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மத்ேதயு
ஆச ரியர்
இந்தப் புத்தகத்தன் ஆச ரியரான

மத்ேதயு, இேயசுைவப் பன்பற்றுவதற்காக
தனது வரி வசூலிக்கும் பணிையக்
ைகவ ட்டார் (9:9; 13). மாற்குவும் லூக்காவும்
தங்களது புத்தகங்களில் இவைர ேலவ
என்று குறப்படுகன்றனர். இவருைடய
ெபயரின் அர்த்தம் ஆண்டவருைடய
“ெவகுமத ” என்பதாகும். பன்னிெரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களில் ஒருவரான மத்ேதயு
தான், இந்தப் புத்தகத்தன் ஆச ரியர்
என்று ஆத சைப ப தாக்கள் ெபாதுவாக
ஒப்புக்ெகாள்கன்றனர். மத்ேதயு,
இேயசுவன் ஊழியத்தன் ந கழ்வுகைள
கண்ணாரக் கண்ட சாட்ச யாவார்.
மற்ற சுவ ேசஷங்களுடன் மத்ேதயு
சுவ ேசஷத்ைத ஒப்பீடு ெசய்யும் ஆய்வானது,
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தல சாட்ச யானது
ப ரிக்கப்படவல்ைலஎன்றுநரூப க்க றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 70 காலகட்டங்களில்

எழுதப்பட்டிருக்கலாம். மத்ேதயு
சுவ ேசஷத்தன் யூத தன்ைமைய
கவனிக்கும்ேபாது, இது பாலஸ்தீனம்
அல்லது சீரியாவல் எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.



ii

ஆனாலும் இது அந்த ேயாகயாவல்
ஆரம்ப க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று அேநகர்
கருதுகன்றனர்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இந்த சுவ ேசஷம் க ேரக்க

ெமாழியல் எழுதப்பட்டிருப்பதால்,
மத்ேதயு, க ேரக்க ெமாழி ேபசும் யூத
சமுதாயத்ைத ேசர்ந்த வாசகர்கைள
குறக்ேகாளாகக் ெகாண்டிருக்கலாம்
என்று ெதரிக றது. அேநகக் கூறுகள்
யூத வாசகர்கைளக் குறக்க றது.
பைழய ஏற்பாட்டின் நைறேவறுதைல
மத்ேதயு முக்கயத்துவப்படுத்துகறார்;
ஆப ரகாமிலிருந்து இேயசுவன் சந்ததைய
வரிைசப்படுத்துதல் (1:1; 17); அவர் யூத
ெமாழிநைடையப் பயன்படுத்துகறார், எ.
கா, “பரேலாக ராஜ்யம்”, ேதவனுைடய
ெபயைர பயன்படுத்துவதற்கு யூதர்கள்
தயக்கம் காட்டுவைத பரேலாகம் என்ற
வார்த்ைத ெவளிப்படுத்துகறது, “தாவீதன்
குமாரனாகய” இேயசுைவ ைமயமாகக்
ெகாண்டிருப்பது (1:1; 9:27; 12:23; 15:22;
20:30; 31; 21:9, 15; 22:41; 45). மத்ேதயு யூத
சமுதாயத்ைதைமயமாகக் காட்டுதல்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த சுவ ேசஷத்ைத எழுதும்ேபாது,

யூத வாசகர்கள் ேமச யாவாக இேயசுைவ
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்பேத
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மத்ேதயுவன் ேநாக்கமாக இருக்க றது.
இங்கு கவனிக்க ேவண்டிய காரியம்
என்னெவன்றால், ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத
மனிதகுலத்த ற்கு ெகாண்டுவருவைத
வலியுறுத்துவதாகும். பைழய
ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கைளயும்
எத ர்பார்ப்புகைளயும் நைறேவற்றும்
ராஜாவாக இேயசுைவ வலியுறுத்துகறார்
(மத்ேதயு 1:1; 16:16; 20:28).
ைமயக்கருத்து
இேயசு-யூதர்களின்இராஜா
ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுவன்பறப்பு— 1:1-2:23
2. இேயசுவன் கலிேலய ஊழியம் — 3:1-
18:35

3இேயசுவன்யூேதயாஊழியம்— 19:1-20:34
4.யூேதயாவல்கைடச நாட்கள்— 21:1-27:66
5.இறுதக்கட்ட ந கழ்வுகள்— 28:1-20

இேயசுக றஸ்துவன்வம்சவரலாறு
1 ஆப ரகாமின் மகனாகய தாவீதன்

குமாரனான இேயசுக றஸ்துவன்
வம்சவரலாறு: 2 ஆப ரகாம் ஈசாக்ைகப்
ெபற்றான்; ஈசாக்கு யாக்ேகாைபப்
ெபற்றான்; யாக்ேகாபு யூதாைவயும்
அவனுைடய சேகாதரர்கைளயும் ெபற்றான்;
3 யூதா பாேரைசயும் சாராைவயும்
தாமாரினிடத்தல் ெபற்றான்; பாேரஸ்
எஸ்ேராைமப்ெபற்றான்;எஸ்ேராம்ஆராைமப்
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ெபற்றான்; 4 ஆராம் அம்மினதாைபப்
ெபற்றான்; அம்மினதாப் நகேசாைனப்
ெபற்றான்; நகேசான் சல்ேமாைனப்
ெபற்றான்; 5 சல்ேமான் ேபாவாைச
ராகாபனிடத்தல் ெபற்றான்; ேபாவாஸ்
ஓேபத்ைத ரூத்தனிடத்தல் ெபற்றான்;
ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான்; 6 ஈசாய் தாவீது
ராஜாைவப் ெபற்றான்; தாவீது ராஜா
உரியாவன்மைனவயாகஇருந்தவளிடத்தல்
சாெலாேமாைனப்ெபற்றான்; 7சாெலாேமான்
ெரெகாெபயாைமப் ெபற்றான்;
ெரெகாெபயாம் அபயாைவப் ெபற்றான்;
அபயா ஆசாைவப் ெபற்றான்; 8 ஆசா
ேயாசபாத்ைதப் ெபற்றான்; ேயாசபாத்
ேயாராைமப் ெபற்றான்; ேயாராம்
உசயாைவப் ெபற்றான்; 9 உசயா
ேயாதாைமப்ெபற்றான்; ேயாதாம்ஆகாைஸப்
ெபற்றான்; ஆகாஸ் எேசக்கயாைவப்
ெபற்றான்; 10 எேசக்கயா மனாேசையப்
ெபற்றான்; மனாேச ஆேமாைனப்
ெபற்றான்; ஆேமான் ேயாச யாைவப்
ெபற்றான்; 11 பாப ேலானுக்குச்
சைறப்பட்டுப் ேபாகும்காலத்தல்,
ேயாச யா எெகானியாைவயும்
அவனுைடய சேகாதரர்கைளயும்
ெபற்றான். 12 பாப ேலானுக்குச்
சைறப்பட்டுப் ேபானபன்பு, எெகானியா
சலாத்த ேயைலப் ெபற்றான்; சலாத்த ேயல்
ெசருபாேபைலப் ெபற்றான்; 13 ெசருபாேபல்
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அபயூைதப் ெபற்றான்; அபயூத்
எலியாக்கீைமப் ெபற்றான்; எலியாக்கீம்
ஆேசாைரப் ெபற்றான்; 14 ஆேசார்
சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக்கு
ஆகீைமப் ெபற்றான்; ஆகீம் எலியூைதப்
ெபற்றான்; 15 எலியூத் எெலயாசாைரப்
ெபற்றான்; எெலயாசார் மாத்தாைனப்
ெபற்றான்; மாத்தான் யாக்ேகாைபப்
ெபற்றான்; 16 யாக்ேகாபு மரியாளுைடய
புருஷனாகய ேயாேசப்ைபப் ெபற்றான்;
மரியாளிடத்தல் க றஸ்து எனப்படுகற
இேயசு ப றந்தார். 17 இவ்வதமாக
உண்டான தைலமுைறகெளல்லாம்
ஆப ரகாம்முதல் தாவீதுவைரக்கும்
பதனாலு தைலமுைறகளும்; தாவீதுமுதல்
பாப ேலானுக்குச் சைறப்பட்டுப்ேபான
காலம்வைரக்கும் பதனாலு
தைலமுைறகளும்; பாப ேலானுக்குச்
சைறப்பட்டுப்ேபான காலம்முதல்
கறஸ்துவைரக்கும் பதனான்கு
தைலமுைறகளாகும்.

இேயசுக றஸ்துவன்பறப்பு
18 இேயசு க றஸ்துவனுைடய

ப றப்பன் வபரமாவது: அவருைடய
தாயாகய மரியாள் ேயாேசப்புக்கு
நயமிக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, அவர்கள்
இைணவதற்குமுன்ேப, அவள் பரிசுத்த
ஆவயானவராேல கர்ப்பவதயானாள் என்று
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காணப்பட்டது. 19 அவள் கணவனாகய
ேயாேசப்பு நீத மானாக இருந்து, அவைள
அவமானப்படுத்த வருப்பமில்லாமல்,
இரகசயமாக அவைள வவாகரத்துெசய்ய
ேயாசைனயாக இருந்தான். 20அவன் இப்படி
நைனத்துக்ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது,
கர்த்தருைடய தூதன் கனவல் அவனுக்குக்
காணப்பட்டு: “தாவீதன் குமாரனாகய
ேயாேசப்ேப, உன் மைனவயாகய
மரியாைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள பயப்படாேத;
அவளிடத்தல் கருவுற்றருக்க றது பரிசுத்த
ஆவயானவரால் உண்டானது. 21அவள் ஒரு
மகைனப் ெபறுவாள், அவருக்கு இேயசு
என்று ெபயரிடுவாயாக; ஏெனன்றால்,
அவர் தமது மக்களின் பாவங்கைள
நீக்க அவர்கைள இரட்ச ப்பார்” என்றான்.
22 தீர்க்கதரிச யன் மூலமாகக் கர்த்தராேல
உைரக்கப்பட்டது நைறேவறும்படி
இெதல்லாம் நடந்தது. 23அவன்: “இேதா, ஒரு
கன்னிைக கர்ப்பவதயாக ஒரு மகைனப்
ெபறுவாள்; அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று
ெபயரிடுவார்கள்” என்று ெசான்னான்.
இம்மானுேவல் என்பதற்கு ேதவன் நம்ேமாடு
இருக்க றார் என்று அர்த்தம். 24 ேயாேசப்பு
தூக்கம் ெதளிந்து எழுந்து, கர்த்தருைடய
தூதன் தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய தன்
மைனவையச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு; 25 அவள்
தன் முதற்ேபறான மகைனப் ெபற்ெறடுக்கும்
வைர அவேளாடு இைணயாமலிருந்து,
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அவருக்குஇேயசுஎன்றுெபயரிட்டான்.

அத்த யாயம் 2
சாஸ்த ரிகளின்வருைக

1 ஏேராது ராஜாவன் நாட்களில்
யூேதயாவலுள்ள ெபத்லேகமிேல இேயசு
ப றந்தெபாழுது,க ழக்கலிருந்துசாஸ்த ரிகள்
எருசேலமுக்கு வந்து, 2 “யூதர்களுக்கு
ராஜாவாகப் ப றந்தருக்க றவர் எங்ேக?
க ழக்க ேல அவருைடய நட்சத்த ரத்ைதக்
கண்டு,அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளவந்ேதாம்”
என்றார்கள். 3 ஏேராதுராஜா அைதக்
ேகட்டெபாழுது, அவனும் அவேனாடுகூட
எருசேலம் நகரத்தார் அைனவரும்
கலங்கனார்கள். 4 அவன் ப ரதான
ஆசாரியர்கள், மக்களின் ேவதபண்டிதர்கள்
எல்ேலாைரயும் கூடிவரச்ெசய்து:
“க றஸ்துவானவர் எங்ேக ப றப்பாெரன்று”
அவர்களிடத்தல் வ சாரித்தான். 5 அதற்கு
அவர்கள்: “யூேதயாவலுள்ள ெபத்லேகமிேல
ப றப்பார்; அது ஏெனன்றால்: 6 யூேதயா
நாட்டிலுள்ள ெபத்லேகேம, யூதாவன்
ப ரபுக்களில் நீ ச றயதல்ல; என்
மக்களாகய இஸ்ரேவைல ஆளும் ப ரபு
உன்னிடத்தலிருந்து புறப்படுவார் என்று,
தீர்க்கதரிச யனால் எழுதப்பட்டிருக்க றது”
என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது ஏேராது,
சாஸ்த ரிகைள இரகச யமாக அைழத்து,
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நட்சத்த ரம் காணப்பட்ட காலத்ைதக்குற த்து
அவர்களிடத்தல் த ட்டமாக வ சாரித்து:
8 நீங்கள் ேபாய், பள்ைளையக்குறத்துத்
த ட்டமாக வ சாரியுங்கள்; நீங்கள்
பள்ைளையக் கண்டபன்பு, நானும் வந்து
பள்ைளையப் பணிந்துெகாள்ளும்படி
எனக்கு அறவயுங்கள் என்று ெசால்லி,
அவர்கைள ெபத்லேகமுக்கு அனுப்பனான்.
9 ராஜா ெசான்னைத அவர்கள் ேகட்டுப்
ேபாகும்ேபாது, அவர்கள் கழக்க ேல
கண்ட நட்சத்த ரம் பள்ைள இருந்த
இடத்த ற்குேமல் வந்து நற்கும்வைரக்கும்
அவர்களுக்குமுன் ெசன்றது. 10 அவர்கள்
அந்த நட்சத்த ரத்ைதக் கண்டேபாது,
மிகுந்த ஆனந்த சந்ேதாஷமைடந்தார்கள்.
11 அவர்கள் அந்த வீட்டிற்குள் ப ரேவச த்து,
பள்ைளையயும் அதன் தாயாகய
மரியாைளயும் கண்டு, சாஷ்டாங்கமாக
வழுந்து பள்ைளையப் பணிந்துெகாண்டு,
தங்களுைடய ெபாக்கஷங்கைளத் தறந்து,
ெபான்ைனயும் தூபவர்க்கத்ைதயும்
ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதயும் காணிக்ைகயாக
ைவத்தார்கள். 12 பன்பு, அவர்கள்
ஏேராதனிடத்த ற்குத் தரும்ப ப்
ேபாகேவண்டாம் என்று கனவல் ேதவனால்
எச்சரிக்கப்பட்டு, ேவறுவழியாகத்
தங்களுைடயநாட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபானார்கள்.

ேயாேசப்பு எக ப்துக்குஓடிப்ேபாகுதல்
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13 அவர்கள் ேபானபன்பு, கர்த்தருைடய
தூதன் கனவல் ேயாேசப்புக்குத் ேதான்ற :
ஏேராது பள்ைளையக் ெகாைலெசய்யத்
ேதடுவான்; ஆதலால் நீ எழுந்து,
பள்ைளையயும், தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு
எக ப்துக்கு ஓடிப்ேபாய், நான் உனக்குச்
ெசால்லும்வைரக்கும் அங்ேக இரு
என்றான். 14 அவன் எழுந்து, இரவ ேல
பள்ைளையயும், தாையயும்கூட்டிக்ெகாண்டு,
எக ப்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், 15 ஏேராது
மரிக்கும்வைரக்கும் அங்ேக இருந்தான்.
“எக ப்தலிருந்து என்னுைடய குமாரைன
வரவைழத்ேதன்” என்று தீர்க்கதரிச யன்
மூலமாகக் கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது.
16அப்ெபாழுது ஏேராது தான் சாஸ்த ரிகளால்
ஏமாற்றப்பட்டைதக் கண்டு, மிகுந்த
ேகாபமைடந்து, ஆட்கைள அனுப்ப ,
தான் சாஸ்த ரிகளிடத்தல் த ட்டமாக
வ சாரித்த காலத்தன்படிேய, ெபத்லேகமிலும்
அதன் எல்லா எல்ைலகளிலுமிருந்த
இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட எல்லா ஆண்
பள்ைளகைளயும்ெகாைலெசய்தான்.
17 “புலம்பலும் அழுைகயும் மிகுந்த

துக்கங்ெகாண்டாடலுமாகய

கூக்குரல் ராமாவ ேல ேகட்கப்பட்டது;
ராேகல்தன்பள்ைளகளுக்காகஅழுது,
அைவகள்இல்லாதபடியால்
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ஆறுதலைடயாமல் இருக்கறாள்” என்று,
18 எேரமியா தீர்க்கதரிச யனால்
ெசால்லப்பட்டது அப்ெபாழுது
நைறேவறயது.

நாசேரத்த ற்குத்தரும்புதல்
19 ஏேராது மரித்தபன்பு, கர்த்தருைடய

தூதன் எக ப்த ேல ேயாேசப்புக்குக் கனவல்
ேதான்ற : 20 “நீ எழுந்து, பள்ைளையயும்,
தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவல்
ேதசத்த ற்குப் ேபா; பள்ைளயன்
உயைரெயடுக்கத் ேதடினவர்கள்
மரித்துப்ேபானார்கள்” என்றான். 21 அவன்
எழுந்து பள்ைளையயும், தாையயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு
வந்தான். 22 ஆனாலும், அர்ெகலாயு
தன் தகப்பனாகய ஏேராதன் பட்டத்த ற்கு
வந்து, யூேதயாவல் அரசாளுகறான்
என்று ேகள்வப்பட்டு, அங்ேக ேபாகப்
பயந்தான். அப்ெபாழுது, அவன் கனவல்
ேதவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு, கலிேலயா
நாட்டின் ெவளிப்புறங்களிேல வலக ப்ேபாய்,
23 நாசேரத்து என்னும் ஊரிேல வந்து
குடியருந்தான். “நசேரயன் எனப்படுவார்”
என்று தீர்க்கதரிச களால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.

அத்த யாயம் 3
ேயாவான்ஸ்நானனின்ப ரசங்கம்
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1 அந்த நாட்களிேல ேயாவான்ஸ்நானன்
யூேதயாவன்வனாந்த ரத்தல்வந்து:
2 “மனந்தரும்புங்கள்,
பரேலாகராஜ்யம் சமீபமாக இருக்க றது”

என்றுப ரசங்கம்ெசய்தான்.
3கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்;
அவருக்குப்பாைதகைளச்ெசவ்ைவபண்ணுங்கள்”

என்று வனாந்த ரத்த ேல
கூப்படுகறவனுைடய சத்தம்
உண்ெடன்று,

ஏசாயாதீர்க்கதரிச யனால்ெசால்லப்பட்டவன்
இவேன.

4 இந்த ேயாவான் ஒட்டகமய ர்
ஆைடைய அணிந்து, தன் இடுப்ப ேல
வார்க்கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்;
ெவட்டுக்களியும் காட்டுத்ேதனும் அவனுக்கு
ஆகாரமாக இருந்தது. 5 அப்ெபாழுது,
எருசேலம் நகரத்தாரும், யூேதயாவல்
உள்ள அைனவரும், ேயார்தானுக்கு
அடுத்த சுற்றுப்புறத்தார் அைனவரும்
அவனிடத்த ற்குப்ேபாய், 6 தங்களுைடய
பாவங்கைள அறக்ைகெசய்து, ேயார்தான்
நதயல் அவனால் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். 7 பரிேசயர்களிலும்
சதுேசயர்களிலும் அேநகர் தன்னிடத்தல்
ஞானஸ்நானம் ெபறும்படி வருகறைத
அவன் கண்டு: “வ ரியன்பாம்புக் குட்டிகேள!
வருங்ேகாபத்த ற்குத் தப்ப த்துக்ெகாள்ள
உங்களுக்கு வழிகாட்டினவன் யார்?
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8 மனந்தரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகைளக்
ெகாடுங்கள். 9 ஆப ரகாம் எங்களுக்குத்
தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாள்ள நைனக்காதருங்கள்;
ேதவன் இந்தக் கல்லுகளினாேல
ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகைள
உண்டுபண்ண வல்லவராக இருக்க றார்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
10 இப்ெபாழுேத ேகாடரியானது மரங்களின்
ேவர் அருேக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; எனேவ,
நல்ல கனிெகாடுக்காத மரங்கெளல்லாம்
ெவட்டப்பட்டு ெநருப்ப ேல ேபாடப்படும்.
11 மனந்தரும்புதலுக்ெகன்று நான்
தண்ணீரினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்க ேறன்; எனக்குப்பன்பு
வருகறவேரா என்ைனவட வல்லவராக
இருக்க றார், அவருைடய காலணிகைளச்
சுமக்க றதற்குக்கூட நான் தகுதயானவன்
இல்ைல; அவர் பரிசுத்த ஆவயனாலும்
அக்கனியனாலும் உங்களுக்கு
ஞானஸ்நானம்ெகாடுப்பார். 12தூற்றுக்கூைட
அவருைடய ைகயல் இருக்கறது; அவர்
தமது களத்ைத நன்றாக சுத்தம்ெசய்து, தமது
ேகாதுைமையக் களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார்;
பதைரேயா அைணயாத அக்கனியனால்
சுட்ெடரிப்பார்” என்றான்.

இேயசுக றஸ்துவன்ஞானஸ்நானம்
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13 அப்ெபாழுது ேயாவானால்
ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு இேயசு
கலிேலயாைவவ ட்டு ேயார்தானுக்கு அருேக
அவனிடத்தல் வந்தார். 14 ேயாவான்
அவருக்குத் தைடெசய்து: நான் உம்மாேல
ஞானஸ்நானம் ெபறேவண்டியதாயருக்க,
நீர் என்னிடத்தல் வரலாமா என்றான்.
15 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக:
இப்ெபாழுது இதற்கு சம்மத , இப்படி
எல்லா நீதையயும் நைறேவற்றுவது
நமக்கு ஏற்றதாக இருக்க றது என்றார்.
அப்ெபாழுது அவருக்கு சம்மத த்தான்.
16 இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபற்று,
தண்ணீரிலிருந்து கைரேயறன உடேன,
இேதா, வானம் அவருக்குத் த றக்கப்பட்டது;
ேதவஆவயானவர் புறாைவப்ேபாலஇறங்க ,
தம்ேமல்வருகறைதக்கண்டார். 17அன்றயும்,
வானத்தலிருந்துஒருசத்தம்உண்டாக :இவர்
என்னுைடய ேநசகுமாரன்,இவரில் ப ரியமாக
இருக்க ேறன்என்றுஉைரத்தது.

அத்த யாயம் 4
இேயசுப சாசனால் ேசாத க்கப்படுதல்

1 அப்ெபாழுது இேயசு ப சாசனால்
ேசாத க்கப்படுவதற்கு ஆவயானவராேல
வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்.
2 அவர் இரவும் பகலும் நாற்பதுநாட்கள்
உபவாசமாக இருந்தபன்பு, அவருக்குப்
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பச யுண்டானது. 3 அப்ெபாழுது
ேசாதைனக்காரன் அவரிடத்தல் வந்து: “நீர்
ேதவனுைடய குமாரெனன்றால், இந்தக்
கற்கள் அப்பங்களாக மாறும்படிச் ெசால்லும்”
என்றான். 4அவர்மறுெமாழியாக:
“மனிதன்அப்பத்தனால்மட்டுமில்ைல,
ேதவனுைடய வாயலிருந்து புறப்படுக ற

ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயனாலும்
பைழப்பான் என்று எழுதயருக்க றேத”
என்றார்.

5 அப்ெபாழுது ப சாசு அவைரப்
பரிசுத்த நகரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்,
ேதவாலயத்தன் உச்சயல் அவைர நறுத்த :
6 “நீர் ேதவனுைடய குமாரெனன்றால்
கீேழ குதயும்; ஏெனன்றால், தம்முைடய
தூதர்களுக்கு உம்ைமக்குறத்துக்
கட்டைளயடுவார்; உமது பாதம் கல்லில்
ேமாதாதபடி,அவர்கள்உம்ைமத்தங்களுைடய
ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டுேபாவார்கள்
என்றுஎழுதயருக்க றேத” என்றான்.

7அதற்குஇேயசு:
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவச்

ேசாத த்துப்பார்க்காமல் இருப்பாயாக
என்றும்எழுதயருக்க றேத” என்றார்.

8 மறுபடியும், ப சாசு அவைர மிகவும்
உயர்ந்த மைலயன்ேமல் ெகாண்டுேபாய்,
உலகத்தன் எல்லா ராஜ்யங்கைளயும்
அைவகளின் மகைமையயும் அவருக்குக்
காண்பத்து: 9 “நீர் சாஷ்டாங்கமாக
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வழுந்து, என்ைனப் பணிந்துெகாண்டால்,
இைவகைளெயல்லாம் உமக்குத் தருேவன்”
என்று ெசான்னான்; 10 அப்ெபாழுது இேயசு:
“அப்பாேல ேபா சாத்தாேன;உன்ேதவனாகய
கர்த்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டு, அவர்
ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்வாயாக என்று
எழுதயருக்க றேத” என்றார். 11அப்ெபாழுது
ப சாசு அவைரவ ட்டு வலக ப்ேபானான்.
உடேன ேதவதூதர்கள் வந்து, அவருக்கு
பணிவைடெசய்தார்கள்.
இேயசுவன்ப ரசங்கஆரம்பம்

12 ேயாவான் காவலில் ைவக்கப்பட்டான்
என்று இேயசு ேகள்வப்பட்டு,
கலிேலயாவற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்.
13 பன்பு, அவர் நாசேரத்ைதவ ட்டு,
ெசபுேலான், நப்தலி என்னும் நாடுகளின்
எல்ைலகளிலிருக்கும் கடற்கைரக்கு அருகல்
உள்ளகப்பர்நகூமிற்குவந்துதங்கயருந்தார்.
14 கடற்கைர அருகலும் ேயார்தானுக்கு
அப்புறத்தலும் உள்ள ெசபுேலான் நாடும்
நப்தலி நாடுமாகய யூதரல்லாதவர்களுைடய
கலிேலயாவ ேல,
15 இருளில் இருக்கும் மக்கள் ெபரிய

ெவளிச்சத்ைதக்கண்டார்கள்;
மரண இருளின் தைசயல்

இருக்கறவர்களுக்கு
ெவளிச்சம் ேதான்றனது” என்று,
16ஏசாயாதீர்க்கதரிச யனால்ெசால்லப்பட்டது

நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.
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17 அதுமுதல் இேயசு: “மனந்தரும்புங்கள்,
பரேலாக ராஜ்யம்அருகல்இருக்கறது”
என்றுப ரசங்க க்கத்ெதாடங்கனார்.

முதலாம் சீடர்களின்அைழப்பு
18 இேயசு கலிேலயாக் கடேலாரமாக

நடந்துேபாகும்ேபாது, மீனவர்களாக இருந்த
இரண்டு சேகாதரர்களாகய ேபதுரு என்ற
சீேமானும், அவனுைடய சேகாதரன்
அந்த ேரயாவும், கடலில் வைலையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்கன்றேபாது,
அவர்கைளக் கண்டு: 19 “என் பன்ேன
வாருங்கள், உங்கைள மனிதர்கைளப்
ப டிக்க றவர்களாக ஆக்குேவன்” என்றார்.
20 உடேன அவர்கள் வைலகைளவ ட்டு,
அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள். 21 அவர்
அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ேபாகும்ேபாது, ேவறு
இரண்டு சேகாதரர்களாகய ெசெபேதயுவன்
குமாரர்களான யாக்ேகாபும், ேயாவானும்
தங்களுைடய தகப்பன் ெசெபேதயுேவாடு
படகலிருந்து, தங்களுைடய வைலகைளப்
பழுதுபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது,
அவர்கைளக் கண்டு, அவர்கைளயும்
அைழத்தார். 22 உடேன அவர்கள் படைகயும்
தங்களுைடய தகப்பைனயும்வ ட்டு,
அவருக்குப்பன்ேனெசன்றார்கள்.

இேயசுவயாதயஸ்தர்கைளசுகமாக்குதல்
23 பன்பு, இேயசு கலிேலயா எங்கும் சுற்ற

நடந்து, அவர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில்
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உபேதச த்து, ராஜ்யத்தன் நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க த்து, மக்களுக்கு உண்டாயருந்த
எல்லா வயாத கைளயும் எல்லா
ேநாய்கைளயும் நீக்க குணமாக்கனார்.
24 அவருைடய புகழ் சீரியா ேதசெமங்கும்
பரவயது. அப்ெபாழுது பலவதமான
வயாத களிலும் ேவதைனகளிலும்
இருந்த எல்லா ேநாயாளிகைளயும்,
ப சாசு ப டித்தவர்கைளயும், வலிப்பு
ேநாயாளிகைளயும்,பக்கவாதக்காரர்கைளயும்
அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அவர்கைளக் குணமாக்கனார்.
25 கலிேலயாவலும், ெதக்கப்ேபாலியலும்,
எருசேலமிலும், யூேதயாவலும்,
ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தலுமிருந்து
அேநக மக்கள் வந்து, அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள்.

அத்த யாயம் 5

இேயசுவன்மைலப்ப ரசங்கம்
1 இேயசு த ரளான மக்கைளக் கண்டு

மைலயன்ேமல் ஏறனார்; அவர்
உட்கார்ந்தெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள்
அவரிடத்தல் வந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது
அவர்அவர்களுக்குஉபேதச த்துச்ெசான்னது
என்னெவன்றால்:



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 5:3 xviii மத்ேதயுஅத்தயாயம் 5:12

3 “ஆவயல் எளிைமயுள்ளவர்கள்
பாக்கயவான்கள்; பரேலாகராஜ்யம்
அவர்களுைடயது.

4 துயரப்படுக றவர்கள் பாக்கயவான்கள்;
அவர்கள்ஆறுதலைடவார்கள்.

5 சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கயவான்கள்;
அவர்கள்பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்.

6 நீதயன்ேமல் பச தாகமுள்ளவர்கள்
பாக்கயவான்கள்; அவர்கள்
தருப்தயைடவார்கள்.

7 இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கயவான்கள்;
அவர்கள்இரக்கம்ெபறுவார்கள்.

8 இருதயத்தல் சுத்தமுள்ளவர்கள்
பாக்கயவான்கள்;அவர்கள் ேதவைனத்
தரிச ப்பார்கள்.

9 சமாதானம் ெசய்க றவர்கள்
பாக்கயவான்கள்; அவர்கள்
ேதவனுைடய பள்ைளகள்
எனப்படுவார்கள்.

10 நீதயனிமித்தம் துன்பப்படுக றவர்கள்
பாக்கயவான்கள்; பரேலாகராஜ்யம்
அவர்களுைடயது.

11 “என்னிமித்தம் உங்கைள
ந ந்த த்துத் துன்பப்படுத்த , பலவதமான
தீைமயான ெசாற்கைளயும் உங்கள்ேமல்
ெபாய்யாகச் ெசால்வார்களானால்
பாக்கயவான்களாக இருப்பீர்கள்;
12 சந்ேதாஷப்பட்டு மக ழ்ந்தருங்கள்;
பரேலாகத்தல் உங்களுைடய பலன்
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அதகமாக இருக்கும்; உங்களுக்குமுன்ேப
வாழ்ந்த தீர்க்கதரிச கைளயும் அப்படிேய
துன்பப்படுத்தனார்கேள.
உப்பும்ெவளிச்சமும்

13 நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்க றீர்கள்;
உப்பானது சாரமற்றுப்ேபானால்,
எதனால் சாரமாக்கப்படும்? ெவளிேய
ெகாட்டப்படுவதற்கும், மனிதர்களால்
மித க்கப்படுவதற்குேம ஒழிய
ேவெறான்றுக்கும் உதவாது. 14 நீங்கள்
உலகத்த ற்கு ெவளிச்சமாக இருக்க றீர்கள்;
மைலயன்ேமல் இருக்கற பட்டணம்
மைறந்தருக்கமாட்டாது. 15 வளக்ைகக்
ெகாளுத்த பாத்த ரத்தனாேல
மூடிைவக்காமல், வளக்குத்தண்டின்ேமல்
ைவப்பார்கள்; அப்ெபாழுது அது
வீட்டிலுள்ள அைனவருக்கும் ெவளிச்சம்
ெகாடுக்கும். 16 இவ்வதமாக, மனிதர்கள்
உங்களுைடய நற்ெசயல்கைளக் கண்டு,
பரேலாகத்தலிருக்கற உங்களுைடய
ப தாைவ மகைமப்படுத்தும்படி,
உங்களுைடய ெவளிச்சம் அவர்களுக்கு
முன்பாகப் ப ரகாச க்கக்கடவது.
நயாயப்ப ரமாணம்நைறேவறுதல்

17 நயாயப்ப ரமாணத்ைதயானாலும்
தீர்க்கதரிசனங்கைளயானாலும்
அழிக்க றதற்கு வந்ேதன் என்று
நைனத்துக்ெகாள்ளாேதயுங்கள்;
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அழிக்க றதற்குஇல்ைல,நைறேவற்றுவதற்ேக
வந்ேதன். 18 வானமும் பூமியும்
ஒழிந்துேபானாலும், நயாயப்ப ரமாணத்தல்
உள்ளெதல்லாம் நைறேவறும்வைர,
அதல் ஒரு சறு எழுத்தாவது, ஒரு
எழுத்தன் உறுப்பாவது ஒழிந்துேபாகாது
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 19 ஆகேவ,
இந்தக் கட்டைளகள் எல்லாவற்றலும்
ச ற தானெதான்ைறயாவதுமீற ,அவ்வதமாக
மனிதர்களுக்குப் ேபாத க்க றவன்
பரேலாகராஜ்யத்தல் எல்ேலாைரயும்வ ட
ச றயவன் எனப்படுவான்; இைவகைளக்
ைகக்ெகாண்டு ேபாத க்க றவேனா,
பரேலாகராஜ்யத்தல் ெபரியவன்
எனப்படுவான். 20 ேவதபண்டிதர்கள்
பரிேசயர்கள் என்பவர்களுைடய
நீதையவ ட உங்களுைடய நீத அத கமாக
இல்லாவ ட்டால், பரேலாகராஜ்யத்தல்
ப ரேவச க்கமாட்டீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

ெகாைலெசய்யாேத
21 ெகாைல ெசய்யாதருப்பாயாக என்பதும்,

ெகாைலெசய்க றவன் நயாயத்தீர்ப்ப ற்கு
உரியவனாக இருப்பான் என்பதும்,
முன்ேனார்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டெதன்று
ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள். 22 நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; தன்
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சேகாதரைன நயாயமில்லாமல்
ேகாப த்துக்ெகாள்பவன் நயாயத்தீர்ப்ப ற்கு
உரியவனாக இருப்பான்; தன் சேகாதரைன
வீணெனன்று ெசால்லுகறவன்
ஆேலாசைனச் சங்கத்தீர்ப்ப ற்கு உரியவனாக
இருப்பான்; மூடேன என்று ெசால்லுகறவன்
எரிநரகத்த ற்கு உரியவனாக இருப்பான்.
23 ஆகேவ, நீ பலிபீடத்தல் உன்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தவந்து,உன்ேபரில்
உன் சேகாதரனுக்குக் குைற உண்ெடன்று
அங்ேக நைனவுகூருவாயானால், 24 அங்ேக
பலிபீடத்தன்முன்பு உன் காணிக்ைகைய
ைவத்துவ ட்டுப்ேபாய், முதலில் உன்
சேகாதரேனாடுஒப்புரவாக ,பன்புவந்துஉன்
காணிக்ைகையச்ெசலுத்து.

25எத ராளிஉன்ைனநயாயாத பதயனிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும், நயாயாத பத
உன்ைனச் ேசவகனிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும், நீ சைறச்சாைலயல்
ைவக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக,
நீ உன் எத ராளிேயாடு வழியல்
இருக்கும்ேபாேத சீக்க ரமாக அவேனாடு
சமாதானமாகு. 26 இல்லாவ ட்டால்,
நீ ஒரு காசும் குைறவல்லாமல்
ெசலுத்த த்தீர்க்கும்வைரக்கும்
சைறச்சாைலயலிருந்து ெவளிேய
வரமாட்டாய் என்று உண்ைமயாகேவ
உனக்குச்ெசால்லுக ேறன்.
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வபசாரம்ெசய்யாேத
27 வபசாரம் ெசய்யாதருப்பாயாக என்பது

முன்ேனார்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டெதன்று
ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள். 28 நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; ஒரு
ெபண்ைண இச்ைசேயாடு பார்க்க ற
எவனும் தன் இருதயத்தல் அவேளாடு
வபசாரம் ெசய்துவ ட்டான். 29 உன் வலது
கண் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கனால்,
அைதப் படுங்க எற ந்துேபாடு; உன் சரீரம்
முழுவதும் நரகத்தல் தள்ளப்படுவைதவ ட,
உன் உறுப்புகளில் ஒன்று ெகட்டுப்ேபாவது
உனக்கு நலமாக இருக்கும். 30 உன் வலது
ைக உனக்கு இடறல் உண்டாக்கனால்,
அைத ெவட்டி எற ந்துேபாடு; உன் சரீரம்
முழுவதும் நரகத்தல் தள்ளப்படுவைதவ ட.
உன் உறுப்புகளில் ஒன்று ெகட்டுப்ேபாவது
உனக்குநலமாகஇருக்கும்.

வவாகரத்து
31 தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்க ற

எவனும், அவளுக்கு வடுதைலப்பத்த ரம்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்று ெசால்லப்பட்டது.
32 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்;
ேவச த்தனக் காரணத்தனாெலாழிய
தன் மைனவைய வவாகரத்து
ெசய்க றவன், அவைள வபசாரம்ெசய்யத்
தூண்டுகறவனாக இருப்பான்; அப்படி
வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளத் தருமணம்
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ெசய்க றவனும் வபசாரம் ெசய்க றவனாக
இருப்பான்.

ெபாய் சத்தயம்
33 அன்றயும், ெபாய்யாைணயடாமல்,

உன் ஆைணகைளக் கர்த்தர்
முன்னிைலயல் ெசலுத்துவாயாக என்று
முன்ேனார்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டெதன்று
ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள். 34 நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; எைதயும்
ெசய்ேவன்என்றுசத்தயம்ெசய்யேவண்டாம்;
பரேலாகத்தன்ேபரில் சத்தயம்
ெசய்யேவண்டாம், அது ேதவனுைடய
சங்காசனம். 35 பூமியன்ேபரிலும் சத்தயம்
ெசய்யேவண்டாம், அது அவருைடய
பாதபடி; எருசேலமின்ேபரிலும் சத்தயம்
ெசய்யேவண்டாம், அது மகாராஜாவனுைடய
நகரம். 36 உன் தைலயன்ேபரிலும்
சத்தயம் ெசய்யேவண்டாம், அதன் ஒரு
முடிையயாவது ெவண்ைமயாக்கவும்
கருைமயாக்கவும் உன்னால் முடியாேத.
37 உள்ளைத உள்ளெதன்றும், இல்லாதைத
இல்ைலெயன்றும் ெசால்லுங்கள்; இதற்கு
மிஞ்சனதுதீைமயனால்உண்டாயருக்கும்.

பழிவாங்காதருப்பாயாக
38 கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப்

பல் என்று, ெசால்லப்பட்டைதக்
ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள். 39 நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; தீைமேயாடு
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எத ர்த்து ந ற்கேவண்டாம்; ஒருவன்
உன்ைன வலது கன்னத்தல் அைறந்தால்,
அவனுக்கு மறு கன்னத்ைதயும் காட்டு.
40 உன்ேனாடு வழக்காடி உன் ஆைடைய
எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டுெமன்று
வரும்புக றவனுக்கு உன் ேமலாைடையயும்
ெகாடுத்துவடு. 41 ஒருவன் உன்ைன ஒரு
ைமல்தூரம் வரக் கட்டாயப்படுத்தனால்,
அவேனாடுகூட இரண்டு ைமல்தூரம்
ேபா. 42 உன்னிடத்தல் ேகட்க றவனுக்குக்
ெகாடு, உன்னிடத்தல் கடன் வாங்க
வரும்புக றவனுக்குமுகங்ேகாணாேத.

அன்பாகஇருங்கள்
43 உனக்கடுத்தவைனச் ேநச த்து, உன்

சத்துருைவப் பைகப்பாயாக என்று
ெசால்லப்பட்டைதக்ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
44 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்;
உங்களுைடய சத்துருக்கைள ேநச யுங்கள்;
உங்கைளச் சப க்க றவர்கைள
ஆசீர்வதயுங்கள்; உங்கைளப்
பைகக்க றவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யுங்கள்;
உங்கைள ந ந்த க்க றவர்களுக்காகவும்
உங்கைளத்துன்பப்படுத்துகறவர்களுக்காகவும்
ெஜபம்பண்ணுங்கள். 45 இப்படிச்
ெசய்வதனால்நீங்கள்பரேலாகத்தலிருக்கற
உங்களுைடய ப தாவற்குப் பள்ைளகளாக
இருப்பீர்கள்; அவர் தீயவர்கள்ேமலும்
நல்லவர்கள்ேமலும் தமது சூரியைன
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உதக்கச்ெசய்து, நீதயுள்ளவர்கள்ேமலும்
அநீதயுள்ளவர்கள்ேமலும் மைழையப்
ெபய்யப்பண்ணுகறார். 46 உங்கைள
ேநச க்க றவர்கைளேய நீங்கள்
ேநச ப்பீர்களானால், உங்களுக்குப்
பலன் என்ன? வரி வசூலிப்பவர்களும்
அப்படிேய ெசய்க றார்கள் அல்லவா?
47 உங்களுைடய சேகாதரர்கைளமட்டும்
வாழ்த்துவீர்களானால், நீங்கள் வ ேசஷத்துச்
ெசய்க றது என்ன? வரி வசூலிப்பவர்களும்
அப்படிேய ெசய்க றார்கள் அல்லவா?
48 ஆகேவ, பரேலாகத்தலிருக்கற
உங்களுைடய ப தா பூரண சற்குணராக
இருக்க றதுேபால, நீங்களும் பூரண
சற்குணராகஇருக்கக்கடவீர்கள்.

அத்த யாயம் 6
தர்மம்ெசய்யும்முைற

1 “மனிதர்கள் காணேவண்டுெமன்று
அவர்களுக்கு முன்பாக உங்களுைடய
நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அப்படிச்
ெசய்தால், பரேலாகத்தலிருக்கற
உங்களுைடய ப தாவனிடத்தல்
உங்களுக்குப் பலனில்ைல. 2 ஆகேவ,
நீ தர்மம் ெசய்யும்ேபாது, மனிதர்களால்
புகழப்படுவதற்கு, மாயக்காரர்கள்
ஆலயங்களிலும் வீத களிலும்
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ெசய்வதுேபால, உனக்கு முன்பாகத்
தாைர ஊதாேத; அவர்கள் தங்களுைடய
பலைன அைடந்து தீர்ந்தார்கெளன்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 3 நீேயா தர்மம்
ெசய்யும்ேபாது, உன் தர்மம் மைறமுகமாக
இருப்பதற்கு, உன் வலது ைக ெசய்க றைத
உன் இடதுைக அறயாதருக்கக்கடவது.
4அப்ெபாழுது மைறவ டத்தல் பார்க்க ற உன்
பதா தாேம, உனக்கு ெவளியரங்கமாகப்
பலனளிப்பார்.

ெஜபம்
5 அன்றயும் நீ ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது

மாயக்காரர்கைளப்ேபால இருக்கேவண்டாம்;
மனிதர்கள் பார்க்கும்படியாக
அவர்கள் ெஜப ஆலயங்களிலும்
வீத களின் முற்சந்த களிலும் நன்று
ெஜபம்ெசய்ய வரும்புக றார்கள்;
அவர்கள் தங்களுைடய பலைன
அைடந்து தீர்ந்தெதன்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 6 நீேயா
ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது, உன் அைறவீட்டிற்குள்
ப ரேவச த்து, உன் கதைவப்பூட்டி,
மைறவ டத்தலிருக்கற உன் பதாைவ
ேநாக்க ெஜபம் ெசய்; அப்ெபாழுது
மைறவ டத்தல் பார்க்க ற உன் பதா
ெவளியரங்கமாக உனக்குப் பலனளிப்பார்.
7 அன்றயும் நீங்கள் ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது,
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ேதவைன அறயாதவர்கைளப்ேபால
வீண்வார்த்ைதகைளத் தரும்பத்தரும்ப
ேபசாதருங்கள்; அவர்கள், அதக
வார்த்ைதகளினால் தங்களுைடய ெஜபம்
ேகட்கப்படுெமன்று நைனக்கறார்கள்.
8 அவர்கைளப்ேபால நீங்கள்
ெசய்யாமலிருங்கள்; நீங்கள்,
உங்களுைடய ப தாைவ ேநாக்க
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதற்கு முன்னேம
உங்களுக்கு என்ன ேதைவ என்று அவர்
அற ந்தருக்க றார். 9 நீங்கள் ெஜபம்
ெசய்யேவண்டியவதமாவது:
“பரேலாகத்தலிருக்கற எங்களுைடய

ப தாேவ,
உம்முைடயநாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக.
10உம்முைடய ராஜ்யம்வருவதாக;
உம்முைடய வருப்பம் பரேலாகத்த ேல

ெசய்யப்படுக றதுேபால
பூமிய ேலயும்ெசய்யப்படுவதாக.
11 எங்களுக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைத இன்று

எங்களுக்குத்தாரும்.
12 எங்களுைடய எத ராளிகளுக்கு நாங்கள்

மன்னிக்க றதுேபால
எங்களுைடய பாவங்கைள எங்களுக்கு

மன்னியும்.
13எங்கைளச்ேசாதைனக்குட்படச்ெசய்யாமல்,
தீைமயலிருந்துஎங்கைளஇரட்ச த்துக்ெகாள்ளும்,
ராஜ்யமும்,வல்லைமயும்,மகைமயும்
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என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடயைவகேள,
ஆெமன்’ என்பேத.

14 மனிதர்களுைடய குற்றங்கைள நீங்கள்
அவர்களுக்கு மன்னித்தால், உங்களுைடய
பரமப தா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார்.
15 மனிதர்களுைடய குற்றங்கைள நீங்கள்
அவர்களுக்கு மன்னிக்காதருந்தால்,
உங்களுைடய ப தா உங்களுைடய
குற்றங்கைளயும்மன்னிக்காதருப்பார்.

உபவாச க்கும்முைற
16 நீங்கள் உபவாச க்கும்ேபாது,

மாயக்காரர்கைளப்ேபால முகவாடலாக
இராேதயுங்கள்; அவர்கள் உபவாச க்க றைத
மனிதர்கள் பார்க்கும்படிக்கு, தங்களுைடய
முகங்கைள வாடச்ெசய்க றார்கள்;
அவர்கள் தங்களுைடய பலைன
அைடந்து தீர்ந்தெதன்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 17 நீேயா
உபவாச க்கும்ேபாது, உன் உபவாசம்
மனிதர்களுக்குக் காணப்படாமல்,
மைறவ டத்தல் இருக்கற உன் பதாவுக்ேக
காணப்படும்படியாக, உன் தைலக்கு
எண்ெணய் பூச , உன் முகத்ைதக் கழுவு.
18 அப்ெபாழுது, மைறவ டத்தல் பார்க்க ற
உன் பதா உனக்கு ெவளியரங்கமாகப்
பலனளிப்பார்.

பரேலாகத்தலுள்ளெசாத்துக்கள்
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19 பூமிய ேல உங்களுக்கு ெசாத்துக்கைளச்
ேசர்த்துைவக்கேவண்டாம்; இங்ேக பூச்ச யும்
துருவும் அைவகைளக் ெகடுக்கும்; இங்ேக
தருடர்களும் கன்னமிட்டுத் தருடுவார்கள்.
20 பரேலாகத்த ேல உங்களுக்கு
ெசாத்துக்கைளச் ேசர்த்துைவயுங்கள்;அங்ேக
பூச்ச யாவது துருவாவது ெகடுக்க றதும்
இல்ைல; அங்ேக தருடர்கள் கன்னமிட்டுத்
தருடுகறதும் இல்ைல. 21 உங்களுைடய
ெசாத்து எங்ேகயருக்க றேதா அங்ேக
உங்களுைடய இருதயமும் இருக்கும்.
22 கண்ணானது சரீரத்தன் வளக்காக
இருக்க றது; உன் கண் ெதளிவாக
இருந்தால், உன் சரீரம் முழுவதும்
ெவளிச்சமாக இருக்கும். 23 உன் கண்
ெகட்டதாயருந்தால், உன் சரீரம் முழுவதும்
இருளாக இருக்கும்; இப்படி உன்னிலுள்ள
ெவளிச்சம் இருளாக இருந்தால், அந்த
இருள் எவ்வளவு அதகமாக இருக்கும்!
24 இரண்டு முதலாளிகளுக்கு ேவைலெசய்ய
ஒருவனாலும் முடியாது; ஒருவைனப்
பைகத்து, மற்றவைன ேநச ப்பான்;
அல்லது ஒருவைனப்பற்ற க்ெகாண்டு,
மற்றவைனப் புறக்கணிப்பான்; ேதவனுக்கும்
உலகப்ெபாருளுக்கும் ேவைலெசய்ய
உங்களால்முடியாது.

கவைலப்படாமலிருங்கள்
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25 ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம்,
என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம் என்று
உங்களுைடய வாழ்க்ைகக்காகவும்;
என்னத்ைத உடுப்ேபாம் என்று
உங்களுைடய சரீரத்த ற்காகவும்
கவைலப்படாமலிருங்கள் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; உணைவவட
வாழ்க்ைகயும், உைடையவ ட சரீரமும்
வ ேசஷத்தைவகள் அல்லவா? 26வானத்துப்
பறைவகைளக் கவனித்துப்பாருங்கள்;
அைவகள் வைதக்க றதுமில்ைல,
அறுக்கறதுமில்ைல, களஞ்சயங்களில்
ேசர்த்துைவக்கறதுமில்ைல;அைவகைளயும்
உங்களுைடய பரமப தா பைழப்பூட்டுக றார்;
அைவகைளவட நீங்கள் வ ேசஷத்தவர்கள்
அல்லவா? 27 கவைலப்படுக றதனாேல
உங்களில் எவன் தன் சரீர அளேவாடு ஒரு
முழத்ைதக் கூட்டுவான்? 28 உைடக்காகவும்
நீங்கள் கவைலப்படுக றது ஏன்?
காட்டுப்பூக்கள் எப்படி வளருகறெதன்று
கவனித்துப்பாருங்கள்; அைவகள்
உைழக்க றதுமில்ைல, நூற்கறதுமில்ைல;
29 என்றாலும், சாெலாேமான்கூட
தன் சர்வமகைமயலும் அைவகளில்
ஒன்ைறப்ேபாலாவதுஉடுத்தயருந்ததல்ைல
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
30 வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள!
இன்ைறக்கு இருந்து நாைளக்கு அடுப்ப ேல
ேபாடப்படும் காட்டுப்புல்லுக்கு ேதவன்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 6:31 xxxi மத்ேதயுஅத்தயாயம் 7:2

இவ்வதமாக உடுத்துவத்தால், உங்களுக்கு
உடுத்துவப்பது அதக ந ச்சயமல்லவா?
31 ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம்,
என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம், என்னத்ைத
உடுப்ேபாம் என்று கவைலப்படாமல்
இருங்கள். 32 இைவகைளெயல்லாம்
ேதவைன அறயாதவர் நாடித்ேதடுக றார்கள்;
இைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு
ேவண்டியைவகள் என்று உங்களுைடய
பரமப தா அற ந்தருக்க றார். 33 முதலாவது
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதயும் அவருைடய
நீதையயும் ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது
இைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு
ேசர்த்துக்ெகாடுக்கப்படும். 34 ஆகேவ,
நாைளக்காகக் கவைலப்படாமல் இருங்கள்;
நாைளயதனம் தன்னுைடயைவகளுக்காகக்
கவைலப்படும்;அந்தந்தநாளுக்குஅதனதன்
பாடுேபாதும்.

அத்த யாயம் 7
மற்றவர்கைளநயாயந்தீர்த்தல்

1 நீங்கள் குற்றவாளிகெளன்று
தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்கைளக்
குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்காமலிருங்கள்.
2 ஏெனன்றால், நீங்கள் மற்றவர்கைளத்
தீர்க்க ற தீர்ப்பன்படிேய நீங்களும்
தீர்க்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு
அளக்கற அளவன்படிேய உங்களுக்கும்
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அளக்கப்படும். 3 நீ உன் கண்ணிலிருக்கற
ெபரிய மரத்துண்ைட உணராமல், உன்
சேகாதரன் கண்ணிலிருக்கற ச றய
துரும்ைபப் பார்க்க றெதன்ன? 4 இேதா,
உன் கண்ணில் ெபரிய மரத்துண்டு
இருக்கும்ேபாது உன் சேகாதரைனப் பார்த்து:
நான் உன் கண்ணிலிருக்கும் ச றய
துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடட்டும் என்று நீ
ெசால்வெதப்படி? 5 மாயக்காரேன! முன்பு
உன் கண்ணிலிருக்கற ெபரிய மரத்துண்ைட
எடுத்துப்ேபாடு; பன்பு உன் சேகாதரனுைடய
கண்ணிலிருக்கற ச றய துரும்ைப
எடுத்துப்ேபாடுவதற்கு உனக்கு ெதளிவாகத்
ெதரியும். 6 பரிசுத்தமானைத நாய்களுக்குக்
ெகாடுக்காதீர்கள்; உங்களுைடய
முத்துக்கைளப் பன்றகள்முன் ேபாடாதீர்கள்;
ேபாட்டால் தங்களுைடய கால்களால்
அைவகைள மித த்து, தரும்ப க்ெகாண்டு
உங்கைளப்பீற ப்ேபாடும்.

ேகளுங்கள், ேதடுங்கள், தட்டுங்கள்
7 ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குக்

ெகாடுக்கப்படும்; ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது
கண்டைடவீர்கள்; தட்டுங்கள்,
அப்ெபாழுது உங்களுக்குத் தறக்கப்படும்;
8 ஏெனன்றால், ேகட்க றவன் எவனும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; ேதடுக றவன்
கண்டைடக றான்; தட்டுக றவனுக்குத்
த றக்கப்படும். 9 உங்களில் எந்த
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மனிதனானாலும் தன்னிடத்தல் அப்பத்ைதக்
ேகட்க ற தன் மகனுக்குக் கல்ைலக்
ெகாடுப்பானா? 10 மீைனக்ேகட்டால்
அவனுக்குப் பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா?
11 ஆகேவ, ெபால்லாதவர்களாகய
நீங்கள் உங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு
நல்ல பரிசுகைளக் ெகாடுக்க
அற ந்தருக்கும்ேபாது, பரேலாகத்தலிருக்கற
உங்களுைடய ப தா தம்மிடத்தல்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு
நன்ைமயானைவகைளக் ெகாடுப்பது
அதக ந ச்சயம் அல்லவா? 12 ஆதலால்,
மனிதர்கள் உங்களுக்கு எைவகைளச்
ெசய்யவரும்புக றீர்கேளா, அைவகைள
நீங்களும் அவர்களுக்குச் ெசய்யுங்கள்;
இதுேவ நயாயப்ப ரமாணமும்
தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்.

குறுகனமற்றும்வ சாலமானவாசல்கள்
13 குறுகன வாசல்வழியாக உள்ேள

ப ரேவசயுங்கள்; அழிவ ற்குப்ேபாக ற வாசல்
அகலமும், வழி வ சாலமுமாக இருக்க றது;
அதன்வழியாக ப ரேவச க்க றவர்கள்
அேநகர். 14 ஜீவனுக்குப்ேபாக ற வாசல்
குறுகனதும், வழி ெநருக்கமுமாக
இருக்க றது; அைதக் கண்டுபடிக்க றவர்கள்
சலர்.

மரங்களும்அதன்கனிகளும்
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15 கள்ளத்தீர்க்கதரிச களுக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அவர்கள்
ஆட்டுத்ேதாைலப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு
உங்களிடம் வருவார்கள்; உள்ளத்த ேலா
அவர்கள் ேபராைசயுள்ள ஓநாய்கள்.
16 அவர்களுைடய ெசயல்களினாேல
அவர்கைள அறவீர்கள்; முட்ெசடிகளில்
த ராட்ைசப் பழங்கைளயும், முட்பூண்டுகளில்
அத்த ப்பழங்கைளயும் பற க்க றார்களா?
17 அப்படிேய நல்லமரெமல்லாம்
நல்லகனிகைளக் ெகாடுக்கும்; ெகட்டமரேமா
ெகட்டகனிகைளக் ெகாடுக்கும்.
18 நல்லமரம் ெகட்டகனிகைளக்
ெகாடுக்கமாட்டாது; ெகட்டமரம்
நல்லகனிகைளக்ெகாடுக்கமாட்டாது. 19நல்ல
கனிெகாடாத மரெமல்லாம் ெவட்டுண்டு,
ெநருப்ப ேல ேபாடப்படும். 20 ஆதலால்,
அவர்களுைடய கனிகளினாேல அவர்கைள
அறவீர்கள். 21 பரேலாகத்தலிருக்கற
என் ப தாவன் வருப்பத்தன்படி
ெசய்க றவேன பரேலாகராஜ்யத்தல்
ப ரேவச ப்பாேனயல்லாமல், என்ைனப்
பார்த்து: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ! என்று
ெசால்லுகறவன் அதல் ப ரேவச ப்பதல்ைல.
22 அந்த நாளில் அேநகர் என்ைனப்
பார்த்து: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ!
உமது நாமத்தனாேல தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்ேனாம் அல்லவா? உமது
நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத் துரத்த ேனாம்
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அல்லவா? உமது நாமத்தனாேல அேநக
அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதாம் அல்லவா?
என்பார்கள். 23 அப்ெபாழுது, நான்
ஒருேபாதும் உங்கைள அறயவல்ைல;
அக்க ரமச்ெசய்ைகக்காரர்கேள,
என்ைனவட்டு அகன்றுேபாங்கள் என்று
அவர்களுக்குச்ெசால்லுேவன்.

இருவைகஅஸ்தபாரங்கள்
24 ஆகேவ, நான் ெசால்லிய இந்த

வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு, இைவகளின்படி
ெசய்க றவன் எவேனா, அவைனக்
கன்மைலயன்ேமல் தன் வீட்ைடக் கட்டின
புத்தயுள்ள மனிதனுக்கு ஒப்படுேவன்.
25 ெபருமைழ ெபய்து, ெபருெவள்ளம்
வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்ேமல்
ேமாத யும், அது வழவல்ைல; ஏெனன்றால்,
அது கன்மைலயன்ேமல் அஸ்தபாரம்
ேபாடப்பட்டிருந்தது. 26 நான் ெசால்லிய இந்த
வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு, இைவகளின்படி
ெசய்யாதருக்க றவன் எவேனா, அவன் தன்
வீட்ைட மணலின்ேமல் கட்டின புத்தயல்லாத
மனிதனுக்கு ஒப்ப டப்படுவான். 27ெபருமைழ
ெபய்து, ெபருெவள்ளம் வந்து, காற்று
அடித்து, அந்த வீட்டின்ேமல் ேமாதனேபாது
அது வழுந்தது; வழுந்து முழுவதும்
அழிந்தது என்றார். 28 இேயசு இந்த
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லிமுடித்தேபாது,
அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப்ேபால



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 7:29 xxxvi மத்ேதயுஅத்தயாயம் 8:6

ேபாத க்காமல், அதகாரமுைடயவராக
அவர்களுக்குப் ேபாத த்ததனால், 29 மக்கள்
அவருைடய ேபாதைனையக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 8
குஷ்டேராக சுகமைடதல்

1இேயசு மைலயலிருந்து இறங்கனேபாது,
த ரளான மக்கள் அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள். 2 அப்ெபாழுது குஷ்டேராக
ஒருவன் வந்து அவைரப் பணிந்து:
ஆண்டவேர! உமக்கு வருப்பமானால்,
என்ைன சுத்தப்படுத்த உம்மால் முடியும்
என்றான். 3 இேயசு தமது ைகைய நீட்டி
அவைனத் ெதாட்டு: எனக்கு வருப்பமுண்டு,
சுத்தமாகு என்றார். உடேன குஷ்டேராகம்
நீங்க அவன் சுத்தமானான். 4 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: இைத நீ ஒருவருக்கும்
ெசால்லாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இரு;
ஆனாலும், அவர்களுக்குச் சாட்ச யாக நீ
ேபாய்ஆசாரியனுக்குஉன்ைனக்காண்பத்து,
ேமாேச கட்டைளய ட்ட காணிக்ைகையச்
ெசலுத்துஎன்றார்.

தைலவனுைடய ேவைலக்காரன்
சுகம்ெபறுதல்

5 இேயசு கப்பர்நகூமில் நுைழந்தேபாது,
நூறு பைடவீரர்களுக்குத் தைலவனாகய
ஒருவன் அவரிடத்தல் வந்து: 6 ஆண்டவேர!
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என் ேவைலக்காரன் வீட்டிேல பக்கவாதமாகக்
க டந்து மிகவும் ேவதைனப்படுகறான்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
7 அதற்கு இேயசு: நான் வந்து அவைனச்
சுகமாக்குேவன் என்றார். 8அந்தத் தைலவன்
மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர! நீர் என்
வீட்டிற்குள் ப ரேவச க்க நான் தகுதயானவன்
இல்ைல; ஒரு வார்த்ைதமட்டும் ெசால்லும்;
அப்ெபாழுது என் ேவைலக்காரன்
சுகமாவான். 9 நான் அதகாரத்த ற்குக்
கீழ்ப்பட்டவனாக இருந்தும், எனக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருக்க ற ேபார்வீரர்களும்
உண்டு; நான் ஒருவைனப் ேபா என்றால்
ேபாக றான், மற்ெறாருவைன வா என்றால்
வருகறான், என் ேவைலக்காரைன, இைதச்
ெசய் என்றால் ெசய்க றான் என்றான்.
10 இேயசு இைதக்ேகட்டு ஆச்சரியப்பட்டு,
தமக்குப்பன்ேன வருகறவர்கைளப்
பார்த்து: இஸ்ரேவலருக்குள்ளும் நான்
இப்படிப்பட்ட வசுவாசத்ைதக் காணவல்ைல
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 11 அேநகர் க ழக்கலும்
ேமற்கலுமிருந்துவந்து,பரேலாகராஜ்யத்தல்
ஆப ரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு
என்பவர்கேளாடு பந்தயருப்பார்கள்.
12 ராஜ்யத்தன் பள்ைளகேளா, ெவளியல்
உள்ள இருளிேல தள்ளப்படுவார்கள்;
அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயருக்குெமன்று உங்களுக்குச்
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ெசால்லுக ேறன் என்றார். 13 பன்பு இேயசு
அந்தத் தைலவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம்,
நீ வசுவாச த்தபடிேய உனக்கு ஆகக்கடவது
என்றார். அேத மணிேநரத்த ேல அவனுைடய
ேவைலக்காரன்சுகமானான்.
அேநகர் சுகமைடதல்

14 இேயசு ேபதுருவன் வீட்டிற்கு
வந்து, அவனுைடய மாமியார்
ஜூரமாகப் படுத்தருந்தைதக் கண்டார்.
15 அவர் அவளுைடய ைகையத்
ெதாட்டவுடேன ஜூரம் அவைளவட்டு
நீங்கயது; அவள் எழுந்தருந்து,
அவர்களுக்குப் பணிவைடெசய்தாள்.
16 மாைலேநரமானேபாது, ப சாசு
ப டித்தருந்த அேநகைர அவரிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவர் அந்த
ஆவகைளத் தமது வார்த்ைதயனாேல
துரத்த , வயாதயஸ்தர்கள் எல்ேலாைரயும்
சுகமாக்கனார். 17 அவர்தாேம நம்முைடய
ெபலவீனங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு,
நம்முைடய ேநாய்கைளச் சுமந்தார் என்று,
ஏசாயா தீர்க்கதரிச யனால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.

இேயசுைவப்பன்பற்றுவது
18 பன்பு, த ரளான மக்கள் தம்ைமச்

சுற்றயருக்க றைத இேயசு கண்டு,
அக்கைரக்குப் ேபாகக் கட்டைளய ட்டார்.
19 அப்ெபாழுது, ேவதபண்டிதன் ஒருவன்
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வந்து: ேபாதகேர! நீர் எங்ேக ேபானாலும்
உம்ைமப் பன்பற்ற வருேவன் என்றான்.
20 அதற்கு இேயசு: நரிகளுக்குக் குழிகளும்
வானத்துப் பறைவகளுக்குக் கூடுகளும்
உண்டு; மனிதகுமாரனுக்ேகா தைலசாய்க்க
இடமில்ைல என்றார். 21 அவருைடய
சீடர்களில் ேவெறாருவன் அவைரப்
பார்த்து: ஆண்டவேர! முன்பு நான் ேபாய்,
என் தகப்பைன அடக்கம்ெசய்ய எனக்கு
அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான்.
22 அதற்கு இேயசு: மரித்ேதார் தங்களுைடய
மரித்ேதாைர அடக்கம் ெசய்யட்டும், நீ
என்ைனப்பன்பற்றவா என்றார்.

இேயசுகாற்ைறயும்கடைலயும்அதட்டுதல்
23 அவர் படகல் ஏறனேபாது அவருைடய

சீடர்கள் அவருக்குப் பன்ேனெசன்று
ஏறனார்கள். 24 அப்ெபாழுது படகு
அைலகளினால்மூடப்படத்தக்கதாகக் கடலில்
ெபருங்காற்று உண்டானது. அவேரா
தூங்கக்ெகாண்டிருந்தார். 25 அப்ெபாழுது,
அவருைடய சீடர்கள் வந்து, அவைர எழுப்ப :
ஆண்டவேர! எங்கைளக் காப்பாற்றும்,
மரித்துப்ேபாக ேறாம் என்றார்கள். 26அதற்கு
அவர்: வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள!
ஏன் பயப்படுக றீர்கள் என்று ெசால்லி;
எழுந்து, காற்ைறயும் கடைலயும் அதட்டினார்,
உடேன, மிகுந்த அைமதல் உண்டானது.
27 அந்த மனிதர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு:
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இவர் எப்படிப்பட்டவேரா, காற்றும் கடலும்
இவருக்குக்கீழ்ப்படிக றேத என்றார்கள்.

ப சாசு ப டித்தஇரண்டுேபர் சுகமைடதல்
28 அவர் அக்கைரய ேல ெகர்ெகேசனர்

நாட்டிற்குவந்தேபாது, ப சாசுகள் ப டித்தருந்த
இரண்டுேபர் கல்லைறகளிலிருந்து
புறப்பட்டு, அவருக்கு எத ராக வந்தார்கள்;
அவர்கள் மிகவும் ெகாடியவர்களாக
இருந்தபடியால், அந்தவழியாக ஒருவனும்
நடக்கக்கூடாமலிருந்தது. 29 அவர்கள்
அவைரப் பார்த்து: இேயசுேவ, ேதவனுைடய
குமாரேன, எங்களுக்கும் உமக்கும்
என்ன? காலம் வருமுன்ேன எங்கைள
ேவதைனப்படுத்த இங்ேக வந்தீேரா என்று
சத்தமிட்டார்கள். 30 அவர்களுக்கு ச றது
தூரத்தல் அேநகம் பன்றகள் கூட்டமாக
ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன. 31 அப்ெபாழுது,
ப சாசுகள்: நீர் எங்கைளத் துரத்துவீரானால்,
நாங்கள் அந்தப் பன்றகளுக்குள்
ேபாகும்படி அனுமதெகாடும் என்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன. 32 அதற்கு
அவர்: ேபாங்கள் என்றார். அைவகள்
புறப்பட்டு, பன்றகளுக்குள் ெசன்றன;
அப்ெபாழுது, பன்றக்கூட்டெமல்லாம்
உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து கடலிேல பாய்ந்து
தண்ணீரில் இறந்துேபாயன. 33அைவகைள
ேமய்த்தவர்கள் ஓடி, பட்டணத்தல் ெசன்று,
இந்தச் ெசய்த கள் எல்லாவற்ைறயும், ப சாசு
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ப டித்தருந்தவர்களுக்கு நடந்தைவகைளயும்
அறவத்தார்கள். 34 அப்ெபாழுது,
அந்தப் பட்டணத்தார் அைனவரும்
இேயசுவற்கு எத ர்ெகாண்டுவந்து,
அவைரக்கண்டு, தங்களுைடய
எல்ைலகைளவ ட்டுப்ேபாகும்படி அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 9
பக்கவாதக்காரன்குணமைடதல்

1 அப்ெபாழுது, அவர் படகல் ஏற ,
இக்கைரயல் உள்ள தம்முைடய
பட்டணத்தற்கு வந்தார். 2 அங்ேக
படுக்ைகய ேல க டந்த ஒரு
பக்கவாதக்காரைன அவரிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். இேயசுஅவர்களுைடய
வசுவாசத்ைதக்கண்டு,பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: மகேன, த டன்ெகாள், உன்
பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது
என்றார். 3அப்ெபாழுது, ேவதபண்டிதர்களில்
சலர்: இவன் ேதவைன அவமத த்துப்
ேபசுக றான் என்று தங்களுைடயஉள்ளத்தல்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 4 இேயசு
அவர்கள் நைனவுகைள அறந்து:
நீங்கள் உங்களுைடய இருதயங்களில்
ெபால்லாதைவகைளச் ச ந்த க்க றெதன்ன?
5 உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று
ெசால்வேதா, எழுந்து நட என்று ெசால்வேதா,
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எது எளிது? 6 பூமிய ேல பாவங்கைள
மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அதகாரம்
உண்டு என்பைத நீங்கள் அறயேவண்டும்
என்று ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் வீட்டிற்குப் ேபா
என்றார். 7 உடேன அவன் எழுந்து, தன்
வீட்டிற்குப்ேபானான். 8மக்கள்அைதக் கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டு, மனிதர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட
அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தவராக ய ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள்.

மத்ேதயுவன்அைழப்பு
9 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்

புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, வரிவசூல்
ைமயத்தல்உட்கார்ந்தருந்தமத்ேதயுஎன்னும்
ஒரு மனிதைனக் கண்டு: எனக்குப் பன்ேன
வா என்றார்; அவன் எழுந்து, அவருக்குப்
பன்ேனெசன்றான். 10 பன்பு அவர் வீட்டிேல
உணவுப் பந்தயருக்கும்ேபாது, அேநக
வரி வசூலிப்பவர்களும் பாவ களும் வந்து,
இேயசுேவாடும் அவருைடய சீடர்கேளாடும்
பந்தயல் இருந்தார்கள். 11 பரிேசயர்கள்
அைதக் கண்டு, அவருைடய சீடர்கைளப்
பார்த்து: உங்களுைடய ேபாதகர் வரி
வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும்
உணவு சாப்படுக றது ஏன் என்று
ேகட்டார்கள். 12 இேயசு அைதக்ேகட்டு:
ேநாயாளிகளுக்குத்தான் ைவத்தயன்
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ேதைவேயதவ ர சுகமுள்ளவர்களுக்கு
ேவண்டியதல்ைல. 13 பலிையயல்ல,
இரக்கத்ைதேய வரும்புக ேறன் என்பதன்
கருத்து இன்னெதன்று ேபாய்க்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; நீத மான்கைளயல்ல,
பாவ கைளேய மனந்தரும்புக றதற்கு
அைழக்கவந்ேதன்என்றார்.

உபவாசத்ைதக்குற த்த ேகள்வகள்
14 அப்ெபாழுது, ேயாவானுைடய சீடர்கள்

அவரிடம் வந்து: நாங்களும் பரிேசயர்களும்
அேநகமுைற உபவாச க்க ேறாேம;
உம்முைடய சீடர்கள் உபவாச க்காமல்
இருக்க றது ஏன் என்று ேகட்டார்கள்.
15 அதற்கு இேயசு: மணவாளன் தங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது மணவாளனுைடய
ேதாழர்கள்துயரப்படுவார்களா? மணவாளன்
அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகும் நாட்கள் வரும்,
அப்ெபாழுது உபவாச ப்பார்கள். 16ஒருவனும்
புதய துணிைய பைழய ஆைடேயாடு
இைணக்கமாட்டான்; இைணத்தால்,
அத ேனாடு இைணத்த பைழய ஆைடைய
அது அதகமாகக் க ழிக்கும், கீறலும்
அதகமாகும். 17 புதய த ராட்ைசரசத்ைதப்
பைழயேதால்ைபகளில்ஊற்றைவக்கறதும்
இல்ைல; ஊற்றைவத்தால், ேதால் ைபகள்
கழிந்துேபாகும், இரசமும் ச ந்த ப்ேபாகும்,
ேதால் ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; புதய
இரசத்ைதப் புதய ேதால் ைபகளில்
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ஊற்றைவப்பார்கள், அப்ெபாழுது இரண்டும்
பத்த ரப்பட்டிருக்கும்என்றார்.

மரித்த சறுெபண்ணும், வயாதயுள்ள
ெபண்ணும்

18 அவர் இைவகைள அவர்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, தைலவன்
ஒருவன் வந்து அவைர வணங்க : என்
மகள் இப்ெபாழுதுதான் இறந்துேபானாள்;
ஆனாலும், நீர் வந்து அவள்ேமல் உமது
ைகைய ைவயும், அப்ெபாழுது பைழப்பாள்
என்றான். 19 இேயசு எழுந்து, தம்முைடய
சீடர்கேளாடுகூட அவன் பன்ேன ேபானார்.
20 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டு வருடங்களாக
இரத்தப்ேபாக்கனாேல கஷ்டப்படும் ஒரு
ெபண்: 21நான்அவருைடயஆைடையயாவது
ெதாட்டால் சுகமாேவன் என்று தன்
உள்ளத்தல் எண்ணிக்ெகாண்டு, அவர்
பன்னாேல வந்து, அவருைடய ஆைடயன்
ஓரத்ைதத் ெதாட்டாள். 22 இேயசு தரும்ப ,
அவைளப் பார்த்து: மகேள, த டன்ெகாள்,
உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது
என்றார். அந்தேநரத்த ேலேய அந்தப் ெபண்
சுகமானாள். 23 இேயசுவானவர் அந்தத்
தைலவனுைடய வீட்டிற்கு வந்து, சங்கு
ஊதுகறவர்கைளயும், ஒப்பாரி ைவக்க ற
மக்கைளயும் கண்டு: 24 வலகுங்கள்,
இந்த சறுெபண் இறக்கவல்ைல,
தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றாள் என்றார்.
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அதற்காக அவைரப் பார்த்து ஏளனம்
ெசய்தார்கள். 25 மக்கள் ெவளிேய
அனுப்பப்பட்டப்பன்பு, அவர் உள்ேள
ப ரேவச த்து, அந்தச் சறுெபண்ணின்
ைகையப் ப டித்தார்; உடேன அவள்
எழுந்தருந்தாள். 26 இந்தச் ெசய்த அந்த
நாெடங்கும்ப ரச த்தமானது.

குருடர்களும்,ஊைமயனும்சுகமைடதல்
27 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்

ேபாகும்ேபாது, இரண்டு குருடர்கள்
அவருக்குப் பன்ேனெசன்று: தாவீதன்
குமாரேன, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று
கூப்ப ட்டார்கள். 28 அவர் வீட்டிற்கு
வந்தபன்பு, அந்தக் குருடர்கள் அவரிடத்தல்
வந்தார்கள். இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: இைதச்ெசய்ய எனக்கு வல்லைம
உண்டு என்று வசுவாச க்க றீர்களா
என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்:
ஆம் வசுவாச க்க ேறாம் ஆண்டவேர!
என்றார்கள். 29அப்ெபாழுது, அவர்களுைடய
கண்கைள அவர் ெதாட்டு: உங்களுைடய
வசுவாசத்தன்படி உங்களுக்கு ஆகக்கடவது
என்றார். 30 உடேன அவர்களுைடய
கண்கள் தறக்கப்பட்டது. இைத ஒருவரும்
அறயாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்
என்று இேயசு அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க்
கட்டைளய ட்டார். 31 அவர்கேளா புறப்பட்டு,
அந்த நாெடங்கும் அவருைடய புகைழப்
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ப ரச த்தப்படுத்தனார்கள். 32 அவர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, ப சாசு ப டித்த
ஊைமயான ஒரு மனிதைன அவரிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 33 ப சாசு
துரத்தப்பட்டப்பன்பு ஊைமயன் ேபசனான்.
மக்கள்ஆச்சரியப்பட்டு: இஸ்ரேவலில்இப்படி
ஒருேபாதும் காணப்படவல்ைல என்றார்கள்.
34 பரிேசயர்கேளா: இவன் ப சாசுகளின்
தைலவனாேல ப சாசுகைளத் துரத்துகறான்
என்றார்கள்.

ேவைலயாட்கேளாகுைறவு
35 பன்பு, இேயசு எல்லாப்

பட்டணங்கைளயும் க ராமங்கைளயும்
சுற்ற நடந்து, ெஜப ஆலயங்களில்
உபேதச த்து, ராஜ்யத்தன் நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க த்து, மக்களுக்கு உண்டாயருந்த
எல்லா வயாத கைளயும் எல்லா
ேநாய்கைளயும் நீக்க , அவர்கைளச்
சுகமாக்கனார். 36அவர் த ரளான மக்கைளக்
கண்டெபாழுது, அவர்கள் ேமய்ப்பனில்லாத
ஆடுகைளப்ேபால ேசார்ந்துேபானவர்களும்
த க்கற்றவர்களுமாக இருந்தபடியால்,
அவர்கள்ேமல் மனதுருக , 37 தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து: அறுப்பு
மிகுத , ேவைலயாட்கேளா ெகாஞ்சம்;
38 ஆதலால், அறுப்புக்கு எஜமான் தமது
ேவைலயாட்கைள அனுப்பும்படி அவைர
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்என்றார்.
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அத்த யாயம் 10
பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்கைள

அனுப்புதல்
1 அப்ெபாழுது, இேயசு தம்முைடய

பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் தம்மிடத்தல்
வரவைழத்து, அசுத்தஆவகைளத்
துரத்தவும், எல்லா வயாத கைளயும் எல்லா
ேநாய்கைளயும் நீக்கவும் அவர்களுக்கு
அதகாரம் ெகாடுத்தார். 2 அந்தப்
பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய
ெபயர்களாவன: முந்தனவன் ேபதுரு
என்னப்பட்ட சீேமான், அவன் சேகாதரன்
அந்த ேரயா, ெசெபேதயுவன் குமாரன்
யாக்ேகாபு, அவன் சேகாதரன் ேயாவான்,
3 பலிப்பு, பர்ெதாெலாேமயு, ேதாமா, வரி
வசூலிப்பவனாகய மத்ேதயு, அல்ேபயுவன்
குமாரன் யாக்ேகாபு, தேதயு என்னும்
மறுெபயருள்ளெலேபயு, 4கானானியனாகய
சீேமான், அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த
யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பைவகேள.
5 இந்தப் பன்னிரண்டுேபைரயும்
இேயசு அனுப்பும்ேபாது, அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டுச் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: நீங்கள்யூதரல்லாதவர்களுைடய
நாடுகளுக்குப் ேபாகாமலும், சமாரியருைடய
பட்டணங்களில் ப ரேவச க்காமலும்,
6 காணாமற்ேபான ஆடுகளாகய இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிடத்த ற்குப் ேபாங்கள்.
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7 ேபாகும்ேபாது, பரேலாகராஜ்யம் சமீபமாக
இருக்க றது என்று ப ரசங்கயுங்கள்.
8 வயாதயுள்ளவர்கைளச் சுகமாக்குங்கள்,
குஷ்டேராக கைளச் சுத்தப்படுத்துங்கள்,
மரித்ேதாைர உய ேராடு எழுப்புங்கள்,
ப சாசுகைளத் துரத்துங்கள்; இலவசமாகப்
ெபற்றீர்கள், இலவசமாகக் ெகாடுங்கள்.
9உங்களுைடயைபகளில்ெபான்ைனயாவது,
ெவள்ளிையயாவது, ெசம்ைபயாவது,
10 வழிக்காகப் ைபையயாவது, இரண்டு
அங்ககைளயாவது, பாதணிகைளயாவது,
தடிையயாவது எடுத்துைவக்கேவண்டாம்;
ேவைலயாள் தன் ஆகாரத்த ற்குத்
தகுதயுள்ளவனாக இருக்க றான். 11 எந்தப்
பட்டணத்தலாவது க ராமத்தலாவது
நீங்கள் ப ரேவச க்கும்ேபாது, அத ேல
தகுதயானவன் யாெரன்று வசாரித்து,
நீங்கள் புறப்படும்வைரக்கும் அவனிடத்தல்
தங்கயருங்கள். 12 ஒரு வீட்டிற்குள்
ப ரேவச க்கும்ேபாது அைத வாழ்த்துங்கள்.
13 அந்த வீடு தகுதயாக இருந்தால், நீங்கள்
ெசான்ன சமாதானம் அவர்கள்ேமல்
வரக்கடவது; தகுதயற்றவர்களாக
இருந்தால், நீங்கள் ெசான்ன
சமாதானம் உங்களிடத்த ற்குத்
தரும்பக்கடவது. 14 எவனாவது
உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும்,
உங்களுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகளாமலும்ேபானால், அந்த வீட்ைடயாவது
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பட்டணத்ைதயாவதுவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது,
உங்களுைடய கால்களில் படிந்த
தூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள்.
15 நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்தப்
பட்டணத்தற்கு சம்பவ ப்பைதவ ட ேசாேதாம்
ெகாேமாரா பட்டணங்களுக்கு சம்பவ ப்பது
இலகுவாகஇருக்கும்என்றுஉண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
16 ஆடுகைள ஓநாய்களுக்குள்ேள
அனுப்புக றதுேபால, இேதா, நான் உங்கைள
அனுப்புக ேறன்; ஆகேவ, பாம்புகைளப்ேபால
வனாவுள்ளவர்களும் புறாக்கைளப்ேபால
வஞ்சகமற்றவர்களுமாக இருங்கள்.
17 மனிதர்கைளக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்;அவர்கள்உங்கைளஆேலாசைனச்
சங்கங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து,
தங்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில்
உங்கைளச் சாட்ைடயனால் அடிப்பார்கள்.
18 அவர்களுக்கும் யூதரல்லாதவர்களுக்கும்
சாட்ச யாக என்னிமித்தம் அத பத களுக்கு
முன்பாகவும், ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும்
ெகாண்டுேபாகப்படுவீர்கள். 19 அவர்கள்
உங்கைள ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது:
எப்படிப் ேபசுேவாம் என்றும், என்னத்ைதப்
ேபசுேவாம்என்றும்கவைலப்படாமலிருங்கள்;
நீங்கள் ேபசேவண்டியது அந்தேநரத்தல்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
20 ேபசுக றவர்கள் நீங்கள் இல்ைல,
உங்களுைடய ப தாவன் ஆவயானவேர
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உங்களிலிருந்து ேபசுக றவர். 21 சேகாதரன்
தன் சேகாதரைனயும், தகப்பன்
தன் பள்ைளையயும், மரணத்தற்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ெபற்ேறாருக்கு
வ ேராதமாகப் பள்ைளகள் எழும்ப
அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 22என் நாமத்தனாேல
நீங்கள் எல்ேலாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள்;
இறுதவைரக்கும் நைலத்தருப்பவேன
இரட்ச க்கப்படுவான். 23 ஒரு பட்டணத்தல்
உங்கைளத் துன்பப்படுத்தனால்
ேவெறாரு பட்டணத்தற்கு ஓடிப்ேபாங்கள்;
மனிதகுமாரன் வருவதற்குள்ளாக நீங்கள்
இஸ்ரேவலருைடயபட்டணங்கைளெயல்லாம்
சுற்றவரமுடியாெதன்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
24 சீடன் தன் ேபாதகைனவடவும்,
ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனவடவும்
ேமலானவன் இல்ைல. 25 சீடன் தன்
ேபாதகைனப்ேபாலவும், ேவைலக்காரன் தன்
எஜமாைனப்ேபாலவும் இருப்பதுேபாதும்.
வீட்டு எஜமாைனேய ெபெயல்ெசபூல்
என்று ெசான்னார்கெளன்றால், அவன்
குடும்பத்தனைர இன்னும் அதகமாகச்
ெசால்வதுஅதகந ச்சயமல்லவா?

பயப்படாமலிருங்கள்
26 அவர்களுக்குப் பயப்படாமலிருங்கள்;

ெவளியாக்கப்படாத மைறெபாருளும்
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இல்ைல; அறயப்படாத இரகச யமும்
இல்ைல. 27 நான் உங்களுக்கு
இருளிேல ெசால்லுகறைத நீங்கள்
ெவளிச்சத்த ேல ெசால்லுங்கள்; காத ேல
ேகட்க றைத நீங்கள் வீடுகளின்ேமல்
ப ரச த்தம்பண்ணுங்கள். 28 ஆத்துமாைவக்
ெகால்ல வல்லவர்களாக இல்லாமல்,
சரீரத்ைதமட்டும் ெகால்லுகறவர்களுக்கு
நீங்கள் பயப்படேவண்டாம்; ஆத்துமாைவயும்
சரீரத்ைதயும் நரகத்த ேல அழிக்க
வல்லவருக்ேக பயப்படுங்கள். 29 ஒரு
காசுக்குஇரண்டுஅைடக்கலான்குருவகைள
வற்கறார்கள் அல்லவா? ஆனாலும்
உங்களுைடய ப தாவன் வருப்பமில்லாமல்,
அைவகளில் ஒன்றாவது தைரய ேல
வழாது. 30 உங்களுைடய தைலயலுள்ள
முடிகெளல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்க றது.
31 ஆதலால், பயப்படாமலிருங்கள்; அேநகம்
அைடக்கலான் குருவகைளவ ட நீங்கள்
வ ேசஷத்தவர்களாக இருக்க றீர்கள்.
32 மனிதர்கள் முன்பாக என்ைன
அறக்ைகெசய்க றவன் எவேனா, அவைன
நானும் பரேலாகத்தலிருக்கற என்
ப தாவன் முன்பாக அற க்ைகெசய்ேவன்.
33 மனிதர்கள் முன்பாக என்ைன
மறுதலிக்கறவன் எவேனா, அவைன
நானும் பரேலாகத்தலிருக்கற என்
ப தாவன் முன்பாக மறுதலிப்ேபன்.
34 பூமியன்ேமல் சமாதானத்ைத
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அனுப்பவந்ேதன் என்று எண்ணாதருங்கள்;
சமாதானத்ைதயல்ல, ப ரிவைனையேய
அனுப்பவந்ேதன். 35 எப்படிெயன்றால்,
மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும், மகளுக்கும்
தாய்க்கும், மருமகளுக்கும் மாமியாருக்கும்
ப ரிவைனயுண்டாக்க வந்ேதன். 36 ஒரு
மனிதனுக்கு வ ேராத கள் அவன்
குடும்பத்தாேர. 37 தகப்பைனயாவது
தாையயாவது என்ைனவட அத கமாக
ேநச க்க றவன் எனக்கு தகுதயானவன்
இல்ைல; மகைனயாவது மகைளயாவது
என்ைனவட அத கமாக ேநச க்க றவன்
எனக்கு தகுதயானவன் இல்ைல. 38 தன்
சலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப்
பன்பற்றாதவன் எனக்கு தகுதயானவன்
இல்ைல. 39 தன் ஜீவைனக் காக்க றவன்
அைத இழந்துேபாவான்; என்னிமித்தம்
தன் ஜீவைன இழந்துேபாக றவன்
அைதக் காப்பான். 40 உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன
அனுப்பனவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்.
41 தீர்க்கதரிச என்னும் ெபயரினிமித்தம்
தீர்க்கதரிசைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்
தீர்க்கதரிச க்குரிய பலைன அைடவான்;
நீத மான் என்னும் ெபயரினிமித்தம்
நீத மாைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்
நீத மானுக்குரிய பலைன அைடவான்.
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42 சீடன் என்னும் ெபயரினிமித்தம் இந்தச்
ச றயவர்களில் ஒருவனுக்கு ஒரு கண்ணம்
தண்ணீர்மட்டும் குடிக்கக் ெகாடுக்க றவனும்
தன் பலைனப் ெபறாமல் ேபாகமாட்டான்
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 11
இேயசுவும் ேயாவான்ஸ்நானனும்

1 இேயசு தம்முைடய பன்னிரண்டு
சீடர்களுக்கும்கட்டைளக்ெகாடுத்துமுடித்தபன்பு,
அவர்களுைடய பட்டணங்களில்
உபேதச க்கவும் ப ரசங்க க்கவும் அந்த
இடத்ைதவ ட்டுப் ேபானார். 2 அந்தேநரத்தல்
காவலிலிருந்த ேயாவான் கறஸ்துவன்
ெசயல்கைளக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்டு,
தன் சீடர்களில் இரண்டுேபைர அைழத்து:
3 வருகறவர் நீர்தானா, அல்லது
ேவெறாருவர் வருவதற்காக நாங்கள்
காத்தருக்கேவண்டுமா? என்று அவரிடத்தல்
ேகட்கும்படி அனுப்பனான். 4 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நீங்கள்
ேகட்க றைதயும் காண்கறைதயும்
ேயாவானிடம்ேபாய் அறவயுங்கள்;
5 குருடர்கள் பார்ைவயைடக றார்கள்,
முடவர்கள் நடக்க றார்கள், குஷ்டேராக கள்
சுத்தமாக றார்கள், ெசவ டர்கள்
ேகட்க றார்கள், மரித்ேதார் உய ேராடு



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 11:6 liv மத்ேதயுஅத்தயாயம் 11:11

எழுந்தருக்க றார்கள், தரித்த ரர்களுக்கு
நற்ெசய்த ப ரசங்க க்கப்படுக றது.
6என்னிடத்தல்இடறலைடயாமலிருக்கறவன்
எவேனா அவன் பாக்கயவான் என்றார்.
7 அவர்கள் ேபானபன்பு, இேயசு
ேயாவாைனக்குறத்து மக்களுக்குச்
ெசான்னது என்னெவன்றால்: எைதப்பார்க்க
வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபானீர்கள்?
காற்றனால் அைசயும் நாணைலேயா?
8 இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப்
ேபானீர்கள்? ெமல்லிய உைட
அணிந்தருந்த மனிதைனேயா? ெமல்லிய
உைட அணிந்தருக்க றவர்கள் அரசர்
மாளிைககளில் இருக்க றார்கள்.
9 இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப்
ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிசையேயா? ஆம்,
தீர்க்கதரிசையவ ட ேமன்ைமயுள்ளவைனேய
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
10அெதப்படிெயனில்:
இேதா, நான் என் தூதுவைன உமக்கு

முன்பாகஅனுப்புக ேறன்;
அவன்உமக்குமுன்ேனேபாய்,
உமது வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வான்’ என்று

ேவதத்தல்எழுதப்பட்டவன்இவன்தான்.
11 ெபண்களிடத்த ேல ப றந்தவர்களில்

ேயாவான்ஸ்நானைனவட ெபரியவன்
ஒருவனும் எழும்பனதல்ைல; ஆனாலும்,
பரேலாகராஜ்யத்தல் ச றயவனாக
இருக்க றவன் அவைனவட ெபரியவனாக
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இருக்கறாெனன்று உங்களுக்கு
உண்ைமயாகேவ ெசால்லுக ேறன்.
12 ேயாவான்ஸ்நானன் காலமுதல்
இதுவைரக்கும் பரேலாகராஜ்யம் பலவந்தம்
ெசய்யப்படுக றது;பலவந்தம்ெசய்க றவர்கள்
அைதப் ப டித்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
13 நயாயப்ப ரமாணமும் தீர்க்கதரிச கள்
அைனவரும் ேயாவான்வைரக்கும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னதுண்டு. 14 நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள மனதாயருந்தால்,
வருகறவனாகய எலியா இவன்தான்.
15 ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும். 16 இந்தச் சந்ததைய
யாருக்கு ஒப்படுேவன்? சந்ைதெவளிகளில்
உட்கார்ந்து, தங்களுைடய ேதாழைரப்
பார்த்து: 17 உங்களுக்காகக் குழல்
ஊதேனாம், நீங்கள் நடனமாடவல்ைல;
உங்களுக்காகப் புலம்ப ேனாம்,
நீங்கள் மாரடிக்கவல்ைல என்று
குைறெசால்லுகற பள்ைளகளுக்கு
ஒப்பாக இருக்க றது. 18 எப்படிெயன்றால்,
ேயாவான் உபவாச க்க றவனாகவும்
த ராட்ைசரசம் குடிக்காதவனாகவும்
வந்தான்; அதற்கு அவர்கள்: அவன்
ப சாசு ப டித்தருக்க றவன்என்றார்கள்.
19 உண்கறவராகவும் குடிக்க றவராகவும்
வந்தார்; அதற்கு அவர்கள்: இேதா,
உணவுப்ப ரியனும் மதுபானப்ப ரியனுமான
மனிதன், வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும்
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பாவ களுக்கும் நண்பன் என்கறார்கள்.
ஆனாலும், ஞானமானது அதன்
பள்ைளகளால் நீதயுள்ளெதன்று
ஒப்புக்ெகாள்ளப்படும்என்றார்.

மனந்தரும்பாத பட்டணங்கள்
20 அப்ெபாழுது, தமது பலத்த

ெசய்ைககளில், அதகமானைவகைளச்
ெசய்யக்கண்ட பட்டணங்கள்
மனந்தரும்பாமற்ேபானபடியனால்
அைவகைள அவர் கடிந்துெகாள்ளத்
ெதாடங்கனார்: 21 ேகாராசீேன! உனக்கு
ஐேயா, ெபத்சாய தாேவ! உனக்கு
ஐேயா, உங்களில் ெசய்யப்பட்ட
பலத்த ெசய்ைககள் தீருவலும்
சீேதானிலும் ெசய்யப்பட்டிருந்ததானால்,
அப்ெபாழுேத இரட்டுடுத்த ச் சாம்பலில்
உட்கார்ந்து மனந்தரும்பயருப்பார்கள்.
22 நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல உங்களுக்குச்
சம்பவ ப்பைதவ ட, தீருவற்கும் சீேதானுக்கும்
சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
23 வானம்வைர உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூேம,
நீ பாதாளம்வைர தாழ்த்தப்படுவாய்;
உன்னில் ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள்
ேசாேதாமிேல ெசய்யப்பட்டிருந்ததானால்,
அது இந்தநாள்வைர நைலத்தருக்கும்.
24 நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல உனக்குச்
சம்பவ ப்பைதவ ட, ேசாேதாம் நாட்டிற்குச்
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சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

பாரம் சுமக்க றவர்களுக்கு
இைளப்பாறுதல்

25 அந்தச் சமயத்த ேல இேயசு ெசான்னது:
ப தாேவ! பரேலாகத்த ற்கும் பூமிக்கும்
ஆண்டவேர! இைவகைள ஞானிகளுக்கும்
கல்வமான்களுக்கும் மைறத்து,
சறுவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தனபடியால்
உம்ைம ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன். 26 ஆம்,
ப தாேவ! இப்படிச்ெசய்வது உம்முைடய
உயர்ந்த உள்ளத்தற்குப் ப ரியமாக
இருந்தது. 27 எல்லாம் என் ப தாவனால்
எனக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது;
ப தாைவத்தவ ர ேவெறாருவனும்
குமாரைன அறயான்; குமாரனும்,
குமாரன் எவனுக்குப் ப தாைவ
ெவளிப்படுத்த வருப்பமாக இருக்க றாேரா
அவைனத்தவ ர, ேவெறாருவனும் ப தாைவ
அறயமாட்டான். 28 வருத்தப்பட்டுப்
பாரஞ்சுமக்க றவர்கேள! நீங்கள்
எல்ேலாரும் என்னிடத்தல் வாருங்கள்; நான்
உங்களுக்கு இைளப்பாறுதல் தருேவன்.
29 நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்ைமயுமாக
இருக்க ேறன்; என் நுகத்ைத உங்கள்ேமல்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, என்னிடத்தல்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அப்ெபாழுது
உங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்கு
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இைளப்பாறுதல் கைடக்கும். 30 என் நுகம்
எளிதாகவும், என் சுைம இலகுவாகவும்
இருக்க றதுஎன்றார்.

அத்த யாயம் 12
ஓய்வுநாளின் ேதவன்

1 அக்காலத்த ேல, இேயசு ஓய்வுநாளில்
வயல்வழிேய ேபானார்; அவருைடய சீடர்கள்
பசயாக இருந்து, கத ர்கைளப் பற த்து,
சாப்ப டத் ெதாடங்கனார்கள். 2 பரிேசயர்கள்
அைதக் கண்டு, அவைரப் பார்த்து: இேதா,
ஓய்வுநாளில் ெசய்யக்கூடாதைத உம்முைடய
சீடர்கள் ெசய்க றார்கேள என்றார்கள்.
3 அதற்கு அவர்: தாவீதும் அவேனாடு
இருந்தவர்களும் பசயாக இருந்தேபாது
ெசய்தைத நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா?
4 அவன் ேதவனுைடய வீட்டில் ப ரேவச த்து,
ஆசாரியர்கள்தவ ர ேவறு ஒருவரும்
புச க்கக்கூடாத ேதவ சமுகத்துஅப்பங்கைளத்
தானும் தன்ேனாடு இருந்தவர்களும்
புச த்தார்கேள. 5அன்றயும், ஓய்வுநாட்களில்
ஆசாரியர்கள் ேதவாலயத்தல் ஓய்ந்த ராமல்,
ஓய்வுநாைள ேவைலநாளாக்கனாலும்
குற்றமில்லாமல் இருக்க றார்கள் என்று
நீங்கள் ேவதத்தல் வாச க்கவல்ைலயா?
6 ேதவாலயத்தலும் ெபரியவர் இங்ேக
இருக்க றார் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 7 பலிைய அல்ல
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இரக்கத்ைதேய வரும்புக ேறன் என்பதன்
கருத்து இன்னெதன்று அறந்தீர்களானால்,
குற்றமில்லாதவர்கைள நீங்கள்
குற்றப்படுத்தமாட்டீர்கள். 8 மனிதகுமாரன்
ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்க றார்
என்றார். 9அவர்அந்தஇடத்ைதவ ட்டுப்ேபாய்,
அவர்களுைடய ெஜப ஆலயத்த ற்கு வந்தார்.
10 அங்ேக சூம்பன ைகையயுைடய மனிதன்
ஒருவன்இருந்தான். அப்ெபாழுது,அவர்ேமல்
குற்றஞ்சாட்டும்படிக்கு: ஓய்வுநாளில்
சுகமாக்குக றதுநயாயமாஎன்றுேகட்டார்கள்.
11 அதற்கு அவர்: உங்களில் எந்த
மனிதனுக்காவது ஒரு ஆடு இருந்து,
அது ஓய்வுநாளில் குழிய ேல வழுந்தால்,
அைதப் ப டித்துத் தூக்கவ டமாட்டாேனா?
12 ஆட்ைடவ ட மனிதனானவன் எவ்வளேவா
வ ேசஷத்தருக்க றான்! ஆதலால்,
ஓய்வுநாளிேல நன்ைம ெசய்வது
நயாயம்தான் என்று ெசான்னார். 13 பன்பு
அந்த மனிதைனப் பார்த்து: உன் ைகைய
நீட்டு என்றார். அவன் நீட்டினான்;
அது மறுைகையப்ேபால சுகமானது.
14அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள் ெவளிேயேபாய்,
அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படி அவருக்கு
வ ேராதமாகஆேலாசைனெசய்தார்கள்.

ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
ஊழியன்
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15 இேயசு அைத அற ந்து, அந்த
இடத்ைதவ ட்டு வலக ப்ேபானார். த ரளான
மக்கள் அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள்;
அவர்கெளல்ேலாைரயும் அவர் சுகமாக்க ,
16 தம்ைமப் ப ரச த்தப்படுத்தாதபடி
அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாகக்
கட்டைளய ட்டார். 17 ஏசாயா தீர்க்கதரிச யால்
ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி இப்படி
நடந்தது. அவன்ெசான்னதாவது:
18 “இேதா, நான் ெதரிந்துெகாண்ட

என்னுைடயதாசன்,
என் ஆத்துமாவற்குப் ப ரியமாக இருக்க ற

என்னுைடயேநசன்;
என்ஆவையஅவர்ேமல்அமரச் ெசய்ேவன்,
அவர் யூதரல்லாதவர்களுக்கு நயாயத்ைத

அறவப்பார்.
19வாக்குவாதம்ெசய்யவும்மாட்டார்,
சத்தமிடவும்மாட்டார்;
அவருைடய சத்தத்ைத ஒருவனும் வீதகளில்

ேகட்பதுமில்ைல.
20 அவர் நயாயத்த ற்கு ெஜயம்

கைடக்கச்ெசய்க றவைரக்கும், ெநரிந்த
நாணைலமுறக்காமலும்,

மங்கெயரிக ற த ரிைய அைணக்காமலும்
இருப்பார்.

21 அவருைடய நாமத்தன்ேமல்
உலகலுள்ேளார் நம்ப க்ைகயாக
இருப்பார்கள்” என்பேத.
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இேயசுவும்ெபெயல்ெசபூலும்
22 அப்ெபாழுது, ப சாசு ப டித்த

குருடும் ஊைமயுமான ஒருவன்
அவரிடத்தல் ெகாண்டுவரப்பட்டான்;
குருடும் ஊைமயுமானவன் ேபசவும்
பார்க்கவுந்தக்கதாக அவைனச்
சுகமாக்கனார். 23 மக்கெளல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டு: தாவீதன் குமாரன்
இவர்தாேனா? என்றார்கள். 24 பரிேசயர்கள்
அைதக்ேகட்டு: இவன் ப சாசுகளின்
தைலவனாகய ெபெயல்ெசபூலினாேல
ப சாசுகைளத் துரத்துகறாேனயல்லாமல்
மற்றபடியல்ல என்றார்கள். 25 இேயசு
அவர்கள் ேயாசைனகைள அறந்து,
அவர்கைளப் பார்த்து: தனக்குத்தாேன
வ ேராதமாகப் ப ரிந்தருக்க ற எந்த
ராஜ்யமும் பாழாகப்ேபாகும்; தனக்குத்தாேன
வ ேராதமாகப் ப ரிந்தருக்க ற எந்தப்
பட்டணமும் எந்த வீடும் நைலநற்கமாட்டாது.
26 சாத்தாைனச் சாத்தான் துரத்தனால்
தனக்கு வ ேராதமாகத் தாேன ப ரிவைன
ெசய்க றதாயருக்குேம; அப்படிச் ெசய்தால்
அவன் ராஜ்யம் எப்படி நைலநற்கும்?
27 நான் ெபெயல்ெசபூலினாேல
ப சாசுகைளத் துரத்தனால், உங்களுைடய
பள்ைளகள் அைவகைள யாராேல
துரத்துகறார்கள்? ஆகேவ, அவர்கேள
உங்கைள நயாயந்தீர்க்க றவர்களாக
இருப்பார்கள். 28 நான் ேதவனுைடய
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ஆவயானவராேல ப சாசுகைளத்
துரத்துகறபடியால், ேதவனுைடய ராஜ்யம்
உங்களிடம் வந்தருக்க றேத. 29 அன்றயும்,
பலவாைன முந்த க் கட்டினாெலாழிய
பலவானுைடய வீட்டிற்குள் ஒருவன்
புகுந்து, அவன் உைடைமகைள எப்படிக்
ெகாள்ைளய டமுடியும்? கட்டினாேனயாகல்,
அவன் வீட்ைடக் ெகாள்ைளய டலாம்.
30என்ேனாடுஇராதவன்எனக்குவ ேராத யாக
இருக்க றான்; என்ேனாடு ேசர்க்காதவன்
ச தறடிக்க றான். 31 ஆதலால், நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்: எந்தப்
பாவமும் எந்த ந ந்தைனயும் மனிதர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படும்; ஆவயானவருக்கு
வ ேராதமான ந ந்தைனேயா மனிதர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படுவதல்ைல. 32 எவனாவது
மனிதகுமாரனுக்கு வ ேராதமாக
வார்த்ைத ெசான்னால் அது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும்; எவனாவது பரிசுத்த
ஆவயானவருக்கு வ ேராதமாகப் ேபசனால்
அதுஇம்ைமயலும் மறுைமயலும்அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படுவதல்ைல.

மரங்களும்அதன்கனிகளும்
33 மரம் நல்லெதன்றால், அதன்

கனியும் நல்லெதன்று ெசால்லுங்கள்;
மரம் ெகட்டெதன்றால், அதன் கனியும்
ெகட்டெதன்று ெசால்லுங்கள்; மரமானது
அதன் கனியனால் அறயப்படும்.
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34 வ ரியன்பாம்புக் குட்டிகேள,
நீங்கள் ெபால்லாதவர்களாக இருக்க,
நலமானைவகைள எப்படிப் ேபசுவீர்கள்?
இருதயத்தன் நைறவனால் வாய் ேபசும்.
35 நல்ல மனிதன் இருதயமாகய நல்ல
ெபாக்கஷத்தலிருந்து நல்லைவகைள
எடுத்துக்காட்டுக றான், ெபால்லாத
மனிதன் ெபால்லாத ெபாக்கஷத்தலிருந்து
ெபால்லாதைவகைள எடுத்துக்காட்டுக றான்.
36 மனிதர்கள் ேபசும் வீணான வார்த்ைதகள்
யாைவயும்குறத்து நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல
கணக்கு ஒப்புவக்கேவண்டும் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
37 ஏெனன்றால், உன் வார்த்ைதகளினாேல
நீத மான் என்று தீர்க்கப்படுவாய்; அல்லது
உன் வார்த்ைதகளினாேல குற்றவாளி என்று
தீர்க்கப்படுவாய்என்றார்.

ேயானாவன்அைடயாளம்
38 அப்ெபாழுது, ேவதபண்டிதர்களிலும்

பரிேசயர்களிலும் சலர் அவைரப்
பார்த்து: ேபாதகேர, உம்மால் ஒரு
அைடயாளத்ைதக் காணவரும்புக ேறாம்
என்றார்கள். 39 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக: இந்தப் ெபால்லாத
வ பசாரச் சந்ததயார் அைடயாளத்ைதத்
ேதடுக றார்கள்; ஆனாலும் ேயானா
தீர்க்கதரிச யன் அைடயாளத்ைதத்தவ ர
ேவறு அைடயாளம் இவர்களுக்குக்
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ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல. 40 ேயானா இரவும்
பகலும் மூன்று நாட்கள் ஒரு ெபரிய மீனின்
வயற்றல் இருந்ததுேபால, மனிதகுமாரனும்
இரவும் பகலும் மூன்று நாட்கள் பூமியன்
இருதயத்தல் இருப்பார். 41 ேயானாவன்
ப ரசங்கத்ைதக் ேகட்டு நனிேவ பட்டணத்தார்
மனந்தரும்பனார்கள். இேதா, ேயானாவலும்
ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார். ஆதலால்
நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல நனிேவ
பட்டணத்தார் இந்தச் சந்ததயாேராடு
எழுந்து நன்று இவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவார்கள். 42 ெதன்ேதசத்து
ராணி பூமியன் எல்ைலகளிலிருந்து
சாெலாேமானுைடய ஞானத்ைதக் ேகட்க
வந்தாள். இேதா, சாெலாேமாைனவட
ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார். ஆதலால்
நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்த ராணி இந்தச்
சந்ததயாேராடு எழுந்துநன்றுஇவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவாள். 43 அசுத்தஆவ ஒரு
மனிதைனவட்டுப் புறப்படும்ேபாது, வறண்ட
இடங்களில் அைலந்து, இைளப்பாறுதல்
ேதடியும் கண்டைடயாமல்: 44நான்வ ட்டுவந்த
என் வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாேவன்
என்று ெசால்லி; அங்ேக வந்து, அந்த
வீடு ெவறுைமயாகவும், ெபருக்க ,
அலங்கரிக்கப்பட்டதாகவும் இருப்பைதப்
பார்த்து, 45 தரும்ப ப்ேபாய், தன்ைனவடப்
ெபால்லாத ேவறு ஏழு ஆவகைளத்
தன்ேனாடு அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
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உள்ேள நுைழந்து, அங்ேக குடியருக்கும்;
அப்ெபாழுது, அந்த மனிதனுைடய
முன்னிைலைமையவ ட அவனுைடய
பன்னிைலைம மிகவும் ேமாசமானதாக
இருக்கும்; அப்படிேய இந்தப் ெபால்லாத
சந்ததயார்களுக்கும்நடக்கும்என்றார்.
இேயசுவன்தாயாரும், சேகாதரர்களும்

46 இப்படி அவர் மக்கேளாடு
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவருைடய
தாயாரும் சேகாதரர்களும் அவரிடத்தல்
ேபசேவண்டுெமன்று ெவளிேய நன்றார்கள்.
47 அப்ெபாழுது, ஒருவன் அவைரப்
பார்த்து: உம்முைடய தாயாரும்
உம்முைடய சேகாதரர்களும் உம்ேமாடு
ேபசேவண்டுெமன்றுெவளிேய ந ற்க றார்கள்
என்றான். 48 தம்மிடத்தல் இப்படிச்
ெசான்னவனுக்கு அவர் மறுெமாழியாக:
என் தாயார் யார்? என் சேகாதரர்கள் யார்?
என்று ெசால்லி, 49 தம்முைடய ைகையத்
தமது சீடர்களுக்கு ேநராக நீட்டி; இேதா,
என் தாயும் என் சேகாதரர்களும் இவர்கேள!
50 பரேலாகத்தலிருக்கற என் ப தாவன்
வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவன் எவேனா,
அவேன எனக்கு சேகாதரனும், சேகாதரியும்,
தாயுமாகவும்இருக்க றான்என்றார்.

அத்த யாயம் 13
வைதப்பவைனப்பற்றயஉவைம
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1 இேயசு அன்ைறய தனேம வீட்டிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், கடேலாரத்த ேல
உட்கார்ந்தார். 2த ரளானமக்கள்அவரிடத்தல்
கூடிவந்தபடியால், அவர் படகல் ஏற
உட்கார்ந்தார்; மக்கெளல்ேலாரும் கைரய ேல
நன்றார்கள். 3 அவர் அேநக காரியங்கைள
உவைமகளாக அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:
ேகளுங்கள், வைதக்க றவன் ஒருவன்
வைதக்கப் புறப்பட்டான். 4 அவன்
வைதக்கும்ேபாது, ச ல வைதகள்வழியருேக
வழுந்தன; பறைவகள் வந்து அைவகைளச்
சாப்ப ட்டன. 5 ச ல வைதகள் அதக
மண்ணில்லாத கற்பாைற இடங்களில்
வழுந்தன; மண் ஆழமாக இல்லாததனாேல
அைவகள் சீக்க ரமாக முைளத்தன.
6 ெவயல் ஏறனேபாேதா, கருக ப்ேபாய்,
ேவரில்லாைமயால் உலர்ந்துேபாயன.
7 ச ல வைதகள் முள்ளுள்ள இடங்களில்
வழுந்தன; முள் வளர்ந்து அைவகைள
ெநருக்க ப்ேபாட்டது. 8 ச ல வைதகேளா
நல்ல நலத்தல் வழுந்தன, ச ல வைதகள்
நூறாகவும், ச ல வைதகள் அறுபதாகவும்,
ச ல வைதகள் முப்பதாகவும் பலன்
தந்தன. 9 ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும் என்றார். 10 அப்ெபாழுது,
சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து: ஏன்
அவர்கேளாடு உவைமகளாக ேபசுக றீர்
என்று ேகட்டார்கள். 11 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக: பரேலாகராஜ்யத்தன்
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இரகசயங்கைள அறயும்படி உங்களுக்கு
அருளப்பட்டது, அவர்களுக்ேகா
அருளப்படவல்ைல. 12 உள்ளவன்
எவேனா அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்,
பரிபூரணமும் அைடவான்; இல்லாதவன்
எவேனா அவனிடத்தல் உள்ளதும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 13 அவர்கள்
கண்டும் காணாதவர்களாகவும்,
ேகட்டும் ேகளாதவர்களாகவும்,
உணர்ந்துெகாள்ளாதவர்களாகவும்
இருக்க றபடியனால், நான் உவைமகளாக
அவர்கேளாடு ேபசுக ேறன். 14 ஏசாயாவன்
தீர்க்கதரிசனம் அவர்களிடத்தல்
நைறேவறுகறது;அதாவது:
காதாரக்ேகட்டும்உணராதருப்பீர்கள்;
கண்ணாரக்கண்டும்அறயாதருப்பீர்கள்.
15இந்தமக்கள்கண்களினால்காணாமலும்,
காதுகளினால் ேகளாமலும்,இருதயத்தனால்

உணர்ந்துமனந்தரும்பாமலும்,
நான் அவர்கைள ஆேராக்கயமாக்காமலும்

இருக்கும்படியாக,
அவர்கள்இருதயம்ெகாழுத்தருக்க றது;
காதால்மந்தமாகக் ேகட்டு,
தங்களுைடயகண்கைளமூடிக்ெகாண்டார்கள்’

என்பேத.
16 உங்களுைடய கண்கள்

காண்கறதனாலும், உங்களுைடய
காதுகள் ேகட்க றதனாலும், அைவகள்
பாக்கயமுள்ளைவகள். 17 அேநக
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தீர்க்கதரிச களும் நீத மான்களும்
நீங்கள் காண்கறைவகைளக் காணவும்,
நீங்கள் ேகட்க றைவகைளக் ேகட்கவும்
வரும்பயும், காணாமலும் ேகளாமலும்
ேபானார்கெளன்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
18 ஆகேவ, வைதக்க றவைனப்பற்றய
உவைமையக் ேகளுங்கள். 19 ஒருவன்,
ராஜ்யத்தன் வசனத்ைதக் ேகட்டும்
உணராதருக்கும்ேபாது, சாத்தான் வந்து,
அவன் இருதயத்தல் வைதக்கப்பட்டைதப்
பற த்துக்ெகாள்ளுகறான்; அவேன
வழியருேக வைதக்கப்பட்டவன். 20 கற்பாைற
இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவன்,
வசனத்ைதக்ேகட்டு, உடேன அைத
மக ழ்ச்ச ேயாடு ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்;
21ஆனாலும்தனக்குள்ேளேவரில்லாதவனாக,
ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும் நைலத்தருப்பான்;
வசனத்தனிமித்தம் உபத்த ரவமும்
துன்பமும் உண்டானவுடேன
இடறலைடவான். 22 முள்ளுள்ள
இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவன்,
வசனத்ைதக் ேகட்க றவனாக
இருந்து, உலகத்தன் கவைலயும்
ெசல்வத்தன் மயக்கமும் வசனத்ைத
ெநருக்க ப்ேபாடுக றதனால், அவனும்
பலனற்றுப்ேபாவான். 23 நல்ல நலத்தல்
வைதக்கப்பட்டவேனா, வசனத்ைதக்
ேகட்க றவனும் உணருகறவனுமாக இருந்து,
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நூறுமடங்காகவும் அறுபதுமடங்காகவும்
முப்பதுமடங்காகவும்பலன்தருவான்என்றார்.

நல்லவைதகளும், கைளகளும்
24 ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச்

ெசான்னார்: பரேலாகராஜ்யம் தன் நலத்தல்
நல்ல வைதைய வைதத்த மனிதனுக்கு
ஒப்பாக இருக்க றது. 25 மனிதர்கள்
தூங்கும்ேபாது அவனுைடய சத்துரு
வந்து, ேகாதுைமக்குள் கைளகைள
வைதத்துவ ட்டுப்ேபானான். 26 பய ரானது
வளர்ந்து கத ர்வ ட்டேபாது, கைளகளும்
காணப்பட்டது. 27 வீட்ெடஜமானுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவனிடத்தல் வந்து:
ஆண்டவேன, நீர் உமது நலத்தல் நல்ல
வைதைய வைதத்தீர் அல்லவா? பன்ேன
அதல் கைளகள் எப்படி உண்டானது
என்றார்கள். 28 அதற்கு அவன்: சத்துரு
அைதச் ெசய்தான் என்றான். அப்ெபாழுது
ேவைலக்காரர்கள்: நாங்கள்ேபாய்
அைவகைளப் படுங்க ப்ேபாட உமக்கு
வருப்பமா? என்று ேகட்டார்கள்.
29 அதற்கு அவன்: ேவண்டாம்,
கைளகைளப் படுங்கும்ேபாது நீங்கள்
ேகாதுைமையயும்ேசர்த்து ேவேராடு
படுங்காதபடிக்கு, இரண்ைடயும்
அறுப்புமட்டும் வளரவடுங்கள்.
30 அறுப்புக்காலத்தல் நான்
அறுக்கறவர்கைளப் பார்த்து: முதலாவது,
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கைளகைளப் படுங்க , அைவகைளச்
சுட்ெடரிக்க றதற்குக்கட்டுகளாகக்கட்டுங்கள்;
ேகாதுைமையேயா என் களஞ்சயத்தல்
ேசர்த்துைவயுங்கள் என்ேபன் என்று
ெசான்னான்என்றார்.

கடுகுவைத, புளித்த மாவுபற்றய
உவைமகள்

31 ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச்
ெசான்னார்: பரேலாகராஜ்யம்
கடுகுவைதக்கு ஒப்பாக இருக்க றது;
அைத ஒரு மனிதன் எடுத்துத் தன்
நலத்தல் வைதத்தான். 32 அது
எல்லாவைதகளிலும் ச றயதாயருந்தும்,
வளரும்ேபாது, எல்லாச் ெசடிகளிலும்
ெபரியதாக , ஆகாயத்துப் பறைவகள்
அதன் கைளகளில் வந்து அைடயத்தக்க
மரமாகும் என்றார். 33 ேவெறாரு
உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:
பரேலாகராஜ்யம் புளித்த மாவற்கு
ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு ெபண்
எடுத்து, முழுவதும் புளிக்கும்வைரக்கும்,
மூன்றுபடி மாவ ேல பைசந்துைவத்தாள்
என்றார். 34 இைவகைளெயல்லாம்
இேயசு மக்கேளாடு உவைமகளாகப்
ேபசனார்; உவைமகளில்லாமல்,
அவர்கேளாடு ேபசவல்ைல.
35 என் வாைய உவைமகளினால்
த றப்ேபன்; உலகத்ேதாற்றமுதல்
மைறெபாருளானைவகைளெவளிப்படுத்துேவன்
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என்று தீர்க்கதரிச யால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.

கைளகைளப்பற்றயவளக்கம்
36 அப்ெபாழுது இேயசு மக்கைள

அனுப்பவ ட்டு வீட்டிற்குப் ேபானார்.
அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து:
நலத்தன் கைளகைளப்பற்றய உவைமைய
எங்களுக்குவளக்க ச்ெசால்லேவண்டுெமன்று
ேகட்டார்கள். 37 அவர் மறுெமாழியாக: நல்ல
வைதைய வைதக்க றவன் மனிதகுமாரன்;
38 நலம் உலகம்; நல்ல வைத ராஜ்யத்தன்
பள்ைளகள்; கைளகள் சாத்தானுைடய
பள்ைளகள்; 39 அைவகைள வைதக்க ற
சத்துரு ப சாசு; அறுவைட உலகத்தன் முடிவு;
அறுக்கறவர்கள் ேதவதூதர்கள். 40ஆதலால்,
கைளகைளச்ேசர்த்து அக்கனியால்
சுட்ெடரிக்க றதுேபால, இந்த உலகத்தன்
முடிவ ேல நடக்கும். 41 மனிதகுமாரன்
தம்முைடய தூதர்கைள அனுப்புவார்;
அவர்கள் அவருைடய ராஜ்யத்தல்
இருக்கற எல்லா இடறல்கைளயும்
அக்க ரமம் ெசய்க றவர்கைளயும் ேசர்த்து,
42 அவர்கைள அக்கனிச்சூைளய ேல
ேபாடுவார்கள்; அங்ேக அழுைகயும்
பற்கடிப்பும்உண்டாயருக்கும். 43அப்ெபாழுது,
நீத மான்கள் தங்களுைடய ப தாவன்
ராஜ்யத்த ேல சூரியைனப்ேபாலப்
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ப ரகாச ப்பார்கள். ேகட்க றதற்குக்
காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்.
புைதயல்,முத்துக்கள்பற்றயஉவைமகள்

44 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம் நலத்தல்
புைதத்தருக்க ற புைதயலுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றது; அைத ஒரு மனிதன்
பார்த்து, மைறத்து, அைதப்பற்றய
மக ழ்ச்ச யனாேலேபாய், தனக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் வற்று, அந்த நலத்ைத
வாங்குகறான். 45 ேமலும், பரேலாகராஜ்யம்
நல்ல முத்துக்கைளத்ேதடுக ற வயாபாரிக்கு
ஒப்பாகஇருக்க றது. 46அவன்வைலயுயர்ந்த
ஒருமுத்ைதப்பார்த்து, ேபாய்,தனக்குண்டான
எல்லாவற்ைறயும் வற்று, அைத
வாங்குகறான்.
வைலையப்பற்றயஉவைம

47 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம்
கடலிேல ேபாடப்பட்டு, எல்லாவதமான
மீன்கைளயும் ேசர்த்து வாரிக்ெகாள்ளும்
வைலக்கு ஒப்பாக இருக்க றது. 48 அது
நைறந்தேபாது, மீனவர்கள் அைதக் கைரக்கு
இழுத்து, உட்கார்ந்து, நல்லைவகைளக்
கூைடகளில் ேசர்த்து, ஆகாதைவகைள
எற ந்துவடுவார்கள். 49இப்படிேயஉலகத்தன்
முடிவ ேல நடக்கும். ேதவதூதர்கள்
புறப்பட்டு, நீத மான்களின் நடுவலிருந்து
ெபால்லாதவர்கைளப் ப ரித்து, 50 அவர்கைள
அக்கனிச்சூைளய ேல ேபாடுவார்கள்;
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அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயருக்கும் என்றார். 51 பன்பு, இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம்
அற ந்துெகாண்டீர்களா என்று ேகட்டார்.
அதற்குஅவர்கள்: ஆம்,அறந்துெகாண்ேடாம்
ஆண்டவேர, என்றார்கள். 52 அப்ெபாழுது
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: இப்படி
இருக்க றபடியால், பரேலாகராஜ்யத்த ற்கு
அடுத்தைவகளில் உபேதச க்கப்பட்டுத்
ேதறன ேவதபண்டிதன் எவனும் தன்
ெபாக்கஷத்தலிருந்து புதயைவகைளயும்
பைழயைவகைளயும் எடுத்துக்ெகாடுக்க ற
வீட்ெடஜமானாகய மனிதனுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றான்என்றார்.

ெசாந்தஊரில்இேயசு
53 இேயசு இந்த உவைமகைளச்

ெசால்லிமுடித்தபன்பு, அந்த இடத்ைதவ ட்டு,
54 தாம் வளர்ந்த ஊருக்கு வந்து,
அவர்களுைடய ெஜப ஆலயத்த ேல
அவர்களுக்கு உபேதசம் ெசய்தார். அவர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டு: இவனுக்கு இந்த ஞானமும்
பலத்த ெசய்ைககளும் எப்படி வந்தது?
55 இவன் தச்சனுைடய குமாரன் அல்லவா?
இவன் தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா?
யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான், யூதா
என்பவர்கள் இவனுக்குச் சேகாதரர்கள்
அல்லவா? 56இவன் சேகாதரிகெளல்ேலாரும்
நம்மிடத்தல் இருக்க றார்கள் அல்லவா?
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இப்படியருக்க, இெதல்லாம் இவனுக்கு
எப்படி வந்தது? என்று ெசால்லி,
57 அவைரக்குற த்து இடறலைடந்தார்கள்.
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: தீர்க்கதரிச
ஒருவன் தன்ஊரிலும் தன் வீட்டிலுேமயன்ற
ேவெறங்கும் அவமத க்கப்படமாட்டான்
என்றார். 58 அவர்களுக்கு வசுவாசம்
இல்லாததனால், அவர் அங்ேக அத க
அற்புதங்கைளச்ெசய்யவல்ைல.

அத்த யாயம் 14
ேயாவான்ஸ்நானனின் தைல

ெவட்டப்படுதல்
1 அக்காலத்தல், காற்பங்கு

ேதசாத பதயாகய ஏேராது இேயசுவன்
புகைழக் ேகள்வப்பட்டு, 2 தன்
ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து:
இவன் ேயாவான்ஸ்நானன்; இவன்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தான்;
ஆகேவ, இவனிடத்தல் பலத்த ெசய்ைககள்
வளங்குகறது என்றான். 3 ஏேராது தன்
சேகாதரனாகய பலிப்புவன் மைனவ
ஏேராத யாளினிமித்தம் ேயாவாைனப்
ப டித்துக் கட்டி சைறச்சாைலயல்
ைவத்தருந்தான். 4ஏெனன்றால்: நீர்அவைள
உன் மைனவயாக ைவத்துக்ெகாள்வது
நயாயமில்ைல என்று ேயாவான்
அவனுக்குச் ெசால்லியருந்தான்.
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5 ஏேராது அவைனக் ெகாைலெசய்ய
மனதாயருந்தும், மக்கள் அவைனத்
தீர்க்கதரிச ெயன்று எண்ணினபடியால்
அவர்களுக்குப் பயந்தருந்தான்.
6 அப்படியருக்க, ஏேராதன் பறந்தநாள்
ெகாண்டாடப்படுக றேபாது, ஏேராத யாளின்
மகள் அவர்கள் நடுேவ நடனம்பண்ணி
ஏேராைதச் சந்ேதாஷப்படுத்தனாள்.
7அதனிமித்தம் ஏேராது: நீ எைதக்ேகட்டாலும்
தருேவன் என்று அவளுக்கு ஆைணயட்டு
வாக்குக்ெகாடுத்தான். 8 அவள்
தன் தாயனால் ெசால்லப்பட்டபடிேய:
ேயாவான்ஸ்நானனுைடய தைலைய இங்ேக
ஒரு தட்டிேல ைவத்து எனக்குத் தரேவண்டும்
என்று ேகட்டாள். 9 ராஜா துக்கமைடந்தான்.
ஆனாலும், ஆைணயனிமித்தமும், பந்தயல்
கூட இருந்தவர்களினிமித்தமும், அைதக்
ெகாடுக்கக்கட்டைளய ட்டு, 10 ஆள் அனுப்ப ,
சைறச்சாைலய ேல ேயாவானின் தைலைய
ெவட்டச்ெசய்தான். 11 அவனுைடய
தைலைய ஒரு தட்டிேல ெகாண்டுவந்து,
சறு ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்;
அவள் அைதத் தன் தாயனிடத்தல்
ெகாண்டுேபானாள். 12 அவனுைடய சீடர்கள்
வந்து சரீரத்ைத எடுத்து அடக்கம்ெசய்து,
பன்புேபாய் அந்தச் ெசய்தையஇேயசுவற்கு
அறவத்தார்கள்.

இேயசுஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்
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13 இேயசு அைதக்ேகட்டு, அந்த
இடத்ைதவ ட்டு, படகல் ஏற , வனாந்த ரமான
ஒரு இடத்த ற்குத் தனிேய ேபானார். மக்கள்
அைதக் ேகள்வப்பட்டு, பட்டணங்களிலிருந்து
கால்நைடயாக அவரிடத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
14இேயசு வந்து, த ரளான மக்கைளக் கண்டு,
அவர்கள்ேமல் மனதுருக , அவர்களில்
வயாதயுள்ளவர்கைளச் சுகமாக்கனார்.
15 மாைலேநரமானேபாது, அவருைடய
சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து: இது
வனாந்த ரமான இடம், ேநரமுமானது; மக்கள்
க ராமங்களுக்குப்ேபாய்த் தங்களுக்கு
உணவு பதார்த்தங்கைள வாங்கும்படி
அவர்கைள அனுப்பவ டேவண்டும்
என்றார்கள். 16 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: அவர்கள் ேபாகேவண்டியதல்ைல;
நீங்கேள அவர்களுக்கு உணவுெகாடுங்கள்
என்றார். 17 அதற்கு அவர்கள்: இங்ேக
எங்களிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு
மீன்களுேமயல்லாமல், ேவெறான்றும்
இல்ைல என்றார்கள். 18 அைவகைள
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றார். 19 அப்ெபாழுது, அவர் மக்கைளப்
புல்லின்ேமல் பந்தயருக்கக் கட்டைளய ட்டு,
அந்த ஐந்து அப்பங்கைளயும், அந்த
இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்து, வானத்ைத
அண்ணாந்துபார்த்து, ஆசீர்வத த்து,
அப்பங்கைளப் ப ட்டு சீடர்களிடத்தல்
ெகாடுத்தார்; சீடர்கள் மக்களுக்குக்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 14:20 lxxvii மத்ேதயுஅத்தயாயம் 14:28

ெகாடுத்தார்கள். 20 எல்ேலாரும்
சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடந்தார்கள்;
மீதயான அப்பத்துணிக்ைககைளப்
பன்னிரண்டுகூைடகள்நைறய எடுத்தார்கள்.
21ெபண்களும் பள்ைளகளும்தவ ர, சாப்ப ட்ட
ஆண்கள் ஏறக்குைறய ஐயாய ரம்ேபராக
இருந்தார்கள்.

இேயசுகடலின்மீதுநடத்தல்
22 இேயசு மக்கைள அனுப்பவடும்ேபாது,

தம்முைடய சீடர்கள் படகல் ஏற , தமக்கு
முன்ேன அக்கைரக்குப் ேபாகும்படி
அவர்கைளத் துரிதப்படுத்தனார்.
23 அவர் மக்கைள அனுப்பவ ட்டப்பன்பு,
தனித்து ெஜபம்ெசய்ய ஒரு
மைலயன்ேமல் ஏற , மாைலேநரமானேபாது
அங்ேக தனிைமயாக இருந்தார்.
24 அதற்குள்ளாகப் படகு நடுக்கடலிேல
ேசர்ந்து, எத ர்க்காற்றாயருந்தபடியால்
அைலகளினால் தள்ளாடியது.
25 அதகாைலய ேல, இேயசு கடலின்ேமல்
நடந்து, அவர்களிடத்த ற்கு வந்தார்.
26 அவர் கடலின்ேமல் நடக்க றைத சீடர்கள்
கண்டு, கலக்கமைடந்து, ப சாசு என்று
ெசால்லி, பயத்தனால் அலறனார்கள்.
27 உடேன இேயசு அவர்கேளாடு ேபச :
த டன்ெகாள்ளுங்கள், நான்தான்,
பயப்படாமலிருங்கள் என்றார். 28 ேபதுரு
அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர! நீேரயானால்
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நான் தண்ணீரின்ேமல் நடந்து உம்மிடத்தல்
வரக் கட்டைளயடும் என்றான். 29 அதற்கு
அவர்: வா என்றார். அப்ெபாழுது, ேபதுரு
படைகவ ட்டு இறங்க , இேயசுவனிடத்தல்
ேபாகத் தண்ணீரின்ேமல் நடந்தான்.
30 காற்று பலமாக இருக்க றைதக் கண்டு,
பயந்து, மூழ்கும்ேபாது: ஆண்டவேர,
என்ைன இரட்ச யும் என்று கூப்ப ட்டான்.
31 உடேன இேயசு ைகைய நீட்டி அவைனப்
ப டித்து: வசுவாசக் குைறவுள்ளவேன,
ஏன் சந்ேதகப்பட்டாய் என்றார். 32 அவர்கள்
படகல் ஏறனவுடேன காற்று அமர்ந்தது.
33 அப்ெபாழுது, படகல் உள்ளவர்கள்
வந்து: உண்ைமயாகேவ நீர் ேதவனுைடய
குமாரன் என்று ெசால்லி, அவைரப்
பணிந்துெகாண்டார்கள். 34 பன்பு,
அவர்கள் கடைலக்கடந்து, ெகேனசேரத்து
நாட்டிற்கு வந்தார்கள். 35 அந்த இடத்து
மனிதர்கள் அவைர யார் என்று அறந்து,
சுற்றுப்புறெமங்கும் ெசய்த அனுப்ப ,
வயாதயுள்ளவர்கள் எல்ேலாைரயும்
அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்து, 36 அவருைடய
ஆைடயன் ஓரத்ைதயாவது அவர்கள்
ெதாடுவதற்கு அனுமதக்கேவண்டுெமன்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; ெதாட்ட
எல்ேலாரும்குணமானார்கள்.

அத்த யாயம் 15
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யூதர்களும்பாரம்பரியமும்
1 அப்ெபாழுது, எருசேலமிலிருந்து வந்த

ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
இேயசுவனிடத்தல் வந்து: 2 உம்முைடய
சீடர்கள் முன்ேனார்களின் பாரம்பரியத்ைத
ஏன் மீற நடக்க றார்கள்? ைககழுவாமல்
சாப்படுக றார்கேள! என்றார்கள்.
3 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக:
நீங்கள் உங்களுைடய பாரம்பரியத்தனாேல
ேதவனுைடய கட்டைளைய ஏன்
மீற நடக்க றீர்கள்? 4 உன்
தகப்பைனயும் உன் தாையயும் மத த்து
நடப்பாயாக என்றும்; தகப்பைனயாவது
தாையயாவது ந ந்த க்க றவன்
ெகால்லப்படேவண்டும் என்றும்,
ேதவன் கட்டைள ெகாடுத்தருக்க றாேர.
5 நீங்கேளா, எவனாவது தகப்பைனயாவது
தாையயாவது பார்த்து உனக்கு நான்
ெசய்யேவண்டிய உதவ எதுேவா,
அைத ேதவனுக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்க ேறன் என்று ெசால்லி, தன்
தகப்பைனயாவது தன் தாையயாவது
மத க்காமற்ேபானாலும், அவனுைடய கடைம
முடிந்தெதன்று ேபாத த்து, 6 உங்களுைடய
பாரம்பரியத்தனாேல ேதவனுைடய
கட்டைளைய அவமாக்கவருகறீர்கள்.
7மாயக்காரர்கேள,உங்கைளக்குறத்து:
8 இந்த மக்கள் தங்களுைடய உதட்டளவல்

என்னிடத்தல் ேசர்ந்து,
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தங்களுைடய உதடுகளினால் என்ைன
மத க்க றார்கள்;

அவர்கள்இருதயேமாஎன்ைனவட்டுதூரமாக
வலகயருக்க றது;

9 மனிதர்களுைடய கட்டைளகைள
உபேதசங்களாகப் ேபாத த்து,

வீணாக எனக்கு ஆராதைன ெசய்க றார்கள்
என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச நன்றாகச்
ெசால்லியருக்க றான்என்றார்.”

10 பன்பு அவர் மக்கைள வரவைழத்து,
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேகட்டு
உணருங்கள். 11 வாய்க்குள்ேள
ேபாக றது மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தாது,
வாயலிருந்து புறப்படுக றேத மனிதைனத்
தீட்டுப்படுத்தும்என்றார். 12 அப்ெபாழுது,
அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து:
பரிேசயர்கள் இந்த வசனத்ைதக்ேகட்டு
இடறலைடந்தார்கள் என்று அறவீரா
என்றார்கள். 13 அவர் மறுெமாழியாக:
என் பரமப தா நடாத நாற்ெறல்லாம்
ேவேராடு படுங்கப்படும். 14 அவர்கைள
வ ட்டுவடுங்கள், அவர்கள் குருடர்களுக்கு
வழிகாட்டுக ற குருடர்களாக இருக்க றார்கள்;
குருடனுக்குக் குருடன் வழிகாட்டினால்
இருவரும் குழிய ேல வழுவார்கேள
என்றார். 15 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரப்
பார்த்து: இந்த உவைமைய எங்களுக்கு
வளக்க ச்ெசால்லேவண்டும் என்றான்.
16 அதற்கு இேயசு: நீங்களும் இன்னும்
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உணர்வல்லாதவர்களாக இருக்க றீர்களா?
17 வாய்க்குள்ேள ேபாக றெதல்லாம்
வயற்றுக்குள் ெசன்று ஆசனவழியாகக்
கழிந்துேபாகும் என்பைத நீங்கள் இன்னும்
அறயவல்ைலயா? 18 வாயலிருந்து
புறப்படுக றைவகள் இருதயத்தலிருந்து
புறப்பட்டுவரும்; அைவகேள மனிதைனத்
தீட்டுப்படுத்தும். 19 எப்படிெயன்றால்,
இருதயத்தலிருந்து ெபால்லாத
ச ந்தைனகளும், ெகாைலபாதகங்களும்,
வபசாரங்களும், ேவச த்தனங்களும்,
களவுகளும், ெபாய்ச்சாட்ச களும்,
அவதூறுகளும் புறப்பட்டுவரும்.
20 இைவகேள மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும்;
ைககைளக் கழுவாமல் சாப்படுக றது
மனிதைனத்தீட்டுப்படுத்தாதுஎன்றார்.

கானானியப்ெபண்ணின்வசுவாசம்
21 பன்பு, இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்

புறப்பட்டு, தீரு சீேதான் பட்டணங்களின்
தைசகளுக்குப் ேபானார். 22 அப்ெபாழுது,
அந்தத் தைசகளில் குடியருக்க ற
கானானியப் ெபண் ஒருத்த அவரிடத்தல்
வந்து: ஆண்டவேர, தாவீதன் குமாரேன,
எனக்கு இரங்கும், என் மகள் ப சாசனால்
ெகாடிய ேவதைனப்படுகறாள் என்று
ெசால்லிக் கூப்ப ட்டாள். 23 அவளுக்கு
மறுெமாழியாக அவர் ஒரு வார்த்ைதயும்
ெசால்லவல்ைல. அப்ெபாழுது
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அவருைடய சீடர்கள் வந்து: இவள்
நம்ைமப் பன்ெதாடர்ந்து கூப்படுகறாேள,
இவைள அனுப்பவடும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 24 அதற்கு
அவர்: காணாமற்ேபான ஆடுகளாகய
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடத்த ற்கு
அனுப்பப்பட்ேடேனதவ ர, மற்றவர்களுக்கல்ல
என்றார். 25 அவள் வந்து: ஆண்டவேர,
எனக்கு உதவெசய்யும் என்று அவைரப்
பணிந்துெகாண்டாள். 26 அவர் அவைளப்
பார்த்து: பள்ைளகளின் அப்பத்ைத
எடுத்து, நாய்க்குட்டிகளுக்குப் ேபாடுக றது
நல்லதல்ல என்றார். 27 அதற்கு
அவள்: உண்ைமதான் ஆண்டவேர,
ஆனாலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்களுைடய
எஜமான்களின் ேமைஜயலிருந்து வழும்
அப்பத்துணிக்ைககைளச் சாப்படுேம
என்றாள். 28 இேயசு அவளுக்கு
மறுெமாழியாக: ெபண்ேண, உன் வசுவாசம்
ெபரியது; நீ வரும்புக றபடி உனக்கு
ஆகக்கடவது என்றார். அந்த ேநரேம
அவளுைடயமகள்ஆேராக்கயமானாள்.

இேயசுநான்காய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்
29 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்

புறப்பட்டு, கலிேலயாக் கடலருேக வந்து,
ஒரு மைலயன்ேமல் ஏற , அங்ேக
உட்கார்ந்தார். 30 அப்ெபாழுது, முடவர்கள்,
குருடர்கள், ஊைமயர்கள், ஊனர்கள்
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முதலிய அேநகைர த ரளான மக்கள்
இேயசுவனிடத்தல் அைழத்துவந்து,
அவர்கைள அவர் பாதத்த ேல ைவத்தார்கள்;
அவர்கைள அவர் குணப்படுத்தனார்.
31 ஊைமயர் ேபசுக றைதயும், ஊனர்கள்
குணமைடக றைதயும், ைககால்கள்
முடங்கயவர்கள் நடக்க றைதயும்,
குருடர்கள் பார்க்க றைதயும் மக்கள் கண்டு,
ஆச்சரியப்பட்டு, இஸ்ரேவலின் ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள். 32 பன்பு,
இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள அைழத்து:
மக்களுக்காக மனதுருகுக ேறன், இவர்கள்
என்னிடத்தல் மூன்று நாட்கள் தங்கயருந்து
சாப்ப ட ஒன்றுமில்லாதருக்க றார்கள்;
இவர்கைளப் பட்டினியாக அனுப்பவ ட
எனக்கு மனதல்ைல, வழிய ேல
ேசார்ந்துேபாவார்கேள என்றார். 33 அதற்கு
அவருைடய சீடர்கள்: இவ்வளவு த ரளான
மக்களுக்குத் தருப்தயுண்டாகும்படி
ேதைவயான அப்பங்கள் இந்த
வனாந்த ரத்த ேல நமக்கு எப்படி கைடக்கும்
என்றார்கள். 34 அதற்கு இேயசு: உங்களிடம்
எத்தைன அப்பங்கள் உண்டு என்று
ேகட்டார். அவர்கள்: ஏழு அப்பங்களும்
சல சறு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள்.
35 அப்ெபாழுது அவர் மக்கைளத் தைரயல்
பந்தயருக்கக் கட்டைளய ட்டு, 36 அந்த
ஏழு அப்பங்கைளயும் அந்த மீன்கைளயும்
எடுத்து, நன்றெசலுத்த , ப ட்டுத் தம்முைடய
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சீடர்களிடத்தல் ெகாடுத்தார்; சீடர்கள்
மக்களுக்குப் பரிமாறனார்கள். 37எல்ேலாரும்
சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடந்தார்கள்;
மீதயான அப்பத்துணிக்ைககைள
ஏழு கூைடகள்நைறய எடுத்தார்கள்.
38ெபண்களும் பள்ைளகளும்தவ ர, சாப்ப ட்ட
ஆண்கள் நான்காய ரம்ேபராக இருந்தார்கள்.
39அவர் மக்கைள அனுப்பவ ட்டு படகல் ஏற ,
மக்தலாவன்எல்ைலகளுக்குவந்தார்.

அத்த யாயம் 16
அைடயாளம் ேகட்ட பரிேசயர்களும்

சதுேசயர்களும்
1 பரிேசயர்களும், சதுேசயர்களும்

அவைரச் ேசாத க்கும்படி அவரிடத்தல் வந்து:
வானத்தலிருந்து ஒரு அைடயாளத்ைதத்
தங்களுக்குக் காண்பக்கேவண்டும் என்று
ேகட்டார்கள். 2 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக: மாைலேநரமாக றேபாது
ெசவ்வானமிட்டிருக்க றது, அதனால்
அைமதயாக இருக்கும் என்று
ெசால்லுகறீர்கள். 3 உதயமாக றேபாது,
ெசவ்வானமும் மந்தாரமுமாக இருக்க றது,
அதனால் இன்ைறக்குக் காற்றும் மைழயும்
உண்டாகும் என்று ெசால்லுகறீர்கள்.
மாயக்காரர்கேள, வானத்தன் ேதாற்றத்ைத
ந தானிக்க உங்களுக்குத் ெதரியுேம,
காலங்களின் அைடயாளங்கைள ந தானிக்க
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உங்களால் கூடாதா? 4 இந்தப் ெபால்லாத
வ பசார சந்ததயார் அைடயாளம்
ேதடுக றார்கள்; ேயானா தீர்க்கதரிச யன்
அைடயாளேமதவ ர ேவறு அைடயாளம்
இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல
என்று ெசால்லி, அவர்கைளவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்.

பரிேசயர்கள்சதுேசயர்களின்புளித்தமாவு
5 அவருைடய சீடர்கள் அக்கைரையச்

ேசர்ந்தேபாது, அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர
மறந்துேபானார்கள். 6 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: பரிேசயர்கள் சதுேசயர்கள்
என்பவர்களின் புளித்த மாைவக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள் என்றார். 7 நாம்
அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவராததனால்
இப்படிச் ெசால்லுகறார் என்று அவர்கள்
தங்களுக்குள்ேளேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள்.
8இேயசுஅைதஅற ந்து:வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள,
அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவராதைதக்குற த்து
நீங்கள்உங்களுக்குள்ேளேயாசைனபண்ணுகறெதன்ன?
9 இன்னும் நீங்கள் உணரவல்ைலயா?
ஐந்து அப்பங்கைள ஐயாய ரம்ேபருக்குப்
பக ர்ந்தைதயும், மீதயானைத எத்தைனக்
கூைடகள்நைறய எடுத்தீர்கள் என்பைதயும்;
10 ஏழு அப்பங்கைள நாலாய ரம் ேபருக்குப்
பக ர்ந்தைதயும், மீதயானைத எத்தைன
கூைடகள்நைறய எடுத்தீர்கள் என்பைதயும்
நீங்கள் நைனவுகூராமலிருக்கறீர்களா?
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11 பரிேசயர்கள் சதுேசயர்கள் என்பவர்களின்
புளித்த மாவற்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கேவண்டும் என்று நான் ெசான்னது
அப்பத்ைதக்குற த்துச் ெசால்லவல்ைல
என்று நீங்கள் உணராதருக்க றது எப்படி
என்றார். 12 அப்ெபாழுது, அவர் அப்பத்தன்
புளித்த மாைவக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கேவண்டுெமன்று ெசால்லாமல்,
பரிேசயர்கள் சதுேசயர்கள் என்பவர்களின்
உபேதசத்ைதக்குற த்ேத அப்படிச் ெசான்னார்
என்றுஅறந்துெகாண்டார்கள்.

க றஸ்துைவக்குறத்து ேபதுருவன்
அறக்ைக

13 பன்பு, இேயசு பலிப்பு ெசசரியாவன்
பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது, தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரனாகய
என்ைன மக்கள் யார் என்று
ெசால்லுகறார்கள் என்று ேகட்டார். 14அதற்கு
அவர்கள்: ச லர் உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன்
என்றும், ச லர் எலியா என்றும்; ேவறுசலர்
எேரமியா அல்லது தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவர் என்றும் ெசால்லுகறார்கள்
என்றார்கள். 15 அப்ெபாழுது அவர்: நீங்கள்
என்ைன யார் என்று ெசால்லுகறீர்கள்
என்று ேகட்டார். 16 சீேமான்ேபதுரு
மறுெமாழியாக: நீர் ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய குமாரனாகய க றஸ்து
என்றான். 17 இேயசு அவைனப் பார்த்து:
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ேயானாவன் குமாரனாகய சீேமாேன,
நீ பாக்கயவான்; மாம்சமும் இரத்தமும்
இைத உனக்கு ெவளிப்படுத்தவல்ைல,
பரேலாகத்தலிருக்கற என் ப தா இைத
உனக்குெவளிப்படுத்தனார். 18ேமலும், நான்
உனக்குச் ெசால்லுக ேறன், நீ ேபதுருவாய்
இருக்க றாய், இந்தக் கல்லின்ேமல் என்
சைபையக் கட்டுேவன்; பாதாளத்தன்
வாசல்கள் அைத ேமற்ெகாள்வதல்ைல.
19 பரேலாகராஜ்யத்தன் தறவுேகால்கைள
நான் உனக்குத் தருேவன்; பூேலாகத்த ேல நீ
கட்டுக றது எதுேவா அது பரேலாகத்தலும்
கட்டப்பட்டிருக்கும், பூேலாகத்த ேல நீ
கட்டவ ழ்ப்பது எதுேவா அது பரேலாகத்தலும்
கட்டவழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார்.
20அப்ெபாழுது, தாம் க றஸ்துவாகய இேயசு
என்று ஒருவருக்கும் ெசால்லாதபடிக்குத்
தம்முைடயசீடர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.

இேயசுதன்பாடுகைளமுன்னறவத்தல்
21 அதுமுதல் இேயசு, தாம்

எருசேலமுக்குப்ேபாய், மூப்பர்களாலும்
ப ரதான ஆசாரியர்களாலும்,
ேவதபண்டிதர்களாலும் பல பாடுகள்பட்டு,
ெகாைலயுண்டு, மூன்றாம்நாளில்
உய ேராடு எழுந்தருக்கேவண்டும்
என்பைதத் தம்முைடய சீடர்களுக்குச்
ெசால்லத்ெதாடங்கனார். 22 அப்ெபாழுது,
ேபதுருஅவைரத்தனிேயஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்:
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ஆண்டவேர,இதுஉமக்குசம்பவக்கக்கூடாேத,
இது உமக்குச் சம்பவ ப்பதல்ைல என்று
அவைரக் கடிந்துெகாள்ளத்ெதாடங்கனான்.
23 அவேரா தரும்ப , ேபதுருைவப் பார்த்து:
எனக்குப் பன்னாகப்ேபா, சாத்தாேன,
நீ எனக்கு இடறலாக இருக்க றாய்;
ேதவனுக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்காமல்
மனிதர்களுக்குரியைவகைளச்ச ந்த க்க றாய்
என்றார். 24 அப்ெபாழுது, இேயசு
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: ஒருவன்
என்ைனப் பன்பற்றவரவரும்பனால்,
அவன் தன்ைனத்தான் ெவறுத்து,
தன் சலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு
என்ைனப் பன்பற்றேவண்டும்.
25 தன் ஜீவைன இரட்ச க்க
வரும்புக றவன் அைத இழந்துேபாவான்;
என்னிமித்தமாகத் தன் ஜீவைன
இழந்துேபாக றவன் அைதக் கண்டைடவான்.
26 மனிதன் உலகம் முழுவைதயும்
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாண்டாலும், தன்
ஜீவைன நஷ்டப்படுத்தனால் அவனுக்கு
லாபம் என்ன? மனிதன் தன் ஜீவனுக்கு
இைணயாக என்னத்ைதக் ெகாடுப்பான்?
27 மனிதகுமாரன் தம்முைடய ப தாவன்
மகைம ெபாருந்தனவராகத் தம்முைடய
தூதர்கேளாடு வருவார்; அப்ெபாழுது,
அவனவன் ெசயல்களுக்குத்தக்கதாக
அவனவனுக்குப் பலனளிப்பார். 28 இங்ேக
ந ற்க றவர்களில் சலர் மனிதகுமாரன்
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தம்முைடய ராஜ்யத்தல் வருவைதக்
காண்பதற்குமுன், மரணத்ைதக்
காண்பதல்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 17
இேயசுமருரூபமாகுதல்

1 ஆறு நாட்களுக்குப்பன்பு, இேயசு
ேபதுருைவயும் யாக்ேகாைபயும் அவனுைடய
சேகாதரனாகய ேயாவாைனயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு தனித்தருக்கும்படி உயர்ந்த
மைலயன்ேமல்ேபாய், 2 அவர்களுக்கு
முன்பாக மறுரூபமைடந்தார்; அவருைடய
முகம் சூரியைனப்ேபாலப் ப ரகாச த்தது,
அவருைடய உைட ஒளிையப்ேபால
ெவண்ைமயானது. 3அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
எலியாவும் அவேராடு ேபசுக றவர்களாக
அவர்களுக்குக் காணப்பட்டார்கள்.
4 அப்ெபாழுது ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, நாம் இங்ேக இருக்க றது
நல்லது; உமக்கு வருப்பமானால், இங்ேக
உமக்கு ஒரு கூடாரமும், ேமாேசக்கு ஒரு
கூடாரமும், எலியாவற்கு ஒரு கூடாரமுமாக,
மூன்று கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம்
என்றான். 5 அவன் ேபசும்ேபாது, இேதா,
ஒளியுள்ள ஒரு ேமகம் அவர்கள்ேமல்
ந ழலிட்டது. இவர் என்னுைடய ேநசகுமாரன்,
இவரில் ப ரியமாக இருக்க ேறன்,
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இவருக்குச் ெசவெகாடுங்கள் என்று அந்த
ேமகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது.
6 சீடர்கள் அைதக்ேகட்டு, முகங்குப்புற
வழுந்து,மிகவும்பயந்தார்கள். 7அப்ெபாழுது,
இேயசு வந்து, அவர்கைளத் ெதாட்டு:
எழுந்தருங்கள், பயப்படாமலிருங்கள்
என்றார். 8 அவர்கள் தங்களுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்க்கும்ேபாது
இேயசுைவத்தவ ர ேவெறாருவைரயும்
காணவல்ைல. 9 அவர்கள் மைலயலிருந்து
இறங்குகறேபாது, இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: மனிதகுமாரன் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தருக்கும்வைரக்கும்
இந்தத் தரிசனத்ைத ஒருவருக்கும்
ெசால்லேவண்டாம் என்று கட்டைளய ட்டார்.
10அப்ெபாழுது,அவருைடய சீடர்கள்அவைரப்
பார்த்து: அப்படியானால் எலியா முந்த
வரேவண்டும் என்று ேவதபண்டிதர்கள்
ெசால்லுகறார்கேள, அது எப்படிெயன்று
ேகட்டார்கள். 11 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: எலியா முந்தவந்து
எல்லாவற்ைறயும் ஒழுங்குபடுத்துவது
உண்ைமதான். 12 ஆனாலும், எலியா
வந்தாய ற்று என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; அவைன அறயாமல்
தங்களுைடய வருப்பப்படி அவனுக்குச்
ெசய்தார்கள்; இவ்வதமாக மனிதகுமாரனும்
அவர்களால் பாடுகள்படுவார் என்றார்.
13 அவர் ேயாவான்ஸ்நானைனக்குறத்துத்
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தங்களுக்குச் ெசான்னார் என்று சீடர்கள்
அப்ெபாழுதுஅறந்துெகாண்டார்கள்.

ப சாசு ப டித்தருந்த சறுவன்
குணமைடதல்

14 அவர்கள் மக்களிடத்தல் வந்தேபாது,
ஒரு மனிதன் அவரிடத்தல் வந்து,
அவர் முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு:
15 ஆண்டவேர, என் மகனுக்கு இரங்கும்,
அவன் வலிப்பு வயாதயனால் ெகாடிய
ேவதைனப்படுகறான்; அடிக்கடி தீயலும்,
அடிக்கடி தண்ணீரிலும் வழுகறான்.
16 அவைன உம்முைடய சீடர்களிடம்
ெகாண்டுவந்ேதன்; அவைன குணமாக்க
அவர்களால் முடியாமற்ேபானது
என்றான். 17 இேயசு மறுெமாழியாக:
வசுவாசமில்லாத மாறுபாடுள்ள சந்தத ேய,
எதுவைரக்கும்நான்உங்கேளாடுஇருப்ேபன்?
எதுவைரக்கும் உங்களிடம் ெபாறுைமயாக
இருப்ேபன்? அவைன என்னிடத்தல்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 18 இேயசு
ப சாைச அதட்டினார்; உடேன அது
அவைனவட்டுப் ெவளிேயேபானது; அந்த
ேநரேம அந்த இைளஞன் குணமானான்.
19 அப்ெபாழுது, சீடர்கள் இேயசுவனிடத்தல்
தனிைமயல் வந்து: அைதத் துரத்தவ ட
எங்களால் ஏன் முடியாமற்ேபானது என்று
ேகட்டார்கள். 20அதற்குஇேயசு: உங்களுைடய
வசுவாசக்குைறவனாேலதான்;
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கடுகுவைதயளவு வசுவாசம் உங்களுக்கு
இருந்தால் நீங்கள்இந்த மைலையப் பார்த்து,
இந்த இடத்ைதவ ட்டு அப்புறம் ேபா என்று
ெசால்ல அது அப்புறம் ேபாகும்; உங்களால்
ெசய்யமுடியாத காரியம் ஒன்றுமிராது
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 21 இந்த வைகப் ப சாசு
ெஜபத்தனாலும் உபவாசத்தனாலுேமதவ ர
மற்ற எவ்வதத்தனாலும் புறப்பட்டுப்ேபாகாது
என்றார். 22 அவர்கள் கலிேலயாவ ேல
வாழ்ந்தேபாது, இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: மனிதகுமாரன் மனிதர்களுைடய
ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்.
23 அவர்கள் அவைரக் ெகாைலெசய்வார்கள்;
ஆனாலும் மூன்றாம்நாளிேல உய ேராடு
எழுந்தருப்பார் என்றார். அவர்கள் மிகுந்த
துக்கமைடந்தார்கள்.

ேதவாலயவரி
24 அவர்கள் கப்பர்நகூமில் வந்தேபாது,

வரிப்பணம் வாங்குகறவர்கள்
ேபதுருவனிடத்தல் வந்து: உங்களுைடய
ேபாதகர்வரிப்பணம்ெசலுத்துகறதல்ைலயா
என்று ேகட்டார்கள்; ெசலுத்துகறார் என்றான்.
25 அவன் வீட்டிற்குள் வந்தேபாது, அவன்
ேபசுக றதற்கு முன்னேம இேயசு அவைனப்
பார்த்து: சீேமாேன, உனக்கு எப்படித்
ேதான்றுகறது? பூமியன் ராஜாக்கள்
வருமானவரிையயும் மற்ற வரிையயும்
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தங்களுைடய பள்ைளகளிடத்த ேலா,
அந்நயர்களிடத்த ேலா, யாரிடத்தல்
வாங்குகறார்கள் என்று ேகட்டார்.
26 அதற்குப் ேபதுரு: அந்நயர்களிடத்தல்
வாங்குகறார்கள் என்றான்.
இேயசு அவைனப் பார்த்து:
அப்படியானால் பள்ைளகள் அைதச்
ெசலுத்தேவண்டியதல்ைலேய. 27ஆனாலும்,
நாம்அவர்களுக்குஇடறலாகஇல்லாதபடிக்கு,
நீ கடலுக்குப்ேபாய், தூண்டில்ேபாட்டு,
முதலாவது அகப்படுக ற மீைனப் ப டித்து,
அதன் வாையத் த றந்துபார்; ஒரு
ெவள்ளிக்காைசக் காண்பாய்; அைத எடுத்து
எனக்காகவும் உனக்காகவும் அவர்களிடம்
ெகாடுஎன்றார்.

அத்த யாயம் 18
பரேலாகராஜ்யத்தல்ெபரியவன்

1 அந்த ேநரத்த ேல சீடர்கள்
இேயசுவனிடத்தல்வந்து: பரேலாகராஜ்யத்தல்
எவன் ெபரியவனாக இருப்பான் என்று
ேகட்டார்கள். 2 இேயசு ஒரு பள்ைளையத்
தம்மிடத்தல் அைழத்து, அைத அவர்கள்
நடுேவ நறுத்த : 3 நீங்கள் மனந்தரும்ப ப்
பள்ைளகைளப்ேபால மாறாவ ட்டால்,
பரேலாகராஜ்யத்தல் ப ரேவச க்கமாட்டீர்கள்
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 4 ஆகேவ, இந்தப்
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பள்ைளையப்ேபாலத் தன்ைனத்
தாழ்த்துகறவன் எவேனா, அவேன
பரேலாகராஜ்யத்தல் ெபரியவனாக
இருப்பான். 5 இப்படிப்பட்ட ஒரு
பள்ைளைய என் நாமத்தனிமித்தம்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான். 6 என்னிடத்தல்
வசுவாசமாக இருக்க ற இந்தச்
ச றயவர்களில் ஒருவனுக்கு இடறல்
உண்டாக்குகறவன் எவேனா, அவனுைடய
கழுத்தல் மாவைரக்கும் கல்ைலக்
கட்டி, கடலின் ஆழத்த ேல அவைன
அமிழ்த்துகறது அவனுக்கு நலமாக
இருக்கும். 7 இடறல்களினிமித்தம்
உலகத்த ற்கு ஐேயா, இடறல்கள் வருவது
அவசயம், ஆனாலும் எந்த மனிதனால்
இடறல் வருகறேதா, அவனுக்கு ஐேயா!
8 உன் ைகயாவது உன் காலாவது உனக்கு
இடறல் உண்டாக்கனால், அைத ெவட்டி
எற ந்துேபாடு; நீ இரண்டு ைகயுைடயவனாக,
அல்லது இரண்டு காலுைடயவனாக
ந த்தய அக்கனிய ேல தள்ளப்படுவைதவ ட,
முடவனாக, அல்லது ஊனனாக,
ந த்தயஜீவனுக்குள் ப ரேவச ப்பது உனக்கு
நலமாக இருக்கும். 9 உன் கண் உனக்கு
இடறல் உண்டாக்கனால், அைதப் படுங்க
எற ந்துேபாடு; இரண்டு கண்ணுைடயவனாக
எரிநரகத்தல் தள்ளப்படுவைதவ ட,
ஒற்ைறக் கண்ணனாக ந த்தயஜீவனுக்குள்
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ப ரேவச ப்பதுஉனக்குநலமாகஇருக்கும்.
காணாமல்ேபானஆடுபற்றயஉவைம

10 இந்தச் ச றயவர்களில் ஒருவைனயும்
அற்பமாக எண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; அவர்களுக்குரிய ேதவதூதர்கள்
பரேலாகத்த ேல என் பரமப தாவன்
சமுகத்ைத எப்ேபாதும் தரிச க்க றார்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
11 மனிதகுமாரன் இழந்துேபானைத
இரட்ச க்க வந்தார். 12 உங்களுக்கு
எப்படித் ேதான்றுகறது? ஒரு மனிதனுக்கு
நூறு ஆடுகளிருக்க, அைவகளில்
ஒன்று காணாமற்ேபானால், அவன்
மற்றத் ெதாண்ணூற்ெறான்பது
ஆடுகைளயும் மைலகளில் வ ட்டுப்ேபாய்
காணாமற்ேபானைதத் ேதடாமலிருப்பாேனா?
13 அவன் அைதக் கண்டுபடித்தால்,
காணாமல்ேபாகாத ெதாண்ணூற்ெறான்பது
ஆடுகைளக்குறத்து மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றைதவ ட, அந்த ஒன்ைறக்குறத்து
அதக மக ழ்ச்ச யாக இருப்பான்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 14 இவ்வதமாக, இந்தச்
ச றயவரில் ஒருவன்கூட, அழிந்துேபாவது
பரேலாகத்தலிருக்கற உங்களுைடய
ப தாவன்வருப்பமல்ல.
உனக்கு வேராதமாக குற்றம் ெசய்யும்

சேகாதரன்
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15 உன் சேகாதரன் உனக்கு வேராதமாகக்
குற்றம் ெசய்தால், அவனிடத்தல் ேபாய்,
நீயும் அவனும் தனிைமயாக இருக்கும்ேபாது,
அவன் குற்றத்ைத அவனுக்கு உணர்த்து;
அவன் உனக்குச் ெசவெகாடுத்தால், உன்
சேகாதரைன ஆதாயப்படுத்த க்ெகாண்டாய்.
16 அவன் ெசவெகாடுக்காமற்ேபானால்,
இரண்டு மூன்று சாட்ச களுைடய
ஒப்புதல்களினாேல காரியங்கெளல்லாம்
உறுத ப்படும்படி இரண்ெடாருவைர
உன்னுடேன அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபா. 17 அவர்களுக்கும் அவன்
ெசவெகாடுக்காமற்ேபானால், அைத
சைபக்குத் ெதரியப்படுத்து; சைபக்கும்
ெசவெகாடுக்காமற்ேபானால், அவன்
உனக்கு ேவறுமார்க்கத்தான்ேபாலவும் வரி
வசூலிப்பவைனப்ேபாலவும் இருப்பானாக.
18 உலகத்த ேல நீங்கள் எைவகைளக்
கட்டுவீர்கேளா அைவகள் பரேலாகத்தலும்
கட்டப்பட்டிருக்கும்; உலகத்த ேல நீங்கள்
எைவகைளக் கட்டவழ்ப்பீர்கேளா அைவகள்
பரேலாகத்தலும் கட்டவழ்க்கப்பட்டிருக்கும்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 19 அல்லாமலும்,
உங்களில் இரண்டுேபர் தாங்கள்
ேவண்டிக்ெகாள்ளப்ேபாக ற எந்தக்
காரியத்ைதக்குற த்தாவது பூமிய ேல
ஒருமனப்பட்டிருந்தால், பரேலாகத்தல்
இருக்க ற என் ப தாவனால் அது
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அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
20 ஏெனன்றால், இரண்டுேபராவது
மூன்றுேபராவது என் நாமத்தனாேல எங்ேக
கூடியருக்க றார்கேளா, அங்ேக அவர்கள்
நடுவ ேலஇருக்க ேறன்என்றார்.

இரக்கமற்றஊழியைனப்பற்றயஉவைம
21 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவரிடத்தல்

வந்து: ஆண்டவேர, என் சேகாதரன் எனக்கு
வ ேராதமாகக் குற்றம் ெசய்துவந்தால்,
நான் எத்தைனமுைற மன்னிக்கேவண்டும்?
ஏழுமுைற மட்டுேமா என்று ேகட்டான்.
22 அதற்கு இேயசு: ஏழுமுைற
மாத்த ரமல்ல, ஏெழழுபதுமுைறமட்டும்
என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
23 எப்படிெயன்றால், பரேலாகராஜ்யம்
தன் ேவைலக்காரர்களிடத்தல்
கணக்குப்பார்க்கேவண்டுெமன்றருந்த ஒரு
ராஜாவற்கு ஒப்பாக இருக்க றது. 24 அவன்
கணக்குப்பார்க்கத் ெதாடங்கனேபாது,
பத்தாய ரம் ெவள்ளிப்பணம் கடன்பட்டவன்
ஒருவைன அவனுக்கு முன்பாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 25 கடைனத்தீர்க்க
அவனால் முடியாதபடியால், அவனுைடய
எஜமான் அவைனயும் அவனுைடய
மைனவையயும் பள்ைளகைளயும்,
அவனுக்கு இருந்த எல்லாவற்ைறயும்
வற்று, கடைனத்தீர்க்கும்படிக்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 18:26 xcviii மத்ேதயுஅத்தயாயம் 18:32

கட்டைளய ட்டான். 26 அப்ெபாழுது,
அந்த ேவைலக்காரன் காலில் வழுந்து
வணங்க : எஜமானேன! என்னிடத்தல்
ெபாறுைமயாக இரும், எல்லாவற்ைறயும்
உமக்குக் ெகாடுத்துத்தீர்க்க ேறன் என்றான்.
27 அந்த ேவைலக்காரனுைடய எஜமான்
மனமிரங்க , அவைன வடுதைலெசய்து,
கடைனயும் அவனுக்கு மன்னித்துவ ட்டான்.
28 அப்படியருக்க, அந்த ேவைலக்காரன்
புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது,தன்னிடத்தல்நூறு
ெவள்ளிக்காசுகள் கடன்பட்டிருந்தவனாகய
தன்னுைடய உடன்ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவைனப் பார்த்து, அவைனப் ப டித்து,
கழுத்ைத ெநரித்து: நீ வாங்கன கடைன
எனக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்க்கேவண்டும்
என்றான். 29 அப்ெபாழுது அவனுைடய
உடன்ேவைலக்காரன் அவன் காலிேல
வழுந்து: என்னிடத்தல் ெபாறுைமயாக
இரும், எல்லாவற்ைறயும் உமக்குக்
ெகாடுத்துத் தீர்க்க ேறன் என்று, அவைன
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 30 அவேனா
சம்மத க்காமல், ேபாய், அவன் வாங்கன
கடைனக் ெகாடுத்துத்தீர்க்கும்வைரக்கும்
அவைனச் சைறச்சாைலயல்
ைவத்தான். 31 நடந்தைத அவனுைடய
உடன்ேவைலக்காரர்கள் பார்த்து, மிகவும்
துக்கப்பட்டு, எஜமானிடத்தல் வந்து,
நடந்தைதெயல்லாம் அறவத்தார்கள்.
32 அப்ெபாழுது அவனுைடய எஜமான்
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அவைன அைழப்ப த்து: ெபால்லாத
ேவைலக்காரேன, நீ என்ைன
ேவண்டிக்ெகாண்டபடியனால் அந்தக் கடன்
முழுவைதயும் உனக்கு மன்னித்துவ ட்ேடன்.
33 நான் உனக்கு இரங்கனதுேபால,
நீயும் உன் உடன்ேவைலக்காரனுக்கு
இரங்கேவண்டாேமா என்று ெசால்லி,
34 அவனுைடய எஜமான் ேகாபமைடந்து,
அவன் வாங்கன கடைனெயல்லாம்
தனக்குக் ெகாடுத்துத்தீர்க்கும்வைரக்கும்
தண்டிக்க றவர்களிடத்தல் அவைன
ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 35 நீங்களும் அவனவன்
தன்தன் சேகாதரன் ெசய்த தப்ப தங்கைள
மனப்பூர்வமாக மன்னிக்காமற்ேபானால்,
என் பரமப தாவும் உங்களுக்கு இப்படிேய
ெசய்வார் என்றார்.

அத்த யாயம் 19
வவாகரத்ைதப்பற்றய இேயசுவன்

ேபாதைன
1 இேயசு இந்த வசனங்கைளச்

ெசால்லிமுடித்தபன்பு, அவர்
கலிேலயாைவவ ட்டு ேயார்தானுக்கு
அக்கைரயான யூேதயாவற்கு வந்தார்.
2 த ரளான மக்கள் அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள்; அந்த இடத்தல் அவர்கைள
குணமாக்கனார். 3அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள்
அவைரச் ேசாத க்கேவண்டுெமன்று
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அவரிடத்தல் வந்து: கணவனானவன் தன்
மைனவைய எந்தக்காரணத்தனாலாவது
வவாகரத்து ெசய்வது நயாயமா என்று
ேகட்டார்கள். 4 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக: ஆரம்பத்த ேல மனிதர்கைள
உண்டாக்கனவர் அவர்கைள ஆணும்
ெபண்ணுமாகஉண்டாக்கனார் என்பைதயும்,
5 இதனிமித்தம் கணவனானவன் தன்
தகப்பைனயும் தாையயும்வ ட்டுத் தன்
மைனவேயாடு இைணந்தருப்பான்;
அவர்கள் இருவரும் ஒேர சரீரமாக
இருப்பார்கள் என்று அவர் ெசான்னைதயும்,
நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா? 6 இப்படி
இருக்க றபடியனால்,அவர்கள்இருவர்களாக
இல்லாமல், ஒேர சரீரமாக இருக்க றார்கள்;
ஆகேவ, ேதவன் இைணத்தைத மனிதன்
ப ரிக்காதருக்கேவண்டும் என்றார்.
7 அதற்கு அவர்கள்: அப்படியானால்,
வடுதைலப்பத்த ரம் ெகாடுத்து, அவைள
வவாகரத்து ெசய்யலாம் என்று ேமாேச ஏன்
கட்டைளய ட்டார் என்றார்கள். 8 அதற்கு
அவர்: உங்களுைடய மைனவகைள
வவாகரத்து ெசய்யலாம் என்று
உங்களுைடய இருதயக்கடினத்தனிமித்தம்
ேமாேச உங்களுக்கு இடங்ெகாடுத்தார்;
ஆரம்பமுதலாய் அப்படியருக்கவல்ைல.
9 ஆதலால், எவனாவது தன் மைனவ
ேவச த்தனம் ெசய்ததனிமித்தேமயன்ற ,
அவைள வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு
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ேவெறாருெபண்ைணத்தருமணம்ெசய்தால்,
அவன் வபசாரம் ெசய்க றவனாக
இருப்பான்;வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளத்
தருமணம் ெசய்க றவனும் வபசாரம்
ெசய்க றவனாக இருப்பான் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
10 அவருைடய சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து:
மைனவையப்பற்ற கணவனுைடய காரியம்
இப்படியருந்தால், தருமணம்ெசய்க றது
நல்லதல்ல என்றார்கள். 11 அதற்கு
அவர்: வரம்ெபற்றவர்கேளதவ ர
மற்றவர்கள் இந்த வார்த்ைதைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். 12 தாயன்
வயற்றலிருந்து அண்ணகர்களாகப்
ப றந்தவர்களும் உண்டு; மனிதர்களால்
அண்ணகர்களாக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு;
பரேலாக ராஜ்யத்தனிமித்தம் தங்கைள
அண்ணகர்களாக்க க்ெகாண்டவர்களும்
உண்டு; இைத ஏற்றுக்ெகாள்ள வல்லவன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்என்றார்.

இேயசுவும் சறுபள்ைளகளும்
13 அப்ெபாழுது, சறு பள்ைளகளின்ேமல்

அவர்கரங்கைளைவத்துெஜபம்ெசய்யும்படிக்கு
அவர்கைளஅவரிடத்தல்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
ெகாண்டுவந்தவர்கைளச் சீடர்கள்
அதட்டினார்கள். 14 இேயசுேவா: சறு
பள்ைளகள் என்னிடத்தல் வருகறதற்கு
இடங்ெகாடுங்கள்; அவர்கைளத்
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தைடெசய்யாமலிருங்கள்; பரேலாகராஜ்யம்
அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது என்று ெசால்லி,
15 அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத்து, பன்பு
அந்தஇடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானார்.

ெசல்வந்தனானஇைளஞன்
16 அப்ெபாழுது ஒருவன் வந்து, அவைரப்

பார்த்து: நல்ல ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைன
அைடவதற்கு நான் எந்த நன்ைமையச்
ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான். 17அதற்கு
அவர்: நீ என்ைன நல்லவன் என்று
ெசால்வாேனன்? ேதவன் ஒருவர்தவ ர
நல்லவன்ஒருவனும்இல்ைலேய; நீ ஜீவனில்
ப ரேவச க்க வரும்பனால் கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள் என்றார். 18 அவன் அவைரப்
பார்த்து: எைவகைளஎன்றுேகட்டான்.அதற்கு
இேயசு: ெகாைல ெசய்யாதருப்பாயாக,
வபசாரம் ெசய்யாதருப்பாயாக, களவு
ெசய்யாதருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்ச
ெசால்லாதருப்பாயாக; 19 உன்
தகப்பைனயும் உன் தாையயும்
மத ப்பாயாக; உன்னிடத்தல் நீ
அன்புெசலுத்துவதுேபாலமற்றவனிடத்தலும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்பைவகைளேய
என்றார். 20 அந்த வாலிபன் அவைரப்
பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம் என்
சறுவயதுமுதல் ைகக்ெகாண்டிருக்க ேறன்;
இன்னும் என்னிடத்தல் குைறவு என்ன
என்றான். 21 அதற்கு இேயசு: நீ ேதவனுக்கு
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பூரண சற்குணனாக இருக்கவரும்பனால்,
ேபாய், உனக்கு உண்டானைவகைள
வற்று, தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடு,
அப்ெபாழுது பரேலாகத்தல் உனக்குச்
ெசல்வம் உண்டாயருக்கும்; பன்பு
என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 22 அந்த
வாலிபன் மிகுந்த ஆஸ்தயுள்ளவனாக
இருந்தபடியால், இேயசு ெசான்னைவகைளக்
ேகட்டெபாழுது, துக்கமைடந்தவனாகப்
ேபாய்வ ட்டான். 23 அப்ெபாழுது, இேயசு
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: ெசல்வந்தன்
பரேலாகராஜ்யத்தல் ப ரேவச ப்பது
சுலபமல்லெவன்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 24 ேமலும்
ெசல்வந்தன் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல்
ப ரேவச ப்பைதவ ட, ஒட்டகமானது ஊசயன்
காத ேல நுைழவது சுலபமாக இருக்கும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 25 அவருைடய சீடர்கள்
அைதக்ேகட்டு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு:
அப்படியானால், யார் இரட்ச க்கப்படமுடியும்
என்றார்கள். 26 இேயசு, அவர்கைளப்
பார்த்து: மனிதர்களால் இது முடியாததுதான்;
ேதவனாேல எல்லாம் முடியும் என்றார்.
27 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரப் பார்த்து:
இேதா, நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு,
உம்ைமப் பன்பற்ற ேனாேம; எங்களுக்கு
என்ன கைடக்கும் என்றான்.
28 அதற்கு இேயசு: மறுபறப்பன்
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காலத்த ேல மனிதகுமாரன் தம்முைடய
மகைமயுள்ள சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, என்ைனப்
பன்பற்றன நீங்களும், இஸ்ரேவலின்
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்கைளயும்
நயாயந்தீர்க்க றவர்களாகப் பன்னிரண்டு
சங்காசனங்களின்ேமல்உட்கார்ந்தருப்பீர்கள்
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 29 என் நாமத்தனிமித்தம்
வீட்ைடயாவது, சேகாதரர்கைளயாவது,
சேகாதரிகைளயாவது, தகப்பைனயாவது,
தாையயாவது, மைனவையயாவது,
பள்ைளகைளயாவது, நலங்கைளயாவது
இழந்தவன் எவேனா, அவன்
நூறுமடங்காகப் ெபற்று, ந த்தயஜீவைனயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவான்; 30 ஆனாலும்,
முந்த ேனார் அேநகர் ப ந்த ேனாராகவும்,
ப ந்த ேனார் அேநகர் முந்த ேனாராகவும்
இருப்பார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 20
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்துேவைலயாட்கைளப்பற்றய

உவைம
1 பரேலாகராஜ்யம் வீட்ெடஜமானாகய ஒரு

மனிதனுக்குஒப்பாகஇருக்க றது;அவன்தன்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு ேவைலயாட்கைள
அமர்த்த அத காைலய ேல புறப்பட்டான்.
2 ேவைலயாட்களுடன் நாெளான்றுக்கு ஒரு
ெவள்ளிக்காசு கூலிேபச , அவர்கைளத் தன்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 20:3 cv மத்ேதயுஅத்தயாயம் 20:10

த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு அனுப்பனான்.
3 காைல ஒன்பதுமணியளவல் அவன்
புறப்பட்டுப்ேபாய், கைடத்ெதருவ ேல
சும்மா ந ற்க ற ேவறு சலைரப் பார்த்து:
4 நீங்களும் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப்
ேபாங்கள், நயாயமானபடி உங்களுக்குக்
கூலி ெகாடுப்ேபன் என்றான்; அவர்களும்
ேபானார்கள். 5 மறுபடியும், நண்பகல்
பன்னிரண்டுமணிக்கும், மூன்றுமணிக்கும்
அவன்ேபாய் அப்படிேய ெசய்தான்.
6 ஐந்துமணியளவலும் அவன்ேபாய்,
சும்மா ந ற்க ற ேவறு சலைரப் பார்த்து:
நீங்கள் பகல் முழுவதும் இங்ேக சும்மா
ந ற்க றெதன்ன என்று ேகட்டான். 7 அதற்கு
அவர்கள்: ஒருவரும் எங்களுக்கு
ேவைல ெகாடுக்கவல்ைல என்றார்கள்.
அவன் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்களும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப் ேபாங்கள்,
நயாயமானபடி கூலி ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள்
என்றான். 8 மாைலேநரத்தல்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் எஜமான் தன்
ந ர்வாகையப் பார்த்து: நீ ேவைலயாட்கைள
அைழத்து, ப ந்த வந்தவர்கள் ெதாடங்க
முதலில் வந்தவர்கள்வைரக்கும்
அவர்களுக்குக் கூலிெகாடு என்றான்.
9 அப்ெபாழுது ஐந்துமணியளவல்
ேசர்க்கப்பட்டவர்கள் வந்து ஆளுக்கு
ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக்காசு வாங்கனார்கள்.
10 முந்த ேசர்க்கப்பட்டவர்கள் வந்து,
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தங்களுக்கு அதக கூலி கைடக்கும் என்று
நைனத்தார்கள், அவர்களும் ஆளுக்கு
ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக்காசு வாங்கனார்கள்.
11 வாங்க க்ெகாண்டு, வீட்ெடஜமாைனப்
பார்த்து: 12 ப ந்தவந்தவர்களாகய இவர்கள்
ஒருமணிேநரம்மட்டும் ேவைலெசய்தார்கள்;
பகலின் பாடுகைளயும் ெவயலின்
ெவப்பத்ைதயும் சக த்த எங்களுக்கு
இவர்கைளச் சமமாக்கனீேர என்று
முறுமுறுத்தார்கள். 13 அவர்களில்
ஒருவனுக்கு அவன் மறுெமாழியாக:
நண்பேன, நான் உனக்கு அநயாயம்
ெசய்யவல்ைல; நீ என்னிடத்தல் ஒரு
ெவள்ளிக்காசுக்குச் சம்மத க்கவல்ைலயா?
14 உன்னுைடயைத நீ வாங்க க்ெகாண்டு
ேபா, உனக்குக் ெகாடுத்ததுேபால
ப ந்தவந்தவனாகய இவனுக்கும்
ெகாடுப்பது என்னுைடய வருப்பம்.
15 என்னுைடயைத என் வருப்பப்படிச்ெசய்ய
எனக்கு அதகாரமில்ைலயா? நான்
தாராளமனமுைடயனாக இருக்க றபடியால்,
நீ ெபாறாைமெகாள்ளலாமா என்றான்.
16 இவ்வதமாக, ப ந்த ேனார்
முந்த ேனாராகவும், முந்த ேனார்
ப ந்த ேனாராகவும் இருப்பார்கள்;
அைழக்கப்பட்டவர்கள் அேநகர்,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா சலர்
என்றார்.
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இேயசுதன்பாடுகைளமுன்னறவத்தல்
17 இேயசு எருசேலமுக்குப் ேபாகும்ேபாது,

வழிய ேல பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும்
தனிேய அைழத்து: 18 இேதா,
எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறாம்; மனிதகுமாரன்
ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தலும்
ேவதபண்டிதரிடத்தலும்ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்;
அவர்கள்அவைரமரணதண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்த்து, 19 அவைரப் பரிகாசம்பண்ணவும்,
சாட்ைடயனால் அடிக்கவும், சலுைவயல்
அைறயவும் யூதரல்லாதவரிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ஆனாலும்
மூன்றாம்நாளிேல அவர் உய ேராடு
எழுந்தருப்பார் என்றார்.

ஒருதாயன்வண்ணப்பம்
20 அப்ெபாழுது, ெசெபேதயுவன்

குமாரர்களுைடய தாய் தன்
குமாரர்கேளாடுகூட அவரிடத்தல் வந்து,
அவைரப் பணிந்துெகாண்டு: உம்மிடத்தல்
ஒரு வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டும்
என்றாள். 21 அவர் அவைளப் பார்த்து:
உனக்கு என்ன ேவண்டும் என்று ேகட்டார்.
அதற்கு அவள்: உம்முைடய ராஜ்யத்த ேல
என் குமாரர்களாகய இவ்வ ரண்டுேபரில்
ஒருவன் உமது வலதுபக்கத்தலும்,
ஒருவன் உமது இடதுபக்கத்தலும்
உட்காரும்படி அருள்ெசய்யேவண்டும்
என்றாள். 22 இேயசு மறுெமாழியாக:
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நீங்கள் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகறது இன்னது
என்று உங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல.
நான் குடிக்கும் பாத்த ரத்தல் நீங்கள்
குடிக்கவும், நான் ெபறும் இடத்ைத
நீங்கள் ெபறவும் உங்களால் கூடுமா
என்றார். அதற்கு அவர்கள்: கூடும்
என்றார்கள். 23 அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: என் பாத்த ரத்தல் நீங்கள்
குடிப்பீர்கள், நான் ெபறும் இடத்ைதயும்
நீங்கள் ெபறுவீர்கள்; ஆனாலும், என்
வலதுபக்கத்தலும் என் இடதுபக்கத்தலும்
உட்காரும்படி என் ப தாவனால் எவர்களுக்கு
ஆயத்தம்ெசய்யப்பட்டிருக்க றேதா
அவர்களுக்ேகயல்லாமல்,மற்ெறாருவருக்கும்
அைத அருளுவது என் காரியமல்ல
என்றார். 24 மற்றப் பத்துப்ேபரும்
அைதக்ேகட்டு, அந்த இரண்டு
சேகாதரர்கள்ேமல் ேகாபமைடந்தார்கள்.
25 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளக்
க ட்டவரச்ெசய்து: யூதரல்லாதவர்களுைடய
தைலவர்கள் அவர்கைள இறுமாப்பாக
ஆளுகறார்கள் என்றும், அதகாரமுைடய
மனிதர்கள் அவர்கள்ேமல் கடினமாக
அத காரம் ெசலுத்துகறார்கள்
என்றும், நீங்கள் அற ந்தருக்க றீர்கள்.
26 உங்களுக்குள்ேள அப்படி இருக்கலாகாது;
உங்களில் எவனாவது ெபரியவனாக
இருக்கவரும்பனால், அவன்
உங்களுக்குப் பணிவைடெசய்க றவனாக
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இருக்கேவண்டும். 27 உங்களில்
எவனாவது முதன்ைமயானவனாக
இருக்கவரும்பனால், அவன்
உங்களுக்குப் பணிவைடெசய்க றவனாக
இருக்கேவண்டும். 28 அப்படிேய,
மனிதகுமாரனும் பணிவைட ெபரும்படி
வராமல், பணிவைடெசய்யவும், அேநகைர
மீட்கும் ெபாருளாகத் தம்முைடய ஜீவைனக்
ெகாடுக்கவும்வந்தார் என்றார்.

இரண்டுகுருடர்கள்பார்ைவயைடதல்
29 அவர்கள் எரிேகாவலிருந்து

புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, த ரளான
மக்கள் அவருக்குப் பன் ெசன்றார்கள்.
30 அப்ெபாழுது வழியருேக உட்கார்ந்தருந்த
இரண்டு குருடர்கள், இேயசு அவ்வழிேய
வருகறார் என்று ேகள்வப்பட்டு: ஆண்டவேர,
தாவீதன் குமாரேன, எங்களுக்கு இரங்கும்
என்று கூப்ப ட்டார்கள். 31 அவர்கள்
ேபசாதருக்கும்படி மக்கள் அவர்கைள
அதட்டினார்கள். அவர்கேளா: ஆண்டவேர,
தாவீதன் குமாரேன, எங்களுக்கு இரங்கும்
என்று அதகமாகக் கூப்ப ட்டார்கள். 32இேயசு
நன்று, அவர்கைளத் தம்மிடத்தல் அைழத்து:
நான் உங்களுக்கு என்னெசய்யேவண்டும்
என்றருக்க றீர்கள் என்றார். 33 அதற்கு
அவர்கள்: ஆண்டவேர, எங்களுைடய
கண்கைளத் தறக்கேவண்டும் என்றார்கள்.
34 இேயசு மனதுருக , அவர்கள்
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கண்கைளத் ெதாட்டார்; உடேன அவர்கள்
பார்ைவயைடந்து, அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள்.

அத்த யாயம் 21
இேயசுவன்எருசேலம் பயணம்

1 அவர்கள் எருசேலமுக்கு அருகாைமயல்
ேசர்ந்து, ஒலிவமைலக்கு அருகான
ெபத்பேகயுக்கு வந்தேபாது, இேயசுவானவர்
சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து:
2 உங்களுக்கு எத ேர இருக்க ற
க ராமத்த ற்குப் ேபாங்கள்; ேபானவுடேன,
அங்ேக ஒரு கழுைதையயும் அதேனாடு ஒரு
குட்டிையயும் கட்டியருக்கக் காண்பீர்கள்;
அைவகைள அவழ்த்து என்னிடத்தல்
ெகாண்டுவாருங்கள். 3 ஒருவன்
உங்களுக்கு ஏதாவது ெசான்னால்:
இைவகள் ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று
ெசால்லுங்கள்; உடேன அைவகைள
அனுப்பவடுவான் என்று ெசால்லி,
அவர்கைளஅனுப்பனார்.
4இேதா,உன்ராஜா சாந்தகுணமுள்ளவராக,
கழுைதயன்ேமலும் கழுைதக்குட்டியாகய

மறயன்ேமலும்ஏற க்ெகாண்டு,
உன்னிடத்தல்வருகறார் என்று
சீேயான் குமாரத்த க்குச் ெசால்லுங்கள்”

என்று,
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5 தீர்க்கதரிச யனால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படி இெதல்லாம் நடந்தது.
6 சீடர்கள்ேபாய், இேயசு தங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய ெசய்து, 7கழுைதையயும்
குட்டிையயும் ெகாண்டுவந்து, அைவகள்ேமல்
தங்களுைடய ஆைடகைளப் ேபாட்டு,
அவைர ஏற்றனார்கள். 8 த ரளான மக்கள்
தங்களுைடய ஆைடகைள வழிய ேல
வ ரித்தார்கள்; ேவறுசலர் மரக்கைளகைள
ெவட்டி வழிய ேல பரப்பனார்கள். 9 முன்ேன
நடப்பவர்களும் பன்ேன நடப்பவர்களுமாகய
த ரளான மக்கள்: தாவீதன் குமாரனுக்கு
ஓசன்னா! கர்த்தரின் நாமத்தனாேல
வருகறவர் ேபாற்றப்படத்தக்கவர்,
உன்னதத்த ேல ஓசன்னா என்று ெசால்லி
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 10 அவர் எருசேலமுக்குள்
ப ரேவச க்கும்ேபாது, நகரத்தார் அைனவரும்
ஆச்சரியப்பட்டு, இவர் யார்? என்று
வசாரித்தார்கள். 11 அதற்கு மக்கள்: இவர்
கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்தலிருந்து வந்த
தீர்க்கதரிச யாக யஇேயசுஎன்றார்கள்.

ேதவாலயத்தல்இேயசு
12 இேயசு ேதவாலயத்தல் ப ரேவச த்து,

ஆலயத்த ேல வற்க றவர்களும்
வாங்குகறவர்களுமாகய அைனவைரயும்
ெவளிேய துரத்த , காசுக்காரர்களுைடய
பலைககைளயும் புறா வற்க றவர்களின்
இருக்ைககைளயும் கவழ்த்து: 13 என்னுைடய
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வீடு ெஜபவீடு எனப்படும் என்று
எழுதயருக்க றது; நீங்கேளா அைதக்
தருடர்களுைடய குைகயாக்கனீர்கள்
என்றார். 14 அப்ெபாழுது, குருடர்களும்
முடவர்களும் ேதவாலயத்த ேல
அவரிடத்த ற்கு வந்தார்கள், அவர்கைள
குணமாக்கனார். 15 அவர் ெசய்த
அத சயங்கைளயும், தாவீதன் குமாரனுக்கு
ஓசன்னா! என்று ேதவாலயத்த ேல
ஆர்ப்பரிக்க ற பள்ைளகைளயும், ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்
பார்த்து, ேகாபமைடந்து, 16 அவைரப்
பார்த்து: இவர்கள் ெசால்லுகறைதக்
ேகட்க றீேரா என்றார்கள். அதற்கு இேயசு:
ஆம், ேகட்க ேறன். குழந்ைதகளுைடய
வாயனாலும் சறுவர்களுைடய வாயனாலும்
துத உண்டாகும்படிச் ெசய்தீர் என்பைத
நீங்கள் ஒருேபாதும் வாச க்கவல்ைலயா
என்றார். 17அவர்கைளவ ட்டு நகரத்தலிருந்து
புறப்பட்டு, ெபத்தானியாவற்குப்ேபாய்,
அங்ேகஇரவல்தங்கனார்.

பட்டுப்ேபானஅத்த மரம்
18 காைலய ேல அவர் நகரத்த ற்குத்

தரும்பவரும்ேபாது, அவருக்குப்
பச யுண்டானது. 19 அப்ெபாழுது
வழியருேக ஒரு அத்த மரத்ைதப்
பார்த்து, அதனிடத்த ற்குப்ேபாய், அத ேல
இைலகைளயன்ற ேவெறான்ைறயும்
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காணாமல்: இனி ஒருேபாதும் உன்னிடத்தல்
கனி உண்டாகாதருக்கக்கடவது என்றார்;
உடேன அத்த மரம் பட்டுப்ேபானது. 20 சீடர்கள்
அைதப் பார்த்து: இந்த அத்த மரம்
எத்தைன சீக்க ரமாகப் பட்டுப்ேபானது!
என்று ெசால்லி ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
21 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
சந்ேதகப்படாமல் வசுவாசமுள்ளவர்களாக
இருந்தால், இந்த அத்த மரத்த ற்குச்
ெசய்தைத நீங்கள் ெசய்வதுமல்லாமல், இந்த
மைலையப் பார்த்து: நீ ெபயர்ந்து கடலிேல
தள்ளுண்டுேபா என்று ெசான்னாலும்
அப்படியாகும் என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 22 ேமலும்,
நீங்கள் வசுவாசமுள்ளவர்களாக
ெஜபத்த ேல எைவகைளக் ேகட்பீர்கேளா
அைவகைளெயல்லாம்ெபறுவீர்கள்என்றார்.

இேயசுவன் அதகாரத்ைதப்பற்றய
ேகள்வ

23 அவர் ேதவாலயத்தல் வந்து,
உபேதசம்பண்ணும்ேபாது, ப ரதான
ஆசாரியர்களும் மக்களின் மூப்பர்களும்
அவரிடத்தல் வந்து: நீர் எந்த
அத காரத்தனால் இைவகைளச் ெசய்க றீர்?
இந்த அத காரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர்
யார்? என்று ேகட்டார்கள். 24 இேயசு
மறுெமாழியாக: நானும் உங்களிடம்
ஒரு காரியத்ைதக் ேகட்க ேறன், அைத
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எனக்குச் ெசால்லுவீர்களானால், நானும்
எந்த அத காரத்தனாேல இைவகைளச்
ெசய்க ேறெனன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுேவன். 25 ேயாவான் ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானம் ேதவனால் உண்டாயற்ேறா?
மனிதர்களால் உண்டாயற்ேறா? யாரால்
உண்டானது? என்று ேகட்டார். அதற்கு
அவர்கள்: ேதவனால் உண்டாயற்ெறன்று
ெசால்ேவாமானால், பன்ேன ஏன்
அவைன வசுவாச க்கவல்ைல என்று
நம்ைமக் ேகட்பார்; 26 மனிதர்களால்
உண்டாயற்ெறன்று ெசால்ேவாமானால்,
மக்களுக்குப் பயப்படுக ேறாம், எல்ேலாரும்
ேயாவாைனத் தீர்க்கதரிச ெயன்று
எண்ணுகறார்கேள என்று, தங்களுக்குள்ேள
ஆேலாசைனெசய்து, 27 இேயசுவற்கு
மறுெமாழியாக: எங்களுக்குத் ெதரியாது
என்றார்கள். அப்ெபாழுது, அவர்: நானும்
எந்த அத காரத்தனால் இைவகைளச்
ெசய்க ேறெனன்று உங்களுக்குச்
ெசால்வதல்ைலஎன்றார்.

இரண்டுகுமாரர்கள்பற்றயஉவைம
28 ஆனாலும், உங்களுக்கு எப்படித்

ேதான்றுகறது? ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு
குமாரர்கள் இருந்தார்கள்; மூத்தவனிடத்தல்
அவன் வந்து: மகேன, நீ ேபாய்
இன்ைறக்கு என் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தல்
ேவைலெசய் என்றான். 29 அதற்கு அவன்:
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மாட்ேடன் என்றான்; ஆனாலும், பன்பு
அவன் மனஸ்தாபப்பட்டுப்ேபானான்.
30 இைளயவனிடத்தலும் அவன் வந்து,
அப்படிேய ெசான்னான்; அதற்கு அவன்:
ேபாக ேறன் ஐயா, என்று ெசால்லியும்,
ேபாகவல்ைல. 31 இவ்வருவரில்
எவன் தகப்பனுைடய வருப்பத்தன்படி
ெசய்தவன் என்று ேகட்டார்; அதற்கு
அவர்கள்: மூத்தவன்தான் என்றார்கள்.
அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
வரி வசூலிப்பவர்களும் ேவச களும்
உங்களுக்கு முன்ேன ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தல் ப ரேவச க்க றார்கள்
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 32 ஏெனன்றால், ேயாவான்
நீத மார்க்கமாக உங்களிடம் வந்தருந்தும்,
நீங்கள் அவைன வசுவாச க்கவல்ைல; வரி
வசூலிப்பவர்களும் ேவச களுேமா அவைன
வசுவாச த்தார்கள்; அைத நீங்கள் கண்டும்,
அவைனவசுவாச க்கும்படியாகப் பன்பாவது
மனஸ்தாபப்படவல்ைலஎன்றார்.

ேதாட்டக்காரர்கள்பற்றயஉவைம
33 ேவெறாரு உவைமையக்

ேகளுங்கள்: வீட்ெடஜமானாகய ஒரு
மனிதன் இருந்தான், அவன் ஒரு
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க , அைதச்
சுற்றலும் ேவலியைடத்து, அதல் ஒரு
ஆைலைய உருவாக்க , ேகாபுரத்ைதயும்
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கட்டி, ேதாட்டக்காரர்களுக்கு அைதக்
குத்தைகக்கு வ ட்டு, ெவளிேதசத்த ற்குச்
ெசன்றருந்தான். 34 அறுவைடக்காலம்
ெநருங்கயேபாது, அதன் கனிகைள
வாங்க க்ெகாண்டுவரும்படி தன்
ேவைலக்காரர்கைளத்ேதாட்டக்காரர்களிடத்தல்
அனுப்பனான். 35 ேதாட்டக்காரர்கள் அந்த
ேவைலக்காரர்கைளப்ப டித்து, ஒருவைன
அடித்து, ஒருவைனக் ெகாைலெசய்து,
ஒருவைனக் கல்ெலற ந்து ெகான்றார்கள்.
36 பன்னும் அவன் முந்தனவர்களிலும்
அத கமான ேவறு ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்பனான்; அவர்கைளயும் அப்படிேய
ெசய்தார்கள். 37 அவன்: என் குமாரனுக்கு
பயப்படுவார்கள் என்று ெசால்லி,
தன் குமாரைன அவர்களிடத்தல்
அனுப்பனான். 38 ேதாட்டக்காரர்கள்
குமாரைனக் கண்டேபாது: இவேன
வாரிசு; இவைனக் ெகான்று, இவனுைடய
ெசாத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளுேவாம்
வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டு; 39 அவைனப் ப டித்துத்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு ெவளிேய தள்ளிக்
ெகாைலெசய்தார்கள். 40 அப்படியருக்க,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் எஜமான்
வரும்ேபாது, அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கைள
என்ன ெசய்வான் என்று ேகட்டார். 41அதற்கு
அவர்கள்: அந்தக் ெகாடியவர்கைளக்
ெகாடுைமயாக அழித்து, ஏற்றக் காலங்களில்
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தனக்குக் கனிகைளக் ெகாடுக்கக்கூடிய
ேவறு ேதாட்டக்காரர்களிடத்தல்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் குத்தைகக்குக்
ெகாடுப்பான் என்றார்கள். 42 இேயசு
அவர்கைளப்பார்த்து:
வீடுகட்டுக றவர்கள் ஆகாெதன்று தள்ளின

கல்ேல
மூைலக்குத்தைலக்கல்லானது,
அதுகர்த்தராேலஆனது,
அது நம்முைடய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக

இருக்க றதுஎன்று

நீங்கள் ேவதத்தல் ஒருேபாதும்
வாச க்கவல்ைலயா?

43 ஆகேவ, ேதவனுைடய ராஜ்யம்
உங்களிடமிருந்து நீக்கப்பட்டு, அதற்ேகற்ற
கனிகைளத் தருகன்ற மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும். 44 இந்தக் கல்லின்ேமல்
வழுகறவன் ெநாறுங்க ப்ேபாவான்;
இது எவன்ேமல் வழுேமா அவைன
நசுக்க ப்ேபாடும் என்று நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 45 ப ரதான
ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும் அவருைடய
உவைமகைளக் ேகட்டு, தங்கைளக்குறத்துச்
ெசால்லுகறார் என்று அறந்து, 46 அவைரப்
ப டிக்க வைகேதடினார்கள்; ஆனாலும்
மக்கள் அவைரத் தீர்க்கதரிச ெயன்று
நைனத்தபடியனால் அவர்களுக்குப்
பயந்தருந்தார்கள்.
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அத்த யாயம் 22
தருமணவருந்துபற்றயஉவைம

1 இேயசு மறுபடியும் அவர்கேளாடு
உவைமகளாகப் ேபச ச் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: 2 பரேலாகராஜ்யம்
தன் குமாரனுக்கு தருமணம்
ெசய்த ஒரு ராஜாவற்கு ஒப்பாக
இருக்க றது. 3 அைழக்கப்பட்டவர்கைளத்
தருமணத்தற்கு வரச்ெசால்லும்படி
அவன் தன் ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்பனான்; அவர்கேளா வர
வருப்பமில்லாதருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது
அவன் ேவறு ேவைலக்காரர்கைள
அைழத்து: நீங்கள் ேபாய், இேதா, என்
வருந்ைத ஆயத்தம் ெசய்ேதன், என்
எருதுகளும், ெகாழுத்த கன்றுக்குட்டிகளும்
அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம் ஆயத்தமாக
இருக்க றது; தருமணத்தற்கு வாருங்கள்
என்று அைழக்கப்பட்டவர்களுக்குச்
ெசால்லுங்கெளன்று அனுப்பனான்.
5 அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அைத
அசட்ைடெசய்து, ஒருவன் தன் வயலுக்கும்,
ஒருவன் தன் வயாபாரத்த ற்கும்
ேபாய்வ ட்டார்கள். 6 மற்றவர்கள்
அவனுைடய ேவைலக்காரர்கைளப்ப டித்து,
அவமானப்படுத்த , ெகாைலெசய்தார்கள்.
7 ராஜா அைதக் ேகள்வப்பட்டு,
ேகாபமைடந்து, தன் பைடகைள
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அனுப்ப , அந்தக் ெகாைலபாதகர்கைள
அழித்து, அவர்கள் பட்டணத்ைதயும்
சுட்ெடரித்தான். 8 அப்ெபாழுது, அவன்
தன் ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து:
தருமணவருந்து ஆயத்தமாக இருக்க றது,
அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அதற்கு
தகுதயற்றவர்களாக ேபானார்கள். 9ஆகேவ,
நீங்கள் வீத களிேலேபாய், காணப்படுகற
அைனவைரயும் தருமணத்தற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள்
என்றான். 10 அந்த ேவைலக்காரர்கள்
புறப்பட்டு, வழிகளிேலேபாய்,
தாங்கள் கண்ட நல்லவர்கள்
ெபால்லாதவர்கள் அைனவைரயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
தருமண மண்டபம் வருந்தாளிகளால்
நைறந்தருந்தது. 11 வருந்தாளிகைளப்
பார்க்கும்படி ராஜா உள்ேள நுைழந்தேபாது,
தருமணஆைட அணிந்த ராத ஒரு
மனிதைன அங்ேக பார்த்து: 12 நண்பேன,
நீ தருமணஆைட இல்லாதவனாக இங்ேக
எப்படி வந்தாய் என்று ேகட்டான்; அதற்கு
அவன் ேபசாமலிருந்தான். 13 அப்ெபாழுது,
ராஜா பணிவைடக்காரர்கைளப் பார்த்து:
இவனுைடய ைகையயும் காைலயும்
கட்டிக் ெகாண்டுேபாய், அழுைகயும்
பற்கடிப்பும் உண்டாயருக்க ற புறம்பான
இருளிேல ேபாடுங்கள் என்றான்.
14 அந்தப்படிேய, அைழக்கப்பட்டவர்கள்
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அேநகர், ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா
சலர் என்றார்.

இராயனுக்குவரி ெசலுத்துதல்
15 அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள்ேபாய்,

ேபச்ச ேல அவைர அகப்படுத்தும்படி
ேயாசைனெசய்து, 16 தங்களுைடய
சீடர்கைளயும் ஏேராத யர்கைளயும்
அவரிடத்தல் அனுப்பனார்கள்.
அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர,
நீர் உண்ைமயுள்ளவெரன்றும்,
ேதவனுைடய வழிைய உண்ைமயாக
ேபாத க்க றவெரன்றும்,நீர்பட்சபாதமில்லாதவராக
இருப்பதால் எவைனக்குறத்தும்
உமக்குக் கவைல இல்ைலெயன்றும்
அறந்தருக்க ேறாம். 17 ஆதலால், உமக்கு
எப்படித் ேதான்றுகறது? இராயனுக்கு
வரிெகாடுக்க றது நயாயேமா, அல்லேவா?
அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்று
ேகட்டார்கள். 18 இேயசு, அவர்களுைடய
தீயகுணத்ைத அற ந்து: மாயக்காரர்கேள,
நீங்கள் என்ைன ஏன் ேசாத க்க றீர்கள்?
19 வரிப்பணத்ைத எனக்குக் காண்பயுங்கள்
என்றார்; அவர்கள் ஒரு பணத்ைத
அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
20 அப்ெபாழுது அவர்: இந்த உருவமும்
ேமெலழுத்தும் யாருைடயது என்று ேகட்டார்.
21 இராயனுைடயது என்றார்கள். அதற்கு
அவர்: அப்படியானால், இராயனுைடயைத
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இராயனுக்கும், ேதவனுைடயைத
ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார்.
22 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு ஆச்சரியப்பட்டு
அவைரவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலில்தருமணம்
23 உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைல என்று

சாத க்க ற சதுேசயர்கள் அன்ைறயதனம்
அவரிடம் வந்து: 24 ேபாதகேர, ஒருவன்
வாரிசு இல்லாமல் மரித்துப்ேபானால்,
அவனுைடய சேகாதரன் அவன் மைனவைய
தருமணம்ெசய்து, தன் சேகாதரனுக்கு
வாரிசு உண்டாக்கேவண்டும் என்று
ேமாேச ெசான்னாேர. 25 எங்களுக்குள்ேள
சேகாதரர்கள் ஏழுேபர் இருந்தார்கள்;
மூத்தவன் தருமணம்ெசய்து, மரித்து,
வாரிசு இல்லாததனால் தன் மைனவையத்
தன் சேகாதரனுக்கு வ ட்டுப்ேபானான்.
26 அப்படிேய இரண்டாம் மூன்றாம்
சேகாதரன்முதல் ஏழாம் சேகாதரன்வைரக்கும்
ெசய்தார்கள். 27 எல்ேலாருக்கும்பன்பு அந்த
ெபண்ணும் மரித்துப்ேபானாள். 28 ஆகேவ,
உய ர்த்ெதழுதலில் அந்த ஏழுேபரில்
எவனுக்கு அவள் மைனவயாக இருப்பாள்?
அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைளத் தருமணம்
ெசய்தருந்தார்கேள என்று ேகட்டார்கள்.
29 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
நீங்கள் ேவதவாக்கயங்கைளயும்,
ேதவனுைடய வல்லைமையயும் அறயாமல்
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தவறாகப் புரிந்துெகாள்ளுகறீர்கள்.
30 உய ர்த்ெதழுதலில் ெபண் எடுப்பதும்
இல்ைல, ெகாடுப்பதும் இல்ைல; அவர்கள்
பரேலாகத்த ேல ேதவதூதர்கைளப்ேபால
இருப்பார்கள்; 31 ேமலும் மரித்ேதார்
உய ர்த்ெதழுதைலப்பற்ற : நான்ஆப ரகாமின்
ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன்
ேதவனுமாக இருக்க ேறன் என்று ேதவனால்
உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருக்க றைத
நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா? 32 ேதவன்
மரித்ேதாருக்கு ேதவனாக இல்லாமல்,
ஜீவனுள்ேளாருக்கு ேதவனாக இருக்க றார்
என்றார். 33மக்கள்இைதக்ேகட்டு,அவருைடய
ேபாதகத்ைதக்குற த்துஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

ப ரதானக்கட்டைள
34 அவர் சதுேசயர்கைளப் ேபசவ டாமல்

வாயைடத்தார் என்று பரிேசயர்கள்
ேகள்வப்பட்டு, அவரிடத்தல் கூடிவந்தார்கள்.
35 அவர்களில் நயாயப்பண்டிதன் ஒருவன்
அவைரச் ேசாத க்கும்படி: 36 ேபாதகேர,
நயாயப்ப ரமாணத்த ேல எந்தக் கட்டைள
முதன்ைமயானது என்று ேகட்டான். 37இேயசு
அவைனப் பார்த்து: உன் ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்தல் உன் முழு இருதயத்ேதாடும்
உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன் முழு
மனேதாடும் அன்புெசலுத்துவாயாக;
38 இது முதலாம் ெபரிய கட்டைள.
39 இதற்கு இைணயாக இருக்க ற



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 22:40 cxxiii மத்ேதயுஅத்தயாயம் 22:46

இரண்டாம் கட்டைள என்னெவன்றால்,
உன்னிடத்தல் நீ அன்புெசலுத்துவதுேபால
மற்றவனிடத்தலும் அன்புெசலுத்துவாயாக
என்பேத. 40 இவ்வ ரண்டு கட்டைளகளிலும்
நயாயப்ப ரமாணம் முழுவதும்,
தீர்க்கதரிசனங்களும் அடங்கயருக்க றது
என்றார்.

தாவீதன்குமாரனாகயஇேயசு
41 பரிேசயர்கள் கூடியருக்கும்ேபாது,

இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
42 க றஸ்துைவக்குறத்து நீங்கள் என்ன
நைனக்கறீர்கள், அவர் யாருைடய குமாரன்?
என்று ேகட்டார். அவர் தாவீதன் குமாரன்
என்றார்கள். 43அதற்குஅவர்: அப்படியானால்,
தாவீது பரிசுத்த ஆவயானவராேல அவைர
ஆண்டவர் என்று ெசால்லியருக்க றது
எப்படி? 44 நான் உம்முைடய வ ேராத கைள
உமக்குப் பாதபடியாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும்
நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்காரும்
என்று கர்த்தர் என்ஆண்டவரிடம் ெசான்னார்
என்று ெசால்லியருக்க றாேன. 45 தாவீது
அவைர ஆண்டவர் என்று ெசால்லியருக்க,
அவனுக்கு அவர் குமாரனாக இருப்பது
எப்படி என்றார். 46 அதற்கு மறுெமாழியாக
ஒருவனும் அவருக்கு ஒரு வார்த்ைதயும்
ெசால்லமுடியாதருந்தது. அன்றுமுதல்
ஒருவனும் அவரிடத்தல் ேகள்வ ேகட்கத்
துணியவல்ைல.
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அத்த யாயம் 23
ஏழுஐேயா!

1 பன்பு இேயசு மக்கைளயும்
தம்முைடய சீடர்கைளயும் பார்த்து:
2 ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
ேமாேசயனுைடய இருக்ைகயல்
உட்கார்ந்தருக்க றார்கள்; 3 ஆகேவ,
நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி அவர்கள்
உங்களுக்குச் ெசால்லுகற எல்லாவற்ைறயும்
ைகக்ெகாண்டு ெசய்யுங்கள்;
அவர்களுைடய ெசய்ைகயன்படி
ெசய்யாமலிருங்கள்; ஏெனன்றால்,
அவர்கள் ெசால்லுகறார்கள், ெசால்லியும்
ெசய்யாதருக்க றார்கள். 4 சுமக்கமுடியாத
பாரமானசுைமகைளக்கட்டிமனிதர்களுைடய
ேதாள்களின்ேமல் சுமத்துகறார்கள்;
தாங்கேளா ஒரு வ ரலினாலும்
அைவகைளத் ெதாடமாட்டார்கள்.
5 தங்களுைடய ெசயல்கைளெயல்லாம்
மனிதர்கள் காணேவண்டுெமன்று
ெசய்க றார்கள்; தங்களுைடய
காப்புநாடாக்கைள அகலமாக்க ,
தங்களுைடயஆைடகளின் ெதாங்கல்கைளப்
ெபரிதாக்க , 6 வருந்துகளில்
முதன்ைமயான இடங்கைளயும்,
ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான
இருக்ைககைளயும், 7 சந்ைதெவளிகளில்
வணக்கங்கைளயும், மனிதர்களால்
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ரபீ, ரபீ, என்று அைழக்கப்படுவைதயும்
வரும்புக றார்கள். 8 நீங்கேளா ரபீ என்று
அைழக்கப்படாமலிருங்கள்; க றஸ்து
ஒருவேர உங்களுக்குப் ேபாதகராக
இருக்க றார், நீங்கள் எல்ேலாரும்
சேகாதரர்களாக இருக்க றீர்கள். 9 பூமிய ேல
ஒருவைனயும் உங்களுைடய ப தா என்று
ெசால்லாதருங்கள்; பரேலாகத்தலிருக்கற
ஒருவேர உங்களுக்குப் ப தாவாக
இருக்க றார். 10 நீங்கள் ேபாதகர்
என்றும் அைழக்கப்படாமலிருங்கள்;
க றஸ்து ஒருவேர உங்களுக்குப்
ேபாதகராக இருக்க றார். 11 உங்களில்
ெபரியவனாக இருக்க றவன் உங்களுக்கு
ேவைலக்காரனாக இருக்கேவண்டும்.
12 தன்ைன உயர்த்துகறவன்
தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத்
தாழ்த்துகறவன் உயர்த்தப்படுவான்.
13 மாயக்காரர்களாகய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
மனிதர்கள் ப ரேவச க்கமுடியாதபடி
பரேலாகராஜ்யத்ைதப் பூட்டிப்ேபாடுக றீர்கள்;
நீங்கள் அதல் ப ரேவச க்க றதுமில்ைல,
ப ரேவச க்கப்ேபாக றவர்கைள
ப ரேவச க்கவடுகறதுமில்ைல.
14 மாயக்காரர்களாகய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு
ஐேயா, பார்ைவக்காக நீண்ட
ெஜபம்ெசய்து, வதைவகளின் வீடுகைள
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அழித்துப்ேபாடுக றீர்கள்; இதனிமித்தம்
அத க தண்டைனைய அைடவீர்கள்.
15 மாயக்காரர்களாகய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
ஒருவைனஉங்களுைடயமதத்தானாக்கும்படி
கடைலயும் பூமிையயும் சுற்ற த்த ரிக றீர்கள்;
அவன் உங்களுைடய மதத்தானானேபாது
அவைனஉங்களிலும்இரட்டிப்பாக நரகத்தன்
மகனாக்குகறீர்கள். 16 குருடர்களான
வழிகாட்டிகேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
எவனாவது ேதவாலயத்தன்ேபரில்
சத்தயம்ெசய்தால் அதனால்
ஒன்றுமில்ைலெயன்றும், எவனாவது
ேதவாலயத்தன் ெபான்னின்ேபரில்
சத்தயம்ெசய்தால்அவன் கடனாளிெயன்றும்
ெசால்லுகறீர்கள். 17 மத ேகடர்கேள,
குருடர்கேள! எது முக்கயம்? ெபான்ேனா,
ெபான்ைனப் பரிசுத்தமாக்குக ற
ேதவாலயேமா? 18 ேமலும், எவனாவது
பலிபீடத்தன்ேபரில் சத்தயம்ெசய்தால்
அதனால் ஒன்றுமில்ைலெயன்றும்,
எவனாவது அதன்ேமல் இருக்கற
காணிக்ைகயன்ேபரில் சத்தயம்ெசய்தால்,
அவன் கடனாளிெயன்றும் ெசால்லுகறீர்கள்.
19 மத ேகடர்கேள, குருடர்கேள!
எது முக்கயம்? காணிக்ைகேயா,
காணிக்ைகையப் பரிசுத்தமாக்குக ற
பலிபீடேமா? 20 ஆகேவ, பலிபீடத்தன்ேபரில்
சத்தயம்ெசய்க றவன் அதன்ேபரிலும்
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அதன்ேமலுள்ள எல்லாவற்றன்ேபரிலும்
சத்தயம்ெசய்க றான். 21ேதவாலயத்தன்ேபரில்
சத்தயம்ெசய்க றவன் அதன்ேபரிலும்
அதல் வாசமாயருக்க றவர்ேபரிலும்
சத்தயம்ெசய்க றான். 22பரேலாகத்தன்ேபரில்
சத்தயம்ெசய்க றவன் ேதவனுைடய
சங்காசனத்தன்ேபரிலும் அதல்
வீற்றருக்க றவர்ேபரிலும்சத்தயம்ெசய்க றான்.
23 மாயக்காரர்களாகய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
நீங்கள் புதனாவலும் ெவந்தயத்தலும்
சீரகத்தலும் தசமபாகம் ெசலுத்த ,
நயாயப்ப ரமாணத்தல் கற்ப த்தருக்க ற
வ ேசஷத்தைவகளாகய நீதையயும்
இரக்கத்ைதயும் வசுவாசத்ைதயும்
வ ட்டுவ ட்டீர்கள், இைவகைளயும்
ெசய்யேவண்டும், அைவகைளயும்
வ டாமலிருக்கேவண்டுேம. 24 குருடர்களான
வழிகாட்டிகேள, ெகாசு இல்லாதபடி
வடிகட்டி, ஒட்டகத்ைத வழுங்குகறவர்களாக
இருக்க றீர்கள். 25 மாயக்காரர்களாகய
ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்கு ஐேயா, உணவு மற்றும்
தண்ணீர் பாத்த ரங்களின் ெவளிப்புறத்ைதச்
சுத்தமாக்குக றீர்கள்; உட்புறத்த ேலா
அைவகள் ெகாள்ைளயனாலும்
அநீதத்தனாலும் நைறந்தருக்க றது.
26 குருடனான பரிேசயேன! உணவு
மற்றும் தண்ணீர் பாத்த ரங்களின்
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ெவளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அைவகளின்
உட்புறத்ைத முதலாவது சுத்தமாக்கு.
27 மாயக்காரர்களாகய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட கல்லைறகளுக்கு
ஒப்பாக இருக்க றீர்கள், அைவகள்
ெவளிேய அலங்காரமாகக் காணப்படும்,
உள்ேளேயா மரித்தவர்களின்
எலும்புகளினாலும்எல்லாஅசுத்தத்தனாலும்
நைறந்தருக்கும். 28 அப்படிேய
நீங்களும் ெவளிேய மனிதர்களுக்கு
நீத மான்களாகக் காணப்படுகறீர்கள்;
உள்ளத்த ேலா மாயத்தனாலும்
அக்க ரமத்தனாலும் நைறந்தருக்க றீர்கள்.
29 மாயக்காரர்களாகய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
நீங்கள் தீர்க்கதரிச களின் கல்லைறகைளக்
கட்டி, நீத மான்களின் சமாத கைள
அலங்கரித்து: 30 எங்களுைடய ப தாக்களின்
நாட்களில் இருந்தருந்ேதாமானால்,
அவர்கேளாடு நாங்கள் தீர்க்கதரிச களின்
இரத்தப்பழிக்கு உடன்பட்டிருக்கமாட்ேடாம்
என்கறீர்கள். 31 ஆகேவ, தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகாைலெசய்தவர்களுக்குப் பள்ைளகளாக
இருக்க றீர்கள் என்று உங்கைளக்குறத்து
நீங்கேள சாட்ச களாக இருக்க றீர்கள்.
32 நீங்களும் உங்களுைடய ப தாக்களின்
அக்க ரமத்தன் அளைவ நைறவாக்குங்கள்.
33 சர்ப்பங்கேள, வ ரியன்பாம்பு
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குட்டிகேள! நரக ஆக்கைனக்கு எப்படித்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளுவீர்கள்? 34 ஆகேவ,
இேதா, தீர்க்கதரிச கைளயும் ஞானிகைளயும்
ேவதபண்டிதர்கைளயும் உங்களிடம்
அனுப்புக ேறன்; அவர்களில் சலைரக்
ெகான்று சலுைவகளில் அைறவீர்கள்,
ச லைர உங்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில்
சாட்ைடயனால் அடித்து, ஊருக்கு ஊர்
துன்பப்படுத்துவீர்கள்; 35 நீத மானாகய
ஆேபலின்இரத்தம் முதல் ேதவாலயத்த ற்கும்
பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ நீங்கள்
ெகாைலெசய்த பரக யாவன் குமாரனாகய
சகரியாவன் இரத்தம்வைரக்கும்,
பூமியன்ேமல் ச ந்தப்பட்ட நீத மான்களின்
இரத்தப்பழிெயல்லாம் உங்கள்ேமல்
வரும்படியாக இப்படிச் ெசய்வீர்கள்.
36இைவகெளல்லாம் இந்தச் சந்ததயன்ேமல்
வருெமன்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

எருசேலமுக்காகப் புலம்புதல்
37 எருசேலேம, எருசேலேம,

தீர்க்கதரிச கைளக் ெகாைலெசய்து,
உன்னிடத்தல் அனுப்பப்பட்டவர்கைளக்
கல்ெலற க றவேள! ேகாழி தன்
குஞ்சுகைளத் தன் சறகுகளின்கீேழ
கூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவதுேபால
நான் எத்தைனமுைறேயா உன்
பள்ைளகைளக் கூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ள
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வருப்பமாக இருந்ேதன்; உங்களுக்ேகா
வருப்பமில்லாமல்ேபானது. 38 இேதா,
உங்களுைடய வீடு உங்களுக்குப்
பாழாக்கவ டப்படும். 39 கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேல வருகறவர் ேபாற்றப்பட்டவர்
என்று நீங்கள் ெசால்லும்வைர, இதுமுதல்
என்ைனக் காணாதருப்பீர்கள் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 24
கைடச க்காலஅைடயாளங்கள்

1 இேயசு ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, அவருைடய
சீடர்கள் ேதவாலயத்தன் கட்டிடங்கைள
அவருக்குக் காண்பக்க அவரிடத்தல்
வந்தார்கள். 2 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம்
பார்க்க றீர்கேள, இந்த இடத்தல் ஒரு
கல்லின்ேமல் ஒரு கல் இல்லாதபடிக்கு
எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்ேபாகும்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 3 பன்பு,
அவர் ஒலிவமைலயன்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, சீடர்கள்
அவரிடத்தல் தனிைமயல் வந்து:
இைவகள் எப்ெபாழுது நடக்கும்?
உம்முைடய வருைகக்கும், உலகத்தன்
முடிவற்கும் அைடயாளம் என்ன?
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எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும்
என்றார்கள். 4 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: ஒருவனும் உங்கைள
ஏமாற்றாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்;
5 ஏெனன்றால், அேநகர் வந்து, என் நாமத்ைத
ைவத்துக்ெகாண்டு: நாேன கறஸ்து என்று
ெசால்லி, அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள்.
6 யுத்தங்கைளயும் யுத்தங்களின்
ெசய்த கைளயும் ேகள்வப்படுவீர்கள்;
கலங்காதபடி எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; இைவகெளல்லாம்
நடக்கேவண்டியேத; ஆனாலும், முடிவு
உடேன வராது. 7 மக்களுக்கு வேராதமாக
மக்களும், ராஜ்யத்த ற்கு வ ேராதமாக
ராஜ்யமும் எழும்பும்; பஞ்சங்களும்,
ெகாள்ைளேநாய்களும், பூமியத ர்ச்ச களும்
பல இடங்களில் உண்டாகும்.
8 இைவகெளல்லாம் ேவதைனகளுக்கு
ஆரம்பம். 9 அப்ெபாழுது, உங்கைள
உபத்த ரவங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து,
உங்கைளக் ெகாைலெசய்வார்கள்:
என் நாமத்தனிமித்தம் நீங்கள் எல்லா
மக்களாலும் பைகக்கப்படுவீர்கள்.
10 அப்ெபாழுது, அேநகர் இடறலைடந்து,
ஒருவைரெயாருவர் காட்டிக்ெகாடுத்து,
ஒருவைரெயாருவர் பைகப்பார்கள்.
11 அேநகக் கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும்
எழும்ப , அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள்.
12அக்க ரமம் ெபருகுவதனால் அேநகருைடய



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 24:13 cxxxii மத்ேதயுஅத்தயாயம் 24:22

அன்பு தணிந்துேபாகும். 13 இறுதவைர
நைலநற்பவேன இரட்ச க்கப்படுவான்.
14 ராஜ்யத்தனுைடய இந்த நற்ெசய்த
பூேலாகெமங்கும் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும்
சாட்ச யாகப் ப ரசங்க க்கப்படும், அப்ேபாது
முடிவு வரும். 15 ேமலும், பாழாக்குக ற
அருவருப்ைபக்குற த்து தானிேயல்
தீர்க்கதரிச ெசால்லியருக்க றாேன,
வாச க்க றவன் ச ந்த க்கேவண்டும்.
நீங்கள் அைதப் பரிசுத்த இடத்தல்
ந ற்பைதப் பார்க்கும்ேபாது, 16 யூேதயாவல்
இருக்கறவர்கள் மைலகளுக்கு
ஓடிப்ேபாகேவண்டும். 17 வீட்டின்ேமல்
இருக்கறவன் தன் வீட்டிேல எைதயாவது
எடுப்பதற்கு இறங்காமலிருக்கேவண்டும்.
18 வயலில் இருக்கறவன் தன் ஆைடகைள
எடுப்பதற்குத் தரும்பாமலிருக்கேவண்டும்.
19 அந்த நாட்களிேல கர்ப்பவத களுக்கும்
பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும் ஐேயா.
20 நீங்கள் ஓடிப்ேபாவது மைழக்
காலத்தலாவது, ஓய்வுநாளிலாவது,
நடக்காதபடிக்கு ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
21 ஏெனன்றால், உலகம் உண்டானதுமுதல்
இதுவைரக்கும் நடக்காததும், இனிேமலும்
நைடெபறாததுமான மிகுந்த உபத்த ரவம்
அப்ெபாழுது உண்டாயருக்கும். 22 அந்த
நாட்கள் குைறக்கப்படாமலிருந்தால்,
ஒருவன்கூட தப்ப ப்ேபாவதல்ைல;
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களினிமித்தம்
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அந்த நாட்கள் குைறக்கப்படும்.
23 அப்ெபாழுது, இேதா, க றஸ்து இங்ேக
இருக்க றார், அேதா, அங்ேக இருக்க றார்
என்று எவனாவது ெசான்னால் நம்பாதீர்கள்.
24 ஏெனன்றால், கள்ளக்க றஸ்துக்களும்
கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் எழும்ப ,
கூடுமானால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைளயும்
வஞ்ச க்கத்தக்கதாகப் ெபரிய
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ெசய்வார்கள். 25 இேதா, முன்னதாக
உங்களுக்கு அறவத்தருக்க ேறன்.
26 ஆகேவ: அேதா, வனாந்த ரத்தல்
இருக்க றார் என்று ெசால்வார்களானால்,
புறப்படாமலிருங்கள்; இேதா,
அைறவீட்டிற்குள் இருக்கறார் என்று
ெசால்வார்களானால் நம்பாதீர்கள்.
27 மின்னல் கழக்கலிருந்து ேதான்ற
ேமற்குவைரக்கும் ப ரகாச க்க றதுேபால,
மனிதகுமாரனுைடய வருைகயும் இருக்கும்.
28 பணம் எங்ேகேயா அங்ேக கழுகுகள்
வந்து கூடும். 29 அந்தநாட்களின்
உபத்த ரவம் முடிந்தவுடேன, சூரியன்
இருளைடயும், சந்த ரன் ஒளிையக்
ெகாடுக்காமல் இருக்கும், நட்சத்த ரங்கள்
வானத்தலிருந்து வழும், வானத்தன்
வல்லைமகள்அைசக்கப்படும். 30அப்ெபாழுது
மனிதகுமாரனுைடயஅைடயாளம்வானத்தல்
காணப்படும். அப்ெபாழுது, மனிதகுமாரன்
வல்லைமேயாடும் மிகுந்த மகைமேயாடும்
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வானத்தன் ேமகங்கள்ேமல் வருகறைத
பூமியலுள்ள எல்லாக் ேகாத்த ரத்தார்களும்
கண்டு புலம்புவார்கள். 31 வலுவாகத்
ெதானிக்கும்எக்காளசத்தத்ேதாடுஅவர்தமது
தூதர்கைள அனுப்புவார்; அவர்கள் அவரால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைள வானத்தன்
ஒருமுைனமுதல் மறுமுைனவைரக்கும் நாலு
தைசகளிலுமிருந்து கூட்டிச்ேசர்ப்பார்கள்.
32 அத்தமரத்தனால் ஒரு உவைமையக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அத ேல இளங்கைள
ேதான்ற , துளிர்வடும்ேபாது, வசந்தகாலம்
ெநருங்கவ ட்டது என்று அறவீர்கள்.
33 அப்படிேய இைவகைளெயல்லாம்
நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது அவர் ெநருக்கமாக
வாசலின் அருேக வந்தருக்க றார்
என்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
34 இைவகெளல்லாம் சம்பவ க்கும்
முன்ேன இந்தச் சந்தத ஒழிந்துேபாகாது
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 35 வானமும் பூமியும்
ஒழிந்துேபாகும், என் வார்த்ைதகேளா
ஒழிந்துேபாவதல்ைல.

வழித்தருங்கள்
36 அந்த நாைளயும் அந்த ேநரத்ைதயும்

என் ப தா ஒருவர்தவ ர மற்ெறாருவனும்
அறயான்; பரேலாகத்தலுள்ள
தூதர்களும் அறயார்கள். 37 ேநாவாவன்
காலத்தல் எப்படி நடந்தேதா, அப்படிேய
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மனிதகுமாரன் வரும்காலத்தலும் நடக்கும்.
38 எப்படிெயன்றால், ெபருெவள்ளத்தற்கு
முன்னான காலத்த ேல ேநாவா கப்பலுக்குள்
ப ரேவச க்கும் நாள்வைர, மக்கள் புச த்தும்
குடித்தும்,ெபண்எடுத்தும்ெபண்ெகாடுத்தும்,
39 ெபருெவள்ளம் வந்து அைனவைரயும்
வாரிக்ெகாண்டுேபாகும்வைர உணராமல்
இருந்தார்கள்; அப்படிேய மனிதகுமாரன்
வரும்காலத்தலும் நடக்கும். 40 அப்ெபாழுது,
இரண்டுேபர் வயலில் இருப்பார்கள்;
ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், ஒருவன்
ைகவ டப்படுவான். 41 இரண்டு ெபண்கள்
மாவு அைரத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்;
ஒருத்த ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவாள், ஒருத்த
ைகவ டப்படுவாள். 42 உங்களுைடய
ஆண்டவர் எந்த ேநரத்த ேல வருவாெரன்று
நீங்கள் அறயாதருக்க றபடியனால்
வழித்தருங்கள். 43 தருடன் இரவ ேல எந்த
ேநரத்த ேல வருவாெனன்று வீட்ெடஜமான்
அறந்தருந்தால், அவன் வழித்தருந்து, தன்
வீட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்கவ டமாட்டான்
என்று அறவீர்கள். 44 நீங்கள் நைனக்காத
ேநரத்த ேல மனிதகுமாரன் வருவார்;
ஆதலால், நீங்களும் ஆயத்தமாக
இருங்கள். 45 ஏற்ற ேநரத்த ேல தன்
ேவைலக்காரர்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்து
அவர்கைள வசாரிக்கும்படி எஜமான்
ைவத்த உண்ைமயும் வ ேவகமுமுள்ள
ேவைலக்காரன்யார்? 46எஜமான்வரும்ேபாது
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அப்படிச் ெசய்க றவனாகக் காணப்படுகற
ேவைலக்காரேன பாக்கயவான். 47 தன்
ஆஸ்தகள் எல்லாவற்றன்ேமலும் அவைன
வசாரைணக்காரனாக ைவப்பான்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 48அந்த ேவைலக்காரேனா
ெபால்லாதவனாக இருந்து: என்
எஜமான் வர நாளாகும் என்று தன்
உள்ளத்த ேல ெசால்லிக்ெகாண்டு, 49 தன்
உடன்ேவைலக்காரர்கைள அடிக்கவும்,
குடிகாரர்கேளாடு புச க்கவும் குடிக்கவும்
ெதாடங்கனால், 50 அந்த ேவைலக்காரன்
நைனக்காதநாளிலும்,அறயாதேநரத்தலும்,
அவனுைடய எஜமான் வந்து, 51 அவைனக்
கடினமாகத் தண்டித்து, மாயக்காரர்கேளாடு
அவனுக்குப் பங்ைக நயமிப்பான்; அங்ேக
அழுைகயும்பற்கடிப்பும்உண்டாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 25
பத்துக்கன்னிைககைளப்பற்றயஉவைம

1 அப்ெபாழுது பரேலாகராஜ்யம்
தங்களுைடய எண்ெணய் வளக்குகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டு, மணவாளனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாகப் புறப்பட்ட பத்துக்
கன்னிைககளுக்கு ஒப்பாக இருக்கும்.
2அவர்களில் ஐந்துேபர் புத்தயுள்ளவர்களும்,
ஐந்துேபர் புத்தயல்லாதவர்களுமாக
இருந்தார்கள். 3 புத்தயல்லாதவர்கள்
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தங்களுைடய வளக்குகைள
எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்,
எண்ெணையேயாகூடக்ெகாண்டுேபாகவல்ைல.
4 புத்தயுள்ளவர்கள் தங்களுைடய
வளக்குகேளாடுகூடத் தங்களுைடய
பாத்த ரங்களில் எண்ெணையயும்
ெகாண்டுேபானார்கள். 5 மணவாளன் வரத்
தாமதமானேபாது, அவர்கள் எல்ேலாரும்
தூக்கமயக்கமைடந்து தூங்கவ ட்டார்கள்.
6 நடு இரவ ேல: இேதா, மணவாளன்
வருகறார், அவருக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாகப்
புறப்படுங்கள் என்கற சத்தம் உண்டானது.
7 அப்ெபாழுது, அந்தக் கன்னிைககள்
எல்ேலாரும் எழுந்தருந்து, தங்களுைடய
வளக்குகைள ஆயத்தப்படுத்தனார்கள்.
8 புத்தயல்லாதவர்கள் புத்தயுள்ளவர்கைளப்
பார்த்து: உங்களுைடய எண்ெணயல்
எங்களுக்குக் ெகாஞ்சம் ெகாடுங்கள்,
எங்களுைடயவளக்குகள்அைணந்துேபாக றேத
என்றார்கள். 9 புத்தயுள்ளவர்கள்
மறுெமாழியாக: அப்படியல்ல, எங்களுக்கும்
உங்களுக்கும் ேபாதுமானதாக இல்லாதபடி,
நீங்கள் வற்கறவர்களிடத்த ற்குப்ேபாய்,
உங்களுக்காக வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள்
என்றார்கள். 10 அப்படிேய அவர்கள்
வாங்கப்ேபானேபாது மணவாளன்
வந்துவ ட்டார்; ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள்
அவேராடுகூடத் தருமணவீட்டிற்குள்
ப ரேவச த்தார்கள்; கதவும் அைடக்கப்பட்டது.
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11 பன்பு, மற்றக் கன்னிைககளும் வந்து:
ஆண்டவேர, ஆண்டவேர, எங்களுக்குத்
த றக்கேவண்டும் என்றார்கள். 12 அதற்கு
அவர்: உங்கைள யாெரன்று எனக்குத்
ெதரியாது என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 13 மனிதகுமாரன் வரும்
நாைளயாவது ேநரத்ைதயாவது நீங்கள்
அறயாதருக்க றபடியால்வழித்தருங்கள்.

ெவள்ளிப்பணத்ைதப்பற்றயஉவைம
14 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம்

ெவளிேதசத்த ற்குப் பயணமாகப் ேபாக ற
ஒரு மனிதன், தன் ேவைலக்காரர்கைள
அைழத்து, தன் ெசாத்துக்கைள
அவர்களிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால
இருக்க றது. 15 அவனவனுைடய
தறைமக்குத்தக்கதாக, ஒருவனிடத்தல்
ஐந்து ெவள்ளிப்பணமும், ஒருவனிடத்தல்
இரண்டு ெவள்ளிப்பணமும், ஒருவனிடத்தல்
ஒரு ெவள்ளிப்பணமுமாகக் ெகாடுத்து,
உடேன பயணப்பட்டுப்ேபானான். 16 ஐந்து
ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கனவன்ேபாய்,
அைவகைளக்ெகாண்டு வயாபாரம்
ெசய்து, ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதச்
சம்பாத த்தான். 17 அப்படிேய இரண்டு
ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கனவனும்,
ேவறு இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைதச்
சம்பாத த்தான். 18 ஒரு ெவள்ளிப்பணத்ைத
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வாங்கனவேனா, ேபாய், நலத்ைதத்
ேதாண்டி, தன் எஜமானுைடய
பணத்ைதப் புைதத்துைவத்தான்.
19 அேநக நாட்களானபன்பு அந்த
ேவைலக்காரர்களுைடய எஜமான்
தரும்பவந்து, அவர்களிடத்தல் கணக்குக்
ேகட்டான். 20 அப்ெபாழுது, ஐந்து
ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கனவன்,
ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதக்
ெகாண்டுவந்து: ஆண்டவேன, ஐந்து
ெவள்ளிப்பணத்ைத என்னிடத்தல்
ஒப்புவத்தீேர; அைவகைளக்ெகாண்டு,
இேதா, ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதச்
சம்பாத த்ேதன் என்றான். 21 அவனுைடய
எஜமான் அவைனப் பார்த்து:
நல்லது, உத்தமமும் உண்ைமயுமுள்ள
ேவைலக்காரேன, ெகாஞ்சத்த ேல
உண்ைமயாக இருந்தாய், அேநகத்தன்ேமல்
உன்ைன அதகாரியாக ைவப்ேபன், உன்
எஜமானுைடய சந்ேதாஷத்த ற்குள் ப ரேவச
என்றான். 22 இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவனும் வந்து: ஆண்டவேன,
இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைத என்னிடத்தல்
ஒப்புவத்தீேர; அைவகைளக்ெகாண்டு,
இேதா, ேவறு இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைதச்
சம்பாத த்ேதன் என்றான். 23 அவனுைடய
எஜமான் அவைனப் பார்த்து:
நல்லது, உத்தமமும் உண்ைமயுமுள்ள
ேவைலக்காரேன, ெகாஞ்சத்த ேல
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உண்ைமயாக இருந்தாய், அேநகத்தன்ேமல்
உன்ைன அதகாரியாக ைவப்ேபன்; உன்
எஜமானுைடய சந்ேதாஷத்த ற்குள் ப ரேவச
என்றான். 24 ஒரு ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவன் வந்து: ஆண்டவேன, நீர்
வைதக்காத இடத்தல் அறுக்கறவரும்,
ெதளிக்காத இடத்தல் ேசர்க்க றவருமான
கடினமுள்ள மனிதன் என்று அற ேவன்.
25 ஆகேவ, நான் பயந்துேபாய், உமது
ெவள்ளிப்பணத்ைத நலத்தல் புைதத்து
ைவத்ேதன்; இேதா, உம்முைடயைத
வாங்க க்ெகாள்ளும்என்றான். 26அவனுைடய
எஜமான் மறுெமாழியாக: ெபால்லாதவனும்
ேசாம்பலுமான ேவைலக்காரேன, நான்
வைதக்காத இடத்தல் அறுக்கறவெனன்றும்
ெதளிக்காத இடத்தல் ேசர்க்க றவெனன்றும்
அறந்தருந்தாேய. 27 அப்படியானால்,
நீ என் பணத்ைத வங்கய ேல
ேபாட்டுைவத்தருக்கலாேம; அப்ெபாழுது,
நான் வந்து என்னுைடயைத வட்டிேயாடு
வாங்க க்ெகாள்ளுேவேன, என்று
ெசால்லி, 28 அவனிடத்தலிருக்கற
ெவள்ளிப்பணத்ைத எடுத்து, பத்து
ெவள்ளிப்பணத்ைத உைடயவனுக்குக்
ெகாடுங்கள். 29 உள்ளவெனவேனா
அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும், பரிபூரணமும்
அைடவான்; இல்லாதவனிடத்தலிருந்து
உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.
30 ப ரேயாஜனமில்லாத ேவைலக்காரனாகய
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இவைனப் புறம்பான இருளிேல
தள்ளிப்ேபாடுங்கள்; அங்ேக அழுைகயும்
பற்கடிப்பும்உண்டாயருக்கும்என்றான்.

ெசம்மறயாடுகளும்ெவள்ளாடுகளும்
31 அன்றயும் மனிதகுமாரன்

தமது மகைம ெபாருந்தனவராக
அைனத்து பரிசுத்த தூதர்கேளாடுகூட
வரும்ேபாது, தமது மகைமயுள்ள
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருப்பார்.
32 அப்ெபாழுது, எல்லா மக்களும்
அவருக்கு முன்பாகச் ேசர்க்கப்படுவார்கள்.
ேமய்ப்பனானவன் ெசம்மறயாடுகைளயும்
ெவள்ளாடுகைளயும் தனித்தனியாகப்
ப ரிக்க றதுேபால அவர்கைள அவர்
ப ரித்து, 33 ெசம்மறயாடுகைளத் தமது
வலதுபக்கத்தலும், ெவள்ளாடுகைளத்
தமது இடதுபக்கத்தலும் நறுத்துவார்.
34அப்ெபாழுது, ராஜா தமது வலதுபக்கத்தல்
ந ற்பவர்கைளப் பார்த்து: வாருங்கள் என்
ப தாவனால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கேள,
உலகம் உண்டானதுமுதல் உங்களுக்காக
ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டிருக்க ற ராஜ்யத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 35 பச யாக
இருந்ேதன், எனக்கு உணவு ெகாடுத்தீர்கள்;
தாகமாக இருந்ேதன், என் தாகத்ைதத்
தனித்தீர்கள்; அந்நயனாக இருந்ேதன்,
என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாண்டீர்கள்;
36 ஆைட இல்லாதருந்ேதன், எனக்கு
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ஆைட ெகாடுத்தீர்கள்; வயாதயாக
இருந்ேதன், என்ைன வசாரிக்க வந்தீர்கள்;
சைறப்பட்டிருந்ேதன், என்ைனப் பார்க்க
வந்தீர்கள் என்பார். 37 அப்ெபாழுது,
நீத மான்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக:
ஆண்டவேர, நாங்கள் எப்ெபாழுது உம்ைமப்
பச யுள்ளவராகக் கண்டு உமக்கு உணவு
ெகாடுத்ேதாம்? எப்ெபாழுது உம்ைமத்
தாகமுள்ளவராகக் கண்டு உம்முைடய
தாகத்ைதத் தணித்ேதாம்? 38 எப்ெபாழுது
உம்ைம அந்நயராகக் கண்டு உம்ைமச்
ேசர்த்துக்ெகாண்ேடாம்? எப்ெபாழுது உம்ைம
ஆைடயல்லாதவராகக் கண்டு உமக்கு
ஆைட ெகாடுத்ேதாம்? 39 எப்ெபாழுது
உம்ைம வயாதயுள்ளவராகவும்
சைறயலிருக்கறவராகவும் கண்டு,
உம்மிடத்தல் வந்ேதாம் என்பார்கள்.
40 அதற்கு ராஜா மறுெமாழியாக: மிகவும்
எளியவராக ய என் சேகாதரர்களான
இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எைதச்
ெசய்தீர்கேளா, அைத எனக்ேக ெசய்தீர்கள்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்பார். 41 அப்ெபாழுது,
இடதுபக்கத்தல் ந ற்பவர்கைளப் பார்த்து
அவர்: சப க்கப்பட்டவர்கேள, என்ைனவட்டு,
ப சாசுக்காகவும், அவன் தூதர்களுக்காகவும்
ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டிருக்க ற ந த்தய
அக்கனிய ேல ேபாங்கள். 42 பச யாக
இருந்ேதன், நீங்கள் எனக்கு ஆகாரம்
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ெகாடுக்கவல்ைல; தாகமாக இருந்ேதன்,
நீங்கள் என் தாகத்ைதத் தணிக்கவல்ைல;
43 அந்நயனாக இருந்ேதன், நீங்கள்
என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளவல்ைல;
ஆைடயல்லாதருந்ேதன், நீங்கள்
எனக்கு ஆைட ெகாடுக்கவல்ைல;
வயாதயுள்ளவனாகவும் சைறயல்
அைடக்கப்பட்டவனாகவும்இருந்ேதன்,நீங்கள்
என்ைன வசாரிக்க வரவல்ைல என்பார்.
44 அப்ெபாழுது, அவர்களும் அவருக்கு
மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர, உம்ைமப்
பச யுள்ளவராகவும், தாகமுள்ளவராகவும்,
அந்நயராகவும், ஆைடயல்லாதவராகவும்,
வயாத ப்பட்டவராகவும், சைறயல்
அைடக்கப்பட்டவராகவும் நாங்கள்
எப்ெபாழுது கண்டு, உமக்கு உதவ
ெசய்யாதருந்ேதாம் என்பார்கள்.
45 அப்ெபாழுது, அவர் அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: மிகவும் எளியவர்களாகய
இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எைதச்
ெசய்யாதருந்தீர்கேளா, அைத எனக்ேக
ெசய்யாதருந்தீர்கள் என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்பார்.
46அந்தப்படி,இவர்கள்ந த்தயதண்டைனைய
அைடயவும், நீத மான்கேளா ந த்தயஜீவைன
அைடவார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 26
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இேயசுவற்குஎத ரானசத
1 இேயசு இந்த வசனங்கைளெயல்லாம்

ெசால்லிமுடித்தபன்பு, அவர்
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து:
2 இரண்டு நாட்களுக்குப்பன்பு
பஸ்காபண்டிைக வருெமன்று
அறவீர்கள்; அப்ெபாழுது, மனிதகுமாரன்
சலுைவயல் அைறயப்படுவதற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார் என்றார்.
3 அப்ெபாழுது, ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் மக்களின் மூப்பர்களும்,
காய்பா என்னப்பட்ட தைலைம
ஆசாரியனுைடய அரண்மைனயேல
கூடிவந்து, 4 இேயசுைவத் தந்த ரமாகப்
ப டித்துக் ெகாைலெசய்யும்படி ஆேலாசைன
ெசய்தார்கள். 5 ஆனாலும் மக்களுக்குள்ேள
கலகமுண்டாகாதபடிக்குப் பண்டிைகய ேல
அப்படிச்ெசய்யக்கூடாதுஎன்றார்கள்.

ெபத்தானியாவல்இேயசு
6 இேயசு ெபத்தானியாவல்

குஷ்டேராக யாக இருந்த சீேமான்
வீட்டில் இருக்கும்ேபாது, 7 ஒரு ெபண்
வைலேயறப்ெபற்ற பரிமள ைதலமுள்ள
ெவள்ைளக்கல் ஜாடிையக் ெகாண்டுவந்து,
அவர் உணவு பந்தயலிருக்கும்ேபாது,
அந்தத் ைதலத்ைத அவர் தைலயன்ேமல்
ஊற்றனாள். 8 அவருைடய சீடர்கள் அைதக்
கண்டு ேகாபமைடந்து: இந்த வீண் ெசலவு
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என்னத்தற்கு? 9 இந்தத் ைதலத்ைத அதக
வைலக்கு வற்று, தரித்த ரர்களுக்குக்
ெகாடுக்கலாேம என்றார்கள். 10 இேயசு
அைத அற ந்து, அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் இந்தப் ெபண்ைண ஏன்
ெதாந்தரவு படுத்துகறீர்கள்? என்னிடத்தல்
நற்ெசயைலச் ெசய்தருக்க றாள்.
11 தரித்த ரர்கள் எப்ேபாதும் உங்களிடம்
இருக்க றார்கள்; நாேனா எப்ேபாதும்
உங்களிடம் இருக்கமாட்ேடன். 12 இவள்
இந்தத் ைதலத்ைத என் சரீரத்தன்ேமல்
ஊற்றனது என்ைன அடக்கம் ெசய்வதற்கு
சமமான ெசய்ைகயாக இருக்க றது.
13 இந்த நற்ெசய்த உலகத்தல் எங்ெகங்ேக
ப ரசங்க க்கப்படுேமா அங்கங்ேக இவைள
நைனப்பதற்காக இவள் ெசய்ததும்
ெசால்லப்படும் என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

யூதாசன்சத
14 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டுேபரில்

ஒருவனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பவன்
ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்த ற்குப்ேபாய்:
15 நான் அவைர உங்களுக்குக்
காட்டிக்ெகாடுக்க ேறன், நீங்கள்
எனக்கு என்ன ெகாடுக்க றீர்கள்
என்றான். அவர்கள் அவனுக்கு
முப்பது ெவள்ளிக்காைசக் ெகாடுக்க
ஒத்துக்ெகாண்டார்கள். 16 அதுமுதல் அவன்
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அவைரக் காட்டிக்ெகாடுப்பதற்கு ேநரம்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

கர்த்தருைடயபந்த
17 புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைகயன்

முதல்நாளிேல, சீடர்கள் இேயசுவனிடத்தல்
வந்து: பஸ்காைவப் புச ப்பதற்கு
நாங்கள் எங்ேக உமக்கு ஆயத்தம்ெசய்ய
வருப்பமாக இருக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள்.
18 அதற்கு அவர்: நீங்கள் நகரத்த ேல
இன்னானிடத்த ற்குப்ேபாய்: என்
ேவைள சமீபமாக இருக்க றது, உன்
வீட்டிேல என் சீடர்கேளாடுகூட பஸ்காைவ
ஆசரிப்ேபன் என்று ேபாதகர் ெசால்லுகறார்
என்று அவனுக்குச் ெசால்லுங்கள்
என்றார். 19 இேயசு கற்ப த்தபடி
சீடர்கள்ேபாய், பஸ்காைவ ஆயத்தம்
ெசய்தார்கள். 20 மாைலேநரமானேபாது,
பன்னிரண்டுேபேராடும் அவர்
பந்தயருந்தார். 21 அவர்கள் உணவு
உண்ணும்ேபாது, அவர்: உங்களிெலாருவன்
என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான் என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 22 அப்ெபாழுது,
அவர்கள் மிகவும் துக்கமைடந்து,
அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நாேனா,
நாேனா? என்று ஒவ்ெவாருவராகக்
ேகட்கத்ெதாடங்கனார்கள். 23 அவர்
மறுெமாழியாக: என்ேனாடுகூடத்
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தட்டில் ைகயடுகறவேன என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுப்பான். 24 மனிதகுமாரன்
தம்ைமக்குற த்து எழுதயருக்க றபடிேய
ேபாக றார்; ஆனாலும், எந்த மனிதனால்
மனிதகுமாரன்காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுக றாேரா,
அந்த மனிதனுக்கு ஐேயா; அந்த மனிதன்
பறக்காதருந்தானானால் அவனுக்கு
நலமாக இருக்கும் என்றார். 25 அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாசும் அவைரப்
பார்த்து: ரபீ, நாேனா? என்றான்; அதற்கு
அவர்: நீ ெசான்னபடிதான் என்றார்.
26அவர்கள் உணவு உண்ணும்ேபாது, இேயசு
அப்பத்ைத எடுத்து, ஆசீர்வத த்து, அைதப்
ப ட்டு, சீடர்களுக்குக் ெகாடுத்து: நீங்கள்
வாங்க ச்சாப்படுங்கள், இது என்னுைடய
சரீரமாக இருக்க றது என்றார். 27 பன்பு,
பாத்த ரத்ைதயும் எடுத்து, நன்றெசலுத்த ,
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து: நீங்கள்
எல்ேலாரும் இத ேல பானம்பண்ணுங்கள்;
28 இது பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி
அேநகருக்காகச் ச ந்தப்படுக ற புதய
ஒப்பந்தத்த ற்குரிய என்னுைடய இரத்தமாக
இருக்க றது. 29 இதுமுதல் இந்தத்
த ராட்ைசப்பழரசத்ைத புத தானதாக
உங்கேளாடுகூட என் ப தாவன் ராஜ்யத்த ேல
நான் பானம்பண்ணும் நாள்வைர
இைதப் பானம்பண்ணுவதல்ைலெயன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
30 அவர்கள் துத ப்பாட்ைடப் பாடினபன்பு,
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ஒலிவமைலக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
ேபதுருமறுதலித்தலின்முன்னறவப்பு

31 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: ேமய்ப்பைன ெவட்டுேவன்;
மந்ைதயன் ஆடுகள் ச தறடிக்கப்படும் என்று
எழுதயருக்க றபடி, இந்த இரவ ேல நீங்கள்
எல்ேலாரும் என்னிமித்தம் இடறலைடவீர்கள்.
32 ஆனாலும் நான் உய ர்த்ெதழுந்தபன்பு,
உங்களுக்கு முன்ேன கலிேலயாவற்குப்
ேபாேவன் என்றார். 33 ேபதுரு அவருக்கு
மறுெமாழியாக: உமதுநமித்தம் எல்ேலாரும்
இடறலைடந்தாலும், நான் ஒருேபாதும்
இடறலைடயமாட்ேடன் என்றான். 34 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: இந்த இரவ ேல
ேசவல் கூவுகறதற்கு முன்ேன, நீ என்ைன
மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய் என்று,
உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 35அதற்குப்ேபதுரு: நான்உம்ேமாேட
மரிக்கேவண்டியதாயருந்தாலும் உம்ைம
மறுதலிக்கமாட்ேடன் என்றான்; சீடர்கள்
எல்ேலாரும்அப்படிேயெசான்னார்கள்.
ெகத்ெசமேனவல்இேயசுவன்வயாகுலம்

36 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கேளாடு
ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட இடத்த ற்கு
வந்து, சீடர்கைளப் பார்த்து: நான்
அங்ேக ேபாய் ெஜபம்ெசய்யும்வைர
நீங்கள் இங்ேக உட்கார்ந்தருங்கள்
என்று ெசால்லி; 37 ேபதுருைவயும்
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ெசெபேதயுவன் குமாரர்கள் இருவைரயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், துக்கமைடயவும்
வயாகுலப்படவும் ெதாடங்கனார்.
38 அப்ெபாழுது, அவர்: என் ஆத்துமா
மரணத்தற்குரிய துக்கங்ெகாண்டிருக்க றது;
நீங்கள் இங்ேக தங்க , என்ேனாடுகூட
வழித்தருங்கள் என்று ெசால்லி, 39 ச றது
வலக ப்ேபாய், முகங்குப்புறவழுந்து: என்
ப தாேவ, இந்தப் பாத்த ரம் என்ைனவட்டு
நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படிச் ெசய்யும்;
ஆனாலும் என் வருப்பத்தன்படியல்ல,
உம்முைடய வருப்பத்தன்படிேய
ஆகக்கடவது என்று ெஜபம்ெசய்தார்.
40 பன்பு, அவர் சீடர்களிடத்தல் வந்து,
அவர்கள் ந த்தைரபண்ணுகறைதக்
கண்டு, ேபதுருைவப் பார்த்து:
நீங்கள் ஒருமணி ேநரமாவது
என்ேனாடுகூட வழித்தருக்கக்கூடாதா?
41 நீங்கள் ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு
வழித்தருந்து ெஜபம்ெசய்யுங்கள்;
ஆவ உற்சாகமுள்ளதுதான், மாம்சேமா
பலவீனமுள்ளது என்றார். 42 அவர்
மறுபடியும் இரண்டாம்முைற ேபாய்:
என் ப தாேவ, இந்தப் பாத்த ரத்தல்
நான் பானம்பண்ணினாெலாழிய இது
என்ைனவட்டு நீங்கக்கூடாதாகல்,
உம்முைடய வருப்பத்தன்படி ஆகக்கடவது
என்று ெஜபம்ெசய்தார். 43 அவர்
தரும்ப வந்தேபாது, அவர்கள் மறுபடியும்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 26:44 cl மத்ேதயுஅத்தயாயம் 26:49

ந த்தைரபண்ணுகறைதக் கண்டார்;
அவர்களுைடய கண்கள் மிகுந்த
ந த்தைரமயக்கம் அைடந்தருந்தது. 44 அவர்
மறுபடியும் அவர்கைளவ ட்டுப்ேபாய்,
மூன்றாம்முைறயும் அந்த வார்த்ைதகைளேய
ெசால்லி ெஜபம்ெசய்தார். 45 பன்பு
அவர் தம்முைடய சீடர்களிடத்தல்
வந்து: இன்னும் நத்தைரபண்ணி
இைளப்பாறுகறீர்களா? இேதா,
மனிதகுமாரன் பாவ களுைடய ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுக ற ேநரம்வந்தது.
46 என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவன், இேதா,
வந்துவ ட்டான், எழுந்தருங்கள், ேபாேவாம்
என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
47 அவர் இப்படிப் ேபசும்ேபாது,

பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய
யூதாஸ் வந்தான்; அவேனாடுகூட
ப ரதான ஆசாரியர்களும் மக்களின்
மூப்பர்களும் அனுப்பன த ரளான
மக்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 48 அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றவன்: நான் எவைன
முத்தம்ெசய்ேவேனா அவன்தான், அவைனப்
ப டித்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்கு
அைடயாளம் ெசால்லியருந்தான். 49உடேன,
அவன் இேயசுவனிடத்தல் வந்து:
ரபீ, வாழ்க என்று ெசால்லி, அவைர
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முத்தம்ெசய்தான். 50 இேயசு அவைனப்
பார்த்து;நண்பேன,எதற்காகவந்தருக்க றாய்
என்றார். அப்ெபாழுது, அவர்கள்
க ட்டவந்து, இேயசுைவப் ப டித்தார்கள்.
51 அப்ெபாழுது இேயசுேவாடிருந்தவர்களில்
ஒருவன் ைகைய நீட்டித் தன் பட்டயத்ைத
உருவ , ப ரதான ஆசாரியனுைடய
ேவைலக்காரனின் காது அறுந்துேபாக
ெவட்டினான். 52 அப்ெபாழுது, இேயசு
அவைனப்பார்த்து:உன்பட்டயத்ைதத்தரும்ப
அதன் உைறய ேல ேபாடு; பட்டயத்ைத
எடுக்க ற அைனவரும் பட்டயத்தால்
அழிந்துேபாவார்கள். 53 நான் இப்ெபாழுது
என் பதாைவ ேவண்டிக்ெகாண்டால்,
அவர் பன்னிரண்டு ேலக ேயானுக்கு
அதகமான தூதர்கைள என்னிடத்தல்
அனுப்பமாட்டாெரன்று நைனக்கறாயா?
54 அப்படிச் ெசய்ேவனானால்,
இவ்வதமாக நைடெபறேவண்டும்
என்கற ேவதவாக்கயங்கள் எப்படி
நைறேவறும் என்றார். 55 அந்த
ேநரத்த ேல இேயசு மக்கைளப் பார்த்து:
தருடைனப்ப டிக்கப் புறப்படுக றதுேபால,
நீங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப்
ப டிக்கவந்தீர்கள்; நான் தனந்ேதாறும்
உங்கள்நடுவ ேலஉட்கார்ந்துேதவாலயத்தல்
உபேதசம் ெசய்துெகாண்டிருந்ேதன்;
அப்ெபாழுது, நீங்கள் என்ைனப்
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ப டிக்கவல்ைலேய. 56 ஆனாலும்
தீர்க்கதரிச கள் எழுதயருக்க ற வசனங்கள்
நைறேவறும்படி இைவகெளல்லாம்
நைடெபறுகறது என்றார். அப்ெபாழுது,
சீடர்கெளல்ேலாரும் அவைரவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்.

இேயசுவ சாரிக்கப்படுதல்
57 இேயசுைவப் ப டித்தவர்கள்

அவைரப் ப ரதான ஆசாரியனாகய
காய்பாவனிடத்த ற்குக்ெகாண்டுேபானார்கள்;
அங்ேக ேவதபண்டிதர்களும் மூப்பர்களும்
கூடிவந்தருந்தார்கள். 58 ேபதுரு,
தூரத்த ேல அவருக்குப் பன்ேனெசன்று,
ப ரதான ஆசாரியனுைடய அரண்மைன
வைரக்கும் வந்து, உள்ேள நுைழந்து,
முடிைவப் பார்க்கும்படி காவலாளிகேளாடு
உட்கார்ந்தான். 59 ப ரதான ஆசாரியர்களும்
மூப்பர்களும் சங்கத்தனர்கள் அைனவரும்
இேயசுைவக் ெகாைலெசய்யும்படி அவருக்கு
வ ேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்ச ேதடினார்கள்;
60ஒருவரும் கைடக்கவல்ைல;அேநகர் வந்து
ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லியும் அவர்கள் சாட்ச
ஏற்புைடயதாயல்ைல; கைடச ய ேல இரண்டு
ெபாய்ச்சாட்ச கள் வந்து: 61 ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத இடித்துப்ேபாடவும், மூன்று
நாட்களுக்குள்ேள அைதக் கட்டவும்
என்னாேல ஆகும் என்று இவன் ெசான்னான்
என்றார்கள். 62 அப்ெபாழுது, ப ரதான
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ஆசாரியன் எழுந்தருந்து, அவைரப்
பார்த்து: இவர்கள் உனக்கு வேராதமாக
சாட்ச ெசால்லுகறைதக்குற த்து நீ
ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலயா என்றான்.
63 இேயசுேவா ேபசாமலிருந்தார்.
அப்ெபாழுது, ப ரதான ஆசாரியன்
அவைரப் பார்த்து: நீ ேதவனுைடய
குமாரனாகய க றஸ்துதானா? அைத
எங்களுக்குச் ெசால்லும்படி ஜீவனுள்ள
ேதவன்ேபரில் உன்ைன ஆைணயட்டுக்
ேகட்க ேறன் என்றான். 64 அதற்கு
இேயசு: நீர் ெசான்னபடிதான்; அன்றயும்,
மனிதகுமாரன் சர்வவல்லவருைடய
வலதுபக்கத்தல் வீற்றருப்பைதயும்
வானத்தன் ேமகங்கள்ேமல் வருவைதயும்
இதுமுதல் காண்பீர்கெளன்று, உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 65 அப்ெபாழுது
ப ரதான ஆசாரியன் தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு: இவன் ேதவைன
நந்த த்தான்; இனி சாட்ச கள் நமக்கு
ேவண்டியெதன்ன? இேதா, இவன்
நந்த த்தைத இப்ெபாழுது ேகட்டீர்கேள.
66உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுகறது என்று
ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்: மரணத்தற்குப்
பாத்த ரனாக இருக்க றான் என்றார்கள்.
67 அப்ெபாழுது, அவருைடய முகத்தல் துப்ப ,
அவைரக் குட்டினார்கள்; ச லர் அவைரக்
கன்னத்தல் அைறந்து: 68 க றஸ்துேவ,
உம்ைம அடித்தவன் யார்? அைத ஞான
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தரிசனத்தனால் எங்களுக்குச் ெசால்லும்
என்றார்கள்.

ேபதுருஇேயசுைவமறுதலித்தல்
69 அந்தேநரத்தல் ேபதுரு ெவளிேய

வந்து அரண்மைன முற்றத்தல்
உட்கார்ந்தருந்தான். அப்ெபாழுது,
ேவைலக்காரி ஒருத்த அவனிடத்தல் வந்து:
நீயும் கலிேலயனாகய இேயசுேவாடுகூட
இருந்தாய் என்றாள். 70 அதற்கு
அவன்: நீ ெசால்லுகறது எனக்குத்
ெதரியாது என்று எல்ேலாருக்கும்
முன்பாக மறுதலித்தான். 71 அவன்,
வாசல் மண்டபத்த ற்குப்ேபானெபாழுது
ேவெறாருத்த அவைனக் கண்டு: இவனும்
நசேரயனாகய இேயசுேவாடுகூட இருந்தான்
என்று அங்ேக இருந்தவர்களுக்குச்
ெசான்னாள். 72 அவேனா: அந்த
மனிதைன நான் அற ேயன் என்று சத்தயம்
ெசய்து, மறுபடியும் மறுதலித்தான்.
73 ச றதுேநரத்த ற்குப்பன்பு அங்ேக
நன்றவர்கள் ேபதுருவனிடத்தல் வந்து:
உண்ைமயாகேவ நீயும் அவர்களில் ஒருவன்;
உன் ேபச்சு உன்ைன காட்டிக்ெகாடுக்க றது
என்றார்கள். 74 அப்ெபாழுது அவன்:
அந்த மனிதைனத் ெதரியாது என்று
ெசால்லி, சப க்கவும் சத்தயம் ெசய்யவும்
ெதாடங்கனான். உடேன ேசவல்
கூவயது. 75 அப்ெபாழுது ேபதுரு:
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ேசவல் கூவுகறதற்கு முன்ேன நீ என்ைன
மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய் என்று இேயசு
தன்னிடத்தல் ெசான்ன வார்த்ைதைய
நைனத்துக்ெகாண்டு, ெவளிேயேபாய்,
மனங்கசந்துஅழுதான்.

அத்த யாயம் 27
யூதாசன்மரணம்

1வடியற்காலமானேபாது, எல்லாப் ப ரதான
ஆசாரியர்களும் மக்களின் மூப்பர்களும்,
இேயசுைவக் ெகாைலெசய்யும்படி, அவருக்கு
வ ேராதமாக ஆேலாசைனெசய்து, 2அவைரக்
கட்டி, ெகாண்டுேபாய், ேதசாத பதயாகய
ெபாந்தயுபலாத்துவனிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது,
அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாஸ்,
அவர் மரணதண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்பட்டைதப் பார்த்து, மனஸ்தாபப்பட்டு,
அந்த முப்பது ெவள்ளிக்காைச
ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்த ற்கும்
மூப்பர்களிடத்த ற்கும் தரும்பக்
ெகாண்டுவந்து: 4குற்றமில்லாத இரத்தத்ைத
நான் காட்டிக்ெகாடுத்ததனால் பாவம்
ெசய்ேதன் என்றான். அதற்கு அவர்கள்:
எங்களுக்ெகன்ன, அது உன்னுைடய
பாடு என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது, அவன்
அந்த ெவள்ளிக்காைச ேதவாலயத்த ேல
தூக்க எரிந்துவ ட்டு, புறப்பட்டுப்ேபாய்,
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நான்றுெகாண்டு ெசத்தான். 6 ப ரதான
ஆசாரியர்கள் அந்த ெவள்ளிக்காைச எடுத்து:
இது இரத்தத்தன் வைலெயன்பதால்,
காணிக்ைகப்ெபட்டிய ேல இைதப்
ேபாடுவது நயாயமில்ைலெயன்று
ெசால்லி, 7 ஆேலாசைன ெசய்தபன்பு,
அந்நயர்கைள அடக்கம் ெசய்வதற்குக்
குயவனுைடய நலத்ைத அதனாேல
வாங்கனார்கள். 8 இதனிமித்தம் அந்த
நலம் இந்தநாள்வைர இரத்தநலம்
எனப்படுக றது. 9இஸ்ரேவல் பள்ைளகளால்
மத க்கப்பட்டவருக்குக் வைலயாக முப்பது
ெவள்ளிக்காைச அவர்கள் எடுத்து, 10 கர்த்தர்
எனக்குக் கற்ப த்தபடி குயவனுைடய
நலத்த ற்காக அைதக் ெகாடுத்தார்கள் என்று
எேரமியா தீர்க்கதரிச யால் ெசால்லப்பட்டது
அப்ெபாழுதுநைறேவறயது.

பலாத்துவன்முன்புஇேயசு
11 இேயசு ேதசாத பத க்கு முன்பாக

நன்றார்; ேதசாத பத அவைரப்
பார்த்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா
என்று ேகட்டான். அதற்கு இேயசு:
நீர் ெசால்லுகறபடிதான் என்றார்.
12 ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும்
அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டும்ேபாது,
அவர் பதல் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல.
13 அப்ெபாழுது, பலாத்து அவைரப்
பார்த்து: இவர்கள் உன்ேமல் எத்தைனேயா
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குற்றங்கைளச் சுமத்துகறார்கேள,
நீ அைவகைளக் ேகட்கவல்ைலயா
என்றான். 14 அவேரா ஒரு வார்த்ைதயும்
பதல் ெசால்லவல்ைல; அதனால்
ேதசாத பத மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான்.
15 காவல்ெசய்யப்பட்டவர்களில் எவைன
வடுதைலயாக்க ேவண்டுெமன்று மக்கள்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவார்கேளா, அவைன
அவர்களுக்காக வடுதைலயாக்குவது
பண்டிைகேதாறும் ேதசாத பத க்கு
வழக்கமாக இருந்தது. 16 அப்ெபாழுது
காவல்ெசய்யப்பட்டவர்களில் பரபாஸ்
என்னப்பட்ட ேபர்ேபான ஒருவன்
இருந்தான். 17 ெபாறாைமயனாேல அவைர
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள் என்று பலாத்து
அற ந்து, 18 அவர்கள் கூடியருக்கும்ேபாது,
அவர்கைளப் பார்த்து: எவைன
நான் உங்களுக்கு வடுதைலயாக்க
ேவண்டுெமன்றருக்க றீர்கள்? பரபாைசேயா?
க றஸ்து எனப்படுகற இேயசுைவேயா?
என்று ேகட்டான். 19அவன் நயாயாசனத்தல்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, அவனுைடய
மைனவ அவனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப : நீர்
அந்த நீத மாைன ஒன்றும் ெசய்யேவண்டாம்;
அவர்ந மித்தம் இன்ைறக்கு கனவல் ெவகு
பாடுபட்ேடன் என்று ெசால்லச் ெசான்னாள்.
20பரபாைசவ ட்டுவ டக் ேகட்டுக்ெகாள்ளவும்,
இேயசுைவக் ெகாைல ெசய்யவும் ப ரதான
ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் மக்கைளத்
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தூண்டிவட்டார்கள். 21 ேதசாத பத மக்கைளப்
பார்த்து: இவ்வருவரில் எவைன நான்
உங்களுக்கு வடுதைலயாக்கேவண்டும்
என்று ேகட்டான். அதற்குஅவர்கள்: பரபாைச
என்றார்கள். 22பலாத்துஅவர்கைளப்பார்த்து:
அப்படியானால், க றஸ்து என்னப்பட்ட
இேயசுைவ நான் என்னெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்டான். அவைனச் சலுைவயல்
அைறயேவண்டும் என்று எல்ேலாரும்
ெசான்னார்கள். 23 ேதசாத பத ேயா:
ஏன், என்ன ெபால்லாப்புச் ெசய்தான்
என்றான். அதற்கு அவர்கள்: அவைனச்
சலுைவயல் அைறயேவண்டும் என்று
அதகமத கமாக சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள்.
24 கலவரம் அத கமாக றேதயல்லாமல் தன்
முயற்சயனாேல பலன் இல்ைலெயன்று
பலாத்து பார்த்து, தண்ணீைர அள்ளி,
மக்களுக்கு முன்பாக ைககைளக் கழுவ :
இந்த நீத மானுைடய இரத்தப்பழிக்கு
நான் குற்றமற்றவன், நீங்கேள
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான்.
25 அதற்கு மக்கெளல்ேலாரும்: இவனுைடய
இரத்தப்பழி எங்கள்ேமலும் எங்களுைடய
பள்ைளகள்ேமலும் இருப்பதாக என்று
ெசான்னார்கள். 26 அப்ெபாழுது, அவன்
பரபாைச அவர்களுக்கு வடுதைலயாக்க ,
இேயசுைவேயா சாட்ைடயனால்
அடித்து, சலுைவயல் அைறவதற்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தான்.
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ேபார்வீரர்களின்பரிகாசங்கள்
27 அப்ெபாழுது, ேதசாத பதயன்

ேபார்வீரர்கள் இேயசுைவத் ேதசாத பதயன்
அரண்மைனயேல ெகாண்டுேபாய்,
ேபார்வீரர்களின் கூட்டம் முழுவைதயும்
அவரிடத்தல் கூடிவரச்ெசய்து, 28 அவருைடய
ேமலாைடகைளக் கழற்ற , சவப்பான
ேமலாைடைய அவருக்கு உடுத்த ,
29 முள்ளுகளால் ஒரு க ரீடத்ைதச் ெசய்து,
அவர் தைலயன்ேமல் ைவத்து, அவருைடய
வலது ைகயல் ஒரு ேகாைலக் ெகாடுத்து,
அவர் முன்பாக முழங்காற்படிய ட்டு:
யூதர்களுைடய ராஜாேவ, வாழ்க
என்று அவைரக் ேகலிெசய்தபன்பு,
30 அவர்ேமல் துப்ப , அந்தக் ேகாைல
எடுத்து, அவைரத் தைலயல் அடித்தார்கள்.
31 அவைரக் ேகலிெசய்தபன்பு, அவருக்கு
உடுத்தன ேமலாைடையக் கழற்ற ,
அவருைடய ஆைடகைள அவருக்கு உடுத்த ,
அவைரச் சலுைவயல் அைறயும்படி
ெகாண்டுேபானார்கள்.

இேயசு சலுைவயல்அறயப்படுதல்
32 ேபாகும்ேபாது, ச ேரேன ஊரானாகய

சீேமான் என்னப்பட்ட ஒரு மனிதைன
அவர்கள் பார்த்து, அவருைடய சலுைவையச்
சுமக்கும்படி அவைனப் பலவந்தம்
ெசய்தார்கள். 33 கபாலஸ்தலம் என்று
அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா
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என்னும் இடத்த ற்கு அவர்கள் வந்தேபாது,
34 கசப்புக்கலந்த காடிைய அவருக்குக்
குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர் அைத
ருச பார்த்து, குடிக்க மனதல்லாதருந்தார்.
35 அவைர சலுைவயல் அைறந்தபன்பு,
அவர்கள் சீட்டுப்ேபாட்டு அவருைடய
ஆைடகைளப்பங்க ட்டுக்ெகாண்டார்கள். என்
ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்ேள பங்க ட்டு,
என் உைடயன் ேபரில் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்
என்று தீர்க்கதரிச யால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது.
36 அவர்கள் அங்ேக உட்கார்ந்து, அவைரக்
காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
37 அன்றயும் அவர் அைடந்த தண்டைனயன்
காரணத்ைதக் காண்பக்கும்படியாக,
இவன் யூதர்களுைடய ராஜாவாகய
இேயசு என்று எழுத , அவர் தைலக்கு
ேமலாக ைவத்தார்கள். 38 அப்ெபாழுது,
அவருைடய வலதுபக்கத்தல் ஒருவனும்
அவருைடய இடதுபக்கத்தல் ஒருவனுமாக
இரண்டு தருடர்கள் அவேராடுகூட
சலுைவகளில் அைறயப்பட்டார்கள்.
39 அந்தவழியாக நடந்துேபாக றவர்கள்
தங்களுைடய தைலகைளத் துலுக்க :
40 ேதவாலயத்ைத இடித்து, மூன்று
நாட்களுக்குள்ேள கட்டுக றவேன,
உன்ைனநீேய இரட்ச த்துக்ெகாள்;
நீ ேதவனுைடய குமாரனானால்
சலுைவயலிருந்து இறங்கவா என்று
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அவைரப் பழித்தார்கள். 41அப்படிேய ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்
மூப்பர்களும் ேகலிெசய்து: 42 மற்றவர்கைள
இரட்ச த்தான்; தன்ைனத்தான்
இரட்ச த்துக்ெகாள்ளத் த ராணியல்ைல;
இவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாவானால்
இப்ெபாழுது சலுைவயலிருந்து
இறங்கவரட்டும், அப்ெபாழுது இவைன
வசுவாச ப்ேபாம். 43 தன்ைனத் ேதவனுைடய
குமாரன் என்று ெசால்லி, ேதவன்ேமல்
நம்ப க்ைகயாக இருந்தாேன; அவர்
இவன்ேமல் ப ரியமாக இருந்தால்
இப்ெபாழுது இவைன இரட்ச க்கட்டும்
என்றார்கள். 44அவேராடுகூட சலுைவகளில்
அைறயப்பட்டத் தருடர்களும் அந்தப்படிேய
அவைர ந ந்த த்தார்கள்.

இேயசுவன்மரணம்
45 நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிமுதல்

மதயம்மூன்றுமணிவைரக்கும்பூமிெயங்கும்
அந்தகாரம் உண்டானது. 46 மூன்று
மணியளவல் இேயசு: ஏலீ! ஏலீ! லாமா
சபக்தானி, என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக்
கூப்ப ட்டார்; அதற்கு என் ேதவேன! என்
ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர் என்று
அர்த்தமாம். 47 அங்ேக நன்றவர்களில் சலர்
அைதக் ேகட்டெபாழுது: இவன் எலியாைவக்
கூப்படுகறான் என்றார்கள். 48 உடேன
அவர்களில்ஒருவன்ஓடி,கடற்பஞ்ைசஎடுத்து,
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காடியல் ேதாய்த்து, அைத ஒரு ேகாலில்
மாட்டி. அவருக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்தான்.
49 மற்றவர்கேளா: ெபாறு, எலியா இவைன
இரட்ச க்க வருவாேனா, பார்ப்ேபாம்
என்றார்கள். 50 இேயசு, மறுபடியும்
மகா சத்தமாகக் கூப்ப ட்டு, ஆவைய
வட்டார். 51 அப்ெபாழுது, ேதவாலயத்தன்
தைரத்துணி ேமல்ெதாடங்க க்
கீழ்வைரக்கும் இரண்டாகக் க ழிந்தது,
பூமியும் அத ர்ந்தது, கன்மைலகளும்
பளந்தது. 52 கல்லைறகளும் தறந்தது,
மரித்தருந்த அேநக பரிசுத்தவான்களுைடய
சரீரங்களும் எழுந்தருந்தது. 53 அவர்
உய ர்த்ெதழுந்தபன்பு, இவர்கள்
கல்லைறகைளவ ட்டுப் புறப்பட்டு,
பரிசுத்த நகரத்தல் ப ரேவச த்து,
அேநகருக்குக் காணப்பட்டார்கள். 54 நூறு
ேபார்வீரர்களுக்குத் தைலவனும்,
அவேனாடுகூட இேயசுைவக் காவல்
காத்தருந்தவர்களும், பூமியத ர்ச்சையயும்
நடந்த காரியங்கைளயும் பார்த்து, மிகவும்
பயந்து: உண்ைமயாகேவஇவர் ேதவனுைடய
குமாரன் என்றார்கள். 55 ேமலும்,
இேயசுவற்கு பணிவைடெசய்யும்படி
கலிேலயாவலிருந்து அவேராடு வந்தருந்த
அேநக ெபண்கள் அங்ேக தூரத்த ேல
நன்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
56 அவர்களுக்குள்ேள மகதேலனா
மரியாளும், யாக்ேகாபுக்கும், ேயாேசப்புக்கும்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 27:57 clxiii மத்ேதயுஅத்தயாயம் 27:63

தாயாகய மரியாளும், ெசெபேதயுவன்
குமாரர்களுைடயதாயும்இருந்தார்கள்.
இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்

57 மாைலேநரமானேபாது, இேயசுவற்குச்
சீடனும் ெசல்வந்தனுமாகவும் இருந்த
ேயாேசப்பு என்னும் ேபருைடய அரிமத்தயா
ஊரானாகய ஒரு மனிதன் வந்து,
58 பலாத்துவனிடத்தல்ேபாய், இேயசுவன்
சரீரத்ைதக் ேகட்டான். அப்ெபாழுது,
சரீரத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி பலாத்து
கட்டைளய ட்டான். 59 ேயாேசப்பு அந்த
சரீரத்ைத எடுத்து, தூய்ைமயான ெமல்லிய
துப்பட்டிய ேல சுற்ற , 60 தான் கன்மைலயல்
ெவட்டியருந்த தன்னுைடய புதய
கல்லைறய ேலஅைதைவத்து,கல்லைறயன்
வாசலில் ஒரு ெபரிய கல்ைலப் புரட்டி
ைவத்துப்ேபானான். 61 அங்ேக மகதேலனா
மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லைறக்கு
எத ராகஉட்கார்ந்தருந்தார்கள்.
இேயசுவன்கல்லைறக்குக்காவல்

62 ஆயத்தநாளுக்கு அடுத்த
மறுநாளிேல ப ரதான ஆசாரியர்களும்
பரிேசயர்களும் பலாத்துவனிடத்தல்
கூடிவந்து: 63 ஆண்டவேன, அந்த
ஏமாற்றுக்காரன் உய ேராடிருக்கும்ேபாது,
மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு உய ேராடு
எழுந்தருப்ேபன் என்று ெசான்னது
எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க றது.
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64 ஆகேவ, அவனுைடய சீடர்கள்
இரவ ேல வந்து, அவைனத் தந்த ரமாகக்
ெகாண்டுேபாய், மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தாெனன்று மக்களுக்குச்
ெசால்லாதபடிக்கும், முந்தன
வஞ்சைனையவ ட ப ந்தன வஞ்சைன
ெகாடிதாகாதபடிக்கும், நீர் மூன்று
நாட்கள்வைரகல்லைறையப்பாதுகாக்கும்படி
கட்டைளய டேவண்டும் என்றார்கள்.
65 அதற்குப் பலாத்து: உங்களுக்குக் காவல்
வீரர்கள் உண்ேட; ேபாய், உங்களால்
முடிந்தவைரப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள்
என்றான். 66 அவர்கள்ேபாய்க் கல்லுக்கு
முத்தைரேபாட்டு, காவல்ைவத்து,
கல்லைறையப்பாதுகாத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 28
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 ஓய்வுநாள் முடிந்து, வாரத்தன் முதலாம்
நாள் ெபாழுதுவடிந்தேபாது, மகதேலனா
மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லைறையப்
பார்க்க வந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது,
பூமி மிகவும் அதரும்படி, கர்த்தருைடய
தூதன் வானத்தலிருந்து இறங்கவந்து,
வாசலிலிருந்த கல்ைலப் புரட்டித் தள்ளி,
அதன்ேமல் உட்கார்ந்தான். 3 அவனுைடய
ேதாற்றம் மின்னல்ேபாலவும், அவனுைடய
உைட உைறந்த மைழையப்ேபால
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ெவண்ைமயாகவும் இருந்தது. 4 காவலாளர்
அவனுக்குப் பயந்ததனால் தடுக்க ட்டுச்
ெசத்தவர்கள்ேபாலானார்கள். 5 தூதன்
அந்தப் ெபண்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
பயப்படாமலிருங்கள்; சலுைவயல்
அைறயப்பட்ட இேயசுைவத் ேதடுக றீர்கள்
என்று அற ேவன். 6 அவர் இங்ேக இல்ைல;
தாம் ெசான்னபடிேய உய ர்த்ெதழுந்தார்;
கர்த்த்தைரைவத்தஇடத்ைதவந்துபாருங்கள்;
7சீக்க ரமாகப்ேபாய்,அவர்மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தார் என்று அவருைடய
சீடர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். அவர்
உங்களுக்கு முன்ேன கலிேலயாவற்குப்
ேபாக றார்; அங்ேக அவைரக் காண்பீர்கள்;
இேதா, உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்
என்றான். 8 அவர்கள் பயத்ேதாடும் மகா
சந்ேதாஷத்ேதாடும் கல்லைறையவ ட்டுச்
சீக்க ரமாகப் புறப்பட்டு, அவருைடய
சீடர்களுக்கு அறவக்க ஓடினார்கள்.
9 அவர்கள் அவருைடய சீடர்களுக்கு
அறவக்கப் ேபாக றேபாது, இேயசு தாேம
அவர்களுக்கு எத ர்பட்டு: வாழ்க என்றார்.
அவர்கள் க ட்டவந்து, அவர் பாதங்கைளத்
தழுவ , அவைரப் பணிந்துெகாண்டார்கள்.
10 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைள ேநாக்க :
பயப்படாமலிருங்கள்; நீங்கள் ேபாய், என்
சேகாதரர்கள் கலிேலயாவற்குப் ேபாகும்படி
அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்; அங்ேக
அவர்கள்என்ைனக்காண்பார்கள்என்றார்.
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காவலர்களின்அறக்ைக
11 அவர்கள் ேபாகும்ேபாது,

காவல்வீரர்களில் சலர் நகரத்த ற்குள்ேள
வந்து. நடந்த யாவற்ைறயும் ப ரதான
ஆசாரியர்களுக்கு அறவத்தார்கள்.
12 இவர்கள் மூப்பர்கேளாடு கூடிவந்து,
ஆேலாசைனெசய்து, வீரருக்கு ேவண்டிய
பணத்ைதக் ெகாடுத்து: 13 நாங்கள்
தூங்கும்ேபாது, அவனுைடய சீடர்கள்
இரவ ேல வந்து, அவைனத் தருடிக்ெகாண்டு
ேபாய்வ ட்டார்கள் என்று ெசால்லுங்கள்.
14 இது ேதசாத பத க்கு ெதரியவந்தால்,
நாங்கள் அவைர இணங்கைவத்து,
உங்கைளத் தப்புவ ப்ேபாம் என்றார்கள்.
15 அவர்கள் பணத்ைத வாங்க க்ெகாண்டு,
தங்களுக்குப் ேபாத க்கப்பட்டபடிேய
ெசய்தார்கள். இந்தப் ேபச்சு
யூதர்களுக்குள்ேள இந்தநாள்வைர
ப ரச த்தமாகஇருக்க றது.

இேயசுவன்ப ரதானக்கட்டைள
16 பத ெனாரு சீடர்களும், கலிேலயாவ ேல

இேயசு தங்களுக்குக் குறத்தருந்த
மைலக்குப் ேபானார்கள். 17அங்ேக அவர்கள்
அவைரப் பார்த்து, பணிந்துெகாண்டார்கள்;
ச லேரா சந்ேதகப்பட்டார்கள். 18 அப்ெபாழுது
இேயசு அருகல் வந்து, அவர்கைளப்
பார்த்து: பரேலாகத்தலும் பூமியலும்
எல்லா அத காரமும் எனக்குக்
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ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது. 19 ஆகேவ,
நீங்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய், எல்லா ேதசத்து
மக்கைளயும்சீடராக்க ,ப தாகுமாரன்பரிசுத்த
ஆவயன் நாமத்தனாேல அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானங்ெகாடுத்து, 20 நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட யாைவயும்
அவர்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி அவர்களுக்கு
உபேதசம் ெசய்யுங்கள். இேதா, உலகத்தன்
இறுதவைர எல்லா நாட்களிலும் நான்
உங்கேளாடுகூட இருக்க ேறன் என்றார்.
ஆெமன்.
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