவர் நாமத்ைததுத த்துப் பாடுங்கள்.

ேதவனுக்குவழிையஉண்டுபண்ணுங்கள்.
அவர் பாைலவனத்தல்அவரதுஇரதத்ைதச்ெசலுத்துகறார்.

அவர் நாமம் ேயேகாவா
அவரதுநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.

௫ அவரது பரிசுத்த ஆலயத்தல், ேதவன் அநாைதகளுக்குத்
தந்ைதையப் ேபான்றவர்.

ேதவன்வதைவகைளக்கவனித்துக்ெகாள்க றார்.
௬ ேதவன் தனிைமயல் வாழும் ஜனங்களுக்கு வீட்ைடக்

ெகாடுக்க றார்.
ேதவன் அவரது ஜனங்கைளச் சைறயலிருந்து
தப்புவக்க றார்.
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அவர்கள்மிகுந்தமக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
ஆனால் ேதவனுக்கு எத ராகத் தரும்பும் ஜனங்கேளா ெகாடிய
சைறய ேலஉழல்வார்கள்.

௭ேதவேன,உமதுஜனங்கைளஎக ப்தலிருந்துவழிநடத்தனீர்.
நீர் பாைலவனத்தன்குறுக்காகக் கடந்துெசன்றீர்.

௮பூமிஅத ர்ந்தது,
இஸ்ரேவலின் ேதவன் சீனாய் மைலக்கு வந்தார், வானம்
உருகற்று.

௯ ேதவேன, பயனற்ற பாழ்நலத்ைத மீண்டும் பலன்ெபறும்படி
ெசய்வதற்காக

மைழையப்ெபய்யப்பண்ணினீர்.
௧௦உமதுஜனங்கள்அத்ேதசத்த ற்குத்தரும்பன.

ேதவேன, அங்கு ஏைழகளுக்குப் பல நல்ல ெபாருள்கள்
கைடக்கும்படிெசய்தீர்.

௧௧ேதவன்கட்டைளய ட்டார்,
பலர் நற்ெசய்தையக்கூறச்ெசன்றனர்.

௧௨ “வல்லைமயுள்ளஅரசர்களின்பைடகள்ஓடிப்ேபாயன!
வீரர் ேபாருக்குப்பன் தந்த ெபாருள்கைள வீட்டில் ெபண்கள்
பங்க ட்டனர்.

வீட்டில்தங்கயருந்ேதார் ெசல்வத்ைதப் பக ர்ந்துெகாண்டனர்.
௧௩அவர்கள்ெவள்ளியால்மூடப்பட்ட (வைலஉயர்ந்த நைககள்.)

புறாக்களின் ச றகுகைளெபறுவார்கள்.
அச்ச றகுகள்ெபான்னால்பளபளத்துஒளிரும்.”

௧௪சல்ேமான்மைலயல், பைகயரசர்கைளேதவன்ச தறடித்தார்.
அவர்கள்வழும்பனிையப் ேபாலானார்கள்.

௧௫பாசான்மைலபலச கரங்கைளயுைடயெபரிய மைல.
௧௬ பாசான் மைலேய, ஏன் சீேயான் மைலைய இழிவாகப்

பார்க்க றாய்?
ேதவன்அம்மைலைய (சீேயான்) ேநச க்க றார்.
என்ெறன்றும் வாழும்படி கர்த்தர் அம்மைலையத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௧௭பரிசுத்த சீேயான்மைலக்குக்கர்த்தர்வருகறார்.
அவைரஇலட்சக்கணக்கானஇரதங்கள்பன்ெதாடருகன்றன.

௧௮உயர்ந்தமைலயல்அவர் ஏறனார்.
சைறப்பட்ேடாரின்கூட்டத்ைதஅவர்வழிநடத்தனார்.

எத ராகத் தரும்பயவர்கள் உட்பட, மனிதரிடமிருந்து அவர்
பரிசுகைளஏற்றார்.

ேதவனாகயகர்த்தர்அங்குவச ப்பதற்குஏற ச்ெசன்றார்.
௧௯கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

ஒவ்ெவாரு நாளும் நாம் சுமக்கேவண்டிய பாரங்கைளச்
சுமப்பதற்குஅவர்உதவுகறார்.

ேதவன்நம்ைமமீட்க றார்.

௨௦அவேர நமதுேதவன்அவேர நம்ைமமீட்கும் ேதவன்.
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நமது ேதவனாகய கர்த்தர் நம்ைம மரணத்தலிருந்து
காப்பாற்றுகறார்.

௨௧ ேதவன் அவரது பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க றார் என்பைதக்
காட்டுக றார்.

அவைரஎத ர்த்தஜனங்கைளேதவன்தண்டிக்கறார்.
௨௨என்ஆண்டவர், “பாசானிலிருந்துபைகவைனவரவைழப்ேபன்.

ேமற்கலிருந்துபைகவைனவரவைழப்ேபன்.
௨௩நீஅவர்களின்இரத்தத்தல்நடப்பாய்,

உன்நாய்கள்அவர்களின்இரத்தத்ைதநக்கும்” என்றார்.
௨௪ெவற்ற ஊர்வலத்ைத ேதவன்நடத்த ச்ெசல்வைதபாருங்கள்.

என் அரசராக ய பரிசுத்த ேதவன் ெவற்ற ஊர்வலத்ைத
நடத்த ச்ெசல்வைதஜனங்கள்காண்பார்கள்.

௨௫பாடகர்முன்னால்வீர நைடய ட்டுச்ெசல்வார்கள்.
பன்னர்தம்புருமீட்டும்இளம்ெபண்கள்வருவார்கள்.
இைசக்கைலஞர்கள்பன்ேனவீர நைடயடுவார்கள்.

௨௬சைபக்கூடும்கூட்டத்தல் ேதவைனத்துதயுங்கள்!
இஸ்ரேவலின்ஜனங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௨௭சன்னெபன்யமீன்அவர்கைளவழிநடத்த ச் ெசல்க றான்.
அங்குயூதாவன்ெபரியகுடும்பமும்இருக்கறது.

அங்குெசபுேலான், நப்தலியன்தைலவர்களும்உள்ளனர்.

௨௮ேதவேன, எங்களுக்குஉமதுவல்லைமையக்காட்டும்!
கடந்த காலத்தல் எங்களுக்காய் பயன்படுத்தன உமது
வல்லைமையக்காட்டும்.

௨௯எருசேலமிலுள்ளஉமதுஅரண்மைனக்கு,
அரசர்கள் தங்கள் ெசல்வத்ைத உமக்காகக் ெகாண்டு
வருவார்கள்.

௩௦ நீர் வரும்புவைத அந்த “மிருகங்கள்” ெசய்யும்படி உமது
ேகாைலப் பயன்படுத்தும்.

அத்ேதசங்களின் “காைளகளும்” “பசுக்களும்” உமக்குக்
கீழ்ப்படியச்ெசய்யும்.

ேபாரில்அத்ேதசங்கைளநீர்ெவன்றீர்.
இப்ேபாது அவர்கள் ெவள்ளிைய உம்மிடம்
ெகாண்டுவரச்ெசய்யும்.

௩௧ எக ப்தலிருந்து அவர்கள் ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டுவரச்
ெசய்யும்.

ேதவேன, எத்த ேயாப்ப யர்கள் அவர்களது ெசல்வத்ைத
உம்மிடம் ெகாண்டுவரச்ெசய்யும்.

௩௨பூமியலுள்ளஅரசர்கேள, ேதவைனப்பாடுங்கள்!
நமதுஆண்டவருக்குதுத ப் பாடல்கைளப்பாடுங்கள்!

௩௩ ேதவைனப் பாடுங்கள்! பைழய வானங்களினூேட அவர் தமது
இரதத்ைதச்ெசலுத்துகறார்.

அவரதுவல்லைமயானகுரலுக்குச்ெசவக்ெகாடுங்கள்!
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௩௪ உங்கள் ெதய்வங்கைளப் பார்க்கலும் ேதவன் மிகவும்
வல்லைமயுள்ளவர்.

இஸ்ரேவலரின் ேதவன் தமது ஜனங்கைள ெபலுமும்,
வல்லைமயும்உள்ேளாராக்குக றார்.

௩௫ேதவன்அவரதுஆலயத்தல்அத சயமானவர்.
இஸ்ரேவலரின்ேதவன்அவரதுஜனங்களுக்குெபலத்ைதயும்,
வல்லைமையயும்ெகாடுக்க றார்.

ேதவைனத்துதயுங்கள்!

௬௯
“லீலிப் பூக்கள்” என்ற இைசயல் பாடும்படி இராகத்

தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்த பாடல்.
௧ ேதவேன, எல்லாத் ெதால்ைலகளிலுமிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
என்வாய்வைரெவள்ளம்ந ரம்பயுள்ளது.

௨நான்நற்பதற்குஇடமில்ைல.
ேசற்றுக்குள்அமிழ்ந்துெகாண்டிருக்க ேறன்.

ஆழமானதண்ணீரினுள்இருக்க ேறன்.
அைலகள்என்ைனச்சுற்றலும்ேமாத க்ெகாண்டிருக்கன்றன.
நான்அமிழும் நைலயல்உள்ேளன்.

௩உதவ ேவண்டிக்கூப்படுவதால்நான்ேசார்ந்து ேபாக ேறன்.
என்ெதாண்ைடபுண்ணாகவ ட்டது.

நான்காத்தருக்க ேறன், என்கண்கள்ேநாகும்வைர
உமதுஉதவக்காக ேநாக்கயருக்க ேறன்.

௪ என் தைலயன் முடிகைளக் காட்டிலும் எனக்கு அதகமான
பைகவர்கள்இருக்கறார்கள்.

எக்காரணமுமின்ற அவர்கள்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.
என்ைனஅழிப்பதற்குஅவர்கள்மிகவும்முயன்றார்கள்.

என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறத்துப் ெபாய்கைளப்
ேபசுக றார்கள்.

நான்தருடியதாகஅவர்கள்ெபாய்கைளக்கூறனார்கள்.
நான் தருடாத ெபாருள்களுக்கு அபராதம் ெசலுத்தும்படி
அவர்கள்என்ைனவற்புறுத்தனார்கள்.

௫ேதவேன, என்பாவங்கைளநீர்அறவீர்.
நான்உம்மிடமிருந்துஎனதுபாவங்கைளமைறக்கமுடியாது.

௬ என் ஆண்டவேர, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தேர, உம்ைமப்
பன்பற்றுேவார் என்ைனக் கண்டு ெவட்கப்படாதபடி
ெசய்யும்.

இஸ்ரேவலின் ேதவேன, உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவார்
என்னால்அவமானப்படாதபடிச் ெசய்யும்.

௭என்முகம்ெவட்கத்தால்மூடப்பட்டிருக்க றது.
உமக்காகஇவ்ெவட்கத்ைதநான்சுமக்க ேறன்.

௮ என் சேகாதரர்கள் என்ைன ஒரு அந்நயைனப் ேபால
நடத்துகறார்கள்.
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என் தாயன் பள்ைளகள் என்ைன ஒரு அயல்
நாட்டவைனப்ேபால நடத்துகறார்கள்.

௯ உமது ஆலயத்தன் மீது ெகாண்ட என் ஆழ்ந்த உணர்ச்ச கள்
என்ைனஅழித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.

உம்ைமக் ேகலி ெசய்யும் ஜனங்களின் அவதூறுகைள நான்
ஏற்க ேறன்.

௧௦நான்அழுது,உபவாசம் ேமற்ெகாண்ேடன்.
அவர்கள்என்ைனக்ேகலிெசய்தார்கள்.

௧௧ துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்துவதற்கு முரட்டு ஆைடகைள
உடுத்துக ேறன்.

ஜனங்கள்என்ைனக்குறத்துேவடிக்ைக ேபசுக றார்கள்.
௧௨ெபாதுஇடங்களில்அவர்கள்என்ைனப்பற்ற ப் ேபசுக றார்கள்.

குடிக்காரர்கள்என்ைனப்பற்ற ப் பாடல்கைளப்பாடுக றார்கள்.
௧௩ ஆனால் இது கர்த்தராக ய உம்ைம ேநாக்க நான் உமக்காக

ெஜப க்கும்ெஜபம்.
நீர் என்ைனஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.

ேதவேன, அன்ேபாடு நீர் எனக்குப் பதல் அளிப்பீெரன
எத ர்ப்பார்க்க ேறன்.

நான் மீட்பைடவதற்கு உம்மீது நம்ப க்ைக ைவக்க முடியுெமன
நான்அற ேவன்.

௧௪என்ைனச் ேசற்றலிருந்துஇழுத்துெவளிேயற்றும்.
நான்ேசற்றல்அமிழ்ந்து ேபாகாதபடிெசய்யும்.

என்ைனப்பைகக்கும்ஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
ஆழமானதண்ணீரிலிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௫அைலகள்என்ைனஅமிழ்த்தாதபடிச் ெசய்யும்.
ஆழத்தன்குழி என்ைனவழுங்காதபடிச் ெசய்யும்.
கல்லைற என் மீது தன் வாைய அைடத்துக்ெகாள்ளாதபடிச்
ெசய்யும்.

௧௬ கர்த்தாேவ, உமது அன்பு நல்லது. உமது முழுைமயான
அன்பனால்எனக்குப்பதலளியும்.

உமதுமிகுந்த தயவனால்என்னிடம் தரும்ப எனக்குஉதவும்!
௧௭உமதுபணியாளிடமிருந்துவலக ப் ேபாய்வ டாேதயும்.

நான்ெதால்ைலயல்ச க்கயருக்க ேறன்!
வைரந்துஎனக்குஉதவும்.

௧௮வந்து, என்ஆத்துமாைவக்காப்பாற்றும்.
என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௧௯நான்அைடந்தெவட்கத்ைதநீர்அற ந்தருக்க றீர்.
என் பைகவர்கள் என்ைன அவமானப்படுத்தயைத நீர்
அற க றீர்.

அவர்கள்எனக்குஅக்காரியங்கைளச்ெசய்தைதநீர் கண்டீர்.
௨௦ெவட்கம் என்ைனநசுக்க ற்று!

ெவட்கத்தால்நான்இறக்கும்நைலக்குஆளாேனன்.
எனக்காகப் பரிதப ப்பவர்களுக்காகக் காத்தருந்ேதன்.

ஆனால்ஒருவைரயும்நான்பார்க்கமுடியவல்ைல.
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எனக்குஆறுதல்கூறுேவாருக்காக நான்காத்தருந்ேதன்.
ஆனால்ஒருவரும்வரவல்ைல.

௨௧அவர்கள்எனக்குஉணைவயல்ல,வஷத்ைதக்ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள் எனக்குத் த ராட்ைச ரசத்ைதயல்ல, காடிையக்
ெகாடுத்தார்கள்.

௨௨அவர்கள்ேமைசகள்உணவால்ந ரம்பயருந்தன.
ஐக்கயபந்த க்கானஉணவுவைககள்ந ரம்பயருந்தன.
அந்தஉணவுகேளஅவர்கைளஅழிக்குெமனநம்புக ேறன்.

௨௩அவர்கள் குருடாக , அவர்கள் முதுகுகள் தளர்ந்துேபாகும் என
நான்நம்புக ேறன்.

௨௪உமதுேகாபத்ைதஅவர்கள்உணரட்டும்.
௨௫அவர்கள்வீடுகள்ெவறுைமயைடயச்ெசய்யும்.

யாரும்அங்குவாழவ டாேதயும்.
௨௬அவர்கைளத்தண்டியும்,அவர்கள்ஓடிப் ேபாவார்கள்.

அப்ேபாது அவர்கள் ேபச க்ெகாள்ளும்படியாக அவர்களுக்கு
வலியும்காயங்களும்உண்டாகும்.

௨௭ அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக அவர்கைளத்
தண்டியும்.

நீர்எவ்வளவுநல்லவர்என்பைதஅவர்களுக்குக்காட்டாேதயும்.
௨௮ஜீவபுத்தகத்தலிருந்துஅவர்கள்ெபயர்கைளஎடுத்துப்ேபாடும்.

நல்ேலாரின் ெபயர்கேளாடு அவர்கள் ெபயர்கைள
அப்புத்தகத்தல்எழுதாேதயும்.

௨௯நான்கவைலயும்புண்பட்டவனுமாேனன்.
ேதவேன, என்ைனத்தூக்கவடும், என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௩௦நான்ேதவனுைடயநாமத்ைதப் பாடல்களால்துத ப்ேபன்.
நான்அவைர நன்ற நைறந்த பாடல்களால்துத ப்ேபன்.

௩௧இதுேதவைனசந்ேதாஷப்படுத்தும்!
ஒரு காைளையக் ெகான்று, அதைன முழுைமயாகப் பலி
ெசலுத்துவைதக்காட்டிலும்இதுசறந்தது.

௩௨ ஏைழ ஜனங்கேள, நீங்கள் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்ள
வந்தீர்கள்.

நீங்கள்இக்காரியங்கைளஅறந்துக்ெகாண்டுமகழ்வீர்கள்.
௩௩கர்த்தர் ஏைழகளுக்கும்த க்கற்ேறாருக்கும்ெசவ சாய்க்க றார்.

சைறப்பட்டஜனங்கைளயும்கர்த்தர்வரும்புக றார்.
௩௪பரேலாகமும்,பூமியும் ேதவைனத்துதக்கட்டும்.

கடலும்அதலுள்ளஅைனத்தும்கர்த்தைரத்துத க்கட்டும்.
௩௫கர்த்தர் சீேயாைனமீட்பார்.

கர்த்தர்யூதாவன்நகரங்கைளகட்டிெயழுப்புவார்.
நலத்தன்ெசாந்தக்காரர்கள்அங்குமீண்டும்வாழ்வார்கள்.

௩௬அவரதுபணியாட்களின்தைலமுைறயனர்அத்ேதசத்ைதப்
ெபறுவார்கள்.

அவரதுநாமத்ைத ேநச க்கும்ஜனங்கள்அங்குவாழ்வார்கள்.
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௭௦
ஜனங்கள் நைனவுக்கு உதவும்படியாக இராகத் தைலவனுக்கு

தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
௧ேதவேன, என்ைனமீட்டருளும்!

ேதவேனவைரந்துஎனக்குஉதவும்!
௨ஜனங்கள்என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.

அவர்கள்ஏமாற்றமைடயச்ெசய்யும்!
௩ஜனங்கள்என்ைனஏளனம்ெசய்தார்கள்.

அவர்கள்வழுந்துெவட்கமைடவார்கள்எனநம்புக ேறன்.
௪ உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளும் ஜனங்கள் மிகவும்

மக ழ்ச்ச க்ெகாள்வார்கள்எனநம்புக ேறன்.
உமது உதவைய ேவண்டும் (நாடும்) ஜனங்கள் எப்ேபாதும்
உம்ைமத்துத க்கமுடியும்எனநம்புக ேறன்.

௫நான்ஏைழயான,உதவயற்றமனிதன்.
ேதவேன,வைரந்துவந்துஎன்ைனமீட்டருளும்!

ேதவேன, நீர் மட்டுேம என்ைனக்காப்பாற்றமுடியும்.
மிகவும்தாமதயாேதயும்!

௭௧
௧கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்,

எனேவநான்என்றும்ஏமாற்றமைடயமாட்ேடன்.
௨ உமது நல்ல ெசயலினால், நீர் என்ைன மீட்பீர். நீர் என்ைனக்

காப்பாற்றுவீர்.
நான்ெசால்வைதக் ேகளும், என்ைனமீட்டருளும்.

௩ பாதுகாப்ப ற்காக ஓடிவரக்கூடிய புகலிடமான அரணாக நீர்
எனக்குஇரும்.

நீர் என்கன்மைலஎன்பாதுகாப்ப டம்.
எனேவஎன்ைனக்காப்பதற்குரியஆைணையக்ெகாடும்.
௪என்ேதவேன,ெகட்டஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டருளும்.

ெகாடிேயாரும் தீேயாருமான ஜனங்களிடமிருந்து என்ைன
மீட்டருளும்.

௫என்ஆண்டவேர, நீேர என்நம்ப க்ைக.
நான்சறுவனாகஇருந்தேபாேதஉம்ைமநம்ப ேனன்.

௬நான்ப றப்பதற்குமுன்பருந்ேதஉம்ைமேய சார்ந்தருக்க ேறன்.
என் தாயன் கருவல் இருந்தேபாேத நான் உம்ைமச்
சார்ந்தருந்ேதன்.

நான்உம்மிடம் எப்ேபாதும்ெஜபம் பண்ணிேனன்.
௭நீேர என்ெபலத்தன்இருப்ப டம்.

எனேவநான்பறஜனங்களுக்குஒருஎடுத்துக்காட்டாேனன்.
௮ நீர் ெசய்யும் அற்புதமான காரியங்கைளக் குறத்து நான்

எப்ேபாதும் பாடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௯ நான் வயது முத ர்ந்தவனாகவ ட்டதால் என்ைனத்

தள்ளிவ டாேதயும்.
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என்ெபலைனநான்இழக்ைகயல்என்ைனவட்டுவ டாேதயும்.
௧௦என்பைகவர்கள்எனக்ெகத ராகத் த ட்டங்கள்வகுத்தார்கள்.

அந்தஜனங்கள்உண்ைமய ேலேயஒருமித்துச்சந்த த்தார்கள்,
அவர்கள்என்ைனக்ெகால்லத்த ட்டமிட்டார்கள்.

௧௧என்பைகவர்கள், “ேபாய்அவைனப்ப டியுங்கள்!
ேதவன்அவைனக்ைகவ ட்டார்.
அவனுக்குஒருவரும்உதவமாட்டார்கள்” என்றனர்.

௧௨ேதவேன, நீர் என்ைனவட்டுவலகாேதயும்!
ேதவேன,வைரயும்! வந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்!

௧௩என்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும்!
அவர்கைளமுழுைமயாகஅழித்துவடும்.

அவர்கள்என்ைனத்தாக்கமுயல்கறார்கள்.
அவர்கள் ெவட்கமும் இகழ்ச்ச யும் அைடவார்கள் என நான்
நம்புக ேறன்.

௧௪பன்நான்உம்ைமஎப்ேபாதும்நம்புேவன்.
நான்உம்ைமெமன்ேமலும்துத ப்ேபன்.

௧௫ நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத நான் ஜனங்களுக்குக்
கூறுேவன்.

நீர்என்ைனமீட்டகாலங்கைளக்குறத்துநான்ஜனங்களுக்குக்
கூறுேவன்.

எண்ணமுடியாத பலகாலங்கள்உள்ளன.
௧௬ என் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, உமது ெபருைமையப்பற்ற

நான்கூறுேவன்.
உம்ைமயும்உமதுநற்குணங்கைளயும்நான்ேபசுேவன்.

௧௭ ேதவேன, நான் சறுவனாக இருக்ைகய ேலேய நீர் எனக்குப்
ேபாத த்துள்ளீர்.

இன்றுவைர நீர் ெசய்துள்ள அற்புதமான காரியங்கைளக்
குறத்துநான்ஜனங்களுக்குக்கூறயுள்ேளன்.

௧௮ இப்ேபாது நான் வயது முத ர்ந்தவன், என் தைலமுடி
நைரத்துவ ட்டது.

ஆனாலும் ேதவேன, நீர் என்ைன வட்டுவ டமாட்டீர் என்பைத
நான்அற ேவன்.

உமது வல்லைமையயும், ெபருைமையயும் ஒவ்ெவாரு புதய
தைலமுைறயனருக்கும்நான்ெசால்லுேவன்.

௧௯ேதவேன,உமதுநன்ைமவானங்களுக்கும்ேமலாக எட்டுக றது.
ேதவேன,உம்ைமப் ேபான்ற ேதவன்ேவெறாருவருமில்ைல.
நீர்அற்புதமானகாரியங்கைளச்ெசய்தருக்க றீர்.

௨௦ெதால்ைலகைளயும்தீயகாலங்கைளயும்நான்காணச்ெசய்தீர்.
ஆனாலும் அைவ எல்லாவற்றனின்றும் நீர் என்ைன மீட்டு,
உய ேராடுைவத்தீர்.

எத்தைன ஆழத்தல் மூழ்கயும் ெதால்ைலகளிலிருந்து நீர்
என்ைனத்தூக்க நறுத்தனீர்.

௨௧ முன்னிலும் ெபரியக் காரியங்கைளச் ெசய்ய, நீர் எனக்கு
உதவும்.
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ெதாடர்ந்துஎனக்குஆறுதல்அளியும்.
௨௨வீைணையமீட்டி, நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

என்ேதவேன,நீர்நம்ப க்ைகக்குரியவர்என்பைதப்பாடுேவன்.
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தருக்காக,

என்சுரமண்டலத்தல்பாடல்கைளஇைசப்ேபன்.
௨௩நீர்என்ஆத்துமாைவக்காத்தீர். என்ஆத்துமாமக ழ்ந்தருக்கும்.

என்உதடுகளால்துத ப்பாடல்கைளநான்பாடுேவன்.
௨௪எப்ேபாதும்உமதுநன்ைமையஎன்நாவுபாடும்.

என்ைனக் ெகால்ல வரும்பய ஜனங்கள், ேதாற்கடிக்கப்பட்டு
இகழ்ச்ச அைடவார்கள்.

௭௨
சாெலாேமானுக்கு

௧ ேதவேன, அரசனும் உம்ைமப்ேபான்று ஞானமுள்ள முடிவுகைள
எடுக்கஅவருக்குஉதவும்.

உமது நல்லியல்ைப அரசனின் மகனும் அறந்துெகாள்ள
உதவும்.

௨அரசன்உமதுஜனங்களுக்குத்தகுதயானநீத வழங்கஉதவும்.
உமது ஏைழஜனங்களுக்காகஞானமுள்ளமுடிவுகைளஎடுக்க
அவனுக்குஉதவும்.

௩ேதசம்முழுவதும்சமாதானமும்நீதயும்நலவட்டும்.
௪ஏைழகளுக்குஅரசன்நல்லவனாகஇருக்கட்டும்.

த க்கற்ேறாருக்குஅவன்உதவட்டும்.
அவர்கைளத்தாக்குேவாைரஅவன்தண்டிக்கட்டும்.

௫ சூரியன் ஒளிவடும் மட்டும், சந்த ரன் வானிலுள்ள மட்டும்
ஜனங்கள் அரசனுக்குப் பயந்து அவைன மத ப்பார்கள் என
நான்நம்புக ேறன்.

என்ெறன்றும் ஜனங்கள் அவனுக்குப் பயந்து அவைன
மத பார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.

௬வயலில்வழும்மைழையப்ேபான்றருக்கஅரசனுக்குஉதவும்.
பூமியல்வழும்தூறைலப் ேபான்றருக்கஅவனுக்குஉதவும்.

௭அவன்அரசனாகஇருக்கும்ேபாதுநன்ைமமலரட்டும்.
சந்த ரன்இருக்கும்மட்டும் சமாதானம்நலவட்டும்.

௮ஐப ராத்துநதயலிருந்துபூமியன்தூரத்துஎல்ைலவைரக்கும்,
கடலிலிருந்துகடல்வைரக்கும்அவன்அரசுெபருகட்டும்.

௯பாைலவனத்தல்வாழும்எல்லாஜனங்களும்அவனுக்குத்தைல
வணங்குவார்கள்.

புழுதயல்முகத்ைதப்புைதத்துஅவன்பைகவர்கள்அவனுக்கு
முன்பாகவழுந்துவணங்கட்டும்.

௧௦ தர்ஷீசன் அரசர்களும் தூரத்துத் ேதசங்களின் அரசர்களும்
அவனுக்குப்பரிசுகைளக்ெகாண்டுவரட்டும்.

ேஷபாவலும், ேசபாவலுமுள்ள அரசர்கள் தங்கள் கப்பத்ைத
அவனுக்குக்ெகாண்டுவரட்டும்.

௧௧எல்லாஅரசர்களும்நமதுஅரசைனவழுந்துவணங்கட்டும்.
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எல்லா ேதசங்களும்அவனுக்குச் ேசைவெசய்யட்டும்.
௧௨நமதுஅரசன்த க்கற்ேறாருக்குஉதவுகறார்.

ஏைழயானத க்கற்றஜனங்களுக்குநம்அரசன்உதவுகறார்.
௧௩ ஏைழயான த க்கற்ற ஜனங்கள் நம் அரசைனச்

சார்ந்தருப்பார்கள்.
அரசன்அவர்கைளஉய ேராடுவாழச்ெசய்க றார்.

௧௪அவர்கைளத்துன்புறுத்தமுயலும்ெகாடிேயாரிடமிருந்துஅரசன்
அவர்கைளக்காப்பாற்றுகறார்.

அந்த ஏைழ ஜனங்களின் உய ர்கள் அரசனுக்கு மிக
முக்கயமானைவ.

௧௫அரசன்நீடூழி வாழ்க!
அவர் ேசபாவன்ெபான்ைனப்ெபறட்டும்.

எப்ேபாதும்அரசனுக்காகெஜபம்ெசய்யுங்கள்.
ஒவ்ெவாருநாளும்அவைரஆசீர்வதயுங்கள்.

௧௬வயல்நலங்கள்மிகுதயானதானியத்ைதவைளவக்கட்டும்.
மைலகளும்பய ர்களால்ந ரம்பட்டும்.

நலங்களில் புல்வளர்வதுேபான்று
நகரங்கள்ஜனங்களால்ந ரம்பட்டும்.

௧௭அரசன்என்ெறன்றும்புகழ்ெபறட்டும்.
சூரியன் ஒளிவடும்மட்டும் ஜனங்கள் அவர் நாமத்ைத
நைனவுகூரட்டும்.

ஜனங்கள்அவரால்ஆசீர்வத க்கப்படட்டும்.
அவர்கள்எல்ேலாரும்அவைரவாழ்த்தட்டும்.

௧௮ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய, கர்த்தராக ய ேதவைனத்
துதயுங்கள்.

ேதவன் ஒருவேர அத்தைகய அற்புதமான காரியங்கைளச்
ெசய்யமுடியும்.

௧௯ அவரது மகைமெபாருந்தய நாமத்ைத என்ெறன்றும்
துதயுங்கள்!

அவரது மகைம முழு உலகத்ைதயும் ந ரப்பட்டும்! ஆெமன்,
ஆெமன்!

௨௦ஈசாயன்மகனாகயதாவீதன்ெஜபங்கள்இங்குமுடிகன்றன.

புத்தகம் 3
௭௩

(சங்கீதம் 73-89)

ஆசாபன்துத ப்பாடல்
௧ேதவன்உண்ைமயாகேவஇஸ்ரேவலுக்குநல்லவர்.

பரிசுத்தஇருதயமுள்ளஜனங்களுக்குேதவன்நல்லவர்.
௨நான்தவற வீழ்ந்து,

பாவம்ெசய்யத்ெதாடங்கும்நைலயல்இருந்ேதன்.
௩ெகட்டஜனங்கள்ெவற்றயைடந்தைதக்கண்ேடன்.



சங்கீதம் ௭௩:௪ 808 சங்கீதம் ௭௩:௧௬-௧௭

ெபருைமபாராட்டும் அந்த ஜனங்கைளக் கண்டு
ெபாறாைமெகாள்ளஆரம்ப த்ேதன்.

௪அந்தஜனங்கள்ஆேராக்கயமுள்ளவர்கள்.
வாழ்வதற்குஅவர்கள்ேபாராட ேவண்டாம்.

௫ எங்கைளப்ேபால அந்தப் ெபருைமக்காரர்கள்
ெதால்ைலப்படுவதல்ைல.

ப றைரப்ேபான்றுஅவர்களுக்குத்ெதால்ைலகள்இல்ைல.
௬எனேவஅவர்கள்ெபருைமமிக்கவர்களாய்,ெவறுக்கத்தக்கவர்களாய்

உள்ளனர்.
அவர்கள் அணியும் அணிகலன்கைளயும் அழகய
ஆைடகைளயும் ேபான்று அது வைரவல்
கண்டுெகாள்ளத்தக்கது.

௭தாங்கள்பார்க்கும்எைதயும்அந்தஜனங்கள்வருப்பனால்ேபாய்
தங்களுக்ெகனஅைதஎடுத்துக்ெகாள்கன்றனர்.

தாங்கள் ெசய்ய நைனப்பவற்ைற அவர்கள் ெசய்து
முடிக்க றார்கள்.

௮ ப றைரப்பற்ற க் ெகாடிய, தீய காரியங்கைள அவர்கள்
கூறுகறார்கள்.

அவர்கள்ெபருைமயும்ப டிவாதமும்உைடயவர்கள்.
அவர்கள்எப்ேபாதும்மற்றவர்களிடமிருந்துஅனுகூலம்ெபறும்
வழிகைளத்த ட்டமிடுக றார்கள்.

௯ தங்கைளத் ெதய்வங்கெளன்று அப்ெபருைமக்காரர்கள்
நைனத்துக்ெகாள்க றார்கள்.

பூமியன் அரசர்கெளன்று அவர்கள் தங்கைளக்
கருத க்ெகாள்க றார்கள்.

௧௦எனேவேதவஜனங்கள்கூடஅவர்களிடம் ெசன்று
அவர்கள்கூறுபவற்ைறச்ெசய்க றார்கள்.

௧௧ அத்தீேயார், “நாங்கள் ெசய்து ெகாண்டிருப்பவற்ைற ேதவன்
அறயார்!

உன்னதமானேதவன்அறயார்! என்கறார்கள்.

௧௨அப்ெபருைமக்காரர்கள்துர்க்குணம்மிக்கவர்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெசல்வந்தராகவும், நாளுக்கு நாள்
ெசல்வத்ைதெபறுேவாராகவும்காணப்படுகறார்கள்.

௧௩எனேவநான்ஏன்என்இருதயத்ைதத்தூயதாக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்எனதுைககைளச்சுத்தமாகைவத்தருக்கேவண்டும்?

௧௪ேதவேன, நான்நாள்முழுவதும்துன்புறுக ேறன்,
ஒவ்ெவாருநாள்காைலயலும்நீர் என்ைனத்தண்டிக்கறீர்.

௧௫ ேதவேன, நான் இவற்ைறக் குறத்துப் ப றரிடம் ேபச
வரும்ப ேனன்.

அப்படிச் ெசய்தால் உமது ஜனங்களுக்கு நான் துேராகம்
ெசய்தவனாேவன்.

௧௬-௧௭ இக்காரியங்கைளப் புரிந்துெகாள்ள நான் மிகவும்
முயன்ேறன்.
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ஆனால் நான் உமது ஆலயத்த ற்குச் ெசல்லும்வைர
இைவயைனத்தும்எனக்குமிகவும்கடினமாயருந்தன.

நான்ேதவனுைடயஆலயத்த ற்குப் ேபாேனன்,
அப்ேபாதுஅைதநான்உணர்ந்துக்ெகாண்ேடன்.

௧௮ ேதவேன, நீர் அந்த ஜனங்கைள ஆபத்தான நைலயல்
ைவத்தருக்க றீர்.

வழுந்துஅழிவெதன்பதுஅவர்களுக்குமிகவும்சுலபமானது.
௧௯ ெதால்ைலகள் த டீெரன ேநரும், அப்ேபாது

அப்ெபருைமக்காரர்கள்அழிந்துவடுவார்கள்.
ெகாடியக் காரியங்கள் அவர்களுக்கு ேநரிடும், அப்ேபாது
அவர்கள்அழிந்துப்ேபாவார்கள்.

௨௦ கர்த்தாேவ, நாங்கள் வழித்ெதழும்ேபாது மறந்துவடும்
கனைவப்ேபாலஅந்தஜனங்கள்இருப்பார்கள்.

எங்கள் கனவல் வரும் ெபரும் வலங்குகைளப்ேபால் அந்த
ஜனங்கள்மைறந்துேபாகும்படி நீர் ெசய்வீர்.

௨௧-௨௨நான்மூடனாகஇருந்ேதன்.
நான் ெசல்வத்ைதக் குற த்தும் ெகட்ட ஜனங்கைளக்குறத்தும்
எண்ணிக்கலங்க ேனன்.

ேதவேன, நான்மனங்கலங்க ,உம்மிடம் ேகாபங்ெகாண்ேடன்.
மூடத்தனமும் அறயாைமயுமுள்ள மிருகத்ைதப் ேபால் நடந்து
ெகாண்ேடன்.

௨௩எனக்குத் ேதைவயானைவஎல்லாம் என்னிடம்உள்ளன.
நான்எப்ேபாதும்உம்ேமாடிருக்க ேறன்.
ேதவேன, நீர் என்ைகையப்ப டித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்.

௨௪ ேதவேன, நீர் என்ைன வழிநடத்த , எனக்கு நல்ல
ேபாதைனையத்தருவீர்.

பன்புஎன்ைனமகைமக்குேநராகவழி நடத்துவீர்.
௨௫ேதவேன, பரேலாகத்தல்நீர் எனக்காகஇருக்க றீர்.

நான் உம்ேமாடிருக்ைகயல் இப்பூமியல் எனக்கு என்ன
ேவண்டும்?

௨௬என்மனமும்சரீரமும்அழிந்துப்ேபாகலாம்,
ஆனால் நான் ேநச க்கும் கன்மைலயாகய ேதவன் எனக்காக
இருக்க றீர்.

என்ெறன்றும்எனக்காக ேதவன்இருக்கறீர்.
௨௭ ேதவேன, உம்ைம வ ட்டு வலகும் ஜனங்கள்

அழிந்துேபாவார்கள்.
உமக்கு உண்ைமயாயல்லாத ஜனங்கைள நீர்
அழித்துவடுவீர்.

௨௮என்ைனப்ெபாருத்தமட்டும்,நான்ேதவனிடம்வந்தருக்க ேறன்,
அதுேவஎனக்குநலமானது.

என் ஆண்டவராக ய கர்த்தைர என் பாதுகாப்ப டமாக
ைவத்தருக்க ேறன்.

ேதவேன, நீர் ெசய்துள்ள எல்லாவற்ைறயும் குறத்துக் கூற
நான்வந்துள்ேளன்.
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௭௪
ஆசாபன்ஒருமஸ்கீல்

௧ேதவேன, என்ெறன்றும்நீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீரா?
உமதுஜனங்களிடம் நீர்இன்னும்ேகாபமாயருக்க றீரா?

௨ பல்லாண்டுகளுக்கு முன் நீர் வாங்கய உமது ஜனங்கைள
நைனவுகூரும்.

நீர் எங்கைளமீட்டீர். நாங்கள்உமக்குச்ெசாந்தமானவர்கள்.
நீர்வாழ்ந்தஇடமாக ய சீேயான்மைலையநைனவுகூரும்.
௩ ேதவேன, பைழைமயான இந்த இடிபாடுகளுக்கு மத்தயல் நீர்

நடந்துவாரும்.
பைகவன்அழித்த பரிசுத்தஇடத்த ற்குத்தரும்பவாரும்.

௪ ஆலயத்தல் பைகவர்கள் தங்கள் யுத்த ஆரவாரத்ைதச்
ெசய்தார்கள்.

ேபாரில் தங்கள் ெவற்றையக் குற ப்பதற்கு ஆலயத்தல்
அவர்கள்தங்கள்ெகாடிகைளஏற்றனார்கள்.

௫பைகப்பைடவீரர்கள்
ேகாடரியால் கைளகைள அழிக்கும் ஜனங்கைளப்
ேபான்றருந்தார்கள்.

௬ேதவேன,அவர்கள் தங்கள் ேகாடாரிகைளயும், சம்மட்டிகைளயும்
பயன்படுத்த ,

உமது ஆலயத்தல் மரத்தனாலான ச த்த ர
ேவைலப்பாடுகைளநாசம்ெசய்தார்கள்.

௭அந்தவீரர்கள்உமதுபரிசுத்தஇடத்ைதஎரித்துவ டடார்கள்.
அந்தஆலயம்உமதுநாமத்தன்மகைமக்காகக் கட்டப்பட்டது.
அவர்கள் அைதத் தைரயல் வழும்படி இடித்துத்
தள்ளினார்கள்.

௮பைகவன்எங்கைளமுழுைமயாகஅழிக்கமுடிவுெசய்தான்.
ேதசத்தன் ஒவ்ெவாரு பரிசுத்த இடத்ைதயும் அவர்கள்
எரித்தார்கள்.

௯ எங்களுக்கான அைடயாளங்கள் எைதயும் நாங்கள் காண
முடியவல்ைல.

எந்தத் தீர்க்கதரிச களும்இங்குஇல்ைல.
யாருக்கும்என்னெசய்வெதன்றுெதரியவல்ைல.

௧௦ ேதவேன, எத்தைனக் காலம்வைரக்கும் பைகவன் எங்கைளப்
பரிகாசம் பண்ணுவான்?

உமது நாமத்ைத அவர்கள் என்ெறன்றும் இழிவுபடுத்த நீர்
அனுமத ப்பீரா?

௧௧ேதவேன, நீர் ஏன்எங்கைளக்கடுைமயாகத் தண்டிக்க றீர்?
நீர் உமது மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்த , எங்கைள
முற்றலும்அழித்துவ ட்டீர்.

௧௨ேதவேன, நீணடகாலம் நீேர எங்கள்அரசராகஇருந்தீர்.
இத்ேதசத்தல் பல ேபார்களில் ெவல்ல நீர் எங்களுக்கு
உதவனீர்.
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௧௩ேதவேன, நீர் மிகுந்தவல்லைமையப்பயன்படுத்த
ெசங்கடைலப் பளக்கச்ெசய்தீர்.

௧௪கடலின்ெபரியவலங்குகைளநீர் ேதாற்கடித்தீர்!
லிவயாதானின்தைலகைளநீர் சைதத்துப்ேபாட்டீர்.
ப றவலங்குகள்உண்ணும்படிஅதன்உடைலவ ட்டுவ ட்டீர்.

௧௫நீர் நீரூற்றுக்களும்நத களும்பாயும்படிெசய்க றீர்.
நத கள்உலர்ந்துேபாகும்படியும்ெசய்க றீர்.

௧௬ேதவேன, நீர் பகைலஆளுகறீர்.
நீர் இரைவயும் ஆளுகறீர். நீர் சந்த ரைனயும் சூரியைனயும்
உண்டாக்கனீர்.

௧௭பூமியலுள்ளஒவ்ெவான்றற்கும்நீர் எல்ைலையவகுத்தீர்.
நீர் ேகாைடையயும்குளிர் காலத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்.

௧௮ ேதவேன, இவற்ைற நைனவுகூரும். பைகவன் உம்ைம
இழிவுபடுத்தனான்என்பைதநைனவுகூரும்.

அம்மூடர்கள்உமதுநாமத்ைதெவறுக்கறார்கள்.
௧௯அக்ெகாடியவலங்குகள்உமதுபுறாைவஎடுத்துக்ெகாள்ளவ டாேதயும்!

என்ெறன்றும்உமதுஏைழஜனங்கைளமறந்துவ டாேதயும்.
௨௦நமதுஉடன்படிக்ைகையநைனவுகூரும்!

இத்ேதசத்தன் ஒவ்ெவாரு இருண்ட இடத்தலும் ெகாடுைம
ந கழ்க றது.

௨௧ேதவேன,உமதுஜனங்கள்ேமாசமாக நடத்தப்பட்டார்கள்.
இனிேமலும் அவர்கள் துன்புறாதபடி பாரும். உமது தக்கற்ற,
ஏைழஜனங்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்கள்.

௨௨ேதவேன, எழுந்துேபாரிடும்!
அம்மூடர்கள் உம்ேமாடு ேபாட்டியடுகறார்கள் என்பைத
நைனவுகூரும்.

௨௩உமதுபைகவர்களின்கூக்குரைலமறவாேதயும்.
மீண்டும்மீண்டும்அவர்கள்உம்ைமஇழிவுப்படுத்தனார்கள்.

௭௫
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத்தைலவனுக்கு ஆசாப்

அளித்ததுத ப்பாடல்களுள்ஒன்று
௧ேதவேன, நாங்கள்உம்ைமத்துத க்க ேறாம்.

நாங்கள்உம்ைமத்துத க்க ேறாம்.
நீர் அருகாைமயல் இருக்க, ஜனங்கள் நீர் ெசய்யும்
அற்புதமானகாரியங்கைளக்குறத்துகூறுகறார்கள்.

௨ேதவன்கூறுகறார்:
“நயாயத்தீர்ப்பன்காலத்ைதநான்ெதரிந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.
நான்தகுந்தபடி நயாயந்தீர்ப்ேபன்.

௩ பூமியும் அதலுள்ள அைனத்தும் நடுங்க வழும் நைலயல்
இருக்கும்.

ஆனால்நான்அைதத்த டமாகஇருக்கச்ெசய்ேவன்”.



சங்கீதம் ௭௫:௪-௫ 812 சங்கீதம் ௭௬:௫

௪-௫ “ச லர் அத கமாக ெபருைமயுள்ளவர்கள், தாங்கள் வலிைம
மிக்கவர்கள் என்றும் முக்கயமானவர்கள் என்றும் அவர்கள்
நைனக்கறார்கள்.

ஆனால்நான்அவர்களிடம் ‘வீம்பு ேபசாதீர்கள்!’
‘ெபருைமபாராட்டாதீர்கள்!’ என்றுகூறுேவன்” என்கறார்.

௬ஒருவைனமுக்கயமானவனாக்கும்வல்லைம
எதுவும்இப்பூமியல்இல்ைல.

௭ ேதவேன நீத பத , யார் முக்கயமானவர் என்பைத ேதவன்
முடிெவடுக்க றார்.

ேதவன்ஒருவைனஉயர்த்த அவைனமுக்கயமானவனாக்குகறார்.
ேதவன் மற்ெறாருவைனத் தாழ்த்த அவைன
முக்கயமற்றவனாக்குகறார்.

௮ேதவன்தீேயாைரத் தண்டிக்கத்தயாராய்இருக்க றார்.
கர்த்தர் ைகயல் ஒரு ேகாப்ைப உள்ளது, அக்ேகாப்ைப வஷம்
கலந்தத ராட்ைசரசத்தால் ந ரம்பயுள்ளது.

அவர்அத்த ராட்ைசரசத்ைத (தண்டைனைய)ஊற்றுவார்,
கைடச த்துளிமட்டும்ெகட்டஜனங்கள்அதைனக்குடிப்பார்கள்.

௯நான்எப்ேபாதும்ஜனங்களுக்குஇவற்ைறப்பற்ற க்கூறுேவன்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவனுக்குநான்துத ப்பாடுேவன்.

௧௦ ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்து நான் வல்லைமைய
அகற்றவடுேவன்.

நான்நல்லஜனங்களுக்குவல்லைமையஅளிப்ேபன்.

௭௬
இைசக் கருவகைள இைசக்கும் இைசத் தைலவனுக்குஆசாப்

அளித்ததுத ப்பாடல்
௧யூதாவன்ஜனங்கள்ேதவைனஅறவார்கள்.

இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் ேதவனுைடய நாமத்ைத
மத க்க றார்கள்.

௨ேதவனுைடயஆலயம்சாேலமில்*இருக்கறது.
ேதவனுைடயவீடுசீேயான்மைலயல்இருக்கறது.

௩அவ்வடத்தல்ேதவன்வல்கள்,அம்புகள், ேகடயங்கள்,வாள்கள்,
மற்றும் ேபார்க்கருவகைளெயல்லாம்உைடத்ெதற ந்தார்.

௪ேதவேன, நீர்உமதுபைகவர்கைளமுறயடித்த ேபாது
மைலகளிலிருந்துமகைமெபாருந்தயவராய்ெவளிப்பட்டீர்.

௫அவர்கள்வலிைமயுள்ளவர்கள்எனஅந்தவீரர்கள்நம்பனார்கள்.
ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் களங்களில் (வயல்களில்)
மரித்துக்க டக்க றார்கள்.

அவர்கள் அணிந்தருந்தைவெயல்லாம் அவர்கள் உடம்பலிருந்து
அகற்றப்பட்டன.

அவ்வலியவீரர்களில் எவரும்தங்கைளபாதுகாத்துக்ெகாள்ள
முடியவல்ைல.

* ௭௬:௨: சாேலாம் இது எருசேலமுக்கு மற்ெறாரு ெபயர். இப்ெபயருக்கு “சமாதானம்”
எனப்ெபாருள்படும்.
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௬ யாக்ேகாபன் ேதவன் அவ்வீரர்களிடம் குரல் உயர்த்த க்
கண்டித்தார்.

இரதங்கேளாடும் குதைரகேளாடும் கூடிய அப்பைடயனர்
மரித்துவீழ்ந்தனர்.

௭ேதவேன, நீர் பயங்கரமானவர்!
நீர் சனமைடயும்ேபாது ஒருவனும் உமக்ெகத ராக ந ற்க
முடிவதல்ைல.

௮-௯கர்த்தர் நீத பதயாகஇருந்து,அவரதுமுடிைவஅறவக்க றார்.
ேதசத்தன்எளியஜனங்கைளேதவன்மீட்டார்.

பரேலாகத்தலிருந்துஅவர்இம்முடிைவத்தந்தார்.
பூமிமுழுவதும்அைமதயாகப் பயத்ேதாடுகாணப்பட்டது.

௧௦ ேதவேன, நீர் தீேயாைரத் தண்டிக்கும்ேபாது ஜனங்கள் உம்ைம
மத க்க றார்கள்.

நீர்உமதுேகாபத்ைதெவளிப்படுத்தும்.
தப்ப த்துவாழ்பவர்கள்வலிைமயுள்ேளாராவர்கள்.

௧௧ ஜனங்கேள, உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு வாக்குறுத ப்
பண்ணினீர்கள்.

இப்ேபாது, வாக்குறுத ப் பண்ணினவற்ைற நீங்கள்
அவருக்குக்ெகாடுங்கள்.

எல்லா இடங்களிலும் ஜனங்கள் ேதவனுக்குப் பயந்து அவைர
மத க்க றார்கள்.

அவர்கள்அவருக்குப் பரிசுகைளக்ெகாண்டுவருகறார்கள்.
௧௨ேதவன்ெபருந்தைலவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க றார்.

பூமியன்எல்லாஅரசர்களும்அவருக்குப்பயப்படுக றார்கள்.

௭௭
எதுதூன் என்னும் இராகத் தைலவனுக்கு ஆசாபன்

பாடல்களுள்ஒன்று
௧ேதவேனேநாக்க உதவக்காக நான்உரக்கக்கூப்படுக ேறன்.

ேதவேன, நான்உம்மிடம் ெஜப க்க ேறன்.
நான்ெசால்வைதக் ேகளும்.

௨ என் ஆண்டவேர, ெதால்ைலகள் வரும்ேபாது நான் உம்மிடம்
வருக ேறன்.

இரவுமுழுவதும்நான்உம்ைமெநருங்கமுயன்ேறன்.
என்ஆத்துமாஆறுதல்அைடயமறுத்தது.

௩நான்ேதவைனப்பற்ற நைனக்க ேறன்,
நான் உணரும் வதத்ைத அவருக்குச் ெசால்ல முயல்க ேறன்,
ஆனால்என்னால்முடியவல்ைல.

௪நீர் என்ைனஉறங்கெவாட்டீர்.
நான் ஏேதா ெசால்ல முயன்ேறன், ஆனால் மிகவும்
வருத்தமைடந்ேதன்.

௫நான்நீண்டகாலத்தல்நடந்தைதப்பற்ற நைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
முற்காலத்தல்ந கழ்ந்தவற்ைறப்பற்ற நைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

௬இரவல், எனதுபாடல்கைளப்பற்ற நைனக்கமுயல்க ேறன்.
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நான்என்ேனாடு ேபச , புரிந்துெகாள்ளமுயல்க ேறன்.
௭ நான், “எங்கள் ஆண்டவர் என்ைறக்கும் எங்கைள வ ட்டு

வலகவ ட்டாரா?
மீண்டும் அவர் எப்ேபாதும் நம்முடன் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருப்பாரா?

௮ேதவனுைடயஅன்புஎன்ெறன்றும்வலகவ ட்டதா?
அவர் நம்ேமாடுமீண்டும்ேபசுவாரா?

௯இரக்கம் என்ெனெவன்பைத ேதவன்மறந்துவ ட்டாரா?
அவரது நீடிய ெபாறுைம ேகாபமாய ற்றா?” என்று
வயக்க ேறன்.

௧௦பன்புநான், “என்ைனஉண்ைமய ேலேயபாத ப்பதுஇது.
‘மிக உன்னதமான ேதவன்’ அவரது வல்லைமைய
இழந்துவ ட்டாரா?” எனஎண்ணிேனன்.

௧௧கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறநான்நைனவுகூருக ேறன்.
ேதவேன,நீர்முற்காலத்தல்ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைள
நான்நைனவுகூருக ேறன்.

௧௨நீர் ெசய்தவற்ைறக்குறத்துேயாச த்ேதன்.
அக்காரியங்கைளநான்நைனத்ேதன்.

௧௩ேதவேன,உமதுவழிகள்பரிசுத்தமானைவ.
ேதவேன, உம்ைமப்ேபான்று உயர்ந்தவர் (ேமன்ைமயானவர்)
எவருமில்ைல.

௧௪அற்புதமானக்காரியங்கைளச்ெசய்த ேதவன்நீேர.
நீர்ஜனங்களுக்குஉமதுமிகுந்தவல்லைமையக்காண்பத்தீர்.

௧௫உமதுவல்லைமயால்உமதுஜனங்கைளக்காத்தீர்.
நீர்யாக்ேகாைபயும் ேயாேசப்பன்சந்ததயனைரயும்காத்தீர்.

௧௬ேதவேன, தண்ணீர்உம்ைமக்கண்டுபயந்தது.
ஆழமானதண்ணீர்பயத்தால்நடுங்கற்று.

௧௭கருேமகங்கள்தண்ணீைரப்ெபாழிந்தன.
உயர்ந்த ேமகங்களில் உரத்த இடிமுழக்கத்ைத ஜனங்கள்
ேகட்டார்கள்.

அப்ேபாதுமின்னல்களாகயஉமதுஅம்புகள்ேமகங்களினூேட
ப ரகாச த்தன.

௧௮உரத்தஇடிமுழக்கங்கள்உண்டாயன.
உலகத்ைதமின்னல்ஒளியால் ந ரப்ப ற்று.
பூமிஅத ர்ந்துநடுங்கற்று.

௧௯ ேதவேன, நீர் ஆழமான தண்ணீரில் (ெவள்ளத்தல்) நடந்து
ெசன்றீர்.

நீர்ஆழமானகடைலக்கடந்தீர்.
ஆனால்உமதுபாதச்சுவடுகள்அங்குப்பதயவல்ைல.

௨௦உமதுஜனங்கைளமந்ைதகைளப்ேபால்வழி நடத்துவதற்கு
நீர் ேமாேசையயும்ஆேராைனயும்பயன்படுத்தனீர்.
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௭௮
ஆசாபன்ஒருமஸ்கீல்

௧என்ஜனங்கேள, என்ேபாதைனகளுக்குெசவக்ெகாடுங்கள்.
நான்கூறுவனவற்ைறக்கவனித்துக் ேகளுங்கள்.

௨நான்உங்களுக்குஇந்தக்கைதையக்கூறுேவன்.
நான்உங்களுக்குஇப்பழங்கைதையக்கூறுேவன்.

௩நாங்கள்இக்கைதையக் ேகட்ேடாம்,அைதநன்றாகஅற ந்ேதாம்.
எங்கள்தந்ைதயர்இக்கைதையக்கூறனார்கள்.

௪நாங்கள்இக்கைதையமறக்கவும்மாட்ேடாம்.
இறுத தைலமுைற வைரக்கும் எங்கள் ஜனங்கள்
இக்கைதையச்ெசால்லிக்ெகாண்ேடயருப்பார்கள்.

நாம்அைனவரும்கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்.
அவர் ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைளக் குறத்துச்
ெசால்ேவாம்.

௫கர்த்தர்யாக்ேகாேபாடுஒருஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்.
ேதவன் இஸ்ரேவலருக்குச் சட்டத்ைத (நீதமுைறைய)
ெகாடுத்தார்.

நம்முற்ப தாக்களுக்குேதவன்கட்டைளகைளஅளித்தார்.
தமது பன் சந்ததயனருக்கு அந்தச் சட்டங்கைளப்
ேபாத க்குமாறுஅவர் நம்முற்ப தாக்களுக்குக்கூறனார்.

௬ புது குழந்ைதகள் ப றப்பார்கள், அவர்கள் இைனஞராக
வளருவார்கள்.

அவர்கள் அக்கைதகைளத் தங்கள் குழந்ைதகளுக்குச்
ெசால்வார்கள்.

இவ்வைகயல் கைடச தைலமுைறயனர் வைரக்கும்
எல்ேலாரும் சட்டத்ைதஅற ந்தருப்பார்கள்.

௭எனேவஅந்தஜனங்கள்எல்ேலாரும் ேதவைனநம்புவார்கள்.
ேதவன்ெசய்தவற்ைறஅவர்கள்மறக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் கவனமாக அவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவார்கள்.

௮ தங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகைள ஜனங்கள் அவர்கள்
குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்வார்களானால், அந்தக்
குழந்ைதகள் அவர்களின் முற்ப தாக்கைளப்ேபால்
இருக்கமாட்டார்கள்.

அவர்கள் முற்ப தாக்கள் ேதவனுக்கு எத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

அவர்கள்அவருக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்தார்கள்.
அந்தஜனங்கள்ப டிவாதமாகஇருந்தார்கள்.
அவர்கள் ேதவ ஆவயானவருக்கு உண்ைமயாக
இருக்கவல்ைல.

௯எப்ப ராயீமின்மனிதர்கள்ஆயுதங்கைளத்தாங்கயருந்தார்கள்,
ஆனால்அவர்கள்யுத்தத்தலிருந்துஓடிப்ேபானார்கள்.
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௧௦ அவர்கள் ேதவேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையப்
பன்பற்றவல்ைல.

அவரதுேபாதைனகளுக்குக்கீழ்ப்படியஅவர்கள்மறுத்தார்கள்.
௧௧ேதவன்ெசய்தெபரியகாரியங்கைளஎப்ப ராயீமின்மனிதர்கள்

மறந்துவ ட்டார்கள்.
அவர் காட்டிய அற்புதமான காரியங்கைள அவர்கள்
மறந்துப்ேபானார்கள்.

௧௨எக ப்தன்ேசாவானில் ேதவன்
அவர்களின் தந்ைதயருக்குத் தனது மிகுந்த வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்தனார்.

௧௩ ேதவன் ெசங்கடைலப் பளந்து ஜனங்கைள அதனூேட
நடத்த ச்ெசன்றார்.

இருபுறங்களிலும்தண்ணீரானதுஉறுதயானசுவராய்எழுந்து
நன்றது.

௧௪ ஒரு உயர்ந்த ேமகத்தனால் ேதவன் அவர்கைள ஒவ்ெவாரு
பகலிலும்வழிநடத்தனர்.

ஒவ்ேவார் இரவும் ஒரு ெநருப்புத் தூணின் ஒளியனால்
ேதவன்அவர்கைளவழிநடத்தனர்.

௧௫பாைலவனத்தன்பாைறையேதவன்பளந்தார்.
நலத்தன் ஆழத்தலிருந்து அவர் அந்த ஜனங்களுக்கு
தண்ணீைரக்ெகாடுத்தார்.

௧௬கன்மைலயலிருந்து
ஆறாகப் ெபருக்ெகடுக்கும் தண்ணீைர ேதவன்
வரவைழத்தார்!

௧௭ ஆனால் ஜனங்கள் ேதவனுக்ெகத ராகத் ெதாடர்ந்து பாவம்
ெசய்தனர்.

பாைலவனத்தலும் அவர்கள் மிக உன்னதமான
ேதவனுக்ெகத ராகத் தரும்பனார்கள்.

௧௮பன்அந்தஜனங்கள்ேதவைனேசாத க்கவரும்பனார்கள்.
தங்கள் இச்ைசைய நைறேவற்ற க் ெகாள்வதற்காக அவர்கள்
ேதவனிடம்உணைவக்ேகட்டார்கள்.

௧௯அவர்கள்ேதவைனக்குறத்துமுைறய ட்டு,
“பாைலவனத்தல் ேதவன் நமக்கு உணைவக்
ெகாடுக்கக்கூடுமா?

௨௦ேதவன்பாைறையஅடித்தார்,ெபருெவள்ளம்ெவளிப்பட்டது.
ந ச்சயமாக, அவர் நமக்கு ெராட்டியும் (அப்பமும்) இைறச்சயும்
ெகாடுக்கமுடியும்” என்றார்கள்.

௨௧அந்தஜனங்கள்கூறயவற்ைறகர்த்தர் ேகட்டார்.
யாக்ேகாப டம் ேதவன்ேகாபமைடந்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவலிடம் ேகாபமைடந்தார்.

௨௨ஏெனனில்ஜனங்கள்அவைர நம்பவல்ைல.
ேதவன் அவர்கைளக் காக்கக்கூடுெமன அவர்கள்
நம்பவல்ைல.

௨௩-௨௪ஆனால்ேதவன்ேமேலயுள்ளேமகங்கைளத்தறந்தார்.
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உணவுக்கானமன்னாஅவர்கள்மீதுெபாழிந்தது.
வானில் கதவுகள்தறக்கப்பட்டுவானிலுள்ளக டங்கலிருந்து

தானியங்கள்கீேழெகாட்டினாற்ேபாலகாட்ச தந்தது.
௨௫ேதவதூதர்களின்உணைவஜனங்கள்உண்டார்கள்.

அவர்கள்தருப்தயைடயும்வைரேதவன்மிகுதயானஉணைவ
அனுப்பனார்.

௨௬-௨௭ ேதவன் கழக்கலிருந்து ஒரு ெபருங்காற்று வீசுமாறு
ெசய்தார்.

காைடகள்மைழையப்ேபான்றுஅவர்கள்மீதுவீழ்ந்தன.
ேதமானிலிருந்துேதவன்காற்ைறவீசச்ெசய்தார்.

பறைவகள் மிகுதயாக இருந்தைமயால் நீல வானம்
இருண்டது.

௨௮பாைளயத்தன்நடுேவ
கூடாரங்கைளச்சுற்றலும்அப்பறைவகள்வீழ்ந்தன.

௨௯அவர்களுக்குஉண்பதற்குமிகுதயானஉணவுஇருந்தது.
ஆனால் தங்களின் பசயால் தாங்கேள பாவம் ெசய்யும்படி
தங்கைளஅவர்கள்ஆட்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்.

௩௦அவர்கள்தங்கள்பசையஅடக்க க்ெகாள்ளவல்ைல.
எனேவஅவர்கள்பறைவகளின்இரத்தம்வடிந்துேபாகும்வைர
காத்த ராதுஅக்காைடகைளஉண்டார்கள்.

௩௧ேதவன்அந்தஜனங்களிடம் மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டார்.
அவர்களில் பலைரக்ெகான்றுேபாட்டார்.
பலஆேராக்கயமானஇைளஞர்கள்இறக்கும்படிெசய்தார்.

௩௨ஆனால்ஜனங்கேளாஇன்னும்பாவம்ெசய்தார்கள்!
ேதவன் ெசய்ய வல்ல அற்புதமான காரியங்கைள அவர்கள்
சார்ந்தருக்கவல்ைல.

௩௩எனேவேதவன்அவர்கள்பயனற்றவாழ்க்ைகையச்
சலஅழிவுகளினால்முடிவுறச்ெசய்தார்.

௩௪ ேதவன் சலைரக் ெகான்றேபாது மற்ேறார் அவைரப்
பன்பற்றனார்கள்.

அவர்கள்ேதவனுக்குப்பன்ேனவைரந்ேதாடிவந்தார்கள்.
௩௫ ேதவேன அவர்கள் கன்மைலெயன்று அந்த ஜனங்கள்

நைனவுக்கூர்ந்தார்கள்.
மிக உன்னதமான ேதவன் அவர்கைளக் காப்பாற்றனார்
என்பைதநைனத்துபார்த்தார்கள்.

௩௬ அவர்கள் அவைர ேநச த்ததாக கூறனார்கள், ஆனால் ெபாய்
கூறனார்கள்.

அவர்கள்உறுதயாகஇருக்கவல்ைல.
௩௭ அவர்கள் இருதயங்கள் உண்ைமயாகேவ ேதவேனாடு

இருக்கவல்ைல.
ஆண்டவர் அவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கு
நம்ப க்ைகக்குரியவர்களாக நடந்துக்ெகாள்ளவல்ைல.

௩௮ஆனால்ேதவன்இரக்கமுள்ளவராயருந்தார்.
அவர்கள்பாவங்களுக்காகஅவர்அவர்கைளமன்னித்தார்.
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அவர் அவர்கைள அழிக்கவல்ைல. பலமுைற ேதவன் அவரது
ேகாபத்ைதஅடக்க க்ெகாண்டார்.

ேதவன்தாம்மிகுந்த ேகாபமைடயாதபடி பார்த்துக்ெகாண்டார்.
௩௯அவர்கள்ஜனங்கேளஎன்பைத ேதவன்நைனவுக்கூர்ந்தார்.

ஜனங்கள் வீசும் காற்ைறப் ேபான்றவர்கள், பன்பு அது
மைறந்துப்ேபாகும்.

௪௦ ஓ! அந்த ஜனங்கள் பாைலவனத்தல் ேதவனுக்கு மிகவும்
வருத்தத்ைதஏற்படுத்தனார்கள்!

அவருக்குமிகுந்தவ சனமைடயச்ெசய்தார்கள்.
௪௧மீண்டும்மீண்டும்அந்தஜனங்கள்ேதவனுைடயெபாறுைமைய

ேசாத த்தார்கள்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைர அவர்கள் உண்ைமயாகேவ
புண்படுத்தனார்கள்.

௪௨ ேதவனுைடய வல்லைமைய அந்த ஜனங்கள்
மறந்துவ ட்டார்கள்.

பைகவரிடமிருந்து பலமுைற ேதவன் அவர்கைளக் காத்தார்
என்பைதஅவர்கள்மறந்தார்கள்.

௪௩எக ப்தல்ஆண்டவர் நடத்தயஅற்புதங்கைளயும்,
ேசாவானின் களங்களில் (வயல்களில்) நடந்த
அற்புதங்கைளயும்அவர்கள்மறந்தார்கள்.

௪௪ேதவன்ஆறுகைளஇரத்தமாக்கனார்.
எக ப்தயர்கள்அந்ததண்ணீைரப் பருகமுடியவல்ைல.

௪௫ ேதவன் கூட்டமாக வண்டுகைள அனுப்பனார், அைவ
எக ப்தயைரக் கடித்தன.

ேதவன் தவைளகைள அனுப்பனார். அைவ எக ப்தயரின்
வாழ்க்ைகையக்ெகடுத்தன.

௪௬ேதவன்அவர்கள்பய ர்கைளப்புழுபூச்ச களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
அவர்களின் ப ற தாவரங்கைள ெவட்டுக்களிகளுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

௪௭ ேதவன் அவர்களின் த ராட்ைசக் ெகாடிகைளக் கல்மைழயால்
அழித்தார்.

அவர்களின் மரங்கைள அழிக்கப் ெபருங்கல் மைழையப்
பயன்படுத்தனார்.

௪௮கல்மைழயால் ேதவன்அவர்கள்வலங்குகைளக்ெகான்றார்.
அவர்கள் மந்ைதகள் (ஆடு, மாடுகள்) மின்னலால் தாக்குண்டு
மடிந்தன.

௪௯ேதவன்எக ப்தயருக்குஅவரதுேகாபத்ைதக்காண்பத்தார்.
அவர்களுக்கு எத ராக அழிக்கும் ேதவதூதர்கைள
அனுப்பனார்.

௫௦ேதவன்தமதுேகாபத்ைதக்காட்டஒருவழிையக்கண்டார்.
அவர்அந்தஜனங்கள்வாழஅனுமதக்கவல்ைல.
ெகாடிய ேநாயால்அவர்கள்மடியச்ெசய்தார்.

௫௧ எக ப்தன் முதற்ேபறான ஆண் குழந்ைதகைள ேதவன்
ெகான்றார்.
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காமின் குடும்பத்தல் முதற்ேபறான எல்லாவற்ைறயும் அவர்
ெகான்றார்.

௫௨ அப்ேபாது ேதவன் இஸ்ரேவலைர ஒரு ேமய்ப்பைனப்ேபால்
வழிநடத்தனார்.

அவர் தமது ஜனங்கைள மந்ைதகைளப் ேபால்
பாைலவனத்தனூேடவழிநடத்த ச் ெசன்றார்.

௫௩அவர்தமதுஜனங்கைளப்பத்த ரமாகவழி காட்டி நடத்தனார்.
ேதவனுைடயஜனங்கள்அஞ்ச ேவண்டியதுஎதுவுமில்ைல.
ேதவன் அவர்களது பைகவர்கைளச் ெசங்கடலில் அமிழச்
ெசய்தார்.

௫௪ ேதவன் அவரது ஜனங்கைள அவரது பரிசுத்த ேதசத்த ற்கு
வழிநடத்தனார்.

தமது வல்லைமயால் எடுத்துக்ெகாண்ட மைலக்குஅவர்கைள
அைழத்துச்ெசன்றார்.

௫௫ ப ற ேதசத்தனைர அந்நாட்டிலிருந்து ேபாகும்படியாக ேதவன்
கட்டாயப்படுத்தனார்.

ேதவன் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தனருக்கும் ேதசத்தல்
அவரவர்களின்பங்ைகக்ெகாடுத்தார்.

ேதவன் ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்தனருக்கும்
வச ப்பதற்குவீட்ைடத் தந்தார்.

௫௬ ஆனால் அவர்கள் மிக உன்னதமான ேதவைன ேசாத த்து
அவைரவ சனத்தற்குள்ளாக்கனார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல.

௫௭இஸ்ரேவலர்ேதவனிடமிருந்துவலக ச்ெசன்றார்கள். அவர்கள்
தந்ைதயர் ெசய்தாற்ேபான்று அவர்கள் அவருக்ெகத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

எறயும் வல்ைலப்ேபான்று அவர்கள் தங்கள் ேபாக்கைன
மாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.

௫௮ இஸ்ரேவலர் உயர்ந்த பீடங்கைளக் கட்டி, ேதவைன
ேகாபமைடயச்ெசய்தார்கள்.

அவர்கள் ெபாய் ெதய்வங்களுக்குச் சைலகைள எழுப்ப ,
ேதவைனெபாறாைமஅைடயச்ெசய்தார்கள்.

௫௯ேதவன்இைதக் ேகட்டுமிகுந்த ேகாபமைடந்தார்.
அவர்இஸ்ரேவலைரமுற்றலும்தள்ளினார்.

௬௦ேதவன்சீேலாவலுள்ளபரிசுத்தக்கூடாரத்ைதவ ட்டுநீக்கனார்.
ஜனங்கேளாடுகூட ேதவன்அக்கூடாரத்தல்வாழ்ந்தருந்தார்.

௬௧ ப ற ேதசங்கள் அவரது ஜனங்கைளச் சைற ப டிக்க, ேதவன்
அனுமதத்தார்.

பைகவர்கள் ேதவனுைடய “அழகய நைகைய”
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.

௬௨ ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்ெகத ராகத் தமது ேகாபத்ைதக்
காட்டினார்.

அவர்கள்ேபாரில் ெகால்லப்படும்படியாகஅனுமதத்தார்.
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௬௩இைளஞர்கள்மரணமைடயும்படியாக எரிக்கப்பட்டார்கள்.
அவர்கள்மணக்கேவண்டியஇளம்ெபண்கள்தருமணப்பாடல்
எைதயும்பாடவல்ைல.

௬௪ஆசாரியர்கள்ெகால்லப்பட்டார்கள்.
ஆனால் அவர்களின் வதைவகள் அவர்களுக்காக
அழவல்ைல.

௬௫ இறுதயாக, தூக்கத்தலிருந்து வழித்ெதழும் ஒரு
மனிதைனப்ேபால நம்ஆண்டவர் எழுந்தருந்தார்.

அவர்மிகுதயாகத்த ராட்ைசரசத்ைதப்பருகயவீரைனப்ேபால
காணப்பட்டார்.

௬௬ ேதவன் தமது பைகவர்கைள பன்வாங்கச் ெசய்து, அவர்கைள
முறயடித்தார்.

ேதவன் தமது பைகவர்கைளத் ேதாற்கடித்து, என்ெறன்றும்
அவர்கள்அவமானமுறும்படிெசய்தார்.

௬௭ஆனால்ேதவன்ேயாேசப்பன்குடும்பத்ைதந ராகரித்தார்.
எப்ப ராயீமின்குடும்பத்தாைர ேதவன்ஏற்கவல்ைல.

௬௮ இல்ைல, ேதவன் யூதாவன் ேகாத்த ரத்தனைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

ேதவன், தாம் ேநச க்கும் சீேயான் மைலையத் ேதர்ந்துக்
ெகாண்டார்.

௬௯ அம்மைலயன் ேமல் உயரத்தல் ேதவன் அவரது பரிசுத்த
ஆலயத்ைதக்கட்டினார்.

பூமிையப் ேபால என்ெறன்றும் இருக்கும்படியாக ேதவன்
அவரதுபரிசுத்தஆலயத்ைதக்கட்டினார்.

௭௦ தனது வேசஷ பணியாளாக ேதவன் தாவீைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

தாவீதுஆட்டுத்ெதாழுவங்கைளக்காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால்ேதவன்அவைனஅப்பணியலிருந்துஅகற்றனார்.

௭௧தாவீதுமந்ைதஆடுகைளேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால்ேதவன்அவைனஅவ்ேவைலயலிருந்துஅகற்றனார்.

ேதவன் அவரது ஜனங்கைளக் கவனிக்கும் ேவைலைய
தாவீதுக்குக்ெகாடுத்தார்.

ேதவனுைடய ெசாத்தாக ய யாக்ேகாபன் ஜனங்கைளயும்
இஸ்ரேவலரின் ஜனங்கைளயும் கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப
அவனுக்குஅளித்தார்.

௭௨தாவீதுஅவர்கைளபரிசுத்தஇருதயத்ேதாடும்,
மிகுந்தஞானத்ேதாடும்வழிநடத்தனான்.

௭௯
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧ ேதவேன, ச ல ஜனங்கள் மற்ற நாடுகளிலிருந்து உமது
ஜனங்கேளாடு ேபாரிட வந்தார்கள்.

அந்தஜனங்கள்உமதுபரிசுத்தஆலயத்ைதஅழித்தார்கள்.
அவர்கள்எருசேலைமப் பாழக்க ச்ெசன்றார்கள்.
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௨ காட்டுப் பறைவகள் உண்ணும்படி பைகவர்கள் உமது
ஊழியக்காரனின் சரீரங்கைளக்ெகாடுத்தார்கள்.

உம்ைமப்பன்பற்றுேவாரின்சரீரங்கைளக்காட்டுவலங்குகள்
உண்ணும்படிவ ட்டுச்ெசன்றார்கள்.

௩ ேதவேன, இரத்தம் தண்ணீராகப் ெபருக்ெகடுத்ேதாடும்
வைரக்கும்பைகவன்உமதுஜனங்கைளக்ெகான்றான்.

மரித்த உடல்கைளப் புைதப்பதற்ெகன ஒருவனும் வ ட்டு
ைவக்கப்படவல்ைல.

௪எங்கைளச்சுற்றலுமுள்ளநாடுகள்எங்கைளஇழிவுப்படுத்தன.
எங்கைளச் சூழ வாழ்ந்த ஜனங்கள் எங்கைள மனம்
ேநாகச்ெசய்தனர்.

௫ேதவேன, என்ெறன்றும்எங்கேளாடு ேகாபம்ெகாள்வீரா?
உமது ஆழ்ந்த உணர்ச்ச கள் ெதாடர்ந்து ெநருப்ைபப் ேபால்
எரியுமா?

௬ேதவேன,உம்ைமஅறயாதேதசங்களின்மீதுஉமதுேகாபத்ைதத்
தருப்பும்.

உமது நாமத்ைத ெதாழுதுெகாள்ளாத ேதசங்களின்மீது உமது
ேகாபத்ைதத்தருப்பும்.

௭அத்ேதசங்கள்யாக்ேகாைபஅழித்தன.
அவர்கள்யாக்ேகாபன்நாட்ைடஅழித்தார்கள்.

௮ ேதவேன, எங்கள் முற்ப தாக்களின் பாவத்த ற்காக எங்கைளத்
தண்டியாேதயும்.

வைரயும், எங்களுக்குஉமதுஇரக்கத்ைதக்காட்டும்!
நீர் எங்களுக்குமிகவும் ேதைவயானவர்!

௯எங்கள்மீட்பராக ய ேதவேன, எங்களுக்குஉதவும்!
எங்களுக்குஉதவும்! எங்கைளக்காப்பாற்றும்!

உமதுநாமத்துக்குஅதுமகைமையதரும்.
உமது நாமத்தன் நன்ைமக்காக எங்கள் பாவங்கைள
அழித்துவடும்.

௧௦ப றேதசங்கள்எங்களிடம், “உங்கள்ேதவன்எங்ேக?
அவர்உங்களுக்குஉதவக்கூடாதா?” என்றுேகட்கவ டாேதயும்.

ேதவேன, நாங்கள்பார்க்கும்படிஅவர்கைளத்தண்டியும்.
உமது பணியாட்கைளக் ெகான்றதற்காக அவர்கைளத்
தண்டியும்.

௧௧சைறப்பட்டவர்களின்துன்பக்குரைலநீர் ேகளும்!
ேதவேன, உமது மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்த
மரணத்தற்ெகன்று ேதர்ந்து ெகாண்ட அந்த ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றும்.

௧௨ேதவேன,எங்கைளச்சுற்றலும்வாழும்ஜனங்கள்எங்களுக்குச்
ெசய்தைதப் பார்க்கலும்

ஏழுமடங்குஅவர்கைளத்தண்டியும்.
உம்ைமஅவமானப்படுத்தயதற்காய்அவர்கைளத்தண்டியும்.

௧௩நாங்கள்உமதுஜனங்கள். நாங்கள்உமதுமந்ைதயன்ஆடுகள்.
நாங்கள்உம்ைமஎன்ெறன்றும்துத ப்ேபாம்.
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ேதவேன, என்ெறன்றும் எப்ேபாதும் நாங்கள் உம்ைமத்
துத ப்ேபாம்.

௮௦
“உடன்படிக்ைகயன் அல்லிகள்” என்னும் பாடைல இைசக்கும்

இராகத் தைலவனுக்குஆசாப்அளித்ததுத ப் பாடல்களுள்ஒன்று
௧இஸ்ரேவலின்ேமய்ப்பேர, என்ைனக்ேகளும்.

நீர் ேயாேசப்பன்ஆடுகைள (ஜனங்கைள)வழி நடத்துக றீர்.
ேகருபீன்கள்ேமல்அரசராக நீர்வீற்றருக்க றீர்.

நாங்கள்உம்ைமப் பார்க்கட்டும்.
௨இஸ்ரேவலின்ேமய்ப்பேர,உமதுெபருைமையஎப்ப ராயீமுக்கும்

ெபன்யமீனுக்கும்,மனாேசக்கும்காட்டும்.
வந்துஎங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௩ேதவேன, எங்கைளமீண்டும்ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
எங்கைளஏற்றருளும், எங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தாேவ, எப்ேபாது நீர்
எங்கள்ெஜபங்கைளக் ேகட்பீர்?

என்ெறன்ைறக்கும்எங்கேளாடு ேகாபமாயருப்பீேரா?
௫உமதுஜனங்களுக்குநீர் கண்ணீைரேயஉணவாகக்ெகாடுத்தீர்.

உமதுஜனங்களின்கண்ணீர்ந ரம்பய பாத்த ரத்ைதேயஉமது
ஜனங்களுக்குநீர்ெகாடுத்தீர்.

அதுேவஅவர்கள்பருகும்தண்ணீராயற்று.
௬ எங்கள் சுற்றத்தனர் சண்ைடயடுவதற்கான ெபாருளாக

எங்கைளமாற்றனீர்.
எங்கள்பைகவர்கள்எங்கைளப்பார்த்துநைகக்க றார்கள்.

௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, எங்கைள மீண்டும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

எங்கைளஏற்றருளும், எங்கைளக்காப்பாற்றும்.
௮ கடந்த காலத்தல் எங்கைள முக்கயமான ஒரு

தாவரத்ைதப்ேபான்றுநடத்த வந்தீர்.
நீர் உமது “த ராட்ைசக்ெகாடிைய” எக ப்தலிருந்து
ெகாண்டுவந்தீர்.

இத்ேதசத்தலிருந்துபறர்வலக ப்ேபாகுமாறுகட்டாயப்படுத்தனீர்.
உமது “த ராட்ைசக்ெகாடிைய” நீர்இங்குநட்டுைவத்தீர்.

௯ “த ராட்ைசக்ெகாடிக்காக” நீர் நலத்ைதப் பண்படுத்தனீர்.
அதன்ேவர்கள்ேவரூன்ற ச்ெசல்வதற்குநீர்உதவனீர்.
உடேனஅத் “த ராட்ைசக்ெகாடி” ேதசெமங்கும்படர்ந்தது.

௧௦அதுபர்வதங்கைளமூடிற்று.
அதன்இைலகள்ெபரும் ேகதுருமரங்களுக்குநழல்தந்தன.

௧௧அதன்ெகாடிகள்மத்தயதைரக் கடல்வைரக்கும்படர்ந்தது.
அதன்கைளகள்ஐப ராத்துநதவைரக்கும்ெசன்றது.

௧௨ ேதவேன, உமது “த ராட்ைசக்ெகாடி”ையப் பாதுகாக்கும்
சுவர்கைளஏன்இடித்துத்தள்ளினீர்?
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இப்ேபாது வழிநடந்து ெசல்பவன் ஒவ்ெவாருவனும்
த ராட்ைசக் கனிகைளப்பற த்துச்ெசல்க றான்.

௧௩ காட்டுப்பன்றகள் வந்து உமது “த ராட்ைசக் ெகாடியன்” மீது
நடந்துெசல்கன்றன.

காட்டுமிருகங்கள்வந்துஅதன்இைலகைளத்தன்கன்றன.
௧௪சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன,மீண்டும்வாரும்.

பரேலாகத்தலிருந்து கீேழ உமது “த ராட்ைசக்ெகாடி”ையப்
பார்த்துஅதைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௧௫ ேதவேன, உமது ைககளால் நட்ட “த ராட்ைசக் ெகாடிையப்”
பாரும்.

நீர்வளர்த்ெதடுத்தஇளைமயானெசடிையநீர் பாரும்.
௧௬உலர்ந்த சருைகப்ேபால் உமது “த ராட்ைசக் ெகாடி” ெநருப்பல்

எரிக்கப்பட்டது.
நீர்அதனிடம் ேகாபங்ெகாண்டு,அதைனஅழித்தீர்.

௧௭ ேதவேன, உமது வலது பக்கத்தல் நன்ற உமது மகைன
ெநருங்கும்.

நீர்வளர்த்ெதடுத்தஉமதுமகனிடம்ெநருங்க வாரும்.
௧௮அவர்மீண்டும்உம்ைமவ ட்டுச்ெசல்லமாட்டார்.

அவர்வாழட்டும்,அவர்உமதுநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்வார்.
௧௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தேர, எங்களிடம்

மீண்டும்வாரும்.
எங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளும், எங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௮௧
க த்தீத் என்னும் இைசக்கருவைய வாச க்கும் இராகத்

தைலவனுக்குஆசாப்அளித்த பாடல்களுள்ஒன்று
௧நமதுெபலனாகய ேதவைனப்பாடி மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்.

இஸ்ரேவலரின் ேதவைன ேநாக்க மக ழ்ச்ச யால்
ஆர்ப்பரியுங்கள்.

௨இைசையத்ெதாடங்குங்கள், தம்புராைவவாச யுங்கள்.
வீைணையயும்சுரமண்டலத்ைதயும்இைசயுங்கள்.

௩மாதப்ப றப்பு நாளில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.
முழுநலவன்நாளில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.
அப்ேபாதுநம்வடுமுைறஆரம்பமாக றது.

௪அதுஇஸ்ரேவலருக்குசட்டமாகவகுக்கப்பட்டிருந்தது.
ேதவன்அக்கட்டைளையயாக்ேகாப ற்குக்ெகாடுத்தார்.

௫ ேதவன் ேயாேசப்ைப* எக ப்தலிருந்துஅைழத்துச் ெசன்றேபாது
அவேனாடுஇந்தஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்.

எக ப்தல், எங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத ெமாழிைய
நாங்கள்ேகட்ேடாம்.

௬ ேதவன், “உனது ேதாள்களிலிருந்து பாரத்ைத
இறக்கயருக்க ேறன்.

* ௮௧:௫: ேயாேசப்பு இங்கு இது ேயாேசப்பன் குடும்பம் என்று அர்த்தம், இவர்கள்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்.
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உன்னிடமிருந்து பணியாட்களின் கூைடைய
வழப்பண்ணிேனன்.

௭நீங்கள்ெதால்ைலகளில் ச க்குண்டிருந்தீர்கள்.
நீங்கள் உதவக்காகக் கூப்ப ட்டீர்கள், நான் உங்கைள
வடுவத்ேதன்.

புயல் ேமகங்களில்மைறந்தருந்துஉங்களுக்குப்பதலளித்ேதன்.
ேமரிபாவன் தண்ணீரண்ைடயல் நான் உங்கைள
ேசாத த்ேதன்.”

௮ “எனதுஜனங்கேள, நான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
அப்ேபாதுஎன்உடன்படிக்ைகையஉங்களுக்குத்தருேவன்.
இஸ்ரேவேல, நான்ெசால்வைததயவாய்க்ேகள்!

௯ேவற்றுநாட்டார் ெதாழுதுெகாள்ளும்ெபாய்ெதய்வங்கைள
நீெதாழுதுெகாள்ளாேத.

௧௦கர்த்தராக ய நாேனஉன்ேதவன்.
நான்உன்ைனஎக ப்தலிருந்துவரவைழத்ேதன்.

இஸ்ரேவேல,உன்வாையத்த ற,
நான்உன்ைனப்ேபாஷப்ேபன்.

௧௧ “ஆனால்என்ஜனங்கள்எனக்குச்ெசவ சாய்க்கவல்ைல.
இஸ்ரேவல்எனக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.

௧௨ எனேவ அவர்கள் ெசய்ய வரும்பயைதச் ெசய்யுமாறு
அனுமதத்ேதன்.

இஸ்ரேவலர் அவர்கள் வரும்பயவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்தார்கள்.

௧௩என்ஜனங்கள்நான்கூறுவைதக் ேகட்டு,
என்வருப்பப்படிேயவாழ்ந்தால்,

௧௪அப்ேபாதுநான்அவர்கள்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்ேபன்.
இஸ்ரேவலருக்குத் ெதால்ைல தரும் ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.

௧௫கர்த்தருைடயபைகவர்கள்அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள்.
அவர்கள்என்ெறன்ைறக்கும்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

௧௬ ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்குச் ச றந்த ேகாதுைமைய
ெகாடுப்பார்.

அவர்கள் தருப்தயைடயும்வைர கன்மைலயானவர் அவரது
ஜனங்களுக்குத் ேதைனக்ெகாடுப்பார்”.

௮௨
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று.

௧ேதவன்ேதவர்களின் சைபயல்* ந ற்க றார்.
ேதவர்களின்கூட்டத்தல்அவேர நீத பத .

* ௮௨:௧: ேதவர்களின் சைப ேதவனும் அந்நய ெதய்வங்களும் சந்த த்துப் பூமியல்
உள்ள ஜனங்களுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய காரியங்கைளத் தீர்மானித்தனர் என்று
பற ேதசத்தார் ேபாத த்தனர். பல ேவைளகளில் தைலவர்களும் அரசர்களும் கூட
ெதய்வங்கள் எனஅைழக்கப்பட்டனர். எனேவஇச்சங்கீதம்இஸ்ரேவல் தைலவர்களுக்கு
ேதவன்ெகாடுத்த எச்சரிக்ைகயாகஇருக்கலாம்.
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௨ ேதவன், “எத்தைனக் காலம் நீங்கள் ஜனங்கைளத் தகாதபடி
நயாயந்தீர்ப்பீர்கள்?

தீயவர்கைளத் தண்டைன இல்லாமல் எவ்வளவு காலம்
தப்ப க்கச்ெசய்வீர்கள்?”

௩ “ஏைழகளுக்கும்அநாைதகளுக்கும்ஆதரவளியுங்கள்.
அந்தஏைழகளின்உரிைமகளுக்குப்பாதுகாப்பளியுங்கள்.

௪ஏைழகளுக்கும்த க்கற்ேறாருக்கும்உதவுங்கள்.
அவர்கைளத்தீேயாரிடமிருந்துகாப்பாற்றுங்கள்.

௫ “அவர்கள்ந கழ்வதுஎன்னெவன்றுஅறயார்கள்.
அவர்கள்புரிந்துெகாள்ளார்கள்!

அவர்கள்ெசய்துெகாண்டிருப்பைதஅவர்கள்அறயார்கள்.
அவர்கள் உலகம் அவர்கைளச் சுற்றலும் வீழ்ந்து
ெகாண்டிருக்க றது!” என்கறார்.

௬நான் (ேதவன்),
“நீங்கள்ேதவர்கள். மிகஉன்னதமானேதவனுைடயமகன்கள்.

௭ஆனால்நீங்கள்எல்லாஜனங்களும்மடிவைதப்ேபாலமடிவீர்கள்.
ப ற எல்லாத் தைலவர்கைளயும்ேபால நீங்களும் மடிவீர்கள்”
என்றுெசால்லுக ேறன்.

௮ேதவேன! எழுந்தருளும்! நீேர நீத பதயாயரும்!
ேதவேன, ேதசங்களுக்ெகல்லாம் நீேர தைலவராயரும்!

௮௩
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று.

௧ேதவேன,அைமதயாய்இராேதயும்!
உமதுெசவகைளமூடிக்ெகாள்ளாேதயும்!
ேதவேனதயவாய்எைதயாவதுேபசும்.

௨ ேதவேன, உமது பைகவர்கள் உமக்ெகத ராகத் த ட்டங்கள்
வகுக்க றார்கள்.

உமதுபைகவர்கள்உடேனதாக்குதல்ஆரம்ப க்கக்கூடும்.
௩ உமது ஜனங்களுக்கு எத ராக அவர்கள் இரகச ய த ட்டஙகைள

வகுக்கறார்கள்.
நீர் ேநச க்கும் ஜனங்களுக்கு எத ராக உமது பைகவர்கள்
த ட்டங்கைளகலந்துஆேலாச க்க றார்கள்.

௪ பைகவர்கள் இவ்வாறு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்:
“வாருங்கள், நாம் பைகவர்கைளமுற்றலும்அழிப்ேபாம்.

பன்பு ஒருநாளும் ஒருவனும் ‘இஸ்ரேவல்’ என்னும் ெபயைர
நைனவுகூரமாட்டான்.”

௫ேதவேன,அந்தஜனங்கள்எல்ேலாரும்உமக்கும்
நீர் எங்கேளாடு ெசய்த உமது உடன்படிக்ைகக்கும் எத ராகப்
ேபாராட ஒருமித்துக்கூடினார்கள்.

௬-௭அப்பைகவர்கள்எங்கைளஎத ர்க்கஒருமித்துச் ேசர்ந்தார்கள்.
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இஸ்மேவலராக ய ஏேதாமியரும், ேமாவாப யரும்,
ஆகாரின் சந்ததயனரும், ேகபாலரும், அம்ேமானியரும்,
அமேலக்கயரும், ெபலிஸ்தரும், தீருவல் வச க்கும்
ஜனங்களும், ஆகய எல்ேலாரும் எங்கைள எத ர்க்க
ஒருமித்துக்கூடினார்கள்.

௮அசீரியரும்கூடஅந்தஜனங்கேளாடு ேசர்ந்தார்கள்.
ேலாத்தன் சந்ததயனர் மிகுந்த வல்லைம ெபறும்படிச்
ெசய்தார்கள்.

௯ேதவேன,மீதயானியைரத் ேதாற்கடித்தைதப் ேபாலவும்
கீேசான் நதயருேக ச ெசரா மற்றும் யாபீன் ஜனங்கைளத்
ேதாற்கடித்தைதப்ேபாலவும்பைகவைனத்ேதாற்கடியும்.

௧௦நீர்அவர்கைளஎந்ேதாரில் ேதாற்கடித்தீர்.
அவர்கள்சரீரங்கள்நலத்தல்வழுந்துஅழிந்தன.

௧௧ேதவேன, பைகவனின்தைலவர்கைளத் ேதாற்கடியும்.
ஓேரபுக்கும் ேசபுக்கும்ெசய்தபடிேயெசய்யும்.
ேசபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும்ெசய்தபடிேயெசய்யும்.

௧௨ேதவேன,அந்தஜனங்கள்
உமது ேதசத்ைதவ ட்டுப் ேபாகும்படியாக எங்கைளவற்புறுத்த
வரும்பனார்கள்!

௧௩ ேதவேன, அந்த ஜனங்கைளக் காற்றல் பறக்கும் பதராகப்
பண்ணும்.

காற்றுப் பறக்கடிக்கும் புல்ைலப்ேபால் அந்த ஜனங்கைளச்
ச தறடியும்.

௧௪ெநருப்பு காட்ைடஅழிப்பைதப்ேபாலவும்
ெபருெநருப்பு மைலகைளச் சுடுவது ேபாலவும் பைகவைன
அழித்துப்ேபாடும்.

௧௫ ேதவேன, புயலில்அைலக்கழிக்கப்படும் துகைளப்ேபால அந்த
ஜனங்கைளதுரத்தவடும்.

அவர்கைள அைசயும், அவர்கைளப் ெபருங்காற்ைறப்ேபால
நன்றுபறக்கடியும்.

௧௬ ேதவேன அவர்கள் உண்ைமய ேலேய ேசார்வுைடயவர்கள்
என்பைத அந்த ஜனங்கள் அறயும்படி அவர்களுக்குப்
ேபாத யும்.

அப்ேபாது அவர்கள் உமது நாமத்ைத ெதாழுதுெகாள்ள
வரும்புவார்கள்!

௧௭ ேதவேன, அந்த ஜனங்கைள அச்சுறுத்த , அவர்கள்
என்ெறன்றும்ெவட்கமைடயச்ெசய்யும்.

அவர்கைளஇழிவுப்படுத்த ,அழித்துப்ேபாடும்.
௧௮அப்ேபாதுநீேர ேதவெனன்றுஅவர்கள்அறவார்கள்.

உமதுநாமம் ேயேகாவா என்பைதயும்அவர்கள்அறவார்கள்.
மிகஉன்னதமானேதனாகயநீர்

உலகம் முழுவதற்கும் ேதவன் என்பைதயும் அவர்கள்
அறவார்கள்.
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௮௪
கீத்த த் என்னும் வாத்தயத்தல் இைசக்கும் இராகத்

தைலவனுக்குக் ேகாராகன்குடும்பம்அளித்தஒருதுத ப் பாடல்.
௧சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன,உமதுஆலயம்உண்ைமய ேலேய

இனிைமயானது.
௨ கர்த்தாேவ, உமது ஆலயத்த ற்குள் நுைழவதற்கு என்னால்

காத்தருக்கமுடியாது.
ஏெனனில் நான்மிகுந்தஆவலாய்இருக்க ேறன்.

என் அவயவங்கள் ஒவ்ெவான்றும் ஜீவனுள்ள ேதவேனாடு
இருப்பைதேயவரும்புக றது.

௩ என் அரசேர, என் ேதவேன, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ,
குருவகளுக்கும், அைடக்கலான் குருவகளுக்கும்
உம்முைடயஆலயத்தல்வீடுகள்உண்டு.

உமது பலிபீடத்தருேக அப்பறைவகள் தங்கள் கூடுகைள
அைமக்கும்,அங்குஅவற்றன்குஞ்சுகைளப்ெபறும்.

௪ உமது ஆலயத்தல் வாழும் ஜனங்கள் மிகுந்த
பாக்கயமுள்ளவர்களாகஇருக்க றார்கள்.

அவர்கள்எப்ேபாதும்உம்ைமத்துத த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௫தங்கள்இருதயத்தல்கீதங்கைளப்பாடிக்ெகாண்டு
ஆலயத்தற்குவருகறஜனங்கள்மிகுந்தசந்ேதாஷமாயருக்க றார்கள்.

௬ அவர்கள் அழுைகயன் பள்ளத்தாக்கன் வழியாகப் பயணம்
ெசய்க றார்கள்.

ேதவன்அைதஒருநீரூற்றாகச் ெசய்க றார்.
இைலயுத ர்காலமைழயன்தண்ணீரால்குளங்கள்ேதான்றும்.

௭ேதவைனச் சந்த ப்பதற்காக சீேயானுக்குச்ெசல்லும்வழியல்
ஜனங்கள் ஒரு ஊரிலிருந்து மற்ெறாரு ஊருக்கு
பயணமாக றார்கள்.

௮ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தாேவ, என்
ெஜபத்ைதக்ேகளும்.

யாக்ேகாபன்ேதவேன, எனக்குச்ெசவெகாடும்.

௯ ேதவேன, எங்கள் பாதுகாவலைரப் (ேகடகத்ைதப்)
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசன்மீதுஇரக்கமாயரும்.
௧௦ ேவற டங்களில் ெசலவடும் ஆய ரம் நாட்கைளக் காட்டிலும்

உமதுஆலயத்தல்இருக்கும்ஒேர நாள்நல்லது.
எனது ேதவனுைடய வீட்டின் வாசலில் நற்பேதா தீயவனின்
வீட்டில்வாழ்வைதக்காட்டிலும்நல்லது.

௧௧கர்த்தர் நமதுேகடகமும்மகைமவாய்ந்தஅரசருமானவர்.*
தயவனாலும் மகைமயாலும் ேதவன் நம்ைம
ஆசீர்வத க்க றார்.

அவைரப் பன்பற்ற க்கீழ்ப்படிக றஜனங்களுக்கு

* ௮௪:௧௧: ேகடகமும்...அரசனுமானவர் “சூரியனும்ேகடகமும்” எனப்ெபாருள்படும்.
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ேதவன்எல்லா நல்லெபாருள்கைளயும்தருகறார்.
௧௨சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன,

உம்ைம நம்புக ற ஜனங்கள் உண்ைமயாகேவ
சந்ேதாஷமானவர்கள்.

௮௫

ேகாராகன்குடும்பம்இராகத்தைலவனுக்குஅளித்தஒருதுத ப்
பாடல்
௧கர்த்தாேவ,உமதுேதசத்தன்ேமல்தயவாயரும்.
யாக்ேகாபன் ஜனங்கள் ஒரு அந்நய ேதசத்தல் அடிைமகளாக

இருக்க றார்கள்.
அடிைமப்பட்டவர்கைள மீண்டும் அவர்கள் ேதசத்த ற்கு
அைழத்துவாரும்.

௨கர்த்தாேவ,உமதுஜனங்கைளமன்னியும்!
அவர்கள்பாவங்கைளேபாக்கவடும்!

௩கர்த்தாேவ, சனமாயருப்பைதநீர் நறுத்தும்.
கடுங்ேகாபமாகஇராேதயும்.

௪எங்கள்ேதவனும்இரட்சகருமானவேர,
எங்களிடம் ேகாபமாயருப்பைத வ ட்டு வ ட்டு எங்கைள
மீண்டும்ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

௫நீர் என்ெறன்றும்ேகாபங்ெகாள்வீேரா?
௬தயவுகூரும், எங்கைளமீண்டும்வாழச்ெசய்யும்.

உமதுஜனங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.
௭கர்த்தாேவ, எங்கைளக்காப்பாற்றும்.

நீர் எங்கைளேநச ப்பைதஎங்களுக்குக்காட்டும்.

௮ேதவனாகயகர்த்தர்கூறயைதநான்ேகட்ேடன்.
அவரது ஜனங்களுக்கும், உண்ைமயான சீடர்களுக்கும்
சமாதானம்உண்டாகுெமன்றுகர்த்தர்கூறனார்.

எனேவமூடத்தனமானவாழ்க்ைகமுைறக்குஅவர்கள்மீண்டும்
தரும்ப ச்ெசல்லக்கூடாது.

௯ேதவன்தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைரவைரவல்மீட்பார்.
நமதுேதசத்தல்நாம்ெபருைமேயாடுவைரவல்வாழுேவாம்.

௧௦ ேதவனுைடய உண்ைமயான அன்பு அவைர பன்பற்றுேவாைர
வந்ைதைடயும்.

நன்ைமயும் சமாதானமும்முத்தமிட்டுஅவர்கைளவாழ்த்தும்.
௧௧பூமியன்ஜனங்கள்ேதவனிடம்ேநர்ைமயானவர்களாயருப்பார்கள்.

பரேலாகத்தன்ேதவனும்அவர்களுக்குநல்லவராகஇருப்பார்.
௧௨கர்த்தர் நமக்குப் பலநல்லெபாருள்கைளத்தருவார்.

நலம் பலநல்லபய ர்கைளவைளவக்கும்.
௧௩நன்ைமேதவனுக்குமுன்பாகச்ெசல்லும்.

அதுஅவருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்தும்.
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௮௬
தாவீதன்வண்ணப்பம்

௧நான்ஒருஏைழ,உதவயற்றமனிதன்.
கர்த்தாேவ, தயவாய் எனக்குச் ெசவெகாடுத்து என்
ெஜபத்த ற்குப் பதல்தாரும்.

௨கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமப் பன்பற்றுபவன்.
தயவாய் என்ைனப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்! நான் உமது
பணியாள்.

நீேர என்ேதவன். நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
எனேவஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௩என்ஆண்டவேர, என்னிடம் தயவாயரும்.
நாள்முழுவதும்நான்உம்மிடம்ெஜப த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௪ஆண்டவேர,உமதுைககளில் என்ஜீவைனைவக்க ேறன்.
என்ைனமகழ்ச்ச யாக்கும். நான்உமதுபணியாள்.

௫ஆண்டவேர, நீர் நல்லவர், கருைபயுள்ளவர்.
உமதுஜனங்கள்உதவக்காகஉம்ைமக்கூப்படுவார்கள்.
நீர்உண்ைமயாகேவஅந்தஜனங்கைளேநச க்க றீர்.

௬கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
இரக்கத்த ற்கானெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.

௭ கர்த்தாேவ, ெதால்ைலமிக்க காலத்தல் நான் உம்மிடம்
ெஜப த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நீர் பதலளிப்பீர் என்பைதநான்அற ேவன்.
௮ேதவேன,உம்ைமப் ேபான்ேறார் ேவெறவருமில்ைல.

நீர் ெசய்தவற்ைறேவெறவரும்ெசய்யமுடியாது.
௯ஆண்டவேர, நீர்ஒவ்ெவாருவைரயும்உண்டாக்கனீர்.

அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்து உம்ைம ெதாழுதுெகாள்வார்கள்
என்றும், அவர்கள் எல்ேலாரும் உமது நாமத்ைத
ெபருைமப்படுத்துவார்கள்என்றும்நான்நம்புக ேறன்.

௧௦ேதவேன, நீர் ேமன்ைமயானவர்!
நீர்அற்புதமானகாரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.
நீேர, நீர் மட்டுேம ேதவன்!

௧௧கர்த்தாேவ,உமதுவழிகைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
நான்வாழ்ந்துஉமதுசத்தயங்களுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.

உமதுநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்வைதேய
என் வாழ்க்ைகயன் மிக முக்கயமான காரியமாகக்ெகாள்ள
எனக்குஉதவும்.

௧௨ என் ஆண்டவராக ய ேதவேன, என் முழு இருதயத்ேதாடும்
உம்ைமத்துத க்க ேறன்.

உமதுநாமத்ைதஎன்ெறன்றும்துத ப்ேபன்.
௧௩ேதவேன, என்னிடம் மிகுந்தஅன்புகாட்டுக றீர்.

கீேழமரணத்தன்இடத்தலிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
௧௪ ேதவேன, ெபருைமமிக்க மனிதர்கள் என்ைனத்

தாக்குகறார்கள்.
ெகாடியமனிதர்களின்கூட்டம்என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறது.
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அம்மனிதர்கள்உம்ைமமத ப்பதல்ைல.
௧௫ஆண்டவேர, நீர் தயவும்இரக்கமும்உள்ளேதவன்.

நீர் ெபாறுைமயுைடயவர்,உண்ைமயும்அன்பும்நைறந்தவர்.
௧௬ ேதவேன, நீர் எனக்குச் ெசவெகாடுப்பைத எனக்குக்

காண்பத்து, என்மீதுதயவாயரும்.
நான்உமதுபணியாள்.

எனக்குப்ெபலைனத்தாரும்.
நான்உமதுபணியாள்.

என்ைனக்காப்பாற்றும்.
௧௭ ேதவேன, நீர் எனக்கு உதவுவீர் என்பதற்கு ஒரு

அைடயாளத்ைதத்தாரும்.
என் பைகவர்கள் அந்த அைடயாளத்ைதக் கண்டு,
ஏமாற்றம்ெகாள்வார்கள்.

நீர் என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு எனக்கு உதவுவீர் என்பைத அது
காட்டும்.

௮௭
ேகாராகன்குடும்பம்அளித்தஒருதுத ப் பாடல்

௧ எருசேலமின் பரிசுத்த மைலகளில் ேதவன் தமது ஆலயத்ைதக்
கட்டினார்.

௨இஸ்ரேவலின் ேவெறந்த இடத்ைதக் காட்டிலும் சீேயானின்
வாசற்கதவுகைளக்கர்த்தர் ேநச க்க றார்.

௩ ேதவனுைடய நகரேம, ஜனங்கள் உன்ைனக் குறத்து
ஆச்சரியமானகாரியங்கைளக்கூறுகறார்கள்.

௪ ேதவன் தமது எல்லா ஜனங்களின் பட்டியைலயும்
ைவத்தருக்க றார்.

அவர்களுள் சலர் எக ப்தலும் பாப ேலானிலும்
வச க்க றார்கள்.

அவர்களுள் சலர் ெபலிஸ்தயாவலும், தீருவலும்,
எத்த ேயாப்ப யாவலும்ப றந்தார்கள்.

௫சீேயானில் ப றந்தஒவ்ெவாருவைரயும் ேதவன்அறகறார்.
மிகஉன்னதமானேதவன்அந்நகரத்ைதக்கட்டினார்.

௬ ேதவன் தமது எல்லா ஜனங்களின் பட்டியைலயும்
ைவத்தருக்க றார்.

ஒவ்ெவாருவனும் எங்ேக ப றதான் என்பைதயும் ேதவன்
அறகறார்.

௭ வேசஷ ஓய்வு நாட்கைளக் ெகாண்டாடுவதற்கு ேதவனுைடய
ஜனங்கள்எருசேலமுக்குப் ேபாக றார்கள்.

அவர்கள்மிக மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
அவர்கள்பாடிக்ெகாண்டும்ஆடிக்ெகாண்டுமிருக்க றார்கள்.

அவர்கள், “எல்லா நல்லைவயும் எருசேலமிலிருந்து
வருகன்றன” என்றார்கள்.
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௮௮
ேகாராகன் குடும்பம் இராகத் தைலவனுக்கு அளித்த துத ப்

பாடல். இது ேவதைன தரும் ஒரு ேநாையப் பற்றயது. இது
எஸ்ராகயனாகயஏமானின்மஸ்கீல்என்னும்ஒருபாடல்.
௧ேதவனாகயகர்த்தாேவ, நீேர எனதுமீட்பர்.

இரவும் பகலும் நான் உம்ைம ேநாக்க ெஜபம்
பண்ணிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௨தயவாய்என்ெஜபங்கைளக்கவனித்துக் ேகளும்.
இரக்கத்த ற்காய் ேவண்டும் என் ெஜபங்களுக்குச்
ெசவெகாடும்.

௩இந்த ேநாயனால்என்ஆத்துமாதுயரமாயருக்க றது,
நான்வைரவல்மரிப்ேபன்.

௪ஏற்ெகனேவஜனங்கள்என்ைனமரித்தவைனப்ேபான்றும்
வாழ ெபலனற்ற மனிதைனப் ேபான்றும் கருத
நடத்துகறார்கள்.

௫மரித்ேதாரிடம் என்ைனத்ேதடிப்பாருங்கள்.
உங்களிடமிருந்தும் உங்கள் பாதுகாப்பலிருந்தும்
ெதாடர்ப ழந்த நீங்கள் மறந்து ேபான மரித்த ஜனங்களில்
ஒருவைனப் ேபாலவும், கல்லைறயல் க டக்கும்
பணத்ைதப்ேபாலவும்நான்இருக்க ேறன்.

௬பூமியலுள்ளஅந்தத்துவாரத்தல்நீர் என்ைனைவத்தீர்.
ஆம், நீர் என்ைனஇருண்டஇடத்தல்ைவத்தீர்.

௭ேதவேன, நீர் என்னிடம் ேகாபமாயருந்தீர், என்ைனத்தண்டித்தீர்.

௮என்நண்பர்கள்என்ைனவட்டுப் ப ரிந்தார்கள்.
யாரும் ெதாடவரும்பாத ஒருவைனப் ேபான்றும் அவர்கள்
என்ைனவட்டுவலகனார்கள்.

நான் வீட்டில் அைடக்கப்பட்ேடன், நான் ெவளிேய ெசல்ல
முடியவல்ைல.

௯ என் எல்லாத் துன்பங்களுக்காகவும் அழுவதால் என் கண்கள்
புண்படுகன்றன.

ேதவேன,உம்மிடம் ெதாடர்ந்துெஜபம்ெசய்க ேறன்!
ெஜபத்தல்என்கரங்கைளஉமக்குேநராகஉயர்த்துக ேறன்.

௧௦கர்த்தாேவ,மரித்தவர்களுக்காகஅற்புதங்கள்ந கழ்த்துவீரா?
ஆவகள்எழுந்துஉம்ைமத்துத க்குமா? இல்ைல!

௧௧கல்லைறகளில்இருக்கும்மரித்ேதார்உமதுஅன்ைபக்குறத்துப்
ேபசமுடியாது.

மரித்ேதாரின் உலகத்தலுள்ளவர்கள் உமது உண்ைமையக்
குறத்துப் ேபசமுடியாது.

௧௨ இருளில் க டக்கும் மரித்ேதார் நீர் ெசய்யும் அற்புதமான
காரியங்கைளப்பார்க்கமுடியாது.

மறக்கப்பட்ேடாரின் உலகலுள்ள மரித்ேதார் உமது
நன்ைமையக்குறத்துச்ெசால்லமுடியாது.
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௧௩ கர்த்தாேவ, நீர் எனக்கு உதவேவண்டுெமன உம்ைமக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்!

ஒவ்ெவாரு நாளும் அதகாைலயல் நான் உம்மிடம் ெஜபம்
ெசய்க ேறன்.

௧௪கர்த்தாேவ, ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
ஏன்எனக்குச்ெசவெகாடுக்கமறுக்க றீர்?

௧௫ என் இளைமப் பருவத்தலிருந்ேத நான் ேசார்ந்து
ேநாயாளியாயருக்க ேறன்.

உமதுேகாபத்தால்துன்புற்ேறன், நான்த க்கற்றவன்.
௧௬கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் ேகாபம்ெகாண்டிருந்தீர்.

உமதுதண்டைனஎன்ைனக்ெகான்றுெகாண்டிருக்க றது.
௧௭வலியும்ேநாயும் எப்ேபாதும்என்ைனவருத்துகன்றன.

என்வலியலும் ேநாயலும் நான்அமிழ்ந்துெகாண்டிருப்பதாக
உணருக ேறன்.

௧௮ கர்த்தாேவ, என் நண்பர்கைளயும், அன்பர்கைளயும், என்ைன
வட்டுவலகுமாறுெசய்தீர்.

இருள்மட்டுேம என்னிடம் நைலெகாண்டது.

௮௯
எஸ்ராகயனாகயஏத்தானின்ஒருமஸ்கீல்

௧கர்த்தருைடயஅன்ைபக்குறத்துஎன்ைறக்கும்நான்பாடுேவன்.
என்ெறன்றுமுள்ள அவரது உண்ைமையப்பற்ற நான்
பாடுேவன்.

௨ கர்த்தாேவ, உமது அன்பு என்ெறன்றும் நைலக்கும் என்று
உண்ைமயாகேவநான்நம்புக ேறன்.

உமதுஉண்ைமவானத்ைதப்ேபாலத்ெதாடர்க றது.

௩ ேதவன், “நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசேனாடு ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாண்ேடன்.

௪ தாவீேத, உன் குடும்பம் என்ெறன்றும் நைலத்தருக்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.

என்ெறன்ைறக்கும் உமது அரசு ெதாடருமாறு ெசய்ேவன்”
என்றார்.

௫கர்த்தாேவ, நீர்வயக்கத்தக்க காரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.
வன்ணுலகம்இதற்காகஉம்ைமத்துத க்கும்.

ஜனங்கள்உம்ைமச் சார்ந்தருக்கமுடியும்.
பரிசுத்தரின்கூட்டம்இைதப்பற்ற ப் பாடும்.

௬பரேலாகத்தல்கர்த்தருக்குந கரானவர் எவருமில்ைல.
“ெதய்வங்களில்” எவைரயும்கர்த்தேராடுஒப்ப டமுடியாது.

௭ேதவன்பரிசுத்தமானவைரச் சந்த க்க றார்.
அவருைடயதூதர்கள்அவைரச் சுற்றயருப்பார்கள்.

அவர்கள்ேதவனுக்குப்பயந்துஅவைரமத ப்பார்கள்.
அவைரக்கண்டுபயபக்த ேயாடுந ற்பார்கள்.
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௮ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உம்ைமப்
ேபான்ேறார் ேவெறவருமில்ைல.

உம்ைமநாங்கள்முழுைமயாக நம்பமுடியும்.
௯நீர் ெபருமிதத்ேதாடுகடைலஆளுகறீர்.

அதன்ேகாபமானஅைலகைளநீர்அைமத ப்படுத்தமுடியும்.
௧௦ேதவேன, நீர் ராகாைபத் ேதாற்கடித்தீர்.

உமது ெசாந்த வல்லைமைமமிக்க கரங்களால் நீர் உமது
பைகவர்கைளச் ச தறடித்தீர்.

௧௧ ேதவேன, பரேலாகத்தலும், பூமியலுமுள்ள அைனத்தும்
உமக்குரியைவ.

உலைகயும்அதலுள்ளஅைனத்ைதயும்நீேரஉண்டாக்கனீர்.
௧௨வடக்கு,ெதற்கு,அைனத்ைதயும்நீர் பைடத்தீர்.

தாேபார் மைலயும் எர்ேமான் மைலயும் உமது நாமத்ைதத்
துத த்துப் பாடும்.

௧௩ேதவேன,உமக்குவல்லைமஉண்டு!
உமதுவல்லைமேமன்ைமயானது! ெவற்றயும்உமக்குரியேத!

௧௪உண்ைமயலும்நீதயலும்உமதுஅரசுகட்டப்பட்டது.
அன்பும்நம்ப க்ைகயும்உமதுசங்காசனத்த ற்குமுன்புந ற்கும்
பணியாட்கள்.

௧௫ ேதவேன, உம்ைம ேநர்ைமயாகப் பன்பற்றுேவார்
உண்ைமய ேலேயமக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள்உமதுதயவன்ஒளியல்வாழ்க றார்கள்.
௧௬உமதுநாமம்அவர்கைளஎப்ேபாதும்மக ழ்ச்ச யாக்கும்.

அவர்கள்உமதுநன்ைமையத்துத க்க றார்கள்.
௧௭நீேரஅவர்களின்வயக்கத்தக்கெபலன்.

அவர்களுைடயவல்லைமஉம்மிடமிருந்துவரும்.
௧௮கர்த்தாேவ, நீேர எமதுபாதுகாவலர்.

இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தமானவேர எங்கள் ராஜா.
௧௯ உம்ைமப் பன்பற்றுேவாருக்குத் தரிசனம் தந்த

நீர், “கூட்டத்தலிருந்து ஒரு இைளஞைன நான்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.

அந்தஇைளஞைனமுக்கயமானவனாக்க ேனன். அந்தஇளம்
வீரைனஆற்றலுைடயவனாக்க ேனன்.

௨௦நான்எனதுபணியாளாகயதாவீைதக்கண்ெடடுத்ேதன்.
வேசஷமானஎண்ெணயால்அவைனஅப ேஷகம்ெசய்ேதன்.

௨௧என்வலதுகரத்தால்தாவீைதத்தாங்க ேனன்.
எனதுவல்லைமயால்,அவைனவலிைமயுள்ளவனாக்க ேனன்.

௨௨ ேதர்ந்ெதடுத்த அந்த அரசைனப் பைகவன் ேதாற்கடிக்க
முடியாமற்ேபாய ற்று.

தீேயார்அவைனத்ேதாற்கடிக்கஇயலவல்ைல.
௨௩அவனதுபைகவர்கைளநான்அழித்ேதன்.

நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைனப் பைகத்தவர்கைள நான்
ேதாற்கடித்ேதன்.
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௨௪ நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன எப்ேபாதும் ேநச த்து அவைனத்
தாங்குேவன்.

அவைனஎப்ேபாதும்ஆற்றல்ெபறச்ெசய்ேவன்.
௨௫ நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைனக் கடலுக்கு அதகாரியாக

ைவத்ேதன்.
அவன்ஆறுகைளக்கட்டுப்படுத்துவான்.

௨௬அவன்என்ைனேநாக்க , ‘நீேர என்தந்ைத.
நீர் என்ேதவன், என்பாைற, என்மீட்பர்’ என்பான்.

௨௭நான்அவைனஎன்முதற்ேபறானமகனாக்குேவன்.
அவன்பூமியன்முதன்ைமயானஅரசனாகஇருப்பான்.

௨௮ நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன என் அன்பு என்ெறன்றும்
பாதுகாக்கும்.

அவேனாடுநான்ெசய்தஉடன்படிக்ைகஒருேபாதும்மாறாது.
௨௯அவன்குடும்பம் என்ெறன்றும்ெதாடரும்,

அவன்அரசுவானங்களிருக்கும்வைர நைலக்கும்.
௩௦ அவனது சந்ததயனர் என் சட்டத்ைதப் பன்பற்றாது

வலகும்ேபாதும்,
அவர்கள் என் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியாது மீறும்ேபாதும்
நான்அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

௩௧நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசனின்சந்ததயனர்எனதுசட்டங்கைள
மீற ,

என்கட்டைளகைளஉதாசீனப்படுத்தனால்,
௩௨அப்ேபாதுநான்அவர்கைளக்கடுைமயாகத் தண்டிப்ேபன்.
௩௩ ஆனால் அந்த ஜனங்களிடமிருந்து என் அன்ைப

வலக்கமாட்ேடன்.
நான்அவர்களிடம் எப்ேபாதும் ேநர்ைமயாகஇருப்ேபன்.

௩௪நான்தாவீேதாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகையமீறமாட்ேடன்.
நான்எனதுஉடன்படிக்ைகையமாற்றமாட்ேடன்.

௩௫ எனது பரிசுத்தத்தனால் நான் அவனுக்கு ஒரு வாக்குறுத
அளித்ேதன்.

நான்தாவீத டம்ெபாய்கூறமாட்ேடன்!
௩௬தாவீதன்குடும்பம் என்ெறன்றும்நைலத்தருக்கும்.

சூரியன்இருக்கும்வைரஅவன்அரசு நைலக்கும்.
௩௭சந்த ரன்இருக்கும்வைர என்ெறன்றும்அதுெதாடரும்.

வானங்கள்அந்தஉடன்படிக்ைகக்குசான்று.
அந்தஉடன்படிக்ைகையநம்பலாம்” என்றீர்.

௩௮ ஆனால் ேதவேன, நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனிடம்
ேகாபங்ெகாண்டு,

அவைனத்தன்னந்தனியாகவ ட்டீர்.
௩௯நீர்உமதுஉடன்படிக்ைகையத்தள்ளினீர்.

நீர்அரசனின்க ரீடத்ைதத்தைரய ேலவீசனீர்.
௪௦அரசனின்நகரத்தன்சுவர்கைளநீர் கீேழவீழ்த்தனீர்.

அவனதுேகாட்ைடகைளெயல்லாம்அழித்தீர்.
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௪௧ கடந்து ெசல்லும் ஜனங்கள் அவனிடமிருந்த ெபாருட்கைளத்
தருடினார்கள்.

அவனதுஅயலார்அவைனக்கண்டுநைகத்தனர்.
௪௨ நீர் அரசனின் பைகவர்கள் அைனவைரயும் மக ழ்ச்ச யைடயச்

ெசய்தீர்.
அவனது பைகவர்கள் ேபாரில் அவைன ெவற்ற க்ெகாள்ள
அனுமதத்தீர்.

௪௩ ேதவேன, அவர்கள் தங்கைளப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ள
உதவனீர்.

உமதுஅரசன்யுத்தத்தல்ெவல்லநீர்உதவவல்ைல.
௪௪நீர்அவைனெவல்லவ டவல்ைல.

நீர்அவனதுசங்காசனத்ைததைரயல்வீசனீர்.
௪௫நீர்அவனதுஆயுைளக்குைறத்தீர்.

நீர்அவைனஅவமானப்படுத்தனீர்.

௪௬கர்த்தாேவ,இதுஎத்தைனகாலம்ெதாடரும்?
எதுவைரக்கும்நீர் எங்கைளஉதாசீனப்படுத்துவீர்?
என்ெறன்றும்உமதுேகாபம்ெநருப்ைபப் ேபால்எரியுமா?

௪௭என்ஆயுள்எத்தைனகுறுகயதுஎன்பைதநைனவுகூரும்.
குைறந்த காலங்கள் வாழ்ந்து, மடியும்படி நீர் எங்கைளப்
பைடத்தீர்.

௪௮ஒருவனும்வாழ்ந்து, பன்மடியாமல்இருப்பதல்ைல.
ஒருவனும்கல்லைறக்குத்தப்புவதல்ைல.

௪௯ேதவேன, கடந்த காலத்தல்நீர் காட்டியஅன்புஎங்ேக?
நீர் தாவீதன் குடும்பத்த ற்கு ேநர்ைமயாக இருப்பதாக
அவனுக்குவாக்குப்பண்ணினீர்.

௫௦-௫௧ ஆண்டவேர, உமது பணியாைள எவ்வாறு ஜனங்கள்
அவமானப்படுத்தனார்கள் என்பைதத் தயவாய் நைனவு
கூரும்.

கர்த்தாேவ, உமது பைகவரின் எல்லா அவமானச்
ெசாற்களுக்கும்நான்ெசவெகாடுக்க ேநரிட்டது.

நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன அந்த ஜனங்கள்
அவமானப்படுத்தனார்கள்.

௫௨கர்த்தருக்ேக என்ெறன்றும்ஸ்ேதாத்த ரம்!
ஆெமன்,ஆெமன்!

புத்தகம் 4
௯௦

(சங்கீதம் 90-106)

ேதவனுைடயமனிதனாகய ேமாேசயன்ெஜபம்
௧ஆண்டவேர, என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்நீேர எங்கள்புகலிடம்.
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௨ ேதவேன, பர்வதங்கள் பறக்கும்முன்பும், பூமியும் உலகமும்
உருவாக்கப்படும்முன்பும்நீேர ேதவன்.

ேதவேன, நீர் எப்ேபாதும் இருந்தவர், நீர் எப்ேபாதும் இருக்கும்
ேதவன்!

௩நீர்உலகல்ஜனங்கைளக்ெகாண்டுவந்தீர்,
நீர்அவர்கைளமீண்டும்தூளாகமாற்றுகறீர்.

௪ஓராய ரம்ஆண்டுகள்உமக்குமுந்தயநாைளப் ேபாலவும்
கடந்தஇரைவப் ேபாலவும்இருக்கும்.

௫நீர் எங்கைளப்ெபருக்க த் தள்ளுகறீர்.
எங்கள் வாழ்க்ைக ஒரு கனைவப் ேபான்றது, காைலயல்
நாங்கள்மைறந்துேபாக ேறாம்.

நாங்கள்புல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.
௬ காைலயல் புல் வளரும், மாைலயல் அது காய்ந்து,
வாடிப்ேபாகும்.

௭ ேதவேன, நீர் ேகாபமாயருக்கும்ேபாது நாங்கள்
அழிக்கப்படுேவாம்.

உமதுேகாபம் எங்கைளஅச்சுறுத்துகறது!
௮எங்கள்பாவங்கள்அைனத்ைதயும்நீர்அற க றீர்.

ேதவேன, எங்கள் இரகச ய பாவங்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும் நீர்
காண்கறீர்.

௯உமதுேகாபம் எங்கள்வாழ்க்ைகையமுடிவுறச்ெசய்யும்.
காதல்இரகச யமாகச்ெசால்லும்ெசால்ைலப்ேபான்றுஎங்கள்
உய ர்கள்மைறந்துேபாகும்.

௧௦நாங்கள்எழுபதுஆண்டுகள்வாழக்கூடும்.
பலமுைடயவர்களாயன்எண்பதுஆண்டுகள்வாழலாம்.

எங்கள் வாழ்க்ைக கடும் உைழப்பனாலும், ேநாயனாலும்
ந ரம்பயைவ.

த டீெரன, எங்கள்வாழ்க்ைகமுடிவுறும்!
நாங்கள்பறந்துமைறேவாம்.

௧௧ ேதவேன, உமது ேகாபத்தன் முழு வல்லைமையயும் ஒருவரும்
அறயார்.

ஆனால் ேதவேன, எங்கள் பயமும், உம்மிடம் நாங்கள்
ெகாண்டுள்ள மத ப்பும் உமது ேகாபத்ைதப்ேபான்று
ெபரியைவ.

௧௨நாங்கள்உண்ைமய ேலேயஞானமுைடயவர்களாகும்படி
எங்கள் வாழ்க்ைக எத்தைன குறுகயது என்பைத
எங்களுக்குக்கற்பயும்.

௧௩கர்த்தாேவ, எங்களிடம் எப்ேபாதும்தரும்ப வாரும்.
உமதுபணியாட்களிடம்இரக்கமாயரும்.

௧௪ஒவ்ெவாருகாைலயலும்உமதுஅன்பால்எங்கைளந ரப்பும்.
நாங்கள்மக ழ்ந்துஎங்கள்வாழ்க்ைகயல்களிகூரச்ெசய்யும்.

௧௫ எங்கள் வாழ்க்ைகயல் மிகுந்த துன்பத்ைதயும்
குழப்பங்கைளயும்தந்தீர்.
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இப்ேபாதுஎங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.
௧௬ நீர் ெசய்யும் அற்புதச் ெசய்லகைள உமது ஊழியர்கள்

காணச்ெசய்யும்
உம்முைடய மகைமைய அவர்களின் பள்ைளகள்
காணச்ெசய்யும்.

௧௭எங்கள்ேதவனாகயஆண்டவேர, எங்களிடம் தயவாயரும்.
நாங்கள்ெசய்யும்ஒவ்ெவான்ைறயும்ெசம்ைமப்படுத்தும்.
ேதவேன நாங்கள் ெசய்யும் எல்லாவற்றலும் நன்ைமைய
வழங்குவீராக.

௯௧
௧மிகஉன்னதமானேதவனிடம் மைறந்துெகாள்ளநீ ேபாகமுடியும்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம் பாதுகாப்ப ற்காக நீ ேபாக
முடியும்.

௨நான்கர்த்தைர ேநாக்க , “நீேர என்பாதுகாப்ப டம், என்ேகாட்ைட,
என்ேதவேன, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்” என்றுகூறுக ேறன்.

௩மைறவானஆபத்துக்களிலிருந்தும்
ஆபத்தான ேநாய்களிலிருந்தும் ேதவன் உன்ைனக்
காப்பாற்றுகறார்.

௪நீ ேதவைனப்பாதுகாப்ப ற்காகஅணுகமுடியும்.
அவர் உன்ைன ஒரு பறைவ சறைக வ ரித்துத் தன்
குஞ்சுகைளக்காப்பைதப்ேபான்றுகாப்பார்.

ேதவன் ஒரு ேகடகத்ைதப் ேபான்றும் சுவைரப் ேபான்றும்
உன்ைனப்பாதுகாக்க றார்.

௫இரவல்நீஅஞ்சத்தக்கதுஎதுவுமில்ைல.
நீ பகலில்பைகவரின்அம்புக்கும்பயப்படமாட்டாய்.

௬இருளில்வரும்ெகாடிய ேநாய்களுக்கும்,
நடுப்பகலில்வரும்ெகாடியேநாய்களுக்கும்நீஅஞ்சமாட்டாய்.

௭நீஆய ரம் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பாய்.
உன் ெசாந்த வலதுைக பதனாய ரம் பைகவீரர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கும்.

உன்பைகவர்கள்உன்ைனத்ெதாடக்கூடமாட்டார்கள்.
௮சற்றுப்பார்,

அத்தீேயார் தண்டிக்கப்பட்டைதநீ காண்பாய்!
௯ஏெனனில் நீ கர்த்தைர நம்புக றாய்.

மிகஉன்னதமானேதவைனநீஉன்பாதுகாப்ப டமாகக்ெகாண்டாய்.
௧௦தீயைவஉனக்குந கழாது,

உன்வீட்டில்எந்தவதமானேநாய்களும்இருப்பதல்ைல.
௧௧ேதவன்அவரதுதூதர்கைளஉனக்காகக் கட்டைளயடுவார்.

நீ ேபாகுமிடங்களிெலல்லாம் அவர்கள் உன்ைனப்
பாதுகாப்பார்கள்.

௧௨உன்கால்பாைறயல்ேமாதாதபடிக்கு
அவர்கள்ைககள்உன்ைனப்ப டித்துக்ெகாள்ளும்.

௧௩சங்கங்களின் ேமலும்
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வஷம் ந ரம்பய பாம்புகளின் ேமலும் நடக்கும் வல்லைம
உனக்குவாய்க்கும்.

௧௪கர்த்தர்: “ஒருவன்என்ைனநம்பனால், நான்அவைனமீட்ேபன்.
என் நாமத்ைத ெதாழுது ெகாண்டு என்ைனப்
பன்பற்றுேவாைர நான்கப்பாற்றுேவன்” என்கறார்.

௧௫ என்ைனப் பன்பற்றுேவார் உதவக்காக என்ைன
அைழப்பார்கள்.

நான்அவர்களுக்குப்பதல்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குத் ெதால்ைல ேநரும்ேபாது நான் அவர்கேளாடு

இருப்ேபன்.
நான்அவர்கைளக்காப்பாற்ற ப்ெபருைமப்படுத்துேவன்.

௧௬ என்ைனப் பன்பற்றுேவாருக்கு நான் நீண்ட ஆயுைளக்
ெகாடுப்ேபன்.

நான்அவர்கைளக்காப்பாற்றுேவன்.

௯௨
ஓய்வுநாளின்துத ப்பாடல்

௧மிகஉன்னதமானேதவனாகயகர்த்தைரத்துத ப்பதுநல்லது.
உமதுநாமத்ைதத்துத ப்பதுநல்லது.

௨காைலயல்உமதுஅன்ைபப்பற்றயும்
இரவல்உமதுநம்ப க்ைகையப் பற்றயும் பாடுவதுநல்லது.

௩ ேதவேன பத்து நரம்பு வாத்தயங்களாலும், வீைணயனாலும்,
தம்புருவனாலும்,

இைசமீட்டிஉம்ைமப் பாடுவதுநல்லது.
௪ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்த காரியங்களால் எங்கைள

உண்ைமயாகேவமக ழ்ச்ச ப்படுத்துகறீர்.
அக்காரியங்கைளக் குறத்து நாங்கள் சந்ேதாஷமாகப்
பாடுேவாம்.

௫கர்த்தாேவ, நீர் ேமன்ைமயானகாரியங்கைளச்ெசய்தீர்.
உமதுஎண்ணங்கைளஎங்களால்புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௬உம்ேமாடு ஒப்படுைகயல் ஜனங்கள் மூடமிருகங்கைளப்ேபால்
இருக்க றார்கள்.

நாங்கள்எைதயும்புரிந்துெகாள்ளமுடியாதமூடர்கைளப்ேபால்
இருக்க ேறாம்.

௭கைளகைளப்ேபால்தீேயார்வாழ்ந்துமைறகறார்கள்.
அவர்கள் ெசய்யும் பயனற்ற காரியங்கேள என்ெறன்றும்
அழிக்கப்படும்.

௮ஆனால்ேதவேன, நீர் என்ெறன்றும்மகைமப்படுத்தப்படுவீர்.
௯ கர்த்தாேவ, உமது பைகவர்கள் எல்ேலாரும்

அழிக்கப்படுவார்கள்.
தீயைவெசய்யும்எல்லாஜனங்களும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

௧௦ஆனால்நீர் என்ைனப்ெபலனுைடயவனாகச்ெசய்க றீர்.
பலத்தெகாம்புகைளயுைடயஆட்ைடப் ேபாலாேவன்.

வேசஷேவைலக்காக நீர் என்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
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உமதுபுதுஎண்ெணையஎன்மீதுஊற்றனீர்.
௧௧என்பைகவர்கைளஎன்ைனச்சுற்றலும்காண்க ேறன்.

என்ைனத் தாக்க வருகற ெபருங்காைளகைளப் ேபால
அவர்கள்காணப்படுகறார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் குறத்துச் ெசால்பவற்ைற நான்
ேகட்க ேறன்.

௧௨-௧௩ ெசழிப்பாக வளருகன்ற பைனமரத்ைதப் ேபால் நீத மான்
இருப்பான்.

லீபேனானின் ேகதுருமரத்ைதப்ேபால் நல்லவன்இருப்பான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் நடப்பட்ட மரங்கைளப்ேபால் நல்ேலார்

வலிைமயுடன்இருப்பார்கள்.
ேதவனுைடய ஆலய முற்றத்தல் அவர்கள் வலிைமேயாடு
வளருவார்கள்.

௧௪ வயது முத ர்ந்தேபாதும் அவர்கள் ெதாடர்ந்து கனிகைளத்
தருவார்கள்.

அவர்கள் ெசழுைமயும், பசுைமயுமான மரங்கைளப்ேபால்
இருப்பார்கள்.

௧௫கர்த்தர் நல்லவர் என்பைதஎல்ேலாருக்கும்காண்பப்பார்கள்.
அவர் என்பாைறஅவர்ஒருேபாதும்தீைமெசய்வதல்ைல.

௯௩
௧கர்த்தர்அரசர்.

அவர் மகத்துவத்ைதயும் வல்லைமையயும் ஆைடையப்ேபால்
அணிந்தருக்க றார்.

அவர்ஆயத்தமாயருப்பதால்உலகம் பாதுகாப்பாய்உள்ளது,
அதுஅைசக்கப்படுவதல்ைல.

௨ேதவேன,உமதுஅரசு என்ெறன்றும்ெதாடருக றது.
ேதவேன, நீர் என்ெறன்ைறக்கும்வாழ்க றீர்!

௩கர்த்தாேவ,ஆறுகளின்ஒலிமிகுந்தஇைரச்சலுைடயது.
ேமாதும்அைலகள்இைரச்செலழுப்புகன்றன.

௪ கடலின் ேமாதும் அைலகள் ஒலிமிகுந்து வல்லைம
மிகுந்தைவயாகஉள்ளன.

ஆனால் ேமேலயுள்ள கர்த்தர் இன்னும் மிகுந்த
வல்லைமயுள்ளவர்.

௫கர்த்தாேவ,உமதுசட்டங்கள்என்ெறன்றும்ெதாடரும்.
உமதுபரிசுத்தஆலயம்ெவகுகாலம் நைலநற்கும்.

௯௪
௧கர்த்தாேவ, நீர்ஜனங்கைளத்தண்டிக்கும் ேதவன்.

நீர் வருகறவரும் ஜனங்களுக்குத் தண்டைனையத்
தருகறவருமானேதவன்.

௨நீர்முழுபூமிக்கும் நீத பத .
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ெபருைமயுைடய ஜனங்களுக்கு, அவர்களுக்குரிய
தண்டைனையக்ெகாடும்.

௩ கர்த்தாேவ, எத்தைன காலம் தீயவர்கள் ேகளிக்ைககளில்
தைளத்தருப்பார்கள்?

௪எதுவைரக்கும்அக்குற்றவாளிகள்
அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்கைளப்பற்ற ப் ெபருைம
பாராட்டுவார்கள்?

௫கர்த்தாேவ,அவர்கள்உமதுஜனங்கைளத்தாக்குக றார்கள்.
உமதுஜனங்கள்துன்புறும்படிஅவர்கள்ெசய்க றார்கள்.

௬ அத்தீேயார் வ தைவகைளயும் இத்ேதசத்ைதப் பார்க்க
வருேவாைரயும்ெகால்க றார்கள்.

ெபற்ேறாரில்லாத பள்ைளகைள அவர்கள் ெகாைல
ெசய்க றார்கள்.

௭ அவர்கள் அத்தீயக் காரியங்கைளச் ெசய்வைதக் கர்த்தர்
பார்ப்பதல்ைலஎன்றுஅவர்கள்ெசால்க றார்கள்.

ந கழ்வைத இஸ்ரேவலின் ேதவன் அறயார் என்று அவர்கள்
ெசால்க றார்கள்.

௮தீயஜனங்களாகயநீங்கள்மூடர்கள்.
நீங்கள்எப்ேபாதுஉங்கள்பாடத்ைதக்கற்பீர்கள்?

ெகாடியஜனங்களாகயநீங்கள்அறவல்லாதவர்கள்!
நீங்கள்புரிந்துெகாள்ளமுயலேவண்டும்.

௯ேதவன்நமதுகாதுகைளஉண்டாகனார்.
ந ச்சயமாகஅவருக்கும்காதுகள்உள்ளன.

அவரால்ந கழ்வைதக் ேகட்கமுடியும்!
ேதவன்நமதுகண்கைளஉண்டாக்கனார்.

ந ச்சயமாகஅவருக்கும்கண்கள்உள்ளன.
அவரால்ந கழ்வைதக்காணமுடியும்!

௧௦ேதவன்அந்தஜனங்கைளஒழுங்குபடுத்துவார்.
ேதவன் அவர்கள் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற அவர்களுக்குக்
கற்ப ப்பார்.

௧௧ஜனங்கள்நைனப்பைத ேதவன்அறகறார்.
ெவளிப்படும் ச றய அளவு காற்ைறப்ேபான்றவர்கள்
ஜனங்கள்என்பைத ேதவன்அறகறார்.

௧௨கர்த்தர்ஒழுங்குபடுத்தும்மனிதன்மக ழ்ச்ச யாயருப்பான்.
சரியான வழியல் வாழ்வதற்கு ேதவன் அவனுக்குக்
கற்ப ப்பார்.

௧௩ ேதவேன, குழப்பம் ேநருைகயல்அவன்அைமதயாயருக்க நீர்
அவனுக்குஉதவுவீர்.

தீேயார் கல்லைறக்குள் ைவக்கப்படும்வைர அவன்
அைமதயாயருக்க நீர்அவனுக்குஉதவுவீர்.

௧௪கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளவ ட்டுவலகுவதல்ைல.
உதவயன்ற அவரதுஜனங்கைளஅவர்வ ட்டுவடுவதல்ைல.

௧௫நீத தரும்பும்,அதுநயாயத்ைதக்ெகாண்டுவரும்,
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அப்ேபாதுநல்ல,உண்ைமயானஜனங்கள்வாழ்வர்கள்.

௧௬தீேயாைர எத ர்ப்பதற்குஒருவனும்உதவவல்ைல.
தீைம ெசய்ேவாைர எத ர்க்கும்ேபாது ஒருவனும் எனக்குத்
துைணவரவல்ைல.

௧௭கர்த்தர் எனக்குஉதவய ராவ ட்டால்
நான்மரணத்தனால்ெமௗனமாக்கப்பட்டிருப்ேபன்!

௧௮நான்வழத்தயாராயருப்பைதஅறக ேறன்,
ஆனால்கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுபவனுக்குஉதவுகறார்.

௧௯நான்கவைலயைடந்துகலங்கயருந்ேதன்.
ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் எனக்கு ஆறுதல் கூற எனக்கு
மக ழ்ச்ச யளித்தீர்.

௨௦ேதவேன, நீர்அநீதயுள்ளநீத பத களுக்குஉதவுவதல்ைல.
ஜனங்களின் வாழ்க்ைக கடினமாவதற்கு அத்தீய நீத பத கள்
சட்டங்கைளப்பயன்படுத்துகறார்கள்.

௨௧அந்நீத பத கள்நல்ேலாைரத் தாக்குக றார்கள்.
களங்கமற்ற ஜனங்கைளக் குற்றவாளிகள் எனக் கூற ,
அவர்கைளக்ெகால்க றார்கள்.

௨௨ ஆனால் உயரமான பர்வதங்களில் கர்த்தர் எனக்குப்
பாதுகாப்ப டம்.

என்கன்மைலயானேதவன்என்பாதுகாப்ப டம்.
௨௩ அத்தீய நீத பத கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக ேதவன்

அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.
அவர்கள்பாவம்ெசய்ததால் ேதவன்அவர்கைளஅழிப்பார்.
எங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்அத்தீயநீத பத கைளஅழிப்பார்.

௯௫
௧வாருங்கள், நாம் கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!

நம்ைமக் காப்பாற்றுகன்ற பாைறைய ேநாக்க துத கைள
உரக்கக்கூறுேவாம்.

௨கர்த்தருக்குநன்ற கூறும்பாடல்கைளப்பாடுேவாம்.
அவருக்குமக ழ்ச்ச யானதுத பாடல்கைளப்பாடுேவாம்.

௩ஏெனனில்கர்த்தர் ேமன்ைமயானேதவன்!
ப ற “ெதய்வங்கைள” எல்லாம்ஆளுகன்றேபரரசர்ஆவார்.

௪ ஆழமான குைககளும் உயரமான பர்வதங்களும் கர்த்தருக்கு
உரியைவ.

௫சமுத்த ரம்அவருைடயது. அவேரஅைதப் பைடத்தார்.
ேதவன் உலர்ந்த நலத்ைதத் தமது ெசாந்த ைககளால்
உண்டாக்கனார்.

௬ வாருங்கள், நாம் தாழ்ந்து குனிந்து அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ேவாம்.

நம்ைமஉண்டாக்கனேதவைனநாம்துத ப்ேபாம்.
௭அவேர நமதுேதவன்!
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நாம்அவரதுஜனங்கள்.
அவரது சத்தத்த ற்கு நாம் ெசவெகாடுத்தால் இன்று நாம்
அவரதுஆடுகளாயருப்ேபாம்.

௮ ேதவன்: “பாைலவனத்தல் ேமரிபாவல் ெசய்தது ேபாலவும்,
மாசாவல் ெசய்தது ேபாலவும் அடம்ப டிக்காதீர்கள்” என்று
கூறனார்.

௯உங்கள்முற்ப தாக்கள்என்ைனேசாத த்தார்கள்.
அவர்கள்என்ைனேசாத த்தேபாதுநான்ெசய்யக்கூடியவற்ைறக்
கண்டார்கள்.

௧௦ நாற்பது ஆண்டுகள் அந்த ஜனங்களிடம் நான் ெபாறுைமயாக
இருந்ேதன்.

அவர்கள்உண்ைமயல்லாதவர்கள்எனநான்அற ேவன்.
அந்த ஜனங்கள் என் ேபாதைனகைளப் பன்பற்ற
மறுத்தார்கள்.

௧௧எனேவநான்ேகாபமைடந்ேதன்,
எனது இைளப்பாறுதலின் ேதசத்தல் அவர்கள்
நுைழவதல்ைலஎனஆைணயட்ேடன்.

௯௬
௧ கர்த்தர் ெசய்த புதுகாரியங்கைளப்பற்ற ஒரு புதுப்பாடைலப்

பாடுங்கள்!
உலகம்முழுவதும்கர்த்தைர ேநாக்க ப் பாடட்டும்.

௨கர்த்தைர ேநாக்க ப் பாடுங்கள்!
அவரதுநாமத்ைதஸ்ேதாத்தரியுங்கள்!
ஒவ்ெவாரு நாளும் அவர் நம்ைம பாதுகாப்பைதப் பற்ற ச்
ெசால்லுங்கள்!

௩ ேதவன் உண்ைமய ேலேய அற்புதமானவர் என்பைத
ஜனங்களுக்குக்கூறுங்கள்.

ேதவன் ெசய்க ற வயப்ப ற்குரிய காரியங்கைள எங்குமுள்ள
ஜனங்களுக்குச்ெசால்லுங்கள்.

௪கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்,துதகளுக்குரியவர்.
ேவெறந்த “ெதய்வங்கைளக்”காட்டிலும்அவர்அஞ்சத்தக்கவர்.

௫ப ற ேதசங்களின் “ெதய்வங்கள்” எல்லாரும்ெவறும்சைலகேள.
ஆனால்கர்த்தேராவானங்கைளஉண்டாகனவர்.

௬அவருக்குமுன்ேனஅழகயமகைமஒளிவீசும்.
ேதவனுைடய பரிசுத்த ஆலயத்தல் ெபலனும் அழகும்
வளங்கும்.

௭குடும்பங்களும்ேதசங்களும்
கர்த்தருக்கு மகைமயும், துதயும் ந ரம்பய பாடல்கைளப்
பாடுவார்கள்.

௮கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.
உங்கள்காணிக்ைககேளாடுஆலயத்த ற்குச்ெசல்லுங்கள்.
௯ கர்த்தருைடய அழகான ஆலயத்தல் அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
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கர்த்தைரப்பூமியலுள்ளஒவ்ெவாருவரும்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
௧௦ கர்த்தேர அரசெரன்று ேதசங்களுக்ெகல்லாம்
அறவயுங்கள்!

அதனால்உலகம்அழிக்கப்படுவதல்ைல.
கர்த்தர்ஜனங்கைளநயாயமாகஅரசாளுவார்.

௧௧வண்ணுலகங்கேள!
மக ழ்ச்ச ெகாள்ளுங்கள்.

பூமிேய! களிகூரு.
கடலும்அதலுள்ளைவயும்களிப்பால்குரல்எழுப்பட்டும்!

௧௨ வயல்களும் அதல் வைளந்துள்ள அைனத்தும்
மக ழ்ச்ச ெகாள்ளட்டும்!

வனத்தன்மரங்கேள, பாடி மகழுங்கள்!
௧௩கர்த்தர்வருகறார்ஆதலால்மக ழ்ச்ச யைடயுங்கள்.

கர்த்தர்உலைகஆளுைகெசய்யவந்துெகாண்டிருக்க றார்.
நீத ேயாடும் நயாயத்ேதாடும்

அவர்உலைகஆளுைகெசய்வார்.

௯௭
௧கர்த்தர்ஆளுகறார்,பூமி மகழும்.

தூரத்துத் ேதசங்கள்எல்லாம்மக ழ்கன்றன.
௨அடர்ந்தஇருண்டேமகங்கள்கர்த்தைரச்சூழும்.

நன்ைமயும்நீதயும்அவர்அரைசவலிைமயாக்கும்.
௩கர்த்தருக்குமுன்ேனஒருஅக்கனி ெசல்க றது,

அதுபைகவைரஅழிக்க றது.
௪வானத்தல்அவரதுமின்னல்மின்னுகறது.

ஜனங்கள்அைதக்கண்டுஅஞ்சுகறார்கள்.
௫கர்த்தருக்குமுன்புமைலகள்ெமழுகுேபாலஉருகும்.

பூமியன்ஆண்டவருக்குமுன்பாகஅைவஉருகும்.
௬வானங்கேள,அவரதுநம்ைமையக்கூறுங்கள்!

ஒவ்ெவாருவரும் ேதவனுைடயமகைமையக்காணட்டும்!

௭ஜனங்கள்அவர்களதுவக்க ரகங்கைளெதாழுதுெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் “ெதய்வங்கைளப்” பற்ற ப்
ெபருைமப்படுக றார்கள்.

ஆனால்அந்தஜனங்கள்ெவட்கமைடவார்கள்.
அவர்கள் “ெதய்வங்கள்” குனிந்து வணங்க கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

௮சீேயாேன,ெசவக்ெகாடுத்துமக ழ்வாயாக!
யூதாவன்நகரங்கேள,மக ழ்ச்ச க்ெகாள்ளுங்கள்!
ஏெனனில்கர்த்தர்ஞானமுள்ளமுடிவுகைளஎடுக்க றார்.

௯மகாஉன்னதமானேதவேன,ெமய்யாகேவநீேர பூமியன்அரசர்.
ப றெதய்வங்கைளக்காட்டிலும்நீர் மகத்துவமுள்ளவர்.

௧௦கர்த்தைர ேநச க்கும்ஜனங்கள்தீைமையெவறுப்பார்கள்.
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எனேவ ேதவன் தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைரக்
காப்பாற்றுகறார்.

தீேயாரிடமிருந்து ேதவன் தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைரக்
காப்பாற்றுகறார்.

௧௧நல்ேலார் மீதுஒளியும்,மக ழ்ச்ச யும் ப ரகாச க்கும்.
௧௨நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்!

அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதெபருைமப்படுத்துங்கள்!

௯௮
ஒருதுத ப்பாடல்

௧புதயவயக்கத்தக்க காரியங்கைளச்ெசய்ததால்
கர்த்தருக்குபுதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்.

அவரதுபரிசுத்தவலதுைக
மீண்டும்அவருக்குெவற்றையத்தரும்.

௨கர்த்தர்தமதுமீட்பன்வல்லைமையேதசங்களுக்குக்காட்டினார்.
கர்த்தர்அவர்களுக்குத்தமதுநன்ைமையக்காட்டினார்.

௩ இஸ்ரேவலரிடம் ேதவன் காட்டிய உண்ைமைய அவைரப்
பன்பற்றுேவார் நைனவுகூர்ந்தனர்.

தூர ேதசத்து ஜனங்கள் நம் ேதவனுைடய மீட்பன்
வல்லைமையக்கண்டனர்.

௪ பூமியலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தைர ேநாக்க க் களிப்ேபாடு
சத்தமிடுங்கள்.

துத ப்பாடல்கைளப்பாடத்ெதாடங்குங்கள்.
௫சுரமண்டலங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

சுரமண்டலங்களின்இைசேய,அவைரத்துதயுங்கள்.
௬எக்காளங்கைளயும்மற்றும்ெகாம்புகைளயும்ஊதுங்கள்.

எங்கள்அரசராக யகர்த்தைரக் களிப்ேபாடுஆர்ப்பரியுங்கள்.
௭கடலும்,பூமியும்

அவற்றலுள்ளைவயாவும்உரக்கப் பாடட்டும்.
௮ஆறுகேள,ைககைளத்தட்டுங்கள்.

எல்லா மைலகளும்இைணந்துபாடுங்கள்!
௯ கர்த்தர் உலைக ஆளுைக ெசய்ய வருவதால் அவருக்கு

முன்பாகப் பாடுங்கள்.
அவர்உலைகநயாயமாகஆளுைகெசய்வார்.
அவர்ஜனங்கைளநன்ைமேயாடுஅரசாள்வார்.

௯௯
௧கர்த்தர்அரசர்.

எனேவேதசங்கள்அச்சத்தால்நடுங்கட்டும்.
ேகருபீன்தூதர்களுக்குேமேல ேதவன்அரசராகவீற்றருக்க றார்.

எனேவஉலகம்அச்சத்தால் நடுங்கட்டும்.
௨சீேயானில் கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்.

ஜனங்கள்எல்ேலாருக்கும்அவர்ெபரிய தைலவர்.
௩எல்லாஜனங்களும்உமதுநாமத்ைதத்துத க்கட்டும்.
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ேதவனுைடயநாமம்அஞ்சத்தக்கது.
ேதவன்பரிசுத்தர்.

௪வல்லைமயுள்ளஅரசர் நீதையேநச க்க றார்.
ேதவேன, நீேர நன்ைமையஉண்டாக்கனீர்.
யாக்ேகாப ற்கு (இஸ்ரேவல்) நீர் நன்ைமையயும்
நயாயத்ைதயும்தந்தீர்.

௫நமதுேதவனாகயகர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
அவரதுபரிசுத்த பாதப்படியல்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௬ேமாேசயும்ஆேரானும்அவரதுஆசாரியர்களில்இருவர்.
அவர்நாமத்ைதஅைழத்தமனிதர்களில்சாமுேவலும்ஒருவன்.

அவர்கள்கர்த்தரிடம் ெஜப த்தேபாது
அவர்அவர்களுக்குப்பதல்தந்தார்.

௭உயர்ந்த ேமகத்தலிருந்துேதவன்ேபசனார்.
அவர்கள்அவரதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
ேதவன்அவர்களுக்குச் சட்டத்ைதக்ெகாடுத்தார்.

௮ எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர் அவர்கள் ெஜபங்களுக்குப்
பதல்தந்தீர்.

ஜனங்கள் ெசய்யும் தீய காரியங்களுக்கு அவர்கைளத்
தண்டிப்பவர் என்பைதயும்,

மன்னிக்கும் ேதவன் நீேர என்பைதயும் அவர்களுக்கு நீர்
காட்டினீர்.

௯நமதுேதவனாகயகர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
அவரது பரிசுத்த மைலைய ேநாக்க வழுந்து வணங்க
அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

நமதுேதவனாகயகர்த்தர்உண்ைமய ேலேயபரிசுத்தர்.

௧௦௦
நன்ற கூறும்பாடல்

௧பூமிேய, கர்த்தைரப் பாடு.
௨கர்த்தருக்குப் பணிவைடெசய்யும்ேபாதுமகழுங்கள்!

மக ழ்ச்ச யான பாடல்கேளாடு கர்த்தருக்கு முன்பாக
வாருங்கள்!

௩கர்த்தேர ேதவெனன்றுஅறயுங்கள்.
அவேர நம்ைமஉண்டாக்கனார்.
நாம்அவரதுஜனங்கள். நாம்அவரதுஆடுகள்.

௪ நன்ற நைறந்த பாடல்கேளாடு அவரது நகரத்தனுள்
நுைழயுங்கள்.

துத ப் பாடல்கேளாடுஅவரதுஆலயத்த ற்குள்வாருங்கள்.
அவைரப்ெபருைமப்படுத்த ,அவர் நாமத்ைதத்துதயுங்கள்.

௫கர்த்தர் நல்லவர்.
அவர்அன்புஎன்ெறன்றும்உள்ளது.
என்ெறன்ைறக்கும்எப்ேபாதும்நாம்அவைர நம்பமுடியும்.

௧௦௧
தாவீதன்ஒருசங்கீதம்
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௧நான்அன்ைபயும்நயாயத்ைதயும்பற்ற ப் பாடுேவன்.
கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமேநாக்க ப் பாடுேவன்.

௨நான்கவனமாகப் பரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழுேவன்.
என்வீட்டில்நான்பரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழுேவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் எப்ேபாதுஎன்னிடம்வருவீர்.

௩என்முன்னால்நான்வக்க ரகங்கைளைவக்கமாட்ேடன்.
ஜனங்கள் அப்படி உமக்கு எத ராகத் தரும்புவைத நான்
ெவறுக்க ேறன்.

நான்அைதச்ெசய்யமாட்ேடன்!
௪நான்ேநர்ைமயாகஇருப்ேபன்.

நான்தீயக்காரியங்கைளச்ெசய்யமாட்ேடன்.
௫யாராவது ஒருவன் தனதுஅயலாைனக் குறத்து இரகச யமாகத்

தீயக் காரியங்கைளக் கூறனால் நான் அவைனத்
தடுத்துவடுேவன்.

நான் ப றைரப் ெபருைமப்படேவா, தாங்கள் ப றைர காட்டிலும்
ச றந்தவர்கள்என்றுஎண்ணேவாவ டமாட்ேடன்.

௬நம்பத்தக்கஜனங்கைளத் ேதசம்முழுவதும்ேதடிப்பார்ப்ேபன்.
அவர்கள்மட்டுேம எனக்குேசைவச்ெசய்யஅனுமத ப்ேபன்.
பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழும் ஜனங்கள் மட்டுேம என்
பணியாட்களாகமுடியும்.

௭ெபாய்யர்கள்என்வீட்டில்வாழ நான்அனுமதக்கமாட்ேடன்.
என்அருேகெபாய்யர்கள்தங்கவும்அனுமத ேயன்.

௮இந்நாட்டில்வாழும்தீேயாைர நான்எப்ேபாதும்அழிப்ேபன்.
கர்த்தருைடய நகைர வ ட்டுத் தீேயார் நீங்குமாறு நான்
வற்புறுத்துேவன்.

௧௦௨
துன்பப்படும் ஒரு மனிதனின் ெஜபம். அவன்

ேசார்வைடயும்ேபாது தனது குைறகைளக் கர்த்தரிடம் ெசால்லிக்
ெகாள்வதாகஉள்ளது.
௧கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

உதவக்காக நான்கதறும்ேபாதுகவனியும்.
௨ கர்த்தாேவ, ெதால்ைலகள் எனக்கு ேநரும்ேபாது என்ைனவட்டு

உம்ைமதருப்ப க்ெகாள்ளாமலிரும்.
உதவக்காக நான் ேவண்டிக் ேகட்கும்ேபாது, வைரந்து
எனக்குப்பதல்தாரும்.

௩என்வாழ்க்ைகபுைகையப்ேபால்மாய்ந்துெகாண்டிருக்க றது.
எரிந்துேபாகும்ெநருப்ைபப்ேபால் என்வாழ்க்ைகஉள்ளது.

௪என்வலிைமேபாய ற்று.
நான்உலர்ந்துமடியும் புல்ைலப் ேபாலிருக்க ேறன்.
நான்என்உணைவஉட்ெகாள்வதற்கும்மறந்துேபாக ேறன்.

௫என்துயரத்தனால்என்எைடகுைறந்துெகாண்டிருக்க றது.
௬ பாைலவனத்தல் வாழும் ஆந்ைதையப்ேபால்

தனித்தருக்க ேறன்.
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பாழைடந்தபைழயகட்டிடங்களில்வாழும்ஆந்ைதையப்ேபால்
நான்தனித்தருக்க ேறன்.

௭என்னால்தூங்கஇயலவல்ைல.
கூைரயன் ேமலிருக்கும் தனித்த பைறைவையப் ேபால்
உள்ேளன்.

௮என்பைகவர்கள்என்ைனஎப்ேபாதும்அவமானப்படுத்துகறார்கள்.
அவர்கள்என்ைனக்ேகலிபண்ணி சாபமிடுக றார்கள்.

௯என்மிகுந்ததுயரம்மட்டுேம எனக்குஉணவாக றது.
என்பானங்களில் என்கண்ணீர்வழுகறது.

௧௦ஏெனனில்கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் ேகாபமாயருக்க றீர்.
நீர் என்ைனத் தூக்கெயடுத்தீர், பன்பு நீர் என்ைனத் தூர
எற ந்துவ ட்டீர்.

௧௧ பகலின்இறுதயல் ேதான்றும் நீளமான நழல்கைளப்ேபான்று
என்வாழ்க்ைகமுடிவைடயும்நைலயல்உள்ளது.

நான்உலர்ந்துமடியும் புல்ைலப்ேபால்இருக்க ேறன்.
௧௨ஆனால்கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்றும்வாழ்வீர்!

உமதுநாமம் என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்ெதாடரும்!
௧௩நீர் எழுந்துசீேயானுக்குஆறுதலளிப்பீர்.

நீர் சீேயானிடம் இரக்கமாயருக்கும் காலம்
ெநருங்க க்ெகாண்டிருக்க றது.

௧௪ உமது பணியாட்கள் அதன் (சீேயானின்) கற்கைள
ேநச க்க றார்கள்.

அவர்கள்எருசேலமின்தூசையக்கூட ேநச க்க றார்கள்.
௧௫ஜனங்கள்கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

ேதவேன, பூமியன் எல்லா அரசர்களும் உம்ைமப்
ெபருைமப்படுத்துவார்கள்.

௧௬கர்த்தர் மீண்டும்சீேயாைனக்கட்டுவார்.
ஜனங்கள்மீண்டும்அதன்மகைமையக்காண்பார்கள்.

௧௭ தாம் உய ேராடு வ ட்ட ஜனங்களின் ெஜபங்களுக்கு ேதவன்
பதல்தருவார்.

ேதவன்அவர்கள்ெஜபங்களுக்குச்ெசவெகாடுப்பார்.
௧௮வரும்தைலமுைறயனருக்காகஇக்காரியங்கைளஎழுது.

எத ர்காலத்தல்அந்தஜனங்கள்கர்த்தைரத்துத ப்பார்கள்.
௧௯ ேமேலயுள்ள தமது பரிசுத்த இடத்தலிருந்து கர்த்தர் கீேழ

பார்ப்பார்.
பரேலாகத்தலிருந்து கர்த்தர் பூமிையக் கீேழ ேநாக்க ப்
பார்ப்பார்.

௨௦சைறப்பட்ேடாரின்ெஜபங்கைளஅவர் ேகட்பார்.
மரணதண்டைனெபற்றஜனங்கைளஅவர்வடுவப்பார்.

௨௧ அப்ேபாது சீேயானின் ஜனங்கள் கர்த்தைரக் குற த்துக்
கூறுவார்கள்.

அவர்கள்அவர் நாமத்ைதஎருசேலமில்துத ப்பார்கள்.
௨௨ேதசங்கள்ஒருமித்துச் ேசரும்.

அரசுகள்கர்த்தருக்குேசைவச்ெசய்யவரும்.
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௨௩என்ஆற்றல்என்ைனவட்டகன்றது.
என்ஆயுள்குைறந்தது.

௨௪ எனேவ நான், “இைளஞனாயருக்கும்ேபாேத நான்
மரிக்கவ டாேதயும்.

ேதவேன, நீர் என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்வாழ்வீர்.
௨௫பலகாலத்த ற்குமுன்பு, நீர்உலைகஉண்டாக்கனீர்.

உமதுெசாந்தக்ைககளால்நீர்வானத்ைதஉண்டாக்கனீர்!
௨௬ உலகமும் வானமும் ஒழிந்துேபாகும் ஆனால் நீேரா

என்ெறன்றும்வாழ்வீர்.
அைவஆைடையப்ேபான்றுகழிந்து ேபாகும்.

ஆைடையப் ேபான்றுநீர்அவற்ைறமாற்றுகறீர்.
அைவெயல்லாம்மாற ப்ேபாகும்.

௨௭ஆனால்ேதவனாகயநீர் என்றும்மாறுவதல்ைல.
நீர் என்ெறன்றும்வாழ்வீர்!

௨௮நாங்கள்இன்றுஉமதுபணியாட்கள்.
நம் பள்ைளகள்இங்குவாழ்வார்கள்.
அவர்களின் சந்ததயனரும் கூட இங்கு வந்து உம்ைமத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்” என்ேறன்.

௧௦௩
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
என் ஒவ்ெவாரு அவயவங்கேள அவரது பரிசுத்த நாமத்ைதத்
துதயங்கள்.

௨என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
அவர்உண்ைமய ேலேயதயவுள்ளவர் என்பைதமறக்காேத.

௩நாம்ெசய்யும் பாவங்கைளெயல்லாம் ேதவன்மன்னிக்க றார்.
அவர் நமதுேநாய்கைளெயல்லாம்குணமாக்குகறார்.

௪ேதவன்கல்லைறயலிருந்துநம்உயைரமீட்க றார்.
அவர் நமக்குஅன்ைபயும்தயைவயும்தருகறார்.

௫ேதவன்நமக்குமிகுதயானநல்லெபாருட்கைளத்தருகறார்.
அவர் நம்ைமக்கழுைகப் ேபான்றுஇளைமயாக்குகறார்.

௬கர்த்தர் ந யாயமானவர்.
ப றரால் புண்படுத்தப் பட்டிருக்க றவர்களுக்கு ேதவன்
நயாயத்ைதக்ெகாண்டுவருகறார்.

௭ேதவன்அவரதுசட்டங்கைளேமாேசக்குக்கற்ப த்தார்.
அவர் ெசய்யத்தக்க வல்லைமயுள்ள காரியங்கைள
இஸ்ரேவல்காணுமாறுேதவன்ெசய்தார்.

௮கர்த்தர் தயவும்இரக்கமும்உள்ளவர்.
ேதவன்ெபாறுைமயும்மிகுந்தஅன்பும்உைடயவர்.

௯கர்த்தர் எப்ேபாதும்குற்றங்காண்பதல்ைல.
கர்த்தர்என்ெறன்றும்நம்மிடம் ேகாபங்ெகாண்டிருப்பதல்ைல.

௧௦நாங்கள்ேதவனுக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்,
ஆனால்நமக்குரிய தண்டைனையத்ேதவன்வழங்கவல்ைல.
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௧௧வானம்பூமிக்குஎவ்வளவுஉயரத்தல்உள்ளேதா,
அைதப்ேபான்றுதம்ைமப் பன்பற்றுேவாரிடம் ேதவன்காட்டும்
அன்பும்மிக ேமலானது.

௧௨ேமற்கலிருந்துகழக்குஎவ்வளவுதூரேமா
அந்த அளவு ேதவன் நமது பாவங்கைள நம்ைம வ ட்டு
ெவகுதூரத்த ற்குவலக்கவ ட்டார்.

௧௩தந்ைததனதுபள்ைளகளிடம்இருப்பைதப் ேபான்று
கர்த்தரும், அவைரப் பன் பற்றுேவாரிடம் இரக்கமாக
இருக்க றார்.

௧௪ேதவன்நம்ைமப்பற்றயஎல்லாவற்ைறயும்அற ந்தருக்க றார்.
நாம் மண்ணிலிருந்து பைடக்கப்பட்டவர்கள் என்பைதயும்
ேதவன்அறகறார்.

௧௫நம்வாழ்க்ைககுறுகயதுஎன்பைத ேதவன்அறகறார்.
நம்வாழ்க்ைகபுல்ைலப்ேபான்றதுஎன்பைதஅவர்அறக றார்.

௧௬ நாம் ச றய காட்டுப் பூக்கைளப் ேபான்றவர்கள் என்பைத
ேதவன்அறகறார்.

அம்மலர் சீக்க ரம் மலர்க றது.
ெவப்பமானகாற்றுவீசும்ேபாது,அம்மலர் மடிக றது.

பன்னர் அம்மலர் இருந்த இடத்ைதக் கூட உன்னால் கூற
முடியாது.

௧௭ ஆனால் ேதவன் எப்ேபாதும் தம்ைமப் பன் பற்றுேவாைர
ேநச க்க றார்.

என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவர் தம்ைமப்
பன்பற்றுேவாைர ேநச ப்பார்.

ேதவன் அவர்களுைடய பள்ைளகளுக்கும், அவர்களின்
பள்ைளகளின்பள்ைளகளுக்கும்நல்லவர்.

௧௮அவரதுஉடன்படிக்ைகக்குக்கீழ்ப்படிக றஜனங்களுக்குேதவன்
நல்லவர்.

அவரதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிக றஜனங்களுக்குேதவன்
நல்லவர்.

௧௯பரேலாகத்தல் ேதவனுைடயசங்காசனம்உள்ளது.
அவர் எல்லாவற்றன்மீதும்அரசாள்க றார்.

௨௦ேதவதூதர்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேதவ தூதர்களாகய நீங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிக றவல்லைமவாய்ந்தவீரர்களாவீர்கள்.

நீங்கள் ேதவனுக்குச் ெசவ ெகாடுத்து அவர்
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியங்கள்.

௨௧அவரதுஎல்லா ேசைனகேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
நீங்கள்அவரதுபணியாட்கள்.
ேதவன்வரும்புக றகாரியங்கைளநீங்கள்ெசய்யுங்கள்.

௨௨ எல்லா இடத்தலுமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர்
உண்டாக்கனர்.

எல்லா இடத்தலுமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ேதவன்
ஆளுகறார்.
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அைவஅைனத்தும்கர்த்தைரத்துத க்கேவண்டும்.
என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத .

௧௦௪
௧என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !

என்ேதவனாகயகர்த்தாேவ, நீர் மிக ேமன்ைமயானவர்!
நீர் மகைமையயும், கனத்ைதயும்அணிந்தருக்க றீர்.

௨ ஒருவன் அங்கையத் தரித்தருப்பைதப் ேபால நீர் ஒளிைய
அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்.

நீர்வானங்கைளத்தைரச் சீைலையப்ேபாலவ ரிக்க றீர்.
௩ ேதவேன நீர் அவற்றற்கு ேமலாக உமது வீட்ைடக்
கட்டியருக்க றீர்.

அடர்த்தயானேமகங்கைளஇரதமாக நீர் பயன்படுத்த க்
காற்றன் சறகுகளின் மீது அமர்ந்து வானத்தன் குறுக்காகச்
ெசல்க றீர்.

௪ேதவேன,உமதுதூதர்கைளக்காற்ைறப் ேபால்உண்டாக்கனீர்.*
உமதுஊழியக்காரைரஅக்கனிப்ேபால்உருவாக்கனீர்.

௫ ேதவேன, நீர் பூமிைய அதன் அஸ்தபாரங்களின் மீது
ஸ்தாப த்தீர்.

எனேவஅதுஒருேபாதும்அழிக்கப்படுவதல்ைல.
௬நீர்அதைனத்தண்ணீரால் ேபார்ைவையப் ேபான்றுமூடினீர்.

தண்ணீர்மைலகைளமூடிற்று.
௭நீர் கட்டைளய ட்டேபாது, தண்ணீர்வலக ேயாடிற்று.

ேதவேன, நீர் தண்ணீைரப் பார்த்துச் சத்தமிட்டீர், அது
வலக ேயாடிற்று.

௮ தண்ணீர் பர்வதங்களிலிருந்து கீேழ பாய்ந்து
பள்ளத்தாக்குகளில்ெசன்று,

பன்பு நீர் அவற்றற்ெகன ைவத்த இடங்களுக்ெகல்லாம்
ெசன்றது.

௯நீர் கடல்களுக்குஎல்ைலையைவத்தீர்.
தண்ணீர் மீண்டும் ஒருேபாதும் பூமிைய மூடுவதற்ெகன
எழும்பாது.

௧௦ ேதவேன, நீரூற்றுகளிலிருந்து நீேராைடகளாக நீர் ஓடும்படி
ெசய்தீர்.

பர்வதங்களின்நீேராைடகளினூேடஅதுகீேழ பாய்க றது.
௧௧ நீேராைடகள் எல்லா காட்டு மிருகங்களுக்கும் தண்ணீைரத்

தருகன்றன.
காட்டுக் கழுைதகளும் அங்கு வந்து தண்ணீைரப்
பருகுகன்றன.

௧௨வனத்தன்பறைவகள்குளங்களின்அருேகவாழவரும்.
அருேகயுள்ளமரங்களின்கைளகளில்அைவபாடும்.

௧௩மைலகளின்ேமல் ேதவன்மைழையப்ெபய்யப்பண்ணுகறார்.
* ௧௦௪:௪: ேதவேன...உண்டாக்கனீர் அல்லது “உமது தூதர்கைள ஆவயாக
உருவாக்கனீர்” எனப்படும்.
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ேதவன் ெசய்த ெபாருட்கள் பூமிக்குத் ேதைவயான
எல்லாவற்ைறயும்ெகாடுக்கன்றன.

௧௪ மிருகங்கள் உண்ணும்படியாக ேதவன் புல்ைல முைளத்ெதழச்
ெசய்க றார். அவர் நமக்குத்தாவரங்கைளத்தருகறார்.

நம்உைழப்பல்அவற்ைறவளர்க்க ேறாம்.
அத்தாவரங்கள் பூமியலிருந்து நமக்கு உணைவத்
தருகன்றன.

௧௫நம்ைமமக ழ்வக்கும்த ராட்ைசரசத்ைதயும்
நமதுேதாைலமிருதுவாக்கும்எண்ெணையயும்,
நம்ைமவலுவாக்கும்உணைவயும்ேதவன்நமக்குத்தருகறார்.

௧௬லீபேனானின்ெபரிய ேகதுருமரங்கள்கர்த்தருக்குரியைவ.
கர்த்தர் அம்மரங்கைள நாட்டி, அவற்றற்குத் ேதைவயான
தண்ணீைரக்ெகாடுக்க றார்.

௧௭அம்மரங்களில் பறைவகள்தங்கள்கூடுகைளக்கட்டும்.
ெபரிய ெகாக்குகள்ேதவதாருமரங்களில்வாழும்.

௧௮காட்டுஆடுகளுக்குஉயர்ந்த பர்வதங்கள்இருப்ப டமாகும்.
குழிமுயல்களுக்குக்கன்மைலகள்மைறவ டமாகும்.

௧௯ ேதவேன, வடுமுைற காலம் ெதாடங்குவைத அறவக்கும்படி
எங்களுக்குசந்த ரைனத்தந்தீர்.

எப்ேபாது மைறய ேவண்டுெமன்பைத சூரியன் எப்ேபாதும்
அறயும்.

௨௦எல்லா காட்டுமிருகங்களும்ெவளிேயவந்து
சுற்ற த்த ரிக ற காலமாகய இரவாகும்படி இருைள நீர்
உண்டாக்கனீர்.

௨௧ேதவன்ெகாடுக்க றஉணவற்காக ேவண்டுகறதுேபால
தாக்கும் சங்கங்கள்ெகர்ச்ச க்கும்.

௨௨அப்ேபாதுசூரியன்எழும்பும்,
மிருகங்கள் தங்கள் இருப்ப டங்களுக்குப் ேபாய்
ஓய்ெவடுக்கும்.

௨௩அப்ேபாதுஜனங்கள்தங்கள்ேவைலகளுக்காகச்ெசல்வார்கள்,
அவர்கள்மாைலவைர பணிபுரிவார்கள்.

௨௪ கர்த்தாேவ, நீர் பல அற்புதமான காரியங்கைளச்
ெசய்தருக்க றீர்.

பூமி,நீர்உண்டாக்கனபலெபாருள்களால்ந ரம்பயருக்க றது.
நீர் ெசய்யும் ஒவ்ெவான்றலும் உமது ஞானத்ைதக்
காண்க ேறாம்.

௨௫சமுத்த ரத்ைதப் பாருங்கள்,அதுஎவ்வளவுெபரியது!
பலஉய ர்கள்அங்குவாழ்கன்றன!
எண்ணமுடியாத ச றயதும் ெபரியதுமான உய ரினங்கள்
அங்குவாழ்கன்றன.

௨௬ நீர் உண்டாக்கன கடல் வலங்கான லிவயாதான் கடலில்
வைளயாடும்ேபாது
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கப்பல்கள்சமுத்த ரத்தன்ேமல்பயணம்ெசய்கன்றன.

௨௭ ேதவேன, எல்லாக்காரியங்களும் உம்ைமச்
சார்ந்தருக்கன்றன.

தக்கேநரத்தல்நீர்அவற்றற்குஉணைவக்ெகாடுக்க றீர்.
௨௮ ேதவேன, எல்லா உய ரினங்களுக்கும் அைவ உண்ணும்

உணைவநீர்ெகாடுக்க றீர்.
நல்ல உணவால் ந ரம்பய உமது ைககைள நீர் த றக்க றீர்,
அைவவயறுந ரம்பும்வைரஅவற்ைறஉண்ணும்.

௨௯நீர்அவற்ைறவ ட்டுவலகும்ேபாதுஅைவஅஞ்சும்.
அவற்றன்சுவாசம்அவற்ைறவ ட்டுநீங்கும்.

அைவேசார்ந்துமரிக்கும்.
அவற்றன்உடல்கள்மீண்டும்புழுதயாகவடும்.

௩௦ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் உமதுஆவையஅனுப்பும்ேபாதுஅைவ
ஆேராக்கயம்ெபறும்!

நீர் மீண்டும்நலத்ைதப் புத தாகமாற்றுவீர்.

௩௧கர்த்தருைடயமகைமஎன்ெறன்றும்ெதாடரட்டும்!
கர்த்தர் தாம் உண்டாக்கன ெபாருள்கைளக் கண்டு
களிப்பைடயட்டும்.

௩௨கர்த்தர்பூமிையச்சற்ேற பார்த்தால்அதுஅதரும்.
அவர் மைலகைளத் ெதாட ேநர்ந்தால் அவற்றலிருந்து
புைகெயழத்ெதாடங்கும்.

௩௩என்ஆயுள்முழுவதும்நான்கர்த்தைரப் பாடுேவன்.
நான்வாழும்வைரகர்த்தைரத்துத த்துப் பாடுேவன்.

௩௪நான்கூறுபைவஅவைரமக ழ்ச்ச யாக்கும்எனநம்புக ேறன்.
நான்கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க ேறன்.

௩௫பூமியலிருந்துபாவம்மைறந்துேபாகட்டும்.
தீேயார் என்ெறன்றும்அழிந்து ேபாவார்களாக.

என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
கர்த்தைரதுதயுங்கள்!

௧௦௫
௧கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

அவர் நாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
அவர்ெசய்யும்அற்புதங்கைளத் ேதசங்களுக்குக்கூறுங்கள்.

௨கர்த்தைர ேநாக்க ப் பாடுங்கள்.
அவருக்குத்துத கைளப்பாடுங்கள்.
அவர் ெசய்யும் வயக்கத் தக்க காரியங்கைளக் குறத்துக்
கூறுங்கள்.

௩ கர்த்தருைடய பரிசுத்த நாமத்ைதக் குற த்துப்
ெபருைமெகாள்ளுங்கள்.
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ஜனங்களாகய நீங்கள் கர்த்தைரத் ேதடிவந்தீர்கள்.
சந்ேதாஷமாயருங்கள்!

௪வல்லைமக்காகக் கர்த்தரிடம் ேபாங்கள்.
உதவக்காக எப்ேபாதும்அவரிடம் ேபாங்கள்.

௫அவர்ெசய்யும்வயப்ப ற்குரிய காரிங்கைளநைனவுகூருங்கள்.
அவர் ெசய்தஅத சயங்கைளயும்ஞானமுள்ளமுடிவுகைளயும்
எண்ணிப் பாருங்கள்.

௬நீங்கள்அவரதுபணியாளாகயஆப ரகாமின் சந்ததயனர்.
நீங்கள் ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட யாக்ேகாபன்
சந்ததயனர்.

௭கர்த்தேர நமது ேதவன்.
கர்த்தர்உலகம்முழுவைதயும்ஆளுகறார்.

௮ ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்றும்
நைனவுகூருங்கள்.

ஆயரம் தைலமுைற வைரயலும் அவரது கட்டைளகைள
நைனவுகூருங்கள்.

௯ேதவன்ஆப ரகாேமாடுஒருஉடன்படிக்ைகெசய்தார்.
ேதவன்ஈசாக்ேகாடுஒருவாக்குறுத ையச்ெசய்தார்.

௧௦பன்புஅவர்அதைனயாக்ேகாப ற்குஒருசட்டமாகச் ெசய்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவேலாடுஒருஉடன்படிக்ைகெசய்தார்.
அதுஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!

௧௧ேதவன்: “நான்கானானின் ேதசத்ைதஉனக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
அத்ேதசம்உனக்குச்ெசாந்தமாகும்” என்றார்.

௧௨ ஆப ரகாமின் குடும்பம் ச றயதாயருந்தேபாது ேதவன்
அவ்வாக்குறுதையஅளித்தார்.

அவர்கள்அங்குஅந்நயராகச் சலகாலத்ைதக்கழித்தனர்.
௧௩அவர்கள்ஒருஅரசலிருந்துமற்ேறார்அரச ற்கும்,

ஒரு ேதசத்தலிருந்து மற்ெறாரு ேதசத்த ற்கும் பயணம்
ெசய்தார்கள்.

௧௪ ஆனால் ஜனங்கள் அவர்கைளத் தகாதபடி நடத்த ேதவன்
அனுமதக்கவல்ைல.

அவர்கைளத் துன்புறுத்தாதபடிக்கு ேதவன் அரசர்கைள
எச்சரித்தார்.

௧௫ ேதவன், “நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ஜனங்களுக்குத் தீைம
ெசய்யாதீர்கள்.

எனது தீர்க்கதரிச களுக்கு எந்தத் தீைமயும் ெசய்யாதீர்கள்”
என்றார்.

௧௬ேதவன்ேதசத்தல்பஞ்சம்வரப்பண்ணினார்.
ஜனங்களுக்கு உண்பதற்குத் ேதைவயான உணவு
இருக்கவல்ைல.

௧௭ ஆனால் அவர்களுக்கு முன்ேன ேதவன் ேயாேசப்பு என்ற
மனிதைனஅனுப்பனார்.

ேயாேசப்புஒருஅடிைமயாகவற்கப்பட்டான்.
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௧௮ ேயாேசப்பன் கால்கைள அவர்கள் ஒரு கயற்றால்
கட்டினார்கள்.

அவன் கழுத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு இரும்பு வைளயத்ைத
அணிவத்தார்கள்.

௧௯அவர்ெசான்னகாரியங்கள்அப்படிேயந கழும்வைரேயாேசப்பு
அடிைமயாகஇருந்தான்.

ேயாேசப்பு ேநர்ைமயானவன்என்பைதக்கர்த்தருைடயெசய்த
நரூப த்தது.

௨௦எனேவஎக ப்தயஅரசன்அவைனவடுதைலெசய்தான்.
ேதசத்தன் தைலவன் அவைனச் சைறயனின்று
வடுவத்தான்.

௨௧அவர்அவனுக்குத்தமதுவீட்டின்ெபாறுப்ைபக்ெகாடுத்தார்.
அவருக்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைதயும் ேயாேசப்பு
கண்காணித்துவந்தான்.

௨௨ப ற தைலவர்களுக்குேயாேசப்புஆைணகள்அளித்தான்.
ேயாேசப்புமுதயவர்களுக்குக்கற்ப த்தான்.

௨௩பன்புஇஸ்ரேவல்எக ப்த ற்குவந்தான்.
யாக்ேகாபு காமின்நாட்டில்வாழ்ந்தான்.

௨௪யாக்ேகாபன்குடும்பம்ெபருகற்று.
அவர்களின் பைகவர்கைளக் காட்டிலும் அவர்கள்
பலவான்களானார்கள்.

௨௫ எனேவ எக ப்தயர்கள் யாக்ேகாபன் குடும்பத்ைதப் பைகக்கத்
ெதாடங்கனார்கள்.

அவர்களின் அடிைமகளுக்கு எத ரான த ட்டங்கள்
வகுத்தார்கள்.

௨௬எனேவேதவன்தமதுதாசனாகய ேமாேசையஅனுப்பனார்.
ேதவன்ேதர்ந்ெதடுத்தஆசாரியனாகஆேரான்இருந்தான்.

௨௭காமின்நாட்டில் பலஅத சயங்கைளச்ெசய்வதற்கு
ேதவன்ேமாேசையயும்ஆேராைனயும்பயன்படுத்தனார்.

௨௮ேதவன்மிகக் கடும்இருைளஅனுப்பனார்.
ஆனால்எக ப்தயர்கள்அவருக்குச்ெசவ சாய்க்கவல்ைல.

௨௯எனேவேதவன்தண்ணீைரஇரத்தமாக்கனார்.
எல்லா மீன்களும்மடிந்தன.

௩௦அவர்கள்நாடுதவைளகளால்ந ரம்ப ற்று.
அரசனின்படுக்ைகயைறயல்கூடதவைளகள்இருந்தன.

௩௧ேதவன்கட்டைளய ட்டார்.
ஈக்களும்ேபன்களும்வந்தன.
அைவஎங்கும்ந ரம்பன.

௩௨ேதவன்கல்மைழையப்ெபய்யப்பண்ணினார்.
நாடுமுழுவைதயும்மின்னல்பாத த்தது.

௩௩ ேதவன் அவர்களது த ராட்ைசக் ெகாடிகைளயும்
அத்த மரங்கைளயும்அழித்தார்.

அந்நாட்டின்ஒவ்ெவாருமரத்ைதயும் ேதவன்அழித்தார்.
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௩௪ ேதவன் கட்டைளய ட்டார், ெவட்டுக்களிகளும் புல்புழுக்களும்
வந்தன.

அைவஎண்ணமுடியாதஅளவுஇருந்தன!
௩௫ ெவட்டுக்களிகளும் பச்ைசப்புழுக்களும் நாட்டின் எல்லா

தாவரங்கைளயும்,
வயலின்எல்லா பய ர்கைளயும்தன்றன.

௩௬ பன்பு ேதவன் நாட்டின் முதற்ேபறான ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெகான்றார்.

ேதவன்முதலில்பறந்தமகன்கைளக்ெகான்றார்.
௩௭ பன்பு ேதவன் தமது ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய

அைழத்துச்ெசன்றார்.
அவர்கள்ெபான்ைனயும்ெவள்ளிையயும்எடுத்துச்ெசன்றனர்.
ேதவனுைடயஜனங்கள்எவரும்தடுக்கவழவல்ைல.

௩௮ ேதவனுைடய ஜனங்கள் ெசல்வைதக் கண்டு எக ப்து
மக ழ்ந்தது.

ஏெனனில் அவர்கள் ேதவனுைடய ஜனங்களுக்கு
அஞ்சனார்கள்.

௩௯ேதவன்தமதுேமகத்ைதஒருேபார்ைவயாகப் பரப்பனார்.
தமது ஜனங்களுக்கு இரவல் ஒளி தரும்படி ஒரு
ெநருப்புத்தூைணத்ேதவன்பயன்படுத்தனார்.

௪௦ ஜனங்கள் உணவுக்காக ேவண்டினார்கள், ேதவன்
காைடகைளக்ெகாணர்ந்தார்.

ேதவன் பரேலாகத்தலிருந்து மிகுதயான உணைவக்
ெகாடுத்தார்.

௪௧ ேதவன் கன்மைலையப் பளந்தார், தண்ணீர் ெகாப்பளித்து
ெவளிேயற ற்று.

பாைலவனத்தல்ஒருநத ஓடஆரம்ப த்தது.

௪௨ேதவன்அவரதுபரிசுத்தவாக்குறுதையநைனவுக்கூர்ந்தார்.
ேதவன் அவரது தாசனாகய ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதையநைனவுக்கூர்ந்தார்.

௪௩ ேதவன் அவரது ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
வரவைழத்தார்.

மக ழ்ச்ச யான பாடல்கைளப் பாடிக்ெகாண்டு ஜனங்கள்
களிப்ேபாடு எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுவந்தார்கள்!

௪௪ ப ற ஜனங்கள் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த நாட்ைட ேதவன் தமது
ஜனங்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.

ப ற ஜனங்கள்உைழத்துப் ெபற்ற ெபாருட்கைள ேதவனுைடய
ஜனங்கள்ெபற்றனர்.

௪௫ஏன்ேதவன்இைதச்ெசய்தார்?
அப்ேபாதுதான்அவரதுஜனங்கள்அவரளித்தசட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியமுடியும்.

அவர்கள் கவனமாக அவரது ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
முடியும்.
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கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௦௬
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவருக்குநன்ற கூறுங்கள்!

ேதவனுைடயஅன்புஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளது!
௨ உண்ைமயாகேவ கர்த்தர் எவ்வளவு ெபரியவர் என்பைத

ஒருவரும்வவரிக்கமுடியாது.
ஒருவரும்ேபாதுமானஅளவுேதவைனதுதத்துவ டஇயலாது.

௩ ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்படிக ற ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யானவர்கள்.

எப்ேபாதும் அந்த ஜனங்கள் நல்ல காரியங்கைளேய
ெசய்க றார்கள்.

௪கர்த்தாேவ,உம்முைடயஜனங்களிடம்இரக்கமாயருக்கும்ேபாது
என்ைனநைனவுகூர்ந்துஇரட்ச யும்.

௫கர்த்தாேவ, நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஉமதுஜனங்களுக்கு
நீர் ெசய்யும் நன்ைமகைள நானும் பக ர்ந்துக்ெகாள்ளச்
ெசய்யும்.

என்ைனயும் உம் ஜனங்கேளாடு மக ழ்ச்ச யாய் இருக்கும்படி
ெசய்யும்.

உம்ைமப் புகழ்வதல் என்ைனயும் உம் ஜனங்கேளாடு
இைணயச்ெசய்யும்.

௬எங்கள்முற்ப தாக்கள்பாவம்ெசய்ததுப்ேபால்நாங்களும்பாவம்
ெசய்ேதாம்.

நாங்கள்தவறுெசய்ேதாம், நாங்கள்தீயவற்ைறச்ெசய்ேதாம்.
௭ கர்த்தாேவ எக ப்தலுள்ள எங்கள் முற்ப தாக்கள் நீர் ெசய்த

அத சயங்களிலிருந்துஎைதயும்கற்கவல்ைல.
ெசங்கடலின் அருேக எங்கள் முற்ப தாக்கள் உமக்ெகத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

௮ஆனால்ேதவன்நம்முற்ப தாக்கைளஅவரதுெசாந்த நாமத்தன்
காரணமாகக் காப்பாற்றனார்.

அவரது மிகுந்த வல்லைமையக் காட்டும் ெபாருட்டு ேதவன்
அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௯ேதவன்கட்டைளய ட்டார்,ெசங்கடல்வறண்டுேபானது.
ஆழமான கடலினூேட, பாைலவனத்ைதப் ேபான்ற உலர்ந்த
தைரயன்ேமல்ேதவன்நம்முற்ப தாக்கைளவழிநடத்தனார்.

௧௦ ேதவன் நமது முற்ப தாக்கைள அவர்கள் பைகவர்களிடமிருந்து
காப்பாற்றனார்.

அவர்கள் பைகவரிடமிருந்து ேதவன் அவர்கைளப்
பாதுகாத்தார்.

௧௧ேதவன்அவர்கள்பைகவர்கைளக்கடலால்மூடினார்.
அவர்கள்பைகவர்களில்ஒருவன்கூடதப்பவல்ைல.
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௧௨அப்ேபாதுநம்முற்ப தாக்கள் ேதவைனநம்பனார்கள்.
அவர்கள்அவருக்குத்துத கைளப்பாடினார்கள்.

௧௩ ஆனால் நம் முற்ப தாக்கள் ேதவன் ெசய்த காரியங்கைள
வைரவல்மறந்துேபானார்கள்.

அவர்கள்ேதவனுைடயஅறவுைரக்குச்ெசவ சாய்க்கவல்ைல.
௧௪பாைலவனத்தல்நம்முற்ப தாக்களுக்குப்பச யுண்டாயற்று.

மனிதர்களில்லாத இடத்தல் அவர்கள் ேதவைனப்
பரிேசாத த்தார்கள்.

௧௫ ஆனால் ேதவேனா நம் முற்ப தாக்களுக்கு அவர்கள் ேகட்ட
ெபாருள்கைளக்ெகாடுத்தார்.

ெகாடிய ேநாையயும் ேதவன்அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
௧௬ஜனங்கள்ேமாேசய டம்ெபாறாைமெகாண்டார்கள்.

அவர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தஆசாரியனாகயஆேரானிடம்
ெபாறாைமெகாண்டார்கள்.

௧௭ எனேவ ேதவன் ெபாறாைமயுள்ள அந்த ஜனங்கைளத்
தண்டித்தார்.

தைர பளந்துதாத்தாைனவழுங்கயது.
தைர ஒன்று ேசர்ந்தேபாது அப ராமின் கூட்டத்தாைர
மூடிக்ெகாண்டது.

௧௮பன்புஜனங்கள்கூட்டத்ைதெநருப்பு எரித்தது.
அத்தீேயாைரெநருப்பு எரித்தது.

௧௯ ஓேரப் மைலயல் அந்த ஜனங்கள் ெபான்னினால் ஒரு
கன்றுக்குட்டிையச்ெசய்தார்கள்.

அவர்கள்ஒருசைலையத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
௨௦அந்தஜனங்கள்புல்தன்னும்காைளயன்சைலக்காக

மகைமெபாருந்தயதங்கள்ேதவைனவட்டுவ ட்டார்கள்.
௨௧ேதவன்நமதுமுற்ப தாக்கைளக்காப்பாற்றனார்.

ஆனால்அவர்கள்அவைரமுற்றலும்மறந்துேபானார்கள்.
எக ப்தல் அத சயங்கள் ெசய்த ேதவைன அவர்கள்
மறந்துேபானார்கள்.

௨௨ காமின் ேதசத்தல் ேதவன் வயக்கத்தக்கக் காரியங்கைளச்
ெசய்தார்.

ெசங்கடலின் அருேக ஆச்சரியமான காரியங்கைள ேதவன்
ெசய்தார்.

௨௩ேதவன்அந்தஜனங்கைளஅழிக்கவரும்பனார்.
ஆனால்அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த ேமாேசஅவைரத்தடுத்தான்.

ேமாேச ேதவன்ேதர்ந்ெதடுத்த பணியாள்.
ேதவன் மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டார், ஆனால் ேமாேச தடுத்து,
ேதவன்ஜனங்கைளஅழிக்காதபடிெசய்தான்.

௨௪ ஆனால் பன்பு அந்த ஜனங்கள் அற்புதமான கானான்
ேதசத்த ற்குள்நுைழயமறுத்தார்கள்.

ேதவன் அத்ேதசத்தல் வாழும் ஜனங்கைள முறயடிப்பதல்
அவர்களுக்குஉதவுவார் என்பைதஅவர்கள்நம்பவல்ைல.
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௨௫ அவர்களின் கூடாரங்களிலிருந்து ஆண்டவருக்கு எத ராகக்
குைறகூற

ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்தனர்.
௨௬எனேவஅவர்கள்பாைலவனத்தல்மடிவார்கள்

என்றுேதவன்சபதமிட்டார்.
௨௭ அவர்கள் சந்ததயனைர அந்நயர் ேதாற்கடிக்க

அனுமத ப்பதாக ேதவன்கூறனார்.
ேதசங்களிெலல்லாம் நம் முற்ப தாக்கைளச் ச தறடிப்பதாக
ேதவன்ஆைணயட்டார்.

௨௮பன்பு பாகால்ேபேயாரில், ேதவனுைடயஜனங்கள்பாகாைலத்
ெதாழுதுெகாள்ளகூடினார்கள்.

ேதவனுைடய ஜனங்கள் தீய வருந்துகளில் கலந்து
மரித்ேதாைரப்ெபருைமப்படுத்தும்பலிகைளஉண்டார்கள்.

௨௯தமதுஜனங்களிடம் ேதவன்மிகுந்த ேகாபமைடந்தார்.
ேதவன்அவர்கைளமிகவும் ேநாயுறச்ெசய்தார்.

௩௦ஆனால்பெனகாஸ்ேதவனிடம்ெஜபம்ெசய்தான்.
ேதவன்அந்ேநாையத்தடுத்தார்.

௩௧ ப ெனகாஸ் ெசய்தது மிக நல்ல காரியம் என்பைத ேதவன்
அறந்தார்.

ேதவன்ேநாையத்தடுத்தார்.
ேதவன்இைதஎன்ெறன்ைறக்கும்நைனவுக்கூருவார்.

௩௨ேமரிபாவல்ஜனங்கள்ேகாபமைடந்தனர்.
ேமாேச தவறுெசய்வதற்குஜனங்கள்காரணமாயனர்.

௩௩ேமாேச மிகவும்குழப்பமைடயும்படிஅந்தஜனங்கள்ெசய்தனர்.
எனேவசரியாக ச ந்த க்காமல் ேமாேச ேபசனான்.

௩௪ கானானில் வாழும் ப ற ேதசத்தனைரத் ேதாற்கடிக்குமாறு
கர்த்தர்ஜனங்களுக்குக்கூறனார்.

ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல.

௩௫அவர்கள்ப றஜனங்கேளாடுகலந்தார்கள்.
அந்தஜனங்கள்ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தார்கள்.

௩௬ ேதவனுைடய ஜனங்களுக்கு அவர்கள் கண்ணியாக
அைமந்தார்கள்.

ப றஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கைள அவர்களும்
ெதாழுதுெகாள்ளத்ெதாடங்கனார்கள்.

௩௭ ேதவனுைடய ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த பள்ைளகைளேய
ெகான்று

ப சாச ற்குக்காணிக்ைகயாக்கனார்கள்.
௩௮ேதவனுைடயஜனங்கள்களங்கமற்ேறாைரக்ெகான்றார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த பள்ைளகைளேயக்
ெகான்று அவர்கைளப் ெபாய் ெதய்வங்களுக்குக்
காணிக்ைகயாக்கனார்கள்.
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௩௯ எனேவ ேதவனுைடய ஜனங்கள் பற ஜனங்களின்
பாவங்களால்அழுக்கைடந்தார்கள்.

ேதவனுைடய ஜனங்கள் தங்கள் ேதவனிடம் அவநம்ப க்ைக
ெகாண்டு, ப றர் ெசய்தகாரியங்கைளேயச்ெசய்தார்கள்.

௪௦ேதவன்அவரதுஜனங்களிடம் ேகாபங்ெகாண்டார்.
ேதவன்அவர்களிடம் ெவறுப்பைடந்தார்.

௪௧ேதவன்அவரதுஜனங்கைளப்ப ற ேதசத்தாரிடம் ெகாடுத்தார்.
ேதவன் அவர்களது பைகவர்கள் அவர்கைள ஆளுமாறு
ெசய்தார்.

௪௨ ேதவனுைடய ஜனங்களின் பைகவர்கள் அவர்கைள
அடக்கயாண்டு

அவர்களின்வாழ்க்ைககடினமாகும்படிெசய்தார்கள்.
௪௩ேதவன்அவரதுஜனங்கைளப்பலமுைறகாப்பாற்றனார்.

ஆனால் அவர்கள் ேதவனுக்ெகத ராகத் தரும்ப , தாங்கள்
வரும்பயவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தார்கள்.

ேதவனுைடயஜனங்கள்பற்பலதீயகாரியங்கைளச்ெசய்தார்கள்.
௪௪ஆனால்ேதவனுைடயஜனங்கள்துன்பத்தலிருந்தேபாெதல்லாம்

ேதவனிடம்உதவக்காகெஜப த்தனர்.
ஒவ்ெவாரு முைறயும் ேதவன் அவர்கள் ெஜபங்களுக்குச்
ெசவெகாடுத்தார்.

௪௫ ேதவன் எப்ேபாதும் அவரது உடன்படிக்ைகைய
நைனவுக்கூர்ந்து

தமதுமிகுந்தஅன்பனால்அவர்களுக்குஆறுதல்அளித்தார்.
௪௬ப ற ேதசத்தார்அவர்கைளச் சைறவாச களாக்கனார்கள்.

ஆனால் தம் ஜனங்களிடம் அவர்கள் இரக்கம் காட்டும்படி
ேதவன்ெசய்தார்.

௪௭நம் ேதவனாகயகர்த்தர் நம்ைமக்காப்பாற்றனார்!
ேதவன் அத்ேதசங்களிலிருந்து மீண்டும் நம்ைம அைழத்து
வந்தார்.

எனேவநாம்அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்,
எனேவநாம்அவருக்குத்துத கைளப்பாடுேவாம்.

௪௮ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் ஆசீர்வத க்கப்படட்டும்
ேதவன்எப்ேபாதும்வாழ்க றவர்.

அவர் என்ெறன்றும்வாழ்வார்.
எல்லாஜனங்களும், “ஆெமன்!

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்” என்றுெசால்லக்கடவர்கள்.

௧௦௭
புத்தகம் 5
(P s a lm s 107-150)

௧கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவருக்குநன்ற கூறுங்கள்!
அவரதுஅன்புஎன்ெறன்ைறக்கும்உள்ளது!

௨ கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட ஒவ்ெவாரு மனிதனும் இைதத்தான்
ெசால்லேவண்டும்.

கர்த்தர் பைகவரிமிருந்துஅவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.
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௩ கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளப் பல்ேவறு வத்தயாசமான
நாடுகளிலுமிருந்துஒருமித்துக்கூடும்படிச்ெசய்தார்.

அவர்கைளக் க ழக்கலும் ேமற்கலுமிருந்தும் வடக்கலும்
ெதற்கலுமிருந்தும்வரச்ெசய்தார்.

௪அவர்களுள்சலர் பாைலவனத்தல்அைலந்துத ரிந்தார்கள்.
அவர்கள்வாழஒருஇடம் ேதடினார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் ஒரு நகரத்ைதக் கண்டுபடிக்க
முடியவல்ைல.

௫அவர்கள்பசயாலும்தாகத்தாலும்வருந்த ,
ேசார்வைடந்துேபானார்கள்.

௬எனேவஅவர்கள்உதவக்காகக் கர்த்தைரக்கூப்ப ட்டார்கள்.
அவர்அவர்களின்ெதால்ைலகளிலிருந்துஅவர்கைளமீட்டார்.

௭ ேதவன்அந்த ஜனங்கைளஅவர்கள் வாழவருக்கும் நகரத்த ற்கு
ேநராக நடத்தனார்.

௮ அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்த வயக்கத்தகு
காரியங்களுக்காகவும்

அவரதுஅன்பற்காகவும்கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.
௯ேதவன்தாகமைடந்தஆத்துமாைவத்தருப்த ப்படுத்துகறார்.

பச யுள்ளஆத்துமாைவநன்ைமகளால் ேதவன்ந ரப்புக றார்.

௧௦ ேதவனுைடய ஜனங்களில் சலர் சைற வாச களாக
இருந்தார்கள்.

அவர்கள் இருண்ட சைறகளுக்குள் கம்ப களுக்குப்பன்ேன
அைடக்கப்பட்டார்கள்.

௧௧ ஏெனனில் அவர்கள் ேதவன் ெசான்னவற்றற்கு எத ராகப்
ேபாராடினார்கள்.

மிக உன்னதமான ேதவனுைடய அறவுைரக்குச் ெசவ சாய்க்க
மறுத்தார்கள்.

௧௨அவர்கள்ெசய்தகாரியங்களால்
ேதவன்அந்தஜனங்களின்வாழ்க்ைகையக்கடினமாக்கனார்.

அவர்கள்இடற வீழ்ந்தார்கள்.
அவர்களுக்குஉதவஒருவனும்இருக்கவல்ைல.

௧௩அந்த ஜனங்கள் துன்பத்தல் ச க்குண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்
கர்த்தரிடம்உதவ ேவண்டினார்கள்.

ேதவன் அவர்கள் துன்பங்களிலிருந்து அவர்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

௧௪ அவர்கைள இருண்ட சைறகளிலிருந்து ேதவன்
ெவளிேயற்றனார்.

அவர்கைளக் கட்டியருந்த கயறுகைள ேதவன்
அறுத்ெதற ந்தார்.

௧௫ அவரது அன்பற்காகவும் அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற
வயக்கத்தக்க காரியங்களுக்காகவும்

கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.
௧௬நாம் நமதுபைகவைரமுறயடிப்பதற்குேதவன்உதவுகறார்.
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அவர்களின் ெவண்கலக் கதவுகைள ேதவனால் உைடக்க
முடியும்.

அவர்களின் வாயற் கதவுகளின் இரும்புக் கம்ப கைள
ேதவனால்ச தறடிக்கமுடியும்

௧௭ ச லர் தங்கள் பாவங்களின் காரணமாக அறவற்றவர்களாக
மாறனார்கள்.

தங்களுைடய குற்றங்களுக்காக அவர்கள் மிகவும்
துன்பப்பட்டார்கள்.

௧௮அந்தஜனங்கள்உண்ணமறுத்தார்கள்.
அவர்கள்மரிக்கும் நைலையஅைடந்தார்கள்.

௧௯அவர்கள்துன்பத்தல் ச க்குண்டிருந்தார்கள்.
கர்த்தைர ேநாக்க உதவக்ெகனேவண்டினார்கள்.
அவர்அவர்கைளத்துன்பங்களினின்றுவடுவத்தார்.

௨௦ ேதவன் தமது வார்த்ைதயனால் கட்டைளய ட்டு, அவர்கைளக்
குணமாக்கனார்.

எனேவ அந்த ஜனங்கள் கல்லைறயலிருந்து
காப்பாற்றப்பட்டார்கள்.

௨௧அவரதுஅன்பற்காகவும்,
அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற வயக்கத்தக்க
காரியங்களுக்காகவும்கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

௨௨ அவர் ெசய்த எல்லாவற்றற்காகவும் பலிகைளச் ெசலுத்த
கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறமக ழ்ச்ச ேயாடுகூறுங்கள்.

௨௩ச லஜனங்கள்கடைலக்கடந்துபடகுகளில்ெசன்றார்கள்.
ெபருங்கடலின் குறுக்ேக ேவைலகளின் ெபாருட்டு அவர்கள்
ெசன்றார்கள்.

௨௪கர்த்தர் ெசய்யக்கூடியைதஅந்தஜனங்கள்கண்டார்கள்.
கடலில் அவர் ெசய்த வயக்கத்தக்க காரியங்கைள அவர்கள்
கண்டார்கள்.

௨௫ேதவன்கட்டைளய ட்டார்,ஒருெபருங்காற்றுவீசஆரம்ப த்தது.
அைலகள்உயரமாக, ேமலும்உயரமாக எழும்பன.

௨௬அைலகள் அவர்கைள வானத்தற்கு ேநராகத் தூக்க , மீண்டும்
கீேழவழச்ெசய்தது.

மனிதர்கள்தங்கள்ைதரியத்ைதஇழக்கும்படிஆபத்தாக புயல்
வீச ற்று.

௨௭ அவர்கள் நைலதளர்ந்து குடிெவறயர்கைளப் ேபால
வீழ்ந்தார்கள்.

மாலுமிகளாகயஇவர்களுைடயதறைமவீணாய்ேபாய ற்று.
௨௮அவர்கள்துன்பத்தல்இருந்தார்கள்.

எனேவஉதவக்காகக் கர்த்தைரக்கூப்ப ட்டார்கள்.
அவர்கள் துன்பங்களிலிருந்து அவர் அவர்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

௨௯ேதவன்புயைலநறுத்தனார்.
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அவர்அைலகைளஅைமத ப்படுத்தனார்.
௩௦கடல்அைமதயுற்றைதக்கண்டுமாலுமிகள்மக ழ்ந்தார்கள்.

அவர்கள் ேபாக ேவண்டிய இடத்த ற்கு ேதவன் அவர்கைளப்
பாதுகாப்பாகக்ெகாண்டுேசர்த்தார்.

௩௧அவரதுஅன்பற்காகவும்,
அவரது ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற வயக்கத்தக்க
காரியங்ளுக்காகவும்கர்த்தருக்குநன்றகூறுங்கள்.

௩௨ெபரியகூட்டத்தல் ேதவைனவாழ்த்துங்கள்.
முதயதைலவர்கள்ஒன்றுகூடும்ேபதுஅவைரவாழ்த்துங்கள்.

௩௩ேதவன்நத கைளப்பாைலவனமாக்கனார்.
நீரூற்றுக்கள்ெபருக்ெகடுப்பைத ேதவன்நறுத்தனார்.

௩௪ேதவன்வளமிக்க ேதசத்ைதமாற்றனார்.
அது பயனற்ற உப்பு நலமாக மாற ற்று. ஏெனனில் அங்குத்
தீேயார்வாழ்ந்தனர்.

௩௫ேதவன்பாைலவனத்ைதமாற்றனார்.
அதுகுளங்களுள்ளநலம்ஆயற்று.
ேதவன் உலர்ந்த நலத்தலிருந்து நீரூற்றுக்களில் தண்ணீர்
புறப்படச் ெசய்தார்.

௩௬ ேதவன் பசயுள்ள ஜனங்கைள அந்த நல்ல ேதசத்த ற்கு
வழிநடத்தனார்.

அவர்கள்அங்குவாழஒருநகரத்ைதஅைமத்தார்கள்.
௩௭அவர்கள்வயல்களில்வைதகைளநட்டார்கள்.

அவர்கள்வயல்களில் த ராட்ைசகைளநட்டார்கள்.
அவர்கள்நல்லஅறுவைடெசய்தார்கள்.

௩௮ேதவன்அந்தஜனங்கைளஆசீர்வத த்தார்.
அவர்கள் குடும்பங்கள் ெபருகன. அவர்களுக்குப் பற்பல
மிருகங்கள்இருந்தன.

௩௯த டீெரனஏற்பட்ட ேபரிழப்பனாலும்,துன்பங்களினாலும்,
அவர்கள்குடும்பங்கள்குறுக ெபலவீனமாயன.

௪௦ ேதவன் அவர்கள் தைலவர்கைள அவமானப்படுத்த ,
ெவட்கப்படச் ெசய்தார்.

பாைதகளற்ற பாைலவனத்தன் வழியாக அவர்கள்
அைலயும்படி ேதவன்ெசய்தார்.

௪௧ பன்பு ேதவன் அந்த ஏைழ ஜனங்கைள அவர்களது
துயரங்களிலிருந்துமீட்டார்.

இப்ேபாது அவர்கள் குடும்பங்கள்ஆட்டு மந்ைதகைளப் ேபால்
ெபருகயுள்ளன.

௪௨நல்லஜனங்கள்இைதக்கண்டுமகழ்ச்ச யைடவார்கள்.
ஆனால் தீய ஜனங்கேளா இைதக் காணும்ேபாது, என்ன
ெசால்வெதன்றுஅறயார்கள்.

௪௩ ஒருவன் ஞானமுள்ளவனாக இருந்தால் இக்காரியங்கைள
நைனவுகூருவான்.
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அப்ேபாது ேதவனுைடய அன்பு உண்ைமயாகேவ
இத்தைகயெதன்றுபுரிந்துெகாள்ளத்ெதாடங்குவான்.

௧௦௮
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧ேதவேன, நான்ஆயத்தமாகஇருக்க ேறன்.
எனது இருதயமும் ஆத்துமாவும் துத ப் பாடல்கைளப் பாடவும்
இைசக்கவும்தயாராகஇருக்க றது.

௨ சுரமண்டலங்கேள, வீைணகேள, நாம் சூரியைன எழச்
ெசய்ேவாம்.

௩கர்த்தாேவ, நாங்கள்உம்ைமஎல்லா ேதசங்களிலும்துத ப்ேபாம்.
ப றஜனங்கள்மத்தயல்நாங்கள்உம்ைமத்துத ப்ேபாம்.

௪கர்த்தாேவ,உமதுஅன்புவானங்கைளக்காட்டிலும்உயர்ந்தது.
உமது சத்தயம் உயரமான ேமகங்கைளக் காட்டிலும்
உயர்ந்தது.

௫ேதவேன,வண்ணிற்குேமல்எழும்பும்!
உலகெமல்லாம்உமதுமகைமையக்காணட்டும்.

௬ ேதவேன, உமக்கு ேவண்டியவர்கைளக் காப்பாற்ற இைதச்
ெசய்யும்.

எனது ெஜபத்த ற்குப் பதல் தாரும், உமது மிகுந்த
வல்லைமையமீட்பதற்குப் பயன்படுத்தும்.

௭ேதவன்அவரதுஆலயத்தலிருந்துேபச ,
“நான் ேபாரில் ெவன்று அவ்ெவற்றையக் குறத்து
மக ழ்ச்ச யைடேவன்!

என்ஜனங்களுக்குஇத்ேதசத்ைதப் பங்கடுேவன்.
அவர்களுக்குச் சீேகைமக்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குச்சுக்ேகாத் பள்ளத்தாக்ைகக்ெகாடுப்ேபன்

௮கீேலயாத்தும்மனாேசயும் எனக்குரியனவாகும்.
எப்ப ராயீம் என்தைலக்குப்ெபலனானஅணியாகும்.
யூதா என்நயாயம்அறவக்கும் ேகால்

௯ேமாவாப் என்பாதங்கைளக்கழுவும்பாத்த ரம்.
ஏேதாம் என்மித யடிகைளச்சுமக்கும்அடிைம.
நான் ெபலிஸ்தயைரத் ேதாற்கடித்து ெவற்ற ஆரவாரம்
ெசய்ேவன்.”

௧௦-௧௧ யார் என்ைனப் பைகவனின் ேகாட்ைடக்குள் வழி
நடத்துவான்?

யார் என்ைனஏேதாேமாடு ேபாராடஅைழத்துச்ெசல்வான்?
ேதவேன,இக்காரியங்கைளச்ெசய்யநீேரஉதவமுடியும்.

ஆனால்நீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்.
நீர் எங்கள்ேசைனகேளாடுெசல்லவல்ைல!

௧௨ ேதவேன, நாங்கள் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குத்
தயவாய்உதவும்!

ஜனங்கள்எங்களுக்குஉதவமுடியாது!
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௧௩ேதவன்மட்டுேம எங்கைளவலிைமயுைடயவர்களாக்கமுடியும்.
ேதவன்எங்கள்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்.

௧௦௯
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த துத ப் பாடல்களில்

ஒன்று
௧ ேதவேன, என் ெஜபத்த ற்கு உமது காதுகைள

மூடிக்ெகாள்ளாேதயும்.
௨தீேயார் என்ைனப்பற்ற ப்ெபாய்கைளக்கூறுகறார்கள்.

உண்ைமயற்றகாரியங்கைளஅவர்கள்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௩ என்ைனப்பற்ற ஜனங்கள் ெவறுப்பைடயும் காரியங்கைளச்

ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
எந்தக் காரணமுமின்ற அவர்கள்என்ைனத்தாக்குகறார்கள்.

௪ நான் அவர்கைள ேநச த்ேதன், அவர்கேளா என்ைனப்
பைகக்க றார்கள்.

எனேவ இப்ேபாது, ேதவேன, உம்ைம ேநாக்க ெஜபம்
ெசய்க ேறன்.

௫ நான் அந்த ஜனங்களுக்கு நன்ைமயான காரியங்கைளச்
ெசய்ேதன்.

ஆனால் அவர்கேளா எனக்குத் தீய காரியங்கைளச்
ெசய்க றார்கள்.

நான்அவர்கைளேநச த்ேதன்.
ஆனால்அவர்கேளா, என்ைனப்பைகத்தார்கள்.

௬ அவன் ெசய்த தீயக் காரியங்களுக்காக எனது பைகவைனத்
தண்டியும்.

அவன் தவறானவெனன்று நரூப க்கும் ஒருவைனக்
கண்டுபடியும்.

௭ என் பைகவன் தவறு ெசய்தைதயும், அவேன குற்றவாளி
என்பைதயும்நீத பத முடிவுெசய்யட்டும்.

என் பைகவன் கூறுபைவ யாவும் அவனுக்ேக ேமலும்
தீைமையத் ேதடித்தரட்டும்.

௮என்பைகவன்உடேனமடியட்டும்.
அவன்பதவையமற்ெறாருவன்ெபறட்டும்.

௯என்பைகவனின்குழந்ைதகள்,அநாைதகளாக ,அவன்மைனவ
வதைவயாகட்டும்.

௧௦அவர்கள்தங்கள்வீட்ைடஇழந்துப ச்ைசக்காரர்களாகட்டும்.
௧௧ என் பைகவனிடம் கடன்பட்டிருக்க ற ஜனங்கள் அவனுக்குச்

ெசாந்தமானெபாருட்கைளஎடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்.
அவன் உைழத்த எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் எவராவது
எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்.

௧௨என்பைகவனுக்குஒருவனும்இரக்கம்காட்டமாட்டான்எனநான்
நம்புக ேறன்.

ஒருவனும் அவனது குழந்ைதகளுக்குக் கருைப
காட்டமாட்டான்எனவும்நான்நம்புக ேறன்.
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௧௩என்பைகவைனமுற்றலும்அழியும்.
அடுத்த தைலமுைறயனர் அவன் ெபயைர
எல்லாவற்றலிருந்தும்அகற்ற ப்ேபாடட்டும்.

௧௪ என் பைகவனின் தந்ைதயன் பாவங்கைள கர்த்தர்
நைனவல்ெகாள்வார் என்றுநான்நம்புக ேறன்.

அவனது தாயன் பாவங்கள் என்றும் நீக்கப்படுவதல்ைல என
நான்நம்புக ேறன்.

௧௫ கர்த்தர் அப்பாவங்கைள என்ெறன்றும் நைனவுகூருவார் என
நான்நம்புக ேறன்.

ஜனங்கள் என் பைகவைன முற்றலும் மறந்துப்ேபாகும்படி
அவர்ஜனங்கைளவற்புறுத்துவார் எனநான்நம்புக ேறன்.

௧௬ ஏெனனில் அத்தீய மனிதன் ஒருேபாதும் நன்ைம
ெசய்ததல்ைல.

அவன்ஒருேபாதும்எவைரயும் ேநச த்ததல்ைல.
அவன் ஏைழகள், த க்கற்ேறார் ஆக ேயாரின் வாழ்க்ைக
கடினமாகும்படிெசய்தான்.

௧௭ ப றருக்குத் தீயைவ ந கழ ேவண்டுெமனக் ேகட்பதல்
அத்தீயவன்ஆர்வமுைடயவனாகஇருந்தான்.

எனேவஅத்தீைமகள்அவனுக்குேநரிடட்டும்.
அத்தீய மனிதன் ஒருேபாதும் ஜனங்களுக்கு நல்லைவ நகழ
ேவண்டுெமனக்ேகட்டதல்ைல.

௧௮சாபங்கள்அவன்ஆைடகளாகட்டும்.
சாபங்கள்அவன்பருகும்தண்ணீராகட்டும்.
சாபங்கள்அவன்சரீரத்தன்மீதுஎண்ெணயாகட்டும்.

௧௯சாபங்கள்அத்தீேயாைனச்சுற்றயருக்கும்ஆைடகளாகட்டும்.
சாபங்கள்அவன்இடுப்ைபச்சுற்றயருக்கும்கச்ைசயாகட்டும்.

௨௦ என் பைகவனுக்கு அக்காரியங்கள் அைனத்ைதயும் கர்த்தர்
ெசய்வார் எனநான்நம்புக ேறன்.

என்ைனக் ெகால்ல முயன்றுக்ெகாண்டிருக்க ற எல்லா
ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர் அவற்ைறச் ெசய்வார் என நான்
நம்புக ேறன்.

௨௧கர்த்தாேவ, நீேர என்ஆண்டவர்.
எனேவ உமது நாமத்துக்குப் ெபருைமதரும் வழியல் என்ைனக்

கவனியும்.
உமக்கு மிகுதயான அன்பு உண்டு எனேவ என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

௨௨நான்ஏைழயும்த க்கற்றவனுமானமனிதன்.
நான்உண்ைமய ேலேயகவைலயைடக ேறன்.
என்இருதயம்ெநாறுங்க ப்ேபாக றது.

௨௩ என் வாழ்க்ைக பகலின் முடிைவ அறவக்கும் நீண்ட
ந ழைலப்ேபான்றதுஎனநான்உணர்க ேறன்.

ச லர் தள்ளிவடும்பூச்சையப்ேபால்உணருக ேறன்.
௨௪நான்பசயாயருப்பதால்என்முழங்கால்கள்ேசார்ந்துள்ளன.
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நான்எைடகுைறந்துெமலிந்துேபாக ேறன்.
௨௫தீயஜனங்கள்என்ைனஅவமானப்படுத்துகறார்கள்.

அவர்கள் என்ைனப் பார்த்துத் தைலையக்
குலுக்க க்ெகாள்க றார்கள்.

௨௬என்ேதவனாகயகர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும்!
உமது உண்ைமயான அன்ைப ெவளிப்படுத்த , என்ைனக்
காப்பாற்றும்!

௨௭ நீர் எனக்கு உதவனீெரன்று அப்ேபாது அந்த ஜனங்கள்
அறவார்கள்.

உமது வல்லைம எனக்கு உதவற்று என்பைதயும் அவர்கள்
அப்ேபாதுஅறவார்கள்.

௨௮ அத்தீேயார் என்ைனச் சப த்தனர். ஆனாலும் கர்த்தாேவ, நீர்
என்ைனஆசீர்வத க்கமுடியும்.

அவர்கள் என்ைனத் தாக்கனார்கள், அவர்கைளத்
ேதாற்கடியும்.

அப்ேபாதுஉமதுஊழியனாகயநான்சந்ேதாஷமைடேவன்.
௨௯என்பைகவர்கைளெவட்கப்படுத்தும்!

அவர்கள் தங்கள் ெவட்கத்ைத ஒரு ேமலாைடையப் ேபால்
அணிந்துெகாள்ளட்டும்.

௩௦நான்கர்த்தருக்குநன்றக்கூறுக ேறன்.
பலர்முன்னிைலயல்நான்அவைரத்துத ப்ேபன்.

௩௧ஏெனனில்கர்த்தர் த க்கற்ேறாருக்குசார்பாகஇருக்க றார்.
அவர்கைள மரணத்தற்ெகன்று குற்றம்சாட்ட
முயல்ேவாரிடமிருந்து ேதவன் அவர்கைளக்
காப்பாற்றுகறார்.

௧௧௦
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧கர்த்தர் என்ஆண்டவைர ேநாக்க ,
“என் வலது பக்கத்தல் அமரும், நான் உமது பைகவர்கைள
உமதுஆளுைகயன்கீழ்ைவப்ேபன்” என்றார்.

௨உமதுஅரசுெபருககர்த்தர்உதவுவார்.
உமதுஅரசு சீேயானில்ஆரம்ப க்கும்.
ப ற நாடுகளிலும்நீர் உமது பைகவர்கைள ஆளும்வைரக்கும்
அதுெபருகும்.

௩நீர்உமதுபைடையஒன்றுத ரட்டும்ேபாது
உமதுஜனங்கள்தாங்கேளவருப்பத்துடன்வருவார்கள்

அவர்கள்ச றப்புஆைடகைளஅணிவார்கள்.
அவர்கள்அதகாைலயல்சந்த ப்பார்கள்.

அந்தஇைளஞர்கள்
தைரேமல் உள்ள பனித்துளிையப்ேபால் உம்ைமச் சுற்ற
இருப்பார்கள்.

௪கர்த்தர்ஒருவாக்குறுத அளித்தார்.
அவர்மனம்மாறமாட்டார்.
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“நீர் என்ெறன்றும்ஆசாரியராயருப்பீர்.
ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்றஆசாரியராயருப்பீர்.”

௫என்ஆண்டவர்உமதுவலதுபக்கம்இருக்க றார்.
அவர்ேகாபமைடயும்ேபாதுமற்றஅரசர்கைளத்ேதாற்கடிப்பார்.

௬ேதவன்ேதசங்கைளநயாயந்தீர்ப்பார்.
பூமி ப ேரதங்களால்ந ரப்பப்படும்.
ேதவன்வல்லைமயுள்ளநாட்டின்தைலவர்கைளதண்டிப்பார்.

௭வழியன்நீரூற்றல்அரசர் தண்ணீைரபருகுகறார்.
அவர் உண்ைமயாகேவ அவரது தைலைய உயர்த்த , மிகுந்த
ஆற்றேலாடுகாணப்படுவார்!

௧௧௧
௧கர்த்தைரத்துதயங்கள்!

நல்ேலார் கூடிச் சந்த க்கும் கூட்டங்களில் நான் கர்த்தருக்கு
முழுஇருதயத்ேதாடும் நன்ற ெசலுத்துேவன்.

௨கர்த்தர்அற்புதமானகாரியங்கைளச்ெசய்க றார்.
ேதவனிடமிருந்து வரும் நல்ல காரியங்கைள ஜனங்கள்
வரும்புக றார்கள்.

௩ உண்ைமய ேலேய மகைமயும் அற்புதமுமான காரியங்கைள
ேதவன்ெசய்க றார்.

அவரதுநன்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடருக றது.
௪ கர்த்தர் தயவும் இரக்கமுமுள்ளவர் என்பைத நாம்

நைனவுக்கூரும்படி
ேதவன்வயக்கத்தக்க காரியங்கைளச்ெசய்க றார்.

௫ேதவன்அவைரப் பன்பற்றுேவாருக்குஉணவளிக்க றார்.
அவரது உடன்படிக்ைகைய ேதவன் என்ெறன்றும்
நைனவுகூருகறார்.

௬ அவர் தமது ேதசத்ைதத் தமது ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்ேபாக றார் என்பைத

ேதவன்ெசய்தவல்லைமயானகாரியங்கள்காட்டும்.
௭ ேதவன் ெசய்பைவ ஒவ்ெவான்றும் நல்லைவயும்

நயாயமுள்ளைவயும்ஆகும்.
அவரதுகட்டைளகள்நம்பத்தக்கைவ.

௮ேதவனுைடயகட்டைளகள்என்ெறன்றும்ெதாடரும்.
அக்கட்டைளகைள ேதவன் ெகாடுப்பதற்கான காரணங்கள்
ேநர்ைமயும்தூய்ைமயானைவயுமாகும்.

௯ேதவன்தம்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றஒருவைரஅனுப்புக றார்.
ேதவன் அவர்களுடன் உடன்படிக்ைக என்ெறன்றும்
ெதாடருமாறு ெசய்தார். ேதவனுைடய நாமம்
அஞ்சத்தக்கதும்பரிசுத்தமானதுமாகும்.

௧௦ ேதவனுக்குப் பயப்படுவதும் அவைர மத ப்பதுேம ஞானத்தன்
ெதாடக்கமாயருக்க றது.
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ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிக ற ஜனங்கள் மிகுந்த
ஞானமுள்ளவர்கள்.

என்ெறன்றும்ேதவனுக்குத்துத கள்பாடப்படும்.

௧௧௨
௧கர்த்தைரதுதயுங்கள்!
கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர மத க்க ற மனிதன்

சந்ேதாஷமாயருப்பான்.
அவன்ேதவனுைடயகட்டைளகைளேநச க்க றான்.

௨அவன்சந்ததயனர்பூமியல்ெபரிேயாராயருப்பார்கள்.
நல்ேலாரின்சந்ததயனர்ந ச்சயமாகஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.

௩அம்மனிதனின்குடும்பம்ெசல்வத்தல் ச றந்தருக்கும்.
அவன்நன்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடரும்.

௪ ேதவன் நல்ேலாருக்கு இருளில் ப ரகாச க்கும் ஒளிையப்
ேபான்றவர்.

ேதவன்நன்ைமயும், தயவும்,இரக்கமுமுள்ளவர்.
௫தயவும், தயாளகுணமும்ெபற்றருப்பதுஒருவனுக்குநல்லது.

தனது வயாபாரத்தல் நயாயமாயருப்பது ஒருவனுக்கு
நல்லது.

௬அவன்வழமாட்டான்,
ஒருநல்லமனிதன்என்ெறன்றும்நைனவுக்கூரப்படுவான்.

௭அவன்தீயெசய்த க்குப் பயப்படமாட்டான்.
அவன்கர்த்தைர நம்புக றதால்தன்னம்ப க்ைகேயாடிருப்பான்.

௮அவன்தன்னம்ப க்ைகயுள்ளவன். அவன்பயப்படமாட்டான்.
அவன்தனதுபைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பான்.

௯ அவன் ஏைழகளுக்கு இலவசமாகப் ெபாருள்கைளக்
ெகாடுக்க றான்.

அவனதுநன்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடரும்.
௧௦தீேயார்இைதக்கண்டுேகாபமைடவார்கள்.

அவர்கள்ேகாபத்தால்தங்கள்பற்கைளக்கடிப்பார்கள்.
பன்புஅவர்கள்மைறந்துேபாவார்கள்.

தீேயார்அவர்கள்மிகவும்வரும்புவைதப்ெபறுவதல்ைல.

௧௧௩
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
கர்த்தருைடயஊழியர்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்!

கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.
௨கர்த்தருைடயநாமம் என்ெறன்றும்ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக.
௩ சூரியன் உதக்கும் க ழக்கலிருந்து சூரியன் மைறகற

ேமற்குவைர
கர்த்தருைடயநாமம்துத க்கப்படுவதாக.

௪எல்லா ேதசங்களிலும்கர்த்தர்உயர்ந்தவர்.
வானங்கள்மட்டும்அவரதுமகைமஎழும்புக றது.

௫எங்கள்ேதவனாகயகர்த்தைரப் ேபான்ேறார் எவருமில்ைல.
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ேதவன்பரேலாகத்தன்உயரத்தல்வீற்றருக்க றார்.
௬வானத்ைதயும்பூமிையயும்கீேழகுனிந்து ேநாக்கும்வண்ணம்

ேதவன்நமக்குேமேலமிகஉயரத்தல்இருக்க றார்.
௭தூசயலிருந்துஏைழகைளேதவன்தூக்கவடுகறார்.

குப்ைபக் குவயலிலிருந்து ேதவன் ப ச்ைசக்காரர்கைள
ெவளிேயற்றுகறார்.

௮அந்தஜனங்கைளேதவன்முக்கயமானவர்களாக்குகறார்.
அந்தஜனங்கைளேதவன்முக்கயமானதைலவர்களாக்குகறார்.

௯ஒருெபண்ணிற்குக்குழந்ைதகள்இல்லாமல்இருக்கலாம்,
ஆனால் ேதவன் அவளுக்குக் குழந்ைதகைளத் தந்து அவைள
மகழ்ச்ச யாகுவார்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௧௪
௧இஸ்ரேவல்எக ப்ைதவ ட்டுநீங்கனான்.

யாக்ேகாபுஅந்நயநாட்ைடவ ட்டுச்ெசன்றான்.
௨யூதா ேதவனுக்குவேஷசமானஜனங்களானார்கள்.

இஸ்ரேவல்அவருைடயஇராஜ்யமானது.
௩ெசங்கடல்இைதக்கண்டுவலக ஓடிற்று.

ேயார்தான்நத ேயா தரும்ப ஓடிப்ேபாய ற்று.
௪ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபால்மைலகள்நடனமாடின.

ஆட்டுக்குட்டிகைளப் ேபால்மைலகள்நடனமாடின.
௫ெசங்கடேல, நீ ஏன்ஓடிப்ேபானாய்?

ேயார்தான்நத ேய, நீ ஏன்தரும்ப ஓடிப் ேபானாய்?
௬ மைலகேள, நீங்கள் ஏன் ஆட்டுக் கடாக்கைளப்ேபால்

நடனமாடினீர்கள்?
மைலகேள, நீங்களும் ஏன் ஆட்டுக் குட்டிகைளப்ேபால்
நடனமாடினீர்கள்?

௭யாக்ேகாபன்ேதவனும்கர்த்தருமாகயஆண்டவருக்குமுன்ேன
பூமி நடுங்க அத ர்ந்தது.

௮ கன்மைலயலிருந்து தண்ணீர் ெபருக ஓடச் ெசய்தவர்
ேதவேனயாவார்.

ெகட்டியான பாைறயலிருந்து நீரூற்றன் ெவள்ளத்ைதப்
பாய்ந்ேதாடச் ெசய்தவர் ேதவேனயாவார்.

௧௧௫
௧கர்த்தாேவ,நாங்கள்எந்தமகைமையயும்ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.

மகைமஉமக்ேகஉரியது.
உமது அன்பனாலும் நாங்கள் உம்ைம நம்பக்கூடும்
என்பதாலும்மகைமஉமக்ேகஉரியது.

௨எங்கள்ேதவன்எங்ேக என்று
ஏன்ேதசங்கள்ஆச்சரியப்பட ேவண்டும்?

௩ேதவன்பரேலாகத்தல்இருக்கறார்.
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அவர்தாம்வரும்புகன்றவற்ைறெயல்லாம்ெசய்க றார்.
௪அத்ேதசங்களின் “ெதய்வங்கள்” ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும்

ெசய்யப்பட்ட சைலகள்மட்டுேம.
அைவசலமனிதர்கள்ெசய்த சைலகள்மட்டுேம.

௫அச்சைலகளுக்குவாய்உண்டு,ஆனால்ேபசஇயலாது.
அவற்றற்குக்கண்கள்உண்டு,ஆனால்காணஇயலாது.

௬அவற்றற்குக்காதுகளுண்டு,ஆனால்ேகட்கஇயலாது.
அவற்றற்குமூக்குகள்உண்டு,ஆனால்முகரஇயலாது.

௭அவற்றற்குக்ைககள்உண்டு,ஆனால்உணரஇயலாது.
அவற்றற்குக்கால்கள்உண்டு,ஆனால்நடக்கஇயலாது.
அவற்றன் ெதாண்ைடயலிருந்து எந்தவதமான சத்தமும்
ெவளிவருவதல்ைல.

௮அச்சைலகைளச்ெசய்து,
அவற்றல் நம்ப க்ைக ைவக்கற ஜனங்களும் அவற்ைறப்
ேபாலாவார்கள்.

௯இஸ்ரேவலின்ஜனங்கேள, கர்த்தைர நம்புங்கள்!
கர்த்தர்அவர்களின்ெபலனும், ேகடகமுமானவர்.

௧௦ஆேரானின்குடும்பத்தாேர, கர்த்தைர நம்புங்கள்!
கர்த்தர்அவர்களின்ெபலனும்ேகடகமுமானவர்.

௧௧கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறவர்கேள, கர்த்தைர நம்புங்கள்!
கர்த்தர்அவர்களின்ெபலனும்ேகடகமுமானவர்.

௧௨கர்த்தர் நம்ைமநைனவுக்கூருகறார்,
கர்த்தர் நம்ைமஆசீர்வத ப்பார்.

கர்த்தர்இஸ்ரேவைலஆசீர்வத ப்பார்.
கர்த்தர்ஆேரானின்குடும்பத்தாைரஆசீர்வத ப்பார்.

௧௩கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றும்
உயர்ந்ேதாைரயும்தாழ்ந்ேதாைரயும்ஆசீர்வத ப்பார்.

௧௪கர்த்தர்உங்களுக்கும்உங்கள்குழந்ைதகளுக்கும்
அதகமத கமாகக்ெகாடுப்பார் என்றுநான்நம்புக ேறன்.

௧௫கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கனார்.
கர்த்தர்உங்கைளவரேவற்க றார்!

௧௬பரேலாகம் கர்த்தருக்குச்ெசாந்தமானது.
ஆனால்பூமிையஜனங்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.

௧௭மரித்தவர்களும்,
கல்லைறக்குச்ெசல்பவர்களும்கர்த்தைரத்துத ப்பதல்ைல.

௧௮நாம் கர்த்தைரதுத ப்ேபாம்.
இதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்நாம்அவைரதுத ப்ேபாம்.

அல்ேலலூயா! கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்.

௧௧௬
௧கர்த்தர் எனதுெஜபங்கைளக் ேகட்பைத

நான்ேநச க்க ேறன்.
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௨ நான் உதவக்காகக் கூப்படும்ேபாது அவர் எனக்குச்
ெசவெகாடுப்பைத

நான்ேநச க்க ேறன்.
௩நான்மரித்தவன்ேபாலாேனன்!

மரணக் கயறுகள் என்ைனச் சூழ்ந்துக்ெகாண்டன, கல்லைற
என்ைனமூடிற்று.

நான்அஞ்சக்கலங்க ேனன்.
௪அப்ேபாதுநான்கர்த்தருைடயநாமத்ைதக்கூப்ப ட்ேடன்.

நான்: “கர்த்தாேவ,என்ைனக்காப்பாற்றும்!” என்றுகூறேனன்.
௫கர்த்தர் நல்லவரும்,இரக்கம் நைறந்தவருமாவார்.

ேதவன்தயவுள்ளவர்.
௬கர்த்தர் த க்கற்றஜனங்கைளக்கவனித்துக்ெகாள்க றார்.

நான் உதவயற்றவனாேனன், கர்த்தர் என்ைனக்
காப்பாற்றனார்.

௭என்ஆத்துமாேவ, நீஇைளப்பாறு!
கர்த்தர்உன்ைனக்கவனித்துக்ெகாள்க றார்.

௮ ேதவேன, நீர் என் ஆத்துமாைவ மரணத்தலிருந்து
காப்பாற்றனீர்.

நீர் என்கண்ணீைரநறுத்தனீர்.
நான்வழாதபடி பார்த்துக்ெகாண்டீர்.

௯நான்உயருள்ேளாரின் ேதசத்தல்
ெதாடர்ந்துகர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்ேவன்.

௧௦ “நான்அழிந்துேபாேனன்!”
என்றுகூறயேபாதும்நான்ெதாடர்ந்துநம்ப க்ைகைவத்ேதன்.

௧௧நான்பயப்பட்டேபாதும்
“மனிதர்கள்எல்ேலாரும்ெபாய்யர்கேள!” என்ேறன்.

௧௨நான்கர்த்தருக்குஎைதக்ெகாடுக்கமுடியும்?
என்னிடம்இருக்கும்எல்லாவற்ைறயும்கர்த்தேர ெகாடுத்தார்.

௧௩அவர் என்ைனக்காப்பாற்றனார்.
எனேவ நான் அவருக்கு ஒரு பானங்களின் காணிக்ைகைய
அளிப்ேபன்.

நான்கர்த்தருைடயநாமத்ைதக்கூப்படுேவன்.
௧௪நான்வாக்குறுத அளித்தவற்ைறக்கர்த்தருக்குக்ெகாடுப்ேபன்.

இப்ேபாது அவரது ஜனங்கள் எல்ேலாருக்கும் முன்பாக நான்
ேபாேவன்.

௧௫ கர்த்தைரப் பன்பற்றுபவர்களில் ஒருவனின் மரணம்
கர்த்தருக்குமிகமுக்கயமானது!

கர்த்தாேவ, நான்உமதுஊழியர்களில்ஒருவன்!
௧௬நான்உமதுபணியாள்.

உமது பணிப் ெபண் ஒருத்தயன் பள்ைளகளுள் ஒருவன்
நான்.

கர்த்தாேவ, நீேர என்னுைடயமுதல்ேபாதகர்.
௧௭ நான் உமக்கு ஒரு நன்றயற தலின் காணிக்ைகையக்

ெகாடுப்ேபன்.
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நான்கர்த்தருைடயநாமத்ைதக்கூப்படுேவன்.
௧௮நான்வாக்குறுத அளித்தவற்ைறக்கர்த்தருக்குக்ெகாடுப்ேபன்.

நான் இப்ேபாது அவரது எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பாகப்
ேபாேவன்.

௧௯நான்எருசேலமின்ஆலயத்த ற்குப் ேபாேவன்.

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!

௧௧௭
௧எல்லா ேதசங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

ஜனங்கள்எல்ேலாரும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
௨ேதவன்நம்ைமஅதகமாக ேநச க்க றார்!

என்ெறன்ைறக்கும் ேதவன்நமக்குஉண்ைமயாகஇருப்பார்.

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!

௧௧௮
௧கர்த்தேர ேதவன்என்பதால்அவைரமகைமப்படுத்துங்கள்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடரும்!
௨இஸ்ரேவேல,இைதக்கூறு,

“அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!”
௩ஆசாரியர்கேள,இைதக்கூறுங்கள்:

“அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!”
௪கர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்க றஜனங்கேள,இைதக்கூறுங்கள்:

“அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!”

௫நான்ெதால்ைலயல்உழன்ேறன்.
எனேவஉதவக்காகக் கர்த்தைரக்கூப்ப ட்ேடன்.

கர்த்தர் எனக்குப்பதலளித்துஎன்ைனவடுவத்தார்.
௬கர்த்தர் என்ேனாடிருப்பதால் நான்பயப்படமாட்ேடன்.

என்ைனத்துன்புறுத்தஜனங்கள்எைதயும்ெசய்யமுடியாது.
௭கர்த்தர் எனக்குஉதவ ெசய்க றவர்.

என்பைகவர்கள்ேதால்வயுறுவைதநான்காண்ேபன்.
௮ஜனங்கைளநம்புவைதக்காட்டிலும்

கர்த்தைர நம்புவதுநல்லது.
௯உங்கள்தைலவர்கைளநம்புவைதக்காட்டிலும்

கர்த்தைர நம்புவதுநல்லது.

௧௦பலபைகவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்,
ஆனால் கர்த்தருைடய வல்லைமயால் நான் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்ேபன்.

௧௧ பைகவர்கள் பலர் என்ைன மீண்டும் மீண்டும்
சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.

கர்த்தருைடய வல்லைமயால் நான் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்ேதன்.
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௧௨ ேதனீக்களின் கூட்டத்ைதப்ேபால பைகவர்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.

ஆனால் ேவகமாக எரியும் பதைரப்ேபால் அவர்கள் சீக்க ரமாக
அழிந்துேபானார்கள்.

கர்த்தருைடய வல்லைமயால் நான் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்ேதன்.

௧௩என்பைகவர்கள்என்ைனத்தாக்க அழிக்கமுயன்றனர்.
ஆனால்கர்த்தர் எனக்குஉதவனார்.

௧௪கர்த்தர் எனக்குப்ெபலனும்ெவற்றயன்பாடலுமாயருக்க றார்.
கர்த்தர் என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்!

௧௫நல்ேலாரின்வீடுகளில்ெவற்றயன்ெகாண்டாட்டத்ைதநீங்கள்
ேகட்கமுடியும்.

கர்த்தர் தமதுமிகுந்தவல்லைமையமீண்டும்காட்டினார்.
௧௬கர்த்தருைடயகரங்கள்ெவற்றயால்உயர்த்தப்பட்டன.

கர்த்தர் தமதுமிகுந்தவல்லைமையமீண்டும்காட்டினார்.

௧௭நான்வாழ்ேவன்,மரிக்கமாட்ேடன்.
கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறநான்கூறுேவன்.

௧௮கர்த்தர் என்ைனத்தண்டித்தார்,
ஆனால்அவர் என்ைனமரிக்கவ டமாட்டார்.

௧௯நல்லவாயற்கதவுகேள, எனக்காகத் த றவுங்கள்,
நான்உள்ேளவந்துகர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்ேவன்.

௨௦அைவகர்த்தருைடயகதவுகள்,
நல்ேலார் மட்டுேமஅவற்றன்வழியாகச் ெசல்லமுடியும்.

௨௧ கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்த ற்குப் பதலளித்ததற்காக நான்
உமக்குநன்றக்கூறுேவன்.

நீர் என்ைனக் காப்பாற்றயதற்காக நான் உமக்கு நன்றக்
கூறுேவன்.

௨௨கட்டிடம் கட்டுேவார் ேவண்டாெமனத்தள்ளிய
கல்ேலமூைலக்குதைலக்கல்லாயற்று.

௨௩கர்த்தேரஇைதச்ெசய்தார்,
அதுஅற்புதமானெதனநாங்கள்நைனக்க ேறாம்.

௨௪இந்நாள்கர்த்தர் ெசய்த நாள்.
இன்றுநாம் களிப்ேபாடுமக ழ்ச்ச யாயருப்ேபாம்!

௨௫ஜனங்கள், “கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!
கர்த்தர் நம்ைமக்காப்பாற்றனார்!

௨௬ கர்த்தருைடய நாமத்தால் வருகற மனிதைன
வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றார்கள்.

ஆசாரியர்கள், “நாங்கள்உங்கைளக்
கர்த்தருைடயவீட்டிற்குவரேவற்க ேறாம்!

௨௭கர்த்தேர ேதவன்,அவர் எங்கைளஏற்றுக்ெகாள்க றார்.
பலிக்காக ஆட்டுக்குட்டிையக் கட்டி, பலிபீடத்தன்
ெகாம்புகளுக்குசுமந்துெசல்லுங்கள்” என்றார்கள்.
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௨௮ கர்த்தாேவ, நீேர என் ேதவன், நான் உமக்கு நன்றக்
கூறுக ேறன்.

நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.
௨௯கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்ைறக்கும்நைலக்கும்.

௧௧௯
ஆெலப

௧பரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழும்ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருைடய ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றுகறார்கள்.

௨ கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிக ற ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிக றார்கள்.

௩அந்தஜனங்கள்தீயவற்ைறச்ெசய்வதல்ைல.
அவர்கள்கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிக றார்கள்.

௪கர்த்தாேவ, நீர் எங்களுக்குஉமதுகட்டைளகைளக்ெகாடுத்தீர்.
அந்தக் கட்டைளகளுக்கு முற்றலுமாகக் கீழ்ப்படியுமாறு
கூறனீர்.

௫கர்த்தாேவ, நான்எப்ேபாதும்உமதுசட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால்ஒருேபாதும்அவமானப்படமாட்ேடன்.

௬நான்உமதுகட்டைளகைளப்படிக்கும்ேபாது
நான்ஒருேபாதும்அவமானத்த ற்குஉள்ளாக்கப்படுவதல்ைல.

௭உமதுநயாயத்ைதயும்நன்ைமையயும்குறத்துப் படிக்கும்ேபாது
உம்ைமஉண்ைமயாகேவமகைமப்படுத்தமுடியும்.

௮கர்த்தாேவ, நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.
எனேவதயவுெசய்துஎன்ைனவட்டுவலகாேதயும்!
ேபத்

௯ஒருஇைளஞன்எவ்வாறுபரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழமுடியும்?
உமதுவழிகாட்டுதலின்படிநடப்பதால்மட்டுேம.

௧௦ நான் என் முழு இருதயத்ேதாடும் ேதவனுக்கு ேசைவெசய்ய
முயல்ேவன்.

ேதவேன,உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியஎனக்குஉதவும்.
௧௧ நான் மிகவும் கவனமாக உமது ேபாதைனகைளக்

கற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்.
ஏெனனில் அப்ேபாது நான் உமக்ெகத ராகப் பாவம்
ெசய்யமாட்ேடன்.

௧௨ஆண்டவேர நீர்ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்டவர்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௧௩உமதுஞானமானமுடிவுகைளப்பற்ற நான்ேபசுேவன்.
௧௪ேவெறைதக்காட்டிலும்உமதுஉடன்படிக்ைகையக்

கற்பதல்களிப்பைடேவன்.
௧௫நான்உமதுசட்டவ த கைளகலந்துஆேலாச ப்ேபன்.
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உமதுவாழ்க்ைகமுைறகைளப்பன்பற்றுேவன்.
௧௬நான்உமதுசட்டங்களில் களிப்பைடக ேறன்.

உமதுவார்த்ைதகைளநான்மறக்கமாட்ேடன்.
க ெமல்

௧௭உமதுஊழியனாகயஎன்னிடம் நல்லவராயரும்.
அதனால் நான் வாழ்ந்து உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
முடியும்.

௧௮கர்த்தாேவ, எனதுகண்கைளத்தறவும்.
நான்உமதுேபாதைனகைளப்பார்க்கட்டும்,
நீர் ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளப்பற்ற ப் படிக்கட்டும்.

௧௯நான்இத்ேதசத்தல்ஒருஅந்நயன்.
கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்து உமது ேபாதைனகைள
மைறக்காேதயும்.

௨௦நான்எப்ேபாதும்உமதுநயாயங்கைளக்
கற்கவரும்புக ேறன்.

௨௧கர்த்தாேவ, நீர் ெபருைமக்காரர்கைளக்குைறகூறுகறீர்.
அவர்களுக்குத்தீைமகள்ேநரிடும்.
அவர்கள்உமதுகற்பைனகளுக்குக்கீழ்ப்படியமறுக்க றார்கள்.

௨௨நான்ெவட்கமுற்றுஅவமானப்படச் ெசய்யாேதயும்.
நான்உமதுஉடன்படிக்ைகக்குக்கீழ்ப்படிக ேறன்.

௨௩ தைலவர்களும்கூட என்ைனப்பற்ற த் தீயவற்ைறக்
கூறனார்கள்.

ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது பணியாள், நான் உமது
சட்டங்கைளக்கற்றுக்ெகாள்க ேறன்.

௨௪உமதுஉடன்படிக்ைகஎன்நல்லநண்பைனப்ேபாலஉள்ளது.
அதுநல்லஅறவுைரையஎனக்குத்தருகறது.
டாெலத்

௨௫நான்வைரவல்மரிப்ேபன்.
கர்த்தாேவ, கட்டைளயடும், என்ைனவாழவடும்.

௨௬நான்என்வாழ்க்ைகையப்பற்ற உமக்குக்கூற ேனன்.
நீர் எனக்குபதலளித்தீர்.
இப்ேபாது,உமதுசட்டங்கைளஎனக்குக்கற்பயும்.

௨௭ கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள நான் புரிந்துெகாள்ள எனக்கு
உதவும்.

நீர் ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளநான்படிக்கட்டும்.
௨௮நான்வருத்தமைடந்துகைளத்துப்ேபாேனன்.

நீர் கட்டைளயடும், என்ைனமீண்டும்பலப்படுத்தும்.
௨௯கர்த்தாேவ, நான்ெபாய்யாகவாழாதபடிச் ெசய்யும்.

உமதுேபாதைனகளால்என்ைனவழிநடத்தும்.
௩௦ கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடம் ேநர்ைமயாயருப்பைதத்

ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
உமதுஞானமுள்ளமுடிவுகைளநான்கவனமாகக் கற்க ேறன்.

௩௧ கர்த்தாேவ, நான் உமது உடன்படிக்ைகயல்
உறுதயாயருக்க ேறன்.
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நான்ெவட்கமைடயவ டாதரும்.
௩௨நான்மக ழ்ச்ச ேயாடுஉமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.

கர்த்தாேவ,உமதுகட்டைளகள்என்ைனமகழ்ச்ச யாக்கும்.
எ

௩௩கர்த்தாேவ,உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்,
நான்அவற்ைறப் பன்பற்றுேவன்.

௩௪நான்புரிந்துெகாள்ளஉதவும்.
நான்உமதுேபாதைனகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.
நான்அவற்றற்குமுற்றலும்கீழ்ப்படிேவன்.

௩௫ கர்த்தாேவ, என்ைன உமது கட்டைளகளின் பாைதயல்
வழிநடத்தும்.

நான் அவ்வாழ்க்ைக முைறைய உண்ைமயாகேவ
ேநச க்க ேறன்.

௩௬ெசல்வந்தனாவைதப்பற்ற நைனப்பைதப் பார்க்கலும்உமது
உடன்படிக்ைகையப்பற்ற நைனக்கஎனக்குஉதவும்.

௩௭கர்த்தாேவ, பயனற்றகாரியங்கைளப்பார்க்கவ டாேதயும்,
உமதுவழியல்வாழ எனக்குஉதவும்.

௩௮ஜனங்கள்உம்ைமமத க்கும்படிஉமது
ஊழியனுக்குஉறுதயளித்தபடிேயெசய்யும்.

௩௯கர்த்தாேவ, நான்அஞ்சும்ெவட்கத்ைதஎடுத்துப்ேபாடும்.
உமதுஞானமுள்ளமுடிவுகள்நல்லைவ.

௪௦பாரும், நான்உமதுகட்டைளகைளேநச க்க ேறன்.
எனக்குநல்லவராகஇருந்து, என்ைனவாழவடும்.
ெவௗ

௪௧கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்ைபக்காட்டும்.
நீர்வாக்களித்தபடி என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௪௨ அப்ேபாது என்ைன அவமானப்படுத்தய ஜனங்களுக்கு நான்
பதலளிக்கமுடியும்.

கர்த்தாேவ, நீர் கூறும் காரியங்கைள நான் உண்ைமயாகேவ
நம்புக ேறன்.

௪௩ உமது உண்ைமயான ேபாதைனகைள நான் எப்ேபாதும்
ேபசட்டும்.

கர்த்தாேவ, நான் உமது ஞானமுள்ள முடிவுகைள
சார்ந்தருக்க ேறன்.

௪௪ கர்த்தாேவ, என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் உமது
ேபாதைனகைளப்பன்பற்றுேவன்.

௪௫நான்வடுதைலயாேவன், ஏெனனில் நான்உமது
சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படியமிகவும்முயல்க ேறன்.

௪௬ நான் உமது உடன்படிக்ைகைய அரசர்கேளாடு கலந்து
ஆேலாச ப்ேபன்.

அவர்கள்என்ைனஒருேபாதும்அவமானப்படுத்தமாட்டார்கள்.
௪௭கர்த்தாேவ,உமதுகட்டைளகைளக்கற்பதல்களிப்பைடக ேறன்.

நான்அக்கட்டைளகைளேநச க்க ேறன்.
௪௮கர்த்தாேவ, நான்உமதுகட்டைளகைளத்துத க்க ேறன்.
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அவற்ைறேநச க்க ேறன். நான்அவற்ைறக்கற்ேபன்.

சாயீன்
௪௯கர்த்தாேவ,நீர்எனக்குத்தந்தவாக்குறுதையநைனவுக்கூரும்.

அவ்வாக்குறுத எனக்குநம்ப க்ைகையத்தருகறது.
௫௦ நான் கஷ்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன், நீர் எனக்கு ஆறுதல்

கூறனீர்.
உமதுவார்த்ைதகள்என்ைனமீண்டும்வாழச்ெசய்தன.

௫௧ என்ைனவட உயர்ந்ேதாராகக் கருத க்ெகாள்ேவார் என்ைனத்
ெதாடர்ந்துஅவமானப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தனர்.

ஆனால் நான் உமது ேபாதைனகைளப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தவல்ைல.

௫௨ உமது ஞானமுள்ள முடிவுகைள நான் எப்ேபாதும்
நைனவுக்கூருக ேறன்.

கர்த்தாேவ, உமது ஞானமுள்ள முடிவுகள் எனக்கு ஆறுதல்
தருகன்றன.

௫௩ தீேயார் உமது ேபாதைனகைளப் பன்பற்றுவைத
வ ட்டுவடுகன்றனர்.

அைதப் பார்க்கும்ேபாதுநான்ேகாபமைடக ேறன்.
௫௪உமதுசட்டங்கள்எனதுவீட்டின்* பாடல்களாகன்றன.
௫௫கர்த்தாேவ, நான்உமதுநாமத்ைதநைனவுக்கூருக ேறன்.

நான்உமதுேபாதைனகைளநைனவுக்கூருக ேறன்.
௫௬ நான் உமது கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக் கீழ்ப்படிவதால்

இவ்வாறுந கழ்க றது.

ேகத்
௫௭கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவேத என் கடைம

எனநான்முடிவுெசய்ேதன்.
௫௮கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமமுற்றலும்சார்ந்தருக்க ேறன்.

நீர்வாக்குறுதயாளித்தபடிேய என்னிடம் தயவாயரும்.
௫௯என்வாழ்க்ைகையப் பற்ற மிகவும்கவனமாக ச ந்த த்ேதன்.

உமதுஉடன்படிக்ைகக்குேநராகத் தரும்ப வந்ேதன்.
௬௦தாமதமின்ற

உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்ெகன
வைரந்துவந்ேதன்.

௬௧ தீேயார்களின் கூட்டெமான்று என்ைனப் பற்ற தீயவற்ைறக்
கூறன.

ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது ேபாதைனகைள
மறக்கவல்ைல.

௬௨ உமது நல்ல முடிவுகளுக்காக நன்ற கூறும்படி நள்ளிரவல்
நான்எழுக ேறன்.

௬௩ உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்க ற ஒவ்ெவாருவருக்கும் நான்
நண்பன்.

* ௧௧௯:௫௪: வீட்டில்அல்லது “நான்வாழுகன்றஆலயத்தல்.”
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உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ற ஒவ்ெவாரு வருக்கும்
நான்நண்பன்.

௬௪கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்புபூமிையந ரப்புக றது.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
ேதத்

௬௫ கர்த்தாேவ, நீர் உமது பணியாளாகய எனக்கு நல்லவற்ைறச்
ெசய்தீர்.

நீர் ெசய்வதாக எனக்குஉறுதயளித்தபடிேயெசய்தீர்.
௬௬ கர்த்தாேவ, ஞானமுள்ள முடிவுகைள எடுப்பதற்குரிய அறைவ

எனக்குத்தாரும்.
உமதுகட்டைளகைளநான்நம்புக ேறன்.

௬௭நான்துன்புறும்முன்பு, பலதவறுகைளச்ெசய்ேதன்.
ஆனால்இப்ேபாது,நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கவனமாகக்
கீழ்ப்படிக ேறன்.

௬௮ேதவேன, நீர் நல்லவர், நீர் நல்லகாரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௬௯ என்ைனக் காட்டிலும் உயர்ந்ேதாெரனத் தங்கைளக்
கருதயவர்கள் என்ைனப் பற்ற த் தீய ெபாய்கைளக்
கூறனார்கள்.

ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் என் முழு இருதயத்ேதாடும் உமது
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிவைதத்ெதாடர்ந்ேதன்.

௭௦அந்தஜனங்கள்மூடர்கள்,ஆனால்நாேனா
உமதுேபாதைனகைளக்கற்பதல்களிப்பைடக ேறன்.

௭௧துன்புறுவதுஎனக்குநல்லது.
நான்உமதுசட்டங்கைளக்கற்றருக்க ேறன்.

௭௨கர்த்தாேவ,உமதுேபாதைனகள்எனக்குநல்லைவ.
ஆயரம் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் பார்க்கலும் அைவ
நல்லைவ.

ேயாட்
௭௩கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனஉருவாக்கனீர்.

உமதுைககளால்நீர் என்ைனத்தாங்குகறீர்.
உமது கட்டைளகைளக் கற்கவும் புரிந்துெகாள்ளவும் நீர்
எனக்குஉதவும்.

௭௪ கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் என்ைனப்
பார்க்க றார்கள்,

என்ைனமத க்க றார்கள்.
நீர் ெசால்வைத நான் நம்புவதால் அவர்கள்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

௭௫ கர்த்தாேவ, உமது முடிவுகள் நயாயமானைவ என்பைத நான்
அறக ேறன்.

நீர் என்ைனத்தண்டிப்பதும்நயாயேமயாகும்.
௭௬ இப்ேபாதும், உமது உண்ைம அன்பனால் எனக்கு

ஆறுதலளியும்.
நீர்உறுதயளித்தபடிேய எனக்குஆறுதல்தாரும்.
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௭௭கர்த்தாேவ, எனக்குஆறுதல்தந்துஎன்ைனவாழவடும்.
நான் உண்ைமயாகேவ உமது ேபாதைனகளில்
களிப்பைடக ேறன்.

௭௮ என்னிலும் உயர்ந்ேதாராகத் தங்கைளக் கருதும் ஜனங்கள்
என்ைனப்பற்ற ப்ெபாய்கூறனார்கள்.

அந்தஜனங்கள்ெவட்கமைடந்தார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.
கர்த்தாேவ, நான்உமதுசட்டங்கைளக்கற்க ேறன்.

௭௯உமதுஉடன்படிக்ைகையஅறயும்படிஉம்ைமப்பன்பற்றுேவார்
என்னிடம் தரும்ப வருவார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.

௮௦ கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகளுக்குச் ச றதும் ப சகாது
கீழ்ப்படியச்

ெசய்யும், எனேவநான்ெவட்கப்படமாட்ேடன்.

கப்
௮௧ நீர் என்ைன மீட்கும்படி காத்தருந்து சாகும் தறுவாயல்

உள்ேளன்.
ஆனால்கர்த்தாேவ, நீர்கூறயவற்ைறநான்நம்புக ேறன்.

௮௨நீர்உறுதயளித்தவற்றற்காகநான்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
என்கண்கேளா தளர்ந்து ேபாகன்றன.
கர்த்தாேவ, நீர் எப்ேபாதுஎனக்குஆறுதலளிப்பீர்?

௮௩குப்ைப ேமட்டில்க டக்கும்காய்ந்த ேதால்ைபப்ேபால
ஆனாலும்நான்உமதுசட்டங்கைளமறக்கமாட்ேடன்.

௮௪எத்தைனகாலம்நான்உய ேராடிருப்ேபன்?
கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்பப்படுத்துகற ஜனங்கைள நீர்
எப்ேபாதுதண்டிப்பீர்?

௮௫ ச ல ெபருைமக்காரர்கள் தங்கள் ெபாய்களால் என்ைனக்
குத்தனார்கள்.

அதுஉமதுேபாதைனகளுக்குஎத ரானது.
௮௬ கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உமது கட்டைளகைளெயல்லாம்

நம்பமுடியும்.
அவர்கள் என்ைனத் தவறாகத் துன்புறுத்துகறார்கள், எனக்கு
உதவும்!

௮௭அந்தஜனங்கள்ஏறக்குைறயஎன்ைனஅழித்துவ ட்டார்கள்.
ஆனால் நான் உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவைத
நறுத்தவல்ைல.

௮௮ கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்ைபக் காட்டி என்ைன
வாழவடும்.

நீர்கூறயகாரியங்கைளநான்ெசய்ேவன்.

லாேமட்
௮௯கர்த்தாேவ,உமதுவார்த்ைதஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

உமதுவார்த்ைதஎன்ெறன்றும்பரேலாகத்தல்ெதாடரும்.
௯௦நீர் என்ெறன்றும்எப்ேபாதும் ேநர்ைமயானவர்.

கர்த்தாேவ, நீர் பூமிைய உண்டாக்கனீர், அது இன்னும்
நைலத்தருக்க றது.
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௯௧உமது சட்டங்களாலும், அவற்றற்கு ஒரு அடிைமையப்ேபான்று
பூமி

கீழ்ப்படிவதாலும்அதுஇன்றுவைரநைலத்தருக்க றது.
௯௨ உமது ேபாதைனகள் நண்பர்கைளப் ேபால் எனக்கு

இல்லாவ ட்டால்
எனதுதுன்பங்கேளஎன்ைனஅழித்தருக்கும்.

௯௩ கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகைள என்ைறக்கும்
மறக்கமாட்ேடன்.

ஏெனனில்அைவஎன்ைனவாழைவக்கன்றன.
௯௪ கர்த்தாேவ, நான் உம்முைடயவன், எனேவ என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
ஏெனனில் நான் உம்முைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவதற்குமிகவும்முயல்க ேறன்.

௯௫தீேயார் என்ைனஅழிக்கமுயன்றார்கள்.
ஆனால்உமதுஉடன்படிக்ைகஎன்ைனஞானமுள்ளவனாக்க ற்று.

௯௬உமதுசட்டங்கைளத்தவ ர,
எல்லாவற்றற்கும்ஒருஎல்ைலஉண்டு.
ேமம்

௯௭கர்த்தாேவ, நான்உமதுேபாதைனகைளேநச க்க ேறன்.
எல்லா ேவைளகளிலும் நான் அவற்ைறக் குறத்துப்
ேபசுக ேறன்.

௯௮ கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகள் என்ைன என் பைகவைரக்
காட்டிலும்ஞானமுள்ளவனாக்கும்.

உமதுசட்டம் எப்ேபாதும்என்ேனாடிருக்கும்.
௯௯உமதுஉடன்படிக்ைகையநான்கற்பதால்என்

ஆச ரியர்கைளககாட்டிலும்நான்ஞானமுள்ளவன்.
௧௦௦நான்உமதுகட்டைளகளின்படி நடப்பதால்,

முதயத்தைலவர்கைளக் காட்டிலும் அதகமாகப்
புரிந்துக்ெகாள்க ேறன்.

௧௦௧ வழியல் ஒவ்ெவாரு அடியலும் நான் தவறான பாைதயல்
ெசல்லாதபடி காக்க றீர்.

எனேவ, கர்த்தாேவ, நீர் கூறுகன்றவற்ைற நான் ெசய்ய
முடிக றது.

௧௦௨கர்த்தாேவ, நீேர என்ஆச ரியர்.
ஆைகயால் உமது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவைத
நறுத்தமாட்ேடன்.

௧௦௩ என் வாயலுள்ள ேதைனக்காட்டிலும் உமது வார்த்ைதகள்
சுைவயானைவ.

௧௦௪உமதுேபாதைனகள்என்ைனஞானமுள்ளவனாகமாற்றன.
எனேவநான்தவறானேபாதைனகைளெவறுக்க ேறன்.
நூன்

௧௦௫கர்த்தாேவ,உமதுவார்த்ைதகள்
என்பாைதக்குஒளி காட்டும்வளக்காகும்.

௧௦௬உமதுசட்டங்கள்நல்லைவ.
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நான்அவற்றற்குக்கீழ்ப்படிேவெனனஉறுதயளிக்க ேறன்.
நான்என்வாக்குறுதையநைறேவற்றுேவன்.

௧௦௭கர்த்தாேவ, நான்நீண்டகாலம்துன்பமைடந்ேதன்.
தயவுெசய்துநான்மீண்டும்வாழும்படி கட்டைளயடும்.

௧௦௮கர்த்தாேவ, என்துதையஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௧௦௯என்வாழ்க்ைகஎப்ேபாதும்ஆபத்துள்ளதாயருக்க றது.
ஆனால்நான்உமதுேபாதைனகைளமறக்கவல்ைல.

௧௧௦ தீேயார் என்ைனக் கண்ணியல் ச க்க ைவக்கப்
பார்க்க றார்கள்.

ஆனால்நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியாமலிருந்ததல்ைல.
௧௧௧கர்த்தாேவ, நான்உமதுஉடன்படிக்ைகையஎன்ெறன்ைறக்கும்

பன்பற்றுேவன்.
அதுஎன்ைனமிகவும்மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்குகறது.

௧௧௨ உமது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு நான் எப்ேபாதும்
கடினமாகமுயல்ேவன்.

சாெமக்
௧௧௩ கர்த்தாேவ, உம்மிடம் முற்றலும் ேநர்ைமயாக இராத

ஜனங்கைளநான்ெவறுக்க ேறன்.
ஆனால்நான்உமதுேபாதைனகைளேநச க்க ேறன்.

௧௧௪என்ைனமூடிமைறத்துப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
கர்த்தாேவ, நீர்கூறுகறஒவ்ெவான்ைறயும்நான்நம்புக ேறன்.

௧௧௫கர்த்தாேவ, தீயஜனங்கள்என்னருேகவரவ டாேதயும்.
நான்என்ேதவனுைடயகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.

௧௧௬ கர்த்தாேவ, நீர் வாக்குறுதயளித்தபடிேய என்ைனத் தாங்க
உதவும். நானும்வாழ்ேவன்.

நான் உம்ைம நம்புக ேறன், நான் ஏமாற்றமைடயாதபடிச்
ெசய்யும்.

௧௧௭கர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும், நான்காப்பாற்றப்படுேவன்.
நான்உமதுகட்டைளகைளஎன்ெறன்ைறக்கும்கற்ேபன்.

௧௧௮ கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள மீறுகற ஒவ்ெவாருவைரயும்
நீர் தள்ளிவடுக றீர்.

ஏெனனில் அந்த ஜனங்கள் உம்ைமப் பன்பற்ற
சம்மத த்தேபாதுெபாய்கூறனார்கள்.

௧௧௯ கர்த்தாேவ, நீர் பூமியலுள்ள தீேயாைரக் களிம்ைபப்ேபால்
அகற்றவடுகறீர்.

எனேவ நான் உமது உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்ைறக்கும்
ேநச ப்ேபன்.

௧௨௦கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமக்கண்டுபயப்படுக ேறன்.
நான்உமதுசட்டங்களுக்குப்பயந்துஅவற்ைறமத க்க ேறன்.
ஆயன்

௧௨௧நான்நயாயமும்நல்லதுமானவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்புறுத்த வரும்புேவாரிடம் என்ைன
ஒப்புவயாேதயும்.
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௧௨௨என்னிடம் நல்லவராகஇருக்கஉறுதயளியும்.
நான்உமதுஊழியன். கர்த்தாேவ,அந்தப் ெபருைமக்காரர்கள்
என்ைனத்துன்புறுத்தவ டாேதயும்.

௧௨௩ கர்த்தாேவ, உம்மிடமிருந்து உதவைய எத ர் ேநாக்கயும், ஒரு
நல்லவார்த்ைதையஎத ர்பார்த்தும்,

என்கண்கள்தளர்ந்துேபாய்வ ட்டன.
௧௨௪நான்உமதுஊழியன்.

உமதுஉண்ைமஅன்ைபஎனக்குக்காட்டும்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௧௨௫நான்உமதுஊழியன்.
உமது உடன்படிக்ைகைய நான் அறந்துெகாள்ளும்படியான
புரிந்துெகாள்ளுதைலப்ெபற எனக்குஉதவும்.

௧௨௬கர்த்தாேவ, நீர் ஏேதனும்ெசய்வதற்குஇதுேவதக்கேநரம்.
ஜனங்கள்உமதுசட்டத்ைதமீறவ ட்டார்கள்.

௧௨௭கர்த்தாேவ,மிகவும்தூய்ைமயானெபான்ைனக்காட்டிலும்
நான்உமதுகட்டைளகைளேநச க்க ேறன்.

௧௨௮ நான் உமது கட்டைளகளுக்ெகல்லாம் கவனமாகக்
கீழ்ப்படிக ேறன்.

தவறானேபாதைனகைளநான்ெவறுக்க ேறன்.
ேப

௧௨௯கர்த்தாேவ,உமதுஉடன்படிக்ைகஅற்புதமானது.
அதனால்நான்அைதப் பன்பற்றுக ேறன்.

௧௩௦ ஜனங்கள் உமது வார்த்ைதையப் புரிந்துெகாள்ளத்
ெதாடங்கும்ேபாது அது சரியானபடி வாழ்வதற்கு
வழிகாட்டும்ஒளிையப் ேபான்றருக்க றது.

உமது வார்த்ைத சாதாரண ஜனங்கைளயும்
ஞானமுள்ேளாராக்கும்.

௧௩௧ கர்த்தாேவ, நான் உண்ைமயாகேவ உமது கட்டைளகைளக்
கற்கவரும்புக ேறன்.

நான் ச ரமமாய் மூச்சுவ ட்டுக்ெகாண்டு ெபாறுைமயன்றக்
காத்தருக்கும்மனிதைனப் ேபால்இருக்க ேறன்.

௧௩௨ேதவேன, என்ைனப்பாரும், என்னிடம் தயவாயரும்.
உமது நாமத்ைத ேநச க்கும் ஜனங்களுக்குத் தகுந்தைவயான
காரியங்கைளச்ெசய்யும்.

௧௩௩கர்த்தாேவ, நீர்வாக்குறுத அளித்தபடி என்ைனவழிநடத்தும்.
தீைமேயதும்எனக்குந கழாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளும்.

௧௩௪ கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்புறுத்துேவாரிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.
௧௩௫கர்த்தாேவ,உமதுஊழியைனஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
௧௩௬ஜனங்கள்உமதுேபாதைனகளுக்குக்கீழ்ப்படியாததால்

என்கண்ணீர்ஆற்ைறப்ேபாலெபருக்ெகடுத்துஓடுகறது.
த்சாேத
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௧௩௭கர்த்தாேவ, நீர் நல்லவர்,
உமதுசட்டங்கள்நயாயமானைவ.

௧௩௮நீர்உமதுஉடன்படிக்ைகயல்எங்களுக்குநல்ல சட்டங்கைளத்
தந்தீர்.

நாங்கள்அவற்ைறஉண்ைமயாகேவநம்பமுடியும்.
௧௩௯ என் ஆழமான உணர்வுகள் என்ைன ேசார்வைடயச்

ெசய்கன்றன.
என் பைகவர்கள் உமது கட்டைளகைள மறந்தபடியால் நான்
மிகவும்கலங்கயருக்க ேறன்.

௧௪௦ கர்த்தாேவ, உமது வார்த்ைதகைள நாங்கள் நம்பமுடியும்
என்பதற்குசான்றுகள்இருக்கறது.

நான்அைதேநச க்க ேறன்.
௧௪௧நான்ஒருஇைளஞன்,ஜனங்கள்என்ைனமத ப்பதல்ைல.

ஆனால்நான்உமதுகட்டைளகைளமறக்கமாட்ேடன்.
௧௪௨கர்த்தாேவ,உமதுநன்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்.

உமதுேபாதைனகள்நம்பக்கூடியைவ.
௧௪௩எனக்குத்ெதால்ைலகளும்ெகாடியகாலங்களும்இருந்தன.

ஆனால்நான்உமதுகட்டைளகளில் களிப்பைடக ேறன்.
௧௪௪உமதுஉடன்படிக்ைகஎன்ெறன்ைறக்கும்நல்லது.

நான்வாழும்படி,அைதப் புரிந்துக்ெகாள்ளஎனக்குஉதவும்.
ேகாப்

௧௪௫ கர்த்தாேவ, என் முழு இருதயத்ேதாடும் உம்ைமக்
கூப்படுக ேறன்.

எனக்குப் பதல் தாரும்! நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிக ேறன்.

௧௪௬ கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமக் கூப்படுக ேறன். என்ைனக்
காப்பாற்றும்!

நான்உமதுஉடன்படிக்ைகக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.
௧௪௭ நான் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்வதற்கு அதகாைலயல்

எழுந்ேதன்.
நீர் ெசால்பவற்ைறநான்நம்புக ேறன்.

௧௪௮உமதுவார்த்ைதகைளக்கற்பதற்கு
இரவல்ெவகுேநரம் நான்வழித்தருந்ேதன்.

௧௪௯உமதுமுழுஅன்பனாலும்எனக்குச்ெசவ ெகாடும்.
கர்த்தாேவ, நீர் சரிெயனக் கூறும் காரியங்கைளச் ெசய்து,
என்ைனவாழவடும்.

௧௫௦ ஜனங்கள் எனக்ெகத ராக ெகாடிய த ட்டங்கைள
வகுக்கறார்கள்.

அந்தஜனங்கள்உமதுேபாதைனகைளப்பன்பற்றவல்ைல.
௧௫௧கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குெநருக்கமானவர்.

உமதுகட்டைளகள்நம்பக்கூடியைவ.
௧௫௨பலகாலத்த ற்குமுன்புநான்உமதுஉடன்படிக்ைகயன்மூலம்,

உமது ேபாதைனகள் என்ெறன்றும் ெதாடரும் என்பைத
கற்ேறன்.
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ேரஷ்
௧௫௩கர்த்தாேவ, என்துன்பங்கைளக்கண்டு, என்ைனவடுவயும்.

நான்உமதுேபாதைனகைளமறக்கவல்ைல.
௧௫௪கர்த்தாேவ, எனக்காக நீர் ேபாரிட்டு, என்ைனக்காப்பாற்றும்.

நீர்வாக்குறுத அளித்தபடி என்ைனவாழவடும்.
௧௫௫தீேயார்உமதுசட்டங்கைளப்பன்பற்றாததால்

அவர்கள்ெவற்றெபறமாட்டார்கள்.
௧௫௬கர்த்தாேவ, நீர் மிகுந்த தயவுள்ளவர்.

நீர் சரிெயன நைனப்பவற்ைறச் ெசய்யும, என்ைன
வாழவடும்.

௧௫௭என்ைனத்துன்புறுத்தமுயலும்பலபைகவர்கள்எனக்குண்டு.
ஆனால் நான் உமது உடன்படிக்ைகையப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தவல்ைல.

௧௫௮நான்அந்தத்துேராக கைளப்பார்க்க ேறன்.
கர்த்தாேவ, அவர்கள் உமது வார்த்ைதகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவதல்ைல.

நான்அைதெவறுக்க ேறன்.
௧௫௯ பாரும், நான் உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மிகவும்

முயல்க ேறன்.
கர்த்தாேவ, உமது முழுைமயான அன்பனால், என்ைன
வாழவடும்.

௧௬௦ கர்த்தாேவ, துவக்கம் முதலாகேவ உமது வார்த்ைதகள்
எல்லாம் நம்பக்கூடியைவ.

உமதுநல்லசட்டம் என்ெறன்றும்நைலத்தருக்கும்.
ஷீன்

௧௬௧ எக்காரணமுமின்ற வல்லைமயுள்ள தைலவர்கள் என்ைனத்
தாக்கனார்கள்.

ஆனால் நான் உமது சட்டத்த ற்கு மட்டுேம பயந்து, அைத
மத க்க ேறன்.

௧௬௨ கர்த்தாேவ, மிகுந்த ெபாக்கஷத்ைதக் கண்ெடடுத்த மனிதன்
ெபறும்

சந்ேதாஷத்ைதப்ேபால உமது வார்த்ைதகள் என்ைன
மகழ்வக்கன்றன.

௧௬௩நான்ெபாய்கைளெவறுக்க ேறன்!
நான்அவற்ைறஅருவருக்க ேறன்!
ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது ேபாதைனகைள
ேநச க்க ேறன்.

௧௬௪உமதுநல்லசட்டங்களுக்காக
ஒருநாளில் ஏழுமுைறஉம்ைமத்துத க்க ேறன்.

௧௬௫ உமது ேபாதைனகைள ேநச க்கும் ஜனங்கள் உண்ைமயான
சமாதானத்ைதக்காண்பார்கள்.

அந்தஜனங்கைளவீழ்த்த எதனாலும்முடியாது.
௧௬௬ கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் காப்பாற்றுவீெரனக்

காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
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நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்.
௧௬௭நான்உமதுஉடன்படிக்ைகையப் பன்பற்ற ேனன்.

கர்த்தாேவ, நான்உமதுசட்டங்கைளமிகவும் ேநச க்க ேறன்.
௧௬௮ நான் உமது உடன்படிக்ைகக்கும் கட்டைளகளுக்கும்

கீழ்ப்படிக ேறன்.
கர்த்தாேவ, நான் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் நீர்
அற ந்தருக்க றீர்.

ெதௗ
௧௬௯கர்த்தாேவ, என்மக ழ்ச்ச யானபாடலுக்குச்ெசவெகாடும்.

நீர்வாக்குறுத தந்தபடிேய என்ைனஞானமுள்ளவானாக்கும்.
௧௭௦கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.

நீர்வாக்களித்தபடி என்ைனக்காப்பாற்றும்.
௧௭௧நான்துத ப் பாடல்கைளப்பாடிக்களிப்பைடக ேறன்.

ஏெனனில் நீர்உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத த்தீர்.
௧௭௨ உமது வார்த்ைதகளுக்கு மறு உத்தரவு ெகாடுக்க எனக்கு

உதவும், எனதுபாடல்கைளநான்பாடட்டும்.
கர்த்தாேவ,உமதுஎல்லா சட்டங்களும்நல்லைவ.

௧௭௩என்னருகல்வந்துஎனக்குஉதவும்.
ஏெனனில் நான் உமது கட்டைளகைளப் பன்பற்றுவெதனத்
தீர்மானித்ேதன்.

௧௭௪ கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் காப்பாற்றேவண்டுெமன
வரும்புக ேறன்.

ஆனால்உமதுேபாதைனகள்என்ைனமகழ்வக்கன்றன.
௧௭௫கர்த்தாேவ, நான்வாழ்ந்துஉம்ைமத்துத க்கட்டும்.

உமதுசட்டங்கள்எனக்குஉதவட்டும்.
௧௭௬ காணாமற்ேபான ஆட்ைடப்ேபான்று நான் அைலந்து

த ரிந்ேதன்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத்ேதடிவாரும்.

நான்உமதுஊழியன்,
நான்உமதுகட்டைளகைளமறக்கவல்ைல.

௧௨௦
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧நான்ெதால்ைலகளில் ச க்குண்டிருந்தேபாது,
உதவக்காக கர்த்தைரக் கூப்ப ட்ேடன், அவர் என்ைனக்
காப்பாற்றனார்!

௨ கர்த்தாேவ, என்ைனப்பற்ற ப் ெபாய் கூறயவர்களிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

உண்ைமயல்லாதவற்ைறஅந்தஜனங்கள்கூறனார்கள்.

௩ெபாய்யேர, நீங்கள்ெபறப்ேபாவைதஅறவீர்களா?
நீங்கள்அைடயப்ேபாவைதஅறவீர்களா?

௪வீரனின்கூரியஅம்புகளும்,
சுடும்தழலும்உன்ைனத்தண்டிக்கும்.



சங்கீதம்௧௨௦:௫ 886 சங்கீதம்௧௨௨:௫

௫ ெபாய்யர்களின் அருேக வாழ்வது ேமேசக்கல் வாழ்வைதப்
ேபான்றதும்

ேகதாரின் கூடாரங்களண்ைடயல் வாழ்வைதப்
ேபான்றதுமாகும்.

௬சமாதானத்ைதெவறுக்கறஜனங்கேளாடு
நான்நீண்டகாலம்வாழ்ந்தருக்க ேறன்.

௭நான்சமாதானம் ேவண்டும்என்ேறன்.
ஆனால்அவர்கள்ேபாைரவரும்புக றார்கள்.

௧௨௧
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧நான்மைலகளுக்குேநராகப் பார்க்க ேறன்.
ஆனால் எனக்கு உதவ உண்ைமயாகேவ எங்கருந்து
வரப்ேபாக றது?

௨எனக்குஉதவ பரேலாகத்ைதயும்பூமிையயும்
பைடத்த கர்த்தரிடமிருந்துவரும்.

௩ேதவன்உன்ைனவழவ டமாட்டார்.
உன்ைனப்பாதுகாப்பவர்தூங்கமாட்டார்.

௪இஸ்ரேவலின்பாதுகாவலர்தூங்குவதல்ைல.
ேதவன்ஒருேபாதும்உறங்கார்.

௫கர்த்தர்உன்பாதுகாவலர்.
அவரதுமிகுந்தவல்லைமயால்உன்ைனப்பாதுகாக்க றார்.

௬பகல் ேவைளயல்சூரியன்உன்ைனத்துன்புறுத்தாது.
இரவல்சந்த ரன்உன்ைனத்துன்புறுத்தாது.

௭ எல்லா ஆபத்துக்களிலிருந்தும் கர்த்தர் உன்ைனக்
காப்பாற்றுவார்.

கர்த்தர்உன்ஆத்துமாைவக்காப்பாற்றுவார்.
௮நீவரும்ேபாதும் ேபாகும்ேபாதும்கர்த்தர்உனக்குஉதவுவார்.

இப்ேபாதும்என்ெறன்றும்கர்த்தர்உனக்குஉதவுவார்.

௧௨௨
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும்படி தாவீதுஅளித்த பாடல்

௧ ஜனங்கள், “கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாேவாம்” என்று
கூறயேபாது

நான்மிகவும்மக ழ்ந்ேதன்.
௨ இேதா, நாங்கள் எருசேலமின் வாசல்கள் அருேக

நன்றுெகாண்டிருக்க ேறாம்.
௩இதுபுதயஎருசேலம்.

ஒேர நகரமாகஇதுமீண்டும்கட்டிெயழுப்பப்பட்டிருக்க றது.
௪இங்ேகஇஸ்ரேவலின்ேகாத்த ரங்கள்ேபாவதுண்டு.

கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துத ப்பதற்குஇஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அங்ேகெசல்வார்கள்.

அைவகர்த்தருக்குரிய ேகாத்த ரங்கள்ஆகும்.
௫ அங்கு அரசர்கள் ஜனங்கைள நயாயந்தீர்ப்பதற்குத் தங்கள்

சங்காசனங்கைளநறுவனார்கள்.
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தாவீதன் குடும்பத்து அரசர்கள் அங்குத் தங்கள்
சங்காசனங்கைளஅைமத்தார்கள்.

௬எருசேலமின் சமானத்த ற்காகெஜபம்ெசய்யுங்கள்.
“உம்ைம ேநச க்கும் ஜனங்கள் அங்கு சமாதானத்ைதக்
காண்பார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.

௭ உங்கள் வீடுகளின் உள்ேள சமாதானம் நலவும் என நான்
நம்புக ேறன்.

உங்கள் ெபரிய கட்டிடங்களில் பாதுகாப்பு இருக்கும் என நான்
நம்புக ேறன்.”

௮என்சேகாதரர்கள்,சுற்றத்தனர்ஆக ேயாரின் நன்ைமக்காக,
இங்குசமாதானம்நலவேவண்டுெமனநான்ெஜப க்க ேறன்.

௯நமதுேதவனாகயகர்த்தருைடயஆலயத்தன்நன்ைமக்காக,
இந்நகரில் நன்ைமகள் ந கழ ேவண்டுெமன நான் ெஜபம்
ெசய்க ேறன்.

௧௨௩
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧ேதவேன, நான்ேமேல ேநாக்க ,உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்க ேறன்.
நீர் பரேலாகத்தல்அரசராகவீற்றருக்க றீர்.

௨தங்களுக்குத் ேதைவயானெபாருள்களுக்காக
அடிைமகள்தங்களின்எஜமானைர சார்ந்தருக்க றார்கள்.

அவ்வாேற, நாமும் நமது ேதவனாகய கர்த்தைர
சார்ந்தருக்க ேறாம்.

நம்மிடம் இரக்கம் காட்டுமாறு நாம் ேதவனுக்காகக்
காத்தருக்க ேறாம்.

௩கர்த்தாேவ, எங்களிடம்இரக்கமாயரும்.
நாங்கள்நீண்டகாலம்அவமானப்படுத்தப்பட்டதால் எங்களிடம்
கருைபயாயரும்.

௪ நாங்கள் ெவறுப்பைடயும் அளவுக்கு இழிவுைரகைளயும்
அவமானங்கைளயும், ேசாம்ேபற ஜனங்களாகய
ெபருைமக்காரர்களினால்ெபற்றருந்ேதாம்.

ப றைரக் காட்டிலும் தாங்கள் ேமலானவர்கள் என்று அவர்கள்
நைனக்கறார்கள்.

௧௨௪
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடுவதற்ெகன்று தாவீது

அளித்த பாடல்
௧ கர்த்தர் நமது சார்ப ல் இருந்த ராவ ட்டால், நமக்கு என்ன

ேநர்ந்தருக்கும்?
இஸ்ரேவேல, எனக்குப்பதல்கூறு.

௨ஜனங்கள்நம்ைமத்தாக்கயேபாது, கர்த்தர் நமதுசார்ப ல்
இருந்த ராவ ட்டால் நமக்குஎன்னேநர்ந்தருக்கும்?

௩ேகாபம்வந்தேபாெதல்லாம் நம் பைகவர்கள்நம்ைம
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உய ேராடுவழுங்கயருப்பார்கள்.
௪நம்ைமஅடித்துச்ெசல்லும்ெபருெவள்ளத்ைதப் ேபான்றும்,

நம்ைமஅமிழ்த்துவடும்நதையப் ேபான்றும்
நம்பைகவர்களின்ேசைனகள்நம்மிடம்நடந்துெகாண்டிருக்கும்.

௫நம்வாய்மட்டும்எழுந்துநம்ைமஅமிழ்த்தவடும்
தண்ணீைரப்ேபான்று அப்ெபருைமக்காரர்கள்
நடந்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.

௬கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
நம் பைகவர்கள் நம்ைமப் ப டித்துக்ெகால்வதற்குக் கர்த்தர்
அனுமத க்கவல்ைல.

௭ வைலயல் அகப்பட்டுப் பன்னர் தப்ப ச்ெசன்ற பறைவையப்
ேபால நாம்இருக்க ேறாம்.

வைலஅறுந்தது, நாம் தப்ப ேனாம்.
௮நமக்குஉதவ கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

கர்த்தேர பரேலாகத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கனார்.

௧௨௫
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧ கர்த்தருக்குள் நம்ப க்ைக ைவக்கறவர்கள் சீேயான் மைலையப்
ேபான்றருப்பார்கள்.

அவர்கள்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
அவர்கள்என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பார்கள்.

௨ எருசேலைமச் சுற்றலும் மைலகள் உள்ளது ேபால, கர்த்தர்
அவரதுஜனங்கைளச்சுற்றலும்இருக்கறார்.

என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவர் தமது
ஜனங்கைளக்காப்பார்.

௩ நல்ல ஜனங்களின் நாட்ைடக் ெகாடிய ஜனங்கள் ந ரந்தரமாக
ஆளப்ேபாவதல்ைல.

அவ்வாறு ந கழ்ந்தால் நல்ேலாரும் கூட தீய காரியங்கைளச்
ெசய்யஆரம்ப ப்பார்கள்.

௪கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்குநல்லவராகஇரும்.
பரிசுத்தஇருதயம்உள்ேளாரிடம் நல்லவராகஇரும்.

௫ெகாடியஜனங்கள்தவறானகாரியங்கைளச்ெசய்க றார்கள்.
அக்ெகாடிேயாைரக் கர்த்தர் தண்டிப்பார்.

இஸ்ரேவலில்சமாதானம்நலவட்டும்!

௧௨௬
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தர் நம்ைமமீண்டும்வடுவக்கும்ேபாது
அதுஒருகனைவப் ேபான்றருக்கும்.

௨நாம் ச ரித்துக்ெகாண்டும்மக ழ்ச்ச யுடன்பாடல்கைளப்
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பாடிக்ெகாண்டும்இருப்ேபாம்! ப ற ேதசத்துஜனங்கள்,
“இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் ஒரு அற்புதமான
காரியத்ைதச்ெசய்தார்!” என்பார்கள்.

௩ஆம்,கர்த்தர்அந்தஅற்புதமானகாரியத்ைதநமக்குச்ெசய்ததால்
நாம் மக ழ்ச்ச யைடய ேவண்டும்.

௪ கர்த்தாேவ, பாைலவன நீரூற்றுக்கள் மீண்டும் ஓடிவரும்
ெவள்ளத்தன்

தண்ணீரால் ந ரம்புவைதப்ேபால எங்கைள மீண்டும்
வடுவயும்.

௫ஒருவன்வைதகைளவைதக்கும்ேபாதுதுக்கமாயருக்கலாம்.
ஆனால்அவன்பய ர்களின்பலைனஅறுவைடெசய்யும்ேபாது
மக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௬ அவன் வைதகைள வயலுக்கு எடுத்துச் ெசல்லும்ேபாது
அழக்கூடும்,

ஆனால் அறுவைடையக் ெகாண்டுவரும்ேபாது அவன்
மகழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௧௨௭
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடுவதற்கான

சாெலாேமானின்பாடல்
௧ கர்த்தர் ஒரு வீட்ைடக் கட்டாவ ட்டால் அைதக் கட்டுக றவன்

காலத்ைதவீணாக்குகறான்.
கர்த்தர் ஒரு நகரத்ைதக் கண்காணிக்காவ ட்டால் அைதக்
காப்ேபார் காலத்ைதவீணாக்குகறார்கள்.

௨ வாழ்க்ைக வாழ்வதற்காக காைலயல் எழுவதும் இரவல்
ெவகுேநரம்வழித்தருப்பதும்ெபாழுைதவீணாக்குவதாகும்.

ேதவன்தாம்ேநச க்க றஜனங்கைளஅவர்கள்உறங்கும்ேபாது
கவனித்துக்காக்க றார்.

௩பள்ைளகள்கர்த்தரால்வரும்பரிசாகும்.
குழந்ைதகள் ஒரு தாயன் சரீரத்தலிருந்து வரும்
ெவகுமதயாகும்.

௪ஒருஇைளஞனின்மகன்கள்
ஒரு வீரன் அம்புகைள ைவத்தருக்கும் ைபயலுள்ள
அம்புகளுக்குஒப்பாவார்கள்.

௫தன் அம்புகள் ைவக்கும் ைபைய மகன்களால் ந ரப்பும் மனிதன்
மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடவான்.

அம்மனிதன்ஒருநாளும்ேதாற்கடிக்கப்படமாட்டான்.
அவனது பைகவர்களுக்கு எத ராகப் ெபாது இடங்களில்
ேபாராடிஅவனதுமகன்கள்அவைனக்காப்பார்கள்.

௧௨௮
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்
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௧ கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறவர்கள் எல்ேலாரும்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

ேதவன்வரும்புக றபடிேயஅவர்கள்வாழ்க றார்கள்.

௨நீங்கள்உைழத்துப்ெபறுகறெபாருள்களால்களிப்பைடவீர்கள்.
நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாயருப்பீர்கள், உங்களுக்கு நல்லைவ
நகழும்.

௩வீட்டில் உன் மைனவ பலன்தரும் த ராட்ைசக் ெகாடிையப்ேபால்
இருப்பாள்.

ேமைசையச் சுற்றலும் உன் பள்ைளகள் நீ வளர்க்கும் ஒலிவ
மரங்கைளப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.

௪ கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைர உண்ைமயாகேவ இவ்வாறு
ஆசீர்வத ப்பார்.

௫கர்த்தர்உங்கைளசீேயானிலிருந்துஆசீர்வத ப்பார்.
வாழ்க்ைக முழுவதும் எருசேலமின் ஆசீர்வாதங்களால் நீ
களிப்பைடவாய்எனநான்நம்புக ேறன்.

௬ நீ உன் ேபரப்பள்ைளகைள காணும்படி வாழ்வாய் என நான்
நம்புக ேறன்.

இஸ்ரேவலில்சமாதானம்நலவட்டும்!

௧௨௯
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧ என் வாழ்க்ைக முழுவதும் எனக்குப் பைகவர்கள் பலர்
இருந்தனர்.

இஸ்ரேவேல,அந்தப் பைகவர்கைளப்பற்ற ச்ெசால்.
௨ என் வாழ்க்ைக முழுவதும் எனக்குப் பைகவர்கள் பலர்

இருந்தனர்.
ஆனால்அவர்கள்என்ைனேமற்ெகாள்ளவல்ைல.

௩ என் முதுகல் ஆழமான காயங்கள் ஏற்படும்வைர அவர்கள்
என்ைனஅடித்தார்கள்.

எனக்குநீளமான,ஆழமானகாயங்கள்ஏற்பட்டன.
௪ஆனால்நல்லவராக யக்கர்த்தர் கயறுகைளஅறுத்துக்

ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனவடுவத்தார்.
௫சீேயாைனெவறுத்தஜனங்கள்ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள்ேபாரிடுவைதநறுத்த ,ஓடிப்ேபாய்வ ட்டார்கள்.
௬அவர்கள்கூைரயன்ேமலுள்ளபுல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.

வளரும்முன்ேனஅப்புல்வாடிப்ேபாகும்.
௭ஒருேவைலயாளுக்குஒருைகந ரம்பஅந்த புல்கைடக்காது.

ஒருகுவயல்தானியமும்கைடப்பதல்ைல.
௮ அவர்களருேக நடக்கும் ஜனங்கள், “கர்த்தர் உங்கைள

ஆசீர்வத க்கட்டும்” என்றுகூறமாட்டார்கள்.
ஜனங்கள், “கர்த்தருைடய நாமத்தல் நாங்கள் உங்கைள
ஆசீர்வத க்க ேறாம்” என்று அவர்களிடம் வாழ்த்துக்
கூறமாட்டார்கள்.
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௧௩௦
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நான்மிகுந்ததுன்பத்த ற்குள்ளாயருக்க ேறன்,
எனேவநான்உதவக்காகஉம்ைமக்கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௨என்ஆண்டவேர, எனக்குச்ெசவெகாடும்.
உதவக்காக எழுப்பும் என்குரைலக் ேகளும்.

௩கர்த்தாேவ,ஜனங்கள்ெசய்க றஎல்லாப் பாவங்களுக்காகவும்
நீர்அவர்கைளத்தண்டித்தால்ஒருவனும்உய ேராடிருக்கமாட்டான்.

௪கர்த்தாேவ,உமதுஜனங்கைளமன்னியும்.
அப்ேபாது உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்வதற்கு ஜனங்கள்
இருப்பார்கள்.

௫கர்த்தர் எனக்குஉதவும்படி, நான்காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
என் ஆத்துமா அவருக்காகக் காத்தருக்க றது. கர்த்தர்
கூறுவைதநான்நம்புக ேறன்.

௬நான்என்ஆண்டவருக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
காைல ேவைளக்ெகனக் காத்து ந ற்கும் காவலாளைரப்ேபால்
நான்இருக்க ேறன்.

௭இஸ்ரேவேல,கர்த்தைர நம்பு. கர்த்தரிடம் மட்டுேமஉண்ைமயான
அன்ைபக்காணமுடியும்.

கர்த்தர் நம்ைமமீண்டும்மீண்டும்காப்பாற்றுகறார்.
௮ கர்த்தர் இஸ்ரேவைல அவர்களின் எல்லாப்
பாவங்களுக்காகவும்மன்னிப்பார்.

௧௩௧
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நான்ெபருைமயுைடயவன்அல்ல.
நான்முக்கயமானவனாக நடிக்கமுயலவல்ைல.

நான்ெபரியக் காரியங்கைளச்ெசய்யமுயலவல்ைல.
எனக்கு மிகவும் கடினமான காரியங்கைளக் குறத்து நான்
கவைலப்படமாட்ேடன்.

௨நான்அைமதயாகஇருக்க ேறன்.
என்ஆத்துமாஅைமதயாகஇருக்க றது.

தாயன்கரங்களில்இருக்கும்தருப்தயானகுழந்ைதையப்ேபான்று
என்ஆத்துமா சமாதானமாகவும்அைமதயாகவும்இருக்க றது.

௩இஸ்ரேவேல, கர்த்தைர நம்பு.
அவைரஇப்ேபாதுநம்பு,அவைரஎன்ெறன்ைறக்கும்நம்பு.

௧௩௨
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் சங்கீதம்

௧கர்த்தாேவ, தாவீதுதுன்புற்றவைகையநைனத்துப்பாரும்.
௨தாவீதுகர்த்தருக்குஒருவாக்குறுத அளித்தான்.

யாக்ேகாபன்வல்லைமயுள்ளேதவனுக்குதாவீதுஒருவேசஷ
வாக்குறுத அளித்தான்.

௩தாவீது, “நான்என்வீட்டிற்குள்ேபாகமாட்ேடன்,
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நான்என்படுக்ைகயல்படுக்கமாட்ேடன்,
௪நான்தூங்கமாட்ேடன்,

என்கண்கள்ஓய்ெவடுக்கவ டமாட்ேடன்,
௫கர்த்தருக்குஒருவீட்ைட நான்கண்டுபடிக்கும்மட்டும்,

யாக்ேகாபன் வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்குரிய வீட்ைட நான்
காணும்மட்டும், இக்காரியங்களில் ஒன்ைறயும் நான்
ெசய்யமாட்ேடன்!” என்றான்.

௬எப்ப ராத்தாவல்நாங்கள்இைதப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்ேடாம்.
கீரியாத் யாரீமில் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய நாங்கள்
கண்ேடாம்.

௭நாம் பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்குச்ெசல்ேவாம்.
ேதவன் பாதங்கைள ஓய்வாக ைவக்கும் பாதப்படியல் நாம்
ெதாழுதுெகாள்ேவாம்.

௮கர்த்தாேவநீர்ஓய்வுக்ெகாள்ளும்இடத்தலிருந்துஎழும்பும்.
கர்த்தாேவ,உமதுவல்லைமயுள்ளெபட்டிேயாடுஎழும்பும்.

௯ கர்த்தாேவ, உமது ஆசாரியர்கள் நன்ைமைய
அணிந்தருக்க றார்கள்.

உம்ைமப்பன்பற்றுேவார்மிகவும்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
௧௦உமதுபணியாளகயதாவீதன்நன்ைமக்காக,

நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனத்தள்ளிவ டாேதயும்.
௧௧கர்த்தர் தாவீதுக்குஒருவாக்குறுதையஅருளினார்.

தாவீத டம் ேநர்ைமேயாடிருப்பதாகக் கர்த்தர் வாக்களித்தார்.
தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து அரசர்கள் வருவார்கள் என்று
கர்த்தர்வாக்குறுத அளித்தார்.

௧௨கர்த்தர், “தாவீேத, உனது பள்ைளகள் என் உடன்படிக்ைகக்கும்
நான்கற்ப க்கும் சட்டங்களுக்கும்கீழ்ப்படிந்தால்,

உன் குடும்பத்தல் யாேரனும் ஒருவர் என்ெறன்றும் அரசராக
இருப்பார்கள்” என்றார்.

௧௩அவரதுஆலயத்த ற்குரியஇடமாகவரும்ப கர்த்தர்சீேயாைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

அந்தஇடத்ைதேயதம்முைடயஆலயத்த ற்காகவரும்பனார்.
௧௪ கர்த்தர், “என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் இதுேவ என் இடமாக

இருக்கும்.
நான் இருக்கப்ேபாகும் இடமாக இதைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன்.

௧௫ நான் இந்நகைர மிகுதயான உணவனால் ந ரப்ப
ஆசீர்வத ப்ேபன்.

ஏைழகளுக்கும்உண்ணும்உணவுமிகுதயாகக் கைடக்கும்.
௧௬மீட்பனால்ஆசாரியர்கைளநான்உடுத்துவப்ேபன்.

என்ைனப்பன்பற்றுேவார்இங்குமிகுந்தமக ழ்ச்ச யைடவார்கள்.
௧௭இங்குநான்தாவீைதப் பலப்படுத்துேவன்.

நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசனுக்குஒருவளக்ைகஅளிப்ேபன்.
௧௮தாவீதன்பைகவர்கைளெவட்கத்தால்மூடுேவன்.
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ஆனால் நான் தாவீதன் அரைசப் ெபருகும்படி ெசய்ேவன்”
என்றார்.

௧௩௩
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடுவதற்ெகன தாவீதுஅளித்த

பாடல்களுள்ஒன்று
௧ சேகாதரர்கள் ஒருமித்து உட்கார்ந்து உண்ைமயாகேவ

ஒன்றுபடுவது
மிகவும் நல்லதும்இன்பமுமானது.

௨அதுஆேரானின்தைலயலிருந்துஊற்றபட்டு,
கீேழஅவன்தாடியலும்ப றகுஅவன்வேசஷஆைடகளிலும்
வழிந்ேதாடும்வாசைனயுள்ளஎண்ெணையப் ேபான்றது.

௩ எர்ேமான் மைலயலிருந்து சீேயான் மைலயல் வீழும்
ெமன்ைமயானமைழையப்ேபான்றுமிருக்கும்.

ஏெனனில் சீேயானில்இருந்துதான் ந த்தயவாழ்க்ைகக்கான
ஆசீர்வாதத்ைதகர்த்தர் தந்தருளினார்.

௧௩௪
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தருைடயஎல்லாஊழியர்களும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
இரவு முழுவதும் ஊழியர்களாகய நீங்கள் ஆலயத்தல்
ேசைவெசய்தீர்கள்.

௨ஊழியர்கேள,உங்கள்கரங்கைளஉயர்த்த
கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்.

௩கர்த்தர்உங்கைளசீேயானிலிருந்துஆசீர்வத ப்பாராக.
கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கனார்.

௧௩௫
௧கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்! கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்!

கர்த்தருைடயஊழியர்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்!
௨ேதவனுைடயஆலயமுற்றத்தல்,

கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ந ற்கும் ஜனங்கேள, அவைரத்
துதயுங்கள்.

௩கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்.
அவரது நாமத்ைதத் துதயுங்கள், ஏெனனில் அது
இன்பமானது.

௪கர்த்தர்யாக்ேகாைபத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
இஸ்ரேவல்ேதவனுக்குஉரியது.

௫கர்த்தர்உயர்ந்தவர் எனநான்அறக ேறன்!
நமதுஆண்டவர் எல்லாெதய்வங்களிலும் ேமன்ைமயானவர்!

௬பரேலாகத்தலும்,பூமியலும், கடல்களிலும்ஆழமான.
சமுத்த ரங்களிலும்,கர்த்தர்அவருக்குேவண்டியவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்க றார்.
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௭பூமியன்ேமல் ேமகங்கைளேதவன்உண்டாக்குகறார்.
ேதவன்மின்னைலயும்மைழையயும்உண்டாக்குகறார்.
ேதவன்காற்ைறயும்உண்டாக்குகறார்.

௮எக ப்தன்எல்லாமுதற்ேபறானஆண்கைளயும்,
எல்லாமுதற்ேபறானமிருகங்கைளயும் ேதவன்அழித்தார்.

௯ எக ப்தல் ேதவன் பல அற்புதங்கைளயும் அத சயங்கைளயும்
ந கழ்த்தனார்.

பார்ேவானுக்கும் அவனது அதகாரிகளுக்கும் ேதவன்
அக்காரியங்கைளந கழப்பண்ணினார்.

௧௦ேதவன்பலேதசங்கைளமுறயடித்தார்.
ேதவன்வல்லைமயுைடயஅரசர்கைளக்ெகான்றார்.

௧௧எேமாரியரின்அரசனாகயசீேகாைனேதவன்ேதாற்கடித்தார்.
பாஷானின்அரசனாகயஓைகயும் ேதவன்ேதாற்கடித்தார்.
கானானின்எல்லா ேதசங்கைளயும் ேதவன்ேதாற்கடித்தார்.

௧௨ேதவன்இஸ்ரேவலருக்குஅவர்களின்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தார்.
அவரதுஜனங்களுக்குேதவன்அத்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தார்.

௧௩கர்த்தாேவ,உமதுநாமம்என்ெறன்றும்புகழ்வாய்ந்ததாயருக்கும்.
கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும்
நைனவுக்கூருவார்கள்.

௧௪கர்த்தர் ேதசங்கைளத்தண்டித்தார்.
ஆனால்கர்த்தர்அவரதுஊழியரிடம்தயவுைடயவராயருந்தார்.

௧௫ ப ற ஜனங்களின் ெதய்வங்கள் ெவறும் ெபான்னாலும்
ெவள்ளியாலுமாகய சைலகள்மட்டுேம.

அவர்களின்ெதய்வங்கள்ஜனங்கள்ெசய்தெவறும்சைலகள்
மட்டுேம.

௧௬சைலகளுக்குவாய்கள்இருந்தன,ஆனால்ேபசமுடியவல்ைல.
சைலகளுக்குக் கண்கள் இருந்தன, ஆனால் பார்க்க
முடியவல்ைல.

௧௭ சைலகளுக்குக் காதுகள் இருந்தன, ஆனால் ேகட்க
முடியவல்ைல.

சைலகளுக்கு மூக்குகள் இருந்தன, ஆனால் முகர்ந்துபார்க்க
முடியவல்ைல.

௧௮ அச்சைலகைளச் ெசய்த ஜனங்களும் அவற்ைறப்
ேபாலாவார்கள்.

ஏெனனில்அச்சைலகள்அவர்களுக்குஉதவேவண்டுெமன்று
அவர்கள்நம்பனார்கள்.

௧௯இஸ்ரேவலின்குடும்பேம, கர்த்தைரஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!
ஆேரானின்குடும்பேம, கர்த்தைரஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!

௨௦ேலவயன்குடும்பேம, கர்த்தைரஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!
கர்த்தைரப் பன்பற்றுேவாேர, கர்த்தைரஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!

௨௧கர்த்தர் சீேயானிலிருந்தும்,
அவரதுவீடாகயஎருசேலமிலிருந்தும் ேபாற்றப்படுக றார்.
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கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௩௬
௧கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௨ேதவாத ேதவைனத்துதயங்கள்!

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௩கர்த்தாத கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௪ ஒருவராய் அற்புதமான அத சயங்கைளச் ெசய்க றவராக ய

ேதவைனத்துதயங்கள்!
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௫ வானங்கைள உண்டாக்குவதற்கு ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தய
ேதவைனத்துதயங்கள்!

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௬ேதவன்கடலின்ேமல்உலர்ந்த தைரையஉண்டாக்கனார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௭ ேதவன் ெபரிய ஒளிகைள (சூரிய, சந்த ர, நட்சத்த ரங்கைள)

உண்டாக்கனார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௮ேதவன்பகைலஆளச்சூரியைனஉண்டாக்கனார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௯ ேதவன் இரைவ ஆளச் சந்த ரைனயும் நட்சத்த ரங்கைலயும்
உண்டாக்கனார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௧௦ எக ப்தல் முதற்ேபறான ஆண்கைளயும் வலங்குகைளயும்

ேதவன்ெகான்றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௧ேதவன்இஸ்ரேவலைர எக ப்தலிருந்துஅைழத்துச்ெசன்றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௨ ேதவன் அவரது மிகுந்த வல்லைமையயும், ெபலத்ைதயும்
காட்டினார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௧௩ேதவன்ெசங்கடைலஇரண்டாகப் பளந்தார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௧௪ ேதவன் இஸ்ரேவலைரக் கடலின் வழியாக அைழத்துச்

ெசன்றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௫ ேதவன் ெசங்கடலில் பார்ேவாைனயும் அவனது பைடையயும்
அமிழ்த்தனார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௧௬ ேதவன் ஜனங்கைள வனாந்தரத்தன் வழியாக நடத்த ச்

ெசன்றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
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௧௭ேதவன்வல்லைமயுள்ளஅரசர்கைளத் ேதாற்கடித்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௮ேதவன்பலமுள்ளஅரசர்கைளத் ேதாற்கடித்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௯ேதவன்எேமாரியரின்அரசனாகயசீேகாைனத்ேதாற்கடித்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௦ேதவன்பாஷானின்அரசனாகயஓைகத் ேதாற்கடித்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௧ேதவன்அவர்களதுேதசத்ைதஇஸ்ரேவலருக்குக்ெகாடுத்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௨ இஸ்ரேவலருக்குப் பரிசாக ேதவன் அத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்தார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௨௩ நாம் ேதாற்டிக்கப்பட்டேபாது ேதவன் நம்ைம

நைனவுக்கூர்ந்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௪ேதவன்நமதுபைகவர்களிடமிருந்துநம்ைமவடுவத்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௫ேதவன்ஒவ்ெவாருவருக்கும்உணவளிக்க றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௬பரேலாகத்தன்ேதவைனத்துதயுங்கள்!
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௩௭
௧பாப ேலானின்நத களின்அருேக நாங்கள்அமர்ந்து

சீேயாைனநைனத்தவாேறஅழுேதாம்.
௨அருேகயருந்தஅலரிச்ெசடிகளில் எங்கள்

கன்னரங்கைளத்ெதாங்கவ ட்ேடாம்.
௩ பாப ேலானின் எங்கைளப் ப டித்தவர்கள் எங்கைளப் பாடச்

ெசான்னார்கள்.
அவர்கள் எங்களிடம் மக ழ்ச்ச யான பாடல்கைளப் பாடச்
ெசான்னார்கள்.

சீேயாைனக்குறத்துப் பாடல்கைளப்பாடச் ெசான்னார்கள்.
௪ஆனால்ெவளிநாட்டில் நாங்கள்கர்த்தருைடய

பாடல்கைளப்பாடமுடியவல்ைல!
௫எருசேலேம, நான்உன்ைனஎப்ேபாேதனும்மறந்தால்,

நான்என்றும்பாடைலபாடமாட்ேடன்என்றுநம்புக ேறன்.
௬எருசேலேம, நான்உன்ைனஎப்ேபாேதனும்மறந்தால்,

நான்என்றும்பாேடன்.
நான் உன்ைன ஒருேபாதும் மறக்கமாட்ேடெனன
வாக்களிக்க ேறன்.

௭ஆண்டவேர ஏேதாமியர்கைளநைனயும்.
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எருசேலம் வீழ்ந்த நாளில் அவர்கள், “அைதத் தைரமட்டமாக
இடித்துஅழித்துவடுங்கள்”

என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௮பாப ேலாேனநீஅழிக்கப்படுவாய்!

நீ ெபற ேவண்டிய தண்டைனைய அளிக்கும் மனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

எங்கைள நீ துன்புறுத்தயைதப்ேபால் உன்ைனயும்
துன்புறுத்துகறமனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௯உனதுகுழந்ைதகைளஇழுத்துச்ெசன்று,
அவர்கைளப் பாைறயல் ேமாத அழிக்க ற மனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௧௩௮

தாவீதன்ஒருபாடல்
௧ேதவேன, என்முழுஇருதயத்ேதாடும்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.

எல்லாெதய்வங்களின்முன்பாகவும்நான்உமதுபாடல்கைளப்
பாடுேவன்.

௨ ேதவேன, உமது பரிசுத்த ஆலயத்த ற்கு ேநராக நான் குனிந்து
வணங்குேவன்.

நான் உமது நாமத்ைதயும், உண்ைம அன்ைபயும் ேநர்ைம
ையயும்துத ப்ேபன்.

உமது வார்த்ைதயன் வல்லைமயால் நீர் புகழ்ெபற்றவர்.
இப்ேபாதுநீர்அைதஇன்னமும்ேமன்ைமயாகச்ெசய்தீர்.

௩ேதவேன,உதவக்காக நான்உம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.
நீர் எனக்குப் பதல்தந்தீர்! நீர் எனக்குப்ெபலன்அளித்தீர்.

௪கர்த்தாேவ, நீர் ெசால்கன்றவற்ைறக் ேகட்கும்ேபாது
பூமியன்எல்லாஅரசர்களும்உம்ைமத்துத ப்பார்கள்.

௫அவர்கள்கர்த்தருைடயவழிையக்குற த்துப் பாடுவார்கள்.
ஏெனனில்கர்த்தருைடயமகைமமிக ேமன்ைமயானது.

௬ேதவன்மிகமுக்கயமானவர்.
ஆனால் அவர் தாழ்ைமயான ஜனங்களுக்காக கவைலப்படு
க றார்.

ெபருைமக்காரர்கள் ெசய்வைத ேதவன் அறகறார். ஆனால்
அவர்அவர்களிடமிருந்துெவகுதூரம்வலகயருக்க றார்.

௭ேதவேன,நான்ெதால்ைலயல்ச க்குண்டால்,என்ைனஉயேராடு
வாழவடும்.

என் பைகவர்கள் என்னிடம் ேகாபமாயருந்தால்,
அவர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௮கர்த்தாேவ, நீர்வாக்களித்தவற்ைறஎனக்குத்தாரும்.
கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
கர்த்தாேவ, நீர் எங்கைள உண்டாக்கனீர், எனேவ எங்கைள
வ ட்டுவ டாேதயும்!
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௧௩௯
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த துத ப் பாடல்களுள்

ஒன்று
௧கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனேசாத த்தீர்.

என்ைனப்பற்றயஎல்லாவற்ைறயும்நீர்அற க றீர்.
௨நான்உட்காரும்ெபாழுதும்எழும்ெபாழுதும்நீர்அற க றீர்.

ெவகுதூரத்தலிருந்ேத எனதுஎண்ணங்கைளநீர்அற க றீர்.
௩கர்த்தாேவ,நான்ேபாகுமிடத்ைதயும்நான்படுக்கும்இடத்ைதயும்

நீர்அற க றீர்.
நான்ெசய்யும்ஒவ்ெவான்ைறயும்நீர்அற க றீர்.

௪கர்த்தாேவ, நான்ெசால்லவரும்பும்வார்த்ைதகள்
என்வாயலிருந்துெவளிவரும்முன்ேப நீர்அற க றீர்.

௫ கர்த்தாேவ, என்ைனச் சுற்றலும், எனக்கு முன் புறமும்
பன்புறமும்நீர்இருக்க றீர்.

நீர்உமதுைககைளஎன்மீதுெமன்ைமயாகைவக்க றீர்.
௬நீர்அற கன்றவற்ைறக்கண்டுநான்ஆச்சரியப்படுக ேறன்.

நான் புரிந்துக்ெகாள்வதற்கு மிகவும் அத கமானதாக அது
உள்ளது.

௭நான்ேபாகுமிடெமல்லாம்உமதுஆவ உள்ளது.
கர்த்தாேவ, நான்உம்மிடமிருந்துதப்ப ச் ெசல்லமுடியாது.

௮ கர்த்தாேவ, நான் பரேலாகத்த ற்கு ஏற ச் ெசன்றாலும் நீர் அங்கு
இருக்கறீர்.

மரணத்தன் இடத்த ற்கு நான் கீழிறங்க ச் ெசன்றாலும் நீர்
அங்கும்இருக்கறீர்.

௯கர்த்தாேவ,சூரியன்உதக்கும்க ழக்க ற்குநான்ெசன்றாலும்நீர்
அங்ேகஇருக்க றீர்.

நான் ேமற்ேக கடலுக்குச் ெசன்றாலும் நீர் அங்ேகயும்
இருக்க றீர்.

௧௦அங்கும்உமதுவலதுைகஎன்ைனத்தாங்கும்,
என்ைககைளப்ப டித்துநீர்வழிநடத்துக றீர்.

௧௧ கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடமிருந்து ஒளிந்துக்ெகாள்ள
முயன்றாலும்,

பகல்இரவாகமாற ப்ேபாய ற்று.
“இருள் கண்டிப்பாக என்ைன மைறத்துக்ெகாள்ளும்”
என்ேபன்.

௧௨ஆனால்கர்த்தாேவ,
இருளும்கூடஉமக்குஇருளாகஇருப்பதல்ைல.
இரவும்பகைலப்ேபாலஉமக்குெவளிச்சமாயருக்கும்.

௧௩கர்த்தாேவ, நீேர என்முழுசரீரத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்.
என் தாயன் கருவல் நான் இருக்கும்ேபாேத நீர் என்ைனப்
பற்றயஎல்லாவற்ைறயும்அற ந்தருக்க றீர்.

௧௪கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்!
நீர் என்ைன வயக்கத்தக்க, அற்புதமான வைகயல்
உண்டாக்கயருக்க றீர்.
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நீர் ெசய்தைவ அற்புதமானைவ என்பைத நான் நன்கு
அற ேவன்!

௧௫நீர் என்ைனப்பற்றயஎல்லாவற்ைறயும்அறகறீர்.
என் தாயன் கருவல் மைறந்தருந்து என் சரீரம்
உருெவடுக்கும்ேபாது என் எலும்புகள் வளர்வைத நீர்
கவனித்தருக்க றீர்.

௧௬என்சரீரத்தன்அங்கங்கள்வளர்வைதநீர் கவனித்தீர்.
உமது புத்தகத்தல் நீர் அைவகள் எல்லாவற்ைறயும் பட்டியல்
இட்டீர்.

நீர்என்ைனஒவ்ெவாருநாளும்கவனித்தீர். அவற்றல்ஒன்றும்
காணாமற்ேபாகவல்ைல.

௧௭உமதுஎண்ணங்கள்எனக்கு
முக்கயமானைவேதவேன,
உமக்குமிகுதயாகத்ெதரியும்.

௧௮ நான் அவற்ைற எண்ண ஆரம்ப த்தால் அைவ
மணைலக்காட்டிலும்அதகமாயருக்கும்.

நான்வழிக்கும்ேபாதுஇன்னும்உம்ேமாடுகூடஇருக்க ேறன்.

௧௯ேதவேன,ெகட்டஜனங்கைளக்ெகால்லும்.
அக்ெகாைலக்காரைர என்னிடமிருந்துஅகற்றவடும்.

௨௦அத்தீேயார்உம்ைமக்குற த்துத்தீயவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.
அவர்கள் உம் நாமத்ைத குறத்துத் தீயவற்ைறக்
கூறுகறார்கள்.

௨௧கர்த்தாேவ,உம்ைமெவறுப்ேபாைர நான்ெவறுக்க ேறன்.
உமக்ெகத ராகத் தரும்புேவாைர நான்ெவறுக்க ேறன்.

௨௨அவர்கைளமுற்றலும்நான்ெவறுக்க ேறன்.
உம்ைமப் பைகப்பவர்கள்எனக்கும்பைகவர்கேள.

௨௩ கர்த்தாேவ, என்ைனப் பார்த்து என் இருதயத்ைத
அற ந்துெகாள்ளும்.

என்ைனச் ேசாத த்துஎன்நைனவுகைளஅறந்துெகாள்ளும்.
௨௪என்னிடம்ெகாடிய எண்ணங்கள்உள்ளனவாஎனப்பாரும்.

ந த்தயத்த ற்குரிய பாைதயல்என்ைனவழிநடத்தும்.

௧௪௦
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப் பாடல்

௧கர்த்தாேவ, என்ைனப்ெபால்லாதவர்களிடமிருந்துகாப்பாற்றும்.
ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௨ அந்த ஜனங்கள் ெபால்லாதவற்ைறச் ெசய்யத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

அவர்கள்எப்ேபாதும் சண்ைடய டஆரம்ப க்க றார்கள்.
௩அவர்களதுநாவுகள்வஷமுள்ளபாம்புகைளப் ேபான்றைவ.

அவர்களதுநாவுகளின்கீழ் பாம்பன்வஷம்இருக்கும்.
௪கர்த்தாேவ,ெகட்டஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
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அவர்கள் என்ைனத் துரத்த என்ைனக் காயப்படுத்த
முயல்கறார்கள்.

௫ அப்ெபருைமக்காரர்கள் எனக்காக ஒரு கண்ணிைய
ைவத்தார்கள்.

என்ைனப்ப டிக்கஅவர்கள்ஒருவைலையவ ரித்தார்கள்.
அவர்கள்என்பாைதயல்ஒருகண்ணிையைவத்தார்கள்.

௬கர்த்தாேவ, நீேர என்ேதவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.

௭கர்த்தாேவ, நீர் என்ெபலனானஆண்டவர்.
நீேர என்மீட்பர்.
ேபாரில் என் தைலையக் காக்கும் கவசத்ைதப்ேபான்று
இருக்கறீர்.

௮ கர்த்தாேவ, அந்தத் தீய ஜனங்கள் ெபற வரும்புகன்றவற்ைற
ெபறஅனுமதக்காதரும்.

அவர்கள்த ட்டங்கள்ெவற்றயைடயாமல் ேபாகச் ெசய்யும்.

௯கர்த்தாேவ, என்பைகவர்கள்ெவற்ற ப்ெபறவ டாேதயும்.
அந்தஜனங்கள்தீயகாரியங்கைளத்த ட்டமிடுக றார்கள்.
ஆனால்அத்தீைமகள்அவர்களுக்ேக ேநரிடுமாறுெசய்யும்.

௧௦ெநருப்புத் தழைலஅவர்கள்தைலயன்மீதுஊற்றும்.
என்பைகவர்கைளெநருப்பல்வீசும்.
அவர்கைளக்குழியல்தள்ளும்,
அவர்கள்மீண்டும்ெவளிேயற வராதபடிெசய்யும்.

௧௧கர்த்தாேவ,அப்ெபாய்யர்கைளவாழவ டாேதயும்.
அத்தீேயாருக்குத்தீைமகள்ந கழச்ெசய்யும்.

௧௨ கர்த்தர் ஏைழகைளத் தக்கபடி நயாயந்தீர்ப்பார் என நான்
அற ேவன்.

ேதவன்தக்கற்ேறாருக்குஉதவுவார்.
௧௩கர்த்தாேவ, நல்ேலார்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்பார்கள்.

நல்ேலார்உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

௧௪௧
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧கர்த்தாேவ, நான்உதவக்காகஉம்ைமக்கூப்படுக ேறன்.
நான்உம்மிடம்ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது,எனக்குச்ெசவெகாடும்.
வைரவாக எனக்குஉதவும்!

௨கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
எரியும் நறுமணப் ெபாருள்களின் பரிைசப் ேபாலவும்,
மாைலயன்பலியாகவும்அதுஇருக்கட்டும்.

௩ கர்த்தாேவ, நான் கூறுபவற்றல் கட்டுப் பாட்ேடாடிருக்க எனக்கு
உதவும்.

நான்கூறுபவற்றல்கவனமாகஇருக்கஎனக்குஉதவும்.
௪தீயவற்ைறெசய்யநான்வரும்பாதருக்கும்படி பாரும்.
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தீேயார் தவறுகைளச் ெசய்யும்ேபாது அவர்கேளாடு
ேசராதருக்குமாறுஎன்ைனத்தடுத்துவடும்.

தீேயார் களிப்ேபாடு ெசய்யும் காரியங்களில் நான்
பங்குெகாள்ளாதருக்கும்படிெசய்யும்.

௫நல்லவன்ஒருவன்என்ைனத்தருத்தமுடியும்.
அதுஅவன்நற்ெசயலாகும்.

உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் என்ைனவமர்ச க்கட்டும்.
அதுஅவர்கள்ெசய்யத்தக்க நல்லகாரியமாகும்.
நான்அைதஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.
ஆனால் தீேயார் ெசய்யும் தீயவற்றற்ெகத ராக நான்
எப்ேபாதும்ெஜபம்ெசய்க ேறன்.

௬அவர்களின்அரசர்கள்தண்டிக்கப்படட்டும்.
அப்ேபாது நான் உண்ைம ேபச ேனன் என்பைத ஜனங்கள்
அறவார்கள்.

௭ ஜனங்கள் நலத்ைதத் ேதாண்டி உழுவார்கள், ேசற்ைற எங்கும்
பரப்புவார்கள்.

அவ்வாேற கல்லைறயல் எங்கள் எலும்புகளும் எங்கும் பரந்து
க டக்கும்.

௮ என் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, நான் உதவக்காக உம்ைம
ேநாக்க ப் பார்ப்ேபன்.

நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
தயவுெசய்துஎன்ைனமரிக்கவ டாேதயும்.

௯தீேயார் எனக்குக்கண்ணிகைளைவத்தார்கள்.
அவர்கள்கண்ணிகளில் நான்வழாதபடிெசய்யும்.
அவர்கள்என்ைனக்கண்ணிக்குள்அகப்படுத்தாதபடி பாரும்.

௧௦நான்பாத க்கப்படாதுநடந்துெசல்ைகயல்ெகட்ட
ஜனங்கள்தங்கள்கண்ணிக்குள்தாங்கேளவழட்டும்.

௧௪௨
தாவீதன் பாடல்களில் ஒன்று. அவன் குைகயலிருந்தேபாது

ெசய்தெஜபம்
௧நான்கர்த்தைரஉதவக்காகக்கூப்படுேவன்.

நான்கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்ேவன்.
௨நான்கர்த்தரிடம் என்ச க்கல்கைளச்ெசால்ேவன்.

நான்கர்த்தரிடம் என்ெதால்ைலகைளச்ெசால்ேவன்.
௩என்பைகவர்கள்எனக்குக்கண்ணிைவத்தருக்க றார்கள்.

நான்எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுவ டத் தயாராயருக்க ேறன்.
ஆனால்கர்த்தர் எனக்குநடக்கன்றவற்ைறஅற ந்தருக்க றார்.

௪நான்சுற்றலும்பார்த்ேதன், என்நண்பர்கைளக்காணவல்ைல.
எனக்கு ஓடிச் ெசல்ல இடமில்ைல. என்ைனக் காப்பாற்ற
முயல்பவர் எவருமில்ைல.

௫எனேவநான்கர்த்தரிடம்உதவக்காகஅழுேதன்.
கர்த்தாேவ, நீேர என்பாதுகாப்ப டம்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத்ெதாடர்ந்துவாழவ டஉம்மால்ஆகும்.
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௬ கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும். நீர் எனக்கு மிகுதயாகத்
ேதைவப்படுக றீர்.

என்ைனத் துரத்த வருகற ஜனங்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

அவர்கள்என்ைனக்காட்டிலும்மிகுந்த பலவான்கள்.
௭இந்தக்கண்ணியலிருந்துதப்ப ச்ெசல்லஎனக்குஉதவும்.

அப்ேபாதுநான்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.
நீர் என்ைனக் கவனித்து வந்ததால் நல்ேலார் என்ேனாடு
ேசர்ந்துெகாண்டாடுவார்கள்.

௧௪௩
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
என்ெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
நீர் என்ெஜபத்த ற்குப் பதல்தாரும்.
நீர் உண்ைமயாகேவ நல்லவரும் ேநர்ைமயானவருமானவர்
என்பைதஎனக்குக்காட்டும்.

௨உமதுஊழியனாகயஎன்ைனநயாயந்தீர்க்காேதயும்.
என்ஆயுள்முழுவதும்ஒருேபாதும் களங்கமற்றவன்எனநான்
நயாயந்தீர்க்கப்படமாட்ேடன்.

௩ஆனாலும்என்பைகவர்கள்என்ைனத்துரத்துகறார்கள்.
அவர்கள்என்உயைர புழுத க்குள்தள்ளிவ ட்டார்கள்.
அவர்கள் நீண்ட காலத்த ற்கு முன் மரித்ேதாைரப்ேபான்று
என்ைனஇருண்டகல்லைறக்குள்தள்ளுகறார்கள்.

௪நான்எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுவ டத்துணிக ேறன்.
என்ைதரியத்ைதநான்இழந்துெகாண்டிருக்க ேறன்.

௫ஆனால் பல்லாண்டுகளுக்குமுன்நகழ்ந்த காரியங்கைள நான்
நைனவுக்கூருக ேறன்.

நீர் ெசய்த பலக் காரியங்கைளயும் நான் நைனத்துக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

உமது மிகுந்த வல்லைமயால் நீர் ெசய்தக் காரியங்கைளக்
குறத்துநான்ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்!

௬ கர்த்தாேவ, நான் என் கரங்கைளத் தூக்க , உம்மிடம் ெஜபம்
ெசய்க ேறன்.

வறண்ட நலம் மைழக்காக எத ர் ேநாக்கயருப்பைதப்ேபால
நான்உமதுஉதவக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௭வைரயும், கர்த்தாேவ, எனக்குபதல்தாரும்.
நான்என்ைதரியத்ைதஇழந்ேதன்.
என்னிடமிருந்துஅகன்றுதரும்பவ டாேதயும்.
கல்லைறயல் மாண்டுக டக்கும் மரித்ேதாைரப்ேபான்று நான்
மரிக்கவ டாேதயும்.

௮ கர்த்தாேவ, இக்காைலயல் உமது உண்ைம அன்ைப எனக்குக்
காட்டும்.

நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
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நான்ெசய்யேவண்டியவற்ைறஎனக்குக்காட்டும்.
நான்என்உயைரஉமதுைககளில் தருக ேறன்.

௯கர்த்தாேவ, நான்பாதுகாப்பு நாடிஉம்மிடம்வருக ேறன்.
என்பைகவர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௦ நான் ெசய்யேவண்டுெமன நீர் வரும்புகன்றவற்ைற எனக்குக்
காட்டும்.

நீேர என்ேதவன்.
௧௧கர்த்தாேவ, என்ைனவாழவடும்.

அப்ேபாதுஜனங்கள்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்பார்கள்.
நீர்உண்ைமயாகேவநல்லவெரன்பைதஎனக்குக்காட்டும்.

என்பைகவர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
௧௨கர்த்தாேவ,உமதுஅன்ைபஎனக்குக்காட்டும்.

என்ைனக் ெகால்ல முயல்கற என் பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடியும்.

ஏெனனில் நான்உமதுஊழியன்.

௧௪௪
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧கர்த்தர் என்கன்மைல.
கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்.

கர்த்தர் என்ைனப்ேபாருக்குப் பழக்கப்படுத்துகறார்.
கர்த்தர் என்ைனயுத்தத்த ற்குப் பழக்குவக்க றார்.

௨கர்த்தர் என்ைனேநச த்துஎன்ைனப்பாதுக்காக்க றார்.
மைலகளின்உயரத்தல்கர்த்தேர என்பாதுகாப்ப டம்.

கர்த்தர் என்ைனவடுவக்கறார்.
கர்த்தர் எனதுேகடகம்.

நான்அவைர நம்புக ேறன்.
நான்என்ஜனங்கைளஆள்வதற்குக்கர்த்தர்உதவுகறார்.

௩ கர்த்தாேவ, நீர் ஏன் ஜனங்கைள முக்கயமானவர்களாகக்
கருதுகறீர்?

நீர் ஏன்அவர்கைளக்கண்ேணாக்க க்ெகாண்டுஇருக்கறீர்?
௪ஊதும்காற்ைறப்ேபான்றுஒருவனின்வாழ்க்ைகஉள்ளது.

மைறயும்ந ழைலப் ேபான்றதுமனிதவாழ்க்ைக.

௫கர்த்தாேவ,வானங்கைளக்க ழித்துக்கீேழவாரும்.
மைலகைளத்ெதாடும்,அவற்றலிருந்துபுைகஎழும்பும்.

௬ கர்த்தாேவ, மின்னைல அனுப்ப என் பைகவர்கைள ஓடிவ டச்
ெசய்யும்.

உமது “அம்புகைளச்”ெசலுத்த அவர்கள்ஓடிப்ேபாகச்ெசய்யும்.
௭ கர்த்தாேவ, பரேலாகத்தலிருந்து இறங்க வந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்!
பைகவர்களின்கடலில்நான்அமிழ்ந்துேபாகவ டாேதயும்.
இந்தஅந்நயர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௮இப்பைகவர்கள்ெபாய்யர்கள்.
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அவர்கள்உண்ைமயல்லாதவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.

௯கர்த்தாேவ,நீர்ெசய்யும்அற்புதமானகாரியங்கைளப்பற்ற நான்
ஒருபுதயபாடைலப் பாடுேவன்.

நான் உம்ைமத் துத ப்ேபன். பத்து நரம்பு வீைணைய நான்
மீட்டுேவன்.

௧௦அரசர்கள் ேபார்களில்ெவற்ற காண, கர்த்தர்உதவுகறார்.
பைகவர்களின் வாள்களிலிருந்து கர்த்தர் அவரது
ஊழியனாகயதாவீைதக்காப்பாற்றனார்.

௧௧இந்தஅந்நயர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
இப்பைகவர்கள்ெபாய்யர்கள்.
அவர்கள்உண்ைமயல்லாதவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.

௧௨நம்இளமகன்கள்பலத்தமரங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
நம் இளமகள்கள் அரண்மைனயன் அழகய அலங்கார
ஒப்பைனகைளப் ேபான்றருக்க றார்கள்.

௧௩ நம் களஞ்சயங்கள் பலவைக தானியங்களால்
ந ரம்பயருக்கன்றன.

நம்வயல்களில்ஆய ரமாய ரம்ஆடுகள்உள்ளன.
௧௪நம்வீரர்கள்பாதுகாப்பாயருக்க றார்கள்.

எந்தப் பைகவனும்உள்ேளநுைழயமுயலவல்ைல.
நாங்கள்ேபாருக்குச்ெசல்லவல்ைல.
ஜனங்கள்நம்ெதருக்களில்கூக்குரல்எழுப்பவல்ைல.

௧௫ இத்தைகய காலங்களில் ஜனங்கள் மிகவும்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

கர்த்தர்அவர்கள்ேதவனாகஇருக்கும்ேபாதுஜனங்கள்மிகவும்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

௧௪௫
தாவீதன்ெஜபங்களுள்ஒன்று

௧என்ேதவனும்அரசருமாகயஉம்ைமத்துத க்க ேறன்.
உமது நாமத்ைத நான் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்
ேபாற்றுக ேறன்.

௨நான்ஒவ்ெவாருநாளும்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.
நான்உமதுநாமத்ைதஎன்ெறன்றும்எப்ேபாதும்துத க்க ேறன்.

௩கர்த்தர் ெபரியவர்.
ஜனங்கள்அவைரஅத கம்துத க்க றார்கள்.
அவர்ெசய்க றெபருங்காரியங்கைளநாம் எண்ணமுடியாது.

௪ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் காரியங்களுக்காக ஜனங்கள் உம்ைம
என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்துத ப்பார்கள்.

நீர் ெசய்யும் உயர்ந்த காரியங்கைளக் குறத்து அவர்கள்
ெசால்வார்கள்.

௫உமதுெபருைமக்குரியேதாற்றமும்மகைமயும்அற்புதமானைவ.
உமதுஅத சயங்கைளப்பற்ற நான்ெசால்ேவன்.



சங்கீதம்௧௪௫:௬ 905 சங்கீதம்௧௪௫:௧௯

௬ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் வயக்கத்தக்க காரியங்கைளப்பற்ற
ஜனங்கள்ெசால்வார்கள்.

நீர் ெசய்யும் ேமன்ைமயான காரியங்கைளப்பற்ற நான்
ெசால்ேவன்.

௭ நீர் ெசய்யும் நல்ல காரியங்கைளப்பற்ற ஜனங்கள்
ெசால்வார்கள்.

உமதுநன்ைமையப்பற்ற ஜனங்கள்பாடுவார்கள்.
௮கர்த்தர் தயவும்இரக்கமுமுள்ளவர்.

கர்த்தர் ெபாறுைமயும்மிகுந்தஅன்புமுள்ளவர்.
௯கர்த்தர் எல்ேலாருக்கும்நல்லவர்.

ேதவன் தாம் உண்டாக்கன எல்லாவற்றற்கும் அவரது
இரக்கத்ைதக்காட்டுக றார்.

௧௦ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்பைவ யாவும் உமக்குத் துத கைளக்
ெகாண்டுவரும்.

உம்ைமப் பன்பற்றுேவார்உம்ைமஆசீர்வத க்க றார்கள்.
௧௧ உமது அரசு எவ்வளவு ேமன்ைமயானது என அவர்கள்

ெசால்வார்கள்.
நீர் எவ்வளவு ேமன்ைமயானவர் என்பைத அவர்கள்
ெசால்வார்கள்.

௧௨ கர்த்தாேவ, அப்ேபாது ப றர் நீர் ெசய்யும் உயர்ந்த
காரியங்கைளப்பற்ற அற ந்துெகாள்க றார்கள்.

உமதுஅரசுஎவ்வளவுேமன்ைமயும்அற்புதமுமானதுஎன்பைத
அவர்கள்அற ந்துெகாள்க றார்கள்.

௧௩கர்த்தாேவ,உமதுஅரசு என்ெறன்றும்ெதாடரும்.
நீர் என்ெறன்றும்அரசாளுவீர்.

௧௪கர்த்தர்வீழ்ந்துக டக்கன்றஜனங்கைளத்தூக்கவடுகறார்.
கர்த்தர் ெதால்ைலயல்ச க்குண்டஜனங்களுக்குஉதவுகறார்.

௧௫ கர்த்தாேவ, தங்கள் உணவுக்காக எல்லா உய ரினங்களும்
உம்ைமேநாக்கயருக்கன்றன.

அவற்றற்குத்தக்க ேநரத்தல்நீர்உணவளிக்க றீர்.
௧௬கர்த்தாேவ, நீர்உமதுைககைளத்தறந்து,

ஒவ்ெவாரு உய ரினத்த ற்கும் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுக்க றீர்.

௧௭கர்த்தர் ெசய்கன்றஎல்லாம் நல்லைவேய.
அவர்ெசய்பைவஎல்லாம்அவர்எவ்வளவுநல்லவர்என்பைதக்
காட்டும்.

௧௮ கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்க ற ஒவ்ெவாருவனிடமும் அவர்
ெநருக்கமுள்ளவராயருக்க றார்.

உண்ைமயாகேவ அவைரத் ெதாழுதுெகாள்க ற
ஒவ்ெவாருவரிடமும்அவர்ெநருக்கமுள்ளவராயருக்க றார்.

௧௯ கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுேவார் வரும்புகன்றவற்ைறச்
ெசய்க றார்.

கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுேவாருக்குச்ெசவெகாடுக்க றார்.
அவர்களின் ெஜபங்களுக்கு அவர் பதலளித்து அவர்கைளக்
காப்பாற்றுகறார்.
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௨௦ கர்த்தர் தம்ைம ேநச க்க ற ஒவ்ெவாருவைரயும்
காப்பாற்றுகறார்.

ஆனால்கர்த்தர் தீேயாைரஅழிக்க றார்.
௨௧நான்கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்!

என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவரது பரிசுத்த
நாமத்ைத ஒவ்ெவாருவரும் துத க்கேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன்.

௧௪௬
௧கர்த்தைரதுத !

என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
௨என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்நான்கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்.

என் வாழ்க்ைக முழுவதும் நான் அவருக்குத் துத கைளப்
பாடுேவன்.

௩உதவக்காகஉங்கள்தைலவர்கைளசார்ந்த ராதீர்கள்.
ஜனங்கைள நம்பாதீர்கள். ஏெனனில் ஜனங்கள் உங்கைளக்
காப்பாற்றமுடியாது.

௪ஜனங்கள்மரித்தபன்புைதக்கப்படுவார்கள்.
அப்ேபாதுஉதவ ெசய்வதற்கானஅவர்கள்த ட்டங்கள்எல்லாம்
மைறந்துேபாகும்.

௫ ஆனால் ேதவனிடம் உதவ ேவண்டுகற ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் அவர்களின் ேதவனாகய கர்த்தைர
சார்ந்தருக்க றார்கள்.

௬கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும்,பூமிையயும்உண்டாக்கனார்.
கர்த்தர் கடைலயும் அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கனார்.

கர்த்தர்அவற்ைறஎன்ெறன்றும்பாதுகாப்பார்.
௭ஒடுக்கப்பட்டஜனங்களுக்குஆண்டவர் நீத வழங்குகறார்.

ேதவன்ஏைழகளுக்குஉணவளிக்க றார்.
சைறகளில் பூட்டி ைவக்கப்பட்ட ஜனங்கைளக் கர்த்தர்

வடுவக்க றார்.
௮குருடர் மீண்டும்காண்பதற்குக்கர்த்தர்உதவுகறார்.

ெதால்ைலயல்ச க்குண்டஜனங்களுக்குக்கர்த்தர்உதவுகறார்.
கர்த்தர் நல்ேலாைர ேநச க்க றார்.

௯நம் நாட்டிலுள்ளஅந்நயர்கைளக்கர்த்தர் காப்பாற்றுகறார்.
வதைவகைளயும் அநாைதகைளயும் கர்த்தர் கவனித்துக்
காக்க றார்.

ஆனால்கர்த்தர் தீேயாைரஅழிக்க றார்.
௧௦கர்த்தர் என்ெறன்றும்அரசாளுவார்!

சீேயாேன, உன் ேதவன் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்
அரசாளுவார்!

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
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௧௪௭
௧கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்.

எங்கள்ேதவனுக்குதுதகைளப்பாடுங்கள்.
அவைரத்துத ப்பதுநல்லதும்களிப்புமானது.

௨கர்த்தர் எருசேலைமக்கட்டினார்.
சைறப்ப டித்துச்ெசல்லப்பட்டஇஸ்ரேவலைரேதவன்மீண்டும்
அைழத்துவந்தார்.

௩ேதவன்அவர்களின்உைடந்தஇருதயங்கைளக்குணமாக்க ,
அவர்கள்காயங்கைளக்கட்டுக றார்.

௪ேதவன்நட்சத்த ரங்களின்எண்ணிக்ைகையஅறகறார்.
ஒவ்ெவான்றன்ெபயைரயும்ெதரிந்தருக்க றார்.

௫நம்ஆண்டவர்மிகவும் ேமன்ைமயானவர்.
அவர்மிகவும்வல்லைமயுள்ளவர்.
அவர்அறக றகாரியங்களுக்குஎல்ைலயல்ைல.

௬கர்த்தர் எளிேயாைரத் தாங்க உதவுகறார்.
ஆனால்அவர்தீேயாைரஅவமானப்படுத்துகறார்.

௭கர்த்தருக்குநன்ற ெசால்லுங்கள்.
கன்னரங்களால்நமதுேதவைனத்துதயுங்கள்.

௮ேதவன்வானத்ைத ேமகங்களால்ந ரப்புக றார்.
ேதவன்பூமிக்காக மைழையப்ெபய்யப்பண்ணுகறார்.
ேதவன்மைலகளின் ேமல்புல்வளரும்படிெசய்க றார்.

௯ேதவன்மிருகங்களுக்குஉணவளிக்க றார்.
ேதவன்பறைவக்குஞ்சுகளுக்குஉணவூட்டுகறார்.

௧௦ேபார்க்குதைரகளும்
வல்லைமயுள்ளவீரர்களும்அவைரமக ழ்ச்ச ப்படுத்தமாட்டார்கள்.

௧௧ கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்க ற ஜனங்கள் அவைர
மக ழ்ச்ச யாக்குக றார்கள்.

அவரது உண்ைம அன்ைப நம்புக ற ஜனங்கைளக் கண்டு
அவர் சந்ேதாஷமைடக றார்.

௧௨எருசேலேம, கர்த்தைரத்துத !
சீேயாேன,உன்ேதவைனத்துத !

௧௩எருசேலேம, ேதவன்உன்கதவுகைளஉறுத யாக்குகறார்.
ேதவன்உன்நகரத்தன்ஜனங்கைளஆசீர்வத க்க றார்.

௧௪உன்நாட்டிற்கு ேதவன்சமாதானத்ைதக்ெகாண்டுவந்தார்.
எனேவ பைகவர்கள் ேபாரில் உன் நாட்டுத் தானியத்ைதக்
கவர்ந்துெசல்லவல்ைல.

உனக்கு உணவற்குத் ேதைவயான தானியம் மிகுதயாக
இருக்க றது.

௧௫பூமிக்கு ேதவன்கட்டைளயடுகறார்.
அதுஉடேனகீழ்ப்படிக றது.

௧௬ நலம் கம்பளிையப்ேபான்று ெவண்ைமயாகும்வைர ேதவன்
பனிையவழப்பண்ணுகறார்.

உைறந்த பனி காற்றனூேடதூசையப்ேபாலவீசும்படி ேதவன்
ெசய்க றார்.
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௧௭ ேதவன் வானத்தலிருந்து கற்கைளப்ேபால கல்மைழைய
ெபய்யப் பண்ணுகறார்.

அவர் அனுப்பும் குளிைரத் தாங்க க்ெகாள்ள ஒருவனாலும்
ஆகாது.

௧௮அப்ேபாது, ேதவன்மற்ெறாருகட்டைளையத்தருகறார்,உடேன
ெவப்பமானகாற்றுமீண்டும்வீசுகறது.

பனிஉருகுகறது, தண்ணீர்பாய்ந்ேதாடத்ெதாடங்குகறது.

௧௯ேதவன்யாக்ேகாப ற்குத்தமதுகட்டைளகைளக்ெகாடுத்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவலுக்குஅவரதுசட்டங்கைளக்ெகாடுத்தார்.

௨௦ேதவன்ேவெறந்த ேதசத்த ற்கும்இைதச்ெசய்யவல்ைல.
ேதவன் ேவெறந்த ஜனங்களுக்கும் தனது சட்டங்கைளப்
ேபாத க்கவல்ைல.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௪௮
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேமேலயுள்ளேதவதூதர்கேள,

பரேலாகத்தலிருந்துகர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
௨ேதவதூதர்கள்எல்ேலாரும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

அவரதுேசைனகள்* எல்ேலாரும்அவைரத்துதயுங்கள்!
௩சூரியனும்சந்த ரனும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

நட்சத்த ரங்களும் வானின் வளக்குகளும் அவைரத்
துதயுங்கள்!

௪மிகஉயரத்தலுள்ளபரேலாகேம கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
வானின்ேமலுள்ளெவள்ளங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்!

௫கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துத .
ஏெனனில் ேதவன் கட்டைளய ட்டேபாது, நாெமல்ேலாரும்
பைடக்கப்பட்ேடாம்!

௬இைவயைனத்தும்என்ெறன்றும்ெதாடருமாறுேதவன்ெசய்தார்.
என்றும்முடிவைடயாத சட்டங்கைளேதவன்உண்டாக்கனார்.

௭பூமியலுள்ளஅைனத்தும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
சமுத்த ரத்தன்ெபரியவலங்குகேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௮ேதவன்ெநருப்ைபயும்கல்மைழையயும்பனிையயும்
புைகையயும் எல்லாவதமான புயற்காற்ைறயும்
உண்டாக்கனார்.

௯மைலகைளயும்குன்றுகைளயும்கனிதரும்மரங்கைளயும்
ேகதுருமரங்கைளயும் ேதவன்உண்டாக்கனார்.

௧௦எல்லாக் காட்டுமிருகங்கைளயும்நாட்டுமிருகங்கைளயும்
ஊர்வனவற்ைறயும் பறைவகைளயும் ேதவன்
உண்டாக்கனார்.

* ௧௪௮:௨: அவரது ேசைனகள் “ேதவதூதர்கள்” அல்லது “நட்சத்த ரங்களும்
க ரகங்களும்”அல்லது “பைடவீரர்கள்” எனப்ெபாருள்தரும்.
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௧௧ பூமியன் ேதசங்கைளயும் அரசர்கைளயும் ேதவன்
உண்டாக்கனார்.

தைலவர்கைளயும்நீத பத கைளயும் ேதவன்உண்டாக்கனார்.
௧௨ இைளஞர்கைளயும் இளம்ெபண்கைளயும் ேதவன்

உண்டாக்கனார்.
முத ேயாைரயும்இைளேயாைரயும் ேதவன்உண்டாக்கனார்.

௧௩கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்!
அவர் நாமத்ைதஎன்ெறன்றும்
மகைமப்படுத்துங்கள்!
பரேலாகத்தலும், பூமியலுமுள்ள அைனத்தும் அவைரத்
துத க்கட்டும்!

௧௪ேதவன்அவரதுஜனங்கைளப்பலப்படுத்துகறார்.
ேதவைனப்பன்பற்றுேவாைரஜனங்கள்வாழ்த்துவார்கள்.
ஜனங்கள்இஸ்ரேவைலவாழ்த்துவார்கள்.
ேதவன்அவர்களுக்காகப் ேபாராடுக றார்.
கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

௧௪௯
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
கர்த்தர் ெசய்த புதய காரியங்களுக்காக ஒரு புதுப்பாடைலப்

பாடுங்கள்!
அவைரப் பன்பற்றுேவார் ஒருமித்துக் கூடும் சைபயல்
அவைரத்துத த்துப்பாடுங்கள்.

௨தங்கைளப்பைடத்தவேராடுஇஸ்ரேவல்களிப்பைடவார்களாக.
சீேயானின் ஜனங்கள் அவர்களின் அரசேராடு மக ழ்ந்து
களிப்பார்களாக.

௩தம்புருக்கைளயும்வீைணகைளயும்மீட்டுவேதாடுஆடிப்பாடி
அந்தஜனங்கள்ேதவைனத்துதக்கட்டும்.

௪கர்த்தர்அவரதுஜனங்கேளாடுமக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்.
அவரது எளிய ஜனங்களுக்கு ேதவன் ஒரு அற்புதமான
காரியத்ைதச்ெசய்தார்.

அவர்அவர்கைளமீட்டார்!
௫ ேதவைனப் பன்பற்றுேவாேர, உங்களது ெவற்றயால் மக ழ்ந்து

களிப்பைடயுங்கள்!
படுக்ைகக்குப் ேபானபன்னரும்மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்.

௬ஜனங்கள்ேதவைனத்துதத்துக்குரெலழுப்பட்டும்.
அவர்களதுைககளில்வாள்கைளஏந்தட்டும்.

௭அவர்கள்ேபாய் பைகவர்கைளத்தண்டிக்கட்டும்.
அந்தஜனங்களிடம் ெசன்றுஅவர்கைளத்தண்டிக்கட்டும்.

௮ ேதவனுைடய ஜனங்கள் அந்த அரசர்களுக்கும் அங்குள்ள
முக்கயமான

ஜனங்களுக்கும்வலங்குகைளப்பூட்டுவார்கள்.
௯ ேதவன் கட்டைளய ட்டபடி ேதவனுைடய ஜனங்கள் அவர்கைளத்

தண்டிப்பார்கள்.
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ேதவைனப் பன்பற்றுேவார் எல்ேலாரும் அவைர
மகைமப்படுத்துவார்கள்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௫௦
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேதவைனஅவரதுஆலயத்தல்துதயுங்கள்!

பரேலாகத்தல்அவரதுவல்லைமையத்துதயுங்கள்!
௨ அவர் ெசய்க ற ெபரிய காரியங்களுக்காக ேதவைனத்

துதயுங்கள்!
அவரதுஎல்லா ேமன்ைமகளுக்காகவும்அவைரத்துதயுங்கள்!

௩எக்காளத்ெதானிேயாடு ேதவைனத்துதயுங்கள்!
வீைணகேளாடும்சுரமண்டலத்ேதாடும்அவைரத்துதயுங்கள்!

௪ேதவைனத்தம்புருக்கேளாடும்நடனத்ேதாடும்துதயுங்கள்!
நரம்புக் கருவகேளாடும் புல்லாங் குழேலாடும் அவைரத்
துதயுங்கள்!

௫ஓைசெயழுப்பும்தாளங்கேளாடும் ேதவைனத்துதயுங்கள்!
ேபேராைசெயழுப்பும்தாளங்கேளாடும்அவைரத்துதயுங்கள்!

௬எல்லாஉய ரினங்களும்கர்த்தைரத்துத க்கட்டும்!

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!
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