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ேயாவான்
ஆச ரியர்
ெசபேதயுவன் மகனாகய ேயாவான்,

ேயாவான் 21:20, 24 ன்படி இந்தச்
சுவ ேசஷத்தற்கு ஆச ரியர் ஆவார். இது
இேயசுைவ மிக அத கமாக ேநச த்த சீஷனும்,
“இேயசுவால் ேநச க்கப்பட்ட சீஷன்” என்று
தன்ைனேய அைழத்துக்ெகாண்டவனின்
பைடப்பாக இருக்க றது. இவரும் இவருைடய
சேகாதரன் யாக்ேகாபும் “இடிமுழக்க
மக்கள்” என்று அைழக்கப்படுக றார்கள்
(மாற்கு 3:17). இேயசுவன் வாழ்க்ைகயல்
ந கழ்ந்த சம்பவங்கைளப் பற்றய கண்கண்ட
சாட்ச யாகவும், சாட்ச ெகாடுப்பதற்கும்
ப ரத்த ேயகமான பாக்கயம் அவர்களுக்கு
இருந்தது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 50-90 காலகட்டங்களில்

எழுதப்பட்டது.
ேயாவானின் நற்ெசய்த எேபசுவலிருந்து

எழுதப்பட்டிருக்கலாம், எழுத்தப்பட்ட முக்கய
இடங்கள் யூேதயா நாட்டுப்புறமான சமாரியா,
கலிேலயா, ெபத்தானியா, எருசேலம்
ஆகயைவ.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
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ேயாவானின் நற்ெசய்த யூதர்களுக்கு
எழுதப்பட்டது. இேயசுேவ ேமச யா என்று
யூதர்களுக்கு நரூப க்க இந்த சுவ ேசஷம்
எழுதப்பட்டது. இேயசுேவ, க றஸ்து என்று
அவர்கள் நம்ப ேவண்டும் என்பதற்காகவும்,
அவ்வாறு வசுவாச ப்பவர்களுக்கு
அவருைடய நாமத்தல் ந த்தயஜீவன் உண்டு
என்பைதக் கூறும்படியாகவும் அவர்களுக்கு
வவரங்கைளவழங்கனார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

ேயாவான் நற்ெசய்தயன் ேநாக்கம்,
ேயாவான் 20:31 ல் குற ப்ப டப்பட்டுள்ள
“வசுவாசத்தல் க றஸ்தவர்கைள
உறுத ப்படுத்த பாதுகாக்க ேவண்டும்”
என்பதாகும். ஆனால் இேயசுேவ
க றஸ்துவாகவும், ேதவனுைடய
குமாரனாகவும் இருக்க றார் என்று
நீங்கள் வசுவாச க்கும்படியாகவும்,
அவரது நாமத்தல் ந த்தயஜீவன் உண்டு
என்பைத நீங்கள் வசுவாச க்கும்படியாகவும்
இைவகள் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
ேயாவான் ெவளிப்பைடயாக, அைனத்து
வஷயங்கைளயும் ெவளிப்படுத்தய,
(ேயாவான் 1.1) இேயசுேவ, ேதவன் என்று
அறவத்தார் (ேயாவான் 1.3). அவர் ஒளியாக
(ேயாவான் 1.4, 8.12) மற்றும் ஜீவனாக
இருக்க றார் (ேயாவான் 1.4, 5.26, 14.6). இேயசு
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க றஸ்து ேதவனுைடய குமாரன் என்று
நரூப க்க ேயாவான்நற்ெசய்த எழுதப்பட்டது.

ைமயக்கருத்து
இேயசு-ேதவனுைடயமகன்
ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுேவஜீவாத பத — 1:1-18
2.முதல்சீஷனின்அைழப்பு— 1:19-51
3.இேயசுவன்ெபாதுஊழியம்— 2:1-16:33
4. ப ரதான ஆசாரியனின் முைறயல்
ெஜப த்தல்— 17:1-26

5 க றஸ்துவன் சலுைவ மற்றும்
உய ர்த்ெதழுதல்— 18:1-20:10

6. இேயசு உய ர்த்ெதழுந்த பன்பு ெசய்த
ஊழியம்— 20:11-21:25

வார்த்ைதமாம்சமானது
1 ஆரம்பத்த ேல வார்த்ைத இருந்தது,

அந்த வார்த்ைத ேதவனிடம் இருந்தது, அந்த
வார்த்ைத ேதவனாக இருந்தது. 2 அவர்
ஆரம்பத்த ேல ேதவேனாடு இருந்தார்.
3 எல்லாமும் அவர் மூலமாக உண்டானது;
உண்டானது ஒன்றும் அவர் இல்லாமல்
உண்டாகவல்ைல. 4 அவருக்குள் ஜீவன்
இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனிதனுக்கு
ஒளியாக இருந்தது. 5 அந்த ஒளி இருளிேல
ப ரகாச க்க றது; இருளானது அைத
ேமற்ெகாள்ளவல்ைல. 6 ேதவனால்
அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனிதன் இருந்தான்,
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அவன் ெபயர் ேயாவான். 7 அவன்
மூலமாக எல்ேலாரும் வசுவாச க்கும்படி
அந்த ஒளிையக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க
சாட்ச யாக வந்தான். 8 அவன் அந்த
ஒளியல்ல, அந்த ஒளிையக்குற த்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க வந்தவனாக இருந்தான்.
9 உலகத்த ேல வந்து எந்த மனிதைனயும்
ப ரகாச ப்ப க்க ற ஒளிேய அந்த ெமய்யான
ஒளி. 10 அவர் உலகத்தல் இருந்தார்,
உலகம் அவர் மூலமாக உண்டானது,
உலகேமா அவைர அறயவல்ைல. 11 அவர்
அவருக்குச் ெசாந்தமானத ேல வந்தார்,
அவருக்குச் ெசாந்தமானவர்கேளா அவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 12 அவருைடய
நாமத்தன்ேமல் வசுவாசம் உள்ளவர்களாக
அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள் எத்தைன
ேபர்கேளா, அத்தைன ேபர்களும்
ேதவனுைடய பள்ைளகளாகும்படி,
அவர்களுக்கு அதகாரம் ெகாடுத்தார்.
13 அவர்கள், இரத்தத்தனாலாவது
சரீரவருப்பத்தனாலாவது கணவனுைடய
வருப்பத்தனாலாவது பறக்காமல்,
ேதவனாேல ப றந்தவர்கள். 14 அந்த
வார்த்ைத சரீரமாக , கருைபயனாலும்
சத்தயத்தனாலும் நைறந்தவராக,
நம்மிைடேய வாழ்ந்தார்; அவருைடய
மகைமையப் பார்த்ேதாம்; அது பதாவற்கு
ஒேர ேபறானவருைடய மகைமக்கு ஏற்ற
மகைமயாகேவ இருந்தது. 15 ேயாவான்
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அவைரக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுத்து:
எனக்குப்பன் வருகறவர் எனக்கு
முன்னிருந்தவர், ஆகேவ, அவர்
என்ைனவட ேமன்ைமயுள்ளவர் என்று நான்
ெசால்லியருந்ேதேன,அவர்இவர்தான்என்று
சத்தமிட்டு ெசான்னான். 16 அவருைடய
பரிபூரணத்தனால் நாம் எல்ேலாரும்
கருைபயன்ேமல் கருைப ெபற்ேறாம்.
17 ஏெனன்றால், நயாயப்ப ரமாணம்
ேமாேசயன் மூலமாக ெகாடுக்கப்பட்டது,
கருைபயும் சத்தயமும் இேயசுக றஸ்துவன்
மூலமாக வந்தது. 18 ேதவைன ஒருவனும்
ஒருநாளும் பார்த்ததல்ைல, ப தாவன்
மடியல் இருக்கற ஒேரேபறான குமாரேன
அவைரெவளிப்படுத்தனார்.

ேயாவான்ஸ்நானன்கறஸ்துஅல்ல
19 எருசேலமிலிருந்து யூதர்கள்

ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்
ேயாவானிடத்தல் அனுப்ப : நீர் யார் என்று
ேகட்டெபாழுது, 20 அவன் மறுக்காமல்
அறக்ைக ெசய்ததும் இல்லாமல், நான்
கறஸ்து இல்ைல என்றும் அறக்ைக
ெசய்தான். 21 அப்ெபாழுது அவர்கள்: பன்பு
யார்? நீர் எலியாவா என்று ேகட்டார்கள்.
அதற்கு: நான் அவன் இல்ைல என்றான்.
நீர் தீர்க்கதரிச யா என்று ேகட்டார்கள்.
அதற்கும்: இல்ைல என்றான். 22 அவர்கள்
பன்பும் அவைனப் பார்த்து: நீர் யார்?
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எங்கைள அனுப்பனவர்களுக்கு நாங்கள்
பதல் ெசால்வதற்கு, உம்ைமக்குறத்து
என்ன ெசால்லுகறீர் என்று ேகட்டார்கள்.
23 அதற்கு அவன்: கர்த்தருக்கு வழிைய
ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று ஏசாயா
தீர்க்கதரிச ெசான்னபடிேய, நான்
வனாந்த ரத்த ேல கூப்படுகறவனுைடய
சத்தமாக இருக்க ேறன் என்றான்.
24 அனுப்பப்பட்டவர்கள் பரிேசயர்களாக
இருந்தார்கள். 25 அவர்கள் அவைனப்
பார்த்து: நீர் க றஸ்துவும்இல்ைல, எலியாவும்
இல்ைல, தீர்க்கதரிச யானவரும் இல்ைல
என்றால், ஏன் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றீர்
என்றுேகட்டார்கள். 26ேயாவான்அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: நான் தண்ணீரினால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க ேறன்; நீங்கள்
அறயாதருக்க ற ஒருவர் உங்கள் நடுவ ேல
இருக்கறார். 27 அவர் எனக்குப்பன் வந்தும்
என்ைனவட ேமன்ைமயுள்ளவர்; அவருைடய
காலணியன் வாைர அவழ்ப்பதற்குக்கூட
நான் தகுதயானவன் இல்ைல என்றான்.
28 இைவகள் ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல்
ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த
ெபத்தானியாவ ேலநடந்தது.

ேதவஆட்டுக்குட்டியாகயஇேயசு
29 மறுநாளிேல ேயாவான் இேயசு

தன்னிடத்தல் வருவைதப் பார்த்து:
இேதா, உலகத்தன் பாவத்ைதச்
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சுமந்து தீர்க்க ற ேதவ ஆட்டுக்குட்டி.
30 எனக்குப்பன் ஒருவர் வருகறார்,
அவர் எனக்கு முன்ேப இருந்தபடியால்
என்ைனவட ேமன்ைமயுள்ளவர் என்று
நான் ெசான்ேனேன, அவர் இவர்தான்.
31 நானும் இவைர அறயாதருந்ேதன்; இவர்
இஸ்ரேவலுக்கு ெவளிப்படுவதற்காகேவ,
நான் தண்ணீரினாேல ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கவந்ேதன் என்றான். 32 பன்னும்
ேயாவான் சாட்ச யாகச் ெசான்னது:
ஆவயானவர் புறாைவப்ேபால
வானத்தலிருந்து இறங்க , இவர்ேமல்
இருக்கறைதப் பார்த்ேதன். 33நானும்இவைர
அறயாதருந்ேதன்;ஆனாலும்தண்ணீரினால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கும்படி என்ைன
அனுப்பனவர்: ஆவயானவர் இறங்க
யார்ேமல் இருப்பைத நீ பார்ப்பாேயா,
அவேர பரிசுத்த ஆவயானவரால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றவர் என்று
எனக்குச் ெசால்லியருந்தார். 34அதன்படிேய
நான் பார்த்து, இவேர ேதவனுைடய குமாரன்
என்றுசாட்ச ெகாடுத்துவருக ேறன்என்றான்.

இேயசுவன்முதல்சீடன்
35 மறுநாளிேல ேயாவானும் அவனுைடய

சீடர்களில் இரண்டுேபரும் ந ற்கும்ேபாது,
36இேயசு நடந்து ேபாக றைத அவன் பார்த்து:
இேதா, ேதவஆட்டுக்குட்டி என்றான். 37அவன்
அப்படிச் ெசான்னைத அந்த இரண்டு
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சீடர்களும் ேகட்டு, இேயசுவற்குப் பன்
ெசன்றார்கள். 38 இேயசு தரும்ப , அவர்கள்
தனக்குப் பன்ேன வருகறைதப் பார்த்து:
என்ன ேதடுகறீர்கள் என்றார். அதற்கு
அவர்கள்: ரபீ, நீர் எங்ேக தங்கயருக்க றீர்
என்று ேகட்டார்கள்; ரபீ என்பதற்கு
ேபாதகேர என்று அர்த்தம். 39 அவர்:
வந்துபாருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து
அவர் தங்கயருந்த இடத்ைதப் பார்த்து,
அந்த நாளில் அவரிடத்தல் தங்கனார்கள்.
அப்ெபாழுது ஏறக்குைறய மாைல நான்கு
மணி. 40 ேயாவான் ெசான்னைதக்
ேகட்டு, அவருக்குப் பன்ேன ெசன்ற
இரண்டுேபரில்ஒருவன்சீேமான்ேபதுருவன்
சேகாதரனாகய அந்த ேரயா என்பவன்.
41 அவன் முதலாவது தன் சேகாதரனாகய
சீேமாைனப் பார்த்து: ேமச யாைவப்
பார்த்ேதாம் என்று ெசான்னான்; ேமச யா
என்பதற்கு கறஸ்து என்று அர்த்தம்.
42 பன்பு, அவைன இேயசுவனிடத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ ேயானாவன்
மகனாகய சீேமான், நீ ேகபா எனப்படுவாய்
என்றார்; ேகபா என்பதற்கு ேபதுரு என்று
அர்த்தம்.

பலிப்பு மற்றும் நாத்தான்ேவைல இேயசு
அைழத்தல்
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43 மறுநாளிேல இேயசு கலிேலயாவற்குப்
ேபாக வருப்பமாக இருந்து, பலிப்புைவப்
பார்த்து: நீ என் பன்ேன வா என்றார்.
44 பலிப்பு என்பவன், அந்த ேரயா
ேபதுரு என்பவர்களுைடய ஊராகய
ெபத்சாய தா ஊைரச் ேசர்ந்தவன்.
45 பலிப்பு நாத்தான்ேவைலப் பார்த்து:
நயாயப்ப ரமாணத்த ேல ேமாேசயும்
தீர்க்கதரிச களும் எழுத இருக்கறவைரப்
பார்த்ேதாம்; அவர் ேயாேசப்பன் குமாரனும்
நாசேரத்து ஊரானுமாகய இேயசுேவ
என்றான். 46 அதற்கு நாத்தான்ேவல்:
நாசேரத்தலிருந்து எந்தெவாரு நன்ைம
உண்டாகக் கூடுமா என்றான். அதற்குப்
பலிப்பு: வந்து பார் என்றான். 47 இேயசு
நாத்தான்ேவல் தம்மிடத்தல் வருவைதப்
பார்த்து அவைனக்குறத்து: இேதா,
கபடம் இல்லாத உத்தம இஸ்ரேவலன்
என்றார். 48 அதற்கு நாத்தான்ேவல்: நீர்
என்ைன எப்படி அறவீர் என்றான். இேயசு
அவைனப் பார்த்து: பலிப்பு உன்ைன
அைழக்க றதற்கு முன்ேன, நீ அத்த மரத்தன்
கீழிருக்கும்ேபாது உன்ைனப் பார்த்ேதன்
என்றார். 49 அதற்கு நாத்தான்ேவல்: ரபீ, நீர்
ேதவனுைடய குமாரன், நீர் இஸ்ரேவலின்
ராஜா என்றான். 50 இேயசு அவனுக்கு
மறுெமாழியாக: அத்தமரத்தன் கீேழ
உன்ைனப் பார்த்ேதன் என்று நான் உனக்குச்
ெசான்னதனாேலயா வசுவாச க்க றாய்;
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இதலும் ெபரிதானைவகைளப் பார்ப்பாய்
என்றார். 51 பன்னும், அவர் அவைனப்
பார்த்து: வானம் தறந்தருக்க றைதயும்,
ேதவதூதர்கள்மனிதகுமாரன்இடத்தலிருந்து
ஏறுகறைதயும், இறங்குகறைதயும்
நீங்கள் இதுமுதல் பார்ப்பீர்கள் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 2
கானாஊரில் நடந்த தருமணம்

1 மூன்றாம்நாளில் கலிேலயாவல் உள்ள
கானா ஊரில் ஒரு தருமணம் நடந்தது;
இேயசுவன் தாயும் அங்ேக இருந்தார்கள்.
2 இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் அந்த
தருமணத்தற்கு அைழக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.
3 த ராட்ைசரசம் குைறவுபட்டேபாது,
இேயசுவன் தாய் அவைரப் பார்த்து:
அவர்களுக்குத் த ராட்ைசரசம் இல்ைல
என்றாள். 4 அதற்கு இேயசு: ெபண்ேண,
எனக்கும் உனக்கும் என்ன, என் ேநரம்
இன்னும் வரவல்ைல என்றார். 5அவருைடய
தாய் ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து: அவர்
உங்களுக்கு என்ன ெசால்லுகறாேரா,
அதன்படி ெசய்யுங்கள் என்றாள்.
6 யூதர்கள் தங்கைளச் சுத்த கரிக்கும்
வழக்கத்தன்படிேய, ஒவ்ெவான்றும் இரண்டு
மூன்று குடம் தண்ணீர் ப டிக்கத்தக்க ஆறு
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கற்ஜாடிகள்அங்ேகைவத்தருந்தது. 7இேயசு
ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து: ஜாடிகளிேல
தண்ணீர் ந ரப்புங்கள் என்றார்; அவர்கள்
அைவகைள ந ரப்பனார்கள். 8 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் இப்ெபாழுது
எடுத்து, பந்த ேமற்பார்ைவக்காரனிடத்தல்
ெகாண்டுேபாங்கள் என்றார்; அவர்கள்
ெகாண்டுேபானார்கள். 9அந்த த ராட்ைசரசம்
எங்ேகயருந்து வந்தது என்று தண்ணீைர
ந ரப்பன ேவைலக்காரர்களுக்குமட்டும்
ெதரியும் பந்த ேமற்பார்ைவகாரனுக்குத்
ெதரியாததனால், அவன் த ராட்ைசரசமாக
மாறன தண்ணீைர ருச பார்த்தேபாது,
மணமகைன அைழத்து: 10 எந்த மனிதனும்
முன்பு நல்ல த ராட்ைசரசத்ைதக் ெகாடுத்து,
மக்கள் தருப்தயைடந்தபன்பு, ருச
குைறந்தைதக் ெகாடுப்பான், நீேரா நல்ல
ரசத்ைத இதுவைரக்கும் ைவத்தருந்தீேர
என்றான். 11 இவ்வதமாக இேயசு இந்த
முதலாம் அற்புதத்ைதக் கலிேலயாவலுள்ள
கானாஊரில்ெசய்து,தம்முைடயமகைமைய
ெவளிப்படுத்தனார்; அவருைடய சீடர்கள்
அவரிடத்தல்வசுவாசம்ைவத்தார்கள்.

இேயசு ேதவாலயத்ைதசுத்த கரித்தல்
12 அதன்பன்பு, அவரும் அவருைடய

தாயாரும் அவருைடய சேகாதரர்களும்
அவருைடயசீடர்களும்கப்பர்நகூமுக்குப்ேபாய்,
அங்ேக சலநாட்கள் தங்கனார்கள்.
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13 பன்பு யூதர்களுைடய பஸ்காபண்டிைக
ெநருங்கயருந்தது; அப்ெபாழுது இேயசு
எருசேலமுக்குப்ேபாய், 14 ேதவாலயத்த ேல
ஆடுகள், மாடுகள் புறாக்களாகய
இைவகைள வற்கறவர்கைளயும், பணம்
மாற்றுகறவர்கள் உட்கார்ந்தருக்க றைதயும்
பார்த்து, 15 கயற்றனால் ஒரு சாட்ைடைய
உண்டாக்க , அவர்கள் அைனவைரயும்
ஆடுமாடுகைளயும், ேதவாலயத்த ற்கு
ெவளிேய துரத்தவ ட்டு, பணம்
மாற்றுக்காரர்களுைடய பணங்கைளக்
ெகாட்டி, ேமைசகைளக் கவழ்த்துப்ேபாட்டு,
16 புறா வற்க றவர்கைளப் பார்த்து:
இைவகைள இந்த இடத்தலிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள்; என் ப தாவன்
வீட்ைட வயாபார வீடாக்காதருங்கள்
என்றார். 17 அப்ெபாழுது: உம்முைடய
வீட்ைடக்குற த்து உண்டான பக்தயன்
ைவராக்கயம் தீையப்ேபால என்ைன
எரித்தது என்று எழுதயருக்க றைத
அவருைடய சீடர்கள் நைனவுகூர்ந்தார்கள்.
18 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைரப் பார்த்து:
நீர் இைவகைளச் ெசய்க றீேர, இதற்கு
என்ன அைடயாளத்ைத எங்களுக்குக்
காண்பக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள். 19இேயசு
அவர்களுக்குப் மறுெமாழியாக: இந்த
ஆலயத்ைத இடித்துப்ேபாடுங்கள்; மூன்று
நாட்களுக்குள்ேள இைத கட்டி எழுப்புேவன்
என்றார். 20 அப்ெபாழுது யூதர்கள்:
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இந்த ஆலயத்ைதக் கட்ட நாற்பத்தாறு
வருடங்கள் ஆனேத, நீர் இைத மூன்று
நாட்களுக்குள்ேள கட்டி எழுப்புவீேரா
என்றார்கள். 21அவேராதம்முைடயசரீரமாக ய
ஆலயத்ைதக்குற த்துச் ெசான்னார்.
22 அவர் இப்படிச் ெசான்னைத அவர்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தபன்பு
அவருைடய சீடர்கள் நைனவுகூர்ந்து,
ேவதவாக்கயத்ைதயும் இேயசு ெசான்ன
வசனத்ைதயும் வசுவாச த்தார்கள்.
23 பஸ்கா பண்டிைகய ேல அவர்
எருசேலமில் இருக்கும்ேபாது, அவர் ெசய்த
அற்புதங்கைள அேநகர் பார்த்து, அவருைடய
நாமத்தல் வசுவாசம் ைவத்தார்கள்.
24 அப்படியருந்தும், இேயசு எல்ேலாைரயும்
அற ந்தருந்தபடியால், அவர்கைள
நம்பவல்ைல. 25 மனிதர்கள் உள்ளத்தல்
இருப்பைத அவர் அற ந்தருந்தபடியால்,
மனிதர்கைளக்குறத்து ஒருவரும்
அவருக்குச் சாட்ச ெகாடுக்க அவசயமாக
இருக்கவல்ைல.

அத்த யாயம் 3
ந க்ெகாேதமுக்குப் ேபாதைன

1 யூதர்களுக்குள்ேள அதகாரியான
ந க்ெகாேதமு என்னப்பட்ட பரிேசயன்
ஒருவன் இருந்தான். 2 அவன் இரவு
ேநரத்தல் இேயசுவனிடம் வந்து: ரபீ, நீர்
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ேதவனிடத்தல் இருந்து வந்த ேபாதகர் என்று
அறந்தருக்க ேறாம், ஏெனன்றால்,ஒருவனும்
தன்னுடேன ேதவன் இல்லாவ ட்டால் நீர்
ெசய்க ற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கைளச்
ெசய்யமாட்டான் என்றான். 3 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவன்
மறுபடியும் ப றக்காவ ட்டால் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதப் பார்க்கமாட்டான் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 4 அதற்கு
ந க்ெகாேதமு: ஒருவன் வயதானபன்பு
எப்படிப் ப றப்பான்? அவன் தன்
தாயன் கர்ப்பத்தல் இரண்டாம்முைற
நுைழந்து பறக்கக்கூடுேமா என்றான்.
5 இேயசு மறுெமாழியாக: ஒருவன்
தண்ணீரினாலும் ஆவயனாலும்
ப றக்காவ ட்டால் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல்
ப ரேவச க்கமாட்டான்என்றுஉண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
6 சரீரத்தனால் ப றப்பது சரீரமாக இருக்கும்,
ஆவயனால் ப றப்பது ஆவயாக இருக்கும்.
7 நீங்கள் மறுபடியும் ப றக்க ேவண்டும்
என்று நான் உனக்குச் ெசான்னைதக்குறத்து
ஆச்சரியப்படேவண்டாம்; 8 காற்றானது
தனக்கு வருப்பமான இடத்த ேல வீசுக றது,
அதன் சத்தத்ைதக் ேகட்க றாய், ஆனாலும்
அது இந்த இடத்தலிருந்து வருகறது
என்றும், இந்த இடத்த ற்குப் ேபாக றது
என்றும் உனக்குத் ெதரியாது; ஆவயனால்
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ப றந்தவன் எவேனா அவனும் அப்படிேய
இருக்க றான் என்றார். 9 அதற்கு
ந க்ெகாேதமு: இைவகள் எப்படி ஆகும்
என்றான். 10 இேயசு அவைனப் பார்த்து:
நீ இஸ்ரேவலில் ேபாதகனாக இருந்தும்
இைவகைள அறயாமல் இருக்கறாயா?
11 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
நான் உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்,
நாங்கள் அற ந்தருக்க றைதச் ெசால்லி,
நாங்கள் பார்த்தைதக்குற த்துச் சாட்ச
ெகாடுக்க ேறாம்; நீங்கேளா எங்களுைடய
சாட்சைய ஏற்றுெகாள்ளுகறது இல்ைல.
12 பூமிக்கடுத்த காரியங்கைள நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லியும் நீங்கள்
வசுவாச க்கவல்ைலேய, பரேலாக
காரியங்கைள உங்களுக்குச் ெசான்னால்
எப்படி வசுவாச ப்பீர்கள்? 13 பரேலாகத்தல்
இருந்து இறங்கனவரும் பரேலாகத்தல்
இருக்கறவருமான மனிதகுமாரேன
அல்லாமல் பரேலாகத்த ற்கு ஏறனவன்
ஒருவனும் இல்ைல. 14 பாம்பானது
ேமாேசயனால் வனாந்த ரத்த ேல
உயர்த்தப்பட்டதுேபால மனிதகுமாரனும்,
15 தன்ைன வசுவாச க்க றவன் எவேனா
அவன் ெகட்டுப்ேபாகாமல் ந த்தயஜீவைன
ெபறும்படிக்கு,உயர்த்தப்பட ேவண்டும்.
ேதவனின்அன்பு

16 ேதவன், தம்முைடய ஒேரேபறான
குமாரைன வசுவாச க்க றவன்
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எவேனா அவன் ெகட்டுப்ேபாகாமல்
ந த்தயஜீவைன ெபறும்படிக்கு, அவைரக்
ெகாடுத்து, இவ்வளவாய் உலகத்தல்
அன்பு ெசலுத்தனார். 17 உலகத்ைத
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி ேதவன்
தம்முைடய குமாரைன உலகத்தல்
அனுப்பாமல், அவராேல உலகம்
இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவ அவைர
அனுப்பனார். 18அவைர வசுவாச க்க றவன்
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படமாட்டான்;
வசுவாச க்காதவேனா, ேதவனுைடய
ஒேரேபறான குமாரனுைடய நாமத்தல்
வசுவாசம்உள்ளவனாகஇல்லாதபடியனால்,
அவன் தண்டைனத்தீர்ப்புக்கு
உட்பட்டிருக்க றான். 19 ஒளியானது
உலகத்த ேல வந்தருந்தும் மனிதர்களுைடய
ெசயல்கள் தீைமயானைவகளாக
இருக்க றபடியனால் அவர்கள் ஒளிையவ ட
இருைள வரும்புக றேத அந்த தண்டைனத்
தீர்ப்புக்குக் காரணமாக இருக்க றது. 20தீங்கு
ெசய்க ற எவனும் ஒளிையப் பைகக்க றான்,
தன் ெசய்ைககள் சுட்டி காட்டப்படாதபடிக்கு,
ஒளியனிடத்தல் வராதருக்க றான்.
21 சத்தயத்தன்படி ெசய்க றவேனா,
தன் ெசய்ைககள் ேதவனுக்குள்ளாக
ெசய்யப்படுக றதுஎன்றுெவளிப்படும்படிக்கு,
ஒளியனிடத்தல்வருகறான்என்றார்.

இேயசுைவக்குறத்துேயாவான்ஸ்நானனின்
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சாட்ச
22 இைவகளுக்குப் பன்பு, இேயசுவும்

அவருைடய சீடர்களும் யூேதயா நாட்டிற்கு
வந்தார்கள்; அங்ேக அவர் அவர்கேளாடு
தங்கயருந்து, ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து
வந்தார். 23 சாலிம் ஊருக்கு அருகாைமயான
அய ேனான் என்னும் இடத்த ேல
தண்ணீர் அதகமாக இருந்தபடியனால்,
ேயாவானும் அங்ேக ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்து வந்தான்; மக்கள் அவனிடத்தல்
வந்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்.
24 அக்காலத்தல் ேயாவான் காவலில்
ைவக்கப்படவல்ைல. 25 அப்ெபாழுது
ேயாவானுைடய சீடர்களில் சலருக்கும்,
யூதர்களுக்கும், சுத்த கரிப்ைபக்குற த்து
வாக்குவாதம் உண்டானது. 26 அவர்கள்
ேயாவானிடத்தல் வந்து: ரபீ, உம்முடேனகூட
ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல் ஒருவர்
இருந்தாேர; அவைரக்குற த்து நீரும்
சாட்ச ெகாடுத்தீேர, இேதா, அவர்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றார், எல்ேலாரும்
அவரிடத்தல் ேபாக றார்கள் என்றார்கள்.
27 ேயாவான் மறுெமாழியாக: பரேலாகத்தல்
இருந்து ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டால்
அன்ற , அவன் ஒன்ைறயும் ெபற்றுக்
ெகாள்ளமாட்டான். 28 நான் கறஸ்துவல்ல,
அவருக்குமுன்னாகஅனுப்பப்பட்டவன்என்று
நான் ெசான்னதற்கு நீங்கேள சாட்ச கள்.
29 மணமகைள உைடயவேன மணமகன்;
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மணமகனுைடய ேதாழேனா, அருேக
நன்று, அவருைடய ெசால்ைலக் ேகட்டு
மணமகனுைடய சத்தத்ைதக்குற த்து மிகவும்
சந்ேதாஷப்படுக றான்; இந்தச் சந்ேதாஷம்
இப்ெபாழுது எனக்குச் சம்பூரணமானது.
30 அவர் ெபருகவும் நான் சறுகவும்
ேவண்டும். 31 உன்னதத்தலிருந்து
வருகறவர் எல்ேலாைரயும்வ ட ேமலானவர்;
பூமியலிருந்து உண்டானவன் பூமியன்
தன்ைம உள்ளவனாக இருந்து,
பூமிக்குரிைவகைளப் ேபசுக றான்;
பரேலாகத்தல் இருந்து வருகறவர்
எல்ேலாைரயும்வ ட ேமலானவர். 32 தாம்
பார்த்ைதயும், ேகட்டைதயும் சாட்ச யாகச்
ெசால்லுகறார்; அவருைடய சாட்சைய
ஒருவனும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறது
இல்ைல. 33 அவருைடய சாட்சைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் ேதவன்
சத்தயம் உள்ளவர் என்று முத்தைரய ட்டு
உறுத ப்படுத்துகறான். 34 ேதவனால்
அனுப்பப்பட்டவர் ேதவனுைடய
வார்த்ைதகைளப் ேபசுக றார்;
ேதவன் அவருக்குத் தமது ஆவைய
அளவல்லாமல் ெகாடுத்தருக்க றார்.
35 ப தாவானவர் குமாரனில் அன்பாக
இருந்து எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க றார்.
36 குமாரனிடத்தல் வசுவாசமாக
இருக்க றவன் நத்தயஜீவைன
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உைடயவனாக இருக்க றான்; குமாரைன
வசுவாச க்காதவேனா ஜீவைனப்
பார்ப்பதல்ைல, ேதவனுைடய ேகாபம்
அவன்ேமல்நைலநற்கும்என்றான்.

அத்த யாயம் 4
சமாரியா நாட்டுப்ெபண்

1 ேயாவாைனவட இேயசு அேநகம்ேபைரச்
சீடர்களாக்க ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றார்
என்று பரிேசயர்கள் ேகள்வப்பட்டைத
இேயசு அற ந்தேபாது, 2 யூேதயாைவவ ட்டு
மறுபடியும் கலிேலயாவற்குப் ேபானார்.
3 இேயசு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல,
அவருைடய சீடர்கள் ெகாடுத்தார்கள்.
4 அப்ெபாழுது அவர் சமாரியா
நாட்டின்வழியாகப் ேபாகேவண்டியதாக
இருந்தபடியால், 5 யாக்ேகாபு தன் மகனாகய
ேயாேசப்புக்குக்ெகாடுத்தநலத்த ற்குஅருேக
இருந்த சமாரியாவலுள்ள சீகார் என்னப்பட்ட
ஊருக்கு வந்தார். 6 அங்ேக யாக்ேகாபுைடய
கணறு இருந்தது; இேயசு பயணத்தன்
கைளப்பனால் ஏறக்குைறய நண்பகல்
ேநரத்தல் சற்று ஓய்ெவடுக்க அந்தக்
கணற்றன் அருேக உட்கார்ந்தருந்தார்.
7அவருைடய சீடர்கள் உணவு வாங்குவதற்கு
ஊருக்குள்ேள ெசன்றருந்தார்கள்.
8 அப்ெபாழுது சமாரியா ேதசத்தாளாகய
ஒரு ெபண் தண்ணீர் எடுக்க வந்தாள்.



ேயாவான்அத்தயாயம் 4:9 xx ேயாவான்அத்தயாயம் 4:14

இேயசு அவைளப் பார்த்து: தாகத்த ற்குத் தா
என்றார். 9 யூதர்கள் சமாரியருடேன எந்தத்
ெதாடர்பும் ைவக்காதவர்களானபடியால்,
சமாரிய ெபண் அவைரப் பார்த்து: நீர்
யூதனாக இருக்க, சமாரிய ெபண்ணாகய
என்னிடத்தல், தாகத்த ற்குத் தா
என்று எப்படிக் ேகட்கலாம் என்றாள்.
10 இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழியாக: நீ
ேதவனுைடய ஈைவயும், தாகத்த ற்குத்
தா என்று உன்னிடத்தல் ேகட்க றவர்
யார் என்பைதயும் அற ந்தருந்தால், நீேய
அவரிடத்தல் ேகட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு
ஜீவத்தண்ணீைரக் ெகாடுத்தருப்பார்
என்றார். 11 அதற்கு அந்த ெபண்:
ஆண்டவேர, எடுத்துக்ெகாள்ள உம்மிடத்தல்
பாத்த ரமில்ைலேய, கணறும் ஆழமாக
இருக்க றேத, பன்ேன எங்ேக இருந்து
உமக்கு ஜீவத்தண்ணீர் கைடக்கும்.
12 இந்தக் கணற்ைற எங்களுக்குக்
ெகாடுத்த நம்முைடய முற்ப தாவாகய
யாக்ேகாைபவ ட நீர் ெபரியவேரா?
அவரும் அவருைடய பள்ைளகளும்,
அவருைடய மிருகஜீவன்களும் இத ேல
குடித்தது என்றாள். 13 இேயசு அவளுக்கு
மறுெமாழியாக: இந்தத் தண்ணீைரக்
குடிக்க றவனுக்கு மறுபடியும் தாகம்
உண்டாகும். 14 நான் ெகாடுக்கும்
தண்ணீைரக்குடிக்க றவனுக்ேகாஒருேபாதும்
தாகம் உண்டாகாது; நான் அவனுக்குக்
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ெகாடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ேள
ந த்தயஜீவகாலமாக ஊறுகற நீரூற்றாய்
இருக்கும் என்றார். 15 அந்த ெபண்
அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, எனக்குத்
தாகம் உண்டாகாமலும், நான் இங்ேக
தண்ணீர் எடுக்க வராமலும் இருக்கும்படி
அந்தத் தண்ணீைர எனக்குத் தரேவண்டும்
என்றாள். 16 இேயசு அவைளப் பார்த்து:
நீ ேபாய், உன் கணவைன இங்ேக
அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றார். 17அதற்கு
அந்த ெபண்: எனக்குப் கணவன் இல்ைல
என்றாள். இேயசு அவைளப் பார்த்து:
எனக்குப் கணவன் இல்ைல என்று நீ
ெசான்னது சரிதான். 18 எப்படிெயன்றால்,
ஐந்து கணவர்கள் உனக்கு இருந்தார்கள்,
இப்ெபாழுது உனக்கருக்க றவன் உனக்கு
கணவன் இல்ைல, இைத உள்ளபடி
ெசான்னாய் என்றார். 19 அப்ெபாழுது அந்த
ெபண் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர,
நீர் தீர்க்கதரிச என்று பார்க்க ேறன்.
20 எங்களுைடய முற்ப தாக்கள் இந்த
மைலய ேல ஆராத த்துவந்தார்கள்; நீங்கள்
எருசேலமில்தான் ஆராத க்கேவண்டும்
என்கறீர்கேள என்றாள். 21 அதற்கு இேயசு:
ெபண்ேண, நான் ெசால்லுகறைத நம்பு.
நீங்கள் இந்த மைலயலும் எருசேலமிலும்
மாத்த ரமல்ல, எங்கும் ப தாைவ
ஆராத க்கும்காலம் வருகறது. 22 நீங்கள்
அறயாதைத ஆராத க்க றீர்கள்; நாங்கள்
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அறந்தருக்க றைத ஆராத க்க ேறாம்;
ஏெனன்றால், இரட்ச ப்பு யூதர்கள்வழியாக
வருகறது. 23 உண்ைமயாக
ஆராத க்க றவர்கள் ப தாைவ ஆவேயாடும்
உண்ைமேயாடும் ஆராத க்கும்காலம் வரும்,
அது இப்ெபாழுேத வந்தருக்க றது; தம்ைமத்
ஆராத க்க றவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாக
இருக்கும்படி ப தாவானவர் வரும்புக றார்.
24 ேதவன் ஆவயாக இருக்க றார்,
அவைர ஆராத க்க றவர்கள் ஆவேயாடும்,
உண்ைமேயாடும் அவைர ஆராத க்க
ேவண்டும் என்றார். 25 அந்த ெபண்
அவைரப் பார்த்து: க றஸ்து எனப்படுகற
ேமச யா வருகறார் என்று அற ேவன், அவர்
வரும்ேபாது எல்லாவற்ைறயும் நமக்கு
அறவப்பார் என்றாள். 26 அதற்கு இேயசு:
உன்னுடேனேபசுக ற நாேனஅவர் என்றார்.

சீடர்கள்இேயசுேவாடுஇைணதல்
27 அந்தேநரத்தல் அவருைடய சீடர்கள்

வந்து, அவர் ெபண்ணுடேன ேபசுக றைதக்
கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆனாலும்
என்ன ேவண்டும் என்றாவது, ஏன்
அவளுடேன ேபசுக றீர் என்றாவது,ஒருவனும்
ேகட்கவல்ைல. 28 அப்ெபாழுது அந்த
ெபண், தன் குடத்ைத ைவத்துவ ட்டு,
ஊருக்குள்ேளப்ேபாய், மக்கைளப் பார்த்து:
29 நான் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் ஒரு
மனிதன் எனக்குச் ெசான்னார்; அவைர
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வந்துபாருங்கள்; அவர் க றஸ்துதாேனா
என்றாள். 30 அப்ெபாழுது அவர்கள்
ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்தல்
வந்தார்கள். 31 இப்படி நடக்கும்ேபாது
சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: ரபீ, சாப்படுங்கள்
என்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 32 அதற்கு
அவர்: நான் சாப்படுவதற்கு நீங்கள்
அறயாத ஒரு உணவு எனக்கு இருக்கறது
என்றார். 33 அப்ெபாழுது சீடர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: யாராவது
அவருக்கு உணவுெகாண்டுவந்தருப்பாேனா
என்றார்கள். 34 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: நான் என்ைன அனுப்பனவருைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்து அவருைடய
ெசயல்கைள முடிப்பேத என்னுைடய
உணவாக இருக்க றது. 35 அறுப்புக்காலம்
வருகறதற்கு இன்னும் நான்கு
மாதங்கள் இருக்கன்றது என்று நீங்கள்
ெசால்லுகறதல்ைலயா? இேதா, வயல்
நலங்கள் இப்ெபாழுேத அறுப்புக்கு
வைளந்தருக்க றது என்று உங்களுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்துப்பாருங்கள் என்று
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
36 வைதக்க றவனும், அறுக்கறவனுமாகய
இருவரும்ஒருமித்துச்சந்ேதாஷப்படத்தக்கதாக,
அறுக்கறவன் சம்பளத்ைத வாங்க ,
ந த்தயஜீவனுக்காகப் பலைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகறான். 37வைதக்க றவன்
ஒருவன் அறுக்கறவன் ஒருவன் என்கற
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உண்ைமயான வழக்கச்ெசால் இதனாேல
ெவளிப்படுக றது. 38 நீங்கள் பாடுபட்டுப்
பய ரிடாதைத அறுக்க நான் உங்கைள
அனுப்ப ேனன், மற்றவர்கள் பாடுபட்டார்கள்,
அவர்கள் பாடுபட்டத்தன் பலைன நீங்கள்
ெபற்றீர்கள்என்றார்.

சமாரியர்கள்அவைரவசுவாச த்தல்
39 நான் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்

எனக்குச் ெசான்னார் என்று சாட்ச ெசான்ன
அந்த ெபண்ணின் வார்த்ைதயனிமித்தம்
அந்த ஊரிலுள்ள சமாரியரில் அேநகர்
அவர்ேமல்வசுவாசம்உள்ளவர்களானார்கள்.
40 சமாரியர் அவரிடத்தல் வந்து,
தங்களிடத்தல் தங்கேவண்டும் என்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அவர்
இரண்டு நாட்கள் அங்ேக தங்கனார்.
41 அப்ெபாழுது அவருைடய உபேதசத்தன்
மூலம் இன்னும் அேநகம்ேபர் வ சுவாச த்து,
42 அந்த ெபண்ைணப் பார்த்து: உன்
வார்த்ைதயனாேல இல்ைல, அவருைடய
உபேதசத்ைத நாங்கேள ேகட்டு, அவர்
உண்ைமயாகேவ க றஸ்துவாகய உலக
இரட்சகர் என்று அறந்து வசுவாச க்க ேறாம்
என்றார்கள்.

அதகாரியன்மகைனச்சுகமாக்குதல்
43 இரண்டு நாட்களுக்குப்பன்பு அவர்

அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு,
கலிேலயாவற்குப் ேபானார். 44 ஒரு
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தீர்க்கதரிச க்குத் தன் ெசாந்த ஊரிேல
மரியாைத இல்ைல என்று இேயசு தாேம
ெசால்லியருந்தார். 45 அவர் கலிேலயாவல்
வந்தேபாது, எருசேலமில் பண்டிைகய ேல
அவர் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்தருந்த கலிேலயர் அவைர
ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்; அவர்களும்
பண்டிைகக்குச் ெசன்றருந்தார்கள்.
46 பன்பு, இேயசு தாம் தண்ணீைரத்
த ராட்ைசரசமாக்கன கலிேலயாவலுள்ள
கானா ஊருக்கு மறுபடியும் வந்தார்;
அப்ெபாழுது கப்பர்நகூமிேல ராஜாவன்
அதகாரிகளில் ஒருவனுைடய மகன்
வயாதயாக இருந்தான். 47 இேயசு
யூேதயாவலிருந்து, கலிேலயாவற்கு வந்தார்
என்று அந்த மனிதன் ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவரிடத்த ற்குப்ேபாய், தன் மகன்
மரணேவதைனயல் இருக்கறதனால்,
அவைனக் குணமாக்குவதற்கு வரேவண்டும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
48 அப்ெபாழுது இேயசு அவைனப்
பார்த்து: நீங்கள் அைடயாளங்கைளயும்,
அற்புதங்கைளயும் பார்க்காவ ட்டால்
வசுவாச க்கமாட்டீர்கள் என்றார். 49 அதற்கு
ராஜாவன் அதகாரி: ஆண்டவேர,
என் பள்ைள இறப்பதற்குமுன்ேன
வரேவண்டும் என்றான். 50 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம், உன்
மகன் பைழத்தருக்க றான் என்றார். அந்த
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மனிதன், இேயசு ெசான்ன வார்த்ைதைய
நம்ப ப்ேபானான். 51 அவன் ேபாகும்ேபாது,
அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் அவனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுவந்து, உம்முைடய மகன்
பைழத்தருக்க றான் என்று அறவத்தார்கள்.
52 அப்ெபாழுது: எத்தைன மணிக்கு
அவனுக்கு சுகம் உண்டானது என்று
அவர்களிடத்தல் வ சாரித்தான் அவர்கள்:
ேநற்று ப ற்பகல் ஒருமணிக்கு காய்ச்சல்
அவைன வட்டது என்றார்கள். 53 உன்
மகன் பைழத்தருக்க றான் என்று இேயசு
தன்னுடேன ெசான்னதும் அேத ேநரம்
என்று தகப்பன் அறந்து, அவனும்
அவன் குடும்பத்தார் அைனவரும்
வசுவாச த்தார்கள். 54 இேயசு
யூேதயாவல் இருந்து கலிேலயாவற்குத்
தரும்பவந்தபன்பு, இது அவர் ெசய்த
இரண்டாவதுஅற்புதம்.

அத்த யாயம் 5
ெபதஸ்தாகுளத்தல்சுகமாக்குதல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு யூதர்களுைடய
பண்டிைக ஒன்று வந்தது; அப்ெபாழுது
இேயசு எருசேலமுக்குப் ேபானார். 2 எப ெரய
ெமாழிய ேல ெபதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு
குளம் எருசேலமில் ஆட்டு வாசலினருேக
இருக்க றது, அதற்கு ஐந்து மண்டபங்கள்
உண்டு. 3 அைவகளிேல குருடர்கள்,
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முடவர்கள்,வாதேநாய்உள்ளவர்கள்முதலான
வயாத உள்ளவர்கள் அேநகர் படுத்தருந்து,
தண்ணீர் எப்ெபாழுது கலங்கும் என்று
காத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 4 ஏெனன்றால்,
ச ல ேநரங்களிேல ேதவதூதன் ஒருவன்
அந்தக் குளத்தல் இறங்க , தண்ணீைரக்
கலக்குவான்; தண்ணீர் கலங்கனபன்பு
யார் முதலில் அதல் இறங்குவாேனா
அவன் எப்படிப்பட்ட வயாதயுள்ளவனாக
இருந்தாலும் சுகமாவான். 5 முப்பத்ெதட்டு
வருடங்கள் வயாதயாயருந்த ஒரு மனிதன்
அங்ேக இருந்தான். 6 படுத்தருந்த
அவைன இேயசு பார்த்து, அவன் அேநக
நாளாக வயாத உள்ளவன் என்று அறந்து,
அவைனப் பார்த்து: சுகமாகேவண்டும்
என்று வரும்புக றாயா என்று ேகட்டார்.
7 அதற்கு வயாதயுள்ளவன்: ஆண்டவேர,
தண்ணீர் கலக்கப்படும்ேபாது என்ைனக்
குளத்தல் ெகாண்டுேபாய்வடுகறதற்கு
ஒருவரும் இல்ைல, நான் ேபாக றதற்குமுன்
ேவெறாருவன் எனக்கு முன்ேன
இறங்கவடுகறான் என்றான். 8 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: எழுந்தரு, உன்
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட
என்றார். 9 உடேன அந்த மனிதன் சுகமாக ,
தன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு
நடந்துேபானான். அந்த நாள் ஓய்வுநாளாக
இருந்தது. 10 ஆதலால் யூதர்கள்
சுகமாக்கப்பட்டவைனப் பார்த்து: இது
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ஓய்வுநாளாக இருக்க றேத, படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாக றது உனக்கு
நயாயமல்ல என்றார்கள். 11 அவன்
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: என்ைனச்
சுகமாக்கனவர், உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று எனக்குச்
ெசான்னார் என்றான். 12 அதற்கு அவர்கள்:
உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட
என்று உன்னுடேன ெசான்ன மனிதன்
யார் என்று அவனிடத்தல் ேகட்டார்கள்.
13 சுகமாக்கப்பட்டவனுக்கு அவர் யார்
என்று ெதரியவல்ைல; அந்த இடத்தல்
மக்கள் கூட்டமாக இருந்தபடியனால் இேயசு
வலகயருந்தார். 14 அதற்குப்பன்பு இேயசு
அவைன ேதவாலயத்தல் பார்த்து: இேதா, நீ
சுகமைடந்தாய், அதக தீைமயானது ஒன்றும்
உனக்கு வராதபடி இனிப் பாவம் ெசய்யாேத
என்றார். 15 அந்த மனிதன்ேபாய், தன்ைனச்
சுகமாக்கனவர் இேயசு என்று யூதர்களுக்கு
அறவத்தான்.

குமாரன்மூலமாக ந த்தயஜீவன்
16 இேயசு இைவகைள ஓய்வுநாளில்

ெசய்தபடியால், யூதர்கள் அவைரத்
துன்பப்படுத்த க் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடினார்கள். 17 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: என் ப தா இதுவைரக்கும்
ெசயல்கைளச் ெசய்துவருகறார், நானும்
ெசயல்கைளச் ெசய்துவருக ேறன் என்றார்.
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18 அவர் ஓய்வுநாள் கட்டைளைய மீறனதும்
அல்லாமல், ேதவைனத் தம்முைடய ெசாந்தப்
ப தா என்றும்ெசால்லித் தம்ைம ேதவனுக்குச்
சமமாக்கனபடியனாேல, யூதர்கள்
அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படி அத கமாக
வைகேதடினார்கள். 19 அப்ெபாழுது இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்: ப தாவானவர் ெசய்யக்
குமாரன் பார்க்க றது எதுேவா, அைதேய
அன்ற , ேவறு ஒன்ைறயும் தாமாக
ெசய்யமாட்டார்; அவர் எைவகைளச்
ெசய்க றாேரா, அைவகைளக் குமாரனும்
அந்தப்படிேய ெசய்க றார். 20 ப தாவானவர்
குமாரனிடத்தல் அன்பாக இருந்து,
தாம் ெசய்க றைவகைள எல்லாம்
அவருக்குக் காண்பக்க றார்; நீங்கள்
ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இைவகைளவ ட
ெபரிதான ெசயல்கைளயும் அவருக்குக்
காண்பப்பார். 21 ப தாவானவர்
மரித்ேதாைர எழுப்ப உய ர்ப்ப க்க றதுேபால,
குமாரனும் தமக்கு வருப்பமானவர்கைள
உய ர்ப்ப க்க றார். 22 அன்றயும்
ப தாைவக் மத ப்பதுேபால எல்ேலாரும்
குமாரைனயும்மத க்கும்படிக்கு,ப தாவானவர்
தாேம ஒருவைரயும் நயாயத்தீர்ப்புச்
ெசய்யாமல், நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும்
அத காரம் முழுவைதயும் குமாரனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க றார். 23 குமாரைனக்
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மத க்காதவன் அவைர அனுப்பன
ப தாைவயும் மத க்காதவனாக இருக்க றான்.
24 என் வசனத்ைதக்ேகட்டு, என்ைன
அனுப்பனவைர வசுவாச க்க றவனுக்கு
ந த்தயஜீவன் உண்டு; அவன் தண்டைனத்
தீர்ப்புக்குள்ளாகாமல், மரணத்ைதவ ட்டு
வலக , ஜீவனுக்குள்ளாக றான் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
25 மரித்ேதார் ேதவகுமாரனுைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம் வரும், அது
இப்ெபாழுேத வந்தருக்க றது; அைதக்
ேகட்க றவர்கள் பைழப்பார்கள் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
26 ஏெனன்றால், ப தாவானவர் தம்மில்
தாேம ஜீவனுைடயவராக இருக்க றதுேபால,
குமாரனும் தம்மில் தாேம ஜீவனுைடயவராக
இருக்கும்படி அருள்ெசய்தருக்க றார்.
27 அவர் மனிதகுமாரனாக இருக்க றபடியால்,
நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும்படிக்கு
அதகாரத்ைதயும் அவருக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றார். 28 இைதக்குறத்து
நீங்கள் ஆச்சரியப்படேவண்டாம்;
ஏெனன்றால், கல்லைறகளில் உள்ள
அைனவரும் அவருைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்கும் காலம் வரும்; 29 அப்ெபாழுது,
நன்ைம ெசய்தவர்கள் ஜீவைன
அைடயும்படி எழுந்தருக்க றவர்களாகவும்,
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தீைமெசய்தவர்கள் தண்டைனைய
அைடயும்படி எழுந்தருக்க றவர்களாகவும்
புறப்படுவார்கள். 30 நான் தானாக
ஒன்றும் ெசய்க றதல்ைல; நான்
ேகட்க றபடிேய நயாயந்தீர்க்க ேறன்; எனக்கு
வருப்பமானைத நான் ேதடாமல், என்ைன
அனுப்பன பதாவற்கு வருப்பமானைதேய
நான் ேதடுக றபடியால் என் தீர்ப்பு நீதயாக
இருக்க றது.

இேயசுைவக்குறத்த சாட்ச கள்
31 என்ைனக்குறத்து நாேன

சாட்ச ெகாடுத்தால் என் சாட்ச உண்ைமயாக
இருக்காது. 32 என்ைனக்குறத்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க றவர் ேவெறாருவர்
இருக்க றார், அவர் என்ைனக்குறத்துக்
ெகாடுக்க ற சாட்ச உண்ைமயான சாட்ச
என்று அறந்தருக்க ேறன். 33 நீங்கள்
ேயாவானிடத்தல் ஆளனுப்ப வ சாரித்தீர்கள்,
அவன் சத்தயத்த ற்கு சாட்ச ெகாடுத்தான்.
34 நான் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகற சாட்ச
மனிதர்களுைடய சாட்ச இல்ைல, நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவ இைவகைளச்
ெசால்லுக ேறன். 35 அவன் எரிந்து
ப ரகாச க்க ற வளக்காய் இருந்தான்;
நீங்களும் சலேநரம் அவன் ெவளிச்சத்த ேல
மக ழ்ச்ச யாக இருக்க வருப்பமாக
இருந்தீர்கள். 36 ேயாவானுைடய
சாட்சையவ ட ேமன்ைமயான சாட்ச



ேயாவான்அத்தயாயம் 5:37 xxxii ேயாவான்அத்தயாயம் 5:43

எனக்கு உண்டு; அது என்னெவன்றால்,
நான் நைறேவற்றும்படிக்குப்
ப தாவானவர் எனக்குக் கற்ப த்ததும்
நான் ெசய்துவருகறதுமான ெசயல்கேள
ப தா என்ைன அனுப்பனார் என்று
என்ைனக்குறத்துச் சாட்ச ெகாடுக்க றது.
37 என்ைன அனுப்பன பதா
தாேம என்ைனக்குறத்துச் சாட்ச க்
ெகாடுத்தருக்க றார்; நீங்கள் ஒருேபாதும்
அவர் சத்தத்ைதக் ேகட்டதும் இல்ைல,
அவர் உருவத்ைதப் பார்த்ததும் இல்ைல.
38 அவர் அனுப்பனவைர நீங்கள்
வசுவாச க்காதபடியால் அவருைடய
வசனம் உங்களில் நைலத்தருக்க றதும்
இல்ைல. 39 ேவதவாக்கயங்கைள
ஆராய்ந்துபாருங்கள்; அைவகளால்
உங்களுக்கு ந த்தயஜீவன் உண்ெடன்று
நைனக்கறீர்கேள, என்ைனக்குறத்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க றைவகளும் அைவகேள.
40 அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு ஜீவன்
உண்டாகும்படிஎன்னிடத்தல்வரஉங்களுக்கு
வருப்பம் இல்ைல. 41 நான் மனிதர்களால்
மகைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறதும்
இல்ைல. 42 உங்களில் ேதவஅன்பு இல்ைல
என்றுஉங்கைளஅறந்தருக்க ேறன். 43நான்
என் ப தாவன் நாமத்தனாேல வந்தருந்தும்
நீங்கள் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல,
ேவெறாருவன் தன் ெசாந்த ெபயரினாேல
வந்தால் அவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுவீர்கள்.
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44 ேதவனாேலமட்டும் வருகற மகைமையத்
ேதடாமல், ஒருவருக்கு ஒருவர் மகைமைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகற நீங்கள் எப்படி
வசுவாச ப்பீர்கள்? 45 ப தாவனிடத்தல் நான்
உங்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுேவன் என்று
நைனக்காதருங்கள்; நீங்கள் நம்புக ற
ேமாேசேய உங்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுவான்.
46 நீங்கள் ேமாேசைய வசுவாச த்தால்,
என்ைனயும் வசுவாச ப்பீர்கள்; அவன்
என்ைனக்குறத்து எழுதயருக்க றாேன.
47 அவன் எழுதன வாக்கயங்கைள
நீங்கள் வசுவாச யாமல் இருந்தால்
நான் ெசால்லுகற வசனங்கைள எப்படி
வசுவாச ப்பீர்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 6
ஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு இேயசு
த ேபரியாக்கடல் என்னப்பட்ட கலிேலயாக்
கடலின் அக்கைரக்குப் ேபானார்.
2 அவர் வயாதயாக இருந்தவர்களுக்கு
ெசய்த அற்புதங்கைளத் த ரளான
மக்கள் பார்த்தபடியால் அவருக்குப் பன்
ெசன்றார்கள். 3 இேயசு மைலயன்ேமல்
ஏற , அங்ேக தம்முைடய சீடர்கேளாடுகூட
உட்கார்ந்தார். 4 அப்ெபாழுது யூதர்களுைடய
பண்டிைகயாகய பஸ்கா ெநருங்கயருந்தது.
5 இேயசு தம்முைடய கண்கைள ஏெறடுத்து,
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அேநக மக்கள் தம்மிடத்தல் வருகறைதப்
பார்த்து, பலிப்புவனிடம்: இவர்கள்
சாப்ப டத்தக்கதாக அப்பங்கைள எங்ேக
வாங்கலாம் என்று ேகட்டார். 6 தாம்
ெசய்ய ேபாக றைத அற ந்தருந்தும்,
அவைனச் ேசாத க்கும்படி இப்படிக் ேகட்டார்.
7 பலிப்பு அவருக்கு மறுெமாழியாக:
இவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் ெகாஞ்சம்,
எடுத்துக்ெகாண்டாலும், இருநூறு
பணத்தற்கு வாங்கும் அப்பங்களும்
இவர்களுக்குப் ேபாதுமானதாக இருக்காேத
என்றான். 8 அப்ெபாழுது அவருைடய
சீடர்களில் ஒருவனும், சீேமான் ேபதுருவன்
சேகாதரனுமாகய அந்த ேரயா அவைரப்
பார்த்து: 9 இங்ேக ஒரு சறுவன்
இருக்கறான், அவனுைடய ைகயல்
ஐந்து வாற்ேகாதுைம அப்பங்களும்
இரண்டு மீன்களும் இருக்கன்றது,
ஆனாலும் அைவகள் இவ்வளவு மக்களுக்கு
எப்படிப் ேபாதும் என்றான். 10 இேயசு:
மக்கைள உட்காரைவயுங்கள் என்றார்.
அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாக
இருந்தது. பந்தயருந்த ஆண்கள்
ஏறக்குைறய ஐந்தாய ரம் ேபர் இருந்தார்கள்.
11 இேயசு அந்த அப்பங்கைள எடுத்து,
நன்றெசலுத்த , சீடர்களிடத்தல் ெகாடுத்தார்;
சீடர்கள் பந்த இருந்தவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; அப்படிேய மீன்கைளயும்
அவர் எடுத்து அவர்களுக்குத்
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ேதைவயானஅளவு ெகாடுத்தார். 12அவர்கள்
தருப்தயைடந்தப்பன்பு, அவர் தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து: ஒன்றும் வீணாகப்
ேபாகாதபடிக்கு மீதயான துண்டுகைளச்
ேசர்த்துைவயுங்கள் என்றார். 13அந்தப்படிேய
அவர்கள் ேசர்த்து, வாற்ேகாதுைம
அப்பங்கள் ஐந்தல் அவர்கள் சாப்ப ட்டு
மீதயான துண்டுகளினாேல பன்னிரண்டு
கூைடகைள ந ரப்பனார்கள். 14 இேயசு
ெசய்த அற்புதத்ைத அந்த மனிதர்கள்
பார்த்து: உண்ைமயாகேவ இவர் உலகத்தல்
வருகறவரான தீர்க்கதரிச என்றார்கள்.
15 ஆதலால் அவர்கள் வந்து, தம்ைம
ராஜாவாக்கும்படிப் ப டித்துக்ெகாண்டுேபாக
மனதாக இருக்க றார்கள் என்று இேயசு
அற ந்து, மறுபடியும் வலக , தனிேய
மைலயன்ேமல்ஏறனார்.

இேயசுதண்ணீரின்ேமல்நடத்தல்
16 மாைலேநரமானேபாது அவருைடய

சீடர்கள் கடற்கைரக்குப்ேபாய், 17 படகல் ஏற ,
கடலின் அக்கைரயலுள்ள கப்பர்நகூமுக்கு
ேநராக ேபானார்கள்; அப்ெபாழுது இருட்டாக
இருந்தது, இேயசுவும் அவர்களிடத்தல்
வராதருந்தார். 18 ெபருங்காற்று
அடித்தபடியனாேல கடல் ெகாந்தளித்தது.
19 அவர்கள் ஏறக்குைறய மூன்று நாலு
ைமல்தூரம் படகல் ேபானெபாழுது, இேயசு
கடலின்ேமல் நடந்து, படகன் அருகல்
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வருகறைதப் பார்த்து பயந்தார்கள்.
20 அவர்கைள அவர் பார்த்து: நான்தான்,
பயப்படாமலிருங்கள்என்றார். 21அப்ெபாழுது
அவைரப் படகல் ஏற்ற க்ெகாள்ள
வருப்பமானார்கள்; உடேன படகு அவர்கள்
ேபாக ற கைரையப் ப டித்தது. 22 மறுநாளில்
கடலின் அக்கைரய ேல நன்ற மக்கள்
அவருைடய சீடர்கள் ஏறன அந்த ஒேர
படைகத்தவ ர அங்ேக ேவெறாரு படகும்
இருந்ததல்ைல என்றும், இேயசு தம்முைடய
சீடர்கேளாடுகூடப் படகல் ஏறாமல்
அவருைடய சீடர்கள்மட்டும் ேபானார்கள்
என்றும் அறந்தார்கள். 23 கர்த்தர், நன்ற
ெசலுத்தனபன்பு அவர்கள் அப்பம் சாப்ப ட்ட
இடத்த ற்கு அருகல் த ேபரியாவலிருந்து
ேவறு படகுகள் வந்தது. 24 அப்ெபாழுது
இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் அங்ேக
இல்லாதைத மக்கள் பார்த்து, உடேன
அந்தப் படகுகளில் ஏற , இேயசுைவத்
ேதடிக்ெகாண்டு, கப்பர்நகூமுக்குவந்தார்கள்.

ஜீவஅப்பமாகயஇேயசு
25 கடலின் அக்கைரய ேல அவர்கள்

அவைரப் பார்த்தேபாது: ரபீ, நீர் எப்ெபாழுது
இந்த இடத்த ற்கு வந்தீர் என்று ேகட்டார்கள்.
26 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
நீங்கள் அற்புதங்கைளப் பார்த்ததனால்
அல்ல, நீங்கள் அப்பங்கள் புச த்துத்
தருப்தயானதனால் தான் என்ைனத்
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ேதடுக றீர்கள் என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 27 அழிந்துேபாக ற
உணவற்காக இல்ைல, ந த்தயஜீவன்
வைரக்கும் நைலநற்க ற உணவற்காகேவ
ெசயல்கைள நடப்பயுங்கள்; அைத
மனிதகுமாரன் உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார்;
அவைரப் ப தாவாகய ேதவன்
ந ச்சயத்தருக்க றார் என்றார். 28அப்ெபாழுது
அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: ேதவனுக்குரிய
ெசயல்கைள நடப்ப க்கும்படி நாங்கள்
என்னெசய்யேவண்டும் என்றார்கள்.
29இேயசுஅவர்களுக்குமறுெமாழியாக:அவர்
அனுப்பனவைர நீங்கள் வசுவாச ப்பேத
ேதவனுக்குரிய ெசயல்களாக இருக்க றது
என்றார். 30அதற்குஅவர்கள்: அப்படியானால்
உம்ைம வசுவாச க்கும்படி நாங்கள்
பார்க்கதக்கதாக நீர் என்ன அைடயாளத்ைதக்
காண்பக்க றீர்? என்ன காரியத்ைத
நடப்ப க்க றீர்? 31 வானத்தலிருந்து
அவர்களுக்கு அப்பத்ைத சாப்ப டக்
ெகாடுத்தார் என்று எழுதயருக்க றபடி,
நம்முைடய முற்ப தாக்கள் வனாந்த ரத்தல்
மன்னாைவச் சாப்ப ட்டார்கேள என்றார்கள்.
32 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
வானத்தலிருந்து வந்த அப்பத்ைத ேமாேச
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல; என்
ப தாேவா வானத்தலிருந்து வந்த ெமய்யான
அப்பத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுக்க றார்
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என்று, உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 33வானத்தல்
இருந்து இறங்க . உலகத்த ற்கு ஜீவைனக்
ெகாடுக்க ற அப்பேம, ேதவன் தரும்
அப்பம் என்றார். 34 அப்ெபாழுது அவர்கள்
அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, இந்த
அப்பத்ைத எப்ெபாழுதும் எங்களுக்கு
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார்கள். 35 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: ஜீவ அப்பம்
நாேன, என்னிடத்தல் வருகறவன்
ஒருேபாதும் பச யைடயான், என்னிடத்தல்
வசுவாசமாக இருக்க றவன் ஒருேபாதும்,
தாகமைடயான். 36 நீங்கள் என்ைனப்
பார்த்தருந்தும் வசுவாச யாமல்
இருக்க றீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன். 37 ப தாவானவர் எனக்குக்
ெகாடுக்க றெதல்லாம் என்னிடத்தல்
வரும்; என்னிடத்தல் வருகறவைன
நான் ெவளிேய தள்ளுவதல்ைல.
38 என் வருப்பத்தன்படியல்ல, என்ைன
அனுப்பனவருைடய வருப்பத்தன்படி
ெசய்யேவ, நான் வானத்தலிருந்து இறங்க
வந்ேதன். 39 அவர் எனக்குக் ெகாடுத்ததல்
ஒன்ைறயும் நான் இழந்துேபாகாமல்,
கைடச நாளில் அைவகைள எழுப்புவேத
என்ைன அனுப்பன பதாவன் வருப்பமாக
இருக்க றது. 40 குமாரைனப் பார்த்து,
அவரிடத்தல் வசுவாசமாக இருக்க றவன்
எவேனா, அவன் நத்தயஜீவைன
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அைடவதும், நான் அவைனக் கைடச நாளில்
எழுப்புவதும், என்ைன அனுப்பனவருைடய
வருப்பமாக இருக்க றது என்றார். 41 நான்
வானத்தலிருந்து வந்த அப்பம் என்று
அவர் ெசான்னதனிமித்தம் யூதர்கள்
அவைரக்குற த்து முறுமுறுத்து: 42 இவன்
ேயாேசப்பன்குமாரனாகயஇேயசுஅல்லவா,
இவனுைடய தகப்பைனயும், தாையயும்
அற ந்தருக்க ேறாேம; அப்படி இருக்க, நான்
வானத்தலிருந்து இறங்க வந்ேதன் என்று
இவன் எப்படிச் ெசால்லுகறான் என்றார்கள்.
43 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
உங்களுக்குள் முறுமுறுக்க ேவண்டாம்.
44 என்ைன அனுப்பன பதா, ஒருவைன
இழுத்துக்ெகாள்ளாவ ட்டால் அவன்
என்னிடத்தல் வரமாட்டான்; கைடச நாளில்
நான் அவைன எழுப்புேவன். 45 எல்ேலாரும்
ேதவனாேல ேபாத க்கப்பட்டிருப்பார்கள்
என்று தீர்க்கதரிச களின் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றேத;ஆகேவ,ப தாவனிடத்தல்
ேகட்டுக் கற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் எவனும்
என்னிடத்தல் வருகறான். 46 ேதவனிடத்தல்
இருந்து வந்தவேரதவ ர ேவறு ஒருவரும்
ப தாைவப்பார்த்ததல்ைல,இவேரப தாைவப்
பார்த்தவர். 47 என்னிடத்தல் வசுவாசமாக
இருக்க றவனுக்கு ந த்தயஜீவன் உண்டு
என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 48 ஜீவ
அப்பம் நாேன. 49 உங்களுைடய
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ப தாக்கள் வனாந்த ரத்த ேல மன்னாைவச்
சாப்ப ட்டிருந்தும் மரித்தார்கள். 50 இத ேல
சாப்படுக றவன் மரிக்காமலும் இருக்கும்படி
வானத்தலிருந்து இறங்கன அப்பம் இதுேவ.
51 நாேன வானத்தலிருந்து இறங்கன ஜீவ
அப்பம்; இந்த அப்பத்ைத சாப்படுக றவன்
என்ெறன்ைறக்கும் பைழப்பான்; நான்
ெகாடுக்கும் அப்பம், உலக மக்களின்
ஜீவனுக்காக நான் ெகாடுக்கும் என்னுைடய
சரீரேம என்றார். 52 அப்ெபாழுது யூதர்கள்:
இவன் தன்னுைடய சரீரத்ைத எப்படி
நமக்கு சாப்ப டக் ெகாடுப்பான் என்று
தங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதம் ெசய்தார்கள்.
53 அதற்கு இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் மனிதகுமாரனுைடய சரீரத்ைதச்
சாப்ப டாமலும், அவருைடய இரத்தத்ைதக்
குடிக்காமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ேள
ஜீவன் இல்ைல என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 54 என் சரீரத்ைதப்
புச த்து, என் இரத்தத்ைதக் குடிக்க றவனுக்கு
ந த்தயஜீவன் உண்டு; நான் அவைனக்
கைடச நாளில் எழுப்புேவன். 55 என் சரீரம்
உண்ைமயான உணவாக இருக்க றது,
என் இரத்தம் உண்ைமயான பானமாக
இருக்க றது. 56 என் சரீரத்ைதப் புச த்து,
என் இரத்தத்ைதக் குடிக்க றவன் என்னிேல
நைலத்தருக்க றான், நானும் அவனிேல
நைலத்தருக்க ேறன். 57 ஜீவனுள்ள பதா
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என்ைன அனுப்பனதுேபாலவும், நான்
ப தாவனால் பைழத்தருக்க றதுேபாலவும்,
என்ைனப் புச க்க றவனும் என்னாேல
பைழப்பான். 58வானத்தலிருந்து இறங்கன
அப்பம் இதுேவ; இது உங்களுைடய
தகப்பன்மார்கள் புச த்த மன்னாைவப்ேபால
அல்ல, அவர்கள் மரித்தார்கேள;
இந்த அப்பத்ைதப் புச க்க றவேனா
என்ெறன்ைறக்கும் பைழப்பான் என்றார்.
59 கப்பர்நகூமிலுள்ள ெஜப ஆலயத்த ேல
அவர் உபேதச க்கும்ேபாது இைவகைளச்
ெசான்னார்.

இேயசுவன்சீடர்கள்இடறலைடதல்
60 அவருைடய சீடர்களில் அேநகர்

இைவகைளக்ேகட்டெபாழுது,இதுகடினமான
உபேதசம், யார் இைத ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்
என்றார்கள். 61 சீடர்கள் அைதக்குறத்து
முறுமுறுக்கறார்கள் என்று இேயசு
தமக்குள்ேள அற ந்து, அவர்கைளப்
பார்த்து: இது உங்களுக்கு இடறலாக
இருக்க றேதா? 62 மனிதகுமாரன் தாம்
முன்னிருந்த இடத்த ற்கு ஏற ப்ேபாக றைத
நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் எப்படி
இருக்கும்? 63 ஆவேய உய ர்ப்ப க்க றது,
சரீரமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது;
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகற
வசனங்கள் ஆவயாகவும், ஜீவனாகவும்
இருக்க றது. 64 ஆனாலும் உங்களில்
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வசுவாச க்காதவர்கள் சலர் இருக்க றார்கள்
என்றார்; வசுவாச க்காதவர்கள் இவர்கள்
என்றும், தம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுப்பவன்
இவன்தான் என்றும் ஆரம்பமுதல்
இேயசு அற ந்தருந்தபடியால், அவர்
பன்னும்: 65 ஒருவன் என் பதாவன்
அனுமத ெபறாவ ட்டால் என்னிடத்த ற்கு
வரமாட்டான் என்று இதற்காகேவ
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்றார்.
66 அதுமுதல் அவருைடய சீடர்களில்
அேநகர் அவருடேனகூட நடக்காமல்
பன்வாங்க ப்ேபானார்கள். 67 அப்ெபாழுது
இேயசு பன்னிரண்டுேபைரயும் பார்த்து:
நீங்களும் ேபாய்வ ட வருப்பமாக
இருக்க றீர்கேளா என்றார். 68 சீேமான்ேபதுரு
அவருக்கு மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர,
யாரிடத்தல் ேபாேவாம், ந த்தயஜீவ
வார்த்ைதகள் உம்மிடத்தல் இருக்க றது.
69 நீர் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய குமாரனாகய
க றஸ்து என்று நாங்கள் வசுவாச த்தும்
அற ந்தும் இருக்க ேறாம் என்றான். 70இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: பன்னிருவராக ய
உங்கைளநான்ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா
உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் ப சாசாக
இருக்க றான் என்றார். 71 சீேமானின்
மகனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்து
பன்னிருவரில் ஒருவனாக இருந்தும்,
தம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுக்கப்ேபாக றவனாக
இருந்தபடியனால் அவைனக்குறத்து
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இப்படிச்ெசான்னார்.

அத்த யாயம் 7
க றஸ்து தம் சேகாதரர்கைளக்

கடிந்துெகாள்ளுதல்
1 இைவகளுக்குப் பன்பு, யூதர்கள்

இேயசுைவக் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடினதால், அவர் யூேதயாவ ேல
வச ப்பதற்கு வருப்பம் இல்லாமல்
கலிேலயாவ ேல வச த்து வந்தார்.
2 யூதர்களுைடய கூடாரப்பண்டிைக
ெநருங்கயருந்தது. 3 அப்ெபாழுது
அவருைடய சேகாதரர்கள் அவைரப் பார்த்து:
நீர் ெசய்க ற ெசயல்கைள உம்முைடய
சீடர்களும் பார்க்கும்படி, இந்த இடத்ைதவ ட்டு
யூேதயாவற்கு ெசல்லும். 4 ப ரபலமாக
இருக்கவரும்புக றஎவனும்அந்தரங்கத்த ேல
ஒன்ைறயும் ெசய்யமாட்டான்; நீர்
இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்வதால்
உலகத்த ற்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தும்
என்றார்கள். 5 அவருைடய சேகாதரர்களும்
அவைர வசுவாச க்காததனால் இப்படிச்
ெசான்னார்கள். 6 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: என் ேநரம் இன்னும் வரவல்ைல,
உங்களுைடய ேநரேமா எப்ெபாழுதும்
ஆயத்தமாக இருக்க றது. 7 உலகம்
உங்கைளப் பைகக்கமாட்டாது; அதன்
ெசயல்கள்ெபால்லாதைவகளாகஇருக்க றது
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என்று நான் சாட்ச ெகாடுக்க றதனாேல
அது என்ைனப் பைகக்க றது. 8 நீங்கள்
இந்த பண்டிைகக்குப் ேபாங்கள்; என்
ேநரம் இன்னும் வராததனால் நான் இந்தப்
பண்டிைகக்கு இப்ெபாழுது ேபாக றதல்ைல
என்றார். 9 இைவகைள அவர்களிடம்
ெசால்லி, கலிேலயாவ ேல தங்கவ ட்டார்.
10 அவருைடய சேகாதரர்கள் ேபானபன்பு,
அவர் ெவளிப்பைடயாகப் ேபாகாமல்
மைறவாக பண்டிைகக்குப் ேபானார்.
11 பண்டிைகய ேல யூதர்கள் அவைரத் ேதடி:
அவர் எங்ேக இருக்க றார் என்றார்கள்.
12 மக்களுக்குள்ேள அவைரக்குற த்து
முறுமுறுப்புண்டானது. ச லர்: அவர் நல்லவர்
என்றார்கள். ேவறுசலர்: அப்படி இல்ைல,
அவன் மக்கைள ஏமாற்றுகறவன் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 13 ஆனாலும்
யூதர்களுக்குப் பயந்தருந்ததனாேல,
ஒருவனும் அவைரக்குற த்து
ெவளிப்பைடயாக ேபசவல்ைல.
ேதவாலயத்தல்இேயசுவன்ேபாதைன

14 பண்டிைகயன் பாத நாட்கள்
முடிந்தேபாது, இேயசு ேதவாலயத்த ற்குச்
ெசன்று, ேபாதைன ெசய்தார். 15அப்ெபாழுது
யூதர்கள்: இவர் படிக்காதவராக இருந்தும்
ேவதஎழுத்துக்கைளஎப்படிஅற ந்தருக்க றார்
என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 16 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: என் உபேதசம்
என்னுைடயதாக இல்லாமல், என்ைன
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அனுப்பனவருைடயதாக இருக்க றது.
17 அவருைடய வருப்பத்தன்படிெசய்ய
மனதுள்ளவன் எவேனா அவன் இந்த
உபேதசம் ேதவனால் உண்டாயருக்க றேதா,
நான் ெசாந்தமாக ேபசுக ேறேனா
என்று அறந்துெகாள்ளுவான்.
18 ெசாந்தமாக ேபசுக றவன் தன்
ெசாந்த மகைமையத் ேதடுக றான்,
தன்ைன அனுப்பனவரின் மகைமையத்
ேதடுக றவேனா உண்ைம உள்ளவனாக
இருக்க றான், அவனிடத்தல் அநீதயல்ைல.
19 ேமாேச ந யாயப்ப ரமாணத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைலயா?
அப்படியருந்தும் உங்களில் ஒருவனும் அந்த
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி நடக்க றதல்ைல;
நீங்கள் ஏன் என்ைனக் ெகாைலெசய்யத்
ேதடுக றீர்கள் என்றார். 20 மக்கள்
அவருக்கு மறுெமாழியாக: நீ ப சாசு
ப டித்தவன்; உன்ைனக் ெகாைலெசய்யத்
ேதடுக றவன் யார் என்றார்கள். 21 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: ஒேர ெசயைல
ெசய்ேதன், அைதக்குறத்து எல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்படுக றீர்கள். 22 வருத்தேசதனம்
ேமாேசயனால் உண்டாகாமல்,
முன்ேனார்களால் உண்டானது; பன்பு
ேமாேச அைத உங்களுக்கு நயமித்தான்;
நீங்கள் ஓய்வுநாளிலும் மனிதைன
வருத்தேசதனம்பண்ணுகறீர்கள்.
23 ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணம் மீறாமல்
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இருக்கும்படி ஓய்வுநாளில் மனிதன்
வருத்தேசதனம் ெபறலாம் என்றால்,
நான் ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிதைன
முழுவதும் சுகமாக்கனதனாேல என்ேமல்
எரிச்சலாயருக்கலாமா? 24 ேதாற்றத்தன்படி
தீர்ப்பு ெசய்யாமல், நீதயன்படி தீர்ப்பு
ெசய்யுங்கள்என்றார்.

இேயசுதான்கறஸ்துவா?
25 அப்ெபாழுது எருசேலம் நகரத்தாரில்

ச லர்: இவைனத்தாேன ெகாைலெசய்யத்
ேதடுக றார்கள்? 26 இேதா, இவன்
ெவளிப்பைடயாக ேபசுக றாேன, ஒருவரும்
இவனுக்கு ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலேய,
உண்ைமயாக இவன் கறஸ்து தான்
என்று அதகாரிகள் ந ச்சயமாக
அற ந்தருக்க றார்கேளா? 27 இவன் இன்ன
இடத்தலிருந்து வந்தவன் என்று நாம்
அற ந்தருக்க ேறாம், க றஸ்து வரும்ேபாேதா,
அவர் இன்ன இடத்தலிருந்து வருகறவர்
என்று ஒருவனும் அறயமாட்டாேன
என்றார்கள். 28 அப்ெபாழுது இேயசு
ேதவாலயத்தல் உபேதச க்கும்ேபாது
சத்தமிட்டு: நீங்கள் என்ைன அறவீர்கள்,
நான் எங்ேக இருந்து வந்ேதன் என்றும்
அறவீர்கள்; நான் நானாகேவ வரவல்ைல,
என்ைன அனுப்பனவர் சத்தயம் உள்ளவர்,
அவைர நீங்கள் அறயாதருக்க றீர்கள்.
29 நான் அவரால் வந்தருக்க றதனாலும்,
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அவர் என்ைன அனுப்ப இருக்க றதனாலும்,
நாேன அவைர அற ந்தருக்க ேறன்
என்றார். 30 அப்ெபாழுது அவைரப்
ப டிக்க வைகேதடினார்கள்; ஆனாலும்
அவருைடய ேநரம் இன்னும் வராததனால்
ஒருவனும் அவைரத் ெதாடவல்ைல.
31 மக்களில் அேநகர் அவைர வசுவாச த்து:
க றஸ்து வரும்ேபாது, இவர் ெசய்க ற
அற்புதங்கைளவ ட அத கமாகச் ெசய்வாேரா
என்றார்கள். 32 மக்கள் அவைரக்குற த்து
இப்படி முறுமுறுக்கறைதப் பரிேசயர்கள்
ேகட்டெபாழுது, அவைரப் ப டித்துக்ெகாண்டு
வரும்படிக்குப் பரிேசயர்களும் ப ரதான
ஆசாரியர்களும் காவலர்கைள
அனுப்பனார்கள். 33 அப்ெபாழுது
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இன்னும்
ெகாஞ்சக்காலம் நான் உங்கேளாடுகூட
இருந்து, பன்பு என்ைன அனுப்பனவர்
இடத்த ற்குப் ேபாக ேறன். 34 நீங்கள்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனாலும் என்ைனப்
பார்க்கமாட்டீர்கள்; நான் இருக்கும்
இடத்த ற்கு நீங்கள் வரவும் கூடாது
என்றார். 35 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: இவைர
நாம் பார்க்காதபடிக்கு எங்ேக ேபாவார்,
க ேரக்கர்களுக்குள்ேள ச தறயருக்க ற
நமது மக்களிடம் ேபாய், க ேரக்கர்களுக்கு
உபேதசம் ெசய்வாேரா? 36 நீங்கள்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனாலும்
என்ைனப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்றும்,
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நான் இருக்கும் இடத்த ற்கு நீங்கள்
வரக்கூடாது என்றும், இவர் ெசான்ன
வார்த்ைதயன் கருத்து என்ன என்று
தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
37 பண்டிைகயன் கைடச நாளாகய
முக்கயமான நாளிேல இேயசு நன்று,
சத்தமிட்டு: ஒருவன் தாகமாக இருந்தால்
என்னிடத்தல் வந்து பானம்பண்ணட்டும்.
38 ேவதவாக்கயம் ெசால்லுகறபடி
என்னிடத்தல் வசுவாசமாக இருக்க றவன்
எவேனா, அவன் உள்ளத்தலிருந்து
ஜீவத்தண்ணீருள்ள நத கள் ஓடும்
என்றார். 39 தம்ைம வசுவாச க்க றவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ளப்ேபாக றஆவயானவைரக்குற த்து
இப்படிச் ெசான்னார். இேயசு இன்னும்
மகைமப்படாமல் இருந்ததனால்
பரிசுத்த ஆவயானவர் இன்னும்
ெகாடுக்கப்படவல்ைல. 40 மக்களில்
அேநகர் இந்த வசனத்ைதக் ேகட்டெபாழுது:
உண்ைமயாகேவ இவர் தீர்க்கதரிச யானவர்
என்றார்கள். 41 ேவறுசலர்: இவர் க றஸ்து
என்றார்கள். ேவறுசலர்: க றஸ்து
கலிேலயாவலிருந்தா வருவார்? 42 தாவீதன்
சந்ததயலும், தாவீது இருந்த ெபத்லேகம்
ஊரிலுமிருந்து கறஸ்து வருவார் என்று
ேவதவாக்கயம் ெசால்லவல்ைலயா
என்றார்கள். 43இவ்வதமாகஅவைரக்குற த்து
மக்களுக்குள்ேள ப ரிவைன உண்டானது.
44 அவர்களில் சலர் அவைரப் ப டிக்க
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வருப்பமாக இருந்தார்கள்; ஆனாலும்
ஒருவனும்அவைரத்ெதாடவல்ைல.

யூதத்தைலவர்களுைடயஅவசுவாசம்
45 பன்பு அந்தக் காவலர்கள்

ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்த ற்கும்
பரிேசயர்களிடத்த ற்கும் தரும்பவந்தார்கள்;
இவர்கள் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
அவைன ஏன் அைழத்து வரவல்ைல என்று
ேகட்டார்கள். 46 காவலர்கள் மறுெமாழியாக:
அந்த மனிதன் ேபசுக றதுேபால ஒருவனும்
ஒருேபாதும் ேபசனது இல்ைல என்றார்கள்.
47 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்: நீங்களும்
ஏமாற்றப்பட்டீர்களா? 48 அதகாரிகளிலாவது
பரிேசயர்களிலாவது யாேரனும் ஒருவர்
அவைன வசுவாச த்ததுண்டா? 49 ேவதத்ைத
அறயாதவர்களாகய இந்த மக்கள்
சப க்கப்பட்டவர்கள் என்றார்கள்.
50 இரவ ேல அவரிடத்த ற்கு வந்தவனும்
அவர்களில் ஒருவனுமாகய ந க்ெகாேதமு
என்பவன் அவர்கைளப் பார்த்து: 51 ஒரு
மனிதன் ெசால்வைதக் ேகட்டு, அவன்
ெசய்ைககைள அறகறதற்கு முன்ேன,
அவைனத் தண்டைனக்கு உட்படுத்தலாம்
என்று நம்முைடய நயாயப்ப ரமாணம்
ெசால்லுகறதா என்றான். 52 அதற்கு
அவர்கள்: நீரும் கலிேலயேனா?
கலிேலயாவல் இருந்து ஒரு தீர்க்கதரிச யும்
எழும்புக றது இல்ைல என்பைத ஆராய்ந்து
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பாரும் என்றார்கள். 53பன்புஅவரவர் தங்கள்,
தங்கள்வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 8
1 இேயசு ஒலிவமைலக்குப் ேபானார்.

2 மறுநாள் காைலயல் அவர் தரும்ப
ேதவாலயத்த ற்கு வந்தேபாது, மக்கள்
எல்ேலாரும் அவரிடத்தல் வந்தார்கள்.
அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு உபேதசம்
ெசய்தார். 3 அப்ெபாழுது வபசாரத்த ேல
கண்டுபடிக்கப்பட்ட ஒரு ெபண்ைண
ேவதபண்டிதர்களும், பரிேசயர்களும்
அவரிடத்தல் அைழத்துவந்து, அவைள
நடுேவ நறுத்த : 4 ேபாதகேர, இந்த
ெபண் வபசாரத்தல் ைகயும் ெமய்யுமாகப்
ப டிக்கப்பட்டாள். 5 இப்படிப்பட்டவர்கைளக்
கல்ெலற ந்து ெகால்லேவண்டும் என்று
ேமாேச ந யாயப்ப ரமாணத்தல் நமக்குக்
கட்டைளக் ெகாடுத்தருக்க றாேர, நீர்
என்ன ெசால்லுகறீர் என்றார்கள்.
6 அவர்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துவதற்கான
காரணம் உண்டாக்குவதற்கு, அவைரச்
ேசாத க்கும்படி இப்படிச் ெசான்னார்கள்
இேயசுேவா குனிந்து,வ ரலினால் தைரய ேல
எழுதனார். 7 அவர்கள் ெதாடர்ந்து
அவைரக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அவர் ந மிர்ந்துபார்த்து: உங்களில்
பாவமில்லாதவன் இவள்மீது முதலாவது
கல்ெலறயட்டும் என்று ெசால்லி, 8 அவர்
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மறுபடியும் குனிந்து, தைரய ேல எழுதனார்.
9 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு, தங்களுைடய
மனச்சாட்ச யல் உணர்த்தப்பட்டு,
ெபரிேயார் முதல் ச ற ேயார் வைரக்கும்
ஒவ்ெவாருவராக ேபாய்வ ட்டார்கள். இேயசு
தனித்தருந்தார், அந்த ெபண் நடுேவ
நன்றாள். 10 இேயசு ந மிர்ந்து அந்த
ெபண்ைணத்தவ ர ேவெறாருவைரயும்
காணாமல்: ெபண்ேண, உன்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்தனவர்கள் எங்ேக? ஒருவன்கூட
உன்ைனத் தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கவல்ைலயா என்றார். 11அதற்கு அவள்:
இல்ைல, ஆண்டவேர, என்றாள். இேயசு
அவைளப் பார்த்து: நானும் உன்ைனத்
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்க றதல்ைல; நீ
ேபா,இனிப் பாவம்ெசய்யாேத என்றார்.

உலகத்தன்ஒளி
12 மறுபடியும் இேயசு மக்கைளப் பார்த்து:

நான் உலகத்த ற்கு ஒளியாக இருக்க ேறன்,
என்ைனப் பன்பற்றுகறவன் இருளிேல
நடக்காமல் ஜீவ ஒளிைய அைடந்தருப்பான்
என்றார். 13 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்
அவைரப் பார்த்து: உன்ைனக்குறத்து
நீேய சாட்ச ெகாடுக்க றாய்; உன்னுைடய
சாட்ச உண்ைமயானதல்ல என்றார்கள்.
14 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
என்ைனக்குறத்து நாேன சாட்ச
ெகாடுத்தாலும், என் சாட்ச உண்ைமயாக
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இருக்கறது; ஏெனன்றால், நான் எங்ேக
இருந்துவந்ேதன்என்றும், எங்ேக ேபாக ேறன்
என்றும் அறந்தருக்க ேறன்; நீங்கேளா
நான் எங்ேக இருந்து வருக ேறன் என்றும்,
எங்ேக ேபாக ேறன் என்றும் உங்களுக்குத்
ெதரியாது. 15 நீங்கள் மனித வழக்கத்த ற்கு
ஏற்றபடி நயாயந்தீர்க்க றீர்கள், நான்
ஒருவைனயும் நயாயந்தீர்க்க றதல்ைல;
16 நான் நயாயந்தீர்த்தால், என் தீர்ப்பு
சத்தயத்தன்படி இருக்கும்; ஏெனன்றால்,
நான் தனித்தருக்கவல்ைல, நானும் என்ைன
அனுப்பன பதாவுமாக இருக்க ேறாம்.
17இரண்டு ேபருைடய சாட்ச உண்ைம என்று
உங்களுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தலும்
எழுத இருக்கறேத. 18 நான்
என்ைனக்குறத்துச்சாட்ச ெகாடுக்க றவனாக
இருக்க ேறன், என்ைன அனுப்பன பதாவும்
என்ைனக்குறத்துச் சாட்ச க் ெகாடுக்க றார்
என்றார். 19 அப்ெபாழுது அவர்கள்:
உம்முைடய ப தா எங்ேக என்றார்கள்.
இேயசு மறுெமாழியாக: என்ைனயும்
அறயீர்கள். என் ப தாைவயும் அறயீர்கள்;
நீங்கள் என்ைன அறந்தீர்களானால்
என் ப தாைவயும் அறவீர்கள் என்றார்.
20 ேதவாலயத்த ேல இேயசு உபேதசம்
ெசய்க றேபாது, காணிக்ைகப்ெபட்டி
இருக்கும் இடத்தல் இந்த வசனங்கைளச்
ெசான்னார். அவருைடய ேவைள இன்னும்
வராதபடியனால் ஒருவனும் அவைரப்
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ப டிக்கவல்ைல. 21 இேயசு மறுபடியும்
அவர்கைளப் பார்த்து: நான் ேபாக ேறன்,
நீங்கள் என்ைனத் ேதடி உங்களுைடய
பாவங்களிேல மரித்துப்ேபாவீர்கள்; நான்
ேபாக ற இடத்த ற்கு உங்களால் வர
முடியாது என்றார். 22 அப்ெபாழுது யூதர்கள்:
நான் ேபாக ற இடத்த ற்கு உங்களால் வர
முடியாது என்கறாேன, தன்ைனத்தாேன
ெகாைலெசய்து ெகாள்ளுவாேனா
என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள். 23 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
கீேழயருந்து உண்டானவர்கள், நான்
ேமேலயருந்து உண்டானவன்; நீங்கள்
இந்த உலகத்தலிருந்து உண்டானவர்கள்,
நான் இந்த உலகத்தலிருந்து
உண்டானவன் இல்ைல. 24 ஆகேவ,
நீங்கள் உங்களுைடய பாவங்களில்
மரித்துப்ேபாவீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன்; நாேன அவர் என்று நீங்கள்
வசுவாச க்காவ ட்டால் உங்களுைடய
பாவங்களிேல மரித்துப்ேபாவீர்கள் என்றார்.
25 அதற்கு அவர்கள்: நீர் யார் என்றார்கள்.
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நான் ஆரம்ப
முதலாகஉங்களுக்குச் ெசால்லியருக்க றவர்
தான். 26 உங்கைளக்குறத்துப்
ேபசவும் நயாயந்தீர்க்கவும் எனக்கு
அேநக காரியங்கள் இருக்கறது;
என்ைன அனுப்பனவர் சத்தயமானவர்;
நான் அவரிடத்தல் ேகட்டைவகைள
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உலகத்த ற்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
27 ப தாைவக்குறத்துப் ேபசனார் என்று
அவர்கள் அறயாதருந்தார்கள். 28 ஆதலால்
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
மனிதகுமாரைன உயர்த்தனபன்பு, நாேன
அவர் என்றும், நான் என் ெசாந்தமாக
ஒன்றும் ெசய்யாமல், என் ப தா எனக்குப்
ேபாத த்தபடிேய இைவகைளச் ெசான்ேனன்
என்றும்அறவீர்கள். 29என்ைனஅனுப்பனவர்
என்னுடேன இருக்கறார், ப தாவற்குப்
ப ரியமானைவகைள நான் எப்ெபாழுதும்
ெசய்க றதனால் அவர் என்ைனத் தனிேய
இருக்கவ டவல்ைல என்றார். 30இைவகைள
அவர் ெசான்னேபாது, அேநகர் அவரிடத்தல்
வசுவாசம்ைவத்தார்கள்.

ஆப ரகாமின் பள்ைளகள்
31இேயசு தம்ைம வசுவாச த்த யூதர்கைளப்

பார்த்து: நீங்கள் என் உபேதசத்தல்
நைலத்தருந்தால் உண்ைமயாகேவ என்
சீடராக இருப்பீர்கள்; 32 சத்தயத்ைதயும்
அறவீர்கள், சத்தயம் உங்கைள
வடுதைலயாக்கும் என்றார். 33 அவர்கள்
அவருக்கு மறுெமாழியாக: நாங்கள்
ஆப ரகாமின் சந்ததயாக இருக்க ேறாம்,
நாங்கள் ஒருேபாதும் ஒருவனுக்கும்
அடிைமகளாக இருக்கவல்ைல;
வடுதைலயாவீர்கள் என்று நீர் எப்படிச்
ெசால்லுகறீர் என்றார்கள். 34 இேயசு
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அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: பாவம்
ெசய்க றவன் எவனும் பாவத்த ற்கு
அடிைமயாக இருக்க றான் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
35 அடிைமயானவன் என்ைறக்கும்
வீட்டிேல நைலத்த ரான்; குமாரன்
என்ைறக்கும் நைலத்தருக்க றார்.
36 ஆகேவ, குமாரன் உங்கைள வடுதைல
ஆக்கனால் உண்ைமயாகேவ வடுதைல
ஆவீர்கள். 37 நீங்கள் ஆப ரகாமின்
சந்ததயார் என்று அற ேவன்; ஆனாலும்
உங்களுக்குள்ேள என் உபேதசம் இடம்
ெபறாததனால், என்ைனக் ெகாைலெசய்யத்
ேதடுக றீர்கள். 38 நான் என் ப தாவனிடத்தல்
பார்த்தைதச் ெசால்லுக ேறன், நீங்களும்
உங்களுைடய ப தாவனிடத்தல் பார்த்தைதச்
ெசய்க றீர்கள் என்றார். 39 அதற்கு
அவர்கள்: ஆப ரகாேம எங்களுைடய
ப தா என்றார்கள். இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள்ஆப ரகாமின் பள்ைளகளாக
இருந்தால் ஆப ரகாமின் ெசயல்கைளச்
ெசய்வீர்கேள. 40ேதவனிடத்தல் ேகட்டிருக்க ற
சத்தயத்ைத உங்களுக்குச் ெசான்ன
மனிதனாகய என்ைனக் ெகால்லத்
ேதடுக றீர்கள், ஆப ரகாம் இப்படிச்
ெசய்யவல்ைலேய. 41 நீங்கள் உங்களுைடய
ப தாவன் ெசயல்கைளச் ெசய்க றீர்கள்
என்றார். அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள்
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ேவச த்தனத்தனால் ப றந்தவர்கள் இல்ைல;
ஒேர ப தா எங்களுக்கு இருக்கறார், அவர்
ேதவன்என்றார்கள்.
ப சாசன்பள்ைளகள்

42 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவன்
உங்களுைடய ப தாவாக இருந்தால்
என்னிடத்தல் அன்பாக இருப்பீர்கள்.
ஏெனன்றால், நான் ேதவனிடத்தல் இருந்து
வந்தருக்க ேறன்; நான் நானாக வரவல்ைல,
அவேர என்ைன அனுப்பனார். 43 என்
வசனத்ைத நீங்கள் ஏன் அறயாமல்
இருக்கறீர்கள்? என் உபேதசத்ைதக் ேகட்க
மனதல்லாமல் இருக்கறதனால் அல்லவா?
44 நீங்கள் உங்களுைடய தகப்பனாகய
ப சாசானவனால் உண்டானவர்கள்;
உங்களுைடய தகப்பனின் ஆைசகளின்படி
ெசய்ய வருப்பமாக இருக்க றீர்கள்;
அவன் ஆரம்ப முதற்ெகாண்டு மனித
ெகாைலபாதகனாக இருக்க றான்; சத்தயம்
அவனிடத்தல் இல்லாததனால் அவன்
சத்தயத்த ேல நைல நற்கவல்ைல;
அவன் ெபாய்யனும் ெபாய்க்குப்
தகப்பனுமாக இருக்க றதனால் அவன்
ெபாய் ேபசும்ேபாது தன்னுைடய
சுபாவத்தன்படி அப்படிப் ேபசுக றான்.
45 நான் உங்களுக்குச் சத்தயத்ைதச்
ெசால்லுகறதனால் நீங்கள் என்ைன
வசுவாச க்க றதல்ைல. 46 என்னிடத்தல்
பாவம் உண்ெடன்று உங்களில் யார்
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என்ைனக் குற்றப்படுத்தமுடியும்? நான்
சத்தயத்ைதச் ெசால்லியருந்தும், நீங்கள்
ஏன் என்ைன வசுவாச க்கவல்ைல.
47 ேதவனால் உண்டானவன் ேதவனுைடய
வசனங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க றான்;
நீங்கள் ேதவனால் உண்டாகாததனால்
ெசவெகாடுக்காமல்இருக்க றீர்கள்என்றார்.
இேயசுதன்ைனக்குறத்துச்ெசால்லுதல்

48 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவருக்கு
மறுெமாழியாக: உன்ைனச் சமாரியன்
என்றும், ப சாசு ப டித்தவன் என்றும்
நாங்கள் ெசால்லுகறது சரிதாேன
என்றார்கள். 49 அதற்கு இேயசு: நான்
ப சாசு ப டித்தவன் இல்ைல, நான் என்
ப தாைவ மத க்க ேறன், நீங்கள் என்ைன
மத க்காமலிருக்கறீர்கள். 50 நான்
எனக்கு மகைமையத் ேதடுக றதல்ைல;
அைதத் ேதடி, நயாயந்தீர்க்க றவர் ஒருவர்
இருக்க றார். 51ஒருவன் என் வார்த்ைதையக்
கைடப டித்தால், அவன் என்ெறன்ைறக்கும்
மரணத்ைதப் பார்ப்பதல்ைல என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
52 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைரப்
பார்த்து: நீ ப சாசு ப டித்தவன் என்று
இப்ெபாழுது அறந்தருக்க ேறாம்;
ஆப ரகாமும் தீர்க்கதரிச களும் மரித்தார்கள்.
நீேயா: ஒருவன், என் வார்த்ைதையக்
கைடப டித்தால் என்ெறன்ைறக்கும்
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மரணத்ைத ருச பார்ப்பதல்ைல என்கறாய்.
53 எங்களுைடய ப தாவாகய ஆப ரகாமிலும்
நீ ெபரியவேனா? அவர் மரித்தார்,
தீர்க்கதரிச களும் மரித்தார்கள்; உன்ைன
நீ யார் என்று நைனக்கறாய் என்றார்கள்.
54 இேயசு மறுெமாழியாக: என்ைன
நாேன மகைமப்படுத்தனால் அந்த
மகைம வீணாயருக்கும், என் ப தா
என்ைன மகைமப்படுத்துகறவர், அவைர
உங்களுைடய ேதவன் என்று நீங்கள்
ெசால்லுகறீர்கள். 55 ஆனாலும் நீங்கள்
அவைர அறயவல்ைல, நான் அவைர
அற ந்தருக்க ேறன்; அவைர அற ேயன்
என்று ெசான்னால் உங்கைளப்ேபால
நானும் ெபாய்யனாக இருப்ேபன்; அவைர
நான் அறந்து, அவருைடய வார்த்ைதையக்
கைடப டிக்க ேறன். 56 உங்களுைடய
தகப்பனாகய ஆப ரகாம் என்னுைடய
நாைளக் காண ஆைசயாக இருந்தான்;
பார்த்து மக ழ்ந்தான் என்றார். 57அப்ெபாழுது
யூதர்கள் அவைரப் பார்த்து: உனக்கு
இன்னும் ஐம்பது வயதாகவல்ைலேய, நீ
ஆப ரகாைமப் பார்த்தாேயா என்றார்கள்.
58அதற்கு இேயசு: ஆப ரகாம் உண்டாவதற்கு
முன்னேம நான் இருக்க ேறன் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
59 அப்ெபாழுது அவர்ேமல் எறயும்படி
கற்கைள எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். இேயசு
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மைறந்து, அவர்கள் நடுேவ கடந்து,
ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப்ேபானார்.

அத்த யாயம் 9
உலகத்தன்ஒளி

1 அவர் அப்புறம் ேபாகும்ேபாது ப றவக்
குருடனாகய ஒரு மனிதைனப் பார்த்தார்.
2 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்கள் அவைரப்
பார்த்து: ரபீ, இவன் குருடனாக ப றந்தது
யார் ெசய்த பாவம், இவன் ெசய்த
பாவேமா, இவைனப் ெபற்றவர்கள் ெசய்த
பாவேமா என்று ேகட்டார்கள். 3 இேயசு
மறுெமாழியாக: அது இவன் ெசய்த பாவமும்
இல்ைல, இவைனப் ெபற்றவர்கள் ெசய்த
பாவமும் இல்ைல, ேதவனுைடய ெசயல்கள்
இவனிடத்தல் ெவளிப்படுவதற்கு இப்படிப்
ப றந்தான். 4 பகலாக இருக்கும்வைர நான்
என்ைன அனுப்பனவருைடய ெசயல்கைளச்
ெசய்யேவண்டும்; ஒருவனும் ெசயல்கள்
ெசய்யக்கூடாதஇரவு ேநரம்வருகறது.
இேயசு ப றவக்குருடைனச்

சுகப்படுத்துதல்
5 நான் உலகத்தல் இருக்கும்ேபாது

உலகத்த ற்கு ஒளியாக இருக்க ேறன்
என்றார். 6 இைவகைளச் ெசால்லி, அவர்
தைரய ேல உமிழ்ந்து, உமிழ்நீரினால்
ேசறுண்டாக்க , அந்தச் ேசற்ைறக்
குருடனுைடய கண்களின்ேமல் பூச :
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7 நீ ேபாய், சீேலாவாம் குளத்த ேல
கழுவு என்றார். சீேலாவாம் என்பதற்கு
அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தம்.
அப்படிேய அவன்ேபாய்க் கழுவ , பார்ைவ
அைடந்தவனாக தரும்ப வந்தான்.
8 அப்ெபாழுது அருகல் உள்ளவர்களும்,
அவன்குருடனாக இருக்கும்ேபாது அவைனப்
பார்த்தருந்தவர்களும்: இவன் உட்கார்ந்து
ப ச்ைச ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தவன் அல்லவா
என்றார்கள். 9 ச லர்: அவன்தான் என்றார்கள்.
ேவறுசலர்: அவைனப்ேபால இருக்க றான்
என்றார்கள். அவேனா: நான்தான் அவன்
என்றான். 10அப்ெபாழுதுஅவர்கள்அவைனப்
பார்த்து:உன்கண்கள்எப்படித்த றக்கப்பட்டது
என்றார்கள். 11அவன்மறுெமாழியாக:இேயசு
என்னப்பட்ட ஒருவர் ேசறுண்டாக்க , என்
கண்களின்ேமல் பூச , நீ ேபாய் சீேலாவாம்
குளத்த ேல கழுவு என்றார். அப்படிேய
நான் ேபாய்க் கழுவ , பார்ைவ அைடந்ேதன்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது அவர்கள்: அவர்
எங்ேக என்றார்கள். அவன்: எனக்குத்
ெதரியாதுஎன்றான்.

பரிேசயர்கள்அவைனேதவாலயத்தலிருந்து
ெவளிேயற்றுதல்

13 குருடனாக இருந்த அவைனப்
பரிேசயர்களிடத்த ற்குக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
14இேயசு ேசறுண்டாக்க , அவன் கண்கைளத்
தறந்த நாள் ஓய்வுநாளாக இருந்தது.
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15ஆகேவ, பரிேசயர்களும்அவைனப்பார்த்து:
நீ எப்படிப் பார்ைவ அைடந்தாய் என்று
மீண்டும் ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்:
அவர் என் கண்களின்ேமல் ேசற்ைறப்
பூசனார், நான் கழுவேனன், பார்க்க ேறன்
என்றான். 16 அப்ெபாழுது பரிேசயர்களில்
சலர்: அந்த மனிதன் ஓய்வுநாைளக்
கைடப டிக்காததனால்அவன் ேதவனிடத்தல்
இருந்து வந்தவன் இல்ைல என்றார்கள்.
ேவறுசலர்: பாவயாக இருக்க ற மனிதன்
இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கைள எப்படிச்
ெசய்வான் என்றார்கள். இந்தவதமாக
அவர்களுக்குள்ேள ப ரிவைன ஏற்பட்டது.
17மீண்டும்அவர்கள்குருடைனப்பார்த்து:உன்
கண்கைளத் தறந்தாேன, அவைனக்குறத்து
நீ என்ன ெசால்லுகறாய் என்றார்கள்.
அதற்கு அவன்: அவர் தீர்க்கதரிச என்றான்.
18 அவன் குருடனாக இருந்து பார்ைவ
அைடந்தைத யூதர்கள் நம்பாமல், பார்ைவ
அைடந்தவனுைடய ெபற்ேறாைர அைழத்து,
19 அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுைடய
மகன் குருடனாகப் ப றந்தான் என்று
ெசால்லுகறீர்கேள, அவன் இவன்தானா?
இவனானால், இப்ெபாழுது இவன்
எப்படிப் பார்ைவயைடந்தான் என்று
ேகட்டார்கள். 20 ெபற்ேறார் மறுெமாழியாக;
இவன் எங்களுைடய மகன்தான் என்றும்,
குருடனாகப் ப றந்தான்என்றும்எங்களுக்குத்
ெதரியும். 21 இப்ெபாழுது இவன் பார்ைவ
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அைடந்தது எப்படி என்று எங்களுக்குத்
ெதரியாது; இவனுைடய கண்கைளத்
தறந்தவன் யார் என்பதும் எங்களுக்குத்
ெதரியாது;இவன்வாலிபனாகஇருக்க றான்,
இவைனேய ேகளுங்கள், இவேன
ெசால்லுவான் என்றார்கள். 22 அவனுைடய
ெபற்ேறார்கள் யூதர்களுக்குப் பயந்ததனால்
இப்படிச் ெசான்னார்கள். ஏெனன்றால்,
இேயசுைவக் கறஸ்து என்று யாராவது
அறக்ைக ெசய்தால் அவைன ெஜப
ஆலயத்த ற்குப் ெவளியாக்க ேவண்டும்
என்று யூதர்கள் அதற்கு ஏற்கனேவ முடிவு
ெசய்தருந்தார்கள். 23 அதனிமித்தம்:
இவன் வாலிபனாக இருக்க றான்,
இவைனேய ேகளுங்கள் என்று அவனுைடய
ெபற்ேறார்கள் ெசான்னார்கள். 24 ஆதலால்
அவர்கள் குருடனாக இருந்த மனிதைன
இரண்டாம்முைற அைழத்து: நீ ேதவைன
மகைமப்படுத்து; இந்த மனிதன் பாவ என்று
நாங்கள் அற ந்தருக்க ேறாம் என்றார்கள்.
25 அவன் மறுெமாழியாக: அவர் பாவயா
இல்ைலயா என்று எனக்குத் ெதரியாது;
நான் குருடனாக இருந்ேதன், இப்ெபாழுது
பார்க்க ேறன்; இது ஒன்றுதான் எனக்குத்
ெதரியும் என்றான். 26 அவர்கள் மறுபடியும்
அவைனப்பார்த்து:உனக்குஎன்னெசய்தான்,
உன் கண்கைள எப்படித் த றந்தான்
என்றார்கள். 27 அவன் மறுெமாழியாக:
ஏற்கனேவ உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்,
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நீங்கள் ேகட்காமல் ேபானீர்கள்; மறுபடியும்
ஏன் ேகட்க றீர்கள்? அவருக்குச் சீடராக
உங்களுக்கும் வருப்பம் இருக்க றதா
என்றான். 28அப்ெபாழுதுஅவர்கள்அவைனத்
த ட்டி: நீ அவனுைடய சீடன், நாங்கள்
ேமாேசயனுைடய சீடர். 29 ேமாேசயுடேன
ேதவன் ேபசனார் என்று ெதரியும், இவன்
எங்ேகஇருந்துவந்தவன்என்றுஎங்களுக்குத்
ெதரியாது என்றார்கள். 30 அதற்கு
அந்த மனிதன்: அவர் என் கண்கைளத்
தறந்தருந்தும், அவர் எங்கருந்து வந்தவர்
என்று நீங்கள் ெதரியாமல் இருப்பது
ஆச்சரியமான காரியம். 31 பாவ களுக்கு
ேதவன் ெசவெகாடுக்க றது இல்ைல
என்று ெதரிந்தருக்க ேறாம்; ஒருவன்
ேதவபக்த உள்ளவனாக இருந்து அவருக்கு
ப ரியமானைதச் ெசய்தால் அவனுக்குச்
ெசவெகாடுப்பார். 32 ப றவக் குருடனுைடய
கண்கைள ஒருவன் தறந்தான் என்று
உலகம் உண்டானதுமுதல் ேகள்வப்பட்டது
இல்ைலேய. 33அவர் ேதவனிடத்தல் இருந்து
வராமல் இருந்தால் ஒன்றும் ெசய்யமாட்டாேர
என்றான். 34 அவர்கள் அவனுக்கு
மறுெமாழியாக: முழுவதும் பாவத்தல்
ப றந்த நீ எங்களுக்குப் ேபாத க்க றாேயா
என்று ெசால்லி, அவைனப் ெவளிேய
தள்ளிவ ட்டார்கள்.

ஆவக்குரிய பார்ைவயன்ைம
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35 அவைன அவர்கள் ெவளிேய
தள்ளிவ ட்டைத இேயசு ேகள்வப்பட்டு,
அவைனப் பார்த்தேபாது: நீ ேதவனுைடய
குமாரனிடத்தல் வசுவாசமாக இருக்க றாயா
என்றார். 36 அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர,
அவரிடத்தல் நான் வசுவாசமாக
இருக்கும்படிக்கு அவர் யார் என்றான்.
37 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ அவைரப்
பார்த்தருக்க றாய், உன்னுடேன ேபசுக றவர்
அவர்தான் என்றார். 38 உடேன அவன்:
ஆண்டவேர, வசுவாச க்க ேறன் என்று
ெசால்லி, அவைரப் பணிந்துெகாண்டான்.
39 அப்ெபாழுது இேயசு: பார்க்காதவர்கள்
பார்க்கும்படியாகவும், பார்க்க றவர்கள்
குருடராகும்படியாகவும் நயாயத்தீர்ப்புக்கு
நான் இந்த உலகத்தல் வந்ேதன் என்றார்.
40 அவேராடு இருந்த பரிேசயர்களில் சலர்
இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது: நாங்களும்
குருடேரா என்றார்கள். 41இேயசுஅவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் குருடராக இருந்தால்
உங்களுக்குப் பாவம் இருக்காது; நீங்கள்
பார்க்க ேறாம் என்று ெசால்லுகறபடியனால்
உங்களுைடய பாவம் நைலநற்க றது
என்றார்.

அத்த யாயம் 10
ேமய்ப்பனும்,அவனுைடயஆடுகளும்

1 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்;
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ஆட்டுத்ெதாழுவத்த ற்குள் வாசல்வழியாக
நுைழயாமல், ேவறுவழியாக ஏறுகறவன்
தருடனும், ெகாள்ைளக்காரனுமாக
இருக்க றான். 2 வாசல்வழியாக
நுைழகறவேனா ஆடுகளின் ேமய்ப்பனாக
இருக்க றான். 3 வாசைலக் காக்க றவன்
அவனுக்குத் தறக்க றான்; ஆடுகளும்
அவன் சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்க றது.
அவன் தன்னுைடய ஆடுகைளப் ெபயர்
ெசால்லிக் அைழத்து, அைவகைள
ெவளிேய நடத்த க்ெகாண்டுேபாக றான்.
4 அவன் தன்னுைடய ஆடுகைள ெவளிேய
வ ட்டபன்பு, அைவகளுக்கு முன்பாக
நடந்துேபாக றான்,ஆடுகள்அவன் சத்தத்ைத
அற ந்தருக்க றதனால் அவனுக்குப் பன்ேன
ெசல்லுகறது. 5 ெதரியாதவர்களுைடய
சத்தத்ைத அறயாதபடியனால் அைவகள்
ெதரியாதவனுக்குப் பன்ேன ெசல்லாமல்,
அவைனவட்டு ஓடிப்ேபாகும் என்றார். 6இந்த
உவைமையஇேயசுஅவர்களிடம்ெசான்னார்;
அவர்கேளா அவர் ெசான்னைவகளின்
கருத்ைத அறயவல்ைல. 7 ஆதலால்
இேயசு மீண்டும் அவர்கைளப் பார்த்து:
நாேன ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 8 எனக்கு
முன்ேப வந்தவர்கள் எல்ேலாரும்
தருடர்களும், ெகாள்ைளக்காரர்களுமாக
இருக்க றார்கள்; ஆடுகள் அவர்களுக்குச்
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ெசவெகாடுக்கவல்ைல. 9 நாேன
வாசல், என்வழியாக ஒருவன் உள்ேள
ப ரேவச த்தால், அவன் இரட்ச க்கப்படுவான்,
அவன் உள்ளும், ெவளியும் ெசன்று,
ேமய்ச்சைலக் கண்டைடவான். 10 தருடன்,
தருடவும், ெகால்லவும், அழிக்கவும்
வருகறாேன அன்ற ேவெறான்றுக்கும்
வரமாட்டான். நாேனா அைவகளுக்கு ஜீவன்
உண்டாயருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும்
வந்ேதன். 11 நாேன நல்ல ேமய்ப்பன்:
நல்ல ேமய்ப்பன் ஆடுகளுக்காகத்
தன் ஜீவைனக் ெகாடுக்க றான்.
12 ேமய்ப்பனாக இல்லாதவனும், ஆடுகள்
தனக்குச் ெசாந்தம் இல்லாதவனுமான
கூலியாள் ஓநாய் வருகறைதப் பார்த்து
ஆடுகைளவ ட்டு ஓடிப்ேபாக றான்;
அப்ெபாழுது ஓநாய் ஆடுகைளப்பீற ,
அைவகைளச் ச தறடிக்கும். 13 ேவைலயாள்
கூலிக்காக ேவைலெசய்க றவன், ஆகேவ,
ஓடிப்ேபாக றான், ஆடுகளுக்காக அவன்
கவைலப்படமாட்டான். 14 நாேன
நல்ல ேமய்ப்பன்; ப தா என்ைன
அறந்தருக்க றதுேபாலவும், நான்
ப தாைவ அறந்தருக்க றதுேபாலவும்,
15 நான் என்னுைடயைவகைள
அறந்தும் என்னுைடயைவகளால்
அறயப்பட்டும் இருக்க ேறன்; ஆடுகளுக்காக
என் ஜீவைனயும் ெகாடுக்க ேறன்.
16 இந்தத் ெதாழுவத்தல் உள்ளைவகள்
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அல்லாமல் ேவறு ஆடுகளும் எனக்கு
இருக்கறது; அைவகைளயும் நான்
ெகாண்டுவரேவண்டும், அைவகள்
என் சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்கும்,
அப்ெபாழுது ஒேர மந்ைதயும், ஒேர
ேமய்ப்பனுமாகும். 17 நான் என் ஜீவைன
மீண்டும் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படிக்கு
அைதக் ெகாடுக்க றபடியனால் ப தா
என்னில் அன்பாக இருக்க றார்.
18 ஒருவனும் அைத என்னிடத்தல் இருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டான்; நாேன அைதக்
ெகாடுக்க ேறன், அைதக் ெகாடுக்கவும்
எனக்கு அதகாரம் இருக்க றது, அைத
மீண்டும் எடுத்துக்ெகாள்ளவும் எனக்கு
அதகாரம் இருக்க றது. இந்தக் கட்டைளைய
என் பதாவனிடத்தல் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்
என்றார். 19 இந்த வசனங்களினால்
யூதர்களுக்குள்ேள மீண்டும் ப ரிவைன
உண்டானது. 20 அவர்களில் அேநகர்:
இவன் ப சாசு ப டித்தவன், ைபத்தயக்காரன்;
ஏன் இவனுக்குச் ெசவ ெகாடுக்க றீர்கள்
என்றார்கள். 21 ேவறுசலர்: இைவகள்
ப சாசு ப டித்தவனுைடய வசனங்கள்
இல்ைல. குருடருைடய கண்கைளப் ப சாசு
த றக்கக்கூடுமா என்றார்கள்.

யூதர்களின்அவசுவாசம்
22 பன்பு எருசேலமிேல ேதவாலயப்

ப ரதஷ்ைட பண்டிைக வந்தது;
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குளிர்காலமுமாக இருந்தது. 23 இேயசு
ேதவாலயத்தல் சாெலாேமானுைடய
மண்டபத்த ேல நடந்துெகாண்டிருந்தார்.
24 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைர
சூழ்ந்துெகாண்டு: எவ்வளவு
காலம்வைரக்கும் எங்களுைடய
ஆத்துமாவற்குச் சந்ேதகம் உண்டாக்குகறீர்,
நீர் க றஸ்துவானால் எங்களுக்குத்
ெதளிவாக ெசால்லும் என்றார்கள்.
25 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
அைத உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்,
நீங்கள் வசுவாச க்கவல்ைல; என்
ப தாவன் நாமத்தனாேல நான் ெசய்க ற
ெசயல்கேள என்ைனக்குறத்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க றது. 26 ஆனாலும், நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய, நீங்கள் என்
மந்ைதயன் ஆடுகளாக இல்லாததனால்
வசுவாச க்காமல் இருக்க றீர்கள்.
27 என் ஆடுகள் என் சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுக்க றது; நான் அைவகைள
அறந்தருக்க ேறன், அைவகள் எனக்குப்பன்
ெசல்லுகறது. 28 நான் அைவகளுக்கு
ந த்தயஜீவைனக்ெகாடுக்க ேறன்;அைவகள்
ஒருேபாதும் ெகட்டுப்ேபாவதல்ைல,
ஒருவனும் அைவகைள என் ைகயலிருந்து
பற த்துக்ெகாள்ளுவதும் இல்ைல.
29 அைவகைள எனக்குத் தந்த என் ப தா
எல்ேலாைரயும்வ டெபரியவராகஇருக்க றார்;
அைவகைள என் பதாவன் ைகயலிருந்து
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பற த்துக்ெகாள்ள ஒருவனாலும் கூடாது.
30 நானும் ப தாவும் ஒன்றாக இருக்க ேறாம்
என்றார். 31 அப்ெபாழுது யூதர்கள்
மீண்டும் அவர்ேமல் கல்ெலறயும்படி,
கற்க்கைள எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
32 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
நான் என் ப தாவனாேல அேநக
நற்ெசயல்கைள உங்களுக்குக் காட்டிேனன்,
அைவகளில் எந்தச் ெசயலுக்காக என்ேமல்
கல்ெலற க றீர்கள் என்றார். 33 யூதர்கள்
அவருக்கு மறுெமாழியாக: நற்ெசயலினால்
நாங்கள் உன்ேமல் கல்ெலற க றதல்ைல;
நீ மனிதனாக இருக்க, உன்ைன
ேதவன் என்று ெசால்லி, இந்தவதமாக
ேதவ அவமத ப்பு ெசால்லுகறதனால்
உன்ேமல் கல்ெலற க ேறாம் என்றார்கள்.
34 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
ேதவர்களாக இருக்க றீர்கள் என்று
நான் ெசான்ேனன் என்பதாக
உங்களுைடய ேவதத்தல் எழுதவல்ைலயா?
35 ேதவவசனத்ைதப் ெபற்றுக்
ெகாண்டவர்கைளத் ேதவர்கள் என்று
அவர் ெசால்லியருக்க, ேவதவாக்கயமும்
ஒழிந்துேபாகாததாக இருக்க, 36 ப தாவனால்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும், உலகத்தல்
அனுப்பப்பட்டும் இருக்க ற நான்
என்ைனத் ேதவனுைடய குமாரன் என்று
ெசான்னதனாேல ேதவ அவமத ப்பு
ெசான்ேனன் என்று நீங்கள் ெசால்லலாமா?



ேயாவான்அத்தயாயம் 10:37 lxx ேயாவான்அத்தயாயம் 11:2

37 என் ப தாவன் ெசயல்கைள நான்
ெசய்யாதருந்தால், நீங்கள் என்ைன
வசுவாச க்க ேவண்டியதல்ைல.
38 அைவகைள ெசய்தால், நீங்கள் என்ைன
வசுவாச யாமல் இருந்தாலும், ப தா
என்னிலும் நான் அவரிலும் இருக்க றைத
நீங்கள் அறந்து வசுவாச க்கும்படி
அந்தச் ெசயல்கைள வசுவாச யுங்கள்
என்றார். 39 இதனால் அவர்கள் மீண்டும்
அவைரப் ப டிக்கத் ேதடினார்கள், அவேரா
அவர்கள் ைகக்குத் தப்ப , 40 ேயார்தானுக்கு
அக்கைரய ேல முன்ேன ேயாவான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த
இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய், அங்ேக
தங்கனார். 41 அேநகர் அவரிடத்தல்
வந்து: ேயாவான் ஒரு அற்புதத்ைதயும்
ெசய்யவல்ைல; ஆனாலும் இவைரக்குற த்து
ேயாவான் ெசான்னது எல்லாம் உண்ைமயாக
இருக்க றது என்றார்கள். 42 அந்த
இடத்தல் அேநகர் அவரிடத்தல் வசுவாசம்
ைவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 11
லாசருவன்மரணம்

1 மரியாளும் அவள் சேகாதரியாக ய
மார்த்தாளும் இருந்த ெபத்தானியா
க ராமத்ைதச் ேசர்ந்த லாசரு என்பவன்
வயாத ப்பட்டிருந்தான். 2 கர்த்தருக்குப்
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பரிமளைதலம் பூச , தன் தைலமுடியால்
அவருைடயபாதங்கைளத்துைடத்தவள்அந்த
மரியாேள; அவளுைடய சேகாதரனாகய
லாசருவயாதயாகஇருந்தான். 3அப்ெபாழுது
அவனுைடய சேகாதரிகள்: ஆண்டவேர, நீர்
ச ேநக க்க றவன் வயாதயாக இருக்க றான்
என்று ெசால்ல, அவரிடத்த ற்கு ஆள்
அனுப்பனார்கள். 4 இேயசு அைதக்
ேகள்வப்பட்டெபாழுது: இந்த வயாத
மரணம் ஏற்படுவதற்காக இல்லாமல்
ேதவனுைடய மகைம வளங்குவதற்காக
இருக்க றது; ேதவனுைடய குமாரனும்
அதனால் மகைமப்படுவார் என்றார்.
5 இேயசு மார்த்தாளிடத்தலும் அவளுைடய
சேகாதரியனிடத்தலும் லாசருவனிடத்தலும்
அன்பாக இருந்தார். 6 அவன் வயாதயாக
இருக்க றதாக அவர் ேகள்வப்பட்டெபாழுது,
தாம் இருந்த இடத்த ேல மீண்டும் இரண்டு
நாட்கள் தங்கனார். 7 அதன்பன்பு அவர்
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: நாம்
மீண்டும் யூேதயாவற்குப் ேபாேவாம்
வாருங்கள் என்றார். 8 அதற்குச் சீடர்கள்:
ரபீ, இப்ெபாழுது தான் யூதர்கள் உம்ைமக்
கல்ெலறயத் ேதடினார்கேள, மீண்டும்
நீர் அந்த இடத்த ற்குப் ேபாகலாமா
என்றார்கள். 9 இேயசு மறுெமாழியாக:
பகலுக்குப் பன்னிரண்டு மணிேநரம்
இல்ைலயா? ஒருவன் பகலிேல
நடந்தால் அவன் இந்த உலகத்தன்
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ெவளிச்சத்ைதக் காண்கறபடியனால்
இடறல் அைடயமாட்டான். 10 ஒருவன்
இரவ ேல நடந்தால் தன்னிடத்தல்
ெவளிச்சம் இல்லாததனால் இடறுவான்
என்றார். 11 இைவகைள அவர்
ெசால்லியபன்பு அவர்கைளப் பார்த்து:
நம்முைடய ச ேநக தனாகய லாசரு
ந த்தைர அைடந்தருக்க றான், நான்
அவைன உயேராடு எழுப்பப்ேபாக ேறன்
என்றார். 12 அதற்கு அவருைடய சீடர்கள்:
ஆண்டவேர, ந த்தைர அைடந்தருந்தால்
சுகமைடவான்என்றார்கள். 13இேயசுவானவர்
அவனுைடய மரணத்ைதக்குறத்து அப்படிச்
ெசான்னார்; அவர்கேளா ந த்தைரெசய்து
இைளப்பாறுகறைதக்குற த்துச் ெசான்னார்
என்று நைனத்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: லாசரு
மரித்துப்ேபானான் என்று ெவளிப்பைடயாகச்
ெசால்லி; 15 நான் அங்ேக இல்லாததனால்
நீங்கள் வசுவாசம் உள்ளவர்களாக றதற்கு
ஏதுவுண்ெடன்று உங்களுக்காக
சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; இப்ெபாழுது
அவனிடத்த ற்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள்
என்றார். 16 அப்ெபாழுது த தமு என்னப்பட்ட
ேதாமா மற்றச் சீடர்கைளப்பார்த்து:அவருடன்
மரிப்பதற்கு நாமும் ேபாேவாம் வாருங்கள்
என்றான்.

இேயசு லாசருவன் சேகாதரிகைள
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ஆறுதல்படுத்துதல்
17இேயசு வந்தேபாது அவன் கல்லைறயல்

ைவக்கப்பட்டு நான்கு நாட்கள் ஆனது
என்றுஅறந்தார். 18 ெபத்தானியா ஊர்
எருசேலமுக்கு அருகல் ஏறக்குைறய
இரண்டு ைமல் தூரத்தலிருந்தது.
19 யூதர்களில் அேநகர் மார்த்தாள் மரியாள்
என்பவர்களுைடய சேகாதரைனக்குறத்து
அவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசால்லும்படி
அவர்களிடத்தல் வந்தருந்தார்கள்.
20 இேயசு வருகறார் என்று மார்த்தாள்
ேகள்வப்பட்டேபாது,அவருக்குஎத ர்ெகாண்டு
ேபானாள்; மரியாேளா வீட்டிேல இருந்தாள்.
21 மார்த்தாள் இேயசுவனிடத்தல் வந்து:
ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்தீரானால்
என் சேகாதரன் மரித்தருக்கமாட்டான்.
22 இப்ெபாழுதும் நீர் ேதவனிடத்தல்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது எதுேவா அைத
ேதவன் உமக்குத் தந்தருளுவார் என்று
அறந்தருக்க ேறன் என்றாள். 23 இேயசு
அவைளப் பார்த்து: உன் சேகாதரன்
உய ர்த்ெதழுந்தருப்பான் என்றார். 24அதற்கு
மார்த்தாள்: உய ர்த்ெதழுதல் நடக்கும் கைடச
நாளிேல அவனும் உய ர்த்ெதழுந்தருப்பான்
என்று அறந்தருக்க ேறன் என்றாள்.
25 இேயசு அவைளப் பார்த்து: நாேன
உய ர்த்ெதழுதலும் ஜீவனுமாக இருக்க ேறன்,
என்ைன வசுவாச க்க றவன் மரித்தாலும்
பைழப்பான்; 26 உய ேராடிருந்து என்ைன
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வசுவாச க்க றன் எவனும் என்ெறன்ைறக்கும்
மரிக்காமலும் இருப்பான்; இைத
வசுவாச க்க றாயா என்றார். 27 அதற்கு
அவள்: ஆம், ஆண்டவேர, நீர் உலகத்தல்
வருகறவரான ேதவகுமாரனாகய க றஸ்து
என்று நான் வசுவாச க்க ேறன் என்றாள்.
28 இைவகைளச் ெசான்னபன்பு, அவள்
ேபாய், தன் சேகாதரியாக ய மரியாைள
இரகச யமாக அைழத்து: ேபாதகர்
வந்தருக்க றார், உன்ைன அைழக்க றார்
என்றாள். 29 அவள் அைதக் ேகட்டவுடேன,
சீக்க ரமாக எழுந்து, அவரிடத்தல் வந்தாள்.
30 இேயசு இன்னும் க ராமத்த ற்குள்
வராமல், மார்த்தாள் தம்ைமச் சந்த த்த
இடத்த ேல இருந்தார். 31 அப்ெபாழுது,
வீட்டிேல அவளுடேன இருந்து அவளுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்த யூதர்கள்,
மரியாள் சீக்க ரமாக எழுந்துேபாக றைதப்
பார்த்து: அவள் கல்லைறயனிடத்தல்
அழுகறதற்குப் ேபாக றாள் என்று ெசால்லி,
அவளுக்குப் பன்பாகப் ேபானார்கள்.
32 இேயசு இருந்த இடத்தல் மரியாள்
வந்து, அவைரப் பார்த்தவுடேன, அவர்
பாதத்தல் வழுந்து: ஆண்டவேர, நீர்
இங்ேக இருந்தீரானால் என் சேகாதரன்
மரித்தருக்கமாட்டான் என்றாள். 33 அவள்
அழுகறைதயும் அவேளாடு வந்த யூதர்கள்
அழுகறைதயும் இேயசு பார்த்தேபாது
ஆவய ேல கலங்க த் துயரமைடந்து:
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34 அவைன எங்ேக ைவத்தீர்கள் என்றார்.
ஆண்டவேர, வந்து பாரும் என்றார்கள்.
35 இேயசு கண்ணீர் வ ட்டார். 36 அப்ெபாழுது
யூதர்கள்: இேதா,இவர்அவைனஎவ்வளவாக
ேநச த்தார் என்றார்கள். 37 அவர்களில்
சலர்: குருடனுைடய கண்கைளத் தறந்த
இவர். இவைன மரித்துப் ேபாகாமலிருக்கச்
ெசய்யமுடியாதா என்றார்கள்.

இேயசுலாசருைவஉய ேராடு எழுப்புதல்
38 அப்ெபாழுது இேயசு மீண்டும்

தமக்குள்ேளகலங்க க்கல்லைறயனிடத்த ற்கு
வந்தார். அது ஒரு குைகயாக இருந்தது;
அதன்ேமல் ஒரு கல் ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
39 இேயசு: கல்ைல எடுத்து ேபாடுங்கள்
என்றார். மரித்தவனுைடய சேகாதரியாக ய
மார்த்தாள் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர,
இப்ெபாழுது நாற்றம் எடுக்குேம, நான்கு
நாட்கள் ஆனேத என்றாள். 40 இேயசு
அவைளப் பார்த்து: நீ வசுவாச த்தால்
ேதவனுைடய மகைமையக் காண்பாய்
என்று நான் உனக்குச் ெசால்லவல்ைலயா
என்றார். 41 அப்ெபாழுது மரித்தவன்
ைவக்கப்பட்ட இடத்தலிருந்த கல்ைல
எடுத்துப்ேபாட்டார்கள். இேயசு தம்முைடய
கண்கைள ஏெறடுத்து: ப தாேவ, நீர்
எனக்குச் ெசவெகாடுத்தபடியனால்
உமக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 42 நீர்
எப்ெபாழுதும் எனக்குச் ெசவெகாடுக்க றீர்
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என்று நான் அறந்தருக்க ேறன்; ஆனாலும்
நீர் என்ைன அனுப்பனைதச் சூழ்ந்து
நற்கும் மக்கள் வசுவாச க்கும்படியாக
அவர்களுக்காக இைதச் ெசான்ேனன்
என்றார். 43 இைவகைளச் ெசான்னபன்பு:
லாசருேவ, ெவளிேய வா என்று, உரத்த
சத்தமாகக் கூப்ப ட்டார். 44 அப்ெபாழுது,
மரித்தவன் ெவளிேய வந்தான்.
அவன் கால்களும் ைககளும் ப ேரதத்
துணிகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது, அவன்
முகமும் துணியால் சுற்றப்பட்டிருந்தது.
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இவைனக்
கட்டவழ்த்துவடுங்கள்என்றார்.

இேயசுைவக்ெகால்லசத த்த ட்டம்
45 அப்ெபாழுது மரியாளிடத்தல்

வந்து, இேயசு ெசய்தைவகைளப்
பார்த்தவர்களாகய யூதர்களில் அேநகர்
அவரிடத்தல் வசுவாசம் ைவத்தார்கள்.
46 அவர்களில் சலர் பரிேசயர்களிடம்ேபாய்,
இேயசு ெசய்தைவகைள அவர்களுக்கு
அறவத்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது
ப ரதான ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும்
ஆேலாசைன சங்கத்ைதக் கூடிவரச்ெசய்து,
நாம் என்ன ெசய்க றது? இந்த
மனிதன் அேநக அற்புதங்கைளச்
ெசய்க றாேன. 48 நாம் இவைன
இப்படிேய வ ட்டுவ ட்டால், எல்ேலாரும்
இவைன வசுவாச ப்பார்கள்; அப்ெபாழுது
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ேராமர்கள் வந்து நம்முைடய இடத்ைதயும்
மக்கைளயும் அழித்துப்ேபாடுவார்கேள
என்றார்கள். 49 அப்ெபாழுது அவர்களில்
ஒருவனும், அந்த வருடத்துப் ப ரதான
ஆசாரியனுமாகய காய்பா என்பவன்
அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுக்கு
ஒன்றும் ெதரியாது; 50 மக்கள் எல்ேலாரும்
ெகட்டுப்ேபாகாதபடிக்கு ஒேர மனிதன்
மக்களுக்காக மரிப்பது நமக்கு நலமாக
இருக்கும் என்று நீங்கள் ச ந்த க்காமல்
இருக்க றீர்கள் என்றான். 51 இைத அவன்
தானாகச் ெசால்லாமல், அந்த வருடத்துப்
ப ரதான ஆசாரியனானபடியனாேல இேயசு
யூதமக்களுக்காகமரிக்கப்ேபாக றார் என்றும்,
52 அந்த மக்களுக்காக மாத்த ரமல்ல,
ச தறயருக்க ற ேதவனுைடய பள்ைளகைள
ஒன்றாகச் ேசர்க்க றதற்காகவும்
மரிக்கப்ேபாக றார் என்றும் தீர்க்கதரிசனமாக
ெசான்னான். 53 அந்தநாள்முதல் அவைரக்
ெகாைலெசய்யும்படிக்கு ஆேலாசைன
ெசய்தார்கள். 54ஆகேவ, இேயசு அதன்பன்பு
ெவளியரங்கமாக யூதர்களுக்குள்ேள
தங்காமல், அந்த இடத்ைதவ ட்டு
வனாந்த ரத்த ற்கு அருகான இடமாகய
எப்ப ராயீம் என்னப்பட்ட ஊருக்குப்ேபாய்,
அங்ேக தம்முைடய சீடர்கேளாடு
தங்கயருந்தார். 55 யூதர்களுைடய
பஸ்காபண்டிைக ெநருங்கயருந்தது.
அதற்கு முன்ேன அேநகர் தங்கைளச்
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சுத்த கரித்துக்ெகாள்வதற்கு தங்களுைடய
நாட்டிலிருந்து எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள்.
56 அங்ேக அவர்கள் இேயசுைவத்
ேதடிக்ெகாண்டு ேதவாலயத்தல்
ந ற்கும்ேபாது, ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து:
உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுகறது,
அவர் பண்டிைகக்கு வரமாட்டாேரா
என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள். 57 ப ரதான
ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும் அவைரப்
ப டிக்கும்படி ேயாச த்து, அவர் இருக்க ற
இடத்ைத எவனுக்காவது ெதரிந்தருந்தால்,
அைத அறவக்கேவண்டும் என்று
கட்டைளய ட்டிருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 12
மரியாள்இேயசுைவஅப ேஷகம்பண்ணுதல்

1 பஸ்காபண்டிைக வருவதற்கு ஆறு
நாட்களுக்கு முன்ேன இேயசு தாம்
மரணத்தலிருந்து உய ேராடு எழுப்பன
லாசரு இருந்த ெபத்தானியாவற்கு
வந்தார். 2 அங்ேக அவருக்கு இரவு
வருந்து ெகாடுத்தார்கள்; மார்த்தாள்
பணிவைடெசய்தாள்; லாசருவும் அவருடேன
பந்தயருந்தவர்களில் ஒருவனாக
இருந்தான். 3 அப்ெபாழுது மரியாள்
வைலேயறப்ெபற்ற களங்கமில்லாத
நளதம் என்னும் ைதலத்தல் ஒரு இராத்தல்
(அைர லிட்டர்) ெகாண்டுவந்து, அைத
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இேயசுவன் பாதங்களில் பூச , தன்
தைலமுடியால் அவருைடய பாதங்கைளத்
துைடத்தாள்; அந்த வீடு முழுவதும்
ைதலத்தன் நல்ல வாசைனயனால்
நைறந்தருந்தது. 4 அப்ெபாழுது
அவருைடய சீடர்களில் ஒருவனும் அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுக்கப்ேபாக றவனுமாகய
சீேமானுைடயகுமாரனானயூதாஸ்காரிேயாத்து:
5 இந்தத் ைதலத்ைத முந்நூறு ெவள்ளிப்
பணத்தற்கு வற்று, தரித்த ரர்களுக்குக்
ெகாடுக்காமல்ேபானது என்ன என்றான்.
6அவன்ஏைழகைளக்குறத்துக்கவைலப்பட்டு
இப்படிச் ெசால்லாமல், அவன் தருடனாக
இருந்ததனாலும், பணப்ைபைய
ைவத்துக்ெகாண்டு அத ேல ேபாடப்பட்டைதச்
சுமக்க றவனாக இருந்ததனாலும் இப்படிச்
ெசான்னான். 7 அப்ெபாழுது இேயசு:
இவைள வட்டுவடு, என்ைன அடக்கம்
ெசய்யும் நாளுக்காக இைத ைவத்தருந்தாள்.
8 ஏைழகள் எப்ெபாழுதும் உங்களிடம்
இருக்க றார்கள்; நான் எப்ெபாழுதும்
உங்களிடம் இருக்கமாட்ேடன் என்றார்.
9 அப்ெபாழுது யூதர்களில் த ரளான மக்கள்
அவர் அங்ேக இருக்க றைத அற ந்து,
இேயசுைவப் பார்ப்பதற்கு மட்டுமல்ல,
அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பன லாசருைவப் பார்க்கும்படியாகவும்
வந்தார்கள். 10 லாசருவனால் யூதர்களில்
அேநகர்ேபாய், இேயசுவனிடத்தல்
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வசுவாசம் ைவத்ததனால், 11 ப ரதான
ஆசாரியர்கள் லாசருைவயும் ெகாைலெசய்ய
ஆேலாசைனெசய்தார்கள்.

இேயசுஎருசேலமுக்குள்ப ரேவச த்தல்
12 அடுத்தநாளிேல இேயசு எருசேலமுக்கு

வருகறார் என்று பண்டிைகக்கு வந்த
த ரளான மக்கள் ேகள்வப்பட்டு,
13 குருத்ேதாைலகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு,
அவருக்கு எத ர்ெகாண்டு ேபாகும்படி
புறப்பட்டு: “ஓசன்னா, கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேல வருகற இஸ்ரேவலின்
ராஜா ேபாற்றப்படத்தக்கவர்” என்று
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 14அல்லாமலும்:
“சீேயான்குமாரத்த ேய, பயப்படாேத,
உன் ராஜா கழுைதக் குட்டியன்ேமல்

ஏறவருகறார்” என்று
எழுதயருக்க றபடி,

15 இேயசு ஒரு கழுைதக்குட்டிையப்
பார்த்து அதன்ேமல் ஏற ப்ேபானார்.
16 இைவகைள அவருைடய சீடர்கள்
துவக்கத்த ேல அறயவல்ைல.
இேயசு மகைமயைடந்தபன்பு, இப்படி
அவைரக்குற த்து எழுதயருக்க றைதயும்,
தாங்கள் இப்படி அவருக்குச் ெசய்தைதயும்
நைனவுகூர்ந்தார்கள். 17 அன்றயும்
அவருடன் இருந்த மக்கள் அவர் லாசருைவக்
கல்லைறயலிருந்து ெவளிேய வரவைழத்து,
அவைன உயேராடு எழுப்பனார் என்று
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சாட்ச ெகாடுத்தார்கள். 18 அப்படிப்பட்ட
அற்புதத்ைத அவர் ெசய்தார் என்று மக்கள்
ேகள்வப்பட்டதனால் அவர்கள் அவருக்கு
எத ர்ெகாண்டு ேபானார்கள். 19 அப்ெபாழுது
பரிேசயர்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து:
நீங்கள் ெசய்க றெதல்லாம் வீெணன்று
அறகறதல்ைலயா? இேதா, உலக மக்கள்
அைனவரும் அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றனர்
என்றார்கள்.

இேயசு தன்னுைடய மரணத்ைத
முன்னறவத்தல்

20 பண்டிைகயல் ஆராதைனெசய்ய
வந்தவர்களில்க ேரக்கர்கள்சலர்இருந்தனர்.
21 அவர்கள் கலிேலயா நாட்டுப் ெபத்சாய தா
ஊரானாகய பலிப்புவனிடத்தல் வந்து:
ஐயா, இேயசுைவப் பார்க்க வரும்புக ேறாம்
என்று அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
22 பலிப்பு வந்து, அைத அந்த ேரயாவற்கு
அறவத்தான்; பன்பு அந்த ேரயாவும்
பலிப்புவும் அைத இேயசுவற்கு
அறவத்தார்கள். 23 அப்ெபாழுது இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரன்
மகைமப்படும்படியான ேவைள வந்தது.
24 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்,
ேகாதுைம மணியானது நலத்தல்
வழுந்து சாகாவ ட்டால் தனித்தருக்கும்,
ெசத்தேதயானால் மிகுந்த பலைனக்
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ெகாடுக்கும். 25தன்ஜீவைனச ேநக க்க றவன்
அைத இழந்துேபாவான்; இந்த உலகத்தல்
தன் ஜீவைன ெவறுக்கறவேனா
அவன் அைத ந த்தயஜீவகாலமாகக்
காத்துக்ெகாள்ளுவான். 26 ஒருவன் எனக்கு
ஊழியம் ெசய்க றவனானால் என்ைனப்
பன்பற்றட்டும், நான் எங்ேக இருக்க ேறேனா
அங்ேக என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்;
ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் ெசய்தால்
அவைனப் ப தாவானவர் கனம்பண்ணுவார்.
27 இப்ெபாழுது என் ஆத்துமா கலங்குகறது,
நான் என்ன ெசால்லுேவன். ப தாேவ, இந்த
ேநரத்தலிருந்து என்ைன இரட்ச யும் என்று
ெசால்ேவேனா; ஆனாலும், இதற்காகேவ
இந்த ேநரத்த ற்குள் வந்ேதன். 28 ப தாேவ,
உமது நாமத்ைத மகைமப்படுத்தும் என்றார்.
அப்ெபாழுது: மகைமப்படுத்த ேனன்,
இன்னமும் மகைமப்படுத்துேவன் என்கற
சத்தம் வானத்தலிருந்து உண்டானது.
29 அங்ேக நன்று ெகாண்டிருந்து, அைதக்
ேகட்ட மக்கள்: இடிமுழக்கம் உண்டானது
என்றார்கள். ேவறுசலர்: ேதவதூதன்
அவருடேன ேபசனான்என்றார்கள். 30இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: இந்தச் சத்தம்
எனக்காக உண்டாகாமல் உங்களுக்காக
உண்டானது. 31 இப்ெபாழுேத இந்த
உலகத்த ற்கு நயாயத்தீர்ப்பு உண்டாக றது;
இப்ெபாழுேத இந்த உலகத்தன்
அத பத புறம்பாகத் தள்ளப்படுவான்.



ேயாவான்அத்தயாயம் 12:32 lxxxiii ேயாவான்அத்தயாயம் 12:37

32 பூமியலிருந்து உயர்த்தப்பட்டு
இருக்கும்ேபாது, எல்ேலாைரயும்
என்னிடத்தல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்
என்றார். 33 இேயசு தாம் எவ்வதமாக
மரிக்கப்ேபாக றார் என்பைதக் குற க்கும்படி
இப்படிச் ெசான்னார். 34 மக்கள் அவைரப்
பார்த்து: க றஸ்து என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கறார் என்று ேவதத்தல் ெசால்லியைத
நாங்கள் ேகட்டிருக்க ேறாம், அப்படியருக்க
மனிதகுமாரன் உயர்த்தப்படேவண்டியது
என்று எப்படிச் ெசால்லுகறீர்; இந்த
மனிதகுமாரன் யார் என்றார்கள். 35 அதற்கு
இேயசு: இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம்
ஒளி உங்களிடம் இருக்கும்; இருளில்
நீங்கள் ச க்க க்ெகாள்ளாதபடி ஒளி
உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது நடவுங்கள்;
இருளில் நடக்க றவன் தான் ேபாக ற இடம்
எங்ேக என்று ெதரியாமல் இருக்க றான்.
36 ஒளி உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது
நீங்கள் ஒளியன் பள்ைளகளாவதற்கு,
ஒளிய டம் வசுவாசமாக இருங்கள்
என்றார். இைவகைள இேயசு ெசால்லி,
அவர்கைளவ ட்டுமைறந்தார்.

யூதர்களின்அவசுவாசம்
37 அவர் இத்தைன அற்புதங்கைள

அவர்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்தருந்தும்,
அவர்கள்அவைரவசுவாச க்கவல்ைல.
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38 “கர்த்தாேவ, எங்கள் மூலமாகக்
ேகள்வப்பட்டைத வசுவாச த்தவன்
யார்?

கர்த்தருைடயக்கரம்யாருக்குெவளிப்பட்டது”
என்றுஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னவசனம்

நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.
39 ஆகேவ, அவர்கள் வசுவாச க்காமல்

ேபானார்கள். ஏெனன்றால், ஏசாயா பன்னும்:
40அவர்கள்கண்களினால்பார்க்காமலும்,
இருதயத்தனால்உணராமலும்,
குணப்படாமலும்இருப்பதற்கும்,
நான் அவர்கைளச் சுகமாக்காமல்

இருப்பதற்கும்,
அவர்களுைடயகண்கைளஅவர்குருடாக்க ,
அவர்கள் இருதயத்ைதக் கடினமாக்கனார்”

என்றான்.
41 ஏசாயா அவருைடய மகைமையப்

பார்த்து, அவைரக்குற த்துப்
ேபசுக றேபாது இைவகைளச் ெசான்னான்.
42 ஆனாலும் அதகாரிகளிலும் அேநகர்
அவரிடம் வசுவாசம் ைவத்தார்கள்.
அப்படியருந்தும் ெஜப ஆலயத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயற்றப்படாமல் இருக்க,
பரிேசயர்களுக்கு பயந்து அைத
அறக்ைகெசய்யாமலும் இருந்தார்கள்.
43 அவர்கள் ேதவனால் வருகற
மகைமையவ ட மனிதர்களால் வருகற
மகைமைய அதகமாக வரும்பனார்கள்.
44 அப்ெபாழுது இேயசு சத்தமாக: என்ேமல்
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வசுவாசமாக இருக்க றவன் என்னிடத்தல்
அல்ல, என்ைன அனுப்பனவரிடம்
வசுவாசமாக இருக்க றான். 45 என்ைனப்
பார்க்க றவன் என்ைன அனுப்பனவைரப்
பார்க்க றான். 46 என்னிடம் வசுவாசமாக
இருக்க றவெனவனும் இருளில் இல்லாதபடி,
நான் உலகத்த ற்கு ஒளியாக வந்ேதன்.
47 ஒருவன் என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும்
வசுவாச க்காமல்ேபானால், அவைன நான்
நயாயந்தீர்ப்பதல்ைல; நான் உலகத்ைத
நயாயந்தீர்க்க வராமல், உலகத்ைத
இரட்ச க்க வந்ேதன். 48 என்ைனத் தள்ளி என்
வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவைன
நயாயந்தீர்க்க ற ஒன்று இருக்கறது; நான்
ெசான்ன வசனேம அவைனக் கைடச நாளில்
நயாயந்தீர்க்கும். 49 நான் சுயமாகப்
ேபசவல்ைல, நான் ேபசேவண்டியது என்ன
என்றும் உபேதச க்கேவண்டியது என்ன
என்றும் என்ைன அனுப்பன பதாேவ
எனக்குக் கட்டைளய ட்டார். 50 அவருைடய
கட்டைள ந த்தயஜீவனாக இருக்க றது என்று
அற ேவன்;ஆகேவ,நான்ேபசுக றைவகைளப்
ப தா எனக்குச் ெசான்னபடிேய ேபசுக ேறன்
என்றார்.

அத்த யாயம் 13

இேயசுசீடர்களின்கால்கைளக்கழுவுதல்
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1 பஸ்காபண்டிைகக்கு முன்ேப, இேயசு
இந்தஉலகத்ைதவ ட்டுப்ப தாவனிடத்த ற்குப்
ேபாகும்படியான தம்முைடய ேவைள
வந்தெதன்றுஅறந்து, தாம் இந்த உலகத்தல்
இருக்கற தம்முைடயவர்களிடத்தல்
அன்புைவத்தபடிேய, முடிவுவைரக்கும்
அவர்களிடத்தல் அன்புைவத்தார்.
2 சீேமானின் மகனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்து
அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கும்படி
ப சாசானவன் அவன் இருதயத்ைதத்
தூண்டினபன்பு, அவர்கள் மாைல
உணவு சாப்படும்ேபாது; 3 தம்முைடய
ைகயல் ப தா எல்லாவற்ைறயும்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்பைதயும், தாம்
ேதவனிடத்தலிருந்து வந்தைதயும்,
ேதவனிடத்த ற்குப் ேபாக றைதயும் இேயசு
அற ந்து; 4பந்தயலிருந்துஎழுந்து,தம்முைடய
ேமலுைடையக் கழற்ற ைவத்துவ ட்டு, ஒரு
துண்ைடஎடுத்து,இடுப்ப ேலகட்டிக்ெகாண்டு,
5 பன்பு பாத்த ரத்தல் தண்ணீர் ஊற்ற ,
சீடர்களுைடய கால்கைளக் கழுவவும், தாம்
கட்டிக்ெகாண்டிருந்த துண்டால் துைடக்கவும்
ெதாடங்கனார்.

6 அவர் சீேமான் ேபதுருவனிடத்தல்
வந்தேபாது, அவன் அவைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, நீர் என் கால்கைளக்
கழுவப்ேபாக றீரா? என்றான். 7 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ெசய்க றது
என்னெவன்று இப்ெபாழுது உனக்கு
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ெதரியாது, இனிேமல் ெதரியும் என்றார்.
8 ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: நீர் ஒருேபாதும்
என் கால்கைளக் கழுவகூடாது என்றான்.
இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான்
உன்ைனக் கழுவாவ ட்டால் என்னிடத்தல்
உனக்குப் பங்கல்ைல என்றார். 9 அதற்குச்
சீேமான்ேபதுரு: ஆண்டவேர, என்
கால்கைள மட்டுமல்ல, என் ைககைளயும்
என் தைலையயும்கூட கழுவேவண்டும்
என்றான். 10 இேயசு அவைனப் பார்த்து:
குளித்தவன் தன் கால்கைளமட்டும்
கழுவேவண்டியதாக இருக்கும், மற்றப்படி
அவன் முழுவதும் சுத்தமாக இருக்க றான்;
நீங்களும் சுத்தமாக இருக்க றீர்கள்;
ஆனாலும் எல்ேலாரும் அல்ல என்றார்.
11 தம்ைமக் காட்டிக் ெகாடுக்க றவைன அவர்
அற ந்தருந்தபடியனால் நீங்கள் எல்ேலாரும்
சுத்தமுள்ளவர்கள்இல்ைலஎன்றார்.

12 அவர்களுைடய கால்கைள அவர்
கழுவனபன்பு, தம்முைடய ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டு, தரும்ப உட்கார்ந்து,
அவர்கைளப் பார்த்து: நான் உங்களுக்குச்
ெசய்தைத அற ந்தருக்க றீர்களா?
13 நீங்கள் என்ைனப் ேபாதகர் என்றும்,
ஆண்டவர் என்றும் ெசால்லுகறீர்கள்,
நீங்கள் ெசால்லுகறது சரிேய, நான்
அவர்தான். 14 ஆண்டவரும் ேபாதகருமாகய
நாேன உங்களுைடய கால்கைளக்
கழுவ ேனன் என்றால், நீங்களும்
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ஒருவருைடய கால்கைள ஒருவர்
கழுவேவண்டும். 15 நான் உங்களுக்குச்
ெசய்ததுேபால நீங்களும் ெசய்யும்படி
உங்களுக்கு மாத ரிையக் காண்பத்ேதன்.
16 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்,
ஊழியக்காரன் தன் எஜமாைனவட
ெபரியவனல்ல, அனுப்பப்பட்டவன்
தன்ைன அனுப்பனவைரவ ட
ெபரியவனல்ல. 17 நீங்கள் இைவகைள
அறந்தருக்க றபடியனால், இைவகைளச்
ெசய்வீர்களானால், பாக்கயவான்களாக
இருப்பீர்கள்.
யூதாசன்சத த்த ட்டம்

18 உங்கள் எல்ேலாைரயும்
குற த்து நான் ேபசவல்ைல,
நான் ெதரிந்துெகாண்டவர்கைள
அற ேவன்; ஆனாலும் ேவதவாக்கயம்
நைறேவறத்தக்கதாக, என்னுடேன
அப்பத்ைத சாப்படுக றவன் என்ேமல்
தன் குதகாைலத் தூக்கனான். 19 அது
நடக்கும்ேபாது நாேன அவர் என்று
நீங்கள் வசுவாச ப்பதற்கு, இப்ெபாழுது
அது நடப்பதற்கு முன்னேம அைத
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 20 நான்
அனுப்புக றவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான், என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன
அனுப்பனவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்
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என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
21 இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபன்பு
ஆவய ேல கலங்க : உங்களில் ஒருவன்
என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று
சாட்ச யாகச் ெசான்னார். 22 அப்ெபாழுது
யாைரக்குற த்துப் ேபசுக றாேரா என்று
சீடர்கள் சந்ேதகப்பட்டு, ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்தார்கள். 23அந்தச்ேநரத்தல்அவருைடய
சீடர்களில் இேயசுவற்கு அன்பானவனாக
இருந்த ஒருவன் இேயசுவன்
மார்ப ேல சாய்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
24 யாைரக்குற த்துச் ெசால்லுகறார் என்று
வசாரிக்கும்படி சீேமான்ேபதுரு அவனுக்குச்
ைசைககாட்டினான். 25 அப்ெபாழுது அவன்
இேயசுவன் மார்ப ேல சாய்ந்துெகாண்டு:
ஆண்டவேர, அவன் யார் என்றான்.
26 இேயசு மறுெமாழியாக: நான் இந்த
அப்பத்துண்ைடத் ேதாய்த்து எவனுக்குக்
ெகாடுப்ேபேனா, அவன்தான் என்று
ெசால்லி, துண்ைடத் ேதாய்த்து, சீேமான்
மகனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்த ற்குக்
ெகாடுத்தார். 27 அந்த அப்பத் துண்ைட
அவன் வாங்கனபன்பு, சாத்தான்
அவனுக்குள் புகுந்தான். அப்ெபாழுது
இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ ெசய்க றைதச்
சீக்க ரமாகச் ெசய் என்றார். 28 அவர்
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இப்படி அவனுடேன ெசான்னதன்
கருத்ைதப் பந்தயருந்தவர்களில் யாருக்கும்
புரியவல்ைல. 29 யூதாஸ் பணப்ைபைய
ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தபடியனால்,
அவன்ேபாய், பண்டிைகக்குத்
ேதைவயானைவகைளக் வாங்குவதற்காவது,
ஏைழகளுக்கு ஏதாவது ெகாடுப்பதற்காவது,
இேயசு அவனுடேன ெசால்லியருப்பார்
என்று சலர் நைனத்தார்கள். 30 அவன்
அந்த அப்பத் துண்ைட வாங்கனவுடேன
புறப்பட்டுப்ேபானான்; அப்ெபாழுது இரவு
ேநரமாகஇருந்தது.

அன்பாகஇருங்கள்
31 அவன் புறப்பட்டுப்ேபானபன்பு

இேயசு: இப்ெபாழுது மனிதகுமாரன்
மகைமப்படுக றார், ேதவனும் அவரில்
மகைமப்படுக றார். 32 ேதவன்
அவரில் மகைமப்பட்டிருந்தால், ேதவன்
அவைரத் தம்மில் மகைமப்படுத்துவார்,
சீக்க ரமாக அவைர மகைமப்படுத்துவார்.
33 பள்ைளகேள, இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம்
நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்; நீங்கள்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள்; ஆனாலும் நான்
ேபாக ற இடத்த ற்கு நீங்கள் வரக்கூடாது
என்று நான் யூதர்களிடம் ெசான்னதுேபால
இப்ெபாழுதுஉங்கேளாடும்ெசால்லுக ேறன்.

34 நீங்கள் ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக
இருங்கள்; நான் உங்களில் அன்பாக
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இருந்ததுேபால நீங்களும் ஒருவரிெலாருவர்
அன்பாக இருங்கள் என்கற புதய
கட்டைளைய உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேறன்.
35 நீங்கள் ஒருவரிெலாருவர் அன்பு
உள்ளவர்களாக இருந்தால், அதனால்
நீங்கள் என்னுைடய சீடர்கள் என்று
எல்ேலாரும் அற ந்துெகாள்வார்கள் என்றார்.
36 சீேமான்ேபதுரு அவைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, நீர் எங்ேக ேபாக றீர் என்றான்.
இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான்
ேபாக ற இடத்த ற்கு இப்ெபாழுது நீ என்
பன்ேன வரக்கூடாது, ப ற்பாடு என் பன்ேன
வருவாய் என்றார். 37 ேபதுரு அவைரப்
பார்த்து: ஆண்டவேர, நான் இப்ெபாழுது
உமக்குப்பன்ேனஏன்வரக்கூடாது? உமக்காக
என் ஜீவைனயும் ெகாடுப்ேபன் என்றான்.
38 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக:
எனக்காக உன் ஜீவைனக் ெகாடுப்பாேயா?
ேசவல் கூவுகறதற்கு முன்ேப நீ என்ைன
மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய் என்று,
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 14
இேயசுதம்முைடயசீடர்கைளத் ேதற்றுதல்

1 உங்களுைடய இருதயம் கலங்காமல்
இருப்பதாக; ேதவனிடத்தல் வசுவாசமாக
இருங்கள், என்னிடத்தலும் வசுவாசமாக
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இருங்கள். 2 என் ப தாவன் வீட்டில் அேநக
தங்கும் இடங்கள் இருக்கன்றன; அப்படி
இல்லாமலிருந்தால், நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லியருப்ேபன்; ஒரு இடத்ைத
உங்களுக்காகஆயத்தம்ெசய்யப்ேபாக ேறன்.
3 நான் ேபாய் உங்களுக்காக இடத்ைத
ஆயத்தம்ெசய்தபன்பு, நான் இருக்கற
இடத்த ேல நீங்களும் இருக்கும்படி, நான்
மறுபடியும் வந்து உங்கைள என்னிடத்தல்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன். 4 நான் ேபாக ற
இடத்ைத அற ந்தருக்க றீர்கள், வழிையயும்
அற ந்தருக்க றீர்கள்என்றார்.

இேயசுேவப தாைவச்ெசன்றைடயும்வழி
5 ேதாமா அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர,

நீர் ேபாக ற இடத்ைத அற ேயாேம, வழிைய
நாங்கள் எப்படி அற ேவாம் என்றான்.
6அதற்கு இேயசு: நாேன வழியும் சத்தயமும்
ஜீவனுமாக இருக்க ேறன்; என்னாேல
அல்லாமல் ஒருவனும் ப தாவனிடத்தல்
வரான். 7 என்ைன அறந்தீர்களானால் என்
ப தாைவயும் அற ந்தருப்பீர்கள்; இதுமுதல்
நீங்கள்அவைரஅற ந்தும்அவைரப் பார்த்தும்
இருக்க றீர்கள்என்றார்.

8 பலிப்பு அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர,
ப தாைவ எங்களுக்குக் காண்பயும்,
அது எங்களுக்குப் ேபாதும் என்றான்.
9 அதற்கு இேயசு: பலிப்புேவ, இவ்வளவு
காலம் நான் உங்கேளாடு இருந்தும் நீ
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என்ைன அறயவல்ைலயா? என்ைனப்
பார்த்தவன் பதாைவப் பார்த்தான்;
அப்படி இருக்க, ப தாைவ எங்களுக்குக்
காண்பயும்என்றுநீஎப்படிச் ெசால்லுகறாய்?
10 நான் ப தாவலும், ப தா என்னிலும்
இருக்கறைத நீ வசுவாச க்க றதல்ைலயா?
நான் உங்கேளாடு ெசால்லுகற
வசனங்கைள நானாகேவ ெசால்லவல்ைல;
எனக்குள் வாழ்க ற ப தாவானவேர
இந்த ெசயல்கைளச்ெசய்து வருகறார்.
11 நான் ப தாவலும், ப தா என்னிலும்
இருக்கறைத நம்புங்கள்; அப்படி
இல்லாவ ட்டாலும் என்னுைடய
ெசயல்களினாலாவது என்ைன நம்புங்கள்.
12 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ, நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; நான் என்
ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக றபடியனால்,
என்ைன வசுவாச க்க றவன் நான் ெசய்க ற
ெசயல்கைளத் தானும் ெசய்வான்,
இைவகைளவடப் ெபரிய ெசயல்கைளயும்
ெசய்வான். 13 நீங்கள் என் நாமத்தனாேல
எைதக் ேகட்பீர்கேளா, குமாரனில் ப தா
மகைமப்படும்படி அைதச் ெசய்ேவன். 14 என்
நாமத்தனாேல நீங்கள் எைதக்ேகட்டாலும்
அைதநான்ெசய்ேவன்.

இேயசு பரிசுத்த ஆவயானவைர
வாக்களித்தல்
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15 நீங்கள் என்னிடத்தல் அன்பாக
இருந்தால் என் கட்டைளகைளக்
கைடப டியுங்கள். 16 நான் ப தாைவ
ேகட்டுக்ெகாள்ளுேவன், அப்ெபாழுது
என்ெறன்ைறக்கும் உங்கேளாடு இருக்கும்படி
சத்தய ஆவயானவராக ய ேவெறாரு
ேதற்றரவாளைன அவர் உங்களுக்குத்
தருவார். 17 உலகம் அந்தச் சத்தய
ஆவயானவைரப் பார்க்காமலும்,
அறயாமலும் இருக்கறபடியால் அவைரப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டாது; அவர்
உங்கேளாடு தங்க உங்களுக்குள்ேள
இருப்பதால், நீங்கள் அவைர அறவீர்கள்.
18 நான் உங்கைளத் த க்கற்றவர்களாக
வ டமாட்ேடன், உங்களிடம் வருேவன்.
19 இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்தல் உலகம்
என்ைனப் பார்க்காது, நீங்கேளா என்ைனப்
பார்ப்பீர்கள்; நான் பைழக்க றபடி
நீங்களும் பைழப்பீர்கள். 20 நான்
என் ப தாவலும், நீங்கள் என்னிலும்,
நான் உங்களிலும் இருக்க றைத
அந்த நாளிேல நீங்கள் அறவீர்கள்.
21 என் கட்டைளகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு
அைவகைளக் கைடப டிக்க றவேன
என்னிடத்தல் அன்பாக இருக்க றான்,
என்னிடத்தல் அன்பாக இருக்க றவன்ேமல்
என் ப தா அன்பாக இருப்பார்; நானும்
அவன்ேமல் அன்பாக இருந்து, அவனுக்கு
என்ைன ெவளிப்படுத்துேவன் என்றார்.
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22 ஸ்காரிேயாத்தல்லாத யூதா என்பவன்
அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர்
உலகத்த ற்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தாமல்
எங்களுக்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தப்ேபாக ற
காரணம் என்ன என்றான். 23 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவன்
என்னில் அன்பாக இருந்தால் அவன்
என் வார்த்ைதையக் கைடப்ப டிப்பான்,
அவனில் என் ப தா அன்பாக இருப்பார்;
நாங்கள் அவனிடத்தல் வந்து அவனுடன்
குடிெகாள்ளுேவாம். 24 என்னில் அன்பாக
இல்லாதவன் என் வார்த்ைதகைளக்
கைடப்ப டிக்கமாட்டான். நீங்கள் ேகட்க ற
வார்த்ைத என்னுைடயதாக இல்லாமல்
என்ைன அனுப்பன பதாவனுைடயதாக
இருக்க றது. 25 நான் உங்கேளாடு
தங்கயருக்கும்ேபாது இைவகைள
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 26 என்
நாமத்தனாேல ப தா அனுப்பப்ேபாக ற
பரிசுத்த ஆவயானவராக ய ேதற்றரவாளன்
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப்
ேபாத த்து, நான் உங்களுக்குச்
ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு
நைனவுபடுத்துவார். 27 சமாதானத்ைத
உங்களுக்கு ைவத்துப் ேபாக ேறன்,
என்னுைடய சாமாதானத்ைதேய
உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேறன்; உலகம்
ெகாடுக்க றபடி நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க றதல்ைல. உங்களுைடய
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இருதயம் கலங்காமலும், பயப்படாமலும்
இருப்பதாக. 28 நான் ேபாேவன் என்றும்,
தரும்ப உங்களிடம் வருேவன் என்றும் நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னைதக் ேகட்டீர்கேள.
நீங்கள் என்னில் அன்புள்ளவர்களாக
இருந்தால் ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக ேறன்
என்று நான் ெசான்னைதக்குறத்துச்
சந்ேதாஷப்படுவீர்கள், ஏெனன்றால்,
என் ப தா என்ைனவட ெபரியவராக
இருக்க றார். 29 இது நடக்கும்ேபாது நீங்கள்
வசுவாச க்கும்படியாக, நடப்பதற்குமுன்னேம
இைத உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 30 இனி
நான் உங்கேளாடு அத கமாக ேபசுவதல்ைல.
இந்த உலகத்தன் தைலவன் வருகறான்,
அவனுக்கு என்னிடத்தல் ஒன்றுமில்ைல.
31 நான் ப தாவல் அன்பாக இருக்க ேறன்
என்றும், ப தா எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்க ேறன் என்றும், உலகம் அறயும்படிக்கு
இப்படி நடக்கும். எழுந்தருங்கள், இந்த
இடத்ைதவ ட்டுப் ேபாேவாம் வாருங்கள்
என்றார்.

அத்த யாயம் 15
த ராட்ைசச்ெசடியும்ெகாடிகளும்

1 நான் உண்ைமயான த ராட்ைசச்ெசடி,
என் ப தா த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்.
2 என்னில் கனிெகாடுக்காதருக்க ற ெகாடி
எதுேவா அைத அவர் அறுத்துப்ேபாடுக றார்;
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கனிெகாடுக்க ற ெகாடி எதுேவா, அது
அதக கனிகைளக் ெகாடுக்கும்படி, அைதச்
சுத்தம்ெசய்க றார். 3 நான் உங்களுக்குச்
ெசான்ன உபேதசத்தனாேல நீங்கள்
இப்ெபாழுேத சுத்தமாக இருக்க றீர்கள்.
4 என்னில் நைலத்தருங்கள், நானும்
உங்களில் நைலத்தருப்ேபன்; ெகாடியானது
த ராட்ைசச்ெசடியல் நைலத்த ராவ ட்டால்
அது தானாக கனிெகாடுக்காததுேபால,
நீங்களும் என்னில் நைலத்த ராவ ட்டால்,
கனிெகாடுக்கமாட்டீர்கள். 5 நாேன
த ராட்ைசச்ெசடி, நீங்கள் ெகாடிகள்.
ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும்
நைலத்தருந்தால், அவன் மிகுந்த
கனிகைளக் ெகாடுப்பான்; என்ைன
அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும்
ெசய்யமுடியாது. 6 ஒருவன் என்னில்
நைலத்த ராவ ட்டால், ெவளிேய எரியப்பட்ட
ெகாடிையப்ேபால அவன் எரியப்பட்டு
உலர்ந்துேபாவான்; அப்படிப்பட்டைவகைளச்
ேசர்த்து, அக்கனிய ேல ேபாடுக றார்கள்;
அைவகள் எரிந்துேபாகும். 7 நீங்கள்
என்னிலும், என் வார்த்ைதகள்
உங்களிலும் நைலத்தருந்தால், நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது எதுேவா அது
உங்களுக்குச் ெசய்யப்படும். 8 நீங்கள்
மிகுந்த கனிகைளக் ெகாடுப்பதனால்
என் ப தா மகைமப்படுவார், எனக்கும்
சீடராக இருப்பீர்கள். 9 ப தா என்னில்
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அன்பாக இருக்க றதுேபால நானும்
உங்களில் அன்பாக இருக்க ேறன்;
என்னுைடய அன்ப ேல நைலத்தருங்கள்.
10 நான் என் ப தாவன் கட்டைளகைளக்
கைடப டித்து அவருைடய அன்ப ேல
நைலத்தருக்க றதுேபால, நீங்களும்
என் கட்டைளகைளக் கைடப டித்தால்,
என்னுைடய அன்ப ேல நைலத்தருப்பீர்கள்.
11 என்னுைடய சந்ேதாஷம் உங்களில்
நைலத்தருக்கும்படிக்கும், உங்களுைடய
சந்ேதாஷம் நைறவாக இருக்கும்படிக்கும்,
இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
12நான்உங்களில்அன்பாகஇருக்க றதுேபால
நீங்களும் ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக
இருக்கேவண்டும் என்பேத என்னுைடய
கட்டைளயாக இருக்க றது. 13 ஒருவன்
தன் நண்பனுக்காகத் தன் ஜீவைனக்
ெகாடுக்க ற அன்பலும் அதகமான
அன்பு ஒருவரிடத்தலும் இல்ைல.
14 நான் உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற
யாைவயும் நீங்கள் ெசய்வீர்களானால்,
என் நண்பர்களாக இருப்பீர்கள். 15 இனி
நான் உங்கைள ேவைலக்காரர்கள் என்று
ெசால்லுகறதல்ைல, ேவைலக்காரன் தன்
எஜமான் ெசய்க றைத அறயமாட்டான்.
நான் உங்கைள நண்பர்கள் என்ேறன்,
ஏெனன்றால், என் ப தாவனிடத்தல்
நான் ேகள்வப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்கு அறவத்ேதன். 16 நீங்கள்
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என்ைனத் ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல,
நான் உங்கைளத் ெதரிந்துெகாண்ேடன்;
நீங்கள் என் நாமத்தனாேல ப தாைவக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது எதுேவா, அைத அவர்
உங்களுக்குக்ெகாடுக்கும்படி நீங்கள் ேபாய்க்
கனி ெகாடுக்கும்படிக்கும், உங்களுைடய
கனி நைலத்தருக்கும்படிக்கும்,
நான் உங்கைள ஏற்படுத்த ேனன்.
17 நீங்கள் ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக
இருக்கேவண்டுெமன்ேற இைவகைள
உங்களுக்குக்கட்டைளயடுக ேறன்.

உலகத்தனால்பைகக்கப்படுதல்
18 உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால்,

அது உங்கைளப் பைகக்க றதற்குமுன்ேன
என்ைனப் பைகத்தெதன்று அறயுங்கள்.
19 நீங்கள் உலகத்தாராக இருந்தால், உலகம்
தன்னுைடயைத ேநச த்தருக்கும்; நீங்கள்
உலகத்தாராக இல்லாதபடியனாலும்,
நான் உங்கைள உலகத்தலிருந்து
ெதரிந்துெகாண்டபடியனாலும்,
உலகம் உங்கைளப் பைகக்க றது.
20 ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனவட
ெபரியவன் இல்ைல என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதைய
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள்
என்ைனத் துன்பப்படுத்தனது உண்டானால்,
உங்கைளயும், துன்பப்படுத்துவார்கள்;
அவர்கள் என் வார்த்ைதைய
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கைடப டித்தது உண்டானால், உங்களுைடய
வார்த்ைதையயும் கைடப்ப டிப்பார்கள்.
21 அவர்கள் என்ைன அனுப்பனவைர
அறயாதபடியனால் என் நாமத்தனிமித்தேம
இைவகைளெயல்லாம் உங்களுக்குச்
ெசய்வார்கள். 22 நான் வந்து அவர்கேளாடு
ேபசாதருந்தால் அவர்களுக்குப் பாவம்
இருக்காது; இப்ெபாழுேதா தங்களுைடய
பாவத்ைதக்குற த்து சாக்குச்ெசால்ல
அவர்களுக்கு இடமில்ைல. 23 என்ைனப்
பைகக்க றவன் என் பதாைவயும்
பைகக்க றான். 24 ேவெறாருவரும் ெசய்யாத
ெசயல்கைள நான் அவர்களுக்குள்ேள
ெசய்யாதருந்தால், அவர்களுக்குப்
பாவம் இருக்காது; இப்ெபாழுது அவர்கள்
என்ைனயும் என் ப தாைவயும் பார்த்தும்,
பைகத்தும் இருக்கறார்கள். 25 காரணம்
இல்லாமல் என்ைனப் பைகத்தார்கள்
என்று அவர்களுைடய ேவதத்தல் எழுத
இருக்க ற வாக்கயம் நைறேவறும்படி
இப்படியானது. 26 ப தாவனிடத்தலிருந்து
நான் உங்களுக்கு அனுப்பப்ேபாக றவரும்,
ப தாவனிடத்தலிருந்துபுறப்படுக றவருமாகய
சத்தய ஆவயான ேதற்றரவாளன்
வரும்ேபாது, அவர் என்ைனக்குறத்துச் சாட்ச
ெகாடுப்பார். 27 நீங்களும் ஆரம்பமுதல்
என்னுடேன இருந்தபடியால் எனக்குச்
சாட்ச களாகஇருப்பீர்கள்.
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அத்த யாயம் 16
1 நீங்கள் இடறல் அைடயாதபடிக்கு

இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
2 அவர்கள் உங்கைள ெஜப ஆலயங்களுக்கு
புறம்பாக்குவார்கள்; ேமலும் உங்கைளக்
ெகாைலெசய்க றவன் தான் ேதவனுக்கு
ஊழியம் ெசய்க றவன் என்று நைனக்கும்
காலம் வரும். 3 அவர்கள் ப தாைவயும்,
என்ைனயும்அறயாதபடியனால்இைவகைள
உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள். 4 அந்தக்
காலம் வரும்ேபாது நான் இைவகைள
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்று நீங்கள்
நைனக்கும்படி இைவகைள உங்களுக்குச்
ெசால்லி இருக்க ேறன்; நான் உங்கேளாடு
இருந்ததனால் ஆரம்பத்த ேல இைவகைள
உங்களுக்குச்ெசால்லவல்ைல.

பரிசுத்தஆவயானவரின்ெசயல்கள்
5இப்ெபாழுது நான் என்ைனஅனுப்பனவர்

இடத்த ற்குப் ேபாக ேறன்; எங்ேக ேபாக றீர்
என்று உங்களில் ஒருவனும் என்ைனக்
ேகட்கவல்ைல. 6 ஆனாலும் நான்
இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்னதனால்
உங்களுைடய இருதயம் துக்கத்தால்
நைறந்தருக்க றது. 7 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்; நான்
ேபாக றது உங்களுக்கு நன்ைமயாக
இருக்கும்; நான் ேபாகாதருந்தால்
ேதற்றரவாளன் உங்களிடம் வரமாட்டார்;
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நான் ேபானால் அவைர உங்களிடத்த ற்கு
அனுப்புேவன். 8 அவர் வந்து,
பாவத்ைதக்குற த்தும், நீதையக்குறத்தும்,
நயாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்தும், உலகத்ைதக்
கண்டித்து உணர்த்துவார். 9 அவர்கள்
என்ைன வசுவாச க்காதபடியனாேல
பாவத்ைதக்குற த்தும், 10 நீங்கள் இனி
என்ைனப் பார்க்காதபடிக்கு நான் என்
பதாவனிடத்த ற்குப் ேபாக றபடியனாேல
நீதையக்குறத்தும், 11 இந்த உலகத்தன்
தைலவன் நயாயந்தீர்க்கப்பட்டதனாேல
நயாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்தும், கண்டித்து
உணர்த்துவார். 12 இன்னும் அேநக
காரியங்கைள நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டியதாக இருக்க றது,
அைவகைள நீங்கள் இப்ெபாழுது
தாங்கமாட்டீர்கள். 13 சத்தய
ஆவயாகய அவர் வரும்ேபாது,
எல்லா சத்தயத்த ற்குள்ளும் உங்கைள
நடத்துவார்; அவர் தம்முைடய ெசாந்தமாக
ேபசாமல், தாம் ேகள்வப்பட்டைவகள்
எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லி, வரப்ேபாக ற
காரியங்கைள உங்களுக்குத் ெதரிவ ப்பார்.
14 அவர் என்னுைடயதல் எடுத்து
உங்களுக்கு அறவப்பதனால்
என்ைன மகைமப்படுத்துவார்.
15 ப தாவனுைடயைவகள் அைனத்தும்
என்னுைடயைவகள்; அதனாேல அவர்
என்னுைடயதல் எடுத்து உங்களுக்குத்
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ெதரிவ ப்பார் என்ேறன். 16 நான்
ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக றபடியனால்
ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக்
காணாதருப்பீர்கள், மீண்டும்
ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக் காண்பீர்கள்
என்றார்.

துக்கம் சந்ேதாஷமாகமாறும்
17 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்களில்

சலர்: நான் ப தாவனிடத்த ற்குப்
ேபாக றபடியனால், ெகாஞ்சக்காலத்த ேல
என்ைனக் காணாதருப்பீர்கள் என்றும்,
மறுபடியும் ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக்
காண்பீர்கள் என்றும் அவர் நம்முடேன
ெசால்லுகறதன் கருத்து என்ன என்று
தங்களுக்குள்ேள ேபச க்ெகாண்டதும்
அல்லாமல்: 18 ெகாஞ்சக்காலம் என்கறாேர,
இெதன்ன? அவர் ெசால்லுகறது என்ன
என்றுநமக்குப் புரியவல்ைலேயஎன்றார்கள்.
19 அைதக்குறத்துத் தம்மிடத்தல் ேகட்கும்படி
அவர்கள் வரும்புக றைத இேயசு அற ந்து,
அவர்கைளப் பார்த்து: ெகாஞ்சக்காலத்த ேல
என்ைனக் காணாதருப்பீர்கள், மறுபடியும்
ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக் காண்பீர்கள்
என்று நான் ெசான்னைதக்குறத்து நீங்கள்
உங்களுக்குள்ேள வ சாரிக்க றீர்கேளா?
20 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்:
நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள்,
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உலகேமா சந்ேதாஷப்படும்; நீங்கள்
துக்கப்படுவீர்கள், ஆனாலும் உங்களுைடய
துக்கம் சந்ேதாஷமாக மாறும்.
21 ெபண்ணானவளுக்குப் ப ரசவேநரம்
வரும்ேபாது அவள் துக்கமைடக றாள்;
பள்ைள ெபற்றவுடேன ஒரு மனிதன்
உலகத்தல் ப றந்தான் என்கற
சந்ேதாஷத்தனால் பன்பு உபத்த ரவத்ைத
நைனக்கமாட்டாள். 22 அதுேபால
நீங்களும் இப்ெபாழுது துக்கமைடந்து
இருக்கறீர்கள். நான் மீண்டும் உங்கைளக்
காண்ேபன், அப்ெபாழுது உங்களுைடய
இருதயம் சந்ேதாஷப்படும், உங்களுைடய
சந்ேதாஷத்ைத ஒருவனும் உங்களிடமிருந்து
எடுத்துப்ேபாடுவதல்ைல. 23 அந்த
நாளிேல நீங்கள் என்னிடத்தல் ஒன்றும்
ேகட்கமாட்டீர்கள். உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன், நீங்கள் என் நாமத்தனாேல
ப தாவனிடத்தல் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது
எதுேவா அைத அவர் உங்களுக்குத்
தருவார். 24 இதுவைரக்கும் நீங்கள் என்
நாமத்தனாேல ஒன்றும் ேகட்கவல்ைல;
ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுைடய
சந்ேதாஷம் நைறவாக இருக்கும்படி
ெபற்றுக்ெகாள்ளுவீர்கள். 25 இைவகைள
நான் உவைமகளாக உங்கேளாடு
ேபசுக ேறன்; காலம் வரும், அப்ெபாழுது
நான் உவைமகளாக உங்கேளாடு ேபசாமல்,
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ப தாைவக்குறத்து ெவளிப்பைடயாக
உங்களுக்கு அறவப்ேபன். 26 அந்த
நாளில் நீங்கள் என் நாமத்தனாேல
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவீர்கள். உங்களுக்காகப்
ப தாைவ நான் ேகட்டுக்ெகாள்ளுேவன் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டியதல்ைல.
27 நீங்கள் என்ைன ேநச த்தத்தனால், நான்
ேதவனிடத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்ேதன்
என்று வசுவாச க்க றபடியனால் ப தா
தாேம உங்கைள ேநச க்க றார். 28 நான்
ப தாவனிடத்தலிருந்து புறப்பட்டு
உலகத்த ேல வந்ேதன்; மறுபடியும்
உலகத்ைதவ ட்டுப் ப தாவனிடத்த ற்குப்
ேபாக ேறன் என்றார். 29 அவருைடய சீடர்கள்
அவைரப் பார்த்து: இேதா, இப்ெபாழுது நீர்
உவைமயாகப் ேபசாமல், ெவளிப்பைடயாக
ேபசுக றீர். 30 நீர் எல்லாவற்ைறயும்
அற ந்தருக்க றீர் என்றும், ஒருவன்
உம்ைம ேகள்வ ேகட்க ேதைவ இல்ைல
என்றும், இப்ெபாழுது அறந்தருக்க ேறாம்;
இதனாேல நீர் ேதவனிடத்தலிருந்து வந்தீர்
என்று வசுவாச க்க ேறாம் என்றார்கள்.
31 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
இப்ெபாழுது நீங்கள் வசுவாச க்க றீர்கள்.
32 இேதா, நீங்கள் ச தறுண்டு, அவனவன்
தன்தன் இடத்த ற்குப்ேபாய், என்ைனத்
தனிேய வ ட்டு வடும் காலம் வரும்; அது
இப்ெபாழுது வந்தருக்க றது; ஆனாலும்
நான் தனிைமயாக இருக்கமாட்ேடன், ப தா
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என்ேனாடு இருக்கறார். 33 என்னிடத்தல்
உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாகும்படி
இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
உலகத்தல்உங்களுக்குஉபத்த ரவம்உண்டு,
ஆனாலும் த டன்ெகாள்ளுங்கள்; நான்
உலகத்ைதெஜயத்துவ ட்ேடன்என்றார்.

அத்த யாயம் 17

இேயசுதமக்காகெஜப த்தல்
1 இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபன்பு

தம்முைடய கண்கைள வானத்தற்கு
ஏெறடுத்து: 2 ப தாேவ, ேவைள
வந்தது, நீர் உம்முைடய குமாரனிடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைனவருக்கும் அவர்
ந த்தயஜீவைனக் ெகாடுக்கும்படி மாம்சமான
யாவர்ேமலும் நீர் அவருக்கு அதகாரம்
ெகாடுத்தபடிேய, உம்முைடய குமாரன்
உம்ைம மகைமப்படுத்தும்படி நீர் உம்முைடய
குமாரைன மகைமப்படுத்தும். 3 ஒன்றான
உண்ைம ேதவனாகய உம்ைமயும் நீர்
அனுப்பனவராகய இேயசுக றஸ்துைவயும்
அறவேத ந த்தயஜீவன். 4 பூமிய ேல
நான் உம்ைம மகைமப்படுத்த ேனன்;
நான் ெசய்யும்படி நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த
ெசயல்கைளச் ெசய்துமுடித்ேதன். 5 ப தாேவ,
உலகம் உண்டாக றதற்கு முன்ேன
உம்மிடத்தல் எனக்கு உண்டாயருந்த
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மகைமயனால் இப்ெபாழுது நீர் என்ைன
உம்மிடத்த ேலமகைமப்படுத்தும்.

இேயசு தம்முைடய சீடர்களுக்காக
ெஜப த்தல்

6 நீர் உலகத்தல் ெதரிந்ெதடுத்து
எனக்குத் தந்த மனிதர்களுக்கு உம்முைடய
நாமத்ைத ெவளிப்படுத்த ேனன். அவர்கள்
உம்முைடயவர்களாக இருந்தார்கள்,
அவர்கைள எனக்குக் ெகாடுத்தீர்,
அவர்கள் உம்முைடய வார்த்ைதைய
கைடப டித்தருக்க றார்கள். 7 நீர் எனக்குக்
ெகாடுத்தெதல்லாம் உம்மாேல உண்டானது
என்று இப்ெபாழுது அறந்தருக்க றார்கள்.
8 நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த வார்த்ைதகைள
நான்அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்; அவர்கள்
அைவகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, நான்
உம்மிடத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்ேதன் என்று
ந ச்சயமாகஅற ந்து, நீர் என்ைனஅனுப்பனீர்
என்று வசுவாச த்தருக்க றார்கள். 9 நான்
அவர்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்;
உலகத்துக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளாமல்,
நீர் எனக்குத் தந்தவர்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; அவர்கள்
உம்முைடயவர்களாக இருக்க றார்கேள.
10 என்னுைடயைவகள் யாவும்
உம்முைடயைவகள், உம்முைடயைவகள்
என்னுைடயைவகள்; அவர்களில் நான்
மகைமப்பட்டிருக்க ேறன். 11 நான் இனி
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உலகத்தல் இருக்கப்ேபாவதல்ைல,
இவர்கள் உலகத்தல் இருக்கறார்கள்;
நான் உம்மிடத்த ற்கு வருக ேறன்.
பரிசுத்த ப தாேவ, நீர் எனக்குத்
தந்தவர்கள் நம்ைமப்ேபால ஒன்றாக
இருக்கும்படிக்கு, நீர் அவர்கைள உம்முைடய
நாமத்தனாேல காத்துக்ெகாள்ளும். 12 நான்
அவர்கேளாடு உலகத்தல் இருக்கும்ேபாது
அவர்கைள உம்முைடய நாமத்தனாேல
காத்துக்ெகாண்ேடன்; நீர் எனக்குத்
தந்தவர்கைளக் காத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்;
ேவதவாக்கயம் நைறேவறத்தக்கதாக,
அழிவன் மகன் ெகட்டுப்ேபானாேன
அல்லாமல், அவர்களில் ஒருவனும்
ெகட்டுப்ேபாகவல்ைல. 13 இப்ெபாழுது
நான் உம்மிடத்த ற்கு வருக ேறன்;
அவர்கள் என் சந்ேதாஷத்ைத நைறவாக
அைடயும்படி உலகத்தல் இருக்கும்ேபாது
இைவகைளச் ெசால்லுக ேறன். 14 நான்
உம்முைடய வார்த்ைதைய அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்; நான் உலகத்தான்
இல்லாததுேபால அவர்களும் உலகத்தார்
இல்ைல; ஆதலால் உலகம் அவர்கைளப்
பைகத்தது. 15 நீர் அவர்கைள
உலகத்தலிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி
நான் ேவண்டிக்ெகாள்ளாமல், நீர்
அவர்கைளத் தீைமயல் இருந்து
காக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
16 நான் உலகத்தான் இல்லாததுேபால,
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அவர்களும் உலகத்தார் இல்ைல.
17 உம்முைடய சத்தயத்தனாேல
அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முைடய
வசனேம சத்தயம். 18 நீர் என்ைன
உலகத்தல் அனுப்பனதுேபால, நானும்
அவர்கைள உலகத்தல் அனுப்புக ேறன்.
19 அவர்களும் சத்தயத்தனாேல
பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்களாக ஆகும்படி,
அவர்களுக்காக நான் என்ைனத்தாேன
பரிசுத்தமாக்குக ேறன்.

இேயசுஎல்லாவசுவாச களுக்காகவும்ெஜப த்தல்
20நான்இவர்களுக்காகேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதும்

இல்லாமல், இவர்களுைடய
வார்த்ைதயனால்என்ைனவசுவாச க்க றவர்களுக்காகவும்,
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 21 அவர்கள்
எல்ேலாரும் ஒன்றாக இருக்கவும்,
ப தாேவ, நீர் என்ைன அனுப்பனைத
உலகம் வசுவாச க்க றதற்காக, நீர்
என்னிேலயும் நான் உம்மிேலயும்
இருக்க றதுேபால அவர்கள் எல்ேலாரும்
நம்மில் ஒன்றாக இருக்கவும்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 22 நாம்
ஒன்றாக இருக்க றதுேபால அவர்களும்
ஒன்றாக இருக்கும்படி, நீர் எனக்குத்
தந்த மகைமைய நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன். 23 ஒருைமப்பாட்டில் அவர்கள்
ேதறனவர்களாக இருக்கும்படி, என்ைன நீர்
அனுப்பனைதயும், நீர் என்னில் அன்பாக
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இருக்கறதுேபால அவர்களிலும் அன்பாக
இருக்க றைதயும் உலகம் அறயும்படி,
நான் அவர்களிலும் நீர் என்னிலும்
இருக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
24 ப தாேவ, உலகத்ேதாற்றத்த ற்கு முன் நீர்
என்னில் அன்பாக இருந்தபடியனால், நீர்
எனக்குத் தந்த என்னுைடய மகைமைய
நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் பார்க்கும்படியாக,
நான் எங்ேக இருக்க ேறேனா
அங்ேக அவர்களும் என்னுடேன
இருக்கவரும்புக ேறன். 25 நீதயுள்ள
ப தாேவ, உலகம் உம்ைம அறயவல்ைல,
நான் உம்ைம அற ந்தருக்க ேறன்; நீர்
என்ைன அனுப்பனைத இவர்களும்
அறந்தருக்க றார்கள். 26 நீர் என்னிடத்தல்
ைவத்த அன்பு அவர்களிடத்தல்
இருக்கும்படிக்கும், நானும் அவர்களில்
இருக்கும்படிக்கும், உம்முைடய நாமத்ைத
அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த ேனன்;
இன்னமும்ெதரியப்படுத்துேவன்என்றார்.

அத்த யாயம் 18
இேயசுகாட்டிக்ெகாடுக்கப்படுதல்

1 இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபன்பு,
தம்முைடய சீடர்கேளாடு ெகதேரான் என்னும்
ஆற்றுக்கு அந்தப்புறம் ேபானார்; அங்ேக
ஒரு ேதாட்டம் இருந்தது, அத ேல அவரும்
அவருைடய சீடர்களும் நுைழந்தார்கள்.
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2 இேயசு தம்முைடய சீடர்கேளாடு அடிக்கடி
அங்ேக ெசன்றருந்தபடியனால், அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுக்க ற யூதாசும் அந்த
இடத்ைத அற ந்தருந்தான். 3 யூதாஸ்
பைடவீரர்கள் கூட்டத்ைதயும் ப ரதான
ஆசாரியர்கள், பரிேசயர்கள் என்பவர்களால்
அனுப்பப்பட்ட அத காரிகைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு, தீ பந்தங்கேளாடும்,
வளக்குகேளாடும் ஆயுதங்கேளாடும், அந்த
இடத்த ற்கு வந்தான். 4 இேயசு தமக்கு
சம்பவக்கப்ேபாக ற எல்லாவற்ைறயும்
அற ந்து, எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவர்கைளப்
பார்த்து: யாைரத் ேதடுக றீர்கள் என்றார்.
5 அவருக்கு அவர்கள் மறுெமாழியாக:
நசேரயனாகய இேயசுைவத் ேதடுக ேறாம்
என்றார்கள். அதற்கு இேயசு: நான்தான்
என்றார். அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த
யூதாசும் அவர்கேளாடு நன்றான்.
6 நான்தான் என்று அவர் அவர்களிடத்தல்
ெசான்னவுடேன, அவர்கள் பன்னிட்டுத்
தைரய ேல வழுந்தார்கள். 7அவர் மறுபடியும்
அவர்கைளப் பார்த்து: யாைரத் ேதடுக றீர்கள்
என்று ேகட்டார். அவர்கள்: நசேரயனாகய
இேயசுைவத் ேதடுக ேறாம் என்றார்கள்.
8 இேயசு மறுெமாழியாக: நான்தான்
என்று உங்களுக்குச் ெசான்ேனேன;
என்ைனத் ேதடிவந்தருந்தால், இவர்கைளப்
ேபாகவடுங்கள் என்றார். 9 நீர் எனக்குத்
தந்தவர்களில் ஒருவைனயும் நான் இழந்து
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ேபாகவல்ைல என்று அவர் ெசால்லிய
வார்த்ைத நைறேவறத்தக்கதாக இப்படி
நடந்தது. 10 அப்ெபாழுது சீேமான்ேபதுரு,
தன்னிடத்தல் இருந்த வாைள உருவ ,
ப ரதானஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின்
வலதுகாைத ெவட்டினான்; அந்த
ேவைலக்காரனுக்கு மல்குஸ் என்று ெபயர்.
11அப்ெபாழுது இேயசு ேபதுருைவப் பார்த்து:
உன் வாைள உைறய ேல ேபாடு; ப தா
எனக்குக் ெகாடுத்த பாத்த ரத்தல் நான்
குடிக்காதருப்ேபேனா என்றார்.
இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்

12 அப்ெபாழுது பைடவீரர்களும்,
ஆயரம் பைடவீரர்களுக்குத் தைலவனும்,
யூதர்களுைடய அதகாரிகளும்
இேயசுைவப்ப டித்து, அவைரக் கட்டி,
13 முதலாவது அவைர அன்னா
என்பவனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்;
அவன் அந்த வருடத்துப் ப ரதான
ஆசாரியனாகய காய்பாவற்கு மாமனாக
இருந்தான். 14 மக்களுக்காக ஒேர மனிதன்
மரிக்க றது நலமாக இருக்கும் என்று
யூதர்களுக்கு ஆேலாசைன ெசான்னவன்
இந்தக்காய்பாேவ.
ேபதுருவன்முதலாம்மறுதலிப்பு

15 சீேமான்ேபதுருவும் ேவெறாரு சீடனும்
இேயசுவற்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள்.
அந்தச் சீடன் ப ரதான ஆசாரியனுக்கு
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அறமுகமானவனாக இருந்ததனால்
இேயசுவுடன் ப ரதான ஆசாரியனுைடய
அரண்மைனக்குள் நுைழந்தான். 16 ேபதுரு
வாசலருேகெவளிேயநன்றான்.அப்ெபாழுது
ப ரதானஆசாரியனுக்குஅறமுகமானவனாக
இருந்த மற்றச் சீடன் ெவளிேய வந்து,
வாசல்காக்க றவர்களுடேன ேபச , ேபதுருைவ
உள்ேள அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான்.
17 அப்ெபாழுது வாசல்காக்க ற
ேவைலக்காரி ேபதுருைவப் பார்த்து:
நீயும் அந்த மனிதனுைடய சீடர்களில்
ஒருவனல்லவா என்றாள். அவன்: நான்
இல்ைல என்றான். 18 குளிர்காலமாக
இருந்ததனாேல அத காரிகளும்
காவலர்களும் கரிெநருப்புண்டாக்க ,
நன்று, குளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள்;
அவர்கேளாடு ேபதுருவும் நன்று
குளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான்.

இேயசுவ டம் ப ரதான ஆசாரியனின்
ேகள்வகள்

19 ப ரதான ஆசாரியன் இேயசுவனிடத்தல்
அவருைடய சீடர்கைளக்குறத்தும்
ேபாதகத்ைதக்குற த்தும் வ சாரித்தான்.
20 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக:
நான் ெவளியரங்கமாக மக்களுடேன
ேபச ேனன்; ெஜப ஆலயங்களிேலயும்,
யூதர்கள் எல்ேலாரும் கூடிவருகற
ேதவாலயத்த ேலயும் எப்ெபாழுதும்
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ேபாத த்ேதன்; அந்தரங்கத்த ேல நான்
ஒன்றும் ேபசவல்ைல. 21 நீர் என்னிடத்தல்
வ சாரிக்க ேவண்டியெதன்ன? நான்
ெசான்னைவகைளக் ேகட்டவர்களிடத்தல்
வ சாரியும்; நான் ேபசனைவகைள
அவர்கள் அற ந்தருக்க றார்கேள என்றார்.
22 இப்படி அவர் ெசான்னெபாழுது, அருகல்
நன்ற காவலர்களில் ஒருவன்: ப ரதான
ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு
ெசால்லுகறது என்று, இேயசுைவ ஒரு
அைற அைறந்தான். 23 இேயசு அவைனப்
பார்த்து: நான் ேபச யது, தவறாக இருந்தால்
எது தவறு என்று காட்டு; நான் ேபச யது
சரியானால், என்ைன ஏன் அடிக்க றாய்
என்றார். 24பன்புஅன்னா என்பவன்ப ரதான
ஆசாரியனாகய காய்பாவனிடத்த ற்கு
அவைரக்கட்டபட்டவராகஅனுப்பனான்.

ேபதுருவன் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம்
மறுதலிப்பு

25சீேமான்ேபதுருநன்றுகுளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
அப்ெபாழுது சலர் அவைனப் பார்த்து: நீயும்
அவனுைடய சீடர்களில் ஒருவனல்லவா
என்றார்கள். அவன்: நான் இல்ைல என்று
மறுதலித்தான். 26 ப ரதான ஆசாரியனுைடய
ேவைலக்காரர்களில் ேபதுரு, காைத
ெவட்டினவனுக்கு உறவனனாகய
ஒருவன் அவைனப் பார்த்து: நான்
உன்ைன அவனுடேன ேதாட்டத்த ேல
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பார்க்கவல்ைலயா என்றான். 27அப்ெபாழுது
ேபதுரு மீண்டும் மறுதலித்தான்; உடேன
ேசவல்கூவயது.

பலாத்துவற்குமுன்பாகஇேயசு
28 அவர்கள் காய்பாவனிடத்தலிருந்து

இேயசுைவத் ேதசாத பதயன்
அரண்மைனக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்;
அப்ெபாழுது வடியற்காலமாக இருந்தது.
தீட்டுப்படாமல் பஸ்கா உணைவ
உண்பதற்காக அவர்கள் ேதசாத பதயன்
அரண்மைனக்குள் நுைழயாமலிருந்தார்கள்.
29 ஆதலால் பலாத்து அவர்களிடத்தல்
ெவளிேய வந்து: இந்த மனிதன்ேமல் என்ன
குற்றஞ்சுமத்துகறீர்கள்என்றான். 30அவர்கள்
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: இவன்
குற்றவாளியாக இல்லாவ ட்டால், இவைன
உம்மிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுக்கமாட்ேடாம்
என்றார்கள். 31 அப்ெபாழுது பலாத்து
அவர்கைளப் பார்த்து: இவைன
நீங்கேள ெகாண்டுேபாய், உங்களுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி தீர்ப்பு
ெசய்யுங்கள் என்றான். அதற்கு யூதர்கள்:
ஒருவைனயும் மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க
எங்களுக்கு அதகாரமில்ைல
என்றார்கள். 32 தாம் எந்தவதமாக
மரிக்கப்ேபாக றார் என்பைதக்குற த்து
இேயசு குற ப்பாய்ச் ெசால்லியருந்த
வார்த்ைத நைறேவறத்தக்கதாக இப்படிச்
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ெசான்னார்கள். 33 அப்ெபாழுது பலாத்து
மறுபடியும் அரண்மைனக்குள் நுைழந்து,
இேயசுைவ அைழத்து: நீ யூதர்களுைடய
ராஜாவா என்று ேகட்டான். 34 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நீராய் இப்படிச்
ெசால்லுகறீேரா? அல்லது மற்றவர்கள்
என்ைனக்குறத்து இப்படி உமக்குச்
ெசான்னார்கேளா என்றார். 35 பலாத்து
மறுெமாழியாக: நான் யூதனா? உன்
மக்களும் ப ரதான ஆசாரியர்களும் உன்ைன
என்னிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள், நீ
என்ன ெசய்தாய் என்றான். 36 இேயசு
மறுெமாழியாக: என் ராஜ்யம் இந்த
உலகத்த ற்குரியதல்ல, என் ராஜ்யம்
இந்த உலகத்த ற்குரியதானால் நான்
யூதர்களிடத்தல்ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படாதபடிக்கு
என்ேவைலக்காரர்கள்ேபாராடியருப்பார்கேள;
இப்படியருக்க என் ராஜ்யம் இந்த
இடத்த ற்குரியதல்ல என்றார். 37அப்ெபாழுது
பலாத்துஅவைரப் பார்த்து:அப்படியானால்நீ
ராஜாேவா என்றான். இேயசு மறுெமாழியாக:
நீர் ெசால்லுகறபடி நான் ராஜாதான்;
சத்தயத்ைதக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்கேவ
நான் பறந்ேதன், இதற்காகேவ இந்த
உலகத்தல் வந்ேதன்; சத்தயவான் எவனும்
என் சத்தம் ேகட்க றான் என்றார். 38அதற்குப்
பலாத்து: சத்தயம் என்றால் என்ன என்றான்.
மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடத்தல் ெவளிேய
வந்து: நான் அவனிடத்தல் ஒரு குற்றமும்
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காணவல்ைல. 39பஸ்கா பண்டிைகயல்நான்
உங்களுக்கு ஒருவைன வடுதைல ெசய்க ற
வழக்கம்இருக்க றது;ஆகேவ,யூதர்களுைடய
ராஜாைவ நான் உங்களுக்காக வடுதைல
ெசய்ய உங்களுக்கு வருப்பம் இருக்க றதா
என்றான். 40 அப்ெபாழுது: அவர்கள்
எல்ேலாரும் இவைன அல்ல, பரபாைச
வடுதைல ெசய்யேவண்டும் என்று மீண்டும்
சத்தமிட்டார்கள்; அந்தப் பரபாஸ் என்பவன்
தருடனாகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 19
இேயசுைவ சலுைவயல் அைறய

ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுதல்.
1அப்ெபாழுதுபலாத்துஇேயசுைவப்ப டித்து

சாட்ைடயனால் அடிக்கச்ெசய்தான்.
2 பைடவீரர்கள் முள்ளுகளினால்
ஒரு முள்க ரீடத்ைதப் பன்னி அவர்
தைலயன்ேமல் ைவத்து, சவப்பான
ஒரு ேமலாைடைய அவருக்கு உடுத்த :
3 யூதர்களுைடய ராஜாேவ, வாழ்க
என்று ெசால்லி, அவைரக் ைகயனால்
அடித்தார்கள். 4 பலாத்து மீண்டும்
ெவளிேய வந்து: நான் இவனிடம் ஒரு
குற்றத்ைதயும் பார்க்கவல்ைல என்று
நீங்கள் அறயும்படி, இேதா, உங்களிடம்
இவைன ெவளிேய ெகாண்டு வருக ேறன்
என்றான். 5 இேயசு, முள்க ரீடமும் சவப்பு
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அங்கயும் அணிந்தவராக, ெவளிேய
வந்தார். அப்ெபாழுது பலாத்து அவர்கைளப்
பார்த்து: இேதா, இந்த மனிதன் என்றான்.
6 ப ரதான ஆசாரியர்களும் காவலர்களும்
அவைரப் பார்த்தேபாது: சலுைவயல்
அைறயும், சலுைவயல் அைறயும் என்று
சத்தமிட்டார்கள். அதற்குப் பலாத்து: நீங்கேள
இவைனக் ெகாண்டுேபாய்ச் சலுைவயல்
அைறயுங்கள், நான் இவனிடத்தல் ஒரு
குற்றமும் பார்க்கவல்ைல என்றான்.
7 யூதர்கள் அவனுக்கு மறுெமாழியாக:
எங்களுக்கு ஒரு நயாயப்ப ரமாணம்
உண்டு, இவன் தன்ைன ேதவனுைடய
குமாரன் என்று ெசான்னபடியால்,
அந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேய
இவன் மரிக்க ேவண்டும் என்றார்கள்.
8 பலாத்து இந்த வார்த்ைதையக்
ேகட்டெபாழுது அதகமாக பயந்து, 9 மீண்டும்
அரண்மைனக்குள்ேளேபாய், இேயசுைவப்
பார்த்து: நீ எங்ேகயருந்து வந்தவன்
என்றான். அதற்கு இேயசு பதல் எதுவும்
ெசால்லவல்ைல. 10 அப்ெபாழுது பலாத்து:
நீ என்ேனாடு ேபசுக றதல்ைலயா? உன்ைனச்
சலுைவயல் அைறய எனக்கு அதகாரம்
உண்ெடன்றும், உன்ைன வடுதைல
ெசய்ய எனக்கு அதகாரம் உண்ெடன்றும்
உனக்குத் ெதரியாதா என்றான். 11 இேயசு
மறுெமாழியாக: பரத்தலிருந்து உமக்குக்
ெகாடுக்கப்படாமலிருந்தால், என்ேமல்
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உமக்கு ஒருஅதகாரமும் இருக்காது; ஆகேவ,
என்ைன உம்மிடம் ஒப்புக்ெகாடுத்தவனுக்கு
அதக பாவம் உண்டு என்றார். 12 அதுமுதல்
பலாத்து அவைர வடுதைல ெசய்ய
வழி ேதடினான். யூதர்கள் அவைனப்
பார்த்து: இவைன வடுதைல ெசய்தால்
நீர் இராயனுக்கு நண்பன் இல்ைல;
தன்ைன ராஜா என்கறவன் எவேனா
அவன் இராயனுக்கு வேராத என்று
சத்தமிட்டார்கள். 13 பலாத்து இந்த
வார்த்ைதையக் ேகட்டெபாழுது, இேயசுைவ
ெவளிேய அைழத்துவந்து, தளமிடப்பட்ட
ேமைடெயன்றும், எப ெரய ெமாழிய ேல
கபத்தா என்றும் ெசால்லப்பட்ட இடத்த ேல,
நீதயருக்ைக மீது உட்கார்ந்தான். 14 அந்த
நாள் பஸ்காவற்கு ஆயத்த நாளும்
ஏறக்குைறய நண்பகல் ேவைளயாக
இருந்தது; அப்ெபாழுது அவன் யூதர்கைளப்
பார்த்து: இேதா, உங்களுைடய ராஜா
என்றான். 15 அவர்கள்: இவைன அகற்றும்,
அகற்றும், சலுைவயல் அைறயும் என்று
சத்தமிட்டார்கள். அதற்குப் பலாத்து:
உங்களுைடய ராஜாைவ நான் சலுைவயல்
அைறயலாமா என்றான். ப ரதான
ஆசாரியர்கள் மறுெமாழியாக: இராயேன
அல்லாமல் எங்களுக்கு ேவறு ராஜா இல்ைல
என்றார்கள்.

இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
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16 அப்ெபாழுது அவைர சலுைவயல்
அைறயும்படிக்கு அவர்களிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தான். அவர்கள் இேயசுைவப்
ப டித்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள். 17 அவர்
தம்முைடய சலுைவையச் சுமந்துெகாண்டு,
எப ெரய ெமாழிய ேல ெகால்ெகாதா என்று
ெசால்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கற
இடத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார். 18 அங்ேக
அவைர சலுைவயல் அைறந்தார்கள்;
அவேராடு ேவறு இரண்டுேபைர இரண்டு
பக்கங்களிலும் இேயசுைவ நடுவலுமாகச்
சலுைவகளில் அைறந்தார்கள்.
19 பலாத்து ஒரு ேமல்வலாசத்ைத எழுத ,
சலுைவயன்ேமல் ெபாறுத்தச்ெசய்தான்.
அதல் நசேரயனாகய இேயசு யூதர்களுைடய
ராஜா என்று எழுதயருந்தது. 20 இேயசு
சலுைவயல் அைறயப்பட்ட இடம்
நகரத்த ற்கு அருகல் இருந்தபடியால்,
யூதர்களில் அேநகர் அந்த ேமல்வலாசத்ைத
வாச த்தார்கள்; அது எபெரய க ேரக்கு,
லத்தீன் ெமாழிகளில் எழுதயருந்தது.
21 அப்ெபாழுது யூதர்களுைடய ப ரதான
ஆசாரியர்கள் பலாத்துைவப் பார்த்து:
யூதர்களுைடய ராஜா என்று நீர் எழுதாமல்,
நான் யூதர்களுைடய ராஜா என்று அவன்
ெசான்னதாக எழுதும் என்றார்கள்.
22 பலாத்து மறுெமாழியாக: நான் எழுதனது
எழுதனேத என்றான். 23 பைடவீரர்கள்
இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்தபன்பு,
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அவருைடய ஆைடகைள எடுத்து,
ஒவ்ெவாரு பைடவீரனுக்கும் ஒவ்ெவாரு
பாகமாக நான்கு பாகமாக்கனார்கள்;
ேமல் அங்கையயும் எடுத்தார்கள், அந்த
ேமல் அங்க , ைதயலில்லாமல் ேமேல
ெதாடங்க முழுவதும் ெநய்யப்பட்டதாக
இருந்தது. 24 அவர்கள்: இைத நாம்
க ழியாமல், யாருக்கு வருேமா என்று
இைதக்குறத்துச் சீட்டுப்ேபாடுேவாம் என்று
ஒருவேராெடாருவர் ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்ேள
பங்க ட்டு, என் ஆைடயன்ேமல்
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள் என்கற ேவதவாக்கயம்
நைறேவறத்தக்கதாகப் பைடவீரர்கள்
இப்படிச்ெசய்தார்கள். 25 இேயசுவன்
சலுைவயன் அருேக அவருைடய தாயும்,
அவருைடய தாயன் சேகாதரி க ெலேயாப்பா
மரியாளும், மகதேலனா மரியாளும்
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது
இேயசு தம்முைடய தாையயும், அருேக
நன்ற தமக்கு அன்பாக இருந்த சீடைனயும்
பார்த்து, தம்முைடய தாய டம்: “ெபண்ேண,
அேதா, உன் மகன்” என்றார். 27 பன்பு அந்த
சீடைனப் பார்த்து அேதா, உன் தாய் என்றார்.
அந்தேநரமுதல் அந்தச் சீடன் அவைளத்
தன்னிடமாக ஏற்றுக்ெகாண்டான்.

இேயசுவன்மரணம்
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28 அதன்பன்பு, எல்லாம் முடிந்தது
என்று இேயசு அற ந்து, ேவதவாக்கயம்
நைறேவறத்தக்கதாக: தாகமாக
இருக்க ேறன் என்றார். 29 காடி நைறந்த
பாத்த ரம் அங்ேக ைவக்கப்பட்டிருந்தது;
அவர்கள் கடல் காளாைனக் காடிய ேல
ேதாய்த்து, ஈேசாப்புத்தண்டில் மாட்டி, அவர்
வாயனிடத்தல் நீட்டிக்ெகாடுத்தார்கள்.
30 இேயசு காடிைய வாங்கனபன்பு,
முடிந்தது என்று ெசால்லி, தைலையச்
சாய்த்து, ஆவைய ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
31 அந்த நாள் ெபரிய ஓய்வுநாளுக்கு
ஆயத்தநாளாக இருந்தபடியனால்,
உடல்கள் அந்த ஓய்வுநாளிேல
சலுைவகளில் இல்லாதபடி, யூதர்கள்
பலாத்துவனிடத்தல்ேபாய், அவர்களுைடய
கால் எலும்புகைள முறக்கும்படிக்கும்,
உடல்கைள எடுத்துப்ேபாடும்படிக்கும்
உத்தரவு ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 32அந்தப்படி
பைடவீரர்கள்வந்து,அவருடேனசலுைவயல்
அைறயப்பட்ட முந்தனவனுைடய கால்
எலும்புகைளயும் மற்றவனுைடய கால்
எலும்புகைளயும் முறத்தார்கள். 33 அவர்கள்
இேயசுவனிடத்தல் வந்து, அவர்
மரித்தருக்க றைதப் பார்த்து, அவருைடய
கால் எலும்புகைள முறக்கவல்ைல.
34 ஆனாலும் பைடவீரர்களில் ஒருவன்
ஈட்டியனாேல அவருைடய வலாவல்
குத்தனான்; உடேன இரத்தமும் தண்ணீரும்
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ெவளிவந்தது. 35 அைதப் பார்த்தவன்
சாட்ச ெகாடுக்க றான், அவனுைடய
சாட்ச உண்ைமயாக இருக்க றது;
நீங்கள் வசுவாச க்கும்படி, தான்
ெசால்லுகறது உண்ைம என்று அவன்
அறந்தருக்க றான். 36 அவருைடய
எலும்புகளில்ஒன்றும்முறக்கப்படுவதல்ைல
என்கற ேவதவாக்கயம் நைறேவறும்படி
இைவகள் நடந்தது. 37அல்லாமலும் தாங்கள்
குத்தனவைர பார்ப்பார்கள் என்று ேவெறாரு
ேவதவாக்கயம்ெசால்லுகறது.

இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
38 இைவகளுக்குப் பன்பு அரிமத்தயா

ஊரானும், யூதர்களுக்குப் பயந்ததனால்
இேயசுவற்கு அந்தரங்க சீடனுமாகய
ேயாேசப்பு இேயசுவன் சரீரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகும்படி
பலாத்துவனிடத்தல் உத்தரவு ேகட்டான்;
பலாத்து உத்தரவு ெகாடுத்தான்.
ஆகேவ, அவன் வந்து, இேயசுவன்
சரீரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானான்.
39 ஆரம்பத்த ேல ஒரு இரவல்
இேயசுவனிடத்தல் வந்தருந்த ந க்ெகாேதமு
என்பவன் ெவள்ைளப்ேபாளமும்,
கரியேபாளமும் கலந்து ஏறக்குைறய
நூறு இராத்தல் (முப்பத்தமூன்று க ேலா
க ராம்) ெகாண்டுவந்தான். 40 அவர்கள்
இேயசுவன் சரீரத்ைத எடுத்து, யூதர்கள்
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அடக்கம் ெசய்யும் முைறைமயன்படிேய
அைதச் சுகந்தவர்க்கங்களுடேன துணிகளில்
சுற்ற க் கட்டினார்கள். 41 அவர் சலுைவயல்
அைறயப்பட்ட இடத்தல் ஒரு ேதாட்டமும்,
அந்தத் ேதாட்டத்தல் ஒருேபாதும் ஒருவனும்
ைவக்கப்பட்டிராத ஒரு புதய கல்லைறயும்
இருந்தது. 42 யூதர்களுைடய ஆயத்தநாளாக
இருந்தபடியனாலும், அந்தக் கல்லைற
அருகல் இருந்தபடியனாலும், அந்த
இடத்த ேலஇேயசுைவைவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 20
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 வாரத்தன் முதல்நாள் காைலயல்,
அதக இருட்ேடாடு, மகதேலனா
மரியாள் கல்லைறக்கு வந்து
கல்லைறைய அைடத்தருந்த கல்
எடுத்துப்ேபாடப்பட்டிருப்பைதப் பார்த்தாள்.
2 உடேன அவள் ஓடி, சீேமான் ேபதுருவ டமும்
இேயசுவற்கு அன்பாக இருந்த மற்ற
சீடனிடமும்ேபாய்: கர்த்த்தைரக்
கல்லைறயலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்வ ட்டார்கள், அவைர ைவத்த
இடம் எங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல
என்றாள். 3 அப்ெபாழுது ேபதுருவும் மற்ற
சீடனும் கல்லைறக்குப் ேபாவதற்காகப்
புறப்பட்டு, இருவரும் ஒருமித்து ஓடினார்கள்.
4 ேபதுருைவவ ட மற்ற சீடன் ேவகமாக
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ஓடி, முதலில் கல்லைறக்கு வந்து,
5 அதற்குள்ேள குனிந்து பார்த்து,
துணிகள் க டக்க றைதப் பார்த்தான்;
ஆனாலும் அவன் உள்ேள ேபாகவல்ைல.
6 சீேமான்ேபதுரு அவனுக்குப் பன்ேன வந்து,
கல்லைறக்குள்ேள நுைழந்து, 7 துணிகள்
க டக்க றைதயும், அவருைடய தைலயல்
சுற்றயருந்த துணி மற்றத் துணிகேளாடு
ைவக்காமல் தனிேய ஒரு இடத்த ேல
சுருட்டி ைவத்தருக்க றைதயும் பார்த்தான்.
8 முதலில் கல்லைறக்கு வந்த மற்ற சீடனும்
அப்ெபாழுது உள்ேள நுைழந்து, பார்த்து
வசுவாச த்தான். 9 அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தருக்கேவண்டும் என்கற
ேவதவாக்கயத்ைத அவர்கள் இன்னும்
அறயாமல்இருந்தார்கள்.

மகதேலனா மரியாளுக்கு இேயசு
காட்ச யளித்தல்

10 பன்பு அந்தச் சீடர்கள் தங்களுைடய
இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
11 மரியாள் கல்லைறயன் அருேக ெவளிேய
நன்று அழுதுெகாண்டிருந்தாள்; அப்படி
அழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாதுஅவள்குனிந்து
கல்லைறக்கு உள்ேள பார்த்து, 12இேயசுவன்
சரீரம் ைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்த ேல
ெவள்ைள உைட அணிந்தவர்களாக இரண்டு
தூதர்கள், தைலபக்கம் ஒருவனும் கால்பக்கம்
ஒருவனுமாக, உட்கார்ந்தருக்க றைதப்
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பார்த்தாள். 13 அவர்கள் அவைளப்
பார்த்து: ெபண்ேண, ஏன் அழுகறாய்
என்றார்கள். அதற்குஅவள்: என்ஆண்டவைர
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டார்கள்,அவைர
ைவத்த இடம் எனக்குத் ெதரியவல்ைல
என்றாள். 14 இைவகைளச் ெசால்லிப்
பன்பக்கம் தரும்ப , இேயசு ந ற்க றைதப்
பார்த்தாள்; ஆனாலும் அவைர இேயசு என்று
அறயாமல் இருந்தாள். 15 இேயசு அவைளப்
பார்த்து: ெபண்ேண, ஏன் அழுகறாய்,
யாைரத் ேதடுக றாய் என்றார். அவள்,
அவைரத் ேதாட்டக்காரன் என்று நைனத்து:
ஐயா, நீர் அவைர எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாயருந்தால், அவைர ைவத்த இடத்ைத
எனக்குச் ெசால்லும், நான் ேபாய்
அவைர எடுத்துக்ெகாள்ேவன் என்றாள்.
16 இேயசு அவைளப் பார்த்து: மரியாேள
என்றார். அவள் தரும்ப ப்பார்த்து: ரபூனி
என்றாள்; அதற்குப் ேபாதகேர என்று
அர்த்தம். 17 இேயசு அவைளப் பார்த்து:
என்ைனத் ெதாடாேத, நான் இன்னும் என்
பதாவனிடம் தரும்ப ப்ேபாகவல்ைல;
நீ என் சேகாதரர்களிடம்ேபாய், நான்
என் ப தாவனிடமும் உங்களுைடய
ப தாவனிடமும், என் ேதவனிடமும்
உங்களுைடய ேதவனிடமும்
தரும்ப ப்ேபாக ேறன் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லு என்றார். 18 மகதேலனா மரியாள்
ேபாய், தான் இேயசுைவப் பார்த்தைதயும்,
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அவர் தன்னிடம் ெசான்னைவகைளயும்
சீடர்களுக்குஅறவத்தாள்.
இேயசுசீடர்களுக்குக்காட்ச யளித்தல்

19 வாரத்தன் முதல்நாளாகய
அன்ைறயதனம் மாைலேநரத்த ேல, சீடர்கள்
கூடியருந்த இடத்தல், யூதர்களுக்குப்
பயந்ததனால்கதவுகள்பூட்டியருக்கும்ேபாது,
இேயசு வந்து அவர்கள் நடுவல்
நன்று: உங்களுக்குச் சமாதானம்
என்றார். 20 அவர் இப்படிச் ெசால்லித்
தம்முைடய கரங்கைளயும் வலாைவயும்
அவர்களுக்குக் காட்டினார். சீடர்கள்
இேயசுைவப் பார்த்து சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.
21 இேயசு மீண்டும் அவர்கைளப் பார்த்து:
உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக;
ப தா என்ைன அனுப்பனதுேபால
நானும் உங்கைள அனுப்புக ேறன்
என்று ெசால்லி, 22 அவர்கள்ேமல்
ஊத : பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; 23 எவர்களுைடய
பாவங்கைள மன்னிக்க றீர்கேளா
அைவகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும்,
எவர்களுைடய பாவங்கைள மன்னிக்காமல்
இருக்க றீர்கேளா அைவகள் அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படாமல்இருக்கும்என்றார்.
ேதாமாவன்சந்ேதகம்

24 இேயசு வந்தருந்தேபாது
பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய த தமு
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என்னப்பட்ட ேதாமா என்பவன் அவர்கேளாடு
இருக்கவல்ைல. 25 மற்றச் சீடர்கள்:
இேயசுைவ பார்த்ேதாம் என்று அவனிடம்
ெசான்னார்கள். அதற்கு அவன்: அவருைடய
ைககளில் ஆணிகளினால் உண்டான
காயத்ைத நான் பார்த்து, அந்தக் காயத்த ேல
என் வ ரைலவ ட்டு, என் ைகைய அவருைடய
வலாவ ேல ைவத்துப்பார்க்காமல்
வசுவாச க்கமாட்ேடன் என்றான். 26 மீண்டும்
எட்டு நாட்களுக்குப்பன்பு அவருைடய
சீடர்கள் வீட்டிற்குள்ேள இருந்தார்கள்;
ேதாமாவும் அவர்கேளாடு இருந்தான்;
கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்ெபாழுது
இேயசு வந்து அவர்கள் நடுவல் நன்று:
உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார். 27 பன்பு
அவர் ேதாமாைவப் பார்த்து: நீ உன் வ ரைல
இங்ேக நீட்டி, என் கரங்கைளப் பார், உன்
ைகைய நீட்டி, என் வலாவ ேல ேபாடு,
அவசுவாச யாக இல்லாமல் வசுவாச யாக
இரு என்றார். 28 ேதாமா அவருக்கு
மறுெமாழியாக: என் ஆண்டவேர! என்
ேதவேன! என்றான். 29 அதற்கு இேயசு:
ேதாமாேவ, நீ என்ைனப் பார்த்ததனாேல
வசுவாச த்தாய், பார்க்காமல் இருந்தும்
வசுவாச க்க றவர்கள் பாக்கயவான்கள்
என்றார். 30இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்படாத
ேவறுஅேநகஅற்புதங்கைளயும்இேயசுதமது
சீடர்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்தார். 31 இேயசு
ேதவனுைடய குமாரனாகய க றஸ்து
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என்று நீங்கள் வசுவாச ப்பதற்காகவும்,
வசுவாச த்து அவருைடய நாமத்தனாேல
ந த்தயஜீவைனப்ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகவும்,
இைவகள்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 21
இேயசு மறுபடியும் சீடர்களுக்குக்

காட்ச யளித்தல்
1 இைவகளுக்குப் பன்பு இேயசு

த ேபரியா கடற்கைரய ேல மீண்டும்
சீடர்களுக்குத் தம்ைம ெவளிப்படுத்தனார்;
ெவளிப்படுத்தன வபரமாவது:
2 சீேமான்ேபதுருவும், த தமு என்னப்பட்ட
ேதாமாவும், கலிேலயா நாட்டில் உள்ள
கானா ஊைரச்ேசர்ந்த நாத்தான்ேவலும்,
ெசெபேதயுவன் மகன்களும், அவருைடய
சீடர்களில் ேவறு இரண்டுேபரும்
கூடியருக்கும்ேபாது, 3 சீேமான்ேபதுரு
மற்றவர்கைளப் பார்த்து: மீன்ப டிக்கப்
ேபாக ேறன் என்றான். அதற்கு அவர்கள்:
நாங்களும் உம்ேமாடு வருக ேறாம்
என்றார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
உடேன படகல் ஏறனார்கள். அந்த
இரவ ேல அவர்கள் ஒன்றும் ப டிக்கவல்ைல.
4வடியற்காலமானேபாது, இேயசு கைரய ேல
நன்றார்; அவைர இேயசு என்று சீடர்கள்
அறயாமல் இருந்தார்கள். 5 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: பள்ைளகேள,
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சாப்படுவதற்கு ஏதாவது உங்களிடம்
இருக்க றதா என்றார். அதற்கு அவர்கள்:
ஒன்றும் இல்ைல என்றார்கள். 6அப்ெபாழுது
அவர்: நீங்கள் படகுக்கு வலதுபுறமாக
வைலையப் ேபாடுங்கள், அப்ெபாழுது
உங்களுக்கு மீன்கள் கைடக்கும் என்றார்.
அப்படிேய அவர்கள் வைலகைளப் ேபாட்டு,
அதகமான மீன்கள் கைடத்ததனால்,
வைலைய இழுக்க முடியாமல் இருந்தார்கள்.
7ஆகேவ, இேயசுவன்ேமல் அன்பாக இருந்த
சீடன் ேபதுருைவப் பார்த்து: அவர் கர்த்தர்
என்றான்.அவர்கர்த்தர்என்றுசீேமான்ேபதுரு
ேகட்டவுடேன, தான் ேமற்சட்ைட
அணியாதவனாக இருந்ததனால், தன்
ேமற்சட்ைடைய அணிந்துெகாண்டு கடலிேல
குத த்தான். 8 மற்றச் சீடர்கள் கைரக்கு
ஏறக்குைறய இருநூறுமுழத் தூரத்தல்
இருந்ததனால் படகல் இருந்துெகாண்ேட
மீன்களுள்ள வைலைய இழுத்துக்ெகாண்டு
வந்தார்கள். 9 அவர்கள் கைரய ேல
வந்த றங்கனேபாது, கரிெநருப்புப்
ேபாட்டிருக்க றைதயும், அதன்ேமல் மீன்
ைவத்தருக்க றைதயும், அப்பத்ைதயும்
பார்த்தார்கள். 10 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் இப்ெபாழுது ப டித்த
மீன்களில் சலவற்ைறக் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றார். 11 சீேமான்ேபதுரு படகல் ஏற ,
நூற்று ஐம்பத்துமூன்று ெபரிய மீன்களால்
நைறந்த வைலையக் கைரயல் இழுத்தான்;



ேயாவான்அத்தயாயம் 21:12 cxxxi ேயாவான்அத்தயாயம் 21:17

இத்தைன மீன்கள் இருந்தும் வைல
கழியவல்ைல. 12 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: வாருங்கள், சாப்படுங்கள் என்றார்.
அவர் இேயசு என்று சீடர்கள் அற ந்தபடியால்
அவர்களில்ஒருவனும்: நீர்யார்என்றுேகட்கத்
துணியவல்ைல. 13 அப்ெபாழுது இேயசு
வந்து, அப்பத்ைதயும் மீைனயும் எடுத்து,
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 14 இேயசு
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தபன்பு
மூன்றாவது முைறயாக தம்முைடய
சீடர்களுக்குஇவ்வாறுெவளிப்படுத்தனார்.

ேபதுருவ டம் தமது ெபாறுப்ைப
ஒப்பைடத்தல்

15 அவர்கள் சாப்ப ட்டபன்பு, இேயசு
சீேமான்ேபதுருைவப் பார்த்து: ேயானாவன்
மகனாகய சீேமாேன, இவர்கைளவ ட நீ
அத கமாக என்ேமல் அன்பாக இருக்க றாயா
என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவேர,
உம்ைம ேநச க்க ேறன் என்பைத நீர் அறவீர்
என்றான். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகைள
ேமய்ப்பாயாக என்றார். 16இரண்டாவதுமுைற
அவர் அவைனப் பார்த்து: ேயானாவன்
மகனாகய சீேமாேன, நீ என்ேமல் அன்பாக
இருக்க றாயா என்றார். அதற்கு அவன்:
ஆம் ஆண்டவேர, உம்ைம ேநச க்க ேறன்
என்பைத நீர் அறவீர் என்றான். அவர்:
என் ஆடுகைள ேமய்ப்பாயாக என்றார்.
17 மூன்றாவதுமுைற அவர் அவைனப்
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பார்த்து: ேயானாவன் மகனாகய சீேமாேன,
நீ என்ைன ேநச க்க றாயா என்றார்.
என்ைன ேநச க்க றாயா என்று அவர்
மூன்றாவதுமுைற தன்ைனக் ேகட்டதனாேல,
ேபதுரு துக்கப்பட்டு: ஆண்டவேர, நீர்
எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருக்க றீர், நான்
உம்ைம ேநச க்க ேறன் என்பைதயும்
நீர் அறவீர் என்றான். இேயசு: என்
ஆடுகைள ேமய்ப்பாயாக என்றார். 18 நீ
சறுவயதுள்ளவனாக இருந்தேபாது நீேய
ஆைட அணிந்துெகாண்டு, உனக்கு
இஷ்டமான இடங்களிேல நடந்து த ரிந்தாய்;
நீ முத ர்வயதுள்ளவனாக ஆகும்ேபாது
உன் கரங்கைள நீட்டுவாய்; ேவெறாருவன்
உனக்கு ஆைடைய அணிவத்து,
உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்த ற்கு
உன்ைனக் ெகாண்டுேபாவான் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 19 இந்தவதமான
மரணத்தனாேல அவன் ேதவைன
மகைமப்படுத்தப்ேபாக றான் என்பைதக்
குற க்கும்படியாக இப்படிச் ெசான்னார். அவர்
இைதச் ெசால்லியபன்பு, அவைனப் பார்த்து:
என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 20 ேபதுரு
தரும்ப ப்பார்த்து, இேயசுவற்கு அன்பாக
இருந்தவனும், இரவு உணவு சாப்படும்ேபாது
அவர் மார்ப ேல சாய்ந்து: ஆண்டவேர,
உம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவன் யார்
என்று ேகட்ட சீடன் பன்னால் வருகறைதப்
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பார்த்தான். 21 அவைனப் பார்த்து, ேபதுரு
இேயசுவ டம்: ஆண்டவேர, இவன் காரியம்
என்ன என்றான். 22 அதற்கு இேயசு:
நான் வரும்வைரக்கும் இவன் இருக்க
எனக்கு வருப்பமானால், உனக்ெகன்ன, நீ
என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 23ஆகேவ,
அந்தச் சீடன் மரிப்பதல்ைல என்கற
ேபச்சு சேகாதரர்களுக்குள்ேள பரவயது.
ஆனாலும், அவன் மரிப்பதல்ைல என்று
இேயசு ெசால்லாமல், நான் வரும்வைரக்கும்
இவன் இருக்க எனக்கு வருப்பமானால்
உனக்ெகன்ன என்று ெசான்னார். 24 அந்தச்
சீடேனஇைவகைளக்குறத்துசாட்ச ெகாடுத்து
இைவகைளஎழுதனவன்;அவனுைடயசாட்ச
உண்ைமஎன்றுஅறந்தருக்க ேறாம்.
முடிவுைர

25 இேயசு ெசய்த ேவறு அேநக
காரியங்களும் உண்டு; அைவகைள
ஒவ்ெவான்றாக எழுதனால் எழுதப்படும்
புத்தகங்கள் உலகம் ெகாள்ளாது என்று
நைனக்க ேறன். ஆெமன்.



cxxxiv

இண்டியன்ரிைவஸ்டுெவர்ஸன் (IRV) -
தமிழ்

The Indian Revised Version Holy Bible in the Tamil
language of India

copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: தமிழ் (Tamil)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-19

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 19 Apr 2023
3a0fb119-8b83-5122-8f97-ecde66939145

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/tam
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	யோவான்

