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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 யானதுப ரிக்கப்படவல்ைலஎன்றுநரூப க்க றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 70 காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.

மத்ேதயு சுவ ேசஷத்தன் யூத தன்ைமைய கவனிக்கும்ேபாது,
இது பாலஸ்தீனம் அல்லது சீரியாவல் எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
ஆனாலும் இது அந்த ேயாகயாவல் ஆரம்ப க்கப்பட்டிருக்கலாம்
என்றுஅேநகர் 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). மத்ேதயுயூத சமுதாயத்ைதைமயமாகக் காட்டுதல்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த சுவ ேசஷத்ைத எழுதும்ேபாது, யூத வாசகர்கள்

ேமச யாவாக இேயசுைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்பேத
மத்ேதயுவன் ேநாக்கமாக இருக்க றது. இங்கு கவனிக்க
ேவண்டிய காரியம் என்னெவன்றால், ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத
மனிதகுலத்த ற்கு ெகாண்டுவருவைத வலியுறுத்துவதாகும்.
பைழய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கைளயும் எத ர்பார்ப்புகைளயும்
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நைறேவற்றும் ராஜாவாக இேயசுைவ வலியுறுத்துகறார்
(மத்ேதயு 1:1; 16:16; 20:28).
ைமயக்கருத்து
இேயசு-யூதர்களின்இராஜா

ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுவன்பறப்பு— 1:1-2:23
2.இேயசுவன்கலிேலயஊழியம்— 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
எஸ்ேராைமப் ெபற்றான்; எஸ்ேராம் ஆராைமப் ெ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 உரியாவன்
மைனவயாக இருந்தவளிடத்தல் சாெலாேமாைனப் ெபற்றான்;
7 சாெலாேமான் ெரெகாெபயாைமப் ெபற்றான்; ெரெகாெபயாம்
அபயாைவப் ெபற்றான்; அபயா ஆசாைவப் ெபற்றான்;
8 ஆசா ேயாசபாத்ைதப் ெபற்றான்; ேயாசபாத் ேயாராைமப்
ெபற்றான்; ேயாராம் உசயாைவப் ெபற்றான்; 9 உசயா
ேயாதாைமப் ெபற்றான்; ேயாதாம் ஆகாைஸப் ெ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
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
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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
காணப்பட்டது. 19 அவள் கணவனாகய ேயாேசப்பு நீத மானாக
இருந்து, அவைள அவமானப்படுத்த வருப்பமில்லாமல்,
இரகசயமாக அவைள வவாகரத்துெசய்ய ேயாசைனயாக
இருந்தான். 20 அவன் இப்படி நைனத்துக்ெகாண்டு
இருக்கும்ேபாது, கர்த்தருைடய தூதன் கனவல் அவனுக்குக்
காணப்பட்டு: “தாவீதன் குமாரனாகய ேயாேசப்ேப, உன்
மைனவயாகய மரியாைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள பயப்படாேத;
அவளிடத்தல் கருவுற்றருக்க றது பரிசுத்த ஆவயானவரால்
உண்டானது. 21 அவள் 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. 23 அவன்: “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
ெபற்ெறடுக்கும்வைரஅவேளாடுஇைணயாமலிருந்து, அவருக்கு
இேயசுஎன்றுெபயரிட்டான்.

அத்த யாயம் 2
சாஸ்த ரிகளின்வருைக

1 ஏேராது ராஜாவன் நாட்களில் யூேதயாவலுள்ள
ெபத்லேகமிேல இேயசு ப றந்தெபாழுது, க ழக்கலிருந்து
சாஸ்த ரிகள் எருசேலமுக்கு வந்து, 2 “யூதர்களுக்கு ராஜாவாகப்
ப றந்தருக்க றவர் எங்ேக? க ழக்க ேல அவருைடய
நட்சத்த ரத்ைதக் கண்டு, அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ள வந்ேதாம்”
என்றார்கள். 3 ஏேராதுராஜா அைதக் ேகட்டெபாழுது,
அவனும் அவேனாடுகூட எருசேலம் நகரத்தார் அைனவரும்
கலங்கனார்கள். 4 அவன் ப ரதான ஆசாரியர்கள்,
மக்களின் ேவதபண்டிதர்கள் எல்ேலாைரயும் கூடிவரச்ெசய்து:
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“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 இஸ்ரேவைலஆளும் ப ரபு உன்னிடத்தலிருந்து
புறப்படுவார் என்று, தீர்க்கதரிச யனால் எழுதப்பட்டிருக்க றது”
என்றார்கள். 7அப்ெபாழுது ஏேராது, சாஸ்த ரிகைள இரகச யமாக
அைழத்து, 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 தங்களுைடய
நாட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
ேயாேசப்பு எக ப்துக்குஓடிப்ேபாகுதல்

13 அவர்கள் ேபானபன்பு, கர்த்தருைடய தூதன் கனவல்
ேயாேசப்புக்குத்ேதான்ற : ஏேராதுபள்ைளையக்ெகாைலெசய்யத்
ேதடுவான்; ஆதலால் நீ எழுந்து, பள்ைளையயும், தாையயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு எக ப்துக்கு ஓடிப்ேபாய், நான் உனக்குச்
ெசால்லும்வைரக்கும் அங்ேக இரு என்றான். 14 அவன் எழுந்து,
இரவ ேல பள்ைளையயும், தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
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
ஆண்பள்ைளகைளயும்ெகாைலெசய்தான்.
17 “புலம்பலும்அழுைகயும்மிகுந்ததுக்கங்ெகாண்டாடலுமாகய
கூக்குரல் ராமாவ ேல ேகட்கப்பட்டது;
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ராேகல்தன்பள்ைளகளுக்காகஅழுது,
அைவகள்இல்லாதபடியால்
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 ற்குவந்தான். 22ஆனாலும்,அர்ெகலாயுதன்தகப்பனாகய
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 நைறேவறும்படி இப்படி
நடந்தது.

அத்த யாயம் 3
ேயாவான்ஸ்நானனின்ப ரசங்கம்

1 அந்த நாட்களிேல ேயாவான்ஸ்நானன் யூேதயாவன்
வனாந்த ரத்தல்வந்து:
2 “மனந்தரும்புங்கள்,
பரேலாகராஜ்யம் சமீபமாக இருக்க றது” என்று ப ரசங்கம்

ெசய்தான்.
3கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்;
அவருக்குப் பாைதகைளச் ெசவ்ைவபண்ணுங்கள்” என்று

வனாந்த ரத்த ேல கூப்படுகறவனுைடய சத்தம்
உண்ெடன்று,

ஏசாயா தீர்க்கதரிச யனால்ெசால்லப்பட்டவன்இவேன.
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
அைனவரும்அவனிடத்த ற்குப்ேபாய், 6தங்களுைடயபாவங்கைள
அறக்ைகெசய்து, ேயார்தான் நதயல் அவனால் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். 7 பரிேசயர்களிலும் சதுேசயர்களிலும் அேநகர்
தன்னிடத்தல் ஞானஸ்நானம் ெபறும்படி வருகறைத அவன்
கண்டு: “வ ரியன்பாம்புக் குட்டிகேள! வருங்ேகாபத்த ற்குத்
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தப்ப த்துக்ெகாள்ள உங்களுக்கு வழிகாட்டினவன் யார்?
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 ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார். 12 தூற்றுக்கூைட
அவருைடய ைகயல் இருக்கறது; அவர் தமது களத்ைத நன்றாக
சுத்தம்ெசய்து, தமது ேகாதுைமையக் களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார்;
பதைரேயாஅைணயாதஅக்கனியனால்சுட்ெடரிப்பார்”என்றான்.

இேயசுக றஸ்துவன்ஞானஸ்நானம்
13 அப்ெபாழுது ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு

இேயசுகலிேலயாைவவ ட்டுேயார்தானுக்குஅருேகஅவனிடத்தல்
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; ேதவ ஆவயானவர் புறாைவப்ேபால
இறங்க , தம்ேமல் வருகறைதக் கண்டார். 17 அன்றயும்,
வானத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக : இவர் என்னுைடய
ேநசகுமாரன்,இவரில் ப ரியமாகஇருக்க ேறன்என்றுஉைரத்தது.

அத்த யாயம் 4
இேயசுப சாசனால் ேசாத க்கப்படுதல்

1 அப்ெபாழுது இேயசு ப சாசனால் ேசாத க்கப்படுவதற்கு
ஆவயானவராேல வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்.
2அவர்இரவும்பகலும்நாற்பதுநாட்கள்உபவாசமாகஇருந்தபன்பு,
அவருக்குப் பச யுண்டானது. 3 அப்ெபாழுது ேசாதைனக்காரன்
அவரிடத்தல் வந்து: “நீர் ேதவனுைடய குமாரெனன்றால், இந்தக்
கற்கள் அப்பங்களாக மாறும்படிச் ெசால்லும்” என்றான். 4 அவர்
மறுெமாழியாக:
“மனிதன்அப்பத்தனால்மட்டுமில்ைல,
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ேதவனுைடய வாயலிருந்து புறப்படுக ற ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதயனாலும் பைழப்பான் என்று
எழுத யருக்க 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, அவர்கள் உம்ைமத்
தங்களுைடய ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டுேபாவார்கள் என்று
எழுதயருக்க றேத” என்றான்.

7அதற்குஇேயசு:
உன்ேதவனாக யெயேகாவாைவச்ேசாத த்துப்பார்க்காமல்

இருப்பாயாகஎன்றும்எழுத யருக்க றேத” என்றார்.
8 மறுபடியும், ப சாசு அவைர மிகவும் உயர்ந்த மைலயன்ேமல்

ெகாண்டுேபாய், உலகத்தன் எல்லா ராஜ்யங்கைளயும்
அைவகளின் மகைமையயும் அவருக்குக் காண்பத்து: 9 “நீர்
சாஷ்டாங்கமாக வழுந்து, என்ைனப் பணிந்துெகாண்டால்,
இைவகைளெயல்லாம் உமக்குத் தருேவன்” என்று ெசான்னான்;
10 அப்ெபாழுது இேயசு: “அப்பாேல ேபா சாத்தாேன;
உன் ேதவனாக ய கர்த்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டு,
அவர் ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்வாயாக என்று
எழுத யருக்க றேத” என்றார். 11 அப்ெபாழுது ப சாசு
அவைரவ ட்டு வலக ப்ேபானான். உடேன ேதவதூதர்கள் வந்து,
அவருக்குபணிவைடெசய்தார்கள்.

இேயசுவன்ப ரசங்கஆரம்பம்
12 ேயாவான் காவலில் ைவக்கப்பட்டான் என்று இேயசு

ேகள்வப்பட்டு, கலிேலயாவற்குத் தரும்ப ப்ேபானார். 13 பன்பு,
அவர் நாசேரத்ைதவ ட்டு, ெசபுேலான், நப்தலி என்னும்
நாடுகளின் எல்ைலகளிலிருக்கும் கடற்கைரக்கு அருகல் உள்ள
கப்பர்நகூமிற்கு வந்து தங்கயருந்தார். 14 கடற்கைர அருகலும்
ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தலும் உள்ள ெசபுேலான் நாடும் நப்தலி
நாடுமாகயயூதரல்லாதவர்களுைடயகலிேலயாவ ேல,
15இருளில்இருக்கும்மக்கள்ெபரியெவளிச்சத்ைதக்கண்டார்கள்;
மரணஇருளின்தைசயல்இருக்கறவர்களுக்கு
ெவளிச்சம் ேதான்றனது” என்று,
16 ஏசாயா தீர்க்கதரிச யனால் ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி

இப்படி நடந்தது.
17 அதுமுதல் இேயசு: “மனந்தரும்புங்கள், பரேலாக

ராஜ்யம் அருகல் இருக்க றது” என்று ப ரசங்க க்கத்
ெதாடங்கனார்.

முதலாம் சீடர்களின்அைழப்பு
18 இேயசு கலிேலயாக் கடேலாரமாக நடந்துேபாகும்ேபாது,

மீனவர்களாக இருந்த இரண்டு சேகாதரர்களாகய ேபதுரு
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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, ேவறுஇரண்டுசேகாதரர்களாகயெசெபேதயுவன்
குமாரர்களான யாக்ேகாபும், ேயாவானும் தங்களுைடய தகப்பன்
ெசெபேதயுேவாடு படகலிருந்து, தங்களுைடய வைலகைளப்
பழுதுபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது, அவர்கைளக் கண்டு,
அவர்கைளயும் அைழத்தார். 22 உடேன அவர்கள் படைகயும்
தங்களுைடய தகப்பைனயும்வ ட்டு, அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள்.

இேயசுவயாதயஸ்தர்கைளசுகமாக்குதல்
23 பன்பு, இேயசு கலிேலயா எங்கும் சுற்ற நடந்து,

அவர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் உபேதச த்து, ராஜ்யத்தன்
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து, மக்களுக்கு உண்டாயருந்த எல்லா
வயாத கைளயும் எல்லா ேநாய்கைளயும் நீக்க குணமாக்கனார்.
24அவருைடய 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
மக்கள்வந்து,அவருக்குப்பன்ேனெசன்றார்கள்.

அத்த யாயம் 5
இேயசுவன்மைலப்ப ரசங்கம்

1இேயசு த ரளான மக்கைளக் கண்டு மைலயன்ேமல் ஏறனார்;
அவர் உட்கார்ந்தெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தல்
வந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது அவர் அவர்களுக்கு உபேதச த்துச்
ெசான்னதுஎன்னெவன்றால்:
3 “ஆவயல் எளிைமயுள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்;

பரேலாகராஜ்யம்அவர்களுைடயது.
4 துயரப்படுக றவர்கள் பாக்க யவான்கள்; அவர்கள்

ஆறுதலைடவார்கள்.
5 சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்; அவர்கள்

பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்.
6 நீத யன்ேமல் பச தாகமுள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்;

அவர்கள்தருப்த யைடவார்கள்.
7 இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்; அவர்கள்

இரக்கம்ெபறுவார்கள்.



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 5:8 9 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 5:19

8 இருதயத்தல் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்;
அவர்கள்ேதவைனத்தரிச ப்பார்கள்.

9 சமாதானம் ெசய்க றவர்கள் பாக்க யவான்கள்; அவர்கள்
ேதவனுைடயபள்ைளகள்எனப்படுவார்கள்.

10நீத யனிமித்தம்துன்பப்படுக றவர்கள்பாக்க யவான்கள்;
பரேலாகராஜ்யம்அவர்களுைடயது.

11 “என்னிமித்தம் உங்கைள ந ந்த த்துத் துன்பப்படுத்த ,
பலவ தமான தீைமயான ெசாற்கைளயும் உங்கள்ேமல்
ெபாய்யாகச் ெசால்வார்களானால் பாக்க யவான்களாக
இருப்பீர்கள்; 12 சந்ேதாஷப்பட்டு மக ழ்ந்தருங்கள்;
பரேலாகத்த ல் உங்களுைடய பலன் அத கமாக இருக்கும்;
உங்களுக்குமுன்ேப வாழ்ந்த தீர்க்கதரிச கைளயும்
அப்படிேயதுன்பப்படுத்தனார்கேள.

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 இருக்க ற
பட்டணம் மைறந்தருக்கமாட்டாது. 15 வளக்ைகக்
ெகாளுத்த பாத்த ரத்தனாேல மூடிைவக்காமல்,
வளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவப்பார்கள்; அப்ெபாழுது
அது வீட்டிலுள்ள அைனவருக்கும் ெவளிச்சம்
ெகாடுக்கும். 16 இவ்வதமாக, மனிதர்கள் உங்களுைடய
நற்ெசயல்கைளக் கண்டு, பரேலாகத்தலிருக்க ற
உங்களுைடய ப தாைவ மகைமப்படுத்தும்படி,
உங்களுைடய ெவளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாகப்
ப ரகாச க்கக்கடவது.

நயாயப்ப ரமாணம்நைறேவறுதல்
17ந யாயப்ப ரமாணத்ைதயானாலும்தீர்க்கதரிசனங்கைளயானாலும்

அழிக்க றதற்குவந்ேதன்என்றுநைனத்துக்ெகாள்ளாேதயுங்கள்;
அழிக்க றதற்கு இல்ைல, நைறேவற்றுவதற்ேக
வந்ேதன். 18 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபானாலும்,
ந யாயப்ப ரமாணத்தல்உள்ளெதல்லாம்நைறேவறும்வைர,
அதல் ஒரு சறு எழுத்தாவது, ஒரு எழுத்தன் உறுப்பாவது
ஒழிந்துேபாகாது என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 19 ஆகேவ, இந்தக் கட்டைளகள்
எல்லாவற்றலும் ச ற தானெதான்ைறயாவது மீற ,
அவ்வதமாக மனிதர்களுக்குப் ேபாத க்க றவன்
பரேலாகராஜ்யத்த ல் எல்ேலாைரயும்வ ட ச ற யவன்
எனப்படுவான்; இைவகைளக் ைகக்ெகாண்டு
ேபாத க்க றவேனா, பரேலாகராஜ்யத்த ல் ெபரியவன்
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எனப்படுவான். 20 ேவதபண்டிதர்கள் பரிேசயர்கள்
என்பவர்களுைடய நீதையவ ட உங்களுைடய நீத
அத கமாக இல்லாவ ட்டால், பரேலாகராஜ்யத்த ல்
ப ரேவச க்கமாட்டீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

ெகாைலெசய்யாேத
21 ெகாைல ெசய்யாத ருப்பாயாக என்பதும்,

ெகாைலெசய்க றவன் நயாயத்தீர்ப்ப ற்கு உரியவனாக
இருப்பான் என்பதும், முன்ேனார்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டெதன்று ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
22 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; தன்
சேகாதரைன நயாயமில்லாமல் ேகாப த்துக்ெகாள்பவன்
நயாயத்தீர்ப்ப ற்கு உரியவனாக இருப்பான்; தன்
சேகாதரைன வீணெனன்று ெசால்லுக றவன்
ஆேலாசைனச் சங்கத்தீர்ப்ப ற்கு உரியவனாக இருப்பான்;
மூடேன என்று ெசால்லுக றவன் எரிநரகத்த ற்கு
உரியவனாக இருப்பான். 23 ஆகேவ, நீ பலிபீடத்த ல்
உன் காணிக்ைகையச் ெசலுத்த வந்து, உன்ேபரில்
உன் சேகாதரனுக்குக் குைற உண்ெடன்று அங்ேக
நைனவுகூருவாயானால், 24 அங்ேக பலிபீடத்தன்முன்பு
உன் காணிக்ைகைய ைவத்துவ ட்டுப்ேபாய், முதலில்
உன் சேகாதரேனாடு ஒப்புரவாக , பன்பு வந்து உன்
காணிக்ைகையச்ெசலுத்து.

25 எத ராளி உன்ைன நயாயாத பத யனிடத்த ல்
ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும், ந யாயாத பத உன்ைனச்
ேசவகனிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும், நீ
சைறச்சாைலயல்ைவக்கப்படாமலும்இருக்கும்படியாக, நீ
உன் எத ராளிேயாடு வழிய ல் இருக்கும்ேபாேத சீக்க ரமாக
அவேனாடு சமாதானமாகு. 26 இல்லாவ ட்டால், நீ ஒரு
காசும் குைறவல்லாமல் ெசலுத்த த்தீர்க்கும்வைரக்கும்
சைறச்சாைலயலிருந்து ெவளிேய வரமாட்டாய் என்று
உண்ைமயாகேவஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

வபசாரம்ெசய்யாேத
27 வ பசாரம் ெசய்யாத ருப்பாயாக என்பது

முன்ேனார்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டெதன்று
ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள். 28 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; ஒரு ெபண்ைண இச்ைசேயாடு
பார்க்க ற எவனும் தன்இருதயத்தல்அவேளாடுவ பசாரம்
ெசய்துவ ட்டான். 29 உன் வலது கண் உனக்கு இடறல்
உண்டாக்கனால், அைதப் ப டுங்க எற ந்துேபாடு;
உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்த ல் தள்ளப்படுவைதவ ட,
உன் உறுப்புகளில் ஒன்று ெகட்டுப்ேபாவது உனக்கு
நலமாக இருக்கும். 30 உன் வலது ைக உனக்கு இடறல்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 5:31 11 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 5:42

உண்டாக்கனால், அைத ெவட்டி எற ந்துேபாடு; உன்
சரீரம் முழுவதும் நரகத்த ல் தள்ளப்படுவைதவ ட. உன்
உறுப்புகளில் ஒன்று ெகட்டுப்ேபாவது உனக்கு நலமாக
இருக்கும்.
வவாகரத்து

31 தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்க ற எவனும்,
அவளுக்குவடுதைலப்பத்த ரம்ெகாடுக்கேவண்டும்என்று
ெசால்லப்பட்டது. 32 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்;
ேவச த்தனக் காரணத்தனாெலாழிய தன் மைனவைய
வவாகரத்து ெசய்க றவன், அவைள வ பசாரம்ெசய்யத்
தூண்டுகறவனாக இருப்பான்; அப்படி வவாகரத்து
ெசய்யப்பட்டவைளத் தருமணம் ெசய்க றவனும் வ பசாரம்
ெசய்க றவனாகஇருப்பான்.
ெபாய் சத்தயம்

33 அன்றயும், ெபாய்யாைணய டாமல், உன்
ஆைணகைளக் கர்த்தர் முன்னிைலயல் ெசலுத்துவாயாக
என்று முன்ேனார்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டெதன்று
ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள். 34 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; எைதயும் ெசய்ேவன் என்று சத்த யம்
ெசய்யேவண்டாம்; பரேலாகத்தன்ேபரில் சத்த யம்
ெசய்யேவண்டாம், அது ேதவனுைடய சங்காசனம்.
35 பூமியன்ேபரிலும் சத்த யம் ெசய்யேவண்டாம், அது
அவருைடய பாதபடி; எருசேலமின்ேபரிலும் சத்த யம்
ெசய்யேவண்டாம், அது மகாராஜாவனுைடய நகரம்.
36 உன் தைலயன்ேபரிலும் சத்த யம் ெசய்யேவண்டாம்,
அதன் ஒரு முடிையயாவது ெவண்ைமயாக்கவும்
கருைமயாக்கவும் உன்னால் முடியாேத. 37 உள்ளைத
உள்ளெதன்றும், இல்லாதைத இல்ைலெயன்றும்
ெசால்லுங்கள்; இதற்கு மிஞ்சனது தீைமயனால்
உண்டாயருக்கும்.
பழிவாங்காதருப்பாயாக

38 கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல் என்று,
ெசால்லப்பட்டைதக் ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
39 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; தீைமேயாடு
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,
அவேனாடுகூடஇரண்டுைமல்தூரம் ேபா. 42உன்னிடத்த ல்
ேகட்க றவனுக்குக் ெகாடு, உன்னிடத்த ல் கடன் வாங்க
வரும்புக றவனுக்குமுகங்ேகாணாேத.
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அன்பாகஇருங்கள்
43 உனக்கடுத்தவைனச் ேநச த்து, உன் சத்துருைவப்

பைகப்பாயாகஎன்றுெசால்லப்பட்டைதக்ேகள்வ ப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
44 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; உங்களுைடய
சத்துருக்கைளேநச யுங்கள்;உங்கைளச்சப க்க றவர்கைள
ஆசீர்வத யுங்கள்; உங்கைளப் பைகக்க றவர்களுக்கு
நன்ைமெசய்யுங்கள்;உங்கைளந ந்த க்க றவர்களுக்காகவும்
உங்கைளத் துன்பப்படுத்துக றவர்களுக்காகவும்
ெஜபம்பண்ணுங்கள். 45 இப்படிச் ெசய்வதனால் நீங்கள்
பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய ப தாவ ற்குப்
பள்ைளகளாக இருப்பீர்கள்; அவர் தீயவர்கள்ேமலும்
நல்லவர்கள்ேமலும் தமது சூரியைன உத க்கச்ெசய்து,
நீத யுள்ளவர்கள்ேமலும் அநீத யுள்ளவர்கள்ேமலும்
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,
பரேலாகத்தலிருக்க ற 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, பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய
ப தாவனிடத்த ல் உங்களுக்குப் பலனில்ைல.
2 ஆகேவ, நீ தர்மம் ெசய்யும்ேபாது, மனிதர்களால்
புகழப்படுவதற்கு, மாயக்காரர்கள் ஆலயங்களிலும்
வீத களிலும் ெசய்வதுேபால, உனக்கு முன்பாகத் தாைர
ஊதாேத; அவர்கள் தங்களுைடய பலைன அைடந்து
தீர்ந்தார்கெளன்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 3நீேயாதர்மம்ெசய்யும்ேபாது,உன்தர்மம்
மைறமுகமாக இருப்பதற்கு, உன் வலது ைக ெசய்க றைத
உன் இடதுைக அறயாதருக்கக்கடவது. 4 அப்ெபாழுது
மைறவ டத்த ல் பார்க்க ற உன் ப தா தாேம, உனக்கு
ெவளியரங்கமாகப்பலனளிப்பார்.

ெஜபம்
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5அன்றயும்நீெஜபம்ெசய்யும்ேபாதுமாயக்காரர்கைளப்ேபால
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 டத்தலிருக்க ற
உன் ப தாைவ ேநாக்க ெஜபம் ெசய்; அப்ெபாழுது
மைறவ டத்த ல் பார்க்க ற உன் ப தா ெவளியரங்கமாக
உனக்குப் பலனளிப்பார். 7 அன்றயும் நீங்கள்
ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது, ேதவைனஅறயாதவர்கைளப்ேபால
வீண்வார்த்ைதகைளத் தரும்பத்தரும்ப ேபசாத ருங்கள்;
அவர்கள், அத க வார்த்ைதகளினால் தங்களுைடய
ெஜபம் ேகட்கப்படுெமன்று நைனக்க றார்கள்.
8 அவர்கைளப்ேபால நீங்கள் ெசய்யாமலிருங்கள்;
நீங்கள், உங்களுைடய ப தாைவ ேநாக்க
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதற்குமுன்னேமஉங்களுக்குஎன்ன
ேதைவ என்று அவர் அற ந்தருக்க றார். 9 நீங்கள் ெஜபம்
ெசய்யேவண்டியவ தமாவது:
“பரேலாகத்தலிருக்க றஎங்களுைடயப தாேவ,
உம்முைடயநாமம்பரிசுத்தப்படுவதாக.
10உம்முைடயராஜ்யம்வருவதாக;
உம்முைடயவருப்பம்பரேலாகத்த ேலெசய்யப்படுக றதுேபால
பூமிய ேலயும்ெசய்யப்படுவதாக.
11எங்களுக்குேவண்டியஆகாரத்ைதஇன்றுஎங்களுக்குத்

தாரும்.
12 எங்களுைடய எத ராளிகளுக்கு நாங்கள்

மன்னிக்க றதுேபால
எங்களுைடயபாவங்கைளஎங்களுக்குமன்னியும்.
13எங்கைளச்ேசாதைனக்குட்படச்ெசய்யாமல்,
தீைமயலிருந்துஎங்கைளஇரட்ச த்துக்ெகாள்ளும்,
ராஜ்யமும்,வல்லைமயும்,மகைமயும்
என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடயைவகேள, ஆெமன்’

என்பேத.
14 மனிதர்களுைடய குற்றங்கைள நீங்கள் அவர்களுக்கு

மன்னித்தால், உங்களுைடய பரமப தா உங்களுக்கும்
மன்னிப்பார். 15 மனிதர்களுைடய குற்றங்கைள நீங்கள்
அவர்களுக்கு மன்னிக்காத ருந்தால், உங்களுைடய ப தா
உங்களுைடயகுற்றங்கைளயும்மன்னிக்காத ருப்பார்.

உபவாச க்கும்முைற
16 நீங்கள் உபவாச க்கும்ேபாது, மாயக்காரர்கைளப்ேபால

முகவாடலாக இராேதயுங்கள்; அவர்கள் உபவாச க்க றைத
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மனிதர்கள் பார்க்கும்படிக்கு, தங்களுைடய முகங்கைள
வாடச்ெசய்க றார்கள்; அவர்கள் தங்களுைடய பலைன
அைடந்து தீர்ந்தெதன்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 17 நீேயா உபவாச க்கும்ேபாது,
உன் உபவாசம் மனிதர்களுக்குக் காணப்படாமல்,
மைறவ டத்த ல் இருக்க ற உன் ப தாவுக்ேக
காணப்படும்படியாக, உன் தைலக்கு எண்ெணய் பூச , உன்
முகத்ைதக்கழுவு. 18அப்ெபாழுது,மைறவ டத்த ல்பார்க்க ற
உன்ப தாஉனக்குெவளியரங்கமாகப்பலனளிப்பார்.

பரேலாகத்தலுள்ளெசாத்துக்கள்
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 தருடுக றதும் 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 அத கமாக
இருக்கும்! 24 இரண்டு முதலாளிகளுக்கு ேவைலெசய்ய
ஒருவனாலும்முடியாது;ஒருவைனப்பைகத்து,மற்றவைன
ேநச ப்பான்; அல்லது ஒருவைனப்பற்ற க்ெகாண்டு,
மற்றவைனப் புறக்கணிப்பான்; ேதவனுக்கும்
உலகப்ெபாருளுக்கும்ேவைலெசய்யஉங்களால்முடியாது.

கவைலப்படாமலிருங்கள்
25 ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக்

குடிப்ேபாம் என்று உங்களுைடய வாழ்க்ைகக்காகவும்;
என்னத்ைத உடுப்ேபாம் என்று உங்களுைடய
சரீரத்த ற்காகவும் கவைலப்படாமலிருங்கள் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; உணைவவ ட
வாழ்க்ைகயும், உைடையவ ட சரீரமும் வ ேசஷத்தைவகள்
அல்லவா? 26 வானத்துப் பறைவகைளக்
கவனித்துப்பாருங்கள்; அைவகள் வைதக்க றதுமில்ைல,
அறுக்க றதுமில்ைல, களஞ்ச யங்களில் ேசர்த்து
ைவக்க றதுமில்ைல; அைவகைளயும் உங்களுைடய
பரமப தா பைழப்பூட்டுக றார்; அைவகைளவ ட நீங்கள்
வ ேசஷத்தவர்கள்அல்லவா? 27கவைலப்படுக றதனாேல
உங்களில் எவன் தன் சரீர அளேவாடு ஒரு முழத்ைதக்
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கூட்டுவான்? 28உைடக்காகவும் நீங்கள் கவைலப்படுக றது
ஏன்? காட்டுப்பூக்கள் எப்படி வளருக றெதன்று
கவனித்துப்பாருங்கள்; அைவகள் உைழக்க றதுமில்ைல,
நூற்கறதுமில்ைல; 29 என்றாலும், சாெலாேமான்கூட தன்
சர்வமகைமயலும் அைவகளில் ஒன்ைறப்ேபாலாவது
உடுத்த யருந்தத ல்ைல என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 30 வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள!
இன்ைறக்கு இருந்து நாைளக்கு அடுப்ப ேல
ேபாடப்படும் காட்டுப்புல்லுக்கு ேதவன் இவ்வதமாக
உடுத்துவ த்தால், உங்களுக்கு உடுத்துவ ப்பது அத க
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. 33முதலாவது
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதயும் அவருைடய நீதையயும்
ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது இைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு
ேசர்த்துக்ெகாடுக்கப்படும். 34 ஆகேவ, நாைளக்காகக்
கவைலப்படாமல் இருங்கள்; நாைளயதனம்
தன்னுைடயைவகளுக்காகக் கவைலப்படும்; அந்தந்த
நாளுக்குஅதனதன்பாடுேபாதும்.

அத்த யாயம் 7
மற்றவர்கைளநயாயந்தீர்த்தல்

1 நீங்கள் குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு
மற்றவர்கைளக் குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்காமலிருங்கள்.
2 ஏெனன்றால், நீங்கள் மற்றவர்கைளத் தீர்க்க ற
தீர்ப்பன்படிேய நீங்களும் தீர்க்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள்
மற்றவர்களுக்கு அளக்க ற அளவன்படிேய உங்களுக்கும்
அளக்கப்படும். 3 நீ உன் கண்ணிலிருக்க ற
ெபரிய மரத்துண்ைட உணராமல், உன் சேகாதரன்
கண்ணிலிருக்க ற ச ற ய துரும்ைபப் பார்க்க றெதன்ன?
4 இேதா, உன் கண்ணில் ெபரிய மரத்துண்டு
இருக்கும்ேபாது உன் சேகாதரைனப் பார்த்து: நான் உன்
கண்ணிலிருக்கும் ச ற ய துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடட்டும்
என்று நீ ெசால்வெதப்படி? 5 மாயக்காரேன! முன்பு உன்
கண்ணிலிருக்க ற ெபரிய மரத்துண்ைட எடுத்துப்ேபாடு;
பன்பு உன் சேகாதரனுைடய கண்ணிலிருக்க ற
ச ற ய துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடுவதற்கு உனக்கு
ெதளிவாகத் ெதரியும். 6 பரிசுத்தமானைத நாய்களுக்குக்
ெகாடுக்காதீர்கள்; உங்களுைடய முத்துக்கைளப்
பன்ற கள்முன் ேபாடாதீர்கள்; ேபாட்டால் தங்களுைடய



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 7:7 16 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 7:20

கால்களால் அைவகைள மித த்து, தரும்ப க்ெகாண்டு
உங்கைளப்பீற ப்ேபாடும்.
ேகளுங்கள், ேதடுங்கள், தட்டுங்கள்

7 ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது
கண்டைடவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குத்
த றக்கப்படும்; 8 ஏெனன்றால், ேகட்க றவன்
எவனும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; ேதடுக றவன்
கண்டைடக றான்; தட்டுக றவனுக்குத் த றக்கப்படும்.
9 உங்களில் எந்த மனிதனானாலும் தன்னிடத்த ல்
அப்பத்ைதக் ேகட்க ற தன் மகனுக்குக் கல்ைலக்
ெகாடுப்பானா? 10 மீைனக்ேகட்டால் அவனுக்குப் பாம்ைபக்
ெகாடுப்பானா? 11 ஆகேவ, ெபால்லாதவர்களாக ய
நீங்கள் உங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு நல்ல
பரிசுகைளக் ெகாடுக்க அற ந்தருக்கும்ேபாது,
பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய ப தா
தம்மிடத்த ல் ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு
நன்ைமயானைவகைளக் ெகாடுப்பது அத க ந ச்சயம்
அல்லவா? 12 ஆதலால், மனிதர்கள் உங்களுக்கு
எைவகைளச் ெசய்யவரும்புக றீர்கேளா, அைவகைள
நீங்களும் அவர்களுக்குச் ெசய்யுங்கள்; இதுேவ
ந யாயப்ப ரமாணமும்தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்.
குறுகனமற்றும்வ சாலமானவாசல்கள்

13 குறுகன வாசல்வழியாக உள்ேள ப ரேவச யுங்கள்;
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
கண்டுப டிக்க றவர்கள்ச லர்.
மரங்களும்அதன்கனிகளும்

15கள்ளத்தீர்க்கதரிச களுக்குஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்;
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
நல்லகனிகைளக் ெகாடுக்கமாட்டாது. 19 நல்ல
கனிெகாடாத மரெமல்லாம் ெவட்டுண்டு, ெநருப்ப ேல
ேபாடப்படும். 20ஆதலால், அவர்களுைடய கனிகளினாேல
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அவர்கைள அறவீர்கள். 21 பரேலாகத்தலிருக்க ற
என் ப தாவன் வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவேன
பரேலாகராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பாேனயல்லாமல்,
என்ைனப் பார்த்து: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ! என்று
ெசால்லுக றவன் அதல் ப ரேவச ப்பத ல்ைல. 22 அந்த
நாளில்அேநகர்என்ைனப்பார்த்து: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ!
உமது நாமத்தனாேல தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ேனாம்
அல்லவா? உமது நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத்
துரத்த ேனாம் அல்லவா? உமது நாமத்தனாேல அேநக
அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதாம் அல்லவா? என்பார்கள்.
23அப்ெபாழுது,நான்ஒருேபாதும்உங்கைளஅறயவல்ைல;
அக்க ரமச்ெசய்ைகக்காரர்கேள, என்ைனவ ட்டு
அகன்றுேபாங்கள்என்றுஅவர்களுக்குச்ெசால்லுேவன்.

இருவைகஅஸ்தபாரங்கள்
24ஆகேவ,நான்ெசால்லியஇந்தவார்த்ைதகைளக்ேகட்டு,

இைவகளின்படி ெசய்க றவன் எவேனா, அவைனக்
கன்மைலயன்ேமல் தன் வீட்ைடக் கட்டின புத்த யுள்ள
மனிதனுக்கு ஒப்ப டுேவன். 25 ெபருமைழ ெபய்து,
ெபருெவள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்ேமல்
ேமாத யும், அது வழவல்ைல; ஏெனன்றால், அது
கன்மைலயன்ேமல் அஸ்த பாரம் ேபாடப்பட்டிருந்தது.
26 நான் ெசால்லிய இந்த வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு,
இைவகளின்படி ெசய்யாத ருக்க றவன் எவேனா, அவன்
தன் வீட்ைட மணலின்ேமல் கட்டின புத்த யல்லாத
மனிதனுக்கு ஒப்ப டப்படுவான். 27 ெபருமைழ ெபய்து,
ெபருெவள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்ேமல்
ேமாதனேபாது அது வழுந்தது; வழுந்து முழுவதும்
அழிந்தது என்றார். 28 இேயசு இந்த வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லிமுடித்தேபாது, அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப்ேபால
ேபாத க்காமல், அதகாரமுைடயவராக அவர்களுக்குப்
ேபாத த்ததனால், 29 மக்கள் அவருைடய ேபாதைனையக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 8
குஷ்டேராக சுகமைடதல்

1 இேயசு 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
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எச்சரிக்ைகயாக இரு; ஆனாலும், அவர்களுக்குச்
சாட்ச யாகநீேபாய்ஆசாரியனுக்குஉன்ைனக்காண்ப த்து,
ேமாேசகட்டைளய ட்டகாணிக்ைகையச்ெசலுத்து என்றார்.

தைலவனுைடயேவைலக்காரன்சுகம்ெபறுதல்
5 இேயசு கப்பர்நகூமில் நுைழந்தேபாது, நூறு

பைடவீரர்களுக்குத் தைலவனாகய ஒருவன் அவரிடத்தல்
வந்து: 6 ஆண்டவேர! என் ேவைலக்காரன் வீட்டிேல
பக்கவாதமாகக் க டந்து மிகவும் ேவதைனப்படுகறான் என்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். 7 அதற்கு இேயசு: நான்
வந்து அவைனச் சுகமாக்குேவன் என்றார். 8 அந்தத்
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
வ சுவாசத்ைதக் காணவல்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 11 அேநகர் க ழக்கலும்
ேமற்கலுமிருந்து வந்து, பரேலாகராஜ்யத்த ல் ஆப ரகாம்
ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்பவர்கேளாடு பந்த யருப்பார்கள்.
12ராஜ்யத்தன்பள்ைளகேளா,ெவளிய ல்உள்ளஇருளிேல
தள்ளப்படுவார்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயருக்குெமன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 13 பன்பு இேயசு அந்தத் தைலவைனப் பார்த்து: நீ
ேபாகலாம், நீ வ சுவாச த்தபடிேய உனக்கு ஆகக்கடவது
என்றார். அேத மணிேநரத்த ேல அவனுைடய ேவைலக்காரன்
சுகமானான்.

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
அவரிடத்தல்ெகாண்டுவந்தார்கள்;அவர்அந்தஆவகைளத்தமது
வார்த்ைதயனாேல துரத்த , வயாதயஸ்தர்கள் எல்ேலாைரயும்
சுகமாக்கனார். 17 அவர்தாேம நம்முைடய ெபலவீனங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு, நம்முைடய ேநாய்கைளச் சுமந்தார் என்று,
ஏசாயா தீர்க்கதரிச யனால் ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி
இப்படி நடந்தது.
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இேயசுைவப்பன்பற்றுவது
18 பன்பு, த ரளான மக்கள் தம்ைமச் சுற்றயருக்க றைத இேயசு

கண்டு, அக்கைரக்குப் ேபாகக் கட்டைளய ட்டார். 19 அப்ெபாழுது,
ேவதபண்டிதன்ஒருவன்வந்து: ே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
அவைரப்பார்த்து: ஆண்டவேர! முன்புநான்ேபாய்,என்தகப்பைன
அடக்கம்ெசய்ய எனக்கு அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான்.
22 அதற்கு இேயசு: மரித்ேதார் தங்களுைடய மரித்ேதாைர
அடக்கம்ெசய்யட்டும்,நீஎன்ைனப்பன்பற்றவா என்றார்.

இேயசுகாற்ைறயும்கடைலயும்அதட்டுதல்
23 அவர் படகல் ஏறனேபாது அவருைடய சீடர்கள் அவருக்குப்

பன்ேனெசன்று ஏறனார்கள். 24 அப்ெபாழுது படகு
அைலகளினால் மூடப்படத்தக்கதாகக் கடலில் ெபருங்காற்று
உண்டானது. அவேரா தூங்கக்ெகாண்டிருந்தார். 25அப்ெபாழுது,
அவருைடய சீடர்கள் வந்து, அவைர எழுப்ப : ஆண்டவேர!
எங்கைளக் காப்பாற்றும், மரித்துப்ேபாக ேறாம் என்றார்கள்.
26 அதற்கு அவர்: வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள! ஏன்
பயப்படுக றீர்கள் என்று ெசால்லி; எழுந்து, காற்ைறயும்
கடைலயும்அதட்டினார்,உடேன, மிகுந்தஅைமதல்உண்டானது.
27 அந்த மனிதர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இவர் எப்படிப்பட்டவேரா,
காற்றும்கடலும்இவருக்குக்கீழ்ப்படிக றேத என்றார்கள்.

ப சாசு ப டித்தஇரண்டுேபர் சுகமைடதல்
28 அவர் அக்கைரய ேல ெகர்ெகேசனர் நாட்டிற்கு வந்தேபாது,

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. 30அவர்களுக்கு ச றது
தூரத்தல்அேநகம்பன்றகள்கூட்டமாக ே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 ப டித்தருந்தவர்களுக்கு
நடந்தைவகைளயும் அறவத்தார்கள். 34 அப்ெபாழுது, அந்தப்
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பட்டணத்தார் அைனவரும் இேயசுவற்கு எத ர்ெகாண்டுவந்து,
அவைரக்கண்டு, தங்களுைடய எல்ைலகைளவ ட்டுப்ேபாகும்படி
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 9
பக்கவாதக்காரன்குணமைடதல்

1அப்ெபாழுது,அவர்படகல்ஏற ,இக்கைரயல்உள்ளதம்முைடய
பட்டணத்தற்கு வந்தார். 2 அங்ேக படுக்ைகய ேல க டந்த ஒரு
பக்கவாதக்காரைன அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள். இேயசு
அவர்களுைடய வசுவாசத்ைதக் கண்டு, பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: மகேன, த டன்ெகாள், உன் பாவங்கள் உனக்கு
மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 3அப்ெபாழுது, ேவதபண்டிதர்களில்
சலர்: இவன் ேதவைன அவமத த்துப் ேபசுக றான் என்று
தங்களுைடய உள்ளத்தல் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
4 இேயசு அவர்கள் நைனவுகைள அறந்து: நீங்கள்
உங்களுைடய இருதயங்களில் ெபால்லாதைவகைளச்
ச ந்த க்க றெதன்ன? 5 உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது
என்று ெசால்வேதா, எழுந்து நட என்று ெசால்வேதா,
எது எளிது? 6 பூமிய ேல பாவங்கைள மன்னிக்க
மனிதகுமாரனுக்கு அத காரம் உண்டு என்பைத நீங்கள்
அறயேவண்டும் என்று ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
உன் வீட்டிற்குப் ேபா என்றார். 7 உடேன அவன் எழுந்து, தன்
வீட்டிற்குப்ேபானான். 8 மக்கள் அைதக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு,
மனிதர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தவராக ய
ேதவைனமகைமப்படுத்தனார்கள்.

மத்ேதயுவன்அைழப்பு
9 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது,

வரிவசூல் ைமயத்தல் உட்கார்ந்தருந்த மத்ேதயு என்னும்
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
ைவத்த யன் ேதைவேயதவ ர சுகமுள்ளவர்களுக்கு
ேவண்டியதல்ைல. 13 பலிையயல்ல, இரக்கத்ைதேய
வரும்புக ேறன் என்பதன் கருத்து இன்னெதன்று
ேபாய்க் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; நீத மான்கைளயல்ல,
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பாவ கைளேய மனந்தரும்புக றதற்கு அைழக்கவந்ேதன்
என்றார்.

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
தங்கேளாடுஇருக்கும்ேபாதுமணவாளனுைடயேதாழர்கள்
துயரப்படுவார்களா? மணவாளன் அவர்கைளவ ட்டுப்
ேபாகும் நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது உபவாச ப்பார்கள்.
16 ஒருவனும் புத ய துணிைய பைழய ஆைடேயாடு
இைணக்கமாட்டான்; இைணத்தால், அத ேனாடு
இைணத்த பைழய ஆைடைய அது அத கமாகக் க ழிக்கும்,
கீறலும் அத கமாகும். 17 புத ய த ராட்ைசரசத்ைதப்
பைழய ேதால் ைபகளில் ஊற்றைவக்க றதும் இல்ைல;
ஊற்றைவத்தால்,ேதால்ைபகள்க ழிந்துேபாகும்,இரசமும்
ச ந்த ப்ேபாகும், ேதால் ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; புத ய
இரசத்ைதப் புத ய ேதால் ைபகளில் ஊற்றைவப்பார்கள்,
அப்ெபாழுதுஇரண்டும்பத்த ரப்பட்டிருக்கும் என்றார்.

மரித்த சறுெபண்ணும்,வயாதயுள்ளெபண்ணும்
18அவர்இைவகைளஅவர்களுக்குச்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,

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:
21 நான் அவருைடய ஆைடையயாவது ெதாட்டால் சுகமாேவன்
என்று தன் உள்ளத்தல் எண்ணிக்ெகாண்டு, அவர் பன்னாேல
வந்து, அவருைடய ஆைடயன் ஓரத்ைதத் ெதாட்டாள். 22 இேயசு
தரும்ப , அவைளப் பார்த்து: மகேள, த டன்ெகாள், உன்
வசுவாசம்உன்ைனஇரட்ச த்ததுஎன்றார். அந்தேநரத்த ேலேய
அந்தப் ெபண் சுகமானாள். 23 இேயசுவானவர் அந்தத்
தைலவனுைடய வீட்டிற்கு வந்து, சங்கு ஊதுகறவர்கைளயும்,
ஒப்பாரி ைவக்க ற மக்கைளயும் கண்டு: 24வலகுங்கள், இந்த
சறுெபண் இறக்கவல்ைல, தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றாள்
என்றார். அதற்காக அவைரப் பார்த்து ஏளனம் ெசய்தார்கள்.
25 மக்கள் ெவளிேய அனுப்பப்பட்டப்பன்பு, அவர் உள்ேள
ப ரேவச த்து, அந்தச் சறுெபண்ணின்ைகையப் ப டித்தார்; உடேன
அவள் எழுந்தருந்தாள். 26 இந்தச் ெசய்த அந்த நாெடங்கும்
ப ரச த்தமானது.

குருடர்களும்,ஊைமயனும்சுகமைடதல்
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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. 29 அப்ெபாழுது, அவர்களுைடய
கண்கைள அவர் ெதாட்டு: உங்களுைடய வ சுவாசத்தன்படி
உங்களுக்கு ஆகக்கடவது என்றார். 30உடேன அவர்களுைடய
கண்கள் தறக்கப்பட்டது. இைத ஒருவரும் அறயாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள் என்று இேயசு அவர்களுக்குக்
கண்டிப்பாய்க் கட்டைளய ட்டார். 31 அவர்கேளா புறப்பட்டு,
அந்த நாெடங்கும்அவருைடய புகைழப் ப ரச த்தப்படுத்தனார்கள்.
32 அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, ப சாசு ப டித்த
ஊைமயான ஒரு மனிதைன அவரிடம் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
33 ப சாசு துரத்தப்பட்டப்பன்பு ஊைமயன் ேபசனான்.
மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இஸ்ரேவலில் இப்படி 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. 36 அவர் த ரளான மக்கைளக்
கண்டெபாழுது, அவர்கள் ேமய்ப்பனில்லாத ஆடுகைளப்ேபால
ேசார்ந்துேபானவர்களும் த க்கற்றவர்களுமாக இருந்தபடியால்,
அவர்கள்ேமல் மனதுருக , 37 தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து:
அறுப்பு மிகுத , ேவைலயாட்கேளா ெகாஞ்சம்; 38ஆதலால்,
அறுப்புக்கு எஜமான் தமது ேவைலயாட்கைளஅனுப்பும்படி
அவைரேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 10
பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்கைளஅனுப்புதல்

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,
ெசெபேதயுவன்குமாரன்யாக்ேகாபு,அவன்சேகாதரன்ேயாவான்,
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3 பலிப்பு, பர்ெதாெலாேமயு, ேதாமா, வரி வசூலிப்பவனாகய
மத்ேதயு, அல்ேபயுவன் குமாரன் யாக்ேகாபு, தேதயு என்னும்
மறுெபயருள்ள ெலேபயு, 4 கானானியனாகய சீேமான்,
அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பைவகேள.
5 இந்தப் பன்னிரண்டுேபைரயும் இேயசு அனுப்பும்ேபாது,
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டுச் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
நீங்கள் யூதரல்லாதவர்களுைடய நாடுகளுக்குப்
ேபாகாமலும், சமாரியருைடய பட்டணங்களில்
ப ரேவச க்காமலும், 6 காணாமற்ேபான ஆடுகளாக ய
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடத்த ற்குப் ேபாங்கள்.
7 ேபாகும்ேபாது, பரேலாகராஜ்யம் சமீபமாக இருக்க றது
என்று ப ரசங்க யுங்கள். 8 வயாத யுள்ளவர்கைளச்
சுகமாக்குங்கள், குஷ்டேராக கைளச் சுத்தப்படுத்துங்கள்,
மரித்ேதாைர உய ேராடு எழுப்புங்கள், ப சாசுகைளத்
துரத்துங்கள்; இலவசமாகப் ெபற்றீர்கள், இலவசமாகக்
ெகாடுங்கள். 9உங்களுைடயைபகளில்ெபான்ைனயாவது,
ெவள்ளிையயாவது, ெசம்ைபயாவது, 10 வழிக்காகப்
ைபையயாவது, இரண்டு அங்க கைளயாவது,
பாதணிகைளயாவது,தடிையயாவதுஎடுத்துைவக்கேவண்டாம்;
ேவைலயாள் தன் ஆகாரத்த ற்குத் தகுத யுள்ளவனாக
இருக்க றான். 11 எந்தப் பட்டணத்தலாவது
க ராமத்த லாவது நீங்கள் ப ரேவச க்கும்ேபாது, அத ேல
தகுத யானவன் யாெரன்று வ சாரித்து, நீங்கள்
புறப்படும்வைரக்கும் அவனிடத்த ல் தங்க யருங்கள்.
12 ஒரு வீட்டிற்குள் ப ரேவச க்கும்ேபாது அைத
வாழ்த்துங்கள். 13 அந்த வீடு தகுத யாக இருந்தால்,
நீங்கள் ெசான்ன சமாதானம் அவர்கள்ேமல் வரக்கடவது;
தகுத யற்றவர்களாக இருந்தால், நீங்கள் ெசான்ன
சமாதானம் உங்களிடத்த ற்குத் தரும்பக்கடவது.
14 எவனாவது உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும்,
உங்களுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகளாமலும்ேபானால்,
அந்த வீட்ைடயாவது பட்டணத்ைதயாவதுவ ட்டுப்
புறப்படும்ேபாது, உங்களுைடய கால்களில் படிந்த
தூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள். 15 ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல
அந்தப் பட்டணத்த ற்கு சம்பவ ப்பைதவ ட ேசாேதாம்
ெகாேமாரா பட்டணங்களுக்கு சம்பவ ப்பது இலகுவாக
இருக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 16 ஆடுகைள ஓநாய்களுக்குள்ேள
அனுப்புக றதுேபால, இேதா, நான் உங்கைள
அனுப்புக ேறன்; ஆகேவ, பாம்புகைளப்ேபால
வனாவுள்ளவர்களும்புறாக்கைளப்ேபாலவஞ்சகமற்றவர்களுமாக
இருங்கள். 17 மனிதர்கைளக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; அவர்கள் உங்கைள ஆேலாசைனச்
சங்கங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, தங்களுைடய
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ெ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 ேபசுேவாம் என்றும்
கவைலப்படாமலிருங்கள்; நீங்கள் ேபசேவண்டியது
அந்தேநரத்த ல் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
20 ேபசுக றவர்கள் நீங்கள் இல்ைல, உங்களுைடய
ப தாவன் ஆவயானவேர உங்களிலிருந்து
ேபசுக றவர். 21 சேகாதரன் தன் சேகாதரைனயும்,
தகப்பன் தன் பள்ைளையயும், மரணத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ெபற்ேறாருக்கு வ ேராதமாகப்
ப ள்ைளகள் எழும்ப அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 22 என் நாமத்தனாேல நீங்கள்
எல்ேலாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள்; இறுதவைரக்கும்
நைலத்தருப்பவேன இரட்ச க்கப்படுவான். 23 ஒரு
பட்டணத்தல் உங்கைளத் துன்பப்படுத்தனால் ேவெறாரு
பட்டணத்த ற்கு ஓடிப்ேபாங்கள்; மனிதகுமாரன்
வருவதற்குள்ளாக நீங்கள் இஸ்ரேவலருைடய
பட்டணங்கைளெயல்லாம் சுற்றவரமுடியாெதன்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
24 சீடன் தன் ேபாதகைனவ டவும், ேவைலக்காரன்
தன் எஜமாைனவ டவும் ேமலானவன் இல்ைல.
25 சீடன் தன் ேபாதகைனப்ேபாலவும், ேவைலக்காரன்
தன் எஜமாைனப்ேபாலவும் இருப்பதுேபாதும்.
வீட்டு எஜமாைனேய ெபெயல்ெசபூல் என்று
ெசான்னார்கெளன்றால்,அவன்குடும்பத்தனைரஇன்னும்
அத கமாகச்ெசால்வதுஅத கந ச்சயமல்லவா?

பயப்படாமலிருங்கள்
26அவர்களுக்குப்பயப்படாமலிருங்கள்;ெவளியாக்கப்படாத

மைறெபாருளும் இல்ைல; அறயப்படாத இரகச யமும்
இல்ைல. 27 நான் உங்களுக்கு இருளிேல
ெசால்லுக றைத நீங்கள் ெவளிச்சத்த ேல ெசால்லுங்கள்;
காத ேல ேகட்க றைத நீங்கள் வீடுகளின்ேமல்
ப ரச த்தம்பண்ணுங்கள். 28 ஆத்துமாைவக் ெகால்ல
வல்லவர்களாக இல்லாமல், சரீரத்ைதமட்டும்
ெகால்லுக றவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்படேவண்டாம்;
ஆத்துமாைவயும் சரீரத்ைதயும் நரகத்த ேல அழிக்க
வல்லவருக்ேக பயப்படுங்கள். 29 ஒரு காசுக்கு
இரண்டு அைடக்கலான் குருவகைள வற்க றார்கள்
அல்லவா? ஆனாலும் உங்களுைடய ப தாவன்
வருப்பமில்லாமல், அைவகளில் ஒன்றாவது தைரய ேல
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வழாது. 30 உங்களுைடய தைலயலுள்ள முடிகெளல்லாம்
எண்ணப்பட்டிருக்க றது. 31ஆதலால், பயப்படாமலிருங்கள்;
அேநகம் அைடக்கலான் குருவகைளவ ட நீங்கள்
வ ேசஷத்தவர்களாக இருக்க றீர்கள். 32 மனிதர்கள்
முன்பாக என்ைன அற க்ைகெசய்க றவன் எவேனா,
அவைன நானும் பரேலாகத்தலிருக்க ற என் ப தாவன்
முன்பாக அற க்ைகெசய்ேவன். 33 மனிதர்கள் முன்பாக
என்ைன மறுதலிக்க றவன் எவேனா, அவைன நானும்
பரேலாகத்தலிருக்க ற என் ப தாவன் முன்பாக
மறுதலிப்ேபன். 34 பூமியன்ேமல் சமாதானத்ைத
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 என்ைனவ ட அத கமாக ேநச க்க றவன்
எனக்கு தகுத யானவன் இல்ைல; மகைனயாவது
மகைளயாவது என்ைனவ ட அத கமாக ேநச க்க றவன்
எனக்கு தகுத யானவன் இல்ைல. 38 தன் சலுைவைய
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப் பன்பற்றாதவன்
எனக்கு தகுத யானவன் 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
ெபயரினிமித்தம்தீர்க்கதரிச ையஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்
தீர்க்கதரிச க்குரிய பலைனஅைடவான்; நீத மான் என்னும்
ெபயரினிமித்தம் நீத மாைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்
நீத மானுக்குரிய பலைன அைடவான். 42 சீடன் என்னும்
ெபயரினிமித்தம் இந்தச் ச ற யவர்களில் ஒருவனுக்குஒரு
கண்ணம் தண்ணீர்மட்டும் குடிக்கக் ெகாடுக்க றவனும்
தன் பலைனப் ெபறாமல் ேபாகமாட்டான் என்று,
உண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 11
இேயசுவும் ேயாவான்ஸ்நானனும்

1 இேயசு தம்முைடய பன்னிரண்டு சீடர்களுக்கும் கட்டைளக்
ெகாடுத்துமுடித்தபன்பு, அவர்களுைடய பட்டணங்களில்
உபேதச க்கவும் ப ரசங்க க்கவும் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
ேபானார். 2 அந்தேநரத்தல் காவலிலிருந்த ேயாவான்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 11:3 26 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 11:17

க றஸ்துவன் ெ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,மரித்ேதார்உய ேராடுஎழுந்தருக்க றார்கள்,
தரித்த ரர்களுக்கு நற்ெசய்த ப ரசங்க க்கப்படுக றது.
6 என்னிடத்த ல் இடறலைடயாமலிருக்க றவன் எவேனா
அவன் பாக்க யவான் 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? தீர்க்கதரிச ையேயா? ஆம்,
தீர்க்கதரிச ையவ ட ேமன்ைமயுள்ளவைனேய என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன். 10அெதப்படிெயனில்:
இேதா, நான் என் தூதுவைன உமக்கு முன்பாக

அனுப்புக ேறன்;
அவன்உமக்குமுன்ேனேபாய்,
உமது வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வான்’ என்று ேவதத்த ல்

எழுதப்பட்டவன்இவன்தான்.
11ெபண்களிடத்த ேலப றந்தவர்களில்ேயாவான்ஸ்நானைனவ ட

ெபரியவன் ஒருவனும் எழும்பனதல்ைல; ஆனாலும்,
பரேலாகராஜ்யத்த ல் ச ற யவனாக இருக்க றவன்
அவைனவ ட ெபரியவனாக இருக்க றாெனன்று
உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ ெசால்லுக ேறன்.
12 ேயாவான்ஸ்நானன் காலமுதல் இதுவைரக்கும்
பரேலாகராஜ்யம் பலவந்தம் ெசய்யப்படுக றது; பலவந்தம்
ெசய்க றவர்கள் அைதப் ப டித்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
13 ந யாயப்ப ரமாணமும் தீர்க்கதரிச கள் அைனவரும்
ேயாவான்வைரக்கும் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னதுண்டு.
14 நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மனதாயருந்தால்,
வருக றவனாக ய எலியா இவன்தான். 15 ேகட்க றதற்குக்
காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும். 16 இந்தச் சந்ததைய
யாருக்கு ஒப்ப டுேவன்? சந்ைதெவளிகளில்
உட்கார்ந்து, தங்களுைடய ேதாழைரப் பார்த்து:
17 உங்களுக்காகக் குழல் ஊத ேனாம், நீங்கள்
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நடனமாடவல்ைல; உங்களுக்காகப் புலம்ப ேனாம்,
நீங்கள் மாரடிக்கவல்ைல என்று குைறெசால்லுக ற
பள்ைளகளுக்கு ஒப்பாக இருக்க றது. 18 எப்படிெயன்றால்,
ேயாவான் உபவாச க்க றவனாகவும் த ராட்ைசரசம்
குடிக்காதவனாகவும் வந்தான்; அதற்கு அவர்கள்: அவன்
ப சாசு ப டித்தருக்க றவன்என்றார்கள். 19உண்கறவராகவும்
குடிக்க றவராகவும் வந்தார்; அதற்கு அவர்கள்: இேதா,
உணவுப்ப ரியனும் மதுபானப்ப ரியனுமான மனிதன்,
வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும் பாவ களுக்கும் நண்பன்
என்க றார்கள். ஆனாலும், ஞானமானது அதன்
பள்ைளகளால் நீத யுள்ளெதன்று ஒப்புக்ெகாள்ளப்படும்
என்றார்.

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 மனந்தரும்ப யருப்பார்கள்.
22ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல 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 ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல
உனக்குச் சம்பவ ப்பைதவ ட, ேசாேதாம் நாட்டிற்குச்
சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

பாரம் சுமக்க றவர்களுக்குஇைளப்பாறுதல்
25 அந்தச் சமயத்த ேல இேயசு ெசான்னது: ப தாேவ!

பரேலாகத்த ற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவேர! இைவகைள
ஞானிகளுக்கும் கல்வ மான்களுக்கும் மைறத்து,
சறுவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தனபடியால் உம்ைம
ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன். 26ஆம், ப தாேவ! இப்படிச்ெசய்வது
உம்முைடய உயர்ந்த உள்ளத்த ற்குப் ப ரியமாக
இருந்தது. 27 எல்லாம் என் ப தாவனால் எனக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; ப தாைவத்தவ ர
ேவெறாருவனும் குமாரைன அறயான்; குமாரனும்,
குமாரன் எவனுக்குப் ப தாைவ ெவளிப்படுத்த வருப்பமாக
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இருக்க றாேராஅவைனத்தவ ர, ேவெறாருவனும்ப தாைவ
அறயமாட்டான். 28வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்க றவர்கேள!
நீங்கள் எல்ேலாரும் என்னிடத்த ல் வாருங்கள்; நான்
உங்களுக்கு இைளப்பாறுதல் தருேவன். 29 நான்
சாந்தமும் மனத்தாழ்ைமயுமாக இருக்க ேறன்; என்
நுகத்ைத உங்கள்ேமல் ஏற்றுக்ெகாண்டு, என்னிடத்த ல்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்களுைடய
ஆத்துமாக்களுக்கு இைளப்பாறுதல் கைடக்கும். 30 என்
நுகம் எளிதாகவும், என் சுைம இலகுவாகவும் இருக்க றது
என்றார்.

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 பச யாக இருந்தேபாது ெசய்தைத
நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா? 4 அவன் ேதவனுைடய
வீட்டில் ப ரேவச த்து, ஆசாரியர்கள்தவ ர ேவறு ஒருவரும்
புச க்கக்கூடாத ேதவ சமுகத்து அப்பங்கைளத் தானும்
தன்ேனாடு இருந்தவர்களும் புச த்தார்கேள. 5 அன்றயும்,
ஓய்வுநாட்களில் ஆசாரியர்கள் ேதவாலயத்தல்
ஓய்ந்த ராமல், ஓய்வுநாைள ேவைலநாளாக்கனாலும்
குற்றமில்லாமல் இருக்க றார்கள் என்று நீங்கள்
ேவதத்த ல் வாச க்கவல்ைலயா? 6 ேதவாலயத்தலும்
ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 7 பலிைய அல்ல இரக்கத்ைதேய
வரும்புக ேறன் என்பதன் கருத்து இன்னெதன்று
அற ந்தீர்களானால், குற்றமில்லாதவர்கைள நீங்கள்
குற்றப்படுத்தமாட்டீர்கள். 8மனிதகுமாரன்ஓய்வுநாளுக்கும்
ஆண்டவராக இருக்க றார் என்றார். 9 அவர் அந்த
இடத்ைதவ ட்டுப்ேபாய், அவர்களுைடய ெஜப ஆலயத்த ற்கு
வந்தார். 10 அங்ேக சூம்பன ைகையயுைடய மனிதன் ஒருவன்
இருந்தான். அப்ெபாழுது, அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டும்படிக்கு:
ஓய்வுநாளில் சுகமாக்குக றது நயாயமா என்று ேகட்டார்கள்.
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 ந யாயம்தான்
என்று ெசான்னார். 13 பன்பு அந்த மனிதைனப் பார்த்து:
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உன் ைகைய நீட்டு என்றார். அவன் நீட்டினான்; அது
மறுைகையப்ேபால சுகமானது. 14 அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள்
ெவளிேயேபாய், அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படி அவருக்கு
வ ேராதமாகஆேலாசைனெசய்தார்கள்.

ேதவனால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டஊழியன்
15இேயசுஅைதஅற ந்து,அந்தஇடத்ைதவ ட்டுவலக ப்ேபானார்.

த ரளான மக்கள் அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள்;
அவர்கெளல்ேலாைரயும் அவர் சுகமாக்க , 16 தம்ைமப்
ப ரச த்தப்படுத்தாதபடி அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாகக்
கட்டைளய ட்டார். 17 ஏசாயா தீர்க்கதரிச யால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது. அவன்ெசான்னதாவது:
18 “இேதா, நான்ெதரிந்துெகாண்டஎன்னுைடயதாசன்,
என்ஆத்துமாவற்குப் ப ரியமாகஇருக்க றஎன்னுைடயேநசன்;
என்ஆவையஅவர்ேமல்அமரச் ெசய்ேவன்,
அவர்யூதரல்லாதவர்களுக்குநயாயத்ைதஅறவப்பார்.
19வாக்குவாதம்ெசய்யவும்மாட்டார்,
சத்தமிடவும்மாட்டார்;
அவருைடய சத்தத்ைதஒருவனும்வீதகளில் ேகட்பதுமில்ைல.
20 அவர் நயாயத்த ற்கு ெஜயம் கைடக்கச்ெசய்க றவைரக்கும்,

ெநரிந்த நாணைலமுறக்காமலும்,
மங்கெயரிக ற த ரிையஅைணக்காமலும்இருப்பார்.
21 அவருைடய நாமத்தன்ேமல் உலகலுள்ேளார் நம்ப க்ைகயாக

இருப்பார்கள்” என்பேத.

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 ரிந்த ருக்க ற எந்த ராஜ்யமும்
பாழாகப்ேபாகும்; தனக்குத்தாேன வ ேராதமாகப்
ப ரிந்த ருக்க ற எந்தப் பட்டணமும் எந்த வீடும்
நைலந ற்கமாட்டாது. 26 சாத்தாைனச் சாத்தான்
துரத்தனால் தனக்கு வ ேராதமாகத் தாேன ப ரிவைன
ெசய்க றதாயருக்குேம; அப்படிச் ெசய்தால் அவன் ராஜ்யம்
எப்படி நைலந ற்கும்? 27 நான் ெபெயல்ெசபூலினாேல
ப சாசுகைளத் துரத்தனால், உங்களுைடய பள்ைளகள்
அைவகைள யாராேல துரத்துக றார்கள்? ஆகேவ,
அவர்கேள உங்கைள ந யாயந்தீர்க்க றவர்களாக
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இருப்பார்கள். 28 நான் ேதவனுைடய ஆவயானவராேல
ப சாசுகைளத் துரத்துக றபடியால், ேதவனுைடய
ராஜ்யம் உங்களிடம் வந்தருக்க றேத. 29 அன்றயும்,
பலவாைன முந்த க் கட்டினாெலாழிய பலவானுைடய
வீட்டிற்குள் ஒருவன் புகுந்து, அவன் உைடைமகைள
எப்படிக் ெகாள்ைளய டமுடியும்? கட்டினாேனயாக ல்,
அவன் வீட்ைடக் ெகாள்ைளய டலாம். 30 என்ேனாடு
இராதவன்எனக்குவ ேராத யாகஇருக்க 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
அது இம்ைமயலும் மறுைமயலும் அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படுவதல்ைல.

மரங்களும்அதன்கனிகளும்
33 மரம் நல்லெதன்றால், அதன் கனியும் நல்லெதன்று

ெசால்லுங்கள்; மரம் ெகட்டெதன்றால், அதன் கனியும்
ெகட்டெதன்று ெசால்லுங்கள்; மரமானது அதன்
கனியனால் அறயப்படும். 34 வ ரியன்பாம்புக்
குட்டிகேள, நீங்கள் ெபால்லாதவர்களாக இருக்க,
நலமானைவகைள எப்படிப் ேபசுவீர்கள்? இருதயத்தன்
நைறவனால் வாய் ேபசும். 35 நல்ல மனிதன்
இருதயமாக ய நல்ல ெபாக்கஷத்தலிருந்து
நல்லைவகைள எடுத்துக்காட்டுக றான், ெபால்லாத
மனிதன் ெபால்லாத ெபாக்கஷத்தலிருந்து
ெபால்லாதைவகைளஎடுத்துக்காட்டுக றான். 36மனிதர்கள்
ேபசும் வீணான வார்த்ைதகள் யாைவயும்குற த்து
ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல கணக்கு ஒப்புவ க்கேவண்டும்
என்றுஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன். 37ஏெனன்றால்,உன்
வார்த்ைதகளினாேல நீத மான் என்று தீர்க்கப்படுவாய்;
அல்லது உன் வார்த்ைதகளினாேல குற்றவாளி என்று
தீர்க்கப்படுவாய் என்றார்.

ேயானாவன்அைடயாளம்
38 அப்ெபாழுது, ேவதபண்டிதர்களிலும் பரிேசயர்களிலும் சலர்

அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, உம்மால் ஒரு அைடயாளத்ைதக்
காணவரும்புக ேறாம் என்றார்கள். 39 அவர்களுக்கு
அவர் மறுெமாழியாக: இந்தப் ெபால்லாத வ பசாரச்
சந்தத யார் அைடயாளத்ைதத் ேதடுக றார்கள்; ஆனாலும்
ேயானா தீர்க்கதரிச யன் அைடயாளத்ைதத்தவ ர ேவறு
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அைடயாளம் இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல.
40 ேயானா இரவும் பகலும் மூன்று நாட்கள் ஒரு ெபரிய
மீனின் வய ற்றல் இருந்ததுேபால, மனிதகுமாரனும்
இரவும் பகலும் மூன்று நாட்கள் பூமியன் இருதயத்தல்
இருப்பார். 41 ேயானாவன் ப ரசங்கத்ைதக் ேகட்டு
நனிேவ பட்டணத்தார் மனந்தரும்பனார்கள். இேதா,
ேயானாவலும் ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார்.
ஆதலால் ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல நனிேவ பட்டணத்தார்
இந்தச் சந்தத யாேராடு எழுந்து நன்று இவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவார்கள். 42 ெதன்ேதசத்து ராணி பூமியன்
எல்ைலகளிலிருந்து சாெலாேமானுைடய ஞானத்ைதக்
ேகட்க வந்தாள். இேதா, சாெலாேமாைனவ ட ெபரியவர்
இங்ேக இருக்க றார். ஆதலால் ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல
அந்த ராணி இந்தச் சந்தத யாேராடு எழுந்து நன்று
இவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துவாள். 43 அசுத்தஆவ
ஒரு மனிதைனவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது, வறண்ட
இடங்களில் அைலந்து, இைளப்பாறுதல் ேதடியும்
கண்டைடயாமல்: 44 நான் வ ட்டுவந்த என் வீட்டிற்குத்
தரும்ப ப்ேபாேவன் என்று ெசால்லி; அங்ேக
வந்து, அந்த வீடு ெவறுைமயாகவும், ெபருக்க ,
அலங்கரிக்கப்பட்டதாகவும் இருப்பைதப் பார்த்து,
45 தரும்ப ப்ேபாய், தன்ைனவ டப் ெபால்லாத ேவறு ஏழு
ஆவகைளத் தன்ேனாடு அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
உள்ேள நுைழந்து, அங்ேக குடியருக்கும்; அப்ெபாழுது,
அந்த மனிதனுைடய முன்னிைலைமையவ ட அவனுைடய
பன்னிைலைம மிகவும் ேமாசமானதாக இருக்கும்;
அப்படிேயஇந்தப்ெபால்லாதசந்தத யார்களுக்கும்நடக்கும்
என்றார்.

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 ேபசேவண்டுெமன்று ெவளிேய
ந ற்க றார்கள்என்றான். 48தம்மிடத்தல்இப்படிச்ெசான்னவனுக்கு
அவர் மறுெமாழியாக: என் தாயார் யார்? என் சேகாதரர்கள்
யார்? என்று ெசால்லி, 49 தம்முைடய ைகையத் தமது
சீடர்களுக்கு ேநராக நீட்டி; இேதா, என் தாயும் என்
சேகாதரர்களும் இவர்கேள! 50 பரேலாகத்தலிருக்க ற
என் ப தாவன் வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவன் எவேனா,
அவேன எனக்கு சேகாதரனும், சேகாதரியும், தாயுமாகவும்
இருக்க றான் என்றார்.
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அத்த யாயம் 13
வைதப்பவைனப்பற்றயஉவைம

1 இேயசு அன்ைறய தனேம வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
கடேலாரத்த ேல உட்கார்ந்தார். 2 த ரளான மக்கள் அவரிடத்தல்
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 வைதகள்
வழியருேக வழுந்தன; பறைவகள் வந்து அைவகைளச்
சாப்ப ட்டன. 5 ச ல வைதகள் அத க மண்ணில்லாத
கற்பாைற இடங்களில் வழுந்தன; மண் ஆழமாக
இல்லாததனாேல அைவகள் சீக்க ரமாக முைளத்தன.
6ெவயல்ஏறனேபாேதா,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
இரகச யங்கைள அறயும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது,
அவர்களுக்ேகா அருளப்படவல்ைல. 12 உள்ளவன்
எவேனா அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும், பரிபூரணமும்
அைடவான்; இல்லாதவன் எவேனா அவனிடத்த ல்
உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 13 அவர்கள் கண்டும்
காணாதவர்களாகவும், ேகட்டும் ேகளாதவர்களாகவும்,
உணர்ந்துெகாள்ளாதவர்களாகவும் இருக்க றபடியனால்,
நான் உவைமகளாக அவர்கேளாடு ேபசுக ேறன்.
14 ஏசாயாவன் தீர்க்கதரிசனம் அவர்களிடத்த ல்
நைறேவறுக றது;அதாவது:
காதாரக்ேகட்டும்உணராதருப்பீர்கள்;
கண்ணாரக்கண்டும்அறயாதருப்பீர்கள்.
15இந்தமக்கள்கண்களினால்காணாமலும்,
காதுகளினால் ேகளாமலும், இருதயத்தனால் உணர்ந்து

மனந்தரும்பாமலும்,
நான் அவர்கைள ஆேராக்க யமாக்காமலும்

இருக்கும்படியாக,
அவர்கள்இருதயம்ெகாழுத்தருக்க றது;
காதால்மந்தமாகக்ேகட்டு,
தங்களுைடயகண்கைளமூடிக்ெகாண்டார்கள்’என்பேத.
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16 உங்களுைடய கண்கள் காண்கறதனாலும்,
உங்களுைடய காதுகள் ேகட்க றதனாலும், அைவகள்
பாக்க யமுள்ளைவகள். 17 அேநக தீர்க்கதரிச களும்
நீத மான்களும் நீங்கள் காண்கறைவகைளக் காணவும்,
நீங்கள் ேகட்க றைவகைளக் ேகட்கவும் வரும்ப யும்,
காணாமலும் ேகளாமலும் ேபானார்கெளன்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
18 ஆகேவ, வைதக்க றவைனப்பற்ற ய 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; 21 ஆனாலும்
தனக்குள்ேள ேவரில்லாதவனாக, ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும்
நைலத்தருப்பான்; வசனத்தனிமித்தம் உபத்த ரவமும்
துன்பமும் உண்டானவுடேன இடறலைடவான்.
22 முள்ளுள்ள இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவன்,
வசனத்ைதக் ேகட்க றவனாக இருந்து, உலகத்தன்
கவைலயும் ெசல்வத்தன் மயக்கமும் வசனத்ைத
ெநருக்க ப்ேபாடுக றதனால்,அவனும்பலனற்றுப்ேபாவான்.
23 நல்ல நலத்தல் வைதக்கப்பட்டவேனா,
வசனத்ைதக் ேகட்க றவனும் உணருகறவனுமாக
இருந்து, நூறுமடங்காகவும் அறுபதுமடங்காகவும்
முப்பதுமடங்காகவும்பலன்தருவான் என்றார்.

நல்லவைதகளும், கைளகளும்
24 ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:

பரேலாகராஜ்யம் தன் நலத்தல் நல்ல வைதைய
வைதத்த மனிதனுக்குஒப்பாக இருக்க றது. 25மனிதர்கள்
தூங்கும்ேபாதுஅவனுைடயசத்துருவந்து,ேகாதுைமக்குள்
கைளகைள வைதத்துவ ட்டுப்ேபானான். 26 பய ரானது
வளர்ந்து கத ர்வ ட்டேபாது, கைளகளும் காணப்பட்டது.
27 வீட்ெடஜமானுைடய ேவைலக்காரர்கள் அவனிடத்த ல்
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 ப டுங்க ப்ேபாட உமக்கு வருப்பமா? என்று
ேகட்டார்கள். 29அதற்கு அவன்: ேவண்டாம், கைளகைளப்
ப டுங்கும்ேபாது நீங்கள் ேகாதுைமையயும்ேசர்த்து
ேவேராடு ப டுங்காதபடிக்கு, இரண்ைடயும் அறுப்புமட்டும்
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வளரவடுங்கள். 30 அறுப்புக்காலத்த ல் நான்
அறுக்க றவர்கைளப் பார்த்து: முதலாவது, கைளகைளப்
ப டுங்க , அைவகைளச் சுட்ெடரிக்க றதற்குக் கட்டுகளாகக்
கட்டுங்கள்; ேகாதுைமையேயா என் களஞ்ச யத்தல்
ேசர்த்துைவயுங்கள்என்ேபன்என்றுெசான்னான்என்றார்.

கடுகுவைத, புளித்த மாவுபற்றயஉவைமகள்
31 ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:

பரேலாகராஜ்யம் கடுகுவைதக்கு ஒப்பாக இருக்க றது;
அைதஒருமனிதன்எடுத்துத்தன்நலத்தல்வைதத்தான்.
32 அது எல்லாவைதகளிலும் ச ற யதாயருந்தும்,
வளரும்ேபாது, எல்லாச் ெசடிகளிலும் ெபரியதாக ,
ஆகாயத்துப் பறைவகள் அதன் கைளகளில் வந்து
அைடயத்தக்க மரமாகும் என்றார். 33 ேவெறாரு உவைமைய
அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: பரேலாகராஜ்யம் புளித்த
மாவ ற்கு ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு ெபண் எடுத்து,
முழுவதும் புளிக்கும்வைரக்கும், மூன்றுபடி மாவ ேல
பைசந்துைவத்தாள் என்றார். 34இைவகைளெயல்லாம்இேயசு
மக்கேளாடு உவைமகளாகப் ேபசனார்; உவைமகளில்லாமல்,
அவர்கேளாடு ேபசவல்ைல. 35 என் வாைய உவைமகளினால்
த றப்ேபன்; உலகத்ேதாற்றமுதல் மைறெபாருளானைவகைள
ெவளிப்படுத்துேவன் என்று தீர்க்கதரிச யால் ெசால்லப்பட்டது
நைறேவறும்படிஇப்படி நடந்தது.

கைளகைளப்பற்றயவளக்கம்
36 அப்ெபாழுது இேயசு மக்கைள அனுப்பவ ட்டு வீட்டிற்குப்

ேபானார். அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து:
நலத்தன் கைளகைளப்பற்றய உவைமைய எங்களுக்கு
வளக்க ச்ெசால்லேவண்டுெமன்று ேகட்டார்கள். 37 அவர்
மறுெமாழியாக: நல்ல வைதைய வைதக்க றவன்
மனிதகுமாரன்; 38 ந லம் உலகம்; நல்ல வைத
ராஜ்யத்தன் பள்ைளகள்; கைளகள் சாத்தானுைடய
பள்ைளகள்; 39 அைவகைள வைதக்க ற சத்துரு
ப சாசு; அறுவைட உலகத்தன் முடிவு; அறுக்க றவர்கள்
ேதவதூதர்கள். 40 ஆதலால், கைளகைளச்ேசர்த்து
அக்கனியால் சுட்ெடரிக்க றதுேபால, இந்த உலகத்தன்
முடிவ ேல நடக்கும். 41 மனிதகுமாரன் தம்முைடய
தூதர்கைள அனுப்புவார்; அவர்கள் அவருைடய
ராஜ்யத்த ல் இருக்க ற எல்லா இடறல்கைளயும்
அக்க ரமம் ெசய்க றவர்கைளயும் ேசர்த்து, 42 அவர்கைள
அக்கனிச்சூைளய ேல ேபாடுவார்கள்; அங்ேகஅழுைகயும்
பற்கடிப்பும் உண்டாயருக்கும். 43அப்ெபாழுது, நீத மான்கள்
தங்களுைடய ப தாவன் ராஜ்யத்த ேலசூரியைனப்ேபாலப்
ப ரகாச ப்பார்கள். ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும்.
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புைதயல்,முத்துக்கள்பற்றயஉவைமகள்
44 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம் ந லத்தல்

புைதத்தருக்க ற புைதயலுக்கு ஒப்பாக இருக்க றது;
அைத ஒரு மனிதன் பார்த்து, மைறத்து, அைதப்பற்ற ய
மக ழ்ச்ச யனாேலேபாய், தனக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் வ ற்று, அந்த ந லத்ைத வாங்குக றான்.
45 ேமலும், பரேலாகராஜ்யம் நல்ல முத்துக்கைளத்ேதடுக ற
வயாபாரிக்கு ஒப்பாக இருக்க றது. 46 அவன்
வைலயுயர்ந்த ஒரு முத்ைதப் பார்த்து, ேபாய்,
தனக்குண்டான எல்லாவற்ைறயும் வ ற்று, அைத
வாங்குக றான்.

வைலையப்பற்றயஉவைம
47 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம் கடலிேல ேபாடப்பட்டு,

எல்லாவ தமான மீன்கைளயும் ேசர்த்து வாரிக்ெகாள்ளும்
வைலக்கு ஒப்பாக இருக்க றது. 48 அது நைறந்தேபாது,
மீனவர்கள் அைதக் கைரக்கு இழுத்து, உட்கார்ந்து,
நல்லைவகைளக் கூைடகளில் ேசர்த்து, ஆகாதைவகைள
எற ந்துவடுவார்கள். 49 இப்படிேய உலகத்தன் முடிவ ேல
நடக்கும். ேதவதூதர்கள் புறப்பட்டு, நீத மான்களின்
நடுவலிருந்துெபால்லாதவர்கைளப்ப ரித்து, 50அவர்கைள
அக்கனிச்சூைளய ேல ேபாடுவார்கள்; அங்ேகஅழுைகயும்
பற்கடிப்பும் உண்டாயருக்கும் என்றார். 51 பன்பு,
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம்
அற ந்துெகாண்டீர்களா என்று ேகட்டார். அதற்கு
அவர்கள்: ஆம், அறந்துெகாண்ேடாம் ஆண்டவேர,
என்றார்கள். 52 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
இப்படி இருக்க றபடியால், பரேலாகராஜ்யத்த ற்கு
அடுத்தைவகளில் உபேதச க்கப்பட்டுத் ேதறன
ேவதபண்டிதன் எவனும் தன் ெபாக்கஷத்தலிருந்து
புத யைவகைளயும்பைழயைவகைளயும்எடுத்துக்ெகாடுக்க ற
வீட்ெடஜமானாக ய மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்க றான்
என்றார்.

ெசாந்தஊரில்இேயசு
53 இேயசு இந்த உவைமகைளச் ெசால்லிமுடித்தபன்பு, அந்த

இடத்ைதவ ட்டு, 54 தாம் வளர்ந்த ஊருக்கு வந்து, அவர்களுைடய
ெஜப ஆலயத்த ேல அவர்களுக்கு உபேதசம் ெசய்தார். அவர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டு: இவனுக்குஇந்தஞானமும்பலத்தெசய்ைககளும்
எப்படி வந்தது? 55இவன் தச்சனுைடய குமாரன்அல்லவா? இவன்
தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா? யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான்,
யூதா என்பவர்கள் இவனுக்குச் சேகாதரர்கள் அல்லவா? 56இவன்
சேகாதரிகெளல்ேலாரும் நம்மிடத்தல் இருக்க றார்கள் அல்லவா?
இப்படியருக்க, இெதல்லாம் இவனுக்கு எப்படி வந்தது? என்று
ெசால்லி, 57 அவைரக்குற த்து இடறலைடந்தார்கள். இேயசு
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அவர்கைளப்பார்த்து: தீர்க்கதரிச ஒருவன்தன்ஊரிலும்தன்
வீட்டிலுேமயன்ற ேவெறங்கும் அவமத க்கப்படமாட்டான்
என்றார். 58 அவர்களுக்கு வசுவாசம் இல்லாததனால், அவர்
அங்ேகஅத கஅற்புதங்கைளச்ெசய்யவல்ைல.

அத்த யாயம் 14
ேயாவான்ஸ்நானனின்தைலெவட்டப்படுதல்

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 டித்துக்கட்டிசைறச்சாைலயல்ைவத்தருந்தான். 4ஏெனன்றால்:
நீர் அவைள உன் மைனவயாக ைவத்துக்ெகாள்வது
நயாயமில்ைலஎன்றுேயாவான்அவனுக்குச்ெசால்லியருந்தான்.
5 ஏேராது அவைனக் ெகாைலெசய்ய மனதாயருந்தும், மக்கள்
அவைனத் தீர்க்கதரிச ெயன்றுஎண்ணினபடியால்அவர்களுக்குப்
பயந்தருந்தான். 6 அப்படியருக்க, ஏேராதன் பறந்தநாள்
ெகாண்டாடப்படுக றேபாது, ஏேராத யாளின் மகள் அவர்கள்
நடுேவ நடனம்பண்ணி ஏேராைதச் சந்ேதாஷப்படுத்தனாள்.
7 அதனிமித்தம் 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, பந்தயல்கூடஇருந்தவர்களினிமித்தமும்,
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. 12அவனுைடய சீடர்கள்வந்து
சரீரத்ைத எடுத்துஅடக்கம்ெசய்து, பன்புேபாய்அந்தச் ெசய்தைய
இேயசுவற்குஅறவத்தார்கள்.

இேயசுஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்
13 இேயசு அைதக்ேகட்டு, அந்த இடத்ைதவ ட்டு, படகல் ஏற ,

வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குத் தனிேய ேபானார். மக்கள்
அைதக் ேகள்வப்பட்டு, பட்டணங்களிலிருந்து கால்நைடயாக
அவரிடத்த ற்குப் ேபானார்கள். 14 இேயசு வந்து, த ரளான
மக்கைளக் கண்டு, அவர்கள்ேமல் மனதுருக , அவர்களில்
வயாதயுள்ளவர்கைளச்சுகமாக்கனார். 15மாைலேநரமானேபாது,
அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தல் வந்து: இது வனாந்த ரமான
இடம், ேநரமுமானது; மக்கள் க ராமங்களுக்குப்ேபாய்த்
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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.
18அைவகைளஎன்னிடத்த ல்ெகாண்டுவாருங்கள் 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 ெகாடுத்தார்கள். 20 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத்
தருப்தயைடந்தார்கள்; மீதயான அப்பத்துணிக்ைககைளப்
பன்னிரண்டு கூைடகள்நைறய எடுத்தார்கள். 21 ெபண்களும்
பள்ைளகளும்தவ ர, சாப்ப ட்ட ஆண்கள் ஏறக்குைறய
ஐயாய ரம்ேபராகஇருந்தார்கள்.
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,
பயத்தனால்அலறனார்கள். 27உடேனஇேயசுஅவர்கேளாடுேபச :
த டன்ெகாள்ளுங்கள், நான்தான், பயப்படாமலிருங்கள்
என்றார். 28 ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர! நீேரயானால்
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: வசுவாசக்குைறவுள்ளவேன, ஏன்சந்ேதகப்பட்டாய்
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. 35அந்த இடத்து மனிதர்கள்
அவைர யார் என்று அறந்து, சுற்றுப்புறெமங்கும் ெசய்த
அனுப்ப , வயாதயுள்ளவர்கள் எல்ேலாைரயும் அவரிடத்தல்
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ெகாண்டுவந்து, 36 அவருைடய ஆைடயன் ஓரத்ைதயாவது
அவர்கள் ெதாடுவதற்கு அனுமதக்கேவண்டுெமன்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்;ெதாட்ட எல்ேலாரும்குணமானார்கள்.

அத்த யாயம் 15
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
அவமாக்க வருக றீர்கள். 7 மாயக்காரர்கேள,
உங்கைளக்குற த்து:
8 இந்த மக்கள் தங்களுைடய உதட்டளவல் என்னிடத்த ல்

ேசர்ந்து,
தங்களுைடயஉதடுகளினால்என்ைனமத க்க றார்கள்;
அவர்கள் இருதயேமா என்ைனவ ட்டு தூரமாக

வலக யருக்க றது;
9 மனிதர்களுைடய கட்டைளகைள உபேதசங்களாகப்

ேபாத த்து,
வீணாக எனக்கு ஆராதைன ெசய்க றார்கள் என்று

ஏசாயா தீர்க்கதரிச நன்றாகச் ெசால்லியருக்க றான்
என்றார்.”

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
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ப டுங்கப்படும். 14 அவர்கைள வ ட்டுவடுங்கள்,
அவர்கள் குருடர்களுக்கு வழிகாட்டுக ற குருடர்களாக
இருக்க றார்கள்; குருடனுக்குக் குருடன் வழிகாட்டினால்
இருவரும் குழிய ேல வழுவார்கேள என்றார். 15அப்ெபாழுது,
ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: இந்த உவைமைய எங்களுக்கு
வளக்க ச்ெசால்லேவண்டும் என்றான். 16 அதற்கு
இேயசு: நீங்களும் இன்னும் உணர்வல்லாதவர்களாக
இருக்க றீர்களா? 17 வாய்க்குள்ேள ேபாக றெதல்லாம்
வய ற்றுக்குள் ெசன்று ஆசனவழியாகக் கழிந்துேபாகும்
என்பைத நீங்கள் இன்னும் அறயவல்ைலயா?
18 வாயலிருந்து புறப்படுக றைவகள் இருதயத்தலிருந்து
புறப்பட்டுவரும்; அைவகேள மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும்.
19 எப்படிெயன்றால், இருதயத்தலிருந்து ெபால்லாத
ச ந்தைனகளும், ெகாைலபாதகங்களும், வ பசாரங்களும்,
ேவச த்தனங்களும், களவுகளும், ெபாய்ச்சாட்ச களும்,
அவதூறுகளும்புறப்பட்டுவரும். 20இைவகேளமனிதைனத்
தீட்டுப்படுத்தும்; ைககைளக் கழுவாமல் சாப்ப டுக றது
மனிதைனத்தீட்டுப்படுத்தாது என்றார்.

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
என்றுெசால்லிக்கூப்ப ட்டாள். 23அவளுக்குமறுெமாழியாகஅவர்
ஒரு வார்த்ைதயும் ெசால்லவல்ைல. அப்ெபாழுது அவருைடய
சீடர்கள் வந்து: இவள் நம்ைமப் பன்ெதாடர்ந்து கூப்படுகறாேள,
இவைள அனுப்பவடும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.
24அதற்கு அவர்: காணாமற்ேபானஆடுகளாக யஇஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிடத்த ற்கு அனுப்பப்பட்ேடேனதவ ர,
மற்றவர்களுக்கல்ல என்றார். 25 அவள் வந்து: ஆண்டவேர,
எனக்கு உதவெசய்யும் என்று அவைரப் பணிந்துெகாண்டாள்.
26 அவர் அவைளப் பார்த்து: ப ள்ைளகளின் அப்பத்ைத
எடுத்து, நாய்க்குட்டிகளுக்குப் ேபாடுக றது நல்லதல்ல
என்றார். 27அதற்குஅவள்: உண்ைமதான்ஆண்டவேர, ஆனாலும்
நாய்க்குட்டிகள் தங்களுைடய எஜமான்களின் ேமைஜயலிருந்து
வழும் அப்பத்துணிக்ைககைளச் சாப்படுேம என்றாள். 28இேயசு
அவளுக்கு மறுெமாழியாக: ெபண்ேண, உன் வசுவாசம்
ெபரியது; நீ வரும்புக றபடி உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார்.
அந்த ேநரேமஅவளுைடயமகள்ஆேராக்கயமானாள்.

இேயசுநான்காய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்
29 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, கலிேலயாக்

கடலருேக வந்து, ஒரு மைலயன்ேமல் ஏற , அங்ேக உட்கார்ந்தார்.
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30 அப்ெபாழுது, முடவர்கள், குருடர்கள், ஊைமயர்கள், ஊனர்கள்
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 என்னிடத்த ல் மூன்று நாட்கள் தங்க யருந்து
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, 36அந்த ஏழு அப்பங்கைளயும் அந்த மீன்கைளயும்
எடுத்து, நன்றெசலுத்த , ப ட்டுத் தம்முைடய சீடர்களிடத்தல்
ெகாடுத்தார்; சீடர்கள் மக்களுக்குப் பரிமாறனார்கள்.
37 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடந்தார்கள்; மீதயான
அப்பத்துணிக்ைககைள ஏழு கூைடகள்நைறய எடுத்தார்கள்.
38 ெபண்களும் பள்ைளகளும்தவ ர, சாப்ப ட்ட ஆண்கள்
நான்காய ரம்ேபராக இருந்தார்கள். 39 அவர் மக்கைள
அனுப்பவ ட்டுபடகல்ஏற ,மக்தலாவன்எல்ைலகளுக்குவந்தார்.

அத்த யாயம் 16
அைடயாளம் ேகட்ட பரிேசயர்களும்சதுேசயர்களும்

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 உங்களால்
கூடாதா? 4 இந்தப் ெபால்லாத வ பசார சந்ததயார் அைடயாளம்
ேதடுக றார்கள்; ேயானா தீர்க்கதரிச யன் அைடயாளேமதவ ர
ேவறு அைடயாளம் இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல
என்றுெசால்லி,அவர்கைளவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானார்.
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பரிேசயர்கள் சதுேசயர்களின்புளித்த மாவு
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 தங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 8 இேயசு அைத
அற ந்து: வசுவாசக்குைறவுள்ளவர்கேள, அப்பங்கைளக்
ெகாண்டுவராதைதக்குற த்து நீங்கள் உங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனபண்ணுகறெதன்ன? 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? 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 என்று
அறந்துெகாண்டார்கள்.
க றஸ்துைவக்குறத்துேபதுருவன்அறக்ைக

13 பன்பு, இேயசு பலிப்பு ெசசரியாவன் பட்டணத்தற்கு
வந்தேபாது, தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரனாகய
என்ைன மக்கள் யார் என்று ெசால்லுகறார்கள் என்று ேகட்டார்.
14 அதற்கு 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: ேயானாவன்
குமாரனாகய சீேமாேன, நீ பாக்கயவான்; மாம்சமும் இரத்தமும்
இைத உனக்கு ெவளிப்படுத்தவல்ைல, பரேலாகத்தலிருக்கற
என் ப தா இைத உனக்கு ெவளிப்படுத்தனார். 18 ேமலும்,
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,
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பூேலாகத்த ேல நீ கட்டவ ழ்ப்பது எதுேவா அது பரேலாகத்தலும்
கட்டவழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். 20 அப்ெபாழுது, தாம்
க றஸ்துவாகய இேயசு என்று ஒருவருக்கும் ெசால்லாதபடிக்குத்
தம்முைடயசீடர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.

இேயசுதன்பாடுகைளமுன்னறவத்தல்
21அதுமுதல்இேயசு,தாம்எருசேலமுக்குப்ேபாய்,மூப்பர்களாலும்

ப ரதான ஆசாரியர்களாலும், ேவதபண்டிதர்களாலும் பல
பாடுகள்பட்டு, ெகாைலயுண்டு, மூன்றாம்நாளில் உய ேராடு
எழுந்தருக்கேவண்டும் என்பைதத் தம்முைடய சீடர்களுக்குச்
ெசால்லத்ெதாடங்கனார். 22 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரத்
தனிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்: ஆண்டவேர, இது உமக்கு
சம்பவக்கக்கூடாேத, இது உமக்குச் சம்பவ ப்பதல்ைல என்று
அவைரக் கடிந்துெகாள்ளத்ெதாடங்கனான். 23 அவேரா தரும்ப ,
ேபதுருைவப் பார்த்து: எனக்குப் பன்னாகப்ேபா, சாத்தாேன,
நீ எனக்கு இடறலாக இருக்க றாய்; ேதவனுக்குரியைவகைளச்
ச ந்த க்காமல் மனிதர்களுக்குரியைவகைளச் ச 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.
26மனிதன்உலகம்முழுவைதயும்ஆதாயப்படுத்த 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 தம்முைடய ராஜ்யத்தல் வருவைதக்
காண்பதற்குமுன், மரணத்ைதக் காண்பதல்ைல என்று,
உண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்என்றார்.

அத்த யாயம் 17
இேயசுமருரூபமாகுதல்

1 ஆறு நாட்களுக்குப்பன்பு, இேயசு ேபதுருைவயும்
யாக்ேகாைபயும் அவனுைடய சேகாதரனாகய ேயாவாைனயும்
கூட்டிக்ெகாண்டுதனித்தருக்கும்படிஉயர்ந்தமைலயன்ேமல்ேபாய்,
2 அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமைடந்தார்; அவருைடய
முகம் சூரியைனப்ேபாலப் ப ரகாச த்தது, அவருைடய உைட
ஒளிையப்ேபால ெவண்ைமயானது. 3 அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
எலியாவும் அவேராடு ேபசுக றவர்களாக அவர்களுக்குக்
காணப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது ேபதுரு இேயசுைவப்
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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, இவருக்குச் ெசவெகாடுங்கள் என்று அந்த
ேமகத்தலிருந்துஒருசத்தம்உண்டானது. 6சீடர்கள்அைதக்ேகட்டு,
முகங்குப்புற வழுந்து, மிகவும் பயந்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது,
இேயசு வந்து, அவர்கைளத் ெதாட்டு: எழுந்தருங்கள்,
பயப்படாமலிருங்கள் என்றார். 8 அவர்கள் தங்களுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்க்கும்ேபாது இேயசுைவத்தவ ர
ேவெறாருவைரயும் காணவல்ைல. 9 அவர்கள் மைலயலிருந்து
இறங்குகறேபாது,இேயசுஅவர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரன்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருக்கும்வைரக்கும்
இந்தத் தரிசனத்ைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம்
என்று கட்டைளய ட்டார். 10 அப்ெபாழுது, அவருைடய
சீடர்கள் அவைரப் 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
ேயாவான்ஸ்நானைனக்குறத்துத்தங்களுக்குச்ெசான்னார்என்று
சீடர்கள்அப்ெபாழுதுஅறந்துெகாண்டார்கள்.
ப சாசு ப டித்தருந்த சறுவன்குணமைடதல்

14 அவர்கள் மக்களிடத்தல் வந்தேபாது, ஒரு மனிதன்
அவரிடத்தல் வந்து, அவர் முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு:
15 ஆண்டவேர, என் மகனுக்கு இரங்கும், அவன் வலிப்பு
வயாதயனால்ெகாடிய ேவதைனப்படுகறான்;அடிக்கடி தீயலும்,
அடிக்கடி தண்ணீரிலும் வழுகறான். 16 அவைன உம்முைடய
சீடர்களிடம் ெகாண்டுவந்ேதன்; அவைன குணமாக்க அவர்களால்
முடியாமற்ேபானது என்றான். 17 இேயசு மறுெமாழியாக:
வசுவாசமில்லாத மாறுபாடுள்ளசந்தத ேய, எதுவைரக்கும்
நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்? எதுவைரக்கும் உங்களிடம்
ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்? அவைன என்னிடத்த ல்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 18இேயசு 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. 20அதற்கு
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இேயசு: உங்களுைடய வ சுவாசக்குைறவனாேலதான்;
கடுகுவைதயளவு வசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால்
நீங்கள் இந்த மைலையப் பார்த்து, இந்த இடத்ைதவ ட்டு
அப்புறம் ேபா என்று ெசால்ல அது அப்புறம் ேபாகும்;
உங்களால் ெசய்யமுடியாத காரியம் ஒன்றுமிராது என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 21இந்த
வைகப் ப சாசு ெஜபத்தனாலும்உபவாசத்தனாலுேமதவ ர
மற்ற எவ்வ தத்தனாலும் புறப்பட்டுப்ேபாகாது என்றார்.
22அவர்கள் 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
ேபாதகர் வரிப்பணம் ெசலுத்துகறதல்ைலயா என்று ேகட்டார்கள்;
ெசலுத்துகறார் என்றான். 25அவன்வீட்டிற்குள்வந்தேபாது,அவன்
ேபசுக றதற்கு முன்னேம இேயசு அவைனப் பார்த்து: சீேமாேன,
உனக்கு எப்படித் ேதான்றுக றது? பூமியன் ராஜாக்கள்
வருமானவரிையயும் மற்ற வரிையயும் தங்களுைடய
பள்ைளகளிடத்த ேலா, அந்ந யர்களிடத்த ேலா,
யாரிடத்த ல் வாங்குக றார்கள் என்று ேகட்டார். 26 அதற்குப்
ேபதுரு: அந்நயர்களிடத்தல் வாங்குகறார்கள் என்றான்.
இேயசு அவைனப் பார்த்து: அப்படியானால் பள்ைளகள்
அைதச் ெசலுத்தேவண்டியதல்ைலேய. 27 ஆனாலும்,
நாம் அவர்களுக்கு இடறலாக இல்லாதபடிக்கு, நீ
கடலுக்குப்ேபாய், தூண்டில்ேபாட்டு, முதலாவது
அகப்படுக றமீைனப்ப டித்து,அதன்வாையத்த றந்துபார்;
ஒரு ெவள்ளிக்காைசக் காண்பாய்; அைத எடுத்து
எனக்காகவும்உனக்காகவும்அவர்களிடம்ெகாடு என்றார்.

அத்த யாயம் 18
பரேலாகராஜ்யத்தல்ெபரியவன்

1 அந்த ேநரத்த ேல சீடர்கள் இேயசுவனிடத்தல் வந்து:
பரேலாகராஜ்யத்தல் எவன் ெபரியவனாக இருப்பான் என்று
ேகட்டார்கள். 2 இேயசு ஒரு பள்ைளையத் தம்மிடத்தல்
அைழத்து, அைத அவர்கள் நடுேவ நறுத்த : 3 நீங்கள்
மனந்தரும்ப ப் ப ள்ைளகைளப்ேபால மாறாவ ட்டால்,
பரேலாகராஜ்யத்த ல் ப ரேவச க்கமாட்டீர்கள் என்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
4 ஆகேவ, இந்தப் ப ள்ைளையப்ேபாலத் தன்ைனத்
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தாழ்த்துக றவன் எவேனா, அவேன பரேலாகராஜ்யத்த ல்
ெபரியவனாக இருப்பான். 5இப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ைளைய
என் நாமத்தனிமித்தம் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான். 6 என்னிடத்த ல்
வ சுவாசமாக இருக்க ற இந்தச் ச ற யவர்களில்
ஒருவனுக்கு இடறல் உண்டாக்குக றவன் எவேனா,
அவனுைடய கழுத்தல் மாவைரக்கும் கல்ைலக் கட்டி,
கடலின் ஆழத்த ேல அவைன அமிழ்த்துக றது அவனுக்கு
நலமாக இருக்கும். 7 இடறல்களினிமித்தம் உலகத்த ற்கு
ஐேயா, இடறல்கள் வருவது அவச யம், ஆனாலும் எந்த
மனிதனால் இடறல் வருக றேதா, அவனுக்கு ஐேயா!
8 உன் ைகயாவது உன் காலாவது உனக்கு இடறல்
உண்டாக்கனால், அைத ெவட்டி எற ந்துேபாடு; நீ இரண்டு
ைகயுைடயவனாக, அல்லது இரண்டு காலுைடயவனாக
ந த்த ய அக்கனிய ேல தள்ளப்படுவைதவ ட, முடவனாக,
அல்லது ஊனனாக, ந த்த யஜீவனுக்குள் ப ரேவச ப்பது
உனக்கு நலமாக இருக்கும். 9 உன் கண் உனக்கு இடறல்
உண்டாக்கனால், அைதப் ப டுங்க எற ந்துேபாடு; இரண்டு
கண்ணுைடயவனாக எரிநரகத்த ல் தள்ளப்படுவைதவ ட,
ஒற்ைறக் கண்ணனாக ந த்த யஜீவனுக்குள்ப ரேவச ப்பது
உனக்குநலமாகஇருக்கும்.

காணாமல்ேபானஆடுபற்றயஉவைம
10 இந்தச் ச ற யவர்களில் 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 ேதான்றுக றது? ஒரு மனிதனுக்கு நூறு
ஆடுகளிருக்க, அைவகளில் ஒன்று காணாமற்ேபானால்,
அவன் மற்றத் ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளயும்
மைலகளில் வ ட்டுப்ேபாய் காணாமற்ேபானைதத்
ேதடாமலிருப்பாேனா? 13அவன் அைதக் கண்டுப டித்தால்,
காணாமல்ேபாகாத ெதாண்ணூற்ெறான்பது
ஆடுகைளக்குற த்து மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றைதவ ட,
அந்த ஒன்ைறக்குற த்து அத க மக ழ்ச்ச யாக இருப்பான்
என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
14 இவ்வதமாக, இந்தச் ச ற யவரில் ஒருவன்கூட,
அழிந்துேபாவது பரேலாகத்தலிருக்க ற உங்களுைடய
ப தாவன்வருப்பமல்ல.

உனக்குவேராதமாககுற்றம்ெசய்யும் சேகாதரன்
15 உன் சேகாதரன் உனக்கு வ ேராதமாகக் குற்றம்

ெசய்தால், அவனிடத்த ல் ேபாய், நீயும் அவனும்
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தனிைமயாக இருக்கும்ேபாது, அவன் குற்றத்ைத
அவனுக்குஉணர்த்து;அவன்உனக்குச்ெசவ ெகாடுத்தால்,
உன் சேகாதரைன ஆதாயப்படுத்த க்ெகாண்டாய்.
16 அவன் ெசவ ெகாடுக்காமற்ேபானால், இரண்டு மூன்று
சாட்ச களுைடய ஒப்புதல்களினாேல காரியங்கெளல்லாம்
உறுத ப்படும்படி இரண்ெடாருவைர உன்னுடேன
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபா. 17 அவர்களுக்கும் அவன்
ெசவ ெகாடுக்காமற்ேபானால், அைத சைபக்குத்
ெதரியப்படுத்து; சைபக்கும் ெசவ ெகாடுக்காமற்ேபானால்,
அவன் உனக்கு ேவறுமார்க்கத்தான்ேபாலவும் வரி
வசூலிப்பவைனப்ேபாலவும் இருப்பானாக. 18உலகத்த ேல
நீங்கள் எைவகைளக் கட்டுவீர்கேளா அைவகள்
பரேலாகத்தலும் கட்டப்பட்டிருக்கும்; உலகத்த ேல
நீங்கள் எைவகைளக் கட்டவ ழ்ப்பீர்கேளா அைவகள்
பரேலாகத்தலும் கட்டவ ழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
19 அல்லாமலும், உங்களில் இரண்டுேபர் தாங்கள்
ேவண்டிக்ெகாள்ளப்ேபாக றஎந்தக்காரியத்ைதக்குற த்தாவது
பூமிய ேலஒருமனப்பட்டிருந்தால்,பரேலாகத்த ல்இருக்க ற
என் ப தாவனால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 20 ஏெனன்றால்,
இரண்டுேபராவது மூன்றுேபராவது என் நாமத்தனாேல
எங்ேககூடியருக்க றார்கேளா, அங்ேக அவர்கள் நடுவ ேல
இருக்க ேறன் என்றார்.

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 ேவைலக்காரர்களிடத்த ல்
கணக்குப்பார்க்கேவண்டுெமன்றருந்த ஒரு ராஜாவ ற்கு
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 வ ற்று,
கடைனத்தீர்க்கும்படிக் கட்டைளய ட்டான். 26 அப்ெபாழுது,
அந்த ேவைலக்காரன் காலில் வழுந்து வணங்க :
எஜமானேன! என்னிடத்த ல் ெபாறுைமயாக இரும்,
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எல்லாவற்ைறயும் உமக்குக் ெகாடுத்துத்தீர்க்க ேறன்
என்றான். 27 அந்த ேவைலக்காரனுைடய எஜமான்
மனமிரங்க , அவைன வடுதைலெசய்து, கடைனயும்
அவனுக்கு மன்னித்துவ ட்டான். 28 அப்படியருக்க, அந்த
ேவைலக்காரன் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, தன்னிடத்த ல்
நூறு ெவள்ளிக்காசுகள் கடன்பட்டிருந்தவனாக ய
தன்னுைடய உடன்ேவைலக்காரர்களில் ஒருவைனப்
பார்த்து, அவைனப் ப டித்து, கழுத்ைத ெநரித்து:
நீ வாங்கன கடைன எனக்குக் ெகாடுத்துத்
தீர்க்கேவண்டும் என்றான். 29 அப்ெபாழுது அவனுைடய
உடன்ேவைலக்காரன் அவன் காலிேல வழுந்து:
என்னிடத்த ல் ெபாறுைமயாக இரும், எல்லாவற்ைறயும்
உமக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்க்க ேறன் என்று, அவைன
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 30அவேனா சம்மத க்காமல், ேபாய்,
அவன்வாங்கனகடைனக்ெகாடுத்துத்தீர்க்கும்வைரக்கும்
அவைனச் சைறச்சாைலயல் ைவத்தான். 31 நடந்தைத
அவனுைடய உடன்ேவைலக்காரர்கள் பார்த்து, மிகவும்
துக்கப்பட்டு, எஜமானிடத்த ல் வந்து, நடந்தைதெயல்லாம்
அறவ த்தார்கள். 32 அப்ெபாழுது அவனுைடய எஜமான்
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 றவர்களிடத்த ல்
அவைன ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 35 நீங்களும் அவனவன்
தன்தன் சேகாதரன் ெசய்த தப்ப தங்கைள மனப்பூர்வமாக
மன்னிக்காமற்ேபானால், என் பரமப தாவும் உங்களுக்கு
இப்படிேயெசய்வார் என்றார்.

அத்த யாயம் 19
வவாகரத்ைதப்பற்றயஇேயசுவன்ேபாதைன

1 இேயசு இந்த வசனங்கைளச் ெசால்லிமுடித்தபன்பு,
அவர் கலிேலயாைவவ ட்டு ேயார்தானுக்கு அக்கைரயான
யூேதயாவற்கு வந்தார். 2 த ரளான மக்கள் அவருக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள்; அந்த இடத்தல் அவர்கைள குணமாக்கனார்.
3 அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள் அவைரச் ேசாத க்கேவண்டுெமன்று
அவரிடத்தல் வந்து: கணவனானவன் தன் மைனவைய
எந்தக்காரணத்தனாலாவது வவாகரத்து ெசய்வது நயாயமா
என்று ேகட்டார்கள். 4 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக:
ஆரம்பத்த ேல மனிதர்கைள உண்டாக்கனவர்
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அவர்கைள ஆணும் ெபண்ணுமாக உண்டாக்கனார்
என்பைதயும், 5 இதனிமித்தம் கணவனானவன் தன்
தகப்பைனயும் தாையயும்வ ட்டுத் தன் மைனவ ேயாடு
இைணந்தருப்பான்; அவர்கள் இருவரும் ஒேர சரீரமாக
இருப்பார்கள் என்று அவர் ெசான்னைதயும், நீங்கள்
வாச க்கவல்ைலயா? 6 இப்படி இருக்க றபடியனால்,
அவர்கள் இருவர்களாக இல்லாமல், ஒேர சரீரமாக
இருக்க றார்கள்; ஆகேவ, ேதவன் இைணத்தைத
மனிதன் ப ரிக்காத ருக்கேவண்டும் 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 த்தனம்ெசய்ததனிமித்தேமயன்ற ,அவைள
வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு ேவெறாரு ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்தால், அவன் வ பசாரம் ெசய்க றவனாக
இருப்பான்; வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளத்
தருமணம் ெசய்க றவனும் வ பசாரம் ெ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 ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்
என்றார்.

இேயசுவும் சறுபள்ைளகளும்
13 அப்ெபாழுது, சறு பள்ைளகளின்ேமல் அவர் கரங்கைள

ைவத்து ெஜபம்ெசய்யும்படிக்கு அவர்கைள அவரிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; ெகாண்டுவந்தவர்கைளச் சீடர்கள்
அதட்டினார்கள். 14 இேயசுேவா: சறு பள்ைளகள்
என்னிடத்த ல் வருக றதற்கு இடங்ெகாடுங்கள்;
அவர்கைளத் தைடெசய்யாமலிருங்கள்; பரேலாகராஜ்யம்
அப்படிப்பட்டவர்களுைடயதுஎன்றுெசால்லி, 15அவர்கள்ேமல்
கரங்கைள ைவத்து, பன்பு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்.
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ெசல்வந்தனானஇைளஞன்
16 அப்ெபாழுது ஒருவன் வந்து, அவைரப் பார்த்து: நல்ல

ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைனஅைடவதற்குநான்எந்த 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: எைவகைள என்று ேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு: ெகாைல ெசய்யாத ருப்பாயாக, வ பசாரம்
ெசய்யாத ருப்பாயாக, களவு ெசய்யாதருப்பாயாக,
ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாதருப்பாயாக; 19உன்தகப்பைனயும்
உன் தாையயும் மத ப்பாயாக; உன்னிடத்த ல் நீ
அன்புெசலுத்துவதுேபால மற்றவனிடத்தலும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்பைவகைளேய என்றார்.
20 அந்த வாலிபன் அவைரப் பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம்
என் சறுவயதுமுதல் ைகக்ெகாண்டிருக்க ேறன்; இன்னும்
என்னிடத்தல் குைறவு என்ன என்றான். 21 அதற்கு
இேயசு: நீ ேதவனுக்கு பூரண சற்குணனாக
இருக்கவரும்பனால், ேபாய், உனக்கு உண்டானைவகைள
வற்று, தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடு, அப்ெபாழுது
பரேலாகத்த ல் 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 பரேலாகராஜ்யத்த ல்
ப ரேவச ப்பது சுலபமல்லெவன்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 24 ேமலும் ெசல்வந்தன்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் 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: மறுப றப்பன்
காலத்த ேல மனிதகுமாரன் தம்முைடய மகைமயுள்ள
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்த ருக்கும்ேபாது, என்ைனப்
பன்பற்றன நீங்களும், இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரங்கைளயும் ந யாயந்தீர்க்க றவர்களாகப்
பன்னிரண்டுசங்காசனங்களின்ேமல்உட்கார்ந்த ருப்பீர்கள்
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
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29என்நாமத்தனிமித்தம்வீட்ைடயாவது,சேகாதரர்கைளயாவது,
சேகாதரிகைளயாவது, தகப்பைனயாவது, தாையயாவது,
மைனவையயாவது, ப ள்ைளகைளயாவது,
ந லங்கைளயாவது இழந்தவன் எவேனா, அவன்
நூறுமடங்காகப் ெபற்று, ந த்த யஜீவைனயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவான்; 30 ஆனாலும், முந்த ேனார்
அேநகர் ப ந்த ேனாராகவும், ப ந்த ேனார் அேநகர்
முந்த ேனாராகவும்இருப்பார்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 20
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்து ேவைலயாட்கைளப்பற்றயஉவைம

1 பரேலாகராஜ்யம் வீட்ெடஜமானாக ய ஒரு மனிதனுக்கு
ஒப்பாகஇருக்க றது;அவன்தன்த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு
ேவைலயாட்கைள அமர்த்த அத காைலய ேல புறப்பட்டான்.
2 ேவைலயாட்களுடன் நாெளான்றுக்கு ஒரு ெவள்ளிக்காசு
கூலிேபச , அவர்கைளத் தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு
அனுப்பனான். 3 காைல ஒன்பதுமணியளவல் அவன்
புறப்பட்டுப்ேபாய், கைடத்ெதருவ ேல சும்மா ந ற்க ற ேவறு
சலைரப் பார்த்து: 4 நீங்களும் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப்
ேபாங்கள், ந யாயமானபடி உங்களுக்குக் கூலி
ெகாடுப்ேபன் என்றான்; அவர்களும் ேபானார்கள்.
5 மறுபடியும், நண்பகல் பன்னிரண்டுமணிக்கும்,
மூன்றுமணிக்கும் அவன்ேபாய் அப்படிேய ெசய்தான்.
6ஐந்துமணியளவலும் 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, ந யாயமானபடி
கூலி ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள் என்றான். 8மாைலேநரத்த ல்,
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, தங்களுக்கு அத க கூலி
கைடக்கும் என்று நைனத்தார்கள், அவர்களும்
ஆளுக்கு ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக்காசு வாங்கனார்கள்.
11 வாங்க க்ெகாண்டு, வீட்ெடஜமாைனப் பார்த்து:
12 ப ந்த வந்தவர்களாக ய இவர்கள் ஒருமணிேநரம்மட்டும்
ேவைலெசய்தார்கள்; பகலின் பாடுகைளயும் ெவயலின்
ெவப்பத்ைதயும் சக த்த எங்களுக்கு இவர்கைளச்
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சமமாக்கனீேர என்று முறுமுறுத்தார்கள். 13 அவர்களில்
ஒருவனுக்கு அவன் மறுெமாழியாக: நண்பேன, நான்
உனக்கு அநயாயம் ெசய்யவல்ைல; நீ என்னிடத்த ல்
ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்குச் சம்மத க்கவல்ைலயா?
14 உன்னுைடயைத நீ வாங்க க்ெகாண்டு ேபா, உனக்குக்
ெகாடுத்ததுேபால ப ந்த வந்தவனாக ய இவனுக்கும்
ெகாடுப்பது என்னுைடய வருப்பம். 15 என்னுைடயைத
என் வருப்பப்படிச்ெசய்ய எனக்கு அத காரமில்ைலயா?
நான் தாராளமனமுைடயனாக இருக்க றபடியால், நீ
ெபாறாைமெகாள்ளலாமா என்றான். 16 இவ்வதமாக,
ப ந்த ேனார் முந்த ேனாராகவும், முந்த ேனார்
ப ந்த ேனாராகவும் இருப்பார்கள்; அைழக்கப்பட்டவர்கள்
அேநகர்,ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளாச லர் என்றார்.

இேயசுதன்பாடுகைளமுன்னறவத்தல்
17 இேயசு எருசேலமுக்குப் ேபாகும்ேபாது, வழிய ேல

பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் தனிேய அைழத்து: 18 இேதா,
எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறாம்; மனிதகுமாரன் ப ரதான
ஆசாரியர்களிடத்தலும் ேவதபண்டிதரிடத்தலும்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்; அவர்கள் அவைர
மரணதண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து, 19 அவைரப்
பரிகாசம்பண்ணவும், சாட்ைடயனால் அடிக்கவும்,
சலுைவயல் அைறயவும் யூதரல்லாதவரிடத்த ல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ஆனாலும்மூன்றாம்நாளிேலஅவர்
உய ேராடுஎழுந்தருப்பார் என்றார்.

ஒருதாயன்வண்ணப்பம்
20 அப்ெபாழுது, ெசெபேதயுவன் குமாரர்களுைடய தாய்

தன் குமாரர்கேளாடுகூட அவரிடத்தல் வந்து, அவைரப்
பணிந்துெகாண்டு: உம்மிடத்தல் ஒரு வண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டும் என்றாள். 21அவர் 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: நீங்கள் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகறது
இன்னது என்று உங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல. நான்
குடிக்கும் பாத்த ரத்த ல் நீங்கள் குடிக்கவும், நான்
ெபறும் இடத்ைத நீங்கள் ெபறவும் உங்களால் கூடுமா
என்றார். அதற்கு அவர்கள்: கூடும் என்றார்கள். 23 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: என் பாத்த ரத்த ல் நீங்கள்
குடிப்பீர்கள், நான் ெபறும் இடத்ைதயும் நீங்கள்
ெபறுவீர்கள்; ஆனாலும், என் வலதுபக்கத்தலும் என்
இடதுபக்கத்தலும் உட்காரும்படி என் ப தாவனால்
எவர்களுக்கு ஆயத்தம்ெசய்யப்பட்டிருக்க றேதா
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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,
அத காரமுைடய மனிதர்கள் அவர்கள்ேமல் கடினமாக
அத காரம் ெசலுத்துக றார்கள் என்றும், நீங்கள்
அற ந்தருக்க றீர்கள். 26 உங்களுக்குள்ேள அப்படி
இருக்கலாகாது; உங்களில் எவனாவது ெபரியவனாக
இருக்கவரும்பனால், அவன் உங்களுக்குப்
பணிவைடெசய்க றவனாக இருக்கேவண்டும்.
27 உங்களில் எவனாவது முதன்ைமயானவனாக
இருக்கவரும்பனால், அவன் உங்களுக்குப்
பணிவைடெசய்க றவனாகஇருக்கேவண்டும். 28அப்படிேய,
மனிதகுமாரனும் பணிவைட ெபரும்படி வராமல்,
பணிவைடெசய்யவும், அேநகைர மீட்கும் ெபாருளாகத்
தம்முைடயஜீவைனக்ெகாடுக்கவும்வந்தார் என்றார்.

இரண்டுகுருடர்கள்பார்ைவயைடதல்
29 அவர்கள் எரிேகாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது,

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

அத்த யாயம் 21
இேயசுவன்எருசேலம் பயணம்

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

ஏற க்ெகாண்டு,
உன்னிடத்தல்வருகறார் என்று
சீேயான்குமாரத்த க்குச்ெசால்லுங்கள்” என்று,

5 தீர்க்கதரிச யனால் ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி
இெதல்லாம் நடந்தது. 6 சீடர்கள்ேபாய், இேயசு தங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய ெசய்து, 7 கழுைதையயும் குட்டிையயும்
ெகாண்டுவந்து, அைவகள்ேமல் தங்களுைடய ஆைடகைளப்
ேபாட்டு, அவைர ஏற்றனார்கள். 8 த ரளான மக்கள் தங்களுைடய
ஆைடகைளவழிய ேலவ ரித்தார்கள்; ேவறுசலர்மரக்கைளகைள
ெ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. 10அவர் எருசேலமுக்குள் ப ரேவச க்கும்ேபாது,
நகரத்தார் அைனவரும் ஆச்சரியப்பட்டு, இவர் யார்? என்று
வசாரித்தார்கள். 11 அதற்கு மக்கள்: இவர் கலிேலயாவலுள்ள
நாசேரத்தலிருந்துவந்ததீர்க்கதரிச 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
வீடு ெஜபவீடு எனப்படும் என்று எழுத யருக்க 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
ெசய்தீர்என்பைதநீங்கள்ஒருேபாதும்வாச க்கவல்ைலயா
என்றார். 17 அவர்கைளவ ட்டு நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டு,
ெபத்தானியாவற்குப்ேபாய்,அங்ேகஇரவல்தங்கனார்.

பட்டுப்ேபானஅத்த மரம்
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18 காைலய ேல அவர் நகரத்த ற்குத் தரும்பவரும்ேபாது,
அவருக்குப் பச யுண்டானது. 19 அப்ெபாழுது வழியருேக ஒரு
அத்த மரத்ைதப் பார்த்து, அதனிடத்த ற்குப்ேபாய், அத ேல
இைலகைளயன்ற ேவெறான்ைறயும் காணாமல்: இனி
ஒருேபாதும்உன்னிடத்த ல்கனிஉண்டாகாத ருக்கக்கடவது
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 வ சுவாசமுள்ளவர்களாக
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
ேகட்பீர்கேளாஅைவகைளெயல்லாம்ெபறுவீர்கள் என்றார்.

இேயசுவன்அதகாரத்ைதப்பற்றய ே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
எனக்குச் ெசால்லுவீர்களானால், நானும் எந்த
அத காரத்தனாேல இைவகைளச் ெசய்க ேறெனன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 25 ேயாவான் ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானம்ேதவனால்உண்டாய ற்ேறா? மனிதர்களால்
உண்டாய ற்ேறா? 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
ெசால்வதல்ைல என்றார்.

இரண்டுகுமாரர்கள்பற்றயஉவைம
28 ஆனாலும், உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுக றது?

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

ேதாட்டக்காரர்கள்பற்றயஉவைம
33 ேவெறாரு உவைமையக் ேகளுங்கள்: வீட்ெடஜமானாக ய

ஒருமனிதன்இருந்தான்,அவன்ஒருத ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
உண்டாக்க , அைதச் சுற்றலும் ேவலியைடத்து,
அதல் ஒரு ஆைலைய உருவாக்க , ேகாபுரத்ைதயும்
கட்டி, ேதாட்டக்காரர்களுக்கு அைதக் குத்தைகக்கு
வ ட்டு, ெவளிேதசத்த ற்குச் ெசன்றருந்தான்.
34 அறுவைடக்காலம் ெநருங்க யேபாது, அதன்
கனிகைள வாங்க க்ெகாண்டுவரும்படி தன்
ேவைலக்காரர்கைளத் ேதாட்டக்காரர்களிடத்த ல்
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 அவர்களிடத்த ல் அனுப்பனான்.
38 ேதாட்டக்காரர்கள் குமாரைனக் கண்டேபாது:
இவேன வாரிசு; இவைனக் ெகான்று, இவனுைடய
ெசாத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளுேவாம் வாருங்கள்
என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு;
39அவைனப் ப டித்துத் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு ெவளிேய
தள்ளிக் ெகாைலெசய்தார்கள். 40 அப்படியருக்க,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் எஜமான் வரும்ேபாது,
அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கைள என்ன ெசய்வான் என்று
ேகட்டார். 41 அதற்கு அவர்கள்: அந்தக் ெகாடியவர்கைளக்
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ெகாடுைமயாக அழித்து, ஏற்றக் காலங்களில் தனக்குக்
கனிகைளக் ெகாடுக்கக்கூடிய ேவறு ேதாட்டக்காரர்களிடத்தல்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் குத்தைகக்குக் ெகாடுப்பான்
என்றார்கள். 42இேயசுஅவர்கைளப்பார்த்து:
வீடுகட்டுக றவர்கள்ஆகாெதன்றுதள்ளினகல்ேல
மூைலக்குத்தைலக்கல்லானது,
அதுகர்த்தராேலஆனது,
அது நம்முைடய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்க றது

என்று
நீங்கள்ேவதத்த ல்ஒருேபாதும்வாச க்கவல்ைலயா?

43 ஆகேவ, ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களிடமிருந்து
நீக்கப்பட்டு, அதற்ேகற்ற கனிகைளத் தருகன்ற
மக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 44 இந்தக் கல்லின்ேமல்
வழுக றவன் ெ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,
46அவைரப்ப டிக்கவைகேதடினார்கள்;ஆனாலும்மக்கள்அவைரத்
தீர்க்கதரிச ெயன்று நைனத்தபடியனால் அவர்களுக்குப்
பயந்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 22
தருமணவருந்துபற்றயஉவைம

1 இேயசு மறுபடியும் அவர்கேளாடு உவைமகளாகப் ேபச ச்
ெசான்னது என்னெவன்றால்: 2 பரேலாகராஜ்யம் தன்
குமாரனுக்கு தருமணம் ெசய்த ஒரு ராஜாவ ற்கு
ஒப்பாக இருக்க றது. 3 அைழக்கப்பட்டவர்கைளத்
தருமணத்த ற்கு வரச்ெசால்லும்படி அவன் தன்
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பனான்; அவர்கேளா வர
வருப்பமில்லாத ருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது அவன் ேவறு
ேவைலக்காரர்கைள அைழத்து: நீங்கள் ேபாய், இேதா,
என் வருந்ைத ஆயத்தம் ெசய்ேதன், என் எருதுகளும்,
ெகாழுத்த கன்றுக்குட்டிகளும் அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம்
ஆயத்தமாக இருக்க றது; தருமணத்த ற்கு 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 ேகள்வ ப்பட்டு, ேகாபமைடந்து, தன்
பைடகைள அனுப்ப , அந்தக் ெகாைலபாதகர்கைள
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அழித்து, அவர்கள் பட்டணத்ைதயும் சுட்ெடரித்தான்.
8 அப்ெபாழுது, அவன் தன் ேவைலக்காரர்கைளப்
பார்த்து: தருமணவருந்து ஆயத்தமாக இருக்க றது,
அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அதற்கு தகுத யற்றவர்களாக
ேபானார்கள். 9 ஆகேவ, நீங்கள் வீத களிேலேபாய்,
காணப்படுக ற அைனவைரயும் தருமணத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள் என்றான். 10 அந்த
ேவைலக்காரர்கள் புறப்பட்டு, வழிகளிேலேபாய், தாங்கள்
கண்ட நல்லவர்கள் ெபால்லாதவர்கள் அைனவைரயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள்; தருமண மண்டபம்
வருந்தாளிகளால்நைறந்தருந்தது. 11வருந்தாளிகைளப்
பார்க்கும்படி ராஜா உள்ேளநுைழந்தேபாது, தருமணஆைட
அணிந்த ராதஒருமனிதைனஅங்ேகபார்த்து: 12நண்பேன,
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. 14அந்தப்படிேய, அைழக்கப்பட்டவர்கள் அேநகர்,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளாச லர் என்றார்.

இராயனுக்குவரி ெசலுத்துதல்
15 அப்ெபாழுது, பரிேசயர்கள்ேபாய், ேபச்ச ேல அவைர

அகப்படுத்தும்படி ேயாசைனெசய்து, 16 தங்களுைடய
சீடர்கைளயும்ஏேராத யர்கைளயும்அவரிடத்தல்அனுப்பனார்கள்.
அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர் உண்ைமயுள்ளவெரன்றும்,
ேதவனுைடய வழிைய உண்ைமயாக ேபாத க்க றவெரன்றும்,
நீர் பட்சபாதமில்லாதவராக 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. 20அப்ெபாழுது அவர்: இந்த
உருவமும் ேமெலழுத்தும் யாருைடயது என்று ேகட்டார்.
21இராயனுைடயது என்றார்கள். அதற்கு அவர்: அப்படியானால்,
இராயனுைடயைத இராயனுக்கும், ேதவனுைடயைத
ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார். 22 அவர்கள்
அைதக்ேகட்டுஆச்சரியப்பட்டுஅவைரவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலில்தருமணம்
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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. 27எல்ேலாருக்கும்பன்புஅந்த
ெபண்ணும் மரித்துப்ேபானாள். 28 ஆகேவ, உய ர்த்ெதழுதலில்
அந்த ஏழுேபரில் எவனுக்கு அவள் மைனவயாக
இருப்பாள்? அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைளத் தருமணம்
ெசய்தருந்தார்கேள என்று ேகட்டார்கள். 29 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: நீங்கள் ேவதவாக்க யங்கைளயும்,
ேதவனுைடய வல்லைமையயும் அறயாமல் தவறாகப்
புரிந்துெகாள்ளுகறீர்கள். 30 உய ர்த்ெதழுதலில் ெபண்
எடுப்பதும் இல்ைல, ெகாடுப்பதும் இல்ைல; அவர்கள்
பரேலாகத்த ேல ேதவதூதர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள்;
31 ேமலும் மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழுதைலப்பற்ற : நான்
ஆப ரகாமின்ேதவனும்,ஈசாக்கன்ேதவனும்,யாக்ேகாபன்
ேதவனுமாகஇருக்க ேறன்என்றுேதவனால்உங்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டிருக்க றைத நீங்கள் வாச க்கவல்ைலயா?
32 ேதவன் மரித்ேதாருக்கு ேதவனாக இல்லாமல்,
ஜீவனுள்ேளாருக்கு ேதவனாக இருக்க றார் என்றார்.
33 மக்கள் இைதக்ேகட்டு, அவருைடய ேபாதகத்ைதக்குற த்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

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 ேதவனாக ய கர்த்தரிடத்த ல் உன் முழு
இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன் முழு
மனேதாடும் அன்புெசலுத்துவாயாக; 38 இது முதலாம்
ெபரிய கட்டைள. 39 இதற்கு இைணயாக இருக்க ற
இரண்டாம் கட்டைள என்னெவன்றால், உன்னிடத்த ல்
நீ அன்புெசலுத்துவதுேபால மற்றவனிடத்தலும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்பேத. 40 இவ்வ ரண்டு
கட்டைளகளிலும் ந யாயப்ப ரமாணம் முழுவதும்,
தீர்க்கதரிசனங்களும்அடங்க யருக்க றது என்றார்.

தாவீதன்குமாரனாகயஇேயசு
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41 பரிேசயர்கள் கூடியருக்கும்ேபாது, இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: 42 க றஸ்துைவக்குற த்து நீங்கள் என்ன
நைனக்க றீர்கள், அவர் யாருைடய குமாரன்? என்று
ேகட்டார். அவர் தாவீதன் குமாரன் என்றார்கள். 43 அதற்கு
அவர்: அப்படியானால், தாவீது பரிசுத்த ஆவயானவராேல
அவைர ஆண்டவர் என்று ெசால்லியருக்க றது
எப்படி? 44 நான் உம்முைடய வ ேராத கைள உமக்குப்
பாதபடியாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும் நீர் என்னுைடய
வலதுபக்கத்த ல் உட்காரும் என்று கர்த்தர் என்
ஆண்டவரிடம் ெசான்னார் என்று ெசால்லியருக்க றாேன.
45 தாவீது அவைர ஆண்டவர் என்று ெசால்லியருக்க,
அவனுக்கு அவர் குமாரனாக இருப்பது எப்படி என்றார்.
46அதற்குமறுெமாழியாக ஒருவனும்அவருக்குஒருவார்த்ைதயும்
ெசால்லமுடியாதருந்தது. அன்றுமுதல் ஒருவனும் அவரிடத்தல்
ேகள்வ ேகட்கத்துணியவல்ைல.

அத்த யாயம் 23
ஏழுஐேயா!

1 பன்பு இேயசு மக்கைளயும் தம்முைடய சீடர்கைளயும் பார்த்து:
2 ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும் ேமாேசயனுைடய
இருக்ைகயல் உட்கார்ந்த ருக்க றார்கள்; 3 ஆகேவ,
நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ற எல்லாவற்ைறயும் ைகக்ெகாண்டு
ெசய்யுங்கள்; அவர்களுைடய ெசய்ைகயன்படி
ெசய்யாமலிருங்கள்; ஏெனன்றால், அவர்கள்
ெசால்லுக றார்கள், ெசால்லியும் ெசய்யாத ருக்க றார்கள்.
4 சுமக்கமுடியாத பாரமான சுைமகைளக் கட்டி
மனிதர்களுைடய ேதாள்களின்ேமல் சுமத்துக றார்கள்;
தாங்கேளா ஒரு வ ரலினாலும் அைவகைளத்
ெதாடமாட்டார்கள். 5 தங்களுைடய ெசயல்கைளெயல்லாம்
மனிதர்கள் காணேவண்டுெமன்று ெசய்க றார்கள்;
தங்களுைடய காப்புநாடாக்கைள அகலமாக்க ,
தங்களுைடய ஆைடகளின் ெதாங்கல்கைளப் ெபரிதாக்க ,
6 வருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்கைளயும், ெஜப
ஆலயங்களில் முதன்ைமயான இருக்ைககைளயும்,
7 சந்ைதெவளிகளில் வணக்கங்கைளயும், மனிதர்களால்
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; பரேலாகத்தலிருக்க ற
ஒருவேர உங்களுக்குப் ப தாவாக இருக்க றார்.
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10 நீங்கள் ேபாதகர் என்றும் அைழக்கப்படாமலிருங்கள்;
க றஸ்து ஒருவேர உங்களுக்குப் ேபாதகராக
இருக்க றார். 11 உங்களில் ெபரியவனாக இருக்க றவன்
உங்களுக்கு ேவைலக்காரனாக இருக்கேவண்டும்.
12 தன்ைன உயர்த்துக றவன் தாழ்த்தப்படுவான்,
தன்ைனத் தாழ்த்துக றவன் உயர்த்தப்படுவான்.
13மாயக்காரர்களாக ய ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்கு ஐேயா, மனிதர்கள் ப ரேவச க்கமுடியாதபடி
பரேலாகராஜ்யத்ைதப்பூட்டிப்ேபாடுக றீர்கள்;நீங்கள்அதல்
ப ரேவச க்க றதுமில்ைல, ப ரேவச க்கப்ேபாக றவர்கைள
ப ரேவச க்கவடுக றதுமில்ைல. 14 மாயக்காரர்களாக ய
ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
பார்ைவக்காக நீண்ட ெஜபம்ெசய்து, வ தைவகளின்
வீடுகைள அழித்துப்ேபாடுக றீர்கள்; இதனிமித்தம் அத க
தண்டைனைய அைடவீர்கள். 15 மாயக்காரர்களாக ய
ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
ஒருவைன உங்களுைடய மதத்தானாக்கும்படி கடைலயும்
பூமிையயும் சுற்ற த்த ரிக றீர்கள்; அவன் உங்களுைடய
மதத்தானானேபாது அவைன உங்களிலும் இரட்டிப்பாக
நரகத்தன் மகனாக்குக றீர்கள். 16 குருடர்களான
வழிகாட்டிகேள! உங்களுக்கு ஐேயா, எவனாவது
ேதவாலயத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்தால் அதனால்
ஒன்றுமில்ைலெயன்றும், எவனாவது ேதவாலயத்தன்
ெபான்னின்ேபரில் சத்த யம்ெசய்தால் அவன்
கடனாளிெயன்றும் ெசால்லுக றீர்கள். 17 மத ேகடர்கேள,
குருடர்கேள! எது முக்க யம்? ெபான்ேனா, ெபான்ைனப்
பரிசுத்தமாக்குக ற ேதவாலயேமா? 18 ேமலும்,
எவனாவது பலிபீடத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்தால்
அதனால் ஒன்றுமில்ைலெயன்றும், எவனாவது
அதன்ேமல் இருக்க ற காணிக்ைகயன்ேபரில்
சத்த யம்ெசய்தால், அவன் கடனாளிெயன்றும்
ெசால்லுக றீர்கள். 19 மத ேகடர்கேள, குருடர்கேள!
எது முக்க யம்? காணிக்ைகேயா, காணிக்ைகையப்
பரிசுத்தமாக்குக ற பலிபீடேமா? 20 ஆகேவ,
பலிபீடத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்க றவன்
அதன்ேபரிலும் அதன்ேமலுள்ள எல்லாவற்றன்ேபரிலும்
சத்த யம்ெசய்க றான். 21 ேதவாலயத்தன்ேபரில்
சத்த யம்ெசய்க றவன் அதன்ேபரிலும் அதல்
வாசமாயருக்க றவர்ேபரிலும் சத்த யம்ெசய்க றான்.
22 பரேலாகத்தன்ேபரில் சத்த யம்ெசய்க றவன்
ேதவனுைடய சங்காசனத்தன்ேபரிலும் அதல்
வீற்றருக்க றவர்ேபரிலும் சத்த யம்ெசய்க றான்.
23 மாயக்காரர்களாக ய ேவதபண்டிதர்கேள!
பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு ஐேயா, நீங்கள்
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புதனாவலும் ெவந்தயத்தலும் சீரகத்தலும்
தசமபாகம் ெசலுத்த , ந யாயப்ப ரமாணத்தல்
கற்ப த்தருக்க ற வ ேசஷத்தைவகளாக ய நீதையயும்
இரக்கத்ைதயும் வ சுவாசத்ைதயும் வ ட்டுவ ட்டீர்கள்,
இைவகைளயும் ெசய்யேவண்டும், அைவகைளயும்
வ டாமலிருக்கேவண்டுேம. 24 குருடர்களான
வழிகாட்டிகேள, ெகாசு இல்லாதபடி வடிகட்டி,
ஒட்டகத்ைத வழுங்குக றவர்களாக இருக்க றீர்கள்.
25மாயக்காரர்களாக ய ே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
ெவளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அைவகளின் உட்புறத்ைத
முதலாவது சுத்தமாக்கு. 27 மாயக்காரர்களாக ய
ேவதபண்டிதர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்கு
ஐேயா, ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட கல்லைறகளுக்கு
ஒப்பாக இருக்க றீர்கள், அைவகள் ெவளிேய
அலங்காரமாகக் காணப்படும், உள்ேளேயா
மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் எல்லா
அசுத்தத்தனாலும் நைறந்தருக்கும். 28 அப்படிேய
நீங்களும் ெவளிேய மனிதர்களுக்கு நீத மான்களாகக்
காணப்படுக றீர்கள்; உள்ளத்த ேலா மாயத்தனாலும்
அக்க ரமத்தனாலும் நைறந்தருக்க றீர்கள்.
29மாயக்காரர்களாக ய ே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 என்க றீர்கள். 31 ஆகேவ,
தீர்க்கதரிச கைளக் ெகாைலெசய்தவர்களுக்குப்
பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கள் என்று உங்கைளக்குற த்து
நீங்கேள சாட்ச களாக இருக்க றீர்கள். 32 நீங்களும்
உங்களுைடய ப தாக்களின் அக்க ரமத்தன்
அளைவ நைறவாக்குங்கள். 33 சர்ப்பங்கேள,
வ ரியன்பாம்பு குட்டிகேள! நரக ஆக்கைனக்கு
எப்படித் தப்ப த்துக்ெகாள்ளுவீர்கள்? 34 ஆகேவ,
இேதா, தீர்க்கதரிச கைளயும் ஞானிகைளயும்
ேவதபண்டிதர்கைளயும் உங்களிடம் அனுப்புக ேறன்;
அவர்களில் ச லைரக் ெகான்று சலுைவகளில்
அைறவீர்கள், ச லைர உங்களுைடய ெஜப
ஆலயங்களில் சாட்ைடயனால் அடித்து, ஊருக்கு ஊர்
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துன்பப்படுத்துவீர்கள்; 35நீத மானாக யஆேபலின்இரத்தம்
முதல் ேதவாலயத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ
நீங்கள் ெகாைலெசய்த பரக யாவன் குமாரனாக ய
சகரியாவன்இரத்தம்வைரக்கும்,பூமியன்ேமல்ச ந்தப்பட்ட
நீத மான்களின் இரத்தப்பழிெயல்லாம் உங்கள்ேமல்
வரும்படியாக இப்படிச் ெசய்வீர்கள். 36 இைவகெளல்லாம்
இந்தச் சந்தத யன்ேமல் வருெமன்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

எருசேலமுக்காகப் புலம்புதல்
37 எருசேலேம, எருசேலேம, தீர்க்கதரிச கைளக்

ெகாைலெசய்து, உன்னிடத்த ல் அனுப்பப்பட்டவர்கைளக்
கல்ெலற க றவேள! ேகாழி தன் குஞ்சுகைளத் தன்
ச றகுகளின்கீேழ கூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவதுேபால
நான் எத்தைனமுைறேயா உன் பள்ைளகைளக்
கூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ள வருப்பமாக இருந்ேதன்;
உங்களுக்ேகா வருப்பமில்லாமல்ேபானது. 38 இேதா,
உங்களுைடய வீடு உங்களுக்குப் பாழாக்க வ டப்படும்.
39 கர்த்தருைடய நாமத்தனாேல வருக றவர்
ேபாற்றப்பட்டவர் என்றுநீங்கள்ெசால்லும்வைர,இதுமுதல்
என்ைனக் காணாதருப்பீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

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
இடத்த ல் 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? எங்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டும் என்றார்கள். 4 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: ஒருவனும் உங்கைள ஏமாற்றாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; 5 ஏெனன்றால், அேநகர்
வந்து, என் நாமத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு: நாேன
க றஸ்து என்று ெசால்லி, அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள்.
6 யுத்தங்கைளயும் யுத்தங்களின் ெசய்த கைளயும்
ேகள்வ ப்படுவீர்கள்; கலங்காதபடி எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; இைவகெளல்லாம் நடக்கேவண்டியேத;
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ஆனாலும்,முடிவுஉடேனவராது. 7மக்களுக்குவ ேராதமாக
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.
10அப்ெபாழுது,அேநகர்இடறலைடந்து,ஒருவைரெயாருவர்
காட்டிக்ெகாடுத்து, ஒருவைரெயாருவர் பைகப்பார்கள்.
11 அேநகக் கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் எழும்ப ,
அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள். 12 அக்க ரமம்
ெபருகுவதனால் அேநகருைடய அன்பு தணிந்துேபாகும்.
13 இறுதவைர நைலந ற்பவேன இரட்ச க்கப்படுவான்.
14 ராஜ்யத்தனுைடய இந்த நற்ெசய்த பூேலாகெமங்கும்
உள்ளஎல்லாமக்களுக்கும்சாட்ச யாகப்ப ரசங்க க்கப்படும்,
அப்ேபாது முடிவு வரும். 15 ேமலும், பாழாக்குக ற
அருவருப்ைபக்குற த்து தானிேயல் தீர்க்கதரிச
ெசால்லியருக்க றாேன,வாச க்க றவன்ச ந்த க்கேவண்டும்.
நீங்கள் அைதப் பரிசுத்த இடத்த ல் ந ற்பைதப்
பார்க்கும்ேபாது, 16 யூேதயாவல் இருக்க றவர்கள்
மைலகளுக்கு ஓடிப்ேபாகேவண்டும். 17 வீட்டின்ேமல்
இருக்க றவன் தன் வீட்டிேல எைதயாவது எடுப்பதற்கு
இறங்காமலிருக்கேவண்டும். 18 வயலில்
இருக்க றவன் தன் ஆைடகைள எடுப்பதற்குத்
தரும்பாமலிருக்கேவண்டும். 19 அந்த நாட்களிேல
கர்ப்பவத களுக்கும் பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும்
ஐேயா. 20 நீங்கள் ஓடிப்ேபாவது மைழக்
காலத்த லாவது, ஓய்வுநாளிலாவது, நடக்காதபடிக்கு
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 21 ஏெனன்றால், உலகம்
உண்டானதுமுதல் இதுவைரக்கும் நடக்காததும்,
இனிேமலும் நைடெபறாததுமான மிகுந்த உபத்த ரவம்
அப்ெபாழுது உண்டாயருக்கும். 22 அந்த
நாட்கள் குைறக்கப்படாமலிருந்தால், ஒருவன்கூட
தப்ப ப்ேபாவத ல்ைல;ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களினிமித்தம்
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 , கூடுமானால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைளயும்வஞ்ச க்கத்தக்கதாகப்
ெபரிய அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ெசய்வார்கள். 25 இேதா, முன்னதாக உங்களுக்கு
அறவ த்தருக்க ேறன். 26 ஆகேவ: அேதா,
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வனாந்த ரத்த ல் இருக்க றார் என்று ெசால்வார்களானால்,
புறப்படாமலிருங்கள்; இேதா, அைறவீட்டிற்குள்
இருக்க றார் என்று ெசால்வார்களானால் நம்பாதீர்கள்.
27 மின்னல் க ழக்கலிருந்து ே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 வல்லைமகள்
அைசக்கப்படும். 30 அப்ெபாழுது மனிதகுமாரனுைடய
அைடயாளம் வானத்தல் காணப்படும். அப்ெபாழுது,
மனிதகுமாரன் வல்லைமேயாடும் மிகுந்த
மகைமேயாடும் வானத்தன் ேமகங்கள்ேமல்
வருக றைத பூமியலுள்ள எல்லாக் ேகாத்த ரத்தார்களும்
கண்டு புலம்புவார்கள். 31 வலுவாகத் ெதானிக்கும்
எக்காளசத்தத்ேதாடு அவர் தமதுதூதர்கைள அனுப்புவார்;
அவர்கள் அவரால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைள
வானத்தன் ஒருமுைனமுதல் மறுமுைனவைரக்கும்
நாலு தைசகளிலுமிருந்து கூட்டிச்ேசர்ப்பார்கள்.
32அத்த மரத்தனால்ஒருஉவைமையக்கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்;
அத ேல இளங்கைள ேதான்ற , துளிர்வடும்ேபாது,
வசந்தகாலம் ெநருங்கவ ட்டது என்று அறவீர்கள்.
33அப்படிேயஇைவகைளெயல்லாம்நீங்கள்பார்க்கும்ேபாது
அவர் ெநருக்கமாக வாசலின் அருேக வந்தருக்க றார்
என்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 34 இைவகெளல்லாம்
சம்பவ க்கும் முன்ேன இந்தச் சந்தத ஒழிந்துேபாகாது
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
35வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாகும், என் வார்த்ைதகேளா
ஒழிந்துேபாவத ல்ைல.

வழித்தருங்கள்
36 அந்த நாைளயும் அந்த ேநரத்ைதயும் என்

ப தா ஒருவர்தவ ர மற்ெறாருவனும் அறயான்;
பரேலாகத்தலுள்ள தூதர்களும் அறயார்கள்.
37 ேநாவாவன் காலத்த ல் எப்படி நடந்தேதா,
அப்படிேய மனிதகுமாரன் வரும்காலத்தலும் நடக்கும்.
38 எப்படிெயன்றால், ெபருெவள்ளத்த ற்கு முன்னான
காலத்த ேல ேநாவா கப்பலுக்குள் ப ரேவச க்கும்
நாள்வைர, மக்கள் புச த்தும் குடித்தும், ெபண்
எடுத்தும் ெபண் ெகாடுத்தும், 39 ெபருெவள்ளம் வந்து
அைனவைரயும் வாரிக்ெகாண்டுேபாகும்வைர உணராமல்
இருந்தார்கள்;அப்படிேயமனிதகுமாரன்வரும்காலத்தலும்
நடக்கும். 40 அப்ெபாழுது, இரண்டுேபர் வயலில்
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இருப்பார்கள்; ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான்,
ஒருவன் ைகவ டப்படுவான். 41 இரண்டு ெபண்கள்
மாவு அைரத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்; ஒருத்த
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவாள், ஒருத்த ைகவ டப்படுவாள்.
42உங்களுைடயஆண்டவர்எந்தேநரத்த ேலவருவாெரன்று
நீங்கள் அறயாதருக்க றபடியனால் வ ழித்த ருங்கள்.
43 தருடன் இரவ ேல எந்த ேநரத்த ேல வருவாெனன்று
வீட்ெடஜமான் அற ந்தருந்தால், அவன் வழித்த ருந்து,
தன் வீட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்கவ டமாட்டான் என்று
அறவீர்கள். 44 நீங்கள் நைனக்காத ேநரத்த ேல
மனிதகுமாரன் வருவார்; ஆதலால், நீங்களும்ஆயத்தமாக
இருங்கள். 45ஏற்ற ேநரத்த ேல தன் ேவைலக்காரர்களுக்கு
ஆகாரங்ெகாடுத்து அவர்கைள வ சாரிக்கும்படி எஜமான்
ைவத்த உண்ைமயும் வ ேவகமுமுள்ள ேவைலக்காரன்
யார்? 46 எஜமான் வரும்ேபாது அப்படிச் ெசய்க றவனாகக்
காணப்படுக ற ேவைலக்காரேன பாக்க யவான்.
47 தன் ஆஸ்த கள் எல்லாவற்றன்ேமலும் அவைன
வ சாரைணக்காரனாகைவப்பான் என்றுஉண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ே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 நைனக்காத நாளிலும், அறயாத
ேநரத்தலும், அவனுைடய எஜமான் வந்து, 51 அவைனக்
கடினமாகத் தண்டித்து, மாயக்காரர்கேளாடு அவனுக்குப்
பங்ைக ந யமிப்பான்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயருக்கும்.

அத்த யாயம் 25
பத்துக்கன்னிைககைளப்பற்றயஉவைம

1 அப்ெபாழுது பரேலாகராஜ்யம் தங்களுைடய
எண்ெணய் வளக்குகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு,
மணவாளனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாகப் புறப்பட்ட
பத்துக் கன்னிைககளுக்கு ஒப்பாக இருக்கும்.
2 அவர்களில் ஐந்துேபர் புத்த யுள்ளவர்களும்,
ஐந்துேபர் புத்த யல்லாதவர்களுமாக இருந்தார்கள்.
3 புத்த யல்லாதவர்கள் தங்களுைடய வளக்குகைள
எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள், எண்ெணையேயா
கூடக்ெகாண்டுேபாகவல்ைல. 4 புத்த யுள்ளவர்கள்
தங்களுைடய வளக்குகேளாடுகூடத் தங்களுைடய
பாத்த ரங்களில் எண்ெணையயும் ெகாண்டுேபானார்கள்.
5 மணவாளன் வரத் தாமதமானேபாது, அவர்கள்
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எல்ேலாரும் தூக்கமயக்கமைடந்து தூங்கவ ட்டார்கள்.
6நடு இரவ ேல: இேதா, மணவாளன்வருக றார், அவருக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாகப் புறப்படுங்கள் என்க ற சத்தம்
உண்டானது. 7 அப்ெபாழுது, அந்தக் கன்னிைககள்
எல்ேலாரும் எழுந்தருந்து, தங்களுைடய வளக்குகைள
ஆயத்தப்படுத்தனார்கள். 8 புத்த யல்லாதவர்கள்
புத்த யுள்ளவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுைடய
எண்ெணயல் எங்களுக்குக் ெகாஞ்சம் ெகாடுங்கள்,
எங்களுைடய வளக்குகள் அைணந்துேபாக றேத
என்றார்கள். 9 புத்த யுள்ளவர்கள் மறுெமாழியாக:
அப்படியல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ேபாதுமானதாக
இல்லாதபடி, நீங்கள் வற்க றவர்களிடத்த ற்குப்ேபாய்,
உங்களுக்காக வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள் என்றார்கள்.
10 அப்படிேய அவர்கள் வாங்கப்ேபானேபாது மணவாளன்
வந்துவ ட்டார்; ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள் அவேராடுகூடத்
தருமணவீட்டிற்குள் ப ரேவச த்தார்கள்; கதவும்
அைடக்கப்பட்டது. 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
நீங்கள்அறயாதருக்க றபடியால்வ ழித்த ருங்கள்.

ெவள்ளிப்பணத்ைதப்பற்றயஉவைம
14 அன்றயும், பரேலாகராஜ்யம் ெவளிேதசத்த ற்குப்

பயணமாகப் ேபாக ற ஒரு மனிதன், தன்
ேவைலக்காரர்கைள அைழத்து, தன் ெசாத்துக்கைள
அவர்களிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால இருக்க றது.
15அவனவனுைடயத றைமக்குத்தக்கதாக,ஒருவனிடத்த ல்
ஐந்து ெவள்ளிப்பணமும், ஒருவனிடத்த ல்
இரண்டு ெவள்ளிப்பணமும், ஒருவனிடத்த ல்
ஒரு ெவள்ளிப்பணமுமாகக் ெகாடுத்து, உடேன
பயணப்பட்டுப்ேபானான். 16 ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவன்ேபாய், அைவகைளக்ெகாண்டு
வயாபாரம் ெசய்து, ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதச்
சம்பாத த்தான். 17அப்படிேய இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவனும், ேவறு இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைதச்
சம்பாத த்தான். 18 ஒரு ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவேனா, ேபாய், ந லத்ைதத் ேதாண்டி, தன்
எஜமானுைடய பணத்ைதப் புைதத்துைவத்தான். 19அேநக
நாட்களானபன்பு அந்த ேவைலக்காரர்களுைடய
எஜமான் தரும்ப வந்து, அவர்களிடத்த ல் கணக்குக்
ேகட்டான். 20 அப்ெபாழுது, ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைத



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 25:21 67 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 25:30

வாங்கனவன், ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதக்
ெகாண்டுவந்து: ஆண்டவேன, ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைத
என்னிடத்த ல் ஒப்புவ த்தீேர; அைவகைளக்ெகாண்டு,
இேதா, ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைதச்
சம்பாத த்ேதன் என்றான். 21 அவனுைடய
எஜமான் அவைனப் பார்த்து: நல்லது, உத்தமமும்
உண்ைமயுமுள்ள ேவைலக்காரேன, ெகாஞ்சத்த ேல
உண்ைமயாக இருந்தாய், அேநகத்தன்ேமல் உன்ைன
அத காரியாக ைவப்ேபன், உன் எஜமானுைடய
சந்ேதாஷத்த ற்குள் ப ரேவச என்றான். 22 இரண்டு
ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கனவனும் வந்து:
ஆண்டவேன, இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைத என்னிடத்த ல்
ஒப்புவ த்தீேர; அைவகைளக்ெகாண்டு, இேதா,
ேவறு இரண்டு ெவள்ளிப்பணத்ைதச் சம்பாத த்ேதன்
என்றான். 23 அவனுைடய எஜமான் அவைனப்
பார்த்து: நல்லது, உத்தமமும் உண்ைமயுமுள்ள
ேவைலக்காரேன, ெகாஞ்சத்த ேல உண்ைமயாக
இருந்தாய், அேநகத்தன்ேமல் உன்ைன அத காரியாக
ைவப்ேபன்; உன் எஜமானுைடய சந்ேதாஷத்த ற்குள்
ப ரேவச என்றான். 24 ஒரு ெவள்ளிப்பணத்ைத
வாங்கனவன் வந்து: ஆண்டவேன, நீர் வைதக்காத
இடத்த ல் அறுக்க றவரும், ெதளிக்காத இடத்த ல்
ேசர்க்க றவருமான கடினமுள்ள மனிதன் என்று
அற ேவன். 25 ஆகேவ, நான் பயந்துேபாய், உமது
ெவள்ளிப்பணத்ைத நலத்தல் புைதத்து ைவத்ேதன்;
இேதா, உம்முைடயைத வாங்க க்ெகாள்ளும்
என்றான். 26 அவனுைடய எஜமான் மறுெமாழியாக:
ெபால்லாதவனும் ேசாம்பலுமான ேவைலக்காரேன,
நான் வைதக்காத இடத்த ல் அறுக்க றவெனன்றும்
ெதளிக்காத இடத்த ல் ேசர்க்க றவெனன்றும்
அற ந்தருந்தாேய. 27 அப்படியானால், நீ என்
பணத்ைத வங்கய ேல ேபாட்டுைவத்தருக்கலாேம;
அப்ெபாழுது, நான் வந்து என்னுைடயைத வட்டிேயாடு
வாங்க க்ெகாள்ளுேவேன, என்று ெசால்லி,
28 அவனிடத்தலிருக்க ற ெவள்ளிப்பணத்ைத எடுத்து,
பத்து ெவள்ளிப்பணத்ைத உைடயவனுக்குக் ெகாடுங்கள்.
29 உள்ளவெனவேனா அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்,
பரிபூரணமும் அைடவான்; இல்லாதவனிடத்தலிருந்து
உள்ளதும்எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 30ப ரேயாஜனமில்லாத
ேவைலக்காரனாக ய இவைனப் புறம்பான இருளிேல
தள்ளிப்ேபாடுங்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயருக்கும்என்றான்.

ெசம்மறயாடுகளும்ெவள்ளாடுகளும்
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31 அன்றயும் மனிதகுமாரன் தமது மகைம
ெபாருந்தனவராக அைனத்து பரிசுத்த தூதர்கேளாடுகூட
வரும்ேபாது, தமது மகைமயுள்ள சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருப்பார். 32அப்ெபாழுது, எல்லா மக்களும் அவருக்கு
முன்பாகச் ேசர்க்கப்படுவார்கள். ேமய்ப்பனானவன்
ெசம்மற யாடுகைளயும் ெவள்ளாடுகைளயும்
தனித்தனியாகப் ப ரிக்க றதுேபால அவர்கைள அவர்
ப ரித்து, 33 ெசம்மற யாடுகைளத் தமது வலதுபக்கத்தலும்,
ெவள்ளாடுகைளத் தமது இடதுபக்கத்தலும் நறுத்துவார்.
34 அப்ெபாழுது, ராஜா தமது வலதுபக்கத்த ல்
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; அந்ந யனாக
இருந்ேதன், என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாண்டீர்கள்; 36 ஆைட
இல்லாதருந்ேதன், எனக்கு ஆைட ெகாடுத்தீர்கள்;
வயாத யாக இருந்ேதன், என்ைன வ சாரிக்க
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 அந்ந யராகக்
கண்டு உம்ைமச் ேசர்த்துக்ெகாண்ேடாம்? எப்ெபாழுது
உம்ைம ஆைடயல்லாதவராகக் கண்டு உமக்கு
ஆைட ெகாடுத்ேதாம்? 39 எப்ெபாழுது உம்ைம
வயாத யுள்ளவராகவும் சைறயலிருக்க றவராகவும்
கண்டு, உம்மிடத்த ல் 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. 41அப்ெபாழுது, இடதுபக்கத்த ல் ந ற்பவர்கைளப்
பார்த்து அவர்: சப க்கப்பட்டவர்கேள, என்ைனவ ட்டு,
ப சாசுக்காகவும், அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம்
ெசய்யப்பட்டிருக்க ற ந த்த ய அக்கனிய ேல ேபாங்கள்.
42 பச யாக இருந்ேதன், நீங்கள் எனக்கு ஆகாரம்
ெகாடுக்கவல்ைல; தாகமாக இருந்ேதன், நீங்கள்
என் தாகத்ைதத் தணிக்கவல்ைல; 43 அந்ந யனாக
இருந்ேதன், நீங்கள் என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளவல்ைல;
ஆைடயல்லாதருந்ேதன், நீங்கள் எனக்கு ஆைட
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ெகாடுக்கவல்ைல; வயாத யுள்ளவனாகவும் சைறயல்
அைடக்கப்பட்டவனாகவும் இருந்ேதன், நீங்கள் என்ைன
வ சாரிக்கவரவல்ைலஎன்பார். 44அப்ெபாழுது,அவர்களும்
அவருக்கு மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர, உம்ைமப்
பச யுள்ளவராகவும், தாகமுள்ளவராகவும், அந்ந யராகவும்,
ஆைடயல்லாதவராகவும், வயாத ப்பட்டவராகவும்,
சைறயல் அைடக்கப்பட்டவராகவும் நாங்கள் எப்ெபாழுது
கண்டு, உமக்கு உதவ ெசய்யாத ருந்ேதாம் என்பார்கள்.
45 அப்ெபாழுது, அவர் அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
மிகவும் எளியவர்களாக ய இவர்களில் ஒருவனுக்கு
நீங்கள் எைதச் ெசய்யாத ருந்தீர்கேளா, அைத எனக்ேக
ெசய்யாத ருந்தீர்கள்என்றுஉண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்பார். 46 அந்தப்படி, இவர்கள்
ந த்த ய தண்டைனைய அைடயவும், நீத மான்கேளா
ந த்த யஜீவைனஅைடவார்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 26
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 அப்படிச்
ெசய்யக்கூடாதுஎன்றார்கள்.

ெபத்தானியாவல்இேயசு
6 இேயசு ெபத்தானியாவல் குஷ்டேராக யாக இருந்த சீேமான்

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

யூதாசன்சத
14 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய

யூதாஸ்காரிேயாத்துஎன்பவன்ப ரதானஆசாரியர்களிடத்த ற்குப்ேபாய்:
15 நான் அவைர உங்களுக்குக் காட்டிக்ெகாடுக்க ேறன், நீங்கள்
எனக்கு என்ன ெகாடுக்க றீர்கள் என்றான். அவர்கள் அவனுக்கு
முப்பது ெவள்ளிக்காைசக் ெகாடுக்க ஒத்துக்ெகாண்டார்கள்.
16 அதுமுதல் அவன் 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 ெசால்லுக றார்
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 தட்டில் ைகயடுக றவேன
என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான். 24 மனிதகுமாரன்
தம்ைமக்குற த்து எழுத யருக்க றபடிேய ேபாக றார்;
ஆனாலும், எந்த மனிதனால் மனிதகுமாரன்
காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுக றாேரா, அந்த மனிதனுக்கு
ஐேயா; அந்த மனிதன் ப றக்காத ருந்தானானால்
அவனுக்கு நலமாக இருக்கும் என்றார். 25 அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாசும் அவைரப் பார்த்து: ரபீ, நாேனா?
என்றான்; அதற்கு அவர்: நீ ெசான்னபடிதான் என்றார்.
26 அவர்கள் உணவு உண்ணும்ேபாது, இேயசு அப்பத்ைத
எடுத்து, ஆசீர்வத த்து, அைதப் ப ட்டு, சீடர்களுக்குக் ெகாடுத்து:
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நீங்கள் வாங்க ச்சாப்ப டுங்கள், இது என்னுைடய
சரீரமாக இருக்க றது என்றார். 27 பன்பு, பாத்த ரத்ைதயும்
எடுத்து, நன்ற ெசலுத்த , அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து:
நீங்கள் எல்ேலாரும் இத ேல பானம்பண்ணுங்கள்;
28 இது பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி அேநகருக்காகச்
ச ந்தப்படுக ற புத ய 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,ஒலிவமைலக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.

ேபதுருமறுதலித்தலின்முன்னறவப்பு
31 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ேமய்ப்பைன

ெவட்டுேவன்; மந்ைதயன் ஆடுகள் ச தறடிக்கப்படும்
என்று எழுத யருக்க றபடி, இந்த இரவ ேல நீங்கள்
எல்ேலாரும் என்னிமித்தம் இடறலைடவீர்கள். 32ஆனாலும்
நான் உய ர்த்ெதழுந்தபன்பு, உங்களுக்கு முன்ேன
கலிேலயாவ ற்குப் ேபாேவன் என்றார். 33 ேபதுரு
அவருக்கு மறுெமாழியாக: உமதுநமித்தம் எல்ேலாரும்
இடறலைடந்தாலும், நான் ஒருேபாதும் இடறலைடயமாட்ேடன்
என்றான். 34 இேயசு அவைனப் பார்த்து: இந்த இரவ ேல
ேசவல் கூவுக றதற்கு முன்ேன, நீ என்ைன மூன்றுமுைற
மறுதலிப்பாய் என்று, உண்ைமயாகேவ உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 35அதற்குப் ேபதுரு: நான்உம்ேமாேட
மரிக்கேவண்டியதாயருந்தாலும் உம்ைம மறுதலிக்கமாட்ேடன்
என்றான்; சீடர்கள்எல்ேலாரும்அப்படிேயெசான்னார்கள்.

ெகத்ெசமேனவல்இேயசுவன்வயாகுலம்
36அப்ெபாழுது, இேயசுஅவர்கேளாடு ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட

இடத்த ற்கு வந்து, சீடர்கைளப் பார்த்து: நான் அங்ேக ேபாய்
ெஜபம்ெசய்யும்வைர நீங்கள் இங்ேக உட்கார்ந்த ருங்கள்
என்று ெசால்லி; 37 ேபதுருைவயும் ெசெபேதயுவன் குமாரர்கள்
இருவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், துக்கமைடயவும்
வயாகுலப்படவும் ெதாடங்கனார். 38 அப்ெபாழுது, அவர்: என்
ஆத்துமா மரணத்த ற்குரிய துக்கங்ெகாண்டிருக்க றது;
நீங்கள் இங்ேக தங்க , என்ேனாடுகூட வ ழித்த ருங்கள்
என்று ெசால்லி, 39 ச றது வலக ப்ேபாய், முகங்குப்புறவழுந்து:
என் ப தாேவ, இந்தப் பாத்த ரம் என்ைனவ ட்டு
நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படிச் ெசய்யும்; ஆனாலும் என்
வருப்பத்தன்படியல்ல, உம்முைடய வருப்பத்தன்படிேய
ஆகக்கடவது என்று ெஜபம்ெசய்தார். 40 பன்பு, அவர்
சீடர்களிடத்தல் வந்து, அவர்கள் ந த்தைரபண்ணுகறைதக்
கண்டு, ேபதுருைவப் பார்த்து: நீங்கள் ஒருமணி
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ேநரமாவது என்ேனாடுகூட வ ழித்த ருக்கக்கூடாதா?
41 நீங்கள் ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு வ ழித்த ருந்து
ெஜபம்ெசய்யுங்கள்; ஆவ உற்சாகமுள்ளதுதான்,
மாம்சேமா பலவீனமுள்ளது என்றார். 42 அவர் மறுபடியும்
இரண்டாம்முைற ேபாய்: என் ப தாேவ, இந்தப் பாத்த ரத்த ல்
நான் பானம்பண்ணினாெலாழிய இது என்ைனவ ட்டு
நீங்கக்கூடாதாக ல், உம்முைடய வருப்பத்தன்படி
ஆகக்கடவது என்று ெஜபம்ெசய்தார். 43 அவர் தரும்ப
வந்தேபாது, அவர்கள் மறுபடியும் 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 ந த்தைரபண்ணி இைளப்பாறுக றீர்களா?
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. 49 உடேன,
அவன் இேயசுவனிடத்தல் வந்து: ரபீ, வாழ்க என்று ெசால்லி,
அவைர முத்தம்ெசய்தான். 50 இேயசு அவைனப் பார்த்து;
நண்பேன, எதற்காக வந்தருக்க றாய் என்றார். அப்ெபாழுது,
அவர்கள் க ட்டவந்து, இேயசுைவப் ப டித்தார்கள். 51 அப்ெபாழுது
இேயசுேவாடிருந்தவர்களில் ஒருவன் ைகைய நீட்டித் தன்
பட்டயத்ைத உருவ , ப ரதானஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின்
காது அறுந்துேபாக ெவட்டினான். 52 அப்ெபாழுது, இேயசு
அவைனப் பார்த்து: உன் பட்டயத்ைதத் தரும்ப அதன்
உைறய ேல ேபாடு; பட்டயத்ைத எடுக்க ற அைனவரும்
பட்டயத்தால் அழிந்துேபாவார்கள். 53 நான் இப்ெபாழுது
என் ப தாைவ ேவண்டிக்ெகாண்டால், அவர் பன்னிரண்டு
ேலக ேயானுக்கு அத கமான தூதர்கைள என்னிடத்த ல்
அனுப்பமாட்டாெரன்று நைனக்க றாயா? 54 அப்படிச்
ெசய்ேவனானால், இவ்வதமாக நைடெபறேவண்டும்
என்க ற ேவதவாக்க யங்கள் எப்படி நைறேவறும்
என்றார். 55 அந்த ேநரத்த ேல இேயசு மக்கைளப் பார்த்து:
தருடைனப்ப டிக்கப் புறப்படுக றதுேபால, நீங்கள்



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 26:56 73 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 26:68

பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
என்ைனப் ப டிக்கவந்தீர்கள்; நான் தனந்ேதாறும்
உங்கள் நடுவ ேல உட்கார்ந்து ேதவாலயத்தல் உபேதசம்
ெசய்துெகாண்டிருந்ேதன்; அப்ெபாழுது, நீங்கள் என்ைனப்
ப டிக்கவல்ைலேய. 56 ஆனாலும் தீர்க்கதரிச கள்
எழுத யருக்க ற வசனங்கள் நைறேவறும்படி
இைவகெளல்லாம் நைடெபறுக றது என்றார். அப்ெபாழுது,
சீடர்கெளல்ேலாரும்அவைரவ ட்டுஓடிப்ேபானார்கள்.
இேயசுவ சாரிக்கப்படுதல்

57 இேயசுைவப் ப டித்தவர்கள் அவைரப் ப ரதான
ஆசாரியனாகய காய்பாவனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்;
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 ஆசாரியன் எழுந்தருந்து,
அவைரப் பார்த்து: இவர்கள் உனக்கு வேராதமாக சாட்ச
ெசால்லுகறைதக்குற த்து நீ ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலயா
என்றான். 63இேயசுேவா ே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 வலதுபக்கத்த ல்
வீற்றருப்பைதயும் வானத்தன் ேமகங்கள்ேமல்
வருவைதயும் இதுமுதல் காண்பீர்கெளன்று, உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 65அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியன்
தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு: இவன் ேதவைன
நந்த த்தான்; இனி சாட்ச கள் நமக்கு ேவண்டியெதன்ன?
இேதா, இவன் நந்த த்தைத இப்ெபாழுது ேகட்டீர்கேள.
66 உங்களுக்கு 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
தரிசனத்தனால்எங்களுக்குச்ெசால்லும்என்றார்கள்.
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ே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: ேசவல் கூவுக றதற்கு முன்ேன நீ என்ைன
மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய் என்று இேயசு தன்னிடத்த ல்
ெசான்னவார்த்ைதையநைனத்துக்ெகாண்டு,ெவளிேயேபாய்,
மனங்கசந்துஅழுதான்.

அத்த யாயம் 27
யூதாசன்மரணம்

1 வடியற்காலமானேபாது, எல்லாப் ப ரதான
ஆசாரியர்களும் மக்களின் மூப்பர்களும், இேயசுைவக்
ெகாைலெசய்யும்படி, அவருக்குவ ேராதமாகஆேலாசைனெசய்து,
2 அவைரக் 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: 4 குற்றமில்லாத இரத்தத்ைத நான்
காட்டிக்ெகாடுத்ததனால் பாவம் ெசய்ேதன் என்றான். அதற்கு
அவர்கள்: எங்களுக்ெகன்ன, அது உன்னுைடய பாடு
என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது, அவன் அந்த ெவள்ளிக்காைச
ேதவாலயத்த ேல தூக்க எரிந்துவ ட்டு, புறப்பட்டுப்ேபாய்,
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
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இந்தநாள்வைர இரத்தநலம் எனப்படுக றது. 9 இஸ்ரேவல்
பள்ைளகளால் மத க்கப்பட்டவருக்குக் வைலயாக முப்பது
ெவள்ளிக்காைசஅவர்கள்எடுத்து, 10கர்த்தர் எனக்குக்கற்ப த்தபடி
குயவனுைடய நலத்த ற்காக அைதக் ெகாடுத்தார்கள் என்று
எேரமியா தீர்க்கதரிச யால் ெசால்லப்பட்டது அப்ெபாழுது
நைறேவறயது.

பலாத்துவன்முன்புஇேயசு
11 இேயசு ேதசாத பத க்கு முன்பாக நன்றார்; ேதசாத பத

அவைரப் பார்த்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா என்று
ேகட்டான். அதற்கு இேயசு: நீர் ெசால்லுக றபடிதான்
என்றார். 12 ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும்
அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டும்ேபாது, அவர் பதல் ஒன்றும்
ெசால்லவல்ைல. 13 அப்ெபாழுது, பலாத்து அவைரப்
பார்த்து: இவர்கள் உன்ேமல் எத்தைனேயா குற்றங்கைளச்
சுமத்துகறார்கேள, நீ அைவகைளக் ேகட்கவல்ைலயா
என்றான். 14அவேரா 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. 19 அவன் நயாயாசனத்தல் உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது,
அவனுைடய மைனவ அவனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப : நீர்
அந்த நீத மாைன ஒன்றும் ெசய்யேவண்டாம்; அவர்ந மித்தம்
இன்ைறக்கு கனவல் ெவகு பாடுபட்ேடன் என்று ெசால்லச்
ெசான்னாள். 20 பரபாைச வ ட்டு வ டக் ேகட்டுக் ெகாள்ளவும்,
இேயசுைவக் ெகாைல ெசய்யவும் ப ரதான ஆசாரியர்களும்
மூப்பர்களும் மக்கைளத் தூண்டிவட்டார்கள். 21 ேதசாத பத
மக்கைளப் பார்த்து: இவ்வருவரில் எவைன நான் உங்களுக்கு
வடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்:
பரபாைச என்றார்கள். 22 பலாத்து அவர்கைளப் பார்த்து:
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
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முயற்சயனாேல பலன் இல்ைலெயன்று பலாத்து பார்த்து,
தண்ணீைரஅள்ளி,மக்களுக்குமுன்பாகைககைளக்கழுவ : இந்த
நீத மானுைடய இரத்தப்பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன், நீங்கேள
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 25அதற்கு மக்கெளல்ேலாரும்:
இவனுைடய இரத்தப்பழி எங்கள்ேமலும் எங்களுைடய
பள்ைளகள்ேமலும் இருப்பதாக என்று ெசான்னார்கள்.
26அப்ெபாழுது, அவன் பரபாைச அவர்களுக்கு வடுதைலயாக்க ,
இேயசுைவேயா சாட்ைடயனால் அடித்து, சலுைவயல்
அைறவதற்குஒப்புக்ெகாடுத்தான்.

ே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. 31அவைரக்
ேகலிெசய்தபன்பு, அவருக்கு உடுத்தன ேமலாைடையக்
கழற்ற , அவருைடய ஆைடகைள அவருக்கு உடுத்த , அவைரச்
சலுைவயல்அைறயும்படிெகாண்டுேபானார்கள்.

இேயசு சலுைவயல்அறயப்படுதல்
32 ேபாகும்ேபாது, ச ேரேன ஊரானாகய சீேமான் என்னப்பட்ட

ஒரு மனிதைன அவர்கள் பார்த்து, அவருைடய சலுைவையச்
சுமக்கும்படி அவைனப் பலவந்தம் ெசய்தார்கள். 33 கபாலஸ்தலம்
என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா என்னும் இடத்த ற்கு
அவர்கள் வந்தேபாது, 34 கசப்புக்கலந்த காடிைய அவருக்குக்
குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர் அைத ருச பார்த்து, குடிக்க
மனதல்லாதருந்தார். 35 அவைர சலுைவயல் அைறந்தபன்பு,
அவர்கள் சீட்டுப்ேபாட்டு அவருைடய ஆைடகைளப் பங்க ட்டுக்
ெகாண்டார்கள். என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்ேள
பங்க ட்டு, என் உைடயன் ேபரில் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள் என்று
தீர்க்கதரிச யால் ெசால்லப்பட்டது நைறேவறும்படி இப்படி
நடந்தது. 36 அவர்கள் அங்ேக உட்கார்ந்து, அவைரக்
காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 37அன்றயும் 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
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தங்களுைடய தைலகைளத் துலுக்க : 40 ேதவாலயத்ைத
இடித்து, மூன்று நாட்களுக்குள்ேள கட்டுக றவேன, உன்ைனநீேய
இரட்ச த்துக்ெகாள்; நீ ேதவனுைடய குமாரனானால்
சலுைவயலிருந்து இறங்கவா என்று அவைரப் பழித்தார்கள்.
41 அப்படிேய 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.
44 அவேராடுகூட சலுைவகளில் அைறயப்பட்டத் தருடர்களும்
அந்தப்படிேயஅவைர ந ந்த த்தார்கள்.

இேயசுவன்மரணம்
45 நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிமுதல் மதயம் மூன்று

மணிவைரக்கும் பூமிெயங்கும் அந்தகாரம் உண்டானது. 46மூன்று
மணியளவல் இேயசு: ஏலீ! ஏலீ! லாமா சபக்தானி, என்று
மிகுந்தசத்தமிட்டுக்கூப்ப ட்டார்;அதற்குஎன்ேதவேன! என்
ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர் என்று அர்த்தமாம்.
47 அங்ேக நன்றவர்களில் சலர் அைதக் ேகட்டெபாழுது: இவன்
எலியாைவக் கூப்படுகறான் என்றார்கள். 48உடேன அவர்களில்
ஒருவன் ஓடி, கடற்பஞ்ைச எடுத்து, 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: உண்ைமயாகேவ இவர் ேதவனுைடய குமாரன்
என்றார்கள். 55 ேமலும், இேயசுவற்கு பணிவைடெசய்யும்படி
கலிேலயாவலிருந்து அவேராடு வந்தருந்த அேநக ெபண்கள்
அங்ேக தூரத்த ேல நன்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
56 அவர்களுக்குள்ேள மகதேலனா மரியாளும், யாக்ேகாபுக்கும்,
ேயாேசப்புக்கும் தாயாகய மரியாளும், ெசெபேதயுவன்
குமாரர்களுைடயதாயும்இருந்தார்கள்.
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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 ேல
அைத ைவத்து, கல்லைறயன் வாசலில் ஒரு ெபரிய கல்ைலப்
புரட்டிைவத்துப்ேபானான். 61அங்ேகமகதேலனாமரியாளும்மற்ற
மரியாளும்கல்லைறக்குஎத 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.
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 நாட்கள்வைர கல்லைறையப் பாதுகாக்கும்படி
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, கர்த்தருைடயதூதன்வானத்தலிருந்துஇறங்கவந்து,
வாசலிலிருந்த கல்ைலப் புரட்டித் தள்ளி, அதன்ேமல்
உட்கார்ந்தான். 3 அவனுைடய ேதாற்றம் மின்னல்ேபாலவும்,
அவனுைடயஉைடஉைறந்தமைழையப்ேபாலெவண்ைமயாகவும்
இருந்தது. 4 காவலாளர் அவனுக்குப் பயந்ததனால் தடுக்க ட்டுச்
ெசத்தவர்கள்ேபாலானார்கள். 5 தூதன் அந்தப் ெபண்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள்பயப்படாமலிருங்கள்; சலுைவயல்அைறயப்பட்ட
இேயசுைவத் ேதடுக றீர்கள் என்று அற ேவன். 6 அவர் இங்ேக
இல்ைல; தாம் ெசான்னபடிேய உய ர்த்ெதழுந்தார்; கர்த்த்தைர



மத்ேதயுஅத்தயாயம் 28:7 79 மத்ேதயுஅத்தயாயம் 28:20

ைவத்த இடத்ைத வந்துபாருங்கள்; 7 சீக்க ரமாகப்ேபாய், அவர்
மரித்ேதாரிலிருந்து 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 கலிேலயாவ ற்குப் ேபாகும்படி
அவர்களுக்குச்ெசால்லுங்கள்;அங்ேகஅவர்கள்என்ைனக்
காண்பார்கள் என்றார்.
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
யூதர்களுக்குள்ேளஇந்தநாள்வைர ப ரச த்தமாகஇருக்க றது.
இேயசுவன்ப ரதானக்கட்டைள

16 பத ெனாரு சீடர்களும், கலிேலயாவ ேல இேயசு தங்களுக்குக்
குறத்தருந்த மைலக்குப் ேபானார்கள். 17 அங்ேக அவர்கள்
அவைரப் பார்த்து, பணிந்துெகாண்டார்கள்; ச லேரா
சந்ேதகப்பட்டார்கள். 18 அப்ெபாழுது இேயசு அருகல் வந்து,
அவர்கைளப் பார்த்து: பரேலாகத்தலும் பூமியலும்
எல்லா அத காரமும் எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
19 ஆகேவ, நீங்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய், எல்லா ேதசத்து
மக்கைளயும் சீடராக்க , ப தா குமாரன் பரிசுத்த ஆவயன்
நாமத்தனாேல அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்ெகாடுத்து,
20 நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட யாைவயும் அவர்கள்
ைகக்ெகாள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபேதசம் ெசய்யுங்கள்.
இேதா, உலகத்தன்இறுதவைர எல்லா நாட்களிலும் நான்
உங்கேளாடுகூடஇருக்க ேறன் என்றார். ஆெமன்.
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மாற்கு
ஆச ரியர்
ஆத சைபப்ப தாக்கள், இந்த புத்தகத்ைத ேயாவான் மாற்கு

எழுதயதாக ெபாதுவாக ஒத்துக்ெகாள்க றார்கள். ேயாவான்
மாற்கு, புதய ஏற்பாட்டில் பத்து முைற குற ப்ப டப்படுக றார்
(அப்ேபாஸ்தலர் 12:12, 25, 13:5, 13, 15:37, 39; ெகாேலாெசயர்
4:10, 2 தீேமாத்ேதயு 4:11, ப ேலேமான் 24, 1 ேபதுரு 5:13).
மாற்கு, பர்னபாவன் உறவனர் என்பைத இந்த குற ப்புகள்
குறக்க றது (ெகாேலா. 4:10). மாற்குவன் தாயன் ெபயர்
மரியாள், அவள் ெசல்வ ெசழிப்பு உள்ளவளும் எருசேலமில்
மத ப்ப ற்குரியவளாகவும் இருந்தாள். அவர்களின் வீடு
ஆரம்ப க றஸ்தவர்கள் கூடிவருகற ஒரு இடமாக இருந்தது
(அப்ேபாஸ்தலர் 12:12). பவுலின் முதல் மிஷனரி பயணத்தல்
ேயாவான் மாற்கு பவுேலாடும் பர்னபாேவாடும் ேசர்ந்தார்
(அப்ேபாஸ்தலர் 12:25, 13:5). ேவதாகம ஆதாரங்கள் மற்றும்
ஆரம்பகால சைபப்ப தாக்களின் குற ப்புக்கள் ேபதுரு மற்றும்
மாற்கு இைடேய ெநருங்கய ெதாடர்ைபக் காட்டுகன்றன (1
ேபதுரு 5:13). அவர் ேபதுருவன் ெமாழிெபயர்ப்பாளராக
இருந்தார். ேபதுருவன் ப ரசங்கம் மற்றும்அவருைடய கண்கண்ட
சாட்ச கள் ஆகயன மாற்கு சுவ ேசஷத்தற்கு முக்கய ஆதாரமாக
இருந்தருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 50-60. காலத்தல்எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
மாற்கு நற்ெசய்த ேராமில் எழுதப்பட்டிருப்பதாக

சைபப்ப தாக்களின் (ஐெரனீயஸ், அெலக்ஸாண்டிரியாவன்
கெளெமண்ட் மற்றும் ப றர்) புத்தகங்கள் உறுத ப்படுத்துகன்றன.
ேபதுருவன் மரணத்தற்கு (க ப 67-68) பன்னர் நற்ெசய்த
எழுதப்பட்டதாகஆரம்பகால சைபஆதாரங்கள்கூறுகன்றன.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
மாற்கு, நற்ெசய்தைய ெபாதுவாக புறசாத மக்களுக்காகவும்,

குற ப்பாக ேராம வாசகர்களுக்காகவும் எழுதயுள்ளார் என்று
சான்றுகள் மற்றும் ஆவணங்கள் உறுத ப்படுத்துகன்றன. இது
இேயசுவன் வம்சாவளிைய உள்ளடக்கயது அல்ல, காரணம்
புறசாத உலகமானதுமிகக்குைறந்தஅளேவபுரிந்தருந்தது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
மாற்கன் வாசகர்கள் குற ப்பாக ேராமானிய க றஸ்தவர்கள்

க ப . 67-68 ல் ேபரரசர் நீேரா ஆட்ச யன் கீழ் கடுைமயான
துன்புறுத்தல் மத்தயல் கடுைமயாக ச த்த ரவைத ெசய்யப்பட்டு
ெகால்லப்பட்டனர். அத்தைகய சூழ்நைலயல் மாற்கு இத்தைகய
கடினமான காலங்களிலிருந்த க றஸ்தவர்கைள ஊக்குவக்க
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துன்பகரமான ஊழியராக இேயசுைவ ச த்தரித்து (ஏசாயா 53)
இந்தநற்ெசய்தையஎழுதனார்.
ைமயக்கருத்து
இேயசுபாடுஅனுபவக்கும்ஊழியர்

ெபாருளடக்கம்
1. வனாந்தரத்தல் ஊழியத்த ற்கான இேயசுவன் ஆயத்தம் —
1:1-13

2. கலிேலயாைவச் சுற்றலும் உள்ேளயும் இேயசுவன்ஊழியம்
— 1:14-8:30

3.இேயசுவன்ஊழியம்: துன்பமும்மரணமும்— 8:31-10:52
4. எருசேலமில்இேயசுவன்ஊழியம்— 11:1-13:37
5. சலுைவபாடுகளின்வர்ணிப்பு— 14:1-15:47
6.இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்மற்றும்தரிசனமும்— 16:1-20

ேயாவான்ஸ்நானகன்வழிையஆயத்தம்பண்ணுதல்
1 ேதவனுைடய குமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவன்

நற்ெசய்தயன்ஆரம்பம்.
2 “இேதா, நான்என்தூதுவைனஉமக்குமுன்பாகஅனுப்புக ேறன்,
அவன்உமக்குமுன்ேபேபாய்,
உமக்குவழிையஆயத்தம்பண்ணுவான்என்றும்;
3கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
அவருக்குப்பாைதகைளச்ெசவ்ைவபண்ணுங்கள்”
என்று “வனாந்த ரத்த ேல கூப்படுகறவனுைடய சத்தம்
உண்டாகும்” என்றும், தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களில்
எழுதயருக்க றபடி;

4 ேயாவான் வனாந்த ரத்தல் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து,
பாவமன்னிப்புக்ெகன்று மனந்தரும்புதலுக்கான
ஞானஸ்நானத்ைதப்பற்ற ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான்.
5 அப்ெபாழுது யூேதயா ேதசத்தார் மற்றும் எருசேலம்
நகரத்தார் அைனவரும், ேயாவானிடம்ேபாய், தங்களுைடய
பாவங்கைள அறக்ைகெசய்து, ேயார்தான் நதயல் அவனால்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 6 ேயாவான் ஒட்டகமய ர் ஆைடைய
அணிந்து, தன் இடுப்பல் ேதால் கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டு,
ெவட்டுக்களிையயும் காட்டுத்ேதைனயும் சாப்படுக றவனாகவும்
இருந்தான். 7 அவன்: என்ைனவட வல்லவர் ஒருவர்
எனக்குப்பன்பு வருகறார், அவருைடய காலணிகளின்
வாைரக் குனிந்து அவழ்ப்பதற்குக்கூட நான் தகுதயானவன்
இல்ைல. 8 நான் தண்ணீரினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்க ேறன்; அவேரா பரிசுத்த ஆவயனால் உங்களுக்கு
ஞானஸ்நானம்ெகாடுப்பார் என்றுப ரசங்கம்பண்ணினான்.
இேயசுவன்ஞானஸ்நானமும்ேசாதைனயும்

9 அந்த நாட்களில், இேயசு கலிேலயாவல் உள்ள நாசேரத்து
என்னும் ஊரிலிருந்து வந்து, ேயார்தான் நதயல் ேயாவானால்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார். 10 அவர் தண்ணீரில் இருந்து
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கைரேயறன உடேன, வானம் தறக்கப்பட்டைதயும், ஆவயானவர்
புறாைவப்ேபால தம்ேமல் இறங்குகறைதயும் பார்த்தார்.
11அப்ெபாழுது, நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், உம்மிடம் ப ரியமாக
இருக்க ேறன் என்று, வானத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது.
12 உடேன ஆவயானவர் அவைர வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபாகும்படி
ஏவனார். 13 அவர் வனாந்த ரத்த ேல நாற்பதுநாட்கள் இருந்து,
சாத்தானால் ேசாத க்கப்பட்டு, அங்ேக காட்டுமிருகங்களின்
நடுவ ேல தங்க க்ெகாண்டிருந்தார். ேதவதூதர்கள் அவருக்குப்
பணிவைடெசய்தார்கள்.

சீடர்கைளஊழியத்த ற்குஅைழத்தல்
14 ேயாவான் சைறக்காவலில் ைவக்கப்பட்டபன்பு,

இேயசு கலிேலயாவற்கு வந்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம் ெசய்து: 15 காலம் நைறேவற யது,
ேதவனுைடய ராஜ்யம்அருகல்இருக்க றது; மனந்தரும்ப ,
நற்ெசய்தைய வசுவாச யுங்கள் என்றார். 16 அவர்
கலிேலயா கடலின் ஓரமாக நடந்துேபாகும்ேபாது, மீனவர்களாக
இருந்த சீேமானும், அவன் சேகாதரன் அந்த ேரயாவும் கடலில்
வைலையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்க றைதப் பார்த்தார். 17இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: என் பன்ேன வாருங்கள், உங்கைள
மனிதர்கைளப் ப டிக்க றவர்களாக்குேவன் என்றார்.
18 உடேன அவர்கள் தங்களுைடய வைலகைளவ ட்டு, அவருக்குப்
பன்ேன ெசன்றார்கள். 19 அவர் அந்த இடத்ைதவ ட்டுச்
சற்றுதூரம் ெசன்றேபாது, ெசெபேதயுவன் குமாரன் யாக்ேகாபும்
அவனுைடய சேகாதரன் ேயாவானும் படக ேல வைலகைளப்
பழுதுபார்த்துக்ெகாண்டிருந்தைதப் பார்த்து, 20 உடேன
அவர்கைளயும் அைழத்தார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்களுைடய
தகப்பனாகய ெசெபேதயுைவ படக ேல கூலியாட்கேளாடு
வ ட்டுவ ட்டு,அவருக்குப்பன்ேனெசன்றார்கள்.

இேயசுஅசுத்தஆவையத்துரத்துதல்
21 பன்பு அவர்கள் கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார்கள். உடேன

அவர் ஓய்வுநாளிேல ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று, ேபாதைன
பண்ணினார். 22அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப்ேபால ேபாத க்காமல்,
அதகாரமுைடயவராக அவர்களுக்குப் ேபாத த்ததனால்
அவருைடய ேபாதைனையக்குறத்துமக்கள்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
23 அவர்களுைடய ெஜப ஆலயத்த ேல அசுத்தஆவ ப டித்தருந்த
ஒரு மனிதன் இருந்தான். 24 அவன்: ஐேயா! நசேரயனாகய
இேயசுேவ, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்கைளக்
ெகடுக்கவா நீர் வந்தீர்? நீர் யார் என்று நான் அற ேவன்,
நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தர் என்று சத்தமாகக் கத்தனான்.
25 அதற்கு இேயசு: நீ ேபசாமல் இவைனவ ட்டு ெவளிேய
ேபா என்று அைத அதட்டினார். 26 உடேன அந்த
அசுத்தஆவ அவைன அைலக்கழித்து, அதக சத்தம்ேபாட்டு,
அவைனவட்டுப் ேபாய்வ ட்டது. 27 எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு:
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இது என்ன? இந்தப் புதய உபேதசம் எப்படிப்பட்டது? இவர்
அத காரத்ேதாடு அசுத்தஆவகளுக்குக் கட்டைளக் ெகாடுக்க றார்,
அைவகள் இவருக்குக் கீழ்ப்படிக றேத என்று தங்களுக்குள்ேள
ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 28 எனேவ,
அவைரப்பற்றனபுகழ்கலிேலயா நாடுமுழுவதும்பரவயது.
அேநகவயாதயஸ்தர்கைளசுகப்படுத்துதல்

29 உடேன அவர்கள் ெஜப ஆலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு,
யாக்ேகாபு மற்றும் ேயாவாேனாடு, சீேமான் அந்த ேரயா
என்பவர்களுைடய வீட்டிற்குப் ேபானார்கள். 30 அங்ேக
சீேமானுைடய மாமியார் ஜூரத்ேதாடு படுத்தருந்தாள்; உடேன
அவர்கள் அவைளப்பற்ற அவருக்குச் ெசான்னார்கள். 31 அவர்
அருகல் ெசன்று, அவள் ைகையப் ப டித்து, அவைளத்
தூக்கவ ட்டார்; உடேன ஜூரம் அவைளவட்டு நீங்கயது;
அப்ெபாழுது அவள் அவர்களுக்குப் பணிவைடெசய்தாள்.
32 மாைலேநரத்தல் சூரியன் மைறயும்ேபாது, எல்லா
ேநாயாளிகைளயும், ப சாசு ப டித்தவர்கைளயும், இேயசுவ டம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 33 பட்டணத்து மக்கள் எல்ேலாரும்
வீட்டுவாசலுக்கு முன்பாகக் கூடிவந்தார்கள். 34 பலவதமான
வயாத களினால் கஷ்டப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்த அேநக மக்கைள
அவர் சுகமாக்க , அேநக ப சாசுகைளயும் துரத்தவ ட்டார்; அந்தப்
ப சாசுகளுக்கு, அவர் யார் என்று ெதரிந்தருந்ததால், அைவகள்
ேபசுக றதற்குஅவர்அனுமதக்கவல்ைல.
இேயசுதனிைமயானஇடத்தல்ெஜப த்தல்

35 அவர் அத காைலயல், இருட்ேடாடு எழுந்து புறப்பட்டு,
வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குப்ேபாய், அங்ேக
ெஜபம்பண்ணினார். 36 சீேமானும் அவேனாடுகூட
இருந்தவர்களும் அவைரப் பன்ெதாடர்ந்துேபாய், 37 அவைரப்
பார்த்தேபாது: எல்ேலாரும் உம்ைமத் ேதடுக றார்கள் என்று
ெசான்னார்கள். 38 அவர்கைள அவர் பார்த்து: அடுத்த
ஊர்களிலும் நான் ப ரசங்கம் பண்ணேவண்டும்,
எனேவ அந்த இடங்களுக்குப் ேபாகலாம் வாருங்கள்;
இதற்காகத்தான் புறப்பட்டுவந்ேதன் என்று ெசால்லி;
39கலிேலயா நாடுமுழுவதும்அவர்களுைடய ெஜபஆலயங்களில்
அவர் ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டும், ப சாசுகைளத்
துரத்த க்ெகாண்டும்இருந்தார்.
குஷ்டேராகமுள்ளமனிதன்

40 அப்ெபாழுது குஷ்டேராக ஒருவன் அவரிடம் வந்து,
அவர் முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு: உமக்கு வருப்பமானால்
என்ைனச் சுகப்படுத்த உம்மால் முடியும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 41 இேயசு மனதுருக , ைகைய நீட்டி,
அவைனத் ெதாட்டு: எனக்கு வருப்பம் உண்டு, சுத்தமாகு
என்றார். 42 இப்படி அவர் ெசான்னவுடேன, குஷ்டேராகம்
அவைனவட்டு நீங்கயது, அவன் சுகம் ெபற்றுக்ெகாண்டான்.



மாற்குஅத்தயாயம் 1:43 84 மாற்குஅத்தயாயம் 2:12

43 அப்ெபாழுது அவர் அவைனப் பார்த்து: நீ இைத யாருக்கும்
ெசால்லாமல் இருக்க எச்சரிக்ைகயாக இரு; 44 ஆனாலும்
நீ ேபாய், ஆசாரியனுக்கு உன்ைனக் காண்ப த்து, நீ
சுத்தமானதனால், ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி அவர்களுக்கு
நீசுகம்ெபற்றதன்சாட்ச யாககாணிக்ைகெசலுத்துஎன்று
உறுதயாகச் ெசால்லி, உடேன அவைன அனுப்பவ ட்டார்.
45 ஆனால், அவேனா புறப்பட்டுப்ேபாய்; இந்த வஷயங்கைள
எல்ேலாருக்கும் ெசால்லிப் ப ரச த்தப்படுத்தனான். எனேவ,
அவர் ெவளிப்பைடயாகப் பட்டணத்தற்குள் ெசல்லமுடியாமல்,
ெவளிேய வனாந்த ரமான இடங்களில் தங்கயருந்தார்; எல்லாப்
பகுத களிலும்இருந்துமக்கள்அவரிடம்வந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 2
பக்கவாதக்காரைனசுகப்படுத்துதல்

1 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு அவர் மறுபடியும் கப்பர்நகூமுக்குப்
ேபானார்; அவர் வீட்டில் இருக்க றார் என்று மக்கள் ேகள்வப்பட்டு;
2 உடேன அேநக மக்கள் கூடிவந்தார்கள், வாசலுக்குமுன்பு
ந ற்க இடம் இல்லாமல்ேபானது; அவர்களுக்கு வசனத்ைதப்
ேபாத த்தார். 3 அப்ெபாழுது நான்குேபர், பக்கவாதத்தனால்
பாத க்கப்பட்ட ஒருவைனச் சுமந்துெகாண்டுஅவரிடம் வந்தார்கள்;
4 மக்கள்கூட்டம் அத கமாக இருந்ததால் இேயசுவன் அருகல்
ெசல்லமுடியாமல்,அவர்இருந்தவீட்டின்ேமல்கூைரையப்ப ரித்து,
அந்தப் பக்கவாதக்காரைன படுக்ைகேயாடு இறக்கனார்கள்.
5இேயசு அவர்கள் வசுவாசத்ைதக் கண்டு, பக்கவாதக்காரைனப்
பார்த்து: மகேன, உன்பாவங்கள்உனக்குமன்னிக்கப்பட்டது
என்றார். 6 அங்ேக உட்கார்ந்தருந்த ேவதபண்டிதர்களில்
சலர்: 7 இவன் இப்படித் ேதவந ந்தைன ெசால்லுகறது என்ன?
ேதவன் ஒருவைரத்தவ ர பாவங்கைள மன்னிப்பவர் யார் என்று
தங்களுைடய இருதயங்களில் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
8 அவர்கள் தங்களுைடய மனதல் இப்படிச் ச ந்த க்க றார்கள்
என்றுஇேயசுஉடேன தம்முைடயஆவயல்அறந்து, அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் உங்களுைடய இருதயங்களில் இப்படிச்
ச ந்த க்க றது என்ன? 9 உன் பாவங்கள் உனக்கு
மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்வேதா, அல்லது எழுந்து
உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று
ெசால்வேதா, எது எளிது? 10 பூமிய ேல பாவங்கைள
மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அத காரம் உண்டு
என்பைத நீங்கள் அறயேவண்டும் என்று ெசால்லி,
பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து: 11நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் வீட்டிற்குப் ேபா என்று உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 12 உடேன, அவன் எழுந்து, தன்
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு எல்ேலாருக்கும் முன்பாக தன்
வீட்டிற்குப்ேபானான். அப்ெபாழுது எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு:
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நாம் இதுவைர இப்படிப்பட்ட சம்பவத்ைதப் பார்த்தது இல்ைல
என்றுெசால்லி, ேதவைனமகைமப்படுத்தனார்கள்.

மத்ேதயுஊழியத்த ற்குஅைழக்கப்படுதல்
13 அவர் மீண்டும் புறப்பட்டுக் கடல் அருேக ேபானார்;

அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும் அவரிடம் வந்தார்கள்;
அவர்களுக்குப் ேபாதைனப்பண்ணினார். 14 அப்ெபாழுது
அவர் நடந்துேபாகும்ேபாது, அல்ேபயுவன் குமாரனாகய
ேலவ வரிவசூலிக்கும் ைமயத்தல் உட்கார்ந்தருப்பைதப்
பார்த்து: என் பன்ேன வாஎன்றார்; அவன் எழுந்து
அவருக்குப் பன்ேனெசன்றான். 15 அப்ெபாழுது, அவனுைடய
வீட்டிேல அவர் வருந்து சாப்படும்ேபாது, அேநக வரி
வசூலிப்பவர்களும் பாவ களும் அவேராடு வந்தருந்தபடியால்,
அவர்களும் இேயசுேவாடும் அவருைடய சீடர்கேளாடும்
பந்தயல் இருந்தார்கள். 16 இேயசு வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும்
பாவ கேளாடும் சாப்படுக றைத ேவதபண்டிதர்களும்
பரிேசயர்களும் பார்த்து, அவருைடய சீடர்கைள ேநாக்க :
அவர் வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும் ேசர்ந்து
சாப்படுவது ஏன் என்று ேகட்டார்கள். 17 இேயசு அைதக்ேகட்டு:
ேநாயாளிகளுக்குத்தான் ைவத்த யன் ேதைவ, சுகமாக
இருப்பவர்களுக்கு ேதைவ இல்ைல; நீத மான்கைளயல்ல,
பாவ கைளேய மனம்தரும்புக றதற்கு அைழக்கவந்ேதன்
என்றார்.

உபவாசத்ைதக்குற த்த ேகள்வ
18 ேயாவானுைடய சீடர்களும் பரிேசயர்களுைடய சீடர்களும்

உபவாசம்பண்ணிவந்தார்கள். அவர்கள் இேயசுவ டம்
வந்து: ேயாவானுைடய சீடர்களும் பரிேசயர்களுைடய
சீடர்களும் உபவாசம்பண்ணுகறார்கேள, ஆனால் உம்முைடய
சீடர்கள் உபவாசம்பண்ணாமல் இருப்பது ஏன் என்று
ேகட்டார்கள். 19 அதற்கு இேயசு: மணவாளன் தங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது மணவாளனுைடய ேதாழர்கள்
உபவாசம்பண்ணுவார்களா? மணவாளன் தங்கேளாடு
இருக்கும்வைர உபவாசம்பண்ணமாட்டார்கேள.
20 மணவாளன் அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகும் நாட்கள் வரும்,
அந்த நாட்களிேல உபவாச ப்பார்கள். 21 ஒருவனும் புத ய
ஆைடயன் துண்ைடப் பைழய ஆைடேயாடு இைணத்து
ைதக்கமாட்டான், ைதத்தால், அத ேனாடு இைணத்த புத ய
ஆைட பைழய ஆைடைய அத கமாகக் க ழிக்கும், கீறலும்
அத கமாகும். 22 ஒருவனும் புத ய த ராட்ைசரசத்ைதப்
பைழய ேதால் ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கமாட்டான்;
ஊற்றைவத்தால், புத ய இரசம் ேதால் ைபகைளக்
க ழித்துப்ேபாடும், இரசமும் ச ந்த ப்ேபாகும், ேதால்
ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; புத ய இரசத்ைதப் புத ய ேதால்
ைபகளில்ஊற்ற ைவக்கேவண்டும் என்றார்.
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ஓய்வுநாளின்ஆண்டவர்
23 பன்பு, அவர் ஓய்வுநாளில் வயல்வழியாக நடந்துேபானார்;

அவருைடய சீடர்கள் அவேராடு நடந்துேபாகும்ேபாது,
கத ர்கைளச் சாப்ப ட ெதாடங்கனார்கள். 24 பரிேசயர்கள்
அவைரப் பார்த்து: இேதா, ஓய்வுநாளில் ெசய்யக்கூடாதைத
இவர்கள் ஏன் ெசய்க றார்கள் என்றார்கள். 25 அதற்கு அவர்:
தாவீதுக்கு உண்டான ஆபத்தல், தானும் தன்ேனாடு
இருந்தவர்களும் பச யாக இருந்தேபாது, 26 அவன்
அபயத்தார் என்னும் ப ரதான ஆசாரியன் காலத்த ல்
ெசய்தைத நீங்கள் படித்தது இல்ைலயா? அவன்
ேதவனுைடய வீட்டிற்கு ெசன்று, ஆசாரியர்கள்தவ ர ேவறு
ஒருவரும்சாப்ப டக்கூடாதேதவசமுகத்தன்அப்பங்கைளத்
தானும் சாப்ப ட்டுத் தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தாேன என்றார். 27 பன்பு அவர்கைள ேநாக்க :
மனிதன் ஓய்வுநாளுக்காக உண்டாக்கப்படவல்ைல,
ஓய்வுநாள் மனிதனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது; 28 எனேவ
மனிதகுமாரன்ஓய்வுநாளுக்கும்ஆண்டவராகஇருக்க றார்
என்றார்.

அத்த யாயம் 3
1 இேயசு மறுபடியும் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றார்.

அங்ேக சூம்பன ைகையயுைடய ஒரு மனிதன் இருந்தான்.
2 அவர் ஓய்வுநாளில் அவைனச் சுகமாக்கனால் அவர்ேமல்
குற்றஞ்சாட்டலாம் என்றுஅவைரப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
3 அப்ெபாழுது அவர் சூம்பன ைகையயுைடய மனிதைனப்
பார்த்து: எழுந்து நடுவல் நல் என்று ெசால்லி; 4அவர்கைளப்
பார்த்து: ஓய்வுநாட்களில் நன்ைம ெசய்வேதா அல்லது
தீைம ெசய்வேதா, ஜீவைனக் காப்பாற்றுவேதா அல்லது
அழிப்பேதா,எதுந யாயம்என்றார். அதற்குஅவர்கள்மவுனமாக
இருந்தார்கள். 5 அவர்களுைடய இருதயத்தன் கடினத்தனால்
அவர் வ சனப்பட்டு, ேகாபத்துடன் சுற்றலும் இருந்தவர்கைளப்
பார்த்து, அந்த மனிதைனப் பார்த்து: உன் ைகைய நீட்டு
என்றார்; அவன்நீட்டினான்; அவன்ைகமற்ெறாருைகையப்ேபால
சுகமானது. 6 உடேன பரிேசயர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
அவைரக் ெகாைலெசய்யேவண்டும் என்று, அவருக்கு எத ராக
ஏேராத யர்கேளாடுஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.
மக்கள்கூட்டம்இேயசுைவப்பன்ெதாடருதல்

7 இேயசு தம்முைடய சீடர்கேளாடு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டு கடேலாரத்த ற்குப் ேபானார். 8 கலிேலயாவலும்,
யூேதயாவலும், எருசேலமிலும், இதுேமயாவலும், ேயார்தானுக்கு
அக்கைரயலுமிருந்து அேநக மக்கள் வந்து, அவருக்குப்
பன்ேன ெசன்றார்கள். அேதாடு தீரு சீேதான் பட்டணங்களின்
பகுத களிலும் இருந்து அேநக மக்கள் அவர் ெசய்த
அற்புதங்கைளப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டு, அவரிடம் வந்தார்கள்.
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9 அவர் அேநகைரச் சுகமாக்கனார். ேநாயாளிகெளல்ேலாரும்
அைத அற ந்து அவைரத் ெதாடேவண்டும் என்று அவைர
ெநருங்கவந்தார்கள். 10மக்கள்கூட்டம் அத கமாக இருந்தபடியால்
அவர்கள்தம்ைமெநருக்காமல்இருப்பதற்காக,தமக்குஒருபடைக
ஆயத்தம் பண்ணேவண்டும் என்று, தம்முைடய சீடர்களுக்குச்
ெசான்னார். 11 அசுத்தஆவகளும் இேயசுைவப் பார்த்தேபாது,
அவர் முன்பாக வழுந்து: நீர் ேதவனுைடய குமாரன் என்று
சத்தமிட்டன. 12 தம்ைமப் ப ரச த்தம் பண்ணாமல் இருக்க
அைவகளுக்குஉறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார்.

பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்கைளநயமித்தல்
13 பன்பு அவர் ஒரு மைலயன்ேமல் ஏற , தமக்கு

வருப்பமானவர்கைளத் தம்மிடம் வரவைழத்தார்; அவர்கள்
அவரிடம் வந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது அவர் பன்னிரண்டு
நபர்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கள் தம்ேமாடு இருக்கவும்,
ப ரசங்கம்பண்ணுவதற்காகத் தாம் அவர்கைள அனுப்பவும்,
15 வயாத கைளக் குணமாக்க ப் ப சாசுகைளத் துரத்துவதற்கு
அவர்கள் அதகாரம் உள்ளவர்களாக இருக்கவும், அவர்கைள
ஏற்படுத்தனார். 16அவர்கள் யாெரன்றால், சீேமான், இவனுக்குப்
ேபதுரு என்று ெபயரிட்டார். 17 ெசெபேதயுவன் குமாரனாகய
யாக்ேகாபு, யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகய ேயாவான், இந்த
இவருக்கும் இடிமுழக்க மக்கள் என்று அர்த்தம்ெகாண்ட
ெபாவெனர்ேகஸ் என்கற ெபயரிட்டார், 18 அந்த ேரயா, பலிப்பு,
பர்ெதாெலாேமயு, மத்ேதயு, ேதாமா, அல்ேபயுவன் குமாரன்
யாக்ேகாபு, தேதயு, கானானியனாகய சீேமான், 19 அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுத்தயூதாஸ்காரிேயாத்துஎன்பவர்கேள.

இேயசுவும்ெபெயல்ெசபூலும்
20 பன்பு வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்; அங்ேக அேநக மக்கள்

மறுபடியும் கூடிவந்ததனால் அவர்கள் சாப்படுவதற்கும்
ேநரம் இல்லாமல்ேபானது. 21 அவருைடய குடும்பத்தார்
இைதக்ேகட்டேபாது, அவர் மத மயங்கயருக்க றார் என்று
ெசால்லி, அவைரப் ப டித்துக்ெகாள்ளும்படி வந்தார்கள்.
22 எருசேலமிலிருந்து வந்த ேவதபண்டிதர்கள்: இவன்
ெபெயல்ெசபூைல உைடயவனாக இருக்க றான், ப சாசுகளின்
தைலவனாேல ப சாசுகைளத் துரத்துகறான் என்றார்கள்.
23 அவர்கைள அவர் அைழத்து, உவைமகளாக அவர்களுக்குச்
ெசான்னது என்னெவன்றால்: சாத்தாைனச் சாத்தான்
துரத்துவது எப்படி? 24 ஒரு ராஜ்யம் தனக்குத்தாேன
எத ராகப் ப ரிந்து இருந்தால், அந்த ராஜ்யம்
நைலத்துந ற்காேத. 25ஒருவீடு தனக்குத்தாேன எத ராகப்
ப ரிந்து இருந்தால், அந்த வீடு நைலத்துந ற்காேத.
26 சாத்தான் தனக்குத்தாேன எத ராக எழும்ப ப் ப ரிந்து
இருந்தால், அவன் நைலத்து ந ற்கமுடியாமல்,
அழிந்துேபாவாேன. 27 பலசாலிைய முதலில்
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கட்டிப்ேபாடாமல், யாரும் பலசாலியுைடய வீட்டிற்குள்
புகுந்து, அவன்ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்கமுடியாது;
கட்டிப்ேபாட்டால்மட்டுேம, அவனுைடய வீட்ைடக்
ெகாள்ைளயடிக்கமுடியும். 28 உண்ைமயாகேவ
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்: மனிதர்கள்
ெசய்யும் எல்லாப் பாவங்களும், அவர்கள் ெசால்லும்
எல்லாத் தூஷணமான வார்த்ைதகளும், அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படும்; 29 ஆனால் ஒருவன் பரிசுத்த
ஆவயானவருக்கு எத ராக அவதூறான வார்த்ைதகைளச்
ெசால்வாெனன்றால், அவன் எப்ெபாழுதும் மன்னிப்பு
ெபறாமல் ந த்த ய தண்டைனக்குரியவனாக இருப்பான்
என்றார். 30இேயசு அசுத்தஆவைய உைடயவனாக இருக்க றான்
என்றுஅவர்கள்ெசான்னதனாேலஅவர்இப்படிச்ெசான்னார்.

இேயசுவன்தாயாரும் சேகாதரர்களும்
31 அப்ெபாழுது அவருைடய சேகாதரர்களும் தாயாரும் வந்து,

ெவளிேய நன்று, அவைர அைழக்கும்படி அவரிடத்த ற்கு ஆள்
அனுப்பனார்கள். 32அவைரச் சுற்றலும் உட்கார்ந்தருந்த மக்கள்
அவைரப் பார்த்து: இேதா, உம்முைடய தாயாரும் உம்முைடய
சேகாதரர்களும் ெவளிேய நன்று உம்ைமத் ேதடுக றார்கள்
என்றார்கள். 33அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: என் தாயார்
யார்? என் சேகாதரர்கள் யார்? என்று ெசால்லி; 34 தம்ைமச்
சுற்றலும் உட்கார்ந்தருந்தவர்கைளப் பார்த்து: இேதா, என்
தாயும் என் சேகாதரர்களும் இவர்கேள! 35 ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவன்எவேனா, அவேனஎனக்குச்
சேகாதரனும், எனக்குச் சேகாதரியும், எனக்குத் தாயுமாக
இருக்க றான் என்றார்.

அத்த யாயம் 4
வைதக்க றவனின்உவைம

1 இேயசு மறுபடியும் கடேலாரத்த ேல ேபாதகம்பண்ணத்
ெதாடங்கனார். அேநக மக்கள் அவரிடம் கூடிவந்ததனால்,
அவர் கடலிேல நன்ற ஒரு படகல் ஏற உட்கார்ந்தார்;
மக்கெளல்ேலாரும் கடற்கைரயல் நன்றார்கள். 2 அவர் அேநக
காரியங்கைள உவைமகளாக அவர்களுக்குப் ேபாத த்தார்;
ேபாத க்க றெபாழுதுஅவர்களுக்குச்ெசான்னதுஎன்னெவன்றால்:
3 ேகளுங்கள், வைதக்க றவன்ஒருவன்வைதவைதக்கப்
புறப்பட்டான். 4 அவன் வைதக்கும்ேபாது, ச ல வைதகள்
வழியருேக வழுந்தன; வானத்துப் பறைவகள் வந்து அந்த
வைதகைளத்தன்றுேபாட்டது. 5ச லவைதகள்அத கமண்
இல்லாதகற்பாைறநலத்தல்வழுந்தன;அதற்குஆழமான
மண்இல்லாததனாேலசீக்க ரத்த ல்முைளத்தது; 6ெவயல்
ஏறனேபாேதா, கருக ப்ேபாய், ேவர் இல்லாததனால்
உலர்ந்துேபானது. 7ச லவைதகள்முள்ளுள்ளஇடங்களில்
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வழுந்தது; முள் வளர்ந்து, வைத பலன் ெகாடுக்காதபடி,
அைத ெநருக்க ப்ேபாட்டது. 8 ச ல வைதகள் நல்ல
நலத்தல் வழுந்து, உயர்ந்து வளருக ற பய ராக , ஒன்று
முப்பதுமடங்காகவும், ஒன்று அறுபதுமடங்காகவும், ஒன்று
நூறுமடங்காகவும் பலன் தந்தது. 9 ேகட்க றதற்குக்
காதுள்ளவன் ேகட்கட்டும் என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னார்.
10அவர்தனிைமயாகஇருக்க றேபாது, பன்னிரண்டுேபரும்,
அவருக்கு ெநருக்கமாக இருந்தவர்களும் இந்த
உவைமையக்குற த்து அவரிடம் ேகட்டார்கள். 11 அதற்கு
அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன் இரகச யத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது;
ெவளிேய இருக்க றவர்களுக்ேகா இைவகள் எல்லாம்
உவைமகளாகச்ெசால்லப்படுக றது.
12 “அவர்கள்குணமாகாதபடிக்கும்,
பாவங்கள்அவர்களுக்குமன்னிக்கப்படாதபடிக்கும்,
அவர்கள்கண்டும்காணாதவர்களாகவும்,
ேகட்டும்உணராதவர்களாகவும்இருக்கும்படி,
இப்படிச்ெசால்லப்படுக றது” என்றார்.

13 பன்பு அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: “இந்த உவைமைய
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா? புரியாவ ட்டால் மற்ற
உவைமகைளெயல்லாம் எப்படிப் புரிந்துெகாள்வீர்கள்?
14 வைதக்க றவன் வசனத்ைத வைதக்க றான்.
15 வசனத்ைதக் ேகட்டவுடேன சாத்தான் வந்து,
அவர்கள் இருதயங்களில் வைதக்கப்பட்ட வசனத்ைத
எடுத்துப்ேபாடுக றான்; இவர்கேள வழியருேக
வைதக்கப்பட்டவர்கள். 16 அப்படிேய, வசனத்ைதக்
ேகட்டவுடேனஅைதச் சந்ேதாஷத்ேதாடுஏற்றுக்ெகாண்டும்,
17 தங்களுக்குள்ேள ேவர்ெகாள்ளாதபடியால்,
ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும் நைலத்தருக்க றார்கள்,
வசனத்தனால் உபத்த ரவமும் துன்பமும் உண்டானவுடேன
இடறலைடக றார்கள்; இவர்கேள கற்பாைற நலத்தல்
வைதக்கப்பட்டவர்கள். 18 வசனத்ைதக் ேகட்டும்,
உலகக் கவைலகளும், ஐசுவரியத்தன் மயக்கமும்,
மற்றைவகைளப்பற்ற உண்டாக ற ஆைசகளும் உள்ேள
புகுந்து, வசனத்ைத ெநருக்க ப்ேபாட, அதனால்
பலன் இல்லாமல் ேபாக றார்கள். 19 இவர்கேள
முள்ளுள்ள இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவர்கள்.
20 வசனத்ைதக்ேகட்டு, ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஒன்று
முப்பதுமடங்கும், ஒன்று அறுபதுமடங்கும், ஒன்று
நூறுமடங்காகவும் பலன்ெகாடுக்க றார்கள்; இவர்கேள
நல்லநலத்தல்வைதக்கப்பட்டவர்கள்” என்றார்.

வளக்குத்தண்டின்ேமல்உள்ளவளக்கு
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21 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: வளக்கு
வளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவக்க றதற்குத்தாேனதவ ர,
பாத்த ரத்தன் கீேழா, கட்டிலின் கீேழா, ைவக்க றதற்குக்
ெகாண்டுவருவார்களா? 22 ெவளியரங்கமாகாத
அந்தரங்கமும் இல்ைல, ெவளிக்குவராத மைறெபாருளும்
இல்ைல. 23 ேகட்க றதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாக
இருந்தால் அவன் ேகட்கட்டும் என்றார். 24 பன்னும் அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேகட்க றைதக் கவனியுங்கள்.
எந்த அளவனால் அளக்க றீர்கேளா, அந்த அளவனால்
உங்களுக்கும்அளக்கப்படும்; ேகட்க றஉங்களுக்குஅத கம்
ெகாடுக்கப்படும். 25 உள்ளவன் எவேனா, அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; இல்லாதவன் எவேனா, அவனிடம்
உள்ளதும்எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் என்றார்.
வளருகறவைதயன்உவைம

26 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனுைடய
ராஜ்யமானது, ஒரு மனிதன் நலத்தல் வைதைய
வைதத்து; 27இரவல்தூங்க ,பகலில்வழிக்க,அவனுக்குத்
ெதரியாமேலேய,வைதமுைளத்துப்பய ராவதற்குஒப்பாக
இருக்க றது. 28 எப்படிெயன்றால், ந லமானது முதலில்
முைளையயும், பன்பு கதைரயும், கத ரிேல நைறந்த
தானியத்ைதயும் பலனாகத் தானாகக் ெகாடுக்கும். 29பய ர்
வைளந்துஅறுவைடக்காலம்வந்தவுடேன,அறுக்க றதற்கு
ஆட்கைளஅனுப்புக றான் என்றார்.
கடுகுவைதயன்உவைம

30 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைத எதற்கு ஒப்ப டுேவாம்? அல்லது எந்த
உவைமயனாேல அைத வளக்க ச் ெசால்லமுடியும்?
31 அது ஒரு கடுகுவைதக்கு ஒப்பாக இருக்க றது;
அது பூமிய ல் வைதக்கப்படும்ேபாது பூமிய ல்
உள்ள எல்லாவைதகைளயும்வ ட மிக ச ற யதாக
இருக்க றது; 32 வைதக்கப்பட்டப் பன்ேபா, அது வளர்ந்து,
எல்லாப் பூண்டுகைளயும்வ ட மிக ெபரிதாக வளர்ந்து,
ஆகாயத்துப் பறைவகள் அதன் ந ழலின்கீழ் வந்து
கூடுகைளக்கட்டத்தக்க ெபரிய கைளகைளவடும் என்றார்.
33 அவர்கள் ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்வதற்கு ஏற்றபடி, அவர்
இப்படிப்பட்ட அேநக உவைமகளினாேல அவர்களுக்கு
வசனத்ைதச் ெசான்னார். 34 உவைமகள் இல்லாமல்
அவர்களுக்கு அவர் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல; அவர் தம்முைடய
சீடர்கேளாடு தனிைமயாக இருக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு
எல்லாவற்ைறயும்வளக்க ச்ெசான்னார்.
இேயசுபுயைலஅைமத படுத்துதல்

35 அன்று மாைலேநரத்தல், அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
அக்கைரக்குப் ேபாகலாம் வாருங்கள் என்றார். 36 அவர்கள்
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மக்கைள அனுப்பவ ட்டு, அவர் படகல் இருந்தபடிேய
அவைரக்ெகாண்டுேபானார்கள். ேவறு படகுகளும் அவேராடு
இருந்தது. 37 அப்ெபாழுது பலத்த சுழல்காற்று உண்டாக ,
படகு ந ரம்பும் அளவற்கு, அைலகள் படகன்ேமல் ேமாத யது.
38 இேயசு, கப்பலின் பன்பக்கத்தல் தைலயைணைய ைவத்துத்
தூங்கக்ெகாண்டிருந்தார். அவர்கள் அவைர எழுப்ப : ேபாதகேர,
நாங்கள்மரித்துப்ேபாவைதப்பற்ற உமக்குக் கவைலஇல்ைலயா?
என்றார்கள். 39 அவர் எழுந்து, காற்ைற அதட்டி, கடைலப்பார்த்து:
சீராேத, அைமத யாக இரு என்றார். அப்ெபாழுது காற்று
நன்றுேபாய், மிகுந்த அைமத உண்டானது. 40அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: ஏன் இப்படிப் பயப்பட்டீர்கள்? ஏன் உங்களுக்கு
வசுவாசம் இல்லாமற்ேபானது என்றார். 41 அவர்கள் மிகவும்
பயந்து: இவர்யாேரா? காற்றும்கடலும்இவருக்குக்கீழ்ப்படிக றேத
என்று,ஒருவேராெடாருவர்ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 5
அசுத்தஆவகள்ப டித்தருந்தமனிதைனசுகப்படுத்துதல்

1 பன்பு அவர்கள் கடலுக்குஅக்கைரயல் உள்ள கதேரனருைடய
நாட்டிற்கு வந்தார்கள். 2அவர் படகல் இருந்து இறங்கனவுடேன,
அசுத்தஆவயுள்ள ஒரு மனிதன் கல்லைறகளில் இருந்து
அவருக்கு எத ராகவந்தான். 3 அவன் கல்லைறகளிேல
குடியருந்து வந்தான்; அவைனச் சங்கலிகளினால்
கட்டவும் ஒருவனுக்கும் முடியவல்ைல. 4 அவன் பலமுைற
வலங்குகளினாலும் சங்கலிகளினாலும் கட்டப்பட்டும்,
சங்கலிகைளத் தகர்த்து, வலங்குகைள உைடத்துப்ேபாடுவான்;
அவைன அடக்க ஒருவனுக்கும் முடியவல்ைல. 5 அவன்
எப்ெபாழுதும் இரவும் பகலும், மைலகளிலும் கல்லைறகளிலும்
இருந்து, சத்தம்ேபாட்டு, கல்லுகளினால் தன்ைனத்தாேன
காயப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். 6 அவன் இேயசுைவத்
தூரத்த ேல பார்த்தேபாது, ஓடிவந்து, அவைரப் பணிந்துெகாண்டு:
7 இேயசுேவ, உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரேன, எனக்கும்
உமக்கும் என்ன? என்ைன ேவதைனப்படுத்தேவண்டாம் என்று
ேதவனுைடய ெபயரில் உம்ைமக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்
என்று அதக சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 8 ஏெனன்றால், அவர்
அவைனப் பார்த்து: அசுத்தஆவ ேய, இந்த மனிதைனவ ட்டு
ெவளிேய ேபா என்று ெசால்லியருந்தார். 9 அப்ெபாழுது
அவர் அவைனப் பார்த்து: உன் ெபயர் என்ன என்று
ேகட்டார். அதற்கு அவன்: நாங்கள் அேநகர் இருப்பதனால்
என் ெபயர் ேலக ேயான் என்று ெசால்லி, 10 தங்கைள
அந்தத் தைசயலிருந்து துரத்தவ டேவண்டாம் என்று அவைர
அத கமாக ேவண்டிக்ெகாண்டான். 11 அப்ெபாழுது, அந்த
இடத்தல் மைலயன் அருகல் அேநக பன்றகள் கூட்டமாக
ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது. 12அந்தப் ப சாசுகள் அவைரப் பார்த்து:
பன்றகளுக்குள்ேள ேபாக, அைவகளுக்குள் எங்கைள அனுப்பும்
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என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன. 13 இேயசு அைவகளுக்கு
உத்தரவு ெகாடுத்தவுடேன, அசுத்தஆவகள் புறப்பட்டுப்
பன்றகளுக்குள் ேபானது; உடேன ஏறக்குைறய இரண்டாய ரம்
பன்றகளுள்ள அந்தக்கூட்டம் உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து ஓடி,
கடலிேல பாய்ந்து, கடலில் அமிழ்ந்துேபானது. 14 பன்றகைள
ேமய்த்தவர்கள் ஓடி, இைதப் பட்டணத்தலும் சுற்றுப்புறங்களிலும்
அறவத்தார்கள். அப்ெபாழுது நடந்தைவகைளப் பார்ப்பதற்காக
மக்கள் புறப்பட்டு; 15 இேயசுவ டம் வந்து, ேலக ேயானாகய
ப சாசுகள் ப டித்தருந்தவன் புத்த ெதளிந்து, உைட அணிந்து,
உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்து, பயந்தார்கள். 16 ப சாசுகள்
ப டித்தருந்தவனுக்கும் பன்றகளுக்கும் நடந்தைவகைளப்
பார்த்தவர்களும் அவர்களுக்கு வளக்கமாகச் ெசான்னார்கள்.
17 அப்ெபாழுது தங்களுைடய எல்ைலகைளவ ட்டுப்
ேபாகேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.
18அப்படிேயஅவர் படகல் ஏறும்ெபாழுது, ப சாசு ப டித்தருந்தவன்,
இேயசுேவாடு வருவதற்கு தனக்கு அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். 19 இேயசு அவனுக்கு
அனுமத ெகாடுக்காமல்: நீ உன் குடும்பத்தாரிடம் உன்
வீட்டிற்குப்ேபாய், கர்த்தர் உனக்கு மனமிறங்க , உனக்குச்
ெசய்தைவகைள எல்லாம் அவர்களுக்குச் ெசால் என்று
ெசான்னார். 20 அப்படிேய அவன்ேபாய், இேயசு தனக்குச்
ெசய்தைவகைள எல்லாம் ெதக்கப்ேபாலி என்னும் நாட்டில்
ப ரச த்தப்படுத்தனான்; எல்ேலாரும்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
மரித்த சறுமியும்,வயாதயுள்ளெபண்ணும்

21 இேயசு படகல் ஏற மறுபடியும் இக்கைரக்கு வந்து,
கடேலாரத்தல் இருந்தேபாது, அேநக மக்கள் அவரிடம்
கூடிவந்தார்கள். 22 அப்ெபாழுது, ெஜப ஆலயத்தைலவரில்
ஒருவனாகய யவீரு என்பவன் வந்து, அவைரப்
பார்த்தவுடேன, அவர் பாதத்தல் வழுந்து: 23 என் மகள்
மரணேவதைனப்படுகறாள், அவள் சுகமைடய, நீர் வந்து,
அவள்ேமல் உமது கரங்கைள ைவயும், அப்ெபாழுது பைழப்பாள்
என்று அவைர அத கமாக ேவண்டிக்ெகாண்டான். 24 அவர்
அவேனாடுகூட ேபானார். அேநக மக்கள் அவருக்குப்
பன்ேனெசன்று, அவைர ெநருக்கனார்கள். 25 அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டு வருடங்களாக இரத்தப்ேபாக்கனாேல அவத ப்பட்ட
ஒரு ெபண், 26அேநக ைவத்தயர்களால் அத கமாக வருத்தப்பட்டு,
தன்னிடம் இருந்த எல்லாவற்ைறயும் ெசலவு ெசய்தும்,
ெகாஞ்சம்கூடகுணமாகாமல்அத கமாகவருத்தப்படுக றெபாழுது,
27 இேயசுைவப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டு: நான் அவருைடய
ஆைடையயாவது ெதாட்டால் சுகம் ெபறுேவன் என்று ெசால்லி;
28 மக்கள் கூட்டத்தன் உள்ேள அவருக்குப் பன்பக்கத்தல் வந்து,
அவருைடய ஆைடையத் ெதாட்டாள். 29 உடேன அவளுைடய
இரத்தப்ேபாக்கு நன்றுேபானது; அந்த ேவதைன நீங்க சுகம்
ெபற்றைத அவள் தன் சரீரத்தல் உணர்ந்தாள். 30உடேன இேயசு
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தம்மிடம் இருந்து வல்லைம புறப்பட்டுப் ேபானைதத் தமக்குள்
அறந்து, மக்கள்கூட்டத்தல் தரும்ப : என் ஆைடகைளத்
ெதாட்டதுயார்என்றுேகட்டார். 31அவருைடயசீடர்கள்அவைரப்
பார்த்து: அேநக மக்கள் உம்ைம ெநருக்க க்ெகாண்டிருக்க றைத
நீர் பார்த்தும், என்ைனத் ெதாட்டது யார் என்று ேகட்க றீேர
என்றார்கள். 32 இைதச் ெசய்தவைளப் பார்க்க அவர் சுற்றலும்
பார்த்தார். 33 தன்னிடம் நடந்தைத அற ந்த அந்தப் ெபண்
பயந்து, நடுங்க , அவர் முன்பாக வந்து வழுந்து, உண்ைமகைள
எல்லாம் அவருக்குச் ெசான்னாள். 34 அவர் அவைளப் பார்த்து:
மகேள, உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது, நீ
சமாதானத்ேதாடு ேபாய், உன் ேவதைன நீங்க , சுகமாக
இரு என்றார். 35 அவர் இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிலிருந்து சலர் வந்து:
உம்முைடய மகள் மரித்துப்ேபானாள், இனி ஏன் ேபாதகைர
வருத்தப்படுத்துகறாய் என்றார்கள். 36 அவர்கள் ெசான்ன
வார்த்ைதைய இேயசு ேகட்டவுடேன, ெஜப ஆலயத்தைலவைனப்
பார்த்து: பயப்படாேத, வசுவாசம் உள்ளவனாக இரு என்று
ெசால்லி; 37 ேவறுயாைரயும் தம்ேமாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ளாமல்,
ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும், யாக்ேகாபன் சேகாதரன்
ேயாவாைனயும் தம்ேமாடு கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்; 38 ெஜப
ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிற்கு வந்து, அங்ேக சத்தமிடுக ற
மக்கைளயும் மிகவும் அழுது புலம்புக றவர்கைளயும் கண்டு,
39 உள்ேள ெசன்று: நீங்கள் சத்தமிட்டு அழுக றது ஏன்?
ப ள்ைள மரிக்கவல்ைல, தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றாள்
என்றார். 40 அதற்காக அவைரப் பார்த்து ச ரித்தார்கள்.
எல்ேலாைரயும் அவர் ெவளிேய அனுப்பவ ட்டு, பள்ைளயன்
தகப்பைனயும் தாையயும் தம்ேமாடு வந்தவர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு, பள்ைள இருந்த அைறக்குள் ெசன்று,
41 பள்ைளயன் ைகையப் ப டித்து: தலீத்தாகூமி என்றார்;
அதற்கு; சறுெபண்ேண எழுந்தரு என்று உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றுஅர்த்தம். 42உடேன சறுெபண்எழுந்து
நடந்தாள்; அவள் பன்னிரண்டு வயதுள்ளவளாக இருந்தாள்.
அவர்கள் அைனவரும் மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டுப் ப ரமித்தார்கள்.
43 அைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்கு உறுதயாகக் கட்டைளய ட்டு, அவளுக்குச்
சாப்ப டுவதற்குஏதாவதுெகாடுங்கள்என்றுெசான்னார்.

அத்த யாயம் 6
மத க்கப்படாத தீர்க்கதரிச

1 இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, அவர் வளர்ந்த
ஊருக்கு வந்தார்; அவருைடய சீடர்களும் அவேராடு வந்தார்கள்.
2 ஓய்வுநாளானேபாது, ெஜப ஆலயத்தல் ேபாதகம்பண்ணினார்.
அைதக் ேகட்ட அைனவரும் ஆச்சரியப்பட்டு, இைவகள்
இவனுக்கு எங்கருந்து வந்தது? இவன் ைககளினால்
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இப்படிப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககைளச் ெசய்ய இவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட ஞானம் எப்படிப்பட்டது? 3 இவன் தச்சன்
அல்லவா? மரியாளுைடய குமாரன் அல்லவா? யாக்ேகாபு,
ேயாேச, யூதா, சீேமான் என்பவர்களுைடய சேகாதரன் அல்லவா?
இவன் சேகாதரிகளும் இங்ேக நம்ேமாடு இருக்க றார்கள்
அல்லவா? என்று ெசால்லி, அவைரக்குற த்து இடறல்
அைடந்தார்கள். 4 இேயசு அவர்கைள ேநாக்க : தீர்க்கதரிச
ஒருவன் தன் ெசாந்த ஊரிலும், தன் உறவனர்களிலும்,
தன் வீட்டிலும்தான் மத க்கப்படமாட்டான். மற்ற எல்லா
இடங்களிலும் மத க்கப்படுவான் என்றார். 5 அங்ேக அவர்
சல ேநாயாளிகள்ேமல்மட்டும் கரங்கைள ைவத்து, அவர்கைளக்
குணமாக்கனார், ேவறுஅற்புதங்கள்எதுவும்ெசய்யமுடியாமல்.

இேயசுபன்னிரண்டுேபைரஅனுப்புதல்
6 அவர்களுக்கு வசுவாசம் இல்லாததனால் அைதக்குறத்து

ஆச்சரியப்பட்டு, மற்ற க ராமங்களுக்குச்ெசன்று,
ேபாதகம்பண்ணினார். 7 இேயசு பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும்
அைழத்து, அசுத்தஆவகைளத் துரத்த அவர்களுக்கு அதகாரம்
ெகாடுத்து, 8 வழிக்குப் ைபையேயா, அப்பத்ைதேயா, இடுப்புக்
கச்ைசயல் பணத்ைதேயா, எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகாமல், ஒரு
தடிையமட்டும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகவும்; 9 காலணிகைளப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டுேபாகவும், இரண்டு அங்ககைள
அணிந்துெகாள்ளாமலிருக்கவும் கட்டைளய ட்டார். 10 பன்பு
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எங்ேகயாவது ஒரு வீட்டிற்குச்
ெசன்றால், அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்வைர
அங்ேகேய தங்க யருங்கள். 11 யாராவது உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், உங்களுைடய வசனங்கைளக்
ேகட்காமலும் இருந்தால், நீங்கள் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்படும்ேபாது, அவர்களுக்கு சாட்ச யாக உங்களுைடய
கால்களின் கீேழ படிந்த தூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள்.
ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்தப் பட்டணத்த ற்கு
சம்பவ ப்பைதவ ட ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணத்த ற்கு
சம்பவ ப்பதுஇலகுவாகஇருக்கும் என்றுஉண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி,
அவர்கைள இரண்டு இரண்டுேபராக அனுப்பனார்.
12 அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்: மனந்தரும்புங்கள் என்று
ப ரசங்க த்து; 13 அேநக ப சாசுகைளத் துரத்த , அேநக
ேநாயாளிகைளஎண்ெணய்பூச சுகமாக்கனார்கள்.

ேயாவான்ஸ்நானனின்தைலெவட்டப்படுதல்
14 இேயசுவனுைடய ெபயர் ப ரச த்தமானதனால்,

ஏேராதுராஜா அவைரக்குற த்துக் ேகள்வப்பட்டு: மரித்துப்ேபான
ேயாவான்ஸ்நானன் உயேராடு எழுந்தான், எனேவ அவனிடம்
இப்படிப்பட்டப் பலத்த ெசய்ைககள் ெவளிப்படுக றது என்றான்.
15 ச லர்: அவர் எலியா என்றார்கள். ேவறுசலர்: அவர்
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ஒரு தீர்க்கதரிச அல்லது பூர்வகாலத்துத் தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவைனப்ேபாலஇருக்க றார் என்றுெசான்னார்கள்.

16 ஏேராது அைதக் ேகட்டெபாழுது: அவன், நான் தைலைய
ெவட்டிக்ெகான்ற ேயாவான்தான்; அவன் உயேராடு
எழுந்தான் என்றான். 17 ஏேராது தன் சேகாதரனாகய
பலிப்புவன் மைனவ ஏேராத யாைளத் தனக்கு மைனவயாக்க
ைவத்துக்ெகாண்டேபாது, 18 ேயாவான் ஏேராைதப் பார்த்து: நீர்
உம்முைடய சேகாதரன் மைனவைய ைவத்துக்ெகாள்ளுவது
நயாயம் இல்ைல என்று ெசான்னதனால், ஏேராது
ேபார்வீரர்கைளஅனுப்ப , ேயாவாைனப் ப டித்துக் கட்டிக் காவலில்
ைவத்தருந்தான். 19 ஏேராத யாளும் அவனுக்குச் சத நைனத்து,
அவைனக் ெகான்றுேபாட மனதாயருந்தாள்; ஆனாலும்,
அவளால் முடியாமல்ேபானது. 20 ஏெனன்றால், ேயாவான் நீதயும்
பரிசுத்தமும் உள்ளவன் என்று ஏேராது அற ந்து, அவனுக்குப்
பயந்து,அவைனப்பாதுகாத்து,அவன்ேயாசைனயன்படிஅேநகக்
காரியங்கைளச் ெசய்து, வருப்பத்ேதாடு அவன் ெசால்ைலக்
ேகட்டுவந்தான். 21 ஏேராது தன்னுைடய ப றந்தநாளிேல
தன்னுைடய ப ரபுக்களுக்கும், பைடத்தளபத களுக்கும், கலிேலயா
நாட்டின் ப ரதானமனிதர்களுக்கும்ஒருவருந்துபண்ணினேபாது,
22 ஏேராத யாளின் மகள் சைப நடுேவ வந்து நடனம்பண்ணி,
ஏேராதுைவயும் அவேனாடுகூட பந்தயல் இருந்தவர்கைளயும்
சந்ேதாஷப்படுத்தனாள். அப்ெபாழுது, ராஜா சறுெபண்ைண
ேநாக்க : உனக்கு ேவண்டியைத என்னிடம் ேகள், அைத உனக்குத்
தருேவன் என்று ெசால்லி; 23 நீ என்னிடத்தல் எைதக்ேகட்டாலும்,
அது என் ராஜ்யத்தல் பாதயானாலும், அைத உனக்குத் தருேவன்
என்று அவளுக்கு வாக்குக்ெகாடுத்தான். 24 அப்ெபாழுது, அவள்
ெவளிேயேபாய், நான் என்ன ேகட்கேவண்டும் என்றுதன்தாய டம்
ேகட்டாள். அதற்கு அவள்: ேயாவான்ஸ்நானனுைடய தைலையக்
ேகள் என்றாள். 25 உடேன அவள் ராஜாவ டம் சீக்க ரமாக
வந்து: நீர் இப்ெபாழுேத ஒரு தட்டில் ேயாவான்ஸ்நானனுைடய
தைலைய ைவத்து எனக்குத் தரேவண்டும் என்று ேகட்டாள்.
26 அப்ெபாழுது ராஜா அத க துக்கமைடந்தான்; ஆனாலும்,
வாக்குக் ெகாடுத்ததனாலும், அவேனாடுகூட பந்தயல்
இருந்தவர்களுக்காகவும், அவள் ேகட்டுக்ெகாண்டைத மறுக்க
அவனுக்கு மனம்இல்லாமல்; 27உடேன ேயாவான்ஸ்நானனுைடய
தைலையக் ெகாண்டுவரும்படி ேபார்வீரனுக்குக் கட்டைளக்
ெகாடுத்து அனுப்பனான். 28 அப்படிேய அவன்ேபாய்,
காவல்கூடத்த ேல அவனுைடய தைலைய ெவட்டி, அவன்
தைலைய ஒரு தட்டிேல ெகாண்டுவந்து, அைத அந்தச் சறு
ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்தான்; அந்தச் சறுெபண் அைதத்
தன் தாய டம் ெகாடுத்தாள். 29 அவனுைடய சீடர்கள் அைதக்
ேகள்வப்பட்டு வந்து, அவன் சரீரத்ைத எடுத்து, ஒரு கல்லைறயல்
ைவத்தார்கள்.

இேயசுஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்



மாற்குஅத்தயாயம் 6:30 96 மாற்குஅத்தயாயம் 6:45

30 அப்ெபாழுது அப்ேபாஸ்தலர்கள் இேயசுவ டம் கூடிவந்து,
தாங்கள் ெசய்தைவகள் ேபாத த்தைவகள் எல்லாவற்ைறயும்
அவருக்கு அறவத்தார்கள். 31 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குச் ெசன்று தனிைமயல்
ெகாஞ்சம் ஓய்ெவடுக்கலாம் வாருங்கள் என்றார்;
ஏெனன்றால், அேநக மக்கள் அவரிடம் வருகறதும் ேபாக றதுமாக
இருந்ததனால் அவர்களுக்கு சாப்ப ட ேநரமில்லாமல் இருந்தது.
32 அப்படிேய அவர்கள் தனிைமயாக ஒரு படகல் ஏற
வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குப் ேபானார்கள். 33 அவர்கள்
புறப்பட்டுப் ேபாக றைத மக்கள் பார்த்தார்கள். அவைர அற ந்த
மக்கள் எல்லாப் பட்டணங்களிலுமிருந்து கால்நைடயாகேவ அந்த
இடத்த ற்கு ஓடி, அவர்களுக்கு முன்ேப அங்கு ெசன்றுேசர்ந்து,
அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். 34 இேயசு கைரயல் வந்து, அங்ேக
கூடிவந்த மக்கைளப் பார்த்து, அவர்கள் ேமய்ப்பன் இல்லாத
ஆடுகைளப்ேபால இருந்ததனால், அவர்கள்ேமல் மனதுருக ,
அேநகக்காரியங்கைளஅவர்களுக்குப்ேபாத க்கத்ெதாடங்கனார்.
35 அதகேநரம் ஆனபன்பு, அவருைடய சீடர்கள் அவரிடம்
வந்து: இது வனாந்த ரமான இடம், அதகேநரமும் ஆனது;
36 சாப்படுக றதற்கும் இவர்களிடம் ஒன்றும் இல்ைல;
எனேவ இவர்கள் சுற்றலும் இருக்கற க ராமங்களுக்கும்
ஊர்களுக்கும்ேபாய், அப்பங்கைள வாங்க க்ெகாள்ள இவர்கைள
அனுப்பவ டேவண்டும்என்றார்கள். 37அவர்அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கேளஅவர்களுக்குஉணவுெகாடுங்கள் என்றார். அதற்கு
அவர்கள்: நாங்கள்ேபாய், இருநூறு ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு
அப்பங்கைள வாங்க இவர்களுக்குச் சாப்ப டக் ெகாடுக்கலாமா?
என்றார்கள். 38 அதற்கு அவர்: உங்களிடம் எத்தைன
அப்பங்கள் இருக்க றது என்று ேபாய்ப் பாருங்கள்
என்றார். அவர்கள் பார்த்துவந்து: ஐந்து அப்பங்களும்,
இரண்டு மீன்களும் இருக்கறது என்றார்கள். 39 அப்ெபாழுது
எல்ேலாைரயும் பசும்புல்லின்ேமல் பந்த உட்காரைவக்கும்படி
அவர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார். 40அப்படிேயவரிைசவரிைசயாக,
நூறுநூறுேபராகவும் ஐம்பதுஐம்பதுேபராகவும் உட்கார்ந்தார்கள்.
41அவர்அந்தஐந்துஅப்பங்கைளயும்,அந்தஇரண்டுமீன்கைளயும்
எடுத்து, வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து, ஆசீர்வத த்து,
அப்பங்கைளப் ப ட்டு, அவர்களுக்குப் பரிமாறத் தம்முைடய
சீடர்களிடம் ெகாடுத்தார். அப்படிேய இரண்டு மீன்கைளயும்
எல்ேலாருக்கும் பங்க ட்டார். 42 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத் தருப்த
அைடந்தார்கள். 43 ேமலும் அப்பங்களிலும் மீன்களிலும் மீதயான
துண்டுகைளப் பன்னிரண்டு கூைட நைறய எடுத்தார்கள்.
44 அப்பங்கள் சாப்ப ட்ட ஆண்கள் ஏறக்குைறய ஐயாய ரம்ேபராக
இருந்தார்கள்.

இேயசுகடலின்ேமல்நடத்தல்
45 அவர் மக்கைள அனுப்பவடும்ேபாது, தம்முைடய சீடர்கள்

படகல் ஏற அக்கைரயல் ெபத்சாய தாவற்கு, தமக்கு முன்ேப
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ேபாகச்ெசால்லி, அவர்கைள துரிதப்படுத்தனார். 46 அவர்
மக்கைள அனுப்பவ ட்டப்பன்பு, ெஜபம்பண்ணுவதற்காக ஒரு
மைலயன்ேமல் ஏறனார். 47 மாைலேநரமானேபாது படகு
நடுக்கடலில் இருந்தது; அவேரா கைரய ேல தனிைமயாக
இருந்தார். 48அப்ெபாழுது எத ர்க்காற்று வீச க்ெகாண்டிருந்ததால்,
அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு ேபாடுக றைத அவர் பார்த்து,
அதகாைலயல் கடலின்ேமல் நடந்து அவர்களிடம் வந்து,
அவர்கைளக் கடந்துேபாக றவர்ேபால காணப்பட்டார். 49 அவர்
கடலின்ேமல் நடக்க றைத அவர்கள் பார்த்து, அவைர ப சாசு
என்று நைனத்து, சத்தமிட்டு அலறனார்கள். 50 அவர்கள்
எல்ேலாரும் அவைரப் பார்த்து கலக்கம் அைடந்தார்கள். உடேன
அவர் அவர்கேளாடு ேபச : த டன்ெகாள்ளுங்கள், நான்தான்,
பயப்படாமல் இருங்கள் என்று ெசால்லி. 51 அவர்கள்
இருந்த படகல் ஏறனார். அப்ெபாழுது காற்று அைமதயானது;
எனேவ அவர்கள் தங்களுக்குள்ேள மிகவும் ப ரமித்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 52அவர்களுைடயஇருதயம்கடினமுள்ளதாக
இருந்ததனால் அப்பங்கைளக்குறத்து அவர்கள் உணராமல்
ேபானார்கள். 53 அவர்கள் கடைலக்கடந்து ெகேனசேரத்து
என்னும் நாட்டிற்கு வந்து, கைர ஏறனார்கள். 54 அவர்கள்
படகல் இருந்து இறங்கனவுடேன, மக்கள் அவைர அற ந்து,
55 அந்தச் சுற்றுபுறெமல்லாம் ஓடிச்ெசன்று, ேநாயாளிகைளப்
படுக்ைககளில் படுக்கைவத்து, அவர் வந்தருக்க றார் என்று
ேகள்வப்பட்ட இடங்களிெலல்லாம் சுமந்துெகாண்டுவந்தார்கள்;
56இைவகள்இல்லாமல், அவர் ெசன்ற க ராமங்கள், பட்டணங்கள்,
நாடுகள் எல்லாவற்றலும் சந்ைதெவளிகளிேல ேநாயாளிகைளக்
ெகாண்டுவந்து, அவருைடய ஆைடயன் ஓரத்ைதயாவது
அவர்கள் ெதாடுவதற்கு அனுமதக்கேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அவைரத் ெதாட்ட எல்ேலாரும் சுகம்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 7
யூதர்களும்பாரம்பரியமும்

1 எருசேலமில் இருந்து வந்த பரிேசயர்களும்,
ேவதபண்டிதர்களில் சலரும் அவரிடம் கூடிவந்தார்கள்.
2அப்ெபாழுதுஅவருைடய சீடர்களில் சலர்ைககைளக் கழுவாமல்
சாப்படுக றைத அவர்கள் பார்த்து குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.
3 ஏெனன்றால், யூதர்கள் அைனவரும் முக்கயமாக பரிேசயர்கள்
முன்ேனார்களின் பாரம்பரியத்ைதக் கைடப டித்து, அடிக்கடி
ைககைளக் கழுவனாெலாழிய சாப்ப டமாட்டார்கள்;
4 கைடவீத களுக்குச் ெசன்று தரும்ப வரும்ேபாதும்
குளிக்காமல் சாப்ப டமாட்டார்கள். அப்படிேய ெசம்புகைளயும்,
கண்ணங்கைளயும், ெசப்புக்குடங்கைளயும், இருக்ைககைளயும்
கழுவுகறேதாடு மட்டுமல்லாமல், ேவறு அேநக சடங்குகைளயும்
கைடப டித்துவருவார்கள். 5 அப்ெபாழுது, அந்தப் பரிேசயர்களும்
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ேவதபண்டிதர்களும் அவைரப் பார்த்து: உம்முைடய சீடர்கள்
முன்ேனார்களின் பாரம்பரியத்ைத மீற , ஏன் ைககைளக்
கழுவாமல் சாப்படுக றார்கள் என்று ேகட்டார்கள். 6அவர்களுக்கு
அவர்மறுெமாழியாக:
இந்த மக்கள் தங்களுைடய உதடுகளினால் என்ைன

கனம்பண்ணுகறார்கள்;
அவர்கள்இருதயேமாஎனக்குத்தூரமாகவலக யருக்க றது

என்றும்,
7 மனிதர்களுைடய கட்டைளகைளப் ேபாதைனகளாகப்

ேபாத த்து,
வீணாக எனக்கு ஆராதைன ெசய்க றார்கள் என்று

எழுத யருக்க றபடி, மாயக்காரர்களாக ய
உங்கைளக்குற த்து, ஏசாயா நன்றாகத்
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லியருக்க றான்.

8 நீங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகைள ஒதுக்கவ ட்டு,
மனிதர்களுைடயபாரம்பரியத்ைதக்கைடப டித்துவருக றவர்களாக,
கண்ணங்கைளயும் ெசம்புகைளயும் கழுவுக றீர்கள்;
மற்றும் இப்படிப்பட்ட அேநக சடங்குகைளயும்
கைடப டித்துவருக றீர்கள்” என்றார். 9 பன்னும்
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் உங்களுைடய
பாரம்பரியத்ைதக் கைடப டிப்பதற்காக ேதவனுைடய
கட்டைளகைள ந ராகரித்தது நன்றாக இருக்க றது.
10 எப்படிெயன்றால், உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும்
கனம்பண்ணுவாயாக என்றும், தகப்பைனயாவது
தாையயாவது அவமத க்க றவன் ெகால்லப்படேவண்டும்
என்றும், ேமாேச ெசால்லியருக்க றாேர. 11 நீங்கேளா,
ஒருவன் தன் தகப்பைனயாவது தாையயாவது பார்த்து:
உனக்கு நான் ெசய்யேவண்டிய உதவ எதுேவா, அைதக்
ெகார்பான் என்னும் காணிக்ைகயாக ேதவனுக்குக்
ெகாடுக்க ேறன் என்று ெசால்லிவ ட்டால் அவனுைடய
கடைம முடிந்தது என்று ெசால்லி, 12 அவைன இனி தன்
தகப்பனுக்ேகா தன் தாய்க்ேகா எந்தெவாரு உதவயும்
ெசய்யவ டாமல்; 13 நீங்கள் ேபாத த்த உங்களுைடய
பாரம்பரியத்தனால் ேதவவசனத்ைத அவமத க்க றீர்கள்.
இதுேபாலேவ நீங்கள் மற்ற அேநக காரியங்கைளயும்
ெசய்க றீர்கள் என்று ெசான்னார். 14 பன்பு அவர்
மக்கள் எல்ேலாைரயும் வரவைழத்து அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் எல்ேலாரும் நான் ெசால்வைதக்ேகட்டுப்
புரிந்துெகாள்ளுங்கள். 15 மனிதனுக்கு ெவளியலிருந்து
அவனுக்குள்ேள ேபாக றது அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது;
அவன் மனதலிருந்து புறப்படுக றைவகேள அவைனத்
தீட்டுப்படுத்தும். 16 ேகட்க றதற்குஒருவன் காதுள்ளவனாக
இருந்தால்அவன்ேகட்கட்டும் என்றார். 17அவர் மக்கைளவ ட்டு
வீட்டிற்குள் ெசன்றேபாது, அவருைடய சீடர்கள் அவர் ெசான்ன
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உவைமையக்குறத்து அவரிடத்தல் வ சாரித்தார்கள். 18 அதற்கு
அவர்: நீங்களும் இவ்வளவு புரிந்துெகாள்ளாதவர்களா?
ெவளியலிருந்து மனிதனுக்குள்ேள ேபாக ற
எதுவும் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது என்று நீங்கள்
அற ந்துெகாள்ளவல்ைலயா? 19 அது அவன்
இருதயத்த ற்குள் ேபாகாமல் வய ற்றுக்குள்ேள ேபாக றது;
அதலிருந்து எல்லா அசுத்தங்களும் ஆசனவழியாக
ெவளிேயேபாகும். 20 மனிதனுக்குள்ேளயருந்து
புறப்படுக றேத மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும்.
21எப்படிெயன்றால்,மனிதனுைடயஇருதயத்த ற்குள்ளிருந்து
ெபால்லாத ச ந்தைனகளும், வ பசாரங்களும்,
ேவச த்தனங்களும், ெகாைலபாதகங்களும், 22 தருட்டும்,
ெபாருளாைசகளும், துஷ்டகுணங்களும், கபடும்,
காமமும், வன்கண்ணும், அவதூறும், ெபருைமயும்,
மத ேகடும் புறப்பட்டுவரும். 23 ெபால்லாதைவகளாக ய
இைவகள் எல்லாம் மனதலிருந்து புறப்பட்டு மனிதைனத்
தீட்டுப்படுத்தும் என்றார்.

சீேராேபனிக்க யா ேதசத்துப்ெபண்
24 பன்பு, அவர் எழுந்து அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, தீரு

சீேதான் பட்டணங்களின் எல்ைலகளில்ேபாய், ஒரு வீட்டிற்குள்
ெசன்று, அவர் அங்ேக இருப்பது ஒருவருக்கும் ெதரியக்கூடாது
என்று வரும்பயும், அவர் மைறவாக இருக்கமுடியாமல்ேபானது.
25 அசுத்தஆவ ப டித்தருந்த ஒரு சறுெபண்ணின் தாய்,
இேயசுைவப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டு, வந்து அவர் பாதத்தல்
வழுந்தாள். 26 அந்தப் ெபண் சீேராேபனிக்க யா ேதசத்ைதச்
ேசர்ந்த க ேரக்கப் ெபண்ணாக இருந்தாள்; அவள் தன் மகைளப்
ப டித்தருந்த ப சாைசத் துரத்தவ டேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டாள். 27 இேயசு அவைளப் பார்த்து: முதலில்
பள்ைளகள் தருப்த யாகட்டும்; ப ள்ைளகளின் அப்பத்ைத
எடுத்துநாய்க்குட்டிகளுக்குப்ேபாடுக றதுநல்லதுஇல்ைல
என்றார். 28அதற்குஅவள்: உண்ைமதான்ஆண்டவேர, ஆனாலும்,
ேமைஜயன்கீேழ இருக்கும் நாய்க்குட்டிகள் பள்ைளகள் ச ந்துகற
துணிக்ைககைளத் தன்னுேம என்றாள். 29அப்ெபாழுது, அவர்: நீ
ெசான்ன அந்த வார்த்ைதயனிமித்தம் ேபாகலாம், ப சாசு
உன் மகைளவ ட்டுப் ேபானது என்றார். 30அவள் தன் வீட்டிற்கு
வந்தெபாழுது, ப சாசு ேபாய்வ ட்டைதயும், தன் மகள் கட்டிலில்
படுத்தருக்க றைதயும்கண்டாள்.

க றஸ்துவயாதஸ்தர்கைளசுகப்படுத்துதல்
31 மறுபடியும், அவர் தீரு சீேதான் பட்டணங்களின்

எல்ைலகைளவ ட்டுப் புறப்பட்டு, ெதக்கப்ேபாலியன்
எல்ைலகளின்வழியாகக் கலிேலயாக்கடலின் அருேக
வந்தார். 32 அங்ேக த க்குவாயுைடய ஒரு காதுேகளாதவைன
அவரிடம் ெகாண்டுவந்து, அவர் தமது ைகைய அவன்ேமல்
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ைவக்கேவண்டும்என்றுேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 33அப்ெபாழுது,
அவர் அவைன மக்கள் கூட்டத்ைதவ ட்டுத் தனிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், தம்முைடய வ ரல்கைள அவன்
காதுகளில் ைவத்து, உமிழ்ந்து, அவனுைடய நாக்ைகத்
ெதாட்டு; 34 வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து, ெபருமூச்சுவ ட்டு:
எப்பத்தா என்றார்; அதற்குத் த றக்கப்படுவாயாக என்று
அர்த்தம். 35 உடேன அவனுைடய காதுகள் தறக்கப்பட்டு,
அவனுைடய நாக்கன் கட்டும் அவழ்ந்து, அவன் ெதளிவாகப்
ேபசனான். 36 அைத யாருக்கும் ெசால்லேவண்டாம்
என்று அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார்; ஆனாலும்
எவ்வளவு அதகமாக அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டாேரா,
அவ்வளவு அதகமாக அவர்கள் அைதப் ப ரச த்தப்படுத்த ,
37எல்லாவற்ைறயும் நன்றாகச் ெசய்தார்; காதுேகட்காதவர்கைளக்
ேகட்கவும், ஊைமயர்கைளப் ேபசவும்பண்ணுகறார் என்று
ெசால்லி, ேமலும்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 8
நான்காய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்

1 அந்த நாட்களிேல அேநக மக்கள் கூடிவந்தருக்கும்ேபாது,
அவர்கள் சாப்படுக றதற்கு ஒன்றுமில்லாததனால், இேயசு
தம்முைடய சீடர்கைள அைழத்து: 2 மக்களுக்காகப்
பரிதாபப்படுக ேறன், இவர்கள் இப்ெபாழுது
என்னிடம் தங்க யருந்த மூன்றுநாட்களாகச் சாப்ப ட
ஒன்றுமில்லாமல் இருக்க றார்கள். 3 இவர்களில் ச லர்
தூரத்தலிருந்து வந்தருப்பதனால், நான் இவர்கைளப்
பட்டினியாக வீட்டிற்கு அனுப்பவ ட்டால், ேபாகும் வழிய ல்
ேசார்ந்துேபாவார்கேள என்றார். 4 அதற்கு அவருைடய
சீடர்கள்: இந்த வனாந்த ரத்த ேல ஒருவன் எங்ேக இருந்து
அப்பங்கைளக்ெகாண்டுவந்துஇத்தைனமக்களுக்குக்ெகாடுத்து
தருப்தயாக்கமுடியும் என்றார்கள். 5அதற்கு அவர்: உங்களிடம்
எத்தைனஅப்பங்கள்இருக்க றதுஎன்றுேகட்டார். அவர்கள்:
ஏழு அப்பங்கள் இருக்கறது என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது அவர்
மக்கைளத் தைரய ேல பந்த உட்காரக் கட்டைளய ட்டு, அந்த
ஏழு அப்பங்கைளயும் எடுத்து, நன்ற ெசலுத்த , அைதப் ப ட்டு,
அவர்களுக்குப் பரிமாற சீடர்களிடம் ெகாடுத்தார்; அவர்கள்
மக்களுக்குப் பரிமாறனார்கள். 7 ச ல ச றய மீன்களும்
அவர்களிடம் இருந்தது; அவர் அைவகைளயும் ஆசீர்வத த்து
அவர்களுக்குப் பரிமாறச் ெசான்னார். 8 அவர்கள் சாப்ப ட்டுத்
தருப்தயானார்கள்; மீதயான அப்பங்கைள ஏழுகூைட நைறய
எடுத்தார்கள். 9 சாப்ப ட்டவர்கள் ஏறக்குைறய நான்காய ரம்ேபராக
இருந்தார்கள். பன்புஅவர்அவர்கைளஅனுப்பவ ட்டார். 10உடேன
அவர் தம்முைடய சீடர்கேளாடு படகல் ஏற , தல்மனூத்தாவன்
எல்ைலகளுக்கு வந்தார். 11 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்
வந்து அவேராடு வாக்குவாதம் பண்ணத்ெதாடங்க , அவைரச்
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ேசாத ப்பதற்காக, வானத்தலிருந்து ஒரு அைடயாளத்ைதக்
காண்பக்கேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 12 அவர் தம்முைடய
ஆவயல் ெபருமூச்சுவ ட்டு: இந்தச் சந்தத யார்கள்
அைடயாளம் ேதடுக றது ஏன்? இந்தச் சந்தத யார்களுக்கு
ஒரு அைடயாளமும் ெகாடுக்கப்படுவது இல்ைல என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று
ெசால்லி, 13 அவர்கைளவ ட்டு மறுபடியும் படகல் ஏற ,
அக்கைரக்குப் ேபானார்.

பரிேசயர்கள்மற்றும்ஏேராதன்புளித்த மாவு
14 சீடர்கள் அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர மறந்துேபானார்கள்;

படக ேல அவர்களிடம் ஒரு அப்பம்மட்டுேம இருந்தது. 15 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் பரிேசயர்களுைடய
புளித்த மாைவக்குற த்தும் ஏேராதன் புளித்த
மாைவக்குற த்தும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள் என்று
கற்ப த்தார். 16 அதற்கு அவர்கள்: நம்மிடம் அப்பங்கள்
இல்லாததனால்இப்படிச் ெசால்லுகறார் என்றுதங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 17 இேயசு அைத
அற ந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களிடம் அப்பங்கள்
இல்லாததனால் நீங்கள் ேயாசைனபண்ணுகறது ஏன்?
இன்னும் ச ந்த க்காமலும் உணராமலும் இருக்க றீர்களா?
இன்னும் உங்களுைடய இருதயம் கடினமாக இருக்க றதா?
18 உங்களுக்குக் கண்கள் இருந்தும் பார்க்காமல்
இருக்க றீர்களா? காதுகள் இருந்தும் ேகட்காமல்
இருக்க றீர்களா? நைனத்துப்பார்க்காமல்இருக்க றீர்களா?
19 நான் ஐந்து அப்பங்கைள ஐயாய ரம்ேபருக்குப்
பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தேபாது, மீத யான அப்பங்கைள
எத்தைன கூைடகள்நைறய எடுத்தீர்கள் என்று ேகட்டார்,
பன்னிரண்டு என்றார்கள். 20 நான் ஏழு அப்பங்கைள
நான்காய ரம்ேபருக்குப் பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தேபாது,
மீத யான அப்பங்கைள எத்தைன கூைடகள்நைறய
எடுத்தீர்கள் என்று ேகட்டார். ஏழு என்றார்கள்.
21 அப்படியானால், நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளாமல் இருப்பது
எப்படி? என்றார்.

ெபத்சாய தாவல்குருடன்சுகமாக்கப்படுதல்
22 பன்பு அவர் ெபத்சாய தாஊருக்கு வந்தார்; அப்ெபாழுது ஒரு

குருடைன அவரிடம் ெகாண்டுவந்து, அவைனத் ெதாடேவண்டும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 23 அவர் குருடனுைடய
ைகையப் ப டித்து, அவைனக் க ராமத்த ற்கு ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவன் கண்களில் உமிழ்ந்து,
அவன்ேமல் கரங்கைள ைவத்து: எைதயாவது பார்க்க றாயா?
என்று ேகட்டார். 24 அவன் பார்த்து: மனிதர்கைள நடக்க ற
மரங்கைளப்ேபாலப் பார்க்க ேறன் என்றான். 25 பன்பு அவர்
மறுபடியும்அவன்கண்களின்ேமல்கரங்கைளைவத்து,அவைனப்
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பார்க்கும்படி ெசய்தார்; அப்ெபாழுது அவன் பார்ைவப்ெபற்று,
எல்ேலாைரயும் ெதளிவாகப் பார்த்தான். 26பன்புஅவர்அவைனப்
பார்த்து: நீ க ராமத்த ற்குள் ெசல்லாமலும், க ராமத்த ல்
இைத ஒருவருக்கும் ெசால்லாமலும் இரு என்று ெசால்லி,
அவைனவீட்டிற்குஅனுப்பவ ட்டார்.

க றஸ்துைவப்பற்றய ேபதுருவன்அறக்ைக
27 பன்பு, இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் புறப்பட்டு, பலிப்பு

ெசசரியா நாட்ைடச்ேசர்ந்த க ராமங்களுக்குப் ேபானார்கள்.
வழிய ேல அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: மக்கள்
என்ைன யார் என்று ெசால்லுக றார்கள் என்று ேகட்டார்.
28 அதற்கு அவர்கள்: ச லர் உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன் என்றும்,
ச லர் எலியா என்றும், ேவறுசலர் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவர்
என்றும் ெசால்லுகறார்கள் என்றார்கள். 29 அப்ெபாழுது,
அவர்: நீங்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்லுக றீர்கள்
என்று ேகட்டார்; ேபதுரு மறுெமாழியாக: நீர் க றஸ்து
என்றான். 30 அப்ெபாழுது தம்ைமக்குற த்து ஒருவருக்கும்
ெசால்லேவண்டாம் என்று அவர்களுக்கு உறுதயாகக்
கட்டைளய ட்டார்.

க றஸ்துவன்பாடுகைளக்குறத்துமுன்னறவத்தல்
31 அைவகள் அல்லாமல், மனிதகுமாரன் பல

பாடுகள்பட்டு, மூப்பர்களாலும் ப ரதானஆசாரியர்களாலும்
ேவதபண்டிதர்களாலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டு,
ெகால்லப்பட்டு, மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு உய ேராடு
எழுந்தருக்கேவண்டும் என்று அவர்களுக்குப்
ேபாத க்கத்ெதாடங்கனார். 32 இந்த வார்த்ைதைய
அவர் ெதளிவாகச் ெசான்னார். அப்ெபாழுது, ேபதுரு
அவைரத் தனிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைரக்
கடிந்துேபசத் ெதாடங்கனான். 33 அவர் தரும்ப த் தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து, பன்பு ேபதுருைவப் பார்த்து: எனக்குப்
பன்னாகப்ேபா, சாத்தாேன, நீ ேதவனுக்குரிைவகைளச்
ச ந்த க்காமல் மனிதனுக்குரியைவகைளச்
ச ந்த க்க றாய் என்று ெசால்லி, அவைனக்
கடிந்துேபசனார். 34 பன்பு அவர் மக்கைளயும் தம்முைடய
சீடர்கைளயும் தம்மிடம் அைழத்து: ஒருவன் என்ைனப்
பன்பற்றவரவரும்பனால், அவன் தன்ைனத்தாேன
ெவறுத்து, தன் சலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
என்ைனப் பன்பற்ற வரேவண்டும். 35 தன் வாழ்ைவக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ள வரும்புக றவன் அைத
இழந்துேபாவான், எனக்காகவும், நற்ெசய்த க்காகவும்
தன் வாழ்ைவ இழந்துேபாக றவன் அைதக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளுவான். 36 மனிதன் உலகம்
முழுவைதயும் சம்பாத த்துக்ெகாண்டாலும், தன்
ஆத்துமாைவ நஷ்டப்படுத்தனால் அவனுக்கு லாபம்
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என்ன? 37 மனிதன் தன் ஆத்துமாவ ற்கு பத லாக
எைதக் ெகாடுப்பான்? 38 எனேவ வ பசாரமும் பாவமும்
உள்ள இந்தச் சந்தத யல் என்ைனக்குற த்தும் என்
வார்த்ைதகைளக்குற த்தும் எவன் ெவட்கப்படுக றாேனா,
அவைனக்குற த்து மனிதகுமாரனும் தமது ப தாவன்
மகைமயல் பரிசுத்த தூதர்கேளாடு வரும்ேபாது
ெவட்கப்படுவார் என்றார்.

அத்த யாயம் 9
1இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இங்ேக ந ற்க றவர்களில் சலர்

ேதவனுைடய ராஜ்யம் பலத்ேதாடு வருவைதப் பார்ப்பதற்குமுன்பு,
மரிப்பதல்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றார்.
இேயசுமறுரூபமைடதல்

2 ஆறு நாட்களுக்குப்பன்பு, இேயசு ேபதுருைவயும்,
யாக்ேகாைபயும், ேயாவாைனயும் அைழத்து, உயர்ந்த
மைலயன்ேமல் அவர்கைளத் தனிேய கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,
அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமைடந்தார். 3 அவருைடய உைட
உைறந்த மைழையப்ேபால பூமிய ேல எந்தெவாரு நபராலும்
ெவளுக்கக்கூடாத ெவண்ைமயாகப் ப ரகாச த்தது. 4அப்ெபாழுது
ேமாேசயும் எலியாவும் இேயசுேவாடு ேபசுக றவர்களாக
அவர்களுக்குக் காணப்பட்டார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேபதுரு
இேயசுைவப் பார்த்து: ரபீ, நாம் இங்ேக இருக்க றது நல்லது;
உமக்கு ஒரு கூடாரமும், ேமாேசக்கு ஒரு கூடாரமும், எலியாவற்கு
ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம்
என்றான். 6 அவர்கள் மிகவும் பயந்தருந்தபடியால், தான்
ேபசுக றது என்ன என்று ெதரியாமல் இப்படிச் ெசான்னான்.
7 அப்ெபாழுது, ஒரு ேமகம் அவர்கள்ேமல் ந ழலிட்டது: இவர்
என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவர் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்
என்று அந்த ேமகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது.
8 உடேன அவர்கள் சுற்றலும் பார்த்தேபாது, இேயசுைவத்தவ ர
ேவறுயாைரயும் பார்க்கவல்ைல. 9 அவர்கள் மைலயலிருந்து
இறங்குகறேபாது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரன்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருக்கும்வைரக்கும், நீங்கள்
பார்த்தைவகைள ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
கட்டைளய ட்டார். 10 மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருப்பது
என்னெவன்று அவர்கள் ஒருவேராெடாருவர் வ சாரித்து,
அந்த வார்த்ைதையத் தங்களுக்குள்ேள அடக்க க்ெகாண்டு:
11 எலியா முந்த வரேவண்டும் என்று ேவதபண்டிதர்கள்
ெசால்லுகறார்கேள, அது எப்படி என்று அவரிடம் ேகட்டார்கள்.
12அவர் மறுெமாழியாக: எலியா முதலில்வந்து எல்லாவற்ைறயும்
சீர்ப்படுத்துவது உண்ைமதான்; அல்லாமலும், மனிதகுமாரன் பல
பாடுகள்பட்டு, அவமத க்கப்படுவார் என்று, அவைரக்குற த்து
எழுதயருக்க றேத அது எப்படி என்றார். 13 ஆனாலும் எலியா
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வந்துவ ட்டான்,அவைனக்குறத்துஎழுதயருக்க றபடி தங்களுக்கு
வருப்பமானபடி அவனுக்குச் ெசய்தார்கள் என்று, உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றார்.
இேயசுஅசுத்தஆவ ப டித்தவாலிபைனசுகப்படுத்தல்

14 பன்பு அவர் சீடர்களிடம் வந்தேபாது, அவர்கைளச் சுற்ற
மக்கள்கூட்டம் ந ற்க றைதயும், அவர்கேளாடு ேவதபண்டிதர்கள்
வாக்குவாதம்பண்ணுகறைதயும்பார்த்தார். 15மக்கள்கூட்டத்தனர்
அவைரப் பார்த்தவுடன் அதக ஆச்சரியப்பட்டு, ஓடிவந்து, அவைர
வாழ்த்தனார்கள். 16அவர் ேவதபண்டிதர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
இவர்கேளாடு எைதக்குற த்து வாக்குவாதம்பண்ணுகறீர்கள்
என்று ேகட்டார். 17 அப்ெபாழுது மக்கள்கூட்டத்தல் ஒருவன்
அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, ஊைமயான ஒரு ஆவ ப டித்த என்
மகைனஉம்மிடத்தல் ெகாண்டுவந்ேதன். 18அதுஅவைன எங்ேக
ப டித்தாலும் அங்ேக அவைன அைலக்கழிக்க றது; அப்ெபாழுது
அவன் நுைரதள்ளி, பல்ைலக்கடித்து, ேசார்ந்துேபாக றான்.
அைதத் துரத்தவடும்படி உம்முைடய சீடர்களிடம் ேகட்ேடன்;
அவர்களால் முடியவல்ைல என்றான். 19 அவர் மறுெமாழியாக:
வசுவாசமில்லாத சந்தத ேய, எதுவைரக்கும் நான்
உங்கேளாடு இருப்ேபன்? எதுவைரக்கும் உங்களிடம்
ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்? அவைன என்னிடம்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 20 அவைன அவரிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவைரப் பார்த்தவுடேன, அந்த ஆவ
அவைன அைலக்கழித்தது; அவன் தைரய ேல வழுந்து,
நுைரதள்ளிப் புரண்டான். 21 இேயசு அவனுைடய தகப்பைனப்
பார்த்து: எவ்வளவுகாலங்களாகஇப்படிஇருக்க றது? என்று
ேகட்டார். அதற்கு அவன்: சறுவயதலிருந்ேத இப்படி இருக்க றது;
22 இவைனக் ெகால்லுவதற்காக அந்த ஆவ அடிக்கடி தீயலும்
தண்ணீரிலும் தள்ளியது. நீர் ஏதாவது ெசய்யமுடியுமானால்,
எங்கள்ேமல் மனமிறங்க , எங்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும்
என்றான். 23 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ வ சுவாச த்தால்
நடக்கும், வசுவாச க்க றவனுக்கு எல்லாம் சாத்த யமாகும்
என்றார். 24 உடேன பள்ைளயன் தகப்பன்: வசுவாச க்க ேறன்
ஆண்டவேர, என் அவசுவாசம் நீங்கும்படி உதவெசய்யும்
என்று கண்ணீேராடு சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 25 அப்ெபாழுது
மக்கள் கூட்டமாக ஓடிவருகறைத இேயசு பார்த்து, அந்த
அசுத்தஆவைய ேநாக்க : ஊைமயும் ெசவடுமான ஆவ ேய,
இவைனவ ட்டு ெவளிேய ேபா, இனி இவனுக்குள் மீண்டும்
ேபாகக்கூடாது என்றுநான்உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன்
என்று அைத அதட்டினார். 26அப்ெபாழுது அந்த ஆவ சத்தமிட்டு,
அவைன அதகமாக அைலக்கழித்து ெவளிேயேபானது.
அவன் மரித்துப்ேபானான் என்று மக்கள் ெசால்லத்தக்கதாக
மரித்தவன்ேபால க டந்தான். 27 இேயசு அவன் ைகையப்
ப டித்து, அவைனத் தூக்கனார்; உடேன அவன் எழுந்தருந்தான்.
28 அவர் வீட்டிற்கு வந்தெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள்: அந்த
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ஆவையத் துரத்தவ ட எங்களால் ஏன் முடியவல்ைல என்று
அவரிடம் ேகட்டார்கள். 29 அதற்கு அவர்: இந்தவைகப்
ப சாைச ெஜபத்தனாலும் உபவாசத்தனாலும்தவ ர
மற்ற எந்தவ தத்தலும் துரத்தமுடியாது என்றார்.
30 பன்பு அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, கலிேலயாைவக்
கடந்துேபானார்கள்; அது யாருக்கும் ெதரியக்கூடாது என்று
வரும்பனார். 31 ஏெனன்றால், மனிதகுமாரன் மனிதர்கள்
ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார் என்றும், அவர்கள்
அவைரக் ெகான்றுேபாடுவார்கள் என்றும்; ெகால்லப்பட்டு,
மூன்றாம்நாளிேல உய ேராடு எழுந்தருப்பார் என்றும் அவர்
தம்முைடய சீடர்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணிச் ெசால்லியருந்தார்.
32 அவர்கேளா அந்த வார்த்ைதையப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல,
அைதக்குறத்துஅவரிடத்தல் ேகட்கவும் பயந்தார்கள்.

யார் ெபரியவன்?
33 அவர் கப்பர்நகூமுக்கு வந்து, வீட்டிேல இருக்கும்ேபாது,

அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் வழிய ேல எைதக்குற த்து
உங்களுக்குள் வாக்குவாதம்பண்ணினீர்கள் என்று
ேகட்டார். 34 அதற்கு அவர்கள் மவுனமாக இருந்தார்கள்;
ஏெனன்றால், அவர்கள் தங்களுக்குள் எவன் ெபரியவன் என்று
வழியல் வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். 35 அப்ெபாழுது அவர்
உட்கார்ந்து, பன்னிரண்டுேபைரயும் அைழத்து: யாராவது
முதல்வனாக இருக்கவரும்பனால்அவன் எல்ேலாருக்கும்
கீழானவனும், எல்ேலாருக்கும் ஊழியக்காரனுமாக
இருக்கேவண்டும் என்று ெசால்லி; 36 ஒரு சறுபள்ைளைய
எடுத்து, அைத அவர்கள் நடுவ ேல நறுத்த , அைத
அைணத்துக்ெகாண்டு: 37 இப்படிப்பட்ட சறு பள்ைளகளில்
ஒன்ைற என் நாமத்தனாேல ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்,
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன், என்ைன அல்ல, என்ைன
அனுப்பனவைரஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான் என்றார்.

நமக்குவ ேராதமாகஇல்லாதவன்நம்ேமாடுஇருக்க றான்
38அப்ெபாழுதுேயாவான்அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, நம்ைமப்

பன்பற்றாதவன் ஒருவன் உமது நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத்
துரத்துகறைதப் பார்த்ேதாம்; அவன் நம்ைமப் பன்பற்றாதவன்,
எனேவ நாங்கள் அவைனத் தடுத்ேதாம் என்றான். 39 அதற்கு
இேயசு: அவைனத் தடுக்கேவண்டாம்; என் நாமத்தனாேல
அற்புதம் ெசய்க றவன் எளிதாக என்ைனக்குற த்துத்
தீங்கு ெசால்லமாட்டான். 40 நமக்கு வ ேராதமாக
இல்லாதவன் நம்ேமாடு இருக்க றான். 41 நீங்கள்
க றஸ்துைவ உைடயவர்களாக இருக்க றதனாேல, என்
நாமத்தனாேல உங்களுக்கு ஒரு கண்ணம் தண்ணீர்
குடிக்கக் ெகாடுக்க றவன் தன் பலைன ெபறாமல்
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ேபாவத ல்ைல என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

இடறுதலுக்குக்காரணமாகுதல்
42 என்னிடம் வ சுவாசமாக இருக்க ற இந்தச்

ச ற யவர்களில் ஒருவனுக்கு இடறல் உண்டாக்குக றவன்
எவேனா, அவனுைடய கழுத்தல் மாவைரக்கும் கல்ைலக்
கட்டி, கடலில் அவைனத் தள்ளிப்ேபாடுக றது அவனுக்கு
நலமாக இருக்கும். 43 உன் ைக உனக்கு இடறல்
உண்டாக்கனால், அைத ெவட்டிப்ேபாடு; நீ இரண்டு
ைககள் உள்ளவனாக அைணயாத அக்கனியுள்ள
நரகத்த ற்குப் ேபாவைதவ ட, ஊனமுள்ளவனாக
ஜீவனுக்குள் ேபாவது உனக்கு நலமாக இருக்கும்.
44 அங்ேக அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கனி
அைணயாமலும் இருக்கும். 45 உன் கால் உனக்கு இடறல்
உண்டாக்கனால்அைதெவட்டிப்ேபாடு;நீஇரண்டுகால்கள்
உள்ளவனாக அைணயாத அக்கனியுள்ள நரகத்த ேல
தள்ளப்படுவைதவ ட, கால்கள் நடக்கமுடியாதவனாக
ஜீவனுக்குள் ெசல்வது உனக்கு நலமாக இருக்கும்.
46 அங்ேக அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கனி
அைணயாமலும் இருக்கும். 47 உன் கண் உனக்கு
இடறல் உண்டாக்கனால், அைதப் ப டுங்க ப்ேபாடு;
நீ இரண்டு கண்கள் உள்ளவனாக அைணயாத
அக்கனியுள்ளநரகத்த ேலதள்ளப்படுவைதவ ட,ஒற்ைறக்
கண்ணனாக ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குச் ெசல்வது
உனக்கு நலமாக இருக்கும். 48 அங்ேக அவர்கள் புழு
சாகாமலும், அக்கனி அைணயாமலும் இருக்கும்.
49 எந்தப் பலியும் உப்பனால் உப்ப டப்படுவதுேபால, எந்த
மனிதனும் அக்கனியனால் உப்ப டப்படுவான். 50 உப்பு
நல்லதுதான், உப்பு சாரமில்லாமல் ேபானால், அைத
எதனாேல சாரமுண்டாக்குவீர்கள்? உங்களுக்குள்ேள
உப்புைடயவர்களாக இருங்கள், ஒருவேராெடாருவர்
சமாதானம்உள்ளவர்களாகஇருங்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 10
வவாகரத்ைதக்குற த்துஇேயசுவன்ேபாதைன

1இேயசுஅந்தஇடத்தலிருந்து, ேயார்தான்நத க்குஅக்கைரயல்
உள்ள ேதசத்தன்வழியாக யூேதயாவன் எல்ைலகளில்
வந்தார். மக்கள் மீண்டும் அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். அவர்
தம்முைடய வழக்கத்தன்படிேய மீண்டும் அவர்களுக்குப்
ேபாதகம்பண்ணினார். 2 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள், அவைரச்
ேசாத க்கேவண்டும் என்று, அவரிடம் வந்து: கணவன் தன்
மைனவைய வவாகரத்து ெசய்வது நயாயமா? என்று
ேகட்டார்கள். 3 அவர் மறுெமாழியாக: ேமாேச உங்களுக்குக்
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கட்டைளய ட்டிருக்க றது என்ன என்று ேகட்டார். 4 அதற்கு
அவர்கள் வவாகரத்த ற்குரிய வடுதைலப்பத்த ரத்ைத
எழுத க்ெகாடுத்து, அவைள வவாகரத்து ெசய்யலாம்
என்று ேமாேச அனுமத ெகாடுத்தருக்க றார் என்றார்கள்.
5 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: உங்களுைடய
இருதயக் கடினத்தனாேல இந்தக் கட்டைளைய
உங்களுக்கு எழுத க்ெகாடுத்தான். 6 ஆனாலும்,
ஆரம்பத்த ேல மனிதர்கைளப் பைடத்த ேதவன்அவர்கைள
ஆணும் ெபண்ணுமாக உண்டாக்கனார். 7 இதனால்
கணவன் தன் தகப்பைனயும் தாையயும்வ ட்டுத் தன்
மைனவ ேயாடு இைணந்தருப்பான்; 8 அவர்கள்
இருவர்களும் ஒேர மாம்சமாக இருப்பார்கள்; இவ்வதமாக
அவர்கள் இருவர்களாக இல்லாமல் ஒேர மாம்சமாக
இருக்க றார்கள். 9 எனேவ, ேதவன் இைணத்தைத
மனிதன் ப ரிக்காத ருக்கேவண்டும் என்றார். 10 பன்பு வீட்டில்
இருக்கும்ேபாதுஅவருைடயசீடர்கள்அந்தக்காரியத்ைதக்குற த்து
மீண்டும் அவரிடம் வ சாரித்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவர்:
யாராவது தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்துவ ட்டு,
ேவெறாரு ெபண்ைணத் தருமணம்ெசய்தால், அவன்
அவளுக்கு வ ேராதமாக வ பசாரம் ெசய்க றவனாக
இருப்பான். 12 மைனவயும் தன் கணவைன வவாகரத்து
ெசய்துவ ட்டு, ேவெறாருவைன தருமணம்ெசய்தால்,
வ பசாரம்ெசய்க றவளாகஇருப்பாள் என்றார்.

சறுகுழந்ைதகளும்இேயசுவும்
13 அப்ெபாழுது, சறு பள்ைளகைள அவர் ெதாடுவதற்காக

அவர்கைளஅவரிடம்ெகாண்டுவந்தார்கள்;ெகாண்டுவந்தவர்கைளச்
சீடர்கள் அதட்டினார்கள். 14 இேயசு அைதப் பார்த்து
ேகாபப்பட்டு: சறு பள்ைளகள் என்னிடம் வருக றதற்கு
இடம்ெகாடுங்கள்; அவர்கைளத் தைடப்பண்ணேவண்டாம்;
ேதவனுைடய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது.
15 யாராவது சறு பள்ைளையப்ேபால ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல என்றால், அவன்
அதல் ப ரேவச ப்பத ல்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி,
16 அவர்கைள அைணத்துக்ெகாண்டு, அவர்கள்ேமல் கரங்கைள
ைவத்து,அவர்கைளஆசீர்வத த்தார்.

ந த்தயஜீவைனசுதந்தரிப்பதுஎப்படி?
17 பன்பு அவர் புறப்பட்டுப் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,

ஒருவன் ஓடிவந்து, அவருக்கு முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு:
நல்ல ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைனச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள
நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான். 18 அதற்கு
இேயசு: நீ என்ைன நல்லவன் என்று ெசால்வது
எதனால்? ேதவன் ஒருவர்தவ ர நல்லவன் ஒருவனும்
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இல்ைல. 19 வ பசாரம் ெசய்யாேத, ெகாைல ெசய்யாேத,
தருடாேத, ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாேத, ஏமாற்றாேத,
உன் தகப்பைனயும், தாையயும் கனம்பண்ணு என்கற
கட்டைளகைளப்பற்ற ெதரிந்த ருக்க றாேய என்றார்.
20 அதற்கு அவன்: ேபாதகேர, இைவகைளெயல்லாம் என் ச றய
வயதலிருந்து கைடப டித்து வருக ேறன் என்றான். 21 இேயசு
அவைனப் பார்த்து, அவனிடம் அன்புகூர்ந்து: உன்னிடத்த ல்
ஒருகுைறவுஉண்டு;நீேபாய்,உனக்குஉண்டானைவகைள
எல்லாவற்ைறயும் வ ற்று, ஏைழகளுக்குக் ெகாடு;
அப்ெபாழுது பரேலாகத்த ேல உனக்குப் ெபாக்கஷம்
உண்டாயருக்கும்; பன்பு சலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 22 அவனுக்கு அதக
ெசாத்துக்கள் இருந்ததால், இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டு,
ேசார்ந்து, துக்கத்ேதாடு ேபாய்வ ட்டான். 23 அப்ெபாழுது
இேயசு சுற்றலும்பார்த்து, தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து:
ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பது
எவ்வளவு கடினமாக இருக்க றது என்றார். 24 சீடர்கள்
அவருைடய வார்த்ைதகைளக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
இேயசு மீண்டும் அவர்கைளப் பார்த்து: ப ள்ைளகேள,
ெசல்வத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக இருக்க றவர்கள்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பது எவ்வளவு
கடினமாக இருக்க றது! 25 ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பைதவ ட, ஒட்டகமானது ஊசயன்
காத ேல நுைழவது சுலபமாக இருக்கும் என்றார்.
26 அவர்கள் அதகமாக ஆச்சரியப்பட்டு: அப்படியானால்
யார் இரட்ச க்கப்படமுடியும் என்று தங்களுக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 27 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
மனிதர்களால் இது முடியாது, ேதவனால் இது முடியும்;
ேதவனாேல எல்லாம் முடியும் என்றார். 28அப்ெபாழுது ேபதுரு
அவைரப் பார்த்து: இேதா, நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு,
உம்ைமப் பன்பற்றவந்ேதாேம, என்று ெசால்லத்ெதாடங்கனான்.
29அதற்கு இேயசு மறுெமாழியாக: எனக்காகவும், நற்ெசய்த ப்
பணிக்காகவும், வீட்ைடயாவது, சேகாதரர்கைளயாவது,
சேகாதரிகைளயாவது, தகப்பைனயாவது, தாையயாவது,
மைனவையயாவது, குழந்ைதகைளயாவது,
ந லங்கைளயாவது வ ட்டு வந்தவன் எவனும்,
30 இப்ெபாழுது இம்ைமய ேல, துன்பங்கேளாடு
நூறுமடங்காக வீடுகைளயும், சேகாதரர்கைளயும்,
சேகாதரிகைளயும், தாய்கைளயும், ப ள்ைளகைளயும்,
ந லங்கைளயும், மறுைமய ேல ந த்த யஜீவைனயும்
அைடவான் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 31 ஆனாலும் முந்தனவர்கள்
அேநகர் ப ந்தனவர்களாகவும், ப ந்தனவர்கள் அேநகர்
முந்தனவர்களாகவும்இருப்பார்கள் என்றார்.
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இேயசுதன்னுைடயமரணத்ைதமுன்னறவத்தல்
32 பன்பு அவர்கள் எருசேலமுக்குப் பயணமாகப்

ேபாகும்ெபாழுது, இேயசு அவர்களுக்கு முன்ேப நடந்துேபானார்;
அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, அவருக்குப் பன்னால்
பயத்ேதாடு ேபானார்கள். அப்ெபாழுது அவர் பன்னிரண்டு
சீடர்கைளயும் அைழத்து, தமக்கு நடக்கப்ேபாக றைவகைள
அவர்களுக்கு மீண்டும் ெசால்லத்ெதாடங்கனார்:
33 இேதா, எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறாம்; அங்ேக
மனிதகுமாரன் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தலும்
ேவதபண்டிதரிடத்தலும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்;
அவர்கள் அவைர மரணதண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து,
யூதரல்லாேதார்களிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்.
34 அவர்கள் அவைரப் பரிகாசம்பண்ணி, அவைர
சாட்ைடயனால் அடித்து, அவர்ேமல் துப்ப , அவைரக்
ெகாைலெசய்வார்கள்; ஆனாலும்மூன்றாம்நாளிேல அவர்
உய ேராடுஎழுந்தருப்பார் என்றார்.
ெசெபேதயுவன்குமாரர்களின் ேவண்டுதல்

35 அப்ெபாழுது ெசெபேதயுவன் குமாரர்களாகய யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் அவரிடம் வந்து: ேபாதகேர, நாங்கள்
எைதக்ேகட்டாலும் அைத நீர் எங்களுக்குச் ெசய்யேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறாம் என்றார்கள். 36 அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: நான் உங்களுக்கு என்னெசய்யேவண்டும்
என்று வரும்புக றீர்கள் என்று ேகட்டார். 37 அதற்கு
அவர்கள்: உமது மகைமய ேல, எங்களில் ஒருவன் உமது
வலதுபக்கத்தலும், ஒருவன் உமது இடதுபக்கத்தலும்
உட்கார்ந்தருக்கும்படி எங்களுக்கு அருள்ெசய்யேவண்டும்
என்றார்கள். 38 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேகட்பது
என்ன என்று உங்களுக்ேக ெதரியவல்ைல. நான்
குடிக்கும் பாத்த ரத்த ல் நீங்கள் குடிக்கவும், நான் ெபறும்
ஸ்நானத்ைத நீங்கள் ெபறவும் உங்களால் முடியுமா
என்றார். 39 அதற்கு அவர்கள்: முடியும் என்றார்கள். இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: நான் குடிக்கும் பாத்த ரத்த ல் நீங்கள்
குடிப்பீர்கள், நான் ெபறும் ஸ்நானத்ைதயும் நீங்கள்
ெபறுவீர்கள். 40 ஆனாலும் என் வலதுபக்கத்தலும்
என் இடதுபக்கத்தலும் உட்கார்ந்த ருக்கும்படி
யாருக்கு ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்க றேதா
அவர்கைளத்தவ ர, மற்றவர்களுக்கு அைத அருளுவது
என் காரியமல்ல என்றார். 41 மற்ற பத்துப்ேபரும்
அைதக்ேகட்டு, யாக்ேகாபன்ேமலும் ேயாவானின் ேமலும்
எரிச்சலானார்கள். 42 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைள
அருகல் வரச்ெசால்லி: யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அத காரிகளாக ந யமிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கைள
ஆணவத்ேதாடு ஆளுகறார்கள் என்றும், அவர்களில்
ெபரியவர்கள் அவர்கள்ேமல் கடினமாக அத காரம்
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ெசலுத்துக றார்கள் என்றும் நீங்கள் அற ந்தருக்க றீர்கள்.
43 உங்களுக்குள்ேள அப்படி இருக்கக்கூடாது; உங்களில்
யாராவது ெபரியவனாக இருக்கவரும்பனால், அவன்
உங்களுக்குப் பணிவைடக்காரனாக இருக்கேவண்டும்.
44 உங்களில் யாராவது முதன்ைமயானவனாக
இருக்கவரும்பனால், அவன் எல்ேலாருக்கும்
ஊழியக்காரனாக இருக்கேவண்டும். 45 அப்படிேய,
மனிதகுமாரனும் மற்றவர்களிடம் ஊழியம் ெபற வராமல்,
ஊழியம் ெசய்யவும், அேநகைர மீட்கத் தம்முைடய
ஜீவைனக்ெகாடுக்கவும்வந்தார் என்றார்.

பர்த ேமயுஎன்றகுருடனுக்குப்பார்ைவயளித்தல்
46 பன்பு அவர்கள் எரிேகாவ ற்கு வந்தார்கள்.

அவரும் அவருைடய சீடர்களும் மக்கள் கூட்டமும்
எரிேகாைவவ ட்டுப் புறப்படுக றேபாது, த ேமயுவன் பார்ைவயற்ற
மகனாகய பர்த ேமயு, வழியருகல் உட்கார்ந்து, ப ச்ைச
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். 47 அவன் நசேரயனாகய இேயசு
வருகறார் என்று ேகள்வப்பட்டு: இேயசுேவ, தாவீதன் குமாரேன,
எனக்கு இரங்கும் என்று சத்தமிட்டு கூப்ப டத் ெதாடங்கனான்.
48 அவைன அைமதயாக இருக்கச்ெசால்லி மக்கள் அவைன
அதட்டினார்கள். அவேனா: தாவீதன்குமாரேன, எனக்குஇரங்கும்
என்று முன்ைபவ ட அத கமாக சத்தமிட்டு கூப்ப ட்டான். 49இேயசு
நன்று, அவைன அைழத்துவரச் ெசான்னார். அவர்கள் அந்தப்
பார்ைவயற்றவைனஅைழத்து: த டன்ெகாள், எழுந்தரு, உன்ைன
அைழக்க றார் என்றார்கள். 50 உடேன அவன் தன் ேமலாைடைய
கழற்றவ ட்டு, எழுந்து, இேயசுவ டம் வந்தான். 51 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நான் உனக்கு என்னெசய்யேவண்டும் என்று
வரும்புக றாய் என்றார். அதற்கு அந்தப் பார்ைவயற்றவன்:
ஆண்டவேர, நான் பார்ைவெபறேவண்டும் என்றான். 52 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம், உன் வசுவாசம் உன்ைன
இரட்ச த்தது என்றார். உடேன அவன் பார்ைவெபற்று, வழிய ேல
இேயசுைவப்பன்பற்ற அவர்பன்ேனெசன்றான்.

அத்த யாயம் 11
இேயசுஎருசேலமில் ப ரேவச த்தல்

1 இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் எருசேலமுக்கு அருகல்
வந்து, ஒலிவமைலக்கு அருகான ெபத்பேக ெபத்தானியா
என்னும் ஊர்களுக்குச் ெசன்றேபாது, அவர் தம்முைடய
சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து: 2 உங்களுக்கு
எத ேர இருக்க ற க ராமத்த ற்குப் ேபாங்கள்; அங்கு
ெசன்றவுடன், மனிதர்கள் ஒருவனும் ஒருநாளும் ஏறாத
ஒரு கழுைதக்குட்டி கட்டியருப்பைதப் பார்ப்பீர்கள்,
அைத அவழ்த்துக்ெகாண்டுவாருங்கள். 3 ஏன் இப்படிச்
ெசய்க றீர்கள் என்று யாராவது உங்களிடம் ேகட்டால்:
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இது ஆண்டவருக்கு ேவண்டும் என்று ெசால்லுங்கள்;
உடேன அைத இந்த இடத்த ற்கு அனுப்பவடுவான் என்று
ெசால்லி, அவர்கைள அனுப்பனார். 4 அவர்கள்ேபாய்,
ெவளிேய இருவழிச்சந்த யல் ஒரு வாசலருேக கட்டியருந்த
அந்தக் குட்டிையப் பார்த்து, அைத அவழ்த்தார்கள். 5அப்ெபாழுது
அங்ேக நன்றவர்களில் சலர்: நீங்கள் இந்தக் குட்டிைய எதற்கு
அவழ்க்க றீர்கள் என்றுக் ேகட்டார்கள். 6 இேயசு ெசான்னபடிேய
அவர்களுக்குப் பதல் ெசான்னார்கள். அப்ெபாழுது, அவர்கைளப்
ேபாகவ ட்டார்கள். 7 அவர்கள் அந்தக் குட்டிைய இேயசுவ டம்
ெகாண்டுவந்து, அதன்ேமல் தங்களுைடய ஆைடகைளப்
ேபாட்டார்கள்; அவர் அதன்ேமல் ஏற ப்ேபானார். 8 அேநகர்
தங்களுைடய ஆைடகைள வழிய ேல வ ரித்தார்கள்; ேவறுசலர்
மரக்கைளகைள ெவட்டி சாைலகளில் ேபாட்டார்கள். 9 முன்ேன
நடப்பவர்களும் பன்ேன நடப்பவர்களும்: ஓசன்னா! கர்த்தரின்
நாமத்தனாேல வருகறவர் ேபாற்றப்படத்தக்கவர்; 10 கர்த்தரின்
நாமத்தனாேலவருகறநம்முைடயப தாவாகயதாவீதன்ராஜ்யம்
ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக;உன்னதத்த ேலஓசன்னாஎன்றுெசால்லி
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது, இேயசு எருசேலமுக்கு வந்து,
ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்று, எல்லாவற்ைறயும் சுற்ற ப்பார்த்து,
மாைலேநரத்தல்,பன்னிரண்டுசீடர்களுடன்ெபத்தானியாவற்குப்
ேபானார்.
அத்தமரத்ைத சப த்தல்

12 அடுத்தநாளில் அவர்கள் ெபத்தானியாவலிருந்து
தரும்பவரும்ேபாது, அவருக்குப் பச யுண்டானது. 13அப்ெபாழுது
இைலகள் உள்ள ஒரு அத்த மரத்ைதத் தூரத்த ேலப் பார்த்து,
அதல் அத்த ப்பழம் கைடக்குமா? என்று பார்க்க வந்தார்.
அது அத்த ப்பழக் காலமாக இல்லாததனால், அவர் மரத்தன்
அருகல்வந்தேபாதுஅதல்இைலகைளத்தவ ர ேவெறான்ைறயும்
பார்க்கவல்ைல. 14 அப்ெபாழுது இேயசு அைதப் பார்த்து:
இனி எப்ேபாதும் ஒருவனும் உன்னிடமிருந்து கனிையப்
புச க்கமாட்டான் என்றார்; அைத அவருைடய சீடர்கள்
ேகட்டார்கள். 15 அவர்கள் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். இேயசு
ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்று, ஆலயத்தல் வற்கறவர்கைளயும்
வாங்குகறவர்கைளயும் துரத்தவ ட்டு, காசுக்காரர்களுைடய
பலைககைளயும், புறா வற்க றவர்களுைடய இருக்ைககைளயும்
கவழ்த்து, 16 ஒருவனும் ேதவாலயத்தன்வழியாக எந்தெவாரு
ெபாருைளயும் ெகாண்டுேபாகவ டாமல்: 17 என்னுைடய
வீடு எல்லா மக்களுக்கும் ெஜபவீடு எனப்படும்
என்று எழுத யருக்கவல்ைலயா? நீங்கேளா அைதக்
கள்ளர்களின் குைகயாக்கனீர்கள் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லி உபேதச த்தார். 18 அைத ேவதபண்டிதர்களும்
ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேகட்டு, அவைரக் ெகாைலெசய்ய
வழிேதடினார்கள்; ஆனாலும் மக்கெளல்ேலாரும் அவருைடய
உபேதசத்ைதக்குற த்து ஆச்சரியப்பட்டதனாேல அவருக்கு
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பயந்தருந்தார்கள். 19 மாைலேநரத்தல் இேயசுவும் அவருைடய
சீடர்களும்நகரத்தலிருந்துபுறப்பட்டுெவளிேய ேபானார்கள்.

பட்டுப்ேபானஅத்த மரம்
20 அடுத்தநாள் காைலய ேல அவர்கள் அந்தவழியாக

ேபாகும்ேபாது, அந்தஅத்த மரம் ேவேராடு பட்டுப்ேபாயருந்தைதப்
பார்த்தார்கள். 21 ேபதுரு நைனத்துப்பார்த்து, இேயசுவ டம்: ரபீ,
இேதா, நீர் சப த்த அத்த மரம் பட்டுப்ேபானது என்றான். 22இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனிடம் வ சுவாசம் உள்ளவர்களாக
இருங்கள். 23 யாராவது இந்த மைலையப் பார்த்து: நீ
ெபயர்ந்து, கடலில் தள்ளுண்டுேபா என்று ெசால்லி,
தான் ெசான்னபடிேய நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தல்
சந்ேதகப்படாமல் வ சுவாச த்தால், அவன் ெசான்னபடிேய
நடக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 24எனேவ,நீங்கள்ெஜபம்பண்ணும்ேபாது
எைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவீர்கேளா, அைவகைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ேவாம் என்று வசுவாச யுங்கள்,
அப்ெபாழுது அைவகள் உங்களுக்கு உண்டாகும்
என்று ெசால்லுக ேறன். 25 நீங்கள் நன்று
ெஜபம்பண்ணும்ேபாது, ஒருவன்ேமல் உங்களுக்கு
ஏதாவதுகுைறஉண்டாயருக்கும் என்றால், பரேலாகத்த ல்
இருக்க ற உங்களுைடய ப தா உங்களுைடய தவறுகைள
உங்களுக்கு மன்னிப்பதற்காக, அந்தக் குைறைய
நீங்கள் அவனுக்கு மன்னியுங்கள். 26 நீங்கள்
மன்னிக்காமலிருந்தால், பரேலாகத்த ல் இருக்க ற
உங்களுைடய ப தாவும் உங்களுைடய தவறுகைள
மன்னிக்கமாட்டார் என்றார்.

இேயசுவன்அதகாரத்ைதப்பற்றனேகள்வ
27 அவர்கள் மீண்டும் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். அவர்

ேதவாலயத்த ேல உலாவக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் மூப்பர்களும் அவரிடம்
வந்து: 28 நீர் எந்த அத காரத்தனால் இைவகைளச் ெசய்க றீர்?
இைவகைளச்ெசய்க றதற்குஅதகாரத்ைதஉமக்குக்ெகாடுத்தவர்
யார் என்று ேகட்டார்கள். 29 இேயசு மறுெமாழியாக: நானும்
உங்களிடம் ஒரு ேகள்வையக் ேகட்க ேறன், நீங்கள்
எனக்கு பதல் ெசால்லுங்கள், அப்ெபாழுது நானும் எந்த
அத காரத்தனாேல இைவகைளச் ெசய்க ேறன் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 30 ேயாவான் ெகாடுத்த
ஸ்நானம் ேதவனால் உண்டானதா அல்லது மனிதர்களால்
உண்டானாதா என்றுஎனக்கு பதல்ெசால்லுங்கள் என்றார்.
31அதற்கு அவர்கள்: ேதவனால் உண்டானது என்று ெசான்னால்,
பன்பு ஏன் அவைன வசுவாச க்கவல்ைல என்று ேகட்பார்.
32 எல்ேலாரும் ேயாவாைன உண்ைமயான தீர்க்கதரிச என்று
நைனக்கறார்கள். எனேவ மக்களுக்குப் பயப்பட்டதனால்,
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மனிதர்களால் உண்டானது என்று ெசால்லமுடியாமல்,
தங்களுக்குள் ஆேலாசைனபண்ணி; 33 இேயசுவற்கு
மறுெமாழியாக: எங்களுக்குத் ெதரியாது என்றார்கள்.
அப்ெபாழுது இேயசு: நானும் எந்த அத காரத்தனால்
இைவகைளச் ெசய்க ேறன் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லமாட்ேடன் என்றார்.

அத்த யாயம் 12

த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக்குற த்தஉவைம
1 பன்பு இேயசு உவைமகளாக அவர்களுக்குச் ெசான்னது:

ஒரு மனிதன் ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க ,
அைதச் சுற்றலும் ேவலி அைடத்து, த ராட்ைச
ஆைலைய உண்டுபண்ணி, ேகாபுரத்ைதயும் கட்டி,
ேதாட்டக்காரர்களுக்கு அைதக் குத்தைகக்கு வ ட்டு, ேவறு
ேதசத்த ற்குச் ெசன்றருந்தான். 2 ேதாட்டக்காரர்களிடம்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்துக் கனிகளில் தன் பங்ைக
வாங்க க்ெகாண்டுவரும்படி, பருவகாலத்த ேல
அவர்களிடம் ஒரு ேவைலக்காரைன அனுப்பனான்.
3 அவர்கள் அவைனப் ப டித்து, அடித்து, ெவறுைமயாக
அனுப்பவ ட்டார்கள். 4 பன்பு ேவெறாரு ேவைலக்காரைன
அவர்களிடம் அனுப்பனான்; அவர்கள் அவைனக் கல்லால்
அடித்து, தைலையக் காயப்படுத்த , அவமானப்படுத்த ,
அனுப்பவ ட்டார்கள். 5 மீண்டும் ேவெறாருவைன
அனுப்பனான்; அவைன அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள்.
ேவறு அேநகைரயும் அனுப்பனான்; அவர்களில் ச லைர
அடித்து, ச லைரக் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 6 அவனுக்குப்
ப ரியமான ஒேர குமாரன் இருந்தான்; என் குமாரைன
மத ப்பார்கள் என்று ெசால்லி, அவைனயும் கைடச ய ேல
அவர்களிடம்அனுப்பனான். 7ேதாட்டக்காரர்கேளா:இவேன
ெசாத்த ற்கு வாரிசு, இவைனக் ெகாைலெசய்ேவாம்
வாருங்கள்; அப்ெபாழுது ெசாத்து நம்முைடயதாகும் என்று
ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு; 8 அவைனப்
ப டித்துக் ெகாைலெசய்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப்
ெவளிேய எற ந்துவ ட்டார்கள். 9 அப்படியருக்க,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்கு எஜமான் என்ன ெசய்வான்?
அவன் வந்து அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கைளக்
ெகான்று, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத மற்றவர்களுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பான்அல்லவா?
10வீடுகட்டுக றவர்கள்ேவண்டாம்என்றுஒதுக்க ய

கல்ேலமூைலக்குத்தைலக்கல்லானது;
11அதுகர்த்தராேலநடந்தது,
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அது நம்முைடய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்க றது
என்று எழுத யருக்க ற வாக்க யத்ைத நீங்கள்
வாச க்கவல்ைலயா!” என்றார்.

12 இந்த உவைமையத் தங்கைளக்குறத்துச் ெசான்னார் என்று
அவர்கள் அற ந்து, அவைரக் ைகது ெசய்ய முயற்ச ெசய்தார்கள்;
ஆனாலும்மக்களுக்குப்பயந்து,அவைரவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

வரிப்பணத்ைதக்குறத்தவவாதம்
13 அவர்கள், இேயசுைவ அவரது ேபச்ச ேல ச க்கைவக்கும்படி,

பரிேசயர்களிலும் ஏேராத யர்களிலும் சலைர அவரிடம்
அனுப்பனார்கள். 14 அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர்
சத்தயமுள்ளவர் என்றும், எவைனக்குறத்தும் உமக்குக்
கவைலயல்ைல என்றும் அறந்தருக்க ேறாம், நீர்
முகதாட்சணியம் இல்லாதவராக ேதவனுைடய வழிகைளச்
சத்தயமாகப் ேபாத க்க றீர், இராயனுக்கு வரிெகாடுக்க றது
நயாயேமா,இல்ைலேயா? நாம்வரிெகாடுக்கலாமா,ேவண்டாமா?
என்று ேகட்டார்கள். 15அவர்களுைடய தந்த ரத்ைத அவர் அற ந்து:
நீங்கள் என்ைன ஏன் ேசாத க்க றீர்கள்? நான் பார்ப்பதற்கு
ஒரு பணத்ைத என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார்.
16 அவர்கள் அைதக் ெகாண்டுவந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர்:
இந்தப் படமும் ேமேல உள்ள எழுத்தும் யாருைடயது என்று
ேகட்டார்; ேராம அரசாங்கத்த ற்கு உரியது என்றார்கள். 17அதற்கு
இேயசு: அரசாங்கத்த ற்குரியைத அரசாங்கத்த ற்கும்,
ேதவனுக்குரியைத ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார்.
அவர்கள்அவைரக்குற த்துஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலில்தருமணம்
18 உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைல என்று சாத க்க ற சதுேசயர்கள்

அவரிடம் வந்து: 19 ேபாதகேர, ஒருவனுைடய சேகாதரன்
வாரிசு இல்லாமல் தன் மைனவையவ ட்டு மரித்துப்ேபானால்,
அவனுைடய சேகாதரன் அவன் மைனவைய தருமணம்ெசய்து,
தன் சேகாதரனுக்காக வாரிைச உண்டாக்கேவண்டும்
என்று ேமாேச எங்களுக்கு எழுதைவத்தருக்க றாேர.
20 இப்படியருக்க, ஏழு சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள்;
மூத்தவன் ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம்ெசய்து, குழந்ைத
இல்லாமல் மரித்துப்ேபானான். 21 இரண்டாம் சேகாதரன்
அவைள தருமணம்ெசய்து, அவனும் குழந்ைத இல்லாமல்
மரித்துப்ேபானான். மூன்றாம் சேகாதரனுக்கும் அப்படிேய
நடந்தது. 22 ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம்ெசய்து, குழந்ைத
இல்லாமல் மரித்துப்ேபானார்கள். எல்ேலாருக்கும்பன்பு அந்தப்
ெபண்ணும் மரித்துப்ேபானாள். 23 எனேவ, உய ர்த்ெதழுதலில்,
அவர்கள் எழுந்தருக்கும்ேபாது, அவர்களில் யாருக்கு அவள்
மைனவயாக இருப்பாள்? ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம்
ெசய்தருந்தார்கேள என்று ேகட்டார்கள். 24 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: நீங்கள் ேவதவாக்க யங்கைளயும்,
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ேதவனுைடய வல்லைமையயும் அறயாததனாேல
தவறான எண்ணங்ெகாள்ளுகறீர்கள். 25 மரித்தவர்கள்
உய ேராடு எழுந்தருக்கும்ேபாது தருமணம் ெசய்வதும்,
தருமணம்ெசய்து ெகாடுப்பதும் இல்ைல. அவர்கள்
பரேலாகத்த ல் ேதவதூதர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள்.
26 மரித்தவர்கள் உய ேராடு எழுந்தருப்பைதப்பற்ற :
நான் ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும்,
யாக்ேகாபன் ேதவனுமாக இருக்க ேறன் என்று,
ேதவன் முள்ெசடிையக்குற த்துச் ெசால்லிய இடத்த ல்,
ேமாேசயன்புத்தகத்த ல்அவனுக்குச்ெசான்னைதநீங்கள்
வாச க்கவல்ைலயா? 27அவர்மரித்தவர்களுக்குேதவனாக
இல்லாமல்,ஜீவனுள்ளவர்களுக்குேதவனாகஇருக்க றார்;
அைதநீங்கள்தவறாகபுரிந்துெகாள்ளுகறீர்கள் என்றார்.

ப ரதானக்கட்டைள
28ேவதபண்டிதர்களில்ஒருவன்அவர்கள்வாக்குவாதம்பண்ணுகறைதக்ேகட்டு,

அவர்களுக்கு நன்றாக பதல் ெசான்னார் என்று அறந்து,
அவரிடம் வந்து: கட்டைளகளிெலல்லாம் ப ரதான
கட்டைள எது என்று ேகட்டான். 29 இேயசு அவனுக்கு
மறுெமாழியாக: கட்டைளகளிெலல்லாம் ப ரதான
கட்டைள எதுெவன்றால்: இஸ்ரேவேல ேகள், நம்முைடய
ேதவனாக ய கர்த்தர் ஒருவேர கர்த்தர். 30 உன்
ேதவனாக ய கர்த்தரிடம் உன் முழு இருதயத்ேதாடும்,
உன் முழு ஆத்துமாேவாடும், உன் முழு மனேதாடும்,
உன் முழு பலத்ேதாடும் அன்புெசலுத்துவாயாக என்பேத
ப ரதான கட்டைள. 31 இதற்கு ஒப்பாக இருக்க ற
இரண்டாம் கட்டைள என்னெவன்றால்: உன்னிடத்த ல்
நீ அன்புெசலுத்துவதுேபால மற்றவனிடத்தலும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்பேத; இைவகைளவ ட ெபரிய
கட்டைள ேவெறான்றும் இல்ைல என்றார். 32 அதற்கு
ேவதபண்டிதன்: சரிதான் ேபாதகேர, நீர் ெசான்னது சத்தயம்;
ஒேர ேதவன் உண்டு, அவைரத்தவ ர ேவெறாரு ேதவன் இல்ைல.
33முழுஇருதயத்ேதாடும்,முழுமனேதாடும்,முழுஆத்துமாேவாடும்,
முழுப் பலத்ேதாடும் அவரிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துகறதும்,
தன்னிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துகறதுேபால மற்றவனிடத்தல்
அன்பு ெசலுத்துகறதுதான் தகனபலிகைளயும் மற்ற எல்லா
பலிகைளயும்வ ட முக்கயமாக இருக்க றது என்றான். 34 அவன்
ஞானமாக பதல் ெசான்னைத இேயசு பார்த்து: நீ ேதவனுைடய
ராஜ்யத்த ற்குத்தூரமானவன்இல்ைல என்றார். அதன்பன்பு
ஒருவரும்அவரிடம் எந்தக் ேகள்வயும் ேகட்கத்துணியவல்ைல.

க றஸ்துயாருைடயகுமாரன்?
35 இேயசு ேதவாலயத்தல் உபேதசம்பண்ணும்ேபாது, அவர்:

க றஸ்து தாவீதன் குமாரன் என்று ேவதபண்டிதர்கள் எப்படிச்
ெசால்லுகறார்கள்?
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36 நான் உம்முைடய எத ரிகைள உம்முைடய கால்களுக்குக்
கீேழேபாடும்வைரக்கும்

நீர்என்னுைடயவலதுபக்கத்த ல்உட்காரும்என்று
கர்த்தர்என்ஆண்டவேராடுெசான்னார்என்று
தாவீதுபரிசுத்தஆவயானவராேலெசால்லியருக்க றாேன.

37தாவீேத,அவைரஆண்டவர்என்றுெசால்லியருக்கும்ேபாது,
அவனுக்கு அவர் குமாரனாக இருப்பது எப்படி என்றார்.
அேநக மக்கள் அவருைடய உபேதசத்ைத வருப்பத்ேதாடு
ேகட்டார்கள். 38 இேயசு உபேதசம்பண்ணும்ேபாது
அவர்கைளப் பார்த்து: ேவதபண்டிதர்கள் நீண்ட
அங்க கைள அணிந்துெகாண்டு த ரியவும்,
சந்ைதெவளிகளில் வாழ்த்துக்கைள வரும்ப யும்,
39 ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான இருக்ைககளில்
உட்காரவும், வருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்களில்
இருக்கவும் வரும்ப , 40 வ தைவகளின் வீடுகைளயும்,
ெசாத்துக்கைளயும் ஏமாற்ற , பார்ைவக்கு நீண்ட
ெஜபம்பண்ணுகற ேவதபண்டிதர்கைளக்குற த்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அவர்கள் அத கத் தண்டைன
அைடவார்கள் என்றார்.

வதைவயன்காணிக்ைகையக்குறத்த ேபாதைன
41 இேயசு காணிக்ைகப்ெபட்டிக்கு எத ராக உட்கார்ந்து,

மக்கள் காணிக்ைகப் ெபட்டியல் பணம் ேபாடுக றைதப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்; ெசல்வந்தர்கள் அேநகர் அத கமாகப்
ேபாட்டார்கள். 42 ஏைழயான ஒரு வதைவயும் வந்து,
ஒரு நாணய மத ப்ப ற்கு சரியான இரண்டு காசுகைளப்
ேபாட்டாள். 43 அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய சீடர்கைள
அைழத்து, காணிக்ைகப் ெபட்டிய ல் பணம் ேபாட்ட மற்ற
எல்ேலாைரயும்வ ட இந்த ஏைழ வ தைவ அத கமாகப்
ேபாட்டாள் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; 44 அவர்கெளல்ேலாரும் தங்களுைடய
பரிபூரணத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாட்டார்கள்; இவேளா
தன்வறுைமயலிருந்துதான்வாழ்வதற்காகைவத்தருந்த
எல்லாவற்ைறயும்ேபாட்டுவ ட்டாள் என்றார்.

அத்த யாயம் 13
கைடச க்காலஅைடயாளங்கள்

1 இேயசு ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது, அவருைடய
சீடர்களில் ஒருவன் அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, இேதா, இந்தக்
கற்கள் எப்படிப்பட்டது! இந்தக் கட்டிடங்கள் எப்படிப்பட்டது!
பாரும் என்றான். 2 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: இந்தப்
ெபரிய கட்டிடங்கைளக் பார்க்க றாேய, ஒரு கல்லின்ேமல்
ஒரு கல் இல்லாதபடி எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்ேபாகும்
என்றார். 3 பன்பு, அவர் ேதவாலயத்த ற்கு எத ராக
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ஒலிவமைலயன்ேமல் உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, ேபதுருவும்
யாக்ேகாபும் ேயாவானும் அந்த ேரயாவும் அவரிடம்
தனிைமயல் வந்து: 4 இைவகள் எப்ெபாழுது நடக்கும்?
இைவகெளல்லாம் நைறேவறும் காலங்களுக்கு அைடயாளம்
என்ன? எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்றார்கள்.
5 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவனும்
உங்கைள ஏமாற்றாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
6 ஏெனன்றால், அேநகர் வந்து, என் நாமத்ைதச் ெசால்லி:
நாேன க றஸ்து என்று, அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள்.
7 யுத்தங்கைளயும், யுத்தங்களின் ெசய்த கைளயும்
ேகள்வ ப்படும்ேபாது கலங்காமல் இருங்கள்; இைவகள்
நடக்கேவண்டியைவகள். ஆனாலும், முடிவு உடேன வராது.
8 மக்களுக்கு எத ராக மக்களும், ராஜ்யத்த ற்கு எத ராக
ராஜ்யமும் எழும்பும்; பூமி அத ர்ச்ச களும் பல இடங்களில்
உண்டாகும்; பஞ்சங்களும், கலகங்களும் உண்டாகும்;
இைவகள் ேவதைனகளுக்கு ஆரம்பம். 9 நீங்கேளா
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், ஏெனன்றால், உங்கைள
ஆேலாசைனச் சங்கங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்,
நீங்கள் ெஜப ஆலயங்களில் அடிக்கப்படுவீர்கள்;
என்னிமித்தம் ேதசாத பத களுக்கும் ராஜாக்களுக்கும்
சாட்ச யாக அவர்களுக்கு முன்பாக நறுத்தப்படுவீர்கள்.
10 எல்லா ேதசத்தன் மக்களுக்கும் நற்ெசய்த முதலில்
ப ரசங்க க்கப்படேவண்டும். 11 அவர்கள் உங்கைளக்
ெகாண்டுேபாய் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, நீங்கள் என்ன
ேபசேவண்டும் என்று கவைலப்படாமலும் ச ந்த க்காமலும்
இருங்கள்; அந்த ேநரத்த ேல உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படுக ற வார்த்ைதகைளேய ேபசுங்கள்;
ஏெனன்றால், ேபசுக றவர்கள் நீங்கள் இல்ைல, பரிசுத்த
ஆவயானவேர ேபசுக றவர். 12 அன்றயும் சேகாதரன்
சேகாதரைனயும், தகப்பன் பள்ைளையயும் மரணத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ெபற்ேறாருக்கு எத ராகப்
ப ள்ைளகள் எழும்ப , அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 13 என் நாமத்தனால்
எல்ேலாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள். கைடச வைரக்கும்
நைலத்து ந ற்பவேன இரட்ச க்கப்படுவான்.
14 ேமலும் பாழாக்குக ற அருவருப்ைபக்குற த்து
தானிேயல் தீர்க்கதரிச ெசால்லியருக்க றாேன;
வாச க்க றவன் ச ந்த க்கேவண்டும்; அது ந ற்கக்கூடாத
இடத்த ேல ந ற்க றைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது,
யூேதயாவல் இருக்க றவர்கள் மைலகளுக்கு
ஓடிப்ேபாகட்டும். 15 வீட்டின்ேமல் இருக்க றவன்
தன் வீட்டிற்குள் இறங்காமலும், தன் வீட்டில்
எைதயாவது எடுத்துக்ெகாள்ள உள்ேள ேபாகாமலும்
இருக்கேவண்டும். 16 வயலில் ேவைலெசய்க றவன்
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மாற்று உைடைய எடுப்பதற்கு வீட்டிற்கு தரும்ப ப்
ேபாகாமல் இருக்கேவண்டும். 17 அந்த நாட்களிேல
கர்ப்பவத களுக்கும் பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும்
ஐேயா! 18 இைவகள் மைழகாலத்த ேல நடக்காதபடி
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 19 ஏெனன்றால், ேதவன்
உலகத்ைத பைடத்தது முதல் இதுவைரக்கும் நடக்காததும்,
இனிேமலும் நடக்காததுமான உபத்த ரவம் அந்த
நாட்களில் உண்டாயருக்கும். 20 கர்த்தர் அந்த நாட்கைளக்
குைறத்த ராவ ட்டால், ஒருவன்கூட தப்ப ப்ேபாவத ல்ைல;
தாம் ெதரிந்துெகாண்டவர்களினிமித்தம், அவர் அந்த
நாட்கைளக் குைறத்தருக்க றார். 21 அப்ெபாழுது:
இேதா, க றஸ்து இங்ேக இருக்க றார், அேதா,
அங்ேக இருக்க றார் என்று யாராவது ெசான்னால்,
நம்பேவண்டாம். 22 ஏெனன்றால், கள்ளக்க றஸ்துக்களும்
கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் எழும்ப , முடிந்தவைர
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைளஏமாற்றஅைடயாளங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ெசய்வார்கள். 23 நீங்கேளா
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; இேதா, எல்லாவற்ைறயும்
முன்னதாக உங்களுக்கு அறவ த்தருக்க ேறன். 24 அந்த
நாட்களிேல, அந்த உபத்த ரவத்த ற்குப்பன்பு, சூரியன்
இருள் அைடயும், சந்த ரன் ஒளிையக் ெகாடுக்காது;
25 வானத்தன் நட்சத்த ரங்கள் வழும், வானங்களில்
உள்ள அத கார வல்லைமகள் அைசக்கப்படும்.
26 அப்ெபாழுது மனிதகுமாரன் அத க வல்லைமேயாடும்
மகைமேயாடும் ேமகங்களின்ேமல் வருக றைதப்
பார்ப்பார்கள். 27 அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய தூதைர
அனுப்ப , தாம் ெதரிந்துெகாண்டவர்கைள பூமியன்
கைடசமுைனயலிருந்து, வானத்தன் கைடசமுைன
வைரக்கும் உள்ள நான்கு தைசகளிலும் இருந்து கூட்டிச்
ேசர்ப்பார். 28 அத்த மரத்தனால் ஒரு உவைமையக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அத ேல இளங்கைளத்ேதான்ற ,
துளிர்வடும்ேபாது, வசந்தகாலம் ெநருங்கவ ட்டது
என்று அறவீர்கள். 29 அப்படிேய இைவகள் நடக்க றைத
நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, அவர் அருகல் வாசலருேக
வந்தருக்க றார் என்று அறயுங்கள். 30இைவகெளல்லாம்
நடக்கும்முன்பு இந்த சந்தத ஒழிந்துேபாகாது என்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
31 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாகும், ஆனால், என்
வார்த்ைதகேளாஒழிந்துேபாவத ல்ைல.

நாளும்ேநரமும்ெதரியப்படாதைவகள்
32 அந்த நாளும் அந்த ேநரமும் ப தா ஒருவர்தவ ர

ேவறு ஒருவனுக்கும் ெதரியாது, பரேலாகத்த ல்
உள்ள தூதர்களுக்கும் ெதரியாது, குமாரனுக்கும்
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ெதரியாது. 33 அந்தகாலத்ைதப்பற்ற உங்களுக்குத்
ெதரியாததனால் நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்,
வழித்த ருந்து ெஜபம்பண்ணுங்கள். 34 ஒரு மனிதன்
தன் வீட்ைடவ ட்டு, தூரேதசத்த ற்கு பயணம் ெசய்யத்
தீர்மானிக்கும்ேபாது, தன் ேவைலக்காரர்களுக்கு
ெபாறுப்ைபக் ெகாடுத்து, அவனவனுக்குத் தன்தன்
ேவைலகைளயும் ந யமித்து, வழித்த ருக்கும்படி
காவல்காக்க றவனுக்குச் ெசால்லுவான். 35 அப்படிேய
நீங்களும்வழித்த ருங்கள்;ஏெனன்றால்,வீட்டின்முதலாளி
மாைலேநரத்த ேலா, நடுராத்த ரிய ேலா, ேசவல் கூவும்
ேநரத்த ேலா, காைலய ேலா, எப்ெபாழுது வருவான் என்று
உங்களுக்குத்ெதரியாது. 36நீங்கள்நைனக்காதேநரத்த ல்
அவன்வந்து, நீங்கள்தூங்குக றைதக் கண்டுப டிக்காதபடி
வ ழித்த ருங்கள். 37 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக றைத
எல்ேலாருக்கும்ெசால்லுக ேறன்,வழித்த ருங்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 14
இேயசுெபத்தானியாவல்அப ேஷகம்பண்ணப்படுதல்

1 இரண்டு நாட்களுக்குப்பன்பு புளிப்பல்லாத அப்பம்
சாப்படுக ற பஸ்காபண்டிைக வந்தது. அப்ெபாழுது
ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும், அவைரத்
தந்த ரமாகப் ப டித்துக் ெகாைலெசய்யும்படி வழிேதடினார்கள்.
2 ஆனாலும் மக்களுக்குள்ேள கலவரம் உண்டாகாதபடி,
பண்டிைகய ேல அப்படிச் ெசய்யக்கூடாது என்றார்கள்.
3 அவர் ெபத்தானியாவல் குஷ்டேராக யாக இருந்த சீேமான்
வீட்டிேல சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒரு ெபண்
வைலயுயர்ந்த நளதம் என்னும் சுத்தமான ைதலத்ைத
ஒரு ெவள்ைளக்கல் ஜாடியல் ெகாண்டுவந்து, அைத
உைடத்து, அந்தத் ைதலத்ைத அவர் தைலயன்ேமல்
ஊற்றனாள். 4 அப்ெபாழுது சலர் தங்களுக்குள்ேள
ேகாபப்பட்டு: இந்தத் ைதலத்ைத இப்படி வீணாகச் ெசலவழிப்பது
ஏன்? 5 இைத முந்நூறு ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு அதகமான
வைலக்கு வற்று, ஏைழகளுக்குக் ெகாடுக்கலாேம என்று
ெசால்லி, அவைளப்பற்ற முறுமுறுத்தார்கள். 6 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: அவைள வ ட்டுவடுங்கள்; ஏன்
அவைளத் ெதாந்தரவு பண்ணுகறீர்கள்? என்னிடம்
நற்க ரிையையச் ெசய்தருக்க றாள். 7 ஏைழகள்
எப்ெபாழுதும் உங்களிடம் இருக்க றார்கள், உங்களுக்கு
வருப்பம் உண்டாகும்ேபாெதல்லாம் அவர்களுக்கு
நன்ைம ெசய்யலாம், நாேனா எப்ெபாழுதும் உங்களிடம்
இருக்கமாட்ேடன். 8 இவள் தன்னால் முடிந்தைதச்
ெசய்தாள்; நான் அடக்கம்பண்ணப்படுவதற்கு
அைடயாளமாக, என் சரீரத்த ல் ைதலம் பூச
முந்த க்ெகாண்டாள். 9 இந்த நற்ெசய்த உலகத்த ல்
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எங்ெகல்லாம் ப ரசங்க க்கப்படுக றேதா அங்ெகல்லாம்
இவைள நைனப்பதற்காக இவள் ெசய்ததும்
ெசால்லப்படும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 10அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டுேபரில்
ஒருவனாகய யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பவன் அவைரப்
ப ரதான ஆசாரியர்களுக்குக் காட்டிக்ெகாடுப்பதற்காக
அவர்களிடம் ேபானான். 11 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு,
சந்ேதாஷப்பட்டு, அவனுக்குப் பணம் ெகாடுக்க ேறாம் என்று
வாக்குக்ெகாடுத்தார்கள்; அவன் அவைரக் காட்டிக்ெகாடுப்பதற்கு
ஏற்ற ேநரத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
கர்த்தருைடயபந்த

12 பஸ்காைவப் பலியடும் நாளாகய புளிப்பல்லாத அப்பம்
சாப்படுக ற முதலாம் நாளில், அவருைடய சீடர்கள் அவரிடம்
வந்து: நீர் பஸ்காைவப் புச ப்பதற்கு நாங்கள் எங்குேபாய்
ஆயத்தம்பண்ண வருப்பமாக இருக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள்.
13அவர் தம்முைடய சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து: நீங்கள்
நகரத்த ற்குள்ேள ேபாங்கள், அங்ேக தண்ணீர் குடம்
சுமந்துெகாண்டு வருக ற ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு
எத ராக வருவான், அவன் பன்ேன ேபாங்கள்; 14 அவன்
எந்த வீட்டிற்குள் ெசல்க றாேனா அந்த வீட்டுமுதலாளிைய
நீங்கள் பார்த்து: நான் என் சீடர்களுடன் பஸ்காைவப்
புச க்க றதற்குத் தகுத யான இடம் எங்ேக என்று ேபாதகர்
ேகட்க றார் என்று ெசால்லுங்கள். 15 அவன் கம்பளம்
வ ரித்து ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்க ற வசத யான
ேமல்வீட்டைறைய உங்களுக்குக் காட்டுவான்; அங்ேக
நமக்காக பஸ்காைவ ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்று
ெசால்லி அனுப்பனார். 16 அப்படிேய, அவருைடய சீடர்கள்
புறப்பட்டு நகரத்தல்ேபாய், தங்களுக்கு அவர் ெசான்னபடிேய,
பஸ்காைவ ஆயத்தம்பண்ணினார்கள். 17 மாைலேநரத்தல்,
அவர் பன்னிரண்டுேபேராடு ேசர்ந்து அந்த இடத்த ற்கு
வந்தார். 18 அவர்கள் பந்த உட்கார்ந்து சாப்படும்ேபாது,
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: என்ேனாடு சாப்ப டுக ற
உங்களில் ஒருவன் என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான் என்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
19அப்ெபாழுது அவர்கள் துக்கப்பட்டு: நாேனா? நாேனா? என்று
ஒவ்ெவாருவரும், அவரிடம் ேகட்கத்ெதாடங்கனார்கள். 20 அவர்
மறுெமாழியாக: என்ேனாடு பாத்த ரத்த ல் ைகையவடுக ற
பன்னிரண்டுேபர்களில் ஒருவேன என்று ெசால்லி;
21 மனிதகுமாரன் தம்ைமக்குற த்து எழுத யருக்க றபடிேய
ேபாக றார்; ஆனாலும், எந்த மனிதனால் மனிதகுமாரன்
காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுக றாேரா, அந்த மனிதனுக்கு
ஐேயா! அந்த மனிதன் ப றக்காமல் இருந்தருந்தால்
அவனுக்கு நல்லதாக இருக்கும் என்றார். 22 அவர்கள்
சாப்படும்ேபாது, இேயசு அப்பத்ைத எடுத்து ஆசீர்வத த்து,
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அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து: நீங்கள் வாங்க ப்
புச யுங்கள்,இதுஎன்னுைடயசரீரமாகஇருக்க றது என்றார்.
23 பன்பு, பாத்த ரத்ைதயும் எடுத்து, ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி, அைத
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். அவர்கெளல்ேலாரும் அத ேல
பானம்பண்ணினார்கள். 24 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: இது அேநகருக்காகச் ச ந்தப்படுக ற புத ய
உடன்படிக்ைகக்குரியஎன்னுைடயஇரத்தமாகஇருக்க றது.
25 நான் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் புத ய இரசத்ைதப்
பானம்பண்ணும் நாள்வைர த ராட்ைசப்பழரசத்ைத இனி
நான் பானம்பண்ணுவதல்ைல என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 26 அவர்கள்
ஸ்ேதாத்த ரப்பாட்ைடப் பாடினபன்பு, ஒலிவமைலக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.

இேயசு ேபதுருவன்மறுதலிப்ைபமுன்னறவத்தல்
27 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:

ேமய்ப்பைன ெவட்டுேவன், ஆடுகள் ச தறடிக்கப்படும்,
என்று எழுத யருக்க றபடி, இந்த இராத்த ரிய ேல
நீங்கெளல்ேலாரும் என்னால் இடறல் அைடவீர்கள்.
28 ஆனாலும் நான் உய ேராடு எழுந்தபன்பு, உங்களுக்கு
முன்பாக கலிேலயாவ ற்குப் ேபாேவன் என்றார். 29 அதற்கு
ேபதுரு: உமதுநமித்தம் எல்ேலாரும் இடறல் அைடந்தாலும்,
நான் இடறல் அைடயமாட்ேடன் என்றான். 30 இேயசு அவைனப்
பார்த்து: இன்ைறக்கு, இந்த இராத்த ரிய ேல, ேசவல்
இரண்டுமுைற கூவுக றதற்கு முன்பு, நீ மூன்றுமுைற
என்ைன மறுதலிப்பாய் என்று உண்ைமயாகேவ உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 31 அதற்கு அவன்: நான் உம்ேமாடு
மரித்துப்ேபாவதாக இருந்தாலும் உம்ைம மறுதலிக்கமாட்ேடன்
என்று உறுதயாகச் ெசான்னான்; எல்ேலாரும் அப்படிேய
ெசான்னார்கள்.

ெகத்ெசமேன
32 பன்பு ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட இடத்த ற்கு வந்தார்கள்.

அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: நான்
ெஜபம்பண்ணும்வைர இங்ேக உட்கார்ந்த ருங்கள் என்று
ெசால்லி; 33 ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும், ேயாவாைனயும்
தம்ேமாடு கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், கலக்கமைடயவும்,
வயாகுலப்படவும் ெதாடங்கனார். 34 அப்ெபாழுது அவர்:
என் ஆத்துமா மரணத்த ற்கான துக்கத்த ல் உள்ளது.
நீங்கள் இங்ேக தங்க , வழித்த ருங்கள் என்று ெசால்லி,
35 சற்று தள்ளிப்ேபாய், தைரய ேல வழுந்து, அந்த ேநரம்
தம்ைமவ ட்டுக் கடந்துேபாகக்கூடுமானால் அது
கடந்துேபாகேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்டு:
36 அப்பா ப தாேவ, எல்லாம் உம்மாேல முடியும்; இந்தப்
பாத்த ரத்ைத என்னிடத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாடும்,
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ஆனாலும்என்னுைடயவருப்பத்தன்படிஅல்ல,உம்முைடய
வருப்பத்தன்படிேய நடக்கட்டும் என்றார். 37 பன்பு அவர்
வந்து, அவர்கள் தூங்குகறைதப் பார்த்து, ேபதுருைவப்
பார்த்து: சீேமாேன, தூங்குகறாயா? ஒருமணிேநரம்
நீ வ ழித்த ருக்கக்கூடாதா? 38 நீங்கள் ேசாதைனயல்
வழாமலிருக்க வ ழித்த ருந்து ெஜபம்பண்ணுங்கள். ஆவ
உற்சாகமுள்ளதுதான், சரீரேமா பலவீனமுள்ளது என்றார்.
39 அவர் மீண்டும்ேபாய் அந்த வார்த்ைதகைளேய ெசால்லி
ெஜபம்பண்ணினார். 40 அவர் தரும்ப வந்தேபாது, அவர்கள்
மீண்டும் தூங்கக்ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தார்; அவர்களுைடய
கண்கள்தூக்கமயக்கத்தல்இருந்ததால், தாங்கள்மறுெமாழியாக
அவருக்கு என்ன பதல் ெசால்லுவது என்று ெதரியாமல்
இருந்தார்கள். 41 அவர் மூன்றாம்முைற வந்து: இன்னும்
ந த்தைரெசய்து இைளப்பாறுக றீர்களா? ேபாதும்,
ேநரம்வந்தது, இேதா, மனிதகுமாரன் பாவ களுைடய
ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுக றார். 42 என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றவன், இேதா, வந்துவ ட்டான்,
எழுந்தருங்கள், ேபாகலாம் என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
43 உடேன, அவர் இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,

பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய யூதாஸ் வந்தான்;
அவனுடன் ப ரதான ஆசாரியர்களும், ேவதபண்டிதர்களும்
மூப்பர்களும் அனுப்பன மக்கள்கூட்டத்தனர், பட்டயங்கைளயும்
தடிகைளயும் ப டித்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 44 அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றவன்: நான் யாைர முத்தம் ெசய்க ேறேனா
அவன்தான், அவைனப் ப டித்துக் ெகாண்டுேபாங்கள்
என்று அவர்களுக்கு அைடயாளம் ெசால்லியருந்தான்.
45 அவன் வந்தவுடேன, இேயசுவன் அருகல் ெசன்று:
ரபீ, ரபீ, என்று ெசால்லி, அவைர முத்தம்ெசய்தான்.
46 அப்ெபாழுது மக்கள்கூட்டத்தனர் அவர்ேமல் ைகேபாட்டு,
அவைரப் ப டித்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது அருகல்
நன்ற சீடன் ஒருவன் கத்தைய உருவ , ப ரதான
ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின் காைத ெவட்டினான்.
48 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: தருடைனப்ப டிக்கப்
ேபாக றைதப்ேபால,நீங்கள்பட்டயங்கைளயும்தடிகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப் ப டிக்கவந்தீர்கள்;
49 நான் தனமும் உங்கள் நடுவ ேல ேதவாலயத்தல்
உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன்; அப்ெபாழுது
நீங்கள் என்ைனப் ப டிக்கவல்ைலேய; ஆனாலும்
ேவதவாக்க யங்கள்நைறேவறேவண்டியதாகஇருக்க றது
என்றார். 50 அப்ெபாழுது எல்ேலாரும் அவைரவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள். 51 ஒரு வாலிபன் ஒரு ேபார்ைவையமட்டும்
தன்ேமல் ேபார்த்துக்ெகாண்டு அவர் பன்னால் ேபானான்;
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அவைனப் ப டித்தார்கள். 52 அவன் தன் ேபார்ைவையப்
ேபாட்டுவ ட்டு, ந ர்வாணமாகஅவர்கைளவ ட்டுஓடிப்ேபானான்.

ஆேலாசைனசங்கத்தல்இேயசு
53 இேயசுைவ அவர்கள் ப ரதான ஆசாரியனிடத்தல்

ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக ப ரதான ஆசாரியர்கள்,
மூப்பர்கள், ேவதபண்டிதர்கள் எல்ேலாரும் கூடிவந்தருந்தார்கள்.
54 ேபதுரு தூரத்த ேல அவருக்குப் பன்ேனெசன்று,
ப ரதான ஆசாரியனுைடய அரண்மைனக்குள் வந்து,
காவலர்களுடன் உட்கார்ந்து, ெநருப்பன் அருகல்
குளிர்க்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். 55 அப்ெபாழுது ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ஆேலாசைன சங்கத்தனர்கள் அைனவரும்
இேயசுைவக் ெகாைலெசய்க றதற்கு அவருக்கு எத ராகச்
சாட்ச கைளத் ேதடினார்கள்; சாட்ச ெசால்லஒருவரும்வரவல்ைல.
56 அேநகர் அவருக்கு எத ராகப் ெபாய்சாட்ச ெசால்லியும்,
அந்தச் சாட்ச கள் ஒத்துேபாகவல்ைல. 57 அப்ெபாழுது சலர்
எழுந்து, ைககளால் கட்டப்பட்ட இந்த ேதவாலயத்ைத நான்
இடித்துப்ேபாட்டு, ைககளால் கட்டப்படாத ேவெறான்ைற
மூன்று நாட்களுக்குள் கட்டுேவன் என்று இவன் ெசான்னைத
நாங்கள் ேகட்ேடாம் என்று, 58 அவருக்கு எத ராகப் ெபாய்சாட்ச
ெசான்னார்கள். 59 அப்படிச் ெசால்லியும் அவர்களுைடய
சாட்ச கள் ஒத்துேபாகவல்ைல. 60 அப்ெபாழுது ப ரதான
ஆசாரியன் எழுந்து நடுேவ நன்று, இேயசுைவப் பார்த்து:
இவர்கள் உனக்கு எத ராகச் ெசால்லுகறைதக்குற த்து நீ ஒன்றும்
ெசால்லுகறதல்ைலயா என்று ேகட்டான். 61அவேரா ஒரு பதலும்
ெசால்லாமல் மவுனமாக இருந்தார். மீண்டும் ப ரதானஆசாரியன்
அவைரப் பார்த்து: நீ ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய
குமாரனாகய க றஸ்துதானா? என்று ேகட்டான். 62 அதற்கு
இேயசு: நான் அவர்தான்; மனிதகுமாரன் சர்வவல்லவரின்
வலதுபக்கத்த ல் உட்கார்ந்து இருப்பைதயும், வானத்தன்
ேமகங்கள்ேமல் வருவைதயும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்
என்றார். 63 ப ரதான ஆசாரியன் இைதக் ேகட்டவுடேன, தன்
உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு: இைதவ ட ேவறுசாட்ச கள்
நமக்கு ேவண்டுமா? 64 ேதவைன அவமத ப்பைதக் ேகட்டீர்கேள,
இைதப்பற்ற நீங்கள் என்ன நைனக்கறீர்கள் என்றுக் ேகட்டான்.
அதற்கு அவர்கள் எல்ேலாரும்: இவன் மரணத்தற்குத்
தகுதயானவன் என்று தீர்மானம்பண்ணினார்கள். 65அப்ெபாழுது
சலர் அவர்ேமல் துப்பவும், அவருைடய முகத்ைத மூடவும்,
அவைர அடிக்கவும், தீர்க்கதரிசனம் ெசால் என்று ெசால்லவும்
ெதாடங்கனார்கள்; ேவைலக்காரர்களும் அவைரக் கன்னத்தல்
அைறந்தார்கள்.

ேபதுருஇேயசுைவமறுதலித்தல்
66அந்தேநரத்தல் ேபதுரு கீேழ உள்ள அரண்மைன முற்றத்தல்

இருக்கும்ேபாது, ப ரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரிகளில்
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ஒரு ெபண் வந்து, 67 குளிர்க்காய்ந்துெகாண்டிருந்த ேபதுருைவ
உற்றுப்பார்த்து: நீயும் நசேரயனாகய இேயசுேவாடு
இருந்தவன் என்றாள். 68 அதற்கு அவன்: எனக்கு ஒன்றும்
புரியவல்ைல; நீ ெசால்வது எனக்குத் ெதரியாது என்று
மறுதலித்து, வாசல் மண்டபத்த ற்கு ெவளிேயப் ேபானான்;
அப்ெபாழுது ேசவல் கூவயது. 69 ேவைலக்காரி அவைன
மீண்டும் பார்த்து: இவன் அவர்களில் ஒருவன் என்று
அருேக நன்றவர்களுக்குச் ெசான்னாள். 70 அவன் மீண்டும்
மறுதலித்தான். ச றதுேநரத்த ற்குப்பன்பு மீண்டும் அருேக
ந ற்க றவர்கள் ேபதுருைவப் பார்த்து: உண்ைமயாகேவ நீ
அவர்களில் ஒருவன், நீ கலிேலயன், உன் ேபச்சு அதற்கு
ஒத்தருக்க றது என்றார்கள். 71 அதற்கு அவன்: நீங்கள்
ெசால்லுகற மனிதைன எனக்குத் ெதரியாது என்று ெசால்லி,
சப க்கவும் சத்தயம் ெசய்யவும் ெதாடங்கனான். 72 உடேன
ேசவல் இரண்டாம்முைற கூவயது. ேசவல் இரண்டுமுைற
கூவுக றதற்கு முன்ேப நீ என்ைன மூன்றுமுைற
மறுதலிப்பாய் என்று இேயசு தனக்குச் ெசான்ன
வார்த்ைதைய ேபதுருநைனத்துப்பார்த்து,மிகவும்அழுதான்.

அத்த யாயம் 15
பலாத்துவற்குமுன்பாக க றஸ்து

1 அதகாைலய ேல, ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் ஆேலாசைனச் சங்கத்தனர்கள் அைனவரும்
கூடி ஆேலாசைனபண்ணி, காவலர்கள் இேயசுவன் கரங்கைளக்
கட்டிக் ெகாண்டுேபாய், பலாத்துவ டம் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள்.
2 பலாத்து அவைரப் பார்த்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா
என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்: நீர் ெசால்லுகறபடிதான்
என்றார். 3 ப ரதான ஆசாரியர்கள் இேயசுவன்ேமல்
அதகமாகக் குற்றங்கைளச் சுமத்தனார்கள். அவேரா அதற்கு
பதல் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல. 4 அப்ெபாழுது பலாத்து
மீண்டும் அவைரப் பார்த்து: இேதா, இவர்கள் உன்ேமல்
எத்தைனேயா குற்றங்கைளச் சுமத்துகறார்கேள, அதற்கு
நீ பதல் ஒன்றும் ெசால்லுகறதல்ைலயா என்று ேகட்டான்.
5 இேயசுேவா அப்ெபாழுதும் பதல் ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல;
அதனால் பலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான். 6 பண்டிைகநாட்களில்,
காவலில் உள்ள யாைர வடுதைலயாக்கேவண்டும்
என்று மக்கள் ேகட்டுக் ெகாள்க றார்கேளா, அவைன
அவர்களுக்காக வடுதைலபண்ணுவது பலாத்துவற்கு
வழக்கமாக இருந்தது. 7 கலவரம்பண்ணி அந்தக்
கலவரத்த ேல ெகாைலெசய்து, அதற்காகக் காவலில்
அைடக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்தல் பரபாஸ் என்னப்பட்ட
ஒருவன் இருந்தான். 8 மக்கள், வழக்கத்தன்படிேய தங்களுக்கு
ஒருவைன வடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று சத்தமிட்டுக்
ேகட்கத்ெதாடங்கனார்கள். 9 ெபாறாைமயனாேல ப ரதான
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ஆசாரியர்கள் அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள் என்று பலாத்து
அற ந்து. 10அவர்கைளப் பார்த்து: நான் யூதர்களுைடய ராஜாைவ
உங்களுக்கு வடுதைல ெசய்யேவண்டுமா? என்று ேகட்டான்.
11 பரபாைசத் தங்களுக்காக வடுதைல ெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்கச்ெசால்லி, ப ரதான ஆசாரியர்கள் மக்கைளத்
தூண்டிவட்டார்கள். 12 பலாத்து மீண்டும் அவர்கைளப்
பார்த்து: அப்படியானால், யூதர்களுைடய ராஜாெவன்று
நீங்கள் ெசால்லுகறவைன நான் என்னெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்டான். 13 அவைனச் சலுைவயல் அைறயும்
என்று மீண்டும் சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள். 14 அதற்கு
பலாத்து: ஏன்? இவன் என்னக் குற்றம் ெசய்தான் என்றான்.
அவர்கேளா: அவைனச் சலுைவயல் அைறயும் என்று
அதகமாகக் கூக்குரலிட்டுச் ெசான்னார்கள். 15 அப்ெபாழுது
பலாத்து மக்கைளப் ப ரியப்படுத்த மனதுள்ளவனாக, பரபாைச
அவர்களுக்காக வடுதைலெசய்து, இேயசுைவ சாட்ைடயனால்
அடித்து, சலுைவயல்அைறயும்படிக்குஒப்புக்ெகாடுத்தான்.

ேபார்வீரர்கள்இேயசுைவப்பரிகாசம்பண்ணுதல்
16 அப்ெபாழுது ேபார்வீரர்கள் அவைரத் ேதசாத பதயன்

அரண்மைனயாகய மாளிைகயல் ெகாண்டுேபாய், அந்த
இடத்தல் ேபார்வீரர்கைளக் கூடிவரச்ெசய்து, 17 சவப்பான ேமல்
அங்கைய அவருக்கு உடுத்த , முள்முடிையப் பன்னி அவருக்கு
அணிவத்து: 18 யூதர்களுைடய ராஜாேவ, வாழ்க என்று அவைர
வாழ்த்த , 19அவர் தைலயல் ேகாலால் அடித்து, அவர்ேமல் துப்ப ,
முழங்கால்படிய ட்டு அவைர வணங்கனார்கள். 20 அவைரப்
பரிகாசம்பண்ணினபன்பு, சவப்பான அங்கையக் கழற்ற ,
அவருைடயஆைடகைளஅவருக்குஉடுத்த , அவைர சலுைவயல்
அைறயும்படிெவளிேயெகாண்டுேபானார்கள்.

சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
21 ச ேரேன ஊரானும், அெலக்சந்தருக்கும் ரூப்புக்கும்

தகப்பனுமாகய சீேமான் என்னப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து
அந்தவழிேயவரும்ேபாது,இேயசுவன்சலுைவையச்சுமக்கும்படி
அவைனக் கட்டாயப்படுத்தனார்கள். 22 கபாலஸ்தலம் என்று
அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா என்னும் இடத்த ற்கு அவைரக்
ெகாண்டுேபாய், 23 ெவள்ைளப்ேபாளம் கலந்த த ராட்ைசரசத்ைத
அவருக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர் அைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 24 அப்ெபாழுது அவைர சலுைவயல்
அைறந்தார்கள். அதற்குப்பன்பு அவருைடய ஆைடகைளப் பங்கு
ேபாட்டு, ஒவ்ெவாருவனும் ஒவ்ெவாரு பங்ைக எடுத்துக்ெகாள்ளச்
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள். 25 அவைரக் காைல ஒன்பது மணிக்குச்
சலுைவயல் அைறந்தார்கள். 26 அவைர சலுைவயல்
அைறந்ததன் காரணத்ைதக் காண்பப்பதற்காக, யூதர்களுைடய
ராஜா என்று எழுத , சலுைவயல் இேயசுவன் தைலக்குேமேல
கட்டினார்கள். 27 இேயசுேவாடு, அவருைடய வலதுபக்கத்தல்
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ஒருவனும், இடதுபக்கத்தல்ஒருவனுமாக, இரண்டுதருடர்கைளச்
சலுைவகளில் அைறந்தார்கள். 28 அக்க ரமம் ெசய்க றவர்களில்
ஒருவனாக எண்ணப்பட்டார் என்கற ேவதவாக்கயம் அதனால்
நைறேவறயது. 29 அந்தவழியாக நடந்துேபாக றவர்கள்
தங்களுைடய தைலகைளத் துலுக்க : ஆ! ஆ! ேதவாலயத்ைத
இடித்து, மூன்று நாட்களுக்குள்ேள கட்டுக றவேன. 30 உன்ைன
நீேய இரட்ச த்துக்ெகாள்; சலுைவயலிருந்து இறங்கவா என்று
அவைர அவமத த்தார்கள். 31அப்படிேய ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் தங்களுக்குள்ேள பரிகாசம்பண்ணி:
இவன் மற்றவர்கைள இரட்ச த்தான், தன்ைனத்தாேன
இரட்ச த்துக்ெகாள்ளமுடியவல்ைல. 32நாம் பார்த்து வசுவாச க்க,
இஸ்ரேவலுக்கு ராஜாவாகய க றஸ்து இப்ெபாழுது சலுைவயல்
இருந்து இறங்கவரட்டும் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
அவருடன் சலுைவகளில் அைறயப்பட்டவர்களும் அவைர
அவமத த்தார்கள்.

இேயசுவன்மரணம்
33 நண்பகல் ெதாடங்க மாைல மூன்று மணிவைரக்கும்

பூமிெயங்கும் இருள் உண்டாயருந்தது. 34 மாைல மூன்று
மணியளவல், இேயசு: எேலாயீ! எேலாயீ! லாமா சபக்தானி,
என்று அத கச் சத்தமிட்டுக் கூப்ப ட்டார்; அதற்கு: என்
ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர்
என்று அர்த்தம். 35 அங்ேக நன்றவர்களில் சலர் அைதக்
ேகட்டெபாழுது: இேதா, எலியாைவக் கூப்படுகறான் என்றார்கள்.
36 ஒருவன் ஓடி, கடல் காளாைனக் காடிய ேல ேதாய்த்து,
அைத ஒரு ேகாலில் மாட்டி, அவருக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்து:
ெபாறுங்கள், எலியா இவைனக் கீேழ இறக்க வருவாேனா
பார்க்கலாம் என்றான். 37 இேயசு அத க சத்தமாகக் கூப்ப ட்டு
ஜீவைன வட்டார். 38 அப்ெபாழுது, ேதவாலயத்தன் தைரச்சீைல
ேமேல இருந்து கீேழ வைரக்கும் இரண்டாகக் க ழிந்தது.
39 அவருக்கு எத ேர நன்ற நூற்றுக்கு அத பத அவர் இப்படிக்
கூப்ப ட்டு ஜீவைன வட்டைதப் பார்த்தேபாது: உண்ைமயாகேவ
இந்த மனிதன் ேதவனுைடய குமாரன் என்றான். 40 ச ல
ெபண்களும் தூரத்தலிருந்து பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர் கலிேலயாவல் இருந்தேபாது அவேராடு ெசன்று, அவருக்கு
ஊழியம் ெசய்த மகதேலனா மரியாளும், சன்ன யாக்ேகாபுக்கும்
ேயாேசக்கும் தாயாகய மரியாளும், சேலாேம என்பவளும்,
41 அவேராடு எருசேலமுக்கு வந்தருந்த மற்ற ெபண்களும்
அவர்கேளாடுஇருந்தார்கள்.

இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
42ஓய்வுநாளுக்கு முந்தனநாள் ஆயத்தநாளாக இருந்தபடியால்,

மாைலேநரத்தல். 43 மத ப்புமிக்கஆேலாசைனக்காரனும்
அரிமத்தயா ஊைரச்ேசர்ந்தவனும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்
வருைகக்காக காத்தருந்த ேயாேசப்பு என்பவன் வந்து,
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பலாத்துவனிடத்தல் துணிந்துேபாய், இேயசுவன் சரீரத்ைதக்
ேகட்டான். 44 அவர் இவ்வளவு சீக்க ரமாக மரித்துவ ட்டார் என்று
பலாத்துஆச்சரியப்பட்டு,நூற்றுக்குஅத பதையஅைழத்து: அவர்
இவ்வளவு சீக்க ரத்தல் மரித்தது உண்ைமயா என்று ேகட்டான்.
45நூற்றுக்குஅத பதயன்மூலம்அைதத் ெதரிந்துெகாண்டபன்பு,
சரீரத்ைத ேயாேசப்ப டம் ெகாடுத்தான். 46அவன்ேபாய், ெமல்லிய
ேபார்ைவைய வாங்க க்ெகாண்டுவந்து, அவைர இறக்க ,
அந்தத் ேபார்ைவய ேல சுற்ற , கன்மைலயல் ெவட்டியருந்த
கல்லைறய ேல அவைர ைவத்து, கல்லைறயன் வாசலில் ஒரு
கல்ைலப் புரட்டி ைவத்தான். 47 அவைர ைவத்த இடத்ைத
மகதேலனா மரியாளும் ேயாேசயன் தாயாகய மரியாளும்
பார்த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 16
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 ஓய்வுநாளுக்குப்பன்பு மகதேலனா மரியாளும்,
யாக்ேகாபன் தாயாகய மரியாளும், சேலாேம என்பவளும்,
அவருக்கு வாசைனத் த ரவயங்கைள வாங்க க்ெகாண்டு.
2 வாரத்தன் முதலாம்நாளின் அத காைலய ேல சூரியன்
உதக்க றேபாது கல்லைறக்கு வந்து, 3 கல்லைறயன் வாசலில்
இருக்கற கல்ைல நமக்காக யார் புரட்டித்தள்ளுவான் என்று
ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 4 அந்தக்
கல் மிகவும் ெபரிதாக இருந்தது; அவர்கள் பார்த்தேபாது,
அந்தக் கல் தள்ளப்பட்டிருப்பத்ைதப் பார்த்தார்கள். 5 அவர்கள்
கல்லைறக்குள் ெசன்று, ெவள்ைள அங்க அணிந்த ஒரு
வாலிபன் வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்து
பயந்தார்கள். 6 அவன் அவர்கைளப் பார்த்து: பயப்படாமல்
இருங்கள், சலுைவயல் அைறயப்பட்ட நசேரயனாகய
இேயசுைவத் ேதடுக றீர்கள்; அவர் உய ேராடு எழுந்தார்;
அவர் இங்ேக இல்ைல; இேதா, அவைர ைவத்த இடம்.
7 நீங்கள் அவருைடய சீடர்களிடமும் ேபதுருவ டமும்ேபாய்:
உங்களுக்கு முன்ேன அவர் கலிேலயாவற்குப் ேபாக றார், அவர்
உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய அங்ேக அவைரப் பார்ப்பீர்கள்
என்று, அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றான். 8 அவர்கள்
பயந்து நடுங்க , சீக்க ரமாக ெவளிேய வந்து, கல்லைறையவ ட்டு
ஓடினார்கள்; அவர்கள் பயந்தருந்தபடியால் ஒருவருக்கும்
ஒன்றும் ெசால்லாமல் ேபானார்கள். 9 வாரத்தன் முதலாம்
நாள் அத காைலய ேல இேயசு உய ேராடு எழுந்தருந்தபன்பு,
மகதேலனா மரியாளுக்கு முதல்முதலாக தரிசனமானார்.
10 அவளிடமிருந்து அவர் ஏழு ப சாசுகைளத் துரத்தயருந்தார்.
அவள் புறப்பட்டுப்ேபாய், இேயசுவுடன் இருந்தவர்கள் துக்கப்பட்டு
அழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு அந்தச் ெசய்தையச்
ெசான்னாள். 11 அவர் உய ேராடு இருக்க றார் என்றும் அவள்
இேயசுைவப் பார்த்தாள் என்றும் அவள் ெசான்னேபாது, இவர்கள்
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நம்பவல்ைல. 12 அதற்குப்பன்பு அவர்களில் இரண்டுேபர்
ஒரு க ராமத்த ற்கு நடந்து ேபாக றெபாழுது அவர்களுக்கு
ேவறு உருவத்தல் தரிசனமானார். 13 அவர்களும்ேபாய்,
அைத மற்றவர்களுக்கு அறவத்தார்கள்; அவர்கைளயும்
அவர்கள் நம்பவல்ைல. 14 அதற்குப்பன்பு பத ெனாருேபரும்
சாப்படும்ேபாது அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாக , உய ேராடு
எழுந்தருந்த அவைரப் பார்த்தவர்கைள அவர்கள் நம்பாமல்
ேபானதனால் அவர்களுைடய அவசுவாசத்ைதக்குற த்தும்
இருதய கடினத்ைதக்குற த்தும் அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டார்.
15 பன்பு, அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
உலகெமங்கும்ேபாய், எல்ேலாருக்கும் நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்கம்பண்ணுங்கள். 16 வசுவாச த்து ஞானஸ்நானம்
ெபற்றவன் இரட்ச க்கப்படுவான்; வசுவாச க்காதவேனா
தண்டைனக்குள்ளாவான். 17 வசுவாச க்க றவர்களால்
நடக்கும் அைடயாளங்கள் என்னெவன்றால்: என்
நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத் துரத்துவார்கள்; புத ய
ெமாழிகைளப் ேபசுவார்கள்; 18 சர்ப்பங்கைள எடுப்பார்கள்;
மரணத்த ற்குரிய எைதக்குடித்தாலும் அது அவர்கைளச்
ேசதப்படுத்தாது; ேநாயாளிகளின்ேமல் கரங்கைள
ைவப்பார்கள், அப்ெபாழுது அவர்கள் சுகமைடவார்கள்
என்றார்.
பரேலாகத்த ற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படுதல்

19 இவ்வதமாக கர்த்தர் அவர்கேளாடு ேபசனபன்பு,
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு, ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தார். 20 சீடர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
எல்லா இடங்களிலும் ப ரசங்கம்பண்ணினார்கள். கர்த்தர்
அவர்கள் மூலம் க ரிையெசய்து, அவர்களால் நடந்த அற்புத
அைடயாளங்களினால்வசனத்ைதஉறுத ப்படுத்தனார். ஆெமன்.
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லூக்கா
ஆச ரியர்
பண்ைடய எழுத்தாளர்களின் ஒருமித்த நம்ப க்ைக

என்னெவனில் எழுத்தாளர் லூக்கா, மருத்துவராக இருந்தார்.
அவரதுஎழுத்துக்களிலிருந்துபார்க்கும்ேபாது,அவர்இரண்டாவது
தைலமுைற கறஸ்தவர் என்று ேதான்றுகறது என்பதாகும்.
பாரம்பரியமாக அவர் ஒரு நல்ல மனிதராக கருதப்படுக றார்,
குற ப்பாக ஒரு நற்ெசய்தயாளராக இருந்தார், சுவ ேசஷத்ைதயும்
அப்ேபாஸ்தலர் புத்தகத்ைதயும் எழுத , பவுலுடன் இைணந்து
மிஷனரி ஊழியத்ைதயும் நைறேவற்றனார் (ெகாேலா 4:14; 2
தீ. 4:11; பலிப்பயர். 24).
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 60-80 காலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டது.
லூக்கா தனது புத்தகத்ைத ெசசரியா பட்டணத்தல் ஆரம்ப த்து

ேராமில் முடித்தார். எழுத்தன் முக்கய இடங்கள் ெபத்லேகம்,
கலிேலயா,யூேதயா மற்றும்எருசேலம்ஆகயைவஆகும்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
லூக்காவன்புத்தகம்ெதேயாப்பலுவற்குஅர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது,

அப்ெபயரின் அர்த்தம் ேதவைன ேநச ப்பவர் என்பதாகும்.
அவர் ஏற்கனேவ ஒரு கறஸ்தவராக இருந்தாரா, அல்லது
அவர் க றஸ்தவராக மாற வருகறாரா என்பது ெதளிவாக
இல்ைல. லூக்கா அவைர மிகச் ச றந்தவராக (லூக்கா 1:3)
அைடயாளப்படுத்துவதன் காரணம் அவர் ஒரு ேராமானிய
அத காரி என்று குற ப்படுக றார், பல வதமான சான்றுகள்
புறஜாத வாசகர்கைளக் குறக்கன்றன, அவருைடய முக்கய
கவனம் மனிதகுமாரன் மற்றும் ேதவனுைடய இராச்ச யம்
ஆகயைவஆகும் (லூக்கா 5:24, 19:10, 17:20-21, 13:18).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இேயசுவன் வாழ்க்ைக பற்றய ஒரு வளக்கம், லூக்கா

இேயசுைவ மனிதகுமாரனாக முன்ைவக்கறார், அவர்
ெதேயாப்பலுவுக்குஎழுதயுள்ளார்,அதனால்அவர் கற்ப க்கப்பட்ட
வஷயங்கைளப் பற்ற பரிபூரணமான புரிந்துணர்வுடன்
இருக்கலாம் (லூக் 1:4). இேயசுைவப் பன்பற்றுேவாருக்குத்
துன்புறுத்துவது அல்லது ெகட்டது எதுவுேம இல்ைல என்பைதக்
காட்டுவதற்குதுன்புறுத்தலின்சமயத்தல்லூக்காக றஸ்தவத்ைத
பாதுகாப்பதற்காக எழுதுகறார்.
ைமயக்கருத்து
இேயசுபூரணமானமனிதர்.

ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுவன்பறப்புமற்றும்ஆரம்பவாழ்க்ைக— 1:5-2:52
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2.இேயசுவன்ஊழியத்தன்ெதாடக்கம்— 3:1-4:13
3.இரட்ச ப்பன்காரணரானஇேயசு— 4:14-9:50
4.இேயசு சலுைவக்குெசன்றபாைத— 9:51-19:27
5. எருசேலமுக்குள் இேயசுவன் ெவற்ற கரமான ப ரேவசம்,
சலுைவயல் அைறயப்படுதல் மற்றும் உய ர்த்ெதழுதல் —
19:28-24:53

முன்னுைர
1 மகா கனம்ெபாருந்தய ேதேயாப்பலுேவ, நாங்கள்

முழுந ச்சயமாக நம்புக ற காரியங்கைள, 2 ஆரம்பமுதல்
கண்கூடாகப் பார்த்து வசனத்ைதப் ேபாத த்தவர்கள் எங்களுக்கு
ஒப்புவத்தபடிேய அைவகைளக்குறத்து சரித்த ரம் எழுத
அேநகம்ேபர் முயற்ச த்தனர். 3 ஆகேவ, ஆரம்பமுதல்
எல்லாவற்ைறயும் த ட்டமாக வ சாரித்து அற ந்த நானும் உமக்கு
உபேதச க்கப்பட்டகாரியங்களின்ந ச்சயத்ைதநீர்அறயேவண்டும்
என்று, 4அைவகைள சரியாக ஒழுங்குப்படுத்த உமக்கு எழுதுவது
எனக்குநல்லதாகத் ேதான்றயது.

ேயாவான்ஸ்நானனின்ப றப்ைபமுன்னறவத்தல்
5 யூேதயாேதசத்தன் ராஜாவாகய ஏேராதன் நாட்களில்,

அபயா என்னும் ஆசாரிய வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த சகரியா
என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஆசாரியன் ஒருவன் இருந்தான்.
அவனுைடய மைனவ ஆேரானுைடய சந்ததயல் ஒருத்த ,
அவளுைடய ெபயர் எலிசெபத்து. 6 அவர்கள் இருவரும் கர்த்தர்
ெகாடுத்த எல்லாக் கட்டைளகளின்படியும் நயமங்களின்படியும்
குற்றமற்றவர்களாக நடந்து, ேதவனுக்குமுன்பாக
நீதயுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். 7 எலிசெபத்து மலடியாக
இருந்தபடியால், அவர்களுக்குப் பள்ைளயல்லாதருந்தது;
இருவரும் முத ர்வயதானவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.
8 அப்படியருக்க, அவன் தன் ஆசாரிய முைறைமகளின்படி
ேதவசந்ந தய ேல ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்துவருகற காலத்தல்,
9 ஆசாரிய ஊழிய முைறகளின்படி அவன் ேதவாலயத்த ற்குச்
ெசன்று தூபம் காட்டுக றதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
10 தூபம் காட்டுக ற ேநரத்த ேல மக்கெளல்ேலாரும் கூட்டமாக
ெவளிேய ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது
கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன் தூப பீடத்தன் வலதுபக்கத்த ேல
நன்று அவனுக்குத் தரிசனமானான். 12 சகரியா அவைனப்
பார்த்து கலங்க , பயமைடந்தான். 13 கர்த்தருைடய தூதன்
அவைனப் பார்த்து: சகரியாேவ, பயப்படாேத, உன் வண்ணப்பம்
ேகட்கப்பட்டது; உன் மைனவயாகய எலிசெபத்து உனக்கு ஒரு
குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாள், அவனுக்கு ேயாவான் என்றுெபயர்
இடுவாயாக. 14உனக்குச் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும் உண்டாகும்,
அவன் பறப்பதனாேல அேநகர் சந்ேதாஷப்படுவார்கள். 15அவன்
கர்த்தருக்குமுன்பாகப்ெபரியவனாகஇருப்பான்,த ராட்ைசரசமும்
மதுபானமும் குடிக்கமாட்டான், அவன் எலிசெபத்தன் கர்ப்பத்தல்
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இருக்கும்ேபாேத பரிசுத்த ஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டிருப்பான்.
16அவன்இஸ்ரேவல்வம்சத்தாரில்அேநகைரப்பாவங்கைளவ ட்டு,
அவர்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ற்குத் தருப்புவான்.
17 ப தாக்களுைடய இருதயங்கைளப் பள்ைளகளிடத்த ற்கும்,
கீழ்ப்படியாதவர்கைள நீத மான்களுைடய ஞானத்தற்கும்
தருப்ப , உத்தமமான மக்கைள கர்த்தருக்கு ஆயத்தப்படுத்த,
அவன் எலியாவன் ஆவயும் பலமும் உள்ளவனாக கர்த்தருக்கு
முன்ேன நடப்பான் என்றான். 18 அப்ெபாழுது சகரியா
ேதவதூதைன ேநாக்க : இைத நான் எப்படி அற ேவன்;
நான் முத ர்வயதானவனாக இருக்க ேறன், என் மைனவயும்
வயதானவளாக இருக்க றாேள என்றான். 19 ேதவதூதன்
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ேதவ சந்ந தானத்தல்
ந ற்க ற காப ரிேயல் என்பவன்; உன்னுடேன ேபசவும்,
உனக்கு இந்த நற்ெசய்தைய அறவக்கவும் அனுப்பப்பட்டு
வந்ேதன்; 20 இேதா, குறத்த காலத்த ேல நைறேவறப்ேபாக ற
என் வார்த்ைதகைள நீ வசுவாச க்காதபடியால் இைவகள்
நைறேவறும் நாள்வைர நீ ேபசமுடியாமல்ஊைமயாக இருப்பாய்
என்றான். 21 மக்கள் சகரியாவுக்காக நீண்டேநரம் காத்தருந்து,
அவன் ேதவாலயத்தல் இருந்து ெவளிேய வர தாமதம்
ெசய்ததனால் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 22 அவன் ெவளிேய
வந்தேபாது மக்களிடத்தல் ேபச முடியாமலிருந்தான்; எனேவ
ேதவாலயத்தல் அவன் ஒரு தரிசனத்ைதப் பார்த்தான் என்று
அறந்துெகாண்டார்கள். அவன் ஊைமயாக இருந்தபடியால்
அவர்களுக்கு ைசைககாட்டினான். 23 அவனுைடய ஊழியத்தன்
நாட்கள் நைறேவறனவுடேன தன் வீட்டிற்குப்ேபானான்.
24 அதற்குப்பன்பு, அவன் மைனவயாகய எலிசெபத்து
கர்ப்பந்தரித்து: மக்கள் மத்தயல் எனக்கு உண்டாயருந்த
அவமானத்ைத நீக்கும்படியாகக் கர்த்தர்இந்த நாட்களில் என்ேமல்
இரக்கம் ைவத்து, 25 எனக்கு இப்படிச் ெசய்தார் என்று ெசால்லி,
ஐந்துமாதங்கள்வீட்ைடவ ட்டுெவளிேய ேபாகாமல்இருந்தாள்.

இேயசுவன்பறப்ைபமுன்னறவத்தல்
26 எலிசெபத்தன் ஆறாம் மாதத்த ேல காப ரிேயல்

என்னும் தூதன், கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்து என்னும்
ஊரில், 27 தாவீதன் வம்சத்ைத ேசர்ந்த ேயாேசப்பு என்கற
ெபயருள்ள மனிதனுக்கு ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிப்
ெபண்ணிடத்த ற்கு ேதவனாேல அனுப்பப்பட்டான்; அந்தக்
கன்னிப் ெபண்ணின் ெபயர் மரியாள். 28 அவள் இருந்த
வீட்டில் ேதவதூதன் ேதான்ற : கருைப ெபற்றவேள, வாழ்க,
கர்த்தர் உன்னுடேன இருக்கறார், ெபண்களுக்குள்ேள நீ
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள் என்றான். 29 அவேளா அவைனப்
பார்த்து, அவன் வார்த்ைதயனால் கலங்க , இந்த வாழ்த்துக்கள்
எப்படிப்பட்டேதா என்று ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
30 ேதவதூதன் அவைள ேநாக்க : மரியாேள, பயப்படாேத; நீ
ேதவனிடமிருந்து கருைபெபற்றாய். 31 இேதா, நீ கர்ப்பம்
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தரித்து ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாய், அவருக்கு இேயசு
என்று ெபயரிடுவாயாக. 32 அவர் ெபரியவராக இருப்பார்,
உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரன் எனப்படுவார்; கர்த்தராக ய
ேதவன் அவருைடய ப தாவாகய தாவீதன் சங்காசனத்ைத
அவருக்குக் ெகாடுப்பார். 33 அவர் யாக்ேகாபன் குடும்பத்தாைர
என்ெறன்ைறக்கும் அரசாளுவார்; அவருைடய இராஜ்யத்த ற்கு
முடிவு இல்ைல என்றான். 34 அதற்கு மரியாள் ேதவதூதைன
ேநாக்க : நான் கன்னிப்ெபண்ணாய் இருக்க ேறேன, இது எப்படி
நடக்கும்? என்றாள். 35 ேதவதூதன் அவளுக்கு மறுெமாழியாக;
பரிசுத்த ஆவயானவர் உன்ேமல் வருவார்; உன்னதமான
ேதவனுைடய பலம் உன்ைன மூடும்; எனேவ உன் கர்ப்பத்தல்
ப றக்கும் இந்தப் பரிசுத்தக் குழந்ைத, ேதவனுைடய குமாரன்
என்று அைழக்கப்படும். 36 இேதா, உன் இனத்ைதச் ேசர்ந்த
எலிசெபத்தும் தன்னுைடய முத ர்வயத ேல ஒரு குமாரைனக்
கர்ப்பம் தரித்தருக்க றாள்; குழந்ைத இல்லாதவள் என்று
ெசால்லப்பட்ட அவளுக்கு இது ஆறாவது மாதம். 37 ேதவனாேல
ெசய்யமுடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்ைல என்றான். 38 அதற்கு
மரியாள்: இேதா, நான் ஆண்டவருக்கு அடிைம, உம்முைடய
வார்த்ைதயன்படி எனக்கு நடக்கட்டும் என்றாள். அப்ெபாழுது
ேதவதூதன்அவைளவட்டுப் ேபாய்வ ட்டான்.

மரியாள்எலிசெபத்ைத சந்த த்தல்
39 அந்த நாளில் மரியாள் எழுந்து, மைலநாடாக ய யூேதயாவல்

உள்ள ஒரு பட்டணத்தற்கு சீக்க ரமாகப்ேபாய், 40 சகரியாவன்
வீட்டிற்குச் ெசன்று, எலிசெபத்ைத வாழ்த்தனாள். 41 எலிசெபத்து
மரியாளுைடய வாழ்த்துக்கைளக் ேகட்டெபாழுது, அவளுைடய
கர்ப்பத்தல் இருந்த குழந்ைத துள்ளியது; எலிசெபத்து
பரிசுத்த ஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டு, 42 அதக சத்தமாக:
ெபண்களுக்குள்ேள நீ ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள், உன் கர்ப்பத்தன்
கனியும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டது. 43 என் ஆண்டவருைடய
தாயார் என்னிடம் வர நான் என்ன பாக்கயம் ெசய்ேதன்!
44 இேதா, நீ வாழ்த்தன சத்தம் என் காதல் வழுந்தவுடேன,
என் கர்ப்பத்தலுள்ள குழந்ைத மக ழ்ச்ச யால் துள்ளியது.
45 வசுவாச த்தவேள, நீ பாக்கயவத , கர்த்தராேல உனக்குச்
ெசால்லப்பட்டைவகள்நைறேவறும்என்றாள்.

மரியாளின்பாடல்
46அப்ெபாழுதுமரியாள்:

“என்ஆத்துமா கர்த்த்தைரமகைமப்படுத்துகறது.
47என்ஆவ என்இரட்சகராக ய
ேதவனிடம் மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றது.
48ேதவன்அடிைமயாகயஎன்னுைடயதாழ்ைமைய
ேநாக்க ப்பார்த்தார்;
இேதா,இனி எல்லாவம்சங்களும்என்ைன
பாக்கயம்ெபற்றவள்என்பார்கள்.
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49வல்லைமயுைடய ேதவன்
மகைமயானகாரியங்கைளஎனக்குச்ெசய்தார்;
அவருைடயநாமம் பரிசுத்தமானது.
50அவருைடயஇரக்கம்அவருக்குப் பயந்துநடக்க றவர்களுக்குத்
தைலமுைறதைலமுைறக்கும்இருக்கும்.
51அவர்தம்முைடயகரங்களினாேல
வல்லைமயுள்ளகாரியங்கைளச்ெசய்தார்;
இருதயச ந்ைதகளில்ெபருைமயுள்ளவர்கைளச்
ச தற ப்ேபாகப்பண்ணினார்.
52ராஜாக்கைளபதவகளிலிருந்துநீக்க ,
தாழ்ைமயானவர்கைளஉயர்த்தனார்.
53பச யுள்ளவர்களுக்குநன்ைமயானைதக்ெகாடுத்து,
ெசல்வந்தர்களுக்குஒன்றும்ெகாடுக்காமல்
ெவறுைமயாகஅனுப்பவ ட்டார்.
54நம்முைடயமுற்ப தாக்களுக்குஅவர்ெசான்னபடிேய,
ஆப ரகாமுக்கும்அவன்வம்சத்த ற்கும்
எப்ெபாழுதும்இரக்கம்ெசய்யநைனத்து,
55அவருைடயமக்களாகயஇஸ்ரேவல்ேதசத்தனர்களுக்கு
உதவ ெசய்தார்” என்றாள்.

56 மரியாள் ஏறக்குைறய மூன்று மாதங்கள் எலிெசெபத்துடன்
தங்கயருந்து, பன்புதன்வீட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபானாள்.
ேயாவான்ஸ்நானனின்ப றப்பு

57 எலிசெபத்த ற்குப் ப ரசவேநரம் வந்தேபாது அவள்
ஒரு ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள். 58 கர்த்தர்
அவள்ேமல் எவ்வளவு இரக்கமாக இருந்தார் என்று அவள்
அருகல் வச ப்பவர்களும் ெசாந்தங்களும் ேகள்வப்பட்டு,
அவேளாடு ேசர்ந்து சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 59 எட்டாவது நாளிேல
குழந்ைதக்கு வருத்தேசதனம்பண்ண அவர்கள் எல்ேலாரும்
கூடிவந்து, குழந்ைதயன் தகப்பனுைடய ெபயராக ய சகரியா
என்ற ெபயைரேய குழந்ைதக்கும் ைவக்க வரும்பனார்கள்.
60 அப்ெபாழுது எலிெசெபத்து: “அப்படி ேவண்டாம், குழந்ைதக்கு
ேயாவான் என்று ெபயர் ைவக்கேவண்டும் என்றாள். 61 அதற்கு
அவர்கள்: உன் உறவனர்களில் இந்தப் ெபயருள்ளவன்
ஒருவனும் இல்ைலேய” என்று ெசால்லி, 62 சகரியாைவப்
பார்த்து: குழந்ைதக்கு என்ன ெபயர் ைவக்க வரும்புக றீர் என்று
ைசைகயனால் ேகட்டார்கள். 63 அவன் எழுத்துப் பலைகையக்
ேகட்டு வாங்க ,” இவன் ெபயர் ேயாவான்,” என்று எழுதனான்;
எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 64 உடேன அவனுைடய
வாய் த றக்கப்பட்டது, அவன் ேபச , ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்துப்
புகழ்ந்தான். 65 அதனால் அவர்கைளச் சுற்ற வாழ்ந்த
அைனவருக்கும் பயம் உண்டானது. ேமலும் யூேதயா மைலநாடு
முழுவதும் இந்தச் ெசய்த பரவ , இைதக்குறத்து அதகமாகப்
ேபசப்பட்டது. 66 இைதக் ேகள்வப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும்
தங்களுைடய மனத ேல நடந்தைவகைள நைனத்து, இந்தக்
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குழந்ைத வளர்ந்து எப்படிப்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்யுேமா
என்றார்கள். கர்த்தருைடயகரம்அந்தக்குழந்ைதேயாடுஇருந்தது.

சகரியாவன்தீர்க்கதரிசனம்
67 அவனுைடய தகப்பனாகய சகரியா பரிசுத்த

ஆவயானவராேல ந ரப்பப்பட்டு, தீர்க்கதரிசனமாக:
68 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்

உண்டாவதாக.
69அவர் நம்முைடயமுற்ப தாக்களுக்கு
வாக்குத்தத்தம்பண்ணினஇரக்கத்ைதச்ெசய்வதற்கும்;
70தம்முைடயபரிசுத்தஉடன்படிக்ைகையநைனத்தருளி:
71 உங்களுைடய சத்துருக்களின் ைககளில் இருந்து நீங்கள்

வடுதைலயாக்கப்பட்டு,
உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் பயமில்லாமல் எனக்கு

முன்பாகப் பரிசுத்தத்ேதாடும்
நீத ேயாடும் எனக்கு ஊழியம் ெசய்யவும் கட்டைளயடுேவன்

என்று,
72அவர் நம்முைடயமுற்ப தாவாகய
ஆப ரகாமுக்குெகாடுத்தஆைணையநைறேவற்றுவதற்கும்;
73ஆதமுதல்ெகாண்டிருந்ததம்முைடய
பரிசுத்த தீர்க்கதரிச களின்வாக்கனால்
ேதவன்ெசான்னபடிேய,
74தமதுமக்கைளச் சந்த த்துமீட்டுக்ெகாண்டு,
நம்முைடய சத்துருக்களிடம்இருந்தும்,
நம்ைமப் பைகக்க ற எல்ேலாருைடயைககளில்இருந்தும்,
நம்ைமஇரட்ச ப்பதற்காக,
75தம்முைடயதாசனாகயதாவீதன்வம்சத்த ேல
நமக்குஒருவல்லைமயுள்ளஇரட்சகைரஅனுப்பனார்.
76என்மகேன, நீஉன்னதமானேதவனுைடய
தீர்க்கதரிச என்றுஅைழக்கப்படுவாய்;
நீ கர்த்தருக்குவழிகைளஆயத்தம்பண்ணவும்,
77நமதுேதவனுைடயஉருக்கமானஇரக்கத்தனாேல
அவருைடயமக்களுக்குப்பாவமன்னிப்பாக ய
இரட்ச ப்ைபத் ெதரியப்படுத்தவும், அவருக்கு முன்ேன

நடந்துேபாவாய்.
78இருளிலும்,மரணபயத்தலும்உட்கார்ந்தருக்க றவர்களுக்கு
ெவளிச்சம்ெகாடுக்கவும்,
79நம்முைடயகால்கைளச் சமாதானத்தன்வழிய ேலநடத்தவும்,
அந்தஇரக்கத்தனாேலஉன்னதத்தலிருந்துேதான்றய
சூரியன்நம்மிடம்வந்தருக்க றது” என்றான்.

80 அந்தப் பள்ைள வளர்ந்து, ஆவயேல ெபலனைடந்து,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ெவளிப்பைடயாக உபேதச க்கும் நாள்
வரும்வைரக்கும்வனாந்த ரங்களிேலவாழ்ந்துவந்தான்.
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அத்த யாயம் 2
இேயசுவன்பறப்பு

1 அந்த நாட்களில் ேராம அரசாட்ச க்குட்பட்ட நாெடங்கும்
மக்கள்ெதாைக கணக்ெகடுப்பு எழுதப்படேவண்டும் என்று
அகஸ்துராயனால் கட்டைளய டப்பட்டது. 2 சீரியா நாட்டிேல
ச ேரனியு என்பவன் ேதசத்தன் அத பதயாக இருந்தேபாது இந்த
முதலாம் கணக்ெகடுப்பு எடுக்கப்பட்டது. 3 எனேவ மக்கள்ெதாைக
கணக்ெகடுப்பல் பதவுெசய்ய எல்ேலாரும் தங்களுைடய
ெசாந்த ஊர்களுக்குப் ேபானார்கள். 4 அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு,
தான் தாவீதன் வம்சத்ைத ேசர்ந்தவனாக இருந்தபடியால்,
பதவு ெசய்வதற்காக, தனக்கு மைனவயாக ந ச்சய க்கப்பட்ட
கர்ப்பமாக இருந்த மரியாைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, 5 கலிேலயா
நாட்டிலுள்ள நாசேரத்து என்னும் ஊரில் இருந்து யூேதயா
நாட்டிலுள்ள ெபத்லேகம் என்னும் தாவீதன்ஊருக்குப் ேபானான்.
6 அங்ேக அவர்கள் இருக்கும்ேபாது, மரியாளுக்குப் ப ரசவேநரம்
வந்தது. 7அவள் தன் தைலப்பள்ைளயான ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுத்து, சத்த ரத்த ேலஅவர்களுக்குஇடம்இல்லாததனால்,
குழந்ைதையத் துணிகளில் சுற்ற , கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டியல்
படுக்கைவத்தாள்.

ேமய்ப்பர்களும்ேதவதூதர்களும்
8 அப்ெபாழுது அந்த நாட்டிேல ேமய்ப்பர்கள் வயல்ெவளியல்

தங்க , இராத்த ரிய ேல அவர்களுைடய ஆட்டுமந்ைதையக்
காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 9 அந்த ேநரத்த ேல
கர்த்தருைடய தூதன் அவர்களிடத்தல் வந்துநன்றான்,
கர்த்தருைடய மகைம அவர்கைளச் சுற்றலும் ப ரகாச த்தது;
அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். 10 ேதவதூதன் அவர்கைளப்
பார்த்து: பயப்படாமலிருங்கள்; இேதா, எல்லா மக்களுக்கும்
மிகவும் சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்கும் நற்ெசய்தைய
உங்களுக்கு அறவக்க ேறன். 11 இன்று கர்த்தராக ய
க றஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக தாவீதன் ஊரிேல
ப றந்தருக்க றார். 12 குழந்ைதையத் துணிகளில் சுற்ற ,
கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டியல் படுக்கைவத்தருப்பைதப்
பார்ப்பீர்கள்; இதுேவ உங்களுக்கு அைடயாளம் என்றான்.
13 உடேன பரேலாக தூதர்ேசைனயன் கூட்டம் ேதான்ற , அந்தத்
தூதேனாடு ேசர்ந்து:
14 “உன்னதத்தலிருக்கற ேதவனுக்குமகைமயும்,
பூமிய ேல சமாதானமும், மனிதர்கள்ேமல் ப ரியமும்

உண்டாவதாக” என்றுெசால்லி, ேதவைனத்துதத்தார்கள்.
15 ேதவதூதர்கள் அவர்கைளவ ட்டுப் பரேலாகத்த ற்குப்

ேபானபன்பு, ேமய்ப்பர்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து:
நாம் ெபத்லேகம் ஊருக்குப்ேபாய், நடந்ததாகக் கர்த்தரால்
நமக்கு ெசால்லப்பட்ட இந்தக் காரியத்ைதப் பார்ப்ேபாம்
வாருங்கள் என்று ெசால்லி, 16 ேவகமாக வந்து,
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மரியாைளயும் ேயாேசப்ைபயும், கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டியல்
ைவக்கப்பட்டிருந்த குழந்ைதையயும் பார்த்தார்கள். 17 பார்த்து,
அந்தக் குழந்ைதையப்பற்ற அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட
வஷயங்கைள எல்லா மக்களுக்கும் ெசான்னார்கள்.
18 ேமய்ப்பராேல தங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டைதக் ேகட்ட
அைனவரும் அைவகைளக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
19மரியாேளாஅந்தக்காரியங்கைளெயல்லாம்தன்இருதயத்த ேல
ைவத்து, ச ந்தைனபண்ணினாள். 20 ேமய்ப்பர்களும் தங்களுக்கு
தூதர்களால் ெசால்லப்பட்டைதயும், ெசால்லப்பட்டைவகள்
எல்லாம் அப்படிேய நடந்தைதயும் பார்த்து ேதவைன
மகைமப்படுத்த ,துதத்துக்ெகாண்டுதரும்ப ப்ேபானார்கள்.

இேயசுவன்வருத்தேசதனம்
21 குழந்ைதக்கு வருத்தேசதனம்பண்ணேவண்டிய

எட்டாவது நாளிேல, அது கர்ப்பத்தல் உருவாவதற்கு
முன்ேப ேதவதூதனால் ெசால்லப்பட்டபடிேய, குழந்ைதக்கு
இேயசு என்று ெபயர் ைவத்தார்கள். 22 ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேய அவர்களுைடய சுத்த கரிப்பு
நாட்கள் முடிந்தபன்பு, 23 முதலில் பறக்கும் ஆண்பள்ைள
கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானது என்று கர்த்தருைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றபடி குழந்ைதையக்
கர்த்தருக்ெகன்று ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காகவும், 24 கர்த்தருைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தல் ெசால்லியருக்க றபடி, மரியாளுைடய
சுத்த கரிப்புக்ெகன்று ஒரு ேஜாடி காட்டுப்புறாக்கைள அல்லது
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைள பலியாகச் ெசலுத்துவதற்காகவும்,
குழந்ைதேயாடு எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள். 25 அப்ெபாழுது
ச மிேயான் என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு மனிதன் எருசேலமில்
இருந்தான்; அவன் நீதயும் ேதவபக்தயும் உள்ளவனாகவும்,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ஆறுதல் ெகாடுப்பவர் வருவார் என்று
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டும் இருந்தான்; பரிசுத்த ஆவயானவர்
அவேனாடுகூட இருந்தார். 26 கர்த்தருைடய க றஸ்துைவ நீ
காண்பதற்கு முன்ேப மரணமைடயமாட்டாய் என்று பரிசுத்த
ஆவயானவராேல அவனுக்கு அறவக்கப்பட்டும் இருந்தது.
27 ச மிேயான் பரிசுத்த ஆவயானவரின் ஏவுதலினால்
ேதவாலயத்த ற்கு வந்தான். இேயசு என்னும் குழந்ைதக்காக
நயாயப்ப ரமாண முைறயன்படி ெசய்ய அவருைடய ெபற்ேறார்
அவைரஉள்ேளெகாண்டுவரும்ேபாது, 28ச மிேயான்இேயசுைவத்
தன்ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டு, ேதவைனஸ்ேதாத்த ரித்து:
29 “ஆண்டவேர,உமதுவார்த்ைதயன்படி
நான்இப்ெபாழுதுசமாதானத்ேதாடுஉயைரவடுேவன்;
30யூதரல்லாதவர்களுக்குப்ப ரகாச க்க றஒளியாகவும்,
உம்முைடயமக்களாகயஇஸ்ரேவலுக்குமகைமயாகவும்,
31ேதவரீர் எல்லா மக்களுக்கும்முன்பாக நீர்ஆயத்தம்பண்ணி,
32அனுப்பனஇரட்சகைர என்கண்களால்பார்த்ேதன்” என்றான்.
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33 இேயசுைவக்குறத்துச் ெசால்லப்பட்டைவகளுக்காக
ேயாேசப்பும் மரியாளும்ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 34பன்பு ச மிேயான்
அவர்கைள ஆசீர்வத த்து, அவருைடய தாயாகய மரியாைளப்
பார்த்து: இேதா,இந்தக்குழந்ைதயனாேல,இஸ்ரேவலில்அேநகர்
ேதவைனவட்டு வலகுவதற்கும், ேதவனிடத்தல் வருவதற்கும்,
மக்களால் வ ேராதமாகப் ேபசப்படும் அவர்கைள எச்சரிக்கும்
ஒரு அைடயாளமாகவும், இவர் நயமிக்கப்பட்டிருக்க றார்.
35 முடிவ ேல, ேதவைனப்பற்ற அேநக இருதயங்களின்
ச ந்தைனகள் ெவளிப்படும். உன் இருதயம் பட்டயத்தனால்
குத்தப்பட்டதுேபால ேவதைனப்படும் என்றான். 36 ஆேசருைடய
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த, பானுேவலின் மகளாகய அன்னாள்
என்ற ெபயர்ெகாண்ட வயதான ஒரு தீர்க்கதரிச இருந்தாள்;
அவள் தருமணம்ெசய்து ஏழுவருடங்கள்மட்டுேம புருஷேனாடு
வாழ்ந்தாள். 37 எண்பத்து நான்கு வயதுள்ள அந்த வதைவ
ேதவாலயத்ைதவ ட்டுப் ேபாகாமல், இரவும் பகலும் உபவாச த்து,
ெஜபம்பண்ணி, ஆராதைனெசய்துெகாண்டிருந்தாள். 38அவளும்
அந்த ேநரத்த ேல வந்து, கர்த்த்தைரப் புகழ்ந்து, எருசேலமின்
மீட்புக்காகக் காத்தருந்த எல்ேலாருக்கும் இேயசுைவக்குறத்துப்
ேபசனாள். 39 கர்த்தருைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் ெசய்துமுடித்தபன்பு, கலிேலயா
நாட்டிலுள்ள தங்களுைடய ெசாந்த ஊரான நாசேரத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபானார்கள். 40 அந்தப் பள்ைள வளர்ந்து,
ெபலன்ெகாண்டு, ஞானத்தனால் நைறந்தது. ேதவனுைடய
கருைபயும்அவர்ேமல்இருந்தது.

ேதவாலயத்தல் சறுவன்இேயசு
41 இேயசுவன் ெபற்ேறார் ஒவ்ெவாரு வருடமும் பஸ்கா

பண்டிைகக் ெகாண்டாட எருசேலமுக்குப் ேபாவார்கள்.
42இேயசுவற்குப் பன்னிரண்டு வயதானேபாது, அவர்கள் அந்தப்
பண்டிைகமுைறைமயன்படி எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள்.
43 பண்டிைகநாட்கள் முடிந்து, தரும்பவருகறேபாது,
பள்ைளயாகய இேயசு எருசேலமிேல இருந்துவ ட்டார்; இது
அவருைடய ெபற்ேறாருக்குத் ெதரியாமல் இருந்தது. 44 இேயசு
பயணம் ெசய்க றவர்களின் கூட்டத்ேதாடு இருப்பார் என்று
அவர்கள் நைனத்துக்ெகாண்டார்கள், ஒருநாள் பயணம்
ெசன்றபன்பு, உறவனர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம் இேயசுைவத்
ேதடினார்கள். 45 அவர் அங்ேக இல்லாததனால் அவைரத்
ேதடிக்ெகாண்ேட எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
46 மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு, அவர் ேதவாலயத்தல்
ேபாதகர்கள் நடுவல் உட்கார்ந்தருப்பைதயும், அவர்கள்
ேபசுக றைதக் கவனிப்பைதயும், அவர்களிடம் ேகள்வகைளக்
ேகட்பைதயும் பார்த்தார்கள். 47 இேயசு ேபசுவைதக்ேகட்ட
எல்ேலாரும் அவருைடய புத்தையயும் அவர் ேபாதகர்களுைடய
ேகள்வகளுக்கு ெசான்ன பதல்கைளயும்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 48இேயசுவன்ெபற்ேறாரும்அவைரக்கண்டு
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ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்ெபாழுது அவருைடய தாயார் அவைர
ேநாக்க : மகேன! ஏன் எங்களுக்கு இப்படிச் ெசய்தாய்? இேதா,
உன் தகப்பனும் நானும் மிகுந்த கவைலேயாடு உன்ைனத்
ேதடிேனாம் என்றாள். 49 அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஏன் என்ைனத்
ேதடினீர்கள்? நான்என்ப தாவன்காரியங்கைளெசய்யேவண்டும்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாதா? என்றார். 50 ஆனால், அவர்
ெசான்ன வார்த்ைதகைள அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
51 பன்பு அவர் அவர்கேளாடுேபாய், நாசேரத்தூருக்குச்
ெசன்று, அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தார். அவருைடய
தாயார் இந்த வஷயங்கைளெயல்லாம் தன் இருதயத்த ேல
ைவத்துக்ெகாண்டாள். 52 இேயசுவானவர் ஞானத்தலும்,
வளர்ச்ச யலும், ேதவகருைபயலும், மனிதர்கள் தயவலும்
அதகமாகவளர்ந்தார்.

அத்த யாயம் 3
ேயாவான்ஸ்நானனின்ப ரசங்கம்

1 த ேபரியு ேபரரசர் அரசாண்ட பதைனந்தாம் வருடத்தல்,
ெபாந்தயுபலாத்து யூேதயா நாட்டிற்கு அத பதயாகவும், ஏேராது
கலிேலயாவற்குஅத பதயாகவும்,அவன்சேகாதரனாகயபலிப்பு
இத்துேரயா மற்றும் த ராெகானித்த நாட்டிற்கும் அத பதயாகவும்,
லிசானியா அப ேலேனக்கு அத பதயாகவும், 2 அன்னாவும்
காய்பாவும் ப ரதான ஆசாரியர்களாகவும் இருந்தகாலத்தல்
வனாந்த ரத்த ேல சகரியாவன் குமாரனாகய ேயாவானுக்கு
ேதவனுைடயவார்த்ைதஉண்டானது. 3அப்ெபாழுது:
“கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
அவருக்குப்பாைதகைளச்ெசவ்ைவப்படுத்துங்கள்என்றும்,
4பள்ளங்கெளல்லாம் ந ரப்பப்படும்,
எல்லா மைலகளும்குன்றுகளும்தாழ்த்தப்படும்,
ேகாணலானைவகள்ேநராகும்,
கரடானைவகள்சமமாகும்என்றும்,
5 மாம்சமான எல்ேலாரும் ேதவனுைடய இரட்ச ப்ைபக்

காண்பார்கள்என்றும்,
வனாந்த ரத்த ேலகூப்படுகறவனுைடயசத்தம்உண்டாகும்”
என்றுஏசாயா தீர்க்கதரிச யன்புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றபடி,
6அவன் ேயார்தான் நத க்குஅருகல் உள்ள ேதசத்த ற்குப்ேபாய்,

பாவமன்னிப்புக்ெகன்று மனந்தரும்புதலுக்கான
ஞானஸ்நானத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்க த்தான். 7 அவன்,
தன்னிடத்தல் ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு வந்த மக்கள்
கூட்டத்ைத ேநாக்க : “வ ரியன்பாம்புக் குட்டிகேள!
வருங்ேகாபத்த ற்குத் தப்ப த்துக்ெகாள்ள உங்களுக்கு
வழிகாட்டினவன்யார்?

8 மனந்தரும்புதலுக்கு தகுந்த கனிகைளக் ெகாடுங்கள்;
ஆப ரகாம்எங்களுைடயதகப்பன்என்றுஉங்களுக்குள்ேளெசால்லாதருங்கள்;
ேதவன் இந்தக் கல்லுகளினால் ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகைள
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உண்டுபண்ண வல்லவராக இருக்க றார் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 9இப்ெபாழுேத ேகாடரியானது மரங்களின் ேவர்
அருேக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; எனேவ நல்ல கனிெகாடுக்காத
மரங்கெளல்லாம்ெவட்டப்பட்டுெநருப்ப ேலேபாடப்படும்என்றான்.
10அப்ெபாழுதுமக்கள்அவைனேநாக்க : அப்படியானால் நாங்கள்
என்னெசய்யேவண்டும்என்றுேகட்டார்கள். 11அவர்களுக்குஅவன்
மறுெமாழியாக: இரண்டு ேமலாைடைய ைவத்தருக்க றவன்,
ஒன்றும் இல்லாதவனுக்கு அதல் ஒன்ைறக் ெகாடுக்கேவண்டும்;
உணவு ைவத்தருப்பவனும் அப்படிேய ெசய்யேவண்டும்”
என்றான். 12 வரி வசூலிப்பவர்களும் ஞானஸ்நானம்
ெபறுவதற்கு வந்து, அவைன ேநாக்க : “ேபாதகேர, நாங்கள்
என்னெசய்யேவண்டும்” என்று ேகட்டார்கள். 13 அதற்கு அவன்:
“உங்களுக்குக் கட்டைளய டப்பட்டதற்குேமல் அதகமாக ஒன்றும்
வாங்காதருங்கள் என்றான். 14 ேபார்வீரர்களும் அவைன
ேநாக்க : “நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்” என்று ேகட்டார்கள்.
அதற்கு அவன்: “நீங்கள் யாரிடமும் கட்டாயப்படுத்த பணம்
வாங்காமலும், ஒருவன் ேமலும் ெபாய்யாக குற்றஞ்சாட்டாமலும்,
உங்களுைடய சம்பளேம ேபாதும் என்று இருங்கள்” என்றான்.
15 ேயாவாைனப்பற்ற : இவன்தான் கறஸ்துேவா என்று
மக்கெளல்ேலாரும் நைனத்துக்ெகாண்டு, தங்களுைடய
இருதயங்களில் ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 16 ேயாவான்
எல்ேலாருக்கும் மறுெமாழியாக: “நான் தண்ணீரினால்
உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க ேறன், என்ைனவட
வல்லவர் ஒருவர் வருகறார், அவருைடய காலணிகளின்
வாைர அவழ்ப்பதற்குக்கூட நான் தகுதயானவன் இல்ைல,
அவர் பரிசுத்த ஆவயானவராலும் அக்கனியனாலும்
உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார். 17 தூற்றுக்கூைட
அவருைடய ைகயல் இருக்கறது, அவர் தமது களத்ைத நன்றாக
சுத்தம்ெசய்து, தமது ேகாதுைமையக் களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார்;
பதைரேயா அைணயாத அக்கனியனால் சுட்ெடரிப்பார்”
என்றான். 18 ேவறு அேநக புத்த மத கைளயும் அவன்
மக்களுக்குச் ெசால்லிப் ப ரசங்க த்தான். 19 ேதசத்தன்
அத பதயாகய ஏேராது, அவன் சேகாதரன் பலிப்புவன்
மைனவயாகய ஏேராத யாைளத் தருமணம் ெசய்ததாலும்,
அவன் ெசய்த மற்றப் ெபால்லாங்குகளுக்காகவும், ேயாவானாேல
கடிந்துெகாள்ளப்பட்டேபாது, 20ஏேராது தான் ெசய்த மற்ற எல்லாப்
ெபால்லாங்குகளும் ேபாதாெதன்று, ேயாவாைனப் ப டித்து
சைறயல்அைடத்துைவத்தான்.

இேயசுவன்ஞானஸ்நானமும்வம்சவரலாறும்
21 மக்கெளல்ேலாரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றேபாது, இேயசுவும்

ஞானஸ்நானம் ெபற்று, ெஜபம்பண்ணும்ேபாது, வானம்
தறக்கப்பட்டது; 22 பரிசுத்த ஆவயானவர் புறாைவப்ேபால
அவர்ேமல் இறங்கனார். வானத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக :
“நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், உம்மிடம் ப ரியமாக இருக்க ேறன்”
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என்று உைரத்தது. 23 அப்ெபாழுது இேயசு ஏறக்குைறய முப்பது
வயதுள்ளவராக இருந்தார். அவர் ேயாேசப்பன் குமாரெனன்று
எண்ணப்பட்டார். அந்த ேயாேசப்பு ஏலியன் குமாரன்; 24 ஏலி
மாத்தாத்தன் குமாரன்; மாத்தாத் ேலவயன் குமாரன்; ேலவ
ெமல்கயன் குமாரன்; ெமல்க யன்னாவன் குமாரன்; யன்னா
ேயாேசப்பன் குமாரன்; 25 ேயாேசப்பு மத்தத்தயாவன் குமாரன்;
மத்தத்தயா ஆேமாசன் குமாரன்; ஆேமாஸ் நாகூமின் குமாரன்;
நாகூம் எஸ்லியன் குமாரன்; எஸ்லி நங்காயன் குமாரன்.
26 நங்காய் மாகாத்தன் குமாரன்; மாகாத் மத்தத்தயாவன்
குமாரன்; மத்தத்தயா ேசேமயன் குமாரன்; ேசேமய் ேயாேசப்பன்
குமாரன்; ேயாேசப்பு யூதாவன் குமாரன்; யூதா ேயாவன்னாவன்
குமாரன். 27 ேயாவன்னா ேரசாவன் குமாரன்; ேரசா
ெசருபாேபலின்குமாரன்; ெசருபாேபல் சலாத்த ேயலின்குமாரன்;
சலாத்த ேயல் ேநரியன் குமாரன். 28 ேநரி ெமல்கயன் குமாரன்;
ெமல்க அத்தயன் குமாரன்; அத்த ேகாசாமின் குமாரன்;
ேகாசாம் எல்ேமாதாமின் குமாரன்; எல்ேமாதாம் ஏரின் குமாரன்;
ஏர் ேயாேசயன் குமாரன். 29 ேயாேச எலிேயசரின் குமாரன்;
எலிேயசர் ேயாரீமின் குமாரன்; ேயாரீம் மாத்தாத்தன் குமாரன்;
மாத்தாத் ேலவயன் குமாரன். 30 ேலவ ச மிேயானின் குமாரன்;
ச மிேயான் யூதாவன் குமாரன்; யூதா ேயாேசப்பன் குமாரன்;
ேயாேசப்பு ேயானானின் குமாரன்; ேயானாம் எலியாக்கீமின்
குமாரன். 31 எலியாக்கீம் ெமெலயாவன் குமாரன்; ெமெலயா
மயனானின் குமாரன்; மயனான் மாத்தாத்தாவன் குமாரன்;
மாத்தாத்தா நாத்தானின் குமாரன்; நாத்தான் தாவீதன் குமாரன்.
32 தாவீது ஈசாயன் குமாரன்; ஈசாய் ஓேபத்தன் குமாரன்; ஓேபத்
ேபாவாஸின்குமாரன்;ேபாவாஸ்சல்ேமானின்குமாரன்;சல்ேமான்
நகேசானின் குமாரன். 33 நகேசான் அம்மினதாபன் குமாரன்;
அம்மினதாப் ஆராமின் குமாரன்; ஆராம் எஸ்ேராமின் குமாரன்;
எஸ்ேராம் பாேரசன் குமாரன்; பாேரஸ் யூதாவன் குமாரன்; யூதா
யாக்ேகாபன் குமாரன். 34யாக்ேகாபு ஈசாக்கன் குமாரன்; ஈசாக்கு
ஆப ரகாமின் குமாரன்; ஆப ரகாம் ேதராவன் குமாரன்; ேதரா
நாேகாரின் குமாரன். 35 நாேகார் ேசரூக்கன் குமாரன்; ேசரூக்
ெரகூவன்குமாரன்;ெரகூேபேலக்கன்குமாரன்; ேபேலக்ஏேபரின்
குமாரன்; ஏேபர் சாலாவன் குமாரன். 36 சாலா காயனானின்
குமாரன்; காயனான் அர்ப்பகசாத்தன் குமாரன்; அர்ப்பகசாத்
ேசமின்குமாரன்; ேசம் ேநாவாவன்குமாரன்; ேநாவா லாேமக்கன்
குமாரன். 37 லாேமக்கு ெமத்தூசலாவன் குமாரன்; ெமத்தூசலா
ஏேனாக்கன் குமாரன்; ஏேனாக்கு யாேரத்தன் குமாரன்; யாேரத்
மகலாெலேயலின்குமாரன்;மகலாெலேயல்ேகனானின்குமாரன்;
ெகய்னான் ஏேனாசன் குமாரன். 38 ஏேனாஸ் ேசத்தன் குமாரன்;
ேசத்ஆதாமின்குமாரன்;ஆதாம் ேதவனால்உண்டானவன்.

அத்த யாயம் 4
இேயசு சாத்தானால் ேசாத க்கப்படுதல்
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1 இேயசு பரிசுத்த ஆவயானவராேல நைறந்தவராக
ேயார்தாைனவட்டுத் தரும்ப , பரிசுத்த ஆவயானவராேல
வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டு, 2 நாற்பதுநாட்கள்
சாத்தானால் ேசாத க்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும்
சாப்ப டாமல் இருந்தார்; அந்த நாட்கள் முடிந்தபன்பு அவருக்குப்
பச உண்டானது. 3 அப்ெபாழுது சாத்தான் அவைர ேநாக்க :
நீர் ேதவனுைடய குமாரெனன்றால், இந்தக் கல் அப்பமாக
மாறும்படிச் ெசால்லும் என்றான். 4 இேயசு மறுெமாழியாக:
மனிதன் அப்பத்தனால்மட்டுமில்ைல, ேதவனுைடய
ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயனாலும் பைழப்பான் என்று
எழுத யருக்க றேத என்றார். 5 பன்பு சாத்தான் அவைர
உயர்ந்த மைலயன்ேமல் ெகாண்டுேபாய், உலகத்தன் எல்லா
ராஜ்யங்கைளயும் ஒரு நமிஷத்த ேல அவருக்குக் காண்பத்து:
6 இைவகள் எல்லாவற்றன்ேமலும் உமக்கு அதகாரத்ைதயும்
இைவகளின் மகைமையயும் உமக்குத் தருேவன், இைவகள்
என்னுைடய ெபாறுப்பல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது;
எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இைவகைளக் ெகாடுப்ேபன். 7 நீர்
என்முன் பணிந்து ெதாழுதுெகாண்டால் இைவகைளெயல்லாம்
உமக்குத் தருேவன் என்று ெசான்னான். 8 இேயசு
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: எனக்குப் பன்னாகப்ேபா
சாத்தாேன, உன் ேதவனாக ய ெயேகாவாைவமட்டும்
பணிந்துெகாண்டு, அவர் ஒருவருக்குமட்டும்
ஆராதைனெசய் என்று எழுத யருக்க றது என்றார்.
9 அப்ெபாழுது அவன் அவைர எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
ேதவாலயத்தன் உச்சயல் அவைர நறுத்த : நீர் ேதவனுைடய
குமாரெனன்றால், இங்ேகயருந்து கீேழ குதயும். 10 ஏெனன்றால்,
உம்ைமப் பாதுகாக்க ேதவன் தம்முைடய தூதர்களுக்குக்
கட்டைளயடுவார் என்றும், 11 உமது பாதம் கல்லில்
ேமாதாதபடி, அவர்கள் உம்ைம தங்களுைடய ைககளில்
ஏந்த க்ெகாண்டுேபாவார்கள் என்றும் எழுதயருக்க றது
என்று ெசான்னான். 12 அதற்கு இேயசு: உன் ேதவனாக ய
ெயேகாவாைவ ேசாத த்துப்பார்க்காத ருப்பாயாக என்றும்
ெசால்லியருக்க றேத என்றார். 13 சாத்தான், இேயசுைவ
பலவதங்களில் ேசாத த்துமுடித்தபன்பு சலகாலம் அவைரவ ட்டு
வலக ப்ேபானான்.

இேயசுவன்ஊழியஆரம்பம்
14 பன்பு இேயசு பரிசுத்த ஆவயானவருைடய பலத்தனாேல

கலிேலயாவற்குத் தரும்ப ப்ேபானார். அவைரப்பற்றய
ெசய்த சுற்றலும் இருக்கற ேதசங்கெளல்லாம் பரவயது.
15 அவர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் அவர் உபேதச த்து,
எல்ேலாராலும் புகழப்பட்டார். 16 ஒரு நாள் இேயசு தாம் வளர்ந்த
ஊராகய நாசேரத்த ற்கு வந்து, தம்முைடய வழக்கத்தன்படிேய
ஓய்வுநாளில் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று, ேவதத்ைத வாச க்க
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எழுந்து நன்றார். 17அப்ெபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன் புத்தகம்
அவரிடத்தல்ெகாடுக்கப்பட்டது. அவர் புத்தகத்ைதவ ரித்தேபாது:
18ெயேகாவாவுைடயஆவயானவர்என்ேமல்இருக்க றார்;
எளியவர்களுக்குநற்ெசய்தையப்ப ரசங்க ப்பதற்காக
என்ைனஅப ேஷகம்பண்ணினார்;
இருதயம்காயப்பட்டவர்கைளக்குணமாக்கவும்,
சைறப்பட்டவர்களுக்குவடுதைலையயும்,
பார்ைவஇல்லாதவர்களுக்குப்பார்ைவையயும்,
ஒடுக்கப்பட்டவர்கைளவடுதைலயாக்கவும்,
19 இந்த வருடம் ெயேகாவாவுைடய கருைபயன் வருடம்

என்பைதச்ெசால்லவும்,
என்ைன அனுப்பனார்,” என்று எழுதயருக்க றைத அவர்

பார்த்து.
20 அைத வாச த்து, பன்பு புத்தகத்ைதச் சுருட்டி, பணிவைட

ெசய்பவனிடம் ெகாடுத்து உட்கார்ந்தார். ெஜப ஆலயத்தலுள்ள
எல்ேலாரும் அவைர உற்றுப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
21 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கேளாடு ேபசத்ெதாடங்க : “நீங்கள்
ேகட்ட இந்த ேவதவாக்க யம் இன்று நைறேவற யது”
என்றார். 22 எல்ேலாரும் அவருக்கு நற்சாட்ச க் ெகாடுத்து,
அவர் ேபசன கருைபயுள்ள வார்த்ைதகைளக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள்: ஆனால், அவர்களில் சலர்: “இவன்
ேயாேசப்பன் குமாரன் அல்லவா” என்றார்கள். 23 அவர்
அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் என்னிடம், ைவத்த யேன,
உன்ைனநீேயகுணமாக்க க்ெகாள்என்க றபழெமாழிையச்
ெசால்லி, நாங்கள் ேகள்வ ப்பட்டபடி கப்பர்நகூமில் நீ
ெசய்த ெசயல்கைளெயல்லாம் உன் ெசாந்த ஊராக ய
இங்ேகயும் ெசய் என்று ெசால்லுவீர்கள் என்பது
ந ச்சயம். 24 ஆனாலும் ஒரு தீர்க்கதரிச ைய அவனுைடய
ெசாந்த ஊரிேல ஒருவனும் அங்கீகரிக்கமாட்டான்
என்று ந ச்சயமாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
25 அன்றயும் எலியா தீர்க்கதரிச வாழ்ந்த நாட்களிேல
மூன்று வருடங்களும் ஆறு மாதங்களும் வானம்
அைடக்கப்பட்டு மைழ இல்லாமல், ேதசெமங்கும்
ெகாடிய பஞ்சம் உண்டாயருந்தேபாது, இஸ்ரேவலில்
அேநக வ தைவகள் இருந்தார்கள். 26 இருந்தாலும்,
எலியா தீர்க்கதரிச , இவர்களில் எந்தெவாரு
யூதவ தைவய டமும் அனுப்பப்படாமல், சீேதான்
நாட்டிலுள்ள செரப்தா என்னும் ஊரில் இருந்த ஒரு
வ தைவய டம் அனுப்பப்பட்டான். 27 அல்லாமலும் எலிசா
தீர்க்கதரிச யன் காலத்த ேல இஸ்ரேவலில் அேநக
குஷ்டேராக கள் இருந்தார்கள்; இருந்தாலும் சீரியா
ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த நாகமாைனத்தவ ர அவர்களில்
ேவறு ஒருவைனயும் எலிசா சுத்தமாக்கவல்ைல
என்று சத்த யத்தன்படி உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்”
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என்றார். 28 ெஜப ஆலயத்தலிருந்த எல்ேலாரும், இைவகைளக்
ேகட்டெபாழுது, கடும்ேகாபமைடந்து, 29 எழுந்தருந்து, அவைர
ஊருக்கு ெவளிேய தள்ளி, தங்களுைடய ஊர் கட்டப்பட்டிருந்த
ெசங்குத்தானமைலயன்உச்சயலிருந்துஅவைரத் தைலகீழாகத்
தள்ளிவடுவதற்காக அந்த இடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
30ஆனால்,அவர்அவர்கள்நடுவல்இருந்துகடந்துேபாய்வ ட்டார்.

இேயசுஅசுத்தஆவையத்துரத்துதல்
31 பன்பு அவர் கலிேலயாவலுள்ள கப்பர்நகூம் என்னும்

பட்டணத்தற்கு வந்து, ஓய்வுநாட்களில் மக்களுக்குப் ேபாதைன
பண்ணினார். 32 அவருைடய வசனம் அதகாரமுள்ளதாக
இருந்தபடியால் அவருைடய ேபாதைனையக்குறத்து அவர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 33 ெஜப ஆலயத்த ேல அசுத்தஆவ
ப டித்தருந்த ஒரு மனிதன் இருந்தான். 34 அவன்: ஐேயா!
நசேரயனாகய இேயசுேவ, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன?
எங்கைளக் ெகடுக்கவா வந்தீர்? நீர் யார் என்று நான் அற ேவன்;
நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தர் என்றுஅதக சத்தமிட்டுச் ெசான்னான்.
35 அதற்கு இேயசு: நீ ேபசாமல் இவைனவ ட்டு ெவளிேய
ேபா என்று அைத அதட்டினார்; அப்ெபாழுது ப சாசு அவைன
மக்களின் நடுேவ கீேழத் தள்ளி, அவனுக்கு ஒரு தீங்கும்
ெசய்யாமல், அவைனவட்டுப் ேபாய்வ ட்டது. 36 எல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டு: இது என்ன வார்த்ைதேயா! அதகாரத்ேதாடும்
வல்லைமேயாடும் அசுத்தஆவகளுக்குக் கட்டைளயடுகறார்,
அைவகள் புறப்பட்டுப் ேபாக றேத என்று ஒருவேராெடாருவர்
ேபச க்ெகாண்டார்கள். 37 அவைரப்பற்றன புகழ் சுற்றலுமிருந்த
இடங்களிெலல்லாம் பரவயது.

இேயசுஅேநகைரசுகமாக்குதல்
38 பன்பு அவர் ெஜப ஆலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு,

சீேமான் வீட்டிற்குப் ேபானார். அங்கு சீேமானுைடய
மாமியார் கடும் ஜூரத்ேதாடு படுத்தருந்தாள். அவைள
குணமாக்கேவண்டுெமன்று அவளுக்காக அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 39 அவர் அவளிடம் குனிந்து நன்று,
ஜூரம் நீங்கும்படி கட்டைளய ட்டார், உடேன ஜூரம் அவைளவட்டு
நீங்கயது, அவள் எழுந்து அவர்களுக்குப் பணிவைடெசய்தாள்.
40 சூரியன் அஸ்தமித்தேபாது, மக்கெளல்ேலாரும்
பலவதமான வயாத களால் கஷ்டப்பட்டவர்கைள அவரிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்ெவாருவர்ேமலும் அவர்
தம்முைடய கரங்கைள ைவத்து, அவர்கைள சுகமாக்கனார்.
41 ப சாசுகளும்: நீர் ேதவனுைடய குமாரனாகய க றஸ்து என்று
சத்தமிட்டு அேநகைரவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானது. அவர் க றஸ்து
என்று ப சாசுகளுக்கு ெதரிந்தருந்தபடியால் அவர் அைவகைளப்
ேபசவ டாமல் அதட்டினார். 42 சூரியன் உதயமானேபாது அவர்
புறப்பட்டு, வனாந்த ரமான ஒரு இடத்த ற்குப் ேபானார். அேநக
மக்கள் அவைரத் ேதடி அவரிடம் வந்து, அவர்கைளவ ட்டுப்
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ேபாகேவண்டாம் என்று அவைரத் தடுத்து நறுத்தப்பார்த்தனர்.
43 அவேரா அவர்கைள ேநாக்க : நான் மற்ற ஊர்களிலும்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்கம்
பண்ணேவண்டும், இதற்காகத்தான் அனுப்பப்பட்ேடன்
என்றார். 44அப்படிேயகலிேலயாநாட்டிலுள்ளெஜபஆலயங்களில்
ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தார்.

அத்த யாயம் 5
இேயசுசீடர்கைளஊழியத்த ற்குஅைழத்தல்

1 பன்பு அவர் ெகேனசேரத்துக் கடலின் அருேக நன்றேபாது,
மக்கள்கூட்டம் ேதவவசனத்ைதக் ேகட்பதற்காக அவரிடம்
ெநருங்கவந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது கடற்கைரய ேல
நன்றுெகாண்டிருந்த இரண்டு படகுகைளக் கண்டார்.
மீன்ப டிக்க றவர்கள் படகுகைளவ ட்டு இறங்க வைலகைள
அலச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவர் ஒரு படகல்
ஏறனார், அது சீேமானுைடய படகாக இருந்தது; அைதக்
கைரயலிருந்து ெகாஞ்சம் தள்ளும்படி அவைனக்
ேகட்டுக்ெகாண்டு,அந்தப்படக ல்உட்கார்ந்து,மக்களுக்குப்
ேபாதகம்பண்ணினார். 4அவர் ேபாதகம்பண்ணி முடித்தபன்பு
சீேமாைன ேநாக்க : ஆழத்த ற்குத் தள்ளிக்ெகாண்டுேபாய்,
மீன்ப டிக்க உங்களுைடய வைலகைளப் ேபாடுங்கள்
என்றார். 5 அதற்குச் சீேமான்: ஐயா, இரவு முழுவதும் நாங்கள்
முயற்ச ெசய்தும் ஒன்றும் கைடக்கவல்ைல; இருப்பனும்
உம்முைடய வார்த்ைதயன்படி நான் வைலகைளப் ேபாடுக ேறன்
என்றான். 6அப்படிேய அவர்கள் வைலகைளப் ேபாட்டு, அவர்கள்
வைலகள் கழிந்துேபாகும் அளவற்கு அதகமான மீன்கைளப்
ப டித்தார்கள். 7அப்ெபாழுது மற்றப் படகல் இருந்த கூட்டாளிகள்
வந்து தங்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும் என்று அவர்களுக்கு
ைசைக காட்டினார்கள்; அவர்கள் வந்து, இரண்டு படகுகளும்
அமிழ்ந்துேபாகும் அளவற்கு ந ரப்பனார்கள். 8 சீேமான்ேபதுரு
அைதக் கண்டு, இேயசுவன் பாதத்தல் வழுந்து: ஆண்டவேர,
நான் பாவயான மனிதன், நீர் என்ைனவட்டுப் ேபாகேவண்டும்
என்றான். 9 அவர்கள் அதகமான மீன்கைளப் ப டித்ததனால்,
அவனுக்கும் அவேனாடுகூட இருந்த எல்ேலாருக்கும் ப ரமிப்பாக
இருந்ததால் அப்படிச் ெசான்னான். 10 சீேமானுக்குக்
கூட்டாளிகளான ெசெபேதயுவன் குமாரர்களாகய யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் அப்படிேய ப ரமித்தார்கள். அப்ெபாழுது இேயசு
சீேமாைன ேநாக்க : பயப்படாேத, இனி நீ மனிதர்கைளப்
ப டிக்க றவனாக இருப்பாய் என்றார். 11அவர்கள் படகுகைளக்
கைரய ேல ெகாண்டுேபாய் நறுத்த , எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு,
அவருக்குப்பன்ேனெசன்றார்கள்.

குஷ்டேராக யானமனிதன்
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12 பன்பு அவர் ஒரு பட்டணத்தல் இருக்கும்ேபாது,
குஷ்டேராகம் நைறந்த ஒரு மனிதன் இேயசுைவக் கண்டு,
முகங்குப்புறவழுந்து: ஆண்டவேர, உமக்கு வருப்பமானால்,
என்ைனச் சுத்தப்படுத்த உம்மால் முடியும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 13 அவர் தமது ைகைய நீட்டி, அவைனத்
ெதாட்டு: எனக்கு வருப்பமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார்;
உடேன குஷ்டேராகம் அவைனவட்டு நீங்கயது. 14 அவர்
அவைன ேநாக்க : நீ இைத யாருக்கும் உடேன ெசால்லாமல்,
நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், உன்ைன ஆசாரியனுக்குக்
காண்ப த்து, நீசுத்தமானதனால், ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி,
அவர்களுக்குச் சாட்ச யாகப் பலிெசலுத்து என்று
கட்டைளய ட்டார். 15 அப்படியருந்தும் அவைரப்பற்றய ெசய்த
அத கமாகப் பரவயது. அேநக மக்கள்அவருைடய உபேதசத்ைதக்
ேகட்பதற்கும் அவராேல தங்களுைடய ேநாய்கள் நீங்க
சுகமைடவதற்கும் கூடிவந்தார்கள். 16 அவேரா வனாந்த ரத்தல்
தனிைமயாகச்ெசன்று,ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்.
பக்கவாதக்காரைனசுகப்படுத்துதல்

17 பன்பு ஒருநாள் அவர் உபேதச த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது,
கலிேலயா யூேதயா நாடுகளிலுள்ள எல்லா க ராமங்களிலும்,
எருசேலம் நகரத்தலுமிருந்து வந்த பரிேசயர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் உட்கார்ந்தருந்தார்கள்; ேநாயாளிகைளக்
குணமாக்கத்தக்க கர்த்தருைடய வல்லைம அவரிடம்
இருந்தது. 18 அப்ெபாழுது சல மனிதர்கள் பக்கவாதக்காரன்
ஒருவைனப் படுக்ைகேயாடு எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவைன
உள்ேள ெகாண்டுேபாகவும் அவருக்கு முன்பாக ைவக்கவும்
முயற்ச த்தார்கள். 19 மக்கள்கூட்டம் அத கமாக இருந்தபடியால்
அவைன உள்ேள ெகாண்டுேபாக முடியாமல், வீட்டின்ேமல் ஏற ,
தட்ேடாடுகள்வழியாக மக்களின் மத்தயல்இேயசுவற்குமுன்பாக
அவைனப் படுக்ைகேயாடு இறக்கனார்கள். 20 அவர்களுைடய
வசுவாசத்ைத அவர் கண்டு, பக்கவாதக்காரைன ேநாக்க :
மனிதேன, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது
என்றார். 21 அப்ெபாழுது ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
ேயாசைனபண்ணி, ேதவந ந்தைன ெசால்லுகற இவன் யார்?
ேதவன் ஒருவேரயன்ற பாவங்கைள மன்னிக்கத்தக்கவர்
யார்? என்றார்கள். 22 இேயசு அவர்கள் ச ந்தைனகைள
அறந்து, அவர்கைள ேநாக்க : உங்களுைடய இருதயங்களில்
நீங்கள் ச ந்த க்க றது என்ன? 23 உன் பாவங்கள் உனக்கு
மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்வேதா அல்லது எழுந்து
நட என்று ெசால்வேதா, எது எளிது? 24 பூமிய ேல
பாவங்கைள மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அத காரம்
உண்டுஎன்பைதநீங்கள்அறயேவண்டும்என்றுெசால்லி,
பக்கவாதக்காரைன ேநாக்க : நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் வீட்டிற்குப் ேபா என்று உனக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார். 25 உடேன அவன் அவர்களுக்கு
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முன்பாக எழுந்து, தன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, ேதவைன
மகைமப்படுத்த , தன் வீட்டிற்குப்ேபானான். 26 அதனாேல
எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு, ேதவைன மகைமப்படுத்தனார்கள்;
அல்லாமலும், அவர்கள் பயம் நைறந்தவர்களாக , அத சயமான
காரியங்கைளஇன்றுகண்ேடாம் என்றார்கள்.

மத்ேதயுவன்ஊழியஅைழப்பு
27 இைவகளுக்குப் பன்பு அவர் புறப்பட்டு, வரி வசூலிக்கும்

ைமயத்தல் உட்கார்ந்தருந்த ேலவ என்னும் ெபயருைடய
வரிவசூலிக்கும் ஒருவைனக் கண்டு: என்ைனப் பன்பற்றவா
என்றார். 28 அவன் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, எழுந்து, அவருக்குப்
பன்ேனெசன்றான். 29 அந்த ேலவ என்பவன் தன் வீட்டிேல
அவருக்குப் ெபரிய வருந்துபண்ணினான். அேநக வரி
வசூலிப்பவர்களும் மற்றவர்களும் அவர்கேளாடு பந்தயல்
இருந்தார்கள். 30 ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
அவருைடய சீடர்களுக்கு எத ராக முறுமுறுத்து: நீங்கள்
வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவ கேளாடும் உட்கார்ந்து
சாப்படுக றதும் குடிக்க றதும் ஏன்? என்று ேகட்டார்கள். 31இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: ேநாயாளிகளுக்குத்தான்
ைவத்த யன் ேதைவேயதவ ர சுகமாக உள்ளவர்களுக்குத்
ேதைவயல்ைல. 32 நீத மான்கைளயல்ல, பாவ கைளேய
மனந்தரும்புக றதற்குஅைழக்கவந்ேதன் என்றார்.

உபவாசத்ைதப்பற்றய ேகள்வ
33 பன்பு அவர்கள் அவைர ேநாக்க : ேயாவானுைடய சீடர்கள்

அேநகந்தரம் உபவாச த்து ெஜபம் ெசய்துவருகறார்கள்,
பரிேசயர்களுைடய சீடர்களும் அப்படிேய ெசய்க றார்கள்,
உம்முைடய சீடர்கள் சாப்ப டவும் குடிக்கவும் ெசய்க றார்கேள, அது
எப்படி என்று ேகட்டார்கள். 34 அதற்கு இேயசு: மணவாளன்
தங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது மணவாளனுைடய
ேதாழர்கைள நீங்கள் உபவாச க்கச் ெசால்லமுடியுமா?
35 மணவாளன் அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகும் நாட்கள்
வரும், அந்த நாட்களிேல உபவாச ப்பார்கள் என்றார்.
36 அவர்களுக்கு ஒரு உவைமையயும் ெசான்னார்: ஒருவனும்
புத ய ஆைடயன் துண்ைடப் பைழய ஆைடேயாடு ைவத்து
இைணக்கமாட்டான், இைணத்தால் புத யது பைழயைதக்
க ழிக்கும்; புத ய ஆைட பைழய ஆைடக்குப் ெபாருத்தமாக
இருக்காது. 37 ஒருவனும் புத ய த ராட்ைசரசத்ைதப்
பைழய ேதால் ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கமாட்டான்;
ஊற்றைவத்தால் புத ய த ராட்ைசரசம் ேதால் ைபகைளக்
க ழித்துப்ேபாடும், த ராட்ைசரசமும் ச ந்த ப்ேபாகும், ேதால்
ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும். 38 புத ய த ராட்ைசரசத்ைதப்
புத ய ேதால் ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கேவண்டும்,
அப்ெபாழுதுஇரண்டும் பத்த ரமாக இருக்கும். 39அன்றயும்
ஒருவனும் பைழய த ராட்ைசரசத்ைதக் குடித்தவுடேன



லூக்காஅத்தயாயம் 6:1 147 லூக்காஅத்தயாயம் 6:14

புத ய த ராட்ைசரசத்ைத வரும்பமாட்டான், பைழய
த ராட்ைசரசேமநல்லெதன்றுெசால்லுவான் என்றார்.

அத்த யாயம் 6
ஓய்வுநாளின்ஆண்டவர்

1 பஸ்கா பண்டிைகயன் இரண்டாம் நாைளக்குப்
பன்வந்த முதலாம் ஓய்வுநாளிேல, இேயசு வயல்ெவளியல்
நடந்துேபாகும்ேபாது, அவருைடய சீடர்கள் கத ர்கைளக்
ெகாய்து, ைககளினால் ந மிட்டித்தன்றார்கள். 2 பரிேசயர்களில்
சலர் அவர்கைள ேநாக்க : ஓய்வுநாளில் ெசய்யக்கூடாதைத
நீங்கள் ஏன் ெசய்க றீர்கள் என்று ேகட்டார்கள். 3 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: தாவீதும் அவேனாடுகூட
இருந்தவர்களும்பச யாகஇருந்தேபாதுெசய்தைதநீங்கள்
வாச க்கவல்ைலயா? அவன் ேதவனுைடய வீட்டிற்கு
ெசன்று, ஆசாரியர்கள்தவ ர ேவறுயாரும் சாப்ப டக்கூடாத
ேதவசமூகத்தன் அப்பங்கைளக் ேகட்டு வாங்க , 4 தான்
சாப்ப ட்டதுமல்லாமல், தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தாேனஎன்றுெசான்னார். 5ேமலும்மனிதகுமாரன்
ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்க றார் என்றார்.
6 ேவெறாரு ஓய்வுநாளிேல, அவர் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று
உபேதச த்தார். அங்ேக வலது ைக சூம்பன ஒரு மனிதன்
இருந்தான். 7 அப்ெபாழுது ேவதபண்டிதர்களும் பரிேசயர்களும்
அவரிடத்தல் குற்றம் கண்டுபடிக்கும்படி, ஓய்வுநாளில்
சுகமாக்குவாேரா என்றுஅவைர கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
8 அவர்களுைடய ச ந்தைனகைள அவர் அற ந்து, சூம்பன
ைகையயுைடய மனிதைன ேநாக்க : நீ எழுந்து நடுவல் நல்
என்றார். அவன் எழுந்து நன்றான். 9 அப்ெபாழுது இேயசு
அவர்கைள ேநாக்க : நான் உங்களிடம் ஒன்று ேகட்க ேறன்;
ஓய்வுநாட்களில் நன்ைம ெசய்வேதா, தீைம ெசய்வேதா?
அல்லது ஜீவைனக் காப்பேதா, அழிப்பேதா? எது ந யாயம்
என்று ேகட்டு, 10 அவர்கெளல்ேலாைரயும் சுற்ற ப்பார்த்து,
அந்த மனிதைன ேநாக்க : உன் ைகைய நீட்டு என்றார்.
அப்படிேய அவன் தன் ைகைய நீட்டினான், உடேன அவன்
ைக மறுைகையப்ேபால குணமானது. 11 அவர்கேளா அத க
ேகாபம் ெகாண்டு, இேயசுைவ என்ன ெசய்யலாம் என்று
ஒருவருக்ெகாருவர்ஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.

பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்கள்
12 அந்த நாட்களிேல, அவர் ெஜபம்பண்ணும்படி ஒரு

மைலயன்ேமல் ஏற , இரவு முழுவதும் ேதவைன ேநாக்க
ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார். 13 ெபாழுதுவடிந்தேபாது,
அவர் தம்முைடய சீடர்கைள வரவைழத்து, அவர்களில்
பன்னிரண்டுேபைரத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்களுக்கு
அப்ேபாஸ்தலர்கள் என்று ெபயரிட்டார். 14அவர்கள் யாெரன்றால்,
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ேபதுரு என்று தாம் ெபயரிட்ட சீேமான், அவனுைடய
சேகாதரனாகய அந்த ேரயா, யாக்ேகாபு, ேயாவான், பலிப்பு,
பர்ெதாெலாேமயு, 15மத்ேதயு, ேதாமா,அல்ேபயுவன்குமாரனாகய
யாக்ேகாபு, ெசேலாத்ேத எனப்பட்ட சீேமான், 16 யாக்ேகாபன்
சேகாதரனாகய யூதா, துேராக யான யூதாஸ்காரிேயாத்து
என்பவர்கேள.
ஆசீர்வாதங்கள்மற்றும்ஐேயா

17 பன்பு அவர் அவர்களுடன் இறங்க , சமமான ஒரு
இடத்த ேல நன்றார். அங்ேக அவருைடய சீடர்கள் அேநகரும்,
அவருைடய உபேதசத்ைதக் ேகட்பதற்காகவும், தங்களுைடய
வயாத களிலிருந்து குணமாக்கப்படுவதற்காகவும், யூேதயா
மற்றும் எருசேலம் நகரங்களில் இருந்தும், தீரு சீேதான்
பட்டணங்கள் இருக்கற கடேலாரத்தல் இருந்தும் அேநக மக்கள்
வந்தருந்தார்கள். 18 அசுத்தஆவகளால் வாத க்கப்பட்டவர்களும்
வந்து,ஆேராக்கயமைடந்தார்கள். 19அவரிடத்தலிருந்துவல்லைம
புறப்பட்டு எல்ேலாைரயும் குணமாக்கனபடியனாேல, மக்கள்
எல்ேலாரும் அவைரத் ெதாடுவதற்காக முயற்ச ெசய்தார்கள்.
20அப்ெபாழுதுஅவர்தம்முைடயசீடர்கைளேநாக்க ப்பார்த்து:
“தரித்த ரர்களாக யநீங்கள்பாக்க யவான்கள்;
ேதவனுைடயஇராஜ்யம்உங்களுைடயது.
21 இப்ெபாழுது பச யாக இருக்க ற நீங்கள்

பாக்க யவான்கள்;
தருப்த யைடவீர்கள்.
இப்ெபாழுதுஅழுக றநீங்கள்பாக்க யவான்கள்;
இனி ச ரிப்பீர்கள்.
22 மனிதகுமாரைனப் பன்பற்றுவதால் மக்கள் உங்கைளப்

பைகத்து,
உங்கைளந ராகரித்து,
உங்கைளஅவமத த்து,
உங்களுைடயெபயைரப்ெபால்லாதெதன்றுெசால்லி
உங்கைளத்தள்ளிவடும்ேபாதுநீங்கள்பாக்க யவான்களாக

இருப்பீர்கள்.
23 “அந்த நாளிேல நீங்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு

மக ழ்ந்தருங்கள்; பரேலாகத்த ல் உங்களுைடய பலன்
அத கமாக இருக்கும்; அவர்களுைடய முற்ப தாக்கள்
தீர்க்கதரிச களுக்கும்அப்படித்தான்ெசய்தார்கள்.
24ெசல்வந்தர்களாக யஉங்களுக்குஐேயா;
உங்களுைடயஆறுதைலநீங்கள்அைடந்துவ ட்டீர்கள்.
25தருப்த யுள்ளவர்களாகஇருக்க றஉங்களுக்குஐேயா;
நீங்கள்பச யாகஇருப்பீர்கள்.
இப்ெபாழுதுச ரிக்க றஉங்களுக்குஐேயா;
இனித்துக்கப்பட்டுஅழுவீர்கள்.
26எல்லாமனிதர்களும்உங்கைளக்குற த்துப்புகழ்ச்ச யாகப்

ேபசும்ேபாதுஉங்களுக்குஐேயா;
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அவர்களுைடயமுற்ப தாக்கள்கள்ளத்தீர்க்கதரிச கைளக்குற த்தும்
அப்படித்தான்ேபசனார்கள்.

பைகவர்கைளேநச யுங்கள்
27 “என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்க ற உங்களுக்கு

நான் ெசால்லுக ேறன்: உங்களுைடய பைகவர்கைள
ேநச யுங்கள்; உங்கைளப் பைகக்க றவர்களுக்கு
நன்ைம ெசய்யுங்கள். 28 உங்கைளச் சப க்க றவர்கைள
ஆசீர்வத யுங்கள்; உங்கைள அவமத க்க றவர்களுக்காக
ெஜபம்பண்ணுங்கள். 29 உன்ைன ஒரு கன்னத்தல்
அைறக றவனுக்கு மறு கன்னத்ைதயும் காட்டு;
உன் ேமலாைடைய எடுத்துக்ெகாள்ளுகறவன் உன்
ஆைடையயும் எடுத்துக்ெகாள்ளத் தைடபண்ணாேத.
30 உன்னிடத்த ல் ேகட்க ற எவனுக்கும் ெகாடு;
உன்னுைடயைத எடுத்துக்ெகாள்ளுகறவனிடத்த ல்
அைதத் தரும்பக் ேகட்காேத. 31 மனிதர்கள் உங்களுக்கு
எப்படிச் ெசய்யேவண்டுெமன்று வரும்புக றீர்கேளா,
அப்படிேய நீங்களும் அவர்களுக்குச் ெசய்யுங்கள்.
32உங்கைள ேநச க்க றவர்கைளேய நீங்களும் ேநச த்தால்,
உங்களுக்குப் பலன் என்ன? பாவ களும் தங்கைள
ேநச க்க றவர்கைள ேநச க்க றார்கேள. 33 உங்களுக்கு
நன்ைமெசய்க றவர்களுக்ேக நீங்களும் நன்ைமெசய்தால்,
உங்களுக்குப் பலன் என்ன? பாவ களும் அப்படிச்
ெசய்க றார்கேள. 34 தரும்பக் ெகாடுப்பார்கள் என்று நம்ப
நீங்கள் கடன்ெகாடுத்தால் உங்களுக்குப் பலன் என்ன?
தரும்பத்தங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்என்றுபாவ களும்
பாவ களுக்குக் கடன்ெகாடுக்க றார்கேள. 35உங்களுைடய
பைகவர்கைள ேநச யுங்கள், நன்ைம ெசய்யுங்கள்,
ப ரத பலன் எத ர்பார்க்காமல் கடன் ெகாடுங்கள்;
அப்ெபாழுது உங்களுைடய பலன் அத கமாக இருக்கும்,
உன்னதமான ேதவனுக்கு நீங்கள் பள்ைளகளாக
இருப்பீர்கள்; அவர் நன்றயற யாதவர்களுக்கும்
துேராக களுக்கும் நன்ைம ெசய்க றாேர. 36 எனேவ
உங்களுைடய ப தா இரக்கமுள்ளவராக இருக்க றதுேபால,
நீங்களும்இரக்கமுள்ளவர்களாகஇருங்கள்.

மற்றவர்கைளநயாயந்தீர்த்தல்
37 மற்றவர்கைளக் குற்றவாளிகள் என்று

ெசால்லாதருங்கள்; அப்ெபாழுது நீங்களும்
குற்றவாளிகள் என்று ெசால்லப்படாமலிருப்பீர்கள்;
மற்றவர்கைளதண்டைனக்குள்ளாகும்படிதீர்க்காத ருங்கள்,
அப்ெபாழுது நீங்களும் தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்படாமலிருப்பீர்கள்; வடுதைலபண்ணுங்கள்,
அப்ெபாழுது நீங்களும் வடுதைலபண்ணப்படுவீர்கள்.
38 ெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்கும்
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ெகாடுக்கப்படும்; அமுக்க க் குலுக்க ச் சரிந்து வழும்படி
நன்றாக அளந்து, உங்களுைடய மடிய ேல ேபாடுவார்கள்;
நீங்கள் எந்த அளவனால் அளக்க றீர்கேளா அந்த
அளவனால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் என்றார்.
39 பன்னும் அவர் ஒரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:
பார்ைவயற்றவனுக்கு பார்ைவயற்றவன் வழிகாட்ட
முடியுேமா? இருவரும் பள்ளத்தல் வழுவார்கள் அல்லவா?
40சீடன் தன்குருவற்கு ேமலானவன்இல்ைல, பய ற்ச யல்
முழுைமயாக ேதறனவன்தன்குருைவப்ேபாலஇருப்பான்.
41நீ உன் கண்ணில்இருக்க ற மரத்ைதப் பார்க்காமல், உன்
சேகாதரன் கண்ணில் இருக்க ற துரும்ைபப் பார்க்க றது
என்ன? 42அல்லது நீ உன் கண்ணில் இருக்க ற மரத்ைதப்
பார்க்காமல்,உன்சேகாதரைனேநாக்க : சேகாதரேன,நான்
உன்கண்ணில்இருக்க றதுரும்ைபஎடுத்துப்ேபாடுக ேறன்
என்று நீ ெசால்வது எப்படி? மாயக்காரேன! முன்பு
உன் கண்ணில் இருக்க ற மரத்ைத எடுத்துப்ேபாடு,
பன்பு உன் சேகாதரன் கண்ணில் இருக்க ற துரும்ைப
எடுத்துப்ேபாடும்வழிையப்பார்ப்பாய்.

மரங்களும்அதன்கனிகளும்
43 நல்ல மரமானது ெகட்ட கனிையக் ெகாடுக்காது,

ெகட்ட மரமானது நல்ல கனிையக் ெகாடுக்காது.
44 ஒவ்ெவாரு மரமும் அதன் கனியனால் அறயப்படும்;
முட்ெசடிகளில் அத்த ப்பழங்கைளப் பற க்க றதுமில்ைல,
ெநருஞ்ச ச்ெசடியல் த ராட்ைசப்பழங்கைளப்
பற க்க றதுமில்ைல. 45 நல்ல மனிதன் தன்
இருதயமாக ய நல்ல ெபாக்கஷத்தலிருந்து நல்லைத
எடுத்துக்காட்டுக றான்; ெபால்லாத மனிதன் தன்
இருதயமாக ய ெபால்லாத ெபாக்கஷத்தலிருந்து
ெபால்லாதைத எடுத்துக்காட்டுக றான்; இருதயத்தன்
நைறவனால்அவனவனுைடயவாய்ேபசும்.

கற்பாைறேமலும்மணலின்ேமலும்கட்டப்பட்டவீடுகள்
46 என்ைன ஆண்டவேர! ஆண்டவேர! என்று

நீங்கள் ெசால்லியும், நான் ெசால்லுக றபடி நீங்கள்
ெசய்யாமல் ேபாக றெதன்ன? 47 என்னிடத்த ல்
வந்து, என் வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு, அதன்படி
ெசய்க றவன் யாருக்கு ஒப்பாக இருக்க றான் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 48 ஆழமாகத் ேதாண்டி,
கற்பாைறயன்ேமல் அஸ்த பாரம்ேபாட்டு, வீடுகட்டுக ற
மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்க றான்; ெபருெவள்ளம் வந்து,
நீேராட்டம் அந்த வீட்டின்ேமல் ேமாத யும், அைத அைசக்க
முடியாமல்ேபானது; ஏெனன்றால்,அதுகன்மைலயன்ேமல்
அஸ்த பாரம் ேபாடப்பட்டிருந்தது. 49 என் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டும் அதன்படி ெசய்யாதவன் எவேனா, அவன்



லூக்காஅத்தயாயம் 7:1 151 லூக்காஅத்தயாயம் 7:12

அஸ்த பாரமில்லாமல்மண்ணின்ேமல்வீடுகட்டினவனுக்கு
ஒப்பாக இருக்க றான்; நீேராட்டம் அந்த வீட்டின்ேமல்
ேமாதனவுடேனஅதுவழுந்துமுழுவதும்அழிந்துேபானது”
என்றார்.

அத்த யாயம் 7
நூற்றுக்குஅத பதயன்வசுவாசம்

1 இேயசு தம்முைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மக்கள்
ேகட்கும்படி ெசால்லிமுடித்தபன்பு, கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார்.
2 அங்ேக நூறுேபர்ெகாண்ட பைடப்ப ரிவன் அத பத
ஒருவனுக்குப் ப ரியமான ேவைலக்காரன் வயாதயால்
மரணேவதைனப்பட்டான். 3 அவன் இேயசுைவக்குறத்துக்
ேகள்வப்பட்டேபாது, அவர் வந்து தன் ேவைலக்காரைனக்
குணமாக்கேவண்டும் என்று, அவைரக் ேகட்டுக்ெகாள்ள
யூதர்களுைடய ஆலய மூப்பர்கைள அவரிடத்தல் அனுப்பனான்.
4 அவர்கள் இேயசுவனிடத்தல் வந்து, அவைரத் தாழ்ைமயாக
ேவண்டிக்ெகாண்டு: நீர் அவனுக்கு இந்த தயவுெசய்க றதற்கு
அவன் தகுத உைடயவனாக இருக்க றான். 5 அவன் நம்முைடய
மக்கைள ேநச த்து, நமக்கு ஒரு ெஜப ஆலயத்ைதயும் கட்டினான்
என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கேளாடு ேபானார்.
வீட்டிற்கு அருகல் ெசன்றேபாது, அந்த பைடஅத பத தன்
நண்பைர ேநாக்க : நீங்கள் இேயசுவ டம்ேபாய், ஆண்டவேர! நீர்
வருத்தப்படேவண்டாம்; நீர் என் வீட்டிற்குள் ப ரேவச க்க நான்
தகுதயானவன் இல்ைல; 7 உம்மிடத்த ற்கு வர நான் என்ைனத்
தகுதயானவனாக நைனக்கவல்ைல; ஒரு வார்த்ைதமட்டும்
ெசால்லும், அப்ெபாழுது என் ேவைலக்காரன் சுகம் ெபறுவான்.
8 நான் அதகாரத்த ற்குக் கீழ்ப்பட்டவனாக இருந்தாலும்,
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க ற ேபார்வீரர்களும் உண்டு; நான்
ஒருவைனப் ேபா என்றால் ேபாக றான், மற்ெறாருவைன வா
என்றால் வருகறான், என் ேவைலக்காரைன, இைதச் ெசய்
என்றால் ெசய்க றான் என்று நான் ெசான்னதாகச் ெசால்லுங்கள்
என்று அவர்கைள அனுப்பனான். 9 இேயசு இைவகைளக்
ேகட்டு அவைனக்குறத்து ஆச்சரியப்பட்டு, அவருக்குப்
பன்ேன வருகற மக்கைளப் பார்த்து: இஸ்ரேவலரிடத்த ல்
இப்படிப்பட்ட வ சுவாசத்ைத நான்இதுவைர கண்டதல்ைல
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
10 அனுப்பப்பட்டவர்கள் வீட்டிற்குத் தரும்பவந்தேபாது,
வயாதயாகக்க டந்த ேவைலக்காரன் சுகம் ெபற்றருந்தைதக்
கண்டார்கள்.

வதைவயன்மகைனஉயேராடு எழுப்புதல்
11 மறுநாளிேல இேயசு நாயீன் என்னும் ஊருக்குப் ேபானார்;

அவருைடய சீடர்களும் த ரளான மக்களும் அவேராடு
ேபானார்கள். 12 அவர், அந்த ஊரின் தைலவாசலுக்கு அருகல்
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வந்தேபாது,மரித்துப்ேபானஒருவைனஅடக்கம்பண்ணுவதற்காக
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் வதைவத் தாய்க்கு ஒேர
மகனாக இருந்தான்; அந்த ஊரில் உள்ள அேநக மக்கள்
அவேளாடு வந்தார்கள். 13இேயசு அவைளப் பார்த்து, அவள்ேமல்
மனமிரங்க : அழேவண்டாம் என்றுெசால்லி, 14அருகல்வந்து,
பாைடையத் ெதாட்டார்; அைதச் சுமந்துெகாண்டுவந்தவர்கள்
நன்றார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்: வாலிபேன, எழுந்தரு
என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 15 மரித்தவன்
உய ேராடு எழுந்து உட்கார்ந்து, ேபசத்ெதாடங்கனான். அவைன
அவன் தாயாரிடம் ஒப்பைடத்தார். 16 எல்ேலாரும் பயந்து:
மகா தீர்க்கதரிச யானவர் நமக்குள்ேள ேதான்றயருக்க றார்
என்றும், ேதவன் தமது மக்கைளச் சந்த த்தார் என்றும் ெசால்லி,
ேதவைன மகைமப்படுத்தனார்கள். 17 இந்தச் ெசய்த யூேதயா
நாடு முழுவதும் சுற்றயருக்க ற பகுத கள் எல்லாவற்றலும்
ப ரச த்தமானது.
இேயசுவும் ேயாவான்ஸ்நானனும்

18 இைவகைளெயல்லாம் ேயாவானுைடய சீடர்கள் அவனுக்கு
அறவத்தார்கள். அப்ெபாழுது ேயாவான் தன் சீடர்களில்
இரண்டுேபைரஅைழத்து, 19நீங்கள்இேயசுவனிடத்த ற்குப்ேபாய்:
வருகறவர் நீர்தானா? அல்லது ேவெறாருவர் வர நாங்கள்
காத்தருக்கேவண்டுமா? என்று ேகளுங்கள் என்று ெசால்லி
அனுப்பனான். 20 அப்படிேய அவர்கள் இேயசுவ டம்
வந்து: வருகறவர் நீர்தானா? அல்லது ேவெறாருவர்
வர நாங்கள் காத்தருக்கேவண்டுமா? என்று ேகட்கும்படி
ேயாவான்ஸ்நானன் எங்கைள உம்மிடம் அனுப்பனார்
என்றார்கள். 21 அந்த ேநரத்த ேல ேநாய்கைளயும் ெகாடிய
வயாத கைளயும் ெபால்லாத ஆவகைளயும் ெகாண்டிருந்த
அேநகைர அவர் குணமாக்க , அேநக குருடர்களுக்குப்
பார்ைவயளித்தார். 22 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
நீங்கள் ேபாய், பார்த்தைவகைளயும் ேகட்டைவகைளயும்
ேயாவானுக்கு ெசால்லுங்கள்; பார்ைவயற்ேறார்
பார்ைவயைடக றார்கள், சப்பாணிகள் நடக்க றார்கள்,
குஷ்டேராக கள் சுத்தமாக றார்கள், காதுேகளாேதார்
ேகட்க றார்கள்,மரித்ேதார்உய ேராடுஎழுந்தருக்க றார்கள்,
தரித்த ரர்களுக்கு நற்ெசய்த ப ரசங்க க்கப்படுக றது.
23 என்னிடத்த ல் என் ெசயல்கைளக்குற த்து
சந்ேதகமில்லாமல் வ சுவாச க்க றவன் எவேனா அவன்
பாக்க யவான் என்றார். 24 ேயாவானால் அனுப்பப்பட்டவர்கள்
ேபானபன்பு அவர் ேயாவாைனப்பற்ற மக்களுக்குச் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: எைதப்பார்க்க வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபானீர்கள்? காற்றனால் அைசகன்ற புல்ைலேயா?
25 இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்?
வைலயுயர்ந்தஆைடஅணிந்தமனிதைனேயா? அலங்கார
ஆைடஅணிந்துசுகேபாகமாகவாழ்க றவர்கள்அரசருைடய
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மாளிைககளிேல இருக்க றார்கள். 26 இல்ைலெயன்றால்,
எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிச ையேயா? ஆம்,
தீர்க்கதரிச ையவ டஉயர்ந்தவைனேயஎன்றுஉங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.
27 இேதா, நான் என் தூதுவைன உமக்கு முன்பாக

அனுப்புக ேறன்;
அவன்உமக்குமுன்ேனேபாய்,
உமதுவழிையஆயத்தம்பண்ணுவான்
என்று எழுத ய வாக்க யத்த ல் ெசால்லப்பட்டவன்

இவன்தான்.
28ெபண்களிடத்த ேலப றந்தவர்களில்ேயாவான்ஸ்நானைனவ ட

ெபரிய தீர்க்கதரிச ஒருவனும் இல்ைல; ஆனாலும்,
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல் ச ற யவனாக இருக்க றவன்
அவைனவ ட ெபரியவனாக இருக்க றான் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 29 ேயாவானுைடய
உபேதசத்ைதக் ேகட்ட வரி வசூலிப்பவர்களும், மக்களும்
அவனிடம் ஞானஸ்நானம் ெபற்று, ேதவன் நீதயுள்ளவர்
என்று அறக்ைக ெசய்தார்கள். 30 ஆனால், பரிேசயர்களும்
நயாயப்பண்டிதர்களும் அவனிடம் ஞானஸ்நானம் ெபறாமல்
ேதவனுைடய ஆேலாசைனையத் தள்ளிவ ட்டார்கள்.
31 மறுபடியும் இேயசு ெசான்னது என்னெவன்றால்: இந்த
வம்சத்ைத யாருக்கு ஒப்ப டுேவன்? இவர்கள்
யாருக்கு ஒப்பாக இருக்க றார்கள்? 32 சந்ைதகளில்
உட்கார்ந்து, ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: உங்களுக்காக
புல்லாங்குழல் ஊத ேனாம், நீங்கள் கூத்தாடவல்ைல;
உங்களுக்காகப் புலம்ப ேனாம், நீங்கள் அழவல்ைல
என்று குைறெசால்லுக ற குழந்ைதகளுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றார்கள். 33 ேயாவான்ஸ்நானன் அப்பம்
புச யாதவனும் த ராட்ைசரசம் குடிக்காதவனுமாக
வந்தான்; அதற்கு நீங்கள்: அவன் ப சாசு
ப டித்தருக்க றவன் என்க றீர்கள். 34 மனிதகுமாரன்
சாப்ப ட வந்தார்; அதற்கு நீங்கள்: இேதா,
சாப்பாட்டுப்ப ரியனும் மதுபானப்ப ரியனுமான மனிதன்,
வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும் பாவ களுக்கும் ச ேநக தன்
என்க றீர்கள். 35 ஆனாலும் ஞானமானது அதன்
குழந்ைதகளால் நீத யுள்ளெதன்று நரூப க்கப்படும்
என்றார்.
பாவயானெபண்இேயசுைவஅப ேஷகத்தல்

36 பரிேசயர்களில் ஒருவன் தன்னுடேன சாப்ப டேவண்டுெமன்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவர் அந்தப் பரிேசயனுைடய
வீட்டிற்குச் ெசன்று சாப்ப ட உட்கார்ந்தார். 37 அப்ெபாழுது
அந்த ஊரிலிருந்த பாவயாகய ஒரு ெபண் அவர் பரிேசயன்
வீட்டிேல உண்பைத அற ந்து, ஒரு பாத்த ரத்தல் பரிமளைதலம்
ெகாண்டுவந்து, 38 அவருைடய பாதங்களின் அருேக நன்று
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அழுதுெகாண்டு, அவருைடய பாதங்கைளத் தன் கண்ணீரினால்
நைனத்து, தன் தைலமய ரினால் துைடத்து, அவருைடய
பாதங்கைள முத்தம் ெசய்து, பரிமளைதலத்ைதப் பூசனாள்.
39 அவைர அைழத்த பரிேசயன் அைத பார்த்தேபாது, இவர்
தீர்க்கதரிச யாக இருந்தால் தம்ைமத் ெதாடுக ற ெபண்
எப்படிப்பட்டவள் என்று அறந்தருப்பார்; இவள் பாவயாக
இருக்க றாேள என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டான்.
40 இேயசு அவைன ேநாக்க : சீேமாேன, உனக்கு நான் ஒரு
வஷயம் ெசால்லேவண்டும் என்றார் அதற்கு அவன்:
ேபாதகேர, ெசால்லும் என்றான். 41 அப்ெபாழுது அவர்:
ஒருவனிடத்த ல் இரண்டுேபர் கடன்பட்டிருந்தார்கள்;
ஒருவன் ஐந்நூறு ெவள்ளிக்காசும், மற்றவன் ஐம்பது
ெவள்ளிக்காசும் ெகாடுக்கேவண்டியதாயருந்தது.
42 வாங்க ய கடைன தரும்பக்ெகாடுக்க அவர்களுக்கு
முடியாததால், இருவருைடய கடன்கைளயும்
மன்னித்துவ ட்டான். இப்படியருக்க, அவர்களில் எவன்
அவனிடத்த ல் அத க அன்பாக இருப்பான்? அைதச் ெசால்
என்றார். 43 சீேமான் மறுெமாழியாக: எவனுக்கு அதகமாக
மன்னித்துவ ட்டாேனா அவேன அதக அன்பாக இருப்பான் என்று
நைனக்க ேறன் என்றான்; அதற்குஅவர்: சரியாக நைனத்தாய்
என்று ெசால்லி, 44 ெபண்ணின் பக்கம் அவர் தரும்ப ,
சீேமாைன ேநாக்க : இந்தப் ெபண்ைணப் பார்க்க றாேய;
நான் உன் வீட்டிற்கு வந்ேதன், நீ என் கால்கைளக் கழுவத்
தண்ணீர் தரவல்ைல, இவேளா, கண்ணீரினால் என்
கால்கைளநைனத்து,தன்தைலமய ரினால்அைவகைளத்
துைடத்தாள். 45 நீ என்ைன முத்தம் ெசய்யவல்ைல,
இவேளா, நான் இங்கு வந்தது முதல், என் பாதங்கைள
ஓயாமல்முத்தம்ெசய்தாள். 46நீஎன்தைலயல்எண்ெணய்
பூசவல்ைல, இவேளா என் பாதங்களில் பரிமளைதலம்
பூசனாள். 47 ஆதலால் நான் உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்:
இவள் ெசய்த அேநக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது;
இவள் மிகவும் அன்புகூர்ந்தாேள. எவனுக்குக்
ெகாஞ்சம் மன்னிக்கப்படுக றேதா, அவன் ெகாஞ்சமாக
அன்பு ெசலுத்துவான் என்று ெசால்லி; 48 அவைள
ேநாக்க : உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார்.
49 அப்ெபாழுது அவேராடு சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருந்தவர்கள்:
பாவங்கைள மன்னிக்க ற இவன் யார் என்று தங்களுக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 50இேயசுஅந்தப்ெபண்ைணப்பார்த்து:
உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது, சமாதானத்ேதாடு
ேபா என்றார்.

அத்த யாயம் 8
வைதக்க றவனின்உவைம
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1 பன்பு, இேயசு பட்டணங்கள்ேதாறும் க ராமங்கள்ேதாறும்
பயணம்ெசய்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குரிய நற்ெசய்தையச்
ெசால்லி ப ரசங்க த்து வந்தார். பன்னிரண்டு சீடர்களும்
அவேராடு இருந்தார்கள். 2 ெபால்லாத ஆவகளிலிருந்தும்
வயாத களிலிருந்தும் வடுவத்து சுகமாக்கப்பட்ட ச ல
ெபண்களும், ஏழு ப சாசுகளின் ெதால்ைலயலிருந்து
வடுதைலெபற்ற மகதேலனாள் என்னப்பட்ட மரியாளும்,
3 ஏேராதன் ேமலாளரான கூசாவன் மைனவயாகய
ேயாவன்னாளும், சூசன்னாளும், தங்களுைடய ஆஸ்தகளால்
அவருக்கு ஊழியம் ெசய்துெகாண்டுவந்த பல ெபண்கள்
அவேராடு இருந்தார்கள். 4 எல்லாப் பட்டணங்களிலுமிருந்து
மக்கள்கூட்டம் அவரிடத்தல் வந்தவுடன், அவர் உவைமயாகச்
ெசான்னது: 5 வைதக்க றவன் ஒருவன் வைதைய
வைதக்கப் புறப்பட்டான்; அவன் வைதக்கும்ேபாது
ச ல வைதகள் வழியருேக வழுந்து மித யுண்டது,
ஆகாயத்துப் பறைவகள் வந்து அைதச் சாப்ப ட்டுச்
ெசன்றன. 6 ச ல வைதகள் கற்பாைறயன்ேமல்
வழுந்தது; அதுமுைளத்தபன்அதற்கு ஈரமில்லாததனால்
உலர்ந்துேபானது. 7ச லவைதகள்முள்ளுள்ளஇடங்களில்
வழுந்தது; முள் கூடவளர்ந்து, அைத ெநருக்க ப்ேபாட்டது.
8ச லவைதகள்நல்லநலத்தல்வழுந்தது,அதுமுைளத்து,
ஒன்றுநூறாகப் பலன்ெகாடுத்ததுஎன்றார். இைவகைளச்
ெசால்லி, ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும்
என்று சத்தமிட்டுக் கூறனார். 9 அப்ெபாழுது அவருைடய
சீடர்கள், இந்த உவைமயன் கருத்து என்னெவன்று அவரிடத்தல்
ேகட்டார்கள். 10 அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்
இரகச யங்கைள அறயும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது;
மற்றவர்களுக்ேகா,
அவர்கள்கண்டும்காணாதவர்களாகவும்,
ேகட்டும்உணராதவர்களாகவும்இருக்கத்தக்கதாக,
அைவகள் உவைமகளாகச் ெசால்லப்படுக றது.

11 “அந்த உவைமயன் கருத்தாவது: வைத ேதவனுைடய
வசனம். 12 வழியருேக வைதக்கப்பட்டவர்கள்
வசனத்ைதக் ேகட்க றவர்களாக இருக்க றார்கள்; அவர்கள்
வ சுவாச த்து இரட்ச க்கப்படாதபடிக்குப் ப சாசானவன்
வந்து, அவ்வசனத்ைத அவர்கள் இருதயத்தலிருந்து
எடுத்துப்ேபாடுக றான். 13 கற்பாைறயன்ேமல்
வைதக்கப்பட்டவர்கள் ேகட்கும்ேபாது, சந்ேதாஷத்துடேன
வசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறார்கள்; ஆனாலும்
தங்களுக்குள்ேள ேவர்ெகாள்ளாதபடியனாேல,
ெகாஞ்சக்காலமட்டும் வ சுவாச த்து, ேசாதைனகாலத்த ல்
பன்வாங்க ப்ேபாக றார்கள். 14 முள்ளுள்ள
இடங்களில் வைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்ைதக்
ேகட்க றவர்களாக இருக்க றார்கள்; ேகட்டவுடேன
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ேபாய், உலகத்த ற்குரிய கவைலகளினாலும்
ெசல்வத்தனாலும் ச ற்றன்பங்களினாலும்
ெநருக்கப்பட்டு, பலன்ெகாடுக்காமல் இருக்க றார்கள்.
15நல்லநலத்தல்வைதக்கப்பட்டவர்கள்வசனத்ைதக்ேகட்டு,
அைத உண்ைமயும் நன்ைமயுமான இருதயத்த ேல
காத்துப் ெபாறுைமயுடேன பலன்ெகாடுக்க றவர்களாக
இருக்க றார்கள்.

வளக்குத்தண்டின்ேமல்உள்ளவளக்கு
16 ஒருவனும் வளக்ைகக் ெகாளுத்த , அைத ஒரு

பாத்த ரத்தனாேல மூடிைவக்கமாட்டான், கட்டிலின்கீேழ
ைவக்கவும் மாட்டான்; உள்ேள நுைழக றவர்கள்
அதன் ெவளிச்சத்ைதக் காணும்படிக்கு அைத
வளக்குத்தண்டின்ேமல்ைவப்பான். 17ெவளியரங்கமாகாத
இரகச யமுமில்ைல, அறயப்பட்டு ெவளிேயவராத
மைறெபாருளுமில்ைல. 18 ஆதலால் நீங்கள் ேகட்க ற
வ தத்ைதக்குற த்துக் கவனியுங்கள்; உள்ளவெனவேனா
அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; இல்லாதவெனவேனா
அவன் தனக்குண்ெடன்று நைனக்க றதும்
அவனிடத்தலிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்” என்றார்.

இேயசுவன்தாயாரும், சேகாதரர்களும்
19 அப்ெபாழுது அவருைடய தாயாரும் சேகாதரர்களும்

அவரிடத்தல் வந்தார்கள் மக்கள்கூட்டம் அத கமாக இருந்தது,
ஆதலால் அவர் அருகல் ெசல்லமுடியாமல் இருந்தது.
20அப்ெபாழுது: உம்முைடயதாயாரும்உம்முைடய சேகாதரர்களும்
உம்ைமப் பார்க்கேவண்டுெமன்று ெவளிேய ந ற்க றார்கள் என்று
அவருக்கு அறவத்தார்கள். 21 அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய
வசனத்ைதக்ேகட்டு, அதன்படி ெசய்க றவர்கேள எனக்குத்
தாயும் எனக்குச் சேகாதரர்களுமாக இருக்க றார்கள்
என்றார்.

இேயசுகாற்ைறயும்கடைலயும்அதட்டுதல்
22பன்புஒருநாள்அவர் தமது சீடர்கேளாடு படகல் ஏற : கடலின்

அக்கைரக்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்றார்; அப்படிேய
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 23 படகல் பயணம்ெசய்துெகாண்டு
இருக்கும்ேபாது இேயசு தூங்கவ ட்டார். அப்ெபாழுது கடலிேல
சுழல் காற்றுண்டானதால், அவர்களுைடய படகு தண்ணீரினால்
நைறந்து ஆபத்து ஏற்பட்டது. 24 அவர்கள் அவரிடத்தல் வந்து,
ஐயேர, ஐயேர, சாகப்ேபாக ேறாம் என்று அவைர எழுப்பனார்கள்;
அவர் எழுந்து, காற்ைறயும் தண்ணீரின் ெகாந்தளிப்ைபயும்
அதட்டினார்;உடேனஅைவகள்நன்றுேபாய்,அைமதலுண்டானது.
25 அவர் அவர்கைள ேநாக்க : உங்களுைடய வ சுவாசம்
எங்ேக என்றார். அவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு: இவர்
யாேரா, காற்றுக்கும் கடலுக்கும் கட்டைளயடுகறார், அைவகளும்
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இவருக்குக் கீழ்ப்படிக றேத என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
இேயசுப சாசு ப டித்தவைனசுகமாக்குதல்

26 பன்பு கலிேலயாவற்கு எத ரான கதேரனருைடய
நாட்ைடச் ேசர்ந்தார்கள். 27 அவர் கைரயலிறங்கனேபாது,
ெநடுநாளாகப் ப சாசுகள் ப டித்தவனும், ஆைடயணியாதவனும்,
வீட்டில் தங்காமல் கல்லைறகளிேல தங்கனவனுமாக
இருந்த அந்தப் பட்டணத்து மனிதன் ஒருவன் அவருக்கு
எத ராகவந்தான். 28 அவன் இேயசுைவக் கண்டேபாது
கூக்குரலிட்டு, அவருக்கு முன்பாக வழுந்து: இேயசுேவ,
உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரேன, எனக்கும் உமக்கும்
என்ன? என்ைன ேவதைனப்படுத்தாதபடிக்கு உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்று மகா சத்தமாகச் ெசான்னான்.
29 அந்த அசுத்தஆவ அவைனவ ட்டுப்ேபாகும்படி
இேயசு கட்டைளய ட்டபடியனாேல அப்படிச் ெசான்னான்.
அந்த அசுத்தஆவ பலகாலமாக அவைனப் ப டித்தருந்தது;
அவன் சங்கலிகளினாலும் வலங்குகளினாலும் கட்டுண்டு
காவல்பண்ணப்பட்டிருந்தும் கட்டுகைள முறத்துப்ேபாட்டுப்
ப சாசனால் வனாந்த ரங்களுக்குத் துரத்தப்பட்டிருந்தான்.
30 இேயசு அவைன ேநாக்க : உன் ெபயர் என்னெவன்று
ேகட்டார்; அதற்கு அவன்: ேலக ேயான் என்றான்; அேநகம்
ப சாசுகள் அவனுக்குள் புகுந்தருந்தபடியால் அந்தப் ெபயைரச்
ெசான்னான். 31 தங்கைளப் பாதாளத்த ேல ேபாகக்
கட்டைளய டாதபடிக்கு அைவகள் அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன.
32 அந்த இடத்தல் அேநகம் பன்றகள் கூட்டமாக மைலய ேல
ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது. அந்தப் பன்றகளுக்குள் ேபாகும்படி
தங்களுக்கு உத்தரவு ெகாடுக்கேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டன; அைவகளுக்கு உத்தரவு ெகாடுத்தார்.
33 அப்படிேய ப சாசுகள் அந்த மனிதைனவட்டு நீங்க
பன்றகளுக்குள் புகுந்தன; அப்ெபாழுது அந்தப் பன்றக்கூட்டம்
உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து கடலிேல பாய்ந்து, அமிழ்ந்து மரித்தன.
34 அைவகைள ேமய்த்தவர்கள் சம்பவத்தைதக் கண்டு,
ஓடிப்ேபாய், பட்டணத்தலும்சுற்றுப்புறங்களிலும்அறவத்தார்கள்.
35 அப்ெபாழுது சம்பவத்தைதப் பார்க்கும்படி மக்கள் புறப்பட்டு,
இேயசுவனிடத்தல் வந்து, ப சாசுகள் வ ட்டுப்ேபான மனிதன்
ஆைட அணிந்து இேயசுவன் பாதத்தருேக உட்கார்ந்து
புத்த ெதளிந்தருக்க றைதக் கண்டு, பயந்தார்கள். 36 ப சாசுகள்
ப டித்தருந்தவன் சுகமாக்கப்பட்டைதக் கண்டவர்களும்
அைத அவர்களுக்கு அறவத்தார்கள். 37 அப்ெபாழுது
கதேரனருைடய சுற்றுப்புறத்தலுள்ள மக்கள் எல்ேலாரும்
மிகவும் பயமைடந்தபடியனாேல, தங்கைளவ ட்டுப்ேபாகும்படி
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். அந்தப்படி அவர் படகல் ஏற ,
தரும்ப ப்ேபானார். 38 ப சாசுகள் நீங்கன மனிதன் அவேராடுகூட
இருக்கும்படி உத்தரவு ேகட்டான். 39 இேயசு அவைன ேநாக்க :



லூக்காஅத்தயாயம் 8:40 158 லூக்காஅத்தயாயம் 8:52

நீ உன் வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாய், ேதவன் உனக்குச்
ெசய்தைவகைளெயல்லாம் ெசால் என்று ெசால்லி,
அவைன அனுப்பவ ட்டார். அந்தப்படி அவன்ேபாய், இேயசு
தனக்குச் ெசய்தைவகைளெயல்லாம் பட்டணத்தல் எங்கும்
ெசால்லிப்ப ரச த்தப்படுத்தனான்.
மரித்த சறுமியும்வயாதயுள்ளெபண்ணும்

40இேயசு தரும்பவந்தேபாது மக்கெளல்ேலாரும் அவருக்காகக்
காத்தருந்தபடியால்அவைரசந்ேதாஷமாகஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்.
41 அப்ெபாழுது ெஜப ஆலயத்தைலவனாகய யவீரு
என்னும் ெபயருள்ள ஒருவன் இேயசுவன் பாதத்தல்
வழுந்து, பன்னிரண்டு வயதுள்ள தன்னுைடய ஒேர மகள்
மரணேவதைனயல் இருந்தபடியால், 42 தன் வீட்டிற்கு வரும்படி
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். அவர் ேபாகும்ெபாழுது
மக்கள்கூட்டம் அவைர ெநருக்கனார்கள். 43 அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டு வருடமாக இரத்தப்ேபாக்கனால் அவத ப்பட்டு,
தன் ெசாத்துக்கைளெயல்லாம் ைவத்தயர்களுக்குச்
ெசலவழித்தும், ஒருவனாலும் சுகமாக்கப்படாமலிருந்த ஒரு
ெபண், 44 அவருக்குப் பன்னாக வந்து, அவருைடய ஆைடயன்
ஓரத்ைதத் ெதாட்டாள்; உடேன அவளுைடய இரத்தப்ேபாக்கு
நன்றுேபானது. 45 அப்ெபாழுது இேயசு: என்ைனத் ெதாட்டது
யார் என்று ேகட்டார். எங்களுக்குத் ெதரியாெதன்று
எல்ேலாரும் ெசான்னேபாது, ேபதுருவும் அவனுடேனகூட
இருந்தவர்களும்: ஐயேர, மக்கள்கூட்டம் உம்ைமச் சூழ்ந்து
ெநருக்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கேள, என்ைனத் ெதாட்டது
யார் என்று எப்படிக் ேகட்க றீர் என்றார்கள். 46 அதற்கு
இேயசு: என்னிலிருந்து வல்லைம புறப்பட்டைத
அற ந்தருக்க ேறன்; ஆதலால் ஒருவர் என்ைனத்
ெதாட்டதுண்டு என்றார். 47 அப்ெபாழுது அந்த ெபண் தான்
மைறந்தருக்கவல்ைல என்று கண்டு, நடுங்கவந்து, அவர்
முன்பாகவழுந்து,தான்அவைரத்ெதாட்டகாரணத்ைதயும்உடேன
தான் சுகமானைதயும் எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக அவருக்கு
அறவத்தாள். 48அவர்அவைளப் பார்த்து: மகேள, த டன்ெகாள்,
உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது, சமாதானத்ேதாடு
ேபா என்றார். 49 அவர் இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து,
அவைன ேநாக்க : உம்முைடய மகள் மரித்துப்ேபானாள்,
ேபாதகைர வருத்தப்படுத்தேவண்டாம் என்றான். 50 இேயசு
அைதக்ேகட்டு: பயப்படாேத; வசுவாசமுள்ளவனாக
இரு, அப்ெபாழுது அவள் இரட்ச க்கப்படுவாள் என்றார்.
51 அவர் வீட்டில் வந்தேபாது, ேபதுருைவயும் யாக்ேகாைபயும்
ேயாவாைனயும் ெபண்ணின் தகப்பைனயும் தாையயும்தவ ர
ேவெறாருவைரயும் உள்ேள வர அனுமதக்காமல், 52 எல்ேலாரும்
அழுது அவைளக்குறத்துத் துக்கப்படுக றைதக் கண்டு:
அழாேதயுங்கள், அவள் மரித்துப்ேபாகவல்ைல,
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தூங்கக்ெகாண்டு இருக்க றாள் என்றார். 53 அவள்
மரித்துப்ேபானாெளன்று அவர்களுக்கு ெதரிந்ததனால்,
அவைரப் பார்த்து நைகத்தார்கள். 54 எல்ேலாைரயும் அவர்
ெவளிேய அனுப்பவ ட்டு, அவளுைடய ைகையப் ப டித்து:
ப ள்ைளேய எழுந்தரு என்றார். 55 அப்ெபாழுது அவள் உய ர்
தரும்பவந்தது; உடேன அவள் எழுந்தருந்தாள்; அவளுக்கு
ஆகாரம்ெகாடுங்கள்என்றார். 56அவளுைடயதாயும்தகப்பனும்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்ெபாழுது நடந்தைத ஒருவருக்கும்
ெசால்லேவண்டாம் என்றுஅவர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.

அத்த யாயம் 9
சீடர்கைளஊழியத்த ற்குஅனுப்புதல்

1 அவர் தம்முைடய பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் வரவைழத்து,
எல்லாப் ப சாசுகைளத் துரத்தவும், வயாதயுள்ளவர்கைளக்
குணமாக்கவும், அவர்களுக்கு வல்லைமயும் அத காரமும்
ெகாடுத்து, 2ேதவனுைடயராஜ்யத்ைதக்குற த்துப்ப ரசங்க க்கவும்,
ேநாயாளிகைள குணமாக்கவும் அவர்கைள அனுப்பனார்.
3 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைள ேநாக்க : பயணத்தன்ேபாது
தடிையேயா ைபையேயா அப்பத்ைதேயா பணத்ைதேயா
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டாம்; இரண்டு
உைடகைளக் ெகாண்டுேபாகவும் ேவண்டாம்
என்றார். 4 எந்த வீட்டிற்கு ெசன்றாலும், அங்கருந்து
புறப்படும்வைர அங்ேக தங்க யருங்கள். 5 உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்களுைடய ஊைரவ ட்டு
நீங்கள் புறப்படும்ேபாது, அவர்கள் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளாததற்கு சாட்ச யாக உங்களுைடய
கால்களில் படிந்துள்ள தூசைய உதற ப்ேபாடுங்கள்
என்றார். 6 புறப்பட்டுப்ேபாய், க ராமம் க ராமமாகச்
ெசன்று நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து, ேநாயாளிகைளக்
குணமாக்கனார்கள். 7 அப்ெபாழுது காற்பங்கு
ேதசாத பதயாகய ஏேராது அவரால் ெசய்யப்பட்ட
எல்லாவற்ைறயும் ேகள்வப்பட்டதுமட்டுமல்லாமல்; ச லர்
ேயாவான் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தான் என்றும்,
8 ச லர் எலியா ேதான்றனான் என்றும், ேவறுசலர் பூர்வகாலத்துத்
தீர்க்கதரிச களில் ஒருவன் உய ர்த்ெதழுந்தான் என்றும்
ெசால்லிக்ெகாண்டபடியால், கலக்கமைடந்து: 9 ேயாவாைன
நான் ச ரச்ேசதம்பண்ணிேனன், இவன் இப்படிப்பட்டைவகைளச்
ெசய்க றான் என்று ேகள்வப்படுக ேறேன! இவன் யார்? என்று
ஏேராதுெசால்லி,அவைரப் பார்க்கவரும்பனான்.

ஐந்தாய ரம்ேபைர ேபாஷத்தல்
10 அப்ேபாஸ்தலர்கள் தரும்பவந்து, தாங்கள் ெசய்த

எல்லாவற்ைறயும் அவருக்கு வளக்க ச் ெசான்னார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, தனிைமயாக
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இருக்கும்படி ெபத்சாய தா என்னும் பட்டணத்தன்வனாந்த ரமான
ஒரு இடத்த ற்குப் ேபானார். 11 மக்கள் அைத அற ந்து, அவர்
பன்னால் ேபானார்கள்; அவர்கைள அவர் ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக்குற த்து அவர்கேளாடு ேபச ,
சுகமைடயேவண்டும் என்றருந்தவர்கைளச் சுகப்படுத்தனார்.
12 மாைலேநரத்தல், பன்னிரண்டுேபரும், அவைர ேநாக்க :
நாம் இருக்க ற இடம் வனாந்த ரமாக இருப்பதனால், மக்கள்,
சுற்றயருக்க ற ஊர்களிலும் க ராமங்களிலும்ேபாய்த்
தங்குவதற்கும், உணவுப்ெபாருள்கைள வாங்க க்ெகாள்வதற்கும்
அவர்கைள அனுப்பவ டேவண்டும் என்றார்கள். 13 இேயசு,
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கேள அவர்களுக்கு உணைவக்
ெகாடுங்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: எங்களிடம் ஐந்து
அப்பங்களும் இரண்டு மீன்கள்மட்டுேம இருக்க றது, இந்த மக்கள்
எல்ேலாருக்கும்உணவுெகாடுக்கேவண்டுமானால்,நாங்கள்ேபாய்
வாங்க க்ெகாண்டு வரேவண்டும் என்றார்கள். 14 அங்கு
ஏறக்குைறய ஐயாய ரம் ஆண்கள் இருந்தார்கள். அவர்கைளப்
பந்த க்கு ஐம்பது ஐம்பதுேபராக உட்காரும்படிச்
ெசால்லுங்கள் என்று தம்முைடய சீடர்களுக்குச்
ெசான்னார். 15 அவர்கள் அப்படிேய எல்ேலாைரயும்
உட்காரும்படிச் ெசய்தார்கள். 16 அப்ெபாழுது அவர் அந்த
ஐந்து அப்பங்கைளயும் அந்த இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்து,
வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து, அைவகைள ஆசீர்வத த்து,
ப ட்டு, மக்களுக்கு பக ர்ந்துெகாடுக்கும்படி சீடர்களிடத்தல்
ெகாடுத்தார். 17 எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடந்தார்கள்.
மீதயான உணவுப்ெபாருட்கள் பன்னிரண்டு கூைடகள்நைறய
எடுக்கப்பட்டது.
ேபதுருவன்வசுவாசஅற க்ைக

18பன்புஅவர்தமதுசீடர்கேளாடுதனித்துெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அவர்கைள ேநாக்க : மக்கள் என்ைன யார் என்று
ெசால்லுக றார்கள் என்று ேகட்டார். 19 அதற்கு அவர்கள்:
ச லர் உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன் என்றும், ச லர் எலியா
என்றும், ேவறுசலர் பூர்வகாலத்துத் தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவர் உய ர்த்ெதழுந்துள்ளார் என்றும் ெசால்லுகறார்கள்
என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது அவர்: நீங்கள் என்ைன
யார் என்று ெசால்லுக றீர்கள் என்று ேகட்டார்; ேபதுரு
மறுெமாழியாக: நீர் ேதவனுைடய கறஸ்து என்றான்.
21 அப்ெபாழுது அவர், நீங்கள் இைத ஒருவருக்கும்
ெசால்லேவண்டாம் என்று உறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார்.
22 ேமலும் மனிதகுமாரன் பல பாடுகள் படவும், மூப்பர்களாலும்
ப ரதான ஆசாரியர்களாலும் ேவதபண்டிதர்களாலும்
ஆகாதவன் என்று தள்ளப்படவும், ெகால்லப்படவும்,
மூன்றாம்நாளில் உய ேராடு எழுந்தருக்கவும் ேவண்டும்
என்று ெசான்னார். 23 பன்பு அவர் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க :
ஒருவன் என்ைனப் பன்பற்றவரவரும்பனால் அவன்
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தன்ைனத்தாேனெவறுத்து,தன்சலுைவையஅநுதனமும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, என்ைனப் பன்பற்றேவண்டும்.
24 தன் ஜீவைன இரட்ச க்க வரும்புக றவன் அைத
இழந்துேபாவான்; எனக்காகத் தன் ஜீவைன
இழந்துேபாக றவன் அைத இரட்ச த்துக்ெகாள்ளுவான்.
25மனிதன்உலகம்முழுவைதயும்ஆதாயப்படுத்த க்ெகாண்டாலும்,
தன்ைனத்தாேன ெகடுத்து நஷ்டப்படுத்த க்ெகாண்டால்
அவனுக்கு லாபம் என்ன? 26 என்ைனக்குற த்தும் என்
வார்த்ைதகைளக்குற த்தும் எவன் ெவட்கப்படுக றாேனா,
அவைனக்குற த்து மனிதகுமாரனும் தம்முைடய
மகைமேயாடும் ப தாவன் மகைமேயாடும் பரிசுத்த
தூதர்களின் மகைமேயாடும் வரும்ேபாது ெவட்கப்படுவார்.
27 இங்ேக ந ற்க றவர்களில் ச லர் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதக் காணும் முன்ேன, மரணத்ைத
ருச பார்ப்பத ல்ைல என்று ந ச்சயமாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

இேயசுமருரூபமாகுதல்
28 இந்த வார்த்ைதகைள அவர் ெசால்லி ஏறக்குைறய எட்டு

நாட்களுக்குப்பன்பு, அவர் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும்
யாக்ேகாைபயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, ெஜபம்பண்ணுகறதற்கு
ஒரு மைலயன்ேமல் ஏறனார். 29 அவர் ெஜபம்பண்ணும்ேபாது
அவருைடய முகத்தன் ரூபம் மாறயது, அவருைடய
ஆைட ெவண்ைமயாகப் ப ரகாச த்தது. 30 அன்றயும்
ேமாேச எலியா ஆகய இரண்டுேபரும் மகைமேயாடு
காணப்பட்டு, அவேராடு ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள்,
31 அவர்கள் எருசேலமில் நைறேவற்றப்ேபாக ற அவருைடய
மரணத்ைதக்குறத்துப் ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். 32 ேபதுருவும்
அவேனாடிருந்தவர்களும் தூக்கமயக்கமாக இருந்தார்கள்.
ஆனாலும் அவர்கள் வழித்து அவருைடய மகைமையயும்
அவேராடு நன்ற அவ்வ ரண்டு ேபைரயும் கண்டார்கள்.
33 அவ்வருவரும் அவைரவ ட்டுப் ப ரிந்து ேபாகும்ேபாது,
ேபதுரு இேயசுைவ ேநாக்க : ஐயேர, நாம் இங்ேக இருக்க றது
நல்லது, உமக்கு ஒரு கூடாரமும், ேமாேசக்கு ஒரு கூடாரமும்,
எலியாவற்கு ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று கூடாரங்கைளப்
ேபாடுேவாம் என்று, தான் ெசால்லுகறது என்னெவன்று
ெதரியாமல் ெசான்னான். 34 இப்படி அவன் ேபசும்ேபாது, ஒரு
ேமகம் வந்து அவர்கைள மூடினது; எனேவ அவருைடய சீடர்கள்
பயந்தார்கள். 35 அப்ெபாழுது: இவர் நான் ெதரிந்துெகாண்ட
என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவருக்குச் ெசவ ெகாடுங்கள்
என்று ேமகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது. 36அந்தச்
சத்தம் உண்டானேபாது இேயசு ஒருவேர காணப்பட்டார். தாங்கள்
கண்டைவகளில்ஒன்ைறயும்அவர்கள்ஒருவருக்கும்ெசால்லாமல்
இருந்தார்கள்.
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அசுத்தஆவ ப டித்தருந்தவன்சுகம்ெபறுதல்
37 மறுநாளில் அவர்கள் மைலயலிருந்து இறங்கனேபாது,

மக்கள்கூட்டம் அவைர சந்த க்க அவரிடம் வந்தார்கள்.
38அவர்களில்ஒருவன்சத்தமிட்டு: ேபாதகேர,என்மகனுக்குஉதவ
ெசய்யேவண்டுெமன்று உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்,
அவன் எனக்கு ஒேர பள்ைளயாக இருக்க றான். 39 ச ல
ேநரங்களில், ஒரு அசுத்தஆவ அவைன அைலக்கழிப்பதனால்,
அவன் அலற வாயல் நுைரதள்ளுகறான். அது அவைனக்
காயப்படுத்த , அதக ேபாராட்டத்த ற்குப்பன்பு அவைனவட்டு
நீங்குகறது. 40 அைதத் துரத்தவடும்படி உம்முைடய சீடர்கைள
ேவண்டிக்ெகாண்ேடன், அவர்களால் முடியவல்ைல என்றான்.
41 இேயசு மறுெமாழியாக: வசுவாசமில்லாத மாறுபாடான
வம்சேம, எதுவைரக்கும் நான் உங்கேளாடிருந்து,
உங்களிடம் ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்? உன் மகைன
இங்ேக ெகாண்டுவா என்றார். 42அவன் அருகல் வரும்ேபாது,
ப சாசு அவைனக் கீேழத் தள்ளி, அைலக்கழித்தது. இேயசு
அந்த அசுத்தஆவைய அதட்டி, இைளஞைனக் குணமாக்க ,
அவன் தகப்பனிடத்தல் அவைன ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
43அப்ெபாழுது எல்ேலாரும் ேதவனுைடய மகத்துவத்ைதக்குற த்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இேயசு ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்குறத்து
அைனவரும் ஆச்சரியப்படும்ேபாது அவர் தம்முைடய சீடர்கைள
ேநாக்க : 44 நீங்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக் கவனமாகக்
ேகளுங்கள்; மனிதகுமாரன் மனிதர்கள் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படப்ேபாக றார் என்றார். 45 அவர்கள்
அந்த வார்த்ைதயன் கருத்ைத புரிந்துெகாள்ளவல்ைல;
அது அவர்களுக்கு மைறெபாருளாக இருந்தது; அந்த
வார்த்ைதையக்குறத்து அவரிடத்தல் வ சாரிக்கவும் அவர்கள்
பயந்தார்கள்.
யார் ெபரியவனாகஇருப்பான்?

46 பன்பு தங்களுக்குள் யார் ெபரியவனாக இருப்பான்
என்கற வாக்குவாதம் அவர்களுக்குள் உண்டானது. 47 இேயசு
அவர்கள் இருதயத்தன் ேயாசைனைய அறந்து, ஒரு
சறுபள்ைளைய எடுத்து, அைதத் தம் அருகல் நறுத்த ,
48 அவர்கைள ேநாக்க : இந்தச் சறுபள்ைளைய
என் நாமத்தனாேல ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் என்ைன அனுப்பனவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; உங்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும்
எவன் ச ற யவனாக இருக்க றாேனா அவேன
ெபரியவனாக இருப்பான் என்றார். 49 அப்ெபாழுது
ேயாவான் அவைர ேநாக்க : ஐயேர, ஒருவன் உம்முைடய
நாமத்தனாேல ப சாசுகைளத் துரத்துகறைத நாங்கள் கண்டு,
அவன் எங்கேளாடுகூட உம்ைமப் பன்பற்றாததனால், அவைனத்
தடுத்ேதாம் என்றான். 50 அதற்கு இேயசு: தடுக்கேவண்டாம்;
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நமக்கு வ ேராத யாக இல்லாதவன் நமது பட்சத்த ல்
இருக்க றான் என்றார்.
இேயசுவன்கடிந்துெகாள்ளுதல்

51 பன்பு, அவர் பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்
நாட்கள் ெநருங்க வந்தேபாது, அவர் எருசேலமுக்குப்
ேபாகப்பார்த்து, 52தமக்குமுன்னாகத்தூதுவர்கைளஅனுப்பனார்.
அவர்கள்ேபாய், அவருக்கு இடத்ைத ஆயத்தம்பண்ணும்படி
சமாரியருைடய ஒரு க ராமத்த ேல ப ரேவச த்தார்கள். 53 அவர்
எருசேலமுக்குப்ேபாக வரும்பனபடியால் அந்த க ராமத்து
மக்கள் அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 54 அவருைடய
சீடர்களாகய யாக்ேகாபும் ேயாவானும் அைதக் கண்டேபாது:
ஆண்டவேர, எலியா ெசய்ததுேபால, வானத்தலிருந்து அக்கனி
இறங்க இவர்கைள அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டைளய ட உமக்கு
வருப்பமா? என்று ேகட்டார்கள். 55 அவர் தரும்ப ப்பார்த்து:
அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு, 56 மனிதகுமாரன்
மனிதர்களுைடய ஜீவைன அழிப்பதற்காக அல்ல,
இரட்ச ப்பதற்காகேவ வந்தார் என்றார். அதன்பன்பு அவர்கள்
ேவெறாருக ராமத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
இேயசுைவப்பன்பற்றுவதன்முக்கயத்துவம்

57அவர்கள் வழிய ேல ேபாகும்ேபாது ஒருவன் அவைர ேநாக்க :
ஆண்டவேர, நீர் எங்ேக ேபானாலும் நான் உம்ைமப் பன்பற்ற
வருேவன்என்றான். 58அதற்குஇேயசு: நரிகளுக்குக்குழிகளும்
ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்குக் கூடுகளும் உண்டு,
மனிதகுமாரனுக்ேகா தைல சாய்க்கவும் இடமில்ைல
என்றார். 59 ேவெறாருவைன அவர் ேநாக்க : என்ைனப்
பன்பற்றவா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர,
முதலில் நான் ேபாய் என் தகப்பைன அடக்கம்பண்ண என்ைன
அனுப்பேவண்டும் என்றான். 60 அதற்கு இேயசு: மரித்ேதார்
தங்களுைடய மரித்ேதாைர அடக்கம்பண்ணட்டும்;
நீ ேபாய், ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப்
ப ரசங்கம்பண்ணு என்றார். 61 பன்பு ேவறு ஒருவன்
அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர, உம்ைமப் பன்பற்றுேவன்,
ஆனாலும் முதலில் நான் ேபாய் வீட்டில் உள்ளவர்களிடம்
ெசால்லிவட்டு வரும்படி என்ைன அனுமதக்கேவண்டும்
என்றான். 62 அதற்கு இேயசு: கலப்ைபயன்ேமல் தன்
ைகைய ைவத்துவ ட்டு பன்ேனாக்க ப் பார்க்க ற எவனும்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குத் தகுத யுள்ளவன் இல்ைல
என்றார்.

அத்த யாயம் 10
இேயசுஎழுபதுேபைரஅனுப்புதல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு கர்த்தர் ேவறு எழுபதுேபைர
நயமித்து, தாம் ேபாகும் எல்லாப் பட்டணங்களுக்கும்
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இடங்களுக்கும் அவர்கைளத் தமக்குமுன்பாக இரண்டு
இரண்டுேபராக அனுப்பனார். 2 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைள
ேநாக்க : அறுப்பு மிகுத , ேவைலயாட்கேளா குைறவு;
ஆகேவ, அறுப்புக்கு எஜமான் தமது ேவைலயாட்கைள
அனுப்பும்படி அவைர ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
3 புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகைள
ஓநாய்களுக்குள்ேள அனுப்புக றதுேபால, இேதா,
நான் உங்கைள அனுப்புக ேறன். 4 பணப்ைபையயும்
பயணப்ைபையயும் காலணிகைளயும் ெகாண்டுேபாக
ேவண்டாம்; வழிய ேல ஒருவைரயும் வாழ்த்த ப் ேபசவும்
ேவண்டாம். 5 ஒரு வீட்டில் ப ரேவச க்கும்ேபாது: இந்த
வீட்டிற்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக என்று முதலாவது
ெசால்லுங்கள். 6சமாதானத்த ற்கு தகுத யானவன்அங்ேக
இருந்தால், நீங்கள் கூறன சமாதானம் அவனிடத்த ல்
தங்கும், இல்லாதருந்தால் அது உங்களிடத்த ற்குத்
தரும்ப வரும். 7 அந்த வீட்டிேலதாேன நீங்கள்
தங்க யருந்து, அவர்கள் ெகாடுக்க றைவகைளச்
சாப்ப ட்டுக் குடியுங்கள்; ேவைலயாள் தன் கூலிக்கு
தகுத யுைடயவனாக இருக்க றான். வீட்டிற்குவீடு
ேபாகாதீர்கள். 8 பட்டணத்தல் நீங்கள் ப ரேவச க்கும்ேபாது,
மக்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவர்கள்
உங்கள்முன் ைவக்க றைவகைள நீங்கள் சாப்ப ட்டு,
9 அந்த இடத்தலுள்ள ேநாயாளிகைளச் சுகமாக்க :
ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்கு அருகல்
வந்தருக்க றது என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்.
10எந்தெவாருபட்டணத்தலும்நீங்கள்ப ரேவச க்கும்ேபாது,
மக்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டால் அதன்
வீத களிேல நீங்கள் ேபாய்: 11 எங்களின் பாதத்த ல்
ஒட்டியுள்ள உங்களுைடய பட்டணத்தன் தூசையயும்
உங்களுக்கு வ ேராதமாகத் துைடத்துப்ேபாடுக ேறாம்;
ஆனாலும் ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்கு அருகல்
வந்தருக்க றெதன்பைத அற ந்துெகாள்வீர்களாக
என்று ெசால்லுங்கள். 12 அந்தப் பட்டணத்த ற்கு
சம்பவ ப்பைதவ டஅந்தநாளிேலேசாேதாம்பட்டணத்த ற்கு
சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 13 ேகாராசீன் பட்டணேம, உனக்கு
ஐேயா, ெபத்சாய தா பட்டணேம, உனக்கு ஐேயா,
உங்களில் ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள் தீருவலும்
சீேதானிலும் ெசய்யப்பட்டிருந்தால், அப்ெபாழுேத
சணல் ஆைடகைள அணிந்து, சாம்பலில் உட்கார்ந்து,
மனந்தரும்ப யருப்பார்கள். 14 ந யாயத்தீர்ப்புநாளில்
உங்களுக்கு சம்பவ ப்பைதவ ட, தீருவற்கும் சீேதானுக்கும்
சம்பவ ப்பது இலகுவாக இருக்கும். 15 வானம்வைர
உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூேம, நீ பாதாளம்வைர
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தாழ்த்தப்படுவாய் என்று ெசால்லி, 16 சீடர்கைள
ேநாக்க : உங்களுக்குச் ெசவ ெகாடுக்க றவன் எனக்குச்
ெசவ ெகாடுக்க றான், உங்கைளஅசட்ைடபண்ணுகறவன்
என்ைன அசட்ைடபண்ணுகறான், என்ைன
அசட்ைடபண்ணுகறவன் என்ைன அனுப்பனவைர
அசட்ைடப்பண்ணுகறான் என்றார். 17 பன்பு அந்த
எழுபதுேபரும் சந்ேதாஷத்ேதாடு தரும்பவந்து: ஆண்டவேர,
உம்முைடய நாமத்தனாேல ப சாசுகளும் எங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிக றது என்றார்கள். 18 அவர்கைள அவர் ேநாக்க :
சாத்தான் மின்னைலப்ேபால வானத்தலிருந்து
வழுக றைதக் கண்ேடன். 19 இேதா, பாம்புகைளயும்,
ேதள்கைளயும் மித க்கவும், சத்துருவனுைடய எல்லா
வல்லைமையயும்ேமற்ெகாள்ளவும்உங்களுக்குஅத காரம்
ெகாடுக்க ேறன்; ஒன்றும் உங்கைளச் ேசதப்படுத்தாது.
20 ஆனாலும் ஆவகள் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றதற்காக
நீங்கள் சந்ேதாஷப்படாமல், உங்களுைடய
ெபயர்கள் பரேலாகத்த ல் எழுத யருக்க றதற்காகச்
சந்ேதாஷப்படுங்கள் என்றார். 21 அந்தேநரத்த ல்
இேயசு ஆவய ேல களிகூர்ந்து: ப தாேவ!
வானத்த ற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவேர! இைவகைள
நீர் ஞானிகளுக்கும் கல்வ மான்களுக்கும் மைறத்து,
சறுவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தனபடியால் உம்ைம
ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன்; ஆம், ப தாேவ! இப்படிச்ெசய்வது
உம்முைடய உயர்ந்த உள்ளத்த ற்குப் ப ரியமாக
இருந்தது. 22 சகலமும் என் ப தாவனால் எனக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; ப தாதவ ர
ேவெறாருவனும் குமாரன் இன்னாெரன்று அறயான்,
குமாரனும், குமாரன் அவைர எவனுக்கு ெவளிப்படுத்த
வருப்பமாக இருக்க றாேரா அவைனத்தவ ர,
ேவெறாருவனும் ப தா இன்னாெரன்று அறயான் என்றார்.
23 பன்பு தமது சீடரிடத்தல் தரும்ப , தனித்து அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் காண்கறைவகைளக் காணும் கண்கள்
பாக்க யமுள்ளைவகள். 24 அேநக தீர்க்கதரிச களும்
ராஜாக்களும் நீங்கள் காண்கறைவகைளக் காணவும்,
நீங்கள் ேகட்க றைவகைளக் ேகட்கவும் வரும்ப யும்,
காணாமலும் ேகளாமலும் ேபானார்கள் என்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

நல்லசமாரியன்
25 அப்ெபாழுது நயாயப்பண்டிதன் ஒருவன் எழுந்தருந்து,

அவைரச் ேசாத க்கும்படி: ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைனச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு நான் என்னெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்டான். 26 அதற்கு அவர்: ந யாயப்ப ரமாணத்தல்
என்ன எழுதயருக்க றது? நீ வாச த்தருக்க றது
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என்ன என்றார். 27 அவன் மறுெமாழியாக: உன்
ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல் உன் முழு இருதயத்ேதாடும்
உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன் முழு பலத்ேதாடும்
உன் முழு ச ந்ைதேயாடும் அன்புகூர்ந்து, உன்னிடத்தல்
அன்புெசலுத்துவதுேபால அயலகத்தானிடத்தலும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்று எழுதயருக்க றது என்றான்.
28 அவர் அவைன ேநாக்க : சரியாக பத ல் ெசான்னாய்;
அப்படிேய ெசய், அப்ெபாழுது பைழப்பாய் என்றார். 29அவன்
தன்ைனநீதமான்என்றுகாண்பக்கமனதாகஇேயசுைவேநாக்க :
எனக்குஅயலான்யார் என்றுேகட்டான்.

30இேயசு மறுெமாழியாக: ஒருமனிதன் எருசேலமிலிருந்து
எரிேகாவ ற்குப் ேபாகும்ேபாது கள்ளர்களுைடய ைககளில்
அகப்பட்டான்; அவர்கள் அவனுைடய ஆைடகைள
உரிந்துவ ட்டு, அவைனக் காயப்படுத்த குற்றுய ராக
வ ட்டுப்ேபானார்கள். 31 அப்ெபாழுது தற்ெசயலாக
ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழிேய வந்து, அவைனப்
பார்த்து, ஓரமாக வலக ப்ேபானான். 32 அந்தப்படிேய
ஒரு ேலவயனும் அந்த இடத்த ற்கு வந்து, அவைனப்
பார்த்து, ஓரமாக வலக ப்ேபானான். 33 பன்பு சமாரியன்
ஒருவன் பயணமாக வரும்ேபாது, அவைனக் கண்டு,
மனதுருக , 34 அருகல் வந்து, அவனுைடய காயங்களில்
எண்ெணயும் த ராட்ைசரசமும் பூச , காயங்கைளக் கட்டி,
அவைனத்தன்ெசாந்தவாகனத்தல்ஏற்ற ,சத்த ரத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாய், அவைனப் பராமரித்தான். 35மறுநாளிேல
தான் புறப்படும்ேபாது இரண்டு ெவள்ளிக்காசுகைள
எடுத்து,சத்த ரத்தானுைடயைகயல்ெகாடுத்து: நீஇவைன
கவனித்துக்ெகாள், அத கமாக ஏதாவது இவனுக்காகச்
ெசலவழித்தால்,நான்தரும்ப வரும்ேபாதுஅைதஉனக்குத்
தருேவன் என்றான். 36 இப்படியருக்க, கள்ளர்கள்
ைககளில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்றுேபரில்
எவன் அயலாகத்தானாக இருந்தான்? உனக்கு எப்படித்
ேதான்றுக றது என்றார். 37அதற்கு அவன்: அவனுக்கு இரக்கம்
ெசய்தவேன என்றான். அப்ெபாழுது இேயசு அவைன ேநாக்க :
நீயும்ேபாய்அந்தப்படிேயெசய் என்றார்.
மார்த்தாளும்மரியாளும்

38 பன்பு, அவர்கள் பயணம்ெசய்யும்ேபாது, அவர்
ஒரு க ராமத்த ற்குள் நுைழந்தார். அங்ேக மார்த்தாள்
என்னும் ெபயருள்ள ஒரு ெபண் அவைரத் தன் வீட்டிேல
ஏற்றுக்ெகாண்டாள். 39 அவளுக்கு மரியாள் என்னப்பட்ட
ஒரு சேகாதரி இருந்தாள்; அவள் இேயசுவன் பாதத்தருேக
உட்கார்ந்து, அவருைடய வசனத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
40 மார்த்தாேளா பற்பல ேவைலகைளச் ெசய்வதல் மிகவும்
வருத்தமைடந்து, அவரிடத்தல் வந்து: ஆண்டவேர, நான்
தனிேய ேவைலெசய்யும்படி என் சேகாதரி என்ைன
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வ ட்டுவந்தருக்க றைதக்குற த்து உமக்குக் கவைலயல்ைலயா?
எனக்கு உதவெசய்யும்படி அவளுக்குச் ெசால்லும் என்றாள்.
41இேயசுஅவளுக்குமறுெமாழியாக: மார்த்தாேள,மார்த்தாேள,
நீ அேநக காரியங்கைளக்குற த்துக் கவைலப்பட்டுக்
கலங்குக றாய். 42 ேதைவயானது ஒன்ேற, மரியாள்
தன்ைனவ ட்டு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படாத நல்ல பங்ைகத்
ெதரிந்துெகாண்டாள் என்றார்.

அத்த யாயம் 11
ெஜபத்ைதக்குற த்துஇேயசுவன்ேபாதைன

1அவர் ஒருஇடத்தல் ெஜபம்பண்ணி முடித்தபன்பு, அவருைடய
சீடர்களில் ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர, ேயாவான்
தன் சீடருக்கு ெஜபம்பண்ணப் ேபாத த்ததுேபால, நீங்களும்
எங்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டும் என்றான். 2 அதற்கு அவர்:
நீங்கள்ெஜபம்பண்ணும்ேபாது:
பரமண்டலங்களிலிருக்க றஎங்களுைடயப தாேவ,
உம்முைடயநாமம்பரிசுத்தப்படுவதாக;
உம்முைடயராஜ்யம்வருவதாக;
உம்முைடயச த்தம்பரமண்டலத்த ேலெசய்யப்படுக றதுேபால

பூமிய ேலயும்ெசய்யப்படுவதாக;
3 எங்களுக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைத அன்றன்று

எங்களுக்குத்தாரும்;
4எங்களுைடயபாவங்கைளஎங்களுக்குமன்னியும்;
நாங்களும் எங்களிடம் கடன்பட்ட எவனுக்கும்

மன்னிக்க ேறாேம;
எங்கைளச் ேசாதைனக்குட்படப்பண்ணாமல்,

தீைமயலிருந்து எங்கைள இரட்ச த்துக்ெகாள்ளும்,
என்றுெசால்லுங்கள்” என்றார்.

5 பன்பு அவர் அவர்கைள ேநாக்க : உங்களில்
ஒருவன் தனக்கு நண்பனாக இருக்க றவனிடம்
நடுராத்த ரிய ேலேபாய்: நண்பேன, 6என்நண்பன்ஒருவன்
பயணத்தல் என் வீட்டிற்கு வந்தருக்க றான், அவனுக்கு
சாப்ப டக்ெகாடுக்க என்னிடத்த ல் ஒன்றுமில்ைல, நீ
மூன்று அப்பங்கைள எனக்குக் கடனாகத் தரேவண்டும்
என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான். 7 வீட்டிற்குள் இருக்க றவன்
மறுெமாழியாக: என்ைனத் ெதாந்தரவு ெசய்யாேத,
கதைவ பூட்டிவ ட்ேடாம், என் பள்ைளகள் என்ேனாடு
தூங்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கள், நான் எழுந்தருந்து,
உனக்கு அப்பம் தரமுடியாத நைலயல் இருக்க ேறன்
என்று ெசான்னான். 8 பன்பு, தனக்கு அவன்
நண்பனாக இருப்பதனால் எழுந்து அவனுக்கு அப்பம்
ெகாடுக்கவல்ைல என்றாலும், தன்னிடத்த ல் அவன்
வருந்த க் ேகட்க றதனாேல எழுந்தருந்து, அவனுக்குத்
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ேதைவயானைதக் ெகாடுப்பான் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 9 ேமலும் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக றதாவது: ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது
கண்டைடவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குத்
த றக்கப்படும். 10 ஏெனன்றால், ேகட்க றவன் எவனும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறான்; ேதடுக றவன்கண்டைடக றான்;
தட்டுக றவனுக்குத்த றக்கப்படும். 11உங்களில்தகப்பனாக
இருக்க ற ஒருவனிடத்த ல் மகன் அப்பம் ேகட்டால்,
அவனுக்குக் கல்ைலக் ெகாடுப்பானா? மீைனக்ேகட்டால்
மீனுக்குப் பத லாகப் பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா?
12 அல்லது முட்ைடையக் ேகட்டால், அவனுக்குத் ேதைளக்
ெகாடுப்பானா? 13 ெபால்லாதவர்களாக ய நீங்கேள
உங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு நல்ல பரிசுகைளக்
ெகாடுக்க அற ந்தருக்கும்ேபாது, பரமப தாவானவர்
அவரிடத்த ல்ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்குப்பரிசுத்த
ஆவயானவைரக் ெகாடுப்பது அத க ந ச்சயம் அல்லவா
என்றார்.

இேயசுவும்ெபெயல்ெசபூலும்
14 பன்பு இேயசு ஊைமயாக இருந்தவனிடத்தலிருந்த

ஒரு ப சாைசத் துரத்தனார். ப சாசு புறப்பட்டுப்ேபானபன்பு
ஊைமயன் ேபசனான்; மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
15 அவர்களில் சலர்: இவன் ப சாசுகளின் தைலவனாகய
ெபெயல்ெசபூைலக்ெகாண்டு ப சாசுகைளத் துரத்துகறான்
என்றார்கள். 16 ேவறுசலர் இேயசுைவ ேசாத ப்பதற்காக
வானத்தலிருந்து ஒரு அைடயாளத்ைதக் காட்டேவண்டுெமன்று
அவரிடத்தல் ேகட்டார்கள். 17 அவர்களுைடய ச ந்தைனகைள
அவர் அற ந்து, அவர்கைள ேநாக்க : தனக்குத்தாேன
வ ேராதமாகப் ப ரிந்த ருக்க ற எந்த ராஜ்யமும்
அழிந்துேபாகும்; தனக்குத்தாேன வ ேராதமாகப்
ப ரிந்த ருக்க ற எந்தக் குடும்பமும் நைலத்தருக்காது.
18 சாத்தானும் தனக்குத்தாேன வ ேராதமாகப்
ப ரிந்த ருந்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நைலந ற்கும்?
இப்படியருக்கும்ேபாது, ெபெயல்ெசபூைலக்ெகாண்டு
நான் ப சாசுகைளத் துரத்துக ேறன் என்க றீர்கேள. 19நான்
ெபெயல்ெசபூலினாேல ப சாசுகைளத் துரத்தனால்,
உங்களுைடய பள்ைளகள் அைவகைள யாராேல
துரத்துக றார்கள்? ஆகேவ, அவர்கேள உங்கைள
ந யாயந்தீர்க்க றவர்களாக இருப்பார்கள். 20 நான்
ேதவனுைடய வல்லைமயனால் ப சாசுகைளத்
துரத்துக றபடியால், ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களிடம்
வந்தருக்க றேத. 21 ஆயுதம் அணிந்த பலசாலி தன்
அரண்மைனைய காவல்காக்கும்ேபாது, அவனுைடய
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ெபாருள்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும். 22 அவைனவ ட
பலசாலி வந்து, அவைனத் ேதாற்கடித்து, அவன்
நம்ப யருந்த எல்லாஆயுதங்கைளயும் பற த்துக்ெகாண்டு,
அவனுைடய ெபாருட்கைள ெகாள்ைளயடுவான்.
23 என்ேனாடு இல்லாதவன் எனக்கு பைகவனாக
இருக்க றான், மக்கைள என்னிடம் ேசர்க்காதவன்,
அவர்கைள ச தறடிக்க றான். 24 அசுத்தஆவ ஒரு
மனிதைனவ ட்டுப் ேபாகும்ேபாது, வறண்ட இடங்களில்
அைலந்து, இைளப்பாற இடம் ேதடியும் கைடக்காமல்:
நான் வ ட்டுவந்த என் வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாேவன்
என்று ெசால்லி, 25தரும்ப வரும்ேபாது, அது சுத்தப்படுத்த
ேஜாடிக்கப்பட்டிருக்க றைதக் கண்டு, 26 தரும்ப ப்ேபாய்,
தன்ைனவ ட ெபால்லாத மற்ற ஏழு ஆவகைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, உள்ேள புகுந்து, அங்ேக
குடியருக்கும்; அப்ெபாழுது அந்த மனிதனுைடய முன்
நைலைமைய வ ட அவனுைடய பன் நைலைம மிகவும்
ேமாசமாக இருக்கும் என்றார். 27 இேயசு இைவகைளச்
ெசால்லும்ெபாழுது, மக்கள் கூட்டத்தலிருந்த ஒரு ெபண் அவைர
ேநாக்க : உம்ைமச் சுமந்த கர்ப்பமும் நீர் பாலுண்ட மார்பகங்களும்
பாக்கயமுள்ளைவகள் என்று சத்தமிட்டுச் ெசான்னாள். 28அதற்கு
அவர்: அைதவ ட, ேதவனுைடய வார்த்ைதையக் ேகட்டு,
அைதக் கைடப டிப்பவர்கேள அத க பாக்க யவான்கள்
என்றார்.

ேயானாவன்அைடயாளம்
29 மக்கள் கூட்டமாக கூடிவந்தருக்க றெபாழுது அவர்:

இந்த வம்சத்தார் ெபால்லாதவர்களாக இருக்க றார்கள்,
அைடயாளத்ைதத் ேதடுக றார்கள்; ஆனாலும் ேயானா
தீர்க்கதரிச யன் அைடயாளம்தவ ர ேவறு எந்த
அைடயாளமும் இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல.
30 ேயானா நனிேவ பட்டணத்தார்களுக்கு அைடயாளமாக
இருந்ததுேபால, மனிதகுமாரனும் இந்த வம்சத்த ற்கு
அைடயாளமாக இருப்பார். 31 ெதற்கு ேதசத்து
ராணி சாெலாேமானுைடய ஞானத்ைதக் ேகட்க
பூமியன் எல்ைலயலிருந்து வந்தாள்; இேதா,
சாெலாேமாைனவ ட ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார்;
ஆதலால் ந யாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்த ராணி இந்த
வம்சத்தாேராடு எழுந்து நன்று, இவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவாள். 32 ேயானாவன் ப ரசங்கத்ைதக்
ேகட்டு நனிேவ பட்டணத்தார் மனம் மாறனார்கள்;
இேதா, ேயானாைவவ ட ெபரியவர் இங்ேக இருக்க றார்;
ஆதலால் ந யாயத்தீர்ப்புநாளில் நனிேவ பட்டணத்தார்
இந்த வம்சத்தாேராடு எழுந்து நன்று, இவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துவார்கள்.
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சரீரத்தன்வளக்கு
33 ஒருவனும் வளக்ைகக் ெகாளுத்த , மைறவாகேவா,

பாத்த ரத்தன் கீேழேயா ைவக்காமல், உள்ேள
வருக றவர்கள் ெவளிச்சம்காணும்படி, அைத
வளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவப்பான். 34 கண்ணானது
சரீரத்த ற்கு வளக்காக இருக்க றது; உன் கண் ெதளிவாக
இருந்தால், உன் சரீரம் முழுவதும் ெவளிச்சமாக இருக்கும்;
உன் கண் ெகட்டதாக இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும்
இருளாக இருக்கும். 35 எனேவ உனக்குள் உள்ள
ெவளிச்சம் இருளாகாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இரு. 36 உன்
சரீரத்தன் எந்தெவாரு பகுத யும் இருளைடயாமல், சரீரம்
முழுவதும் ெவளிச்சமாக இருந்தால், ஒரு வளக்கு தன்
ப ரகாசத்தனாேலஉனக்குெவளிச்சம்ெகாடுக்க றதுேபால
உன்சரீரம்முழுவதும்ெவளிச்சமாகஇருக்கும் என்றார்.

பரிேசயர்கள்மற்றும் ேவதபண்டிதர்களுக்குஎச்சரிக்ைக
37 இேயசு இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, பரிேசயன்

ஒருவன், அவர் தன்ேனாடு உணவு உண்ணேவண்டும்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவர் ேபாய்
அவேனாடுகூட பந்த உட்கார்ந்தார். 38 அவர் உணவு
உண்பதற்கு முன்பு ைககழுவாமல் இருந்தைதப் பரிேசயன்
பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டான். 39 கர்த்தர் அவைன ேநாக்க :
பரிேசயர்களாக ய நீங்கள் உணவுப் பாத்த ரங்களின்
ெவளிப்புறத்ைதச் சுத்தமாக்குக றீர்கள், உங்களுைடய
உள்ளங்கேளா ெகாள்ைளயனாலும் ெபால்லாப்பனாலும்
நைறந்தருக்க றது. 40மத ெகட்டவர்கேள,ெவளிப்புறத்ைத
உண்டாக்கனவர் உள்புறத்ைதயும் உண்டாக்கவல்ைலயா?
41 உங்களிடம் இருப்பைத ஏைழகளுக்குக் ெகாடுங்கள்,
அப்ெபாழுது உங்களுக்குள் எல்லாம் சுத்தமாக
இருக்கும். 42 பரிேசயர்கேள, உங்களுக்கு ஐேயா,
நீங்கள் புதனா, மற க்ெகாழுந்து ஆகய எல்லாவ த
பூண்டுகளிலும் தசமபாகம் ெகாடுத்து, ந யாயத்ைதயும்
ேதவ அன்ைபயும் வ ட்டுவடுக றீர்கள்; இைவகைளயும்
ெசய்யேவண்டும், அைவகைளயும் வ ட்டுவ டாமல்
இருக்கேவண்டும். 43 பரிேசயர்கேள, உங்களுக்கு ஐேயா,
ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான இருக்ைககைளயும்,
சந்ைதகளில் வணக்கங்கைளயும் வரும்புக றீர்கள்.
44 ேவதபண்டிதர்கேள, பரிேசயர்கேள, உங்களுக்கு
ஐேயா, மைறந்தருக்க ற சவக்குழிகைளப்ேபால
இருக்க றீர்கள், அதன்ேமல் நடக்க ற மனிதர்களுக்கு
அைவகள் ெதரியாத ருக்க றது. 45 அப்ெபாழுது
நயாயப்பண்டிதர்களில் ஒருவன் அவைர ேநாக்க : ேபாதகேர,
நீர் இப்படிச் ெசால்லுகறதனால் எங்கைளயும் அவமத க்க றீர்
என்றான். 46 அதற்கு இேயசு: ந யாயப்பண்டிதர்கேள,



லூக்காஅத்தயாயம் 11:47 171 லூக்காஅத்தயாயம் 12:3

உங்களுக்கு ஐேயா, சுமக்க இயலாத சுைமகைள
மனிதர்கள்ேமல் சுமத்துக றீர்கள்; ஆனால், நீங்கேளா
உங்களுைடய வ ரல்களினால்கூட அந்தச் சுைமகைளத்
ெதாடவும்மாட்டீர்கள். 47உங்களுக்கு ஐேயா, உங்களுைடய
முற்ப தாக்கள் ெகாைலெசய்த தீர்க்கதரிச களுக்குக்
கல்லைறகைளக் கட்டுக றீர்கள். 48 ஆகேவ,
உங்களுைடய முற்ப தாக்களுைடய ெசயல்களுக்கு
நீங்களும் உடன்பட்டவர்கள் என்று சாட்ச ய டுக றீர்கள்;
எப்படிெயன்றால், உங்களுைடய முற்ப தாக்கள்
அவர்கைளக் ெகாைலெசய்தார்கள், நீங்கேளா
அவர்களுக்குக் கல்லைறகைளக் கட்டுக றீர்கள்.
49ஆதலால் ேதவஞானமானது: நான் தீர்க்கதரிச கைளயும்
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் அவர்களிடத்த ல் அனுப்புேவன்;
அவர்களில் ச லைரக் ெகாைலெசய்து, ச லைரத்
துன்பப்படுத்துவார்கள்; 50 ஆேபலின் இரத்தத்தலிருந்து
பலிபீடத்த ற்கும் ேதவ ஆலயத்த ற்கும் நடுேவ
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட சகரியாவன் இரத்தம்வைரக்கும்,
உலகத்ேதாற்றத்தலிருந்து ச ந்தப்பட்ட எல்லா
தீர்க்கதரிச களுைடய இரத்தப்பழியும் இந்த வம்சத்தாரிடம்
ேகட்கப்படுவதற்காக அப்படிச் ெசய்வார்கள் என்று
ெசால்லுக றது. 51 ந ச்சயமாகேவ இந்த வம்சத்தாரிடம்
அது ேகட்கப்படும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
52 ந யாயப்பண்டிதர்கேள, உங்களுக்கு ஐேயா, அறவாக ய
த றவுேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள், நீங்களும்
உள்ேள ெசல்வதல்ைல, உள்ேள ெசல்க றவர்கைளயும்
தைடபண்ணுகறீர்கள் என்றார். 53 இைவகைள இேயசு
அவர்களுக்குச் ெசால்லும்ேபாது, ேவதபண்டிதர்களும்
பரிேசயர்களும் அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுவதற்காக, அவர்
வார்த்ைதகளில் ஏதாவது பைழ கண்டுபடிக்கேவண்டும்
என்று முயற்ச ெசய்து அவைர மிகவும் ெநருக்கவும், 54 அேநக
வஷயங்கைளக்குறத்துப் ேபச அவைரத் தூண்டவும்
ெதாடங்கனார்கள்.

அத்த யாயம் 12
எச்சரிக்ைகயும்உற்சாகப்படுத்துதலும்

1 அந்தேநரத்தல் பல ஆய ரக்கணக்கான மக்கள் இேயசுவ டம்
கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, அவர் முதலாவது தம்முைடய சீடர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் மாயக்காரர்களாக ய பரிேசயர்களுைடய
புளித்த மாைவக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
2 ெவளியாக்கப்படாத மைறெபாருளுமில்ைல,
அறயப்படாத இரகச யமுமில்ைல. 3 ஆதலால், நீங்கள்
இருளில் ேபச யது எதுேவா, அது ெவளிச்சத்த ேல
ேகட்கப்படும்; நீங்கள் வீட்டின் உள் அைறகளில் காத ல்
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ெசான்னது எதுேவா, அது வீட்டின் கூைரயன்ேமலிருந்து
சத்தம்ேபாட்டதுேபால இருக்கும். 4 என் நண்பர்களாக ய
உங்களுக்கு நான் ெசால்லுக ேறன்: சரீரத்ைதக்
ெகாைலெசய்து, அதன்பன்பு அத கமாக ஒன்றும்
ெசய்ய முடியாதவர்களுக்குப் பயப்படாமலிருங்கள்.
5 நீங்கள் யாருக்கு பயப்படேவண்டும் என்று உங்களுக்குக்
காண்ப க்க ேறன்: ெகாைலெசய்தபன்பு நரகத்த ேல
தள்ள வல்லைமயுள்ளவருக்கு பயப்படுங்கள்; ஆம்,
அவருக்ேக பயப்படுங்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 6 இரண்டு காசுகளுக்கு ஐந்து
அைடக்கலான் குருவகைள வற்க றார்களல்லவா?
அைவகளில்ஒன்றாவதுேதவனால்மறக்கப்படுவதல்ைல.
7 உங்களுைடய தைலயலுள்ள முடிகள் எல்லாம்
எண்ணப்பட்டிருக்க றது, ஆகேவ, பயப்படாமலிருங்கள்,
அேநகம் அைடக்கலான் குருவகைளவ ட, நீங்கள்
வ ேசஷத்தவர்களாக இருக்க றீர்கள். 8 அன்றயும்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்: மனிதர்களுக்கு
முன்பாக என்ைன அற க்ைகப்பண்ணுகறவன் எவேனா,
அவைன மனிதகுமாரனும் ேதவதூதர்களுக்கு முன்பாக
அற க்ைகபண்ணுவார். 9 மனிதர்கள் முன்பாக
என்ைன மறுதலிக்க றவன் ேதவதூதர்களுக்கு முன்பாக
மறுதலிக்கப்படுவான். 10 எவனாவது மனிதகுமாரனுக்கு
வ ேராதமாக வ ேசஷத்ைதச் ெசான்னால் அது
அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்; பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு
வ ேராதமாகத் தூஷணமான வார்த்ைதையச்
ெசால்லுக றவனுக்ேகா மன்னிக்கப்படுவதல்ைல.
11 அன்றயும், ெஜப ஆலயத்தைலவர்களுக்கும்,
ஆட்ச யல் அத காரமுள்ளவர்களுக்கும் முன்பாக
உங்கைள வ சாரைணெசய்ய ெகாண்டுேபாய்
நறுத்தும்ேபாது: அவர்களுைடய ேகள்வ களுக்கு எப்படி
பத ல்கள் ெசால்வது என்றும், எைதப் ேபசேவண்டும்
என்பைதக்குற த்தும் கவைலப்படாமலிருங்கள். 12 நீங்கள்
ேபசேவண்டியைவகைளப் பரிசுத்த ஆவயானவர் அந்த
ேநரத்த ேலஉங்களுக்குப்ேபாத ப்பார் என்றார்.

அறவற்றெசல்வந்தனின்உவைம
13 அப்ெபாழுது மக்கள்கூட்டத்தலிருந்து ஒருவன் அவைர

ேநாக்க : ேபாதகேர, என் தகப்பனுைடய ெசாத்ைத பாகம் ப ரித்து
என்னுைடய பங்ைக எனக்குத் தரும்படி என் சேகாதரனுக்குக்
கட்டைளய டேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
14 அதற்கு அவர்: மனிதேன, என்ைன உங்களுக்கு
ந யாயாத பத யாகவும் ெசாத்ைத பங்கடுக றவனாகவும்
ைவத்தவன் யார் என்றார். 15 பன்பு அவர் அவர்கைள
ேநாக்க : ெபாருளாைசையக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக
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இருங்கள்; ஏெனன்றால், ஒருவனுக்கு எவ்வளவு அத க
ெசாத்துக்கள் இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன்
அல்ல என்றார். 16 அல்லாமலும், இேயசு ஒரு உவைமைய
அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: ெசல்வந்தரான ஒருவனுைடய
நலம் நன்றாக வைளந்தருந்தது. 17அப்ெபாழுது அவன்:
நான் என்ன ெசய்ேவன்? என் தானியங்கைளச் ேசர்த்து
ைவக்க றதற்குஇடமில்ைலேய; 18நான் ஒன்றுெசய்ேவன்,
என் களஞ்ச யங்கைள இடித்து, ெபரிதாகக் கட்டி, எனக்கு
வைளந்த தானியத்ைதயும் என் ெபாருள்கைளயும்அங்ேக
ேசர்த்துைவத்து, 19 பன்பு: ஆத்துமாேவ, உனக்காக
அேநக வருடங்களுக்கு அேநகம் ெபாருள்கள் ேசர்த்து
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; நீ இைளப்பாற , சாப்ப ட்டுக்
குடித்து, மக ழ்ச்ச யாக இரு என்று என் ஆத்துமாவ டம்
ெசால்லுேவன் என்று தனக்குள்ேள ச ந்த த்துச்
ெசால்லிக்ெகாண்டான். 20 ேதவன் அவைன ேநாக்க :
மூடேன, உன் ஆத்துமா உன்னிடத்தலிருந்து இந்த
இராத்த ரிய ேல எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும், அப்ெபாழுது
நீ ேசகரித்தைவகள் யாருக்குச் ெசாந்தமாகும் என்றார்.
21ேதவனிடத்த ல்ெசல்வந்தராகஇருக்காமல்,தனக்காகேவ
ெபாக்கஷங்கைளச் ேசர்த்துைவக்க றவன் இப்படிேய
இருக்க றான் என்றார்.

கவைலப்படாமலிருங்கள்
22 பன்பு அவர் தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்க : ஆகேவ,

என்னத்ைத உண்ேபாம் என்று உங்களுைடய
ஜீவனுக்காகவும், என்னத்ைத உடுப்ேபாம் என்று
உங்களுைடய சரீரத்த ற்காகவும் கவைலப்படாமலிருங்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 23 உணைவவ ட
ஜீவனும், உைடையவ ட சரீரமும் வ ேசஷத்தைவகளாக
இருக்க றது. 24 காகங்கைளக் கவனித்துப்பாருங்கள்,
அைவகள் வைதக்க றதுமில்ைல அறுக்க றதுமில்ைல,
அைவகளுக்குப்பண்டசாைலயுமில்ைல,களஞ்ச யமுமில்ைல,
இல்லாவ ட்டாலும் அைவகைளயும் ேதவன்
பைழப்பூட்டுக றார்; பறைவகைளவ ட நீங்கள்
எவ்வளேவா வ ேசஷத்தவர்களாக இருக்க றீர்கள்.
25 கவைலப்படுக றதனால் உங்களில் எவன் தன் சரீர
அளேவாடு ஒரு முழத்ைதக் கூட்டுவான். 26 மிகவும் ச ற ய
வஷயங்கைள உங்களால் ெசய்யமுடியாதருக்கும்ேபாது,
மற்றைவகளுக்காக நீங்கள் கவைலப்படுக றெதன்ன?
27 காட்டுப்புஷ்பங்கள் எப்படி வளருக றெதன்று
கவனித்துப்பாருங்கள்; அைவகள் உைழக்க றதுமில்ைல,
நூற்கறதுமில்ைல, என்றாலும் சாெலாேமான்
காலத்த ல்இருந்து தன் சர்வமகைமயலும் அைவகளில்
ஒன்ைறப்ேபாலாவது உடுத்த யருந்தத ல்ைல என்று



லூக்காஅத்தயாயம் 12:28 174 லூக்காஅத்தயாயம் 12:41

உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 28 இப்படியருக்க,
அற்பவ சுவாச கேள, இன்ைறக்குக் காட்டிலிருந்து
நாைளக்கு அடுப்ப ேல ேபாடப்படுக ற புல்லுக்கு
ேதவன் இவ்வதமாக உடுத்துவ த்தால், உங்களுக்கு
உடுத்துவ ப்பது அத க ந ச்சயமல்லவா? 29 ஆகேவ,
என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம் என்று,
நீங்கள் ேகளாமலும் சந்ேதகப்படாமலும் இருங்கள்.
30இைவகைளெயல்லாம்உலகத்தார் நாடித்ேதடுக றார்கள்;
இைவகள் உங்களுக்கு ேவண்டியைவகள் என்று
உங்களுைடய ப தாவானவர் அற ந்தருக்க றார்.
31 ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதேய ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது
இைவகெளல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் ெகாடுக்கப்படும்.
32 பயப்படாேத சறுமந்ைதேய, உங்களுக்கு ராஜ்யத்ைதக்
ெகாடுக்க உங்களுைடய ப தா ப ரியமாக இருக்க றார்.
33 உங்களுக்கு உள்ளைவகைள வற்று ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுங்கள், பழைமயாகப் ேபாகாத பணப்ைபகைளயும்
குைறயாத ெபாக்கஷத்ைதயும் பரேலாகத்த ேல
உங்களுக்குச் சம்பாத த்து ைவயுங்கள், அங்ேக தருடன்
அணுகுகறதுமில்ைல, பூச்ச அரிக்க றதுமில்ைல.
34உங்களுைடயெபாக்கஷம்எங்ேகஇருக்க றேதாஅங்ேக
உங்களுைடயஇருதயமும்இருக்கும்.

வழித்தருங்கள்
35 உங்களுைடய உைடகைள உடுத்த ஆயத்தமாகவும்,

உங்களுைடய வளக்குகள் எரிக றதாகவும் இருக்கட்டும்,
36 தங்களுைடய எஜமான் தருமண வருந்துக்குச்
ெசன்றுவந்து கதைவத் தட்டும்ேபாது, உடேன அவருக்குக்
கதைவத் த றக்கும்படி எப்ெபாழுது வருவார் என்று
காத்தருக்க ற மனிதர்களுக்கு ஒப்பாகவும் இருங்கள்.
37 எஜமான் வரும்ேபாது, வழித்த ருக்க றவர்களாகக்
காணப்படுக ற ஊழியக்காரர்கேள பாக்க யவான்கள்.
அவர் பணிெசய்யும் உைடகைள உடுத்த , அவர்கைளப்
பந்த யருக்கச்ெசய்து, அருகல் வந்து அவர்களுக்கு
ஊழியம் ெசய்வார் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 38 அவர் நடுராத்த ரிய ேலா
அத காைலய ேலா வந்து, அவர்கள் அங்ேகேய
இருக்கக்கண்டால், அந்த ஊழியக்காரர்கள்
பாக்க யவான்கள். 39 தருடன் எந்தேநரத்த ல் வருவான்
என்று வீட்ெடஜமானுக்குத் ெதரிந்த ருந்தால், அவன்
வழித்த ருந்து, தன் வீட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்க
வ ட்டிருக்கமாட்டான் என்று அற ந்தருக்க றீர்கள்.
40 அந்தப்படிேய நீங்கள் நைனக்காத ேநரத்த ல்
மனிதகுமாரன் வருவார், ஆகேவ, நீங்களும் ஆயத்தமாக
இருங்கள் என்றார். 41 அப்ெபாழுது ேபதுரு அவைர
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ேநாக்க : ஆண்டவேர, இந்த உவைமைய எங்களுக்குமட்டும்
ெசால்லுகறீேரா, எல்ேலாருக்கும் ெசால்லுகறீேரா என்று
ேகட்டான். 42 அதற்குக் கர்த்தர்: பணிவைடக்காரர்களுக்குத்
தகுத யான காலத்த ேல படிெகாடுக்கும்படி எஜமான்
அவர்கள்ேமல் அத காரியாக ைவக்கத்தக்க உண்ைமயும்
வ ேவகமுமுள்ள வ சாரைணக்காரன் யார்? 43 எஜமான்
வரும்ேபாது அப்படிேய ெசய்க றவனாகக் காணப்படுக ற
ஊழியக்காரன் பாக்க யவான். 44 தனக்குரிய
எல்லாவற்றன்ேமலும் அவைன வ சாரைணக்காரனாக
ைவப்பான் என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 45அந்தஊழியக்காரேனா, என் எஜமான்
வர நாளாகும் என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டு,
ேவைலக்காரர்கைளயும் ேவைலக்காரிகைளயும்
அடிக்கவும், சாப்ப டவும், குடித்து ெவற க்கவும்
முற்பட்டால், 46 அவன் நைனக்காத நாளிலும்,
அறயாத ேநரத்தலும், அந்த ஊழியக்காரனுைடய
எஜமான் வந்து, அவைனக் கடினமாகத் தண்டித்து,
உண்ைமயல்லாதவர்கேளாடு அவனுக்குப் பங்ைக
ந யமிப்பான். 47 தன் எஜமானுைடய வருப்பத்ைத
அற ந்தும் ஆயத்தமாக இல்லாமலும் அவனுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்யாமலும் இருந்த ஊழியக்காரன்
அேநக அடிகள் அடிக்கப்படுவான். 48 அறயாதவனாக
இருந்து, அடிகளுக்கு ஏதுவானைவகைளச் ெசய்தவேனா,
ச ல அடிகள் அடிக்கப்படுவான். எவனிடத்த ல்
அத கம் ெகாடுக்கப்படுக றேதா அவனிடத்த ல் அத கம்
ேகட்கப்படும்; மனிதர்கள், எவனிடத்த ல் அத கமாக
ஒப்புவ க்க றார்கேளா அவனிடத்த ல் அத கமாகக்
ேகட்பார்கள்.
சமாதானமல்லப ரிவைனேய

49 பூமியன்ேமல் அக்கனிையப் ேபாடவந்ேதன்,
அது இப்ெபாழுேத பற்ற ெயரியேவண்டுெமன்று
வரும்புக ேறன். 50 ஆனாலும் நான் முழுகேவண்டிய
ஒரு ஸ்நானமுண்டு, அது முடியும்வைர எவ்வளேவா
ெநருக்கப்படுக ேறன். 51 நான் பூமிய ேல சமாதானத்ைத
உண்டாக்க வந்ேதன் என்று நைனக்க றீர்கேளா?
சமாதானத்ைதயல்ல, ப ரிவைனையேய உண்டாக்க
வந்ேதன் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
52 எப்படிெயன்றால், இதுமுதல் ஒேர வீட்டிேல
ஐந்துேபர் ப ரிந்த ருப்பார்கள், இரண்டுேபருக்கு
வ ேராதமாக மூன்றுேபரும், மூன்றுேபருக்கு வ ேராதமாக
இரண்டுேபரும்ப ரிந்த ருப்பார்கள். 53தகப்பன்மகனுக்கும்,
மகன் தகப்பனுக்கும், தாய் மகளுக்கும், மகள் தாய்க்கும்,
மாமியார் மருமகளுக்கும், மருமகள் மாமியாருக்கும்
வ ேராதமாகப்ப ரிந்த ருப்பார்கள் என்றார்.



லூக்காஅத்தயாயம் 12:54 176 லூக்காஅத்தயாயம் 13:7

காலங்கைளந தானித்தல்
54 பன்பு அவர் மக்கைள ேநாக்க : ேமற்ேக ேமகம்

எழும்புக றைத நீங்கள் காணும்ேபாது, மைழ
வருெமன்று ெசால்லுக றீர்கள்; அப்படிேய நடக்கும்.
55 ெதன்றல் அடிக்க றைத நீங்கள் காணும்ேபாது
ெவப்பம் உண்டாகுெமன்று ெசால்லுக றீர்கள்,
அப்படிேய நடக்கும். 56 மாயக்காரர்கேள, பூமியன்
ேதாற்றத்ைதயும் வானத்தன் ேதாற்றத்ைதயும் ந தானிக்க
உங்களுக்குத் ெதரியுேம, இந்தக் காலத்ைதேயா
நீங்கள் ந தானிக்காமல் ேபாக றெதன்ன? 57 ந யாயம்
என்ன என்று நீங்கேள தீர்மானிக்காமல் இருக்க றது
என்ன? 58 உனக்கு எத ராளியானவன் உன்ைன
அத காரியனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாக றேபாது,
வழிய ேலதாேனஅவனிடத்தலிருந்துவடுதைலயாகும்படி
ப ரயாசப்படு, இல்லாவ ட்டால், அவன் உன்ைன
நயாயாத பத க்கு முன்பாகக் ெகாண்டுேபாவான்,
ந யாயாத பத உன்ைன அத காரிய டத்த ல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பான், அத காரி உன்ைனச் சைறசாைலயல்
ேபாடுவான். 59நீ உன்னிடத்த ல்இருக்கும் கைடச க் காைச
ெசலவழித்துத்தீர்க்கும்வைரக்கும், அந்த இடத்தலிருந்து
புறப்படமாட்டாய்என்றுஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 13
மனந்தரும்புங்கள்

1 அந்த ேநரத்த ேல அங்ேக இருந்தவர்களில் சலர்
இேயசுவ டம் வந்து, பலாத்து சல கலிேலயர்களுைடய
இரத்தத்ைத அவர்களுைடய பலிகேளாடு கலந்தான்
என்ற ெசய்தைய அவருக்கு அறவத்தார்கள். 2 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: அந்தக் கலிேலயர்களுக்கு
அப்படிப்பட்டைவகள் நடந்ததனாேல, மற்ற
எல்லாக் கலிேலயர்கைளவ ட அவர்கள் பாவ களாக
இருந்தார்கெளன்றுநைனக்க றீர்கேளா? 3அப்படியல்லெவன்று
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்;நீங்கள்மனந்தரும்பாமற்ேபானால்
எல்ேலாரும்அப்படிேயஅழிந்துேபாவீர்கள். 4சீேலாவாமிேல
ேகாபுரம் வழுந்து பத ெனட்டுப்ேபர் மரித்தார்கேள;
எருசேலமில் குடியருக்க ற மனிதர்கெளல்ேலாரிலும்
அவர்கள் குற்றவாளிகளாக இருந்தார்கெளன்று
நைனக்க றீர்கேளா? 5அப்படியல்லெவன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள் மனந்தரும்பாமற்ேபானால்
எல்ேலாரும் அப்படிேய அழிந்துேபாவீர்கள் என்றார்.
6 அப்ெபாழுது அவர் ஒரு உவைமையயும் ெசான்னார்:
ஒருவன் தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ல் ஒரு அத்த மரத்ைத
நட்டிருந்தான்; அவன் வந்து அத ேல கனிையத்
ேதடினேபாதுஒன்றுங்காணவல்ைல. 7அப்ெபாழுதுஅவன்
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ேதாட்டக்காரைன ேநாக்க : இேதா, மூன்று வருடங்களாக
இந்த அத்த மரத்த ேல கனிையத் ேதடிவருக ேறன்;
ஒன்ைறயுங்காணவல்ைல, இைத ெவட்டிப்ேபாடு, இது
நலத்ைதயும் ஏன்ெகடுக்க றதுஎன்றான். 8அதற்குஅவன்:
ஐயா, இது இந்த வருடமும் இருக்கட்டும்; நான் இைதச்
சுற்றலுங்ெகாத்த , எருப்ேபாடுேவன், 9 கனிெகாடுத்தால்
சரி, ெகாடாவ ட்டால், இனிேமல் இைத ெவட்டிப்ேபாடலாம்
என்றுெசான்னான் என்றார்.

ஓய்வுநாளில்சுகமாக்கப்பட்டப் ெபண்
10 ஒரு ஓய்வுநாளில் அவர் ெஜப ஆலயத்தல்

ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார். 11 அப்ெபாழுது பதெனட்டு
வருடங்களாகப் பலவீனப்படுத்தும் ஆவையக்ெகாண்ட
ஒரு ெபண் அங்ேகயருந்தாள். அவள் எவ்வளவும்
ந மிரக்கூடாத கூனியாக இருந்தாள். 12 இேயசு அவைளக்
கண்டு, தம்மிடத்தல் அைழத்து: ெபண்ேண, உன்
பலவீனத்தலிருந்து வடுதைலயாக்கப்பட்டாய் என்று
ெசால்லி, 13 அவள்ேமல் தமது கரங்கைள ைவத்தார்;
உடேன அவள் நமிர்ந்து, ேதவைன மகைமப்படுத்தனாள்.
14 இேயசு ஓய்வுநாளிேல சுகமாக்கனபடியால், ெஜப
ஆலயத்தைலவன் ேகாபமைடந்து, மக்கைள ேநாக்க :
ேவைலெசய்க றதற்கு ஆறு நாட்கள் உண்ேட, அந்த நாட்களிேல
நீங்கள் வந்து சுகமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள், ஓய்வுநாளிேல
அப்படிச் ெசய்யலாகாது என்றான். 15 கர்த்தர் அவனுக்கு
மறுெமாழியாக மாயக்காரர்கேள: உங்களில் எவனும்
ஓய்வுநாளில் தன் எருைதயாவது தன் கழுைதையயாவது
ெதாழுவத்தலிருந்து அவழ்த்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அதற்குத் தண்ணீர் காட்டுக றத ல்ைலயா? 16 இேதா,
சாத்தான் பத ெனட்டு வருடங்களாகக் கட்டியருந்த
ஆப ரகாமின் மகளாக ய இவைள ஓய்வுநாளில் இந்தக்
கட்டிலிருந்து அவழ்த்துவ டேவண்டியதல்ைலயா என்றார்.
17 அவர் அப்படிச் ெசான்னேபாது, அவைர வ ேராத த்தருந்த
அைனவரும் ெவட்கப்பட்டார்கள். மக்கெளல்ேலாரும் அவரால்
ெசய்யப்பட்ட சகல மகைமயான ெசய்ைககைளக்குறத்தும்
மக ழ்ந்தார்கள்.

கடுகுவைத, புளித்த மாவு
18 அவர் அவர்கைள ேநாக்க : ேதவனுைடய ராஜ்யம்

எதற்ெகாப்பாக இருக்க றது; அைத எதற்கு ஒப்ப டுேவன்?
19 அது ஒரு கடுகுவைதக்கு ஒப்பாக இருக்க றது; அைத
ஒரு மனிதன் எடுத்துத் தன் ேதாட்டத்த ேல ேபாட்டான்;
அது வளர்ந்து, ெபரிய மரமானது; ஆகாயத்துப் பறைவகள்
வந்து, அதன் கைளகளில் அைடந்தது என்றார். 20 ேமலும்
அவர்: ேதவனுைடயராஜ்யத்ைதநான்எதற்குஒப்ப டுேவன்?
21அது புளித்த மாவ ற்கு ஒப்பாக இருக்க றது; அைத ஒரு
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ெபண் எடுத்து முழுவதும் புளிக்கும்வைரக்கும் மூன்றுபடி
மாேவாடுபைசந்துைவத்தாள் என்றார்.

இடுக்கமானவாசல்
22 அவர் எருசேலமுக்குப் பயணமாகப் ேபாகும்ேபாது,

பட்டணங்கள்ேதாறும் க ராமங்கள்ேதாறும் உபேதசம்
ெசய்துெகாண்ேட ேபானார். 23 அப்ெபாழுது ஒருவன் அவைர
ேநாக்க : ஆண்டவேர, வடுதைலயாக்கப்படுக றவர்கள்
சலேபர்தாேனா என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்:
24 இடுக்கமான வாசல்வழியாக உள்ேள ப ரேவச க்கப்
ப ரயாசப்படுங்கள், அேநகர் உள்ேள ப ரேவச க்க
வைகேதடினாலும் அவர்களாேல கூடாமற்ேபாகும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 25 வீட்ெடஜமான்
எழுந்து, கதைவப் பூட்டினபன்பு, நீங்கள் ெவளிேய
நன்று: ஆண்டவேர, ஆண்டவேர, எங்களுக்குத்
த றக்கேவண்டுெமன்றுெசால்லிக்கதைவத் தட்டும்ேபாது,
அவர் மறுெமாழியாக: நீங்கள் எவ்வ டத்தாேரா,
உங்கைள அற ேயன் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுவார்.
26 அப்ெபாழுது நீங்கள்: உம்முைடய சமுகத்த ல்
உணவு உண்ேடாேம, நீர் எங்களுைடய வீத களில்
ேபாதகம்பண்ணினீேர என்று ெசால்லுவீர்கள்.
27 ஆனாலும் அவர்: நீங்கள் எவ்வ டத்தாேரா, உங்கைள
அற ேயன், அக்க ரமக்காரர்களாக ய நீங்கெளல்ேலாரும்
என்ைனவ ட்டு அகன்றுேபாங்கள் என்று ெசால்லுவார்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 28 நீங்கள்
ஆப ரகாைமயும் ஈசாக்ைகயும் யாக்ேகாைபயும்
எல்லாத் தீர்க்கதரிச கைளயும் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தலிருக்க றவர்களாகவும், உங்கைளேயா புறம்ேப
தள்ளப்பட்டவர்களாகவும் காணும்ேபாது உங்களுக்கு
அழுைகயும் பற்கடிப்பும் அங்ேக உண்டாயருக்கும்.
29 க ழக்கலும் ேமற்கலும் வடக்கலும் ெதற்கலும்
இருந்த மக்கள் வந்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல்
பந்த யருப்பார்கள். 30 அப்ெபாழுது முந்த ேனார்
ப ந்த ேனாராவார்கள், ப ந்த ேனார் முந்த ேனாராவார்கள்
என்றார்.

எருசேலமுக்காகப் புலம்புதல்
31 அந்த நாளிேல சல பரிேசயர்கள் அவரிடத்தல் வந்து:

நீர் இந்த இடத்ைதவ ட்டுப்ேபாய்வடும்; ஏேராது உம்ைமக்
ெகாைலெசய்ய மனதாக இருக்க றான் என்றார்கள்.
32 அதற்கு அவர்: நான் இன்ைறக்கும் நாைளக்கும்
ப சாசுகைளத் துரத்த , வயாத யுள்ளவர்கைள,
சுகமாக்க மூன்றாம்நாளில் நைறவைடேவன்.
33 இன்ைறக்கும் நாைளக்கும் மறுநாைளக்கும் நான்
நடமாடேவண்டும்; எருசேலமுக்கு ெவளிேய ஒரு
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தீர்க்கதரிச யும் மடிந்துேபாக றத ல்ைலெயன்று
நான் ெசான்னதாக நீங்கள் ேபாய் அந்த நரிக்குச்
ெசால்லுங்கள். 34 எருசேலேம, எருசேலேம,
தீர்க்கதரிச கைளக் ெகாைலெசய்து, உன்னிடத்த ல்
அனுப்பப்பட்டவர்கைளக் கல்ெலற க றவேள! ேகாழி
தன் குஞ்சுகைளத் தன் ச றகுகளின்கீேழ கூட்டிச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவைதப்ேபால நான் எத்தைனதரேமா
உன்பள்ைளகைளக்கூட்டிச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளவருப்பமாக
இருந்ேதன்; உங்களுக்ேகா வருப்பமில்லாமற்ேபானது.
35 இேதா, உங்களுைடய வீடு உங்களுக்குப்
பாழாக்க வ டப்படும்; கர்த்தருைடய நாமத்தனாேல
வருக றவர் வாழ்த்தப்படத்தக்கவர் என்று நீங்கள்
ெசால்லும் காலம் வரும்வைரக்கும் என்ைனக்
காணாதருப்பீர்கள் என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 14
பரிேசயன்வீட்டில்இேயசு

1 ஒரு ஓய்வுநாளிேல பரிேசயர்களில் தைலவனாகய
ஒருவனுைடய வீட்டிேல அவர் உணவு உட்ெகாள்ளும்படிக்குச்
ெசன்றருந்தார். 2 அப்ெபாழுது நீர்க்ேகாைவ வயாதயுள்ள ஒரு
மனிதன் அவருக்கு முன்பாக இருந்தான். அவனுக்கு என்ன
ெசய்வாேராெவன்றுமக்கள்அவர்ேமல்ேநாக்கமாகஇருந்தார்கள்.
3 இேயசு நயாயப்பண்டிதர்கைளயும் பரிேசயர்கைளயும் பார்த்து:
ஓய்வுநாளிேல சுகமாக்குக றது ந யாயமா என்று ேகட்டார்.
4 அதற்கு அவர்கள் ேபசாமலிருந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர்
அவைன அைழத்து, சுகமாக்க , அனுப்பவ ட்டு, 5 அவர்கைள
ேநாக்க : உங்களில் ஒருவனுைடய கழுைதயாவது
எருதாவது ஓய்வுநாளில் கணற்றல் வழுந்தால்,
அவன் அைத உடேன தூக்கவ டமாட்டானா என்றார்.
6 அதற்கு உத்தரவுெசால்ல அவர்களால் கூடாமற்ேபானது.
7 வருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டவர்கள் பந்தயல் முதன்ைமயான
இடங்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டைத அவர் பார்த்து,
அவர்களுக்கு ஒரு உவைமையச் ெசான்னார்: 8 ஒருவனால்
தருமணவருந்துக்கு நீ அைழக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
பந்த யல் முதன்ைமயான இடத்த ல் உட்காராேத;
உன்ைனவ ட மத ப்புக்குரியவன் ஒருேவைள அவனால்
அைழக்கப்பட்டிருப்பான். 9 அப்ெபாழுது உன்ைனயும்
அவைனயும்அைழத்தவன்உன்னிடத்த ல்வந்து: இவருக்கு
இடங்ெகாடு என்பான்; அப்ெபாழுது நீ ெவட்கத்ேதாடு
கைடச இடத்த ற்குப் ேபாகேவண்டியதாயருக்கும்.
10 நீ அைழக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, கைடச
இடத்த ல்ேபாய் உட்காரு; அப்ெபாழுது உன்ைன
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அைழத்தவன் வந்து: நண்பேன, உயர்ந்த இடத்த ல்
வாரும் என்று ெசால்லும்ேபாது, உன்னுடேன
கூடப் பந்த யருக்க றவர்களுக்கு முன்பாக
உனக்குப் ெபருைமயுண்டாகும். 11 தன்ைனத்தான்
உயர்த்துக றவெனவனும் தாழ்த்தப்படுவான்,
தன்ைனத்தான் தாழ்த்துக றவன் உயர்த்தப்படுவான்
என்றார். 12அன்றயும் அவர் தம்ைம வருந்துக்கு அைழத்தவைன
ேநாக்க : நீ பகல்வருந்தாவது இராவருந்தாவது
பண்ணும்ேபாது, உன் நண்பர்கைளயாவது உன்
சேகாதரர்கைளயாவது, உன் உறவனர்கைளயாவது,
ெசல்வமுள்ளஅண்ைடவீட்டாைரயாவதுஅைழக்கேவண்டாம்;
அைழத்தால் அவர்களும் உன்ைன அைழப்பார்கள்,
அப்ெபாழுது உனக்குப் பதலுக்குப்பத ல் ெசய்ததாகும்.
13 நீ வருந்து பண்ணும்ேபாது ஏைழகைளயும்
நடக்கமுடியாதவர்கைளயும், முடவர்கைளயும்,
பார்ைவயற்றவர்கைளயும் அைழப்பாயாக. 14அப்ெபாழுது
நீ பாக்க யவானாக இருப்பாய்; அவர்களால்
உனக்குத் தரும்பச் ெசய்யமுடியாது; நீத மான்களின்
உய ர்த்ெதழுதலில்உனக்குதரும்பச்ெசய்யப்படும் என்றார்.

வருந்துசாைலபற்றயஉவைம
15அவேராடுகூடப் பந்தயருந்தவர்களில்ஒருவன்இைவகைளக்

ேகட்டெபாழுது, அவைர ேநாக்க : ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல்
உணவு உட்ெகாள்ளுகறவன் பாக்கயவான் என்றான்.
16 அதற்கு அவர்: ஒரு மனிதன் ெபரியவருந்ைத
ஆயத்தம்பண்ணி, அேநகைர அைழப்ப த்தான்.
17 வருந்து ேநரத்த ல் தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க :
நீ அைழக்கப்பட்டவர்களிடத்த ல்ேபாய், எல்லாம்
ஆயத்தமாக இருக்க றதுவாருங்கள் என்றுெசால்ெலன்று
அவைன அனுப்பனான். 18 அவர்கெளல்ேலாரும்
சாக்குப்ேபாக்குச்ெசால்லத் ெதாடங்கனார்கள்.
ஒருவன்: ஒரு வயைல வாங்க யருக்க ேறன், நான்
கட்டாயமாகப்ேபாய் அைதப் பார்க்கேவண்டும், என்ைன
மன்னிக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
19 ேவெறாருவன்: ஐந்து ஏர்மாடுகள் வாங்க யருக்க ேறன்,
அைதஓட்டிப்பார்க்கப்ேபாக ேறன்,என்ைனமன்னிக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான். 20 ேவெறாருவன்:
எனக்கு இப்ேபாதுதான் தருமணம் முடிந்தருக்க றது,
அதனால் நான் வரக்கூடாது என்றான். 21 அந்த
ேவைலக்காரன் வந்து, இைவகைளத் தன் எஜமானுக்கு
அறவ த்தான். அப்ெபாழுது வீட்ெடஜமான் ேகாபமைடந்து,
தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க : நீ பட்டணத்தன்
ெதருக்களிலும் வீத களிலும் சீக்க ரமாகப்ேபாய்,
ஏைழகைளயும் நடக்கமுடியாதவர்கைளயும்,
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முடவர்கைளயும், பார்ைவயற்றவர்கைளயும் இங்ேக
அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றான். 22 ேவைலக்காரன்
அப்படிேய ெசய்து: ஆண்டவேர, நீர் கட்டைளய ட்டபடி
ெசய்தாய ற்று, இன்னும் இடம் இருக்க றது என்றான்.
23 அப்ெபாழுது எஜமான் ேவைலக்காரைன ேநாக்க : நீ
சாைலேயாரங்களிலும் குறுகயவழி அருகலும்ேபாய்,
என் வீடு நைறயும்படியாக மக்கைள உள்ேள
வரும்படி வற்புறுத்த அைழத்துக்ெகாண்டுவா;
24 அைழக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனிதர்களில் ஒருவன்கூட
என் வருந்ைத ருச பார்ப்பத ல்ைலெயன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்என்றான்என்றுெசான்னார்.

சீடர்களாகஇருப்பது
25 பன்பு அேநக மக்கள் அவேராடுகூடப் பயணமாகப்

ேபாகும்ேபாது, அவர்களிடமாக அவர் தரும்ப ப்பார்த்து:
26 யாராவது ஒருவன் என்னிடத்த ல் வந்து,
தன் தகப்பைனயும் தாையயும் மைனவையயும்
பள்ைளகைளயும் சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும்,
தன் ஜீவைனயும் ெவறுக்காவ ட்டால் எனக்குச்
சீடனாக இருக்கமாட்டான். 27 தன் சலுைவையச்
சுமந்துெகாண்டு என் பன்ேன வராதவன் எனக்குச்
சீடனாக இருக்கமுடியாது. 28 உங்களில் ஒருவன் ஒரு
ேகாபுரத்ைதக் கட்டவருப்பமாக இருந்து, 29 அஸ்த பாரம்
ேபாட்டப்பன்பு ேவைலைய முடிக்கமுடியாமற்ேபானால்,
பார்க்க றவர்கெளல்ேலாரும்: 30 இந்த மனிதன்
கட்டத்ெதாடங்க , முடிக்க முடியாமற்ேபானான் என்று
ெசால்லி தன்ைன ஏளனமாக ேபசாதபடிக்கு, அைதக்
கட்டிமுடிப்பதற்கு தனக்கு ேவண்டிய ெபாருளாதாரம்
உண்ேடா இல்ைலேயா என்று முன்பு அவன் உட்கார்ந்து
ெசலவாகும் ெதாைகையக் கணக்குப்பார்க்காமல்
இருப்பாேனா? 31 அன்றயும் ஒரு ராஜா மற்ெறாரு
ராஜாேவாடு ேபார்ெசய்யப்ேபாக றேபாது, தன்ேமல்
இருபதாய ரம் ேபார்வீரர்கேளாடு வருக ற அவைனத் தான்
பத்தாய ரம் ேபார்வீரர்கைளக்ெகாண்டு எத ர்க்கக்கூடுேமா
கூடாேதா என்று முன்னேம உட்கார்ந்து ஆேலாசைன
ெசய்யாமலிருப்பாேனா? 32 கூடாெதன்று கண்டால்,
மற்றவன் இன்னும் தூரத்தலிருக்கும்ேபாேத,
தூதுவைர அனுப்ப , சமாதானத்துக்கானைவகைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்வாேன. 33 அப்படிேய உங்களில்
எவனாவது தனக்கு உண்டானைவகைளெயல்லாம்
ெவறுத்துவ டாவ ட்டால் அவன் எனக்குச் சீடனாக
இருக்கமாட்டான். 34 உப்பு நல்லதுதான், உப்பு
சாரமற்றுப்ேபானால் எதனால் சாரமாக்கப்படும்? 35 அது
நலத்துக்காவது எருவுக்காவது உதவாது, அைத ெவளிேய
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ெகாட்டிப்ேபாடுவார்கள். ேகட்க றதற்குக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும் என்றார்.

அத்த யாயம் 15
காணாமல்ேபானஆடு

1 எல்லா வரி வசூலிப்பவர்களும் பாவ களும் அவருைடய
வசனங்கைளக் ேகட்கும்படி அவரிடத்தல் வந்துேசர்ந்தார்கள்.
2 அப்ெபாழுது பரிேசயர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்
முறுமுறுத்து: இவர் பாவ கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு அவர்கேளாடு
சாப்படுக றார் என்றார்கள். 3 அவர்களுக்கு அவர் ெசான்ன
உவைமயாவது: 4 உங்களில் ஒரு மனிதன் நூறு
ஆடுகைள உைடயவனாக இருந்து, அைவகளில்
ஒன்று காணாமற்ேபானால், ெதாண்ணூற்ெறான்பது
ஆடுகைளயும் வனாந்த ரத்த ேலவ ட்டு, காணாமற்ேபான
ஆட்ைடக் கண்டுப டிக்கும்வைர ேதடித்த ரியாேனா?
5 கண்டுப டித்தபன்பு, அவன் மக ழ்ச்ச ேயாடு அைதத்
தன் ேதாள்களின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, 6 வீட்டிற்கு
வந்து, நண்பர்கைளயும் அண்ைடகுடும்பத்தாைரயும்
கூட வரவைழத்து: காணாமற்ேபான என் ஆட்ைடக்
கண்டுப டித்ேதன், என்ேனாடுகூட மகழுங்கள் என்பான்
அல்லவா? 7 அதுேபால, மனந்தரும்ப அவச யமில்லாத
ெதாண்ணூற்ெறான்பது நீத மான்கைளக்குற த்து
மக ழ்ச்ச உண்டாக றைதவ ட மனந்தரும்புக ற ஒேர
பாவ யனிமித்தம் பரேலாகத்த ல் மிகுந்த மக ழ்ச்ச
உண்டாயருக்கும்என்றுஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

காணாமல்ேபானெவள்ளிக்காசு
8 அன்றயும், ஒரு ெபண் பத்து ெவள்ளிக்காசுகைள

உைடயவளாக இருந்து, அதல் ஒரு ெவள்ளிக்காசு
காணாமற்ேபானால், வளக்ைகக் ெகாளுத்த ,
வீட்ைடப் ெபருக்க , அைதக் கண்டுப டிக்க றவைரக்கும்
அக்கைறேயாடுேதடாமலிருப்பாேளா? 9கண்டுப டித்தபன்பு,
தன் ேதாழிகைளயும் அண்ைட வீட்டுக்காரிகைளயும்
கூட வரவைழத்து: காணாமற்ேபான ெவள்ளிக்காைசக்
கண்டுப டித்ேதன், என்ேனாடுகூட மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள்
என்பாள் அல்லவா? 10 அதுேபால மனந்தரும்புக ற ஒேர
பாவ யனிமித்தம் ேதவனுைடய தூதர்களுக்கு முன்பாக
மக ழ்ச்ச உண்டாயருக்க றது என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

மனந்தரும்பயமகன்
11 பன்னும் அவர் ெசான்னது: ஒரு மனிதனுக்கு

இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தார்கள். 12 அவர்களில்
இைளயவன் தகப்பைன ேநாக்க : தகப்பேன, ெசாத்த ல்
எனக்கு வரும் பங்ைக எனக்குத் தரேவண்டும்
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என்றான். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்குத்
தன் ெசாத்ைத பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தான். 13 ச ல
நாட்களுக்குப்பன்பு, இைளயமகன் தன் ெசாத்ைதவ ற்று
பணத்ைத த ரட்டிக்ெகாண்டு, தூரேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், அங்ேக துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து, தன்
ெசாத்ைத அழித்துப்ேபாட்டான். 14 எல்லாவற்ைறயும்
அவன் ெசலவழித்தபன்பு, அந்த ேதசத்த ேல
ெகாடிய பஞ்சமுண்டானது. அப்ெபாழுது அவன்
வறுைமக்குள்ளானான், 15 அந்த ேதசத்துக் குடிகளில்
ஒருவனிடத்த ல்ேபாய் ேவைலயல் ேசர்ந்தான்.
அந்தக் குடியானவன் அவைனத் தன் வயல்களில்
பன்ற கைள ேமய்க்கும்படி அனுப்பனான். 16 அப்ெபாழுது
பன்ற கள் தன்க ற தவ ட்டினாேல தன் பசையதீர்க்க
ஆைசயாக இருந்தான், ஒருவனும் அைத அவனுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல. 17 அவனுக்குப் புத்த ெதளிந்தேபாது,
அவன்: என் தகப்பனுைடய ேவைலக்காரர்கள்
எத்தைனேயா ேபருக்கு நைறவான உணவு இருக்க றது,
நாேனா பச யனால் சாக ேறன். 18 நான் எழுந்து என்
தகப்பனிடத்த ற்குப்ேபாய்: தகப்பேன, பரேலாகத்த ற்கு
வ ேராதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம்
ெசய்ேதன். 19 இனிேமல் உம்முைடய குமாரன்
என்று ெசால்லப்படுவதற்கு நான் தகுத யற்றவன்,
உம்முைடய ேவைலக்காரர்களில் ஒருவனாக என்ைன
ைவத்துக்ெகாள்ளும் என்ேபன் என்று ெசால்லி; 20 எழுந்து
புறப்பட்டு,தன்தகப்பனிடத்த ல்வந்தான். அவன்தூரத்தல்
வரும்ேபாேத, அவனுைடய தகப்பன் அவைனக் கண்டு,
மனதுருக , ஓடி, அவன் கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு,
அவைன முத்தம்ெசய்தான். 21 குமாரன் தகப்பைன
ேநாக்க : தகப்பேன பரேலாகத்த ற்கு வ ேராதமாகவும்,
உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் ெசய்ேதன், இனிேமல்
உம்முைடய குமாரன் என்று ெசால்லப்படுவதற்கு நான்
தகுத யற்றவன் என்று ெசான்னான். 22 அப்ெபாழுது
தகப்பன் தன் ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
உயர்ந்த ஆைடகைள ெகாண்டுவந்து இவனுக்கு
உடுத்த இவன் ைகக்கு ேமாத ரத்ைதயும் கால்களுக்குப்
பாதரட்ைசகைளயும் ேபாடுங்கள். 23 ெகாழுத்தக்
கன்ைறக் ெகாண்டுவந்து அடியுங்கள். நாம் வருந்து
ெகாண்டாடுேவாம். 24 என் குமாரனாக ய இவன்
மரித்தான், தரும்பவும் உய ர்த்தான்; காணாமற்ேபானான்,
தரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான். அப்படிேய அவர்கள்
ெகாண்டாடத் ெதாடங்கனார்கள். 25 அவனுைடய
மூத்தகுமாரன் வயலில் இருந்தான். அவன் தரும்ப
வீட்டிற்கு அருகல் வருக றேபாது, கீதவாத்த யத்ைதயும்
நடனக்களிப்ைபயும் ேகட்டு; 26 ேவைலக்காரர்களில்
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ஒருவைன அைழத்து: இெதன்ன என்று வ சாரித்தான்.
27 அதற்கு அவன்: உம்முைடய சேகாதரன் வந்தார், அவர்
மறுபடியும் சுகத்துடேன உம்முைடய தகப்பனிடத்த ல்
வந்து ேசர்ந்தபடியனாேல அவருக்காகக் ெகாழுத்தக்
கன்ைறஅடித்தருக்க றார் என்றான். 28அப்ெபாழுதுஅவன்
ேகாபமைடந்து உள்ேள ேபாக வருப்பமில்லாத ருந்தான்.
தகப்பேனா ெவளிேய வந்து அவைன வருந்த
அைழத்தான். 29 அவன் தகப்பனுக்கு மறுெமாழியாக:
இேதா, இத்தைன வருடகாலமாக நான் உமக்கு
ேவைலச்ெசய்து, எப்ெபாழுதுேம எல்லாவற்றலும்
உம்முைடய வார்த்ைதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருந்தும்,
என் நண்பர்கேளாடு நான் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்படி
நீர் ஒருேபாதும் எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயாவது
ெகாடுக்கவல்ைல. 30 ேவச களிடத்த ல் உம்முைடய
ெசாத்துக்கைளஅழித்துப்ேபாட்டஉம்முைடயகுமாரனாக ய
இவன் வந்தவுடேன ெகாழுத்தக் கன்ைற இவனுக்காக
அடிப்ப த்தீேர என்றான். 31 அதற்குத் தகப்பன்: மகேன, நீ
எப்ேபாதும்என்ேனாடுஇருக்க றாய்,எனக்குள்ளெதல்லாம்
உன்னுைடயதாக இருக்க றது. 32 உன் சேகாதரனாக ய
இவேனா மரித்தான், தரும்பவும் உய ர்த்தான்;
காணாமற்ேபானான், தரும்பவும் காணப்பட்டான்;
ஆனபடியனாேல, நாம் ெகாண்டாடி மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கேவண்டுேமஎன்றுெசான்னான் என்றார்.

அத்த யாயம் 16
ேநர்ைமயற்றந ர்வாக

1 பன்னும் அவர் தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்க :
ெசல்வந்தனாக ய ஒரு மனிதனுக்கு ந ர்வாக
ஒருவன் இருந்தான்; அவன் தன் எஜமானுைடய
ெசாத்துக்கைள அழித்துப்ேபாடுக றதாக எஜமானுக்கு
அறவ க்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது எஜமான் அவைன
வரவைழத்து: உன்ைனக்குற த்து நான் இப்படிக்
ேகள்வ ப்படுக றெதன்ன? உன் ந ர்வாகத்தன் கணக்ைகக்
ெகாடு, இனி நீ ந ர்வாக யாக இருக்கக்கூடாது என்றான்.
3 அப்ெபாழுது அந்த ந ர்வாக : நான் என்ன ெசய்ேவன்,
என் எஜமான் ந ர்வாக ெபாறுப்பலிருந்து என்ைன
நீக்க ப்ேபாடுக றாேன நலத்ைத பண்படுத்துவதற்கும்;
எனக்குப் ெபலனில்ைல, ப ச்ைசெயடுக்கவும்
ெவட்கப்படுக ேறன். 4 ந ர்வாகப் ெபாறுப்ைபவ ட்டு நான்
நீக்கப்படும்ேபாது, என்ைனத் தங்களுைடய வீடுகளில்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுவார் உண்டாகும்படி ெசய்யேவண்டியது
இன்னெதன்று எனக்குத் ெதரியவந்தது, என்று
தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டு; 5 தன் எஜமானிடத்த ல்
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கடன்பட்டவர்கைள ஒவ்ெவாருவனாக வரவைழத்து:
முதலாவது வந்தவைன ேநாக்க : நீ என் எஜமானிடத்த ல்
பட்ட கடன் எவ்வளவு என்றான். 6 அவன்: நூறுகுடம்
எண்ெணய் என்றான். அப்ெபாழுது ந ர்வாக அவைன
ேநாக்க : நீ உன் சீட்ைட வாங்க , உட்கார்ந்து, ஐம்பது
என்று சீக்க ரமாக எழுது என்றான். 7 பன்பு அவன்
ேவெறாருவைன ேநாக்க : நீ பட்ட கடன் எவ்வளவு
என்றான். அவன்: நூறு மூட்ைட ேகாதுைம என்றான்.
அப்ெபாழுது அவன்: நீ உன் சீட்ைட வாங்க , எண்பது
என்று எழுது என்றான். 8 அநீத யுள்ள அந்த ந ர்வாக
புத்த யாகச் ெசய்தான் என்று எஜமான் பார்த்து அவைன
ெமச்ச க்ெகாண்டான். இவ்வதமாகஒளியன்மக்கைளவ ட
இந்த உலகத்தன் மக்கள் தங்களுைடய சந்தத யல்
அத க புத்த மான்களாக இருக்க றார்கள். 9 நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், நீங்கள் மரிக்கும்ேபாது
உங்கைளந த்த யமானவீடுகளிேலஏற்றுக்ெகாள்ளுேவார்
உண்டாகும்படி, அநீத யான உலகப்ெபாருளால்
உங்களுக்கு நண்பர்கைளச் சம்பாத யுங்கள்.
10 ெகாஞ்சத்த ேல உண்ைமயுள்ளவன் அேநகத்தலும்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருக்க றான், ெகாஞ்சத்த ேல
அநீத யுள்ளவன் அேநகத்தலும் அநீத யுள்ளவனாக
இருக்க றான். 11 அநீத யான உலகப்ெபாருளில் நீங்கள்
உண்ைமயாக இல்லாவ ட்டால், யார் உங்கைள நம்ப
உங்களிடம் ேநர்ைமயான ெசாத்ைத ஒப்புவ ப்பார்கள்?
12 ேவெறாருவனுைடய காரியத்த ல் நீங்கள்
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாவ ட்டால், உங்களுக்கு
ஏதாவெதான்ைறச்ெசாந்தமாகக்ெகாடுப்பவர்யார்? 13எந்த
ேவைலக்காரனும் இரண்டு எஜமான்களுக்கு பணிவைட
ெசய்யமுடியாது; ஒருவைனப் பைகத்து மற்றவைன
ேநச ப்பான், அல்லது ஒருவைனப்பற்ற க்ெகாண்டு
மற்றவைன அசட்ைடபண்ணுவான். ேதவனுக்கும்
உலகப்ெபாருளுக்கும் ேவைலெசய்ய உங்களாேல
கூடாது என்றார். 14 இைவகைளெயல்லாம்
ெபாருளாைசக்காரர்களாக ய பரிேசயர்களும் ேகட்டு,
அவைரப் பரிகாசம்பண்ணினார்கள். 15 அவர் அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் மனிதர்கள் முன்பாக உங்கைள
நீத மான்களாகக் காட்டுக றீர்கள், ேதவேனா உங்களுைடய
இருதயங்கைள அற ந்தருக்க றார்; மனிதர்களுக்குள்ேள
ேமன்ைமயாக எண்ணப்படுக றது ேதவனுக்குமுன்பாக
அருவருப்பாகஇருக்க றது.
ேபாதைனகள்

16 ந யாயப்ப ரமாணமும் தீர்க்கதரிசன வாக்க யங்களும்
ேயாவான்வைரக்கும் இருந்தது; அதுமுதல் ேதவனுைடய
ராஜ்யம் நற்ெசய்த யாக அறவ க்கப்பட்டுவருக றது,



லூக்காஅத்தயாயம் 16:17 186 லூக்காஅத்தயாயம் 16:28

அைனவரும் பலவந்தமாக அதல் ப ரேவச க்க றார்கள்.
17 ேவதத்த ல் ஒரு எழுத்தன்உறுப்பு ஒழிந்துேபாவைதவ ட,
வானமும்பூமியும்ஒழிந்துேபாவதுஎளிதாயருக்கும். 18தன்
மைனவையத் தள்ளிவ ட்டு, ேவெறாரு ெபண்ைணத்
தருமணம் ெசய்க றவன் வ பசாரம் ெசய்க றான்,
கணவனாேலவவாகரத்துெசய்யப்பட்டவைளத்தருமணம்
ெசய்க றவனும்வ பசாரம்ெசய்க றான்.

ெசல்வந்தனும்லாசருவும்
19 ெசல்வந்தனாக ய ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவன்

இரத்தாம்பரமும் வைலயுயர்ந்த உைடயும் அணிந்து,
அநுதனமும் ஆடம்பரமாக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
20 லாசரு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு தரித்த ரனும்
இருந்தான்; அவன் சரீர முழுவதும் ெகாப்பளங்கள்
நைறந்தவனாக, அந்த ெசல்வந்தனுைடய வாசலின்
அருேக தங்க , 21 அவனுைடய ேமைஜயலிருந்து
வழுந்த துணிக்ைககளாேல தன் பசைய ஆற்ற
ஆைசயாக இருந்தான்; நாய்கள் வந்து அவன்
ெகாப்பளங்கைள நக்க ற்று. 22 பன்பு அந்த தரித்த ரன்
மரித்து, ேதவதூதர்களால் ஆப ரகாமுைடய மடிய ேல
ெகாண்டுேபாய் வ டப்பட்டான்; ெசல்வந்தனும்
மரித்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 23 பாதாளத்த ேல
அவன் ேவதைனப்படுக றேபாது, தன் கண்கைள
ஏெறடுத்து, தூரத்த ேல ஆப ரகாைமயும் அவன் மடிய ேல
லாசருைவயும் கண்டான். 24 அப்ெபாழுது அவன்:
தகப்பனாக யஆப ரகாேம, நீர் எனக்குஇரங்க , லாசரு தன்
வ ரலின்நுனிையத் தண்ணிரீல் ேதாய்த்து, என் நாக்ைகக்
குளிரப்பண்ணும்படி அவைன அனுப்பேவண்டும்;
இந்த அக்கனிய ல் ேவதைனப்படுக ேறேன என்று
கூப்ப ட்டான். 25 அதற்கு ஆப ரகாம்: மகேன, நீ பூமிய ேல
உய ேராடு இருக்கும் காலத்த ல் உன் நன்ைமகைள
அனுபவ த்தாய், லாசருவும் அப்படிேய தீைமகைள
அனுபவ த்தான், அைத நைனத்துக்ெகாள்; இப்ெபாழுது
அவன் ேதற்றப்படுக றான், நீேயா ேவதைனப்படுக றாய்.
26 அதுவுமல்லாமல், இந்த இடத்தலிருந்து
உங்களிடத்த ற்குக் கடந்துேபாகவும், அந்த இடத்தலிருந்து
எங்களிடத்த ற்குக் கடந்துவரவும் மனதுள்ளவர்களுக்குக்
கூடாதபடிக்கு, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுேவ
ெபரும்பளவு உண்டாக்கப்பட்டிருக்க றது என்றான்.
27 அப்ெபாழுது அவன்: அப்படியானால், தகப்பேன,
எனக்கு ஐந்துேபர் சேகாதரர்கள் உண்டு, அவர்களும்
ேவதைனயுள்ள இந்த இடத்த ற்கு வராதபடி, அவன்ேபாய்
அவர்களுக்கு சாட்ச யாக அறவ க்கும்படியாக, 28 நீர்
அவைன என் தகப்பன் வீட்டிற்கு அனுப்பும்படி
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உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
29 ஆப ரகாம் அவைன ேநாக்க : அவர்களுக்கு
ேமாேசயும் தீர்க்கதரிச களும் உண்டு, அவர்களுக்கு
அவர்கள் ெசவ ெகாடுக்கட்டும் என்றான். 30 அதற்கு
அவன்: அப்படியல்ல, தகப்பனாக ய ஆப ரகாேம,
மரித்ேதாரிலிருந்துஒருவன்அவர்களிடத்த ற்குப்ேபானால்
மனந்தரும்புவார்கள் என்றான். 31 அதற்கு அவன்:
அவர்கள் ேமாேசக்கும் தீர்க்கதரிச களுக்கும்
ெசவ ெகாடாவ ட்டால், மரித்ேதாரிலிருந்து ஒருவன்
உய ேராடு எழுந்துேபானாலும், நம்பமாட்டார்கள் என்று
ெசான்னான் என்றார்.

அத்த யாயம் 17
வசுவாசத்தன்பாடம்

1 பன்பு இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்க : இடறல்கள்
வராமல் இருக்கமுடியாது, ஆனாலும் அைவகள் எவனால்
வருக றேதா, அவனுக்கு ஐேயா! 2 அவன் இந்தச்
சறுவரில் ஒருவனுக்கு இடறல் உண்டாக்குக றைதவ ட,
அவனுைடய கழுத்தல் எந்த ரக்கல் கட்டப்பட்டு, அவன்
கடலில்தள்ளுண்டுேபாவதுஅவனுக்குநலமாகஇருக்கும்.
3 உங்கைளக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். உன்
சேகாதரன் உனக்கு வ ேராதமாகக் குற்றம் ெசய்தால்,
அவைனக் கடிந்துெகாள்; அவன் மனம் வருந்தனால்,
அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக. 4அவன் ஒருநாளில் ஏழுதரம்
உனக்கு வ ேராதமாகக் குற்றம் ெசய்து, ஏழுதரமும்
உன்னிடத்த ல் வந்து: நான் மனம் வருந்துக ேறன்
என்று ெசான்னால், அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக என்றார்.
5 அப்ெபாழுது அப்ேபாஸ்தலர்கள் கர்த்த்தைர ேநாக்க :
எங்களுைடய வ சுவாசத்ைத ெபருகப்பண்ணேவண்டும்
என்றார்கள். 6 அதற்குக் கர்த்தர்: கடுகுவைதயளவு
வசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டாயருந்தால், நீங்கள்
இந்தக் காட்டத்த மரத்ைத ேநாக்க : நீ ேவேராடு
ப டுங்குண்டு கடலிேல நடப்படுவாயாக என்று ெசால்ல,
அதுஉங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும். 7உங்களில் ஒருவனுைடய
ேவைலக்காரன் உழுது அல்லது மந்ைதைய ேமய்த்து
வயலிலிருந்து வரும்ேபாது, எஜமான் அவைன
ேநாக்க : நீ முன்புேபாய்ச் சாப்ப ட்டுவா என்று
அவனுக்குச் ெசால்வாேனா? 8 நீ எனக்குச் சாப்பாடு
ஆயத்தம்பண்ணி, பரிமாறும் உைட அணிந்துக்ெகாண்டு,
ஆகாரம் உட்ெகாள்ளும்வைர எனக்கு ேவைலச்ெசய்,
அதற்குப்பன் நீ புச த்துக் குடிக்கலாம் என்று அவனுக்குச்
ெசால்லுவானல்லவா? 9 தான் கட்டைளய ட்டைவகைள
அந்த ேவைலக்காரன் ெசய்ததற்காக அவனுக்கு நன்ற
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ெசால்லுவாேனா? அப்படிச் ெசய்யமாட்டாேன. 10அப்படிேய
நீங்களும் உங்களுக்குக் கட்டைளய டப்பட்ட யாவற்ைறயும்
ெசய்தபன்பு: நாங்கள் பயனற்ற ேவைலக்காரர்கள்,
ெசய்யேவண்டிய கடைமையமட்டும் ெசய்ேதாம் என்று
ெசால்லுங்கள் என்றார்.

பத்துகுஷ்டேராக கள்சுகம்ெபறுதல்
11 பன்பு அவர் எருசேலமுக்குப் பயணமாகேபாகும்ேபாது,

அவர் சமாரியா கலிேலயா என்னும் நாடுகளின்வழியாக
நடந்துேபானார். 12 அவர் ஒரு க ராமத்த ற்குள் நுைழந்தேபாது,
குஷ்டேராகமுள்ள மனிதர்கள் பத்துேபர் அவருக்கு எத ராக வந்து,
தூரத்த ேல நன்று: 13 இேயசு ஐயேர, எங்களுக்கு இரங்கும்
என்று சத்தமிட்டார்கள். 14 அவர்கைள அவர் பார்த்து: நீங்கள்
ேபாய், ஆசாரியர்களுக்கு உங்கைளக் காண்பயுங்கள்
என்றார். அந்தப்படி அவர்கள் ேபாகும்ேபாது சுகமானார்கள்.
15 அவர்களில் ஒருவன் தான் ஆேராக்கயமானைதக் கண்டு,
தரும்பவந்து, உரத்த சத்தமாக ேதவைன மகைமப்படுத்த ,
16 அவருைடய பாதத்தருேக முகங்குப்புறவழுந்து, அவருக்கு
நன்ற ெசலுத்தனான்; அவன் சமாரியனாக இருந்தான்.
17 அப்ெபாழுது இேயசு: சுகமானவர்கள் பத்துப்ேபர்
அல்லவா, மற்ற ஒன்பதுேபர் எங்ேக? 18 ேதவைன
மகைமப்படுத்துக றதற்கு, இந்த அந்ந யைனத்தவ ர
மற்ெறாருவனும் தரும்ப வரக்காேணாேம என்றுெசால்லி,
19அவைன ேநாக்க : நீ எழுந்துேபா, உன்வசுவாசம் உன்ைன
இரட்ச த்தது என்றார்.

ேதவனுைடய ராஜ்யத்தன்வருைக
20 ேதவனுைடய ராஜ்யம் எப்ெபாழுது வருெமன்று, பரிேசயர்கள்

அவரிடத்தல் ேகட்டெபாழுது, அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக:
ேதவனுைடய ராஜ்யம் கண்களுக்குத் ெதரியும்படியாக
வராது. 21இேதா, இங்ேக என்றும், அேதா, அங்ேக என்றும்
ெசால்லப்படுக றதற்கும் ஏதுவாக இருக்காது; இேதா,
ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்இருக்க றேத என்றார்.
22 பன்பு அவர் சீடர்கைள ேநாக்க : மனிதகுமாரனுைடய
நாட்களிெலான்ைறக் காணேவண்டுெமன்று நீங்கள்
ஆைசப்படுங்காலம் வரும்; ஆனாலும் அைதக்
காணமாட்டீர்கள். 23இேதா,இங்ேக என்றும்,அேதா,அங்ேக
என்றும், ச லர் உங்களிடம் ெசால்லுவார்கள்; நீங்கேளா
ேபாகாமலும் பன்ெதாடராமலும் இருங்கள். 24 மின்னல்
வானத்தன் ஒரு தைசயல் ேதான்ற மறுதைசவைரக்கும்
ப ரகாச க்க றதுேபால மனிதகுமாரனும் தம்முைடய
நாளிேல ேதான்றுவார். 25 அதற்கு முன்பு அவர் அேநகம்
பாடுகள்பட்டு, இந்தச் சந்தத யனால் ஆகாதவெனன்று
தள்ளப்படேவண்டியதாக இருக்க றது. 26 ேநாவாவன்
நாட்களில் நடந்ததுேபால மனிதகுமாரனுைடய
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நாட்களிலும் நடக்கும். 27 ேநாவா ேபைழக்குள்
ப ரேவச த்த நாள்வைர மக்கள் புச த்துக் குடித்தார்கள்,
ெபண் எடுத்தும் ெபண் ெகாடுத்தும் இருந்தார்கள்;
ெபருெவள்ளம் வந்து எல்ேலாைரயும் அழித்துப்ேபாட்டது.
28 ேலாத்தனுைடய நாட்களில் நடந்ததுேபாலவும் நடக்கும்;
மக்கள் புச த்தார்கள், குடித்தார்கள், ெகாண்டார்கள்,
வற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள். 29 ேலாத்து
ேசாேதாைமவ ட்டுப் புறப்பட்ட நாளிேல வானத்தலிருந்து
அக்கனியும் கந்தகமும் ெபய்து, எல்ேலாைரயும்
அழித்துப்ேபாட்டது. 30 மனிதகுமாரன் ெவளிப்படும்
நாளிலும் அப்படிேய நடக்கும். 31 அந்த நாளிேல
வீட்டின்ேமலிருப்பவன் வீட்டிலுள்ள தன் ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாக இறங்காமல் இருக்கேவண்டும்;
அப்படிேயவயலிலிருக்க றவன்பன்னிட்டுத்தரும்பாமலும்
இருக்கேவண்டும். 32 ேலாத்தன் மைனவைய
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 33 தன் ஜீவைன
இரட்ச க்க வைகேதடுக றவன் அைத இழந்துேபாவான்;
இழந்துேபாக றவன் அைத உய ர்ப்ப த்துக்ெகாள்ளுவான்.
34 அந்த இரவல் ஒேர படுக்ைகயல் படுத்தருக்க ற
இரண்டுேபரில் ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான்,
மற்றவன் ைகவ டப்படுவான். 35 மாவைரக்க ற இரண்டு
ெபண்களில் ஒருத்த ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவாள், மற்றவள்
ைகவ டப்படுவாள். 36 வயலிலிருக்க ற இரண்டுேபரில்
ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், மற்றவன்
ைகவ டப்படுவான் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 37 அவர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: எங்ேக,
ஆண்டவேர, என்றார்கள். அதற்கு அவர்: பணம் எங்ேகேயா
அங்ேககழுகுகள்வந்துகூடும் என்றார்.

அத்த யாயம் 18
வதைவயும்நயாயாத பதயும்

1 ேசார்ந்துேபாகாமல் எப்ெபாழுதும் ெஜபம்பண்ணேவண்டும்
என்பைதக்குற த்து அவர்களுக்கு அவர் ஒரு உவைமையச்
ெசான்னார். 2 ஒரு பட்டணத்த ேல ஒரு ந யாயாத பத
இருந்தான்; அவன் ேதவனுக்குப் பயப்படாதவனும்
மனிதர்கைள மத க்காதவனுமாக இருந்தான். 3 அந்தப்
பட்டணத்த ேல ஒரு வ தைவயும் இருந்தாள்; அவள்
அவனிடத்த ல் ேபாய்: எனக்கும் என் எத ராளிக்கும்
இருக்க ற காரியத்த ல் எனக்கு ந யாயஞ்ெசய்யேவண்டும்
என்று வண்ணப்பம்பண்ணினாள். 4 ெவகுநாட்கள்வைர
அவனுக்கு மனதல்லாதருந்தது. பன்பு அவன்:
நான் ேதவனுக்குப் பயப்படாமலும் மனிதர்கைள
மத க்காமலும் இருந்தும், 5 இந்த வ தைவ என்ைன
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எப்ெபாழுதும் ெதாந்தரவு ெசய்க றபடியனால், இவள்
அடிக்கடி வந்து என்ைனத் ெதாந்தரவுெசய்யாதபடி
இவளுக்கு ந யாயஞ்ெசய்யேவண்டும் என்று
தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டான் என்றார். 6 பன்னும்
கர்த்தர் அவர்கைள ேநாக்க : அநீத யுள்ள அந்த
ந யாயாத பத ெசான்னைதச் ச ந்த த்துப்பாருங்கள்.
7 அந்தப்படிேய ேதவன் தம்ைம ேநாக்க இரவும் பகலும்
கூப்படுக றவர்களாக யதம்மால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களின்
காரியத்த ல் நீடிய ெபாறுைமயுள்ளவராக இருந்து
அவர்களுக்கு ந யாயஞ்ெசய்யாமலிருப்பாேரா?
8 சீக்க ரத்த ேல அவர்களுக்கு ந யாயஞ்ெசய்வார் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். ஆனாலும் மனிதகுமாரன்
வரும்ேபாது பூமிய ேல வ சுவாசத்ைதக் காண்பாேரா
என்றார்.

பரிேசயர்களும்வரி வசூலிப்பவர்களும்
9 அன்றயும், தங்கைள நீத மான்கெளன்று நம்ப ,

மற்றவர்கைள அற்பமாக எண்ணின சலைரக்குற த்து, அவர்
ஒரு உவைமையச் ெசான்னார். 10 இரண்டு மனிதர்கள்
ெஜபம்பண்ணும்படி ேதவாலயத்த ற்குப் ேபானார்கள்;
ஒருவன் பரிேசயன், மற்றவன் வரி வசூலிப்பவன்.
11பரிேசயன்நன்று: ேதவேன! நான்ெகாள்ைளக்காரர்கள்,
அநயாயக்காரர்கள், வ பசாரக்காரர்கள் ஆகய
மற்ற மனிதர்கைளப்ேபாலவும், இந்த வரி
வசூலிப்பவைனப்ேபாலவும் இராததனால் உமக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 12 வாரத்த ல் இரண்டுமுைற
உபவாச க்க ேறன்; என் சம்பாத்த யத்த ெலல்லாம்
பத்த ல் ஒரு பங்கு காணிக்ைக ெசலுத்த வருக ேறன்
என்று, தனக்குள்ேள ெஜபம்பண்ணினான். 13 வரி
வசூலிப்பவன் தூரத்த ேல நன்று, தன் கண்கைளயும்
வானத்த ற்கு ஏெறடுக்கத் துணியாமல், தன் மார்ப ேல
அடித்துக்ெகாண்டு: ேதவேன! பாவ யாக ய என்ேமல்
கருைபயாக இரும் என்றான். 14 அவனல்ல,
இவேன நீத மானாக்கப்பட்டவனாகத் தன் வீட்டிற்குத்
தரும்ப ப்ேபானான் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்;
ஏெனன்றால், தன்ைன உயர்த்துக றவெனவனும்
தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத் தாழ்த்துக றவன்
உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.

இேயசுக றஸ்துவும்சறுகுழந்ைதகளும்
15 பன்பு குழந்ைதகைள அவர் ெதாடும்படிக்கு

அவர்கைள அவரிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள். சீடர்கள்
அைதக் கண்டு, ெகாண்டுவந்தவர்கைள அதட்டினார்கள்.
16 இேயசுேவா அவர்கைளக் ெகாண்டுவரும்படி கட்டைளய ட்டு:
சறு பள்ைளகள் என்னிடத்த ல் வருக றதற்கு
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இடங்ெகாடுங்கள், அவர்கைளத் தைடபண்ணாதருங்கள்;
ேதவனுைடய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது.
17 எவனாவது சறு பள்ைளையப்ேபால ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டால், அதல்
ப ரேவச க்கமாட்டான் என்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

ெசல்வந்தனாகயதைலவன்
18 அப்ெபாழுது தைலவன் ஒருவன் அவைர ேநாக்க :

நல்ல ேபாதகேர, ந த்தயஜீவைன ெபற்றுக்ெகாள்வதற்க்கு
நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான். 19 அதற்கு
இேயசு: நீ என்ைன நல்லவன் என்று ெசால்லுவாேனன்?
ேதவன் ஒருவர்தவ ர நல்லவன் ஒருவனும் இல்ைலேய.
20 வ பசாரம் ெசய்யாத ருப்பாயாக, ெகாைல
ெசய்யாத ருப்பாயாக, களவு ெசய்யாதருப்பாயாக,
ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாதருப்பாயாக, உன் தகப்பைனயும்
உன் தாையயும் கனம்பண்ணுவாயாக என்க ற
கட்டைளகைள நீ ெதரிந்த ருக்க றாேய என்றார். 21 அதற்கு
அவன்: இைவகைளெயல்லாம் என் சறுவயதுமுதல்
ைகக்ெகாண்டிருக்க ேறன் என்றான். 22 இேயசு
அைதக்ேகட்டு: இன்னும் உன்னிடத்த ல் ஒரு குைறவு
உண்டு; உனக்கு உண்டானைவகைளெயல்லாம்
வ ற்றுத் தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடு, அப்ெபாழுது
பரேலாகத்த ேல உனக்கு ெசல்வம் உண்டாயருக்கும்;
பன்பு என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 23 அவன் அதக
ெசல்வந்தனானபடியனால், இைதக் ேகட்டெபாழுது, மிகுந்த
துக்கமைடந்தான். 24 அவன் மிகுந்த துக்கமைடந்தைத
இேயசு கண்டு: ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்த ல் ப ரேவச ப்பது எவ்வளவு அரிதாக
இருக்க றது. 25 ெசல்வந்தன் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ல்
ப ரேவச ப்பைதவ ட, ஒட்டகமானது ஊசயன் காத ேல
நுைழவது சுலபமாக இருக்கும் என்றார். 26 அைதக்
ேகட்டவர்கள்: அப்படியானால் யார் இரட்ச க்கப்படக்கூடும்
என்றார்கள். 27 அதற்கு அவர்: மனிதர்களால் கூடாதைவகள்
ேதவனால் கூடும் என்றார். 28 அப்ெபாழுது ேபதுரு அவைர
ேநாக்க : இேதா, நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு, உம்ைமப்
பன்பற்ற ேனாேம என்றான். 29 அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தனிமித்தம் வீட்ைடயாவது, ெபற்ேறாைரயாவது,
சேகாதரர்கைளயாவது, மைனவையயாவது,
ப ள்ைளகைளயாவது வ ட்டுவ ட்ட எவனும்,
30 இம்ைமய ேல அத கமானைவகைளயும், மறுைமய ேல
ந த்த யஜீவைனயும் அைடயாமற்ேபாவத ல்ைலெயன்று
உண்ைமயாகேவஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.

இேயசுதன்மரணத்ைதமுன்னறவத்தல்
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31 பன்பு அவர் பன்னிருவைரயும் தம்மிடத்தல்
அைழத்து: இேதா, எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறாம்,
மனிதகுமாரைனக்குற த்துத் தீர்க்கதரிச களால்
எழுதப்பட்டைவகெளல்லாம்நைறேவறும். 32எப்படிெயன்றால்,
அவர் யூதரல்லாதவரிடத்த ல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டு,
பரிகாசமும் ந ந்ைதயும் அைடந்து, துப்பப்படுவார்.
33 அவைர சாட்ைடயனால் அடித்து, ெகாைலெசய்வார்கள்;
மூன்றாம்நாளிேல அவர் உய ேராடு எழுந்தருப்பார்
என்றார். 34 இைவகளில் ஒன்ைறயும் அவர்கள் உணரவல்ைல;
அைவகளின் ெபாருள் அவர்களுக்கு மைறவாக இருந்தது, அவர்
ெசான்னைவகைளஅவர்கள்அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.

குருடன்பார்ைவயைடதல்
35 பன்பு இேயசு எரிேகாவ ற்கு சமீபமாக வந்தேபாது, ஒரு

குருடன்வழியருேகஉட்கார்ந்துப ச்ைசேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
36 மக்கள் நடக்க ற சத்தத்ைத அவன் ேகட்டு, இெதன்ன
என்று வசாரித்தான். 37 நசேரயனாகய இேயசு ேபாக றார்
என்று அவனுக்கு அறவத்தார்கள். அப்ெபாழுது அவன்:
இேயசுேவ, தாவீதன் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று
கூப்ப ட்டான். 38 முன் நடப்பவர்கள் அவன் ேபசாமலிருக்கும்படி
அவைன அதட்டினார்கள். அவேனா: இேயசுேவ தாவீதன்
குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று மிகவும் அத கமாகக்
கூப்ப ட்டான். 39 இேயசு நன்று, அவைனத் தம்மிடத்த ல்
ெகாண்டுவரும்படி ெசான்னார். 40 அவன் அருகல்
வந்தேபாது, இேயசு அவைன ேநாக்க : 41 நான் உனக்கு
என்னெசய்யேவண்டும் என்றருக்க றாய் என்று ேகட்டார்.
அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, நான் பார்ைவயைடயேவண்டும்
என்றான். 42இேயசுஅவைனேநாக்க : நீ பார்ைவயைடவாயாக,
உன் வசுவாசம் உன்ைன இரட்ச த்தது என்றார். 43 உடேன
அவன் பார்ைவயைடந்து, ேதவைன மகைமப்படுத்த க்ெகாண்ேட,
அவருக்குப் பன்ேனெசன்றான். மக்கெளல்ேலாரும் அைதக்
கண்டு, ேதவைனப்புகழ்ந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 19
வரி வசூலிப்பவனாகய சேகயு

1 இேயசு எரிேகாவல் ப ரேவச த்து, அதன்வழியாக
நடந்துேபாகும்ேபாது, 2வரி வசூலிப்பவனும் ெசல்வந்தனுமாகவும்
இருந்த சேகயு என்னப்பட்ட ஒரு மனிதன், 3 இேயசு
எப்படிப்பட்டவேரா என்று அவைரப் பார்க்க வைகேதடினான்.
அவன் குள்ளனானபடியால், மக்கள்கூட்டத்தல் அவைரப்
பார்க்கமுடியாமல், 4 அவர் ேபாகும் வழியல் முன்னாக ஓடி,
அவைரப் பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்த மரத்தல் ஏறனான்.
5 இேயசு அந்த இடத்தல் வந்தேபாது, அண்ணாந்துபார்த்து,
அவைன ேநாக்க : சேகயுேவ, நீ சீக்க ரமாக இறங்கவா,
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இன்ைறக்கு நான் உன் வீட்டிேல தங்கேவண்டும் என்றார்.
6 அவன் சீக்க ரமாக இறங்க , சந்ேதாஷத்ேதாடு அவைர
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான். 7 அைதக் கண்ட அைனவரும்:
இவர் பாவயான மனிதனிடத்தல் தங்கும்படி ேபானார் என்று
முறுமுறுத்தார்கள். 8 சேகயு நன்று, கர்த்த்தைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, என் ெசாத்துக்களில் பாதைய ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுக்க ேறன், நான் ஒருவனிடத்தல் எைதயாவது
அநயாயமாக வாங்கனதுண்டானால், நாலுமடங்காகத்
தரும்பக் ெகாடுத்துவடுக ேறன் என்றான். 9 இேயசு அவைனப்
பார்த்து: இன்ைறக்கு இந்த வீட்டிற்கு இரட்ச ப்பு வந்தது;
இவனும் ஆப ரகாமுக்குக் குமாரனாக இருக்க றாேன.
10 இழந்துேபானைதத் ேதடவும் இரட்ச க்கவுேம
மனிதகுமாரன்வந்தருக்க றார் என்றார்.

ெபாற்காசுபற்றயஉவைம
11அவர்கள்இைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவர்

எருசேலமுக்கு அருகலிருந்தபடியனாலும், ேதவனுைடய ராஜ்யம்
சீக்க ரமாக ெவளிப்படுெமன்று அவர்கள் நைனத்தபடியனாலும்,
அவர் ஒரு உவைமையச் ெசான்னார்: 12 ப ரபுவாக ய
ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
தரும்பவரும்படி தூரேதசத்த ற்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான்.
13 புறப்படும்ேபாது, அவன் தன் ேவைலக்காரர்களில்
பத்துேபைர அைழத்து, அவர்களிடத்த ல் பத்து
ெபாற்காசுகைளக் ெகாடுத்து: நான் தரும்ப வரும்
வைரக்கும் இைதக்ெகாண்டு வயாபாரம் ெசய்யுங்கள்
என்று ெசான்னான். 14 அவனுைடய ஊரார் அவைனப்
பைகத்து, இவன் எங்கள்ேமல் இராஜாவாக இருக்க றது
எங்களுக்கு வருப்பமில்ைலெயன்று ெசால்லும்படி அவன்
பன்ேன ப ரத ந த கைள அனுப்பனார்கள். 15 அவன்
ராஜ்யத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு தரும்பவந்தேபாது,
தன்னிடத்த ல் ெபாற்காசுகைளவாங்க யருந்த அந்த
ேவைலக்காரர்களில் அவனவன் வயாபாரம் ெசய்து
சம்பாத த்தது எவ்வளெவன்று ெதரிந்துெகாள்ளும்படி,
அவர்கைளத் தன்னிடத்த ல் அைழத்துவரச் ெசான்னான்.
16 அப்ெபாழுது முந்தனவன் வந்து: ஆண்டவேன,
உம்முைடய ெபாற்காசுகளினால் பத்துெபாற்காசுகள்
லாபம் கைடத்தது என்றான். 17 எஜமான் அவைனப்
பார்த்து: நல்லதுஉத்தமேவைலக்காரேன,நீெகாஞ்சத்த ல்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்தபடியால் பத்துப்
பட்டணங்களுக்குதைலவனாகஇருஎன்றான். 18அப்படிேய
இரண்டாம் ேவைலக்காரன் வந்து: ஆண்டவேன,
உம்முைடய ெபாற்காசுகளினால் ஐந்துெபாற்காசுகள்
லாபம் கைடத்தது என்றான். 19 அவைனயும் அவன்
பார்த்து: நீயும் ஐந்து பட்டணங்களுக்கு தைலவனாக
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இரு என்றான். 20 பன்பு ேவெறாருவன் வந்து:
ஆண்டவேன, இேதா, உம்முைடய ெபாற்காசு, இைத
ஒரு துணிய ேல ைவத்தருந்ேதன். 21 நீர் ைவக்காதைத
எடுக்க றவரும், வைதக்காதைத அறுக்க றவருமான
கடினமுள்ள மனிதெரன்று அற ந்து, உமக்குப்
பயந்தருந்ேதன் என்றான். 22 அதற்கு அவன்: ெபால்லாத
ேவைலக்காரேன, உன் வாய்ச்ெசால்ைலக்ெகாண்ேட
உன்ைன நயாயந்தீர்க்க ேறன். நான் ைவக்காதைத
எடுக்க றவனும், வைதக்காதைத அறுக்க றவனுமான
கடினமுள்ள மனிதெரன்று அற ந்தாேய, 23 பன்ைன
ஏன் நீ என் ெபாற்காைச வங்க ய ேல ைவக்கவல்ைல;
ைவத்தருந்தால் நான் வரும்ேபாது, அைத வட்டிேயாடு
ெபற்றுக்ெகாள்ளுேவேன என்று ெசால்லி; 24 அருகல்
ந ற்க றவர்கைளப் பார்த்து: அந்த ெபாற்காைச
அவனுைடய ைகயலிருந்து எடுத்து, பத்துெபாற்காசுகள்
உள்ளவனுக்குக் ெகாடுங்கள் என்றான். 25 அதற்கு
அவர்கள்: ஆண்டவேன, அவனுக்குப் பத்துெபாற்காசுகள்
இருக்க றேத என்றார்கள். 26 அதற்கு அவன்: உள்ளவன்
எவனுக்கும் ெகாடுக்கப்படும், இல்லாதவனிடத்த ல்
உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 27 அன்றயும் தங்கள்ேமல் நான்
ராஜாவாக றதற்கு வருப்பமில்லாத ருந்தவர்களாக ய
என்னுைடய வ ேராத கைள இங்ேக ெகாண்டுவந்து,
எனக்கு முன்பாக ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்று ெசான்னான்
என்றார்.
இேயசுவன்எருசேலம் பயணம்

28இைவகைள அவர் ெசான்னபன்பு எருசேலமுக்குப் புறப்பட்டு,
முந்த நடந்துேபானார். 29 அவர் ஒலிவமைலெயன்னப்பட்ட
மைலயன் அருகலிருந்த ெபத்பேக ெபத்தானியா என்னும்
ஊர்களுக்குச் சமீபமாக வந்தேபாது, தம்முைடய சீடர்களில்
இரண்டுேபைரப் பார்த்து: 30 உங்களுக்கு எத ேர இருக்க ற
க ராமத்த ற்குப் ேபாங்கள், அத ேல நுைழயும்ேபாது
மனிதர்களில் ஒருவனும் ஒருேபாதும் ஏற ய ராத
கழுைதக்குட்டிையக் கட்டியருக்கக் காண்பீர்கள்; அைத
அவழ்த்துக்ெகாண்டுவாருங்கள். 31 அைத ஏன்
அவழ்க்க றீர்கெளன்று யாராவது உங்களிடம் ேகட்டால்,
அது ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று ெசால்லுங்கள்
என்றார். 32 அனுப்பப்பட்டவர்கள்ேபாய், தங்களுக்கு
அவர் ெசான்னபடிேய பார்த்தார்கள். 33 கழுைதக்குட்டிைய
அவர்கள் அவழ்க்கும்ேபாது, அதன் உரிைமயாளர்கள்:
குட்டிைய ஏன் அவழ்க்க றீர்கள் என்று ேகட்டார்கள்.
34 அதற்கு அவர்கள்: அது ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று
ெசால்லி, 35 அைத இேயசுவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்து,
தங்களுைடய ஆைடகைள அதன்ேமல் ேபாட்டு, இேயசுைவ
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அதன்ேமல் ஏற்றனார்கள். 36 அவர் ேபாகும்ேபாது, அவர்கள்
தங்களுைடய ஆைடகைள வழிய ேல வ ரித்தார்கள். 37 அவர்
ஒலிவமைலயன் அடிவாரத்த ற்கு அருகல் வந்தேபாது த ரளான
கூட்டமாக ய சீடர்கெளல்ேலாரும் தாங்கள் பார்த்த எல்லா
அற்புதங்கைளயுங்குறத்து சந்ேதாஷப்பட்டு, 38 கர்த்தரின்
நாமத்தனாேல வருகற ராஜா ேபாற்றப்படத்தக்கவர்,
பரேலாகத்த ேல சமாதானமும் உன்னதத்த ேல மகைமயும்
உண்டாவதாக”என்றுமிகுந்தசத்தமாக ேதவைனப்புகழ்ந்தார்கள்.

39 அப்ெபாழுது கூட்டத்தலிருந்த பரிேசயர்களில் சலர்
அவைரப் பார்த்து: “ேபாதகேர, உம்முைடய சீடர்கைளக்
கண்டியும்” என்றார்கள். 40 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக:
“இவர்கள் ேபசாமலிருந்தால் கல்லுகேள ேபசும் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்” என்றார். 41 அவர் ெநருங்க
வந்தேபாது நகரத்ைதப் பார்த்து, அதற்காகக் கண்ணீர்வ ட்டு
அழுது, 42 “உனக்குக் கைடத்த இந்த நாளிலாவது உன்
சமாதானத்த ற்குரியைவகைள நீ அற ந்தருந்தாயானால்
நலமாக இருக்கும், இப்ெபாழுேதா அைவகள் உன்
கண்களுக்கு மைறவாக இருக்க றது. 43 உன்ைனச்
சந்த க்குங்காலத்ைத நீ அறயாமற்ேபானபடியால், உன்
வ ேராத கள் உன்ைனச் சுற்றலும் மதல்ேபாட்டு, உன்ைன
வைளந்துெகாண்டு, எல்லாப் பக்கத்தலும் உன்ைன
ெநருக்க , 44 உன்ைனயும் உன்னிலுள்ள உன் மக்கைளயும்
தைரமட்டமாக்க ப்ேபாட்டு,உன்னிடத்த ல்ஒருகல்லின்ேமல்
ஒரு கல்லிராதபடிக்குச் ெசய்யும் நாட்கள் உனக்கு வரும்”
என்றார்.

ேதவாலயத்தல்இேயசு
45 பன்பு இேயசு ேதவாலயத்தல் ப ரேவச த்து, அத ேல

வற்பைன ெசய்க றவர்கைளயும் வாங்குகறவர்கைளயும்
ெவளிேய துரத்தத்ெதாடங்க : 46 “என்னுைடய வீடு
ெஜபவீடாயருக்க றெதன்று எழுத யருக்க றது, நீங்கேளா
அைதத் தருடர்களுைடய குைகயாக்கனீர்கள்”
என்றார். 47 அவர் நாள்ேதாறும் ேதவாலயத்தல்
ேபாதகம்ெசய்துெகாண்டிருந்தார். ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் மக்களின் மூப்பர்களும் அவைரக்
ெகாைலெசய்ய வைகேதடியும், 48 மக்கெளல்ேலாரும் அவருக்குச்
ெசவெகாடுத்து அவைர சார்ந்துெகாண்டிருந்தபடியால், அைத
எப்படிெசய்வெதன்றுெதரியாதருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 20
தமதுஅதகாரத்ைதப்பற்ற இேயசுவன்பதல்

1 அந்த நாட்களிேல, அவர் ேதவாலயத்த ேல மக்களுக்கு
உபேதச த்து, நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்தேபாது, ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் மூப்பர்களும் அவரிடத்தல்
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கூடிவந்து: 2 நீர் எந்த அத காரத்தனால் இைவகைளச் ெசய்க றீர்?
இந்த அத காரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர் யார்? அைத
எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்றார்கள். 3 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக: நானும் உங்களிடம் ஒரு காரியத்ைதக்
ேகட்க ேறன், அைத எனக்குச் ெசால்லுங்கள். 4 ேயாவான்
ெகாடுத்த ஸ்நானம் ேதவனால் உண்டாய ற்ேறா?
மனிதர்களால் உண்டாய ற்ேறா? என்று ேகட்டார்.
5 அவர்கள் தங்களுக்குள்ேள ேயாசைனெசய்து: ேதவனால்
உண்டானது என்று ெசால்ேவாமானால், பன்ைன ஏன்
அவைன நம்பவல்ைல என்று ேகட்பார். 6 மனிதர்களால்
உண்டானது என்று ெசால்ேவாமானால், மக்கெளல்ேலாரும்
ேயாவாைனத் தீர்க்கதரிச ெயன்று எண்ணுகறபடியனால்
நம்ேமல் கல்ெலறவார்கள் என்று ெசால்லி: 7 அது யாரால்
உண்டாயற்ேறா, எங்களுக்குத் ெதரியாது என்று மறுெமாழி
ெசான்னார்கள். 8 அப்ெபாழுது இேயசு: நானும் இன்ன
அத காரத்தனால் இைவகைளச் ெசய்க ேறெனன்று
உங்களுக்குச்ெசால்லமாட்ேடன் என்றார்.

த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்உவைம
9பன்புஅவர்மக்களுக்குெசால்லத்ெதாடங்கனஉவைமயாவது:

ஒரு மனிதன் ஒரு த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க ,
அைதத் ேதாட்டக்காரர்களுக்குக் குத்தைகயாக வ ட்டு,
நீண்ட நாட்களாக ெவளிேதசத்த ற்குச் ெசன்றருந்தான்.
10 அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கள் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்
கனிகளில் தன் பங்ைகக் ெகாடுத்தனுப்பும்படி,
பருவகாலத்த ேல அவர்களிடத்த ல் ஒரு ேவைலக்காரைன
அனுப்பனான். அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கள்அவைனஅடித்து,
ஒன்றும் ெகாடுக்காமல் அனுப்பவ ட்டார்கள். 11 பன்பு
அவன் ேவெறாரு ேவைலக்காரைன அனுப்பனான்;
அவைனயும் அவர்கள் அடித்து, அவமானப்படுத்த ,
ஒன்றும் ெகாடுக்காமல் அனுப்பவ ட்டார்கள். 12 அவன்
மூன்றாம்முைறயும் ஒரு ேவைலக்காரைன அனுப்பனான்;
அவைனயும் அவர்கள் காயப்படுத்த துரத்த வ ட்டார்கள்.
13 அப்ெபாழுது த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் எஜமான்:
நான் என்ன ெசய்யலாம், எனக்குப் ப ரியமான
மகைன அனுப்பனால், அவைனயாவது பார்த்து
பயப்படுவார்கள் என்று நைனத்து, அவைன
அனுப்பனான். 14ேதாட்டக்காரர்கள்அவைனக்கண்டேபாது:
இவேன வாரிசு, ெசாத்ைத நம்முைடயதாக்கும்படிக்கு
இவைனக் ெகான்று ேபாடுேவாம் வாருங்கள்
என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு,
15 அவைனத் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ற்குப் ெவளிேய
தள்ளி, ெகான்றுேபாட்டார்கள். இப்படியருக்க,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன் எஜமான் அவர்கைள
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என்ன ெசய்வான்? 16 அவன் வந்து அந்தத்
ேதாட்டக்காரர்கைள அழித்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
ேவறு ேதாட்டக்காரர்களிடத்த ல் ெகாடுப்பான் அல்லவா
என்றார். அவர்கள் அைதக்ேகட்டு, அப்படியாகாதருப்பதாக
என்றார்கள். 17அப்ெபாழுதுஅவர்அவர்கைளப்பார்த்து:
வீடுகட்டுக றவர்கள்ஆகாெதன்றுதள்ளினகல்ேல,
மூைலக்குத் தைலக்கல்லானது என்று எழுத யருக்க ற

ேவதவாக்க யத்தன்ெபாருள்என்ன?
18 அந்தக் கல்லின்ேமல் வழுக றவன் எவேனா அவன்

ெநாறுங்க ப்ேபாவான்,
அது எவன்ேமல் வழுேமா அவைன அழித்துப்ேபாடும்”

என்றார்.
19 ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும்

தங்கைளக்குறத்து இந்த உதாரணத்ைதச் ெசான்னாெரன்று
அறந்து, அந்த ேநரத்த ேல அவைரப் ப டிக்க வைகேதடியும்
மக்களுக்குப்பயந்தருந்தார்கள்.

இராயனுக்குவரி ெசலுத்துதல்
20 அவர்கள் ேநரம் பார்த்து, ேதசாத பதயன் ஆளுைகக்கும்

அதகாரத்த ற்கும் அவைர ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி அவருைடய
ேபச்ச ேல குற்றம் கண்டுபடிக்கலாெமன்று, தங்கைள
உண்ைமயுள்ளவர்களாக நடிக்க ற ஒற்றர்கைள அவரிடத்தல்
அனுப்பனார்கள். 21அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர் ந தானமாகப்
ேபச உபேதச க்க றீெரன்றும், பட்சபாதமில்லாமல் ேதவனுைடய
வழிமுைறகைள உண்ைமயாகப் ேபாத க்க றீெரன்றும்
அற ந்தருக்க ேறாம். 22இராயனுக்குவரிெகாடுக்க றது நயாயமா
இல்ைலயா, எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்று ேகட்டார்கள்.
23 அவர்களுைடய தந்த ரத்ைத அவர் அற ந்து, நீங்கள்
என்ைன ஏன் ேசாத க்க றீர்கள்? 24 ஒரு நாணயத்ைத
எனக்குக் காண்பயுங்கள். இதலிருக்க ற உருவமும்
எழுத்தும் யாருைடயது என்று ேகட்டார். அதற்கு
அவர்கள்: இராயனுைடயது என்றார்கள். 25 அதற்கு
அவர்: அப்படியானால், இராயனுக்குரியைத இராயனுக்கும்,
ேதவனுக்குரியைத ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார்.
26 அவர்கள் அவைர மக்களுக்கு முன்பாகப் ேபச்ச ேல
குற்றம்ப டிக்கக்கூடாமல், அவர் ெசான்ன பதைலக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டு,மவுனமாகஇருந்தார்கள்.

உய ர்த்ெதழுதலும்தருமணமும்
27 உய ர்த்ெதழுதல் இல்ைலெயன்று சாத க்க ற சதுேசயர்களில்

சலர் அவரிடத்தல் வந்து: 28 ேபாதகேர, ஒருவன்
மைனவையயுைடயவனாக இருந்து சந்ததயல்லாமல்
மரித்துப்ேபானால், அவனுைடய சேகாதரன் அவன்
மைனவையத் தருமணம்ெசய்து, தன் சேகாதரனுக்குச்
சந்ததயுண்டாக்கேவண்டும் என்று ேமாேச எங்களுக்கு
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எழுதைவத்தருக்க றாேர. 29 சேகாதரர்கள் ஏழுேபரிருந்தார்கள்,
அவர்களில் மூத்தவன் ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம்ெசய்து
சந்ததயல்லாமல் மரித்துப்ேபானான். 30 பன்பு இரண்டாம்
சேகாதரன் அவைளத் தருமணம்ெசய்து அவனும்
சந்ததயல்லாமல் மரித்துப்ேபானான். 31 மூன்றாம் சேகாதரனும்
அவைள தருமணம் ெசய்தான். அப்படிேய ஏழுேபரும் அவைளத்
தருமணம்ெசய்து சந்ததயல்லாமல் மரித்துப்ேபானார்கள்.
32 எல்ேலாருக்கும்பன்பு அந்த ெபண்ணும் மரித்துப்ேபானாள்.
33 இவ்வதமாக ஏழுேபரும் அவைளத் தருமணம் ெசய்தருக்க,
உய ர்த்ெதழுதலில் அவர்களில் எவனுக்கு அவள் மைனவயாக
இருப்பாள் என்று ேகட்டார்கள். 34 இேயசு அவர்களுக்குப்
மறுெமாழியாக: இந்த உலகத்தன் மக்கள் ெபண் எடுத்தும்
ெபண் ெகாடுத்தும் வருக றார்கள். 35 மறுைமையயும்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருக்குதைலயும்
அைடய தகுத யானவராக எண்ணப்படுக றவர்கேளா
ெபண் எடுப்பதுமில்ைல ெபண் ெகாடுப்பதுமில்ைல.
36 அவர்கள் இனி மரிக்கவும் மாட்டார்கள்;
அவர்கள் உய ர்த்ெதழுதலின் மக்களானபடியால்
ேதவதூதர்களுக்கு ந கரானவர்களுமாக, ேதவனுைடய
மக்களுமாக இருப்பார்கள். 37 அல்லாமலும்
மரித்ேதார் உய ேராடு எழுந்தருப்பார்கெளன்பைத
ேமாேசயும் முட்ெசடிையப்பற்ற ய வாக்க யத்த ல்
காண்ப த்தருக்க றார். எப்படிெயன்றால், ெயேகாவாைவ
ஆப ரகாமின் ேதவெனன்றும் ஈசாக்கன் ேதவெனன்றும்
யாக்ேகாபன் ேதவெனன்றும் ெசால்லியருக்க றார்.
38 அவர் மரித்ேதாரின் ேதவனாக இல்லாமல்,
ஜீவனுள்ேளாரின் ேதவனாக இருக்க றார்; எல்ேலாரும்
அவருக்குள் பைழத்தருக்க றார்கேள என்றார்.
39 அப்ெபாழுது ேவதபண்டிதர்களில் சலர் அைதக்ேகட்டு:
ேபாதகேர, நன்றாகச் ெசான்னீர் என்றார்கள். 40 அதன்பன்பு
அவர்கள்அவரிடத்தல் ேவெறான்றும்ேகட்கத்துணியவல்ைல.

க றஸ்துயாருைடயகுமாரன்?
41 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: க றஸ்து தாவீதன்

குமாரெனன்றுஎப்படிச்ெசால்லுக றார்கள்?
42 நான் உம்முைடய வ ேராத கைள உமக்குப்

பாதபடியாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும்
நீர்என்னுைடயவலதுபக்கத்த ல்உட்காரும்என்று,
43ெயேகாவாஎன்ஆண்டவருடேனெசான்னார்என்று
தாவீதுதாேனசங்கீதபுத்தகத்த ல்ெசால்லுக றாேன.
44தாவீதுஅவைரஆண்டவெரன்றுெசால்லியருக்க,
அவனுக்கு அவர் குமாரனாக இருப்பது எப்படி” என்றார்.

45பன்புமக்கெளல்ேலாரும் ேகட்கும்ேபாதுஅவர் தம்முைடய
சீடர்கைளப்பார்த்து:
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46 “நீண்ட அங்க கைள அணிந்துெகாண்டு த ரியவும்,
சந்ைதெவளிகளில் வணக்கங்கைளப் ெபறவும்,
ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான இருக்ைககளில்
உட்காரவும், வருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்களில்
இருக்கவும் வரும்ப , 47 வ தைவகளின் வீடுகைளப்
பட்ச த்து, பார்ைவக்கு நீண்ட ெஜபம்ெசய்க ற
ேவதபண்டிதர்கைளக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்,
அவர்கள்அத கதண்டைனையஅைடவார்கள்” என்றார்.

அத்த யாயம் 21
வதைவயன்காணிக்ைக

1 அவர் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்தேபாது, ெசல்வந்தர்கள்
காணிக்ைகப்ெபட்டிய ேல தங்களுைடய காணிக்ைககைளப்
ேபாடுக றைதக் கண்டார். 2 ஒரு ஏைழ வதைவ அத ேல
இரண்டு காைசப் ேபாடுக றைதயும் கண்டு: 3 இந்த
ஏைழ வ தைவ மற்ெறல்ேலாைரயும்வ ட அத கமாகப்
ேபாட்டாள் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 4 அவர்கெளல்ேலாரும் தங்களுைடய
நைறவலிருந்ெதடுத்து ேதவனுக்ெகன்று காணிக்ைக
ேபாட்டார்கள்; இவேளா தன் வறுைமயலிருந்து
தான் வாழ்வதற்காக ைவத்தருந்த எல்லாவற்ைறயும்
ேபாட்டுவ ட்டாள் என்றார்.

கைடச காலத்த ற்கானஅைடயாளங்கள்
5 பன்பு, ச றந்த கற்களினாலும் காணிக்ைககளினாலும்

ேதவாலயம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்க றைதக்குற த்து சலர்
ெசான்னேபாது, 6 அவர்: நீங்கள் பார்க்க ற இைவகளில்
ஒரு கல் மற்ெறாரு கல்லின்ேமலிராதபடிக்கு எல்லாம்
இடிக்கப்படும் நாட்கள் வரும் என்றார். 7 அவர்கள் அவைரப்
பார்த்து: ேபாதகேர, இைவகள் எப்ெபாழுது நடக்கும், இைவகள்
நடக்கும் காலத்த ற்கு அைடயாளம் என்ன என்று ேகட்டார்கள்.
8 அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஏமாற்றப்படாதபடிக்கு கவனமாக
இருங்கள்; ஏெனன்றால், அேநகர் வந்து என் நாமத்ைத
ைவத்துக்ெகாண்டு: நான்தான் க றஸ்து என்றும்,
காலம் ெநருங்கவ ட்டது என்றும் ெசால்லுவார்கள்;
அவர்கைளப் பன்பற்றாத ருங்கள். 9 சண்ைடகைளயும்
கலவரங்கைளயுங்குற த்து நீங்கள் ேகள்வ ப்படும்ேபாது
பயப்படாமலிருங்கள்; இைவகள் முன்னதாக
நடக்கேவண்டியேத; ஆனாலும் முடிவு உடேன வராது
என்றார். 10அப்ெபாழுதுஅவர்அவர்கைளப் பார்த்து: மக்களுக்கு
எத ராக மக்களும், ேதசத்த ற்கு எத ராக ேதசமும்
எழும்பும். 11 பல இடங்களில் மகா பூமியத ர்ச்ச களும்,
பஞ்சங்களும், ெகாள்ைளேநாய்களும் உண்டாகும்;
வானத்தலிருந்து பயங்கரமான ேதாற்றங்களும் ெபரிய
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அைடயாளங்களும் உண்டாகும். 12 இைவகெளல்லாம்
நடப்பதற்கு முன்ேன என் நாமத்தனிமித்தம், அவர்கள்
உங்கைளப் ப டித்து, ெஜப ஆலயங்களுக்கும்
சைறச்சாைலகளுக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்து, ராஜாக்கள்
முன்பாகவும் ஆளுனர்கள் முன்பாகவும் உங்கைளக்
ெகாண்டுவந்து துன்பப்படுத்துவார்கள். 13 ஆனாலும்
அது நீங்கள் சாட்ச ெசால்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும்.
14 ஆகேவ, என்ன பதல் ெசால்லுேவாெமன்று
கவைலப்படாமலிருக்கும்படி உங்களுைடய மனத ேல
தீர்மானம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 15 உங்களுக்கு எத ராக
இருக்க றவர்கள் ஒருவரும் எத ர்த்துப் ேபசவும் எத ர்த்து
ந ற்கவும் முடியாத வார்த்ைதையயும் ஞானத்ைதயும்
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். 16 ெபற்ேறாராலும்,
சேகாதரராலும், ெசாந்த மக்களாலும், நண்பர்களாலும்
காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுவீர்கள்; உங்களில் ச லைரக்
ெகாைலெசய்வார்கள். 17 என் நாமத்தனாேல
எல்ேலாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள். 18 ஆனாலும்
உங்களுைடய தைலமுடியல் ஒன்றாவது அழியாது.
19 உங்களுைடய ெபாறுைமயனால் உங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 20 எருசேலம்
பைடவீரர்களால் முற்றுைகய ட்டிருப்பைத நீங்கள்
பார்க்கும்ேபாது, அதன் அழிவு ெநருங்கவ ட்டெதன்று
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 21 அப்ெபாழுது
யூேதயாவலிருக்க றவர்கள் மைலகளுக்கு
ஓடிப்ேபாகவும், எருசேலமிலிருக்க றவர்கள் ெவளிேய
புறப்படவும், க ராமத்தலிருக்க றவர்கள் நகரத்த ல்
நுைழயாமலிருக்கவும் ேவண்டும். 22 எழுத யருக்க ற
யாவும் நைறேவறும்படி நீதையச் சரிக்கட்டும் நாட்கள்
அைவகேள. 23 அந்த நாட்களிேல கர்ப்பவத களுக்கும்
பால்ெகாடுக்க றவர்களுக்கும் ஐேயா, பூமியன்ேமல்
மிகுந்த இக்கட்டும் இந்த மக்கள்ேமல் தண்டைனயும்
உண்டாகும். 24 வாளால் ெகாைல ெசய்யப்பட்டு
வழுவார்கள், எல்லா நாடுகளுக்கும் சைறப டித்துக்
ெகாண்டுேபாகப்படுவார்கள்; யூதரல்லாதவர்களின் காலம்
நைறேவறும்வைரக்கும் எருசேலம் யூதரல்லாதவர்களால்
மித க்கப்படும்.

க றஸ்துவன்வருைகக்கானஅைடயாளங்கள்
25 சூரியனிலும் சந்த ரனிலும் நட்சத்த ரங்களிலும்

அைடயாளங்கள் ேதான்றும்; பூமியன்ேமலுள்ள
மக்களுக்குத் தத்தளிப்பும் இக்கட்டும் உண்டாகும்;
கடலும் அைலகளும் முழக்கமாக இருக்கும்.
26 வானத்தன் ேகாள்கள் அைசக்கப்படும்; ஆதலால்
பூமியன்ேமல் வரும் ஆபத்துக்களுக்குப் பயந்து
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எத ர்பார்த்த ருக்க றதனால் மனிதர்களுைடய இருதயம்
ேசார்ந்துேபாகும். 27 அப்ெபாழுது மனிதகுமாரன் அத க
வல்லைமேயாடும் மகைமேயாடும் ேமகத்தன்ேமல்
வருக றைதப் பார்ப்பார்கள். 28 இைவகள் நடக்கத்
ெதாடங்கும்ேபாது, உங்களுைடய மீட்பு அருகலிருப்பதால்,
நீங்கள் ந மிர்ந்துபார்த்து, உங்களுைடய தைலகைள
உயர்த்துங்கள் என்றார். 29 அன்றயும் அவர்களுக்கு
ஒரு எடுத்துக்காட்ைடச் ெசான்னார்: அத்த மரத்ைதயும்
மற்ெறல்லா மரங்கைளயும் பாருங்கள். 30 அைவகள்
துளிர்க்க றைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது வசந்தகாலம்
ெநருங்கவ ட்டது என்று அற க றீர்கள். 31 அப்படிேய
இைவகள் நடக்க றைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது,
ேதவனுைடய ராஜ்யம் ெநருங்கவ ட்டெதன்றுஅறயுங்கள்.
32 இைவெயல்லாம் நடப்பதற்குமுன் இந்தச் சந்தத
அழிந்துேபாகாெதன்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 33 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாகும்,
என் வார்த்ைதகேளா ஒழிந்துேபாவத ல்ைல.
34உங்களுைடயஇருதயங்கள் சாப்பாட்டு ப ரியத்தனாலும்
குடிெவற யனாலும் உலகக் கவைலகளினாலும்
பாரமைடயாதபடிக்கும், நீங்கள் நைனக்காத ேநரத்த ல்
அந்த நாள் உங்கள்ேமல் வராதபடிக்கும் கவனமாக
இருங்கள். 35உலகெமங்கும்குடியருக்க றஎல்ேலார்ேமலும்
அது ஒரு கண்ணிையப்ேபால வரும். 36 ஆகேவ, இனி
நடக்கப்ேபாக ற இைவகளுக்ெகல்லாம் நீங்கள் தப்ப ,
மனிதகுமாரனுக்குமுன்பாக ந ற்கத் தகுத யுள்ளவர்களாக
எண்ணப்படுவதற்கு, எப்ெபாழுதும் ெஜபம்ெசய்து
வ ழித்த ருங்கள் என்றார். 37 அவர் பகல் ேநரங்களில்
ேதவாலயத்த ேல ேபாதகம் ெசய்துெகாண்டும், இரவு ேநரங்களில்
ெவளிேயேபாய், ஒலிவமைல என்னப்பட்ட மைலய ேல
தங்கவந்தார். 38 மக்கெளல்ேலாரும் அவருைடய ேபாதகத்ைதக்
ேகட்பதற்காகஅத காலேம ேதவாலயத்த ற்குவருவார்கள்.

அத்த யாயம் 22
யூதாஸ்இேயசுைவக்காட்டிக்ெகாடுக்கஒப்புக்ெகாள்ளுதல்

1 பஸ்கா என்னப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைக
ெநருங்கற்று. 2 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேவதபண்டிதர்களும் அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படி
ேயாச த்து, மக்களுக்குப் பயந்தபடியனால், எவ்வதமாக
இைதச்ெசய்யலாெமன்று வைகேதடினார்கள். 3 அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய ஸ்காரிேயாத்ெதன்னும்
மறுெபயர்ெகாண்ட யூதாசுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான். 4 அவன்
ப ரதானஆசாரியர்களிடத்தலும்பைடத்தைலவர்களிடத்தலும்ேபாய்,
அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கும் வதத்ைதக்குற த்து அவர்கேளாடு
ஆேலாசைன ெசய்தான். 5அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு, அவனுக்குப்
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பணங்ெகாடுக்க உடன்பட்டார்கள். 6 அதற்கு அவன் சம்மத த்து,
மக்கள்கூட்டமில்லாத ேநரத்தல் அவைர அவர்களுக்குக்
காட்டிக்ெகாடுக்கும்படி சமயந்ேதடினான்.
இறுத கர்த்தருைடயபந்த

7 பஸ்கா ஆட்ைடப் பலிய டேவண்டிய புளிப்பல்லாத
அப்பப்பண்டிைகநாள்வந்தது. 8அப்ெபாழுதுஅவர்ேபதுருைவயும்
ேயாவாைனயும் அைழத்து: நாம் பஸ்காைவப் புச ப்பதற்கு
நீங்கள்ேபாய்,அைதநமக்குஆயத்தம்ெசய்யுங்கள்என்றார்.
9 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் அைத எங்ேக ஆயத்தம்ெசய்ய
வருப்பமாக இருக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள். 10 அதற்கு அவர்:
நீங்கள் நகரத்த ல் நுைழயும்ேபாது, தண்ணீர்க்குடம்
சுமந்துவருக ற ஒரு மனிதன்உங்களுக்கு எத ர்ப்படுவான்;
நீங்கள் அவனுக்குப் பன்ேனெசன்று, அவன் ேபாகும்
வீட்டிற்குள்நீங்களும்ேபாய், 11அந்தவீட்ெடஜமாைனப் பார்த்து:
நான் என் சீடர்கேளாடு பஸ்காைவப் புச க்க றதற்குத்
தகுத யான இடம் எங்ேக என்று ேபாதகர் உம்மிடத்த ல்
ேகட்கச்ெசான்னார் என்று ெசால்லுங்கள். 12 அவன்
கம்பளம் முதலானைவகள் வ ரித்தருக்க ற ேமல்வீட்டிலுள்ள
ஒரு ெபரிய அைறைய உங்களுக்குக் காண்பப்பான்; அங்ேக
ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லி அனுப்பனார்.
13 அவர்கள்ேபாய், தங்களிடத்தல் அவர் ெசான்னபடிேய கண்டு,
பஸ்காைவ ஆயத்தம் ெசய்தார்கள். 14 ேநரம் வந்தேபாது,
அவரும் அவருடேனகூடப் பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களும்
பந்தயருந்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
நான் பாடுபடுக றதற்கு முன்ேன உங்கேளாடுகூட இந்த
பஸ்காைவப் புச க்க மிகவும் ஆைசயாக இருந்ேதன்.
16ேதவனுைடயராஜ்யத்த ேலஇதுநைறேவறும்வைரக்கும்
நான் இனி இைதப் புச ப்பத ல்ைலெயன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்று ெசால்லி,
17 அவர் பாத்த ரத்ைத எடுத்து, ஸ்ேதாத்த ரம்ெசய்து:
நீங்கள் இைத வாங்க , உங்களுக்குள்ேள பங்க ட்டுக்
ெகாள்ளுங்கள்; 18 ேதவனுைடய ராஜ்யம் வரும்வைரக்கும்
நான் த ராட்ைசரசத்ைதப் பருகுவதல்ைலெயன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார். 19 பன்பு
அவர் அப்பத்ைத எடுத்து, ஸ்ேதாத்த ரம்ெசய்து, அைதப்
ப ட்டு, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து: இது உங்களுக்காகக்
ெகாடுக்கப்படுக ற என்னுைடய சரீரமாக இருக்க றது;
என்ைன நைனவுகூரும்படி இைதச்ெசய்யுங்கள்
என்றார். 20 ேபாஜனம்ெசய்தபன்பு அவர் அந்தப்படிேய
பாத்த ரத்ைதயும்ெகாடுத்து: இந்தப்பாத்த ரம்உங்களுக்காகச்
ச ந்தப்படுக ற என்னுைடய இரத்தத்தனாலாக ய
புத ய ஒப்பந்தமாக இருக்க றது என்றார். 21 பன்பு:
இேதா, என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவனுைடய
ைக என்னுடேனகூடப் பந்த யலிருக்க றது.
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22 தீர்மானிக்கப்பட்டபடிேய மனிதகுமாரன் ேபாக றார்,
ஆனாலும் அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்க ற மனிதனுக்கு
ஐேயா என்றார். 23 அப்ெபாழுது அவர்கள் நம்மில் யார்
அப்படிச் ெசய்வான் என்று தங்களுக்குள்ேள வ சாரிக்கத்
ெதாடங்கனார்கள். 24 அன்றயும் தங்களில் எவன்
ெபரியவனாகஇருப்பான்என்றுஅவர்களுக்குள்ேளவாக்குவாதம்
உண்டானது. 25 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: யூதரல்லாத
இனத்தாரின் ராஜாக்கள் அவர்கைள ஆளுகறார்கள்;
அவர்கள்ேமல் அத காரம் ெசலுத்துக றவர்களும்
நற்பணியாளர்கள் என்று எண்ணப்படுக றார்கள்.
26 உங்களுக்குள்ேள அப்படியருக்கக்கூடாது;
உங்களில் ெபரியவன் ச ற யவைனப்ேபாலவும்,
தைலவன் ேசைவெசய்க றவைனப்ேபாலவும்
இருக்கேவண்டும். 27 பந்த யல் உட்கார்ந்த ருக்க றவேனா,
ேசைவெசய்க றவேனா, எவன் ெபரியவன்? பந்த யல்
உட்கார்ந்த ருக்க றவன் அல்லவா? அப்படியருந்தும், நான்
உங்களுைடய நடுவ ேல ேசைவெசய்க றவைனப்ேபால
இருக்க ேறன். 28 ேமலும் எனக்கு ஏற்பட்ட ேசாதைனகளில்
என்ேனாடுகூட நைலத்தருந்தவர்கள் நீங்கேள. 29ஆகேவ,
என் ப தா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்ைத ஏற்படுத்தனதுேபால,
நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துக ேறன். 30 நீங்கள்
என் ராஜ்யத்த ேல என் பந்த யல் சாப்ப ட்டுக் குடித்து,
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்கைளயும்
ந யாயந்தீர்க்க றவர்களாகச் ச ங்காசனங்களின்ேமல்
அமருவீர்கள் என்றார். 31 பன்னும் கர்த்தர்: சீேமாேன,
சீேமாேன, இேதா, ேகாதுைமைய முறத்தனால்
புைடக்க றதுேபாலச்சாத்தான்உங்கைளப்புைடக்க றதற்கு
அனுமத ேகட்டுக்ெகாண்டான். 32 நாேனா உன் நம்ப க்ைக
இழந்துேபாகாதபடிக்கு உனக்காக ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்;
நீ குணப்பட்டபன்பு உன் சேகாதரர்கைளத் த டப்படுத்து
என்றார். 33 அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, காவலிலும் சாவலும்
உம்ைமப் பன்பற்றவர, ஆயத்தமாக இருக்க ேறன் என்றான்.
34 அவர் அவைனப் பார்த்து: ேபதுருேவ, இன்ைறக்குச்
ேசவல் கூவுக றதற்கு முன்ேன நீ என்ைன மூன்றுமுைற
மறுதலிப்பாய் என்று உனக்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 35 பன்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நான்
உங்கைளப் பணப்ைபயும் சாமான் ைபயும் காலணிகளும்
இல்லாமல் அனுப்பனேபாது, ஏதாவது உங்களுக்குக்
குைறவாக இருந்ததா என்றார். அவர்கள், ஒன்றும்
குைறவாக இருந்ததல்ைல என்றார்கள். 36 அதற்கு அவர்:
இப்ெபாழுேதா பணப்ைபயும் சாமான் ைபயும் உைடயவன்
அைவகைள எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்; பட்டயம்
இல்லாதவன் தன் ஆைடைய வற்று ஒரு பட்டயத்ைத
வாங்கேவண்டும். 37 அக்க ரமக்காரர்களில் ஒருவனாக
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எண்ணப்பட்டார் என்று எழுத யருக்க ற வாக்க யம்
என்னிடத்த ல் நைறேவறேவண்டியெதன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். என்ைனப்பற்ற ய காரியங்கள்
நைறேவறும் காலம் வந்தருக்க றது என்றார். 38 அதற்கு
அவர்கள்: ஆண்டவேர, இேதா, இங்ேக இரண்டு பட்டயம்
இருக்க றதுஎன்றார்கள். அவர்: ேபாதும்என்றார்.

ஒலிவமைலயல்இேயசுவன்ெஜபம்
39 பன்பு அவர் புறப்பட்டு, வழக்கத்தன்படிேய ஒலிவமைலக்குப்

ேபானார், அவருைடய சீடர்களும் அவேராடுகூடப்ேபானார்கள்.
40 அந்த இடத்ைத அைடந்தெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு ெஜபம்ெசய்யுங்கள்
என்று ெசால்லி, 41 அவர்கைளவ ட்டுக் கல்ெலற தூரம்
அப்புறம்ேபாய், முழங்கால்படிய ட்டு: 42 ப தாேவ, உமக்கு
வருப்பமானால்இந்தப்பாத்த ரம்என்ைனவ ட்டுநீங்கும்படி
ெசய்யும்; ஆனாலும் என்னுைடய வருப்பத்தன்படியல்ல,
உம்முைடய வருப்பத்தன்படிேய ஆகக்கடவது என்று
ெஜபம்ெசய்தார். 43 அப்ெபாழுது வானத்தலிருந்து ஒரு
தூதன் ேதான்ற , அவைர த டப்படுத்தனான். 44 அவர் மிகவும்
ேவதைனப்பட்டு, அதக ஊக்கத்ேதாடு ெஜபம்ெசய்தார்.
அவருைடய ேவர்ைவ இரத்தத்தன் ெபருந்துளிகளாகத்
தைரய ேல வழுந்தது. 45 அவர் ெஜபம்ெசய்து முடித்து,
எழுந்தருந்து, தம்முைடய சீடர்களிடத்தல் வந்து, அவர்கள்
துக்கத்தனாேல தூங்குகறைதக் கண்டு: 46 நீங்கள்
தூங்குக றெதன்ன? ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு,
எழுந்தருந்துெஜபம்ெசய்யுங்கள் என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
47 அவர் அப்படிப் ேபசும்ேபாது மக்கள் கூட்டமாக வந்தார்கள்.

அவர்களுக்கு முன்ேன பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய
யூதாஸ் என்பவனும் வந்து, இேயசுைவ முத்தம் ெசய்வதற்காக
அவரிடத்தல் ெநருங்கனான். 48 இேயசு அவைனப் பார்த்து:
யூதாேச, முத்தத்தனாேலயா மனிதகுமாரைனக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றாய்என்றார். 49அவைரச்சுற்ற நன்றவர்கள்
நடக்கப்ேபாக றைதக் கண்டு: ஆண்டவேர, பட்டயத்தனாேல
ெவட்டுேவாமா என்றார்கள். 50 அந்தப்படிேய அவர்களில்
ஒருவன் ப ரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரைன வலது
காது அறுந்து வழும்படி ெவட்டினான். 51 அப்ெபாழுது இேயசு:
ேபாதும் நறுத்துங்கள் என்று ெசால்லி, அவனுைடய
காைதத்ெதாட்டு, அவைன சுகப்படுத்தனார். 52 பன்பு இேயசு
தமக்கு வ ேராதமாக வந்த ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும்
ேதவாலயத்து பைடத்தைலவர்கைளயும் மூப்பர்கைளயும் பார்த்து:
ஒரு தருடைனப்ப டிக்கப் புறப்பட்டு வருக றதுேபால,
நீங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் எடுத்துப் புறப்பட்டு
வந்தீர்கேள. 53 நான் தனந்ேதாறும் ேதவாலயத்தல்
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உங்கேளாடுகூட இருக்கும்ேபாது நீங்கள் என்ைனப்
ப டிக்கக் முற்படவல்ைல; இதுதான் உங்களுைடய ேநரமும்
இருளின்அத காரமுமாகஇருக்க றது என்றார்.
ேபதுருஇேயசுைவமறுதலித்தல்

54 அவர்கள் அவைரப் ப டித்தபன்பு, ப ரதான ஆசாரியனுைடய
வீட்டில் ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார்கள். ேபதுருவும் தூரத்த ேல
பன்ேனெசன்றான். 55அவர்கள் முற்றத்தன் நடுவ ேல ெநருப்ைப
மூட்டி, அைதச் சுற்ற உட்கார்ந்தேபாது, ேபதுருவும் அவர்கள்
நடுவ ேல உட்கார்ந்தான். 56 அப்ெபாழுது ஒரு ேவைலக்காரி
அவன் ெநருப்பன் அருக ேல உட்கார்ந்தருக்கக்கண்டு, அவைன
உற்றுப்பார்த்து: இவனும் அவேனாடு இருந்தான் என்றாள்.
57 அதற்கு அவன்: ெபண்ேண, அவைன எனக்குத் ெதரியாது
என்று மறுதலித்தான். 58 ச றதுேநரத்த ற்குப்பன்பு ேவெறாருவன்
அவைனப்பார்த்து: நீயும்அவர்களில்ஒருவன்என்றான். அதற்குப்
ேபதுரு: மனிதேன, நான் இல்ைல என்றான். 59 ஏறக்குைறய
ஒருமணி ேநரத்த ற்குப்பன்பு ேவெறாருவன் அவைனப் பார்த்து:
உண்ைமயாகேவ இவனும் அவேனாடு இருந்தான், இவன்
கலிேலயன்தான் என்று சாத த்தான். 60 அதற்குப் ேபதுரு:
மனிதேன, நீ ெசால்லுகறைத அற ேயன் என்றான். அவன்
இப்படிச் ெசான்னவுடேன ேசவல்கூவயது. 61அப்ெபாழுது கர்த்தர்
தரும்ப , ேபதுருைவ ேநாக்க ப்பார்த்தார். ேசவல்கூவுக றதற்கு
முன்ேன நீ என்ைன மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய் என்று
கர்த்தர் தன்னிடத்த ல் ெசான்ன வார்த்ைதைய உடேன
ேபதுருநைனத்து, 62ெவளிேயேபாய்,மனங்கசந்துஅழுதான்.
காவலாளிகள்இேயசுைவக் ேகலிெசய்தல்

63 இேயசுைவப் ப டித்துக்ெகாண்ட மனிதர்கள் அவைரக்
ேகலிெசய்து,அடித்து, 64அவருைடயகண்கைளக்கட்டி,அவருைடய
முகத்தல் அைறந்து: உன்ைன அடித்தவன் யார், அைத
தீர்க்கதரிசனத்தனால் ெசால் என்று அவைரக் ேகட்டதுமன்ற ,
65 மற்றும் அேநக அவதூறான வார்த்ைதகைளயும் அவருக்கு
எத ராகப் ேபசனார்கள்.
இேயசுவ சாரிக்கப்படுதல்

66 வடியற்காலமானேபாது மக்களின் மூப்பர்களும் ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் கூடிவந்து, தங்களுைடய
ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் அவைரக் ெகாண்டுவந்து நறுத்த :
67 நீ க றஸ்துவா? அைத எங்களுக்குச் ெசால் என்றார்கள்.
அதற்கு அவர்: நான் உங்களுக்குச் ெசான்னாலும்
நம்பமாட்டீர்கள். 68 நான் உங்களிடம் ேகள்வ ேகட்டாலும்
எனக்கு பதல் ெசால்லமாட்டீர்கள், என்ைன வடுதைலயும்
ெசய்யமாட்டீர்கள். 69 இதுமுதல் மனிதகுமாரன்
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய வலதுபக்கத்த ல்
வீற்றருப்பார் என்றார். 70 அதற்கு அவர்கெளல்ேலாரும்:
அப்படியானால், நீ ேதவனுைடய குமாரனா என்று ேகட்டார்கள்.
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அதற்கு அவர்: நீங்கள் ெசால்லுக றபடிேய நான் அவர்தான்
என்றார். 71 அப்ெபாழுது அவர்கள்: இனி ேவறு சாட்ச நமக்கு
ேவண்டுவெதன்ன? நாேம இவனுைடய வாயனாேல ேகட்ேடாேம
என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 23
1 அவர்களுைடய கூட்டத்தாெரல்ேலாரும் எழுந்தருந்து,

அவைரப் பலாத்துவனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாய்: 2 இவன்
தன்ைனக் கறஸ்து என்னப்பட்ட ராஜாெவன்றும், ராயருக்கு
வரிெகாடுக்க ேவண்டியதல்ைலெயன்றும் ெசால்லி, மக்கைளக்
கலகப்படுத்தக் கண்ேடாம் என்று அவர்ேமல் குற்றஞ்சுமத்தத்
ெதாடங்கனார்கள். 3பலாத்துஅவைரப்பார்த்து: நீயூதர்களுைடய
ராஜாவா என்று ேகட்டான். அவர் அவனுக்கு மறுெமாழியாக;
நீர் ெசால்லுக றபடிதான் என்றார். 4 அப்ெபாழுது பலாத்து
ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும் மக்கைளயும் பார்த்து: இந்த
மனிதனிடத்தல் நான் ஒரு குற்றத்ைதயும் காணவல்ைல
என்றான். 5அதற்கு அவர்கள்: இவன் கலிேலயா நாடுெதாடங்க
இந்த இடம்வைரக்கும் யூேதயா ேதசெமங்கும் உபேதசம் ெசய்து,
மக்கைளக் கலகப்படுத்துகறான் என்று ைவராக்கயத்ேதாடு
ெசான்னார்கள். 6 கலிேலயா என்பைதப் பலாத்து ேகட்டெபாழுது,
இந்த மனிதன் கலிேலயனா என்று வசாரித்து, 7 அவர்
ஏேராதன் அதகாரத்த ற்குள்ளானவர் என்று அறந்து, அந்த
நாட்களிேல எருசேலமிேல வந்தருந்த ஏேராதுவனிடத்த ற்கு
அவைர அனுப்பனான். 8 ஏேராது இேயசுைவக்குறத்து
அேநக காரியங்கைளக் ேகள்வப்பட்டிருந்ததனாலும், அவரால்
ெசய்யப்படும் அைடயாளத்ைதப் பார்க்கேவண்டுெமன்று
வரும்பயருந்ததனாலும், அவைரக் காணும்படி ெவகுநாளாக
ஆைசெகாண்டிருந்தான். அந்தப்படி அவைரப் பார்த்தேபாது,
மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு, 9 அேநக காரியங்கைளக்குறத்து,
அவரிடத்தல் ேகள்வ ேகட்டான். அவர் மறுெமாழியாக
அவனுக்கு ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல. 10 ப ரதான
ஆசாரியர்களும் ேவதபண்டிதர்களும் அவர்ேமல் ப டிவாதமாகக்
குற்றஞ்சுமத்த க்ெகாண்ேட நன்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது
ஏேராது தன் ேபார் வீரர்கேளாடுகூட அவைர ந ந்த த்து,
ேகலிெசய்து மினுக்கான ஆைடைய அவருக்கு அணிந்து,
அவைரத் தரும்பப் பலாத்துவனிடத்த ற்கு அனுப்பனான்.
12 முன்ேன ஒருவருக்ெகாருவர் வ ேராத களாக இருந்த
பலாத்துவும் ஏேராதும் அன்ைறயதனம் நண்பர்களானார்கள்.
13 பலாத்து ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும் அதகாரிகைளயும்
மக்கைளயும் கூடிவரச்ெசய்து, 14 அவர்கைளப் பார்த்து:
மக்கைளக் கலகத்த ற்குத் தூண்டிவடுகறவனாக இந்த
மனிதைன என்னிடத்தல் ெகாண்டுவந்தீர்கள்; நான் உங்களுக்கு
முன்பாக வ சாரித்தேபாது, இவன்ேமல் நீங்கள் சாட்டுக ற
குற்றங்களில் ஒன்ைறயும் நான் இவனிடத்தல் காணவல்ைல.
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15 உங்கைள ஏேராதனிடத்த ற்கும் அனுப்ப ேனன்; அவரும்
இவனிடத்தல் குற்றம் காணவல்ைல; மரணத்தற்கு ஏதுவாக
இவன் ஒன்றும் ெசய்யவல்ைலேய. 16 எனேவ இவைனத்
தண்டித்து, வடுதைலயாக்குேவன் என்றான். 17பண்டிைகேதாறும்
அவர்களுக்குஒருவைனஅவன்வடுதைலயாக்குவதுவழக்கமாக
இருந்தபடியால் அப்படிச் ெசான்னான். 18 மக்கெளல்ேலாரும்
அைதக்ேகட்டு: இவைன அகற்றும், பரபாைச எங்களுக்கு
வடுதைலயாக்கும் என்று சத்தமிட்டுக்ேகட்டார்கள். 19 அந்த
பரபாஸ் என்பவன் நகரத்தல் நடந்த ஒரு கலவரத்தனிமித்தமும்
ெகாைல குற்றத்தனிமித்தமும் காவலிேல ைவக்கப்பட்டிருந்தான்.
20 பலாத்து இேயசுைவ வடுதைலயாக்க வரும்ப , மறுபடியும்
அவர்களிடத்தல் ேபசனான். 21 அவர்கேளா: அவைனச்
சலுைவயல் அைறயும், சலுைவயல் அைறயும் என்று
கூச்சலிட்டார்கள். 22அவன்மூன்றாம்முைற அவர்கைளப் பார்த்து:
ஏன், இவன் என்ன குற்றம் ெசய்தான்? மரணத்தற்கு ஏதுவான
குற்றம் ஒன்றும் இவனிடத்தல் நான் காணவல்ைலேய; ஆகேவ,
நான் இவைன தண்டித்து, வடுதைலயாக்குேவன் என்றான்.
23அப்படியருந்தும்அவைர சலுைவயல்அைறயேவண்டுெமன்று
அவர்கள் உரத்த சத்தத்ேதாடு ேகட்டுக்ெகாண்ேடயருந்தார்கள்.
அவர்களும்ப ரதானஆசாரியர்களும்இட்டசத்தம்ேமற்ெகாண்டது.
24 அப்ெபாழுது அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய ஆகட்டும்
என்று பலாத்து தீர்ப்புெசய்து, 25 கலவரத்தனிமித்தமும்
ெகாைலக் குற்றத்தனிமித்தமும் காவலில் ேபாடப்பட்டிருந்த
பரபாைச அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய வடுதைலயாக்க ,
இேயசுைவேயாஅவர்கள்வருப்பத்த ற்குஒப்புக்ெகாடுத்தான்.
இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்

26 அவர்கள் இேயசுைவக் ெகாண்டுேபாக றேபாது,
நாட்டிலிருந்து வருகற ச ேரேன ஊரானாகய சீேமான் என்கற
ஒருவைனப் ப டித்து, சலுைவைய அவருக்குப் பன்ேன
சுமந்துெகாண்டுவரும்படி அைத அவன்ேமல் ைவத்தார்கள்.
27 த ரள்கூட்டமான மக்களும் அவருக்காகப் கதற அழுகற
ெபண்களும் அவருக்குப் பன்ேன ெசன்றார்கள். 28 இேயசு
அவர்கள் பக்கமாகத் தரும்ப : எருசேலமின் குமாரத்த கேள,
நீங்கள் எனக்காக அழாமல், உங்களுக்காகவும்
உங்களுைடய பள்ைளகளுக்காகவும் அழுங்கள். 29இேதா,
மலடிகள் பாக்க யவத கெளன்றும், ப ள்ைளெபறாத
கர்ப்பங்களும் பால்ெகாடாத மார்பகங்களும்
பாக்க யமுள்ளைவகெளன்றும் ெசால்லப்படும் நாட்கள்
வரும்.
30அப்ெபாழுதுமைலகைளப்பார்த்து:
எங்களின்ேமல்வழுங்கெளன்றும்,குன்றுகைளப்பார்த்து:
எங்கைள மைறத்துக்ெகாள்ளுங்கெளன்றும்

ெசால்லத்ெதாடங்குவார்கள்.
31பச்ைசமரத்த ற்குஇைவகைளச்ெசய்தால்,
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பட்டமரத்த ற்குஎன்னெசய்யமாட்டார்கள்” என்றார்.
32 குற்றவாளிகளாகய ேவறு இரண்டுேபரும் அவேராடுகூடக்

ெகாைலெசய்யப்படுவதற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்.
33 கபாலஸ்தலம் என்று ெசால்லப்பட்ட இடத்தல் அவர்கள்
ேசர்ந்தெபாழுது,அங்ேகஅவைரயும்,அவருைடயவலதுபக்கத்தல்
ஒரு குற்றவாளிையயும், அவருைடய இடதுபக்கத்தல்
ஒரு குற்றவாளிையயும் சலுைவகளில் அைறந்தார்கள்.
34 அப்ெபாழுது இேயசு: ப தாேவ, இவர்களுக்கு
மன்னியும், தாங்கள் ெசய்க றது இன்னெதன்று
அறயாதருக்க றார்கேள என்றார். அவருைடய ஆைடகைள
அவர்கள் பங்க ட்டுச் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள். 35 மக்கள்
நன்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கேளாடு
அத காரிகளும் அவைர ஏளனம்ெசய்து: இவன் மற்றவர்கைள
இரட்ச த்தான், இவன் ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
க றஸ்துவானால், தன்ைனத்தாேன இரட்ச த்துக்ெகாள்ளட்டும்
என்றார்கள். 36 ேபார்வீரர்களும் அவரிடத்தல் ேசர்ந்து,
அவருக்குக் காடிையக் ெகாடுத்து: 37 நீ யூதர்களின்
ராஜாவானால், உன்ைன இரட்ச த்துக்ெகாள் என்று
அவைரக் ேகலிெசய்தார்கள். 38 இவன் யூதர்களுைடய
ராஜா என்று, க ேரக்கு, லத்தீன், எப ெரயு எழுத்துக்களில்
எழுத , அவருக்கு ேமலாக ைவக்கப்பட்டது. 39 அன்றயும்
சலுைவயல் அைறயப்பட்டிருந்த குற்றவாளிகளில் ஒருவன்: நீ
க றஸ்துவானால் உன்ைனயும் எங்கைளயும் இரட்ச த்துக்ெகாள்
என்று அவைர இழிவாகப் ேபசனான். 40 மற்றவன் அவைனப்
பார்த்து: நீ இந்த தண்டைனக்குட்பட்டவனாக இருந்தும்
ேதவனுக்குப் பயப்படுக றதல்ைலயா? 41 நாேமா ந யாயப்படி
தண்டிக்கப்படுக ேறாம்; நாம் ெசய்தைவகளுக்குத் தக்க பலைன
அைடக ேறாம்; இவேரா தகாதெதான்ைறயும் ெசய்யவல்ைலேய
என்று அவைனக் கடிந்துெகாண்டு, 42 இேயசுைவப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, நீர் உம்முைடய ராஜ்யத்தல் வரும்ேபாது அடிேயைன
நைனத்தருளும் என்றான். 43 இேயசு அவைனப் பார்த்து:
இன்ைறக்கு நீ என்னுடேனகூடப் பரதீசலிருப்பாய் என்று
உண்ைமயாகேவஉனக்குச்ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
இேயசுவன்மரணம்

44 அப்ெபாழுது ஏறக்குைறய பகல் பன்னிரண்டு
மணியாக இருந்தது; மூன்று மணிவைரக்கும் பூமிெயங்கும்
இருளுண்டானது. 45 சூரியன் இருளைடந்தது, ேதவாலயத்தன்
தைரச்சீைல நடுவல்இரண்டாகக் க ழிந்தது. 46இேயசு: ப தாேவ,
உம்முைடய ைககளில் என் ஆவைய ஒப்புவ க்க ேறன்
என்றுமிகுந்த சத்தமிட்டுக்கூப்ப ட்டுச் ெசான்னார்; இப்படிச்
ெசால்லி, ஜீவைனவட்டார். 47நூற்றுக்குஅத பத சம்பவத்தைதக்
கண்டு: ெமய்யாகேவ இந்த மனிதன் நீத மானாக இருந்தான்
என்று ெசால்லி, ேதவைன மகைமப்படுத்தனான். 48 இந்தக்
காட்சையப் பார்க்கும்படி கூடிவந்தருந்த மக்கெளல்ேலாரும்
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சம்பவ த்தைவகைளப் பார்த்தெபாழுது, தங்களுைடய மார்பல்
அடித்துக்ெகாண்டு தரும்ப ப்ேபானார்கள். 49 அவருக்கு
அறமுகமானவர்கெளல்ேலாரும், கலிேலயாவலிருந்து
அவருக்குப் பன்ேன ெசன்ற ெபண்களும் தூரத்த ேல நன்று
இைவகைளப்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

இேயசுவன்அடக்கம்
50 ேயாேசப்பு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒருஆேலாசைனக்காரன்

இருந்தான்; அவன் உத்தமனும் நீத மானுமாக இருந்தான்.
51 அவன் யூதர்களுைடய பட்டணங்களில் ஒன்றாகய
அரிமத்தயாவலிருந்துவந்தவனும், ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்குக்
காத்தருந்தவனும், யூதர்களுைடய ஆேலாசைனக்கும்
ெசய்ைகக்கும் சம்மத க்காதவனுமாக இருந்தான். 52 அவன்
பலாத்துவனிடத்தல்ேபாய், இேயசுவன் சரீரத்ைதக்
ேகட்டு, 53 அைத இறக்க , ெமல்லிய துணிய ேல சுற்ற ,
கன்மைலயல் ெவட்டப்பட்டதும் ஒருேபாதும் ஒருவனும்
ைவக்கப்படாததுமாக இருந்த ஒரு கல்லைறய ேல
ைவத்தான். 54 அந்த நாள் ஆயத்தநாளாக இருந்தது;
ஓய்வுநாளும் ஆரம்பமானது. 55 கலிேலயாவலிருந்து
அவருடன் வந்தருந்த ெபண்களும் பன்ேனெசன்று,
கல்லைறையயும் அவருைடய சரீரம் ைவக்கப்பட்ட வ தத்ைதயும்
பார்த்து, 56 தரும்ப ப்ேபாய், கந்தவர்க்கங்கைளயும்
பரிமளைதலங்கைளயும் ஆயத்தம்பண்ணி, கட்டைளயன்படிேய
ஓய்வுநாளில்ஓய்ந்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 24
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 வாரத்தன் முதலாம் நாள் அத காைலய ேல தாங்கள்
ஆயத்தம்ெசய்த கந்தவர்க்கங்கைள அந்த ெபண்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேவறு சல ெபண்கேளாடுகூடக் கல்லைறக்கு
வந்தார்கள். 2 கல்லைறைய அைடத்தருந்த கல் புரட்டித்
தள்ளப்பட்டிருக்க றைதப்பார்த்து, 3உள்ேளநுைழந்து,கர்த்தராக ய
இேயசுவன் சரீரத்ைதக் காணாமல், 4 அைதக்குறத்து மிகுந்த
கலக்கமைடந்தருக்கும்ேபாது,ப ரகாசமுள்ளஆைடஅணிந்தருந்த
இரண்டுேபர் அவர்கள் அருேக நன்றார்கள். 5 அந்த ெபண்கள்
பயப்பட்டு தைலகுனிந்து தைரையப் பார்த்து ந ற்கும்ேபாது, அந்த
இரண்டுேபரும் அவர்கைளப் பார்த்து: உய ேராடிருக்க றவைர
நீங்கள் மரித்ேதாரிடத்தல் ேதடுக றெதன்ன? 6 அவர்
இங்ேக இல்ைல, அவர் உய ர்த்ெதழுந்தார். 7 மனிதகுமாரன்
பாவ களான மனிதர்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படவும்,
சலுைவயல் அைறயப்படவும், மூன்றாம்நாளில் உய ேராடு
எழுந்தருக்கவும் ேவண்டுெமன்பதாக அவர் கலிேலயாவலிருந்த
காலத்தல் உங்களுக்குச் ெசான்னைத நைனத்துப்பாருங்கள்
என்றார்கள். 8அப்ெபாழுதுஅவர்கள் அவருைடய வார்த்ைதகைள
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ஞாபகப்படுத்த , 9 கல்லைறையவ ட்டுத் தரும்ப ப்ேபாய்,
இந்தச் ெசய்த கெளல்லாவற்ைறயும் பத ெனாரு ேபருக்கும்
மற்ெறல்ேலாருக்கும் ெதரிவ த்தார்கள். 10 இைவகைள
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குச் ெசான்னவர்கள் மகதேலனா
மரியாளும், ேயாவன்னாளும், யாக்ேகாபன் தாயாகய
மரியாளும், இவர்களுடேனகூட இருந்த மற்ற ெபண்களுேம.
11 இவர்களுைடய வார்த்ைதகள் அவர்களுக்கு வீண்ேபச்சாகத்
ேதான்றனதனால், அவர்கள் இவர்கைள நம்பவல்ைல.
12 ேபதுருேவா எழுந்தருந்து, கல்லைறயனிடத்த ற்கு ஓடி,
அதற்குள்ேள குனிந்துபார்க்கும்ேபாது, துணிகைளத் தனிேய
ைவத்தருக்கக்கண்டு, சம்பவ த்தைதக்குற த்துத் தனக்குள்ேள
ஆச்சரியப்பட்டுக்ெகாண்டுேபானான்.
எம்மாவூருக்குச்ெசன்றஇருவர்

13 அன்ைறய தனேம அவர்களில் இரண்டுேபர் எருசேலமுக்கு
ஏழு அல்லது எட்டுைமல் ெதாைலவலுள்ள எம்மாவு
என்னும் க ராமத்த ற்குப் ேபானார்கள். 14 ேபாகும்ேபாது
இந்தச் சம்பவங்கள் எல்லாவற்ைறயுங்குறத்து அவர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாண்டார்கள். 15 இப்படி
அவர்கள் ேபச , உைரயாடிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
இேயசு தாேம ேசர்ந்து அவர்கேளாடு நடந்துேபானார்.
16 ஆனாலும் அவைர அறயாதபடிக்கு அவர்களுைடய கண்கள்
மைறக்கப்பட்டிருந்தது. 17அப்ெபாழுதுஅவர்அவர்கைளப்பார்த்து:
நீங்கள் துக்கமுகமுள்ளவர்களாக நடந்துெகாண்ேட,
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாள்ளுகற காரியங்கள்
என்னெவன்று ேகட்டார். 18 அவர்களில் ஒருவனாகய
கெலேயாப்பா என்பவன் மறுெமாழியாக: இந்நாட்களில்
எருசேலமிேல நடந்தைவகைள அறயாதபடிக்கு நீர் அந்நயராக
இருக்க றீேரா என்றான். 19 அவர்: எைவகள் என்றார். அதற்கு
அவர்கள்: நசேரயனாகய இேயசுைவக்குறத்தைவகேள; அவர்
ேதவனுக்கு முன்பாகவும் மக்கெளல்ேலாருக்கு முன்பாகவும்
ெசயலிலும் ெசால்லிலும் வல்லைமயுள்ள தீர்க்கதரிச யாக
இருந்தார். 20 நம்முைடய ப ரதான ஆசாரியர்களும்
அதகாரிகளும் அவைர மரணதண்டைனக்குட்படுத்த ,
சலுைவயல் அைறந்தார்கள். 21 அவேர இஸ்ரேவைல மீட்டு
இரட்ச ப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பயருந்ேதாம். இைவகள்
சம்பவத்து இன்று மூன்று நாட்களாக றது. 22 ஆனாலும்
எங்களுைடய கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த சல ெபண்கள் அதகாலேம
கல்லைறயனிடத்த ற்குப்ேபாய், 23 அவருைடய சரீரத்ைதக்
காணாமல், தரும்பவந்து, அவர் உய ேராடிருக்க றார் என்று
ெசான்ன ேதவதூதர்கைளத் தரிச த்ேதாம் என்று ெசால்லி,
எங்கைளப் ப ரமிக்கச்ெசய்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது எங்களிேல
சலர் கல்லைறயனிடத்த ற்குப்ேபாய், ெபண்கள் ெசான்னபடிேய
கண்டார்கள்; அவைரேயா காணவல்ைல என்றார்கள்.
25 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: தீர்க்கதரிச கள்
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ெசான்ன யாைவயும் நம்புக றதற்குப் புத்த யல்லாத
மந்த இருதயமுள்ளவர்கேள, 26 க றஸ்து இவ்வதமாகப்
பாடுபடவும், தமது மகைமயல் ப ரேவச க்கவும்
ேவண்டியதல்ைலயா என்று ெசால்லி, 27 ேமாேச முதல்
எல்லாத் தீர்க்கதரிச களும் எழுதன ேவதவாக்க யங்கள்
எல்லாவற்றலும் தம்ைமக்குற த்துச் ெசால்லியைவகைள
அவர்களுக்கு வவரித்துக் காண்ப த்தார். 28 அந்த
சமயத்தல் தாங்கள் ேபாக ற க ராமத்த ற்கு அருகல் வந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர் ெதாடர்ந்து ேபாக றவர்ேபாலக் காண்பத்தார்.
29 அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: நீர் எங்களுடேன தங்கயரும்,
மாைலேநரமானது, ெபாழுதும்ேபானது, என்று அவைர வருந்த க்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். அப்ெபாழுது அவர் அவர்கேளாடு
தங்கும்படி உள்ேள ேபானார். 30 அவர்கேளாடு அவர்
உணவருந்தும்ேபாது, அவர் அப்பத்ைத எடுத்து, ஆசீர்வத த்து,
அைதப் ப ட்டு, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 31 அப்ெபாழுது
அவர்களுைடய கண்கள் தறக்கப்பட்டு, அவைர அற ந்தார்கள்.
உடேன அவர் அவர்களுக்கு மைறந்துேபானார். 32 அப்ெபாழுது
அவர்கள்ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: வழிய ேலஅவர் நம்முடேன
ேபச , ேவதவாக்கயங்கைள நமக்கு வளக்க க்காட்டினெபாழுது,
நம்முைடய இருதயம் நமக்குள்ேள ெகாழுந்துவ ட்டு
எரியவல்ைலயா என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, 33 அந்த ேநரேம
எழுந்தருந்து, எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப்ேபாய், பத ெனாருேபரும்
அவர்கேளாடிருந்தவர்களும் கூடியருக்கக்கண்டு: 34 கர்த்தர்
ெமய்யாகேவ உய ர்த்ெதழுந்து சீேமானுக்குக் காட்ச யளித்தார்
என்று அவர்கள் ெசால்லக்ேகட்டு, 35வழியல் நடந்தைவகைளயும்,
அவர் அப்பத்ைதப் ப ட்கும்ேபாது தாங்கள் அவைர
அற ந்துெகாண்டைதயும்வவரித்துச்ெசான்னார்கள்.
இேயசுசீடர்களுக்குதரிசனமாகுதல்

36இைவகைளக்குறத்துஅவர்கள்ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
இேயசு தாேம அவர்கள் நடுவ ேல நன்று: உங்களுக்குச்
சமாதானம் என்றார். 37 அவர்கள் கலங்க , பயந்து,
ஒரு ஆவையக் காண்கறதாக நைனத்தார்கள். 38 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ஏன் கலங்குக றீர்கள்;
உங்களுைடய இருதயங்களில் சந்ேதகங்கள்
எழும்புக றெதன்ன? 39 நான்தான் என்று அறயும்படி,
என் கரங்கைளயும் என் கால்கைளயும் பாருங்கள்,
என்ைனத் ெதாட்டுப்பாருங்கள்; நீங்கள் காண்கறபடி,
எனக்குமாம்சமும்,எலும்புகளும்உண்டாயருக்க றதுேபால
ஒரு ஆவக்கு இராேத என்று ெசால்லி, 40 தம்முைடய
கரங்கைளயும் கால்கைளயும் அவர்களுக்குக் காண்பத்தார்.
41 ஆனாலும் சந்ேதாஷத்தனால் அவர்கள் இன்னும் நம்பாமல்
ஆச்சரியப்படும்ேபாது: சாப்ப டுவதற்கு ஏதாவது இங்ேக
உண்டா என்று அவர்களிடத்த ல் ேகட்டார். 42 அப்ெபாழுது
ெபாரித்த மீன் துண்ைடயும் ேதன்கூட்டுத் துணிக்ைகையயும்
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அவருக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 43 அைவகைள அவர்
வாங்க அவர்களுக்கு முன்பாக சாப்ப ட்டார், 44 அவர்கைளப்
பார்த்து: ேமாேசயன் ந யாயப்ப ரமாணத்தலும்
தீர்க்கதரிச களின் புத்தகங்களிலும் சங்கீதங்களிலும்
என்ைனக்குற த்து எழுத யருக்க றைவகெளல்லாம்
நைறேவறேவண்டியெதன்று,நான்உங்கேளாடிருந்தேபாது
உங்களுக்குச் ெசால்லிக்ெகாண்டுவந்த ெசய்த கள்
இைவகேள என்றார். 45 அப்ெபாழுது ேவதவாக்கயங்கைள
அறந்துெகாள்ளும்படி அவர்களுைடய மனைத அவர் த றந்து
அவர்கைளப் பார்த்து: 46 எழுத யருக்க றபடி, க றஸ்து
பாடுபடவும், மூன்றாம்நாளில் மரித்த நைலயலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தருக்கவும் ேவண்டியதாயருந்தது;
47அன்றயும்மனந்தரும்புதலும்பாவமன்னிப்பும்எருசேலம்
ெதாடங்க எல்லாேதசத்தனர்களுக்கும் அவருைடய
நாமத்தனாேலப ரசங்க க்கப்படவும்ேவண்டியது. 48நீங்கள்
இைவகளுக்குச் சாட்ச களாக இருக்க றீர்கள். 49 என் ப தா
வாக்குத்தத்தம் ெசய்தைத, இேதா, நான் உங்களுக்கு
அனுப்புக ேறன். நீங்கேளா உன்னதத்தலிருந்து வரும்
ெபலனால் ந ரப்பப்படும்வைரக்கும் எருசேலம் நகரத்த ல்
இருங்கள் என்றார்.
இேயசுக றஸ்துபரேமறுதல்

50 பன்பு அவர் ெபத்தானியாவைரக்கும் அவர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், தம்முைடய கரங்கைள
உயர்த்த . அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார். 51 அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கும்ேபாது,அவர்கைளவ ட்டுப்ப ரிந்து,பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார். 52 அவர்கள் அவைரப்
பணிந்துெகாண்டு, மிகுந்த சந்ேதாஷத்ேதாடு எருசேலமுக்குத்
தரும்பவந்து, 53 நாள்ேதாறும் ேதவாலயத்த ேல ேதவைனப்
புகழ்ந்துஆராத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆெமன்.
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ேயாவான்
ஆச ரியர்
ெசபேதயுவன் மகனாகய ேயாவான், ேயாவான் 21:20, 24 ன்படி

இந்தச் சுவ ேசஷத்தற்கு ஆச ரியர் ஆவார். இது இேயசுைவ
மிக அத கமாக ேநச த்த சீஷனும், “இேயசுவால் ேநச க்கப்பட்ட
சீஷன்”என்றுதன்ைனேயஅைழத்துக்ெகாண்டவனின்பைடப்பாக
இருக்க றது. இவரும் இவருைடய சேகாதரன் யாக்ேகாபும்
“இடிமுழக்க மக்கள்” என்று அைழக்கப்படுக றார்கள் (மாற்கு
3:17). இேயசுவன் வாழ்க்ைகயல் ந கழ்ந்த சம்பவங்கைளப்
பற்றய கண்கண்ட சாட்ச யாகவும், சாட்ச ெகாடுப்பதற்கும்
ப ரத்த ேயகமானபாக்கயம்அவர்களுக்குஇருந்தது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 50-90 காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டது.
ேயாவானின்நற்ெசய்த எேபசுவலிருந்துஎழுதப்பட்டிருக்கலாம்,

எழுத்தப்பட்டமுக்கயஇடங்கள்யூேதயாநாட்டுப்புறமானசமாரியா,
கலிேலயா,ெபத்தானியா, எருசேலம்ஆகயைவ.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேயாவானின் நற்ெசய்த யூதர்களுக்கு எழுதப்பட்டது. இேயசுேவ

ேமச யா என்று யூதர்களுக்கு நரூப க்க இந்த சுவ ேசஷம்
எழுதப்பட்டது. இேயசுேவ, க றஸ்து என்று அவர்கள் நம்ப
ேவண்டும் என்பதற்காகவும், அவ்வாறு வசுவாச ப்பவர்களுக்கு
அவருைடய நாமத்தல் ந த்தயஜீவன் உண்டு என்பைதக்
கூறும்படியாகவும்அவர்களுக்குவவரங்கைளவழங்கனார்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேயாவான் நற்ெசய்தயன் ேநாக்கம், ேயாவான் 20:31

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

ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுேவஜீவாத பத — 1:1-18
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2.முதல்சீஷனின்அைழப்பு— 1:19-51
3.இேயசுவன்ெபாதுஊழியம்— 2:1-16:33
4. ப ரதானஆசாரியனின்முைறயல்ெஜப த்தல்— 17:1-26
5 க றஸ்துவன்சலுைவமற்றும்உய ர்த்ெதழுதல்— 18:1-20:10
6.இேயசுஉய ர்த்ெதழுந்த பன்புெசய்தஊழியம்— 20:11-21:25

வார்த்ைதமாம்சமானது
1ஆரம்பத்த ேலவார்த்ைதஇருந்தது,அந்தவார்த்ைதேதவனிடம்

இருந்தது, அந்த வார்த்ைத ேதவனாக இருந்தது. 2 அவர்
ஆரம்பத்த ேல ேதவேனாடு இருந்தார். 3 எல்லாமும் அவர்
மூலமாக உண்டானது; உண்டானது ஒன்றும் அவர் இல்லாமல்
உண்டாகவல்ைல. 4 அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன்
மனிதனுக்கு ஒளியாக இருந்தது. 5 அந்த ஒளி இருளிேல
ப ரகாச க்க றது; இருளானது அைத ேமற்ெகாள்ளவல்ைல.
6ேதவனால்அனுப்பப்பட்டஒருமனிதன்இருந்தான்,அவன்ெபயர்
ேயாவான். 7அவன்மூலமாக எல்ேலாரும் வசுவாச க்கும்படி அந்த
ஒளிையக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க சாட்ச யாக வந்தான். 8அவன்
அந்த ஒளியல்ல, அந்த ஒளிையக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க
வந்தவனாகஇருந்தான். 9உலகத்த ேலவந்து எந்த மனிதைனயும்
ப ரகாச ப்ப க்க ற ஒளிேய அந்த ெமய்யான ஒளி. 10 அவர்
உலகத்தல் இருந்தார், உலகம் அவர் மூலமாக உண்டானது,
உலகேமா அவைர அறயவல்ைல. 11 அவர் அவருக்குச்
ெசாந்தமானத ேல வந்தார், அவருக்குச் ெசாந்தமானவர்கேளா
அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 12அவருைடய நாமத்தன்ேமல்
வசுவாசம் உள்ளவர்களாக அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள்
எத்தைன ேபர்கேளா, அத்தைன ேபர்களும் ேதவனுைடய
பள்ைளகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதகாரம் ெகாடுத்தார்.
13 அவர்கள், இரத்தத்தனாலாவது சரீரவருப்பத்தனாலாவது
கணவனுைடய வருப்பத்தனாலாவது பறக்காமல், ேதவனாேல
ப றந்தவர்கள். 14 அந்த வார்த்ைத சரீரமாக , கருைபயனாலும்
சத்தயத்தனாலும் நைறந்தவராக, நம்மிைடேய வாழ்ந்தார்;
அவருைடய மகைமையப் பார்த்ேதாம்; அது பதாவற்கு ஒேர
ேபறானவருைடய மகைமக்கு ஏற்ற மகைமயாகேவ இருந்தது.
15 ேயாவான் அவைரக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுத்து: எனக்குப்பன்
வருகறவர் எனக்கு முன்னிருந்தவர், ஆகேவ, அவர் என்ைனவட
ேமன்ைமயுள்ளவர் என்று நான் ெசால்லியருந்ேதேன, அவர்
இவர்தான் என்று சத்தமிட்டு ெசான்னான். 16 அவருைடய
பரிபூரணத்தனால் நாம் எல்ேலாரும் கருைபயன்ேமல்
கருைப ெபற்ேறாம். 17 ஏெனன்றால், நயாயப்ப ரமாணம்
ேமாேசயன் மூலமாக ெகாடுக்கப்பட்டது, கருைபயும் சத்தயமும்
இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக வந்தது. 18 ேதவைன ஒருவனும்
ஒருநாளும் பார்த்ததல்ைல, ப தாவன் மடியல் இருக்கற
ஒேரேபறானகுமாரேனஅவைரெவளிப்படுத்தனார்.
ேயாவான்ஸ்நானன்கறஸ்துஅல்ல
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19 எருசேலமிலிருந்து யூதர்கள் ஆசாரியர்கைளயும்,
ேலவயர்கைளயும் ேயாவானிடத்தல் அனுப்ப : நீர் யார்
என்று ேகட்டெபாழுது, 20 அவன் மறுக்காமல் அறக்ைக
ெசய்ததும் இல்லாமல், நான் கறஸ்து இல்ைல என்றும்
அறக்ைக ெசய்தான். 21 அப்ெபாழுது அவர்கள்: பன்பு யார்?
நீர் எலியாவா என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு: நான் அவன்
இல்ைல என்றான். நீர் தீர்க்கதரிச யா என்று ேகட்டார்கள்.
அதற்கும்: இல்ைல என்றான். 22 அவர்கள் பன்பும் அவைனப்
பார்த்து: நீர் யார்? எங்கைள அனுப்பனவர்களுக்கு நாங்கள்
பதல் ெசால்வதற்கு, உம்ைமக்குறத்து என்ன ெசால்லுகறீர்
என்று ேகட்டார்கள். 23 அதற்கு அவன்: கர்த்தருக்கு வழிைய
ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னபடிேய,
நான் வனாந்த ரத்த ேல கூப்படுகறவனுைடய சத்தமாக
இருக்க ேறன் என்றான். 24 அனுப்பப்பட்டவர்கள் பரிேசயர்களாக
இருந்தார்கள். 25 அவர்கள் அவைனப் பார்த்து: நீர் க றஸ்துவும்
இல்ைல, எலியாவும் இல்ைல, தீர்க்கதரிச யானவரும் இல்ைல
என்றால், ஏன் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள்.
26 ேயாவான் அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நான் தண்ணீரினால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க ேறன்; நீங்கள்அறயாதருக்க ற ஒருவர்
உங்கள் நடுவ ேல இருக்கறார். 27 அவர் எனக்குப்பன் வந்தும்
என்ைனவட ேமன்ைமயுள்ளவர்; அவருைடய காலணியன்
வாைர அவழ்ப்பதற்குக்கூட நான் தகுதயானவன் இல்ைல
என்றான். 28 இைவகள் ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல் ேயாவான்
ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தெபத்தானியாவ ேலநடந்தது.

ேதவஆட்டுக்குட்டியாகயஇேயசு
29 மறுநாளிேல ேயாவான் இேயசு தன்னிடத்தல் வருவைதப்

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

இேயசுவன்முதல்சீடன்
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35 மறுநாளிேல ேயாவானும் அவனுைடய சீடர்களில்
இரண்டுேபரும்ந ற்கும்ேபாது, 36இேயசுநடந்துேபாக றைதஅவன்
பார்த்து: இேதா, ேதவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான். 37அவன் அப்படிச்
ெசான்னைத அந்த இரண்டு சீடர்களும் ேகட்டு, இேயசுவற்குப்
பன்ெசன்றார்கள். 38இேயசு தரும்ப ,அவர்கள்தனக்குப் பன்ேன
வருகறைதப் பார்த்து: என்ன ேதடுக றீர்கள் என்றார். அதற்கு
அவர்கள்: ரபீ, நீர் எங்ேக தங்கயருக்க றீர் என்று ேகட்டார்கள்; ரபீ
என்பதற்கு ேபாதகேர என்றுஅர்த்தம். 39அவர்: வந்துபாருங்கள்
என்றார். அவர்கள் வந்து அவர் தங்கயருந்த இடத்ைதப்
பார்த்து, அந்த நாளில் அவரிடத்தல் தங்கனார்கள். அப்ெபாழுது
ஏறக்குைறய மாைல நான்கு மணி. 40 ேயாவான் ெசான்னைதக்
ேகட்டு, அவருக்குப் பன்ேன ெசன்ற இரண்டுேபரில் ஒருவன்
சீேமான் ேபதுருவன் சேகாதரனாகய அந்த ேரயா என்பவன்.
41 அவன் முதலாவது தன் சேகாதரனாகய சீேமாைனப் பார்த்து:
ேமச யாைவப்பார்த்ேதாம்என்றுெசான்னான்; ேமச யாஎன்பதற்கு
கறஸ்து என்று அர்த்தம். 42 பன்பு, அவைன இேயசுவனிடத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ
ேயானாவன் மகனாக ய சீேமான், நீ ேகபா எனப்படுவாய்
என்றார்; ேகபாஎன்பதற்குேபதுருஎன்றுஅர்த்தம்.
பலிப்புமற்றும்நாத்தான்ேவைலஇேயசுஅைழத்தல்

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

அத்த யாயம் 2
கானாஊரில் நடந்த தருமணம்

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

இேயசு ேதவாலயத்ைதசுத்த கரித்தல்
12 அதன்பன்பு, அவரும் அவருைடய தாயாரும் அவருைடய

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

அத்த யாயம் 3
ந க்ெகாேதமுக்குப் ேபாதைன

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

ேதவனின்அன்பு
16 ேதவன், தம்முைடய ஒேரேபறான குமாரைன

வசுவாச க்க றவன் எவேனா அவன் ெகட்டுப்ேபாகாமல்
ந த்த யஜீவைன ெபறும்படிக்கு, அவைரக் ெகாடுத்து,
இவ்வளவாய் உலகத்த ல் அன்பு ெசலுத்தனார்.
17 உலகத்ைத தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி ேதவன்
தம்முைடயகுமாரைனஉலகத்தல்அனுப்பாமல்,அவராேல
உலகம்இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவஅவைரஅனுப்பனார்.
18 அவைர வ சுவாச க்க றவன் தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்படமாட்டான்; வசுவாச க்காதவேனா,
ேதவனுைடய ஒேரேபறான குமாரனுைடய நாமத்த ல்
வ சுவாசம் உள்ளவனாக இல்லாதபடியனால், அவன்
தண்டைனத்தீர்ப்புக்கு உட்பட்டிருக்க றான். 19 ஒளியானது
உலகத்த ேல வந்தருந்தும் மனிதர்களுைடய ெசயல்கள்
தீைமயானைவகளாக இருக்க றபடியனால் அவர்கள்
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ஒளிையவ ட இருைள வரும்புக றேத அந்த தண்டைனத்
தீர்ப்புக்குக் காரணமாக இருக்க றது. 20 தீங்கு
ெசய்க ற எவனும் ஒளிையப் பைகக்க றான், தன்
ெசய்ைககள் சுட்டி காட்டப்படாதபடிக்கு, ஒளியனிடத்த ல்
வராத ருக்க றான். 21சத்த யத்தன்படிெசய்க றவேனா,தன்
ெசய்ைககள் ேதவனுக்குள்ளாக ெசய்யப்படுக றது என்று
ெவளிப்படும்படிக்கு,ஒளியனிடத்த ல்வருக றான் என்றார்.
இேயசுைவக்குறத்துேயாவான்ஸ்நானனின்சாட்ச

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

அத்த யாயம் 4
சமாரியா நாட்டுப்ெபண்

1 ேயாவாைனவட இேயசு அேநகம்ேபைரச் சீடர்களாக்க
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றார் என்று பரிேசயர்கள்
ேகள்வப்பட்டைத இேயசு அற ந்தேபாது, 2 யூேதயாைவவ ட்டு
மறுபடியும் கலிேலயாவற்குப் ேபானார். 3 இேயசு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல, அவருைடய சீடர்கள்
ெகாடுத்தார்கள். 4அப்ெபாழுதுஅவர் சமாரியா நாட்டின்வழியாகப்
ேபாகேவண்டியதாக இருந்தபடியால், 5 யாக்ேகாபு தன்
மகனாகய ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்த நலத்த ற்கு அருேக
இருந்த சமாரியாவலுள்ள சீகார் என்னப்பட்ட ஊருக்கு
வந்தார். 6 அங்ேக யாக்ேகாபுைடய கணறு இருந்தது;
இேயசு பயணத்தன் கைளப்பனால் ஏறக்குைறய நண்பகல்
ேநரத்தல் சற்று ஓய்ெவடுக்க அந்தக் கணற்றன் அருேக
உட்கார்ந்தருந்தார். 7அவருைடய சீடர்கள் உணவு வாங்குவதற்கு
ஊருக்குள்ேள ெசன்றருந்தார்கள். 8 அப்ெபாழுது சமாரியா
ேதசத்தாளாகய ஒரு ெபண் தண்ணீர் எடுக்க வந்தாள். இேயசு
அவைளப் பார்த்து: தாகத்த ற்குத் தா என்றார். 9 யூதர்கள்
சமாரியருடேன எந்தத் ெதாடர்பும் ைவக்காதவர்களானபடியால்,
சமாரிய ெபண் அவைரப் பார்த்து: நீர் யூதனாக இருக்க,
சமாரிய ெபண்ணாகய என்னிடத்தல், தாகத்த ற்குத் தா
என்று எப்படிக் ேகட்கலாம் என்றாள். 10 இேயசு அவளுக்கு
மறுெமாழியாக: நீ ேதவனுைடய ஈைவயும், தாகத்த ற்குத்
தா என்று உன்னிடத்த ல் ேகட்க றவர் யார் என்பைதயும்
அற ந்தருந்தால், நீேய அவரிடத்த ல் ேகட்டிருப்பாய்,
அவர் உனக்கு ஜீவத்தண்ணீைரக் ெகாடுத்தருப்பார்
என்றார். 11அதற்கு அந்த ெபண்: ஆண்டவேர, எடுத்துக்ெகாள்ள
உம்மிடத்தல்பாத்த ரமில்ைலேய,கணறும்ஆழமாகஇருக்க றேத,
பன்ேன எங்ேக இருந்து உமக்கு ஜீவத்தண்ணீர் கைடக்கும்.
12 இந்தக் கணற்ைற எங்களுக்குக் ெகாடுத்த நம்முைடய
முற்ப தாவாகய யாக்ேகாைபவ ட நீர் ெபரியவேரா? அவரும்
அவருைடய பள்ைளகளும், அவருைடய மிருகஜீவன்களும்
இத ேல குடித்தது என்றாள். 13இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழியாக:
இந்தத் தண்ணீைரக் குடிக்க றவனுக்கு மறுபடியும்
தாகம் உண்டாகும். 14 நான் ெகாடுக்கும் தண்ணீைரக்
குடிக்க றவனுக்ேகா ஒருேபாதும் தாகம் உண்டாகாது;
நான் அவனுக்குக் ெகாடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ேள
ந த்த யஜீவகாலமாக ஊறுகற நீரூற்றாய் இருக்கும்
என்றார். 15அந்த ெபண்அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, எனக்குத்
தாகம் உண்டாகாமலும், நான் இங்ேக தண்ணீர் எடுக்க வராமலும்
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இருக்கும்படி அந்தத் தண்ணீைர எனக்குத் தரேவண்டும் என்றாள்.
16 இேயசு அவைளப் பார்த்து: நீ ேபாய், உன் கணவைன
இங்ேக அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றார். 17 அதற்கு
அந்த ெபண்: எனக்குப் கணவன் இல்ைல என்றாள். இேயசு
அவைளப் பார்த்து: எனக்குப் கணவன் இல்ைல என்று நீ
ெசான்னதுசரிதான். 18எப்படிெயன்றால்,ஐந்துகணவர்கள்
உனக்கு இருந்தார்கள், இப்ெபாழுது உனக்கருக்க றவன்
உனக்கு கணவன் இல்ைல, இைத உள்ளபடி ெசான்னாய்
என்றார். 19 அப்ெபாழுது அந்த ெபண் அவைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, நீர் தீர்க்கதரிச என்று பார்க்க ேறன். 20 எங்களுைடய
முற்ப தாக்கள் இந்த மைலய ேல ஆராத த்துவந்தார்கள்; நீங்கள்
எருசேலமில்தான் ஆராத க்கேவண்டும் என்கறீர்கேள என்றாள்.
21 அதற்கு இேயசு: ெபண்ேண, நான் ெசால்லுக றைத
நம்பு. நீங்கள் இந்த மைலயலும் எருசேலமிலும்
மாத்த ரமல்ல, எங்கும் ப தாைவ ஆராத க்கும்காலம்
வருக றது. 22 நீங்கள் அறயாதைத ஆராத க்க றீர்கள்;
நாங்கள் அற ந்தருக்க றைத ஆராத க்க ேறாம்;
ஏெனன்றால், இரட்ச ப்பு யூதர்கள்வழியாக வருக றது.
23 உண்ைமயாக ஆராத க்க றவர்கள் ப தாைவ
ஆவ ேயாடும் உண்ைமேயாடும் ஆராத க்கும்காலம்
வரும், அது இப்ெபாழுேத வந்தருக்க றது; தம்ைமத்
ஆராத க்க றவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கும்படி
ப தாவானவர் வரும்புக றார். 24 ேதவன் ஆவயாக
இருக்க றார், அவைர ஆராத க்க றவர்கள் ஆவ ேயாடும்,
உண்ைமேயாடும் அவைர ஆராத க்க ேவண்டும் என்றார்.
25அந்த ெபண்அவைரப் பார்த்து: க றஸ்து எனப்படுகற ேமச யா
வருகறார் என்றுஅற ேவன், அவர் வரும்ேபாது எல்லாவற்ைறயும்
நமக்கு அறவப்பார் என்றாள். 26 அதற்கு இேயசு: உன்னுடேன
ேபசுக றநாேனஅவர் என்றார்.
சீடர்கள்இேயசுேவாடுஇைணதல்

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

சமாரியர்கள்அவைரவசுவாச த்தல்
39 நான் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் எனக்குச் ெசான்னார் என்று

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

அதகாரியன்மகைனச்சுகமாக்குதல்
43 இரண்டு நாட்களுக்குப்பன்பு அவர் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்

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

அத்த யாயம் 5
ெபதஸ்தாகுளத்தல்சுகமாக்குதல்

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

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

இேயசுைவக்குறத்த சாட்ச கள்
31 என்ைனக்குற த்து நாேன சாட்ச ெகாடுத்தால் என்

சாட்ச உண்ைமயாக இருக்காது. 32 என்ைனக்குற த்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க றவர் ேவெறாருவர் இருக்க றார்,
அவர் என்ைனக்குற த்துக் ெகாடுக்க ற சாட்ச
உண்ைமயான சாட்ச என்று அற ந்தருக்க ேறன்.
33 நீங்கள் ேயாவானிடத்த ல் ஆளனுப்ப வ சாரித்தீர்கள்,
அவன் சத்த யத்த ற்கு சாட்ச ெகாடுத்தான். 34 நான்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகற சாட்ச மனிதர்களுைடய சாட்ச
இல்ைல, நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவ
இைவகைளச் ெசால்லுக ேறன். 35 அவன்
எரிந்து ப ரகாச க்க ற வளக்காய் இருந்தான்;
நீங்களும் சலேநரம் அவன் ெவளிச்சத்த ேல
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மக ழ்ச்ச யாக இருக்க வருப்பமாக இருந்தீர்கள்.
36 ேயாவானுைடய சாட்சையவ ட ேமன்ைமயான
சாட்ச எனக்கு உண்டு; அது என்னெவன்றால்,
நான் நைறேவற்றும்படிக்குப் ப தாவானவர்
எனக்குக் கற்ப த்ததும் நான் ெசய்துவருக றதுமான
ெசயல்கேள ப தா என்ைன அனுப்பனார் என்று
என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க றது. 37 என்ைன
அனுப்பன ப தா தாேம என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச க்
ெகாடுத்தருக்க றார்; நீங்கள் ஒருேபாதும் அவர்
சத்தத்ைதக் ேகட்டதும் இல்ைல, அவர் உருவத்ைதப்
பார்த்ததும் இல்ைல. 38 அவர் அனுப்பனவைர நீங்கள்
வசுவாச க்காதபடியால் அவருைடய வசனம் உங்களில்
நைலத்தருக்க றதும் இல்ைல. 39 ேவதவாக்க யங்கைள
ஆராய்ந்துபாருங்கள்; அைவகளால் உங்களுக்கு
ந த்த யஜீவன் உண்ெடன்று நைனக்க றீர்கேள,
என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்க றைவகளும்
அைவகேள. 40 அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு
ஜீவன் உண்டாகும்படி என்னிடத்த ல் வர உங்களுக்கு
வருப்பம் இல்ைல. 41 நான் மனிதர்களால் மகைமைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறதும்இல்ைல. 42உங்களில் ேதவஅன்பு
இல்ைலஎன்றுஉங்கைளஅற ந்தருக்க ேறன். 43நான்என்
ப தாவன் நாமத்தனாேல வந்தருந்தும் நீங்கள் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல, ேவெறாருவன் தன் ெசாந்த
ெபயரினாேல வந்தால் அவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுவீர்கள்.
44 ேதவனாேலமட்டும் வருக ற மகைமையத் ேதடாமல்,
ஒருவருக்கு ஒருவர் மகைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகற
நீங்கள் எப்படி வ சுவாச ப்பீர்கள்? 45 ப தாவனிடத்த ல்
நான் உங்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுேவன் என்று
நைனக்காதருங்கள்; நீங்கள் நம்புக ற ேமாேசேய
உங்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுவான். 46 நீங்கள் ேமாேசைய
வ சுவாச த்தால், என்ைனயும் வ சுவாச ப்பீர்கள்; அவன்
என்ைனக்குற த்து எழுத யருக்க றாேன. 47அவன்எழுதன
வாக்க யங்கைள நீங்கள் வசுவாச யாமல் இருந்தால்
நான் ெசால்லுக ற வசனங்கைள எப்படி வ சுவாச ப்பீர்கள்
என்றார்.

அத்த யாயம் 6
ஐந்தாய ரம்ேபைரப் ேபாஷத்தல்

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

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

25 கடலின் அக்கைரய ேல அவர்கள் அவைரப் பார்த்தேபாது:
ரபீ, நீர் எப்ெபாழுது இந்த இடத்த ற்கு வந்தீர் என்று
ேகட்டார்கள். 26 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
நீங்கள் அற்புதங்கைளப் பார்த்ததனால் அல்ல, நீங்கள்
அப்பங்கள் புச த்துத் தருப்த யானதனால் தான்
என்ைனத் ேதடுக றீர்கள் என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்.
27 அழிந்துேபாக ற உணவற்காக இல்ைல, ந த்த யஜீவன்
வைரக்கும் நைலந ற்க ற உணவற்காகேவ ெசயல்கைள
நடப்ப யுங்கள்; அைத மனிதகுமாரன் உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பார்; அவைரப் ப தாவாக ய ேதவன்
ந ச்சயத்தருக்க றார் என்றார். 28 அப்ெபாழுது அவர்கள்
அவைரப் பார்த்து: ேதவனுக்குரிய ெசயல்கைள நடப்ப க்கும்படி
நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும் என்றார்கள். 29 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: அவர் அனுப்பனவைர
நீங்கள் வசுவாச ப்பேத ேதவனுக்குரிய ெசயல்களாக
இருக்க றது என்றார். 30 அதற்கு அவர்கள்: அப்படியானால்
உம்ைம வசுவாச க்கும்படி நாங்கள் பார்க்கதக்கதாக நீர்
என்ன அைடயாளத்ைதக் காண்பக்க றீர்? என்ன காரியத்ைத
நடப்ப க்க றீர்? 31 வானத்தலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்ைத
சாப்ப டக் ெகாடுத்தார் என்று எழுதயருக்க றபடி, நம்முைடய
முற்ப தாக்கள் வனாந்த ரத்தல் மன்னாைவச் சாப்ப ட்டார்கேள
என்றார்கள். 32இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: வானத்தலிருந்து
வந்தஅப்பத்ைத ேமாேச உங்களுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல;
என் ப தாேவா வானத்தலிருந்து வந்த ெமய்யான
அப்பத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுக்க றார் என்று,
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 33 வானத்தல் இருந்து இறங்க .
உலகத்த ற்கு ஜீவைனக் ெகாடுக்க ற அப்பேம, ேதவன்
தரும் அப்பம் என்றார். 34 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைரப்
பார்த்து: ஆண்டவேர, இந்த அப்பத்ைத எப்ெபாழுதும்
எங்களுக்கு ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார்கள். 35 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: ஜீவ அப்பம் நாேன, என்னிடத்த ல்
வருக றவன் ஒருேபாதும் பச யைடயான், என்னிடத்த ல்
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வசுவாசமாக இருக்க றவன் ஒருேபாதும், தாகமைடயான்.
36 நீங்கள் என்ைனப் பார்த்த ருந்தும் வ சுவாச யாமல்
இருக்க றீர்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
37 ப தாவானவர் எனக்குக் ெகாடுக்க றெதல்லாம்
என்னிடத்த ல் வரும்; என்னிடத்த ல் வருக றவைன நான்
ெவளிேய தள்ளுவதல்ைல. 38என் வருப்பத்தன்படியல்ல,
என்ைன அனுப்பனவருைடய வருப்பத்தன்படி
ெசய்யேவ, நான் வானத்தலிருந்து இறங்க வந்ேதன்.
39 அவர் எனக்குக் ெகாடுத்தத ல் ஒன்ைறயும் நான்
இழந்துேபாகாமல்,கைடச நாளில்அைவகைளஎழுப்புவேத
என்ைன அனுப்பன ப தாவன் வருப்பமாக இருக்க றது.
40 குமாரைனப் பார்த்து, அவரிடத்த ல் வ சுவாசமாக
இருக்க றவன் எவேனா, அவன் ந த்த யஜீவைன
அைடவதும், நான் அவைனக் கைடச நாளில் எழுப்புவதும்,
என்ைன அனுப்பனவருைடய வருப்பமாக இருக்க றது
என்றார். 41 நான் வானத்தலிருந்து வந்த அப்பம் என்று
அவர் ெசான்னதனிமித்தம் யூதர்கள் அவைரக்குற த்து
முறுமுறுத்து: 42 இவன் ேயாேசப்பன் குமாரனாகய
இேயசு அல்லவா, இவனுைடய தகப்பைனயும், தாையயும்
அற ந்தருக்க ேறாேம; அப்படி இருக்க, நான் வானத்தலிருந்து
இறங்க வந்ேதன் என்று இவன் எப்படிச் ெசால்லுகறான்
என்றார்கள். 43 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
உங்களுக்குள் முறுமுறுக்க ேவண்டாம். 44 என்ைன
அனுப்பன ப தா, ஒருவைன இழுத்துக்ெகாள்ளாவ ட்டால்
அவன் என்னிடத்த ல் வரமாட்டான்; கைடச நாளில் நான்
அவைன எழுப்புேவன். 45 எல்ேலாரும் ேதவனாேல
ேபாத க்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று தீர்க்கதரிச களின்
புத்தகத்த ல்எழுத யருக்க றேத;ஆகேவ, ப தாவனிடத்த ல்
ேகட்டுக் கற்றுக்ெகாள்ளுகறவன் எவனும் என்னிடத்த ல்
வருக றான். 46 ேதவனிடத்த ல் இருந்து வந்தவேரதவ ர
ேவறு ஒருவரும் ப தாைவப் பார்த்தத ல்ைல,
இவேர ப தாைவப் பார்த்தவர். 47 என்னிடத்த ல்
வ சுவாசமாக இருக்க றவனுக்கு ந த்த யஜீவன்
உண்டு என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 48 ஜீவ அப்பம் நாேன.
49உங்களுைடயப தாக்கள்வனாந்த ரத்த ேலமன்னாைவச்
சாப்ப ட்டிருந்தும் மரித்தார்கள். 50இத ேல சாப்ப டுக றவன்
மரிக்காமலும் இருக்கும்படி வானத்தலிருந்து இறங்கன
அப்பம் இதுேவ. 51 நாேன வானத்தலிருந்து இறங்கன
ஜீவ அப்பம்; இந்த அப்பத்ைத சாப்ப டுக றவன்
என்ெறன்ைறக்கும் பைழப்பான்; நான் ெகாடுக்கும்
அப்பம், உலக மக்களின் ஜீவனுக்காக நான் ெகாடுக்கும்
என்னுைடய சரீரேம என்றார். 52 அப்ெபாழுது யூதர்கள்:
இவன் தன்னுைடய சரீரத்ைத எப்படி நமக்கு சாப்ப டக்
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ெகாடுப்பான் என்று தங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதம்
ெசய்தார்கள். 53 அதற்கு இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் மனிதகுமாரனுைடய சரீரத்ைதச் சாப்ப டாமலும்,
அவருைடய இரத்தத்ைதக் குடிக்காமலும் இருந்தால்
உங்களுக்குள்ேள ஜீவன்இல்ைல என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 54 என்
சரீரத்ைதப் புச த்து, என் இரத்தத்ைதக் குடிக்க றவனுக்கு
ந த்த யஜீவன் உண்டு; நான் அவைனக் கைடச நாளில்
எழுப்புேவன். 55 என் சரீரம் உண்ைமயான உணவாக
இருக்க றது, என் இரத்தம் உண்ைமயான பானமாக
இருக்க றது. 56 என் சரீரத்ைதப் புச த்து, என் இரத்தத்ைதக்
குடிக்க றவன் என்னிேல நைலத்தருக்க றான், நானும்
அவனிேல நைலத்தருக்க ேறன். 57 ஜீவனுள்ள ப தா
என்ைன அனுப்பனதுேபாலவும், நான் ப தாவனால்
பைழத்தருக்க றதுேபாலவும், என்ைனப் புச க்க றவனும்
என்னாேல பைழப்பான். 58 வானத்தலிருந்து இறங்கன
அப்பம் இதுேவ; இது உங்களுைடய தகப்பன்மார்கள்
புச த்த மன்னாைவப்ேபாலஅல்ல,அவர்கள்மரித்தார்கேள;
இந்த அப்பத்ைதப் புச க்க றவேனா என்ெறன்ைறக்கும்
பைழப்பான் என்றார். 59 கப்பர்நகூமிலுள்ள ெஜப ஆலயத்த ேல
அவர்உபேதச க்கும்ேபாதுஇைவகைளச்ெசான்னார்.

இேயசுவன்சீடர்கள்இடறலைடதல்
60அவருைடய சீடர்களில் அேநகர் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது,

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

அத்த யாயம் 7
க றஸ்துதம் சேகாதரர்கைளக்கடிந்துெகாள்ளுதல்

1இைவகளுக்குப் பன்பு, யூதர்கள்இேயசுைவக் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடினதால், அவர் யூேதயாவ ேல வச ப்பதற்கு வருப்பம்
இல்லாமல் கலிேலயாவ ேல வச த்து வந்தார். 2 யூதர்களுைடய
கூடாரப்பண்டிைக ெநருங்கயருந்தது. 3அப்ெபாழுதுஅவருைடய
சேகாதரர்கள் அவைரப் பார்த்து: நீர் ெசய்க ற ெசயல்கைள
உம்முைடய சீடர்களும் பார்க்கும்படி, இந்த இடத்ைதவ ட்டு
யூேதயாவற்கு ெசல்லும். 4 ப ரபலமாக இருக்கவரும்புக ற
எவனும் அந்தரங்கத்த ேல ஒன்ைறயும் ெசய்யமாட்டான்; நீர்
இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்வதால் உலகத்த ற்கு உம்ைம
ெவளிப்படுத்தும் என்றார்கள். 5 அவருைடய சேகாதரர்களும்
அவைரவசுவாச க்காததனால்இப்படிச் ெசான்னார்கள். 6இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: என் ேநரம் இன்னும் வரவல்ைல,
உங்களுைடய ேநரேமா எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக
இருக்க றது. 7 உலகம் உங்கைளப் பைகக்கமாட்டாது;
அதன் ெசயல்கள் ெபால்லாதைவகளாக இருக்க றது
என்று நான் சாட்ச ெகாடுக்க றதனாேல அது என்ைனப்
பைகக்க றது. 8 நீங்கள் இந்த பண்டிைகக்குப் ேபாங்கள்;
என் ேநரம் இன்னும் வராததனால் நான் இந்தப்
பண்டிைகக்கு இப்ெபாழுது ேபாக றத ல்ைல என்றார்.
9 இைவகைள அவர்களிடம் ெசால்லி, கலிேலயாவ ேல
தங்கவ ட்டார். 10 அவருைடய சேகாதரர்கள் ேபானபன்பு, அவர்
ெவளிப்பைடயாகப் ேபாகாமல் மைறவாக பண்டிைகக்குப்
ேபானார். 11 பண்டிைகய ேல யூதர்கள் அவைரத் ேதடி:
அவர் எங்ேக இருக்க றார் என்றார்கள். 12 மக்களுக்குள்ேள
அவைரக்குற த்து முறுமுறுப்புண்டானது. ச லர்: அவர் நல்லவர்
என்றார்கள். ேவறுசலர்: அப்படி இல்ைல, அவன் மக்கைள
ஏமாற்றுகறவன் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 13 ஆனாலும்
யூதர்களுக்குப்பயந்தருந்ததனாேல,ஒருவனும்அவைரக்குற த்து
ெவளிப்பைடயாக ேபசவல்ைல.
ேதவாலயத்தல்இேயசுவன்ேபாதைன

14 பண்டிைகயன் பாத நாட்கள் முடிந்தேபாது, இேயசு
ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்று, ேபாதைன ெசய்தார். 15அப்ெபாழுது
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யூதர்கள்: இவர் படிக்காதவராக இருந்தும் ேவத எழுத்துக்கைள
எப்படி அற ந்தருக்க றார் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 16 இேயசு
அவர்களுக்குமறுெமாழியாக: என்உபேதசம் என்னுைடயதாக
இல்லாமல், என்ைன அனுப்பனவருைடயதாக
இருக்க றது. 17 அவருைடய வருப்பத்தன்படிெசய்ய
மனதுள்ளவன் எவேனா அவன்இந்த உபேதசம் ேதவனால்
உண்டாயருக்க றேதா, நான் ெசாந்தமாக ேபசுக ேறேனா
என்றுஅற ந்துெகாள்ளுவான். 18ெசாந்தமாக ேபசுக றவன்
தன் ெசாந்த மகைமையத் ேதடுக றான், தன்ைன
அனுப்பனவரின் மகைமையத் ேதடுக றவேனா
உண்ைம உள்ளவனாக இருக்க றான், அவனிடத்த ல்
அநீத யல்ைல. 19 ேமாேச ந யாயப்ப ரமாணத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைலயா? அப்படியருந்தும்
உங்களில் ஒருவனும் அந்த ந யாயப்ப ரமாணத்தன்படி
நடக்க றத ல்ைல; நீங்கள் ஏன் என்ைனக்ெகாைலெசய்யத்
ேதடுக றீர்கள் என்றார். 20 மக்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக:
நீ ப சாசு ப டித்தவன்; உன்ைனக் ெகாைலெசய்யத்
ேதடுக றவன் யார் என்றார்கள். 21 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: ஒேர ெசயைல ெசய்ேதன், அைதக்குற த்து
எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்படுக றீர்கள். 22 வருத்தேசதனம்
ேமாேசயனால் உண்டாகாமல், முன்ேனார்களால்
உண்டானது; பன்பு ேமாேச அைத உங்களுக்கு
ந யமித்தான்; நீங்கள் ஓய்வுநாளிலும் மனிதைன
வருத்தேசதனம்பண்ணுகறீர்கள். 23 ேமாேசயன்
ந யாயப்ப ரமாணம் மீறாமல் இருக்கும்படி ஓய்வுநாளில்
மனிதன் வருத்தேசதனம் ெபறலாம் என்றால்,
நான் ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிதைன முழுவதும்
சுகமாக்கனதனாேல என்ேமல் எரிச்சலாயருக்கலாமா?
24 ேதாற்றத்தன்படி தீர்ப்பு ெசய்யாமல், நீத யன்படி தீர்ப்பு
ெசய்யுங்கள் என்றார்.

இேயசுதான்கறஸ்துவா?
25அப்ெபாழுது எருசேலம் நகரத்தாரில் ச லர்: இவைனத்தாேன

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

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

அத்த யாயம் 8
1 இேயசு ஒலிவமைலக்குப் ேபானார். 2 மறுநாள் காைலயல்

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

உலகத்தன்ஒளி
12 மறுபடியும் இேயசு மக்கைளப் பார்த்து: நான் உலகத்த ற்கு

ஒளியாக இருக்க ேறன், என்ைனப் பன்பற்றுக றவன்
இருளிேல நடக்காமல் ஜீவ ஒளிைய அைடந்தருப்பான்
என்றார். 13 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் அவைரப் பார்த்து:
உன்ைனக்குறத்து நீேய சாட்ச ெகாடுக்க றாய்; உன்னுைடய
சாட்ச உண்ைமயானதல்ல என்றார்கள். 14 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: என்ைனக்குற த்து நாேன
சாட்ச ெகாடுத்தாலும், என் சாட்ச உண்ைமயாக
இருக்க றது; ஏெனன்றால், நான் எங்ேக இருந்து
வந்ேதன் என்றும், எங்ேக ேபாக ேறன் என்றும்
அற ந்தருக்க ேறன்; நீங்கேளா நான் எங்ேக இருந்து
வருக ேறன் என்றும், எங்ேக ேபாக ேறன் என்றும்
உங்களுக்குத் ெதரியாது. 15 நீங்கள் மனித வழக்கத்த ற்கு
ஏற்றபடி ந யாயந்தீர்க்க றீர்கள், நான் ஒருவைனயும்
ந யாயந்தீர்க்க றத ல்ைல; 16 நான் ந யாயந்தீர்த்தால்,
என் தீர்ப்பு சத்த யத்தன்படி இருக்கும்; ஏெனன்றால்,
நான் தனித்த ருக்கவல்ைல, நானும் என்ைன அனுப்பன
ப தாவுமாக இருக்க ேறாம். 17 இரண்டு ேபருைடய சாட்ச
உண்ைம என்று உங்களுைடய ந யாயப்ப ரமாணத்தலும்
எழுத இருக்க றேத. 18 நான் என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச
ெகாடுக்க றவனாக இருக்க ேறன், என்ைன அனுப்பன
ப தாவும் என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச க் ெகாடுக்க றார்
என்றார். 19 அப்ெபாழுது அவர்கள்: உம்முைடய ப தா
எங்ேக என்றார்கள். இேயசு மறுெமாழியாக: என்ைனயும்
அறயீர்கள். என் ப தாைவயும் அறயீர்கள்; நீங்கள்
என்ைனஅற ந்தீர்களானால் என் ப தாைவயும் அறவீர்கள்
என்றார். 20 ேதவாலயத்த ேல இேயசு உபேதசம் ெசய்க றேபாது,
காணிக்ைகப்ெபட்டி இருக்கும் இடத்தல் இந்த வசனங்கைளச்
ெசான்னார். அவருைடய ேவைள இன்னும் வராதபடியனால்
ஒருவனும் அவைரப் ப டிக்கவல்ைல. 21 இேயசு மறுபடியும்
அவர்கைளப் பார்த்து: நான் ேபாக ேறன், நீங்கள் என்ைனத்
ேதடி உங்களுைடய பாவங்களிேல மரித்துப்ேபாவீர்கள்;
நான் ேபாக ற இடத்த ற்கு உங்களால் வர முடியாது
என்றார். 22 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: நான் ேபாக ற இடத்த ற்கு
உங்களால் வர முடியாது என்கறாேன, தன்ைனத்தாேன
ெகாைலெசய்து ெகாள்ளுவாேனா என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
23 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் கீேழயருந்து
உண்டானவர்கள், நான் ேமேலயருந்து உண்டானவன்;
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நீங்கள் இந்த உலகத்தலிருந்து உண்டானவர்கள், நான்
இந்தஉலகத்தலிருந்துஉண்டானவன்இல்ைல. 24ஆகேவ,
நீங்கள் உங்களுைடய பாவங்களில் மரித்துப்ேபாவீர்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்; நாேன அவர்
என்று நீங்கள் வசுவாச க்காவ ட்டால் உங்களுைடய
பாவங்களிேல மரித்துப்ேபாவீர்கள் என்றார். 25 அதற்கு
அவர்கள்: நீர் யார் என்றார்கள். இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
நான்ஆரம்பமுதலாகஉங்களுக்குச்ெசால்லியருக்க றவர்
தான். 26 உங்கைளக்குற த்துப் ேபசவும் ந யாயந்தீர்க்கவும்
எனக்கு அேநக காரியங்கள் இருக்க றது; என்ைன
அனுப்பனவர் சத்த யமானவர்; நான் அவரிடத்த ல்
ேகட்டைவகைள உலகத்த ற்குச் ெசால்லுக ேறன்
என்றார். 27 ப தாைவக்குறத்துப் ேபசனார் என்று அவர்கள்
அறயாதருந்தார்கள். 28 ஆதலால் இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் மனிதகுமாரைன உயர்த்தனபன்பு, நாேன அவர்
என்றும், நான் என் ெசாந்தமாக ஒன்றும் ெசய்யாமல், என்
ப தா எனக்குப் ேபாத த்தபடிேயஇைவகைளச்ெசான்ேனன்
என்றும்அறவீர்கள். 29என்ைனஅனுப்பனவர் என்னுடேன
இருக்க றார், ப தாவ ற்குப் ப ரியமானைவகைள நான்
எப்ெபாழுதும் ெசய்க றதனால் அவர் என்ைனத் தனிேய
இருக்கவ டவல்ைல என்றார். 30 இைவகைள அவர்
ெசான்னேபாது,அேநகர்அவரிடத்தல்வசுவாசம்ைவத்தார்கள்.

ஆப ரகாமின் பள்ைளகள்
31 இேயசு தம்ைம வசுவாச த்த யூதர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்

என் உபேதசத்த ல் நைலத்தருந்தால் உண்ைமயாகேவ
என் சீடராக இருப்பீர்கள்; 32 சத்த யத்ைதயும் அறவீர்கள்,
சத்த யம் உங்கைள வடுதைலயாக்கும் என்றார்.
33 அவர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: நாங்கள் ஆப ரகாமின்
சந்ததயாக இருக்க ேறாம், நாங்கள் ஒருேபாதும் ஒருவனுக்கும்
அடிைமகளாக இருக்கவல்ைல; வடுதைலயாவீர்கள்
என்று நீர் எப்படிச் ெசால்லுகறீர் என்றார்கள். 34 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: பாவம் ெசய்க றவன்
எவனும் பாவத்த ற்கு அடிைமயாக இருக்க றான் என்று
உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 35 அடிைமயானவன் என்ைறக்கும்
வீட்டிேல நைலத்த ரான்; குமாரன் என்ைறக்கும்
நைலத்தருக்க றார். 36 ஆகேவ, குமாரன் உங்கைள
வடுதைல ஆக்கனால் உண்ைமயாகேவ வடுதைல
ஆவீர்கள். 37 நீங்கள் ஆப ரகாமின் சந்தத யார் என்று
அற ேவன்; ஆனாலும் உங்களுக்குள்ேள என் உபேதசம்
இடம் ெபறாததனால், என்ைனக் ெகாைலெசய்யத்
ேதடுக றீர்கள். 38 நான் என் ப தாவனிடத்த ல்
பார்த்தைதச் ெசால்லுக ேறன், நீங்களும் உங்களுைடய
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ப தாவனிடத்த ல் பார்த்தைதச் ெசய்க றீர்கள் என்றார்.
39அதற்கு அவர்கள்: ஆப ரகாேம எங்களுைடய ப தா என்றார்கள்.
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ஆப ரகாமின்
பள்ைளகளாக இருந்தால் ஆப ரகாமின் ெசயல்கைளச்
ெசய்வீர்கேள. 40ேதவனிடத்த ல்ேகட்டிருக்க றசத்த யத்ைத
உங்களுக்குச்ெசான்னமனிதனாக யஎன்ைனக்ெகால்லத்
ேதடுக றீர்கள், ஆப ரகாம் இப்படிச் ெசய்யவல்ைலேய.
41 நீங்கள் உங்களுைடய ப தாவன் ெசயல்கைளச்
ெசய்க றீர்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள்
ேவச த்தனத்தனால் ப றந்தவர்கள் இல்ைல; ஒேர ப தா
எங்களுக்குஇருக்கறார்,அவர் ேதவன்என்றார்கள்.

ப சாசன்பள்ைளகள்
42 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவன் உங்களுைடய

ப தாவாக இருந்தால் என்னிடத்த ல் அன்பாக
இருப்பீர்கள். ஏெனன்றால், நான் ேதவனிடத்த ல்
இருந்து வந்தருக்க ேறன்; நான் நானாக வரவல்ைல,
அவேர என்ைன அனுப்பனார். 43 என் வசனத்ைத
நீங்கள் ஏன் அறயாமல் இருக்க றீர்கள்? என்
உபேதசத்ைதக் ேகட்க மனதல்லாமல் இருக்க றதனால்
அல்லவா? 44 நீங்கள் உங்களுைடய தகப்பனாக ய
ப சாசானவனால் உண்டானவர்கள்; உங்களுைடய
தகப்பனின் ஆைசகளின்படி ெசய்ய வருப்பமாக
இருக்க றீர்கள்; அவன் ஆரம்ப முதற்ெகாண்டு
மனித ெகாைலபாதகனாக இருக்க றான்; சத்த யம்
அவனிடத்த ல் இல்லாததனால் அவன் சத்த யத்த ேல
நைல ந ற்கவல்ைல; அவன் ெபாய்யனும் ெபாய்க்குப்
தகப்பனுமாகஇருக்க றதனால்அவன்ெபாய் ேபசும்ேபாது
தன்னுைடய சுபாவத்தன்படி அப்படிப் ேபசுக றான். 45நான்
உங்களுக்குச் சத்த யத்ைதச் ெசால்லுக றதனால் நீங்கள்
என்ைன வசுவாச க்க றத ல்ைல. 46 என்னிடத்த ல்
பாவம் உண்ெடன்று உங்களில் யார் என்ைனக்
குற்றப்படுத்தமுடியும்? நான் சத்த யத்ைதச்
ெசால்லியருந்தும், நீங்கள் ஏன் என்ைன
வசுவாச க்கவல்ைல. 47 ேதவனால் உண்டானவன்
ேதவனுைடய வசனங்களுக்குச் ெசவ ெகாடுக்க றான்;
நீங்கள்ேதவனால்உண்டாகாததனால்ெசவ ெகாடுக்காமல்
இருக்க றீர்கள் என்றார்.

இேயசுதன்ைனக்குறத்துச்ெசால்லுதல்
48 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: உன்ைனச்

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

அத்த யாயம் 9
உலகத்தன்ஒளி

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

இேயசுப றவக்குருடைனச்சுகப்படுத்துதல்
5 நான் உலகத்தல் இருக்கும்ேபாது உலகத்த ற்கு

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

பரிேசயர்கள்அவைனேதவாலயத்தலிருந்துெவளிேயற்றுதல்
13 குருடனாக இருந்த அவைனப் பரிேசயர்களிடத்த ற்குக்

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

ஆவக்குரிய பார்ைவயன்ைம
35 அவைன அவர்கள் ெவளிேய தள்ளிவ ட்டைத இேயசு

ேகள்வப்பட்டு, அவைனப் பார்த்தேபாது: நீ ேதவனுைடய
குமாரனிடத்த ல் வ சுவாசமாக இருக்க றாயா என்றார்.
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36 அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, அவரிடத்தல் நான்
வசுவாசமாக இருக்கும்படிக்கு அவர் யார் என்றான். 37 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ அவைரப் பார்த்த ருக்க றாய்,
உன்னுடேன ேபசுக றவர் அவர்தான் என்றார். 38 உடேன
அவன்: ஆண்டவேர, வசுவாச க்க ேறன் என்று ெசால்லி,
அவைரப் பணிந்துெகாண்டான். 39 அப்ெபாழுது இேயசு:
பார்க்காதவர்கள் பார்க்கும்படியாகவும், பார்க்க றவர்கள்
குருடராகும்படியாகவும் ந யாயத்தீர்ப்புக்கு நான் இந்த
உலகத்த ல் வந்ேதன் என்றார். 40 அவேராடு இருந்த
பரிேசயர்களில் சலர் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது: நாங்களும்
குருடேரா என்றார்கள். 41இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
குருடராக இருந்தால் உங்களுக்குப் பாவம் இருக்காது;
நீங்கள் பார்க்க ேறாம் என்று ெசால்லுக றபடியனால்
உங்களுைடயபாவம்நைலந ற்க றது என்றார்.

அத்த யாயம் 10
ேமய்ப்பனும்,அவனுைடயஆடுகளும்

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

யூதர்களின்அவசுவாசம்
22 பன்பு எருசேலமிேல ேதவாலயப் ப ரதஷ்ைட பண்டிைக

வந்தது; குளிர்காலமுமாக இருந்தது. 23 இேயசு ேதவாலயத்தல்
சாெலாேமானுைடய மண்டபத்த ேல நடந்துெகாண்டிருந்தார்.
24 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைர சூழ்ந்துெகாண்டு: எவ்வளவு
காலம்வைரக்கும் எங்களுைடய ஆத்துமாவற்குச் சந்ேதகம்
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உண்டாக்குகறீர், நீர் க றஸ்துவானால் எங்களுக்குத்
ெதளிவாக ெசால்லும் என்றார்கள். 25 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: அைத உங்களுக்குச் ெசான்ேனன், நீங்கள்
வசுவாச க்கவல்ைல; என் ப தாவன் நாமத்தனாேல
நான் ெசய்க ற ெசயல்கேள என்ைனக்குற த்துச்
சாட்ச ெகாடுக்க றது. 26 ஆனாலும், நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேய, நீங்கள் என் மந்ைதயன் ஆடுகளாக
இல்லாததனால் வ சுவாச க்காமல் இருக்க றீர்கள்.
27 என் ஆடுகள் என் சத்தத்த ற்குச் ெசவ ெகாடுக்க றது;
நான் அைவகைள அற ந்தருக்க ேறன், அைவகள்
எனக்குப்பன் ெசல்லுக றது. 28 நான் அைவகளுக்கு
ந த்த யஜீவைனக் ெகாடுக்க ேறன்; அைவகள் ஒருேபாதும்
ெகட்டுப்ேபாவத ல்ைல, ஒருவனும் அைவகைள என்
ைகயலிருந்து பற த்துக்ெகாள்ளுவதும் இல்ைல.
29அைவகைளஎனக்குத்தந்தஎன்ப தா எல்ேலாைரயும்வ ட
ெபரியவராக இருக்க றார்; அைவகைள என் ப தாவன்
ைகயலிருந்து பற த்துக்ெகாள்ள ஒருவனாலும் கூடாது.
30 நானும் ப தாவும் ஒன்றாக இருக்க ேறாம் என்றார்.
31 அப்ெபாழுது யூதர்கள் மீண்டும் அவர்ேமல் கல்ெலறயும்படி,
கற்க்கைள எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 32 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: நான் என் ப தாவனாேல அேநக நற்ெசயல்கைள
உங்களுக்குக் காட்டிேனன், அைவகளில் எந்தச்
ெசயலுக்காக என்ேமல் கல்ெலற க றீர்கள் என்றார்.
33 யூதர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: நற்ெசயலினால்
நாங்கள் உன்ேமல் கல்ெலற க றதல்ைல; நீ மனிதனாக
இருக்க, உன்ைன ேதவன் என்று ெசால்லி, இந்தவதமாக ேதவ
அவமத ப்பு ெசால்லுகறதனால் உன்ேமல் கல்ெலற க ேறாம்
என்றார்கள். 34 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
ேதவர்களாக இருக்க றீர்கள் என்று நான் ெசான்ேனன்
என்பதாக உங்களுைடய ேவதத்த ல் எழுதவல்ைலயா?
35 ேதவவசனத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாண்டவர்கைளத்
ேதவர்கள்என்றுஅவர்ெசால்லியருக்க, ேவதவாக்க யமும்
ஒழிந்துேபாகாததாக இருக்க, 36 ப தாவனால்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும், உலகத்தல் அனுப்பப்பட்டும்
இருக்க ற நான் என்ைனத் ேதவனுைடய குமாரன்
என்று ெசான்னதனாேல ேதவ அவமத ப்பு ெசான்ேனன்
என்று நீங்கள் ெசால்லலாமா? 37 என் ப தாவன்
ெசயல்கைள நான் ெசய்யாதருந்தால், நீங்கள் என்ைன
வசுவாச க்க ேவண்டியதல்ைல. 38அைவகைளெசய்தால்,
நீங்கள் என்ைன வசுவாச யாமல் இருந்தாலும், ப தா
என்னிலும் நான் அவரிலும் இருக்க றைத நீங்கள்
அற ந்து வசுவாச க்கும்படி அந்தச் ெசயல்கைள
வசுவாச யுங்கள் என்றார். 39 இதனால் அவர்கள் மீண்டும்
அவைரப் ப டிக்கத் ேதடினார்கள், அவேரா அவர்கள் ைகக்குத்
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தப்ப , 40 ேயார்தானுக்கு அக்கைரய ேல முன்ேன ேயாவான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த இடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாய், அங்ேக தங்கனார். 41 அேநகர் அவரிடத்தல்
வந்து: ேயாவான்ஒருஅற்புதத்ைதயும் ெசய்யவல்ைல; ஆனாலும்
இவைரக்குற த்து ேயாவான் ெசான்னது எல்லாம் உண்ைமயாக
இருக்க றது என்றார்கள். 42அந்த இடத்தல் அேநகர் அவரிடத்தல்
வசுவாசம்ைவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 11
லாசருவன்மரணம்

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

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

இேயசுலாசருைவஉய ேராடு எழுப்புதல்
38 அப்ெபாழுது இேயசு மீண்டும் தமக்குள்ேள கலங்க க்

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

இேயசுைவக்ெகால்லசத த்த ட்டம்
45 அப்ெபாழுது மரியாளிடத்தல் வந்து, இேயசு

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

அத்த யாயம் 12
மரியாள்இேயசுைவஅப ேஷகம்பண்ணுதல்

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

இேயசுஎருசேலமுக்குள்ப ரேவச த்தல்
12 அடுத்தநாளிேல இேயசு எருசேலமுக்கு வருகறார்

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

எழுதயருக்க றபடி,
15 இேயசு ஒரு கழுைதக்குட்டிையப் பார்த்து அதன்ேமல்

ஏற ப்ேபானார். 16இைவகைளஅவருைடய சீடர்கள்துவக்கத்த ேல
அறயவல்ைல. இேயசு மகைமயைடந்தபன்பு, இப்படி
அவைரக்குற த்து எழுதயருக்க றைதயும், தாங்கள் இப்படி
அவருக்குச் ெசய்தைதயும் நைனவுகூர்ந்தார்கள். 17 அன்றயும்
அவருடன்இருந்த மக்கள் அவர் லாசருைவக் கல்லைறயலிருந்து
ெவளிேய வரவைழத்து, அவைன உயேராடு எழுப்பனார் என்று
சாட்ச ெகாடுத்தார்கள். 18 அப்படிப்பட்ட அற்புதத்ைத அவர்
ெசய்தார் என்று மக்கள் ேகள்வப்பட்டதனால் அவர்கள் அவருக்கு
எத ர்ெகாண்டு ேபானார்கள். 19 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: நீங்கள் ெசய்க றெதல்லாம்
வீெணன்று அறகறதல்ைலயா? இேதா, உலக மக்கள்
அைனவரும்அவருக்குப் பன்ேனெசன்றனர்என்றார்கள்.

இேயசுதன்னுைடயமரணத்ைதமுன்னறவத்தல்
20பண்டிைகயல்ஆராதைனெசய்யவந்தவர்களில் க ேரக்கர்கள்

சலர் இருந்தனர். 21 அவர்கள் கலிேலயா நாட்டுப் ெபத்சாய தா
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ஊரானாகய பலிப்புவனிடத்தல் வந்து: ஐயா, இேயசுைவப்
பார்க்க வரும்புக ேறாம் என்றுஅவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
22 பலிப்பு வந்து, அைத அந்த ேரயாவற்கு அறவத்தான்;
பன்பு அந்த ேரயாவும் பலிப்புவும் அைத இேயசுவற்கு
அறவத்தார்கள். 23 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: மனிதகுமாரன் மகைமப்படும்படியான ேவைள
வந்தது. 24 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், ேகாதுைம மணியானது
நலத்தல் வழுந்து சாகாவ ட்டால் தனித்த ருக்கும்,
ெசத்தேதயானால் மிகுந்த பலைனக் ெகாடுக்கும். 25 தன்
ஜீவைன ச ேநக க்க றவன் அைத இழந்துேபாவான்; இந்த
உலகத்த ல் தன் ஜீவைன ெவறுக்க றவேனா அவன்
அைத ந த்த யஜீவகாலமாகக் காத்துக்ெகாள்ளுவான்.
26ஒருவன்எனக்குஊழியம்ெசய்க றவனானால்என்ைனப்
பன்பற்றட்டும், நான் எங்ேக இருக்க ேறேனா அங்ேக என்
ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியம்
ெசய்தால் அவைனப் ப தாவானவர் கனம்பண்ணுவார்.
27 இப்ெபாழுது என் ஆத்துமா கலங்குக றது, நான்
என்ன ெசால்லுேவன். ப தாேவ, இந்த ேநரத்தலிருந்து
என்ைன இரட்ச யும் என்று ெசால்ேவேனா; ஆனாலும்,
இதற்காகேவ இந்த ேநரத்த ற்குள் வந்ேதன். 28 ப தாேவ,
உமது நாமத்ைத மகைமப்படுத்தும் என்றார். அப்ெபாழுது:
மகைமப்படுத்த ேனன், இன்னமும் மகைமப்படுத்துேவன்
என்கற சத்தம் வானத்தலிருந்து உண்டானது. 29 அங்ேக
நன்று ெகாண்டிருந்து, அைதக் ேகட்ட மக்கள்: இடிமுழக்கம்
உண்டானது என்றார்கள். ேவறுசலர்: ேதவதூதன் அவருடேன
ேபசனான் என்றார்கள். 30 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
இந்தச் சத்தம் எனக்காக உண்டாகாமல் உங்களுக்காக
உண்டானது. 31 இப்ெபாழுேத இந்த உலகத்த ற்கு
ந யாயத்தீர்ப்பு உண்டாக றது; இப்ெபாழுேத இந்த
உலகத்தன் அத பத புறம்பாகத் தள்ளப்படுவான்.
32 பூமியலிருந்து உயர்த்தப்பட்டு இருக்கும்ேபாது,
எல்ேலாைரயும் என்னிடத்த ல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்
என்றார். 33 இேயசு தாம் எவ்வ தமாக மரிக்கப்ேபாக றார்
என்பைதக் குற க்கும்படி இப்படிச் ெசான்னார். 34 மக்கள்
அவைரப் பார்த்து: க றஸ்து என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கறார்
என்று ேவதத்தல் ெசால்லியைத நாங்கள் ேகட்டிருக்க ேறாம்,
அப்படியருக்க மனிதகுமாரன் உயர்த்தப்படேவண்டியது என்று
எப்படிச் ெசால்லுகறீர்; இந்த மனிதகுமாரன் யார் என்றார்கள்.
35அதற்குஇேயசு:இன்னும்ெகாஞ்சக்காலம்ஒளிஉங்களிடம்
இருக்கும்; இருளில் நீங்கள் ச க்க க்ெகாள்ளாதபடி
ஒளி உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது நடவுங்கள்; இருளில்
நடக்க றவன்தான்ேபாக றஇடம்எங்ேகஎன்றுெதரியாமல்
இருக்க றான். 36 ஒளி உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது
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நீங்கள் ஒளியன் பள்ைளகளாவதற்கு, ஒளிய டம்
வ சுவாசமாக இருங்கள் என்றார். இைவகைள இேயசு
ெசால்லி,அவர்கைளவ ட்டுமைறந்தார்.

யூதர்களின்அவசுவாசம்
37 அவர் இத்தைன அற்புதங்கைள அவர்களுக்கு முன்பாகச்

ெசய்தருந்தும்,அவர்கள்அவைரவசுவாச க்கவல்ைல.
38 “கர்த்தாேவ, எங்கள் மூலமாகக் ேகள்வப்பட்டைத

வசுவாச த்தவன்யார்?
கர்த்தருைடயக்கரம்யாருக்குெவளிப்பட்டது”
என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்ன வசனம் நைறேவறும்படி

இப்படி நடந்தது.
39 ஆகேவ, அவர்கள் வசுவாச க்காமல் ேபானார்கள்.

ஏெனன்றால், ஏசாயா பன்னும்:
40அவர்கள்கண்களினால்பார்க்காமலும்,
இருதயத்தனால்உணராமலும்,
குணப்படாமலும்இருப்பதற்கும்,
நான்அவர்கைளச்சுகமாக்காமல்இருப்பதற்கும்,
அவர்களுைடயகண்கைளஅவர்குருடாக்க ,
அவர்கள்இருதயத்ைதக்கடினமாக்கனார்” என்றான்.

41ஏசாயா அவருைடய மகைமையப் பார்த்து, அவைரக்குற த்துப்
ேபசுக றேபாது இைவகைளச் ெசான்னான். 42 ஆனாலும்
அதகாரிகளிலும் அேநகர் அவரிடம் வசுவாசம் ைவத்தார்கள்.
அப்படியருந்தும் ெஜப ஆலயத்ைதவ ட்டு ெவளிேயற்றப்படாமல்
இருக்க, பரிேசயர்களுக்கு பயந்து அைத அறக்ைகெசய்யாமலும்
இருந்தார்கள். 43 அவர்கள் ேதவனால் வருகற மகைமையவ ட
மனிதர்களால் வருகற மகைமைய அதகமாக வரும்பனார்கள்.
44 அப்ெபாழுது இேயசு சத்தமாக: என்ேமல் வ சுவாசமாக
இருக்க றவன் என்னிடத்த ல் அல்ல, என்ைன
அனுப்பனவரிடம்வ சுவாசமாகஇருக்க றான். 45என்ைனப்
பார்க்க றவன் என்ைன அனுப்பனவைரப் பார்க்க றான்.
46 என்னிடம் வ சுவாசமாக இருக்க றவெனவனும்
இருளில் இல்லாதபடி, நான் உலகத்த ற்கு ஒளியாக
வந்ேதன். 47 ஒருவன் என் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டும் வ சுவாச க்காமல்ேபானால், அவைன நான்
ந யாயந்தீர்ப்பத ல்ைல; நான் உலகத்ைத ந யாயந்தீர்க்க
வராமல், உலகத்ைத இரட்ச க்க வந்ேதன். 48 என்ைனத்
தள்ளி என் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவைன
நயாயந்தீர்க்க ற ஒன்று இருக்க றது; நான் ெசான்ன
வசனேம அவைனக் கைடச நாளில் ந யாயந்தீர்க்கும்.
49 நான் சுயமாகப் ேபசவல்ைல, நான் ேபசேவண்டியது
என்ன என்றும் உபேதச க்கேவண்டியது என்ன என்றும்
என்ைன அனுப்பன ப தாேவ எனக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
50 அவருைடய கட்டைள ந த்த யஜீவனாக இருக்க றது
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என்றுஅற ேவன்; ஆகேவ, நான் ேபசுக றைவகைளப் ப தா
எனக்குச்ெசான்னபடிேயேபசுக ேறன் என்றார்.

அத்த யாயம் 13
இேயசுசீடர்களின்கால்கைளக்கழுவுதல்

1 பஸ்காபண்டிைகக்கு முன்ேப, இேயசு இந்த உலகத்ைதவ ட்டுப்
ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாகும்படியான தம்முைடய ேவைள
வந்தெதன்று அறந்து, தாம் இந்த உலகத்தல் இருக்கற
தம்முைடயவர்களிடத்தல் அன்புைவத்தபடிேய, முடிவுவைரக்கும்
அவர்களிடத்தல் அன்புைவத்தார். 2 சீேமானின் மகனாகய
யூதாஸ்காரிேயாத்து அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கும்படி
ப சாசானவன் அவன் இருதயத்ைதத் தூண்டினபன்பு, அவர்கள்
மாைல உணவு சாப்படும்ேபாது; 3 தம்முைடய ைகயல்
ப தா எல்லாவற்ைறயும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்பைதயும்,
தாம் ேதவனிடத்தலிருந்து வந்தைதயும், ேதவனிடத்த ற்குப்
ேபாக றைதயும் இேயசு அற ந்து; 4 பந்தயலிருந்து எழுந்து,
தம்முைடய ேமலுைடையக் கழற்ற ைவத்துவ ட்டு, ஒரு துண்ைட
எடுத்து, இடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாண்டு, 5 பன்பு பாத்த ரத்தல்
தண்ணீர் ஊற்ற , சீடர்களுைடய கால்கைளக் கழுவவும், தாம்
கட்டிக்ெகாண்டிருந்ததுண்டால்துைடக்கவும்ெதாடங்கனார்.

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

12 அவர்களுைடய கால்கைள அவர் கழுவனபன்பு,
தம்முைடய ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு, தரும்ப
உட்கார்ந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: நான் உங்களுக்குச்
ெசய்தைத அற ந்தருக்க றீர்களா? 13 நீங்கள்
என்ைனப் ேபாதகர் என்றும், ஆண்டவர் என்றும்
ெசால்லுக றீர்கள், நீங்கள் ெசால்லுக றது சரிேய,
நான் அவர்தான். 14 ஆண்டவரும் ேபாதகருமாக ய
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நாேன உங்களுைடய கால்கைளக் கழுவ ேனன்
என்றால், நீங்களும் ஒருவருைடய கால்கைள ஒருவர்
கழுவேவண்டும். 15 நான் உங்களுக்குச் ெசய்ததுேபால
நீங்களும் ெசய்யும்படி உங்களுக்கு மாத ரிையக்
காண்ப த்ேதன். 16 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், ஊழியக்காரன்
தன் எஜமாைனவ ட ெபரியவனல்ல, அனுப்பப்பட்டவன்
தன்ைன அனுப்பனவைரவ ட ெபரியவனல்ல. 17 நீங்கள்
இைவகைள அற ந்தருக்க றபடியனால், இைவகைளச்
ெசய்வீர்களானால்,பாக்க யவான்களாகஇருப்பீர்கள்.

யூதாசன்சத த்த ட்டம்
18 உங்கள் எல்ேலாைரயும் குற த்து நான் ேபசவல்ைல,

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

அன்பாகஇருங்கள்
31 அவன் புறப்பட்டுப்ேபானபன்பு இேயசு: இப்ெபாழுது

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

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

அத்த யாயம் 14
இேயசுதம்முைடயசீடர்கைளத் ேதற்றுதல்

1 உங்களுைடய இருதயம் கலங்காமல் இருப்பதாக;
ேதவனிடத்த ல் வ சுவாசமாக இருங்கள், என்னிடத்தலும்
வ சுவாசமாக இருங்கள். 2 என் ப தாவன்
வீட்டில் அேநக தங்கும் இடங்கள் இருக்கன்றன;
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அப்படி இல்லாமலிருந்தால், நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லியருப்ேபன்; ஒரு இடத்ைத உங்களுக்காக
ஆயத்தம்ெசய்யப்ேபாக ேறன். 3நான்ேபாய்உங்களுக்காக
இடத்ைத ஆயத்தம்ெசய்தபன்பு, நான் இருக்க ற
இடத்த ேல நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும்
வந்து உங்கைள என்னிடத்த ல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்.
4நான் ேபாக றஇடத்ைதஅற ந்தருக்க றீர்கள், வழிையயும்
அற ந்தருக்க றீர்கள் என்றார்.

இேயசுேவப தாைவச்ெசன்றைடயும்வழி
5 ேதாமா அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் ேபாக ற இடத்ைத

அற ேயாேம, வழிைய நாங்கள் எப்படி அற ேவாம் என்றான்.
6 அதற்கு இேயசு: நாேன வழியும் சத்த யமும் ஜீவனுமாக
இருக்க ேறன்; என்னாேல அல்லாமல் ஒருவனும்
ப தாவனிடத்த ல் வரான். 7 என்ைன அற ந்தீர்களானால்
என் ப தாைவயும் அற ந்தருப்பீர்கள்; இதுமுதல் நீங்கள்
அவைர அற ந்தும் அவைரப் பார்த்தும் இருக்க றீர்கள்
என்றார்.

8பலிப்புஅவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, ப தாைவஎங்களுக்குக்
காண்பயும், அது எங்களுக்குப் ேபாதும் என்றான். 9 அதற்கு
இேயசு: பலிப்புேவ, இவ்வளவு காலம் நான் உங்கேளாடு
இருந்தும் நீ என்ைன அறயவல்ைலயா? என்ைனப்
பார்த்தவன் ப தாைவப் பார்த்தான்; அப்படி இருக்க,
ப தாைவ எங்களுக்குக் காண்பயும் என்று நீ எப்படிச்
ெசால்லுக றாய்? 10 நான் ப தாவலும், ப தா என்னிலும்
இருக்க றைத நீ வ சுவாச க்க றத ல்ைலயா? நான்
உங்கேளாடு ெசால்லுக ற வசனங்கைள நானாகேவ
ெசால்லவல்ைல;எனக்குள்வாழ்க றப தாவானவேரஇந்த
ெசயல்கைளச்ெசய்து வருக றார். 11 நான் ப தாவலும்,
ப தா என்னிலும் இருக்க றைத நம்புங்கள்; அப்படி
இல்லாவ ட்டாலும் என்னுைடய ெசயல்களினாலாவது
என்ைன நம்புங்கள். 12உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ,
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; நான் என்
ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக றபடியனால், என்ைன
வசுவாச க்க றவன் நான் ெசய்க ற ெசயல்கைளத் தானும்
ெசய்வான், இைவகைளவ டப் ெபரிய ெசயல்கைளயும்
ெசய்வான். 13 நீங்கள் என் நாமத்தனாேல எைதக்
ேகட்பீர்கேளா, குமாரனில் ப தா மகைமப்படும்படி
அைதச் ெசய்ேவன். 14 என் நாமத்தனாேல நீங்கள்
எைதக்ேகட்டாலும்அைதநான்ெசய்ேவன்.

இேயசுபரிசுத்தஆவயானவைரவாக்களித்தல்
15 நீங்கள் என்னிடத்த ல் அன்பாக இருந்தால் என்

கட்டைளகைளக் கைடப டியுங்கள். 16 நான் ப தாைவ
ேகட்டுக்ெகாள்ளுேவன், அப்ெபாழுது என்ெறன்ைறக்கும்
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உங்கேளாடு இருக்கும்படி சத்த ய ஆவயானவராக ய
ேவெறாரு ேதற்றரவாளைன அவர் உங்களுக்குத்
தருவார். 17 உலகம் அந்தச் சத்த ய ஆவயானவைரப்
பார்க்காமலும், அறயாமலும் இருக்க றபடியால் அவைரப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டாது; அவர் உங்கேளாடு தங்க
உங்களுக்குள்ேள இருப்பதால், நீங்கள் அவைர
அறவீர்கள். 18 நான் உங்கைளத் த க்கற்றவர்களாக
வ டமாட்ேடன், உங்களிடம் வருேவன். 19 இன்னும்
ெகாஞ்சக்காலத்த ல் உலகம் என்ைனப் பார்க்காது,
நீங்கேளா என்ைனப் பார்ப்பீர்கள்; நான் பைழக்க றபடி
நீங்களும் பைழப்பீர்கள். 20 நான் என் ப தாவலும்,
நீங்கள் என்னிலும், நான் உங்களிலும் இருக்க றைத
அந்த நாளிேல நீங்கள் அறவீர்கள். 21 என் கட்டைளகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு அைவகைளக் கைடப டிக்க றவேன
என்னிடத்த ல் அன்பாக இருக்க றான், என்னிடத்த ல்
அன்பாக இருக்க றவன்ேமல் என் ப தா அன்பாக
இருப்பார்; நானும் அவன்ேமல் அன்பாக இருந்து,
அவனுக்கு என்ைன ெவளிப்படுத்துேவன் என்றார்.
22 ஸ்காரிேயாத்தல்லாத யூதா என்பவன் அவைரப் பார்த்து:
ஆண்டவேர, நீர் உலகத்த ற்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தாமல்
எங்களுக்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தப்ேபாக ற காரணம் என்ன
என்றான். 23 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவன்
என்னில் அன்பாக இருந்தால் அவன் என் வார்த்ைதையக்
கைடப்ப டிப்பான், அவனில் என் ப தா அன்பாக
இருப்பார்; நாங்கள் அவனிடத்த ல் வந்து அவனுடன்
குடிெகாள்ளுேவாம். 24 என்னில் அன்பாக இல்லாதவன்
என் வார்த்ைதகைளக் கைடப்ப டிக்கமாட்டான். நீங்கள்
ேகட்க ற வார்த்ைத என்னுைடயதாக இல்லாமல்
என்ைன அனுப்பன ப தாவனுைடயதாக இருக்க றது.
25 நான் உங்கேளாடு தங்க யருக்கும்ேபாது இைவகைள
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 26 என் நாமத்தனாேல
ப தா அனுப்பப்ேபாக ற பரிசுத்த ஆவயானவராக ய
ேதற்றரவாளன் எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப்
ேபாத த்து, நான்உங்களுக்குச்ெசான்னஎல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்கு நைனவுபடுத்துவார். 27 சமாதானத்ைத
உங்களுக்கு ைவத்துப் ேபாக ேறன், என்னுைடய
சாமாதானத்ைதேயஉங்களுக்குக்ெகாடுக்க ேறன்;உலகம்
ெகாடுக்க றபடி நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்க றத ல்ைல.
உங்களுைடய இருதயம் கலங்காமலும், பயப்படாமலும்
இருப்பதாக. 28 நான் ேபாேவன் என்றும், தரும்ப
உங்களிடம் வருேவன் என்றும் நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னைதக் ேகட்டீர்கேள. நீங்கள் என்னில்
அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் ப தாவனிடத்த ற்குப்
ேபாக ேறன் என்று நான் ெசான்னைதக்குற த்துச்
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சந்ேதாஷப்படுவீர்கள்,ஏெனன்றால்,என்ப தாஎன்ைனவ ட
ெபரியவராக இருக்க றார். 29 இது நடக்கும்ேபாது நீங்கள்
வசுவாச க்கும்படியாக, நடப்பதற்கு முன்னேம இைத
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 30 இனி நான் உங்கேளாடு
அத கமாக ேபசுவதல்ைல. இந்த உலகத்தன் தைலவன்
வருக றான், அவனுக்கு என்னிடத்த ல் ஒன்றுமில்ைல.
31 நான் ப தாவல் அன்பாக இருக்க ேறன் என்றும், ப தா
எனக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்க ேறன்என்றும்,உலகம்
அறயும்படிக்கு இப்படி நடக்கும். எழுந்தருங்கள், இந்த
இடத்ைதவ ட்டுப்ேபாேவாம்வாருங்கள் என்றார்.

அத்த யாயம் 15
த ராட்ைசச்ெசடியும்ெகாடிகளும்

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

உலகத்தனால்பைகக்கப்படுதல்
18 உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால், அது உங்கைளப்

பைகக்க றதற்குமுன்ேன என்ைனப் பைகத்தெதன்று
அறயுங்கள். 19 நீங்கள் உலகத்தாராக இருந்தால், உலகம்
தன்னுைடயைத ேநச த்தருக்கும்; நீங்கள் உலகத்தாராக
இல்லாதபடியனாலும், நான் உங்கைள உலகத்தலிருந்து
ெதரிந்துெகாண்டபடியனாலும், உலகம் உங்கைளப்
பைகக்க றது. 20 ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனவ ட
ெபரியவன் இல்ைல என்று நான் உங்களுக்குச்
ெசான்ன வார்த்ைதைய நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவர்கள் என்ைனத் துன்பப்படுத்தனது உண்டானால்,
உங்கைளயும், துன்பப்படுத்துவார்கள்; அவர்கள்
என் வார்த்ைதைய கைடப டித்தது உண்டானால்,
உங்களுைடய வார்த்ைதையயும் கைடப்ப டிப்பார்கள்.
21அவர்கள் என்ைன அனுப்பனவைர அறயாதபடியனால்
என் நாமத்தனிமித்தேம இைவகைளெயல்லாம்
உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள். 22 நான் வந்து
அவர்கேளாடு ேபசாத ருந்தால் அவர்களுக்குப்
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பாவம் இருக்காது; இப்ெபாழுேதா தங்களுைடய
பாவத்ைதக்குற த்து சாக்குச்ெசால்ல அவர்களுக்கு
இடமில்ைல. 23 என்ைனப் பைகக்க றவன் என்
ப தாைவயும் பைகக்க றான். 24 ேவெறாருவரும் ெசய்யாத
ெசயல்கைள நான்அவர்களுக்குள்ேள ெசய்யாத ருந்தால்,
அவர்களுக்குப் பாவம் இருக்காது; இப்ெபாழுது அவர்கள்
என்ைனயும் என் ப தாைவயும் பார்த்தும், பைகத்தும்
இருக்க றார்கள். 25 காரணம் இல்லாமல் என்ைனப்
பைகத்தார்கள் என்று அவர்களுைடய ேவதத்த ல் எழுத
இருக்க ற வாக்க யம் நைறேவறும்படி இப்படியானது.
26 ப தாவனிடத்தலிருந்து நான் உங்களுக்கு
அனுப்பப்ேபாக றவரும், ப தாவனிடத்தலிருந்து
புறப்படுக றவருமாக ய சத்த ய ஆவயான ேதற்றரவாளன்
வரும்ேபாது, அவர் என்ைனக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுப்பார்.
27 நீங்களும் ஆரம்பமுதல் என்னுடேன இருந்தபடியால்
எனக்குச்சாட்ச களாகஇருப்பீர்கள்.

அத்த யாயம் 16
1 நீங்கள் இடறல் அைடயாதபடிக்கு இைவகைள

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

5இப்ெபாழுது நான் என்ைனஅனுப்பனவர் இடத்த ற்குப்
ேபாக ேறன்; எங்ேக ேபாக றீர் என்று உங்களில்
ஒருவனும் என்ைனக் ேகட்கவல்ைல. 6 ஆனாலும்
நான் இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்னதனால்
உங்களுைடய இருதயம் துக்கத்தால் நைறந்தருக்க றது.
7 நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்;
நான் ேபாக றது உங்களுக்கு நன்ைமயாக இருக்கும்;
நான் ேபாகாத ருந்தால் ேதற்றரவாளன் உங்களிடம்
வரமாட்டார்; நான் ேபானால் அவைர உங்களிடத்த ற்கு
அனுப்புேவன். 8 அவர் வந்து, பாவத்ைதக்குற த்தும்,
நீதையக்குற த்தும், ந யாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்தும்,
உலகத்ைதக்கண்டித்துஉணர்த்துவார். 9அவர்கள்என்ைன
வசுவாச க்காதபடியனாேல பாவத்ைதக்குற த்தும்,
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10 நீங்கள் இனி என்ைனப் பார்க்காதபடிக்கு நான்
என் ப தாவனிடத்த ற்குப் ேபாக றபடியனாேல
நீதையக்குற த்தும், 11 இந்த உலகத்தன் தைலவன்
நயாயந்தீர்க்கப்பட்டதனாேலந யாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்தும்,
கண்டித்து உணர்த்துவார். 12 இன்னும் அேநக
காரியங்கைள நான் உங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டியதாக
இருக்க றது, அைவகைள நீங்கள் இப்ெபாழுது
தாங்கமாட்டீர்கள். 13 சத்த ய ஆவயாக ய அவர்
வரும்ேபாது, எல்லா சத்த யத்த ற்குள்ளும் உங்கைள
நடத்துவார்; அவர் தம்முைடய ெசாந்தமாக ேபசாமல்,
தாம் ேகள்வ ப்பட்டைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லி,
வரப்ேபாக ற காரியங்கைள உங்களுக்குத் ெதரிவ ப்பார்.
14 அவர் என்னுைடயதல் எடுத்து உங்களுக்கு
அறவ ப்பதனால் என்ைன மகைமப்படுத்துவார்.
15ப தாவனுைடயைவகள்அைனத்தும்என்னுைடயைவகள்;
அதனாேல அவர் என்னுைடயதல் எடுத்து உங்களுக்குத்
ெதரிவ ப்பார் என்ேறன். 16 நான் ப தாவனிடத்த ற்குப்
ேபாக றபடியனால் ெகாஞ்சக்காலத்த ேல என்ைனக்
காணாதருப்பீர்கள், மீண்டும் ெகாஞ்சக்காலத்த ேல
என்ைனக்காண்பீர்கள் என்றார்.

துக்கம் சந்ேதாஷமாகமாறும்
17 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்களில் சலர்: நான்

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

அத்த யாயம் 17
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இேயசுதமக்காகெஜப த்தல்
1 இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபன்பு தம்முைடய கண்கைள

வானத்தற்கு ஏெறடுத்து: 2 ப தாேவ, ேவைள வந்தது, நீர்
உம்முைடயகுமாரனிடம்ஒப்பைடக்கப்பட்டஅைனவருக்கும்
அவர் ந த்த யஜீவைனக் ெகாடுக்கும்படி மாம்சமான
யாவர்ேமலும் நீர் அவருக்கு அத காரம் ெகாடுத்தபடிேய,
உம்முைடய குமாரன் உம்ைம மகைமப்படுத்தும்படி நீர்
உம்முைடய குமாரைன மகைமப்படுத்தும். 3 ஒன்றான
உண்ைம ேதவனாக ய உம்ைமயும் நீர் அனுப்பனவராக ய
இேயசுக றஸ்துைவயும் அறவேத ந த்த யஜீவன்.
4 பூமிய ேல நான் உம்ைம மகைமப்படுத்த ேனன்; நான்
ெசய்யும்படி நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த ெசயல்கைளச்
ெசய்துமுடித்ேதன். 5 ப தாேவ, உலகம் உண்டாக றதற்கு
முன்ேன உம்மிடத்த ல் எனக்கு உண்டாயருந்த
மகைமயனால் இப்ெபாழுது நீர் என்ைன உம்மிடத்த ேல
மகைமப்படுத்தும்.

இேயசுதம்முைடயசீடர்களுக்காகெஜப த்தல்
6 நீர் உலகத்த ல் ெதரிந்ெதடுத்து எனக்குத்

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

இேயசுஎல்லாவசுவாச களுக்காகவும்ெஜப த்தல்
20 நான் இவர்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதும்

இல்லாமல், இவர்களுைடய வார்த்ைதயனால் என்ைன
வசுவாச க்க றவர்களுக்காகவும்,ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
21 அவர்கள் எல்ேலாரும் ஒன்றாக இருக்கவும்,
ப தாேவ, நீர் என்ைன அனுப்பனைத உலகம்
வ சுவாச க்க றதற்காக, நீர் என்னிேலயும் நான்
உம்மிேலயும் இருக்க றதுேபால அவர்கள் எல்ேலாரும்
நம்மில் ஒன்றாக இருக்கவும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
22 நாம் ஒன்றாக இருக்க றதுேபால அவர்களும் ஒன்றாக
இருக்கும்படி, நீர் எனக்குத் தந்த மகைமைய நான்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 23 ஒருைமப்பாட்டில்
அவர்கள் ேதறனவர்களாக இருக்கும்படி, என்ைன நீர்
அனுப்பனைதயும்,நீர்என்னில்அன்பாகஇருக்க றதுேபால
அவர்களிலும் அன்பாக இருக்க றைதயும் உலகம்
அறயும்படி, நான் அவர்களிலும் நீர் என்னிலும்
இருக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 24 ப தாேவ,
உலகத்ேதாற்றத்த ற்கு முன் நீர் என்னில் அன்பாக
இருந்தபடியனால், நீர் எனக்குத் தந்த என்னுைடய
மகைமைய நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் பார்க்கும்படியாக,
நான் எங்ேக இருக்க ேறேனா அங்ேக அவர்களும்
என்னுடேன இருக்கவரும்புக ேறன். 25 நீத யுள்ள
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ப தாேவ, உலகம் உம்ைம அறயவல்ைல, நான் உம்ைம
அற ந்தருக்க ேறன்; நீர் என்ைன அனுப்பனைத
இவர்களும் அற ந்தருக்க றார்கள். 26 நீர் என்னிடத்த ல்
ைவத்தஅன்புஅவர்களிடத்த ல்இருக்கும்படிக்கும், நானும்
அவர்களில் இருக்கும்படிக்கும், உம்முைடய நாமத்ைத
அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்த ேனன்; இன்னமும்
ெதரியப்படுத்துேவன் என்றார்.

அத்த யாயம் 18
இேயசுகாட்டிக்ெகாடுக்கப்படுதல்

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

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

ேபதுருவன்முதலாம்மறுதலிப்பு
15 சீேமான்ேபதுருவும் ேவெறாரு சீடனும் இேயசுவற்குப்

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

இேயசுவ டம் ப ரதானஆசாரியனின் ேகள்வகள்
19 ப ரதான ஆசாரியன் இேயசுவனிடத்தல் அவருைடய

சீடர்கைளக்குறத்தும் ேபாதகத்ைதக்குற த்தும் வ சாரித்தான்.
20 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ெவளியரங்கமாக
மக்களுடேன ேபச ேனன்; ெஜப ஆலயங்களிேலயும்,
யூதர்கள் எல்ேலாரும் கூடிவருக ற ேதவாலயத்த ேலயும்
எப்ெபாழுதும் ேபாத த்ேதன்; அந்தரங்கத்த ேல நான்
ஒன்றும் ேபசவல்ைல. 21 நீர் என்னிடத்த ல் வ சாரிக்க
ேவண்டியெதன்ன? நான் ெசான்னைவகைளக்
ேகட்டவர்களிடத்த ல் வ சாரியும்; நான் ேபசனைவகைள
அவர்கள் அற ந்தருக்க றார்கேள என்றார். 22 இப்படி அவர்
ெசான்னெபாழுது, அருகல் நன்ற காவலர்களில் ஒருவன்:
ப ரதானஆசாரியனுக்குஇப்படியாஉத்தரவுெசால்லுகறதுஎன்று,
இேயசுைவஒருஅைறஅைறந்தான். 23இேயசுஅவைனப்பார்த்து:
நான்ேபச யது,தவறாகஇருந்தால்எதுதவறுஎன்றுகாட்டு;
நான் ேபச யது சரியானால், என்ைன ஏன் அடிக்க றாய்
என்றார். 24 பன்பு அன்னா என்பவன் ப ரதான ஆசாரியனாகய
காய்பாவனிடத்த ற்குஅவைரக்கட்டபட்டவராகஅனுப்பனான்.

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

28 அவர்கள் காய்பாவனிடத்தலிருந்து இேயசுைவத்
ேதசாத பதயன் அரண்மைனக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்;
அப்ெபாழுது வடியற்காலமாக இருந்தது. தீட்டுப்படாமல்
பஸ்கா உணைவ உண்பதற்காக அவர்கள் ேதசாத பதயன்
அரண்மைனக்குள்நுைழயாமலிருந்தார்கள். 29ஆதலால்பலாத்து
அவர்களிடத்தல் ெவளிேய வந்து: இந்த மனிதன்ேமல் என்ன
குற்றஞ்சுமத்துகறீர்கள் என்றான். 30 அவர்கள் அவனுக்கு
மறுெமாழியாக: இவன் குற்றவாளியாக இல்லாவ ட்டால்,
இவைன உம்மிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுக்கமாட்ேடாம் என்றார்கள்.
31அப்ெபாழுது பலாத்து அவர்கைளப் பார்த்து: இவைன நீங்கேள
ெகாண்டுேபாய், உங்களுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
தீர்ப்பு ெசய்யுங்கள் என்றான். அதற்கு யூதர்கள்: ஒருவைனயும்
மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க எங்களுக்கு அதகாரமில்ைல
என்றார்கள். 32 தாம் எந்தவதமாக மரிக்கப்ேபாக றார்
என்பைதக்குற த்து இேயசு குற ப்பாய்ச் ெசால்லியருந்த
வார்த்ைத நைறேவறத்தக்கதாக இப்படிச் ெசான்னார்கள்.
33அப்ெபாழுது பலாத்து மறுபடியும் அரண்மைனக்குள் நுைழந்து,
இேயசுைவ அைழத்து: நீ யூதர்களுைடய ராஜாவா என்று
ேகட்டான். 34இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நீராய் இப்படிச்
ெசால்லுக றீேரா? அல்லது மற்றவர்கள் என்ைனக்குற த்து
இப்படி உமக்குச் ெசான்னார்கேளா என்றார். 35 பலாத்து
மறுெமாழியாக: நான் யூதனா? உன் மக்களும் ப ரதான
ஆசாரியர்களும் உன்ைன என்னிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள்,
நீ என்ன ெசய்தாய் என்றான். 36 இேயசு மறுெமாழியாக:
என் ராஜ்யம் இந்த உலகத்த ற்குரியதல்ல, என் ராஜ்யம்
இந்த உலகத்த ற்குரியதானால் நான் யூதர்களிடத்த ல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படாதபடிக்கு என் ேவைலக்காரர்கள்
ேபாராடியருப்பார்கேள; இப்படியருக்க என் ராஜ்யம்
இந்த இடத்த ற்குரியதல்ல என்றார். 37 அப்ெபாழுது
பலாத்து அவைரப் பார்த்து: அப்படியானால் நீ ராஜாேவா
என்றான். இேயசு மறுெமாழியாக: நீர் ெசால்லுக றபடி நான்
ராஜாதான்; சத்த யத்ைதக்குற த்துச் சாட்ச ெகாடுக்கேவ
நான் ப றந்ேதன், இதற்காகேவஇந்தஉலகத்த ல்வந்ேதன்;
சத்த யவான் எவனும் என் சத்தம் ேகட்க றான் என்றார்.
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38 அதற்குப் பலாத்து: சத்தயம் என்றால் என்ன என்றான்.
மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடத்தல் ெவளிேய வந்து: நான்
அவனிடத்தல் ஒரு குற்றமும் காணவல்ைல. 39 பஸ்கா
பண்டிைகயல் நான் உங்களுக்கு ஒருவைன வடுதைல ெசய்க ற
வழக்கம் இருக்க றது; ஆகேவ, யூதர்களுைடய ராஜாைவ
நான் உங்களுக்காக வடுதைல ெசய்ய உங்களுக்கு வருப்பம்
இருக்க றதா என்றான். 40 அப்ெபாழுது: அவர்கள் எல்ேலாரும்
இவைன அல்ல, பரபாைச வடுதைல ெசய்யேவண்டும் என்று
மீண்டும் சத்தமிட்டார்கள்; அந்தப் பரபாஸ் என்பவன் தருடனாக
இருந்தான்.

அத்த யாயம் 19
இேயசுைவசலுைவயல்அைறயஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுதல்.

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

இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
16 அப்ெபாழுது அவைர சலுைவயல் அைறயும்படிக்கு

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

இேயசுவன்மரணம்
28 அதன்பன்பு, எல்லாம் முடிந்தது என்று இேயசு

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

இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
38இைவகளுக்குப்பன்புஅரிமத்தயாஊரானும்,யூதர்களுக்குப்

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

அத்த யாயம் 20
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்

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

மகதேலனாமரியாளுக்குஇேயசுகாட்ச யளித்தல்
10 பன்பு அந்தச் சீடர்கள் தங்களுைடய இடத்த ற்குத்

தரும்ப ப்ேபானார்கள். 11 மரியாள் கல்லைறயன்
அருேக ெவளிேய நன்று அழுதுெகாண்டிருந்தாள்; அப்படி
அழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது அவள் குனிந்து கல்லைறக்கு
உள்ேள பார்த்து, 12 இேயசுவன் சரீரம் ைவக்கப்பட்டிருந்த
இடத்த ேல ெவள்ைள உைட அணிந்தவர்களாக இரண்டு
தூதர்கள், தைலபக்கம் ஒருவனும் கால்பக்கம் ஒருவனுமாக,
உட்கார்ந்தருக்க றைதப் பார்த்தாள். 13 அவர்கள் அவைளப்
பார்த்து: ெபண்ேண, ஏன் அழுகறாய் என்றார்கள். அதற்கு
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அவள்: என் ஆண்டவைர எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டார்கள்,
அவைர ைவத்த இடம் எனக்குத் ெதரியவல்ைல என்றாள்.
14 இைவகைளச் ெசால்லிப் பன்பக்கம் தரும்ப , இேயசு
ந ற்க றைதப் பார்த்தாள்; ஆனாலும் அவைர இேயசு என்று
அறயாமல்இருந்தாள். 15இேயசுஅவைளப்பார்த்து: ெபண்ேண,
ஏன் அழுக றாய், யாைரத் ேதடுக றாய் என்றார். அவள்,
அவைரத் ேதாட்டக்காரன் என்று நைனத்து: ஐயா, நீர் அவைர
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாயருந்தால், அவைர ைவத்த இடத்ைத
எனக்குச் ெசால்லும், நான் ேபாய் அவைர எடுத்துக்ெகாள்ேவன்
என்றாள். 16இேயசுஅவைளப்பார்த்து: மரியாேளஎன்றார். அவள்
தரும்ப ப்பார்த்து: ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் ேபாதகேர என்று
அர்த்தம். 17 இேயசு அவைளப் பார்த்து: என்ைனத் ெதாடாேத,
நான் இன்னும் என் ப தாவனிடம் த ரும்ப ப்ேபாகவல்ைல;
நீ என் சேகாதரர்களிடம்ேபாய், நான் என் ப தாவனிடமும்
உங்களுைடய ப தாவனிடமும், என் ேதவனிடமும்
உங்களுைடய ேதவனிடமும் தரும்ப ப்ேபாக ேறன் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லு என்றார். 18 மகதேலனா மரியாள்
ேபாய், தான் இேயசுைவப் பார்த்தைதயும், அவர் தன்னிடம்
ெசான்னைவகைளயும்சீடர்களுக்குஅறவத்தாள்.

இேயசுசீடர்களுக்குக்காட்ச யளித்தல்
19 வாரத்தன் முதல்நாளாகய அன்ைறயதனம்

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

ேதாமாவன்சந்ேதகம்
24 இேயசு வந்தருந்தேபாது பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகய

த தமு என்னப்பட்ட ேதாமா என்பவன் அவர்கேளாடு
இருக்கவல்ைல. 25 மற்றச் சீடர்கள்: இேயசுைவ பார்த்ேதாம்
என்று அவனிடம் ெசான்னார்கள். அதற்கு அவன்: அவருைடய
ைககளில் ஆணிகளினால் உண்டான காயத்ைத நான் பார்த்து,
அந்தக் காயத்த ேல என் வ ரைலவ ட்டு, என் ைகைய அவருைடய
வலாவ ேல ைவத்துப்பார்க்காமல் வசுவாச க்கமாட்ேடன்
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என்றான். 26 மீண்டும் எட்டு நாட்களுக்குப்பன்பு அவருைடய
சீடர்கள் வீட்டிற்குள்ேள இருந்தார்கள்; ேதாமாவும் அவர்கேளாடு
இருந்தான்; கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்ெபாழுது இேயசு
வந்து அவர்கள் நடுவல் நன்று: உங்களுக்குச் சமாதானம்
என்றார். 27 பன்பு அவர் ேதாமாைவப் பார்த்து: நீ உன் வ ரைல
இங்ேக நீட்டி, என் கரங்கைளப் பார், உன் ைகைய நீட்டி, என்
வலாவ ேலேபாடு,அவசுவாச யாகஇல்லாமல்வசுவாச யாகஇரு
என்றார். 28 ேதாமா அவருக்கு மறுெமாழியாக: என் ஆண்டவேர!
என் ேதவேன! என்றான். 29 அதற்கு இேயசு: ேதாமாேவ, நீ
என்ைனப் பார்த்ததனாேல வ சுவாச த்தாய், பார்க்காமல்
இருந்தும் வ சுவாச க்க றவர்கள் பாக்க யவான்கள்
என்றார். 30 இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்படாத ேவறு அேநக
அற்புதங்கைளயும்இேயசுதமதுசீடர்களுக்குமுன்பாகச்ெசய்தார்.
31 இேயசு ேதவனுைடய குமாரனாகய க றஸ்து என்று நீங்கள்
வசுவாச ப்பதற்காகவும்,வசுவாச த்துஅவருைடயநாமத்தனாேல
ந த்தயஜீவைனப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகவும், இைவகள்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 21
இேயசுமறுபடியும் சீடர்களுக்குக்காட்ச யளித்தல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு இேயசு த ேபரியா கடற்கைரய ேல
மீண்டும் சீடர்களுக்குத் தம்ைம ெவளிப்படுத்தனார்;
ெவளிப்படுத்தன வபரமாவது: 2 சீேமான்ேபதுருவும், த தமு
என்னப்பட்ட ேதாமாவும், கலிேலயா நாட்டில் உள்ள கானா
ஊைரச்ேசர்ந்த நாத்தான்ேவலும், ெசெபேதயுவன் மகன்களும்,
அவருைடய சீடர்களில் ேவறுஇரண்டுேபரும்கூடியருக்கும்ேபாது,
3 சீேமான்ேபதுரு மற்றவர்கைளப் பார்த்து: மீன்ப டிக்கப்
ேபாக ேறன் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: நாங்களும் உம்ேமாடு
வருக ேறாம் என்றார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய், உடேன
படகல் ஏறனார்கள். அந்த இரவ ேல அவர்கள் ஒன்றும்
ப டிக்கவல்ைல. 4 வடியற்காலமானேபாது, இேயசு கைரய ேல
நன்றார்;அவைரஇேயசுஎன்றுசீடர்கள்அறயாமல்இருந்தார்கள்.
5இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ப ள்ைளகேள, சாப்ப டுவதற்கு
ஏதாவது உங்களிடம் இருக்க றதா என்றார். அதற்கு
அவர்கள்: ஒன்றும் இல்ைல என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது
அவர்: நீங்கள் படகுக்கு வலதுபுறமாக வைலையப்
ேபாடுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்கு மீன்கள் கைடக்கும்
என்றார். அப்படிேய அவர்கள் வைலகைளப் ேபாட்டு, அதகமான
மீன்கள் கைடத்ததனால், வைலைய இழுக்க முடியாமல்
இருந்தார்கள். 7 ஆகேவ, இேயசுவன்ேமல் அன்பாக இருந்த
சீடன் ேபதுருைவப் பார்த்து: அவர் கர்த்தர் என்றான். அவர்
கர்த்தர் என்று சீேமான்ேபதுரு ேகட்டவுடேன, தான் ேமற்சட்ைட
அணியாதவனாக இருந்ததனால், தன் ேமற்சட்ைடைய
அணிந்துெகாண்டுகடலிேலகுத த்தான். 8மற்றச்சீடர்கள்கைரக்கு
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ஏறக்குைறய இருநூறுமுழத் தூரத்தல் இருந்ததனால் படகல்
இருந்துெகாண்ேட மீன்களுள்ள வைலைய இழுத்துக்ெகாண்டு
வந்தார்கள். 9 அவர்கள் கைரய ேல வந்த றங்கனேபாது,
கரிெநருப்புப் ேபாட்டிருக்க றைதயும், அதன்ேமல் மீன்
ைவத்தருக்க றைதயும், அப்பத்ைதயும் பார்த்தார்கள். 10 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்இப்ெபாழுது ப டித்த மீன்களில்
ச லவற்ைறக்ெகாண்டுவாருங்கள்என்றார். 11சீேமான்ேபதுரு
படகல் ஏற , நூற்று ஐம்பத்துமூன்று ெபரிய மீன்களால் நைறந்த
வைலையக் கைரயல் இழுத்தான்; இத்தைன மீன்கள் இருந்தும்
வைல கழியவல்ைல. 12 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
வாருங்கள், சாப்ப டுங்கள் என்றார். அவர் இேயசு என்று
சீடர்கள் அற ந்தபடியால் அவர்களில் ஒருவனும்: நீர் யார்
என்று ேகட்கத் துணியவல்ைல. 13 அப்ெபாழுது இேயசு வந்து,
அப்பத்ைதயும் மீைனயும் எடுத்து, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
14இேயசு மரித்ேதாரிலிருந்துஉய ேராடு எழுந்தபன்புமூன்றாவது
முைறயாகதம்முைடயசீடர்களுக்குஇவ்வாறுெவளிப்படுத்தனார்.
ேபதுருவ டம்தமதுெபாறுப்ைபஒப்பைடத்தல்

15 அவர்கள் சாப்ப ட்டபன்பு, இேயசு சீேமான்ேபதுருைவப்
பார்த்து: ேயானாவன்மகனாக யசீேமாேன,இவர்கைளவ ட
நீ அத கமாக என்ேமல் அன்பாக இருக்க றாயா என்றார்.
அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவேர, உம்ைம ேநச க்க ேறன்
என்பைத நீர் அறவீர் என்றான். அவர்: என்ஆட்டுக்குட்டிகைள
ேமய்ப்பாயாக என்றார். 16 இரண்டாவதுமுைற அவர்
அவைனப் பார்த்து: ேயானாவன் மகனாக ய சீேமாேன,
நீ என்ேமல் அன்பாக இருக்க றாயா என்றார். அதற்கு
அவன்: ஆம் ஆண்டவேர, உம்ைம ேநச க்க ேறன் என்பைத நீர்
அறவீர் என்றான். அவர்: என் ஆடுகைள ேமய்ப்பாயாக
என்றார். 17 மூன்றாவதுமுைற அவர் அவைனப் பார்த்து:
ேயானாவன் மகனாக ய சீேமாேன, நீ என்ைன
ேநச க்க றாயா என்றார். என்ைன ேநச க்க றாயா என்று
அவர் மூன்றாவதுமுைற தன்ைனக் ேகட்டதனாேல, ேபதுரு
துக்கப்பட்டு: ஆண்டவேர, நீர் எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருக்க றீர்,
நான் உம்ைம ேநச க்க ேறன் என்பைதயும் நீர் அறவீர்
என்றான். இேயசு: என் ஆடுகைள ேமய்ப்பாயாக என்றார்.
18 நீ சறுவயதுள்ளவனாக இருந்தேபாது நீேய ஆைட
அணிந்துெகாண்டு, உனக்கு இஷ்டமான இடங்களிேல
நடந்து த ரிந்தாய்; நீ முத ர்வயதுள்ளவனாக ஆகும்ேபாது
உன் கரங்கைள நீட்டுவாய்; ேவெறாருவன் உனக்கு
ஆைடையஅணிவ த்து,உனக்குஇஷ்டமில்லாதஇடத்த ற்கு
உன்ைனக் ெகாண்டுேபாவான் என்று உண்ைமயாகேவ
உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுக ேறன் என்றார்.
19 இந்தவதமான மரணத்தனாேல அவன் ேதவைன
மகைமப்படுத்தப்ேபாக றான் என்பைதக் குற க்கும்படியாக
இப்படிச் ெசான்னார். அவர் இைதச் ெசால்லியபன்பு, அவைனப்



ேயாவான்அத்தயாயம் 21:20 274 ேயாவான்அத்தயாயம் 21:25

பார்த்து: என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 20 ேபதுரு
தரும்ப ப்பார்த்து, இேயசுவற்கு அன்பாக இருந்தவனும், இரவு
உணவு சாப்படும்ேபாது அவர் மார்ப ேல சாய்ந்து: ஆண்டவேர,
உம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுக்க றவன் யார் என்று ேகட்ட சீடன்
பன்னால் வருகறைதப் பார்த்தான். 21 அவைனப் பார்த்து,
ேபதுரு இேயசுவ டம்: ஆண்டவேர, இவன் காரியம் என்ன
என்றான். 22 அதற்கு இேயசு: நான் வரும்வைரக்கும்
இவன் இருக்க எனக்கு வருப்பமானால், உனக்ெகன்ன,
நீ என்ைனப் பன்பற்றவா என்றார். 23 ஆகேவ, அந்தச்
சீடன் மரிப்பதல்ைல என்கற ேபச்சு சேகாதரர்களுக்குள்ேள
பரவயது. ஆனாலும், அவன் மரிப்பதல்ைல என்று இேயசு
ெசால்லாமல், நான் வரும்வைரக்கும் இவன் இருக்க எனக்கு
வருப்பமானால்உனக்ெகன்னஎன்றுெசான்னார். 24அந்தச்சீடேன
இைவகைளக்குறத்து சாட்ச ெகாடுத்துஇைவகைள எழுதனவன்;
அவனுைடயசாட்ச உண்ைமஎன்றுஅறந்தருக்க ேறாம்.
முடிவுைர

25 இேயசு ெசய்த ேவறு அேநக காரியங்களும் உண்டு;
அைவகைளஒவ்ெவான்றாகஎழுதனால்எழுதப்படும்புத்தகங்கள்
உலகம்ெகாள்ளாதுஎன்றுநைனக்க ேறன். ஆெமன்.
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அப்ேபாஸ்தலர்களுைடயநடபடிகள்

ஆச ரியர்
மருத்துவராக ய லூக்கா, இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் ஆவார்.

அப்ேபாஸ்தலர்களின்பலந கழ்வுகளுக்குலூக்காஒருகண்கண்ட
சாட்ச யாக இருந்தார். பல பகுத களில் நாம் என்ற பதத்ைதப்
பயன்படுத்துவதலிருந்து இது உறுதயாக றது. (16: 10-17; 20: 5-
21: 18; 27: 1-28: 16). பாரம்பரியமாக அவர் ஒரு ச றந்த மனிதராக
கருதப்பட்டார்,குற ப்பாகஅவர்ஒருசுவ ேசஷகனாகஇருந்தார்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60-63ன்இைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட இடங்கள் எைவெயனில் எருசேலம், சமாரியா,

லித்தா, ேயாப்பா, அந்த ேயாகயா, இக்ேகானியா, லீஸ்த ரா,
ெதர்ைப, பலிப்ப , ெதசேலானிக்ேக, ெபேராயா, ஏெதன்ஸ்,
ெகாரிந்து, எேபசு,ெசசரியா,ெமலித்தா, ேராம்ஆகயனவாகும்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெதேயாபலுவுக்கு லூக்கா எழுதனார் (அப்ேபாஸ்தலர் 1:

1). துரதருஷ்டவசமாக, ெதேயாபலு யார் என்பது பற்ற
அத கம் அறயப்படவல்ைல. லூக்காவன் ஆதரவாளராக
இருந்தருக்கலாம் அல்லது ெதேயாபலு என்ற ெபயர், ேதவைன
ேநச ப்பவர் என்று ெபாருள்படும் உலகளாவய எல்லா
க றஸ்தவர்கைளயும் குற ப்பதற்காக இருக்கலாம் என்று சல
சாத்தயக்கூறுகள்இருக்கன்றன.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
அப்ேபாஸ்தலருைடய நடபடிகளின் ேநாக்கம் சைபயன் பறப்பு

மற்றும் வளர்ச்சையப் பற்றய காரியங்கைளக் கூறுவதாகும்.
இது ேயாவான் ஸ்நானகன், இேயசு மற்றும் சுவ ேசஷங்களில்
அவருைடய பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களின் ெசய்த
ஆகயவற்ைறத் ெதாடர்க றது. ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்று
பரிசுத்த ஆவயன் வருைகயலிருந்து கறஸ்தவம் பரவய
காரியங்கைளஇதுநமக்குக்ெகாடுக்க றது.

ைமயக்கருத்து
சுவ ேசஷத்தன்பரவுதல்

ெபாருளடக்கம்
1. பரிசுத்தஆவயானவரின்வாக்குத்தத்தம்— 1:1-26
2. ெபந்ெதெகாஸ்ேத: பரிசுத்த ஆவயானவரின் ெவளிப்பாடு —
2:1-4

3. பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஏவப்பட்டு அப்ேபாஸ்தலர்கள்
ெசய்த ஊழியமும், எருசேலம் சைபக்கு உண்டான
உபவத்த ரவங்களும்— 2:5-8:3
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4. பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஏவப்பட்டு அப்ேபாஸ்தலர்கள்
யூேதயாவலும் சமாரியாவலும் ெசய்த ஊழியங்கள் — 8:4-
12:25

5. பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஏவப்பட்டு அப்ேபாஸ்தலர்கள்
உலகன்கைடமுைனவைரெசய்தஊழியங்கள்— 8:4-12:25

ஆதத்தருச்சைபயன்வரலாறு
1 48 ெதேயாப்பலுேவ, இேயசுவானவர் தாம் ெதரிந்துெகாண்ட

அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவயானவராேல
கட்டைளய ட்டபன்பு, 2 அவர் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட
நாள்வைர ெசய்தைவகள் மற்றும் ேபாத த்தைவகள்
எல்லாவற்ைறயும்குறத்து, முதலாம் புத்தகத்ைத எழுத ேனன்.
3 அவர் சலுைவயல் பாடுபட்டப்பன்பு, நாற்பது நாட்கள்வைர
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குத் தரிசனமாக , ேதவனுைடய
இராஜ்யத்த ற்குரியைவகைள அவர்கேளாடு ேபச , அேநகம்
ெதளிவான ஆதாரங்களினாேல அவர்களுக்குத் தம்ைம
உய ேராடிருக்க றவராகக் காண்பத்தார். 4 அன்றயும்,
அவர் அவர்கேளாடு கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, அவர்கைள
ேநாக்க : ேயாவான் தண்ணீரினாேல ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்தான்; நீங்கள் சல நாட்களுக்குள்ேள பரிசுத்த
ஆவயானவராேல ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள். 5ஆகேவ,
நீங்கள் எருசேலைமவ ட்டுப் ேபாகாமல் என்னிடத்த ல்
ேகள்வ ப்பட்ட ப தாவன் வாக்குத்தத்தம் நைறேவறக்
காத்தருங்கள் என்று கட்டைளய ட்டார். 6 அப்ெபாழுது
கூடிவந்தருந்தவர்கள் அவைர ேநாக்க : ஆண்டவேர,
இக்காலத்தலா ராஜ்யத்ைத இஸ்ரேவலுக்குத் தரும்பக்
ெகாடுப்பீர் என்று ேகட்டார்கள். 7 அதற்கு அவர்: ப தாவானவர்
தம்முைடயஅத காரத்த ல்ைவத்தருக்க றகாலங்கைளயும்
ேவைளகைளயும் அற க றது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல.
8 பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களிடம் வரும்ேபாது நீங்கள்
ெபலனைடந்து, எருசேலமிலும், யூேதயா முழுவதலும்,
சமாரியாவலும், பூமியன் கைடச எல்ைலவைரயலும்,
எனக்குச் சாட்ச களாக இருப்பீர்கள் என்றார். 9 இைவகைள
அவர் ெசான்னபன்பு, அவர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
வானத்தற்குேமல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்; அவர்களுைடய
கண்களுக்கு மைறவாக ஒரு ேமகம் அவைர எடுத்துக்ெகாண்டது.
10 அவர் ேபாக றேபாது அவர்கள் வானத்ைத அண்ணாந்து
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா, ெவண்ைமயான
உைடயணிந்தவர்கள் இரண்டுேபர் அவர்கள் அருேக
நன்று: 11 கலிேலய மக்கேள, நீங்கள் ஏன் வானத்ைத
அண்ணாந்துபார்த்து ந ற்க றீர்கள்? உங்களிடமிருந்து
வானத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட இந்த இேயசுவானவர்
எப்படி உங்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக வானத்த ற்கு
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எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டாேரா, அப்படிேய மறுபடியும் வருவார்
என்றார்கள்.
மத்தயா ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்

12 அப்ெபாழுது அவர்கள் எருசேலமுக்கு அருகல் ஒரு
ஓய்வுநாள் பயணதூரத்தலிருக்கற ஒலிவமைல என்னப்பட்ட
மைலயலிருந்து எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
13 அவர்கள் அங்ேக வந்தேபாது ேமல்வீட்டில் ஏறனார்கள்; அதல்
ேபதுருவும், யாக்ேகாபும், ேயாவானும், அந்த ேரயாவும், பலிப்பும்,
ேதாமாவும், பர்ெதாெலாேமயும், மத்ேதயுவும், அல்ேபயுவன்
குமாரனாகய யாக்ேகாபும், ெசேலாத்ேத என்னப்பட்ட சீேமானும்,
யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகய யூதாவும் தங்கயருந்தார்கள்.
14 அங்ேக இவர்கெளல்ேலாரும், ெபண்கேளாடும் இேயசுவன்
தாயாகய மரியாேளாடும், அவருைடய சேகாதரர்கேளாடுகூட
ஒருமனப்பட்டு, ெஜபத்தலும் ேவண்டுதலிலும் தரித்தருந்தார்கள்.
15 அந்த நாட்களிேல, சீடர்கள் ஏறக்குைறய நூற்றருபதுேபர்
கூடியருந்தேபாது, அவர்கள் மத்தய ேல ேபதுரு எழுந்து நன்று:
16 சேகாதரர்கேள, இேயசுைவப் ப டித்தவர்களுக்கு வழிகாட்டின
யூதாைசக்குற த்துப் பரிசுத்தஆவயானவர் தாவீதன்வாக்கனால்
முன்ெசான்ன ேவதவாக்கயம் நைறேவறேவண்டியதாயருந்தது.
17 அவன் எங்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு, இந்த
ஊழியத்த ேல பங்குெபற்றவனாக இருந்தான். 18 தவறான
வழியன் வருமானத்தனால் அவன் ஒரு நலத்ைதச்
சம்பாத த்து, தைலகீழாக வழுந்தான்; அவன் வயறுெவடித்து,
குடல்கெளல்லாம் சரிந்துேபானது. 19 இது எருசேலமிலுள்ள
குடிகள் அைனவருக்கும் ெதரிந்தருக்க றது. அதனாேல
அந்த நலம் அவர்களுைடய ெமாழிய ேல இரத்தநலம் என்று
அர்த்தங்ெகாள்ளும் அக்ெகல்தமா என அைழக்கப்பட்டிருக்க றது.
20சங்கீத புத்தகத்த ேல
அவன்குடியருக்கும்வீடுஅழியக்கடவது,
ஒருவனும்அதல்குடியல்லாதருப்பானாக என்றும்;
அவனுைடய தைலைமத்துவத்ைத ேவெறாருவன் ெபறேவண்டும்’

என்றும்எழுதயருக்க றது.
21 ஆதலால், ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த

நாள்முதற்ெகாண்டு, கர்த்தராக ய இேயசுவானவர்
நம்மிடத்தலிருந்து உயர எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட நாள்வைர,
22 அவர் நம்மிடத்தல் வாழ்ந்தருந்த காலங்களிெலல்லாம்
எங்கேளாடு இருந்த மனிதர்களில் ஒருவன் அவர்
உய ேராெடழுந்தைதக்குற த்து, எங்களுடேனகூடச் சாட்ச யாக
ஏற்படுத்தப்படேவண்டும் என்றான். 23 அப்ெபாழுது அவர்கள்
யுஸ்து என்னும் மறுெபயருள்ள பர்சபா என்னப்பட்ட
ேயாேசப்பு, மத்தயா ஆகய இவ்வ ரண்டுேபைரயும் நறுத்த :
24 எல்ேலாருைடய இருதயங்கைளயும் அற ந்தருக்க ற கர்த்தாேவ,
யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய இடத்த ற்குப் ேபாகும்படி
இழந்துேபான இந்த ஊழியத்தலும் இந்த அப்ேபாஸ்தலப்
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பணியலும் பங்குெபறுவதற்காக, 25 இவ்வ ரண்டுேபரில் ேதவரீர்
ெதரிந்துெகாண்டவைன எங்களுக்குக் காண்பத்தருளும்
என்று ெஜபம்பண்ணி; 26 பன்பு, அவர்கைளக்குறத்துச்
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; சீட்டு மத்தயாவன் ெபயருக்கு வழுந்தது;
அப்ெபாழுது அவன் பதெனாரு அப்ேபாஸ்தலர்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 2
ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் பரிசுத்தஆவயானவரின்வருைக

1 ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்னும் நாள் வந்தேபாது,
அவர்கெளல்ேலாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்த ேல
கூடிவந்தருந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது பலத்தக் காற்று
அடிக்க றதுேபால, வானத்தலிருந்து த டீெரன ஒரு
முழக்கமுண்டாக , அவர்கள் உட்கார்ந்தருந்த வீடு முழுவைதயும்
ந ரப்ப ற்று. 3 அல்லாமலும் ெநருப்புமயமான நாக்குகள்ேபால
ப ரிந்தருக்கும் நாக்குகள் அவர்களுக்குக் காணப்பட்டு, அவர்கள்
ஒவ்ெவாருவர்ேமலும் வந்து அமர்ந்தது. 4 அவர்கெளல்ேலாரும்
பரிசுத்த ஆவயானவராேல ந ரப்பப்பட்டு, ஆவயானவர்
தங்களுக்குத் தந்தருளின வரத்தன்படிேய ெவவ்ேவறு
ெமாழிகளிேல ேபசத்ெதாடங்கனார்கள். 5 வானத்தன்கீேழ
இருக்க ற எல்லா ேதசத்தலுமிருந்து வந்த ேதவபக்தயுள்ள
யூதர்கள் அப்ெபாழுது எருசேலமிேல தங்கயருந்தார்கள்.
6 அந்த சத்தம் உண்டானேபாது, அேநக மக்கள் கூடிவந்து,
தங்கள் தங்கள் ெமாழிய ேல அவர்கள் ேபசுக றைத
ேகட்டபடியனாேல கலக்கமைடந்தார்கள். 7 எல்ேலாரும் ப ரமித்து
ஆச்சரியப்பட்டு, ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: இேதா, ேபசுக ற
இவர்கெளல்ேலாரும் கலிேலயர்கள் அல்லவா? 8 அப்படியருக்க,
நம்மில் அவரவர்களுைடய தாய் ெமாழிகளிேல இவர்கள்
ேபசக்ேகட்க ேறாேம, இது எப்படி? 9 பார்த்தரும், ேமதரும்,
ஏலாமீத்தரும்,ெமெசாப்ெபாத்தாமியா,யூேதயா,கப்பத்ேதாக்கயா,
ெபாந்து, ஆசயா, ப ரிக யா, 10 பம்பலியா, எக ப்து என்னும்
ேதசத்தார்களும், ச ேரேன பட்டணத்ைதச் சுற்றயருக்க ற
லீபயாவன் தைசகளிேல குடியருக்க றவர்களும், இங்ேக
வருைகதரும் ேராமாபுரியாரும், யூதர்களும், யூதமார்க்கத்ைத
பன்பற்றுகறவர்களும், 11 க ேரத்தரும், அரபயருமாகய
நாம் நம்முைடய ெமாழிகளிேல இவர்கள் ேதவனுைடய
மகத்துவங்கைளப்ேபசக்ேகட்க ேறாேமஎன்றார்கள். 12எல்ேலாரும்
ப ரமித்து சந்ேதகப்பட்டு, இது என்னமாய் முடியுேமா என்று
ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 13 மற்றவர்கேளா:
இவர்கள் மதுபானம் அருந்தயருக்க றார்கள் என்று
ேகலிெசய்தார்கள்.

ேபதுருவன்ப ரசங்கம்
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14 அப்ெபாழுது ேபதுரு பதெனாரு சீடர்கேளாடு நன்று,
அவர்கைள ேநாக்க , உரத்த சத்தமாக: யூதர்கேள, எருசேலமில்
வச க்கன்றமக்கேள,நீங்கெளல்ேலாரும்அற ந்துெகாள்வீர்களாக,
என் வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள். 15 நீங்கள் நைனக்கறபடி
இவர்கள் மது அருந்தயவர்கள் அல்ல, ெபாழுதுவடிந்து ஒன்பது
மணியாக இருக்க றேத. 16 தீர்க்கதரிச யாக ய ேயாேவலினால்
உைரக்கப்பட்டபடிேயஇதுநைறேவறுகறது.
17கைடச நாட்களில் நான்மாம்சமானயாவர்ேமலும்
என்ஆவையப்ெபாழிேவன்,
அப்ெபாழுதுஉங்களுைடயகுமாரர்களும்
உங்களுைடயகுமாரத்த களும்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுவார்கள்;
உங்களுைடயவாலிபர்கள்தரிசனங்கைளக்காண்பார்கள்;
உங்களுைடயமூப்பர்கள்கனவுகைளக்காண்பார்கள்;
18என்னுைடயஊழியக்காரர்கள்ேமலும்,
என்னுைடய ஊழியக்காரிகள்ேமலும் அந்த நாட்களிேல என்

ஆவையப்ெபாழிேவன்,
அப்ெபாழுதுஅவர்கள்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுவார்கள்.
19அல்லாமலும்உயரவானத்த ேலஅற்புதங்கைளயும்,
கீேழ பூமிய ேல இரத்தம், அக்கனி, புைகக்காடாக ய

அத சயங்கைளயும்காட்டுேவன்.
20 கர்த்தருைடய ெபரிதும் ப ரகாசமுமான நாள் வரும்முன்ேன

சூரியன்இருளாகவும்,
சந்த ரன்இரத்தமாகவும்மாறும்.
21அப்ெபாழுதுகர்த்தருைடயநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுகறவெனவேனா
அவன்இரட்ச க்கப்படுவான்’ என்றுேதவன்உைரத்தருக்க றார்.

22 “இஸ்ரேவலர்கேள, நான் ெசால்லும் வார்த்ைதகைளக்
ேகளுங்கள்; உங்களுக்கு ெதரிந்தருக்க றபடி நசேரயனாகய
இேயசுைவக்ெகாண்டு ேதவன் உங்களுக்குள்ேள பலத்த
க ரிையகைளயும், அற்புதங்கைளயும், அத சயங்கைளயும்
நடப்ப த்து, அைவகளினாேல அவைர உங்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தனார். 23 அப்படியருந்தும், ேதவன்
நயமித்தருந்த ஆேலாசைனயன்படிேயயும், அவருைடய
முன்னறவன்படிேயயும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ட அந்த இேயசுைவ
நீங்கள் ப டித்து, அக்க ரமக்காரர்களுைடய ைககளினாேல
சலுைவயல் ஆணியடித்துக் ெகாைலெசய்தீர்கள். 24 ேதவன்
அவருைடய மரணேவதைனகளின் கட்டுகைள நீக்க ,
அவைர உய ேராடு எழுப்பனார்; அவர் மரணத்தனால்
கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடாமலிருந்தது. 25அவைரக்குற த்துதாவீது:
கர்த்த்தைர எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்பாக நறுத்த

ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க ேறன்;
நான் அைசக்கப்படாதபடி அவர் என் வலதுபக்கத்த ேல

இருக்க றார்;
26அதனாேலஎன்இருதயம்மக ழ்ந்தது,
என்நாக்குகளிகூர்ந்தது,
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என்சரீரமும்நம்ப க்ைகேயாடுதங்கயருக்கும்;
27என்ஆத்துமாைவப்பாதாளத்தல்வ டமாட்டீர்,
உம்முைடயபரிசுத்தர்அழிைவக்காணவடமாட்டீர்;
28ஜீவவழிகைளஎனக்குத்ெதரியப்படுத்தனீர்;
உம்முைடய சமூகத்த ேல என்ைனச் சந்ேதாஷத்தனால் ந ரப்புவீர்

என்றுெசால்லுகறான்.
29 சேகாதரர்கேள, “ேகாத்த ரத்தைலவனாகய தாவீைதக்குற த்து

நான்உங்கேளாடுைதரியமாகப் ேபசுக றதற்குஇடங்ெகாடுங்கள்;
அவன் மரணமைடந்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவனுைடய
கல்லைற இந்தநாள்வைர நம்மிடத்தலிருக்கறது. 30 அவன்
தீர்க்கதரிச யாக இருந்து: உன் சங்காசனத்தல் வீற்றருக்க உன்
வம்சத்த ேல க றஸ்துைவ எழும்பப்பண்ணுேவன்” என்று ேதவன்
தனக்குசத்தயம்பண்ணினைதத்ெதரிந்தபடியால், 31அவன்
கறஸ்துவனுைடயஆத்துமாபாதாளத்த ேலவ டப்படுவதல்ைலெயன்றும்,
அவருைடய சரீரம் அழிைவக் காண்பதல்ைலெயன்றும் முன்ேப

அற ந்து,
அவர்உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்துஇப்படிச்ெசான்னான்.

32 இந்த இேயசுைவ ேதவன் உய ேராடு எழுப்பனார்; இதற்கு
நாங்கள் எல்ேலாரும் சாட்ச களாக இருக்க ேறாம். 33 அவர்
ேதவனுைடய வலது கரத்தனாேல உயர்த்தப்பட்டு, ப தா அருளிய
வாக்குத்தத்தத்தன்படி பரிசுத்தஆவயானவைரப் ெபற்று, நீங்கள்
இப்ெபாழுது காண்கறைவகைளயும் ேகட்க றைவகைளயும்
ெபாழிந்தருளினார்.
34தாவீதுபரேலாகத்த ற்குஇன்னும்எழுந்துேபாகவல்ைலேய.
நான் உம்முைடய சத்துருக்கைள உமது பாதத்தன் கீேழ

ேபாடும்வைரக்கும்,
35நீர் என்வலதுபக்கத்தல்உட்காரும்என்று
கர்த்தர் என் ஆண்டவருடேன ெசான்னார் என்று அவேன

ெசால்லியருக்க றான்.
36ஆகேவ, நீங்கள் சலுைவயல் அைறந்த இந்த இேயசுைவேய

ேதவன் ஆண்டவரும் கறஸ்துவுமாக்கனாெரன்று இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தார் அைனவரும் ந ச்சயமாக அற ந்துெகாள்ளுங்கள்
என்றான். 37 இைத அவர்கள் ேகட்டெபாழுது,
இருதயத்த ேல குத்தப்பட்டவர்களாக , ேபதுருைவயும்
மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் பார்த்து: சேகாதரர்கேள,
நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும் என்றார்கள். 38 ேபதுரு
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் மனந்தரும்ப , ஒவ்ெவாருவரும்
பாவமன்னிப்புக்ெகன்று இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள், அப்ெபாழுது பரிசுத்த
ஆவயானவரின் வரத்ைதப் ெபறுவீர்கள். 39வாக்குத்தத்தமானது
உங்களுக்கும், உங்களுைடய பள்ைளகளுக்கும், நம்முைடய
ேதவனாகய கர்த்தர் வரவைழக்கும் தூரத்தலுள்ள
அைனவருக்கும் உண்டாயருக்க றது என்று ெசால்லி; 40இன்னும்
அேநக வார்த்ைதகளாலும் சாட்சகூற , மாறுபாடுள்ள இந்த
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வம்சத்ைத வ ட்டுவலக உங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள்
என்றும் புத்த ெசான்னான். 41 அவனுைடய வார்த்ைதகைள
சந்ேதாஷமாக ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். அன்ைறயதனம் ஏறக்குைறய மூவாய ரம்ேபர்
வ சுவாச களின்கூட்டத்தல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்கள்.

வசுவாச களின்ஐக்கயம்
42 அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய ேபாதைனகளிலும்,

ஐக்கயத்தலும், அப்பம் புச த்தலிலும், ெஜபம்பண்ணுதலிலும்
உறுதயாகத் தரித்தருந்தார்கள். 43 எல்ேலாருக்கும்
பயமுண்டானது. அப்ேபாஸ்தலர்களாேல அேநக அற்புதங்களும்
அத சயங்களும் ெசய்யப்பட்டது. 44 வசுவாச கள் எல்ேலாரும்
ஒன்றாக இருந்து, எல்லாவற்ைறயும் ெபாதுவாய் ைவத்து
அனுபவத்தார்கள். 45 நலங்கைளயும் ெசாத்துக்கைளயும்வற்று,
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் ேதைவக்குத்தக்கதாக அைவகளில்
எல்ேலாருக்கும் பக ர்ந்துெகாடுத்தார்கள். 46 அவர்கள்
ஒருமனப்பட்டவர்களாக ேதவாலயத்த ேல அனுதனமும்
தரித்தருந்து, வீடுகள்ேதாறும் அப்பம்புச த்து மக ழ்ச்ச ேயாடும்
கபடம் இல்லாத இருதயத்ேதாடும் சாப்ப ட்டு, 47 ேதவைனத்
துதத்து, மக்கெளல்ேலாரிடத்தலும் தயவுெபற்றருந்தார்கள்.
மீட்கப்படுக றவர்கைளக் கர்த்தர் அனுதனமும் சைபய ேல
ேசர்த்துக்ெகாண்டுவந்தார்.

அத்த யாயம் 3
ேபதுருமுடவைனக்குணமாக்குதல்

1 ஒருநாள், ெஜபேவைளயாகய ப ற்பகல் மூன்று மணியளவல்
ேபதுருவும் ேயாவானும் ஆலயத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
2 அப்ெபாழுது பறவய ேலேய சப்பாணியாகப் ப றந்த ஒரு
மனிதைன சுமந்துெகாண்டுவந்தார்கள்; ஆலயத்தற்குள்
வருகறவர்களிடத்தல் ப ச்ைசேகட்கும்படி, அனுதனமும்
அவைன அலங்காரவாசல் என்னப்பட்ட ேதவாலய வாசலருகல்
ைவப்பார்கள். 3 அவன் ஆலயத்தற்குள் ப ரேவச க்க ற
ேபதுருைவயும், ேயாவாைனயும் பார்த்து ப ச்ைச ேகட்டான்.
4 ேபதுருவும், ேயாவானும் அவைன உற்றுப்பார்த்து: எங்கைள
ேநாக்க ப்பார் என்றார்கள். 5 அவன் அவர்களிடத்தல் ஏதாவது
கைடக்கும் என்று நைனத்து, அவர்கைள ேநாக்க ப்பார்த்தான்.
6 அப்ெபாழுது ேபதுரு: ெவள்ளியும் ெபான்னும் என்னிடத்தல்
இல்ைல; என்னிடத்தல் இருப்பைத உனக்குத் தருக ேறன்;
நசேரயனாகய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல நீ எழுந்து
நட என்று ெசால்லி, 7 தன் வலது ைகயனால் அவைனப்
ப டித்துத் தூக்கவ ட்டான்; உடேன அவனுைடய கால்களும்
கணுக்களும் ெபலன் ெகாண்டது. 8 அவன் குதத்து, எழுந்து,
நன்று, நடந்தான்; நடந்து, குதத்து, ேதவைனப் புகழ்ந்துெகாண்டு,
அவர்கேளாடு ேதவாலயத்த ற்குள் ேபானான். 9 அவன்
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நடக்க றைதயும், ேதவைனப் புகழ்க றைதயும், மக்கெளல்ேலாரும்
கண்டு: 10 ஆலயத்தன் அலங்கார வாசலருகல் ப ச்ைசேகட்க
உட்கார்ந்தருந்தவன் இவன்தான் என்று அறந்து, அவனுக்கு
நடந்தைதக்குற த்துமிகவும்ஆச்சரியப்பட்டு ப ரமித்தார்கள்.

ேபதுருமக்கேளாடு ேபசுதல்
11 சுகமாக்கப்பட்ட சப்பாணி ேபதுரு மற்றும் ேயாவாேனாடு

இருக்கும்ேபாது, மக்கெளல்ேலாரும் தைகத்து, சாெலாேமான்
மண்டபம் என்னும் மண்டபத்த ேல அவர்களிடத்த ற்கு
ஓடிவந்தார்கள். 12 ேபதுரு மக்கைளப் பார்த்து: இஸ்ரேவலர்கேள,
இைதக்குறத்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுக றெதன்ன? நாங்கள்
எங்களுைடய சுயசக்தயனாலாவது, சுயபக்தயனாலாவது,
இவைன நடக்க ெசய்ேதாெமன்று நீங்கள் எங்கைள
உற்றுப்பார்க்க றெதன்ன? 13 ஆப ரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு
என்பவர்களுைடய ேதவனாகய நம்முைடய ப தாக்களின் ேதவன்
தம்முைடய குமாரனாகய இேயசுைவ மகைமப்படுத்தனார்;
அவைர நீங்கள் ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்கள்; பலாத்து அவைர
வடுதைல ெசய்ய தீர்மானித்தேபாது, அவனுக்கு முன்பாக
அவைர மறுதலித்தீர்கள். 14 பரிசுத்தமும் நீதயுமுள்ளவைர
நீங்கள் மறுதலித்து, ெகாைலபாதகைன உங்களுக்காக
வடுதைல ெசய்யேவண்டுெமன்று ேகட்டு, 15 ஜீவாத பதயாகய
இேயசுைவக் ெகாைலெசய்தீர்கள்; ேதவன் அவைர
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனார்; அதற்கு நாங்கள்
சாட்ச களாக இருக்க ேறாம். 16 அவருைடய நாமத்தல்
ைவத்தருக்கும் வசுவாசத்தனாேல அவருைடய நாமேம
உங்களுக்கு அறமுகமான இவைன ெபலப்படுத்தனது; அவரால்
உண்டாகய நம்ப க்ைக உங்கெளல்ேலாருக்கும் முன்பாக,
இவனுைடய முழுசரீரத்த ற்கும் இந்த சுகத்ைதக் ெகாடுத்தது.
17 சேகாதரர்கேள நீங்களும் உங்களுைடய அதகாரிகளும்
அறயாைமயனாேல இைதச் ெசய்தீர்கெளன்று எனக்குத்
ெதரியும் 18 க றஸ்து பாடுபடேவண்டுெமன்று ேதவன் தம்முைடய
தீர்க்கதரிச கெளல்ேலாருைடய வார்த்ைதயனாலும் முன்னேம
ெசான்னைவகைள இவ்வதமாக நைறேவற்றனார். 19 ஆகேவ,
கர்த்தருைடய சந்ந தானத்தலிருந்து இைளப்பாறுதலின் நாட்கள்
வரும்படிக்கும், முன்ேப குற க்கப்பட்ட இேயசுக றஸ்துைவ
அவர் உங்களிடம் அனுப்பவும், 20 உங்களுைடய குற்றங்கள்
மன்னிக்கப்படவும் நீங்கள் மனந்தரும்ப குணப்படுங்கள்.
21 உலகம் உண்டானதுமுதல் ேதவன் தம்முைடய பரிசுத்த
தீர்க்கதரிச கள் எல்ேலாருைடய வார்த்ைதயனாலும் முன்னேம
ெசான்ன எல்லாம் நைறேவறமுடியும் நாட்கள் வரும்வைர
அவர் பரேலாகத்தல் இருக்கேவண்டும். 22 ேமாேச
முற்ப தாக்கைளப்பார்த்து: உங்களுைடய ேதவனாகய
கர்த்தர் என்ைனப்ேபால ஒரு தீர்க்கதரிசைய உங்களுக்காக
உங்களுைடய சேகாதரர்களிலிருந்து எழும்பப்பண்ணுவார்;
அவர் உங்களுக்குச் ெசால்லும் எல்லாவற்றலும் அவருக்குச்
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ெசவெகாடுங்கள். 23 அந்தத் தீர்க்கதரிச யன் ெசால்ைலக்
ேகளாதவன் எவேனா, அவன் மக்கள் மத்தயல் இல்லாதபடிக்கு
அழிக்கப்படுவான் என்றான். 24 சாமுேவல் முதற்ெகாண்டு,
எத்தைனேபர் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கேளா, அத்தைனேபரும்
இந்த நாட்கைள முன்னேம அறவத்தார்கள். 25 நீங்கள்
அந்தத் தீர்க்கதரிச களுக்குப் பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கள்;
உன் சந்ததயனாேல பூமியலுள்ள வம்சங்கெளல்லாம்
ஆசீர்வத க்கப்படும் என்று ேதவன் ஆப ரகாமுக்குச் ெசால்லி,
நம்முைடய முன்ேனார்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கும்
பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கள். 26 அவர் உங்கெளல்ேலாைரயும்
உங்களுைடய ெபால்லாங்குகளிலிருந்து வலக்க , உங்கைள
ஆசீர்வத க்கும்படி ேதவன் தம்முைடய குமாரனாகய இேயசுைவ
எழுப்ப , முதலாவது உங்களிடத்த ற்ேக அவைர அனுப்பனார்
என்றான்.

அத்த யாயம் 4
யூத ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்கு முன்பாக ேபதுருவும்,

ேயாவானும்
1ேபதுருவும்ேயாவானும்மக்களுடேனேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,

ஆசாரியர்களும் ேதவாலயத்துப் பைடத்தைலவனும்
சதுேசயர்களும் அவர்களிடத்தல் வந்து, 2 அவர்கள்
மக்களுக்கு ேபாத க்க றதனாலும், இேயசுைவ முன்ைவத்து,
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ர்த்ெதழுதைலப் ப ரசங்க க்க றதனாலும்,
ேகாபமைடந்து, 3 அவர்கைளப் ப டித்து, மாைலேநரமாக
இருந்தபடியனால், மறுநாள்வைர காவலில் ைவத்தார்கள்.
4 வசனத்ைதக் ேகட்டவர்களில் அேநகர் வசுவாச த்தார்கள்;
அவர்களுைடய ெதாைக ஏறக்குைறய ஐயாய ரமாக
இருந்தது. 5 மறுநாளிேல மக்களுைடய அதகாரிகளும்
மூப்பர்களும் ேவதபண்டிதர்களும், 6 ப ரதான ஆசாரியனாகய
அன்னாவும், காய்பாவும், ேயாவானும், அெலக்சந்தரும்,
ப ரதான ஆசாரியனுைடய குடும்பத்தார் அைனவரும்
எருசேலமிேல கூடிவந்து, 7 அவர்கைள நடுேவ நறுத்த :
நீங்கள் எந்த வல்லைமயனாேல, எந்த நாமத்தனாேல,
இைதச் ெசய்தீர்கள் என்று ேகட்டார்கள். 8 அப்ெபாழுது
ேபதுரு பரிசுத்த ஆவயானவராேல நைறந்து, அவர்கைள
ேநாக்க : மக்களின் அதகாரிகேள, இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கேள,
9 வயாதயாக இருந்த இந்த மனிதனுக்குச் ெசய்யப்பட்ட
உபகாரத்ைதக்குற த்து எதனாேல இவன் சுகமானான்
என்று நீங்கள் இன்று எங்களிடம் வ சாரித்துக்ேகட்டால்,
10 உங்களால் சலுைவயல் அைறயப்பட்டவரும், ேதவனால்
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவருமாக இருக்க ற
நசேரயனாகய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேலேய இவன்
உங்களுக்கு முன்பாகச் சுகமாக்கப்பட்டவனாக ந ற்க றாெனன்று
உங்கெளல்ேலாருக்கும், இஸ்ரேவல் மக்கெளல்ேலாருக்கும்
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ெதரிந்தருக்கக்கடவது. 11 வீடுகட்டுக றவர்களாகய உங்களால்
அற்பமாக நைனக்கப்பட்ட அவேர அஸ்த பாரத்த ற்கு
முதற்கல்லானவர். 12 அவைரத்தவ ர ேவெறாருவராலும்
இரட்ச ப்பு இல்ைல; நாம் இரட்ச க்கப்படும்படிக்கு
வானத்தன் கீெழங்கும், மனிதர்களுக்குள்ேள அவருைடய
நாமம்தவ ர ேவெறாரு நாமம் ெகாடுக்கப்படவுமில்ைல
என்றான். 13 ேபதுருவும் ேயாவானும் ேபசுக ற ைதரியத்ைத
அவர்கள் கண்டு, அவர்கள் படிப்பறயாதவர்கெளன்றும்
ேபைதகெளன்றும் அறந்து ஆச்சரியப்பட்டு, அவர்கள்
இேயசுேவாடுகூடஇருந்தவர்கெளன்றும்ெதரிந்துெகாண்டார்கள்.
14 சுகமாக்கப்பட்ட மனிதன் அவர்கள் அருேக ந ற்க றைதக்
கண்டபடியால், எத ர்த்துேபச அவர்களுக்கு முடியாமற்ேபானது.
15 அப்ெபாழுது அவர்கைள ஆேலாசைனச் சங்கத்ைதவ ட்டு
ெவளிேய ேபாகும்படி கட்டைளய ட்டு, தங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டு: 16 இந்த மனிதர்கைள நாம்
என்ன ெசய்யலாம்? எருசேலமில் வச க்கன்ற எல்ேலாருக்கும்
ெதரிந்தருக்க றபடி ெவளிப்பைடயான அற்புதம் இவர்களால்
ெசய்யப்பட்டேத, அைத நாம் இல்ைலெயன்று ெசால்லக்கூடாது.
17 ஆனாலும் இது அதகமாக மக்களுக்குள்ேள பரவாதபடிக்கு,
இதுமுதல் ஒருவேராடும் இந்த நாமத்ைதக்குற த்துப்
ேபசக்கூடாெதன்று, அவர்கைள உறுதயாக எச்சரிக்கேவண்டும்
என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, 18 அவர்கைள அைழத்து:
இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்து எைதயும் ேபசவும்,
ேபாத க்கவும் கூடாெதன்று அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார்கள்.
19 ேபதுருவும் ேயாவானும் அவர்கைள ேநாக்க : ேதவனுக்குச்
ெசவெகாடுக்க றைதவ ட உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க றது
ேதவனுக்குமுன்பாக நயாயமாக இருக்குேமா என்று நீங்கேள
ேயாச த்துப்பாருங்கள். 20 நாங்கள் கண்டைவகைளயும்
ேகட்டைவகைளயும் ேபசாமலிருக்கக்கூடாேத என்றார்கள்.
21 நடந்த சம்பவங்கைளக்குறத்து எல்ேலாரும் ேதவைன
மகைமப்படுத்தனபடியால், மக்களுக்குப் பயந்து அவர்கைளத்
தண்டிக்க வழிெயான்றும் இல்லாமல், அவர்கைளப் பயமுறுத்த
வ ட்டுவ ட்டார்கள். 22 அற்புதமாகச் சுகமாக்கப்பட்ட மனிதன்
நாற்பதுவயதுக்குேமற்பட்டவனாகஇருந்தான்.
வசுவாச களின்ெஜபம்

23 அவர்கள் வடுதைலயாக்கப்பட்டப்பன்பு, தங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்களிடத்தல் வந்து, ப ரதான ஆசாரியர்களும்
மூப்பர்களும் தங்களுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
அறவத்தார்கள். 24 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு, ஒருமனப்பட்டு
ேதவைன ேநாக்க ச் சத்தமிட்டு: கர்த்தாேவ, நீர் வானத்ைதயும்
பூமிையயும் கடைலயும் அைவகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கனேதவனாகஇருக்க றீர்.
25யூதரல்லாேதார் ேகாபமைடந்து,
மக்கள்வீணானகாரியங்கைளச் ச ந்த ப்பதுஏன்என்றும்,
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26கர்த்தருக்குவ ேராதமாகவும்
அவருைடய க றஸ்துவுக்கு வ ேராதமாகவும் பூமியன் ராஜாக்கள்

எழும்ப நன்று,
அதகாரிகள்ஒன்றுகூடினார்கள்என்றும்
ேதவரீர் உம்முைடய அடியானாகய தாவீதன் வாக்கனால்

உைரத்தீேர.
27அந்தப்படிஉம்முைடயகரமும்
உம்முைடய ஆேலாசைனயும் முன்குறத்தைவகள் யாைவயும்

ெசய்யும்படி,
28ஏேராதும்ெபாந்தயுபலாத்தும்,
யூதரல்லாதாேராடும்இஸ்ரேவல்மக்கேளாடுகூட,
நீர் அப ேஷகம்பண்ணின உம்முைடய பரிசுத்த பள்ைளயாகய

இேயசுவற்குவ ேராதமாக,
ெமய்யாகேவகூட்டம்கூடினார்கள்.
29இப்ெபாழுதும், கர்த்தாேவ,
அவர்கள்பயமுறுத்தல்கைளேதவரீர் கவனித்து,
30 உம்முைடய பரிசுத்த பள்ைளயாகய இேயசுவன்

நாமத்தனாேல அத சயங்களும் அற்புதங்களும்
நடக்கும்படிச்ெசய்து,

ேநாயாளிகைளக்குணமாக்கும்படிஉம்முைடயகரத்ைதநீட்டி,
உம்முைடயஊழியக்காரர்கள்உம்முைடயவசனத்ைத
முழு ைதரியத்ேதாடு ெசால்லும்படி அவர்களுக்கு உதவ

ெசய்தருளும்” என்றார்கள்.
31 அவர்கள் ெஜபம்பண்ணினேபாது, அவர்கள் கூடியருந்த

இடம் அைசந்தது. அவர்கெளல்ேலாரும் பரிசுத்தஆவயானவரால்
ந ரப்பப்பட்டு, ேதவவார்த்ைதையத்ைதரியமாகச் ெசான்னார்கள்.

வசுவாச களின்ஐக்கயம்
32 த ரளான வசுவாசக் கூட்டத்தார் ஒேர இருதயமும்

ஒேர மனமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். ஒருவனும்
தனக்குள்ளைவகளில் ஒன்ைறயும் தன்னுைடயெதன்று
ெசால்லவல்ைல; அைனத்தும் அவர்களுக்குப்
ெபாதுவாக இருந்தது. 33 கர்த்தராக ய இேயசுவன்
உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்து அப்ேபாஸ்தலர்கள் மிகுந்த
உறுதயாக சாட்ச ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கெளல்ேலார்ேமலும்
பூரணகருைப உண்டாயருந்தது. 34 நலங்கைளயும்
வீடுகைளயும் உைடயவர்கள் அைவகைள வற்று,
வற்கப்பட்டைவகளின் ெதாைகையக் ெகாண்டுவந்து,
35 அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய பாதத்த ேல ைவத்தார்கள்.
அவனவனுக்குத்ேதைவக்குத்தக்கதாகப்பக ர்ந்துெகாடுக்கப்பட்டது;
அவர்களில் ஒருவனுக்கும் ஒன்றும் குைறவாக இருந்ததல்ைல.
36 சீப்புருதீவானும் ேலவயனும் அப்ேபாஸ்தலர்களாேல
ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் பர்னபா என்னும்
மறுெபயர்ெபற்றவனுமாகய ேயாேச என்பவன், 37 தனக்கு
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உண்டாயருந்த நலத்ைத வற்று, அதன் ெதாைகையக்
ெகாண்டுவந்து,அப்ேபாஸ்தலர்களுைடயபாதத்த ேலைவத்தான்.

அத்த யாயம் 5
அனனியாவும், சப்பீராளும்

1 அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒருவனும், அவனுைடய
மைனவயாகய சப்பீராளும் தங்களுைடய ெசாத்துக்கைள
வற்றார்கள். 2 தன் மைனவயன் சம்மதத்ேதாடு அவன்
வற்ற பணத்த ேல ஒரு பங்ைக மைறத்துைவத்து, ஒரு
பங்ைகக் ெகாண்டுவந்து, அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய பாதத்த ேல
ைவத்தான். 3 ேபதுரு அவைன ேநாக்க : அனனியாேவ,
ெசாத்ைத வற்றதல் ஒரு பங்ைக மைறத்துைவத்து, பரிசுத்த
ஆவயானவரிடத்தல் ெபாய்ெசால்லும்படி, சாத்தான் உன்
இருதயத்ைத ந ரப்பனெதன்ன? 4 அைத வற்கும் முன்ேன அது
உன்னுைடயதாயருக்கவல்ைலேயா? அைத வற்றப்பன்பும்
அதன் க ரயப்பணம் உன்னிடத்தலிருக்கவல்ைலேயா? நீ உன்
இருதயத்த ேல இப்படிப்பட்ட எண்ணம் ெகாண்டெதன்ன? நீ
மனிதனிடத்தல் இல்ைல, ேதவனிடத்தல் ெபாய்ெசான்னாய்
என்றான். 5 அனனியா இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டவுடேன,
கீேழ வழுந்து மரித்துப்ேபானான். இைவகைளக் ேகள்வப்பட்ட
எல்ேலாருக்கும் மிகுந்த பயமுண்டானது. 6 வாலிபர்கள் எழுந்து,
அவைனத் துணியல் சுற்ற , ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அடக்கம்பண்ணினார்கள். 7 ஏறக்குைறய மூன்று மணி
ேநரத்த ற்குப்பன்பு, அவனுைடய மைனவ நடந்தைத அறயாமல்,
உள்ேள வந்தாள். 8 ேபதுரு அவைள ேநாக்க : நலத்ைத
இவ்வளவற்குத்தான் வற்றீர்களா என்று எனக்குச் ெசால்
என்றான். அவள்: ஆம், இவ்வளவற்குத்தான் என்றாள்.
9 ேபதுரு அவைள ேநாக்க : கர்த்தருைடய ஆவையச்
ேசாத க்க றதற்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டெதன்ன? இேதா,
உன் கணவைன அடக்கம்பண்ணினவர்களுைடய கால்கள்
வாசற்படிய ேல வந்தருக்க றது, உன்ைனயும் ெவளிேய
ெகாண்டுேபாவார்கள் என்றான். 10 உடேன அவள் அவனுைடய
பாதத்தல் வழுந்து மரித்துப்ேபானாள். வாலிபர்கள்
உள்ேள வந்து, அவள் மரித்துப்ேபானைதக் கண்டு அவைள
ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவளுைடய கணவனருேக
அடக்கம்பண்ணினார்கள். 11 சைபயாெரல்ேலாருக்கும்,
இைவகைளக் ேகள்வப்பட்ட மற்ற எல்ேலாருக்கும், மிகுந்த
பயமுண்டானது.

அப்ேபாஸ்தலர்கள்அேநகைரக்குணமாக்குதல்
12 அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய ைககளினாேல அேநக

அைடயாளங்களும் அற்புதங்களும் மக்களுக்குள்ேள
ெசய்யப்பட்டது. சைபயாெரல்ேலாரும் ஒருமனப்பட்டு
சாெலாேமானுைடய மண்டபத்தல் கூடியருந்தார்கள்.
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13 மற்றவர்களில் ஒருவரும் அவர்கேளாடு ேசரத் துணியவல்ைல.
ஆனாலும் மக்கள் அவர்கைளப் புகழ்ந்தார்கள். 14 அேநக
ஆண்களும், ெபண்களும் வசுவாசமுள்ளவர்களாக
கர்த்தரிடத்தல் அத கமத கமாகச் ேசர்க்கப்பட்டார்கள்.
15 சுகவீனமானவர்கைளப் படுக்ைககளின்ேமலும்
கட்டில்களின்ேமலும் க டத்த , ேபதுரு நடந்துேபாகும்ேபாது
அவனுைடய ந ழலாவது அவர்களில் சலர்ேமல் படும்படிக்கு,
அவர்கைள ெவளிேய வீத களில் ெகாண்டுவந்து
ைவத்தார்கள். 16 சுற்றுப்பட்டணங்களிலுமிருந்து த ரளான
மக்கள் சுகவீனமானவர்கைளயும் அசுத்தஆவகளால்
துன்புறுத்தப்பட்டவர்கைளயும்எருசேலமுக்குக்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அவர்கெளல்ேலாரும்குணமாக்கப்பட்டார்கள்.

அப்ேபாஸ்தலர்கள்துன்பப்படுத்தப்படுதல்
17 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியனும் அவனுடேன இருந்த

சதுேசய சமயத்தனர் அைனவரும் எழும்ப , ெபாறாைமயனால்
நைறந்து, 18 அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் ப டித்து, ெபாதுவான
சைறச்சாைலய ேல ைவத்தார்கள். 19 கர்த்தருைடய தூதன்
இரவ ேல சைறச்சாைலயன் கதவுகைளத் தறந்து, அவர்கைள
ெவளிேய ெகாண்டுவந்து: 20 நீங்கள் ேபாய், ேதவாலயத்த ேல
நன்று, இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்ைதகள் எல்லாவற்ைறயும்
மக்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றான். 21 அவர்கள்
அைதக்ேகட்டு, அதகாலேம ேதவாலயத்தல் ப ரேவச த்து
ேபாதகம்பண்ணினார்கள். ப ரதான ஆசாரியனும் அவனுடேன
இருந்தவர்களும் வந்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்தனைரயும்
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்தன் மூப்பர்கெளல்ேலாைரயும்
வரவைழத்து, அப்ேபாஸ்தலர்கைள அைழத்துவரும்படி
சைறச்சாைலக்கு அதகாரிகைள அனுப்பனார்கள்.
22 அதகாரிகள் ேபாய், சைறச்சாைலய ேல அவர்கைளக்
காணாமல், தரும்பவந்து: 23 சைறச்சாைல மிகுந்த பத்த ரமாகப்
பூட்டப்பட்டிருக்கவும், காவல்காரர்கள்ெவளிேய கதவுகளுக்குமுன்
நற்கவும் கண்ேடாம்; த றந்தெபாழுேதா உள்ேள ஒருவைரயும்
காேணாம் என்று அறவத்தார்கள். 24 இந்தச் ெசய்தைய
ஆசாரியனும் ேதவாலயத்ைதக் காக்க ற பைடத்தைலவனும்
ப ரதான ஆசாரியர்களும் ேகட்டெபாழுது, இது என்னமாய்
முடியுேமா என்று, அவர்கைளக்குறத்துக் கலக்கமைடந்தார்கள்.
25 அப்ெபாழுது ஒருவன் வந்து: இேதா, நீங்கள் காவலில்
ைவத்த மனிதர்கள் ேதவாலயத்த ேல நன்று மக்களுக்குப்
ேபாதகம்பண்ணுகறார்கள் என்று அவர்களுக்கு அறவத்தான்.
26 உடேன பைடத்தைலவன் அதகாரிகேளாடுகூடப்ேபாய், மக்கள்
கல்ெலறவார்கெளன்று பயந்ததனால், பலவந்தம்பண்ணாமல்
அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 27 அப்படி
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்கு
முன்பாக நறுத்தனார்கள். அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியன்
அவர்கைள ேநாக்க : 28 நீங்கள் இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்து
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ேபாதகம்பண்ணக்கூடாது என்று நாங்கள் உங்களுக்கு
உறுதயாகக் கட்டைளய டவல்ைலயா? அப்படியருந்தும்,
இேதா, எருசேலைம உங்களுைடய ேபாதகத்தனாேல
ந ரப்ப , அந்த மனிதனுைடய இரத்தப்பழிைய எங்கள்ேமல்
சுமத்தேவண்டுெமன்றருக்க றீர்கள்என்றுெசான்னான். 29அதற்கு
ேபதுருவும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும்: மனிதர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிக றைதவ ட ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிக றேத அவசயமாக
இருக்க றது. 30 நீங்கள் சலுைவயல் அைறந்து ெகாைலெசய்த
இேயசுைவ நம்முைடய முற்ப தாக்களின் ேதவன் எழுப்ப ,
31 இஸ்ரேவலுக்கு மனந்தரும்புதைலயும் பாவமன்னிப்ைபயும்
ெகாடுப்பதற்காக, அவைர அத பதயாகவும் இரட்சகராகவும்
தமது வலது கரத்தனாேல உயர்த்தனார். 32 இந்தச்
ெசய்த கைளக்குறத்து நாங்கள் அவருக்குச் சாட்ச களாக
இருக்க ேறாம்; ேதவன் தமக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களுக்குக்
ெகாடுத்த பரிசுத்த ஆவயானவரும் சாட்ச என்றார்கள். 33அைத
அவர்கள் ேகட்டெபாழுது, மிகுந்த ேகாபமைடந்து, அவர்கைளக்
ெகாைலெசய்யும்படிக்கு ேயாசைனபண்ணினார்கள்.
34அப்ெபாழுதுஅைனத்துமக்களாலும்கனம்ெபற்றேவதபண்டிதர்
கமாலிேயல் என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு பரிேசயன்
ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் எழுந்தருந்து, அப்ேபாஸ்தலர்கைளக்
ெகாஞ்சேநரம் ெவளிேய ெகாண்டுேபாகச் ெசால்லி,
35சங்கத்தனைரேநாக்க : இஸ்ரேவலர்கேள,இந்தமனிதர்களுக்கு
நீங்கள் ெசய்யப்ேபாக றைதக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். 36 ஏெனன்றால், இந்த நாட்களுக்கு முன்ேன
ெதயுதாஸ் என்பவன் எழும்ப , தன்ைன ஒரு ெபரியவனாகப்
பாராட்டினான்; ஏறக்குைறய நானூறுேபர் அவனிடத்தல்
ேசர்ந்தார்கள்; அவன் மரித்துப்ேபானான்; அவைன நம்பன
அைனவரும்ச தற ப்ேபானார்கள். 37அவனுக்குப்பன்பு,மக்கைளக்
கணக்ெகடுக்கும் நாட்களிேல, கலிேலயனாகயயூதாஸ்என்பவன்
எழும்ப , தன்ைனப் பன்பற்றும்படி அேநக மக்கைள இழுத்தான்;
அவனும் மரித்துப்ேபானான்; அவைன நம்பயருந்த அைனவரும்
ச தற ப்ேபானார்கள். 38 இப்ெபாழுது நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால் இந்த மனிதர்களுக்கு ஒன்றும்
ெசய்யாமல் இவர்கைள வ ட்டுவடுங்கள். இந்த ேயாசைனயும்
இந்தச் ெசயல்களும் மனிதர்களால் உண்டாயருந்ததானால்
அழிந்துேபாகும்; 39 ேதவனால் உண்டாயருந்தேதயானால்,
அைத அழித்துவ ட உங்களால் முடியாது; ேதவேனாடு ேபார்
ெசய்யாதவர்களாக இருக்கும்படிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்
என்றான். 40 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவனுைடய ேயாசைனக்கு
உடன்பட்டு, அப்ேபாஸ்தலர்கைள வரவைழத்து, அடித்து,
இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்துப் ேபசக்கூடாெதன்று
கட்டைளய ட்டு, அவர்கைள வடுதைலயாக்கனார்கள்.
41 அவருைடய நாமத்துக்காக தாங்கள் அவமானமைடவதற்குத்
தகுதயானவர்களாக எண்ணப்பட்டபடியனால், சந்ேதாஷமாக
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ஆேலாசைனச் சங்கத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
42 தனந்ேதாறும் ேதவாலயத்த ேலயும் வீடுகளிேலயும்
இைடவ டாமல் உபேதசம்பண்ணி இேயசுேவ க றஸ்து என்று
ப ரசங்க த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 6
ஏழுநபர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்

1அந்த நாட்களிேல, சீடர்களின் எண்ணிக்ைக அத கமானேபாது,
க ேரக்கர்களானவர்கள், தங்களுைடய வதைவகள் அன்றாட
பராமரிப்ப ல் சரியாக பராமரிக்கப்படவல்ைலெயன்று,
எப ெரயர்களுக்கு வேராதமாக முறுமுறுத்தார்கள். 2அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டு சீடர்களும் மற்ற சீடர்கள் கூட்டத்ைத
வரவைழத்து: நாங்கள் ேதவவசனத்ைதப் ேபாத க்காமல்,
பந்தவ சாரிப்பு ெசய்வது தகுதயல்ல. 3 ஆதலால்
சேகாதரர்கேள, பரிசுத்த ஆவயும், ஞானமும், நற்சாட்ச யும்
ெபற்றருக்க ற ஏழுேபைர உங்களில் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்;
அவர்கைள இந்த ேவைலக்காக நயமிப்ேபாம். 4 நாங்கேளா
ெஜபம்பண்ணுவதலும் ேதவவசனத்ைதப் ேபாத ப்பதலும்
இைடவ டாமல் உறுதயாகத் தரித்தருப்ேபாம் என்றார்கள்.
5 இந்த ேயாசைன சைபயாெரல்ேலாருக்கும் ப ரியமாக
இருந்தது. அப்ெபாழுது வசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவயும்
நைறந்தவனாகய ஸ்ேதவாைனயும், பலிப்ைபயும்,
ப ெராேகாைரயும், ந க்காேனாைரயும், தீேமாைனயும்,
பர்ெமனாைவயும், யூத மதத்ைதச் ேசர்ந்தவனான அந்த ேயாகயா
பட்டணத்தானாகய ந க்ெகாலாைவயும் ெதரிந்துெகாண்டு,
6 அவர்கைள அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு முன்பாக நறுத்தனார்கள்.
இவர்கள்ெஜபம்பண்ணி,அவர்கள்ேமல்கரங்கைளைவத்தார்கள்.
7 ேதவவசனம் அதகமாகப் பரவயது; சீடருைடய எண்ணிக்ைக
எருசேலமில் மிகவும் ெபருகயது; ஆசாரியர்களில் அேநகர்
வசுவாசத்த ற்குக்கீழ்ப்படிந்தார்கள்.

ஸ்ேதவானுக்குஎத ராகயூதர்கள்
8 ஸ்ேதவான் வசுவாசத்தனாலும் வல்லைமயனாலும்

நைறந்தவனாக மக்களுக்குள்ேள ெபரிய அற்புதங்கைளயும்
அைடயாளங்கைளயும் ெசய்தான். 9 அப்ெபாழுது லிபர்த்தீனர்
என்னப்பட்டவர்களின் ஆலயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களிலும்,
ச ேரேன பட்டணத்தாரிலும், அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்தாரிலும்,
சலிசயா நாட்டாரிலும், ஆசயா ேதசத்தாரிலும் சலர்
எழும்ப , ஸ்ேதவாேனாடு வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள்.
10 அவன் ேபசன ஞானத்ைதயும் ஆவையயும் எத ர்த்துந ற்க
அவர்களால் முடியாமல்ேபானது. 11 அப்ெபாழுது அவர்கள்:
ேமாேசக்கும் ேதவனுக்கும் எத ராக இவன் அவதூறான
வார்த்ைதகைளப்ேபசுவைதக்ேகட்ேடாம்என்றுெசால்லச்ெசால்லி
மனிதர்கைளத் தூண்டிவட்டு; 12 மக்கைளயும் மூப்பர்கைளயும்
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ேவதபண்டிதைரயும் ஏவ ; அவன்ேமல் பாய்ந்து, அவைனப்
ப டித்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்தனர்களுக்கு முன்பாக
இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய்; 13 ெபாய்ச்சாட்ச கைளயும்
நறுத்தனார்கள். இவர்கள்: இந்த மனிதன் இந்தப்
பரிசுத்த இடத்த ற்கும் ேவதப்ப ரமாணத்தற்கும் எத ராக
அவதூறான வார்த்ைதகைளேய எப்ெபாழுதும் ேபசுக றான்;
14 எப்படிெயன்றால், நசேரயனாகய அந்த இேயசு இந்த இடத்ைத
அழித்துப்ேபாட்டு, ேமாேச நமக்குக் ெகாடுத்த வழக்கங்கைள
மாற்றுவாெனன்று இவன் ெசால்வைதக் ேகட்ேடாம் என்றார்கள்.
15 ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் உட்கார்ந்தருந்த அைனவரும்
அவைன உற்றுப்பார்த்து, அவனுைடய முகம் ேதவதூதனுைடய
முகத்ைதப்ேபாலஇருப்பைதக்கண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 7
ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்குமுன்ஸ்ேதவான்

1 ப ரதான ஆசாரியன் அவைன ேநாக்க : காரியம் இப்படியா
இருக்க றது என்று ேகட்டான். 2 அதற்கு அவன்: சேகாதரர்கேள,
தகப்பன்மார்கேள, ேகளுங்கள். நம்முைடய முற்ப தாவாகய
ஆப ரகாம் காரானூரிேல குடியருக்க றதற்கு முன்ேப
ெமெசாப்ெபாத்தாமியா நாட்டிேல இருக்கும்ேபாது மகைமயன்
ேதவன் அவனுக்குத் தரிசனமாக : 3 நீ உன் ேதசத்ைதயும் உன்
இனத்ைதயும்வ ட்டுப் புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் காண்பக்கும்
ேதசத்த ற்குப் ேபா என்றார். 4 அப்ெபாழுது அவன் கல்ேதயர்
ேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, காரானூரிேல குடியருந்தான்.
அவனுைடய தகப்பன் மரித்தபன்பு, அந்த இடத்ைதவ ட்டு
நீங்கள் இப்ெபாழுது குடியருக்க ற இந்த ேதசத்த ற்கு அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து குடியருக்கும்படி ெசய்தார். 5 இத ேல
ஒரு அடி நலத்ைதயாவது அவனுக்கு ெசாத்தாகக் ெகாடுக்காமல்,
அவனுக்குப் பள்ைளயல்லாதருக்கும்ேபாது: உனக்கும்
உனக்குப் பன்வரும் உன் சந்தத க்கும் இைத ெசாத்தாகத்
தருேவன் என்று அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணினார்.
6 அப்படிேய, ேதவன் அவைன ேநாக்க : உன் சந்ததயார் ேவறு
ேதசத்தல் குடியருப்பார்கள்; அந்த ேதசத்தார் அவர்கைள
அடிைமகளாக்க , நானூறு வருடங்கள் துன்பப்படுத்துவார்கள்.
7 அவர்கைள அடிைமப்படுத்தும் மக்கைள நான் தண்டிப்ேபன்.
அதற்குப்பன்புஅவர்கள் புறப்பட்டுவந்துஇந்தஇடத்த ேல எனக்கு
ஆராதைன ெசய்வார்கள் என்றார். 8 ேமலும் வருத்தேசதன
உடன்படிக்ைகையயும் அவனுக்கு ஏற்படுத்தனார். அந்தப்படிேய
அவன் ஈசாக்ைகப் ெபற்றேபாது, எட்டாம் நாளிேல அவனுக்கு
வருத்தேசதனம்பண்ணினான். ஈசாக்கு யாக்ேகாைபயும்,
யாக்ேகாபு பன்னிரண்டு ேகாத்த ரப்ப தாக்கைளயும் ெபற்றார்கள்.
9 அந்தக் ேகாத்த ரப்ப தாக்கள் ெபாறாைமெகாண்டு ேயாேசப்ைப
எக ப்துக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படியாக வற்றுப்ேபாட்டார்கள்.
10 ேதவேனா அவேனாடிருந்து, எல்லா உபத்த ரவங்களில்
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இருந்தும் அவைன வடுவத்து, எக ப்தன் ராஜாவாகய
பார்ேவானிடம் அவனுக்கு தயைவயும் ஞானத்ைதயும்
அருளினார்; அந்த ராஜா அவைன எக ப்துேதசத்த ற்கும் தன்
வீடு அைனத்தற்கும் அதகாரியாக ஏற்படுத்தனான். 11 பன்பு
எக ப்து கானான் என்னும் ேதசங்களிெலங்கும் பஞ்சமும் அதக
வருத்தமும் உண்டாக , நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு ஆகாரம்
கைடக்காமல்ேபானது. 12 அப்ெபாழுது எக ப்த ேல தானியம்
உண்டு என்று யாக்ேகாபு ேகள்வப்பட்டு, ேயாேசப்புைடய மூத்த
சேகாதரர்கைள முதல்முைற அனுப்பனான். 13 இரண்டாம்முைற
ேயாேசப்பு தன்னுைடய சேகாதரர்களுக்குத் தன்ைனத்
ெதரியப்படுத்தனான். ேயாேசப்புைடயவம்சமும் பார்ேவானுக்குத்
ெதரியவந்தது. 14 பன்பு ேயாேசப்பு, தன்னுைடய தகப்பன்
யாக்ேகாைபயும் தன்னுைடய இனத்தார் எழுபத்ைதந்துேபைரயும்
அைழத்துவரும்படி அனுப்பனான். 15 அந்தப்படி யாக்ேகாபு
எக ப்துக்குப் ேபானான். அவனும் நம்முைடய முற்ப தாக்களும்
மரித்து, 16 அங்ேகயருந்து சீேகமுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டு,
ஆப ரகாம் சீேகமின் தகப்பனாகய ஏேமாருைடய
சந்ததயாரிடத்தல் வைலக்கு வாங்கயருந்த கல்லைறயல்
ைவக்கப்பட்டார்கள். 17 ஆப ரகாமுக்கு ேதவன் ஆைணயட்டு
அருளின வாக்குத்தத்தம் நைறேவறும் ேநரம் ெநருங்கயேபாது,
18 ேயாேசப்ைபத் ெதரியாத ேவெறாரு ராஜா ேதான்றன
காலம்வைரயலும், மக்கள் எக ப்த ேல பலுக ப் ெபருகனார்கள்.
19அவன் நம்முைடய மக்கைள வஞ்சகமாக நடப்ப த்து, நம்முைடய
முற்ப தாக்களின் குழந்ைதகள் உய ேராடிராதபடிக்கு அவர்கள்
அைவகைள ெவளிேய ேபாட்டுவடும்படி ெசய்து, அவர்கைள
உபத்த ரவப்படுத்தனான். 20 அக்காலத்த ேல ேமாேச ப றந்து,
மிகுந்த அழகுள்ளவனாக இருந்து, மூன்று மாதங்கள் தன்
தகப்பன் வீட்டிேல வளர்க்கப்பட்டான். 21 அவன் வீட்டிற்கு
ெவளிேய ேபாட்டுவ டப்பட்டேபாது, பார்ேவானுைடய மகள்
அவைன எடுத்துத் தனக்குப் பள்ைளயாக வளர்த்தாள். 22 ேமாேச
எக ப்தயருைடய எல்லா சாஸ்த ரங்களிலும் கற்ப க்கப்பட்டு,
வாக்கலும் ெசய்ைகயலும் வல்லவனானான். 23 அவனுக்கு
நாற்பது வயதானேபாது, இஸ்ரேவலின் பள்ைளகளாகய
தன்னுைடய சேகாதரர்கைளக் கண்டு சந்த க்கும்படி அவனுைடய
இருதயத்தல் ேதான்றயது. 24அப்ெபாழுது அவர்களில் ஒருவன்
அநயாயமாக நடத்தப்படுக றைத அவன் கண்டு, அவனுக்குத்
துைணயாக இருந்து, எக ப்தயைன ெவட்டி, துன்பப்பட்டவனுக்கு
நயாயம் ெசய்தான். 25 தன்னுைடய ைகயனாேல ேதவன்
தங்களுக்கு வடுதைலையத் தருவார் என்பைதத் தன்னுைடய
சேகாதரர்கள் ெதரிந்துெகாள்வார்கெளன்றுஅவன் நைனத்தான்;
அவர்கேளா அைத ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல. 26 மறுநாளிேல
சண்ைடபண்ணிக்ெகாண்டிருக்க ற இரண்டுேபைர அவன்
கண்டு: மனிதர்கேள, நீங்கள் சேகாதரர்களாக இருக்க றீர்கள்;
ஒருவருக்ெகாருவர் அநயாயம் ெசய்க றது என்ன என்று,
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அவர்கைளச் சமாதானப்படுத்தும்படி ேபசனான். 27 ஆனால்
மற்றவனுக்கு அநயாயஞ்ெசய்தவன் அவைனப் ப டித்துத்
தள்ளி: எங்கள்ேமல் அதகாரியாகவும், நயாயாத பதயாகவும்
உன்ைன நயமித்தவன் யார்? 28 ேநற்று நீ அந்த எக ப்தயைனக்
ெகான்றதுேபால என்ைனயும் ெகான்றுேபாட நைனக்கறாேயா
என்றான். 29 இந்த வார்த்ைதயனிமித்தம் ேமாேச ஓடிப்ேபாய்,
மீதயான் ேதசத்த ேல வச த்து வந்தான்; அங்ேக இருக்கும்ேபாது
அவனுக்கு இரண்டு குமாரர்கள் ப றந்தார்கள். 30 நாற்பது
வருடங்கள் முடிந்தபன்பு, சீனாய்மைலயன் வனாந்த ரத்த ேல
கர்த்தருைடய தூதன் முட்ெசடி எரிக ற அக்கனிஜூவாைலய ேல
அவனுக்குத் தரிசனமானார். 31 ேமாேச அந்தத் தரிசனத்ைதக்
கண்டு, அத சயப்பட்டு, அைத உற்றுப்பார்க்கும்படி அருகல்
வரும்ேபாது: 32 நான்ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன் ேதவனும்
யாக்ேகாபன் ேதவனுமாகய உன்முற்ப தாக்களுைடய ேதவனாக
இருக்க ேறன்என்றுகர்த்தர்உைரத்த சத்தம்அவனுக்குக் ேகட்டது.
அப்ெபாழுது ேமாேச நடுக்கமைடந்து, உற்றுப்பார்க்கத் துணிச்சல்
இல்லாமலிருந்தான். 33 பன்னும் கர்த்தர் அவைன ேநாக்க :
உன் பாதங்களிலிருக்க ற காலணிகைளக் கழற்ற ப்ேபாடு; நீ
ந ற்க ற இடம் பரிசுத்த பூமியாக இருக்க றது. 34 எக ப்தலிருக்கற
என் மக்களின் உபத்த ரவத்ைத நான் கண்டு, அவர்கள்
ெபருமூச்ைசக்ேகட்டு, அவர்கைள வடுவக்கும்படி இறங்க ேனன்;
ஆகேவ, நீ வா, நான் உன்ைன எக ப்த ற்கு அனுப்புேவன் என்றார்.
35உன்ைனஅதகாரியாகவும்நயாயாத பதயாகவும்நயமித்தவன்
யார் என்றுெசால்லிஅவர்கள்ந ராகரித்தஇந்தேமாேசையத்தான்
ேதவன், முட்ெசடியல் அவனுக்குத் தரிசனமான தூதனாேல
தைலவனாகவும் மீட்பனாகவும் அனுப்பனார். 36 இவேன
அவர்கைள அங்ேகயருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, எக ப்து
ேதசத்த ேலயும் ெசங்கடலிேலயும், நாற்பது வருடகாலமாக
வனாந்த ரத்த ேலயும், அற்புதங்கைளயும் அைடயாளங்கைளயும்
ெசய்தான். 37 இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : உங்களுைடய
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுைடய சேகாதரர்களிலிருந்து
என்ைனப்ேபால ஒரு தீர்க்கதரிசைய உங்களுக்காக
ஏற்படுத்துவார், அவர் ெசால்வைத ேகட்பீர்களாக என்று
ெசான்னவனும் இந்த ேமாேசேய. 38 சீனாய்மைலயல்
தன்ேனாடு ேபசன தூதேனாடும் நம்முைடய முற்ப தாக்கேளாடும்
வனாந்த ரத்தல் இருந்தவனும், நமக்குக் ெகாடுக்கும்படி
ஜீவவார்த்ைதகைளப் ெபற்றவனும் இவேன. 39 இவனுக்கு
நம்முைடய முற்ப தாக்கள் கீழ்ப்படிய மனமில்லாமல், இவைனத்
தள்ளிவ ட்டு, தங்களுைடய இருதயங்களில் எக ப்துக்குத்
தரும்ப , 40 ஆேராைன ேநாக்க : எக ப்துேதசத்தலிருந்து
எங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த அந்த ேமாேசக்கு என்ன
ஆனேதா ெதரியாது; ஆதலால் எங்களுக்கு முன்ேனெசல்லும்
ெதய்வங்கைள எங்களுக்கு உண்டுபண்ணும் என்று ெசால்லி;
41 அந்த நாட்களில் ஒரு கன்றுக்குட்டிைய உண்டுபண்ணி, அந்த
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வக்க ரகத்த ற்குப் பலிய ட்டு, தங்களுைடய ைகேவைலகளில்
மக ழ்ந்தருந்தார்கள். 42 அப்ெபாழுது ேதவன் அவர்கைளவ ட்டு
வலக , வானத்தன் ேகாள்களுக்கு ஆராதைனெசய்ய அவர்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். அைதக்குறத்து:
இஸ்ரேவல்வம்சத்தாேர,
நீங்கள் வனாந்த ரத்தலிருந்த நாற்பது வருடங்கள்வைரயல்

காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும் எனக்குச்
ெசலுத்தனீர்கேளா என்றும்,

43பணிந்துெகாள்ளும்படி
நீங்கள் உண்டாக்கன ெசாரூபங்களாகய ேமாேளாகனுைடய

கூடாரத்ைதயும்,
உங்களுைடய ேதவனாகய ெரம்பான் என்னும் நட்சத்த ர

ெசாரூபத்ைதயும்சுமந்தீர்கேள;
ஆகேவ, உங்கைளப் பாப ேலானுக்கு அப்புறத்த ேல

குடிேபாகப்பண்ணுேவன்’ என்றும் தீர்க்கதரிச களின்
புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றேத.

44 ேமலும் நீ பார்த்த மாத ரியன்படிேய சாட்ச யன்
கூடாரத்ைத உண்டுபண்ணு என்று ேமாேசயுடேன ேபசனவர்
கட்டைளய ட்டபடி, அந்தக் கூடாரம் வனாந்த ரத்த ேல நம்முைடய
முற்ப தாக்கேளாடு இருந்தது. 45 ேமலும், ேயாசுவாேவாடுகூட
நம்முைடய முற்ப தாக்கள் அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, ேதவன்
அவர்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவ ட்ட யூதரல்லாதவர்களுைடய
ேதசத்ைத அவர்கள் ைகப்பற்ற க்ெகாள்ளும்ேபாது, அைத
அந்த ேதசத்த ற்கு ெகாண்டுவந்து தாவீதன் நாள்வைர
ைவத்தருந்தார்கள். 46 இவன் ேதவனிடத்தல் தயவு
ெபற்றபடியனால், யாக்ேகாபன் ேதவனுக்கு ஒரு ஆலயத்ைதத்
தான் கட்டேவண்டுெமன்று வண்ணப்பம்பண்ணினான்.
47 சாெலாேமாேனா அவருக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டினான்.
48 ஆனாலும் உன்னதமான ேதவன் ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட
ஆலயங்களில்வாசம்பண்ணுவதல்ைல.
49வானம்எனக்குச் சங்காசனமும்
பூமி எனக்குப் பாதபடியுமாகஇருக்க றது;
எனக்காக நீங்கள்எப்படிப்பட்டவீட்ைடக் கட்டுவீர்கள்;
நான்தங்கயருக்கத்தக்கஇடம் எது;
50 இைவகள் எல்லாவற்ைறயும் என்னுைடய கரம்

உண்டாக்கவல்ைலயா’ என்று கர்த்தர் உைரக்க றார் என்று
தீர்க்கதரிச ெசால்லியருக்க றாேன.

51 “வணங்காக் கழுத்துள்ளவர்கேள, இருதயத்தலும்
காதுகளிலும் வருத்தேசதனம் ெபறாதவர்கேள, உங்களுைடய
முற்ப தாக்கைளப்ேபால நீங்களும் பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு
எப்ெபாழுதும் எத ர்த்துந ற்க றீர்கள். 52 தீர்க்கதரிச களில்
யாைர உங்களுைடய முற்ப தாக்கள் துன்பப்படுத்தாமல்
இருந்தார்கள்? நீத பரராக ய இேயசுவன் வருைகைய
முன்னறவத்தவர்கைளயும் அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள்.
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இப்ெபாழுது நீங்கள் அவருக்குத் துேராக களும்
அவைரக் ெகாைலெசய்த பாதகருமாக இருக்க றீர்கள்.
53 ேதவதூதர்கைளக்ெகாண்டு நீங்கள் நயாயப்ப ரமாணத்ைதப்
ெபற்றருந்தும்,அைதக்கைடப டிக்காமல்ேபானீர்கள்” என்றான்.
ஸ்ேதவான்கல்ெலறயப்படுதல்

54இைவகைள அவர்கள் ேகட்டெபாழுது மிகுந்த ேகாபமைடந்து,
அவைனப் பார்த்துப் பல்ைலக் கடித்தார்கள். 55 அவன்
பரிசுத்த ஆவயானவராேல நைறந்தவனாக, வானத்ைத
அண்ணாந்துபார்த்து, ேதவனுைடயமகைமையயும், ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்தல் இேயசுவானவர் ந ற்க றைதயும் பார்த்து:
56 அேதா வானங்கள் தறந்தருக்க றைதயும், இேயசுவானவர்
ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல் ந ற்க றைதயும் காண்க ேறன்
என்றான். 57 அப்ெபாழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாகக்
கூக்குரலிட்டுத் தங்களுைடய காதுகைள அைடத்துக்ெகாண்டு,
ஒன்றுேசர்ந்து அவன்ேமல் பாய்ந்து, 58 அவைன நகரத்த ற்கு
ெவளிேய தள்ளி, அவன்மீதுகல்ெலற ந்தார்கள். சாட்ச க்காரர்கள்
தங்களுைடய ஆைடகைளக் கழற்ற , சவுல் என்னப்பட்ட ஒரு
வாலிபனுைடய பாதத்தன் அருேக ைவத்தார்கள். 59அப்ெபாழுது:
கர்த்தராக ய இேயசுேவ, என் ஆவைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
என்று ஸ்ேதவான் ெதாழுதுெகாள்ளும்ேபாது, அவைனக்
கல்ெலற ந்தார்கள். 60அவேனா, முழங்காற்படிய ட்டு: ஆண்டவேர,
இவர்கள்ேமல் இந்தப்பாவத்ைதச் சுமத்தாமல் இரும் என்று அதக
சத்தமிட்டுச்ெசான்னான். இப்படிச்ெசால்லிஉயைரவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 8
எருசேலம்சைபதுன்புறுத்தப்படுதல்

1 ஸ்ேதவாைனக் ெகாைலெசய்வதற்கு சவுலும்
சம்மத த்தருந்தான். அந்த நாட்களிேல எருசேலமிலுள்ள
சைபக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டானது. அப்ேபாஸ்தலர்கள்தவ ர,
மற்ற எல்ேலாரும் யூேதயா சமாரியா நாடுகளில்
ச தறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 2 ேதவபக்தயுள்ள மனிதர்கள்
ஸ்ேதவாைன எடுத்து அடக்கம்ெசய்து, அவனுக்காக மிகவும்
துக்கம் அனுசரித்தார்கள். 3 சவுல் ஒவ்ெவாரு வீடாகப்புகுந்து,
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
சைறப்ப டித்துசைபையஅழித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
சமாரியாவல்பலிப்பு

4 ச தற ப்ேபானவர்கள் எங்கும் சுற்ற த்த ரிந்து நற்ெசய்தையப்
ேபாத த்துவந்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது பலிப்பு என்பவன்
சமாரியாவலுள்ள ஒரு பட்டணத்தற்குச் ெசன்று,
அங்குள்ளவர்களுக்குக் க றஸ்துைவக்குறத்துப் ேபாத த்தான்.
6 பலிப்பு ெசய்த அத சயங்கைள மக்கள் ேகள்வப்பட்டு
கண்டு, அவனால் ெசால்லப்பட்டைவகைள ஒருமனப்பட்டு
கவனித்தார்கள். 7 அேநகருக்குள் இருந்த அசுத்தஆவகள்
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மிகுந்த சத்தமிட்டு அவர்கைளவ ட்டுப்ேபானது. அேநக
ைககால்கள் ெசயலிலந்தவர்களும், நடக்க இயலாதவர்களும்
சுகமாக்கப்பட்டார்கள். 8 அந்தப் பட்டணத்த ேல மிகுந்த மக ழ்ச்ச
உண்டானது.

சீேமான்என்னும்மாயவத்ைதக்காரன்
9 சீேமான் என்ற ஒருவன் அந்தப் பட்டணத்த ேல மாயவத்ைத

ெசய்து, தன்ைன ஒரு ெபரியவெனன்று ெசால்லி, சமாரியா
நாட்டு மக்கைளத் தைகக்கைவத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
10 ெதய்வத்தன் ெபரிய சக்த இவன்தான் என்று
நைனத்து, ச ற ேயார் ெபரிேயார் எல்ேலாரும் அவனுைடய
ெசால்ைலக்ேகட்டு வந்தார்கள். 11 அவன் நீண்ட நாட்களாக
தன்னுைடய மாயவத்ைதகளினாேல அவர்கைளப்
ப ரமிக்கப்பண்ணினதனால் அவைன மத த்துவந்தார்கள்.
12 ேதவனுைடய இராஜ்யத்த ற்கும் இேயசுக றஸ்துவனுைடய
நாமத்த ற்கும் ஏற்றைவகைளக்குறத்து, பலிப்பு ேபாத த்தைத
அவர்கள் வசுவாச த்தேபாது, ஆண்களும் ெபண்களும்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 13 அப்ெபாழுது சீேமானும்
வசுவாச த்து ஞானஸ்நானம் ெபற்று, பலிப்ைபச்
ேசர்ந்துெகாண்டு, அவனால் நடந்த அைடயாளங்கைளயும்
ெபரிய அற்புதங்கைளயும் பார்த்து ப ரமித்தான். 14 சமாரியர்
ேதவவசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டைத எருசேலமிலுள்ள
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ேகள்வப்பட்டு, ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும்
அவர்களிடத்த ற்கு அனுப்பனார்கள். 15 இவர்கள்
வந்தெபாழுது அவர்களில் ஒருவரும் பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபறாமல் கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்தனாேல
ஞானஸ்நானத்ைதமட்டும் ெபற்றருந்தவர்களாகக் கண்டு,
16 அவர்கள் பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி
அவர்களுக்காக ெஜபம்ெசய்து, 17 அவர்கள்ேமல் கரங்கைள
ைவத்தார்கள், அப்ெபாழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபற்றார்கள். 18 அப்ேபாஸ்தலர்கள் தங்களுைடய
கரங்கைள அவர்கள்ேமல் ைவத்ததனால் பரிசுத்த
ஆவயானவர் ெகாடுக்கப்படுக றைத சீேமான் பார்த்தேபாது,
அவர்களிடத்தல் பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து: 19 நான்
எவன்ேமல் என் கரங்கைள ைவக்க ேறேனா, அவனும்
பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபறத்தக்கதாக எனக்கும் இந்த
அத காரத்ைதக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 20 ேபதுரு
அவைனப் பார்த்து: ேதவனுைடய வரத்ைத பணத்தனாேல
சம்பாத த்துக்ெகாள்ளலாம் என்று நீ நைனத்தபடியால் உன்
பணம் உன்ேனாடுகூட அழிந்து ேபாகக்கடவது. 21உன் இருதயம்
ேதவனுக்கு முன்பாகச் ெசம்ைமயாக இல்லாதபடியால், இந்த
வஷயத்த ேலஉனக்குப் பங்குமில்ைல பாகமுமில்ைல. 22ஆகேவ,
நீ உன் தீயகுணத்ைதவ ட்டு மனம்தரும்ப , ேதவைன ேநாக்க
ேவண்டிக்ெகாள்; ஒருேவைள உன் இருதயத்தன் எண்ணம்
உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம். 23 நீ கசப்பான வஷத்தலும்
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பாவக்கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்க றதாகக் காண்க ேறன் என்றான்.
24 அதற்குச் சீேமான்: நீங்கள் ெசான்ன காரியங்களில்
ஒன்றும் எனக்கு சம்பவக்காதபடிக்கு, எனக்காகக் கர்த்த்தைர
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 25 இவ்வதமாக அவர்கள்
கர்த்தருைடய வார்த்ைதையச் சாட்ச யாக அறவத்துச்
ெசான்னபன்பு, சமாரியருைடய அேநக க ராமங்களில்
நற்ெசய்தையப் ேபாத த்து, எருசேலமுக்குத்தரும்பவந்தார்கள்.

பலிப்புவும்எத்த ேயாப்ப யனும்
26 பன்பு கர்த்தருைடய தூதன் பலிப்ைப ேநாக்க : நீ எழுந்து,

ெதற்கு தைசயாக எருசேலமிலிருந்து காசா பட்டணத்தற்குப்
ேபாக ற வனாந்த ரப்பாைதவழியாகப் ேபா என்றான். 27அந்தப்படி
அவன் எழுந்துேபானான். அப்ெபாழுது எத்த ேயாப்ப யருைடய
ராஜாத்தயாகய கந்தாேக என்பவளுக்கு மந்த ரியும் அவளுைடய
ெபாக்கஷெமல்லாவற்றற்கும் தைலவனுமாக இருந்த
எத்த ேயாப்ப யனாகய ஒருவன் ெதாழுதுெகாள்ளும்படி
எருசேலமுக்கு வந்தருந்து; 28 ஊருக்குத் தரும்ப ப்ேபாகும்ேபாது,
தன்இரதத்த ேலஉட்கார்ந்து, ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன்புத்தகத்ைத
வாச த்துக்ெகாண்டிருந்தான். 29 ஆவயானவர்: நீ ேபாய், அந்த
இரதத்துடேன ேசர்ந்துெகாள் என்று பலிப்புடேன ெசான்னார்.
30 அப்ெபாழுது பலிப்பு ஓடிப்ேபாய்ச்ேசர்ந்து, அவன் ஏசாயா
தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்ைத வாச க்க றைதக் ேகட்டு: நீர்
வாச க்க றைவகளின் கருத்து உமக்குப் புரிக றதா என்றான்.
31அதற்கு அவன்: ஒருவன் எனக்குப் புரியைவக்காவ ட்டால் அது
எனக்கு எப்படி புரியும் என்று ெசால்லி; பலிப்ைப, தன்னுடேன
ஏற உட்காரும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டான். 32 அவன் வாச த்த
ேவதவாக்கயம்என்னெவன்றால்:
“அவர் ஒரு ஆட்ைடப்ேபால அடிக்கப்படுவதற்குக்

ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்;
மய ர் கத்தரிக்க றவனுக்கு முன்பாகச் சத்தம்ேபாடாத

ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால அவர் தமது வாையத்
த றவாதருந்தார்.

33அவர்தம்ைமத்தாழ்த்தனேபாது
அவருைடயநயாயம் எடுத்துப்ேபாடப்பட்டது;
அவருைடயஜீவன்பூமியலிருந்துஎடுபட்டுப்ேபானது;
அவருைடயவம்சத்ைதயாராேலெசால்லிமுடியும்” என்பேத.

34 மந்த ரி பலிப்ைப ேநாக்க : “தீர்க்கதரிச யாைரக்குற த்து
இைதச்ெசால்லுகறார்? தம்ைமக்குற த்ேதா,ேவெறாருவைரக்குற த்ேதா?
எனக்குச்ெசால்லேவண்டும்” என்றுேகட்டுக்ெகாண்டான்.

எத்த ேயாப்ப யமந்த ரிஞானஸ்நானம்ெபறுதல்
35 அப்ெபாழுது பலிப்பு ேபசத்ெதாடங்க , இந்த

ேவதவாக்கயத்ைத அடிப்பைடயாக ைவத்து இேயசுைவக்குறத்து
அவனுக்குப் ேபாத த்தான். 36 இவ்வதமாக அவர்கள்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, தண்ணீர் உள்ள ஒரு
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இடத்த ற்கு வந்தார்கள். அப்ெபாழுது மந்த ரி: “இேதா,
தண்ணீர் இருக்கறேத, நான் ஞானஸ்நானம் ெபறுகறதற்குத்
தைட என்ன” என்றான். 37 அதற்குப் பலிப்பு: “நீர் முழு
இருதயத்ேதாடும் வசுவாச த்தால் தைடயல்ைல” என்றான்.
அப்ெபாழுது அவன்: “இேயசுக றஸ்துைவ ேதவனுைடய
குமாரெனன்று வசுவாச க்க ேறன்” என்று ெசால்லி;
38 இரதத்ைத நறுத்தச்ெசான்னான். அப்ெபாழுது பலிப்புவும்
மந்த ரியும் தண்ணீரில் இறங்கனார்கள், பலிப்பு அவனுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான். 39 அவர்கள் தண்ணீைரவ ட்டுக்
கைரேயறனெபாழுது, கர்த்தருைடய ஆவயானவர் பலிப்ைபக்
ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார். மந்த ரி அதற்குப்பன்பு அவைனக்
காணாமல், சந்ேதாஷத்ேதாடு தன் வழிேய ேபானான்.
40 பலிப்பு ஆேசாத்த ேல காணப்பட்டு, அந்த இடத்தலிருந்து
ப ரயாணம்பண்ணி,ெசசரியாவ ற்குவருகறவைரயல்அைனத்து
பட்டணங்களிலும்நற்ெசய்தையப் ேபாத த்துக்ெகாண்டுவந்தான்.

அத்த யாயம் 9
சவுலின்மனந்தரும்புதல்

1சவுல்என்பவன்இன்னும்கர்த்தருைடயசீடர்கைளபயமுறுத்த க்
ெகாைலெசய்யும்படி ப ரதான ஆசாரியனிடத்த ற்குப்ேபாய்;
2இந்த மார்க்கத்தாராக யஆண்கைளயாவது, ெபண்கைளயாவது
தான் கண்டுபடித்தால், அவர்கைளக் கட்டி எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவரும்படி, தமஸ்குவலுள்ள ெஜப ஆலயங்களுக்கு
உத்தரவுகைளக் ேகட்டுவாங்கனான். 3அவன்பயணமாகப்ேபாய்,
தமஸ்குவற்கு அருகல் வந்தேபாது, த டீெரன்று வானத்தலிருந்து
ஒரு ஒளி அவைனச் சுற்ற ப் ப ரகாச த்தது; 4 அவன் தைரய ேல
வழுந்தான். அப்ெபாழுது:” சவுேல, சவுேல, நீ என்ைன ஏன்
துன்பப்படுத்துக றாய்” என்று தன்னுடேன ெசால்லுகற ஒரு
சத்தத்ைதக் ேகட்டான். 5அதற்கு அவன்: “ஆண்டவேர, நீர் யார்?”
என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: “நீ துன்பப்படுத்துக ற இேயசு
நாேன; முள்ளில் உைதக்க றது உனக்குக் கடினமாம்”
என்றார். 6அவன் நடுங்கத் தைகத்து: “ஆண்டவேர, நான் என்ன
ெசய்ய ப ரியமாக இருக்க றீர்” என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: “நீ
எழுந்து, பட்டணத்த ற்குள்ேள ேபா, நீ ெசய்யேவண்டியது
அங்ேகஉனக்குச்ெசால்லப்படும்” என்றார். 7அவனுடேனகூடப்
பயணம்பண்ணின மனிதர்கள் சத்தத்ைதக் ேகட்டும் ஒருவைரயும்
காணாமல் ெசய்வதறயாமல் ப ரமித்து நன்றார்கள். 8 சவுல்
தைரயலிருந்ெதழுந்து, தன் கண்கைளத் தறந்தேபாது
ஒருவைரயும் காணவல்ைல. அப்ெபாழுது ைகையப் ப டித்து,
அவைனத்தமஸ்குவற்குக்கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள். 9அவன்
மூன்று நாட்கள் பார்ைவயல்லாதவனாக ஆகாரம் சாப்ப டாமலும்,
தண்ணீர் குடிக்காமலும் இருந்தான். 10 தமஸ்குவேல அனனியா
என்னும் ேபருள்ள ஒரு சீடன் இருந்தான். அவனுக்குக் கர்த்தர்
தரிசனமாக : “அனனியாேவ,” என்றார். அவன்: “ஆண்டவேர,
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இேதா, அடிேயன்” என்றான். 11 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: “நீ
எழுந்து ேநர்த்ெதருவு என்னப்பட்ட ெதருவற்குப்ேபாய்,
யூதாவன் வீட்டிேல தர்சுபட்டணத்தானாக ய சவுல்
என்னும் ேபருள்ள ஒருவைனத் ேதடு; அவன் இப்ெபாழுது
ெஜபம்பண்ணுகறான்; 12அனனியாஎன்னும்ேபருள்ளஒரு
மனிதன் தன்னிடத்த ல் வரவும், தான் பார்ைவயைடயும்படி
தன்ேமல் ைகைய ைவக்கவும் தரிசனம் கண்டான்”
என்றார். 13 அதற்கு அனனியா: “ஆண்டவேர, இந்த
மனிதன் எருசேலமிலுள்ள உம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்கு
எத்தைனேயா தீங்குகைளச் ெசய்தாெனன்று அவைனக்குறத்து
அேநகரால் ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன். 14 இங்ேகயும்
உம்முைடய நாமத்ைத ஆராத க்கன்ற எல்ேலாைரயும்
ைகதுெசய்யும்படி அவன் ப ரதான ஆசாரியனிடத்தல் அத காரம்
ெபற்றருக்க றாேன” என்றான். 15 அதற்குக் கர்த்தர்: “நீ ேபா;
அவன் யூதரல்லாதவர்களுக்கும், ராஜாக்களுக்கும்,
இஸ்ரேவல் சந்தத களுக்கும் என்னுைடய நாமத்ைத
அறவ க்க றதற்காக நான் ெதரிந்துெகாண்ட நபராக
இருக்க றான். 16 அவன் என்னுைடய நாமத்தனிமித்தம்
எவ்வளவு பாடுபடேவண்டுெமன்பைத நான் அவனுக்குக்
காண்ப ப்ேபன்” என்றார். 17 அப்ெபாழுது அனனியா ேபாய்,
வீட்டிற்குள்ேள ப ரேவச த்து, அவன்ேமல் ைகைய ைவத்து:
“சேகாதரனாகய சவுேல, நீ வந்த வழிய ேல உனக்குத்
தரிசனமான இேயசுவாகய கர்த்தர், நீ பார்ைவயைடயும்படிக்கும்
பரிசுத்த ஆவயானவராேல ந ரப்பப்படும்படிக்கும் என்ைன
அனுப்பனார்” என்றான். 18உடேன அவன் கண்களிலிருந்து மீன்
ெசதல்கள் ேபான்றைவகள் வழுந்தது. அவன் பார்ைவயைடந்து,
எழுந்தருந்து,ஞானஸ்நானம்ெபற்றான்.
சவுல்தமஸ்குவல்ேபாத த்தல்

19 பன்பு அவன் உணவு சாப்ப ட்டு பலப்பட்டான். சவுல்
தமஸ்குவலுள்ள சீடர்களுடேன சலநாட்கள் இருந்து,
20 தாமதமின்ற , க றஸ்து ேதவனுைடய குமாரெனன்று
ஆலயங்களிேல ேபாத த்தான். 21 ேகட்டவர்கெளல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டு: எருசேலமில் இேயசுவன் நாமத்ைத
ஆராத க்கன்றவர்கைள துன்புறுத்த , இங்ேகயும்
அப்படிப்பட்டவர்கைளக்ைகதுெசய்துப ரதானஆசாரியர்களிடத்தல்
ெகாண்டுேபாகும்படி வந்தவன் இவனல்லவா என்றார்கள்.
22 சவுல் அதகமாகத் த டன்ெகாண்டு, இவேர க றஸ்துெவன்று
ெதாடர்ந்துப் ேபச , தமஸ்குவல் குடியருக்க ற யூதர்கைளக்
கலங்கப்பண்ணினான். 23 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, யூதர்கள்
அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி ஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.
24 அவர்களுைடய ேயாசைன சவுலுக்குத் ெதரியவந்தது.
அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி அவர்கள் இரவும் பகலும்
ேகாட்ைடவாசல்கைளக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 25 சீடர்கள்
இராத்த ரிய ேல அவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், ஒரு
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கூைடய ேல ைவத்து, மதல்வழியாக இறக்கவ ட்டார்கள். 26 சவுல்
எருசேலமுக்கு வந்து, சீடர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாள்ளப்பார்த்தான்;
அவர்கள் அவைனச் சீடெனன்று நம்பாமல் எல்ேலாரும்
அவனுக்குப் பயந்தருந்தார்கள். 27அப்ெபாழுதுபர்னபா என்பவன்
அவைனச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், வழிய ேல அவன் கர்த்த்தைரக்
கண்ட வதத்ைதயும், அவர் அவனுடேன ேபசனைதயும்,
தமஸ்குவல் அவன் இேயசுவன் நாமத்தனாேல ைதரியமாகப்
ப ரசங்க த்தைதயும் அவர்களுக்கு வவரித்துச்ெசான்னான்.
28 அதன்பன்பு அவன் எருசேலமிேல அவர்களிடத்தல்
ேபாக்கும் வரத்துமாக இருந்து; 29 கர்த்தராக ய இேயசுவன்
நாமத்தனாேல ைதரியமாகப் ப ரசங்க த்து, க ேரக்கர்களுடேன
ேபச வவாத த்தான்; அவர்கேளா அவைனக் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடினார்கள். 30 சேகாதரர்கள் அைத அற ந்து, அவைனச்
ெசசரியாவ ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், தர்சுவற்கு
அனுப்பவ ட்டார்கள். 31 அப்ெபாழுது யூேதயா கலிேலயா
சமாரியா நாடுகளிெலங்கும் சைபகள் சமாதானம் ெபற்று,
பக்தவளர்ச்ச யைடந்து, கர்த்தருக்குப் பயப்படுக ற பயத்ேதாடும்,
பரிசுத்தஆவயானவரின்ஆறுதேலாடும்வளர்ந்துெபருகன.

ஐேனயாவும்,ெதாற்காளும்
32 ேபதுரு ேபாய் எல்ேலாைரயும் சந்த த்துவரும்ேபாது, அவன்

லித்தா ஊரிேல குடியருக்க ற பரிசுத்தவான்களிடத்த ற்கும்
ேபானான். 33 அங்ேக எட்டு வருடங்களாக கட்டிலின்ேமல் ைக,
கால்கள் ெசயலிழந்து க டந்த ஐேனயா என்னும் ேபருள்ள
ஒரு மனிதைனக் கண்டான். 34 ேபதுரு அவைனப் பார்த்து:
“ஐேனயாேவ, இேயசுக றஸ்து உன்ைனக் குணமாக்குகறார்;
நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய நீேய ேபாட்டுக்ெகாள்” என்றான்.
உடேன அவன் எழுந்தருந்தான். 35 லித்தாவலும் சாேரானிலும்
குடியருந்தவர்கெளல்ேலாரும் அவைனக் கண்டு, கர்த்தரிடத்தல்
தரும்பனார்கள். 36 ேயாப்பா பட்டணத்தல் உள்ள சீடர்களில்,
க ேரக்கு ெமாழிய ேல ெதாற்காள் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும்
தபீத்தாள் என்னும் ெபயருைடய ஒரு ெபண் இருந்தாள்;
அவள் நல்லகாரியங்கைளயும் தருமங்கைளயும் மிகுதயாகச்
ெசய்துெகாண்டுவந்தாள். 37 அந்த நாட்களிேல அவள்
வயாத ப்பட்டு மரித்துப்ேபானாள். அவைளக் குளிப்பாட்டி,
ேமல்வீட்டிேல க டத்தைவத்தார்கள். 38 ேயாப்பா பட்டணம்
லித்தா ஊருக்கு அருகலிருந்தபடியனாேல, ேபதுரு அந்த
இடத்தல் இருக்கறாெனன்று சீடர்கள் ேகள்வப்பட்டு,
தாமதமில்லாமல் தங்களிடத்தல் வரேவண்டும் என்று
ெசால்லும்படி இரண்டு மனிதர்கைள அவனிடத்த ற்கு
அனுப்பனார்கள். 39 ேபதுரு எழுந்து, அவர்கேளாடு
ேபானான். அவன் ேபாய்ச் ேசர்ந்தெபாழுது, அவர்கள் அவைன
ேமல்வீட்டிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். அப்ெபாழுது
வதைவகெளல்ேலாரும் அழுது, ெதாற்காள் தங்கேளாடு
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இருந்தேபாது ெசய்தருந்த அங்க கைளயும், மற்ற ஆைடகைளயும்
காண்பத்து, அவைனச் சூழ்ந்துநன்றார்கள். 40 ேபதுரு
எல்ேலாைரயும் ெவளிேய ேபாகச்ெசய்து, முழங்காற்படிய ட்டு
ெஜபம்பண்ணி, சடலத்தன் பக்கமாக தரும்ப : “தபீத்தாேள,
எழுந்தரு” என்றான். அப்ெபாழுது அவள் தன் கண்கைளத்
தறந்து, ேபதுருைவப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள். 41 அவன்
அவளுக்குக் ைகெகாடுத்து, அவைள எழுந்தருக்கப்பண்ணி,
பரிசுத்தவான்கைளயும், வதைவகைளயும் அைழத்து, அவைள
உயருள்ளவளாக அவர்களுக்குமுன் நறுத்தனான். 42 இது
ேயாப்பா பட்டணம் எங்கும் ெதரியவந்தது. அப்ெபாழுது அேநகர்
கர்த்தரிடத்தல் வசுவாசமுள்ளவர்களானார்கள். 43 பன்பு அவன்
ேயாப்பா பட்டணத்த ேல ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமான்
என்னும்ஒருவனிடத்தல்அேநகநாட்கள்தங்கயருந்தான்.

அத்த யாயம் 10
ேபதுருவும்ெகார்ேநலியுவும்

1 இத்தாலியா இராணுவத்தல் நூறுேபர்ெகாண்ட
பைடப்ப ரிவ ற்கு ெகார்ேநலியு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு
மனிதன் தைலவனாக இருந்தான். அவன்ெசசரியா பட்டணத்தல்
வாழ்ந்து வந்தான். 2 அவன் ேதவபக்தயுள்ளவனும் தன்
குடும்பத்தாேராடும் ேதவனுக்குப் பயந்தவனுமாக இருந்து,
மக்களுக்குஅதக தருமங்கைளச்ெசய்து, எப்ெபாழுதும் ேதவைன
ேநாக்க ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான். 3 ப ற்பகலில்
ஏறக்குைறய மூன்று மணியளவல் ேதவனுைடய தூதன்
அவனிடத்தல் வந்து, ெகார்ேநலியுேவ! என்று அைழத்தைத
ெதளிவாய் தரிசனம் கண்டு, 4 அவைன உற்றுப்பார்த்து, பயந்து:
ஆண்டவேர, என்ன என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: உன்
ெஜபங்களும் உன் தருமங்களும் ேதவனுக்கு நைனப்பூட்டுதலாக
அவர் சமூகத்தல் வந்து ேசர்ந்தருக்க றது. 5 இப்ெபாழுது
நீ ேயாப்பா பட்டணத்தற்கு மனிதர்கைள அனுப்ப , ேபதுரு
என்று மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன கூப்படு. 6 அவன்
ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமான் என்னும் ஒருவனிடத்தல்
தங்கயருக்க றான்; அவனுைடய வீடு கடேலாரத்தலிருக்கறது. நீ
ெசய்யேவண்டியைத அவன் உனக்குச் ெசால்லுவான் என்றான்.
7 ெகார்ேநலியு தன்ேனாடு ேபசன ேதவதூதன் ேபானபன்பு,
தன் வீட்டு மனிதர்களில் இரண்டுேபைரயும் தன்னிடத்தல்
ேவைலெசய்க ற இராணுவ வீரர்களில் ேதவபக்தயுள்ள
ஒருவைனயும் அைழத்து, 8 எல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்கு
வளக்க ச் ெசால்லி, அவர்கைள ேயாப்பா பட்டணத்தற்கு
அனுப்பனான்.

ேபதுருவன்தரிசனம்
9 மறுநாளிேல அவர்கள் பயணப்பட்டு, அந்தப் பட்டணத்தற்கு

அருகல்வரும்ேபாது,ேபதுருமதயம்பன்னிரண்டுமணியளவ ேல
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ெஜபம்பண்ணும்படி ேமல்வீட்டில் ஏறனான். 10 அவன் அதக
பச யைடந்து சாப்ப ட வரும்பனான்; அதற்கு அவர்கள்
ஆயத்தம்பண்ணும்ேபாது, அவன் தரிசனத்தல், 11 வானம்
தறந்தருக்க றதாகவும், நான்கு முைனகளும் கட்டப்பட்ட
ெபரிய வ ரிப்பு ஒருவதமான கூடுேபால தன்னிடத்தல்
இறங்க த் தைரயல் வ டப்பட்டிருக்க றதாகவும், 12 அத ேல
பூமியலுள்ள எல்லாவதமான நான்குகால் ஜீவன்களும்,
காட்டுமிருகங்களும், ஊரும் ப ராணிகளும், ஆகாயத்துப்
பறைவகளும் இருக்கறதாகவும் கண்டான். 13 அல்லாமலும்:
ேபதுருேவ, எழுந்தரு, அடித்து சாப்ப டு என்று அவனுக்குச்
ெசால்லும் ஒரு சத்தம் ேகட்டது. 14அதற்குப் ேபதுரு: அப்படியல்ல,
ஆண்டவேர, தீட்டும் அசுத்தமுமாக இருக்க ற எைதயும் நான்
எப்ேபாதும் சாப்ப ட்டதல்ைல என்றான். 15 அப்ெபாழுது:
ேதவன் சுத்தமாக்கனைவகைள நீ தீட்டாக நைனக்காேத
என்று இரண்டாம்முைறயும் அவனுக்கு சத்தம் ேகட்டது.
16 மூன்றாம்முைறயும் அப்படிேய ேகட்டது. பன்பு அந்தக் கூடு
தரும்ப வானத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 17 அப்ெபாழுது
ேபதுரு, தான் கண்ட தரிசனத்ைதப்பற்ற தன் மனதல்
சந்ேதகப்படும்ேபாது, இேதா, ெகார்ேநலியுவனால் அனுப்பப்பட்ட
மனிதர்கள் சீேமானுைடய வீட்ைட வ சாரித்துக்ெகாண்டு
வாசற்படிய ேல வந்துநன்று: 18 ேபதுரு என்று மறுெபயர்ெகாண்ட
சீேமான் இங்ேக தங்கயருக்க றாரா என்று ேகட்டார்கள்.
19 ேபதுரு அந்தத் தரிசனத்ைதக்குற த்து ேயாசைன
ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஆவயானவர்: இேதா, மூன்று
மனிதர்கள் உன்ைனத் ேதடுக றார்கள். 20 நீ எழுந்து, இறங்க ,
எைதக்குற த்தும் சந்ேதகப்படாமல், அவர்கேளாடு ேபா; நாேன
அவர்கைள அனுப்ப ேனன் என்று அவனுக்குச் ெசான்னார்.
21 அப்ெபாழுது ேபதுரு ெகார்ேநலியுவனால் தன்னிடத்தல்
அனுப்பப்பட்ட மனிதர்களிடத்த ற்கு இறங்க ப்ேபாய்: இேதா,
நீங்கள் ேதடுக றவன் நான்தான், நீங்கள் வந்தருக்க ற வஷயம்
என்ன என்றான். 22 அதற்கு அவர்கள்: நீத மானும், ேதவனுக்குப்
பயப்படுக றவரும், யூதமக்களால் நல்லவெரன்று சாட்ச
ெபற்றவருமாகய ெகார்ேநலியு என்னும் நூறுேபர்ெகாண்ட
பைடப்ப ரிவன் தைலவர் உம்ைமத் தன்னுைடய வீட்டிற்கு
அைழத்து, உம்மால் ெசால்லப்படும் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கும்படி
ேதவனுைடயபரிசுத்ததூதனாேலகட்டைளெபற்றார் என்றார்கள்.

ெகார்ெநலியுவன்வீட்டில் ேபதுரு
23 அப்ெபாழுது ேபதுரு அவர்கைள உள்ேள அைழத்து, தங்க

ைவத்து ேவண்டிய உதவகைளச் ெசய்தான். மறுநாளிேல
அவர்கேளாடு புறப்பட்டான்; ேயாப்பா பட்டணத்து சேகாதரர்களில்
சலரும் அவேனாடுகூட ேபானார்கள். 24 மறுநாளிேல ெசசரியா
பட்டணத்தற்கு வந்துேசர்ந்தார்கள். ெகார்ேநலியு தன்
உறவனைரயும் தன்னுைடய ெநருங்கய நண்பர்கைளயும்
வரவைழத்து, அவர்களுக்காகக் காத்தருந்தான். 25 ேபதுரு
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உள்ேளநுைழயும்ெபாழுது, ெகார்ேநலியுஅவனுக்கு எத ேரேபாய்,
அவன் பாதத்தல் வழுந்து, பணிந்துெகாண்டான். 26 ேபதுரு
அவைனத் தூக்கெயடுத்து: எழுந்தரும், நானும் ஒரு
மனிதன்தான் என்றான். 27 அவேனாடுகூட ேபச க்ெகாண்டு
உள்ேளேபாய், அேநக மக்கள் கூடிவந்தருக்க றைதக் கண்டு,
28அவர்கைளேநாக்க : யூதரல்லாதவேனாடுகலந்துஅவனிடத்தல்
ேபாக்கும் வரத்துமாக இருப்பது யூத சட்டத்த ற்கு எத ரானது
என்று நீங்கள் ெதரிந்தருக்க றீர்கள்; அப்படியருந்தும், எந்த
மனிதைனயும் தீட்டுள்ளவன் என்றும் அசுத்தமுள்ளவன்
என்றும் நான் ெசால்லாதபடிக்கு ேதவன் எனக்குத் தரிசனத்தல்
காண்பத்தருக்க றார். 29ஆகேவ, நீங்கள்என்ைனஅைழத்தேபாது
நான் மறுப்பு ெசால்லாமல் வந்ேதன். இப்ேபாதும் என்ன
காரியத்துக்காக என்ைன அைழத்தீர்கள் என்று ேகட்க ேறன்
என்றான். 30அதற்குக் ெகார்ேநலியு: நான்கு நாட்களுக்குமுன்ேன
இந்ேநரத்த ேல நான்உபவாச த்து, ப ற்பகல்மூன்று மணியளவல்
என் வீட்டிேல ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன்; அப்ெபாழுது
ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்த மனிதன் ஒருவன் எனக்கு
முன்பாக நன்று: 31 ெகார்ேநலியுேவ, உன் ெஜபம் ேகட்கப்பட்டது,
உன் தானதருமங்கள் ேதவ சமுகத்தல் நைனக்கப்பட்டது.
32 ேயாப்பா பட்டணத்தற்கு ஆள் அனுப்ப , ேபதுரு என்னும்
மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன வரவைழப்பாயாக, அவன்
கடேலாரத்த ேல ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமானுைடய
வீட்டிேல தங்கயருக்க றான்; அவன் வந்து உன்னிடத்தல்
ேபசுவான் என்றார். 33அந்தப்படிேய நான் உடேன உம்மிடத்த ற்கு
ஆள் அனுப்ப ேனன்; நீர் வந்தது நல்லது; ேதவனாேல உமக்குக்
கட்டைளய டப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும் ேகட்க நாங்கள் எல்ேலாரும்
இப்ெபாழுது இங்ேக ேதவனுைடய சமுகத்தல் கூடியருக்க ேறாம்
என்றான். 34 அப்ெபாழுது ேபதுரு ேபசத்ெதாடங்க : ேதவன்
பட்சபாதமுள்ளவரல்ல என்றும், 35 எந்த இனமாக இருந்தாலும்
அவருக்குப் பயந்தருந்து ேநர்ைமயானைதச் ெசய்க றவன்
எவேனா அவேன அவருக்குப் ப ரியமானவன் என்றும்
ந ச்சயமாகத் ெதரிந்தருக்க ேறன். 36 எல்ேலாருக்கும்
கர்த்தராக இருக்க ற இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு
அவர் சமாதானத்ைத நற்ெசய்தயாகக் கூற , இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு அனுப்பன வார்த்ைதைய ெதரிந்தருக்க றீர்கேள.
37 ேயாவான் ஞானஸ்நானத்ைதக்குற த்துப் ேபாத த்தப்பன்பு,
கலிேலயா ேதசத்தல் துவங்க யூேதயா ேதசெமங்கும் நடந்த
சம்பவங்கள் இைவகேள. 38 நசேரயனாகய இேயசுைவ
ேதவன் பரிசுத்த ஆவயானவராலும் வல்லைமயனாலும்
அப ேஷகம்பண்ணினார்; ேதவன் அவருடேனகூட
இருந்தபடியனாேல அவர் நன்ைமெசய்க றவராகவும் ப சாசன்
ப டியல் ச க்கன எல்ேலாைரயும் குணமாக்குகறவராகவும்
சுற்ற த்த ரிந்தார். 39 யூதர்களுைடய ேதசத்தலும் எருசேலமிலும்
அவர் ெசய்த எல்லாவற்றற்கும் நாங்கள் சாட்ச களாக
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இருக்க ேறாம். அவைர மரத்த ேலதூக்க க் ெகாைலெசய்தார்கள்.
40 மூன்றாம்நாளிேல ேதவன் அவைர உய ேராடு எழுப்ப
நாம் அவைரக் காணும்படிச்ெசய்தார். 41 என்றாலும், எல்லா
மக்களும் அவைரக் காணும்படிச்ெசய்யாமல், அவர் உய ேராடு
எழுந்தபன்பு அவேராடு சாப்ப ட்டு குடித்தவர்களும் ேதவனால்
நயமிக்கப்பட்ட சாட்ச களாகய நாங்கள் காணும்படிச்ெசய்தார்.
42 அவேர உய ேராடிருக்க றவர்களுக்கும் மரித்ேதார்களுக்கும்
ேதவனால் நயமிக்கப்பட்ட ந யாயாத பத ெயன்று மக்களுக்குப்
ேபாத க்கவும், சாட்ச யாக அறவக்கவும், அவர் எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார். 43 அவைர வசுவாச க்க றவன் எவேனா
அவன் அவருைடய நாமத்தனாேல பாவமன்னிப்ைபப்
ெபறுவான் என்று தீர்க்கதரிச கள் எல்ேலாரும் அவைரக்குற த்ேத
சாட்ச ெகாடுக்க றார்கள் என்றான். 44 இந்த வார்த்ைதகைளப்
ேபதுரு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது வசனத்ைதக் ேகட்ட
எல்ேலார்ேமலும் பரிசுத்த ஆவயானவர் இறங்கனார்.
45 அவர்கள் பலவதமான ெமாழிகைளப் ேபசுக றைதயும்,
ேதவைனப் புகழ்வைதயும், 46 ேபதுருவுடன் வந்தருந்த
வருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்ட வசுவாச கள் ேகட்கும்ேபாது,
பரிசுத்த ஆவயானவரின் வரம் யூதரல்லாதவர்கள்ேமலும்,
ெபாழிந்தருளப்பட்டைதக்குற த்து வயப்பைடந்தார்கள்.
47அப்ெபாழுது ேபதுரு: நம்ைமப்ேபால பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபற்ற இவர்களும் தண்ணீரில் ஞானஸ்நானம் ெபறாதபடி
இவர்கைளத் தைடெசய்யலாமா? என்றுெசால்லி, 48கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேல அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கும்படிக்
கட்டைளய ட்டான். அப்ெபாழுது சலநாட்கள் அங்ேக தங்கும்படி
அவைனக்ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 11
ேபதுருதன்னுைடயகாரியத்ைதவளக்குதல்

1யூதரல்லாதவர்களும்ேதவவசனத்ைதஏற்றுக்ெகாண்டார்கெளன்று
யூேதயாவலிருக்கற அப்ேபாஸ்தலர்களும் சேகாதரர்களும்
ேகள்வப்பட்டார்கள். 2 ேபதுரு எருசேலமுக்குத்
தரும்பவந்தேபாது, வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள் அவைன
ேநாக்க : 3 வருத்தேசதனம்பண்ணப்படாத மனிதர்களிடத்தல்
நீர் ேபாய், அவர்கேளாடு சாப்ப ட்டீர் என்று, அவனிடம்
வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். 4 அதற்குப் ேபதுரு காரியத்ைத
முதலிலிருந்து வரிைசயாக அவர்களுக்கு வளக்க ச்
ெசால்லத்ெதாடங்க : 5 நான் ேயாப்பா பட்டணத்தல் ெஜபம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்;
அது என்னெவன்றால், நான்கு முைனகளும் கட்டப்பட்ட
ெபரிய வ ரிப்பு ஒருவதமான கூடுேபால வானத்தலிருந்து
என்னிடத்தல் இறங்கவந்தது. 6 அத ேல நான் உற்று
கவனித்தேபாது, பூமியலுள்ள நான்குகால் ஜீவன்கைளயும்,
காட்டுமிருகங்கைளயும், ஊரும் ப ராணிகைளயும்,
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ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும் பார்த்ேதன். 7 அப்ெபாழுது:
ேபதுருேவ, எழுந்தரு, அடித்து சாப்ப டு! என்று
ெசால்லுகற சத்தத்ைதயும் ேகட்ேடன். 8 அதற்கு நான்:
ஆண்டவேர, அப்படியல்ல, தீட்டும் அசுத்தமுமாக இருக்க ற
எதுவும் எப்ேபாதும் என் வாய்க்குள்ேள ேபானதல்ைல
என்ேறன். 9 இரண்டாவதுமுைறயும் வானத்தலிருந்து சத்தம்
உண்டாக : ேதவன் சுத்தமாக்கனைவகைள நீ தீட்டாக
நைனக்கேவண்டாம் என்று ெசால்லியது. 10 இப்படி
மூன்றுமுைற நடந்தபன்பு, எல்லாம் வானத்த ற்குத் தரும்ப
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 11 உடேன ெசசரியாவலிருந்து
என்னிடத்த ற்கு அனுப்பப்பட்ட மூன்று மனிதர்கள் நான்
தங்கயருந்த வீட்டிற்குமுன்ேன வந்துநன்றார்கள். 12 நான்
ஒன்றுக்கும் சந்ேதகப்படாமல் அவர்கேளாடு ேபாகும்படி
ஆவயானவர் எனக்குக் கட்டைளய ட்டார். சேகாதரர்களாகய
இந்த ஆறுேபரும் என்ேனாடு வந்தார்கள்; அந்த மனிதனுைடய
வீட்டிற்குள்நுைழந்ேதாம். 13அவேனாதன்வீட்டில்ஒருேதவதூதன்
நற்க றைதப் பார்த்ததாகவும், ேயாப்பா பட்டணத்தலிருக்கற
ேபதுரு என்று மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன அைழத்துவரும்படி
மனிதர்கைள அந்த இடத்த ற்கு அனுப்பு; 14 நீயும் உன்
குடும்பத்தாரும் இரட்ச க்கப்படுவதற்கான வார்த்ைதகைள
அவன் உனக்குச் ெசால்லுவான் என்று அந்தத் தூதன்
தனக்குச் ெசான்னதாகவும் எங்களுக்கு ெசான்னான். 15 நான்
ேபசத்ெதாடங்கனேபாது, பரிசுத்த ஆவயானவர் ஆரம்பத்த ேல
நம்ேமல் இறங்கனதுேபாலேவ, அவர்கள்ேமலும் இறங்கனார்.
16 ேயாவான் தண்ணீரினால்ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான்,
நீங்கேளா பரிசுத்த ஆவயானவராேல ஞானஸ்நானம்
ெபறுவீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைதைய
அப்ெபாழுது நைனத்துப்பார்த்ேதன். 17 எனேவ கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச த்தருக்க ற நமக்கு ேதவன்
வரத்ைத ெகாடுத்ததுேபால அவர்களுக்கும் அந்த வரத்ைதேய
ெகாடுத்தருக்கும்ேபாது ேதவைனத் தடுக்க றதற்கு நான்
யார்? என்றான். 18 இைவகைள அவர்கள் ேகட்டெபாழுது
உட்கார்ந்தருந்து: அப்படியானால் ஜீவனுக்ேகதுவான
மனந்தரும்புதைல ேதவன் யூதரல்லாதவர்களுக்கும் ெகாடுத்தார்
என்றுெசால்லி, ேதவைனமகைமப்படுத்தனார்கள்.
அந்த ேயாகயா சைப

19 ஸ்ேதவானுைடய மரணத்தனால் வந்த உபத்த ரவத்தனாேல
ச தறப்பட்டவர்கள் நற்ெசய்த வசனத்ைத யூதர்களுக்குமட்டும்
அறவத்து மற்றவர்களுக்கு அறவக்காமல், ெபனிக்ேக
நாடு, சீப்புரு தீவு, அந்த ேயாகயா பட்டணம்வைரக்கும்
சுற்ற த்த ரிந்தார்கள். 20 அவர்களில் சீப்புருதீவாரும் ச ேரேன
பட்டணத்தாருமாகய சலர் அந்த ேயாகயா பட்டணத்தற்கு வந்து,
க ேரக்கர்களுடேன ேபச க் கர்த்தராக ய இேயசுைவக்குறத்து
ேபாத த்தார்கள். 21 கர்த்தருைடய கரம் அவர்கேளாடு இருந்தது;
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அேநக மக்கள் வசுவாச த்து, கர்த்தரிடத்தல் வந்தார்கள்.
22எருசேலமிலுள்ள சைபமக்கள்இந்தக் காரியங்கைளக்குறத்துக்
ேகள்வப்பட்டேபாது, அந்த ேயாகயாவைரக்கும் ேபாகும்படி
பர்னபாைவ அனுப்பனார்கள். 23 அவன் ேபாய்ச்ேசர்ந்து,
ேதவனுைடய கருைபையப் பார்த்தேபாது, சந்ேதாஷப்பட்டு,
கர்த்தரிடத்தல் மனஉறுதயாக நைலத்தருக்கும்படி
எல்ேலாருக்கும் புத்த ெசான்னான். 24அவன்நல்லவனும், பரிசுத்த
ஆவயானவராலும் வசுவாசத்தனாலும் நைறந்தவனுமாக
இருந்தான்; அேநக மக்கள் கர்த்தரிடம் ேசர்க்கப்பட்டார்கள்.
25 பன்பு பர்னபா சவுைலத் ேதடும்படி, தர்சுவற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், அவைனப் பார்த்து, அந்த ேயாகயாவற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 26 அவர்கள் ஒரு
வருடம் சைபமக்கேளாடு இருந்து, அேநக மக்களுக்கு
உபேதசம்பண்ணினார்கள். முதன்முதலில் அந்த ேயாகயாவ ேல
சீடர்களுக்குக் க றஸ்தவர்கள் என்கற ெபயர் உண்டானது.
27 அந்த நாட்களிேல எருசேலமிலிருந்து சல தீர்க்கதரிச கள்
அந்த ேயாகயாவற்கு வந்தார்கள். 28 அவர்களில் ஒருவனாகய
அகபு என்பவன் எழுந்து, உலகெமங்கும் ெகாடிய பஞ்சம்
உண்டாகும் என்று ஆவயானவராேல அறவத்தான்; அது
அப்படிேய கலவுதயு ேபரரசனுைடய நாட்களிேல நடந்தது.
29 அப்ெபாழுது சீடர்களில் அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள்
தகுத க்ேகற்ப யூேதயாவல் குடியருக்க ற சேகாதரர்களுக்கு
உதவெசய்ய பணம் ேசகரித்து அனுப்பேவண்டுெமன்று
தீர்மானம்பண்ணினார்கள். 30 அப்படிேய அவர்கள் ேசகரித்து,
பர்னபா சவுல் என்பவர்களுைடய ைகய ேல ெகாடுத்து,
மூப்பர்களிடத்த ற்குஅனுப்பனார்கள்.

அத்த யாயம் 12
ேபதுருசைறயலிருந்துவடுவக்கப்படுதல்

1 அக்காலத்த ேல ஏேராதுராஜா சைபய ேல சலைரத்
துன்பப்படுத்தத் ெதாடங்க ; 2 ேயாவானுைடய சேகாதரனாகய
யாக்ேகாைபப் பட்டயத்தனாேல ெகாைலெசய்தான். 3 அது
யூதர்களுக்குப் ப ரியமாக இருக்க றெதன்று அவன் அறந்து,
ேபதுருைவயும் ப டிக்கப் பன்ெதாடர்ந்தான். அப்ெபாழுது
புளிப்பல்லாதஅப்பப்பண்டிைகநாட்களாகஇருந்தது. 4அவைனப்
ப டித்து சைறச்சாைலய ேலைவத்து, பஸ்காபண்டிைகக்குப்பன்பு
மக்களுக்குமுன்பாகஅவைனெவளிேய ெகாண்டுவரலாம் என்று
நைனத்து, அவைனக் காவல்காக்கும்படி நான்கு ேபார்வீரர்கள்
அடங்கய நான்கு பைடக் குழுவனரிடம் ஒப்பைடத்தான்.
5அப்படிேய ேபதுருசைறச்சாைலய ேலகாவலில்இருக்கும்ேபாது,
சைப மக்கள் அவனுக்காக ேதவைன ேநாக்க ஊக்கத்ேதாடு
ெஜபம்பண்ணினார்கள். 6 ஏேராது அவைன ெவளிேய
ெகாண்டுவரும்படி குற த்தருந்த நாளுக்கு முந்தனநாள்
இராத்த ரிய ேல, ேபதுரு இரண்டு சங்கலிகளினாேல கட்டப்பட்டு,
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இரண்டு ேபார்வீரர்கள் நடுேவ தூங்கக் ெகாண்டிருந்தான்;
காவற்காரர்களும்கதவற்குமுன்ேனஇருந்துசைறச்சாைலையக்
காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 7அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய
தூதன் அங்ேக வந்துநன்றான்; அைறய ேல ெவளிச்சம்
ப ரகாச த்தது. அவன் ேபதுருைவ வலாவ ேல தட்டி, சீக்க ரமாக
எழுந்தரு என்று அவைன எழுப்பனான். உடேன சங்கலிகள்
அவன்ைககளிலிருந்துகழன்றுகீேழவழுந்தது. 8தூதன்அவைன
ேநாக்க : உன் ஆைடையயும் காலணிகைளயும் அணிந்துெகாள்
என்றான். அவன் அப்படிேய ெசய்தான். தூதன் மறுபடியும்
அவைன ேநாக்க : உன் ேமலாைடையப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு என்
பன்ேன வா என்றான். 9அப்படிேய அவன் புறப்பட்டு அவனுக்குப்
பன்ேனெசன்று தூதனால் ெசய்யப்பட்டது உண்ைமெயன்று
ெதரியாமல், தான் ஒரு தரிசனம் பார்ப்பதாக நைனத்தான்.
10 அவர்கள் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் காவல்கைளக் கடந்து,
நகரத்த ற்குப்ேபாக ற இரும்புக் கதவன் அருேக வந்தேபாது அது
தானாக அவர்களுக்குத் த றந்தது; அதன்வழியாக அவர்கள்
புறப்பட்டு ஒரு வீதவழியாக நடந்துேபானார்கள்; உடேன
தூதன் அவைனவட்டுப் ேபாய்வ ட்டான். 11 ேபதுருவற்குத்
ெதளிவு வந்தேபாது: ஏேராதன் ைகக்கும் யூதமக்களின்
எண்ணங்களுக்கும் என்ைன வடுதைலயாக்கும்படி கர்த்தர்
தம்முைடய தூதைன அனுப்பனாெரன்று நான் இப்ெபாழுது
உண்ைமயாக புரிந்துெகாண்ேடன் என்றான். 12 அவன்
இப்படி புரிந்துெகாண்டபன்பு, மாற்கு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ேயாவானுைடய தாயாகய மரியாள் வீட்டிற்கு வந்தான்; அங்ேக
அேநகர் கூடி ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 13 ேபதுரு
வாசற்கதைவத் தட்டினேபாது ேராைத என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ஒரு ெபண் யாெரன்று ேகட்க வந்தாள். 14 அவள் ேபதுருவன்
குரைலஅறந்துசந்ேதாஷத்தனால்கதைவத்த றக்காமல்,தரும்ப
உள்ேள ஓடிப்ேபாய், ேபதுரு வாசலுக்குமுன்ேன நற்க றார் என்று
ெசான்னாள். 15அவர்கள்: நீ உளறுகறாய் என்றார்கள். அவேளா
அவர்தான்என்றுஉறுதயாகச் சாத த்தாள். அப்ெபாழுதுஅவர்கள்:
அது ேபதுருவுைடயதூதனாக இருக்கலாம் என்றார்கள். 16 ேபதுரு
ெதாடர்ந்து கதைவத் தட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். அவர்கள் கதைவத்
த றந்தேபாதுஅவைனப்பார்த்துஆச்சரியப்பட்டார்கள். 17அவர்கள்
ேபசாமலிருக்கும்படி அவன் அவர்கைளப் பார்த்து ைகயைசத்து,
கர்த்தர் தன்ைனக் காவலிலிருந்து வடுதைலயாக்கன வதத்ைத
அவர்களுக்கு வளக்க , இந்தச் ெசய்தைய யாக்ேகாபுக்கும்
சேகாதரர்களுக்கும் அறவயுங்கள் என்று ெசால்லி புறப்பட்டு,
ேவெறாரு இடத்த ற்குப் ேபானான். 18 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு
ேபதுருைவக்குறத்துக் காவலர்களுக்குள்ேள உண்டான கலக்கம்
ெகாஞ்சமல்ல.

ஏேராதுவன்மரணம்
19 ஏேராது அவைனத் ேதடி, அவன் அங்கு இல்ைல

என்றேபாது, காவல்காரர்கைள வசாரைணெசய்து, அவர்கைளக்
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ெகாைலெசய்யும்படி கட்டைளய ட்டு, பன்பு யூேதயா நாட்ைடவ ட்டு
ெசசரியா பட்டணத்தற்குப்ேபாய், அங்ேக தங்கயருந்தான்.
20 அக்காலத்த ேல ஏேராது தீரியர்ேமலும் சீேதானியர்ேமலும்
மிகவும் ேகாபமாக இருந்தான். தங்களுைடய ேதசம் ராஜாவன்
ேதசத்தனால் ேபாஷக்கப்பட்டபடியால், அவர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து,
அவனிடத்தல் வந்து, ராஜாவன் வீட்டு வ சாரைணக்காரனாகய
பலாஸ்துைவத் தங்கள் வசமாக்க , அவன் மூலமாக சமாதானம்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 21 குறக்கப்பட்டநாளிேல: ஏேராது ராஜ
உைட அணிந்துெகாண்டு, சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்து,
அவர்களுக்குப் ப ரசங்கம்பண்ணினான். 22 அப்ெபாழுது
அைனவரும் இது மனிதனுைடய சத்தமல்ல, இது ேதவனுைடய
சத்தம்! என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். 23 அவன் ேதவனுக்கு
மகைமையச் ெசலுத்தாதபடியனால் உடேன கர்த்தருைடய
தூதன் அவைன அடித்தான்; அவன் புழுப்புழுத்து மரித்தான்.
24 ேதவவசனம் வளர்ந்து ெபருகயது. 25 பர்னபாவும் சவுலும் தர்ம
ஊழியத்ைத முடித்தபன்பு மாற்கு என்னும் மறுெபயர்ெகாண்ட
ேயாவாைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு எருசேலைமவ ட்டுத்
தரும்பவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 13
பவுல்மற்றும்பர்னபாவன்நற்ெசய்த ப் பயணம்

1 அந்த ேயாகயா பட்டணத்தலுள்ள சைபய ேல பர்னபாவும்,
நீகர் என்னப்பட்ட ச மிேயானும், ச ேரேன ஊரானாகய லூகயும்,
காற்பங்கு ேதசத்தன் அத பதயாகய ஏேராதுடன் வளர்க்கப்பட்ட
மனாயீனும், சவுலும், தீர்க்கதரிச களாகவும் ேபாதகர்களாகவும்
இருந்தார்கள். 2 அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதைனெசய்து,
உபவாச த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது: பர்னபாைவயும்சவுைலயும்
நான் அைழத்த ஊழியத்துக்காக அவர்கைளப் ப ரித்துவடுங்கள்
என்று பரிசுத்த ஆவயானவர் உைரத்தார். 3 அப்ெபாழுது
உபவாச த்து ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத்து,
அவர்கைளஅனுப்பனார்கள்.

சீப்புருதீவு
4 அப்படிேய அவர்கள் பரிசுத்த ஆவயானவரால் அனுப்பப்பட்டு

ெசலூக்கயா பட்டணத்தற்கு வந்து, கப்பல் ஏற , அங்கருந்து
சீப்புருதீவற்குப் ேபானார்கள். 5சாலமி பட்டணத்தற்குவந்தேபாது
அவர்கள் யூதர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் ேதவவசனத்ைதப்
ேபாத த்தார்கள். ேயாவானும் அவர்களுக்கு உதவக்காரனாக
இருந்தான். 6 அவர்கள் பாப்ேபா பட்டணம்வைரக்கும்
தீைவக் கடந்துவந்தேபாது, பர்ேயசு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
மாயவத்ைதக்காரனும் கள்ளத்தீர்க்கதரிச யுமான ஒரு யூதைனப்
பார்த்தார்கள். 7அவன்வேவகமுள்ளமனிதனாகய ெசர்க யுபவுல்
என்னும்அத பத ேயாடுஇருந்தான். அந்தஅத பத பர்னபாைவயும்
சவுைலயும் அைழத்து, அவர்களிடத்தல் ேதவவசனத்ைதக்
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ேகட்க ஆைசயாக இருந்தான். 8 மாயவத்ைதக்காரன் என்று
அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெபயைரயுைடய எலிமா என்பவன்,
அதபதைய இேயசுைவ வசுவாச க்காமல் தைசதரும்பும்படி
ெசய்ய, அவர்கேளாடு எத ர்த்து நன்றான். 9 அப்ெபாழுது
பவுல் என்று ெசால்லப்பட்ட சவுல் பரிசுத்த ஆவயானவரால்
நைறந்தவனாக அவைன உற்றுப்பார்த்து: 10 எல்லாக்
கபடமும் அக்க ரமமும் நைறந்தவேன, ப சாசன் மகேன,
உண்ைமக்ெகல்லாம் பைகவேன, கர்த்தருைடய ெசம்ைமயான
வழிகைளப் புரட்டுவைத நறுத்தமாட்டாேயா? 11 இேதா,
இப்ெபாழுேத கர்த்தருைடய ைக உன்ேமல் வந்தருக்க றது,
ெகாஞ்சகாலம் நீ சூரியைனப் பார்க்காமல் குருடனாக இருப்பாய்
என்றான். உடேன அவன் தன் கண்பார்ைவைய இழந்தான்;
அவன் தடுமாற , தனக்கு ைக ெகாடுக்க றவர்கைளத் ேதடினான்.
12அப்ெபாழுது அத பத நடந்தைவகைளப் பார்த்து, கர்த்தருைடய
உபேதசத்ைதக்குற த்துஅத சயப்பட்டு,வசுவாச த்தான்.

அந்த ேயாகயாவல்பவுலும்பர்னபாவும்
13 பன்பு பவுலும் அவைனச் ேசர்ந்தவர்களும் பாப்ேபா

பட்டணத்ைதவ ட்டுக் கப்பல் ஏற ப் பம்பலியாவல் இருக்கும்
ெபர்ேக பட்டணத்தற்குவந்தார்கள். ேயாவான்அவர்கைளவ ட்டுப்
ப ரிந்து, எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப்ேபானான். 14 அவர்கள்
ெபர்ேக பட்டணத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, ப சீதயா நாட்டிலுள்ள
அந்த ேயாகயாவற்கு வந்து, ஓய்வுநாளிேல ெஜபஆலயத்த ற்குச்
ெசன்று, உட்கார்ந்தார்கள். 15 ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண
புத்தகமும் தீர்க்கதரிசன புத்தகமும் படித்துமுடிந்தபன்பு:
சேகாதரர்கேள, நீங்கள் மக்களுக்குப் புத்த ச்ெசால்ல
வரும்பனால் ெசால்லுங்கள் என்று ெசால்லச்ெசால்லி ெஜப
ஆலயத்தைலவர்கள் அவர்களுக்கு ஆள் அனுப்பனார்கள்.
16 அப்ெபாழுது பவுல் எழுந்தருந்து, ைகயைசத்து:
இஸ்ரேவலர்கேள, ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்க ற மக்கேள,
ேகளுங்கள். 17 இஸ்ரேவலராக ய இந்த மக்களுைடய ேதவன்
நம்முைடய முற்ப தாக்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு எக ப்து
ேதசத்தல் அவர்கள் பரேதச களாக வாழ்ந்தேபாது அவர்கைள
உயர்த்த , தமது வல்லைமயுள்ள கரத்தனால் அங்கருந்து
அவர்கைளப் புறப்படப்பண்ணி, 18 நாற்பது வருடங்களாக
வனாந்த ரத்தல் அவர்கைள ஆதரித்து, 19 கானான் ேதசத்தல்
ஏழு மக்கள் இனங்கைள அழித்து, அவர்களுைடய ேதசத்ைத
இவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகப் பங்க ட்டுக் ெகாடுத்து, 20 பன்பு
ஏறக்குைறய நானூற்று ஐம்பது வருடங்களாக சாமுேவல்
தீர்க்கதரிச வைரக்கும் அவர்களுக்கு நயாயாத பத கைள
நயமித்துவந்தார். 21 அதற்குப்பன்பு மக்கள் தங்களுக்கு ஒரு
ராஜா ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்; அப்படிேய
ேதவன் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த கீசுைடய
மகனான சவுைல நாற்பது வருடங்களாக அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். 22 பன்பு ேதவன் சவுைலத் தள்ளி, தாவீைத
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அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தனார். ஈசாயன் மகனாகய
தாவீைத என் மனதற்கு ப டித்தவனாகப் பார்த்ேதன்; எனக்கு
வருப்பமானைவகைளெயல்லாம் அவன் ெசய்வான் என்று
அவைனக்குறத்து சாட்ச யும் ெசான்னார். 23 அவனுைடய
வம்சத்த ேல ேதவன் தமது வாக்குத்தத்தத்தன்படிேய
இஸ்ரேவலுக்கு இரட்சகராக இேயசுைவ எழும்பப்பண்ணினார்.
24 இவர் ெவளிப்படுவதற்குமுன்ேன மனம்தரும்புவதற்கான
ஞானஸ்நானத்ைதப்பற்ற ேயாவான்இஸ்ரேவலர் எல்ேலாருக்கும்
ேபாத த்தான். 25 ேயாவான் தன் பணிகைள முடிக்க றேபாது:
நீங்கள் என்ைன யார் என்று நைனக்கறீர்கள்? நான் அவர்
இல்ைல, இேதா, எனக்குப்பன்பு ஒருவர் வருகறார், அவருைடய
காலணிகைள அவழ்ப்பதற்குக்கூட நான் தகுதயானவன்
இல்ைல என்றான். 26 சேகாதரர்கேள, ஆப ரகாமின் வம்சத்தல்
ப றந்தவர்கேள, ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்க றவர்கேள,
இந்த மீட்பன் வசனம் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்க றது.
27 எருசேலமில் குடியருக்க றவர்களும் அவர்கள் அதகாரிகளும்,
அவைரத் ெதரியாமலும், ஓய்வுநாட்களில் வாச க்கப்படுக ற
தீர்க்கதரிச களின் வாக்கயங்கைளத் ெதரியாமலும், அவைர
தண்டைனக்குள்ளாக்கயதனால் அந்த வாக்கயங்கைள
நைறேவற்றனார்கள். 28 ெகாைல ெசய்யப்படுவதற்கான
காரணங்கள் ஒன்றும் அவரிடத்தல் இல்லாதருந்தும், அவைரக்
ெகாைலெசய்யும்படிக்குப் பலாத்துைவ ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.
29 அவைரக்குற த்து எழுதயருக்க றைவகள் எல்லாவற்ைறயும்
அவர்கள் நைறேவற்றனபன்பு, அவைர மரத்தலிருந்து
இறக்க , கல்லைறய ேல ைவத்தார்கள். 30 ேதவேனா அவைர
மரணத்தலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனார். 31 இேயசு
கலிேலயாவலிருந்து எருசேலமுக்குத் தம்ேமாடு வந்தவர்களுக்கு
அேநகநாட்கள் தரிசனமானார்; அவர்கேள மக்களுக்கு முன்பாக
அவருக்குச் சாட்ச களாக இருக்க றார்கள். 32 நீர் என்னுைடய
மகன், இன்று நான் உம்ைமப் ெபற்ேறன் என்று இரண்டாம்
சங்கீதத்தல் எழுதயருக்க றபடிேய, 33 இேயசுைவ உய ேராடு
எழுப்பனதனாேல ேதவன் நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு
அருளிய வாக்குத்தத்தத்ைத அவர்களுைடய பள்ைளகளாகய
நமக்கு நைறேவற்றனார் என்று நாங்களும் உங்களுக்கு
நற்ெசய்தயாக அறவக்க ேறாம். 34 அவர் இனி ஒருேபாதும்
அழிவுக்குட்படாதபடி ேதவன் அவைர உய ேராடு எழுப்பனார்
என்பைதக்குற த்து:
தாவீதுக்குஅருளினந ச்சயமானகருைபகைள
உங்களுக்குக்கட்டைளயடுேவன்’ என்றுஉைரத்தார்.

35அன்றயும், ‘உம்முைடயபரிசுத்தர்அழிைவக்காணவடமாட்டீர்’
என்றுேவெறாரு சங்கீதத்தல்ெசால்லியருக்க றது. 36தாவீதுதன்
காலத்த ேல ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படி அவருக்கு ஊழியம்
ெசய்தபன்பு மரித்து, தன் முற்ப தாக்களிடத்த ேல ேசர்க்கப்பட்டு,
அழிைவக் கண்டான். 37 ேதவனால் உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவேரா
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அழிைவக் காணவல்ைல. 38 ஆதலால் சேகாதரர்கேள,
இேயசுக றஸ்து மூலமாக உங்களுக்குப் பாவமன்னிப்பு
உண்டாகும் என்று அறவக்கப்படுக றெதன்றும், 39 ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல நீங்கள் எைவகளில் இருந்து
வடுதைலயாக நீத மான்களாக்கப்பட முடியாமலிருந்தேதா,
வசுவாச க்க ற எவனும் அைவகளிலிருந்து இேயசுவாேல
வடுதைலயாக நீத மானாக்கப்படுக றான் என்றும் உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருப்பதாக. 40அன்றயும், தீர்க்கதரிச களின்புத்தகத்த ேல:
41அசட்ைடப்பண்ணுகறவர்கேள, பாருங்கள்,
ஆச்சரியப்பட்டுஅழிந்துேபாங்கள்!
உங்களுைடயநாட்களில் நான்ஒருெசயைலச்ெசய்தடுேவன்,
ஒருவன் அைத உங்களுக்கு வளக்க ச் ெசான்னாலும் நீங்கள்

நம்பமாட்டீர்கள்” என்றுெசால்லியருக்க றபடி,
உங்களுக்குநடக்காதபடிக்குஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்என்றான்.

42 அவர்கள் யூதர்களுைடய ெஜப ஆலயத்தலிருந்து
புறப்படும்ெபாழுது, அடுத்த ஓய்வுநாளிேல இந்த
வசனங்கைளத் தங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்று
யூதரல்லாேதார் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 43 ெஜப ஆலய
கூட்டம் முடிந்தபன்பு, யூதர்களிலும் யூதமார்க்கத்ைதப்
பன்பற்றன பக்தயுள்ளவர்களில் அேநகர் பவுைலயும்
பர்னபாைவயும் பன்பற்றனார்கள். அவர்கேளாடு இவர்கள்
ேபச , ேதவனுைடய கருைபய ேல நைலத்தருக்கும்படி
அவர்களுக்குப் புத்த ெசான்னார்கள். 44 அடுத்த ஓய்வுநாளிேல
பட்டணத்தார் அைனவரும் ேதவவசனத்ைதக் ேகட்பதற்காக
கூடிவந்தார்கள். 45யூதர்கள் மக்கள் கூட்டங்கைளப் பார்த்தேபாது
ெபாறாைமப்பட்டு, பவுலினால் ெசால்லப்பட்டைவகளுக்கு
எத ராகப் ேபச , அவர்கைள அவமத த்தார்கள். 46 அப்ெபாழுது
பவுலும் பர்னபாவும் ைதரியத்ேதாடு அவர்கைளப்
பார்த்து: முதலாவது உங்களுக்குத்தான் ேதவவசனத்ைதச்
ெசால்லேவண்டியதாயருந்தது; ஆனால் நீங்கேளா அைத
ேவண்டாம் என்று தள்ளி, உங்கைள நீங்கேள ந த்தயஜீவனுக்கு
தகுதயற்றவர்கள் என்று தீர்த்துக்ெகாள்ளுகறபடியால், இேதா,
நாங்கள்யூதரல்லாேதார்களிடத்த ற்குப் ேபாக ேறாம்.
47நீர் பூமியன்கைடசவைரஇரட்ச ப்பாகஇருப்பதற்கு
உம்ைம மக்களுக்கு ஒளியாக ைவத்ேதன்” என்கற

ேவதவாக்கயத்தன்படி கர்த்தர் எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டிருக்க றதனால் இப்படிச் ெசய்க ேறாம்
என்றார்கள்.

48யூதரல்லாேதார் அைதக்ேகட்டு சந்ேதாஷப்பட்டு, கர்த்தருைடய
வசனத்ைத மகைமப்படுத்தனார்கள். ந த்தயஜீவனுக்கு
நயமிக்கப்பட்டவர்கள் எவர்கேளா அவர்கள் வசுவாச த்தார்கள்.
49 கர்த்தருைடய வசனம் அந்த ேதசம் முழுவதும் ப ரச த்தமானது.
50 யூதர்கள் பக்தயும் கனமும் ெபற்ற ெபண்கைளயும் பட்டணத்து
முதலாளிகைளயும் தூண்டிவட்டு, பவுைலயும் பர்னபாைவயும்
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துன்பப்படுத்தும்படி ெசய்து, தங்களுைடய எல்ைலகளுக்கு
ெவளிேய அவர்கைளத் துரத்தவ ட்டார்கள். 51 இவர்கள்
தங்களுைடயகால்களில்இருந்ததூசகைளஅவர்களுக்குஎத ராக
உதற ப்ேபாட்டு, இக்ேகானியா பட்டணத்தற்குப் ேபானார்கள்.
52 சீடர்கள் சந்ேதாஷத்தனாலும் பரிசுத்த ஆவயானவராலும்
ந ரப்பப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 14
இக்ேகாணியாவல்பவுலும்பர்னபாவும்

1 இக்ேகானியா பட்டணத்த ேல அவர்கள் இருவரும்
யூதர்களுைடய ெஜப ஆலயத்தன் உள்ேள ப ரேவச த்து
யூதர்களிலும்க ேரக்கர்களிலும்த ரளானமக்கள்நம்பத்தக்கதாகப்
ப ரசங்க த்தார்கள். 2 வசுவாச க்காத யூதர்கள் சேகாதரர்களுக்கு
வேராதமாக யூதரல்லாதவர்களுைடய மனைதத் தூண்டிவட்டு,
பைகயுண்டாக்கனார்கள். 3 அவர்கள் அங்ேக அேநகநாட்கள்
வாழ்ந்து கர்த்த்தைர முன்னிட்டுத் ைதரியம் உள்ளவர்களாகப்
ேபாதகம்பண்ணினார்கள்; அவர் தமது கருைபயுள்ள
வசனத்தற்கு சாட்ச யாக அைடயாளங்களும் அற்புதங்களும்
அவர்கள் ைககளால் ெசய்யப்படும்படி தயவுபண்ணினார்.
4 பட்டணத்து மக்கள் ப ரிந்து, ச லர் யூதர்கைளயும் சலர்
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 5 இவர்கைள
அவமானப்படுத்தவும் கல்ெலறயவும் ேவண்டும் என்று,
யூதரல்லாதவர்களும், யூதர்களும் அவர்களுைடய அதகாரிகளும்
த ட்டமிட்டேபாது, 6 இவர்கள் அைத அற ந்து, லிக்கேவானியா
நாட்டிலுள்ள பட்டணங்களாகய லீஸ்த ராவற்கும் ெதர்ைபக்கும்
அைவகளின் சுற்றுப் புறங்களுக்கும் ஓடிப்ேபாய்; 7 அங்ேக
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ணினார்கள்.

லீஸ்த ராவலும்ெதர்ைபயலும்
8 லீஸ்த ராவ ேல ஒருவன் தன் தாயன் வயற்றலிருந்து

பறந்ததுமுதல் முடவனாக இருந்து, ஒருேபாதும் நடக்காமல்,
கால்கள் ெசயலற்றவனாக உட்கார்ந்து, 9 பவுல் ேபசுக றைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். அவைனப் பவுல் உற்றுப்பார்த்து,
இரட்ச ப்புக்ேகற்ற வசுவாசம் அவனுக்கு உண்ெடன்று
கண்டு, 10 நீ எழுந்து காலூன்ற நமிர்ந்து நல் என்று உரத்த
சத்தமாகச் ெசான்னான். உடேன அவன் குதத்ெதழுந்து
நடந்தான். 11 பவுல் ெசய்தைத மக்கள் கண்டு, ேதவர்கள்
மனித உருவெமடுத்து நம்மிடத்தல் இறங்க வந்தருக்க றார்கள்
என்று லிக்கேவானியா ெமாழிய ேல சத்தமிட்டுச் ெசால்லி,
12 பர்னபாைவ யூப்ப த்தர் என்றும், பவுல் ப ரசங்கத்ைத
நடத்தனவனானபடியனால் அவைன ெமர்க்குரி என்றும்
ெசான்னார்கள். 13அல்லாமலும் பட்டணத்தற்கு முன்ேன இருந்த
யூப்ப த்தருைடயமுக்கயமானேகாவலின்மதகுருஎருதுகைளயும்
பூமாைலகைளயும் வாசலண்ைடய ேல ெகாண்டுவந்து,
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மக்கேளாடுகூட அவர்களுக்குப் பலிய ட மனதாயருந்தான்.
14 அப்ேபாஸ்தலர்களாகய பர்னபாவும் பவுலும் அைதக்
ேகட்டெபாழுது, தங்களுைடய துணிகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
கூட்டத்த ற்குள்ேள ஓடி, உரத்த சத்தமாக: 15 மனிதர்கேள, ஏன்
இப்படிச் ெசய்க றீர்கள்? நாங்களும் உங்கைளப்ேபாலப் பாடுள்ள
மனிதர்கள் தாேன; நீங்கள் இந்த வீணான ேதவர்கைளவ ட்டு,
வானத்ைதயும் பூமிையயும் கடைலயும் அைவகளிலுள்ள
அைனத்ைதயும் உண்டாக்கன ஜீவனுள்ள ேதவனிடத்த ற்கு
தரும்பேவண்டும் என்று உங்களுக்குப் ப ரசங்க க்க ேறாம்.
16 கடந்த காலங்களில் அவர் எல்லா மக்கைளயும் தங்கள் தங்கள்
வழிகளிேல நடக்கவ ட்டிருந்தும், 17 அவர் நன்ைம ெசய்துவந்து,
வானத்தலிருந்து மைழகைளயும் ெசழிப்புள்ள காலங்கைளயும்
நமக்குத் தந்து, ஆகாரத்தனாலும் சந்ேதாஷத்தனாலும்
நம்முைடய இருதயங்கைள ந ரப்ப , இவ்வதமாக அவர்
தம்ைமக்குற த்துச் சாட்ச வளங்கப்பண்ணியருக்க றார்
என்றார்கள். 18 இப்படி அவர்கள் ெசால்லியும் தங்களுக்கு
மக்கள் பலிய டாதபடிக்கு அவர்கைள தடுத்து நறுத்துவது
கடினமாக இருந்தது. 19 பன்பு அந்த ேயாகயாவலும்
இக்ேகானியாவலுமிருந்து சல யூதர்கள் வந்து மக்கைளத்
தூண்டிவட்டு, பவுைலக் கல்ெலற ந்து, அவன் மரித்துப்ேபானான்
என்று எண்ணி, அவைனப் பட்டணத்தற்கு ெவளிய ேல
இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். 20 சீடர்கள் அவைனச்
சூழ்ந்துநற்கும்ேபாது, அவன் எழுந்து, பட்டணத்தற்குள்ேள
ேபானான். மறுநாளில் பர்னபாவுடேனகூடத் ெதர்ைபக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானான்.

அந்த ேயாகயாவற்குத்தரும்பவருதல்
21 ெதர்ைப பட்டணத்தல் அவர்கள் நற்ெசய்தையப்

ப ரசங்க த்து, அேநகைரச் சீடர்களாக்கனபன்பு, லீஸ்த ராவற்கும்
இக்ேகானியாவற்கும் அந்த ேயாகயாவற்கும் தரும்பவந்து,
22 சீடர்களுைடய மனைதத் ைதரியப்படுத்த , வசுவாசத்த ேல
நைலத்தருக்கும்படி அவர்களுக்குப் புத்த ெசால்லி, நாம்
அேநக உபத்த ரவங்களின்வழியாக ேதவனுைடய ராஜ்யத்தல்
ப ரேவச க்கேவண்டும் என்று ெசான்னார்கள். 23 அல்லாமலும்
அந்தந்த சைபகளில் அவர்களுக்கு மூப்பர்கைள ஏற்படுத்த
ைவத்து, உபவாச த்து ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள் வசுவாச த்துப்
பற்ற க்ெகாண்ட கர்த்தருக்கு அவர்கைள ஒப்புவத்தார்கள்.
24 பன்பு ப சீதயா நாட்ைடக் கடந்து, பம்பலியா நாட்டிற்கு
வந்து, 25 ெபர்ேக ஊரில் வசனத்ைதப் ப ரசங்க த்து, அத்தலியா
பட்டணத்தற்குப் ேபானார்கள். 26 அங்ேக கப்பல் ஏற , தாங்கள்
நைறேவற்றன ெசயல்களுக்காக ேதவனுைடய கருைபக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்டு, புறப்பட்டு அந்த ேயாகயாவற்கு வந்தார்கள்.
27 அவர்கள் அங்ேக ேசர்ந்தெபாழுது சைபையக் கூடிவரச்ெசய்து,
ேதவன் தங்கைளக்ெகாண்டு ெசய்தைவகைளயும், அவர்
யூதரல்லாதவர்க்கும் வசுவாசத்தன் கதைவத் த றந்தைதயும்
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அறவத்து, 28 அங்ேக சீடர்கேளாடுகூட அேநகநாட்கள்
தங்கயருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 15
வருத்தேசதனத்ைதக்குற த்தவவாதம்

1 ச லர் யூேதயாவலிருந்து வந்து: நீங்கள் ேமாேசயனுைடய
கட்டைளயன்படிேய வருத்தேசதனம்பண்ணப்படாவ ட்டால்,
இரட்ச க்கப்படமாட்டீர்கள் என்று சேகாதரர்களுக்குப்
ேபாதகம்பண்ணினார்கள். 2 அதனால் அவர்களுக்கும் பவுல்
பர்னபா என்பவர்களுக்கும் வாக்குவாதம் உண்டானேபாது, அந்த
வஷயத்தனிமித்தம் பவுலும் பர்னபாவும் அவர்கேளாடு இருந்த
ேவறு சலரும் எருசேலமிலிருக்க ற அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்த ற்கும்
மூப்பர்களிடத்த ற்கும் ேபாகேவண்டுெமன்று தீர்மானித்தார்கள்.
3 அப்படிேய அவர்கள் சைப மக்களால் வழியனுப்பப்பட்டு,
ெபனிக்ேக சமாரியா நாடுகளின்வழியாகப்ேபாய்,
யூதரல்லாேதார் மனம் மாறய ெசய்தைய அறவத்து,
சேகாதரர்கள் எல்ேலாருக்கும் மிகுந்த சந்ேதாஷத்ைத
உண்டாக்கனார்கள். 4 அவர்கள் எருசேலமுக்கு வந்து,
சைப மக்களாலும் அப்ேபாஸ்தலர்களாலும் மூப்பர்களாலும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டேபாது, ேதவன் தங்கள் மூலமாக
ெசய்தைவகைள எல்லாம் அறவத்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது
பரிேசய சமயத்தாரில் வசுவாச களான சலர் எழுந்து,
அவர்கைள வருத்தேசதனம்பண்ணுகறதும் ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கைடப டிக்கும்படி அவர்களுக்குக்
கற்ப க்க றதும் அவசயம் என்றார்கள். 6 அப்ேபாஸ்தலர்களும்,
சைப மூப்பர்களும் இந்தக் காரியத்ைதக்குற த்து
ஆேலாசைனபண்ணும்படி கூடினார்கள். 7 மிகுந்த வாக்குவாதம்
உண்டானேபாது, ேபதுரு எழுந்து, அவர்கைள ேநாக்க :
சேகாதரர்கேள,உங்களுக்குத்ெதரிந்தருக்க றபடியூதரல்லாேதார்
என்னுைடய வாயனாேல நற்ெசய்த வசனத்ைதக்ேகட்டு
வசுவாச க்கும்படி ேதவன் அேநக நாட்களுக்கு முன்ேப
உங்களில் ஒருவனாகய என்ைனத் ெதரிந்துெகாண்டார்.
8 இருதயங்கைள அறந்தருக்க ற ேதவன் நமக்கு பரிசுத்த
ஆவயானவைர அருளினதுேபால அவர்களுக்கும் அருளி,
அவர்கைளக்குறத்துச் சாட்ச யளித்தார்; 9 வசுவாசத்தனாேல
அவர்கள் இருதயங்கைள அவர் சுத்தமாக்க , நமக்கும்
அவர்களுக்கும் எந்தெவாரு வத்தயாசமும் இல்லாதபடி
ெசய்தார். 10 இப்படியருக்க, நம்முைடய முற்ப தாக்களாலும்
நம்மாலும் சுமக்கமுடியாமல் இருந்த நுகத்தடிையச் சீடர்களின்
கழுத்தன்ேமல் ைவப்பதனால், நீங்கள் ேதவைன ேசாத ப்பது
ஏன்? 11 கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைபயனாேல
அவர்கள் இரட்ச க்கப்படுக றது எப்படிேயா, அப்படிேய
நாமும் இரட்ச க்கப்படுேவாம் என்று நம்பயருக்க ேறாேம
என்றான். 12 அப்ெபாழுது கூடிவந்தருந்த எல்ேலாரும்
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அைமதயாக இருந்து, பர்னபாவும் பவுலும் தங்கைளக்ெகாண்டு
ேதவன் யூதரல்லாேதார்களுக்குள்ேள ெசய்த அற்புதங்கள்
அைடயாளங்கள் யாைவயும் வளக்க ச் ெசால்லக் ேகட்டார்கள்.
13 அவர்கள் ேபச முடிந்தபன்பு, யாக்ேகாபு அவர்கைள ேநாக்க :
சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். 14 ேதவன்
யூதரல்லாேதார் கூட்டத்தல் இருந்து தமது நாமத்த ற்காக ஒரு
மக்கள் கூட்டத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி முதன்முதலாக
அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தன வதத்ைத ச மிேயான் வளக்க ச்
ெசான்னாேர. 15அதற்குத் தீர்க்கதரிச களுைடய வார்த்ைதகளும்
ஒத்தருக்க றது. 16 எப்படிெயன்றால், மற்ற மனிதர்களும்,
என்னுைடய நாமத்தனால் அைழக்கப்பட்ட எல்லா மக்களும்,
கர்த்த்தைர ேதடும்படி, 17 நான் இதற்குப்பன்பு தரும்பவந்து,
வழுந்துேபான தாவீதன் கூடாரத்ைத மறுபடியும் எடுத்து, அதல்
பழுதானைவகைள மீண்டும் ெசவ்ைவயாக நறுத்துேவன் என்று
இைவகைளெயல்லாம் ெசய்க ற கர்த்தர் ெசால்லுகறார் என்று
எழுதயருக்க றது. 18 உலகம் உண்டானதுமுதல் ேதவனுக்குத்
தம்முைடய ெசயல்கெளல்லாம் ெதரிந்தருக்க றது. 19 எனேவ
யூதரல்லாேதார்களில் ேதவனிடத்தல் ேசருக றவர்கைளத்
ெதாந்தரவுபண்ணக்கூடாது என்றும், 20 வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடத்த அசுத்தமானைவகைள சாப்ப டாமலும், தகாத உறவு
ெகாள்ளாமலும், கழுத்ைதநசுக்க க்ெகால்லப்பட்ட மிருகம்மற்றும்
இரத்தம்ஆகயவற்ைற சாப்ப டாமலும்இருக்கும்படிஅவர்களுக்கு
நாம் எழுதேவண்டுெமன்றும் நான் தீர்மானிக்க ேறன்.
21 ஏெனன்றால் ேமாேசயன் புத்தகங்கள் ஓய்வுநாள்ேதாறும்
ெஜப ஆலயங்களில் வாச க்கப்பட்டு வருகறபடியால், ஆரம்ப
காலம்முதல் எல்லாப் பட்டணங்களிலும் அந்த புத்தகங்கைளப்
ேபாத க்க றவர்களும்உண்டுஎன்றான்.

யூதரல்லாதவர்களுக்குக்கடிதம்
22 அப்ெபாழுது தங்களில் சலைரத் ெதரிந்துெகாண்டு

பவுேலாடும் பர்னபாேவாடும் அந்த ேயாகயாவற்கு
அனுப்புக றது அப்ேபாஸ்தலர்கள், மூப்பர்கள் மற்றும் மக்கள்
எல்ேலாருக்கும் நலமாகத் ேதான்றயது. அவர்கள் யாெரன்றால்,
சேகாதரர்களில் வ ேசஷத்தவர்களாகய பர்சபா என்னும்
மறுெபயர்ெகாண்ட யூதாவும் சீலாவுேம. 23 இவர்களுைடய
ைகயல் அவர்கள் ெகாடுத்தனுப்பன கடிதமாவது:
அப்ேபாஸ்தலர்களும் மூப்பர்களும் சேகாதரர்களுமாகய
நாங்கள் அந்த ேயாகயாவலும் சீரியாவலும் சலிசயாவலும்
இருக்கும் யூதரல்லாத சேகாதரர்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லி எழுதய கடிதம் என்னெவன்றால்: 24 எங்களிடம்
கட்டைளெபறாத சலர் எங்களிடத்தலிருந்து புறப்பட்டு,
நீங்கள் வருத்தேசதனம்பண்ணப்படேவண்டுெமன்றும்,
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கைடப டிக்கேவண்டுெமன்றும்ெசால்லி,
இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகளால் உங்கைளக் குழப்ப , உங்களுைடய
மனைதக் ெகடுத்தார்கள் என்று நாங்கள் ேகள்வப்பட்டபடியால்,
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25 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்த ற்காகத்
தங்களுைடய உயைரயும் ஒப்புக்ெகாடுக்கத் துணிந்த
எங்களுக்குப் ப ரியமான பர்னபா மற்றும் பவுல் என்பவர்கேளாடு,
26 எங்களால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ச ல மனிதர்கைள
உங்களிடத்த ற்குஅனுப்புவதுஎங்களுக்குநலமாகத்ேதான்றயது.
27 அப்படிேய யூதாைவயும் சீலாைவயும் அனுப்பயருக்க ேறாம்.
அவர்களும் இைவகைள வாய்வார்த்ைதயாக உங்களுக்கு
அறவப்பார்கள். 28 என்னெவன்றால், வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடத்த அசுத்தமானைவகைள சாப்ப டாமலும், தகாத
உறவு ெகாள்ளாமலும், கழுத்ைத நசுக்க க் ெகால்லப்பட்ட
மிருகம் மற்றும் இரத்தம் ஆகயவற்ைற சாப்ப டாமலும்
இருக்கேவண்டுெமன்பேத. 29 அவசயமான இைவகைளத்தவ ர
ேவறு பாரமான எந்தெவாரு காரியத்ைதயும் உங்கள்ேமல்
சுமத்தாமல் இருப்பது பரிசுத்த ஆவயானவருக்கும் எங்களுக்கும்
நலமாகத் ேதான்றயது; இைவகைளச் ெசய்யாமல் நீங்கள்
உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுவது நலமாக இருக்கும்.
சுகமாக இருப்பீர்களாக என்று எழுதனார்கள். 30 அவர்கள்
அனுப்பவ டப்பட்டு அந்த ேயாகயாவற்கு வந்து, சைப மக்கைளக்
கூட்டிச்ேசர்த்து, கடிதத்ைத ஒப்பைடத்தார்கள். 31 அைத
அவர்கள் வாச த்து, அதனால் கைடத்த ஆறுதலுக்காக
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 32யூதாசீலாஎன்பவர்கள்தீர்க்கதரிச களாக
இருந்தபடியால் அேநக வார்த்ைதகளினால் சேகாதரர்களுக்குப்
புத்த ச்ெசால்லி, அவர்கைளத் ைதரியப்படுத்த , 33 ச லநாட்கள்
அங்ேக தங்கயருந்து, பன்பு சேகாதரர்களால் சமாதானத்ேதாடு
அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்த ற்கு அனுப்பவ டப்பட்டார்கள்.
34 ஆனாலும் சீலாவற்கு அங்ேக தங்கயருப்பது நலமாகத்
ேதான்றயது. 35 பவுலும் பர்னபாவும் அந்த ேயாகயாவ ேல
தங்கயருந்து, மற்ற மக்களுக்கும் கர்த்தருைடய வசனத்ைத
உபேதச த்துப் ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

பவுலும்பர்னபாவும் ப ரிந்துெசல்லுதல்
36 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு பவுல் பர்னபாைவ ேநாக்க :

நாம் கர்த்தருைடய வசனத்ைத அறவத்தருக்க ற எல்லாப்
பட்டணங்களிலும் உள்ள சேகாதரர்கள் எப்படி இருக்க றார்கள்
என்று ெசன்று பார்க்கலாம் வாரும் என்றான். 37 அப்ெபாழுது
பர்னபா என்பவன் மாற்கு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ேயாவாைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டும் என்றான்.
38 ஆனால் பவுல்: அவன் பம்பலியா நாட்டிேல நம்ைமவ ட்டுப்
ப ரிந்து நம்ேமாடு ஊழியத்த ற்கு வராததனாேல, அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கூடாது என்றான். 39இைதக்குறத்து
அவர்களுக்குள்ேள கடுைமயான வவாதம் உண்டானபடியனால்
அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் வ ட்டுப் ப ரிந்தார்கள். பர்னபா
மாற்குைவக் கூட்டிக்ெகாண்டு கப்பல் ஏற ச் சீப்புருதீவற்குப்
ேபானான். 40 பவுேலா சீலாைவ அைழத்துக்ெகாண்டு,
சேகாதரர்களாேல ேதவனுைடய கருைபக்கு ஒப்புவக்கப்பட்டு,
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புறப்பட்டு, 41 சீரியாவலும் சலிசயாவலும் பயணம்ெசய்து, சைப
மக்கைளத்ைதரியப்படுத்தனான்.

அத்த யாயம் 16
பவுல்மற்றும்சீலாவுடன்தீேமாத்ேதயு

1 அதன்பன்பு அவன் ெதர்ைபக்கும் லீஸ்த ராவற்கும்
ேபானான். அங்ேக தீேமாத்ேதயு என்னப்பட்ட ஒரு சீடன்
இருந்தான்; அவன் தாய் வசுவாசமுள்ள யூதப்ெபண்,
அவன் தகப்பன் க ேரக்கன். 2 அவன் லீஸ்த ராவலும்
இக்ேகானியாவலுமுள்ள சேகாதரர்களாேல நற்சாட்ச ப்
ெபற்றவனாக இருந்தான். 3 அவைனப் பவுல் தன்ேனாடுகூட
கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டுெமன்று வரும்ப , அவனுைடய
தகப்பன் க ேரக்கன் என்று அங்கருந்த யூதர்கெளல்ேலாருக்கும்
ெதரிந்தருந்தபடியால், அவர்களின் ெபாருட்டு அவனுக்கு
வருத்தேசதனம்பண்ணினான். 4 அவர்கள் பட்டணங்களுக்குப்
ேபாகும்ேபாது, எருசேலமிலிருக்கும் அப்ேபாஸ்தலர்களாலும்
மூப்பர்களாலும் வத க்கப்பட்ட சட்டங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு
நடக்கும்படிஅவர்களுக்குச்ெசான்னார்கள். 5அதனாேல சைபகள்
வசுவாசத்தல்உறுத ப்பட்டு, நாளுக்குநாள்ெபருகன.
மக்ெகேதானியா மனிதைனக்குறத்த பவுலின்தரிசனம்

6 அவர்கள் ப ரிக யா கலாத்தயா நாடுகைளக்
கடந்துச்ெசன்றேபாது, ஆசயாவ ேல வசனத்ைதச்
ெசால்லேவண்டாெமன்று பரிசுத்த ஆவயானவராேல
தைடெசய்யப்பட்டு, 7 மீசயா ேதசம்வைர வந்து, ப த்தனியா
நாட்டிற்குப் ேபாக வரும்பனார்கள்; ஆவயானவேரா
அவர்கைளப் ேபாகவ டவல்ைல. 8 அப்ெபாழுது அவர்கள்
மீசயா பக்கமாகப்ேபாய், துேராவாவற்கு வந்தார்கள். 9 அங்ேக
இராத்த ரிய ேல பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டானது; அது
என்னெவன்றால், மக்ெகேதானியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவன்
வந்துநன்று: நீர் மக்ெகேதானியாவற்கு வந்து எங்களுக்கு
உதவெசய்யேவண்டும் என்று பவுைல ேவண்டிக்ெகாண்டதாக
இருந்தது. 10 அந்த தரிசனத்ைத அவன் கண்டேபாது,
அவர்களுக்கு நற்ெசய்தையத் ெதரிவ க்கும்படி கர்த்தர் எங்கைள
அைழத்தார் என்று நாங்கள் உறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு, உடேன
மக்ெகேதானியாவற்குப் புறப்பட்ேடாம்.
லீதயாள்மனந்தரும்புதல்

11 நாங்கள் துேராவாவல் கப்பல் ஏற , சாேமாத்த ராக்ேக
தீவற்கும், மறுநாளிேல ெநயாப்ேபாலி பட்டணத்தற்கும் ெசன்று,
12 அங்கருந்து மக்ெகேதானியா ேதசத்து நாடுகளில் ேராமர்கள்
குடிேயறன பலிப்ப பட்டணத்தற்கு வந்து, அந்தப் பட்டணத்த ேல
சலநாட்கள் தங்கயருந்ேதாம். 13 ஓய்வுநாளில் நாங்கள்
பட்டணத்தற்கு ெவளிேயேபாய் ஆற்றன் அருேக வழக்கமாக
ெஜபம்பண்ணுகற இடத்தல் உட்கார்ந்து, அங்ேக கூடிவந்த
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ெபண்களுக்குப் ேபாத த்ேதாம். 14 அப்ெபாழுது தயத்தீரா
ஊைரச்ேசர்ந்த வைலயுயர்ந்த சவப்பு கம்பளம் வற்க றவளும்
ேதவைனவணங்குகறவளுமாகயலீதயாள் என்னும்ெபயருள்ள
ஒரு ெபண் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்; பவுல் ெசான்னைவகைளக்
கவனிப்பதற்காக கர்த்தர் அவள் இருதயத்ைதத் த றந்தார்.
15 அவளும் அவள் குடும்பத்தல் உள்ளவர்களும் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றப்பன்பு, அவள் எங்கைளப் பார்த்து: நான் கர்த்தரிடத்தல்
வசுவாசமுள்ளவெளன்று நீங்கள் நைனத்தால், என் வீட்டிேல
வந்து தங்கயருங்கள் என்று எங்கைள மிகவும் ேவண்டிக்
ேகட்டுக்ெகாண்டாள்.

சைறச்சாைலயல்பவுலும்சீலாவும்
16 நாங்கள் ெஜபம்பண்ணுகற இடத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது

குறெசால்லுகற ஆவயனால், குறெசால்லி தன்
எஜமான்களுக்கு அதக வருமானத்ைத ெபற்றுக்ெகாடுக்கும்
ஒரு ெபண் எங்களுக்கு எத ேர வந்தாள். 17 அவள்
பவுைலயும் எங்கைளயும் பன்ெதாடர்ந்து வந்து: இந்த
மனிதர்கள் உன்னதமான ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்கள்,
இரட்ச ப்பன் வழிைய நமக்குத் ெதரிவ க்க றவர்கள் என்று
சத்தமாக ெசான்னாள். 18 அவள் பல நாட்கள் இப்படிேய
ெசய்துவந்தாள். பவுல் ேகாபமைடந்து, தரும்ப ப்பார்த்து: நீ
இவைளவட்டு ெவளிேய ேபா என்று இேயசுக றஸ்துவன்
நாமத்தனாேல உனக்குக் கட்டைளக் ெகாடுக்க ேறன் என்று
அந்த ஆவயுடேன ெசான்னான்; அப்ெபாழுேத அந்த ஆவ
அவைளவட்டு ெவளிேயேபானது. 19 அவளுைடய எஜமான்கள்
தங்களுைடய வருமானத்த ற்கான நம்ப க்ைக ேபாய்வ ட்டதால்,
பவுைலயும் சீலாைவயும் ப டித்து, சந்ைதெவளியலுள்ள
அதகாரிகளிடத்தல் இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
20 அவர்கைள அதகாரிகளிடத்தல் ஒப்பைடத்து: யூதர்களாகய
இந்த மனிதர்கள் நம்முைடய பட்டணத்தல் குழப்பம் உண்டாக்க ,
21 ேராமராக ய நாம் ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் கைடப டிக்கவும்
முடியாத தவறான பழக்கவழக்கங்கைளப் ேபாத க்க றார்கள்
என்றனர். 22 அப்ெபாழுது மக்கள் கூட்டம்கூடி, அவர்களுக்கு
வேராதமாக வந்தார்கள். அதகாரிகள் அவர்களுைடய
ஆைடகைளக் க ழிக்கவும், அவர்கைள அடிக்கவும் ெசால்லி;
23 அவர்கைள அதகமாக அடித்தபன்பு, சைறச்சாைலய ேல
ைவத்து அவர்கைளப் பத்த ரமாகக் காவல்காக்கும்படி
சைறச்சாைலக்காரனுக்குக் கட்டைளக் ெகாடுத்தார்கள். 24அவன்
இப்படிப்பட்டக் கட்டைளையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, அவர்கைள
உள்காவல் அைறய ேல அைடத்து, அவர்கள் கால்கைள அைசக்க
முடியாதபடிக்கு ெதாழுமரத்தன் ஓட்ைடகளில் மாட்டிைவத்தான்.
25 நடுராத்த ரிய ேல பவுலும் சீலாவும் ெஜபம்பண்ணி,
ேதவைனத் துதத்துப்பாடினார்கள்; காவலில் ைவக்கப்பட்டவர்கள்
அைதக்ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 26 த டீெரன்று
சைறச்சாைலயன் அஸ்தபாரங்கள் அைசயத்தக்கதாக பூமி
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மிகவும் அத ர்ந்தது; உடேன சைறச்சாைல கதவுகெளல்லாம்
த றந்தன; எல்ேலாருைடய கட்டுகளும் கழன்றுேபானது.
27 சைறச்சாைலக்காரன் தூக்கம் ெதளிந்து, சைறச்சாைலயன்
கதவுகள் தறந்தருப்பைதப் பார்த்து, கட்டப்பட்டு இருந்தவர்கள்
ஓடிப்ேபானார்கள் என்று நைனத்து, வாைள எடுத்து தற்ெகாைல
ெசய்துெகாள்ளப்ேபானான். 28 அப்ெபாழுது, பவுல் சத்தமிட்டு:
நீ உனக்கு எந்தத் தீங்ைகயும் ெசய்துெகாள்ளாேத; நாங்கள்
எல்ேலாரும் இங்குதான் இருக்க ேறாம் என்றான். 29அப்ெபாழுது
அவன் தீபங்கைளக் ெகாண்டுவரச்ெசால்லி, உள்ேள ஓடிப்ேபாய்,
நடுங்க , பவுலுக்கும் சீலாவற்கும் முன்பாக வழுந்து,
30அவர்கைளெவளிேயகூட்டிக்ெகாண்டுவந்து: ஆண்டவன்மாேர,
இரட்ச க்கப்படுவதற்கு நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்றான்.
31அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச ,
அப்ெபாழுது நீயும் உன் குடும்பத்தாரும் இரட்ச க்கப்படுவீர்கள்
என்று ெசால்லி, 32 அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த
எல்ேலாருக்கும் கர்த்தருைடய வசனத்ைதப் ேபாத த்தார்கள்.
33 ேமலும் அந்த இராத்த ரி ேநரத்த ேல அவன் அவர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுைடய காயங்கைளக்
கழுவனான். அவனும் அவேனாடுகூட இருந்தவர்களும்
உடேன ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 34 பன்பு அவன்
அவர்கைளத்தன்வீட்டிற்குக்கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,அவர்களுக்கு
உணவுெகாடுத்து, தன் குடும்பத்தார் அைனவேராடும்
ேதவனிடத்தல் வசுவாசம் ைவத்து மனமகழ்ச்ச யாக
இருந்தான். 35 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு: அந்த மனிதர்கைள
வ ட்டுவடுங்கள் என்று ெசால்ல அதகாரிகள் காவலர்கைள
அனுப்பனார்கள். 36 சைறச்சாைலக்காரன் பவுலுக்கு இந்த
வார்த்ைதகைள அறவத்து: உங்கைள வடுதைலெசய்யும்படி
அத காரிகள் கட்டைளக் ெகாடுத்து அனுப்பயுள்ளார்கள்;
எனேவ நீங்கள் இப்ெபாழுது புறப்பட்டு சமாதானத்ேதாடு
ேபாங்கள் என்றான். 37 அதற்குப் பவுல்: ேராமராக ய எங்கைள
அவர்கள் நயாயம் வ சாரிக்காமல், ெவளிப்பைடயாக அடித்து,
சைறச்சாைலய ேல ேபாட்டார்கள்; இப்ெபாழுது இரகச யமாக
எங்கைள வடுதைல ெசய்க றார்கேளா? அப்படியல்ல,
அவர்கேள வந்து, எங்கைள வடுதைலெசய்து ெவளிேய
அனுப்பவ டட்டும் என்றான். 38காவலர்கள்இந்தவார்த்ைதகைளச்
சைறச்சாைல அதகாரிகளுக்குத் ெதரிவ த்தார்கள்.
அவர்கள் ேராமர்கள் என்று அதகாரிகள் ேகட்டெபாழுது
பயந்துவந்து, 39 அவர்கேளாடு தயவாகப்ேபச , அவர்கைள
ெவளிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், பட்டணத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபாகும்படி ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 40 அப்படிேய
அவர்கள் சைறச்சாைலயலிருந்து புறப்பட்டு லீதயாளின்
வீட்டிற்குப்ேபாய்,சேகாதரர்கைளப்பார்த்து,அவர்களுக்குஆறுதல்
ெசால்லிவட்டுபுறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
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அத்த யாயம் 17
ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தல்பவுல்ப ரசங்க த்தல்

1 அவர்கள் அம்ப ேபாலி பட்டணத்ைதயும் அப்ெபாேலானியா
பட்டணத்ைதயும் கடந்து, ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தற்கு
வந்தார்கள்; அங்ேக யூதர்களுக்கு ஒரு ெஜப ஆலயம்
இருந்தது. 2 பவுல் தன் வழக்கத்தன்படிேய அங்குேபாய், மூன்று
ஓய்வுநாட்களில் ேவதவாக்கயங்களின் நயாயங்கைள எடுத்து
அவர்கேளாடு ேபச , 3 க றஸ்து பாடுபடவும் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்தருக்கவும் ேவண்டுெமன்றும், நான்
உங்களுக்கு அறவக்க ற இந்த இேயசுேவ க றஸ்து என்றும்
ேவதவாக்கயங்களிலிருந்து காண்பத்தான். 4 அவர்களில்
சலரும், பக்தயுள்ள க ேரக்கர்களில் அேநகரும், கனம்ெபற்ற
ெபண்களில் அேநகரும் வசுவாச த்து, பவுல் சீலாவ டம்
ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 5 வசுவாச க்காத யூதர்கள்
ைவராக்கயத்ேதாடு ெபால்லாத மனிதர்கள் சலைரச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, பட்டணத்தல் கலவரம் உண்டாக்க ,
யாேசானுைடய வீட்ைடச் சுற்றவைளத்து, அவர்கைளப்
பட்டணத்து மக்களிடம் இழுத்துக்ெகாண்டுவரப் பார்த்தார்கள்.
6 அவர்கள் அங்கு இல்லாததால், யாேசாைனயும் சல
சேகாதரர்கைளயும் பட்டணத்து அதகாரிகளிடத்தல்
இழுத்துக்ெகாண்டுவந்து: உலகத்ைதக் கலக்குகறவர்கள்
இங்ேகயும் வந்தருக்க றார்கள். 7 இவர்கைள யாேசான் தன்
வீட்டில் ேசர்த்துக்ெகாண்டான். இவர்கள் எல்ேலாரும் இேயசு
என்னும் ேவறு ஒருவைன ராஜா என்று ெசால்லி, ேபரரசனுைடய
கட்டைளகளுக்கு எத ராக ெசயல்படுகறார்கள் என்று சத்தமிட்டு,
8 இைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த மக்கைளயும் பட்டணத்து
அதகாரிகைளயும் கலங்கப்பண்ணினார்கள். 9 பன்பு
அவர்கள் யாேசானிடத்தலும் மற்றவர்களிடத்தலும் ஜாமீன்
வாங்க க்ெகாண்டு,அவர்கைளவ ட்டுவ ட்டார்கள்.

ெபேராயா பட்டணத்தல்பவுல்
10 அன்று இரவ ேல சேகாதரர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்

ெபேராயா பட்டணத்தற்கு அனுப்பவ ட்டார்கள்; அவர்கள் அங்ேக
ெசன்று, யூதர்களுைடய ெஜப ஆலயத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
11 அந்தப் பட்டணத்து மக்கள் வசனத்ைத ஆர்வத்ேதாடு
ஏற்றுக்ெகாண்டு, வஷயங்கள் இப்படியருக்க றதா என்று
தனமும் ேவதவாக்கயங்கைள ஆராய்ந்துபார்த்ததனால்,
ெதசேலானிக்ேகயல் உள்ளவர்கைளவ ட நற்பண்பு
உைடயவர்களாக இருந்தார்கள். 12 அதனால் அவர்களில்
அேநகரும், க ேரக்கர்களில் கனம்ெபற்ற அேநக ஆண்களும்
ெபண்களும் வசுவாச த்தார்கள். 13 ெபேராயாவலும்
ேதவவசனம் பவுலினால் அறவக்கப்படுக றது என்று
ெதசேலானிக்ேகயரான யூதர்களுக்கு ெதரிந்தேபாது, அங்ேகயும்
வந்து, மக்கைளத் தூண்டிவட்டார்கள். 14 உடேன சேகாதரர்கள்
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பவுைலக் கடல்வழியாக அனுப்பவ ட்டார்கள். சீலாவும்
தீேமாத்ேதயுவும் அங்ேக தங்கயருந்தார்கள். 15 பவுைலக்
கூட்டிச்ெசன்றவர்கள் அவைன அத்ேதேன பட்டணம்வைரக்கும்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள். அங்ேக பவுல், சீலாைவயும்
தீேமாத்ேதயுைவயும் சீக்க ரமாக என்னிடம் வரச் ெசால்லுங்கள்
என்றுஅவர்களுக்குச்ெசால்லிஅனுப்பனான்.

அத்ேதேனபட்டணத்தல்பவுல்
16 அத்ேதேன பட்டணத்தல் பவுல் அவர்களுக்காகக்

காத்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அந்தப் பட்டணம்
வக்க ரகங்களால் நைறந்தருக்க றைதப் பார்த்து, தன்
மனதல் அதக ைவராக்கயம் ெகாண்டு, 17 ெஜப ஆலயத்தல்
யூதர்கேளாடும், பக்தயுள்ளவர்கேளாடும், சந்ைதயல்
பார்ப்பவர்கேளாடும் தனமும் ேபச க்ெகாண்டிருந்தான்.
18 அப்ெபாழுது எப்ப க்கூரர்களும் ஸ்ேதாய க்கர்களுமான
ஞானிகளில் சலர் அவேனாடுகூட வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள்.
ச லர்: இந்த வாயாடி என்ன ேபசப்ேபாக றான் என்றார்கள்.
ச லர்: இவன் அந்நய ேதவைதகைள அறவக்க றவைனப்ேபால
இருக்க றான் என்றார்கள். அவன் இேயசுைவயும்
உய ர்த்ெதழுதைலயும் அவர்களுக்குப் ேபாத த்ததனால் அப்படிச்
ெசான்னார்கள். 19 அவர்கள் அவைன மார்ஸ் ேமைடக்கு
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்: நீ ெசால்லுகற இந்த புதய உபேதசம்
என்ன என்று நாங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளலாமா? 20 நீ ெசான்ன
அேநக வ ேனாதமான காரியங்கைள எங்களுைடய காதுகளில்
ேகட்ேடாம்; அதன் வளக்கம் என்ன என்று ெதரிந்துெகாள்ள
ஆர்வமாக இருக்க ேறாம் என்றார்கள். 21 அந்த அத்ேதேன
பட்டணத்து மக்கள், அங்ேக தங்குகற ெவளிமக்கள் எல்ேலாரும்,
வேனாதமான காரியங்கைளச் ெசால்லுவதலும் ேகட்பதலுேம
தங்களுைடயேநரத்ைதச்ெசலவழித்தார்கள். 22அப்ெபாழுதுபவுல்
மார்ஸ் ேமைடயன் நடுவ ேல நன்று: அத்ேதேன பட்டணத்தாேர,
எல்லாக் காரியத்தலும் உங்கைள அதக பக்தயுள்ளவர்களாகப்
பார்க்க ேறன். 23 எப்படிெயன்றால், நான் சுற்ற த்த ரிந்து,
உங்களுைடய ஆராதைனகைள கவனித்துப் பார்த்தெபாழுது,
“அறயப்படாத ேதவனுக்கு” என்று எழுதயருக்க ற ஒரு
பலிபீடத்ைதப்பார்த்ேதன்;நீங்கள்அறயாமல்ஆராதைனெசய்க ற
அவைரேய நான் உங்களுக்கு அறவக்க ேறன். 24உலகத்ைதயும்
அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கன ேதவனானவர்
வானத்த ற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராக இருக்க றபடியால்,
ைககளினால்கட்டப்பட்டேகாவல்களில்அவர்குடியருப்பதல்ைல.
25 எல்ேலாருக்கும் ஜீவைனயும் சுவாசத்ைதயும் எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுக்க ற ஆண்டவர், தமக்கு ஏதாவது ேதைவெயன்றால்,
மனிதர்கள் ைககளினால் ெபற்றுக்ெகாள்வதல்ைல. 26 மனித
இனமான எல்லா மக்கைளயும் அவர் ஒேர இரத்தத்தனாேல
உண்டாக்க , பூமிெயங்கும் குடியருக்கச்ெசய்து, முன்
தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்கைளயும் அவர்கள் குடியருக்கும்
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எல்ைலகைளயும் குறத்தருக்க றார்; 27 கர்த்தராக ய அவைர
மக்கள் தடவயாவது ேதடிக் கண்டுபடிக்கும்படி அப்படிச்
ெசய்தார்; அவர் நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் அருகல் உள்ளார்.
28 ஏெனன்றால், அவருக்குள் நாம் பைழக்க ேறாம், அைசக ேறாம்,
இருக்க ேறாம்; அப்படிேய உங்களுைடய புலவர்களிலும் சலர்,
நாம் அவருைடய வம்சத்தார் என்று ெசால்லியருக்க றார்கள்.
29 நாம் ேதவனுைடய வம்சமாக இருப்பதனால், மனிதனுைடய
ேயாசைனயனாலும் ச த்த ரேவைலயனாலும் உருவாக்கன
தங்கம், ெவள்ளி, கல் ஆகயவற்ற க்கு ெதய்வம் ஒப்பாவார்
என்று நாம் நைனக்கக்கூடாது. 30 மக்களின் அறயாைமயன்
நாட்கைள ேதவன் பார்க்காதவர்ேபால இருந்தார்; இப்ெபாழுது
மனம் மாறேவண்டும் என்று எல்லா மனிதர்களுக்கும்
கட்டைளயடுகறார். 31 ஒரு நாைளக் குறத்தருக்க றார்; அந்த
நாளிேலஅவர்தாம்நயமித்தமனிதைனக்ெகாண்டு,பூேலாகத்ைத
நீதயாக நயாயந்தீர்ப்பார்; அந்த மனிதைன மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்பனதனாேலஅதன்ந ச்சயத்ைத எல்ேலாருக்கும்
வளங்கப்பண்ணினார் என்றான். 32 மரித்தவர்களின்
உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்து பவுல் ெசால்வைத அவர்கள்
ேகட்டேபாது, ச லர் ேகலிெசய்தார்கள். ச லர்: நீ ெசால்லுகறைத
ேவெறாரு நாளில் ேகட்ேபாம் என்றார்கள். 33 எனேவ, பவுல்
அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டான். 34 ச லர் பவுேலாடு
ேசர்ந்துெகாண்டு, வசுவாச களானார்கள். அவர்களில் மார்ஸ்
ேமைடயன் நயாயாத பத களில் ஒருவனாகய தெயானீசயு
என்பவனும், தாமரி என்னும் ெபயருள்ள ஒரு ெபண்ணும், ேவறு
சலரும்இருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 18
ெகாரிந்து பட்டணத்தல்பவுல்

1 அதன்பன்பு பவுல் அத்ேதேன பட்டணத்ைதவ ட்டு,
ெகாரிந்து பட்டணத்தற்கு வந்து; 2 யூதெரல்ேலாரும்
ேராமாபுரிையவ ட்டுப்ேபாகும்படி கலவுதயு ேபரரசன்
கட்டைளய ட்டபடியனாேல, இத்தாலியாவலிருந்து புத தாக
வந்தருந்த ெபாந்து ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஆக்கல்லா என்னும்
ெபயருள்ள ஒரு யூதைனயும் அவன் மைனவயாகய
ப ரிஸ்கல்லாைளயும் அங்ேக பார்த்து, அவர்களிடத்த ற்குப்
ேபானான். 3 அவர்கள் கூடாரம்பண்ணுகற ெதாழிலாளிகளாக
இருந்தார்கள்; தானும் அந்தத் ெதாழில் ெசய்க றவனாக
இருந்தபடியால் அவர்கேளாடு தங்க , ேவைல ெசய்துெகாண்டு
வந்தான். 4 ஓய்வு நாட்களிேல இவன் ெஜப ஆலயத்த ேல,
யூதர்களுக்கும் க ேரக்கர்களுக்கும் புத்த ெசான்னான்.
5 மக்ெகேதானியாவலிருந்து சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும்
வந்தேபாது, பவுல் ைவராக்கயத்ேதாடு, இேயசுேவ க றஸ்து
என்று யூதர்களுக்கு நரூப த்தான். 6 அவர்கள் எத ர்த்து
நன்று பவுலுக்கு எத ராகப் ேபசனேபாது, அவன் தன்
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ஆைடகைள உதற : உங்களுைடய இரத்தப்பழி உங்களுைடய
தைலயன்ேமல் இருக்கும்; நான் சுத்தமாக இருக்க ேறன்;
இனி நான் யூதர்களல்லாதவரிடத்த ற்கு ேபாேவன் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லி, 7 அந்த இடத்ைதவ ட்டு, ேதவைன
வணங்குகறவனாகய யுஸ்து என்பவனுைடய வீட்டிற்கு
வந்தான்; அவன் வீடு ெஜப ஆலயத்த ற்கு அடுத்து இருந்தது.
8 ெஜப ஆலயத்தைலவனாகய க றஸ்பு என்பவன் குடும்பமாக
கர்த்தரிடத்தல் வசுவாசமுள்ளவனானான். ெகாரிந்த யரில்
அேநக மக்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டு, வசுவாச த்து,
ஞானஸ்நானம்ெபற்றார்கள். 9இராத்த ரிய ேலகர்த்தர்பவுலுக்குத்
தரிசனமாக : நீ பயப்படாமல் ேபசு, மவுனமாக இருக்காேத;
10நான்உன்ேனாடுகூடஇருக்க ேறன்,ஒருவனும்உனக்குத்
தீங்குெசய்யமுடியாது; இந்தப் பட்டணத்தல் எனக்கு
அேநக மக்கள் உண்டு என்றார். 11 அவன் ஒரு வருடம்
ஆறுமாத காலங்கள்அங்ேக தங்க , ேதவவசனத்ைதஅவர்களுக்கு
உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தான். 12 கல்லிேயான் என்பவன்
அகாயா நாட்டிற்கு அத பதயானேபாது, யூதர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து,
பவுலுக்கு எத ராக எழும்ப , அவைன நீதமன்றத்த ற்கு
ெகாண்டுேபாய்: 13 இவன் ேவதப்ப ரமாணத்தற்கு முரண்பாடாக
ேதவைன வணங்கும்படி எல்ேலாருக்கும் ேபாத க்க றான்
என்றார்கள். 14 பவுல் ேபச ஆரம்ப க்கும்ேபாது, கல்லிேயான்
யூதைர ேநாக்க : யூதர்கேள, இது ஒரு அநயாயமாக அல்லது
ெபால்லாத ெசயலாக இருக்குெமன்றால் நான் நீங்கள்
ெசால்வைத ெபாறுைமேயாடு ேகட்பது நல்லது. 15 ஆனால்
இது வார்த்ைதகளுக்கும், நாமங்களுக்கும், உங்களுைடய
ேவதத்த ற்கும் சம்பந்தப்பட்ட காரியமாக இருப்பதால்,
இைவகைளப்பற்ற , வசாரைணெசய்ய எனக்கு வருப்பமில்ைல,
நீங்கேள பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லி, 16 அவர்கைள
அங்கருந்துதுரத்தவ ட்டான். 17அப்ெபாழுதுக ேரக்கெரல்ேலாரும்
ெஜப ஆலயத்தைலவனாகய ெசாஸ்ேதேனையப் ப டித்து,
நீத மன்றத்த ற்கு முன்பாக அடித்தார்கள். இைவகைளக்குறத்துக்
கல்லிேயான்கவைலப்படவல்ைல.
ஆக்கல்லா, ப ரிஸ்கல்லா மற்றும்அப்ெபால்ேலா

18 பவுல் அேநகநாட்கள் அங்ேக தங்கயருந்து,
சேகாதரர்களிடம் வைடெபற்றுக்ெகாண்டு, தனக்கு ஒரு
ப ராத்தைன இருக்கறபடியால் ெகங்க ேரயா பட்டணத்தல்
தைலச்சவரம்பண்ணிக்ெகாண்டு,கப்பல்ஏற சீரியா ேதசத்த ற்குப்
ேபானான். ப ரிஸ்கல்லாளும் ஆக்கல்லாவும் அவேனாடுகூட
ேபானார்கள். 19 அவன் எேபசு பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது,
அங்ேக அவர்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து, ெஜப ஆலயத்த ற்குச்
ெசன்று, யூதர்களுடேன ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். 20 அவன்
இன்னும் ெகாஞ்சநாட்கள் அவர்கேளாடு தங்கேவண்டுெமன்று
அவர்கள் ேகட்டுக் ெகாண்டேபாது அவன் சம்மத க்காமல்,
21 வருகற பண்டிைகய ேல, நான் எப்படியாவது எருசேலமில்
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இருக்கேவண்டும். ேதவனுக்குச்ச த்தமானால்தரும்ப உங்களிடம்
வருேவன் என்று ெசால்லி, அவர்களிடம் வைடெபற்றுக்ெகாண்டு,
கப்பல் ஏற எேபசுைவவ ட்டுப் புறப்பட்டு, 22 ெசசரியா
பட்டணத்தற்கு வந்து, எருசேலமுக்குப்ேபாய், சைபமக்கைளச்
சந்த த்து, அந்த ேயாகயாவற்குப் ேபானான். 23 அங்ேக
சலகாலம் தங்கயருந்தபன்பு, அங்கருந்து புறப்பட்டு,
கலாத்தயா நாட்டிேலயும் ப ரிக யா நாட்டிேலயும் சுற்ற த்த ரிந்து,
சீடெரல்ேலாைரயும்உற்சாகப்படுத்தனான்.

அப்ெபால்ேலாவன்ப ரசங்கம்
24 அப்ெபாழுது அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்தல் ப றந்த

ேபச்ச ேல வல்லவனும், ேவதாகமங்களில் ேதறனவனுமான
அப்ெபால்ேலா என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு யூதன்
எேபசு பட்டணத்தற்கு வந்தான். 25 அவன் கர்த்தருைடய
வழிய ேல ேபாத க்கப்பட்டு, ேயாவான் ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானத்ைதமட்டும் ெதரிந்தவனாக இருந்து, ஆவயல்
ைவராக்கயள்ளவனாகக் கர்த்தருக்குரிய காரியங்கைளத்
ெதளிவாய்ப் ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தான். 26 அவன்
ெஜப ஆலயத்தல் ைதரியமாகப் ேபசனேபாது, ஆக்கல்லாவும்,
ப ரிஸ்கல்லாளும் அவன் ேபசுக றைதக் ேகட்டு, அவைனத்
தங்கேளாடு ேசர்த்துக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய வழிகைள அதகத்
ெதளிவாக அவனுக்கு வளக்க க் காண்பத்தார்கள். 27 பன்பு
அவன் அகாயா நாட்டிற்குப் ேபாகேவண்டும் என்றேபாது,
சீடர்கள் அங்ேக அவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி சேகாதரர்கள்
அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதனார்கள். 28அவன் அகாயா நாட்டிற்கு
வந்து ெவளிப்பைடயாக யூதர்களுடேன பலமாக வாதாடி,
இேயசுேவ க றஸ்து என்று ேவதவாக்கயங்கைளக் ெகாண்டு
வளக்கனபடியால்,கருைபயனாேலவசுவாச களானவர்களுக்கு
மிகவும்உதவயாகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 19
எேபசு பட்டணத்தல்பவுல்

1 அப்ெபால்ேலா என்பவன் ெகாரிந்து பட்டணத்த ேல
இருக்கும்ேபாது, பவுல் ேமடான ேதசங்கள்வழியாகப்ேபாய்,
எேபசுவற்கு வந்தான்; அங்ேக சல சீடர்கைளக் கண்டு: 2 நீங்கள்
வசுவாச களானேபாது, பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்றீர்களா
என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்: பரிசுத்த ஆவயானவர்
உண்ெடன்பைத நாங்கள் ேகள்வப்படேவ இல்ைல என்றார்கள்.
3அப்ெபாழுதுஅவன்: அப்படியானால்நீங்கள்எந்தஞானஸ்நானம்
ெபற்றீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: ேயாவான் ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானம் ெபற்ேறாம் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது பவுல்:
ேயாவான் தனக்குப்பன் வருகறவராக ய க றஸ்து இேயசுவல்
வசுவாச களாக இருக்கேவண்டும் என்று மக்களுக்குச் ெசால்லி,
மனந்தரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்ைதக் ெகாடுத்தாேன
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என்றான். 5 அைதக் ேகட்டெபாழுது அவர்கள் கர்த்தராக ய
இேயசுவன் நாமத்தனாேல ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்.
6 அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத்தேபாது,
பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர்கள்ேமல் வந்தார்; அப்ெபாழுது
அவர்கள் ப றெமாழிகைளப் ேபச தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
7 அந்த மனிதர்கள் ஏறக்குைறய பன்னிரண்டுேபராக
இருந்தார்கள். 8 பன்பு பவுல் ெஜப ஆலயத்தல் உள்ேள வந்து,
ைதரியமாகப் ப ரசங்க த்து, மூன்று மாதங்கள்வைர ேதவனுைடய
ராஜ்யத்துக்கடுத்தைவகைளக்குறத்து கலந்துைரயாடி,
புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு வந்தான். 9 ச லர் கடினப்பட்டு
நம்ப க்ைகயற்றவர்களாக க் கூட்டத்த ற்கு முன்பாக இந்த
மார்க்கத்ைத இகழ்ந்து ேபச யேபாது, அவன் அவர்கைளவ ட்டு
வலக , சீடர்கைள அவர்களிலிருந்து ப ரித்துக்ெகாண்டு,
த றன்னு என்னும் ஒருவனுைடய கல்வக்கூடத்த ேல அநுதனமும்
கலந்துைரயாடிக்ெகாண்டிருந்தான். 10 இரண்டு வருடகாலம்
இப்படி நடந்ததனாேல ஆசயாவல் குடியருந்த யூதர்களும்
க ேரக்கர்களுமாகய எல்ேலாரும் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
வசனத்ைதக் ேகட்டார்கள். 11 பவுலின் ைககளினாேல
ேதவன் அரிய ெபரிய அற்புதங்கைளச் ெசய்துகாண்பத்தார்.
12 அவனுைடய சரீரத்தலிருந்து துண்டுகைளயும்,
ைகக்குட்ைடகைளயும் ெகாண்டுவந்து, வயாத க்காரர்கள்ேமல்
ேபாட வயாத கள் அவர்கைளவ ட்டு நீங்க ப்ேபாயன; ெபால்லாத
ஆவகளும் அவர்கைளவ ட்டுப் புறப்பட்டன. 13 அப்ெபாழுது
நாேடாடிகளாகத் த ரிக ற மந்த ரவாத களாகய யூதர்களில் சலர்
ெபால்லாத ஆவகள் ப டித்தருந்தவர்கள்ேமல் கர்த்தராக ய
இேயசுவன் நாமத்ைதச் ெசால்லத் துணிந்து: பவுல்
ப ரசங்க க்க ற இேயசுவன்ேபரில் ஆைணயட்டு உங்களுக்குக்
கட்டைளயடுக ேறாம் என்றார்கள். 14 ப ரதான ஆசாரியனாகய
ஸ்ேகவா என்னும் ஒரு யூதனுைடய குமாரர்கள் ஏழுேபர்
இப்படிச்ெசய்தார்கள். 15 ெபால்லாத ஆவ அவர்கைள ேநாக்க :
இேயசுைவஅற ேவன், பவுைலயும்அற ேவன், நீங்கள் யார் என்று
ெசால்லி, 16 அசுத்தஆவையயுைடய மனிதன் அவர்கள்ேமல்
பாய்ந்து, பலவந்தம்பண்ணி, அவர்கைள ேமற்ெகாள்ள,
அவர்கள் ந ர்வாணிகளும் காயப்பட்டவர்களுமாக அந்த
வீட்ைடவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள். 17 இது எேபசுவ ேல குடியருந்த
யூதர்கள் க ேரக்கர்கள் அைனவருக்கும் ெதரியவந்தேபாது,
அவர்கெளல்ேலாரும் பயமைடந்தார்கள்; கர்த்தராக யஇேயசுவன்
நாமம் மகைமப்பட்டது. 18 வசுவாச த்தவர்களில் அேநகர்
வந்து, தங்களுைடய ெபால்லாத வத்ைதகைள ெவளிப்படுத்த
அறக்ைகய ட்டார்கள். 19 மாயவத்ைதக்காரர்களாக
இருந்தவர்களில் அேநகர் தங்களுைடய புத்தகங்கைளக்
ெகாண்டுவந்து, எல்ேலாருக்கும் முன்பாகச் சுட்ெடரித்தார்கள்;
அைவகளின் வைலையத் ெதாைகபார்த்து, ஐம்பதனாய ரம்
ெவள்ளிக்காசாகக் கண்டார்கள். 20 இவ்வளவு வல்லைமயாக
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கர்த்தருைடய வசனம் பரவயது. 21 இைவகள் முடிந்தபன்பு,
பவுல் மக்ெகேதானியா அகாயா என்னும் நாடுகளில்
சுற்ற நடந்து, எருசேலமுக்குப் ேபாகும்படி ஆவயல்
தீர்மானம்பண்ணிக்ெகாண்டு: நான் அங்ேக ேபானபன்பு
ேராமாபுரிையயும் பார்க்கேவண்டும் என்று ெசால்லி, 22 தனக்கு
உதவ ெசய்தவர்களில் இரண்டுேபராக ய தீேமாத்ேதயுைவயும்
எரஸ்துைவயும் மக்ெகேதானியாவற்கு அனுப்பவ ட்டு; தான்
பன்னும்சலநாட்கள்ஆசயாவ ேலதங்கனான்.

எேபசுவ ேலஏற்பட்டக் கலகம்
23 அக்காலத்த ேல இந்த மார்க்கத்ைதக்குற த்துப்

ெபரிய கலகம் உண்டானது. 24 எப்படிெயன்றால்,
ெதேமத்த ரியு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு தட்டான்
தயானாளின் ேகாவைலப்ேபால ெவள்ளியனால் ச றய
ேகாவல்கைளச் ெசய்து, ெதாழிலாளிகளுக்கு மிகுந்த ஆதாயம்
வருவத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 25 இவர்கைளயும் இப்படிப்பட்டத்
ெதாழில்ெசய்க ற மற்ற ேவைலயாட்கைளயும் அவன்
கூடிவரச்ெசய்து: மக்கேள, இந்தத் ெதாழிலினால் நமக்கு நல்ல
பைழப்பு உண்டாயருக்க றெதன்றுஅறவீர்கள். 26இப்படியருக்க,
ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட ேதவர்கள் ேதவர்களல்லெவன்று
இந்தப் பவுல் என்பவன் ெசால்லி, எேபசுவ ேல மாத்த ரமல்ல,
ெகாஞ்சங்குைறயஆசயாஎங்கும்அேநகமக்களுக்குப்ேபாத த்து,
அவர்கைளத் தன் பக்கமாகச் ேசர்த்துக்ெகாண்டான் என்றுநீங்கள்
கண்டும் ேகட்டும்இருக்க றீர்கள். 27இதனால் நம்முைடய ெதாழில்
அற்றுப்ேபாகும்படியான அபாயம் சம்பவத்தருக்க றதுமல்லாமல்,
மகா ேதவயாகய தயானாளுைடய ேகாவல் நைனவல்லாமல்
ேபாக றதற்கும், ஆசயா முழுைமயும் உலகமுழுவதும்
ேசவ க்க ற அவளுைடய மகத்துவம் அழிந்துேபாக றதற்கும்
ஏதுவாக இருக்க றது என்றான். 28 அவர்கள் இைதக்ேகட்டு,
ேகாபத்தால் நைறந்து: எேபச யருைடய தயானாேள
ெபரியவள் என்று சத்தமிட்டார்கள். 29 பட்டணம் முழுவதும்
கலகத்தனால் நைறந்தது. பவுலுக்கு வழித்துைணயாக வந்த
மக்ெகேதானியர்களாகய காயுைவயும் அரிஸ்தர்க்குைவயும்
அவர்கள் இழுத்துக்ெகாண்டு, ஒருமனப்பட்டு மண்டபத்த ற்கு
பாய்ந்ேதாடினார்கள். 30 பவுல் கூட்டத்த ற்குள்ேள ேபாக
மனதாயருந்தேபாது, சீடர்கள் அவைனப் ேபாகவ டவல்ைல.
31 ஆசயாநாட்டுத் தைலவரில் அவனுக்கு நண்பர்களாக இருந்த
சலரும் அவனிடத்த ற்கு ஆள் அனுப்ப , மண்டபத்த ற்குள்
ேபாகேவண்டாம் என்று எச்சரித்தார்கள். 32 கூட்டத்தல்
குழப்பமுண்டாக , ச லர் இப்படியும் சலர் அப்படியுமாகப்
ேபசனார்கள்; தாங்கள் கூடிவந்த காரணம் இன்னெதன்று
அேநகருக்குத் ெதரியாதருந்தது. 33 அப்ெபாழுது யூதர்கள்
அெலக்சந்தர் என்பவைன முன்ேன நற்கத் தள்ளும்ேபாது,
கூட்டத்த ேல சலர் அவைன முன்ேன இழுத்துவ ட்டார்கள்.
அெலக்சந்தர் ைகயால் ைசைக காட்டி, மக்களுக்கு
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உத்தரவுெசால்ல மனதாயருந்தான். 34 அவன் யூதெனன்று
அவர்கள் அற ந்தேபாது, எேபச யர்களுைடய தயானாேள
ெபரியவள்என்றுஇரண்டுமணி ேநரம்வைரஎல்ேலாரும்ஏகமாகச்
சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 35பட்டணத்துஅைவத்தைலவன்
மக்கைள அைமத ப்படுத்த : எேபச யர்கேள, இந்த பட்டணம்
மகா ேதவயாகய தயானாளின் ேகாவலும் வானத்தலிருந்து
வழுந்த சைலையயும் எேபச யரது நகரின் பாதுகாப்பல்
இருக்க றெதன்று அறயாதவன் உண்ேடா? 36 இைத எவரும்
மறுக்கமுடியாத காரியமாைகயால், நீங்கள் பதற்றங்ெகாண்டு
ஒன்றும் ெசய்யாமல் அைமதயாக இருக்கேவண்டும். 37 இந்த
மனிதர்கைள இங்ேக ெகாண்டுவந்தீர்கள்; இவர்கள் ேகாவல்
ெகாள்ைளக்காரர்களும் அல்ல, உங்களுைடய ேதவைய
ந ந்த த்துப் ேபசுக றவர்களும் அல்ல. 38 ெதேமத்த ரியுவற்கும்
அவைனச் ேசர்ந்த ெதாழிலாளிகளுக்கும் ஒருவன்ேமல் ஒரு
காரியம் உண்டாயருந்தால், நயாயம் வ சாரிக்க ற நாட்களுண்டு,
ஆளுனர்கள் இருக்கறார்கள்; ஒருவர் ேபரிெலாருவர்
வழக்காடிக்ெகாள்ளட்டும். 39 நீங்கள் ேவறு எந்தெவாரு
காரியத்ைதக்குற த்து வ சாரிக்கேவண்டுமானால், அைத
சட்டப்படிக் கூடுகன்ற சைபயல் ேபச த் தீர்த்துக்ெகாள்ளலாம்.
40 இன்ைறக்கு உண்டான கலகத்ைதக்குற த்து நாம் உத்தரவு
ெசால்லுகறதற்கு எதுவும் இல்லாதபடியால், இந்தக்
கலகத்ைதக்குற த்து நாங்கள் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது,
குற்றவாளிகளாக றதற்கு ஏதுவாக இருப்ேபாேம என்று ெசால்லி,
41பன்புகூட்டத்ைதஅனுப்பவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 20
பவுலின்அடுத்தநற்ெசய்த ப் பயணம்

1 கலகம் முடிந்தபன்பு, பவுல் சீடர்கைளத் தன்னிடத்த ற்கு
வரவைழத்து, உற்சாகப்படுத்த , மக்ெகேதானியாவற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானான் 2 அவன் அந்த பகுத களுக்குச் ெசன்று
சீடர்களுக்குப் புத்த ச்ெசால்லி, உற்சாகப்படுத்த க ேரக்கு
ேதசத்த ற்குச் ெசன்றான். 3 அங்ேக அவன் மூன்று மாதங்கள்
வச த்தபன்பு, அவன் கப்பல் ஏற , சீரியா ேதசத்த ற்குப்ேபாக
நைனத்தேபாது, யூதர்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி
இரகச யமாக ேயாசைன ெசய்துெகாண்டிருந்தபடியால்,
மக்ெகேதானியா ேதசத்தன்வழியாகத் தரும்ப ப்ேபாகத்
தீர்மானம்பண்ணினான். 4 ெபேராயா ஊரானாகய
ேசாபத்தரும், ெதசேலானிக்ேகயரில் அரிஸ்தர்க்கும், ெசக்குந்தும்,
ெதர்ைபயானாகய காயுவும், தீேமாத்ேதயும், ஆசயா
நாட்ைடச்ேசர்ந்த தீக க்கும் துேராப்பீமும், ஆசயா நாடுவைரக்கும்
துைணக்குவந்தார்கள். 5இவர்கள்எங்களுக்குமுன்னால்ெசன்று,
துேராவா பட்டணத்த ேல எங்களுக்காகக் காத்தருந்தார்கள்.
6 புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைக நாட்களுக்குப்பன்பு, நாங்கள்
பலிப்ப பட்டணத்தலிருந்து கப்பல் ஏற ஐந்துநாட்கள்
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பயணத்தற்குப்பன்பு துேராவா பட்டணத்தற்கு வந்து
அவர்கேளாடுஏழுநாட்கள்தங்கயருந்ேதாம்.

ஐத்தகுஉய ேராடு எழுந்தருத்தல்
7 வாரத்தன் முதல்நாளில், அப்பம் புச க்கும்படி சீடர்கள் கூடி

வந்தருக்கும்ெபாழுது, பவுல் அடுத்தநாள் புறப்படேவண்டும்
என்பதால், அவர்கேளாடு ேபச , நடுராத்த ரிவைரக்கும்
ப ரசங்க த்தான். 8 அவர்கள் கூடியருந்த ேமல்வீட்டில் அேநக
வளக்குகள்ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 9அப்ெபாழுதுஐத்தகு என்னும்
ெபயருைடய ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்தருந்தான்.
பவுல் ெதாடர்ந்து ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டியருந்ததால்,
அவன் தூக்க மயக்கத்தனால் சாய்ந்து மூன்றாம் மாடியலிருந்து
கீேழ வழுந்து, தூக்கெயடுத்தேபாது மரித்தருந்தான் .
10 உடேன பவுல் இறங்க ப்ேபாய், அவைன எடுத்து,
அைணத்துக்ெகாண்டு: கலங்காதருங்கள், இவன் உயேராடு
இருக்க றான் என்றான். 11 பன்பு ேமேல ஏற ப்ேபாய், அப்பம்ப ட்டு
புச த்து, வடியற்காைலவைர ேபச க்ெகாண்டிருந்து, பன்பு
புறப்பட்டான். 12 அந்த வாலிபைன அவர்கள் உயருள்ளவனாகக்
கூட்டிக்ெகாண்டுவந்தைதப்பார்த்துமிகுந்தஆறுதலைடந்தார்கள்.

எேபசுவன்மூப்பர்கைளவரவைழத்தல்
13 பவுல் ஆேசா பட்டணம்வைரக்கும் தைரவழியாகப்

ேபாகத் த ட்டமிட்டிருந்தான். நாங்கள் கப்பல் ஏற , பவுலுக்கு
முன்னதாகேவ ஆேசா பட்டணத்தற்குச் ெசன்ேறாம். அங்கருந்து
தம்ைமக் கப்பலில் ஏற்ற ச்ெசல்லேவண்டுெமன்று அவன் 
த ட்டம் ெசய்தருந்தார். 14 அவன் ஆேசா பட்டணத்த ேல
எங்கைளப் பார்த்தெபாழுது நாங்கள் அவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு
மித்த ேலேன பட்டணத்தற்கு வந்ேதாம். 15 அடுத்தநாளில் கீயு
தீவற்கு எத ேர உள்ள பகுத க்கு வந்து, 16 பவுல் ெபந்ெதெகாஸ்ேத
பண்டிைகநாளிேல எருசேலமில் இருக்கேவண்டுெமன்று
வரும்பயதால், தான் ஆசயாவ ேல காலத்ைத வீணாக்காமல்,
எேபசு பட்டணத்தலிருந்து கடந்துேபாகேவண்டுெமன்று
அவசரப்படுத்த , மறுநாளிேல சாமு தீைவ அைடந்து,
துேராகல்லிேயான் ஊர்த்துைறய ேல தங்க , மறுநாள்
மிேலத்து பட்டணத்தற்கு வந்ேதாம். 17 மிேலத்துவலிருந்து
அவன் எேபசுவற்கு ஆள் அனுப்ப , சைபயன் மூப்பர்கைள
வரவைழத்தான். 18 அவர்கள் தன்னிடத்தல் வந்தெபாழுது,
அவன் அவர்கைள ேநாக்க : நான் ஆசயா நாட்டிலிருந்து வந்த
முதல்நாள் ெதாடங்க எல்லாக் காலங்களிலும் உங்கேளாடு
நான் எப்படி இருந்ேதன் என்று நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கள்.
19 நான் மிகுந்த தாழ்ைமேயாடும், மிகுந்த கண்ணீேராடும்,
யூதர்களுைடய தீைமயான ேயாசைனயால் எனக்கு வந்த
ேசாதைனகேளாடும் கர்த்தருக்குப் பணி ெசய்ேதன்.
20 ப ரேயாஜனமானைவகளில் ஒன்ைறயும் நான் உங்களுக்கு
மைறத்துைவக்காமல், ெவளியரங்கமாக வீடுகள்ேதாறும்
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உங்களுக்குப்ப ரசங்க த்து,உபேதசம்பண்ணி, 21ேதவனிடத்த ற்கு
மனந்தரும்புவைதக்குற த்தும், நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச ப்பைதக்குற த்தும், நான்
யூதர்களுக்கும் க ேரக்கர்களுக்கும் சாட்ச யாக அறவத்ேதன்.
22இப்ெபாழுதும்நான்பரிசுத்தஆவயானவரிேலகட்டுண்டவனாக
எருசேலமுக்குப் ேபாக ேறன்; அங்ேக எனக்கு என்ன
நடக்கும் என்று ெதரியாது. 23 ெதாடர்ச்ச யான கட்டுகளும்
உபத்த ரவங்களும் எனக்கு உள்ளது என்று பரிசுத்த
ஆவயானவர் பட்டணங்கெளல்லாம் ெதரிவ க்க றைதமட்டும்
அற ந்தருக்க ேறன். 24 ஆனாலும் எைதக்குற த்தும்
நான் கவைலப்படமாட்ேடன். என் உயைரயும் ெபரிதாக
நைனக்கமாட்ேடன்; என் ஓட்டத்ைத சந்ேதாஷத்ேதாடு
முடிக்கவும், ேதவனுைடய கருைபயன் நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்கம்பண்ணும்படிக்கு நான் கர்த்தராக யஇேயசுவனிடத்தல்
ெபற்றஊழியத்ைத நைறேவற்றவுேம வரும்புக ேறன். 25இேதா,
நான் உங்கேளாடு வச த்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்து
ப ரசங்கம்பண்ணினைதக் ேகட்டவர்களாகய நீங்கள்
எல்ேலாரும் இனி என் முகத்ைதப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்று
அறந்தருக்க ேறன். 26ேதவனுைடயஆேலாசைனயல்ஒன்ைறயும்
நான் மைறத்துைவக்காமல், எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு
அறவத்தபடியால், 27எல்ேலாருைடயஇரத்தப்பழிக்கும்நீங்க நான்
சுத்தமாகஇருக்க ேறன்என்பதற்குஉங்கைளஇன்றுசாட்ச களாக
ைவக்க ேறன். 28 ஆகேவ, உங்கைளக்குறத்தும் ேதவன்,
தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தனாேல சம்பாத த்துக்ெகாண்ட
தமதுசைபையேமய்ப்பதற்குப் பரிசுத்தஆவயானவர்உங்கைளக்
கண்காணிகளாக ைவத்த மந்ைத எல்லாவற்ைறயும்குறத்தும்,
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 29 நான் ேபானபன்பு மந்ைதையத்
தப்பவ டாத ெகாடிய ஓநாய்கள் உங்களுக்குள்ேள வரும்.
30 உங்களிலும் சலர் எழும்ப , சீடர்கைளத் தங்களிடத்தல்
இழுத்துக்ெகாள்ளும்படி தவறானைவகைளப் ேபாத ப்பார்கள்
என்று அறந்தருக்க ேறன். 31 எனேவ, நான் மூன்று வருடங்கள்
இரவும் பகலும் கண்ணீேராடு இைடவ டாமல் உங்கள்
அைனவருக்கும் புத்த ச் ெசான்னைத நைனத்து வழித்தருங்கள்.
32 இப்ெபாழுதும் சேகாதரர்கேள, உங்களுைடய பக்த ெபருகவும்,
பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அைனவருக்குள்ளும் உங்களுக்கு
உரிைமப்பங்ைகக் ெகாடுக்கவும் வல்லவராக இருக்க ற
ேதவனுக்கும்அவருைடயகருைபயுள்ளவசனத்தற்கும்உங்கைள
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன். 33 ஒருவனுைடய ெவள்ளிையேயா
ெபான்ைனேயா ஆைடையேயா நான் இச்ச க்கவல்ைல.
34 நீங்கள் அற ந்தருக்க றபடி, எனக்கும் என்னுடேன கூடி இருந்த
மக்களுக்காகவும் இந்தக் ைககேள ேவைலெசய்தது. 35 இப்படிப்
ப ரயாசப்பட்டு, பலவீனைரத் தாங்கவும், வாங்குக றைதவ ட
ெகாடுக்க றேத பாக்க யம் என்று கர்த்தராக ய இேயசு
ெசான்ன வார்த்ைதகைள நைனக்கவும் ேவண்டுெமன்று
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எல்லாவதத்த ேலயும் உங்களுக்குக் காண்பத்ேதன் என்றான்.
36 இைவகைளச் ெசான்னபன்பு, அவன் முழங்கால்படிய ட்டு,
அவர்கள் எல்ேலாேராடும் ேசர்ந்து ெஜபம்பண்ணினான்.
37 அவர்கள் எல்ேலாரும் மிகவும் அழுது, என் முகத்ைத
நீங்கள் இனிப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்று அவன் ெசான்ன
வார்த்ைதயனால் அதகமாகத் துக்கப்பட்டு, 38 பவுைலக்
கட்டித்தழுவ , அவைன முத்தம் ெசய்து, கப்பல்வைரக்கும்
அவேனாடுகூடச்ெசன்றார்கள்.

அத்த யாயம் 21
பவுல்எருசேலம் பட்டணத்தற்குபயணம்

1நாங்கள்அவர்கைளவ ட்டுப்ப ரிந்து,எேபசுபட்டணத்தலிருந்து
கப்பேலற ேநராக ேகாஸ் தீைவயும், மறுநாளில் ேராது தீைவயும்
அைடந்து, அந்த இடத்ைதவ ட்டு பத்தாரா பட்டணத்தற்கு
வந்து, 2 அங்ேக ெபனிக்ேக ேதசத்த ற்குப் ேபாக ற ஒரு
கப்பைலப் பார்த்து, அத ேல ஏற ப்ேபாேனாம். 3 சீப்புரு
தீைவப் பார்த்து, அதற்கு ெதற்ேக இருக்க ற சீரியா நாட்டிற்குச்
ெசன்று, தீருபட்டணத் துைறமுகத்தல் இறங்க ேனாம்; அங்ேக
கப்பலின் சரக்குகைள இறக்கேவண்டியதாக இருந்தது. 4 அந்த
இடத்த ேல வாழ்ந்துவந்த சீடர்கைளக் கண்டுபடித்து, அங்ேக
ஏழுநாட்கள் தங்க ேனாம். அவர்கள் பவுைலப் பார்த்து: நீர்
எருசேலமுக்குப் ேபாகேவண்டாம் என்று பரிசுத்தஆவயானவரின்
ஏவுதலினாேல ெசான்னார்கள். 5அந்த நாட்கள் முடிந்து, நாங்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, அவர்கள் எல்ேலாரும் மைனவ
மற்றும் பள்ைளகேளாடு பட்டணத்தற்கு ெவளிேய எங்கைள
வழியனுப்ப வந்தார்கள். அப்ெபாழுது கடற்கைரய ேல நாங்கள்
முழங்கால்படிய ட்டு ெஜபம்பண்ணிேனாம். 6 அவர்களிடத்தல்
வைடெபற்றுக்ெகாண்டபன்பு, நாங்கள் கப்பல் ஏற ேனாம்;
அவர்கள் தங்களுைடய வீடுகளுக்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
7 நாங்கள் கப்பல் பயணத்ைத முடித்து, தீரு பட்டணத்ைதவ ட்டு
ப த்ெதாேலாமாய் பட்டணத்தற்கு வந்து, சேகாதரர்கைளச்
சந்த த்து, அவர்கைள வாழ்த்த அவர்கேளாடு ஒருநாள்
தங்க ேனாம். 8 மறுநாளிேல பவுைலச் ேசர்ந்தவர்களாகய
நாங்கள் புறப்பட்டு ெசசரியா பட்டணத்தற்கு வந்து, ஏழு
நபர்களில் ஒருவனாகய பலிப்பு என்னும் நற்ெசய்தயாளர்
வீட்டிற்கு ெசன்று அங்கு தங்க ேனாம். 9 தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற கன்னிப் ெபண்களாகய நான்கு குமாரத்த கள்
அவனுக்கு இருந்தார்கள். 10 நாங்கள் பல நாட்கள் அங்கு
தங்கயருக்கும்ேபாது, அகபு என்ற ெபயர் உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிச
யூேதயாவலிருந்து வந்தான். 11 அவன் எங்களிடம் வந்து,
பவுலினுைடய இடுப்பல் கட்டியருந்த கச்ைசைய உருவ தன்
ைககைளயும் கால்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு: இந்தக் கச்ைசக்கு
ெசாந்தமானவைனஎருசேலமிலுள்ளயூதர்கள்ப டித்துஇேதேபால
கட்டி யூதரல்லாதவர்களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்
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என்று பரிசுத்த ஆவயானவர் ெசால்லுகறார் என்றான்.
12இைதக் ேகட்டெபாழுது, எருசேலமுக்குப் ேபாகேவண்டாெமன்று,
நாங்களும் அங்ேக இருந்தவர்களும் பவுைல ேவண்டிக்
ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். 13 அதற்குப் பவுல்: நீங்கள் அழுது
என் இருதயத்ைத ஏன் ேசார்ந்து ேபாகப்பண்ணுகறீர்கள்?
எருசேலமில் நான் கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்த ற்காகக்
கட்டப்படுவதற்கு மட்டுமல்ல, இறப்பதற்கும் தயாராக
இருக்க ேறன் என்றான். 14 அவன் சம்மத க்காததனாேல,
கர்த்தருைடய ச த்தம் நடக்கட்டும் என்று வட்டுவ ட்ேடாம். 15அந்த
நாட்களுக்குப்பன்பு நாங்கள் பயணத்தற்கான சாமான்கைள
ஆயத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டு எருசேலமுக்குப் ேபாேனாம்.
16 ெசசரியா பட்டணத்தலுள்ள சீடர்களில் சலர் எங்கேளாடு
வந்தார்கள். சீப்புரு தீைவச்ேசர்ந்த மினாேசான் என்னும்
ஒரு பைழய சீடனிடம் நாங்கள் தங்குவதற்காக அவைனயும்
அவர்கேளாடுகூட்டிக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.

பவுல்வரேவற்கப்படுதல்
17 நாங்கள் எருசேலமுக்கு வந்தேபாது, சேகாதரர்கள்

எங்கைள சந்ேதாஷமாக வரேவற்றார்கள். 18 மறுநாளிேல
பவுல் எங்கைள யாக்ேகாப டம் கூட்டிக் ெகாண்டுேபானான்;
மூப்பர்கெளல்ேலாரும் அங்ேக கூடிவந்தார்கள். 19 பவுல்
அவர்கைள வாழ்த்த , தன் ஊழியத்தனாேல ேதவன்
யூதரல்லாேதார்களிடம் ெசய்தைவகைளெயல்லாம்
ஒவ்ெவான்றாக வளக்க ச்ெசான்னான். 20 யாக்ேகாபும்
அங்கு இருந்தவர்களும் அைதக்ேகட்டுக் கர்த்த்தைர
மகைமப்படுத்தனார்கள். பன்பு அவர்கள் பவுைலப்
பார்த்து: சேகாதரேன, யூதர்களில் ஆய ரக்கணக்காேனார்
வசுவாச களாக இருப்பது உமக்குத் ெதரியும், அவர்கள்
எல்ேலாரும் ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
கவனமாக கீழ்ப்படிக றவர்களாக இருக்க றார்கள்.
21 யூதரல்லாேதார்கேளாடு இருக்க ற யூதர்கெளல்ேலாரும்
தங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு வருத்தேசதனம்பண்ணவும்,
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி நடக்கவும்
ேவண்டியதல்ைல என்று நீர் ெசால்லி, அவர்கள்
ேமாேசையவ ட்டுப் ப ரிந்துேபாகும்படி ேபாதைன ெசய்க றீர்
என்று இவர்கள் உம்ைமப்பற்ற ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்கள்.
22 இப்ெபாழுது ெசய்யேவண்டியது என்ன? நீர் வந்தருக்க றீர்
என்று அவர்கள் ேகள்வப்பட்டு, ந ச்சயமாகக் ேகாபத்ேதாடு
இங்கு வருவார்கள். எனேவ உம்ைமப்பற்ற அவர்கள்
ேகள்வப்பட்டது உண்ைமயல்ைல என்பைதக் காட்ட நீ ஏதாவது
ஒன்ைறச் ெசய்யேவண்டும். 23 ஆகேவ, நாங்கள் உமக்குச்
ெசால்லுகறைத நீர் ெசய்யேவண்டும்; அது என்னெவன்றால்,
ேதவனிடம் ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்ட நான்குேபர்
எங்களிடம் இருக்க றார்கள். 24 இவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ேதவாலயத்த ற்கு ேபாய், இவர்கேளாடு உம்ைம சுத்த கரிப்புச்
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ெசய்துெகாண்டு, இவர்கள் முடி ெவட்டிக்ெகாள்வதற்கு ேவண்டிய
ெசலைவெயல்லாம் நீேர ெசய்யும். அப்படிச் ெசய்தால் அவர்கள்
உம்ைமப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்ட வஷயங்கள் ெபாய் என்றும், நீ
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி நடக்க றவெரன்றும்
எல்ேலாரும் ெதரிந்துெகாள்வார்கள். 25 வசுவாச களான
யூதரல்லாதவர்கள் இப்படிப்பட்டைவகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல்,
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடத்த அசுத்தமானைவகைள
சாப்ப டாமலும், கழுத்ைத நசுக்க ெகால்லப்பட்ட மிருகம்
மற்றும் இரத்தம் ஆகயவற்ைற சாப்ப டாமலும், தகாத
உறவு ெகாள்ளாமலும் இருக்கேவண்டும் என்று நாங்கள்
தீர்மானம்பண்ணி, அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுத அனுப்ப ேனாம்
என்றார்கள். 26 மறுநாளிேல பவுல் அந்த நான்கு மனிதர்கேளாடு
ேசர்ந்து தானும் சுத்த கரிப்புச் ெசய்துெகாண்டு, ேதவாலயத்தல்
ப ரேவச த்து, அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்காகவும் ேவண்டிய
பலிைய ெசலுத்த முடிக்கும்வைரக்கும் சுத்த கரிப்பு நாட்கைள
நைறேவற்றுேவன்என்றுஅறவத்தான்.

பவுல்ைகதுெசய்யப்படுதல்
27 அந்த ஏழு நாட்களும் நைறேவறும்ெபாழுது ஆசயா

நாட்டிலிருந்து வந்த யூதர்கள் அவைன ேதவாலயத்த ேல
கண்டு, மக்கெளல்ேலாைரயும் தூண்டிவட்டு, அவைனப்
ப டித்து: 28 இஸ்ரேவலர்கேள, உதவெசய்யுங்கள்.
நம்முைடய மக்களுக்கும் ேவதப்ப ரமாணத்தற்கும் இந்த
இடத்த ற்கும் எத ராக எல்லா இடத்தலும் எல்ேலாருக்கும்
ேபாத த்துவருகறவன் இவன்தான்; இந்த ேதவாலயத்த ற்குள்ேள
க ேரக்கைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, இந்த பரிசுத்த இடத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தனான் என்று சத்தமிட்டார்கள். 29 எேபசு
பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்த துேராப்பீமு என்பவன் நகரத்தல்
பவுேலாடு இருக்க றைத ஏற்கனேவ பார்த்தருந்தபடியால், பவுல்
அவைனத் ேதவாலயத்த ற்கு உள்ேளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு
வந்தருப்பான் என்று நைனத்தார்கள். 30 அப்ெபாழுது
நகரம் முழுவதும் கலக்கம் உண்டானது; மக்கள் கூட்டமாக
ஓடிவந்து, பவுைலப் ப டித்து, அவைன ேதவாலயத்த ற்கு
ெவளிேய இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்; உடேன கதவுகள்
பூட்டப்பட்டது. 31 அவர்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்ய முயற்ச
ெசய்யும்ேபாது, எருசேலம் முழுவதும் கலக்கமாக இருக்க றது
என்று ேராம இராணுவ அதபத க்குச் ெசய்த வந்தது. 32 உடேன
அவன் ேபார்வீரர்கைளயும் அவர்களுைடய அத பத கைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அங்ேக ஓடினான்; ேராம அத பதையயும்
ேபார்வீரர்கைளயும்அவர்கள் பார்த்தவுடேன பவுைலஅடிக்க றைத
நறுத்தவ ட்டார்கள். 33 அப்ெபாழுது ேராம அத பத அருகல்
வந்து அவைனப் ப டித்து, இரண்டு சங்கலிகளினாேல அவைனக்
கட்டும்படி ெசால்லி: இவன் யார் என்றும், என்ன ெசய்தான்
என்றும் வ சாரித்தான். 34 அதற்கு மக்கள் பல காரியங்கைளச்
ெசால்லிஅதகமாகக்கூச்சல் ேபாட்டார்கள்; அதக சத்தத்தனாேல
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அதபத க்கு ஒன்றும் புரியாமல், அவைனக் ேகாட்ைடக்குள்ேள
ெகாண்டுேபாகும்படி கட்டைளய ட்டான். 35 அவன் படிகள்ேமல்
ஏறனேபாது மக்கள்கூட்டம் அவனுக்கு பன்ேனெசன்று,
36இவைனக் ெகால்லேவண்டும் என்று மிகுந்த ேகாபமாக சத்தம்
ேபாட்டதனாேல, ேபார்வீரர்கள் அவைனத் தூக்கக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டியதாகஇருந்தது.
பவுல்மக்கேளாடு ேபசுதல்

37 அவர்கள் பவுைலக் ேகாட்ைடக்குள்ேள ெகாண்டுேபாக ற
ேநரத்தல்,அவன்ேராமஅத பதையேநாக்க : நான்உம்முடேனஒரு
வார்த்ைத ேபசலாமா என்றான். அதற்கு அவன்: உனக்கு க ேரக்க
ெமாழி ெதரியுமா? 38பலநாட்களுக்குமுன்ேனகலகம்உண்டாக்க ,
நான்கு ஆய ரம் ெகாைலபாதகர்கைள வனாந்த ரத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபானஎக ப்தயன்நீதாேனஎன்றான். 39அதற்குப் பவுல்:
நான் சலிசயா நாட்டிலுள்ள புகழ்ெபற்ற தர்சு பட்டணத்ைதச்
ேசர்ந்த யூதன்; மக்களுடேன ேபசுவதற்கு எனக்கு அனுமத
தரேவண்டும் என்று உம்ைம ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
40 அவன் அனுமத அளித்தேபாது, பவுல் படிகளின்ேமல் நன்று
மக்கைளப் பார்த்து அைமதயாக இருக்கச்ெசால்லி ைகைய
அைசத்தான்; மிகுந்த அைமத உண்டானது; அப்ெபாழுது அவன்
எபெரயெமாழிய ேல ேபசத்ெதாடங்கனான்.

அத்த யாயம் 22
1 சேகாதரர்கேள, ெபரிேயார்கேள, நான் இப்ெபாழுது

உங்களுக்குச் ெசால்லப்ேபாக ற நயாயங்கைள கவனித்துக்
ேகளுங்கள் என்றான். 2அவன் எபெரய ெமாழிய ேல தங்கேளாடு
ேபசுக றைத அவர்கள் ேகட்டெபாழுது, மிகவும் அைமதயாக
இருந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவன்: 3 நான் யூதன், சலிசயா
நாட்டிலுள்ள தர்சு பட்டணத்த ேல ப றந்து, இந்த நகரத்த ேல
கமாலிேயலின் பாதத்தருேக வளர்ந்து, முன்ேனார்களுைடய
ேவதப ரமாணத்தன்படிேய த ட்டமாக ேபாத க்கப்பட்டு,
இன்ைறயதனம் நீங்கெளல்ேலாரும் ேதவைனக்குறத்து
ைவராக்கயம் உள்ளவர்களாக இருக்க றதுேபால நானும்
ைவராக்கயம் உள்ளவனாக இருந்ேதன். 4 நான் இந்த
மார்க்கத்ைதச் சார்ந்த ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ப டித்து,
சைறச்சாைலகளில் ஒப்பைடத்து, மரணம் ஏற்படும்வைர
துன்பப்படுத்த ேனன். 5 அதற்கு ப ரதான ஆசாரியர்களும்
மூப்பர்கள் அைனவரும் சாட்ச ெகாடுப்பார்கள்; அவர்கள்
ைகயனாேல நான் சேகாதரர்களுக்கு கடிதங்கைள
வாங்க க்ெகாண்டு, தமஸ்குவல் இருக்கறவர்கைளத்
தண்டிப்பதற்கு, அவர்கைளக் ைகதுெசய்து, எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டு வருவதற்காக அங்குப்ேபாேனன். 6 அப்படி
நான் புறப்பட்டுப் ேபாகும் வழியல் தமஸ்குவற்கு அருகல்,
மத்தயான ேநரத்த ேல, த டீெரன்று வானத்தலிருந்து ெபரிய
ெவளிச்சம் உண்டாக , என்ைனச் சுற்ற ப் ப ரகாச த்தது.
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7 நான் தைரய ேல வழுந்ேதன். அந்தேநரத்தல்: சவுேல,
சவுேல, நீ என்ைன ஏன் துன்பப்படுத்துக றாய் என்று
என்னுடேன ேபசுக ற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 8 அதற்கு
நான்: ஆண்டவேர, நீர் யார் என்ேறன். அவர்: நீ
துன்பப்படுத்துக ற நசேரயனாக ய இேயசு நாேன
என்றார். 9 அச்சமயம் என்னுடேனகூட இருந்தவர்கள் அந்த
ெவளிச்சத்ைதக் கண்டு, பயந்துவ ட்டார்கள்; என்னுடேன
ேபசனவருைடய சத்தத்ைதேயா அவர்கள் ேகட்கவல்ைல.
10 அப்ெபாழுது நான்: ஆண்டவேர, நான் என்னெசய்யேவண்டும்
என்ேறன். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ எழுந்து, தமஸ்குவற்குப்
ேபா; அங்ேக நீ ெசய்யேவண்டியெதல்லாம் உனக்குச்
ெசால்லப்படும் என்றார். 11அந்தஒளியன்மிகுதயனாேலநான்
பார்ைவைய இழந்துேபானதனால், என்ேனாடிருந்தவர்களின்
உதவயால் வழிநடத்தப்பட்டு தமஸ்குவற்கு வந்ேதன்.
12 அப்ெபாழுது ேவதப ரமாணத்தன்படிேய பக்தயுள்ளவனும்,
அங்ேக குடியருக்க ற எல்லா யூதர்களாலும் நல்லவெனன்று
ெபயர்ெபற்றவனுமாகய அனனியா என்பவன், 13 என்னிடத்தல்
வந்துநன்று: சேகாதரனாகய சவுேல, பார்ைவயைடவாயாக
என்றான்; உடேன நான் பார்ைவயைடந்து, அவைனப்
பார்த்ேதன். 14அப்ெபாழுது அவன்: நம்முைடய முன்ேனார்களின்
ேதவனின் ச த்தத்ைத நீ ெதரிந்துெகாள்ளவும், நீதயுள்ளவைர
தரிச க்கவும், அவருைடய உயர்வான வாய்ெமாழிையக்
ேகட்கவும், அவர் உன்ைன முன்னேம ெதரிந்துெகாண்டார்.
15 நீ பார்த்தைவகைளயும் ேகட்டைவகைளயும்குறத்துச்
எல்லா மனிதர்களுக்கு முன்பாக அவருக்குச் சாட்ச யாக
இருப்பாய். 16 இப்ெபாழுது நீ தாமத க்க றது என்ன? நீ
எழுந்து கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் பணிந்துெகாண்டு,
ஞானஸ்நானம் ெபற்று, உன் பாவங்கள் ேபாகக் கழுவப்படு
என்றான். 17 பன்பு நான் எருசேலமுக்குத் தரும்பவந்து,
ேதவாலயத்த ேல ெஜபம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, நான்
தரிசனத்த ேல அவைரப் பார்த்ேதன். 18 அவர் என்ைனப்
பார்த்து: நீ என்ைனக்குற த்துச் ெசால்லும் சாட்சைய
இவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; ஆகேவ, நீ
தாமதம்பண்ணாமல் சீக்க ரமாக எருசேலைமவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபா என்றார். 19 அதற்கு நான்: ஆண்டவேர,
உம்மிடத்தல் வசுவாசமாக இருக்க றவர்கைள நான்
காவலில் ைவத்து ெஜப ஆலயங்களிேல அடித்தைதயும்,
20 உம்முைடய சாட்ச யாக வாழ்ந்த ஸ்ேதவானுைடய இரத்தம்
ச ந்தப்படுக றேபாது, நானும் அருேக நன்று, அவைனக் ெகாைல
ெசய்வதற்குச் சம்மத த்து, அவைனக் ெகாைலெசய்தவர்களின்
உைடகைள பாதுகாத்துக் ெகாண்டிருந்தைதயும், இவர்கள்
அற ந்தருக்க றார்கேள என்ேறன். 21அதற்குஅவர்: நீ ேபா, நான்
உன்ைன ெதாைலவல் உள்ள யூதரல்லாதவர்களிடத்த ேல
அனுப்புேவன்என்றுெசான்னார்என்றான்.
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ேராமக்குடிமகனானபவுல்
22இந்தவார்த்ைதவைரக்கும்அவன்ெசால்லுவைதேகட்டார்கள்.

பன்பு: இப்படிப்பட்டவைன பூமியலிருந்து அகற்றேவண்டும்;
இவன்உயேராடிருக்க றதுநயாயமல்லஎன்றுமிகுந்தசத்தமிட்டுச்
ெசான்னார்கள். 23 இவ்வதமாக அவர்கள் கூக்குரலிட்டுத்
தங்களுைடய ேமலாைடகைள எற ந்துவ ட்டு, ஆகாயத்த ேல
புழுதையத் தூற்றக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 24 ேராம அத பத
அவைனக் ேகாட்ைடக்குள்ேள ெகாண்டுவரும்படி ஆைணயட்டு,
அவர்கள் அவனுக்கு வேராதமாக இப்படிக் கூக்குரலிடுகறக்
காரணத்ைத ெதரிந்துெகாள்ளும்படிக்குஅவைன சாட்ைடயனால்
அடித்து வ சாரிக்கச் ெசான்னான். 25 அதன்படி அவர்கள்
அவைனக் கயற்றால் இருகக் கட்டும்ேபாது, பவுல் அருகல்
நன்ற நூற்றுக்கு அத பதையப் பார்த்து: ேராமனும் நயாயம்
வ சாரிக்கப்படாதவனுமாக இருக்க ற மனிதைன அடிக்க றது
உங்களுக்கு நயாயமா? என்றான். 26 நூற்றுக்கு அத பத
அைதக்ேகட்டு, ேராம அத பதய டத்தல்ேபாய், அைத அறவத்து:
நீர் ெசய்யப்ேபாக றைதக்குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இரும்; இந்த
மனிதன் ேராமன் என்றான். 27 இைத அறந்த ேசனாத பத
பவுலிடத்தல் வந்து: நீ ேராமனா? எனக்குச் ெசால் என்றான்.
அதற்கு அவன்: நான் ேராமன்தான் என்றான். 28 ேராம அத பத
அவைனப் பார்த்து: நான் அதக பணம் ெகாடுத்து இந்த
ேராம உரிைமைய சம்பாத த்ேதன் என்றான். அதற்குப் பவுல்:
நாேனா ேராமக் குடிமகனாகப் ப றந்ேதன் என்றான். 29 அவைன
அடித்து வ சாரிக்கும்படி ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள் உடேன
அவைனவட்டுவ ட்டார்கள். ேராம அத பத அவன் ேராமெனன்று
அறந்து,அவைனக்கட்டியதற்காகப் பயந்தான்.
ஆேலாசைனச் சங்கத்தல்பவுல்

30 பவுலின்ேமல் யூதர்களாேல ஏற்படுத்தப்பட்ட குற்றம்
இன்னெதன்றுந ச்சயமாகஅறயவரும்ப ,அவன்அடுத்தநாளிேல
அவைன வடுவத்து, ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும் ஆேலாசைனச்
சங்கத்தனர்கள் அைனவைரயும் கூடிவரும்படி ஆைணயட்டு,
அவைன அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு முன்பாக
நறுத்தனான்.

அத்த யாயம் 23
1 பவுல் ஆேலாசைனச் சங்கத்தனைர உற்றுப்பார்த்து:

சேகாதரர்கேள, இந்தநாள்வைர எல்லா வஷயங்களிலும் நான்
நல்மனச்சாட்ச ேயாடு ேதவனுக்குமுன்பாக நடந்துவந்ேதன்
என்று ெசான்னான். 2 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியனாகய
அனனியா அவனுக்கு அருகல் நன்றவர்கைளப் பார்த்து: இவன்
வாயல் அடியுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான். 3 அப்ெபாழுது
பவுல் அவைனப் பார்த்து: ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட சுவேர, ேதவன்
உம்ைம அடிப்பார்; நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி என்ைன நயாயம்
வ சாரிக்க உட்கார்ந்தருக்க ற நீர் ந யாயப ரமாணத்தற்கு
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வேராதமாக என்ைன அடிக்கச்ெசால்லலாமா என்றான்.
4 அருகல் நன்றவர்கள்: ேதவனுைடய ப ரதான ஆசாரியைர
அவமத த்துப் ேபசலாமா என்றார்கள். 5 அதற்குப்
பவுல்: சேகாதரர்கேள, இவர் ப ரதான ஆசாரியெரன்று
எனக்குத் ெதரியாது; உன் மக்களின் தைலவைர குற்றம்
ெசால்லாேத” என்று எழுதயருக்க றேத என்றான். 6 பன்பு
அவர்களில், சதுேசயர்கள் ஒரு பகுதயும் பரிேசயர்கள்
ஒரு பகுதயுமாக இருக்க றார்கெளன்று பவுல் அறந்து:
சேகாதரர்கேள, நான் பரிேசயனும் பரிேசயனுைடய மகனுமாக
இருக்க ேறன். மரித்தவர்களுைடய உய ர்த்ெதழுதைலப்பற்றய
நம்ப க்ைகையக்குறத்து நான் நயாயம் வ சாரிக்கப்படுக ேறன்
என்று ஆேலாசைனச் சங்கத்த ேல சத்தமிட்டுச் ெசான்னான்.
7 அவன் இப்படிச் ெசான்னேபாது, பரிேசயர்களுக்கும்
சதுேசயர்களுக்கும் வாக்குவாதமுண்டாக ; கூட்டம் இரண்டாகப்
ப ரிந்தது. 8 ஏெனன்றால், சதுேசயர்கள் உய ர்த்ெதழுதல்
இல்ைலெயன்றும், ேதவதூதனும் ஆவயும் இல்ைலெயன்றும்
ெசால்லுகறார்கள். பரிேசயர்கேளா அவ்வ ரண்டும் உண்ெடன்று
ஒப்புக்ெகாள்ளுகறார்கள். 9 இதனாேல மிகுந்த இைரச்சல்
உண்டானது. பரிேசய சமயத்தாரான ேவதபண்டிதர்களில்
சலர் எழுந்து: இந்த மனிதனிடத்தல் ஒரு தவைறயும்
காணவல்ைல; ஒரு ஆவ அல்லது ஒரு ேதவதூதன் இவனுடேன
ேபசனதுண்டானால், நாம் ேதவனுடேன சண்ைடயடுவது
தகாது என்று வாதாடினார்கள். 10 அதகமாக கலவரம்
உண்டானேபாது, பவுல் அவர்களால் பீறுண்டுேபாவாெனன்று
ேராம அத பத பயந்து, ேபார்வீரர்கள்ேபாய், அவைன அவர்கள்
நடுவலிருந்து அகற்ற ேகாட்ைடக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி
கட்டைளய ட்டான். 11 அன்று இரவ ேல கர்த்தர் பவுலின் அருேக
நன்று: பவுேல, ைதரியமாக இரு; நீ என்ைனக்குற த்து
எருசேலமிேலசாட்ச ெகாடுத்ததுேபாலேராமாவலும்சாட்ச
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார்.

பவுலுக்குஎத ரானசத
12 வடியற்காலமானேபாது, யூதர்களில் சலர் கூடி,

தாங்கள் பவுைலக் ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும் புச ப்பதும்
குடிப்பதுமில்ைலெயன்று சபதம்பண்ணிக்ெகாண்டார்கள்.
13 இப்படிச் சபதம்பண்ணிக்ெகாண்டவர்கள் நாற்பதுேபருக்கு
அதகமாக இருந்தார்கள். 14 அவர்கள் ப ரதான
ஆசாரியர்களிடத்தலும் மூப்பர்களிடத்தலும்ேபாய்:
நாங்கள் பவுைலக் ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும் ஒன்றும்
புச ப்பதல்ைலெயன்று உறுதயான சபதம் ெசய்துெகாண்ேடாம்.
15 ஆகேவ, நீங்கள் ஆேலாசைனச் சங்கத்தனேராடு
கூடப்ேபாய், அவனுைடய காரியத்ைத மிக சரியாக
வ சாரிக்க வருப்பமுள்ளவர்கள்ேபால ேராம அத பத க்குக்
காண்பத்து, அவர் நாைளக்கு அவைன உங்களிடம்
அைழத்துக்ெகாண்டுவரும்படி அவரிடத்தல் ேகட்பீர்களாக.
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அவன் அருகல் வருகறதற்குள்ேள நாங்கள் அவைனக்
ெகாைலெசய்ய ஆயத்தமாக இருப்ேபாம் என்றார்கள். 16 இந்த
சத த்த ட்டத்ைதபவுலினுைடயசேகாதரியன்மகன்ேகள்வப்பட்டு,
ேகாட்ைடக்குள்ேளேபாய், பவுலுக்குத் ெதரிவ த்தான்.
17 அப்ெபாழுது பவுல் நூற்றுக்கு அத பத களில் ஒருவைன
அைழத்து, இந்த வாலிபைன ேராம அத பதயனிடத்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாம்; அவரிடத்தல் இவன் ெசால்லேவண்டிய
ஒரு ெசய்த உண்டு என்றான். 18 அப்படிேய அவன் இவைன
ேராம அத பதயனிடத்த ற்குக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்:
காவலில் ைவக்கப்பட்டிருக்க ற பவுல் என்ைன அைழத்து,
உமக்ெகாரு ெசய்தையச் ெசால்லேவண்டுெமன்றருக்க ற
இந்த வாலிபைன உம்மிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி
என்ைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டான் என்றான். 19 அப்ெபாழுது
ேராம அத பத அவனுைடய ைகையப்ப டித்துத் தனிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்: நீ என்னிடத்தல் ெசால்லேவண்டிய
ெசய்த என்ன? என்று ேகட்டான். 20 அதற்கு அவன்:
யூதர்கள் பவுலின் காரியத்ைத மிகச் சரியாக வ சாரிக்க
வருப்பமுள்ளவர்கள்ேபால, நீர் நாைளக்கு அவைன
ஆேலாசைனச் சங்கத்தனரிடத்தல் ெகாண்டுவரும்படி
உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ள தீர்மானித்தருக்க றார்கள்.
21 நீர் அவர்களுக்குச் சம்மத க்கேவண்டாம்; அவர்களில்
நாற்பதுேபருக்கு அதகமானவர்கள் அவைனக்
ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும் தாங்கள் உண்பதும்
குடிப்பதுமில்ைலெயன்று சபதம்ெசய்துெகாண்டு, உம்முைடய
உத்தரவுக்காக இப்ெபாழுது காத்துக்ெகாண்டு ஆயத்தமாக
இருக்க றார்கள் என்றான். 22 அப்ெபாழுது ேராம அத பத : நீ
இைவகைள எனக்குத் ெதரிவ த்ததாக ஒருவருக்கும் ெசால்லாேத
என்றுகட்டைளய ட்டு,வாலிபைனஅனுப்பவ ட்டான்.

பவுல்ெசசரியாவ ற்குஅனுப்பப்படுதல்
23 பன்பு அவன் நூற்றுக்கு அத பத களில் இரண்டுேபைர

அைழத்து, ெசசரியா பட்டணத்தற்குப் ேபாகும்படி இருநூறு
காலாட்கைளயும், எழுபது குதைர வீரைரயும், இருநூறு
ஈட்டிக்காரர்கைளயும், இரவல் மூன்று மணியளவ ேல, ஆயத்தம்
ெசய்யுங்கள் என்றும்; 24 பவுைல ஏற்ற , ேதசாத பதயாகய
ேபலிக்ஸினிடத்த ற்குப் பத்த ரமாகக் ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு
குதைரகைள ஆயத்தப்படுத்துங்கெளன்றும் ெசான்னதுமன்ற ,
25 ஒரு கடிதத்ைதயும் எழுதனான்; அதன் வபரமாவது:
26 கனம்ெபாருந்தய ேதசாத பதயாகய ேபலிக்ஸ் என்பவருக்குக்
கலவுதயுலீசயா வாழ்த்துதல் ெசால்லி ெதரிவ ப்பது
என்னெவன்றால்: 27 இந்த மனிதைன யூதர்கள் ப டித்துக்
ெகாைலெசய்யப்ேபாக ற ேநரத்தல், நான் ேபார்வீரர்கேளாடு
கூடப்ேபாய், இவன் ேராமெனன்று அறந்து, இவைன
வடுவத்ேதன். 28 அவர்கள் இவன்ேமல் சாட்டின
குற்றத்ைத நான் அறயேவண்டுெமன்று இவைன அவர்கள்
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ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்குமுன் ெகாண்டுேபாேனன். 29 இவன்
அவர்களுைடய ேவதத்த ற்கு அடுத்த காரியங்கைளக்குறத்துக்
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவெனன்று அறந்தேதயல்லாமல்,
மரணத்தற்காவது ைகதுெசய்வதற்காவது ஏற்ற குற்றம்
இவனிடத்தல் இல்ைலெயன்று கண்டற ந்ேதன். 30 யூதர்கள்
இவனுக்கு வேராதமாக சத ேயாசைன ெசய்க றார்கெளன்று
எனக்குத் ெதரியவந்தேபாது, உடேன இவைன உம்மிடத்த ற்கு
அனுப்ப ேனன்; குற்றஞ்சாட்டுக றவர்களும் இவனுக்கு
வேராதமாகச் ெசால்லுகற காரியங்கைள உமக்கு முன்பாக
வந்து ெசால்லும்படி அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்ேடன்.
சுகமாக இருப்பீராக என்ெறழுதனான். 31 ேபார்வீரர்கள்
தங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, பவுைல அைழத்துக்ெகாண்டு,
இரவ ேல அந்த ப்பத்த ரி ஊருக்குப்ேபாய், 32 அடுத்தநாளில்
குதைரவீரர்கைள அவனுடேனகூடப் ேபாகும்படி அனுப்பவ ட்டு,
தாங்கள் ேகாட்ைடக்குத் தரும்பனார்கள். 33 அவர்கள் ெசசரியா
பட்டணத்ைத அைடந்து, கடிதத்ைத ேதசாத பதயனிடத்தல்
ெகாடுத்து, பவுைலயும் அவன் முன்பாக நறுத்தனார்கள்.
34 ேதசாத பத அைத வாச த்து: எந்த நாட்டாெனன்று
ேகட்டு, சலிசயா நாட்டாெனன்று அறந்தேபாது:
35 உன்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுக றவர்களும் வரும்ேபாது உன்
காரியத்ைதத் த ட்டமாகக் ேகட்ேபன் என்று ெசால்லி,
ஏேராதன் அரண்மைனயேல அவைனக் காவல்பண்ணும்படி
ஆைணயட்டான்.

அத்த யாயம் 24
யூதர்களின்குற்றச்சாட்டு

1 ஐந்து நாட்களுக்குப்பன்பு ப ரதான ஆசாரியனாகய
அனனியா மூப்பர்கேளாடும் ெதர்த்துல்லு என்னும் ஒரு
வழக்கறஞேராடும் கூடப்ேபானான், அவர்கள் பவுலுக்கு எத ராக
ேதசாத பதயனிடத்தல் முைறயீடு ெசய்தார்கள். 2 அவன்
அைழக்கப்பட்டேபாது, ெதர்த்துல்லு குற்றஞ்சாட்டத்ெதாடங்க :
3 கனம்ெபாருந்தய ேபலிக்ேஸ, உம்மாேல நாங்கள் மிகுந்த
சமாதான சுகத்ைத அநுபவக்க றைதயும், உம்முைடய
பராமரிப்பனாேல இந்த ேதசத்தனர்களுக்கு ச றந்த நன்ைமகள்
நடக்க றைதயும் நாங்கள் எப்ெபாழுதும் எங்கும் மிகுந்த
நன்றயற தலுடேனஒப்புக்ெகாள்ளுக ேறாம். 4உம்ைமநான்அதக
ெசாற்களினாேலவருத்தப்படுத்தாதபடிக்கு,நாங்கள்சுருக்கமாகச்
ெசால்வைத நீர் ெபாறுைமயாகக் ேகட்கேவண்டுெமன்று
ேவண்டுக ேறன். 5 என்னெவன்றால், இந்த மனிதன்
ெகாள்ைளேநாயாகவும்,பூமியலுள்ளஅைனத்துயூதர்கள்நடுவல்
கலகம் எழுப்புக றவனாகவும், நசேரயருைடய மதகுழப்பத்த ற்கு
தைலவனாகவும் இருக்க றாெனன்று கண்டற ந்ேதாம். 6 இவன்
ேதவாலயத்ைதயும் தீட்டுப்படுத்தப்பார்த்தான். நாங்கள்
இவைனப்ப டித்து எங்களுைடய ேவதப ரமாணத்தன்படிேய
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நயாயம் வ சாரிக்க வரும்பயருந்ேதாம். 7 அப்ெபாழுது
இராணுவ அதபத லீசயா வந்து, மிகவும் துணிகரமாக இவைன
எங்களுைடய ைககளிலிருந்து இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
8 இவன்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துகறவர்கள் உம்மிடத்தல்
வரும்படி கட்டைளய ட்டார். இவனிடத்தல் நீர் வ சாரித்தால்
நாங்கள் இவன்ேமல் சுமத்துகற குற்றங்கள் அைனத்ைதயும்
அற ந்துெகாள்ளலாம் என்றான். 9யூதர்களும் அதற்கு சம்மத த்து,
இைவகள் உண்ைமதான் என்றார்கள். 10 பவுல் ேபச ேதசாத பத
அனுமதத்தேபாது, அவன் பதலாக: நீர் அேநக வருடகாலமாக
இந்த நாட்டாருக்கு நீத பதயாக இருக்க றீர் என்றற ந்து,
நான் என் காரியங்கைளக்குறத்து அதக ைதரியத்துடன்
பதல் ெசால்லுக ேறன். 11 நான் ெதாழுதுெகாள்ளும்படியாக
எருசேலமுக்குப் ேபானதுமுதல் இதுவைரக்கும் பன்னிரண்டு
நாட்கள்மட்டும் ஆனெதன்று நீர் அற ந்துெகாள்ளலாம்.
12 ேதவாலயத்த ேல நான் ஒருவரிடத்தலாவது தர்க்கம்
ெசய்தைதயும், நான் ெஜபஆலயங்களிலாவது பட்டணத்தலாவது
மக்களுக்குள்ேள கலகெமழுப்பனைதயும், இவர்கள்
பார்த்ததல்ைல. 13இப்ெபாழுதுஎன்ேமல்சுமத்துகறகுற்றங்கைள
இவர்கள் உம்மிடத்தல் நரூப க்கவும் முடியாது. 14 உம்மிடத்தல்
ஒன்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்; அது என்னெவன்றால்,
இவர்கள் மதேபதம் என்று ெசால்லுகற வழியன்படிேய
எங்களுைடய முன்ேனார்களின் ேதவனுக்கு ஆராதைனெசய்து
நயாயப்ப ரமாணத்த ேலயும் தீர்க்கதரிச கள் புத்தகங்களிேலயும்
எழுதயருக்க ற எல்லாவற்ைறயும் நான் நம்ப , 15 நீத மான்களும்
அநீத மான்களுமாகய மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழுந்தருப்பது
உண்ெடன்று இவர்கள் ேதவனிடத்தல் நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க றதுேபால, நானும் நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க ேறன்.
16 இதனால் நான் ேதவனுக்கும் மனிதர்களுக்கும் முன்பாக
எப்ெபாழுதும் குற்றமற்ற மனச்சாட்சைய உைடயவனாக
இருக்க முயற்ச க்க ேறன். 17 பல வருடங்களுக்குப்பன்பு நான்
என் மக்களுக்கு நன்ெகாைடப் பணத்ைதக் ெகாடுக்கவும்,
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தவும் வந்ேதன். 18 அப்ெபாழுது
கூட்டமில்லாமலும் ஆர்ப்பாட்டமில்லாமலும் ேதவாலயத்த ேல
சுத்த கரிப்பு ெசய்துெகாண்டவனாக இருந்தேபாது, ஆசயா
நாட்டாரானசலயூதர்கள்என்ைனப்பார்த்தார்கள். 19அவர்களுக்கு
என்ேபரில் வ ேராதமான காரியம் ஏதாவது இருந்தால், அவர்கேள
இங்ேக வந்து, உமக்கு முன்பாகக் குற்றஞ்சுமத்தேவண்டும்.
20நான்ஆேலாசைனச் சங்கத்தனர்களுக்குமுன்பாக நன்றேபாது
அவர்கள் ஏதாவது அநயாயத்ைத என்னிடத்தல் கண்டிருந்தால்
இவர்கேள அைதச் ெசால்லட்டும். 21 நான் அவர்கள் நடுவல்
நன்றேபாது மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழுந்தருப்பைதக்குற த்து,
இன்று உங்களாேல நயாயந்தீர்க்கப்படுக ேறன் என்று நான்
ெசான்னஒருெசால்லினிமித்தேமயன்ற ேவெறான்றனிமித்தமும்
குற்றம் காணப்படவல்ைல என்றான். 22 இந்த மார்க்கத்தன்
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வஷயங்கைள ெதளிவாக அற ந்தருந்த ேபலிக்ஸ் இைவகைளக்
ேகட்டெபாழுது: இராணுவ அதபத லீசயா வரும்ேபாது
உங்களுைடய காரியங்கைளக் கண்டிப்பாய் வ சாரிப்ேபன் என்று
ெசால்லி; 23 பவுைலக் காவலில் ைவக்கவும், கண்டிப்பல்லாமல்
நடத்தவும், அவனுக்கு ேசைவெசய்க றதற்கும் அவைனக்
கவனித்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும் வருகற அவனுைடய
மனிதர்களில் ஒருவைரயும் தைடெசய்யாதருக்கவும்
நூறுேபருக்கு அத பதயானவனுக்கு ஆைணயட்டு, அவர்கைளக்
காத்தருக்கும்படி ெசய்தான். 24 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு
ேபலிக்ஸ் யூதப் ெபண்ணாகய தன் மைனவ துருசல்லாளுடேன
வந்து, பவுைல அைழத்து வரச்ெசய்து, க றஸ்துைவப்பற்றும்
வசுவாசத்ைதக்குற த்து அவன் ெசால்லக்ேகட்டான்.
25 அவன், நீதையயும், இச்ைசயடக்கத்ைதயும், இனிவரும்
நயாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்துப் ேபசும்ேபாது, ேபலிக்ஸ் பயமைடந்து:
இப்ெபாழுது நீ ேபாகலாம், எனக்கு ேநரம் கைடக்கும்ேபாது
உன்ைன வரவைழப்ேபன் என்றான். 26 ேமலும், அவன் பவுைல
வடுதைலெசய்யும்படி தனக்கு அவன் பணங்ெகாடுப்பாெனன்று
நம்ப க்ைகயுள்ளவனாக இருந்தான்; அதனாேல அவன்
அேநகமுைற அவைன அைழத்து, அவனுடேன ேபசனான்.
27 இரண்டு வருடங்கள் ெசன்றபன்பு ேபலிக்ஸ் என்பவனுக்குப்
பதலாக ெபார்க்கயுெபஸ்து ேதசாத பதயாக வந்தான்;
அப்ெபாழுது ேபலிக்ஸ் யூதர்களுக்கு நன்ைமெசய்ய வரும்ப
பவுைலக்காவலில்ைவத்துவ ட்டுப்ேபானான்.

அத்த யாயம் 25
ெபஸ்துவுக்குமுன்பாக பவுல்

1 ெபஸ்து என்பவன் நாட்டிற்கு அத பதயாக வந்து, மூன்று
நாட்களானபன்பு, ெசசரியாவலிருந்து எருசேலமுக்குப்
ேபானான். 2 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியனும் யூதர்களில்
முதன்ைமயானவர்களும் அவனிடத்தல் வந்து, பவுலுக்கு
வ ேராதமாக முைறயீடுெசய்து, 3 அவைன வழிய ேல
ெகான்றுேபாடும்படி சத த்த ட்டம் ெகாண்டவர்களாக, தங்கள்ேமல்
தயவுெசய்து, அவைன எருசேலமிற்கு அைழக்கேவண்டுெமன்று
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 4 அதற்கு ெபஸ்து ப ரதயுத்தரமாக:
பவுைல ெசசரியாவ ேல காவல் ெசய்யப்பட்டிருக்க றேத; நானும்
சீக்க ரமாகஅங்ேகேபாக ேறன். 5ஆகேவ,உங்களில்முடிந்தவர்கள்
கூடவந்து, அந்த மனிதனிடத்தல் குற்றம் ஏதாவது இருந்தால்,
அந்தக் குற்றத்ைத அவன்ேமல் சுமத்தட்டும் என்றான். 6 அவன்
அவர்களிடத்த ேலஏறக்குைறயபத்துநாட்கள்தங்கயருந்து,பன்பு
ெசசரியாவ ற்குப்ேபாய், மறுநாளிேல நீத மன்றத்தல் உட்கார்ந்து,
பவுைலஅைழத்துவரும்படிஆைணயட்டான். 7அவன்வந்தேபாது,
எருசேலமிலிருந்து வந்த யூதர்கள் அவைனச் சுற்ற நன்று,
தங்களால் நரூப க்கக்கூடாத பல கடுைமயான குற்றங்கைள
அவன்ேமல் சுமத்தனார்கள். 8 அதற்கு அவன் பதலாக: நான்
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யூதர்களுைடய ேவதப ரமாணத்தற்கும், ேதவாலயத்த ற்கும்,
இராயருக்கும் வ ேராதமாக ஒரு குற்றமும் ெசய்யவல்ைல என்று
ெசான்னான். 9அப்ெபாழுது ெபஸ்து யூதர்களுக்கு உதவெசய்ய
வரும்ப , பவுைலப் பார்த்து: நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், அந்த
இடத்த ேல இந்தக் காரியங்கைளக்குறத்து எனக்கு முன்பாக
நீத வ சாரிக்கப்பட உனக்குச் சம்மதமா? என்றான். 10 அதற்குப்
பவுல்: நான்இராயருைடயநீத மன்றத்த ற்குமுன்பாக ந ற்க ேறன்;
அதற்கு முன்பாக நான் நீத வ சாரிக்கப்படேவண்டியவன்;
யூதர்களுக்கு நான் அநயாயம் ஒன்றும் ெசய்யவல்ைல, அைத
நீரும் நன்றாக அற ந்தருக்க றீர். 11 நான் அநயாயஞ்ெசய்து,
மரணத்தற்கு ஏதுவாக ஏதாவது ெசய்ததுண்டானால், நான்
சாகாதபடிக்கு முைறய டமாட்ேடன். இவர்கள் என்ேமல்
சுமத்துகற குற்றங்கள் முற்றலும் ெபாய்யானதுமல்லாமல்,
அவர்களுக்குத் தயவுெசய்யும்படிக்கு ஒருவரும் என்ைன
அவர்களுக்கு ஒப்பைடக்கக்கூடாது என்று இராயருக்கு
ேமல்முைறயீடு ெசய்க ேறன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது ெபஸ்து
தன் ஆேலாசைனக்காரர்களுடேன ஆேலாச த்து: நீ இராயருக்கு
ேமல்முைறயீடு ெசய்தாேய; இராயரிடத்த ற்ேக ேபாகக்கடவாய்
என்றுபதல்ெசான்னான்.

ெபஸ்துஅக ரிப்பாேவாடுகலந்துேபசுதல்
13 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, அக ரிப்பா ராஜாவும்

ெபர்னீக்ேகயாளும் ெபஸ்துைவப் பார்க்கும்படி ெசசரியாவ ற்கு
வந்தார்கள். 14 அவர்கள் அங்ேக அேநகநாட்கள்
தங்கயருக்கும்ேபாது,ெபஸ்துபவுலின்சங்கதைய ராஜாவற்குத்
ெதரிவ த்து: ேபலிக்ஸ் காவலில் ைவத்துப்ேபான ஒரு
மனிதன் இருக்கறான். 15 நான் எருசேலமில் இருந்தேபாது,
ப ரதான ஆசாரியர்களும் யூதர்களுைடய மூப்பர்களும்
அவைனக்குறத்து என்னிடத்தல் முைறயீடுெசய்து, அவனுக்கு
எத ராகத் தீர்ப்புெசய்யேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
16 அவர்களுக்கு நான் ப ரதயுத்தரமாக: குற்றஞ்சுமத்தப்பட்ட
மனிதன் குற்றஞ்சுமத்தனவர்களுக்கு ேநராகநன்று, சுமத்தன
குற்றத்த ற்குத் தனக்காக எத ர்வாதம் ெசால்ல அவனுக்கு
வாய்ப்பு கைடப்பதற்கு முன்ேன, குற்றஞ்சுமத்தனவர்கள்
சாதகமாக அவைன மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க றது
ேராமருக்கு வழக்கமல்ல என்ேறன். 17 ஆகேவ, அவர்கள் இங்ேக
கூடிவந்தேபாது, நான் ச றதும் தாமதம் ெசய்யாமல், மறுநாள்
நீத மன்றத்தல் உட்கார்ந்து, அந்த மனிதைனக் ெகாண்டுவரும்படி
ஆைணயட்ேடன். 18 அப்ெபாழுது குற்றஞ்சுமத்தனவர்கள்
வந்துநன்று, நான் எண்ணியருந்த குற்றங்களில்
ஒன்ைறயும் அவன்ேமல் சுமத்தாமல், 19 தங்களுைடய
மதத்ைதக்குற த்தும், மரித்துப்ேபான இேயசு என்னும் ஒருவன்
உயேராடிருக்க றாெனன்று பவுல் சாத த்தைதக்குற த்தும் சல
வவாதத்த ற்குரிய காரியங்கைள அவனுக்கு வேராதமாகச்
ெசான்னார்கள். 20 இப்படிப்பட்ட வவாதத்த ற்குரிய
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காரியங்கைளக்குறத்து எனக்குச் சந்ேதகமிருந்தபடியனால்:
நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், அங்ேக இைவகைளக்குறத்து நீத
வ சாரிக்கப்பட உனக்குச் சம்மதமா என்று ேகட்ேடன். 21அதற்குப்
பவுல், தான் இராயருக்கு முன்பாக நீத வ சாரிக்கப்படும்படி
நறுத்தப்படேவண்டுெமன்று முைறய ட்டேபாது, நான் அவைன
இராயனிடத்த ற்கு அனுப்பும்வைர காவல் ெசய்யும்படி
ஆைணயட்ேடன் என்றான். 22 அப்ெபாழுது அக ரிப்பா
ெபஸ்துைவப் பார்த்து: அந்த மனிதன் ெசால்லுகறைத நானும்
ேகட்க வருப்பமாக இருக்க ேறன் என்றான். அதற்கு அவன்:
நாைளக்குநீர் ேகட்கலாம் என்றான்.
பவுல்அக ரிப்பாவ டம்அனுப்பப்படுதல்

23 மறுநாளிேல அக ரிப்பாவும் ெபர்னீக்ேகயாளும் மிகுந்த
ஆடம்பரத்துடேன வந்து பைடத்தைலவர்கேளாடும் பட்டணத்து
தைலவர்கேளாடும் நீத மன்றத்தல் நுைழந்தார்கள். உடேன
ெபஸ்துவனுைடய ஆைணயன்படி பவுல் அைழத்துவரப்பட்டான்.
24 அப்ெபாழுது ெபஸ்து: அக ரிப்பா ராஜாேவ, எங்கேளாடுகூட
இந்த இடத்தல் வந்தருக்க றவர்கேள, நீங்கள் காண்கற இந்த
மனிதைனக்குறத்து யூதமக்கெளல்ேலாரும் எருசேலமிலும்
இந்த இடத்தலும் என்ைன வருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டு,
இவன் இனி உய ேராடிருக்க றது சரிய ல்ைல என்று ெசால்லிச்
சத்தமிட்டார்கள். 25 இவன் மரணத்தற்கு ஏதுவானெதான்ைறயும்
ெசய்யவல்ைலெயன்று நான் அறந்துெகாண்டதனாலும்,
இவன் தாேன இராயனுக்கு ேமல்முைறயீடு ெசய்ததனாலும்,
அவரிடத்தல் இவைன அனுப்பும்படி தீர்மானித்ேதன்.
26 இவைனக்குறத்து ஆண்டவனுக்கு எழுதுகறதற்கு
உறுதெசய்யப்பட்ட காரியெமான்றும் எனக்கு புரியவல்ைல.
காவல்பண்ணப்பட்ட ஒருவன் ெசய்த குற்றங்கைள
எடுத்துக்காட்டாமல் அனுப்புக றது புத்தயீனமான காரியெமன்று
எனக்குத் ேதான்றுகறபடியனாேல, 27 இவைன வசாரித்துக்
ேகட்டபன்பு எழுதேவண்டிய ெசய்த ஏதாவது எனக்கு புரியும்
என்று,இவைனஉங்களுக்குமுன்பாகவும்,வேசஷமாகஅக ரிப்பா
ராஜாேவ,உமக்குமுன்பாகவும்ெகாண்டுவந்ேதன்என்றான்.

அத்த யாயம் 26
1 அக ரிப்பா பவுைலப் பார்த்து: நீ உனக்காகப் ேபச

உன்ைன அனுமதக்க ேறன் என்றான். அப்ெபாழுது பவுல்
ைகைய நீட்டி, தனக்காக பதல் ெசால்லத்ெதாடங்கனான்.
2 அக ரிப்பா ராஜாேவ, யூதர்கள் என்ேமல் சுமத்துகற எல்லாக்
காரியங்கைளக்குறத்தும் நான் இன்ைறக்கு உமக்கு முன்பாக
பதல் ெசால்லப்ேபாக றபடியனாேல என்ைனப் பாக்கயவான்
என்ெறண்ணுகேறன். 3 வேசஷமாக நீர் யூதர்களுைடய
எல்லாமுைறைமகைளயும் வவாதங்கைளயும் அற ந்தவரானதால்
அப்படி எண்ணுகேறன்; ஆகேவ, நான் ெசால்வைதப்
ெபாறுைமேயாடு ேகட்கும்படி உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
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4 நான் என் சறுவயது முதற்ெகாண்டு, எருசேலமிேல என்
மக்களுக்குள்ேள இருந்தபடியால், ஆரம்பமுதல் நான் நடந்த
நடக்ைகையயூதெரல்ேலாரும்அற ந்தருக்க றார்கள். 5நம்முைடய
மார்க்கத்தலுள்ள மதேவறுபாடுகளில் மிகவும் கண்டிப்பான
ேநரத்த ற்கு ஏற்றபடி பரிேசயனாக நடந்ேதெனன்று சாட்ச ெசால்ல
அவர்களுக்கு வருப்பமிருந்தால் ெசால்லலாம். 6 ேதவன்
நம்முைடய ப தாக்களுக்கு அருளிச்ெசய்த வாக்குத்தத்தம்
நைறேவறுெமன்கற நம்ப க்ைகக்காகேவ நான் இப்ெபாழுது
நயாயம் வ சாரிக்கப்படுக றவனாக ந ற்க ேறன். 7 இரவும்
பகலும் இைடவ டாமல் ஆராதைன ெசய்துவருகற நம்முைடய
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தார்களும் அந்த வாக்குத்தத்தம்
நைறேவறுெமன்று நம்பயருக்க றார்கள். அக ரிப்பா
ராஜாேவ, அந்த நம்ப க்ைகயனிமித்தேம யூதர்கள் என்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துகறார்கள். 8 ேதவன் மரித்தவர்கைள எழுப்புக றது
நம்பப்படாத காரியெமன்று நீங்கள் நைனக்கறெதன்ன?
9 முன்ேன நானும் நசேரயனாகய இேயசுவன் நாமத்த ற்கு
எத ராக அேநக காரியங்கைளச் ெசய்யேவண்டுெமன்று
நைனத்தருந்ேதன். 10 அப்படிேய நான் எருசேலமிலும்
ெசய்ேதன். நான் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தல் அனுமதெபற்று,
பரிசுத்தவான்களில் அேநகைரச் சைறச்சாைலகளில்
அைடத்ேதன்; அவர்கள் ெகாைலெசய்யப்படும்ேபாது நானும்
சம்மத த்தருந்ேதன். 11 எல்லா ெஜபஆலயங்களிலும்
நான் அவர்கைள பலமுைறத் தண்டித்து அவதூறு
ெசால்லக் கட்டாயப்படுத்த ேனன்; அவர்கள் ேபரில்
ேகாபெவறெகாண்டவனாக அந்நயப் பட்டணங்கள்வைரக்கும்
அவர்கைளத்துன்பப்படுத்த ேனன். 12இப்படிச்ெசய்துவரும்ேபாது,
நான் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தல் அத காரமும் அனுமதயும்
ெபற்று, தமஸ்குவற்குப் ேபாகும்ேபாது, 13 மத்தயான ேநரத்தல்,
ராஜாேவ, நான் வழிய ேல சூரியனுைடய ப ரகாசத்தலும்
அதகமான ஒளி வானத்தலிருந்து என்ைனயும் என்னுடேனகூடப்
பயணம் ெசய்தவர்கைளயும் சுற்ற ப் ப ரகாச க்கக்கண்ேடன்.
14 நாங்கெளல்ேலாரும் தைரய ேல வழுந்தேபாது: சவுேல,
சவுேல, நீ ஏன் என்ைனத் துன்பப்படுத்துக றாய்? முள்ளில்
உைதக்க றது உனக்குக் கடினம் என்று எபெரயு ெமாழிய ேல
என்னுடேன ேபசுக ற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 15 அப்ெபாழுது
நான்: ஆண்டவேர, நீர் யார்? என்ேறன். அதற்கு அவர்: நீ
துன்பப்படுத்துக றஇேயசுநாேன. 16இப்ெபாழுதுநீஎழுந்து,
காலூன்ற நல். நீ பார்த்தைவகைளயும் நான் உனக்குத்
தரிசனமாக க் காண்ப க்கப்ேபாக றைவகைளயும்குற த்து
உன்ைன ஊழியக்காரனாகவும் சாட்ச யாகவும்
ஏற்படுத்துக றதற்காக உனக்குக் காட்ச யளித்ேதன்.
17 உன் ெசாந்த மக்களிடத்தலிருந்தும் அந்ந ய
மக்களிடத்தலிருந்தும் உன்ைன வடுதைலயாக்க ,
18 அவர்கள் என்ைனப் பற்றும் வ சுவாசத்தனாேல
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பாவமன்னிப்ைபயும், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய
உரிைமப்பங்ைகயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படியாக, அவர்கள்
இருைளவ ட்டு ஒளியனிடத்த ற்கும், சாத்தானுைடய
அத காரத்ைதவ ட்டு ேதவனிடத்த ற்கும் தரும்பும்படிக்கு
நீஅவர்களுைடயகண்கைளத்த றப்பதற்காக,இப்ெபாழுது
உன்ைன அவர்களிடத்த ற்கு அனுப்புக ேறன் என்றார்.
19ஆகேவ, அக ரிப்பா ராஜாேவ, நான்அந்தப் பரமதரிசனத்த ற்குக்
கீழப்படியாதவனாக இருக்கவல்ைல. 20 முன்பு தமஸ்குவலும்
எருசேலமிலும் யூேதயா நாெடங்குமுள்ளவர்களிடத்தலும்,
பன்பு யூதரல்லாேதார்களிடத்தலும் நான் ேபாய்,
அவர்கள் ேதவனிடத்த ற்கு மனம்தரும்ப குணப்படவும்,
மனம்தரும்புவதற்ேகற்ற ெசயல்கைளச் ெசய்யவும்
ேவண்டுெமன்று அறவத்ேதன். 21 இதனிமித்தேம யூதர்கள்
ேதவாலயத்த ேல என்ைனப் ப டித்துக் ெகாைலெசய்ய
முயற்ச ெசய்தார்கள். 22 ஆனாலும் ேதவ உதவையப் ெபற்று,
நான் இந்த நாள்வைர ச ற ேயார்களுக்கும் ெபரிேயார்களுக்கும்
சாட்ச ெசால்லிவருக ேறன். 23 தீர்க்கதரிச களும்
ேமாேசயும் முன்னேம ெசால்லியருந்தபடிேய, க றஸ்து
பாடுபடேவண்டியெதன்றும், மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழுதலில்
அவர் முதல்வராக , ெசாந்த மக்களுக்கும் அந்நய மக்களுக்கும்
ஒளிைய ெவளிப்படுத்துகறவெரன்றும் ெசால்லுக ேறேனயன்ற ,
ேவெறான்ைறயும் நான் ெசால்லுகறதல்ைல என்றான்.
24இவ்வதமாக அவன் தனக்காக பதல்ெசால்லும்ேபாது, ெபஸ்து
மிகவும் சத்தமாக: பவுேல, நீ உலறுகறாய், அதகக் கல்வ
உனக்குப் பய த்தயமுண்டாக்குகறது என்றான். 25 அதற்கு
அவன்: கனம்ெபாருந்தயெபஸ்துேவ,நான்பய த்தயக்காரனல்ல,
சத்தயமும் சுயபுத்த ேயாடு வார்த்ைதகைளப் ேபசுக ேறன்.
26 இந்தச் ெசய்த கைள ராஜா அற ந்தருக்க றார்; ஆகேவ,
ைதரியமாக அவருக்கு முன்பாகப் ேபசுக ேறன்; இைவகளில்
ஒன்றும் அவருக்கு மைறவானதல்லெவன்று நைனக்க ேறன்;
இது ஒரு பக்கம் நடந்த காரியமல்ல. 27 அக ரிப்பா ராஜாேவ,
தீர்க்கதரிச கைள நம்புக றீரா? நம்புக றீர் என்று அற ேவன்
என்றான். 28 அப்ெபாழுது அக ரிப்பா பவுைலப் பார்த்து: நான்
கறஸ்தவனாக றதற்குக் ெகாஞ்சங்குைறய நீ என்ைனச்
சம்மத க்கச் ெசய்க றாய் என்றான். 29 அதற்குப் பவுல்: நீர்
மாத்த ரமல்ல, இன்று என் வசனத்ைதக் ேகட்க ற அைனவரும்,
ெகாஞ்சங்குைறயமட்டும்அல்ல, இந்தக் கட்டுகள்தவ ர, முழுவதும்
என்ைனப்ேபாலாகும்படி ேதவைன ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்
என்றான். 30 இைவகைள அவன் ெசான்னேபாது,
ராஜாவும் ேதசாத பதயும் ெபர்னீக்ேகயாளும் அவர்கேளாடு
உட்கார்ந்தருந்தவர்களும்எழுந்து, 31தனிேயேபாய்: இந்தமனிதன்
மரணத்தற்காவது கட்டுகளுக்காவது தகுதயானது எைதயும்
ெசய்யவல்ைல என்று தங்களுக்குள்ேள ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
32அக ரிப்பா ெபஸ்துைவப் பார்த்து: இந்த மனிதன் இராயனுக்கு
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ேமல்முைறயீடு ெசய்யாதருந்தானானால், இவைன வடுதைல
ெசய்யமுடியும்என்றான்.

அத்த யாயம் 27
பவுலின்ேராமப் பயணம்

1 நாங்கள் இத்தாலியா ேதசத்த ற்குக் கப்பல் ஏற ப்ேபாகும்படி
தீர்மானிக்கப்பட்டேபாது, பவுைலயும் காவலில் ைவக்கப்பட்டிருந்த
ேவறுசலைரயும் அகுஸ்து பைடையச் ேசர்ந்த யூலியு
என்னும் ெபயர்ெகாண்ட நூறுேபருக்கு தைலவனிடத்தல்
ஒப்புவத்தார்கள். 2 அத ரமித்த யம் ஊர்க்கப்பலில் நாங்கள்
ஏற , ஆசயா நாட்டு வழிையப டித்துப் ேபாகேவண்டுெமன்று
நைனத்துப் புறப்பட்ேடாம். மக்ெகேதானியா ேதசத்துத்
ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தானாகய அரிஸ்தர்க்கு
எங்களுடேனகூட இருந்தான். 3 மறுநாள் சீேதான் துைறமுகம்
வந்துேசர்ந்ேதாம். யூலியு பவுைல அன்பாக நடப்ப த்து, அவன்
தன் நண்பர்களிடத்த ேல ேபாய் உபசரிக்கப்படும்படிக்கு உத்தரவு
ெகாடுத்தான். 4 அந்த இடத்ைதவ ட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு,
எத ர்க்காற்றாயருந்தபடியனால், சீப்புரு தீவன்ஓரமாகப் பயணம்
ெசய்ேதாம் 5பன்புசலிசயாபம்பலியாநாடுகளின்கடல்வழியாக
பயணித்து, லீசயா நாட்டு மீறாப்பட்டணத்தல் ேசர்ந்ேதாம்.
6 இத்தாலியாவற்குப் ேபாக ற அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்துக்
கப்பைல, நூறுேபருக்கு தைலவன் அங்ேக பார்த்து, எங்கைள
அதல் ஏற்றனான். 7 காற்று எங்கைளத் தடுத்தபடியனாேல,
நாங்கள் அேநகநாட்கள் ெமதுவாய்ச் ெசன்று, வருத்தத்ேதாடு
கனீது பட்டணத்தற்கு எத ேர வந்து, சல்ேமாேன ஊருக்கு
எத ராய்க் க ேரத்தாதீவன் ஓரமாகப் பயணம் ெசய்ேதாம்.
8 அைத வருத்தத்ேதாடு கடந்து, நல்ல துைறமுகம் என்னப்பட்ட
ஒரு இடத்த ற்கு வந்ேதாம்; லேசயபட்டணம் அதற்கு அருகல்
இருந்தது. 9 ெவகுகாலம் ெசன்று, உபவாசநாளும் முடிந்து
ேபானபடியனாேல, இனிக் கப்பல் பயணம் ெசய்க றதுஆபத்தாக
இருக்குெமன்று, பவுல் அவர்கைள ேநாக்க : 10 மனிதர்கேள,
இந்த பயணத்தனாேல ெபாருட்களுக்கும், கப்பலுக்கும்
மாத்த ரமல்ல, நம்முைடய உயருக்கும் வருத்தமும், மிகுந்த
ேசதமும் உண்டாயருக்குெமன்று காண்க ேறன் என்று ெசால்லி
அவர்கைள எச்சரித்தான். 11 நூறுேபருக்குத் தைலவன்
பவுலினால் ெசால்லப்பட்டைவகைளவ ட மாலுமிையயும் கப்பல்
ெசாந்தக்காரர்கைளயும் அதகமாக நம்பனான். 12 அந்தத்
துைறமுகம் மைழகாலத்த ேல தங்குவதற்கு வசதயாக
இல்லாததனால், அந்த இடத்ைதவ ட்டுத் ெதன்ேமற்ைகயும்
வடேமற்ைகயும் ேநாக்கயருக்கும் க ேரத்தா தீவலுள்ள
துைறமுகமாகய ேபனிக்ஸ் என்னும் இடத்தல் ேசரக்கூடுமானால்
ேசர்ந்து, மைழகாலத்தல் தங்கும்படி அேநகம்ேபர் ஆேலாசைன
ெசான்னார்கள்.
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புயல்
13 ெதன்றல் ெமதுவாக வீசனபடியால், தாங்கள்

ேவண்டிக்ெகாண்டது ைககூடிவந்தெதன்று எண்ணி,
அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு க ேரத்தா தீவற்கு
அருகல் ெசன்றார்கள். 14 ெகாஞ்சேநரத்த ற்குள்ேள
யூேராக்கலிேதான் என்னும் கடுங்காற்று அதல் ேமாத ற்று.
15 கப்பல் அதல் அகப்பட்டுக்ெகாண்டு, காற்றுக்கு
எத ர்த்துப்ேபாகக்கூடாதபடியனால் காற்றன் ேபாக்க ேல
ெகாண்டுேபாகப்பட்ேடாம். 16 அப்படிக் கலவுதா என்னப்பட்ட
ஒரு சன்ன தீவன் அருகல் ேபாகும்ேபாது ெவகுேநரம்
ேபாராடி படைக ைகப்பற்ற ேனாம். 17 அைத அவர்கள்
தூக்கெயடுத்தப்பன்பு, கயற்றனால் கப்பைலச் சுற்ற க்
கட்டி, புைத மணலிேல வழுேவாெமன்று பயந்து, பாய்கைள
இறக்க , இவ்வதமாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்.
18 ேமலும் ெபருங்காற்றுமைழயல் நாங்கள் மிகவும்
அவத ப்பட்டபடியனால் மறுநாளில் சல ெபாருட்கைள கடலில்
எற ந்தார்கள். 19 மூன்றாம்நாளிேல கப்பலின் கருவகைள
எங்களுைடய ைககளினாேல எடுத்து கடலில் வீச ேனாம்
20 அேநகநாளாகச் சூரியனாவது நட்சத்த ரங்களாவது
காணப்படாமல், மிகுந்த ெபருங்காற்றுமைழயும் அடித்துக்
ெகாண்டிருந்தபடியனால், இனித் தப்ப ப்பைழப்ேபாெமன்னும்
நம்ப க்ைக முழுைமயும் இல்லாமல்ேபானது. 21 அேநகநாட்கள்
அவர்கள் சாப்ப டாமல் இருந்தேபாது, பவுல் அவர்கள் நடுவ ேல
நன்று: மனிதர்கேள, இந்த வருத்தமும் ேசதமும் வராதபடிக்கு
என் ெசால்ைலக்ேகட்டு, க ேரத்தாதீைவவ ட்டுப்புறப்படாமல்
இருக்கேவண்டியதாயருந்தது. 22 ஆனாலும் மனதல்
உறுதயுள்ளவர்களாக இருங்கெளன்று இப்ெபாழுது
உங்களுக்குத்ைதரியஞ்ெசால்லுக ேறன். கப்பற்ேசதேமயல்லாமல்
உங்களில் ஒருவனுக்கும் உய ர்ேசதம் வராது. 23 ஏெனன்றால்,
என்ைன ஆட்ெகாண்டவரும் நான் வணங்குகறவருமான
ேதவனுைடய தூதனானவன் இந்த இரவ ேல என்னிடத்தல்
வந்துநன்று: 24 பவுேல, பயப்படாேத, நீ இராயனுக்கு முன்பாக
ந ற்கேவண்டும், இேதா, உன்னுடேனகூட பயணம் பண்ணுகற
அைனவைரயும் ேதவன் உனக்கு தயவுபண்ணினார் என்றான்.
25ஆகேவ, மனிதர்கேள, மனதல்உறுதயுள்ளவர்களாகஇருங்கள்.
எனக்குச் ெசால்லப்பட்டபடிேய நடக்கும் என்று ேதவனிடத்தல்
நம்ப க்ைகயாக இருக்க ேறன். 26 ஆனாலும் நாம் ஒரு தீவ ேல
வழேவண்டியதாயருக்கும்என்றான்.

கப்பல் ேசதம்
27 பதனான்காம் இராத்த ரியானேபாது, நாங்கள்

ஆத ரியாக் கடலிேல அைலக்கழிக்கப்பட்டுப் ேபாகும்ேபாது,
நடு இராத்த ரிய ேல கப்பலாட்களுக்கு ஒரு கைர
ெநருங்கவருகறதாகத் ேதான்றயது. 28 உடேன அவர்கள்
நங்கூரம்வ ட்டுப் பார்த்தேபாது இருபது அடி ஆழம் என்று
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கண்டார்கள்; ச றதுதூரம் ேபானெபாழுது, மறுபடியும்
நங்கூரம்வ ட்டுப் பார்த்தேபாது பதைனந்து அடி ஆழம் என்று
கண்டார்கள். 29 பாைறய டங்களில் வழுேவாெமன்று பயந்து,
பன் பகுதயலிருந்து நாலு நங்கூரங்கைளப்ேபாட்டு, எப்ேபாது
ெபாழுதுவடியுேமாஎன்றருந்தார்கள். 30அப்ெபாழுதுகப்பலாட்கள்
கப்பைலவ ட்டு ஓடிப்ேபாக வைகேதடி, முன்பகுதயலிருந்து
நங்கூரங்கைளப் ேபாடப்ேபாக றதுேபால படைக கடலில்
இறக்கும்ேபாது, 31 பவுல் நூறுேபருக்கு தைலவைனயும்,
ேபார்வீரர்கைளயும் ேநாக்க : இவர்கள் கப்பலில் இல்லாவ ட்டால்
நீங்கள் தப்ப ப் பைழக்கமாட்டீர்கள் என்றான். 32 அப்ெபாழுது,
ேபார்வீரர்கள் படகன் கயறுகைள அறுத்து, அைதக் கீேழ
வழவ ட்டார்கள். 33 ெபாழுதுவடியும்ேபாது எல்ேலாரும்
சாப்படும்படி பவுல் அவர்களுக்குத் ைதரியஞ்ெசால்லி:
நீங்கள் இன்று பதனாலுநாட்களாக ஒன்றும் சாப்ப டாமல்
பட்டினியாக இருக்க றீர்கள். 34 ஆகேவ, சாப்படும்படி உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன், நீங்கள் தப்ப ப் பைழப்பதற்கு அது
உதவயாக இருக்கும்; உங்களுைடய தைலயலிருந்து ஒரு
முடியும் வழாது என்றான். 35 இப்படிச் ெசால்லி. அப்பத்ைத
எடுத்து, ேதவைன ஸ்ேதாத்தரித்து, அைதப் ப ட்டுச் சாப்ப டத்
ெதாடங்கனான். 36 அப்ெபாழுது எல்ேலாரும் ைதரியப்பட்டு
சாப்ப ட்டார்கள். 37 கப்பலில் இருநூற்று எழுபத்தாறுேபர்
இருந்ேதாம். 38 தருப்தயாக சாப்ப ட்டபன்பு அவர்கள்
ேகாதுைமையக் கடலிேல ேபாட்டு, கப்பலின் பாரத்ைதக்
குைறத்தார்கள். 39 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு, எந்த இடம் என்று
அறயாதருந்தார்கள். அப்ெபாழுது சமமான கைரயுள்ள ஒரு
துைறமுகத்ைத அவர்கள் பார்த்து; கூடுமானால் அதற்குள்
கப்பைலேயாட்ட ேயாசைனயாக இருந்து, 40 நங்கூரங்கைள
அறுத்துக் கடலிேல வ ட்டுவ ட்டு, சுக்கான்களுைடய கட்டுகைளத்
தளரவ ட்டு, ெபரும்பாையக் காற்று முகமாக வ ரித்து,
கைரக்கு ேநராகப்ேபாய், 41 இருபுறமும் கடல் ேமாத ய ஒரு
இடத்த ேல கப்பைல நறுத்தனார்கள்; முன்பகுத ஊன்ற
அைசயாமலிருந்தது, பன் பாகங்கள் அைலகளுைடய
பலத்தனால் உைடந்துேபானது. 42 அப்ெபாழுது காவல்
பண்ணப்பட்டவர்களில் ஒருவனும் நீந்த ஓடிப்ேபாகாதபடிக்கு
அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடேவண்டுெமன்று ேபார்வீரர்கள்
ேயாசைனயாக இருந்தார்கள். 43 நூறுேபருக்குத் தைலவன்
பவுைலக் காப்பாற்ற மனதாயருந்து, அவர்களுைடய
ேயாசைனையத் தடுத்து, நீந்தத்தக்கவர்கள் முந்த க் கடலில்
வழுந்து கைரேயறவும், 44மற்றவர்களில் சலர் பலைககள்ேமலும்,
ச லர் கப்பலின் உைடந்த துண்டுகள்ேமல் உட்கார்ந்து
கைரேயறவும் கட்டைளய ட்டான்; இவ்வதமாக எல்ேலாரும் தப்ப க்
கைரேசர்ந்தார்கள்.
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அத்த யாயம் 28
ெமலித்தாவல்கைரேசர்தல்

1 நாங்கள் தப்ப க் கைரையச் ேசர்ந்தப்பன்பு, அந்தத் தீவன்
ெபயர் ெமலித்தா என்று அறந்ேதாம். 2 அறமுகமில்லாத
அந்தத் தீவன் மக்கள் எங்களுக்குப் பாராட்டின அன்பு
ெகாஞ்சமல்ல. அந்த ேநரத்த ேல ப டித்தருந்த மைழக்காகவும்
குளிருக்காகவும் அவர்கள் ெநருப்ைப மூட்டி, எங்கள்
அைனவைரயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டார்கள். 3 பவுல் சல
வறகுகைள வாரி அந்த ெநருப்பன்ேமல் ேபாடும்ேபாது,
ஒரு வ ரியன்பாம்பு ெவப்பம் தாங்காமல் ெவளிேய வந்து
அவனுைடய ைகையக் கவ்வக்ெகாண்டது. 4 வ ரியன்பாம்பு
அவன் ைகய ேல ெதாங்குகறைத அறமுகமில்லாத அந்தத்
தீவன் மக்கள் கண்டேபாது, இந்த மனிதன் ெகாைலபாதகன்,
இதற்குச் சந்ேதகமில்ைல; இவன் கடலிலிருந்து தப்பவந்தும்,
பழியானது இவைனப் பைழக்க வ டவல்ைல என்று
தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 அவன்
அந்த வ ரியன் பாம்ைப தீய ேல உதற ப்ேபாட்டு, ஒரு
தீங்கும் அைடயாதருந்தான். 6 அவனுக்கு வீக்கங்ெகாண்டு,
அல்லது அவன் உடனடியாக வழுந்து சாவாெனன்று
அவர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; ெநடுேநரமாகப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தும், ஒரு ேசதமும் அவனுக்கு வராதைதக்
கண்டேபாது, தங்களுைடய எண்ணத்ைத மாற்ற , அவர்
ஒரு ெதய்வம் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 7 தீவற்கு
முதலாளியாக ய புபலியு என்னும் ெபயர்ெகாண்டவனுைடய
நலங்கள் அந்த இடத்த ற்கு அருகல் இருந்தது; அவன்
எங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, மூன்று நாட்கள் அன்ேபாடு
உபசரித்தான். 8 புபலியுவனுைடய தகப்பன் காய்ச்சலாலும்
இரத்த ேபதயனாலும் வயாத ப்பட்டு க டந்தான்; பவுல்
அவனிடத்த ற்குப்ேபாய் ெஜபம்பண்ணி, அவன்ேமல் கரங்கைள
ைவத்து,அவைனக்குணமாக்கனான். 9இதுநடந்தபன்பு, தீவ ேல
இருந்த மற்ற வயாத க்காரர்களும் வந்து குணமாக்கப்பட்டார்கள்.
10 அவர்கள் எங்களுக்கு அதக மரியாைத ெசய்து, நாங்கள்
கப்பல் ஏற ப்ேபாக றேபாது எங்களுக்குத் ேதைவயானைவகைள
ஏற்றனார்கள்.

ேராமுக்குவந்துேசர்தல்
11 மூன்று மாதங்கள் ெசன்றபன்பு, அந்தத் தீவ ேல

மைழகாலத்த ற்கு தங்கயருந்த மிதுனம் என்னும்
அைடயாளமுைடய அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்துக் கப்பலில்
நாங்கள் ஏற ப் புறப்பட்டு, 12 சீரகூசா பட்டணத்ைதச்
ேசர்ந்து, அங்ேக மூன்று நாட்கள் தங்க ேனாம். 13 அந்த
இடத்ைதவ ட்டுக் கைரேயாரமாகச் சுற்ற பயணம்ெசய்து,
ேரக யு துைறமுகத்த ற்கு வந்துேசர்ந்ேதாம். மறுநாளில்
ெதன்றல் காற்றடிக்கும்ேபாது புறப்பட்டு, இரண்டாம் நாள்
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புத்ேதேயாலி பட்டணத்தற்கு வந்து, 14 அங்ேக சேகாதரர்கைளக்
கண்ேடாம்; அவர்கள் எங்கைள ஏழுநாட்கள் தங்களிடத்தல்
இருக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அந்தப்படி நாங்கள்
இருந்து, பன்பு ேராமாபுரிக்குப் ேபாேனாம். 15அந்தஇடத்தலுள்ள
சேகாதரர்கள் நாங்கள் வருகற ெசய்தையக் ேகள்வப்பட்டு,
ச லர் அப்பயுபரம்வைரக்கும், ச லர் மூன்று தங்கும் வடுத
என்ற இடம்வைரக்கும், எங்களுக்கு எத ர்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அவர்கைளப் பவுல் கண்டு, ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்துத்
ைதரியமைடந்தார்கள். 16 நாங்கள் ேராமாபுரிய ல் ேசர்ந்தேபாது,
நூறுேபருக்குத் தைலவன் தன் காவலலிருந்தவர்கைளப்
ேபார்த்தைலவனிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்தான்; அப்ெபாழுது
பவுல் தன்ைனக் காத்தருக்க ற ேபார்ச்ேசவகனுடேன தனித்துக்
குடியருக்கும்படிஉத்தரவுெபற்றுக்ெகாண்டான்.

பவுல்ேராமாபுரிய ல் ப ரசங்க த்தல்
17 மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு, பவுல் யூதர்களில்

முக்கயமானவர்கைள வரவைழத்தான்; அவர்கள்
கூடிவந்தருந்தேபாது, அவன்அவர்கைள ேநாக்க : சேகாதரர்கேள,
நம்முைடய மக்களுக்கும் நம்முைடய முன்ேனார்களின்
பழக்கங்களுக்கும் வ ேராதமானெதான்ைறயும் நான்
ெசய்யாமலிருந்தும், கட்டப்பட்டவனாக எருசேலமிலிருந்து
ேராமர்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ேடன். 18 அவர்கள்
என்ைன நயாயம் வ சாரித்தேபாது மரணத்தற்குரிய குற்றம்
ஒன்றும் என்னிடத்தல் காணாதபடியனால், என்ைன
வடுதைலயாக்க மனதாயருந்தார்கள். 19 யூதர்கள்
அதற்கு எத ர்ேபசனேபாது, நான் இராயனிடத்தல்
முைறய டேவண்டியதாயருந்தது; ஆனாலும் என் மக்கள்ேமல்
எந்தெவாரு குற்றஞ்சாட்டேவண்டுெமன்று நான் அப்படிச்
ெசய்யவல்ைல. 20 இந்தக் காரியத்தனிமித்தேம உங்கைளக்
காணவும் உங்கேளாடு ேபசவும் உங்கைள அைழப்ப த்ேதன்.
இஸ்ரேவலுைடய நம்ப க்ைகக்காகேவ இந்தச் சங்கலியால்
கட்டப்பட்டிருக்க ேறன் என்றான். 21 அதற்கு அவர்கள்:
உன்ைனக்குறத்து யூேதயாவலிருந்து எங்களுக்குக்
கடிதம் ஒன்றும் வரவுமில்ைல, வந்த சேகாதரர்களில்
ஒருவனும் உன்ேபரில் ஒரு தீங்கானக் காரியத்ைதயும்
அறவத்ததுமில்ைல, அைதப்பற்ற ப் ேபசனதுமில்ைல.
22 எங்கும் இந்த மதப்ப ரிவ ற்கு வ ேராதமாகப் ேபசுக றதாக
நாங்கள் அற ந்தருக்க றபடியால், இைதக்குறத்து உன்னுைடய
கருத்து என்னெவன்று ேகட்டறய வரும்புக ேறாம் என்றார்கள்.
23 அதற்காக அவர்கள் ஒரு நாைளக்குறத்து, அந்த நாளில்
அேநகம்ேபர் அவன் தங்கயருந்த வீட்டிற்கு அவனிடத்தல்
வந்தார்கள். அவன் காைலதுவங்க மாைலவைர
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தலும் தீர்க்கதரிச களின்
புத்தகங்களிலிருந்தும் இேயசுவற்குரியைவகைள
அவர்களுக்குப் ேபாத த்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துச்



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்28:24349அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்28:31

சாட்ச க்ெகாடுத்து வலியுறுத்த ப் ேபசனான். 24 அவன்
ெசான்னைவகைளச் சலர் ஏற்றுக்ெகாண்டனர், ச லர்
வசுவாச க்காமலிருந்தார்கள். 25 இப்படி அவர்கள்
ஒருவேராெடாருவர் கருத்து ேவறுபட்டவர்களாக,
புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, பவுல் அவர்களுக்குச் ெசான்ன
வார்த்ைதயாவது:
26நீங்கள்காதாரக்ேகட்டும்உணராதருப்பீர்கள்,
கண்ணாரக்கண்டும்பார்க்காதருப்பீர்கள்.
27இவர்கள்கண்களினால்காணாமலும்,
காதுகளினால் ேகளாமலும்,
இருதயத்தனால்உணர்ந்துகுணப்படாமலும்,
நான்இவர்கைளஆேராக்கயமாக்காமலும்இருக்கும்படிக்கு,
இந்தமக்களின்இருதயம்ெகாழுத்தருக்க றது;
காதுகளினால் மந்தமாகக் ேகட்டுத் தங்களுைடய கண்கைள

மூடிக்ெகாண்டார்கள்’
என்று இந்த மக்களினிடத்த ற்குப்ேபாய்ச் ெசால்லு என்பைதப்

பரிசுத்த ஆவயானவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசையக்ெகாண்டு
நம்முைடய முற்ப தாக்களுடேன நன்றாகச்
ெசால்லியருக்க றார்.

28 ஆதலால் ேதவனுைடய இரட்ச ப்பு யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்க றெதன்றும், அவர்கள் அதற்குச்
ெசவெகாடுப்பார்கெளன்றும்உங்களுக்குத்ெதரிந்தருக்கக்கடவது
என்றான். 29 இப்படி அவன் ெசான்னபன்பு, யூதர்கள்
தங்களுக்குள்ேள மிகவும் வவாதம்பண்ணிக்ெகாண்டு,
ேபாய்வ ட்டார்கள். 30 பன்பு பவுல் தனக்காக
வாடைகக்கு வாங்கயருந்த வீட்டிேல இரண்டு வருடங்கள்
முழுதும் தங்க , தன்னிடத்தல் வந்த அைனவைரயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, 31 மிகுந்த ைதரியத்துடேன தைடயல்லாமல்,
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்க த்து,
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய சத்தயங்கைள
உபேதச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
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ேராமர்
ஆச ரியர்
ேராமருக்கு எழுதய நருபத்தன் ஆச ரியர் பவுல் என்று ேராமர்

1: 1 சுட்டிக்காட்டுக றது, 16 வயதான நீேரா ேராம ேபரரசனாக
ெபாறுப்ெபடுத்து,மூன்றுவருடங்கள்கழித்து, க ேரக்க நகரமாக ய
ெகாரிந்துவலிருந்து ேராமருக்கு எழுதனார். முக்கய க ேரக்க
நகரம் பாலியல் ஒழுக்கக்ேகடு மற்றும் சைல வணக்கத்தன்
ைமயமாக இருந்தது. ஆகேவ, மனிதகுலத்தன் பாவத்ைதேயா
அல்லது ேதவனுைடய கருைபயன் வல்லைமையப் பற்ற
பவுல் ேராமரில் எழுதயேபாது அத சயமாகவும், வாழ்க்ைகைய
மாற்றயைமக்ககூடியதாகவும் இருந்தது, அவர் ேபச யைத அவர்
அற ந்தருந்தார். க றஸ்தவ சுவ ேசஷத்தன் அடிப்பைடகைள
பவுல் கருத்தல் எடுத்துக்ெகாள்வது, முக்கய குற ப்புகள்
அைனத்ைதயும் ெதாடுக றது: ேதவனுைடய பரிசுத்தத்தன்ைம,
மனிதகுலத்தன் பாவம், இேயசு க றஸ்து வழங்கும் இரட்ச ப்பன்
கருைப.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 57 காலகட்டத்தல் ெகாரிந்துவலிருந்து

எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்டமுக்கயஇடம் ேராமாகஇருக்கலாம்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேராமப் ேபரரசன் தைலநகரான ேராமில் (ேராமர் 1:

7) ேதவாலயத்தன் உறுப்பனர்கள், அதாவது ேதவனால்
ேநச க்கப்படுக ற,அவருைடயஅைனத்துபரிசுத்தவான்கள்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேராமருக்கு எழுதய நருபம் க றஸ்தவ உபேதசத்தன்

ெதளிவான மற்றும் மிகவும் முைறப்படுத்தப்பட்ட வளக்கமாக
உள்ளது. எல்லா மனிதகுலத்தன் பாவத்தன்ைமயும் பற்ற
பவுல் வவாத க்கத் ெதாடங்குகறார். ேதவனுக்கு எத ரான
நமது கலகம் காரணமாக எல்லா மக்களும் குற்றவாளிகள்
என்று தீர்க்கப்பட்டிருக்கன்றனர். எனினும், ேதவன் அவரது
கருைபயல் அவரது குமாரனில் ைவக்கும் நம்ப க்ைக
மூலம் நம்ைம நீத மான்களாக்குகறார். நாம் ேதவனால்
நீத மான்களாக்கப்படும்ேபாது, மீட்ைப அல்லது இரட்ச ப்ைப
ெபறுக ேறாம், ஏெனன்றால் க றஸ்துவன் இரத்தம் நம்
பாவத்ைத மைறக்க றது. இந்த வஷயங்கைளக்குறத்த
பவுலின் அணுகுமுைறயானது, ஒரு நபர் தன்னுைடய
பாவத்தன் தண்டைனயலிருந்து, எவ்வாறு தனது பாவத்தன்
வல்லைமயலிருந்துகாப்பாற்றப்படமுடியும்என்பைதெதளிவான
மற்றும்முழுைமயானவளக்கத்ைதக்ெகாடுக்க றது.
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ைமயக்கருத்து
ேதவனுைடயநீத

ெபாருளடக்கம்
1. பாவத்த ற்கான நயாயம்தீர்க்கப்படுதலின் நைல மற்றும்
நீதயன்ேதைவ— 1:18-3:20

2. நீதையசுமத்துதல், நீத மானாக்குதல்— 3:21-5:21
3. நீதையவழங்குதல், பரிசுத்தமாக்குதல்— 6:1-8:39
4.இஸ்ரேவலுக்குெதய்வீகபாதுகாப்பு— 9:1-11:36
5. நீதையநைடமுைறயல்ெசயல்படுத்துதல்— 12:1-15:13
6.முடிவு: தனிப்பட்ட ெசய்த — 15:14-16:27

1 இேயசுக றஸ்துவன் ஊழியக்காரனும், அப்ேபாஸ்தலனாக
இருப்பதற்காக அைழக்கப்பட்டவனும், ேதவனுைடய
நற்ெசய்த க்காகப் ப ரித்ெதடுக்கப்பட்டவனுமாகய பவுல்,
2 ேராமாபுரிய ல் உள்ள ேதவனுக்குப் ப ரியமானவர்களும்
பரிசுத்தவான்களாவதற்காக அைழக்கப்பட்டவர்களாகய
அைனவருக்கும் எழுதுகறதாவது; 3 நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.
4இேயசுக றஸ்துைவக்குறத்துேதவன்தம்முைடயதீர்க்கதரிச கள்
மூலமாகப் பரிசுத்த ேவதாகமங்களில், முன்னேம தம்முைடய
நற்ெசய்தையப்பற்ற வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபடி கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவானவர், 5 சரீரத்தன்படி தாவீதன் வம்சத்தல்
ப றந்தவரும், பரிசுத்த ஆவயன்படி ேதவனுைடய குமாரர்
என்று மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்ததனாேல
பலமாக நரூப க்கப்பட்ட ேதவகுமாரனுமாக இருக்க றார்.
6 அவர் எல்லா ேதசத்து மக்கைளயும், அவர்களுக்குள்
இேயசுக றஸ்துவனால் அைழக்கப்பட்டவர்களாகய
உங்கைளயும், 7 தமது நாமத்தனிமித்தம் வசுவாசத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியப்பண்ணுவதற்காக, எங்களுக்குக் கருைபையயும்
அப்ேபாஸ்தலஊழியத்ைதயும்ெகாடுத்தருக்க றார்.

பவுல்ேராமபுரிையக்காணவாஞ்ச த்தல்
8உங்களுைடயவசுவாசம்உலகெமங்கும்ப ரச த்தமாக றபடியனாேல,

முதலாவது நான் உங்கெளல்ேலாருக்காகவும் இேயசுக றஸ்து
மூலமாக என் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 9 நான்
ெஜபம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம் இைடவ டாமல் உங்கைள
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றைதக்குற த்துத் ேதவகுமாரனுைடய
நற்ெசய்தயனாேல என் ஆவேயாடு நான் வணங்குகற
ேதவன் எனக்குச் சாட்ச யாக இருக்க றார். 10 நீங்கள்
உறுத ப்படுத்தப்படுவதற்காக ஆவக்குரிய சல வரங்கைள
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதற்காகவும், 11 உங்களுக்குள்ளும்
எனக்குள்ளும் உள்ள வசுவாசத்தனால் உங்கேளாடு
நானும் ஆறுதல் அைடவதற்கும், உங்கைளப் பார்க்க
ஆவலாக இருக்க றதனாேல, 12 நான் எப்படியாவது
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உங்களிடம் வருகறதற்கு ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல
எனக்கு நல்ல பயணம் சீக்க ரத்தல் அைமயேவண்டும்
என்று ெஜப த்துக்ெகாள்க ேறன். 13 சேகாதரர்கேள,
யூதரல்லாதவர்களாகய மற்றவர்களுக்குள்ேள நான் அேநகைர
இரட்ச ப்ப ற்குள்வழிநடத்தனதுேபால உங்களுக்குள்ளும் சலைர
இரட்ச ப்ப ற்குள் வழிநடத்துவதற்காக, உங்களிடம் வருவதற்காக
பலமுைற நான் ேயாசைனயாக இருந்ேதன், ஆனாலும்
இதுவைரக்கும் எனக்குத் தைட உண்டானது என்று நீங்கள்
அறயாமல் இருக்க எனக்கு மனமில்ைல. 14 க ேரக்கர்களுக்கும்,
மற்ற அந்நயர்களுக்கும், ஞானிகளுக்கும், மூடர்களுக்கும்
நான் கடனாளியாக இருக்க ேறன். 15 எனேவ, ேராமாபுரிய ல்
இருக்க ற உங்களுக்கும் என்னால் முடிந்தவைர நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்கம்பண்ண வரும்புக ேறன். 16 க றஸ்துவன்
நற்ெசய்தையக்குறத்து நான் ெவட்கப்படமாட்ேடன்; முதலில்
யூதர்களிலும், பன்பு க ேரக்கர்களிலும் வசுவாச க்க றவன்
எவேனா அவனுக்கு இரட்ச ப்பு உண்டாவதற்கு அது
ேதவெபலனாக இருக்க றது. 17 “வசுவாசத்தனாேல நீத மான்
பைழப்பான்” என்று எழுதயருக்க றபடி, வசுவாசத்தனால்
உண்டாகும் ேதவநீத வசுவாசத்த ற்ெகன்று அந்த
நற்ெசய்தயனால்ெவளிப்படுத்தப்படுக றது.

பாவத்த ற்குஎத ராக ேதவனுைடய ேகாபம்
18 சத்தயத்ைத அநயாயத்தனாேல அடக்கைவக்க ற

மனிதர்களுைடய எல்லாவதமான அவபக்த க்கும்
அநயாயத்த ற்கும் எத ராக, ேதவனுைடய ேகாபம்
வானத்தலிருந்து ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது.
19 ேதவைனக்குறத்து ெதரிந்துெகாள்வது அவர்களுக்குள்ேள
ெவளிப்பட்டிருக்க றது; ேதவேன அைத அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தயருக்க றார். 20 எப்படிெயன்றால்,
காணப்படாதைவகளாகய அவருைடய ந த்தய வல்லைம,
ெதய்வீகத்தன்ைமஎன்பைவகள்,பைடக்கப்பட்டிருக்க றைவகளினாேல,
உலகம் உண்டாக்கப்பட்டதலிருந்து, ெதளிவாகக் காணப்படும்;
எனேவ அவர்கள் சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லமுடியாது.
21 அவர்கள் ேதவைனத் ெதரிந்தும், அவைர ேதவெனன்று
மகைமப்படுத்தாமலும், நன்ற ெசால்லாமலும் இருந்து,
தங்களுைடய ச ந்தைனகளினாேல வீணரானார்கள்; உணர்ச்ச
இல்லாதஅவர்களுைடயஇருதயம்இருள்அைடந்தது. 22அவர்கள்
தங்கைள ஞானிகெளன்று ெசால்லியும் ைபத்தயக்காரர்களாக ,
23 அழிவல்லாத ேதவனுைடய மகைமைய அழிவுள்ள
மனிதர்கள், பறைவகள், மிருகங்கள், ஊரும் ப ராணிகள் ஆகய
இைவகளுைடய உருவங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றனார்கள்.
24 இதனால் அவர்கள் தங்களுைடய இருதயத்தலுள்ள
இச்ைசகளினாேல ஒருவேராெடாருவர் தங்களுைடய சரீரங்கைள
அவமானப்படுத்துவதற்காக ேதவன் அவர்கைள அசுத்தத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 25 ேதவனுைடய சத்தயத்ைத அவர்கள்
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ெபாய்யாக மாற்ற , பைடத்தவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளாமல்
பைடக்கப்பட்டைவகைளத் ெதாழுதுெகாண்டார்கள், அவேர
என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்டவர். ஆெமன்.
26 இதனால் ேதவன் அவர்கைள இழிவான இச்ைசகளுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அப்படிேய அவர்களுைடய ெபண்கள்
இயற்ைகயான இச்ைசைய இயற்ைகக்கு எத ரான இச்ைசயாக
மாற்றனார்கள். 27 அப்படிேய ஆண்களும் ெபண்கைள
இயற்ைகயன்படி அனுபவக்காமல், ஒருவர்ேமல் ஒருவர்
இச்ைசயனாேல ெபாங்க , ஆேணாடுஆண்அவலட்சணமானைத
ெசய்து, தங்களுைடய தவறுகளுக்குத்தக்க பலைனத்
தங்களுக்குள் அைடந்தார்கள். 28 ேதவைனத் ெதரிந்துெகாள்ளும்
அறைவப் பற்ற க்ெகாண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனமில்லாமல்
இருந்ததால், தவறான காரியங்கைளச் ெசய்வதற்காக, ேதவன்
அவர்கைளக் ேகடான ச ந்ைதக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 29அவர்கள்
எல்லாவதமான அநயாயத்தனாலும், ேவச த்தனத்தனாலும்,
துேராகத்தனாலும், ெபாருளாைசயனாலும், குேராதத்தனாலும்
நைறயப்பட்டு; ெபாறாைமயனாலும், ெகாைலயனாலும்,
வாக்குவாதத்தனாலும், வஞ்சகத்தனாலும், வன்மத்தனாலும்
நைறந்தவர்களுமாக, 30 ேகாள் ெசால்லுகறவர்களுமாக,
அவதூறு பண்ணுகறவர்களுமாக, ேதவைனப்
பைகக்க றவர்களுமாக, மூர்க்கர்களுமாக, அகந்ைத
உள்ளவர்களுமாக, வீம்புக்காரர்களுமாக, ெபால்லாதைவகைள
ேயாச க்க றவர்களுமாக,ெபற்ேறாருக்குக்கீழ்ப்படியாதவர்களுமாக,
31 உணர்வு இல்லாதவர்களுமாக, உடன்படிக்ைககைள
மீறுகறவர்களுமாக, சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களுமாக,
இணங்காதவர்களுமாக, இரக்கம் இல்லாதவர்களுமாக
இருக்க றார்கள். 32 இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றவர்கள்
மரணத்தற்குத் தகுதயானவர்கள் என்று ேதவன் தீர்மானித்த
நீதயான தீர்ப்ைப அவர்கள் ெதரிந்தருந்தும், அைவகைளத்
தாங்கேள ெசய்க றதுமல்லாமல், அைவகைளச் ெசய்க ற
மற்றவர்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்களுமாக
இருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
நடுநைலயானேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பு

1 ஆகேவ, மற்றவர்கைளக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்க றவேன,
நீ யாரானாலும் சரி, சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லமுடியாது; நீ
குற்றமாகத் தீர்க்க றைவகள் எைவகேளா, அைவகைள நீயும்
ெசய்க றதனால், நீ மற்றவர்கைளக்குறத்துச் ெசால்லுகற
தீர்ப்பனாேல உன்ைனநீேய குற்றவாளியாக்குக றாய்.
2 இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றவர்களுக்குத் ேதவனுைடய
நயாயத்தீர்ப்பு சத்தயத்தன்படிேய இருக்க றெதன்று
அறந்தருக்க ேறாம். 3 இப்படிப்பட்டைவகைளச்
ெசய்க றவர்கைளக் குற்றவாளிகள் என்று தீர்த்தும்,
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அைவகைளேய ெசய்க றவேன, நீ ேதவனுைடய
நயாயத்தீர்ப்புக்குத் தப்ப த்துக்ெகாள்ளலாம் என்று
நைனக்கறாேயா? 4 அல்லது ேதவனுைடய தயவு நீ
மனம்தரும்புவதற்கு உன்ைன நடத்துகறெதன்று ெதரியாமல்,
அவருைடய தயவு, ெபாறுைம, நீடிய சாந்தம் இைவகளின்
ஐசுவரியத்ைத அசட்ைடபண்ணுகறாேயா? 5 உன்
மனதன் கடினத்தற்கும், மனம்தரும்பாத இருதயத்த ற்கும்
தகுந்தபடி, ேதவனுைடய நீதயுள்ள தீர்ப்பு ெவளிப்படும்.
ேகாபத்தன் தண்டைன நாளிேல உனக்காகக் ேகாபத்தைனக்
குவத்துக்ெகாள்ளுகறாேய. 6 ேதவன் அவனவனுைடய
ெசய்ைககளுக்குத்தகுந்தபடிஅவனவனுக்குப்பலன்ெகாடுப்பார்.
7 ேசார்ந்துேபாகாமல் நல்ல ெசயல்கைளச்ெசய்து, மகைமையயும்
கனத்ைதயும் அழியாைமையயும் ேதடுக றவர்களுக்கு
ந த்தயஜீவைனக் ெகாடுப்பார். 8 சண்ைடக்காரர்களாக
இருந்து, சத்தயத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமல், அநயாயத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிந்தருக்க றவர்களுக்ேகா ேதவனுைடய உக்க ரமான
ேகாபம் வரும். 9 முதலில் யூதர்களிலும் பன்பு க ேரக்கர்களிலும்
ெபால்லாப்பு ெசய்க ற எந்தெவாரு மனிதனுக்கும் உபத்த ரவமும்,
வயாகுலமும் உண்டாகும். 10 முதலில் யூதர்களிலும் பன்பு
க ேரக்கர்களிலும் எவன் நன்ைமெசய்க றாேனா அவனுக்கு
மகைமயும், கனமும், சமாதானமும் உண்டாகும். 11 ேதவனிடம்
பட்சபாதம் இல்ைல. 12 எவர்கள் நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாமல்
பாவம்ெசய்க றார்கேளா,அவர்கள்நயாயப்ப ரமாணம்இல்லாமல்
ெகட்டுப்ேபாவார்கள்; எவர்கள் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
உட்பட்டவர்களாகப் பாவம் ெசய்க றார்கேளா, அவர்கள்
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல நயாயத்தீர்ப்பு அைடவார்கள்.
13 நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் ேகட்க றவர்கள் ேதவனுக்குமுன்பாக
நீத மான்களாவதல்ைல, நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
ெசய்க றவர்கேள நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள். 14 அன்றயும்
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாத யூதரல்லாேதார் சுபாவமாக
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசய்க றேபாது, நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாதஅவர்கள்தங்களுக்குத்தாங்கேளநயாயப்ப ரமாணமாக
இருக்க றார்கள். 15 அவர்களுைடய மனச்சாட்ச யும்,
சாட்ச யடுக றதனாலும், குற்றம் உண்டு குற்றம் இல்ைல
என்று அவர்களுைடய ச ந்தைனகள் ஒன்ைற ஒன்று
தீர்க்க றதனாலும், நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு தகுந்த ெசயல்கள்
தங்களுைடய இருதயங்களில் எழுதயருக்க றது என்று
காண்பக்க றார்கள். 16 என்னுைடய நற்ெசய்தயன்படிேய,
ேதவன் இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு மனிதர்களுைடய
இரகச யங்கைளக்குறத்து நயாயத்தீர்ப்புக்ெகாடுக்கும் நாளிேல
இதுவளங்கும்.

யூதர்களும்நயாயப்ப ரமாணமும்
17 நீ யூதெனன்று ெபயர்ெபற்று நயாயப்ப ரமாணத்தல்

நைலத்தருந்து, ேதவைனக்குறத்து ேமன்ைமபாராட்டி,
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18 நயாயப்ப ரமாணத்தனால் உபேதச க்கப்பட்டவனாக,
அவருைடய வருப்பத்ைத அற ந்து, நன்ைம எது, தீைம
எது, என்று ெதரிந்துெகாள்க றாேய. 19 நீ உன்ைனக்
குருடர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும், இருளில் இருப்பவர்களுக்கு
ெவளிச்சமாகவும், 20 ேபைதகளுக்குப் ேபாதகனாகவும்,
குழந்ைதகளுக்கு ஆச ரியராகவும், நயாயப்ப ரமாணத்தன்
அறைவயும் சத்தயத்ைதயும் காட்டிய சட்டமுைடயவனாகவும்
நைனக்கறாேய. 21 இப்படியருக்க, மற்றவனுக்குப்
ேபாத க்க ற நீ உனக்கு நீேய ேபாத க்காமல் இருக்கலாமா?
தருடக்கூடாது என்று ப ரசங்கம் பண்ணுகற நீ தருடலாமா?
22 “வபசாரம் ெசய்யக்கூடாது” என்று ெசால்லுகற நீ வ பசாரம்
ெசய்யலாமா? வக்க ரகங்கைள அருவருக்கற நீ ேகாவல்கைளக்
ெகாள்ைளயடிக்கலாமா? 23 நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டுக ற நீ நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீற நடந்து,
ேதவைனக் கனவீனம்பண்ணலாமா? 24 எழுதயருக்க றபடி,
“ேதவனுைடய நாமம் யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள உங்கள்
மூலமாக அவமத க்கப்படுக றேத.” 25 நீ நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் வருத்தேசதனம் ப ரேயாஜனமுள்ளதுதான்;
நீ நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீற நடந்தால் உன் வருத்தேசதனம்
வருத்தேசதனமில்ைலேய. 26 ேமலும் வருத்தேசதனமில்லாதவன்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குரிய நீத கைளக் ைகக்ெகாண்டு
நடந்தால், அவனுைடய வருத்தேசதனமில்லாைம,
வருத்தேசதனம் என்று எண்ணப்படுமல்லவா? 27 சுபாவத்தன்படி
வருத்தேசதனமில்லாதவனாக இருந்தும் நயாயப்ப ரமாணத்ைத
நைறேவற்றுகறவனாக இருந்தால், அவன் ேவத
எழுத்தும் வருத்தேசதனமும் உள்ளவனாக இருந்தும்,
நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீறுகற உன்ைனக்குற்றப்படுத்துவாேன?
28 எனேவ, ெவளிப்புறமாக யூதனானவன் யூதன் இல்ைல,
ெவளிப்புறமாக சரீரத்தல் ெசய்யப்படும் வருத்தேசதனமும்
வருத்தேசதனம் இல்ைல. 29 உள்ளத்த ேல யூதனானவேன
யூதன்; எழுத்தன்படி உண்டாகாமல், ஆவயன்படி
இருதயத்தல் உண்டாகும் வருத்தேசதனேம வருத்தேசதனம்;
இப்படிப்பட்டவனுக்கு வரும் புகழ்ச்ச மனிதராேல
உண்டாகவல்ைல, ேதவனாேலஉண்டாயருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
ேதவனுைடயஉண்ைம

1 இப்படியானால், யூதனுைடய ேமன்ைம என்ன?
வருத்தேசதனத்தனாேல ப ரேயாஜனம் என்ன? 2 அது
எல்லாவதத்தலும் உயர்ந்ததாக இருக்க றது; ேதவனுைடய
வாக்கயங்கள் அவர்களிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்டது வ ேசஷத்த
ேமன்ைமயாேம. 3 ச லர் வசுவாச க்காமற்ேபானாலும் என்ன?
அவர்களுைடய அவசுவாசம் ேதவனுைடய உண்ைமைய
ஒன்றுமில்லாமல்ஆக்குமா? 4அப்படியாக்காது:
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“நீர்உம்முைடயவசனங்களில் நீத மானாகவளங்கவும்,
உம்முைடய நயாயம் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது ெவற்றயைடயவும்

இப்படியானது” என்றுஎழுதயருக்க றபடி,
ேதவேனசத்தயவான்என்றும்,எந்தமனிதனும்ெபாய்யன்என்றும்

ெசால்ேவாமாக.
5 நான் மனிதர்கள் ேபசுக றதுேபாலப் ேபசுக ேறன்;

நம்முைடய அநீத ேதவனுைடய நீதையக் காண்பத்தால்
என்னெசால்லுேவாம்? ேகாபத்ைதக் காட்டுக ற ேதவன் அநீத
உள்ளவராக இருக்க றார் என்று ெசால்லலாமா? 6 அப்படிச்
ெசால்லக்கூடாது; அப்படிச்ெசான்னால், ேதவன் உலகத்ைத
நயாயந்தீர்ப்பது எப்படி? 7 அன்றயும், என் ெபாய்யனாேல
ேதவனுைடய சத்தயம் அவருக்கு மகைமயுண்டாக
வளங்கனதுண்டானால், இனி நான் பாவ என்று தீர்க்கப்படுவது
ஏன்? 8 “நன்ைம வருவதற்காகத் தீைமெசய்ேவாமாக என்றும்
ெசால்லலாம் அல்லவா?” நாங்கள் அப்படிப் ேபாத க்க றவர்கள்
என்றும் சலர் எங்கைள அவமத க்க றார்கேள; அப்படிப்
ேபாத க்க றவர்கள்ேமல்வரும்தண்டைனநீதயாகஇருக்கும்.
நீத மான்ஒருவனுமில்ைல

9 ஆனாலும் என்ன? அவர்கைளவ ட நாங்கள்
வ ேசஷமானவர்களா? ெகாஞ்சம்கூட வ ேசஷமானவர்கள்
இல்ைல, யூதர்கள் க ேரக்கர்கள் எல்ேலாரும் பாவத்த ற்கு
உட்பட்டவர்கள் என்பைத முன்ேப ெவளிப்படுத்த ேனாேம.
10அப்படிேய:
“ஒருவன்கூடநீத மான்இல்ைல;
11உணர்வுள்ளவன்இல்ைல; ேதவைனத்ேதடுக றவன்இல்ைல;
12எல்ேலாரும்வழிதவற ,ஒன்றாகக்ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்இல்ைல,ஒருவன்கூடஇல்ைல.
13அவர்கள்ெதாண்ைடதறக்கப்பட்ட சவக்குழி,
தங்களுைடயநாக்குகளால்ஏமாற்றுகறார்கள்;
அவர்களுைடயஉதடுகளின்கீேழ பாம்பன்வஷம்இருக்கறது;
14 அவர்கள் வாய் சப க்க றதனாலும், கசப்பனாலும்

நைறந்தருக்க றது;
15அவர்கள்கால்கள்இரத்தம் ச ந்துகறதற்குஅைலகறது;
16நாசமும்,உபத்த ரவமும்அவர்கள்வழிகளில்இருக்க றது;
17 சமாதான வழிைய அவர்கள் ெதரிந்துெகாள்ளாமல்

இருக்கறார்கள்;
18 அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகத் ேதவபயம் இல்ைல” என்று

எழுதயருக்க றேத.
19 ேமலும், வாய்கள் எல்லாம் அைடக்கப்படுவதற்கும்,

உலகத்தார் எல்ேலாரும் ேதவனுைடய தண்டைனத்தீர்ப்புக்கு
உள்ளானவர்களாவதற்கும், நயாயப்ப ரமாணம்
ெசால்லுகறெதல்லாம் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
உட்பட்டிருக்க றவர்களுக்ேக ெசால்லுகறது என்று
ெதரிந்தருக்க ேறாம். 20 இப்படியருக்க, பாவத்ைதத்
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ெதரிந்துெகாள்ளுகற அறவு நயாயப்ப ரமாணத்தனால்
வருகறதனால், எந்த மனிதனும் நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசயல்களினாேல ேதவனுக்குமுன்பாக நீத மானாக்கப்படுவது
இல்ைல.

வசுவாசத்தனால்வரும்நீத
21 இப்படியருக்க, நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாமல் ேதவநீத

ெவளியாக்கப்பட்டிருக்க றது; அதற்கு நயாயப்ப ரமாணமும்
தீர்க்கதரிசனங்களும் சாட்ச யாக இருக்க றது. 22 அது
இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச க்கும் வசுவாசத்தனாேல வரும்
ேதவநீத ேய; வசுவாச க்க ற எல்ேலாருக்குள்ளும் எவர்கள்
ேமலும் அது வரும், வத்தயாசேம இல்ைல. 23 எல்ேலாரும்
பாவம்ெசய்து, ேதவமகைம இல்லாதவர்களாக , 24 இலவசமாக
அவருைடய கருைபயனாேல க றஸ்து இேயசுவலுள்ள
மீட்ைபக்ெகாண்டு நீத மான்களாக்கப்படுக றார்கள்; 25 ேதவன்
ெபாறுைமயாக இருந்த முற்காலத்தல் நடந்த பாவங்கைள
அவர் ெபாறுத்துக்ெகாண்டைதக்குற த்துத் தம்முைடய நீதையக்
காண்பப்பதற்காகவும், தாம் நீதயுள்ளவரும், இேயசுவ டம்
வசுவாசமாக இருக்க றவைன நீதமானாக்குகறவருமாக
காண்பப்பதற்காகவும், இக்காலத்த ேல தமது நீதையக்
காண்பப்பதற்காகவும், 26 க றஸ்து இேயசுவனுைடய
இரத்தத்ைத வசுவாச க்கும் வசுவாசத்தனாேல வரும்
கருபாதாரபலியாக அவைரேய ஏற்படுத்தனார். 27இப்படியருக்க,
ேமன்ைமபாராட்டுவது எங்ேக? அது நீக்கப்பட்டது. எந்தப்
ப ரமாணத்தனாேல? ெசய்ைகயன் ப ரமாணத்தனாலா?
இல்ைல; வசுவாசப்ப ரமாணத்தனாேல. 28 எனேவ,
மனிதன் நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசயல்கள் இல்லாமல்
வசுவாசத்தனாேலேய நீத மானாக்கப்படுக றான் என்று
தீர்மானிக்க ேறாம். 29 ேதவன் யூதர்களுக்கு மட்டுமா
ேதவன்? யூதரல்லாேதார்களுக்கும் ேதவனல்லவா?
ஆம் யூதரல்லாேதார்களுக்கும் அவர் ேதவன்தான்.
30 வருத்தேசதனம் உள்ளவர்கைள வசுவாசத்தனாலும்,
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கைள வசுவாசத்தன் மூலமாகவும்
நீத மான்களாக்குகற ேதவன் ஒருவேர. 31 அப்படியானால்,
வசுவாசத்தனாேல நயாயப்ப ரமாணத்ைத ஒன்றுமில்லாமல்
ஆக்குக ேறாமா? அப்படி இல்ைல; நயாயப்ப ரமாணத்ைத
நைலநறுத்துக ேறாேம.

அத்த யாயம் 4
ஆப ரகாம்வசுவாசத்தனால்நீத மானாக்கப்படுதல்

1 அப்படியானால், நம்முைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாம்
சரீரத்தன்படி என்னத்ைதக் கண்டுபடித்தான் என்று
ெசால்லுேவாம்? 2 ஆப ரகாம் ெசயல்களினாேல
நீத மானாக்கப்பட்டான் என்றால் ேமன்ைமபாராட்ட
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அவனுக்குக் காரணம் உண்டு; ஆனால் ேதவனுக்குமுன்பாக
ேமன்ைமபாராட்டமுடியாது. 3 ேவதவாக்கயம் என்ன
ெசால்லுகறது? “ஆப ரகாம் ேதவைன வசுவாச த்தான், அது
அவனுக்கு நீதயாக எண்ணப்பட்டது” என்று ெசால்லுகறது.
4 ேவைல ெசய்க றவனுக்கு வருகற கூலி கருைப என்று
எண்ணப்படாமல், கடன் என்று எண்ணப்படும். 5 ஒருவன்
ெசயல்கைளச் ெசய்யாமல் பாவைய நீத மானாக்குகறவரிடம்
வசுவாசம் ைவக்க றவனாக இருந்தால், அவனுைடய வசுவாசேம
அவனுக்கு நீதயாக எண்ணப்படும். 6 அந்தப்படி, ெசயல்கள்
இல்லாமல் ேதவனாேல நீத மான் என்று எண்ணப்படுகற
மனிதனுைடயபாக்கயத்ைதக்காண்பப்பதற்காக:
7எவர்களுைடயஅக்க ரமங்கள்மன்னிக்கப்பட்டேதா,
எவர்களுைடய பாவங்கள் மூடப்பட்டேதா, அவர்கள்

பாக்கயவான்கள்.
8எவனுைடய பாவத்ைதக் கர்த்தர் எண்ணாதருக்க றாேரா, அவன்

பாக்கயவான்” என்றுதாவீதுெசால்லியருக்க றான்.
9 இந்தப் பாக்கயம் வருத்தேசதனம் உள்ளவனுக்குமட்டும்

வருேமா அல்லது வருத்தேசதனம் இல்லாதவனுக்கும்
வருேமா? “ஆப ரகாமுக்கு வசுவாசம் நீதயாக எண்ணப்பட்டது”
என்று ெசால்லுக ேறாேம. 10 அது எப்ெபாழுது அவனுக்கு
அப்படி எண்ணப்பட்டது? அவன் வருத்தேசதனம்
உள்ளவனாக இருந்தேபாதா அல்லது வருத்தேசதனம்
இல்லாதவனாக இருந்தேபாதா? வருத்தேசதனம் உள்ளவனாக
இருந்தேபாது இல்ைல, வருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக
இருந்தேபாேத. 11 ேமலும், வருத்தேசதனம் இல்லாத
காலத்தல் அவன் வசுவாசத்தனாேல அைடந்த நீத க்கு
முத்தைரயாக வருத்தேசதனமாகய அைடயாளத்ைதப்
ெபற்றான். வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக வசுவாச க்க ற
எல்ேலாருக்கும் நீத எண்ணப்படுவதற்காக அவர்களுக்கு
அவன் தகப்பனாக இருப்பதற்கும், 12 வருத்தேசதனத்ைதப்
ெபற்றவர்களாக மட்டுமில்ைல, நம்முைடய தகப்பனாகய
ஆப ரகாம் வருத்தேசதனம் இல்லாத காலத்தல் அைடந்த
வசுவாசமாக ய அடிச்சுவடுகளில் நடக்க றவர்களாகவும்
இருக்க றவர்களுக்குத் தகப்பனாக இருப்பதற்கும், அந்த
அைடயாளத்ைதப் ெபற்றான். 13 அன்றயும், உலகத்ைதச்
சுதந்தரிப்பான் என்கற வாக்குத்தத்தம் ஆப ரகாமுக்ேகா
அல்லது அவன் வம்சத்த ற்ேகா ந யாயப்ப ரமாணத்தனால்
கைடக்காமல் வசுவாசத்தனால் வருகற நீதயனால்
கைடத்தது. 14 நயாயப்ப ரமாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
வாரிசுகளானால் வசுவாசம் வீணாகப்ேபாகும், வாக்குத்தத்தமும்
இல்லாமல்ேபாகும். 15 ேமலும் நயாயப்ப ரமாணம் ேகாபத்ைத
உண்டாக்குகறது, நயாயப்ப ரமாணம் இல்ைல என்றால்
கீழ்ப்படியாைமயும் இல்ைல. 16 எனேவ, சுதந்த ரமானது
கருைபயனால் உண்டாக றதாக இருப்பதற்காக அது
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வசுவாசத்தனாேல வருகறது; நயாயப்ப ரமாணத்ைதச் ேசர்ந்த
வம்சத்தனர்களுக்குமட்டும் இல்ைல, நம் எல்ேலாருக்கும்
தகப்பனாகய ஆப ரகாமுைடய வசுவாசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களான
எல்லா வம்சத்தனர்களுக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம்
ந ச்சயமாக இருப்பதற்காக அப்படி வருகறது. 17 “அேநக
ேதசமக்களுக்கு உன்ைனத் தகப்பனாக ஏற்படுத்த ேனன்”
என்று எழுதயருக்க றபடி, அவன், தான் வசுவாச த்தவருமாக,
மரித்ேதாைர உய ேராடு எழுப்ப , இல்லாதைவகைள
இருக்கறைவகைளப்ேபால அைழக்க றவருமாக இருக்க ற
ேதவனுக்குமுன்பாக நம்ெமல்ேலாருக்கும் தகப்பன்
ஆனான். 18 “உன் வம்சம் இவ்வளவாக இருக்கும் என்று
ெசால்லப்பட்டபடிேய,” தான் அேநக ேதசமக்களுக்கு
தகப்பனாவைத நம்புக றதற்கு வழியல்லாதருந்தும்,
அைத நம்ப க்ைகேயாடு வசுவாச த்தான். 19 அவன்
வசுவாசத்த ேல பலவீனமாக இருக்கவல்ைல; அவன்
ஏறக்குைறய நூறு வயதுள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது,
தன் சரீரம் ெசத்துப்ேபானைதயும், சாராளுைடய கர்ப்பம்
ெசத்துப்ேபானைதயும் நைனக்காமல்இருந்தான். 20ேதவனுைடய
வாக்குத்தத்தத்ைதக்குற த்து அவன் அவசுவாசமாகச்
சந்ேதகப்படாமல், 21 ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினைத
நைறேவற்ற வல்லவராக இருக்க றார் என்று முழுந ச்சயமாக
நம்ப , ேதவைன மகைமப்படுத்த , வசுவாசத்தல் வல்லவன்
ஆனான். 22 எனேவ, அது அவனுக்கு நீதயாக எண்ணப்பட்டது.
23 “அது அவனுக்கு நீதயாக எண்ணப்பட்டது,” என்பது,
அவனுக்காகமட்டும் இல்ைல, நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
24 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுைவ மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்பனவைர வசுவாச க்க ற நமக்கும் அப்படிேய
எண்ணப்படும். 25 அவர் நம்முைடய பாவங்களுக்காக
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டும், நாம் நீத மான்களாக்கப்படுவதற்காக
எழுப்பப்பட்டும்இருக்க றார்.

அத்த யாயம் 5
வசுவாசத்தனாேலநீத மானாக்கப்படுதல்

1இந்தவதமாக,நாம்வசுவாசத்தனாேலநீத மான்களாக்கப்பட்டிருக்க றதனால்,
நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்மூலமாகேதவனிடம்
சமாதானம் ெபற்றருக்க ேறாம். 2 அவர் மூலமாக நாம் இந்தக்
கருைபக்குள் ப ரேவச க்கும் பாக்கயத்ைத வசுவாசத்தனால்
ெபற்று நைலெகாண்டிருந்து, ேதவமகைமைய அைடேவாம்
என்கற நம்ப க்ைகயனாேல ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம்.
3 அதுமட்டும் இல்ைல, உபத்த ரவம் ெபாறுைமையயும்,
ெபாறுைம பரீட்ைசையயும், பரீட்ைச நம்ப க்ைகையயும்
உண்டாக்குகறது என்று நாங்கள் அற ந்து, 4உபத்த ரவங்களிலும்
ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம். 5 ேமலும் நமக்கு அருளப்பட்ட
பரிசுத்த ஆவயானவராேல ேதவ அன்பு நம்முைடய
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இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்க றதனால், அந்த நம்ப க்ைக
நம்ைம ெவட்கப்படுத்தாது. 6 அன்றயும், நாம் ெபலன்
இல்லாதவர்களாக இருக்கும்ேபாேத, குறத்தக் காலத்தல்
க றஸ்து அக்க ரமக்காரர்களுக்காக மரித்தார். 7 நீத மானுக்காக
ஒருவன் இறப்பது அரிது; நல்லவனுக்காக ஒருேவைள ஒருவன்
மரிக்கத் துணிவான். 8 நாம் பாவ களாக இருக்கும்ேபாது
க றஸ்து நமக்காக மரித்ததனாேல, ேதவன் நம்ேமல் ைவத்த
அவரது அன்ைப நரூப க்க றார். 9 இப்படி நாம் அவருைடய
இரத்தத்தனாேல நீத மான்களாக்கப்பட்டிருக்க, ேதவனுைடய
ேகாபத்த ற்குத் தப்ப அவராேல நாம் இரட்ச க்கப்படுவது அதக
ந ச்சயேம. 10 நாம் ேதவனுக்கு பைகவர்களாக இருக்கும்ேபாது,
அவருைடய குமாரனின் மரணத்தனாேல அவேராடு
ஒப்புரவாக்கப்பட்ேடாம் என்றால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டப்பன்பு நாம்
அவருைடய ஜீவனாேல இரட்ச க்கப்படுவது அதக ந ச்சயேம.
11அதுமட்டும் இல்லாமல், இப்ெபாழுது ஒப்புரவாகுதைல நமக்குக்
கைடக்கப்பண்ணின நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
மூலமாக நாம் ேதவனுக்குள்களிகூறுக ேறாம்.

ஆதாமினால்பாவம்நுைழந்தது
12 இப்படியாக, ஒேர மனிதனாேல பாவமும் பாவத்தனாேல

மரணமும் உலகத்த ேல நுைழந்ததுேபாலவும், எல்லா
மனிதர்களும் பாவம் ெசய்ததனால், மரணம் எல்ேலாருக்கும்
வந்ததுேபாலவும் இதுவும் ஆனது. 13 நயாயப்ப ரமாணம்
ெகாடுக்கப்படுவதற்கு முன்ேப பாவம் உலகத்தல்
இருந்தது; நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாதருந்தால் பாவம்
எண்ணப்படமாட்டாது. 14 அப்படியருந்தும், மரணமானது
ஆதாம் முதல் ேமாேச வைரக்கும், ஆதாமின் கீழ்ப்படியாைமக்கு
இைணயாகப் பாவம் ெசய்யாதவர்கைளயும் ஆண்டுெகாண்டது;
அந்தஆதாம், பன்ேப வந்தவருக்குமுந்தனஅைடயாளமானவன்.
15 ஆனாலும் மீறுதலின் பலன் கருைப வரத்தன் பலனுக்கு
ஒப்பானது இல்ைல. எப்படிெயன்றால், ஒருவனுைடய
மீறுதலினாேல அேநகர் மரித்தருக்க, ேதவனுைடய கருைபயும்
இேயசுக றஸ்து என்னும் ஒேர மனிதனுைடய கருைபயனாேல
வரும் ஈவும் அேநகர்ேமல் அத கமாகப் ெபருகயருக்க றது.
16 ேமலும் ஒருவன் பாவம் ெசய்ததனால் உண்டான தீர்ப்பு
ேதவன் அருளும் ஈவற்கு ஒப்பானது இல்ைல; அந்தத் தீர்ப்பு ஒேர
குற்றத்தனால் தண்டைனக்குரியதாக இருந்தது; கருைபவரேமா
அேநக குற்றங்கைள நீக்க நீதவளங்கும் தீர்ப்புக்குரியதாக
இருக்க றது. 17அல்லாமலும், ஒருவனுைடய மீறுதலினாேல, அந்த
ஒருவன்மூலமாக, மரணம் ஆண்டுெகாண்டிருக்க, கருைபயன்
பரிபூரணத்ைதயும் நீதயாகய ஈவன் பரிபூரணத்ைதயும்
ெபறுகறவர்கள் இேயசுக றஸ்து என்னும் ஒருவராேல ஜீவைன
அைடந்துஆளுவார்கள் என்பது அதக ந ச்சயேம. 18எனேவ, ஒேர
மீறுதலினாேல எல்லா மனிதர்களுக்கும் தண்டைனக்குரிய தீர்ப்பு
உண்டானதுேபால, ஒேர நீதயனாேல எல்லா மனிதர்களுக்கும்
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ஜீவைனக் ெகாடுக்கும் நீத க்குரிய தீர்ப்பு உண்டானது.
19அன்றயும்ஒேர மனிதனுைடயகீழ்ப்படியாைமயனாேலஅேநகர்
பாவ களாக்கப்பட்டதுேபால, ஒருவருைடய கீழ்ப்படிதலினாேல
அேநகர் நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள். 20 ேமலும், மீறுதல்
ெபருகும்படிக்கு நயாயப்ப ரமாணம் வந்தது; அப்படியருந்தும்,
பாவம் ெபருகன இடத்தல் கருைப அதகமாகப் ெபருகனது.
21 ஆதலால் பாவம் மரணத்ைத ஆண்டுெகாண்டதுேபால,
கருைபயானது நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
மூலமாக நீதயனாேலந த்தயஜீவைனஆண்டுெகாண்டது.

அத்த யாயம் 6
பாவத்தனால்மரணம்

1 ஆகேவ, என்னெசால்லுேவாம்? கருைப ெபருகுவதற்காகப்
பாவத்த ேல நைலநற்கலாம் என்று ெசால்லுேவாமா?
ெசால்லக்கூடாேத. 2 பாவத்த ற்கு மரித்த நாம் இனி
அத ேல எப்படி வாழ்ேவாம்? 3 க றஸ்து இேயசுவற்குள்ளாக
ஞானஸ்நானம் ெபற்ற நாம் அைனவரும் அவருைடய
மரணத்தற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெபற்றைத அறயாமல்
இருக்கறீர்களா? 4 ேமலும் ப தாவன் மகைமயனாேல
க றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பப்பட்டதுேபால,
நாமும் புதய ஜீவனுள்ளவர்களாக நடந்துெகாள்வதற்கு,
அவருைடய மரணத்தற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தனாேல
க றஸ்துேவாடுஅடக்கம் பண்ணப்பட்ேடாம். 5ஆகேவ,அவருைடய
மரணத்தன் சாயலில் நாம் இைணக்கப்பட்டவர்களானால்,
அவர் உய ர்த்ெதழுதலின் சாயலிலும் இைணக்கப்பட்டிருப்ேபாம்.
6 நாம் இனிப் பாவத்த ற்கு அடிைமயாக இல்லாதபடிக்கு,
பாவசரீரம் ஒழிந்துேபாவதற்காக, நம்முைடய பைழய
மனிதன் அவேராடு சலுைவயல் அைறயப்பட்டெதன்று
அறந்தருக்க ேறாம். 7 மரித்தவன் பாவத்த ற்கு நீங்க
வடுதைலயாக்கப்பட்டிருக்க றாேன. 8 எனேவ, க றஸ்துேவாடு
நாம் மரித்ேதாம் என்றால், அவேராடு பைழத்தும் இருப்ேபாம்
என்று நம்புக ேறாம். 9 மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்த
க றஸ்துஇனிஇறப்பதல்ைலஎன்றுஅறந்தருக்க ேறாம்;மரணம்
இனி அவைர ஆண்டுெகாள்ளுவதல்ைல. 10 அவர் மரித்தது,
பாவத்த ற்ெகன்றுஒேரமுைறமரித்தார்;அவர்பைழத்தருக்க றது,
ேதவனுக்ெகன்று பைழத்தருக்க றார். 11 அப்படிேய நீங்களும்,
உங்கைளப் பாவத்த ற்கு மரித்தவர்களாகவும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்குள் ேதவனுக்ெகன்று
பைழத்தருக்க றவர்களாகவும் எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்.
12 ஆகேவ, நீங்கள் சரீர இச்ைசகளின்படி பாவத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிவதற்காக, மரணத்தற்குரிய உங்களுைடய
சரீரத்தல் பாவம் ஆளுைக ெசய்யாமல் இருக்கட்டும்.
13 நீங்கள் உங்களுைடய சரீர உறுப்புகைள அநீதயன்
ஆயுதங்களாகப் பாவத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்காமல், உங்கைள
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மரித்ேதாரிலிருந்து பைழத்தருக்க றவர்களாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்து, உங்களுைடய சரீர உறுப்புகைள நீத க்குரிய
ஆயுதங்களாக ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள். 14 நீங்கள்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல் கருைபக்குக்
கீழ்பட்டிருக்க றதனால், பாவம்உங்கைளேமற்ெகாள்ளமுடியாது.
நீத க்குஅடிைமகள்

15 இதனால் என்ன? நாம் நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்
கீழ்ப்பட்டிராமல் கருைபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க றதனால், பாவம்
ெசய்யலாமா? ெசய்யக்கூடாேத. 16 மரணத்தற்குரிய
பாவத்த ற்கானாலும், நீத க்குரிய கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும்,
எதற்குக் கீழ்ப்படிவதற்காக உங்கைள அடிைமகளாக
ஒப்புக்ெகாடுக்க றீர்கேளா, அதற்ேக அடிைமகளாக இருக்க றீர்கள்
என்று ெதரியாமல் இருக்க றீர்களா? 17 முன்பு நீங்கள்
பாவத்த ற்கு அடிைமகளாக இருந்தும், இப்ெபாழுது உங்களுக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்ட உபேதச சட்டத்த ற்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாகக்
கீழ்ப்படிந்ததனாேலேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரம். 18பாவத்தலிருந்து
நீங்கள் வடுதைலயாக்கப்பட்டு, நீத க்கு அடிைமகளானீர்கள்.
19 உங்களுைடய சரீர பலவீனத்தனால் மனிதர்கள்
ேபசுக றதுேபாலப் ேபசுக ேறன். அக்க ரமத்ைதச் ெசய்வதற்காக
முன்ேப நீங்கள் உங்களுைடய சரீர உறுப்புகைள அசுத்தத்த ற்கும்
அக்க ரமத்த ற்கும் அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால,
இப்ெபாழுது பரிசுத்தமானைதச் ெசய்வதற்காக உங்களுைடய
சரீர உறுப்புகைள நீத க்கு அடிைமயாக ஒப்புக்ெகாடுங்கள்.
20 பாவத்த ற்கு நீங்கள் அடிைமகளாக இருந்தகாலத்தல் நீத க்கு
வலகனவர்களாகஇருந்தீர்கள்.
பாவத்தன்சம்பளம்மரணம்

21 இப்ெபாழுது உங்களுக்கு ெவட்கமாகத் ெதரிக ற
காரியங்களினாேல அந்தகாலத்தல் உங்களுக்கு என்ன பலன்
கைடத்தது? அைவகளின் முடிவு மரணேம. 22 இப்ெபாழுது
நீங்கள் பாவத்தல் இருந்து வடுதைலயாக்கப்பட்டு, ேதவனுக்கு
அடிைமகளானதனால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக்
கைடக்கும் பலன், முடிேவா ந த்தயஜீவன். 23 பாவத்தன் சம்பளம்
மரணம்; ேதவனுைடய கருைபவரேமா நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனால்உண்டானந த்தயஜீவன்.

அத்த யாயம் 7
நயாயப்ப ரமாணத்தன்முடிவு

1 நயாயப்ப ரமாணத்ைத ெதரிந்தருக்க றவர்கேளாடு
ேபசுக ேறன். சேகாதரர்கேள,ஒருமனிதன்உய ேராடிருக்கும்வைரக்கும்
நயாயப்ப ரமாணம் அவைன ஆளுகறது என்று ெதரியாமல்
இருக்க றீர்களா? 2 அது எப்படிெயன்றால், கணவைனயுைடய
ஒரு ெபண் தன் கணவன் உயேராடிருக்கும்வைர
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி அவனுைடய ந பந்தைனக்கு
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உட்பட்டிருக்க றாள்; கணவன் மரித்தபன்பு கணவைனப்பற்றய
ப ரமாணத்தலிருந்து வடுதைலயாக இருக்க றாள். 3 ஆகேவ,
கணவன் உயேராடிருக்கும்ேபாது அவள் ேவெறாரு
மனிதைன தருமணம்ெசய்தால் அவள் வபசாரி என்று
ெசால்லப்படுவாள்; ஆனால், கணவன் மரித்தபன்பு அவள்
அந்தப் ப ரமாணத்தலிருந்து வடுதைலயானபடியால்,
ேவெறாரு மனிதைன தருமணம் ெசய்தாலும் அவள்
வபசாரி இல்ைல. 4 அதுேபால, என் சேகாதரர்கேள,
நீங்கள் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்த க றஸ்து
என்னும் ேவெறாருவருைடயவர்களாக , ேதவனுக்ெகன்று
பலன் ெகாடுப்பதற்காக க றஸ்துவன் சரீரத்தனாேல
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு மரித்தவர்களானீர்கள். 5 நாம்
சரீரத்த ற்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தல் நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல
ேதான்றய பாவ இச்ைசகள் மரணத்தற்குரிய பலன்கைளக்
ெகாடுக்கக்கூடியதாக நம்முைடய சரீர உறுப்புகளிேல
ெபலன்ெசய்தது. 6 இப்ெபாழுேதா நாம் பழைமயான
எழுத்தன்படி இல்ைல, புதுைமயான ஆவயன்படி
ஊழியம் ெசய்வதற்காக, நம்ைமக் கட்டியருந்த
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு நாம் மரித்தவர்களாக , அதல் இருந்து
வடுதைலயாக்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.

பாவத்ேதாடு ேபாராட்டம்
7 எனேவ, என்னெசால்லுேவாம்? நயாயப்ப ரமாணம்

பாவேமா? இல்ைலேய, பாவம் என்னெவன்று
நயாயப்ப ரமாணத்தனால்தான்நான்ெதரிந்துெகாண்ேடேனதவ ர
மற்றப்படி இல்ைல; “இச்ச க்காமல் இருப்பாயாக” என்று
நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லாதருந்தால், இச்ைச பாவம் என்று
நான் ெதரியாமல் இருப்ேபேன. 8 பாவமானது கட்டைளயனாேல
வாய்ப்ைபப்ெபற்று எல்லாவதமான இச்ைசகைளயும் எனக்குள்
நடப்ப த்தது. நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாவ ட்டால் பாவம்
ெசத்ததாக இருக்குேம. 9 முன்ேப நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாதவனாக இருந்தேபாது நான் ஜீவனுள்ளவனாக
இருந்ேதன்; கட்டைள வந்தேபாது பாவம் உய ர்ெகாண்டது,
நான் மரித்தவனாேனன். 10 இப்படியருக்க, ஜீவனுக்குரிய
கட்டைள எனக்கு மரணத்தற்குரியதாக இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
11 பாவமானது கட்டைளயனாேல வாய்ப்ைபப்ெபற்று,
என்ைன ஏமாற்றயது, அதனாேல என்ைனக் ெகான்றது.
12 எனேவ, நயாயப்ப ரமாணம் பரிசுத்தமுள்ளது, கட்டைளயும்
பரிசுத்தமாகவும் நீதயாகவும் நன்ைமயாகவும் இருக்க றது.
13இப்படியருக்க, நன்ைமயானது எனக்குமரணமானேதா? அப்படி
இல்ைல; பாவேம எனக்கு மரணமானது; பாவம் கட்டைளயனாேல
அத க பாவமுள்ளதாவதற்கும், அது நன்ைமயானைதக்ெகாண்டு
எனக்கு மரணத்ைத உண்டாக்கனதனாேல, பாவமாகேவ
இருக்கும்படிக்கும் அப்படியானது. 14 ேமலும், நமக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, நயாயப்ப ரமாணம் ஆவக்குரியதாக
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இருக்கறது, நாேனா பாவத்த ற்குக் கீழாக வற்கப்பட்டு,
சரீரத்த ற்குரியவனாக இருக்க ேறன். 15 எப்படிெயன்றால், நான்
ெசய்க றது எனக்ேக புரியவல்ைல; நான் வரும்புக றைதச்
ெசய்யாமல், நான்ெவறுக்கறைதேயெசய்க ேறன். 16இப்படிநான்
வரும்பாதைதச் ெசய்க றவனாக இருக்க, நயாயப்ப ரமாணம்
நல்லது என்று ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறேன. 17 எனேவ, நான்
இல்ைல, எனக்குள் வாழ்க ற பாவேம அப்படிச் ெசய்க றது.
18 அது எப்படிெயன்றால், என்னிடம், அதாவது, என் சரீரத்தல்,
நன்ைம வாழ்க றதல்ைலெயன்று நான் அறந்தருக்க ேறன்;
நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்கற வருப்பம் என்னிடம்
இருக்க றது, நன்ைம ெசய்வேதா என்னிடம் இல்ைல. 19 எனேவ,
நான் வரும்புக ற நன்ைமையச் ெசய்யாமல், வரும்பாத
தீைமையேய ெசய்க ேறன். 20 அதன்படி, நான் வரும்பாதைத
நான் ெசய்தால், நான் இல்ைல, எனக்குள் வாழ்க ற பாவேம
அப்படிச் ெசய்க றது. 21 ஆனபடியால் நன்ைமெசய்ய வரும்புக ற
என்னிடம் தீைம உண்டு என்கற ஒரு ப ரமாணத்ைதப்
பார்க்க ேறன். 22உள்ளான மனிதனுக்குத் தகுந்தபடி ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தன்ேமல் ப ரியமாக இருக்க ேறன்.
23ஆனாலும்என்மனதன்ப ரமாணத்தற்குஎத ராகப் ேபாராடுக ற
ேவெறாரு ப ரமாணத்ைத என் உறுப்புகளில் இருக்க றைதப்
பார்க்க ேறன்; அது என் உறுப்புகளில் உண்டாயருக்க ற
பாவப்ப ரமாணத்தற்கு என்ைனச் சைறயாக்க க் ெகாள்ளுகறது.
24 ந ர்பந்தமான மனிதன் நான்! இந்த மரணசரீரத்தலிருந்து
யார் என்ைன வடுதைலயாக்குவார்? 25 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறன். எனேவ, நாேன என் மனதனாேல
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும், சரீரத்தனாேல
பாவப்ப ரமாணத்தற்கும் ேசைவெசய்க ேறன்.

அத்த யாயம் 8
ஆவயானவரின்ப ரமாணம்

1 ஆனபடியால், க றஸ்து இேயசுவற்கு உட்பட்டவர்களாக
இருந்து, சரீரத்தன்படி நடக்காமல் ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி
நடக்க றவர்களுக்கு தண்டைனத்தீர்ப்பு இல்ைல. 2 ஜீவனுைடய
ஆவயானவரின் ப ரமாணம் கறஸ்து இேயசுவற்குள்
என்ைனப் பாவம் மரணம் என்பைவகளின் ப ரமாணத்தலிருந்து
வடுதைலயாக்கனேத. 3 அது எப்படிெயன்றால், சரீரத்தனாேல
பலவீனமாக்கப்பட்ட ந யாயப்ப ரமாணம் ெசய்யமுடியாதைத
ேதவேன ெசய்வதற்காக, தம்முைடய குமாரைனப்
பாவசரீரத்தன் சாயலாகவும், பாவத்ைத நீக்கும் பலியாகவும்
அனுப்ப , சரீரத்த ேல பாவத்ைத தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்த்தார். 4 சரீரத்தன்படி நடக்காமல் ஆவயானவருக்கு
ஏற்றபடி நடக்க ற நம்மிடம் ந யாயப்ப ரமாணத்தன் நீத
நைறேவறுவதற்காகேவ அப்படிச் ெசய்தார். 5 அன்றயும்
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சரீரத்தன்படி நடக்க றவர்கள் சரீரத்த ற்குரியைவகைளச்
ச ந்த க்க றார்கள்; ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி நடக்க றவர்கள்
ஆவயானவருக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றார்கள். 6 சரீரச ந்ைத
மரணம்;ஆவயானவரின்ச ந்ைதேயாஜீவனும்சமாதானமுமாகும்.
7 எப்படிெயன்றால், சரீரச ந்ைத ேதவனுக்கு எத ரான பைக; அது
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்படியாமலும்,
கீழ்ப்படியமுடியாமலும் இருக்கறது. 8 சரீரத்த ற்கு உட்பட்டவர்கள்
ேதவனுக்குப் ப ரியமாக இருக்கமாட்டார்கள். 9 ேதவனுைடய
ஆவயானவர் உங்களுக்குள் இருந்தால், நீங்கள் சரீரத்த ற்கு
உட்பட்டவர்களாகஇல்லாமல்ஆவயானவருக்குஉட்பட்டவர்களாக
இருப்பீர்கள். க றஸ்துவன் ஆவயானவர் இல்லாதவன்
அவருைடயவன் இல்ைல. 10 ேமலும் கறஸ்து உங்களுக்குள்
இருந்தால் சரீரமானது பாவத்தனிமித்தம் இறந்ததாகவும்,
ஆவயானது நீதயனிமித்தம் ஜீவனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
11 அன்றயும் இேயசுைவ மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பனவருைடய ஆவயானவர் உங்களுக்குள் இருந்தால்,
க றஸ்துைவ மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனவர்
உங்களுக்குள் வாழ்க ற தம்முைடய ஆவயானவராேல
மரணத்தற்குரிய உங்களுைடய சரீரங்கைளயும் உய ர்ப்ப ப்பார்.
12 எனேவ, சேகாதரர்கேள, சரீரத்தன்படி பைழப்பதற்கு நாம்
சரீரத்த ற்குக் கடனாளிகள் இல்ைல. 13 சரீரத்தன்படி பைழத்தால்
இறப்பீர்கள்; ஆவயானவராேல சரீரத்தன் ெசயல்கைள
அழித்தால் பைழப்பீர்கள். 14 ேமலும் எவர்கள் ேதவனுைடய
ஆவயானவராேல நடத்தப்படுக றார்கேளா, அவர்கள்
ேதவனுைடய குமாரர்களாக இருக்க றார்கள். 15 அப்படிேய,
தரும்பவும் பயப்படுக றதற்கு நீங்கள் அடிைமத்தனத்தன்
ஆவையப் ெபறாமல், ஆவயானவரால், அப்பா ப தாேவ
என்று கூப்ப டக்கூடிய பள்ைள என்கற உரிைமையப்
ெபற்றீர்கள். 16 நாம் ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க ேறாம்
என்று ஆவயானவர்தாேம நம்முைடய ஆவயுடேன சாட்ச க்
ெகாடுக்க றார். 17 நாம் பள்ைளகளானால் வாரிசுகளுமாேம;
ேதவனுைடய வாரிசுகளும், க றஸ்துவற்கு உடன்
வாரிசுகளுமாேம; க றஸ்துேவாடு நாம் மகைமப்படுவதற்காக
அவேராடு பாடுபட்டால்அப்படிஆகும்.

எத ர்காலத்துமகைம
18 ஆதலால் இந்தக்காலத்துப் பாடுகள் இனி நம்மிடம்

ெவளிப்படும் மகைமக்கு ஒப்ப டக்கூடியைவகள் அல்லெவன்று
எண்ணுகேறன். 19 ேமலும் ேதவனுைடய குமாரர்கள்
ெவளிப்படுத்தப்படுவதற்காக ேதவனுைடய பைடப்புகள் அதக
ஆவேலாடு காத்துக்ெகாண்டிருக்க றது. 20அது என்னெவன்றால்
பைடப்புகள் அழிவ ற்குரிய அடிைமத்தனத்தல் இருந்து
வடுதைலயாக்கப்பட்டு, ேதவனுைடய பள்ைளகளுக்குரிய
மகைமயான சுதந்த ரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்
என்கற நம்ப க்ைகேயாடு, 21 அந்தப் பைடப்புகள் ெசாந்த
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இஷ்டத்தனாேல இல்ைல, கீழ்ப்படுத்தனவராேலேய
மாையக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க றது. 22 எனேவ, நமக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, இதுவைரக்கும் பைடப்புகள் எல்லாம்
ஒன்றாகத் தவத்துப் ப ரசவேவதைனப்படுகறது. 23 அதுவும்
இல்லாமல், ஆவயானவரின் முதற்பலன்கைளப் ெபற்ற
நாமும் நம்முைடய சரீர மீட்பாக ய பள்ைள என்கற உரிைம
வருகறதற்குக் காத்தருந்து, நமக்குள்ேள தவக்க ேறாம்.
24 அந்த நம்ப க்ைகயனாேல நாம் இரட்ச க்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.
பார்க்கப்படுக றைத நம்புக றது நம்ப க்ைக இல்ைல; ஒருவன்
தான்பார்க்க றைத நம்பேவண்டியதுஎன்ன? 25நாம் பார்க்காதைத
நம்ப ேனாமானால், அது வருகறதற்குப் ெபாறுைமேயாடு
காத்தருப்ேபாம். 26 அப்படிேய ஆவயானவரும் நமது
பலவீனங்களில் நமக்கு உதவெசய்க றார். நாம் ஏற்றபடி
ேவண்டிக்ெகாள்ளேவண்டியது என்னெவன்று ெதரியாமல்
இருக்க றதனால், ஆவயானவர்தாேம ெசால்லிமுடியாத
ெபருமூச்சுகேளாடு நமக்காக ேவண்டுதல்ெசய்க றார்.
27 ஆவயானவர் ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படிேய
பரிசுத்தவான்களுக்காக ேவண்டுதல்ெசய்க றதனால்,
இருதயங்கைளஆராய்ந்து பார்க்க றவர் ஆவயானவரின் ச ந்ைத
என்னெவன்றுஅறவார்.

க றஸ்தவர்களின்நம்ப க்ைக
28அன்றயும்,அவருைடயதீர்மானத்தன்படிஅைழக்கப்பட்டவர்களாக

ேதவனிடம் அன்பாக இருக்க றவர்களுக்கு எல்லாம்
நன்ைமக்குரியைவகளாக நடக்க றது என்று அறந்தருக்க ேறாம்.
29 தம்முைடய குமாரன் அேநக சேகாதரர்களுக்குள்ேள
முதற்ேபறானவராக இருப்பதற்காக, ேதவன் எவர்கைள
முன்னறந்தாேரா அவர்கைளத் தமது குமாரனுைடய சாயலுக்கு
ஒப்பாக இருப்பதற்கு முன்குறத்தருக்க றார்; 30 எவர்கைள
முன்குறத்தாேரா அவர்கைள அைழத்தும் இருக்கறார்;
எவர்கைள அைழத்தாேரா அவர்கைள நீத மான்களாக்கயும்
இருக்க றார்; எவர்கைள நீத மான்களாக்கனாேரா அவர்கைள
மகைமப்படுத்தயும் இருக்க றார். 31 இைவகைளக்குறத்து
நாம் என்னெசால்லுேவாம்? ேதவன் நம்முைடய பட்சத்தல்
இருந்தால் நமக்கு எத ராக இருப்பவன் யார்? 32 தம்முைடய
ெசாந்தக்குமாரன் என்றும் பார்க்காமல் நம்ெமல்ேலாருக்காகவும்
அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தவர், அவேராடு ேசர்த்து மற்ற
எல்லாவற்ைறயும் நமக்குக் ெகாடுக்காமல் இருப்பது எப்படி?
33 ேதவன் ெதரிந்துெகாண்டவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுக றவன்
யார்? ேதவேன அவர்கைள நீத மான்களாக்குகறவர்.
34 தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்க றவன் யார்? க றஸ்துேவ
மரித்தவர்; அவேர உய ேராடு எழுந்தும் இருக்கறவர்; அவேர
ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தலும் இருக்கறவர்; நமக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்க றவரும் அவேர. 35 “உமக்காக எந்தேநரமும்
ெகால்லப்படுக ேறாம், அடிக்கப்படும் ஆடுகைளப்ேபால
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எண்ணப்படுக ேறாம்” என்று எழுதயருக்க றபடி நடந்தாலும்,
36 க றஸ்துவன் அன்ைபவ ட்டு நம்ைமப் ப ரிப்பவன் யார்?
உபத்த ரவேமா,வயாகுலேமா,துன்பேமா, பச ேயா, ந ர்வாணேமா.
நாசேமாசேமா, பட்டயேமா? 37 இைவகள் எல்லாவற்ற ேலயும்
நாம் நம்ேமல் அன்பு ைவத்தருக்க றவராேல முற்றலும் ெவற்ற
ெபறுகறவர்களாக இருக்க ேறாேம. 38 மரணமானாலும்,
ஜீவனானாலும், ேதவதூதர்களானாலும், அதகாரங்களானாலும்,
வல்லைமகளானாலும் ந கழ்காரியங்களானாலும்,
வரும்காரியங்களானாலும், 39 உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும்,
ேவெறந்தப் பைடப்புகளானாலும் நம்முைடய கர்த்தராக ய
க றஸ்து இேயசுவலுள்ள ேதவனுைடய அன்ைபவ ட்டு நம்ைமப்
ப ரிக்கமுடியாதுஎன்றுநம்பயருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 9
யூதர்களுக்காக பவுலின்ேவதைன

1 எனக்கு அதக துக்கமும் இைடவ டாத மனேவதைனயும்
உண்டாயருக்க றது; 2 நான் ெசால்லுகறது ெபாய்யல்ல,
க றஸ்துவற்குள் உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன் என்று
பரிசுத்த ஆவயானவருக்குள் என் மனச்சாட்ச யும் எனக்குச்
சாட்ச யாக இருக்க றது. 3 சரீரத்தன்படி என் இனத்ைதச் ேசர்ந்த
என் சேகாதரர்களுக்குப் பதலாக நாேன கறஸ்துைவவட்டுச்
சப க்கப்பட்டவனாகேவண்டுெமன்று வரும்புேவேன.
4 அவர்கள் இஸ்ரேவலர்கேள; புத்த ரசுவ காரமும், மகைமயும்,
உடன்படிக்ைககளும், நயாயப்ப ரமாணமும், ேதவஆராதைனயும்,
வாக்குத்தத்தங்களும் அவர்களுைடயைவகேள; 5 முற்ப தாக்கள்
அவர்களுைடயவர்கேள; சரீரத்தன்படி க றஸ்துவும் அவர்களில்
ப றந்தாேர, இவர் என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்ட
எல்லாவற்றற்கும் ேமலான ேதவன். ஆெமன். 6 ேதவவசனம்
நைறேவறாமல்ேபானது என்று ெசால்லக்கூடாது; ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலர் இல்ைலேய.
7அவர்கள்ஆப ரகாமின்வம்சத்தனராகஇருந்தாலும்அைனவரும்
பள்ைளகள் அல்லேவ; “ஈசாக்கனிடம் உன் வம்சம் வளங்கும்”
என்று ெசால்லியருக்க றேத. 8 அது எப்படிெயன்றால்,
சரீரத்தன்படி பள்ைளகள் ஆனவர்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகள்
அல்லேவ, வாக்குத்தத்தத்தன்படி பள்ைளகள்ஆனவர்கேள அந்த
வம்சம் என்று எண்ணப்படுகறார்கள். 9அந்த வாக்குத்தத்தமான
வார்த்ைதயாவது: குறத்த காலத்த ேல வருேவன், அப்ெபாழுது
சாராள்ஒருமகைனப்ெபறுவாள் என்பேத. 10இதுமட்டுமல்லாமல்,
நம்முைடய முற்ப தாவாகய ஈசாக்கு என்னும் ஒருவனாேல
ெரெபக்காள் கர்ப்பவதயானேபாது, 11 குழந்ைதகள்
இன்னும் பறக்காமலும், நன்ைம தீைம ஒன்றும் ெசய்யாமல்
இருக்கும்ேபாது, ேதவனுைடய ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்படி
இருக்க ற அவருைடய தீர்மானம், ெசயல்களினாேல
நைலநற்காமல் அைழக்க றவராேல நைலநற்கும்படி,
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12 மூத்தவன், இைளயவனுக்கு ஊழியம் ெசய்வான் என்று
அவளுக்கு ெசால்லப்பட்டது. 13 அப்படிேய, யாக்ேகாைப
ேநச த்து, ஏசாைவ ெவறுத்ேதன் என்றும் எழுதயருக்க றது.
14 ஆகேவ, நாம் என்னெசால்லுேவாம்? ேதவனிடத்த ேல
அநீத உண்ெடன்று ெசால்லலாமா? ெசால்லக்கூடாேத.
15 அவர் ேமாேசையப் பார்த்து: எவன்ேமல் இரக்கமாக இருக்க
வருப்பமாக இருப்ேபேனா அவன்ேமல் இரக்கமாக இருப்ேபன்,
எவன்ேமல் உருக்கமாக இருக்க வருப்பமாக இருப்ேபேனா
அவன்ேமல் உருக்கமாக இருப்ேபன் என்றார். 16 ஆகேவ,
வரும்புக றவனாலும் இல்ைல, ஓடுகறவனாலும் இல்ைல,
இரங்குகற ேதவனாேல ஆகும். 17 ேமலும் என்னுைடய
வல்லைமைய உன்னிடம் காண்பப்பதற்காகவும், என்னுைடய
ெபயர் பூமியல் எங்கும் ப ரச த்தமைடவதற்காகவும், உன்ைன
நைலநறுத்த ேனன் என்று பார்ேவாேனாடு ெசான்னதாக
ேவதத்தல் ெசால்லியருக்க றது. 18 எனேவ, எவன்ேமல்
இரக்கமாக இருக்க வருப்பாமாக இருக்க றாேரா அவன்ேமல்
இரக்கமாக இருக்க றார், எவைனக் கடினப்படுத்த வருப்பமாக
இருக்க றாேராஅவைனக்கடினப்படுத்துகறார். 19அப்படியானால்,
அவர் இன்னும் ஏன் குற்றம் கண்டுபடிக்க றார்? அவருைடய
வருப்பத்த ற்கு எத ர்த்து ந ற்பவன் யார்? என்று என்ேனாடு
ெசால்லுவாய். 20 அப்படியானால், மனிதேன, ேதவேனாடு
எத ர்த்து வாக்குவாதம் ெசய்க ற நீ யார்? உருவாக்கப்பட்ட
ெபாருள் உருவாக்கனவைனப் பார்த்து: நீ என்ைன ஏன் இப்படி
உருவாக்கனாய் என்று ெசால்லலாமா? 21 மித க்கப்பட்ட ஒேர
களிமண்ணினாேல குயவன் ஒரு பாத்த ரத்ைதக் கனமான
காரியத்த ற்காகவும், ஒரு பாத்த ரத்ைதக் கனவீனமான
காரியத்த ற்காகவும் ெசய்க றதற்கு மண்ணின்ேமல் அவனுக்கு
அதகாரம் இல்ைலேயா? 22 ேதவன் தமது ேகாபத்ைதக்
காண்பக்கவும், தமது வல்லைமையத் ெதரிவ க்கவும், 23 தாம்
மகைமக்காக ஆயத்தம்பண்ணின கருபா பாத்த ரங்கள்ேமல்
தம்முைடய மகைமயன் ெசல்வத்ைதத் ெதரியப்படுத்தவும்
வருப்பமாக, அழிவ ற்கு ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட ேகாபத்தன்
தண்டைனயன் பாத்த ரங்கள்ேமல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்ேதாடு
ெபாறுைமயாக இருந்தால் உனக்கு என்ன? 24 அவர்
யூதர்களிலிருந்துமட்டுமல்ல,யூதரல்லாதமக்களிடமிருந்துநம்ைம
அைழத்தருக்க றாேர. 25அந்தப்படி:
“எனக்குமக்களாகஇல்லாதவர்கைளஎன்னுைடயமக்கள்என்றும்,
ேநச க்கப்படாமல் இருந்தவைள ேநச க்கப்பட்டவள் என்றும்

ெசால்லிஅைழப்ேபன்.
26 நீங்கள் என்னுைடய மக்கள் இல்ைல என்று அவர்களுக்குச்

ெசால்லப்பட்டஇடத்த ேல

அவர்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பள்ைளகள் எனப்படுவார்கள்”
என்றுஓசயாவன்தீர்க்கதரிசனத்தல்ெசால்லியருக்க றது.
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27 அல்லாமலும் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய எண்ணிக்ைக
கடற்கைர மணைலப்ேபால இருந்தாலும், மீதயாக
இருப்பவர்கள்மட்டும் இரட்ச க்கப்படுவார்கள் என்றும்; 28 அவர்
நீத ேயாடுசீக்க ரமாகத்தம்முைடயகாரியத்ைதநைறேவற்றுவார்;
கர்த்தர் பூமிய ேல சீக்க ரமாகேவ காரியத்ைத நைறேவற்ற
முடிப்பார்” என்றும், ஏசாயா இஸ்ரேவலைரக்குற த்துச்
ெசால்லுகறான். 29அல்லாமலும்ஏசாயாமுன்ேபெசான்னபடி:
“ேசைனகளின்கர்த்தர் நமக்குள்ேளஒருவம்சத்ைதக்கூடமீதயாக

ைவக்காமல்இருந்தாரானால்
நாம் ேசாேதாைமப்ேபாலாக ெகாேமாராைவப்ேபால

இருந்தருப்ேபாம்.”
இஸ்ரேவலர்களின்அவசுவாசம்

30 இப்படியருக்க நாம் என்னெசால்லுேவாம்? நீதையத்
ேதடாத யூதரல்லாத மக்கள் நீதைய அைடந்தார்கள்; அது
வசுவாசத்தனால் உண்டாகும் நீத ேய. 31 நீத ப்ப ரமாணத்ைதத்
ேதடின இஸ்ரேவலேரா நீத ப்ப ரமாணத்ைத அைடயவல்ைல.
32 ஏெனன்றால், அவர்கள் வசுவாசத்தனாேல அைதத் ேதடாமல்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசயல்களினாேல ேதடினதனால் அைத
அைடயவல்ைல;இடறுதற்கானகல்லில்இடறனார்கள்.

33 “இேதா, இடறுதற்கான கல்ைலயும், தவறுகறதற்கான
கன்மைலையயும், சீேயானில் ைவக்க ேறன்; அவரிடம்
வசுவாசமாக இருப்பவன் எவேனா அவன் ெவட்கப்படுவதல்ைல”
என்றுஎழுதயருக்க றபடி நடந்தது.

அத்த யாயம் 10
1 சேகாதரர்கேள, இஸ்ரேவல் மக்கள் இரட்ச க்கப்படேவண்டும்

என்பேத என் இருதயத்தன் வருப்பமும் நான் ேதவனிடம்
ெசய்யும் வண்ணப்பமாகவும் இருக்க றது. 2 ேதவைனப்பற்ற
அவர்களுக்குைவராக்கயம் உண்டு என்றுஅவர்கைளக்குறத்துச்
சாட்ச ெசால்லுக ேறன்; ஆனாலும் அது அறவற்குரிய
ைவராக்கயம் இல்ைல. 3 எப்படிெயன்றால், அவர்கள்
ேதவனுைடய நீதைய அறயாமல், தங்களுைடய சுயநீதைய
நைலநறுத்தத் ேதடுக றதனால் ேதவனுைடய நீத க்குக்
கீழ்ப்படியாமல் இருக்க றார்கள். 4 வசுவாச க்க ற எவனுக்கும்
நீத உண்டாகும்படியாகக் க றஸ்து நயாயப்ப ரமாணத்தன்
முடிவாக இருக்க றார். 5 ேமாேச ந யாயப்ப ரமாணத்தனால் வரும்
நீதையக்குறத்து: இைவகைள ெசய்க ற மனிதன் இைவகளால்
பைழப்பான் என்று எழுதயருக்க றான். 6 வசுவாசத்தனால்
வரும் நீதயானது: க றஸ்துைவ இறங்கவரப்பண்ணுவதற்காக
பரேலாகத்த ற்கு ஏறுகறவன் யார்? 7 அல்லது கறஸ்துைவ
மரித்ேதாரிலிருந்து ஏறவரப்பண்ணுவதற்கு பாதாளத்த ற்கு
இறங்குகறவன் யார்? என்று உன் உள்ளத்த ேல ெசால்லாமல்
இருப்பாயாக என்றுெசால்லுகறதும்அல்லாமல்;
8இந்தவார்த்ைதஉன்அருகல்உன்வாயலும்
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உன்இருதயத்தலும்இருக்கறதுஎன்றும்ெசால்லுகறது;
இந்த வார்த்ைத நாங்கள் ப ரசங்க க்க ற வசுவாசத்தன்

வார்த்ைதேய.
9என்னெவன்றால்,கர்த்தராக யஇேயசுைவநீஉன்வாயனாேல

அறக்ைகய ட்டு, ேதவன் அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பனார் என்று உன் இருதயத்த ேல வசுவாச த்தால்
இரட்ச க்கப்படுவாய். 10 இருதயத்த ேல வசுவாச க்க றதனால்
நீத உண்டாகும். வாயனாேல அறக்ைகபண்ணுகறதனால்
இரட்ச ப்பு உண்டாகும். 11 அவைர வசுவாச க்க றவன் எவேனா
அவன் ெவட்கப்படுவது இல்ைல என்று ேவதம் ெசால்லுகறது.
12 யூதெனன்றும் க ேரக்கெனன்றும் வத்தயாசேம இல்ைல;
எல்ேலாருக்கும் கர்த்தரானவர் தம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளுகற
எல்ேலாைரயும்அளவல்லாமல்ஆசீர்வத க்க றவராகஇருக்க றார்.
13 எனேவ, கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுகற
எவனும் இரட்ச க்கப்படுவான். 14 அவைர வசுவாச க்காதவர்கள்
எப்படி அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுவார்கள்? அவைரக்குற த்துக்
ேகள்வப்படாதவர்கள் எப்படி வசுவாச ப்பார்கள்?
ப ரசங்க க்க றவன்இல்லாவ ட்டால் எப்படிக் ேகள்வப்படுவார்கள்?
15 அனுப்பப்படவல்ைல என்றால் எப்படிப் ப ரசங்க ப்பார்கள்?
சமாதானத்ைதச் ெசால்லி, நல்ல காரியங்கைள நற்ெசய்தயாக
அறவக்க றவர்களுைடய பாதங்கள் எவ்வளவு அழகானைவகள்
என்று எழுதயருக்க றேத. 16 ஆனாலும் நற்ெசய்த க்கு
அவர்கள் எல்ேலாரும் கீழ்ப்படியவல்ைல. அைதக்குறத்து
ஏசாயா: கர்த்தாேவ, எங்கள் மூலமாகக் ேகள்வப்பட்டைத
வசுவாச த்தவன் யார் என்று ெசால்லுகறான். 17 எனேவ,
வசுவாசம் ேகட்பதனாேல வரும், ேதவனுைடய வசனத்ைதக்
ேகட்பதனாேல வசுவாசம் வரும். 18 இப்படியருக்க, அவர்கள்
ேகள்வப்படவல்ைலயா என்று ேகட்க ேறன்; ேகள்வப்பட்டார்கள்;
அைவகளின் சத்தம் பூமிெயங்கும் அைவகளின் வசனங்கள்
பூமியன் கைடசவைரக்கும் ெசல்லுகறேத. 19இஸ்ரேவலர் அைத
அறயவல்ைலயா என்று ேகட்க ேறன், அறந்தார்கள். முதலாவது
ேமாேச:
என் மக்களாக இல்லாதவர்கைளக் ெகாண்டு நான் உங்களுக்கு

எரிச்சல்உண்டாக்குேவன்;
புத்தயீனமுள்ள மக்களாேல உங்களுக்குக் ேகாபமூட்டுேவன்”

என்றான். 20அல்லாமலும்ஏசாயா:
என்ைனத்ேதடாதவர்களாேலகண்டுபடிக்கப்பட்ேடன்,
என்ைனக் ேகட்காதவர்களுக்கு என்ைன ெவளிப்படுத்த ேனன்”

என்றுைதரியத்ேதாடுெசால்லுகறான்.
21இஸ்ரேவலைரக்குற த்ேதா: “கீழ்ப்படியாதவர்களும் எத ர்த்துப்

ேபசுக றவர்களுமாக இருக்க ற மக்களிடம் நாள்முழுவதும் என்
கரங்கைளநீட்டிேனன்” என்றுஅவன்ெசால்லியருக்கறான்.



ேராமர்அத்தயாயம் 11:1 371 ேராமர்அத்தயாயம் 11:12

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவலைரத்தள்ளிவ டவல்ைல

1இப்படியருக்க, ேதவன்தம்முைடயமக்கைளத்தள்ளிவ ட்டாேரா
என்று ேகட்க ேறன், தள்ளிவ டவல்ைலேய; நானும் ஆப ரகாமின்
வம்சத்தலும் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தலும் ப றந்த இஸ்ரேவலன்.
2 ேதவன், தாம் முன்குறத்துக்ெகாண்ட தம்முைடய மக்கைளத்
தள்ளிவ டவல்ைல. எலியாைவக்குறத்துச் ெசால்லிய
இடத்தல், ேவதம் ெசால்லுகறைத ெதரியாமல் இருக்க றீர்களா?
அவன் ேதவைனப் பார்த்து: 3 கர்த்தாேவ, உம்முைடய
தீர்க்கதரிச கைள அவர்கள் ெகாைலெசய்து, உம்முைடய
பலிபீடங்கைள இடித்துப்ேபாட்டார்கள்; நான் ஒருவன்மட்டும்
மீதயாக இருக்க ேறன், என்உயைரயும் வாங்கத் ேதடுக றார்கேள
என்று இஸ்ரேவலருக்கு எத ராக வண்ணப்பம் ெசய்தேபாது,
4 அவனுக்கு உண்டான ேதவனுைடய பதல் என்ன? பாகாலுக்கு
முன்பாக முழங்கால்படிய டாத ஏழாய ரம்ேபைர எனக்காக
மீதயாக ைவத்ேதன் என்பேத. 5 அதுேபால இந்தக்காலத்தலும்
கருைபயனாேல உண்டாகும் ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்படி
ஒரு பங்கு மீதயாக இருக்க றது. 6 அது கருைபயனாேல
உண்டாயருந்தால் ெசயல்களினாேல உண்டாயருக்காது;
அப்படியல்ைல என்றால், கருைபயானது கருைப இல்ைலேய.
அன்றயும் அது ெசயல்களினாேல உண்டாயருந்தால்
அது கருைபயாக இருக்காது; அப்படியல்ைல என்றால்
ெசய்ைகயானது ெசய்ைக இல்ைலேய. 7 அப்படியானால்
என்ன? இஸ்ரேவலர் ேதடுக றைத அைடயாமல் இருக்கறார்கள்;
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா அைத அைடந்தருக்க றார்கள்;
மற்றவர்கள் இன்ைறய நாள்வைர கடினப்பட்டிருக்க றார்கள்.
8தூக்கத்தன்ஆவையயும், பார்க்காமல் இருக்க ற கண்கைளயும்,
ேகட்காமல் இருக்க ற காதுகைளயும், ேதவன் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார் என்றுஎழுதயருக்க றபடியானது. 9அன்றயும்,
“அவர்களுைடயபந்த அவர்களுக்குச்சுருக்கும், கண்ணியும்,
இடறுதற்கான கல்லும், பதலுக்குப்பதல் ெகாடுப்பதுமாக

இருக்கட்டும்;
10பார்க்காதபடிக்குஅவர்களுைடயகண்கள்இருள்அைடயட்டும்;
அவர்களுைடய முதுைக எப்ேபாதும் குனியப்பண்ணும்” என்று

தாவீதும்ெசால்லியருக்க றான்.

முறக்கப்பட்டக் கைளகள்
11 இப்படியருக்க, வழுந்துேபாவதற்காகவா இடறனார்கள்

என்று ேகட்க ேறன், அப்படி இல்ைலேய; அவர்களுக்குள்ேள
ைவராக்கயத்ைத எழுப்புவதற்காக அவர்களுைடய
தவறுதலினாேல யூதரல்லாத மக்களுக்கு இரட்ச ப்பு கைடத்தது.
12அவர்களுைடய தவறுஉலகத்த ற்குெசல்வமும், அவர்களுைடய
குைறவு யூதரல்லாத மக்களுக்கு ெசல்வமாகவும் இருக்க
அவர்களுைடய நைறவு எவ்வளவு அதகமாக அப்படியருக்கும்.
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13யூதரல்லாத மக்களாகய உங்கேளாடு ேபசுக ேறன்; யூதரல்லாத
மக்களுக்கு நான் அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க றதனாேல,
என் இனத்தார்களுக்குள்ேள நான் ைவராக்கயத்ைத எழுப்ப ,
அவர்களில் சலைர இரட்ச க்கேவண்டுெமன்று, 14 என்
ஊழியத்ைத ேமன்ைமப்படுத்துக ேறன். 15 அவர்கைளத்
தள்ளிவடுதல் உலகத்ைத ஒப்புரவாக்குதலாக இருக்க,
அவர்கைள அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுதல் எப்படி இருக்கும்?
மரித்ேதாருக்கு ஜீவன் உண்டானதுேபால இருக்கும் அல்லேவா?
16 ேமலும் முதற்பலனாகய மாவானது பரிசுத்தமாக
இருந்தால், பைசந்த மாவு முழுவதும் பரிசுத்தமாக இருக்கும்;
ேவரானது பரிசுத்தமாக இருந்தால், கைளகளும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 17 ச ல கைளகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டிருக்க,
காட்டு ஒலிவமரமாக ய நீ அைவகள் இருந்த இடத்தல்
ஒட்டைவக்கப்பட்டு, ஒலிவமரத்தன் ேவருக்கும், சாரத்த ற்கும்
உடன்பங்காளியாக இருந்தால், 18 நீ அந்தக் கைளகளுக்கு
எத ராகப் ெபருைமப்படாேத; ெபருைமப்பட்டால், நீ ேவைரச்
சுமக்காமல், ேவர்உன்ைனச்சுமக்க றதுஎன்றுநைனத்துக்ெகாள்.
19 நான் ஒட்டைவக்கப்படுவதற்கு அந்தக் கைளகள் முறத்துப்
ேபாடப்பட்டது என்று ெசால்லுகறாேய. 20 நல்லது,
அவசுவாசத்தனாேல அைவகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டன,
நீ வசுவாசத்தனாேல ந ற்க றாய்; ேமட்டிைமச் ச ந்ைதயாக
இல்லாமல்பயந்தரு. 21சுபாவக்கைளகைளேதவன்தப்பவ டாமல்
இருக்க, உன்ைனயும் தப்பவ டமாட்டார் என்று எச்சரிக்ைகயாக
இரு. 22 எனேவ, ேதவனுைடய தயைவயும் கண்டிப்ைபயும் பார்;
வழுந்தவர்களிடம் கண்டிப்ைபயும், உன்னிடத்தல் தயைவயும்
காண்பத்தார்; அந்தத் தயவ ேல நைலத்தருந்தால் உனக்குத்
தயவு கைடக்கும்; நைலக்காவ ட்டால் நீயும் ெவட்டப்பட்டுப்
ேபாவாய். 23 அன்றயும், அவர்கள் அவசுவாசத்த ேல
நைலத்த ராதருந்தால் அவர்களும் ஒட்டைவக்கப்படுவார்கள்;
அவர்கைள மீண்டும் ஒட்டைவக்க றதற்கு ேதவன் வல்லவராக
இருக்க றாேர. 24 சுபாவத்தன்படி காட்டு ஒலிவமரத்தலிருந்து
நீ ெவட்டப்பட்டு, சுபாவத்த ற்கு எத ராக நல்ல ஒலிவமரத்த ேல
ஒட்டைவக்கப்பட்டிருந்தால், சுபாவக்கைளகளாகய அவர்கள்
தங்களுைடய சுய ஒலிவமரத்த ேல ஒட்டைவக்கப்படுவது அதக
ந ச்சயமல்லவா?
எல்லாஇஸ்ரேவலர்களும்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்

25 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நீங்கள் உங்கைளேய
புத்த மான்கள் என்று நைனக்காதபடி ஒரு இரகச யத்ைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று இருக்க ேறன்;
அது என்னெவன்றால், யூதரல்லாத மக்களுைடய நைறவு
உண்டாகும்வைரக்கும் இஸ்ரேவலரில் ஒரு பகுத மக்களுக்கு
கடினமான மனது உண்டாயருக்கும். 26 இப்படிேய இஸ்ரேவல்
மக்கள்அைனவரும்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.
“மீட்க றவர் சீேயானிலிருந்துவந்து,
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அவபக்தையயாக்ேகாைபவ ட்டுநீக்குவார் என்றும்;
27நான்அவர்களுைடயபாவங்கைளநீக்கும்ேபாது,
இதுேவ நான் அவர்கேளாடு ெசய்யும் உடன்படிக்ைக” என்றும்

எழுதயருக்க றது.
28 நற்ெசய்தையக்குறத்து அவர்கள் உங்கள்நமித்தம்

பைகவர்களாகஇருக்க றார்கள்;ெதரிந்துெகாள்ளுதைலக்குறத்து
அவர்கள் முற்ப தாக்களினிமித்தம் ேநச க்கப்பட்டவர்களாக
இருக்க றார்கள். 29 ேதவனுைடய கருைபவரங்களும்,
அவர்கைள அைழத்த அைழப்பும் மாறாதைவகேள. 30 எனேவ,
நீங்கள் முற்காலத்த ேல ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருந்து,
இப்ெபாழுது அவர்களுைடய கீழ்ப்படியாைமயனாேல இரக்கம்
ெபற்றருக்க றதுேபால, 31அவர்களும்இப்ெபாழுதுகீழ்ப்படியாமல்
இருந்தும், பன்பு உங்களுக்குக் கைடத்த இரக்கத்தனாேல
இரக்கம்ெபறுவார்கள். 32 எல்ேலார்ேமலும் இரக்கமாக
இருப்பதற்காக, ேதவன் எல்ேலாைரயும் கீழ்ப்படியாைமக்குள்ேள
அைடத்துப்ேபாட்டார்.

இறுத வார்த்ைதகள்
33ஆ! ேதவனுைடய ெசல்வம், ஞானம், அறவு என்பைவகளின்

ஆழம் எவ்வளவாக இருக்க றது! அவருைடய நயாயத்தீர்ப்புகள்
அளந்துபார்க்க முடியாதைவகள், அவருைடய வழிகள்
ஆராய்ந்துபார்க்கமுடியாதைவகள்!
34 “கர்த்தருைடய ச ந்ைதையத்ெதரிந்துெகாண்டவன்யார்?
அவருக்குஆேலாசைனக்காரனாகஇருந்தவன்யார்?
35 தனக்குத் தரும்பக்கைடக்கும் என்று முதலில் அவருக்கு

ஒன்ைறக்ெகாடுத்தவன்யார்?”
36 எல்லாம் அவராலும், அவர் மூலமாகவும், அவருக்காகவும்

இருக்க றது; அவருக்ேக என்ெறன்ைறக்கும் மகைம
உண்டாவதாக. ஆெமன்.

அத்த யாயம் 12
ேதவனுைடயகருைபகள்

1 அப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, நீங்கள் உங்களுைடய
சரீரங்கைளப் பரிசுத்தமும் ேதவனுக்குப் ப ரியமுமான
ஜீவபலியாக ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும் என்று, ேதவனுைடய
இரக்கங்கைள முன்னிட்டு உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்;
இதுேவ நீங்கள் ெசய்யும் புத்தயுள்ள ஆராதைன.
2 நீங்கள் இந்த உலகத்த ற்ேகற்ற ேவஷம் ேபாடாமல்,
ேதவனுைடய நன்ைமயும் ப ரியமும் பரிபூரணமுமான வருப்பம்
என்னெவன்று பகுத்தறவதற்காக, உங்களுைடய மனம் புத தாக
மாறுகறதனாேல மறுரூபமாகுங்கள். 3 அல்லாமலும், எனக்கு
அருளப்பட்ட கருைபயனாேல நான் ெசால்லுகறதாவது;
உங்களில் யாராவது தன்ைனக்குறத்து நைனக்கேவண்டிய
அளவற்கு அதகமாக நைனக்காமல், அவனவனுக்கு
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ேதவன் பக ர்ந்துெகாடுத்த வசுவாச அளவன்படி, ெதளிந்த
எண்ணம் உள்ளவனாக நைனக்கேவண்டும். 4 ஏெனன்றால்,
நமக்கு ஒேர சரீரத்த ேல அேநக உறுப்புகள் இருந்தும்,
எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஒேர ேவைல இல்லாதைதப்ேபால,
5 அேநகராக ய நாமும் க றஸ்துவற்குள் ஒேர சரீரமாக இருக்க,
ஒருவருக்ெகாருவர் உறுப்புகளாக இருக்க ேறாம். 6 நமக்கு
அருளப்பட்ட கருைபயன்படிேய நாம் ெவவ்ேவறான வரங்கள்
உள்ளவர்களாக இருக்க றதனால், நம்மில் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற வரத்ைத உைடயவன் வசுவாசப்ப ரமாணத்தன்படி
ெசால்லட்டும். 7 ஊழியம் ெசய்க றவன் ஊழியத்தலும்,
ேபாத க்க றவன் ேபாத க்க றதலும், 8 புத்த ெசால்லுகறவன்
புத்தெசால்லுகறதலும் நைலத்தருக்கேவண்டும்;
பக ர்ந்துெகாடுக்க றவன் வஞ்சைனயல்லாமல் ெகாடுக்கட்டும்;
முதலாளியானவன் கவனமாக இருக்கேவண்டும்; இரக்கம்
ெசய்க றவன்உற்சாகத்துடேனெசய்யட்டும்.
அன்பும்மற்றெசயல்களும்

9 உங்களுைடய அன்பு மாயமில்லாமல் இருக்கட்டும்,
தீைமைய ெவறுத்து, நன்ைமையப் ப டித்துக்ெகாண்டிருங்கள்.
10 சேகாதர அன்பனாேல ஒருவர்ேமல் ஒருவர் பாசமாக
இருங்கள்; மரியாைத ெகாடுக்க றத ேல ஒருவருக்ெகாருவர்
முந்த க்ெகாள்ளுங்கள். 11அசதயாக இல்லாமல் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; ஆவயேல அனலாக இருங்கள்; கர்த்தருக்கு ஊழியம்
ெசய்யுங்கள். 12 நம்ப க்ைகய ேல சந்ேதாஷமாக இருங்கள்;
உபத்த ரவத்த ேல ெபாறுைமயாக இருங்கள்; ெஜபத்த ேல
உறுதயாக நைலத்தருங்கள். 13 பரிசுத்தவான்களுைடய
குைறவல் அவர்களுக்கு உதவெசய்யுங்கள்; அந்நயர்கைள
உபசரியுங்கள். 14 உங்கைளத் துன்பப்படுத்துகறவர்கைள
ஆசீர்வதயுங்கள்; ஆசீர்வத க்கேவண்டுேமதவ ர சப க்காமல்
இருங்கள். 15 சந்ேதாஷப்படுக றவர்கேளாடு சந்ேதாஷப்படுங்கள்;
அழுகறவர்கேளாடுஅழுங்கள். 16ஒருவேராெடாருவர் ஒேரச ந்ைத
உள்ளவர்களாக இருங்கள்; ேமட்டிைமயானைவகைளச்
ச ந்த க்காமல், தாழ்ைமயானவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்;
உங்கைள நீங்கேள புத்த மான்கள் என்று நைனக்கேவண்டாம்.
17 ஒருவனுக்கும் தீைமக்குத் தீைம ெசய்யாமல் இருங்கள்;
எல்லா மனிதர்களுக்கு முன்பாகவும் ேயாக்கயமானைவகைளச்
ெசய்யுங்கள். 18உங்களால் முடிந்தவைர எல்லா மனிதர்கேளாடும்
சமாதானமாக இருங்கள். 19 ப ரியமானவர்கேள, “பழிவாங்குதல்
என்னுைடயது, நாேன பதல்ெசய்ேவன்,” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார் என்று எழுத இருக்கறதனால், நீங்கள்
பழிவாங்காமல், ேதவனுைடய ேகாபத்தன் தண்டைனக்கு
இடம்ெகாடுங்கள். 20அன்றயும்,
உன்பைகவன்பசயாகஇருந்தால்,
அவனுக்குஆகாரம்ெகாடு;
அவன்தாகமாகஇருந்தால்,
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அவனுக்குஏதாவதுகுடிக்கக்ெகாடு;
நீ இப்படிச் ெசய்வதனால் ெநருப்புத் தழைல அவன்

தைலயன்ேமல்குவப்பாய்.”
21 நீ தீைமயனாேல ெவல்லப்படாமல், தீைமைய

நன்ைமயனாேலெவல்லு.

அத்த யாயம் 13
அதகாரத்த ற்குக்கீழ்ப்படிதல்

1 எந்த மனிதனும் உயர் அத காரம் உள்ளவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படியேவண்டும்; ஏெனன்றால், ேதவனாேலயல்லாமல்
ஒரு அதகாரமும் இல்ைல; உண்டாயருக்க ற அத காரங்கள்
ேதவனாேல நயமிக்கப்பட்டிருக்க றது. 2 எனேவ, அதகாரத்த ற்கு
எத ர்த்து ந ற்க றவன் ேதவனுைடய நயமத்த ற்கு எத ர்த்து
ந ற்க றான்; அப்படி எத ர்த்து ந ற்க றவர்கள் தங்களுக்குத்
தாங்கேள தண்டைனைய வரவைழத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
3 ேமலும் அதகாரிகள் நல்ல ெசயல்களுக்கு அல்ல, தீய
ெசயல்களுக்ேக பயங்கரமாக இருக்க றார்கள்; எனேவ, நீ
அத காரத்த ற்குப் பயப்படாமல் இருக்கேவண்டுமானால்,
நன்ைமெசய், அதனால் உனக்குப் புகழ்ச்ச உண்டாகும்.
4 உனக்கு நன்ைம உண்டாவதற்காக, அவன் ேதவனுைடய
ஊழியக்காரனாக இருக்க றான். நீ தீைமெசய்தால்
பயந்தரு; பட்டயத்ைத அவன் வீணாகப் ப டித்தருக்கவல்ைல;
தீைமெசய்க றவன்ேமல் ேகாபத்தன் தண்டைனைய
வரப்பண்ணுவதற்காக, அவன் நீதையச் ெசலுத்துகற
ேதவனுைடயஊழியக்காரனாக இருக்க றாேன. 5எனேவ, நீங்கள்
ேகாபத்தன் தண்டைனக்காக மட்டுமில்ைல, மனச்சாட்ச க்காகவும்
கீழ்ப்படியேவண்டும். 6 இதற்காகேவ நீங்கள் வரிையயும்
ெகாடுக்க றீர்கள். அவர்கள் இந்த ேவைலையப் பார்த்துவருகற
ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்களாக இருக்க றார்கேள. 7 எனேவ
எல்ேலாருக்கும்ெசலுத்தேவண்டியகடைமகைளச்ெசலுத்துங்கள்;
யாருக்கு வரிையச் ெசலுத்தேவண்டுேமா அவனுக்கு
வரிையயும், யாருக்கு ெசாத்துவரிையச் ெசலுத்தேவண்டுேமா
அவனுக்கு ெசாத்துவரிையயும் ெசலுத்துங்கள்; யாருக்குப்
பயப்படேவண்டுேமா அவனுக்குப் பயப்படுங்கள்; யாருக்கு
மத ப்புக்ெகாடுக்கேவண்டுேமாஅவனுக்குமத ப்புக்ெகாடுங்கள்.

அன்பும்நயாயப்ப ரமாணமும்
8 ஒருவரிெலாருவர் அன்பு ெசலுத்துகற கடைனத்தவ ர,

ேவறு எதலும் யாருக்கும் கடன்படாமல் இருங்கள்;
அயலகத்தாரிடம் அன்புெசலுத்துகறவன் நயாயப்ப ரமாணத்ைத
நைறேவற்றுகறான். 9 எப்படிெயன்றால், வபசாரம்
ெசய்யாதருப்பாயாக, ெகாைல ெசய்யாதருப்பாயாக, களவு
ெசய்யாதருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லாதருப்பாயாக,
இச்ச க்காமல் இருப்பாயாக என்கற இந்தக் கட்டைளகளும், ேவறு
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எந்தக்கட்டைளயும்,உன்னிடத்தல்நீஅன்பாகெசலுத்துவதுேபால
மற்றவனிடமும் அன்புெசலுத்துவாயாக என்கற ஒேர
வாக்கயத்தல் அடங்கயருக்க றது. 10 அன்பு மற்றவனுக்கு
தீைம ெசய்யாது; எனேவ, அன்பு நயாயப்ப ரமாணத்தன்
நைறேவறுதலாக இருக்க றது. 11தூக்கத்ைதவ ட்டு எழுந்தருக்க
ேவண்டிய ேநரமானது என்று, நாம் ேநரத்ைத அற ந்தவர்களாக,
இப்படி நடக்கேவண்டும்; நாம் வசுவாச களானேபாது இரட்ச ப்பு
அருகல் இருந்தைதவ ட இப்ெபாழுது அது நமக்கு மிக அருகல்
இருக்கறது. 12இரவு கடந்துேபானது, பகல்அருகல்வந்துவ ட்டது;
எனேவ, இருளின் ெசயல்கைள நாம் தள்ளிவ ட்டு, ஒளியன்
ஆயுதங்கைள அணிந்துெகாள்ேவாம். 13 களியாட்டும், ெவறயும்,
ேவச த்தனமும் காமவகாரமும், வாக்குவாதமும், ெபாறாைமயும்
உள்ளவர்களாக நடக்காமல், பகலிேல நடக்க றவர்கள்ேபால
ஒழுங்காக நடப்ேபாம். 14 தீய இச்ைசகளுக்கு இடமாக
சரீரத்ைதக் ெகாடுக்காமல், கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ
அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.

அத்த யாயம் 14
நயாயந்தீர்த்தல்

1வசுவாசத்தல்பலவீனமாகஉள்ளவைனச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
ஆனாலும் அவனுைடய மன சந்ேதகங்கைளக் குற்றமாக
தீர்மானிக்காமல் இருங்கள். 2 ஒருவன் எந்த
உணவுப்ெபாருைளயும் சாப்ப டலாம் என்று நம்புக றான்;
பலவீனமாக உள்ளவேனா காய்கற கைளமட்டும் சாப்படுக றான்.
3 சாப்படுக றவன் சாப்ப டாமல் இருக்க றவைன அற்பமாக
நைனக்காமல் இருக்கேவண்டும்; சாப்ப டாமல் இருக்க றவனும்
சாப்படுக றவைனக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்காமல்
இருக்கேவண்டும்; ேதவன் அவைன ஏற்றுக்ெகாண்டாேர.
4 மற்ெறாருவனுைடய ேவைலக்காரைனக் குற்றவாளியாகத்
தீர்க்க றதற்கு நீ யார்? அவன் நன்றாலும் வழுந்தாலும்
அவனுைடய முதலாளிக்ேக அவன் ெபாறுப்பாளி; அவன்
நைலநறுத்தப்படுவான்; ேதவன் அவைன நைலநறுத்த
வல்லவராக இருக்க றாேர. 5அன்றயும், ஒருவன் ஒருநாைளவ ட
மற்ெறாரு நாள் ச றந்தது என்று நைனக்கறான்; ேவெறாருவன்
எல்லா நாட்கைளயும் சமமாக நைனக்கறான்; அவனவன்
தன்தன் மனத ேல முழு ந ச்சயத்ைத உைடயவனாக இருக்கட்டும்.
6 நாட்கைள ச றப்பாக்க க்ெகாள்க றவன் கர்த்தருக்ெகன்று
சறப்பாக்க க் ெகாள்க றான்; நாட்கைள ச றப்பாக்க க்
ெகாள்ளாதவனும் கர்த்தருக்ெகன்று சறப்பாக்க க் ெகாள்ளாமல்
இருக்கறான். சாப்படுக றவன் ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்துகறபடியால், கர்த்தருக்ெகன்று சாப்படுக றான்;
சாப்ப டாமல் இருக்க றவனும் கர்த்தருக்ெகன்று சாப்ப டாமல்,
ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்துகறான். 7 நம்மில் ஒருவனும்
தனக்ெகன்று பைழக்க றதும் இல்ைல, ஒருவனும் தனக்ெகன்று
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மரிக்க றதும் இல்ைல. 8 நாம் பைழத்தாலும் கர்த்தருக்ெகன்று
பைழக்க ேறாம்,நாம்மரித்தாலும்கர்த்தருக்ெகன்றுமரிக்க ேறாம்;
எனேவ, பைழத்தாலும் மரித்தாலும் நாம் கர்த்தருைடயவர்களாக
இருக்க ேறாம். 9 க றஸ்துவும் மரித்தவர்களுக்கும்,
ஜீவனுள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவராக இருப்பதற்காக, மரித்தும்,
உய ேராடு எழுந்தும், பைழத்தும்இருக்கறார். 10இப்படியருக்க, நீ
உன் சேகாதரைனக் குற்றவாளி என்று தீர்க்க றது என்ன? நீ உன்
சேகாதரைன அற்பமாக நைனக்கறது என்ன? நாெமல்ேலாரும்
க றஸ்துவனுைடய நயாயாசனத்த ற்கு முன்பாக ந ற்ேபாேம.
11அப்படிேய:
“முழங்கால்கள்எல்லாம் எனக்குமுன்பாகமுடங்கும்,
நாக்குகள் எல்லாம் ேதவைன அறக்ைகப்பண்ணும் என்று என்

ஜீவைனக்ெகாண்டு உைரக்க ேறன்” என்பதாகக் கர்த்தர்
ெசால்லுகறார் என்றுஎழுதயருக்க றது.

12 எனேவ, நம்மில் ஒவ்ெவாருவனும் தன்ைனக்குறத்து
ேதவனுக்குக் கணக்கு ஒப்புவ ப்பான். 13 இப்படியருக்க,
நாம் இனிேமல் ஒருவைரெயாருவர் குற்றவாளிகள் என்று
தீர்க்காமல் இருப்ேபாமாக. ஒருவனும் தன் சேகாதரனுக்கு
முன்பாகத் தைடையயும் இடறைலயும் ேபாடக்கூடாது என்று
தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14எந்தப்ெபாருளும்தன்னில்தாேன
தீட்டானைவகள் இல்ைல என்று கர்த்தராக ய இேயசுவற்குள்
அறந்துந ச்சய த்தருக்க ேறன்;ஒருெபாருைளத்தீட்டானதுஎன்று
நைனக்கறவன் எவேனா அவனுக்கு அது தீட்டானதாக இருக்கும்.
15ஆகாரத்தனாேலஉன்சேகாதரனுக்குவசனம்உண்டாக்கனால்,
நீஅன்பாகநடக்க றவன்இல்ைல;அவைனஉன்ஆகாரத்தனாேல
ெகடுக்காேத, க றஸ்துஅவனுக்காக மரித்தாேர. 16உங்களுைடய
நல்ல ெசயல்கள் அவமத க்கப்பட இடங்ெகாடுக்காமல்
இருங்கள். 17 ேதவனுைடய ராஜ்யம் சாப்படுவதும் குடிப்பதும்
இல்ைல, அது நீதயும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவயானவரால்
உண்டாகும் சந்ேதாஷமாகவும் இருக்க றது. 18 இைவகளிேல
க றஸ்துவற்கு ஊழியம் ெசய்க றவன் ேதவனுக்குப்
ப ரியமானவனும் மனிதனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவனுமாக
இருக்க றான். 19 எனேவ, சமாதானத்த ற்குரியைவகைளயும்,
ஐக்கய பக்தவளர்ச்சைய உண்டாக்கக்கூடியைவகைளயும்
நாடுேவாம். 20 ஆகாரத்த ற்காக ேதவனுைடய ெசயல்கைள
அழித்துப்ேபாடாேத. எந்த உணவுப்ெபாருளும் சுத்தமானதுதான்;
ஆனாலும் இடறல் உண்டாகச் சாப்படுக றவனுக்கு அது
தீைமயாக இருக்கும். 21 இைறச்ச சாப்படுவதும், மதுபானம்
அருந்துகறதும், ேவறு எைதயாவது ெசய்க றதும், உன் சேகாதரன்
இடறுவதற்ேகா, தவறுவதற்ேகா, பலவீனப்படுகறதற்ேகா
காரணமாக இருந்தால், அைவகளில் ஒன்ைறயும் ெசய்யாமல்
இருப்பேத நன்ைமயாக இருக்கும். 22 உனக்கு வசுவாசம்
இருந்தால் அது ேதவனுக்குமுன்பாக உனக்குள்மட்டும்
இருக்கட்டும். நல்லது என்று ந ச்சய த்த வஷயத்தல்
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தன்ைனக் குற்றவாளியாக்காதவன் பாக்கயவான்.
23 ஒருவன் சந்ேதகத்துடன் சாப்ப ட்டால், அவன் வசுவாசம்
இல்லாமல் சாப்படுக றதனால், தண்டைனக்குரியவனாகத்
தீர்க்கப்படுக றான். வசுவாசத்தனாேலவராத எதுவும்பாவேம.

அத்த யாயம் 15
ஒருவைரெயாருவர் தாங்குங்கள்

1 அன்றயும், பலம் உள்ளவர்களாகய நாம் நமக்ேக
ப ரியமாக நடக்காமல், பலவீனருைடய பலவீனங்கைளத்
தாங்கேவண்டும். 2 நம்மில் ஒவ்ெவாருவனும் அயலகத்தானுக்கு
பக்தவளர்ச்ச க்குரிய நன்ைமைய உண்டாக்குவதற்காக
அவனுக்குப் ப ரியமாக நடக்கேவண்டும். 3 க றஸ்துவும் தமக்ேக
ப ரியமாக நடக்காமல்: உம்ைம அவமத க்க றவர்களுைடய
அவமானங்கள் என்ேமல் வழுந்தது என்று எழுதயருக்க றபடிேய
நடந்தார். 4 ேதவவசனத்தனால் உண்டாகும் ெபாறுைமயனாலும்,
ஆறுதலினாலும் நாம் நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாவதற்காக,
முன்ேப எழுதயருக்க றைவகள் எல்லாம் நமக்குப் ேபாதைனயாக
எழுதயருக்க றது. 5 நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவைன ஒேர
வாயனால் மகைமப்படுத்துவதற்காக, 6 ெபாறுைமையயும்
ஆறுதைலயும் அளிக்கும் ேதவன், க றஸ்து இேயசுவனுைடய
மாத ரியன்படிேய, நீங்கள் ஒேர ச ந்ைத உள்ளவர்களாக
இருக்க உங்களுக்கு தயவு ெசய்வாராக. 7 எனேவ, ேதவனுக்கு
மகைமயுண்டாகும்படி, க றஸ்து நம்ைம ஏற்றுக்ெகாண்டதுேபால,
நீங்களும் ஒருவைரெயாருவர் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 8 ேமலும்,
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கைள
உறுதயாக்குவதற்காக, ேதவனுைடய சத்தயத்தனால்
இேயசுக றஸ்துவருத்தேசதனம்உள்ளவர்களுக்குஊழியக்காரர்
ஆனார் என்றும்;
9 “யூதரல்லாதமக்களும்இரக்கம்ெபற்றதனால்
ேதவைன மகைமப்படுத்துகறார்கள் என்றும் ெசால்லுக ேறன்.

அப்படிேய:
இதனால் நான் யூதரல்லாத மக்களுக்குள்ேள உம்ைம

அறக்ைகெசய்து,
உம்முைடய நாமத்ைதச் ெசால்லி, சங்கீதம் பாடுேவன்” என்று

எழுதயருக்க றது. 10ேமலும்,
யூதரல்லாத மக்கேள, அவருைடய மக்களுடன் ேசர்ந்து

களிகூருங்கள் என்கறார். 11 ேமலும், யூதரல்லாத மக்கேள,
எல்ேலாரும்கர்த்த்தைரதுதயுங்கள்;

மக்கேள, எல்ேலாரும் அவைரப் புகழுங்கள்” என்றும்
ெசால்லுகறார். 12ேமலும்,

“ஈசாயன்ேவரும்யூதரல்லாதமக்கைளஆளுைகெசய்க றஒருவர்
ேதான்றுவார்;
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அவரிடம் யூதரல்லாத மக்கள் நம்ப க்ைக ைவப்பார்கள்” என்று
ஏசாயா ெசால்லுகறான்.

13 பரிசுத்த ஆவயானவரின் பலத்தனாேல உங்களுக்கு
நம்ப க்ைக ெபருக, நம்ப க்ைகயன் ேதவன் வசுவாசத்தனால்
உண்டாகும் எல்லாவதமான சந்ேதாஷத்தனாலும்,
சமாதானத்தனாலும்உங்கைளந ரப்புவாராக.

யூதரல்லாதவர்களுக்குபவுலின்ஊழியம்
14 என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் நற்குணத்தனால்

நைறந்தவர்களும், எல்லா அறவனாலும் ந ரப்பப்பட்டவர்களும்,
ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்ல வல்லவர்களுமாக
இருக்க றீர்கள் என்று நானும் உங்கைளக்குறத்து
ந ச்சய த்தருக்க ேறன். 15 அப்படியருந்தும், சேகாதரர்கேள,
யூதரல்லாதவர்கள்பரிசுத்தஆவயானவராேலபரிசுத்தமாக்கப்பட்டு,
ேதவனுக்குப் ப ரியமான பலியாகும்படி, நான் ேதவனுைடய
நற்ெசய்த ஊழியத்ைத நடத்தும் ஆசாரியனாக இருந்து
யூதரல்லாதவர்களுக்கு இேயசுக றஸ்துவனுைடய
ஊழியக்காரனாவதற்கு, 16 ேதவன் எனக்கு அளித்த
கருைபயனாேல உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக
இைவகைள நான் அதக ைதரியமாக எழுத ேனன்.
17 எனேவ, நான் ேதவனுக்குரியைவகைளக்குறத்து
இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு ேமன்ைம பாராட்டமுடியும்.
18 யூதரல்லாதவர்கைள வார்த்ைதயனாலும் ெசய்ைகயனாலும்
கீழ்ப்படியப்பண்ணுவதற்கு, அற்புத அைடயாளங்களின்
பலத்தனாலும், ேதவ ஆவயானவரின் பலத்தனாலும்,
க றஸ்துவானவர் என்ைனக்ெகாண்டு ெசய்தைவகைளத்தவ ர
ேவெறான்ைறயும் ெசால்ல நான் துணியவல்ைல.
19 இப்படி எருசேலமிலிருந்து ஆரம்ப த்து, இல்லிரிக்கம்
ேதசம்வைரக்கும், க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையப் பூரணமாகப்
ப ரசங்கம் ெசய்தருக்க ேறன். 20 ேமலும் அவருைடய
ெசய்தைய அறயாமல் இருந்தவர்கள் பார்ப்பார்கள் என்றும்,
ேகள்வப்படாமல் இருந்தவர்கள் உணர்ந்துெகாள்வார்கள்
என்றும் எழுதயருக்க றபடிேய, 21 நான் மற்ெறாருவனுைடய
அஸ்தபாரத்தன்ேமல் கட்டாமல் க றஸ்துவனுைடய நாமம்
ெசால்லப்படாத இடங்களில் நற்ெசய்தைய அறவக்கும்படி
வரும்புக ேறன். 22 உங்களிடம் வருவதற்கு இதனாேல
அேநகமுைறதைடபட்ேடன்.

ேராமபுரிக்குச்ெசல்லபவுலின்த ட்டம்
23 இப்ெபாழுது இந்தப் பகுத களிேல எனக்கு இடம்

இல்லதாதனாலும், உங்களிடம் வரும்படி அேநக வருடமாக
எனக்கு அதக வருப்பம் உண்டாயருக்க றபடியனாலும்,
24 நான் ஸ்பானியா ேதசத்த ற்கு பயணம்ெசய்யும்ேபாது
உங்களிடம் வந்து, உங்கைளப் பார்க்கவும், உங்களிடம்
ெகாஞ்சம் தருப்தயைடந்தபன்பு, அந்த இடத்த ற்கு உங்களால்
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நான் வழியனுப்பப்படவும், எனக்கு ேநரம் கைடக்கும் என்று
நம்பயருக்க ேறன். 25 இப்ெபாழுேதா பரிசுத்தவான்களுக்கு
உதவெசய்வதற்காக நான் எருசேலமுக்குப் பயணம் ெசய்ய
இருக்க ேறன். 26 மக்ெகேதானியாவலும், அகாயாவலும்
உள்ளவர்கள் எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்குள்ேள
இருக்கற ஏைழகளுக்கு சல ெபாருளுதவகைளச் ெசய்ய
வருப்பமாக இருக்க றார்கள்; 27 இப்படிச்ெசய்வது நல்லெதன்று
நைனத்தார்கள்; இப்படிச் ெசய்க றதற்கு அவர்கள்
கடனாளிகளாகவும் இருக்க றார்கள். எப்படிெயன்றால்,
யூதரல்லாதவர்கள் அவர்களுைடய ஞானநன்ைமகளில்
பங்குெபற்றருக்க, சரீர நன்ைமகளால்அவர்களுக்குஉதவெசய்ய
இவர்கள் கடனாளிகளாக இருக்க றார்கேள. 28 இந்தக்
காரியத்ைத நான் நைறேவற்ற , இந்தப் பலைன அவர்கள்
ைகய ேல பத்த ரமாக ஒப்புவத்தப்பன்பு, உங்களுைடய
ஊர்வழியாக ஸ்பானியாவற்குப் ேபாேவன். 29 நான் உங்களிடம்
வரும்ேபாது க றஸ்துவனுைடய நற்ெசய்தயன் சம்பூரணமான
ஆசீர்வாதத்ேதாடு வருேவன் என்று அறந்தருக்க ேறன்.
30 ேமலும் சேகாதரர்கேள, ேதவ வருப்பத்தனாேல
நான் சந்ேதாஷத்ேதாடு உங்களிடம் வந்து உங்கேளாடு
ஓய்ெவடுப்பதற்காக, 31 யூேதயாவலிருக்கற அவசுவாச களுக்கு
நான் தப்புவக்கப்படுவதற்காகவும், நான் எருசேலமிலுள்ள
பரிசுத்தவான்களுக்குச் ெசய்யப்ேபாக ற தர்மஉதவகள்
அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்காகவும், 32 நீங்கள் ேதவைன
ேநாக்க ெசய்யும் ெஜபங்களில், நான் ேபாராடுவதுேபால
நீங்களும் என்ேனாடு ேசர்ந்து ேபாராடேவண்டும் என்று
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
பரிசுத்த ஆவயானவருைடய அன்பனாலும், உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். 33 சமாதானத்தன் ேதவன் உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பாராக. ஆெமன்.

அத்த யாயம் 16
பவுலின்இறுத அறவுைர.

1 ெகங்க ேரயா ஊர் சைபக்கு ஊழியக்காரியாக ய
நம்முைடய சேகாதரி ெபேபயாைள நீங்கள் கர்த்தருக்குள்
பரிசுத்தவான்களுக்ேகற்றபடி ஏற்றுக்ெகாண்டு, 2 எந்தக்
காரியத்தல் உங்களுைடய உதவ அவளுக்குத் ேதைவயாக
இருக்க றேதா, அந்தக் காரியத்த ேல நீங்கள் அவளுக்கு
உதவெசய்யேவண்டும் என்று அவைள உங்களிடம்
ஒப்புவக்க ேறன்; அவள் அேநகருக்கும், எனக்கும்கூட
ஆதரவாக இருந்தவள். 3 க றஸ்து இேயசுவற்குள்
என் உடன்ேவைலயாட்களாகய ப ரிஸ்கல்லாைளயும்,
ஆக்கல்லாைவயும் வாழ்த்துங்கள். 4 அவர்கள் என்னுைடய
ஜீவனுக்காகத் தங்களுைடய கழுத்ைதக் ெகாடுத்தவர்கள்;
அவர்கைளப்பற்ற நான்மட்டும் அல்ல, யூதரல்லாதவர்களில்
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உண்டான சைபயார் எல்ேலாரும் நன்றயுள்ளவர்களாக
இருக்க றார்கள். 5 அவர்களுைடய வீட்டிேல கூடிவருகற
சைபையயும் வாழ்த்துங்கள். அகாயாவ ேல க றஸ்துவற்கு
முதற்பலனாகய என் ப ரியமான எப்பெனத்ைத வாழ்த்துங்கள்.
6 எங்களுக்காக அத கமாக ப ரயாசப்பட்ட மரியாைள
வாழ்த்துங்கள். 7அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குள் ெபயர்ெபற்றவர்களும்
எனக்கு முன்ேப க றஸ்துவற்குள்ளானவர்களும் என்
இனத்தாரும் என்ேனாடு காவலில் கட்டப்பட்டவர்களுமாக
இருக்க ற அன்ேறானீக்ைகயும், யூனியாைவயும்
வாழ்த்துங்கள். 8 கர்த்தருக்குள் எனக்குப் ப ரியமான
அம்பலியாைவ வாழ்த்துங்கள். 9 க றஸ்துவற்குள் நம்ேமாடு
உடன்ேவைலயாளாகய உர்பாைனயும், என் ப ரியமான
ஸ்தாக்கையயும் வாழ்த்துங்கள். 10 க றஸ்துவற்குள்
உத்தமனாகய அப்ெபல்ேலைய வாழ்த்துங்கள்.
அரிஸ்ெதாபூலுவன் குடும்பத்தாைர வாழ்த்துங்கள்.
11 என் இனத்தானாகய ஏேராத ேயாைன வாழ்த்துங்கள்.
நர்கீசுவன் குடும்பத்தாரில் கர்த்தருக்குள் இருக்கறவர்கைள
வாழ்த்துங்கள். 12 கர்த்தருக்குள் அதகமாக ப ரயாசப்படுக ற
த ரிேபனாைளயும், த ரிேபாசாைளயும் வாழ்த்துங்கள்.
கர்த்தருக்குள் அதகமாக ப ரயாசப்பட்ட ப ரியமான ெபர்ச யாைள
வாழ்த்துங்கள். 13கர்த்தருக்குள்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டரூைபயும்,
எனக்கும் தாயாகய அவனுைடய தாையயும் வாழ்த்துங்கள்.
14 அசங்க ரீத்துைவயும், ப ெலேகாைனயும், எர்மாைவயும்,
பத்த ெராபாைவயும், எர்ேமையயும், அவர்கேளாடு இருக்க ற
சேகாதரர்கைளயும் வாழ்த்துங்கள். 15 ப ெலாேலாைகயும்,
யூலியாைளயும், ேநேரையயும், அவனுைடய சேகாதரிையயும்,
ஒலிம்பாைவயும், அவர்கேளாடு இருக்க ற பரிசுத்தவான்கள்
எல்ேலாைரயும் வாழ்த்துங்கள். 16 ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்த
முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள். க றஸ்துவன் சைபயார் உங்கைள
வாழ்த்துகறார்கள். 17 அன்றயும் சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
கற்றுக்ெகாண்ட உபேதசத்த ற்கு எத ராகப் ப ரிவைனகைளயும்,
இடறல்கைளயும் உண்டாக்குகறவர்கைளக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, அவர்கைளவ ட்டு வலகேவண்டும்
என்றுஉங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன். 18அப்படிப்பட்டவர்கள்
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்கு ஊழியம்
ெசய்யாமல் தங்களுைடய வயற்றுக்ேக ஊழியம் ெசய்து,
நயமான ெமாழிகளாலும், இனிய ேபச்சனாலும், கபடு
இல்லாதவர்களின் இருதயங்கைள ஏமாற்றுகறவர்களாக
இருக்க றார்கள். 19 உங்களுைடய கீழ்ப்படிதல் எல்ேலாருக்கும்
ெதரியவந்தருக்க றது. எனேவ, உங்கைளக்குறத்து
சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; ஆனாலும் நீங்கள் நன்ைமக்கு
ஞானிகளும், தீைமக்குப் ேபைதகளுமாக இருக்கேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறன். 20 சமாதானத்தன் ேதவன் சீக்க ரமாகச்
சாத்தாைன உங்களுைடய கால்களின் கீேழ நசுக்க ப்ேபாடுவார்.
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நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப
உங்கேளாடுஇருப்பதாக. ஆெமன். 21என்உடன்ேவைலயாளாகய
தீேமாத்ேதயும், என் இனத்தாராக ய லூகயும், யாேசானும்,
ெசாச பத்தரும் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள். 22 இந்தக்
கடிதத்ைதஎழுதனெதர்தயுவாகயநான்கர்த்தருக்குள்உங்கைள
வாழ்த்துக ேறன். 23 என்ைனயும், சைபகள் அைனத்ைதயும்
உபசரித்துவருகற காயுஉங்கைளவாழ்த்துகறான். பட்டணத்தன்
ெபாருளாளரான ஏரஸ்தும், சேகாதரனாகய குவர்த்தும்
உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள். 24 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன். 25 ஆதகாலம்முதல் இரகச யமாக
இருந்து, இப்ெபாழுது தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களினாேல அநாத
ேதவனுைடய கட்டைளயன்படி ெவளிப்படுத்தப்பட்டதும்,
எல்லா ேதசத்து மக்களும் வசுவாசத்த ற்குக் கீழ்ப்படியும்படி
அவர்களுக்கு அறவக்கப்பட்டதுமாக இருக்க ற இரகச யத்ைத
ெவளிப்படுத்துகற, 26 இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய
ப ரசங்கமாகயஎன்நற்ெசய்தயன்படிேயஉங்கைளப்பலப்படுத்த
வல்லவரும், 27 தாம் ஒருவேர ஞானம் உள்ளவருமாக இருக்க ற
ேதவனுக்கு இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக என்ெறன்ைறக்கும்
மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.
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1ெகாரிந்த யர்
ஆச ரியர்
இந்தபுத்தகத்தன்ஆச ரியர்பவுல்எனஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றார்

(1 ெகாரிந்த யர். 1: 1-2; 16: 21) பவுலின் நருபமும் எனவும்
அைழக்கப்படுக றது. ச ல சமயங்களில், எேபசுவல் பவுல்
இருந்த சமயத்தல் அல்லது அதற்கு முன்பு, 1 ெகாரிந்த யர் (5:
10) க்கு முன்பு கடிதத்ைத எழுதனார். ெகாரிந்த யர் கடிதத்ைத
தவறாகப் புரிந்து ெகாண்டார்கள், துரதருஷ்டவசமாக அந்த
கடிதம் இனி ெவளியாகவல்ைல. இந்த “முந்ைதய கடிதத்தன்”
உள்ளடக்கங்கள் (அதுஅைழக்கப்படுவதுேபாலேவ),முழுைமயாக
அறயப்படவல்ைல, ெகாரிந்து சைபயலிருந்து பவுல் ெபற்ற
கடிதத்த ற்கு பதல் கடிதமாக முதலாம் நருபத்ைத எழுதுகறார்,
ெகாரிந்த யருக்கு எழுதய முதலாம் நருபத்த ற்கு முன்பு
பவுல் எழுதய கடிதத்த ற்கு ெகாரிந்த யர்கள் பதல் கடிதம்
எழுதயருக்கலாம்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
க ப . 55 முதல் 56 வைரயான காலப்பகுதயல் ஏறக்குைறய

எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
இந்தநருபம்எேபசுவலிருந்துஎழுதப்பட்டதாகும் (1ெகாரி. 16: 8).
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெகாரிந்த யருக்கான முதலாம் நருபத்தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட

வாசகர்கள் ெகாரிந்துவலிருந்த ேதவனின் தருச்சைபயன்
உறுப்பனர்கள் ஆவர். (1 ெகாரிந்த யர் 1: 2). இருந்தேபாதலும்
“நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளுகறஅைனவருக்கும், சகலஇடங்களிலும்” (1: 2)
என்று பவுல் தன்னுைடய ேநாக்கமுள்ள வாசகர்களாக அைனத்து
வாசகர்களுக்கும்எழுதுகறார்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாரிந்து சைபயன் தற்ேபாைதய நைலைமையப் பற்ற பவுல்

பலஆதாரங்களில்இருந்துதகவைலப்ெபற்றுக்ெகாண்டார். இந்த
கடிதத்ைத எழுதுவதற்கான அவரது ேநாக்கம், தருச்சைபயன்
பலவீனமான பகுதையக் கட்டிெயழுப்புதல், அறவுறுத்துதல்,
ப ரிவைனகள் ேபான்ற தவறான பழக்கவழக்கங்கைள
சரிெசய்தல் ஆகயனவாகும், (1 ெகாரி. 1: 10-4: 21), தவறான
ேபாதைன (உய ர்த்ெதழுதல் பற்றய தவறான ேபாதைன)
ஆகயவற்ைற ெசய்தல் ஆகும். (1 ெகாரிந்த யர். 15),
ஒழுக்கக்ேகடு (1 ெகாரி. 5, 6: 12-20), மற்றும் கர்த்தரின்
இரா ேபாஜனம் குற்றப்படுத்தப்படுதல் (1 ெகாரிந்த யர் 11:
17-34). ெகாரிந்த ய ேதவாலயம் வரங்கள் நைறந்ததாக
இருந்தது (1: 4-7) ஆனால் முத ர்ச்ச யற்ற நைல மற்றும்
ஆவக்குரியதல்லாததாக இருந்தது (3: 1-4) ஆகேவ பவுல்,
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சைபக்குநடுேவகாணப்படும்பாவப்ப ரச்சைனகைளசைபயானது
எவ்வதம் ைகயாளேவண்டும் என்ற ஒரு முக்கயமான மாத ரிைய
வழங்கனார். சம்பந்தப்பட்ட ப ரிவைனகள் மற்றும் அைனத்து
வதமான ஒழுக்கக்ேகடுகளுக்கும் ஒரு கண்டும் காணாமல்
இருப்பதற்குபதலாக,அவர் ப ரச்சைனகைளத்தீர்த்துைவத்தார்.

ைமயக்கருத்து
வசுவாச யன்நடத்ைத

ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-9
2. ெகாரிந்து சைபயலுள்ளப ரிவைனகள்— 1:10-4:21
3. ஒழுக்க மற்றும் ெநறமுைற ஆகயவற்றல் காணப்பட்ட
ஒழுங்கன்ைம— 5:1-6:20

4. தருமணத்தற்கானேகாட்பாடுகள்— 7:1-40
5.அப்ேபாஸ்தலர்களின்சுயாதீனம்— 8:1-11:1
6.ஆராதைனபற்றயஅறவுைரகள்— 11:2-34
7.ஆவயன்வரங்கள்— 12:1-14:40
8. உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்தஉபேதசம்— 15:1-16:24

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல க றஸ்து இேயசுவன்
அப்ேபாஸ்தலனாகும்படி அைழக்கப்பட்டவனாகய பவுலும்,
சேகாதரனாகய ெசாஸ்ெதேனயும், 2 ெகாரிந்துவ ேல
க றஸ்து இேயசுவற்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகவும்,
பரிசுத்தவான்களாகும்படி அைழக்கப்பட்டவர்களாகவும்
இருக்க ற ேதவனுைடய சைபக்கும், எங்களுக்கும்
அவர்களுக்கும் ஆண்டவராக இருக்க ற நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்ைத எங்கும் ெதாழுதுெகாள்ளுகற
அைனவருக்கும் எழுதுகறதாவது: 3 நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக்கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்றெசலுத்துதல்
4 க றஸ்துைவப்பற்றய சாட்ச உங்களுக்குள்ேள

உறுத ப்படுத்தப்பட்டபடிேய, 5நீங்கள்இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளாக
எல்லா உபேதசத்தலும் எல்லாஅறவலும், மற்ெறல்லாவற்றலும்,
முழு நைறவுள்ளவர்களாக்கப்பட்டிருக்க றபடியால், 6 அவர்
மூலமாக உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ேதவகருைபக்காக,
நான் உங்கைளக்குறத்து எப்ெபாழுதும் என் ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 7 அப்படிேய நீங்கள் எந்த ஒரு
வரத்தலும் குைறவல்லாதவர்களாக, நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்து ெவளிப்படுவதற்குக் காத்தருக்க றீர்கள்.
8 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து ெவளிப்படும்
நாளிேல நீங்கள் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாக இருக்கும்படி
இறுதவைரக்கும் அவர் உங்கைள உறுத ப்படுத்துவார்.
9 தம்முைடய குமாரனும் நம்முைடய கர்த்தருமாக இருக்க ற
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இேயசுக றஸ்துேவாடு ஐக்கயமாக இருப்பதற்கு உங்கைள
அைழத்த ேதவன்உண்ைமயுள்ளவர்.

ெகாரிந்து சைபயல்ப ரிவைனகள்
10 சேகாதரர்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும் ஒேர காரியத்ைதப்

ேபசவும், ப ரிவைனகள் இல்லாமல் ஒேர மனதும் ஒேர
ேயாசைனயும் உள்ளவர்களாகச் சீர்ெபாருந்தயருக்கவும்
ேவண்டுெமன்று, நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமத்தனாேல உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன்.
11 ஏெனன்றால், என் சேகாதரர்கேள, உங்களுக்குள்ேள
வாக்குவாதங்கள் உண்ெடன்று குேலாேவயாளின்
குடும்பத்தாரால் உங்கைளக்குறத்து எனக்கு அறவக்கப்பட்டது.
12 உங்களில் சலர்: நான் பவுைலச் ேசர்ந்தவெனன்றும், நான்
அப்ெபால்ேலாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும், நான் ேகபாைவச்
ேசர்ந்தவெனன்றும், நான் கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும்
ெசால்லுகறபடியால், நான் இப்படிச் ெசால்லுக ேறன்.
13 க றஸ்து ப ரிந்தருக்க றாரா? பவுலா உங்களுக்காகச்
சலுைவயல் அைறயப்பட்டான்? பவுலின் நாமத்தனாேலயா
ஞானஸ்நானம்ெபற்றீர்கள்? 14என்நாமத்தனாேலஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாண்ேடன் என்று ஒருவனும் ெசால்லாதபடிக்கு,
15 நான் கறஸ்புவற்கும் காயுவற்கும்தவ ர, உங்களில்
ேவெறாருவனுக்கும்ஞானஸ்நானம்ெகாடுக்கவல்ைல;இதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 16 ஸ்ேதவானுைடய
குடும்பத்தனருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ததுண்டு.
இதுவுமல்லாமல் ேவறு யாருக்காவது நான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்ேதேனா இல்ைலேயா என்பது எனக்குத் ெதரியாது.
17 ஞானஸ்நானத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி க றஸ்து என்ைன
அனுப்பவல்ைல; நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க க்கேவ அனுப்பனார்;
க றஸ்துவன் சலுைவ வீணாகப் ேபாகாதபடிக்கு, மனித
ஞானமில்லாமல்ப ரசங்க க்கேவஅனுப்பனார்.

ேதவெபலனும், ேதவஞானமும்
18 சலுைவையப்பற்றய உபேதசம் ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குப்

ைபத்தயமாக இருக்க றது, இரட்ச க்கப்படுக ற நமக்ேகா அது
ேதவெபலனாகஇருக்க றது. 19அந்தப்படி:
“ஞானிகளுைடயஞானத்ைதநான்அழித்து,
புத்த சாலிகளுைடய புத்தைய அவமாக்குேவன்” என்று

எழுதயருக்க றது.
20 ஞானி எங்ேக? ேவதபண்டிதன் எங்ேக? இந்த உலகத்தன்

தர்க்கஞானி எங்ேக? இந்த உலகத்தன் ஞானத்ைத
ேதவன் ைபத்தயமாக்கவல்ைலயா? 21 எப்படிெயன்றால்,
ேதவஞானத்துக்ேகற்றபடி உலகமானது சுயஞானத்தனாேல
ேதவைன அறயாமல் இருந்ததனால், ைபத்தயமாகத்
ேதான்றுகற ப ரசங்கத்தனாேல வசுவாச கைள இரட்ச க்க
ேதவனுக்குப் ப ரியமானது. 22 யூதர்கள் அைடயாளத்ைதக்
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ேகட்க றார்கள், க ேரக்கர்கள் ஞானத்ைதத் ேதடுக றார்கள்;
23 நாங்கேளா சலுைவயல் அைறயப்பட்ட க றஸ்துைவப்
ப ரசங்க க்க ேறாம்; அவர் யூதர்களுக்கு இடறலாகவும்
க ேரக்கர்களுக்குப் ைபத்தயமாகவும் இருக்க றார்.
24 ஆனாலும் யூதர்களானாலும் க ேரக்கர்களானாலும்
எவர்கள் அைழக்கப்பட்டிருக்க றார்கேளா அவர்களுக்குக்
க றஸ்து ேதவெபலனும் ேதவஞானமுமாக இருக்க றார்.
25 இந்தப்படி, ேதவனுைடய ைபத்தயம் எனப்படுவது
மனிதர்களுைடய ஞானத்தலும் அதக ஞானமாக இருக்க றது;
ேதவனுைடய பலவீனம் எனப்படுவது மனிதர்களுைடய
பலத்தலும் அதக பலமாக இருக்க றது. 26 எப்படிெயன்றால்,
சேகாதரர்கேள, நீங்கள் அைழக்கப்பட்ட அைழப்ைபப்
பாருங்கள்; மனிதர் பார்ைவயல் ஞானிகள் அேநகர்
இல்ைல, வல்லவர்கள் அேநகர் இல்ைல, ப ரபுக்கள் அேநகர்
இல்ைல. 27 ஞானிகைள ெவட்கப்படுத்தும்படி ேதவன்
உலகத்தல் ைபத்தயமானைவகைளத் ெதரிந்துெகாண்டார்;
பலமுள்ளைவகைள ெவட்கப்படுத்தும்படி ேதவன் உலகத்தல்
பலவீனமானைவகைளத்ெதரிந்துெகாண்டார். 28உள்ளைவகைள
அவமாக்கும்படி, உலகத்தன் இழிவானைவகைளயும்,
அற்பமாக எண்ணப்பட்டைவகைளயும், இல்லாதைவகைளயும்
ேதவன் ெதரிந்துெகாண்டார். 29 மாம்சமான எவனும்
ேதவனுக்கு முன்பாகப் ெபருைமபாராட்டாதபடிக்கு அப்படிச்
ெசய்தார். 30 அந்தப்படி, நீங்கள் அவராேல க றஸ்து
இேயசுவற்குட்பட்டிருக்க றீர்கள். எழுதயருக்க றபடி,
ேமன்ைமபாராட்டுக றவன் கர்த்த்தைரக்குற த்ேத
ேமன்ைமபாராட்டத்தக்கதாக, 31 அவேர ேதவனால் நமக்கு
ஞானமும்நீதயும் பரிசுத்தமும்மீட்புமானார்.

அத்த யாயம் 2
1 சேகாதரர்கேள, நான் உங்களிடம் வந்தேபாது,

ேதவைனப்பற்றய சாட்சையச் ச றந்த ேபச்சுத் த றைமேயாடாவது
ஞானத்ேதாடாவது அறவக்க றவனாக வரவல்ைல. 2 நான்
உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது சலுைவயல் அைறயப்பட்ட
இேயசுக றஸ்துைவத்தவ ர, ேவெறான்ைறயும் அறயாதருக்கத்
தீர்மானித்தருந்ேதன். 3 அல்லாமலும் நான் பலவீனத்ேதாடும்
பயத்ேதாடும் மிகுந்த நடுக்கத்ேதாடும் உங்களிடம் இருந்ேதன்.
4 உங்களுைடய வசுவாசம் மனிதர்களுைடய ஞானத்தல்
அல்ல, ேதவனுைடய ெபலத்தல் ந ற்கும்படிக்கு, 5 என் ேபச்சும்
என் ப ரசங்கமும் மனித ஞானத்த ற்குரிய நயவசனமுள்ளதாக
இல்லாமல், பரிசுத்த ஆவயானவராலும், ெபலத்தனாலும்
உறுத ப்படுத்தப்பட்டதாகஇருந்தது.
ேதவனுைடயஞானமும்,உலகஞானமும்

6 அப்படியருந்தும், ேதறனவர்களுக்குள்ேள ஞானத்ைதப்
ேபசுக ேறாம்; இந்த உலகத்தன் ஞானத்ைதயல்ல, அழிந்து
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ேபாக றவர்களாகய இந்த உலகத்தன் ப ரபுக்களுைடய
ஞானத்ைதயுமல்ல, 7 உலகத்ேதாற்றத்த ற்கு முன்ேன ேதவன்
நம்முைடய மகைமக்காக ஏற்படுத்தனதும், மைறக்கப்பட்டதுமாக
இருந்த இரகச யமான ேதவஞானத்ைதேய ேபசுக ேறாம். 8அைத
இந்த உலகத்துப் ப ரபுக்களில் ஒருவனும் அறயவல்ைல;
அறந்தார்களானால், மகைமயன் கர்த்த்தைர அவர்கள்
சலுைவயல்அைறயமாட்டார்கேள. 9எழுதயருக்க றபடி:
“ேதவன் தம்ேமல் அன்பு ெசலுத்துகறவர்களுக்கு ஆயத்தம்

ெசய்தைவகைளக்
கண்காணவும்இல்ைல, காது ேகட்கவும்இல்ைல,
அைவகள்மனிதனுைடயஇருதயத்தல் ேதான்றவும்இல்ைல;

10 நமக்ேகா ேதவன் அைவகைளத் தமது ஆவயானவராேல
ெவளிப்படுத்தனார்; அந்த ஆவயானவர் எல்லாவற்ைறயும்,
ேதவனுைடய ஆழமான காரியங்கைளயும் ஆராய்ந்தருக்க றார்.
11 மனிதனிலுள்ள ஆவேயதவ ர மனிதர்களில் எவன்
மனிதனுக்குரியைவகைள அறவான்? அைதப்ேபால, ேதவ
ஆவயானவைரத்தவ ர, ஒருவனும் ேதவனுக்குரியைவகைள
அறயமாட்டான். 12 நாங்கேளா உலகத்தன் ஆவையப் ெபறாமல்,
ேதவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டைவகைள அறயும்படிக்கு
ேதவனிடத்தலிருந்து புறப்படுக ற ஆவயானவைரேய
ெபற்ேறாம். 13 அைவகைள நாங்கள் மனிதஞானம் ேபாத க்க ற
வார்த்ைதகளாேல ேபசாமல், பரிசுத்த ஆவயானவர் ேபாத க்க ற
வார்த்ைதகளாேல ேபச , ஆவயானவருக்குரியைவகைள
ஆவயானவருக்குரியைவகேளாடு சம்பந்தப்படுத்த க்
காண்பக்க ேறாம். 14 ெஜன்ம சுபாவமான மனிதேனா
ேதவ ஆவயானவருக்குரியைவகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளான்;
அைவகள் அவனுக்குப் ைபத்தயமாகத் ேதான்றும்; அைவகள்
ஆவக்ேகற்றபடி ஆராய்ந்து ந தானிக்கப்படுக றைவகளானதால்,
அைவகைள அறயவும் மாட்டான். 15 ஆவயானவருக்குரியவன்
எல்லாவற்ைறயும் ஆராய்ந்து ந தானிக்க றான்; ஆனாலும் அவன்
மற்ெறாருவனாலும்ஆராய்ந்துந தானிக்கப்படான்.
16 “கர்த்தருக்குப் ேபாத க்கத்தக்கதாக
அவருைடய ச ந்ைதையஅறந்தவன்யார்?”
எங்களுக்ேகா க றஸ்துவன்ச ந்ைதஉண்டாயருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
சைபயலுள்ளப ரிவைனகள்

1ேமலும்,சேகாதரர்கேள,நான்உங்கைளஆவயானவருக்குரியவர்கள்
என்றுநைனத்துஉங்கேளாடுேபசாமல்,மாம்சத்த ற்குரியவர்கெளன்றும்,
க றஸ்துவற்குள் குழந்ைதகெளன்றும் நைனத்துப்
ேபசேவண்டியதாக இருக்க றது. 2 நீங்கள் ெபலன்
இல்லாதவர்களானதால், உங்களுக்கு உணவு ெகாடுக்காமல்,
பாைலக் குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன்; இன்னமும் நீங்கள்
சரீரத்த ற்குரியவர்களாக இருக்க றபடியால், இப்ெபாழுதும்
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உங்களுக்குப் ெபலனில்ைல. 3 ெபாறாைமயும் வாக்குவாதமும்
ேவறுபாடுகளும் உங்களுக்குள் இருக்கறபடியால்,
நீங்கள் மாம்சத்த ற்குரியவர்களாக இருந்து மனித
வழிமுைறயல் நடக்க றீர்களல்லவா? 4 ஒருவன் நான்
பவுைலச் ேசர்ந்தவெனன்றும், மற்ெறாருவன் நான்
அப்ெபால்ேலாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும் ெசால்லுகறபடியால்
நீங்கள் சரீரத்த ற்குரியவர்களல்லவா? 5 பவுல் யார்?
அப்ெபால்ேலா யார்? கர்த்தர் அவனவனுக்கு கருைப
அளித்தபடிேய நீங்கள் வசுவாச க்க றதற்கு காரணமாக இருந்த
ஊழியக்காரர்கள்தாேன. 6 நான் நட்ேடன், அப்ெபால்ேலா
தண்ணீர்ப் பாய்ச்சனான், ேதவேன வைளயச்ெசய்தார்.
7 அப்படியருக்க, நடுக றவனாலும் ஒன்றுமில்ைல, தண்ணீர்ப்
பாய்ச்சுக றவனாலும் ஒன்றுமில்ைல, வைளயச்ெசய்க ற
ேதவனாேல எல்லாம் ஆகும். 8 ேமலும் நடுகறவனும் தண்ணீர்ப்
பாய்ச்சுக றவனும் ஒன்றாயருக்க றார்கள்; அவனவன் தன்தன்
ேவைலக்குத் தகுந்தபடி கூலிையப் ெபறுவான். 9 நாங்கள்
ேதவனுக்கு உடன்ேவைலயாட்களாக இருக்க ேறாம்; நீங்கள்
ேதவனுைடய பண்ைணயும், ேதவனுைடய மாளிைகயுமாக
இருக்க றீர்கள். 10 எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ேதவகருைபயன்படிேய
புத்தயுள்ள ச ற்ப ஆசாரிையப்ேபால அஸ்தபாரம் ேபாட்ேடன்.
ேவெறாருவன் அதன்ேமல் கட்டுக றான். அவனவன்
தான் அதன்ேமல் எப்படிக் கட்டுக றான் என்று கவனமாக
இருக்கேவண்டும். 11 ேபாடப்பட்டிருக்க ற அஸ்தபாரமாக ய
இேயசுக றஸ்துைவ அல்லாமல் ேவறு அஸ்தபாரத்ைதப்ேபாட
ஒருவனாலும் முடியாது. 12 ஒருவன் அந்த அஸ்தபாரத்தன்ேமல்
ெபான், ெவள்ளி, வைலேயறப்ெபற்ற கல், மரம், புல், ைவக்ேகால்
ஆகய இைவகைளக்ெகாண்டு கட்டினால், 13 அவனவனுைடய
ேவைலப்பாடு ெவளிப்படும்; நயாயத்தீர்ப்பு நாளானது அைத
ெவளிப்படுத்தும். ஏெனன்றால், அது அக்கனியனாேல
ெவளிப்படுத்தப்படும்; அவனவனுைடய ேவைலப்பாடு
எத்தன்ைமயுள்ளது என்று அக்கனியானது பரிேசாத க்கும்.
14அதன்ேமல் ஒருவன் கட்டினது நைலத்தால், அவன்கூலிையப்
ெபறுவான். 15 ஒருவன் கட்டினது ெவந்துேபானால், அவன்
நஷ்டமைடவான்; அவேனா இரட்ச க்கப்படுவான்; அதுவும்
அக்கனியல்அகப்பட்டுத்தப்பனதுேபாலஇருக்கும்.

ேதவனுைடயஆலயம்
16 நீங்கள் ேதவனுைடய ஆலயமாக இருக்க றீர்கெளன்றும்,

ேதவனுைடய ஆவயானவர் உங்களில் வாசமாக
இருக்க றாெரன்றும் அறயாதருக்க றீர்களா? 17 ஒருவன்
ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் ெகடுத்தால், ேதவன் அவைனக்
ெகடுப்பார்; ேதவனுைடய ஆலயம் பரிசுத்தமாக இருக்க றது;
நீங்கேள அந்த ஆலயம். 18 ஒருவனும் தன்ைனத்தாேன
ஏமாற்றாமல் இருக்கட்டும்; இந்த உலகத்த ேல உங்களில்
ஒருவன் தன்ைன ஞானிெயன்று நைனத்தால் அவன்
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ஞானியாகும்படிக்குப் ைபத்தயக்காரனாகேவண்டும்.
19 ஏெனனில், இந்த உலகத்தன் ஞானம் ேதவனுக்கு
முன்பாகப் ைபத்தயமாக இருக்க றது. அப்படிேய,
ஞானிகைள அவர்களுைடய தந்த ரத்த ேல ப டிக்க றாெரன்றும்,
20 ஞானிகளுைடய எண்ணங்கள் வீணாக இருக்க றெதன்று
கர்த்தர் அற ந்தருக்க றாெரன்றும் எழுதயருக்க றது.
21 இப்படியருக்க, ஒருவனும் மனிதர்கைளக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டாமலிருப்பானாக; எல்லாம் உங்களுைடயேத;
22 பவுலானாலும், அப்ெபால்ேலாவானாலும், ேகபாவானாலும்,
உலகமானாலும், ஜீவனானாலும் மரணமானாலும்,
ந கழ்காரியங்களானாலும், வரும்காரியங்களானாலும், எல்லாம்
உங்களுைடயது; 23 நீங்கள் கறஸ்துவனுைடயவர்கள்; க றஸ்து
ேதவனுைடயவர்.

அத்த யாயம் 4
ஊழியக்காரர்களும்ேமற்பார்ைவத்துவமும்

1 இப்படியாக, எந்த மனிதனும் எங்கைளக் கறஸ்துவன்
ஊழியக்காரன் என்றும், ேதவனுைடய இரகச யங்களின்
ேமற்பார்ைவக்காரர்கெளன்றும் நைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
2 ேமலும், ேமற்பார்ைவக்காரன் உண்ைமயுள்ளவன் என்று
காணப்படுவது அவசயமாகும். 3 ஆனாலும் நான்
உங்களாேலயாவது மனிதர்களுைடய நயாயநாளின்
வ சாரைணயனாேலா தீர்ப்ைபப்ெபறுவது எனக்கு
மிகவும் சாதாரண காரியமாக இருக்க றது; நானும்
என்ைனக்குறத்துத் தீர்ப்புச்ெசால்லுகறதல்ைல. 4 என்னிடத்தல்
நான் எந்தெவாரு குற்றத்ைதயும் அற ேயன்; ஆனாலும்
அதனாேல நான் நீத மானாக றதல்ைல; என்ைன
நயாயம் வ சாரிக்க றவர் கர்த்தேர. 5 ஆதலால், கர்த்தர்
வரும்வைரக்கும் நீங்கள் காலத்த ற்குமுன்ேன எைதக்குற த்தும்
தீர்ப்புச்ெசால்லாதருங்கள்; இருளில் மைறந்தருக்க றைவகைள
அவர் ெவளிப்பைடயாக்க , இருதயங்களின் ேநாக்கங்கைளயும்
ெவளிப்படுத்துவார்; அப்ெபாழுது அவனவனுக்குரிய
புகழ்ச்ச ேதவனால் உண்டாகும். 6 சேகாதரர்கேள,
எழுதப்பட்டதற்கு அதகமாக நைனக்கேவண்டாெமன்று
நீங்கள் எங்களாேல கற்றுக்ெகாள்ளவும், ஒருவனும்
ஒருவனிமித்தம் மற்ெறாருவனுக்கு வேராதமாக
கர்வமைடயாதருக்கவும், நான் உங்கள்நமித்தம் என்ைனயும்
அப்ெபால்ேலாைவயும் ஆதாரமாக ைவத்து, இைவகைள
எழுத ேனன். 7 அன்றயும் உன்ைன சறப்பானவனாகும்படி
ெசய்க றவர் யார்? உனக்கு உண்டாயருக்க றைவகளில் நீ
ெபற்றுக்ெகாள்ளாதது எது? நீ ெபற்றுக்ெகாண்டவனானால்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாதவன்ேபால ஏன் ேமன்ைமபாராட்டுக றாய்?
8 இப்ெபாழுது தருப்தயைடந்தருக்க றீர்கேள, இப்ெபாழுது
ஐசுவரியவான்களாக இருக்க றீர்கேள, எங்கைளயல்லாமல்
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ஆளுகறீர்கேள; நீங்கள் ஆளுகறவர்களானால் நலமாக
இருக்கும்;அப்ெபாழுதுஉங்கேளாடுகூட நாங்களும்ஆளுேவாேம.
9 ேதவன் அப்ேபாஸ்தலர்களாகய எங்கைள மரணத்தற்குக்
குறக்கப்பட்டவர்கள்ேபாலக் கைடசயானவர்களாகக்
காணப்படப்பண்ணினார் என்று ேதான்றுகறது; நாங்கள்
உலகத்த ற்கும் தூதர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும்
ேவடிக்ைகயாேனாம். 10 நாங்கள் கறஸ்துவனிமித்தம்
ைபத்தயக்காரர்கள், ஆனால் நீங்கள் கறஸ்துவல்
புத்த சாலிகள்; நாங்கள் பலவீனமானவர்கள், ஆனால் நீங்கள்
பலவான்கள்; நீங்கள் ேமன்ைமயானவர்கள், ஆனால் நாங்கள்
ேமன்ைமயற்றவர்கள். 11இந்ேநரம்வைரக்கும் பச யுள்ளவர்களும்,
தாகமுள்ளவர்களும், ந ர்வாணிகளும், ெகாடூரமாக
தாக்கப்பட்டவர்களும், தங்க இடம் இல்லாதவர்களுமாக
இருக்க ேறாம். 12 எங்களுைடய ைககளினாேல
ேவைலெசய்து பாடுபடுக ேறாம், சப க்கப்படும்ேபாது
ஆசீர்வத க்க ேறாம், துன்பப்படும்ேபாது சக க்க ேறாம்.
13 ந ந்த க்கப்படும்ேபாது ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம்,
இந்தநாள்வைர உலகத்தன் குப்ைபையப்ேபாலவும், எல்ேலாரும்
துைடத்துப்ேபாடுக றஅழுக்ைகப்ேபாலவும்ஆேனாம். 14உங்கைள
ெவட்கப்படுத்தும்படிக்கு நான் இைவகைள எழுதவல்ைல,
நீங்கள் எனக்குப் ப ரியமான பள்ைளகெளன்று உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 15 க றஸ்துவற்குள் பத்தாய ரம்
ஆச ரியர்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும், தகப்பன்மார்கள்
அேநகர் உங்களுக்கு இல்ைலேய; க றஸ்து இேயசுவற்குள்
நற்ெசய்தயனால் நான் உங்கைளப்ெபற்ேறன். 16 ஆகேவ,
என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்களாக இருங்கள் என்றுஉங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 17 இதனிமித்தமாக, எனக்குப்
ப ரியமும், கர்த்தருக்குள் உண்ைமயுமுள்ள என் குமாரனாகய
தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம் அனுப்ப ேனன்; நான் எங்கும் எந்தச்
சைபயலும் ேபாத த்துவருகற ப ரகாரம் க றஸ்துவற்குள்ளான
என் நடக்ைககைள அவன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான்.
18 நான் உங்களிடத்த ற்கு வருகறதல்ைல என்கறதற்காகச்
சலர் இறுமாப்பைடந்தருக்க றார்கள். 19 ஆனாலும்
கர்த்தருக்கு வருப்பமானால் நான் சீக்க ரமாக உங்களிடத்த ற்கு
வந்து, இறுமாப்பைடந்தருக்க றவர்களுைடய ேபச்ைச
அல்ல, அவர்களுைடய ெபலத்ைதேய அற ந்துெகாள்ேவன்.
20 ேதவனுைடய ராஜ்யம் ேபச்ச ேல இல்ைல, ெபலத்த ேல
உண்டாயருக்க றது. 21 உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்? நான்
ப ரம்ேபாடு உங்களிடம் வரேவண்டுேமா? அல்லது அன்ேபாடும்
சாந்தமுள்ளஆவேயாடும்வரேவண்டுேமா?

அத்த யாயம் 5
சைபக்குள்ஒழுக்கக்ேகடு
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1 உங்களுக்குள்ேள வபசாரம் உண்ெடன்று ெவளிப்பைடயாக
ெசால்லப்படுக றேத; ஒருவன் தன் தகப்பனுைடய மைனவைய
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க றாேன; அது அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும்
ெசால்லப்படாத வ பசாரமாக இருக்க றேத. 2 இப்படிப்பட்டக்
காரியத்ைதச் ெசய்தவைன நீங்கள் உங்கைளவ ட்டு
நீக்காமலும் துக்கப்படாமலும், இறுமாப்பைடந்தருக்க றீர்கள்.
3 நான் சரீரத்தனாேல உங்களுக்குத் தூரமாக இருந்தும்,
ஆவயனாேல உங்கேளாடுகூட இருக்க றவனாக, இப்படிச்
ெசய்தவைனக்குறத்து நான் கூட இருக்க ேறன். 4 அப்படிேய
நீங்களும், என்னுைடய ஆவயும், நமது கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் அதகாரத்ேதாடு கூடிவந்தருக்கும்ேபாது,
5 அப்படிப்பட்டவனுைடய ஆவ கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாளிேல இரட்ச க்கப்படும்படி, மாம்சத்தன் அழிவுக்காக,
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
அவைனச் சாத்தானுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டுெமன்று
தீர்ப்புச்ெசய்க ேறன். 6 நீங்கள் ேமன்ைமபாராட்டுக றது
நல்லதல்ல; ெகாஞ்சம் புளித்த மாவு பைசந்த மாவு முழுவைதயும்
புளிப்பாக்குெமன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? 7 ஆகேவ,
நீங்கள் புளிப்பல்லாதவர்களாக இருக்க றபடிேய, புத தாகப்
பைசந்த மாவாக இருக்கும்படிக்கு, பைழய புளித்த மாைவ
ெவளிேய தூக்க ப்ேபாடுங்கள். ஏெனன்றால், நம்முைடய பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டியாகய க றஸ்து நமக்காக பலிய டப்பட்டிருக்க றாேர.
8 ஆதலால் துர்க்குணம் ெபால்லாப்பு என்னும் பைழய
புளித்தமாேவாடு அல்ல, பரிசுத்தம் உண்ைம என்னும்
புளிப்பல்லாதஅப்பத்ேதாடுபண்டிைகையஅனுசரிக்கக்கடேவாம்.
9 வபசாரக்காரர்கேளாடு கலந்தருக்கக்கூடாெதன்று
கடிதத்தல் உங்களுக்கு எழுத ேனன். 10 ஆனாலும், இந்த
உலகத்தலுள்ள வபசாரக்காரர்கள், ெபாருளாைசக்காரர்கள்,
ெகாள்ைளக்காரர்கள், வக்க ரக ஆராதைனக்காரர்கள்
இவர்கேளாடு ெகாஞ்சம்கூட கலந்தருக்கக்கூடாது என்று நான்
எழுதவல்ைல; அப்படியானால் நீங்கள் உலகத்ைதவ ட்டுப்
ேபாகேவண்டியதாயருக்குேம. 11 நான் உங்களுக்கு
எழுதனது என்னெவன்றால், சேகாதரன் என்னப்பட்ட ஒருவன்
வபசாராக்காரனாகேவா, ெபாருளாைசக்காரனாகேவா,
வக்க ரக ஆராதைனக்காரனாகேவா, தூஷக்கறவனாகேவா,
குடிெவறயனாகேவா, ெகாள்ைளக்காரனாகேவா
இருந்தால், அவேனாடுகூட கலந்தருக்கக்கூடாது;
அப்படிப்பட்டவேனாடுகூட உண்ணவும் கூடாது. 12 சைபக்கு
ெவளிேய இருக்க றவர்கைளக்குறத்துத் தீர்ப்புச்ெசய்க றது என்
ேவைலயா? சைபக்குள்ேள இருக்கறவர்கைளயல்லேவா நீங்கள்
தீர்ப்புச்ெசய்க றீர்கள்? 13 ெவளிேய இருக்க றவர்கைளக்குறத்து
ேதவேன தீர்ப்புச்ெசய்வார். ஆகேவ, அந்தப் ெபால்லாதவைன
உங்கைளவ ட்டுவலக்குங்கள்.
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அத்த யாயம் 6
வசுவாச களிைடேய ப ரச்சைனகள்

1உங்களில்ஒருவனுக்குேவெறாருவேனாடுவழக்குண்டானால்,
வழக்காடும்படி அவன் பரிசுத்தவான்களிடம் ேபாகாமல்,
அநயாயக்காரர்களிடம் ேபாகத் துணிக றெதன்ன?
2 பரிசுத்தவான்கள் உலகத்ைத நயாயந்தீர்ப்பார்கெளன்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? உலகம் உங்களால்
நயாயந்தீர்க்கப்படுவதாயருக்க, சாதாரண வழக்குகைளத்
தீர்க்க நீங்கள் தகுதயற்றவர்களா? 3 நாம் ேதவதூதர்கைளயும்
நயாயந்தீர்ப்ேபாெமன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
அப்படியருக்க, இந்த வாழ்க்ைகக்குரியைவகைள நீங்கள்
நயாயந்தீர்த்துக்ெகாள்ளமுடியாதருக்க றது எப்படி?
4 இந்த வாழ்க்ைகக்குரிய வழக்குகள் உங்களுக்கு
இருந்தால், தீர்ப்புச்ெசய்க றதற்கு, சைபயல் சாதாரணமாக
எண்ணப்பட்டவர்கைள நயமித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 5உங்களுக்கு
ெவட்கம் உண்டாகும்படி இைதச் ெசால்லுக ேறன்.
சேகாதரனுக்கும் சேகாதரனுக்கும் உண்டான வழக்ைகத்
தீர்க்கத்தக்க பகுத்தறவு உள்ளவன் ஒருவன்கூட உங்களுக்குள்
இல்ைலயா? 6 சேகாதரேனாடு சேகாதரன் வழக்காடுக றான்,
அவசுவாச களுக்கு முன்பாகவும் அப்படிச்ெசய்க றான். 7 நீங்கள்
ஒருவேராெடாருவர் வழக்காடுக றது எல்லாவதத்தலும்
குற்றமாக இருக்க றது. அப்படிச் ெசய்க றைதவ ட நீங்கள்
ஏன் அநயாயத்ைதச் சக த்துக்ெகாள்ளுகறதல்ைல,
ஏன் நஷ்டத்ைதப் ெபாறுத்துக்ெகாள்ளுகறதல்ைல?
8 நீங்கேள அநயாயஞ்ெசய்க றீர்கள், நஷ்டப்படுத்துகறீர்கள்;
உங்கள் சேகாதரர்களுக்கும் அப்படிச் ெசய்க றீர்கேள.
9 அநயாயக்காரர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதச்
சுதந்தரிப்பதல்ைல என்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
ஏமாற்றப்படாமலிருங்கள்; ேவச மார்க்கத்தார்களும்,
வக்க ரக ஆராதைனக்காரர்களும், வபசாரக்காரர்களும்,
சுயபுணர்ச்ச க்காரர்களும், ஆண்புணர்ச்ச க்காரர்களும்,
10 தருடர்களும், ெபாருளாைசக்காரர்களும், ெவறயர்களும்,
உதாசனக்காரர்களும், ெகாள்ைளக்காரர்களும் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிப்பதல்ைல. 11 உங்களில்
சலர் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள்; ஆனாலும்
கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்தனாலும், நமது ேதவ
ஆவயானவராலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள்,
நீத மான்களாக்கப்பட்டீர்கள்.

ேவச த்தனச் சீர்ேகடுகள்
12 எல்லாவற்ைறயும் அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம் உண்டு,

ஆனாலும் எல்லாம் தகுதயாக இருக்காது; எல்லாவற்ைறயும்
அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம் உண்டு, ஆனாலும் நான்
ஒன்றற்கும் அடிைமப்படமாட்ேடன். 13 வயற்றுக்கு உணவும்,
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உணவற்கு வயறும் ஏற்கும்; ஆனாலும் ேதவன் இைதயும்
அைதயும் அழியச்ெசய்வார். சரீரேமா ேவச த்தனத்த ற்கு அல்ல,
கர்த்தருக்ேக உரியது; கர்த்தர் சரீரத்த ற்குரியைவகைளத்
தந்தருளுவார். 14 ேதவன் கர்த்த்தைர எழுப்பனாேர, நம்ைமயும்
தமது வல்லைமயனாேல எழுப்புவார். 15 உங்களுைடய
சரீரங்கள் கறஸ்துவன் அவயவங்கெளன்று உங்களுக்குத்
ெதரியாதா? அப்படியருக்க, நான் கறஸ்துவன் அவயவங்கைள
ேவசயன் அவயவங்களாக்கலாமா? அப்படிச் ெசய்யக்கூடாேத.
16 ேவச ேயாடு இைணந்தருக்க றவன் அவளுடேன ஒேர சரீரமாக
இருக்க றாெனன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? இருவரும் ஒேர
மாம்சமாகஇருப்பார்கள்என்றுெசால்லியருக்க றேத. 17அப்படிேய
கர்த்தேராடு இைணந்தருக்க றவனும், அவருடேன ஒேர
ஆவயாக இருக்க றான். 18 ேவச த்தனத்த ற்கு வலக ஓடுங்கள்.
மனிதன் ெசய்க ற எந்தப் பாவமும் சரீரத்த ற்கு ெவளிேய
இருக்கும்; ேவச த்தனம் ெசய்க றவேனா தன் ெசாந்த சரீரத்த ற்கு
வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்க றான். 19 உங்களுைடய சரீரமானது
நீங்கள் ேதவனாேல ெபற்றும் உங்களில் தங்கயும் இருக்க ற
பரிசுத்த ஆவயானவருைடய ஆலயமாக இருக்க றெதன்றும்,
நீங்கள் உங்களுைடயவர்கள் அல்லெவன்றும் உங்களுக்குத்
ெதரியாதா? 20வைலக்குவாங்கப்பட்டீர்கேள;ஆகேவ, ேதவனுக்கு
உைடயைவகளாகயஉங்களுைடயசரீரத்தனாலும்உங்களுைடய
ஆவயனாலும்ேதவைனமகைமப்படுத்துங்கள்.

அத்த யாயம் 7
தருமணத்ைதக்குறத்த ேபாதைனகள்

1 நீங்கள் எனக்கு எழுதன காரியங்கைளக்குறத்து
நான் எழுதுகறது என்னெவன்றால், ெபண்ைணத்
ெதாடாமலிருக்கறது மனிதனுக்கு நல்லது. 2 ஆனாலும்
ேவச த்தனம் இல்லாதபடிக்கு அவனவன் தன் ெசாந்த
மைனவையயும், அவளவள் தன் ெசாந்த கணவைனயும்
உைடயவர்களாக இருக்கேவண்டும். 3 கணவன் தன்
மைனவக்குச் ெசய்யேவண்டிய கடைமையச் ெசய்யேவண்டும்;
அப்படிேய மைனவயும் தன் கணவனுக்குச் ெசய்யேவண்டும்.
4 மைனவயானவள் தன் ெசாந்த சரீரத்த ற்கு அதகாரியல்ல,
கணவேன அதற்கு அதகாரி; அப்படிேய கணவனும் தன்
ெசாந்த சரீரத்த ற்கு அதகாரியல்ல, மைனவேய அதற்கு
அதகாரி. 5உபவாசத்த ற்கும் ெஜபத்த ற்கும் தைடயல்லாதபடிக்கு
இருவரும் சலகாலம் ப ரிந்தருக்கேவண்டுெமன்று
சம்மத த்தாலன்ற , ஒருவைரவ ட்டு ஒருவர் ப ரியாமல்
இருங்கள்; உங்களுக்கு சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லாததனால்
சாத்தான் உங்கைள ேசாத க்காதபடிக்கு, மறுபடியும்
இைணந்துவாழுங்கள். 6இைதநான்கட்டைளயாகச்ெசால்லாமல்,
ஆேலாசைனயாகச் ெசால்லுக ேறன். 7 எல்லா மனிதர்களும்
என்ைனப்ேபாலேவ இருக்க வரும்புக ேறன். ஆனாலும்
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அவனவனுக்கு ேதவனால் ெகாடுக்கப்பட்ட அவனவனுக்குரிய
வரம் உண்டு; அது ஒருவனுக்கு ஒருவதமாகவும்,
மற்ெறாருவனுக்கு ேவறுவதமாகவும் இருக்க றது. 8 தருமணம்
ெசய்யாதவர்கைளயும், வதைவ ெபண்கைளயும்குறத்து நான்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், அவர்கள் என்ைனப்ேபால
இருந்துவ ட்டால் அவர்களுக்கு நலமாக இருக்கும்.
9 ஆனாலும் அவர்கள் சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லாதருந்தால்
தருமணம்ெசய்துெகாள்ளக்கடவர்கள்; ேவக றைதவ ட
தருமணம்ெசய்க றதுநல்லது. 10தருமணம்ெசய்துெகாண்டவர்களுக்கு
நானல்ல, கர்த்தேர கட்டைளயடுகறதாவது: மைனவயானவள்
தன் கணவைனவட்டுப் ப ரிந்துேபாகக்கூடாது.
11 ப ரிந்துேபானால் அவள் தருமணம் ெசய்யாதருக்கேவண்டும்,
அல்லது கணவேனாடு சமாதானமாகேவண்டும்; கணவனும்
தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்யக்கூடாது.
12 மற்றவர்கைளக்குறத்து கர்த்தர் அல்ல, நாேன
ெசால்லுகறதாவது: ஒரு சேகாதரனுைடய மைனவ
வசுவாசம் இல்லாதவளாக இருந்தும், அவனுடேன வாழ
அவளுக்குச் சம்மதமிருந்தால், அவன் அவைள வவாகரத்து
ெசய்யாமலிருக்கேவண்டும். 13 அப்படிேய ஒரு ெபண்ணுைடய
கணவன் வசுவாசம் இல்லாமலிருந்தும், அவளுடேன இைணந்து
வாழ அவனுக்குச் சம்மதமிருந்தால், அவள் அவைன வவாகரத்து
ெசய்யாமலிருக்கேவண்டும். 14 ஏெனன்றால், வசுவாசம்
இல்லாத கணவன் தன் மைனவயால் பரிசுத்தமாக்கப்படுக றான்;
வசுவாசம் இல்லாத மைனவயும் தன் கணவனால்
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றாள். இல்லாவ ட்டால் உங்களுைடய
பள்ைளகள் அசுத்தமாக இருக்குேம; இப்ெபாழுேதா
அவர்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க றார்கள். 15 ஆனாலும்,
வசுவாசம் இல்லாதவர் ப ரிந்துேபானால் ப ரிந்துேபாகட்டும்,
இப்படிப்பட்ட வஷயத்தல் சேகாதரனாவது சேகாதரியாவது
அடிைமப்பட்டவர்கள் இல்ைல. சமாதானமாக இருக்கும்படிக்ேக
ேதவன் நம்ைம அைழத்தருக்க றார். 16 மைனவயானவேள,
நீ உன் கணவைன இரட்ச ப்பாேயா இல்ைலேயா உனக்கு
எப்படித் ெதரியும்? கணவேன, நீ உன் மைனவைய
இரட்ச ப்பாேயா இல்ைலேயா உனக்கு எப்படித் ெதரியும்?
17 ேதவன் அவனவனுக்குப் பங்களித்தது எப்படிேயா,
கர்த்தர் அவனவைன அைழத்தெதப்படிேயா, அப்படிேய
அவனவன் நடக்கேவண்டும். எல்லாச் சைபகளிேலயும்
இப்படிேய த ட்டம் ெசய்க ேறன். 18 ஒருவன் வருத்தேசதனம்
ெபற்றவனாக அைழக்கப்பட்டிருந்தால், வருத்தேசதனம்
இல்லாதவனாக இருக்க வைகேதடானாக; ஒருவன்
வருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக அைழக்கப்பட்டிருந்தால்,
வருத்தேசதனம் ெபறாதருப்பானாக. 19 வருத்தேசதனமும்
ஒன்றுமில்ைல, வருத்தேசதனம் இல்லாைமயும் ஒன்றுமில்ைல;
ேதவனுைடய கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகறேத
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முக்கயமான காரியம். 20 அவனவன் தான் அைழக்கப்பட்ட
நைலைமய ேல நைலத்தருக்கேவண்டும். 21 அடிைமயாக நீ
அைழக்கப்பட்டிருந்தால், கவைலப்படாேத; நீ வடுதைலயாக
முடியுமானால், அைத ெசய். 22 கர்த்தருக்குள் அைழக்கப்பட்ட
அடிைமயானவன் கர்த்தருைடய வடுதைலெபற்றவனாக
இருக்க றான்; அப்படிேய வசுவாச க்கும்படி அைழக்கப்பட்ட
வடுதைலெபற்றவன் கறஸ்துவனுைடய அடிைமயாக
இருக்க றான். 23 நீங்கள் வைலக்கு வாங்கப்பட்டீர்கள்;
மனிதர்களுக்கு அடிைமகளாகாமல் இருங்கள். 24 சேகாதரர்கேள,
அவனவன் தான் அைழக்கப்பட்ட நைலைமய ேல
ேதவனுக்குமுன்பாக நைலத்தருக்கேவண்டும். 25 அன்றயும்
கன்னிைககைளக்குறத்து, கர்த்தரால் எனக்குக் கட்டைள
இல்ைல. ஆனாலும் நான் உண்ைமயுள்ளவனாக
இருக்க றதற்குக் கர்த்தரால் இரக்கம் ெபற்று, என் கருத்ைதத்
ெதரியப்படுத்துக ேறன். 26 அது என்னெவன்றால்,
இப்ெபாழுது உண்டாயருக்க ற துன்பத்தனிமித்தம் தருமணம்
இல்லாமலிருக்கறது மனிதனுக்கு நலமாக இருக்குெமன்று
நைனக்க ேறன். 27 நீ மைனவேயாடு இைணக்கப்பட்டிருந்தால்,
ப ரிந்துேபாக வைகேதடாேத; நீ மைனவ இல்லாதவனாக
இருந்தால். மைனவையத் ேதடாேத. 28 நீ தருமணம் ெசய்தாலும்
பாவமல்ல; கன்னிைக தருமணம் ெசய்தாலும் பாவமல்ல.
ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் சரீரத்த ேல துன்பப்படுவார்கள்;
அதற்கு நீங்கள் தப்பேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். 29 ேமலும்,
சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இனிவரும்காலம்குறுகனதானபடியால்,மைனவகளுள்ளவர்கள்
மைனவகள் இல்லாதவர்கள்ேபாலவும், 30 அழுகறவர்கள்
அழாதவர்கள்ேபாலவும், சந்ேதாஷப்படுக றவர்கள்
சந்ேதாஷப்படாதவர்கள்ேபாலவும், வாங்குகறவர்கள்
வாங்காதவர்கள்ேபாலவும், 31 இந்த உலகத்ைத
அனுபவக்க றவர்கள்அைதத்தகாதவ தமாகஅனுபவக்காதவர்கள்ேபாலவும்
இருக்கேவண்டும்; இந்த உலகத்தன் ேவஷம் கடந்துேபாக றேத.
32 நீங்கள் கவைல இல்லாதவர்களாக இருக்கவரும்புக ேறன்.
தருமணமில்லாதவன் கர்த்தருக்கு எப்படிப் ப ரியமாக
இருக்கலாெமன்று, கர்த்தருக்குரியைவகளுக்காகக்
கவைலப்படுக றான். 33 தருமணம் ெசய்தவன் தன்
மைனவக்கு எப்படிப் ப ரியமாக இருக்கலாெமன்று,
உலகத்த ற்குரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுக றான்.
34 அதுேபால, மைனவயானவளுக்கும், கன்னிப்ெபண்ணுக்கும்
வத்தயாசமுண்டு. தருமணம் ெசய்யாதவள்
சரீரத்தலும் ஆத்துமாவலும் பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி,
கர்த்தருக்குரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுக றாள்;
தருமணம் ெசய்தவள் தன் கணவனுக்கு எப்படிப் ப ரியமாக
இருக்கலாெமன்று, உலகத்த ற்குரியைவகளுக்காகக்
கவைலப்படுக றாள். 35இைதநான்உங்கைளக்கட்டுப்பாட்டுக்குள்



1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 7:36 396 1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 8:6

அகப்படுத்தேவண்டுெமன்று ெசால்லாமல், உங்களுக்குத்
தகுதயாக இருக்குெமன்றும், நீங்கள் கவைலயல்லாமல்
கர்த்த்தைரச் சார்ந்துெகாண்டிருக்கேவண்டுெமன்றும்,
உங்களுைடய ெசாந்த ப ரேயாஜனத்துக்காகேவ ெசால்லுக ேறன்.
36 ஆனாலும் ஒருவன் தன் மகளின் கன்னிப்பருவம்
கடந்துேபானதனாேல, அவள் தருமணம் ெசய்யாமலிருப்பது
அவளுக்குத் தகுதயல்லெவன்றும், அவள் தருமணம்
ெசய்வது அவசயெமன்றும் நைனத்தால், அவன் தன்
மனதன்படி ெசய்யேவண்டும்; அது பாவமல்ல, தருமணம்
ெசய்யட்டும். 37 ஆனாலும் அதற்கு அவசயத்ைதப் பார்க்காமல்,
தன் இருதயத்த ேல உறுதயுள்ளவனாகவும், ெசாந்த
வருப்பத்தன்படிெசய்ய அதகாரம் உள்ளவனாகவும் இருந்து,
தன் மகளின் கன்னிப்பருவத்ைதக் காக்கேவண்டுெமன்று
தன் இருதயத்தல் முடிவுெசய்க றவன் நன்ைம ெசய்க றான்.
38 இப்படியருக்க, அவைளத் தருமணம்ெசய்துெகாடுக்க றவனும்
நன்ைம ெசய்க றான்; ெகாடுக்காமலிருக்கறவனும் அதக
நன்ைம ெசய்க றான். 39 மைனவயானவள் தன் கணவன்
உயேராடிருக்கும் காலம்வைர தருமண உடன்பாட்டினால்
இைணக்கப்பட்டிருக்க றாள்; தன் கணவன் இறந்தபன்பு தனக்கு
வருப்பமானவனாகவும் கர்த்தருக்கு உட்பட்டவனாகவும் இருக்க ற
யாைரயாவது தருமணம் ெசய்துெகாள்ள வடுதைலயாக
இருக்க றாள். 40 ஆனாலும் என்னுைடய கருத்தன்படி அவள்
அப்படிேய இருந்துவ ட்டால் பாக்கயவதயாக இருப்பாள்.
என்னிடத்தலும் ேதவனுைடய ஆவயானவர் உண்டு என்று
நைனக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 8
வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்டஉணவு

1 வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைளக்குறத்த
வஷயத்தல், நம்ெமல்ேலாருக்கும் அறவு உண்ெடன்று நமக்குத்
ெதரியுேம. அறவு இறுமாப்ைப உண்டாக்கும், அன்ேபா
பக்தவளர்ச்சைய உண்டாக்கும். 2 ஒருவன் தான் ஏேதனும்
ஒன்ைற அறந்தவெனன்று எண்ணிக்ெகாள்வானானால்,
ஒன்ைறயும் அறயேவண்டிய வதத்தல் அவன் இன்னும்
அறயவல்ைல. 3 ேதவனிடம் அன்புெசலுத்துகறவன் யாேரா,
அவன் ேதவனால் அறயப்பட்டிருக்க றான். 4வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்டைவகைளச் சாப்படுக ற வஷயத்ைதப்பற்ற ,
உலகத்த ேல வக்க ரகமானது ஒன்றுமில்ைலெயன்றும்
ஒருவேரதவ ர ேவெறாரு ேதவன் இல்ைலெயன்றும்
அறந்தருக்க ேறாம். 5 வானத்த ேலயும் பூமிய ேலயும்
ேதவர்கள் எனப்படுகறவர்கள் உண்டு; இப்படி அேநக
ேதவர்களும் அேநக ஆண்டவன்மார்களும் உண்டாயருந்தாலும்,
6 ப தாவாகய ஒேர ேதவன் நமக்கு உண்டு, அவராேல
அைனத்தும் உண்டாயருக்க றது; அவருக்ெகன்று நாமும்
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உண்டாயருக்க ேறாம். இேயசுக றஸ்து என்னும் ஒேர கர்த்தரும்
நமக்கு உண்டு; அவர் மூலமாக அைனத்தும் உண்டாயருக்க றது,
அவர் மூலமாக நாமும் உண்டாயருக்க ேறாம். 7ஆனாலும், இந்த
அறவு எல்ேலாரிடத்தலும் இல்ைல. ச லர் இன்ைறயவைரக்கும்
வக்க ரகத்ைத ஒரு ெபாருெளன்று எண்ணி, வக்க ரகத்த ற்குப்
பைடக்கப்பட்டைதச் சாப்படுக றார்கள்; அவர்களுைடய
மனச்சாட்ச பலவீனமாக இருப்பதால் அசுத்தமாக்கப்படுக றது.
8 உணவானது நம்ைம ேதவனுக்கு உகந்தவர்களாக்கமாட்டாது
ஏெனன்றால், சாப்படுவதனால் நமக்கு ஒரு ேமன்ைமயும்
இல்ைல, சாப்ப டாமல் இருப்பதனால் நமக்கு ஒரு குைறவும்
இல்ைல. 9 ஆனாலும் இைதக்குறத்து உங்களுக்கு
உண்டாயருக்க ற அத காரம் எவ்வதத்தலும் பலவீனர்களுக்கு
இைடயூறு வராதபடிக்குப் பாருங்கள். 10 எப்படிெயன்றால்,
அறவுள்ளவனாகய நீ வக்க ரகக் ேகாவலிேல சாப்படுவைத
ஒருவன் பார்த்தால், பலவீனனாக இருக்க ற அவனுைடய
மனச்சாட்ச வ க்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைள
சாப்படுவதற்குத் துணிவு ெகாள்ளுமல்லவா? 11 பலவீனமுள்ள
சேகாதரன் உன் அறவனிமித்தம் ெகட்டுப்ேபாகலாமா?
அவனுக்காகக் க றஸ்து மரித்தாேர. 12இப்படிச் சேகாதரர்களுக்கு
வேராதமாகப் பாவம்ெசய்து, பலவீனமுள்ள அவர்களுைடய
மனச்சாட்சைய வருத்தப்படுத்துகறதனாேல, நீங்கள்
கறஸ்துவற்கு வேராதமாகப் பாவம் ெசய்க றீர்கள். 13ஆதலால்
மாம்சம்சாப்படுவதுஎன்சேகாதரனுக்குஇடறல்உண்டாக்கனால்,
நான் என் சேகாதரனுக்கு இடறல் உண்டாக்காதபடிக்கு,
என்ைறக்கும்மாம்சம் சாப்ப டாமல்இருப்ேபன்.

அத்த யாயம் 9
அப்ேபாஸ்தலனின்உரிைமகள்

1 நான் அப்ேபாஸ்தலன் அல்லவா? நான் சுதந்த ரவாளி
அல்லவா? நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ நான்
தரிச க்கவல்ைலயா? கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என் ெசயல்களாக
இருக்க றீர்களல்லவா? 2நான்மற்றவர்களுக்குஅப்ேபாஸ்தலனாக
இல்லாமற்ேபானாலும், உங்களுக்கல்லேவா அப்ேபாஸ்தலனாக
இருக்க ேறன்; கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என் அப்ேபாஸ்தல
ஊழியத்த ற்கு அைடயாளமாக இருக்க றீர்கேள. 3 என்ைன
நயாயம் வ சாரிக்க றவர்களுக்கு நான் ெசால்லுகற மறுெமாழி
என்னெவன்றால்: 4 புச க்கவும் குடிக்கவும் எங்களுக்கு உரிைம
இல்ைலயா? 5 மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும், கர்த்தருைடய
சேகாதரர்களும், ேகபாவும் ெசய்க றதுேபால, வசுவாச யாகய
ஒரு மைனவைய கூட்டிக்ெகாண்டுேபாக எங்களுக்கு உரிைம
இல்ைலயா? 6அல்லது,ைகத்ெதாழில் ெசய்யாமலிருக்க எனக்கும்
பர்னபாவற்கும்மட்டும்தானா உரிைம இல்ைல? 7 எவன் தன்
ெசாந்தப்பணத்ைதச் ெசலவழித்து, இராணுவத்த ேல ேசைவ
ெசய்வான்? எவன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்க , அதன்
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கனிைய சாப்ப டாமல் இருப்பான்? எவன் மந்ைதைய ேமய்த்து,
அதன்பாைலக்குடிக்காமல்இருப்பான்? 8இைவகைளமனிதர்கள்
வழக்கத்தன்படி ெசால்லுக ேறேனா? நயாயப்ப ரமாணமும்
இைவகைளச் ெசால்லுகறதல்ைலயா? 9 ேபாரடிக்க ற மாட்டின்
வாையக் கட்டாேத என்று ேமாேசயன் ப ரமாணத்த ேல
எழுதயருக்க றேத. ேதவன் மாடுகளுக்காகேவ கவைலயாக
இருக்க றாேரா? 10 நமக்காகத்தான் இைதச் ெசால்லுகறாேரா?
உழுகறவன் நம்ப க்ைகேயாடு உழவும், ேபாரடிக்க றவன்
தான் நம்புக றதல் பங்கைடேவன் என்கற நம்ப க்ைகேயாடு
ேபாரடிக்கவும் ேவண்டும். ஆகேவ, அது நமக்காகேவ
எழுதயருக்க றது. 11 நாங்கள் உங்களுக்குஆவயானவருக்குரிய
நன்ைமகைள வைதத்தருக்க, உங்களுைடய சரீர நன்ைமகைள
அறுத்தால்அதுெபரிய காரியமா? 12மற்றவர்கள்உங்களிடத்த ேல
இந்த அத காரத்ைதச் ெசலுத்தனால், அவர்கைளவ ட
நாங்கள் அதகமாகச் ெசலுத்தலாமல்லவா? அப்படியருந்தும்,
க றஸ்துவன் நற்ெசய்த க்கு எந்தெவாரு தைடயும்
உண்டாகாதபடிக்கு, நாங்கள் இந்த அத காரத்ைதச் ெசலுத்தாமல்
எல்லாப் பாடுகளும் படுக ேறாம். 13 ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்க றவர்கள் ேதவாலயத்தல் இருக்கறைவகளிலிருந்து
சாப்படுக றார்கள் என்றும், பலிபீடத்ைத அடுத்துப்
பணிவைட ெசய்க றவர்களுக்கு பலிபீடத்தல் உள்ளைவகளில்
பங்கு உண்ெடன்றும் உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
14 அந்தப்படிேய நற்ெசய்தைய அறவக்க றவர்களுக்கு
நற்ெசய்தயனாேல பைழப்பு உண்டாகேவண்டுெமன்று
கர்த்தரும் கட்டைளய ட்டிருக்க றார். 15 அப்படியருந்தும்,
நான் இைவகளில் ஒன்ைறயும் அனுபவக்கவல்ைல;
இப்படி எனக்கு நடக்கேவண்டுெமன்று இைவகைள நான்
எழுதுகறதுமில்ைல. என் ேமன்ைமபாராட்டுதைல ஒருவன்
மனேவதைனயாக்குகறைதவ ட நான் சாக றது எனக்கு நலமாக
இருக்கும். 16 நற்ெசய்தைய நான் ப ரசங்க த்துவந்தும்,
ேமன்ைமப்பாராட்ட எனக்கு இடமில்ைல; அது என்ேமல் வழுந்த
கடைமயாக இருக்க றது; நற்ெசய்தைய நான் ப ரசங்க க்காமல்
இருந்தால்,எனக்குஐேயா. 17நான்உற்சாகமாகஅப்படிச்ெசய்தால்
எனக்குப் பலன் உண்டு; உற்சாகம் இல்லாதவனாகச் ெசய்தாலும்,
ேமற்பார்ைவயாளர் பதவ எனக்கு ஒப்புவக்கப்பட்டிருக்க றேத.
18 ஆதலால் எனக்குப் பலன் என்ன? நான் நற்ெசய்தைய
ப ரசங்க க்கும்ேபாது அைதப்பற்ற எனக்கு உண்டாயருக்க ற
அத காரத்ைத முற்றலும் ெசலுத்தாமல், க றஸ்துவன்
நற்ெசய்தையச் ெசலவல்லாமல் ப ரசங்க ப்பேத எனக்குப்
பலன். 19 நான் ஒருவருக்கும் அடிைமப்படாதவனாக இருந்தும்,
நான் அதக மக்கைள ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு,
என்ைனத்தாேன எல்ேலாருக்கும் அடிைமயாக்க ேனன்.
20 யூதர்கைள ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு,
யூதர்களுக்கு யூதைனப்ேபாலவும், நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்
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கீழ்ப்பட்டவர்கைள ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு,
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டவைனப்ேபாலவும்
ஆேனன். 21 நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாதவர்கைள
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாதவைனப்ேபாலவும் ஆேனன்.
அப்படியருந்தும், நான் ேதவனுக்குமுன்பாக நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாதவனாக இல்லாமல், க றஸ்துவன் ப ரமாணத்தற்கு
உட்பட்டவனாக இருக்க ேறன். 22 பலவீனைர
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளும்படிக்குப் பலவீனருக்குப்
பலவீனைனப்ேபாலாேனன்; எப்படியாவது சலைர
இரட்ச க்கும்படிக்கு நான் எல்ேலாருக்கும் எல்லாமாேனன்.
23நற்ெசய்தயன்ஆசீர்வாதங்களில்நான்உடன்பங்காளியாகும்படிக்கு,
அதனிமித்தேம இப்படிச்ெசய்க ேறன். 24 பந்தயப் பாைதயல்
ஓடுகறவர்கெளல்ேலாரும் ஓடுவார்கள்; ஆனாலும், ஒருவேன
ெவற்றைய ெபறுவாெனன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? நீங்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். 25 பந்தயத்த ற்குப்
ேபாராடுக ற அைனவரும் எல்லாவற்ற ேலயும் இச்ைசயடக்கமாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் அழிவுள்ள க ரீடத்ைதப் ெபறும்படிக்கு
அப்படிச் ெசய்க றார்கள், நாேமா அழிவல்லாத க ரீடத்ைதப்
ெபறும்படிக்கு அப்படிச் ெசய்க ேறாம். 26 ஆதலால்
நான் ந ச்சயமில்லாதவனாக ஓடமாட்ேடன்; ஆகாயத்ைத
அடிக்க றவனாகச்சலம்பம்பண்ணமாட்ேடன். 27மற்றவர்களுக்குப்
ப ரசங்கம் ெசய்க ற நான்தாேன ஆகாதவனாகப் ேபாகாதபடிக்கு,
என்சரீரத்ைதஒடுக்க அடக்குக ேறன்.

அத்த யாயம் 10
இஸ்ரேவலர்கைளமுன்ைவத்துஎச்சரிப்புகள்

1 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எைவகைள
அறயேவண்டுெமன்று இருக்க ேறெனன்றால்; நம்முைடய
ப தாக்கெளல்ேலாரும் ேமகத்த ற்குக் கீேழ இருந்தார்கள்,
எல்ேலாரும், கடலின்வழியாக நடந்துவந்தார்கள். 2 எல்ேலாரும்
ேமாேசக்குள்ளாக ேமகத்தனாலும் கடலினாலும் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். 3 எல்ேலாரும் ஒேர ஆவக்குரிய ஆகாரத்ைதச்
சாப்ப ட்டார்கள். 4 எல்ேலாரும் ஒேர ஆவக்குரிய தண்ணீைரக்
குடித்தார்கள். எப்படிெயன்றால், அவர்கேளாடுகூடச்ெசன்ற
ஆவக்குரிய கன்மைலயன் தண்ணீைரக் குடித்தார்கள்;
அந்தக் கன்மைல கறஸ்துேவ. 5 அப்படியருந்தும்,
அவர்களில் அத கமானவர்களிடத்தல் ேதவன் ப ரியமாக
இருக்கவல்ைல; ஆகேவ வனாந்த ரத்த ேல அவர்கள்
அழிக்கப்பட்டார்கள். 6 அவர்கள் இச்ச த்ததுேபால நாமும்
தீங்கானைவகைள இச்ச க்காதபடிக்கு, இைவகள் நமக்கு
அைடயாளமாக இருக்க றது. 7 மக்கள் உட்கார்ந்து உண்ணவும்,
குடிக்கவும், ேவச த்தன எண்ணத்ேதாடு வைளயாடவும்
எழுந்தருந்தார்கள் என்று எழுதயருக்க றபடி, அவர்களில்
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ச லர் வ க்க ரக ஆராதைனக்காரர்களானதுேபால நீங்களும்
ஆகாதருங்கள். 8 அவர்களில் சலர் ேவச த்தனம்ெசய்து,
ஒேரநாளில் இருபத்து மூவாய ரம்ேபர் இறந்துேபானார்கள்;
அதுேபால நாமும் ேவச த்தனம்ெசய்யாதருப்ேபாமாக.
9அவர்களில் சலர் கர்த்த்தைரச் ேசாத த்துப்பார்த்து, பாம்புகளால்
அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுேபால நாமும் க றஸ்துைவச்
ேசாத த்துப்பார்க்காமலிருப்ேபாமாக. 10 அவர்களில் சலர்
முறுமுறுத்து, மரண தூதனாேல அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுேபால
நீங்களும் முறுமுறுக்காமலிருங்கள். 11 இைவகெளல்லாம்
அைடயாளங்களாக அவர்களுக்கு நடந்தது; உலகத்தன் முடிவு
காலத்தலுள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாக்கும்படி எழுதப்பட்டும்
இருக்க றது. 12 இப்படியருக்க, தன்ைன நற்க றவெனன்று
நைனக்கறவன்வழாதபடிக்குஎச்சரிக்ைகயாகஇருக்கேவண்டும்.
13 மனிதர்களுக்குச் சம்பவக்க ற ேசாதைனேய அல்லாமல்
ேவறு ேசாதைன உங்களுக்குச் சம்பவக்கவல்ைல.
ேதவன் உண்ைமயுள்ளவராக இருக்க றார்; உங்களுைடய
ெபலத்த ற்கு ேமலாக நீங்கள் ேசாத க்கப்படுக றதற்கு அவர்
இடங்ெகாடுக்காமல், ேசாதைனையத் தாங்கத்தக்கதாக,
ேசாதைனேயாடுகூட அதற்குத் தப்ப க்ெகாள்ளும்படியான
வழிையயும்உண்டாக்குவார்.

வக்க ரகவருந்தும், கர்த்தருைடயபந்தயும்
14 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமானவர்கேள, வக்க ரக

ஆராதைனக்கு வலக ஓடுங்கள். 15 உங்கைளப்
புத்த மான்கெளன்று நைனத்துப்ேபசுக ேறன்; நான்
ெசால்லுகறைத நீங்கேள ந தானித்துப்பாருங்கள். 16 நாம்
ஆசீர்வத க்க ற ஆசீர்வாதத்தன் பாத்த ரம் க றஸ்துவனுைடய
இரத்தத்தன் ஐக்கயமாக இருக்க றதல்லவா? நாம்
ப ட்க ற அப்பம் க றஸ்துவனுைடய சரீரத்தன் ஐக்கயமாக
இருக்க றதல்லவா? 17 அந்த ஒேர அப்பத்தல் நாெமல்ேலாரும்
பங்குெபறுகறபடியால், அேநகரான நாம் ஒேர அப்பமும் ஒேர
சரீரமுமாகஇருக்க ேறாம். 18மாம்சத்தன்படியானஇஸ்ரேவலைரப்
பாருங்கள்; பலிகைளச் சாப்படுக றவர்கள் பலிபீடத்ேதாடு
ஐக்கயமாகஇருக்க றார்களல்லவா? 19இப்படியருக்க, வக்க ரகம்
ஒரு ெபாருெளன்றும், வக்க ரகத்த ற்குப் பைடக்கப்பட்டது ஒரு
ெபாருெளன்றும்நான்ெசால்லுக ேறேனா? 20ப றமார்க்கத்தார்கள்
பலியடுகறைவகைள ேதவனுக்கு இல்ைல, ேபய்களுக்ேக
பலியடுகறார்கள் என்று ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள் ேபய்கேளாடு
ஐக்கயமாக இருக்க எனக்கு மனதல்ைல. 21 நீங்கள்
கர்த்தருைடய பாத்த ரத்தலும் ேபய்களுைடய பாத்த ரத்தலும்
பானம்பண்ணக்கூடாேத; நீங்கள் கர்த்தருைடய உணவு
பந்த க்கும் ேபய்களுைடய உணவு பந்த க்கும் பங்குள்ளவர்களாக
இருக்கக்கூடாேத. 22 நாம் கர்த்தருக்கு எரிச்சைலத்தூண்டலாமா?
அவைரவ ட நாம் பலவான்களா?
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வசுவாச யன்சுதந்த ரம்
23 எல்லாவற்ைறயும் அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம் உண்டு,

ஆனாலும் எல்லாம் தகுதயாக இருக்காது; எல்லாவற்ைறயும்
அநுபவக்க எனக்கு அதகாரம் உண்டு, ஆனாலும் எல்லாம்
பக்தவளர்ச்சைய உண்டாக்காது. 24 ஒவ்ெவாருவனும்
தன் ெசாந்த ஆதாயத்ைதத் ேதடாமல், மற்றவர்களுைடய
ஆதாயத்ைதத் ேதடேவண்டும். 25 கைடய ேல வற்கப்படுக ற
எைதயும் வாங்க ச்சாப்படுங்கள்; மனச்சாட்ச யனிமித்தம்
நீங்கள் ஒன்ைறயும் வ சாரிக்கேவண்டியதல்ைல. 26 பூமியும்
அதல் உள்ளைவகளும் கர்த்தருைடயது. 27 அன்றயும்
வசுவாசம் இல்லாதவர்களில் ஒருவன் உங்கைள வருந்துக்கு
அைழக்கும்ேபாது, ேபாக உங்களுக்கு மனமிருந்தால்,
மனச்சாட்ச யனிமித்தம் ஒன்ைறயும் வ சாரிக்காமல், உங்கள்முன்
ைவக்கப்படுக ற எல்லாவற்ைறயும் சாப்படுங்கள். 28 ஆனாலும்
இது வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டெதன்று ஒருவன்
உங்களுக்குச் ெசான்னால், அப்படி அறவத்தவனிமித்தமும்
மனச்சாட்ச யனிமித்தமும் சாப்ப டாமலிருங்கள்; பூமியும்
அதல் உள்ளைவகளும் கர்த்தருைடயது. 29 உன்னுைடய
மனச்சாட்சையக்குறத்து நான் இப்படிச் ெசால்லாமல்,
மற்ெறாருவனுைடய மனச்சாட்சையக்குறத்ேத ெசால்லுக ேறன்.
என் சுதந்த ரம் மற்ெறாருவனுைடய மனச்சாட்ச யனாேல
குற்றமாக நைனக்கேவண்டியெதன்ன? 30 ேமலும் நான் அைத
நன்ற ேயாடு அநுபவத்தால், நன்றெசலுத்த அனுபவக்க ற
ெபாருைளக்குறத்து நான் தூற்றப்படுவாேனன்? 31 ஆகேவ,
நீங்கள், சாப்ப ட்டாலும் குடித்தாலும், எைதச்ெசய்தாலும்,
எல்லாவற்ைறயும் ேதவனுைடய மகைமக்ெகன்று ெசய்யுங்கள்.
32நான்என்ெசாந்தப்ப ரேயாஜனத்ைதத்ேதடாமல்,அேநகருைடய
ப ரேயாஜனத்ைதத் ேதடி, அவர்கள் இரட்ச க்கப்படும்படிக்கு,
எவ்வதத்தலும் எல்ேலாருக்கும் ப ரியமாக நடக்க றதுேபால;
33 நீங்களும் யூதர்களுக்கும், க ேரக்கர்களுக்கும், ேதவனுைடய
சைபக்கும்இடறல்இல்லாதவர்களாகஇருங்கள்.

அத்த யாயம் 11
1 நான் கறஸ்துைவப் பன்பற்றுகறதுேபால, நீங்கள் என்ைனப்

பன்பற்றுகறவர்களாகஇருங்கள்.
ஆராதைனஒழுங்குமுைறகள்

2 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எல்லாவற்றலும் என்ைன
நைனத்துக்ெகாண்டு, நான் உங்களுக்கு ஒப்புவத்தபடி நீங்கள்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு வருகறதனால் உங்கைளப்
புகழுக ேறன். 3 ஒவ்ெவாரு ஆணுக்கும் கறஸ்து தைலயாக
இருக்க றார் என்றும், ெபண்ணுக்குஆண்தைலயாக இருக்க றார்
என்றும், க றஸ்துவற்கு ேதவன் தைலயாக இருக்க றார் என்றும்,
நீங்கள் அறயேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறன். 4 ெஜபம்
ெசய்க றேபாதாவது, தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறேபாதாவது,



1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 11:5 402 1ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 11:21

தன் தைலைய மூடிக்ெகாண்டிருக்க ற எந்த ஆணும் தன்
தைலைய அவமத க்க றான். 5 ெஜபம் ெசய்க றேபாதாவது,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறேபாதாவது, தன் தைலைய
மூடிக்ெகாள்ளாமலிருக்கற எந்தப் ெபண்ணும் தன் தைலைய
அவமத க்க றாள்; அது அவளுக்குத் தைல சைரக்கப்பட்டதுேபால
இருக்குேம. 6 ெபண்ணானவள் முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளாவ ட்டால்
தைலமுடிையயும் கத்தரித்துப்ேபாடேவண்டும்; தைலமுடி
கத்தரிக்கப்படுக றதும் சைரக்கப்படுக றதும் ெபண்களுக்கு
ெவட்கமானால் முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். 7 ஆணானவன்
ேதவனுைடய சாயலும் மகைமயுமாக இருக்க றபடியால், தன்
தைலைய மூடிக்ெகாள்ளேவண்டியதல்ைல; ெபண்ணானவள்
ஆணுைடய மகைமயாக இருக்க றாள். 8ஆண்ெபண்ணிலிருந்து
ேதான்றனவனல்ல, ெபண்ேண ஆணிலிருந்து ேதான்றனவள்.
9 ஆண் ெபண்ணுக்காகச் சருஷ்டிக்கப்பட்டவனல்ல,
ெபண்ேண ஆணுக்காக சருஷ்டிக்கப்பட்டவள். 10 ஆகேவ,
தூதர்களினிமித்தம் ெபண்ணானவள் தைலயன்ேமல்
முக்காடிட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். 11 ஆனாலும் கர்த்தருக்குள்
ெபண்ணில்லாமல் ஆணுமில்ைல, ஆணில்லாமல்
ெபண்ணுமில்ைல. 12 ெபண்ணானவள் ஆணிலிருந்து
ேதான்றுகறதுேபால,ஆணும்ெபண்ணிலிருந்துேதான்றுகறான்;
அைனத்தும் ேதவனால் உண்டாயருக்க றது. 13 ெபண்ணானவள்
ேதவைன ேநாக்க ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது, தன் தைலைய
மூடிக்ெகாள்ளாமலிருக்கறது முைறயாக இருக்குேமா என்று
உங்களுக்குள்ேள தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14 ஆண்
முடிைய நீளமாக வளர்க்க றது அவனுக்கு அவமானமாக
இருக்க றெதன்றும், 15 ெபண் தன் முடிைய நீளமாக வளர்க்க றது
அவளுக்கு மகைமயாக இருக்க றெதன்றும் சுபாவேம
உங்களுக்குப் ேபாத க்க றதல்ைலயா? தைலமுடி அவளுக்கு
முக்காடாகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றேத. 16 ஆனாலும்
ஒருவன் வாக்குவாதம்ெசய்ய மனதாயருந்தால், எங்களுக்கும்,
ேதவனுைடய சைபகளுக்கும் அப்படிப்பட்டப் பழக்கம்
இல்ைலெயன்றுஅறயேவண்டும்.

கர்த்தருைடயஇராப்ேபாஜனம்
17 உங்கைளப் புகழாமல் இந்த வஷயத்ைதக்குற த்து

உங்களுக்குக் கட்டைளக் ெகாடுக்க ேறன்; நீங்கள் கூடிவருதல்
நன்ைமக்குரியதாக இல்லாமல், தீைமக்குரியதாக இருக்க றேத.
18 முதலாவது, நீங்கள் சைபய ேல கூடிவந்தருக்கும்ேபாது,
உங்களில் ப ரிவைனகள் உண்ெடன்று, ேகள்வப்படுக ேறன்;
அதல் சலவற்ைற நம்புக ேறன். 19 உங்களில் உத்தமர்கள்
எவர்கெளன்று ெதரியும்படிக்கு ேவறுபாடுகள் உங்களுக்குள்ேள
உண்டாயருக்கேவண்டியேத. 20 நீங்கள் ஓரிடத்தல்
கூடிவரும்ேபாது, அவனவன் தன்தன் ெசாந்த ேபாஜனத்ைத
முதலில் சாப்படுக றான்; ஒருவன் பசயாக இருக்க றான்,
ஒருவன் ெவறயாக இருக்க றான். 21 இப்படிச் ெசய்க றது
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கர்த்தருைடய இராப்ேபாஜனம்பண்ணுதல் இல்ைலேய.
22 சாப்படுக றதற்கும், குடிக்க றதற்கும் உங்களுக்கு வீடுகள்
இல்ைலயா? ேதவனுைடய சைபைய அலட்சயம்ெசய்து,
இல்லாதவர்கைள ெவட்கப்படுத்துகறீர்களா? உங்களுக்கு நான்
என்னெசால்லுேவன்? இைதக்குறத்துஉங்கைளப் புகழ்ேவேனா?
புகழமாட்ேடன். 23 நான் உங்களுக்கு ஒப்புவத்தைதக்
கர்த்தரிடத்தல் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்; என்னெவன்றால்,
கர்த்தராக ய இேயசு தாம் காட்டிக்ெகாடுக்கப்பட்ட அன்று
இராத்த ரிய ேல அப்பத்ைத எடுத்து, 24 ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி,
அைதப் ப ட்டு: நீங்கள் வாங்க ப் புச யுங்கள்,
இது உங்களுக்காகப் ப ட்கப்படுக ற என்னுைடய
சரீரமாக இருக்க றது; என்ைன நைனவுகூரும்படி
இைதச்ெசய்யுங்கள் என்றார். 25 ேபாஜனம்பண்ணினபன்பு,
அவர் அந்தப்படிேய பாத்த ரத்ைதயும் எடுத்து: இந்தப்
பாத்த ரம் என் இரத்தத்தனாலாக ய புத ய
உடன்படிக்ைகயாக இருக்க றது; நீங்கள் இைதப்
பானம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம்என்ைனநைனவுகூரும்படி
இைதச்ெசய்யுங்கள் என்றார். 26 ஆகேவ, நீங்கள்
இந்த அப்பத்ைதப் புச த்து, இந்தப் பாத்த ரத்தல்
பானம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வரும்வைரக்கும்
அவருைடய மரணத்ைதத் ெதரிவ க்க றீர்கள். 27 இப்படியருக்க,
எவன் தகுதயன்ற கர்த்தருைடய அப்பத்ைதப் புச த்து,
அவருைடய பாத்த ரத்தல் பானம்பண்ணுகறாேனா, அவன்
கர்த்தருைடய சரீரத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும்குறத்துக்
குற்றமுள்ளவனாக இருப்பான். 28 எந்த மனிதனும்
தன்ைனத்தாேன ேசாத த்தற ந்து, இந்த அப்பத்ைதப் புச த்து,
இந்தப் பாத்த ரத்தல் பானம்பண்ணேவண்டும். 29 ஏெனன்றால்,
தகுதயல்லாமல் புச த்து, பானம்பண்ணுகறவன், கர்த்தருைடய
சரீரம் என்னெவன்று நதானித்து அறயாததனால், தனக்கு
நயாயத்தீர்ப்பு வரும்படி புச க்கவும், பானம்பண்ணவும்
ெசய்க றான். 30 இதனிமித்தம், உங்களில் அேநகர் பலவீனரும்
வயாத உள்ளவர்களுமாக இருக்க றார்கள்; அேநகர் மரணமும்
அைடந்தருக்க றார்கள். 31 நம்ைமநாேம ந தானித்து
அற ந்தால் நாம் நயாயந்தீர்க்கப்படமாட்ேடாம். 32 நாம்
நயாயந்தீர்க்கப்படும்ேபாது உலகத்ேதாடு தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்படாதபடிக்கு,கர்த்தராேலச ட்ச க்கப்படுக ேறாம். 33ஆகேவ,
என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் உணவு உண்ணக் கூடிவரும்ேபாது,
ஒருவருக்காக ஒருவர் காத்தருங்கள். 34 நீங்கள் தண்டைனக்கு
ஏதுவாகக்கூடிவராதபடிக்கு,ஒருவனுக்குப்பசயருந்தால்வீட்டிேல
சாப்ப டேவண்டும். மற்றக்காரியங்கைள நான் வரும்ேபாது
த ட்டமாகெசால்லுேவன்.

அத்த யாயம் 12
பரிசுத்தஆவயானவரின்வரங்கள்
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1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, ஆவயானவருக்குரிய
வரங்கைளக்குறத்து நீங்கள் அறயாமலிருக்க எனக்கு
மனதல்ைல. 2 நீங்கள் ேதவைன அறயாதவர்களாக
இருந்தேபாதுஏவப்பட்டபடிேய,ஊைமயானவக்க ரகங்களிடத்தல்
மனைதச் ெசலுத்தனீர்கெளன்று உங்களுக்குத் ெதரியுேம.
3 ஆதலால், ேதவனுைடய ஆவயானவராேல ேபசுக ற எவனும்
இேயசுைவச் சப க்கப்பட்டவன் என்று ெசால்லமாட்டான்
என்றும், பரிசுத்த ஆவயானவைரத்தவ ர ேவறு ஒருவனும்
இேயசுைவக் கர்த்தெரன்று ெசால்லக்கூடாெதன்றும்,
உங்களுக்குத் ெதரிவ க்க ேறன். 4 வரங்களில் வத்தயாசங்கள்
உண்டு, ஆவயானவர் ஒருவேர. 5 ஊழியங்களிேலயும்
வத்தயாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர் ஒருவேர. 6 க ரிையகளிேலயும்
வத்தயாசங்கள் உண்டு, எல்ேலாருக்குள்ளும் எல்லாவற்ைறயும்
நடப்ப க்க ற ேதவன் ஒருவேர. 7 ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
அருளப்பட்ட ஆவயானவரின் வரங்கள் அைனவருைடய
ப ரேயாஜனத்தற்ெகன்று அளிக்கப்பட்டிருக்க றது.
8 எப்படிெயன்றால், ஒருவனுக்கு ஆவயானவராேல
ஞானத்ைதப் ேபாத க்கும் வசனமும், ேவெறாருவனுக்கு
அந்த ஆவயானவராேலேய அறைவ உணர்த்தும் வசனமும்,
9 ேவெறாருவனுக்கு அந்த ஆவயானவராேலேய வசுவாசமும்,
ேவெறாருவனுக்கு அந்த ஆவயானவராேலேய குணமாக்கும்
வரங்களும், 10 ேவெறாருவனுக்கு அற்புதங்கைளச்
ெசய்யும் சக்தயும், ேவெறாருவனுக்குத் தீர்க்கதரிசனம்
உைரத்தலும், ேவெறாருவனுக்கு ஆவகைளப் பகுத்தற தலும்,
ேவெறாருவனுக்குப் பற்பல ெமாழிகைளப் ேபசுதலும்,
ேவெறாருவனுக்கு ெமாழிகைள வயாக்கயானம் ெசய்தலும்
அளிக்கப்படுக றது. 11 இைவகைளெயல்லாம் அந்த
ஒேர ஆவயானவர் நடப்ப த்து, தமது வருப்பத்தன்படிேய
அவனவனுக்குப்பக ர்ந்துெகாடுக்க றார்.

க றஸ்துவன்சரீரம்
12 எப்படிெயன்றால், சரீரம் ஒன்று, அதற்கு உறுப்புகள் அேநகம்;

ஒேர சரீரத்தன் உறுப்புகெளல்லாம் அேநகமாக இருந்தும், சரீரம்
ஒன்றாகேவ இருக்க றது; அந்தப்ப ரகாரமாகக் க றஸ்துவும்
இருக்கறார். 13 நாம் யூதர்களானாலும், க ேரக்கர்களானாலும்,
அடிைமகளானாலும், சுயாதீனர்களானாலும், எல்ேலாரும் ஒேர
ஆவயானவராேல ஒேர சரீரத்த ற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம்
ெசய்யப்பட்டு, எல்ேலாரும் ஒேர ஆவயானவருக்குள்ளாகேவ
தாகம் தீர்க்கப்பட்ேடாம். 14 சரீரமும் ஒேர உறுப்பாக இல்லாமல்
அேநக உறுப்புகளாக இருக்க றது. 15 காலானது நான் ைகயாக
இல்லாதபடியனாேல,நான்சரீரத்தன்உறுப்புஇல்ைலெயன்றால்,
அதனாேல அது சரீரத்தன் உறுப்பாக இருக்காேதா? 16 காதானது
நான் கண்ணாக இல்லாதபடியனாேல, நான் சரீரத்தன் உறுப்பு
இல்ைலெயன்றால், அதனாேல அது சரீரத்தன் உறுப்பாக
இருக்காேதா? 17 சரீரம் முழுவதும் கண்ணாக இருந்தால், ேகட்கும்
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த றன் எங்ேக? அது முழுவதும் காதாக இருந்தால், ேமாப்பம்
ெசய்யும் த றன் எங்ேக? 18 ேதவன் தமது வருப்பத்தன்படி
உறுப்புகள் ஒவ்ெவான்ைறயும் சரீரத்த ேல ைவத்தார்.
19 அைவெயல்லாம் ஒேர உறுப்பாக இருந்தால், சரீரம் எங்ேக?
20உறுப்புகள்அேநகமாகஇருந்தும், சரீரம்ஒன்ேற. 21கண்ணானது
ைகையப்பார்த்து: நீ எனக்கு ேதைவயல்ைலெயன்றும்;
தைலயானது கால்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எனக்குத்
ேதைவயல்ைலெயன்றும் ெசால்லமுடியாது. 22 சரீர உறுப்புகளில்
பலவீனமுள்ளைவகளாகக் காணப்படுகறைவகேள மிகவும்
ேதைவயானைவகளாகஇருக்க றது. 23 ேமலும், சரீர உறுப்புகளில்
கனவீனமாகக் காணப்படுகறைவகளுக்ேக அத க கனத்ைதக்
ெகாடுக்க ேறாம்; நம்மில் இலட்சணமில்லாதைவகேள அதக
அலங்காரம் ெபறும்; 24 நம்மில் இலட்சணமானைவகளுக்கு
அலங்கரிப்பு ேதைவயல்ைல. 25 சரீரத்த ேல ப ரிவைன
உண்டாகாமல், உறுப்புகள் ஒன்ைறக்குறத்து ஒன்று கவைலயாக
இருக்கும்படிக்கு, ேதவன் கனத்தல் குைறவுள்ளதற்கு அதக
கனத்ைதக் ெகாடுத்து, இப்படிச் சரீரத்ைத அைமத்தருக்க றார்.
26 ஆதலால் ஒரு உறுப்பு பாடுபட்டால் எல்லா உறுப்புகளும்
அேதாடுேசர்ந்து பாடுபடும்; ஒரு உறுப்பு மகைமப்பட்டால் எல்லா
உறுப்புகளும் அேதாடுேசர்ந்து சந்ேதாஷப்படும். 27 நீங்கேள
கறஸ்துவன் சரீரமாகவும், தனித்தனிேய உறுப்புகளாகவும்
இருக்க றீர்கள். 28 ேதவனானவர் சைபய ேல முதலாவது
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும், இரண்டாவது தீர்க்கதரிச கைளயும்,
மூன்றாவது ேபாதகர்கைளயும், பன்பு அற்புதங்கைளயும், பன்பு
குணமாக்கும் வரங்கைளயும், உதவ ெசய்யும்ஊழியங்கைளயும்,
ஆளுைககைளயும், பலவத அந்நய ெமாழிகைளயும்
ஏற்படுத்தனார். 29 எல்ேலாரும் அப்ேபாஸ்தலர்களா? எல்ேலாரும்
தீர்க்கதரிச களா? எல்ேலாரும் ேபாதகர்களா? எல்ேலாரும்
அற்புதங்கைளச் ெசய்க றவர்களா? 30 எல்ேலாரும் குணமாக்கும்
வரங்கைள உைடயவர்களா? எல்ேலாரும் அந்நய ெமாழிகைளப்
ேபசுக றார்களா? எல்ேலாரும் வயாக்கயானம் ெசய்க றார்களா?
31 இப்படியருக்க, முக்கயமான வரங்கைள வரும்புங்கள்;
இன்னும் அதக ேமன்ைமயான வழிையயும் உங்களுக்குக்
காண்பக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 13
அன்ேப ப ரதானமானது

1 நான் மனிதர்களுைடய ெமாழிகைளயும் தூதர்களுைடய
ெமாழிகைளயும் ேபசனாலும், எனக்கு அன்பு இல்ைலெயன்றால்,
சத்தமிடுக ற ெவண்கலம்ேபாலவும், ஓைசயடுகற
ைகத்தாளம்ேபாலவும் இருப்ேபன். 2 நான் தீர்க்கதரிசன
வரத்ைத உைடயவனாக இருந்து, எல்லா இரகச யங்கைளயும்,
எல்லா அறைவயும் அற ந்தாலும், மைலகைளப்
ெபயர்க்கத்தக்கதாக வசுவாசமும் உள்ளவனாக இருந்தாலும்,
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அன்பு இல்ைலெயன்றால் நான் ஒன்றுமில்ைல. 3 எனக்கு
உண்டான எல்லாவற்ைறயும் நான் அன்னதானம் ெசய்தாலும்,
என் சரீரத்ைதச் சுட்ெடரிக்கப்படுவதற்குக் ெகாடுத்தாலும்,
அன்பு இல்ைலெயன்றால் எனக்கு பயன் ஒன்றுமில்ைல.
4 அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது; அன்புக்குப் ெபாறாைம
இல்ைல; அன்பு தன்ைனப் புகழாது, இறுமாப்பாக இருக்காது,
5 அேயாக்கயமானைதச் ெசய்யாது, தன்னலத்ைதத் ேதடாது,
ேகாபமைடயாது, தீங்கு நைனக்காது, 6 அநயாயத்தல்
சந்ேதாஷப்படாமல், சத்தயத்தல் சந்ேதாஷப்படும்.
7 எல்லாவற்ைறயும் தாங்கும், எல்லாவற்ைறயும் வசுவாச க்கும்,
எல்லாவற்ைறயும் நம்பும், எல்லாவற்ைறயும் சக க்கும்.
8 அன்பு ஒருேபாதும் ஒழியாது. தீர்க்கதரிசனங்களானாலும்
ஒழிந்துேபாகும், அந்நய ெமாழிகளானாலும் ஓய்ந்துேபாகும்,
அறவானாலும் ஒழிந்துேபாகும். 9 நம்முைடய அறவு
குைறவுள்ளது, நாம் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுதலும்
குைறவுள்ளது. 10 நைறவானது வரும்ேபாது குைறவானது
ஒழிந்துேபாகும். 11 நான் குழந்ைதயாக இருந்தேபாது
குழந்ைதையப்ேபாலப் ேபச ேனன், குழந்ைதையப்ேபால
ச ந்த த்ேதன், குழந்ைதையப்ேபால ேயாச த்ேதன்;
நான் வாலிபனானேபாேதா குழந்ைதக்குரியைவகைள
ஒழித்துவ ட்ேடன். 12 இப்ெபாழுது கண்ணாடிய ேல
மங்கலான உருவத்ைதப் பார்க்க ேறாம், அப்ெபாழுது
முகமுகமாகப் பார்ப்ேபாம்; இப்ெபாழுது நான் குைறந்த
அறவுள்ளவன், அப்ெபாழுது நான் அறயப்பட்டிருக்க றபடிேய
அற ந்துெகாள்ளுேவன். 13 இப்ெபாழுது வசுவாசம், நம்ப க்ைக,
அன்பு இம்மூன்றும் நைலத்தருக்க றது; இைவகளில் அன்ேப
ெபரியது.

அத்த யாயம் 14
வரங்கைளப்பயன்படுத்துதல்

1 அன்ைப வரும்புங்கள்; ஆவயானவருக்குரிய வரங்கைளயும்
வரும்புங்கள்; வேசஷமாகத் தீர்க்கதரிசனவரத்ைத
வரும்புங்கள். 2 ஏெனன்றால், அந்நய ெமாழியல் ேபசுக றவன்,
ஆவயானவராேல இரகச யங்கைளப் ேபசனாலும், அவன்
ேபசுக றைத ஒருவனும் அறயாமலிருக்கறபடியனாேல,
அவன் மனிதர்களிடம் ேபசாமல், ேதவனிடத்தல்
ேபசுக றான். 3 தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவேனா
மனிதர்களுக்கு பக்தவளர்ச்ச யும், புத்தயும், ஆறுதலும்
உண்டாகத்தக்கதாகப் ேபசுக றான். 4 அந்நய ெமாழியல்
ேபசுக றவன் தனக்ேக பக்தவளர்ச்ச உண்டாகப்
ேபசுக றான்; தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவேனா சைபக்கு
பக்தவளர்ச்ச உண்டாகப்ேபசுக றான். 5 நீங்கெளல்ேலாரும்
அந்நய ெமாழிகைளப் ேபசும்படி வரும்புக ேறன்;
ஆனாலும், அந்நய ெமாழிகளில் ேபசுக றவன் சைபக்குப்
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பக்தவளர்ச்ச உண்டாகும்படிக்கு அர்த்தத்ைதயும்
ெசால்லாவ ட்டால், தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவன்
அவைனவட ேமன்ைமயுள்ளவன்; ஆதலால் நீங்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவர்களாகேவண்டுெமன்று
அதகமாக வரும்புக ேறன். 6 ேமலும், சேகாதரர்கேள,
நான் உங்களிடம் வந்து உங்களுக்கு இரகச யங்கைள
ெவளிப்படுத்துவதற்காவது, அறவுண்டாக்குவதற்காவது,
தீர்க்கதரிசனத்ைத ெசால்லுகறதற்காவது, ேபாதகத்ைதப்
ேபாத க்க றதற்காவது ஏதுவானைதச் ெசால்லாமல், அந்நய
ெமாழிகளில் ேபசனால் என்னாேல உங்களுக்கு பலன்
என்ன? 7 அப்படிேய புல்லாங்குழல், சுரமண்டலம் முதலிய
சத்தமிடுக ற உய ரில்லாத வாத்தயங்களின் ெதானிகளில்
வ த்தயாசம் காட்டாவ ட்டால், குழலாேல ஊதப்படுக றதும்,
சுரமண்டலத்தாேல வாச க்கப்படுக றதும் என்னெவன்று
எப்படித் ெதரியும்? 8 அந்தப்படி எக்காளமும் வளங்காத
சத்தமிட்டால் எவன் ேபாருக்கு ஆயத்தம் ெசய்வான்? 9அதுேபால,
நீங்களும் ெதளிவான ேபச்ைசப் ேபசாவ ட்டால் ேபசப்பட்டது
என்னெவன்றுஎப்படித் ெதரியும்? ஆகாயத்தல் ேபசுக றவர்களாக
இருப்பீர்கேள. 10 உலகத்த ேல எத்தைனேயாவ தமான
ெமாழிகள் உண்டாயருக்க றது, அைவகளில் ஒன்றும்
அர்த்தமில்லாததல்ல. 11 ஆனாலும், ெமாழியன் கருத்ைத நான்
அறயாமலிருந்தால், ேபசுக றவனுக்கு அந்நயனாக இருப்ேபன்,
ேபசுக றவனும் எனக்கு அந்நயனாக இருப்பான். 12 நீங்களும்
ஆவயானவருக்குரிய வரங்கைள நாடுக றவர்களானபடியால்,
சைபக்குப் பக்தவளர்ச்ச உண்டாகத்தக்கதாக அைவகளில்
ேதறும்படி வரும்புங்கள்; 13 அந்தப்படி அந்நய ெமாழியல்
ேபசுக றவன் அதன் அர்த்தத்ைதயும் ெசால்லத்தக்கதாக
ெஜபம் ெசய்யேவண்டும். 14 எதனாெலன்றால், நான்
அந்நய ெமாழிய ேல வண்ணப்பம் ெசய்தால் என் ஆவ
வண்ணப்பம் ெசய்யுேமதவ ர, என் கருத்து பயனில்லாததாக
இருக்கும். 15 இப்படியருக்க, ெசய்யேவண்டியெதன்ன?
நான் ஆவேயாடும் வண்ணப்பம் ெசய்ேவன்; கருத்ேதாடும்
வண்ணப்பம் ெசய்ேவன்; நான் ஆவேயாடும் பாடுேவன்,
கருத்ேதாடும் பாடுேவன். 16 இல்லாவ ட்டால், நீ ஆவேயாடு
ஸ்ேதாத்த ரம் ெசய்யும்ேபாது, படிப்பறயாதவன் உன்
ஸ்ேதாத்த ரத்த ற்கு ஆெமன் என்று எப்படிச் ெசால்லுவான்?
நீ ேபசுக றது என்னெவன்று அவனுக்குத் ெதரியாேத. 17 நீ
நன்றாக ஸ்ேதாத்த ரம் ெசய்க றாய், ஆனாலும் மற்றவன்
பக்தவளர்ச்ச யைடயமாட்டாேன. 18 உங்கெளல்ேலாைரயும்வ ட
நான் அதகமான ெமாழிகைளப் ேபசுக ேறன், இதற்காக என்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 19 அப்படியருந்தும், நான்
சைபய ேல அந்நய ெமாழியல் பத்தாய ரம் வார்த்ைதகைளப்
ேபசுக றைதவ ட, மற்றவர்கைள உணர்த்தும்படி என்
கருத்ேதாடு ஐந்து வார்த்ைதகைளப் ேபசுக றேத எனக்கு
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அதக வருப்பமாக இருக்கும். 20 சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
புத்தய ேல குழந்ைதகளாக இருக்கேவண்டாம்; துர்க்குணத்த ேல
குழந்ைதகளாகவும், புத்தய ேலா ேதறனவர்களாகவும் இருங்கள்.
21 மறுெமாழிக்காரர்களாலும், மறு உதடுகளாலும் இந்த
மக்களிடத்தல் ேபசுேவன்; ஆனாலும் அவர்கள் எனக்குச்
ெசவெகாடுப்பதல்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார்
என்று ேவதத்தல் எழுதயருக்க றேத. 22 அப்படியருக்க,
அந்நயெமாழிகள் வசுவாச களுக்கு அைடயாளமாக இல்லாமல்,
வசுவாசம் இல்லாதவர்களுக்கு அைடயாளமாக இருக்க றது;
தீர்க்கதரிசனேமா வசுவாசம் இல்லாதவர்களுக்குஅைடயாளமாக
இல்லாமல், வசுவாச களுக்கு அைடயாளமாக இருக்க றது.
23 ஆகேவ, சைபயார் எல்ேலாரும் ஏகமாகக் கூடிவந்து,
எல்ேலாரும் அந்நய ெமாழிகளிேல ேபச க்ெகாள்ளும்ேபாது,
படிப்பறயாதவர்களாவது, வசுவாசம் இல்லாதவர்களாவது
உள்ேள நுைழந்தால், அவர்கள் உங்கைளப் ைபத்தயம்
ப டித்தவர்கள் என்பார்களல்லவா? 24 எல்ேலாரும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும்ேபாது, வசுவாசம் இல்லாத
ஒருவன் அல்லது படிப்பறயாதவன் ஒருவன் உள்ேள
நுைழந்தால், அவனுைடய பாவம் அவனுக்கு உணர்த்தப்பட்டும்,
ெசால்லப்பட்ட எல்லாவற்றாலும் நயாயந்தீர்க்கப்பட்டும்
இருப்பான். 25 அவனுைடய இருதயத்தன் இரகச யங்களும்
ெவளியரங்கமாகும்; அவன் முகங்குப்புறவழுந்து, ேதவைனப்
பணிந்துெகாண்டு, ேதவன் ெமய்யாக உங்களுக்குள்ேள
இருக்கறார் என்றுஅறக்ைகயடுவான்.

ஆராதைனயன்ஒழுங்குகள்
26 நீங்கள் கூடிவந்தருக்க றேபாது, உங்களில் ஒருவன்

சங்கீதம் பாடுக றான், ஒருவன் ேபாதகம் பண்ணுகறான்,
ஒருவன் அந்நய ெமாழிையப் ேபசுக றான், ஒருவன்
இரகசயத்ைத ெவளிப்படுத்துகறான், ஒருவன் வளக்கம்
ெசால்லுகறான். சேகாதரர்கேள, இது என்ன? அைனத்தும்
பக்தவளர்ச்ச க்ேகதுவாகச் ெசய்யப்படேவண்டும். 27 யாராவது
அந்நய ெமாழிய ேல ேபசுக றதுண்டானால், அது
இரண்டுேபர்மட்டும் அல்லது மிஞ்சனால் மூன்றுேபர்மட்டும்
ேபசவும், அவர்கள் ஒவ்ெவாருவராகப் ேபசவும், இன்ெனாருவன்
அர்த்தத்ைதச் ெசால்லவும் ேவண்டும். 28 அர்த்தம்
ெசால்லுகறவன்இல்லாவ ட்டால், சைபய ேல ேபசாமல், தனக்கும்
ேதவனுக்கும் ெதரியப்ேபசேவண்டும். 29 தீர்க்கதரிச கள்
இரண்டுேபராவது மூன்றுேபராவது ேபசலாம், மற்றவர்கள்
ந தானிக்கேவண்டும். 30 அங்ேக உட்கார்ந்தருக்க ற
மற்ெறாருவனுக்கு ஏதாவது ெவளிப்படுத்தப்பட்டால், முதலில்
ேபசனவன் ேபசாமலிருக்கேவண்டும். 31 எல்ேலாரும்
கற்க றதற்கும் எல்ேலாரும் ேதறுகறதற்கும், நீங்கள்
அைனவரும் ஒவ்ெவாருவராகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லலாம்.
32 தீர்க்கதரிச களுைடய ஆவகள் தீர்க்கதரிச களுக்கு
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அடங்கயருக்க றேத. 33 ேதவன் கலகத்த ற்கு ேதவனாக
இல்லாமல், சமாதானத்த ற்கு ேதவனாக இருக்க றார்;
பரிசுத்தவான்களுைடய சைபகள் எல்லாவற்ற ேலயும் அப்படிேய
இருக்க றது. 34 சைபகளில் உங்களுைடய ெபண்கள்
ேபசாமலிருக்கேவண்டும்; ேபசுக றதற்கு அவர்களுக்கு
அனுமத இல்ைல; அவர்கள் அடங்கயருக்கேவண்டும்;
ேவதமும் அப்படிேய ெசால்லுகறது. 35 அவர்கள் ஒரு
காரியத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ளவரும்பனால், தங்களுைடய
கணவரிடத்தல் வீட்டிேல வ சாரிக்கட்டும்; ெபண்கள் சைபய ேல
ேபசுக றது அவமானத்ைத ஏற்படுத்துகறதாக இருக்குேம.
36 ேதவவசனம் உங்களிடத்தலிருந்தா புறப்பட்டது? அது
உங்களிடத்த ற்கு மாத்த ரமா வந்தது? 37 ஒருவன் தன்ைனத்
தீர்க்கதரிச ெயன்றாவது, ஆவையப் ெபற்றவெனன்றாவது
நைனத்தால், நான் உங்களுக்கு எழுதுகறைவகள் கர்த்தருைடய
கட்டைளகெளன்று அவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். 38 ஒருவன்
அறயாதவனாக இருந்தால், அவன்அறயாதவனாக இருக்கட்டும்.
39 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல
வரும்புங்கள், அந்நய ெமாழிகைளப் ேபசுக றதற்கும்
தைடெசய்யாமலிருங்கள். 40 அைனத்து காரியங்களும்
நல்ெலாழுக்கமாகவும்,முைறயாகவும்ெசய்யப்படேவண்டும்.

அத்த யாயம் 15
க றஸ்துவன்உய ர்த்ெதழுதல்

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, நான் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்த
நற்ெசய்தைய மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துக ேறன்;
நீங்களும்அைதஏற்றுக்ெகாண்டு,அத ேலநைலத்தருக்க றீர்கள்.
2 நான் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்தப ரகாரமாக, நீங்கள்
அைதக் ைகக்ெகாண்டிருந்தால், அதனாேல நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படுவீர்கள்; மற்றப்படி உங்களுைடய வசுவாசம்
பயனில்லாததாக இருக்குேம. 3 நான் ெபற்றதும் உங்களுக்கு
முக்கயமாக ஒப்புவத்ததும் என்னெவன்றால், க றஸ்துவானவர்
ேவதவாக்கயங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து,
4 அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு, ேவதவாக்கயங்களின்படி
மூன்றாம்நாளில் உய ர்த்ெதழுந்து, 5 ேகபாவ ற்கும், பன்பு
பன்னிரண்டுேபருக்கும் தரிசனமானார். 6 அதன்பன்பு
அவர் ஐந்நூறுேபருக்கு அதகமான சேகாதரர்களுக்கும் ஒேர
ேநரத்தல் காட்ச யளித்தார்; அவர்களில் அேநகர் இந்தநாள்வைர
இருக்க றார்கள், ச லர்மட்டும் மரணமைடந்தார்கள். 7 பன்பு
யாக்ேகாபுக்கும், அதன்பன்பு அப்ேபாஸ்தலர்கள் எல்ேலாருக்கும்
காட்ச யளித்தார். 8 எல்ேலாருக்கும்பன்பு, அகாலப்ப றவ ேபான்ற
எனக்கும் தரிசனமானார். 9 நான் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட குைறந்தவனாக இருக்க ேறன்; ேதவனுைடய
சைபையத் துன்பப்படுத்தனதனாேல, நான் அப்ேபாஸ்தலன்
என்று ேபர்ெபறுவதற்கும் தகுதயற்றவன். 10 ஆனாலும்
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நான் இருக்கறது ேதவகருைபயனாேல இருக்க ேறன்; அவர்
எனக்கு அருளிய கருைப வீணாயருக்கவல்ைல; அவர்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட நான் அதகமாகப் ப ரயாசப்பட்ேடன்;
ஆனாலும் நான் இல்ைல, என்னுடன் இருக்கற ேதவகருைபேய
அப்படிச்ெசய்தது. 11 ஆகேவ, நானாயருந்தாலும்
அவர்களாயருந்தாலும் இப்படிேய ப ரசங்க த்துவருக ேறாம்,
நீங்களும்இைதேயவசுவாச த்தருக்க றீர்கள்.

மரித்ேதாரின்உய ர்த்ெதழுதல்
12 க றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தாெரன்று

ப ரசங்க க்கப்பட்டிருக்க, மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதல்
இல்ைலெயன்று உங்களில் சலர் எப்படிச் ெசால்லலாம்?
13 மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதல் இல்லாவ ட்டால், க றஸ்துவும்
உய ேராடு எழுந்தருக்கவல்ைலேய. 14 க றஸ்து
உய ேராடு எழுந்தருக்கவல்ைலெயன்றால், எங்களுைடய
ப ரசங்கமும் வீண், உங்களுைடய வசுவாசமும் வீண்.
15 மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், ேதவன் எழுப்பாத
க றஸ்துைவ அவர் எழுப்பனார் என்று நாங்கள்
ேதவைனக்குறத்துச் சாட்ச ெசான்னதனாேல, ேதவனுக்காகப்
ெபாய்ச்சாட்ச ெசால்லுகறவர்களாகவும் காணப்படுேவாேம.
16 மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், க றஸ்துவும் உய ேராடு
எழுந்தருக்கவல்ைல. 17 க றஸ்து உய ேராடு எழுந்த ராவ ட்டால்,
உங்களுைடய வசுவாசம் வீணாயருக்கும்; நீங்கள் இன்னும்
உங்களுைடய பாவங்களில் இருப்பீர்கள். 18 க றஸ்துவற்குள்
மரணமைடந்தவர்களும்அழிந்து ேபாயருப்பார்கேள. 19இவ்வுலக
வாழ்வற்காகமட்டும் நாம் க றஸ்துவன்ேமல் நம்ப க்ைக
உள்ளவர்களாக இருந்தால், எல்லா மனிதர்கைளயும்வ ட
மிகவும் பரிதப க்கப்படத்தக்கவர்களாக இருப்ேபாம்.
20 க றஸ்துேவா மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்து,
மரணமைடந்தவர்களில் முதற்பலனானார். 21 மனிதனால்
மரணம் உண்டானபடியால், மனிதனால் மரித்ேதாரின்
உய ர்த்ெதழுதலும் உண்டானது. 22 ஆதாமுக்குள்
எல்ேலாரும் மரிக்க றதுேபால, க றஸ்துவற்குள் எல்ேலாரும்
உய ர்ப்ப க்கப்படுவார்கள். 23அவனவன்தன்தன்ஒழுங்கன்படிேய
உய ர்ப்ப க்கப்படுவான், முதற்பலனானவர் க றஸ்து; பன்பு
அவர் வரும்ேபாது அவருைடயவர்கள் உய ர்ப்ப க்கப்படுவார்கள்.
24 அதன்பன்பு முடிவு உண்டாகும்; அப்ெபாழுது அவர் எல்லாத்
துைரத்தனத்ைதயும் எல்லா அத காரத்ைதயும் வல்லைமையயும்
அழித்து, ேதவனும் ப தாவுமாக இருக்க றவருக்கு ராஜ்யத்ைத
ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 25 எல்லா வ ேராத கைளயும் தமது காலுக்குக்
கீழாக்க ப்ேபாடும்வைரக்கும், அவர் ஆளுைகெசய்யேவண்டும்.
26 அழிக்கப்படும் கைடச வ ேராத மரணம். 27 எல்லாவற்ைறயும்
அவருைடய காலுக்குக் கீழ்ப்படுத்தனாேர; ஆனாலும்
அைனத்தும் அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டெதன்று
ெசால்லியருக்கும்ேபாது, அைனத்ைதயும் அவருக்குக்
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கீழ்ப்படுத்தனவர் கீழ்ப்படுத்தப்படவல்ைல என்பது
ெவளியரங்கமாக இருக்க றது. 28 அைனத்தும் அவருக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருக்கும்ேபாது, ேதவேன எல்லாவற்றலும் எல்லாமாக
இருப்பதற்கு, குமாரன் தாமும் தமக்கு எல்லாவற்ைறயும்
கீழ்ப்படுத்தனவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருப்பார். 29 ேமலும்
மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், மரித்தவர்களுக்காக
ஞானஸ்நானம் ெபறுகறவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்?
மரித்தவர்களுக்காக ஏன் ஞானஸ்நானம் ெபறுகறார்கள்?
30 நாங்களும் ஏன் எந்ேநரமும் நாசேமாசத்த ற்கு ஏதுவாக
இருக்க ேறாம்? 31நான்அநுதனமும் சாக ேறன்; அைத நம்முைடய
கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவனால் உங்கைளக்குறத்து,
நான் பாராட்டுக ற ேமன்ைமையக் ெகாண்டு உண்ைமயாகச்
ெசால்லுக ேறன். 32 நான் எேபசுவ ேல ெகாடிய மிருகங்களுடேன
ேபாராடிேனெனன்று மனிதர்கள் வழக்கமாகச் ெசால்லுக ேறன்;
அப்படிப் ேபாராடினதனாேல எனக்கு பலன் என்ன? மரித்ேதார்
உய ர்த்ெதழாவ ட்டால், புச ப்ேபாம் குடிப்ேபாம், நாைளக்குச்
சாேவாம் என்று ெசால்லலாேம? 33 ேமாசம்ேபாகாதீர்கள்;
ஆகாத உைரயாடல்கள் நல்ெலாழுக்கங்கைளக் ெகடுக்கும்.
34 நீங்கள் பாவம் ெசய்யாமல் நீதயுள்ளவர்களாக வாழ்ந்து,
ெதளிந்தவர்களாக இருங்கள்; ச லர் ேதவைனப்பற்ற அறவு
இல்லாதருக்க றார்கேள; உங்களுக்கு ெவட்கமுண்டாக இைதச்
ெசால்லுக ேறன்.

மகைமயன்சரீரம்
35 ஆனாலும், மரித்ேதார் எப்படி உய ேராடு எழுந்தருப்பார்கள்,

எப்படிப்பட்ட சரீரத்ேதாடு வருவார்கெளன்று ஒருவன்
ேகட்பானானால், 36 புத்தயீனேன, நீ வைதக்க ற வைத
ெசத்தாெலாழிய உய ரைடயாேத. 37 நீ வைதக்க றேபாது,
இனி உண்டாகும் ேமனிைய வைதக்காமல், ேகாதுைம,
அல்லது மற்ெறாரு தானியத்தனுைடய ெவறும் வைதையேய
வைதக்க றாய். 38 அதற்கு ேதவன் தமது வருப்பத்தன்படிேய
ேமனிையக் ெகாடுக்க றார்; வைத வைககள் ஒவ்ெவான்றற்கும்
அதற்ேகற்ற ேமனிையேய ெகாடுக்க றார். 39 எல்லா மாம்சமும்
ஒேரவ தமான மாம்சமல்ல; மனிதர்களுைடய மாம்சம் ேவறு,
மிருகங்களுைடய மாம்சம் ேவறு, மீன்களுைடய மாம்சம்
ேவறு, பறைவகளுைடய மாம்சம் ேவறு. 40 வானத்தற்குரிய
ேமனிகளும் உண்டு, பூமிக்குரிய ேமனிகளும் உண்டு;
வானத்தற்குரிய ேமனிகளுைடய மகைமயும் ேவறு, பூமிக்குரிய
ேமனிகளுைடய மகைமயும் ேவறு; 41 சூரியனுைடய மகைமயும்
ேவறு, சந்த ரனுைடய மகைமயும் ேவறு, நட்சத்த ரங்களுைடய
மகைமயும் ேவறு, மகைமய ேல நட்சத்த ரத்த ற்கு நட்சத்த ரம்
வ ேசஷத்தருக்க றது. 42 மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதலும்
அப்படிேய இருக்கும். அழிவுள்ளதாக வைதக்கப்படும்,
அழிவல்லாததாக எழுந்தருக்கும்; 43 மத ப்பல்லாததாக
வைதக்கப்படும், மகைமயுள்ளதாக எழுந்தருக்கும்;
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பலவீனமுள்ளதாக வைதக்கப்படும், பலமுள்ளதாக
எழுந்தருக்கும். 44 சாதாரண சரீரம் வைதக்கப்படும்,
ஆவக்குரிய சரீரம் எழுந்தருக்கும்; சாதாரண சரீரமும்
உண்டு, ஆவக்குரிய சரீரமும் உண்டு. 45 அந்தப்படிேய
முந்தன மனிதனாகய ஆதாம் ஜீவ ஆத்துமாவானான் என்று
எழுதயருக்க றது; ப ந்தன ஆதாம் உய ர்ப்ப க்க ற ஆவயானவர்.
46 ஆனாலும் ஆவக்குரிய சரீரம் முந்தனதல்ல, சாதாரண
சரீரேம முந்தனது; ஆவக்குரிய சரீரம் ப ந்தனது. 47 முந்தன
மனிதன் பூமியலிருந்து உண்டான மண்ணானவன்; இரண்டாம்
மனிதன் வானத்தலிருந்து வந்த கர்த்தர். 48 மண்ணானவன்
எப்படிப்பட்டவேனா மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்கேள;
வானத்தற்குரியவர் எப்படிப்பட்டவேரா, வானத்தற்குரியவர்களும்
அப்படிப்பட்டவர்கேள. 49 ேமலும் மண்ணானவனுைடய சாயைல
நாம் அணிந்தருக்க றதுேபால, வானவருைடய சாயைலயும்
அணிந்துெகாள்ளுேவாம். 50 சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், மாம்சமும் இரத்தமும் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைத சுதந்தரிக்கமாட்டாது; அழிவுள்ளது அழியாைமைய
சுதந்தரிப்பதல்ைல. 51 இேதா, ஒரு இரகச யத்ைத உங்களுக்கு
அறவக்க ேறன்; நாெமல்ேலாரும் மரணமைடவதல்ைல;
ஆனாலும் கைடச எக்காளம் ெதானிக்கும்ேபாது, ஒரு
நமிடத்த ேல, ஒரு இைமப்ெபாழுத ேல, நாெமல்ேலாரும்
மறுரூபமாக்கப்படுேவாம். 52 எக்காளம் ெதானிக்கும், அப்ெபாழுது
மரித்ேதார் அழிவல்லாதவர்களாக எழுந்தருப்பார்கள்;
நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுேவாம். 53 அழிவுள்ளதாகய இது
அழியாைமையயும், சாவுக்ேகதுவாகய இது சாவாைமையயும்
அணிந்துெகாள்ளேவண்டும். 54 அழிவுள்ளதாகய இது
அழியாைமையயும், சாவுக்ேகதுவாகய இது சாவாைமையயும்
அணிந்துெகாள்ளும்ேபாது, மரணம் ெஜயமாக வழுங்கப்பட்டது
என்று எழுதயருக்க ற வார்த்ைத நைறேவறும். 55 மரணேம!
உன் கூர் எங்ேக? பாதாளேம! உன் ெஜயம் எங்ேக?
56மரணத்தன்கூர்பாவம்,பாவத்தன்ெபலன்நயாயப்ப ரமாணம்.
57 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாேல நமக்கு
ெஜயம் ெகாடுக்க ற ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 58 ஆகேவ,
எனக்குப் ப ரியமான சேகாதரர்கேள, கர்த்தருக்குள் நீங்கள்
ெசய்க ற முயற்ச வீணாக இருக்காெதன்று அறந்து, நீங்கள்
உறுத ப்பட்டவர்களாகவும், அைசயாதவர்களாகவும், கர்த்தருைடய
ெசயலிேலஎப்ெபாழுதும்ெபருகுகறவர்களாகவும்இருப்பீர்களாக.

அத்த யாயம் 16
பரிசுத்தவான்களுக்கானநன்ெகாைடப் பணம்

1 பரிசுத்தவான்களுக்காகச் ேசர்க்கப்படும் நன்ெகாைட
பணத்ைதக்குறத்து நான் கலாத்தயா நாட்டுச் சைபகளுக்கு
ெசய்த த ட்டத்தன்படிேய நீங்களும் ெசய்யுங்கள். 2 நான்
வந்தருக்கும்ேபாது பணம் ேசர்க்குதல்இல்லாதபடிக்கு,உங்களில்
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அவனவன் வாரத்தன் முதல்நாள்ேதாறும், தன்தன் வரவற்கு
ஏற்றபடி எைதயாவது தன்னிடத்த ேல ேசர்த்துைவக்கேவண்டும்.
3 நான் வரும்ேபாது உங்களுைடய உதவைய எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு, நீங்கள் தகுதயுள்ளவர்களாகக்
குற க்க றவர்கள் எவர்கேளா, அவர்களிடத்தல் கடிதங்கைளக்
ெகாடுத்து, அவர்கைள அனுப்புேவன். 4 நானும் அைத ேநரில்
எடுத்துச்ெசல்வது தகுதயானது என்று ேதான்றனால், அவர்கள்
என்ேனாடுகூடவரலாம்.

பவுலின்த ட்டங்கள்
5 நான் மக்ெகேதானியா நாட்டின்வழியாக ேபாக றபடியால்,

மக்ெகேதானியா நாட்ைடக் கடந்தபன்பு உங்களிடத்த ற்கு
வருேவன். 6 நான் எங்ேக ேபானாலும் நீங்கள் என்ைன
வழியனுப்பும்படிக்கு, நான் உங்களிடம் சலநாட்கள்
தங்கேவண்டியதாயருக்கும்; ஒருேவைள மைழகாலம்
முடியும்வைரக்கும் இருப்ேபன். 7 இப்ெபாழுது ேபாக ற
வழியல் உங்கைள சறது காலம் சந்த த்துவ ட்டுப் ேபாக
மனதல்ைல; கர்த்தர் உத்தரவு ெகாடுத்தால் உங்களிடம்
வந்து சலநாட்கள் தங்கயருக்கலாெமன்று நம்புக ேறன்.
8 ஆனாலும் ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைகவைரக்கும் எேபசு
பட்டணத்தல் இருப்ேபன். 9 ஏெனன்றால், இங்ேக ெபரிதும்
சாதகமான கதவு எனக்குத் த றக்கப்பட்டிருக்க றது; வேராதம்
ெசய்க றவர்களும் அேநகர் இருக்க றார்கள். 10 தீேமாத்ேதயு
உங்களிடத்த ற்கு வந்தாேனயாகல், அவன் உங்களிடம்
பயமில்லாமலிருக்கப்பாருங்கள்; என்ைனப்ேபால அவனும்
கர்த்தருைடய ேவைலையச் ெசய்க றாேன. 11 ஆனபடியனால்
ஒருவனும் அவைன இழிவாக நைனக்காதருப்பானாக;
சேகாதரர்கேளாடுகூட அவன் வருகறதற்கு நான்
காத்தருக்க றபடியால், என்னிடத்தல் வரும்படிக்கு
அவைனச் சமாதானத்ேதாடு வழியனுப்பைவயுங்கள்.
12 சேகாதரர்கேளாடுகூட உங்களிடம் வரும்படி சேகாதரனாகய
அப்ெபால்ேலாைவ மிகவும் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்; ஆனாலும்
இப்ெபாழுது வர அவனுக்கு மனதல்ைல; அவனுக்கு
சமயம் கைடக்கும்ேபாது வருவான். 13 வழித்தருங்கள்,
வசுவாசத்த ேல நைலத்தருங்கள், துணிவுள்ளவர்களாக
இருங்கள், த டன்ெகாள்ளுங்கள். 14 உங்களுைடய
காரியங்கெளல்லாம் அன்ேபாடு ெசய்யப்படேவண்டும்.
15சேகாதரர்கேள,ஸ்ேதவானுைடயகுடும்பத்தார்அகாயாநாட்டிேல
முதல்கனியானவர்கெளன்றும், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம்
ெசய்யும்படிக்குத் தங்கைள ஒப்புவத்தருக்க றார்கெளன்றும்
அறந்தருக்க றீர்கேள. 16 இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும்,
உடன்ேவைலயாட்களாக ப ரயாசப்படுக ற மற்ற அைனவருக்கும்
நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தருக்கேவண்டுெமன்று உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 17ஸ்ேதவான், ெபார்த்துனாத்து, அகாயுக்கு
என்பவர்கள் வந்ததற்காகச் சந்ேதாஷமாக இருக்க ேறன், நீங்கள்
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எனக்குச் ெசய்யேவண்டியைத அவர்கள் ெசய்தருக்க றார்கள்.
18 அவர்கள் என் ஆவக்கும் உங்களுைடய ஆவக்கும் ஆறுதல்
ெசய்தார்கள்;இப்படிப்பட்டவர்கைளஅங்கீகாரம்பண்ணுங்கள்.
இறுத வாழ்த்துக்கள்

19ஆசயா நாட்டிலுள்ள சைபயார் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள்.
ஆக்கல்லாவும் ப ரிஸ்கல்லாளும் தங்களுைடய வீட்டிேல
கூடுகற சைபேயாடுகூடக் கர்த்தருக்குள் உங்கைள மிகவும்
வாழ்த்துகறார்கள். 20 சேகாதரர்கெளல்ேலாரும் உங்கைள
வாழ்த்துகறார்கள். ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு
வாழ்த்துங்கள். 21 பவுலாகய நான் என் ைகெயழுத்தாேல
உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். 22 ஒருவன் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனிடத்தல் அன்புெசலுத்தாமல்ேபானால்,
அவன் சப க்கப்பட்டவனாக இருக்கேவண்டும், கர்த்தர்
வருகறார். 23 கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப
உங்கேளாடுகூட இருப்பதாக. 24 க றஸ்து இேயசுவற்குள்ளான
என்னுைடய அன்பு உங்கள் அைனவேராடும்கூட இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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2ெகாரிந்த யர்
ஆச ரியர்
பவுல் 2 ெகாரிந்த யர் நருபத்ைத தனது வாழ்க்ைகயன்

ெபலவீனமான ேநரத்தல் எழுதனார். ெகாரிந்து சைபயல்
சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருப்பைத அவர் அற ந்தருந்தார், எனேவ
உள்ளூர் சைப வசுவாச களின் ஒற்றுைமையக் காப்பாற்ற
அவர் நடவடிக்ைக எடுக்க முயன்றார். பவுல் அந்த கடிதத்ைத
எழுதயேபாது, ெகாரிந்துவலிருந்த வசுவாச களின் மீதுள்ள
அவருைடய அன்பன் காரணமாக அவர் துன்பத்ைதயும்
துயரத்ைதயும் அனுபவத்தார். துன்பங்கள், மனிதனின்
பலவீனங்கைள ெவளிப்படுத்துகன்றன, ஆனால் ேதவனின்
தகுதைய ெவளிப்படுத்துகன்றன-என் கருைப உங்களுக்கு
ேபாதுமானது, உன் பலவீனத்தல் என் ெபலன் பூரணமாக
வளங்கும் (2 ெகாரி 12: 7-10). அந்த கடிதத்தல், பவுல்
தன்னுைடய ஊழியத்ைதயும் அப்ேபாஸ்தல அதகாரத்ைதயும்
பலமாக பாதுகாக்க றார். அவர் ேதவனுைடய ச த்தத்தனாேல
க றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க றார் என்பைத மீண்டும்
உறுத ெசய்வதன் மூலம் அவர் கடிதம் ெதாடங்குகறார் (2 ெகாரி.
1: 1). அப்ேபாஸ்தலைனயும் கறஸ்தவ வசுவாசத்ைதயும் பற்ற
பவுல்எழுதயஇக்கடிதம் நைறயெவளிப்படுத்துகறது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
க ப . 55 முதல் 56 வைரயான காலப்பகுதயல் ஏறக்குைறய

எழுதப்பட்டது.
ெகாரிந்த யருக்கு பவுல் எழுதய இரண்டாம் கடிதம்

மக்கேதானியாவலிருந்துஎழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இந்த நருபம் ெகாரிந்துவலுள்ள ேதவனுைடய சைபக்கும்

அகாயாவலுள்ள ெகாரிந்து பட்டணத்ைத தைலநகரமாகக்
ெகாண்ட ேராமானிய மாகாணமாகய அகாயாவலுள்ள
மக்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டதாகும் (2ெகாரி 1: 1).
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாரிந்த யர்கள் பவுலின் ேவதைனயுள்ள கடிதத்த ற்கு

(1: 3-4; 7: 8-9, 12: 13) சாதகமான பதலளித்ததனால்
பவுல் தான் உணர்ந்த ஆறுதைலயும், சந்ேதாஷத்ைதயும்
ெவளிப்படுத்த, ஆசயா ப ராந்த யத்தல் அவர் கடந்து ெசன்ற
துயரத்ைத அவர்கள் அற ந்துெகாள்வதற்காக (1: 8-11), இடறல்
உண்டாக்குபவர்கைள அவர்கள் மன்னிக்கும்படி ேகட்பதற்காக
(2: 5-11), அவர்கள் அவசுவாச களுடன் பைணக்கப்படக்கூடாது
என எச்சரிப்பதற்காக (6: 14-7: 4), க றஸ்தவ ஊழியத்தன்
உன்னதமான அைழப்ைபயும் உண்ைமத் தன்ைமையயும்
அவர்களுக்கு வளக்குவதற்காக (2: 14-7: 4), ெகாரிந்த யர்களுக்கு
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ெகாடுத்தலின் கருைபையக் கற்றுக்ெகாடுக்கும்படியாகவும்,
எருசேலமில் உள்ள கறஸ்தவர்களுக்காக ேசகரிப்பைத நைறவு
ெசய்வைத உறுத ப்படுத்தும்படியாக என இதுேபான்ற அேநக
ேநாக்கங்கைள பவுல் இந்த நருபத்ைத எழுதும்ேபாது தனது
மனதல்ெகாண்டிருந்தார். (அதகாரம் 8 9).
ைமயக்கருத்து
பவுல்தன்னுைடயஅப்ேபாஸ்தலபட்டத்ைததற்காக்க றார்.

ெபாருளடக்கம்
1. தனதுஊழியத்ைதக்குற த்துபவுலின்வளக்கம்— 1:1-7:16
2. எருசேலமில் ஏைழகளுக்காக ேசகரித்தல்— 8:1-9:15
3. பவுல் தனது அதகாரத்ைத தற்காத்துக்ெகாள்ளுதல் — 10:1-
13:10

4. த ரித்துவக் கருத்ேதாட்டத்துடன் ஆசீர்வாதம் வழங்குதல் —
13:11-14

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல இேயசுக றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுலும், சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயுவும்,
ெகாரிந்து பட்டணத்தல் உள்ள ேதவனுைடய சைபக்கும்,
அகாயா நாடு முழுவதும் உள்ள எல்லாப் பரிசுத்தவான்களுக்கும்
எழுதுகறது என்னெவன்றால்: 2 நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனாலும், கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக்கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.
எல்லாவதஆறுதலின்ேதவன்

3நமதுகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்பதாவாகயேதவனும்,
இரக்கங்களின்ப தாவும்,எல்லாவதமானஆறுதலின்ேதவனுமாக
இருக்க றவருக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 4 ேதவனால் எங்களுக்கு
அருளப்படுகறஆறுதலினாேல,எப்படிப்பட்டஉபத்த ரவங்களிலும்
இருப்பவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல்ெசய்க றவர்களாவதற்கு,
எங்களுக்குவரும்எல்லாஉபத்த ரவங்களிலும்அவேரஎங்களுக்கு
ஆறுதல் ெசய்க றவர். 5 எப்படிெயன்றால், க றஸ்துவனுைடய
பாடுகள் எங்களிடம் ெபருகுகறதுேபால, க றஸ்துவனாேல
எங்களுக்கு ஆறுதலும் ெபருகுகறது. 6 எனேவ, நாங்கள்
உபத்த ரவப்பட்டாலும், அது உங்களுைடய ஆறுதலுக்கும்
இரட்ச ப்ப ற்கும் ஏற்றதாகும்; நாங்கள் ஆறுதல் அைடந்தாலும்,
அதுவும் உங்களுைடய ஆறுதலுக்கும் இரட்ச ப்ப ற்கும்
ஏற்றதாகும்; நாங்கள் பாடுபடுக றதுேபால நீங்களும் பாடுபட்டுச்
சக த்துக்ெகாள்க றதனாேல அந்த இரட்ச ப்பு பலன் தருகறது.
7 நீங்கள் எங்கேளாடு பாடுபடுக றதுேபால, எங்கேளாடு
ஆறுதலும் ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள் என்று நாங்கள் அற ந்து,
உங்கைளக்குறத்து உறுதயான நம்ப க்ைகயுள்ளவர்களாக
இருக்க ேறாம். 8 எனேவ, சேகாதரர்கேள, ஆசயாவல் எங்களுக்கு
ஏற்பட்ட உபத்த ரவத்ைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளாமலிருக்க
எங்களுக்கு மனமில்ைல. என்னெவன்றால், நாங்கள்
பைழப்ேபாம் என்கற நம்ப க்ைக எங்களுக்கு இல்லாமல்ேபாகும்
அளவற்கு, எங்களுைடய பலத்த ற்கும் மிஞ்சன அதக பாரமான
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வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டானது. 9 நாங்கள் எங்கள்ேமல்
நம்ப க்ைகயாகஇல்லாமல்,மரித்தவர்கைளஉய ேராடு எழுப்புக ற
ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைகயாகஇருப்பதற்காக, மரணம்வரும் என்று
நாங்கள்எங்களுக்குள்ேளஉறுதயாகஇருந்ேதாம். 10அப்படிப்பட்ட
மரணத்தலிருந்தும் அவர் எங்கைளக் காப்பாற்றனார்,
இப்ெபாழுதும் காப்பாற்றுகறார், இனிேமலும் காப்பாற்றுவார்
என்று அவைரேய நம்பயருக்க ேறாம். 11 அேநகர் மூலமாக
எங்களுக்கு உண்டான இரக்கத்த ற்காக அேநகரால் எங்கள்
ந மித்தம் ஸ்ேதாத்த ரங்கள் ெசலுத்தப்படுவதற்கு, நீங்களும்
ெஜபத்தனால்எங்களுக்குஉதவெசய்யுங்கள்.

பவுலின்பயணமாற்றம்
12 உலகத்த ற்குரிய ஞானத்ேதாடு நடக்காமல், ேதவனுைடய

கருைபயனால் நாங்கள் உலகத்தலும், வேசஷமாக
உங்களிடமும், கபடம் இல்லாமல் உண்ைமேயாடு நடந்ேதாம்
என்று, எங்களுைடய மனது எங்களுக்குச் ெசால்லும் சாட்ச ேய
எங்களுைடய புகழ்ச்ச யாக இருக்க றது. 13 ஏெனன்றால்,
நீங்கள் படித்தும் புரிந்தும் இருக்க ற வஷயங்கைளத்தவ ர,
ேவெறான்ைறயும் நாங்கள் உங்களுக்கு எழுதவல்ைல;
முடிவுவைரக்கும் அப்படிேய புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று
நம்பயருக்க ேறன். 14 கர்த்தராக ய இேயசு வரும்நாளிேல
நீங்கள் எங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யாக இருப்பதுேபால, நாங்களும்
உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யாக இருப்ேபாம் என்பைத ஓரளவு
ஒத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கேள. 15 நான் இப்படிப்பட்ட
நம்ப க்ைகைய உைடயவனாக இருக்க றதனால், உங்களுக்கு
இரண்டாவதுமுைறயும் ப ரேயாஜனம் உண்டாவதற்காக,
முதலாவது உங்களிடம் வரவும், 16 பன்பு உங்களுைடய
ஊர்வழியாக மக்ெகேதானியா நாட்டிற்குப் ேபாகவும்,
மக்ெகேதானியாைவவ ட்டு மீண்டும் உங்களிடம் வரவும்,
உங்களால் யூேதயா நாட்டிற்கு நான் வழியனுப்பப்படேவண்டும்
என்றும் ேயாசைனயாக இருந்ேதன். 17 இப்படி நான்
ேயாச த்தது வீணாக ேயாச த்ேதேனா? அல்லது ஆம் ஆம்
என்கறதும், இல்ைல இல்ைல என்கறதும், என்னிடத்த ேல
இருப்பதற்காக, நான் ேயாச க்க றைவகைள சரீரத்தன்படி
ேயாச க்க ேறேனா? 18 நாங்கள் உங்களுக்குச் ெசான்ன வார்த்ைத
ஆம் என்றும் இல்ைல என்றும் இல்ைல; அதற்கு உண்ைமயுள்ள
ேதவேன சாட்ச . 19 என்னாலும், ச ல்வானுவனாலும்,
தீேமாத்ேதயுவனாலும், உங்களுக்குள்ேள ப ரசங்க க்கப்பட்ட
ேதவகுமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவும் ஆம் என்றும்,
இல்ைல என்றும் இல்லாமல், ஆம் என்ேற இருக்க றார்.
20 எங்களால் ேதவனுக்கு மகைம உண்டாகும்படி, ேதவனுைடய
வாக்குத்தத்தங்கெளல்லாம் இேயசுக றஸ்துவற்குள் ஆம்
என்றும், அவருக்குள் ஆெமன் என்றும் இருக்கறேத.
21 உங்கேளாடு எங்கைளயும் கறஸ்துவற்குள் உறுத ப்படுத்த ,
நம்ைம அப ேஷகம்பண்ணினவர் ேதவேன. 22 அவர் நம்ைம
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முத்தைர ெசய்து, நம்முைடய இருதயங்களில் ஆவயானவைர
உத்த ரவாதமாகக் ெகாடுத்தருக்க றார். 23ேமலும் நான்உங்கைள
வருத்தப்படுத்தாமல் இருப்பதற்காகத்தான் இதுவைரக்கும்
ெகாரிந்து பட்டணத்தற்கு வராமல் இருக்க ேறன் என்று, என்
ஆத்துமாவன்ேபரில் ேதவைனேய சாட்ச யாக ைவக்க ேறன்.
24 உங்களுைடய வசுவாசத்த ற்கு நாங்கள் அதகாரிகளாக
இல்லாமல், நீங்கள் உங்களுைடய வசுவாசத்தல் நைலத்து
நற்பதால், உங்களுைடய சந்ேதாஷத்த ற்கு உதவயாக
இருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 2
1 நான் மீண்டும் துக்கத்ேதாடு உங்களிடம் வரக்கூடாது என்று

எனக்குள்ேளதீர்மானம்பண்ணிக்ெகாண்ேடன். 2நான்உங்கைளத்
துக்கப்படுத்தனால், என்னாேல துக்கமைடந்தவைனத்தவ ர,
ேவறு யார் என்ைனச் சந்ேதாஷப்படுத்துவான்? 3 என்னுைடய
சந்ேதாஷம் உங்கெளல்ேலாருக்கும் சந்ேதாஷமாக இருக்கும்
என்று, நான் உங்கெளல்ேலாைரயும்பற்ற நம்ப க்ைக
உள்ளவனாக இருந்து, நான் வரும்ேபாது, என்ைனச்
சந்ேதாஷப்படுத்தேவண்டியவர்களால் நான் துக்கமைடயாமல்
இருப்பதற்காக, அைத உங்களுக்கு எழுத ேனன். 4 அன்றயும்,
நீங்கள் துக்கப்படுவதற்காக எழுதாமல், உங்கள்ேமல் நான்
ைவத்த அன்பன் அளைவ நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்வதற்காகேவ,
அதக வயாகுலமும் மனவருத்தமும் அைடந்தவனாக அத கக்
கண்ணீேராடுஉங்களுக்குஎழுத ேனன்.

பாவ களுக்குமன்னிப்பு
5துக்கம் உண்டாக்கனவன் எனக்கு மாத்த ரமல்ல, ஏறக்குைறய

உங்கெளல்ேலாருக்கும் துக்கம் உண்டாக்கனான்; நான்
உங்கள் எல்ேலார்ேமலும் அதக சுைமையச் சுமத்தாமல்
இருப்பதற்காக இைதச் ெசால்லுக ேறன். 6 அப்படிப்பட்டவனுக்கு
அேநகரால் உண்டான இந்தத் தண்டைனேய ேபாதும். 7 எனேவ
அவன் அதக துக்கத்தல் மூழ்க ப்ேபாகாமல் இருக்க, நீங்கள்
அவனுக்கு மன்னித்து ஆறுதல் ெசய்யேவண்டும். 8 அப்படிேய,
உங்களுைடய அன்ைப அவனுக்குக் காண்பக்கேவண்டும் என்று
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். 9 நீங்கள் எல்லாவற்றலும்
கீழ்ப்படிந்தருக்க றீர்கேளா என்று உங்கைளச் ேசாத த்துப்
பார்ப்பதற்காக இப்படி எழுத ேனன். 10 யாைர நீங்கள்
மன்னிக்க றீர்கேளா, அவைன நானும் மன்னிக்க ேறன்; ேமலும்
எைத நான் மன்னித்தருக்க ேறேனா, அைத உங்களுக்காக
க றஸ்துவனுைடய சந்ந தானத்த ேல மன்னித்தருக்க ேறன்.
11 சாத்தானாேல நாம் ேமாசமைடயாமல் இருக்க அப்படிச்
ெசய்ேதன்; அவனுைடய தந்த ரங்கள் நமக்குத் ெதரியாதைவகள்
இல்ைல.

புதயஉடன்படிக்ைகயன்ஊழியம்



2ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 2:12 419 2ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 3:6

12 ேமலும் நான் கறஸ்துவன் நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க ப்பதற்காக துேராவா பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது,
கர்த்தராேல எனக்குக் கதவு தறக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
13 நான் என் சேகாதரனாகய தீத்துைவப் பார்க்காததனாேல,
என் மனதல் சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தது. எனேவ
நான் அவர்கைளவ ட்டு, மக்ெகேதானியா நாட்டிற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாேனன். 14 க றஸ்துவற்குள் எப்ெபாழுதும்
எங்கைள ெவற்றயைடயச்ெசய்து, எல்லா இடங்களிலும்
எங்கைளக்ெகாண்டு அவைரத் ெதரிந்துெகாள்க ற
அறவன் நறுமணத்ைத ெவளிப்படுத்துகற ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம். 15 இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ளும்,
ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ளும், நாங்கள் ேதவனுக்குக்
க றஸ்துவன்நறுமணமாகஇருக்க ேறாம். 16ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ேள
மரணத்தற்கானமரணவாசைனயாகவும்,இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ேள
ஜீவனுக்கான ஜீவவாசைனயாகவும் இருக்க ேறாம். இைவகைள
நடத்துவதற்குதகுதயானவன்யார்? 17அேநகைரப்ேபால,நாங்கள்
ேதவவசனத்ைதக் கலப்படம் ெசய்து ேபசாமல், சுத்தமாகவும்,
ேதவனால் அருளப்பட்டபடியாகேவ, க றஸ்துவற்குள்
ேதவசந்ந தயல்ேபசுக ேறாம்.

அத்த யாயம் 3
1 எங்கைள நாங்கேள மீண்டும் ெபருைமப்படுத்தத்

ெதாடங்குக ேறாேமா? அல்லது சலருக்கு ேவண்டியதாக
இருக்க றதுேபால, உங்களுக்கு ச பாரிசுக் கடிதங்கைள
அனுப்புவதும், உங்களிடமிருந்து ச பாரிசுக் கடிதங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதும் எங்களுக்குத் ேதைவேயா? 2 எங்களுைடய
இருதயங்களில் எழுதப்பட்டும், எல்லா மனிதர்களாலும்
அற ந்தும், படித்தும் இருக்க ற எங்களுைடய ச பாரிசுக்
கடிதங்கள் நீங்கள்தாேன. 3 ஏெனன்றால், நீங்கள் எங்களுைடய
ஊழியத்தனால் உண்டாகய க றஸ்துவன் கடிதமாக
இருக்க றீர்கள் என்று ெவளிக்காட்டப்பட்டிருக்க றது; அது
ைமயனால் இல்ைல, ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஆவயனாலும்;
கற்பலைககளில் இல்ைல, இருதயங்களாகய பலைககளிலும்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 4 நாங்கள் ேதவனுக்கு முன்பாகக்
க றஸ்துவன் மூலமாக இப்படிப்பட்ட நம்ப க்ைகைய
உைடயவர்களாக இருக்க ேறாம். 5 எங்களால் ஏதாவது
ஆகும் என்பதுேபால ஒன்ைற ேயாச க்க றதற்கு நாங்கள்
எங்களாேல தகுதயானவர்கள் இல்ைல; எங்களுைடய தகுத
ேதவனால் உண்டாயருக்க றது. 6 புதய உடன்படிக்ைகயன்
ஊழியக்காரர்களாக இருப்பதற்கு, அவேர எங்கைளத்
தகுதயுள்ளவர்களாக்கனார்; அந்த உடன்படிக்ைக
எழுத்த ற்குரியதாக இல்லாமல், ஆவயானவருக்குரியதாக
இருக்க றது; எழுத்து ெகால்லுகறது, ஆனால், ஆவேயா உய ர்
ெகாடுக்க றது.
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புதயஉடன்படிக்ைகயன்மகைம
7 எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டுக் கற்களில்

ெபாற க்கப்பட்டிருந்த மரணத்தற்கான ஊழியத்ைதச்
ெசய்த ேமாேசயனுைடய முகத்த ேல மகைமயன் ப ரகாசம்
உண்டானதனால், இஸ்ரேவல் மக்கள் அவன் முகத்ைத
ேநரடியாகப் பார்க்கமுடியாமல் இருந்தார்கேள. 8 மங்க ப்ேபாக ற
மகைமயுைடய அந்த ஊழியம் அப்படிப்பட்ட மகைமயுள்ளதாக
இருந்தால், ஆவயானவருக்குரிய ஊழியம் எவ்வளவு அதக
மகைமயுள்ளதாக இருக்கும்? 9 அழிவுக்கான தீர்ப்ைபக்
ெகாடுக்கும் ஊழியம் மகைமயுள்ளதாக இருந்தால், நீதையக்
ெகாடுக்கும் ஊழியம் அத க மகைமயுள்ளதாக இருக்குேம.
10 இப்படியாக, மகைமப்பட்டிருந்த அந்த ஊழியம் இந்த
ஊழியத்த ற்கு உண்டாயருக்க ற ச றந்த மகைமக்கு
முன்பாக மகைமேய அல்ல. 11 அன்றயும் மங்க ப்ேபாவேத
மகைமயுள்ளதாக இருந்ததானால், நைலத்தருப்பது அதக
மகைமயுள்ளதாக இருக்குேம. 12 நாங்கள் இப்படிப்பட்ட
நம்ப க்ைகயுைடயவர்களாக இருப்பதால், மிகவும் தாராளமாகப்
ேபசுக ேறாம். 13 ேமலும் மங்க ப்ேபாக ற மகைமயன் முடிைவ
இஸ்ரேவல் மக்கள் ேநாக்க ப் பார்க்காதபடி, ேமாேச தன்
முகத்தன்ேமல் முக்காடு ேபாட்டுக்ெகாண்டதுேபால நாங்கள்
ேபாடுக றதல்ைல. 14 அவர்களுைடய மனது கடினப்பட்டது;
இந்தநாள் வைரக்கும் பைழய ஏற்பாடு படிக்கும்ேபாது, அந்த
முக்காடு நீங்காமல் இருக்க றது; அது கறஸ்துவனாேல
நீக்கப்படுக றது. 15 ேமாேசயன் ஆகமங்கள் படிக்கப்படும்ேபாது,
இந்தநாள் வைரக்கும் முக்காடு அவர்கள் இருதயத்தன்ேமல்
இருக்கறேத. 16 அவர்கள் கர்த்தரிடத்தல் மனம்தரும்பும்ேபாது,
அந்த முக்காடு எடுக்கப்படும். 17 கர்த்தேர ஆவயானவர்;
கர்த்தருைடய ஆவ எங்ேகேயா அங்ேக வடுதைலயும் உண்டு.
18 நாெமல்ேலாரும் த றந்த முகமாகக் கர்த்தருைடய மகைமையக்
கண்ணாடிய ேல பார்க்க றதுேபாலப் பார்த்து, ஆவயாக
இருக்க ற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகேவ மகைமயன்ேமல்
மகைமயைடந்துமறுரூபமைடக ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
பவுலின்உத்தமமும்நம்பகத்தன்ைமயும்

1 இப்படிப்பட்ட ஊழியத்ைத உைடயவர்களாகய நாங்கள்
இரக்கம் ெபற்றருப்பதால் ேசார்ந்துேபாக றது இல்ைல.
2 ெவட்கமான அந்தரங்க காரியங்கைள நாங்கள் ெவறுத்து,
தந்த ரமாக நடக்காமலும், ேதவ வசனத்ைதத் த ரித்துக்
கூறாமலும், சத்தயத்ைத ெவளிப்படுத்துகறதனாேல
ேதவனுக்குமுன்பாக எல்லா மனிதர்களுைடய மனச்சாட்ச க்கும்
எங்கைள உத்தமர்கள் என்று வளங்கப்பண்ணுகேறாம்.
3 எங்களுைடய நற்ெசய்த மைறெபாருளாக இருந்தால்,
ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்ேக அது மைறெபாருளாக இருக்கும்.
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4 ேதவனுைடய சாயலாக இருக்க ற க றஸ்துவன் மகைமயான
நற்ெசய்தயன் ஒளி, அவசுவாச களாகய அவர்களுக்குப்
ப ரகாசமாக இல்லாதபடி, இந்த உலகத்தன் ேதவனானவன்
அவர்களுைடய மனைதக் குருடாக்கனான். 5 நாங்கள்
எங்கைளேய ப ரசங்க க்காமல், க றஸ்து இேயசுைவக்
கர்த்தர் என்றும், எங்கைளேயா இேயசுவனிமித்தம் நாங்கள்
உங்களுைடய ஊழியக்காரர்கள் என்றும் ப ரசங்க க்க ேறாம்.
6 இருளில் இருந்து ெவளிச்சத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசான்ன
ேதவன் இேயசுக றஸ்துவன் முகத்தல் உள்ள தமது
மகைமயன் அறவாகய ஒளிையத் ேதான்றப்பண்ணுவதற்காக,
எங்களுைடய இருதயங்களிேல ப ரகாச த்தார். 7 இந்த
மகத்துவமுள்ள வல்லைம எங்களால் உண்டாகாமல், ேதவனால்
உண்டாகயருக்க றது என்றுெதரியும்படி, இந்தப் ெபாக்கஷத்ைத
மண்பாண்டங்களில் ெபற்றருக்க ேறாம். 8 நாங்கள் எல்லாப்
பக்கங்களிலும் ெநருக்கப்பட்டும் ஒடுங்க ப்ேபாக றதல்ைல;
கலக்கம் அைடவதும், மனம் உைடவதும் இல்ைல;
9 துன்பப்படுத்தப்பட்டும் ைகவ டப்படுவதல்ைல; கீேழ
தள்ளப்பட்டும் மடிந்துேபாக றதல்ைல. 10 கர்த்தராக ய
இேயசுவனுைடய ஜீவன் எங்களுைடய சரீரத்த ேல ெதரியும்படி,
இேயசுவன் மரணத்ைத எப்ெபாழுதும் எங்களுைடய சரீரத்தல்
சுமந்து த ரிக ேறாம். 11 எப்படிெயன்றால், மரணத்தற்குரிய
எங்களுைடய சரீரத்த ேல இேயசுவனுைடய ஜீவன் ெதரியும்படி
உய ேராடு இருக்க ற நாங்கள் எப்ெபாழுதும் இேயசுவுக்காக
மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுக ேறாம். 12 இப்படி
மரணமானது எங்களிடமும், ஜீவனானது உங்களிடமும் ெபலன்
ெசய்க றது. 13 வசுவாச த்ேதன், ஆகேவ, ேபச ேனன் என்று
எழுதயருக்க றபடி, நாங்களும் அந்த வசுவாசத்தன் ஆவைய
உைடயவர்களாக இருந்து, வசுவாச க்க றதனால் ேபசுக ேறாம்.
14 கர்த்தராக ய இேயசுைவ உய ேராடு எழுப்பனவர் எங்கைளயும்
இேயசுைவக்ெகாண்டு எழுப்ப , உங்கேளாடு தமக்குமுன்பாக
நறுத்துவார் என்று அறந்தருக்க ேறாம். 15 ேதவனுைடய
மகைம அேநகருக்கு ெவளிப்படுவதற்ேகதுவாக அேநகருைடய
ஸ்ேதாத்த ரத்தனாேல கருைபயானது ெபருகும்படி,
இைவகெளல்லாம் உங்களுக்காக உண்டாகயருக்க றது.
16 எனேவ, நாங்கள் ேசார்ந்துேபாக றதல்ைல; எங்களுைடய
புறம்பான மனிதன் அழிந்தாலும், உள்ளான மனிதன்
நாளுக்குநாள் புத தாக்கப்படுக றான். 17 ேமலும்
காணப்படுகறைவகைள இல்ைல, காணாதைவகைள
ேநாக்கயருக்க ற நமக்கு, அதசீக்க ரத்தல் நீங்க ப்ேபாகும்
இேலசான நம்முைடய உபத்த ரவம், மிகவும் அத கமான
ந த்தய கனமகைமைய உண்டாக்குகறது. 18 ஏெனன்றால்,
காணப்படுகறைவகள் தற்காலிகமானைவகள்,
காணப்படாதைவகேளா ந த்தயமானைவகள்.
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அத்த யாயம் 5
பவுலின்பாடுகளுக்கானகாரணங்கள்

1 பூமிக்குரிய கூடாரமாக ய நம்முைடய சரீரம்
அழிந்துேபானாலும், ேதவனால் கட்டப்பட்ட ைகேவைல
இல்லாத ந த்தய வீடு பரேலாகத்தல் நமக்கு உண்ெடன்று
அறந்தருக்க ேறாம். 2 ஏெனன்றால், இந்தக் கூடாரத்த ேல நாம்
தவத்து, நம்முைடய பரம வீட்ைட அணிந்துெகாள்ள அதக ஏக்கம்
உள்ளவர்களாக இருக்க ேறாம்; 3அணிந்துெகாண்டவர்களானால்,
ந ர்வாணிகளாகக் காணப்படமாட்ேடாம். 4 இந்தக் கூடாரத்தல்
இருக்க றநாம்சுைமசுமந்துதவக்க ேறாம்;இந்தப்ேபார்ைவையக்
கைளந்து ேபாடேவண்டும் என்று வரும்பாமல், மரணமானது
ஜீவனாேல வழுங்கப்படுவதற்காக ேபார்ைவ தரித்தவர்களாக
இருக்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறாம். 5 இதற்கு நம்ைம
ஆயத்தப்படுத்துகறவர் ேதவேன;ஆவ என்னும்உத்த ரவாதத்ைத
நமக்குத் தந்தவரும் அவேர. 6 நாம் காண்பைவகளின்படி
நடக்காமல், அவைர வசுவாச த்து நடக்க ேறாம். 7 இந்த
சரீரத்தல் குடியருக்கும்ேபாது கர்த்தரிடம் குடியல்லாதவர்களாக
இருக்க ேறாம் என்று ெதரிந்தும், எப்ெபாழுதும் ைதரியமாக
இருக்க ேறாம். 8 நாம் ைதரியமாகேவ இருந்து, இந்த
சரீரத்ைதவ ட்டுப் ேபாகவும் கர்த்தரிடம் குடியருக்கவும் அத கமாக
வரும்புக ேறாம். 9அதனாேலேய நாம் சரீரத்தல் குடியருந்தாலும்
குடியல்லாமல் ேபானாலும் அவருக்குப் ப ரியமானவர்களாக
இருக்கவரும்புக ேறாம். 10 ஏெனன்றால், சரீரத்தல் அவனவன்
ெசய்த நன்ைமக்காவது தீைமக்காவது தகுந்த பலைனப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக, நாெமல்ேலாரும் க றஸ்துவன்
நயாயாசனத்த ற்குமுன்பாக ந ற்கேவண்டும்.

ஒப்புரவாக்குதலின்ஊழியம்
11 எனேவ, கர்த்தருக்குப் பயப்படேவண்டும் என்று அறந்து,

மனிதர்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறாம்; ேதவனுக்குமுன்பாக
ெவளிப்பைடயாக இருக்க ேறாம்; உங்களுைடய மனச்சாட்ச க்கும்
ெவளிப்பைடயாக இருக்க ேறாம் என்று நம்புக ேறன்.
12 இதனாேல நாங்கள் உங்களுக்கு முன்பாக எங்கைள
மீண்டும் ெபருைமப்படுத்த க்ெகாள்ளாமல், இருதயத்தல்
இல்ைல, ெவளிேவஷத்தல் ேமன்ைம பாராட்டுக றவர்களுக்கு
எத ேர, எங்கைளக்குறத்து நீங்கள் ேமன்ைமபாராட்டும்படி
வாய்ப்ைப உண்டாக்குக ேறாம். 13 நாங்கள் ைபத்தயம்
ப டித்தவர்கெளன்றால் ேதவனுக்காக அப்படியருக்க ேறாம்;
ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்கெளன்றால் உங்களுக்காக
அப்படியருக்க ேறாம். 14 க றஸ்துவனுைடய அன்பு
எங்கைள அதகமாக உற்சாகப்படுத்துகறது; ஏெனன்றால்,
எல்ேலாருக்காகவும் ஒருவேர மரித்தருக்க, எல்ேலாரும்
மரித்தார்கள் என்றும்; 15வாழ்க றவர்கள்இனித் தங்களுக்ெகன்று
வாழாமல், தங்களுக்காக மரித்து உய ேராடு எழுந்தவருக்ெகன்று
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வாழ்வதற்காக, அவர் எல்ேலாருக்காகவும் மரித்தார் என்றும்
ந தானிக்க ேறாம். 16 எனேவ, இனிேமல், நாங்கள் ஒருவைனயும்
சரீரத்தன்படி அற ேயாம்; நாங்கள் கறஸ்துைவயும்
சரீரத்தன்படி அற ந்தருந்தாலும், இனி ஒருேபாதும் அவைர
சரீரத்தன்படி அற ேயாம். 17 இப்படியருக்க, ஒருவன்
கறஸ்துவற்குள் இருந்தால் புதுப்பைடப்பாக இருக்க றான்;
பைழயைவகள் எல்லாம் ஒழிந்துேபானது, எல்லாம் புத தானது.
18 இைவகெளல்லாம் ேதவனாேல உண்டாயருக்க றது;
அவர் இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு நம்ைம அவேராடு
ஒப்புரவாக்க , ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்ைத எங்களுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 19 அது என்னெவன்றால், ேதவன்
உலகத்தாருைடய பாவங்கைள எண்ணாமல், க றஸ்துவற்குள்
அவர்கைளத் தம்ேமாடு ஒப்புரவாக்க , ஒப்புரவாக்குதலின்
உபேதசத்ைத எங்களிடம் ஒப்புவத்தார். 20ஆகேவ, ேதவனானவர்
எங்கைளக்ெகாண்டு புத்தெசால்லுகறதுேபால, நாங்கள்
கறஸ்துவன் ப ரத ந த களாக இருந்து, ேதவேனாடு
ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கறஸ்துவனால் உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறாம். 21 நாம் அவருக்குள் ேதவனுைடய
நீதயாக இருப்பதற்காக, பாவம் அறயாத அவைர நமக்காகப்
பாவமாக்கனார்.

அத்த யாயம் 6
1 ேதவனுைடய கருைபைய நீங்கள் வீணாகப்

ெபற்றுக்ெகாள்ளாதபடி, ேதவனுைடய உடன்ேவைலயாட்களாகய
நாங்கள் உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறாம். 2 சரியான
காலத்த ேல நான் உன் வார்த்ைதையக் ேகட்டு, இரட்ச ப்பன்
நாளிேல உனக்கு உதவெசய்ேதன் என்று ெசால்லியருக்க றாேர;
இேதா,இப்ெபாழுேத சரியானகாலம்,இப்ெபாழுேதமீட்பன்நாள்.
பவுலின்உபத்த ரவங்கள்

3 இந்த ஊழியம் குற்றஞ்சாட்டப்படாமல் இருக்க, நாங்கள்
யாருக்கும் இடறல் உண்டாக்காமல், எல்லாவதத்தலும்,
எங்கைள ேதவ ஊழியர்களாக வளங்கப்பண்ணுகேறாம்.
4 அதக ெபாறுைமயலும், உபத்த ரவங்களிலும்,
ெநருக்கங்களிலும், இடுக்கண்களிலும், 5 அடிகளிலும்,
காவல்களிலும், கலகங்களிலும், ப ரயாசங்களிலும்,
கண்வழிப்புகளிலும், உபவாசங்களிலும், 6 கற்பலும்,
அறவலும், நீடிய சாந்தத்தலும், தயவலும், பரிசுத்த
ஆவயலும், மாயமில்லாத அன்பலும், 7 சத்தயவசனத்தலும்,
ேதவபலத்தலும்; நீதயாகய வலது இடதுபக்கத்து ஆயுதங்கைள
அணிந்தருக்க றதலும், 8 கனத்தலும், கனவீனத்தலும்,
இகழ்ச்ச யலும், புகழ்ச்ச யலும்; ஏமாற்றுபவர்கள் என்று
ெசால்லப்பட்டாலும், உண்ைம உள்ளவர்களாகவும்,
9 அறயப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் நன்றாகத்
அறயப்பட்டவர்களாகவும், சாக றவர்கள் என்னப்பட்டாலும்
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உய ேராடு இருக்க றவர்களாகவும், தண்டிக்கப்படுக றவர்கள்
என்னப்பட்டாலும் ெகால்லப்படாதவர்களாகவும்,
10 துக்கப்படுக றவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எப்ெபாழுதும்
சந்ேதாஷப்படுக றவர்களாகவும், ஏைழகள் என்னப்பட்டாலும்
அேநகைர ெசல்வந்தர்களாக்குகறவர்களாகவும், ஒன்றும்
இல்லாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எல்லாவற்ைறயும்
உைடயவர்களாகவும் எங்கைள வளங்கப்பண்ணுகேறாம்.
11 ெகாரிந்த யர்கேள, எங்களுைடய வாய் உங்கேளாடு ேபசத்
த றந்தருக்க றது, எங்களுைடய இருதயம் உங்களுக்குத்
தறந்தருக்க றது. 12 எங்களுைடய உள்ளம் உங்கைளக்குறத்து
ெநருக்கமைடயவல்ைல, உங்களுைடய உள்ளேம
எங்கைளக்குறத்து ெநருக்கமைடந்தருக்க றது. 13 எனேவ
அதற்குப் பதலாக நீங்களும் உங்களுைடய இருதயங்கைளத்
தறவுங்கள் என்று, குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்லுகறதுேபால,
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

அவசுவாச களுடன்இைணந்தருத்தல்
14 அவசுவாச களுடன் இைணக்கப்படாமல் இருங்கள்;

நீத க்கும் அநீத க்கும் சம்பந்தம் ஏது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும்
ஐக்கயம் ஏது? 15 க றஸ்துவற்கும் ேபலியாளுக்கும்
ஒப்பந்தம் ஏது? அவசுவாச யுடன் வசுவாச க்குப் பங்கு ஏது?
16 ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கும் வக்க ரகங்களுக்கும் சம்பந்தம்
ஏது? நான் அவர்களுக்குள்ேள வாழ்ந்து, அவர்களுக்குள்ேள
உலாவ , அவர்களுக்கு ேதவனாக இருப்ேபன், அவர்கள் என்
மக்களாக இருப்பார்கள் என்று, ேதவன் ெசான்னபடிேய,
நீங்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஆலயமாக இருக்க றீர்கேள.
17 எனேவ, நீங்கள் அவர்கள் நடுவலிருந்து புறப்பட்டுப்
ப ரிந்துேபாய், அசுத்தமானைதத் ெதாடாமல் இருங்கள் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார். 18 அப்ெபாழுது, நான் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு, உங்களுக்குப் ப தாவாக இருப்ேபன், நீங்கள்
எனக்குக் குமாரர்களும் குமாரத்த களுமாக இருப்பீர்கள் என்று
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 7
1இப்படிப்பட்டவாக்குத்தத்தங்கள்நமக்குஉண்டாயருக்க றபடியனால்,

ப ரியமானவர்கேள, சரீரத்தலும் ஆவயலும் உண்டான எல்லா
அசுத்தமானைவகளும் நீங்க, நம்ைமச் சுத்த கரித்துக்ெகாண்டு,
பரிசுத்தமாகுதைலேதவபயத்ேதாடு நைறவாக்குேவாம்.

பவுலின்சந்ேதாஷம்
2 எங்களுக்கு உங்கள் இருதயத்தல் இடங்ெகாடுங்கள்;

நாங்கள் யாருக்கும் அநயாயம் ெசய்யவல்ைல, யாைரயும்
ெகடுக்கவல்ைல, யாைரயும் ஏமாற்றவல்ைல. 3 உங்கைளக்
குற்றவாளிகளாக்குவதற்கு இப்படி நான் ெசால்லுகறதல்ைல;
முன்ேன நான் ெசால்லியபடி, உங்கேளாடு மரிக்கவும்
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பைழக்கவும் எங்களுைடய இருதயங்களில் நீங்கள்
இருக்கறீர்கேள. 4அதகைதரியத்ேதாடுஉங்கேளாடுேபசுக ேறன்;
உங்கைளக்குறத்து அதகமாக ேமன்ைமபாராட்டுக ேறன்,
ஆறுதலால் நைறந்தருக்க ேறன். எங்களுக்கு உண்டான எல்லா
உபத்த ரவத்த ேலயும் பரிபூரண சந்ேதாஷமாக இருக்க ேறன்.
5 எப்படிெயன்றால், நாங்கள் மக்ெகேதானியா நாட்டிற்கு
வந்தேபாது, எங்களுைடய சரீரத்த ற்கு ஓய்வு இல்லாமல்,
எல்லாப் பக்கத்த ேலயும் உபத்த ரவப்பட்ேடாம்; ெவளிேய
ேபாராட்டங்களும், உள்ேள பயங்களும் இருந்தன. 6 ஆனாலும்,
சறுைமப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்க ற ேதவன், தீத்து
வந்ததனாேல எங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்தார். 7 அவன்
வந்ததனாேல மாத்த ரமல்ல, உங்களுைடய வாஞ்ைசையயும்,
உங்களுைடய வருத்தத்ைதயும், என்ைனப்பற்ற உங்களுக்கு
உண்டான பக்தைவராக்கயத்ைதயும் அவன் பார்த்து, உங்களால்
அைடந்த ஆறுதைலத் ெதரியப்படுத்தனதனாலும், நானும்
ஆறுதலைடந்து அதகமாகச் சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 8ஆதலால் நான்
கடிதத்தனால்உங்கைளத்துக்கப்படுத்தயருந்தும்,அந்தக் கடிதம்
ெகாஞ்சகாலம் உங்கைளத் துக்கப்படுத்தனது என்று பார்த்து
நான் வருத்தப்பட்டிருந்தும், இப்ெபாழுது வருத்தப்படுக றது
இல்ைல. 9 இப்ெபாழுது சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; நீங்கள்
துக்கப்பட்டதற்காக இல்ைல, மனம்தரும்புக றதற்ேகற்றத்
துக்கப்பட்டதற்காகேவ சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; நீங்கள்
ஒன்றலும் எங்களால் நஷ்டப்படாதபடி, ேதவனுக்ேகற்ற
துக்கம் அைடந்தீர்கேள. 10 ேதவனுக்ேகற்ற துக்கம் பன்பு
வருத்தப்படுக றதற்கு ஏதுவாக இல்லாமல் இரட்ச ப்ப ற்குரிய
மனந்தரும்புதைல உண்டாக்குகறது; உலகத்தன் துக்கேமா
மரணத்ைத உண்டாக்குகறது. 11 பாருங்கள், நீங்கள்
ேதவனுக்ேகற்ற துக்கமைடந்ததுண்ேட; அது உங்களிடம்
எவ்வளவு வாஞ்ைசையயும், குற்றம் தீர எவ்வளவு
நயாயம் ெசால்லுதைலயும், எவ்வளவு ெவறுப்ைபயும்,
எவ்வளவு பயத்ைதயும், எவ்வளவு ஆவைலயும், எவ்வளவு
பக்தைவராக்கயத்ைதயும், எவ்வளவு கண்டிப்ைபயும்
உண்டாக்கயது. இந்தக் காரியத்த ேல நீங்கள் எல்லாவதத்தலும்
உங்கைளக் குற்றமற்றவர்கள் என்று வளங்கப்பண்ணினீர்கள்.
12 எனேவ, நான் உங்களுக்கு அப்படி எழுதயருந்தும்,
அநயாயம் ெசய்தவனாலும் இல்ைல, அநயாயம்
ெசய்யப்பட்டவனாலும் இல்ைல, ேதவனுக்குமுன்பாக
உங்கைளக்குறத்து எங்களுக்கு உண்டாயருக்க ற வாஞ்ைசைய
உங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துவதற்காகேவ அப்படி எழுத ேனன்.
13 இதனால் நீங்கள் ஆறுதலைடந்ததனாேல நாங்களும்
ஆறுதலைடந்ேதாம்; வேசஷமாகத் தீத்துவனுைடய ஆவ
உங்கள் அைனவராலும் ஆறுதல் அைடந்ததனாேல, அவனுக்கு
உண்டான சந்ேதாஷத்தனால் அதக சந்ேதாஷப்பட்ேடாம்.
14 இப்படியருக்க, உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யாக நான் அவனுடன்
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ெசான்ன எைதக்குற த்தும் ெவட்கப்படமாட்ேடன்; நாங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குச் சத்தயமாகச் ெசான்னதுேபால,
தீத்துவுடேன நாங்கள் உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யாகச் ெசான்னதும்
சத்தயமாக வளங்கனேத. 15 ேமலும் நீங்கள் எல்ேலாரும்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்து, பயத்ேதாடும் நடுக்கத்ேதாடும் தன்ைன
ஏற்றுக்ெகாண்டைத அவன் நைனக்கும்ேபாது, அவனுைடய
உள்ளம் உங்கைளப்பற்ற அத க அன்பாக இருக்க றது. 16 எனேவ,
எல்லாவதத்தலும் உங்கைளக்குறத்து எனக்குத் த டமான
நம்ப க்ைகஇருக்க றதுஎன்றுசந்ேதாஷப்படுக ேறன்.

அத்த யாயம் 8
எருசேலமில்உள்ளபரிசுத்தவான்கைளத்தாங்குதல்

1 அன்றயும் சேகாதர, சேகாதரிகேள மக்ெகேதானியா நாட்டு
சைபகளுக்கு ேதவன் அளித்த கருைபைய உங்களுக்கு
அறவக்க ேறாம். 2 அவர்கள் அதக உபத்த ரவத்தனாேல
ேசாத க்கப்படும்ேபாது, ெகாடிய தரித்த ரம் உைடயவர்களாக
இருந்தும், தங்களுைடய பரிபூரண சந்ேதாஷத்தனாேல
அத க தாராளமாகக் ெகாடுத்தார்கள். 3 ேமலும் அவர்கள்
தங்களுைடய தகுத க்கும், தங்களுைடய தகுத க்கு மிஞ்சயும்
ெகாடுக்க, தாங்கேள வருப்பம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள்
என்பதற்கு, நான் சாட்ச யாக இருக்க ேறன். 4 தங்களுைடய
உதவகைளயும், பரிசுத்தவான்களுக்குச் ெசய்யப்படும் தர்ம
ஊழியத்தன் பங்ைகயும் நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி அவர்கள்
எங்கைள அதகமாக ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 5 ேமலும் நாங்கள்
எத ர்பார்த்தபடி ெகாடுக்காமல், ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல
தங்கைளத்தாேம, முதலில் கர்த்தருக்கும், பன்பு எங்களுக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 6 எனேவ, தீத்து இந்தத் தர்மகாரியத்ைத
உங்களிடம்ெதாடங்கனபடிேய,அைதமுடிக்கவும்ேவண்டும்என்று
அவைனக்ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். 7அல்லாமலும்,வசுவாசத்தலும்,
ேபாத ப்பதலும், அறவலும், எல்லாவதமான எச்சரிக்ைகயலும்,
எங்கள்ேமல் உள்ள உங்களுைடய அன்பலும், மற்ற எல்லாக்
காரியங்களிலும், நீங்கள் ெபருகயருக்க றதுேபால, இந்தத்
தர்மகாரியத்தலும்ெபருகேவண்டும். 8இைதநான்கட்டைளயாகச்
ெசால்லாமல், மற்றவர்களுைடய வாஞ்ைசையக் ெகாண்டு,
உங்களுைடய அன்பன் உண்ைமையச் ேசாத ப்பதற்காகேவ
ெசால்லுக ேறன். 9 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
கருைபையஅறந்தருக்க றீர்கேள;அவர்ெசல்வந்தராகஇருந்தும்,
நீங்கள் அவருைடய ஏழ்ைமயனாேல ெசல்வந்தர்களாவதற்கு,
உங்களுக்காக ஏைழயானாேர. 10 இைதக்குறத்து என்
ேயாசைனைய உங்களுக்கு அறவக்க ேறன்; இைதச்
ெசய்க றதற்கு மட்டுமில்ைல, ெசய்யேவண்டும் என்று
வருப்பப்பட்டு கடந்த வருடத்தல்ஆரம்பம்பண்ணின உங்களுக்கு
இது தகுதயாக இருக்கும். 11 எனேவ, அைத இப்ெபாழுது ெசய்து
நைறேவற்றுங்கள்; ெகாடுக்கேவண்டும் என்கற வருப்பம்
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உண்டாயருந்ததுேபால, உங்களிடம் இருக்க றைவகளில் எடுத்து
அைத நைறேவற்றுதலும் உண்டாவதாக. 12 ஒருவனுக்கு
மனவருப்பம்இருந்தால்,அவனுக்குஇல்லாதைவகளின்படியல்ல,
அவனுக்கு இருக்கறைவகளின்படிேய அங்கீகரிக்கப்படும்.
13 மற்றவர்களுக்கு உதவயும், உங்களுக்கு வருத்தமும்
உண்டாகும்படியல்ல, ஏற்றத்தாழ்வல்லாமல் இருக்கும்படியாகேவ
ெசால்லுக ேறன். 14எப்படிெயன்றால்,அதகமாகச் ேசர்த்தவனுக்கு
அதகமானதும் இல்ைல, ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்தவனுக்குக்
குைறவானதும் இல்ைல என்று எழுதயருக்க றபடி,
15 ஏற்றத்தாழ்வற்றப் ப ரமாணத்தன்படிேய, அவர்களுைடய
ெசல்வம் உங்களுைடய வறுைமக்கு உதவும்படிக்கு
இக்காலத்த ேல உங்களுைடய ெசல்வம் அவர்களுைடய
வறுைமக்குஉதவுவதாக.

தீத்துவன்ஒப்பைடப்பு
16 அன்றயும் உங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட வாஞ்ைச

உண்டாயருக்கும்படி தீத்துவன் இருதயத்தல் அருளின
ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 17 நாங்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டைத
அவன் அங்கீகரித்தேதாடு, அவன் அதக வாஞ்ைசயாக
இருந்து, தன் மனவருப்பத்தன்படிேய உங்களிடம்
வருவதற்காகப் புறப்பட்டான். 18 நற்ெசய்த ஊழியத்தல்
எல்லா சைபகளிலும் புகழ்ச்ச ெபற்ற ஒரு சேகாதரைன
அவேனாடுகூட அனுப்பயருக்க ேறாம். 19 அதுமட்டும்
இல்ைல, கர்த்தருக்கு மகைம உண்டாகவும், உங்களுைடய
மனவருப்பம் வளங்கவும், எங்களுைடய ஊழியத்தனாேல
ேசர்க்கப்படும் தர்மப்பணத்ைதக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது,
எங்களுைடய பயணத்தல் துைணயாக இருப்பதற்காக, அவன்
சைபகளால் ெதரிந்து நயமிக்கப்பட்டவனாகவும் இருக்க றான்.
20எங்களுைடயஊழியத்தனாேலேசர்க்கப்படும்இந்தஅத கமான
தர்மப்பணத்ைதக்குறத்து யாரும் எங்கைளக் குற்றப்படுத்தாதபடி
நாங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, 21 கர்த்தருக்கு முன்பாகமட்டும்
இல்ைல, மனிதர்களுக்குமுன்பாகவும் ேயாக்கயமானைவகைளச்
ெசய்ய வரும்புக ேறாம். 22 ேமலும், அேநக காரியங்களில்
ஜாக்க ரைதயுள்ளவன் என்று நாங்கள் பலமுைற பார்த்து
அற ந்தவனும், இப்ெபாழுது உங்கள்ேமல் உள்ள அதக
நம்ப க்ைகயனாேல அத க எச்சரிக்ைகயுள்ளவனுமாகய
நம்முைடயசேகாதரைனயும்இவர்கேளாடுஅனுப்பயருக்க ேறாம்.
23 தீத்துைவக்குறத்து யாராவது வ சாரித்தால், அவன் எனக்குக்
கூட்டாளியும், உங்களுக்காக என் உடன்ேவைலயாளுமாக
இருக்க றான் என்றும்; எங்களுைடய சேகாதரர்கைளக்குறத்து
ஒருவன் வசாரித்தால், அவர்கள் சைபகளில் இருந்து
அனுப்பப்பட்ட ப ரத ந த களும், க றஸ்துவற்கு மகைமயுமாக
இருக்க றார்கள் என்றும் அறயேவண்டும். 24 எனேவ,
உங்களுைடய அன்ைபயும், நாங்கள் உங்கைளக்குறத்துச்
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ெசான்ன புகழ்ச்சையயும், சைபகளுக்கு முன்பாக அவர்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்துங்கள்.

அத்த யாயம் 9
1 பரிசுத்தவான்களின் ஊழியத்த ற்கு ெசய்யேவண்டிய

உதவகைளக்குறத்து, நான் அதகமாக உங்களுக்கு
எழுதேவண்டியதல்ைல. 2 உங்களுைடய மனவருப்பத்ைத
அற ந்தருக்க ேறன்; அகாயாவல் உள்ளவர்கள் ஒருவருடமாக
ஆயத்தமாக இருக்க றார்கள் என்று, நான் மக்ெகேதானியரிடம்
ெசால்லி, உங்கைளப் புகழ்ந்ேதேன; உங்களுைடய வாஞ்ைச
அேநகைர ெசயலில் ஈடுபடைவத்தது. 3 அப்படியருந்தும்,
உங்கைளக்குறத்து நாங்கள் ெசான்ன புகழ்ச்ச இந்தக்
காரியத்தல் வீணாகப்ேபாகாமல், நான் ெசான்னபடி நீங்கள்
ஆயத்தப்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கு, இந்தச் சேகாதரர்கைள
அனுப்ப ேனன். 4 மக்ெகேதானியர்கள் என்ேனாடு வந்து,
நீங்கள் ஆயத்தப்படாதவர்களாக இருப்பைதப் பார்த்தால்,
இவ்வளவு உறுதயாக உங்கைளப் புகழ்ந்ததற்காக,
நீங்கள் ெவட்கப்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் ெசால்லாமல்,
நாங்கேள ெவட்கப்படேவண்டியதாக இருக்கும். 5 ஆகேவ,
வாக்குறுத பண்ணப்பட்டிருக்க ற உங்களுைடய தர்ம
உதவயானது கட்டாயப்படுத்த க் ெகாடுக்கப்பட்டதாக இல்லாமல்,
தாராளமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டதாக இருப்பதற்காக அைத
ஆயத்தப்படுத்துகறதற்குச் சேகாதரர்கைள முதலில் உங்களிடம்
அனுப்புவதுஅவசயம்என்றுஎனக்குத் ேதான்றயது.
வைதப்பதும்அறுப்பதும்

6 பன்னும் நான் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
ெகாஞ்சம் வைதக்க றவன் ெகாஞ்சம் அறுப்பான், அதகமாக
வைதக்க றவன் அதகமாக அறுப்பான். 7 அவனவன்
வருத்தத்ேதாடும் அல்ல, கட்டாயமாகவும் அல்ல, தன்
மனதல் த ட்டமிட்டபடிேய ெகாடுக்கேவண்டும்; உற்சாகமாகக்
ெகாடுக்க றவனிடம் ேதவன் ப ரியமாக இருக்க றார்.
8 ேமலும், நீங்கள் எல்லாவற்றலும் எப்ெபாழுதும்
சம்பூரணமுைடயவர்களாகவும், எல்லாவத நல்ல ெசயல்களிலும்
ெபருகுகறவர்களாகவும் இருப்பதற்காக, ேதவன் உங்களில்
எல்லாவதமான கருைபையயும் ெபருகச்ெசய்ய வல்லவராக
இருக்க றார். 9 வாரி இைறத்தான், ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுத்தான், அவனுைடய நீத என்ெறன்ைறக்கும் ந ற்கும்
என்று எழுதயருக்க றபடிேய ஆகும். 10 வைதக்க றவனுக்கு
வைதையயும், சாப்படுக றதற்கு ஆகாரத்ைதயும் ெகாடுக்க றவர்
உங்களுக்கு வைதையக் ெகாடுத்து, அைதப் ெபருகப்பண்ணி,
உங்களுைடய நீதயன் வைளச்சைலப் ெபருகச்ெசய்வார்.
11 நீங்கள் எல்லா வைகயலும் ெசல்வந்தராக தாராளகுணத்த ேல
சம்பூரணமுள்ளவர்களாவீர்கள். இதனால் ேதவனுக்கு
எங்கள் மூலமாக ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாகும். 12 இந்த
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தர்ம உதவயாகய பணிவைட பரிசுத்தவான்களுைடய
குைறவுகைள நீக்குகறதுமட்டுமல்லாமல், அேநகர் ேதவைன
ஸ்ேதாத்த ரிப்பதனாேலசம்பூரணபலன்உள்ளதாகவும்இருக்கும்.
13அவர்கள் இந்த தர்ம உதவகளாகய நன்ைமைய அனுபவத்து,
நீங்கள் கறஸ்துவன் நற்ெசய்தையக் கீழ்ப்படிதேலாடு
அறக்ைகய ட்டதனால், தங்களுக்கும் மற்ற அைனவருக்கும்
நீங்கள் தாராளமாக தர்ம உதவகள் ெசய்க றதனாலும், அவர்கள்
ேதவைன மகைமப்படுத்த ; 14உங்களுக்காக ேவண்டுதல்ெசய்து,
ேதவன்உங்களுக்குஅளித்த மிகவும்வ ேசஷத்த கருைபயனால்
உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக இருக்க றார்கள். 15 ேதவன் அருளிய
ெசால்லிமுடியாத ஈவுக்காகஅவருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.

அத்த யாயம் 10
பவுலின்ஆவக்குரியவல்லைம

1 உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கும்ேபாது தாழ்ைமயாகவும்,
தூரத்த ேல இருக்கும்ேபாது உங்கள்ேமல் கண்டிப்புடனும்
இருக்கற பவுலாகய நான் கறஸ்துவன் சாந்தத்ைதயும்
தயைவயும் முன்ைவத்து உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன்.
2 எங்கைள சரீரத்தன்படி நடக்க றவர்கள் என்று நைனக்கற
சலைரக்குற த்து நான் கண்டிப்புடன் இருக்கேவண்டும்
என்று நைனத்தருக்க ற ைதரியத்ேதாடு, உங்கள் முன்பாக
இருக்கும்ேபாது, நான் கண்டிப்புள்ளவனாக இல்லாதபடி நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயாக இருக்க உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
3 நாங்கள் சரீரத்தல் நடக்க றவர்களாக இருந்தும் சரீரத்தன்படி
ேபார் ெசய்க றவர்கள் இல்ைல. 4 எங்களுைடய ேபாராயுதங்கள்
சரீரத்த ற்கு உரியைவகளாக இல்லாமல், அரண்கைள
அழிக்க றதற்கு ேதவபலமுள்ளைவகளாக இருக்க றது.
5 அைவகளால் நாங்கள் வாக்குவாதங்கைளயும், ேதவைன
அறகற அறவற்கு வ ேராதமாக எழும்புக ற எல்லா
ேமட்டிைமையயும் அழித்து, எல்லா எண்ணங்கைளயும்
கறஸ்துவற்குக் கீழ்ப்படியுமாறு சைறப்படுத்துகறவர்களாக
இருக்க ேறாம். 6 உங்களுைடய கீழ்ப்படிதல் நைறேவறும்ேபாது,
எல்லாக் கீழ்ப்படியாைமக்கும் தகுந்த நீதயுள்ள தண்டைனையச்
ெசலுத்த ஆயத்தமாக இருக்க ேறாம். 7 ெவளித்ேதாற்றத்தன்படி
பார்க்க றீர்களா? ஒருவன் தன்ைனக் கறஸ்துவற்குரியவன்
என்று நம்பனால், தான் கறஸ்துவற்குரியவனாக
இருக்க றதுேபால நாங்களும் கறஸ்துவற்குரியவர்கள்
என்று அவன் தனக்குள்ேள ச ந்த க்கட்டும். 8 ேமலும்,
உங்கைள அழிக்க றதற்காக அல்ல, உங்கைள உறுதயாகக்
கட்டி எழுப்புக றதற்குக் கர்த்தர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த
அத காரத்ைதக்குற த்து, நான் இன்னும் ெகாஞ்சம் அத கமாக
ேமன்ைமபாராட்டினாலும் நான் ெவட்கப்படுவதல்ைல.
9 நான் கடிதங்களாேல உங்கைளப் பயமுறுத்துகறவனாகத்
ேதான்றாதபடிக்கு இைதச் ெசால்லுக ேறன். 10 அவனுைடய
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கடிதங்கள் கடினமானைவயும் பலமும் உள்ளைவகள்; சரீரத்தன்
ேதாற்றேமா பலவீனமும், வசனம் அற்பமாகவும் இருக்க றது
என்கறார்கேள. 11 அப்படிச் ெசால்லுகறவன், நாங்கள்
தூரத்தல் இருக்கும்ேபாது எழுதுகற கடிதங்களால் வசனத்தல்
எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க ேறாேமா அப்படிப்பட்டவர்களாகேவ
அருகல் இருக்கும்ேபாதும், ெசய்ைகயலும் இருப்ேபாம்
என்று ச ந்த க்கட்டும். 12 எனேவ, தங்கைளத்தாங்கேள
ெபருைமப்படுத்த க் ெகாள்க ற சலருக்கு நாங்கள் எங்கைள
சரியாக்கவும், ஒப்ப டவும் துணியமாட்ேடாம்; தங்கைளக்ெகாண்டு
தங்கைளேய அளந்துெகாண்டு, தங்களுக்ேக தங்கைள
ஒப்ப ட்டுக்ெகாள்க ற அவர்கள் புத்த மான்கள் இல்ைல.
13 நாங்கள் அளவற்கு மிஞ்ச ேமன்ைமபாராட்டாமல், உங்களிடம்
வந்தைடவதற்காக, ேதவன் எங்களுக்கு அளந்து பக ர்ந்த
அளவுப்ப ரமாணத்தன்படிேய ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம்.
14 உங்களிடம் வந்தைடயாதவர்களாக நாங்கள் அளவற்கு
மிஞ்ச ப்ேபாக றது இல்ைல; நாங்கள் கறஸ்துவன்
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து உங்களிடம் வந்ேதாேம.
15 எங்களுைடய அளைவக் கடந்து மற்றவர்களுைடய
ேவைலக்கு உட்பட்டு ேமன்ைம பாராட்டமாட்ேடாம். 16 ஆனாலும்
உங்களுைடய வசுவாசம் ெபருகும்ேபாது, மற்றவர்களுைடய
எல்ைலகளுக்குள்ேள ெசய்யப்பட்டைவகைள நாங்கள்
ெசய்ததாக ேமன்ைமபாராட்டாமல், உங்களுக்கு அப்பால்
உள்ள இடங்களில் நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க க்கத்தக்கதாக,
எங்களுைடய அளவன்படி உங்களால் மிகவும் ெபருக
வருத்தயைடேவாம் என்று நம்ப க்ைகயாக இருக்க ேறாம்.
17 ேமன்ைமபாராட்டுக றவன் கர்த்த்தைரக்குற த்ேத ேமன்ைம
பாராட்டேவண்டும். 18 தன்ைனத்தான் புகழுகறவன் உத்தமன்
இல்ைல, கர்த்தரால் புகழப்படுக றவேனஉத்தமன்.

அத்த யாயம் 11
பவுலும்கள்ளஅப்ேபாஸ்தலர்களும்

1 என் புத்தயீனத்ைத நீங்கள் ெகாஞ்சம் சக த்துக்ெகாண்டால்
நலமாக இருக்கும்; என்ைனச் சக த்துமிருக்க றீர்கேள. 2 நான்
உங்கைளக் கற்புள்ள கன்னிைகயாகக் க றஸ்து என்னும் ஒேர
கணவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க நயமித்தபடியால், உங்களுக்காக
ேதவைவராக்கயமான ைவராக்கயம் ெகாண்டிருக்க ேறன்.
3ஆனாலும், பாம்பானது தன்னுைடய தந்த ரத்தனாேல ஏவாைள
ஏமாற்றனதுேபால, உங்களுைடய மனதும் கறஸ்துைவப்பற்றய
உண்ைமயலிருந்து வலகும்படி ெகடுக்கப்படுேமா என்று
பயந்தருக்க ேறன். 4 எப்படிெயன்றால், உங்களிடம் வருகறவன்
நாங்கள் ப ரசங்க க்காத ேவெறாரு இேயசுைவப் ப ரசங்க த்தால்,
அல்லது நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளாத ேவெறாரு ஆவையயும்,
நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளாத ேவெறாரு நற்ெசய்தையயும்
ெபற்றீர்களானால், நன்றாகச் சக த்தருப்பீர்கேள. 5 மாெபரும்
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ப ரதான அப்ேபாஸ்தலர்களிலும், நான் ஒன்றலும்
குைறவுள்ளவன் இல்ைல என்று நைனக்க ேறன். 6 நான்
ேபச்ச ேல கற்றுக்ெகாள்ளாதவனாக இருந்தாலும், அறவ ேல
கற்றுக்ெகாள்ளாதவன் இல்ைல; எல்லாக் காரியத்தலும்,
எல்ேலாருக்கும் முன்பாகவும் உங்களுக்குள்ேள நாங்கள் இைத
ெவளிப்படுத்தயருக்க ேறாேம. 7 நீங்கள் உயர்த்தப்படும்படி
நான் என்ைனத்தாேன தாழ்த்த , ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய
இலவசமாக உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்ததனாேல குற்றம்
ெசய்ேதேனா? 8 உங்களுக்கு ஊழியம் ெசய்யும்படிக்கு,
மற்றச் சைபகளில் சம்பளத்ைதப் ெபற்று, அவர்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்ேடன். 9 நான் உங்கேளாடு இருந்து
குைறவுபட்டேபாதும், யாைரயும் நான் வருத்தப்படுத்தவல்ைல;
மக்ெகேதானியாவல் இருந்து வந்த சேகாதரர்கள் என்
குைறைவ நைறவாக்கனார்கள்; எந்தவதத்தலும் நான்
உங்களுக்குச் சுைமயாக இல்லாதபடிக்கு ஜாக்க ரைதயாக
இருந்ேதன், இனிேமலும் ஜாக்க ரைதயாக இருப்ேபன்.
10 அகாயா நாட்டின் பகுத களிேல இந்தப் புகழ்ச்ச
என்ைனவட்டு நீங்குவதல்ைல என்று என்னில் உள்ள
கறஸ்துவனுைடய சத்தயத்ைதக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்.
11 இப்படிச் ெசால்லேவண்டியெதன்ன? நான் உங்கைள
ேநச க்காதபடியாேலா? ேதவன் அறவார். 12 ேமலும்,
எங்கைள எத ர்க்க ேநரம் ேதடுக றவர்களுக்கு ேநரம்
கைடக்காதபடிக்கு, தங்கைளக்குறத்து ேமன்ைமபாராட்டுக ற
காரியத்தல் அவர்கள் எங்கைளப்ேபாலக் காணப்படும்படி, நான்
ெசய்வைதேய இன்னும் ெசய்ேவன். 13 அப்படிப்பட்டவர்கள்
கள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கள், கபடமுள்ள ேவைலயாட்கள்,
க றஸ்துவனுைடய அப்ேபாஸ்தலரின் ேவஷத்ைத
அணிந்துெகாண்டவர்களாக இருக்க றார்கள். 14 அது
ஆச்சரியம் இல்ைல, சாத்தானும் ஒளியன் தூதனுைடய
ேவஷத்ைத அணிந்துெகாள்வாேன. 15 எனேவ அவனுைடய
ஊழியக்காரர்களும்நீதயன்ஊழியக்காரர்களுைடய ேவஷத்ைத
அணிந்துெகாண்டால்அதுஆச்சரியம்இல்ைலேய;அவர்கள்முடிவு
அவர்கள்ெசய்ைககைளப்ெபாருத்தருக்கும்.

பவுல் தன்னுைடய உபத்த ரவத்ைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டல்

16 பன்னும் நான் ெசால்லுக ேறன்; யாரும் என்ைனப்
புத்தயீனன் என்று நைனக்கேவண்டாம்; அப்படி நைனத்தால்,
நானும் ெகாஞ்சம் ேமன்ைமபாராட்டும்படி, என்ைனப்
புத்தயீனைனப்ேபாலாவது ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 17 இப்படி
நான் ெசால்லுகறது கர்த்தருக்ேகற்றபடி ெசால்லாமல்,
ேமன்ைமபாராட்டும் ைதரியத்தனாேல புத்தயீனைனப்ேபாலச்
ெசால்லுக ேறன். 18 அேநகர் சரீரத்த ற்ேகற்றபடி ேமன்ைம
பாராட்டிக்ெகாள்ளும்ேபாது, நானும் ேமன்ைமபாராட்டுேவன்.
19நீங்கள் புத்த உள்ளவர்களாக இருந்து புத்தயல்லாதவர்கைளச்
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சந்ேதாஷமாகச் சக த்தருக்க றீர்கேள. 20 ஒருவன் உங்கைளச்
சைறயாக்கனாலும், ஒருவன் உங்கைள அழித்தாலும், ஒருவன்
உங்கைளக் ைகவசப்படுத்தனாலும், ஒருவன் தன்ைன
உயர்த்தனாலும், ஒருவன் உங்கைள முகத்தல் அைறந்தாலும்
சக த்தருக்க றீர்கேள. 21 நாங்கள் பலவீனரானதுேபால,
எங்களுக்கு வந்த கனவீனத்ைதக்குற த்துப்ேபசுக ேறன்; ஒருவன்
எத ேல துணிவுள்ளவனாக இருக்க றாேனா அத ேல நானும்
துணிவுள்ளவனாக இருக்க ேறன்; இப்படிப் புத்தயீனமாகப்
ேபசுக ேறன். 22 அவர்கள் எப ெரயரா? நானும் எப ெரயன்;
அவர்கள் இஸ்ரேவலரா? நானும் இஸ்ரேவலன்; அவர்கள்
ஆப ரகாமின் வம்சத்தாரா? நானும் ஆப ரகாமின் வம்சத்தான்.
23 அவர்கள் கறஸ்துவன் ஊழியக்காரர்களா? நான்
அதகம்; புத்தயீனமாகப் ேபசுக ேறன்; நான் அதகமாகப்
ப ரயாசப்பட்டவன், அதகமாக அடிபட்டவன், அதகமாக
சைறக் காவல்களில் ைவக்கப்பட்டவன், அேநகமுைற
மரணேவதைனயல் ச க்க க்ெகாண்டவன். 24 யூதர்களால்
ஒன்றுகுைறய நாற்பது அடிகளாக ஐந்து முைற அடிக்கப்பட்ேடன்;
25 மூன்றுமுைற ப ரம்புகளால் அடிக்கப்பட்ேடன், ஒருமுைற
கல்ெலறயப்பட்ேடன், மூன்றுமுைற கப்பல் ேசதத்தல் இருந்ேதன்,
கடலிேல ஒரு இரவும் பகலும் கழித்ேதன். 26 அேநகமுைற
பயணம் ெசய்ேதன்; ஆறுகளால் வந்த ேமாசங்களிலும்,
தருடர்களால் வந்த ேமாசங்களிலும், என் ெசாந்த மக்களால் வந்த
ேமாசங்களிலும், யூதரல்லாதவர்கள் மூலம் வந்த ேமாசங்களிலும்,
பட்டணங்களில் உண்டான ேமாசங்களிலும், வனாந்த ரத்தல்
உண்டான ேமாசங்களிலும், கடலில் உண்டான ேமாசங்களிலும்,
கள்ளச்சேகாதரர்களால் வந்த ேமாசங்களிலும்; 27 ப ரயாசத்தலும்,
வருத்தத்தலும் அேநகமுைற கண்வழிப்புகளிலும், பச யலும்
தாகத்தலும், அேநகமுைற உபவாசங்களிலும், குளிரிலும்,
ந ர்வாணத்தலும் இருந்ேதன். 28 இைவகள் மட்டுமல்லாமல்,
எல்லா சைபகைளக்குறத்தும்உண்டாயருக்க ற கவைல என்ைன
தனந்ேதாறும் துக்கப்படுத்துகறது. 29 ஒருவன் பலவீனனானால்
நானும் பலவீனனாக றது இல்ைலேயா? ஒருவன் பாவத்தல்
வழுந்தால் என் மனம் எரியாமல் இருக்குேமா? 30 நான்
ேமன்ைமபாராட்டேவண்டுெமன்றால், என் பலவீனங்கைளக்
காண்பக்க றைவகைளக்குறத்து ேமன்ைமபாராட்டுேவன்.
31 என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவனும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் பதாவுமானவர் நான்
ெபாய் ெசால்லுகறது இல்ைல என்று அறவார். 32 தமஸ்கு
பட்டணத்து அேரத்தா ராஜாவனுைடய பைடத்தைலவன்
என்ைனப் ப டிக்கேவண்டும் என்று தமஸ்கருைடய பட்டணத்ைதச்
சுற்ற காவல்ைவத்துக் காத்தான்; 33 அப்ெபாழுது நான்
கூைடய ேல ைவக்கப்பட்டு, மதலிலிருந்த ஜன்னல் வழியாக
இறக்கவ டப்பட்டு,அவனுைடயைகக்குத்தப்ப ேனன்.
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அத்த யாயம் 12
பவுலுைடயதரிசனமும்,முள்ளும்

1 ேமன்ைமபாராட்டுக றது எனக்குத் தகுதயானது
இல்ைலேய; ஆனாலும், கர்த்தர் அருளிய தரிசனங்கைளயும்
ெவளிப்படுத்தல்கைளயும்ெசால்லுக ேறன். 2க றஸ்துவற்குள்ளான
ஒரு மனிதைன அற ேவன்; அவன் பதனான்கு வருடத்த ற்கு
முன்ேப மூன்றாம் வானம்வைரக்கும் எடுக்கப்பட்டான்;
அவன் சரீரத்தல் இருந்தாேனா அல்லது சரீரத்த ற்கு
ெவளிேய இருந்தாேனா, அைத நான் அற ேயன்; ேதவன்
அறவார். 3 அந்த மனிதன் பரதீசுக்குள் எடுக்கப்பட்டு,
மனிதன் ேபசப்படாததும் வாக்குக்ெகட்டாததுமான
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டான் என்று அறந்தருக்க ேறன். 4 அவன்
சரீரத்தல் இருந்தாேனா அல்லது சரீரத்த ற்கு ெவளிேய
இருந்தாேனா, அைத நான் அற ேயன்; ேதவன் அறவார்.
5இப்படிப்பட்டவைனக்குறத்து ேமன்ைமபாராட்டுேவன்; ஆனாலும்
என்ைனக்குறத்து என் பலவீனங்கைளத்தவ ர, ேவெறான்றலும்
ேமன்ைமபாராட்டமாட்ேடன். 6 சத்தயமானைத நான் ேபசுக ேறன்;
நான் ேமன்ைமபாராட்ட வரும்பனாலும், நான் புத்தயீனன்
இல்ைல, ஆனாலும் ஒருவனும் என்னிடம் பார்த்ததற்கும்,
ேகட்டதற்கும் ேமலாக என்ைன நைனக்காமலிருக்க நான்
அப்படிச் ெசய்யாதருப்ேபன். 7 அன்றயும், எனக்கு
ெவளிப்படுத்தப்பட்டைவகளுக்குரிய ேமன்ைமயனால் நான்
என்ைன உயர்த்தாமல் இருக்க, என் சரீரத்த ேல ஒரு முள்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; நான் என்ைன உயர்த்தாமல் இருக்க,
அது என்ைனக் குத்தும் சாத்தானுைடய தூதனாக இருக்க றது.
8 அது என்ைனவட்டு நீங்கும்படி, நான் மூன்றுமுைற கர்த்தரிடம்
ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். 9அதற்குஅவர்: என்கருைபஉனக்குப்
ேபாதும்; உன் பலவீனத்த ேல என் பலம் பூரணமாக
இருக்கும் என்றார். எனேவ, க றஸ்துவன் வல்லைம என்ேமல்
தங்கும்படி, என் பலவீனங்கைளக்குறத்து நான் மிகவும்
சந்ேதாஷமாக ேமன்ைமபாராட்டுேவன். 10 அப்படிேய நான்
பலவீனமாக இருக்கும்ேபாேத பலமுள்ளவனாக இருக்க ேறன்;
எனேவ கறஸ்துவுக்காக எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும்,
ந ந்ைதகளிலும், ெநருக்கங்களிலும், துன்பங்களிலும்,
இடுக்கண்களிலும்நான்ப ரியப்படுக ேறன்.

ெகாரிந்த யர்கள்மீதானபவுலின்கரிசைன
11 ேமன்ைமபாராட்டி, புத்தயீனன் ஆேனன்; நீங்கேள இதற்கு

என்ைனக் கட்டாயப்படுத்தனீர்கள். நான் ஒன்றுமில்ைல
என்றாலும், ப ரதான அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும் நான் ச ற தளவும்
குைறந்தவனாக இல்லாதபடியால், உங்களாேல பாராட்டப்பட
ேவண்டியதாக இருந்தேத. 12 அப்ேபாஸ்தலனுக்குரிய
அைடயாளங்கள் எல்லாவதமான ெபாறுைமேயாடும்,
அத சயங்கேளாடும், அற்புதங்கேளாடும், வல்லைமகேளாடும்,
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உங்களுக்குள்ேளநடத்தப்பட்டேத. 13எத ேலமற்றச் சைபகளுக்குக்
குைறவாக இருந்தீர்கள்? நான் உங்கைள வருத்தப்படுத்தாமல்
இருந்தேத உங்களுக்குக் குைறவு; இந்த அநயாயத்த ற்காக
என்ைன மன்னியுங்கள். 14 இேதா, உங்களிடம் மூன்றாவது
முைறயும் வருவதற்குஆயத்தமாக இருக்க ேறன்; நான் உங்கைள
வருத்தப்படுத்துவது இல்ைல; நான் உங்களுைடயைவகைள
அல்ல, உங்கைளேய ேதடுக ேறன்; ெபற்ேறாருக்குக் குழந்ைதகள்
இல்ைல, குழந்ைதகளுக்குப் ெபற்ேறார்கேள ெபாக்கஷங்கைளச்
ேசர்த்துைவக்கேவண்டும். 15 எனேவ, நான் உங்கைள எவ்வளவு
அதகமாக ேநச க்க ேறேனா அவ்வளவு குைறவாக உங்களால்
நான் ேநச க்கப்பட்டிருந்தாலும், மிகவும் சந்ேதாஷமாக நான்
உங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்காகச் ெசலவுபண்ணவும்
ெசலவுபண்ணப்படவும் வரும்புக ேறன். 16 அப்படிேய ஆகட்டும்,
நான் உங்களுக்குச் சுைமயாக இருக்கவல்ைல; ஆனாலும்,
உதவ ெசய்க றவனாக இருந்து, தந்த ரத்தனாேல உங்கைளப்
ப டித்ேதனாம். 17 நான் உங்களிடம் அனுப்பனவர்களில் எவன்
மூலமாவது உங்களிடம் நன்ைமையத் ேதடினது உண்டா?
18 தீத்து உங்களிடம் வரும்படி நான் அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டு,
அவேனாடுகூட ஒரு சேகாதரைன அனுப்ப ேனன்; தீத்து
உங்களிடம் ஏதாவது நன்ைமையத் ேதடினானா? நாங்கள்
ஒேர ஆவைய உைடயவர்களாக, ஒேர அடிச்சுவடுகளில்
நடந்ேதாம் அல்லவா? 19 நாங்கள் ேயாக்கயமானவர்கள் என்று
ெதரியும்படி உங்களிடம் ேபசுக ேறாம் என்று நைனக்கறீர்கேளா?
ேதவனுக்கு முன்பாகக் க றஸ்துவற்குள் ேபசுக ேறாம்.
ப ரியமானவர்கேள, எல்லாவற்ைறயும் உங்களுைடய
பக்தவளர்ச்ச க்காகச் ெசய்க ேறாம். 20 ஆனாலும் நான் வந்து,
உங்கைள என் மனவருப்பத்தன்படி இருக்க றவர்களாகப்
பார்க்காமலும், நானும் உங்களுைடய மனவருப்பத்தன்படி
இருக்க றவனாகப் பார்க்கப்படாமல் இருப்ேபேனா என்றும்;
வேராதங்கள், ைவராக்கயங்கள், ேகாபங்கள், வாக்குவாதங்கள்,
புறங்கூறுதல், ேகாள் ெசால்லுதல், இறுமாப்பு, கலகங்கள்
ஆகய இைவகள் உங்களுக்குள்ேள உண்டாயருக்குேமா
என்றும்; 21 மீண்டும் நான் வருகறேபாது, என் ேதவன்
உங்களிடம் என்ைனத் தாழ்த்தும்படிக்கு முன்பு பாவம்
ெசய்தவர்களாகய அேநகர் தாங்கள் ெசய்த அசுத்தத்ைதயும்
ேவச த்தனத்ைதயும் காமவகாரத்ைதயும்வ ட்டு மனம்தரும்பாமல்
இருக்க றைதக்குற த்து, நான் துக்கப்படேவண்டியதாக
இருக்குேமா என்றும்பயந்தருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 13
பவுலின்இறுத எச்சரிக்ைக

1 மூன்றாவதுமுைற நான் உங்களிடம் வருக ேறன்;
எல்லாக் காரியங்களும் இரண்டு மூன்று சாட்ச களினாேல
உறுத ப்படுத்தப்படும். 2 நான் இரண்டாம்முைற உங்கேளாடு
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இருந்தேபாது ெசான்னதுேபால, இப்ெபாழுது தூரத்தல்
இருந்தும் உங்களிடம் இருக்க றவனாக, நான் மீண்டும் வந்தால்
தப்பவ டமாட்ேடன் என்று முன்பு பாவம் ெசய்தவர்களுக்கும்
மற்ற எல்ேலாருக்கும் முன்னறவத்து எழுதுக ேறன். 3 க றஸ்து
என் மூலம் ேபசுக றார் என்பதற்கு ஆதாரம் ேதடுக றீர்கேள;
அவர் உங்களிடம் பலவீனராக அல்ல, உங்களிடம் வல்லவராக
இருக்க றார். 4 ஏெனன்றால், அவர் பலவீனத்தால் சலுைவயல்
அைறயப்பட்டிருந்தும், ேதவனுைடய வல்லைமயனால்
பைழத்தருக்க றார்; அப்படி நாங்களும் அவருக்குள் பலவீனராக
இருந்தும், உங்களிடம் வளங்கய ேதவனுைடயவல்லைமயனால்
அவேராடு பைழத்தருப்ேபாம். 5 நீங்கள் வசுவாசம்
உள்ளவர்கேளா என்று உங்கைள நீங்கேள ேசாத த்துப்பாருங்கள்;
உங்கைள நீங்கேள பரீட்ைச ெசய்துபாருங்கள். இேயசுக றஸ்து
உங்களுக்குள் இருக்கறார் என்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
நீங்கள் பரீட்ைசக்கு ந ற்காதவர்களாக இருந்தால் ெதரியாது.
6 நாங்கேளா பரீட்ைசக்கு ந ற்காதவர்கள் அல்ல என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று நம்புக ேறன். 7 ேமலும் நீங்கள்
ஒரு ெபால்லாங்கும் ெசய்யாமல் இருக்கும்படியாக, ேதவைன
ேநாக்க ேவண்டுதல்ெசய்க ேறன். நாங்கள் பரீட்ைசக்கு
நன்றவர்கள் என்றுெதரிவதற்காகஇல்ைல, நாங்கள் பரீட்ைசக்கு
ந ற்காதவர்கள்ேபால இருந்தாலும், நீங்கள் நலமானைதச்
ெசய்யும்படிேய ேவண்டுதல்ெசய்க ேறன். 8 சத்தயத்த ற்கு எத ராக
நாங்கள் ஒன்றும் ெசய்யமுடியாமல், சத்தயத்த ற்கு சாதகமாகேவ
ெசய்யமுடியும். 9 நாங்கள் பலவீனமுள்ளவர்களும் நீங்கள்
பலமுள்ளவர்களாகவும் இருக்கும்ேபாது சந்ேதாஷப்படுக ேறாம்;
நீங்கள் பூரணர்களாகும்படி ேவண்டுதல்ெசய்க ேறாம். 10ஆகேவ,
இடித்துப்ேபாடுவதற்கு அல்ல, உறுதயாகக் கட்டேவ கர்த்தர்
எனக்குக் ெகாடுத்த அத காரத்தன்படி, நான் உங்களிடம்
வரும்ேபாது, உங்கைளக் கண்டிக்காமல் இருப்பதற்காக, நான்
தூரத்தல்இருக்கும்ேபாேதஇைவகைளஎழுதுக ேறன்.
இறுத வாழ்த்துக்கள்.

11 கைடச யாக, சேகாதரர்கேள, சந்ேதாஷமாக இருங்கள்,
பூரணராக நாடுங்கள், ஆறுதல் அைடயுங்கள்; ஒேர ச ந்ைதயாக
இருங்கள், சமாதானமாக இருங்கள், அப்ெபாழுது அன்புக்கும்
சமாதானத்த ற்கும் காரணராகய ேதவன் உங்கேளாடு இருப்பார்.
12 ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள்.
13 பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். 14 கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய
கருைபயும், ேதவனுைடய அன்பும், பரிசுத்த ஆவயனுைடய
ஐக்கயமும்,உங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக. ஆெமன்.
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கலாத்த யர்
ஆச ரியர்
அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல்இந்த நருபத்தன்ஆச ரியர்ஆவார்,

ஆரம்பகால சைபயன் ஒருமித்த கருத்தாக இது இருந்தது.
ஆசயா ைமனருக்கு தனது முதல் மிஷனரி பயணத்தன்ேபாது
அைவகைளத் ெதாடங்குவதற்கு உதவெசய்த ப றகு, ெதற்கு
கலாத்தயாவலுள்ள சைபகளுக்கு பவுல் எழுதனார். ேராமாபுரி
அல்லது ெகாரிந்து ேபால கலாத்தயா ஒரு நகரம் அல்ல, மாறாக
ேராம மாகாணத்தல் பல நகரங்களும் ஏராளமான சைபகளும்
இருந்தன. கலாத்தயர் நருபமானது யாருக்காக எழுதப்பட்டேதா
அந்தக் கலாத்தயர்கள்பவுலினால்மனந்தரும்பயவர்கள்ஆவர்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப . 48 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
அேனகமாக பவுல், அந்த ேயாகயாவலிருந்து கலாத்தயர்

நருபத்ைத எழுதனார், ஏெனனில் இது அவருைடய ெசாந்த
வீடுேபாலஇருந்தது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
கலாத்தயர் நருபம் கலாத்தயாவலுள்ள சைபகளின்

உறுப்பனர்களுக்குஎழுதப்பட்டது (கலா. 1: 1-2).
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
யூத மார்க்கத்தைமந்தவர்களின் ெபாய் சுவ ேசஷத்ைத

மறுப்பேத இந்த கடிதத்தன் ேநாக்கம், ஏெனன்றால்
வருத்தேசதனம் என்பது இரட்ச ப்புக்கு இன்றயைமயாதது
என இந்த யூத க றஸ்தவர்கள் நைனத்தனர். அவர்களுைடய
இரட்ச ப்பன் உண்ைமயான அடித்தளத்ைத கலாத்தயர்களுக்கு
ஞாபகப்படுத்துவதும் இந்த நருபத்தன் ேநாக்கமாகும்.
பவுல் தன்னுைடய அப்ேபாஸ்தல அதகாரத்ைத ெதளிவாக
உறுத ப்படுத்தயதன் மூலம் பதலளித்தார், அேதாடு அவர்
ப ரசங்க த்த சுவ ேசஷத்ைதஉறுத ப்படுத்தனார். கருைபயனால்
வசுவாசத்தன் மூலம் மக்கள் நீத மான்களாக்கப்படுக றார்கள்,
வசுவாசத்தனால் மட்டுேம அவர்கள் ஆவக்குரிய சுதந்த ரத்தல்
தங்கள்புதயவாழ்ைவவாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவல்சுதந்த ரம்

ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-10
2. நற்ெசய்த அங்கீகாரம்— 1:11-2:21
3. வசுவாசத்தன்மூலம்நீத மானாக்கப்படுதல்— 3:1-4:31
4. வசுவாசம் மற்றும் சுதந்த ரத்தன் வாழ்க்ைகைய
அப்பயாசப்படுத்துதல்— 3:1-4:31
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1 மனிதர்களாலும் இல்ைல, மனிதர்கள் மூலமாகவும் இல்ைல,
இேயசுக றஸ்துவனாலும்,அவைரமரித்ேதாரிலிருந்துஉய ேராடு
எழுப்பன ப தாவாகய ேதவனாலும்அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ற
பவுலாகய நானும், 2 என்ேனாடு இருக்கற சேகாதரர்கள்
எல்ேலாரும், கலாத்தயா நாட்டில் உள்ள சைபகளுக்கு
எழுதுகறதாவது: 3 ப தாவாகய ேதவனாலும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக்
கருைபயும், சமாதானமும் உண்டாவதாக; 4 அவர் நம்ைம
இப்ெபாழுது இருக்கற ெபால்லாத உலகத்தலிருந்து
வடுவப்பதற்காக நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படிேயநம்முைடயபாவங்களுக்காகத்தம்ைமத்தாேம
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; 5 அவருக்கு என்ெறன்ைறக்குமுள்ள எல்லாக்
காலங்களிலும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

ேவெறாருநற்ெசய்த இல்ைல
6 உங்கைளக் கறஸ்துவன் கருைபயனாேல

அைழத்தவைர நீங்கள் இவ்வளவு சீக்க ரமாகவ ட்டு, ேவெறாரு
வத்தயாசமான நற்ெசய்த க்குத் தரும்புக றைதப்பற்ற நான்
ஆச்சரியப்படுக ேறன்; 7 ேவெறாரு நற்ெசய்த இல்ைலேய; ச லர்
உங்கைளக் கலங்கப்படுத்த , க றஸ்துவனுைடய நற்ெசய்தைய
மாற்ற வரும்புக றார்கள். 8 நாங்கள் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்த
நற்ெசய்தையத்தவ ர, நாங்கேளா அல்லது வானத்தலிருந்து
வருகற ஒரு தூதேனா, ேவெறாரு நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப்
ப ரசங்க த்தால், அவன் சப க்கப்பட்டவனாக இருப்பான்.
9 முன்ேப ெசான்னதுேபால மீண்டும் ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாண்ட நற்ெசய்தையத்தவ ர ேவெறாரு நற்ெசய்தைய
ஒருவன்உங்களுக்குப்ப ரசங்க த்தால்அவன்சப க்கப்பட்டவனாக
இருப்பான். 10 இப்ெபாழுது மனிதனுைடயதா, ேதவனுைடயதா?
யாருைடய அங்கீகாரத்ைதத் ேதடுக ேறன்? மனிதைனப்
ப ரியப்படுத்தப் பார்க்க ேறனா? நான் இன்னும் மனிதைனப்
ப ரியப்படுத்துகறவனாக இருந்தால் நான் கறஸ்துவன்
ஊழியக்காரன்இல்ைலேய.

பவுலின்நற்ெசய்த ேதவனுைடயது
11 ேமலும், சேகாதரர்கேள, என்னால் ப ரசங்க க்கப்பட்ட

நற்ெசய்த மனிதர்களுைடய ேயாசைனயனால் உண்டானது
இல்ைலெயன்று உங்களுக்குத் ெதரிவ க்க ேறன். 12 நான் அைத
ஒரு மனிதனிடமிருந்து ெபற்றதும் இல்ைல, மனிதனிடமிருந்து
கற்றதும் இல்ைல, இேயசுக றஸ்துேவ அைத எனக்கு
ெவளிப்படுத்தனார். 13 நான் யூதமதத்தல் இருந்தேபாது
என்னுைடய நடத்ைதையக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்டிருப்பீர்கள்;
ேதவனுைடய சைபைய நான் அதகமாக துன்பப்படுத்த , அைதப்
பாழாக்க ; 14 என் மக்களில் என் வயதுள்ள அேநகைரவ ட
யூதமதத்தல் ேதறனவனாக, என் முற்ப தாக்களுைடய
பாரம்பரிய ந யாயங்களுக்காக அத க பக்தைவராக்கயம்
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உள்ளவனாக இருந்ேதன். 15 அப்படியருந்தும், நான் என்
தாயன் வயற்றலிருந்தது முதல், என்ைனப் ப ரித்ெதடுத்து,
தம்முைடய கருைபயனால் அைழத்த ேதவன், 16 தம்முைடய
குமாரைன நான் யூதரல்லாத மக்களுக்கு நற்ெசய்தயாக
அறவப்பதற்கு, அவைர எனக்குள் ெவளிப்படுத்த வருப்பமாக
இருந்தேபாது, உடேன நான் சரீரத்ேதாடும் இரத்தத்ேதாடும்
ேயாசைன பண்ணாமலும்; 17 எனக்கு முன்ேப எருசேலமில்
அப்ேபாஸ்தலர்களாக இருந்தவர்களிடம் ேபாகாமலும்;
அரப ேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், மீண்டும் தமஸ்கு
ஊருக்குத் தரும்பவந்ேதன். 18 மூன்று வருடங்களுக்குப்பன்பு,
ேபதுருைவப் பார்ப்பதற்காக நான் எருசேலமுக்குப்ேபாய்,
அவேனாடுகூட பதைனந்து நாட்கள் தங்கயருந்ேதன்.
19 கர்த்தருைடய சேகாதரனாகய யாக்ேகாைபத்தவ ர,
அப்ேபாஸ்தலரில் ேவெறாருவைரயும் நான் பார்க்கவல்ைல.
20 நான் உங்களுக்கு எழுதுகற இைவகள் ெபாய் இல்ைல
என்று ேதவனுக்குமுன்பாக ந ச்சயமாகச் ெசால்லுக ேறன்.
21 பன்பு, சீரியா சலிசயா நாடுகளுக்குச் ெசன்ேறன். 22 ேமலும்
யூேதயா நாட்டிேல க றஸ்துவற்குள்ளான சைபமக்களுக்கு
அறமுகம் இல்லாதவனாக இருந்ேதன். 23 முன்ேன நம்ைமத்
துன்பப்படுத்தனவேன, தான் அழிக்கப்பார்த்த வசுவாசத்ைத
இப்ெபாழுது ப ரசங்க க்க றான் என்பைதமட்டும் அவர்கள்
ேகள்வப்பட்டு, 24எனக்காக ேதவைனமகைமப்படுத்தனார்கள்.

அத்த யாயம் 2
பவுல்எருசேலமுக்குச்ெசல்லுதல்

1 பதனான்கு வருடங்களுக்குப்பன்பு, நான் தீத்துைவக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, பர்னபாேவாடு மீண்டும் எருசேலமுக்குப்
ேபாேனன். 2 நான் ேதவ அறவப்பனாேல அங்குேபாய்,
யூதரல்லாத மக்களுக்கு நான் ப ரசங்க க்க ற நற்ெசய்தைய
அவர்களுக்கு வளக்க ச் ெசான்ேனன்; ஆனாலும் நான்
ஓடுகறதும், ஓடினதும் வீணாகப் ேபாகாதபடி சைபைய
நடத்துகற தைலவர்களுக்ேக தனிைமயாக வளக்க ச்
ெசான்ேனன். 3ஆனாலும் என்ேனாடு இருந்த தீத்து க ேரக்கனாக
இருந்தும் வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளுவதற்குக்
கட்டாயப்படுத்தப்படவல்ைல. 4 க றஸ்து இேயசுவற்குள்
நமக்கு உண்டான சுதந்த ரத்ைத உளவுபார்த்து நம்ைம
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு அடிைமகளாக்குவதற்காக
குறுக்குவழியாக நுைழந்த கள்ளச் சேகாதரர்களினால்
அப்படியானது. 5 நற்ெசய்தயாகய சத்தயம் உங்களிடம்
மாறாமல் நைலத்தருப்பதற்காக, நாங்கள் ஒருமணிேநரம்
கூட அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து இணங்கவல்ைல.
6 அல்லாமலும் அங்கருந்த சைபத் தைலவர்கள் எனக்கு
ஒன்றும் ேபாத க்கவல்ைல; அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக
இருந்தாலும் எனக்குக் கவைலயல்ைல. ேதவன் மனிதர்களிடம்
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பட்சபாதம் உள்ளவர் இல்ைலேய. 7 அதுமட்டுமல்லாமல்,
வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாக
இருப்பதற்காக ேபதுருைவப் பலப்படுத்தனவர், யூதரல்லாத
மக்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாக இருப்பதற்காக என்ைனயும்
பலப்படுத்தனதனால், 8 வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க ப்பதற்காக ேபதுருவற்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டதுேபால, வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களுக்குப்
ப ரசங்க ப்பதற்காக எனக்கும் அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டெதன்று
அவர்கள் பார்த்து; 9 எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட கருைபைய
அறந்தேபாது, தூண்களாக நைனக்கப்பட்ட யாக்ேகாபும்,
ேகபாவும், ேயாவானும், தாங்கள் வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்களுக்கும், நாங்கள் யூதரல்லாத மக்களுக்கும்
ப ரசங்க ப்பதற்காக, ெநருங்கய ஐக்கயத்த ற்கு அைடயாளமாக
எனக்கும் பர்னபாவற்கும் வலது கரம் ெகாடுத்து, 10 ஏைழகைள
நைனத்துக்ெகாள்ளச் ெசான்னார்கள்; அப்படிச் ெசய்வதற்காக
அதற்குமுன்னேமநானும்ஆவலாகஇருந்ேதன்.

பவுல்ேபதுருைவஎத ர்த்தல்
11 ேமலும், ேபதுரு அந்த ேயாகயாவற்கு வந்தேபாது,

அவன்ேமல் குற்றஞ்சுமத்தனால், நான் அவைன முகமுகமாக
எத ர்த்ேதன். 12 எப்படிெயன்றால், யாக்ேகாபனிடமிருந்து சலர்
வருகறதற்குமுன்ேபஅவன்யூதரல்லாதமக்கேளாடுசாப்ப ட்டான்;
அவர்கள் வந்தேபாேதா, வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்குப்
பயந்து, வலக ப் ப ரிந்தான். 13 மற்ற யூதர்களும்
அவேனாடுகூட இைணந்து மாய்மாலம்பண்ணினார்கள்;
அவர்களுைடய மாய்மாலத்தனாேல பர்னபாவும் ஈர்க்கப்பட்டான்.
14 இப்படி அவர்கள் நற்ெசய்தயன் சத்தயத்தன்படி சரியாக
நடக்காதைத நான் பார்த்தேபாது, எல்ேலாருக்கும் முன்பாக
நான் ேபதுருைவப் பார்த்து ெசான்னது என்னெவன்றால்:
யூதனாக இருக்க ற நீ யூதர்கள் முைறப்படி நடக்காமல்,
யூதரல்லாதவர்களின் முைறப்படி நடந்து ெகாண்டிருக்க,
யூதரல்லாேதாைர யூதர்கள் முைறப்படி நடக்கச்ெசால்லி
நீ எப்படிக் கட்டாயப்படுத்தலாம்? 15 யூதரல்லாதவர்களில்
ப றந்த பாவ களாக இல்லாமல், ப றப்பன்படி யூதர்களாக
இருக்க ற நாமும் இேயசுக றஸ்துவற்குள் உள்ள
வசுவாசத்தனாேலதவ ர, நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசய்ைககளினாேல மனிதன் நீத மானாக்கப்படுவது
இல்ைல என்று அறந்து, நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசய்ைககளினால் இல்ைல, க றஸ்துவற்குள் உள்ள
வசுவாசத்தனாேல நீத மான்களாக்கப்படுவதற்குக்
க றஸ்து இேயசுவன்ேமல் வசுவாச களாேனாம்.
16 நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசய்ைககளினாேல எந்த மனிதனும்
நீத மானாக்கப்படுவதல்ைலேய. 17 க றஸ்துவற்குள்
நீத மான்களாக்கப்படுவதற்கு வரும்புக ற நாமும் பாவ களாக
இருப்ேபாெமன்றால், க றஸ்து பாவத்த ற்குக் காரணேரா?
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இல்ைலேய. 18 நான் இடித்துப்ேபாட்டைவகைளேய
நான் மீண்டும் கட்டினால், ப ரமாணத்ைத மீறுகறவனாக
இருப்ேபன். 19 ேதவனுக்ெகன்று பைழப்பதற்காக நான்
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
மரித்ேதேன. 20 க றஸ்துேவாடு சலுைவயல் அைறயப்பட்ேடன்;
ஆனாலும்,பைழத்தருக்க ேறன்;இனிநான்இல்ைல,க றஸ்துேவ
எனக்குள் பைழத்தருக்க றார்; நான் இப்ெபாழுது சரீரத்தல்
பைழத்தருக்க றேதா, என்ேமல் அன்புைவத்து எனக்காகத்
தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்த ேதவனுைடய குமாரன்ேமல்
உள்ள வசுவாசத்தனாேல பைழத்தருக்க ேறன். 21 நான்
ேதவனுைடய கருைபைய வீணாக்குகறதல்ைல; நீதயானது
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல வருெமன்றால் க றஸ்து மரித்தது
வீணாயருக்குேம.

அத்த யாயம் 3
வசுவாசமும்நயாயப்ப ரமாணமும்

1 புத்தயல்லாத கலாத்தயர்கேள, நீங்கள் சத்தயத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியாமலிருக்க உங்கைள மயக்கனவன் யார்?
இேயசுக றஸ்து சலுைவயல் அைறயப்பட்டவராக
உங்களுைடய கண்களுக்குமுன் ெதளிவாக உங்களுக்குள்ேள
ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தாேர. 2ஒன்ைறமட்டும் உங்களிடமிருந்து
ெதரிந்துெகாள்ள வரும்புக ேறன்; நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசய்ைககளினாேலா, வசுவாசக் ேகள்வயனாேலா, எதனாேல
ஆவயானவைரப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்? 3 ஆவயனாேல
ஆரம்பம்பண்ணின நீங்கள் இப்ெபாழுது சரீரத்தனாேல முடிவு
ெபறப்ேபாக றீர்கேளா? நீங்கள்இவ்வளவுபுத்த இல்லாதவர்களா?
4 இத்தைன பாடுகைளயும் வீணாக அனுபவத்தீர்கேளா?
அைவகள் வீணாகப்ேபாய்வ ட்டேத. 5 அன்றயும் உங்களுக்கு
ஆவயானவைரக் ெகாடுத்து, உங்களுக்குள்ேள அற்புதங்கைளச்
ெசய்க றவர்அைதநயாயப்ப ரமாணத்தன்ெசய்ைககளினாேலா,
வசுவாசக் ேகள்வயனாேலா, எதனாேல ெசய்க றார்? 6அப்படிேய
ஆப ரகாம் ேதவைன வசுவாச த்தான், அது அவனுக்கு
நீதயாக நைனக்கப்பட்டது. 7 ஆகேவ, வசுவாச க்க றவர்கள்
எவர்கேளா அவர்கேள ஆப ரகாமின் பள்ைளகள் என்று
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 8 ேமலும் ேதவன் வசுவாசத்தனாேல
யூதரல்லாத மக்கைள நீத மான்களாக்குகறார் என்று
ேவதம் முன்னேம கண்டு: உனக்குள் எல்லா ேதசங்களும்
ஆசீர்வத க்கப்படும் என்று ஆப ரகாமுக்கு நற்ெசய்தயாக
முன்னறவத்தது. 9 அப்படிேய வசுவாசம் உள்ளவர்கள்
வசுவாசமுள்ள ஆப ரகாேமாடு ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள்.
10 நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசய்ைகக்காரர்களாகய
எல்ேலாரும் சாபத்த ற்கு உட்பட்டிருக்க றார்கள்; ஏெனன்றால்
நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டைவகள் 
எல்லாவற்ைறயும் ெதாடர்ந்து ெசய்யாதவன் எவேனா
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அவன் சப க்கப்பட்டவன் என்று எழுதயருக்க றேத.
11 நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல ேதவன் ஒருவைனயும்
நீத மானாக்குகறதல்ைல என்பது ெவளிப்பைடயாக இருக்க றது.
ஏெனன்றால், வசுவாசத்தனாேல நீத மான் பைழப்பான்
என்று எழுதயருக்க றேத. 12 நயாயப்ப ரமாணேமா
வசுவாசத்த ற்குரியதுஇல்ைல;அைவகைளச்ெசய்க றமனிதேன
அைவகளால் பைழப்பான். 13 மரத்த ேல ெதாங்கவ டப்பட்ட
எவனும் சப க்கப்பட்டவன் என்று எழுதயருக்க றபடி,
க றஸ்து நமக்காகச் சாபமாக , நயாயப்ப ரமாணத்தன்
சாபத்த ற்கு நம்ைம நீக்க மீட்டுக்ெகாண்டார். 14 ஆப ரகாமுக்கு
உண்டான ஆசீர்வாதம் க றஸ்து இேயசுவனால் யூதரல்லாத
மக்களுக்கு வருவதற்காகவும், ஆவயானவைரக்குற த்துச்
ெசால்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்ைத நாம் வசுவாசத்தனாேல
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகவும்இப்படிஆனது.

நயாயப்ப ரமாணமும்வாக்குத்தத்தமும்
15 சேகாதரர்கேள, மனிதர்களின் முைறகளின்படிச்

ெசால்லுக ேறன்; மனிதர்களுக்குள்ேள உறுத பண்ணப்பட்ட
உடன்படிக்ைகைய ஒருவனும் தள்ளுகறதுமில்ைல, அத ேனாடு
எைதயும் கூட்டுகறதுமில்ைல. 16 ஆப ரகாமுக்கும் அவனுைடய
சந்தத க்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன; சந்தத களுக்கு
என்று அேநகைரப்பற்ற ச் ெசால்லாமல், உன் சந்தத க்கு
என்று ஒருவைனக்குறத்துச் ெசால்லியருக்க றார், அந்த
சந்தத க றஸ்துேவ. 17 ஆகேவ, நான் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், க றஸ்துைவ முன்னிட்டு ேதவனால் முன்னேம
உறுத ப்பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்ைகைய நானூற்றுமுப்பது
வருடங்களுக்குப்பன்பு உண்டான நயாயப்ப ரமாணமானது,
வாக்குத்தத்தத்ைதப் பயனற்றதாக்காது. 18 அன்றயும்,
உரிைமப்பங்கானது நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல உண்டானால்
அது வாக்குத்தத்தத்தனாேல உண்டாயருக்காது;
ேதவன் அைத ஆப ரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தத்தனாேல
அருளிச்ெசய்தாேர. 19அப்படிெயன்றால், நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ேநாக்கம் என்ன? வாக்குத்தத்தத்ைதப் ெபற்ற சந்தத
வரும்வைரக்கும் அக்க ரமங்களினிமித்தமாக ந யாயப்ப ரமாணம்
ேதவதூதர்கைளக்ெகாண்டு மத்தயஸ்தனுைடய ைகய ேல
ெகாடுக்கப்பட்டது. 20 மத்தயஸ்தன் ஒருவனுக்குரியவன் அல்ல,
ேதவன் ஒருவேர. 21 அப்படிெயன்றால் நயாயப்ப ரமாணம்
ேதவனுைடய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு எத ரானதா? இல்ைலேய;
நயாயப்ப ரமாணம் உயைரக் ெகாடுக்கக்கூடியதாக
இருந்தருந்தால், நீதயானது நயாயப்ப ரமாணத்தனால்
உண்டாயருக்குேம. 22 அப்படி இல்லாததனால்,
இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச க்கும் வசுவாசத்தனாேல
பலிக்கற வாக்குத்தத்தம் வசுவாசம் உள்ளவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்படி ேவதம் எல்லாவற்ைறயும் பாவத்தன்கீழ்
அைடத்துப்ேபாட்டது. 23 ஆகேவ, வசுவாசம் வருகறதற்கு
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முன்ேப, ெவளிப்படப்ேபாக ற வசுவாசத்த ற்கு ஏதுவாக
நாம் அைடக்கப்பட்டவர்களாக நயாயப்ப ரமாணத்தன்கீழ்
காவல்பண்ணப்பட்டிருந்ேதாம். 24 இந்தவதமாக,
நாம் வசுவாசத்தனாேல நீத மான்களாக்கப்படுவதற்கு
நயாயப்ப ரமாணம் நம்ைமக் க றஸ்துவடம் வழிநடத்துக ற
ஆச ரியராக இருந்தது. 25 வசுவாசம் வந்தபன்பு நாம்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்கீழானவர்கள்இல்ைலேய.

ேதவனுைடயபள்ைளகள்
26 நீங்கள் எல்ேலாரும் க றஸ்து இேயசுைவ வசுவாச க்கும்

வசுவாசத்தனால் ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கேள.
27 ஏெனன்றால், உங்களில் க றஸ்துவற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம்
ெபற்ற அைனவரும் கறஸ்துைவ அணிந்துெகாண்டீர்கேள.
28 யூதெனன்றும் க ேரக்கெனன்றும் இல்ைல, அடிைமெயன்றும்
சுதந்த ரமானவெனன்றும் இல்ைல, ஆெணன்றும்
ெபண்ெணன்றும் இல்ைல; நீங்கள் எல்ேலாரும் க றஸ்து
இேயசுவற்குள் ஒன்றாக இருக்க றீர்கள். 29 நீங்கள்
கறஸ்துவுைடயவர்களானால், ஆப ரகாமின் சந்ததயாராகவும்,
வாக்குத்தத்தத்தனால்வாரிசுகளாகவும்இருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 4
1பன்னும்நான்ெசால்லுகறதுஎன்னெவன்றால்,வாரிசானவன்

எல்லாவற்றற்கும் எஜமானாகஇருந்தும்,அவன்சறுபள்ைளயாக
இருக்கும் காலம்வைரக்கும், அவனுக்கும் அடிைமயானவனுக்கும்
வத்தயாசம் இல்ைல. 2 தகப்பன் குறத்த காலம்வைரக்கும்
அவன் காப்பாளருக்கும் வீட்டு வ சாரைணக்காரர்களுக்கும்
கீழ்ப்பட்டிருக்க றான். 3 அப்படிேய நாமும் சறுபள்ைளகளாக
இருந்தகாலத்தல் இந்த உலகத்தன் வழிபாடுகளுக்கு
அடிைமப்பட்டவர்களாக இருந்ேதாம். 4 நாம் புத்த ரசுவ காரத்ைத
அைடவதற்காக நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கைள
மீட்டுக்ெகாள்ளத்தக்கதாக, 5 காலம் நைறேவறனேபாது,
ெபண்ணிடத்தல் ப றந்தவரும் நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்
கீழானவருமாகய தம்முைடய குமாரைன ேதவன் அனுப்பனார்.
6 ேமலும் நீங்கள் பள்ைளகளாக இருக்க றதனால், அப்பா,
ப தாேவ! என்று கூப்படுவதற்காக ேதவன் தமது குமாரனுைடய
ஆவைய உங்களுைடய இருதயங்களில் அனுப்பனார். 7ஆகேவ,
இனி நீ அடிைமயாக இல்லாமல் அவருைடய பள்ைளயாக
இருக்க றாய்; நீ அவருைடய பள்ைளெயன்றால், க றஸ்து
மூலமாக ேதவனுைடயவாரிசாகவும்இருக்க றாய்.

கலாத்தயர்கள்மீதானபவுலின்கரிசைன
8 நீங்கள் ேதவைன அறயாமல் இருந்தேபாது, சுபாவத்தன்படி

ேதவர்களாக இல்லாதவர்களுக்கு அடிைமகளாக இருந்தீர்கள்.
9 இப்ெபாழுேதா நீங்கள் ேதவைன அறந்தருக்க அல்லது
ேதவனாேல அறயப்பட்டிருக்க, ெபலன் இல்லாததும்
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ெவறுைமயானதுமான அந்த வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள்
மீண்டும் தரும்ப , மீண்டும் அைவகளுக்கு அடிைமகளாவதற்கு
வரும்புக றது ஏன்? 10 நாட்கைளயும், மாதங்கைளயும்,
காலங்கைளயும், வருடங்கைளயும் கைடப டித்து வருகறீர்கேள.
11 நான் உங்களுக்காகப் ப ரயாசப்பட்டது வீணாகப்
ேபானேதா என்று உங்கைளக்குறத்துப் பயந்தருக்க ேறன்.
12 சேகாதரர்கேள, என்ைனப்ேபால மாறுங்கள் என்று உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; நான் உங்கைளப்ேபாலும்
ஆேனேன. எனக்கு நீங்கள் அநயாயம் எதுவும் ெசய்யவல்ைல.
13 உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி, நான் என்னுைடய
சரீர பலவீனத்தனிமித்தம் முதலாம்முைற உங்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்ேதன். 14 அப்படி இருந்தும், என்
சரீரத்தல் இருக்க ற ெபலவீனம் உங்களுக்கு ேசாதைனயாக
இருந்தாலும் நீங்கள் என்ைன ெவறுக்காமலும், தள்ளிவ டாமலும்,
ேதவதூதைனப்ேபாலவும், க றஸ்து இேயசுைவப்ேபாலவும்
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். 15 அப்ெபாழுது நீங்கள் ெகாண்டிருந்த
ஆனந்தபாக்கயம் எங்ேக? உங்களுைடய கண்கைளப் படுங்க
எனக்குக் ெகாடுக்கமுடியும் என்றால், அைதயும் ெசய்தருப்பீர்கள்
என்று உங்களுக்குச் சாட்ச யாக இருக்க ேறன். 16 நான்
உங்களுக்குச் சத்தயத்ைதச் ெசான்னதனாேல உங்களுக்கு
எத ரியாக ஆேனேனா? 17 அவர்கள் ைவராக்கயத்ேதாடு
உங்கைளத் ேதடுக றார்கள்; ஆனாலும் நல்லமனேதாடு
அப்படிச் ெசய்யாமல், நீங்கள் என்ைனவட்டுவ ட்டு, அவர்கைள
ைவராக்கயத்ேதாடு பன்பற்றேவண்டும் என்றுவரும்புக றார்கள்.
18 நல்லக் காரியத்த ற்காக, நான் உங்கேளாடு இருக்கும்ெபாழுது
மட்டுமில்ைல, எப்ெபாழுதும் ைவராக்கயம் ெகாள்வது
நல்லதுதான். 19 என் சறுப்பள்ைளகேள, க றஸ்து
உங்களுக்குள் உருவாகும்வைரக்கும் உங்களுக்காக மீண்டும்
கர்ப்பேவதைனப்படுக ேறன்; 20 உங்கைளக்குறத்து நான்
சந்ேதகப்படுக றதனால், நான் இப்ெபாழுது உங்களிடம் வந்து,
ேவறுவதமாகப் ேபசவரும்புக ேறன்.

ஆகாரும் சாராளும்
21 நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க வரும்புக ற

நீங்கள் நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லுகறைதக் ேகட்கவல்ைலயா?
இைத எனக்குச் ெசால்லுங்கள். 22 ஆப ரகாமுக்கு இரண்டு
குமாரர்கள் இருந்தார்கள் என்று எழுதயருக்க றது; ஒருவன்
அடிைமயான ெபண்ணுக்கும் மற்ெறாருவன் சுதந்த ரமான
ெபண்ணுக்கும் பறந்தவன். 23 அடிைமயானவளுக்குப்
ப றந்தவன் சரீரத்தன்படி ப றந்தான், சுதந்த ரமுள்ளவளுக்குப்
ப றந்தவன் வாக்குத்தத்தத்தன்படி ப றந்தான். 24 இைவகள்
ஞான அர்த்தம் உள்ளைவகள்; அந்த இரண்டு ெபண்களும்
இரண்டு ஏற்பாடுகளாம்; ஒன்று சீனாய்மைலயல் உண்டான
ஏற்பாடு, அது அடிைமத்தனத்தற்குள்ளாகக் குழந்ைதப்
ெபறுகறது, அது ஆகார் என்பவள் தாேன. 25 ஆகார் என்பது
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அரப ேதசத்தல் உள்ள சீனாய்மைல; அந்த ஆகார் இப்ெபாழுது
இருக்கற எருசேலமுக்கு அைடயாளம்; ஏெனன்றால், இவள்
தன் பள்ைளகேளாடு அடிைமப்பட்டிருக்க றாேள. 26 ேமலான
எருசேலேமா சுதந்த ரம் உள்ளவள், அவேள நம்ெமல்ேலாருக்கும்
தாயானவள். 27அந்தப்படி பள்ைளெபறாத மலடிேய, மக ழ்ந்தரு;
கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள, மக ழ்ச்ச யாக எழும்ப ஆர்ப்பரி;
கணவன் உள்ளவைளவட மலடியான ெபண்ணுக்ேக அத க
பள்ைளகள் உண்டு என்று எழுதயருக்க றது. 28 சேகாதரர்கேள,
நாம் ஈசாக்ைகப்ேபால வாக்குத்தத்தத்தன் பள்ைளகளாக
இருக்க ேறாம். 29ஆனாலும்சரீரத்தன்படிப றந்தவன்ஆவயன்படி
ப றந்தவைன அப்ெபாழுது துன்பப்படுத்தனதுேபால,
இப்ெபாழுதும் நடந்துவருகறது. 30 அைதக்குறத்து
ேவதம் என்ன ெசால்லுகறது: அடிைமயானவளின் மகன்
சுதந்த ரமுள்ளவளுைடய மகேனாடு வாரிசாக இருப்பதல்ைல;
ஆகேவ, அடிைமயானவைளயும், அவளுைடய மகைனயும்
ெவளிேய தள்ளு என்று ெசால்லுகறது. 31 இப்படியருக்க,
சேகாதரர்கேள, நாம் அடிைமயானவளுக்குப் பள்ைளகளாக
இல்லாமல், சுதந்த ரமுள்ளவளுக்ேக பள்ைளகளாக
இருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 5
வருத்தேசதனம்

1 ஆனபடியால், நீங்கள் மீண்டும் அடிைமத்தனத்தன்
நுகத்த ற்குக் கீழாகாமல், க றஸ்து நமக்கு உண்டாக்கன
சுதந்த ர நைலைமய ேல நைலத்தருங்கள். 2 இேதா, நீங்கள்
வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாண்டால் க றஸ்துவனால்
உங்களுக்கு ஒரு ப ரேயாஜனமும் இருக்காது, என்று
பவுலாகய நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 3 ேமலும்,
வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளுகற எந்த மனிதனும்
நயாயப்ப ரமாணம் முழுவைதயும் நைறேவற்றக் கடனாளியாக
இருக்க றான் என்று மீண்டும் அப்படிப்பட்டவனுக்கு உறுதயாக
அறவக்க ேறன். 4 நயாயப்ப ரமாணத்தனால் நீத மான்களாக
வரும்புக ற நீங்கள் எல்ேலாரும் க றஸ்துைவவட்டுப் ப ரிந்து
கருைபயலிருந்து வழுந்தீர்கள். 5 நாங்கேளா நீத கைடக்கும்
என்று ஆவையக்ெகாண்டு வசுவாசத்தனால் நம்ப க்ைகேயாடு
காத்தருக்க ேறாம். 6 க றஸ்து இேயசுவ டம் வருத்தேசதனமும்,
வருத்தேசதனம் இல்லாததும் ஒன்றுக்கும் உதவாது, அன்பனால்
ெசய்ைககைளச் ெசய்க ற வசுவாசேம உதவும். 7 நீங்கள் நன்றாக
ஓடினீர்கேள; சத்தயத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமற்ேபாக உங்களுக்குத்
தைடெசய்தவன் யார்? 8 இந்தப் ேபாதைன உங்கைள
அைழத்தவரால் உண்டானது இல்ைல. 9 புளிப்பான ெகாஞ்சம்
மாவு பைசந்த மாவு அைனத்ைதயும் உப்பப்பண்ணும். 10 நீங்கள்
ேவறுவதமாகச் ச ந்த க்கமாட்டீர்கள் என்று நான் கர்த்தருக்குள்
உங்கைளக்குறத்து நம்ப க்ைகயாக இருக்க ேறன்; உங்கைளக்
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குழப்புக றவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் தனக்குரிய
தண்டைனைய அைடவான். 11 சேகாதரர்கேள, இதுவைரக்கும்
நான் வருத்தேசதனத்ைதப் ப ரசங்க க்க றவனாக இருந்தால்,
இதுவைரக்கும் எதற்காகத் துன்பப்படுக ேறன்? அப்படிெயன்றால்
சலுைவையப்பற்ற வரும்இடறல்ஒழிந்தருக்குேம. 12உங்கைளக்
குழப்புக றவர்கள் உங்களிடமிருந்து துண்டித்துக்ெகாண்டால்
நலமாக இருக்கும். 13 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் சுதந்த ரமாக
இருப்பதற்காக அைழக்கப்பட்டீர்கள், இந்தச் சுதந்த ரத்ைத
நீங்கள் சரீரத்த ற்ேகதுவாக அநுசரிக்காமல், அன்பனாேல
ஒருவருக்ெகாருவர் பணிவைட ெசய்யுங்கள். 14 உன்ைன நீ
ேநச க்க றதுேபால மற்றவைனயும் ேநச ப்பாயாக, என்கற இந்த
ஒேரவார்த்ைதய ேலநயாயப்ப ரமாணம்முழுவதும்நைறேவறும்.
15 நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர் கடித்து வழுங்குவீர்கள் என்றால்
அழிவீர்கள், அப்படி ஒருவரால் ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்.

ஆவயானவராேலஜீவன்
16 பன்னும் நான் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,

ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி நடந்துெகாள்ளுங்கள், அப்ெபாழுது
சரீர இச்ைசைய நைறேவற்றாமல் இருப்பீர்கள். 17 சரீர
இச்ைச ஆவயானவருக்கு எத ராக ெசயல்படுகறது.
ஆவயானவர் சரீர இச்ைசக்கு எத ராக ெசயல்படுகறார்;
நீங்கள் ெசய்யேவண்டியைவகைளச் ெசய்யாதபடி, இைவகள்
ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக இருக்க றது. 18 ஆவயானவரால்
நடத்தப்படுவீர்களானால், நீங்கள் நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்
கீழ்ப்பட்டவர்கள் இல்ைல. 19 சரீரத்தன் ெசய்ைககள்
ெவளியரங்கமாக இருக்கன்றன; அைவயாவன: வபசாரம்,
ேவச த்தனம், அசுத்தம், காமவ காரம், 20 வக்க ரக ஆராதைன,
பல்லிசூனியம், பைககள், வேராதங்கள், ைவராக்கயங்கள்,
ேகாபங்கள், சண்ைடகள், ப ரிவைனகள், மார்க்கேபதங்கள்,
21 ெபாறாைமகள், ெகாைலகள், ெவற கள், களியாட்டுகள்
முதலானைவகேள; இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றவர்கள்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்வதல்ைல என்று
முன்னேம நான் ெசான்னதுேபால இப்ெபாழுதும் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

ஆவயானவரின்கனிகள்
22 ஆவயானவரின் கனிேயா, அன்பு, சந்ேதாஷம்,

சமாதானம், நீடியெபாறுைம, தயவு, நற்குணம், வசுவாசம்,
23 சாந்தம், இச்ைசயடக்கம்; இப்படிப்பட்டைவகளுக்கு எத ரான
ப ரமாணம் ஒன்றும் இல்ைல. 24 க றஸ்துவனுைடயவர்கள்
தங்களுைடய சரீரத்ைதயும் அதன் ஆைசகைளயும்
இச்ைசகைளயும் சலுைவயல் அைறந்தருக்க றார்கள். 25 நாம்
ஆவயானவராேல பைழத்தருந்தால், அவருக்ேகற்றபடி
நடப்ேபாம். 26 வீண்புகழ்ச்சைய வரும்பாமலும்,
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ஒருவைரெயாருவர் ேகாபமூட்டாமலும், ஒருவர்ேமல் ஒருவர்
ெபாறாைமெகாள்ளாமலும்இருப்ேபாம்.

அத்த யாயம் 6
சாந்தமுள்ளஆவேயாடு சேகாதரர்கைளச் சீர்படுத்துதல்

1 சேகாதரர்கேள, ஒருவன் எந்தெவாரு குற்றத்தல்
அகப்பட்டாலும், ஆவயானவருக்குரியவர்களாகய நீங்கள்
சாந்தமுள்ள ஆவேயாடு அப்படிப்பட்டவைனச் சீர்ப்படுத்துங்கள்;
நீயும் ேசாத க்கப்படாதபடி உன்ைனக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாக
இரு. 2 ஒருவர் பாரத்ைத ஒருவர் சுமந்து, இப்படிேய
க றஸ்துவனுைடய கட்டைளைய நைறேவற்றுங்கள்.
3 ஒருவன், தான் ஒன்றுமில்லாதருந்தும், தன்ைன
ஒரு ெபாருட்ெடன்று நைனத்தால், தன்ைனத்தாேன
ஏமாற்றுகறவன் ஆவான். 4 அவனவன் தன்தன்
சுயெசய்ைககைளச் ேசாத த்துப்பார்க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது
மற்றவைனப் பார்க்கும்ெபாழுது அல்ல, தன்ைனேய
பார்க்கும்ெபாழுது ெபருைமபாராட்ட அவனுக்குஇடம்உண்டாகும்.
5 அவனவன் தன்தன் பாரத்ைதச் சுமப்பாேன. 6 ேமலும்,
தருவசனத்தல் உபேதச க்கப்படுக றவன் உபேதச க்க றவனுக்கு
எல்லா நன்ைமகளிலும் பக ர்ந்துெகாடுக்கேவண்டும்.
7 ஏமார்ந்துேபாகாமல் இருங்கள், ேதவன் தம்ைமப்
பரிகாசம்பண்ண வடமாட்டார்; மனிதன் எைத வைதக்க றாேனா
அைதேய அறுப்பான். 8 தன் சரீரத்த ற்ெகன்று வைதக்க றவன்
சரீரத்தனால் அழிைவ அறுப்பான்; ஆவயானவருக்ெகன்று
வைதக்க றவன் ஆவயானவராேல ந த்தயஜீவைன அறுப்பான்.
9 நன்ைமெசய்க றதல் ேசார்ந்துேபாகாமல் இருப்ேபாமாக; நாம்
தளர்ந்துேபாகாமல் இருந்தால் சரியான ேநரத்தல் அறுப்ேபாம்.
10 ஆகேவ, நமக்குக் கைடக்கும் வாய்ப்பன்படி, எல்ேலாருக்கும்,
வேசஷமாகவசுவாசகுடும்பத்தார்களுக்கும்நன்ைமெசய்ேவாம்.

வருத்தேசதனமல்ல, புதய பைடப்ேப
11 என் ைகெயழுத்தாக எவ்வளவு எழுத ேனன் என்று

பாருங்கள். 12 சரீரத்தன்படி நல்லவர்கைளப்ேபாலக்
காணப்படவரும்புக றவர்கள் எவர்கேளா, அவர்கள் தாங்கள்
கறஸ்துவனுைடய சலுைவயனிமித்தம் துன்பப்படாதபடிக்கு
உங்கைளவருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளக்கட்டாயப்படுத்துகறார்கள்.
13 வருத்தேசதனம்பண்ணியருக்க ற அவர்களும்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கைடப்ப டிக்காமல் இருக்க றார்கள்;
அப்படியருந்தும், அவர்கள் உங்களுைடய சரீரத்ைதக்குற த்துப்
ெபருைமப்பாராட்டும்படிநீங்கள்வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளேவண்டும்
என்று வரும்புக றார்கள். 14 நாேனா நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் சலுைவையக்குறத்ேத அல்லாமல்
ேவெறான்ைறயும்குறத்துப் ெபருைமபாராட்டாமல் இருப்ேபனாக;
அவரால் உலகம் எனக்குச் சலுைவயல் அைறயப்பட்டிருக்க றது,



கலாத்தயர்அத்தயாயம் 6:15 447 கலாத்தயர்அத்தயாயம் 6:18

நானும் உலகத்த ற்காகச் சலுைவயல் அைறயப்பட்டிருக்க ேறன்.
15 க றஸ்து இேயசுவற்குள் வருத்தேசதனமும் ஒன்றுமில்ைல,
வருத்தேசதனம் இல்லாததும் ஒன்றுமில்ைல; புதய பைடப்ேப
முக்கயம். 16 இந்தக் கட்டைளயன்படி நடந்துவருகறவர்கள்
எவர்கேளா, அவர்களுக்கும், ேதவனுைடய இஸ்ரேவலருக்கும்,
சமாதானமும், இரக்கமும் உண்டாயருப்பதாக. 17 இனிேமல்
ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காமல் இருப்பானாக;
கர்த்தராக ய இேயசுவனுைடய அைடயாளங்கைள நான் என்
சரீரத்த ேல அணிந்துெகாண்டிருக்க ேறன். 18 சேகாதரர்கேள,
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்கள்
ஆவேயாடுஇருப்பதாக. ஆெமன்.
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எேபச யர்
ஆச ரியர்
எேபச யருக்கு எழுதப்பட்ட நருபத்தன் ஆச ரியர்

அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் என்று எேபச யர் 1:1 கூறுகறது.
எேபச யர் நருபமானது தருச்சைபயன் ஆரம்ப நாட்களில் பவுல்
எழுதயதாகக் கருதப்பட்டது, ேமலும் அப்ேபாஸ்தல ப தாக்கள்-
ேராமாபுரியன் கெளெமன்ட், இக்ேனசயஸ், ெஹர்மஸ் மற்றும்
பாலிகார்ப்ஆக ேயாரால் ேமற்ேகாள்காட்டப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60 காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டது.
ேராம சைறயல்இருந்தேபாதுபவுல்அைதஎழுதயருக்கலாம்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
முதன்ைம ெபறுநராக எேபச ய சைப இருந்தது. அவரது

உத்ேதச க்கப்பட்டவாசகர்கள்புறஜாத கேளஎன்பைதெதளிவாகக்
குற ப்படுக றார். எேபச யர் 2:11-13 ல், தன்னுைடய வாசகர்கள்
“ப றப்பால்புறஜாத கள்” (2:11)என்றுெதளிவாகக்குற ப்படுக றார்,
எனேவ, யூதர்கள் “வாக்குத்தத்த உடன்படிக்ைககளுக்கு
அந்நயர்களாக” (2:12) கருதுகறார்கள். இேதேபால், எப ெரயர் 3:1
ல் பவுல் தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர்களிடம், “புறஜாத களாகய
உங்கள்நமித்தம் தான்ஒருைகத ” என்றுகூறுகறார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
க றஸ்துவன் முத ர்ச்ச க்கு ஒப்பாக முத ர்ச்ச யைடய வரும்பும்

அைனவருேம இந்த நருபத்ைதப் ெபறுவார்கள் என்று
பவுல் எண்ணினார். எேபச யரின் நருபத்தல் ேதவனுைடய
உண்ைமயான பள்ைளகளாக வளர ேதைவயான ஒழுக்கம்
இருக்க றது. ேமலும், எேபச யர் நருபத்ைதக்குற த்த ஒரு
ஆய்வு, ஒரு வசுவாசைய உறுத ப்படுத்த மற்றும் பாதுகாக்க
உதவும், அதன்மூலம் அந்த நபர் ேதவன் ெகாடுத்த அைழப்பு
மற்றும் ேநாக்கத்ைத நைறேவற்ற முடியும். எேபசுவல்
உள்ள வசுவாச களுக்கு தருச்சைபயன் தன்ைமையயும்
ேநாக்கத்ைதயும் வளக்குவதன் மூலம் கறஸ்தவ வசுவாசத்தல்
அவர்கள் பலப்படுவதற்கு பவுல் ேநாக்கம் ெகாண்டிருந்தார்.
பவுல் எேபச ய நருபத்தல் ஏராளமான வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்தனார், முந்ைதய மதங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட,
தைல-உடல், முழுைம, இரகசயம், காலம், அதபத , முதலியைவ
அவருைடய புறஜாத க றஸ்தவ வாசகர்களுக்கு ெதரிந்தருக்கும்.
க றஸ்துவானவர், ெதய்வங்கள் என்பைவகள் மற்றும்
ஆவக்குரிய உய ரினங்களுக்கும் ேமலாக உயர்ந்தவராகவும்
ேமலானவராகவும் இருக்க றார் என்பைத அவரது வாசகர்களிடம்
நரூப க்கஅவர்இந்தவார்த்ைதகைளபயன்படுத்தனார்.
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ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவல்ஆசீர்வாதம்

ெபாருளடக்கம்
1. சரீரமானசைபஅங்கத்தனர்களின் சத்தயங்கள்— 1:1-3:21
2. சரீரமானசைபஅங்கத்தனர்களின்கடைமகள்— 4:1-6:24

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல இேயசுக றஸ்துவனுைடய
அப்ேபாஸ்தலனாகயபவுல்,எேபசுவ ேலக றஸ்துஇேயசுவற்குள்
வசுவாச களாகஇருக்க றபரிசுத்தவான்களுக்குஎழுதுகறதாவது:
2 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும், கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும், உங்களுக்குக் கருைபயும்,
சமாதானமும்உண்டாவதாக.

க றஸ்துவற்குள்ஆவக்குரியஆசீர்வாதங்கள்
3 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய

ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர் க றஸ்துவற்குள்
உன்னதங்களிேல ஆவயானவருக்குரிய எல்லா
ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்ைம ஆசீர்வத த்தருக்க றார்.
4அவருக்கு முன்பாக நாம் எல்ேலாரும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும்,
குற்றம் இல்லாதவர்களுமாக இருப்பதற்கு, உலகம்
உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்ேப க றஸ்துவற்குள் அவர்
நம்ைமத் ெதரிந்துெகாண்டபடிேய, 5 ப ரியமானவருக்குள்
அவர் நமக்கு அருளிய அவருைடய கருைபயன் மகைமக்குப்
புகழ்ச்ச யாக, 6 அவருைடய தயவுள்ள வருப்பத்தன்படிேய,
இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக அவருக்குச் ெசாந்த
பள்ைளகளாகும்படி நம்ைம முன்குறத்தருக்க றார்.
7 ேதவனுைடய கருைபயன் ஐசுவரியத்தன்படிேய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய இரத்தத்தனாேல பாவமன்னிப்பாக ய
மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயருக்க றது. 8 அந்தக்
கருைபையஅவர்எல்லாஞானத்தலும்புத்தயலும்எங்களுக்குள்
ெபருகப்பண்ணினார். 9 காலங்கள் நைறேவறும்ேபாது
வளங்கும் ஒழுங்கன்படி பரேலாகத்தலிருக்கறைவகளும்
பூேலாகத்தலிருக்கறைவகளுமாகயஎல்லாம்க றஸ்துவற்குள்ேள
ஒன்று ேசர்க்கப்படேவண்டுெமன்று, 10 தமக்குள்ேள
தீர்மானித்தருந்தஅவருைடயதயவுள்ளத ட்டத்தன்இரகச யத்ைத
எங்களுக்கு அறவத்தார். 11 ேமலும் கறஸ்துவன்ேமல் முன்பு
நம்ப க்ைகயாக இருந்த நாங்கள் அவருைடய மகைமக்குப்
புகழ்ச்ச யாக இருப்பதற்காக, 12 அவருைடய வருப்பத்தன்
ஆேலாசைனக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்ைறயும் நடப்ப க்க ற
அவருைடய தீர்மானத்தன்படிேய நாங்கள் முன்குறக்கப்பட்டு,
க றஸ்துவற்குள் அவருைடய உரிைமப்பங்காகும்படி
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ேடாம். 13 நீங்களும் உங்களுைடய
இரட்ச ப்பன் நற்ெசய்தயாகய சத்தய வசனத்ைதக்ேகட்டு,
வசுவாச களானேபாது, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த
ஆவயானவரால் அவருக்குள் முத்தைரேபாடப்பட்டீர்கள்.
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14 அவருக்குச் ெசாந்தமானவர்கள் அவருைடய மகைமக்குப்
புகழ்ச்ச யாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவயானவர்
நம்முைடயஉரிைமப்பங்கன்உத்த ரவாதமாகஇருக்க றார்.

நன்றெசலுத்துதலும்ெஜபமும்
15 எனேவ, கர்த்தராக ய இேயசுவன்ேமல் உள்ள உங்களுைடய

வசுவாசத்ைதயும், பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலார்ேமலும் உள்ள
உங்களுைடய அன்ைபயும்குறத்து நான் ேகள்வப்பட்டு,
16 இைடவ டாமல் உங்களுக்காக ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி,
என் ெஜபங்களில் உங்கைள நைனத்து, 17 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் ேதவனும் மகைமயன்
பதாவுமானவர் தம்ைம நீங்கள் அறந்துெகாள்வதற்கான
ஞானத்ைதயும் ெதளிைவயும் அளிக்க ற ஆவைய
உங்களுக்குத் தந்தருளேவண்டுெமன்றும், 18 அவர்
நம்ைம அைழத்ததனாேல நமக்கு உண்டாயருக்க ற
நம்ப க்ைக என்னெவன்றும், பரிசுத்தவான்களிடத்தல் தமக்கு
உண்டாயருக்க றஉரிைமப்பங்கனுைடயமகைமயன்ஐசுவரியம்
என்னெவன்றும்; 19 தாம் க றஸ்துைவ மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்ப , அவரிடத்தல் நடப்ப த்த தமது பலத்த
வல்லைமயன்படிேய வசுவாச க்க றவர்களாகய நம்மிடம்
காண்பக்கும் அவருைடய வல்லைமயன் மகா ேமன்ைமயான
மகத்துவம் என்னெவன்றும், நீங்கள் அறயும்படிக்கு,
அவர் உங்களுக்குப் ப ரகாசமுள்ள மனக்கண்கைளக்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
20 எல்லா ஆளுைகக்கும், அதகாரத்த ற்கும், வல்லைமக்கும்,
கர்த்தத்துவத்த ற்கும், இக்காலத்தல் மட்டுமல்ல
வருங்காலத்த ற்கும் ெபயர்ெபற்றருக்கும் எல்லா நாமத்த ற்கும்
ேமலாக அவர் உயர்ந்தருக்கத்தக்கதாக, 21 அவைர
உன்னதங்களில் தம்முைடய வலதுபக்கத்தல் உட்காரும்படிச்
ெசய்து, 22 எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய பாதங்களுக்குக்
கீழ்ப்படுத்த , 23 எல்லாவற்ைறயும் எல்லாவற்றாலும்
ந ரப்புக றவருைடய நைறவாகய சரீரமான சைபக்கு அவைர
எல்லாவற்றற்கும் ேமலானதைலயாகத் தந்தருளினார்.

அத்த யாயம் 2
க றஸ்துவற்குள்உய ர்ப்ப க்கப்படுதல்

1 அக்க ரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாக
இருந்த உங்கைள உய ர்ப்ப த்தார். 2 அைவகளில் நீங்கள்
முற்காலத்த ேல இந்த உலக வழக்கத்த ற்கு ஏற்றபடியும்,
கீழ்ப்படியாத பள்ைளகளிடம் இப்ெபாழுது ெசயலாற்றும்
ஆகாயத்து அதகாரப் ப ரபுவன் ஆவக்குரியபடியும்
நடந்துெகாண்டீர்கள். 3 அவர்களுக்குள்ேள நாெமல்ேலாரும்
முற்காலத்த ேல நமது சரீர வருப்பத்தன்படிேய நடந்து, நமது
சரீரமும் மனதும் வரும்பனைவகைளச் ெசய்து, சுபாவத்தனாேல
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மற்றவர்கைளப்ேபாலக் ேகாபத்தன் பள்ைளகளாக இருந்ேதாம்.
4 ேதவேனா இரக்கத்தல் ெசல்வந்தமுள்ளவராக நம்மில்
அன்புகூர்ந்ததம்முைடயமிகுந்தஅன்பனாேல, 5அக்க ரமங்களில்
மரித்தவர்களாகஇருந்த நம்ைமக் க றஸ்துேவாடுஉய ர்ப்ப த்தார்;
கருைபயனாேலஇரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்; 6க றஸ்துஇேயசுவற்குள்
அவர் நம்ேமல் ைவத்த தயவனாேல, தம்முைடய கருைபயன்
மகா ேமன்ைமயான ெசல்வத்ைத வருங்காலங்களில்
வளங்கச்ெசய்வதற்காக, 7 க றஸ்து இேயசுவற்குள் நம்ைம
அவேராடு எழுப்ப , உன்னதங்களிேல அவேராடு உட்காரவும்
ெசய்தார். 8 கருைபயனாேல வசுவாசத்ைதக் ெகாண்டு
இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானது இல்ைல,
இது ேதவனுைடய ஈவு; 9 ஒருவரும் ெபருைமப்படாதபடி இது
ெசயல்களினால் உண்டானது இல்ைல; 10 ஏெனன்றால்,
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்க றதற்கு நாம் க றஸ்து இேயசுவற்குள்
உருவாக்கப்பட்டு, ேதவனுைடய ெசய்ைகயாக இருக்க ேறாம்;
அைவகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அைவகைள
ஆயத்தம்பண்ணியருக்க றார்.

க றஸ்துவுக்குள்ஒன்று
11 எனேவ, முன்பு சரீரத்தன்படி யூதரல்லாதவராக இருந்து,

சரீரத்தல் ைகயனாேல வருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவர்களால்
வருத்தேசதனம்பண்ணப்பாடாதவர்கள் என்று ெசால்லப்பட்ட
நீங்கள், 12 அக்காலத்த ேல க றஸ்துைவச் ேசராதவர்களும்,
இஸ்ரேவலுைடய குடியுரிைமக்குப் புறம்பானவர்களும்,
வாக்குத்தத்தத்தன் உடன்படிக்ைககளுக்கு அந்நயர்களாகவும்,
நம்ப க்ைக இல்லாதவர்களும், இந்த உலகத்தல்
ேதவனில்லாதவர்களுமாக இருந்தீர்கள் என்பைத
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 13 முன்ேன தூரத்தல் இருந்த
நீங்கள் இப்ெபாழுது கறஸ்து இேயசுவற்குள் கறஸ்துவன்
இரத்தத்தனாேல அருகல் வந்தீர்கள். 14 எப்படிெயன்றால்,
அவேர நம்முைடய சமாதான காரணராக , இருகூட்டத்தாைரயும்
ஒன்றாக்க , பைகயாக நன்ற ப ரிவைனயாகய நடுச்சுவைரத்
தகர்த்து, 15 சட்டத ட்டங்களாகய நயாயப்ப ரமாணத்ைதத்
தம்முைடய சரீரத்தனாேல ஒழித்து, இருகூட்டத்தாைரயும்
அவருக்குள்ளாக ஒேர புதய மனிதனாக உருவாக்க , இப்படிச்
சமாதானம்பண்ணி, 16 பைகையச் சலுைவயனால் ெகான்று,
அதனாேல இருகூட்டத்தாைரயும் ஒேர சரீரமாக ேதவனுக்கு
ஒப்புரவாக்கனார். 17 அல்லாமலும், அவர் வந்து, தூரத்தல்
இருந்த உங்களுக்கும், அருகல் இருந்த அவர்களுக்கும்,
சமாதானத்ைத நற்ெசய்தயாக அறவத்தார். 18 அப்படிேய நாம்
இருகூட்டத்தாரும் ஒேர ஆவயானவராேல ப தாவனிடத்தல்
ேசரும் பாக்கயத்ைத அவர் மூலமாகப் ெபற்றருக்க ேறாம்.
19 ஆகேவ, நீங்கள் இனி அந்நயர்களும் பரேதச களுமாக
இல்லாமல்,பரிசுத்தவான்கேளாடுஒேரநகரத்தாரும்ேதவனுைடய
குடும்பத்தனராக இருந்து, 20 அப்ேபாஸ்தலர்கள் தீர்க்கதரிச கள்
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என்பவர்களுைடய அஸ்தபாரத்தன்ேமல் கட்டப்பட்டவர்களுமாக
இருக்க றீர்கள்; அதற்கு இேயசுக றஸ்துேவ மூைலக்கல்லாக
இருக்க றார்; 21 அவர்ேமல் மாளிைக முழுவதும் சீராக
இைணக்கப்பட்டு,கர்த்தருக்குள்பரிசுத்தஆலயமாகஎழும்புக றது;
22 அவர்ேமல் நீங்களும் ஆவயானவராேல ேதவன் தங்கும்
இடமாகச் ேசர்த்துக்கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
யூதரல்லாதவர்களுக்குஇரட்ச ப்பு

1 இதனிமித்தம், பவுலாகய நான் யூதரல்லாேதார்களாக
இருக்க ற உங்கள் ெபாருட்டுக் க றஸ்து இேயசுவனிமித்தம்
கட்டுண்டவனாக இருக்க ேறன். 2 உங்களுக்காக எனக்கு
அளிக்கப்பட்டிருக்க ற ேதவகருைபக்குரிய ஒழுங்குமுைற
இன்னெதன்று ேகட்டிருப்பீர்கேள; 3 அது என்னெவன்றால்
யூதரல்லாதவர்கள் நற்ெசய்தயனால் உடன்பங்காளிகளுமாக,
ஒேர சரீரத்த ற்கு உரியவர்களுமாக, க றஸ்துவற்குள்
அவர்பண்ணின வாக்குத்தத்தத்த ற்கு உடன்பங்காளிகளுமாக
இருக்க றார்கள் என்கற இந்த இரகச யத்ைத அவர் எனக்கு
ெவளிப்படுத்த அறவத்தார். 4 இைதக்குறத்து நான்
முன்னேம சுருக்கமாக எழுதயருக்க ேறன். 5 அைத
நீங்கள் படிக்கும்ேபாது க றஸ்துவன் இரகசயத்ைதப்பற்ற
எனக்கு உண்டாயருக்க ற அறைவ அறந்துெகாள்ளலாம்;
6 இந்த இரகச யம் இப்ெபாழுது அவருைடய பரிசுத்த
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும் தீர்க்கதரிச களுக்கும்ஆவயானவராேல
ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க றதுேபால, முற்காலங்களில்
மனுக்குலத்த ற்கு அறவக்கப்படவல்ைல. 7 ேதவனுைடய பலத்த
வல்லைமயனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரமாக ய அவருைடய
கருைபயனாேல இந்த நற்ெசய்த ப் பணிக்கு ஊழியக்காரன்
ஆேனன். 8 பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாைரயும்வ ட ச றயவனாகய
நான் கறஸ்துவனுைடய அளவல்லாத ஐசுவரியத்ைத
யூதரல்லாதவர்களுக்கு நற்ெசய்தயாக அறவக்க றதற்காக
இந்தக் கருைப எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க றது. 9 ேதவன்
நம்முைடய கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவற்குள் ெகாண்டிருந்த
அநாத தீர்மானத்தன்படி, 10 உன்னதங்களிலுள்ள ஆட்ச க்கும்
அத காரங்களுக்கும் அவருைடய அநந்த ஞானமானது
சைபயன் மூலமாக இப்ெபாழுது ெதரியவரும்படி,
11 இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு எல்லாவற்ைறயும் சருஷ்டித்த
ேதவனுக்குள்ேள ஆதகாலங்கள்முதல் மைறந்தருந்த
இரகச யத்தனுைடய ஐக்கயம் என்னெவன்று, எல்ேலாருக்கும்
ெவளிப்பைடயாகக் காண்பக்க றதற்கு, இந்தக் கருைப எனக்கு
அளிக்கப்பட்டிருக்க றது. 12 அவர்ேமல் உள்ள வசுவாசத்தால்
அவருக்குள் நமக்குத் ைதரியமும் த டநம்ப க்ைகேயாடு
ேதவனிடம் ேசரும் பாக்கயமும் உண்டாயருக்க றது. 13 ஆகேவ,
உங்களுக்காக நான்அநுபவக்க ற உபத்த ரவங்களினால் நீங்கள்
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ேசார்ந்துேபாகாமலிருக்க ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; அைவகள்
உங்களுக்குமகைமயாகஇருக்க றது.

எேபச யருக்கானபவுலின்ெஜபம்
14 இதற்காக நான் பரேலாகத்தலும் பூேலாகத்தலும்

உள்ள எல்லாக்குடும்பத்த ற்கும் ெபயரிட்ட ச ருஷ்டிகராக ய,
15 நம்முைடய கர்த்தராக இருக்க ற இேயசுக றஸ்துவனுைடய
ப தாைவ ேநாக்க முழங்கால்படிய ட்டு, 16 நீங்கள் அவருைடய
ஆவயானவராேல உள்ளானமனிதனில் வல்லைமயாகப்
பலப்படவும், 17 வசுவாசத்தனாேல க றஸ்து உங்களுைடய
இருதயங்களில் குடியருக்கவும், நீங்கள் அன்ப ேல ேவர் ஊன்ற ,
நைலெபற்றவர்களாக , 18 எல்லாப் பரிசுத்தவான்கேளாடும்
க றஸ்துவனுைடய அன்பன் அகலமும், நீளமும், ஆழமும்,
உயரமும் என்னெவன்று உணர்ந்து; 19 அறவற்கு எட்டாத
அந்த அன்ைப அற ந்துெகாள்ள வல்லவர்களாகவும்,
ேதவனுைடய எல்லாப் பரிபூரணத்தாலும் நைறயப்படவும்,
அவர் தமது மகைமயனுைடய ஐசுவரியத்தன்படி, உங்களுக்கு
ஆசயருளேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 20 நாம்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதற்கும் நைனக்கறதற்கும் மிகவும்
அத கமாக நமக்குள் க ரிையெசய்க ற வல்லைமயன்படி, நமக்குச்
ெசய்ய வல்லவராக ய அவருக்கு, 21 சைபய ேல க றஸ்து
இேயசுவன் மூலமாகத் தைலமுைற தைலமுைறக்கும் எல்லாக்
காலங்களிலும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

அத்த யாயம் 4
க றஸ்துவன்சரீரத்த ற்குள்ளானஐக்கயம்

1 எனேவ, கர்த்தருக்காக சைறப்பட்டவனாகய நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுகற புத்த என்னெவன்றால், நீங்கள்
அைழக்கப்பட்ட அைழப்புக்குத் தகுத உள்ளவர்களாக நடந்து,
2 மிகுந்த மனத்தாழ்ைமயும் சாந்தமும் அத க ெபாறுைமயும்
உள்ளவர்களாக, அன்பனால் ஒருவைரெயாருவர் தாங்க ,
3 சமாதானக்கட்டினால் ஆவயானவர் தரும் ஒற்றுைமையக்
காத்துக்ெகாள்வதற்கு கவனமாக இருங்கள். 4 உங்களுக்கு
உண்டான அைழப்பனாேல நீங்கள் ஒேர நம்ப க்ைகக்கு
அைழக்கப்பட்டதுேபால, ஒேர சரீரமும், ஒேர ஆவயும் உண்டு;
5 ஒேர கர்த்தரும், ஒேர வசுவாசமும், ஒேர ஞானஸ்நானமும்,
6 எல்ேலாருக்கும் ஒேர ேதவனும் ப தாவும் உண்டு; அவர்
எல்ேலார்ேமலும், எல்ேலாேராடும், உங்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும்
இருக்கறவர். 7க றஸ்துவனுைடய பரிசன்அளவற்குத்தக்கதாக
நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் கருைப அளிக்கப்பட்டிருக்க றது.
8 ஆைகயால், அவர் உன்னதத்த ற்கு ஏற , சைறப்பட்டவர்கைளச்
சைறயாக்க , மனிதர்களுக்கு வரங்கைள அளித்தார் என்று
ெசால்லியருக்க றார். 9 ஏறனார் என்பதனாேல அவர்
அதற்கு முன்ேப பூமியன் தாழ்வான இடங்களில் இறங்கனார்
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என்றும் புரிக றதல்லவா? 10 இறங்கனவேர எல்லாவற்ைறயும்
ந ரப்புவதற்காக, எல்லா வானங்களுக்கும் ேமலாக
உன்னதத்த ற்கு ஏறனவருமாக இருக்க றார். 11 ேமலும் நாம்
அைனவரும் ேதவனுைடய குமாரன்ேமலுள்ள வசுவாசத்தலும்
அறவலும்ஒன்றுபட்டவர்களாக , க றஸ்துவனுைடய நைறவான
வளர்ச்ச யன் அளவற்குத்தக்கதாக ேதறன வசுவாச யாகும்
வைரக்கும், 12 பரிசுத்தவான்கள் சீர்படுத்தப்படுவதற்காகவும்,
நற்ெசய்த ஊழியத்தன் ேவைலக்காகவும், க றஸ்துவன்
சரீரமாக ய ஆலயமானது பக்தயல் வளர்ச்ச அைடவதற்காகவும்,
13 அவர், ச லைர அப்ேபாஸ்தலர்களாகவும், ச லைரத்
தீர்க்கதரிச களாகவும், ச லைரச் சுவ ேசஷகர்களாகவும், ச லைர
ேமய்ப்பர்களாகவும், ேபாதகர்களாகவும் ஏற்படுத்தனார். 14 நாம்
இனிக் குழந்ைதகைளப்ேபால இல்லாமல், மனிதர்களுைடய
வஞ்சகமான தந்த ரமுள்ள ேபாதைனயாகய பலவதமான
காற்றனாேல, அைலகளினால் அடிபட்டு அைலகறவர்களாக
இல்லாமல், 15 அன்புடன் சத்தயத்தல் நடந்து, தைலயாகய
க றஸ்துவற்குள் எல்லாவற்ற ேலயும், நாம் வளருகறவர்களாக
இருப்பதற்காக அப்படிச் ெசய்தார். 16அவராேல சரீரம் முழுவதும்,
அதற்கு உதவயாக இருக்க ற எல்லா பாகங்களினாலும்
சரியாகச் ேசர்த்து இைணக்கப்பட்டு, ஒவ்ெவாரு சரீர பாகங்களும்
தன்தன் அளவற்குத்தக்கதாக ேவைல ெசய்க றபடிேய, அது
அன்பனாேல தனக்கு பக்தவளர்ச்சைய உண்டாக்குவதற்காகச்
சரீரவளர்ச்சையஉண்டாக்குகறது.

ஒளியன்பள்ைளகளாகவாழ்தல்
17 எனேவ, கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்குச் சாட்ச யாகச்

ெசால்லி எச்சரிக்க றது என்னெவன்றால், யூதரல்லாதவர்கள்
தங்களுைடய வீணான ச ந்ைதய ேல நடக்க றதுேபால நீங்கள்
இனி நடக்காமல் இருங்கள். 18 அவர்கள் புத்தயல் இருள்
அைடந்து, தங்களுைடய இருதயக் கடினத்தனால் தங்களில்
இருக்கும் அறயாைமயனாேல ேதவன் தரும் ஜீவனுக்கு
அந்நயர்களாக இருந்து; 19 உணர்வல்லாதவர்களாக, எல்லாவத
அசுத்தங்கைளயும் ஆவேலாடு ெசய்வதற்கு, தங்கைளக்
காமஇச்ைசகளுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க றார்கள். 20 நீங்கேளா
இந்தவதமாகக் க றஸ்துைவக் கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.
21 இேயசுவ டம் உள்ள சத்தயத்தன்படி, நீங்கள் அவரிடம் ேகட்டு,
அறந்து, அவரால் ேபாத க்கப்பட்டீர்கேள. 22 அப்படிேய, முந்தன
நடக்ைகக்குரிய ேமாசம்ேபாக்கும்இச்ைசகளாேலெகட்டுப்ேபாக ற
பைழய மனிதைன நீங்கள் கைளந்துவ ட்டு, 23 உங்களுைடய
உள்ளத்த ேல புதயவர்களாக , 24 உண்ைமயான நீதயலும்
பரிசுத்தத்தலும் ேதவனுைடய சாயலாக உருவாக்கப்பட்ட
புதய மனிதைன அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 25 அன்றயும்,
நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் சரீர பாகங்களாக இருக்க றபடியால்,
ெபாய்ையப் ேபசாமல், ஒவ்ெவாருவனும் மற்றவேனாடு
உண்ைமையப் ேபசேவண்டும். 26 நீங்கள் ேகாபப்பட்டாலும்



எேபச யர்அத்தயாயம் 4:27 455 எேபச யர்அத்தயாயம் 5:12

பாவம் ெசய்யாமல் இருங்கள்; சூரியன் மைறவதற்கு முன்ேப
உங்களுைடய எரிச்சல் மைறந்துேபாகட்டும்; 27 ப சாசுக்கு இடம்
ெகாடுக்கேவண்டாம். 28 தருடுகறவன் இனித் தருடாமல்,
குைறவாக உள்ளவனுக்குத் தன்னிடமிருந்து ெகாடுக்கும்படி, தன்
ைககளினால்பயனுள்ளேவைலெசய்துமுயற்ச ெசய்யேவண்டும்.
29 ெகட்டவார்த்ைத எதுவும் உங்களுைடய வாய்களால்
ேபசேவண்டாம்; பக்தவளர்ச்ச க்கு தகுந்த நல்லவார்த்ைத
இருந்தால், ேகட்க றவர்களுக்குப் ப ரேயாஜனமாக இருப்பதற்காக
அைதேயேபசுங்கள். 30அன்றயும், நீங்கள்மீட்கப்படும்நாளுக்காக
முத்தைரயாகப் ெபற்ற ேதவனுைடய பரிசுத்த ஆவயானவைரத்
துக்கப்படுத்தாமல் இருங்கள். 31 எல்லாவதமான கசப்பும்,
ேகாபமும், எரிச்சலும், கூக்குரலும், அவமத ப்பதும், மற்ற
எல்லாக் ெகட்டகுணமும் உங்கைளவ ட்டு நீங்கட்டும்.
32 ஒருவருக்ெகாருவர் தயவாகவும் மனஉருக்கமாகவும் இருந்து,
க றஸ்துவற்குள் ேதவன் உங்களுக்கு மன்னித்ததுேபால,
நீங்களும்ஒருவருக்ெகாருவர்மன்னியுங்கள்.

அத்த யாயம் 5
1 எனேவ, நீங்கள் ப ரியமான பள்ைளகைளப்ேபால

ேதவைனப் பன்பற்றுகறவர்களாக இருந்து, 2 க றஸ்து
நமக்காகத் தம்ைம ேதவனுக்கு இனிய வாசைனயான
காணிக்ைகயாகவும் பலியாகவும் ஒப்புக்ெகாடுத்து நம்மில்
அன்புைவத்ததுேபால, நீங்களும் அன்பாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்.
3 ேமலும், பரிசுத்தவான்களுக்குத் தகுந்தபடி, ேவச த்தனமும்,
மற்ற எந்த ஒரு அசுத்தமும், ெபாருளாைசயும்
ஆகய இைவகளின் ெபயர்கள்கூட உங்களுக்குள்ேள
ெசால்லப்படக்கூடாது. 4 அப்படிேய ந ந்தைனயும்,
புத்தயல்லாத ேபச்சும், பரிகாசம் ெசய்வதும் தவறானைவகள்;
ஸ்ேதாத்த ரம் ெசய்வேத நல்லது. 5 வபசாரக்காரனாவது,
அசுத்தனாவது, வக்க ரக ஆராதைனக்காரனாகய
ெபாருளாைசக்காரனாவது ேதவனுைடய ராஜ்யமாகய
க றஸ்துவன் ராஜ்யத்த ேல இடம் ெபறுவதல்ைலெயன்று
அறந்தருக்க றீர்கேள. 6 இப்படிப்பட்டைவகளினால் கீழ்ப்படியாத
பள்ைளகள்ேமல் ேதவனுைடய ேகாபம் வருவதால், யாரும்
வீண்வார்த்ைதகளினாேல உங்கைள ஏமாற்றாதபடி நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; 7 அப்படிப்பட்டவர்கேளாடு ேசராமல்
இருங்கள். 8 முற்காலத்தல் நீங்கள் இருளாக இருந்தீர்கள்,
இப்ெபாழுேதா கர்த்தருக்குள் ெவளிச்சமாக இருக்க றீர்கள்;
ெவளிச்சத்தன் பள்ைளகளாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்.
9 ெவளிச்சத்தன் கனி, எல்லா நற்குணத்தலும் நீதயலும்
உண்ைமயலும் ெதரியும். 10 கர்த்தருக்குப் ப ரியமானது
என்னெவன்று நீங்கள் ேசாத த்துப்பாருங்கள். 11 கனி
இல்லாத இருளின் ெசயல்களுக்கு உடன்படாமல், அைவகள்
தவறானைவகள் என்று சுட்டிக்காட்டுங்கள். 12 அவர்கள்
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மைறவான இடத்தல் ெசய்யும் ெசயல்கைளச் ெசால்லுகறதும்
ெவட்கமாகஇருக்க றேத. 13அைவகள்எல்லாம்ெவளிச்சத்தனால்
ெவளியாக்கப்படும்; ெவளியாக்கப்படுவது எல்லாம்
ெவளிச்சமாக இருக்க றது. 14 எனேவ, தூங்குகற நீ வழித்து,
மரித்ேதாைரவ ட்டு எழுந்தரு, அப்ெபாழுது கறஸ்து உன்ைனப்
ப ரகாச க்கப்பண்ணுவார் என்று ெசால்லியருக்க றார்.
15 எனேவ, நீங்கள் ஞானம் இல்லாதவர்கைளப்ேபால
நடக்காமல், ஞானம் உள்ளவர்கைளப்ேபாலக் கவனமாக
நடந்துெகாண்டு, 16 நாட்கள் ெபால்லாதைவகளாக இருப்பதால்
காலத்ைதச் சரியாகப் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
17 எனேவ, நீங்கள் அறவல்லாதவர்களாக இல்லாமல்,
கர்த்தருைடய வருப்பம் என்னெவன்று உணர்ந்துெகாள்ளுங்கள்.
18 ெபால்லாதவழிக்கு உன்ைனக் ெகாண்டுச்ெசல்லும்
மதுபானத்ைத நீ குடித்து ெவறெகாள்ளாமல், பரிசுத்த
ஆவயானவரால் நைறந்து; 19 சங்கீதங்களினாலும்
கீர்த்தைனகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும்
ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு, உங்களுைடய
இருதயத்தல்கர்த்த்தைரப்பாடிக்கீர்த்தனம்பண்ணி, 20நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல எப்ெபாழுதும்
எல்லாவற்றற்காகவும் ப தாவாகய ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்து,
21ெதய்வபயத்ேதாடுஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்.

கணவன்மைனவ உறவு
22 மைனவகேள, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிக றதுேபால,

உங்களுைடய ெசாந்தக் கணவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
23 க றஸ்து சைபக்குத் தைலயாக இருக்க றதுேபால,
கணவனும் மைனவக்குத் தைலயாக இருக்க றான்;
க றஸ்துேவ சரீரத்த ற்கும் இரட்சகராக இருக்க றார்.
24 எனேவ, சைபயானது கறஸ்துவற்குக் கீழ்ப்படிக றதுேபால
மைனவகளும் தங்களுைடய ெசாந்தக் கணவர்களுக்கு எல்லாக்
காரியங்களிலும் கீழ்ப்படிந்தருக்கேவண்டும். 25 கணவர்கேள,
உங்களுைடய மைனவகளிடம் அன்பாக இருங்கள்; அப்படிேய
க றஸ்துவும் சைபயன்ேமல் அன்பாக இருந்து, 26 தாம் அைதத்
தருவசனத்ைதக்ெகாண்டுதண்ணீர்முழுக்கனால்சுத்தப்படுத்த ,
பரிசுத்தமாக்குக றதற்கும், 27 கைறேயதும்இல்லாமல் பரிசுத்தமும்
பைழ இல்லாததுமான மகைமயுள்ள சைபயாக அைதத்
தமக்குமுன் நறுத்த க்ெகாள்வதற்கும் தம்ைமத்தாேம
அதற்காக ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 28 அப்படிேய, கணவர்களும்
தங்களுைடயமைனவகைளத்தங்களுைடயெசாந்த சரீரங்களாக
நைனத்து, அவர்கள்ேமல் அன்பாக இருக்கேவண்டும்; தன்
மைனவய டம் அன்பாக இருக்க றவன் தன்ைனத்தாேன
ேநச க்க றான். 29தன் ெசாந்த சரீரத்ைதப் பைகத்தவன்ஒருவனும்
இல்ைலேய; கர்த்தர் சைபையப் ேபணிக்காப்பாற்றுகறதுேபால
ஒவ்ெவாருவனும் தன் சரீரத்ைதப் ேபணிக்காப்பாற்றுகறான்.
30 நாம் அவருைடய சரீரத்தன் பாகங்களாகவும், அவருைடய
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சரீரத்த ற்கும் அவருைடய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாகவும்
இருக்க ேறாம். 31 இதனால் மனிதன் தன் தகப்பைனயும் தன்
தாையயும்வ ட்டு, தன் மைனவயுடன் இைணந்து, இருவரும்
ஒேர சரீரமாக இருப்பார்கள். 32 இந்த இரகச யம் ெபரியது; நான்
கறஸ்துைவப்பற்றயும் சைபையப்பற்றயும் ெசால்லுக ேறன்.
33 எப்படியும், உங்கள்ேமல் நீங்கள் அன்பாக இருப்பதுேபால,
உங்களுைடய மைனவகளிடமும் அன்பாக இருக்கேவண்டும்;
மைனவயும்கணவனிடத்தல்பயபக்தயாகஇருக்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 6
பள்ைளகளும்,ெபற்ேறாரும்

1 பள்ைளகேள, உங்களுைடய ெபற்ேறாருக்குக் கர்த்தருக்குள்
கீழ்ப்படியுங்கள், இதுேவ சரியானது. 2 உனக்கு நன்ைம
உண்டாயருப்பதற்கும், பூமிய ேல உன் ஆயுசுநாட்கள்
அதகரிப்பதற்கும், 3 உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும்
கனம்பண்ணுவாயாக என்பேத ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின
முதலாம் கட்டைளயாக இருக்க றது. 4 தகப்பன்மார்கேள,
நீங்களும் உங்களுைடய பள்ைளகைளக் ேகாபப்படுத்தாமல்,
கர்த்தருக்ேகற்ற ஒழுக்கத்தலும் ேபாதைனயலும் அவர்கைள
வளர்த்துங்கள்.
ேவைலக்காரர்களும், எஜமான்களும்

5 ேவைலக்காரர்கேள, நீங்கள் கறஸ்துவற்குக்
கீழ்ப்படிக றதுேபால, சரீரத்தன்படி உங்களுைடய எஜமான்களாக
இருக்க றவர்களுக்கும் பயத்ேதாடும் மரியாைதேயாடும்
ேநர்ைமயுள்ள மனேதாடும் கீழ்ப்படிந்து; 6 மனிதர்களுக்குப்
ப ரியமாக இருக்கவரும்புக றவர்களாக அவர்களுைடய
பார்ைவக்கு ஊழியம் ெசய்யாமல், க றஸ்துவன்
ஊழியக்காரர்களாக, மனப்பூர்வமாக ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்யுங்கள். 7 அடிைமயானவன்
என்றாலும், சுதந்த ரமானவன் என்றாலும், அவனவன் ெசய்க ற
நன்ைமயன்படிேய கர்த்தரிடத்தல் பலைன ெபறுவான்
என்று அறந்து, 8 மனிதருக்ெகன்று ஊழியம் ெசய்யாமல்,
கர்த்தருக்ெகன்ேற நல்லமனேதாடு ஊழியம் ெசய்யுங்கள்.
9 எஜமான்கேள, அப்படிேய நீங்களும், ேவைலக்காரர்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டியைவகைளச் ெசய்து, அவர்களுக்கும்
உங்களுக்கும் எஜமானானவர் பரேலாகத்தல் இருக்கறார்
என்றும், அவரிடத்தல் பட்சபாதம் இல்ைல என்றும் அறந்து,
கடுைமயானவார்த்ைதகைளவ ட்டுவடுங்கள்.
க றஸ்துவன்பைடவீரர்களும்,ஆயுதங்களும்

10 கைடச யாக, என் சேகாதரர்கேள, கர்த்தரிலும் அவருைடய
வல்லைமயலும் பலப்படுங்கள். 11 நீங்கள் ப சாசன்
தந்த ரங்கேளாடு எத ர்த்து ந ற்கத் த றைமயுள்ளவர்களாகும்படி,
ேதவனுைடய சர்வாயுதங்கைளயும் அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
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12 ஏெனன்றால், சரீரத்ேதாடும் இரத்தத்ேதாடும் இல்ைல,
ஆளுைககேளாடும், அதகாரங்கேளாடும், இந்த உலகத்தன்
இருளின் அத பத கேளாடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள
ெபால்லாத ஆவகளின் பைடகேளாடும் நமக்குப் ேபாராட்டம்
உண்டு. 13 எனேவ, தீங்குநாளிேல அைவகைள நீங்கள்
எத ர்க்கவும், எல்லாவற்ைறயும் ெசய்துமுடித்தவர்களாக ந ற்கவும்
த றைமயுள்ளவர்களாகும்படி, ேதவனுைடய சர்வாயுதங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14 சத்தயம் என்னும் கச்ைசைய
உங்களுைடய இடுப்பல் கட்டினவர்களாகவும், நீத என்னும்
மார்புக்கவசத்ைத அணிந்தவர்களாகவும்; 15 சமாதானத்தன்
நற்ெசய்த க்குரிய ஆயத்தம் என்னும் காலணிகைளக்
கால்களிேல ெதாடுத்தவர்களாகவும்; 16 சாத்தான் எய்யும்
அக்கனி அம்புகைளெயல்லாம் அவத்துப்ேபாடத்தக்கதாக,
எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக வசுவாசம் என்னும் ேகடயத்ைதப்
ப டித்துக்ெகாண்டவர்களாகவும் நல்லுங்கள். 17 இரட்ச ப்பு
என்னும் தைலக்கவசத்ைதயும், ேதவவசனமாகய ஆவயன்
பட்டயத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 18 எந்த ேநரத்தலும்
எல்லாவதமான ேவண்டுதேலாடும் வண்ணப்பத்ேதாடும்
ஆவயனாேல ெஜபம்பண்ணி, அதனால் மிகுந்த
மனஉறுத ேயாடும் எல்லாப் பரிசுத்தவான்களுக்கான
ேவண்டுதேலாடும்வழித்துக்ெகாண்டிருங்கள். 19நற்ெசய்த க்காகக்
கட்டப்பட்டிருக்க ற ப ரத ந தயாகய நான் அைதப்பற்ற ப்
ேபசேவண்டியைதத் ைதரியமாகப் ேபசவும், 20 நான் ைதரியமாக
என் வாையத் த றந்து நற்ெசய்தயன் இரகசயத்ைத
அறவக்க றதற்கு வாக்கு எனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்படி
எனக்காகவும்வண்ணப்பம்பண்ணுங்கள்.
இறுத வாழ்த்துைர

21 அன்றயும், நான் ெசய்யும் காரியங்கைளயும், என்
சுகெசய்த கைளயும், நமக்குப் ப ரியமான சேகாதரனும்
கர்த்தருக்குள் உண்ைமயுள்ள ஊழியக்காரனுமாக இருக்க ற
தீக க்கு உங்களுக்கு அறவப்பான். 22 நீங்கள் எங்களுைடய
ெசய்த கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளவும், அவன் உங்களுைடய
இருதயங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்யவும், அவைன உங்களிடம்
அனுப்ப ேனன். 23 ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும், சேகாதரர்களுக்குச் சமாதானமும்
வசுவாசத்துடன் அன்பும் உண்டாவதாக. 24 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவடம் அழியாத அன்ேபாடு
அன்புகாட்டுக ற எல்ேலாருக்கும் கருைப உண்டாயருப்பதாக.
ஆெமன்.
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பலிப்ப யர்
ஆச ரியர்
பவுல் இைத எழுதனதாகக் கூறுகறார் (1: 1) மற்றும் ெமாழி,

பாணி, மற்றும் வரலாற்று உண்ைமகளின் அைனத்து உள்
குணாத சயங்கள் ஆகயைவ இைத உறுத ப்படுத்துகறது.
ஆரம்பகால சைப, பவுல் ஆச ரியர் என்றும் அதகாரம்
பற்றயும் ெதாடர்ந்து ேபசுக றது. பலிப்பயருக்கு எழுதய
நருபம் க றஸ்துவன் ச ந்ைதைய ெவளிப்படுத்துகறது
(2: 1-11). பலிப்பயர் நருபத்ைத எழுதும்ேபாது
பவுல் ைகதயாக இருந்தேபாதலும் அவர் மக ழ்ச்ச யால்
நைறந்தருந்தார். பலிப்பயர் நருபம் நமக்கு, துன்பங்கள்
மற்றும் பாடுகளுக்கு நடுவல் இருந்தாலும் கறஸ்தவர்கள்
சந்ேதாஷமாக இருக்க முடியுெமன கற்றுக்ெகாடுக்க றது. நாம்
க றஸ்துவுக்குள்ளிருக்கும் நம்ப க்ைகயன் காரணமாக நாம்
மக ழ்ச்ச அைடக ேறாம்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 61 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
ேராமாபுரிய ல் சைறச்சாைலயல் இருக்கும்ேபாது பவுல்

பலிப்பயர் நருபத்ைத எழுதனார் (அப்ேபாஸ்தலர் 28: 30).
பலிப்பயர் சைபயலிருந்து கைடத்த ந த உதவயுடன் ேராமில்
இருந்த பவுலிடம் வந்த எப்பாப்ப ேராதீத்துவ டம் பலிப்பயருக்கு
எழுதப்பட்ட கடிதம் ெகாடுக்கப்பட்டது. (பலிப்பயர் 2: 25; 4:
18). ஆனால் ேராமிலிருந்த சமயத்தல் எப்பாப்ப ேராதீத்து
ேநாயுற்றார், அது அவருைடய பயணத்ைதத் தாமதமாக ,
கடிதத்தன்வழங்குவைத (2: 26-27) தாமதப்படுத்தயது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
மக்ெகேதானியா மாவட்டத்தன் முக்கய நகரங்களில் ஒன்றான

பலிப்ப நகரில்உள்ளகறஸ்தவசைப.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
பவுல் தான் சைறச்சாைலயல் இருந்தேபாது காரியங்கள்

எப்படி இருந்தது என்பைதயும் (1: 12-26), அவருைடய
த ட்டங்கள் என்னவாக இருந்தது மற்றும் அவருைடய
வடுதைல ஆகயவற்ைறக்குறத்து சைபயானது அறயும்படி
பவுல் வரும்பனார். (பலி 2: 23-24). சைபயல் சல
குழப்பம் மற்றும் ப ரிவு இருப்பதாகத் காணப்பட்டது, எனேவ
அப்ேபாஸ்தலன்,ஒற்றுைமைய ேநாக்கயஒருகண்ேணாட்டத்தல்
மனத்தாழ்ைமைய ஊக்குவக்க எழுதுகறார் (2: 1-18; 4:
2-3). ேபாதக இைறயயல் அறஞரான பவுல், (3: 2-3)
எத ர்மைறயானகள்ளஉபேதசங்கைளயும் மற்றும் சலகுற ப்ப ட்ட
தவறான ேபாதகர்களின் வைளவுகைளத் தைலகீழாக்குமாறு
எழுதுகறார். பவுல், எப்பாப ேராதீத்துவன் ஆேராக்கயத்ைதயும்
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த ட்டங்கைளயும் பற்ற அறக்ைக ெகாடுக்க தீேமாத்ேதயுைவ
உற்சாகப்படுத்த எழுதனார் (2: 19-30) மற்றும் பவுல் தன்ைனக்
குறத்த சைபயன் அக்கைறக்காகவும், அவர்கள் ெகாடுத்த
நன்ெகாைடகள் (4: 10-20)ஆகயவற்றற்காகவும்நன்ற ெதரிவ க்க
பவுல்எழுதனார்.

ைமயக்கருத்து
மக ழ்ச்ச நைறந்தவாழ்க்ைக

ெபாருளடக்கம்
1. வணக்கவுைர— 1:1, 2
2. பவுலின்சூழ்நைல மற்றும் சைபைய உற்சாகப்படுத்துதல் —
1:3-2:30

3. தவறானேபாதைனக்குஎத ரானஎச்சரிக்ைககள்— 3:1-4:1
4.இறுத அறவுைரகள்— 4:2-9
5. நன்ற ெசால்லுதல்— 4:10-20
6.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 4:21-23

1 இேயசுக றஸ்துவன் ஊழியக்காரர்களாகய
பவுலும், தீேமாத்ேதயும், பலிப்ப பட்டணத்தல் கறஸ்து
இேயசுவற்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் அைனவருக்கும்,
கண்காணிகளுக்கும், உதவக்காரர்களுக்கும் எழுதுகறதாவது:
2 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும்
சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்றெசால்லுதலும்ெஜபமும்.
3 நற்ெசய்த உங்களுக்கு அறவக்கப்பட்ட நாள்முதல்

இதுவைரக்கும் நீங்கள் எங்கேளாடு ஊழியத்தல்
ஐக்கயப்பட்டிருப்பதால், 4 நான் பண்ணுகற ஒவ்ெவாரு
வண்ணப்பத்தலும் உங்கள் அைனவருக்காகவும்
எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷத்ேதாடு ெஜபம்பண்ணி,
5 உங்களில் நல்லெசயல்கைளத் ெதாடங்கனவர் அைத
இேயசுக றஸ்துவன் நாள்வைர நடத்தவருவார் என்று
நம்ப , 6 நான் உங்கைள நைனக்கும்ேபாெதல்லாம் என்
ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன். 7 என் சைறச்சாைலயன்
கட்டுகளிலும், நான் நற்ெசய்தையப் ேபாத த்து அைதத்
உறுத ப்படுத்தவருகறதலும், நீங்கள் அைனவரும் எனக்கு
அளிக்கப்பட்ட கருைபயல் பங்குள்ளவர்களானதால், உங்கைள
என் இருதயத்தல் ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க றபடியனாேல,
உங்கள் எல்ேலாைரயும்குற த்து நான் இப்படி நைனக்கறது
எனக்குத் தகுதயாக இருக்க றது. 8 இேயசுக றஸ்துவன்
உருக்கமான அன்பனாேல உங்கெளல்ேலாைரயும் காண
எவ்வளேவா ஆவலாக இருக்க ேறன் என்பதற்கு ேதவேன
எனக்குச் சாட்ச . 9 ேமலும், உத்தமமானைவகைள நீங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்கதாக உங்களுைடய அன்பானது
அறவலும் எல்லா உணர்வலும் இன்னும் அதகமத கமாகப்
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ெபருகவும், 10 ேதவனுக்கு மகைமயும் துதயும் உண்டாகும்படி
இேயசுக றஸ்துவனால் வருகற நீதயன் கனிகளால்
நைறந்தவர்களாக , 11 நீங்கள் கறஸ்துவன் நாளுக்ெகன்று
ேநர்ைமயானவர்களும், குற்றம் இல்லாதவர்களுமாக இருக்கவும்
ேவண்டுதல்ெசய்க ேறன்.

பவுலின்கட்டுகள்
12 சேகாதரர்கேள, எனக்கு சம்பவத்தைவகள்

நற்ெசய்த பரவுவதற்கு ஏதுவானது என்று நீங்கள்
அறய மனதாயருக்க ேறன். 13 அரண்மைனயல்
உள்ளவர்களுக்கும் மற்ற எல்ேலாருக்கும் என் கட்டுகள்
கறஸ்துவற்குள்ளான கட்டுகள் என்று ெதரிந்து,
14 சேகாதரர்களில் அேநகர் என் கட்டுகளாேல கர்த்தருக்குள்
ைதரியம்ெகாண்டு பயம் இல்லாமல் தருவசனத்ைதச்
ெசால்லும்படி அத கமாகத் துணிந்தருக்க றார்கள். 15 ச லர்
ெபாறாைமயனாலும் வ ேராதத்தனாலும், ச லர் நல்ல
மனதனாலும் கறஸ்துைவப் ப ரசங்க க்க றார்கள்.
16 ச லர் என் கட்டுகேளாடு உபத்த ரவத்ைதயும் ேசர்க்க
நைனத்து, சுத்த மனேதாடு க றஸ்துைவ அறவக்காமல்,
வேராதத்தனாேல அறவக்க றார்கள். 17 நற்ெசய்த க்காக
நான் உத்தரவுெசால்ல நயமிக்கப்பட்டவன் என்று அறந்து,
ச லர் அன்பனாேல அறவக்க றார்கள். 18 இதனால் என்ன?
ஏமாற்றுவதனாேலா, உண்ைமயனாேலா, எப்படியாவது,
க றஸ்து அறவக்கப்படுக றார்; அதனால் சந்ேதாஷப்படுக ேறன்,
இனிேமலும் சந்ேதாஷப்படுேவன். 19 அது உங்களுைடய
ேவண்டுதலினாலும் இேயசுக றஸ்துவனுைடய ஆவயன்
உதவயனாலும் எனக்கு இரட்ச ப்பாக முடியும் என்று
அற ேவன். 20 நான் ஒன்றலும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல்,
எப்ெபாழுதும்ேபால இப்ெபாழுதும், மிகுந்த ைதரியத்ேதாடு
ஜீவனாலாவது,மரணத்தனாலாவது,க றஸ்துஎன்சரீரத்தனாேல
மகைமப்படுவார் என்று எனக்குஉண்டாயருக்க ற வாஞ்ைசக்கும்
நம்ப க்ைகக்கும் தகுந்ததாக அப்படி முடியும். 21 க றஸ்து
எனக்கு ஜீவன், மரணம் எனக்கு ஆதாயம். 22 ஆனாலும்
சரீரத்தல் பைழத்தருக்க றதனாேல என் ெசய்ைகக்குப்
பலன் கைடத்தருப்பதால், நான் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியது
என்னெவன்று ெதரியாது. 23 ஏெனன்றால், இந்த இரண்டிற்கும்
இைடேய நான் ெநருக்கப்படுக ேறன்; சரீரத்ைதவ ட்டுப் ப ரிந்து,
க றஸ்துேவாடு இருக்க எனக்கு ஆைச உண்டு, அது அதக
நன்ைமயாக இருக்கும்; 24 அப்படியருந்தும், நான் சரீரத்தல்
வாழ்ந்தருப்பது உங்களுக்கு அதக அவசயம். 25 இந்த
ந ச்சயத்ைதக்ெகாண்டிருந்து, நான் மீண்டும் உங்களிடம்
வருகறதனால் என்ைனக்குறத்து உங்களுைடய மக ழ்ச்ச
க றஸ்து இேயசுவற்குள் ெபருகுவதற்காக, 26 உங்களுைடய
வசுவாசத்தன் வளர்ச்ச க்காகவும் சந்ேதாஷத்த ற்காகவும்
நான் பைழத்து, உங்கள் அைனவேராடும் இருப்ேபன் என்று
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அறந்தருக்க ேறன். 27நான்வந்துஉங்கைளப் பார்த்தாலும், நான்
வராமலிருந்தாலும், நீங்கள் ஒேர ஆவய ேல உறுதயாக நன்று,
ஒேர ஆத்துமாவனாேல நற்ெசய்தயன் வசுவாசத்த ற்காகப்
ேபாராடி, எத ர்க்க றவர்களால் ஒன்றுக்கும் பயப்படாமல்
இருக்க றீர்கள் என்றுஉங்கைளக்குறத்து நான் ேகள்வப்படும்படி,
எந்தவதத்தலும் நீங்கள் கறஸ்துவன் நற்ெசய்த ற்குத்
தகுதயானவர்களாக நடந்துெகாள்ளுங்கள். 28 நீங்கள்
பயப்படாமலிருக்கறது அவர்கள் ெகட்டுப்ேபாக றதற்கும்,
நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுக றதற்கும் அைடயாளமாக இருக்க றது;
இதுவும் ேதவனுைடய ெசயேல. 29 ஏெனன்றால், க றஸ்துைவ
வசுவாச க்க றதற்குமட்டும் இல்ைல, அவருக்காகப்
பாடுகள்படுகறதற்கும் உங்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
30நீங்கள்என்னிடம் பார்த்ததும் எனக்குஉண்ெடன்றுஇப்ெபாழுது
ேகள்வப்படுக றதுமானேபாராட்டேமஉங்களுக்கும்உண்டு.

அத்த யாயம் 2
க றஸ்துவன்தாழ்ைம

1 ஆகேவ, க றஸ்துவற்குள் எந்தெவாரு ஆறுதலும்,
அன்பனாேல எந்தெவாரு ேதறுதலும், ஆவயன் எந்தெவாரு
ஐக்கயமும், எந்தெவாரு உருக்கமான பரிவும் இரக்கங்களும்
உண்டானால், 2 நீங்கள் ஒேர ச ந்ைதயும் ஒேர அன்பும்
உள்ளவர்களாக இருந்து, இைசந்த ஆத்துமாக்களாக ஒன்ைறேய
ச ந்த த்து, என் சந்ேதாஷத்ைத நைறவாக்குங்கள். 3 ஒன்ைறயும்
சுயநலத்தனாேலா, வீண்ெபருைமயனாேலா ெசய்யாமல்,
மனத்தாழ்ைமயனாேல ஒருவைரெயாருவர் உங்கைளவ ட
ேமன்ைமயானவர்களாக நைனக்கேவண்டும். 4 அவனவன்
தன்னுைடய காரியங்கைள மட்டுமல்ல, மற்றவர்களுைடய
காரியங்களிலும் உதவெசய்யேவண்டும். 5 க றஸ்து இேயசுவல்
இருந்த ச ந்ைதேய உங்களுக்கும் இருக்கேவண்டும்; 6 அவர்
ேதவனுைடய உருவமாக இருந்தும், ேதவனுக்குச் சமமாக
இருப்பைதக் ெகாள்ைளயாடின ெபாருளாக நைனக்காமல்,
7 தம்ைமத்தாேம ெவறுைமயாக்க , அடிைமயன் உருவெமடுத்து,
மனிதனின்சாயல்ஆனார். 8அவர்மனிதஉருவமாகெவளிப்பட்டு,
மரணம்வைரக்கும், அதாவது சலுைவயன் மரணம்வைரக்கும்
கீழ்ப்படிந்தவராக , தம்ைமத்தாேம தாழ்த்தனார். 9ஆகேவ, ேதவன்
எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக அவைர உயர்த்த , 10 இேயசுவன்
நாமத்தல்வானத்தல்உள்ளைவகளும்,பூமியல்உள்ளைவகளும்,
பூமியன் கீழ் உள்ளைவகளுைடய முழங்கால்கள் எல்லாம்
முடங்கும்படிக்கும், 11 ப தாவாகய ேதவனுக்கு மகைமயாக
இேயசுக றஸ்துேவ கர்த்தர் என்று நாக்குகெளல்லாம்
அறக்ைகபண்ணுவதற்கும், எல்லா நாமத்த ற்கும் ேமலான
நாமத்ைதஅவருக்குத்தந்தருளினார்.

ப ரகாச க்கும்நட்சத்த ரங்கள்
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12 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமானவர்கேள, நீங்கள் எப்ெபாழுதும்
கீழ்ப்படிக றபடிேய, நான் உங்களுக்கு அருகல் இருக்கும்ெபாழுது
மட்டுமில்ைல, நான் தூரத்தல் இருக்கும்ெபாழுதும், அதக
பயத்ேதாடும் நடுக்கத்ேதாடும் உங்களுைடய இரட்ச ப்பு
நைறேவறப் ப ரயாசப்படுங்கள். 13 ஏெனன்றால், ேதவேன
தம்முைடய தயவுள்ள வருப்பத்தன்படி வருப்பத்ைதயும்
ெசய்ைகையயும் உங்களில் உண்டாக்குகறவராக இருக்க றார்.
14 நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் ப ரயாசப்பட்டதும்
இல்ைல என்கற மக ழ்ச்ச க றஸ்துவன் நாளில் எனக்கு
உண்டாயருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்ைதப் ப டித்துக்ெகாண்டு,
உலகத்த ேல சுடர்கைளப்ேபாலப் ப ரகாச க்க ற நீங்கள்,
15 ேகாணலும் மாறுபாடுமான வம்சத்தன் நடுவ ேல குற்றம்
இல்லாதவர்களும் கபடுஇல்லாதவர்களும், ேதவனுைடய மாசற்ற
பள்ைளகளாக இருப்பதற்கு, 16 எல்லாவற்ைறயும் முறுமுறுப்பு
இல்லாமலும் வாக்குவாதம் இல்லாமலும் ெசய்யுங்கள்.
17 ேமலும், உங்களுைடய வசுவாசமாக ய பலியன்ேமலும்
ஊழியத்தன்ேமலும் நான் பானபலியாக வார்க்கப்பட்டுப்
ேபானாலும், நான் மக ழ்ந்து, உங்கள் அைனவேராடும் ேசர்ந்து
சந்ேதாஷப்படுேவன். 18இதனால் நீங்களும்மக ழ்ந்து, என்ேனாடு
ேசர்ந்து சந்ேதாஷப்படுங்கள்.

தீேமாத்ேதயுவும்எப்பாப்ப ேராதீத்துவும்
19 அன்றயும், நானும் உங்களுைடய ெசய்த கைளத் ெதரிந்து

மன ஆறுதல் அைடவதற்குச் சீக்க ரமாகத் தீேமாத்ேதயுைவ
உங்களிடம் அனுப்பலாம் என்று கர்த்தராக ய இேயசுவற்குள்
நம்பயருக்க ேறன். 20 ஆகேவ, உங்களுைடய காரியங்கைள
உண்ைமயாகக் கவனிப்பதற்கு என்ைனப்ேபால மனதுள்ளவன்
அவைனத்தவ ர ேவறுயாரும் என்னிடம் இல்ைல. 21 மற்ற
எல்ேலாரும் க றஸ்து இேயசுவற்குரியைவகைளத் ேதடாமல்,
தங்களுக்குரியைவகைளேய ேதடுக றார்கள். 22 தகப்பனுக்குப்
பள்ைள ஊழியம் ெசய்வதுேபால, அவன் என்ேனாடு ேசர்ந்து
நற்ெசய்த க்காக ஊழியம் ெசய்தான் என்று அவனுைடய
உத்தமகுணத்ைத அற ந்தருக்க றீர்கள். 23 ஆகேவ, என்
காரியங்கள் எப்படி நடக்கும் என்று நான் அறந்தவுடேன
அவைன அனுப்பலாம் என்று நைனத்தருக்க ேறன்.
24 அன்றயும் நாேன சீக்க ரத்தல் வருேவன் என்று
கர்த்தருக்குள் வசுவாசமாக இருக்க ேறன். 25 ேமலும்,
என் சேகாதரனும், உடன்ேவைலக்காரனும், க றஸ்துவன்
பைடவீரனும், உங்களுைடய தூதுவனாகவும், என்னுைடய
குைறவல் உதவ ெசய்தவனுமான எப்பாப்ப ேராதீத்துைவ
உங்களிடம் அனுப்பேவண்டும் என்று நைனத்ேதன். 26 அவன்
உங்கள் எல்ேலார்ேமலும் வாஞ்ைசயுள்ளவனும், தான்
வயாத ப்பட்டைத நீங்கள் ேகள்வப்பட்டதனாேல அத க
மனச்ேசார்வு அைடந்தவனாகவும் இருக்க றான். 27 அவன்
வயாத ப்பட்டு மரணத்தற்கு அருகல் இருந்தது உண்ைமதான்.
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ஆனாலும், ேதவன் அவனுக்கு இரங்கனார்; அவனுக்கு
இரங்கனதுமட்டுமல்லாமல், துக்கத்தன்ேமல் துக்கம் எனக்கு
உண்டாகாதபடி, எனக்கும் இரங்கனார். 28 ஆகேவ, நீங்கள்
அவைன மீண்டும் பார்த்து சந்ேதாஷப்படவும், என் துக்கம்
குைறயவும், அவைன சீக்க ரமாக அனுப்ப ேனன். 29ஆனபடியால்
நீங்கள் கர்த்தருக்குள் அதகமான சந்ேதாஷத்ேதாடு அவைன
ஏற்றுக்ெகாண்டு, இப்படிப்பட்டவர்கைளக் கனம்பண்ணுங்கள்.
30 ஏெனன்றால், நீங்கள் எனக்குச் ெசய்யேவண்டியஊழியத்த ேல
உங்களுைடய குைறைவ நைறவாக்குவதற்கு, அவன்
தன் உயைரயும் ெபரிதாக நைனக்காமல், க றஸ்துவன்
ஊழியத்த ற்காக மரணத்தற்குஅருகல்இருந்தான்.

அத்த யாயம் 3
சரீரத்தன்ேமலுள்ளநம்ப க்ைக

1 ேமலும், என் சேகாதரர்கேள, கர்த்தருக்குள்
சந்ேதாஷப்படுங்கள். எழுதனைவகைளேய மீண்டும்
எழுதுவது எனக்கு வருத்தம் இல்ைல, அது உங்களுக்கு
நலமாக இருக்கும். 2 நாய்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள், ெபால்லாத ேவைலயாட்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். வருத்தேசதனக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். 3 ஏெனன்றால், சரீரத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக
இல்லாமல், ஆவயனாேல ேதவனுக்கு ஆராதைனெசய்து,
க றஸ்து இேயசுவற்குள் ேமன்ைமபாராட்டுக ற நாேம
வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள். 4 சரீரத்தன்ேமல் நம்ப க்ைக
ைவக்கேவண்டுமானால் நானும் ைவக்கலாம்; ேவெறாருவன்
சரீரத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக இருக்க நைனத்தால் நான்
அைதவ ட அத கமாக அப்படிச் ெசய்யலாம். 5 நான் எட்டாம்நாளில்
வருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவன், இஸ்ரேவல் வம்சத்ைதச்
ேசர்ந்தவன்,ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்ைதச்ேசர்ந்தவன்,எப ெரயரில்
ப றந்த எப ெரயன், நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி பரிேசயன்;
6 பக்தைவராக்கயத்தன்படி சைபையத் துன்பப்படுத்தனவன்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் நீதயன்படி குற்றஞ்சாட்டப்படாதவன்.
7 ஆனாலும், எனக்கு இலாபமாக இருந்தைவகள் எைவகேளா,
அைவகைளக் கறஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று நைனத்ேதன்.
8 அதுமட்டும் இல்ைல, என் கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுைவ
அறகற அறவன் ேமன்ைமக்காக எல்லாவற்ைறயும் நஷ்டம்
என்று நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். 9 நான் கறஸ்துைவ
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்வதற்காக, நயாயப்ப ரமாணத்தனால்
வருகற சுயநீதைய உைடயவனாக இல்லாமல்,
க றஸ்துவன்ேமல் உள்ள வசுவாசத்தனால் வருகறதும்,
வசுவாசம் மூலமாக ேதவனால் உண்டாயருக்க றதுமான நீதைய
உைடயவனாக இருந்து, க றஸ்துவற்குள் இருக்கறவன் என்று
ெதரியும்படிக்கும், 10 இப்படி நான் அவைரயும் அவருைடய
உய ர்த்ெதழுதலின் வல்லைமையயும், அவருைடய பாடுகளின்
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ஐக்கயத்ைதயும் ெதரிந்துெகாள்வதற்கும், அவருைடய
மரணத்தற்கு இைணயான மரணத்தற்குள்ளாக , எப்படியாவது
நான் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தருப்பதற்குத்
தகுதயாவதற்கும், 11 அவருக்காக எல்லாவற்ைறயும்
நஷ்டெமன்றும்குப்ைபெயன்றும்நைனக்க ேறன்.

இலக்ைக ேநாக்க ஓடுதல்
12 நான் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன் அல்லது முழுவதும்

ேதறனவனாேனன் என்று நைனக்காமல், க றஸ்து
இேயசுவனால் நான் எதற்காகப் ப டிக்கப்பட்ேடேனா
அைத நான் ப டித்துக்ெகாள்வதற்காக ஆைசயாகத்
ெதாடருக ேறன். 13 சேகாதரர்கேள, அைதப் ப டித்துக்ெகாண்ேடன்
என்று நான் நைனக்கறதல்ைல; ஒன்று ெசய்க ேறன்,
கடந்தைவகைள மறந்து, வருகறைவகைளத் ேதடி, 14 க றஸ்து
இேயசுவற்குள் ேதவன் அைழத்த பரம அைழப்பன்
பந்தயப்ெபாருளுக்காக இலக்ைக ேநாக்க த் ெதாடருக ேறன்.
15 ஆகேவ, நம்மில் ேதறனவர்கள் எல்ேலாரும் இந்தச்
ச ந்ைதயாகேவ இருக்கேவண்டும்; எந்தக் காரியத்தலாவது
நீங்கள் ேவறு ச ந்ைதயாக இருந்தால், அைதயும் ேதவன்
உங்களுக்கு ெவளிப்படுத்துவார். 16 ஆனாலும் நாம்
எதுவைரக்கும் ேதறயருக்க ேறாேமா, அதுமுதல் ஒேர
ஒழுங்காக நடந்துெகாண்டு, ஒேர ச ந்ைதயாக இருப்ேபாமாக.
17 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் என்ேனாடு பன்பற்றுகறவர்களாக ,
நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுக றபடி நடக்க றவர்கைள
மாத ரியாக ேநாக்க ப் பாருங்கள். 18 ஏெனன்றால், அேநகர்
ேவறுவதமாக நடக்க றார்கள்; அவர்கள் கறஸ்துவன்
சலுைவக்குப் பைகவர்கெளன்று உங்களுக்கு அேநகமுைறச்
ெசான்ேனன், இப்ெபாழுது கண்ணீேராடும் ெசால்லுக ேறன்.
19 அவர்களுைடய முடிவு அழிவு, அவர்களுைடய ேதவன்
வயறு, அவர்களுைடய மகைம அவர்களுைடய ெவட்கேம,
அவர்கள் பூமிக்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றார்கள். 20 நம்முைடய
குடியருப்ேபா பரேலாகத்தல் இருக்க றது, அங்ேகயருந்து
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து என்னும் இரட்சகர் வருவதற்காக
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். 21 அவர் எல்லாவற்ைறயும்
தமக்குக் கீழ்ப்படுத்த க்ெகாள்வதற்கு தம்முைடய வல்லைமயான
ெசயலின்படி, நம்முைடய அற்பமான சரீரத்ைத அவருைடய
மகைமயானசரீரத்த ற்குஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார்.

அத்த யாயம் 4
1 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமும் வாஞ்ைசயுமான சேகாதரர்கேள,

எனக்குச் சந்ேதாஷமும் க ரீடமுமானவர்கேள, ப ரியமானவர்கேள,
இப்படிேயகர்த்தருக்குள்நைலத்துநல்லுங்கள்.

உற்சாகப்படுத்துதல்
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2 கர்த்தருக்குள் ஒேர ச ந்ைதயாக இருக்க எேயாதயாளுக்கும்
ச ந்த ேகயாளுக்கும் புத்த ெசால்லுக ேறன். 3 அன்றயும்,
என் உத்தம கூட்டாளிேய, அவர்களுக்கு உதவயாக
இருக்கும்படி உன்ைனயும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; அவர்கள்
க ேலெமந்ேதாடும் மற்ற என் உடன்ேவைலயாட்கேளாடும்
நற்ெசய்தைய அறவப்பதல் என்ேனாடு அதகமாக
உைழத்தார்கள், அவர்களுைடய ெபயர்கள் ஜீவபுத்தகத்தல்
இருக்கறது. 4 கர்த்தருக்குள் எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷமாக
இருங்கள்; சந்ேதாஷமாக இருங்கள் என்று மீண்டும்
ெசால்லுக ேறன். 5 உங்களுைடய சாந்தகுணம் எல்லா
மனிதர்களுக்கும் ெதரிந்தருப்பதாக. கர்த்தர் அருகல்
இருக்கறார். 6 நீங்கள் எைதக்குற த்தும் கவைலப்படாமல்,
எல்லாவற்ைறயும்குறத்து உங்களுைடய வண்ணப்பங்கைள
ஸ்ேதாத்த ரத்துடன் ெஜபத்தனாலும் ேவண்டுதலினாலும்
ேதவனுக்குத் ெதரியப்படுத்துங்கள். 7 அப்ெபாழுது,
எல்லாப் புத்த க்கும் ேமலான ேதவசமாதானம் உங்களுைடய
இருதயங்கைளயும் உங்களுைடய ச ந்ைதகைளயும் க றஸ்து
இேயசுவற்குள்ளாகக் காத்துக்ெகாள்ளும். 8 கைடச யாக,
சேகாதரர்கேள, உண்ைமயுள்ளைவகள் எைவகேளா,
ஒழுக்கமுள்ளைவகள் எைவகேளா, நீதயுள்ளைவகள்
எைவகேளா, கற்புள்ளைவகள் எைவகேளா, அன்புள்ளைவகள்
எைவகேளா, நற்ெபயர் உள்ளைவகள் எைவகேளா,
புண்ணியம் எதுேவா, புகழ் எதுேவா அைவகைளேய
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருங்கள். 9 நீங்கள் என்னிடம்
கற்றுக்ெகாண்டைவகளும், ெபற்றுக்ெகாண்டைவகளும்,
ேகட்டைவகளும், பார்த்தைவகளும் எைவகேளா, அைவகைளேய
ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது சமாதானத்தன் ேதவன் உங்கேளாடு
இருப்பார்.

உதவகளுக்காக நன்றகூருதல்
10 என்ைன வசாரிப்பதற்கு நீங்கள் இப்ெபாழுது

மீண்டும் அக்கைற ெகாண்டதனாேல கர்த்தருக்குள்
மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்ேடன்; முன்னேம இப்படிச் ெசய்ய
நைனத்தீர்கள், ஆனால் உதவெசய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பு
கைடக்கவல்ைல. 11 என் குைறகளினால் நான் இப்படிச்
ெசால்லவல்ைல; ஏெனன்றால், நான் எந்த நைலைமயல்
இருந்தாலும் மனதருப்தயாக இருக்கக் கற்றுக்ெகாண்ேடன்.
12தாழ்ந்தருக்கவும்எனக்குத்ெதரியும்,வாழ்ந்தருக்கவும்எனக்குத்
ெதரியும்; எந்த இடத்தலும் எல்லாவற்றலும் தருப்தயாக
இருக்கவும், பட்டினியாக இருக்கவும், பரிபூரணமைடயவும்,
குைறவுபடவும் கற்றுக்ெகாண்ேடன். 13 என்ைனப்
ெபலப்படுத்துகற க றஸ்துவனாேல எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்ய எனக்குப் ெபலன் உண்டு. 14 ஆனாலும் நீங்கள்
என் உபத்த ரவத்தல் என்ேனாடு பங்குெகாண்டது நலமாக
இருக்க றது. 15 ேமலும், பலிப்பயேர, நற்ெசய்த ஊழியத்தன்
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ஆரம்பத்த ேல நான் மக்ெகேதானியாவலிருந்து புறப்பட்டேபாது,
உங்கைளத்தவ ர ேவறு எந்த சைபயும் எனக்குப் பணம் ெகாடுத்து
உதவெசய்யவல்ைல என்று உங்களுக்குத் ெதரியும். 16 நான்
ெதசேலானிக்ேகயல் இருந்தேபாதும், என் குைறவுகளில்
உதவெசய்யநீங்கள்பலமுைறபணம்அனுப்ப உதவ ெசய்தீர்கள்.
17 உங்களுைடய உதவகைள நான் ேதடாமல், உங்களுைடய
உதவகளால் உங்களுக்கு வரும் பலன் ெபருகுவைதேய பார்க்க
வரும்புக ேறன். 18 எல்லாம் எனக்குக் கைடத்தது, பரிபூரணமும்
உண்டாயருக்க றது; உங்களால் அனுப்பப்பட்டைவகைள
ேதவனுக்குச் சுகந்த வாசைனயாகவும், ப ரியமான பலியாகவும்
எப்பாப்ப ேராதீத்துவன் ைககளினால் ெபற்றுக்ெகாண்டதனால்
நான் தருப்தயைடந்தருக்க ேறன். 19 என் ேதவன் தம்முைடய
ஐசுவரியத்தன்படி உங்களுைடய குைறகைளெயல்லாம்
க றஸ்து இேயசுவற்குள் மகைமய ேல நைறவாக்குவார்.
20நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்கு என்ெறன்ைறக்கும் மகைம
உண்டாவதாக. ஆெமன்.
இறுத வாழ்த்துதல்

21 க றஸ்து இேயசுவற்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள்
எல்ேலாருக்கும் வாழ்த்துதல் ெசால்லுங்கள். என்ேனாடு
இருக்கற சேகாதரர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். 22பரிசுத்தவான்கள்அைனவரும்,வேசஷமாக
இராயனுைடய அரண்மைனயல் உள்ளவர்களும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள். 23 நமது கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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ெகாேலாெசயர்
ஆச ரியர்
ெகாேலாெசயர் பவுலின் உண்ைமயான கடிதம் ஆகும் (1:

1). ஆரம்பகால சைபயல், ஆச ரியரின் வஷயத்தல் ேபசும்
அைனவருேம பவுல் தான் ஆச ரியர் என்று ெதரிவ க்க றார்கள்.
ெகாேலாேசயலுள்ள சைப பவுலினால் நறுவப்படவல்ைல.
பவுலின் சக ஊழியர்களில் ஒருவரான எப்பாப்ப ரா முதலில்
ெகாேலாெசயல் சுவ ேசஷத்ைதப் ப ரசங்க த்தருந்தார் (4: 12,
13). கள்ளப் ேபாதகர்கள் ெகாேலாெசக்கு வ ச த்த ரமான,
புதய உபேதசங்கேளாடு வந்தருந்தார்கள். அவர்கள்
கறஸ்தவத்துடன் புறசாத தத்துவம் மற்றும் யூத மார்க்கத்ைதயும்
கலந்தார்கள். க றஸ்துேவ எல்லாவற்றற்கும் ேமலானவர்
என்பைதக் காட்டுவதன் மூலம் இந்தப் ெபாய் ேபாதைனகைள
பவுல் எத ர்த்தார். ெகாேலாெசயர் நருபமானது, புதய
ஏற்பாட்டில் க றஸ்துைவ ைமயமாகக் ெகாண்ட நருபம் என்று
அைழக்கப்படுக றது. இேயசு க றஸ்து எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக
தைலைமவக க்க றார் என்பைதஇதுகாட்டுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60 க்குஇைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
ேராமில்முதலாம்முைறயாகசைறச்சாைலயல்இருக்கும்ேபாது

பவுல்அைதஎழுதயருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

“ெகாேலாெசயாவல் கறஸ்துவல் பரிசுத்தவான்களுக்கும்
உண்ைமயுள்ள சேகாதரர்களுக்கும்” (1: 1-2) என்று எழுதப்பட்டபடி
பவுல், எேபசுவலிருந்து நூறு ைமல் தூரத்தலிருந்த, லீகஸ்
பள்ளத்தாக்கன் முக்கய இடத்தல் இருந்த ெகாேலாேசயலுள்ள
சைபக்கு எழுதனார். அப்ேபாஸ்தலன் சைபைய ஒருேபாதும்
சந்த க்கவல்ைல (1: 4; 2: 1).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாேலாெசயல் எழுந்தருந்த ஆபத்தான கருத்துக்களுக்கு

எத ரான அறவுைர ெகாடுப்பதற்காக பவுல் எழுதனார்:
“அைனத்து பைடப்புகளுக்கும் (1: 15; 3: 4), க றஸ்துவன்
முழுைமயான, ேநரடி, ெதாடர்ந்து ேமலாத க்கத்ைத
உறுத ப்படுத்தயதன் மூலம், (3: 5; 4: 6) க றஸ்துவன்
கண்ேணாட்டத்தல் வாழ்வதற்காகவும், ஒழுக்கமான கறஸ்தவ
வாழ்ைவ தக்க ைவத்துக் ெகாள்ளவும், தவறான ேபாதகர்களின்
அச்சுறுத்தலுக்கு எத ராக வசுவாசத்தல் அவர்கள் உறுதையயும்
பராமரிக்கவும் சைபையஊக்குவக்கவும் (2: 2-5) எழுதனார்.
ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவன்ேமலாத க்கம்
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ெபாருளடக்கம்
1. பவுலின்வணக்கவுைரயும்ெஜபமும்— 1:1-14
2. க றஸ்துவுக்குள்உள்ளநபருக்குபவுலுைடயஉபேதசம்— 1:15-
23

3. ேதவனின்த ட்டத்தலும்ேநாக்கத்தலும்பவுலின்பங்கு— 1:24-
2:5

4. தவறானேபாதைனக்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக— 2:6-15
5. பவுல்மதெவற அச்சுறுத்தைலஎத ர்ெகாள்க றார்— 2:16-3:4
6. க றஸ்துவல்உள்ளபுதயமனிதனின்வளக்கம்— 3:5-25
7. பாராட்டுதல்,இறுத வாழ்த்து— 4:1-18

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல இேயசுக றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுலும், சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயும்,
2ெகாேலாேச பட்டணத்தல் கறஸ்துவற்குள் பரிசுத்தவான்களும்
வசுவாச களுமாக இருக்க ற சேகாதரர்களுக்கு எழுதுகறதாவது:
நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும்
சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்றெசால்லுதலும்ெஜபமும்
3 க றஸ்து இேயசுவன்ேமலுள்ள உங்களுைடய

வசுவாசத்ைதயும், பரிசுத்தவான்கள் எல்லார்ேமலுமுள்ள
உங்களுைடய அன்ைபயும்குறத்து நாங்கள் ேகள்வப்பட்டு,
4 பரேலாகத்தல் உங்களுக்காக ைவத்தருக்க ற
நம்ப க்ைகயனிமித்தம், 5 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவனுக்கு நன்றெசலுத்த ,
எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காக ேவண்டுதல் ெசய்க ேறாம். 6 அந்த
நம்ப க்ைகையக்குறத்து, நீங்கள் முன்னேம சத்தயவசனமாகய
நற்ெசய்தயனாேல ேகள்வப்பட்டீர்கள்; அந்த நற்ெசய்த
உலகெமங்கும்பரவ ப் பலன்தருகறதுேபால, உங்களிடத்தலும்
வந்து, நீங்கள் அைதக்ேகட்டு, ேதவகருைபையச் சத்தயத்தன்படி
அற ந்துெகாண்ட நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன்
தருகறதாக இருக்க றது; 7அைத எங்களுக்குப் ப ரியமான உடன்
ேவைலயாளும், உங்களுக்காகக் க றஸ்துவன் உண்ைமயான
ஊழியக்காரனுமாக இருக்க ற எப்பாப்ப ராவனிடம் நீங்கள்
கற்றற ந்தருக்க றீர்கள்; 8ஆவயானவருக்குள்ளானஉங்களுைடய
அன்ைபயும் அவேன எங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தனான்.
9 இதனிமித்தம், நாங்கள் அைதக் ேகட்ட நாள்முதல்
உங்களுக்காக இைடவ டாமல் ெஜபம் ெசய்க ேறாம்; நீங்கள்
எல்லா ஞானத்ேதாடும், ஆவயானவருக்குரிய வ ேவகத்ேதாடும்
அவருைடய வருப்பத்ைத அறகற அறவனாேல ந ரப்பப்படவும்,
10 எல்லாவத நல்ல ெசயல்களாகய கனிகைளத் தந்து, ேதவைன
அறகறஅறவல்வளர்ச்ச யைடந்து,கர்த்தருக்குப்ப ரியமுண்டாக
வாழவும் அவருக்குத் தகுதயாக நடந்துெகாள்ளவும்,
11 சந்ேதாஷத்ேதாடுகூடிய எல்லாப் ெபாறுைமயும் நீடிய
சாந்தமும் உண்டாவதற்கு மகைமயான அவருைடய
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வல்லைமயன்படி, எல்லா வல்லைமயாலும் பலப்படுத்தப்படவும்,
உங்களுக்காக ெஜபம் ெசய்க ேறாம். 12 ஒளியலுள்ள
பரிசுத்தவான்களுைடய சுதந்த ரத்தல் பங்கைடவதற்கு, நம்ைமத்
தகுதயுள்ளவர்களாக்கனவரும், 13இருளின் அதகாரத்தலிருந்து
நம்ைம வடுதைலயாக்க , தமது அன்பன் குமாரனுைடய
ராஜ்யத்த ற்கு உட்படுத்தனவருமாக இருக்க ற ப தாவற்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம். 14 குமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவற்குள்,
அவருைடய இரத்தத்தனாேல, பாவமன்னிப்பாக ய மீட்பு நமக்கு
உண்டாயருக்க றது.

க றஸ்துமுதன்ைமயானவர்
15அவர் கண்ணுக்குத் ெதரியாத ேதவனுைடயரூபமும், எல்லாப்

பைடப்புக்கும் முதற்ேபறுமானவர். 16 ஏெனன்றால், அவருக்குள்
எல்லாம் பைடக்கப்பட்டது; பரேலாகத்தலுள்ளைவகளும்
பூேலாகத்தலுள்ளைவகளுமாகய காணப்படுகறைவகளும்
காணப்படாதைவகளுமான எல்லாப் ெபாருட்களும்,
சங்காசனங்களானாலும், கர்த்தத்துவங்களானாலும், அரசாங்க
ஆட்ச புரிேவார்களானாலும், அதகாரங்களானாலும்,
எல்லாமும் அவைரக் ெகாண்டும் அவருக்ெகன்றும்
பைடக்கப்பட்டது. 17 அவர் எல்லாவற்றற்கும் முந்தனவர்,
எல்லாம் அவருக்குள் நைலநற்க றது. 18 அவேர சைபயாகய
சரீரத்த ற்குத் தைலயானவர்; எல்லாவற்றலும் முதல்வராக
இருக்கும்படி, அவேர துவக்கமும் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்த முதற்ேபறுமானவர். 19 எல்லாப் பரிபூரணமும்
அவருக்குள்ேள வாசமாக இருக்கவும், 20 அவர் சலுைவயல்
ச ந்தன இரத்தத்தனாேல சமாதானத்ைத உண்டாக்க ,
பூேலாகத்தலுள்ளைவகள் பரேலாகத்தலுள்ளைவகள் யாைவயும்
அவர் மூலமாகத் தமக்கு ஒப்புரவாக்க க்ெகாள்ளவும் ேதவனுக்கு
வருப்பமானது. 21 முன்ேன ேதவனுக்கு அந்நயர்களாகவும்
தீய ெசயல்களினால் மனத ேல வ ேராத களாகவும் இருந்த
உங்கைளயும் பரிசுத்தர்களாகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும்
கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்குமுன் நறுத்தும்படியாக
அவருைடய மாம்சசரீரத்தல் அைடந்த மரணத்தனாேல
இப்ெபாழுது ஒப்புரவாக்கனார். 22 நீங்கள் ேகட்ட
நற்ெசய்தயனால் உண்டாகும் நம்ப க்ைகையவ ட்டு
அைசயாமல், நைலயாகவும் உறுதயாகவும் வசுவாசத்த ேல
நைலத்தருப்பீர்களானால் அப்படியாகும். 23 அந்த நற்ெசய்த
வானத்தன்கீேழ இருக்க ற எல்லாப் பைடப்புகளுக்கும்
ப ரசங்க க்கப்பட்டுவருகறது; அதற்ெகன்ேற பவுலாகய நான்
ஊழியக்காரனாேனன்.

பவுலின்பாடுகள்
24இப்ெபாழுது நான்உங்கள்நமித்தம் அநுபவக்க ற பாடுகளில்

சந்ேதாஷமைடந்து, க றஸ்துவனுைடய உபத்த ரவங்களில்
குைறவானைத அவருைடய சரீரமாக ய சைபக்காக,



ெகாேலாெசயர்அத்தயாயம் 1:25 471 ெகாேலாெசயர்அத்தயாயம் 2:8

என் சரீரத்தனாேல நைறேவற்றுக ேறன். 25 ஆரம்ப
காலங்களுக்கும் தைலமுைற தைலமுைறகளுக்கும் மைறவாக
இருந்து, இப்ெபாழுது அவருைடய பரிசுத்தவான்களுக்கு
ெவளியாக்கப்பட்ட இரகச யமாகய ேதவவசனத்ைத நைறவாகத்
ெதரியப்படுத்துகறதற்கு, 26 உங்கள்நமித்தம் ேதவனால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ேவைலயன்படிேய நான் அந்தச் சைபக்கு
ஊழியக்காரனாேனன். 27 யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள
வளங்கய இந்த இரகச யத்தலுள்ள மகைமயன் ஐசுவரியம்
இன்னெதன்று, ேதவன் தம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்தப் ப ரியமானார்; க றஸ்துவானவர் மகைமயன்
நம்ப க்ைகயாக உங்களுக்குள் இருப்பேத அந்த இரகச யம்.
28 எந்த மனிதைனயும் கறஸ்து இேயசுவற்குள் ேதறனவனாக
நறுத்தும்படிக்கு, அவைரேய நாங்கள் அறவத்து, எந்த
மனிதனுக்கும் புத்த ெசால்லி, எந்த மனிதனுக்கும் எல்லா
ஞானத்ேதாடும் உபேதசம் ெசய்க ேறாம். 29 அதற்காக நான்
எனக்குள்ேள வல்லைமயான ெசய்ைகைய நடப்ப க்க ற
அவருைடயபலத்தன்படி ேபாராடிப் ப ரயாசப்படுக ேறன்.

அத்த யாயம் 2
1உங்களுக்காகவும்லேவாத க்ேகயாவல்இருக்கறவர்களுக்காகவும்,

சரீரத்தல்என்முகத்ைதக்காணாதருக்க றமற்ெறல்ேலாருக்காகவும்
மிகுந்த ேபாராட்டம் எனக்கு உண்ெடன்று நீங்கள்
அறயவரும்புக ேறன். 2 அவர்களுைடய இருதயங்கள்
ேதற்றப்பட்டு, அவர்கள் அன்பனால் இைணக்கப்பட்டு,
ப தாவாகய ேதவனுக்கும் கறஸ்துவற்கும் உரிய இரகச யத்ைத
அற ந்துெகாள்ளுகற உணர்வன் பூரண ந ச்சயத்தனுைடய
எல்லா ஐசுவரியத்த ற்கும் உரியவர்களாகேவண்டுெமன்ேற
இப்படி வரும்புக ேறன். 3 அவருக்குள் ஞானம் அறவு
என்பைவகளாகய ெபாக்கஷங்கெளல்லாம் அடங்கயருக்க றது.
4 ஒருவனும் ெபாய்யான வாதங்களால் உங்கைள
ஏமாற்றாதபடிக்கு இைதச் ெசால்லுக ேறன். 5 சரீரத்தன்படி
நான் தூரமாக இருந்தும், ஆவயன்படி உங்கேளாடுகூட
இருந்து, உங்களுைடய ஒழுங்ைகயும், க றஸ்துவன் ேமலுள்ள
உங்களுைடய வசுவாசத்தன் உறுதையயும் பார்த்துச்
சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
மனிதர்களுைடயநயமங்களிலிருந்துவடுதைல

6 ஆகேவ, நீங்கள் கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுைவ
ஏற்றுக்ெகாண்டபடிேய, அவருக்குள் ேவர்ெகாண்டவர்களாகவும்,
அவர்ேமல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும், அவருக்குள் நடந்துெகாண்டு,
7 நீங்கள் ேபாத க்கப்பட்டபடிேய, வசுவாசத்தல் உறுத ப்பட்டு,
நன்ற ெசலுத்துவேதாடு அத ேல ெபருகுவீர்களாக.
8 உலக ஞானத்தனாலும், மாயமான தந்த ரத்தனாலும்,
ஒருவனும் உங்கைளக் ெகாள்ைளெகாண்டு ேபாகாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; அது மனிதர்களின் பாரம்பரிய
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நயாயத்ைதயும் உலக வழிபாடுகைளயும் பற்றனேதயல்லாமல்
க றஸ்துைவப்பற்றனதல்ல. 9 ஏெனன்றால், ேதவத்துவத்தன்
பரிபூரணெமல்லாம் சரீரப்ப ரகாரமாக அவருக்குள்
குடிெகாண்டிருக்க றது. 10 ேமலும் எல்லாத் துைரத்தனங்களுக்கும்
அதகாரத்த ற்கும் தைலவராக இருக்க ற அவருக்குள் நீங்கள்
பரிபூரணம் உள்ளவர்களாக இருக்க றீர்கள். 11 அல்லாமலும்,
நீங்கள் கறஸ்துைவப்பற்றும் வருத்தேசதனத்தனாேல
மாம்சத்த ற்குரிய பாவசரீரத்ைதக் கைளந்துவ ட்டதனால்,
ைகயால் ெசய்யப்படாத வருத்தேசதனத்ைத அவருக்குள்
ெபற்றீர்கள். 12 ஞானஸ்நானத்த ேல அவேராடுகூட
அடக்கம்பண்ணப்பட்டவர்களாகவும், அத ேல அவைர
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பன ேதவனுைடய
ெசயலின்ேமலுள்ள வசுவாசத்தனாேல அவேராடுகூட உய ேராடு
எழுந்தவர்களாகவும் இருக்க றீர்கள். 13 உங்களுைடய
பாவங்களினாேலயும், உங்களுைடய சரீரவருத்தேசதனம்
இல்லாைமயனாேலயும் மரித்தவர்களாக இருந்த உங்கைளயும்
அவேராடுகூட உய ர்ப்ப த்து, அக்க ரமங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்குமன்னித்து; 14நமக்குஎத ரானதாகவும்கட்டைளகளால்
நமக்கு வ ேராதமாகவும் இருந்த ைகெயழுத்ைத அழித்து,
அைத நடுவல் இல்லாதபடிக்கு எடுத்து, சலுைவயன்ேமல்
ஆணியடித்து; 15 துைரத்தனங்கைளயும் அதகாரங்கைளயும்
பற த்துக்ெகாண்டு, ெவளியரங்கமாக ெவளிப்படுத்த ,
அைவகளின்ேமல் சலுைவய ேல ெவற்ற ச றந்தார். 16 ஆகேவ,
உணைவயும், பானத்ைதயும் குறத்தாவது, பண்டிைக நாைளயும்
மாதப்ப றப்ைபயும் ஓய்வுநாட்கைளயும் குறத்தாவது, ஒருவனும்
உங்கைளக் குற்றப்படுத்தாமல் இருப்பானாக. 17 அைவகள்
வருங்காரியங்களுக்கு நழலாக இருக்க றது; அைவகளின்
ெபாருள் கறஸ்துைவப்பற்றனது. 18 மூட்டுகளாலும்
தைச நரம்புகளாலும் உதவெபற்று இைணக்கப்பட்டு,
ேதவவளர்ச்ச யாக வளர்ந்ேதறுகற சரீரமுழுவைதயும்
ஆதரிக்க ற தைலையப் பற்ற க்ெகாள்ளாமல், 19 மாய்மாலமான
தாழ்ைமயலும், ேதவதூதர்களுக்குச் ெசய்யும் ஆராதைனயலும்
வருப்பமைடந்து, காணாத காரியங்களிேல துணிவாய்
நுைழந்து, தன் சரீரச ந்ைதயனாேல வீணாக கர்வம்
ெகாண்டிருக்க ற எவனும் உங்களுைடய பந்தயப்ெபாருைள
நீங்கள் இழந்துேபாகும்படி உங்கைள ஏமாற்றாதருக்கப்
பாருங்கள். 20 நீங்கள் கறஸ்துேவாடுகூட உலகத்தன்
வழக்கங்களுக்கு மரித்ததுண்டானால், இன்னும் உலக
வழக்கத்தன்படி பைழக்க றவர்கள்ேபால, 21 மனிதர்களுைடய
கட்டைளகளின்படியும் ேபாதைனகளின்படியும் நடந்து:
ெதாடாேத, ருச பாராேத, தீண்டாேத என்கற கட்டைளகளுக்கு
உடன்படுகறெதன்ன? 22 இைவெயல்லாம் அநுபவக்க றதனால்
அழிந்துேபாகுேம. 23இப்படிப்பட்டப்ேபாதைனகள்சுயவருப்பமான
ஆராதைனையயும், ேபாலியான தாழ்ைமையயும், சரீர
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ஒடுக்கத்ைதயும்பற்ற ஞானம் என்கற ெபயர்ெகாண்டிருந்தாலும்,
இைவகள் மாம்சத்ைதப் பாதுகாப்பதற்ேகயன்ற ேவறு எதற்கும்
உபேயாகப்படாது.

அத்த யாயம் 3
பரிசுத்தஜீவயத்த ற்கானவதமுைறகள்

1 நீங்கள் கறஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், க றஸ்து
ேதவனுைடய வலதுபாரிசத்தல் வீற்றருக்கும் இடத்தலுள்ள
ேமலானைவகைளத் ேதடுங்கள். 2 பூமியலுள்ளைவகைள
இல்ைல, ேமலானைவகைளேய வரும்புங்கள். 3 ஏெனன்றால்,
நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்களுைடய ஜீவன் கறஸ்துேவாடு
ேதவனுக்குள் மைறந்தருக்க றது. 4 நம்முைடய ஜீவனாகய
க றஸ்து ெவளிப்படும்ேபாது, நீங்களும் அவேராடுகூட
மகைமய ேல ெவளிப்படுவீர்கள். 5 ஆகேவ, வபசாரம்,
அசுத்தம், ேமாகம், தீய எண்ணம், வக்க ரக ஆராதைனயான
ெபாருளாைச ஆகய இந்த உலகத்த ற்குரிய பாவ சுபாவத்ைத
அழித்துப்ேபாடுங்கள். 6இைவகளினாேலேய கீழ்ப்படியாைமயன்
பள்ைளகள்ேமல் ேதவனுைடய ேகாபம் வரும். 7 நீங்களும்
முற்காலத்தல் அவர்களுக்குள்ேள வாழ்ந்தேபாது, அைவகைளச்
ெசய்துெகாண்டுவந்தீர்கள். 8இப்ெபாழுேதா ேகாபமும்மூர்க்கமும்
ெபாறாைமயும், உங்களுைடய வாயலிருந்து வரக்கூடாத
ந ந்தைனயும், வம்புவார்த்ைதகளுமாகய இைவகைளெயல்லாம்
வ ட்டுவடுங்கள். 9ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதருங்கள்;
பைழய மனிதைனயும் அவன் ெசய்ைககைளயும்
கைளந்துேபாட்டு, 10 தன்ைனப் பைடத்தவருைடய சாயலுக்கு
ஒப்பாக பூரண அறவைடயும்படி புத தாக்கப்பட்ட புதய
மனிதைன அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்கேள. 11 அத ேல
க ேரக்கெனன்றும் யூதெனன்றுமில்ைல, வருத்தேசதனம்
உள்ளவெனன்றும், வருத்தேசதனம் இல்லாதவெனன்றுமில்ைல,
யூதனல்லாதவெனன்றும் ெவளிேதசத்தாெனன்றுமில்ைல,
அடிைமெயன்றும் சுதந்த ரமானவெனன்றுமில்ைல; க றஸ்துேவ
எல்ேலாரிலும் எல்லாமுமாக இருக்க றார். 12 ஆகேவ,
நீங்கள் ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும்
ப ரியருமாக, உருக்கமான இரக்கத்ைதயும், தயைவயும்,
மனத்தாழ்ைமையயும், அைமதையயும், நீடிய ெபாறுைமையயும்
அணிந்துெகாண்டு; 13 ஒருவைரெயாருவர் ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ஒருவர்ேபரில் ஒருவருக்குக் குைறபாடு உண்டானால்,
க றஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்ததுேபால, ஒருவருக்ெகாருவர்
மன்னியுங்கள். 14 இைவ எல்லாவற்றன்ேமலும், பூரண
நற்குணத்தன் கட்டாக ய அன்ைப அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
15 ேதவசமாதானம் உங்களுைடய இருதயங்களில் ஆளக்கடவது,
இதற்ெகன்ேற நீங்கள் ஒேர சரீரமாக அைழக்கப்பட்டீர்கள்;
நன்றயுள்ளவர்களாகவும் இருங்கள். 16 க றஸ்துவன் வசனம்
உங்களுக்குள்ேள எல்லா ஞானத்ேதாடும் பரிபூரணமாக
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குடியருப்பதாக; பாடல்களினாலும் கீர்த்தைனகளினாலும்
ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாத த்து
புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு, உங்களுைடய இருதயத்த ேல
கர்த்த்தைரப் பக்தயுடன் பாடி; 17 வார்த்ைதயனாலாவது
ெசயல்களினாலாவது, நீங்கள் எைதச்ெசய்தாலும்,
அைதெயல்லாம்கர்த்தராக யஇேயசுவன்நாமத்தனாேலெசய்து,
அவர்மூலமாகப் ப தாவாகய ேதவனுக்குநன்ற ெசலுத்துங்கள்.

க றஸ்தவகுடும்பத்த ற்கானவதமுைறகள்
18 மைனவகேள, கர்த்தருக்ேகற்கும்படி உங்களுைடய

கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். 19 கணவன்மார்கேள,
உங்களுைடய மைனவகளில் அன்பு ெசலுத்துங்கள்,
அவர்கள்ேமல் கசந்துெகாள்ளாதருங்கள். 20 பள்ைளகேள,
உங்களுைடய ெபற்ேறாருக்கு எல்லாக் காரியத்த ேலயும்
கீழ்ப்படியுங்கள்; இது கர்த்தருக்கு வருப்பமானது. 21 ப தாக்கேள,
உங்களுைடய பள்ைளகள் மனம் தளர்ந்துேபாகாதபடி,
அவர்கைள ேகாபமூட்டாமலிருங்கள். 22 ேவைலக்காரர்கேள,
சரீரத்தன்படி உங்களுைடய எஜமான்களாக இருக்க றவர்களுக்கு
எல்லாக் காரியத்த ேலயும் கீழ்ப்படிந்து, நீங்கள் மனிதர்கைளப்
ப ரியப்படுத்த வரும்புக றவர்களாகப் பார்ைவக்கு
பணிவைடெசய்யாமல், ேதவனுக்குப் பயப்படுக றவர்களாகக்
கபடமில்லாத இருதயத்ேதாடு பணிவைடெசய்யுங்கள். 23 நீங்கள்
கர்த்தராக ய க றஸ்துைவத் ெதாழுதுெகாள்ளுகறதனாேல,
உரிைமப்பங்கன் பலைனக் கர்த்தராேல ெபறுவீர்கெளன்று
அறந்து, 24 எைதச்ெசய்தாலும், அைத மனிதர்களுக்ெகன்று
ெசய்யாமல், கர்த்தருக்ெகன்ேற மனப்பூர்வமாகச் ெசய்யுங்கள்.
25 அநயாயம் ெசய்க றவன் தான் ெசய்த அநயாயத்த ற்குரிய
பலைனஅைடவான்; பட்சபாதேமஇல்ைல.

அத்த யாயம் 4
1 எஜமான்கேள, உங்களுக்கும் பரேலாகத்தல் எஜமான்

இருக்கறாெரன்று அறந்து, ேவைலக்காரர்களுக்கு நீதயும்
ெசம்ைமயுமானைதச்ெசய்யுங்கள்.

அறவுைரகள்
2 இைடவ டாமல் ெஜபம்பண்ணுங்கள், நன்றயுள்ள

இருதயத்ேதாடுெஜபத்தல்வழித்தருங்கள். 3க றஸ்துவனுைடய
இரகச யத்தனிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்க ற நான் அந்த
இரகச யத்ைதக்குற த்துப் ேபசேவண்டிய ப ரகாரமாகப் ேபச ,
அைத ெவளிப்படுத்துவதற்கு, 4 ேதவவார்த்ைத ெசல்லும்படியான
வாசைல ேதவன் தறந்தருளும்படி எங்களுக்காகவும்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 5 அவசுவாச களுக்கு முன்பாக
ஞானமாக நடந்து, காலத்ைதப் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
6அவனவனுக்கு எவ்வாறு பதல்ெசால்லேவண்டுெமன்று நீங்கள்
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அறயும்படிக்கு, உங்களுைடய வசனம் எப்ெபாழுதும் கருைப
ெபாருந்தனதாகவும்உப்பனால் சாரேமறனதாகவும்இருப்பதாக.
இறுத வாழ்த்துக்கள்

7 ப ரியமான சேகாதரனும், உண்ைமயுள்ள ஊழியக்காரனும்,
கர்த்தருக்குள் எனக்கு உடன் ேவைலயாளுமாக இருக்க ற தீக க்கு
என்பவன்என்ெசய்த கைளெயல்லாம்உங்களுக்குஅறவப்பான்.
8 உங்களுைடய ெசய்த கைள அறயவும், உங்களுைடய
இருதயங்கைளத் ேதற்றவும், 9அவைனயும்,உங்களில்ஒருவனாக
இருக்க ற உண்ைமயும் ப ரியமும் உள்ள சேகாதரனாகய
ஒேநசமு என்பவைனயும், உங்களிடம் அனுப்பயருக்க ேறன்;
அவர்கள் இந்த இடத்துச் ெசய்த கைளெயல்லாம் உங்களுக்கு
அறவப்பார்கள். 10 என்ேனாடுகூடக் காவலில் இருக்கற
அரிஸ்தர்க்கும், பர்னபாவற்கு ெநருங்கய உறவனரான
மாற்கும் வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள். மாற்குைவக்குறத்து
உத்தரவுெபற்றீர்கேள; இவன் உங்களிடம் வந்தால் இவைன
அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 11 யுஸ்து என்னப்பட்ட
இேயசுவும் வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறான். வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்களில் இவர்கள்மட்டும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்த ற்காக
என் உடன்ேவைலயாட்களாக இருந்து, எனக்கு ஆறுதல்
ெசய்துவந்தார்கள். 12 எப்பாப்ப ராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறான்; உங்கைளச் ேசர்ந்தவனும் கறஸ்துவன்
ஊழியக்காரனுமாகய இவன், நீங்கள் ேதவனுக்குச்
ச த்தமானைவகள் எல்லாவற்றலும் ேதறனவர்களாகவும் பூரண
ந ச்சயமுள்ளவர்களாகவும் நைலநற்கேவண்டுெமன்று, தன்
ெஜபங்களில் உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் ேபாராடுக றான்.
13 இவன் உங்களுக்காகவும், லேவாத க்ேகயருக்காகவும்,
எராப்ேபாலியருக்காகவும், மிகுந்த வழிப்புள்ளவனாக
இருக்க றான் என்பதற்கு நான் சாட்ச யாக இருக்க ேறன்.
14ப ரியமானமருத்துவனாகயலூக்காவும்,ேதமாவும்,உங்களுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள். 15 லேவாத க்ேகயாவலிருக்கற
சேகாதரர்கைளயும், ந ம்பாைவயும், அவன் வீட்டில் கூடுகற
சைபையயும் வாழ்த்துங்கள். 16 இந்தக் கடிதம் உங்களிடம்
வாச க்கப்பட்டபன்பு இது லேவாத க்ேகயா சைபயலும்
வாச க்கப்படும்படி ெசய்யுங்கள்; லேவாத க்ேகயாவலிருந்து
வரும் கடிதத்ைத நீங்களும் வாச யுங்கள். 17 அர்க்க ப்ைபக்
கண்டு: நீ கர்த்தரிடத்தல் ெபற்ற ஊழியத்ைத நைறேவற்றும்படி
கவனமாக இருப்பாயாகெவன்று ெசால்லுங்கள். 18 பவுலாகய
நான் என் ைகயனால் எழுத , உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். நான்
கட்டப்பட்டிருக்க றைத நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். கருைப
உங்கேளாடிருப்பதாக. ஆெமன்.
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1ெதசேலானிக்ேகயர்
ஆச ரியர்
அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் இந்த கடிதத்தன் ஆச ரியர் என்று

இருமுைற தன்ைனஅைடயாளம் காட்டினார் (1: 1; 2: 18). பவுலின்
மிஷனரி பயணத் ேதாழர்களான சீலா மற்றும் தீேமாத்ேதயு (3:
2, 6), இரண்டாவது மிஷனரி பயணத்தன்ேபாது (அப்ேபாஸ்தலர்
17: 1-9) சைபைய நறுவயேபாது, அவர் அந்த சைபைய வ ட்டுக்
கடந்து ெசன்ற சல மாதங்களுக்குள் அந்த வசுவாச களுக்கு
இந்த முதல் கடிதத்ைத எழுதனார். ெதசேலானிக்ேகயல் பவுல்
ெசய்த ஊழியம் யூதர்கைள மட்டுமல்ல, புறஜாதயைரயும்
உண்ைமயாகேவ ெதாட்டது. சைபயல் உள்ள பல புறஜாத கள்
வக்க ரகாராதைனைய வ ட்டு ெவளிேய வந்தார்கள், அது அந்த
ேநரத்தல் யூதர்கள் மத்தயல் ஒரு குற ப்ப ட்ட ப ரச்சைனயாக
இருக்கவல்ைல (1ெதசேலானிக்ேகயர் 1: 9).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப . 51 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
ெகாரிந்து பட்டணத்தலிருந்து ெதசேலானிக்ேக சைபக்கு பவுல்

முதல்கடிதத்ைதஎழுதனார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெதசேலானிக்ேகயர் 1: 1 ல், ெதசேலானிக்ேகயர்களின்

சைபயன் உறுப்பனர்கேள ெதசேலானிக்ேகயர்களுக்கு முதல்
கடிதத்தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர்களாக அைடயாளம்
காட்டுக றது,இருந்தாலும்ெபாதுவாகஎல்லாஇடங்களிலும்உள்ள
எல்லா க றஸ்தவர்களுக்கும்அதுெபாருந்துகறது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த கடிதத்ைத எழுதும்ேபாது பவுலின் ேநாக்கம்

என்னெவன்றால், புத தாக மனந்தரும்பயவர்கள் தங்களின்
ேசாதைனகளில் உற்சாகப்படுத்துவது (3: 3-5), ேதவபக்தயான
வாழ்க்ைகையப் பற்றய அறவுைரகைள வழங்குவது (4: 1-
12) க றஸ்துவன் வருைகக்குமுன் இருக்கும் வசுவாச கள்
எத ர்காலத்ைதப் பற்ற உறுதயளிப்பது (4: 13-18), ஒழுக்க மற்றும்
நைடமுைற,வஷயங்கைளசரி ெசய்வதுேபான்றைவயாகும்.

ைமயக்கருத்து
ேதவாலயத்தல்அக்கைற

ெபாருளடக்கம்
1. நன்றகூறுதல்— 1:1-10
2.அப்ேபாஸ்தலநடவடிக்ைககளின்பாதுகாப்பு— 2:1-3:13
3. ெதசேலானிக்ேகயர்களுக்குஉற்சாகமூட்டுதல்— 4:1-5:22
4.முடிவானெஜபமும்ஆசீர்வாதம்கூறுதலும்— 5:23-28
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1 பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும், ப தாவாகய
ேதவனுக்குள்ளும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளும்
இருக்கற ெதசேலானிக்ேகயர் சைபக்கு எழுதுகறதாவது:
நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும்
சமாதானமும்உண்டாவதாக.

ெதசேலானிக்ேகயர்களின் வசுவாசத்த ற்காக நன்ற
ெசால்லுதல்

2 ேதவனுக்குப் ப ரியமான சேகாதரர்கேள, உங்களுைடய
வசுவாசத்தன் ெசயல்கைளயும், உங்களுைடய
அன்பன் ப ரயாசத்ைதயும், நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன்ேமலுள்ள உங்களுைடய நம்ப க்ைகயன்
ெபாறுைமையயும், நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்குமுன்பாக
நாங்கள் இைடவ டாமல் நைனவுகூர்ந்து, 3 நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கெளன்று நாங்கள் அற ந்து,
4 எங்களுைடய ெஜபங்களில் இைடவ டாமல் உங்கைளக்குறத்து
ேவண்டுதல்ெசய்து, உங்கெளல்ேலாருக்காகவும் எப்ெபாழுதும்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். 5 எங்களுைடய நற்ெசய்த
உங்களிடம் வசனத்ேதாடுமாத்த ரமல்ல, வல்லைமேயாடும்,
பரிசுத்த ஆவயானவேராடும், முழு ந ச்சயத்ேதாடும் வந்தது;
நாங்களும் உங்களுக்குள்ேள இருந்தேபாது உங்களுக்காக
எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்ேதாெமன்று அறந்தருக்க றீர்கேள.
6 நீங்கள் மிகுந்த உபத்த ரவத்த ேல, பரிசுத்த ஆவயானவரின்
மக ழ்ச்ச ேயாடு, தருவசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டு,
எங்கைளயும் கர்த்த்தைரயும் பன்பற்றுகறவர்களாக ,
7 இவ்வதமாக மக்ெகேதானியாவலும் அகாயாவலுமுள்ள
வசுவாச கள் அைனவருக்கும் மாத ரிகளானீர்கள்.
8 எப்படிெயன்றால், உங்களிடமிருந்து கர்த்தருைடய வசனம்
மக்ெகேதானியாவலும் அகாயாவலும் பரவயதுமல்லாமல்,
நாங்கள் அைதக்குறத்து ஒன்றும் ெசால்லேவண்டியதாக
இல்லாதபடிக்கு, ேதவைனப்பற்றன உங்களுைடய வசுவாசம்
எல்லா இடங்களிலும் ப ரச த்தமானது. 9 ஏெனன்றால்,
அவர்கள்தாேம எங்கைளக்குறத்து, உங்களிடம் எங்களுக்குக்
கைடத்த வரேவற்பு இன்னெதன்பைதயும், ஜீவனுள்ள
ெமய்யான ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்வதற்கு, நீங்கள் சைல
வழிபாடுகைளவ ட்டு ேதவனிடத்த ற்கு மனந்தரும்பனைதயும்,
10 அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தவரும், இனிவரும்
ேகாபத்தலிருந்து நம்ைம வடுவத்து இரட்ச க்க றவருமாக
இருக்க ற அவருைடய குமாரனாகயஇேயசு பரேலாகத்தலிருந்து
வருவைத நீங்கள் எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றைதயும்
அறவக்க றார்கேள.

அத்த யாயம் 2
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ெதசேலானிக்ேகயாவல்பவுலின்ஊழியம்

1 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் உங்களிடம் வந்தது
ப ரேயாஜனமில்லாததாக இருக்கவல்ைலெயன்று நீங்கேள
அற ந்தருக்க றீர்கள். 2 உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி,
முன்ேன பலிப்ப ப்பட்டணத்த ேல நாங்கள் பாடுகள்பட்டு
ந ந்ைதயைடந்தருந்தும், மிகுந்த ேபாராட்டத்ேதாடு ேதவனுைடய
நற்ெசய்தைய உங்களுக்குச் ெசால்லும்படி, நம்முைடய
ேதவனுக்குள் ைதரியங்ெகாண்டிருந்ேதாம். 3 எங்களுைடய
ேபாதகம் வஞ்சகத்தனாலும் தவறான வருப்பத்தனாலும்
உண்டாகவல்ைல, அது தந்த ரமுள்ளதாகவும் இருக்கவல்ைல.
4 ேதவன் எங்கைள ேநர்ைமயானவர்கள் என்று நம்ப
நற்ெசய்தைய எங்களிடம் ஒப்புவத்தார். நாங்கள் மனிதர்களுக்கு
அல்ல, எங்களுைடய இருதயங்கைளச் ேசாத த்தற க ற
ேதவனுக்ேக ப ரியமுண்டாகப் ேபசுக ேறாம். 5 உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, நாங்கள் ஒருேபாதும் முகத்துதயான
வசனங்கைளச் ெசால்லவுமில்ைல, ெபாருளாைசயுள்ளவர்களாக
மாயம்பண்ணவும் இல்ைல; ேதவேன சாட்ச . 6 நாங்கள்
கறஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலர்களாக உங்களுக்குப் பாரமாக
இருக்கக்கூடியவர்களானாலும், உங்களிடத்தலாவது,
மற்றவர்களிடத்தலாவது, மனிதர்களால் வரும் மகைமைய
நாங்கள் ேதடவல்ைல. 7 பால் ெகாடுக்க ற தாயானவள்
தன் பள்ைளகைளக் காப்பாற்றுகறதுேபால நாங்கள்
உங்களிடம் கனிவாக நடந்துெகாண்ேடாம்; 8 நாங்கள்
உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக இருந்து, ேதவனுைடய
நற்ெசய்தைய உங்களுக்குக் ெகாடுத்ததுமல்லாமல்,
நீங்கள் எங்களுக்குப் ப ரியமானவர்களானபடியனாேல,
எங்களுைடய உயைரயும் உங்களுக்குக் ெகாடுக்க வருப்பமாக
இருந்ேதாம். 9 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் பட்ட ப ரயாசமும்
வருத்தமும் உங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்கும்; உங்களில்
ஒருவனுக்கும் பாரமாக இல்லாதபடிக்கு, இரவும் பகலும் நாங்கள்
ேவைலெசய்து, ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப்
ப ரசங்க த்ேதாம். 10 வசுவாச களாகய உங்களுக்குள்ேள
நாங்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமும் நீதயும் பைழயல்லாமலும்
நடந்ேதாம் என்பதற்கு நீங்களும் சாட்ச , ேதவனும் சாட்ச .
11 ேமலும், தம்முைடய ராஜ்யத்த ற்கும் மகைமக்கும்
உங்கைள அைழத்த ேதவனுக்கு நீங்கள் தகுதயுள்ளவர்களாக
நடக்கேவண்டுெமன்று, 12 தகப்பன் தன் பள்ைளகளுக்குச்
ெசால்லுகறதுேபால, நாங்கள் உங்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
புத்தயும், பாராட்டுதலும், எச்சரிப்புமாகச் ெசான்னைத
அறந்தருக்க றீர்கள். 13 ஆகேவ, நீங்கள் ேதவவசனத்ைத
எங்களாேல ேகள்வப்பட்டு ஏற்றுக்ெகாண்டேபாது, அைத
மனித வசனமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல், ேதவவசனமாகேவ
ஏற்றுக்ெகாண்டதனாேல நாங்கள் இைடவ டாமல் ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்; அது ெமய்யாகேவ ேதவவசனம்தான்,
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வசுவாச க்க ற உங்களுக்குள்ேள அது ெபலனாக இருக்க றது.
14 எப்படிெயன்றால், சேகாதரர்கேள, யூேதயா நாட்டில் க றஸ்து
இேயசுவற்குள்ளான ேதவனுைடய சைபகைள நீங்கள்
பன்பற்றனவர்களாக , அவர்கள் யூதர்களாேல எப்படிப்
பாடுகள்பட்டார்கேளா, அப்படிேய நீங்களும் உங்களுைடய
ெசாந்த மக்களாேல பாடுகள்பட்டீர்கள். 15 அந்த யூதர்கள்
கர்த்தராக ய இேயசுைவயும், தங்களுைடய தீர்க்கதரிச கைளயும்,
ெகாைல ெசய்தவர்களும், எங்கைளத் துன்பப்படுத்தனவர்களும்,
ேதவனுக்கு வருப்பமில்லாதவர்களும், மனிதர்கள்
அைனவருக்கும் வ ேராத களுமாக இருந்து, 16 யூதரல்லாதவர்கள்
இரட்ச க்கப்படுவதற்கு நாங்கள் அவர்கேளாடு ேபசாதபடிக்குத்
தைட ெசய்க றார்கள்; இவ்வதமாக எக்காலத்தலும் தங்களுைடய
பாவங்கைள முழுைமயாக்குகறார்கள்; அவர்கள்ேமல் ேகாபம்
பூரணமாகவந்தருக்க றது.

பவுல்ெதசேலானிக்ேகயர்கைளக்காணவரும்புதல்
17 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் இருதயத்தன்படி உங்கேளாடிருந்து,

சரீரத்தன்படி ெகாஞ்சநாட்கள் உங்கைளவ ட்டுப்
ப ரிந்தருந்ததனாேல, உங்களுைடய முகத்ைதப்
பார்க்கேவண்டுெமன்று மிகுந்த ஆைசேயாடு அத கமாக முயற்ச
ெசய்ேதாம். 18 ஆகேவ, நாங்கள் உங்களிடம் வர ஒன்று
இரண்டுமுைற வருப்பமாக இருந்ேதாம். பவுலாகய நாேன வர
வருப்பமாக இருந்ேதன்; சாத்தாேனா எங்கைளத் தைடெசய்தான்.
19 எங்களுக்கு நம்ப க்ைகயும் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யன்
க ரீடமுமாக இருப்பவர்கள் யார்? நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்து வரும்ேபாது அவருைடய சந்ந தானத்த ேல
நீங்களல்லவா அப்படியருப்பீர்கள்; 20 நீங்கேள எங்களுக்கு
மகைமயும் சந்ேதாஷமுமாகஇருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
1 ஆகேவ, நாங்கள் இனிக் காத்தருக்கமுடியாமல், அத்ேதேன

பட்டணத்தல்தனிைமயாகஇருப்பதுநல்லதுஎன்றுநைனத்ேதாம்.
2இந்தஉபத்த ரவங்களினாேல ஒருவனும்அைசக்கப்படாதபடிக்கு
உங்கைளத் த டப்படுத்தவும், உங்களுைடய வசுவாசத்ைதப்பற்ற
உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லவும், நம்முைடய சேகாதரனும்
ேதவ ஊழியக்காரனும் கறஸ்துவன் நற்ெசய்தயல்
எங்களுைடய உடன்ேவைலயாளுமாகய தீேமாத்ேதயுைவ
அனுப்ப ேனாம். 3 இப்படிப்பட்ட உபத்த ரவங்கைளச்
சக க்க நாம் நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறாெமன்று நீங்கள்
அறந்தருக்க றீர்கேள. 4நமக்குஉபத்த ரவம்வருெமன்றுநாங்கள்
உங்களிடத்தலிருந்தேபாது, உங்களுக்கு முன்னறவத்ேதாம்;
அப்படிேய சம்பவத்தெதன்றும் அறந்தருக்க றீர்கள். 5 ஆகேவ,
நான் இனிப் ெபாறுத்தருக்கமுடியாமல், எங்களுைடய ேவைல
வீணாகப்ேபாகத்தக்கதாகச் ேசாதைனக்காரன் உங்கைளச்
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ேசாதைனக்கு உட்படுத்தனதுண்ேடாெவன்று, உங்களுைடய
வசுவாசத்ைதஅறயும்படிக்குஅவைனஅனுப்ப ேனன்.

தீேமாத்ேதயுவன்உற்சாகப்படுத்தும்அறக்ைக
6 இப்ெபாழுது தீேமாத்ேதயு உங்களிடமிருந்து எங்களிடம்

வந்து, உங்களுைடய வசுவாசத்ைதயும் அன்ைபயும்குறத்து,
நீங்கள் எப்ெபாழுதும் எங்கைள அன்பாக நைனத்துக்ெகாண்டு,
நாங்கள் உங்கைளக் காண வாஞ்ைசயாக இருக்க றதுேபால
நீங்களும் எங்கைளக் காண வாஞ்ைசயாக இருக்க றீர்கள்
என்பைதக்குற த்தும், எங்களுக்கு நற்ெசய்த ெசான்னதனாேல,
7சேகாதரர்கேள, எங்களுக்குச் சம்பவத்த எல்லா ெநருக்கத்தலும்,
உபத்த ரவத்தலும் உங்களுைடய வசுவாசத்தனாேல
உங்களால் ஆறுதல் அைடந்ேதாம். 8 நீங்கள் கர்த்தருக்குள்
நைலத்தருந்தால் நாங்கள் பைழத்தருப்ேபாம். 9 ேமலும்,
நம்முைடய ேதவனுக்குமுன்பாக நாங்கள் உங்கைளக்குறத்து
அைடந்தருக்க ற மிகுந்த சந்ேதாஷத்த ற்காக, நாங்கள்
ேதவனுக்கு எவ்வதமாக நன்ற ெசலுத்துேவாம்? 10உங்களுைடய
முகத்ைதக் கண்டு, உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
குைறவுகைள நைறவாக்கும்படிக்கு, இரவும் பகலும் மிகவும்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாேம. 11நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனும்
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும் உங்களிடத்த ற்கு
எங்கைள ேநராக வழிநடத்துவாராக. 12 நாங்கள் உங்களிடம்
ைவத்தருக்க ற அன்புக்கு ஒப்பாக, நீங்களும் ஒருவரிெலாருவர்
ைவக்கும் அன்பலும் மற்ற எல்லா மனிதர்களிடத்தல் ைவக்கும்
அன்பலும் கர்த்தர் உங்கைளப் ெபருகவும் நைலத்ேதாங்கவும்
ெசய்து, 13இவ்வதமாக நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
தமது பரிசுத்தவான்கள் அைனவேராடும்கூட வரும்ேபாது,
நீங்கள் நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்கு முன்பாகப்
பைழயற்ற பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி உங்களுைடய
இருதயங்கைளப்பலப்படுத்துவாராக.

அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்குப்ப ரியமாகவாழ்வது

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, நீங்கள் இந்தவதமாக நடக்கவும்,
ேதவனுக்குப் ப ரியமாக இருக்கவும்ேவண்டுெமன்று, நீங்கள்
எங்களால் ேகட்டு ஏற்றுக்ெகாண்டபடிேய, அதகமத கமாக
முன்ேனறும்படிக்கு, கர்த்தராக ய இேயசுவற்குள் உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாண்டு புத்தெசால்லுக ேறாம். 2 கர்த்தராக ய
இேயசுவனாேல நாங்கள் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
வழிமுைறகைள அறந்தருக்க றீர்கேள. 3 நீங்கள்
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக ேவண்டுெமன்பேத ேதவனுைடய
வருப்பமாக இருக்க றது. அந்தப்படி, நீங்கள் ேவச த்தனத்த ற்கு
வலகயருந்து, 4 ேதவைன அறயாத மக்கைளப்ேபால
ேமாக இச்ைசக்குட்படாமல், 5 உங்களில் அவனவன்
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தன்தன் சரீரத்ைதப் பரிசுத்தமாகவும் மரியாைதயாகவும்
ஆண்டுெகாள்ளும்படி அற ந்து: 6 இந்தக் காரியத்தல்
ஒருவனும் தன் சேகாதரைன ஏமாற்றாமலும் ெகடுதல்
ெசய்யாமலும் இருக்கேவண்டும்; முன்னேம நாங்கள்
உங்களுக்குச் ெசால்லி, சாட்ச யாக எச்சரித்தபடிேய இப்படிப்பட்டக்
காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும்குறத்துக் கர்த்தர் நீதைய
நைலநாட்டுக றவராக இருக்க றார். 7 ேதவன் நம்ைம
அசுத்தத்த ற்கு அல்ல பரிசுத்தத்த ற்ேக அைழத்தருக்க றார்.
8 ஆகேவ, புறக்கணிக்க றவன் மனிதர்கைள அல்ல, தமது
பரிசுத்த ஆவயானவைர நமக்குத் தந்தருளின ேதவைனேய
புறக்கணிக்க றான். 9 சேகாதர அன்ைபக்குற த்து நான்
உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதல்ைல; நீங்கள் ஒருவரிெலாருவர்
அன்பாக இருப்பதற்கு ேதவனால் ேபாத க்கப்பட்டவர்களாக
இருக்க றீர்கேள. 10 அந்தப்படி நீங்கள் மக்ெகேதானியா
நாெடங்கலும் உள்ள சேகாதரர்கெளல்ேலாருக்கும்
ெசய்துவருகறீர்கள். சேகாதரர்கேள, அன்ப ேல நீங்கள் இன்னும்
அதகமாகப் ெபருகவும்; 11 அவசுவாச களிடத்தல் ஒழுக்கமாக
நடந்து, ஒன்றலும் உங்களுக்குக் குைறவல்லாதருக்கும்படிக்கு,
12 நாங்கள் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
அைமதலுள்ளவர்களாக இருக்கவரும்பவும், உங்களுைடய
ெசாந்த ேவைலகைளப் பார்க்கவும், உங்களுைடய ெசாந்தக்
ைககளினாேல ேவைலெசய்யவும் ேவண்டுெமன்றுஉங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறாம்.

கர்த்தருைடயவருைக

13 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக
நீங்கள் நம்ப க்ைக இல்லாதவர்களான மற்றவர்கைளப்ேபால
துக்கப்பட்டு, அறவல்லாமலிருக்க எனக்கு மனதல்ைல.
14இேயசுவானவர் மரித்து, பன்புஉய ேராடு எழுந்தருந்தாெரன்று
நம்புக ேறாேம; அப்படிேய இேயசுவற்குள் மரித்தவர்கைளயும்
ேதவன் அவேராடு ெகாண்டுவருவார். 15 கர்த்தருைடய
வார்த்ைதைய முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகறதாவது: கர்த்தருைடய வருைகவைரக்கும்
உய ேராடிருக்கும்நாம்மரித்தவர்களுக்குமுந்த க்ெகாள்வதல்ைல.
16 ஏெனன்றால், கர்த்தர்தாேம ஆரவாரத்ேதாடும், ப ரதான
தூதனுைடய சத்தத்ேதாடும், ேதவ எக்காளத்ேதாடும்
பரேலாகத்தலிருந்து இறங்கவருவார்; அப்ெபாழுது
கறஸ்துவற்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்தருப்பார்கள்.
17 பன்பு, உய ேராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எத ர்ெகாண்டு
ேபாக, ேமகங்கள்ேமல் அவர்கேளாடு ஆகாயத்தல்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு, இவ்வதமாக எப்ெபாழுதும் கர்த்தேராடு
இருப்ேபாம். 18 ஆகேவ, இந்த வார்த்ைதகளினாேல நீங்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ேதற்றுங்கள்.
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அத்த யாயம் 5
1 சேகாதரர்கேள, இைவகள் நடக்கும் நாட்கைளயும்

ேநரங்கைளயும்குறத்து உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதல்ைல.
2 இரவ ேல தருடன் வருகறவதமாகக் கர்த்தருைடய
நாள் வருெமன்று நீங்கேள நன்றாக அற ந்தருக்க றீர்கள்.
3 சமாதானமும் பாதுகாப்பும் உண்ெடன்று அவர்கள்
ெசால்லும்ேபாது, கர்ப்பவதயானவளுக்கு ேவதைன
வருகறதுேபால, அழிவு த டீெரன அவர்கள்ேமல் வரும்;
அவர்கள் தப்ப ப்ேபாவதல்ைல. 4 சேகாதரர்கேள, அந்த நாள்
தருடைனப்ேபால உங்கைளப் ப டித்துக்ெகாள்ளத்தக்கதாக,
நீங்கள்இருளில்இருக்க றவர்களில்ைலேய. 5நீங்கெளல்ேலாரும்
ெவளிச்சத்தன் பள்ைளகளும், பகலின் பள்ைளகளுமாக
இருக்க றீர்கள்; நாம் இரவற்கும் இருளுக்கும் உரியவர்களல்ல.
6 ஆகேவ, மற்றவர்கள் தூங்குகறதுேபால நாமும்
தூங்காமல், வழித்துக்ெகாண்டு ெதளிந்தவர்களாக
இருக்கக்கடேவாம். 7தூங்குகறவர்கள் இரவ ேல தூங்குவார்கள்;
ெவறெகாள்ளுகறவர்கள் இரவ ேல ெவறெகாள்ளுவார்கள்.
8 பகலுக்குரியவர்களாகய நாேமா ெதளிந்தவர்களாக
இருந்து, வசுவாசம், அன்பு என்னும் மார்புக்கவசத்ைதயும்,
இரட்ச ப்பன் நம்ப க்ைகெயன்னும் தைலக்கவசத்ைதயும்
அணிந்துெகாண்டிருக்கக்கடேவாம். 9 ேதவன் நம்ைமத்
தண்டிப்பதற்காக நயமிக்காமல், நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துமூலமாகஇரட்ச ப்பைடவதற்ெகன்றுநயமித்தார்.
10 நாம் உய ேராடிருக்க றவர்களானாலும், மரித்தவர்களானாலும்,
அவேராடு நாம் ஒன்றாகப் பைழத்தருப்பதற்காக அவர்
நமக்காக மரித்தாேர. 11 ஆகேவ, நீங்கள் ெசய்துவருகறபடிேய,
ஒருவைரெயாருவர் ேதற்ற , ஒருவருக்ெகாருவர் பக்தவளர்ச்ச
உண்டாகும்படிச்ெசய்யுங்கள்.

இறுத அறவுைரகள்
12 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, உங்களுக்குள்ேள

கடுைமயாக உைழத்து, கர்த்தருக்குள் உங்கைள
வசாரைண ெசய்கறவர்களாக இருந்து, உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுகறவர்கைள நீங்கள் மத த்து, 13 அவர்களுைடய
ெசயல்களின் அடிப்பைடயல் அவர்கைள மிகவும்
அன்பாக நைனத்துக்ெகாள்ளும்படி உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம். உங்களுக்குள்ேள சமாதானமாக
இருங்கள். 14 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நாங்கள் உங்களுக்குப்
ேபாத க்க றெதன்னெவன்றால், ஒழுங்கல்லாதவர்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுங்கள், த டனற்றவர்கைளத் ேதற்றுங்கள்,
பலவீனைரத் தாங்குங்கள், எல்ேலாரிடத்தலும் நீடியசாந்தமாக
இருங்கள். 15 ஒருவனும் மற்ெறாருவன் ெசய்யும் தீைமக்குத்
தீைமெசய்யாதபடி பாருங்கள்; உங்களுக்குள்ளும் மற்ற
அைனவருக்குள்ளும் எப்ெபாழுதும் நன்ைமெசய்ய வரும்புங்கள்.
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16 எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷமாக இருங்கள். 17 இைடவ டாமல்
ெஜபம்ெசய்யுங்கள். 18 எல்லாவற்ற ேலயும் நன்ற ெசால்லுங்கள்;
அப்படிச் ெசய்வேத க றஸ்து இேயசுவற்குள் உங்கைளக்குறத்து
ேதவனுைடய வருப்பமாக இருக்க றது. 19 ஆவைய
அவத்துப்ேபாடாமலிருங்கள். 20 தீர்க்கதரிசனங்கைள
சாதாரணமாக எண்ணாதருங்கள். 21 எல்லாவற்ைறயும்
ேசாத த்துப்பார்த்து, நலமானைதப் ப டித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
22 தீைமயாகத் ேதான்றுகற எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு வலகுங்கள்.
23 சமாதானத்தன் ேதவன்தாேம உங்கைள முற்றலும்
பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்களுைடய ஆவ , ஆத்துமா, சரீரம்
முழுவதும், நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து வரும்ேபாது
குற்றமற்றதாயருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. 24 உங்கைள
அைழக்க றவர் உண்ைமயுள்ளவர், அவர் அப்படிேய ெசய்வார்.
25 சேகாதரர்கேள, எங்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
26 சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு
வாழ்த்துங்கள். 27 இந்தக் கடிதம் பரிசுத்தமான சேகாதரர்கள்
எல்ேலாருக்கும் வாச க்கப்படேவண்டுெமன்று கர்த்தரின்ேபரில்
ஆைணயட்டு உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். 28 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப உங்கேளாடுகூட
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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2ெதசேலானிக்ேகயர்
ஆச ரியர்
1 ெதசேலானிக்ேகயைரப் ேபாலேவ இந்த கடிதமும் பவுல், சீலா

தீேமாத்ேதயு ஆக ேயாரிடமிருந்து வந்தது. இந்த கடிதத்தன்
எழுத்தாளர், பவுல் எழுதய 1 ெதசேலானிக்ேகயர் மற்றும் ப ற
கடிதங்களில் உள்ள அேத எழுத்துநைடையப் பயன்படுத்துகறார்.
பவுல் முக்கய எழுத்தாளர் என்று இது காட்டுக றது. சீலாவும்
தீேமாத்ேதயும் வாழ்த்துக்களில் ேசர்க்கப்படுக றார்கள் (2 ெதச 1:
1). பலவசனங்களில், நாங்கள்எழுதுக ேறாம் என்றவார்த்ைதகள்,
மூன்று ேபரும் ஒப்புக் ெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைத இது
காட்டுக றது. இறுத வாழ்த்து மற்றும் ெஜபத்ைத மட்டும்
எழுதயதல் இருந்து பவுலின் ைகெயழுத்து அல்ல (2 ெதச 3:
17). பவுல் இந்தக் கடிதத்தன் வார்த்ைதகைள ஒருேவைள
தீேமாத்ேதயுவ டேமாஅல்லதுசீலாவ டேமாகூறயருக்கலாம்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 51-52 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
1 ெதசேலானிக்ேகயர் எழுதயேபாது இருந்த ெகாரிந்துவல் 2

ெதசேலானிக்ேகயர் நருபத்ைதயும்பவுல்எழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
2 ெதசேலானிக்ேகயர் நருபத்தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட

வாசகர்கள், ெதசேலானிக்ேகயர் சைபயன் உறுப்பனர்கள் என
2ெதசேலானிக்ேகயர் 1: 1கூறுகறது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
கர்த்தருைடய நாள் பற்றய உபேதசத்தல் இருந்த பைழகைளச்

சரிெசய்வேத இதன் ேநாக்கம் ஆகும். வசுவாச கைள
பாராட்டவும், வசுவாசத்தல் தங்களுைடய வ டாமுயற்சையயும்
ஊக்குவப்பதற்காகவும், ஆண்டவரின் வருைகயன்
நாள் மிக வைரவ ேலேய சம்பவக்கும் என்று கைடச க்
காலத்ைதக் குற த்து தங்கைளேய வஞ்ச த்து, தங்கள் ெசாந்த
ஆதாயத்த ற்காக உபேதசத்ைத கைறப்படுத்துபவர்கைள
கடிந்துெகாள்வதற்காகவும்எழுதப்பட்டது.
ைமயக்கருத்து
நம்ப க்ைகயல்வாழ்தல்

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. துயரத்தல்ஆறுதல்— 1:3-12
3. கர்த்தரின் நாள்பற்றயதருத்தம்— 2:1-12
4.அவர்களுைடயமுடிைவக்குறத்துநைனவூட்டல்— 2:13-17
5. நைடமுைறவஷயங்கைளப்பற்ற அறவுைர— 3:1-15
6.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 3:16-18
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1 பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும், நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனுக்குள்ளும், கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளும்
இருக்கற ெதசேலானிக்ேகயர் சைபக்கு எழுதுகறதாவது:
2 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும்
சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்றெசால்லுதலும்,ெஜபமும்
3 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காக

ேதவனுக்கு நன்றெசலுத்த கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம்;
உங்களுைடய வசுவாசம் மிகவும் ெபருகுகறதனாலும்,
நீங்கெளல்ேலாரும் ஒருவரிெலாருவர் ைவத்தருக்க ற அன்பு
அதகரிக்க றதனாலும், அப்படிச் ெசய்க றது தகுதயாக
இருக்க றது. 4 நீங்கள் சக க்க ற எல்லாத் துன்பங்களிலும்
உபத்த ரவங்களிலும் ெபாறுைமையயும் வசுவாசத்ைதயும்
காண்பக்க றதனாேல உங்கைளக்குறத்து நாங்கள்
ேதவனுைடய சைபகளில் ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம்.
5 நீங்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தனிமித்தம் பாடுகள்
அநுபவக்க றவர்களாக இருக்க, அந்த ராஜ்யத்த ற்கு
நீங்கள் தகுதயுைடயவர்கள் என்று எண்ணப்படும்படிக்கு,
ேதவன் நயாயமானத் தீர்ப்புச் ெசய்க றவெரன்பதற்கு,
அதுேவ ஆதாரமாக இருக்க றது. 6 உங்கைள
உபத்த ரவப்படுத்துகறவர்களுக்கு உபத்த ரவத்ைதயும்,
உபத்த ரவப்படுக ற உங்களுக்கு எங்கேளாடுகூட
இைளப்பாறுதைலயும் ப ரத பலனாகக்ெகாடுப்பது ேதவனுக்கு
நீதயாக இருக்க றேத. 7 ேதவைன அறயாதவர்களுக்கும்,
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நற்ெசய்த க்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் நீதயுள்ள தண்டைனையக்
ெகாடுக்கும்படிக்கு, 8 கர்த்தராக ய இேயசு தமது வல்லைமயன்
தூதர்கேளாடும், எரிக ற அக்கனிேயாடும், வானத்தலிருந்து
ெவளிப்படும்ேபாது அப்படியாகும். 9 அந்த நாளிேல
தம்முைடய பரிசுத்தவான்களில் மகைமப்படத்தக்கவராகவும்,
நீங்கள் எங்களுைடய சாட்சைய நம்பனபடியனாேல
உங்களிடத்தலும், நம்புக றவர்கெளல்ேலாரிடத்தலும்
ஆச்சரியப்படத்தக்கவராகவும், 10 அவர் வரும்ேபாது,
அவர்கள் கர்த்தருைடய சந்ந தானத்தலிருந்தும், அவருைடய
வல்லைமெபாருந்தய மகைமயலிருந்தும் வலக , ந த்தய
அழிவாக ய தண்டைனைய அைடவார்கள். 11 ஆகேவ,
நம்முைடய ேதவனும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும் அளிக்கும்
கருைபயன்படிேய நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமம் உங்களிடத்தலும், நீங்கள் அவரிடத்தலும்
மகைமப்படும்படிக்கு; 12 நம்முைடய ேதவன் உங்கைளத் தமது
அைழப்புக்குத் தகுதயுள்ளவர்களாக்கவும், தமது தயவுள்ள
வருப்பம் முழுவைதயும் வசுவாசத்தன் ெசயல்கைளயும் பலமாக
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உங்களிடம் நைறேவற்றவும் ேவண்டுெமன்று, எப்ெபாழுதும்
உங்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம்.

அத்த யாயம் 2
கர்த்தருைடயவருைக

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் வருைகையயும், நாம் அவரிடத்தல்
ேசர்க்கப்படுவைதயும்குறத்து, நாங்கள் உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறது என்னெவன்றால், 2 க றஸ்துவனுைடய
நாள் வந்துவ ட்டது என்று தீர்க்கதரிசனமாகேவா எங்களுைடய
வார்த்ைதயாகேவா எங்களிடத்தலிருந்து கடிதம் வந்ததாகேவா
ெசால்லப்பட்டால், உடேன சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும்
இருங்கள். 3 எவ்வதத்தனாலும் ஒருவனும் உங்கைள
ேமாசம்ேபாக்காதபடிக்குஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்; ஏெனன்றால்,
வசுவாசதுேராகம்முன்னதாக நடந்து, பன்புஅழிவன்மகனாகய
பாவமனிதன் ெவளிப்பட்டாெலாழிய, அந்த நாள் வராது. 4அவன்
எத ர்த்து ந ற்க றவனாகவும், ேதவெனன்னப்படுவது எதுேவா,
ஆராத க்கப்படுவது எதுேவா, அைவெயல்லாவற்றற்கும்ேமலாகத்
தன்ைன உயர்த்துகறவனாகவும், ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் ேதவன்ேபால உட்கார்ந்து, தன்ைனத்தான்
ேதவெனன்று காண்பக்க றவனாகவும் இருப்பான். 5 நான்
உங்களிடத்தலிருந்தேபாதுஇைவகைளச்ெசான்னதுஉங்களுக்கு
ஞாபகமில்ைலயா? 6அவன்தன்காலத்த ேல ெவளிப்படும்படிக்கு,
இப்ெபாழுது அவைனத் தைடெசய்க றது இன்னெதன்றும்
அறந்தருக்க றீர்கேள. 7அக்க ரமத்தன் இரகச யம் இப்ெபாழுேத
க ரிையெசய்க றது; ஆனாலும், தைடெசய்க றவன் நடுவலிருந்து
நீக்கப்படுவதற்குமுன்ேனஅதுெவளிப்படாது. 8நீக்கப்படும்ேபாது,
அந்த அக்க ரமக்காரன் ெவளிப்படுவான்; அவைனக் கர்த்தர்
தம்முைடய வாயன் சுவாசத்தனாேல அழித்து, தம்முைடய
வருைகயன் ேதாற்றத்தனாேல நாசம்பண்ணுவார். 9 அந்த
அக்க ரமக்காரனுைடய வருைக சாத்தானுைடய ெசயலின்படி
எல்லா ெபாய்யான வல்லைமேயாடும் அைடயாளங்கேளாடும்
அற்புதங்கேளாடும், 10 ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ேள
அநீதயனால் உண்டாகும் எல்லாவத வஞ்சகத்ேதாடும் இருக்கும்.
இரட்ச க்கப்படத்தக்கதாகச் சத்தயத்ைத ேநச க்க அவர்கள்
மறுத்ததனால் அப்படி நடக்கும். 11 ஆகேவ, சத்தயத்ைத
வசுவாச க்காமல் அநீதயல் ப ரியப்படுக ற எல்ேலாரும்
தண்டைனக்குள்ளாக்கப்படும்படிக்கு, 12 அவர்கள் ெபாய்ைய
வசுவாச க்கத்தக்கதாகக் ெகாடிய மாய வஞ்சகத்ைத ேதவன்
அவர்களுக்குஅனுப்புவார்.

நைலெகாண்டிருங்கள்
13 கர்த்தருக்குப் ப ரியமான சேகாதரர்கேள, நீங்கள்

ஆவயானவராேல பரிசுத்தமாக்கப்படுக றதனாலும், சத்தயத்ைத



2ெதசேலானிக்ேகயர்அத்தயாயம் 2:14 487 2ெதசேலானிக்ேகயர்அத்தயாயம் 3:8

வசுவாச க்க றதனாலும் இரட்ச ப்பைடயும்படிக்கு, ெதாடக்கம்
முதல் ேதவன் உங்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டபடியனாேல,
நாங்கள் உங்கைளக்குறத்து எப்ெபாழுதும் ேதவனுக்கு
நன்றெசால்ல கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம். 14 நீங்கள்
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் மகைமைய
அைடயும்படிக்கு எங்களுைடய நற்ெசய்தயனாேல அந்த
இரட்ச ப்ப ற்கு அவர் உங்கைள அைழத்தார். 15 ஆகேவ,
சேகாதரர்கேள, நீங்கள் உறுதெகாண்டு, வார்த்ைதயனாலாவது
கடிதத்தனாலாவது நாங்கள் உங்களுக்கு உபேதச த்த
முைறைமகைளக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 16 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும், நம்மிடத்தல் அன்புகூர்ந்து
ந த்தயஆறுதைலயும் நல்நம்ப க்ைகையயும் கருைபயாக
நமக்குக் ெகாடுத்தருக்க ற நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனும், 17 உங்களுைடய இருதயங்கைளத் ேதற்ற ,
எல்லா நல்வசனத்தலும் ெசயல்களிலும் உங்கைள
உறுத ப்படுத்துவாராக.

அத்த யாயம் 3
பவுல்அவர்கைளெஜப க்க ேவண்டுதல்

1 கைடச யாக, சேகாதரர்கேள, உங்களிடம் கர்த்தருைடய
வசனம் பரவ மகைமப்படுக றதுேபால, எவ்வ டத்தலும்
பரவ மகைமப்படும்படிக்கும், 2 துன்மார்க்கமான
ெபால்லாத மனிதர்களுைடய ைகயலிருந்து நாங்கள்
வடுவக்கப்படும்படிக்கும்,எங்களுக்காகேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்;
வசுவாசம் எல்ேலாரிடத்தலும் இல்ைலேய. 3 கர்த்தேரா
உண்ைமயுள்ளவர், அவர் உங்கைள உறுத ப்படுத்த ,
தீைமயலிருந்து வலக்க க் காத்துக்ெகாள்ளுவார்.
4 ேமலும், நாங்கள் கட்டைளயடுகறைவகைள நீங்கள்
ெசய்துவருகறீர்கெளன்றும், இனிேமலும் ெசய்வீர்கெளன்றும்,
உங்கைளக்குறத்துக் கர்த்தருக்குள் நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ேறாம். 5 கர்த்தர் உங்களுைடய இருதயங்கைள
ேதவைனப்பற்றும் அன்புக்கும் க றஸ்துவன் ெபாறுைமக்கும்
ேநராக நடத்துவாராக.

ேவைலயல்லாமல்இருப்பைதக்குற த்த எச்சரிக்ைக
6 ேமலும், சேகாதரர்கேள, எங்களிடம் ஏற்றுக்ெகாண்ட

முைறைமயன்படி நடக்காமல், ேசாம்ேபறயாக இருக்க ற
எந்தச் சேகாதரைனயும் நீங்கள் வ ட்டுவலகேவண்டுெமன்று,
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல,
உங்களுக்குக் கட்டைளயடுக ேறாம். 7இன்னவதமாக எங்கைளப்
பன்பற்றேவண்டுெமன்றுநீங்கள்அறந்தருக்க றீர்கேள; நாங்கள்
உங்களுக்குள்ேளேசாம்ேபறயாகநடக்காமல், 8ஒருவனிடத்தலும்
இலவசமாகச் சாப்ப டாமலும், உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாக
இல்லாதபடிக்குஇரவும்பகலும்ப ரயாசத்ேதாடும்வருத்தத்ேதாடும்
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ேவைலெசய்து சாப்ப ட்ேடாம். 9 உங்கள்ேமல் பாரத்ைத
ைவப்பதற்கான அதகாரம் எங்களுக்கு இல்ைலெயன்பதனாேல
அப்படிச் ெசய்யாமல், நீங்கள் எங்கைளப் பன்பற்றும்படிக்கு
நாங்கள் உங்களுக்கு மாத ரியாக இருக்கேவண்டுெமன்ேற
அப்படிச்ெசய்ேதாம். 10 ஒருவன் ேவைலெசய்ய
மனதல்லாதருந்தால் அவன் சாப்ப டவும்கூடாெதன்று நாங்கள்
உங்களிடம் இருந்தேபாது உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ேடாேம.
11 உங்களில் சலர் எந்தெவாரு ேவைலயும் ெசய்யாமல்,
மற்றவர்களுைடய ேவைலயல் தைலய ட்டு, ேசாம்ேபற களாகத்
த ரிக றார்கெளன்று ேகள்வப்படுக ேறாம். 12 இப்படிப்பட்டவர்கள்
அைமதேலாடு ேவைலெசய்து, தங்களுைடய ெசாந்த
உணைவச் சாப்ப டேவண்டுெமன்று, நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாேல அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டுப்
புத்த ெசால்லுக ேறாம். 13 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் நன்ைம
ெசய்வத ேல ேசார்ந்துேபாகாமல் இருங்கள். 14 ேமலும், இந்தக்
கடிதத்தல் ெசால்லிய எங்களுைடய வசனத்தற்கு ஒருவன்
கீழ்ப்படியாமற்ேபானால், அவைனக் கவனத்தல் ெகாண்டு,
அவன் ெவட்கப்படும்படிக்கு அவேனாடுகூட ேசராமல் இருங்கள்.
15ஆனாலும்அவைனவேராத யாக நைனக்காமல், சேகாதரனாக
நைனத்து,அவனுக்குப்புத்த ெசால்லுங்கள்.
இறுத வாழ்த்துதல்

16 சமாதானத்தன் கர்த்தர்தாேம எப்ெபாழுதும்
எல்லாவதத்தலும் உங்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்
தந்தருளுவாராக. கர்த்தர் உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பாராக.
17 பவுலாகய நான் என் ைகெயழுத்தாேல உங்கைள
வாழ்த்துக ேறன், என் கடிதங்கள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் இதுேவ
அைடயாளம்; இப்படிேய எழுதுக ேறன். 18 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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1தீேமாத்ேதயு
ஆச ரியர்
இந்த நருபத்தன் ஆச ரியர் பவுல் ஆவார், 1 தீேமாத்ேதயுவன்

வார்த்ைதகள், இந்த நருபத்ைத அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல்
எழுதயதாக ெதளிவாகக் கூறுகன்றன. ேதவனுைடய
ச த்தத்தனாேலஇேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாகயபவுல்
(1 தீேமா 1:1) (1 தீ. 1:1). ஆரம்பகால சைப அது உண்ைமய ேலேய
பவுலின்நருபம்என்றுெதளிவாகக்கூறுகறது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 62-64 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
பவுல், எேபசுவல் தீேமாத்ேதயுைவ வ ட்டுச் ெசன்றேபாது,

அவர் மக்ெகேதானியாவுக்கு ெசன்றார். அங்கருந்து அவர்
தீேமாத்ேதயுவுக்குஎழுதனார். (1 தீேமாத்ேதயு. 1:3; 3:14, 15).
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பவுலின் பயணத் ேதாழனும் மிஷனரி பயணத்தல்

உதவயாளனுமான தீேமாத்ேதயுவுக்கு பவுல் எழுதுவதால்,
அைழப்பதாேலேய இந்த நருபம் தீேமாத்ேதயு என்று
ெபயரிடப்பட்டது. தீேமாத்ேதயு மற்றும் சைப ஆகய இருவரும் 1
தீேமாத்ேதயுவன்வாசகர்கேள.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
தீேமாத்ேதயுைவ ேதவனுைடய குடும்பம் எவ்வாறு

நடந்துெகாள்ளேவண்டும்என்பைத (3:14-15)அறவுறுத்துவதற்கும்
தீேமாத்ேதயு இந்த வழிமுைறகைள எவ்வாறு கைடப்ப டிக்க
ேவண்டும் என்பைத அறவுறுத்துவதற்கும் இந்த நருபம்
எழுதப்பட்டது. இந்த வசனங்கள் 1 தீேமாத்ேதயு
நருபத்த ற்கான பவுலின் எண்ணக்கருவாக ெசயல்படுகன்றன.
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சைபயார், சத்தயத்தன் தூணும்
அஸ்தவாரமுமாய் இருக்க றவர்கள், ேதவனுைடய வீட்டிேல
தங்கைளச் ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று அவர்களுக்குத்
ெதரியும்படிக்கு அவர் எழுதுகறார். பவுல் கடிதங்கைள அனுப்ப ,
சைபகைள பலப்படுத்துவது மற்றும் கட்டிெயழுப்புவது எப்படி
என்றுஆண்களுக்குஅவர்குற ப்படுக றார்.
ைமயக்கருத்து
ஒருஇளம்சீடனுக்கானவழிமுைறகள்

ெபாருளடக்கம்
1.ஊழியத்தன்பயற்ச கள்— 1:1-20
2.ஊழியத்தன்ெகாள்ைககள்— 2:1-3:16
3.ஊழியத்தன்ெபாறுப்புகள். — 4:1-6:21
1 நம்முைடய இரட்சகராக இருக்க ற ேதவனும், நம்முைடய

நம்ப க்ைகயாக இருக்க ற கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும்
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கட்டைளய ட்டபடிேய, இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய
பவுல், 2 வசுவாசத்தல் உத்தம குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுவற்கு
எழுதுகறதாவது: நம்முைடயப தாவாகயேதவனாலும்நம்முைடய
கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவனாலும் கருைபயும் இரக்கமும்
சமாதானமும்உண்டாவதாக.

தவறானஉபேதசத்ைதக்குற த்த எச்சரிக்ைக
3 மாறுபாடான உபேதசங்கைளப் ேபாத க்காதபடிக்கும்,

வசுவாசத்தனால் வளங்கும் ெதய்வீக பக்தவளர்ச்ச க்கு
ஏதுவாக இல்லாமல், வாக்குவாதங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்க ற
கட்டுக்கைதகைளயும் முடிவல்லாத வம்சவரலாறுகைளயும்
கவனிக்காதபடிக்கும், நீ சலருக்குக் கட்டைளயடும்படி,
4 நான் மக்ெகேதானியாவற்குப் ேபாகும்ேபாது, உன்ைன
எேபசு பட்டணத்தல் இருக்கக் ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய ெசய்.
5 இந்த கட்டைளயன் ெபாருள் என்னெவன்றால், சுத்தமான
இருதயத்தலும் நல்லமனச்சாட்ச யலும் மாயமில்லாத
வசுவாசத்தலும் ப றக்கும் அன்ேப. 6 இைவகைளச்
சலர் பார்க்காமல் வீண்ேபச்சுக்கு இடம்ெகாடுத்து
வலக ப்ேபானார்கள். 7 தாங்கள் ெசால்லுகறதும், தாங்கள்
உறுதயாக நம்புக றதும் என்னெவன்றும் ெதரியாமல்,
ேவதபண்டிதர்களாக இருக்க வரும்புக றார்கள். 8 ஒருவன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைத நயாயப்படி கைடப டித்தால்,
நயாயப்ப ரமாணம் நல்லது என்று அறந்தருக்க ேறாம்.
9 எங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி, நயாயப்ப ரமாணம்
நீத மானுக்கு வதக்கப்படாமல், அக்க ரமக்காரர்களுக்கும்,
அடங்காதவர்களுக்கும், பக்தயல்லாதவர்களுக்கும்,
பாவ களுக்கும், அசுத்தமானவர்களுக்கும், சீர்ெகட்டவர்களுக்கும்,
தகப்பைனயும் தாையயும் ெகாைல ெசய்க றவர்களுக்கும்,
ெகாைலபாதகர்களுக்கும், 10 ேவச க்கள்ளர்களுக்கும்,
ஆண்புணர்ச்ச க்காரர்களுக்கும், ெகாத்தடிைமகளாக வற்க
மனிதர்கைளத் தருடுகறவர்களுக்கும், ெபாய்யர்களுக்கும்,
ெபாய்யாைண இடுகறவர்களுக்கும், ஆேராக்கயமான
உபேதசத்த ற்கு எத ராக ேபாத க்க றவர்களுக்கும்,
11 ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய மகைமயான
நற்ெசய்தயன்படி எனக்குஒப்புவக்கப்பட்டிருக்க றது.

பவுலுக்குக்கர்த்தருைடயகருைப
12 என்ைனப் பலப்படுத்துகற நம்முைடய கர்த்தராக ய

இேயசுக றஸ்து என்ைன உண்ைமயானவன் என்று நைனத்து,
இந்த ஊழியத்த ற்கு நயமித்தபடியால் அவருக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். 13 கடந்த காலத்தல் நான் ந ந்த க்க றவனும்,
துன்பப்படுத்துகறவனும், ெகாடுைமப்படுத்துகறவனுமாக
இருந்ேதன்; அப்படி இருந்தும், நான் ெதரியாமல், வசுவாசம்
இல்லாமல் அப்படிச் ெசய்ததனால் இரக்கம்ெபற்ேறன்.
14 நம்முைடய கர்த்தரின் கருைப க றஸ்து இேயசுவன்ேமலுள்ள
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வசுவாசத்ேதாடும் அன்ேபாடும் ேசர்ந்து என்னிடத்தல்
பரிபூரணமாகப் ெபருகயது. 15 பாவ கைள இரட்ச க்க க றஸ்து
இேயசு உலகத்த ற்கு வந்தார் என்கற வார்த்ைத உண்ைமயும்
எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் தகுதயுள்ளதாக இருக்க றது;
அவர்களில் ேமாசமான பாவ நான். 16 அப்படி இருந்தும்,
ந த்தயஜீவைனஅைடவதற்காக இனிேமல் இேயசுக றஸ்துவடம்
வசுவாசமாக இருப்பவர்களுக்கு மாத ரியாக இருக்கும்படிக்கு
ேமாசமான பாவயாகய என்னிடத்தல் அவர் எல்லா நீடிய
ெபாறுைமையயும் காண்பக்கும்படி இரக்கம்ெபற்ேறன்.
17 ந த்தயமாக நைலத்தருக்க ற அழிவல்லாத கண்ணுக்குத்
ெதரியாத ராஜனுமாக, தாம் ஒருவேர ஞானமுள்ள
ேதவனுமாக இருக்க றவருக்கு, கனமும் மகைமயும் எல்லாக்
காலங்களிலும் உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன். 18 என்
குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுேவ, உன்ைனக்குறத்து முன்னேம
ெசான்ன தீர்க்கதரிசனங்களின்படிேய, நீ வசுவாசத்ைதயும்
மனசாட்சையயும் பற்ற க்ெகாண்டு நல்லப் ேபாராட்டத்ைதப்
ேபாராடும்படி, இந்தக் கட்டைளைய உனக்கு ஒப்புவக்க ேறன்.
19இந்தநல்லமனச்சாட்சையச் சலர் தள்ளிவ ட்டு,வசுவாசமாக ய
கப்பைலச் ேசதப்படுத்தனார்கள். 20இெமேனயும் அெலக்சந்தரும்
அப்படிப்பட்டவர்கள்; அவர்கள் கர்த்த்தைர அவமத க்காமல்
இருக்கக் கற்றுக்ெகாள்ள அவர்கைள சாத்தானிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.

அத்த யாயம் 2
ஆராதைனக்கானஅறவுைரகள்

1 நான் முதலாவது ெசால்லுகற புத்த என்னெவன்றால், எல்லா
மனிதருக்காகவும் வண்ணப்பங்கைளயும் ெஜபங்கைளயும்
ேவண்டுதல்கைளயும் நன்றெசலுத்துதைலயும் ெசய்யேவண்டும்;
2 நாம் எல்லாப் பக்த ேயாடும், நல்ெலாழுக்கத்ேதாடும்,
சண்ைட இல்லாமல் அைமதயான வாழ்க்ைக வாழும்படிக்கு,
ராஜாக்களுக்காகவும், அதகாரமுள்ள எல்ேலாருக்காகவும்
அப்படிேய ெசய்யேவண்டும். 3 நம்முைடய இரட்சகராக ய
ேதவனுக்குமுன்பாக அது நன்ைமயும் ப ரியமுமாக
இருக்க றது. 4 எல்லா மனிதர்களும் இரட்ச க்கப்படவும்,
சத்தயத்ைத அறகற அறைவ அைடயவும், அவர்
வருப்பமுள்ளவராக இருக்க றார். 5 ேதவன் ஒருவேர,
ேதவனுக்கும் மனிதர்களுக்கும் மத்தயஸ்தரும் ஒருவேர.
6 எல்ேலாைரயும் மீட்பதற்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்த
மனிதனாகய க றஸ்து இேயசு அவேர; இதற்குரிய சாட்ச
ஏற்ற காலங்களில் வளங்கவருகறது. 7 இதற்காகேவ நான்
ப ரசங்கயாகவும்,அப்ேபாஸ்தலனாகவும்,யூதரல்லாேதார்களுக்கு
வசுவாசத்ைதயும் சத்தயத்ைதயும் வளங்கப்பண்ணுகற
ேபாதகனாகவும் நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறன்; நான் ெபாய்
ெசால்லாமல்க றஸ்துவற்குள்உண்ைமையச்ெசால்லுக ேறன்.
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8 அன்றயும், ஆண்கள் ேகாபமும், வாக்குவாதமும்
இல்லாமல் பரிசுத்தமான கரங்கைள உயர்த்த , எல்லா
இடங்களிேலயும் ெஜபம்பண்ணேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். 9 ெபண்களும் மயைரப் பன்னுவதனாலும்,
ெபான்னினாலும் மற்றும் முத்துக்களினாலும், வைலயுயர்ந்த
ஆைடகளினாலும் தங்கைள அலங்கரிக்காமல்,
10 தகுதயான ஆைடயனாலும், நாணத்தனாலும்,
ெதளிந்த புத்தயனாலும், ேதவபக்தயுள்ளவர்கள்
என்று ெசால்லிக்ெகாள்ளுகற ெபண்களுக்குரிய
நற்க ரிையகளினாலும், தங்கைள அலங்கரிக்கேவண்டும்.
11 ெபண் என்பவள் எல்லாவற்றலும் அடக்கமுைடயவளாக
இருந்து, அைமத ேயாடு கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
12 உபேதசம்பண்ணவும், ஆணின்ேமல் அதகாரம்பண்ணவும்
ெபண்ணிற்கு நான் அனுமத ெகாடுப்பது இல்ைல; அவள்
அைமதயாக இருக்கேவண்டும். 13 ஏெனன்றால், முதலாவது
ஆதாம் உருவாக்கப்பட்டான், பன்பு ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டாள்.
14ேமலும்,ஆதாம் ஏமாற்றப்படவல்ைல,ெபண்ேணஏமாற்றப்பட்டு
மீறுதலுக்குஉட்பட்டாள். 15அப்படிஇருந்தும்,ெதளிந்த புத்த ேயாடு
வசுவாசத்தலும் அன்பலும் பரிசுத்தத்தலும் நைலத்தருந்தால்,
குழந்ைதப்ெபறுவதனாேலகாக்கப்படுவாள்.

அத்த யாயம் 3
கண்காணிகளும்உதவக்காரர்களும்

1 கண்காணி ெபாறுப்ைப வரும்புக றவன் நல்ல ேவைலைய
வரும்புக றான், இது உண்ைமயான வார்த்ைத. 2 எனேவ
கண்காணியானவன் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒேர
மைனவையயுைடய கணவனும், ந தானமுள்ளவனும்,
ெதளிந்த புத்த உள்ளவனும், ேயாக்கயைத உள்ளவனும்,
அந்நயர்கைள உபசரிக்க றவனும், த றைமயாகப்
ேபாத க்க றவனுமாக இருக்கேவண்டும். 3அவன் மதுபானத்த ற்கு
அடிைமயானவனும், அடிக்க றவனும், இழிவான ஆதாயத்ைத
வரும்புக றவனுமாக இல்லாமல், ெபாறுைம உள்ளவனும்,
சண்ைடபண்ணாதவனும், பணஆைச இல்லாதவனுமாக இருந்து,
4 தன் ெசாந்தக் குடும்பத்ைத நன்றாக நடத்துகறவனும், தன்
குழந்ைதகைள எல்லா நல்ெலாழுக்கமும் உள்ளவர்களாகக்
கீழ்ப்படியப்பண்ணுகறவனுமாக இருக்கேவண்டும். 5 ஒருவன்
தன் ெசாந்தக் குடும்பத்ைத நடத்தத்ெதரியாமல் இருந்தால்,
ேதவனுைடய சைபைய எப்படி வ சாரிப்பான்? 6 அவன்
ெபருைம அைடந்து, சாத்தாைனப்ேபால தண்டைனயேல
வழாதபடிக்கு, புதய சீடனாக இருக்கக்கூடாது. 7 அவன்
நந்தைனயலும், ப சாசன் கண்ணியலும் வழாதபடிக்கு,
வசுவாசமில்லாத மக்களிடம் நற்ெபயர் ெபற்றவனாக
இருக்கேவண்டும். 8 அப்படிேய, உதவக்காரர்களும் இருநாக்கு
உள்ளவர்களாகவும், மதுபானத்த ற்கு அடிைமயானவர்களாகவும்,
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இழிவான ஆதாயத்ைத வரும்புக றவர்களாகவும்
இல்லாமல், நல்ெலாழுக்கம் உள்ளவர்களாகவும்,
9 வசுவாசத்தன் இரகச யத்ைதச் சுத்த மனச்சாட்ச ய ேல
காத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும்.
10 ேமலும், இவர்கள் முதலில் ேசாத க்கப்படேவண்டும்;
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்கெளன்றால் உதவக்காரர்களாக
ஊழியம் ெசய்யலாம். 11 அப்படிேய ெபண்களும்
நல்ெலாழுக்கமுள்ளவர்களும், அவதூறுபண்ணாதவர்களும்,
ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்களும், எல்லாவற்றலும்
உண்ைமயுள்ளவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும். 12 ேமலும்,
உதவக்காரர்கள் ஒேர மைனவையயுைடய கணவனும்,
தங்களுைடய குழந்ைதகைளயும் ெசாந்தக் குடும்பத்ைதயும்
நன்றாக நடத்துகறவர்களுமாக இருக்கேவண்டும். 13 இப்படி
உதவக்காரர்களுைடய ஊழியத்ைத நன்றாகச் ெசய்க றவர்கள்
தங்களுக்கு நல்ல நைலையயும், க றஸ்து இேயசுவல் உள்ள
வசுவாசத்தல் மிகுந்த ைதரியத்ைதயும் அைடவார்கள். 14 நான்
உன்னிடத்த ற்குச்சீக்க ரமாகவருேவன்என்றுநம்பயருக்க ேறன்.
15 தாமத ப்ேபன் என்றால், ேதவனுைடய வீட்டிேல நடக்கேவண்டிய
முைறைய நீ அறயும்படி இைவகைள உனக்கு எழுதுக ேறன்;
அந்த வீடு ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சைபயாய்ச் சத்தயத்த ற்குத்
தூணும்ஆதாரமுமாகஇருக்க றது. 16அன்றயும்,ேதவபக்த க்குரிய
இரகச யமானது அைனவரும் ஒப்புக்ெகாள்ளுகறபடிேய
மகாேமன்ைமயுள்ளது. ேதவன் சரீரத்த ேல ெவளிப்பட்டார்,
ஆவயானவராேல நீதயுள்ளவர் என்று வளங்கப்பட்டார்,
ேதவதூதர்களால் காணப்பட்டார், யூதரல்லாதவர்களிடத்தல்
ப ரசங்க க்கப்பட்டார், உலகத்த ேல வசுவாச க்கப்பட்டார்,
மகைமய ேலஎடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.

அத்த யாயம் 4
தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்அறவுைரகள்

1 ஆனாலும், ஆவயானவர் ெவளிப்பைடயாக ெசால்லுகறபடி,
கைடச காலத்தல் மனச்சாட்ச யல் சூடுண்ட ெபாய்யருைடய
மாயத்தனாேல சலர் ஏமாற்றுகற ஆவகளுக்கும், ப சாசுகளின்
உபேதசங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து, வசுவாசத்ைதவ ட்டு
வலக ப்ேபாவார்கள். 2 தருமணம் ெசய்யக்கூடாது என்றும்,
3வசுவாச களும், சத்தயத்ைத அற ந்தவர்களும் நன்ற ெசலுத்த
அனுபவக்கும்படிேதவன்பைடத்தஉணவுகைளச்சாப்ப டக்கூடாது
என்றும் அந்தப் ெபாய்யர்கள் கட்டைளயடுவார்கள். 4 ேதவன்
பைடத்தைவகள்அைனத்தும் நல்லதாகஇருக்க றது; நன்ற ேயாடு
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுமானால் ஒன்றும் தள்ளப்படேவண்டியது
இல்ைல. 5 அது ேதவவசனத்தனாலும் ெஜபத்தனாலும்
பரிசுத்தமாக்கப்படும். 6 இைவகைள நீ சேகாதரர்களுக்குப்
ேபாத த்துவந்தால், வசுவாசத்த ற்குரிய வார்த்ைதகளிலும்
நீ அநுசரித்த நல்லேபாதகத்தலும் ேதறனவனாக ,
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இேயசுக றஸ்துவற்கு நல்ல ஊழியக்காரனாக இருப்பாய்.
7 சீர்ேகடும், க ழவகள் ேபச்சுமாக இருக்க ற கட்டுக்கைதகளுக்கு
வலக , ேதவபக்த க்கானைவகைளமுயற்ச பண்ணு. 8சரீரமுயற்ச
ெகாஞ்சம் ப ரேயாஜனமுள்ளது; ஆனால், ேதவபக்தயானது
இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்குப்பன்பு வரும் ஜீவனுக்கும்
உள்ள வாக்குத்தத்தமுள்ளதாைகயால் எல்லாவற்றலும்
ப ரேயாஜனமுள்ளது. 9 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயும்
எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் தகுத உள்ளதாக இருக்க றது.
10 இதற்காகேவ ப ரயாசப்படுக ேறாம், ந ந்ைதயும் அைடக ேறாம்;
ஏெனன்றால், எல்லா மனிதர்களுக்கும், வேசஷமாக
வசுவாச களுக்கும் இரட்சகராக ய ஜீவனுள்ள ேதவன்ேமல்
நம்ப க்ைகைவத்தருக்க ேறாம். 11இைவகைள நீ கட்டைளய ட்டுப்
ேபாத த்துக்ெகாண்டிரு. 12உன் இளைமையக்குறத்து ஒருவனும்
உன்ைன அசட்ைடபண்ணாதபடி, நீ உன் வார்த்ைதயலும்,
நடக்ைகயலும், அன்பலும், ஆவயலும், வசுவாசத்தலும்,
கற்பலும், வசுவாச களுக்கு முன்மாத ரியாக இரு. 13 நான்
வரும்வைரக்கும் வாச க்க றதலும் புத்த ெசால்லுகறதலும்
உபேதச க்க றதலும் ஜாக்க ரைதயாக இரு. 14 சைப
மூப்பர்களாகய சங்கத்தனர்கள் உன்ேமல் கரங்கைள
ைவத்தேபாது தீர்க்கதரிசனத்தனால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட
வரத்ைதக்குற த்து அசதயாக இருக்கேவண்டாம். 15உன்னுைடய
வளர்ச்ச எல்ேலாருக்கும் ெதரியும்படிஇைவகைளேய நீ ச ந்த த்து,
இைவகளில் நைலத்தரு. 16 உன்ைனக்குறத்தும், உன்
உபேதசத்ைதக்குற த்தும் எச்சரிக்ைகயாக இரு, இைவகளில்
நைலெகாண்டிரு, நீ இப்படிச் ெசய்தால், உன்ைனயும், உன்
உபேதசத்ைதக் ேகட்பவர்கைளயும்இரட்ச த்துக்ெகாள்ளுவாய்.

அத்த யாயம் 5
ஆேலாசைனகள்

1 முத ர்வயதானவைரக் கடிந்துேபசாமல், அவைரத்
தகப்பைனப்ேபாலவும், வாலிபர்கைள சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும்,
2 முத ர்வயதுள்ள ெபண்கைளத் தாய்கைளப்ேபாலவும்,
வாலிபப்ெபண்கைளஎல்லாக்கற்புடன்சேகாதரிகைளப்ேபாலவும்
நைனத்து, புத்த ெசால்லு. 3 ஆதரவற்ற வதைவகைளக்
கனம்பண்ணு. 4 வதைவயானவளுக்கு குழந்ைதகளாவது,
ேபரன் ேபத்த களாவது இருந்தால், இவர்கள் முதலாவது
தங்களுைடய ெசாந்தக் குடும்பத்ைதத் ேதவபக்தயாக நடத்த ,
ெபற்ேறார் ெசய்த நன்ைமகளுக்குப் பதல் நன்ைமகைளச்
ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்; அது நன்ைமயும்
ேதவனுக்கு முன்பாகப் ப ரியமுமாக இருக்க றது. 5 ஆதரவற்ற
வதைவயாக இருந்து தனிைமயாக இருக்க றவள் ேதவன்ேமல்
நம்ப க்ைகயுள்ளவளாக, இரவும் பகலும் ேவண்டுதல்களிலும்
ெஜபங்களிலும் நைலத்தருப்பாள். 6 சுகேபாகமாக வாழ்க றவள்
உய ேராடு ெசத்தவள். 7 அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாக
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இருக்கும்படி இைவகைளக் கட்டைளயடு. 8 ஒருவன்
தன் ெசாந்த உறவனர்கைளயும், வேசஷமாகத் தன்
குடும்பத்ைதயும் கவனிக்காமல் இருந்தால், அவன் வசுவாசத்ைத
மறுதலித்தவனும், அவசுவாசையவ ட ெகட்டவனுமாக
இருப்பான். 9 அறுபது வயதுக்குக் குைறயாதவளும், ஒேர
கணவனுக்கு மைனவயாக இருந்து, 10 குழந்ைதகைள
வளர்த்து, அந்நயர்கைள உபசரித்து, பரிசுத்தவான்களுைடய
கால்கைளக்கழுவ , உபத்த ரவப்படுக றவர்களுக்கு உதவெசய்து,
எல்லா நல்லக ரிையகைளயும் கவனமாக ெசய்து, இவ்வதமாக
நற்க ரிையகைளக்குறத்து நற்ெபயர் ெபற்றவளுமாக இருந்தால்,
அப்படிப்பட்ட வ தைவகைளேய வதைவகள் கூட்டத்தல்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். 11 இளம்வயதுள்ள வதைவகைள
அத ேல ேசர்த்துக்ெகாள்ளாேத; ஏெனன்றால், அவர்கள்
கறஸ்துவற்கு வேராதமாக காமஇச்ைசெகாள்ளும்ேபாது
தருமணம் ெசய்துெகாள்ள வரும்ப , 12 முதலில் ெகாண்டிருந்த
வாக்குறுதைய வ ட்டுவடுவதனாேல தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
13அதுவுமல்லாமல்,அவர்கள்ேசாம்பலுள்ளவர்களாக,வீடுவீடாகத்
த ரியப்பழகுவார்கள்; ேசாம்பலுள்ளவர்களாக மட்டுமல்ல,
அலப்புக றவர்களாகவும், மற்றவர்களுைடய ேவைலயல்
தைலயடுகறவர்களாகவும், ேவண்டாத காரியங்கைளப்
ேபசுக றவர்களாகவும் இருப்பார்கள். 14 எனேவ இளவயதுள்ள
வதைவகள் தருமணம்ெசய்யவும், குழந்ைதகைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளவும், வீட்ைட நடத்தவும், எத ரியானவன்
அவதூறாக ேபசுவதற்கு இடம்ெகாடுக்காமலும் இருக்கேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறன். 15 ஏெனன்றால், இதற்குமுன்பு சலர்
சாத்தாைனப் பன்பற்ற வலக ப்ேபானார்கள். 16வசுவாச யாகய
ெபண்ணின் ெசாந்தத்தல் வதைவகள் இருந்தால், அவள்
அவர்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும்; சைபயானது ஆதரவற்ற
வதைவகளுக்கு உதவெசய்யேவண்டியருப்பதால் அந்தச்
சுைமைய அதன்ேமல் ைவக்கக்கூடாது. 17 நன்றாக வ சாரிக்க ற
மூப்பர்கைள, வேசஷமாகத் தருவசனத்தலும் உபேதசத்தலும்
ப ரயாசப்படுக றவர்கைள, இரட்டிப்பான கனத்தற்கு
தகுதயுள்ளவர்களாகக் கருதேவண்டும். 18 ேபாரடிக்க ற
மாட்டின் வாையக் கட்டக்கூடாது என்றும், ேவைலெசய்க றவன்
தன் கூலிக்குத் தகுதயானவன் என்றும், ேவதவாக்கயம்
ெசால்லுகறேத. 19 மூப்பனானவனுக்கு வேராதமாக ஒருவன்
ெசய்யும் குற்றச்சாட்ைட இரண்டு மூன்று சாட்ச கள் இல்லாமல் நீ
ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடாது. 20மற்றவர்களுக்குப் பயமுண்டாகும்படி.
பாவம் ெசய்தவர்கைள எல்ேலாருக்கும் முன்பாகக் கடிந்துெகாள்.
21நீபட்சபாதத்ேதாடுஒன்றும்ெசய்யாமலும்,வசாரிப்பதற்குமுன்பு
முடிவுபண்ணாமலும், இைவகைளக் காத்துநடக்கும்படி,
ேதவனுக்கும், கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்கும்,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட தூதர்களுக்கும்முன்பாக, உறுதயாகக்
கட்டைளயடுக ேறன். 22 யார்ேமலும் சீக்க ரமாகக் கரங்கைள
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ைவக்கேவண்டாம்; மற்றவர்கள் ெசய்யும் பாவங்களுக்கும்
உடன்படாேத; உன்ைனச் சுத்தமானவனாகக் காத்துக்ெகாள். 23 நீ
இனிேமல் தண்ணீர்மட்டும் குடிக்காமல், உன் வயற்றுக்காகவும்,
உனக்கு அடிக்கடி வருகற பலவீனங்களுக்காகவும், ெகாஞ்சம்
த ராட்ைசரசத்ைதயும் குடித்துக்ெகாள். 24 ச லருைடய பாவங்கள்
ெவளிப்பைடயாக இருந்து, நயாயத்தீர்ப்புக்கு முந்த க்ெகாள்ளும்;
ச லருைடய பாவங்கள் அவர்கைளப் பன்ெதாடரும். 25அப்படிேய
சலருைடய நல்லெசயல்களும் ெவளிப்பைடயாக இருக்கும்;
அப்படிஇல்லாதைவகளும்மைறந்தருக்கமுடியாது.

அத்த யாயம் 6
1 ேதவனுைடய நாமமும் உபேதசமும் அவமத க்கப்படாதபடிக்கு,

அடிைமத்தனத்தற்கு உட்பட்டிருக்க ற ேவைலக்காரர்கள்
அைனவரும் தங்களுைடய எஜமான்கைள எல்லாக் கனத்த ற்கும்
தகுதயுள்ளவர்கள் என்று நைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
2 வசுவாச களாகய எஜமான்கைள உைடயவர்கள்,
தங்களுைடய எஜமான்கள் சேகாதரர்களாக இருப்பதனால்
அவர்கைள அசட்ைடபண்ணாமல், நல்ல ேவைலயன்
பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்கள் வசுவாச களும்,
ப ரியமுள்ளவர்களுமாக இருப்பதனால் அவர்களுக்கு அதகமாக
ஊழியம்ெசய்யுங்கள்;இந்தப்படிேய ேபாத த்துப் புத்த ெசால்லு.
பணத்தன்மீதானஆைச

3 ஒருவன் நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
ஆேராக்கயமான வார்த்ைதகைளயும், ேதவபக்த க்குரிய
உபேதசங்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல், மாறுபாடான
உபேதசங்கைளப் ேபாத க்க றவனானால், 4 அவன்
ெபருைம உள்ளவனும், ஒன்றும் அறயாதவனும், தர்க்கமும்,
வாக்குவாதமும் பண்ணுகற ேநாய்ெகாண்டவனுமாக
இருக்க றான்; அைவகளினாேல ெபாறாைமயும், சண்ைடயும்,
அவதூறுகளும், ெபால்லாத சந்ேதகங்களும் உண்டாக , 5 ெகட்ட
ச ந்ைதயுள்ளவர்களும் சத்தயமில்லாதவர்களும் ேதவபக்தைய
ஆதாயத்ெதாழில் என்று நைனக்கறவர்களுமாக இருக்க ற
மனிதர்களால் உண்டாகும் மாறுபாடான தர்க்கங்களும்
பறக்கும்; இப்படிப்பட்டவர்கைளவ ட்டு வலக இரு. 6 ேபாதும்
என்கற மனேதாடுகூடிய ேதவபக்த ேய மிகுந்த ஆதாயம்.
7 உலகத்த ேல நாம் ஒன்றும் ெகாண்டுவந்ததும் இல்ைல,
இதலிருந்து நாம் ஒன்றும் ெகாண்டுேபாவதுமில்ைல
என்பது ந ச்சயம். 8 உண்பதற்கும் உடுத்துவதற்கும்
நமக்கு இருந்தால் அது ேபாதும் என்று இருக்கேவண்டும்.
9 ெசல்வந்தர்களாவதற்கு வரும்புக றவர்கள் ேசாதைனயலும்
கண்ணியலும், மனிதர்கைளத் தீைமயலும், அழிவலும்
அமிழ்த்த ப்ேபாடுக ற மத ேகடும் ேசதமுமான பலவதமான
இச்ைசகளிலும் வழுகறார்கள். 10 பணஆைச எல்லாத்
தீைமகளுக்கும் ேவராக இருக்க றது; ச லர் அைத வரும்ப ,



1 தீேமாத்ேதயுஅத்தயாயம் 6:11 497 1 தீேமாத்ேதயுஅத்தயாயம் 6:21

வசுவாசத்ைதவ ட்டு வலக , அேநக ேவதைனகளாேல
தங்கைளத்தாங்கேளெகடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்கட்டைளகள்

11 நீேயா, ேதவனுைடய மனிதேன, இைவகைளவட்டு
வலக , நீதையயும் ேதவபக்தையயும் வசுவாசத்ைதயும்
அன்ைபயும் ெபாறுைமையயும் சாந்தகுணத்ைதயும் நாடிப்
ெபற்றுக்ெகாள். 12 வசுவாசத்தன் நல்ல ேபாராட்டத்ைதப்
ேபாராடு, ந த்தயஜீவைனப் பற்ற க்ெகாள்; அதற்காகேவ நீ
அைழக்கப்பட்டாய்; அேநக சாட்ச களுக்கு முன்பாக நல்ல
அறக்ைகபண்ணினவனுமாக இருக்க றாய். 13 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து வரும்வைரக்கும், நீ
இந்தக் கட்டைளைய மாசல்லாமலும் குற்றமில்லாமலும்
கைடப டிக்கும்படி, 14 எல்லாவற்ைறயும் உய ேராடு
இருக்கச்ெசய்க ற ேதவனுைடய சந்ந தானத்த ேலயும்,
ெபாந்தயுபலாத்துவற்கு முன்பாக நல்ல அறக்ைகையச்
சாட்ச யாக வளங்கப்பண்ணின கறஸ்து இேயசுவனுைடய
சந்ந தானத்த ேலயும் உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன்.
15 இேயசுவன் வருைகைய ேதவன் தம்முைடய காலங்களில்
ெவளிப்படுத்துவார். அவேர ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட
ஏகசக்கராத பதயும், ராஜாத ராஜாவும், கர்த்தாத கர்த்தாவும்,
16 அவர் ஒருவேர மரணம் இல்லாதவரும், ஒருவரும்
ெநருங்கமுடியாத ஒளியல் வாழ்க றவரும், மனிதர்களில்
ஒருவரும் காணாதவரும், காணக்கூடாதவருமாக இருக்க றவர்;
அவருக்ேக கனமும் ந த்தய வல்லைமயும் உண்டாயருப்பதாக.
ஆெமன். 17 இந்த உலகத்தல் ெசல்வந்தர்கள் ெபருைமயான
ச ந்ைதயுள்ளவர்களாக இல்லாமலும், நைலயல்லாத
ெசல்வத்தன்ேமல் நம்ப க்ைக ைவக்காமலும், நாம்
அனுபவக்க றதற்கு எல்லாவத நன்ைமகைளயும் நமக்கு
பரிபூரணமாகக் ெகாடுக்க ற ஜீவனுள்ள ேதவன்ேமல்
நம்ப க்ைகைவக்கவும், 18 நன்ைமெசய்யவும், நல்ல ெசயல்களில்
ெசல்வந்தர்களாகவும், தாராளமாகக் ெகாடுக்க றவர்களும்,
தங்களிடம் உள்ளைதப் பக ர்ந்துெகாடுக்க றவர்களாகவும்
இருக்கவும், 19 ந த்தயஜீவைனப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி
வருங்காலத்த ற்காகத் தங்களுக்குஉறுதயானஅஸ்தபாரத்ைதப்
ெபாக்கஷமாக ைவக்கவும் அவர்களுக்குக் கட்டைளயடு.
20 ஓ தீேமாத்ேதயுேவ, உன்னிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்டைத
நீ காத்துக்ெகாண்டு, சீர்ேகடான வீண்ேபச்சுகளுக்கும்,
ஞானெமன்று ெபாய்யாகப் ெபயர்ெபற்றருக்க ற ெகாள்ைகயன்
வபரீதங்களுக்கும் வலக இரு. 21 ச லர் அைதப் பாராட்டி,
வசுவாசத்ைதவ ட்டு வலக ப்ேபானார்கள். கருைபயானது
உன்ேனாடுஇருப்பதாக. ஆெமன்.
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2தீேமாத்ேதயு
ஆச ரியர்
ேராம சைறயல் இருந்து பவுல் வடுவக்கப்பட்ட ப றகு,

நான்காவது மிஷனரி பயணத்தன்ேபாது, 1 தீேமாத்ேதயு
எழுதனார், பவுல் மீண்டும் ேபரரசர் நீேராவனால் சைறயல்
அைடக்கப்பட்டார். இந்த சமயத்தல் அவர் 2 தீேமாத்ேதயு
எழுதனார். அவரது முதல் சைறத்தண்டைனக்கு மாறாக,
அவர் ஒரு வாடைக வீட்டில் (அப்ேபாஸ்தலர் 28: 30) வச த்த
ேபாது, இப்ேபாது ஒரு சாதாரண குற்றவாளி ேபால (1: 16;
2: 9) சங்கலியால் பைணக்கப்பட்டு ஒரு குளிர்ச்ச யான
சைறச்சாைலயல் அைடக்கப்பட்டிருந்தார் (4: 13). பவுல்
தன்னுைடய ேவைலையச் ெசய்து முடித்துவ ட்டார் என்றும்
அவருைடய வாழ்க்ைக முடிவுக்கு வந்துவ ட்டது (4: 6-8) என்பைத
அற ந்தருந்தார்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 66-67இைடயல்எழுதப்பட்டது.
பவுல் ேராமிலிருந்த 2 வது முைறயாக சைறத்தண்டைன

அனுபவத்தார், அவர் மரண தண்டைனக்குக் காத்தருக்கும்ேபாது
இந்தகடிதத்ைதஎழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
தீேமாத்ேதயுேவ இரண்டாம் தீேமாத்ேதயு நருபத்தன் முக்கய

வாசகர் ஆவார், ஆனால் அவர் வஷயங்கைள சைபக்கு பக ர்ந்து
ெகாண்டார்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இறுதயான உற்சாகத்ேதாடும் பாராட்டுகேளாடும் பவுல்

தீேமாத்ேதயுவுக்குக் ெகாடுத்த ேவைலைய ைதரியத்ேதாடும் (1:
3-14), குறக்ேகாளுடனும் (2: 1-26), மற்றும் வ டாமுயற்சயுடனும் (3:
14-17; 4: 1-8)ெதாடரும்படிதீேமாத்ேதயுைவவ ட்டுச்ெசல்வதற்காக.
ைமயக்கருத்து
வசுவாசமுள்ளஊழியத்த ற்குஒருெபாறுப்பு

ெபாருளடக்கம்
1.ஊழியத்த ற்கானஉற்சாகம்— 1:1-18
2.ஊழியத்தல்முன்மாத ரி— 2:1-26
3. தவறானேபாதைனக்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக— 3:1-17
4. உற்சாகத்தன்வார்த்ைதகளும்ஆச ர்வாதமும்— 4:1-22
1 க றஸ்து இேயசுவனால் உண்டாயருக்க ற ஜீவைனக்குறத்த

வாக்குத்தத்தத்தன்படி, ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல,
இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ற பவுல்,
2 ப ரியமுள்ள குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுவற்கு எழுதுகறதாவது:
ப தாவாகய ேதவனாலும் நம்முைடய கர்த்தராக ய க றஸ்து
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இேயசுவனாலும் கருைபயும் இரக்கமும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

உண்ைமயாயருக்கஉற்சாகப்படுத்துதல்
3 நான் இரவும் பகலும் இைடவ டாமல் என் ெஜபங்களில்

உன்ைன நைனத்து, உன் கண்ணீைரயும் நைனவுகூர்ந்து,
மக ழ்ச்ச யால் நைறயப்படும்படிக்கு உன்ைனக் காண
வாஞ்ைசயாக இருந்து, 4 உன்னிலுள்ள மாயமில்லாத
வசுவாசத்ைத நைனவுகூருகறதனால், என் முன்ேனார்கள்
முதற்ெகாண்டு சுத்தமனச்சாட்ச ேயாடு ஆராத த்துவரும்
ேதவனுக்கு நான் நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 5 அந்த வசுவாசம்
முந்த உன் பாட்டியாகய ேலாவ சாளுக்குள்ளும் உன்
தாயாகய ஐனிக்ேகயாளுக்குள்ளும் நைலத்தருந்தது; அது
உனக்குள்ளும் நைலத்தருக்க றெதன்று ந ச்சய த்தருக்க ேறன்.
6இதனிமித்தமாக,நான்உன்ேமல்என்கரங்கைளைவத்ததனால்
உனக்குஉண்டான ேதவ வரத்ைத நீ அனல்மூட்டி எழுப்பவடும்படி
உனக்கு நைனப்பூட்டுக ேறன். 7 ேதவன் நமக்குப் பயமுள்ள
ஆவையக்ெகாடுக்காமல்,பலமும்அன்பும்ெதளிந்தபுத்தயுமுள்ள
ஆவையேய ெகாடுத்தருக்க றார். 8 ஆகேவ, நம்முைடய
கர்த்த்தைரப்பற்றய சாட்சையக்குறத்தாவது, அவர்ந மித்தம்
கட்டப்பட்டிருக்க ற என்ைனக்குறத்தாவது, நீ ெவட்கப்படாமல்,
ேதவ வல்லைமக்குரியபடி நற்ெசய்த க்காக என்ேனாடுகூடத்
தீங்கு அனுபவ . 9 அவர் நம்முைடய ெசயல்களின்படி
நம்ைம இரட்ச க்காமல், தம்முைடய தீர்மானத்தன்படியும்,
ஆரம்பகாலமுதல் கறஸ்து இேயசுவற்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட
கருைபயன்படியும், நம்ைம இரட்ச த்து, பரிசுத்த அைழப்பனாேல
அைழத்தார். 10 நம்முைடய இரட்சகராக ய இேயசுக றஸ்து
இந்த உலகத்தல் ேதான்றயதன் மூலமாக அந்தக் கருைப
இப்ெபாழுது ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; அவர் மரணத்ைத
அழித்து, ஜீவைனயும் அழியாைமையயும் நற்ெசய்தயனாேல
ெவளியரங்கமாக்கனார். 11 அதற்கு நான் ப ரசங்கயாகவும்,
அப்ேபாஸ்தலனாகவும், யூதரல்லாதவர்களுக்குப் ேபாதகனாகவும்
நயமிக்கப்பட்ேடன். 12 அதனாேல நான் இந்தப் பாடுகைளயும்
அனுபவக்க ேறன்; ஆனாலும், நான் ெவட்கப்படுக றதல்ைல;
ஏெனன்றால், நான் வசுவாச த்தவர் யார் என்று அற ேவன்,
நான் அவரிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுத்தைத அவர் அந்தநாள்வைரக்
காத்துக்ெகாள்ள வல்லவராக இருக்க றார் என்று உறுதயாக
நம்புக ேறன். 13நீக றஸ்துஇேயசுைவப்பற்றும்வசுவாசத்ேதாடும்
அன்ேபாடும் என்னிடத்தல் ேகட்டிருக்க ற ஆேராக்கயமான
வார்த்ைதகைளமாத ரியாகைவத்துப்பன்பற்று. 14உன்னிடத்தல்
ஒப்புவக்கப்பட்ட அந்த நற்காரியங்கைள நமக்குள்ேள
வாசம்பண்ணுகற பரிசுத்த ஆவயானவராேல காத்துக்ெகாள்.
15 ஆசயா நாட்டிலிருக்க ற அைனவரும், அவர்களில்
ப ெகல்லு, எர்ெமாெகேன என்பவர்கள் என்ைனவட்டு
வலகனார்கெளன்று அறந்தருக்க றாய். 16 ஒேநச ப்ேபாருவன்
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குடும்பத்தனருக்குக் கர்த்தர் இரக்கம் கட்டைளயடுவாராக;
அவன் அேநகமுைற என்ைன இைளப்பாரச்ெசய்தான்;
என் கட்டுக்கைளக்குறத்து அவன் ெவட்கப்படவுமில்ைல;
17 அவன் ேராமாவல் வந்தருந்தேபாது மிகுந்த ப ரயாசப்பட்டு
என்ைனத் ேதடிக் கண்டுபடித்தான். 18 அந்த நாளிேல அவன்
கர்த்தரிடத்தல்இரக்கத்ைதக் கண்டைடயும்படி, கர்த்தர் அவனுக்கு
இரக்கம்ெசய்வாராக; அவன் எேபசுவ ேல ெசய்த பலவதமான
உதவகைளயும்நீ நன்றாகஅற ந்தருக்க றாேய.

அத்த யாயம் 2
1 ஆதலால், என் மகேன, நீ க றஸ்து இேயசுவலுள்ள

கருைபயல் பலப்படு. 2 அேநக சாட்ச களுக்கு முன்பாக
நீ என்னிடத்தல் ேகட்டைவகைள மற்றவர்களுக்குப்
ேபாத க்கத்தக்க உண்ைமயுள்ள மனிதர்களிடத்தல் ஒப்புவ .
3 நீயும் இேயசுக றஸ்துவற்கு நல்ல ேபார்வீரனாக
தீங்கு அனுபவ . 4 பைடயல் ேசர்ந்துெகாண்ட எவனும்,
தன்ைன அதல் ேசர்த்துக்ெகாண்ட தைலவனுக்குப்
ப ரியமாக இருக்கும்படி, பைழப்புக்கடுத்த ேவைலகளில்
ச க்க க்ெகாள்ளமாட்டான். 5 ேமலும் ஒரு வைளயாட்டு வீரன்
சட்டத்தன்படி வைளயாடாவ ட்டால் முடிசூட்டப்படமாட்டான்.
6 ப ரயாசப்பட்டுப் பய ரிடுக றவன் பலனில் முதலாவதாக
பங்கைடயேவண்டும். 7 நான் ெசால்லுகறைவகைளச்
ச ந்த த்துக்ெகாள்; கர்த்தர் எல்லாக் காரியங்களிலும்
உனக்குப் புத்தையத் தந்தருளுவார். 8 தாவீதன் சந்ததயல்
ப றந்த இேயசுக றஸ்து, என்னுைடய நற்ெசய்தயன்படிேய,
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவர் என்று
நைனத்துக்ெகாள். 9 இந்த நற்ெசய்தயனிமித்தம் நான்
ெபரும் பாவம் ெசய்தவைனப்ேபாலக் கட்டப்பட்டு, துன்பத்ைத
அனுபவக்க ேறன்; ேதவவசனேமா கட்டப்பட்டிருக்கவல்ைல.
10 ஆகேவ, ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கள் கறஸ்து
இேயசுவனால் உண்டான இரட்ச ப்ைப ந த்தய மகைமேயாடு
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி, எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் ந மித்தமாக
சக த்துக்ெகாள்ளுக ேறன். 11 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயுள்ளது;
என்னெவன்றால், நாம் அவேராடுகூட மரித்ேதாமானால்,
அவேராடுகூடப் பைழத்துமிருப்ேபாம்; 12 அவேராடுகூடப்
பாடுகைளச் சக த்ேதாமானால் அவேராடுகூட ஆளுைகயும்
ெசய்ேவாம்; நாம் அவைர மறுதலித்தால், அவரும் நம்ைம
மறுதலிப்பார்; 13 நாம் உண்ைம இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும்,
அவர் உண்ைம உள்ளவராக இருக்க றார்; அவர் தம்ைமத்தாம்
மறுதலிக்கமாட்டார்.
ேதவனால்அங்கீகரிக்கப்பட்டஊழியக்காரன்

14 இைவகைள அவர்களுக்கு நைனப்பூட்டி, ஒன்றுக்கும்
ப ரேயாஜனமில்லாமல், ேகட்க றவர்கைளக் ேதால்வயைடயச்
ெசய்வதற்குஏதுவானவாக்குவாதம்ெசய்யாதபடிக்கு,கர்த்தருக்கு
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முன்பாக அவர்களுக்கு எச்சரித்துப் புத்த ெசால்லு. 15 நீ
ெவட்கப்படாத ஊழியக்காரனாகவும் சத்தய வசனத்ைத
ந தானமாகப் பகுத்துப் ேபாத க்க றவனாகவும் உன்ைன
ேதவனுக்குமுன்பாக உத்தமனாக நறுத்தும்படி வழிப்பாக
இரு. 16 சீர்ேகடான வீண்ேபச்சுகளுக்கு வலகயரு;
அைவகளால் (கள்ளப்ேபாதகர்களான) அவர்கள் அதக
அவபக்த உள்ளவர்கள் ஆவார்கள்; 17 அவர்களுைடய வார்த்ைத
அழுகல் ேநாையப்ேபால பரவும்; இெமேனயும் ப ேலத்தும்
அப்படிப்பட்டவர்கள்; 18 அவர்கள் சத்தயத்ைதவ ட்டு வலக ,
உய ர்த்ெதழுதல் நடந்துவ ட்டெதன்று ெசால்லி, ச லருைடய
நம்ப க்ைகைய அழித்துப்ேபாடுக றார்கள். 19 ஆனாலும்
ேதவனுைடய உறுதயான அஸ்தபாரம் நைலத்தருக்க றது;
கர்த்தர் தம்முைடயவர்கைள அறவாெரன்பதும், க றஸ்துவன்
நாமத்ைதச் ெசால்லுகற எவனும் அநயாயத்ைதவ ட்டு
வலகக்கடவன் என்பதும், அதற்கு முத்தைரயாக இருக்க றது.
20 ஒரு ெபரிய வீட்டிேல ெபான்னும் ெவள்ளியுமான
பாத்த ரங்கள் மட்டுமல்லாமல், மரமும் மண்ணுமான
பாத்த ரங்களும்உண்டு; அைவகளில் சல மத ப்புமிக்கைவகளும்,
ச ல மத ப்பற்றைவகளும் ஆகும். 21 ஆகேவ, ஒருவன்
இைவகைளவட்டுத் தன்ைனச் சுத்த கரித்துக்ெகாண்டால்,
அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும், எஜமானுக்கு உபேயாகமானதும்,
எந்த நல்ல ெசயல்களுக்கும் ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டதுமான
மத ப்புமிக்கப் பாத்த ரமாக இருப்பான். 22 அன்றயும்,
பாலியத்த ற்குரிய இச்ைசகளுக்கு நீ வலக ஓடி, சுத்த
இருதயத்ேதாடு கர்த்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ளுகறவர்களுடேன,
நீதையயும் வசுவாசத்ைதயும் அன்ைபயும் சமாதானத்ைதயும்
அைடயும்படி நாடு. 23 புத்தயீனமும் அறவல்லாததுமான
வாக்குவாதங்கள் சண்ைடகைள உண்டாக்குெமன்று
அறந்து, அைவகளுக்கு வலக இரு. 24 கர்த்தருைடய
ஊழியக்காரன் சண்ைடபண்ணுகறவனாக இல்லாமல்,
எல்ேலாரிடத்தலும் சாந்தமுள்ளவனும், ேபாத ப்பதற்குத்
த றைமயுள்ளவனும், தீைமையச் சக க்க றவனுமாக
இருக்கேவண்டும். 25 எத ர்ேபசுக றவர்கள் சத்தயத்ைத
அறயும்படி ேதவன் அவர்களுக்கு மனந்தரும்புதைல
ெகாடுக்கத்தக்கதாகவும், 26 ப சாசானவனுைடய இச்ைசயன்படி
ெசய்ய அவனால் ப டிக்கப்பட்டிருக்க ற அவர்கள் மறுபடியும்
மயக்கம் ெதளிந்து அவன் தந்த ரத்த ற்கு நீங்கத்தக்கதாகவும்,
சாந்தமாகஅவர்களுக்குஉபேதச க்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 3
கைடச காலங்கள்பற்றனமுன்னறவப்பு

1 ேமலும், கைடச நாட்களில் ெகாடியகாலங்கள்
வருெமன்று அறவாயாக. 2 எப்படிெயன்றால்,
மனிதர்கள் தற்ப ரியர்களாகவும், பணப்ப ரியர்களாகவும்,
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வீம்புக்காரர்களாகவும், அகந்ைத உள்ளவர்களாகவும்,
ந ந்த க்க றவர்களாகவும், தாய் தகப்பன்மாருக்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களாகவும், நன்ற இல்லாதவர்களாகவும்,
பரிசுத்தமில்லாதவர்களாகவும், 3 ெமய்யான அன்பு
இல்லாதவர்களாகவும், மன்னிக்காதவர்களாகவும், அவதூறு
ெசய்க றவர்களாகவும், இச்ைசயடக்கம் இல்லாதவர்களாகவும்,
ெகாடுைம ெசய்க றவர்களாகவும், நல்லைவகைள
ெவறுக்கறவர்களாகவும், 4 துேராக களாகவும், துணிகரம்
உள்ளவர்களாகவும், இறுமாப்பு உள்ளவர்களாகவும், ேதவனுக்குப்
ப ரியமானவர்களாக இல்லாமல் சுகேபாகப்ப ரியர்களாகவும்,
5 ேதவ பக்தயன் ேவஷத்ைதத்தரித்து அதன் ெபலைன
மறுதலிக்கறவர்களாகவும் இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்கைள
நீ வ ட்டுவலகு. 6 பாவங்களால் நைறந்து, பற்பல இச்ைசகளால்
இழுக்கப்பட்டு, 7 எப்ேபாதும் கற்றாலும் ஒருேபாதும் சத்தயத்ைத
அற ந்து உணராதவர்களாக இருக்க ற ெபண்களுைடய
வீடுகளில் இப்படிப்பட்டவர்கள் நுைழந்து, அவர்கைள
வசப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறார்கள். 8 யந்ேநயும் யம்ப ேரயும்
ேமாேசக்கு எத ர்த்துநன்றதுேபால இவர்களும் சத்தயத்த ற்கு
எத ர்த்துந ற்க றார்கள்; இவர்கள் தீய ச ந்ைதயுள்ள மனிதர்கள்,
வசுவாச காரியத்தல் பரீட்ைசக்கு ந ற்காதவர்கள். 9 ஆனாலும்,
இவர்கள் அதகமாகப் பலப்படுவதல்ைல; அந்த இருவருைடய
அறவீனம் எல்ேலாருக்கும் ெவளிப்பட்டதுேபால, இவர்களுைடய
அறவீனமும்ெவளிப்படும்.

தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்அறவுைரகள்
10 நீேயா என் ேபாதகத்ைதயும் நடக்ைகையயும் ேநாக்கத்ைதயும்

வசுவாசத்ைதயும் நீடிய சாந்தத்ைதயும் அன்ைபயும்
ெபாறுைமையயும், 11 அந்த ேயாகயா, இக்ேகானியா,
லீஸ்த ரா என்னும் பட்டணங்களில் எனக்கு உண்டான
துன்பங்கைளயும் பாடுகைளயும் நன்றாக அற ந்தருக்க றாய்;
எவ்வளேவா துன்பங்கைளச் சக த்ேதன்; இைவகள்
எல்லாவற்றலிருந்தும் கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாற்றனார்.
12 அன்றயும் க றஸ்து இேயசுவற்குள் ேதவபக்தயாக நடக்க
வருப்பமாக இருக்க ற அைனவரும் துன்பப்படுவார்கள்.
13 ெபால்லாதவர்களும் ஏமாற்றுகறவர்களாகவும்
ேமாசம்ேபாக்குக றவர்களாகவும், ேமாசம்ேபாக றவர்களாகவும்
இருந்து ேமன்ேமலும் ேகடுள்ளவர்களாவார்கள். 14 நீ
கற்று உறுதெசய்துெகாண்டைவகளில் நைலத்தரு;
அைவகைள யாரிடத்தலிருந்து கற்றுக்ெகாண்டாய்
என்று நீ அற ந்தருக்க றதுமல்லாமல், 15 க றஸ்து
இேயசுைவப்பற்றும் வசுவாசத்தனாேல உன்ைன இரட்ச ப்ப ற்கு
ஏற்ற ஞானம் உள்ளவனாக்கத்தக்க பரிசுத்த ேவத
எழுத்துக்கைள, நீ சறுவயதுமுதல் அறந்தவெனன்றும்
உனக்குத் ெதரியும். 16 ேவத வாக்கயங்கெளல்லாம்
ேதவனால் அருளப்பட்டிருக்க றது; ேதவனுைடய மனிதன்
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ேதறனவனாகவும், எந்த நல்லெசயல்கைளயும் ெசய்யத்
தகுதயுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக, 17 அைவகள்
உபேதசத்த ற்கும், கடிந்துெகாள்ளுதலுக்கும், சீர்தருத்தலுக்கும்,
நீதையப் படிப்ப க்குதலுக்கும் ப ரேயாஜனமுள்ளைவகளாக
இருக்க றது.

அத்த யாயம் 4
1 நான் ேதவனுக்கு முன்பாகவும், உய ேராடு

இருக்க றவர்கைளயும்மரித்தவர்கைளயும்நயாயந்தீர்க்கப்ேபாக ற
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்கு முன்பாகவும், அவருைடய
வருைகையயும், அவருைடய ராஜ்யத்ைதயும் சாட்ச யாக
ைவத்துக் கட்டைளயடுகறதாவது: 2 சமயம் வாய்த்தாலும்
வாய்க்காவ ட்டாலும்கவனமாகதருசனத்ைதப்ப ரசங்கம்பண்ணு;
எல்லா நீடிய சாந்தத்ேதாடும் உபேதசத்ேதாடும் தவெறன்று
எடுத்துைறத்து, கடிந்துெகாண்டு, புத்த ெசால்லு. 3 ஏெனன்றால்,
அவர்கள் ஆேராக்கயமான உபேதசத்ைதப் ெபாறுக்க
மனதல்லாமல், ெசவ ெகாடுக்காதவர்களாக , தங்களுைடய
சுயவருப்பங்களுக்குத் தகுந்த ேபாதகர்கைளத் தங்களுக்கு
மிகுதயாக ேசர்த்துக்ெகாண்டு. 4 சத்தயத்த ற்குச் ெசவைய
வலக்க , கட்டுக்கைதகளுக்குச் சாய்ந்துேபாகும் காலம் வரும்.
5 நீேயா எல்லாவற்றலும் மனத்ெதளிவுள்ளவனாக இரு,
தீங்கு அனுபவ , சுவ ேசஷகனுைடய ேவைலையச் ெசய், உன்
ஊழியத்ைத நைறேவற்று. 6 ஏெனன்றால், நான் இப்ெபாழுேத
பானபலியாகத் தந்துவ ட்ேடன்; நான் சரீரத்ைதவ ட்டுப் ப ரியும்
ேநரம் வந்தது. 7 நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாராடிேனன், ஓட்டத்ைத
முடித்ேதன், வசுவாசத்ைதக் காத்துக்ெகாண்ேடன். 8இப்ெபாழுது
நீதயன் க ரீடம் எனக்காக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது, நீதயுள்ள
நயாயாத பதயாகய கர்த்தர் அந்த நாளிேல அைத எனக்குக்
ெகாடுப்பார்; எனக்கு மாத்த ரமல்ல, அவருைடய வருைகைய
வரும்பும்அைனவருக்கும்அைதக்ெகாடுப்பார்.
தனிப்பட்டஅறவுைரகள்

9 நீ சீக்க ரமாக என்னிடத்தல் வரும்படி ஆயத்தப்படு.
10 ஏெனன்றால், ேதமா இந்த உலகத்தன்ேமல் ஆைசைவத்து,
என்ைனவட்டுப் ப ரிந்து, ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தற்குப்
ேபாய்வ ட்டான்; க ெரஸ்ேக கலாத்தயா நாட்டிற்கும், தீத்து
தல்மாத்தயா நாட்டிற்கும் ேபாய்வ ட்டார்கள். 11 லூக்காமட்டும்
என்ேனாடு இருக்கறான். மாற்குைவ உன்ேனாடு
அைழத்துக்ெகாண்டுவா; ஊழியத்தல் அவன் எனக்குப்
ப ரேயாஜனமுள்ளவன். 12 தீக க்குைவ நான் எேபசுவற்கு
அனுப்ப ேனன். 13 துேராவா பட்டணத்தலிருக்கற கார்ப்பு
என்பவனிடத்தல் நான் ைவத்துவ ட்டுவந்த ேமலங்கையயும்,
புத்தகங்கைளயும், வேசஷமாகத் ேதால் சுருள்கைளயும்,
நீ வருகறேபாது எடுத்துக்ெகாண்டுவா. 14 கன்னானாகய
அெலக்சந்தர் எனக்கு ெவகு தீைமெசய்தான்; அவனுைடய
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ெசய்ைகக்குத்தக்கதாகக் கர்த்தர் அவனுக்குப் பதலளிப்பாராக.
15 நீயும் அவைனக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாக இரு; அவன்
நம்முைடய வார்த்ைதகளுக்கு மிகவும் எத ர்த்து நன்றவன்.
16 நான் முதல்முைற உத்தரவுெசால்ல ந ற்கும்ேபாது ஒருவனும்
என்ேனாடுகூட இருக்கவல்ைல, எல்ேலாரும் என்ைனக்
ைகவ ட்டார்கள்; அந்தக் குற்றம் அவர்கள்ேமல் சாராதருப்பதாக.
17 கர்த்தேரா எனக்குத் துைணயாக நன்று, என்னாேல
ப ரசங்கம் நைறேவறுகறதற்காகவும், யூதரல்லாத எல்ேலாரும்
ேகட்க றதற்காகவும், என்ைனப் பலப்படுத்தனார்; சங்கத்தன்
வாயலிருந்தும் நான் காப்பாற்றப்பட்ேடன். 18 கர்த்தர் எல்லாத்
தீைமயலிருந்தும் என்ைன இரட்ச த்து, தம்முைடய பரேலாக
ராஜ்யத்ைத அைடயும்படி காப்பாற்றுவார்; அவருக்கு எல்லாக்
காலங்களிலும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.
இறுத வாழ்த்துக்கள்

19 ப ரிஸ்காளுக்கும் ஆக்கல்லாவற்கும், ஒேநச ப்ேபாருவன்
குடும்பத்தனருக்கும் என் வாழ்த்துதைலச் ெசால்லு. 20 எரஸ்து
ெகாரிந்து பட்டணத்தல் தங்கவ ட்டான்; துேராப்பீமுைவ
மிேலத்துவல் வயாத ப்பட்டவனாக வ ட்டுவந்ேதன்.
21 மைழக்காலத்த ற்குமுன் நீ வந்துேசரும்படி ஆயத்தப்படு.
ஐபூலுவும், புேதஞ்சும், லீனுவும், கலவுதயாளும், மற்ெறல்லா
சேகாதரர்களும் உனக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
22கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துஉன்ஆவயுடேனகூடஇருப்பாராக.
கருைபஉங்கேளாடிருப்பதாக. ஆெமன்.
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தீத்து
ஆச ரியர்
தீத்துவுக்கு எழுதப்பட்ட நருபத்தன் ஆச ரியர் என பவுல்

தன்ைன அைடயாளப்படுத்துகறார், ேமலும் அவர் தன்ைன
ேதவனுக்கு ஒரு கட்டப்பட்ட அடிைம ஊழியனாகவும், இேயசு
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகவும் தன்ைன அைழத்தார் (1:
1). தீத்துவுடனான பவுலின் உறவன் ஆரம்பம் இரகச யமாக மூடி
மைறக்கப்பட்டிருக்க றது, என்றாலும் பவுல்ஊழியத்தனால்அவர்
மனமாற்றமைடந்தருக்கலாம் என்று கருதலாம், அவர் தீத்துைவ
ஒரு ெபாதுவான வசுவாசத்தல் என் உண்ைமயான மகன் என்று
(1: 4)அைழத்தார். பவுல்ெதளிவாக தீத்துைவஒருநண்பனாகவும்
சுவ ேசஷத்தல் சக ஊழியனாகவும் புகழ்ெபற்றவராகவும்,
தீத்துைவ அவனுைடய பாசத்த ற்காகவும், ஆர்வத்துக்காகவும்,
மற்றவர்களிடம்ஆறுதல்படுத்துவதற்காகவும்பாராட்டினார்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப . 63-65 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
அப்ேபாஸ்தலனுைடய முதல் ேராம சைறயல் இருந்து

வடுவக்கப்பட்ட ப றகு பவுல் தன்னுைடய கடிதத்ைத
தீத்துவற்கு ந க்ேகாெபாலிஸிலிருந்து எழுதனார். எேபசுவல்
தீேமாத்ேதயுைவஊழியம் ெசய்வதற்காக வ ட்டுவந்த ப றகு பவுல்
தீத்துவுடன்ேசர்ந்துக ேரத்தா தீவுக்குச்ெசன்றார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
க ேரத்தாவலிருந்த வசுவாசத்தல் மகனும் இன்ெனாரு சக

ஊழியக்காரனுமான, தீத்துவுக்குஎழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
க ேரத்தாவலுள்ள இளம் சைபகளில் சல குைறபாடுகைள

சரிெசய்ய தீத்துைவ அறவுறுத்துதல், ஒழுங்கைமத்தல் மற்றும்
ஒழுங்கற்ற நடத்ைதயுைடய உறுப்பனர்கள் ஆக ேயாருக்கு
உதவுவதற்காக, (1) புதய மூப்பர்கைள நயமித்தல், (2)
க ேரத்தாவலுள்ள அவசுவாச களுக்கு முன்பாக வசுவாசத்தன்
ச றந்த சாட்ச கைள ெகாடுப்பதற்கு அவர்கைள தயார்படுத்துதல்
(1: 5).

ைமயக்கருத்து
நடத்ைதக்கானஒருைகேயடு

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துக்கள்— 1:1-4
2.மூப்பர்களின்நயமனம்— 1:5-16
3. பல்ேவறுவயதனைரப் பற்றயஅறவுைர— 2:1-3:11
4.முடிவுைரகுற ப்புகள்— 3:12-15
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1 ேதவனுைடய ஊழியக்காரனும், இேயசுக றஸ்துவனுைடய
அப்ேபாஸ்தலனுமாகய பவுல், ெபாதுவான வசுவாசத்தன்படி
உத்தம மகனாகய தீத்துவற்கு எழுதுகறதாவது:
2 ப தாவாகய ேதவனாலும், நம்முைடய இரட்சகராக
இருக்க ற கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும், கருைபயும்
இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 3 ெபாய்யுைரயாத
ேதவன் ஆரம்பகாலமுதல் ந த்தயஜீவைனக்குறத்து
வாக்குத்தத்தம் ெசய்து அைதக்குறத்த நம்ப க்ைகையப்பற்ற
ேதவபக்த க்ேகதுவானசத்தயத்ைதஅறகறஅறவும்வசுவாசமும்
ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களுக்கு உண்டாகும்படி,
4 ஏற்றகாலங்களிேல நம்முைடய இரட்சகராக ய ேதவனுைடய
கட்டைளயன்படி எனக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட ப ரசங்கத்தனாேல
தமதுவார்த்ைதையெவளிப்படுத்தனார்.

க ேரத்தா தீவல்தீத்துவன்பணி
5 நீ குைறவாயருக்க றைவகைள ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கும்,

நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, பட்டணங்கள்ேதாறும்
மூப்பர்கைள ஏற்படுத்தும்படிக்கும், உன்ைனக் க ேரத்தா
தீவ ேல வ ட்டுவந்ேதன். 6 குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒேர
மைனவையயுைடய புருஷனும், துன்மார்க்கர்கெளன்றும்
அடங்காதவர்கெளன்றும் ெபயெரடுக்காத வசுவாசமுள்ள
பள்ைளகைள உைடயவனுமாகய ஒருவன் இருந்தால்
அவைனேய மூப்பராக ஏற்படுத்தலாம். 7 ஏெனன்றால்,
கண்காணியானவன்ேதவனுைடயேமற்பார்ைவக்காரனுக்குரியவ தமாக,
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், தன் இஷ்டப்படி ெசய்யாதவனும்,
முற்ேகாபமில்லாதவனும், மதுபானப்ப ரியமில்லாதவனும்,
அடிக்காதவனும், இழிவான ஆதாயத்ைத இச்ச க்காதவனும்,
8 அந்நயர்கைள உபசரிக்க றவனும், நல்லைவகள்ேமல்
ப ரியமுள்ளவனும், ெதளிந்த புத்தயுள்ளவனும், நீத மானும்,
பரிசுத்தவானும், இச்ைசயடக்கமுள்ளவனும், 9 ஆேராக்கயமான
உபேதசத்தனாேலபுத்த ெசால்லவும், எத ர்த்துேபசுக றவர்கைளக்
கடிந்துெகாள்ளவும் வல்லவனுமாக இருக்கும்படி, தான்
ேபாத க்கப்பட்டதற்ேகற்ற உண்ைமயான வசனத்ைத
நன்றாகப் பற்ற க்ெகாள்ளுகறவனுமாக இருக்கேவண்டும்.
10 அேநகர், வேசஷமாக வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள்,
அடங்காதவர்களும், வீண் ேபச்சுக்காரர்களும், மனைத
மயக்குகறவர்களுமாக இருக்க றார்கள். 11 அவர்களுைடய
வாைய அடக்கேவண்டும்; அவர்கள் இழிவான ஆதாயத்த ற்காகத்
தகாதைவகைள உபேதச த்து, முழுக்குடும்பங்கைளயும்
கவழ்த்துப்ேபாடுக றார்கள். 12 க ேரத்தா தீைவச்ேசர்ந்தவர்கள்
ஓயாத ெபாய்யர்கள், காட்டுமிராண்டிகள், ெபருந்தீனிச்
ேசாம்ேபற கள் என்று அவர்களில் ஒருவனாகய
அவர்கள் தீர்க்கதரிச யானவேன ெசால்லியருக்க றான்.
13 இந்தச் சாட்ச உண்ைமயாக இருக்க றது; எனேவ,
அவர்கள் யூதர்களுைடய கட்டுக்கைதகளுக்கும்,
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சத்தயத்ைதவ ட்டு வலகுகற மனிதர்களுைடய
கட்டைளகளுக்கும் ெசவெகாடுக்காமல், 14 வசுவாசத்த ேல
ஆேராக்கயமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி, நீ அவர்கைளக்
கண்டிப்பாய்க் கடிந்துெகாள். 15 சுத்தமுள்ளவர்களுக்குச்
சகலமும் சுத்தமாக இருக்கும்; அசுத்தமுள்ளவர்களுக்கும்
அவசுவாசமுள்ளவர்களுக்கும் ஒன்றும் சுத்தமாக இருக்காது;
அவர்களுைடய புத்தயும் மனச்சாட்ச யும் அசுத்தமாக
இருக்கும். 16 அவர்கள் ேதவைன அறந்தருக்க ேறாெமன்று
அறக்ைகபண்ணுகறார்கள், ெசயல்களினாேலா அவைர
மறுதலிக்கறார்கள்; அவர்கள் அருவருக்கப்படத்தக்கவர்களும்,
கீழ்ப்படியாதவர்களும், எந்த நல்ல ெசயல்கைளயும் ெசய்ய
தகுதயற்றவர்களுமாகஇருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
தீத்துவற்குஅறவுைரகள்

1 நீேயா ஆேராக்கயமான உபேதசத்த ற்குரியைவகைளப்
ேபாத க்கேவண்டும். 2 முத ர்வயதுள்ள ஆண்கள்
ஜாக்க ரைதயுள்ளவர்களும், நல்ெலாழுக்கமுள்ளவர்களும்,
ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்களும், வசுவாசத்தலும்
அன்பலும் ெபாறுைமயலும் ஆேராக்கயமுள்ளவர்களுமாக
இருக்கும்படி புத்த ெசால்லு. 3 முத ர்வயதுள்ள
ெபண்களும் அப்படிேய பரிசுத்தத்த ற்குரியவ தமாக
நடக்க றவர்களும், அவதூறுபண்ணாதவர்களும்,
மதுபானத்த ற்கு அடிைமப்படாதவர்களுமாக இருக்கவும்,
4 ேதவவசனம் தூஷக்கப்படாதபடிக்கு வாலிபப்
ெபண்கள் தங்களுைடய கணவர்களிடமும், தங்களுைடய
பள்ைளகளிடமும் அன்புள்ளவர்களும், 5 ெதளிந்த
புத்தயுள்ளவர்களும், கற்புள்ளவர்களும், வீட்டில்
தரித்தருக்க றவர்களும், நல்லவர்களும், தங்களுைடய
கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களுமாக இருக்கும்படி,
அவர்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்கத்தக்க நல்லகாரியங்கைளப்
ேபாத க்க றவர்களுமாக இருக்கவும் முத ர்வயதுள்ள
ெபண்களுக்குப் புத்த ெசால்லு. 6 அப்படிேய, இைளஞர்களும்
ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்களாக இருக்கவும் நீ புத்த ெசால்லி,
7 நீேய எல்லாவற்றலும் உன்ைன நல்ல ெசயல்களுக்கு
மாத ரியாகக் காண்பத்து, 8 எத ரியானவன் உங்கைளக்குறத்துப்
ெபால்லாங்கு ெசால்லுகறதற்கு ஒன்றுமில்லாமல்
ெவட்கப்படத்தக்கதாக, உபேதசத்த ேல ேவறுபாடில்லாதவனும்,
நல்ெலாழுக்கமுள்ளவனும் குற்றம் கண்டுபடிக்க முடியாத
ஆேராக்கயமான வசனத்ைதப் ேபசுக றவனுமாக இருப்பாயாக.
9 ேவைலக்காரர்கள் நம்முைடய இரட்சகராக ய ேதவனுைடய
உபேதசத்ைத எல்லாவதத்தலும் கவரக்கூடியதாக்கும்படி,
10 தங்களுைடய எஜமான்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருந்து
எத ர்த்துப்ேபசாமல், எல்லாவற்றலும் ப ரியமுண்டாக
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நடந்துெகாள்ளவும், தருடாமலிருந்து, எல்லாவதத்தலும்
உண்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் காண்பக்கும்படி புத்த ெசால்லு.
11 ஏெனன்றால், எல்லா மனிதர்களுக்கும் இரட்ச ப்ைப
அளிக்கத்தக்க ேதவகருைபயானது ெவளிப்பட்டது. 12 நாம்
அவபக்தையயும் உலக இச்ைசகைளயும் ெவறுத்து, ெதளிந்த
புத்தயும்நீதயும்ேதவபக்தயும்உள்ளவர்களாகஇந்தஉலகத்த ேல
வாழ்ந்து, 13 நாம் நம்பயருக்க ற ஆனந்தபாக்கயத்த ற்கும், மகா
ேதவனும் நமது இரட்சகருமாகய இேயசுக றஸ்துவனுைடய
மகைமயன் வருைகக்காக எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்படி
நமக்குப் ேபாத க்க றது. 14 அவர் நம்ைம எல்லா
அக்க ரமங்களிலிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு, தமக்குரிய ெசாந்த
மக்களாகவும், நல்லெசயல்கைளச் ெசய்ய பக்தைவராக்கயம்
உள்ளவர்களாகவும் நம்ைமச் சுத்த கரிக்கும்படி, நமக்காகத்
தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 15 இைவகைள நீ ேபச ,
ேபாத த்து, எல்லா அத காரத்ேதாடும் கடிந்துெகாள். ஒருவனும்
உன்ைனஅசட்ைடபண்ணஇடங்ெகாடுக்காதருப்பாயாக.

அத்த யாயம் 3
நன்ைமயானைதச்ெசய்தல்

1 தைலவர்களுக்கும் அதகாரங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து
அடங்கயருக்கவும், எல்லாவதமான நல்ல ெசயல்கைளயும்
ெசய்ய ஆயத்தமாக இருக்கவும், 2 ஒருவைனயும்
அவமத க்காமலும்,சண்ைடபண்ணாமலும்,ெபாறுைமயுள்ளவர்களாக
எல்லா மனிதர்களுக்கும் சாந்தகுணத்ைதக் காண்பக்கவும்
அவர்களுக்கு நைனப்பூட்டு. 3 ஏெனன்றால், முற்காலத்த ேல
நாமும் புத்தயீனர்களும், கீழ்ப்படியாதவர்களும், வழிதப்ப
நடக்க றவர்களும், பலவதமான இச்ைசகளுக்கும்
இன்பங்களுக்கும் அடிைமப்பட்டவர்களும், துர்க்குணத்ேதாடும்
ெபாறாைமேயாடும்வாழ்க றவர்களும்,பைகக்கப்படத்தக்கவர்களும்,
ஒருவைரெயாருவர் பைகக்க றவர்களுமாக இருந்ேதாம்.
4 நம்முைடய இரட்சகராக ய ேதவனுைடய தயவும்
மனிதர்கள்ேமலுள்ள அன்பும் ெவளிப்பட்டேபாது, 5 நாம் ெசய்த
நீதயன் ெசயல்களினிமித்தம் அவர் நம்ைம இரட்ச க்காமல்,
தமது இரக்கத்தன்படிேய, மறுபறப்பு முழுக்கனாலும்,
பரிசுத்த ஆவயானவருைடய புத தாக்குதலினாலும்
நம்ைம இரட்ச த்தார். 6 தமது கருைபயனாேல நாம்
நீத மான்களாக்கப்பட்டு, ந த்தய ஜீவனுண்டாகும் என்கற
நம்ப க்ைகயன்படி சுதந்த ரராகத்தக்கதாக, 7 அவர் நமது
இரட்சகராக ய இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக, அந்தப்
பரிசுத்த ஆவயானவைர நம்ேமல் சம்பூரணமாகப்
ெபாழிந்தருளினார். 8 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயுள்ளது;
ேதவைன வசுவாச க்க றவர்கள் நல்ல ெசயல்கைளச்ெசய்ய
ஜாக்க ரைதயாக இருக்கும்படி நீ இைவகைளக்குறத்துத்
த ட்டமாகப் ேபாத க்கேவண்டுெமன்றுவரும்புக ேறன்;இைவகேள
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நன்ைமயும் மனிதர்களுக்குப் ப ரேயாஜனமுமானைவகள்.
9 புத்தயீனமான தர்க்கங்கைளயும், வம்சவரலாறுகைளயும்,
சண்ைடகைளயும், நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்குறத்து
உண்டாக ற வாக்குவாதங்கைளயும் வ ட்டுவலகு; அைவகள்
ப ரேயாஜனமில்லாததும் வீணானதாகவும் இருக்கும்.
10 ேவதப்புரட்டனாக இருக்க ற ஒருவனுக்கு நீ இரண்ெடாருமுைற
புத்த ெசான்னபன்பு அவைனவட்டு வலகு. 11 அப்படிப்பட்டவன்
நைலதவற , தன்னிேலதாேன ஆக்கைனத்தீர்ப்புைடயவனாகப்
பாவம்ெசய்க றவெனன்றுஅறந்தருக்க றாேய.
இறுத அறவுைரகள்

12 நான் அர்த்ெதமாைவயாவது தீக க்குைவயாவது
உன்னிடத்தல் அனுப்பும்ேபாது நீ ந க்ெகாப்ேபாலிக்கு
என்னிடத்தல் வருவதற்குத் தீவ ரப்படு; குளிர்காலத்த ேல அங்ேக
தங்கும்படி தீர்மானித்தருக்க ேறன். 13 நயாயப்பண்டிதனாகய
ேசனாவற்கும்,அப்ெபால்ேலாவற்கும்ஒருகுைறவுமில்லாதபடிக்கு
அவர்கைள ஜாக்க ரைதயாக வ சாரித்து வழியனுப்பு.
14 நம்முைடயவர்களும் கனியற்றவர்களாக இல்லாதபடி
மற்றவர்களுைடய அன்றாட ேதைவகைள நைறவுெசய்யும்
முைறயல் நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யப் பழக க்ெகாள்ளட்டும்.
15 என்ேனாடு இருக்கற அைனவரும் உனக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். வசுவாசத்த ேல நம்ைமச்
ச ேநக க்க றவர்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லு. கருைபயானது
உங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக. ஆெமன்.
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ப ேலேமான்
ஆச ரியர்
ப ேலேமான் புத்தகத்ைத எழுதயவர் அப்ேபாஸ்தலன் பவுல்

(1: 1). ப ேலேமானுக்கு பவுல் எழுதய கடிதத்தல் ஒேநசமுைவ
ப ேலேமானிடம்மீண்டும்அனுப்புக றார்,மற்றும்ெகாேலாெசயர் 4:
9ல்ஒேநசமுதீக க்குவுடன்ெகாேலேச பட்டணத்தற்குவருபவராக
அைடயாளம் காணப்படுகறார். (ெகாேலாெசயர்களுக்கு
நருபத்ைதக் ெகாடுக்கும் நபர்) பவுல் இந்த கடிதத்ைத
தனது ெசாந்தக் ைகயால் எழுதுவதன்மூலம் இது எவ்வளவு
முக்கயமானதுஎன்பைதகாட்டுவதுசுவராச யமானஒன்றாகும்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60 காலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டது.
பவுல் ேராமில் ப ேலேமான் நருபத்ைத எழுதனார்,

ப ேலேமானுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்ட சமயத்தல் பவுல் ைகதயாக
இருந்தார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ப ேலேமான், அப்பயாள், அர்க்க ப்பு மற்றும் அர்க்க ப்புவன்

வீட்டில் கூடிவரும் சைபக்கு பவுல் கடிதம் எழுதனார். நருபத்தன்
உள்ளடக்கத்தலிருந்து, அது முதன்ைமயான உத்ேதச க்கப்பட்ட
வாசகர் ப ேலேமான்என்றுெதளிவாகெதரிக றது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
பவுல் ஒேநசமுைவ தரும்பவும் தண்டைனயன்ற

ேசர்த்துக்ெகாள்வதற்காக ப ேலேமாைன சம்மத க்க ெசய்தல்
(10-12, 17). (அடிைமயாகய ஒேனசமு தன் எஜமான்
ப ேலேமானிடமிருந்து தருடிவ ட்டு தப்ப ஓடிவ ட்டார்) ேமலும்
ஒேனசமுைவஅடிைமயாகஅல்ல,ஒரு “ப ரியமான சேகாதரனாக”
(15-16) ப ேலேமான் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி பவுல் வரும்பனார்.
ஒேனசமு இன்னும் ப ேலேமானுைடய ெசாத்தாக இருந்தான்,
மற்றும் ஒேனசமு தனது எஜமானிடம் தரும்புவதற்கான வழிைய
சுமூகமாக்குவதற்காக பவுல் எழுதனார். பவுல் அவரிடம் சாட்ச
ெகாடுத்ததால்,ஒேநசமுஒருகறஸ்தவராக மாறனார் (1: 10).
ைமயக்கருத்து
மன்னிப்பு

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1-3
2. நன்றகூறுதல்— 1:4-7
3. ஒேனசமுவுக்காக மன்றாடுதல்— 1:8-22
4.இறுத வார்த்ைதகள்— 1:23-25

1 க றஸ்து இேயசுவுக்காக சைறச்சாைலயல் கட்டப்பட்டவனாக
இருக்க ற பவுலும், சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயும், எங்களுக்குப்
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ப ரியமுள்ளவனும் உடன்ேவைலயாளுமாக இருக்க ற
ப ேலேமானுக்கும், 2 ப ரியமுள்ள அப்பயாளுக்கும், எங்களுைடய
உடன் ேபார்வீரனாகய அர்க்க ப்புவற்கும், உம்முைடய வீட்டிேல
கூடிவருகற சைப வசுவாச களுக்கும் எழுதுகறதாவது:
3 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும், கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும், உங்களுக்குக் கருைபயும்
சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்ற கூறுதலும்,ெஜபமும்
4கர்த்தராக யஇேயசுவ டம்உள்ளஉம்முைடயவசுவாசத்ைதயும்,

எல்லாப் பரிசுத்தவான்களிடமும் உள்ள உம்முைடய அன்ைபயும்
நான் ேகள்வப்பட்டு, 5 என் ெஜபங்களில் உம்ைம நைனத்து,
எப்ெபாழுதும் என் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்த , 6 க றஸ்துவல்
நமக்குள் உள்ள எல்லா நன்ைமகளும் ெதரியப்படுக றதனாேல
உம்முைடய வசுவாசத்தன் ஐக்கயம் க றஸ்து இேயசுவுக்காகப்
பயன்படேவண்டுெமன்று ேவண்டுதல் ெசய்க ேறன்.
7 சேகாதரேன, பரிசுத்தவான்களுைடய உள்ளங்கள் உம்மாேல
உற்சாகமானதனால், உம்முைடய அன்பனாேல அத க
சந்ேதாஷமும்ஆறுதலும்அைடந்தருக்க ேறன்.

ஒேநசமுக்காக பவுலின்மன்றாடல்
8 ஆகேவ, பவுலாகய நான் முத ர்வயதானவனாகவும்,

இேயசுக றஸ்துவுக்காக இப்ெபாழுது சைறச்சாைலயல்
கட்டப்பட்டவனாகவும்இருக்க றதனால், 9நீர் ெசய்யேவண்டியைத
உமக்குக் கட்டைளயடுவதற்குக் க றஸ்துவற்குள் நான்
துணிவுள்ளவனாக இருந்தாலும், அப்படிச் ெசய்யாமல்,
அன்பனாேல மன்றாடுக ேறன். 10 என்னெவன்றால்,
சைறச்சாைலயல் கட்டப்பட்டிருக்கும்ேபாது நான் ெபற்ற என்
மகனாகய ஒேநசமுக்காக உம்ைம மன்றாடுக ேறன். 11 முன்ேன
அவன் உமக்குப் ப ரேயாஜனமில்லாதவனாக இருந்தான்,
இப்ெபாழுேதா உமக்கும் எனக்கும் ப ரேயாஜனமாகஇருக்க றான்.
12 அவைன நான் உம்மிடம் அனுப்புக ேறன்; என் இருதயம்ேபால்
இருக்க ற அவைன நீர் ஏற்றுக்ெகாள்ளும். 13 நற்ெசய்த க்காகக்
கட்டப்பட்டிருக்க ற எனக்கு ஊழியம் ெசய்வதற்காக உமக்குப்
பதலாக அவைன என்ேனாடு ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்
என்று நைனத்ேதன். 14 ஆனாலும் நீர் ெசய்யும் நன்ைமையக்
கட்டாயத்தனால் இல்ைல, மனப்பூர்வமாகச் ெசய்வதற்காக, நான்
உம்முைடய சம்மதம் இல்லாமல் ஒன்றும் ெசய்வதற்கு எனக்கு
மனமில்ைல. 15 அவன் என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடயவனாக
இருப்பதற்காகவும், இனிேமல் அவன் அடிைமயானவனாக
இல்ைல, அடிைமயானவனுக்கு ேமலானவனாகவும் ப ரியமுள்ள
சேகாதரனாகவும் இருப்பதற்காகவும் ெகாஞ்சக்காலம்
உம்ைமவ ட்டுப் ப ரிந்துேபானான். 16அவன் எனக்குப் ப ரியமான
சேகாதரெனன்றால், உமக்கு சரீரத்தன்படியும் கர்த்தருக்குள்ளும்
எவ்வளவு ப ரியமுள்ளவனாக இருக்கேவண்டும்! 17 ஆகேவ, நீர்
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என்ைன உம்முைடய உடன்ஊழியனாக ஏற்றுக்ெகாள்வதுேபால
அவைனயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும். 18 அவன் உமக்கு ஏதாவது
அநயாயம் ெசய்ததும், உம்மிடம் கடன்பட்டதுமிருந்தால்,
அைத என் கணக்க ேல ைவத்துக்ெகாள்ளும். 19 பவுலாகய
நான் இைத என் ெசாந்தக் கரத்தனாேல எழுதுக ேறன்,
நான் அைதத் தரும்பச்ெசலுத்துேவன். நீர் உன்ைனநீேய
எனக்குக் கடனாகச் ெசலுத்தேவண்டும் என்று நான் உமக்குச்
ெசால்லேவண்டியது இல்ைலேய. 20 ஆம், சேகாதரேன,
கர்த்தருக்குள் உம்மாேல எனக்குப் ப ரேயாஜனம் உண்டாகட்டும்;
க றஸ்துவற்குள் என் இருதயத்ைத ஆறுதல் ெசய்யும்.
21 நான் ெசால்லுகறைதவ ட அத கமாகச் ெசய்வீர் என்று
அறந்து, இதற்கு நீர் சம்மத ப்பீர் என்கற உறுத ேயாடு,
உமக்கு எழுதயருக்க ேறன். 22 ேமலும், உங்களுைடய
ெஜபங்களினாேல நான் உங்களிடம் அனுப்பப்படுேவன்
என்று நம்பயருக்க றதனால், நான் தங்குவதற்காக ஒரு
அைறைய எனக்காக ஆயத்தம்பண்ணும். 23 க றஸ்து
இேயசுவுக்காக என்ேனாடு சைறக்காவலில்ைவக்கப்பட்டிருக்க ற
எப்பாப்ப ராவும், 24 என் உடன்ேவைலயாட்களாகய
மாற்குவும், அரிஸ்தர்க்கும், ேதமாவும், லூக்காவும் உமக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள். 25 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்களுைடய ஆவேயாடு
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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எப ெரயர்
ஆச ரியர்
எப ெரயர்களுக்கு எழுதய கடிதத்தன் எழுத்தாளர் யார்

என்பது இன்னும் இரகசயமாக இருக்க றது. ச ல அறஞர்கள்
பவுல்தான் இந்த நருபத்தன் ஆச ரியர் என்று கருதுகன்றனர்.
ஆனால் உண்ைமயான எழுத்தாளர் யார் என்பது புத ராகேவ
இருக்க றது. க றஸ்தவத்தன் ப ரதான ஆசாரியராக,
ஆேரானின் ஆசாரியத்துவத்த ற்கு ேமலானவராகவும்,
நயாயப்ப ரமாணத்தலும் தீர்க்கதரிசனங்களிடமிருந்தும்
க றஸ்துைவ வைரயறுக்க ற ேவறு புத்தகம் இல்ைல. இந்த
புத்தகம், க றஸ்துைவ நம் வசுவாசத்ைதத் துவக்குபவராகவும்
முழுைமயாக்குபவராகவும்ெவளிப்படுத்துகறது (எப ெரயர் 12: 2).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய 1 க ப 64-70 க்குஇைடேயஎழுதப்பட்டது.
எப ேரயருக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம் எருசேலமில் எழுதப்பட்டது,

க றஸ்து பரேலாகத்த ற்கு ெசன்ற சல காலத்த ற்குப் ப றகு,
எருசேலமின் அழிவ ற்கு சல நாட்களுக்கு முன்பு ஆகய
இைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பைழய ஏற்பாட்ைட அற ந்தருந்த மனந்தரும்பய யூதர்களுக்கு

இந்த கடிதம் முதன்ைமயாக எழுதப்பட்டது. அவர்கள் யூத
மதத்த ற்குத் தரும்புவதற்கு அல்லது யூத சுவ ேசஷத்ைதத்
தரும்ப ேசாத க்கப்பட்டார்கள். வசுவாச களுக்குக் கீழ்ப்படிந்த
பல ஆசாரியர்களிடமிருந்து ெபற்றவர்கள் (அப். 6: 7) இருந்து
வந்தார்கள்என்பைதயும்இதுெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
உள்ளூர் யூத ேபாதைனகைள ந ராகரிக்கவும், இேயசுவுக்கு

ெதாடர்ந்து உண்ைமயாக இருக்கவும், இேயசு க றஸ்து
ேமன்ைமயானவர் என்பைதக் காட்டவும், அவர், ேதவதூதர்கள்,
ஆசாரியர்கள், பைழய ஏற்பாட்டுத் தைலவர்கள், அல்லது
எந்த மதம் ஆகயவற்ைறக் காட்டிலும் ேதவனுைடய குமாரன்
ச றந்தவர் என்பைதக் காட்டும்படி எப ெரயர் நருபத்ைத
எழுதயவர், அவருைடய சைபயாைர ஊக்கப்படுத்த எழுதனார்.
க றஸ்து சலுைவயல் இறந்து உய ர்த்ெதழுப்பப்படுவதன்
மூலம், வசுவாச களின் இரட்ச ப்பு மற்றும் ந த்தய ஜீவைன
உறுதப்படுத்துகறார், நம்முைடய பாவங்களுக்காக க றஸ்து
ெசலுத்தய தயாக பலியானது, பூரணமானது மற்றும்
முழுைமயானது ஆகும். வசுவாசமானது ேதவைனப்
ப ரியப்படுத்துகறது, நாம் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல் மூலம்
வசுவாசத்ைதெவளிப்படுத்துக ேறாம்.
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ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவன்ேமன்ைம

ெபாருளடக்கம்
1.இேயசுக றஸ்துேதவதூதர்கைளவ டஉயர்ந்தவர்— 1:1-2:18
2.இேயசு,நயாயப்ப ரமாணம்மற்றும்பைழயஉடன்படிக்ைகக்கு
ேமலானவர்— 3:1-10:18

3. வசுவாசம் மற்றும் ேசாதைனகள் மூலம் சக ப்புக்கு ஒரு
அைழப்பு— 10:19-12:29

4.இறுத அறவுைரகள்மற்றும்வாழ்த்துக்கள்— 13:1-25

தீர்க்கதரிச களிலும் ேமலானவர்
1 முற்காலத்தல் ெவவ்ேவறு காலங்களில், அேநக வதங்களில்

தீர்க்கதரிச கள் மூலமாக முற்ப தாக்கேளாடு ேபசன ேதவன்,
2 இந்தக் கைடச நாட்களில் குமாரன் மூலமாக நம்ேமாடு
ேபசனார்; இவைர எல்லாவற்றற்கும் வாரிசாக ந யமித்தார்,
இவர் மூலமாக உலகங்கைளயும் உண்டாக்கனார். 3 இவர்
ப தாவுைடய மகைமயன் ப ரகாசமும், அவருைடய குணத்தன்
சாயலாகவும் இருந்து, எல்லாவற்ைறயும் தம்முைடய
வல்லைமயுள்ள வசனத்தனாேல தாங்குகறவராக, அவர்தாேம
நம்முைடய பாவங்கைள நீக்கும் சுத்த கரிப்ைப உண்டுபண்ணி,
உன்னதத்தலுள்ள மகத்துவமானவருைடய வலதுபக்கத்தல்
உட்கார்ந்தார். 4 இவர் ேதவதூதர்கைளவ ட எவ்வளவு
வேசஷமான நாமத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டாேரா,
அவ்வளவு அதகமாக அவர்கைளவ ட ேமன்ைமயுள்ளவரானார்.
5 எப்படிெயன்றால், நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இன்று நான்
உம் தகப்பனாேனன் என்றும்; நான் அவருக்குப் ப தாவாக
இருப்ேபன், அவர் எனக்குக் குமாரனாக இருப்பார் என்றும்,
அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது எப்ேபாதாவது ெசான்னது
உண்டா? 6 ேமலும், தமது முதற்ேபறானவைர உலகத்தல்
ப ரேவச க்கச்ெசய்தேபாது: ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும் அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும் என்றார். 7 ேதவதூதர்கைளப்பற்ற :
தம்முைடய தூதர்கைளக் காற்றுகளாகவும், தம்முைடய
ஊழியக்காரர்கைள அக்கனிஜூவாைலகளாகவும் ெசய்க றார்
என்று ெசால்லியருக்க றது. 8 குமாரைனப்பற்ற : ேதவேன,
உம்முைடய சங்காசனம் என்ெறன்ைறக்கும் உள்ளது, உம்முைடய
ராஜ்யத்தன் ெசங்ேகால் நீதயுள்ள ெசங்ேகாலாக இருக்க றது.
9 நீர் நீதைய வரும்ப , அக்க ரமத்ைத ெவறுத்தருக்க றீர்; எனேவ,
ேதவேன, உம்முைடய ேதவன், உமது ேதாழர்கைளவ ட உம்ைம
ஆனந்தத் ைதலத்தனால் அப ேஷகம்பண்ணினார் என்றும்;
10 கர்த்தாேவ, நீர் ஆரம்பத்த ேல பூமிைய அஸ்தபாரப்படுத்தனீர்;
வானங்கள் உம்முைடய ைகேவைலகளாக இருக்க றது;
11 அைவகள் அழிந்துேபாகும்; நீேரா நைலத்தருப்பீர்; அைவகள்
எல்லாம் ஆைடேபாலப் பைழைமயாகப்ேபாகும்; 12 ஒரு
சால்ைவையப்ேபால அைவகைளச் சுருட்டுவீர், அப்ெபாழுது
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அைவகள் மாற ப்ேபாகும்; ஆனால், நீேரா மாறாதவராக
இருக்க றீர், உம்முைடய ஆண்டுகள் முடிந்து ேபாவதல்ைல
என்றும் ெசால்லியருக்க றது. 13 ேமலும், நான் உம்முைடய
எத ரிகைள உமது பாதத்தன் கீேழ ேபாடும்வைர நீர் என்னுைடய
வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்தரும் என்றுதூதர்களில் யாருக்காவது
எப்ேபாதாவது அவர் ெசான்னதுண்டா? 14 அவர்கள் எல்ேலாரும்,
இரட்ச ப்ைபச் சுதந்தரிக்கப்ேபாக றவர்களுக்காக ஊழியம்
ெசய்வதற்கு அனுப்பப்பட்ட பணிவைட ெசய்யும் ஆவகளாக
இருக்க றார்கள்அல்லவா?

அத்த யாயம் 2
கவனிக்கேவண்டுெமனஎச்சரிப்பு

1 எனேவ, நாம் ேகட்டைவகைளவ ட்டு வலகாமல் இருக்க,
அைவகைள அதக கவனமாகக் கவனிக்கேவண்டும்.
2 ஏெனன்றால், ேதவதூதர்கள் மூலமாகச் ெசால்லப்பட்ட
வசனத்த ற்கு எத ரான எந்தச் ெசய்ைகக்கும் கீழ்ப்படியாைமக்கும்
நீதயான தண்டைன வரத்தக்கதாக அவர்களுைடய வசனம்
உறுத ப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது. 3 முதலாவது கர்த்தர்
மூலமாக அறவக்கப்பட்டு, பன்பு அவரிடம் ேகட்டவர்களாேல
நமக்கு உறுதயாக்கப்பட்டதும், 4 அற்புதங்களினாலும்,
அத சயங்களினாலும் பலவதமான பலத்த ெசய்ைககளினாலும்,
தம்முைடய வருப்பத்தன்படி பக ர்ந்துெகாடுத்த பரிசுத்த
ஆவயன்வரங்களினாலும், ேதவன்தாேம சாட்ச ெகாடுத்ததுமாக
இருக்க ற இவ்வளவு ெபரிதான இரட்ச ப்ைபக்குற த்து நாம்
கவைல இல்லாமல் இருப்ேபாம் என்றால் தண்டைனக்கு எப்படித்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளுேவாம்.

இேயசுஅவருைடய சேகாதரர்கைளப்ேபாலமாற்றப்பட்டார்
5 இனிவரும் உலகத்ைதப்பற்ற ப் ேபசுக ேறாேம, அைத

அவர் தூதர்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தவல்ைல. 6 ஒரு இடத்த ேல
ஒருவன் சாட்ச யாக: மனிதைன நீர் நைனக்கறதற்கும்,
மனிதனுைடய குமாரைன நீர் வ சாரிக்க றதற்கும் அவன்
எம்மாத்த ரம்? 7 அவைன ேதவதூதர்கைளவ ட ெகாஞ்சம்
ச றயவனாக்கனீர்; மகைமயனாலும் கனத்தனாலும் அவனுக்கு
முடிசூட்டி, உம்முைடய ைககளின் ெசயல்களின்மீது அவைன
அதகாரியாக ைவத்து, எல்லாவற்ைறயும் அவனுைடய
பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தனீர் என்று ெசான்னான்.
8 எல்லாவற்ைறயும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத்தனார் என்கற
காரியத்தல், அவர் அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத்தாத ெபாருள்
ஒன்றும் இல்ைல; ஆனால், இன்னும் எல்லாம் அவனுக்கு
கீழ்ப்பட்டிருப்பைதக் காணமுடியவல்ைல. 9 என்றாலும்,
ேதவனுைடய கருைபயனால் ஒவ்ெவாருவருக்காகவும்,
மரணத்ைத ருச பார்க்க ேதவதூதர்கைளவ ட ெகாஞ்சம்
ச றயவராக்கப்பட்டிருந்த இேயசு மகைமயனாலும்
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கனத்தனாலும் முடிசூட்டப்பட்டைதப் பார்க்க ேறாம்.
10 ஏெனன்றால், தமக்காகவும் தம்மூலமாகவும் எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கனவர், அேநக பள்ைளகைள மகைமயல்
ெகாண்டுவந்து ேசர்க்கும்ேபாது அவர்களுைடய இரட்ச ப்பன்
அத பதைய உபத்த ரவங்களினாேல பூரணப்படுத்துவது
அவருக்கு ஏற்றதாக இருந்தது. 11 எப்படிெயன்றால், பரிசுத்தம்
பண்ணுகறவரும் பரிசுத்தம் பண்ணப்பட்டவர்களுமாகய
எல்ேலாரும் ஒருவராேல உண்டாயருக்க றார்கள்; இதனால்
அவர்கைளச் சேகாதரர்கள் என்று ெசால்ல அவர் ெவட்கப்படாமல்:
12உம்முைடய நாமத்ைத என் சேகாதரர்களுக்கு அறவத்து, சைப
நடுவல் உம்ைமத் துத த்துப்பாடுேவன் என்றும்; 13 நான் அவரிடம்
நம்ப க்ைகயாக இருப்ேபன் என்றும்; இேதா, நானும், ேதவன்
எனக்குக் ெகாடுத்த பள்ைளகளும் என்றும் ெசால்லியருக்க றார்.
14 எனேவ, பள்ைளகள் சரீரத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும்
உைடயவர்களாக இருக்க, அவரும் அவர்கைளப்ேபால
சரீரத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும் உைடயவரானார்; மரணத்தற்கு
அதகாரியாக ய ப சாசானவைனத் தமது மரணத்தனாேல
அழிப்பதற்கும், 15 ஜீவகாலெமல்லாம் மரணபயத்தனாேல
அடிைமத்தனத்தல் வாழ்ந்தவர்கள் எல்ேலாைரயும்
வடுதைலபண்ணுவதற்கும் அப்படியானார். 16 எனேவ, அவர்
ேதவதூதர்களுக்கு உதவயாகக் ைகெகாடுக்காமல், ஆப ரகாமின்
வம்சத்த ற்கு உதவயாகக் ைகெகாடுத்தார். 17 அன்றயும்,
அவர் மக்களின் பாவங்கைள நவர்த்த ெசய்வதற்காக,
ேதவகாரியங்கைளக்குறத்து இரக்கமும் உண்ைமயும் உள்ள
ப ரதானஆசாரியராகஇருப்பதற்குஎல்லாவதத்தலும்தம்முைடய
சேகாதரர்கைளப்ேபால மாறேவண்டியதாக இருந்தது. 18 எனேவ,
அவர்தாேம ேசாத க்கப்பட்டுப் பாடுகள்பட்டதனாேல, அவர்
ேசாத க்கப்படுக றவர்களுக்கு உதவெசய்ய வல்லவராக
இருக்க றார்.

அத்த யாயம் 3
இேயசு ேமாேசயலும்ெபரியவர்

1இப்படியருக்க, பரேலாக அைழப்புக்குப் பங்குள்ளவர்களாகய
பரிசுத்த சேகாதரர்கேள, நாம் அற க்ைகபண்ணுகற
அப்ேபாஸ்தலர்களும்ப ரதானஆசாரியருமாகஇருக்க ற க றஸ்து
இேயசுைவக் கவனித்துப்பாருங்கள்; 2 ேமாேச ேதவனுைடய
வீட்டில் எல்லாவற்றலும் உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்ததுேபால
இவரும்தம்ைமநயமித்தவருக்குஉண்ைமயுள்ளவராகஇருந்தார்.
3வீட்ைடக் கட்டுக றவன் வீட்ைடவ ட அத க கனத்தற்குரியவனாக
இருக்க றான்; அதுேபால ேமாேசையவ ட இவர் அத க
மகைமக்குத் தகுதயானவராக இருக்க றார். 4 ஏெனன்றால்,
எந்த வீடும் ஒருவனால் உண்டாக்கப்படும்; எல்லாவற்ைறயும்
உண்டுபண்ணினவர் ேதவன். 5 ெசால்லப்படப்ேபாக ற
காரியங்களுக்குச் சாட்ச யாக, ேமாேச பணிவைடக்காரனாக,
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ேதவனுைடய வீட்டில் எல்லாவற்றலும் உண்ைமயுள்ளவனாக
இருந்தான். 6 க றஸ்துேவா ேதவனுைடய வீட்டில் அதகாரமுள்ள
மகனாக உண்ைமயுள்ளவராக இருக்க றார்; நம்ப க்ைகயனாேல
உண்டாகும் ைதரியத்ைதயும் ேமன்ைமபாராட்டைலயும்
முடிவுவைரக்கும்உறுதயாகப்பற்ற க்ெகாண்டிருப்ேபாம்என்றால்,
நாேமஅவருைடயவீடாகஇருப்ேபாம்.

அவசுவாசத்ைதக்குற த்துஎச்சரிப்பு
7 எனேவ, பரிசுத்த ஆவயானவர் ெசால்லுகறபடி: இன்று

அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால், 8 வனாந்த ரத்த ேல
ேகாபமூட்டினேபாதும், ேசாதைனநாளிலும் நடந்ததுேபால,
உங்களுைடய இருதயங்கைளக் கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள்.
9 அங்ேக உங்களுைடய முற்ப தாக்கள் என்ைனச் ேசாத த்து,
என்ைனப் பரீட்ைசபார்த்து, நாற்பது வருடகாலங்கள் என்
ெசய்ைககைளப்பார்த்தார்கள். 10எனேவ,நான்அந்தவம்சத்தாைர
ெவறுத்து, அவர்கள் எப்ெபாழுதும் வழுவப்ேபாக ற இருதயமுள்ள
மக்கெளன்றும், என்னுைடய வழிகைளத் ெதரியாதவர்கெளன்றும்
ெசால்லி; 11 என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் அவர்கள்
ப ரேவச க்கமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய ேகாபத்த ேல
ஆைணயட்ேடன் என்றார். 12 சேகாதரர்கேள, ஜீவனுள்ள
ேதவைனவட்டு வலகுவதற்கான அவசுவாசமுள்ள ெபால்லாத
இருதயம் உங்களில் யாருக்கும் இல்லாதபடி நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 13 உங்களில் ஒருவரும்
பாவத்தன் ஏமாற்றுதலினாேல கடினப்பட்டுப்ேபாகாமல்
இருக்க, இன்று என்று ெசால்லப்படும் நாள்வைர
ஒவ்ெவாருநாளும் ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்லுங்கள்.
14 நாம் ஆரம்பத்த ேல ெகாண்ட நம்ப க்ைகைய முடிவுவைரக்கும்
உறுதயாகப் ப டித்துக்ெகாண்டிருப்ேபாமானால், க றஸ்துவடம்
பங்குள்ளவர்களாக இருப்ேபாம். 15 இன்று அவருைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால், ேகாபமூட்டுதலில் நடந்ததுேபால
உங்களுைடய இருதயங்கைளக் கடினப்படுத்தாமல்
இருங்கள் என்று ெசால்லியருக்க றேத. 16 ேகட்டவர்களில்
ேகாபமூட்டினவர்கள் யார்? ேமாேசயனால் எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்ட எல்ேலாரும் அப்படிச் ெசய்தார்களல்லவா?
17 ேமலும், அவர் நாற்பது வருடங்களாக யாைர
ெவறுத்தார்? பாவம் ெசய்தவர்கைளத்தாேன?
அவர்களுைடய மரித்த சடலங்கள் வனாந்த ரத்தல்
வழுந்துேபானேத. 18 பன்னும், என்னுைடய இைளப்பாறுதலில்
ப ரேவச க்கமாட்டார்கள் என்று அவர் யாைரப்பற்ற
ஆைணயட்டார்? கீழ்ப்படியாதவர்கைளப்பற்ற த்தாேன? 19எனேவ,
அவசுவாசத்தனாேல அவர்கள் அதல் ப ரேவச க்கமுடியாமல்
ேபானார்கள்என்றுபார்க்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
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ேதவபள்ைளகளுக்குஇைளப்பாறுதல்

1 ஆகேவ, அவருைடய இைளப்பாறுதலில் ப ரேவச ப்பதற்குத்
தகுந்த வாக்குத்தத்தம் நமக்கு உண்டாயருக்க, உங்களில்
ஒருவனும் அைத அைடயாமல் பன்வாங்க ப்ேபானவனாக
இல்லாமலிருக்கக் கவனமாக இருப்ேபாம். 2 ஏெனன்றால்,
நற்ெசய்த அவர்களுக்கு அறவக்கப்பட்டதுேபால நமக்கும்
அறவக்கப்பட்டது; ேகட்டவர்கள் வசுவாசம் இல்லாமல்
ேகட்டதனால், அவர்கள் ேகட்ட வசனம் அவர்களுக்குப்
பயனுள்ளதாக இருக்கவல்ைல. 3 வசுவாச த்த நாேமா அந்த
இைளப்பாறுதலில் நுைழக ேறாம்; வசுவாச யாதவர்கைளக்
குறத்து ேதவன் : இவர்கள் என்னுைடய இைளப்பாறுதலில்
நுைழயமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய ேகாபத்த ேல
ஆைணயட்ேடன் என்றார். அவருைடய ெசயல்கள் உலகம்
ேதான்றய காலத்த ேலேய முடிந்தருந்தும் இப்படிச் ெசான்னார்.
4ஏெனன்றால்,ேதவன்தம்முைடயெசயல்கைளெயல்லாம்முடித்து
ஏழாம் நாளிேல ஓய்ந்தருந்தார் என்று ஏழாம்நாைளக்குறத்து
ஒரு இடத்தல் ெசால்லியருக்க றார். 5 அன்றயும், அவர்கள்
என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் நுைழயமாட்டார்கள் என்றும்
அந்த இடத்த ேலதாேன ெசால்லியருக்க றார். 6 எனேவ,
ச லர் அதல் ப ரேவச ப்பது இன்னும் வரப்ேபாக ற காரியமாக
இருக்க றதனாலும், நற்ெசய்தைய முதலாவது ேகட்டவர்கள்
கீழ்ப்படியாததனாேல அதல் நுைழயாமல்ேபானதனாலும்,
7 இன்று அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால்
உங்களுைடய இருதயங்கைளக் கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள்
என்று நீண்டகாலத்த ற்குப்பன்பு தாவீதன் சங்கீதத்த ேல
ெசால்லியருக்க றபடி, இன்று என்று ெசால்வதனாேல பன்னும்
ஒரு நாைளக் குறத்தருக்க றார். 8 ேயாசுவா அவர்கைள
இைளப்பாறுதலுக்குள் நடத்தயருந்தால், பன்பு அவர் மற்ெறாரு
நாைளக்குறத்துச் ெசால்லியருக்கமாட்டாேர. 9 எனேவ,
ேதவனுைடய மக்களுக்கு இைளப்பாறுகற காலம் இனி
வருகறதாக இருக்க றது. 10 ஏெனன்றால், அவருைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழந்தவன், ேதவன் தம்முைடய
ெசயல்கைள முடித்து ஓய்ந்ததுேபால, தானும் தன் ெசயல்கைள
முடித்து ஓய்ந்தருப்பான். 11 எனேவ, இந்த மாத ரியன்படி
ஒருவனும் கீழ்ப்படியாைமயனாேல வழுந்துேபாகாமல் இருக்க,
நாம் இந்த இைளப்பாறுதலில் நுைழய கவனமாக இருப்ேபாம்.
12 ேதவனுைடய வார்த்ைதயானது ஜீவனும் வல்லைமயும்
உள்ளதாகவும், இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான எல்லாப்
பட்டயத்ைதயும்வ ட கூர்ைமயானதாகவும், ஆத்துமாைவயும்,
ஆவையயும், கணுக்கைளயும் ஊைனயும் ப ரிக்க உருவக்
குத்துகறதாகவும், இருதயத்தன் நைனவுகைளயும்
ேயாசைனகைளயும் பகுத்தற க றதாகவும் இருக்க றது.
13 அவருைடய பார்ைவக்கு மைறவான பைடப்பு ஒன்றும்
இல்ைல; எல்லாம் அவருைடய கண்களுக்குமுன்பாக
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மைறக்கப்படாததாகவும், ெவளிப்பைடயாகவும் இருக்க றது,
அவருக்ேக நாம் கணக்குஒப்புவக்கேவண்டும்.

இேயசுமகா ப ரதானஆசாரியர்
14 வானங்களின்வழியாகப் பரேலாகத்த ற்குப்ேபான

ேதவகுமாரனாகய இேயசு என்னும் மகா ப ரதான ஆசாரியர்
நமக்கு இருக்கறதனால், நாம் பண்ணின அறக்ைகைய
உறுதயாகப் பற்ற க்ெகாண்டிருப்ேபாம். 15 நம்முைடய
பலவீனங்கைளக்குறத்துப் பரிதாபப்படமுடியாத ப ரதான
ஆசாரியர் நமக்கு இல்லாமல், எல்லாவதத்தலும் நம்ைமப்ேபால
ேசாத க்கப்பட்டும், பாவம் இல்லாதவராக இருக்க ற ப ரதான
ஆசாரியேர நமக்கு இருக்கறார். 16 எனேவ, நாம் இரக்கத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளவும், சரியான ேநரத்தல் உதவெசய்யும்
கருைபைய அைடயவும், ைதரியமாகக் கருைபயன்
சங்காசனத்த டம் ேசருேவாம்.

அத்த யாயம் 5
1 அன்றயும், மனிதர்களில் இருந்து ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட

எந்தப் ப ரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காகக்
காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும் ெசலுத்த, மனிதர்களுக்காக
ேதவகாரியங்கள் ெசய்வதற்கு நயமிக்கப்படுக றான். 2 ப ரதான
ஆசாரியனும் பலவீனமுள்ளவனாக இருக்க றதனாேல,
அறயாதவர்களுக்கும் வழி தவற ப்ேபானவர்களுக்கும்
இரங்கத்தக்கவனாக இருக்க றான். 3 இதனால், அவன்
மக்களுைடய பாவங்களுக்காகப் பலிய டேவண்டியதுேபால,
தன்னுைடய பாவங்களுக்காகவும் பலிய டேவண்டியதாக
இருக்க றது. 4 ேமலும், ஆேராைனப்ேபால ேதவனால்
அைழக்கப்படாமல், ஒருவனும் இந்தக் கனமான ஊழியத்த ற்குத்
தானாக ஏற்படுக றதல்ைல. 5 அப்படிேய க றஸ்துவும் ப ரதான
ஆசாரியராக றதற்குத் தம்ைமத்தாேம உயர்த்தவல்ைல; நீர்
என்னுைடய ேநசகுமாரன், இன்று நான் உம் தகப்பனாேனன்
என்று அவேராடு ெசான்னவேர அவைர உயர்த்தனார்.
6 அப்படிேய ேவெறாரு இடத்தலும்: நீர் ெமல்க ேசேதக்கன்
முைறைமயன்படி என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்க றீர்
என்று ெசால்லியருக்க றார். 7 அவர் சரீரத்தல் இருந்த
நாட்களில், தம்ைம மரணத்தலிருந்து இரட்ச க்க வல்லைம
உள்ளவைர ேநாக்க பலத்த சத்தத்ேதாடும் கண்ணீேராடும்
ெஜபம்பண்ணி, ேவண்டுதல்ெசய்து, தமக்கு உண்டான
பயபக்தயனால் ேகட்கப்பட்டு, 8 அவர் குமாரனாக இருந்தும்,
அவர் பட்டபாடுகளினாேல கீழ்ப்படிதைலக் கற்றுக்ெகாண்டு,
9தாம் பூரணரானபன்பு, தமக்குக் கீழ்ப்படிக ற எல்ேலாரும் ந த்தய
இரட்ச ப்ைப அைடவதற்குக் காரணராக , 10 ெமல்க ேசேதக்கன்
முைறைமயன்படியான ப ரதான ஆசாரியர் என்று ேதவனாேல
ெபயர்ெகாடுக்கப்பட்டது.
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இடற ப்ேபாவைதக்குற த்த எச்சரிக்ைக
11 இந்த ெமல்க ேசேதக்ைகப்பற்ற நாம் அத கமாகப் ேபசலாம்;

நீங்கள் ேகட்பதல் மந்தமாக இருப்பதனால், அைத உங்களுக்கு
வளக்க ச் ெசால்லுகறது எனக்குக் கடினமாக இருக்கும்.
12 காலத்ைதப் பார்த்தால், ேபாதகர்களாக இருக்கேவண்டிய
உங்களுக்கு ேதவனுைடய வார்த்ைதகளின் அடிப்பைட
உபேதசங்கைள மீண்டும் உபேதச க்கேவண்டியதாக இருக்க றது;
நீங்கள் த டமான உணைவச் சாப்படுக றவர்களாக இல்ைல,
பாைலக் குடிக்க றவர்களானீர்கள். 13 பாைலக் குடிக்க றவன்
குழந்ைதயாக இருக்க றதனாேல நீதயன் வசனத்தல் அனுபவம்
இல்லாதவனாக இருக்க றான். 14 த டமான உணவானது, நன்ைம
எது? தீைம எது? என்று புரிந்துெகாள்ளும் பயற்சயனால்
சரியானது என்ன? தவறானது என்ன? என்று பகுத்தறயும்
அனுபவம்உள்ளவர்களாகய ேதறனவர்களுக்ேகஉரியது.

அத்த யாயம் 6
1 ஆகேவ, க றஸ்துைவப்பற்ற ச் ெசால்லிய அடிப்பைட

உபேதசவசனங்கைள நாம்வ ட்டுவ ட்டு, ெசத்த
ெசய்ைககைளவ ட்டு மனம்தரும்புதல், ேதவன்ேமல் ைவக்கும்
வசுவாசம், 2 ஞானஸ்நான உபேதசம், கரங்கைள ைவத்தல்,
மரித்ேதாரின் உய ர்த்ெதழுதல், ந த்தய நயாயத்தீர்ப்பு என்ற
உபேதசங்களாகய அஸ்தபாரத்ைத மீண்டும் ேபாடாமல்,
ேதறனவர்களாகும்படி கடந்துேபாேவாம். 3 ேதவனுக்கு
வருப்பமானால் இப்படிேய ெசய்ேவாம். 4 ஏெனன்றால்,
ஒருமுைற ப ரகாச க்கப்பட்டும், பரேலாக பரிைச ருச பார்த்தும்,
பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்றும், 5 ேதவனுைடய
நல்வார்த்ைதையயும் இனிவரும் உலகத்தன் ெபலன்கைளயும்
ருச பார்த்தும், 6 மறுதலித்துப்ேபானவர்கள், ேதவனுைடய
குமாரைனத் தாங்கேள மீண்டும் சலுைவயல் அைறந்து
அவமானப்படுத்துகறதனால், மனந்தரும்புவதற்காக அவர்கைள
மீண்டும் புதுப்ப க்க றது முடியாதகாரியம். 7 எப்படிெயன்றால்,
தன்ேமல் அடிக்கடி ெபய்க ற மைழநீைரக் குடித்து, தன்னிடம்
பய ரிடுக றவர்களுக்குத் ேதைவயான பயைர முைளப்ப க்கும்
நலமானது ேதவனால் ஆசீர்வாதம் ெபறும். 8 முள்ெசடிகைளயும்
முள்பூண்டுகைளயும் முைளப்ப க்க ற நலேமா மத ப்பல்லாததும்,
சப க்கப்படுக றதாகவும் இருக்க றது; சுட்ெடரிக்கப்படுவேத அதன்
முடிவு. 9 ப ரியமானவர்கேள, நாங்கள் இப்படிச் ெசான்னாலும்,
நன்ைமயானைவகளும் இரட்ச ப்ப ற்குரிய காரியங்களும்
உங்களிடம் உண்டாயருக்க றெதன்று நம்பயருக்க ேறாம்.
10 ஏெனன்றால், உங்களுைடய ெசயல்கைளயும், நீங்கள்
பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் ெசய்ததனாலும், ெசய்து
வருகறதனாலும் அவருைடய நாமத்த ற்காகக் காண்பத்த
உங்களுைடய அன்ைபயும் மறந்துவடுகறதற்கு ேதவன்
அநீதயுள்ளவர் இல்ைலேய. 11 நீங்கள் அசதயாக இல்லாமல்,
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வாக்குத்தத்தமான ஆசீர்வாதங்கைள வசுவாசத்தனாலும் அதக
ெபாறுைமயனாலும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்கைளப்
பன்பற்றுகறவர்களாக இருந்து, 12 உங்களுக்கு நம்ப க்ைகயன்
பூரணந ச்சயம் உண்டாக நீங்கள் எல்ேலாரும் முடிவுவைரக்கும்
அத க கவனத்ைதக் காண்பக்கேவண்டும் என்று ஆைசயாக
இருக்க ேறாம்.

ேதவனுைடயவாக்குத்தத்தத்தன்ந ச்சயம்
13 ஆப ரகாமுக்கு ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினேபாது,

ஆைணயடுவதற்கு தம்ைமவ ட ெபரியவர் ஒருவரும்
இல்லாததனாேல தமது நாமத்தனாேல ஆைணயட்டு:
14 ந ச்சயமாக நான் உன்ைன ஆசீர்வத க்கேவ ஆசீர்வத த்து,
உன்ைனப்ெபருகேவ ெபருகப்பண்ணுேவன் என்றார்.
15 அப்படிேய, அவன் ெபாறுைமயாகக் காத்தருந்து,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
16 மனிதர்கள் தங்கைளவ ட ெபரியவர்கள் ெபயரில்
ஆைணயடுவார்கள்; எல்லா வவாதங்களிலும்
உறுத ப்படுத்துவதற்கு ஆைணயடுதேல முடிவு. 17 அப்படிேய,
ேதவனும் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்குத் தமது ஆேலாசைனயன்
மாறாத ந ச்சயத்ைதப் பரிபூரணமாகக் காண்பக்க வருப்பம்
உள்ளவராக, ஒரு ஆைணயனாேல அைத உறுத ப்படுத்தனார்.
18 நமக்கு முன்பாக ைவக்கப்பட்ட நம்ப க்ைகையப்
பற்ற க்ெகாள்வதற்கு அைடக்கலமாக ஓடிவந்த நமக்கு இரண்டு
மாறாத வ ேசஷங்களினால் நைறந்த ஆறுதல் உண்டாவதற்கு,
ெகாஞ்சம்கூட ெபாய் ெசால்லாத ேதவன் அப்படிச் ெசய்தார்.
19 அந்த நம்ப க்ைக நமக்கு நைலயானதும், ஆத்துமாக்களுக்கு
உறுதயான நங்கூரமாகவும், தைரக்குப் பன்ேன மகா பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் ப ரேவச க்க றதாகவும் இருக்க றது. 20 நமக்கு
முன்ேனாடியானவராக ய இேயசுக றஸ்து, ெமல்க ேசேதக்கன்
முைறைமயல் ந த்தய ப ரதான ஆசாரியராக நமக்காக அந்தத்
தைரக்குள்ப ரேவச த்தருக்க றார்.

அத்த யாயம் 7
ஆசாரியனாகயெமல்க ேசேதக்கு

1 இந்த ெமல்க ேசேதக்கு சாேலமின் ராஜாவும்,
உன்னதமான ேதவனுைடய ஆசாரியனுமாக இருந்தான்;
ராஜாக்கைள முறயடித்து தரும்பவந்த ஆப ரகாமுக்கு இவன்
எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவைன ஆசீர்வத த்தான். 2 இவனுக்கு
ஆப ரகாம்எல்லாவற்றலும்தசமபாகம்ெகாடுத்தான்;இவனுைடய
முதல் ெபயராக ய ெமல்க ேசேதக்கு என்பதற்கு நீதயன் ராஜா
என்றும், பன்பு சாேலமின் ராஜா என்பதற்கு சமாதானத்தன்
ராஜா என்றும் அர்த்தமாகும். 3 இவன் தகப்பனும், தாயும்,
வம்சவரலாறும்இல்லாதவன்; இவன்வாழ்நாட்களின்துவக்கமும்,
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முடிவும் இல்லாதவனாக, ேதவனுைடய குமாரைனப்ேபால
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியனாக நைலத்தருக்க றான்.
4 இவன் எவ்வளவு ெபரியவனாக இருக்க றான் பாருங்கள்;
ேகாத்த ரத்தைலவனாகய ஆப ரகாம்கூட ெகாள்ைளய டப்பட்ட
ெபாருள்களில்இவனுக்குத்தசமபாகம்ெகாடுத்தான். 5ேலவயன்
குமாரர்களில் ஆசாரியத்துவத்ைத அைடக றவர்களும்,
ஆப ரகாமின் வம்சத்தலிருந்து வந்த தங்களுைடய
சேகாதரர்களான மக்களிடம் ந யாயப்ப ரமாணத்தன்படி
தசமபாகம் வாங்குகறதற்குக் கட்டைளப் ெபற்றருக்க றார்கள்.
6 ஆனாலும், அவர்களுைடய வம்சவரிைசயல் வராதவனாகய
ெமல்க ேசேதக்கு ஆப ரகாமிடம் தசமபாகம் வாங்க ,
வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றருந்த அவைன ஆசீர்வத த்தான்.
7 ச றயவன் ெபரியவனாேல ஆசீர்வத க்கப்படுவான், அதல்
சந்ேதகம் இல்ைல. 8 அன்றயும், இங்ேக, தசமபாகம் வாங்குகற
மனிதர்கள் ஒருநாளில் மரித்துப்ேபாவார்கள்; அங்ேகேயா,
ஆப ரகாமிடம் தசமபாகத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டவன்,
உய ேராடு இருப்பவன் என்று சாட்ச ெபற்றவன். 9 அன்றயும்,
ெமல்க ேசேதக்கு ஆப ரகாமுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபானேபாது,
ேலவயானவன் தன் முற்ப தாவாகய ஆப ரகாமின் சரீரத்தல்
இருந்ததனால், 10 தசமபாகம் வாங்குகற அவனும் ஆப ரகாமின்
மூலமாகத் தசமபாகம்ெகாடுத்தான்என்றுெசால்லலாம்.

ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபாலஇேயசு
11 அல்லாமலும், இஸ்ரேவல் மக்கள் ேலவ ேகாத்த ர ஆசாரிய

முைறைமக்கு உட்பட்டிருந்துதான் நயாயப்ப ரமாணத்ைதப்
ெபற்றார்கள்; அந்த ஆசாரியமுைறைமயனாேல பூரணப்படுதல்
உண்டாயருக்குமானால், ஆேரானுைடய முைறைமயன்படி
அைழக்கப்படாமல், ெமல்க ேசேதக்குைடய முைறைமயன்படி
அைழக்கப்பட்ட ேவெறாரு ஆசாரியர் எழும்பேவண்டியது என்ன?
12 ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டிருந்தால், நயாயப்ப ரமாணமும்
மாற்றப்படேவண்டும். 13 இைவகள் யாைரப்பற்ற ச்
ெசால்லப்பட்டிருக்க றேதா, அவர் ேவறு ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவராக இருக்க றாேர; அந்தக் ேகாத்த ரத்தல்
ஒருவனும் பலிபீடத்து ஊழியம் ெசய்தது இல்ைலேய.
14 நம்முைடய கர்த்தர் யூதாேகாத்த ரத்தல் ேதான்றனார்
என்பது ெதளிவாக இருக்க றது; அந்தக் ேகாத்த ரத்தாரின்
ஆசாரியத்துவத்ைதப்பற்ற ேமாேச ஒன்றும் ெசால்லவல்ைலேய.
15 அல்லாமலும், ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபால ேவெறாரு
ஆசாரியர் எழும்புக றார் என்று ெசால்லியருப்பது மிகவும்
ெதளிவாக வளங்குகறது. 16 அவர் சரீர சம்பந்தமான
கட்டைளயாகய நயாயப்ப ரமாணத்தனால் ஆசாரியர்
ஆகாமல், 17 நீர் ெமல்க ேசேதக்கன் முைறைமயன்படி
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்க றீர் என்று
ெசால்லிய சாட்ச க்குத் தகுந்தபடி அழியாத ஜீவனுக்குரிய
வல்லைமயன்படிேய ஆசாரியர் ஆனார். 18 முந்தன கட்டைள
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ெபலவீனமுள்ளதும் பயன் இல்லாததுமாக இருந்ததனால்
மாற்றப்பட்டது. 19 நயாயப்ப ரமாணமானது ஒன்ைறயும்
பூரணப்படுத்தவல்ைல, ஆனால், ச றந்த நம்ப க்ைக நமக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது; அந்த நம்ப க்ைகயனாேல ேதவனுக்கு
அருகல் ேசருக ேறாம். 20அன்றயும், அவர்கள்ஆைணயல்லாமல்
ஆசாரியர்களாக்கப்படுக றார்கள்;இவேரா;நீர்ெமல்க ேசேதக்கன்
முைறைமயன்படி என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்க றீர்
என்று கர்த்தர் ஆைணயட்டார், மனம்மாறாமலும் இருப்பார்
என்று தம்ேமாடு ெசான்னவராேல ஆைணேயாடு ஆசாரியர்
ஆனார். 21 எனேவ, இேயசுவானவர் ஆைணயன்படிேய
ஆசாரியராக்கப்பட்டது எவ்வளவு சறந்த காரியேமா, 22அவ்வளவு
சறந்த உடன்படிக்ைகக்கு உத்த ரவாதமானார். 23 அன்றயும்,
அவர்கள் மரணத்தனால் ஆசாரிய ஊழியத்தல் நைலத்தருக்க
முடியாததனால், அேநகர் ஆசாரியர்களாக்கப்படுக றார்கள்.
24 ஆனால், இேயசுக றஸ்துேவா என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருக்க றதனால், அவருைடய ஆசாரியத்துவம்
என்றும் மாறாதது. 25 ேமலும், அவர் மூலமாக ேதவனிடம்
ேசருக றவர்களுக்காக ேவண்டுதல்ெசய்ய அவர் எப்ெபாழுதும்
உய ேராடு இருப்பதால் அவர்கைள முழுவதும் இரட்ச க்க
வல்லவராகவும் இருக்க றார். 26 பரிசுத்தமுள்ளவரும், குற்றம்
இல்லாதவரும், மாசுஇல்லாதவரும், பாவ களுக்குவலகனவரும்,
வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாக இருக்க ற ப ரதான ஆசாரியேர
நமக்கு இருக்கறார். 27 அவர் ப ரதான ஆசாரியர்கைளப்ேபால
முதலில் தன் ெசாந்தப் பாவங்களுக்காகவும், பன்பு மக்களுைடய
பாவங்களுக்காகவும் தனமும் பலிய டேவண்டியதல்ைல;
ஏெனன்றால், தம்ைமத்தாேம பலிய ட்டேபாேத இைத ஒேரமுைற
ெசய்துமுடித்தார். 28 நயாயப்ப ரமாணம் ெபலவீனமுள்ள
மனிதர்கைளப் ப ரதான ஆசாரியர்களாக ஏற்படுத்துகறது;
ஆனால், நயாயப்ப ரமாணத்தற்குப்பன்பு வந்த ஆைணயன்
வசனேமா, என்ெறன்ைறக்கும் பூரண ப ரதான ஆசாரியராக
இருக்க ற ேதவகுமாரைனப ரதானஆசாரியராக ஏற்படுத்தயது.

அத்த யாயம் 8
புதயஉடன்படிக்ைகயன்ப ரதானஆசாரியன்

1 ேமேல ெசால்லியைவகளின் முக்கயமான ெபாருள்
என்னெவன்றால்; பரேலாகத்தல் உள்ள மகத்துவமான
சங்காசனத்தன் வலதுபக்கத்த ேல உட்கார்ந்தருக்க றவருமாக,
2 பரிசுத்த இடத்தலும், மனிதர்களால் அல்ல, கர்த்தரால்
நறுவப்பட்ட உண்ைமயான கூடாரத்தலும் ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்க றவருமாக இருக்க ற ப ரதான ஆசாரியர் நமக்கு உண்டு.
3 ஒவ்ெவாரு ப ரதான ஆசாரியனும் காணிக்ைககைளயும்
பலிகைளயும் ெசலுத்துவதற்காக நயமிக்கப்படுக றான்; ஆகேவ,
ெசலுத்துவதற்கு எதாவது ஒன்று இவருக்கும் அவசயமாக
இருக்க றது. 4 பூமிய ேல க றஸ்து இருப்பாரானால் ஆசாரியராக
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இருக்கமாட்டார்; ஏெனன்றால், நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்துகறஆசாரியர்கள் இருக்க றார்கேள;
5இவர்கள் ெசய்யும்ஆராதைன பரேலாகத்தல் இருப்பைவகளின்
சாயலுக்கும் ந ழலுக்கும் ஒத்தருக்க றது; அப்படிேய, ேமாேச
கூடாரத்ைதக் கட்டப் ேபாகும்ேபாது: மைலய ேல உனக்குக்
காண்பக்கப்பட்ட மாத ரியன்படிேய நீ எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய
எச்சரிக்ைகயாகஇருஎன்றுேதவன்அவனுக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
6 க றஸ்துவானவர் வ ேசஷத்த வாக்குத்தத்தங்களினால்
நறுவக்கப்பட்ட வ ேசஷத்த உடன்படிக்ைகக்கு எப்படி
மத்தயஸ்தராக இருக்க றாேரா, அப்படிேய முக்கயமான ஆசாரிய
ஊழியத்ைதயும்ெபற்றருக்க றார். 7அந்தமுதலாம்உடன்படிக்ைக
பைழயல்லாமல் இருந்தால், இரண்டாம் உடன்படிக்ைக
ேதைவயல்ைலேய. 8 அவர்கைளக் குற்றப்படுத்த , அவர்கைளப்
பார்த்து: இேதா, கர்த்தர் ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் குடும்பத்ேதாடும் யூதா குடும்பத்ேதாடும் நான்
புதய உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்தும் காலம் வருகறது.
9 அவர்களுைடய முற்ப தாக்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
ெகாண்டுவர நான் அவர்களுைடய ைகையப் ப டித்த
நாளிேல அவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையப்ேபால இது
இருப்பதல்ைல; அந்த உடன்படிக்ைகய ேல அவர்கள் நைலத்து
நற்கவல்ைலேய, நானும் அவர்கைளப் புறக்கணித்ேதன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார். 10 அந்த நாட்களுக்குப்பன்பு நான்
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேராடு ெசய்யும் உடன்படிக்ைகயாவது:
என்னுைடய ப ரமாணங்கைள அவர்களுைடய மனத ேல
ைவத்து, அவர்களுைடய இருதயங்களில் அைவகைள
எழுதுேவன்; நான் அவர்கள் ேதவனாக இருப்ேபன், அவர்கள்
என் மக்களாக இருப்பார்கள். 11 அப்ெபாழுது ச றயவன்முதல்
ெபரியவன்வைரக்கும் எல்ேலாரும் என்ைனஅறவார்கள்; ஆகேவ,
கர்த்த்தைர அற ந்துெகாள் என்று ஒருவன் தன் அயலானுக்கும்,
ஒருவன் தன் சேகாதரனுக்கும் ேபாத க்கேவண்டியது இல்ைல.
12 ஏெனன்றால், நான் அவர்கள் அநயாயங்கைளக் கருைபயாக
மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்கைளயும், அக்க ரமங்கைளயும்
இனி நைனக்கமாட்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். 13 புதய
உடன்படிக்ைக என்று அவர் ெசால்லுகறதனாேல முந்தனைதப்
பழைமயாக்கனார்; பழைமயானதும் நாள்பட்டதுமாக இருக்க றது
உருக்குைலந்துேபாகும்காலம்ெநருங்கயருக்க றது.

அத்த யாயம் 9
ஆசாரிப்புக்கூடாரத்தல்ஆராதைன

1 அன்றயும், முதலாம் உடன்படிக்ைகயானது
ஆராதைனக்குரிய முைறைமகளும் பூமிக்குரிய பரிசுத்த
இடமும் உைடயதாக இருந்தது. 2 எப்படிெயன்றால்,
ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது; அதன் முந்தன
பாகத்தல் குத்துவளக்கும், ேமைஜயும், ேதவ சமுகத்து
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அப்பங்களும் இருந்தன; அது பரிசுத்த இடம் எனப்படும்.
3 இரண்டாம் தைரக்கு உள்ேள மகா பரிசுத்த இடம் என்று
ெசால்லப்பட்ட கூடாரம் இருந்தது. 4 அத ேல தங்கத்தால்
ெசய்த தூபகலசமும், முழுவதும் தங்கத்தகடு பத க்கப்பட்ட
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியும் இருந்தன; அந்தப் ெபட்டிய ேல
மன்னாைவக்கப்பட்ட தங்கப்பாத்த ரமும், ஆேரானுைடயதுளிர்த்த
ேகாலும், உடன்படிக்ைகயன் கற்பலைககளும் இருந்தன.
5 அதற்கு ேமேல மகைமயுள்ள ேகருபீன்கள் ைவக்கப்பட்டுக்
கருபாசனத்ைத ந ழலிட்டிருந்தன; இைவகைளப்பற்ற
வளக்க ச்ெசால்ல இப்ெபாழுது ேநரமில்ைல. 6 இைவகள்
இவ்வதமாக ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்க, ஆசாரியர்கள் ஆராதைன
முைறைமகைள நைறேவற்ற முதலாம் கூடாரத்த ற்குள்
எப்ெபாழுதும் ப ரேவச ப்பார்கள். 7 இரண்டாம் கூடாரத்த ற்குள்
ப ரதான ஆசாரியன்மட்டும் வருடத்த ற்கு ஒருமுைற இரத்தத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு உள்ேள ப ரேவச த்து, அந்த இரத்தத்ைதத்
தனக்காகவும் மக்களுைடய தவறுகளுக்காகவும் ெசலுத்துவான்.
8 அதனாேல, முதலாம் கூடாரம் ந ற்கும்வைரக்கும் மகா பரிசுத்த
இடத்த ற்குப் ேபாக ற வழி இன்னும் ெவளிப்படவல்ைல என்று
பரிசுத்த ஆவயானவர் ெதரியப்படுத்தயருக்க றார். 9 அந்தக்
கூடாரம்இந்தக்காலத்த ற்குஉதவுகறஒப்பைனயாகஇருக்க றது;
அதற்ேகற்றபடி ெசலுத்தப்பட்டுவருகற காணிக்ைககளும்
பலிகளும் ஆராதைன ெசய்க றவனுைடய மனச்சாட்சையப்
பூரணப்படுத்தமுடியாதைவகள். 10 உண்பதும், குடிப்பது,
பலவதமான குளியல்களும், சரீரத்த ற்குரிய சடங்குகேளதவ ர
ேவேறான்றும் இல்ைல. இைவகள் சீர்தருத்தல் உண்டாகும்
காலம்வைரக்கும்ெசய்வதற்குகட்டைளய டப்பட்டது.

க றஸ்துவன்இரத்தம்
11 க றஸ்துவானவர் வரப்ேபாக ற நன்ைமகளுக்குரிய ப ரதான

ஆசாரியராகெவளிப்பட்டு,ைகயனால்ெசய்யப்பட்டதாக யஇந்தப்
பைடப்பு சம்பந்தமான கூடாரத்தன்வழியாக அல்ல, ெபரிதும்
உத்தமுமான கூடாரத்தன்வழியாகவும், 12 ெவள்ளாட்டுக்கடா,
இளங்காைள இைவகளுைடய இரத்தத்தனாேல அல்ல,
தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தனாலும் ஒேரமுைற மகா பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் நுைழந்து, ந த்தய மீட்ைப உண்டுபண்ணினார்.
13அது எப்படிெயன்றால், காைள ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளின்
இரத்தமும், தீட்டுப்பட்டவர்கள்ேமல் ெதளிக்கப்பட்ட கடாரியன்
சாம்பலும், சரீரசுத்தம் உண்டாகப் பரிசுத்தப்படுத்துெமன்றால்,
14 ந த்தய ஆவயானவராேல தம்ைமத்தாேம பழுதல்லாத
பலியாக ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்த க றஸ்துவனுைடய
இரத்தம் ஜீவனுள்ள ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்வதற்கு
உங்களுைடய மனச்சாட்சையச் ெசத்த ெசயல்கள் இல்லாமல்
சுத்த கரிப்பது எவ்வளவு ந ச்சயம்! 15 ஆகேவ, முதலாம்
உடன்படிக்ைகயன் காலத்த ேல நடந்த அக்க ரமங்கைள
நீக்குவதற்காக அவர் மரணமைடந்து, அைழக்கப்பட்டவர்கள்
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வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட ந த்தய சுதந்த ரத்ைத
அைடந்துெகாள்வதற்காக, புதய உடன்படிக்ைகயன்
மத்தயஸ்தராக இருக்க றார். 16 ஏெனன்றால், எங்ேக
மரணசாசனம் உண்ேடா, அங்ேக அந்த சாசனத்ைத
எழுதனவனுைடய மரணமும் உண்டாகேவண்டும்.
17 எப்படிெயன்றால், மரணம் உண்டான பன்ேப மரணசாசனம்
உறுத ப்படும்; அைத எழுதனவன் உயேராடு இருக்கும்ேபாது
அதற்குப் பயன் இல்ைலேய. 18 அப்படிேய, முதலாம்
உடன்படிக்ைகயும்இரத்தம்இல்லாமல்உறுத ெசய்யப்படவல்ைல.
19 எப்படிெயன்றால், ேமாேச, நயாயப்ப ரமாணத்தனால், எல்லா
மக்களுக்கும் எல்லாக் கட்டைளகைளயும் ெசான்னபன்பு,
இளங்காைள, ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளின் இரத்தத்ைதத்
தண்ணீேராடும், சவப்பான ஆட்டு முடிேயாடும், ஈேசாப்ேபாடும்
எடுத்து, புத்தகத்தன் ேமலும் மக்கள் எல்ேலார்ேமலும்
ெதளித்து: 20 ேதவன் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
உடன்படிக்ைகயன் இரத்தம் இதுேவ என்று ெசான்னான்.
21 இவ்வதமாக, கூடாரத்தன்ேமலும் ஆராதைனக்குரிய
எல்லாப் பணிமுட்டுகளின்ேமலும் இரத்தத்ைதத் ெதளித்தான்.
22 நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ஏறக்குைறய எல்லாம்
இரத்தத்தனாேல சுத்த கரிக்கப்படும்; இரத்தம் ச ந்துதல்
இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது. 23 ஆகேவ, பரேலாகத்தல்
உள்ளைவகளுக்குச் சாயலானைவகள் இப்படிப்பட்ட
பலிகளினாேல சுத்த கரிக்கப்பட ேவண்டியதாக இருந்தது;
பரேலாகத்தல் உள்ளைவகேளா இைவகளிலும் வ ேசஷத்த
பலிகளாேல சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியைவகள். 24 அப்படிேய,
உண்ைமயான பரிசுத்த இடத்த ற்கு அைடயாளமான ைகயனால்
ெசய்யப்பட்ட பரிசுத்த இடத்த ேல க றஸ்துவானவர் நுைழயாமல்,
பரேலாகத்த ேல இப்ெபாழுது நமக்காக ேதவனுைடய சமூகத்தல்
ேவண்டுதல் ெசய்வதற்காக நுைழந்தருக்க றார். 25 ப ரதான
ஆசாரியன் மற்றவர்களுைடய இரத்தத்ேதாடு ஒவ்ெவாரு
வருடமும் பரிசுத்த இடத்த ற்குள் நுைழவதுேபால, அவர்
அேநகமுைற தம்ைமப் பலியடுவதற்காக நுைழயவல்ைல.
26அப்படியருந்தால்,உலகம்உண்டானதுமுதல்அவர்அேநகமுைற
பாடுபடேவண்டியதாக இருக்குேம; அப்படி இல்ைல, அவர்
தம்ைமத்தாேம பலியடுகறதனாேல பாவங்கைள நீக்க இந்தக்
கைடச காலத்தல் ஒேரமுைற ெவளிப்பட்டார். 27 அன்றயும்,
ஒேரமுைற இறப்பதும், பன்பு நயாயத்தீர்ப்பு அைடவதும்,
மனிதர்களுக்கு நயமிக்கப்பட்டிருக்க றபடிேய, 28 க றஸ்துவும்
அேநகருைடய பாவங்கைளச் சுமந்து தீர்ப்பதற்காக ஒேரமுைற
பலிய டப்பட்டு,தமக்காகக்காத்துக்ெகாண்டுஇருக்கறவர்களுக்கு
இரட்ச ப்ைப அருளும்படி இரண்டாவதுமுைற பாவம் இல்லாமல்
தரிசனமாவார்.
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அத்த யாயம் 10
க றஸ்துவன்தயாகம்

1 இப்படியருக்க, நயாயப்ப ரமாணமானது வரப்ேபாக ற
நன்ைமகளின் ெபாருளாக இல்லாமல், அைவகளின்
ந ழலாகமட்டும் இருக்க றதனால், ஒவ்ெவாரு வருடமும்
இைடவ டாமல் ெசலுத்தப்பட்டுவருகற ஒேரவ தமான
பலிகளினாேல அைவகைளச் ெசலுத்த வருகறவர்கைள
ஒருேபாதும் பூரணப்படுத்தாது. 2 பூரணப்படுத்துமானால்,
ஆராதைன ெசய்க றவர்கள் ஒருமுைற சுத்தமாக்கப்பட்டப்பன்பு,
இன்னும் பாவங்கள் உண்டு என்று உணர்த்தும் மனச்சாட்ச
அவர்களுக்குஇல்லாததனால்,அந்தப்பலிகைளச்ெசலுத்துகறது
நறுத்தப்படும் அல்லவா? 3 அப்படி நறுத்தாததனால்,
பாவங்கள் உண்டு என்று அைவகளினாேல ஒவ்ெவாரு வருடமும்
நைனவுகூருதல் உண்டாயருக்க றது. 4 அல்லாமலும், காைள,
ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளுைடய இரத்தம் பாவங்கைள
நவர்த்த ெசய்யமுடியாேத. 5 ஆகேவ, அவர் உலகத்த ற்கு
வந்தேபாது: பலிையயும்,காணிக்ைகையயும்நீர்வரும்பவல்ைல,
ஒரு சரீரத்ைத எனக்கு ஆயத்தம்பண்ணினீர்; 6 சர்வாங்க
தகனபலிகளும், பாவநவாரணபலிகளும் உமக்குப் ப ரியமானது
இல்ைல என்றீர். 7 அப்ெபாழுது நான்: ேதவேன, உம்முைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்ய, இேதா, வருக ேறன், புத்தகச்சுருளில்
என்ைனக்குறத்து எழுதயருக்க றது என்று ெசான்ேனன்
என்றார். 8 நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசலுத்தப்பட்டுவருகற
பலிகைளக்குறத்து ேமேல ெசான்னதுேபால: பலிையயும்,
காணிக்ைகையயும், சர்வாங்கதகனபலிகைளயும்,
பாவநவாரணபலிகைளயும் நீர் வரும்பவல்ைல, அைவகள்
உமக்குப் ப ரியமானதுஇல்ைல என்றுெசான்னபன்பு: 9ேதவேன,
உம்முைடய வருப்பத்தன்படிெசய்ய, இேதா, வருக ேறன்
என்று ெசான்னார். இரண்டாவைத நைலநறுத்துவதற்காக
முதலாவைத நீக்க ப்ேபாடுக றார். 10 இேயசுக றஸ்துவனுைடய
சரீரம் ஒேரமுைற பலிய டப்பட்டதனாேல, அந்த வருப்பத்தன்படி
நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருக்க ேறாம். 11 அன்றயும், எந்த
ஆசாரியனும் தனந்ேதாறும் ஆராதைன ெசய்க றவனாகவும்,
பாவங்கைள ஒருேபாதும் நவர்த்த ெசய்யமுடியாத ஒேரவ தமான
பலிகைள அேநகமுைற ெசலுத்தவருகறவனாகவும் ந ற்பான்.
12 இவேரா, பாவங்களுக்காக ஒேர பலிையச் ெசலுத்த
என்ெறன்ைறக்கும் ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்து,
13 இனித் தம்முைடய எத ரிகைளத் தமது பாதத்தன் கீேழ
ேபாடும்வைரக்கும் காத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். 14 ஏெனன்றால்,
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றவர்கைள ஒேர பலியனாேல இவர்
என்ெறன்ைறக்கும் பூரணப்படுத்தயருக்க றார். 15 இைதப்பற்ற
பரிசுத்த ஆவயானவரும் நமக்குச் சாட்ச ச்ெசால்லுகறார்;
எப்படிெயன்றால்: 16 அந்த நாட்களுக்குப்பன்பு நான்
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அவர்கேளாடு ெசய்யும் உடன்படிக்ைகயாவது: நான் என்னுைடய
கட்டைளகைள அவர்களுைடய இருதயங்களில் ைவத்து,
அைவகைள அவர்களுைடய மனதல் எழுதுேவன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார் என்பைத உைரத்தப்பன்பு, 17 அவர்களுைடய
பாவங்கைளயும் அவர்களுைடய அக்க ரமங்கைளயும் நான் இனி
நைனப்பதல்ைல என்பைதச் ெசால்லுகறார். 18 இைவகள்
மன்னிக்கப்பட்டதுண்டானால், இனிப் பாவத்த ற்காக பலி
ெசலுத்தப்படுவதுஇல்ைல.

வசுவாசத்தல்உறுத
19ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, நாம் பரிசுத்த இடத்தல் நுைழவதற்கு

இேயசுவானவர் தமது சரீரமாக ய தைரயன்வழியாகப் புதயதும்
ஜீவனுமான வழிைய நமக்கு உண்டுபண்ணினதனால்,
20 அந்தவழியாக நுைழவதற்கு அவருைடய இரத்தத்தனாேல
நமக்குத் ைதரியம் உண்டாயருக்க றதனாலும், 21 ேதவனுைடய
வீட்டின்ேமல்அதகாரியான ப ரதானஆசாரியர்கள்ஒருவர் நமக்கு
இருக்கறதனாலும், 22 தீயமனச்சாட்ச நீங்கத் ெதளிக்கப்பட்ட
இருதயம் உள்ளவர்களாகவும், சுத்த தண்ணீரினால்
கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாகவும், உண்ைமயுள்ள
இருதயத்ேதாடும் வசுவாசத்தன் பூரண ந ச்சயத்ேதாடும்
ேசரக்கடேவாம். 23 அல்லாமலும், நம்முைடய நம்ப க்ைகைய
அறக்ைகயடுவதல் அைசவல்லாமல் உறுதயாக இருப்ேபாம்;
வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர் உண்ைமயுள்ளவராக இருக்க றாேர.
24 ேமலும், அன்புக்கும் நல்ல ெசய்ைககளுக்கும் நாம்
ஏவப்படுவதற்காக ஒருவைரெயாருவர் கவனித்து; 25 சைப
கூடிவருகறைதச் சலர் வ ட்டுவடுகறதுேபால நாமும்
வ ட்டுவ டாமல், ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்லேவண்டும்;
நாட்கள் ெநருங்க வருகறைத எவ்வளவாகப் பார்க்க றீர்கேளா
அவ்வளவாகப் புத்த ெசால்லேவண்டும். 26 சத்தயத்ைத
அறயும் அறைவ அைடந்தபன்பு, நாம் மனப்பூர்வமாகப் பாவம்
ெசய்க றவர்களாக இருந்தால், பாவங்களுக்காக ெசலுத்தப்படும்
ேவெறாரு பலி இனி இல்லாமல், 27 நயாயத்தீர்ப்பு வரும்
என்று பயத்ேதாடு எத ர்பார்ப்பதும், எத ரிகைள அழிக்கும்
ேகாபத்தன் தண்டைனயுேம இருக்கும். 28 ேமாேசயனுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்ைதத் தள்ளுகறவன் இரக்கம்ெபறாமல்
இரண்டு மூன்று சாட்ச களின் வாக்கனாேல சாக றாேன;
29 ேதவனுைடய குமாரைனக் காலின் கீழ் மித த்து, தன்ைனப்
பரிசுத்தம் ெசய்த உடன்படிக்ைகயன்இரத்தத்ைதஅசுத்தம் என்று
நைனத்து, கருைபயன் ஆவைய அவமத க்க றவன் எவ்வளவு
ெகாடிய தண்டைனக்கு தகுதயானவனாக இருப்பான் என்பைத
ேயாச த்துப்பாருங்கள். 30 பழிவாங்குதல் என்னுைடயது, நாேன
பதல்ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார் என்றும், கர்த்தர்
தம்முைடய மக்கைள நயாயந்தீர்ப்பார் என்றும் ெசான்னவர்
யார் என்று அற ேவாம். 31 ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ைககளில்
வழுகறது பயங்கரமாக இருக்குேம. 32 முந்தன நாட்கைள
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நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் ப ரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த
அந்த நாட்களில் உபத்த ரவங்களாகய அத க ேபாராட்டத்ைதச்
சக த்தீர்கேள. 33 ந ந்ைதகளாலும், உபத்த ரவங்களாலும்
நீங்கள் ேவடிக்ைகயாக்கப்பட்டதுமட்டுமில்லாமல், அப்படி
நடத்தப்பட்டவர்களுக்குப் பங்காளிகளுமானீர்கள். 34 நான்
கட்டப்பட்டிருக்கும்ேபாது நீங்கள் என்ைனக்குறத்துப்
பரிதாபப்பட்டதுமில்லாமல், பரேலாகத்தல் அத க ேமன்ைமயும்
நைலயுள்ளதுமான ெசாத்து உங்களுக்கு உண்டு என்று அறந்து,
உங்களுைடய ஆஸ்தகைளயும் சந்ேதாஷமாகக் ெகாள்ைளய டக்
ெகாடுத்தீர்கள். 35 ஆகேவ, அதக பலைனத் தரும் உங்களுைடய
ைதரியத்ைத வ ட்டுவ டாமல் இருங்கள். 36 நீங்கள் ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்து, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப்
ெபறுவதற்குப்ெபாறுைமஉங்களுக்குேவண்டியதாகஇருக்க றது.
37 வருகறவர் இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்தல் வருவார், தாமதம்
ெசய்யார். 38 வசுவாசத்தனாேல நீத மான் பைழப்பான்,
பன்வாங்க ப்ேபாவான் என்றால் அவன்ேமல் என் ஆத்துமா
ப ரியமாக இருக்காது என்கறார். 39 நாேமா ெகட்டுப்ேபாகப்
பன்வாங்குகறவர்களாக இருக்காமல், ஆத்துமாைவக் காக்க
வசுவாச க்க றவர்களாகஇருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 11
வசுவாசம்

1 வசுவாசமானது நம்பப்படுக றைவகளின் உறுதயும்,
காணப்படாதைவகளின் ந ச்சயமுமாக இருக்க றது. 2அதனாேல
முன்ேனார்கள் நற்சாட்ச ெபற்றார்கள். 3 வசுவாசத்தனாேல
நாம் உலகங்கள் ேதவனுைடய வார்த்ைதயாேல
உண்டாக்கப்பட்டது என்றும், இவ்வதமாக, காணப்படுகறைவகள்
காணப்படுகறைவகளால் உண்டாகவல்ைல என்றும்
அறந்தருக்க ேறாம். 4 வசுவாசத்தனாேல ஆேபல் காயீனுைடய
பலிையவ டேமன்ைமயானபலிையேதவனுக்குச்ெசலுத்தனான்;
அதனாேல அவன் நீதமான் என்று சாட்ச ெபற்றான்; அவனுைடய
காணிக்ைககைளப்பற்ற ேதவேன சாட்ச ெகாடுத்தார்; அவன்
மரித்தும் இன்னும் ேபசுக றான். 5 வசுவாசத்தனாேல
ஏேனாக்கு மரணமைடயாமல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்;
ேதவன் அவைன எடுத்துக்ெகாண்டதனால், அவன்
காணப்படாமல் ேபானான்; அவன் ேதவனுக்குப் ப ரியமானவன்
என்று அவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு முன்ேப
சாட்ச ெபற்றான். 6 வசுவாசம் இல்லாமல் ேதவனுக்குப்
ப ரியமாக இருப்பது முடியாதகாரியம்; ஏெனன்றால், ேதவனிடம்
ேசருக றவன் அவர் இருக்க றார் என்றும், அவர் தம்ைமத்
ேதடுக றவர்களுக்குப் பலன் ெகாடுக்க றவர் என்றும்
வசுவாச க்கேவண்டும். 7 வசுவாசத்தனாேல ேநாவா
அவனுைடய நாட்களிேல பார்க்காதைவகைளப்பற்ற ேதவ
எச்சரிப்ைபப் ெபற்று, பயபக்தயுள்ளவனாக, தன் குடும்பத்ைத



எப ெரயர்அத்தயாயம் 11:8 530 எப ெரயர்அத்தயாயம் 11:22

இரட்ச ப்பதற்குக் கப்பைல உண்டாக்கனான்; அதனாேல
அவன் உலகம் தண்டைனக்குரியது என்று முடிவுெசய்து,
வசுவாசத்தனால் உண்டாகும் நீத க்கு வாரிசானான்.
8 வசுவாசத்தனாேல ஆப ரகாம் தான் உரிைமப்பங்காகப்
ெபறப்ேபாக ற இடத்த ற்குப் ேபாக அைழக்கப்பட்டேபாது,
கீழ்ப்படிந்து, தான் ேபாகும் இடம் எதுெவன்று ெதரியாமல்
புறப்பட்டுப்ேபானான். 9 வசுவாசத்தனாேல அவன்
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட ேதசத்த ேல அந்நயைனப்ேபால
வாழ்ந்து, அந்த வாக்குத்தத்தத்த ற்கு உடன் வாரிசாக ய
ஈசாக்ேகாடும் யாக்ேகாேபாடும் கூடாரங்களிேல குடியருந்தான்;
10 ஏெனன்றால், ேதவேன கட்டி உண்டாக்கன அஸ்தபாரங்கள்
உள்ள நகரத்த ற்கு அவன் காத்தருந்தான். 11வசுவாசத்தனாேல
சாராளும் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர் உண்ைமயுள்ளவர்
என்று எண்ணி, கர்ப்பந்தரிக்கப் ெபலன் ெபற்று,
வயதானவளாக இருந்தும் குழந்ைதப் ெபற்றாள். 12 எனேவ,
சரீரம் ெசத்தவன் என்று நைனக்கப்படும் ஒருவனாேல,
வானத்தல் உள்ள அதகமான நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலவும்
கடற்கைரயல் உள்ள எண்ணமுடியாத மணைலப்ேபாலவும்
அத க மக்கள் ப றந்தார்கள். 13 இவர்கள் எல்ேலாரும்,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளப் ெபறாமல், தூரத்த ேல
அைவகைளப் பார்த்து, நம்ப , அைணத்துக்ெகாண்டு,
பூமியன்ேமல் தங்கைள அந்நயர்களும், பரேதச களும் என்று
அறக்ைகய ட்டு வசுவாசத்ேதாடு மரித்தார்கள். 14 இப்படி
அறக்ைகயடுகறவர்கள் ெசாந்த ேதசத்ைத ேதடிப்ேபாக ேறாம்
என்றுெதரியப்படுத்துகறார்கள். 15தாங்கள்வ ட்டுவந்தேதசத்ைத
நைனத்தார்கள் என்றால், அதற்குத் தரும்ப ப்ேபாவதற்கு
அவர்களுக்கு ேநரம் கைடத்தருக்குேம. 16 அைதயல்ல,
அைதவ ட ேமன்ைமயான பரமேதசத்ைதேய வரும்பனார்கள்;
ஆகேவ, ேதவன் அவர்களுைடய ேதவன் என்று ெசால்லப்பட
ெவட்கப்படுவது இல்ைல; அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்ைத
ஆயத்தம்பண்ணினாேர. 17 ேமலும் வசுவாசத்தனாேல
ஆப ரகாம் தான் ேசாத க்கப்பட்டேபாது ஈசாக்ைகப் பலியாக
ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 18 ஈசாக்க டம் உன் வம்சம் வளங்கும்
என்று அவனிடம் ெசால்லப்பட்டிருந்தேத; இப்படிப்பட்ட
வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றவன், மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்ப ேதவன் வல்லவராக இருக்க றார்
என்று நைனத்து, 19 தன்னுைடய ஒேர மகைனப் பலியாக
ஒப்புக்ெகாடுத்தான்;மரித்ேதாரிலிருந்துஅவைனஒப்பைனயாகத்
தரும்பவும் ெபற்றுக்ெகாண்டான். 20 வசுவாசத்தனாேல
ஈசாக்கு வருகன்ற காரியங்கைளக்குறத்து யாக்ேகாைபயும்
ஏசாைவயும் ஆசீர்வத த்தான். 21 வசுவாசத்தனாேல
யாக்ேகாபு தன் மரணகாலத்தல் ேயாேசப்பனுைடய குமாரர்கள்
இருவைரயும் ஆசீர்வத த்து, தன் ேகாலின் முைனயேல சாய்ந்து
ெதாழுதுெகாண்டான். 22 வசுவாசத்தனாேல ேயாேசப்பு
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இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து ேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்படுவார்கள்
என்பைதப்பற்ற த் தன்னுைடய கைடச காலத்தல் ேபச , தன்
எலும்புகைளத் தங்கேளாடு எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகக் கட்டைளக்
ெகாடுத்தான். 23 ேமாேச ப றந்தேபாது அவனுைடய ெபற்ேறார்
அவைன அழகான குழந்ைதெயன்று கண்டு, வசுவாசத்தனாேல,
ராஜாவனுைடய கட்டைளக்குப் பயப்படாமல் அவைன மூன்று
மாதங்கள் ஒளித்து ைவத்தார்கள். 24 வசுவாசத்தனாேல
ேமாேச தான் ெபரியவனானேபாது பார்ேவானுைடய
குமாரத்தயன் மகன் என்று ெசால்லப்படுவைத ெவறுத்து,
25 நைலயல்லாத பாவசந்ேதாஷங்கைள அனுபவப்பைதவ ட
ேதவனுைடய மக்கேளாடு துன்பத்ைத அனுபவப்பைதேய
ெதரிந்துெகாண்டு, 26 இனிவரும் பலன்ேமல் ேநாக்கமாக
இருந்து, எக ப்தல்உள்ளெபாக்கஷங்கைளவ ட க றஸ்துவுக்காக
வரும் ந ந்ைதைய அதக பாக்கயம் என்று நைனத்தான்.
27 வசுவாசத்தனாேல அவன் கண்ணுக்குத் ெதரியாதவைரக்
காண்கறதுேபால உறுதயாக இருந்து, ராஜாவன் ேகாபத்த ற்குப்
பயப்படாமல் எக ப்ைதவ ட்டுப் ேபானான். 28 வசுவாசத்தனாேல,
தைலப்பள்ைளகைளக் ெகால்லுகறவன் இஸ்ரேவலைரத்
ெதாடாமல் இருக்க, அவன் பஸ்காைவயும் இரத்தம் பூசுதலாகய
நயமத்ைதயும் ஆசரித்தான். 29 வசுவாசத்தனாேல அவர்கள்
ெசங்கடைல உலர்ந்த தைரையக் கடந்துேபாவைதப்ேபாலக்
கடந்துேபானார்கள்; எக ப்தயரும் அப்படிக்கடந்துேபாகத்
துணிந்து மூழ்க ப்ேபானார்கள். 30 வசுவாசத்தனாேல எரிேகா
பட்டணத்தன் மதல்கள் ஏழுநாட்கள் சுற்றவரப்பட்டு வழுந்தது.
31 வசுவாசத்தனாேல ராகாப் என்னும் ேவச ேவவுகாரர்கைளச்
சமாதானத்ேதாடு ஏற்றுக்ெகாண்டு, கீழ்ப்படியாதவர்கேளாடு
ேசர்ந்து அழிந்துேபாகாமல் இருந்தாள். 32 பன்னும் நான் என்ன
ெசால்லுேவன்? க த ேயான், பாராக், ச ம்ேசான், ெயப்தா, தாவீது,
சாமுேவல் என்பவர்கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும்குறத்து
நான் வபரம் ெசால்லேவண்டுெமன்றால் காலம்ேபாதாது.
33 வசுவாசத்தனாேல அவர்கள் ராஜ்யங்கைள ெஜயத்தார்கள்,
நீதைய நடப்ப த்தார்கள், வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றார்கள்,
சங்கங்களின் வாய்கைள அைடத்தார்கள், 34 அக்கனியன்
ேகாபத்ைத அைணத்தார்கள், பட்டயக்கருக்குக்குத்
தப்பனார்கள், பலவீனத்தல் பலன் ெகாண்டார்கள்;
யுத்தத்தல் வல்லவர்களானார்கள், அந்நயர்களுைடய
பைடகைள முறயடித்தார்கள். 35 ெபண்கள் சாகக்ெகாடுத்த
தங்களுைடயவர்கைள உய ேராடு எழுந்தருக்கப் ெபற்றார்கள்;
ேவறுசலர் ேமன்ைமயான உய ர்த்ெதழுதைல அைடவதற்கு,
வடுதைலெபறச் சம்மத க்காமல், வாத க்கப்பட்டார்கள்;
36 ேவறுசலர் ந ந்ைதகைளயும், அடிகைளயும், கட்டுகைளயும்,
சைறக்காவைலயும்அனுபவத்தார்கள்; 37கல்ெலறயப்பட்டார்கள்,
வாளால் அறுக்கப்பட்டார்கள், பரீட்ைசப் பார்க்கப்பட்டார்கள்,
பட்டயத்தனாேல ெவட்டப்பட்டு மரித்தார்கள், ெசம்மறயாட்டுத்
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ேதால்கைளயும் ெவள்ளாட்டுத் ேதால்கைளயும்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு த ரிந்து, குைறைவயும், உபத்த ரவத்ைதயும்,
துன்பத்ைதயும் அனுபவத்தார்கள்; 38 உலகம் அவர்களுக்குத்
தகுதயாக இருக்கவல்ைல; அவர்கள் வனாந்த ரங்களிலும்,
மைலகளிலும், குைககளிலும், பூமியன் ெவடிப்புகளிலும், ச தற
அைலந்தார்கள். 39 இவர்கள் எல்ேலாரும் வசுவாசத்தனாேல
நற்சாட்ச ெபற்றும், வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டைத
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள். 40 நாம் இல்லாமல் அவர்கள்
பூரணர்களாகாதபடி வ ேசஷத்த நன்ைமயானைத ேதவன்
நமக்காகமுன்னதாகேவநயமித்தருந்தார்.

அத்த யாயம் 12
ேதவனுைடயசீர்படுத்துதல்

1 ஆகேவ, ேமகத்ைதப்ேபால இத்தைன அதகமான சாட்ச கள்
நம்ைமச் சூழ்ந்துெகாண்டிருக்க, பாரமான எல்லாவற்ைறயும்,
நம்ைமச் சுற்ற ெநருங்க ந ற்க ற பாவத்ைதயும் தள்ளிவ ட்டு,
வசுவாசத்ைதத் துவக்குகறவரும் முடிக்க றவருமாக இருக்க ற
இேயசுைவப் பார்த்து, நமக்கு நயமித்தருக்க ற ஓட்டத்தல்
ெபாறுைமேயாடுஓடுேவாம்; 2அவர்தமக்குமுன்பாகைவத்தருந்த
சந்ேதாஷத்தன்ெபாருட்டு, அவமானத்ைத நைனக்காமல்,
சலுைவையச் சக த்து, ேதவனுைடய சங்காசனத்தன்
வலதுபக்கத்தல் வீற்றருக்க றார். 3 ஆகேவ, நீங்கள்
மனம் தளர்ந்தவர்களாக உங்களுைடய ஆத்துமாக்களில்
ேசார்ந்துேபாகாமல் இருக்க, தமக்கு வ ேராதமாகப் பாவ களால்
ெசய்யப்பட்ட இந்தவதமான ெவறுக்கத்தக்க காரியங்கைளச்
சக த்த அவைரேய நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 4 பாவத்த ற்கு
வ ேராதமாகப் ேபாராடுக றதல் இரத்தம் ச ந்தப்படத்தக்கதாக
நீங்கள் இன்னும் எத ர்த்து ந ற்கவல்ைலேய. 5 அன்றயும்: என்
மகேன, கர்த்தருைடய கண்டிப்ைப அற்பமாக நைனக்காேத,
அவரால் கடிந்துெகாள்ளப்படும்ேபாது ேசார்ந்துேபாகாேத.
6 கர்த்தர் எவைன ேநச க்க றாேரா அவைன அவர் கண்டித்து,
தாம் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகற எந்த மகைனயும் தண்டிக்க றார்
என்று குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்லுகறதுேபால உங்களுக்குச்
ெசால்லியருக்க ற புத்த மத கைள மறந்தீர்கள். 7 நீங்கள்
கண்டிக்கப்படுவைத சக க்க றவர்களாக இருந்தால் ேதவன்
உங்கைளப் பள்ைளகளாக எண்ணி நடத்துகறார்; தகப்பன்
கண்டிக்காத பள்ைளகள் உண்ேடா? 8 எல்ேலாருக்கும் கைடக்கும்
கண்டிப்பு உங்களுக்குக் கைடக்காமல் இருந்தால் நீங்கள்
ேதவனுைடயபள்ைளகளாகஇல்லாமல்ேவசயன்பள்ைளகளாக
இருப்பீர்கேள. 9அன்றயும், நம்முைடய சரீரத்தன்தகப்பன்மார்கள்
நம்ைமக் கண்டிக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு நாம் பயந்து
நடந்தருக்க, நாம் பைழப்பதற்காக ஆவகளின் ப தாவற்கு
அதகமாக அடங்க நடக்கேவண்டுமல்லவா? 10 அவர்கள்
தங்களுக்கு நல்லெதன்று ேதான்றனபடி ெகாஞ்சக்காலம்
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கண்டித்தார்கள்; இவேரா தம்முைடய பரிசுத்தத்த ற்கு நாம்
பங்குள்ளவர்களாவதற்காக நம்முைடய ப ரேயாஜனத்துக்காகேவ
நம்ைமக் கண்டிக்க றார் 11 எந்தக் கண்டித்தலும் தற்காலத்தல்
சந்ேதாஷமாக இல்லாமல் துக்கமாக இருக்கும்; ஆனாலும்
பற்காலத்தல் அதல் பழகனவர்களுக்கு அது நீதயாகய
சமாதான பலைனத் தரும். 12 ஆகேவ, ெநக ழ்ந்த ைககைளயும்
தளர்ந்த முழங்கால்கைளயும் நீங்கள் தரும்ப ந மிர்த்த , 13முடமாக
இருக்க றது ெபலவீனமாக ப்ேபாகாமல் குணமாவதற்காக,
உங்களுைடயபாதங்களுக்குவழிகைளச் சீர்ப்படுத்துங்கள்.

ேதவைனந ராகரிப்பவர்களுக்கானஎச்சரிப்பு
14 எல்ேலாேராடும் சமாதானமாக இருக்கவும்,

பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கவும் வரும்புங்கள்; பரிசுத்தம்
இல்லாமல்ஒருவனும் கர்த்த்தைர தரிச க்கமுடியாது. 15ஒருவனும்
ேதவனுைடய கருைபைய இழந்துேபாகாமல் இருக்கவும்,
எந்தெவாரு கசப்பான ேவர் முைளத்து எழும்ப க் கலகம்
உண்டாக்குகறதனால் அேநகர் தீட்டுப்படாமல் இருக்கவும்,
16 ஒருவனும் ேவச க்கள்ளனாகவும், ஒருேநர உணவற்காக
தன் புத்த ரசுவகாரத்ைத வற்றுப்ேபாட்ட ஏசாைவப்ேபாலச்
சீர்ெகட்டவனாகவும் இராதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
17 ஏெனன்றால், பன்பதாக அவன் ஆசீர்வாதத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள வரும்பயும், தகுதயற்றவன் என்று
தள்ளப்பட்டைத அறவீர்கள்; அவன் கண்ணீர்வட்டு,
கவைலேயாடு ேதடியும் மனம் மாறுதைலப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியவல்ைல. 18 அன்றயும், ெதாடக்கூடியதும், அக்கனி
பற்ற ெயரிக ற மைலயனிடமும், மந்தாரம், இருள், ெபருங்காற்று
ஆகய இைவகளிடமும், 19 எக்காளமுழக்கத்தனிடமும்,
வார்த்ைதகளுைடய சத்தத்தனிடமும், நீங்கள் வந்து ேசரவல்ைல;
அந்தச் சத்தத்ைதக் ேகட்டவர்கள் பன்னும் தங்களுக்கு வார்த்ைத
ெசால்லப்படாதபடி ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 20ஏெனன்றால், ஒரு
மிருகமானாலும் மைலையத் ெதாட்டால், அது கல்ெலறயப்பட்டு,
அல்லது அம்பனால் எய்யப்பட்டுச் சாகேவண்டும் என்று
ெசால்லப்பட்ட கட்டைளையச் சக க்கமுடியாமல் இருந்தார்கள்.
21 ேமாேசயும்: நான் மிகவும் பயந்து நடுங்குக ேறன் என்று
ெசால்லும் அளவற்கு அந்தக் காட்ச அவ்வளவு பயங்கரமாக
இருந்தது. 22 நீங்கேளா சீேயான் மைலயனிடமும், ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய நகரமாக ய பரம எருசேலமிடமும், ஆயரமாய ரம்
ேதவதூதர்களிடமும், 23 பரேலாகத்தல் ெபயர் எழுதயருக்க ற
தைலப்பள்ைளகளின் சர்வசங்கமாகய சைபயனிடமும்,
எல்ேலாருக்கும் நயாயாத பதயாகய ேதவனிடமும்,
பூரணர்களாக்கப்பட்ட நீத மான்களுைடய ஆவகளினிடமும்,
24 புதய உடன்படிக்ைகயன் மத்தயஸ்தராக ய இேயசுவனிடமும்,
ஆேபலினுைடயஇரத்தம்ேபசனைதவ டநன்ைமயானைவகைளப்
ேபசுக ற இரத்தமாக ய ெதளிக்கப்படும் இரத்தத்தனிடமும் வந்து
ேசர்ந்தீர்கள். 25 ேபசுக றவருக்கு நீங்கள் கவனிக்கமாட்ேடாம்



எப ெரயர்அத்தயாயம் 12:26 534 எப ெரயர்அத்தயாயம் 13:9

என்று வலகாமல் இருக்க எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்;
ஏெனன்றால்,பூமிய ேலேபசனவருக்குகவனிக்கமாட்ேடாம்என்று
வலகனவர்கள் தண்டைனக்குத் தப்ப த்துக்ெகாள்ளாமல்இருக்க,
பரேலாகத்தல் இருந்து ேபசுக றவைர நாம் வ ட்டுவலகனால்
எப்படித் தப்ப த்துக்ெகாள்ளுேவாம்? 26 அவருைடய சத்தம்
அப்ெபாழுது பூமிைய அைசயப்பண்ணினது; இன்னும்
ஒருமுைற நான் பூமிைய மட்டுமல்ல, வானத்ைதயும்
அைசயப்பண்ணுேவன் என்று இப்ெபாழுது வாக்குத்தத்தம்
ெசய்தருக்க றார். 27 இன்னும் ஒருமுைற என்கற ெசால்லானது
அைசயாதைவகள் நைலத்தருப்பதற்காக, அைசவுள்ளைவகள்
உண்டாக்கப்பட்டைவகள்ேபால மாற ப்ேபாகும் என்பைதக்
குற க்க றது. 28 ஆகேவ, அைசவல்லாத ராஜ்யத்ைதப்
ெபறுகறவர்களாகய நாம் பயத்ேதாடும் பக்த ேயாடும்
ேதவனுக்குப் ப ரியமாக ஆராதைன ெசய்வதற்காக கருைபையப்
பற்ற க்ெகாள்ளேவண்டும். 29 நம்முைடய ேதவன் சுட்ெடரிக்க ற
அக்கனியாகஇருக்க றாேர.

அத்த யாயம் 13
இறுத ெஜபமும்வாழ்த்துக்களும்

1 சேகாதர அன்பு நைலத்தருக்கட்டும். 2 அந்நயர்கைள
உபசரிக்க மறக்காதருங்கள்; அதனாேல சலர்
அறயாமல் ேதவதூதர்கைளயும் உபசரித்ததுண்டு.
3 சைறச்சாைலயல் இருக்கறவர்கேளாடு நீங்களும்
சைறச்சாைலய ேல இருக்கறவர்கைளப்ேபால அவர்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; அவர்களுைடய சரீரங்கைளப்ேபால
உங்களுைடய சரீரங்களும் தீங்கு அனுபவத்ததாக நைனத்து,
தீங்கு அனுபவக்க றவர்கைள நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
4 தருமணம் எல்ேலாருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாகவும்,
பரிசுத்தமாகவும் இருப்பதாக; ேவச க்கள்ளர்கைளயும்
வபசாரக்காரர்கைளயும் ேதவன் நயாயந்தீர்ப்பார். 5 நீங்கள்
பணஆைச இல்லாதவர்களாக நடந்து, உங்களுக்கு
இருக்கறைவகேள ேபாதும் என்று எண்ணுங்கள்; நான்
உன்ைனவட்டு வலகுவதும் இல்ைல, உன்ைனக் ைகவடுவதும்
இல்ைல என்று அவர் ெசால்லியருக்க றாேர. 6 அதனாேல
நாம் ைதரியத்ேதாடு: கர்த்தர் எனக்கு உதவெசய்க றவர், நான்
பயப்படமாட்ேடன், மனிதன் எனக்கு என்ன ெசய்வான் என்று
ெசால்லலாேம. 7 ேதவவசனத்ைத உங்களுக்குப் ேபாத த்து
உங்கைள நடத்தனவர்கைள நீங்கள் நைனத்து, அவர்களுைடய
நடக்ைகயன் முடிைவ நன்றாகச் ச ந்த த்து, அவர்களுைடய
வசுவாசத்ைதப் பன்பற்றுங்கள். 8 இேயசுக றஸ்து
ேநற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்க றார்.
9 பலவதமான அந்நய ேபாதைனகளால் அைலந்து
த ரியாமல் இருங்கள். உணவுெபாருட்களால் இல்ைல,
கருைபயனாேல இருதயம் உறுத ப்படுத்தப்படுக றது நல்லது;
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உணவுெபாருட்களால் பயனில்ைலேய. 10 நமக்கு ஒரு
பலிபீடம் உண்டு, அங்குள்ளைவகைளச் சாப்படுக றதற்கு
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ஆராதைன ெசய்க றவர்களுக்கு
அதகாரம் இல்ைல. 11 ஏெனன்றால், எந்த மிருகங்களுைடய
இரத்தம் பாவங்களுக்காகப் பரிசுத்த இடத்த ற்குள் ப ரதான
ஆசாரியனாேல ெகாண்டுவரப்படுக றேதா, அந்த மிருகங்களின்
உடல்கள் முகாமிற்கு ெவளிேய சுட்ெடரிக்கப்படும். 12 அப்படிேய,
இேயசுவும் தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தனாேல மக்கைளப்
பரிசுத்தம் பண்ணுவதற்காக நகர வாசலுக்கு ெவளிேய
பாடுகள்பட்டார். 13 ஆகேவ, நாம் அவருைடய ந ந்ைதையச்
சுமந்து, முகாமிற்கு ெவளிேய அவரிடம் புறப்பட்டுப் ேபாேவாம்.
14நைலயான நகரம் நமக்குஇங்ேகஇல்ைல; வரப்ேபாக றைதேய
வரும்ப த்ேதடுக ேறாம். 15 ஆகேவ, அவருைடய நாமத்ைதத்
துத க்கும் உதடுகளின் கனியாக ய ஸ்ேதாத்த ரபலிைய அவர்
மூலமாக எப்ேபாதும் ேதவனுக்குச் ெசலுத்துேவாம். 16அன்றயும்
நன்ைமெசய்யவும், தானதர்மம் பண்ணவும் மறக்காமல்
இருங்கள்; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்ேமல் ேதவன் ப ரியமாக
இருக்க றார். 17 உங்கைள நடத்துகறவர்கள், உங்களுைடய
ஆத்துமாக்களுக்காக உத்த ரவாதம் பண்ணுகறவர்களாக
வழித்தருக்க றதனால், அவர்கள் துக்கத்ேதாடு இல்ைல,
சந்ேதாஷத்ேதாடு அைதச் ெசய்வதற்காக, அவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து அடங்க இருங்கள்; அவர்கள் துக்கத்ேதாடு
அைதச்ெசய்தால் அது உங்களுக்குப் ப ரேயாஜனமாக
இருக்காது. 18 எங்களுக்காக ெஜபம்பண்ணுங்கள்;
நாங்கள் நல்ல மனச்சாட்ச உள்ளவர்களாக எல்லாவற்றலும்
ேயாக்கயமாக நடக்க வரும்புக ேறாம் என்று உறுதயாக
நம்புக ேறாம். 19 நான் மிகவும் சீக்க ரமாக உங்களிடம்
வருவதற்கு நீங்கள் ேதவைன ேவண்டிக்ெகாள்ளும்படி
உங்கைள அதகமாகக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன். 20 ந த்தய
உடன்படிக்ைகயன் இரத்தத்தனாேல ஆடுகளுைடய
ெபரிய ேமய்ப்பரான நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுைவ
மரித்ேதாரிலிருந்து எழும்பவரப்பண்ணின சமாதானத்தன்
ேதவன், 21 இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு தமக்குமுன்பாகப்
ப ரியமானைத உங்களில் நடப்ப த்து, நீங்கள் தம்முைடய
வருப்பத்தன்படிெசய்ய உங்கைள எல்லாவதமான
நல்லெசய்ைகயலும் தகுத உள்ளவர்களாக்குவாராக; அவருக்கு
என்ெறன்ைறக்கும் மகைம உண்டாவதாக. ஆெமன்.
22 சேகாதரர்கேள, நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு எழுதன
இந்தப் புத்த மதயான வார்த்ைதகைள நீங்கள் ெபாறுைமயாக
ஏற்றுக்ெகாள்ள உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
23 சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயு வடுதைலயாக்கப்பட்டான் என்று
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; அவன் சீக்க ரமாக வந்தால், நான்
அவேனாடுகூட வந்து, உங்கைளப் பார்ப்ேபன். 24 உங்கைள
நடத்துகறவர்கைளயும், பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாைரயும்
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வாழ்த்துங்கள். இத்தாலியா ேதசத்தார் எல்ேலாரும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள். 25 கருைபயானது உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பதாக. ஆெமன்.
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யாக்ேகாபு
ஆச ரியர்
யாக்ேகாபு ஆவார். யாக்ேகாபு (1:1), இவர் எருசேலம்

ேதவாலயத்தல் முக்கயத் தைலவரும், இேயசு க றஸ்துவன்
சேகாதரனும் ஆவார். யாக்ேகாபு க றஸ்துவன் பல
சேகாதரர்களில் ஒருவராக இருந்தார், மத் 13:55. அேனகமாக
ெபயர்ப்பட்டியலில் முதலாவதாக வருவதால் மூத்தவராக
இருக்கலாம். ஆரம்பத்தல் அவர் இேயசுைவ நம்பவல்ைல,
ேமலும் அவர் இேயசுவுக்கு சவால் வடுத்து, அவருைடய
ஊழியத்ைதத் தவறாக புரிந்துெகாண்டார் (ேயா 7:2-5). பன்னர்
அவர் ேதவாலயத்தல் மிகவும் முக்கயமானவராக ஆனார்.
க றஸ்து உய ர்த்ெதழுந்த ப றகு காட்ச யளித்த நபர்களில்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஒருவராக இருந்தார் (1 ெகாரிந்த யர் 15:7),
பவுல்அவைர ேதவாலயத்தன்தூணாகஅைழத்தார் (கலா 2:9).
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப . 40 முதல் 50 வைரயான காலப்பகுதயல்

எழுதப்பட்டது.
க ப 50 ல் எருசேலம் கவுன்சலுக்கு முன்னும், க ப 70

ேதவாலயத்தன்அழிவுக்குமுன்னதாக எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
அந்த கடிதத்தன் யாருக்காக எழுதப்பட்டதுகள்,

அேனகமாக யூேதயா மற்றும் சமாரியா முழுவதும் ச தற
இருந்த யூத வசுவாச களாக இருந்தனர். யாக்ேகாபு
ஆரம்பத்தல் “ேதசங்களிைடேய ச தறயருந்த பன்னிெரண்டு
ேகாத்த ரத்தாருக்கு” ெகாடுக்கப்பட்ட வாழ்த்துக்கைள
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு கவனிக்கும்ேபாது, இந்த பகுத கள்
யாக்ேகாபன் உண்ைமயான வாசகர்களின் இருப்ப டத்த ற்கு
வலுவானவாய்ப்புகள்ஆகும்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
யாக்ேகாபன் ப ரதானமான ேநாக்கத்ைத அறய யாக்ேகாபு

1:2, 4 ஐ பார்க்க ேவண்டும். அவருைடய ஆரம்ப வரிகளில்,
யாக்ேகாபு தன் வாசகர்களுக்கு கூறயது என்னெவனில்,
எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் பலவத ேசாதைனகைள
சந்த க்கும்ேபாது, அைத சந்ேதாஷமாகக் கருதுங்கள்.
ஏெனன்றால், உங்கள் வசுவாசத்தன் பரீட்ைசயானது,
வ டாமுயற்சைய உண்டாகும் என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்
என்றார். இந்த பத்தயானது, யாக்ேகாபன் வாசகர்கள் பல
வைகயான ேசாதைனைய சந்த த்தனர் என்று குறப்படுக றது.
யாக்ேகாபு, ேதவனிடத்தலிருந்து ஞானத்ைதத் ெதாடர அவரது
வாசகர்கைள அைழத்தார் (1:5) இதனால் அவர்கள் தங்களது
ேசாதைனகளில் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கமுடியும். யாக்ேகாபன்
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வாசகர்களில் சலர் வசுவாசத்தலிருந்து ெவகுதூரம் ெசன்று
வட்டனர். யாக்ேகாபு, உலகத்ேதாடு நண்பர்களாக இருப்பைத
எச்சரித்தார் (4:4), யாக்ேகாபு ேதவன் அவர்கைள உயர்த்தும்படி
வசுவாச கள் தாழ்ைமயுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி கூறுகறார்.
ேதவனுக்கு முன் மனத்தாழ்ைமயாக இருத்தல் ஞானத்தற்கான
ஒருபாைதஎன்றுகற்ப க்க றார் (4:8-10).

ைமயக்கருத்து
உண்ைமயானவசுவாசம்

ெபாருளடக்கம்
1. யாக்ேகாபு உண்ைமயான மதத்ைதப் பற்றயஅறவுைரகள் —
1:1-27

2. உண்ைமயான வசுவாசம் நல்ல ெசயல்களால்
நரூப க்கப்படுக றது— 2:1-3:12

3.உண்ைமயானஞானம்ேதவனிடமிருந்துவருகறது— 3:13-5:20

1 ேதவனுக்கும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்கும்
ஊழியக்காரனாகய யாக்ேகாபு, உலகெமங்கும் ச தறுண்டு
வாழும் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்களுக்கும் வாழ்த்துதல் ெசால்லி
எழுதுகறதாவது.

ேசாதைனகளும்வசுவாசத்தன்பரீட்ைசயும்
2 என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் பலவதமான ேசாதைனகளில்

ச க்க க்ெகாள்ளும்ேபாது, 3 உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
பரீட்ைசயானது சக ப்புத்தன்ைமைய உண்டாக்குெமன்று
அறந்து, அைத மிகுந்த சந்ேதாஷமாக எண்ணுங்கள்.
4 நீங்கள் ஒன்றலும் குைறவுள்ளவர்களாக இல்லாமல்,
ேதறனவர்களாகவும் நைறவுள்ளவர்களாகவும் இருப்பதற்காக,
சக ப்புத்தன்ைமயானது தனது ெசயைலச் ெசய்துமுடிக்கட்டும்.
5 உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தல் குைறவுள்ளவனாக இருந்தால்,
எல்ேலாருக்கும் பரிபூரணமாகக் ெகாடுக்க றவரும் ஒருவைரயும்
கடிந்துெகாள்ளாதவருமாகய ேதவனிடத்தல் ேகட்கட்டும்,
அப்ெபாழுது அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 6 ஆனாலும் அவன்
ெகாஞ்சம்கூட சந்ேதகப்படாமல்வசுவாசத்ேதாடு ேகட்கேவண்டும்;
சந்ேதகப்படுக றவன் காற்றனால் அடிபட்டு அைலகற கடலின்
அைலக்கு ஒப்பாக இருக்க றான். 7 அப்படிப்பட்ட மனிதன், தான்
கர்த்தரிடத்தல் எைதயாவது ெபறலாெமன்று நைனக்காமல்
இருப்பானாக. 8 ஏெனன்றால், இருமனமுள்ளவன் தன்
வழிகளிெலல்லாம் நைலயற்றவனாகஇருக்க றான்.

9 ஏழ்ைமயான சேகாதரன் தான் உயர்த்தப்பட்டைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டட்டும். 10 ஐசுவரியவான் தான்
தாழ்த்தப்பட்டைதக்குற த்து ேமன்ைமபாராட்டட்டும்; ஏெனன்றால்,
அவன் புல்லின் பூைவப்ேபால ஒழிந்துேபாவான். 11 சூரியன்
கடும் ெவயலுடன் உதத்து, புல்ைல உலர்த்தும்ேபாது, அதன்
பூ உத ர்ந்து, அதன் அழகான வடிவம் அழிந்துேபாகும்;
ஐசுவரியவானும் அப்படிேய தன் வழிகளில் அழிந்துேபாவான்.
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12 ேசாதைனையச் சக க்க ற மனிதன் பாக்கயவான்;
அவன் உத்தமன் என்று ெதரிந்தபன்பு கர்த்தர், தம்ைம
ேநச க்க றவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் ெசய்யப்பட்ட
ஜீவக ரீடத்ைதப் ெபறுவான். 13 ேசாத க்கப்படுக ற
எவனும், நான் ேதவனால் ேசாத க்கப்படுக ேறன் என்று
ெசால்லாமல் இருப்பானாக; ேதவன் தீைமகளினால்
ேசாத க்கப்படுக றவர் இல்ைல, ஒருவைனயும் அவர்
ேசாத க்க றவரும் இல்ைல. 14 அவனவன் தன்தன் ெசாந்த
ஆைசயனாேல இழுக்கப்பட்டு, ச க்குண்டு, ேசாத க்கப்படுக றான்.
15 பன்பு ஆைசயானது கர்ப்பந்தரித்து, பாவத்ைதப்
ெபற்ெறடுக்கும், பாவம் பூரணமாகும்ேபாது, மரணத்ைதப்
ெபற்ெறடுக்கும். 16 என் ப ரியமான சேகாதரர்கேள,
ஏமாந்துேபாகேவண்டாம். 17 நன்ைமயான எந்த ஈவும் பூரணமான
எந்த வரமும் பரேலாகத்தலிருந்து உண்டாக , ஒளிகளின்
ப தாவனிடத்தலிருந்து இறங்க வருகறது; அவரிடத்தல்
எந்தெவாரு மாறுதலும், எந்தெவாரு ேவற்றுைமயன் நழலும்
இல்ைல. 18 அவர் வருப்பம்ெகாண்டு தம்முைடய பைடப்புகளில்
நாம் முதற்கனிகளாவதற்கு நம்ைமச் சத்தயவசனத்தனாேல
ெபற்ெறடுத்தார்.

வசனத்தன்படிெசய்தல்
19 ஆகேவ, என் ப ரியமான சேகாதரர்கேள, அைனவரும்

ேகட்க றதற்கு வைரவாகவும், ேபசுக றதற்கு ெபாறுைமயாகவும்,
ேகாப த்துக்ெகாள்க றதற்குத் தாமதமாகவும் இருக்கேவண்டும்;
20 மனிதனுைடய ேகாபம் ேதவனுைடய நீதைய
நடப்ப க்கமாட்டாேத. 21 ஆகேவ, நீங்கள் எல்லாவத பாவமான
அசுத்தங்கைளயும் ெகாடிய தீயகுணத்ைதயும் அகற்றவ ட்டு,
உங்களுைடய உள்ளத்தல் நாட்டப்பட்டதாகவும், உங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைள இரட்ச க்க வல்லைமயுள்ளதாகவும்
இருக்க ற தருவசனத்ைதச் சாந்தமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
22 அல்லாமலும், நீங்கள் உங்கைள ஏமாற்றாதபடிக்குத்
தருவசனத்ைதக் ேகட்க றவர்களாக மாத்த ரமல்ல, அதன்படி
ெசய்க றவர்களாகவும் இருங்கள். 23 ஏெனன்றால், ஒருவன்
தருவசனத்ைதக்ேகட்டும் அதன்படி ெசய்யாதவனானால்,
கண்ணாடிய ேல தன் முகத்ைதப் பார்க்க ற மனிதனுக்கு
ஒப்பாக இருப்பான்; 24 அவன் தன்ைனத்தாேன பார்த்து,
அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் ேபானவுடேன, தன் சாயல்
என்னெவன்பைத மறந்துவடுவான். 25 ஆனால், சுதந்த ரம்
ெகாடுக்க ற பூரணப்ப ரமாணத்ைத உற்றுப்பார்த்து, அத ேல
நைலத்தருக்க றவன் ேகட்க றைத மறக்க றவனாக இல்லாமல்,
அைதச் ெசய்க றவனாக இருப்பதனால் அவன் பாக்கயவானாக
இருப்பான். 26 உங்களில் ஒருவன் தன் நாக்ைக அடக்காமல்,
தன் இருதயத்ைத ஏமாற்ற , தன்ைன ேதவபக்தயுள்ளவெனன்று
நைனத்தால்அவனுைடய ேதவபக்த வீணாயருக்கும். 27த க்கற்ற
பள்ைளகளும், வதைவகளும் படுகற பாடுகளிேல அவர்கைள
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வசாரிக்க றதும், உலகத்தால் கைறபடாதபடிக்குத் தன்ைனக்
காத்துக்ெகாள்ளுவேத ப தாவாகய ேதவனுக்குமுன்பாக
குற்றமில்லாதசுத்தமானபக்தயாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 2
ெசல்வந்தைனயும், ஏைழகைளயும் சமமாக நடத்துதல்

1 என் சேகாதரர்கேள, மகைமயுள்ள நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச க்க ற நீங்கள் ஒரு சலைர
பட்சபாதத்துடன் நடத்தாதருங்கள். 2 ஏெனன்றால்,
ெபான்ேமாத ரமும் அழகான ஆைடயும் அணிந்தருக்க ற
ஒரு மனிதனும், கந்ைதயான ஆைட அணிந்தருக்க ற
ஒரு ஏழ்ைமயானவனும் உங்களுைடய ஆலயத்த ற்கு
வரும்ேபாது, 3 அழகான ஆைட அணிந்தருந்தவைனப்
பார்த்து: ஐயா இந்த நல்ல இடத்தல் உட்காருங்கள் என்றும்;
ஏழ்ைமயானவைனப் பார்த்து: நீ அங்ேக நல்லு, அல்லது
இங்ேக என் காலடிய ேல உட்காரு என்றும் நீங்கள் ெசான்னால்,
4 உங்களுக்குள்ேள பட்சபாதத்துடன், தகாத ச ந்தைனகேளாடு
தீர்ப்பளிக்க றவர்களாக இருப்பீர்களல்லவா? 5 என் ப ரியமான
சேகாதரர்கேள, ேகளுங்கள்; ேதவன் இந்த உலகத்தன்
ஏழ்ைமயானவர்கைள வசுவாசத்தல் ஐசுவரியவான்களாகவும்,
தம்மிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துகறவர்களுக்குத் தாம்
வாக்குத்தத்தம் ெசய்த ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிக்க றவர்களாகவும்
ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா? 6 நீங்கேளா ஏைழகைள
அவமத க்க றீர்கள். ெசல்வந்தர்களல்லேவா உங்கைள
ஒடுக்குகறார்கள்? அவர்களல்லேவா உங்கைள நீத மன்றத்த ற்கு
இழுக்கறார்கள்? 7 உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நல்ல
நாமத்ைத அவர்களல்லேவா ந ந்த க்க றார்கள்? 8 உன்னிடத்தல்
நீ அன்பு ெசலுத்துகறதுேபால மற்றவனிடத்தலும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்று ேவதவாக்கயம் ெசால்லுகற
ராஜரீகப்ப ரமாணத்ைத நீங்கள் நைறேவற்றனால்
நன்ைமெசய்வீர்கள். 9நீங்கள்பட்சபாதமுள்ளவர்களாகஇருந்தால்,
பாவம்ெசய்து, மீறனவர்கெளன்று நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல
நயாயந்தீர்க்கப்படுவீர்கள். 10 எப்படிெயன்றால், ஒருவன்
நயாயப்ப ரமாணம் முழுவைதயும் ைகக்ெகாண்டிருந்தும்,
ஒன்ற ேல தவறனால் எல்லாவற்றலும் குற்றவாளியாக
இருப்பான். 11 ஏெனன்றால், வபசாரம் ெசய்யாதருப்பாயாக
என்று ெசான்னவர் ெகாைல ெசய்யாதருப்பாயாக என்றும்
ெசான்னார்; ஆதலால், நீ வ பசாரம் ெசய்யாமலிருந்தும்
ெகாைல ெசய்தாயானால் நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீறனவனாவாய். 12 சுதந்த ரப்ப ரமாணத்தனால்
நயாயத்தீர்ப்பு அைடயப்ேபாக றவர்களாக அதற்ேகற்றபடி
ேபச , அதற்ேகற்றபடி ெசய்யுங்கள். 13 ஏெனன்றால், இரக்கம்
ெசய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத நயாயத்தீர்ப்பு கைடக்கும்;
நயாயத்தீர்ப்புக்குமுன்பாகஇரக்கம் ேமன்ைமபாராட்டும்.



யாக்ேகாபுஅத்தயாயம் 2:14 541 யாக்ேகாபுஅத்தயாயம் 3:2

வசுவாசம்இல்லாதெசயல்கள்
14 என் சேகாதரர்கேள, ஒருவன் தனக்கு வசுவாசம்

உண்ெடன்று ெசால்லியும், ெசயல்களில்லாதவனாக இருந்தால்
அவனுக்குப் பயன் என்ன? அந்த வசுவாசம் அவைன
இரட்ச க்குமா? 15 ஒரு சேகாதரனாவது சேகாதரியாவது,
ஆைடயல்லாமலும், அனுதன ஆகாரமில்லாமலும்
இருக்கும்ேபாது, 16 உங்களில் ஒருவன் அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் சமாதானத்ேதாடு ேபாங்கள், குளிர்காய்ந்து
பசயாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லியும், சரீரத்த ற்கு
ேவண்டியைவகைள அவர்களுக்குக் ெகாடுக்காவ ட்டால் பயன்
என்ன? 17 அப்படிேய வசுவாசமும் ெசயல்களில்லாதருந்தால்
அது தன்னிேலதாேன உய ரில்லாததாக இருக்கும். 18 ஒருவன்:
உனக்கு வசுவாசமுண்டு, எனக்கு ெசயல்களும் உண்டு;
ெசயல்களில்லாமல் உன் வசுவாசத்ைத எனக்குக் காண்ப ,
நான் என் வசுவாசத்ைத என் ெசயல்களினாேல உனக்குக்
காண்பப்ேபன் என்பாேன. 19 ேதவன் ஒருவர் உண்ெடன்று
வசுவாச க்க றாய், அப்படிச் ெசய்க றது நல்லதுதான்; ப சாசுகளும்
வசுவாச த்து, நடுங்குகன்றன. 20 வீணான மனிதேன,
ெசயல்களில்லாத வசுவாசம் உய ரில்லாதது என்று நீ
அறயேவண்டுமா? 21 நம்முைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாம்
தன் மகன் ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தன்ேமல் ைவக்கும்ேபாது,
ெசயல்களினாேல அல்லேவா நீத மானாக்கப்பட்டான்?
22 வசுவாசம் அவனுைடய ெசயல்கேளாடுகூட முயற்ச ெசய்து,
ெசயல்களினாேல வசுவாசம் பூரணப்பட்டெதன்று பார்க்க றாேய.
23 அப்படிேய ஆப ரகாம் ேதவைன வசுவாச த்தான், அது
அவனுக்கு நீதயாக எண்ணப்பட்டது என்கற ேவதவாக்கயம்
நைறேவறயது; அவன் ேதவனுைடய நண்பன் எனப்பட்டான்.
24 ஆதலால், மனிதன் வசுவாசத்தனால் மாத்த ரமல்ல,
ெசயல்களினாேலயும் நீத மானாக்கப்படுக றான் என்று
நீங்கள் பார்க்க றீர்கேள. 25 அந்தப்படி ராகாப் என்னும்
ேவசயும் தூதர்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு ேவறுவழியாக
அனுப்பவ ட்டேபாது, ெசயல்களினாேல அல்லேவா
நீதயுள்ளவளாக்கப்பட்டாள்? 26 அப்படிேய, ஆவயல்லாத
சரீரம் உய ரில்லாததாக இருக்க றதுேபால, ெசயல்களில்லாத
வசுவாசமும்உய ரில்லாததாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
நாக்ைகஅடக்குதல்

1 என் சேகாதரர்கேள, அதக தண்டைனைய
அைடேவாம் என்று அறந்து, உங்களில் அேநகர்
ேபாதகர்களாகாதருங்கள். 2 நாம் எல்ேலாரும் அேநக
காரியங்களில் தவறுக ேறாம்; ஒருவன்ெசால் தவறாதவனானால்
அவன் பூரணமனிதனும், தன் சரீரம் முழுவைதயும்
கடிவாளத்தனாேல அடக்க க்ெகாள்ளக்கூடியவனுமாக
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இருக்கறான். 3 பாருங்கள், குதைரகள் நமக்குக்
கீழ்ப்படியும்படிக்கு அைவகளின் வாய்களில் கடிவாளம்ேபாட்டு,
அைவகளுைடய முழுச்சரீரத்ைதயும் தருப்ப நடத்துக ேறாம்.
4 கப்பல்கைளயும் பாருங்கள், அைவகள் மகா ெபரியைவகளாக
இருந்தாலும், கடுங்காற்றுகளால் அடிபட்டாலும், அைவகைள
நடத்துகறவன் ேபாகும்படி ேயாச க்கும் இடம் எதுேவா
அந்த இடத்த ற்கு ேநராக மிகவும் ச ற தான சுக்கானாேல
தருப்புக றான். 5 அப்படிேய, நாக்கானதும் ச றய
உறுப்பாக இருந்தும் ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும்.
பாருங்கள், ச றய ெநருப்பு எவ்வளவு ெபரிய காட்ைடக்
ெகாளுத்தவடுகறது! 6 நாக்கும் ெநருப்புத்தான், அது
அநீத நைறந்த உலகம் ேபான்றது; நம்முைடய உறுப்புகளில்
நாக்கானது முழுச்சரீரத்ைதயும் கைறப்படுத்த , வாழ்க்ைக
சக்கரத்ைதக் ெகாளுத்தவடுகறதாகவும், நரக அக்கனியனால்
ெகாளுத்தப்படுக றதாகவும் இருக்க றது! 7 எல்லாவதமான
மிருகங்கள், பறைவகள், ஊரும் ப ராணிகள், நீரில்வாழும்
உய ரினங்கள் ஆகய இைவகள் மனிதர்களால் அடக்கப்படும்,
அடக்கப்பட்டதும் உண்டு. 8 நாக்ைக அடக்க ஒரு மனிதனாலும்
முடியாது; அது அடங்காத ெபால்லாங்கு உள்ளதும், மரணத்தற்கு
ஏதுவான வஷம் நைறந்ததுமாக இருக்க றது. 9 அதனாேல
நாம் ப தாவாகய ேதவைனத் துதக்க ேறாம்; ேதவனுைடய
சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனிதர்கைள அதனாேலேய
சப க்க ேறாம். 10 துதத்தலும் சப த்தலும் ஒேர வாயலிருந்து
புறப்படுக றது. என் சேகாதரர்கேள, இப்படி இருக்ககூடாது.
11 ஒேர ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து த த்த ப்பும் கசப்புமான
தண்ணீர் சுரக்குமா? 12 என் சேகாதரர்கேள, அத்தமரம்
ஒலிவப்பழங்கைளயும், த ராட்ைசச்ெசடி அத்த ப்பழங்கைளயும்
ெகாடுக்குமா? அப்படிேய உவர்ப்பான நீரூற்றுத் த த்த ப்பான
தண்ணீைரக்ெகாடுக்காது.

இரண்டுவதமானஞானம்
13 உங்களில் ஞானியும் வ ேவகயுமாக இருக்க றவன் எவேனா,

அவன் ஞானத்தற்குரிய சாந்தத்ேதாடு தன் ெசயல்கைள நல்ல
நடக்ைகயனாேல காண்பக்கேவண்டும். 14 உங்களுைடய
இருதயத்த ேல கசப்பான ைவராக்கயத்ைதயும் வ ேராதத்ைதயும்
ைவத்தீர்களானால், நீங்கள் ெபருைமபாராட்டேவண்டாம்;
சத்தயத்த ற்கு வ ேராதமாகப் ெபாய் ெசால்லாமலிருங்கள்.
15 இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்தலிருந்து இறங்கவருகற
ஞானமாக இல்லாமல், உலக சம்பந்தமானதும், ெஜன்ம
சுபாவத்த ற்குரியதாகவும், ேபய்த்தனத்த ற்குரியதுமாகவும்
இருக்க றது. 16 ைவராக்கயமும், வேராதமும் எங்ேக
உண்ேடா, அங்ேக கலகமும் எல்லாத் தீயச்ெசய்ைககளுமுண்டு.
17 பரத்தலிருந்து வருகற ஞானேமா முதலாவது
சுத்தமுள்ளதாகவும், பன்பு சமாதானமும் சாந்தமும்,
அன்புமிக்கதாகவும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும்
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நைறந்ததாகவும்,பட்சபாதமில்லாததாகவும்,மாயமில்லாததாகவும்
இருக்க றது. 18 நீதயாகய கனியானது சமாதானத்ைத
நடப்ப க்க றவர்களாேல சமாதானத்த ேலவைதக்கப்படுக றது.

அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படிந்தருங்கள்

1 உங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதங்களும் சண்ைடகளும்
எதனாேல வருகறது; உங்களுைடய அவயவங்களிேல
ேபார்ெசய்க ற ஆைசகளினாலல்லவா? 2 நீங்கள் ஆைசப்பட்டும்
உங்களுக்குக் கைடக்கவல்ைல; நீங்கள் ெகாைலெசய்தும்,
ெபாறாைமயுள்ளவர்களாக இருந்தும், அைடயக்கூடாமல்
ேபாக றீர்கள்; நீங்கள் சண்ைடயும், யுத்தமும் ெசய்தும், நீங்கள்
வண்ணப்பம்ெசய்யாமல் இருக்கறதனாேல, உங்களுக்குக்
கைடப்பதல்ைல. 3 நீங்கள் வண்ணப்பம்ெசய்தும், உங்களுைடய
ஆைசகைள நைறேவற்றும்படி ெசலவழிக்கேவண்டும் என்று
தவறான ேநாக்கத்ேதாடு வண்ணப்பம்ெசய்க றதனால்,
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருக்கறீர்கள். 4 வபசாரக்காரர்கேள,
வபசாரிகேள, உலக நட்பு ேதவனுக்கு வேராதமான
பைகெயன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? ஆகேவ,
உலகத்த ற்கு நண்பனாக இருக்கவரும்புக றவன் ேதவனுக்குப்
பைகஞனாக றான். 5 நம்மில் வாசமாக இருக்க ற
ஆவயானவர் நம்மிடத்தல் ைவராக்கய வாஞ்ைசயாக
இருக்க றாெரன்று ேவதவாக்கயம்வீணாகச் ெசால்லுகறெதன்று
நைனக்கறீர்களா? 6 அவர் அத கமான கருைபைய
அளிக்க றாேர. ஆதலால் ேதவன் ெபருைமயுள்ளவர்களுக்கு
எத ர்த்து ந ற்க றார், தாழ்ைமயுள்ளவர்களுக்ேகா கருைப
அளிக்க றாெரன்று ெசால்லியருக்க றது. 7 ஆகேவ,
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்; ப சாசுக்கு எத ர்த்து
நல்லுங்கள், அப்ெபாழுது அவன் உங்கைளவ ட்டு
ஓடிப்ேபாவான். 8 ேதவனிடத்தல் ேசருங்கள், அப்ெபாழுது
அவர் உங்களிடம் ேசருவார். பாவ கேள, உங்களுைடய
ைககைளச் சுத்த கரியுங்கள்; இருமனமுள்ளவர்கேள,
உங்களுைடய இருதயங்கைளப் பரிசுத்தம் ெசய்யுங்கள்.
9 நீங்கள் துயரப்பட்டுப் புலம்ப அழுங்கள்; உங்களுைடய
ச ரிப்பு புலம்பலாகவும், உங்களுைடய சந்ேதாஷம் துயரமாகவும்
மாறட்டும். 10 கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்ைமப்படுங்கள்,
அப்ெபாழுது அவர் உங்கைள உயர்த்துவார். 11 சேகாதரர்கேள,
ஒருவருக்ெகாருவர் வ ேராதமாகப் ேபசாதருங்கள்;
சேகாதரனுக்கு வ ேராதமாகப் ேபச , தன் சேகாதரைனக்
குற்றப்படுத்துகறவன் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு வ ேராதமாகப்
ேபச ந யாயப்ப ரமாணத்ைதக் குற்றப்படுத்துகறான்;
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் குற்றப்படுத்தனால், நீ
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசய்க றவனாக இல்லாமல், அதற்கு
நயாயாத பதயாக இருப்பாய். 12 நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்
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ெகாடுத்தவரும் ஒருவேர, அவேர இரட்ச க்கவும் அழிக்கவும்
வல்லவர்;மற்றவைனக்குற்றப்படுத்துகறதற்குநீயார்?
நாைளயதனத்ைதக்குற த்துெபருைமெகாள்ளுதல்

13 ேமலும், நாங்கள் இன்ைறக்கு அல்லது நாைளக்கு இந்த
பட்டணத்தற்குச் ெசன்று, அங்ேக ஒரு வருடம் தங்க , வயாபாரம்
ெசய்து, பணம் சம்பாத ப்ேபாம் என்று ெசால்லுகறவர்கேள,
ேகளுங்கள். 14 நாைளக்கு நடப்பது உங்களுக்குத் ெதரியாேத.
உங்களுைடய ஜீவன் எப்படிப்பட்டது? ெகாஞ்சக்காலம்ேதான்ற ,
பன்பு காணாமற்ேபாக ற புைகையப்ேபால இருக்க றேத.
15 ஆதலால்: ேதவனுக்கு வருப்பமானால், நாங்களும்
உய ேராடிருந்தால், இன்னின்னைதச் ெசய்ேவாம் என்று
ெசால்லேவண்டும். 16இப்ெபாழுதுஉங்களுைடயப டிவாதங்களில்
ெபருைமெகாள்க றீர்கள்; இப்படிப்பட்ட ெபருைமெயல்லாம்
தீைமயாக இருக்க றது. 17 ஆதலால், ஒருவன் நன்ைமெசய்ய
அற ந்தவனாக இருந்தும், அைதச் ெசய்யாமல்ேபானால், அது
அவனுக்குப்பாவமாகஇருக்கும்.

அத்த யாயம் 5
ெசல்வந்தர்களின்ெபருந்துன்பங்கள்

1 ெசல்வந்தர்கேள, ேகளுங்கள், உங்கள்ேமல் வரும்
ெபருந்துன்பங்களினிமித்தம் அலற அழுங்கள். 2 உங்களுைடய
ெசல்வம் அழிந்து, உங்களுைடய ஆைடகள் அந்து பூச்ச களால்
வீணாகப்ேபானது. 3 உங்களுைடய ெபான்னும் ெவள்ளியும்
துருப்ப டித்தது; அைவகளிலுள்ள துரு உங்களுக்கு வேராதமாக
சாட்ச யாக இருந்து, அக்கனிையப்ேபால உங்களுைடய
சரீரத்ைத உண்ணும். கைடச நாட்களிேல ெபாக்கஷத்ைதச்
ேசர்த்தீர்கள். 4 இேதா, உங்களுைடய வயல்கைள
அறுவைடெசய்த ேவைலக்காரர்களுைடய கூலிைய நீங்கள்
அநயாயமாகப் ப டித்து ைவத்ததனால் அது கூக்குரலிடுகறது;
அறுவைடெசய்தவர்களுைடய கூக்குரல் ேசைனகளுைடய
கர்த்தரின் ெசவகைளச் ெசன்றைடந்தது. 5 பூமிய ேல
நீங்கள் ெசாகுசாக வாழ்ந்து, சுகேபாகத்தல் உழன்றீர்கள்;
ெகாழுத்தைவகைள அடிக்கும்நாளில் நடக்க றதுேபால
உங்களுைடய இருதயங்கைளப் ேபாஷத்தீர்கள். 6 நீத மாைன
நீங்கள் தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்துக் ெகாைலெசய்தீர்கள்;
அவன்உங்களிடம் எத ர்த்துந ற்கவல்ைல.
ெபருந்துன்பத்தன்கீழ்ெபாறுைம

7 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, கர்த்தருைடய வருைகவைர
நீடிய ெபாறுைமயாகஇருங்கள். இேதா, பய ரிடுக றவன்பூமியன்
நற்கனிைய அைடயேவண்டும் என்று, முன்மாரியும், பன்மாரியும்
வரும்வைர, நீடிய ெபாறுைமேயாடு காத்தருக்க றான். 8நீங்களும்
நீடிய ெபாறுைமேயாடு இருந்து, உங்களுைடய இருதயங்கைள
உறுத ப்படுத்துங்கள்; கர்த்தரின் வருைக சமீபமாக இருக்க றது.
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9 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் நயாயந்தீர்க்கப்படாதபடிக்கு
ஒருவருக்ெகாருவர் வ ேராதமாக குைறெசால்லாதருங்கள்;
இேதா, நயாயாத பத வாசற்படியல் ந ற்க றார். 10 என்
சேகாதரர்கேள, கர்த்தருைடய நாமத்தனாேல ேபசன
தீர்க்கதரிச கைளத் துன்பப்படுதலுக்கும், நீடிய ெபாறுைமக்கும்
உதாரணமாகைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 11இேதா, ெபாறுைமயாக
இருக்க றவர்கைள பாக்கயவான்கள் என்க ேறாேம!
ேயாபன் ெபாறுைமையக்குறத்து ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள்;
கர்த்தருைடய ெசயலின் முடிைவயும் பார்த்தருக்க றீர்கள்;
கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும், இரக்கமும் உள்ளவராக
இருக்க றாேர. 12 குற ப்பாக, என் சேகாதரர்கேள,
வானத்தன்ேபரிலாவது, பூமியன்ேபரிலாவது, ேவறு எதன்மீதும்
சத்தயம் ெசய்யாமலிருங்கள்; நீங்கள் தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்படாதபடிக்கு உள்ளைத உள்ளெதன்றும், இல்லாதைத
இல்ைலெயன்றும்ெசால்லுங்கள்.
துன்பத்தல்ெஜபம்

13உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ெஜபம் ெசய்யேவண்டும்;
ஒருவன் மகழ்ச்ச யாக இருந்தால் சங்கீதம் பாடேவண்டும்.
14 உங்களில் ஒருவன் வயாத ப்பட்டால், அவன் சைபயன்
மூப்பர்கைள வரவைழக்கேவண்டும்; அவர்கள் கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேல அவனுக்கு எண்ெணய் பூச , அவனுக்காக
ெஜபம் ெசய்யேவண்டும். 15 அப்ெபாழுது வசுவாசமுள்ள
ெஜபம் ேநாயாளிைய குணமாக்கும்; கர்த்தர் அவைன
எழுப்புவார்; அவன் பாவம் ெசய்தருந்தால் அது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும். 16 நீங்கள் குணமைடயும்படிக்கு, உங்களுைடய
குற்றங்கைள ஒருவருக்ெகாருவர் அற க்ைகய ட்டு, ஒருவருக்காக
ஒருவர் ெஜபம்ெசய்யுங்கள். நீத மான் ெசய்யும் ஊக்கமான
ேவண்டுதல் மிகவும் ெபலனுள்ளதாக இருக்க றது. 17 எலியா
என்பவன் நம்ைமப்ேபாலப் பாடுள்ள மனிதனாகயருந்தும்,
மைழெபய்யாதபடிக்குக் கருத்தாக ெஜபம்ெசய்தான், அப்ெபாழுது
மூன்று வருடங்களும் ஆறு மாதங்களும் பூமியன்ேமல்
மைழெபய்யவல்ைல. 18 மறுபடியும் ெஜபம்ெசய்தான்,
அப்ெபாழுது வானம் மைழையப் ெபாழிந்தது, பூமி தன் கனிையத்
தந்தது. 19 சேகாதரர்கேள, உங்களில் ஒருவன் சத்தயத்ைதவ ட்டு
வலக ேமாசம்ேபாகும்ேபாது, மற்ெறாருவன் அவைனத் தரும்ப
வழிநடத்தனால், 20 தவறான வழியலிருந்து பாவையத்
தருப்புக றவன் ஒரு ஆத்துமாைவ மரணத்தலிருந்து இரட்ச த்து,
அேநக பாவங்கைளமூடுவாெனன்றுஅறந்துெகாள்ளட்டும்.
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1 ேபதுரு
ஆச ரியர்
இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுரு தான்

ஆச ரியர் என்று முதல் வசனம் சுட்டிக்காட்டுக றது. இேயசு
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாக தன்ைன அைழத்தார்
(1 ேபதுரு 1: 1). க றஸ்துவன் துன்பங்கைளக் குறத்த
வசனங்கைள அடிக்கடி கூறுவதன்மூலம் (2: 21-24; 3: 4; 1:
5; 1: 4) துன்பம் அனுபவக்கும் ஊழியரின் நைலயானது
அவருைடய நைனவல் ஆழமாக பதவாகயருந்தது என்பைதக்
காட்டுகன்றன. அவர் மாற்குைவ “மகன்” என்று அைழக்க றார்
(5: 13), குற ப்ப டப்பட்டுள்ள இைளஞருக்கும் குடும்பத்த ற்கும்
அவரது பாசத்ைத நைனவுகூர்க றார் (அப்ேபாஸ்தலர் 12:
12). அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுருதான் இந்த கடிதத்ைத
எழுதனார் என்ற கருத்த ற்கு இந்த உண்ைமகள் இயல்பாகேவ
வழிநடத்துகன்றன.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60-64 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
5: 13 இல் ஆச ரியர் பாப ேலானில் உள்ள ேதவாலயத்தல்

இருந்துவாழ்த்துெதரிவ க்க றார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேபதுரு இந்த கடிதத்ைத ஆசயா ைமனர் வடக்குப்

பகுத களிலிருந்த ச தற ப்ேபான ஒரு கறஸ்தவர்களுக்கு இந்த
நருபத்ைத எழுதனார். யூதர்கைளயும் புறஜாத கைளயும்
உள்ளடக்கயஒருகுழுவற்குஅவர் எழுதனார்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேபதுரு, தங்களுைடய வசுவாசத்த ற்காக துன்புறுத்தைல

அனுபவக்க ற தனது வாசகர்கைள ஊக்குவப்பதற்காக
இந்த நருபத்ைத எழுதனார். ேதவனின் கருைப எங்ேக
காணப்படுகறேதா, அந்த க றஸ்தவத்ைத முழுைமயாக
நம்புவைத அவர் வரும்பனார், ஆகேவ வசுவாசத்ைத
வ ட்டுவ டவல்ைல. 1 ேபதுரு 5: 12ல்குற ப்ப டப்பட்டுள்ளபடி, நான்
உங்களுக்கு சுருக்கமாக எழுதயருக்க ேறன், இது ேதவனுைடய
உண்ைமயான கருைபயாக இருக்க றது என்று அறவத்து
உற்சாகப்படுத்துக ேறன். அதல் உறுதயாக ந ற்கவும். இந்த
துன்புறுத்தல் அவரது வாசகர்களிைடேய பரவலாக காணப்பட்டது.
1 ேபதுரு, வடக்கு ஆசயா ைமனரிலிருந்த க றஸ்தவர்கைள
துன்புறுத்துவைதப ரத பலிக்க றது.
ைமயக்கருத்து
பாத க்கப்பட்டவர்களுக்குபதலளித்தல்

ெபாருளடக்கம்
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1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. ேதவனின்கருைபக்காகஅவைரத்துதயுங்கள்— 1:3-12
3. வாழ்க்ைகபரிசுத்தத்த ற்குஉற்சாகப்படுத்துதல்— 1:13-5:12
4.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 5:13, 14

1 இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுரு,
ெபாந்து, கலாத்தயா, கப்பத்ேதாக்கயா, ஆசயா,
ப த்தனியா ேதசங்களிேல ச தறயருக்க றவர்களில்,
2 ப தாவாகய ேதவனுைடய முன்னறவன்படிேய,
பரிசுத்த ஆவயானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாேல,
இேயசுக றஸ்துவற்கு கீழ்ப்படிவதற்காகவும், அவருைடய
இரத்தம் ெதளிக்கப்படுவதற்காகவும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
அந்நயர்களாக இருப்பவர்களுக்கு எழுதுகறதாவது: கருைப
உங்கேளாடுஇருந்து,உங்களுைடயசமாதானம்ெபருகட்டும்.

ஜீவனுள்ளநம்ப க்ைகக்காக ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரம்
3 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய

ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக; 4 ேதவன்,
இேயசுக றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்ததனாேல,
அழியாததும், மாசு இல்லாததும், மகைம குைறயாததுமாகய,
சுதந்த ரத்த ற்ேகதுவாக, ஜீவனுள்ள நம்ப க்ைக உண்டாவதற்கு,
தமது மிகுந்த இரக்கத்தன்படிேய நம்ைம மீண்டும்
பறக்கச்ெசய்தார். 5 கைடச க்காலத்த ேல ெவளிப்பட
ஆயத்தமாயருக்க ற இரட்ச ப்ப ற்குரிய வசுவாசத்ைதக் ெகாண்டு
ேதவனுைடய பலத்தனாேல காக்கப்பட்டிருக்க ற உங்களுக்கு
அந்தச் ெசாத்து பரேலாகத்தல் ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
6 இத ேல நீங்கள் மிகவும் சந்ேதாஷப்படுக றீர்கள்; என்றாலும்,
துன்பப்படேவண்டியது அவசயம் என்பதால், இப்ெபாழுது
ெகாஞ்சக்காலம் பலவதமான ேசாதைனகளினாேல
துக்கப்படுக றீர்கள். 7 அழிந்துேபாக ற தங்கம் ெநருப்பனாேல
ேசாத க்கப்படும்; அைதவ ட அத க வைலயுயர்ந்த உங்களுைடய
வசுவாசம் ேசாத க்கப்பட்டு, இேயசுக றஸ்து ெவளிப்படும்ேபாது
உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யும் கனமும் மகைமயும் உண்டாகக்
காணப்படும். 8 நீங்கள் அவைரப் பார்க்காமல் இருந்தும் அவைர
ேநச க்க றீர்கள்; இப்ெபாழுது நீங்கள் அவைரப் பார்க்காமல்
இருந்தும் அவர்ேமல் வசுவாசம் ைவத்து, ெசால்லமுடியாததும்,
மகைமயனால் நைறந்ததுமாக இருக்க ற சந்ேதாஷம்
உள்ளவர்களாகக் களிகூர்ந்து, 9 உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
பலனாகய ஆத்தும இரட்ச ப்ைபப் ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள்.
10 உங்களுக்கு உண்டான கருைபையப்பற்ற த் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்ன தீர்க்கதரிச கள் இந்த இரட்ச ப்ைபப்பற்ற க் கருத்தாகத்
ேதடி ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள்; 11 தங்களுக்குள் உள்ள
கறஸ்துவன் ஆவயானவர் க றஸ்துவற்கு உண்டாகும்
பாடுகைளயும், அைவகளுக்குப்பன்பு வரும் மகைமகைளயும்
முன்னேம அறவத்தேபாது, இந்தக் காலத்ைதக் குற த்தார்
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என்பைதயும், அந்தக் காலத்தன் வேசஷம் என்ன என்பைதயும்
ஆராய்ந்தார்கள். 12 தங்களுக்காக இல்ைல, நமக்காகேவ
இைவகைளத் ெதரிவ த்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; பரேலாகத்தலிருந்து அனுப்பப்பட்ட
பரிசுத்த ஆவயானவராேல உங்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்கம்பண்ணினவர்கள் மூலமாக இைவகள் இப்ெபாழுது
உங்களுக்கு அறவக்கப்பட்டுவருகறது; இைவகைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளேதவதூதர்களும்ஆைசயாகஇருக்க றார்கள்.

பரிசுத்தமாகஇருங்கள்
13 ஆகேவ, நீங்கள் உங்களுைடய மனைத ஆயத்தப்படுத்த ,

ெதளிவான புத்த உள்ளவர்களாக இருந்து; இேயசுக றஸ்து
ெவளிப்படும்ேபாதுஉங்களுக்குஅளிக்கப்படும்கருைபயன்ேமல்
பூரண நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாக இருங்கள். 14 நீங்கள்
முன்ேப உங்களுைடய அறயாைமயனாேல, உங்களுக்குள்
இருந்த இச்ைசகளின்படி இனி நடக்காமல், கீழ்ப்படிக ற
பள்ைளகளாக இருந்து, 15 உங்கைள அைழத்தவர் பரிசுத்தராக
இருக்க றதுேபால, நீங்களும் உங்களுைடய நடக்ைககள்
எல்லாவற்றலும் பரிசுத்தமாக இருங்கள். 16 நான்
பரிசுத்தர், ஆகேவ, நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருங்கள் என்று
எழுதயருக்க றேத. 17 அன்றயும், பட்சபாதம் இல்லாமல்
அவனவனுைடய ெசய்ைககளின்படி நயாயந்தீர்க்க றவைர
நீங்கள் ப தாவாகத் ெதாழுதுெகாள்ளுகறதனால், இங்ேக
அந்நயர்கைளப்ேபால பயத்ேதாடு வாழுங்கள். 18 உங்களுைடய
முன்ேனார்களால் பாரம்பரியமாக நீங்கள் கைடப டித்துவந்த
வீணான ெசயல்களில் இருந்து, அழிவுள்ள ெபாருட்களாகய
ெவள்ளியனாலும் தங்கத்தனாலும் மீட்கப்படாமல், 19 குற்றம்
இல்லாத, மாசு இல்லாத ஆட்டுக்குட்டியாகய க றஸ்துவன்
வைலயுயர்ந்த இரத்தத்தனாேல மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று
ெதரிந்தருக்க றீர்கேள. 20 அவர் உலகம் உருவாவதற்கு
முன்னேம ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவராக இருந்து, தமது மூலமாக
ேதவன்ேமல் வசுவாசமாக இருக்க ற உங்களுக்காக இந்தக்
கைடச க்காலங்களில் ெவளிப்பட்டார். 21 உங்களுைடய
வசுவாசமும் நம்ப க்ைகயும் ேதவன்ேமல் இருப்பதற்காக,
அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்ப , அவருக்கு
மகைமையக் ெகாடுத்தார். 22 ஆகேவ, நீங்கள் மாய்மாலம்
இல்லாதசேகாதரஅன்புஉள்ளவர்களாவதற்கு,ஆவயானவராேல
சத்தயத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்து, உங்களுைடய ஆத்துமாக்கைளச்
சுத்தமாக்க க்ெகாண்டவர்களாக இருக்க றதனால், சுத்தமான
இருதயத்ேதாடு ஒருவைரெயாருவர் ஊக்கமாக ேநச யுங்கள்;
23 அழிவுள்ள வைதயனாேல இல்ைல, என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்துநற்க றதும், ஜீவன் உள்ளதுமான ேதவவசனமாகய
அழிவல்லாதவைதயனாேலமீண்டும்பறந்தருக்க றீர்கேள.
24மனிதர்கள்எல்ேலாரும் புல்ைலப்ேபாலவும்,
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மனிதனுைடய மகைமெயல்லாம் புல்லின் பூைவப்ேபாலவும்
இருக்க றது;

புல்உலர்ந்தது,அதன்பூவும்உத ர்ந்தது.
25 கர்த்தருைடய வசனேமா என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருக்கும்;”

உங்களுக்கு நற்ெசய்தயாக அறவக்கப்பட்டு வருகற
வசனம்இதுேவ.

அத்த யாயம் 2
1இப்படியருக்க,கர்த்தர்தயவுள்ளவர்என்பைதநீங்கள்ருச த்துப்

பார்த்தருந்தால், 2 எல்லாத் தீயகுணங்கைளயும், எல்லாவதமான
கபடத்ைதயும், வஞ்சகங்கைளயும், ெபாறாைமகைளயும்,
எல்லாவதமான புறம்கூறுதைலயும் ஒழித்துவ ட்டு, 3 நீங்கள்
வளருவதற்காக, புத தாகப் ப றந்த குழந்ைதகைளப்ேபால,
தருவசனமாகய களங்கம் இல்லாத பாலின்ேமல் வாஞ்ைசயாக
இருங்கள்.
ஜீவனுள்ளகல்லும்,ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட மக்களும்

4 மனிதர்களால் தள்ளப்பட்டதாக இருந்தும், ேதவனால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதும் வைலயுயர்ந்ததுமாக இருக்க ற
ஜீவனுள்ள கல்லாகய அவரிடம் ேசர்ந்தவர்களாகய நீங்களும்,
5 ஜீவனுள்ள கற்கைளப்ேபால ஆவயானவருக்குரிய
மாளிைகயாகவும், இேயசுக றஸ்து மூலமாக ேதவனுக்குப்
ப ரியமான ஆவயானவருக்குரிய பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்குப்
பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள்.
6அப்படிேய:
“இேதா,ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதும்
வைலயுயர்ந்ததுமாக இருக்க ற மூைலக்கல்ைலச் சீேயானில்

ைவக்க ேறன்;
அவரிடம் வசுவாசமாக இருக்க றவன் ெவட்கப்படுவது இல்ைல”

என்றுேவதத்த ேலெசால்லியருக்க றது. 7ஆகேவ,
வசுவாச க்க றஉங்களுக்குஅதுவைலயுயர்ந்தது;
கீழ்ப்படியாமல் இருக்க றவர்களுக்ேகா வீட்ைடக்

கட்டுக றவர்களால் தள்ளப்பட்ட ப ரதான மூைலக்கல்லாகய
அந்தக்கல்இடறுகறதற்கானகல்லும்,

வழுகறதற்கான கன்மைலயும் ஆனது;” 8 அவர்கள்
தருவசனத்தற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்து
இடறுகறார்கள்; அதற்காகேவ நயமிக்கப்பட்டவர்களாகவும்
இருக்க றார்கள்.

9நீங்கேளா,உங்கைளஅந்தகாரமானஇருளில்இருந்து
தம்முைடயஆச்சரியமானஒளிய டத்த ற்குவரவைழத்தவருைடய
புண்ணியங்கைள அறவப்பதற்காகத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட

வம்சமாகவும்,
ராஜரீகமானஆசாரியக்கூட்டமாகவும், பரிசுத்த ேதசமாகவும்,
அவருக்குச்ெசாந்தமானமக்களாகவும்இருக்க றீர்கள்.
10முன்ேப நீங்கள்ேதவனுைடயமக்களாகஇருக்கவல்ைல,
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இப்ெபாழுேதாஅவருைடயமக்களாகஇருக்க றீர்கள்;
முன்ேனநீங்கள்இரக்கம்ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல,
இப்ெபாழுேதாஇரக்கம்ெபற்றவர்களாகஇருக்க றீர்கள்.

11 ப ரியமானவர்கேள, அந்நயர்களும் அைலகறவர்களுமாக
இருக்க ற நீங்கள் ஆத்துமாவற்கு எத ராகப் ேபார்ெசய்க ற
சரீர இச்ைசகைளவ ட்டு வலக , 12 யூதரல்லாேதார் உங்கைள
அக்க ரமக்காரர்கள்என்றுஎத ராகப் ேபசும்வஷயத்தல்,அவர்கள்
உங்களுைடய நல்ல ெசயல்கைளப் பார்த்து, அதனாேல, ேதவன்
வரும்நாளிேல அவர்கள் ேதவைன மகைமப்படுத்துவதற்கு
நீங்கள் அவர்களுக்குள்ேள நல்லநடக்ைக உள்ளவர்களாக
நடந்துெகாள்ளுங்கள்என்றுஉங்களுக்குப்புத்த ெசால்லுக ேறன்.
அதகாரத்த ற்குக்கீழ்ப்படிந்தருங்கள்

13 நீங்கள் மனிதர்களுைடய கட்டைளகள் எல்லாவற்றற்கும்
கர்த்தருக்காக கீழ்ப்படியுங்கள். 14 ேமலான அதகாரமுள்ள
ராஜாவாகஇருந்தாலும், தீைமெசய்க றவர்களுக்கு தண்டைனயும்
நன்ைமெசய்க றவர்களுக்குப் புகழ்ச்ச யும் ெகாடுக்க ராஜாவால்
அனுப்பப்பட்ட அத காரிகளாக இருந்தாலும், அவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். 15 நீங்கள் நன்ைமெசய்க றதனாேல
புத்தயீனமான மனிதர்களுைடய வார்த்ைதகைள அடக்குவது
ேதவனுைடய வருப்பமாக இருக்க றது. 16 சுதந்த ரம்
உள்ளவர்களாகஇருந்தும்உங்களுைடயசுதந்த ரம் தீயகுணத்ைத
மூடுகறதாக இல்லாமல், ேதவனுக்கு அடிைமகளாக இருங்கள்.
17 எல்ேலாைரயும் கனம்பண்ணுங்கள்; சேகாதரர்களிடம்
அன்பாக இருங்கள்; ேதவனுக்குப் பயந்தருங்கள்; ராஜாைவக்
கனம்பண்ணுங்கள். 18 ேவைலக்காரர்கேள, அதக பயத்ேதாடு
உங்களுைடய எஜமான்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்;
நல்லவர்களுக்கும், சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்கும்மட்டும்
இல்ைல, முரட்டுக்குணமுள்ளவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்.
19 ஏெனன்றால், ஒருவன் அநயாயமாகப் பாடுகள்படும்ேபாது
ேதவைன நைனத்துக்ெகாண்ேட உபத்த ரவங்கைளப்
ெபாறுைமயாகச் சக த்துக்ெகாண்டால் அதுேவ ேதவனுக்குப்
ப ரியமாகஇருக்கும். 20நீங்கள்குற்றம்ெசய்துஅடிக்கப்படும்ேபாது
ெபாறுைமேயாடு சக த்துக்ெகாண்டால், அதனால் என்ன நன்ைம
உண்டு? ஆனால், நீங்கள் நன்ைமெசய்து பாடுகள்படும்ேபாது
ெபாறுைமேயாடு சக த்துக்ெகாண்டால் அதுேவ ேதவனுக்கு
முன்பாகப் ப ரியமாக இருக்கும். 21 இதற்காகத்தான் நீங்கள்
அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்; ஏெனன்றால், க றஸ்துவும்
உங்களுக்காகப் பாடுகள்பட்டு, நீங்கள் அவருைடய
அடிச்சுவடுகைளப் பன்பற்ற வருவதற்காக உங்களுக்கு
முன்மாத ரிையைவத்துப்ேபானார்.
22அவர் பாவம்ெசய்யவல்ைல,
அவருைடயவாய ேலவஞ்சைனயும்காணப்படவல்ைல;
23அவர்தூஷக்கப்படும்ேபாதுபதலுக்குத்தூஷக்காமலும்,
பாடுகள்பட்டேபாதுதரும்ப பயமுறுத்தாமலும்,
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நயாயமாக நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்க றவருக்கு தம்ைமேய
ஒப்புவத்தார்.

24நாம்பாவங்களுக்குச்ெசத்து,நீத க்குப்பைழத்தருக்கத்தக்கதாக,
அவர்தாேம தமது சரீரத்த ேல நம்முைடய பாவங்கைளச்
சலுைவய ேல சுமந்தார்; அவருைடய தழும்புகளால்
குணமானீர்கள். 25 ச தற ப்ேபான ஆடுகைளப்ேபால
இருந்தீர்கள்; இப்ெபாழுேதா உங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்கு
ேமய்ப்பரும் கண்காணியுமாக இருக்க ற இேயசுக றஸ்துவடம்
தரும்பவந்தருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
கணவர்களும்மைனவகளும்

1 அந்தப்படி மைனவகேள, உங்களுைடய ெசாந்தக்
கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்; அப்ெபாழுது அவர்களில்
யாராவது தருவசனத்தற்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாக
இருந்தால், பயபக்தயான உங்களுைடய கற்புள்ள நடக்ைகைய
அவர்கள் பார்த்து, 2 ேபாதைன இல்லாமல், மைனவகளின்
நடக்ைகயனாேலேய ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளப்படுவார்கள்.
3 முடிையப் பன்னி, தங்க ஆபரணங்கைள அணிந்து,
வைலயுயர்ந்த ஆைடகைள உடுத்த க்ெகாள்க ற ெவளிப்புற
அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாக இல்லாமல்,
4 அழியாத அலங்கரிப்பாக இருக்க ற சாந்தமும் அைமதயுமுள்ள
ஆவயாகய இருதயத்தல் மைறந்தருக்க ற குணேம உங்களுக்கு
அலங்காரமாக இருக்கேவண்டும்; அதுேவ ேதவனுைடய
பார்ைவயல் வைலயுயர்ந்தது. 5 இப்படிேய ஆதக்காலங்களில்
ேதவனிடம் நம்ப க்ைகயாக இருந்த பரிசுத்தப் ெபண்களும்
தங்களுைடய கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தங்கைள
அலங்கரித்தார்கள். 6 அப்படிேய சாராள் ஆப ரகாைம
ஆண்டவன் என்று ெசால்லி, அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருந்தாள்;
நீங்கள் நன்ைமெசய்து ஒரு ஆபத்த ற்கும் பயப்படாமல்
இருந்தீர்கெளன்றால் அவளுக்குப் பள்ைளகளாக இருப்பீர்கள்.
7 அப்படிேய கணவன்மார்கேள, மைனவயானவள் ெபலவீன
பாண்டமாக இருக்க றதனால், உங்களுைடய ெஜபங்களுக்குத்
தைடவராதபடி, நீங்கள் ஞானத்துடன் அவர்கேளாடு வாழ்ந்து,
உங்கேளாடு அவர்களும் ந த்தயஜீவனாகய கருைபையப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்களாக இருப்பதனால், அவர்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டியகடைமகைளச்ெசய்யுங்கள்.

நன்ைமெசய்துதீங்குஅனுபவத்தல்
8 ேமலும், நீங்கெளல்ேலாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும்,

இரக்கம் உள்ளவர்களும், சேகாதரஅன்பு உள்ளவர்களும்,
மனதுருக்கம்உள்ளவர்களும்,தாழ்ைமஉள்ளவர்களுமாகஇருந்து,
9 தீைமக்குத் தீைமையயும், அவமானத்த ற்கு அவமானத்ைதயும்
ெசய்யாமல், அதற்குப் பதலாக, நீங்கள் ஆசீர்வாதத்ைதப்
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ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக அைழக்கப்பட்டிருக்க றவர்கள் என்று
ெதரிந்து,ஆசீர்வாதம்பண்ணுங்கள்.
10 ஜீவைன வரும்ப , நல்ல நாட்கைளப் பார்க்கேவண்டுெமன்று

இருக்கறவன்
தீைமயானைவகளுக்குத்தன்நாக்ைகயும்,
கபடானவார்த்ைதகளுக்குத்தன்உதடுகைளயும்வலக்க க்காத்து,
11தீைமகைளவ ட்டுநீங்க , நன்ைமெசய்து,
சமாதானத்ைதத் ேதடி,அைதப் பன்ெதாடரேவண்டும்.
12கர்த்தருைடயகண்கள்நீத மான்கைளப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது,
அவருைடய காதுகள் அவர்களுைடய ேவண்டுதல்கைளக்

ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது;
தீைமெசய்க றவர்களுக்ேகா கர்த்தருைடய முகம் எத ராக

இருக்க றது.”
13 நீங்கள் நன்ைமையப் பன்பற்றுகறவர்களானால்,

உங்களுக்குத் தீைமெசய்க றவன் யார்? 14 நீத க்காக
நீங்கள் பாடுகள்பட்டால் பாக்கயவான்களாக இருப்பீர்கள்;
அவர்களுைடய பயமுறுத்தலுக்கு நீங்கள் பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் இருந்து; 15 கர்த்தராக ய ேதவைன உங்களுைடய
இருதயங்களில் பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்களுக்குள்
இருக்கற நம்ப க்ைகையப்பற்ற உங்களிடம் வ சாரித்துக் ேகட்க ற
எல்ேலாருக்கும் சாந்தத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும் பதல்ெசால்ல
எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக இருங்கள். 16 க றஸ்துவற்குரிய
உங்களுைடய நல்ல நடக்ைகைய அவமத க்க றவர்கள்
உங்கைள அக்க ரமக்காரர்கள் என்று உங்களுக்கு எத ராகச்
ெசால்லுகற வஷயத்தல் அவர்கள் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகும்படி
நீங்கள் நல்ல மனச்சாட்ச உள்ளவர்களாக இருங்கள்.
17 தீைமெசய்து பாடுகள் அனுபவப்பைதவ ட, ேதவனுக்கு
வருப்பமானால், நன்ைமெசய்து பாடுகள் அனுபவப்பேத
ேமன்ைமயாக இருக்கும். 18 ஏெனன்றால், க றஸ்துவும் நம்ைம
ேதவனிடம் ேசர்ப்பதற்காக அநீதயுள்ளவர்களுக்குப் பதலாக
நீத உள்ளவராகப் பாவங்களுக்காக ஒருமுைற பாடுகள்
பட்டார்; அவர் சரீரத்த ேல ெகாைல ெசய்யப்பட்டு, ஆவயேல
உய ர்ப்ப க்கப்பட்டார். 19 அந்த ஆவய ேல அவர் ேபாய்,
சைறக்காவலில் உள்ள ஆவகளுக்குப் ப ரசங்கம்பண்ணினார்.
20அந்த ஆவகள், ேநாவா கப்பைலக் கட்டின நாட்களிேல, ேதவன்
அதக ெபாறுைமேயாடு காத்தருந்தேபாது, கீழ்ப்படியாமல்
ேபானைவகள்; அந்தக் கப்பலிேல எட்டு நபர்கள்மட்டுேம
ப ரேவச த்து தண்ணீரினாேல காக்கப்பட்டார்கள். 21 அதற்கு
ஒப்பைனயான ஞானஸ்நானமானது, சரீர அழுக்ைக நீக்குவதாக
இல்லாமல், ேதவைனப் பற்ற க்ெகாள்ளும் நல்ல மனச்சாட்ச யன்
உடன்படிக்ைகயாக இருந்து, இப்ெபாழுது நம்ைமயும்
இேயசுக றஸ்துவனுைடய உய ர்த்ெதழுதலினால் இரட்ச க்க றது;
22 அவர் பரேலாகத்த ற்குப்ேபாய், ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல்
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இருக்கறார்; ேதவதூதர்களும், அதகாரங்களும், வல்லைமகளும்
அவருக்குக்கீழ்ப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்காகஉய ர்வாழ்தல்

1 இப்படியருக்க, க றஸ்து நமக்காக சரீரத்த ேல
பாடுகள்பட்டதனால், நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ச ந்ைதைய
ஆயுதமாக அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 2 ஏெனன்றால், சரீரத்தல்
பாடுபடுக றவன் இனி சரீரத்தல் இருக்கும் காலம்வைரக்கும்
மனிதர்களுைடய இச்ைசகளின்படி பைழக்காமல் ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படிேய பைழப்பதற்காகப் பாவங்கைளவ ட்டு
வலகயருப்பான். 3 கடந்த வாழ்நாட்களிேல நாம் யூதரல்லாத
மக்கள் ெசய்ய வரும்புவைதேபால ெசய்துவந்தது ேபாதும்;
அப்ெபாழுது நாம் காமவ காரத்ைதயும் தீயஆைசகைளயும்
நடத்த , மதுஅருந்தயும், களியாட்டுச்ெசய்து, ெவறெகாண்டு,
அருவருப்பான வக்க ரக ஆராதைனையச் ெசய்துவந்ேதாம்.
4 அந்தத் துன்மார்க்க உைளய ேல அவர்கேளாடு ேசர்ந்து
நீங்கள் வழுந்துவ டாமல் இருக்க றதனாேல அவர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டு, உங்கைள அவமத க்க றார்கள். 5 உய ேராடு
இருக்க றவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் நயாயத்தீர்ப்புக்
ெகாடுக்க ஆயத்தமாக இருக்க றவருக்கு அவர்கள் கணக்கு
ஒப்புவ ப்பார்கள். 6 இதற்காக மரித்ேதார்கள், மனிதர்களுக்கு
முன்பாக சரீரத்த ேல தண்டைனக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தும்,
ேதவன்முன்பாக ஆவய ேல பைழப்பதற்காக, அவர்களுக்கும்
நற்ெசய்த அறவக்கப்பட்டது. 7 எல்லாவற்றற்கும் முடிவு
ெநருங்கவ ட்டது; ஆகேவ, ெதளிந்த புத்த உள்ளவர்களாக
இருந்து, ெஜபம்பண்ணுவதற்கு கவனம் உள்ளவர்களாக
இருங்கள். 8 எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக ஒருவரிெலாருவர்
ஊக்கமான அன்பு உள்ளவர்களாக இருங்கள்; அன்பு த ரளான
பாவங்கைளமூடும். 9முறுமுறுப்புஇல்லாமல்ஒருவைரெயாருவர்
உபசரியுங்கள். 10 அவனவன் ெபற்றுக்ெகாண்ட
வரத்தன்படிேய நீங்கள் ேதவனுைடய பற்பல கருைபயுள்ள
ஈவுகைளப் பக ர்ந்துெகாடுக்கும் நல்ல ெபாறுப்பாளர்ேபால,
ஒருவருக்ெகாருவர் உதவெசய்யுங்கள். 11 ஒருவன் ேபாதைன
ெசய்தால் ேதவனுைடய வார்த்ைதகளின்படிேய ேபாதைன
ெசய்யேவண்டும்; ஒருவன் உதவெசய்தால் ேதவன் தந்தருளும்
ெபலத்தன்படிேய உதவெசய்யேவண்டும்; எல்லாவற்ற ேலயும்
இேயசுக றஸ்து மூலமாக ேதவன் மகைமப்படும்படிேய
ெசய்வீர்களாக; அவருக்ேக மகைமயும் வல்லைமயும் எல்லாக்
காலங்களிலும்உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன்.

க றஸ்தவனாகஇருப்பதனால்வரும்பாடுகள்
12 ப ரியமானவர்கேள, உங்கைளப் பரீட்ைசப்பார்க்க உங்கள்

நடுவல் அக்கனிையப்ேபான்ற ேசாதைனகள் வரும்ேபாது ஏேதா
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புதுைம நடக்க றது என்று ஆச்சரியப்படாமல், 13 க றஸ்துவன்
மகைம ெவளிப்படும்ேபாது நீங்கள் களிகூர்ந்து மக ழ்வதற்காக
அவருைடய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால்
சந்ேதாஷப்படுங்கள். 14 நீங்கள் கறஸ்துவன்
நாமத்த ற்காக அவமத க்கப்பட்டால் பாக்கயவான்கள்;
ஏெனன்றால், ேதவனுைடய ஆவயாகய மகைமயுள்ள
ஆவயானவர் உங்கள்ேமல் தங்கயருக்க றார்; அவர்களாேல
அவமத க்கப்படுக றார்; உங்களாேல மகைமப்படுக றார்.
15 ஆகேவ, உங்களில் யாரும் ெகாைலபாதகனாகேவா,
தருடனாகேவா, தீங்கு ெசய்தவனாகேவா, அந்நய காரியங்களில்
தைலய ட்டுக்ெகாண்டவனாகேவா இருந்து பாடுபடுக றவனாக
இருக்கக்கூடாது. 16 ஒருவன் கறஸ்தவனாக இருப்பதனால்
பாடுபட்டால் ெவட்கப்படாமல் இருந்து, அதனால் ேதவைன
மகைமப்படுத்தேவண்டும். 17 நயாயத்தீர்ப்பு ேதவனுைடய
வீட்டிேல ஆரம்பமாகும் காலமாக இருக்க றது; அது முதலில்
நம்மிடத்த ேல ஆரம்ப க்கப்பட்டால் ேதவனுைடய நற்ெசய்த க்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களின்முடிவுஎப்படியாகஇருக்கும்?
18 “நீத மாேனஇரட்ச க்கப்படுவதுகடினெமன்றால்,
பக்தயல்லாதவனும்பாவயும்எங்ேக ந ற்பார்கள்?

19 ஆகேவ, ேதவனுைடய வருப்பத்தனால் பாடுகைள
அனுபவக்க றவர்கள் நன்ைம ெசய்க றவர்களாகத் தங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளஉண்ைமயுள்ளசருஷ்டிகர்த்தாவாகயஅவருக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 5
மூப்பர்களும்இைளஞர்களும்

1 உங்களில் உள்ள மூப்பர்களுக்கு உடன்மூப்பனும்,
க றஸ்துவன் பாடுகளுக்குச் சாட்ச யும், இனி ெவளிப்படும்
மகைமக்குப் பங்குள்ளவனாக இருக்க ற நான்
புத்த ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: 2 உங்களிடம் உள்ள
ேதவனுைடய மந்ைதைய நீங்கள் ேமய்த்து, கட்டாயமாக இல்ைல,
மனப்பூர்வமாகவும், அவலட்சணமான ஆதாயத்த ற்காகவும்
இல்ைல, உற்சாக மனேதாடும், 3 சுதந்த ரத்ைத ெபருைமேயாடு
ஆளுகறவர்களாக இல்ைல, மந்ைதக்கு முன்மாத ரிகளாகவும்,
கண்காணிப்புச் ெசய்யுங்கள். 4 அப்படி ெசய்தால் ப ரதான
ேமய்ப்பர் ெவளிப்படும்ேபாது மகைம குைறயாத க ரீடத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். 5 அப்படிேய, இைளஞர்கேள,
மூப்பர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள் எல்ேலாரும்
ஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிந்து, மனத்தாழ்ைமைய
அணிந்துெகாள்ளுங்கள்;
“ெபருைமஉள்ளவர்களுக்குேதவன்எத ர்த்துந ற்க றார்,
தாழ்ைமஉள்ளவர்களுக்ேகா கருைபஅளிக்க றார்.”

6 ஆகேவ, குறத்தக் காலத்த ேல ேதவன் உங்கைள
உயர்த்துவதற்காக, அவருைடய பலத்த கரங்களுக்குள்
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அடங்க இருங்கள். 7 அவர் உங்கைள வசாரிக்க றவராக
இருப்பதனால்,உங்களுைடயகவைலகைளெயல்லாம்அவர்ேமல்
ைவத்துவடுங்கள். 8 ெதளிந்த புத்த உள்ளவர்களாக இருங்கள்,
வழித்தருங்கள்; ஏெனன்றால், உங்களுைடய எத ராளியாக ய
ப சாசு ெகர்ச்ச க்க ற சங்கம்ேபால யாைர வழுங்கலாேமா என்று
ேதடிச் சுற்ற த்த ரிக றான். 9 வசுவாசத்தல் உறுதயாக இருந்து,
அவனுக்குஎத ர்த்துநல்லுங்கள்;உலகத்தல்உள்ளஉங்களுைடய
சேகாதரர்களும் அப்படிப்பட்டப் பாடுகைள அனுபவக்க றார்கள்
என்று ெதரிந்தருக்க றீர்கேள. 10 க றஸ்து இேயசுவற்குள்
நம்ைமஅவருைடயந த்தயமகைமக்குஅைழத்தவராகஇருக்க ற
எல்லாக் கருைபயும் ெபாருந்தய ேதவன்தாேம ெகாஞ்சக்காலம்
பாடுகள் அனுபவக்க ற உங்கைளச் சீர்ப்படுத்த , உறுத ப்படுத்த ,
பலப்படுத்த , நைலநறுத்துவாராக; 11 அவருக்கு மகைமயும்
வல்லைமயும் எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாயருப்பதாக.
ஆெமன்.
இறுத வாழ்த்துைர

12உங்களுக்குப்புத்த ெசால்லுவதற்கும்,நீங்கள்நைலெகாண்டு
நற்க ற கருைப, ேதவனுைடய உண்ைமயான கருைபதான்
என்று சாட்ச யடுவதற்கும், நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு
எழுத , உண்ைமயுள்ள சேகாதரனாக எனக்குத் ேதான்றுகற
சல்வானுவன் ைகய ேல ெகாடுத்து அனுப்பயருக்க ேறன்.
13உங்கேளாடு ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டிருக்க ற பாப ேலானிலுள்ள
சைபயும், என் மகனாகய மாற்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். 14ஒருவைரெயாருவர் அன்பன்முத்தத்ேதாடு
வாழ்த்துதல் ெசய்யுங்கள். க றஸ்து இேயவற்குள்ளான உங்கள்
அைனவருக்கும் சமாதானம்உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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2 ேபதுரு
ஆச ரியர்
1 ேபது 1:1 ல் குற ப்ப டப்பட்டுள்ளபடி, 2 ேபதுருவன் ஆச ரியர்

அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுரு ஆவார். 2 ேபதுரு 3:1 ல், 2
ேபதுருவன் ஆச ரியர் இேயசுவன் மறுரூப நைலக்கு சாட்ச யாக
இருப்பதாக கூறுகறார் (1:16-18). ஒருேநாக்கு சுவ ேசஷ
புத்தகங்கள் கூறுகறபடி, ேபதுரு, இேயசுேவாடு இருந்த மூன்று
சீடர்களில்ஒருவராகஇருந்தார் (மற்றஇரண்டுேபரும்யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் ஆவர்). 2 ேபதுருவன் ஆச ரியர், இரத்தசாட்ச யாக
மரிக்கேவண்டும் என்ற உண்ைமைய (1:14)அவர் குற ப்படுக றார்
என்பைதயும்; ேயாவான் 21:18-19 ல் இேயசு, ேபதுரு ைகதயாகக்
கட்டப்பட்டப்பன்இரத்தசாட்ச யாக மரிப்பார் என்றுமுன்னறந்தார்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 65-68 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
இைத அப்ேபாஸ்தலன் தன் வாழ்நாளின் இறுத வருடங்களில்

ேராமிலிருந்துஎழுதயருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
முதல் ேபதுருைவப் ேபாலேவ இது வடக்கு ஆசயா

ைமனரிலிருந்தஅேதவாசகர்களுக்குஎழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
க றஸ்தவவசுவாசத்தன்அடிப்பைடைய நைனவூட்டுவதற்காக

(1:12-13, 16-21), வசுவாசத்தன் எத ர்கால தைலமுைறயனைர
அறவுறுத்துவதற்காக (1:15)அதன்அப்ேபாஸ்தலபாரம்பரியத்ைத
உறுத ப்படுத்துவதற்காக (1:13-14; 2:1-3) ேபதுரு எழுதனார்,
தனது நாட்கள் குறுகயது என்று அவர் அற ந்ததனாலும், ேதவ
மக்கள்அேநகஆபத்துக்கைள சந்த க்க றதனாலும் ேபதுருஇைத
எழுதனார். ேதவனுைடய வருைகைய மறுதலிக்கற கள்ளப்
ேபாதகர்களின் வருைகையக் குறத்து தன்னுைடய வாசகர்கைள
எச்சரிக்கும்படி ேபதுருஎழுதனார் (2:1-22) (3:3-4).
ைமயக்கருத்து
தவறானஆச ரியர்களுக்குஎத ராக எச்சரிக்ைக

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. க றஸ்தவநல்ெலாழுக்கங்களில்வளர்ச்ச யைடதல்— 1:3-11
3. ேபதுருவன்ெசய்த ேநாக்கம்— 1:12-21
4. தவறானஆச ரியர்களுக்குஎத ராக எச்சரிக்ைக— 2:1-22
5. க றஸ்துவன்வருைக— 3:1-16
6.முடிவுைர— 3:17, 18
1 நம்முைடய ேதவனும் இரட்சகருமாக இருக்க ற

இேயசுக றஸ்துவனுைடய நீதயால் எங்கைளப்ேபால
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அருைமயான வசுவாசத்ைதப் ெபற்றவர்களுக்கு,
இேயசுக றஸ்துவன் ஊழியக்காரனும் அப்ேபாஸ்தலனுமாகய
சீேமான்ேபதுரு எழுதுகறதாவது: 2 ேதவைனயும் நம்முைடய
கர்த்தராக யஇேயசுைவயும்அற ந்துெகாள்க றஅறவன் மூலமாக
உங்களுக்குக்கருைபயும் சமாதானமும்ெபருகட்டும்.

ேதவனுைடயஅைழப்பும்,ெதரிந்துெகாள்ளுதலும்
3 தம்முைடய மகைமயனாலும் காருணியத்தனாலும்

நம்ைம அைழத்தவைர அறக ற அறவனாேல ஜீவனுக்கும்
ேதவபக்த க்கும் ேவண்டிய எல்லாவற்ைறயும், அவருைடய
ெதய்வீக வல்லைமயானது நமக்குத் தந்தருளினது
மட்டுமல்லாமல், 4 இச்ைசயனால் உலகத்தல் உள்ள தீைமக்குத்
தப்ப , ெதய்வீக சுபாவத்த ற்குப் பங்குள்ளவர்களாவதற்காக,
அதக ேமன்ைமயும் அருைமயான வாக்குத்தத்தங்களும்
அைவகளினாேல நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
5 இப்படியருக்க, நீங்கள் அதக கவனம் உள்ளவர்களாக
உங்களுைடய வசுவாசத்ேதாடு ைதரியத்ைதயும், ைதரியத்ேதாடு
ஞானத்ைதயும், 6 ஞானத்ேதாடு இச்ைசயடக்கத்ைதயும்,
இச்ைசயடக்கத்ேதாடு ெபாறுைமையயும், ெபாறுைமேயாடு
ேதவபக்தையயும், 7 ேதவபக்த ேயாடு சேகாதரச ேநகத்ைதயும்,
சேகாதரச ேநகத்ேதாடு அன்ைபயும் காட்டுங்கள். 8 இைவகள்
உங்களுக்கு உண்டாயருந்து ெபருகனால், நீங்கள் நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ அறகற அறவ ேல வீணரும்
கனியல்லாதவர்களுமாக இருக்கமாட்டீர்கள். 9 இைவகள்
இல்லாதவன் எவேனா, அவன் முன்னேம ெசய்த பாவங்கள்
சுத்த கரிக்கப்பட்டது, என்பைத மறந்து தன் அருகல்
உள்ளைவகைளயும் காண இயலாதவனாகவும் குருடனாகவும்
இருக்க றான். 10 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, உங்களுைடய
அைழப்ைபயும் ெதரிந்துெகாள்ளுதைலயும் உறுதயாக்குவதற்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; இைவகைளச் ெசய்தால் நீங்கள்
ஒருேபாதும் இடறவழுவதல்ைல. 11 இவ்வதமாக, நம்முைடய
கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய இேயசுக றஸ்துவனுைடய ந த்தய
ராஜ்யத்த ற்குள் ப ரேவச த்தல் உங்களுக்குப் பரிபூரணமாக
அளிக்கப்படும்.

சத்தயத்தன்தீர்க்கதரிசனம்
12 இதனால், இைவகைள நீங்கள் அறந்தும், நீங்கள்

இப்ெபாழுது அறந்தருக்க ற சத்தயத்தல் உறுத ப்பட்டிருந்தும்,
உங்களுக்கு இைவகைள ஞாபகப்படுத்த எப்ெபாழுதும்
நான் ஆயத்தமாக இருக்க ேறன். 13 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்து எனக்கு அறவத்தபடி நான் மரித்துப்ேபாவது
சீக்க ரத்தல் நடக்கும் என்று அறந்து, 14 நான் மரிக்கும்வைரக்கும்
உங்கைள ஞாபகப்படுத்த எழுப்பவடுவது நயாயம் என்று
நைனக்க ேறன். 15 ேமலும், நான் மரித்ததற்குப்பன்பு
இைவகைள நீங்கள் எப்ெபாழுதும் நைனத்துக்ெகாள்வதற்குரிய
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காரியங்கைளச் ெசய்ேவன். 16 நாங்கள் தந்த ரமான
கட்டுக்கைதகைளப் பன்பற்றனவர்களாக இல்ைல, அவருைடய
மகத்துவத்ைதக் கண்களால் பார்த்தவர்களாகேவ நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் வல்லைமையயும்
வருைகையயும் உங்களுக்கு அறவத்ேதாம். 17இவர் என்னுைடய
ேநசகுமாரன், இவர்ேமல் ப ரியமாக இருக்க ேறன் என்று
ெசால்லுகற சத்தம் உன்னதமான மகைமயலிருந்து அவருக்கு
உண்டாக , ப தாவாகய ேதவனால் அவர் கனத்ைதயும்
மகைமையயும் ெபற்றேபாது, 18 அவேராடு நாங்கள் பரிசுத்த
பர்வதத்தல் இருக்கும்ேபாது, வானத்தலிருந்து பறந்த அந்தச்
சத்தத்ைதக் ேகட்ேடாம். 19 அதக உறுதயான தீர்க்கதரிசன
வசனமும் நமக்கு உண்டு; ெபாழுதுவடிந்து வடிெவள்ளி
உங்களுைடய இருதயங்களில் உத க்கும்வைரக்கும் இருள்
உள்ள இடத்தல் ப ரகாச க்க ற வளக்ைகப்ேபான்ற அந்த
வசனத்ைதக் கவனித்தருப்பது நலமாக இருக்கும். 20 ேவதத்தல்
உள்ள எந்தத் தீர்க்கதரிசனமும் தீர்க்கதரிச யனுைடய ெசாந்த
வளக்கமாக இருக்காது என்று நீங்கள் முதலில் அறயேவண்டும்.
21 தீர்க்கதரிசனமானது ஒருகாலத்தலும் மனிதர்களுைடய
வருப்பத்தனாேல உண்டாகவல்ைல; ேதவனுைடய பரிசுத்த
மனிதர்கள்பரிசுத்தஆவயானவராேலஏவப்பட்டுப் ேபசனார்கள்.

அத்த யாயம் 2
கள்ளப்ேபாதகர்களும்,அவர்களுைடயஅழிவும்

1 கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும் மக்களுக்குள்ேள இருந்தார்கள்,
அப்படிேய உங்களுக்குள்ளும் கள்ளப்ேபாதகர்கள் இருப்பார்கள்;
அவர்கள் அழிவ ற்குரிய ேவதப்புரட்டுகைளத் தந்த ரமாக
நுைழயப்பண்ணி, தங்கைள வைலக்ெகாடுத்து வாங்கன
ஆண்டவைர மறுதலித்து, தங்களுக்கு ேவகமான அழிைவ
வரவைழத்துக்ெகாள்வார்கள். 2அவர்களுைடயதீயெசய்ைககைள
அேநகர் பன்பற்றுவார்கள்; அவர்களால் சத்தயப்பாைத
அவமானப்படும். 3 ெபாருளாைச உள்ளவர்களாக, தந்த ரமான
வார்த்ைதகளால் உங்கைளத் தங்களுக்கு ஆதாயமாக
வசப்படுத்த க்ெகாள்ளுவார்கள்; ஆதகாலம்முதல் அவர்களுக்கு
வதக்கப்பட்ட தண்டைன காத்தருக்காது, அவர்களுைடய
அழிவு தாமத க்காது. 4 பாவம்ெசய்த தூதர்கைளத்
ேதவன் தப்பவ டாமல், அந்தகாரச் சங்கலிகளினாேல கட்டி
நரகத்த ேல தள்ளி ந யாயத்தீர்ப்புக்கு ைவக்கப்பட்டவர்களாக
ஒப்புக்ெகாடுத்து; 5 முழு உலகத்ைதயும் தப்பவ டாமல்,
நீதையப் ப ரசங்க த்த ேநாவாைவயும் மற்ற ஏழு நபர்கைளயும்
காப்பாற்ற , அவபக்தயுள்ளவர்கள் நைறந்த உலகத்தன்ேமல்
ெபரும்ெவள்ளத்ைத வரப்பண்ணி; 6 ேசாேதாம் ெகாேமாரா
என்னும் பட்டணங்கைளயும் சாம்பலாக்க க் கவழ்த்துப்ேபாட்டு,
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து, ப ற்காலத்த ேல அவபக்தயாக
நடப்பவர்களுக்கு அைவகைள உதாரணமாக ைவத்து;
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7 அக்க ரமக்காரர்கேளாடு வாழ்கன்றேபாது அவர்களுைடய
காமவகார ெசயல்களினால் வருத்தப்பட்டு, 8 நாள்ேதாறும்
அவர்களுைடய அக்க ரமச் ெசய்ைககைளப் பார்த்து,
ேகட்டு நீதயுள்ள தன்னுைடய இருதயத்தல் வாத க்கப்பட்ட
நீத மானாகய ேலாத்ைத அவர் இரட்ச த்தருக்க; 9 கர்த்தர்
ேதவபக்தயுள்ளவர்கைளச் ேசாதைனயல் இருந்து
இரட்ச க்கவும், அக்க ரமக்காரர்கைள தண்டைனக்குரியவர்களாக
நயாயத்தீர்ப்பன் நாளுக்காக ைவக்கவும் அற ந்தருக்க றார்.
10 வேசஷமாக அசுத்தமான ஆைசகேளாடு சரீரத்த ற்ேகற்றபடி
நடந்து, கர்த்தரின் அத காரத்ைத அவமத க்க றவர்கைள
அப்படிச் ெசய்வார். இவர்கள் துணிகரமானவர்கள், அகங்காரம்
நைறந்தவர்கள், மகத்துவங்கைள அவமானப்படுத்த
பயப்படாதவர்கள். 11அதக ெபலைனயும் வல்லைமையயுமுைடய
ேதவதூதர்கள் முதலாகக் கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்கைள
அவமானமாகக் குற்றப்படுத்தமாட்டார்கேள. 12 இவர்கேளா
ப டிபட்டு அழிக்கப்படுவதற்கு உண்டான புத்த இல்லாத
மிருகஜீவன்கைளப்ேபாலத் தங்களுக்குத் ெதரியாதைவகைள
அவமானப்படுத்த , தங்களுைடய தீயச்ெசயலினால் ெகட்டு,
அழிந்து, அநீதீயன் பலைன அைடவார்கள். 13 இவர்கள்
ஒருநாள் வாழ்ைவ இன்பம் என்று நைனத்து, தங்களுைடய
வஞ்சைனகளில் உல்லாசமாக வாழ்ந்து, உங்கேளாடு வருந்து
சாப்படும்ேபாது கைறகளாகவும் களங்கமாகவும் இருக்க றார்கள்;
14 வபசார மயக்கத்தனால் நைறந்தவர்களும், பாவத்ைதவ ட்டு
ஓயாதைவகளுமாக இருக்க ற கண்கைள உைடயவர்கள்;
உறுதயல்லாத ஆத்துமாக்கைளத் தந்த ரமாகப் ப டித்து,
ெபாருளாைசகளில் பழகன இருதயத்ைதயுைடய சாபத்தன்
குழந்ைதகள். 15 ெசம்ைமயான பாைதையவ ட்டுத் தப்ப நடந்து,
ேபேயாரின் குமாரனாகய ப ேலயாமின் வழிையப் பன்பற்ற ப்
ேபானவர்கள்;அவன்அநீதயன்கூலிையவரும்ப , 16தன்னுைடய
அக்க ரமத்த ற்காகக் கடிந்து ெகாள்ளப்பட்டான்; ேபசாதக்
கழுைத மனிதர்களின் ேபச்ைசப் ேபச த் தீர்க்கதரிச யனுைடய
மத ேகட்ைடத் தடுத்தது. 17 இவர்கள் தண்ணீர் இல்லாத
கணறுகளும்,சுழல்காற்றனால்அடிபட்டுஓடுகறேமகங்களுமாக
இருக்க றார்கள்; எப்ெபாழுதும் உள்ள காரிருேள இவர்களுக்கு
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. 18 வஞ்சகமாக நடக்க றவர்களிடம்
இருந்து அரிதாகத் தப்பனவர்களிடம் இவர்கள் ெபருைமயான
வீண்வார்த்ைதகைளப் ேபச , சரீர இச்ைசகளினாலும்
காமவகாரங்களினாலும் அவர்கைளத் தந்த ரமாகப்
ப டிக்க றார்கள். 19 தாங்கேள தீைமக்கு அடிைமகளாக இருந்தும்,
அவர்களுக்குச் சுதந்த ரத்ைத வாக்குத்தத்தம்பண்ணுகறார்கள்;
எதனால் ஒருவன் ெஜயக்கப்பட்டிருக்க றாேனா அதற்கு
அவன் அடிைமப்பட்டிருக்க றாேன. 20 கர்த்தரும் இரட்சகருமாக
இருக்க ற இேயசுக றஸ்துைவ அறகற அறவனாேல
உலகத்தன் அசுத்தங்களுக்குத் தப்பனவர்கள் மீண்டும்



2 ேபதுருஅத்தயாயம் 2:21 560 2 ேபதுருஅத்தயாயம் 3:10

அைவகளில் ச க்க க்ெகாண்டு அவற்றால் ஆட்ெகாள்ளப்பட்டால்,
அவர்களுைடய பன்னிைலைம முன்னிைலைமையவ ட
அத க தீைமயுள்ளதாக இருக்கும். 21 அவர்கள் நீதயன்
பாைதைய அறந்தபன்பு தங்களுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட
பரிசுத்த கட்டைளையவ ட்டுவலகுவைதவ ட, அைத அறயாமல்
இருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாக இருக்கும். 22 நாய்
தான் கக்கனைத சாப்ப டவும், கழுவப்பட்ட பன்ற ேசற்ற ேல
புரளவும் தரும்பனது என்று ெசால்லப்பட்ட உண்ைமயான
பழெமாழியன்படிேயஅவர்களுக்குநடந்தது.

அத்த யாயம் 3
கர்த்தருைடயநாள்

1 ப ரியமானவர்கேள, இந்த இரண்டாம் கடிதத்ைத இப்ெபாழுது
உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். 2 பரிசுத்த தீர்க்கதரிச களால்
முன்னேம ெசால்லப்பட்ட வார்த்ைதகைளயும், இரட்சகராக
இருக்க ற கர்த்தருைடய அப்ேபாஸ்தலர்களாகய எங்களுைடய
கட்டைளகைளயும் நீங்கள் நைனத்துப்பார்ப்பதற்காக
இந்தக் கடிதங்களினால் உங்களுைடய உண்ைமயான
மனைத ஞாபகப்படுத்த எழுப்புக ேறன். 3 முதலாவது
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியது என்னெவன்றால்:
கைடச நாட்களில் பரிகாசக்காரர்கள் வந்து, தங்களுைடய
சுய இச்ைசகளின்படி நடந்து, 4 அவர் தரும்பவருவார்
என்று ெசால்லுகற வாக்குத்தத்தம் எங்ேக? முற்ப தாக்கள்
மரித்தபன்பு எல்லாக் காரியங்களும் பைடப்பன் ஆரம்பத்தல்
இருந்தவதமாகேவ இருக்க றேத என்று ெசால்லுவார்கள்.
5 ஆதகாலத்தல் ேதவனுைடய வார்த்ைதயனாேல
வானங்களும் பூமியும் தண்ணீரிலிருந்து ேதான்ற
தண்ணீரினாேல நைலெகாண்டிருக்க றது என்பைதயும்,
6 அப்ெபாழுது இருந்த உலகம் ெபருெவள்ளத்தனாேல
அழிந்தது என்பைதயும் மனதார அறயாமலிருக்கறார்கள்.
7 இப்ெபாழுது இருக்கற வானங்களும் பூமியும் அேத
வார்த்ைதயனாேல ெநருப்புக்கு இைரயாக ைவக்கப்பட்டு,
ேதவபக்த இல்லாதவர்கள் நயாயந்தீர்க்கப்பட்டு அழிந்துேபாகும்
நாள்வைர காக்கப்பட்டிருக்க றது. 8 ப ரியமானவர்கேள,
கர்த்தருக்கு ஒருநாள் ஆய ரம் வருடங்கைளப்ேபாலவும், ஆயரம்
வருடங்கள் ஒருநாைளப்ேபாலவும் இருக்க றது என்கற இந்த ஒரு
காரியத்ைத நீங்கள் அறயாமல் இருக்கேவண்டாம். 9 தாமதம்
பண்ணுகறார் என்று சலர் நைனக்கறபடி, கர்த்தர் தமது
வாக்குத்தத்தத்ைதக்குற த்துத் தாமதம்பண்ணாமல்; ஒருவரும்
ெகட்டுப்ேபாகாமல் எல்ேலாரும் மனம்தரும்பேவண்டும் என்று
வரும்ப , நம்ேமல் நீடியெபாறுைம உள்ளவராக இருக்க றார்.
10 கர்த்தருைடய நாள் இரவ ேல தருடன் வருகறதுேபால வரும்;
அப்ெபாழுது வானங்கள் பயங்கர சத்தத்ேதாடு வலக ப்ேபாகும்,
பஞ்சபூதங்கள் ெவந்து உருக ப்ேபாகும், பூமியும் அதல்
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உள்ள ெசயல்களும் எரிந்து அழிந்துேபாகும். 11 இப்படி
இைவகெளல்லாம் அழிந்து ேபாக றதாக இருக்க றதனால்
நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வாழ்க்ைகயும் ேதவபக்தயும்
உள்ளவர்களாக இருக்கேவண்டும்! 12 ேதவன் வருகன்ற நாள்
சீக்க ரமாக வருவதற்கு அதக ஆவேலாடு காத்தருங்கள்; அந்த
நாளில் வானங்கள் ெவந்து அழிந்து, பஞ்சபூதங்கள் எரிந்து
உருக ப்ேபாகும். 13 அவருைடய வாக்குத்தத்தத்தன்படி நீத
நைலத்தருக்கும் புதய வானங்களும் புதய பூமியும் உண்டாகும்
என்று காத்தருக்க ேறாம். 14 ஆகேவ, ப ரியமானவர்கேள
இைவகள் வருவதற்காகக் காத்தருக்க ற நீங்கள் கைற
இல்லாதவர்களும் பைழஇல்லாதவர்களுமாகச் சமாதானத்ேதாடு
அவர் சந்ந தயல் காணப்படுவதற்கு கவனமாக இருங்கள்.
15 ேமலும் நம்முைடய கர்த்தரின் அத கப் ெபாறுைமைய
இரட்ச ப்பு என்று நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நமக்குப்
ப ரியமான சேகாதரனாகய பவுலும் தனக்கு அருளப்பட்ட
ஞானத்தனாேல இப்படிேய உங்களுக்கு எழுதயருக்க றான்;
16 எல்லாக் கடிதங்களிலும் இைவகைளக்குறத்துப்
ேபச யருக்க றான்; அவன் ெசான்னைவகளில் சல காரியங்கள்
புரிந்துெகாள்வதற்கு கடினமாக இருக்க றது; கல்லாதவர்களும்
உறுத இல்லாதவர்களும் மற்ற ேவதவாக்கயங்கைளப்
புரட்டுக றதுேபாலத் தங்களுக்குத் தீைம வரும்படி
இைவகைளயும் புரட்டுக றார்கள். 17ஆகேவ, ப ரியமானவர்கேள,
இைவகைள முன்னேம நீங்கள் ெதரிந்தருக்க றதனால்,
அக்க ரமக்காரர்களுைடய வஞ்சகத்தனாேல நீங்கள்
இழுக்கப்பட்டு உங்களுைடய உறுதயல் இருந்து வலக
வழுந்துவ டாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, 18 நம்முைடய
கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய இேயசுக றஸ்துவன் கருைபயலும்
அவருைடய அறவலும் வளருங்கள். அவருக்கு இப்ெபாழுதும்
என்ெறன்ைறக்கும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.
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1 ேயாவான்
ஆச ரியர்
இந்தநருபமானதுஆச ரியர்யார்என்பதுகுற ப்ப டப்படவல்ைல.

ஆனால் தருச்சைபயன் வலுவான, சீரான மற்றும் ஆரம்பகால
சான்று, சீஷனாகவும் அப்ேபாஸ்தலனாகவும் இருந்த ேயாவாைன
குறப்படுக றது (லூக்கா 6:13, 14).இந்தகடிதங்களில்ேயாவானின்
ெபயைரக் குற ப்ப டாதேபாதலும், அவர் ஆச ரியர் என்று
அவைரக் குற க்கும் மூன்று நரூபணமான குற ப்புகள் உள்ளன.
முதலாவதாக, இரண்டாவது நூற்றாண்டு எழுத்தாளர்கள் அவைர
ஆச ரியர் எனக் குற ப்ப ட்டனர். இரண்டாவதாக, ேயாவான்
நற்ெசய்த க்கு ஒத்த வார்த்ைதகளின் பயன்பாடு மற்றும் எழுத்து
நைட இந்த நருபங்களில் உள்ளன. மூன்றாவதாக, இேயசுவன்
சரீரத்ைத அவர் கண்டற ந்து, ெதாட்டார் என்று ஆச ரியர்
எழுதனார், இது அப்ேபாஸ்தலன் என்பதற்கான உண்ைமயாகும்
(1 ேயாவான் 1:1-4; 4:14).
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 85-95இைடப்பட்டகாலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டது.
ேயாவான் தனதுவயதான காலத்தல் ெபரும்பாலான ேநரத்ைத

ெசலவ ட்ட எேபசுவல் அவருைடய வாழ்க்ைகயன் பற்பகுதயல்
ேயாவான்நருபத்ைதஎழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
1 ேயாவானின் வாசகர்கள் யார் என்பது இந்தக் கடிதத்தல்

ெவளிப்பைடயாக குற ப்ப டப்படவல்ைல. எனினும்,
வசுவாச களுக்கு ேயாவான் எழுதயதாக உள்ளடக்கங்கள்
சுட்டிக்காட்டுகன்றன (1 ேயாவான் 1:3-4; 2:12-14). இது பல
இடங்களில் இருக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதனார்
என்பது சாத்தயம். ெபாதுவாக எல்லா இடங்களிலும் உள்ள
கறஸ்தவர்களுக்கு, 2:1, “என்சறுபள்ைளகள்.”
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
நாம் சந்ேதாஷத்தால் நைறந்து, பாவத்தலிருந்து

வலகும்படி ஐக்கயத்ைத ெகாண்டுவருவதற்காகவும்,
இரட்ச ப்பன் ந ச்சயத்ைதக் ெகாடுப்பதற்காகவும், வசுவாச க்கு
முழுைமயான இரட்ச ப்பன் ந ச்சயத்ைதக் ெகாடுப்பதற்காகவும்,
க றஸ்துவுடனான தனிப்பட்ட உறைவ வசுவாச க்குக்
ெகாண்டுவருவதற்காகவும் ேயாவான் இந்த நருபத்ைத
எழுதனார். சைபயலிருந்து ப ரிந்து ெசன்றவர்களும்,
சுவ ேசஷத்தன் உண்ைமயலிருந்து வலகும்படி மக்கைள
வழிநடத்த வரும்புக றவர்களுமான கள்ளப் ேபாதகர்களின்
காரியத்ைத ேயாவான்குற ப்பாககூறுகறார்.
ைமயக்கருத்து
ேதவனுடனானஐக்கயம்
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ெபாருளடக்கம்
1.அவதாரம் என்பதன்உண்ைமத்துவம்— 1:1-4
2. ஐக்கயம்— 1:5-2:17
3. வஞ்சகத்ைதஅங்கீகரிப்பது— 2:18-27
4. தற்காலத்தன்பரிசுத்தவாழ்வுக்கானதூண்டுதல்— 2:28-3:10
5. உத்தரவாதம்அடிப்பைடயலானஅன்பு— 3:11-24
6. தவறானஆவகைளபகுத்தற தல்— 4:1-6
7. பரிசுத்தமாகுதலின்முக்கயம்— 4:7-5:21

க றஸ்துவஅன்பன்ெபாருள்
1 ஆரம்பமுதல் இருந்ததும், நாங்கள் ேகட்டும், எங்களுைடய

கண்களினாேல கண்டதும், நாங்கள் ஏெறடுத்துப் பார்த்ததும்,
எங்களுைடய ைககளினாேல ெதாட்டதுமாக இருக்க ற
ஜீவவார்த்ைதையக்குறத்துஉங்களுக்குஅறவக்க ேறாம். 2அந்த
ஜீவன் ெவளிப்பட்டது; ப தாவனிடத்தல் இருந்ததும், எங்களுக்கு
ெவளிப்பட்டதுமான ந த்தயமாக இருக்க ற அந்த ஜீவைன
நாங்கள் பார்த்து, அைதக்குறத்துச் சாட்ச ெகாடுத்து, அைத
உங்களுக்கு அறவக்க ேறாம். 3 நீங்களும் எங்கேளாடு ஐக்கயம்
உள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் பார்த்தும் ேகட்டும் இருக்க றைத
உங்களுக்கும் அறவக்க ேறாம்; எங்களுைடய ஐக்கயம்
ப தாேவாடும் அவருைடய குமாரனாகய இேயசுக றஸ்துேவாடும்
இருக்க றது. 4உங்களுைடய சந்ேதாஷம் நைறவாக இருக்கும்படி
இைவகைளஉங்களுக்குஎழுதுக ேறாம்.

ெவளிச்சத்தல்நடத்துதல்
5 ேதவன் ஒளியாக இருக்க றார், அவரிடம் ெகாஞ்சம்கூட

இருள் இல்ைல; இது நாங்கள் அவரிடத்தல் ேகட்டு
உங்களுக்கு அறவக்க ற ெசய்தயாக இருக்க றது. 6 நாம்
அவேராடு ஐக்கயம் உள்ளவர்கெளன்று ெசால்லியும்,
இருளிேல நடக்க றவர்களாக இருந்தால், சத்தயத்தன்படி
நடக்காமல் ெபாய் ெசால்லுகறவர்களாக இருப்ேபாம். 7 அவர்
ஒளியல் இருக்க றதுேபால நாமும் ஒளிய ேல நடந்தால்
ஒருவேராெடாருவர் ஐக்கயம் உள்ளவர்களாக இருப்ேபாம்;
அவருைடய குமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவன்இரத்தம் எல்லாப்
பாவங்கைளயும் நீக்க , நம்ைமச் சுத்த கரிக்கும். 8 நமக்குப்
பாவம் இல்ைல என்று ெசால்ேவாமானால், நம்ைமநாேம
ஏமாற்ற க்ெகாள்ளுகறவர்களாக இருப்ேபாம், சத்தயம் நமக்குள்
இருக்காது. 9 நம்முைடய பாவங்கைள நாம் அற க்ைகய ட்டால்,
பாவங்கைள நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநயாயத்ைதயும் நீக்க
நம்ைமச்சுத்த கரிப்பதற்குஅவர்உண்ைமயும்நீதயும்உள்ளவராக
இருக்க றார். 10நாம் பாவம் ெசய்யவல்ைலஎன்ேபாமானால், நாம்
அவைரப் ெபாய்யராக்குக றவர்களாக இருப்ேபாம், அவருைடய
வார்த்ைதநமக்குள்இருக்காது.
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அத்த யாயம் 2
1 என் பள்ைளகேள, நீங்கள் பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு

இைவகைள உங்களுக்கு எழுதுக ேறன்; ஒருவன் பாவம்
ெசய்தால் நீத பரராக இருக்க ற இேயசுக றஸ்து நமக்காகப்
ப தாவனிடத்தல்பரிந்து ேபசுக றவராகஇருக்க றார். 2நம்முைடய
பாவங்கைள நவர்த்த ெசய்க ற பாவநவாரணபலி அவேர;
நம்முைடய பாவங்கைளமட்டும் அல்ல, முழு உலகத்தன்
பாவங்கைளயும் நவர்த்த ெசய்க ற பலியாக இருக்க றார்.
3 அவருைடய கட்டைளகைள நாம் கைடப டிக்க றவர்களாக
இருப்ேபாமானால், அவைர அற ந்தருக்க ேறாம் என்பைத
அதனால் அற ேவாம். 4 அவைர அற ந்தருக்க ேறன் என்று
ெசால்லியும், அவருைடய கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்காதவன்
ெபாய்யனாக இருக்க றான், அவனுக்குள் சத்தயம் இல்ைல.
5 அவருைடய வசனத்ைதக் கைடப டிக்க றவனிடத்தல் ேதவ
அன்பு உண்ைமயாகேவ பூரணப்பட்டிருக்கும்; நாம் அவருக்குள்
இருக்க ேறாம் என்பைத அதனாேல அற ந்தருக்க ேறாம்.
6 அவருக்குள் நைலத்தருக்க ேறன் என்று ெசால்லுகறவன்,
அவர் நடந்தபடிேய தானும் நடக்கேவண்டும். 7 சேகாதரர்கேள,
நான் உங்களுக்குப் புதய கட்டைளைய அல்ல, ஆரம்பமுதல்
நீங்கள் ெபற்றருக்க ற பைழய கட்டைளையேய எழுதுக ேறன்;
அந்தப் பைழய கட்டைள நீங்கள் ஆரம்பமுதல் ேகட்டிருக்க ற
வசனம்தாேன. 8ேமலும், நான்புதயகட்டைளையயும்உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன், இது அவருக்குள்ளும் உங்களுக்குள்ளும்
உண்ைமயாகஇருக்க றது; ஏெனன்றால்,இருள்நீங்க ப்ேபாக றது,
உண்ைமயான ஒளி இப்ெபாழுது ப ரகாச க்க றது. 9 ஒளிய ேல
இருக்க ேறன் என்று ெசால்லியும் தன் சேகாதரைனப்
பைகக்க றவன் இதுவைரக்கும் இருளிேல இருக்க றான்.
10 தன் சேகாதரனிடத்தல் அன்புெசலுத்துகறவன் ஒளிய ேல
நைலத்தருக்க றான்; அவனிடத்தல் தடுமாற்றம் ஒன்றுமில்ைல.
11 தன் சேகாதரைனப் பைகக்க றவன் இருளிேல இருந்து
இருளிேல நடக்க றான்; இருளானது அவன் கண்கைளக்
குருடாக்கனபடியால் தான் ேபாகும் இடம் எங்ேகெயன்று
ெதரியாமல் இருக்க றான். 12 பள்ைளகேள அவருைடய
நாமத்தனிமித்தம் உங்களுைடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்
பட்டிருக்க றதனால் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். 13 ப தாக்கேள,
ஆரம்பமுதல் இருக்கறவைர நீங்கள் அறந்தருக்க றதனால்
உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். வாலிபர்கேள, சாத்தாைன நீங்கள்
ெஜயத்ததனால் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். பள்ைளகேள,
நீங்கள் ப தாைவ அறந்தருக்க றதனால் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். 14 ப தாக்கேள, ஆரம்பமுதல் இருக்கறவைர
நீங்கள் அறந்தருக்க றதனால் உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன்.
வாலிபர்கேள, நீங்கள் பலவான்களாக இருக்க றதனாலும்,
ேதவவசனம் உங்களில் நைலத்தருக்க றதனாலும், நீங்கள்
சாத்தாைனெஜயத்ததனாலும்,உங்களுக்குஎழுதயருக்க ேறன்.
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உலகத்ைத ேநச க்காதீர்கள்
15 உலகத்ைதயும் உலகத்தல் உள்ளைவகைளயும்

ேநச க்காதீர்கள்; ஒருவன் உலகத்ைத ேநச த்தால் அவனிடம்
ப தாவன் அன்பு இல்ைல. 16 ஏெனன்றால், சரீரத்தன்
இச்ைசயும், கண்களின் இச்ைசயும், வாழ்க்ைகயன்
ெபருைமயுமாகய உலகத்தல் உள்ளைவகெளல்லாம்
ப தாவனால் உண்டானைவகள் அல்ல, அைவகள் உலகத்தனால்
உண்டானைவகள். 17 உலகமும் அதன் இச்ைசயும்
ஒழிந்துேபாகும்; ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படி ெசய்க றவேனா
என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பான்.

அந்த க்க றஸ்துைவக்குறத்த எச்சரிக்ைக
18 பள்ைளகேள, இது கைடச காலமாக இருக்க றது;

அந்த க்க றஸ்து வருகறாெனன்று நீங்கள் ேகள்வப்பட்டபடி
இப்ெபாழுதும் அேநக அந்த க்க றஸ்துகள் இருக்கறார்கள்;
அதனாேல இது கைடச க்காலெமன்று அறக ேறாம்.
19 அவர்கள் நம்ைமவ ட்டுப் ப ரிந்துேபானார்கள்,
ஆனாலும் அவர்கள் நம்முைடயவர்களாக இருக்கவல்ைல;
நம்முைடயவர்களாக இருந்தார்களானால் நம்முடேன
நைலத்தருப்பார்கேள; எல்ேலாரும் நம்முைடயவர்கள் இல்ைல
என்று ெவளிப்படுத்துவதற்காகேவ ப ரிந்துேபானார்கள்.
20 நீங்கள் பரிசுத்தராேல அப ேஷகம் ெபற்று எல்லாவற்ைறயும்
அற ந்தருக்க றீர்கள். 21 சத்தயத்ைத நீங்கள் அறயாததனால்
அல்ல, நீங்கள் சத்தயத்ைத அற ந்தருக்க றதனாலும்,
சத்தயத்தனால் ஒரு ெபாய்யும் உண்டாகாது என்பைத நீங்கள்
அறந்தருக்க றதனாலும், உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன்.
22இேயசுைவக் கறஸ்துஇல்ைல என்று மறுதலிக்கறவேனதவ ர
ேவறு யார் ெபாய்யன்? ப தாைவயும் குமாரைனயும்
மறுதலிக்கறவேன அந்த க்க றஸ்து. 23 குமாரைன
மறுதலிக்கறவன் பதாைவ உைடயவனல்ல, குமாரைன
அறக்ைகயடுகறவன் பதாைவயும் உைடயவனாக இருக்க றான்.
24 ஆகேவ, ஆரம்பமுதல் நீங்கள் ேகள்வப்பட்டது உங்களில்
நைலத்தருக்கட்டும்; ஆரம்பமுதல் நீங்கள் ேகள்வப்பட்டது
உங்களில் நைலத்தருந்தால், நீங்கள் குமாரனிலும்
ப தாவலும் நைலத்தருப்பீர்கள். 25 ந த்தயஜீவைன
ெகாடுப்ேபன் என்பேத அவர் நமக்குச் ெசய்த வாக்குத்தத்தம்.
26 உங்கைள ஏமாற்றுகறவர்கைளக்குறத்து இைவகைள
உங்களுக்கு எழுதயருக்க ேறன். 27 நீங்கள் அவராேல
ெபற்ற அப ேஷகம் உங்களில் நைலத்தருக்க றது, ஒருவரும்
உங்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டியதல்ைல; அந்த அப ேஷகம்
எல்லாவற்ைறயும்குறத்து உங்களுக்குப் ேபாத க்க றது; அது
சத்தயமாக இருக்க றது, ெபாய்யல்ல, அது உங்களுக்குப்
ேபாத த்தபடிேயஅவரில் நைலத்தருப்பீர்களாக.

ேதவனுைடயபள்ைளகள்
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28இப்படியருக்க, பள்ைளகேள, அவர் ெவளிப்படும்ேபாது நாம்
ைதரியமுள்ளவர்களாகஇருப்பதற்காகவும்அவர்வரும்ேபாதுநாம்
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல்இருக்கவும்அவரில்நைலத்தருப்ேபாம்.
29 அவர் நீதயுள்ளவராக இருக்க றாெரன்று உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருப்பதனால், நீதையச் ெசய்க றவன் எவனும் அவரில்
ப றந்தவெனன்றுஅறந்தருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
1நாம்ேதவனுைடயபள்ைளகள்என்றுஅைழக்கப்படுவதனாேல

ப தாவானவர்நமக்குப்பாராட்டினஅன்புஎவ்வளவுெபரியதுஎன்று
உணர்ந்து பாருங்கள்; உலகம் அவைர அறயாதபடியனாேல
நம்ைமயும் அறயவல்ைல. 2 ப ரியமானவர்கேள, இப்ெபாழுது
ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க ேறாம், இனி எவ்வதமாக
இருப்ேபாம் என்று இன்னும் ெவளிப்படவல்ைல; ஆனாலும்
அவர் ெவளிப்படும்ேபாது அவர் இருக்க ற ப ரகாரமாகேவ நாம்
அவைரக் காண்பதனால், அவருைடய சாயலாக இருப்ேபாம்
என்று அறந்தருக்க ேறாம். 3 அவர்ேமல் இப்படிப்பட்ட
நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றவன் எவனும், அவர் சுத்தமுள்ளவராக
இருக்க றதுேபால, தன்ைனயும் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளுகறான்.
4 பாவம் ெசய்க ற எவனும் நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீறுகறான்;
நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீறுகறேத பாவம். 5 அவர் நம்முைடய
பாவங்கைளச் சுமந்து தீர்க்க ெவளிப்பட்டாெரன்று அறவீர்கள்;
அவரிடத்தல் பாவம் இல்ைல. 6 அவரில் நைலத்தருக்க ற
எவனும் பாவம் ெசய்க றதல்ைல; பாவம் ெசய்க ற எவனும்
அவைரக் காணவும் இல்ைல, அவைர அறயவும் இல்ைல.
7 பள்ைளகேள, நீங்கள் ஒருவராலும் ஏமாற்றப்படாமலிருங்கள்;
நீதையச் ெசய்க றவன்அவர் நீதயுள்ளவராக இருக்க றதுேபாலத்
தானும் நீதயுள்ளவனாக இருக்க றான். 8 பாவம் ெசய்க றவன்
ப சாசனால் உண்டாயருக்க றான்; ஏெனன்றால், ப சாசானவன்
ஆரம்பமுதல் பாவம் ெசய்க றான், ப சாசனுைடய ெசயல்கைள
அழிப்பதற்காகேதவனுைடயகுமாரன்ெவளிப்பட்டார். 9ேதவனால்
ப றந்த எவனும் பாவம் ெசய்யமாட்டன், ஏெனன்றால், அவருைடய
வத்து அவனுக்குள் நைலத்தருக்க றது; அவன் ேதவனால்
ப றந்தபடியனால் பாவம் ெசய்யமாட்டான். 10 இதனாேல
ேதவனுைடய பள்ைளகள் யாெரன்றும், ப சாசன் பள்ைளகள்
யாெரன்றும் ெவளிப்படும்; நீதையச் ெசய்யாமலும் தன்
சேகாதரனில் அன்புகூராமலும் இருக்கற எவனும் ேதவனால்
உண்டானவன்இல்ைல.
ஒருவைரெயாருவர் ேநச யுங்கள்

11 நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்கேவண்டும் என்பேத
நீங்கள் ஆரம்பமுதல் ேகள்வப்பட்ட ெசய்தயாக இருக்க றது.
12 சாத்தானால் உண்டாயருந்து தன் சேகாதரைனக்
ெகாைலெசய்த காயீைனப்ேபால இருக்கேவண்டாம்;
அவன் எதனிமித்தம் அவைனக் ெகாைலெசய்தான்? தன்
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ெசய்ைககள் ெபால்லாதைவகளும், தன் சேகாதரனுைடய
ெசய்ைககள் நீத உள்ளைவகளுமாக இருந்ததனிமித்தம்தாேன.
13 என் சேகாதர்கேள, உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால்
ஆச்சரியப்படாமலிருங்கள். 14 நாம் சேகாதரர்களிடம் அன்பு
ெசலுத்துகறபடியால், மரணத்ைதவ ட்டு வலக ஜீவனுக்கு
உட்பட்டிருக்க ேறாம்என்றுஅறந்தருக்க ேறாம்;சேகாதரனிடத்தல்
அன்புகூராதவன் மரணத்த ேல நைலெபற்றருக்க றான். 15 தன்
சேகாதரைனப் பைகக்க ற எவனும் மனித ெகாைலபாதகனாக
இருக்க றான்; மனித ெகாைலபாதகன் எவேனா அவனுக்குள்
நத்தயஜீவன் நைலத்தருக்காது என்று அறவீர்கள். 16 அவர்
தம்முைடய ஜீவைன நமக்காகக் ெகாடுத்ததனாேல அன்பு
இன்னெதன்று அறந்தருக்க ேறாம்; நாமும் சேகாதரர்களுக்காக
ஜீவைனக் ெகாடுக்கக் கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம். 17ஒருவன்
இந்த உலகத்தன் ெசல்வம் உைடயவனாக இருந்து, தன்
சேகாதரனுக்கு வறுைம உண்ெடன்று அறந்து, தன் இருதயத்ைத
அவனுக்கு அைடத்துக்ெகாண்டால், அவனுக்குள் ேதவஅன்பு
நைலெபறுகறது எப்படி? 18 என் பள்ைளகேள, வசனத்தனாலும்
ேபச்சனாலுமல்ல, ெசயல்களினாலும் உண்ைமயனாலும்
அன்பு ெசலுத்துேவாம். 19 இதனாேல நாம் நம்ைமச்
சத்தயத்த ற்குரியவர்கள்என்றுஅறந்து,நம்முைடயஇருதயத்ைத
அவருக்கு முன்பாக ந ச்சயப்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். 20 நம்முைடய
இருதயேம நம்ைமக் குற்றவாளிகளாகத் தீர்க்குமானால்,
ேதவன் நம்முைடய இருதயத்தலும் ெபரியவராக இருந்து
எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருக்க றார். 21 ப ரியமானவர்கேள,
நம்முைடய இருதயம் நம்ைமக் குற்றவாளிகெளன்று
தீர்க்காமலிருந்தால், நாம் ேதவனிடத்தல் நம்ப க்ைகக்
ெகாண்டிருந்து, 22 அவருைடய கட்டைளகைள நாம் கைடப டித்து
அவருக்கு முன்பாகப் ப ரியமானைவகைளச் ெசய்க றபடியனால்
நாம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகறது எதுேவா அைத அவராேல
ெபற்றுக்ெகாள்ளுக ேறாம். 23 நாம் அவருைடய குமாரனாகய
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தன்ேமல் வசுவாசமாக இருந்து,
அவர் நமக்குக் கட்டைளய ட்டபடி ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக
இருக்கேவண்டுெமன்பேத அவருைடய கட்டைளயாக இருக்க றது.
24 அவருைடய கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்க றவன் அவரில்
நைலத்தருக்க றான், அவரும் அவனில் நைலத்தருக்க றார்;
அவர் நம்மில் நைலத்தருக்க றைத அவர் நமக்குத் தந்தருளின
ஆவயானவராேலஅற ந்தருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
ஆவகைளச் ேசாத த்தறயுங்கள்

1 ப ரியமானவர்கேள, உலகத்தல் அேநக கள்ளத்தீர்க்கதரிச கள்
ேதான்றயருப்பதனால், நீங்கள் எல்லா ஆவகைளயும்
நம்பாமல், அந்த ஆவகள் ேதவனால் உண்டானைவகேளா என்று
ேசாத த்துப்பாருங்கள். 2 ேதவ ஆவைய நீங்கள் எதனாேல
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அறயலாம் என்றால்: சரீரத்தல் வந்த இேயசுக றஸ்துைவ
அறக்ைகெசய்க ற எந்தஆவயும் ேதவனால்உண்டாயருக்க றது.
3 சரீரத்தல் வந்த இேயசுக றஸ்துைவ அறக்ைக ெசய்யாத
எந்த ஆவயும் ேதவனால் உண்டானதல்ல; வருெமன்று நீங்கள்
ேகள்வப்பட்ட அந்த க்க றஸ்துவனுைடய ஆவ அதுேவ, அது
இப்ெபாழுதும் உலகத்தல் இருக்கறது. 4 பள்ைளகேள,
நீங்கள் ேதவனால் உண்டாயருந்து, அவர்கைள ெவன்றீர்கள்;
ஏெனன்றால், உலகத்தல் இருக்கறவைனவட உங்களுக்குள்
இருக்கறவர் ெபரியவர். 5 அவர்கள் உலகத்த ற்குரியவர்கள்,
ஆகேவ, உலகத்த ற்குரியைவகைளப் ேபசுக றார்கள், உலகமும்
அவர்களுக்குச் ெசவெகாடுக்கும். 6 நாங்கள் ேதவனால்
உண்டானவர்கள்; ேதவைன அறந்தவன் எங்களுக்குச்
ெசவெகாடுக்க றான்; ேதவனால் உண்டாகாதவன் எங்களுக்குச்
ெசவெகாடுக்க றதல்ைல;இதனாேல சத்தயஆவ எதுெவன்றும்
ஏமாற்றும்ஆவ எதுெவன்றும்அறந்தருக்க ேறாம்.

ேதவனுைடயஅன்பும், நம்முைடயஅன்பும்
7 ப ரியமானவர்கேள, ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக இருப்ேபாம்;

ஏெனன்றால், அன்பு ேதவனால் உண்டாயருக்க றது; அன்புள்ள
எவனும் ேதவனால் ப றந்து, அவைர அற ந்தருக்க றான்.
8 அன்பல்லாதவன் ேதவைன அறயான்; ேதவன் அன்பாகேவ
இருக்க றார். 9 தம்முைடய ஒேரேபறான குமாரனாேல நாம்
பைழக்கும்படிக்கு ேதவன் அவைர இந்த உலகத்த ற்கு
அனுப்பனதனால் ேதவன் நம்ேமல்ைவத்த அன்பு ெவளிப்பட்டது.
10 நாம் ேதவனிடத்தல் அன்புகூர்ந்ததனால் அல்ல, அவர்
நம்மிடத்தல் அன்புகூர்ந்து, நம்முைடய பாவங்கைள
நவர்த்த ெசய்க ற பாவநவாரணபலியாகத் தம்முைடய
குமாரைன அனுப்பனதனாேல அன்பு உண்டாயருக்க றது.
11 ப ரியமானவர்கேள, ேதவன் இவ்வதமாக நம்மிடத்தல்
அன்புகூர்ந்தருக்க, நாமும் ஒருவரிெலாருவர் அன்புகூரக்
கடனாளிகளாகஇருக்க ேறாம். 12ேதவைனஒருவரும்ஒருேபாதும்
கண்டதல்ைல; நாம் ஒருவரிெலாருவர் அன்புகூர்ந்தால்
ேதவன் நமக்குள் நைலத்தருக்க றார்; அவருைடய அன்பும்
நமக்குள் பூரணப்படும். 13 அவர் தம்முைடய ஆவயானவைர
நமக்குக் ெகாடுத்ததனாேல நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும்
நைலத்தருக்க றைத அற ந்தருக்க ேறாம். 14 ப தாவானவர்
குமாரைன உலக இரட்சகராக அனுப்பனாெரன்று நாங்கள்
பார்த்து சாட்ச யடுக ேறாம். 15 இேயசுவானவர் ேதவனுைடய
குமாரெனன்றுஅறக்ைகெசய்க றவன் எவேனா அவனில் ேதவன்
நைலத்தருக்க றார், அவனும் ேதவனில் நைலத்தருக்க றான்.
16 ேதவன் நம்ேமல் ைவத்தருக்க ற அன்ைப நாம் அற ந்து
வசுவாச த்தருக்க ேறாம். ேதவன் அன்பாகேவ இருக்க றார்;
அன்பல் நைலத்தருக்க றவன் ேதவனில் நைலத்தருக்க றான்,
ேதவனும்அவனில்நைலத்தருக்க றார். 17நயாயத்தீர்ப்புநாளிேல
நமக்கு ைதரியம் உண்டாயருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தல்
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பூரணப்படுகறது; ஏெனன்றால், அவர் இருக்க றப ரகாரமாக
நாமும் இந்த உலகத்தல் இருக்க ேறாம். 18 அன்ப ேல
பயமில்ைல; பூரண அன்பு பயத்ைத ெவளிேய தள்ளும்;
பயமானது ேவதைனயுள்ளது, பயப்படுக றவன் அன்பல்
பூரணப்பட்டவன் இல்ைல. 19 அவர் முதலாவது நம்மிடத்தல்
அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தல் அன்பு
ெசலுத்துக ேறாம். 20 ேதவனிடத்தல் அன்பு கூருக ேறெனன்று
ஒருவன் ெசால்லியும், தன் சேகாதரைனப் பைகத்தால்,
அவன் ெபாய்யன்; தான் கண்ட சேகாதரனிடத்தல் அன்பு
கூராமலிருக்கறவன், தான் காணாத ேதவனிடத்தல் எப்படி
அன்பு ெசலுத்துவான்? 21 ேதவனிடத்தல் அன்புெசலுத்துகறவன்
தன் சேகாதரனிடத்தலும் அன்புகூரேவண்டுெமன்கற இந்தக்
கட்டைளையஅவராேலெபற்றருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 5
ேதவகுமாரன்ேமலுள்ளவசுவாசம்

1 இேயசுவானவேர க றஸ்து என்று வசுவாச க்க ற எவனும்
ேதவனால் ப றந்தருக்க றான்; ப றக்கச்ெசய்தவரிடம் அன்பு
ெசலுத்துகற எவனும் அவரால் ப றந்தவனிடமும் அன்பு
ெசலுத்துகறான். 2 நாம் ேதவனிடத்தல் அன்புெசலுத்த
அவருைடய கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்கும்ேபாது, ேதவனுைடய
பள்ைளகளிடத்தல் அன்பு ெசலுத்துக ேறாம் என்று
அறந்துெகாள்ளுக ேறாம். 3 ேதவனிடத்தல் அன் புகூறுவது
என்பது அவருைடய கட்டைளகைளக் கைடப டிப்பேத ஆகும்;
அவருைடய கட்டைளகள் பாரமானைவகளும் இல்ைல.
4 ேதவனால் ப றப்பெதல்லாம் உலகத்ைத ெஜயக்கும்; நம்முைடய
வசுவாசேமஉலகத்ைதேமற்ெகாள்ளும்ெஜயம். 5இேயசுவானவர்
ேதவனுைடய குமாரெனன்று வசுவாச க்க றவைனத்தவ ர
உலகத்ைதெஜயக்க றவன்யார்? 6இேயசுக றஸ்துவாகயஇவேர
தண்ணீரினாலும் இரத்தத்தனாலும் வந்தவர்; தண்ணீரினாேல
மாத்த ரமல்ல, தண்ணீரினாலும் இரத்தத்தனாலும் வந்தவர்.
ஆவயானவர் சத்தயமாக இருப்பதனால், ஆவயானவேர
சாட்ச ெகாடுக்க றவர். 7 பரேலாகத்த ேல சாட்ச யடுக றவர்கள்
மூவர், ப தா, வார்த்ைத, பரிசுத்த ஆவயானவர் என்பவர்கேள,
இந்த மூவரும் ஒன்றாக இருக்க றார்கள்; 8 பூேலாகத்த ேல
சாட்ச யடுக றைவகள் மூன்று, ஆவ , தண்ணீர், இரத்தம்
என்பைவகேள, இம்மூன்றும் ஒருைமப்பட்டிருக்க றது. 9 நாம்
மனிதனுைடய சாட்சைய ஏற்றுக்ெகாள்க ேறாம். அைதவ ட
ேதவனுைடய சாட்ச ேமன்ைமயாக இருக்க றது; ேதவன்
தமது குமாரைனக்குறத்துக் ெகாடுத்த சாட்ச இதுேவ.
10 ேதவனுைடய குமாரனிடத்தல் வசுவாசமாக இருக்க றவன்
அந்தச் சாட்சையத் தனக்குள்ேள ெபற்றருக்க றான்; ேதவைன
வசுவாச க்காதவேனா, ேதவன் தம்முைடய குமாரைனக்குறத்துக்
ெகாடுத்த சாட்சைய வசுவாச க்காததனால், அவைரப்
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ெபாய்யராக்குக றான். 11 ேதவன் நமக்கு ந த்தயஜீவைனத்
ெகாடுத்தருக்க றார், அந்த ஜீவன் அவருைடய குமாரனில்
இருக்க றெதன்பேத அந்தச் சாட்ச ஆகும். 12 குமாரைன
உைடயவன் ஜீவைன உைடயவன், ேதவனுைடய குமாரன்
இல்லாதவன்ஜீவன்இல்லாதவன்.
கருத்துக்கைளநைறவுெசய்தல்

13 உங்களுக்கு ந த்தயஜீவன் உண்ெடன்று நீங்கள் அறயவும்,
ேதவகுமாரனுைடய நாமத்தன்ேமல் நீங்கள் வசுவாசமாக
இருக்கவும், ேதவகுமாரனுைடய நாமத்தன்ேமல் வசுவாசமாக
இருக்க ற உங்களுக்கு இைவகைள எழுதயருக்க ேறன்.
14 நாம் எைதயாவது அவருைடய வருப்பத்தன்படி
ேகட்டால், அவர் நமக்குச் ெசவெகாடுக்க றார் என்பேத
அவைரப்பற்ற நாம் அற ந்தருக்க ற நம்ப க்ைக. 15 நாம்
எைதக்ேகட்டாலும், அவர் நமக்குச் ெசவெகாடுக்க றார்
என்று நாம் அற ந்தருந்ேதாமானால், அவரிடத்தல்
நாம் ேகட்டைவகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்ேடாெமன்றும்
அறந்தருக்க ேறாம். 16 மரணத்தற்குரியதாக இல்லாத
பாவத்ைதத் தன் சேகாதரன் ெசய்வைத ஒருவன் பார்த்தால்,
அவன் ெஜபம் ெசய்யேவண்டும், அப்ெபாழுது அவனுக்கு
ஜீவைனக் ெகாடுப்பார்; யாருக்ெகன்றால், மரணத்தற்குரியதாக
இல்லாத பாவத்ைதச் ெசய்தவர்களுக்ேக; மரணத்தற்குரியதான
பாவமும் உண்டு, அைதக்குறத்து ெஜபம்ெசய்ய நான்
ெசால்வதல்ைல. 17 அநீத எல்லாம் பாவம்தான்; என்றாலும்
மரணத்தற்குரியதாக இல்லாத பாவமும் உண்டு. 18 ேதவனால்
ப றந்தஎவனும்பாவம்ெசய்யமாட்டான்என்றுஅறந்தருக்க ேறாம்;
ேதவனால் ப றந்தவைன ேதவன் தீைமயலிருந்து காக்க றார்,
சாத்தான் அவைனத் ெதாடமாட்டான். 19 நாம் ேதவனால்
உண்டாயருக்க ேறாம் என்றும்,உலகம்முழுவதும் சாத்தானுக்குள்
இருக்கறது என்றும் அறந்தருக்க ேறாம். 20 அன்றயும்,
நாம் சத்தயமுள்ளவைர அற ந்துெகாள்வதற்கு ேதவனுைடய
குமாரன் வந்து நமக்கு புத்தையக் ெகாடுத்தருக்க றார்
என்றும் அற ேவாம்; அவருைடய குமாரனாகய இேயசுக றஸ்து
என்னப்பட்ட சத்தயமுள்ளவருக்குள்ளும் இருக்க ேறாம்;
இவேர ெமய்யான ேதவனும் ந த்தயஜீவனுமாக இருக்க றார்.
21 பள்ைளகேள, நீங்கள் வக்க ரகங்களுக்கு வலக , உங்கைளக்
காத்துக்ெகாள்வீர்களாக. ஆெமன்.
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2 ேயாவான்
ஆச ரியர்
அப்ேபாஸ்தலனாகயேயாவான்ஆச ரியர்ஆவார். 2 ேயாவான் 1

இல் “மூப்பர்” என்று அவர் தன்ைன வவரிக்க றார். நருபத்தன்
தைலப்பு “2 ேயாவான்.” அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவானின்
ெபயைரச்சுமக்கும் 3நருபங்களின்வரிைசயல்இதுஇரண்டாவது
ஆகும். 2 ேயாவான் நருபத்தன் கவனமானது, தவறான
ேபாதகர்கள் ேயாவானின் சைபகளிைடேய ஒரு ஊழியத்ைத
நடத்துகறார்கள், மாற்றங்கைள ெசய்ய முயலுகறார்கள்,
க றஸ்தவ உபசரிப்ைப தங்களுக்கு சாதகமாக முன்ெனடுத்து
வருகன்றனர்என்பதாகும்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 85-95இைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
அேநகமாக எேபசுவல்எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இரண்டாவது ேயாவான், அன்பற்குறய ெபண் மற்றும் அவரது

குழந்ைதகள் என்று குறப்ப டப்பட்ட ஒரு சைபக்கு எழுதப்பட்ட
கடிதமாகும்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேயாவானின் இரண்டாவது நருபம் இந்த “ெபண்மணி

மற்றும், அவருைடய பள்ைளகளின்” உண்ைமத்தன்ைமையப்
பாராட்டுவைதக் காட்டவும், அன்பல் நடப்பைத
உற்சாகப்படுத்தவும், ேதவனுைடய கட்டைளகைளக்
கைடப்ப டிக்கவும் ேயாவான் எழுதனார். அவர் அவளுக்கு,
தவறான ேபாதகர்களுக்கு எத ரான எச்சரிக்ைக ெகாடுத்து,
மற்றும் அவர் வைரவல் அவைள சந்த க்க த ட்டமிட்டிருக்க றார்
என்று ெதரிவ க்க றார். ேயாவான் அவைள “சேகாதரி” என்று
வாழ்த்துகறார்.
ைமயக்கருத்து
வசுவாச யன்பகுத்தறவு

ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1-3
2.அன்பல்சத்தயத்ைதபாதுகாத்தல்— 4-11
3.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 12-13

1 நமக்குள் நைலத்துநற்க றதும் என்ெறன்ைறக்கும் நம்ேமாடு
இருப்பதுமாகய சத்தயத்த ற்காக, நான்மட்டும் அல்ல,
சத்தயத்ைத அற ந்தருக்க ற எல்ேலாரும் சத்தயத்தன்படி
ேநச த்தருக்க றவளும், 2 ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டத் தாயாருக்கும்,
அவளுைடய பள்ைளகளுக்கும், மூப்பனாகய நான்
எழுதுகறதாவது: 3 ப தாவாகய ேதவனாலும் ப தாவன்
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குமாரனாக இருக்க ற கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
கருைபயும் இரக்கமும், சமாதானமும், சத்தயத்ேதாடும்
அன்ேபாடும்கூட உங்கேளாடு இருப்பதாக. 4 ப தாவனால்
நாம் ெபற்ற கட்டைளயன்படி உம்முைடய பள்ைளகளில்
சலர் சத்தயத்த ேல நடக்க றைத நான் பார்த்து மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 5 இப்ெபாழுதும் தாயாேர, நாம்
ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்கேவண்டும் என்று, உமக்குப் புதய
கட்டைளயாக எழுதாமல்,ஆரம்பம்முதல்நமக்குஉண்டாயருக்க ற
கட்டைளயாக எழுத , உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
6 நாம் அவருைடய கட்டைளகளின்படி நடப்பேத அன்பு; நீங்கள்
ஆரம்பமுதல் ேகட்டிருக்க றபடி நடந்துெகாள்ளேவண்டிய
கட்டைள இதுேவ. 7 சரீரத்தல் வந்த இேயசுக றஸ்துைவ
அறக்ைகபண்ணாத அேநக ஏமாற்றுக்காரர்கள் உலகத்த ேல
ேதான்றயருக்க றார்கள்; இப்படிப்பட்டவேன ஏமாற்றுக்காரனும்,
அந்த க்க றஸ்துவுமாக இருக்க றான். 8 உங்களுைடய
ெசய்ைககளின் பலைன இழந்துேபாகாமல், பூரண
பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
9 க றஸ்துவன் உபேதசத்த ேல நைலத்தருக்காமல் மீற
நடக்க ற எவனும் ேதவைன உைடயவன் இல்ைல, க றஸ்துவன்
உபேதசத்தல் நைலத்தருக்க றவேனா ப தாைவயும்
குமாரைனயும் உைடயவன். 10 ஒருவன் உங்களிடம் வந்து
இந்த உபேதசத்ைதக் ெகாண்டுவராமல் இருந்தால், அவைன
உங்களுைடய வீட்டிேல ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், அவனுக்கு
வாழ்த்துதல்ெசால்லாமலும்இருங்கள். 11அவனுக்குவாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறவன் அவனுைடய ெகட்டெசய்ைககளுக்கும்
பங்குள்ளவன் ஆகறான். 12 உங்களுக்கு எழுதேவண்டிய
காரியங்கள் அதகம் உண்டு; காக தத்தனாலும் ைமயனாலும்
அைவகைள எழுத எனக்கு மனம் இல்ைல. உங்களுைடய
சந்ேதாஷம் நைறவாக இருப்பதற்காக உங்களிடம்
வந்து, முகமுகமாகப் ேபசலாம் என்று நம்பயருக்க ேறன்.
13 ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட உம்முைடய சேகாதரியன் பள்ைளகள்
உமக்குவாழ்த்துதல்ெசால்லுகறார்கள். ஆெமன்.
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3 ேயாவான்
ஆச ரியர்
ேயாவானின்மூன்று நருபங்களும் ந ச்சயமாக ஒரு மனிதனின்

ேவைலயாக இருக்கன்றன, ெபரும்பாலான அறஞர்கள்
அைத அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவான் என்று முடிக்க றார்கள்.
சைபயல் அவரது ஸ்தானம், அவரது முத ர்ந்த வயது காரணமாக
ேயாவான் தன்ைன “மூப்பர்” என்று அைழத்துக் ெகாள்க றார்,
மற்றும் நருபத்தன் ஆரம்பம், நைறவுெசய்தல், பாணி மற்றும்
கண்ேணாட்டம்ஆகயைவ 2ேயாவானுக்குமிகவும்ஒத்தருக்க றது
என்பதால்,அேத எழுத்தாளர்இரண்டுகடிதங்கைளயும் எழுதனார்
என்பதல் சந்ேதகேமஇல்ைல.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 85-95இைடப்பட்ட காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
ஆசய ப ராந்தயத்தல் உள்ள எேபசுவலிருந்து ேயாவான்இந்த

நருபத்ைதஎழுதனார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
3 ேயாவான் நருபம் காயுவுக்கு எழுதப்பட்டது.

அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவானுக்கு நன்கு அறமுகமாயருந்த
சைபகளில்ஒன்றல்இவர்ஒருமுக்கயஅங்கத்தனராகஇருந்தார்.
காயுஅவருைடயவருந்ேதாம்பலுக்காகஅறயப்பட்டார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
உள்ளூர் தருச்சைபைய நடத்துவதல் தன்ைனேய

உயர்த்த க்ெகாள்வதற்கும் ெபருைமெகாள்வதற்கும் எத ராக
எச்சரிப்பதற்கும், தனக்கும் ேமலாக சத்தயத்ைத ேபாத க்கும்
ஆச ரியர்களின் ேதைவகைள சந்த க்கும் காயுைவ
பாராட்டுவதற்காகவும் (வச 5-8), த ேயாத்த ேரப்புைவஅவன்தனது
ெசாந்த ேதைவகைள நைறேவற்றுகற இழிவான நடத்ைதக்கு
எத ராக எச்சரிக்கவும் (வச 9), பயணம் ெசய்யும் ஆச ரியரும்
3 வது ேயாவான் நருபத்ைத ெகாண்டு ெசல்பவருமான
ேதேமத்த ரியுைவ பாராட்டவும் (வச 12), ேயாவான் தன்
வாசகர்கைளவைரவல்சந்த க்கவருகறார் என்றுெதரிவ க்கவும்
(வச 14)இந்தநருபம் எழுதப்பட்டது.

ைமயக்கருத்து
வசுவாச களின்வருந்ேதாம்பல்

ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-4
2. பயணஊழியர்களுக்கானவருந்ேதாம்பல்— 1:5-8
3. ெபால்லாதைவயல்ல, நல்லைவகைளப ரத பலித்தல்— 1:9-12
4.முடிவுைர— 1:13-15
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1 மூப்பனாகய நான் சத்தயத்தன்படி ேநச க்க ற ப ரியமான
காயுவற்கு எழுதுகறதாவது: 2 ப ரியமானவேன, உன் ஆத்துமா
வாழ்க றதுேபால நீ எல்லாவற்றலும் வாழ்ந்து சுகமாக
இருக்கும்படி ெஜப த்துக்ெகாள்க ேறன். 3 சேகாதரர்கள் வந்து
நீ சத்தயத்தல் நடந்துெகாள்ளுகறாய் என்று உன்னுைடய
உண்ைமையக்குறத்துச் சாட்ச ெகாடுத்தேபாது அத க
சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 4 என் பள்ைளகள் சத்தயத்த ேல
நடக்க றார்கள் என்று நான் ேகள்வப்படுக ற சந்ேதாஷத்ைதவ ட
அத கமான சந்ேதாஷம் எனக்கு இல்ைல. 5 ப ரியமானவேன,
நீ சேகாதரர்களுக்கும், அந்நயர்களுக்கும் ெசய்க ற
எல்லாவற்ைறயும் உண்ைமயாகச் ெசய்க றாய். 6 அவர்கள்
உன்னுைடய அன்ைபக்குறத்துச் சைபக்குமுன்பாகச் சாட்ச
ெசான்னார்கள்; ேதவனுக்குத் தகுதயானபடி நீ அவர்கைள
வழியனுப்பைவத்தால் நலமாக இருக்கும். 7 ஏெனன்றால்,
அவர்கள் யூதரல்லாத மக்களிடம் ஒன்றும் வாங்காமல்
ேதவனுைடய நாமத்தனிமித்தம் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
8 ஆகேவ, நாம் சத்தயத்த ற்கு உடன்ேவைலயாட்களாக
இருப்பதற்காக அப்படிப்பட்டவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளக்
கடைமப்பட்டிருக்க ேறாம். 9நான் சைபக்கு எழுத ேனன்; ஆனாலும்
அவர்களில் முதன்ைமயாக இருக்கவரும்புக ற த ேயாத்த ேரப்பு
எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 10 ஆகேவ, நான் வந்தால்,
அவன் எங்களுக்கு எத ராகப் ெபால்லாத வார்த்ைதகைளப்
ேபச , ெசய்துவருகற ெசயல்கைள ஞாபகப்படுத்துேவன்.
அவன் இப்படிச் ெசய்துவருவதும் ேபாதாமல், தன்னுைடய
சேகாதரர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலிருப்பது மட்டுமல்லாமல்,
ஏற்றுக்ெகாள்ள வருப்பமாக இருக்க றவர்கைளயும் தைடெசய்து,
சைபக்கு ெவளிேய தள்ளுகறான். 11 ப ரியமானவேன, நீ
தீைமயானைதப் பன்பற்றாமல், நன்ைமயானைதப் பன்பற்று,
நன்ைமெசய்க றவன் ேதவனால் உண்டாயருக்க றான்;
தீைமெசய்க றவன் ேதவைனப் பார்த்தது இல்ைல.
12 ேதேமத்த ரியு எல்ேலாராலும் நற்சாட்ச ெபற்றதும் இல்லாமல்,
சத்தயத்தாலும் நற்சாட்ச ெபற்றவன்; நாங்களும் சாட்ச
ெகாடுக்க ேறாம்,எங்களுைடயசாட்ச உண்ைமஎன்றுஅறவீர்கள்.
13 எழுதேவண்டிய காரியங்கள் அதகம் உண்டு; ஆனால்
ைமயனாலும், இறகனாலும் எழுத எனக்கு வருப்பம் இல்ைல.
14 சீக்க ரமாக உன்ைனப் பார்க்கலாம் என்று நம்பயருக்க ேறன்,
அப்ெபாழுது முகமுகமாகப் ேபச க்ெகாள்ளுேவாம். 15 உனக்கு
சமாதானம் உண்டாவதாக. நண்பர்கள் உனக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். நண்பர்கைளப் ெபயர் ெபயராக
வாழ்த்துவாயாக.
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யூதா
ஆச ரியர்

“இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியனாகவும், யாக்ேகாபன்
சேகாதரனாகவும் இருக்க ற யூதா” (1: 1) என்று எழுத்தாளர்
தன்ைன அைடயாளம் காட்டுக றார். யூதா, ேயாவான் 14: 22 ல்
“யூதாஸ்” என்று ஒருேவைள அப்ேபாஸ்தலர்களில் ஒருவராக
கூறப்பட்டுள்ளவராக இருக்கலாம். ெபாதுவாக அவர் இேயசுவன்
சேகாதரனாகவும் கருதப்படுக றார். அவர் முன்னர் ஒரு
அவசுவாச யாக இருந்தார் (ேயாவான் 7: 5), பன்னர் இேயசுவன்
உய ர்த்ெதழுதலுக்கு பறகு, அவர் ேமல்வீட்டைறயல் அவருைடய
தாயார் மற்றும்ப ற சீடர்களுடன்இருந்தார் (அப்ேபாஸ்தலர் 1: 14).
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 60-80 காலகட்டத்தல்எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
அெலக்ஸாண்டிரியாவலிருந்து ேராமாபுரி வைர எழுதப்பட்ட

இடத்தன்ஊகங்களாகஇருந்தன.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது

“ப தாவாகய ேதவனால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும், இேயசு
க றஸ்துைவ காத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கும், மற்றும்
அைழக்கப்பட்டவர்களுக்கும்” என்ற ெபாதுவான ெசாற்ெறாடர்
எல்லாக் க றஸ்தவர்கைளயும் குறக்க றது. இன்னும்,
தவறான ஆச ரியர்களிடம் தனது ெசய்தைய ஒரு குற ப்ப ட்ட
குழுவனைர வ ட அவர் தவறான ஆச ரியர்கைளப் ேபசுவதாக
இருந்தருக்கலாம்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
வசுவாசத்தல் உறுதயாய் இருப்பதற்கும் வீணான

காரியங்களுக்கு எத ராக எத ர்ப்பதற்கும் ெதாடர்ந்து
வழிப்புணர்வு ேதைவ என்று சைபக்கு ஞாபகப்படுத்த
முயற்ச க்கும்படி இந்த கடிதத்ைத யூதா எழுதனார். எல்லா
இடங்களிலும் உள்ள கறஸ்தவர்கள் ெசயல்படேவண்டும்
என்று தூண்டுதல் ெகாடுத்து அவர் எழுதனார். ெபாய்ப்
ேபாதைனகளின் ஆபத்ைத அவர்கள் உணர்ந்துெகாள்ளவும்,
தங்கைளத் தாங்கேள மற்றும் மற்ற வசுவாச கைளயும்
காப்பாற்றவும், ஏற்கனேவ வஞ்ச க்கப்பட்டவர்கைள மீண்டும்
மனந்தரும்பச்ெசய்யவும் அவர் வரும்பனார். ேதவனுைடய
தண்டைனையக் குறத்துப் பயப்படாமல், க றஸ்தவர்கள் தாங்கள்
வரும்பயைதச் ெசய்ய முடியுெமன்று கூறக்ெகாண்டிருந்த
ேதவபயமற்ற ேபாதகர்களுக்குஎத ராகயூதா எழுதனார்.
ைமயக்கருத்து
வசுவாசத்த ற்காகப் ேபாராடுவது

ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1, 2
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2. கள்ளப் ேபாதகர்களின்வளக்கம்மற்றும்வத — 1:3-16
3 க றஸ்துவல்வசுவாச களுக்குஊக்கமளித்தல்— 1:17-25

1 இேயசுக றஸ்துவனுைடய ஊழியக்காரனும்,
யாக்ேகாபனுைடய சேகாதரனுமாக இருக்க ற யூதா,
ப தாவாகய ேதவனாேல பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும்,
இேயசுக றஸ்துவனாேல காக்கப்பட்டவர்களுமாகய
அைழக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகறதாவது: 2 உங்களுக்கு
இரக்கமும் சமாதானமும்அன்பும்ெபருகட்டும்.

பக்தயற்றவர்களும்பாவமும்
3 ப ரியமானவர்கேள, ெபாதுவான இரட்ச ப்ைபக்குற த்து

உங்களுக்கு எழுதுவதற்கு நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாக
இருக்கும்ேபாது, பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருமுைற
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ட வசுவாசத்த ற்காக நீங்கள் ைதரியமாகப்
ேபாராடேவண்டும் என்று, உங்களுக்கு எழுத உணர்த்துவது
எனக்கு அவசயமாகத் ெதரிந்தது. 4 ஏெனன்றால், நமது
ேதவனுைடய கருைபையக் காமவகாரத்த ற்குரியதாக மாற்ற ,
நம்முைடய ஒேர ஆண்டவராக ய ேதவைனயும், கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துைவயும் மறுதலிக்கற பக்த இல்லாதவர்களாகய
சலர் இரகச யவழியாக நுைழந்தருக்க றார்கள்; அவர்கள்
இந்த தண்டைனக்கு உள்ளாவார்கள் என்று ஆரம்பத்த ேல
எழுதயருக்க றது. 5 நீங்கள் முன்னேம அற ந்தருந்தாலும், நான்
உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வரும்புக றது என்னெவன்றால்,
கர்த்தர் தமதுமக்கைளஎக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படப்பண்ணி,
இரட்ச த்து, பன்பு வசுவாச க்காதவர்கைள அழித்தார்.
6 தங்களுைடய ஆத ேமன்ைமையக் காத்துக்ெகாள்ளாமல்,
தங்களுக்குச் ெசாந்தமான வச க்கும் இடத்ைத வ ட்டுவ ட்ட
சாத்தானுைடய தூதர்கைளயும், ேதவனுைடய நாளின்
நயாயத்தீர்ப்புக்காக ந த்தய சங்கலிகளினாேல கட்டி, அந்தகார
இருளில் அைடத்து ைவத்தருக்க றார். 7 அப்படிேய ேசாேதாம்
ெகாேமாரா பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களும், அைவகைளச்
சுற்றயுள்ள பட்டணத்து மக்களும், அவர்கைளப்ேபால
வ பசாரம்பண்ணி, இயற்ைகக்கு மாறான இச்ைசகளிேல
வழுந்து, ந த்தய அக்கனியன் தண்டைனையப்
ெபற்று அைடயாளமாக ைவக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்.
8 அைதப்ேபாலேவ, ெசாப்பனக்காரர்களாகய இவர்களும்
சரீரத்ைத அசுத்தப்படுத்த க்ெகாண்டு, கர்த்தரின் அத காரத்ைத
அசட்ைடபண்ணி,மகத்துவங்கைளஅவமத க்க றார்கள். 9ப ரதான
தூதனாகய மிகாேவல் ேமாேசயனுைடய சரீரத்ைதக்குற த்துப்
ப சாேசாடு வாக்குவாதம்பண்ணினேபாது, அவைன அவமத த்து
குற்றப்படுத்தத் துணிவல்லாமல்: கர்த்தர் உன்ைனக்
கடிந்து ெகாள்வாராக என்று ெசான்னான். 10 இவர்கள்
தங்களுக்குத் ெதரியாதைவகைள அவமத க்க றார்கள்;
புத்த இல்லாத மிருகங்கைளப்ேபால சுபாவத்தன்படி
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தங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றைவகளாேல தங்கைளக்
ெகடுத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள். 11 இவர்களுக்கு ஐேயா!
இவர்கள் காயீனுைடய வழியல் நடந்து, ப ேலயாம் கூலிக்காகச்
ெசய்த வஞ்சகத்த ேல ேவகமாக ஓடி, ேகாரா எத ர்த்துப்ேபசன
பாவத்த ற்குள்ளாக , ெகட்டுப்ேபானார்கள். 12 இவர்கள்
உங்களுைடய அன்பன் வருந்துகளில் கைறகளாக இருந்து,
பயம் இல்லாமல் வருந்து சாப்ப ட்டு, தங்கைளத் தாங்கேள
கவனித்துக்ெகாள்க ற ேமய்ப்பராக இருக்க றார்கள்; இவர்கள்
காற்றுகளால் அடிபட்டு ஓடுகற தண்ணீர் இல்லாத ேமகங்களும்,
இைலகள்உத ர்ந்து,கனிகள்இல்லாமல்இரண்டுமுைறகாய்ந்தும்
ேவர் இல்லாத மரங்களும், 13 தங்களுைடய அவமானங்கைள
நுைரதள்ளுகற இைரச்சலான கடல் அைலகளும், வழிதப்ப
அைலகற நட்சத்த ரங்களுமாக இருக்க றார்கள்; இவர்களுக்காக
என்ெறன்ைறக்கும் காரிருேள ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
14 ஆதாமுக்கு ஏழாம் தைலமுைறயான ஏேனாக்கும்
இவர்கைளக்குறத்து: இேதா, எல்ேலாருக்கும் நயாயத்தீர்ப்புக்
ெகாடுக்க றதற்கும், அவர்களில் அவபக்தயுள்ளவர்கள்
எல்ேலாரும் அவபக்தயாகச் ெசய்துவந்த எல்லா அவபக்தயான
ெசய்ைககளினாலும், 15 தமக்கு வ ேராதமாக அவபக்தயுள்ள
பாவ கள் ேபசன கடினமான வார்த்ைதகள் எல்லாவற்றனாலும்,
அவர்கைளக் கண்டிக்க றதற்கும், ஆயரம் ஆய ரமான
தமது பரிசுத்தவான்கேளாடு கர்த்தர் வருகறார் என்று
முன்னேம அறவத்தான். 16 இவர்கள் முறுமுறுக்கறவர்களும்,
முைறயடுகறவர்களும், தங்களுைடய இச்ைசகளின்படி
நடக்க றவர்களுமாக இருக்க றார்கள்; இவர்களுைடய வாய்
ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும்; தற்புகழ்ச்ச க்காக முகஸ்துத
ெசய்வார்கள்.

எச்சரிக்ைககள்
17 நீங்கேளா ப ரியமானவர்கேள, நம்முைடய கர்த்தராக ய

இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலர்களால் முன்ேப
ெசால்லப்பட்ட வார்த்ைதகைள நைனத்துப்பாருங்கள்.
18 கைடச க்காலத்த ேல தங்களுைடய துன்மார்க்கமான
இச்ைசகளின்படி நடக்க ற பரிகாசக்காரர்கள் ேதான்றுவார்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசான்னார்கேள. 19 இவர்கள்
ப ரிந்துேபாக றவர்களும், ெஜன்மசுபாவம் உள்ளவர்களும்,
ஆவயானவர் இல்லாதவர்களுமாேம. 20 நீங்கேளா
ப ரியமானவர்கேள, உங்களுைடய மகா பரிசுத்தமான
வசுவாசத்தன்ேமல் உங்கைள உறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு,
பரிசுத்த ஆவயானவருக்குள் ெஜபம்பண்ணி, 21 ேதவனுைடய
அன்ப ேல உங்கைளக் காத்துக்ெகாண்டு, ந த்தயஜீவனுக்குரிய
நம்முைடய கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவனுைடயஇரக்கத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளக் காத்தருங்கள். 22 அல்லாமலும், நீங்கள்
பகுத்தறவு உள்ளவர்களாக இருந்து, ச லருக்கு இரக்கம் காட்டி,
ச லைர அக்கனியல் இருந்து இழுத்துவ ட்டு, பயத்ேதாடு
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இரட்ச த்து, 23 பாவத்தனால் கைறப்பட்டிருக்க ற அவர்களுைடய
ஆைடையயும்கூடெவறுத்துத்தள்ளுங்கள்.
ேதவைனப்புகழுதல்

24 உங்கைள இடறவழாமல் காக்கவும், தமது மகைமயுள்ள
சந்ந தானத்த ேல அத க மக ழ்ச்ச ேயாடு உங்கைள மாசு
இல்லாதவர்களாக நறுத்தவும், வல்லைம உள்ளவரும், 25 தாம்
ஒருவேர ஞானம் உள்ளவருமாகய நம்முைடய இரட்சகரான
ேதவனுக்குக் கனமும், மகத்துவமும், வல்லைமயும், அதகாரமும்,
இப்ெபாழுதும், எப்ெபாழுதும்உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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ெவளிப்படுத்தனவ ேசஷம்
ஆச ரியர்
அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவான், ேதவதூதன் மூலமாக

ேதவன் ெசான்னைவகைள எழுதனவர் என்று தன்ைனத்தாேன
குற ப்படுக றார். ஜஸ்டின் மார்ைடயர், ஐெரனியஸ்,
ஹப்ேபாலிடஸ், ெதர்துல்லியன், அெலக்ஸாண்டிரியாவன்
கெளெமண்ட் மற்றும் முர்ேடாரியன் ேபான்ற சைபயன்
ஆத எழுத்தாளர்கள், அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவாைன,
ெவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தன் ஆச ரியர் என்று கூறுகன்றனர்.
ெவளிப்படுத்தன வேசஷம், “ெவளிப்பாடுகள்” வடிவத்தல்,
உபத்த ரவத்தன் மத்தயல் உள்ளவர்களுக்கு நம்ப க்ைகையக்
ெகாடுக்கும்படி (ேதவனுைடய இறுதயான ெவற்றயல்)
அைடயாள கற்பைனகைளப் பயன்படுத்தும் யூத இலக்கயத்தன்
ஒருவைகயாக எழுதப்பட்டிருக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயக ப 95-96 க்குஇைடயல்எழுதப்பட்டது.
ேயாவான் தீர்க்கதரிசனத்ைதப் ெபற்றேபாது ஏகயன் கடலில்

உள்ளஒருதீவானபத்முதீவல்இருந்ததாகஅவர்குற ப்படுக றார்,
(1: 9).
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ஆசயாவல் ஏழு சைபகளுக்கு தீர்க்கதரிசனம்

உைரக்கப்பட்டதாக ேயாவான்கூறனார் (1: 4).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இேயசு க றஸ்துைவயும் (1: 1), அவருைடய ஆள்தத்துவம்,

அவருைடய வல்லைம, ஆகயவற்ைற ெவளிப்படுத்துவதும்,
சீக்க ரத்தல் சம்பவக்கப்ேபாக றைவகைள அவருைடய
ஊழியர்களுக்குக் காண்பப்பதும் ெவளிப்படுத்துதலின்
ேநாக்கமாக இருக்க றது. உலகமானது முடிவுக்கு வரும்
மற்றும் நயாயத்தீர்ப்பு உண்டாகும் என்பதற்கான இறுத
எச்சரிக்ைக இதுவாகும். இது நமக்கு பரேலாகத்ைதப்பற்றய
ஒரு ச றய பார்ைவையக் ெகாடுக்க றது மற்றும் தங்கள்
வஸ்த ரங்கைள ெவண்ைமயாக பாதுகாத்துக் காத்தருக்கும்
அைனவருக்கும் மகைம காத்தருக்க றது. ெவளிப்படுத்தல்,
எல்லாக்ேகடுகளுடனும்மிகுந்தஉபத்த ரவத்தன்வழியாகநம்ைம
எடுத்துச் ெசல்க றது. எல்லா அவசுவாச களும் ந த்தயத்த ற்காக
எத ர்ெகாள்ளும் கைடச அக்கனிையப் பற்றயும் ெசால்க றது.
புத்தகம் சாத்தானின் வீழ்ச்ச மற்றும் அவனது தூதர்கூட்டமும்
கட்டிப் பைணக்கப்படுவைதமீண்டும்கூறுகறது.

ைமயக்கருத்து
அறமுகப்படுத்துதல்
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ெபாருளடக்கம்
1. க றஸ்துவன்ெவளிப்பாடுமற்றும்இேயசுவன்சாட்ச — 1:1-8
2. நீங்கள்பார்த்தருக்க றகாரியங்கள்— 1:9-20
3. ஏழுஉள்ளூர்சைபகள்— 2:1-3:22
4. சம்பவ க்கப்ேபாகும்வஷயங்கள்— 4:1-22:5
5. கர்த்தரின் கைடச எச்சரிக்ைகயும்,அப்ேபாஸ்தலனின்கைடச
ெஜபமும்— 22:6-21

ேதவனின்ெவளிப்பாடு
1 சீக்க ரத்தல் சம்பவக்கேவண்டியைவகைளத் தம்முைடய

ஊழியக்காரர்களுக்குக் காண்பப்பதற்காக, ேதவன்
இேயசுக றஸ்துவற்கு ஒப்புவத்ததும், இவர் தம்முைடயதூதைன
அனுப்ப , தம்முைடய ஊழியக்காரனாகய ேயாவானுக்கு
ெவளிப்படுத்தனதுமான காரியம். 2 இவன் ேதவனுைடய
வசனத்ைதக்குற த்தும், இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய
சாட்சையக்குறத்தும், தான் பார்த்த எல்லாவற்ைறயும்
சாட்ச யாக அறவத்தருக்க றான். 3 இந்தத் தீர்க்கதரிசன
வசனங்கைளப் படிக்க றவனும், ேகட்க றவர்களும்,
இதல் எழுதயருக்க றைவகளின்படி நடக்க றவர்களும்
பாக்கயவான்கள், காலம்ெநருங்கவ ட்டது.

வாழ்த்துதல்
4 ேயாவான் ஆசயாவல் உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும்

எழுதுகறதாவது: இருக்கறவரும் இருந்தவரும்
வருகறவருமானவராலும், அவருைடய சங்காசனத்த ற்கு
முன்பாக இருக்க ற ஏழு ஆவகளாலும், 5 உண்ைமயுள்ள
சாட்ச யும், மரித்ேதாரிலிருந்து முதலில் பறந்தவரும், பூமியன்
ராஜாக்களுக்கு அத பதயுமாகய இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக. 6நம்ேமல்
அன்புைவத்து, தமது இரத்தத்தனாேல நம்முைடய பாவங்கைளக்
கழுவ , தம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்குமுன்பாக நம்ைம
ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கன அவருக்கு மகைமயும்
வல்லைமயும் என்ெறன்ைறக்கும் உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன்.
7 இேதா, ேமகங்கேளாடு வருகறார்; கண்கள் எல்லாம் அவைரப்
பார்க்கும், அவைரக் குத்தனவர்களும் அவைரப் பார்ப்பார்கள்;
பூமியல்உள்ளேகாத்த ரத்தார்கள்எல்ேலாரும்அவைரப் பார்த்துப்
புலம்புவார்கள். அப்படிேய நடக்கும், ஆெமன். 8 இருக்கறவரும்
இருந்தவரும் வருகறவருமாகய சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர்:
நான் அல்பாவும், ஓெமகாவும், துவக்கமும், முடிவுமாக
இருக்க ேறன்என்றுஉைரக்க றார்.

மனிதகுமாரனுக்குஒப்பானவர்
9 உங்களுைடய சேகாதரனும், இேயசுக றஸ்துவனிமித்தம்

வருகற உபத்த ரவத்த ற்கும் அவருைடய ராஜ்யத்த ற்கும்
அவருைடய ெபாறுைமக்கும் உங்களுைடய உடன்பங்காளியுமாக
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இருக்கற ேயாவானாகய நான் ேதவவசனத்தனிமித்தமும்,
இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய சாட்ச யனிமித்தமும், பத்மு
என்னும் தீவ ேல இருந்ேதன். 10 கர்த்த்தைர ஆராத க்கும்
நாளில் நான் ஆவயானவரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்ேதன்;
அப்ெபாழுது எனக்குப் பன்னாேல எக்காளசத்தம்ேபால
ஒரு ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 11 அது: நான்
அல்பாவும் ஓெமகாவும், முந்தனவரும் ப ந்தனவருமாக
இருக்க ேறன். நீ பார்க்க றைத ஒரு புத்தகத்த ல் எழுத ,
ஆசயாவல் இருக்க ற எேபசு, ச மிர்னா, ெபர்கமு,
த யத்தீரா, சர்ைத, ப லெதல்ப யா, லேவாத க்ேகயா
என்னும் பட்டணங்களில் உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும்
அனுப்பு என்று ெசான்னது. 12 அப்ெபாழுது என்ேனாடு
ேபசன அந்த சத்தத்ைதப் பார்க்கத் தரும்ப ேனன்;
தரும்பனெபாழுது, ஏழு ெபான் குத்துவளக்குகைளயும்,
13 அந்த ஏழு குத்துவளக்குகளின் நடுவ ேல, பாதம்வைர
நீளமான அங்க அணிந்து, மார்பல் ெபாற்கச்ைச கட்டியருந்த
மனிதகுமாரைனப்ேபால ஒருவைரப் பார்த்ேதன். 14 அவருைடய
தைலயும், தைலமுடியும் ெவண்ைமயான பஞ்ைசப்ேபாலவும்
உைறந்த பனிையப்ேபாலவும் ெவண்ைமயாக இருந்தது;
அவருைடய கண்கள் அக்கனிஜூவாைலையப்ேபால இருந்தது;
15 அவருைடய பாதங்கள் உைலய ேல காய்ந்த ப ரகாசமான
ெவண்கலம்ேபால இருந்தது; அவருைடய சத்தம் ெபருெவள்ளத்து
இைரச்சைலப்ேபால இருந்தது. 16 தமது வலது ைகய ேல
ஏழு நட்சத்த ரங்கைள ஏந்த க்ெகாண்டிருந்தார்; அவர் வாயல்
இருந்து இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான வாள் புறப்பட்டு
வந்தது; அவருைடய முகம் வல்லைமையப் ப ரகாச க்க ற
சூரியைனப்ேபால இருந்தது. 17 நான் அவைரப் பார்த்தேபாது
ெசத்தவைனப்ேபால அவருைடய பாதத்தல் வழுந்ேதன்;
அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய வலது ைகைய என்ேமல் ைவத்து,
என்ைனப் பார்த்து: பயப்படாேத, நான் முந்தனவரும்
ப ந்தனவரும், உயருள்ளவருமாக இருக்க ேறன்;
18 மரித்ேதன், ஆனாலும், இேதா, எல்லாக் காலங்களிலும்
உய ேராடு இருக்க ேறன், ஆெமன்; நான் மரணம் மற்றும்
பாதாளத்தன் த றவுேகால்கைள ைவத்தருக்க ேறன்.
19 நீ பார்த்தைவகைளயும் இருக்க றைவகைளயும்,
இைவகளுக்குப் பன்பு நடக்கப்ேபாக றைவகைளயும்
எழுது; 20 என் வலது ைகயல் நீ பார்த்த ஏழு
நட்சத்த ரங்களின் இரகச யத்ைதயும், ஏழு ெபான்
குத்துவளக்குகளின் இரகச யத்ைதயும் எழுது; அந்த ஏழு
நட்சத்த ரங்களும்ஏழுசைபகளின்தூதர்கள்; நீ பார்த்த ஏழு
குத்துவளக்குகளும்ஏழுசைபகள்.

அத்த யாயம் 2
எேபசு சைபக்குதூதனின்ெசய்த
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1 எேபசு சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ஏழு நட்சத்த ரங்கைளத் தம்முைடய வலது
ைகயல்ஏந்த க்ெகாண்டு,ஏழுெபான்குத்துவளக்குகளின்
நடுவ ேலஉலாவ க்ெகாண்டிருக்க றவர்ெசால்லுக றதாவது;
2 நீ ெசய்தைவகைளயும், உன் கடினஉைழப்ைபயும்,
உன் ெபாறுைமையயும், நீ ெபால்லாதவர்கைளச்
சக த்துக்ெகாள்ளமுடியாமல் இருக்க றைதயும்,
அப்ேபாஸ்தலர்களாக இல்லாதவர்கள் தங்கைள
அப்ேபாஸ்தலர்கள் என்று ெசால்லுக றைத நீ
ேசாத த்துப்பார்த்து அவர்கள் ெபாய்யர்கள் என்பைதக்
கண்டுப டித்தைதயும்; 3 நீ சக த்துக்ெகாண்டு
இருக்க றைதயும், ெபாறுைமயாக இருக்க றைதயும், என்
நாமத்த ற்காக ஓய்வு இல்லாமல் ப ரயாசப்பட்டைதயும்
அற ந்தருக்க ேறன். 4 ஆனாலும், நீ ஆரம்பத்த ேல
ைவத்தருந்த அன்ைபவ ட்டுவ ட்டாய் என்று உன்ேமல்
எனக்குக் குைற உண்டு. 5 எனேவ, நீ எந்த நைலைமயல்
இருந்து வழுந்தாய் என்பைத நைனத்து, மனம்தரும்ப ,
ஆதயல் ெசய்த ெசய்ைககைளச் ெசய்; இல்லாவ ட்டால்
நான்சீக்க ரமாகஉன்னிடம்வந்து, நீமனம்தரும்பவல்ைல
என்றால், உன் வளக்குத்தண்ைட அதனிடத்தலிருந்து
நீக்கவடுேவன். 6 நான் ெவறுக்க ற ந க்ெகாலாய்
மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களின் ெசய்ைககைள நீயும்
ெவறுக்க றாய்,இதுஉன்னிடத்த ல்உண்டு. 7ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும்;ெஜயம்ெபறுக றவன்எவேனாஅவனுக்கு
ேதவனுைடய பரதீசன் நடுவல் இருக்க ற ஜீவமரத்தன்
கனிையஉண்ணக்ெகாடுப்ேபன்என்றுஎழுது.

ச மிர்னா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
8 ச மிர்னா சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது

என்னெவன்றால்: முந்தனவரும் ப ந்தனவரும்,
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுந்தவருமானவர்
ெசால்லுக றதாவது; 9 உன் ெசய்ைககைளயும், உன்
உபத்த ரவத்ைதயும், நீ ஐசுவரியம் உள்ளவனாக இருந்தும்
உனக்கு இருக்க ற தரித்த ரத்ைதயும், தங்கைள யூதர்கள்
என்றுெசால்லியும்யூதர்களாகஇல்லாமல்சாத்தானுைடய
கூட்டமாக இருக்க றவர்கள் ெசய்யும் அவதூறுகைளயும்
அற ந்தருக்க ேறன். 10 நீ படப்ேபாக ற பாடுகைளப்பற்ற ப்
பயப்படாேத; இேதா, நீங்கள் ேசாத க்கப்படுவதற்காகப்
ப சாசு உங்களில் ச லைரக் காவலில் ேபாடுவான்;
பத்துநாட்கள் உபத்த ரவப்படுவீர்கள். ஆனாலும்
நீ மரிக்கும்வைர உண்ைமயாக இரு, அப்ெபாழுது
ஜீவக ரீடத்ைத உனக்குத் தருேவன். 11 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக் காதுள்ளவன்
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ேகட்கேவண்டும்; ெஜயம் ெபறுக றவன் இரண்டாம்
மரணத்தனால்ேசதப்படுவதல்ைலஎன்றுஎழுது.

ெபர்கமுசைபக்குதூதனின்ெசய்த
12 ெபர்கமு சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது

என்னெவன்றால்: இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான
வாைள ைவத்தருப்பவர் ெசால்லுக றதாவது; 13 உன்
ெசய்ைககைளயும், சாத்தானுைடய சங்காசனம்
இருக்க ற இடத்த ல் நீ குடியருக்க றைதயும், நீ என்
நாமத்ைத உறுதயாகப் ப டித்துக் ெகாண்டிருக்க றைதயும்,
சாத்தான் குடியருக்க ற இடத்த ேல உங்களுக்குள்ேள
எனக்கு உண்ைமயுள்ள சாட்ச யான அந்த ப்பா
என்பவன் ெகால்லப்பட்ட நாட்களிலும் என்ேமல் நீ
ைவத்த உன் வசுவாசத்ைத, நீ மறுதலிக்காமல்
இருந்தைதயும் அற ந்தருக்க ேறன். 14 ஆனாலும், ச ல
காரியங்கைளக்குற த்து உன்ேமல் எனக்குக் குைற
உண்டு; இஸ்ரேவல் மக்கள் வ க்க ரகங்களுக்குப்
பைடத்தைவகைள சாப்ப டுவதற்கும் ேவச த்தனம்
பண்ணுவதற்கும் சாதகமான இடறைல அவர்களுக்கு
முன்பாகப் ேபாடும்படி பாலாக் என்பவனுக்குப்
ேபாதைனெசய்த ப ேலயாமுைடய ேபாதைனையக்
கைடப டிக்க றவர்கள் உன்னிடம் உண்டு. 15 அப்படிேய
ந க்ெகாலாய் மதத்தனருைடய ேபாதைனையக்
கைடப டிக்க றவர்களும் உன்னிடம் உண்டு; அைத நான்
ெவறுக்க ேறன். 16 நீ மனம்தரும்பு, இல்லாவ ட்டால்
நான் சீக்க ரமாக உன்னிடம் வந்து, என் வாயன்
வாளினால் அவர்கேளாடு யுத்தம்பண்ணுேவன்.
17 ஆவயானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக்
காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும்; ெஜயம் ெபறுக றவனுக்கு
நான் மைறவான மன்னாைவ உண்ணக்ெகாடுத்து,
ெபற்றுக்ெகாள்க றவைனத்தவ ர ேவெறாருவனுக்கும்
ெதரியாத புத ய நாமம் எழுதப்பட்ட ெவண்ைமயானக்
கல்ைலக்ெகாடுப்ேபன்என்றுஎழுது.

தயத்தீரா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
18 த யத்தீரா சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது

என்னெவன்றால்: அக்கனிஜூவாைல ேபான்ற
கண்களும், ப ரகாசமான ெவண்கலம்ேபான்ற
பாதங்களும் உள்ள ேதவகுமாரன் ெசால்லுக றதாவது;
19 உன் ெசய்ைககைளயும், உன் அன்ைபயும், உன்
ஊழியத்ைதயும், உன் வசுவாசத்ைதயும், உன்
ெபாறுைமையயும், நீ முன்பு ெசய்த ெசயல்கைளவ ட
பன்பு ெசய்த ெசயல்கள் அத கமாக இருக்க றைதயும்
அற ந்தருக்க ேறன். 20 ஆனாலும், உன்ேமல் எனக்குக்
குைற உண்டு; என்னெவன்றால், தன்ைனத் தீர்க்கதரிச
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என்று ெசால்லுக ற ேயசேபல் என்னும் ெபண்,
என்னுைடய ஊழியக்காரர்கள் ேவச த்தனம்பண்ணவும்
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடத்தைவகைளச் சாப்ப டவும்
அவர்களுக்குப் ேபாத த்து, அவர்கைள ஏமாற்ற,
நீ அவளுக்கு இடம் ெகாடுக்க றாய். 21 அவள்
மனம்தரும்புவதற்காகஅவளுக்குவாய்ப்புக்ெகாடுத்ேதன்;
தன் ேவச த்தன வழிையவ ட்டு மனம்தரும்ப
அவளுக்கு வருப்பம் இல்ைல. 22 இேதா, நான்
அவைளக் கட்டில்கைடயாக்க , அவேளாடு வ பசாரம்
ெசய்தவர்கள் தங்களுைடய ெசய்ைககைளவ ட்டு
மனம்தரும்பவல்ைல என்றால், அவர்கைளயும்
அத க உபத்த ரவத்த ேல தள்ளி, 23 அவளுைடய
பள்ைளகைளயும் ெகால்லுேவன்; அப்ெபாழுது நாேன,
ச ந்தைனகைளயும், இருதயங்கைளயும் ஆராய்க றவர்
என்று எல்லா சைபகளும் அற ந்துெகாள்ளும்; உங்கள்
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் உங்களுைடய ெசய்ைககளுக்குத்
தகுந்தபடிேய பலன் ெகாடுப்ேபன். 24 த யத்தீராவ ேல
இந்தப் ேபாதகத்ைதப் பன்பற்றாமலும், சாத்தானுைடய
ஆழமான இரகச யங்கள் என்று ெசால்லப்படுக ற அந்தத்
தந்த ரங்கைள அற ந்துெகாள்ளாமலும் இருக்க ற
மற்றவர்களாக ய உங்களுக்கு நான் ெசால்லுக றதாவது;
உங்கள்ேமல் எந்தெவாரு பாரத்ைதயும் சுமத்தமாட்ேடன்.
25 நான் வரும்வைரக்கும் என்ைன வசுவாச த்து என்ைனப்
பற்ற க்ெகாண்டிருங்கள். 26ெஜயம்ெபற்றுகைடச வைரக்கும்
நான் ெசய்த காரியங்கைளச் ெசய்க றவன் எவேனா
அவனுக்கு நான் என் ப தாவ டம் இருந்து அத காரம்
ெபற்றதுேபால, ேதசங்களின் மக்கள்ேமல் அத காரம்
ெகாடுப்ேபன். 27 அவன் இரும்புக்ேகாலால் அவர்கைள
ஆளுவான்; அவர்கள் மண்பாண்டங்கைளப்ேபால
ெநாறுக்கப்படுவார்கள். 28வ டியற்கால நட்சத்த ரத்ைதயும்
அவனுக்குக்ெகாடுப்ேபன். 29ஆவயானவர் சைபகளுக்குச்
ெசால்லுக றைதக் காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும் என்று
எழுது.

அத்த யாயம் 3
சர்ைத சைபக்குதூதனின்ெசய்த

1 சர்ைத சைபயன் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ேதவனுைடய ஏழு ஆவகைளயும் ஏழு
நட்சத்த ரங்கைளயும்ைவத்தருப்பவர்ெசால்லுக றதாவது;
உன் ெசய்ைககைளஅற ந்தருக்க ேறன், நீ உயருள்ளவன்
என்று ெபயர்ெபற்றருந்தும் ெசத்தவனாக இருக்க றாய்.
2 நீ வ ழித்துக்ெகாண்டு, மரித்துப்ேபாக றதாக
இருக்க ற காரியங்கைளப் ெபலப்படுத்து; உன்
ெசய்ைககள் ேதவனுக்குமுன்பாக நைறவானைவகளாக
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நான் பார்க்கவல்ைல. 3 எனேவ நீ ேகட்டைதயும்,
ெபற்றுக்ெகாண்டைதயும் நைனத்துப்பார்த்து, அதற்குக்
கீழ்ப்படிந்து மனம்தரும்பு. நீ வ ழிப்பைடயாவ ட்டால்,
தருடைனப்ேபால உன்னிடம் வருேவன்; நான் உன்னிடம்
வரும் ேநரத்ைத நீ ெதரியாமல் இருப்பாய். 4 ஆனாலும்
தங்களுைடய ஆைடகைள அசுத்தப்படுத்தாத ச லேபர்
சர்ைதயலும் உனக்கு உண்டு; அவர்கள் தகுத
உைடயவர்களாக இருப்பதால், ெவண்ைமயான
ஆைட அணிந்து என்ேனாடு நடப்பார்கள். 5 ெஜயம்
ெபறுக றவன் எவேனா அவனுக்கு ெவண்ைமயான
ஆைட அணிவ க்கப்படும்; ஜீவபுத்தகத்தலிருந்து
அவனுைடய ெபயைர நான் நீக்க ப்ேபாடாமல், என்
ப தாவ ற்கு முன்பாகவும் அவருைடய தூதர்களுக்கு
முன்பாகவும் அவன் ெபயைர அற க்ைகச் ெசய்ேவன்.
6 ஆவயானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக்
காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது.

பலெதல்பயா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
7 ப லெதல்ப யா சைபயன் தூதனுக்கு எழுதேவண்டியது

என்னெவன்றால்: பரிசுத்தம் உள்ளவரும், சத்த யம்
உள்ளவரும், தாவீதன் த றவுேகாைல உைடயவரும்,
ஒருவனும் பூட்டமுடியாதபடி த றக்க றவரும், ஒருவனும்
த றக்கமுடியாதபடி பூட்டுக றவருமாக இருக்க றவர்
ெசால்லுக றதாவது; 8 நீ ெசய்த உன் ெசயல்கைள
அற ந்தருக்க ேறன்; உனக்குக் ெகாஞ்சம் ெபலன்
இருந்தும், நீ என் நாமத்ைத மறுதலிக்காமல், என்
வசனத்த ற்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்ததனால், இேதா,
த றந்தவாசைல உனக்கு முன்பாக ைவத்தருக்க ேறன்,
அைத ஒருவனும் பூட்டமாட்டான். 9 இேதா, யூதர்களாக
இல்லாதருந்தும் தங்கைள யூதர்கள் என்று ெபாய்
ெசால்லுக ற சாத்தானுைடய கூட்டத்தாரில் ச லைர
உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; இேதா, அவர்கள் உன்
பாதங்களுக்கு முன்பாக வந்து பணிந்து, நான் உன்ேமல்
அன்பாக இருப்பைத அவர்கள் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி
ெசய்ேவன். 10 என் ெபாறுைமையப்பற்ற ச்
ெசால்லிய வசனத்த ற்கு நீ கீழ்ப்படிந்து நடந்ததனால்,
பூமிய ல் குடியருக்க றவர்கைளச் ேசாத ப்பதற்காகப்
பூச்சக்கரத்தன்ேமல்வரப்ேபாக ற ேசாதைனக்காலத்த ற்கு
நான்உன்ைனத்தப்ப த்துக்காப்ேபன். 11இேதா, சீக்க ரமாக
வருக ேறன்;யாரும்உன்க ரீடத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்ளாதபடி
நான் உனக்குச் ெசான்னைதெயல்லாம் ெசய்துெகாண்டு
இரு. 12 ெஜயம் ெபறுக றவன் எவேனா, அவைன என்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல தூணாக ைவப்ேபன், அதல்
இருந்து அவன் எப்ேபாதும் நீங்குவது இல்ைல; என்
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ேதவனுைடய நாமத்ைதயும் என் ேதவனால் பரேலாகத்த ல்
இருந்து இறங்கவருக ற புத ய எருசேலமாக ய என்
ேதவனுைடய நகரத்தன் நாமத்ைதயும், என் புத ய
நாமத்ைதயும் அவன்ேமல் எழுதுேவன். 13 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது.
லேவாத க்ேகயா சைபக்குதூதனின்ெசய்த

14 லேவாத க்ேகயா சைபயன் தூதனுக்கு நீ
எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: உண்ைமயும்
சத்த யமுள்ள சாட்ச யும், ேதவனுைடய பைடப்ப ற்கு
ஆதயுமாகஇருக்க றஆெமன்என்பவர்ெசால்லுக றதாவது;
15 உன் ெசய்ைககைள அற ந்தருக்க ேறன்; நீ
குளிரும் இல்ைல அனலும் இல்ைல; நீ குளிராக
அல்லது அனலாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்.
16 இப்படி நீ குளிரும் இல்லாமல் அனலும் இல்லாமல்
ெவதுெவதுப்பாக இருக்க றதனால் உன்ைன என்
வாயல் இருந்து வாந்த பண்ணிப்ேபாடுேவன். 17 நீ
பாக்க யமில்லாதவனாகவும்,பரிதாபப்படத்தக்கவனாகவும்,
தரித்த ரனும், பார்ைவ இல்லாதவனாகவும்,
ந ர்வாணியாகவும் இருக்க றைத அறயாமல், நான்
ஐசுவரியவான் என்றும், ெபாருளாதார வசத பைடத்தவன்
என்றும், எனக்கு ஒரு குைறயும் இல்ைல என்றும்
ெசால்லுக றதனால்; 18நான்: நீ ஐசுவரியவானாவதற்காக
ெநருப்ப ேல புடமிடப்பட்ட ெபான்ைனயும், உன்
ந ர்வாணமாக ய அவலட்சணம் ெதரியாதபடி நீ
உடுத்த க்ெகாள்வதற்கு ெவண்ைமயான ஆைடகைளயும்
என்னிடம்வாங்க க்ெகாள்ளவும்,நீபார்ைவெபறுவதற்காக
உன் கண்களுக்கு மருந்து ேபாடேவண்டும் என்று உனக்கு
ஆேலாசைன ெசால்லுக ேறன். 19 நான் ேநச க்க றவர்கள்
எவர்கேளா அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு ச ட்ச க்க ேறன்;
எனேவநீஎச்சரிக்ைகயாகஇருந்து,மனம்தரும்பு. 20இேதா,
வாசற்படிய ேல நன்று கதைவத் தட்டுக ேறன்; ஒருவன்
என் சத்தத்ைதக்ேகட்டு, கதைவத் த றந்தால், நான் அவன்
வீட்டிற்குள் ெசன்று, அவேனாடுகூட உணவு உண்ேபன்,
அவனும் என்ேனாடு உண்பான். 21 நான் ெஜயம்ெபற்று
என் ப தாவுைடய சங்காசனத்த ேல அவேராடு
உட்கார்ந்ததுேபால, ெஜயம் ெபறுக றவன் எவேனா,
அவனும் என்னுைடய சங்காசனத்தல் என்ேனாடு
உட்காருவதற்கு அருள்ெசய்ேவன். 22 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுக றைதக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது என்றார்.

அத்த யாயம் 4
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ேதவனுைடயசங்காசனம்
1 இைவகளுக்குப் பன்பு, இேதா, பரேலாகத்தல்

த றக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசைலக் கண்ேடன். முதலில்
எக்காளசத்தம்ேபால என்ேனாடு ேபசன சத்தமானது: இங்ேக
ஏறவா, இைவகளுக்குப் பன்பு நடக்கேவண்டியைவகைள
உனக்குக் காண்ப ப்ேபன் என்று ெசான்னது. 2 உடேன
ஆவக்குள்ளாேனன்; அப்ெபாழுது, இேதா, வானத்தல் ஒரு
சங்காசனம் ைவக்கப்பட்டிருந்தது, அந்தச் சங்காசனத்தன்ேமல்
ஒருவர் வீற்றருந்தார். 3 வீற்றருந்தவர், பார்ப்பதற்கு
வச்ச ரக்கல்ைலப்ேபாலவும், பதுமராகத்ைதப்ேபாலவும் இருந்தார்;
அந்த சங்காசனத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு வானவல் இருந்தது;
அது பார்ப்பதற்கு மரகதம்ேபால ேதான்றயது. 4 அந்த
சங்காசனத்ைதச் சுற்றலும் இருபத்துநான்கு சங்காசனங்கள்
இருந்தன; இருபத்துநான்கு மூப்பர்கள் ெவண்ைமயான
ஆைட அணிந்து, தங்களுைடய தைலகளில் ெபாற்க ரீடம்
சூடி, அந்த சங்காசனங்களின்ேமல் உட்கார்ந்தருப்பைதப்
பார்த்ேதன். 5 அந்தச் சங்காசனத்தல் இருந்து மின்னல்களும்
இடிமுழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன; ேதவனுைடய ஏழு
ஆவகளாகய ஏழு அக்கனி தீபங்கள் சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக
எரிந்துெகாண்டிருந்தன. 6 அந்தச் சங்காசனத்த ற்கு முன்பாகப்
பளிங்குக் கல்ைலப்ேபால கண்ணாடிக் கடல் இருந்தது; அந்தச்
சங்காசனத்தன் நடுவலும் அந்தச் சங்காசனத்ைதச் சுற்றலும்
நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன, அைவகள் முன்பக்கத்தலும்
பன்பக்கத்தலும் கண்களால் நைறந்தருந்தன. 7முதலாம் ஜீவன்
சங்கத்ைதப்ேபாலவும், இரண்டாம் ஜீவன் காைளையப்ேபாலவும்,
மூன்றாம் ஜீவன் மனிதமுகம் ேபான்ற முகம் உள்ளதாகவும்,
நான்காம் ஜீவன் பறக்க ற கழுகுேபாலவும் இருந்தன.
8 அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்ெவான்றும் ஆறுஆறு
சறகுகள் உள்ளைவகளும், சுற்றலும், உள்ேளயும் கண்களால்
நைறந்தைவகளுமாகஇருந்தன. அைவகள்:
“இருந்தவரும் இருக்கறவரும் வருகறவருமாகய

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தர்

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்” என்று இரவும் பகலும் ஓய்வு
இல்லாமல் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தன. 9 ேமலும்,
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்து, எல்லாக் காலங்களிலும்
உய ேராடு இருக்க றவருக்கு அந்த ஜீவன்கள்,
மகைமையயும் கனத்ைதயும் ஸ்ேதாத்த ரத்ைதயும்
ெசலுத்தும்ேபாது,

10 இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்க றவருக்கு முன்பாகத் தாழவழுந்து, எல்லாக்
காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க றவைரத் ெதாழுதுெகாண்டு,
தங்களுைடயக ரீடங்கைளச் சங்காசனத்த ற்குமுன்பாகைவத்து:
11கர்த்தாேவ, ேதவரீர்,மகைமையயும்கனத்ைதயும்
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வல்லைமையயும் ெபற்றுக்ெகாள்க றதற்குத் தகுத உைடயவராக
இருக்க றீர்;

நீேர எல்லாவற்ைறயும்பைடத்தீர்,
உம்முைடயவருப்பத்தனாேலஅைவகள்உண்டாயருக்க றைவகளும்
பைடக்கப்பட்டைவகளுமாகஇருக்க றது” என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 5
புத்தகச் சுருளும்,ஆட்டுக்குட்டியும்

1 பன்னும், உள்ேளயும் ெவளிேயயும் எழுதப்பட்டு, ஏழு
முத்தைரகளால் முத்தைர ேபாடப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்ைத
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்தவருைடய வலது ைகய ேல
பார்த்ேதன். 2 புத்தகத்ைதத் த றக்கவும் அதன் முத்தைரகைள
உைடக்கவும் தகுதயானவர் யார்? என்று அதக சத்தமாகக்
ேகட்க ற பலமுள்ள ஒருதூதைனயும் பார்த்ேதன். 3வானத்த ேலா,
பூமிய ேலா, பூமியன் கீழாவது, ஒருவனும் அந்தப் புத்தகத்ைதத்
த றக்கவும், அைதப் படிக்கவும் முடியாமல் இருந்தது. 4ஒருவனும்
அந்தப் புத்தகத்ைதத் த றக்கவும் படிக்கவும் தகுதயானவனாக
இல்லாததனால் நான் மிகவும் அழுேதன். 5 அப்ெபாழுது
மூப்பர்களில் ஒருவன் என்ைனப் பார்த்து: நீ அழேவண்டாம்;
இேதா, யூதா ேகாத்த ரத்தன் சங்கமும், தாவீதன் ேவருமானவர்
புத்தகத்ைதத் த றக்கவும் அதன் ஏழு முத்தைரகைளயும்
உைடக்கவும் ெஜயங்ெகாண்டிருக்க றார் என்றான். 6அப்ெபாழுது,
இேதா, அடிக்கப்பட்ட நைலயல் இருக்கற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி
சங்காசனத்த ற்கும், நான்கு ஜீவன்களுக்கும், மூப்பர்களுக்கும்
நடுவ ேல ந ற்பைதக் கண்ேடன்; அது ஏழு ெகாம்புகைளயும்
ஏழு கண்கைளயும் உைடயதாக இருந்தது; அந்தக் கண்கள்
பூமிெயல்லாம் அனுப்பப்படுக ற ேதவனுைடய ஏழு ஆவகேள.
7 அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து, சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருந்தவருைடய வலது கரத்தலிருந்து அந்தப் புத்தகத்ைத
வாங்கனார். 8 அந்தப் புத்தகத்ைத அவர் வாங்கனேபாது, அந்த
நான்குஜீவன்களும், இருபத்துநான்குமூப்பர்களும் தங்களுைடய
சுரமண்டலங்கைளயும், பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்களாகய
தூபவர்க்கத்தால் நைறந்த ெபாற்கலசங்கைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டு, ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக
முகங்குப்புறவழுந்து:
9 “ேதவரீர் புத்தகத்ைத வாங்கவும் அதன் முத்தைரகைள

உைடக்கவும்தகுத உள்ளவராகஇருக்க றீர்;
ஏெனன்றால், நீர் அடிக்கப்பட்டு, எல்லாக் ேகாத்த ரங்களிலும்,

ெமாழிகளிலும்,மக்களிலும், ேதசங்களிலும்இருந்து
எங்கைள ேதவனுக்காக உம்முைடய இரத்தத்தனாேல

மீட்டுக்ெகாண்டு,
10 எங்களுைடய ேதவனுக்குமுன்பாக எங்கைள ராஜாக்களும்

ஆசாரியர்களுமாக்கனீர்;
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நாங்கள் பூமிய ேல அரசாளுேவாம்” என்று புதய பாட்ைடப்
பாடினார்கள்.

11 பன்னும் நான் பார்த்தேபாது, சங்காசனத்ைதயும்
ஜீவன்கைளயும் மூப்பர்கைளயும் சுற்றயருந்த அேநக
தூதர்களுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அவர்களுைடய
எண்ணிக்ைக ேகாடானேகாடியாக இருந்தது. 12 அவர்களும்
அதக சத்தமிட்டு: அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர்
வல்லைமையயும் ஐசுவரியத்ைதயும் ஞானத்ைதயும்
ெபலத்ைதயும் கனத்ைதயும் மகைமையயும் ஸ்ேதாத்த ரத்ைதயும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளத் தகுதயுள்ளவராக இருக்க றார் என்று
ெசான்னார்கள். 13 அப்ெபாழுது, வானத்தலும், பூமியலும்,
பூமியன் கீழும் இருக்கற பைடப்புகளும், கடலில் உள்ள எல்லா
ஜீவன்களும்: சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவருக்கும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்ேதாத்த ரமும் கனமும் மகைமயும்
வல்லைமயும் எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாவதாக என்று
ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 14 அதற்கு நான்கு ஜீவன்களும்:
ஆெமன் என்று ெசால்லின. இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
முகங்குப்புறவழுந்து எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு
இருக்க றவைரத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 6
ஆறுமுத்தைரகள்

1 ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்தைரகளில் ஒன்ைற உைடக்கக்
கண்ேடன். அப்ெபாழுது நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று
என்ைனப் பார்த்து: நீ வந்து பார் என்று இடிமுழக்கம்ேபால
சத்தமாகச் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 2 நான் பார்த்தேபாது,
இேதா, ஒரு ெவள்ைளக்குதைரையக் கண்ேடன்; அதன்ேமல்
ஏறயருந்தவன் வல்ைலப் ப டித்தருந்தான்; அவனுக்கு ஒரு
க ரீடம் ெகாடுக்கப்பட்டது; அவன் ெஜயக்க றவனாகவும்
ெஜய ப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். 3 அவர் இரண்டாம்
முத்தைரைய உைடத்தேபாது, இரண்டாம் ஜீவனானது: நீ வந்து
பார் என்று ெசால்லக்ேகட்ேடன். 4 அப்ெபாழுது சவப்பான
ேவெறாரு குதைர புறப்பட்டது; அதன்ேமல் ஏறயருந்தவனுக்கு,
பூமியலுள்ளவர்கள்ஒருவைரெயாருவர்ெகாைலெசய்வதற்காகச்
சமாதானத்ைத பூமியலிருந்து எடுத்துப்ேபாடும்படியான
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது; ஒரு ெபரிய வாளும் அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 5அவர்மூன்றாம்முத்தைரையஉைடத்தேபாது,
மூன்றாம்ஜீவனானது: நீவந்துபார்என்றுெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
நான் பார்த்தேபாது,இேதா,ஒருகறுப்புக்குதைரையப் பார்த்ேதன்;
அதன்ேமல் ஏறயருந்தவன் ஒரு தராைசத் தன் ைகய ேல
ப டித்தருந்தான். 6 அப்ெபாழுது, ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்கு
ஒருபடி ேகாதுைமெயன்றும், ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்கு மூன்றுபடி
வாற்ேகாதுைமெயன்றும், எண்ெணையயும் த ராட்ைசரசத்ைதயும்
ேசதப்படுத்தாேத என்றும், நான்கு ஜீவன்களின் நடுவலிருந்து
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உண்டான சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 7அவர் நான்காம் முத்தைரைய
உைடத்தேபாது, நான்காம் ஜீவனானது: நீ வந்து பார் என்று
ெசால்லும் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 8 நான் பார்த்தேபாது, இேதா,
மங்கன நறமுள்ள ஒரு குதைரையப் பார்த்ேதன்; அதன்ேமல்
ஏறயருந்தவனுக்கு மரணம் என்று ெபயர்; பாதாளம் அவனுக்குப்
பன்ேன ெசன்றது. பட்டயத்தனாலும், பஞ்சத்தனாலும்,
மரணத்தனாலும், பூமியன் ெகாடிய மிருகங்களினாலும்,
பூமியல் உள்ள நான்கல் ஒரு பங்கு மக்கைளக் ெகாைலெசய்ய
அைவகளுக்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 9 அவர் ஐந்தாம்
முத்தைரைய உைடத்தேபாது, ேதவவசனத்தனாலும் தாங்கள்
ெகாடுத்த சாட்ச யனாலும் ெகால்லப்பட்டவர்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளப் பலிபீடத்தன் கீேழப் பார்த்ேதன்.
10 அவர்கள்: பரிசுத்தமும் சத்தயமும் உள்ள ஆண்டவேர,
ேதவரீர் பூமியன்ேமல் குடியருக்க றவர்களிடம் எங்களுைடய
இரத்தத்ைதக்குற த்து எவ்வளவு காலங்கள் நயாயத்தீர்ப்புச்
ெசய்யாமலும் பழிவாங்காமலும்இருப்பீர் என்றுஅதக சத்தமாகக்
ேகட்டார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ெவள்ைள அங்ககள் ெகாடுக்கப்பட்டது; அவர்கள்
தங்கைளப்ேபாலக் ெகாைலெசய்யப்படப்ேபாக றவர்களாகய
தங்களுைடய உடன்பணியாளர்களும் தங்களுைடய
சேகாதரர்களுமானவர்களின் எண்ணிக்ைக நைறவாகும்வைர
இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம் காத்தருக்கேவண்டும் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. 12 அவர் ஆறாம் முத்தைரைய
உைடப்பைதப் பார்த்ேதன்; இேதா, பூமி மிகவும் அத ர்ந்தது;
சூரியன் கருப்புக் கம்பளிையப்ேபாலக் கருத்துப்ேபானது;
சந்த ரன் இரத்தம்ேபாலஆனது. 13அத்தமரம் ெபருங்காற்றனால்
அைசக்கப்படும்ேபாது, அதன் காய்கள் உதருகறதுேபால,
வானத்தன் நட்சத்த ரங்களும் பூமிய ேல வழுந்தது.
14 வானமும் சுருட்டப்பட்ட புத்தகம்ேபால வலக ப்ேபானது;
மைலகள் தீவுகள் எல்லாம் தங்களுைடய இடங்கைளவ ட்டு
வலக ச்ெசன்றன. 15 பூமியன் ராஜாக்களும், ெபரிேயார்களும்,
ஐசுவரியவான்களும், பைடத்தளபத களும், பலவான்களும்,
அடிைமகள், சுதந்த ரமானவர்கள் எல்ேலாரும், குைககளிலும்
மைலகளின் பாைறகளிலும் ஒளிந்துெகாண்டு, 16 மைலகைளயும்
பாைறகைளயும் பார்த்து: நீங்கள் எங்கள்ேமல் வழுந்து,
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவருைடய முகத்த ற்கும்,
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய ேகாபத்த ற்கும் எங்கைள
மைறத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; 17 அவருைடய ேகாபத்தன் மகா நாள்
வந்துவ ட்டது,யார் நைலத்துநற்கமுடியும்என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 7
முத்தைரய டப்படுதல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, பூமியன் நான்கு தைசகளிலும்
நான்கு தூதர்கள் நன்று, பூமியன்ேமேலா, கடலின்ேமேலா,
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ஒரு மரத்தன்ேமேலா காற்று அடிக்காதபடி பூமியன் நான்கு
காற்றுகைளயும் ப டித்தருப்பைதப் பார்த்ேதன். 2 ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய முத்தைரக்ேகாைல ைவத்தருந்த ேவெறாரு
தூதன் சூரியன் உதக்கும் தைசயலிருந்து ஏறவருவைதப்
பார்த்ேதன்; அவன், பூமிையயும் கடைலயும் ேசதப்படுத்துகறதற்கு
அதகாரம் ெபற்ற அந்த நான்குதூதைரயும் ேநாக்க : 3 நாம் நமது
ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்களின் ெநற்ற களில் முத்தைரப்
ேபாடும்வைரக்கும் பூமிையயும் கடைலயும் மரங்கைளயும்
ேசதப்படுத்தாமல் இருங்கள் என்று அதக சத்தமாகச்
ெசான்னான். 4முத்தைரேபாடப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைகையச்
ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்; இஸ்ரேவல் மக்களுைடய எல்லாக்
ேகாத்த ரங்களிலும் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள் ஒருஇலட்சத்து
நாற்பத்து நான்காய ரம்ேபர். 5 யூதாேகாத்த ரத்தல்
முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாய ரம். ரூபன்
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாய ரம்.
காத் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். 6ஆேசர்ேகாத்த ரத்தல்முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். நப்தலிேகாத்த ரத்தல்முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். மனாேசேகாத்த ரத்தல்முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். 7 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல்
முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாய ரம். ேலவ
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாய ரம்.
இசக்கார் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். 8 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல்
முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாய ரம். ேயாேசப்பு
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாய ரம்.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம்.
ெவள்ைளஅங்க அணிந்தருந்தத ரளானமக்கள்

9 இைவகளுக்குப் பன்பு, நான் பார்த்தேபாது, இேதா,
எல்லாத் ேதசங்களிலும் ேகாத்த ரங்களிலும் மக்களிலும்
ெமாழிக்காரர்களிலுமிருந்து வந்ததும், ஒருவனும்
எண்ணிப்பார்க்க முடியாத த ரளான மக்கள்கூட்டம்,
ெவள்ைள அங்ககைள அணிந்து, தங்களுைடய ைககளில்
குருத்ேதாைலகைளப் ப டித்து, சங்காசனத்த ற்கு முன்பாகவும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் ந ற்பைதக்
கண்ேடன். 10 அவர்கள் அதக சத்தமாக: இரட்ச ப்பு,
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க ற எங்களுைடய ேதவனுக்கும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உரியது என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.
11 தூதர்கள் எல்ேலாரும் சங்காசனத்ைதயும் மூப்பர்கைளயும்
நான்கு ஜீவன்கைளயும் சுற்ற நன்று, சங்காசனத்த ற்கு
முன்பாக முகங்குப்புற வழுந்து, ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டு:
12 ஆெமன், எங்களுைடய ேதவனுக்குத் துதயும் மகைமயும்
ஞானமும் ஸ்ேதாத்த ரமும் கனமும் வல்லைமயும் ெபலனும்
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எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாவதாக; ஆெமன், என்றார்கள்.
13 அப்ெபாழுது, மூப்பர்களில் ஒருவன் என்ைனப் பார்த்து:
ெவள்ைள அங்ககைள அணிந்தருக்க ற இவர்கள் யார்? எங்ேக
இருந்து வந்தார்கள்? என்று ேகட்டான். 14 அதற்கு நான்:
ஆண்டவேன, அது உமக்ேக ெதரியும் என்ேறன். அப்ெபாழுது
அவன்:
இவர்கள்அதகஉபத்த ரவத்தல்இருந்துவந்தவர்கள்;
இவர்கள் தங்களுைடய அங்ககைள ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய

இரத்தத்த ேலநைனத்து
ெவண்ைமயாக்க க்ெகாண்டவர்கள்.
15 எனேவ, இவர்கள் ேதவனுைடய சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக

இருந்து,
இரவும் பகலும் அவருைடய ஆலயத்த ேல அவைர

ஆராத க்க றார்கள்;
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவர் இவர்கேளாடு இருந்து

பாதுகாப்பார்.
16இவர்கள்இனிப் பச யைடவதும்இல்ைல,
இனித் தாகமைடவதும்இல்ைல;ெவய ேலா,
ெவப்பேமாஇவர்கள்ேமல்படுவதும்இல்ைல.
17 சங்காசனத்தன் நடுவல் இருக்கற ஆட்டுக்குட்டியானவேர

இவர்கைளேமய்த்து,
இவர்கைள ஜீவத்தண்ணீர் உள்ள ஊற்றுகளுக்கு

நடத்த க்ெகாண்டுேபாவார்;
ேதவேனஇவர்களுைடய கண்ணீர்எல்லாவற்ைறயும்துைடப்பார்”

என்றான்.

அத்த யாயம் 8
ஏழாம்முத்தைரயும்,ெபாற்கலசமும்

1 அவர் ஏழாம் முத்தைரைய உைடத்தேபாது, பரேலாகத்தல்
ஏறக்குைறய அைரமணிேநரம் வைர அைமத உண்டானது.
2 பன்பு, ேதவனுக்குமுன்பாக ந ற்க ற ஏழு தூதர்கைளயும்
பார்த்ேதன்; அவர்களுக்கு ஏழு எக்காளங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டது.
3 ேவெறாரு தூதனும் வந்து, தூபங்காட்டும் ெபாற்கலசத்ைதப்
ப டித்துப் பலிபீடத்தன் படிய ேல நன்றான்; சங்காசனத்த ற்கு
முன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தன்ேமல் எல்லாப்
பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்கேளாடு அத கமான தூபவர்க்கம்
ெசலுத்தும்படி அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 அப்படிேய
பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்கேளாடும் ெசலுத்தப்பட்ட
தூபவர்க்கத்தன் புைகயானது தூதனுைடய ைகயல் இருந்து
ேதவனுக்குமுன்பாக எழும்பயது. 5 பன்பு, அந்தத் தூதன்
தூபகலசத்ைத எடுத்து, அைதப் பலிபீடத்து ெநருப்பனால் ந ரப்ப ,
பூமிய ேலெகாட்டினான்;உடேனசத்தங்களும்,இடிமுழக்கங்களும்,
மின்னல்களும்,பூமிஅத ர்ச்ச யும்உண்டானது.
எக்காளங்கள்
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6அப்ெபாழுது, ஏழு எக்காளங்கைள ைவத்தருந்த ஏழுதூதர்கள்
எக்காளம் ஊதுகறதற்குத் தங்கைள ஆயத்தப்படுத்தனார்கள்.
7 முதலாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது இரத்தம்
கலந்த கல்மைழயும் அக்கனியும் உண்டாக , பூமிய ேல
ெகாட்டப்பட்டது; அதனால் மரங்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு
ெவந்துேபானது, பசும்புல்ெலல்லாம் எரிந்துேபானது. 8இரண்டாம்
தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது அக்கனியால்
எரிக ற ெபரிய மைலேபால ஒன்று கடலிேல ேபாடப்பட்டது.
அதனால் கடலில் மூன்றல் ஒரு பங்கு இரத்தமாக மாறயது.
9 கடலில் இருந்த உயருள்ள பைடப்புகளில் மூன்றல் ஒரு பங்கு
மரித்துப்ேபானது; கப்பல்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு ேசதமானது.
10 மூன்றாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது ஒரு
ெபரிய நட்சத்த ரம் தீவட்டிையப்ேபால எரிந்து, வானத்தலிருந்து
வழுந்தது; அது ஆறுகளில் மூன்றல் ஒருபங்கன்ேமலும்,
நீரூற்றுகளின்ேமலும் வழுந்தது. 11 அந்த நட்சத்த ரத்த ற்கு
எட்டி என்று ெபயர்; அதனால் தண்ணீரில் மூன்றல் ஒரு பங்கு
எட்டிையப்ேபாலக் கசப்பானது; இப்படிக் கசப்பான தண்ணீரினால்
மனிதர்களில்அேநகர் மரித்தார்கள். 12நான்காம்தூதன்எக்காளம்
ஊதனான்; அப்ெபாழுது சூரியனில் மூன்றல் ஒருபங்கும்,
சந்த ரனில் மூன்றல் ஒருபங்கும், நட்சத்த ரங்களில் மூன்றல்
ஒருபங்கும் ேசதமானது, அைவகளில் மூன்றல் ஒரு பங்கு
இருள் அைடந்தது; பகலிலும் மூன்றல் ஒரு பங்கு ப ரகாசம்
இல்லாமல்ேபானது, இரவலும் அப்படிேய ஆனது. 13 பன்பு, ஒரு
கழுகு வானத்தன் நடுவ ேல பறந்து வருவைதப் பார்த்ேதன்;
அவன் அதக சத்தமாக: இனி எக்காளம் ஊதப்ேபாக ற மற்ற
மூன்று தூதர்களுைடய எக்காள சத்தங்களினால் பூமியல்
குடியருக்க றவர்களுக்கு ஐேயா, ஐேயா, ஐேயா (ஆபத்துவரும்)
என்றுெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.

அத்த யாயம் 9
1 ஐந்தாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது

வானத்தலிருந்து பூமியன்ேமல் வழுந்த ஒரு நட்சத்த ரத்ைதப்
பார்த்ேதன்; அவனுக்குப் பாதாளக்குழியன் தறவுேகால்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 2அவன்பாதாளக்குழிையத் த றந்தான்;உடேன
ெபரியசூைளயன் புைகையப்ேபால அந்தக் குழியலிருந்து புைக
எழும்பயது; அந்தக்குழியன் புைகயனால்சூரியனும்ஆகாயமும்
இருளானது. 3 அந்தப் புைகயலிருந்து ெவட்டுக்களிகள்
புறப்பட்டுப் பூமியன்ேமல் வந்தது; அைவகளுக்குப்
பூமியல் உள்ள ேதள்களின் வல்லைமக்கு இைணயான
வல்லைமக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 பூமியன் புல்ைலயும்,
பசுைமயான பூண்ைடயும், மரத்ைதயும் ேசதப்படுத்தாமல்,
தங்களுைடய ெநற்ற களில் ேதவனுைடய முத்தைர இல்லாத
மனிதர்கைளமட்டும் ேசதப்படுத்த அைவகளுக்கு உத்தரவு
ெகாடுக்கப்பட்டது. 5 ேமலும் அவர்கைளக் ெகாைலெசய்வதற்கு
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அைவகளுக்கு அனுமத ெகாடுக்காமல், ஐந்து மாதங்கள்வைர
அவர்கைள ேவதைனப்படுத்துவதற்குமட்டும் அனுமத
ெகாடுக்கப்பட்டது; அைவகள் ெகாடுக்கும் ேவதைன, ேதள்
மனிதைனக் ெகாட்டும்ேபாது உண்டாகும் ேவதைனையப்ேபால
இருக்கும். 6அந்த நாட்களில் மனிதர்கள் மரித்துப்ேபாவதற்கான
வழிையத் ேதடுவார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் மரிக்கமாட்டார்கள்,
சாகேவண்டும் என்று ஆைசப்படுவார்கள், ஆனால், சாேவா
அவர்களுக்கு வலக தூரமாக ஓடிப்ேபாகும். 7 அந்த
ெவட்டுக்களிகளின் உருவம் யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட
குதைரகள்ேபால இருந்தது; அைவகளுைடய தைலகளின்ேமல்
ெபாற்க ரீடம் ேபான்றைவகள் இருந்தன; அைவகளின்
முகங்கள் மனிதர்களுைடய முகங்கள்ேபால இருந்தன.
8 அைவகளுைடய கூந்தல் ெபண்களுைடய கூந்தல்ேபால
இருந்தது; அைவகளின் பற்கள் சங்கங்களின் பற்கள்ேபால
இருந்தன. 9 இரும்புக் கவசங்கைளப்ேபால மார்புக்கவசங்கள்
அைவகளுக்கு இருந்தன; அைவகளுைடய ச றகுகளின் சத்தம்
யுத்தத்த ற்கு ஒடுகற அேநக குதைரகள் பூட்டிய இரதங்களின்
சத்தத்ைதப்ேபால இருந்தன. 10 அைவகள் ேதள்களின்
வால்கைளப்ேபான்ற வால்கைளயும், அந்த வால்களில்
ெகாடுக்குகைளயும் உைடயைவகளாக இருந்தன; அைவகள்
ஐந்து மாதங்கள்வைரக்கும் மனிதர்கைளச் ேசதப்படுத்துவதற்கு
அதகாரம் உைடயைவகளாக இருந்தன. 11 அைவகளுக்கு ஒரு
ராஜா உண்டு, அவன் பாதாளத்தன்தூதன்; எப ெரய ெமாழிய ேல
அெபத்ேதான் என்றும், க ேரக்க ெமாழிய ேல அப்ெபால்லிேயான்
என்றும் அவனுக்குப் ெபயர். 12முதலாம் ஆபத்து கடந்துேபானது;
இைவகளுக்குப் பன்பு இன்னும் இரண்டு ஆபத்துகள்,
இேதா வருகறது. 13 ஆறாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்;
அப்ெபாழுது ேதவனுக்குமுன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தன்
நான்கு ெகாம்புகளிலும் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக ,
14 எக்காளத்ைதப் ப டித்தருந்த ஆறாம் தூதைனப் பார்த்து:
ஐப ராத்து என்னும் ெபரிய நதய ேல கட்டப்பட்டிருக்க ற நான்கு
தூதர்கைளயும் அவழ்த்துவடு என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
15 அப்ெபாழுது மனிதர்களில் மூன்றல் ஒரு பங்ைகக்
ெகால்வதற்காக ஒருமணிேநரத்த ற்கும், ஒரு நாளுக்கும், ஒரு
மாதத்த ற்கும், ஒரு வருடத்த ற்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த
அந்த நான்கு தூதர்களும் அவழ்த்துவ டப்பட்டார்கள்.
16 குதைரப்பைடகளாகய இராணுவங்களின் எண்ணிக்ைக
ேகாடானேகாடியாக இருந்தது; அைவகளின் எண்ணிக்ைகையச்
ெசால்லக்ேகட்ேடன். 17 குதைரகைளயும், அைவகளின்ேமல்
ஏறயருந்தவர்கைளயும் நான் தரிசனத்தல் பார்த்தவ தமாவது;
அவர்கள் அக்கனி ச வப்பு ந றமும், நீலந றமும், கந்தக மஞ்சள்
நறமுமான மார்புக்கவசங்கைள உைடயவர்களாக இருந்தார்கள்;
குதைரகளுைடய தைலகள் சங்கங்களின் தைலகைளப்ேபால
இருந்தன; அைவகளுைடய வாய்களிலிருந்து அக்கனியும்
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புைகயும் கந்தகமும் புறப்பட்டு வந்தது. 18 அைவகளுைடய
வாய்களிலிருந்து புறப்பட்டுவந்த அக்கனி, புைக, கந்தகம்
என்னும் இந்த மூன்றனாலும் மனிதர்களில் மூன்றல் ஒரு
பங்கு ெகால்லப்பட்டார்கள். 19 அந்தக் குதைரகளின் வல்லைம
அைவகளுைடய வாயலும் வால்களிலும் இருக்க றது;
அைவகளுைடய வால்கள் பாம்புகள்ேபாலவும், தைலகள்
உள்ளைவகளாகவும் இருக்க றது, அைவகளாேல மனிதர்கைளச்
ேசதப்படுத்துகறது. 20 அப்படியருந்தும், அந்த வாைதகளால்
ெகால்லப்படாத மற்றமனிதர்கள், ேபய்கைளயும் ெபான் ெவள்ளி
ெசம்பு கல் மரம் ேபான்றைவகளால் ெசய்யப்பட்டைவகளும்,
பார்க்கவும் ேகட்கவும் நடக்கவும் முடியாதைவகளுமாக
இருக்க ற வக்க ரகங்கைளயும்; வணங்காமல் இருப்பதற்குத்
தங்களுைடய ைககளின் ெசய்ைககைளவ ட்டு மனம்தரும்பவும்
இல்ைல; 21 தங்களுைடய ெகாைலபாதகங்கைள, தங்களுைடய
சூனியங்கைள, தங்களுைடய ேவச த்தனங்கைள, தங்களுைடய
களவுகைளவ ட்டும்மனம்தரும்பவல்ைல.

அத்த யாயம் 10
ேதவதூதனும்புத்தகமும்

1 பன்பு, பலமுள்ள ேவெறாரு தூதன் வானத்தலிருந்து இறங்க
வருவைதப் பார்த்ேதன்; ேமகம் அவைனச் சுற்றயருந்தது,
அவனுைடய தைலயன்ேமல் வானவல் இருந்தது, அவனுைடய
முகம் சூரியைனப்ேபாலவும், அவனுைடய கால்கள் அக்கனித்
தூண்கைளப்ேபாலவும் இருந்தது. 2 த றக்கப்பட்ட ஒரு ச றய
புத்தகம் அவனுைடய ைகயல் இருந்தது; தன் வலது பாதத்ைதக்
கடலின்ேமலும், தன் இடதுபாதத்ைத பூமியன்ேமலும் ைவத்து,
3 சங்கம் ெகர்ச்ச க்க றதுேபால அத க சத்தமாக ஆர்ப்பரித்தான்;
அவன் ஆர்ப்பரித்தேபாது ஏழு இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கன.
4அந்த ஏழுஇடிகளும்தங்களுைடய சத்தங்கைளமுழங்கனேபாது
நான் எழுதேவண்டுெமன்று இருந்ேதன். அப்ெபாழுது: ஏழு
இடிமுழக்கங்கள் ெசான்னைவகைள நீ எழுதாமல் அைவகள்
இரகச யமாக இருக்க முத்தைரேபாடு என்று வானத்தலிருந்து
ெசான்ன ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 5 கடலின்ேமலும்
பூமியன்ேமலும் ந ற்க றதாக நான் பார்த்த அந்த தூதன், தன்
ைகைய வானத்த ற்கு ேநராக உயர்த்த : 6 இனி காலம் தாமதம்
ஆகாது; ஆனாலும் ேதவன் தம்முைடய ஊழியக்காரர்களாகய
தீர்க்கதரிச களுக்கு நற்ெசய்தயாக அறவத்தபடி, ஏழாம்
தூதனுைடய நாட்களிேல அவன் எக்காளம் ஊதப்ேபாக றேபாது
ேதவ இரகச யம் நைறேவறும் என்று, 7 வானத்ைதயும் அதல்
இருப்பைவகைளயும், பூமிையயும் அதல் இருப்பைவகைளயும்,
கடைலயும் அதல் இருப்பைவகைளயும் உண்டாக்கனவரும்
எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க றவருமானவர்ேமல்
ஆைணயட்டுச் ெசான்னான். 8 நான் வானத்தல் இருந்து ேகட்ட
சத்தம் மீண்டும் என்ேனாடு ேபச : கடலின்ேமலும் பூமியன்ேமலும்



ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம் 10:9 596 ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம் 11:8

ந ற்க ற தூதனுைடய ைகயல் இருக்கும் த றக்கப்பட்ட ச றய
புத்தகத்ைத நீ ேபாய் வாங்க க்ெகாள் என்று ெசால்ல, 9 நான்
தூதனிடம்ேபாய்: அந்தச்ச றயபுத்தகத்ைதஎனக்குத்தரேவண்டும்
என்ேறன். அதற்கு அவன்: நீ இைத வாங்க ச் சாப்படு; இது உன்
வயற்றுக்குக் கசப்பாக இருக்கும். ஆனால் உன் வாய்க்கு இது
ேதைனப்ேபாலச் சுைவயாக இருக்கும் என்றான். 10 நான் அந்தச்
ச றய புத்தகத்ைதத் தூதனுைடய ைகயலிருந்து வாங்க , அைதச்
சாப்ப ட்ேடன்; என் வாய்க்கு அது ேதைனப்ேபால இனிைமயாக
இருந்தது; நான் அைதச் சாப்ப ட்டவுடேன என் வயறு கசப்பானது.
11 அப்ெபாழுது அவன் என்ைனப் பார்த்து: நீ மீண்டும் அேநக
மக்கைளயும், ேதசங்கைளயும், பல ெமாழிக்காரர்கைளயும்,
ராஜாக்கைளயும்குறத்துத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டும்
என்றான்.

அத்த யாயம் 11
இரண்டுசாட்ச கள்

1 பன்பு ைகத்தடி ேபான்ற ஒரு அளவுேகால் என்னிடம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. அப்ெபாழுது ேதவதூதன் நன்று,
என்ைனப் பார்த்து: நீ எழுந்து, ேதவனுைடய ஆலயத்ைதயும்,
பலிபீடத்ைதயும், அதல் ெதாழுதுெகாள்ளுகறவர்கைளயும்
அளந்து பார். 2 ஆலயத்தற்கு ெவளிேய இருக்க ற
முற்றம் யூதரல்லாதவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டபடியால்
அைத அளக்கேவண்டாம்; பரிசுத்த நகரத்ைத அவர்கள்
நாற்பத்த ரண்டுமாதங்கள்வைரக்கும்மித ப்பார்கள். 3என்னுைடய
இரண்டு சாட்ச களும் துக்கத்த ற்கான சாக்கு ஆைட
அணிந்துெகாண்டவர்களாக, ஆயரத்து இருநூற்றுஅறுபது
நாட்கள்வைர தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுவதற்கு அவர்களுக்கு
அதகாரம் ெகாடுப்ேபன். 4 பூேலாகத்தன் ஆண்டவருக்கு
முன்பாக ந ற்க ற இரண்டு ஒலிவமரங்களும் இரண்டு
வளக்குத்தண்டுகளும் இவர்கேள. 5 ஒருவன் அவர்கைளச்
ேசதப்படுத்த நைனத்தால், அவர்களுைடய வாயலிருந்து
அக்கனி புறப்பட்டு, அவர்களுைடய எத ராளிகைள அழிக்கும்;
யாராவது அவர்கைளச் ேசதப்படுத்த நைனத்தால், அவனும்
அப்படிேய ெகால்லப்படேவண்டும். 6 அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற நாட்களிேல மைழெபய்யாதபடி வானத்ைத அைடக்க
அவர்களுக்கு அதகாரம் உண்டு; அவர்கள் தண்ணீர்கைள
இரத்தமாக மாற்றவும், தங்களுக்கு ேவண்டியேபாெதல்லாம்
பூமிைய எல்லாவத வாைதகளாலும் வாத க்கவும் அவர்களுக்கு
அதகாரம் உண்டு. 7அவர்கள் தங்களுைடய சாட்சையச் ெசால்லி
முடிக்கும்ேபாது, பாதாளத்தல்இருந்து ேமேல ஏற வருகறமிருகம்
அவர்கேளாடுயுத்தம்பண்ணி,அவர்கைளெஜயத்து,அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடும். 8அவர்களுைடய உடல்கள், நம்முைடய கர்த்தர்
சலுைவய ேல அைறயப்பட்ட மகா நகரத்தன் வீதய ேல க டக்கும்.
அந்த நகரம் ேசாேதாம் என்றும் எக ப்து என்றும் அைடயாளமாகச்
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ெசால்லப்படும். 9 மக்களிலும், ேகாத்த ரங்களிலும், பல
ெமாழிக்காரர்களும், பல ேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களும்
அவர்களுைடயஉடல்கைளமூன்றைரநாட்கள்வைரபார்ப்பார்கள்,
ஆனால், அவர்களுைடய உடல்கைளக் கல்லைறகளில் ைவக்க
அனுமதக்கமாட்டார்கள். 10 அந்த இரண்டு தீர்க்கதரிச களும்
பூமியன் மக்கைள ேவதைனப்படுத்தனதனால் அவர்களுக்காக
பூமியல் குடியருக்க றவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு மக ழ்ந்து,
ஒருவருக்ெகாருவர் ெவகுமத கைளஅனுப்புவார்கள். 11மூன்றைர
நாட்களுக்குப்பன்பு ேதவனிடத்தல் இருந்து ஜீவ சுவாசம்
அவர்களுக்குள் ப ரேவச த்தது, அப்ெபாழுது அவர்கள் கால்
ஊன்ற நன்றார்கள்; அவர்கைளப் பார்த்தவர்களுக்குஅதக பயம்
உண்டானது. 12 இங்ேக ஏறவாருங்கள் என்று வானத்தலிருந்து
அவர்களுக்கு உண்டான ெபரிய சத்தத்ைத அவர்கள் ேகட்டு,
ேமகத்தல் ஏற வானத்த ற்குப் ேபானார்கள்; அவர்களுைடய
எத ராளிகள் அவர்கைளப் பார்த்தார்கள். 13 அந்த ேநரத்த ேல
பூமி அத கமாக அத ர்ந்தது, உடேன அந்த நகரத்தல் பத்தல்
ஒரு பங்கு இடிந்து வழுந்தது; மனிதர்களில் ஏழாய ரம்ேபர் பூமி
அத ர்ச்ச யனால் அழிந்தார்கள்; மீத இருந்தவர்கள் பயமைடந்து
பரேலாகத்தன் ேதவைன மகைமப்படுத்தனார்கள். 14இரண்டாம்
ஆபத்து கடந்துேபானது; இேதா, மூன்றாம் ஆபத்து சீக்க ரமாக
வருகறது.

ஏழாம் எக்காளம்
15 ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது

உலகத்தன் ராஜ்யங்கள் நம்முைடய கர்த்தருக்கும், அவருைடய
கறஸ்துவற்குரிய ராஜ்யங்களானது; அவர் எல்லாக்
காலங்களிலும் ராஜ்யங்கைள ஆளுவார் என்ற சத்தங்கள்
வானத்தல் உண்டானது. 16 அப்ெபாழுது ேதவனுக்கு
முன்பாகத் தங்களுைடய சங்காசனங்கள்ேமல் அமர்ந்தருந்த
இருபத்துநான்குமூப்பர்களும்முகங்குப்புறவழுந்து:
17 “இருக்கறவரும் இருந்தவரும் வருகறவருமாகய

சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தராக ய ேதவேன,
உம்ைமஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறாம்;
ேதவரீர் உமது மகா வல்லைமையக் ெகாண்டு ராஜ்யங்கைள

ஆளுகறீர்.
18ேதசத்தன்மக்கள்ேகாப த்துக்ெகாண்டார்கள்,
அப்ெபாழுதுஉம்முைடய ேகாபம்வந்தது;
மரித்தவர்கள்நயாயத்தீர்ப்புஅைடக றதற்கும்,
தீர்க்கதரிச களாகய உம்முைடய ஊழியக்காரர்களுக்கும்

பரிசுத்தவான்களுக்கும்
உமது நாமத்தன்ேமல் பயபக்தயாக இருந்த ச றயவர்கள் மற்றும்

ெபரியவர்களுக்குபலன்ெகாடுப்பதற்கும்,
பூமிையக் ெகடுத்தவர்கைளக் ெகடுக்க றதற்கும் ேநரம்வந்தது”

என்றுெசால்லி, ேதவைனத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
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19 அப்ெபாழுது பரேலாகத்தல் ேதவனுைடய ஆலயம்
தறக்கப்பட்டது, அவருைடய ஆலயத்த ேல அவருைடய
உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டி காணப்பட்டது; அப்ெபாழுது
மின்னல்களும், சத்தங்களும், இடிமுழக்கங்களும், பூமி
அத ர்ச்ச யும்,ெபருங்கல்மைழயும்உண்டானது.

அத்த யாயம் 12
ெபண்ணும்இராட்சசப் பாம்பும்

1 அன்றயும் ஒரு ெபரிய அைடயாளம் வானத்த ேல
காணப்பட்டது; ஒரு ெபண் சூரியைன அணிந்தருந்தாள்,
அவள் பாதங்களின் கீேழ சந்த ரனும், அவள் தைலயன்ேமல்
பன்னிரண்டு நட்சத்த ரங்களுள்ள க ரீடமும் இருந்தன.
2 அவள் கர்ப்பவதயாக இருந்து, ப ரசவேவதைனயைடந்து,
குழந்ைதெபறும்படி கதற அழுதாள். 3 அப்ெபாழுது ேவெறாரு
அைடயாளம் வானத்த ேல காணப்பட்டது; ஏழு தைலகைளயும்,
பத்துக் ெகாம்புகைளயும், தன் தைலகளின்ேமல் ஏழு
க ரீடங்கைளயுைடயசவப்பானெபரியஇராட்சசப்பாம்புஇருந்தது.
4 அதன் வால் வானத்தன் நட்சத்த ரங்களில் மூன்றல் ஒரு
பங்ைக இழுத்து, அைவகைளப் பூமியல் வழத்தள்ளியது;
ப ரசவேவதைனப்படுகற அந்தப் ெபண் குழந்ைதெபற்றவுடேன,
அவளுைடய குழந்ைதையக் ெகான்றுேபாடுவதற்காக அந்த
இராட்சசப் பாம்பு அவளுக்கு முன்பாக நன்றது. 5 எல்லா
ேதசங்கைளயும் இரும்புக்ேகாலால் ஆளுைகெசய்யும்
ஆண்பள்ைளைய அவள் ெபற்றாள்; அவளுைடய குழந்ைத
ேதவனிடத்த ற்கும் அவருைடய சங்காசனத்தனிடத்த ற்கும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 6 அந்தப் ெபண் வனாந்த ரத்த ற்கு
ஓடிப்ேபானாள்; அவைள ஆய ரத்து இருநூற்றுஅறுபது
நாட்கள் ேபாஷப்பதற்காக ேதவனால் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட
இடம் அங்ேக இருந்தது. 7 வானத்த ேல யுத்தம் உண்டானது;
அந்த யுத்தத்தல் மிகாேவலும் அவைனச் ேசர்ந்த தூதர்களும்
இராட்சசப் பாம்ேபாடு யுத்தம்பண்ணினார்கள்; இராட்சசப்
பாம்பும் அைதச் ேசர்ந்த தூதர்களும் யுத்தம்பண்ணியும் ெவற்ற
ெபறமுடியவல்ைல. 8 பரேலாகத்தல் அவர்கள் இருந்த இடமும்
காணாமல்ேபானது. 9 உலகம் முழுவைதயும் ஏமாற்றுகறவன்
ப சாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் ெசால்லப்பட்ட ஆரம்பத்தல்
இருந்த பாம்பாக ய ெபரிய இராட்சசப் பாம்பு தள்ளப்பட்டது;
அது பூமிய ேல வழத்தள்ளப்பட்டது, அேதாடு அைதச் ேசர்ந்த
தூதர்களும் தள்ளப்பட்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது வானத்த ேல
ஒரு ெபரியசத்தம் உண்டாக : இப்ெபாழுது இரட்ச ப்பும்
வல்லைமயும் நமது ேதவனுைடய ராஜ்யமும், அவருைடய
கறஸ்துவன் அதகாரமும் உண்டாயருக்க றது; இரவும் பகலும்
நம்முைடய ேதவனுக்குமுன்பாக நம்முைடய சேகாதரர்ேமல்
குற்றஞ்சாட்டும்படி அவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுக றவன் தூக்க
எறயப்பட்டான். 11 மரணம் சம்பவக்க றதாக இருந்தாலும்
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அதற்குத் தப்ப ப்பதற்காக தங்களுைடய உயைரயும் பார்க்காமல்,
ஆட்டுக்குட்டியன் இரத்தத்தனாலும் தங்களுைடய சாட்ச யன்
வசனத்தனாலும் அவைன ெஜயத்தார்கள். 12 எனேவ,
பரேலாகங்கேள! அைவகளில் வச க்க றவர்கேள! களிகூருங்கள்.
ஆனால், பூமியலும் கடலிலும் குடியருக்க றவர்கேள! ஐேயா,
ப சாசானவன் தனக்குக் ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும் இருக்க றைதத்
ெதரிந்து, அதக ேகாபப்பட்டு, உங்களிடம் இறங்கனதனால்,
உங்களுக்கு ஆபத்துவரும் என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
13 இராட்சசப் பாம்பானது தான் பூமிய ேல தள்ளப்பட்டைத
அற ந்து, அந்த ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ற ெபண்ைணத்
துன்பப்படுத்தனது. 14அந்தப் ெபண்அந்தப் பாம்பன்முகத்த ற்கு
வலக , ஒரு காலமும், காலங்களும், அைரக்காலமுமாகப்
ேபாஷக்கப்படத்தக்கதாக வனாந்த ரத்தல் உள்ள தன்
இடத்த ற்குப் பறந்துேபாவதற்காக ெபரிய கழுகன் இரண்டு
சறகுகள் அவளுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 15 அப்ெபாழுது
அந்தப் ெபண்ைண ெவள்ளம் அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்படி
பாம்பானது தன் வாயலிருந்து ஒரு நத ேபான்ற தண்ணீைர
அவளுக்குப் பன்பாக ஊற்றவ ட்டது. 16 ஆனால், பூமியானது
ெபண்ணுக்கு உதவயாகத் தன் வாையத் த றந்து, இராட்சசப்
பாம்பு தன் வாயலிருந்து ஊற்றன தண்ணீைர வழுங்கனது.
17-18அப்ெபாழுதுஇராட்சசப் பாம்பு ெபண்ணின்ேமல் ேகாபப்பட்டு,
ேதவனுைடய கட்டைளகைளக் கைடப டிக்க றவர்களும்,
இேயசுக றஸ்துைவக்குறத்துச் சாட்சைய உைடயவர்களுமாகய
அவளுைடய வம்சத்தன் மற்ற பள்ைளகேளாடு யுத்தம்பண்ணப்
ேபானது.

அத்த யாயம் 13
கடலிலிருந்துஎழும்பனமிருகம்

1 பன்பு நான் கடற்கைர மணலின்ேமல் நன்ேறன். அப்ெபாழுது
கடலிலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பவருவைதப் பார்த்ேதன்;
அதற்கு ஏழு தைலகளும் பத்துக்ெகாம்புகளும் இருந்தன;
அதன் ெகாம்புகளின்ேமல் பத்து க ரீடங்களும், அதன்
தைலகளின்ேமல் ேதவைன அவமத க்கும் ெபயர்களும்
இருந்தன. 2 நான் கண்ட மிருகம் சறுத்ைதையப்ேபால இருந்தது;
அதன் கால்கள் கரடியன் கால்கைளப்ேபாலவும், அதன்
வாய் சங்கத்தன் வாையப்ேபாலவும் இருந்தன; இராட்சசப்
பாம்பானது தன் பலத்ைதயும் தன் சங்காசனத்ைதயும் மிகுந்த
அத காரத்ைதயும் அதற்குக் ெகாடுத்தது. 3 அதன் தைலகளில்
ஒன்றல் மரணத்தற்குரிய காயமைடந்தருப்பைதப் பார்த்ேதன்;
ஆனாலும் மரணத்தற்குரிய அந்தக் காயம் குணமாக்கப்பட்டது.
பூமியலுள்ள எல்ேலாரும் ஆச்சரியத்ேதாடு அந்த மிருகத்ைதப்
பன்பற்ற , 4 அந்த மிருகத்த ற்கு அப்படிப்பட்ட அத காரம்
ெகாடுத்த இராட்சசப் பாம்ைப வணங்கனார்கள். அல்லாமலும்:
மிருகத்த ற்கு ந கரானவன் யார்? அேதாடு யுத்தம் ெசய்பவன்
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யார்? என்று ெசால்லி, மிருகத்ைதயும் வணங்கனார்கள்.
5 ெபருைமயானைவகைளயும் அவதூறான வார்த்ைதகைளயும்
ேபசும் வாய் அதற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது; ேமலும், நாற்பத்த ரண்டு
மாதங்கள் யுத்தம்பண்ண அதற்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
6 அது ேதவைன அவமத ப்பதற்காகத் தன் வாையத் த றந்து,
அவருைடய நாமத்ைதயும், அவருைடய இருப்ப டத்ைதயும்,
பரேலாகத்தல் வச க்க றவர்கைளயும் அவமத த்து. 7 ேமலும்,
பரிசுத்தவான்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து அவர்கைள ெஜயக்கும்படி
அதற்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது, ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரம்,
ெமாழி, ேதசம் மற்றும் மக்களின்ேமலும் அதற்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 8 உலகம் உண்டானதுமுதல் அடிக்கப்பட்ட
ஆட்டுக்குட்டியனுைடய ஜீவபுத்தகத்தல் ெபயர் எழுதப்படாத
பூமியல்வச க்கன்றமக்கள் எல்ேலாரும்அைதவணங்குவார்கள்.
9காதுள்ளவன்எவேனாஅவன்ேகட்கேவண்டும்.
10சைறப்படுத்த க்ெகாண்டுேபாக றவன்சைறப்பட்டுப்ேபாவான்;
பட்டயத்தனாேல ெகால்லுகறவன் பட்டயத்தனாேல

ெகால்லப்படேவண்டும்.
பரிசுத்தவான்களுைடய ெபாறுைமயும் வசுவாசமும் இத ேல

ெவளிப்படும்.
பூமியலிருந்துஎழும்பனமிருகம்

11 பன்பு, ேவெறாரு மிருகம் பூமியலிருந்து எழும்புவைதப்
பார்த்ேதன்; அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால இரண்டு
ெகாம்புகைள உைடயதாக இருந்து, இராட்சசப் பாம்ைபப்ேபாலப்
ேபசனது. 12 அது முந்தன மிருகத்தன் அதகாரம்
முழுவைதயும் அதன் முன்பாக நடத்த க்காட்டி, மரணத்தற்குரிய
காயத்தலிருந்தும் குணமைடந்த முந்தன மிருகத்ைதப் பூமியும்
அதல்வாழும்மக்கைளயும்வணங்கும்படிச்ெசய்தது. 13அன்றயும்,
அது மனிதர்களுக்கு முன்பாக வானத்தலிருந்து பூமியன்ேமல்
அக்கனிையஇறங்கப்பண்ணும்வதமாகப் ெபரியஅற்புதங்கைள
நடத்த க்காட்டி, 14 மிருகத்தன் முன்பாக அந்த அற்புதங்கைளச்
ெசய்யும்படி தனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட அைடயாளங்களினாேல
பூமியன் மக்கைள ஏமாற்ற , வாளினாேல காயப்பட்டுப் பைழத்த
மிருகத்த ற்கு ஒரு உருவம் உண்டாக்கேவண்டும் என்று பூமியன்
மக்களுக்குச் ெசான்னது. 15 ேமலும் அந்த மிருகத்தன் உருவம்
ேபசத்தக்கதாகவும், மிருகத்தன் உருவத்ைத வணங்காத
எல்ேலாைரயும் ெகாைலெசய்வதற்காகவும், மிருகத்தன்
உருவத்தற்கு சுவாசத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி அதற்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 16 அது சறயவர்கள், ெபரியவர்கள்,
ெசல்வந்தர்கள், ஏைழகள், சுதந்த ரமானவர்கள், அடிைமகள்,
இவர்கள் எல்ேலாரும் தங்கள் தங்கள் வலது ைககளிேலா
அல்லது ெநற்ற களிேலா ஒரு முத்தைரையப் ெபறும்படிக்கும்,
17 அந்த மிருகத்தன் முத்தைரையேயா, ெபயைரேயா, அந்த
ெபயரின் எண்ைணேயா அணிந்துெகாள்ளுகறவைனத்தவ ர
ேவெறாருவனும் வாங்கவும் வற்கவும் முடியாதபடிக்கும் ெசய்தது.
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18 இைதப் புரிந்துெகாள்ள ஞானம் ேதைவ; அந்த மிருகத்தன்
எண்ைணப் புத்தயுைடயவன் கணக்குப் பார்க்கேவண்டும்;
அது மனிதனுைடய எண்ணாக இருக்கறது; அதனுைடய எண்
அறுநூற்றுஅறுபத்த ஆறு 666.

அத்த யாயம் 14
ஆட்டுக்குட்டியானவரும்அவருைடயகூட்டத்தனரும்

1 பன்பு நான் பார்த்தேபாது, இேதா, சீேயான் மைலயன்ேமல்
ஆட்டுக்குட்டியானவைரயும், அவேராடு அவருைடய ப தாவன்
ெபயர் தங்களுைடய ெநற்ற களில் எழுதப்பட்டிருந்த
ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து நான்காய ரம்ேபரும் ந ற்பைதப்
பார்த்ேதன். 2 அல்லாமலும், ெபருெவள்ளத்தன்
இைரச்சல்ேபாலவும். பலத்த இடிமுழக்கம்ேபாலவும், ஒரு
சத்தம் வானத்தலிருந்து உண்டாகக் ேகட்ேடன்; நான் ேகட்ட
சத்தம் சுரமண்டலக்காரர்கள் தங்களுைடய சுரமண்டலங்கைள
வாச க்க ற ஓைசையப்ேபால இருந்தது. 3 அவர்கள்
சங்காசனத்த ற்கு முன்பாகவும், நான்கு ஜீவன்களுக்கு
முன்பாகவும், மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும் புதுப்பாட்ைடப்
பாடினார்கள்; அந்தப் பாட்டு பூமியலிருந்து மீட்டுக்ெகாள்ளப்பட்ட
ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து நான்காய ரம் நபர்கைளத்தவ ர
ேவெறாருவரும் கற்றுக்ெகாள்ளமுடியாமல் இருந்தது.
4 ெபண்களால் தங்கைளக் கைறப்படுத்தாதவர்கள் இவர்கேள;
கற்புள்ளவர்கள் இவர்கேள; ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்ேக
ெசன்றாலும் அவைரப் பன்பற்றுகறவர்கள் இவர்கேள; இவர்கள்
மனிதர்களில் இருந்து ேதவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
முதற்பலனாக மீட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டவர்கள். 5 இவர்களுைடய
வாய ேல கபடம் காணப்படவல்ைல; இவர்கள் ேதவனுைடய
சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக குற்றமில்லாதவர்களாக
இருக்க றார்கள்.

மூன்றுேதவதூதர்கள்
6 பன்பு ேவெறாரு தூதன் வானத்தன் நடுவ ேல

பறப்பைதப் பார்த்ேதன்; அவன் பூமியல் வச க்கன்ற
எல்லா ேதசத்தார்களுக்கும், ேகாத்த ரத்தார்களுக்கும்,
ெமாழிக்காரர்களுக்கும், மக்கள்கூட்டத்தனருக்கும் அறவக்கும்
ந த்தயநற்ெசய்தையஉைடயவனாகஇருந்து, 7அதக சத்தமிட்டு:
ேதவனுக்குப் பயந்து, அவைர மகைமப்படுத்துங்கள்; அவர்
நயாயத்தீர்ப்பு ெகாடுக்கும் ேநரம் வந்துவ ட்டது; வானத்ைதயும்
பூமிையயும் கடைலயும் நீரூற்றுகைளயும் உண்டாக்கனவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்னான். 8 ேவெறாரு
தூதன் பன்ேனெசன்று: பாப ேலான் மகா நகரம் வழுந்தது!
வழுந்தது! தன் ேவச த்தனமாகய ேகாபமான மதுைவ
எல்லா ேதசத்து மக்களுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்தாேள!
என்றான். 9 அவர்களுக்குப் பன்னால் மூன்றாம் தூதன் வந்து,
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அதக சத்தமிட்டு: மிருகத்ைதயும் அதன் உருவத்ைதயும்
வணங்கத் தன் ெநற்றய ேலா தன் ைகய ேலா அதன்
முத்தைரைய அணிந்து ெகாள்ளுகறவன் எவேனா, 10 அவன்
ேதவனுைடய ேகாபத்தன் தண்டைனயாகய பாத்த ரத்த ேல
கலப்பல்லாமல் ஊற்றப்பட்ட அவருைடய ேகாபமாக ய
மதுைவக் குடித்து, பரிசுத்த தூதர்களுக்கு முன்பாகவும்,
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும், அக்கனியனாலும்
கந்தகத்தனாலும் வாத க்கப்படுவான். 11 அவர்களுைடய
வாைதயன் புைக எல்லாக் காலங்களிலும் எழும்பும்;
மிருகத்ைதயும் அதன் உருவத்ைதயும் வணங்குகறவர்களுக்கும்,
அதனுைடய ெபயரின் முத்தைரைய அணிந்துெகாள்ளுகற
அைனவருக்கும்இரவும்பகலும்ஓய்வுஇருக்காது. 12ேதவனுைடய
கட்டைளகைளயும் இேயசுவன்ேமலுள்ள வசுவாசத்ைதயும்
காத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களாகய பரிசுத்தவான்களுைடய
ெபாறுைம இத ேல ெவளிப்படும் என்று ெசான்னான். 13 பன்பு,
பரேலாகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் ேகட்ேடன்; அது:
கர்த்தருக்குள் மரிக்க றவர்கள் இதுமுதல் பாக்கயவான்கள்
என்று எழுது; அவர்கள் தங்களுைடய ேவைலகளில் இருந்து
ஒய்ெவடுப்பார்கள்; அவர்களுைடய ெசய்ைககள் அவர்கேளாடு
கூடப்ேபாகும்; ஆவயானவரும் ஆம் என்று ெசால்லியருக்க றார்
என்றுெசால்லியது.

பூமியன்அறுவைட
14 பன்பு நான் பார்த்தேபாது, இேதா, ெவண்ைமயான

ேமகத்ைதயும், அந்த ேமகத்தன்ேமல் மனிதகுமாரைனப்ேபால
தமது தைலயன்ேமல் ெபாற்க ரீடத்ைதயும் தமது ைகய ேல
கூர்ைமயான அரிவாைளயும் ைவத்தருக்கும் ஒருவர்
உட்கார்ந்தருப்பைதயும் பார்த்ேதன். 15 அப்ெபாழுது ேவெறாரு
தூதன் ேதவாலயத்தலிருந்து புறப்பட்டு, ேமகத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்க றவைரப் பார்த்து: பூமியன் பய ர்
முத ர்ந்தது, அறுக்கறதற்குக் காலம் வந்தது, எனேவ
உம்முைடய அரிவாைள நீட்டி அறுத்துவடும் என்று அதக
சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது ேமகத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்தருந்தவர் தமது அரிவாைளப் பூமியன்ேமல் நீட்டினார்,
பூமியன் வைளச்சல் அறுக்கப்பட்டது. 17 பன்பு ேவெறாரு
தூதனும் கூர்ைமயான அரிவாைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு
பரேலாகத்தலுள்ள ேதவாலயத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்தான்.
18 அக்கனியன்ேமல் அதகாரம் உள்ள ேவெறாரு தூதனும்
பலிபீடத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்து, கூர்ைமயான அரிவாைளப்
ப டித்தருக்க றவைனப் பார்த்து: பூமியன் த ராட்ைசப்பழங்கள்
பழுத்தருக்க றது, கூர்ைமயான உமது அரிவாைள நீட்டி,
அதன் குைலகைள அறுத்துவடும் என்று அதக சத்தத்ேதாடு
ெசான்னான். 19 அப்ெபாழுது அந்தத் தூதன் தன் அரிவாைளப்
பூமியன்ேமேல நீட்டி, பூமியன் த ராட்ைசப்பழங்கைள அறுத்து,
ேதவனுைடயேகாபத்தன்தண்டைனஎன்னும்ெபரியஆைலய ேல
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ேபாட்டான்; 20நகரத்த ற்குெவளிேயஉள்ளஅந்தஆைலய ேலஅது
மித க்கப்பட்டது; அந்த ஆைலயலிருந்து முந்நூறு க ேலாமீட்டர்
தூரத்த ற்கு இரத்தம் புறப்பட்டு குதைரகளின் கடிவாளங்களின்
உயரம்வைரக்கும்ெபருகவந்தது.

அத்த யாயம் 15
ஏழுதூதர்களும்ஏழுவாைதகளும்

1 பன்பு, வானத்த ேல ெபரிதும் ஆச்சரியமுமான ேவெறாரு
அைடயாளமாகய கைடசயான ஏழு வாைதகைளயுைடய ஏழு
தூதர்கைளப் பார்த்ேதன், அைவகளால் ேதவனுைடய ேகாபம்
முடிவற்கு வந்தது. 2 அன்றயும், அக்கனிக் கலந்த கண்ணாடிக்
கடல்ேபாலஒருகடைலயும்,மிருகத்த ற்கும்அதன்உருவத்தற்கும்
அதன் முத்தைரக்கும் அதன் ெபயரின் எண்ணிற்கும்
உள்ளாகாமல் ெஜயம் ெபற்றவர்கள் ேதவ சுரமண்டலங்கைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டு அந்தக் கண்ணாடிக் கடலருேக ந ற்க றைதயும்
பார்த்ேதன். 3 அவர்கள் ேதவனுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேசயன் பாட்ைடயும் ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய பாட்ைடயும்
பாடி:
“சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தாேவ,
ேதவரீருைடயெசய்ைககள்மகத்துவமும்ஆச்சரியமுமானைவகள்;
பரிசுத்தவான்களின் ராஜாேவ, ேதவரீருைடய வழிகள் நீதயும்

சத்தயமுமானைவகள்.
4கர்த்தாேவ,யார்உமக்குப் பயப்படாமலும்,
உமதுநாமத்ைதமகைமப்படுத்தாமலும்இருப்பார்கள்?
ேதவரீர்ஒருவேர பரிசுத்தர்,
எல்லா ேதசத்து மக்களும் வந்து உமக்கு முன்பாகத்

ெதாழுதுெகாள்வார்கள்;
உம்முைடயநீதயானெசயல்கள்ெவளிப்பட்டது” என்றார்கள்.

5 இைவகளுக்குப் பன்பு, நான் பார்த்தேபாது, இேதா,
பரேலாகத்த ேல சாட்ச யன் கூடாரமாக ய ேதவனுைடய ஆலயம்
தறக்கப்பட்டது; 6அந்தஆலயத்தலிருந்துஏழுவாைதகைளயுைடய
அந்த ஏழு தூதர்களும் பரிசுத்தமும் ப ரகாசமுமான ெமல்லிய
ஆைடயணிந்து, மார்பல் ெபாற்கச்ைசகைளக் கட்டிக்ெகாண்டு
புறப்பட்டார்கள். 7அப்ெபாழுது அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று,
எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க ற ேதவனுைடய
ேகாபாத்தனால் நைறந்த ஏழு ெபாற்கலசங்கைள அந்த ஏழு
தூதர்களுக்குக் ெகாடுத்தது. 8 அப்ெபாழுது, ேதவனுைடய
மகைமயனாலும் அவருைடய வல்லைமயனாலும் உண்டான
புைகயனாேல ேதவனுைடய ஆலயம் நைறந்தது; ஏழு
தூதர்களுைடய ஏழு வாைதகளும் முடியும்வைரக்கும் ஒருவரும்
ேதவாலயத்த ற்குள்ெசல்லமுடியவல்ைல.

அத்த யாயம் 16
ேதவனுைடய ேகாபக்கலசங்கள்
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1 அப்ெபாழுது ேதவாலயத்தலிருந்து வந்த ஒரு ெபரியசத்தம்
அந்த ஏழு தூதர்களிடம்: நீங்கள் ேபாய் ஏழு கலசங்களிலும்
உள்ள ேதவனுைடய ேகாபத்ைத பூமியன்ேமல் ஊற்றுங்கள்
என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 2 முதலாம் தூதன் ேபாய்,
தன் கலசத்தல் இருந்தைத பூமியன்ேமல் ஊற்றனான்;
உடேன மிருகத்தன் முத்தைரைய அணிந்தவர்களும் அதன்
உருவத்ைத வணங்குகற மனிதர்களுக்குப் ெபால்லாத ெகாடிய
புண்கள் உண்டானது. 3 இரண்டாம் தூதன் தன் கலசத்தல்
உள்ளைதக் கடலிேலஊற்றனான்; உடேன அது மரித்தவனுைடய
இரத்தத்ைதப்ேபாலானது; கடலிலுள்ள ப ராணிகெளல்லாம்
மரித்துப்ேபாயன. 4 மூன்றாம் தூதன் தன் கலசத்தலுள்ளைத
ஆறுகளிலும், நீரூற்றுகளிலும் ஊற்றனான்; உடேன அைவகள்
இரத்தமாக மாறயது. 5அப்ெபாழுதுதண்ணீர்களின்தூதன்:
இருக்கறவரும்இருந்தவரும்பரிசுத்தருமாகய ேதவரீர்
இப்படி நயாயந்தீர்க்க நீதயுள்ளவராகஇருக்க றீர்.
6அவர்கள்பரிசுத்தவான்களுைடயஇரத்தத்ைதயும்
தீர்க்கதரிச களுைடயஇரத்தத்ைதயும் ச ந்தனதனால்,
இரத்தத்ைதேயஅவர்களுக்குக்குடிக்கக்ெகாடுத்தீர்;
அதற்குத் தகுதயுைடயவர்களாக இருக்க றார்கள்” என்று

ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 7பலிபீடத்தலிருந்துேவெறாருவன்:
ஆம், சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தாேவ,
உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்
சத்தயமும்நீதயுமானைவகள்” என்றுெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.

8 நான்காம் தூதன் தன் கலசத்தல் உள்ளைதச் சூரியன்ேமல்
ஊற்றனான்; தீயனால் மனிதர்கைளச் சுடுவதற்கு அதற்கு
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 9 அப்ெபாழுது மனிதர்கள்
அத க ெவப்பத்தனால் சுடப்பட்டு, இந்த வாைதகைளச் ெசய்ய
அதகாரமுள்ள ேதவனுைடய நாமத்ைத அவமத த்தார்கேளதவ ர,
அவைர மகைமப்படுத்த மனம்தரும்பவல்ைல. 10ஐந்தாம்தூதன்
தன் கலசத்தலுள்ளைத மிருகத்தனுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
ஊற்றனான்; அப்ெபாழுது அதன் ராஜ்யம் இருளைடந்தது;
அவர்கள் வருத்தத்தனாேல தங்களுைடய நாக்குகைளக்
கடித்துக்ெகாண்டு, 11 தங்களுைடய வருத்தங்களாலும்,
தங்களுைடய புண்களாலும், பரேலாகத்தன் ேதவைன
அவமத த்தார்கேளதவ ர, தங்களுைடய ெசய்ைககைளவ ட்டு
மனம்தரும்பவல்ைல. 12 ஆறாம் தூதன் தன் கலசத்தல்
உள்ளைத ஐப ராத்து என்னும் ெபரிய நதயல் ஊற்றனான்;
அப்ெபாழுது சூரியன் உதக்கும் தைசயலிருந்து வரும்
ராஜாக்களுக்கு வழி ஆயத்தமாகும்படி அந்த நதயன் தண்ணீர்
வற்ற ப்ேபானது. 13 அப்ெபாழுது, இராட்சசப் பாம்பன் வாயலும்
மிருகத்தன் வாயலும் கள்ளத்தீர்க்கதரிச யன் வாயலும்
இருந்து தவைளகைளப்ேபால மூன்று அசுத்தஆவகள் புறப்பட்டு
வருவைதப் பார்த்ேதன். 14 அைவகள் அற்புதங்கைளச்
ெசய்க ற ப சாசுகளின் ஆவகள்; அைவகள் பூேலாகெமங்கும்
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உள்ள ராஜாக்கைள சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய
மகாநாளில் நடக்கும் யுத்தத்த ற்குக் கூட்டிச்ேசர்க்கும்படி
புறப்பட்டுப்ேபாக றது. 15 இேதா, தருடைனப்ேபால
வருக ேறன். தன் மானம் ெதரியும்படி ந ர்வாணமாக
நடக்காமல் வ ழித்துக்ெகாண்டு, தன் உைடகைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுகறவன் பாக்க யவான். 16 அப்ெபாழுது
எப ெரய ெமாழிய ேல அர்மெகேதான் என்னப்பட்ட இடத்த ேல
அவர்கைளக் கூட்டிச் ேசர்த்தன. 17 ஏழாம் தூதன் தன்
கலசத்தல் உள்ளைத ஆகாயத்தல் ஊற்றனான்; அப்ெபாழுது
பரேலாகத்தன் ஆலயத்தலுள்ள சங்காசனத்தலிருந்து வந்த
ெபரிய சத்தம் அது ெசய்துமுடிக்கப்பட்டது என்று ெசான்னது.
18 சத்தங்களும் இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும் உண்டானது;
பூமி மிகவும் அத ர்ந்தது, பூமியன்ேமல் மனிதர்கள் உண்டான
நாளிலிருந்து அப்படிப்பட்ட ெபரிய அத ர்ச்ச உண்டானது
இல்ைல. 19 அப்ெபாழுது மகா நகரம் மூன்று பங்காகப்
ப ரிக்கப்பட்டது,யூதரல்லாதவர்களுைடயபட்டணங்கள்வழுந்தன.
மகா பாப ேலானுக்கு ேதவனுைடய கடுைமயான ேகாபத்தன்
தண்டைனயாகய மதுவுள்ள பாத்த ரத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி அது
அவருக்கு முன்பாக ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது. 20 தீவுகள் எல்லாம்
அகன்றுேபாயன; மைலகள் காணாமல்ேபானது. 21 நாற்பது
க ேலா எைடயுள்ள ெபரிய கல்மைழயும் வானத்தலிருந்து
மனிதர்கள்ேமல் வழுந்தது; அந்தக் கல்மைழயனால் உண்டான
வாைதயனால் மனிதர்கள் ேதவைன அவமத த்தார்கள்; அந்த
வாைதமகா ெகாடியதாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 17
மிருகத்தன்ேமலுள்ளெபண்

1 ஏழு கலசங்கைளயுைடய அந்த ஏழு தூதர்களில் ஒருவன்
வந்து என்ேனாடு ேபச : நீ வா, த ரளான தண்ணீர்கள்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்க ற மகா ேவச ேயாடு பூமியன் ராஜாக்கள்
ேவச த்தனம்பண்ணினார்கேள, அவளுைடய ேவச த்தனமாகய
மதுவால் பூமியன் மக்களும் ெவறெகாண்டிருந்தார்கேள;
2 அவளுக்கு வருகற தண்டைனைய உனக்குக் காண்பப்ேபன்
என்று ெசால்லி; 3 ஆவக்குள் என்ைன வனாந்த ரத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபானான். அப்ெபாழுது ஏழு தைலகைளயும் பத்து
ெகாம்புகைளயும் உைடயதும் அவதூறான ெபயர்களால்
நைறந்ததுமான சவப்பு ந றமுள்ள மிருகத்தன்ேமல் ஒரு
ெபண் ஏறயருப்பைதப் பார்த்ேதன். 4 அந்தப் ெபண்
இரத்தாம்பரமும் சவப்பானஆைடயும்அணிந்து ெபான்னினாலும்
இரத்தனங்களினாலும் முத்துக்களினாலும் சங்காரிக்கப்பட்டு,
தன் ேவச த்தனமாகய அருவருப்புகளாலும் அசுத்தத்தாலும்
நைறந்த ெபாற்பாத்த ரத்ைதத் தன் ைகய ேல ப டித்தருந்தாள்.
5 ேமலும், இரகசயம், மகா பாப ேலான், ேவச களுக்கும்
பூமியலுள்ள அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும் ெபயர்
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அவள் ெநற்றயல் எழுதயருந்தது. 6 அந்தப் ெபண்
பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்தனாலும், இேயசுவனுைடய
சாட்ச களின் இரத்தத்தனாலும் ெவறெகாண்டிருக்க றைதப்
பார்த்ேதன்; அவைளப் பார்த்து நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்ேடன்.
7 அப்ெபாழுது, தூதனானவன் என்ைனப் பார்த்து: ஏன்
ஆச்சரியப்படுக றாய்? இந்தப் ெபண்ணுைடய இரகச யத்ைதயும்,
ஏழு தைலகைளயும் பத்துக் ெகாம்புகைளயுமுைடயதாக
இவைளச் சுமக்க ற மிருகத்தனுைடய இரகச யத்ைதயும்
உனக்குச் ெசால்லுக ேறன். 8 நீ பார்த்த மிருகம் முன்ேன
இருந்தது, இப்ெபாழுது இல்ைல; அது பாதாளத்தலிருந்து
ஏற வந்து, நாசமைடயப்ேபாக றது. உலகம் உண்டானதுமுதல்
ஜீவபுத்தகத்தல் ெபயர் எழுதப்படாத பூமியன் மக்கேள,
இருந்ததும், இல்லாமல்ேபானதும், இனி இருப்பதுமாக இருக்க ற
மிருகத்ைதப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். 9 ஞானமுள்ள
மனம் இைதப் புரிந்துெகாள்ளும். அந்த ஏழு தைலகளும் அந்தப்
ெபண் உட்கார்ந்தருக்க ற ஏழு மைலகளாம். 10 அைவகள் ஏழு
ராஜாக்களாம்; இவர்களில் ஐந்துேபர் வழுந்தார்கள், ஒருவன்
இருக்கறான்,மற்றவன்இன்னும்வரவல்ைல;வரும்ேபாதுஅவன்
ெகாஞ்சக்காலம் ஆட்ச ெசய்வான். 11 இருந்ததும், இப்ெபாழுது
இல்லாததுமாகய மிருகேம எட்டாவதாக வருகறவனும், அந்த
ஏழு இராஜாக்களில் ஒருவனும் நாசமைடயப்ேபாக றவனுமாக
இருக்க றான். 12 நீ பார்த்த பத்துக்ெகாம்புகளும், பத்து
ராஜாக்கேள; இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் ெபறவல்ைல;
இவர்கள் மிருகத்துடன் ஒருமணி ேநரம்வைர ராஜாக்கள்ேபால
அத காரம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறார்கள். 13 இவர்கள்
ஒேர மனதுைடயவர்கள்; இவர்கள் தங்களுைடய
வல்லைமையயும் அதகாரத்ைதயும் மிருகத்த ற்குக்
ெகாடுப்பார்கள். 14 இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவேராடு
யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாத
கர்த்தரும் ராஜாத ராஜாவுமாக இருக்க றதனால் அவர்கைள
ெஜயப்பார்; அவேராடு இருக்க றவர்கள் அைழக்கப்பட்டவர்களும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களும் உண்ைமயுள்ளவர்களுமாக
இருக்க றார்கள் என்றான். 15 பன்னும் அந்த தூதன் என்ைனப்
பார்த்து: அந்த ேவச உட்கார்ந்தருக்க ற தண்ணீர்கைளப்
பார்த்தாேய; அைவகள் மக்களும், த ரள்கூட்டமும், ேதசங்களும்,
பல்ேவறுெமாழிகைளப்ேபசுக றவர்களுேம. 16நீமிருகத்தன்ேமல்
பார்த்த பத்துக்ெகாம்புகைளப் ேபான்றவர்கள் அந்த
ேவசையப் பைகத்து, அவைளப் பாழும் ந ர்வாணமுமாக்க ,
அவளுைடய சரீரத்ைத நாசமாக்க , அவைள ெநருப்பனால்
சுட்ெடரித்துப்ேபாடுவார்கள். 17 ேதவன் தம்முைடய வார்த்ைதகள்
நைறேவறும்வைரயும், அவர்கள் தமது ேயாசைனைய
நைறேவற்றுகறதற்கும், ஒேர மனதுைடயவர்களாக இருந்து,
தங்களுைடய ராஜ்யத்ைத மிருகத்த ற்குக் ெகாடுக்க றதற்கும்
அவர்களுைடய இருதயங்கைள ஏவனார். 18 நீ பார்த்த அந்தப்
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ெபண் பூமியன் ராஜாக்கள்ேமல் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகற மகா
நகரேம என்றான்.

அத்த யாயம் 18
பாப ேலானின்வீழ்ச்ச

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, ேவெறாரு தூதன் மிகுந்த
அத காரமுைடயவனாக, வானத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப்
பார்த்ேதன்; அவனுைடய மகைமயனால் பூமி ப ரகாசமாக
இருந்தது. 2அவன்அதக சத்தமிட்டு:
“மகா பாப ேலான்வழுந்தது! வழுந்தது!
அதுேபய்களுைடயகுடியருப்பும்,
எல்லாவதஅசுத்தஆவகளுக்கும்காவல்வீடும்,
அசுத்தமும் அருவருப்புமுள்ள எல்லாவத பறைவகளுைடய

கூடுமானது.
3 அவளுைடய ேவச த்தனத்தன் ேகாபமான மதுைவ எல்லா

ேதசத்துமக்களும்குடித்தார்கள்;
பூமியன் ராஜாக்கள்அவேளாடு ேவச த்தனம்ெசய்தார்கள்;
பூமியலிருந்த வயாபாரிகள் அவளுைடய ெசல்வச்ெசழிப்பனால்

ெசல்வந்தர்களானார்கள்” என்றுெசான்னான்.
4பன்பு, ேவெறாரு சத்தம் வானத்தலிருந்துஉண்டாகக் ேகட்ேடன்.

அது:
“என் மக்கேள, நீங்கள் அவளுைடய பாவங்களுக்கு

உடன்படாமலும்,
அவளுக்கு நடக்கும் வாைதகளில் ச க்காமலும் இருக்கும்படி

அவைளவட்டுெவளிேயவாருங்கள்.
5அவளுைடயபாவம்வானம்வைர எட்டியது,
அவளுைடயஅநயாயங்கைளேதவன்நைனத்தார்.
6 அவள் உங்களுக்குச் ெசய்ததுேபால நீங்களும் அவளுக்குச்

ெசய்யுங்கள்;
அவளுைடய ெசய்ைககளுக்கு தகுந்தவாறு அவளுக்கு

இரண்டுமடங்காகக்ெகாடுங்கள்;
அவள் உங்களுக்குக் கலந்துெகாடுத்த பாத்த ரத்த ேல

இரண்டுமடங்காகஅவளுக்குக்கலந்துெகாடுங்கள்.
7அவள் தன்ைன மகைமப்படுத்த , எவ்வளவு ெசல்வச்ெசழிப்பாய்

வாழ்ந்தாேளா
அந்த அளவுக்ேக வாைதையயும் துக்கத்ைதயும் அவளுக்குக்

ெகாடுங்கள்.
நான்அரச யாகஇருக்க ேறன்;
நான்வதைவப்ெபண்இல்ைல,
நான் துக்கத்ைதப் பார்ப்பதல்ைல என்று அவள் தன்

இருதயத்த ேலநைனத்தாள்.
8 எனேவ அவளுக்கு வரும் வாைதகளாகய மரணமும் துக்கமும்

பஞ்சமும்ஒேர நாளிேலவரும்;
அவள்அக்கனியனாேலசுட்ெடரிக்கப்படுவாள்;
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அவளுக்கு நயாயத்தீர்ப்பு ெகாடுக்கும் ேதவனாகய கர்த்தர்
வல்லைமஉள்ளவர்.

9 “அவளுடன் ேவச த்தனம்ெசய்து ெசல்வச்ெசழிப்பாய் வாழ்ந்த
பூமியன் ராஜாக்களும் அவள் அக்கனியல் ேவக றதனால்
உண்டான புைகையப் பார்க்கும்ேபாது அவளுக்காக அழுது
புலம்ப , 10 அவளுக்கு உண்டான வாைதயனால் பயந்து,
தூரத்த ேலநன்று:
ஐேயா! பாப ேலான்,மகா நகரேம! பலமானபட்டணேம!
ஒருமணிேநரத்தல்உனக்குதண்டைனவந்தேத! என்பார்கள்.

11 “பூமியன் வயாபாரிகளும் தங்களுைடய ெபாருட்களான
ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும், இரத்தனங்கைளயும்,
முத்துக்கைளயும்,ெமல்லியஆைடகைளயும்,இரத்தாம்பரத்ைதயும்,
பட்டு ஆைடகைளயும், சவப்பு ஆைடகைளயும், 12 எல்லாவதமான
வாசைனக் கட்ைடகைளயும், தந்தத்தனால் ெசய்த
ெபாருள்கைளயும், வைலயுயர்ந்த மரத்தனாலும்
ெவண்கலத்தனாலும் இரும்பனாலும் ெவள்ைளக் கல்லினாலும்
ெசய்தருக்க ற ெபாருள்கைளயும், 13 இலவங்கப்பட்ைடையயும்,
தூபவர்க்கங்கைளயும், ைதலங்கைளயும், சாம்ப ராணிையயும்,
த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும், ெமல்லிய
மாைவயும், ேகாதுைமையயும், மாடுகைளயும், ஆடுகைளயும்,
குதைரகைளயும், இரதங்கைளயும், அடிைமகைளயும்,
மனிதர்களுைடய ஆத்துமாக்கைளயும் இனி வாங்குகறவர்கள்
இல்ைல என்பதால் அவளுக்காக அழுது புலம்புவார்கள்.
14 உன் ஆத்துமா வரும்பய பழவைககள் உன்ைனவட்டு
நீங்க ப்ேபானது; ஆடம்பரங்களும், ெசல்வச்ெசழிப்பும்
உன்ைனவட்டு நீங்க ப்ேபானது; நீ அைவகைள இனிப்
பார்ப்பதல்ைல. 15இப்படிப்பட்டைவகளினால் வயாபாரம் ெசய்து
அவளால் ெசல்வந்தர்களாக மாறயவர்கள் அவளுக்கு உண்டான
வாைதையப்பார்த்துபயந்து,தூரத்த ேலநன்று;
16 ஐேயா! ெமல்லிய ஆைடயும் இரத்தாம்பரமும் சவப்பாைடயும்

அணிந்து,
ெபான்னினாலும்இரத்தனங்களினாலும்முத்துக்களினாலும்
சங்காரிக்கப்பட்டிருந்தமகாநகரேம! ஒேரமணிேநரத்தல்எல்லாச்

ெசல்வமும் அழிந்துேபானேத! என்று ெசால்லி, அழுது
துக்கத்ேதாடுஇருப்பார்கள்.

17 கப்பல்களில் பயணம்ெசய்க றவர்களும், மாலுமிகள்
அைனவரும், கப்பலில் ேவைல ெசய்க றவர்களும், கடலில்
ெதாழில்ெசய்க ற அைனவரும் தூரத்த ேல நன்று, 18 அவள்
ேவகறதனால் உண்டான புைகையப் பார்த்து: இந்த மகா
நகரத்த ற்கு ஒப்பான நகரம் உண்ேடா என்று சத்தமிட்டு,
19தங்களுைடயதைலகளின்ேமல்புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு:
ஐேயா,மகா நகரேம!
கடலிேல கப்பல்கைள உைடயவர்கள் எல்ேலாரும் இவளுைடய

ெசல்வத்தனால்ெசல்வந்தர்களானார்கேள!
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ஒருமணி ேநரத்த ேல இவள் அழிந்துேபானாேள!” என்று அழுது
துக்கத்ேதாடுஓலமிடுவார்கள்.

20பரேலாகேம! பரிசுத்தவான்களாகயஅப்ேபாஸ்தலர்கேள!
தீர்க்கதரிச கேள! அவைளக்குறத்துக்களிகூருங்கள்.
உங்களுக்காகேதவன்அவைளநயாயந்தீர்த்தாேர!” என்றுதூதன்

ெசான்னான். 21 அப்ெபாழுது, பலமுள்ள தூதன் ஒருவன்
ெபரிய எந்த ரக்கல்லுக்கு சமமான ஒரு கல்ைல எடுத்துக்
கடலிேலதூக்கெயற ந்து:

“இப்படிேய பாப ேலான்மகா நகரம் ேவகமாகத் தள்ளப்பட்டு,
இனிஒருேபாதும்பார்க்கமுடியாமல்ேபாகும்.
22சுரமண்டலக்காரர்களும், கீதவாத்தயக்காரர்களும்,
நாகசுரக்காரர்களும்,எக்காளக்காரர்களுமானவர்களுைடயசத்தம்

இனிஉன்னிடத்தல் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல;
எந்தக் ைகவைனத் ெதாழிலாளியும் இனி உன்னிடத்தல்

இருக்கமாட்டார்கள்;
எந்த ரசத்தம்இனிஉன்னிடத்தல் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.
23வளக்குெவளிச்சம்இனிஉன்னிடத்தல்ப ரகாச ப்பதுமில்ைல;
மணமகன் மற்றும் மணமகளுைடய சத்தம் இனி உன்னிடத்தல்

ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.
உன்னுைடய வயாபாரிகள் உலகத்தன் முக்கய நபர்களாக

இருந்தார்கேள;
உன்சூனியத்தால்எல்லா நாட்டுமக்களும்ேமாசம்ேபானார்கேள.
24 தீர்க்கதரிச களுைடய இரத்தமும் பரிசுத்தவான்களுைடய

இரத்தமும்
பூமியல் ெகால்லப்பட்ட அைனவருைடயஇரத்தமும்அவளிடத்தல்

காணப்பட்டது” என்றுெசான்னான்.

அத்த யாயம் 19
ேதவைனமகைமப்படுத்துதல்

1இைவகளுக்குப் பன்பு, பரேலாகத்தல் த ரளான மக்கள்கூட்டம்
ஆரவாரத்ேதாடு சத்தமிடுக றைதக் ேகட்ேடன். அவர்கள்:
“அல்ேலலூயா,இரட்ச ப்பும்மகைமயும்
கனமும் வல்லைமயும் நம்முைடய ேதவனாகய கர்த்தருக்ேக

உரியது;
அவருைடயநயாயத்தீர்ப்புகள் சத்தயமும்நீதயுமானைவகள்.
2தன்ேவச த்தனத்தனால்பூமிையக்ெகடுத்தமகா ேவச க்குஅவர்

நயாயத்தீர்ப்புக்ெகாடுத்து,
தம்முைடய ஊழியக்காரர்களின் இரத்தத்த ற்காக அவளிடத்தல்

பழிவாங்கனாேர” என்றார்கள். 3மறுபடியும்அவர்கள்:
“அல்ேலலூயா” என்றுெசால்லிஆர்ப்பரித்தார்கள்.
அவளுைடயபுைகஎன்ெறன்ைறக்கும்எழும்புக றதுஎன்றார்கள்.
4 இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும், நான்கு ஜீவன்களும்

முகங்குப்புறவழுந்து:
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ஆெமன், அல்ேலலூயா,” என்று ெசால்லி, சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்கும் ேதவைனத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

5ேமலும், நமதுேதவனுைடயஊழியக்காரர்கேள,
அவருக்குப்பயப்படுக ற ச ற ேயார்கேளெபரிேயார்கேள,
நீங்கள்எல்ேலாரும்அவைரத்துதயுங்கள்”
என்றுஒருசத்தம் சங்காசனத்தலிருந்துவந்தது.
6அப்ெபாழுதுத ரளானமக்கள்ேபாடும்ஆரவாரம்ேபாலவும்,
ெபரியெவள்ளத்தன் இைரச்சைலப்ேபாலவும், பலத்த

இடிமுழக்கம்ேபாலவும்,ஒருசத்தம்உண்டாக :
அல்ேலலூயா, சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர்

ராஜ்யபாரம்பண்ணுகறார்.
7 நாம் சந்ேதாஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து அவருக்குத்

துதெசலுத்தக்கடேவாம்.
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடயதருமணம்வந்தது,
அவருைடய மைனவ தன்ைன ஆயத்தம்பண்ணினாள்” என்று

ெசால்லக்ேகட்ேடன்.
8சுத்தமும்ப ரகாசமுமானெமல்லியஆைடஅணிந்துெகாள்ளும்படி

அவளுக்கு தரப்பட்டது; அந்த ெமல்லிய ஆைட
பரிசுத்தவான்களுைடய நீத கேள. 9 பன்னும், அவன் என்ைனப்
பார்த்து: “ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய தருமணவருந்துக்கு
அைழக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கயவான்கள்” என்று எழுது என்றான்.
ேமலும், இைவகள் ேதவனுைடய சத்தயமான வசனங்கள்
என்று என்னுடேன ெசான்னான். 10 அப்ெபாழுது அவைன
வணங்கும்படி அவனுைடய பாதத்தல் வழுந்ேதன். அவன்
என்ைனப் பார்த்து: இப்படிச் ெசய்யாதபடிக்குப் பார்; உன்ேனாடும்
இேயசுைவக்குறத்துச் சாட்ச ய ட்ட உன் சேகாதரர்கேளாடு
நானும் ஒரு ஊழியக்காரன்; ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்.
இேயசுைவப்பற்றன சாட்ச தீர்க்கதரிசனத்தன் ஆவயாக
இருக்க றதுஎன்றான்.
ெவள்ைளக்குதைரயன்ேமல்ஏறயருந்தவர்

11 பன்பு, பரேலாகம் த றந்தருப்பைதப் பார்த்ேதன்; இேதா, ஒரு
ெவள்ைளக்குதைர காணப்பட்டது, அதன்ேமல் ஏறயருந்தவர்
உண்ைமயும் சத்தயமும் உள்ளவர் என்று அைழக்கப்பட்டவர்;
அவர் நீதயாக நயாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகறார்.
12 அவருைடய கண்கள் அக்கனிஜூவாைலையப்ேபாலிருந்தன,
அவருைடய தைலயன்ேமல் அேநக க ரீடங்கள் இருந்தன;
அவருக்ேகயன்ற ேவெறாருவருக்கும் ெதரியாத ஒரு ெபயரும்
எழுதயருந்தது. 13 இரத்தத்தல் ேதாய்க்கப்பட்ட ஆைடைய
அணிந்தருந்தார்; அவருைடய ெபயர் ேதவனுைடய வார்த்ைத
என்பேத. 14 பரேலாகத்தலுள்ள பைடகள் ெவண்ைமயும்
சுத்தமுமான ெமல்லிய ஆைட அணிந்தவர்களாக, ெவள்ைளக்
குதைரகளின்ேமல்ஏற ,அவருக்குப் பன்ெசன்றார்கள். 15அந்நய
மக்கைளெவட்டும்படிக்குஅவருைடயவாயலிருந்துகூர்ைமயான
வாள்புறப்படுக றது;இரும்புக்ேகாலால்அவர்கைளஅரசாளுவார்;
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அவர் சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய கடுைமயான
ேகாபமாக ய மதுபான ஆைலைய மித க்க றார். 16 ராஜாத ராஜா,
கர்த்தாத கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருைடய ஆைடயன்ேமலும்
அவருைடய ெதாைடயன்ேமலும் எழுதப்பட்டிருந்தது. 17 பன்பு
ஒரு ேதவதூதன் சூரியனில் ந ற்பைதப் பார்த்ேதன்; அவன்
வானத்தன் நடுவல் பறக்க ற எல்லாப் பறைவகைளயும் பார்த்து:
18 நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்ைதயும், பைடத் தளபத களின்
மாம்சத்ைதயும், பலவான்களின் மாம்சத்ைதயும், குதைரகளின்
மாம்சத்ைதயும், அைவகளின்ேமல் ஏறயருக்க றவர்களின்
மாம்சத்ைதயும், சுதந்த ரமானவர்கள், அடிைமகள், ச ற ேயார்,
ெபரிேயார், இவர்களுைடய மாம்சத்ைதயும் அழிக்கும்படிக்கு,
ேதவன் ெகாடுக்கும் வருந்துக்குக் கூடிவாருங்கள் என்று
மிகுந்த சத்தமாகக் கூப்ப ட்டான். 19 பன்பு, மிருகமும் பூமியன்
ராஜாக்களும் அவர்களுைடய பைடகளும், குதைரயன்ேமல்
ஏறயருக்க றவேராடும் அவருைடய பைடகேளாடும்
யுத்தம்பண்ணுவதற்கு வருவைதப் பார்த்ேதன். 20 அப்ெபாழுது
மிருகம் ப டிக்கப்பட்டது; மிருகத்தன்முன்பாகஅற்புதங்கள்ெசய்த
கள்ளத்தீர்க்கதரிச யும் ப டிக்கப்பட்டான். தன்னுைடயஅற்புதங்கள்
மூலமாக மிருகத்தன் முத்தைரைய அணிந்தவர்கைளயும்
அதன் உருவத்ைத வணங்கனவர்கைளயும் ஏமாற்றனவன்
இவேன; இருவரும் கந்தகம் எரிக ற அக்கனிக்கடலிேல
உய ேராடு தள்ளப்பட்டார்கள். 21 மற்றவர்கள் குதைரயன்ேமல்
ஏறனவருைடய வாயலிருந்து புறப்படுக ற வாளினால்
ெகால்லப்பட்டார்கள்; அவர்களுைடய மாம்சத்தனால் பறைவகள்
யாவும்தருப்தயைடந்தன.

அத்த யாயம் 20
ஆயரவருடஅரசாட்ச

1 ஒரு ேதவதூதன் பாதாளத்தன் தறவுேகாைலயும்
ெபரிய சங்கலிையயும் தன் ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு
வானத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப் பார்த்ேதன். 2 ப சாசு
என்றும் சாத்தான் என்றும் ெசால்லப்பட்ட ஆரம்பத்தல்
இருந்த பாம்பாக ய இராட்சசப் பாம்ைப அவன் படித்து, அைத
ஆய ரம் வருடங்கள் கட்டிைவத்து, அந்த ஆய ரம் வருடங்கள்
நைறேவறும்வைரக்கும் அது மக்கைள ஏமாற்றாதபடிக்கு
அைதப் பாதாளத்த ேல ேபாட்டு, அதன்ேமல் முத்தைரேபாட்டான்.
3 அதற்குப்பன்பு அது ெகாஞ்சக்காலம் வடுதைலயாகேவண்டும்.
4 அன்றயும், நான் சங்காசனங்கைளப் பார்த்ேதன்;
நயாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்கும்படி அத காரம் அளிக்கப்பட்டவர்கள்
அைவகளின்ேமல் உட்கார்ந்தார்கள். இேயசுைவப்பற்றய
சாட்ச யனிமித்தமும் ேதவனுைடய வசனத்தனிமித்தமும்
ச ரச்ேசதம்பண்ணப்பட்டவர்களுைடய ஆத்துமாக்கைளயும்,
மிருகத்ைதயாவது அதன் உருவத்ைதயாவது வணங்காமலும்
தங்களுைடய ெநற்றயலும் தங்களுைடய ைகயலும் அதன்
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முத்தைரையத் அணிந்துெகாள்ளாமலும் இருந்தவர்கைளயும்
பார்த்ேதன். அவர்கள் உய ர்த்ெதழுந்து கறஸ்துேவாடுகூட
ஆய ரம் வருடங்கள் அரசாண்டார்கள். 5 மரணமைடந்த
மற்றவர்கள் அந்த ஆய ரம் வருடங்கள் முடியும்வைர
உய ரைடயவல்ைல. இதுேவ முதலாம் உய ர்த்ெதழுதல்.
6 முதலாம் உய ர்த்ெதழுதலுக்குப் பங்குள்ளவன் பாக்கயவானும்
பரிசுத்தவானுமாக இருக்க றான்; இவர்கள்ேமல் இரண்டாம்
மரணத்தற்கு அதகாரம் இல்ைல; இவர்கள் ேதவனுக்கும்
கறஸ்துவற்கும் முன்பாக ஆசாரியர்களாக இருந்து,
அவேராடுகூடஆய ரம்வருடங்கள்அரசாளுவார்கள்.

சாத்தானின்தண்டைன
7 அந்த ஆய ரம் வருடங்கள் முடியும்ேபாது சாத்தான்

தன் காவலிலிருந்து வடுதைலயாக , 8 பூமியன் நான்கு
தைசகளிலுமுள்ள ேதசத்து மக்களாகய ேகாைகயும்
மாேகாைகயும் ஏமாற்றவும், அவர்கைள யுத்தத்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாள்ளும்படிக்கும் புறப்படுவான்; அவர்களுைடய
எண்ணிக்ைக கடற்கைர மணைலப்ேபால இருக்கும். 9 அவர்கள்
பூமிெயங்கும் ந ரம்ப , பரிசுத்தவான்களுைடய பாைளயத்ைதயும்,
ப ரியமான நகரத்ைதயும் வைளந்துெகாண்டார்கள்;
அப்ெபாழுது ேதவனால் வானத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க
அவர்கைள அழித்துப்ேபாட்டது. 10 ேமலும் அவர்கைள
ஏமாற்றன ப சாசானவன், மிருகமும் கள்ளத்தீர்க்கதரிச யும்
இருக்க ற இடமாகய அக்கனியும் கந்தகமுமான கடலிேல
தள்ளப்பட்டான். அவர்கள்இரவும் பகலும் எல்லாக் காலங்களிலும்
வாத க்கப்படுவார்கள்.

மரணம்நயாயந்தீர்க்கப்பட்டது
11 பன்பு, நான் ெபரிய ெவள்ைளச் சங்காசனத்ைதயும்

அதன்ேமல் உட்கார்ந்தருக்க றவைரயும் பார்த்ேதன்; அவருைடய
சமூகத்தலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்றுேபாயன;
அைவகளுக்கு இடங்காணப்படவல்ைல. 12 மரித்ேதாராக ய
ச ற ேயாைரயும் ெபரிேயாைரயும் ேதவனுக்குமுன்பாக ந ற்பைதப்
பார்த்ேதன்; அப்ெபாழுது புத்தகங்கள் தறக்கப்பட்டன;
ஜீவபுத்தகம் என்னும் ேவெறாரு புத்தகமும் த றக்கப்பட்டது;
அப்ெபாழுது அந்தப் புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டைவகளின்படிேய
மரித்ேதார் தங்கள் தங்கள் ெசய்ைககளுக்குத்தக்கதாக
நயாயத்தீர்ப்பைடந்தார்கள். 13 கடல் தன்னிலுள்ள மரித்ேதாைர
ஒப்புவத்தது; மரணமும் பாதாளமும் தங்களிலுள்ள மரித்ேதாைர
ஒப்புவத்தன. அைனவரும் தங்கள் தங்கள் ெசய்ைககளின்படிேய
நயாயத்தீர்ப்பைடந்தார்கள். 14அப்ெபாழுதுமரணமும் பாதாளமும்
அக்கனிக்கடலிேல தள்ளப்பட்டன. இது இரண்டாம் மரணம்.
15 ஜீவபுத்தகத்த ேல எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவன்
எவேனாஅவன்அக்கனிக்கடலிேலதள்ளப்பட்டான்.
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அத்த யாயம் 21
புதயஎருசேலம்

1 பன்பு, நான் புதய வானத்ைதயும் புதய பூமிையயும்
பார்த்ேதன்; முந்தன வானமும் முந்தன பூமியும் ஒழிந்துேபாயன;
கடலும் இல்லாமல்ேபானது. 2 ேயாவானாகய நான், புதய
எருசேலமாகய பரிசுத்த நகரத்ைத ேதவனிடத்தலிருந்து
பரேலாகத்ைதவ ட்டு இறங்க வருவைதப் பார்த்ேதன்; அது
தன் கணவனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபால
ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. 3 ேமலும், பரேலாகத்தலிருந்து
உண்டான ஒரு ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அது:
இேதா, மனிதர்களிடத்த ேல ேதவனுைடய வாசஸ்தலம்
இருக்க றது, அவர்களிடத்த ேல அவர் வாசமாக இருப்பார்;
அவர்களும் அவருைடய மக்களாக இருப்பார்கள், ேதவன்தாேம
அவர்கேளாடு இருந்து அவர்களுைடய ேதவனாக இருப்பார்.
4 அவர்களுைடய கண்ணீர் யாைவயும் ேதவன் துைடப்பார்;
இனி மரணமுமில்ைல, துக்கமுமில்ைல, அலறுதலுமில்ைல,
வருத்தமுமில்ைல; முந்தனைவகள் ஒழிந்துேபாயன என்று
ெசான்னது. 5 சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காருந்தருந்தவர்:
இேதா, நான் எல்லாவற்ைறயும் புத தாக்குக ேறன்
என்றார். பன்னும் அவர்: இந்த வசனங்கள் சத்தயமும்
உண்ைமயுமானைவகள்,இைவகைளஎழுதுஎன்றார். 6அன்றயும்,
அவர் என்ைனப் பார்த்து: ஆயற்று, நான் அல்பாவும்,
ஓெமகாவும், ெதாடக்கமும், முடிவுமாக இருக்க ேறன். தாகமாக
இருக்க றவனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றலிருந்து
இலவசமாகக் ெகாடுப்ேபன். 7 ெஜயங்ெகாள்ளுகறவன்
எல்லாவற்ைறயும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவான்; நான்
அவன் ேதவனாக இருப்ேபன், அவன் என் குமாரனாக
இருப்பான். 8 பயப்படுக றவர்களும், அவசுவாச களும்,
அருவருப்பானவர்களும், ெகாைலபாதகர்களும்,
வபசாரக்காரர்களும், சூனியக்காரர்களும், வக்க ரக
ஆராதைனக்காரர்களும், ெபாய்யர்கள் அைனவரும் இரண்டாம்
மரணமாகய அக்கனியும் கந்தகமும் எரிக ற கடலிேல
பங்கைடவார்கள்என்றார். 9பன்பு,கைடச யானஏழுவாைதகளால்
நைறந்த ஏழுகலசங்கைளயுைடயஅந்த ஏழுதூதர்களில் ஒருவன்
என்னிடத்தல் வந்து: நீ இங்ேக வா, ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய
மைனவயாகய மணமகைள உனக்குக் காண்பக்க ேறன்
என்று ெசால்லி, 10 ெபரிதும் உயரமுமான ஒரு மைலயன்ேமல்
என்ைன ஆவயல் ெகாண்டுேபாய், ேதவனுைடய மகைமைய
அைடந்த எருசேலமாகய பரிசுத்த நகரம் பரேலாகத்ைதவ ட்டு
ேதவனிடத்தலிருந்து இறங்கவருகறைத எனக்குக்
காண்பத்தான். 11 அதன் ப ரகாசம் மிகவும் வைலயுயர்ந்த
இரத்தனக்கல்ைலப்ேபாலவும், பளிங்கன் ஒளியுள்ள
வச்ச ரக்கல்ைலப்ேபாலவும் இருந்தது. 12 அதற்குப் ெபரிதும்
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உயரமுமான மதலும், க ழக்ேக மூன்று வாசல்கள், வடக்ேக
மூன்று வாசல்கள், ெதற்ேக மூன்று வாசல்கள், ேமற்ேக
மூன்று வாசல்கள் ஆகப் பன்னிரண்டு வாசல்களும் இருந்தன.
13வாசல்களின் அருேக பன்னிரண்டுதூதர்களிருந்தார்கள்; அந்த
வாசல்களின்ேமல் இஸ்ரேவல் வம்சத்தல் உள்ள பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரத்தாருைடய நாமங்களும் எழுதப்பட்டிருந்தன.
14 நகரத்தன் மதலுக்குப் பன்னிரண்டு அஸ்தபாரக் கற்கள்
இருந்தன; அைவகள்ேமல் ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய
பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலரின் பன்னிரண்டு ெபயர்களும்
பத ந்தருந்தன. 15 என்னுடேன ேபசனவன், நகரத்ைதயும்
அதன் வாசல்கைளயும் அதன் மதைலயும் அளக்கறதற்கு ஒரு
ெபாற்ேகாைலப் ப டித்தருந்தான். 16 அந்த நகரம் சதுரமாக
இருந்தது, அதன் அகலமும் நீளமும் சமமாக இருந்தது. அவன்
அந்தக் ேகாலினால் நகரத்ைத அளந்தான்; அது இரண்டாய ரத்து
இருநூறு க ேலாமீட்டர் தூர அளவாக இருந்தது; அதன்
நீளமும் அகலமும் உயரமும் சமமாக இருந்தது. 17 அவன்
அதன் மதைல அளந்தேபாது, மனித அளவன்படிேய அது
நூற்றுநாற்பத்துநான்கு முழமாக இருந்தது. 18 அதன் மதல்
வச்ச ரக்கல்லால் கட்டப்பட்டிருந்தது; நகரம் ெதளிந்த பளிங்குக்கு
ஒப்பான சுத்தப்ெபான்னாக இருந்தது. 19 நகரத்து மதல்களின்
அஸ்தபாரங்கள் எல்லாவைக இரத்தனங்களினாலும்
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன; முதலாம் அஸ்தபாரம் வச்ச ரக்கல்,
இரண்டாவது இந்த ரநீலம், மூன்றாவது சந்த ரகாந்தம்,
நான்காவது மரகதம், 20 ஐந்தாவது ேகாேமதகம், ஆறாவது
பதுமராகம், ஏழாவது சுவர்ணரத்தனம், எட்டாவது படிகப்பச்ைச,
ஒன்பதாவது புஷ்பராகம், பத்தாவது ைவடூரியம், பத ேனாராவது
சுநீரம், பன்னிரண்டாவது சுகந்த இைவகேள. 21 பன்னிரண்டு
வாசல்களும் பன்னிரண்டு முத்துக்களாக இருந்தன; ஒவ்ெவாரு
வாசலும்ஒவ்ெவாருமுத்தாயருந்தது. நகரத்தன்வீத ெதளிவுள்ள
பளிங்குேபாலச் சுத்தப்ெபான்னாக இருந்தது. 22 அத ேல
ேதவாலயத்ைத நான் பார்க்கவல்ைல; சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவனாகய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருேம அதற்கு
ஆலயம். 23 நகரத்த ற்கு ெவளிச்சம் ெகாடுக்கச் சூரியனும்
சந்த ரனும் அதற்கு ேவண்டியதல்ைல; ேதவனுைடய மகைமேய
அைதப் ப ரகாச ப்ப த்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவேர அதற்கு
வளக்கு. 24 இரட்ச க்கப்படுக ற மக்கள் அதன் ெவளிச்சத்த ேல
நடப்பார்கள். பூமியன் ராஜாக்கள் தங்களுைடய மகைமையயும்
கனத்ைதயும்அதற்குள்ேளெகாண்டுவருவார்கள். 25அங்ேகஇரவு
இல்லாதபடியால், அதன் வாசல்கள் பகலில் அைடக்கப்படுவேத
இல்ைல. 26 உலகத்தாருைடய மகைமையயும் கனத்ைதயும்
அதற்குள்ேள ெகாண்டுவருவார்கள். 27 தீட்டுள்ளதும்
அருவருப்ைபயும் ெபாய்ையயும் நடப்ப க்க றதுமாகய ஒன்றும்
அதல் ெசல்வதல்ைல; ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவபுத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டவர்கள்மட்டும்அதல்ெசல்வார்கள்.
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அத்த யாயம் 22
ஜீவநத

1 பன்பு, பளிங்ைகப்ேபால ெதளிவான ஜீவத்தண்ணீருள்ள
சுத்தமான நத ேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கற
சங்காசனத்தலிருந்து புறப்பட்டு வருகறைத எனக்குக்
காண்பத்தான். 2 நகரத்து வீதயன் மத்தயலும், நதயன்
இருகைரயலும், பன்னிரண்டு வதமான கனிகைளத்தரும்
ஜீவமரம் இருந்தது, அது மாதந்ேதாறும் தன் கனிையக்
ெகாடுக்கும்; அந்த மரத்தன் இைலகள் மக்கள் ஆேராக்கயமாக
வாழ்வதற்குத் தகுந்தைவகள். 3 இனி சாபமில்ைல. ேதவனும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கற சங்காசனம் அதலிருக்கும்.
4 அவருைடய ஊழியக்காரர்கள் அவைரச் ேசவ த்து, அவருைடய
முகத்ைதப் பார்ப்பார்கள், அவருைடய ெபயர் அவர்களுைடய
ெநற்ற களில் இருக்கும். 5அங்ேக இரவுகள்இருக்காது; வளக்கும்
சூரியனுைடய ெவளிச்சமும் அவர்களுக்கு ேவண்டியதல்ைல;
ேதவனாகய கர்த்தாேவ அவர்கள்ேமல் ப ரகாச ப்பார்.
அவர்கள் எல்லாக் காலங்களிலும் அரசாளுவார்கள். 6 பன்பு,
ேதவதூதன் என்ைனப் பார்த்து: “இந்த வசனங்கள் உண்ைமயும்
சத்தயமானைவகள், சீக்க ரமாக நடக்கேவண்டியைவகைளத்
தம்முைடய ஊழியக்காரர்களுக்குக் காட்டும்படி, பரிசுத்த
தீர்க்கதரிச களின் கர்த்தராக ய ேதவனானவர் தம்முைடய
தூதைனஅனுப்பனார்”.

இேயசுசீக்க ரமாகவருகறார்
7 “இேதா,சீக்க ரமாகவருக ேறன்;இந்தப்புத்தகத்தலுள்ள

தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக் கைடப டிக்க றவன்
பாக்க யவான்” என்றார். 8 ேயாவானாகய நாேன இைவகைளப்
பார்த்தும் ேகட்டும் இருந்ேதன். நான் ேகட்டுப் பார்த்தேபாது,
இைவகைள எனக்குக் காண்பத்த தூதைன வணங்கும்படி
அவன் பாதத்தல் வழுந்ேதன். 9 அதற்கு அவன்: நீ இப்படிச்
ெசய்யேவண்டாம்; “உன்ேனாடும் உன் சேகாதரர்கேளாடும்
தீர்க்கதரிச கேளாடும், இந்தப் புத்தகத்தன் வசனங்கைளக்
கைடப டிக்க ற ஊழியர்களில் நானும் ஒருவன்; ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாள்” என்றான். 10 அவர் என்ைனப் பார்த்து:
இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்களுக்கு
முத்தைர ேபாடேவண்டாம்; காலம் ெநருங்கயருக்க றது.
11 “அநயாயம் ெசய்க றவன் இன்னும் அநயாயம் ெசய்யட்டும்;
அசுத்தமாக இருக்க றவன் இன்னும் அசுத்தமாக இருக்கட்டும்;
நீதயுள்ளவன் இன்னும் நீதெசய்யட்டும்; பரிசுத்தமுள்ளவன்
இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். 12 இேதா, சீக்க ரமாக
வருக ேறன்; அவனவனுைடய ெசய்ைககளின்படி
அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்ேனாடுகூட
வருக றது. 13 நான் அல்பாவும் ஓெமகாவும், ெதாடக்கமும்
முடிவும், முந்தனவரும் ப ந்தனவருமாக இருக்க ேறன்.
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14 ஜீவமரத்தன்ேமல் அத காரமுள்ளவர்களாவதற்கும்,
வாசல்கள்வழியாக நகரத்த ற்குள் ெசல்வதற்கும்
அவருைடய கட்டைளகளின்படி ெசய்க றவர்கள்
பாக்க யவான்கள். 15 நாய்களும், சூனியக்காரர்களும்,
வ பசாரக்காரர்களும், ெகாைலபாதகர்களும், வ க்க ரக
ஆராதைனக்காரர்களும், ெபாய்ைய வரும்ப அதன்படி
ெசய்க ற அைனவரும் ெவளிேய இருப்பார்கள்.
16 இைவகைள சைபகளில் உங்களுக்குச் சாட்ச யாக
ெதரிவ க்கும்படிக்கு இேயசுவாக ய நான் என் தூதைன
அனுப்ப ேனன். நான் தாவீதன் ேவரும், வம்சமும்,
ப ரகாசமுள்ள வ டியற்கால நட்சத்த ரமுமாக இருக்க ேறன்”
என்றார். 17 ஆவயானவரும் மணமகளும் வா என்கறார்கள்;
ேகட்க றவனும் வா என்பானாக; தாகமாக இருக்க றவன்
வரேவண்டும்; வருப்பமுள்ளவன் ஜீவத்தண்ணீைர இலவசமாக
வாங்க க்ெகாள்ளேவண்டும். 18 இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள
தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக் ேகட்க ற அைனவருக்கும் நான்
சாட்ச யாக எச்சரிக்க றதாவது: ஒருவன் இைவகேளாடு
எைதயாவது கூட்டினால், இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க ற
வாைதகைள ேதவன் அவன்ேமல் கூட்டுவார். 19 ஒருவன் இந்தத்
தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தன் வசனங்களிலிருந்து எைதயாவது
எடுத்துப்ேபாட்டால், ஜீவபுத்தகத்தலிருந்தும், பரிசுத்த
நகரத்தலிருந்தும், இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டைவகளில்
இருந்தும், அவனுைடய பங்ைக ேதவன் எடுத்துப்ேபாடுவார்.
20இைவகைளச் சாட்ச யாக அறவக்க றவர்: “உண்ைமயாகேவ
நான் சீக்க ரமாக வருக ேறன்” என்கறார். “ஆெமன்,
கர்த்தராக ய இேயசுேவ, வாரும்.” 21 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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சங்கீதங்கள்
ஆச ரியர்
சங்கீதங்கள் உணர்ச்ச பாடலுக்குரிய ெமாழிநைடயல்

அைமந்தருக்க ற ஒரு கூட்டு பாடல்கள் ஆகும். இைத அேனக
ஆச ரியர்கள் எழுதயுள்ளார்கள். தாவீது 73 சங்கீதங்கைளயும்
ஆசாப் 12, சங்கீதங்கைளயும் ேகாராவன் புத்த ரர்கள் 9
சங்கீதங்கைளயும் ஏதான் 1, சங்கீதமும், ேமாேச 1, 90 சங்கீதமும்
எழுதயுள்ளார்கள் சல சங்கீதங்களின்ஆச ரியர்களின் ெபயர்கள்
அறயப்படவல்ைல. சாெலாேமானும் ேமாேசயும் தவ ர மற்ற
சங்கீதங்கள் தாவீதன் ஆட்ச க் காலத்தல் பரிசுத்த ஸ்தலத்தல்
ஏற்படுத்தப்பட்டஆசாரியர்களும்ேலவயர்களும்எழுதயைவகள்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 1440 க்கும் 430 க்கும். இைடயல்எழுதப்பட்டது.
தனி நபர்களின் சங்கீதங்கள் ேமாேசயல் ெதாடங்க

பாப ேலானின் சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப எருசேலமுக்கு
வந்த காலங்கள் வைர எழுதப்பட்டு இருக்க றது. இைவகள்
ேமாேசயனாலும் தாவீதனாலும் சாேலாேமானினாலும்
எஸ்றாவனாலும் எழுதப்பட்டிருப்பதால் சங்கீதங்கைள மாத்த ரம்
எழுத முடிக்கஆய ரவருடங்கள்ஆகயருக்க றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேதவன் இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு ெசய்த அற்புதமான

காரியங்கைள இஸ்ரேவலர்களர்கள் ஞாபகத்தல் ைவக்கவும்
கர்த்தைரவசுவாச க்க ற எல்லாருக்காகவும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
சங்கீதங்கள், ேதவைனயும் அவருைடய சருஷ்டிப்ைபயும்,

யுத்தங்கைளயும், ஞானத்ைதயும் பாவத்ைதயும் தீைமையயும்
நீதையயும், நயாத்தீர்ப்புகைளயும் ேமச யாவன் வருைகையக்
குறத்தும்பைறசாற்றுகன்றன. சங்கீதங்கள், ேதவன்யார்என்றும்
அவர்நமக்குெசய்தகாரியங்களுக்கும்நன்ைமகளுக்காேதவைன
ஸ்ேதாத்த ரிக்க நம்ைம உற்சாகப்படுத்துகன்றன. சங்கீதங்கள்
ேதவனுைடய மகத்துவங்கைள ெவளிப்படுத்துகன்றன,
ஆபத்துக் காலங்களில் நமக்கு அவர் உண்ைமயுள்ளவர்
என்று உறுத ப்படுத்துகன்றன, அவருைடய வசனங்களின்
ஆளுைகயன் அடிப்பைடையயும் வல்லைமகைளயும்
ஆணித்தரமக்குகன்றன.
ைமயக்கருத்து
ஸ்ேதாத்த ரம்.

ெபாருளடக்கம்
1 ேமச யாவன்புத்தகம்— 1:1-41:13
2வருப்பத்தன்புத்தகம். அதகாரங்கள்— 42:1-72:20
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3இஸ்ரேவலின்புத்தகம். அதகாரங்கள்— 73:1-89:52
4 ேதவனுைடய ஆளுைகயன் புத்தகம். அதகாரங்கள் — 90:1-
106:48

5ஸ்ேதாத்த ரத்தன்புத்தகம். அதகாரங்கள்— 107:1-150:6

சங்கீதம் 1
1துன்மார்க்கர்களுைடயஆேலாசைனயன்படிநடக்காமலும்,
பாவ களுைடயவழியல்ந ற்காமலும்,
பரியாசக்காரர்கள்உட்காரும்இடத்தல்உட்காராமலும்,
2ெயேகாவாவுைடய ேவதத்தல்ப ரியமாகஇருந்து,
இரவும் பகலும் அவருைடய ேவதத்தல் தயானமாக இருக்க ற

மனிதன்பாக்கயவான்.
3அவன்நீேராைடஓரமாக நடப்பட்டு,
தன்னுைடயகாலத்தல்தன்னுைடயகனிையத்தந்து,
இைலஉத ராமல்இருக்க றமரத்ைதப்ேபாலஇருப்பான்.
அவன்ெசய்வெதல்லாம்வாய்க்கும்.
4துன்மார்க்கர்கேளாஅப்படியல்லாமல்,
காற்றுப் பறக்கடிக்கும்பதைரப்ேபால்இருக்க றார்கள்.
5ஆைகயால்துன்மார்க்கர்கள்நயாயத்தீர்ப்பலும்,
பாவ கள்நீத மான்களின் சைபயலும்நைலநற்பதல்ைல.
6ெயேகாவா நீத மான்களின்வழிையஅற ந்தருக்க றார்;
துன்மார்க்கர்களின்வழிேயாஅழியும்.

சங்கீதம் 2
1ேதசங்கள்ஏன்ெகாந்தளிக்க ேவண்டும்?
மக்கள்வீணானகாரியத்ைதஏன்ச ந்த க்கேவண்டும்?
2ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமாகவும்,
அவர்அப ேஷகம்ெசய்தவருக்குவ ேராதமாகவும்,
பூமியன்இராஜாக்கள்எழும்ப நன்று,
அதகாரிகள்ஒன்றாகஆேலாசைனெசய்து:
3அவர்களுைடயகட்டுகைளஅறுத்து,
அவர்களுைடய கயறுகைள நம்ைமவ ட்டு எற ந்துேபாடுேவாம்;

என்கறார்கள்.
4பரேலாகத்தல்அமர்ந்தருக்க றவர் ச ரிப்பார்;
ஆண்டவர்அவர்கைளஇகழுவார்.
5அப்ெபாழுதுஅவர்தமதுேகாபத்த ேலஅவர்களுடன்ேபசுவார்.
தமதுகடுங்ேகாபத்த ேலஅவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்வார்.
6 நான் என்னுைடய பரிசுத்தமைலயாகய சீேயானில் என்னுைடய

இராஜாைவஅப ேஷகம்ெசய்துைவத்ேதன்என்றார்.
7தீர்மானத்தன்வவரம்ெசால்லுேவன்;
ெயேகாவா என்ைனேநாக்க , நீர் என்னுைடயமகன்,
இன்றுநான்உம்ைமப றக்கச்ெசய்ேதன்;
8 என்ைனக் ேகளும், அப்ெபாழுது ேதசங்கைள உமக்குச்

ெசாத்தாகவும்,
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பூமியன்எல்ைலகைளஉமக்குச்ெசாந்தமாகவும்ெகாடுப்ேபன்;
9இரும்புக் ேகாலால்அவர்கைளெநாறுக்க ,
குயவனின் மண்பாண்டத்ைதப்ேபால் அவர்கைள

உைடத்துப்ேபாடுவீர் என்றுெசான்னார்.
10இப்ேபாதும்இராஜாக்கேள,உணர்வைடயுங்கள்,
பூமியன்நயாயாத பத கேள, எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்.
11பயத்துடேனெயேகாவாவுக்குஆராதைனெசய்யுங்கள்,
நடுக்கத்துடேனமக ழ்ந்தருங்கள்.
12 ேதவமகன் ேகாபங்ெகாள்ளாமலும், நீங்கள் வழிய ேல

அழியாமலும்இருப்பதற்கு,
ேதவைனமுத்தம்ெசய்யுங்கள்;
ெகாஞ்சக்காலத்த ேல ேதவனுைடயேகாபம் பற்றெயரியும்;
அவரிடம் அைடக்கலமாக இருக்க ற அைனவரும்

பாக்கயவான்கள்.

சங்கீதம் 3
தன்மகனாகயஅப்சேலாமிடமிருந்துதப்ப ச் ெசன்றேபாதுதாவீது
பாடிய பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய எத ரிகள் எவ்வளவாகப்

ெபருகயருக்க றார்கள்!
எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்கள்அேநகர்.
2ேதவனிடத்தல்அவனுக்குசகாயம்இல்ைலஎன்று,
என்னுைடய ஆத்துமாைவக் குறத்துச் ெசால்லுகறவர்கள்

அேநகராகஇருக்க றார்கள். (ேசலா)
3ஆனாலும்ெயேகாவாேவ, நீர் என்ைனச்சூழ்ந்துள்ளேகடகமும்,
என்னுைடய மகைமயும், என்னுைடய தைலைய

உயர்த்துகறவருமாகஇருக்க றீர்.
4நான்ெயேகாவாைவேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்கூப்ப ட்ேடன்;
அவர் தமது பரிசுத்த மைலயலிருந்து எனக்கு பதல் ெகாடுத்தார்.

(ேசலா)
5நான்படுத்துதூங்க ேனன்;வழித்துக்ெகாண்ேடன்;
ெயேகாவா என்ைனத்தாங்குகறார்.
6 எனக்கு வ ேராதமாகச் சுற்றலும் பைடெயடுத்துவருகற

பத்தாய ரம்ேபருக்கும்
நான்பயப்படமாட்ேடன்.
7ெயேகாவாேவ, எழுந்தருளும்;
என்ேதவேன, என்ைனகாப்பாற்றும்.
நீர் என்னுைடயபைகவர்கள்எல்ேலாைரயும்தாைடய ேலஅடித்து,
துன்மார்க்கர்களுைடயபற்கைளத்தகர்த்துப்ேபாட்டீர்.
8ெஜயம்ெயேகாவாவுைடயது;
ேதவேனஉம்முைடயஆசீர்வாதம்
உம்முைடயமக்களின்ேமல்இருப்பதாக (ேசலா).
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சங்கீதம் 4
தாவீதன் சங்கீதம். இைசக்குழுவன் தைலவனுக்கு நரம்புக்
கருவகளால்இைசக்கப்பட்டது.
1 என் நீதயன் ேதவேன, நான் கூப்படும்ேபாது எனக்கு

பதல்தாரும்;
ெநருக்கத்தல்இருந்தஎனக்குவ சாலமுண்டாக்கனீர்;
எனக்குஇரங்க , என்னுைடயவண்ணப்பைதக் ேகட்டருளும்.
2 மனுமக்கேள, எதுவைரக்கும் என்னுைடய மகைமைய

அவமானப்படுத்த ,
வீணானைதவரும்ப ,ெபாய்ையநாடுவீர்கள். (ேசலா)
3 பக்தயுள்ளவைனக் ெயேகாவா தமக்காகத் ெதரிந்துெகாண்டார்

என்றுஅறயுங்கள்;
நான்ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படும்ேபாதுஅவர் ேகட்பார்.
4நீங்கள்ேகாபங்ெகாண்டாலும், பாவம்ெசய்யாமலிருங்கள்;
உங்கள் படுக்ைகய ேல உங்கள் இருதயத்தல் ேபச க்ெகாண்டு

அமர்ந்தருங்கள். (ேசலா)
5 நீதயன் பலிகைளச் ெசலுத்த , ெயேகாவாேமல் நம்ப க்ைகயாக

இருங்கள்.
6 எங்களுக்கு நன்ைம காண்பப்பவன் யார் என்று

ெசால்லுகறவர்கள்அேநகர்;
ெயேகாவாேவ, உம்முைடய முகத்தன் ஒளிைய எங்கள்ேமல்

ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்.
7 அவர்களுக்குத் தானியமும் த ராட்ைசரசமும் ெபருகயருக்க ற

காலத்தன்சந்ேதாஷத்ைதவ ட,
அதக சந்ேதாஷத்ைதஎன்னுைடயஇருதயத்தல்ெகாடுத்தீர்.
8சமாதானத்ேதாடு படுத்துக்ெகாண்டுதூங்குேவன்;
ெயேகாவாேவ, நீர்ஒருவேர என்ைனச்சுகமாகத் தங்கச்ெசய்க றீர்.

சங்கீதம் 5
புல்லாங்குழலில் வாச க்க இைசக்குழுவன் தைலவனிடம்
அளிக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவார்த்ைதகளுக்குச்ெசவெகாடும்,
என்னுைடயதயானத்ைதக்கவனியும்.
2நான்உம்ைமேய ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்க ேறன்;
என் இராஜாேவ, என் ேதவேன, என் ேவண்டுதலின் சத்தத்ைதக்

ேகட்டருளும்.
3 ெயேகாவாேவ, காைலய ேல என்னுைடய சத்தத்ைதக்

ேகட்டருளுவீர்;
காைலய ேலஉமக்குேநராகவந்துஆயத்தமாக , காத்தருப்ேபன்.
4நீர்துன்மார்க்கத்தல்ப ரியப்படுக ற ேதவன்அல்ல;
தீைமஉம்மிடத்தல் ேசர்வதல்ைல.
5 வீம்புக்காரர்கள் உம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக

நைலநற்கமாட்டார்கள்;
அக்க ரமக்காரர்கள்யாவைரயும்ெவறுக்கறீர்.
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6ெபாய் ேபசுக றவர்கைளஅழிப்பீர்;
ெகாைலெவறயர்கைளயும்
வஞ்சகமானமனிதைனயும்ெயேகாவாஅருவருக்கறார்.
7 நாேனா உமது மிகுந்த கருைபயனாேல உமது ஆலயத்த ற்குள்

நுைழந்து,
உமது பரிசுத்த சந்ந த க்கு ேநேர பயபக்தயுடன்

பணிந்துெகாள்ளுேவன்.
8ெயேகாவாேவ,என்னுைடயஎத ரிகளுக்காகஎன்ைனஉம்முைடய

நீதய ேலநடத்த ,
எனக்குமுன்பாகஉம்முைடயவழிையச்ெசவ்ைவப்படுத்தும்.
9அவர்கள்வாயல்உண்ைமஇல்ைல,
அவர்கள்உள்ளம்ேகடுபாடுள்ளது;
அவர்கள்ெதாண்ைடதறக்கப்பட்ட கல்லைறயாகும்;
தங்களுைடயநாவனால்வஞ்சகம் ேபசுக றார்கள்.
10ேதவேன,அவர்கைளக்குற்றவாளிகளாகத் தீர்த்தடும்;
அவர்கள் தங்களுைடய ஆேலாசைனகளாேலேய வழும்படி

ெசய்தடும்;
அவர்கள் துேராகங்களினுைடய தீவைனக்காக அவர்கைளத்

தள்ளிவடும்;
உமக்குவ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தார்கேள.
11உம்மில்அைடக்கலம்நாடிவருேவார்கள்அைனவரும்மக ழ்ந்து,
எந்நாளும்ெகம்பீரிப்பார்களாக;
நீர்அவர்கைளக்காப்பாற்றுவீர்;
உம்முைடய ெபயைர ேநச க்க றவர்கள் உம்மில்

சந்ேதாஷப்படுவார்களாக.
12ெயேகாவாேவ, நீர் நீத மாைனஆசீர்வத த்து,
கருைணஎன்னும்ேகடகத்தனால்அவைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளுவீர்.

சங்கீதம் 6
ெசமினீத்தால் நரம்புக் கருவகைள இைசப்பவர்களின் இராகத்
தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய ேகாபத்த ேல என்ைனக்

கடிந்துெகாள்ளாமல்இரும்,
உம்முைடயகடுங்ேகாபத்த ேலஎன்ைனத்தண்டியாமல்இரும்.
2என்ேமல்இரக்கமாகஇரும்ெயேகாவாேவ,
நான்ெபலனில்லாமல் ேபாேனன்;
என்ைனக்குணமாக்கும்ெயேகாவாேவ,
என்னுைடயஎலும்புகள்நடுங்குகன்றன.
3 என்னுைடய ஆத்துமா மிகவும் வயாகுலப்படுக றது;

ெயேகாவாேவ,
எதுவைரக்கும்இரங்காமலிருப்பீர்.
4தரும்பும்ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஆத்துமாைவவடுவயும்;
உம்முைடயகருைபயனால்என்ைனஇரட்ச யும்.
5மரணத்தல்உம்ைமயாரும்நைனவுகூர்வதல்ைல,
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பாதாளத்தல்உம்ைமத்துத ப்பவன்யார்?
6என்னுைடயெபருமூச்சனால்இைளத்துப்ேபாேனன்;
இரவுமுழுவதும் என்னுைடய கண்ணீரால் என்னுைடய

படுக்ைகையமிகவும் ஈரமாக்க ,
என்னுைடயகட்டிைலநைனக்க ேறன்.
7துயரத்தனால்என்னுைடயகண்குழிவழுந்துேபானது,
என்னுைடயஎத ரிகள்அைனவர் ந மித்தமும்மங்க ப்ேபானது.
8 அக்க ரமக்காரர்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் என்ைனவட்டு

அகன்றுேபாங்கள்;
ெயேகாவா என்னுைடயஅழுைகயன்சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
9ெயேகாவா என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்;
ெயேகாவா என்னுைடயெஜபத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளுவார்.
10 என்னுைடய எத ரிகள் எல்ேலாரும் ெவட்க மிகவும்

கலங்க ப்ேபாவார்கள்;
அவர்கள்பன்னாகத் தரும்ப உடேனெவட்கப்படுவார்கள்.

சங்கீதம் 7
ெபன்யமீனியனாகயகூஷ்என்பவனுைடயவார்த்ைதயனிமித்தம்
ெயேகாவாைவேநாக்க தாவீதுபாடிய பாடல்.
1 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்மிடம் அைடக்கலம்

ேதடுக ேறன்;
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கள் எல்ேலாருக்கும் என்ைன

வலக்க காப்பாற்றும்.
2 எத ரி ச ங்கம்ேபால் என்னுைடய ஆத்துமாைவப்

ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்,
வடுவக்கறவன்இல்லாததால்,
அைதப் பீறாதபடிக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்.
3என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ, நான்இைதச்ெசய்ததும்,
என்னுைடயைககளில் நயாயக்ேகடுஇருக்க றதும்,
4என்ேனாடு சமாதானமாகஇருந்தவனுக்குநான்தீைமெசய்ததும்,
காரணமில்லாமல் எனக்கு எத ரியானவைன நான்

ெகாள்ைளய ட்டதும்உண்டானால்,
5எத ரி என்னுைடயஆத்துமாைவத்ெதாடர்ந்துப டித்து,
என்னுைடயஉயைரத்தைரய ேலதள்ளி மித த்து,
என்னுைடயமகைமையப்புழுதய ேலதாழ்த்தட்டும். (ேசலா)
6ெயேகாவாேவ, நீர்உம்முைடய ேகாபத்தல்எழுந்தருந்து,
என்னுைடய எத ரிகளுைடய கடுங்ேகாபங்களுக்காக உம்ைம

உயர்த்த ,
எனக்காக வழித்துக்ெகாள்ளும்; நயாயத்தீர்ப்ைப

நயமித்தருக்க றீேர.
7மக்கள்கூட்டம்உம்ைமச்சூழ்ந்துெகாள்ளட்டும்;
அவர்களுக்காகத் தரும்பவும்உன்னதத்த ற்குஎழுந்தருளும்.
8ெயேகாவா மக்களுக்குநயாயம்ெசய்வார்;
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ெயேகாவாேவ, என்னுைடய நீதயனாலும் என்னிலுள்ள
உண்ைமயனாலும்

எனக்குநயாயம்ெசய்யும்.
9துன்மார்க்கனுைடயதீயெசயல்கள்ஒழிவதாக;
நீத மாைனநைலநறுத்தும்;
நீதயுள்ளவராகஇருக்க ற ேதவேனநீர்இருதயங்கைளயும்,
ச ந்ைதகைளயும் ேசாத த்தற க றவர்.
10 ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கைள இரட்ச க்க ற

ேதவனிடத்தல்என்னுைடயேகடகம்இருக்க றது.
11ேதவன்நீதயுள்ளநயாயாத பத ;
அவர் நாள்ேதாறும்பாவயன்ேமல் ேகாபம்ெகாள்ளுகற ேதவன்.
12 அவன் மனந்தரும்பாவ ட்டால் அவர் தம்முைடய பட்டயத்ைதக்

கூர்ைமயாக்குவார்;
அவர் தம்முைடய வல்ைல நாேணற்ற , அைத

ஆயத்தப்படுத்தயருக்க றார்.
13அவனுக்குமரணஆயுதங்கைளஆயத்தம்ெசய்தார்;
தம்முைடயஅம்புகைளெநருப்புஅம்புகளாக்கனார்.
14 இேதா, அவனுைடய அக்க ரமத்ைதப் ெபறக்

கர்ப்பேவதைனப்படுகறான்;
தீவைனையக்கர்ப்பந்தரித்து,ெபாய்ையப்ெபறுகறான்.
15குழிையெவட்டி,அைதஆழமாக்கனான்;
தான்ெவட்டினகுழியல்தாேனவழுந்தான்.
16அவனுைடயதீவைனஅவனுைடயதைலயன்ேமல்தரும்பும்,
அவனுைடய ெகாடுைம அவனுைடய உச்சந்தைலயன்ேமல்

இறங்கும்.
17நான்ெயேகாவாைவஅவருைடயநீதயன்படிதுத ப்ேபன்.
நான் உன்னதமான உன்னதமான ேதவனாகய ெயேகாவாைடய

ெபயைரப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.

சங்கீதம் 8
க த்தீத் என்றஇைசக்கருவயல்வாச க்கஇராகத் தைலவனுக்குத்
தந்த தாவீதன்பாடல்.
1எங்கள்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
உம்முைடய ெபயர் பூமிெயங்கும் எவ்வளவு ேமன்ைமயுள்ளதாக

இருக்க றது!
உம்முைடயமகத்துவத்ைதவானங்களுக்குேமலாகைவத்தீர்.
2வேராதையயும், பழிகாரைனயும்அடக்க ப்ேபாட,
ேதவேனநீர்உம்முைடய எத ரிகளுக்காககுழந்ைதகள் பாலகர்கள்

வாயனால்ெபலன்உண்டாக்கனீர்.
3 உமது வ ரல்களின் ெசயல்களாகய உம்முைடய

வானங்கைளயும்,
நீர் அைமத்த சந்த ரைனயும் நட்சத்த ரங்கைளயும் நான்

பார்க்கும்ேபாது,
4மனிதைனநீர் நைனக்கறதற்கும்,
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மனுக்குலத்ைத நீர் வ சாரிக்க றதற்கும் அவன் எம்மாத்த ரம்
என்க ேறன்.

5நீர்அவைனத்ேதவதூதரிலும் சற்றுச் ச றயவனாக்கனீர்;
மகைமயனாலும்,மரியாைதயனாலும்அவைனமுடிசூட்டினீர்.
6 உம்முைடய ைககளின் ெசயல்களின்ேமல் நீர் அவனுக்கு

ஆளுைகதந்து.
7ஆடுமாடுகள்எல்லாவற்ைறயும், காட்டுமிருகங்கைளயும்,
8ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும்,
கடலின் மீன்கைளயும், கடல்களில் வாழ்க றைவகைளயும்

அவனுைடயபாதங்களுக்குக்கீழ்ப்படுத்தனீர்.
9எங்கள்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
உம்முைடய ெபயர் பூமிெயங்கும் எவ்வளவு ேமன்ைமயுள்ளதாக

இருக்க றது!

சங்கீதம் 9
முத்லேபன் என்ற இைசக்கருவயல் வாச க்க இராகத்
தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, என்முழுஇருதயத்ேதாடும்உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
உம்முைடயஅத சயங்கைளெயல்லாம்வவரிப்ேபன்.
2உம்மில் மக ழ்ந்துசந்ேதாஷப்படுேவன்;
உன்னதமானேதவேன,உமதுெபயைரப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
3என்னுைடயஎத ரிகள் பன்னாகத் தரும்பும்ேபாது,
உமதுசமுகத்தல்அவர்கள்இடற அழிந்துேபாவார்கள்.
4நீர்என்னுைடயநயாயத்ைதயும்என்னுைடயவழக்ைகயும்தீர்த்து,
நீதயுள்ள நயாயாத பதயாக சங்காசனத்தன்ேமல்

அமர்ந்தருக்க றீர்.
5ேதசங்கைளக்கடிந்துெகாண்டு,
துன்மார்க்கர்கைளஅழித்து,
அவர்கள் ெபயைர என்ெறன்ைறக்கும் இல்லாமல்

குைலத்துப்ேபாட்டீர்.
6எத ரிகள் என்ெறன்ைறக்கும்பாழாக்கப்பட்டார்கள்;
அவர்கள்பட்டணங்கைளத்தைரமட்டமாக்கனீர்;
அவர்கைளப்பற்றயநைனவும்அழிந்துேபானது.
7ெயேகாவாேவா என்ெறன்ைறக்கும்அமர்ந்தருப்பார்;
தம்முைடய சங்காசனத்ைத நயாயத்தீர்ப்புக்ெகன்று

ஏற்படுத்தயருக்க றார்.
8அவர்உலகல்உள்ளவர்கைளநீதயாக நயாயந்தீர்த்து,
எல்லா மக்களுக்கும்ெசம்ைமயாக நீத ெசய்வார்.
9சறுைமப்பட்டவனுக்குக்ெயேகாவாஅைடக்கலமானவர்;
ெநருக்கப்படுக றகாலங்களில்அவேர தஞ்சமானவர்.
10 ெயேகாவாேவ, உம்ைமத் ேதடுக றவர்கைள நீர்

ைகவடுகறதல்ைல;
ஆதலால், உமது ெபயைர அற ந்தவர்கள் உம்ைம நம்ப

இருப்பார்கள்.
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11சீேயானில்அரசாளுகறெயேகாவாைவப்புகழ்ந்துபாடி,
அவர்ெசய்ைககைளமக்களுக்குள்ேளஅறவயுங்கள்.
12 ஏெனனில் இரத்தப்பழிகைளக்குறத்து அவர் வ சாரைண

ெசய்யும்ேபாது,
அவர்கைளநைனக்கறார்;
எளியவர்களுைடயகூக்குரைலமறக்கமாட்டார்.
13 மரணவாசல்களிலிருந்து என்ைனத் தூக்கவடுகற

ெயேகாவாேவ,
நான் உம்முைடய துத கைளெயல்லாம் மகளாகய சீேயான்

வாசல்களில்வவரித்து,
உம்முைடயஇரட்ச ப்பனால்மக ழ்வதற்கு,
14ேதவேனநீர் எனக்குஇரங்க ,
என்ைனப் பைகக்க றவர்களால் எனக்கு வரும் துன்பத்ைத

ேநாக்க ப்பாரும்.
15ேதசங்கள்தாங்கள்ெவட்டினகுழியல்தாங்கேளவழுந்தார்கள்:
அவர்கள் மைறவாகைவத்தவைலயல்அவர்களுைடய கால்கேள

அகப்பட்டுக்ெகாண்டன.
16ெயேகாவா தாம்ெசய்த நயாயத்தனால்அறயப்படுக றார்;
துன்மார்க்கன் தன்னுைடய ைககளின் ெசயல்களினால்

ச க்க க்ெகாண்டான். (இகாேயான், ேசலா.)
17துன்மார்க்கர்களும், ேதவைனமறக்க றஎல்லாஇனத்தார்களும்,
நரகத்த ேலதள்ளப்படுவார்கள்.
18எளியவன்என்ைறக்கும்மறக்கப்படுவதல்ைல;
ஏைழகளுைடயநம்ப க்ைகஒருேபாதும்ெகட்டுப்ேபாவதல்ைல.
19 எழுந்தருளும் ெயேகாவாேவ, மனிதன் ெபலன்ெகாள்ளாதபடி

ெசய்யும்;
ேதசத்தார்கள் உம்முைடய சமுகத்தல் நயாயந்தீர்க்கப்பட

ேவண்டும்
20ேதசங்கள்தாங்கள்மனிதர்கள்தான்என்றுஅறவதற்கு,
அவர்களுக்குப்பயமுண்டாக்கும்,ெயேகாவாேவ (ேசலா).

சங்கீதம் 10
1ெயேகாவாேவ, ஏன்தூரத்தல்ந ற்க றீர்?
துன்பம் ேநரிடுக ற ேநரங்களில் நீர் ஏன்மைறந்தருக்க றீர்?
2துன்மார்க்கன்தன்னுைடயெபருைமயனால்
ஏழ்ைமயானவைனெகாடூரமாகத்துன்பப்படுத்துகறான்;
அவர்கள்நைனத்தசத ேமாசங்களில்அவர்கேளஅகப்படுவார்கள்.
3 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய உள்ளத்தன் ஆைசயல் ெபருைம

பாராட்டுக றான்,
ெபாருைள அபகரிக்க றவன் ெயேகாவாைவச் சப த்து

அசட்ைடெசய்க றான்.
4 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய கர்வத்தனால் ேதவைனத்

ேதடமாட்டான்;
அவனுைடயநைனவுகெளல்லாம் ேதவன்இல்ைலஎன்பேத.
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5அவன்வழிகள்எப்ேபாதும் ேகடுள்ளைவகள்;
உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகள் அவன் பார்ைவக்கு எட்டாமல்

மிகவும்உயரமாகஇருக்கன்றன;
தன்னுைடயஎத ராளிகள்எல்ேலார்ேமலும்சீறுகறான்.
6 நான் அைசக்கப்படுவதல்ைல, தைலமுைற தைலமுைறேதாறும்

தீங்குஎன்ைனஅணுகுவதல்ைல
என்றுதன்னுைடயஇருதயத்தல்ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்.
7அவன்வாய் சப ப்பனாலும், கபடத்தனாலும்,
ெகாடுைமயனாலும், நைறந்தருக்க றது;
அவன்நாவன்கீழ்தீவைனயும்அக்க ரமமும்உண்டு.
8க ராமங்களின்மைறவானஇடங்களிேலமைறந்தருந்து,
மைறவானஇடங்களிேலகுற்றமற்றவைனக்ெகால்லுகறான்;
த க்கற்றவர்கைளப் ப டிக்க அவனுைடய கண்கள்

ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்கன்றன.
9 தன்னுைடய ெகபயலிருக்கற சங்கத்ைதப்ேபால மைறவல்

மைறந்தருக்க றான்;
ஏைழையப் ப டிக்கப் மைறந்தருந்து, அவைனத் தன்னுைடய

வைலக்குள்இழுத்துப்ப டித்துக்ெகாள்ளுகறான்.
10 த க்கற்றவர்கள் தன்னுைடய பலவான்கள் ைகயல் வழும்படி

அவன்பதுங்கக்க டக்க றான்.
11 ேதவன் அைத மறந்தார் என்று அவர் தம்முைடய முகத்ைத

மைறத்து,
எப்ேபாதும்அைதக்காணமாட்டார் என்றும்;
தன்னுைடயஇருதயத்த ேலெசால்லிெகாள்ளுகறான்.
12ெயேகாவாேவ, எழுந்தருளும்;
ேதவேன,உம்முைடயைகையஉயர்த்தும்;
ஏைழகைளமறக்காமலிரும்.
13துன்மார்க்கன்ேதவைனஅசட்ைடெசய்து,
நீர் ேகட்டுவ சாரிப்பதல்ைல;
என்றுதன்னுைடயஇருதயத்தல்ஏன்ெசால்லிக்ெகாள்ளேவண்டும்?
14அைதப் பார்த்தருக்க றீேர! உபத்த ரவத்ைதயும்,
துக்கத்ைதயும்கவனித்தருக்க றீேர;
நீர் பதலளிப்பீர்;
ஏைழயானவன்தன்ைனஉமக்குஒப்புவக்க றான்;
த க்கற்ற பள்ைளகளுக்குச் சகாயர் நீேர.
15 துன்மார்க்கனும் ெபால்லாதவனுமாக இருக்க றவனுைடய

ைகையமுறத்துவடும்;
அவனுைடய துன்மார்க்கம் காணாமற்ேபாகும்வைர அைதத் ேதடி

வ சாரியும்.
16ெயேகாவா எல்லாக் காலங்களுக்கும்இராஜாவாகஇருக்க றார்;
அந்நயமக்கள்அவருைடய ேதசத்தலிருந்துஅழிந்து ேபாவார்கள்.
17ெயேகாவாேவ, ஏைழகளுைடயேவண்டுதைலக் ேகட்டிருக்க றீர்;
அவர்கள்இருதயத்ைதஉறுத ப்படுத்துவீர்.
18மண்ணானமனிதன்இனிப் பலவந்தம்ெசய்யத்ெதாடராமல்,
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ேதவேனநீர் த க்கற்ற பள்ைளகளுக்கும்
ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும்நீத ெசய்ய
உம்முைடயெசவையச் சாய்த்துக் ேகட்டருளுவீர்.

சங்கீதம் 11
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1நான்ெயேகாவாவ டம்அைடக்கலமாகவந்தருக்க ேறன்;
பன்ைனஏன்நீங்கள்என்னுைடயஆத்துமாைவேநாக்க ,
பறைவையப்ேபால உன்னுைடய மைலக்குப் பறந்துேபா என்று

ெசால்லுகறீர்கள்.
2இேதா,துன்மார்க்கர்கள்வல்ைலவைளத்து,
ெசம்ைமயான இருதயத்தார்கள்ேமல் இருளில் எய்யும்படி

தங்களுைடயஅம்புகைளநாணிேலெதாடுக்க றார்கள்.
3அஸ்தபாரங்களும்அழிந்துேபாகன்றேத,
நீத மான்என்னெசய்வான்?
4ெயேகாவா தம்முைடயபரிசுத்தஆலயத்தல்இருக்கறார்;
ெயேகாவாவுைடய சங்காசனம்பரேலாகத்தல்இருக்கறது;
அவருைடய கண்கள் ேதவப்பள்ைளகைளப் பார்க்கன்றன

அவருைடயஇைமகள்அவர்கைளச் ேசாத த்தற கன்றன.
5ெயேகாவா நீத மாைனச் ேசாத த்தற க றார்;
துன்மார்க்கைனயும் ெகாடுைமயல் ப ரியமுள்ளவைனயும்

அவருைடயஉள்ளம்ெவறுக்கறது.
6துன்மார்க்கர்கள்ேமல்கண்ணிகைளெபாழியச்ெசய்வார்;
ெநருப்பும், கந்தகமும்,
அனல்காற்றும்அவர்கள்குடிக்கும்பாத்த ரத்தன்பங்கு.
7ெயேகாவா நீதயுள்ளவர், நீதயன்ேமல்ப ரியப்படுவார்;
அவருைடயமுகம்ெசம்ைமயானவைனேநாக்கயருக்க றது.

சங்கீதம் 12
ெசமினீத் என்னும் இைசக் கருவயல் வாச க்க இராகத்
தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1காப்பாற்றும்ெயேகாவாேவ,பக்தயுள்ளவன்அழிந்துேபாக றான்;
உண்ைமயுள்ளவர்கள்மனிதர்களில்இல்ைல.
2அவரவர் தங்களுைடயநண்பர்கேளாடுெபாய் ேபசுக றார்கள்;
கவர்ச்ச யானஉதடுகளால்இருமனதாகப் ேபசுக றார்கள்.
3வஞ்சகம் ேபசுக ற எல்லாஉதடுகைளயும்,
ெபருைமகைளப் ேபசுக ற நாைவயும் ெயேகாவா

அறுத்துப்ேபாடுவாராக.
4அவர்கள்,எங்களுைடயநாவுகளால்ேமற்ெகாள்ளுேவாம்,எங்கள்

உதடுகள்எங்களுைடயைவ;
யார் எங்களுக்குஆண்டவன்என்றுெசால்லுகறார்கள்.
5 ஏைழகள் பாழாக்கப்பட்டதனிமித்தமும், எளியவர்கள் வடும்

ெபருமூச்சனிமித்தமும், நான்இப்ெபாழுதுஎழுந்து,
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அவன் ஏங்குகற பாதுகாப்ப ேல அவைன ைவப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.

6ெயேகாவாவுைடயெசாற்கள்மண்உைலய ேலஏழுதரம்உருக்க ,
புடமிடப்பட்ட ெவள்ளிக்குஇைணயான
சுத்தெசாற்களாகஇருக்கன்றன.
7ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கைளக்காப்பாற்ற ,
எங்கைள *என்ைறக்கும் இந்த தைலமுைறயாரிடமிருந்து

வலக்க க்காத்துக்ெகாள்ளுவீர்.
8மனிதர்களில் தீயவர்கள்உயர்ந்தருக்கும்ேபாது,
துன்மார்க்கர்கள்எங்கும்சுற்ற த்த ரிவார்கள்.

சங்கீதம் 13
சங்கீத தைலவரிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட தாவீதன்சங்கீதம்.
1ெயேகாவாேவ, எதுவைரக்கும்என்ைனமறந்தருப்பீர்,
எதுவைரக்கும்உம்முைடயமுகத்ைதஎனக்குமைறப்பீர்?
2என்னுைடயஇருதயத்த ேலசஞ்சலத்ைதஎல்லாநாளும்ைவத்து,
எதுவைரக்கும் என்னுைடய ஆத்துமாவ ேல ஆேலாசைன

ெசய்துெகாண்டிருப்ேபன்?
எதுவைரக்கும் என்னுைடய எத ரி என்ேமல் தன்ைன

உயர்த்துவான்?
3என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ, நீர் ேநாக்க ப்பார்த்து,
எனக்குப் பதல்தாரும்; நான்மரணமாகயதூக்கம்
அைடயாதபடி என்னுைடயகண்கைளத்ெதளிவாக்கும்.
4 அவைன ேமற்ெகாண்ேடன் என்று என்னுைடய எத ரி

ெசால்லாதபடி,
நான் தள்ளாடுக றதனால் என்னுைடய எத ரி சந்ேதாஷப்படாதபடி

இப்படிச்ெசய்தருளும்.
5 நான் உம்முைடய கருைபயன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக

இருக்க ேறன்;
உம்முைடய இரட்ச ப்பனால் என்னுைடய இருதயம்

சந்ேதாஷப்படும்.
6ெயேகாவா எனக்குநன்ைமெசய்தபடியால்அவைரப் பாடுேவன்.

சங்கீதம் 14
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 ேதவன் இல்ைல என்று மத ேகடன் தன்னுைடய இருதயத்தல்

ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்.
அவர்கள் தங்கைளக்ெகடுத்து, அருவருப்பான ெசயல்கைளச்

ெசய்துவருகறார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்ஒருவனும்இல்ைல.
2ேதவைனத்ேதடுக றஉணர்வுள்ளவன்உண்ேடா என்றுபார்க்க,
ெயேகாவா பரேலாகத்தலிருந்து மனிதர்கைள

கண்ேணாக்கனார்.
* சங்கீதம் 12:7 12:7அவர்கைள



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 14:3 629 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 16:3

3எல்ேலாரும்வழிவலக ,ஒன்றாகக்ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்இல்ைல,ஒருவன்கூடஇல்ைல.
4அக்க ரமக்காரர்களில்ஒருவனுக்கும்அறவுஇல்ைலேயா?
அப்பத்ைத வழுங்குகறதுேபால, என்னுைடய மக்கைள

வழுங்குகறார்கேள;
அவர்கள்ெயேகாவாைவெதாழுதுெகாள்ளுகறதல்ைல.
5அங்ேகஅவர்கள்மிகவும் பயந்தார்கள்;
ேதவன்நீத மானுைடய சந்தத ேயாடுஇருக்க றாேர.
6 ஏழ்ைமயானவனுக்குக் ெயேகாவா அைடக்கலமாக இருக்க றார்

என்பதால்,
நீங்கள்அவனுைடயஆேலாசைனையஅலட்சயம்ெசய்தீர்கள்.
7சீேயானிலிருந்துஇஸ்ரேவலுக்குஇரட்ச ப்புவருவதாக;
ெயேகாவா தம்முைடய மக்களின் சைறயருப்ைபத்

தருப்பும்ேபாது,
யாக்ேகாபுக்குச் சந்ேதாஷமும்,
இஸ்ரேவலுக்குமக ழ்ச்ச யும்உண்டாகும்.

சங்கீதம் 15
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,யார்உம்முைடயகூடாரத்தல்தங்குவான்?
யார்உம்முைடயபரிசுத்த மைலயல்குடியருப்பான்?
2உத்தமனாக நடந்து, நீதையநடத்த ,
மனதாரச் சத்தயத்ைதப் ேபசுக றவன்தாேன.
3அவன்தன்னுைடயநாவனால்புறங்கூறாமலும்,
தன்னுைடயநண்பனுக்குத்தீங்குெசய்யாமலும்,
தன்னுைடய அயலான்ேமல் ெசால்லப்படும் அவமானமான

ேபச்ைச எடுக்காமலும்இருக்கறான்.
4 ஆகாதவன் அவன் பார்ைவக்கு அற்பமானவன்;

ெயேகாவாவுக்குப் பயந்தவர்கைளேயா மத க்க றான்;
ஆைணயட்டதல் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும்
தவறாமலிருக்கறான். 5 தன்னுைடய பணத்ைத வட்டிக்குக்
ெகாடுக்காமலும், குற்றமில்லாதவனுக்கு வேராதமாக
லஞ்சம் வாங்காமலும் இருக்கறான். இப்படிச் ெசய்க றவன்
என்ெறன்ைறக்கும்அைசக்கப்படுவதல்ைல.

சங்கீதம் 16
தாவீதன்மிக்தாம் என்னும்பாடல்.
1ேதவேன, என்ைனக்காப்பாற்றும்,உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்.
2என்ெநஞ்சேம, நீெயேகாவாைவேநாக்க :
ேதவேனநீர், என்ஆண்டவராகஇருக்க றீர்,
என்னுைடயெசல்வம்உமக்குேவண்டியதாகஇல்லாமல்;
3பூமியலுள்ளபரிசுத்தவான்களுக்கும்,
நான் என்னுைடய முழுப் ப ரியத்ைதயும் ைவத்தருக்க ற

மகாத்துமாக்களுக்கும்,
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அதுேவண்டியதாகஇருக்க றதுஎன்றுெசான்னாய்.
4அந்நயேதவைன நாடிப் பன்பற்றுகறவர்களுக்கு ேவதைனகள்

ெபருகும்;
அவர்கள் ெசலுத்துகற இரத்த பானபலிகைள நான்

ெசலுத்தமாட்ேடன்,
அவர்களுைடய ெபயர்கைள என் உதடுகளினால்

உச்சரிக்கவுமாட்ேடன்.
5 ெயேகாவா என்னுைடய சுதந்தரமும் என்னுைடய பாத்த ரத்தன்

பங்குமானவர்;
என்னுைடயசுதந்தரத்ைத ேதவேனநீர் காப்பாற்றுகறீர்.
6ேநர்த்தயானஇடங்களில் எனக்குப் பங்குகைடத்தது;
ஆம், ச றப்பானபங்குஎனக்குஉண்டு.
7எனக்குஆேலாசைனதந்தெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்;
இரவுேநரங்களிலும்என்னுைடயஉள்மனம்என்ைனஉணர்த்தும்.
8 ெயேகாவாைவ எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்பாக

ைவத்தருக்க ேறன்;
அவர் என்னுைடயவலதுபக்கத்தல்இருக்கறபடியால்
நான்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
9ஆைகயால்என்னுைடயஇருதயம்பூரித்தது,என்னுைடயமகைம

சந்ேதாஷத்து;
என்னுைடயஉடலும்நம்ப க்ைகேயாடுதங்கயருக்கும்.
10என்னுைடயஆத்துமாைவப்பாதாளத்தல்வ டமாட்டீர்;
உம்முைடயபரிசுத்தவான்அழிைவக்காண்பதல்ைல.
11வாழ்வன்வழிையஎனக்குத்ெதரியப்படுத்துவீர்;
உம்முைடய சமுகத்தல்பரிபூரணஆனந்தமும்,
உம்முைடயவலதுபக்கத்தல்ந த்தய ேபரின்பமும்உண்டு.

சங்கீதம் 17
தாவீதன்ெஜபம்.
1ெயேகாவாேவ, நயாயத்ைதக் ேகட்டருளும்,
என்னுைடயகூப்படுதைலக்கவனியும்;
ெபாய்களில்லாதஉதடுகளிலிருந்துபறக்கும்
என்னுைடயவண்ணப்பத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
2 உம்முைடய சந்ந தயலிருந்து என்னுைடய நயாயம்

ெவளிப்படுவதாக;
உம்முைடயகண்கள்நயாயமானைவகைளப்பார்ப்பதாக.
3நீர் என்னுைடயஇருதயத்ைதப் பரிேசாத த்து,
இரவுேநரத்தல்அைதவ சாரித்து, என்ைனப்புடமிட்டுப்பார்த்தும்
ஒன்றும் காணாமலிருக்கறீர்; *என்னுைடய வாய் மீறாதபடி

தீர்மானம்ெசய்தருக்க ேறன்.
4 மனிதரின் ெசய்ைககைளக்குறத்து, நான் உம்முைடய

உதடுகளின்வாக்கனாேல

* சங்கீதம் 17:3 17:3மற்றவர்கைளப் ேபாலதீைம ேபசுக றதல்ைல.
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தீயவர்களுைடய பாைதகளுக்கு வலக்க என்ைனக்
காத்துக்ெகாள்ளுக ேறன்.

5என்னுைடயநைடகள்உமதுவழிகளில்உறுத ப்பட்டன.
என்னுைடயகாலடிகள்வழுக ப்ேபாகவல்ைல.
6ேதவேன, நான்உம்ைமேநாக்க க்ெகஞ்சுக ேறன்,
ஏெனனில் நீர் எனக்குப் பதல்ெகாடுப்பீர். என்னிடத்தல்

உம்முைடயெசவையச் சாய்த்து,
என்னுைடயவார்த்ைதையக் ேகட்டருளும்.
7 உம்மிடம் அைடக்கலமாக வருபவர்கைள அவர்களுக்கு

வேராதமாக எழும்புக றவர்களிடத்தலிருந்து
உமதுவலதுைகயனால்தப்புவத்துகாப்பாற்றுகறவேர!
உம்முைடயஅத சயமானகருைபையவளங்கச்ெசய்யும்.
8கண்மணிையப்ேபால்என்ைனக்காத்து.
9என்ைனஒடுக்குகறதுன்மார்க்கர்களுக்கும்,
என்ைனச் சூழ்ந்துெகாள்ளுகற என்ைன தாக்கும் எத ரிகளுக்கு

மைறவாக,
உம்முைடயஇறக்ைககளின்ந ழலிேலஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
10அவர்கள்ெகாழுத்துப்ேபாய்,
தங்களுைடயவாயனால்கர்வமாக ேபசுக றார்கள்.
11 நாங்கள் ெசல்லும் பாைதகளில் இப்ெபாழுது எங்கைள

வைளந்துெகாண்டார்கள்;
எங்கைளத் தைரய ேல தள்ளும்படி அவர்கள் கண்கள் எங்கைள

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.
12பீறுகறதற்குஆவலுள்ளசங்கத்த ற்கும்,
மைறவ டங்களில் ஒளிந்தருக்க ற பாலசங்கத்த ற்கும் ஒப்பாக

இருக்க றார்கள்.
13ெயேகாவாேவ,உம்முைடயபட்டயத்தனால்
என்னுைடய ஆத்துமாைவத் துன்மார்க்கனுைடய ைகக்கு

தப்புவயும்.
14ெயேகாவாேவ,மனிதருைடயைகக்கும்,
இம்ைமயல் தங்களுைடய பங்ைகப் ெபற்றருக்க ற இவ்வுலக

மக்களின்ைகக்கும்
உம்முைடயைகயனால்என்ைனத்தப்புவயும்;
அவர்கள்வயற்ைறஉமதுெசழிப்பனால்ந ரப்புக றீர்;
அவர்கள்குழந்ைதச்ெசல்வத்தனால்தருப்தயைடந்து,
தங்களுக்குமீதயானெபாருைளத்தங்களுைடயபள்ைளகளுக்கு

வ ட்டுச்ெசல்க றார்கள்.
15நாேனா நீதயல்உம்முைடயமுகத்ைதத் பார்ப்ேபன்;
நான்வழிக்கும்ேபாதுஉமதுசாயலால்தருப்தயாேவன்.

சங்கீதம் 18
இைசத் தைலவனுக்கு ெயேகாவாவுைடய ஊழியனாகய தாவீது
எழுதய பாடல். சவுலிடமிருந்தும் ப ற பைகவர்களிடமிருந்தும்
ெயேகாவாஅவைனத்தப்புவத்தேபாதுஎழுதப்பட்ட பாடல்.
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1என்ெபலனாகயெயேகாவாேவ,உம்மில்அன்புகூருேவன்.
2ெயேகாவா என்கன்மைலயும், என்ேகாட்ைடயும்,
என் இரட்சகரும், என் ேதவனும், நான் அைடக்கலம் புகும் என்

ேகாபுரமும்,
என்ேகடகமும், என்இரட்ச ப்பன்ெகாம்பும்,
என்உயர்ந்தஅைடக்கலமுமாகஇருக்க றார்.
3துதக்குப்பாத்த ரராக யெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
அதனால் என்னுைடய எத ரிகளுக்கு நீங்கலாக ப்

பாதுகாக்கப்படுேவன்.
4 மரணக்கட்டுகள் என்ைனச் சுற்ற க்ெகாண்டன; மாெபரும்

அைலகள்என்ைனப்பயப்படுத்தனது.
5பாதாளக்கட்டுகள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டன;
மரணக்கண்ணிகள்என்ேமல்வழுந்தன.
6 எனக்கு உண்டான ெநருக்கத்த ேல ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்

கூப்ப ட்ேடன்,
என் ேதவைன ேநாக்க சத்தமிட்ேடன்; தமது ஆலயத்தலிருந்து

என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டார்,
என்னுைடயகூப்படுதல்அவர் சந்ந தயல்ேபாய்,
அவர்காதுகளில்வழுந்தது.
7அவர் ேகாபங்ெகாண்டபடியால்பூமிஅைசந்துஅத ர்ந்தது,
மைலகளின்அஸ்தபாரங்கள்குலுங்க அைசந்தன.
8அவர்மூக்கலிருந்துபுைகஎழும்ப ற்று,
அவர்வாயலிருந்துஎரியும்ெநருப்பு புறப்பட்டது;
அதனால்தழல்மூண்டது.
9வானங்கைளத்தாழ்த்த இறங்கனார்;
அவர் பாதங்களின்கீழ்காரிருள்இருந்தது.
10ேகருபீன்ேமல்* ஏற ேவகமாகச் ெசன்றார்;
காற்றன்இறக்ைககைளக்ெகாண்டுபறந்தார்.
11இருைளத்தமக்குமைறவ டமாக்கனார்;
தண்ணீர் நைறந்த கறுத்த மைழேமகங்கைளயும் தம்ைம

சூழ்ந்தருக்கும்கூடாரமாக்கனார்.
12அவருைடய சந்ந த ப் ப ரகாசத்தனால்அவருைடய ேமகங்கள்,
கல்மைழயும்ெநருப்புத்தழைலயும்ெபாழிந்தன.
13ெயேகாவாவானங்களிேலகுமுறனார்,
உன்னதமான ேதவனானவர் தமது சத்தத்ைதத்

ெதானிக்கச்ெசய்தார்;
†கல்மைழயும்ெநருப்புத்தழலும்ெபாழிந்தன.
14தம்முைடயஅம்புகைளஎய்து,
அவர்கைளச் ச தறடித்தார்;
மின்னல்கைளப்பயன்படுத்த ,அவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்தார்.
15அப்ெபாழுதுெயேகாவாேவ,
உம்முைடயகண்டிப்பனாலும்

* சங்கீதம் 18:10 18:10 ேகருபீன்கள், ெயேகாவாவன் சங்காசனத்ைத சுற்ற
பாதுக்காக்கும் பரேலாக இறக்ைககளுைடய சருஷ்டிகள் † சங்கீதம் 18:13 18:13
ச லைகெயழுத்துப்ப ரத களில் காணப்படவல்ைல



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 18:16 633 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 18:31

உம்முைடய மூக்கன் சுவாசக்காற்றனாலும் தண்ணீர்களின்
ஆழங்கள்ெதன்பட்டன,

உலகன்அஸ்தபாரங்கள்ெவளிப்பட்டன.
16உயரத்தலிருந்துஅவர்ைகநீட்டி, என்ைனப்ப டித்து,
ெபருக்ெகடுத்து ஓடும் தண்ணீரிலிருந்து என்ைனத்

தூக்கவ ட்டார்.
17 என்னிலும் பலவான்களாக இருந்த என்னுைடய பலத்த

எத ரிகளுக்கும்
என்ைனப்பைகக்க றவர்களுக்கும்என்ைனவடுவத்தார்.
18என்னுைடயஆபத்துநாளில் எனக்குஎத ரிட்டுவந்தார்கள்;
ெயேகாவாேவா எனக்குஆதரவாகஇருந்தார்.
19என்ேமல்அவர் ப ரியமாகஇருந்தபடியால்,
வசாலமானஇடத்த ேலஎன்ைனக்ெகாண்டுவந்து,
என்ைனத்தப்புவத்தார்.
20 ெயேகாவா என்னுைடய நீத க்குத்தகுந்தபடி எனக்குப்

பதலளித்தார்;
என்னுைடய ைககளின் சுத்தத்த ற்குத்தகுந்தபடி எனக்குச்

சரிக்கட்டினார்.
21ஏெனனில்ெயேகாவாவுைடயவழிகைளக்ைகக்ெகாண்டுவந்ேதன்;
நான்என்ேதவைனவட்டுத்துன்மார்க்கமாகவலகனதல்ைல.
22 அவருைடய நயாயங்கைளெயல்லாம் எனக்கு முன்பாக

இருக்கன்றன;
அவருைடயப ரமாணங்கைளநான்தள்ளிப்ேபாடவல்ைல.
23உன்னதேதவனுக்குமுன்பாக நான்உத்தமனாகஇருந்து,
என்னுைடயபாவத்த ற்குஎன்ைனவலக்க க்காத்துக்ெகாண்ேடன்.
24ஆைகயால்ெயேகாவா என்னுைடயநீத க்குத்தகுந்ததாகவும்,
தம்முைடயகண்களுக்குமுன்னிருக்க ற
என்னுைடய ைககளின் சுத்தத்த ற்கும் தக்கதாகவும் எனக்குப்

பலனளித்தார்.
25தயவுள்ளவனுக்குநீர் தயவுள்ளவராகவும்,
உத்தமனுக்குநீர்உத்தமராகவும்;
26புனிதனுக்குநீர் புனிதராகவும்,
மாறுபாடுள்ளவனுக்குநீர் மாறுபடுகறவராகவும் ேதான்றுவீர்.
27ேதவேனநீர் பாத க்கப்பட்ட மக்கைளகாப்பாற்றுவீர்;
ேமட்டிைமயானகண்கைளத்தாழ்த்துவீர்.
28ேதவேனநீர் என்னுைடயவளக்ைகஏற்றுவீர்;
என் ேதவனாகய ெயேகாவா என்னுைடய இருைள

ெவளிச்சமாக்குவார்.
29உம்மாேலஒருேசைனையஎன்கால்களால்மித ப்ேபன்;
என்ேதவனாேலஒருமதைலத்தாண்டுேவன்.
30ேதவனுைடயவழி உத்தமமானது;
ெயேகாவாவுைடயவசனம்புடமிடப்பட்டது;
தம்ைமநம்புக றஅைனவருக்கும்அவர் ேகடகமாகஇருக்க றார்.
31ெயேகாவாைவதவ ர ேதவன்யார்?
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நம்முைடய ேதவன்இல்லாமல்கன்மைலயும்யார்?
32என்ைனப்பலத்தால்இைடகட்டி,
என்னுைடயவழிையச்ெசவ்ைவப்படுத்துகறவர் ேதவேன.
33அவர் என்கால்கைளமான்களுைடயகால்கைளப்ேபாலாக்க ,
உயர்வானஇடங்களில் என்ைனநறுத்துகறார்.
34ெவண்கலவல்லும்என்னுைடயைககளால்வைளயும்படி,
என்னுைடயைககைளயுத்தத்த ற்குப் பழக்குவக்க றார்.
35உம்முைடயஇரட்ச ப்பன்ேகடகத்ைதயும்எனக்குத்தந்தீர்;
உம்முைடயவலதுைகஎன்ைனத்தாங்குகறது;
உம்முைடயகருைணஎன்ைனப்ெபரியவனாக்கும்.
36 என்னுைடய கால்கள் வழுக்காதபடி, நான் நடக்க ற வழிைய

அகலமாக்கனீர்.
37என்னுைடயஎத ரிகைளப்பன்ெதாடர்ந்து,
அவர்கைளப்ப டித்ேதன்;
அவர்கைளஅழிக்கும்வைரக்கும்நான்தரும்பவல்ைல.
38அவர்கள்எழுந்தருக்கமுடியாதபடிஅவர்கைளெவட்டிேனன்.
39ேபாருக்குநீர் என்ைனப்பலத்தால்இைடகட்டி,
என்ேமல்எழும்பனவர்கைளஎன்கீழ்மடங்கச்ெசய்தீர்.
40நான்என்னுைடயஎத ரிையஅழிக்கும்படி,
என்னுைடயஎத ரிகளின்கழுத்ைதஎனக்குஒப்புக்ெகாடுத்தீர்.
41அவர்கள்கூப்படுகறார்கள்,
அவர்கைளக்காப்பாற்றுகறவர்கள்ஒருவருமில்ைல;
ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்படுகறார்கள்,
அவர்களுக்குஅவர் பதலளிக்க றதல்ைல.
42 நான் அவர்கைளக் காற்றன்தைசய ேல பறக்க ற தூசயாக

இடித்து,
ெதருக்களிலுள்ள ேசற்ைறப்ேபால் அவர்கைள

எற ந்துேபாடுக ேறன்.
43மக்களின்கலகங்களுக்குநீர் என்ைனத்தப்புவத்தீர்,
ேதசங்களுக்குஎன்ைனத்தைலவனாக்குகறீர்;
நான்அறயாதமக்கள்எனக்குேசைவெசய்க றார்கள்.
44 அவர்கள் என்னுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்டவுடேன எனக்குக்

கீழ்ப்படிக றார்கள்;
அந்நயரும்என்னிடம்கூனிக்குறுகுகறார்கள்.
45 அந்நயர் மனமடிந்து, தங்களுைடய அரண்களிலிருந்து

தத்தளிப்பாகப் புறப்படுக றார்கள்.
46ெயேகாவாஉயருள்ளவர்;
என்னுைடயகன்மைலயானவர்துத க்கப்படுவாராக;
என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவன்உயர்ந்தருப்பாராக.
47அவர் எனக்காகப் பழிக்குப் பழிவாங்குகற ேதவன்.
அவர்மக்கைளஎனக்குக்கீழ்ப்படுத்துகறவர்.
48 அவேர என்னுைடய எத ரிகளுக்கு என்ைன வலக்க

வடுவக்க றவர்;
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எனக்கு வ ேராதமாக எழும்புக றவர்கைளவ ட என்ைன நீர்
உயர்த்த ,

ெகாடுைமயானமனிதனுக்குஎன்ைனத்தப்புவக்க றீர்.
49 இதற்காக ெயேகாவாேவ, ேதசங்களுக்குள்ேள உம்ைமத்

துத த்து,
உம்முைடயெபயருக்குபாட்டு பாடுேவன்.
50 தாம் ஏற்படுத்தன இராஜாவுக்கு மகத்தான இரட்ச ப்ைப

அளித்து,
தாம்அப ேஷகம்ெசய்ததாவீத ற்கும்
அவனுைடயசந்தத க்கும்என்ெறன்றும்கருைபெசய்க றார்.

சங்கீதம் 19
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1வானங்கள்ேதவனுைடயமகைமையெவளிப்படுத்துகன்றன,
ஆகாயவ ரிவுஅவருைடயைககளின்ெசயல்கைளஅறவக்க றது.
2பகலுக்குப் பகல்வார்த்ைதகைளப்ெபாழிக றது,
இரவுக்குஇரவுஅறைவத்ெதரிவ க்க றது.
3அைவகளுக்குப் ேபச்சுமில்ைல,வார்த்ைதயுமில்ைல,
அைவகளின் சத்தம் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.
4ஆகலும்அைவகளின் சத்தம்பூமிெயங்கும்,
அைவகளின் வசனங்கள் உலகன் கைடசவைரக்கும்

ெசல்லுகன்றன;
அைவகளில்சூரியனுக்குஒருகூடாரத்ைதஉண்டாக்கனார்.
5 அது தன்னுைடய மணவைறயலிருந்து புறப்படுக ற

மணவாளைனப்ேபால்இருக்க றது,
ெபலசாலிையப்ேபால் தன்னுைடய பாைதயல் ஓட மக ழ்ச்ச யாக

இருக்க றது.
6அதுவானங்களின்ஒருமுைனயலிருந்துபுறப்பட்டு,
அைவகளின்மறுமுைனவைரக்கும்சுற்ற ேயாடுக றது;
அதன்ெவப்பத்த ற்குமைறவானதுஒன்றுமில்ைல.
7ெயேகாவாவுைடய ேவதம்குைறவற்றதும்,
ஆத்துமாைவஉய ர்ப்ப க்க றதுமாகஇருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடய சாட்ச முழுைமயானதும்,
ேபைதையஞானியாக்குக றதுமாகஇருக்க றது.
8ெயேகாவாவுைடயநயாயங்கள்ெசம்ைமயும்,
இருதயத்ைதச் சந்ேதாஷப்படுத்துகறைவகளுமாகஇருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடய கற்பைன தூய்ைமயும், கண்கைளத்

ெதளிவ க்க றதுமாகஇருக்க றது.
9ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற பயம்சுத்தமும்,
என்ைறக்கும்நைலக்க றதுமாகஇருக்க றது;
ெயேகாவாவுைடயநயாயங்கள்உண்ைமயும்,
அைவகள்அைனத்தும்நீதயுமாகஇருக்கன்றன.
10 அைவ ெபான்னிலும், மிகுந்த பசும்ெபான்னிலும்

வரும்பப்படத்தக்கைவயும்,
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ேதனிலும் ேதன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தூய்ைமயான ேதனிலும்
மதுரமுள்ளைவயுமாகஇருக்கன்றன.

11அன்றயும்அைவகளால்உமதுஅடிேயன்எச்சரிக்கப்படுக ேறன்;
அைவகைளக்ைகக்ெகாள்ளுகறதனால்மிகுந்த பலன்உண்டு.
12தன்னுைடயபைழகைளஉணருகறவன்யார்?
மைறந்துக டக்கும்பைழகளிலிருந்துஎன்ைனச்சுத்த கரியும்.
13 துணிகரமான பாவங்களுக்கும் உமது அடிேயைன வலக்க க்

காத்துெகாள்ளும்;
அைவகள்என்ைனஆண்டுெகாள்ளவ டாமலிரும்;
அப்ெபாழுதுநான்உத்தமனாக ,
ெபரும்பாவத்த ற்குநீங்கலாகஇருப்ேபன்.
14என்கன்மைலயும்என்மீட்பருமாகயெயேகாவாேவ,
என்வாயன்வார்த்ைதகளும்,
என்இருதயத்தன்தயானமும்,
உமதுசமுகத்த ற்குப் ப ரியமாகஇருப்பதாக.

சங்கீதம் 20
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 ஆபத்துநாளிேல ெயேகாவா உமது வண்ணப்பத்த ற்குப்

பதல்ெகாடுப்பாராக;
யாக்ேகாபன் ேதவனுைடய ெபயர் உமக்கு உயர்ந்த

அைடக்கலமாவதாக.
2அவர் பரிசுத்தஸ்தலத்தலிருந்துஉமக்குஒத்தாைசயனுப்ப ,
சீேயானிலிருந்துஉம்ைமஆதரிப்பாராக.
3நீர் ெசலுத்தும்காணிக்ைககைளெயல்லாம்அவர் நைனத்து,
உமது சர்வாங்க தகனபலிையப் ப ரியமாக ஏற்றுக்ெகாள்வாராக.

(ேசலா)
4அவர்உமதுமனவருப்பத்தன்படிஉமக்குத்தந்தருளி,
உமதுஆேலாசைனகைளெயல்லாம் நைறேவற்றுவாராக.
5 நாங்கள் உமது இரட்ச ப்பனால் மக ழ்ந்து, எங்கள் ேதவனுைடய

ெபயரிேலெகாடிேயற்றுேவாம்;
உமது ேவண்டுதல்கைளெயல்லாம் ெயேகாவா

நைறேவற்றுவாராக.
6ெயேகாவா தாம்அப ேஷகம்ெசய்தவைரக்காப்பாற்றுகறார்
என்பைதஇப்ெபாழுதுஅறந்தருக்க ேறன்;
தமது வலதுைக ெசய்யும் இரட்ச ப்பன் வல்லைமகைளக்

காண்பத்து,
தமதுபரிசுத்தவானத்தலிருந்து
அவருைடயவண்ணப்பத்த ற்குபதல்ெகாடுப்பார்.
7ச லர்இரதங்கைளக்குறத்தும்,
ச லர்குதைரகைளக்குறத்தும் ேமன்ைமபாராட்டுக றார்கள்;
நாங்கேளா எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய

ெபயைரக்குற த்ேத ேமன்ைமபாராட்டுேவாம்.
8அவர்கள்முற ந்துவழுந்தார்கள்;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 20:9 637 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 22:1

நாங்கேளா எழுந்துந மிர்ந்துந ற்க ேறாம்.
9ெயேகாவாேவ,இரட்ச யும்;
நாங்கள் கூப்படுகற நாளிேல ராஜா எங்களுக்குச்

ெசவெகாடுப்பாராக.

சங்கீதம் 21
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய வல்லைமய ேல இராஜா

மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்;
உம்முைடயஇரட்ச ப்ப ேலஎவ்வளவாகச் சந்ேதாஷப்படுக றார்!
2அவருைடயமனவருப்பத்தன்படி நீர்அவருக்குத்தந்தருளி,
அவருைடய உதடுகளின் வண்ணப்பத்ைதத் தள்ளாமலிருக்கறீர்.

(ேசலா)
3உத்தமஆசீர்வாதங்கேளாடுநீர்அவருக்குஎத ர்ெகாண்டுவந்து,
அவர்தைலயல்ெபாற்க ரீடம்அணிவ க்க றீர்.
4அவர்உம்மிடத்தல்ஆயுைளக்ேகட்டார்;
நீர்அவருக்குஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளநீடித்தஆயுைளஅளித்தீர்.
5உமதுஇரட்ச ப்பனால்அவர்மகைமெபரிதாகஇருக்க றது;
ேமன்ைமையயும்மகத்துவத்ைதயும்அவருக்குெகாடுத்தீர்.
6அவர் நீடித்தஆசீர்வாதங்கைளஅவர்களுக்குெகாடுக்க றார்;
அவைர உம்முைடய சமுகத்தன் மக ழ்ச்ச யனால்

பூரிப்பாக்குக றீர்.
7ஏெனனில்இராஜாெயேகாவாேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருக்க றார்;
உன்னதமான ேதவனுைடய தயவனால் அைசக்கப்படாமல்

இருப்பார்.
8உமதுைகஉமதுஎத ரிகள்எல்ேலாைரயும்எட்டிப்ப டிக்கும்;
உமதுவலதுகரம்உம்ைமப் பைகக்க றவர்கைளக்கண்டுபடிக்கும்.
9உமதுேகாபத்தன்காலத்த ேல
அவர்கைளெநருப்புச்சூைளயாக்க ப்ேபாடுவீர்;
ெயேகாவா தமதுேகாபத்த ேலஅவர்கைளஅழிப்பார்;
ெநருப்புஅவர்கைளஅழிக்கும்.
10அவர்கள்பள்ைளகைளபூமியலிருந்தும்
அவர்கள்சந்ததையமனுமக்களிலிருந்தும்அழிப்பீர்.
11அவர்கள்உமக்குவ ேராதமாக தீங்குநைனத்தார்கள்;
தீவைனெசய்யமுயன்றார்கள்;
ஒன்றும்வாய்க்காமல்ேபானது.
12உம்முைடய அம்புகைள நாேணற்ற அவர்கள் முகத்த ற்கு ேநேர

எய்துஅவர்கைளத்தரும்ப ஓடச்ெசய்க றீர்.
13ெயேகாவாேவ,உம்முைடயபலத்த ேலநீர் எழுந்தருளும்;
அப்ெபாழுதுஉம்முைடயவல்லைமையப்பாடித்துத ப்ேபாம்.

சங்கீதம் 22
(இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.)
1என்ேதவேன, என்ேதவேன, ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
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எனக்குஉதவ ெசய்யாமலும்,
நான் கதற ச் ெசால்லும் வார்த்ைதகைளக் ேகட்காமலும் ஏன்

தூரமாகஇருக்க றீர்?
2என்ேதவேன, நான்பகலிேலகூப்படுக ேறன்,
பதல்ெகாடுக்கவல்ைல;
இரவ ேலகூப்படுக ேறன், எனக்குஅைமத இல்ைல.
3 இஸ்ரேவலின் துதகளுக்குள் தங்கயருக்க ற ேதவேன நீேர

பரிசுத்தர்.
4 எங்களுைடய முன்ேனார்கள் உம்மிடத்தல் நம்ப க்ைக

ைவத்தார்கள்;
நம்பனஅவர்கைளநீர்வடுவத்தீர்.
5உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்டுத்தப்பனார்கள்;
உம்ைமநம்ப ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல்இருந்தார்கள்.
6நாேனாஒருபுழு,மனிதன்அல்ல;
மனிதர்களால்ந ந்த க்கப்பட்டும்,
மக்களால்அவமத க்கப்பட்டும்இருக்க ேறன்.
7 என்ைனப் பார்க்க றவர்கெளல்ேலாரும் என்ைனப்

பரியாசம்ெசய்து,
உதட்ைடப் பதுக்க , தைலையஅைசத்து:
8ெயேகாவாேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருந்தாேன,
அவர்இவைனவடுவக்கட்டும்;
இவன்ேமல்ப ரியமாகஇருக்க றாேர,
இப்ெபாழுதுஇவைனஇரட்ச க்கட்டும்என்கறார்கள்.
9நீேர என்ைனக்கர்ப்பத்தலிருந்துஎடுத்தவர்;
என்னுைடய தாயன் மார்பல்இருக்கும் ேபாேத என்ைனஉம்ேமல்

நம்ப க்ைகயாகஇருக்கச்ெசய்தீர்.
10 கர்ப்பத்தலிருந்து ெவளிப்பட்டேபாேத உமது சார்பல்

வழுந்ேதன்;
நான் என்னுைடய தாயன் வயற்றல் இருந்தது முதல் நீர் என்

ேதவனாகஇருக்க றீர்.
11என்ைனவட்டுத்தூரமாகஇருக்கேவண்டாம்;
ஆபத்துெநருங்கயருக்க றது,
உதவ ெசய்யயாரும்இல்ைல.
12அேநகம்காைளகள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்கன்றன;
பாசான் ேதசத்தன் பலத்த எருதுகள் என்ைன வைளந்து

ெகாண்டன.
13பீற ெகர்ச்ச க்க ற சங்கத்ைதப்ேபால்,
என்ேமல்தங்களுைடயவாையத்த றக்க றார்கள்.
14தண்ணீைரப்ேபாலஊற்றப்பட்ேடன்;
என்னுைடயஎலும்புகெளல்லாம்வலகவ ட்டன,
என்னுைடயஇருதயம்ெமழுகுேபாலாக ,
என்னுைடயகுடல்களின்நடுேவஉருகனது.
15என்ெபலன்*ஓட்ைடப்ேபால்காய்ந்தது;

* சங்கீதம் 22:15 22:15ெதாண்ைட
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என்நாவு ேமல்வாேயாடுஒட்டிக்ெகாண்டது;
என்ைனமரணத்தூசய ேல ேபாடுக றீர்.
16நாய்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்கன்றன;
ெபால்லாதவர்களின்கூட்டம் என்ைனவைளந்துெகாண்டது;
என்னுைடயைககைளயும்கால்கைளயும்உருவக்குத்தனார்கள்.
17என்னுைடயஎலும்புகைளெயல்லாம் நான்எண்ணலாம்;
அவர்கள்என்ைனேநாக்க ப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
18என்ஆைடகைளத்தங்களுக்குள்ேளபங்க ட்டு,
என்னுைடயஉைடயன்ேமல்சீட்டுப்ேபாடுக றார்கள்.
19 ஆனாலும் ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குத் தூரமாக

இருக்கேவண்டாம்;
என்னுைடயெபலேன, எனக்குஉதவெசய்யசீக்க ரமாகவாரும்.
20என்னுைடயஆத்துமாைவவாளிற்கும்,
எனக்குஅருைமயானைதநாய்களின்ெகாடூரத்த ற்கும்தப்புவயும்.
21என்ைனச்சங்கத்தன்வாயலிருந்துகாப்பாற்றும்;
நான் காண்டாமிருகத்தன் ெகாம்புகளில் இருக்கும்ேபாது

என்ைனக்காப்பாற்றும்†.
22உம்முைடயெபயைர என்சேகாதரர்களுக்குஅறவத்து,
சைபநடுவல்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
23ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்;
யாக்ேகாபன் சந்ததயாேர, நீங்கள் எல்ேலாரும் அவருக்கு

மரியாைதெசய்யுங்கள்;
இஸ்ரேவலின் வம்சத்தாேர, நீங்கள் எல்ேலாரும் அவர்ேமல்

பயபக்தயாகஇருங்கள்.
24 உபத்த ரவப்பட்டவனுைடய உபத்த ரவத்ைத அவர் அற்பமாக

நைனக்காமலும்,
அருவருக்காமலும், தம்முைடய முகத்ைத அவனுக்கு

மைறக்காமலுமிருந்து,
தம்ைமேநாக்க அவன்கூப்படும்ேபாதுஅவைனக்ேகட்டருளினார்.
25மகா சைபய ேலநான்ெசலுத்தும்துத உம்மாேலஉண்டாகும்;
அவருக்குப் பயப்படுக றவர்களுக்கு முன்பாக என்னுைடய

ெபாருத்தைனகைளச்ெசலுத்துேவன்.
26ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் சாப்ப ட்டுதருப்தயைடவார்கள்;
ெயேகாவாைவேதடுக றவர்கள்அவைரத்துத ப்பார்கள்;
உங்களுைடயஇருதயம்என்ெறன்ைறக்கும்வாழும்.
27 பூமியன் எல்ைலகெளல்லாம் நைனவுகூர்ந்து

ெயேகாவாவ டத்தல்தரும்பும்;
ேதசங்களுைடய வம்சங்கெளல்லாம் அவர்‡ சமுகத்தல்

ெதாழுதுெகாள்ளும்.
28 ராஜ்ஜியம் ெயேகாவாவுைடயது; அவர் ேதசங்கைள

ஆளுகறவர்.
29பூமியன்ெசல்வந்தர்அைனவரும்§ பணிந்துெகாள்வார்கள்;
† சங்கீதம் 22:21 22:21 பதல் தரும் ‡ சங்கீதம் 22:27 22:27உமது § சங்கீதம் 22:29
22:29 சாப்ப ட்டு
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புழுதயல் இறங்குகறவர்கள் அைனவரும் அவருக்கு முன்பாக
வணங்குவார்கள்.

ஒருவனும் தன்னுைடய ஆத்துமா அழியாதபடி அைதக் காக்க
முடியாேத.

30ஒருசந்தத அவைரச் ேசவ க்கும்;
தைலமுைற தைலமுைறயாக அது ஆண்டவருைடய சந்தத

என்னப்படும்.
31அவர்கள்வந்து: அவேரஇைவகைளச்ெசய்தார் என்று
பறக்கப்ேபாக றமக்களுக்குஅவருைடயநீதையஅறவப்பார்கள்.

சங்கீதம் 23
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவா என்ேமய்ப்பராகஇருக்க றார்;
நான்தாழ்ச்ச அைடயமாட்ேடன்.
2அவர் என்ைனப்புல்லுள்ளஇடங்களில் ேமய்த்து,
அமர்ந்ததண்ணீர்கள்அருகல்என்ைனக்ெகாண்டுேபாய்வடுகறார்.
3 அவர் என் ஆத்துமாைவத் ேதற்ற , தம்முைடய ெபயரினிமித்தம்

என்ைனநீதயன்பாைதகளில் நடத்துகறார்.
4நான்மரணஇருளின்பள்ளத்தாக்க ேலநடந்தாலும்
ெபால்லாப்புக்குப் பயப்படமாட்ேடன்;
ஏெனனில் ேதவேனநீர் என்ேனாடுஇருக்கறீர்;
உமதுேகாலும்உமதுதடியும்என்ைனத்ேதற்றும்.
5 என்னுைடய எத ரிகளுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தைய

ஆயத்தப்படுத்த ,
என்னுைடயதைலையஎண்ெணயால்அப ேஷகம்ெசய்க றீர்;
என்னுைடயபாத்த ரம் ந ரம்ப வழிக றது*.
6 என் உயருள்ள நாெளல்லாம் நன்ைமயும் கருைபயும் என்ைனத்

ெதாடரும்;
நான் ெயேகாவாவுைடய வீட்டிேல நீடித்த நாட்களாக

நைலத்தருப்ேபன்.

சங்கீதம் 24
தாவீதன்பாடல்.
1பூமியும்அதன்நைறவும்,
உலகமும்அதலுள்ளகுடிமக்கள்யாவும்ெயேகாவாவுைடயைவ.
2 ஏெனனில் அவேர அைதக் கடல்களுக்கு ேமலாக

அஸ்தபாரப்படுத்த ,
அைத நத களுக்கு ேமலாக நறுவனார். 3யார் ெயேகாவாவுைடய

மைலயல்* ஏறுவான்?
யார்அவருைடயபரிசுத்தஇடத்தல்ப ரேவச ப்பான்?†

* சங்கீதம் 23:5 23:5 லூக்கா 7:46. * சங்கீதம் 24:3 24:3 இந்த மைலயன் ேமல்
தான் ேதவாலயம் கட்டப்பட்டிருந்தது. சீேயான்மைலயல் ஏற ஆலயத்தல் ப ரேவச த்தது
ஆண்டவைரஆராத ப்பதாகும் † சங்கீதம் 24:3 24:3 நைலநற்பான்
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4 ைககளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தல் தூய்ைம
உள்ளவனுமாகஇருந்து,

தன்னுைடயஆத்துமாைவமாையக்குஒப்புக்ெகாடுக்காமலும்,
ெபாய்யாகஆைணயடாமலும்இருக்கறவேன.
5அவன்கர்த்தரால்ஆசீர்வாதத்ைதயும்,
தன்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவனால்நீதையயும்ெபறுவான்.
6இதுேவஅவைரத் ேதடிவ சாரித்து,
அவருைடய சமுகத்ைத நாடுக ற யாக்ேகாபு என்னும் சந்தத .

(ேசலா)
7வாசல்கேள,உங்களுைடயதைலகைளஉயர்த்துங்கள்;
ந த்தய கதவுகேள, உயருங்கள்; மகைமயன் இராஜா உள்ேள

நுைழவார்.
8யார்இந்தமகைமயன்இராஜா?
அவர்வல்லைமயும்பராக்க ரமமும்உள்ளெயேகாவா;
அவர்யுத்தத்தல்பராக்க ரமமும்உள்ளகர்த்தராேம.
9வாசல்கேள,உங்களுைடயதைலகைளஉயர்த்துங்கள்;
ந த்தய கதவுகேள, உயருங்கள், மகைமயன் இராஜா உள்ேள

நுைழவார்.
10யார்இந்தமகைமயன்இராஜா?
அவர் ேசைனகளின்ெயேகாவா;
அவேர மகைமயன்இராஜா (ேசலா).

சங்கீதம் 25
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உம்மிடத்தல் என்னுைடய ஆத்துமாைவ

உயர்த்துக ேறன்.
2என்ேதவேன,உம்ைமநம்ப இருக்க ேறன்,
நான்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடிெசய்யும்;
என்னுைடயஎத ரிகள்என்ைனேமற்ெகாண்டுமகழவ டாமலிரும்.
3 உம்ைம ேநாக்க க் காத்தருக்க ற ஒருவரும் ெவட்கப்பட்டுப்

ேபாகாதபடிெசய்யும்;
காரணமில்லாமல் துேராகம்ெசய்க றவர்கேள ெவட்கப்பட்டுப்

ேபாவார்களாக.
4ெயேகாவாேவ,உம்முைடயவழிகைளஎனக்குத்ெதரிவ யும்;
உம்முைடயபாைதகைளஎனக்குப் ேபாத த்தருளும்.
5 உம்முைடய சத்தயத்த ேல என்ைன நடத்த , என்ைனப்

ேபாத த்தருளும்;
நீேர என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவன்,
உம்ைமேநாக்க நாள்முழுதும்காத்தருக்க ேறன்.
6 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய இரக்கங்கைளயும் உம்முைடய

கருைணையயும்நைனத்தருளும்,
அைவெதாடக்கமில்லா காலம்முதல்இருக்கன்றது.
7 என்னுைடய இளவயதன் பாவங்கைளயும் என்னுைடய

மீறுதல்கைளயும்நைனக்காமலிரும்;
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ெயேகாவாேவ, உம்முைடய தயவற்காக என்ைன உமது
கருைபயன்படிேய நைனத்தருளும்.

8ெயேகாவா நல்லவரும்உத்தமருமாகஇருக்க றார்;
ஆைகயால்பாவ களுக்குவழிையத்ெதரிவ க்க றார்.
9சாந்தகுணமுள்ளவர்கைளநயாயத்த ேலநடத்த ,
சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்குத்தமதுவழிையப் ேபாத க்க றார்.
10 ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகையயும் அவருைடய

சாட்ச கைளயும்ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு,
அவருைடயபாைதகெளல்லாம்கருைபயும் சத்தயமுமானைவ.
11ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஅக்க ரமம்ெபரிது;
உம்முைடயெபயரினால்அைதமன்னித்தருளும்.
12ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றமனிதன்எவேனா
அவனுக்குத்தாம்ெதரிந்துெகாள்ளும்வழிையப் ேபாத ப்பார்.
13அவனுைடயஆத்துமா நன்ைமயல்தங்கும்;
அவன்சந்தத பூமிையச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்.
14ெயேகாவாவுைடய இரகச யம் அவருக்குப் பயந்தவர்களிடத்தல்

இருக்க றது;
அவர்களுக்குத் தம்முைடய உடன்படிக்ைகையத்

ெதரியப்படுத்துவார்.
15 என்னுைடய கண்கள் எப்ேபாதும் ெயேகாவாைவ

ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்கன்றன;
அவேர என்னுைடயகால்கைளவைலக்குநீங்கலாக்கவடுவார்.
16என்ேமல் ேநாக்கமாக , எனக்குஇரங்கும்;
நான்தனித்தவனும், பாத க்கப்பட்டவனுமாகஇருக்க ேறன்.
17என்னுைடயஇருதயத்தன்வயாகுலங்கள்ெபருகயருக்கன்றன;
என்னுைடயப ரச்சைனகளிலிருந்துஎன்ைனநீங்கலாக்கவடும்.
18 என்னுைடய பாத ப்ைபையயும் என்னுைடய துன்பத்ைதயும்

பார்த்து,
என்னுைடயபாவங்கைளெயல்லாம்மன்னித்தருளும்.
19என்னுைடயஎத ரிகைளப்பாரும்;
அவர்கள் ெபருகயருந்து, ெகாடூர ெவறுப்பாய் என்ைன

ெவறுக்கறார்கள்.
20என்ஆத்துமாைவக்காப்பாற்ற என்ைனவடுவயும்;
நான் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடி ெசய்யும்; உம்மிடம் அைடக்கலம்

வந்துள்ேளன்.
21உத்தமமும், ேநர்ைமயும்என்ைனக்காக்கட்டும்;
நான்உமக்குக்காத்தருக்க ேறன்.
22 ேதவேன, இஸ்ரேவைல அவனுைடய எல்லாப்

ப ரச்சைனகளுக்கும்வடுவத்துமீட்டுவடும்.

சங்கீதம் 26
தாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, என்ைன நயாயம் வ சாரியும், நான் என்

உத்தமத்த ேல நடக்க ேறன்; நான் ெயேகாவாைவ
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நம்பயருக்க ேறன், ஆைகயால் நான் தள்ளாடுவதல்ைல.
2 ெயேகாவாேவ, என்ைனப் பரீட்ச த்து, என்ைனச்
ேசாத த்துப்பாரும்;

என்னுைடய ச ந்ைதகைளயும் என்னுைடய இருதயத்ைதயும்
புடமிட்டுப்பாரும்.

3 உம்முைடய கருைப என்னுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
இருக்க றது;

உம்முைடய சத்தயத்த ேலநடக்க ேறன்.
4ஏமாற்றுக்காரர்கேளாடுநான்உட்காரவல்ைல,
வஞ்சகரிடத்தல்நான்ேசருவதல்ைல.
5ெபால்லாதவர்களின்கூட்டத்ைதப் பைகக்க ேறன்;
துன்மார்க்கர்கேளாடுஉட்காரமாட்ேடன்.
6ெயேகாவாேவ, நான் துதயன் சத்தத்ைதக் ேகட்கும்படிச் ெசய்து,

உம்முைடயஅத சயங்கைளெயல்லாம்வவரிப்பதற்காக,
7 எனது குற்றமில்லாைம ெதரியும்படி என் ைககைளக் கழுவ ,

உம்முைடயபீடத்ைதச்சுற்றவருக ேறன்.
8ெயேகாவாேவ,உமதுஆலயமாகயவாசஸ்தலத்ைதயும்,
உமதுமகைமதங்கயருக்கும்இடத்ைதயும் ேநச க்க ேறன்.
9என்ஆத்துமாைவப்பாவ கேளாடும்,
என்உயைரஇரத்தப்ப ரியர்கேளாடும்வாரிக்ெகாள்ளாமலிரும்.
10அவர்கள்ைககளிேல தீவைனஇருக்கறது;
அவர்கள்வலதுைகலஞ்சத்தனால்நைறந்தருக்க றது.
11நாேனா என்னுைடயஉத்தமத்த ேலநடப்ேபன்;
என்ைனமீட்டுக்ெகாண்டுஎன்ேமல்இரக்கமாகஇரும்.
12என்னுைடயகால்ெசம்ைமயானஇடத்த ேலந ற்க றது;
சைபகளிேல நான்ெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 27
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவா என்ெவளிச்சமும்என்இரட்ச ப்புமானவர்,
யாருக்குப் பயப்படுேவன்?
ெயேகாவா என்வாழ்வன்அைடக்கலமானவர்,
யாருக்குபயப்படுேவன்?
2 என்னுைடய எத ரிகளும் என்னுைடய பைகவர்களுமாகய

ெபால்லாதவர்கள்என்சரீரத்ைதவழுங்க,
என்ைனெநருங்கும்ேபாதுஅவர்கேளஇடறவழுந்தார்கள்.
3 எனக்கு வ ேராதமாக ஒரு இராணுவம் முகாமிட்டாலும், என்

இருதயம்பயப்படாது;
என்ேமல் ேபார் எழும்பனாலும், இத ேல நான் நம்ப க்ைகயாக

இருப்ேபன்.
4கர்த்தரிடத்தல்ஒன்ைறநான்ேகட்ேடன்,அைதேயநாடுேவன்;
நான்ெயேகாவாவுைடயமகைமையப்பார்க்கும்படியாகவும்,
அவருைடயஆலயத்தல்ஆராய்ச்ச ெசய்யும்படியாகவும்,
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நான் என்னுைடய உயருள்ள நாட்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல்தங்கயருப்பைதேயநாடுேவன்.

5தீங்குநாளில் அவர் என்ைனத் தம்முைடயகூடாரத்தல் மைறத்து,
என்ைனத்தமதுகூடார மைறவ ேலஒளித்துைவத்து,

என்ைனக்கன்மைலயன்ேமல்உயர்த்துவார்.
6 இப்ெபாழுது என் தைல என்ைனச் சுற்றலும் இருக்கற என்

எத ரிகளுக்குேமலாகஉயர்த்தப்படும்;
அதற்காகஅவருைடயகூடாரத்த ேலநான்ஆனந்தபலிகைளய ட்டு,
ெயேகாவாைவப்பாடுேவன்,அவைரப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
7ெயேகாவாேவ, நான்கூப்படுகற சத்தத்ைதநீர் ேகட்டு,
எனக்கு இரங்க , எனக்கு பதல் தாரும். 8 என்னுைடய முகத்ைதத்

ேதடுங்கள்என்றுெசான்னீேர,
உம்முைடய முகத்ைதேய ேதடுேவன் ெயேகாவாேவ என்று

என்னுைடயஇருதயம்உம்மிடத்தல்ெசான்னது.
9உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்கேவண்டாம்;
நீர் ேகாபத்துடன்உமதுஅடிேயைனவலக்க ப்ேபாடேவண்டாம்;
நீேர எனக்குஉதவ ெசய்பவர்;
என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவேன,
என்ைனத்தள்ளிவ டாமலிரும்என்ைனக்ைகவ டாமலிரும்.
10என்தகப்பனும்என்தாயும்என்ைனக்ைகவ ட்டாலும்,
ெயேகாவா என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவார்.
11ெயேகாவாேவ,உமதுவழிையஎனக்குப் ேபாத யும்,
என்னுைடய எத ராளிகளினிமித்தம் சரியான பாைதயல் என்ைன

நடத்தும்.
12 என் எத ரிகளின் வருப்பத்த ற்கு என்ைன ஒப்புக்

ெகாடுக்கேவண்டாம்;
ெபாய்ச்சாட்ச களும்ஆக்க ரமித்துச் சீறுகறவர்களும்
எனக்குவ ேராதமாக எழும்பயருக்க றார்கள்.
13நாேனா,உயருள்ளவர்களின் ேதசத்த ேல
ெயேகாவாவுைடய நன்ைமையக் காண்ேபன் என்று

வசுவாச த்ேதன்*.
14ெயேகாவாவுக்குக்காத்தரு,ைதரியமாகஇரு,
அவர்உன்னுைடயஇருதயத்ைதநைலயாக நறுத்துவார்,
கர்த்தருக்ேக காத்தரு.

சங்கீதம் 28
தாவீதன்பாடல்.
1 என் கன்மைலயாகய ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்படுக ேறன்;
நீர் ேகட்காதவர்ேபாலமவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்;
நீர் மவுனமாக இருந்தால் நான் கல்லைறயல்

இறங்குகறவர்களுக்குஒப்பாேவன்.

* சங்கீதம் 27:13 27:13வசுவாச க்காமல்இருந்தால்ெகட்டுப்ேபாயருப்ேபன்
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2 நான் உம்ைம ேநாக்க ச் சத்தமிட்டு, உம்முைடய மகா பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்குேநராகக்ைகெயடுக்கும்ேபாது,

என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டருளும்.
3அருகல்உள்ளவனுக்குச்சமாதானவாழ்த்துதைலச்ெசால்லியும்,
தங்களுைடய இருதயங்களில் தீைமகைள ைவத்தருக்க ற

துன்மார்க்கர்கேளாடும் அக்க ரமக்காரர்கேளாடும் என்ைன
வாரிக்ெகாள்ளாமலிரும்.

4அவர்களுைடய ெசயல்களுக்கும்அவர்களுைடய நடத்ைதகளின்
தீங்கற்கும் சரியானதாகஅவர்களுக்குச்ெசய்யும்;

அவர்கள் ைககளின் ெசய்ைகக்கு சரியானதாக அவர்களுக்குக்
ெகாடும்,

அவர்களுக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டும்.
5அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய ெசய்ைககைளயும்அவர்ைககளின்

ெசயல்கைளயும்உணராதபடியால்,
அவர்கைளஇடித்துப்ேபாடுவார்,அவர்கைளக்கட்டமாட்டார்.
6ெயேகாவாவுக்குவாழ்த்துதல்உண்டாகட்டும்;
அவர் என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
7ெயேகாவா என்ெபலனும்என்ேகடகமுமாகஇருக்க றார்;
என்இருதயம்அவைர நம்ப இருந்தது; நான்உதவ ெபற்ேறன்;
ஆைகயால்என்னுைடயஇருதயம் சந்ேதாஷப்படுக றது;
என்பாடலினால்அவைரத்துத ப்ேபன்.
8ெயேகாவாஅவர்களுைடயெபலன்;
அவேர தாம் அப ேஷகம் ெசய்தவனுக்கு பாதுகாப்பான

அைடக்கலமானவர்.
9 ேதவேன நீர் உமது மக்கைளப் பாதுகாத்து, உமது உரிைம

ெசாத்ைதஆசீர்வதயும்;
அவர்களுக்கு உணவளித்து, அவர்கைள என்ெறன்ைறக்கும்

உயர்த்தயருளும்.

சங்கீதம் 29
தாவீதன்பாடல்.
1 ேதவ பள்ைளகேள, ெயேகாவாவுக்கு மகைமையயும்

வல்லைமையயும்ெசலுத்துங்கள்;
கர்த்தருக்ேகஅைதச்ெசலுத்துங்கள்.
2 ெயேகாவாவுைடய ெபயருக்ேகற்ற மகைமைய அவருக்குச்

ெசலுத்துங்கள்;
பரிசுத்தஅலங்காரத்துடேனெயேகாவாைவெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
3ெயேகாவாவுைடய சத்தம் சமுத்த ரங்கள்ேமல்ெதானிக்க றது;
மகைமயுள்ளேதவன்முழங்குகறார்;
ெயேகாவா த ரளானதண்ணீர்களின்ேமல்இருக்கறார்.
4ெயேகாவாவுைடய சத்தம்வல்லைமயுள்ளது;
ெயேகாவாவுைடய சத்தம்மகத்துவமுள்ளது.
5ெயேகாவாவுைடய சத்தம் ேகதுருமரங்கைளமுறக்க றது;
ெயேகாவாலீபேனானின் ேகதுருமரங்கைளமுறக்க றார்.
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6அைவகைளக்கன்றுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்,லீபேனாைனயும்,
சீரிேயாைனயும் காண்டாமிருகக் குட்டிகைளப்ேபாலவும்

துள்ளச்ெசய்க றார்.
7ெயேகாவாவுைடய சத்தம்தீப்ப ழம்புகைளப்பளக்கும்.
8ெயேகாவாவுைடய சத்தம்வனாந்தரத்ைதஅத ரச்ெசய்யும்;
ெயேகாவா காேதஸ்வனாந்தரத்ைதஅத ரச்ெசய்க றார்.
9ெயேகாவாவுைடய சத்தம்ெபண்மான்கைளஈனும்படிெசய்து,
காடுகைளெவளியாக்கும்;
அவருைடயஆலயத்தலுள்ளஅைனவரும்
ெயேகாவாவுக்குமகைமஎன்றுஆர்ப்பரிக்க றார்கள்.
10ெயேகாவா ெபருெவள்ளத்தன்ேமல்அமர்ந்தருந்தார்;
ெயேகாவா என்ெறன்ைறக்கும் ராஜாவாகஅமர்ந்தருக்க றார்.
11ெயேகாவா தமதுமக்களுக்குப்ெபலன்ெகாடுப்பார்;
ெயேகாவா தமதுமக்களுக்குச் சமாதானம்அருளி,
அவர்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

சங்கீதம் 30
ஆலயத்தன்அர்ப்பணிப்பன்பாடல். தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,
என்னுைடயஎத ரிகள்
என்ைனேமற்ெகாண்டுஅவர்கைளமக ழவ டாமல்,
நீர் என்ைனக்ைகதூக்க எடுத்தபடியனால்,
நான்உம்ைமப் ேபாற்றுேவன்.
2என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்,
என்ைனநீர்குணமாக்கனீர்.
3 ெயேகாவாேவ, நீர் என் ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தலிருந்து

ஏறச்ெசய்து,
நான்குழியல்இறங்காதபடி என்ைனஉயேராடுகாத்தீர்.
4ெயேகாவாவுைடயபரிசுத்தவான்கேள,
அவைரப் புகழ்ந்துபாடி,
அவருைடய பரிசுத்தத்தன் நைனவு கூருதைலக்

ெகாண்டாடுங்கள்.
5ஏெனனில்அவருைடய ேகாபம்ஒர்இைமப்ெபாழுேத,
அவருைடயதயேவாவாழ்நாள்முழுவதும்;
மாைலயல்அழுைகவரும்,
அதகாைலய ேலமக ழ்ச்ச உண்டாகும்.
6நான்எப்ேபாதும்அைசக்கப்படுவதல்ைலெயன்று,
நான்வளமுடன்இருக்கும்ேபாதுெசான்ேனன்.
7ெயேகாவாேவ,உம்முைடயதயவனால்
நீர் என்னுைடயமைலையவலிைமயாக ந ற்கச்ெசய்தருந்தீர்;
உமது முகத்ைத நீர் மைறத்துக்ெகாண்டேபாேதா நான்

கலங்கனவனாேனன்;
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8 நான் கல்லைறயல் இறங்கும்ேபாது என்னுைடய இரத்தத்தால்
என்னலாபமுண்டு?

புழுத உம்ைமத்துத க்குேமா?
அதுஉமதுசத்தயத்ைதஅறவக்குேமா?
9ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்து
என்ேமல்இரக்கமாகஇரும்;
ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குச் சகாயராகஇரும்என்றுெசால்லி;
10ெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்;
ெயேகாவாைவேநாக்க க்ெகஞ்ச ேனன்.
11என்னுைடயபுலம்பைலஆனந்த சந்ேதாஷமாகமாறச்ெசய்தீர்;
என்னுைடயமகைமஅைமதயாகஇல்லாமல்
உம்ைமப் புகழ்ந்துபாடும்படியாக
நீர் என்னுைடயசணலாைடையகைளந்துேபாட்டு,
மக ழ்ச்ச யனால்என்ைனஉடுத்தனீர்.
12என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 31
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்.

1ெயேகாவாேவ,உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
நான்ஒருேபாதும்ெவட்கமைடயாதபடிெசய்யும்;
உமதுநீதயனிமித்தம் என்ைனவடுவயும்.
2உமதுெசவையஎனக்குச் சாய்த்து,
சீக்க ரமாக என்ைனத்தப்புவயும்;
நீர் எனக்குப் பலத்த ேகாபுரமும்,
எனக்குஅைடக்கலமானகன்மைலயுமாகஇரும்.
3என்கன்மைலயும்என்ேகாட்ைடயும் நீேர;
உமதுநாமத்தனிமித்தம் எனக்குவழிகாட்டி,
என்ைனநடத்தயருளும்.
4 அவர்கள் எனக்கு மைறவாய் ைவத்த வைலக்கு என்ைன

நீங்கலாக்கவடும்;
ேதவேனநீேர எனக்குஅைடக்கலம்.
5உமதுைகயல்என்ஆவையஒப்புவக்க ேறன்;
சத்தயபரனாகயெயேகாவாேவ,
நீர் என்ைனமீட்டுக்ெகாண்டீர்.
6 ெபாய் ெதய்வங்ககைளப் பற்ற க்ெகாள்ளுகறவர்கைள நான்

ெவறுத்து,
ெயேகாவாைவேயநம்பயருக்க ேறன்.
7உமது, கருைபய ேலகளிகூர்ந்துமகழுேவன்;
நீர் என்உபத்த ரவத்ைதப் பார்த்து,
என்ஆத்துமதுயரங்கைளஅறந்தருக்க றீர்.
8எத ரியன்ைகயல்என்ைனஒப்புக்ெகாடுக்காமல்,
என்னுைடயபாதங்கைளவசாலத்த ேலநறுத்தனீர்.
9எனக்குஇரங்கும்ெயேகாவாேவ, நான்ெநருக்கப்படுக ேறன்;
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துக்கத்தனால்என்கண்ணும்
என்ஆத்துமாவும்என்னுைடயவயறுங்கூடக்கருக ப்ேபானது.
10என்னுைடயவாழ்க்ைகதுக்கத்தனாலும்,
என்னுைடயவருடங்கள்தவப்பனாலும்கழிந்துேபானது;
என்னுைடயபாடுகளினாேலஎன்னுைடயெபலன்குைறந்து,
என்னுைடயஎலும்புகள்உலர்ந்துேபானது.
11என்னுைடயஎத ரிகளாகயஅைனவர் ந மித்தமும்,
நான்என்அயலாருக்குந ந்ைதயும்,
எனக்குஅறமுகமானவர்களுக்குஅலட்சயமுமாேனன்;
வீதய ேலஎன்ைனக்கண்டவர்கள்
எனக்குவலக ஓடிப்ேபானார்கள்.
12ெசத்தவைனப்ேபாலஎல்ேலாராலும்முழுவதும்மறக்கப்பட்ேடன்;
உைடந்த பாத்த ரத்ைதப்ேபாலஆேனன்.
13அேநகர் ெசால்லும்அவதூைறக் ேகட்ேடன்;
எனக்கு வ ேராதமாக அவர்கள் ஒன்றாக ஆேலாசைன

ெசய்க றதனால்
த கல்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டது;
என்னுைடயஉயைரவாங்கத்ேதடுக றார்கள்.
14நாேனா,ெயேகாவாேவ,
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
நீேர என்ேதவன்என்றுெசான்ேனன்.
15என்னுைடயகாலங்கள்உமதுகரத்தலிருக்கறது;
என்எத ரிகளின்ைகக்கும்என்ைனத்துன்பப்படுத்துகறவர்களின்

ைகக்கும்
என்ைனத்தப்புவயும்.
16 நீர் உமது முகத்ைத உமது ஊழியக்காரன்ேமல்

ப ரகாச க்கச்ெசய்து,
உமதுகருைபயனாேலஎன்ைனஇரட்ச யும்.
17ெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்;
நான்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடிெசய்யும்;
துன்மார்க்கர்கள் ெவட்கப்பட்டுப் பாதாளத்தல் மவுனமாக

இருக்கட்டும்.
18நீத மானுக்குவ ேராதமாகப்
ெபருைமேயாடும் இகழ்ச்ச ேயாடும் கடினமாகப் ேபசுக ற ெபாய்

உதடுகள்கட்டப்பட்டுப்ேபாவதாக.
19உமக்குப் பயந்தவர்களுக்கும்,
மனிதர்களுக்குமுன்பாகஉம்ைமநம்புக றவர்களுக்கும்,
நீர் உண்டாக்க ைவத்தருக்க ற உம்முைடய நன்ைம எவ்வளவு

ெபரிதாகஇருக்க றது!
20 மனிதர்களுைடய அகங்காரத்த ற்கு அவர்கைள உமது

சமுகத்தன்மைறவ ேலமைறத்து,
நாவுகளின் சண்ைடக்குஅவர்கைளவலக்க ,
உமதுகூடாரத்த ேலஒளித்துைவத்துக்காப்பாற்றுகறீர்.
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21ெயேகாவாபாதுகாப்பானநகரத்தல்எனக்குத்தமதுகருைபைய
அத சயமாகெதரியப்படுத்தனபடியால்,

அவருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.
22 உம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக இல்லாதபடிக்கு

ெவட்டுண்ேடன்என்று
நான்என்னுைடயமனக்கலக்கத்த ேலெசான்ேனன்;
ஆனாலும்நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்டேபாது,
என்வண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
23ெயேகாவாவுைடயபரிசுத்தவான்கேள,
நீங்கெளல்லாரும்அவரில்அன்புகூருங்கள்;
உண்ைமயானவைனக்ெயேகாவா தற்காத்து,
வீம்புெசய்க றவனுக்குப்பூரணமாகப் பதலளிப்பார்.
24ெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க றவர்கேள,
நீங்கெளல்லாரும்த டமனதாகஇருங்கள்,
அவர்உங்களுைடயஇருதயத்ைதஉறுத ப்படுத்துவார்.

சங்கீதம் 32
மஸ்கீல்என்னும்தாவீதன்பாடல்.
1எவனுைடயமீறுதல்மன்னிக்கப்பட்டேதா,
எவனுைடயபாவம்மூடப்பட்டேதா,
அவன்பாக்கயவான்.
2எவனுைடயஅக்க ரமத்ைதக்ெயேகாவாஎண்ணாமலிருக்கறாேரா,
எவனுைடய ஆவயல் கபடமில்லாதருக்க றேதா, அவன்

பாக்கயவான்.
3நான்அடக்கைவத்தவைரயல்,
எப்ெபாழுதும் என் கதறுதலினாேல என் எலும்புகள்

உலர்ந்துேபாய ற்று.
4 இரவும் பகலும் என்ேமல் உம்முைடய ைக பாரமாக

இருந்ததனால்,
என் ெபலன் ேகாைடக்கால வறட்ச ேபால வறண்டுேபாய ற்று.

(ேசலா)
5 நான் என் அக்க ரமத்ைத மைறக்காமல், என் பாவத்ைத உமக்கு

அறவத்ேதன்;
என் மீறுதல்கைளக் ெயேகாவாவுக்கு அறக்ைகயடுேவன்

என்ேறன்;
ேதவேனநீர் என்பாவத்தன்ேதாஷத்ைதமன்னித்தீர். (ேசலா)
6இதற்காக உம்ைமக் காணும் காலத்தல் பக்தயுள்ளவெனவனும்

உம்ைமேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்வான்;
அப்ெபாழுது மிகுந்த ெவள்ளம் வந்தாலும் அது அவைன

அணுகாது.
7நீர் எனக்குமைறவ டமாயருக்க றீர்;
என்ைனநீர்இக்கட்டுக்குவலக்க க்காத்து,
இரட்ச ப்பன் பாடல்கள் என்ைனச் சூழ்ந்துெகாள்ளும்படி ெசய்வீர்.

(ேசலா)
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8நான்உனக்குப் ேபாத த்து, நீ நடக்கேவண்டியவழிையஉனக்குக்
காட்டுேவன்;

உன்ேமல் என் கண்ைண ைவத்து, உனக்கு ஆேலாசைன
ெசால்லுேவன்.

9வாரினாலும்கடிவாளத்தனாலும்வாய்கட்டப்பட்டாெலாழிய,
உன்அருகல்ேசராத புத்தயல்லாதகுதைரையப்ேபாலவும்
ேகாேவறுகழுைதையப்ேபாலவும்இருக்கேவண்டாம்.
10துன்மார்க்கனுக்குஅேநக ேவதைனகளுண்டு;
ெயேகாவாைவ நம்பயருக்க றவைனேயா கருைப சூழ்ந்து

ெகாள்ளும்.
11நீத மான்கேள,ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ந்துகளிகூருங்கள்;
ெசம்ைமயானஇருதயமுள்ளவர்கேள,
நீங்கள்எல்லாரும்ஆனந்தமுழக்கமிடுங்கள்.

சங்கீதம் 33
1நீத மான்கேள,ெயேகாவாவுக்குள்சந்ேதாஷமாகஇருங்கள்;
துதெசய்வதுேநர்ைமயானவர்களுக்குத்தகும்.
2சுரமண்டலத்தனால்ெயேகாவாைவதுதத்து,
பத்துநரம்புவீைணயனாலும்அவைர புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
3அவருக்குப்புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
ஆனந்த சத்தத்ேதாடுவாத்தயங்கைளேநர்த்தயாகவாச யுங்கள்.
4ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதஉத்தமமும்,
அவருைடயெசய்ைகெயல்லாம் சத்தயமுமாயருக்க றது.
5அவர் நீதயலும்நயாயத்தலும்ப ரியப்படுக றார்;
பூமி ெயேகாவாவுைடயகருைணயனால்நைறந்தருக்க றது.
6ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதயனால்வானங்களும்,
அவருைடய வாயன் சுவாசத்தனால் அைவகளின் அைனத்தும்

உண்டாக்கப்பட்டது.
7அவர்கடலின்தண்ணீர்கைளக்குவயலாகச் ேசர்த்து,
ஆழமானதண்ணீர்கைளப்ெபாக்கஷைவப்பாகைவக்க றார்.
8பூமிெயல்லாம்ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுவதாக;
உலகத்தலுள்ளகுடிமக்கெளல்லாம்அவருக்குபயந்தருப்பதாக.
9அவர்ெசால்லஆகும்,அவர்கட்டைளய ட ந ற்கும்.
10ெயேகாவா ேதசங்களின்ஆேலாசைனையவீணடித்து,
மக்களுைடயநைனவுகைளபயனற்றதாகஆக்குகறார்.
11ெயேகாவாவுைடயஆேலாசைனந ரந்தரகாலமாகவும்,
அவருைடய இருதயத்தன் நைனவுகள் தைலமுைற

தைலமுைறயாகவும்ந ற்கும்.
12ெயேகாவாைவதங்களுக்குத்ெதய்வமாகக்ெகாண்டேதசமும்,
அவர் தமக்குச் ெசாந்தமாகத் ெதரிந்துெகாண்ட மக்களும்

பாக்கயமுள்ளது.
13 ெயேகாவா வானத்தலிருந்து ேநாக்க ப்பார்த்து, எல்லா

மனிதர்கைளயும்காண்கறார்.
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14 தாம் தங்கயருக்க ற இடத்தலிருந்து பூமியன் குடிமக்கள்
எல்ேலார்ேமலும்கண்ேணாக்கமாகஇருக்க றார்.

15 அவர்களுைடய இருதயங்கைளெயல்லாம் அவர் உருவாக்க ,
அவர்கள்ெசய்ைககைளெயல்லாம் கவனித்தருக்க றார்.

16 எந்த ராஜாவும் தன்னுைடய ராணுவத்தன் மிகுதயால்
காப்பாற்றப்படமாட்டான்;

ேபார்வீரனும்தன்னுைடயபலத்தன்மிகுதயால்தப்பமாட்டான்.
17காப்பாற்றுவதற்குகுதைரவீண்;
அதுதன்னுைடயமிகுந்த பலத்தால்காப்பாற்றாது.
18 தமக்குப் பயந்து, தமது கருைபக்குக் காத்தருக்க றவர்களின்

ஆத்துமாக்கைளமரணத்தற்குவலக்க வடுவக்கவும்;
19பஞ்சத்தல்அவர்கைளஉய ேராடுகாக்கவும்,
ெயேகாவாவுைடயகண்அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாகஇருக்க றது.
20நம்முைடயஆத்துமாெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க றது;
அவேர நமக்குத்துைணயும்நமக்குக் ேகடகமுமானவர்.
21அவருைடயபரிசுத்தெபயைர நாம் நம்பயருக்க றபடியால்,
நம்முைடயஇருதயம்அவருக்குள்சந்ேதாசமாகஇருக்கும்.
22 ெயேகாவாேவ, நாங்கள் உம்ைம நம்பயருக்க றபடிேய உமது

கருைபஎங்கள்ேமல்இருப்பதாக.

சங்கீதம் 34
தாவீதன் ேவஷத்ைதக் கண்டு அபெமேலக்கு அவைனத்
துரத்தயேபாதுதாவீதுபாடிய பாடல்.
1ெயேகாவாவுக்குநான்எப்ேபாதும்நன்ற ெசலுத்துேவன்;
அவர்துத எப்ேபாதும்என்னுைடயவாயல்இருக்கும்.
2ெயேகாவாவுக்குள்என்னுைடயஆத்துமா ேமன்ைமபாராட்டும்;
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்அைதக்ேகட்டுமகழுவார்கள்.
3என்ேனாேடகூடக்ெயேகாவாைவமகைமப்படுத்துங்கள்;
நாம்ஒருமித்துஅவர் நாமத்ைதஉயர்த்துேவாமாக.
4நான்ெயேகாவாைவேதடிேனன்,
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்து,
என்னுைடயஎல்லாப் பயத்த ற்கும்என்ைனநீங்கலாக்கவ ட்டார்.
5அவர்கள்அவைர ேநாக்க ப்பார்த்துப் ப ரகாசமைடந்தார்கள்;
அவர்கள்முகங்கள்ெவட்கப்படவல்ைல.
6இந்தஏைழகூப்ப ட்டான்,ெயேகாவா ேகட்டு,
அவைன அவன் ப ரச்சைனகளுக்ெகல்லாம் நீங்கலாக்க

காப்பாற்றனார்.
7ெயேகாவாவுைடயதூதன்அவருக்குப்பயந்தவர்கைளச்சுற்ற
முகாமிட்டுஅவர்கைளவடுவக்க றார்.
8ெயேகாவா நல்லவர் என்பைதருச த்துப்பாருங்கள்;
அவர்ேமல்நம்ப க்ைகயாகஇருக்க றமனிதன்பாக்கயவான்.
9 ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்தவான்கேள, அவருக்குப்

பயந்தருங்கள்;
அவருக்குப்பயந்தவர்களுக்குக்குைறவல்ைல.
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10சங்கக்குட்டிகள்தாழ்ச்ச யைடந்துபட்டினியாகஇருக்கும்;
ெயேகாவாைவ ேதடுக றவர்களுக்ேகா ஒரு நன்ைமயும்

குைறயாது.
11பள்ைளகேள,வந்துஎனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்;
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதைலஉங்களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்.
12நன்ைமையக்காணும்படி,வாழ்க்ைகையவரும்ப ,
நீடித்த நாட்கைளேநச க்க றமனிதன்யார்?
13உன்நாைவதீங்கற்கும்,
உன்னுைடய உதடுகைள ெபாய் வார்த்ைதகளுக்கும் வலக்க க்

காத்துக்ெகாள்.
14தீைமையவ ட்டுவலக , நன்ைமெசய்;
சமாதானத்ைதத் ேதடி,அைதத்பன்ெதாடர்ந்துெகாள்.
15 ெயேகாவாவுைடய கண்கள் நீத மான்கள்ேமல் ேநாக்கமாக

இருக்க றது;
அவருைடய காதுகள் அவர்கள் கூப்படுதலுக்குத்

த றந்தருக்க றது.
16 தீைமெசய்க றவர்களுைடய ெபயைரப் பூமியல் இல்லாமல்

ேபாகச்ெசய்ய,
ெயேகாவாவுைடயமுகம்அவர்களுக்குவேராதமாகஇருக்க றது.
17நீத மான்கள்கூப்படும்ேபாதுெயேகாவா ேகட்டு,
அவர்கைள அவர்களுைடய எல்லா உபத்த ரவங்களுக்கும்

நீங்கலாக்கவடுகறார்.
18 உைடந்த இருதயமுள்ளவர்களுக்குக் ெயேகாவா அருகல்

இருந்து,
ெநாறுக்கப்பட்டஆவயுள்ளவர்கைளகாப்பாற்றுகறார்.
19நீத மானுக்குவரும்துன்பங்கள்அேநகமாகஇருக்கும்,
ெயேகாவா அைவகள் எல்லாவற்றலும் இருந்து அவைன

வடுவப்பார்.
20அவனுைடயஎலும்புகைளெயல்லாம் காப்பாற்றுகறார்;
அைவகளில்ஒன்றும்முறக்கப்படுவதல்ைல.
21தீைமதுன்மார்க்கைனக்ெகால்லும்;
நீத மாைனப்பைகக்க றவர்கள்குற்றவாளிகளாவார்கள்.
22 ெயேகாவா தம்முைடய ஊழியக்காரர்களின் ஆத்துமாைவ

மீட்டுக்ெகாள்ளுகறார்;
அவைரநம்புக றஒருவன்ேமலும்குற்றஞ்சுமராது.

சங்கீதம் 35
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, நீர் என்னுைடயஎத ராளிகேளாடுவழக்காடி,
என்ேனாடு சண்ைடயடுகறவர்கேளாடு ேபாரிடும்.
2நீர் ேகடகத்ைதயும்ெபரிய ேகடகத்ைதயும்ப டித்து,
எனக்குஒத்தாைசயாக எழுந்துநல்லும்.
3 என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கேளாடு எத ர்த்து நன்று,

ஈட்டிையஓங்க அவர்கைளவழிமற த்து:
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நான் உன்னுைடய இரட்ச ப்பு என்று என்னுைடய ஆத்துமாவுக்குச்
ெசால்லும்.

4 என்னுைடய உயைர வாங்கத்ேதடுக றவர்கள் ெவட்கப்பட்டுக்
கலங்குவார்களாக;

எனக்குத்தீங்குெசய்யநைனக்கறவர்கள்அவமானமைடவார்களாக.
5 அவர்கள் காற்றடிக்கும் தைசயல் பறக்கும் பதைரப்ேபால

ஆவார்களாக;
ெயேகாவாவுைடயதூதன்அவர்கைளத்துரத்துவானாக.
6அவர்களுைடயவழிஇருளும்சறுக்கலுமாகஇருப்பதாக;
ெயேகாவாவுைடயதூதன்அவர்கைளப்பன்ெதாடருவானாக.
7 காரணமில்லாமல் எனக்காகத் தங்களுைடய வைலையக்

குழியல்ஒளித்துைவத்தார்கள்;
காரணமில்லாமல் என்னுைடய ஆத்துமாவுக்குப் படுகுழி

ெவட்டினார்கள்.
8அவன் நைனக்காத அழிவு அவனுக்கு வந்து, அவன் மைறவாக

ைவத்தவைலஅவைனேயப டிக்கட்டும்;
அவேனஅந்தக்குழியல்வழுந்துஅழிவானாக.
9என்னுைடயஆத்துமாெயேகாவாவல்சந்ேதாஷத்து,
அவருைடயஇரட்ச ப்பல்மக ழ்ந்தருக்கும்.
10ஒடுக்கப்பட்டவைன,அவனிலும்பலவானுைடயைகக்கும்,
ஏைழயும் எளிைமயுமானவைனக் ெகாள்ைளயடுகறவனுைடய

ைகக்கும் தப்புவக்க ற உமக்கு ஒப்பானவர் யார்
ெயேகாவாேவ,

என்றுஎன்னுைடயஎலும்புகெளல்லாம்ெசால்லும்.
11 ெகாடுைமயான சாட்ச கள் எழும்ப , நான் அறயாதைத

என்னிடத்தல் ேகட்க றார்கள்.
12நான்ெசய்த நன்ைமக்குப் பதலாகத் தீைமெசய்க றார்கள்;
என்னுைடயஆத்துமா ேசார்ந்து ேபாகச்ெசய்யப்பார்க்க றார்கள்.
13 அவர்கள் வயாதயாக இருந்தேபாது சணல் என்னுைடய

உைடயாகஇருந்தது;
நான் உபவாசத்தால் என்னுைடய ஆத்துமாைவ

உபத்த ரவப்படுத்த ேனன்;
என்னுைடயெஜபமும் ேகட்கப்படவல்ைல.
14நான்அவைனஎன்னுைடயநண்பனாகவும்
சேகாதரனாகவும்நைனத்துநடந்துெகாண்ேடன்;
தாய்க்காகத்துக்கப்படுக றவைனப்ேபால்
துக்கஉைடஅணிந்துதைலகவழ்த்துநடந்ேதன்.
15ஆனாலும்எனக்குஆபத்துஉண்டானேபாது
அவர்கள்சந்ேதாஷப்பட்டுக்கூட்டங்கூடினார்கள்;
அற்பமானவர்களும் நான் அறயாதவர்களும் எனக்கு

வ ேராதமாகக்கூட்டம்கூடி,
ஓயாமல்என்ைனஇகழ்ந்தார்கள்.
16அப்பத்த ற்காகவஞ்சகம் ேபசுக ற பரியாசக்காரர்கேளாடு
ேசர்ந்துெகாண்டுஎன்ேமல்பற்கடிக்க றார்கள்.
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17ஆண்டவேர, எதுவைரக்கும்இைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பீர்?
என்னுைடயஆத்துமாைவஅழிவுக்கும்,எனக்குஅருைமயானைதச்

சங்கக்குட்டிகளுக்கும்தப்புவயும்.
18மகா சைபய ேலஉம்ைமத்துத ப்ேபன்,
த ரளானமக்களுக்குள்ேளஉம்ைமப் புகழுேவன்.
19 வீணாக எனக்கு எத ரிகளானவர்கள் என்னால்

சந்ேதாஷப்படாமலும்,
காரணமில்லாமல்என்ைனப்பைகக்க றவர்கள்
கண்சமிட்டாமலும்இருப்பார்களாக.
20அவர்கள்சமாதானமாகப் ேபசாமல்,
ேதசத்த ேல அைமதலாக இருக்க றவர்களுக்கு வேராதமாக

வஞ்சகமானகாரியங்கைளக்கருதுகறார்கள்.
21எனக்குவ ேராதமாகத் தங்கள்வாையவ ரிவாகத் த றந்து,
ஆஆ,ஆஆ, எங்கள்கண்கண்டதுஎன்கறார்கள்.
22 ெயேகாவாேவ, நீர் இைதக் கண்டீர், மவுனமாக

இருக்கேவண்டாம்;
ஆண்டவேர, எனக்குத்தூரமாகாமலிரும்.
23என்ேதவேன, என்ஆண்டவேர,
எனக்கு நயாயஞ்ெசய்யவும் என்னுைடய வழக்ைகத் தீர்க்கவும்

வழித்துக்ெகாண்டுஎழுந்தருளும்.
24 என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்முைடய நீதயன்படி

என்ைனநயாயம்வ சாரியும்,
என்ைனக்குறத்துஅவர்கைளமக ழவ டாமலிரும்.
25அவர்கள்தங்களுைடயஇருதயத்த ேல:
ஆஆ,இதுேவநாங்கள்வரும்பனதுஎன்றுெசால்லாதபடிக்கும்,
அவைன *என்றுேபசாதபடிக்கும்ெசய்யும்.
26 எனக்கு ேநரிட்ட ஆபத்துக்காகச் சந்ேதாஷப்படுக றவர்கள்

ஒன்றாகெவட்க அவமானப்பட்டு,
எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டுக றவர்கள்

ெவட்கத்தாலும்
அவமானத்தாலும்மூடப்படேவண்டும்.
27என்னுைடயநீத ெதரியேவண்டுெமன்றுவரும்புக றவர்கள்
ெகம்பீரித்துமக ழ்ந்து,
தமதுஊழியக்காரனுைடயசுகத்ைதவரும்புக றெயேகாவாவுக்கு

மகைம
உண்டாவதாக என்றுஎப்ேபாதும்ெசால்லட்டும்.
28என்நாவுஉமதுநீதையயும்,
நாள்முழுவதும்உமதுதுதையயும்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்.

சங்கீதம் 36
இராகத் தைலவனுக்கு, ெயேகாவாவுைடயஊழியனாகய தாவீது
ெகாடுத்த பாடல்.

* சங்கீதம் 35:25 35:25வழுங்கவ ட்ேடாம்



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 36:1 655 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 37:4

1 துன்மார்க்கனுைடய துேராகப்ேபச்சு என் உள்ளத்தற்குத்
ெதரியும்;

அவன்கண்களுக்குமுன்புெதய்வபயம்இல்ைல.
2 அவன், தன்னுைடய அக்க ரமம் அருவருப்பானெதன்று

காணப்படும்வைர,
தன்பார்ைவக்ேகற்றபடி தனக்குத்தாேனவஞ்சகம் ேபசுக றான்.
3அவன்வாயன்வார்த்ைதகள்அக்க ரமமும்வஞ்சகமுமுள்ளது;
புத்தயாக நடந்துெகாள்வைதயும் நன்ைம ெசய்வைதயும்

வ ட்டுவ ட்டான்.
4அவன்தன்னுைடயபடுக்ைகயன்ேமல்அக்க ரமத்ைதேயாச த்து,
நல்லதுஇல்லாதவழிய ேலநைலத்து,
ெபால்லாப்ைபெவறுக்காமலிருக்கறான்.
5ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபவானங்களில்ெதரிக றது;
உமதுசத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்வைரஎட்டுக றது.
6உமதுநீத மகத்தானமைலகள்ேபாலவும்,
உமதுநயாயங்கள்மகாஆழமாகவும்இருக்க றது;
ெயேகாவாேவ, மனிதர்கைளயும் மிருகங்கைளயும்

காப்பாற்றுகறீர்.
7ேதவேன,உம்முைடயகருைபஎவ்வளவுஅருைமயானது!
அதனால் மனிதர்கள் உமது இறக்ைககளின் ந ழலிேல

வந்தைடக றார்கள்.
8உமதுஆலயத்தலுள்ளசம்பூரணத்தனால்தருப்தயைடவார்கள்;
உமதுேபரின்ப நதயனால்அவர்கள்தாகத்ைதத்தீர்க்க றீர்.
9வாழ்வன்ஊற்றுஉம்மிடத்தல்இருக்க றது;
உம்முைடயெவளிச்சத்த ேலெவளிச்சம் காண்க ேறாம்.
10உம்ைமஅற ந்தவர்கள்ேமல்உமதுகருைபையயும்,
ெசம்ைமயானஇருதயமுள்ளவர்கள்ேமல்
உமதுநீதையயும்பாராட்டியருளும்.
11ெபருைமக்காரர்களின்கால்என்ேமல்வராமலும்,
துன்மார்க்கர்களுைடய ைக என்ைனப் பறக்கடிக்காமலும்

இருப்பதாக.
12அேதாஅக்க ரமக்காரர்கள்வழுந்தார்கள்;
எழுந்தருக்கமுடியாமல்தள்ளப்பட்டுேபானார்கள்.

சங்கீதம் 37
தாவீதன்பாடல்.
1ெபால்லாதவர்கைளக்குறத்துஎரிச்சலைடயாேத;
நயாயக்ேகடுெசய்க றவர்கள்ேமல்ெபாறாைமெகாள்ளாேத.
2அவர்கள்புல்ைலப்ேபால் சீக்க ரமாய்அறுக்கப்பட்டு,
பச்ைசத்தாவரத்ைதப்ேபால்வாடிப்ேபாவார்கள்.
3ெயேகாவாைவநம்ப நன்ைமெசய்;
ேதசத்தல்குடியருந்துசத்தயத்ைத ேமய்ந்துெகாள்.
4ெயேகாவாவ டத்தல்மனமகழ்ச்ச யாயரு;
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அவர் உன் இருதயத்தன் ேவண்டுதல்கைள உனக்கு
அருள்ெசய்வார்.

5உன்வழிையக்ெயேகாவாவுக்குஒப்புவத்து,
அவர்ேமல்நம்ப க்ைகயாயரு;
அவேர காரியத்ைதவாய்க்கச்ெசய்வார்.
6உன்நீதையெவளிச்சத்ைதப் ேபாலவும்,
உன்நயாயத்ைதப் பட்டப்பகைலப்ேபாலவும்வளங்கச்ெசய்வார்.
7ெயேகாவாைவேநாக்க அமர்ந்து,அவருக்குக்காத்தரு;
காரியச த்தயுள்ளவன்ேமலும்
தீவைனகைளச்ெசய்க றமனிதன்ேமலும்எரிச்சலாகாேத.
8ேகாபத்ைததள்ளி, கடுங்ேகாபத்ைதவ ட்டுவடு;
ெபால்லாப்புச் ெசய்யஏதுவானஎரிச்சல்உனக்குேவண்டாம்.
9ெபால்லாதவர்கள்அறுக்கப்பட்டுேபாவார்கள்;
ெயேகாவாவுக்குக்காத்தருக்க றவர்கேளா
பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்.
10 இன்னும் ெகாஞ்சேநரந்தான், அப்ேபாது துன்மார்க்கன்

இருக்கமாட்டான்;
அவன்நைலையஉற்றுவசாரித்தாயானால்அவன்இல்ைல.
11சாந்தகுணமுள்ளவர்கள்பூமிையச்சுதந்தரித்து,
மிகுந்த சமாதானத்தனால்மனமகழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.
12துன்மார்க்கன்நீத மானுக்குவ ேராதமாகத் தீங்குநைனத்து,
அவன்ேமல்பல்ைலக்கடிக்க றான்.
13ஆண்டவர்அவைனப்பார்த்துநைகக்க றார்;
அவனுைடயநாள்வருகறெதன்றுகாண்கறார்.
14சறுைமயும்எளிைமயுமானவைனவீழ்த்தவும்,
ெசம்ைமமார்க்கத்தாைரவழெசய்யவும்,
துன்மார்க்கர்கள் வாைள உருவ , தங்கள் வல்ைல

நாேணற்றுகறார்கள்.
15 ஆனாலும் அவர்கள் வாள் அவர்களுைடய இருதயத்த ற்குள்

உருவப்ேபாகும்;
அவர்கள்வல்லுகள்முறயும்.
16 அேநக துன்மார்க்கர்களுக்கு இருக்கற த ரளான

ெசல்வத்ைதவ ட,
நீத மானுக்குள்ளெகாஞ்சேம நல்லது.
17துன்மார்க்கருைடயகரங்கள்முறயும்;
நீத மான்கைளேயாெயேகாவா தாங்குகறார்.
18உத்தமர்களின்நாட்கைளக்ெயேகாவாஅற ந்தருக்க றார்;
அவர்கள்சுதந்தரம் என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்.
19அவர்கள்ஆபத்துக்காலத்த ேலெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதருந்து,
பஞ்சகாலத்த ேலதருப்தயைடவார்கள்.
20துன்மார்க்கர்கேளாஅழிந்துேபாவார்கள்,
ெயேகாவாவுைடய எத ரிகள் ஆட்டுக்குட்டிகளின்

ெகாழுப்ைபப்ேபால
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புைகந்து ேபாவார்கள், அவர்கள் புைகயாய்ப் புைகந்து
ேபாவார்கள்.

21துன்மார்க்கன்கடன்வாங்க ச்ெசலுத்தாமற் ேபாக றான்;
நீத மாேனாஇரங்க க்ெகாடுக்க றான்.
22 அவரால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள் பூமிையச்

சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்;
அவரால் சப க்கப்பட்டவர்கேளாஅறுக்கப்பட்டுேபாவார்கள்.
23நல்லமனிதனுைடயநைடகள்ெயேகாவாவால்உறுத ப்படும்,
அவனுைடயவழியன்ேமல்அவர் ப ரியமாயருக்க றார்.
24அவன்வழுந்தாலும்தள்ளப்பட்டு ேபாவதல்ைல;
ெயேகாவா தமதுைகயனால்அவைனத்தாங்குகறார்.
25நான்இைளஞனாயருந்ேதன்,
முத ர்வயதுள்ளவனுமாேனன்;
ஆனாலும்நீத மான்ைகவ டப்பட்டைதயும்,
அவன் சந்தத அப்பத்த ற்கு ப ச்ைச எடுக்க றைதயும் நான்

காணவல்ைல.
26அவன்எப்ெபாழுதும்இரங்க க்கடன்ெகாடுக்க றான்,
அவன்சந்தத ஆசீர்வத க்கப்படும்.
27தீைமையவ ட்டுவலக , நன்ைமெசய்;
என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பாய்.
28ெயேகாவா ந யாயத்ைதவரும்புக றவர்;
அவர்தமதுபரிசுத்தவான்கைளக்ைகவடுவதல்ைல;
அவர்கள்என்ைறக்கும்காக்கப்படுவார்கள்;
துன்மார்க்கர்களுைடயசந்தத ேயாஅறுக்கப்பட்டுேபாகும்.
29நீத மான்கள்பூமிையச்சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு,
என்ைறக்கும்அத ேலகுடியருப்பார்கள்.
30நீத மானுைடயவாய்ஞானத்ைதெசால்லி,
அவனுைடயநாவுநயாயத்ைதப் ேபசும்.
31 அவனுைடய ேதவன் அருளிய ேவதம் அவன் இருதயத்தல்

இருக்கறது;
அவன்நைடகளில்ஒன்றும்ப சகுவதல்ைல.
32துன்மார்க்கன்நீத மான்ேமல்கண்ைவத்து,
அவைனக்ெகால்லவைகேதடுக றான்.
33ெயேகாவாேவாஅவைனஇவன்ைகயல்வடுவதல்ைல;
அவன் நயாயம் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது, அவைன

தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்ப்பதுமில்ைல.
34நீெயேகாவாவுக்குக்காத்தருந்து,
அவருைடயவழிையக்ைகக்ெகாள்;
அப்ெபாழுது நீ பூமிையச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வதற்கு அவர்

உன்ைனஉயர்த்துவார்;
துன்மார்க்கர்கள்அறுக்கப்பட்டுேபாவைதநீகாண்பாய்.
35ெகாடிய பலவந்தனானஒருதுன்மார்க்கைனக்கண்ேடன்
அவன் தனக்ேகற்ற நலத்தல் முைளத்தருக்க ற

பச்ைசமரத்ைதப்ேபால்தைழத்தவனாயருந்தான்.
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36ஆனாலும்அவன்ஒழிந்துேபானான்; பாருங்கள்,
அவன்இல்ைல; நான்மறுபடியும் ேபாேனன்,
அவன்காணப்படவல்ைல.
37நீஉத்தமைனேநாக்க ,
ெசம்ைமயானவைனப்பார்த்தரு;
அந்தமனிதனுைடயமுடிவுசமாதானம்.
38அக்க ரமக்காரர் ஒன்றாகஅழிக்கப்படுவார்கள்;
அறுக்கப்பட்டுேபாவேததுன்மார்க்கர்களின்முடிவு.
39நீத மான்களுைடயஇரட்ச ப்புெயேகாவாவால்வரும்;
இக்கட்டுக்காலத்தல்அவேரஅவர்கள்அைடக்கலம்.
40ெயேகாவாஅவர்களுக்குஉதவெசய்து,
அவர்கைளவடுவப்பார்;
அவர்கள்அவைர நம்பயருக்க றபடியால்,
அவர்கைளத் துன்மார்க்கர்களுைடய ைகக்குத் தப்புவ த்து

காப்பாற்றுவார்.

சங்கீதம் 38
நைனவுகூருதலுக்கானதாவீதன்பாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய ேகாபத்தல் என்ைனக்

கடிந்துெகாள்ளேவண்டாம்;
உம்முைடயகடுங்ேகாபத்தல்என்ைனத்தண்டிக்க ேவண்டாம்.
2உம்முைடயஅம்புகள்எனக்குள்ேளதுைளத்தருக்க றது;
உமதுைகஎன்ைனத்தாங்குகறது.
3உமதுேகாபத்தனால்என்உடலில்ஆேராக்கயமில்ைல;
என்பாவத்தனால்என்எலும்புகளில்சுகமில்ைல.
4என்அக்க ரமங்கள்என்தைலக்குேமலாகப்ெபருகனது,
அைவகள் பாரச்சுைமையப்ேபால என்னால் தாங்கமுடியாத

பாரமானது.
5என்மதயீனத்தனால்என்புண்கள்அழுக நாற்றெமடுத்தது.
6 நான் ேவதைனப்பட்டு ஒடுங்க ேனன்; நாள் முழுவதும்

துக்கப்பட்டுத்த ரிக ேறன்.
7என்குடல்கள்எரிபந்தமாக எரிக றது;
என்உடலில்ஆேராக்கயம்இல்ைல.
8நான்ெபலன்இழந்து,மிகவும்ெநாறுக்கப்பட்ேடன்;
என்இருதயத்தன்ெகாந்தளிப்பனால்கதறுக ேறன்.
9ஆண்டவேர, என்ஏக்கெமல்லாம்உமக்குமுன்பாகஇருக்க றது;
என்தவப்புஉமக்குமைறவாகஇருக்கவல்ைல.
10என்உள்ளம்குழம்ப அைலகறது;
என் ெபலன் என்ைனவட்டு வலக , என் கண்களின் ஒளி கூட

இல்லாமல்ேபானது.
11 என் நண்பர்களும் என் ேதாழர்களும் என் வாைதையக் கண்டு

வலகுகறார்கள்;
என்இனத்தாரும்தூரத்த ேலந ற்க றார்கள்.
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12 என் உயைர வாங்கத்ேதடுக றவர்கள் எனக்குக் கண்ணிகைள
ைவக்கறார்கள்;

எனக்குத்தீங்ைக ேதடுக றவர்கள்ேகடானைவகைளப் ேபச ,
நாள்முழுவதும்வஞ்சைனகைளேயாச க்க றார்கள்.
13நாேனாெசவ டைனப்ேபாலக் ேகட்காதவனாகவும்,
ஊைமயைனப்ேபாலவாய்த றக்காதவனாகவும்இருக்க ேறன்.
14 காதுேகட்காதவனும், தன்னுைடய வாயல் பதல்

இல்லாதவனுமாகஇருக்க றமனிதைனப் ேபாலாேனன்.
15ெயேகாவாேவ,உமக்குக்காத்தருக்க ேறன்;
என்ேதவனாகயஆண்டவேர, நீர் பதல்ெகாடுப்பீர்.
16 அவர்கள் எனக்காக சந்ேதாஷப்படாதபடிக்கு இப்படிச்

ெசான்ேனன்;
என்னுைடய கால் தவறும்ேபாது என்ேமல் ெபருைம

பாராட்டுவார்கேள.
17நான்தடுமாற வழஏதுவாகஇருக்க ேறன்;
என்னுைடயதுக்கம்எப்ெபாழுதும்எனக்குமுன்பாகஇருக்க றது.
18என்அக்க ரமத்ைதநான்அறக்ைகய ட்டு,
என்பாவத்த ற்காக கவைலப்படுக ேறன்.
19என்எத ரிகள்வாழ்ந்துபலத்தருக்க றார்கள்;
காரணமில்லாமல் என்ைனப் பைகக்க றவர்கள்

ெபருகயருக்க றார்கள்.
20நான்நன்ைமையப்பன்பற்றுகறபடியால்,
நன்ைமக்குத்தீைமெசய்க றவர்கள்என்ைனவேராத க்க றார்கள்.
21ெயேகாவாேவ, என்ைனக்ைகவ டாமலிரும்;
என்ேதவேன, எனக்குத்தூரமாகஇருக்கேவண்டாம்.
22என்னுைடயஇரட்ச ப்பாக யஆண்டவேர,
எனக்குச்உதவெசய்யவைரவாகவாரும்.

சங்கீதம் 39
எதுதூன்என்னும்தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1என்னுைடயநாவனால்பாவம்ெசய்யாதபடிக்குநான்என்னுைடய
வழிகைளக் காத்து, துன்மார்க்கன் எனக்கு முன்பாக

இருக்கும்வைர என்னுைடய வாையக் கடிவாளத்தால்
அடக்கைவப்ேபன்என்ேறன்.

2நான்மவுனமாக ,ஊைமயனாகஇருந்ேதன்,
நலமானைதயும் ேபசாமல்அமர்ந்தருந்ேதன்;
ஆனாலும்என்னுைடயதுக்கம்அத கரித்தது;
3என்னுைடயஇருதயம்எனக்குள்ேளஅனல்ெகாண்டது;
நான்தயானிக்கும்ேபாதுெநருப்பு எரிந்தது;
அப்ெபாழுதுஎன்னுைடயநாவனால்வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.
4 ெயேகாவாேவ, நான் எவ்வளவாக நைலயற்றவன் என்று

உணரும்படி என்னுைடயமுடிைவயும்,
என்னுைடய நாட்களின் அளவு இவ்வளவு என்பைதயும் எனக்குத்

ெதரிவ யும்.
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5இேதா, என்னுைடயநாட்கைளநான்குவ ரல்அளவாக்கனீர்;
என்னுைடய ஆயுள் உமது பார்ைவக்கு ஒன்றும் இல்லாதது

ேபாலிருக்க றது;
எந்தமனிதனும்மாையேயஎன்பதுந ச்சயம். (ேசலா)
6ந ழைலப்ேபாலேவமனிதன்நடந்துத ரிக றான்;
வீணாகேவ சஞ்சலப்படுக றான்;ெசாத்ைதச் ேசர்க்க றான்.
யார்அைதஎடுத்துக்ெகாள்ளுவான்என்றுஅறயான்.
7 இப்ேபாதும் ஆண்டவேர, நான் எதற்கு எத ர்பார்த்தருக்க ேறன்?

நீேர என்னுைடயநம்ப க்ைக.
8 என்னுைடய மீறுதல்கள் எல்லாவற்றலுமிருந்து என்ைன

வடுதைலயாக்கும்,
மூடனின் அவமானப்படுத்துதலுக்கு என்ைன ஒப்புக்ெகாடுக்க

ேவண்டாம்.
9நீேரஇைதச்ெசய்தீர் என்றுநான்
என்னுைடயவாையத்த றக்காமல்மவுனமாகஇருந்ேதன்.
10என்னிலிருந்துஉம்முைடயவாைதையஎடுத்துப்ேபாடும்;
உமதுைகயன்அடிகளால்நான்ேசார்ந்து ேபாேனன்.
11 அக்க ரமத்த ற்காக நீர் மனிதைனக் கடிந்துெகாண்டு

தண்டிக்கறேபாது,
அவன்வடிவத்ைதப்பூச்ச அரிப்பதுேபாலஅழியச்ெசய்க றீர்;
ந ச்சயமாக எந்த மனிதனும்மாையேய. (ேசலா)
12ெயேகாவாேவ, என்னுைடயெஜபத்ைதக் ேகட்டு,
என்னுைடயகூப்படுதைலகாதுெகாடுத்துேகளும்;
என்னுைடயகண்ணீருக்குமவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்;
என்னுைடயமுன்ேனார்கள்எல்ேலாைரயும்ேபால
நானும் உமக்குமுன்பாக அந்நயனும் நைலயற்றவனுமாக

இருக்க ேறன்.
13நான்இனிஇல்லாமல்ேபாவதற்குமுன்ேன,
ேதறுதலைடயும்படி என்னிடத்தல்ெபாறுைமயாகஇரும்.

சங்கீதம் 40
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாவுக்காகப்ெபாறுைமயுடன்காத்தருந்ேதன்;
அவர் என்னிடமாகச் சாய்ந்து,
என்னுைடயகூப்படுதைலக் ேகட்டார்.
2 பயங்கரமான குழியலும் உைளயான ேசற்றலுமிருந்து

என்ைனத்தூக்கெயடுத்து,
என்னுைடயகால்கைளக்கன்மைலயன்ேமல்நறுத்த ,
என்னுைடயகால்அடிகைளஉறுத ப்படுத்த ,
3 நமது ேதவைனத் துதக்கும் புதுப்பாட்ைட அவர் என் வாய ேல

ெகாடுத்தார்;
அேநகர்அைதக்கண்டு, பயந்து,ெயேகாவாைவநம்புவார்கள்.
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4ெபருைமக்காரர்கைளயும்ெபாய்ையச்*சார்ந்தருக்க றவர்கைளயும்
பார்க்காமல்,

ெயேகாவாைவேய தன்னுைடய நம்ப க்ைகயாக ைவக்க ற
மனிதன்பாக்கயவான்.

5என்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீர் எங்களுக்காக ெசய்த உம்முைடய அத சயங்களும் உம்முைடய

ேயாசைனகளும்அேநகமாகஇருக்க றது;
ஒருவரும்அைவகைளஉமக்குவவரித்துச்ெசால்லிமுடியாது.
நான் அைவகைளச் ெசால்லி அறவக்கேவண்டுமானால்

அைவகள்எண்ணிக்ைகக்குேமலானைவகள்.
6பலிையயும்காணிக்ைகையயும்நீர்வரும்பாமல்,
என்காதுகைளத்தறந்தீர்;
சர்வாங்க தகனபலிையயும் பாவநவாரணபலிையயும் நீர்

ேகட்கவல்ைல.
7 அப்ெபாழுது நான்: இேதா, வருக ேறன், புத்தகச்சுருளில்

என்ைனக்குறத்துஎழுதயருக்க றது;
8என்ேதவேன,உமக்குப் ப ரியமானைதச்ெசய்யவரும்புக ேறன்;
உமது நயாயப்ப ரமாணம் என்னுைடய உள்ளத்தற்குள்

இருக்கறதுஎன்றுெசான்ேனன்.
9மகா சைபய ேலநீதையப் ப ரசங்க த்ேதன்;
என்னுைடயஉதடுகைளமூடமாட்ேடன்,
ெயேகாவாேவ, நீர்அைதஅறவீர்.
10 உம்முைடய நீதைய நான் என்னுைடய இருதயத்த ற்குள்

மைறத்துைவக்கவல்ைல;
உமதுசத்தயத்ைதயும்உமதுஇரட்ச ப்ைபயும்ெசால்லியருக்க ேறன்;
உமது கருைபையயும் உமது உண்ைமையயும் மகா சைபக்கு

அறவக்காதபடிக்குநான்ஒளித்துைவக்கவல்ைல.
11 ெயேகாவாேவ நீர் உம்முைடய இரக்கங்கைள எனக்குக்

கைடக்காமல் ேபாகச்ெசய்யேவண்டாம்;
உமது கருைபயும் உமது உண்ைமயும் எப்ெபாழுதும் என்ைனக்

காக்கட்டும்.
12 எண்ணிக்ைகக்கு அடங்காத தீைமகள் என்ைனச்

சூழ்ந்துெகாண்டது,
என்னுைடய அக்க ரமங்கள் என்ைனத் ெதாடர்ந்து ப டித்தது, நான்

ந மிர்ந்துபார்க்கமுடியாமல்இருக்கறது,
அைவகள்என்னுைடயதைலமுடியலும்அதகமாகஇருக்க றது,
என்னுைடயஇருதயம் ேசார்ந்துேபாக றது.
13ெயேகாவாேவ, என்ைனவடுவத்தருளும்;
ெயேகாவாேவ, எனக்குஉதவெசய்யவைரந்துவாரும்.
14என்னுைடயஉயைரஅழிக்கத் ேதடுக றவர்கள்ஒன்றாகெவட்க

நாணி,
எனக்குத் தீங்குெசய்ய வரும்புக றவர்கள் பன்னிட்டு

அவமானமைடவார்களாக.
15என்னுைடயெபயரில்ஆஆ! ஆஆ! என்றுெசால்லுகறவர்கள்,
* சங்கீதம் 40:4 40:4 ேதவர்கைளயும்
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தங்களுைடயெவட்கத்தன்பலைனயைடந்துைகவ டப்படுவார்களாக.
16 உம்ைமத் ேதடுக ற அைனவரும் உமக்குள் மக ழ்ந்து

சந்ேதாஷப்படுவார்களாக;
உம்முைடய இரட்ச ப்ைப வரும்புக றவர்கள் ெயேகாவாவுக்கு

மகைமஉண்டாவதாக என்று
எப்ெபாழுதும்ெசால்வார்களாக.
17நான்ஏழ்ைமயும் ேதைவயுமுள்ளவன்,
ெயேகாவாேவா என்ேமல்நைனவாகஇருக்க றார்;
ேதவேன நீர் என்னுைடய துைணயும் என்ைன

வடுவக்கறவருமாகஇருக்க றீர்;
என்ேதவேன, தாமத க்க ேவண்டாம்.

சங்கீதம் 41
இராகத்தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1ெபலவீனமானவன்ேமல்கவைலயுள்ளவன்பாக்கயவான்;
தீங்குநாளில்ெயேகாவாஅவைனவடுவப்பார்.
2ெயேகாவாஅவைனப்பாதுகாத்துஅவைனஉயேராடுைவப்பார்;
பூமியல்அவன்பாக்கயவானாகஇருப்பான்;
அவனுைடய எத ரிகளின் வருப்பத்த ற்கு நீர் அவைன

ஒப்புக்ெகாடுப்பதல்ைல.
3 படுக்ைகயன்ேமல் வயாதயாகக் க டக்க ற அவைனக்

ெயேகாவா தாங்குவார்;
அவனுைடய வயாதய ேல அவனுைடய படுக்ைக முழுவைதயும்

மாற்ற ப்ேபாடுவார்.
4ெயேகாவாேவ, என்ேமல்இரக்கமாயரும்;
உமக்குவ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதன்,
என்னுைடய ஆத்துமாைவக் குணமாக்கும் என்று நான்

ெசான்ேனன்.
5அவன்எப்ெபாழுதுசாவான்,
அவனுைடய ெபயர் எப்ெபாழுது அழியும் என்று என்னுைடய

எத ரிகள்எனக்குவ ேராதமாகச் ெசால்லுகறார்கள்.
6ஒருவன்என்ைனப்பார்க்கவந்தால்வஞ்சைனயாகப்ேபசுக றான்;
அவன் தன்னுைடய இருதயத்தல் அக்க ரமத்ைதச்

ேசகரித்துக்ெகாண்டு,
ெதருவ ேல ேபாய்,அைதத்தூற்றுகறான்.
7 என்னுைடய எத ரிகள் எல்ேலாரும் என்ேமல் ஒன்றாக

முணுமுணுத்து,
எனக்குவ ேராதமாகஇருந்து, எனக்குத்தீங்குநைனத்து,
8தீராதவயாத அவைனப்ப டித்துக்ெகாண்டது;
படுக்ைகயல் க டக்க ற அவன் இனி எழுந்தருப்பதல்ைல

என்கறார்கள்.
9என்னுைடயஉய ர்நண்பனும், நான்நம்பனவனும்,
என்னுைடய அப்பம் சாப்ப ட்டவனுமாகய மனிதனும், என்ேமல்

தன்னுைடயகுத காைலத்தூக்கனான்.
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10ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குஇரங்க ,
நான்அவர்களுக்குச் சரிக்கட்ட என்ைனஎழுந்தருக்கச்ெசய்யும்.
11என்னுைடயஎத ரி என்ேமல்ெவற்ற ெபறாததனால்,
நீர் என்ேமல்ப ரியமாகஇருக்க றீெரன்றுஅற ேவன்.
12நீர் என்னுைடயஉத்தமத்த ேலஎன்ைனத்தாங்க ,
என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடய சமுகத்தல் என்ைன

நைலநறுத்துவீர்.
13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா எப்ெபாழுதும்

என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
எல்லாக் காலங்களிலும்நன்றெசலுத்தப்படக்கூடியவர்.
ஆெமன்,ஆெமன்.

சங்கீதம் 42
ேகாராகன் குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும் இராகத் தைலவனிடம்
ெகாடுக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1மானானதுநீேராைடகைளவாஞ்ச த்துக்கதறுவதுேபால,
ேதவேன, என்னுைடயஆத்துமாஉம்ைமவாஞ்ச த்துக்கதறுகறது.
2என்னுைடயஆத்துமா ேதவன்ேமல், உயருள்ள ேதவன்ேமேலேய

தாகமாகஇருக்க றது;
நான்எப்ெபாழுதுேதவனுைடயசந்ந தயல்வந்துநற்ேபன்?
3 உன்னுைடய ேதவன் எங்ேக என்று அவர்கள் நாள்ேதாறும்

என்னிடத்தல்ெசால்லுகறபடியால்,
இரவும்பகலும்என்னுைடயகண்ணீேரஎனக்குஉணவானது.
4 முன்ேன நான் பண்டிைகைய அனுசரிக்க ற மக்கேளாடு கூட

நடந்து,
கூட்டத்தன் சந்ேதாஷமும் துதயுமான சத்தத்ேதாடு

ேதவாலயத்த ற்குப் ேபாய்வருேவேன;
இைவகைள நான் நைனக்கும்ேபாது என்னுைடய உள்ளம்

எனக்குள்ேளஉருகுகறது.
5என்னுைடயஆத்துமாேவ, நீ ஏன்கலங்குகறாய்?
ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்? ேதவைனேநாக்க க் காத்தரு;
அவர் சமுகத்து இரட்ச ப்ப ற்காக நான் இன்னும் அவைரத்

துத ப்ேபன்.
6என்ேதவேன, என்னுைடயஆத்துமா எனக்குள்கலங்குகறது;
ஆைகயால் ேயார்தான் ேதசத்தலும் எர்ேமான் மைலகளிலும்

சறுமைலயலுமிருந்துஉம்ைமநைனக்க ேறன்.
7உமதுமதகுகளின்இைரச்சலால்ஆழத்ைதஆழம்கூப்படுகறது;
உமது அைலகளும் ேபரைலகளும் எல்லாம் என்ேமல்

புரண்டுேபாக றது.
8 ஆகலும் ெயேகாவா பகற்காலத்த ேல தமது கருைபையக்

கட்டைளயடுகறார்;
இரவுேநரத்த ேல அவைரப் பாடும் பாட்டு என்னுைடய

வாயலிருக்கறது;
என்உயருள்ளேதவைனேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்க ேறன்.
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9நான்என்னுைடயகன்மைலயாகய ேதவைனேநாக்க :
ஏன்என்ைனமறந்தீர்?
எத ரியால்ஒடுக்கப்பட்டு,
நான்ஏன்துக்கத்துடேனத ரியேவண்டும்என்றுெசால்லுக ேறன்.
10உன்ேதவன்எங்ேக என்று
என்எத ரிகள் நாள்ேதாறும்என்ேனாடுெசால்லி,
என்ைனநந்த ப்பது
என்னுைடயஎலும்புகைளஉருவக்குத்துகறதுேபால்இருக்க றது.
11என்ஆத்துமாேவ, நீ ஏன்கலங்குகறாய்?
ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்?
ேதவைனேநாக்க க் காத்தரு;
என்முகத்த ற்குஇரட்ச ப்பும்என்ேதவனுமாகஇருக்க றவைரநான்

இன்னும்துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 43
1ேதவேன, நீர் என்னுைடயநயாயத்ைதவ சாரித்து,
பக்தயல்லாத ேதசத்தாேராடு எனக்காகவழக்காடி, தீயவனும்,
அநயாயமுமானமனிதனுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்.
2என்ெபலனாகய ேதவன்நீர்;
ஏன் என்ைனத் தள்ளிவடுக றீர்? எத ரியால் ஒடுக்கப்பட்டு நான்

ஏன்துக்கத்துடேனத ரியேவண்டும்?
3 உமது ெவளிச்சத்ைதயும் உமது சத்தயத்ைதயும்

அனுப்பயருளும்;
அைவகள்என்ைனநடத்த ,
உமது பரிசுத்த மைலக்கும் உம்முைடய தங்கும் இடங்களுக்கும்

என்ைனக்ெகாண்டுேபாகட்டும்.
4அப்ெபாழுதுநான்ேதவனுைடயபீடத்தன்அருகலும்,
எனக்கு ஆனந்த மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ற ேதவனிடத்த ற்கும்

நுைழேவன். ேதவேன,
என்ேதவேன,உம்ைமச்சுரமண்டலத்தால்துத ப்ேபன்.
5என்ஆத்துமாேவ, நீ ஏன்கலங்குகறாய்?
ஏன்எனக்குள்கவைலப்படுக றாய்? ேதவைனேநாக்க க் காத்தரு;
என்முகத்த ற்குஇரட்ச ப்பும்என்ேதவனுமாகஇருக்க றவைரநான்

இன்னும்துத ப்ேபன்.

சங்கீதம் 44
ேகாராகன் குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும் இராகத் தைலவனிடம்
ெகாடுக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1 ேதவேன, எங்கள் முன்ேனார்களுைடய நாட்களாகய

முற்காலத்தல்
நீர் நடப்ப த்தெசயல்கைளஅவர்கள்எங்களுக்குஅறவத்தார்கள்;
அைவகைளஎங்களுைடயகாதுகளால் ேகட்ேடாம்.
2 ேதவேன நீர் உம்முைடய ைகயனாேல ேதசங்கைளத் துரத்த ,

இவர்கைளநாட்டி;
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மக்கைளத்துன்பப்படுத்த ,இவர்கைளப்பரவச்ெசய்தீர்.
3 அவர்கள் தங்களுைடய வாளினால் ேதசத்ைதக்

கட்டிக்ெகாள்ளவல்ைல;
அவர்கள்ைககளும்அவர்கைளப்பாதுகாக்கவல்ைல;
நீர்அவர்கள்ேமல்ப ரியமாகஇருந்தபடியால்,
உம்முைடயவலதுைகயும்,உம்முைடயைகயும்,
உம்முைடய முகத்தன் ப ரகாசமும் அவர்களுக்குச் சாதகமாக

இருந்தது.
4ேதவேன, நீர் என்னுைடய ராஜா;
யாக்ேகாபுக்குெஜயத்ைதகட்டைளயடுவீராக*.
5உம்மாேலஎங்களுைடயஎத ரிகைளக்கீேழவழத்தாக்க ,
எங்களுக்கு வேராதமாக எழும்புக றவர்கைள உம்முைடய

ெபயரினால்மித ப்ேபாம்.
6என்னுைடயவல்ைலநான்நம்பமாட்ேடன்,
என்னுைடயவாள்என்ைனபாதுகாப்பதல்ைல.
7நீேர எங்களுைடயஎத ரிகளிடமிருந்துஎங்கைளபாதுகாத்து,
எங்கைளப்பைகக்க றவர்கைளெவட்கப்படுத்துகறீர்.
8ேதவனுக்குள்எப்ேபாதும் ேமன்ைமபாராட்டுேவாம்;
உமதுெபயைர என்ெறன்ைறக்கும்துத ப்ேபாம். (ேசலா)
9நீர் எங்கைளத்தள்ளிவ ட்டு,
ெவட்கமைடயச்ெசய்க றீர்;
எங்களுைடயபைடகளுடேனெசல்லாமலிருக்கறீர்.
10எத ரிக்கு நாங்கள்பன்னிட்டுத்தரும்ப ப்ேபாகச்ெசய்க றீர்;
எங்களுைடய பைகவர் தங்களுக்ெகன்று எங்கைளக்

ெகாள்ைளயடுகறார்கள்.
11நீர் எங்கைளஆடுகைளப்ேபாலஇைரயாகஒப்புக்ெகாடுத்து,
ேதசங்களுக்குள்ேளஎங்கைளச் ச தறடிக்க றீர்.
12நீர்உம்முைடயமக்கைளஇலவசமாகவற்க றீர்;
அவர்கள்க ரயத்தனால்உமக்குலாபமில்ைலேய.
13எங்களுைடயஅயலாருக்குஎங்கைளந ந்ைதயாகவும்,
எங்கள்சுற்றுப்புறத்தாருக்குஏளனத்தற்கும்,
பழிப்புகளுக்கும்ைவக்கறீர்.
14நாங்கள்ேதசங்களுக்குள்ேளபழெமாழியாகஇருக்கவும்,
மக்கள்எங்கைளக்குறத்துத்தைலதூக்கவும்ெசய்க றீர்.
15 ந ந்த த்துத் தூஷக்கறவனுைடய சத்தத்தனிமித்தமும்,

எத ரிகளினிமித்தமும்,
பழிவாங்குகறவர்னிமித்தமும்,
16 என்னுைடய அவமானம் எப்ேபாதும் எனக்கு முன்பாக

இருக்க றது;
என்னுைடயமுகத்தன்ெவட்கம் என்ைனமூடுகறது.
17இைவெயல்லாம் எங்கள்ேமல்வந்தருந்தும்,
உம்ைமநாங்கள்மறக்கவும்இல்ைல,
உம்முைடயஉடன்படிக்ைகக்குத்துேராகம்ெசய்யவும்இல்ைல.
* சங்கீதம் 44:4 44:4 ேதவேனெஜயத்ைதயாக்ேகாபுக்குகட்டைளயடும்
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18நீர் எங்கைளவலுசர்ப்பங்களுள்ளஇடத்த ேலெநாறுக்க ,
மரணஇருளினாேலஎங்கைளமூடியருந்தும்,
19 எங்களுைடய இருதயம் பன்வாங்கவும் இல்ைல, எங்களுைடய

காலடிஉம்முைடயபாைதையவ ட்டுவலகவும்இல்ைல.
20நாங்கள்எங்கள்ேதவனுைடயெபயைரமறந்து,
அந்நயேதவைனேநாக்க க்ைகெயடுத்தருந்ேதாமானால்,
21ேதவன்அைதஆராய்ந்து,வசாரிக்காமல்இருப்பாேரா?
இருதயத்தன்ரகச யங்கைளஅவர்அற ந்தருக்க றாேர.
22உமக்காக எந்ேநரமும்ெகால்லப்படுக ேறாம்;
அடிக்கப்படும்ஆடுகைளப்ேபாலஎண்ணப்படுக ேறாம்.
23ஆண்டவேர,வழித்துக்ெகாள்ளும்; ஏன்தூங்குகறீர்?
எழுந்தருளும், எங்கைளஎன்ைறக்கும்தள்ளிவ டாமலிரும்.
24ஏன்உம்முைடயமுகத்ைதமைறத்து,
எங்களுைடய துன்பத்ைதயும் எங்களுைடய ெநருக்கத்ைதயும்

மறந்துவடுகறீர்?
25எங்களுைடயஆத்துமா புழுதவைரதாழ்ந்தருக்க றது;
எங்களுைடயவயறுதைரேயாடுஒட்டியருக்க றது.
26எங்களுக்குஒத்தாைசயாக எழுந்தருளும்;
உம்முைடயகருைபயனிமித்தம் எங்கைளமீட்டுவடும்.

சங்கீதம் 45
ேகாராகுகுமாரர்கள்எழுதனசங்கீதம்.
1என்னுைடயஇருதயம்நல்லவ ேசஷத்தனால்ெபாங்குகறது;
நான் ராஜாைவக்குறத்துப் பாடினகவையச்ெசால்லுக ேறன்;
என்னுைடயநாவுவைரவாக எழுதுகறவனுைடயஎழுத்தாணி.
2எல்லா மனிதர்களிலும்நீர் மிகஅழகுள்ளவர்;
உம்முைடயஉதடுகளில்அருள்ெபாழிக றது;
ஆைகயால் ேதவன்உம்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்ஆசீர்வத க்க றார்.
3சவுரியவாேன,உமதுமகைமயும்உமதுமகத்துவமுமாகய
உம்முைடயவாைளநீர்உம்முைடயஇடுப்ப ேலகட்டிக்ெகாண்டு,
4சத்தயத்தனிமித்தமும், நீதயுடன்கூடியசாந்தத்தனிமித்தமும்,
உமதுமகத்துவத்த ேலெஜயமாக ஏறவாரும்;
உமது வலதுகரம் பயங்கரமானைவகைள உமக்கு

வளங்கச்ெசய்யும்.
5உம்முைடயஅம்புகள்கூர்ைமயானைவகள்,
அைவகள் ராஜாவுைடயஎத ரிகளின்இருதயத்த ற்குள்பாயும்;
மக்கள்கூட்டங்கள்உமக்குக்கீேழவழும்.
6உமக்குேதவன்ெகாடுத்தசங்காசனம்என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது,*
உமது ராஜ்ஜியத்தன் ெசங்ேகால் நீதயுள்ள ெசங்ேகாலாக

இருக்க றது.
7நீர் நீதையவரும்ப ,அக்க ரமத்ைதெவறுக்கறீர்;
ஆதலால் ேதவேன,உம்முைடய ேதவன்

* சங்கீதம் 45:6 45:6 ேதவேன,உமதுசங்காசனம்என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது
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உமது ேதாழர்கைளவ ட உம்ைம ஆனந்தைதலத்தனால்
அப ேஷகம்ெசய்தார்.

8தந்தத்தனால்ெசய்தஅரண்மைனகளிலிருந்துபுறப்படும்ேபாது,
நீர் மகழும்படிஉமதுஆைடகைளஎல்லாம்
ெவள்ைளப்ேபாளம் சந்தனம் லவங்கம் இைவகளின் வாசைன

ெபாருந்தயதாகஇருக்க றது.
9உமதுநாயக களுக்குள்ேளஅரசரின்மகள்களும்உண்டு,
இளவரச ஓப்பீரின்தங்கம்அணிந்தவளாகஉமதுவலதுபக்கத்தல்

ந ற்க றாள்.
10 மகேள ேகள், நீ உன்னுைடய ெசவையச் சாய்த்து

ச ந்த த்துக்ெகாள்;
உன்னுைடய மக்கைளயும் உன்னுைடய தகப்பன் வீட்ைடயும்

மறந்துவடு.
11அப்ெபாழுது ராஜாஉன்னுைடயஅழகல்ப ரியப்படுவார்;
அவர் உன்னுைடய ஆண்டவர், ஆைகயால் அவைரப்

பணிந்துெகாள்.
12தீருமகள்காணிக்ைகெகாண்டுவருவாள்;
மக்களில் ஜசுவரியவான்களும் உன்னுைடய தயைவ நாடி

வணங்குவார்கள்.
13இளவரச உள்ளாகப்பூரணமகைமயுள்ளவள்;
அவளுைடயஉைடெபாற்சரிைகயாகஇருக்க றது.
14ேவைலப்பாடுநைறந்தஉைடஅணிந்தவளாக,
ராஜாவனிடத்தல்அைழத்துக்ெகாண்டுவரப்படுவாள்;
அவள் பன்னாேல ெசல்லும் அவளுைடய ேதாழிகளாகய

கன்னிைககள்
உம்மிடத்தல்கூட்டிக்ெகாண்டுவரப்படுவார்கள்.
15அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடும், சந்ேதாஷத்ேதாடும்வந்து,
ராஜஅரண்மைனக்குள்நுைழவார்கள்.
16 உமது தகப்பன்மார்களுக்குப் பதலாக உமது மகன்கள்

இருப்பார்கள்;
அவர்கைளப்பூமிெயங்கும்ப ரபுக்களாகைவப்பீர்.
17 உமது ெபயைர எல்லாத் தைலமுைறகளிலும்

நைனவுபடுத்துேவன்;
இதற்காக மக்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக்குமுள்ள எல்லாக்

காலங்களிலும்துத ப்பார்கள்.

சங்கீதம் 46
அலேமாத் என்னும் கருவயல் வாச க்கும்படி ெகாடுக்கப்பட்ட
ேகாராகன்குடும்பத்தன்இராகத் தைலவனுக்கு,ஒருபாடல்.
1ேதவன்நமக்குஅைடக்கலமும்ெபலனும்,
ஆபத்துக்காலத்தல்அனுகூலமானதுைணயுமானவர்.
2 ஆைகயால் பூமி நைலமாறனாலும், மைலகள் நடுக்கடலில்

சாய்ந்துேபானாலும்,
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3 அதன் தண்ணீர்கள் ெகாந்தளித்துப் ெபாங்க , அதன்
ெபருக்கனால்மைலகள்அத ர்ந்தாலும்,

நாம் பயப்படமாட்ேடாம். (ேசலா)
4ஒருநதயுண்டு,அதன்நீேராைடகள் ேதவனுைடயநகரத்ைதயும்,
உன்னதமான ேதவன் தங்கும் பரிசுத்தஸ்தலத்ைதயும்

சந்ேதாஷப்படுத்தும்.
5ேதவன்அதன்நடுவல்இருக்கறார்,அதுஅைசயாது;
அதகாைலய ேல ேதவன்அதற்குஉதவ ெசய்வார்.
6ேதசங்கள்ெகாந்தளித்தது, ராஜ்ஜியங்கள்தத்தளித்தது;
அவர்தமதுசத்தத்ைதமுழங்கச்ெசய்தார்,பூமி உருக ப்ேபானது.
7ேசைனகளின்ெயேகாவா நம்ேமாடிருக்க றார்;
யாக்ேகாபன்ேதவன்நமக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமானவர். (ேசலா)
8 பூமிய ேல அழிவுகைள நடப்ப க்க ற ெயேகாவாவுைடய

ெசய்ைககைளவந்துபாருங்கள்.
9அவர்பூமியன்கைடசவைரயுத்தங்கைளஓயச்ெசய்க றார்;
வல்ைலஒடித்து, ஈட்டிையமுறக்க றார்;
இரதங்கைள *ெநருப்பனால்சுட்ெடரிக்க றார்.
10நீங்கள்யுத்தம்ெசய்யாமலிருந்து,
நாேன ேதவெனன்று அறந்துெகாள்ளுங்கள் என்று ேதவன்

ெசால்லுகறார்;
ேதசங்களுக்குள்ேள உயர்ந்தருப்ேபன், பூமிய ேல

உயர்ந்தருப்ேபன்.
11ேசைனகளின்ெயேகாவா நம்ேமாடிருக்க றார்,
யாக்ேகாபன்ேதவன்நமக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமானவர் (ேசலா).

சங்கீதம் 47
ேகாராகன் குடும்பத்தன் இராகத் தைலவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட
ஒருபாடல்.
1எல்லா மக்கேள,ைகெகாட்டி,
ேதவனுக்குமுன்பாகக்ெகம்பீரசத்தமாகஆர்ப்பரியுங்கள்.
2உன்னதமானேதவனாகயெயேகாவா பயங்கரமானவரும்,
பூமியன்மீெதங்கும்மகத்துவமான ராஜாவுமாகஇருக்க றார்.
3மக்கைளநமக்குகீழ்படுத்த ,
ேதசங்கைளநம்முைடயபாதங்களுக்குக்கீழ்ப்படுத்துவார்.
4தமக்குப் ப ரியமான யாக்ேகாபன் ச றப்பான ேதசத்ைத நமக்குச்

உரிைமச்ெசாத்தாகெதரிந்தளிப்பார். (ேசலா)
5 ேதவன் ஆர்ப்பரிப்ேபாடும், ெயேகாவா எக்காள சத்தத்ேதாடும்

உயர எழுந்தருளினார்.
6ேதவைனப்ேபாற்ற ப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்;
நம்முைடய ராஜாைவப் ேபாற்ற ப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்.
7 ேதவன் பூமியைனத்தற்கும் ராஜா; கருத்துடேன அவைரப்

ேபாற்ற ப் பாடுங்கள்.

* சங்கீதம் 46:9 46:9 ேகடகங்கைள மரத்தனாலும் ேதாலினாலும்
ெசய்யப்பட்டதாயருந்ததுஎரிந்து ேபாககூடியதாய்இருந்தது.
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8ேதவன்ேதசங்களின்ேமல்அரசாளுகறார்;
ேதவன்தமதுபரிசுத்த சங்காசனத்தன்ேமல்அமர்ந்தருக்க றார்.
9 மக்களின் ப ரபுக்கள் ஆப ரகாமின் ேதவனுைடய மக்களாகச்

ேசர்க்கப்படுக றார்கள்;
பூமியன்ேகடகங்கள்ேதவனுைடயைவகள்;
அவர்மகாஉன்னதமானேதவன்.

சங்கீதம் 48
ேகாராகன்மகன்களுக்குஅளிக்கப்பட்டஒருதுதயன்பாடல்.
1ெயேகாவாெபரியவர்,அவர் நமதுேதவனுைடயநகரத்தலும்,
தமதுபரிசுத்த மைலயலும்மிகவும்துத க்கப்படத்தக்கவர்.
2 வடதைசயலுள்ள சீேயான் மைல அழகான உயரமும் முழு

பூமியன்மக ழ்ச்ச யுமாகஇருக்க றது,
அதுேவமகாராஜாவன்நகரம்.
3 அதன் அரண்மைனகளில் ேதவன் உயர்ந்த அைடக்கலமாக

அறயப்பட்டிருக்க றார்.
4இேதா, ராஜாக்கள்கூடிக்ெகாண்டு,ஒன்றாகக்கடந்துவந்தார்கள்.
5 அவர்கள் அைதக் கண்டேபாது ப ரமித்துக் கலங்க

வைரந்ேதாடினார்கள்.
6அங்ேக நடுக்கங்ெகாண்டு,
ப ரசவேவதைனப்படுகறெபண்ைணப்ேபாலேவதைனப்பட்டார்கள்.
7க ழக்குகாற்றனால்தர்ஷீசன்கப்பல்கைளநீர்உைடக்க றீர்.
8 நாம் ேகள்வப்பட்டபடிேய நமது ேதவனுைடய நகரமாக ய

ேசைனகளுைடயெயேகாவாவன்நகரத்த ேலகண்ேடாம்;
ேதவன்அைதஎன்ெறன்ைறக்கும்பாதுகாப்பார். (ேசலா)
9ேதவேன,உமதுஆலயத்தன்நடுவ ேல,
உமதுகருைபையச் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
10ேதவேன,உமதுெபயர்ெவளிப்படுக றதுேபால
உமதுபுகழ்ச்ச யும்பூமியன்கைடசவைரயலும்ெவளிப்படுக றது;
உமதுவலதுைகநீதயால்நைறந்தருக்க றது.
11 உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகளுக்காக சீேயான் மைல

மக ழ்வதாக,
யூதாவன்மக்கள்சந்ேதாஷப்படுவார்களாக.
12 சீேயாைனச் சுற்ற உலாவ , அதன் ேகாபுரங்கைள

எண்ணுங்கள்.
13பன்வரும்சந்தத க்குநீங்கள்வவரிப்பதற்காக,
அதன்சுவைரகவனித்து,
அதன்அரண்மைனகைளஉற்றுப்பாருங்கள்.
14 இந்த ேதவன் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள எல்லா காலங்களிலும்

நம்முைடய ேதவன்;
மரணம்வைர நம்ைமநடத்துவார்.

சங்கீதம் 49
ேகாராகன்புத்த ரருக்குஅளிக்கப்பட்டஒருதுதயன்பாடல்.
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1மக்கேள, நீங்கள்எல்ேலாரும்இைதக் ேகளுங்கள்.
2பூமியன்குடிமக்கேள, ச ற ேயாரும்ெபரிேயாரும்
ஐசுவரியவான்களும் ஏழ்ைமயானவர்களுமாகய நீங்கள்

எல்ேலாரும்ஒன்றாக ேகளுங்கள்.
3 என் வாய் ஞானத்ைதப் ேபசும்; என் இருதயம் உணர்ைவத்

தயானிக்கும்.
4என்கவனத்ைதஉவைமக்குச் சாய்த்து,
என்மைறெபாருைளச்சுரமண்டலத்தன்ேமல்ெவளிப்படுத்துேவன்.
5என்ைனத்ெதாடருக றவர்களுைடயஅக்க ரமம்
என்ைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளும்தீங்குநாட்களில்,
நான்பயப்படேவண்டியெதன்ன?
6 தங்களுைடய ெசல்வத்ைத நம்ப தங்களுைடய அதக

ெசல்வத்தனால்ெபருைமபாராட்டுக ற,
7ஒருவனாவது, தன்னுைடயசேகாதரன்*அழிைவக்காணாமல்
இனி என்ைறக்கும்உய ேராடிருக்கும்படி,
8அவைனமீட்டுக்ெகாள்ளவும்,
அவனுக்காகமீட்கும்ெபாருைளேதவனுக்குக்ெகாடுக்கவும்முடியாேத.
9அவர்கள்ஆத்துமமீட்பு மிகவும்அருைமயாகஇருக்க றது;
அதுஒருேபாதும்முடியாது.
10 ஞானிகளும் இறந்து, அஞ்ஞானிகளும் மூடர்களும் ஒன்றாக

அழிந்து,
தங்களுைடய ெசாத்ைத மற்றவர்களுக்கு ைவத்துப்ேபாக றைதக்

காண்கறான்.
11தங்களுைடயகல்லைறகள்ந ரந்தரகாலமாகவும்,
தங்களுைடயகுடியருப்புகள்தைலமுைறதைலமுைறயாகவும்
இருக்குெமன்பதுஅவர்களுைடயஉள்ளத்தன்அப ப்ப ராயம்;
அவர்கள் தங்களுைடய ெபயர்கைளத் தங்களுைடய

நலங்களுக்குச்சூட்டுகறார்கள்.
12 ஆகலும் மரியாைதக்குரியவனாக இருக்க ற மனிதன்

நைலத்தருக்க றதல்ைல;
அழிந்துேபாகும்மிருகங்களுக்குஒப்பாகஇருக்க றான்.
13 இதுதான் அவர்களுைடய வழி, இதுதான் அவர்களுைடய

ைபத்தயம்;
ஆகலும் அவர்கள் சந்ததயார் அவர்கள் ெசால்ைல

ெமச்ச க்ெகாள்ளுகறார்கள். (ேசலா)
14ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால பாதாளத்த ேலக டத்தப்படுக றார்கள்;
மரணம்அவர்களுைடயேமய்ப்பனாகஇருக்கும்;
ெசம்ைமயானவர்கள் அதகாைலயல் அவர்கைள

ஆண்டுெகாள்வார்கள்;
அவர்கள் தங்களுைடய குடியருக்கும் இடத்தல்

நைலத்தருக்கமுடியாதபடி அவர்களுைடய உருவத்ைத
பாதாளம்அழிக்கும்.

* சங்கீதம் 49:7 49:7 தன்ைனேய
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15 ஆனாலும் ேதவன் என்னுைடய ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தன்
வல்லைமக்குத்தப்புவத்துமீட்பார்,

அவர் என்ைனஏற்றுக்ெகாள்வார். (ேசலா)
16ஒருவன்ெசல்வந்தனாக ,
அவனுைடயவீட்டின்மகைமெபருகும்ேபாது, நீ பயப்படாேத.
17அவன்இறக்கும்ேபாதுஒன்றும்ெகாண்டுேபாவதல்ைல;
அவனுைடயமகைமஅவைனப்பன்பற்ற ச்ெசல்வதுமில்ைல.
18 அவன் உயேராடிருக்கும்ேபாது தன்னுைடய ஆத்துமாைவ

வாழ்த்தனாலும்:
நீ உனக்கு நன்ைமைய நாடினாய் என்று மனிதர்கள் அவைனப்

புகழ்ந்தாலும்,
19அவன்என்ெறன்ைறக்கும்ெவளிச்சத்ைதக்காணாத
தன்னுைடயதகப்பன்மார்களின் சந்ததையச் ேசருவான்.
20மரியாைதக்குரியவனாகஇருந்தும்அறவல்லாதமனிதன்
அழிந்துேபாகும்மிருகங்களுக்குஒப்பாகஇருக்க றான்.

சங்கீதம் 50
ஆசாபன்பாடல்.
1வல்லைமயுள்ளேதவனாகயெயேகாவா ேபசனது,
சூரியன்உதக்கும்தைசெதாடங்க
அதுமைறயும்தைசவைரக்குமுள்ளபூமிையக்கூப்படுகறார்.
2அழகுள்ளசீேயானிலிருந்துேதவன்ப ரகாச க்க றார்.
3நம்முைடய ேதவன்வருவார்,மவுனமாகஇருக்கமாட்டார்;
அவருக்குமுன்புஅக்கனிஅழியும்;
அவைரச்சுற்றலும்மகா புயல்ெகாந்தளிப்பாகஇருக்கும்.
4அவர்தம்முைடயமக்கைளநயாயந்தீர்க்க
உயரஇருக்கும்வானங்கைளயும்பூமிையயும்கூப்படுவார்.
5பலியனாேலஎன்ேனாடுஉடன்படிக்ைகெசய்த
என்னுைடய பரிசுத்தவான்கைள என்னிடத்தல் கூட்டுங்கள்

என்பார்.
6வானங்கள்அவருைடயநீதையஅறவக்கும்;
ேதவேனநயாயாத பத . (ேசலா)
7என்னுைடயமக்கேள, ேகள், நான்ேபசுேவன்;இஸ்ரேவேல,
உனக்குவேராதமாகச் சாட்ச ெசால்லுேவன்;
நாேனேதவன்,உன்னுைடயேதவனாகஇருக்க ேறன்.
8உன்னுைடயபலிகளுக்காகஉன்ைனக்கடிந்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்;
உன்னுைடய தகனபலிகள் எப்ேபாதும் எனக்கு முன்பாக

இருக்க றது.
9உன்னுைடயவீட்டிலிருந்துகாைளகைளயும்,
உன்னுைடய ெதாழுவங்களிலிருந்துஆட்டுக்கடாக்கைளயும் நான்

வாங்க க்ெகாள்வதல்ைல.
10எல்லா காட்டு உய ரினங்களும், மைலகளில்ஆய ரமாய ரமாகத்

த ரிக ற மிருகங்களும்என்னுைடயைவகள்.
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11மைலகளிலுள்ள* பறைவகைளெயல்லாம்அற ேவன்;
ெவளியல்நடமாடுக றைவகெளல்லாம் என்னுைடயைவகள்.
12நான்பசயாகஇருந்தால்உனக்குச்ெசால்லமாட்ேடன்;
பூமியும்அதன்நைறவும்என்னுைடயைவகேள.
13நான்எருதுகளின்இைறச்சையசாப்ப ட்டு,
ஆட்டுக்கடாக்களின்இரத்தம்குடிப்ேபேனா?
14 நீ ேதவனுக்கு நன்றபலிய ட்டு, உன்னதமான ேதவனுக்கு

உன்னுைடயெபாருத்தைனகைளச்ெசலுத்த ;
15ஆபத்துக்காலத்தல்என்ைனேநாக்க க்கூப்படு;
நான்உன்ைனவடுவப்ேபன், நீ என்ைனமகைமப்படுத்துவாய்.
16 ேதவன் துன்மார்க்கைன ேநாக்க : நீ என்னுைடய

ப ரமாணங்கைளஎடுத்துச்ெசால்லவும்,
என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய உன்னுைடய வாயனால்

ெசால்லவும்,உனக்குஎன்னநயாயமுண்டு.
17 அறவுறுத்துதைல நீ பைகத்து, என்னுைடய வார்த்ைதகைள

உனக்குப்பன்னாக எற ந்துேபாடுக றாய்.
18நீதருடைனப்பார்க்கும்ேபாதுஅவேனாடுஒருமித்துப்ேபாக றாய்;
வபசாரேராடும்உனக்குப்பங்குண்டு.
19உன்னுைடயவாையப்ெபால்லாப்புக்குத்த றக்க றாய்,
உன்னுைடயநாவுவஞ்சகத்ைதெவளிப்படுத்துகறது.
20நீஉட்கார்ந்துஉன்னுைடயசேகாதரனுக்குவ ேராதமாகப் ேபச ,
உன்னுைடயெசாந்த சேகாதரனுக்குஅவதூறுஉண்டாக்குகறாய்.
21இைவகைளநீெசய்யும்ேபாதுநான்மவுனமாகஇருந்ேதன்,
உன்ைனப்ேபால நானும்இருப்ேபன்என்றுநைனவுெகாண்டாய்;
ஆனாலும்நான்உன்ைனக்கடிந்துெகாண்டு,
அைவகைள உன்னுைடய கண்களுக்கு முன்பாக ஒவ்ெவான்றாக

நறுத்துேவன்.
22ேதவைனமறக்க றவர்கேள,இைதச் ச ந்த த்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
இல்லாவ ட்டால் நான்உங்கைளப்பீற ப்ேபாடுேவன்,
ஒருவரும்உங்கைளவடுவப்பதல்ைல.
23நன்ற பலிெசலுத்துகறவன்என்ைனமகைமப்படுத்துகறான்;
தன்னுைடயவழிையச் சரிெசய்க றவனுக்கு
ேதவனுைடய இரட்ச ப்ைப ெவளிப்படுத்துேவன் என்று

ெசால்லுகறார்.

சங்கீதம் 51
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது எழுதய பாடல். பத்ேசபாேளாடு
தாவீது ெசய்த பாவத்த ற்குப் ப றகு தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான்
தாவீத டம்ெசன்றுஉணர்த்தயேபாதுஇதுபாடப்பட்டது.
1ேதவேன,உமதுகருைபயன்படி எனக்குஇரங்கும்,
உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்ைனச்

சுத்த கரியும்.
2என்அக்க ரமம் நீங்கஎன்ைனமுற்றலும்கழுவ ,
* சங்கீதம் 50:11 50:11ஆகாயத்தன்
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என்னுைடயபாவம்ேபாக என்ைனச்சுத்த கரியும்.
3என்னுைடயமீறுதல்கைளநான்அறந்தருக்க ேறன்;
என்னுைடயபாவம்எப்ெபாழுதும்எனக்குமுன்பாக ந ற்க றது.
4ேதவேனஉம்ஒருவருக்ேகவ ேராதமாக நான்பாவம்ெசய்து,
உமதுகண்களுக்குமுன்பாகப்ெபால்லாங்கானைதெசய்ேதன்;
நீர் ேபசும்ேபாது உம்முைடய நீத ெவளிப்படவும், நீர்

ந யாயந்தீர்க்கும்ேபாது,
உம்முைடயபரிசுத்தம்ெவளிப்படவும்இைதஅறக்ைகயடுக ேறன்.
5இேதா, நான்அநீதயல்உருவாேனன்;
என்னுைடயதாய் என்ைனப்பாவத்தல்கர்ப்பந்தரித்தாள்.
6இேதா,உள்ளத்தல்உண்ைமயருக்கவரும்புக றீர்;
உள்ளத்தல்ஞானத்ைதஎனக்குத்ெதரியப்படுத்துவீர்.
7நீர் என்ைனஈேசாப்பனால்சுத்த கரியும்,
அப்ெபாழுதுநான்சுத்தமாேவன்;
என்ைனக்கழுவயருளும்;
அப்ெபாழுதுநான்உைறந்தமைழயலும்ெவண்ைமயாேவன்.
8நான்சந்ேதாஷமும்மக ழ்ச்ச யும் ேகட்கும்படிச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுநீர்ெநாறுக்கனஎலும்புகள்சந்ேதாஷப்படும்.
9 என்னுைடய பாவங்கைளப் பார்க்காதபடி நீர் உமது முகத்ைத

மைறத்து,
என்னுைடயஅக்க ரமங்கைளெயல்லாம் நீக்கயருளும்.
10 ேதவேன, சுத்த இருதயத்ைத என்னிேல உருவாக்கும்,

நைலயானஆவையஎன்னுைடயஉள்ளத்த ேலபுதுப்பயும்.
11உமதுசமுகத்ைதவ ட்டுஎன்ைனத்தள்ளாமலும்,
உமதுபரிசுத்தஆவையஎன்னிடத்தலிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளாமலும்

இரும்.
12உமதுஇரட்ச ப்பன்சந்ேதாஷத்ைதத்தரும்பவும்எனக்குத்தந்து,
உற்சாகமானஆவ என்ைனத்தாங்கும்படிெசய்யும்.
13அப்ெபாழுதுதீயவர்களுக்குஉமதுவழிகைளஉபேதச ப்ேபன்;
பாவ கள்உம்மிடத்தல்மனந்தரும்புவார்கள்.
14ேதவேன, என்ைனஇரட்ச க்கும் ேதவேன,
இரத்தப்பழிகளுக்குஎன்ைனநீங்கலாக்கவடும்;
அப்ெபாழுது என்னுைடய நாவு உம்முைடய நீதையக்

ெகம்பீரமாகப் பாடும்.
15ஆண்டவேர, என்னுைடயஉதடுகைளத்தறந்தருளும்;
அப்ெபாழுதுஎன்னுைடயவாய்உம்முைடயபுகைழஅறவக்கும்.
16பலிையநீர்வரும்புக றதல்ைல,வரும்பனால்ெசலுத்துேவன்;
தகனபலியும்உமக்குப் ப ரியமானதல்ல.
17ேதவனுக்ேகற்கும்பலிகள்ெநாறுங்குண்டஆவதான்;
ேதவேன,ெநாறுங்குண்டதும்வருந்துகறதுமானஇருதயத்ைத நீர்

தள்ளிவடுவதல்ைல.
18சீேயானுக்குஉமதுப ரியத்தன்படி நன்ைமெசய்யும்;
எருசேலமின்மதல்கைளக்கட்டும்.
19அப்ெபாழுதுதகனபலியும் சர்வாங்கதகனபலியுமாகய
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நீதயன்பலிகளில் ப ரியப்படுவீர்;
அப்ெபாழுதுஉமதுபீடத்தன்ேமல்காைளகைளப்பலியடுவார்கள்.

சங்கீதம் 52
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மஸ்கீல் என்னும்
பாடல், “தாவீது அகெமேலக்கன் வீட்டில் இருக்கறான்” என்று
ஏேதாமியனாகய ேதாேவக் சவுலிடம் ேபாய் கூறயேபாது
பாடப்பட்ட பாடல்.
1பலவாேன,ெபால்லாப்பல்ஏன்ெபருைமபாராட்டுக றாய்?
ேதவனுைடயகருைபஎந்நாளும்உள்ளது.
2நீ ேகடுகைளச்ெசய்யத ட்டமிடுக றாய்,
கபடுெசய்யும் உன்னுைடய நாவு தீட்டப்பட்ட சவரகன்

கத்தையப்ேபால்இருக்க றது.
3நன்ைமையவ டதீைமையயும்,
யாதார்த்தம் ேபசுக றைதவ ட ெபாய்ையயும் வரும்புக றாய்.

(ேசலா)
4 கபடமுள்ள நாேவ, அழிக்கும் எல்லா வார்த்ைதகைளயும் நீ

வரும்புக றாய்;
5 ேதவன் உன்ைன என்ெறன்ைறக்கும் இல்லாதபடி

அழித்துப்ேபாடுவார்;
அவர்உன்ைனப்ப டித்து,உன்குடியருப்பலிருந்துபடுங்க ,
நீ உயருள்ேளார் ேதசத்தல் இல்லாதபடி உன்ைன

அழித்துப்ேபாடுவார். (ேசலா)
6நீத மான்கள்அைதக்கண்டுபயந்து,அவைனப்பார்த்து ச ரித்து:
7இேதா, ேதவைனத்தன்னுைடயெபலனாககருதாமல்,
தன்னுைடயெசல்வப்ெபருக்கத்ைதநம்ப ,
தன்னுைடய தீைமயல் பலத்துக்ெகாண்ட மனிதன் இவன்தான்

என்பார்கள்.
8நாேனா ேதவனுைடயஆலயத்தல்
பச்ைசயானஒலிவமரத்ைதப் ேபாலிருக்க ேறன்,
ேதவனுைடயகருைபையஎன்ெறன்ைறக்கும்நம்பயருக்க ேறன்.
9நீேரஇைதச்ெசய்தீர் என்றுஉம்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்துத த்து,
உமதுெபயருக்குக்காத்தருப்ேபன்;
உம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக அது நலமாக

இருக்க றது.

சங்கீதம் 53
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1 ேதவன் இல்ைல என்று அறவல்லாதவன் தன்னுைடய

இருதயத்தல்ெசால்லிக்ெகாள்ளுகறான்;
அவர்கள்தங்கைளக்ெகடுத்து,
அருவருப்பானஅக்க ரமங்கைளச்ெசய்துவருகறார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன்ஒருவனும்இல்ைல.
2ேதவைனத்ேதடுக றஉணர்வுள்ளவன்உண்ேடா என்றுபார்க்க,
ேதவன்பரேலாகத்தலிருந்துமனிதர்கைளக்கண்ேணாக்கனார்.
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3 அவர்கள் எல்ேலாரும் வழிவலக , ஒன்றாகக்
ெகட்டுப்ேபானார்கள்;

நன்ைமெசய்க றவன்இல்ைல,ஒருவன்கூடஇல்ைல.
4அக்க ரமக்காரர்களுக்குஅறவுஇல்ைலயா?
அப்பத்ைத சாப்படுக றதுேபால் என்னுைடய மக்கைளச்

சாப்படுக றார்கேள;
அவர்கள்ேதவைனக்கூப்படுகறதல்ைல.
5 உனக்கு வேராதமாக முகாமிடுக றவனுைடய எலும்புகைளத்

ேதவன்ச தறடித்ததால்,
பயமில்லாதஇடத்தல்மிகவும் பயந்தார்கள்;
ேதவன் அவர்கைள ெவறுத்தபடியனால் நீ அவர்கைள

ெவட்கப்படுத்தனாய்.
6சீேயானிலிருந்துஇஸ்ரேவலுக்குஇரட்ச ப்புவருவதாக;
ேதவன்தம்முைடயமக்களின் சைறயருப்ைபத்தருப்பும்ேபாது,
யாக்ேகாபுக்குச் சந்ேதாஷமும் இஸ்ரேவலுக்கு மக ழ்ச்ச யும்

உண்டாகும்.

சங்கீதம் 54
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவேன,உமதுெபயரினிமித்தம் என்ைனப்பாதுகாத்து,
உமதுவல்லைமயனால்எனக்குநயாயம்ெசய்யும்.
2 ேதவேன, என்னுைடய வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டு, என்னுைடய

வாயன்வார்த்ைதகைளக் ேகளும்.
3அந்நயர் எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றார்கள்;
ெகாடியவர்கள்என்னுைடயஉயைரவாங்கத் ேதடுக றார்கள்;
ேதவைனத்தங்களுக்குமுன்பாகநறுத்த ைவப்பதல்ைல. (ேசலா)
4இேதா, ேதவன்எனக்குஉதவ ெசய்பவர்;
ஆண்டவர் என்னுைடய ஆத்துமாைவ ஆதரிக்க றவர்கேளாடு

இருக்க றார்.
5 அவர் என்னுைடய எத ரிகளுக்குத் தீைமக்குத் தீைமையச்

சரிக்கட்டுவார்,
உமதுசத்தயத்த ற்காகஅவர்கைளஅழியும்.
6உற்சாகத்துடன்நான்உமக்குப் பலியடுேவன்;
ெயேகாவாேவ,உமதுெபயைரத்துத ப்ேபன்,அதுநலமானது.
7அவர் எல்லாெநருக்கத்ைதயும்நீக்க , என்ைனவடுவத்தார்;
என்னுைடய கண் என்னுைடய எத ரிகளில் நீத சரிக்கட்டுதைலக்

கண்டது.

சங்கீதம் 55
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவேன, என்னுைடயெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்;
என்னுைடயவண்ணப்பத்த ற்குமைறந்துெகாள்ளாதரும்.
2எனக்குச்ெசவெகாடுத்து, பதல்அருளிச்ெசய்யும்;
எத ரியனுைடயகூக்குரலினிமித்தமும்,
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துன்மார்க்கர்கள்ெசய்யும்ப ரச்சைனகளினிமித்தமும்என்னுைடய
தயானத்தல்முைறயடுக ேறன்.

3அவர்கள்என்ேமல்பழிசுமத்த , ேகாபங்ெகாண்டு,
என்ைனப்பைகக்க றார்கள்.
4என்னுைடயஇருதயம்எனக்குள்ேவதைனப்படுகறது;
மரணபயம்என்ேமல்வழுந்தது.
5பயமும்நடுக்கமும்என்ைனப்ப டித்தது; த கல்என்ைனமூடியது.
6அப்ெபாழுது நான்: ஆ, எனக்குப் புறாைவப்ேபால் இறக்ைககள்

இருந்தால்,
நான்பறந்துேபாய்இைளப்பாறுேவன்.
7 நான் தூரத்தல் அைலந்து த ரிந்து வனாந்த ரத்தல்

தங்கயருப்ேபன். (ேசலா)
8 ெபருங்காற்றுக்கும் புயலுக்கும் தப்ப வைரந்து ெசல்ேவன்

என்ேறன்.
9 ஆண்டவேர, அவர்கைள அழித்து, அவர்கள் ெமாழிைய

ப ரிந்துேபாகச்ெசய்யும்;
ெகாடுைமையயும் சண்ைடையயும்நகரத்த ேலகண்ேடன்;
10 அைவகள் இரவும்பகலும் அதன் மதல்கள்ேமல்

சுற்ற த்த ரிக றது;
அக்க ரமமும்வாைதயும்அதன்நடுவல்இருக்கறது;
11ேகடுபாடுகள்அதன்நடுவல்இருக்கறது;
ெகாடுைமயும்கபடும்அதன்வீதையவ ட்டுவலக ப்ேபாக றதல்ைல.
12 என்ைனக் கடிந்துெகாண்டவன் எத ரி அல்ல, அப்படியருந்தால்

சக ப்ேபன்;
எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபருைம பாராட்டினவன் என்னுைடய

பைகஞன்அல்ல,
அப்படியருந்தால்அவனுக்குமைறந்தருப்ேபன்.
13 எனக்குச் சமமான மனிதனும், என்னுைடய வழிகாட்டியும்,

என்னுைடயேதாழனுமாகயநீேயஅவன்.
14நாம்ஒன்றாக,இன்பமானஆேலாசைனெசய்து,
கூட்டத்ேதாடு ேதவாலயத்த ற்குப் ேபாேனாம்.
15மரணம்அவர்கைளத்ெதாடர்ந்துப டிப்பதாக;
அவர்கள்உய ேராடு பாதாளத்தல்இறங்குவார்களாக;
அவர்கள் தங்குமிடங்களிலும் அவர்கள் உள்ளத்தலும் தீங்கு

இருக்கறது.
16நாேனா ேதவைனேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
ெயேகாவா என்ைனகாப்பாற்றுவார்.
17 காைல மாைல மத்தயான ேவைளகளிலும் நான்

தயானம்ெசய்துமுைறயடுேவன்;
அவர் என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்பார்.
18த ரள்கூட்டமாகக்கூடிஎன்ேனாடுஎத ர்த்தார்கள்;
அவேரா எனக்குஏற்பட்ட ேபாைர நீக்க ,
என்னுைடயஆத்துமாைவச் சமாதானத்துடன்மீட்டுவ ட்டார்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 55:19 677 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 56:8

19 ஆரம்பம்முதலாக இருக்க ற ேதவன் ேகட்டு, அவர்களுக்குப்
பதலளிப்பார்;

அவர்களுக்கு மாறுதல்கள் ஏற்படாததனால், அவர்கள்
ேதவனுக்குப்பயப்படாமற்ேபாக றார்கள். (ேசலா)

20 அவன் தன்ேனாடு சமாதானமாக இருந்தவர்களுக்கு
வேராதமாகத்

தன்னுைடயைகையநீட்டி
தன்னுைடயஉடன்படிக்ைகையமீற நடந்தான்.
21 அவன் வாயன் ெசாற்கள் ெவண்ெணையப்ேபால

ெமதுவானைவகள்,
அவனுைடயஇருதயேமாயுத்தம்;
அவனுைடயவார்த்ைதகள்எண்ெணயலும்மிருதுவானைவகள்.
ஆனாலும்அைவகள்உருவனபட்டயங்கள்.
22 ெயேகாவாேமல் உன் பாரத்ைத ைவத்துவடு, அவர் உன்ைன

ஆதரிப்பார்;
நீத மாைனஒருேபாதும்தள்ளாடவ டமாட்டார்.
23ேதவேன, நீர்அவர்கைளஅழிவன்குழியல்இறங்கச்ெசய்வீர்;
இரத்தப்ப ரியர்களும் சூதுள்ள மனிதர்களும் தங்களுைடய

ஆயுளின்நாட்களில்பாதவைரகூடபைழத்தருக்கமாட்டார்கள்;
நாேனாஉம்ைமநம்பயருக்க ேறன்.

சங்கீதம் 56
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1 ேதவேன, எனக்கு இரங்கும்; மனிதன் என்ைன

வழுங்கப்பார்க்க றான்,
நாள்ேதாறும் ேபார்ெசய்து, என்ைனஒடுக்குகறான்.
2 என்னுைடய எத ரிகள் நாள்ேதாறும் என்ைன

வழுங்கப்பார்க்க றார்கள்;
உன்னதமானவேர, எனக்கு வ ேராதமாக அகங்கரித்துப்

ேபார்ெசய்க றவர்கள்அேநகர்.
3நான்பயப்படுக ற நாளில்உம்ைமநம்புேவன்.
4 ேதவைன முன்னிட்டு அவருைடய வார்த்ைதையப் புகழுேவன்;

ேதவைனநம்பயருக்க ேறன்,
நான் பயப்பட மாட்ேடன்; மாம்சமாக இருக்க றவன் எனக்கு என்ன

ெசய்வான்?
5எப்ெபாழுதும்என்னுைடயவார்த்ைதகைளப்புரட்டுக றார்கள்;
எனக்குத்தீங்குெசய்வேதஅவர்கள்முழுஎண்ணமாகஇருக்க றது.
6அவர்கள்ஒன்றாகக்கூடி,மைறந்தருக்க றார்கள்;
என்னுைடய உயைர வாங்க வரும்ப , என்னுைடய காலடிகைளப்

பன்ெதாடர்ந்துவருகறார்கள்.
7அவர்கள்தங்களுைடயஅக்க ரமத்தனால்தப்புவார்கேளா?
ேதவேன, ேகாபங்ெகாண்டுமக்கைளக்கீேழ தள்ளும்.
8என்னுைடயஅைலச்சல்கைளேதவேனநீர் எண்ணியருக்க றீர்;
என்னுைடயகண்ணீைரஉம்முைடய ேதால்ைபயல்ைவயும்;
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அைவகள்உம்முைடயகணக்கல்அல்லேவாஇருக்க றது?
9 நான் உம்ைம ேநாக்க க்கூப்படும் நாளில் என்னுைடய எத ரிகள்

பன்னாகதரும்புவார்கள்;
ேதவன்என்னுைடயபக்கத்தல்இருக்கறார் என்பைதஅற ேவன்.
10ேதவைனமுன்னிட்டுஅவருைடயவார்த்ைதையப்புகழுேவன்;
ெயேகாவாைவ முன்னிட்டு அவருைடய வார்த்ைதையப்

புகழுேவன்.
11ேதவைனநம்பயருக்க ேறன், நான்பயப்படமாட்ேடன்;
மனிதன்எனக்குஎன்னெசய்வான்?
12 ேதவேன, நான் உமக்குச்ெசய்த ெபாருத்தைனகள் என்ேமல்

இருக்கறது;
உமக்குநன்றகைளச்ெசலுத்துேவன்.
13 நான் ேதவனுக்கு முன்பாக உயருள்ளவர்களுைடய

ெவளிச்சத்த ேலநடக்கும்படி,
நீர் என்னுைடய ஆத்துமாைவ மரணத்தற்கும் என்னுைடய

கால்கைளஇடறலுக்கும்தப்புவயாமல்இருப்பீேரா?

சங்கீதம் 57
தாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1எனக்குஇரங்கும், ேதவேன, எனக்குஇரங்கும்;
உம்ைமஎன்னுைடயஆத்துமா சார்ந்துெகாள்க றது;
ப ரச்சைனகள் கடந்துேபாகும்வைர உமது ச றகுகளின் ந ழலிேல

வந்துஅைடேவன்.
2 எனக்காக யாைவயும் ெசய்து முடிக்கப்ேபாக ற ேதவனாகய

உன்னதமானேதவைனேநாக்க க்கூப்படுேவன்.
3என்ைனவழுங்கப்பார்க்க றவன்என்ைனசப க்கும்ேபாது,
அவர் பரேலாகத்தலிருந்து ஒத்தாைச அனுப்ப , என்ைனக்

காப்பாற்றுவார்: (ேசலா).
ேதவன்தமதுகருைபையயும்தமதுசத்தயத்ைதயும்அனுப்புவார்.
4என்னுைடயஆத்துமா சங்கங்களின்நடுவல்இருக்கறது;
தீையஇைறக்க றமனிதர்களுக்குள்ேளக டக்க ேறன்;
அவர்கள் பற்கள் ஈட்டிகளும் அம்புகளும், அவர்கள் நாவு

கூர்ைமயானவாளாகஇருக்க றது.
5ேதவேன,வானங்களுக்குேமலாகஉயர்ந்தருளும்;
உமதுமகைமபூமியைனத்தன்ேமலும்உயர்ந்தருப்பதாக.
6என்னுைடயகால்களுக்குக்கண்ணிையைவத்தருக்க றார்கள்;
என்னுைடய ஆத்துமா தவக்க றது; எனக்கு முன்பாகக் குழிைய

ெவட்டி,அதன்நடுவ ேலவழுந்தார்கள் (ேசலா)
7என்னுைடயஇருதயம்ஆயத்தமாகஇருக்க றது,
ேதவேன, என்னுைடய இருதயம் ஆயத்தமாக இருக்க றது; நான்

பாடிப் புகழுேவன்.
8 என்னுைடய மனேம, வழி; வீைணேய, சுரமண்டலேம,

வழியுங்கள்;
அதகாைலயல்வழித்துக்ெகாள்ேவன்.
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9ஆண்டவேர,மக்களுக்குள்ேளஉம்ைமத்துத ப்ேபன்;
ேதசங்களுக்குள்ேளஉம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
10உமதுகருைபவானம்வைரயும்,
உமதுசத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்வைரயும்எட்டுக றது.
11ேதவேன,வானங்களுக்குேமலாகஉயர்ந்தருளும்;
உமதுமகைமபூமியைனத்தன்ேமலும்உயர்ந்தருப்பதாக.

சங்கீதம் 58
தான் ெகட்டுப்ேபாகாதபடிக்கு அல்தஷ்ேகத் என்னும்
வாத்தயத்தல் வாச க்க தாவீது பாடி இைசத்தைலவனுக்கு
ஒப்புவத்தமிக்தாம் என்னும்பாடல்.
1 மவுனமாக இருக்க றவர்கேள, நீங்கள் ெமய்யாக நீதையப்

ேபசுவீர்கேளா?
மனுமக்கேள, நயாயமாகத் தீர்ப்பு ெசய்வீர்கேளா?
2மனதார ந யாயக்ேகடுெசய்க றீர்கள்;
பூமிய ேல உங்கள் ைககளின் ெகாடுைமைய நறுத்துக்

ெகாடுக்க றீர்கள்.
3 துன்மார்க்கர்கள் கர்ப்பத்தல் ேதான்றயதுமுதல்

முைறதவறுகறார்கள்;
தாயன் வயற்றலிருந்து பறந்தது முதல் ெபாய்ெசால்லி

வழிதப்ப ப்ேபாக றார்கள்.
4பாம்பன்வஷத்தற்குஒப்பானவஷம்அவர்களில்இருக்க றது.
5 பாம்பாட்டிகள் வ ேநாதமாக ஊதனாலும் அவர்கள் ஊதும்

சத்தத்ைதக் ேகட்காதபடிக்குத் தன்னுைடய காைத
அைடக்க றெசவ ட்டுவ ரியைனப்ேபால்இருக்க றார்கள்.

6ேதவேன,அவர்கள்வாயலுள்ளபற்கைளத்தகர்த்துப்ேபாடும்;
ெயேகாவாேவ, பாலசங்கங்களின் கைடவாய்ப்பற்கைள

ெநாறுக்க ப்ேபாடும்.
7கடந்ேதாடுக றதண்ணீைரப்ேபால்அவர்கள்கழிந்துேபாகட்டும்;
அவன்தன்னுைடயஅம்புகைளத்ெதாடுக்கும்ேபாது
அைவகள்சன்னபன்னமாகப் ேபாகட்டும்.
8கைரந்துேபாக ற நத்ைதையப்ேபால்ஒழிந்துேபாவார்களாக;
ெபண்ணின் முத ர்ச்ச அைடயாத கருைவப்ேபால் சூரியைனக்

காணாமல்இருப்பார்களாக.
9முள் ெநருப்பனால் உங்களுைடய பாைனகளில் சூேடறுவதற்கு

முன்ேப
பச்ைசயானைதயும் எரிந்துேபானைதயும்அவர் சுழல் காற்றனால்

அடித்துக்ெகாண்டுேபாவார்.
10பழிவாங்குதைலநீத மான்காணும்ேபாதுமகழுவான்;
அவன் தன்னுைடய பாதங்கைளத் துன்மார்க்கனுைடய

இரத்தத்த ேலகழுவுவான்.
11அப்ெபாழுது,ெமய்யாக நீத மானுக்குப்பலன்உண்ெடன்றும்,
ெமய்யாக பூமிய ேல நயாயஞ்ெசய்க ற ேதவன் உண்ெடன்றும்

மனிதன்ெசால்லுவான்.
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சங்கீதம் 59
இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மிக்தாம் என்னும் ஒரு
பாடல். தாவீைதக் ெகால்வதற்காக சவுல் தாவீதன் வீட்ைடக்
கண்காணிப்பதற்காகஆட்கைளஅனுப்பயேபாதுபாடியது.
1என்ேதவேன, என்னுைடயஎத ரிகளுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்;
என்ேமல் எழும்புக றவர்களுக்கு என்ைன வலக்க உயர்ந்த

அைடக்கலத்த ேலைவயும்.
2அக்க ரமக்காரர்களுக்குஎன்ைனத்தப்புவத்து,
இரத்தப்ப ரியர்களான மனிதர்களுக்கு என்ைன வலக்க க்

காப்பாற்றும்.
3இேதா, என்னுைடயஉயருக்காக மைறந்தருக்க றார்கள்;
ெயேகாவாேவ, என்னிடத்தல் மீறுதலும் பாவமும்

இல்லாமலிருந்தும்,
பலவான்கள்எனக்குவ ேராதமாகக்கூட்டங்கூடுகறார்கள்.
4என்னிடத்தல்அக்க ரமம்இல்லாமலிருந்தும்,
ஓடித்த ரிந்து ேபாருக்குஆயத்தமாக றார்கள்;
எனக்குத்துைணெசய்யவழித்துஎன்ைனேநாக்க ப்பாரும்.
5ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
இஸ்ரேவலின் ேதவேன, நீர் எல்லா ேதசங்கைளயும் தண்டிக்க

வழித்ெதழும்பும்;
வஞ்சகமாகத் துேராகஞ்ெசய்க ற ஒருவருக்கும் தைய

ெசய்யாமலிரும். (ேசலா)
6 அவர்கள் மாைலயல் தரும்பவந்து, நாய்கைளப்ேபால

ஊைளய ட்டு,ஊைரச்சுற்ற த்த ரிக றார்கள்.
7இேதா, தங்களுைடயவார்த்ைதகைளக்கக்குகறார்கள்;
அவர்கள்உதடுகளில்வாள்கள்இருக்கறது,
ேகட்க றவன்யார் என்கறார்கள்.
8ஆனாலும்ெயேகாவாேவ,
நீர்அவர்கைளப்பார்த்து ச ரிப்பீர்;
அந்நயமக்கள்அைனவைரயும்இகழுவீர்.
9அவன்வல்லைமையநான்கண்டு,உமக்குக்காத்தருப்ேபன்;
ேதவேனஎனக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலம்.
10என்ேதவன்தம்முைடயகருைபயனால்என்ைனச்சந்த ப்பார்;
ேதவன்என்னுைடயஎத ரிகளுக்குவரும்நீத சரிக்கட்டுதைலநான்

காணும்படிெசய்வார்.
11 அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடாமலிரும், என்னுைடய மக்கள்

மறந்துேபாவார்கேள;
எங்களுைடய ேகடகமாக ய ஆண்டவேர, உமது வல்லைமயனால்

அவர்கைளச் ச தறடித்து,
அவர்கைளத்தாழ்த்த ப்ேபாடும்.
12அவர்களுைடய உதடுகளின் ேபச்சு அவர்கள் வாயன் பாவமாக

இருக்க றது;
அவர்கள் இட்ட சாபமும் ெசால்லிய ெபாய்யும் ஆகய

இைவகளினால்
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தங்களுைடயெபருைமயல்அகப்படுவார்களாக.
13 ேதவன் பூமியன் எல்ைலவைரக்கும் யாக்ேகாப ேல

அரசாளுகறவர் என்றுஅவர்கள்அறயும்படி,
அவர்கைளஉம்முைடயகடுங்ேகாபத்த ேலஅழித்துப்ேபாடும்;
இனிஇல்லாதபடிக்குஅவர்கைளஅழித்துப்ேபாடும். (ேசலா)
14 அவர்கள் மாைலயல் தரும்பவந்து, நாய்கைளப்ேபால

ஊைளய ட்டு,
ஊைரச்சுற்ற த்த ரிக றார்கள்.
15அவர்கள்உணவுக்காகஅைலந்துத ரிந்துதருப்தயைடயாமல்,
முறுமுறுத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
16நாேனாஉம்முைடயவல்லைமையப்பாடி,
காைலய ேலஉம்முைடயகருைபையமக ழ்ச்ச ேயாடு புகழுேவன்;
எனக்குெநருக்கமுண்டானநாளிேல
நீர் எனக்குத்தஞ்சமும்உயர்ந்தஅைடக்கலமுமானீர்.
17என்னுைடயெபலேன,உம்ைமபாடிப் புகழுேவன்;
ேதவன்எனக்குஉயர்ந்தஅைடக்கலமும்,
கருைபயுள்ளஎன்ேதவனுமாகஇருக்க றார்.
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தாவீது ெமெசாபத்தாமியா ேதசத்து சீரியர்கேளாடும்,
ேசாபா ேதசத்து சீரியர்கேளாடும் யுத்தம் ெசய்தேபாது
ேயாவாப் தரும்ப உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல ஏேதாமியரில்
பன்னிெரண்டாய ரம் ேபைர ெவட்டினேபாது அவன் சாட்சைய
வளக்கும்ஆறுநரம்பு கன்னரத்த ேல ேபாத ப்பதற்காக பாடினதும்
இராகத்தைலவனுக்குஒப்புவத்ததுமானமிக்தாம் என்னும்பாடல்.
1ேதவேன, நீர் எங்கைளக்ைகவ ட்டீர், எங்கைளச் ச தறடித்தீர்,
எங்கள்ேமல் ேகாபமாக இருந்தீர்; மறுபடியும் எங்களிடமாகத்

தரும்பயருளும்.
2பூமிையஅத ரச்ெசய்து,அைதெவடிப்பாக்கனீர்;
அதன்ெவடிப்புகைளப்ெபாருந்தச்ெசய்யும்;அதுஅைசக றது.
3உம்முைடயமக்களுக்குக்கடினமானகாரியத்ைதக்காண்பத்தீர்;
தத்தளிப்பன்மதுபானத்ைதஎங்களுக்குக்குடிக்கக்ெகாடுத்தீர்.
4 சத்தயத்தனால் ஏற்றும்படியாக, உமக்குப் பயந்து

நடக்க றவர்களுக்கு
ஒருெகாடிையக்ெகாடுத்தீர். (ேசலா)
5உமதுப ரியர்கள்வடுவக்கப்படும்படி,
உமது வலதுகரத்தனால் காப்பாற்ற , எனக்குச்

ெசவெகாடுத்தருளும்.
6ேதவன்தமதுபரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டுெசான்னார்,
ஆைகயால் சந்ேதாஷப்படுேவன்; சீேகைமப் பங்க ட்டு,
சுக்ேகாத்தன்பள்ளத்தாக்ைகஅளந்துெகாள்ளுேவன்.
7கீேலயாத் என்னுைடயது,மனாேசயும் என்னுைடயது,
எப்ப ராயீம் என்னுைடய தைலயன் ெபலன், யூதா என்னுைடய

ெசங்ேகால்.
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8ேமாவாப் என்பாதங்கைளக்கழுவும்பாத்த ரம்,
ஏேதாமின்ேமல்என்னுைடயகாலணிையஎற ந்துேபாடுேவன்;
ெபலிஸ்தயாேவ, என்னிமித்தம்ஆர்ப்பரித்துக்ெகாள்.
9பாதுகாப்பானபட்டணத்தற்குள்என்ைனநடத்த க்ெகாண்டுேபாக றவர்

யார்?
ஏேதாம்வைர எனக்குவழி காட்டுக றவர்யார்?
10 எங்கள் பைடகேளாடு புறப்படாமலிருந்த ேதவேன நீர்

அல்லேவா?
எங்கைளத்தள்ளிவ ட்டிருந்த ேதவேனநீர்அல்லேவா?
11ஆபத்தல்எங்களுக்குஉதவெசய்யும்;
மனிதனுைடயஉதவ வீண்.
12ேதவனாேலபலத்ேதாடு ேபாராடுேவாம்;
அவேர எங்களுைடயஎத ரிகைளமித த்துப்ேபாடுவார்.
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நரம்புக் கருவகைள இைசக்கும் இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது
அளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவேன, நான்கூப்படுகறைதக் ேகட்டு,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக்கவனியும்.
2என்னுைடயஇருதயம்தளர்ந்துேபாகும்ேபாது
பூமியன்கைடசயலிருந்துஉம்ைமேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
எனக்கு எட்டாத உயரமான கன்மைலயல் என்ைனக்

ெகாண்டுேபாய்வடும்.
3நீர் எனக்குஅைடக்கலமும்,
எத ரிகளுக்குஎத ேர ெபலத்ததுருகமுமாகஇருந்தீர்.
4நான்உம்முைடயகூடாரத்தல்என்ெறன்றும்தங்குேவன்;
உமதுஇறக்ைககளின்மைறவ ேலவந்துஅைடேவன். (ேசலா)
5ேதவேன, நீர் என்னுைடயெபாருத்தைனகைளக்ேகட்டீர்;
உமது ெபயருக்குப் பயப்படுக றவர்களின் சுதந்தரத்ைத எனக்குத்

தந்தீர்.
6ராஜாவன்ஆயுசுநாட்கேளாடுநாட்கைளக்கூட்டுவீர்;
அவர்வருடங்கள்தைலமுைறதைலமுைறயாகஇருக்கும்.
7அவர்ேதவனுக்குமுன்பாகஎன்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பார்;
தையயும்உண்ைமயும்அவைரக்காக்கக் கட்டைளயடும்.
8 இப்படிேய தனமும் என்னுைடய ெபாருத்தைனகைள நான்

ெசலுத்தும்படியாக,
உமதுெபயைர என்ைறக்கும்புகழ்ந்துபாடுேவன்.

சங்கீதம் 62
எதுதூன் என்னும் இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
பாடல்களில்ஒன்று.
1ேதவைனேய ேநாக்க என்னுைடயஆத்துமாஅமர்ந்தருக்க றது;
அவரால்என்இரட்ச ப்புவரும்.
2அவேர என்கன்மைலயும், என்இரட்ச ப்பும்,
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என்உயர்ந்தஅைடக்கலமுமானவர்;
நான்அதகமாகஅைசக்கப்படுவதல்ைல.
3 நீங்கள் எதுவைரக்கும் ஒரு மனிதனுக்குத் தீங்குெசய்ய

நைனப்பீர்கள்,
நீங்கள்அைனவரும்அழிக்கப்படுவீர்கள்,
சாய்ந்தமதலுக்கும்இடிந்தசுவருக்கும்ஒப்பாவீர்கள்.
4அவனுைடயேமன்ைமயலிருந்துஅவைனத்தள்ளும்படிக்ேக
அவர்கள்ஆேலாசைனெசய்து,
ெபாய்ேபச வரும்புக றார்கள்; தங்களுைடய வாயனால்

ஆசீர்வத த்து,
தங்களுைடயஉள்ளத்தல்சப க்க றார்கள்.
(ேசலா)
5என்னுைடயஆத்துமாேவ, ேதவைனேய ேநாக்க அமர்ந்தரு;
நான்நம்புக றதுஅவராேலவரும்.
6அவேர என்னுைடயகன்மைலயும், என்னுைடயஇரட்ச ப்பும்,
என்னுைடயஉயர்ந்தஅைடக்கலமுமானவர்;
நான்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
7என்னுைடயஇரட்ச ப்பும்,
என்னுைடயமகைமயும் ேதவனிடத்தல்இருக்க றது;
ெபலனானஎன்னுைடயகன்மைலயும்என்னுைடயஅைடக்கலமும்

ேதவனுக்குள்இருக்கறது.
8மக்கேள, எக்காலத்தலும்அவைர நம்புங்கள்;
அவர் சமுகத்தல்உங்களுைடயஇருதயத்ைதஊற்றவடுங்கள்;
ேதவன்நமக்குஅைடக்கலமாகஇருக்க றார். (ேசலா)
9கீழ்மக்கள்மாையயும், ேமன்மக்கள்ெபாய்யுமாேம;
தராச ேலைவக்கப்பட்டால்அவர்கெளல்ேலாரும்
மாையயலும்ேலசானவர்கள்.
10 ெகாடுைமைய நம்பாதருங்கள்; ெகாள்ைளயனால்

ெபருைமபாராட்டாதருங்கள்;
ெசல்வம் அதகமானால் இருதயத்ைத அதன்ேமல்

ைவக்காமலிருங்கள்.
11ேதவன்ஒருமுைறேபசனார்,இரண்டுமுைறேகட்டிருக்க ேறன்;
வல்லைமேதவனுைடயதுஎன்பேத.
12கருைபயும்உம்முைடயது,ஆண்டவேர!
ேதவேனநீர்அவனவன்ெசய்ைகக்குத்தகுந்தபடி பலனளிக்க றீர்.

சங்கீதம் 63
யூதாவன்பாைலவனத்தல்இருந்தேபாதுதாவீதுபாடிய பாடல்.
1ேதவேன, நீர் என்ேதவன்;அதகாலேமஉம்ைமத் ேதடுக ேறன்;
வறண்டதும் ேசார்வுற்றதும் தண்ணீரற்றதுமான நலத்த ேல

என்னுைடயஆத்துமாஉம்ேமல்தாகமாகஇருக்க றது,
என்னுைடயஉடலானதுஉம்ைமவாஞ்ச க்க றது.
2 இப்படிேய பரிசுத்த இடத்தல் உம்ைமப்பார்க்க ஆைசயாக

இருந்து,
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உமதுவல்லைமையயும்உமதுமகைமையயும்கண்ேடன்.
3உயைரவ டஉமதுகருைபநல்லது;
என்னுைடயஉதடுகள்உம்ைமத்துத க்கும்.
4என்னுைடயஉய ர்உள்ளவைர நான்உம்ைமத்துத த்து,
உமதுெபயைரெசால்லிக்ைகையஉயர்த்துேவன்.
5 நணத்ைதயும் ெகாழுப்ைபயும் உண்டதுேபால என்னுைடய

ஆத்துமா தருப்தயாகும்;
என்னுைடயவாய்ஆனந்த சந்ேதாஷமுள்ளஉதடுகளால்உம்ைமப்

ேபாற்றும்.
6என்னுைடயபடுக்ைகயன்ேமல்நான்உம்ைமநைனக்கும்ேபாது,
இரவுேநரங்களில்உம்ைமத்தயானிக்க ேறன்.
7நீர் எனக்குத்துைணயாகஇருந்ததனால்,
உமதுஇறக்ைககளின்ந ழலிேலசந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
8என்னுைடயஆத்துமாஉம்ைமத்ெதாடர்ந்துபற்ற க்ெகாண்டிருக்க றது;
உமதுவலதுகரம் என்ைனத்தாங்குகறது.
9என்உயைரஅழிக்கத் ேதடுக றவர்கேளா,
பூமியன்தாழ்வ டங்களில்இறங்குவார்கள்.
10அவர்கள்வாளால்வழுவார்கள்;
நரிகளுக்குஇைரயாவார்கள்.
11ராஜாேவா ேதவனில் சந்ேதாஷப்படுவார்;
ேதவன்ேபரில் சத்தயம்ெசய்க றவர்கள்
அைனவரும்ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்;
ெபாய் ேபசுக றவர்களின்வாய்அைடக்கப்படும்.

சங்கீதம் 64
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்.
1ேதவேன,என்னுைடயவண்ணப்பத்தல்என்னுைடயசத்தத்ைதக்

ேகட்டருளும்;
எத ரியால் வரும் பயத்ைத நீக்க , என்னுைடய உயைர

காத்தருளும்.
2துன்மார்க்கர் ெசய்யும்இரகச யஆேலாசைனக்கும்,
அக்க ரமக்காரர்களுைடய கலகத்த ற்கும் என்ைன வலக்க

மைறத்தருளும்.
3அவர்கள்தங்களுைடயநாைவவாைளப்ேபால்கூர்ைமயாக்க ,
4 மைறவுகளில் உத்தமன்ேமல் எய்வதற்காக கசப்பான

வார்த்ைதகளாகய தங்களுைடய அம்புகைள
நாேணற்றுகறார்கள்;

சற்றும்பயமின்ற த டீெரன்றுஅவன்ேமல்எய்க றார்கள்.
5 அவர்கள் ெபால்லாத காரியத்தல் தங்கைள

உறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு,
மைறவானகண்ணிகைளைவக்கஆேலாசைனெசய்து,
அைவகைளக்காண்பவன்யார் என்கறார்கள்.
6அவர்களுைடயநயாயக்ேகடுகைளஆராய்ந்துேதடி,
தந்த ரமானேயாசைனநைறேவறும்படிமுயற்ச ெசய்க றார்கள்;
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அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுைடய உட்கருத்தும் இருதயமும்
ஆழமாகஇருக்க றது.

7ஆனாலும்ேதவன்அவர்கள்ேமல்அம்புகைளஎய்வார்,
த டீெரன்றுஅவர்கள்காயப்படுவார்கள்.
8அவர்கள்தள்ளப்பட்டு, கீேழவழும்படி
அவர்கள்நாவுகேளஅவர்கைளக்ெகடுக்கும்;
அவர்கைளக்காண்கறஅைனவரும்ஓடிப்ேபாவார்கள்.
9எல்லா மனிதரும் பயந்து, ேதவனுைடயெசயைலஅறவத்து,
அவர்ெசய்ைகையஉணர்ந்துெகாள்வார்கள்.
10நீத மான்ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ந்து,அவைரநம்புவான்;
ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கள் அைனவரும்

ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்.

சங்கீதம் 65
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப் பாடல்.
1 ேதவேன, சீேயானில் உமக்காகத் துதயானது அைமந்து

காத்தருக்க றது;
ெபாருத்தைனஉமக்குச்ெசலுத்தப்படும்.
2ெஜபத்ைதக் ேகட்க றவேர, மனிதர்கள்அைனவரும்உம்மிடத்தல்

வருவார்கள்.
3அக்க ரமவஷயங்கள்என்ேமல்மிஞ்ச வல்லைமெகாண்டது;
ேதவேனநீேரா எங்களுைடயமீறுதல்கைளமன்னிக்க றீர்.
4 உம்முைடய ஆலயமுற்றங்களில் குடியருக்கும்படி நீர்

ெதரிந்துெகாண்டு ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகறவன்
பாக்கயவான்;

உம்முைடய பரிசுத்த ஆலயமாகய உமது வீட்டின் நன்ைமயால்
தருப்தயாேவாம்.

5பூமியன்கைடச எல்ைலகளிலும்
தூரமான கடல்களிலும் உள்ளவர்கள் எல்ேலாரும் நம்பும்

நம்ப க்ைகயாகஇருக்க ற
எங்களுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவேன,
நீர் பயங்கரமான காரியங்கைளச் ெசய்க றதனால் எங்களுக்கு

நீதயுள்ளஉத்த ரவுஅருளுகறீர்.
6வல்லைமையக்கட்டிக்ெகாண்டு,
உம்முைடயபலத்தனால்மைலகைளஉறுத ப்படுத்த ,
7 கடல்களின் மும்முரத்ைதயும் அைவகளுைடய அைலகளின்

இைரச்சைலயும்,
மக்களின்குழப்பத்ைதயும்அமர்த்துகறீர்.
8பூமியன் கைடச இடங்களில் குடியருக்க றவர்களும்உம்முைடய

அைடயாளங்களுக்காக பயப்படுக றார்கள்;
காைலையயும்,மாைலையயும் சந்ேதாஷப்படச்ெசய்க றீர்.
9ேதவேனநீர்பூமிையவ சாரித்துஅதற்குநீர்ப்பாய்ச்சுக றீர்;
தண்ணீர் நைறந்த ேதவநதயனால் அைத மிகவும்

ெசழிப்பாக்குக றீர்;
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இப்படி நீர்அைதத்தருத்த ,
அவர்களுக்குத்தானியத்ைதவைளவக்கறீர்.
10அதன்வரப்புகள் தணியும்படி அதன் வயல்களுக்குத் தண்ணீர்

இைறத்து,
அைத மைழகளால் கைரயச்ெசய்து, அதன் பயைர

ஆசீர்வத க்க றீர்.
11வருடத்ைதஉம்முைடயநன்ைமயால்முடிசூட்டுகறீர்;
உமதுபாைதகள்ெநய்யாகப்ெபாழிக றது.
12வனாந்த ர பசும்புல்களிலும்ெபாழிக றது;
ேமடுகள்சுற்றலும்பூரிப்பாகஇருக்க றது.
13ேமய்ச்சலுள்ளெவளிகளில்ஆடுகள்நைறந்தருக்க றது;
பள்ளத்தாக்குகள்தானியத்தால்மூடியருக்க றது;
அைவகள்ெகம்பீரித்துப் பாடுக றது.

சங்கீதம் 66
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்தஒருதுத ப் பாடல்.
1பூமியன்குடிகேள, நீங்கள்எல்ேலாரும் ேதவனுக்குமுன்பாகக்
ெகம்பீரமாகப் பாடுங்கள்.
2அவர்ெபயரின்மகத்துவத்ைதக் புகழ்ந்துபாடி,
அவருைடயதுதயன்மகைமையக்ெகாண்டாடுங்கள்.
3 ேதவைன ேநாக்க : உமது ெசயல்களில் எவ்வளவு பயங்கரமாக

இருக்க றீர்;
உமதுமகத்துவமானவல்லைமக்காகஉம்முைடயஎத ரிகள்
உமக்குவஞ்சகம் ேபச அடங்குவார்கள்.
4 பூமியன் மீெதங்கும் உம்ைமப் பணிந்துெகாண்டு உம்ைமத்

துத த்துப் பாடுவார்கள்;
அவர்கள் உம்முைடய ெபயைரத் துத த்துப் பாடுவார்கள் என்று

ெசால்லுங்கள். (ேசலா)
5ேதவனுைடயெசய்ைககைளவந்துபாருங்கள்;
அவர் மனிதர்களிடத்தல் நடப்ப க்கும் ெசயல்களில்

பயங்கரமானவர்.
6கடைலஉலர்ந்த தைரயாக மாற்றனார்;
ஆற்ைறக்கால்நைடயாகக் கடந்தார்கள்;
அங்ேகஅவரில் சந்ேதாஷமைடந்ேதாம்.
7 அவர் தம்முைடய வல்லைமயனால் என்ெறன்ைறக்கும்

அரசாளுகறார்;
அவருைடயகண்கள்ேதசத்தன்ேமல் ேநாக்கமாகஇருக்க றது;
துேராக கள்தங்கைளஉயர்த்தாமல்இருப்பார்களாக. (ேசலா)
8 மக்கேள, நம்முைடய ேதவைனத் துதத்து, அவைரத் துத க்கும்

சத்தத்ைதக் ேகட்கச்ெசய்யுங்கள்.
9அவர் நம்முைடயகால்கைளத்தள்ளாடவ டாமல்,
நம்முைடயஆத்துமாைவஉய ேராடுைவக்க றார்.
10ேதவேன, எங்கைளச் ேசாத த்தீர்;
ெவள்ளிையப் புடமிடுக றதுேபாலஎங்கைளப்புடமிட்டீர்.
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11எங்கைளவைலயல்அகப்படுத்த ,
எங்களுைடயஇடுப்புகளின்ேமல்வருத்தமானபாரத்ைதஏற்றனீர்.
12 மனிதர்கைள எங்களுைடய தைலயன்ேமல்

ஏற ப்ேபாகச்ெசய்தீர்;
தீையயும்தண்ணீைரயும்கடந்துவந்ேதாம்;
ெசழிப்பானஇடத்தல்எங்கைளக்ெகாண்டுவந்துவ ட்டீர்.
13சர்வாங்கதகனபலிகேளாடுஉமதுஆலயத்த ற்குள்நுைழேவன்;
14என்னுைடயஇக்கட்டில்நான்என்னுைடயஉதடுகைளத்தறந்து,
என்னுைடய வாயனால் ெசால்லிய என்னுைடய

ெபாருத்தைனகைள
உமக்குச்ெசலுத்துேவன்.
15ஆட்டுக்கடாக்களின்சுகந்தவாசைனயுடேனெகாழுைமயானைவகைள

உமக்குத்தகனபலியாகெசலுத்துேவன்;
காைளகைளயும் ெசம்மறயாட்டுக் கடாக்கைளயும் உமக்குப்

பலியடுேவன். (ேசலா)
16 ேதவனுக்குப் பயந்தவர்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் வந்து

ேகளுங்கள்;
அவர் என்னுைடயஆத்துமாவுக்குச்ெசய்தைதச்ெசால்லுேவன்.
17அவைர ேநாக்க என்னுைடயவாயனால்கூப்ப ட்ேடன்,
என்னுைடயநாவனால்அவர் புகழப்பட்டார்.
18என்னுைடயஇருதயத்தல்அக்க ரமச ந்ைதெகாண்டிருந்ேதனானால்,
ஆண்டவர் எனக்குச்ெசவெகாடுக்கமாட்டார்.
19ெமய்யாக ேதவன்எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்,
என்னுைடயெஜபத்தன்சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
20என்னுைடயெஜபத்ைதத்தள்ளாமலும்,
தமதுகருைபையஎன்ைனவட்டுவலக்காமலும்
இருந்த ேதவனுக்குநன்ற உண்டாகட்டும்.

சங்கீதம் 67
இைசக்கருவகைளஇைசக்கும்இராகத் தைலவனுக்குஒருதுத ப்
பாடல்.
1ேதவேன,பூமியல்உம்முைடயவழியும்,
எல்லா ேதசங்களுக்குள்ளும் உம்முைடய இரட்ச ப்பும்

வளங்கும்படியாக,
2ேதவேனநீர் எங்களுக்குஇரங்க , எங்கைளஆசீர்வத த்து,
உம்முைடயமுகத்ைதஎங்கள்ேமல்ப ரகாச க்கச்ெசய்யும். (ேசலா)
3ேதவேன,மக்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக;
எல்லா மக்களும்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக.
4 ேதவேன நீர் மக்கைள ந தானமாக நயாயந்தீர்த்து, பூமியலுள்ள

மக்கைளநடத்துவீர்;
ஆதலால் ேதசங்கள்சந்ேதாஷத்து,
ெகம்பீரத்ேதாடுமக ழக்கடவர்கள். (ேசலா)
5ேதவேன,மக்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக;
எல்லா மக்களும்உம்ைமத்துத ப்பார்களாக.
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6 பூமி தன்னுைடய பலைனத் தரும், ேதவனாகய எங்களுைடய
ேதவேனஎங்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

7ேதவன்எங்கைளஆசீர்வத ப்பார்;
பூமியன்எல்ைலகெளல்லாம்அவருக்குப் பயந்தருக்கும்.

சங்கீதம் 68
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப்பாடல்களுள்ஒன்று.
1ேதவன்எழுந்தருளுவார்,அவருைடயஎத ரிகள் ச தற ,
அவைரப் பைகக்க றவர்கள்அவருக்குமுன்பாகஓடிப்ேபாவார்கள்.
2புைகபறக்கடிக்கப்படுவதுேபாலஅவர்கைளப்பறக்கடிப்பீர்;
ெமழுகு ெநருப்புக்கு முன்பு உருகுவதுேபால துன்மார்க்கர்கள்

ேதவனுக்குமுன்பாகஅழிவார்கள்.
3நீத மான்கேளா ேதவனுக்குமுன்பாகமக ழ்ந்துகளிகூர்ந்து,
ஆனந்த சந்ேதாஷமைடவார்கள்.
4ேதவைனப்பாடி,அவருைடயெபயைரப் புகழ்ந்துபாடுங்கள்;
வனாந்த ரங்களில் ஏறவருகறவருக்கு வழிைய

ஆயத்தப்படுத்துங்கள்;
அவருைடய ெபயர் ெயேகாவா, அவருக்கு முன்பாகக்

களிகூருங்கள்.
5தம்முைடயபரிசுத்தவாசஸ்தலத்தலிருக்கற ேதவன்,
த க்கற்ற பள்ைளகளுக்குத் தகப்பனும், வதைவகளுக்குநயாயம்

வ சாரிக்க றவருமாகஇருக்க றார்.
6ேதவன்தனிைமயானவர்களுக்குவீடுவாசல்ஏற்படுத்த ,
கட்டப்பட்டவர்கைளவடுதைலயாக்குகறார்;
துேராக கேளாவறண்டபூமியல்தங்குவார்கள்.
7 ேதவேன, நீர் உம்முைடய மக்களுக்கு முன்ேன ெசன்று,

பாைலவனத்தல்நடந்துவரும்ேபாது, (ேசலா)
8 பூமி அத ர்ந்தது; ேதவனாகய உமக்கு முன்பாக வானமும்

ெபாழிந்தது;
இஸ்ரேவலின் ேதவனாக இருக்க ற ேதவனுக்கு முன்பாகேவ

இந்தச் சீனாய்மைலயும்அைசந்தது.
9ேதவேன, சம்பூரணமைழையப்ெபய்யச்ெசய்தீர்;
இைளத்துப்ேபானஉமதுசுதந்தரத்ைதத்த டப்படுத்தனீர்.
10உம்முைடயமந்ைதஅத ேலதங்கயருந்தது;
ேதவேன,உம்முைடயதையயனாேலஏைழகைளப்பராமரிக்க றீர்.
11ஆண்டவர்வசனம்தந்தார்;அைதப்ப ரபலப்படுத்துகறவர்களின்

கூட்டம்மிகுத .
12ேசைனகளின் ராஜாக்கள்தத்தளித்துஓடினார்கள்;
வீட்டிலிருந்தெபண்ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்பங்க ட்டாள்.
13நீங்கள்அடுப்பனடியல்க டந்தவர்களாகஇருந்தாலும்,
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ெவள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறாவன் இறக்ைககள்*
ேபாலவும், பசும்ெபான் நறமாகய அதன் இறகுகளின்
சாயலாகவும்இருப்பீர்கள்.

14சர்வவல்லவர்அதல் ராஜாக்கைளச் ச தறடித்தேபாது,
அது சல்ேமான் மைலயன் உைறந்த மைழேபால்

ெவண்ைமயானது.
15ேதவமைலபாசான்மைலேபாலஇருக்க றது;
பாசான்மைலஉயர்ந்த ச கரங்களுள்ளது.
16 உயர்ந்த ச கரமுள்ள மைலகேள, ஏன் துள்ளுகறீர்கள்; இந்த

மைலயல்தங்கயருக்க ேதவன்வரும்பனார்;
ஆம்,ெயேகாவாஇத ேலஎன்ெறன்ைறக்கும்தங்கயருப்பார்.
17ேதவனுைடயஇரதங்கள்பத்தாய ரங்களும்,
ஆயரமாய ரங்களுமாக இருக்க றது; ஆண்டவர் பரிசுத்த

ஸ்தலமான சீனாயலிருந்தைதேபால அைவகளுக்குள்
இருக்கறார்.

18ேதவேனநீர்உன்னதத்த ற்குஏற ,
சைறப்பட்டவர்கைளச் சைறயாக்க க்ெகாண்டுேபானீர்;
ேதவனாகயெயேகாவா மனிதர்களுக்குள்தங்கும்படியாக,
துேராக களாகய மனிதர்களுக்காகவும் வரங்கைளப்

ெபற்றுக்ெகாண்டீர்.
19எந்த நாளும்ஆண்டவருக்குஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக;
நம்ேமல்பாரஞ்சுமத்தனாலும்நம்ைமஇரட்ச க்க றேதவன்அவேர.

(ேசலா)
20 நம்முைடய ேதவன் இரட்ச ப்ைப அருளும் ேதவனாக

இருக்க றார்;
ஆண்டவராகயகர்த்தரால்மரணத்தற்குநீங்கும்வழிகளுண்டு.
21ெமய்யாகேவ ேதவன்தம்முைடயஎத ரிகளின்தைலையயும்,
தன்னுைடய அக்க ரமங்களில் துணிந்து நடக்க றவனுைடய

முடியுள்ளஉச்சந்தைலையயும்உைடப்பார்.
22 உன்னுைடய கால்கள் எத ரிகளின் இரத்தத்தல்

பதயும்படியாகவும்,
உன்னுைடயநாய்களின்நாக்குஅைதநக்கும்படியாகவும்,
23 என்னுைடய மக்கைளப் பாசானிலிருந்து தரும்ப அைழத்து

வருேவன்;
அைத கடலின் ஆழங்களிலிருந்தும் தரும்ப அைழத்து வருேவன்

என்றுஆண்டவர்ெசான்னார்.
24ேதவேன,உம்முைடயநைடகைளக்கண்டார்கள்;
என்ேதவனும்என்னுைடயராஜாவும்பரிசுத்தஸ்தலத்த ேலநடந்து

வருகறநைடகைளேயகண்டார்கள்.
25 முன்னாகப் பாடுக றவர்களும், பன்னாக வீைணகைள

வாச க்க றவர்களும்,
சுற்றலும்தம்புருவாச க்க றகன்னிைககளும்நடந்தார்கள்.
26இஸ்ரேவலின்ஊற்றலிருந்துேதான்றனவர்கேள,
* சங்கீதம் 68:13 68:13 புறாக்கள் இஸ்ரேவல் ெபண்களுக்கு அைடயாளமாக
ெசால்லப்பட்டுள்ளது
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சைபகளின்நடுேவஆண்டவராக யேதவைனஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்.
27 அங்ேக அவர்கைள ஆளுகற சன்ன ெபன்யமீனும், யூதாவன்

ப ரபுக்களும்,
அவர்களுைடயகூட்டமும்,ெசபுேலானின்ப ரபுக்களும்,
நப்தலியன்ப ரபுக்களும்உண்டு.
28உன்னுைடயேதவன்உனக்குப்பலத்ைதக்கட்டைளய ட்டார்;
ேதவேன, நீர் எங்களுக்காகஉண்டாக்கயைதபலப்படுத்தும்.
29எருசேலமிலுள்ளஉம்முைடயஆலயத்த ற்காக,
ராஜாக்கள்உமக்குக்காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவருவார்கள்.
30 நாணலிலுள்ள மிருககூட்டத்ைதயும், மக்களாகய

கன்றுகேளாடுகூடகன்றுகளின்கூட்டத்ைதயும்அதட்டும்;
ஒவ்ெவாருவனும் ெவள்ளிப்பணங்கைளக் ெகாண்டுவந்து

பணிந்துெகாள்ளுவான்;
யுத்தங்களில் ப ரியப்படுக றமக்கைளச் ச தறடிப்பார்.
31ப ரபுக்கள்எக ப்தலிருந்துவருவார்கள்;
எத்த ேயாப்ப யா ேதவைனேநாக்க ைகையஉயர்த்ததுரிதப்படும்.
32 பூமியன் ராஜ்ஜியங்கேள, ேதவைனப் பாடி, ஆண்டவைரப்

புகழ்ந்துபாடுங்கள். (ேசலா)
33 ஆரம்பமுதலாயருக்க ற வானாத வானங்களின்ேமல்

எழுந்தருளியருக்க றவைரப் பாடுங்கள்;
இேதா, தமதுசத்தத்ைதப் பலத்த சத்தமாகமுழங்கச்ெசய்க றார்.
34ேதவனுைடயவல்லைமையப்ப ரபலப்படுத்துங்கள்;
அவருைடய மகைமஇஸ்ரேவலின்ேமலும், அவருைடய வல்லைம

ேமகமண்டலங்களிலும்உள்ளது.
35 ேதவேன, உமது பரிசுத்த ஸ்தலங்களிலிருந்து பயங்கரமாக

வளங்குகறீர்;
இஸ்ரேவலின் ேதவன் தம்முைடய மக்களுக்குப் ெபலைனயும்

சத்துவத்ைதயும்அருளுகறவர்;
ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக.

சங்கீதம் 69
ேசாஷனீம் வாத்தயத்தல் வாச க்க இராகத்தைலவனுக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1ேதவேன, என்ைனக்காப்பாற்றும்;
ெவள்ளங்கள்என்னுைடயஆத்துமாவைரெபருகவருகறது.
2ஆழமானஉைளயல்அமிழ்ந்தருக்க ேறன், ந ற்கநைலயல்ைல,
ஆழமான தண்ணீரில் இருக்க ேறன்; ெவள்ளங்கள் என்ேமல்

புரண்டுேபாக றது.
3நான்கூப்படுகறதனால்இைளத்ேதன்;
என்னுைடயெதாண்ைடவறண்டுேபானது;
என்ேதவனுக்குநான்காத்தருக்கும்ேபாது,
என்னுைடயகண்கள்பூத்துப்ேபானது.
4 காரணமில்லாமல் என்ைனப் பைகக்க றவர்கள் என்னுைடய

தைலமுடியலும்அதகமாகஇருக்க றார்கள்;
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வீணாக எனக்கு எத ரிகளாக என்ைன அழிக்கேவண்டும்
என்றருக்க றவர்கள்பலத்தருக்க றார்கள்;

நான்எடுத்துக்ெகாள்ளாதைதநான்ெகாடுக்கேவண்டியதானது.
5ேதவேன, நீர் என்னுைடயபுத்தயீனத்ைதஅற ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடயகுற்றங்கள்உமக்குமைறந்தருக்கவல்ைல.
6ேசைனகளின்கர்த்தராக யஆண்டவேர,
உமக்காகக் காத்தருக்க றவர்கள் என்னால் ெவட்கப்பட்டுப்

ேபாகாமலிருப்பார்களாக;
இஸ்ரேவலின் ேதவேன, உம்ைமத் ேதடுக றவர்கள் என்னிமித்தம்

ெவட்கமைடயாதருப்பார்களாக.
7உமக்காக ந ந்ைதையச் சக த்ேதன்;
அவமானம்என்னுைடயமுகத்ைதமூடினது.
8 என்னுைடய சேகாதரர்களுக்கு ேவற்று மனிதனும், என்னுைடய

தாயன்பள்ைளகளுக்குஅந்நயனுமாேனன்.
9 உம்முைடய வீட்ைடக்குற த்து உண்டான பக்தைவராக்கயம்

எனக்குள்பற்றெயரிந்தது;
உம்ைம ந ந்த க்க றவர்களுைடய ந ந்தைனகள் என்ேமல்

வழுந்தது.
10என்னுைடயஆத்துமாவாடும்படிஉபவாச த்துஅழுேதன்;
அதுவும்எனக்குந ந்ைதயாகமுடிந்தது.
11சணலாைடையஎன்னுைடயஉைடயாக்க ேனன்;
அப்ெபாழுதும்அவர்களுக்குப்பழெமாழியாேனன்.
12 வாசலில் உட்கார்ந்தருக்க றவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாகப்

ேபசுக றார்கள்;
மதுபானம்குடிக்க றவர்களின்பாடலாேனன்.
13ஆனாலும் ெயேகாவாேவ, உதவக்காலத்த ேல உம்ைம ேநாக்க

வண்ணப்பம்ெசய்க ேறன்;
ேதவேன, உமது மிகுந்த கருைபயனாலும் உமது இரட்ச ப்பன்

சத்தயத்தனாலும்எனக்குச்ெசவெகாடுத்தருளும்.
14 நான் அமிழ்ந்து ேபாகாதபடிக்குச் ேசற்றலிருந்து என்ைனத்

தூக்கவடும்;
என்ைனப் பைகக்க றவர்களிடத்தலிருந்தும் ஆழமான

தண்ணீர்களில்இருந்தும்நான்நீங்கும்படிெசய்யும்.
15 ெவள்ளங்கள் என்ேமல் புரளாமலும், ஆழம் என்ைன

வழுங்காமலும்,
பாதாளம்என்ேமல்தன்னுைடயவாையஅைடத்துக்ெகாள்ளாமலும்

இருப்பதாக.
16ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளும்,
உம்முைடயதையநலமாயருக்க றது;
உமது உருக்கமான இரக்கங்களின்படி என்ைனக்

கண்ேணாக்கயருளும்.
17உமதுமுகத்ைதஉமதுஅடிேயனுக்குமைறயாேதயும்;
நான் வயாகுலப்படுக ேறன், எனக்குத் தீவ ரமாகச்

ெசவெகாடுத்தருளும்.
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18நீர் என்ஆத்துமாவனிடத்தல்வந்துஅைதவடுதைலெசய்யும்;
என்னுைடயஎத ரிகளுக்காக என்ைனமீட்டுவடும்.
19ேதவேனநீர் என்னுைடயந ந்ைதையயும்
என்னுைடய ெவட்கத்ைதயும் என்னுைடய அவமானத்ைதயும்

அற ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடய எத ரிகள் எல்ேலாரும் உமக்கு முன்பாக

இருக்க றார்கள்.
20ந ந்ைதஎன்னுைடயஇருதயத்ைதப் பளந்தது;
நான்மிகவும் ேவதைனப்படுக ேறன்;
எனக்காக பரிதப க்க றவனுண்ேடா என்றுகாத்தருந்ேதன்,
ஒருவனும்இல்ைல; ேதற்றுகறவர்களுக்குக்காத்தருந்ேதன்,
ஒருவனும்இல்ைல.
21என்னுைடயஆகாரத்தல்கசப்பு கலந்துெகாடுத்தார்கள்,
என்னுைடயதாகத்த ற்குக்காடிையக்குடிக்கக்ெகாடுத்தார்கள்.
22அவர்களுைடயபந்த அவர்களுக்குக்கண்ணியும்,
அவர்களுைடயெசல்வம்அவர்களுக்குவைலயுமாகஇருக்கட்டும்.
23அவர்களுைடயகண்கள்காணாதபடிஇருளாகட்டும்;
அவர்கள்இடுப்புகைளஎப்ேபாதும்தள்ளாடச்ெசய்யும்.
24உம்முைடயகடுங்ேகாபத்ைதஅவர்கள்ேமல்ஊற்றும்;
உம்முைடய ேகாபாக்கனிஅவர்கைளத்ெதாடர்ந்துப டிப்பதாக.
25அவர்கள்குடியருப்பு பாழாகட்டும்;
அவர்களுைடயகூடாரங்களில்குடியல்லாமற்ேபாவதாக.
26ேதவேனநீர்அடித்தவைனஅவர்கள்துன்பப்படுத்த ,
நீர் காயப்படுத்தனவர்கைளேநாகப் ேபசுக றார்கேள.
27 அக்க ரமத்தன்ேமல் அக்க ரமத்ைத அவர்கள்ேமல் சுமத்தும்,

அவர்கள்உமதுநீத க்குவந்ெதட்டாதருப்பார்களாக.
28ஜீவபுத்தகத்தலிருந்துஅவர்கள்ெபயர்கறுக்கப்பட்டுப்ேபாவதாக;
நீத மான்கள்ெபயேராேடஅவர்கள்ெபயர் எழுதப்படாதருப்பதாக.
29நாேனா சறுைமயும்துயரமுமுள்ளவன்;
ேதவேன, உம்முைடய இரட்ச ப்பு எனக்கு உயர்ந்த

அைடக்கலமாவதாக.
30ேதவனுைடயெபயைரப் பாட்டினால்துத த்து,
அவைரநன்ற ெசால்லிமகைமப்படுத்துேவன்.
31ெகாம்பும்வ ரிகுளம்புமுள்ளகாைளஎருைதவ ட,
இதுேவெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமாகஇருக்கும்.
32சாந்தகுணமுள்ளவர்கள்இைதக்கண்டுசந்ேதாஷப்படுவார்கள்;
ேதவைனத்ேதடுக றவர்கேள,உங்களுைடயஇருதயம்வாழும்.
33ெயேகாவா எளியவர்களின்வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க றார்,
கட்டுண்டதம்முைடயவர்கைளஅவர் புறக்கணிக்கமாட்டார்.
34வானமும்பூமியும்கடல்களும்அைவகளில்வாழ்க றஅைனத்தும்

அவைரத்துத க்கட்டும்.
35 ேதவன் சீேயாைனக் காப்பாற்ற , யூதாவன் பட்டணங்கைளக்

கட்டுவார்;
அப்ெபாழுதுஅங்ேககுடியருந்துஅைதஉரிைமயாக்க க்ெகாள்வார்கள்.
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36அவருைடயஊழியக்காரரின்சந்ததயார்அைதஉரிைமயாக்க க்
ெகாள்வார்கள்;

அவருைடயெபயைர ேநச க்க றவர்கள்அதல்குடியருப்பார்கள்.

சங்கீதம் 70
நைனப்பூட்டுதலாகப்பாடிஇராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட
தாவீதன்பாடல்.
1ேதவேன, என்ைனவடுவயும்,ெயேகாவாேவ,
எனக்குஉதவெசய்யவைரந்துவாரும்.
2 என்னுைடய உயைர வாங்கத்ேதடுக றவர்கள் ெவட்க குழப்பம்

அைடவார்களாக;
எனக்குத் தீங்குவரும்படி வரும்புக றவர்கள் பன்னிட்டுத் தரும்ப

ெவட்கம்அைடவார்களாக.
3 ஆ ஆ, ஆ ஆ, என்பவர்கள் தாங்கள் அைடயும் ெவட்கத்தனால்

பன்னாகப்ேபாவார்களாக.
4 உம்ைமத் ேதடுக ற அைனவரும் உம்மில் மக ழ்ந்து

சந்ேதாஷப்படுவார்களாக;
உமது இரட்ச ப்பல் ப ரியப்படுக றவர்கள் ேதவனுக்கு

மகைமயுண்டாவதாக என்று
எப்ெபாழுதும்ெசால்வார்களாக.
5நாேனா எளிைமயும், ேதைவயுள்ளவனுமாகஇருக்க ேறன்;
ேதவேன, என்னிடத்தல்வைரவாகவாரும்:
நீேர என்னுைடய துைணயும் என்ைன வடுவக்கறவருமானவர்,

ெயேகாவாேவ, தாமத க்காமலிரும்.

சங்கீதம் 71
1ெயேகாவாேவ,உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
நான்ஒருேபாதும்ெவட்கம்அைடயாதபடிெசய்யும்.
2உமதுநீதயனிமித்தம் என்ைனவடுவத்து,
என்ைனக்காத்தருளும்;
உமதுெசவையஎனக்குச் சாய்த்து,
என்ைனக்காப்பாற்றும்.
3நான்எப்ெபாழுதும்வந்தைடயக்கூடியகன்மைலயாகஇரும்;
என்ைனஇரட்ச ப்பதற்குக்கட்டைளய ட்டீேர;
நீேர என்னுைடய கன்மைலயும் என்னுைடய ேகாட்ைடயுமாக

இருக்க றீர்.
4என்ேதவேன,துன்மார்க்கனுைடயைகக்கும்,
நயாயக்ேகடும் ெகாடுைமயுமுள்ளவனுைடய ைகக்கும் என்ைனத்

தப்புவயும்.
5ெயேகாவாஆண்டவேர, நீேர என்னுைடயேநாக்கமும்,
என்னுைடய சறுவயது ெதாடங்க என்னுைடய நம்ப க்ைகயுமாக

இருக்க றீர்.
6நான்கர்ப்பத்தல்உருவானதுமுதல்உம்மால்ஆதரிக்கப்பட்ேடன்;
என்னுைடயதாயன்வயற்றலிருந்துஎன்ைனஎடுத்தவர் நீேர;
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உம்ைமேயநான்எப்ெபாழுதும்துத ப்ேபன்.
7அேநகருக்குநான்ஒருபுதுைமேபாலாேனன்;
நீேரா எனக்குப் பலத்தஅைடக்கலமாகஇருக்க றீர்.
8என்னுைடயவாய்உமதுதுதயனாலும்,
நாள்ேதாறும்உமதுமகத்துவத்தனாலும்நைறந்தருப்பதாக.
9முத ர்ந்தவயதல்என்ைனத்தள்ளிவ டாமலும்,
என்னுைடய ெபலன் ஒடுங்கும்ேபாது என்ைனக் ைகவ டாமலும்

இரும்.
10என்னுைடயஎத ரிகள்எனக்குவ ேராதமாகப் ேபச ,
என்னுைடய ஆத்துமாவுக்குக் காத்தருக்க றவர்கள் ஒன்றாக

ஆேலாசைனெசய்து:
11 ேதவன் அவைனக் ைகவ ட்டார், அவைனத் ெதாடர்ந்து

ப டியுங்கள்;
அவைனவடுவப்பவர்கள்இல்ைலஎன்கறார்கள்.
12ேதவேன, எனக்குத்தூரமாகஇருக்க ேவண்டாம்;
என்ேதவேன, எனக்குஉதவெசய்யவைரந்துவாரும்.
13 என்னுைடய ஆத்துமாைவ வேராத க்க றவர்கள் ெவட்க

அழியவும்,
எனக்குப் ெபால்லாப்புத் ேதடுக றவர்கள் ந ந்ைதயாலும்

ெவட்கத்தாலும்மூடப்படவும் ேவண்டும்.
14நாேனா எப்ெபாழுதும்நம்ப க்ைகெகாண்டிருந்து,
ேமன்ேமலும்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
15 என்னுைடய வாய் நாள்ேதாறும் உமது நீதையயும் உமது

இரட்ச ப்ைபயும்ெசால்லும்;
அைவகளின்ெதாைகையநான்அறயவல்ைல.
16 ெயேகாவா ஆண்டவருைடய வல்லைமைய முன்னிட்டு

நடப்ேபன்;
உம்முைடயநீதையப்பற்ற ேய ேமன்ைமபாராட்டுேவன்.
17 ேதவேன, என்னுைடய சறுவயதுமுதல் எனக்குப் ேபாத த்து

வந்தீர்;
இதுவைரக்கும்உம்முைடயஅத சயங்கைளஅறவத்துவந்ேதன்.
18இப்ெபாழுதும் ேதவேன,இந்தச் சந்தத க்குஉமதுெபலைனயும்,
வரப்ேபாக ற எல்ேலாருக்கும் உமது வல்லைமையயும் நான்

அறவக்கும்வைர,
முத ர்வயதும் நைரமுடியும் உள்ளவனாகும்வைர என்ைனக்

ைகவ டாமல்இருப்பீராக.
19ேதவேன,உம்முைடயநீத உன்னதமானது,
ெபரிதானைவகைள நீர் ெசய்தீர்; ேதவேன, உமக்கு ந கரானவர்

யார்?
20அேநக இக்கட்டுகைளயும் ஆபத்துகைளயும் காணும்படி ெசய்த

என்ைனநீர் தரும்பவும்உய ர்ப்ப த்து,
தரும்பவும் என்ைனப் பூமியன் பாதாளங்களிலிருந்து

ஏறச்ெசய்வீர்.
21என்னுைடயேமன்ைமையப்ெபருகச்ெசய்து,
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என்ைனமறுபடியும் ேதற்றுவீர்.
22 என் ேதவேன, நான் வீைணையக் ெகாண்டு உம்ைமயும்

உம்முைடய சத்தயத்ைதயும்துத ப்ேபன்;
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தேர, சுரமண்டலத்ைதக் ெகாண்டு உம்ைமப்

பாடுேவன்.
23நான்பாடும்ேபாதுஎன்னுைடயஉதடுகளும்,
நீர் மீட்டுக்ெகாண்டஎன்ஆத்துமாவும்ெகம்பீரித்துமகழும்.
24 எனக்குப் ெபால்லாப்ைபத் ேதடுக றவர்கள் ெவட்க

குழம்பனபடியால்,
நாள்ேதாறும்என்னுைடயநாவுஉமதுநீதையக்ெகாண்டாடும்.

சங்கீதம் 72
1ேதவேன, ராஜாவுக்குஉம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகைளயும்,
ராஜாவன்மகனுக்குஉம்முைடயநீதையயும்ெகாடுத்தருளும்.
2அவர்உம்முைடயமக்கைளநீத ேயாடும்,
உம்முைடயஏைழகைளநயாயத்ேதாடும்வ சாரிப்பார்.
3மைலகள்மக்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்தரும்,
ேமடுகள்நீதயன்வைளேவாடுஇருக்கும்.
4மக்களில் சறுைமப்படுக றவர்கைளஅவர் நயாயம்வ சாரித்து,
ஏைழயன் பள்ைளகைள இரட்ச த்து, இடுக்கண் ெசய்கறவைன

ெநாறுக்குவார்.
5 சூரியனும் சந்த ரனும் உள்ளவைர, அவர்கள் உமக்குத்

தைலமுைறதைலமுைறயாகப் பயந்தருப்பார்கள்.
6புல்அறுக்கப்பட ெவளியன்ேமல் ெபய்யும் மைழையப்ேபாலவும்,

பூமிையநைனக்கும்தூறைலப்ேபாலவும்இறங்குவார்.
7அவருைடயநாட்களில் நீத மான்ெசழிப்பான்;
சந்த ரனுள்ளவைரக்கும்மிகுந்த சமாதானம்இருக்கும்.
8ஒருசமுத்த ரந்ெதாடங்க மறுசமுத்த ரம்வைரக்கும்,
நத துவங்க பூமியன்எல்ைலகள்வைரக்கும்அவர்அரசாளுவார்.
9 வனாந்த ரத்தார்கள் அவருக்கு முன்பாகக் குனிந்து

வணங்குவார்கள்;
அவருைடயஎத ரிகள்மண்ைணநக்குவார்கள்.
10 தர்ஷீசன் ராஜாக்களும் மத்தய தைரக் கடல் தீவுகளின்

ராஜாக்களும்காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவருவார்கள்;
ேஷபாவலும் ேசபாவலுமுள்ள ராஜாக்கள் ெவகுமானங்கைளக்

ெகாண்டுவருவார்கள்.
11எல்லா ராஜாக்களும்அவைரப் பணிந்துெகாள்வார்கள்;
எல்லா ேதசங்களும்அவைரச் ேசவ ப்பார்கள்.
12கூப்படுகறஎளியவைனயும்,உதவயற்றசறுைமயானவைனயும்

அவர்வடுவப்பார்.
13எளியவனுக்கும், ேதைவயுள்ளவனுக்கும்அவர்இரங்க ,
எளியவர்களின்ஆத்துமாக்கைளவடுவப்பார்.
14 அவர்கள் ஆத்துமாக்கைள வஞ்சகத்த ற்கும் ெகாடுைமக்கும்

தப்புவ ப்பார்;
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அவர்களுைடய இரத்தம் அவருைடய பார்ைவக்கு அருைமயாக
இருக்கும்.

15 அவர் பைழத்தருப்பார், ேஷபாவன் ெபான் அவருக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்;

அவர்ந மித்தம்இைடவ டாமல்ெஜபம்ெசய்யப்படும்,
எந்நாளும்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவார்.
16 பூமிய ேல மைலகளின் உச்ச களில் ஒரு ப டி தானியம்

வைதக்கப்பட்டிருக்கும்;
அதன்வைளவுலீபேனாைனப்ேபாலஅைசயும்;
பூமியன்புல்ைலப்ேபால நகரத்தார்கள்ெசழித்ேதாங்குவார்கள்.
17அவருைடயெபயர் என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்;
சூரியன் இருக்கும்வைர அவருைடய ெபயரும் புகழும் ெதாடர்ந்து

நைலக்கும்;
மனிதர்கள்அவருக்குள்ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்,
எல்லா ேதசங்களும் அவைரப் பாக்கயமுைடயவர்கள் என்று

வாழ்த்துவார்கள்.
18 இஸ்ரேவலின் ேதவனாக இருக்க ற கர்த்தராக ய ேதவனுக்கு

ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக;
அவேரஅத சயங்கைளச்ெசய்க றவர்.
19அவருைடயமகைமெபாருந்தயநாமத்த ற்குஎன்ெறன்ைறக்கும்

துத உண்டாவதாக;
பூமிமுழுவதும்அவருைடயமகைமயால்நைறந்தருப்பதாக.
ஆெமன்,ஆெமன்.
20ஈசாயன்மகனாகயதாவீதன்வண்ணப்பங்கள்முடிந்தது.

சங்கீதம் 73
ஆசாபன்பாடல்.
1சுத்தஇருதயமுள்ளவர்களாகயஇஸ்ரேவலர்களுக்கு
ேதவன்நல்லவராகேவஇருக்க றார்.
2ஆனாலும்என்னுைடயகால்கள்தள்ளாடுதலுக்கும்,
என்னுைடயஅடிகள்சறுக்குதலுக்கும் சற்ேற தப்பயது.
3துன்மார்க்கர்களின்வாழ்ைவநான்காணும்ேபாது,
வீம்புக்காரர்களாகயஅவர்கள்ேமல்ெபாறாைமெகாண்ேடன்.
4மரணம்வைரஅவர்களுக்குேவதைனஇல்ைல;
அவர்களுைடயெபலன்உறுதயாகஇருக்க றது.
5மனிதர்கள்படும்வருத்தத்தல்அகப்படமாட்டார்கள்;
மனிதர்கள்அைடயும்உபத்த ரவத்ைதஅைடயமாட்டார்கள்.
6 ஆைகயால் ெபருைம கழுத்து அணிகலன்ேபால அவர்கைளச்

சுற்ற க்ெகாள்ளும்,
ெகாடுைமஆைடையப்ேபால்அவர்கைளமூடிக்ெகாள்ளும்.
7அவர்களுைடயகண்கள்ெகாழுப்பனால்எடுப்பாகப் பார்க்க றது;
அவர்கள்இருதயம்வரும்புவதலும்அதகமாக நடக்க றது.
8 அவர்கள் சீர்ெகட்டுப்ேபாய், அகந்ைதயாகக் ெகாடுைம

ேபசுக றார்கள்;
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ெபருைமயாகப் ேபசுக றார்கள்.
9தங்களுைடயவாய்வானம்வைர எட்டப் ேபசுக றார்கள்;
அவர்களுைடயநாவுபூமிெயங்கும்உலாவுகறது.
10 ஆைகயால் அவருைடய மக்கள் இந்த வழியாகேவ

தரும்புக றார்கள்;
தண்ணீர்கள்அவர்களுக்குப்பரிபூரணமாகச் சுரந்துவரும்.
11ேதவனுக்குஅதுஎப்படித்ெதரியும்?
உன்னதமானவருக்குஅைதப்பற்ற அறவுஉண்ேடா?
என்றுெசால்லுகறார்கள்.
12இேதா,இவர்கள்துன்மார்க்கர்கள்;
இவர்கள்என்றும்சுகமாகவாழ்க றவர்களாயருந்து,
ெசாத்ைதப்ெபருகச்ெசய்க றார்கள்.
13நான்வீணாகேவஎன்னுைடயஇருதயத்ைதச்சுத்தம்ெசய்து,
குற்றமில்லாைமய ேலஎன்னுைடயைககைளக்கழுவ ேனன்.
14நாள்ேதாறும்நான்வாத க்கப்பட்டும்,
காைலேதாறும்தண்டிக்கப்பட்டும்இருக்க ேறன்.
15இந்தவதமாகப் ேபசுேவன்என்றுநான்ெசான்னால்,
இேதா,உம்முைடயபள்ைளகளின் சந்தத க்குத்துேராக யாேவன்.
16இைதஅறயும்படிக்கு ேயாச த்துப்பார்த்ேதன்;
நான்ேதவனுைடயபரிசுத்தஸ்தலத்த ற்குள்நுைழந்து,
17அவர்கள்முடிைவக்கவனித்துஉணரும்வைர,
அதுஎன்னுைடயபார்ைவக்குகடினமாகஇருந்தது.
18 ந ச்சயமாகேவ நீர் அவர்கைளச் சறுக்கலான இடங்களில்

நறுத்த ,
பாழானஇடங்களில்வழச்ெசய்க றீர்.
19அவர்கள்ஒருநமிடத்தல்எவ்வளவுபாழாக ப்ேபாக றார்கள்!
பயங்கரங்களால்அழிந்துஒன்றுமில்லாமல் ேபாக றார்கள்.
20 தூக்கம் ெதளிந்தவுடேன ெசாப்பனம் ஒழிவதுேபால்,

ஆண்டவேர,
நீர்வ ழிக்கும்ேபாது,அவர்கள்ேவஷத்ைதகைலத்துவடுவீர்.
21இப்படியாக என்னுைடயமனம்கசந்தது,
என்னுைடயஉள்மனத ேலகுத்தப்பட்ேடன்.
22நான்காரியம்அறயாதமூடனாேனன்;
உமக்குமுன்பாகமிருகம் ேபாலிருந்ேதன்.
23ஆனாலும்நான்எப்ெபாழுதும்உம்ேமாடிருக்க ேறன்;
என்னுைடயவலதுைகையப்ப டித்துத்தாங்குகறீர்.
24உம்முைடயஆேலாசைனயன்படிநீர் என்ைனநடத்த ,
முடிவ ேலஎன்ைனமகைமயல்ஏற்றுக்ெகாள்வீர்.
25பரேலாகத்தல்உம்ைமயல்லாமல்எனக்குயார்உண்டு?
பூேலாகத்தல்உம்ைமத்தவ ர எனக்குேவேறவருப்பமில்ைல.
26 என்னுைடய சரீரமும் என்னுைடய இருதயமும்

வளர்ச்ச யல்லாமல் ேபாக றது;
ேதவன் என்ெறன்ைறக்கும் என்னுைடய இருதயத்தன்

கன்மைலயும்
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என்னுைடயபங்குமாகஇருக்க றார்.
27 இேதா, உம்ைமவ ட்டுத் தூரமாகப்ேபாக றவர்கள்

நாசமைடவார்கள்;
உம்ைமவ ட்டு உண்ைமயல்லாமல் ேபாக ற அைனவைரயும்

அழிப்பீர்.
28எனக்ேகா, ேதவைனஅண்டிக்ெகாண்டிருப்பேத நலம்;
நான்உமதுெசயல்கைளெயல்லாம்ெசால்லிவரும்படி
கர்த்தராக ய ஆண்டவர்ேமல் என்னுைடய நம்ப க்ைகைய

ைவத்தருக்க ேறன்.

சங்கீதம் 74
ஆசாப் பாடினமஸ்கீல்என்னும்பாடல்.
1ேதவேன, நீர் எங்கைளஎன்ெறன்ைறக்கும்ஏன்தள்ளிவடுகறீர்?
உமதுேமய்ச்சலின்ஆடுகள்ேமல்உமதுேகாபம் ஏன்புைகக றது?
2நீர் பூர்வகாலத்தல் சம்பாத த்தஉமதுசைபையயும்,
நீர் மீட்டுக்ெகாண்டஉமதுசுதந்தரமானேகாத்த ரத்ைதயும்,
நீர் தங்கயருந்த சீேயான்மைலையயும்நைனத்தருளும்.
3 ெநடுங்காலமாகப் பாழாகக்க டக்க ற இடங்களில் உம்முைடய

பாதங்கைளஎழுந்தருளச்ெசய்யும்;
பரிசுத்தஸ்தலத்த ேலஎத ரி அைனத்ைதயும்ெகடுத்துப்ேபாட்டான்.
4 உம்முைடய எத ரிகள் உம்முைடய ஆலயங்களுக்குள்ேள

ெகர்ச்ச த்து,
தங்கள்ெகாடிகைளஅைடயாளங்களாக நாட்டுக றார்கள்.
5 ேகாடரிகைள ஓங்க ச் ேசாைலய ேல மரங்கைள ெவட்டுகறவன்

ெபயர்ெபற்றவனானான்.
6இப்ெபாழுேதாஅவர்கள்அதன்ச த்த ரேவைலகள்முழுவைதயும்

ேகாடரிகளாலும்,
சம்மட்டிகளாலும்தகர்த்துப்ேபாடுக றார்கள்.
7உமதுபரிசுத்தஸ்தலத்ைதஅக்கனிக்குஇைரயாக்க ,
உமதுெபயரின்வாசஸ்தலத்ைதத்தைரவைரஇடித்து,
அசுத்தப்படுத்தனார்கள்.
8 அவர்கைள ஒன்றாக அழித்துப்ேபாடுேவாம் என்று தங்கள்

இருதயத்தல்ெசால்லி,
ேதசத்தலுள்ளஆலயங்கைளெயல்லாம்சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டார்கள்.
9எங்களுக்குஇருந்தஅைடயாளங்கைளக்காேணாம்;
தீர்க்கதரிச யும்இல்ைல;
இதுஎதுவைரக்கும்என்றுஅறகறவனும்எங்களிடத்தல்இல்ைல.
10ேதவேன, எதுவைரக்கும்எத ரி ந ந்த ப்பான்?
பைகவன்உமதுநாமத்ைதஎப்ெபாழுதும்தூஷப்பாேனா?
11உமதுவலதுகரத்ைதஏன்முடக்க க்ெகாள்ளுகறீர்;
அைதஉமதுமடியலிருந்துஎடுத்துஓங்க ந ர்மூலமாக்கும்.
12பூமியன்நடுவல்இரட்ச ப்புகைளச்ெசய்துவருகற
ேதவன்பூர்வகாலமுதல்என்னுைடய ராஜா.
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13ேதவேனநீர்உமதுவல்லைமயனால்சமுத்த ரத்ைதஇரண்டாகப்
பளந்து,

தண்ணீரிலுள்ளவலுசர்ப்பங்களின்* தைலகைளஉைடத்தீர்.
14ேதவேனநீர்முதைலகளின்தைலகைளநருக்க ப்ேபாட்டு,
அைதவனாந்த ரத்துமக்களுக்குஉணவாகக்ெகாடுத்தீர்.
15ஊற்ைறயும்ஆற்ைறயும்பளந்துவ ட்டீர்;
மகா நத கைளயும்வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தீர்.
16பகலும்உம்முைடயது,இரவும்உம்முைடயது;
ேதவேனநீர்ஒளிையயும்சூரியைனயும்பைடத்தீர்.
17பூமியன்எல்ைலகைளெயல்லாம் த ட்டமிட்டீர்;
ேகாைடக்காலத்ைதயும்மைழகாலத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்.
18ெயேகாவாேவ, எத ரி உம்ைமந ந்த த்தைதயும்,
மதயீன மக்கள் உமது நாமத்ைதத் தூஷத்தைதயும்

நைனத்துக்ெகாள்ளும்.
19உமதுகாட்டுப்புறாவன்ஆத்துமாைவெகாடூரமிருகங்களுைடய

கூட்டத்த ற்குஒப்புக்ெகாடுக்காமலிரும்;
உமதுஏைழகளின்கூட்டத்ைதஎன்ைறக்கும்மறக்காமலிரும்.
20உம்முைடயஉடன்படிக்ைகையநைனத்தருளும்;
பூமியன்இருளானஇடங்கள்
ெகாடுைமயுள்ளகுடியருப்புகளால்நைறந்தருக்க றேத.
21துன்பப்பட்டவன்ெவட்கத்ேதாடுதரும்பவ டாமலிரும்;
சறுைமயும் எளிைமயுமானவன் உமது ெபயைரத் துத க்கும்படி

ெசய்யும்.
22ேதவேன, எழுந்தருளும்,உமக்காக நீேரவழக்காடும்;
மதயீனனாேல தனந்ேதாறும் உமக்கு வரும் ந ந்ைதைய

நைனத்துக்ெகாள்ளும்.
23உம்முைடயஎத ரிகளின்ஆரவாரத்ைதமறக்காமலிரும்;
உமக்கு வ ேராதமாக எழும்புக றவர்களின் கூச்சல் எப்ெபாழுதும்

அதகரிக்க றது.

சங்கீதம் 75
அல்தஷ்ேகத் என்னும் வாத்தயத்தல் வாச க்கும்படி பாடலின்
இைசத்தைலவனுக்குஆசாப்அளித்த பாடல்.
1உம்ைமத்துத க்க ேறாம்,
ேதவேன,உம்ைமத்துத க்க ேறாம்;
உமது ெபயர் அருகல் இருக்கறெதன்று உமது அத சயமான

ெசயல்கள்அறவக்க றது.
2நயமிக்கப்பட்ட காலத்த ேல,யதார்த்தமாக நயாயந்தீர்ப்ேபன்.
3பூமியானதுஅதன்எல்லாக்குடிமக்கேளாடும்கைரந்துேபாக றது;
அதன்தூண்கைளநான்நைலநறுத்துக ேறன். (ேசலா)
4வீம்புக்காரர்கைளேநாக்க ,வீம்பு ேபசாமலிருங்கள்என்றும்;

* சங்கீதம் 74:13 74:13 இந்த கடல் ப ராணி அேனக தைலகள் ெகாண்டதாக
கருதப்படுக றது. பார்க்க-சங்கீதம் 104:26, ஏசாயா 27:1
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துன்மார்க்கர்கைள ேநாக்க , ெகாம்ைப உயர்த்தாமலிருங்கள்
என்றும்ெசான்ேனன்.

5உங்கள்ெகாம்ைபஉயரமாகஉயர்த்தாமலிருங்கள்;
உயர்ந்த கழுத்துைடயவர்களாகப் ேபசாமலிருங்கள்.
6 க ழக்கலும் ேமற்கலும் வனாந்த ரதைசயலுமிருந்து ெஜயம்

வராது.
7ேதவேனநயாயாத பத ;
ஒருவைனத்தாழ்த்த ,ஒருவைனஉயர்த்துகறார்.
8 கலங்க ப் ெபாங்குகற மதுபானத்தனால் நைறந்த பாத்த ரம்

ெயேகாவாவுைடயைகயலிருக்கறது,
அதலிருந்துஊற்றுகறார்;
பூமியலுள்ளதுன்மார்க்கர்கள்அைனவரும்அதன்வண்டல்கைள

உறஞ்ச க்குடிப்பார்கள்.
9நாேனா என்ெறன்ைறக்கும்இைதஅறவத்து,
யாக்ேகாபன்ேதவைனக்புகழ்ந்துபாடுேவன்.
10 துன்மார்க்கர்களுைடய ெகாம்புகைளெயல்லாம்

ெவட்டிப்ேபாடுேவன்;
நீத மானுைடயெகாம்புகேளாஉயர்த்தப்படும்.

சங்கீதம் 76
அல்தஷ்ேகத் என்னும் வாத்தயத்தல் வாச க்கும்படி பாடலின்
இைசத்தைலவனுக்குஆசாப்அளித்த பாடல்.
1யூதாவல்ேதவன்அறயப்பட்டவர்;
இஸ்ரேவலில்அவருைடயெபயர்ெபரியது.
2சாேலமில்அவருைடயகூடாரமும்,
சீேயானில்அவருைடயதங்குமிடமும்இருக்க றது.
3அங்ேகயருந்துவல்லின்அம்புகைளயும்,
ேகடகத்ைதயும்,வாைளயும்,யுத்தத்ைதயும்முறத்தார். (ேசலா)
4 மகத்துவமுள்ளவேர, ெகாள்ைளயுள்ள மைலைளவட நீர்

ப ரகாசமுள்ளவர்.
5ைதரிய ெநஞ்சுள்ளவர்கள்ெகாள்ைளய டப்பட்டு,
உறங்க அசந்தார்கள்;
வல்லைமயுள்ளஎல்லா மனிதர்களுைடயைககளும்அவர்களுக்கு

உதவாமல்ேபானது.
6யாக்ேகாபன்ேதவேன,உம்முைடயஅதட்டலின்சத்தத்தனால்
இரதங்களும்குதைரகளும்உறங்க வழுந்தது.
7நீர், நீேர, பயங்கரமானவர்;
உமதுேகாபம் எழும்பும்ேபாதுஉமக்குமுன்பாக ந ற்பவன்யார்?
8 நயாயம் வ சாரிக்கவும் பூமியல் சறுைமப்பட்டவர்கள்

யாவைரயும்இரட்ச க்கவும்,
ேதவேனநீர் எழுந்தருளினேபாது,
9வானத்தலிருந்துநயாயத்தீர்ப்புக் ேகட்கச்ெசய்தீர்;
பூமி பயந்துஅமர்ந்தது. (ேசலா)
10மனிதனுைடய ேகாபம்உமதுமகைமையவளங்கச்ெசய்யும்;
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மிஞ்சுங்ேகாபத்ைதநீர்அடக்குவீர்.
11 ெபாருத்தைனெசய்து அைத உங்கள் ேதவனாகய

ெயேகாவாவுக்குநைறேவற்றுங்கள்;
அவைரச் சூழ்ந்தருக்க ற அைனவரும் பயங்கரமானவருக்குக்

காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவரேவண்டும்.
12ப ரபுக்களின்ஆவையஅடக்குவார்;
பூமியன் ராஜாக்களுக்குஅவர் பயங்கரமானவர்.

சங்கீதம் 77
எதுதூன் என்னும் இராகத்தைலவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஆசாபன்
பாடல்.
1 நான் ேதவைன ேநாக்க என்னுைடய சத்தத்ைத உயர்த்த க்

ெகஞ்ச ேனன்,
என்னுைடயசத்தத்ைத ேதவனிடத்தல்உயர்த்த ேனன்,
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
2என்னுைடயஆபத்துநாளில்ஆண்டவைரத் ேதடிேனன்;
இரவலும்என்னுைடயைகதளராமல்வ ரிக்கப்பட்டிருந்தது;
என்னுைடயஆத்துமாஆறுதலைடயாமல்ேபானது.
3நான்ேதவைனநைனத்தேபாதுஅலற ேனன்;
நான் தயானிக்கும்ேபாது என்னுைடய ஆவ ேசார்ந்துேபானது.

(ேசலா)
4 நான் தூங்காதபடி என்னுைடய கண்ணிைமகைளப்

ப டித்தருக்க றீர்;
நான்ேபசமுடியாதபடி கலக்கமைடக ேறன்.
5 ஆரம்பநாட்கைளயும், ஆரம்பகாலத்து வருடங்கைளயும்

ச ந்த க்க ேறன்.
6இரவுேநரத்தல்என்னுைடயபாடைலநான்நைனத்து,
என்னுைடயஇருதயத்ேதாடு ேபச க்ெகாள்ளுக ேறன்;
என்ஆவ ஆராய்ச்ச ெசய்தது.
7ஆண்டவர் ந த்தயகாலமாகத் தள்ளிவடுவாேரா?
இனிஒருேபாதும்தையெசய்யாமலிருப்பாேரா?
8அவருைடயகருைபமுற்றலும்அற்றுப்ேபானேதா?
வாக்குத்தத்தமானது தைலமுைற தைலமுைறக்கும்

ஒழிந்துேபானேதா?
9ேதவன்இரக்கஞ்ெசய்யமறந்தாேரா?
ேகாபத்தனாேல தமது உருக்கமான இரக்கங்கைள

அைடத்துக்ெகாண்டாேரா? என்ேறன். (ேசலா)
10அப்ெபாழுதுநான்: இதுஎன்னுைடயபலவீனம்;
ஆனாலும் உன்னதமானவருைடய வலதுகரத்தலுள்ள

வருடங்கைளநைனவுகூருேவன்.
11ெயேகாவாவுைடயெசயல்கைளநைனவுகூருேவன்,
உம்முைடய ஆரம்பகாலத்து அத சயங்கைளேய

நைனவுகூருேவன்;
12உம்முைடயக ரிையகைளெயல்லாம் தயானித்து,
உம்முைடயெசயல்கைளேயாச ப்ேபன்என்ேறன்.
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13ேதவேன,உமதுவழி பரிசுத்தஸ்தலத்தலுள்ளது;
நம்முைடய ேதவைனப்ேபாலப்ெபரிய ேதவன்யார்?
14அத சயங்கைளச்ெசய்க ற ேதவன்நீேர;
மக்களுக்குள்ேளஉம்முைடயவல்லைமையவளங்கச்ெசய்தீர்.
15யாக்ேகாபு ேயாேசப்பு என்பவர்களின் சந்ததயாகயஉம்முைடய

மக்கைள,
உமதுவல்லைமயனாேலமீட்டுக்ெகாண்டீர். (ேசலா)
16தண்ணீர்கள்உம்ைமக்கண்டது; ேதவேன,
தண்ணீர்கள்உம்ைமக்கண்டுதத்தளித்தது;
ஆழங்களும்கலங்கனது.
17ேமகங்கள்தண்ணீர்கைளப்ெபாழிந்தது;
ஆகாயமண்டலங்கள்முழக்கமிட்டது;
உம்முைடயஅம்புகளும்ெதற ப்புண்டுபறந்தது.
18உம்முைடயகுமுறலின்சத்தம்சுழல்காற்றல்முழங்கனது;
மின்னல்கள் உலைக ப ரகாச க்கச் ெசய்தது; பூமி குலுங்க

அத ர்ந்தது.
19உமதுவழிகடலிலும்,உமதுபாைதகள்த ரண்டதண்ணீர்களிலும்

இருந்தது;
உமதுகாலடிகள்ெதரியப்படாமல்ேபானது.
20ேமாேசஆேரான்என்பவர்களின்ைகயால்,
உமதுமக்கைளஒருஆட்டுமந்ைதையப்ேபாலவழிநடத்தனீர்.

சங்கீதம் 78
ஆசாபன்மஸ்கீல்என்னும்ேபாதகப் பாடல்.
1என்மக்கேள, என்னுைடயஉபேதசத்ைதக் ேகளுங்கள்;
என் வாயன் வார்த்ைதகளுக்கு உங்களுைடய ெசவகைளச்

சாயுங்கள்.
2என்னுைடயவாையஉவைமகளால்த றப்ேபன்;
ஆரம்பகாலத்தன்மைறெபாருட்கைளெவளிப்படுத்துேவன்.
3அைவகைளநாங்கள்ேகள்வப்பட்டுஅற ந்ேதாம்;
எங்களுைடய முன்ேனார்கள் அைவகைள எங்களுக்குத்

ெதரிவ த்தார்கள்.
4 பன்வரும் சந்ததயான பள்ைளகளுக்கு நாங்கள் அைவகைள

மைறக்காமல்,
ெயேகாவாவன்துதகைளயும்அவருைடயபலத்ைதயும்,
அவர்ெசய்தஅவருைடயஅத சயங்கைளயும்வவரிப்ேபாம்.
5அவர்யாக்ேகாப ேல சாட்சையஏற்படுத்த ,
இஸ்ரேவலிேலேவதத்ைதநறுவ ,
அைவகைளத்தங்களுைடயபள்ைளகளுக்குஅறவக்கும்படி
நம்முைடயமுற்ப தாக்களுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.
6 இனிப் ப றக்கும் பள்ைளகளாகய பன்சந்ததயார் அைத

அற ந்துெகாண்டு,
அவர்கள் எழும்ப த் தங்களுைடய பள்ைளகளுக்கு அைவகைளச்

ெசால்லும்படிக்கும்;
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7ேதவன்ேமல்அவர்கள்தங்களுைடயநம்ப க்ைகையைவத்து,
ேதவனுைடய ெசயல்கைள மறக்காமல், அவர் கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும்;
8இருதயத்ைதச்ெசவ்ைவப்படுத்தாமலும்,
ேதவைன உறுதயாகப் பற்ற க்ெகாள்ளாமலும் இருந்த

முரட்டாட்டமும்கலகமுமுள்ளசந்ததயாகய
தங்களுைடய ப தாக்களுக்கு அவர்கள் ஒப்பாகாதபடிக்கும்,

இைவகைளக்கட்டைளய ட்டார்.
9ஆயுதமணிந்தவல்வீரர்களானஎப்ப ராயீமீர்கள்
யுத்தநாளிேலமுதுகுகாட்டினார்கள்.
10 அவர்கள் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகையக்

ைகக்ெகாள்ளாமலும்,
அவருைடயகட்டைளகளின்படி நடக்கச் சம்மத க்காமலும்,
11அவருைடயெசயல்கைளயும்,
அவர்தங்களுக்குக்காண்பத்தஅத சயங்கைளயும்மறந்தார்கள்.
12அவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்கு முன்பாக, எக ப்து ேதசத்துச்

ேசாவான்ெவளிய ேல,
அவர்அத சயமானைவகைளச்ெசய்தார்.
13கடைலப் பளந்து,அவர்கைளக்கடக்கச்ெசய்து,
தண்ணீைரக்குவயலாக ந ற்கும்படிச்ெசய்தார்.
14பகலிேல ேமகத்தனாலும்,
இரவுமுழுவதும் அக்கனி ெவளிச்சத்தனாலும் அவர்கைள

வழிநடத்தனார்.
15பாைலவனத்த ேலகன்மைலகைளப்பளந்து,
மகா ஆழங்களிலிருந்து தண்ணீைர அவர்களுக்குக் குடிக்கக்

ெகாடுத்தார்.
16கன்மைலயலிருந்துநீேராட்டங்கைளப்புறப்படச்ெசய்து,
தண்ணீைரநத ேபாலஓடிவரும்படிெசய்தார்.
17 என்றாலும், அவர்கள் பன்னும் அவருக்கு வ ேராதமாகப்

பாவஞ்ெசய்து,
பாைலவனத்த ேல உன்னதமான ேதவனுக்குக் ேகாபம்

மூட்டினார்கள்.
18தங்களுைடயஆைசக்ேகற்றஉணைவக்ேகட்டு,
தங்களுைடயஇருதயத்தல் ேதவைனப்பரீட்ைசபார்த்தார்கள்.
19அவர்கள்ேதவனுக்குவேராதமாகப் ேபச :
ேதவன்பாைலவனத்த ேலஉணவுப்பந்தையஆயத்தப்படுத்தக்கூடுேமா?
20இேதா அவர் கன்மைலைய அடித்ததனால் தண்ணீர் புறப்பட்டு,

நத களாகப் புரண்டுவந்தது;
அவர்அப்பத்ைதயும்ெகாடுக்கமுடியுேமா?
தம்முைடய மக்களுக்கு இைறச்சையயும் ஆயத்தப்படுத்துவாேரா

என்றார்கள்.
21ஆைகயால்ெயேகாவாஅைதக் ேகட்டுக் ேகாபங்ெகாண்டார்;
அவர்கள்ேதவைனவசுவாச க்காமலும்,
அவருைடயஇரட்ச ப்ைப நம்பாமலும் ேபானதனால்,
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22யாக்ேகாபுக்குவ ேராதமாகெநருப்பு பற்றெயரிந்தது;
இஸ்ரேவலுக்குவேராதமாகக் ேகாபம்மூண்டது.
23அவர்உயரத்தலுள்ளேமகங்களுக்குக்கட்டைளய ட்டு,
வானத்தன்கதவுகைளத்தறந்து,
24மன்னாைவஅவர்களுக்குஆகாரமாகப்ெபய்யச்ெசய்து,
வானத்தன்தானியத்ைதஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
25தூதர்களின்அப்பத்ைதமனிதன்சாப்ப ட்டான்;
அவர்களுக்குஆகாரத்ைதப்பூரணமாகஅனுப்பனார்.
26வானத்த ேலக ழக்குகாற்ைறவீசச்ெசய்து,
தம்முைடயவல்லைமயனால்ெதன்றைலயும்வீசச்ெசய்து,
27 இைறச்சைய தூைளப்ேபாலவும், ச றகுள்ள பறைவகைளக்

கடற்கைரமணலளவாகவும்ெபய்யச்ெசய்து,
28 அைவகைள அவர்கள் முகாமின் நடுவலும், அவர்கள்

கூடாரங்கைளச்சுற்றலும்இறங்கச்ெசய்தார்.
29அவர்கள்சாப்ப ட்டுதருப்தயைடந்தார்கள்;
அவர்கள்ஆைசப்பட்டைதஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
30அவர்கள்தங்களுைடயஆைசையெவறுக்கவல்ைல;
அவர்களுைடய உணவுஅவர்களுைடய வாயல் இருக்கும்ேபாேத.

31ேதவேகாபம்அவர்கள்ேமல்எழும்ப ,
அவர்களில் ெகாழுத்தவர்கைள அழித்து, இஸ்ரேவலில்

வாலிபர்கைளவழச்ெசய்தார்.
32 இைவெயல்லாம் நடந்தும், அவர் ெசய்த அத சயங்கைள

அவர்கள்நம்பாமல்,
பன்னும்பாவஞ்ெசய்தார்கள்.
33ஆதலால்அவர்கள்நாட்கைளவீணாகவும்,
அவர்கள்வருடங்கைளப்பயங்கரத்தலும்கழியச்ெசய்தார்.
34அவர்கைளஅவர்ெகால்லும்ேபாதுஅவைரக்குற த்துவ சாரித்து,
அவர்கள்தரும்பவந்துேதவைனஅதகாலேம ேதடி;
35ேதவன்தங்களுைடயகன்மைலெயன்றும்,
உன்னதமான ேதவன் தங்களுைடய மீட்பர் என்றும்,

நைனவுகூர்ந்தார்கள்.
36 ஆனாலும் அவர்கள் தங்களுைடய வாயனால் அவருக்கு

வஞ்சகம் ேபச ,
தங்களுைடயநாவனால்அவரிடத்தல்ெபாய்ெசான்னார்கள்.
37அவர்களுைடயஇருதயம்அவரிடத்தல்நைலவரப்படவல்ைல;
அவருைடய உடன்படிக்ைகயல் அவர்கள் உண்ைமயாக

இருக்கவல்ைல.
38அவேரா அவர்கைள அழிக்காமல், இரக்கமுள்ளவராக அவர்கள்

அக்க ரமத்ைதமன்னித்தார்;
அவர்தமதுகடுங்ேகாபம்முழுவைதயும்எழுப்பாமல்,
அேநகமுைறதமதுேகாபத்ைதவலக்கவ ட்டார்.
39 அவர்கள் மாம்செமன்றும், தரும்பவராமல் அகலுகற

காற்ெறன்றும்நைனவுகூர்ந்தார்.
40எத்தைனமுைறேயா பாைலவனத்த ேலஅவருக்குக் ேகாபமூட்டி,
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பாைலவனத்த ேலஅவைர ேவதைனப்படுத்தனார்கள்.
41அவர்கள்தரும்ப ேதவைனப்பரீட்ைச பார்த்து,
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்த ேதவைனஎரிச்சலூட்டினார்கள்.
42அவருைடய கரத்ைதயும்,அவர் தங்கைளஎத ரிகளுக்குவலக்க

மீட்ட நாைளயும்நைனக்காமல் ேபானார்கள்.
43அவர் எக ப்த ேலதம்முைடயஅைடயாளங்கைளயும்,
ேசாவான்ெவளிய ேலதம்முைடயஅற்புதங்கைளயும்ெசய்தார்.
44அவர்களுைடயநத கைளஇரத்தமாக மாற்ற ,அவர்களுைடய
ஆறுகளிலுள்ளதண்ணீைரக்குடிக்கமுடியாதபடிெசய்தார்.
45அவர்கைளஅழிக்கும்படிவண்டுவைககைளயும்,
அவர்கைளக் ெகடுக்கும்படி தவைளகைளயும் அவர்களுக்குள்ேள

அனுப்பனார்.
46அவர்களுைடயவைளச்சைலப்புழுக்களுக்கும்,
அவர்களுைடய உைழப்பன் பலைன ெவட்டுக்களிகளுக்கும்

ெகாடுத்தார்.
47கல்மைழயனால்அவர்களுைடயத ராட்ைசச்ெசடிகைளயும்,
ஆலாங்கட்டியனால்அவர்களுைடயஅத்த மரங்கைளயும்அழித்து,
48அவர்களுைடயமிருகங்கைளக்கல்மைழக்கும்,
அவர்களுைடயஆடுமாடுகைளஇடிகளுக்கும்ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
49தமதுகடுைமயானேகாபத்ைதயும்,மூர்க்கத்ைதயும்,
ப ரச்சைனையயும், உபத்த ரவத்ைதயும், தீங்குெசய்யும்

தூதர்கைளயும்அவர்களுக்குள்ேளஅனுப்பனார்.
50 அவர் தம்முைடய ேகாபத்த ற்கு வழித றந்து, அவர்களுைடய

ஆத்துமாைவமரணத்தற்குவலக்க க்காக்காமல்,
அவர்கள்உயைரக்ெகாள்ைளேநாய்க்குஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
51எக ப்த ேலமுதற்ப றந்த பள்ைளகள்அைனத்ைதயும்,
காமின்* கூடாரங்களிேல அவர்களுைடய ெபலனில் முதற்ப றந்த

எல்ேலாைரயும்அழித்து;
52தம்முைடயமக்கைளஆடுகைளப்ேபால் புறப்படச்ெசய்து,
அவர்கைள வனாந்த ரத்த ேல மந்ைதையப்ேபால்

கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்;
53 அவர்கள் பயப்படாதபடிக்கு அவர்கைளப் பத்த ரமாக

வழிநடத்தனார்;
அவர்கள்எத ரிகைளக்கடல்மூடிப்ேபாட்டது.
54அவர்கைளத்தமதுபரிசுத்தஸ்தலத்தன்எல்ைலவைரக்கும்,
தமது வலதுகரம் சம்பாத த்த இந்த மைலவைரக்கும்

அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
55அவர்கள்முகத்த ற்குமுன்பாக ேதசங்கைளத்துரத்தவ ட்டு,
ேதசத்ைதநூல்ேபாட்டுப் பங்க ட்டு,
அவர்களுைடய கூடாரங்களில் இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்கைளக்

குடிேயற்றனார்.
56ஆனாலும்அவர்கள்உன்னதமானேதவைனப்பரீட்ைச பார்த்து,

* சங்கீதம் 78:51 78:51 காமின் எக ப்து ேதசத்ைத குறக்க றது. காம் ேநாவாவன்
குமாரன், எக ப்தன்மூதாைதயர் என்றுஆதயாகமம் 10:6ல்ெசால்லியருக்க றது
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அவருக்குக் ேகாபம் மூட்டி, அவருைடய சாட்ச கைளக்
ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபாய்,

57தங்களுைடயமுன்ேனார்கைளப்ேபாலவழிவலக ,
துேராகம்ெசய்து, ேமாசம்ேபாக்கும்வல்ைலப்ேபால்துவண்டு,
58தங்களுைடயேமைடகளினால்அவருக்குக் ேகாபம்மூட்டி,
தங்களுைடயவக்க ரகங்களினால்எரிச்சல்உண்டாக்கனார்கள்.
59ேதவன்அைதக் ேகட்டுகடுங்ேகாபமைடந்து,
இஸ்ரேவைலமிகவும்ெவறுத்து,
60தாம்மனிதர்களுக்குள்ேளேபாட்டகூடாரமாக யசீேலாவலுள்ள†

வாசஸ்தலத்ைதவ ட்டுவலக ,
61 தமது பலமாகய இஸ்ரேவலர்கைள சைறயருப்புக்கும்,

தமது மகைமயான தம் ஜனத்ைத எத ரியன் ைகக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுத்து,

62தமதுமக்கைளவாளுக்குஇைரயாக்க ,தமதுசுதந்தரத்தன்ேமல்
ேகாபங்ெகாண்டார்.

63அவர்கள்வாலிபர்கைளெநருப்பு எரித்தது,
அவர்களுைடயகன்னிப்ெபண்கள்வாழ்க்ைகப்படாமலிருந்தார்கள்.
64அவர்களுைடயஆசாரியர்கள்வாளால்வழுந்தார்கள்,
அவர்களுைடயவதைவகள்அழவல்ைல.
65அப்ெபாழுதுஆண்டவர்தூக்கம்ெதளிந்தவைனப்ேபாலவும்,
த ராட்ைசரசத்தால் ெகம்பீரிக்க ற பலசாலிையப்ேபாலவும்

வழித்து,
66தம்முைடயஎத ரிகைளப் பன்புறமாகஅடித்து,
அவர்களுக்குந த்தயந ந்ைதையவரச்ெசய்தார்.
67அவர் ேயாேசப்பன்கூடாரத்ைதப் புறக்கணித்தார்;
எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்ைதஅவர்ெதரிந்துெகாள்ளாமல்,
68 யூதா ேகாத்த ரத்ைதயும் தமக்குப் ப ரியமான சீேயான்

மைலையயும்ெதரிந்துெகாண்டார்.
69தம்முைடயபரிசுத்தஸ்தலத்ைதமைலகைளப்ேபாலவும்,
என்ைறக்கும் ந ற்கும்படி தாம் அஸ்தபாரப்படுத்தன

பூமிையப்ேபாலவும்கட்டினார்.
70தம்முைடயஊழியனாகயதாவீைதத்ெதரிந்துெகாண்டு,
ஆட்டுத்ெதாழுவங்களிலிருந்துஅவைனஎடுத்தார்.
71கறவலாடுகளின்பன்னாகத்த ரிந்தஅவைன,
தம்முைடயமக்களாகயயாக்ேகாைபயும்
தம்முைடயசுதந்தரமாக யஇஸ்ரேவைலயும் ேமய்ப்பதற்காக,
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்.
72 இவன் அவர்கைளத் தன்னுைடய இருதயத்தன்

உண்ைமயன்படிேய ேமய்த்து,
தன்னுைடயைககளின்த றைமயனால்அவர்கைளநடத்தனான்.
† சங்கீதம் 78:60 78:60சீெலாேவாம்எருசேலமின்வடக்ேக 32க மீதூரத்தல்இருக்கறது.
இஸ்ரேவலின் ஆரம்ப நாட்களில் ேதவனுைடய உடன்பட்டிக்ைகெபட்டி சீேலாேவாமில்
ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
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சங்கீதம் 79
ஆசாபன்துத ப் பாடல்.
1ேதவேன,அன்னிய ேதசத்தார்கள்உமதுசுதந்தரத்தல்வந்து,
உமதுபரிசுத்தஆலயத்ைதத்தீட்டுப்படுத்த ,
எருசேலைமமண்ேமடுகளாக்கனார்கள்.
2 உமது ஊழியக்காரர்களின் ப ேரதங்கைள வானத்துப்

பறைவகளுக்கும்,
உமதுபரிசுத்தவான்களின் சரீரத்ைதப்பூமியன்மிருகங்களுக்கும்

இைரயாகக்ெகாடுத்தார்கள்.
3 எருசேலைமச் சுற்றலும் அவர்களுைடய இரத்தத்ைத

தண்ணீைரப்ேபாலச் ச ந்தனார்கள்;
அவர்கைளஅடக்கம்ெசய்பவருமில்ைல.
4எங்களுைடயஅயலாருக்குந ந்ைதயும்,
எங்களுைடய சுற்றுப்புறத்தாருக்கு இகழ்ச்ச யும்,

நைகப்புமாேனாம்.
5 எதுவைரக்கும் ெயேகாவாேவ! நீர் என்ைறக்கும் ேகாபமாக

இருப்பீேரா?
உம்முைடயஎரிச்சல்ெநருப்ைபப்ேபால்எரியுேமா?
6உம்ைமஅறயாத ேதசங்கள்ேமலும்,
உமதுெபயைரெதாழுதுெகாள்ளாத ராஜ்ஜியங்கள்ேமலும்,
உம்முைடயகடுங்ேகாபத்ைதஊற்றவடும்.
7அவர்கள்யாக்ேகாைபஅழித்து,
அவன்குடியருப்ைபப் பாழாக்கனார்கேள.
8முன்ேனார்களுைடய அக்க ரமங்கைள எங்களுக்கு வேராதமாக

நைனயாமலிரும்;
உம்முைடயஇரக்கங்கள்சீக்க ரமாக எங்களுக்குேநரிடுவதாக;
நாங்கள்மிகவும்தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபாேனாம்.
9 எங்கைள இரட்ச க்கும் ேதவேன, நீர் உமது ெபயரின்

மகைமக்காக எங்களுக்குஉதவெசய்து,
உமதுெபயருக்காக எங்கைளவடுவத்து,
எங்களுைடயபாவங்கைளமன்னியும்.
10 அவர்களுைடய ேதவன் எங்ேக என்று அன்னியேதசத்தார்

ெசால்வாேனன்?
உமது ஊழியக்காரர்களுைடய ச ந்தப்பட்ட இரத்தத்தன்

பழிவாங்குதல்
ேதசங்களுக்குள்ேள எங்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக

வளங்கும்படிெசய்யும்.
11கட்டுண்டவனுைடயெபருமூச்சுஉமக்குமுன்பாகவரட்டும்;
ெகாைலக்கு நயமிக்கப்பட்டவர்கைள உமது கரத்தனால்

உய ேராடுகாத்தருளும்.
12 ஆண்டவேர, எங்களுைடய அயலார் உம்ைம ந ந்த த்த

ந ந்ைதைய,
ஏழுமடங்காகஅவர்களுைடயமடிய ேலதரும்பச்ெசய்யும்.
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13 அப்ெபாழுது, உம்முைடய மக்களும் உம்முைடய ேமய்ச்சலின்
ஆடுகளுமாகய நாங்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக்கும்
புகழுேவாம்;

தைலமுைறதைலமுைறயாகஉமதுதுதையச்ெசால்லிவருேவாம்.

சங்கீதம் 80
எடூத் என்னும் வாத்தயத்தல் வாச க்க இராகத்தைலவனுக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்டஆசாபன்பாடல்.
1இஸ்ரேவலின்ேமய்ப்பேர,
ேயாேசப்ைபஆட்டுமந்ைதையப்ேபால் நடத்துகறவேர,
ெசவெகாடும்; ேகருபீன்கள்மத்தயல்தங்குகறவேர, ப ரகாச யும்.
2 எப்ப ராயீம் ெபன்யமீன் மனாேச என்பவர்களுக்கு முன்பாக, நீர்

உமதுவல்லைமையஎழுப்ப ,
எங்கைளக்காப்பாற்றவந்தருளும்.
3ேதவேன, எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்,
உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.
4ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உமதுமக்களின்வண்ணப்பத்த ற்குவ ேராதமாக நீர்
எதுவைரக்கும் ேகாபங்ெகாள்வீர்.
5கண்ணீராகயஅப்பத்ைதஅவர்களுக்குஉணவாகவும்,
மிகுதயான கண்ணீைரேய அவர்களுக்குப் பானமாகவும்

ெகாடுத்தீர்.
6எங்களுைடயஅயலாருக்குஎங்கைளவழக்காகைவக்க றீர்;
எங்களுைடயஎத ரிகள்எங்கைளக் ேகலிெசய்க றார்கள்.
7ேசைனகளின் ேதவேன, எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்,
உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.
8நீர் எக ப்தலிருந்துஒருத ராட்ைசக்ெகாடிையக்ெகாண்டுவந்து,
ேதசங்கைளத்துரத்தவ ட்டு,அைதநாட்டினீர்.
9அதற்குஇடத்ைதஆயத்தப்படுத்தனீர்;
அதுேவரூன்ற , ேதசெமங்கும்படர்ந்தது.
10 அதன் நழலால் மைலகளும் அதன் கைளகளால் உயர்ந்து

வளர்ந்த ேகதுருக்களும்மூடப்பட்டது.
11அதுதன்னுைடயெகாடிகைளக்மத்தயதைரக் கடல்வைரக்கும்,
தன்னுைடயகைளகைளஆறுவைரக்கும்படரவ ட்டது.
12 இப்ெபாழுேதா வழிநடக்க ற அைனவரும் அைதப்

பற க்கும்படியாக,
அதன்அைடப்புகைளஏன்தகர்த்துப்ேபாட்டீர்?
13காட்டுப்பன்ற அைதஉழுதுேபாடுக றது,
ெவளியன்மிருகங்கள்அைதேமய்ந்துேபாடுக றது.
14 ேசைனகளின் ேதவேன, தரும்ப வாரும், வானத்தலிருந்து

கண்ேணாக்க ப்பார்த்து,
இந்தத்த ராட்ைசச்ெசடிையவ சாரித்தருளும்;
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15உம்முைடயவலதுகரம்ஊன்றயெகாடிையயும்,
உமக்குநீர் த டப்படுத்தனகைளையயும்பாதுகாத்தருளும்.
16அதுெநருப்பால்சுடப்பட்டும்ெவட்டப்பட்டும் ேபானது;
உம்முைடயமுகத்தன்பயமுறுத்தலால்அழிந்துேபாக றார்கள்.
17உமதுகரம்உமதுவலதுபக்கத்துமனிதன்மீதலும்,
உமக்குநீர் த டப்படுத்தனமனிதகுமாரன்மீதலும்இருப்பதாக.
18அப்ெபாழுதுஉம்ைமவ ட்டுப் பன்வாங்கமாட்ேடாம்;
எங்கைள உய ர்ப்பயும், அப்ெபாழுது உமது ெபயைரத்

ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம்.
19ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்;
உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அப்ெபாழுதுஇரட்ச க்கப்படுேவாம்.

சங்கீதம் 81
க த்தீத் என்னும் இைசக்கருவைய வாச க்கும் இராகத்
தைலவனுக்குஆசாப்அளித்த பாடல்.
1நம்முைடயெபலனாகய ேதவைனக்ெகம்பீரமாகப் பாடி,
யாக்ேகாபன்ேதவைனக்குறத்துஆர்ப்பரியுங்கள்.
2 தம்புரு வாச த்து, வீைணையயும் இனிய ஓைசயான

சுரமண்டலத்ைதயும்எடுத்து,
பாட்டு பாடுங்கள்.
3மாதப்ப றப்பலும், நயமித்தகாலத்தலும்,
நம்முைடயபண்டிைகநாட்களிலும், எக்காளம்ஊதுங்கள்.
4இதுஇஸ்ரேவலுக்குப்ஆைணயும்,
யாக்ேகாபன்ேதவன்வதத்தகட்டைளயுமாகஇருக்க றது.
5 நாம் அறயாத ெமாழிையக்ேகட்ட எக ப்துேதசத்ைதவ ட்டுப்

புறப்படும்ேபாது,
இைதேயாேசப்ப ேல சாட்ச யாக ஏற்படுத்தனார்.
6அவனுைடயேதாைளச்சுைமக்குவலக்க ேனன்;
அவனுைடயைககள்கூைடக்குவடுவக்கப்பட்டது.
7ெநருக்கத்த ேலநீகூப்ப ட்டாய், நான்உன்ைனத்தப்புவத்ேதன்;
இடிமுழக்கம் உண்டாகும் மைறவ டத்தலிருந்து உனக்கு உத்த ரவு

அருளிேனன்;
ேமரிபாவன் தண்ணீர்கள் அருகல் உன்ைனச் ேசாத த்து

அற ந்ேதன். (ேசலா)
8 என்னுைடய மக்கேள ேகள், உனக்குச் சாட்ச ய ட்டுச்

ெசால்லுேவன்;
இஸ்ரேவேல, நீ எனக்குச்ெசவெகாடுத்தால்நலமாகஇருக்கும்.
9உனக்குள்ேவறுேதவன்உண்டாயருக்கேவண்டாம்;
அந்நய ேதவைனநீவணங்கவும் ேவண்டாம்.
10உன்ைன எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த உன்னுைடய

ேதவனாகயெயேகாவா நாேன;
உன்னுைடயவாையவ ரிவாகத் த ற, நான்அைதந ரப்புேவன்.
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11 என்னுைடய மக்கேளா என்னுைடய சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுக்கவல்ைல;

இஸ்ரேவல்என்ைனவரும்பவல்ைல.
12 ஆைகயால் அவர்கைள அவர்கள் இருதயத்தன் கடினத்தற்கு

வ ட்டுவ ட்ேடன்;
தங்களுைடயேயாசைனகளின்படிேய நடந்தார்கள்.
13ஆ, என்னுைடயமக்கள்எனக்குச்ெசவெகாடுத்து,
இஸ்ரேவல்என்னுைடயவழிகளில் நடந்தால் நலமாகஇருக்கும்!
14நான்சீக்க ரத்தல்அவர்களுைடயஎத ராளிகைளத்தாழ்த்த ,
என்னுைடய ைகைய அவர்கள் எத ரிகளுக்கு வ ேராதமாகத்

தருப்புேவன்.
15 அப்ெபாழுது ெயேகாவாைவப் பைகக்க றவர்கள் அவருக்கு

வஞ்சகம் ேபச அடங்குவார்கள்;
அவர்களுைடயகாலம்என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்.
16ெசழுைமயானேகாதுைமயனால்அவர்களுக்குஉணவளிப்பார்;
கன்மைலயன்ேதனினால்உன்ைனத்தருப்தயாக்குேவன்.

சங்கீதம் 82
ஆசாபன்பாடல்.
1ேதவசைபய ேல ேதவன்எழுந்தருளியருக்க றார்;
ெதய்வங்களின்நடுவ ேலஅவர் நயாயம்வ சாரிக்க றார்.
2எதுவைரக்கும்நீங்கள்அநயாயத்தீர்ப்புச்ெசய்து,
துன்மார்க்கர்களுக்குமுகதாட்சணியம்ெசய்வீர்கள். (ேசலா)
3ஏைழக்கும்த க்கற்றபள்ைளக்கும்நயாயஞ்ெசய்து,
சறுைமப்பட்டவனுக்கும்த க்கற்றவனுக்கும்நீத ெசய்யுங்கள்.
4பலவீனைனயும்எளியவைனயும்வடுவத்து,
துன்மார்க்கர்களின்ைகக்குஅவர்கைளத்தப்புவயுங்கள்.
5அறயாமலும்உணராமலும்இருக்கறார்கள்,
இருளிேல நடக்க றார்கள்; ேதசத்தன் அஸ்தபாரங்கெளல்லாம்

அைசக றது.
6நீங்கள்ெதய்வங்கள்என்றும்,
நீங்கெளல்ேலாரும் உன்னதமான ேதவனுைடய மக்கள் என்றும்

நான்ெசால்லியருந்ேதன்.
7ஆனாலும்நீங்கள்மனிதர்கைளப்ேபாலச்ெசத்து,
உலகப்ப ரபுக்களில்ஒருவைனப்ேபாலவழுந்துேபாவீர்கள்.
8ேதவேன, எழுந்தருளும்,பூமிக்குநயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும்;
நீேர எல்லா ேதசங்கைளயும்சுதந்தரமாகக்ெகாண்டிருப்பவர்.

சங்கீதம் 83
ஆசாபன்பாடல்.
1ேதவேன,மவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்,
ேபசாமல்இருக்கேவண்டாம்; ேதவேன,சும்மாயருக்க ேவண்டாம்.
2இேதா,உம்முைடயஎத ரிகள்ெகாந்தளித்து,
உம்முைடயபைகஞர்தைலையஉயர்த்துகறார்கள்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 83:3 711 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 84:1

3உமதுமக்களுக்குவேராதமாக சத ெசய்ய ேயாச த்து,
உமது மைறவல் இருக்கறவர்களுக்கு வேராதமாக

ஆேலாசைனெசய்க றார்கள்.
4அவர்கள்இனிஒருேதசமாகஇல்லாமலும்,
இஸ்ரேவலின்ெபயர்இனி நைனக்கப்படாமலும் ேபாவதற்காக,
அவர்கைளஅழிப்ேபாம்வாருங்கள்என்கறார்கள்.
5இப்படி, ஏேதாமின்கூடாரத்தார்களும்,
இஸ்மேவலர்களும், ேமாவாப யர்களும்,ஆகாரியர்களும்,
6ேகபாலர்களும்,அம்ேமானியர்களும்,அமேலக்கயர்களும்,
தீருவன்குடிமக்கேளாடுகூடியெபலிஸ்தர்களும்,
7ஒேர மனேதாடுமுடிெவடுத்துஆேலாசைனெசய்து,
உமக்குவ ேராதமாகஒப்பந்தம்ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
8அசீரியர்களும்அவர்கேளாேடகூடக்கலந்து,
ேலாத்தன்சந்தத களுக்குபலமானார்கள். (ேசலா)
9மீதயானியர்களுக்குச்ெசய்ததுேபாலவும்,
கீேசான்என்னும்ஆற்றன்அருகல்எந்ேதாரிேலஅழிக்கப்பட்டு,
10நலத்த ற்குஎருவாய்ப்ேபானசெசரா,
யாபீன் என்பவர்களுக்குச் ெசய்ததுேபாலவும், அவர்களுக்குச்

ெசய்யும்.
11 அவர்கைளயும் அவர்கள் அத பத கைளயும் ஓேரபுக்கும்

ேசபுக்கும்,
அவர்கள் ப ரபுக்கைளெயல்லாம் ேசபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும்

சமமாக்கும்.
12 ேதவனுைடய வாசஸ்தலங்கைள எங்களுக்குச் சுதந்தரமாக

நாங்கள்கட்டிக்ெகாள்ேவாம் என்றுெசால்லுகறார்கேள.
13என்ேதவேன,அவர்கைளச்சுழல்காற்றன்புழுதக்கும்,
காற்றுமுகத்தல்பறக்கும்துரும்புக்கும் சமமாக்கும்.
14ெநருப்பு காட்ைடக்ெகாளுத்துவதுேபாலவும்,
அக்கனிஜூவாைலகள்மைலகைளஎரிப்பது ேபாலவும்,
15நீர்உமதுபுயலினாேலஅவர்கைளத்ெதாடர்ந்து,
உமதுெபருங்காற்றனாேலஅவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்யும்.
16ெயேகாவாேவ,அவர்கள்உமதுெபயைரத் ேதடும்படிக்கு,
அவர்கள்முகங்கைளஅவமானத்தாேலமூடும்.
17ேயேகாவா என்னும்ெபயைரஉைடய ேதவேன
நீர் ஒருவேர பூமியைனத்தன்ேமலும் உன்னதமான ேதவன் என்று

மனிதர்கள்உணரும்படி,
18அவர்கள்என்ைறக்கும்ெவட்க க் கலங்க ,
அவமானமைடந்துஅழிந்துேபாவார்களாக.

சங்கீதம் 84
கீத்த த் என்னும் வாத்தயத்தல் இைசக்கும் இராகத்
தைலவனுக்குக் ேகாராகன்குடும்பம்அளித்தஒருதுத ப் பாடல்.
1ேசைனகளின்ெயேகாவாேவ,
உமதுவாசஸ்தலங்கள்எவ்வளவுஇன்பமானைவகள்!
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2என்னுைடயஆத்துமாெயேகாவாவுைடயஆலயமுற்றங்களின்ேமல்
வாஞ்ைசயும்ஆவலுமாகஇருக்க றது;

என்னுைடய இருதயமும் என்னுைடய சரீரமும் உயருள்ள
ேதவைனேநாக்க க்ெகம்பீர சத்தமிடுக றது.

3 என்னுைடய ராஜாவும் என் ேதவனுமாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவாேவ,

உம்முைடயபீடங்களின்அருகல்அைடக்கலான்குருவக்குவீடும்,
தைகவலான் குருவக்குத் தன்னுைடய குஞ்சுகைள ைவக்கும்

கூடும்கைடத்தேத.
4உம்முைடயவீட்டில்தங்க இருக்க றவர்கள்பாக்கயவான்கள்;
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் உம்ைமத் துத த்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்

(ேசலா)
5உம்மிேலெபலன்ெகாள்ளுகறமனிதனும்,
தங்களுைடய இருதயங்களில் ெசவ்ைவயான வழிகைளக்

ெகாண்டிருக்க றவர்களும்பாக்கயவான்கள்.
6அழுைகயன் பள்ளத்தாக்ைக உருவ நடந்து அைத நீரூற்றாக்க க்

ெகாள்ளுகறார்கள்;
மைழயும்குளங்கைளந ரப்பும்.
7அவர்கள்பலத்தன்ேமல்பலம்அைடந்து,
சீேயானிேல ேதவசந்ந தயல்வந்துகாணப்படுவார்கள்.
8ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகளும்;
யாக்ேகாபன்ேதவேன,ெசவெகாடும். (ேசலா)
9எங்கள்ேகடகமாக ய ேதவேன, கண்ேணாக்கமாகஇரும்;
நீர்அப ேஷகம்ெசய்தவரின்முகத்ைதப் பாரும்.
10 ஆயரம் நாைளவ ட உமது முற்றங்களில் ெசல்லும் ஒேர நாள்

நல்லது;
துன்மார்க்கர்களின்கூடாரங்களில் தங்கயருப்பைதவ ட
என் ேதவனுைடய ஆலயத்தன் வாசற்படியல் காத்தருப்பைதேய

ெதரிந்துெகாள்ளுேவன்.
11ேதவனாகயெயேகாவாசூரியனும்ேகடகமுமானவர்;
ெயேகாவா கருைபையயும்மகைமையயும்அருளுவார்;
உத்தமமாக நடக்க றவர்களுக்கு நன்ைமைய வழங்காமல்

இருக்கமாட்டார்.
12ேசைனகளின்ெயேகாவாேவ,
உம்ைமநம்பயருக்க றமனிதன்பாக்கயவான்.

சங்கீதம் 85
ேகாராகன்குடும்பம்இராகத் தைலவனுக்குஅளித்ததுத ப் பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,உமதுேதசத்தன்ேமல்ப ரியம்ைவத்து,
யாக்ேகாபன்சைறயருப்ைபத்தருப்பனீர்.
2உமதுமக்களின்அக்க ரமத்ைதமன்னித்து,
அவர்கள்பாவத்ைதெயல்லாம்மூடினீர். (ேசலா)
3உமதுஉக்க ரத்ைதெயல்லாம்அடக்க க்ெகாண்டு,
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உமதுேகாபத்தன்எரிச்சைலவ ட்டுத்தரும்பனீர்.
4எங்கள்இரட்ச ப்பன்ேதவேன,
நீர் எங்கைளத்தருப்ப க்ெகாண்டுவாரும்,
எங்கள்ேமலுள்ளஉமதுேகாபத்ைதஆறச்ெசய்யும்.
5என்ைறக்கும்எங்கள்ேமல் ேகாபமாகஇருப்பீேரா?
தைலமுைற தைலமுைறயாக உமது ேகாபத்ைத

நீடித்தருக்கச்ெசய்வீேரா?
6உமதுமக்கள்உம்மில் மக ழ்ந்தருக்கும்படி
நீர் எங்கைளத்தரும்பஉய ர்ப்ப க்கமாட்டீேரா?
7ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபையஎங்களுக்குக்காண்பத்து,
உமதுஇரட்ச ப்ைபஎங்களுக்குஅருளிச்ெசய்யும்.
8கர்த்தராக ய ேதவன்ெசால்வைதக் ேகட்ேபன்;
அவர்தம்முைடயமக்களுக்கும்
தம்முைடயபரிசுத்தவான்களுக்கும்சமாதானம்கூறுவார்;
அவர்கேளா மத ேகட்டுக்குத்தரும்பாமலிருப்பார்களாக.
9நம்முைடய ேதசத்தல்மகைமதங்கயருக்கும்படி,
அவருைடய இரட்ச ப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச்

சமீபமாயருக்க றது.
10கருைபயும், சத்தயமும்ஒன்ைறெயான்றுசந்த க்கும்,
நீதயும் சமாதானமும்ஒன்ைறெயான்றுமுத்தஞ்ெசய்யும்.
11சத்தயம்பூமியலிருந்துமுைளக்கும்,
நீத வானத்தலிருந்துகீேழ பார்க்கும்.
12ெயேகாவா நன்ைமயானைதத்தருவார்;
நம்முைடய ேதசமும்தன்னுைடயபலைனக்ெகாடுக்கும்.
13நீத அவருக்குமுன்னாகச்ெசன்று,
அவருைடயஅடிச்சுவடுகளின்வழிய ேலநம்ைமநறுத்தும்.

சங்கீதம் 86
தாவீதன்ெஜபம்.
1ெயேகாவாேவ,உமதுெசவையச் சாய்த்து,
என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளும்;
நான்ஏழ்ைமயும்ஒடுக்கப்பட்டவனுமாகஇருக்க ேறன்.
2என்னுைடயஆத்துமாைவக்காத்தருளும்,
நான்பக்தயுள்ளவன்;
என் ேதவேன, உம்ைம நம்பயருக்க ற உமது அடிேயைன நீர்

இரட்ச யும்.
3 ஆண்டவேர, எனக்கு இரங்கும், நாள்ேதாறும் உம்ைம ேநாக்க க்

கூப்படுக ேறன்.
4உமதுஅடிேயனுைடயஆத்துமாைவமக ழ்ச்ச யாக்கும்;
ஆண்டவேர, உம்மிடத்தல் என்னுைடய ஆத்துமாைவ

உயர்த்துக ேறன்.
5ஆண்டவேர, நீர் நல்லவரும்,மன்னிக்க றவரும்,
உம்ைம ேநாக்க க் கூப்படுகற எல்ேலார்ேமலும் கருைப

மிகுந்தவருமாகஇருக்க றீர்.
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6ெயேகாவாேவ, என்னுைடயெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடுத்து,
என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதத்கவனியும்.
7நான்துயரப்படுக ற நாளில்உம்ைம ேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
நீர் என்ைனக்ேகட்டருளுவீர்.
8ஆண்டவேர,ெதய்வங்களுக்குள்ேளஉமக்குஇைணயுமில்ைல;
உம்முைடயெசயல்களுக்குஒப்புமில்ைல.
9ஆண்டவேர, நீர்உண்டாக்கனஎல்லா ேதசங்களும்வந்து,
உமக்குமுன்பாகப்பணிந்து,உமதுெபயைரமகைமப்படுத்துவார்கள்.
10 ேதவேன நீர் மகத்துவமுள்ளவரும் அத சயங்கைளச்

ெசய்க றவருமாகஇருக்க றீர்;
நீர்ஒருவேர ேதவன்.
11ெயேகாவாேவ,உமதுவழிையஎனக்குப் ேபாத யும்,
நான்உமதுசத்தயத்த ேலநடப்ேபன்;
நான் உமது ெபயருக்குப் பயந்தருக்கும்படி என்னுைடய

இருதயத்ைதஒருமுகப்படுத்தும்.
12என்ேதவனாகயஆண்டவேர;
உம்ைமஎன்னுைடயமுழுஇருதயத்ேதாடும்துத த்து,
உமதுெபயைர என்ெறன்ைறக்கும்மகைமப்படுத்துேவன்.
13நீர் எனக்குப் பாராட்டினஉமதுகருைபெபரியது;
என்னுைடயஆத்துமாைவத்தாழ்ந்த பாதாளத்த ற்குத்தப்புவ த்தீர்.
14ேதவேன,அகங்காரிகள் எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றார்கள்,
ெகாடுைமக்காரராக ய கூட்டத்தார்கள் என்னுைடய உயைர

வாங்கத் ேதடுக றார்கள்,
உம்ைமத்தங்களுக்குமுன்பாகநறுத்த பார்க்காமலிருக்கறார்கள்.
15ஆனாலும்ஆண்டவேர, நீர் மனவுருக்கமும்,
இரக்கமும், நீடியெபாறுைமயும்,பூரணகருைபயும்,
சத்தயமுமுள்ளேதவன்.
16என்ேமல் ேநாக்கமாக , எனக்குஇரங்கும்;
உமதுவல்லைமையஉமதுஅடியானுக்குஅருளி,
உமதுஅடியாளின்மகைனக்காப்பாற்றும்.
17ெயேகாவாேவ, நீர் எனக்குத்துைணெசய்து
என்ைனத் ேதற்றுகறைத என்னுைடய பைகஞர் கண்டு

ெவட்கப்படும்படிக்கு,
எனக்குஅநுகூலமாகஒருஅைடயாளத்ைதக்காண்பத்தருளும்.

சங்கீதம் 87
ேகாராகன்மகன்களுைடயபாடல்.
1அவர்அஸ்தபாரம் பரிசுத்த மைலகளில்இருக்க றது.
2ெயேகாவாயாக்ேகாபன்தங்குமிடங்கள்எல்லாவற்ைறவ ட
சீேயானின்வாசல்களில் ப ரியமாகஇருக்க றார்.
3 ேதவனுைடய நகரேம! உன்ைனக் குறத்து மகைமயான

வேசஷங்கள்ேபசப்படும். (ேசலா)
4என்ைனஅறந்தவர்களுக்குள்ேளராகாைபயும்பாப ேலாைனயும்

குறத்துப் ேபசுேவன்;
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இேதா,ெபலிஸ்தயர்களிலும், தீரியர்களிலும்,
எத்த ேயாப்ப யர்களிலுங்கூட, இன்னான் அங்ேக ப றந்தான்

என்றும்;
5 சீேயாைனக் குறத்து, இன்னான் இன்னான் அத ேல

ப றந்தாெனன்றும்ெசால்லப்படும்;
உன்னதமானேதவன்தாேமஅைதஉறுத ப்படுத்துவார்.
6ெயேகாவா மக்கைளப்ெபயெரழுதும்ேபாது,
இன்னான் அத ேல ப றந்தான் என்று அவர்கைளக்

கணக்ெகடுப்பார். (ேசலா)
7எங்களுைடயஊற்றுகெளல்லாம்உன்னில்இருக்க றதுஎன்று
பாடுவாரும்ஆடுவாரும்ஒன்றாகெசால்லுவார்கள்.

சங்கீதம் 88
ேகாராகன் குடும்பம் இராகத் தைலவனுக்கு அளித்த துத ப்
பாடல். இது ேவதைன தரும் ஒரு ேநாையப் பற்றயது. இது
எஸ்ராகயனாகயஏமானின்மஸ்கீல்என்னும்ஒருபாடல்.
1என்னுைடயஇரட்ச ப்பன்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
இரவும்பகலும்உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்.
2என்வண்ணப்பம்உமதுசமுகத்தல்வருவதாக;
என்னுைடயகூப்படுதலுக்குஉமதுெசவையச் சாய்த்தருளும்.
3என்னுைடயஆத்துமாதுக்கத்தால்நைறந்தருக்க றது;
என்னுைடயஉய ர் பாதாளத்த ற்குஅருகல்வந்தருக்க றது.
4நான்குழியல்இறங்குகறவர்கேளாடுநைனக்கப்பட்டு,
ெபலனற்றமனிதைனப்ேபாலஆேனன்.
5மரித்தவர்களில்ஒருவைனப்ேபால்தள்ளப்பட்டிருக்க ேறன்;
நீர்இனி ஒருேபாதும்நைனயாதபடி,
உமது ைகயால் அறுக்கப்பட்டுேபாய்க் கல்லைறகளிேல

க டக்க றவர்கைளப்ேபாலாேனன்.
6 என்ைனப் பாதாளக்குழியலும் இருளிலும் ஆழங்களிலும்

ைவத்தீர்.
7உம்முைடய ேகாபம் என்ைனஅமிழ்த்துகறது;
உம்முைடய அைலகள் எல்லாவற்றனாலும் என்ைன

வருத்தப்படுத்துகறீர். (ேசலா)
8எனக்குஅறமுகமானவர்கைளஎனக்குத்தூரமாகவலக்க ,
அவர்களுக்குஎன்ைனஅருவருப்பாக்கனீர்;
நான்ெவளிேயறமுடியாதபடிஅைடபட்டிருக்க ேறன்.
9துக்கத்தனால்என்னுைடயகண்ெதாய்ந்துேபானது;
ெயேகாவாேவ,அநுதனமும்நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்டு,
உமக்குேநராக என்னுைடயைககைளவ ரிக்க ேறன்.
10இறந்தவர்களுக்குஅத சயங்கைளச்ெசய்வீேரா?
ெசத்துப்ேபான வீரர்கள் எழுந்து உம்ைமத் துத ப்பார்கேளா?

(ேசலா)
11கல்லைறக்குழியல்உமதுகருைபயும்,
அழிவல்உமதுஉண்ைமயும்வவரிக்கப்படுேமா?
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12இருளில்உமதுஅத சயங்களும்,மறதயன்பூமியல்உமது
நீதயும்அறயப்படுேமா?
13நாேனாெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
காைலய ேலஎன்னுைடயவண்ணப்பம்உமக்குமுன்பாகவரும்.
14 ெயேகாவாேவ, ஏன் என்னுைடய ஆத்துமாைவத்

தள்ளிவடுக றீர்?
ஏன்உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்க றீர்?
15சறுவயதுமுதல்நான்பாத க்கப்பட்டவனும்இறந்துேபாக றவனுமாக

இருக்க ேறன்;
உம்மால்வரும்த கல்கள்என்ேமல்சுமந்தருக்க றது,
நான்மனங்கலங்குக ேறன்.
16உம்முைடயஎரிச்சல்கள்என்ேமல்புரண்டுேபாக றது;
உம்முைடயபயங்கரங்கள்என்ைனஅழிக்க றது.
17அைவகள்நாள்ேதாறும்தண்ணீைரப்ேபால் என்ைனச்சூழ்ந்து,
ஒன்றாக என்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறது.
18நண்பைனயும்ேதாழைனயும்எனக்குத்தூரமாகவலக்கனீர்;
எனக்குஅறமுகமானவர்கள்மைறந்துேபானார்கள்.

சங்கீதம் 89
எஸ்ரானாகயஏத்தானின்மஸ்கீல்என்னும்ேபாதக பாடல்.
1ெயேகாவாவன்கருைபகைளஎன்ெறன்ைறக்கும்பாடுேவன்;
உமது உண்ைமையத் தைலமுைற தைலமுைறயாக என்னுைடய

வாயனால்அறவப்ேபன்.
2கருைபஎன்ெறன்ைறக்கும்உறுத ப்பட்டிருக்கும்;
உமதுஉண்ைமையவானங்களிேல நறுவுவீர் என்ேறன்.
3 என்னால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவேனாடு உடன்படிக்ைக

ெசய்து,
என்னுைடயஊழியனாகயதாவீைத ேநாக்க :
4என்ெறன்ைறக்கும்உன்னுைடயசந்ததையநைலநறுத்த ,
தைலமுைற தைலமுைறயாக உன்னுைடய சங்காசனத்ைத

நறுவுேவன்என்றுஆைணயட்ேடன்என்றீர். (ேசலா)
5 ெயேகாவாேவ, வானங்கள் உம்முைடய அத சயங்கைளத்

துத க்கும்,
பரிசுத்தவான்களின் சைபய ேல உம்முைடய உண்ைமயும்

வளங்கும்.
6வானத்தல்ெயேகாவாவுக்குசமமானவர்யார்?
பலவான்களின்மகன்களில்ெயேகாவாவுக்குஒப்பானவர்யார்?
7ேதவன்பரிசுத்தவான்களுைடயஆேலாசைனச்சைபயல்மிகவும்

பயப்படத்தக்கவர்,
தம்ைமச்சூழ்ந்தருக்க றஅைனவராலும்பயப்படத்தக்கவர்.
8ேசைனகளின் ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
உம்ைமப்ேபாலவல்லைமயுள்ளெயேகாவாயார்?
உம்முைடயஉண்ைமஉம்ைமச்சூழ்ந்தருக்க றது.
9ேதவேனநீர் கடலின்ெபருைமையஆளுகறவர்;
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அதன்அைலகள்எழும்பும்ேபாதுஅைவகைளஅடங்கச்ெசய்க றீர்.
10நீர் ராகாைப*ெவட்டப்பட்டஒருவைனப்ேபால்ெநாறுக்கனீர்;
உமது வல்லைமயான கரத்தனால் உம்முைடய எத ரிகைளச்

ச தறடித்தீர்.
11வானங்கள்உம்முைடயது,பூமியும்உம்முைடயது,
பூேலாகத்ைதயும்அதலுள்ளஎல்ேலாைரயும்
நீேரஅஸ்த பாரப்படுத்தனீர்.
12வடக்ைகயும்ெதற்ைகயும்நீர்உண்டாக்கனீர்;
தாேபாரும் † எர்ேமானும்‡ உம்முைடய ெபயர் வளங்கக்

ெகம்பீரிக்கும்.
13உமக்குவல்லைமயுள்ளைகஇருக்கறது;
உம்முைடயைகபராக்க ரமமுள்ளது;
உம்முைடயவலதுைகஉன்னதமானது.
14நீதயும் நயாயமும்உம்முைடய சங்காசனத்தன்ஆதாரம்;
கருைபயும் சத்தயமும்உமக்குமுன்பாக நடக்கும்.
15ெகம்பீரசத்தத்ைதஅறயும்மக்கள்பாக்கயமுள்ளவர்கள்;
ெயேகாவாேவ, அவர்கள் உம்முைடய முகத்தன் ெவளிச்சத்தல்

நடப்பார்கள்.
16அவர்கள்உம்முைடயெபயரில் நாள்ேதாறும் சந்ேதாஷப்பட்டு,
உம்முைடயநீதயால்உயர்ந்தருப்பார்கள்.
17நீேரஅவர்களுைடயபலத்தன்மகைமயாகஇருக்க றீர்;
உம்முைடயதயவனால்எங்களுைடயெகாம்புஉயரும்.
18ெயேகாவாவால்எங்களுைடயேகடகமும்,
இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தரால் எங்களுைடய ராஜாவும்உண்டு.
19அப்ெபாழுதுநீர்உம்முைடயபக்தனுக்குத்தரிசனமாக :
உதவெசய்யக்கூடிய சக்தைய ஒரு வல்லைமயுள்ளவன்ேமல்

ைவத்து,
மக்களில்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவைனஉயர்த்த ேனன்.
20என்னுைடயஊழியனாகயதாவீைதக்கண்டுபடித்ேதன்;
என்னுைடய பரிசுத்த ைதலத்தனால் அவைன அப ேஷகம்

ெசய்ேதன்.
21என்னுைடயைகஅவேனாடுஉறுதயாகஇருக்கும்;
என்னுைடயைகஅவைனப்பலப்படுத்தும்.
22எத ரி அவைனெநருக்குவதல்ைல;
துன்மார்க்கமானமகன்அவைனஒடுக்குவதல்ைல.
23அவனுைடயஎத ரிகைளஅவனுக்குமுன்பாகெநாறுக்க ,
அவைனப்பைகக்க றவர்கைளெவட்டுேவன்.
24 என்னுைடய உண்ைமயும் என்னுைடய கருைபயும் அவேனாடு

இருக்கும்;

* சங்கீதம் 89:10 89:10 ராகாப் ஒரு கற்பைனயான கடல் ப ராணி. ேயாபு 9:13, 26:12,
ஏசாயா 51:9 87:4. ல்குற ப்ப டப்பட்ட ராகாப் புராணக் கைதகளிகளின் கடல் பாம்புஆகும்
† சங்கீதம் 89:12 89:12 தாேபார் ஒரு மைல. கேலலியா ஏரியன் ெதன்ேமற்கு பகுதயல்
அைமந்துள்ளது. இதன்உயரம் 555அடிகளாகும் ‡ சங்கீதம் 89:12 89:12 எர்ேமான்ஒரு
மைலயன் ெபயர். கேலலியா ஏரியன் வடக ழக்கல் 75 க . மீ. தூரத்தல் இருக்கறது.
இதன்உயரம் 8,940அடிகளாகும்
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என்னுைடயெபயரினால்அவன்ெகாம்புஉயரும்.
25அவனுைடயைகையமத்தயதைரக் கடலின்ேமலும்,
அவனுைடய வலது ைகைய ஆறுகள்ேமலும் ஆளும்படி

ைவப்ேபன்.
26அவன்என்ைனேநாக்க :
நீர் என்னுைடய ப தா, என் ேதவன், என்னுைடய இரட்ச ப்பன்

கன்மைலெயன்றுெசால்லுவான்.
27நான்அவைனஎனக்குமுதலில்பறந்தவனும்,
பூமியன் ராஜாக்கைளவ டமகாஉயர்ந்தவனுமாக்குேவன்.
28 என்னுைடய கருைபைய என்ெறன்ைறக்கும் அவனுக்காகக்

காப்ேபன்;
என்னுைடயஉடன்படிக்ைகஅவனுக்காகஉறுத ப்படுத்தப்படும்.
29அவன்சந்தத என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருக்கவும்,
அவன் ராஜாசனம் வானங்களுள்ளவைர நைலநற்கவும்

ெசய்ேவன்.
30 அவனுைடய பள்ைளகள் என்னுைடய நயாயங்களின்படி

நடக்காமல்,
என்னுைடயேவதத்ைதவ ட்டுவலக ;
31 என்னுைடய கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல் என்னுைடய

நயமங்கைளமீற நடந்தால்;
32அவர்களுைடயமீறுதைலசாட்ைடயனாலும்,
அவர்களுைடயஅக்க ரமத்ைதவாைதகளினாலும்தண்டிப்ேபன்.
33 ஆனாலும் என்னுைடய கருைபைய அவைன வட்டு

வலக்காமலும்,
என்னுைடயஉண்ைமயல்மீறாமலும்இருப்ேபன்.
34என்னுைடயஉடன்படிக்ைகையமீறாமலும்,
என்னுைடயஉதடுகள்ெசான்னைதமாற்றாமலும்இருப்ேபன்.
35ஒருமுைறஎன்னுைடயபரிசுத்தத்தன்ேபரில்ஆைணயட்ேடன்,
தாவீத ற்குநான்ெபாய்ெசால்லமாட்ேடன்.
36அவனுைடயசந்தத என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்;
அவனுைடய சங்காசனம் சூரியைனப்ேபால எனக்கு முன்பாக

நைலநற்கும்.
37சந்த ரைனப்ேபாலஅதுஎன்ெறன்ைறக்கும்உறுதயாயும்,
வானத்துச் சாட்சையப்ேபால் உண்ைமயாயும் இருக்கும் என்று

ெசான்னீர். (ேசலா)
38ஆனாலும்நீர் எங்கைளெவறுத்துத்தள்ளிவ ட்டீர்;
நீர்அப ேஷகம்ெசய்துைவத்தவன்ேமல்கடுங்ேகாபமானீர்.
39உமதுஅடியானுடன்நீர்ெசய்தஉடன்படிக்ைகையஒழித்துவ ட்டு,
அவனுைடயக ரீடத்ைதத்தைரய ேலதள்ளிஅவமானப்படுத்தனீர்.
40அவனுைடயமதல்கைளெயல்லாம் தகர்த்துப்ேபாட்டு,
அவனுைடயபாதுகாப்பானஇடங்கைளப்பாழாக்கனீர்.
41வழிநடக்க றஅைனவரும்அவைனக்ெகாள்ைளயடுகறார்கள்;
தன்னுைடயஅயலாருக்குந ந்ைதயானான்.
42அவனுைடயஎத ரிகளின்வலதுைகையநீர்உயர்த்த ,
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அவனுைடய வ ேராத கள் அைனவரும் சந்ேதாஷக்கும்படி
ெசய்தீர்.

43அவனுைடயவாளின்கூர்ைமையமழுங்கச்ெசய்து,
அவைனயுத்தத்தல்ந ற்காதபடிெசய்தீர்.
44அவனுைடயமகைமையஇல்லாமல்ேபாகச்ெசய்து,
அவனுைடயசங்காசனத்ைதத்தைரய ேலதள்ளினீர்.
45அவனுைடயவாலிபநாட்கைளக்குறுக்க ,
அவைனெவட்கத்தால்மூடினீர். (ேசலா)
46 எதுவைரக்கும், ெயேகாவாேவ! நீர் என்ைறக்கும்

மைறந்தருப்பீேரா?
உமதுேகாபம்அக்கனிையப்ேபாலஎரியுேமா?
47 என்னுைடய உய ர் எவ்வளவு நைலயற்றது என்பைத

நைனத்தருளும்;
மனிதர்கள்அைனவைரயும்வீணாகபைடக்கேவண்டியெதன்ன?
48மரணத்ைதக்காணாமல்உய ேராடுஇருப்பவன்யார்?
தன்னுைடய ஆத்துமாைவப் பாதாள வல்லைமக்கு

வலக்கவடுகறவன்யார்? (ேசலா)
49ஆண்டவேர,நீர்தாவீத ற்குஉம்முைடயஉண்ைமையக்ெகாண்டு
சத்தயம்ெசய்தஉமதுஆரம்பநாட்களின்கருைபகள்எங்ேக?
50 ஆண்டவேர, உம்முைடய எத ரிகள் உம்முைடய

ஊழியக்காரர்கைளயும்,
நீர் அப ேஷகம் ெசய்தவனின் காலடிகைளயும்

ந ந்த க்க றபடியனால்,
51ெயேகாவாேவ,உமதுஅடியார் சுமக்கும்ந ந்ைதையயும்,
வலுைமயான மக்கள் எல்ேலாராலும் நான் என்னுைடய மடியல்

சுமக்கும்
என்னுைடயந ந்ைதையயும்நைனத்தருளும்.
52ெயேகாவாவுக்குஎன்ெறன்ைறக்கும்நன்ற உண்டாகட்டும்.
ஆெமன். ஆெமன்.

சங்கீதம் 90
ேதவனுைடயமனிதனாகய ேமாேசயன்ெஜபம்.
1ஆண்டவேர, ேதவேனநீர் தைலமுைறதைலமுைறயாக
எங்களுக்குஅைடக்கலமானவர்.
2மைலகள்ேதான்றுமுன்பும்,
நீர் பூமிையயும்,உலகத்ைதயும்உருவாக்குமுன்னும்,
நீேரஅநாதயாய் என்ெறன்ைறக்கும் ேதவனாகஇருக்க றீர்.
3நீர் மனிதர்கைளத்தூளாக்க ,
மனித சந்தத கைள, தரும்புங்கள்என்கறீர்.
4உமதுபார்ைவக்குஆய ரம்வருடங்கள்
ேநற்றுக்கழிந்த நாள்ேபாலவும் இரவுேவைளேபாலவும்

இருக்க றது.
5அவர்கைளெவள்ளம்ேபால்அடித்துக்ெகாண்டுேபாக றீர்;
தூக்கத்த ற்குஒப்பாகஇருக்க றார்கள்;
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காைலய ேலமுைளக்கற புல்லுக்குஒப்பாகஇருக்க றார்கள்.
6அதுகாைலய ேலமுைளத்துப்பூத்து,
மாைலய ேலஅறுக்கப்பட்டுஉலர்ந்துேபாகும்.

7நாங்கள்உமதுேகாபத்தனால்அழிந்து
உமதுகடுங்ேகாபத்தனால்கலங்க ப்ேபாக ேறாம்.
8எங்களுைடயஅக்க ரமங்கைளஉமக்குமுன்பாகவும்,
எங்களுைடய மைறவான பாவங்கைள உமது முகத்தன்

ெவளிச்சத்தலும்நறுத்தனீர்.
9எங்களுைடயநாட்கெளல்லாம்உமதுேகாபத்தால் ேபாய்வ ட்டது;
ஒருகைதையப்ேபால்எங்கள்வருடங்கைளக்கழித்துப்ேபாட்ேடாம்.
10எங்களுைடயஆயுள்நாட்கள்எழுபதுவருடங்கள்,
ெபலத்தன்மிகுதயால்எண்பதுவருடங்களாகஇருந்தாலும்,
அதன்ேமன்ைமயானதுவருத்தமும் சஞ்சலமுேம;
அது சீக்கரமாகக் கடந்து ேபாக றது. நாங்களும்

பறந்துேபாக ேறாம்.
11உமதுேகாபத்தன்வல்லைமையயும்,
உமக்குப் பயப்படக்கூடிய வதமாக உமது கடுங்ேகாபத்ைதயும்

அற ந்துெகாள்க றவன்யார்?
12நாங்கள்ஞானஇருதயமுள்ளவர்களாகும்படி,
எங்களுைடய நாட்கைள எண்ணும் அறைவ எங்களுக்குப்

ேபாத த்தருளும்.
13 ெயேகாவாேவ, தரும்பவாரும், எதுவைரக்கும் ேகாபமாக

இருப்பீர்?
உமதுஅடியார்களுக்காகப் பரிதப யும்.
14 நாங்கள் எங்களுைடய வாழ்நாட்கெளல்லாம் சந்ேதாஷத்து

மகழும்படி,
காைலய ேலஎங்கைளஉமதுகருைபயால்தருப்தயாக்கும்.
15ேதவேனநீர் எங்கைளசறுைமப்படுத்தயநாட்களுக்கும்,
நாங்கள் துன்பத்ைதக் கண்ட வருடங்களுக்கும் இைணயாக

எங்கைளமக ழ்ச்ச யாக்கும்.
16உமதுெசயல்கள்உமதுஊழியக்காரர்களுக்கும்,
உமதுமகைமஅவர்களுைடயபள்ைளகளுக்கும்வளங்குவதாக.
17 எங்களுைடய ேதவனாகய ஆண்டவரின் ப ரியம் எங்கள்ேமல்

இருப்பதாக;
எங்களுைடய ைககளின் ெசயல்கைள எங்களிடத்தல்

உறுத ப்படுத்தும்;
ஆம், எங்களுைடய ைககளின் ெசயல்கைள எங்களிடத்தல்

உறுத ப்படுத்தயருளும்.

சங்கீதம் 91
1உன்னதமானேதவனுைடயமைறவல்இருக்கறவன்
சர்வவல்லவருைடயந ழலில்தங்குவான்.
2நான்ெயேகாவாைவேநாக்க :
நீர் என்னுைடயஅைடக்கலம்,
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என்னுைடயேகாட்ைட, என்ேதவன்,
நான்நம்பயருக்க றவர் என்றுெசால்லுேவன்.
3அவர்உன்ைனேவடனுைடயகண்ணிக்கும்,
பாழாக்கும்ெகாள்ைளேநாய்க்கும்தப்புவ ப்பார்.
4அவர்தமதுச றகுகளாேலஉன்ைனமூடுவார்;
அவர்இறக்ைககளின்கீேழஅைடக்கலம்புகுவாய்;
அவருைடய சத்தயம்உனக்குெபரிய கவசமும், ேகடகமுமாகும்.
5 இரவல் உண்டாகும் பயங்கரத்த ற்கும், பகலில் பறக்கும்

அம்ப ற்கும்,
6இருளில் நடமாடும்ெகாள்ைளேநாய்க்கும்,
மத்தயானத்தல் பாழாக்கும் வயாத களுக்கும் பயப்படாமல்

இருப்பாய்.
7உன்னுைடயபக்கத்தல்ஆய ரம்ேபரும்,
உன்னுைடயவலதுபுறத்தல்பத்தாய ரம்ேபரும்வழுந்தாலும்,
அதுஉன்ைனஅணுகாது.
8உன் கண்களால்மட்டும் நீ அைதப் பார்த்து, துன்மார்க்கர்களுக்கு

வரும்பலைனக்காண்பாய்.
9 எனக்கு அைடக்கலமாக இருக்க ற உன்னதமான ேதவனாகய

ெயேகாவாைவ
உனக்குஅைடக்கலமாகக்ெகாண்டாய்.
10ஆைகயால்ெபால்லாப்புஉனக்குேநரிடாது,
வாைதஉன்னுைடயகூடாரத்ைதஅணுகாது.
11உன்னுைடயவழிகளிெலல்லாம்உன்ைனக்காக்கும்படி,
உனக்காகத் தம்முைடயதூதர்களுக்குக்கட்டைளயடுவார்.
12உன்னுைடயபாதம் கல்லில்இடறாதபடிக்கு
அவர்கள் உன்ைனத் தங்களுைடய ைககளில் ஏந்த க்ெகாண்டு

ேபாவார்கள்.
13சங்கத்தன்ேமலும்வ ரியன்பாம்பன்ேமலும்நீ நடந்து,
பாலசங்கத்ைதயும்வலுசர்ப்பத்ைதயும்மித த்துப்ேபாடுவாய்.
14அவன் என்னிடத்தல் வாஞ்ைசயாக இருக்க றபடியால் அவைன

வடுவப்ேபன்;
என்னுைடயெபயைரஅவன்அறந்தருக்க றபடியால்
அவைனஉயர்ந்தஅைடக்கலத்த ேலைவப்ேபன்.
15அவன்என்ைனேநாக்க க்கூப்படுவான்,
நான்அவனுக்குமறுஉத்த ரவுஅருளிச்ெசய்ேவன்;
ஆபத்தல்நாேனஅவேனாடுஇருந்து,அவைனத்தப்புவத்து,
அவைனக்கனப்படுத்துேவன்.
16நீடித்த நாட்களால்அவைனத்தருப்தயாக்க ,
என்னுைடயஇரட்ச ப்ைபஅவனுக்குக்காண்பப்ேபன்.

சங்கீதம் 92
ஓய்வுநாளின்பாடல்.
1ெயேகாவாைவதுத ப்பதும்,உன்னதமானேதவேன,
உமதுநாமத்ைதப் புகழ்ந்துபாடுவதும்,
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2பத்துநரம்புவீைணயனாலும், தம்புருவனாலும்,
தயானத்ேதாடுவாச க்கும்சுரமண்டலத்தனாலும்,
3காைலய ேலஉமதுகருைபையயும்,
இரவ ேலஉமதுசத்தயத்ைதயும்அறவப்பதும்நலமாகஇருக்கும்.
4ெயேகாவாேவ,உமதுெசயல்களால்என்ைனமகழ்ச்ச யாக்கனீர்,
உமதுகரத்தன்ெசயல்களுக்காகஆனந்த சத்தமிடுேவன்.
5ெயேகாவாேவ,உமதுெசயல்கள்எவ்வளவுமகத்துவமானைவகள்!
உமதுேயாசைனகள்மகாஆழமானைவகள்.
6மிருககுணமுள்ளமனிதன்அைதஅறயமாட்டான்;
மூடன்அைதஉணரமாட்டான்.
7துன்மார்க்கர்கள்புல்ைலப்ேபாேலதைழத்து,
அக்க ரமக்காரர்கள்அைனவரும்ெசழிக்கும்ேபாது,
அதுஅவர்கள்என்ெறன்ைறக்கும்அழிந்துேபாவதற்ேகஏதுவாகும்.
8 ெயேகாவாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும் உன்னதமானவராக

இருக்க றீர்.
9ெயேகாவாேவ,உமதுஎத ரிகள்அழிவார்கள்;
உமது எத ரிகள் அழிந்ேதேபாவார்கள்; எல்லா

அக்க ரமக்காரர்களும்ச தறப்பட்டுேபாவார்கள்.
10என்னுைடயெகாம்ைபக் காண்டாமிருகத்தன்ெகாம்ைபப்ேபால

உயர்த்துவீர்;
புதுஎண்ெணயால்அப ேஷகம்ெசய்யப்படுக ேறன்.
11 என்னுைடய எத ரிகளுக்கு ேநரிடுவைத என்னுைடய கண்

காணும்;
எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றதுன்மார்க்கர்களுக்கு
ேநரிடுவைதஎன்னுைடயகாது ேகட்கும்.
12நீத மான்பைனையப்ேபால்ெசழித்து,
லீபேனானிலுள்ளேகதுருைவப்ேபால்வளருவான்.
13ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ேலநடப்பட்டவர்கள்
எங்களுைடயேதவனுைடயமுற்றங்களில்ெசழித்தருப்பார்கள்.
14ெயேகாவாஉத்தமெரன்றும்,
என்னுைடயகன்மைலயாகயஅவரிடத்தல்
அநீதயல்ைலெயன்றும்,வளங்கச்ெசய்யும்படி,
15அவர்கள்முத ர்வயதலும்கனிதந்து,
புஷ்டியும்பசுைமயுமாகஇருப்பார்கள்.

சங்கீதம் 93
1ெயேகாவாஆளுைகெசய்க றார்,
மாட்சைமைய அணிந்துெகாண்டிருக்க றார்; ெயேகாவா

வல்லைமையஅணிந்து,
அவர்அைதவார்க்கச்ைசயாகக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்;
ஆதலால்உலகம்அைசயாதபடி நைலெபற்றருக்க றது.
2உமதுசங்காசனம்ஆரம்பம்முதல்உறுதயானது;
நீர் என்ெறன்றும்இருக்கறீர்.
3ெயேகாவாேவ, நத கள்எழும்பன;
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நத கள்இைரச்சலிட்டுஎழும்பன;
நத கள்அைலத ரண்டுஎழும்பன.
4த ரளானதண்ணீர்களின்இைரச்சைலவ ட,
கடலின் வலிைமயான அைலகைளவ ட, ெயேகாவா

உன்னதத்த ேலவல்லைமயுள்ளவர்.
5உமதுசாட்ச கள்மிகவும்உண்ைமயுள்ளைவகள்;
ெயேகாவாேவ, பரிசுத்தமானதுந ரந்தர நாளாக
உமதுஆலயத்தன்அலங்காரமாகஇருக்க றது.

சங்கீதம் 94
1நீதையச் சரிக்கட்டுக ற ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீதையச் சரிக்கட்டுக ற ேதவேன, ப ரகாச யும்.
2பூமியன்நயாயாத பத ேய,
நீர் எழுந்து,ெபருைமக்காரர்களுக்குப்பதலளியும்.
3ெயேகாவாேவ,துன்மார்க்கர்கள்எதுவைரக்கும்மக ழ்ந்து,
எதுவைரக்கும் சந்ேதாஷமாகஇருப்பார்கள்?
4எதுவைரக்கும்அக்க ரமக்காரர்கள்அைனவரும்வாயாடி,
கடினமாகப் ேபச ,ெபருைமபாராட்டுவார்கள்?
5ெயேகாவாேவ,அவர்கள்உமதுமக்கைளெநாறுக்க ,
உமதுசுதந்தரத்ைதஒடுக்குகறார்கள்.
6வதைவையயும்அந்நயைனயும்ெகான்று,
த க்கற்ற பள்ைளகைளக்ெகாைலெசய்து:
7ெயேகாவா பார்க்கமாட்டார்,
யாக்ேகாபன்ேதவன்கவனிக்கமாட்டார்என்றுெசால்லுகறார்கள்.
8மக்களில்மிருககுணமுள்ளவர்கேள,உணர்வைடயுங்கள்;
மூடர்கேள, எப்ெபாழுதுபுத்த மான்களாவீர்கள்?
9காைதஉண்டாக்கனவர் ேகட்கமாட்டாேரா?
கண்ைணஉருவாக்கனவர் காணமாட்டாேரா?
10ேதசங்கைளத்தண்டிக்க றவர் கடிந்துெகாள்ளமாட்டாேரா?
மனிதனுக்குஅறைவப் ேபாத க்க றவர்அறயமாட்டாேரா?
11 மனிதனுைடய ேயாசைனகள் வீெணன்று ெயேகாவா

அற ந்தருக்க றார்.
12ெயேகாவாேவ,துன்மார்க்கனுக்குக்குழிெவட்டப்படும்வைரக்கும்,
நீர் தீங்குநாட்களில்அமர்ந்தருக்கச்ெசய்து,
13தண்டித்து,உம்முைடய ேவதத்ைதக்ெகாண்டு
ேபாத க்க றமனிதன்பாக்கயவான்.
14ெயேகாவா தம்முைடயமக்கைளத்தள்ளிவ டாமலும்,
தம்முைடயசுதந்தரத்ைதக்ைகவ டாமலும்இருப்பார்.
15நயாயம் நீதயனிடமாகத் தரும்பும்;
ெசம்ைமயான இருதயத்தார்கள் அைனவரும் அைதப்

பன்பற்றுவார்கள்.
16துன்மார்க்கர்களுக்குவேராதமாக
எனதுசார்பாக எழும்புக றவன்யார்?
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அக்க ரமக்காரர்களுக்கு வேராதமாக எனது சார்பாக ந ற்பவன்
யார்?

17ெயேகாவா எனக்குத்துைணயாகஇல்லாவ ட்டால்,
என்னுைடயஆத்துமா சீக்க ரமாக மவுனத்தல்தங்கயருக்கும்.
18என்னுைடயகால் சறுக்குகறதுஎன்றுநான்ெசால்லும்ேபாது,
ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபஎன்ைனத்தாங்குகறது.
19என்னுைடயஉள்ளத்தல்கவைலகள்ெபருகும்ேபாது,
உம்முைடயஆறுதல்கள்என்ஆத்துமாைவத் ேதற்றுகறது.
20 தீைமையக் கட்டைளயனால் ப றப்ப க்க ற துன்மார்க்கனுைடய

ஆட்ச உம்ேமாடுஇைசந்தருக்குேமா?
21 அவர்கள் நீத மானுைடய ஆத்துமாவுக்கு வ ேராதமாகக்

கூட்டங்கூடி,
குற்றமில்லாதஇரத்தத்ைதக்குற்றப்படுத்துகறார்கள்.
22ெயேகாவாேவா எனக்குஅைடக்கலமும்,
என்ேதவன்நான்நம்பயருக்க றகன்மைலயுமாகஇருக்க றார்.
23அவர்களுைடயஅக்க ரமத்ைதஅவர்கள்ேமல்தருப்ப ,
அவர்களுைடயெபால்லாப்பனால்அவர்கைளஅழிப்பார்;
நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவாேவஅவர்கைளஅழிப்பார்.

சங்கீதம் 95
1ெயேகாவாைவக்ெகம்பீரமாகப் பாடி,
நம்முைடயஇரட்சணியக் கன்மைலையப் புகழ்ந்து பாடக்கடேவாம்

வாருங்கள்.
2துதத்தலுடேனஅவர் சந்ந த க்குமுன்பாகவந்து,
பாடல்களால்அவைரஆர்ப்பரித்துப் பாடுேவாம்.
3 ெயேகாவாேவ மகா ேதவனும், எல்லா ெதய்வங்களுக்கும்

மகாராஜனுமாகஇருக்க றார்.
4பூமியன்ஆழங்கள்அவருைடயைகயல்இருக்கறது;
மைலகளின்உயரங்களும்அவருைடயைவகள்.
5கடல்அவருைடயது,அவேரஅைதஉண்டாக்கனார்;
காய்ந்த தைரையயும்அவருைடயகரம்உருவாக்கனது.
6நம்ைமஉண்டாக்கனெயேகாவாவுக்குமுன்பாக
நாம் பணிந்துகுனிந்துமுழங்காற்படியடுேவாம்வாருங்கள்.
7அவர் நம்முைடய ேதவன்;
நாம்அவர் ேமய்ச்சலின்மக்களும்,
அவர்ைகக்குள்ளானஆடுகளுமாேம.
8இன்றுஅவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்கெளன்றால்,
வனாந்த ரத்தல் ேகாபம் மூட்டினேபாதும் ேசாதைன நாளிலும்

நடந்ததுேபால,
உங்களுைடயஇருதயத்ைதக்கடினப்படுத்தாமலிருங்கள்.
9அங்ேகஉங்களுைடயமுற்ப தாக்கள்என்ைனச் ேசாத த்து,
என்ைனப் பரீட்ைச பார்த்து, என்னுைடய ெசயல்கைளயும்

கண்டார்கள்.
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10நாற்பதுவருடங்களாக நான்அந்தச் சந்ததயன்ேமல் ேகாபமாக
இருந்து,

அவர்கள்வழுவப்ேபாக றஇருதயமுள்ளமக்கெளன்றும்,
என்னுைடயவழிகைளஅறயாதவர்கெளன்றும்ெசால்லி,
11என்னுைடயஇைளப்பாறுதலில்அவர்கள்நுைழவதல்ைலெயன்று,
என்னுைடயேகாபத்த ேலஆைணயட்ேடன்.

சங்கீதம் 96
1ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
பூமியன்குடிகேள, எல்ேலாரும்ெயேகாவாைவப்பாடுங்கள்.
2ெயேகாவாைவப்பாடி,அவருைடயெபயருக்குநன்ற ெசால்லி,
நாளுக்குநாள் அவருைடய இரட்ச ப்ைபச் சுவ ேசஷமாக

அறவயுங்கள்.
3ேதசங்களுக்குள்அவருைடயமகைமையயும்,
எல்லா மக்களுக்குள்ளும் அவருைடய அத சயங்கைளயும்

வவரித்துச்ெசால்லுங்கள்.
4 ெயேகாவா ெபரியவரும், மிகவும் துத க்கப்படத்தக்கவருமாக

இருக்க றார்;
எல்லாெதய்வங்களிலும்பயப்படத்தக்கவர்அவேர.
5எல்லா மக்களுைடயெதய்வங்களும்வக்க ரகங்கள்தாேன;
ெயேகாவாேவாவானங்கைளஉண்டாக்கனவர்.
6மகைமயும், ேமன்ைமயும்அவர் சமுகத்தல்இருக்கறது,
வல்லைமயும்மகத்துவமும்அவர் பரிசுத்தஸ்தலத்தலுள்ளது.
7மக்களின்வம்சங்கேள,
ெயேகாவாவுக்கு மகைமையயும் வல்லைமையயும்

ெசலுத்துங்கள்,
கர்த்தருக்ேகஅைதச்ெசலுத்துங்கள்.
8 ெயேகாவாவுக்கு அவருைடய ெபயருக்குரிய மகைமையச்

ெசலுத்த ,
காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவந்து, அவருைடய முற்றங்களில்

நுைழயுங்கள்.
9பரிசுத்தஅலங்காரத்துடேனெயேகாவாைவெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்;
பூமியல்உள்ளவர்கேள,
நீங்கள்அைனவரும்அவருக்குமுன்பாக நடுங்குங்கள்.
10ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்,
ஆைகயால்உலகம்அைசயாதபடிஉறுத ப்பட்டிருக்கும்.
அவர் மக்கைள ந தானமாக நயாயந்தீர்ப்பார் என்று

ேதசங்களுக்குள்ேளெசால்லுங்கள்.
11வானங்கள்மக ழ்ந்து,பூமி பூரிப்பாக ,
கடலும்அதன்நைறவும்முழங்குவதாக.
12நாடும்அதலுள்ளஅைனத்தும்மக ழ்வதாக;
அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக காட்டுமரங்கெளல்லாம்

ெகம்பீரிக்கும்.
13அவர்வருகறார்,அவர்பூமிையநயாயந்தீர்க்கவருகறார்;
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அவர்உலகத்ைதநீத ேயாடும்,
மக்கைளச் சத்தயத்ேதாடும் நயாயந்தீர்ப்பார்.

சங்கீதம் 97
1ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்;பூமி பூரிப்பாக ,
த ரளானதீவுகள்மக ழட்டும்.
2ேமகமும்மந்தாரமும்அவைரச்சூழ்ந்தருக்க றது;
நீதயும் நயாயமும்அவருைடய சங்காசனத்தன்ஆதாரம்.
3ெநருப்புஅவருக்குமுன்ெசன்று,
சுற்றலும்இருக்கறஅவருைடயஎத ரிகைளச்சுட்ெடரிக்க றது.
4அவருைடயமின்னல்கள்பூமிையப் ப ரகாச ப்ப த்தது;
பூமிஅைதக்கண்டுஅத ர்ந்தது.
5 ெயேகாவாவன் ப ரசன்னத்தனால் மைலகள் ெமழுகுேபால

உருகனது,
சர்வ பூமியனுைடய ஆண்டவரின் ப ரசன்னத்தனாேலேய

உருக ப்ேபானது.
6வானங்கள்அவருைடயநீதையெவளிப்படுத்துகறது;
எல்லா மக்களும்அவருைடயமகைமையக்காண்கறார்கள்.
7சைலகைளவணங்க ,
வக்க ரகங்கைளப்பற்ற ப் ெபருைமபாராட்டுக ற அைனவரும்

ெவட்கப்பட்டுப் ேபாவார்களாக;
ெதய்வங்கேள,நீங்கெளல்ேலாரும்அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
8சீேயான்ேகட்டுமக ழ்ந்தது;ெயேகாவாேவ,
உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்புகளினால் யூதாவன் மகள்கள்

சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.
9ெயேகாவாேவ,பூமிஅைனத்தற்கும்
நீர் உன்னதமான ேதவன்; எல்லா ெதய்வங்களிலும் நீேர மிகவும்

உயர்ந்தவர்.
10 ெயேகாவாவல் அன்புகூருகறவர்கேள, தீைமைய

ெவறுத்துவடுங்கள்;
அவர் தம்முைடய பரிசுத்தவான்களின் ஆத்துமாக்கைளக்

காப்பாற்ற ,
துன்மார்க்கர்களின்ைகக்குஅவர்கைளத்தப்புவக்க றார்.
11நீத மானுக்காகெவளிச்சமும்,
ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்களுக்காக மக ழ்ச்ச யும்

வைதக்கப்பட்டிருக்க றது.
12நீத மான்கேள,ெயேகாவாவுக்குள்மக ழ்ந்து,
அவருைடய பரிசுத்தத்தன் நைனவுகூருதைலக்

ெகாண்டாடுங்கள்.

சங்கீதம் 98
பாடல்.
1ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
அவர்அத சயங்கைளச்ெசய்தருக்க றார்;
அவருைடயவலதுகரமும்,
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அவருைடயபரிசுத்த கரமும்,ெவற்றையஉண்டாக்கனது.
2ெயேகாவா தமதுஇரட்ச ப்ைபெவளிப்படுத்த ,
தமது நீதைய ேதசங்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக

வளங்கச்ெசய்தார்.
3 அவர் இஸ்ரேவல் குடும்பத்துக்காகத் தமது கருைபையயும்

உண்ைமையயும்நைனவுகூர்ந்தார்;
பூமியன் எல்ைலகெளல்லாம் நமது ேதவனுைடய ெவற்றையக்

கண்டது.
4பூமியல்உள்ளவர்கேள, நீங்கெளல்ேலாரும்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ஆனந்தமாக ஆர்ப்பரியுங்கள்;

முழக்கமிட்டுக்ெகம்பீரமாகப் பாடுங்கள்.
5சுரமண்டலத்தால்ெயேகாவாைவப்புகழ்ந்துபாடுங்கள்,
சுரமண்டலத்தாலும் பாடலின் சத்தத்தாலும் அவைரப்

புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
6ெயேகாவாவாகய ராஜாவன்சமுகத்தல்பூரிைககளாலும்
எக்காள சத்தத்தாலும்ஆனந்தமாகஆர்ப்பரியுங்கள்.
7 கடலும் அதன் நைறவும், பூமியும் அதல் உள்ளவர்களும்

முழங்குவதாக.
8ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகஆறுகள்ைகதட்டி,
மைலகள்ஒன்றாகெகம்பீரித்துப் பாடட்டும்.
9அவர்பூமிையநயாயந்தீர்க்கவருகறார்;
உலகத்ைதநீத ேயாடும்
மக்கைளந தானத்ேதாடும் நயாயந்தீர்ப்பார்.

சங்கீதம் 99
1ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்க றார்,
மக்கள்தத்தளிப்பார்களாக;
அவர் ேகருபீன்களின்மத்தயல்அமர்ந்தருக்க றார்,
பூமிஅைசவதாக.
2ெயேகாவா சீேயானில்ெபரியவர்,
அவர் எல்லாமக்கள்ேமலும்உயர்ந்தவர்.
3 மகத்துவமும் பயங்கரமுமான உமது ெபயைர அவர்கள்

துத ப்பார்களாக;
அதுபரிசுத்தமுள்ளது.
4ராஜாவன்வல்லைமநீதயல்ப ரியப்படுக றது,
ேதவேனநீர் ந யாயத்ைதநைலநறுத்துகறீர்;
நீர்யாக்ேகாபல்நயாயமும்நீதயும்ெசய்க றீர்.
5நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவாைவஉயர்த்த ,
அவர் பாதத்ைதப் பணியுங்கள்;
அவர் பரிசுத்தமுள்ளவர்.
6அவருைடயஆசாரியர்களில் ேமாேசயும்ஆேரானும்,
அவர்ெபயைரப்பற்ற க்கூப்படுகறவர்களில் சாமுேவலும்,
ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்டார்கள்;
அவர்அவர்களுக்குமறுஉத்த ரவுஅருளினார்.
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7ேமகத்தூணிலிருந்துஅவர்கேளாடு ேபசனார்;
அவர்கள்அவருைடய சாட்ச ப்ப ரமாணங்கைளயும்
அவர் தங்களுக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளையயும்

ைகக்ெகாண்டார்கள்.
8எங்களுைடயேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீர்அவர்களுக்குஉத்த ரவுெகாடுத்தீர்;
நீர்அவர்கள்ெசயல்களுக்காக நீத சரிக்கட்டினேபாதலும்,
அவர்களுக்குமன்னிக்க ற ேதவனாகஇருந்தீர்.
9நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவாைவஉயர்த்த ,
அவருைடயபரிசுத்த மைலக்குேநராகப் பணியுங்கள்;
நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவா பரிசுத்தமுள்ளவர்.

சங்கீதம் 100
நன்ற ப்பாடல்.
1 பூமியல் உள்ளவர்கேள, எல்ேலாரும் ெயேகாவாைவக்

ெகம்பீரமாகப் பாடுங்கள்.
2மக ழ்ச்ச ேயாடுெயேகாவாவுக்குஆராதைனெசய்து,
ஆனந்தசத்தத்ேதாடுஅவர்முன்பாகவாருங்கள்.
3ெயேகாவாேவ ேதவெனன்றுஅறயுங்கள்;
நாம்அல்ல,அவேர நம்ைமஉண்டாக்கனார்;
நாம் அவர் மக்களும், அவர் ேமய்ச்சலின் ஆடுகளுமாக

இருக்க ேறாம்.
4 அவர் வாசல்களில் துத ேயாடும், அவர் முற்றங்களில்

புகழ்ச்ச ேயாடும்நுைழந்து,அவைரத்துத த்து,
அவருைடயெபயருக்குநன்றெசலுத்துங்கள்.
5ெயேகாவா நல்லவர்,அவருைடயகருைபஎன்ெறன்ைறக்கும்,
அவருைடயஉண்ைமதைலமுைறதைலமுைறக்கும்உள்ளது.

சங்கீதம் 101
தாவீதன்பாடல்.
1இரக்கத்ைதயும், நயாயத்ைதயும்குறத்துப் பாடுேவன்;
ெயேகாவாேவ,உம்ைமபுகழ்ந்துபாடுேவன்.
2உத்தமமானவழிய ேல ேநர்ைமயாக நடப்ேபன்;
எப்ெபாழுதுஎன்னிடத்தல்வருவீர்!
என்னுைடயவீட்டிேலஉத்தமஇருதயத்ேதாடுநடந்துெகாள்ளுேவன்.
3தீங்கானகாரியத்ைதஎன்னுைடயகண்முன்ைவக்கமாட்ேடன்;
வழி வலகுகறவர்களின்ெசயல்கைளெவறுக்க ேறன்;
அதுஎன்ைனப்பற்றாது.
4மாறுபாடானமக்கள்என்ைனவட்டுவலகேவண்டும்;
ெபால்லாதவைனஏற்கமாட்ேடன்.
5ப றைனஇரகசயமாகஅவதூறுெசய்க றவைனஅழிப்ேபன்;
ெபருைமக் கண்ணைனயும் தமிர்ப டித்த மனப்பான்ைம

உள்ளவைனயும்ெபாறுக்கமாட்ேடன்.
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6 ேதசத்தல் உண்ைமயானவர்கள் என்ேனாடு குடியருக்கும்படி
என்னுைடயகண்கள்அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாகஇருக்கும்;

உத்தமமானவழியல்நடக்க றவன்எனக்குஊழியம்ெசய்வான்.
7கபடுெசய்க றவன்என்னுைடயவீட்டுக்குள்இருப்பதல்ைல;
ெபாய்ெசால்லுகறவன்என்னுைடயகண்முன்நைலப்பதல்ைல.
8 அக்க ரமக்காரர்கள் ஒருவரும் ெயேகாவாவுைடய நகரத்தல்

இல்லாதபடி ேவர்அறுக்கப்பட்டுேபாக,
ேதசத்தலுள்ள அக்க ரமக்காரர்கள் அைனவைரயும் அத காலேம

அழிப்ேபன்.

சங்கீதம் 102
துயரப்படுக றவன் துக்கத்தல் மூழ்க ெயேகாவாவ டத்தல் தன்
மனேவதைனையெதரியப்படுத்தும்வண்ணப்பம்.
1ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவண்ணப்பத்ைதக் ேகளும்;
என்னுைடயெஜபம்உம்மிடத்தல் ேசர்வதாக.
2 என்னுைடய ஆபத்துநாளிேல உமது முகத்ைத எனக்கு

மைறக்காமல்இரும்;
உமதுெசவையஎன்னிடத்தல் சாயும்;
நான்கூப்படுகற நாளிேல எனக்குவைரவாக பதல்ெசால்லும்.
3என்னுைடயநாட்கள்புைகையப்ேபால்ஒழிந்தது;
என்னுைடயஎலும்புகள்ஒருெகாள்ளிையப்ேபால்எரிந்தது.
4என்னுைடயஇருதயம்புல்ைலப்ேபால்ெவட்டப்பட்டுஉலர்ந்தது;
என்னுைடயஆகாரத்ைதச் சாப்ப ட மறந்ேதன்.
5என்னுைடயெபருமூச்சன்சத்தத்தனால்,என்னுைடயஎலும்புகள்

என்னுைடயசரீரத்ேதாடுஒட்டிக்ெகாள்ளுகறது.
6வனாந்தர நாைரக்குஒப்பாேனன்;
பாழானஇடங்களில் தங்கும்ஆந்ைதையப் ேபாலாேனன்.
7 நான் தூக்கம் இல்லாமல் வீட்டின்ேமல் தனித்தருக்கும்

குருவையப்ேபாலஇருக்க ேறன்.
8நாள்ேதாறும்என்னுைடயஎத ரிகள்என்ைனநந்த க்க றார்கள்;
என்ேமல் மூர்க்கெவறெகாண்டவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாகச்

சாபம்இடுகறார்கள்.
9நீர் என்ைனஉயரத்தூக்க , கீேழத் தள்ளினீர்,
உமதுேகாபத்த ற்கும், கடுங்ேகாபத்த ற்கும்உள்ளாேனன்.
10ஆதலால், நான்சாம்பைலஅப்பமாகச் சாப்ப ட்டு,
என்னுைடயபானங்கைளக்கண்ணீேராடுகலக்க ேறன்.
11 என்னுைடய ஆயுசு நாட்கள் சாய்ந்துேபாக ற

ந ழைலப்ேபாலிருக்க றது;
புல்ைலப்ேபால்உலர்ந்துேபாக ேறன்.
12ெயேகாவாவாகயநீேரா என்ெறன்ைறக்கும்இருக்கறீர்;
உம்முைடயெபயரின் புகழ்தைலமுைறதைலமுைறயாக ந ற்கும்.
13ேதவேனநீர் எழுந்தருளி சீேயானுக்குஇரங்குவீர்;
அதற்கு தயவு ெசய்யும் காலமும், அதற்காகக் குற த்த ேநரமும்

வந்தது.
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14 உம்முைடய ஊழியக்காரர்கள் அதன் கல்லுகள்ேமல்
வாஞ்ைசைவத்து,

அதன்மண்ணுக்குப்பரிதப க்க றார்கள்.
15 ெயேகாவா சீேயாைனக் கட்டி, தமது மகைமயல்

ெவளிப்படுவார்.
16த க்கற்றவர்களுைடயெஜபத்ைதஅலட்சயம்ெசய்யாமல்,
அவர்கள்வண்ணப்பத்ைதஅங்கீகரிப்பார்.
17அப்ெபாழுதுேதசங்கள்ெயேகாவாவுைடயெபயருக்கும்,
பூமியலுள்ள ராஜாக்கெளல்ேலாரும் உம்முைடய மகைமக்கும்

பயப்படுவார்கள்.
18பன்சந்தத க்காகஇதுஎழுதப்படும்;
உருவாக்கப்படும்மக்கள்ெயேகாவாைவதுத ப்பார்கள்.
19ெயேகாவா கட்டுண்டவர்களின்ெபருமூச்ைசக் ேகட்கவும்,
ெகாைலக்குநயமிக்கப்பட்டவர்கைளவடுதைலயாக்கவும்,
20தம்முைடயஉயர்ந்த பரிசுத்தஸ்தலத்தலிருந்துபார்த்து,
வானங்களிலிருந்துபூமியன்ேமல்கண்ேணாக்கமானார்.
21ெயேகாவாவுக்குஆராதைனெசய்ய, மக்களும் ராஜ்ஜியங்களும்

ஒன்றாகக்கூடிக்ெகாள்ளும்ேபாது,
22சீேயானில்ெயேகாவாவுைடயெபயைரயும்,
எருசேலமில்அவருைடயதுதையயும்பைறசாற்றுவார்கள்.
23பாத வயதல்என்னுைடயெபலைனஅவர்ஒடுக்க ,
என்னுைடயநாட்கைளக்குறுகச்ெசய்தார்.
24 அப்ெபாழுது நான்: என் ேதவேன, பாத வயதல் என்ைன

எடுத்துக்ெகாள்ளாமல்இரும்;
உம்முைடயவருடங்கள்தைலமுைறதைலமுைறயாகஇருக்கும்.
25நீர்ஆரம்பத்த ேலபூமிையஅஸ்தபாரப்படுத்தனீர்;
வானங்கள்உம்முைடயகரத்தன்ெசயல்களாகஇருக்க றது.
26 அைவகள் அழிந்துேபாகும், நீேரா நைலத்தருப்பீர்;

அைவகெளல்லாம்ஆைடையப்ேபால் பழைமயாகப்ேபாகும்;
அைவகைள ஒரு சால்ைவையப்ேபால் மாற்றுவீர், அப்ெபாழுது

மாற ப்ேபாகும்.
27நீேரா மாறாதவராகஇருக்க றீர்;
உமதுஆண்டுகள்முடிந்துேபாவதல்ைல.
28உமதுஅடியாரின் பள்ைளகள்வாழ்ந்தருப்பார்கள்;
அவர்களுைடய சந்தத உமக்கு முன்பாக நைலெபற்றருக்கும்

என்றுெசான்ேனன்.

சங்கீதம் 103
தாவீதன்பாடல்.
1என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று;
என்முழுஉள்ளேம,அவருைடயபரிசுத்தெபயைரப் ேபாற்று.
2என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்;
அவர்ெசய்த எல்லா நன்ைமகைளயும்மறவாேத.
3அவர்உன்னுைடயஅக்க ரமங்கைளெயல்லாம்மன்னித்து,
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உன்னுைடயேநாய்கைளெயல்லாம்குணமாக்க ,
4உன்னுைடயஉயைரஅழிவுக்குவலக்க மீட்டு,
உன்ைனக்கருைபயனாலும்இரக்கங்களினாலும்முடிசூட்டி,
5நன்ைமயனால்உன்னுைடயவாையத்தருப்தயாக்குகறார்;
கழுகுக்குச் சமமாக உன்னுைடய வயது தரும்ப இளவயது

ேபாலாக றது.
6 ஒடுக்கப்படுக ற அைனவருக்கும், ெயேகாவா நீதையயும்

நயாயத்ைதயும்ெசய்க றார்.
7 அவர் தமது வழிகைள ேமாேசக்கும், தமது ெசயல்கைள

இஸ்ரேவல்சந்தத க்கும்ெதரியப்படுத்தனார்.
8ெயேகாவாஉருக்கமும்,இரக்கமும்,
நீடிய சாந்தமும்,மிகுந்த கருைபயுமுள்ளவர்.
9அவர் எப்ெபாழுதும்கடிந்துெகாள்வதல்ைல;
என்ைறக்கும் ேகாபமாகஇருப்பதல்ைல.
10 அவர் நம்முைடய பாவங்களுக்குத் தகுந்தபடி நமக்குச்

ெசய்யாமலும்,
நம்முைடய அக்க ரமங்களுக்குத் தகுந்தபடி நமக்குச்

சரிக்கட்டாமலும்இருக்கறார்.
11பூமிக்குவானம்எவ்வளவுஉயரமாகஇருக்க றேதா,
அவருக்குப் பயப்படுக றவர்கள்ேமல் அவருைடய கருைபயும்

அவ்வளவுெபரிதாகஇருக்க றது.
12ேமற்க ற்கும்க ழக்க ற்கும்எவ்வளவுதூரேமா,
அவ்வளவு தூரமாக அவர் நம்முைடய பாவங்கைள நம்ைமவ ட்டு

வலக்கனார்.
13தகப்பன்தன்னுைடயபள்ைளகளுக்குஇரங்குகறதுேபால,
ெயேகாவா தமக்குப் பயந்தவர்களுக்குஇரங்குகறார்.
14நம்முைடயஉருவம்இன்னெதன்றுஅவர்அறவார்;
நாம் மண்ெணன்றுநைனவுகூருகறார்.
15மனிதனுைடயநாட்கள்புல்லுக்குஒப்பாகஇருக்க றது;
ெவளியன்பூைவப்ேபால்பூக்க றான்.
16காற்றுஅதன்ேமல்வீசனவுடேனஅதுஇல்லாமற்ேபானது;
அதுஇருந்தஇடமும்இனிஅைதஅறயாது.
17 ெயேகாவாவுைடய கருைபேயா அவருக்குப்

பயந்தவர்கள்ேமலும்,
அவருைடய நீத அவர்கள் பள்ைளகளுைடய பள்ைளகள்ேமலும்

ஆதகாலம்முதற்ெகாண்டுஎன்ெறன்ைறக்கும்உள்ளது.
18 அவருைடய உடன்படிக்ைகையக் ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய

கட்டைளகளின்படி ெசய்ய நைனக்கறவர்கள் ேமேலேய
உள்ளது.

19 ெயேகாவா வானங்களில் தமது சங்காசனத்ைத
நறுவயருக்க றார்;

அவருைடய ராஜரிகம் எல்லாவற்ைறயும்ஆளுகறது.
20ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதையக் ேகட்டு,
அவருைடயவசனத்தன்படிெசய்க ற
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பலத்தவல்லைமயுள்ளவர்களாகயஅவருைடயதூதர்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்.
21ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமானைதச்ெசய்து,
அவர் பணிவைடக்காரர்களாக இருக்க ற அவருைடய எல்லா

ேசைனகேள,
அவைரப் ேபாற்றுங்கள்.
22 ெயேகாவா ஆளுகற எல்லா இடங்களிலுமுள்ள அவருைடய

எல்லா பைடப்புகேள,
அவைரப் ேபாற்றுங்கள்;
என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று.

சங்கீதம் 104
1என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று;
என் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர் மிகவும் ெபரியவராக

இருக்க றீர்;
மகைமையயும்மகத்துவத்ைதயும்அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்.
2ஒளிையஆைடயாக அணிந்து, வானங்கைளத் தைரையப்ேபால்

வ ரித்தருக்க றீர்.
3தமதுேமல்வீடுகைளத்தண்ணீர்களால் ேமல்தளமாக்க ,
ேமகங்கைளத் தமது இரதமாக்க , காற்றனுைடய

இறக்ைககளின்ேமல்ெசல்லுகறார்.
4தம்முைடயதூதர்கைளக்காற்றுகளாகவும்,
தம்முைடய ஊழியக்காரர்கைள ெநருப்பு ஜூவாைலகளாகவும்

ெசய்க றார்.
5 பூமி ஒருேபாதும் நகர்த்த முடியாதபடி அதன்

அஸ்தபாரங்கள்ேமல்அைதநறுவனார்.
6அைதஆைடயனால்மூடுவதுேபாலஆழத்தனால்மூடினீர்;
மைலகளின்ேமல்தண்ணீர்கள்நன்றது.
7அைவகள்உமதுகண்டிதத்தால்வலக ேயாடி,
உமதுகுமுறலின்சத்தத்தால்வைரந்துெசன்றது.
8அைவகள்மைலகளில் ஏற , பள்ளத்தாக்குகளில்இறங்க ,
நீர்அைவகளுக்குஏற்படுத்தனஇடத்தல்ெசன்றது.
9அைவகள்தரும்பவும்வந்துபூமிையமூடிக்ெகாள்ளாதபடி
கடக்காமல்இருக்கும்எல்ைலையஅைவகளுக்குஏற்படுத்தனீர்.
10அவர் பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுகைளவரவடுகறார்;
அைவகள்மைலகள்நடுேவஓடுகறது.
11 அைவகள் ெவளியன் உய ர்களுக்ெகல்லாம் தண்ணீர்

ெகாடுக்கும்;
அங்ேக காட்டுக்கழுைதகள் தங்களுைடய தாகத்ைதத்

தீர்த்துக்ெகாள்ளும்.
12அைவகளின்ஓரமாகவானத்துப்பறைவகள்குடியருந்து,
கைளகள்ேமலிருந்துபாடும்.
13 தம்முைடய ேமல்வீடுகளிலிருந்து மைலகளுக்குத் தண்ணீர்

இைறக்க றார்;
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உமதுெசயல்களின்பயனால்பூமி தருப்தயாகஇருக்க றது.
14பூமியலிருந்துஆகாரம் உண்டாகும்படி, அவர் மிருகங்களுக்குப்

புல்ைலயும்,
மனிதருக்கு உபேயாகமான பய ர்வைககைளயும்

முைளப்ப க்க றார்.
15 மனிதனுைடய இருதயத்ைத மக ழ்ச்ச யாக்கும்

த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
அவனுக்குமுகக்கைளையஉண்டாக்கும்எண்ெணையயும்,
மனிதனுைடய இருதயத்ைத ஆதரிக்கும் உணைவயும்

வைளவக்கறார்.
16ெயேகாவாவுைடயமரங்களும்,
அவரால் நடப்பட்ட லீபேனானின் ேகதுருக்களும் ெசழித்து

நைறந்தருக்கும்.
17 அங்ேக குருவகள் கூடுகட்டும்; ேதவதாருமரங்கள்

ெகாக்குகளின்குடியருப்பு.
18 உயர்ந்த மைலகள் வைரயாடுகளுக்கும், கன்மைலகள்

குழிமுயல்களுக்கும்அைடக்கலம்.
19சந்த ரைனக்காலக்குற ப்புகளுக்காகப் பைடத்தார்;
சூரியன்தன்னுைடயமைறயும் ேநரத்ைதஅறயும்.
20நீர்இருைளக்கட்டைளயடுகறீர்,இரவுேநரமாகும்;
அத ேலஎல்லா காட்டுஉய ர்களும்நடமாடும்.
21இளசங்கங்கள்இைரக்காகெகர்ச்ச த்து, ேதவனால்தங்களுக்கு

உணவுகைடக்கும்படித்ேதடும்.
22சூரியன்உதக்கும்ேபாதுஅைவகள்ஒதுங்க ,
தங்களுைடயமைறவ டங்களில் படுத்துக்ெகாள்ளும்.
23அப்ெபாழுதுமனிதன்மாைலவைரதன்னுைடயேவைலக்கும்,
தன்னுைடயஉைழப்புக்கும்புறப்படுக றான்.
24ெயேகாவாேவ,உமதுெசயல்கள்எவ்வளவுத ரளாகஇருக்க றது!
அைவகைளெயல்லாம்ஞானமாகப் பைடத்தீர்;
பூமி உம்முைடயெபாருட்களினால்நைறந்தருக்க றது.
25 ெபரிதும் அகலமுமான இந்த கடலும் அப்படிேய

நைறந்தருக்க றது;
அத ேல வாழும் ச றயைவகளும் ெபரியைவகளுமான

கணக்கல்லாதஉய ர்கள்உண்டு.
26அத ேலகப்பல்கள்ஓடும்;
அத ேல வைளயாடும்படி நீர் உண்டாக்கன தமிங்கலங்களும்

உண்டு.
27ஏற்றேவைளயல்உணைவத்தருவீர் என்றுஅைவகெளல்லாம்
உம்ைம ேநாக்க க் காத்தருக்கும்.
28நீர்ெகாடுக்க,அைவகள்வாங்க க்ெகாள்ளும்;
நீர் உம்முைடய ைகையத் த றக்க, அைவகள் நன்ைமயால்

தருப்தயாகும்.
29நீர்உமதுமுகத்ைதமைறக்க, தைகக்கும்;
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நீர் அைவகளின் சுவாசத்ைத வாங்க க்ெகாள்ள, அைவகள்
இறந்து,

தங்களுைடயமண்ணுக்குத்தரும்பும்.
30 நீர் உம்முைடய ஆவைய அனுப்பும்ேபாது, அைவகள்

உருவாக்கப்படும்;
நீர் பூமிஅைனத்ைதயும்புத தாக்குக றீர்.
31ெயேகாவாவுைடயமகைமஎன்ெறன்ைறக்கும்வளங்கும்;
ெயேகாவா தம்முைடயெசயல்களிேலமகழுவார்.
32அவர்பூமிைய ேநாக்க ப்பார்க்க,அதுஅதரும்;
அவர்மைலகைளத்ெதாட,அைவகள்புைகயும்.
33 நான் உய ேராடிருக்கும்வைர என்னுைடய ெயேகாவாைவப்

பாடுேவன்;
நான் உய ேராடிருக்கும்வைரயும் என் ேதவைனப் புகழ்ந்து

பாடுேவன்.
34நான்அவைரத்தயானிக்கும்தயானம்இனிதாகஇருக்கும்;
நான்ெயேகாவாவுக்குள்மகழுேவன்.
35பாவ கள்பூமியலிருந்துமைறந்து,
துன்மார்க்கர்கள்இனிஇல்லாமற்ேபாவார்கள்.
என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாைவப் ேபாற்று,
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 105
1 ெயேகாவாைவ துதத்து, அவருைடய ெபயைர

ப ரபலமாக்குங்கள்,
அவருைடய ெசய்ைககைள ேதசங்களுக்குள்ேள

ப ரச த்தப்படுத்துங்கள்.
2அவைரப் பாடி,அவைரப் புகழுங்கள்;
அவருைடயஅத சயங்கைளெயல்லாம் தயானித்துப் ேபசுங்கள்.
3அவருைடயபரிசுத்தெபயைரக்குற த்துேமன்ைமபாராட்டுங்கள்;
ெயேகாவாைவேதடுக றவர்களின்இருதயம்மக ழ்வதாக.
4ெயேகாவாைவயும்அவர்வல்லைமையயும்நாடுங்கள்;
அவர் சமுகத்ைதத்ெதாடர்ந்து ேதடுங்கள்.
5அவருைடயஊழியனாகயஆப ரகாமின் சந்தத ேய!
அவரால் ெதரிந்து ெகாள்ளப்பட்டவர்களாகய யாக்ேகாபன்

மக்கேள!
6அவர்ெசய்தஅத சயங்கைளயும்,அவருைடயஅற்புதங்கைளயும்,
அவர் வாயலிருந்து புறப்படும் நயாயத்தீர்ப்புகைளயும்

நைனவுகூருங்கள்.
7அவேர நம்முைடய ேதவனாகயெயேகாவா,
அவருைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்பூமிெயங்கும்வளங்கும்.
8ஆயரம்தைலமுைறக்ெகன்றுஅவர்கட்டைளய ட்டவார்த்ைதயும்,
ஆப ரகாேமாடுஅவர்ெசய்தஉடன்படிக்ைகையயும்,
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9 அவர் ஈசாக்குக்கு இட்ட ஆைணையயும் என்ெறன்ைறக்கும்
நைனத்தருக்க றார். 10 அைத யாக்ேகாபுக்குப்
ப ரமாணமாகவும்,

இஸ்ரேவலுக்குந ரந்தரஉடன்படிக்ைகயாகவும்உறுத ப்படுத்த :
11 உங்களுைடய சுதந்தரபாகமான கானான் ேதசத்ைத உனக்குத்

தருேவன்என்றார்.
12 அக்காலத்தல் அவர்கள் ெகாஞ்சத் ெதாைகக்குட்பட்ட ச ல

மக்களுமாகஇருந்தார்கள்.
13அவர்கள்ஒருேதசத்ைதவ ட்டுமறுேதசத்த ற்கும்,
ஒரு ராஜ்ஜியத்ைதவ ட்டுமறுேதசத்த ற்கும் ேபானார்கள்.
14அவர்கைளஒடுக்கும்படிஒருவருக்கும்இடங்ெகாடுக்காமல்,
அவர்களுக்காக ராஜாக்கைளக்கடிந்துெகாண்டு:
15நான்அப ேஷகம்ெசய்தவர்கைளநீங்கள்ெதாடாமலும்,
என்னுைடய தீர்க்கதரிச களுக்குத் தீங்கு ெசய்யாமலும் இருங்கள்

என்றார்.
16 அவர் ேதசத்த ேல பஞ்சத்ைத வரவைழத்து, உணவு என்னும்

ஆதரவுேகாைலமுற்றலும்முறத்தார்.
17அவர்களுக்குமுன்னாேலஒருமனிதைனஅனுப்பனார்;
ேயாேசப்பு சைறயாகவற்கப்பட்டான்.
18அவனுைடயகால்கைளவலங்குேபாட்டுஒடுக்கனார்கள்;
அவனுைடயஉய ர்இரும்பல்அைடபட்டிருந்தது.
19ெயேகாவாெசான்னவார்த்ைதநைறேவறும்வைர
அவருைடயவசனம்அவைனப்புடமிட்டது.
20ராஜாஆள்அனுப்ப ,அவைனக்கட்டவழ்க்கச்ெசான்னான்;
மக்களின்அத பத அவைனவடுதைலெசய்தான்.
21தன்னுைடயப ரபுக்கைளஅவனுைடயமனதன்படிகட்டவும்,
தன்னுைடயமூப்பர்கைளஞானிகளாக்கவும்,
22அவைனத்தன்னுைடயவீட்டுக்குஅதகாரியும்,
தன்னுைடய ெசல்வங்களுக்ெகல்லாம் ஆளுனராகவும்

ஏற்படுத்தனார்.
23அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவல்எக ப்த ற்குவந்தான்;
யாக்ேகாபு காமின் ேதசத்த ேலஅந்நயனாகஇருந்தான்.
24அவர்தம்முைடயமக்கைளமிகவும் பலுகச்ெசய்து,
அவர்களுைடயஎத ரிகைளவ டஅவர்கைளப்பலவான்களாக்கனார்.
25தம்முைடயமக்கைளப்பைகக்கவும்,
தம்முைடயஊழியக்காரர்கைளவஞ்சைனயாக நடத்தவும்,
அவர்களுைடயஇருதயத்ைதமாற்றனார்.
26 தம்முைடய ஊழியனாகய ேமாேசையயும் தாம்

ெதரிந்துெகாண்டஆேராைனயும்அனுப்பனார்.
27இவர்கள்அவர்களுக்குள்அவருைடயஅைடயாளங்கைளயும்,
காமின் ேதசத்த ேலஅற்புதங்கைளயும்ெசய்தார்கள்.
28அவர்இருைளஅனுப்ப , காரிருைளஉண்டாக்கனார்;
அவருைடயவார்த்ைதகைளஎத ர்ப்பவர்கள்இல்ைல.
29அவர்களுைடயதண்ணீர்கைளஇரத்தமாக மாற்ற ,
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அவர்களுைடயமீன்கைளசாகடித்தார்.
30 அவர்களுைடய ேதசம் தவைளகைள அதகமாகப்

ப றக்கைவத்தது;
அவர்களுைடய ராஜாக்களின் அைறவீடுகளிலும் அைவகள்

வந்தது.
31 அவர் கட்டைளய ட, அவர்களுைடய எல்ைலகளிெலங்கும்

வண்டுகளும்ேபன்களும்வந்தது.
32அவர்களுைடயமைழகைளக்கல்மைழயாக்க ,
அவர்களுைடய ேதசத்த ேல ஜூவாலிக்கற ெநருப்ைப

வரச்ெசய்தார்.
33 அவர்களுைடய த ராட்ைசச்ெசடிகைளயும் அத்த மரங்கைளயும்

அழித்து,
அவர்களுைடயஎல்ைலகளிலுள்ளமரங்கைளயும்முறத்தார்.
34 அவர் கட்டைளய ட, எண்ணிமுடியாத ெவட்டுக்களிகளும்

பச்ைசப்புழுக்களும்வந்து,
35 அவர்களுைடய ேதசத்தலுள்ள எல்லா தாவரங்கைளயும்

அரித்து,
அவர்களுைடயநலத்தன்கனிையத்தன்றுேபாட்டது.
36அவர்களுைடய ேதசத்த ேலமுதற்ப றப்புகள்அைனத்ைதயும்,
அவர்களுைடய ெபலனில் முதற்ெபலனான எல்ேலாைரயும்

அழித்தார்.
37 அப்ெபாழுது அவர்கைள ெவள்ளிேயாடும் ெபான்ேனாடும்

புறப்படச்ெசய்தார்;
அவர்கள் ேகாத்த ரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும்

இருந்ததல்ைல.
38 எக ப்தயர்கள் அவர்களுக்குப் பயந்ததனால், அவர்கள்

புறப்பட்டேபாதுமக ழ்ந்தார்கள்.
39அவர் ேமகத்ைதமைறவுக்காகவ ரித்து,
இரைவெவளிச்சமாக்குக றதற்காகெநருப்ைபயும்தந்தார்.
40 இஸ்ரேவலர்கள் உணவு ேகட்டார்கள், அவர் காைடகைள

வரச்ெசய்தார்;
வானஅப்பத்தனாலும்அவர்கைளத்தருப்தயாக்கனார்.
41 கன்மைலையத் த றந்தார், தண்ணீர்கள் புறப்பட்டு,

வனாந்த ரத்தல்ஆறாகஓடினது.
42அவர்தம்முைடயபரிசுத்தவாக்குத்தத்தத்ைதயும்,
தம்முைடயஊழியனாகயஆப ரகாைமயும்நைனத்து,
43தம்முைடயமக்கைளமக ழ்ச்ச ேயாடும்,
தாம் ெதரிந்துெகாண்டவர்கைளக் ெகம்பீர சத்தத்ேதாடும்

புறப்படச்ெசய்து,
44தமதுகட்டைளகைளக்காத்துநடக்கும்படிக்கும்,
தமதுநயாயப்ப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும்,
45அவர்களுக்குஅந்நயர்களுைடயேதசங்கைளக்ெகாடுத்தார்;
அந்நயமக்களுைடயஉைழப்பன்பலைனச்சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள்.
அல்ேலலூயா.
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சங்கீதம் 106
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2ெயேகாவாவுைடயவல்லைமயானெசயல்கைளச்ெசால்லி,
அவருைடயதுதையெயல்லாம்ெசால்லக்கூடியவன்யார்?
3நயாயத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களும்,
எக்காலத்தலும்நீதையச்ெசய்க றவர்களும்பாக்கயவான்கள்.
4ெயேகாவாேவ,நீர்ெதரிந்துெகாண்டவர்களின்நன்ைமையநான்

கண்டு,
உம்முைடயமக்களின்மக ழ்ச்ச யால்மக ழ்ந்து,
உம்முைடயசுதந்தரத்ேதாடு ேமன்ைமபாராட்டும்படிக்கு,
5உம்முைடய மக்களுக்கு நீர் பாராட்டும் கருைபயன்படி என்ைன

நைனத்து,
உம்முைடயஇரட்ச ப்பனால்என்ைனச்சந்த த்தருளும்.
6எங்களுைடயமுன்ேனார்கேளாடுநாங்களும்பாவஞ்ெசய்து,
அக்க ரமம் நடப்ப த்து, தீைமகைளச்ெசய்ேதாம்.
7 எங்களுைடய முன்ேனார்கள் எக ப்த ேல உம்முைடய

அத சயங்கைளஉணராமலும்,
உம்முைடயகருைபகளின்ெபருக்கத்ைதநைனக்காமலும்ேபாய்,
சவந்த கடலின்ஓரத்த ேலகலகம்ெசய்தார்கள்.
8ஆனாலும்அவர்தமதுவல்லைமையெவளிப்படுத்தும்படி,
தம்முைடயெபயரினிமித்தம்அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.
9அவர் சவந்த கடைலஅதட்டினார்,அதுவற்ற ப்ேபானது;
காய்ந்த தைரயல் நடக்க றதுேபால அவர்கைள ஆழங்களில்

நடந்துேபாகச்ெசய்தார்.
10பைகவரின்ைகக்குஅவர்கைளவலக்க க்காப்பாற்ற ,எத ரியன்

ைகக்குஅவர்கைளவலக்க மீட்டார்.
11அவர்களுைடயஎத ரிகைளத்தண்ணீர்கள்மூடிக்ெகாண்டது;
அவர்களில்ஒருவனும்மீதயாகஇருக்கவல்ைல.
12 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவருைடய வார்த்ைதகைள

வசுவாச த்து,
அவருைடயதுதையப்பாடினார்கள்.
13ஆனாலும்சீக்க ரமாகஅவருைடயெசயல்கைளமறந்தார்கள்;
அவருைடயஆேலாசைனக்குஅவர்கள்காத்தருக்காமல்,
14வனாந்த ரத்த ேலஆைசயுள்ளவர்களாக ,
பாைலவனத்த ேல ேதவைனப்பரீட்ைசபார்த்தார்கள்.
15அப்ெபாழுதுஅவர்கள்ேகட்டைதஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்,
அவர்கள்சரீரத்த ேலாவயாதையஅனுப்பனார்.
16முகாமில்அவர்கள்ேமாேசயன்ேமலும்,
ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்தனாகய ஆேரானின்ேமலும்

ெபாறாைமெகாண்டார்கள்.
17பூமி பளந்துதாத்தாைனவழுங்க ,
அப ராமின்கூட்டத்ைதமூடிப்ேபாட்டது.
18அவர்கள்கூட்டத்தல்ெநருப்பு பற்றெயரிந்தது;
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ெநருப்புஜூவாைலதுன்மார்க்கர்கைளஎரித்துப்ேபாட்டது.
19அவர்கள்ஓேரப ேலஒருகன்றுக்குட்டிையயுண்டாக்க ,
வார்க்கப்பட்ட சைலையவழிபட்டார்கள்.
20தங்களுைடயமகைமையப்
புல்ைலத்தன்கறமாட்டின்சாயலாகமாற்றனார்கள்.
21எக ப்த ேலெபரிய ெசயல்கைளயும்,
காமின் ேதசத்த ேலஅத சயங்கைளயும்,
சவந்த கடலினருகல்பயங்கரமானைவகைளயும்ெசய்தவராக ய,
22தங்களுைடயஇரட்சகரானேதவைனமறந்தார்கள்.
23ஆைகயால்,அவர்கைளநாசம்ெசய்ேவன்என்றார்;
அப்ெபாழுதுஅவரால்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ேமாேச,
அவர்கைளஅவர்அழிக்காதபடி,
அவருைடயகடுங்ேகாபத்ைதஆற்றுவதற்கு,
அவருக்குமுன்பாகத் த றப்பன்வாசலிேலநன்றான்.
24அவருைடயவார்த்ைதையவசுவாச க்காமல்,
வரும்பத்தக்க ேதசத்ைதஅசட்ைடச்ெசய்தார்கள்.
25ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடுக்காமல்,
தங்களுைடயகூடாரங்களில்முறுமுறுத்தார்கள்.
26அப்ெபாழுதுஅவர்கள்வனாந்தரத்த ேலஇறக்கவும்,
அவர்கள்சந்தத ேதசங்களுக்குள்ேளஅழியவும்,
27அவர்கள்பற்பல ேதசங்களிேல ச தறடிக்கப்படவும்,
அவர்களுக்குவேராதமாகத் தம்முைடயைகையஎடுத்தார்.
28அவர்கள்பாகால்ேபேயாைரப் பற்ற க்ெகாண்டு,
உய ரில்லாதைவகளுக்குெசலுத்தனபலிகைளசாப்ப ட்டு,
29 தங்களுைடய ெசயல்களினால் அவருக்குக் ேகாபம்

மூட்டினார்கள்;
ஆைகயால்வாைதஅவர்களுக்குள்புகுந்தது.
30அப்ெபாழுதுபெனகாஸ்எழுந்துநன்றுநயாயஞ்ெசய்தான்;
அதனால்வாைதநறுத்தப்பட்டது.
31 அது தைலமுைற தைலமுைறயாக என்ைறக்கும் அவனுக்கு

நீதயாக எண்ணப்பட்டது.
32 ேமரிபாவன் தண்ணீர்களிடத்தலும் அவருக்குக் கடுங்ேகாபம்

மூட்டினார்கள்;
அவர்களினால் ேமாேசக்கும்ெபால்லாப்புவந்தது.
33அவர்கள்அவன்ஆவையத்துக்கப்படுத்தனதனாேல,
தன்னுைடயஉதடுகளினால்பதற ப்ேபசனான்.
34ெயேகாவா தங்களுக்குச்ெசான்னபடி,
அவர்கள்அந்தமக்கைளஅழிக்கவல்ைல.
35 அந்நய ஜாத கேளாடு கலந்து, அவர்களுைடய ெசயல்கைளக்

கற்று;
36அவர்களுைடயசைலகைளவழிபட்டார்கள்;
அைவகள்அவர்களுக்குக்கண்ணியானது.
37அவர்கள்தங்களுைடயமகன்கைளயும்
தங்களுைடயமகள்கைளயும்ப சாசுகளுக்குப்பலிய ட்டார்கள்.
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38அவர்கள்கானான்ேதசத்துசைலகளுக்குபலிய ட்டு,
தங்களுைடய மகன்கள் மகள்களுைடய குற்றமில்லாத

இரத்தத்ைதச் ச ந்தனார்கள்;
ேதசம்இரத்தத்தால்தீட்டுப்பட்டது.
39அவர்கள்தங்களுைடயெசயல்களினால்அசுத்தமாக ,
தங்களுைடயெசயல்களினால் ேவச த்தனம்ெசய்தார்கள்.
40 அதனால் ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் தமது மக்களின்ேமல்

எழும்பனது;
அவர்தமதுசுதந்தரத்ைதஅருவருத்தார்.
41அவர்கைளத் ேதசங்களுைடயைகயல்ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அவர்களுைடயபைகவர்கள்அவர்கைளஆண்டார்கள்.
42அவர்களுைடயஎத ரிகள்அவர்கைளஒடுக்கனார்கள்;
அவர்களுைடயைகயன்கீழ்த்தாழ்த்தப்பட்டார்கள்.
43அேநகமுைறஅவர்கைளவடுவத்தார்;
அவர்கேளா தங்களுைடய ேயாசைனயனால் அவருக்கு

வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,
தங்களுைடயஅக்க ரமத்தனால் சறுைமப்படுத்தப்பட்டார்கள்.
44அவர்கள்கூப்படுதைலஅவர் ேகட்கும்ேபாேதா,
அவர்களுக்குஉண்டானஇடுக்கத்ைதஅவர் பார்த்து,
45அவர்களுக்காகத் தமதுஉடன்படிக்ைகையநைனத்து,
தமதுமிகுந்த கருைபயன்படிமனேவதைனஅைடந்து,
46 அவர்கைளச் சைறப டித்த அைனவரும் அவர்களுக்கு

இரங்கும்படிெசய்தார்.
47எங்கள்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நாங்கள்உமதுபரிசுத்தப்ெபயைரப் ேபாற்ற ,
உம்ைமத் துத க்க றதல் ேமன்ைமபாராட்டும்படி எங்கைளக்

காப்பாற்ற ,
எங்கைளத் ேதசங்களிலிருந்துேசர்த்தருளும்.
48இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவா
அநாதயாக என்ெறன்ைறக்கும்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படத்தக்கவர்.
மக்கெளல்ேலாரும்ஆெமன், என்பார்களாக,
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 107
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2ெயேகாவாவால்எத ரியன்ைகக்குநீங்கலாக்க மீட்கப்பட்டு,
3க ழக்கலும்ேமற்கலும்வடக்கலும்ெதற்கலுமுள்ள
பலேதசங்களிலுமிருந்து ேசர்க்கப்பட்டவர்கள்,
அப்படிச்ெசால்வார்களாக.
4அவர்கள்வாழும்ஊைரக்காணாமல்,
வனாந்த ரத்த ேலபாைலவனவழியாக,
5பச யாகவும், தாகமாகவும்,ஆத்துமா ேசார்ந்துேபானதாகவும்
அைலந்துத ரிந்தார்கள்.
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6 தங்களுைடய ஆபத்த ேல ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டார்கள்,

அவர்கள்இக்கட்டுகளிலிருந்துஅவர்கைளமீட்ெடடுத்தார்.
7வாழும்ஊருக்குப்ேபாய்ச்ேசர,
அவர்கைளச்ெசவ்ைவயானவழிய ேலநடத்தனார்.
8தாகமுள்ளஆத்துமாைவக்ெயேகாவா தருப்தயாக்க ,
பச யுள்ளஆத்துமாைவநன்ைமயனால்ந ரப்புக றாெரன்று,
9அவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற அத சயங்களினிமித்தமும்

அவைரத்துத ப்பார்களாக.
10ேதவனுைடயவார்த்ைதகளுக்குவேராதமாகக் கலகம்ெசய்து,
உன்னதமானேதவனுைடயஆேலாசைனையஅசட்ைடெசய்தவர்கள்,
11காரிருளிலும்மரணஇருளிலும்ைவக்கப்பட்டிருந்து,
ஒடுக்கத்தலும்இரும்பலும்கட்டப்பட்டுக டந்தார்கள்.
12அவர்களுைடயஇருதயத்ைதஅவர்வருத்தத்தால்தாழ்த்தனார்;
உதவெசய்யஒருவரும்இல்லாமல்வழுந்துேபானார்கள்.
13 தங்களுைடய ஆபத்த ேல ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்

கூப்ப ட்டார்கள்;
அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்கைள நீங்கலாக்க க்

காப்பாற்றனார்.
14 காரிருளிலும் மரண இருளிலுமிருந்து அவர்கைள

ெவளிப்படச்ெசய்து,
அவர்களுைடயகட்டுகைளஅறுத்தார்.
15ெயேகாவா ெவண்கலக்கதவுகைளஉைடத்து,
இரும்புத்தாழ்ப்பாள்கைளமுறத்தாெரன்று,
16அவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற அத சயங்களினிமித்தமும்

அவைரத்துத ப்பார்களாக.
17புத்தயீனரும்தங்களுைடயகலகவழிகளாலும்
தங்களுைடய அக்க ரமங்களாலும் ேநாய்ெகாண்டு

ஒடுங்க ப்ேபாக றார்கள்.
18அவர்களுைடயஆத்துமா எல்லாஉணைவயும்ெவறுக்கறது,
அவர்கள்மரணவாசல்கள்வைரயலும்ெநருங்குகறார்கள்.
19 தங்களுைடய ஆபத்த ேல ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்

கூப்படுகறார்கள்;
அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கைள நீங்கலாக்க க்

காப்பாற்றுகறார்.
20அவர்தமதுவசனத்ைதஅனுப்ப அவர்கைளக்குணமாக்க ,
அவர்கைளஅழிவுக்குத்தப்புவ க்க றார்.
21அவர்கள்ெயேகாவாைவஅவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற அத சயங்களினிமித்தமும்

துத த்து,
22 நன்ற பலிகைளச் ெசலுத்த , அவருைடய ெசயல்கைள ஆனந்த

சத்தத்ேதாடுவவரிப்பார்களாக.
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23 கப்பேலற , கடற்பயணம்ெசய்து, த ரளான தண்ணீர்களிேல
ெதாழில்ெசய்க றார்கேள,

24அவர்கள்ெயேகாவாவுைடயெசயல்கைளயும்,
ஆழத்த ேலஅவருைடயஅத சயங்கைளயும்காண்கறார்கள்.
25அவர்கட்டைளய டெபருங்காற்றுஎழும்ப ,
அதன்அைலகைளக்ெகாந்தளிக்கச்ெசய்யும்.
26அவர்கள்வானத்தல்ஏற ,
ஆழங்களில்இறங்குகறார்கள்,
அவர்களுைடயஆத்துமாதுன்பத்தனால்கைரந்துேபாக றது.
27குடித்துெவறத்தவைனப்ேபால்அைலந்துதடுமாறுகறார்கள்;
அவர்களுைடயஞானெமல்லாம்முழுக ப்ேபாக றது.
28அப்ெபாழுதுதங்களுைடயஆபத்த ேலஅவர்கள்ெயேகாவாைவ

ேநாக்க க்கூப்படுகறார்கள்,
அவர்களுைடய இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கைள நீங்கலாக்க

வடுவக்க றார்.
29 ெகாந்தளிப்ைப அமர்த்துகறார், அதன் அைலகள்

அடங்குகன்றது.
30அைமத உண்டானதற்காகஅவர்கள்சந்ேதாஷப்படுக றார்கள்;
தாங்கள் வரும்பய துைறமுகத்தல் அவர்கைளக் ெகாண்டுவந்து

ேசர்க்க றார்.
31அவர்கள்ெயேகாவாைவஅவருைடயகருைபயனிமித்தமும்,
மனிதர்களுக்கு அவர் ெசய்க ற அத சயங்களினிமித்தமும்

துத த்து,
32மக்களின் சைபய ேலஅவைரஉயர்த்த ,
மூப்பர்களின் சங்கத்த ேலஅவைரப் ேபாற்றுவார்களாக.
33 அவர் ஆறுகைள வனாந்த ரமாகவும், நீரூற்றுகைள வறண்ட

இடமாகவும்,
34குடிகளுைடய ெபால்லாப்புக்காக ெசழிப்பான ேதசத்ைதத் தரிசு

நலமாகவும்மாற்றுகறார்.
35அவர்வனாந்த ரெவளிையத்தண்ணீர்குளமாகவும்,
வறண்டநலத்ைதநீரூற்றுகளாகவும்மாற்ற ,
36பச த்தவர்கைளஅங்ேககுடிேயற்றுகறார்;
அங்ேகஅவர்கள்குடியருக்கும்நகரத்ைதக்கட்டி,
37 வயல்கைள உண்டாக்க வைதத்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள

நாட்டுக றார்கள்,
அைவகள்வரத்துள்ளபலைனத்தரும்.
38அவர்கைளஆசீர்வத க்க றார்,
மிகுதயும் ெபருகுகறார்கள்; அவர்களுைடய மிருகங்கள்

குைறயாமலிருக்கச்ெசய்க றார்.
39பன்புஅவர்கள்இடுக்கத்தனாலும்,ஆபத்தனாலும்,
துயரத்தனாலும்குைறவுபட்டுத்தாழ்வைடக றார்கள்.
40அவர் எத ரிகளின்தைலவர்கள்ேமல்இகழ்ச்சவரச்ெசய்து,
வழியல்லாதவனாந்த ரெவளிய ேலஅவர்கைளத்த ரியச்ெசய்து,
41எளியவைனேயா சறுைமயலிருந்துஎடுத்து,
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உயர்ந்தஅைடக்கலத்த ேலைவத்து,
அவனுைடயவம்சங்கைளமந்ைதையப்ேபாலாக்குக றார்.
42உத்தமர்கள்அைதக்கண்டுமகழுவார்கள்;
நயாயக்ேகெடல்லாம் தன்னுைடயவாையமூடும்.
43எவன்ஞானமுள்ளவேனாஅவன்இைவகைளக்கவனிக்கட்டும்;
ஞானவான்கள் ெயேகாவாவுைடய கருைபகைள

உணர்ந்துெகாள்வார்கள்.

சங்கீதம் 108
தாவீதுபாடிய பாடல்.
1ேதவேன, என்னுைடயஇருதயம்ஆயத்தமாகஇருக்க றது;
நான்இன்னிைசயால்புகழ்ந்துபாடுேவன்;
என்னுைடயமகைமயும்பாடும்.
2வீைணேய,சுரமண்டலேம,வழியுங்கள்,
நான்அதகாைலயல்வழிப்ேபன்.
3ெயேகாவாேவ,மக்களுக்குள்ேளஉம்ைமத்துத ப்ேபன்;
ேதசங்களுக்குள்ேளஉம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
4உமதுகருைபவானங்களுக்குேமலாகவும்,
உமதுசத்தயம் ேமகமண்டலங்கள்வைரயலும்எட்டுக றது.
5ேதவேன,வானங்களுக்குேமலாகஉயர்ந்தரும்;
உமதுமகைமபூமியைனத்தன்ேமலும்உயர்ந்தருப்பதாக.
6உமதுப ரியர்கள்வடுவக்கப்படுவதற்காக,
உமதுவலதுகரத்தனால்இரட்ச த்து,
எங்களுைடயெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்.
7ேதவன்தமதுபரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டுெசான்னார்,
ஆைகயால் சந்ேதாஷப்படுேவன்;
சீேகைமப் பங்க ட்டு, சுக்ேகாத்தன் பள்ளத்தாக்ைக

அளந்துெகாள்ளுேவன்.
8கீேலயாத் என்னுைடயது,மனாேசயும் என்னுைடயது;
எப்ப ராயீம் என்னுைடயதைலயன்ெபலன்,
யூதா என்னுைடயெசங்ேகால்.
9ேமாவாப் என்னுைடயபாதம் கழுவும்பாத்த ரம்;
ஏேதாமின்ேமல்என்னுைடயகாலணிையஎற ேவன்;
ெபலிஸ்தயாவன்ேமல்ஆர்ப்பரிப்ேபன்.
10 வலுவான நகரத்த ற்குள் என்ைன நடத்த க்ெகாண்டு

ேபாக றவன்யார்?
ஏேதாம்வைர எனக்குவழிகாட்டுக றவன்யார்?
11 எங்களுைடய ேசைனகேளாடு புறப்படாமலிருந்த ேதவேன

நீரல்லேவா?
எங்கைளத்தள்ளிவ ட்டிருந்த ேதவேனநீரல்லேவா?
12இக்கட்டில்எங்களுக்குஉதவெசய்யும்;
மனிதனுைடயஉதவ வீண்.
13ேதவனாேலெவற்ற ெபறுேவாம்;
அவேர எங்களுைடயஎத ரிகைளமித த்துப்ேபாடுவார்.
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சங்கீதம் 109
இராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1நான்துதக்கும் ேதவேன,
மவுனமாகஇருக்கேவண்டாம்.
2துன்மார்க்கனுைடயவாயும்,வஞ்சகவாயும்,
எனக்குவ ேராதமாகத் த றந்தருக்க றது;
ெபாய் நாவனால்என்ேனாடு ேபசுக றார்கள்.
3பைகயுண்டாக்கும்வார்த்ைதகளால்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாண்டு,
காரணமில்லாமல்என்ேனாடு ேபார்ெசய்க றார்கள்.
4என்னுைடயஅன்புக்குபதலாக என்ைனவேராத க்க றார்கள்,
நாேனாெஜபம்ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்.
5நன்ைமக்குப் பதலாக எனக்குத்தீைமெசய்க றார்கள்,
என்னுைடயஅன்புக்குப் பதலாக என்ைனப்பைகக்க றார்கள்.
6அவனுக்குேமலாகத் தீயவைனஏற்படுத்த ைவயும்,
சாத்தான்அவனுைடயவலதுபக்கத்தல்ந ற்கட்டும்.
7 அவனுைடய நயாயம் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது

குற்றவாளியாகட்டும்;
அவனுைடயெஜபம் பாவமாகட்டும்.
8அவனுைடயநாட்கள்ெகாஞ்சமாகட்டும்;
அவனுைடயேவைலையேவெறாருவன்ெபறட்டும்.
9அவனுைடயபள்ைளகள்த க்கற்றவர்களும்,
அவனுைடயமைனவ வதைவயுமாகட்டும்.
10அவனுைடயபள்ைளகள்அைலந்துத ரிந்து ப ச்ைசெயடுத்து,
தங்களுைடயபாழானவீடுகளிலிருந்துப ச்ைச எடுக்கட்டும்.
11 கடன் ெகாடுத்தவன் அவனுக்கு உள்ளெதல்லாவற்ைறயும்

அபகரித்துக்ெகாள்ளட்டும்;
அவனுைடய உைழப்பன் பலைன அந்நயர்கள்

பற த்துக்ெகாள்ளட்டும்.
12அவனுக்குஒருவரும்இரக்கங்காட்டாமலும்,
அவனுைடய த க்கற்ற பள்ைளகளுக்குத் தயவு ெசய்யாமல்

ேபாகட்டும்.
13அவனுைடயசந்ததயார்அழிக்கப்படட்டும்;
இரண்டாம் தைலமுைறயல் அவர்களுைடய ெபயர் இல்லாமல்

ேபாகட்டும்.
14 அவனுைடய முன்ேனார்களின் அக்க ரமம் ெயேகாவாவுக்கு

முன்பாக நைனக்கப்படட்டும்,
அவனுைடயதாயன்பாவம்நீங்காமலிருக்கட்டும்.
15 அைவகள் எப்ெபாழுதும் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக

இருக்கட்டும்;
அவர்களுைடயெபயர்பூமியல்இல்லாமல்அழிக்கப்படட்டும்.
16அவன்தயவுெசய்யநைனக்காமல்,
ஏைழயும், ேதைவயுள்ளவனுமாகயமனிதைனத்துன்பப்படுத்த ,
மனமுறவுள்ளவைனக்ெகாைலெசய்யும்படி ேதடினாேன.
17சாபத்ைதவரும்பனான்,அதுஅவனுக்குவரும்;
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அவன்ஆசீர்வாதத்ைதவரும்பாமற்ேபானான்,
அதுஅவனுக்குத்தூரமாகவலக ப்ேபாகும்.
18சாபத்ைதஅவன்தனக்குஆைடயாகஉடுத்த க்ெகாண்டான்;
அதுஅவனுைடயஉள்ளத்தல்தண்ணீைரப்ேபாலவும்,
அவனுைடயஎலும்புகளில் எண்ெணையப்ேபாலவும்பாயும்.
19அதுஅவன்ேபார்த்துக்ெகாள்ளுகறஆைடயாகவும்,
எப்ெபாழுதும் கட்டிக்ெகாள்ளுகற வார்க்கச்ைசயாகவும்

இருக்கட்டும்.
20இதுதான்என்ைனவேராத க்க றவர்களுக்கும்,
என்னுைடய ஆத்துமாவுக்கு வ ேராதமாகத் தீங்கு

ேபசுக றவர்களுக்கும்ெயேகாவாவால்வரும்ப ரத பலன்.
21ஆண்டவராகயெயேகாவாேவ,
நீர்உமதுெபயரினிமித்தம் என்ைனஆதரித்து,
உமதுகருைபநலமானதனால்,
என்ைனவடுவத்தருளும்.
22நான்ஏைழயும் ேதைவயுள்ளவனுமாகஇருக்க ேறன்,
என்னுைடயஇருதயம்எனக்குள்புண்பட்டிருக்க றது.
23சாயும் ந ழைலப்ேபால்அகன்றுேபாேனன்;
ெவட்டுக்களிையப்ேபால் பறக்கடிக்கப்படுக ேறன்.
24 உபவாசத்தனால் என்னுைடய முழங்கால்கள்

பலவீனமைடக றது;
என்னுைடயசரீரமும்பலமற்றுஉலர்ந்துேபாக றது.
25 நான் அவர்களுக்கு ந ந்ைதயாேனன்; அவர்கள் என்ைனப்

பார்த்து,
தங்களுைடயதைலையஅைசக்க றார்கள்.
26என்ேதவனாகயெயேகாவாேவஎனக்குஉதவெசய்யும்;
உமதுகருைபயன்படி என்ைனக்காப்பாற்றும்.
27இதுஉமதுகரம் என்றும்,ெயேகாவாேவ,
ேதவேனநீர்இைதச்ெசய்தீர் என்றும்,அவர்கள்அறவார்களாக.
28அவர்கள்சப த்தாலும், நீர்ஆசீர்வதயும்;
அவர்கள்எழும்பனாலும்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகட்டும்;
உமதுஅடியாேனாமக ழ்சயாகஇருப்ேபன்.
29என்னுைடயவ ேராத கள்அவமானத்தால்மூடப்பட்டு,
தங்களுைடய ெவட்கத்ைதச் சால்ைவையப்ேபால்

அணிந்துக்ெகாள்வார்களாக.
30ெயேகாவாைவநான்என்னுைடயவாயனால்மிகவும்துத த்து,
அேநகர் நடுவ ேலஅவைரப் புகழுேவன்.
31தண்டைனக்குள்ளாகத்தீர்க்க றவர்களிடம்ஒடுக்கப்பட்டவனுைடய

ஆத்துமாைவகாப்பாற்றும்படி
அவர்அவனுைடயவலதுபக்கத்தல்ந ற்பார்.

சங்கீதம் 110
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவா என்ஆண்டவைர ேநாக்க :
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நான் உம்முைடய எத ரிகைள உம்முைடய பாதத்தன்கீழ்
ேபாடும்வைரக்கும்,

நீர் என்னுைடயவலதுபக்கத்தல்உட்காரும்என்றார்.
2ெயேகாவா சீேயானிலிருந்துஉமதுவல்லைமயன்ெசங்ேகாைல

அனுப்புவார்;
நீர்உம்முைடயஎத ரிகளின்நடுேவஆளுைகெசய்யும்.
3உமதுமகத்துவத்தன்நாளிேல
உம்முைடய மக்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரம்

உள்ளவர்களாகஇருப்பார்கள்;
அதகாைலயன் கர்ப்பத்தல் ப றக்கும் பனிக்குச் சமமாக

உம்முைடயமக்கள்உமக்குப் ப றப்பார்கள்.
4நீர் ெமல்க ேசேதக்கன்முைறைமயன்படி
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்க றீர் என்று ெயேகாவா

ஆைணயட்டார்;
மனம்மாறாமலுமிருப்பார்.
5உம்முைடயவலதுபக்கத்தலிருக்கறஆண்டவர்,
தமதுேகாபத்தன்நாளிேல ராஜாக்கைளெவட்டுவார்.
6அவர் ேதசங்களுக்குள்நயாயந்தீர்ப்பார்;
எல்லாஇடங்கைளயும்ப ேரதங்களால்ந ரப்புவார்;
அேநக ேதசங்களின்ேமல் தைலவர்களாக இருக்க றவர்கைள

ெநாறுக்க ப்ேபாடுவார்.
7வழிய ேலஅவர் நதயல்குடிப்பார்;
ஆைகயால்அவர் தமதுதைலையஎடுப்பார்.

சங்கீதம் 111
1அல்ேலலூயா,
ெசம்ைமயானவர்களுைடய கூட்டத்தலும் சைபயலும்

ெயேகாவாைவமுழுஇருதயத்ேதாடும்துத ப்ேபன்.
2ெயேகாவாவன்ெசய்ைககள்ெபரியைவகளும்,
அைவகளில்ப ரியப்படுக றஎல்ேலாராலும்ஆராயப்படுக றைவகளுமாக

இருக்க றது.
3அவருைடயெசயல்மகைமயும்மகத்துவமுமுள்ளது,
அவருைடயநீத என்ெறன்ைறக்கும்ந ற்கும்.
4 அவர் தம்முைடய அத சயமான ெசயல்கைள நைனவுகூரும்படி

ெசய்தார்,
ெயேகாவாஇரக்கமும்மனவுருக்கமுமுள்ளவர்.
5தமக்குப் பயந்தவர்களுக்குஉணவுெகாடுத்தார்;
தமதுஉடன்படிக்ைகையஎன்ெறன்ைறக்கும்நைனப்பார்.
6 ேதசங்களின் சுதந்தரத்ைதத் தமது மக்களுக்குக்

ெகாடுத்ததனால்,
தமது ெசயல்களின் ெபலத்ைத அவர்களுக்குத்

ெதரியப்படுத்தனார்.
7 அவருைடய கரத்தன் ெசயல்கள் சத்தயமும்

நயாயமுமானைவகள்;
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அவருைடயகட்டைளகெளல்லாம்உண்ைமயானைவகள்.
8 அைவகள் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள எல்லாகாலங்களுக்கும்

உறுதயானைவகள்,
அைவகள்உண்ைமயும்ெசம்ைமயுமாகச் ெசய்யப்பட்டைவகள்.
9அவர்தமதுமக்களுக்குமீட்ைபஅனுப்ப ,
தமது உடன்படிக்ைகைய ந ரந்தர உடன்படிக்ைகயாகக்

கட்டைளய ட்டார்;
அவருைடயெபயர் பரிசுத்தமும்பயங்கரமுமானது.
10ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதேலஞானத்தன்ஆரம்பம்;
அவருைடய கற்பைனகளின்படி ெசய்க ற அைனவருக்கும்

நற்புத்தயுண்டு;
அவருைடயபுகழ்ச்ச என்ைறக்கும்ந ற்கும்.

சங்கீதம் 112
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவருைடய கட்டைளகளில் மிகவும் ப ரியமாயருக்க ற மனிதன்

பாக்கயவான்.
2அவன்சந்தத கள்பூமியல்பலத்தருக்கும்,
ெசம்ைமயானவர்களின்வம்சம்ஆசீர்வத க்கப்படும்.
3ெசழிப்பும்ெசல்வமும்அவனுைடயவீட்டிலிருக்கும்;
அவனுைடயநீத என்ைறக்கும்ந ற்கும்.
4ெசம்ைமயானவர்களுக்குஇருளிேலெவளிச்சம்உத க்கும்;
அவன்இரக்கமும்மனவுருக்கமும்நீதயுமுள்ளவன்.
5 இரங்க க் கடன்ெகாடுத்து, தன்னுைடய காரியங்கைள

நயாயமானபடி நடத்துகறமனிதன்பாக்கயவான்.
6அவன்என்ெறன்ைறக்கும்அைசக்கப்படாதருப்பான்;
நீத மான்என்ெறன்றும்புகழுள்ளவன்.
7துர்ச்ெசய்தையக் ேகட்க றதனால்பயப்படமாட்டான்;
அவனுைடயஇருதயம்ெயேகாவாைவநம்ப த் த டனாயருக்கும்.
8அவனுைடயஇருதயம்உறுதயாயருக்கும்;
அவன் தன்னுைடய எத ரிகளில் சரிக்கட்டுதைலக் காணும்வைர

பயப்படாமலிருப்பான்.
9 வாரியைறத்தான், ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தான், அவனுைடய

நீத என்ெறன்ைறக்கும்ந ற்கும்;
அவன்ெகாம்பு மகைமயாகஉயர்த்தப்படும்.
10துன்மார்க்கன்அைதக்கண்டுமனச்ேசார்வாக ,
தன்னுைடயபற்கைளக்கடித்துக்கைரந்துேபாவான்;
துன்மார்க்கர்களுைடயஆைசஅழியும்.

சங்கீதம் 113
1 அல்ேலலூயா, ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரர்கேள,

துதயுங்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்துதயுங்கள்.
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2 இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் ெயேகாவாவுைடய ெபயர்
ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவதாக.

3சூரியன்உதக்கும்தைசெதாடங்க
அது மைறயும் தைசவைர ெயேகாவாவுைடய ெபயர்

துத க்கப்படட்டும்.
4ெயேகாவா எல்லா ேதசங்கள்ேமலும்உயர்ந்தவர்;
அவருைடயமகைமவானங்களுக்குேமலானது.
5 உன்னதங்களில் வாழ்க ற நம்முைடய ேதவனாகய

ெயேகாவாவுக்குச் சமமானமானவர்யார்?
6அவர் வானத்தலிருந்து பூமியலுமுள்ளைவகைளப் பார்க்கும்படி

தம்ைமத்தாழ்த்துகறார்.
7அவர் ச றயவைனப்புழுதயலிருந்துதூக்கவடுகறார்;
ஏழ்ைமயானவைனக்குப்ைபயலிருந்துஉயர்த்துகறார்.
8அவைனப்ப ரபுக்கேளாடும்,
தமதுமக்களின்அத பத கேளாடும்உட்காரச்ெசய்க றார்.
9மலடிையச் சந்ேதாஷமானபள்ைளத்தாய்ச்ச யாக்க ,
வீட்டிேலகுடியருக்கச்ெசய்க றார்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 114
1 இஸ்ரேவல் எக ப்தலும், யாக்ேகாபன் வீட்டார் அந்நய

மக்களிடமிருந்துபுறப்பட்டேபாது,
2யூதாஅவருக்குப் பரிசுத்தஇடமும்,
இஸ்ரேவல்அவருக்குஇராஜ்ஜியமுமானது.
3கடல்கண்டுவலக ஓடினது;
ேயார்தான்பன்னிட்டுத்தரும்பனது.
4மைலகள்ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்,
குன்றுகள்ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்துள்ளினது.
5கடேல, நீவலக ேயாடுக றதற்கும்;
ேயார்தாேன, நீ பன்னாகதரும்புக றதற்கும்;
6மைலகேள, நீங்கள்ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்;குன்றுகேள,
நீங்கள்ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்துள்ளுகறதற்கும்,
உங்களுக்குஎன்னவந்தது?
7பூமிேய, நீஆண்டவருக்குமுன்பாகவும்,
யாக்ேகாபுைடய ேதவனுக்குமுன்பாகவும்அதரு.
8அவர்கன்மைலையத்தண்ணீர்குளமாகவும்,
கற்பாைறையநீரூற்றுகளாகவும்மாற்றுகறார்.

சங்கீதம் 115
தாவீதன்பாடல்.
1எங்களுக்குஅல்ல,ெயேகாவாேவ, எங்களுக்குஅல்ல,
உமது கருைபயனிமித்தமும் உமது சத்தயத்தனிமித்தமும்,

உம்முைடயெபயருக்ேகமகைமவரச்ெசய்யும்.
2அவர்களுைடயேதவன்இப்ெபாழுதுஎங்ேக
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என்றுேதசங்கள்ஏன்ெசால்லேவண்டும்?
3நம்முைடய ேதவன்பரேலாகத்தல்இருக்கறார்;
தமக்குச் ச த்தமானஅைனத்ைதயும்ெசய்க றார்.
4அவர்களுைடயசைலகள்ெவள்ளியும்ெபான்னும்,
மனிதர்களுைடயைகேவைலயுமாகஇருக்க றது.
5அைவகளுக்குவாயருந்தும் ேபசாது;
அைவகளுக்குக்கண்களிருந்தும்காணாது.
6அைவகளுக்குக்காதுகளிருந்தும் ேகட்காது;
அைவகளுக்குமூக்கருந்தும்முகராது.
7அைவகளுக்குக்ைககளிருந்தும்ெதாடாது;
அைவகளுக்குக்கால்களிருந்தும்நடக்காது;
தங்களுைடயெதாண்ைடயால் சத்தமிடவும்மாட்டாது.
8 அைவகைளச் ெசய்க றவர்களும், அைவகைள நம்புக றவர்கள்

அைனவரும்,
அைவகைளப்ேபாலேவஇருக்கறார்கள்.
9இஸ்ரேவேல,ெயேகாவாைவநம்பு;
அவேர அவர்களுக்குத் துைணயும் அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாக

இருக்க றார்.
10ஆேரான்குடும்பத்தாேர,ெயேகாவாைவநம்புங்கள்;
அவேர அவர்களுக்குத் துைணயும் அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாக

இருக்க றார்.
11ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கேள,
ெயேகாவாைவ நம்புங்கள்; அவேர அவர்களுக்குத் துைணயும்

அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாகஇருக்க றார்.
12ெயேகாவா நம்ைமநைனத்தருக்க றார்,
அவர் ஆசீர்வத ப்பார்; இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்கைள

ஆசீர்வத ப்பார்,
அவர்ஆேரான்குடும்பத்தார்கைளஆசீர்வத ப்பார்.
13ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றெபரிேயார்கைளயும்,
ச ற ேயார்கைளயும்ஆசீர்வத ப்பார்.
14 ெயேகாவா உங்கைளயும் உங்களுைடய பள்ைளகைளயும்

ெபருகச்ெசய்வார்.
15 வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்த ெயேகாவாவாேல நீங்கள்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
16வானங்கள்ெயேகாவாவுைடயைவகள்;
பூமிையேயா மனிதர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
17இறந்தவர்களும்மவுனத்தல்இறங்குகறஅைனவரும்
ெயேகாவாைவதுதக்கமாட்டார்கள்.
18நாேமா,இதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்
ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுேவாம்.
அல்ேலலூயா.
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சங்கீதம் 116
1 ெயேகாவா என்னுைடய சத்தத்ைதயும் என்னுைடய

வண்ணப்பத்ைதயும் ேகட்டதனால்,
அவரில்அன்புகூருக ேறன்.
2அவர்தமதுெசவையஎனக்குச் சாய்த்தபடியால்,
நான்உய ேராடிருக்கும்வைரஅவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.
3மரணக்கட்டுகள்என்ைனச்சுற்ற க்ெகாண்டது,
பாதாளக் கண்ணிகள் என்ைனப் ப டித்தது; கவைலயும் துன்பமும்

அைடந்ேதன்.
4 அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாவுைடய ெபயைரத்

ெதாழுதுெகாண்டு:
ெயேகாவாேவ, என்னுைடய ஆத்துமாைவ வடுவயும் என்று

ெகஞ்ச ேனன்.
5ெயேகாவா கருைபயும்நீதயுமுள்ளவர்,
நம்முைடய ேதவன்மனவுருக்கம்உள்ளவர்.
6ெயேகாவா கபடற்றவர்கைளக்காக்க றார்;
நான்ெமலிந்துேபாேனன்,
அவர் என்ைனப்பாதுகாத்தார்.
7என்ஆத்துமாேவ,ெயேகாவாஉனக்குநன்ைமெசய்தபடியால்,
நீஉன்னுைடயஇைளப்பாறுதலுக்குத்தரும்பு.
8 என் ஆத்துமாைவ மரணத்தற்கும், என் கண்ைணக்

கண்ணீருக்கும்,
என்காைலஇடறுதலுக்கும்தப்புவத்தீர்.
9 நான் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக உயருள்ளவர்கள் ேதசத்த ேல

நடப்ேபன்.
10வசுவாச த்ேதன்,ஆைகயால் ேபசுக ேறன்;
நான்மிகவும்வருத்தப்பட்ேடன்.
11 எந்த மனிதனும் ெபாய்யன் என்று என்னுைடய

மனக்கலக்கத்த ேலெசான்ேனன்.
12 ெயேகாவா எனக்குச் ெசய்த எல்லா உதவகளுக்காகவும்,

அவருக்குஎன்னத்ைதச்ெசலுத்துேவன்.
13இரட்ச ப்பன்பாத்த ரத்ைதஎடுத்துக்ெகாண்டு,
ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.
14நான்ெயேகாவாவுக்குச்ெசய்தெபாருத்தைனகைள
அவருைடயமக்கெளல்ேலாருக்கும்முன்பாகவும்ெசலுத்துேவன்.
15 ெயேகாவாவுைடய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவருைடய

பார்ைவக்குஅருைமயானது.
16ெயேகாவாேவ, நான்உமதுஅடிேயன்;
நான் உமது அடியாளின் மகனும், உமது ஊழியக்காரனுமாக

இருக்க ேறன்;
என்னுைடயகட்டுகைளஅவழ்த்துவ ட்டீர்.
17நான்உமக்குநன்ற பலிையச்ெசலுத்த ,
ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்.
18நான்ெயேகாவாவுக்குச்ெசய்தெபாருத்தைனகைள
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அவருைடயமக்கெளல்ேலாருக்கும்முன்பாகவும்,
19ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தன்முற்றங்களிலும்,
எருசேலேமஉன்னுைடயநடுவலும்நைறேவற்றுேவன்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 117
1ேதசங்கேள, எல்ேலாரும்ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
மக்கேள, எல்ேலாரும்அவைரப் ேபாற்றுங்கள்.
2அவர் நம்ேமல்ைவத்தகருைபெபரியது;
ெயேகாவாவன்உண்ைமஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளது.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 118
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்,அவர் நல்லவர்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளெதன்றுஇஸ்ரேவல்ெசால்வார்களாக.
3 அவர் கருைப என்றுமுள்ளெதன்று, ஆேரானின் குடும்பத்தார்

ெசால்வார்களாக.
4அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளெதன்று,
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவர்கள்ெசால்வார்களாக.
5ெநருக்கத்தலிருந்துெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்,
ெயேகாவா என்ைனக்ேகட்டருளி வ சாலத்த ேலைவத்தார்.
6ெயேகாவா என்ேனாடுஇருக்கறார், நான்பயப்படமாட்ேடன்;
மனிதன்எனக்குஎன்னெசய்வான்?
7 எனக்கு உதவ ெசய்க றவர்கள் நடுவல் ெயேகாவா என்ேனாடு

இருக்கறார்;
என்னுைடயஎத ரிகளில் சரிக்கட்டுதைலக்காண்ேபன்.
8மனிதைனநம்புவைதவ ட,
ெயேகாவா ேமல்பற்றுதலாயருப்பேத நலம்.
9 ப ரபுக்கைள நம்புவைதவ ட ெயேகாவா ேமல்

பற்றுதலாயருப்பேத நலம்.
10எல்லா ேதசத்தாரும்என்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயரினால்அவர்கைளஅழிப்ேபன்.
11என்ைனச்சுற்றலும்வைளந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயரினால்அவர்கைளஅழிப்ேபன்.
12ேதனீக்கைளப்ேபால என்ைனவைளந்துெகாள்ளுகறார்கள்;
முள்ளில் பற்றனெநருப்ைபப்ேபாலஅைணந்துேபாவார்கள்;
ெயேகாவாவுைடயெபயரினால்அவர்கைளஅழிப்ேபன்.
13நான்வழும்படி நீ என்ைனத்தள்ளினாய்;
ெயேகாவாேவா எனக்குஉதவ ெசய்தார்.
14ெயேகாவா என்னுைடயெபலனும், என்னுைடயபாடலுமானவர்;
அவர் எனக்குஇரட்ச ப்புமானார்.
15 நீத மான்களுைடய கூடாரங்களில் இரட்ச ப்பன் ெகம்பீர சத்தம்

உண்டு;
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ெயேகாவாவன்வலதுகரம் பராக்க ரமஞ்ெசய்யும்.
16ெயேகாவாவன்வலதுகரம்உயர்ந்தருக்க றது;
ெயேகாவாவன்வலதுகரம் பராக்க ரமஞ்ெசய்யும்.
17நான்சாகாமல், பைழத்தருந்து,
ெயேகாவாவுைடயெசய்ைககைளவவரிப்ேபன்.
18ெயேகாவா என்ைனக்கடினமாகத் தண்டித்தும்,
என்ைனச்சாவுக்குஒப்புக்ெகாடுக்கவல்ைல.
19நீதயன்வாசல்கைளத்தறவுங்கள்;
நான்அைவகளுக்குள்நுைழந்துெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்.
20ெயேகாவாவன்வாசல்இதுேவ;
நீத மான்கள்இதற்குள்நுைழவார்கள்.
21 நீர் எனக்குச் ெசவெகாடுத்து, எனக்கு இரட்ச ப்பாக

இருந்தபடியால்,
நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
22வீடுகட்டுக றவர்கள்ஆகாெதன்றுதள்ளினகல்ேல,
மூைலக்குத்தைலக்கல்லானது.
23அதுெயேகாவாவாேலஆனது,
அதுநம்முைடயகண்களுக்குஆச்சரியமாகஇருக்க றது.
24இதுெயேகாவாஉண்டாக்கனநாள்;
இத ேல சந்ேதாஷப்பட்டுமக ழ்ேவாம்.
25ெயேகாவாேவ,இரட்ச யும்;
ெயேகாவாேவ, காரியத்ைதவாய்க்கச்ெசய்யும்.
26ெயேகாவாவுைடயெபயராேலவருகறவர்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்டவர்;
ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தலிருந்து
உங்கைளஆசீர்வத க்க ேறாம்.
27 ெயேகாவா நம்ைமப் ப ரகாச க்கச்ெசய்க ற ேதவனாக

இருக்க றார்;
பண்டிைகப்பலிையக்ெகாண்டுேபாய்பலிபீடத்தன்ெகாம்புகளில்

கயறுகளால்கட்டுங்கள்.
28நீர் என்ேதவன், நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்;
நீர் என்ேதவன், நான்உம்ைமஉயர்த்துேவன்.
29ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்,அவர் நல்லவர்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.

சங்கீதம் 119
ஆெலப்.
1ெயேகாவாவுைடய ேவதத்தன்படி
நடக்க றஉத்தமவழியல்நடப்பவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
2அவருைடய சாட்ச கைளக்ைகக்ெகாண்டு,
அவைரமுழுஇருதயத்ேதாடும் ேதடுக றவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
3அவர்கள்அநயாயம்ெசய்வதல்ைல;
அவருைடயவழிகளில் நடக்க றார்கள்.
4உமதுகட்டைளகைளநாங்கள்கருத்தாகக்ைகக்ெகாள்ளும்படி
நீர் கற்றுக்ெகாடுத்தீர்.
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5உமதுப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளும்படி,
என்னுைடயநைடகள்நைலத்தருந்தால்நலமாகஇருக்கும்.
6நான்உம்முைடயகற்பைனகைளெயல்லாம் நைனக்கும்ேபாது,
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல.
7உம்முைடயநீத நயாயங்கைளநான்கற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது,
ெசம்ைமயானஇருதயத்தால்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
8உமதுப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்;
முற்றலும்என்ைனக்ைகவ டாமலிரும்.
ேபத்.
9வாலிபன்தன்னுைடயவழிையஎதனால்சுத்தம்ெசய்வான்?
உமதுவசனத்தற்குக்கீழ்படிக றதனால்தாேன.
10என்னுைடயமுழுஇருதயத்ேதாடும்உம்ைமத் ேதடுக ேறன்,
என்ைன உமது கற்பைனகைளவட்டு வழிதவற ச் ெசல்ல

வ டாமலிரும்.
11நான்உமக்குவ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்யாதபடிக்கு,
உமதுவசனத்ைதஎன்இருதயத்தல்ைவத்துைவத்ேதன்.
12ெயேகாவாேவ, நீர்வாழ்த்த ற்குரியவர்;
உம்முைடயப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
13 உம்முைடய வசனத்தன் நயாயத்தீர்ப்புகைளெயல்லாம்

என்னுைடயஉதடுகளால்வவரித்தருக்க ேறன்.
14த ரளானெசல்வத்தல் சந்ேதாஷப்படுவதுேபால,
நான்உமதுசாட்ச களின்வழியல் சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
15 உமது கட்டைளகைளத் தயானித்து, உமது வழிகைள மனதல்

ைவக்க ேறன்.
16உமதுப ரமாணங்களில்மனமக ழ்ச்ச யாகஇருக்க ேறன்;
உமதுவசனத்ைதமறேவன்.
க ெமல்.
17 உமது அடிேயனுக்கு அனுகூலமாக இரும்; அப்ெபாழுது நான்

பைழத்து,
உமதுவசனத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
18உமதுேவதத்தலுள்ளஅத சயங்கைளநான்பார்க்கும்படிக்கு,
என்னுைடயகண்கைளத்தறந்தருளும்.
19பூமிய ேலநான்அந்நயன்;
உமதுகற்பைனகைளஎனக்குமைறயாமலிரும்.
20 உமது நயாயங்கள்ேமல் என் ஆத்துமா எந்தேநரமும்

ைவத்தருக்க றவாஞ்ைசயனால் ேசார்ந்துேபாக றது.
21உமதுகற்பைனகைளவட்டுவழிவலகனசப க்கப்பட்ட
ெபருைமயுள்ளவர்கைளநீர் கடிந்துெகாள்ளுகறீர்.
22ந ந்ைதையயும்அவமானத்ைதயும்என்ைனவட்டுஅகற்றும்;
நான்உம்முைடய சாட்ச களுக்குக்கீழ்படிக ேறன்.
23 அதகாரிகளும் உட்கார்ந்து எனக்கு வ ேராதமாகப்

ேபச க்ெகாள்ளுகறார்கள்;
உமதுஊழியேனா,உமதுப ரமாணங்கைளத்தயானிக்க ேறன்.
24உம்முைடய சாட்ச கள்எனக்குஇன்பமும்,
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எனக்குஆேலாசைனதருபைவயாகஇருக்க றது.
டாெலத்.
25என்ஆத்துமா மண்ேணாடுஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றது;
உமதுவசனத்தன்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
26என்னுைடயவழிகைளநான்உமக்குவவரித்துக்காட்டினேபாது
எனக்குச் ெசவெகாடுத்தீர்; உமது ப ரமாணங்கைள எனக்குப்

ேபாத யும்.
27உமதுகட்டைளகளின்வழிையஎனக்குஉணர்த்தயருளும்;
அப்ெபாழுதுஉமதுஅத சயங்கைளத்தயானிப்ேபன்.
28துயரத்தால்என்னுைடயஆத்துமா கைரந்து ேபாக றது;
உமதுவசனத்தன்படி என்ைனஎடுத்துநறுத்தும்.
29ெபாய்வழிையஎன்ைனவட்டுவலக்க ,
உம்முைடய ேவதத்ைதஎனக்குஅருள்ெசய்யும்.
30ெமய்வழிையநான்ெதரிந்துெகாண்டு,
உம்முைடயநயாயங்கைளஎனக்குமுன்பாக நறுத்த ேனன்.
31உமதுசாட்ச கள்ேமல்பற்றுதலாகஇருக்க ேறன்;
ெயேகாவாேவ, என்ைனெவட்கமைடயவ டாமலிரும்.
32நீர் என்னுைடயஇருதயத்ைதவ ரிவாக்கும்ேபாது,
நான்உமதுகற்பைனகளின்வழியாகஓடுேவன்.
எ.
33 ெயேகாவாேவ, உமது ப ரமாணங்களின் வழிைய எனக்குப்

ேபாத யும்;
முடிவுவைர நான்அைதக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
34எனக்குஉணர்ைவத்தாரும்;
அப்ெபாழுதுநான்உமதுேவதத்ைதப் பற்ற க்ெகாண்டு,
என்னுைடயமுழுஇருதயத்ேதாடும்அைதக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
35உமதுகற்பைனகளின்பாைதயல்என்ைனநடத்தும்;
நான்அதல்ப ரியமாகஇருக்க ேறன்.
36என்னுைடயஇருதயம்ெபாருளாைசையச் சார்ந்துஇருக்காமல்,
உமதுசாட்ச கைளச் சார்ந்துஇருக்கும்படிெசய்யும்.
37மாையையப்பார்க்காதபடி நீர் என்னுைடயகண்கைளவலக்க ,
உமதுவழிகளில் என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
38உமக்குப்பயப்படுக றதற்குஏற்றஉமதுவாக்குத்தத்தத்ைதஉமது

அடிேயனுக்குஉறுத ப்படுத்தும்.
39நான்பயப்படுக றஅவமானத்ைதவலக்கயருளும்;
உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்நல்லைவகள்.
40 இேதா, உம்முைடய கட்டைளகள்ேமல் வாஞ்ைசயாக

இருக்க ேறன்;
உமதுநீதயால்என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
ெவௗ.
41ெயேகாவாேவ,உம்முைடயவாக்குத்தத்ததன்படி,
உமதுதயவும்உமதுஇரட்ச ப்பும் எனக்குவருவதாக.
42அப்ெபாழுதுஎன்ைனநந்த க்க றவனுக்குபதல்ெசால்லுேவன்;
உம்முைடயவசனத்ைதநம்பயருக்க ேறன்.



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 119:43 754 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 119:62

43 சத்தய வசனம் முற்றலும் என்னுைடய வாயலிருந்து
நீங்கவ டாமலிரும்;

உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகளுக்குக்காத்தருக்க ேறன்.
44 நான் எப்ெபாழுதும் என்ைறக்கும் உமது ேவதத்ைதக்

காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
45நான்உம்முைடயகட்டைளகைளஆராய்க றபடியால்,
அகலமானபாைதயல்நடப்ேபன்.
46நான்உம்முைடய சாட்ச கைளக்குறத்து,
ராஜாக்களுக்குமுன்பாகவும்ெவட்கப்படாமல் ேபசுேவன்.
47 நான் ப ரியப்படுக ற உமது கற்பைனகளில் மனமக ழ்ச்ச யாக

இருப்ேபன்.
48 நான் ப ரியப்படுக ற உமது கற்பைனகளுக்குக் ைகைய

உயர்த்துேவன்,
உமதுப ரமாணங்கைளத்தயானிப்ேபன்.
சாயீன்.
49நீர் என்ைனநம்பச்ெசய்தவசனத்ைத
உமதுஅடிேயனுக்காக நைனத்தருளும்.
50அதுேவஎன்னுைடயதுன்பத்தல்எனக்குஆறுதல்,
உம்முைடயவாக்குத்தத்தம் என்ைனஉய ர்ப்ப த்தது.
51ெபருைமக்காரர்கள்என்ைனமிகவும் பரியாசம்ெசய்தும்,
நான் உமது ேவதத்ைதவ ட்டு வலகனதல்ைல. 52ெயேகாவாேவ,

ஆரம்பமுதலானஉமதுநயாயத்தீர்ப்புகைள
நான்நைனத்துஎன்ைனத்ேதற்றுக ேறன்.
53உமது ேவதத்ைதவ ட்டுவலகுகறதுன்மார்க்கர்களின் நடுக்கம்

என்ைனப்ப டித்தது.
54நான்நைலயல்லாதகுடியருக்கும்வீட்டிேல
உமதுப ரமாணங்கள்எனக்குபாடல்களானது.
55ெயேகாவாேவ,இரவுேநரத்தல்உமதுெபயைர நைனத்து,
உமதுேவதத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுக ேறன்.
56நான்உமதுகட்டைளகைளக்ைகக்ெகாண்டதால்,
இதுஎனக்குக்கைடத்தது.
ெஹத்.
57ெயேகாவாேவ, நீேர என்னுைடயபங்கு;
நான்உமதுவசனங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்என்ேறன்.
58முழுஇருதயத்ேதாடும்உம்முைடயதயவுக்காகக்ெகஞ்சுக ேறன்;
உமதுவாக்குத்தத்தத்தன்படி எனக்குஇரங்கும்.
59என்னுைடயவழிகைளச் ச ந்த த்துக்ெகாண்டு,
என்னுைடய கால்கைள உம்முைடய சாட்ச களுக்கு ேநராகத்

தருப்ப ேனன்.
60உமதுகற்பைனகைளக்ைகக்ெகாள்ளும்படி,
நான்தாமத க்காமல்வைரந்ேதன்.
61துன்மார்க்கர்களின்கூட்டங்கள்என்ைனக்ெகாள்ைளய ட்டும்,
உம்முைடய ேவதத்ைதநான்மறக்கவல்ைல.
62உமதுநீதயானநயாயத்தீர்ப்புகளுக்காக,
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உம்ைமத்துத க்கும்படி பாத இரவல்எழுந்தருப்ேபன்.
63 உமக்குப் பயந்து, உமது கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகற

அைனவருக்கும்நான்நண்பன்.
64ெயேகாவாேவ,பூமி உமதுகருைபயனால்நைறந்தருக்க றது;
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
ேதத்.
65ெயேகாவாேவ,உமதுவசனத்தன்படி
உமதுஅடிேயைனநன்றாக நடத்தனீர்.
66உத்தம ந தானிப்ைபயும்அறைவயும்எனக்குப் ேபாத த்தருளும்,
உம்முைடயகற்பைனகளில் நம்ப க்ைகயாகஇருக்க ேறன்.
67நான்உபத்த ரவப்படுவதற்குமுன்புவழிதப்ப நடந்ேதன்;
இப்ெபாழுேதாஉம்முைடயவார்த்ைதையக்காத்துநடக்க ேறன்.
68ேதவேனநீர் நல்லவரும், நன்ைமெசய்க றவருமாகஇருக்க றீர்;
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
69 ெபருைமக்காரர்கள் எனக்கு வ ேராதமாகப் ெபாய்கைளப்

பைணக்கறார்கள்;
நாேனா, முழு இருதயத்ேதாடும் உம்முைடய கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
70அவர்களுைடயஇருதயம்ெகாழுத்தருக்க றது; நாேனா,
உம்முைடய ேவதத்தல்மனமகழ்ச்ச யாகஇருக்க ேறன்.
71நான்உபத்த ரவப்பட்டதுஎனக்குநல்லது;
அதனால்உமதுப ரமாணங்கைளக்கற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்.
72அேநகஆய ரம்ெபான்ெவள்ளிையவ ட,
நீர் ெகாடுத்த ேவதேம எனக்குநலம்.
ேயாட்.
73உம்முைடயகரங்கள்என்ைனஉண்டாக்க ,
என்ைனஉருவாக்கனது;
உம்முைடய கற்பைனகைளக் கற்றுக்ெகாள்ள என்ைன

உணர்வுள்ளவனாக்கும்.
74 நான் உம்முைடய வசனத்தற்குக் காத்தருக்க றபடியால்,

உமக்குப் பயந்தவர்கள் என்ைனக் கண்டு
சந்ேதாஷப்படுவார்கள்.

75ெயேகாவாேவ,உமதுநயாயத்தீர்ப்புகள்நீதயுள்ளெதன்றும்,
உண்ைமயன்படி என்ைன உபத்த ரவப்படுத்தனீெரன்றும்

அற ேவன்.
76 நீர் உமது அடிேயனுக்குக் ெகாடுத்த உமது

வாக்குத்தத்தத்தன்படி,
உமதுகருைபஎன்ைனத்ேதற்றட்டும்.
77 நான் பைழத்தருக்கும்படிக்கு உமது இரக்கங்கள் எனக்குக்

கைடக்கட்டும்;
உம்முைடய ேவதம்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
78 ெபருைமக்காரர்கள் என்ைனப் ெபாய்களினால் ெகடுக்கப்

பார்த்தபடியால்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகட்டும்;
நாேனாஉமதுகட்டைளகைளத்தயானிப்ேபன்.
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79 உமக்குப் பயந்து, உமது சாட்ச கைள அறந்தருக்க றவர்கள்
என்னிடம் தரும்பட்டும்.

80நான்ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகாதபடிக்கு,
என்னுைடய இருதயம் உமது ப ரமாணங்களில் உத்தமமாக

இருக்கட்டும்.
கப்.
81உம்முைடயஇரட்ச ப்புக்குஎன்னுைடயஆத்துமா தவக்க றது;
உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
82எப்ெபாழுதுஎன்ைனத்ேதற்றுவீர் என்று,
உம்முைடய வாக்குத்தத்தத்தன்ேமல் ேநாக்கமாக என்னுைடய

கண்கள்பூத்துப்ேபாக றது.
83புைகயலுள்ளேதால்ைப ேபாலாேனன்;
உமதுப ரமாணங்கைளேயா மறேவன்.
84உமதுஅடிேயனுைடயநாட்கள்எவ்வளவு?
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்களுக்கு நீர் எப்ெபாழுது

நயாயத்தீர்ப்புெசய்வீர்?
85 உம்முைடய ேவதத்த ற்கு வ ேராதமாக ெபருைமக்காரர்கள்

எனக்குக்குழிகைளெவட்டினார்கள்.
86உம்முைடயகற்பைனகெளல்லாம்உண்ைமயாகஇருக்க றது;
அநயாயமாக என்ைனத்துன்பப்படுத்துகறார்கள்;
நீர் எனக்குஉதவ ெசய்யும்.
87 அவர்கள் என்ைனப் பூமியல் இல்லாமல் நீக்கவ டச் சற்ேற

தப்பனது;
ஆனாலும்நான்உமதுகட்டைளகைளவ ட்டுவ டவல்ைல.
88உமதுகருைபயன்படிேயஎன்ைனஉய ர்ப்பயும்;
அப்ெபாழுது நான் உம்முைடய வாக்குத்தத்தத்தன் சாட்சையக்

காத்துநடப்ேபன்.
லாேமட்.
89ெயேகாவாேவ,உமதுவசனம்என்ெறன்ைறக்கும்
வானங்களில் நைலத்தருக்க றது.
90உம்முைடயஉண்ைமதைலமுைறதைலமுைறயாகஇருக்கும்;
பூமிையஉறுத ப்படுத்தனீர்,அதுநைலத்தருக்க றது.
91 உம்முைடய ப ரமாணங்கைள நைறேவற்றும்படி அைவகள்

இந்த நாள்வைரக்கும்ந ற்க றது;
அைனத்தும்உம்ைமச் ேசவ க்கும்.
92 உமது ேவதம் என்னுைடய மனமகழ்ச்ச யாக

இல்லாமலிருந்தால்,
என்னுைடயதுக்கத்த ேலஅழிந்துேபாயருப்ேபன்.
93நான்ஒருேபாதும்உம்முைடயகட்டைளகைளமறக்கமாட்ேடன்;
அைவகளால்நீர் என்ைனஉய ர்ப்ப த்தீர்.
94நான்உம்முைடயவன், என்ைனஇரட்ச யும்;
உம்முைடயகட்டைளகைளஆராய்க ேறன்.
95துன்மார்க்கர்கள்என்ைனஅழிக்கக் காத்தருக்க றார்கள்;
நான்உமதுசாட்ச கைளச் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
96நைறவானஅைனத்தற்கும்எல்ைலையக்கண்ேடன்;
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உம்முைடயகற்பைனேயா மகா ெபரிது.
ேமம்.
97உமதுேவதத்தல்நான்எவ்வளவுப ரியமாகஇருக்க ேறன்!
நாள்முழுவதும்அதுஎன்னுைடயதயானம்.
98நீர்உம்முைடயகற்பைனகைளக்ெகாண்டுஎன்ைனஎன்னுைடய

எத ரிகளிலும்அத கஞானமுள்ளவனாக்குகறீர்;
அைவகள்என்ைறக்கும்என்னுடேனஇருக்கறது.
99 உம்முைடய சாட்ச கள் என்னுைடய தயானமாக

இருக்க றபடியால்,
எனக்குப் ேபாத த்தவர்கள் எல்ேலாரிலும் அறவுள்ளவனாக

இருக்க ேறன்.
100உம்முைடயகட்டைளகைளநான்ைகக்ெகாண்டிருக்க றபடியால்,
முத ேயார்கைளவ டஞானமுள்ளவனாகஇருக்க ேறன்.
101உம்முைடயவசனத்ைதநான்காத்துநடக்கும்படிக்கு,
எல்லா ெபால்லாத வழிகளுக்கும் என்னுைடய கால்கைள

வலக்குக ேறன்.
102நீர் எனக்குப் ேபாத த்தருக்க றபடியால்,
நான்உம்முைடயநயாயங்கைளவ ட்டுவலகமாட்ேடன்.
103 உம்முைடய வார்த்ைதகள் என்னுைடய நாவுக்கு எவ்வளவு

இனிைமயானைவகள்;
என்னுைடயவாய்க்குஅைவகள்ேதனிலும்
இனிைமயானதாகஇருக்கும்.
104உமதுகட்டைளகளால்உணர்வைடந்ேதன்,
ஆதலால்எல்லாப்ெபாய்வழிகைளயும்ெவறுக்க ேறன்.
நூன்.
105உம்முைடயவசனம்என்னுைடயகால்களுக்குத்தீபமும்,
என்னுைடயபாைதக்குெவளிச்சமுமாகஇருக்க றது.
106 உம்முைடய நீத நயாயங்கைளக் காத்து நடப்ேபன் என்று

ஆைணயட்ேடன்;
அைதநைறேவற்றுேவன்.
107நான்மிகவும்உபத்த ரவப்படுக ேறன்;
ெயேகாவாேவ, உம்முைடய வசனத்தன்படிேய என்ைன

உய ர்ப்பயும்.
108 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய வாயன் உற்சாகபலிகைள நீர்

ஏற்றுக்ெகாண்டு,
உமதுநயாயங்கைளஎனக்குப் ேபாத த்தருளும்.
109 என்னுைடய உய ர் எப்ெபாழுதும் என்னுைடய ைகயல்

இருக்கறது;
ஆனாலும்உம்முைடய ேவதத்ைதமறக்கமாட்ேடன்.
110துன்மார்க்கர்கள்எனக்குக்கண்ணிைவக்க றார்கள்;
ஆனாலும் நான் உம்முைடய கட்டைளகைள வ ட்டு வழிதவற ப்

ேபாகமாட்ேடன்.
111உம்முைடயசாட்ச கைளந ரந்தரசுதந்தரமாக்க க்ெகாண்டிருக்க ேறன்,
அைவகேளஎன்னுைடயஇருதயத்தன்மக ழ்ச்ச .
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112 முடிவுவைர இைடவ டாமல் உம்முைடய ப ரமாணங்களின்படி
ெசய்யஎன்னுைடயஇருதயத்ைதச் சாய்த்ேதன்.

சாெமக்.
113 வீண் சந்தைனகைள நான் ெவறுத்து, உமது ேவதத்தல்

ப ரியப்படுக ேறன்.
114என்னுைடயமைறவ டமும்என்னுைடயேகடகமும்நீேர;
உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
115ெபால்லாதவர்கேள, என்ைனவட்டுஅகன்றுேபாங்கள்;
என்ேதவனுைடயகற்பைனகைளநான்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
116 நான் பைழத்தருப்பதற்கு உமது வார்த்ைதயன்படி என்ைன

ஆதரித்தருளும்;
என்னுைடய நம்ப க்ைக வீணாக ப்ேபாக என்ைன ெவட்கத்த ற்கு

உட்படுத்தாமல்இரும்.
117என்ைனஆதரித்தருளும்;அப்ெபாழுதுநான்இரட்ச க்கப்பட்டு,
எந்தநாளும் உம்முைடய ப ரமாணங்களில் தயானமாக

இருப்ேபன்.
118 உமது ப ரமாணங்கைளவட்டு வழிவலகுகற அைனவைரயும்

மித த்துப் ேபாடுக றீர்;
அவர்களுைடயச ந்தைனவஞ்சைனயானது.
119பூமியலுள்ளதுன்மார்க்கர்கள்அைனவைரயும்துருைவப்ேபால

அகற்றவடுகறீர்;
ஆைகயால்உமதுசாட்ச களில் ப ரியப்படுக ேறன்.
120உமக்குப் பயப்படும் பயத்தால்என்னுைடயஉடல் சலிர்க்க றது;
உமதுநயாயத்தீர்ப்புகளுக்குப்பயப்படுக ேறன்.
ஆயன்.
121 நயாயமும் நீதயும் ெசய்க ேறன்; என்ைன

ஒடுக்குகறவர்களுக்குஎன்ைனஒப்புக்ெகாடாமல்இரும்.
122உமதுஅடிேயனுக்குநன்ைமயாகத்துைணநல்லும்;
ெபருைமக்காரர்கள்என்ைனஒடுக்கச்ெசய்யாதரும்.
123உமதுஇரட்ச ப்புக்கும்உமதுநீதயன்வார்த்ைதகளுக்கும்
காத்தருக்க றதனால்என்னுைடயகண்கள்பூத்துப்ேபாக றது.
124உமதுஊழியைனஉமதுகருைபயன்படிேயநடத்த ,
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
125நான்உமதுஊழியன்;
உம்முைடய சாட்ச கைள நான் அறயும்படி என்ைன

உணர்வுள்ளவனாக்கும்.
126நீதையச்ெசய்யக்ெயேகாவாவுக்குேவைளவந்தது;
அவர்கள்உம்முைடயநயாயப்ப ராணத்ைதமீறனார்கள்.
127 ஆதலால் நான் ெபான்னிலும் பசும்ெபான்னிலும் அத கமாக

உமதுகற்பைனகளில் ப ரியப்படுக ேறன்.
128 எல்லாவற்ைறப்பற்றயும் நீர் அருளின எல்லாக் கட்டைளகளும்

ெசம்ைமெயன்றுஎண்ணி,
அைனத்துெபாய்வழிகைளயும்ெவறுக்க ேறன்.
ேப.
129உம்முைடய சாட்ச கள்அத சயமானைவகள்;
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ஆைகயால்என்னுைடயஆத்துமாஅைவகைளக்ைகக்ெகாள்ளும்.
130உம்முைடயவசனத்தன்வளக்கம்ெவளிச்சம் தந்து,
ேபைதகைளஉணர்வுள்ளவர்களாக்கும்.
131உம்முைடயகற்பைனகைளநான்வரும்புக றபடியால்,
என்னுைடய வாைய ஆெவன்று தறந்து அைவகளுக்கு

ஏங்குக ேறன்.
132 உம்முைடய ெபயைர ேநச க்க றவர்களுக்கு வழங்கும்

நயாயத்தன்படிேய என்ைன ேநாக்க ப்பார்த்து, எனக்கு
இரங்கும்.

133 உம்முைடய வார்த்ைதய ேல என்னுைடய காலடிகைள
நைலப்படுத்த ,

ஒருஅநயாயமும்என்ைனஆட்ெகாள்ளச்ெசய்யாமல்இரும்.
134 மனிதர்கள் ெசய்யும் அநீத களுக்கு என்ைன வலக்க

வடுவத்தருளும்;
அப்ெபாழுது நான் உம்முைடய கட்டைளகைளக்

காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
135உமதுஊழியன்ேமல்உமதுமுகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்து,
உமதுப ரமாணங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
136உம்முைடய ேவதத்ைதமனிதர்கள்காத்துநடக்காதபடியால்,
என்னுைடயகண்களிலிருந்துநீர்த்தாைரகள்ஓடுகறது.
த்சாேட.
137 ெயேகாவாேவ, நீர் நீத பரர், உமது நயாயத்தீர்ப்புகள்

ெசம்ைமயானைவகள்.
138 நீர் கட்டைளய ட்ட சாட்ச கள் நீதயும், மகா

உண்ைமயுமானைவகள்.
139 என்னுைடய எத ரிகள் உம்முைடய வசனங்கைள

மறந்தபடியால்,
என்னுைடய பக்தைவராக்கயம் என்ைன அழிக்க றது. 140 உமது

வார்த்ைதமிகவும் புடமிடப்பட்டது,
உமதுஅடிேயன்அதல்ப ரியப்படுக ேறன்.
141 நான் ச றயவனும் அசட்ைட ெசய்யப்பட்டவனுமாக

இருக்க ேறன்;
ஆனாலும்உமதுகட்டைளகைளமறேவன்.
142உம்முைடயநீத ந ரந்தர நீத ,உம்முைடய ேவதம் சத்தயம்.
143துயரமும் ேவதைனயும்என்ைனப்ப டித்தது;
ஆனாலும்உம்முைடயகற்பைனகள்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
144 உம்முைடய சாட்ச களின் நீத என்ைறக்கும் ந ற்கும்; என்ைன

உணர்வுள்ளவனாக்கும்,
அப்ெபாழுதுநான்பைழத்தருப்ேபன்.
ேகாப்.
145 முழு இருதயத்ேதாடும் கூப்ப ட்ேடன், ெயேகாவாேவ,

என்னுைடயெஜபத்ைதக் ேகளும்;
உம்முைடயப ரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள்ளுேவன்.
146உம்ைமேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன், என்ைனக்காப்பாற்றும்;
அப்ெபாழுதுநான்உம்முைடயசாட்ச கைளக்காத்துக்ெகாள்ளுேவன்.
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147அதகாைலயல்நான்எழுந்துசத்தமிட்ேடன்;
உம்முைடயவசனத்தற்குக்காத்தருக்க ேறன்.
148உமதுவசனத்ைதத்தயானிக்கும்படி,
குறத்த இரவு ேநரங்களுக்கு முன்ேன என்னுைடய கண்கள்

வழித்துக்ெகாள்ளும்.
149உம்முைடயகருைபயன்படி என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகளும்;
ெயேகாவாேவ, உம்முைடய நயாயத்தீர்ப்பன்படி என்ைன

உய ர்ப்பயும்.
150தீைமையப்பன்பற்றுகறவர்கள்ெநருங்க இருக்க றார்கள்;
அவர்கள்உம்முைடய ேவதத்த ற்குத்தூரமாகஇருக்க றார்கள்.
151ெயேகாவாேவ, நீர்அருகல்இருக்கறீர்;
உமதுகற்பைனகெளல்லாம்உண்ைம.
152நீர்உம்முைடயசாட்ச கைளஎன்ெறன்ைறக்கும்ந ற்கநறுவனீர்

என்பைத,
அைவகளால்நான்ெநடுநாளாகஅற ந்தருக்க ேறன்.
ேரஷ்.
153என்னுைடயஉபத்த ரவத்ைதப் பார்த்து, என்ைனவடுவயும்;
உமதுேவதத்ைதமறக்கமாட்ேடன்.
154எனக்காக நீர்வழக்காடி என்ைனமீட்டுக்ெகாள்ளும்,
உம்முைடயவார்த்ைதயன்படிேயஎன்ைனஉய ர்ப்பயும்.
155இரட்ச ப்புதுன்மார்க்கர்களுக்குத்தூரமாகஇருக்க றது,
அவர்கள்உமதுப ரமாணங்கைளத் ேதடமாட்டார்கள்.
156 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய இரக்கங்கள் ெபரியைவகளாக

இருக்க றது;
உமதுநயாயங்களின்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
157 என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்களும் என்ைன

வேராத க்க றவர்களும்அேநகர்;
ஆனாலும்உம்முைடய சாட்ச கைளவ ட்டுவலகமாட்ேடன்.
158 உமது வசனத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளாத துேராக கைள நான்

கண்டேபாது,
எனக்குஅருவருப்பாகஇருந்தது.
159 இேதா, உம்முைடய கட்டைளகைள ேநச க்க ேறன்;

ெயேகாவாேவ,
உமதுகருைபயன்படி என்ைனஉய ர்ப்பயும்.
160உம்முைடயவசனம்முழுவதும்சத்தயம்,
உம்முைடயநீத நயாயெமல்லாம் ந த்தயம்.
ஷீன்.
161 அதகாரிகளும் காரணமில்லாமல் என்ைனத்

துன்பப்படுத்தனார்கள்,
ஆனாலும் என்னுைடய இருதயம் உமது வசனத்தற்ேக

பயப்படுக றது.
162 மிகுந்த ெகாள்ைளப்ெபாருட்கைளக் கண்டுபடிக்க றவன்

மகழுகறதுேபால,
நான்உமதுவார்த்ைதயன்ெபயரில் மகழுக ேறன்.
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163 ெபாய்ையப் பைகத்து அருவருக்க ேறன்; உம்முைடய
ேவதத்ைதேயா ேநச க்க ேறன்.

164உமது நீத நயாயங்களுக்காக, ஒருநாளில் ஏழுமுைற உம்ைமத்
துத க்க ேறன்.

165 உம்முைடய ேவதத்ைத ேநச க்க றவர்களுக்கு மிகுந்த
சமாதானமுண்டு;

அவர்களுக்குதைடகள்இல்ைல.
166ெயேகாவாேவ,உம்முைடயஇரட்ச ப்புக்குநான்காத்தருந்து,
உம்முைடயகற்பைனகளின்படிெசய்க ேறன்.
167என்னுைடயஆத்துமாஉமதுசாட்ச கைளக்காக்கும்;
அைவகைளநான்மிகவும் ேநச க்க ேறன்.
168 உமது கட்டைளகைளயும் உமது சாட்ச கைளயும் காத்து

நடக்க ேறன்;
என்னுைடயவழிகெளல்லாம்உமக்குமுன்பாகஇருக்க றது.
ெதள.
169 ெயேகாவாேவ, என்னுைடய கூப்படுதல் உமது சந்ந தயல்

வருவதாக;
உமதுவசனத்தன்படிேயஎன்ைனஉணர்வுள்ளவனாக்கும்.
170என்னுைடயவண்ணப்பம்உமதுசந்ந தயல்வரட்டும்;
உமதுவார்த்ைதயன்படிஎன்ைனவடுவத்தருளும்.
171உம்முைடயப ரமாணங்கைளநீர் எனக்குப் ேபாத க்கும்ேபாது,
என்னுைடயஉதடுகள்உமதுதுதையப்ப ரபலப்படுத்தும்.
172உமதுகற்பைனகெளல்லாம் நீதயுள்ளைவகள்;ஆதலால்,
என்னுைடயநாவுஉம்முைடயவசனத்ைதவவரித்துச்ெசால்லும்.
173நான்உம்முைடயகட்டைளகைளத்ெதரிந்துெகாண்டபடியால்,
உமதுகரம் எனக்குத்துைணயாகஇருக்கட்டும்.
174 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய இரட்ச ப்பன்ேமல் ஆவலாக

இருக்க ேறன்;
உம்முைடய ேவதம்என்னுைடயமனமகழ்ச்ச .
175என்னுைடயஆத்துமா பைழத்தருந்துஉம்ைமத்துத க்கட்டும்;
உமதுநயாயத்தீர்ப்புகள்எனக்குஉதவயாகஇருக்கட்டும்.
176காணாமற்ேபானஆட்ைடப்ேபாலவழிதப்ப ப்ேபாேனன்;
உமது அடிேயைனத் ேதடும்; உமது கற்பைனகைள நான்

மறக்கமாட்ேடன்.

சங்கீதம் 120
ஆேராகணபாடல்.
1 என்னுைடய ெநருக்கத்த ேல ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்

கூப்ப ட்ேடன்;
அவர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
2 ெயேகாவாேவ, ெபாய் உதடுகளுக்கும் வஞ்சகமாக ேபசும்

நாவுக்கும்என்னுைடயஆத்துமாைவத்தப்புவயும்.
3வஞ்சகநாேவ,உனக்குஎன்னகைடக்கும்?
உனக்குஎன்னெசய்யப்படும்?
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4பலவானுைடயகூர்ைமயானஅம்புகளும்,
சூைரச்ெசடிகைளஎரிக்கும்தழலுேமகைடக்கும்.
5ஐேயா, நான்ேமேசக்க ேல*வாழ்ந்ததுேபாதும்,
ேகதாரின்கூடாரங்கள்அருகல்குடியருந்ததும் ேபாதும்!
6 சமாதானத்ைதப் பைகக்க றவர்களிடம் என்னுைடய ஆத்துமா

குடியருந்ததும் ேபாதும்!
7நான்சமாதானத்ைதநாடுக ேறன்;
அவர்கேளா, நான் ேபசும்ேபாது ேபார்ெசய்ய முயற்ச

ெசய்க றார்கள்.

சங்கீதம் 121
ஆேராகணபாடல்.
1எனக்குஉதவ வரும்மைலகளுக்குேநராக
என்னுைடயகண்கைளஉயர்த்துக ேறன்.
2வானத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கன
ெயேகாவாவ டத்தலிருந்துஎனக்குஉதவ வரும்.
3உன்னுைடயகாைலத்தள்ளாடவ டமாட்டார்;
உன்ைனக்காக்க றவர்உறங்கமாட்டார்.
4 இேதா, இஸ்ரேவைலக் காக்க றவர் உறங்குகறதுமில்ைல

தூங்குகறதுமில்ைல.
5ெயேகாவாஉன்ைனக்காக்க றவர்;
ெயேகாவா உன்னுைடய வலது பக்கத்த ேல உனக்கு நழலாக

இருக்க றார்.
6பகலிேலெவய ேலா,இரவ ேலநலேவா
உன்ைனச்ேசதப்படுத்துவதல்ைல.
7ெயேகாவாஉன்ைனஎல்லாத் தீங்குக்கும்வலக்க க்காப்பார்;
அவர்உன்னுைடயஆத்துமாைவக்காப்பார்.
8ெயேகாவாஉன்னுைடயேபாக்ைகயும்உன்னுைடயவரத்ைதயும்
இதுமுதற்ெகாண்டுஎன்ெறன்றும்காப்பார்.

சங்கீதம் 122
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ற்குப் ேபாேவாம்வாருங்கள்
என்று என் நண்பர்கள் எனக்கு அவர்கள் ெசான்னேபாது

மக ழ்ச்ச யாகஇருந்ேதன்.
2 எருசேலேம, உன்னுைடய வாசல்களில் எங்களுைடய கால்கள்

ந ற்க றது.
3எருசேலம்கச்ச தமானநகரமாகக் கட்டப்பட்டிருக்க றது.
4அங்ேகஇஸ்ரேவலுக்குச் சாட்ச யாகக்
ெயேகாவாவுைடய மக்களாகய ேகாத்த ரங்கள் ெயேகாவாவன்

ெபயைரப் ேபாற்றுவதற்குப் ேபாகும்.
* சங்கீதம் 120:5 120:5 ேமேசக்கு கருங்கடலுக்கும் காசுப்பயன் கடலுக்கும் மத்தயல்
உள்ள பகுதயாகும். ேகதார் சீரியவன் தமஸ்குக்கு ெதன்பகுதயல் உள்ள பகுதயாகும்
இங்கு நாேடாடிகள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இவர்கள் மிகவும் ெவற த்தனமானவர்களாய்
இருந்தார்கள்
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5அங்ேகதாவீதன்வீட்டாருைடய சங்காசனங்களாகய
நயாயாசனங்கள்ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
6எருசேலமின் சமாதானத்த ற்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்;
உன்ைனேநச க்க றவர்கள்ெசழித்தருக்கட்டும்.
7உன்னுைடயமதல்களுக்குள்ேளசமாதானமும்,
உன்னுைடயஅரண்மைனகளுக்குள்ேளெசழிப்பும்இருக்கும்.
8 என்னுைடய சேகாதரர்களுக்காகவும் என்னுைடய

நண்பர்களுக்காகவும்,
உன்னில் சமாதானம்இருக்கட்டும்என்ேபன்.
9எங்களுைடய ேதவனாகயெயேகாவாவன்ஆலயத்த ற்காக
உனக்குநன்ைமயுண்டாகத் ேதடுேவன்.

சங்கீதம் 123
ஆேராகணபாடல்.
1பரேலாகத்தல்இருக்க றவேர,
உம்மிடத்த ற்குஎன்னுைடயகண்கைளஏெறடுக்க ேறன்.
2தங்களுைடயஎஜமான்களின்ைகையேநாக்கயருப்பதுேபாலவும்,
ேவைலக்காரியன் கண்கள் தன்னுைடய எஜமானியன் ைகைய

ேநாக்கயருப்பதுேபாலவும்,
எங்கள்ேதவனாகயெயேகாவாஎங்களுக்குஇரக்கஞ்ெசய்யும்வைரக்கும்,
எங்களுைடயகண்கள்அவைர ேநாக்கயருக்க றது.
3எங்களுக்குஇரங்கும்ெயேகாவாேவ,
எங்களுக்குஇரங்கும்;
அவமானத்தனால்மிகவும் நைறந்தருக்க ேறாம்.
4சுகமாகவாழ்க றவர்களுைடயஅவமானத்தனாலும்,
அகங்காரிகளுைடயஇகழ்ச்ச யனாலும்,
எங்களுைடயஆத்துமா மிகவும் நைறந்தருக்க றது.

சங்கீதம் 124
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1மனிதர்கள்நமக்குவ ேராதமாக எழும்பனேபாது,
ெயேகாவா நமதுபக்கத்தல்இல்லாவ ட்டால்,
2ெயேகாவா தாேம நமதுபக்கத்தல்இல்லாவ ட்டால்,
3அவர்களுைடயேகாபம் நம்ேமல்எரியும்ேபாது,
நம்ைமஉய ேராடுவழுங்கயருப்பார்கள்.
4அப்ெபாழுதுதண்ணீர்கள்நம்ேமல்பாய்ந்து,
ெவள்ளங்கள்நமதுஆத்துமாவன்ேமல்ெபருக ,
5 ெகாந்தளிக்கும் தண்ணீர்கள் நமது ஆத்துமாவன்ேமல்

புரண்டுேபாயருக்கும்
என்றுஇஸ்ரேவல்இப்ெபாழுதுெசால்வதாக.
6 நம்ைம அவர்களுைடய பற்களுக்கு இைரயாக

ஒப்புக்ெகாடுக்காமல்
இருக்க றெயேகாவாவுக்குநன்ற .
7ேவடருைடயகண்ணிக்குத்தப்பனகுருவையப்ேபால
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நம்முைடயஆத்துமா தப்பனது,
கண்ணிெதற த்தது, நாம் தப்ப ேனாம்.
8நம்முைடயஉதவ வானத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கன
ெயேகாவாவுைடயெபயரில்உள்ளது.

சங்கீதம் 125
1ெயேகாவாைவ நம்புக றவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் அைசயாமல்

நைலத்தருக்கும்
சீேயான்மைலையப்ேபால்இருப்பார்கள்.
2மைலகள்எருசேலைமச்சுற்றலும்இருக்கறதுேபால்,
ெயேகாவாஇதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்
தம்முைடயமக்கைளச்சுற்றலும்இருக்கறார்.
3 நீத மான்கள் அநயாயத்த ற்குத் தங்களுைடய ைககைள

நீட்டாதபடிக்கு,
துன்மார்க்கத்தன் ெகாடுங்ேகால் நீத மான்களுைடய

ெசாத்தன்ேமல்நைலத்தருக்காது.
4 ெயேகாவாேவ, நல்லவர்களுக்கும் இருதயத்தல்

ெசம்ைமயானவர்களுக்கும்நன்ைமெசய்யும்.
5தங்களுைடயேகாணலானவழிகளுக்குச் சாய்க றவர்கைளக்
ெயேகாவாஅக்க ரமக்காரர்கேளாடு ேபாகச்ெசய்வார்.
இஸ்ரேவலுக்ேகா சமாதானம்உண்டு.

சங்கீதம் 126
ஆேராகணபாடல்.
1 சீேயானின் சைறயருப்ைபக் ெயேகாவா தருப்ப எருசேலமுக்கு

ெகாண்டுவந்தேபாது,
கனவுகாண்கறவர்கள்ேபால்இருந்ேதாம்.
2அப்ெபாழுதுநம்முைடயவாய் ச ரிப்பனாலும்,
நம்முைடயநாவுஆனந்தசத்தத்தனாலும்நைறந்தருந்தது;
அப்ெபாழுது: ெயேகாவா இவர்களுக்குப் ெபரிய காரியங்கைளச்

ெசய்தார்
என்றுேதசங்களுக்குள்ேளெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
3ெயேகாவா நமக்குப்ெபரிய காரியங்கைளச்ெசய்தார்;
இதற்காக நாம் மக ழ்ந்தருக்க ேறாம்.
4ெயேகாவாேவ,
ெதற்கத்தயெவள்ளங்கைளத்தருப்புவதுேபால,
எங்களுைடயசைறயருப்ைபத்தருப்பும்.
5கண்ணீேராடுவைதக்க றவர்கள்
ெகம்பீரத்ேதாடுஅறுப்பார்கள்.
6 அள்ளித்தூவும் வைதையச் சுமக்க றவன் அழுதுெகாண்டு

ேபாக றான்;
ஆனாலும்தான்அறுத்தஅரிகைளச்சுமந்துெகாண்டு
ெகம்பீரத்ேதாடுதரும்பவருவான்.
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சங்கீதம் 127
சாெலாேமானின்ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாவீட்ைடக் கட்டாவ ட்டால்,
அைதக்கட்டுக றவர்களின்உைழப்புவீண்;
2ெயேகாவா நகரத்ைதக்காக்காமல்இருந்தால்
காவலாளர்கள்வழித்தருக்க றதுவீண்.
3நீங்கள்அதகாைலயல்எழுந்து,
ேநரத்துடன்ேவைலகைளச்ெசய்து,
வருத்தத்தன்அப்பத்ைதச் சாப்படுக றதும்வீண்;
அவேர தமக்குப் ப ரியமானவனுக்குத் தூக்கத்ைதக்

ெகாடுக்க றார்.
4இேதா, பள்ைளகள்கர்த்தரால்வரும்சுதந்த ரம்,
கர்ப்பத்தன்கனிஅவரால்கைடக்கும்பலன்.
5 இளவயதன் மகன்கள் பலவான் ைகயலுள்ள அம்புகளுக்கு

ஒப்பாகஇருக்க றார்கள்.
அைவகளால்தன்னுைடயஅம்பறாத்தூணிையந ரப்பனமனிதன்

பாக்கயவான்;
அவர்கள் ெவட்கமைடயாமல் ஒலிமுகவாசலில் எத ரிகேளாடு

ேபசுவார்கள்.

சங்கீதம் 128
ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவர்வழிகளில் நடக்க றவன்எவேனா,அவன்பாக்கயவான்.
2உன்னுைடயைககளின்உைழப்ைபநீ சாப்படுவாய்;
உனக்குப்பாக்கயமும்நன்ைமயும்உண்டாயருக்கும்.
3உன்னுைடயமைனவ உன்வீட்ேடாரங்களில் கனிதரும்
த ராட்ைசக்ெகாடிையப்ேபால்இருப்பாள்;
உன்னுைடய பள்ைளகள் உன்னுைடய பந்தையச் சுற்றலும்

ஒலிவமரக் கன்றுகைளப்ேபால்இருப்பார்கள்.
4இேதா,ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றமனிதன்
இவ்வதமாகஆசீர்வத க்கப்படுவான்.
5ெயேகாவா சீேயானிலிருந்துஉன்ைனஆசீர்வத ப்பார்;
நீஉயருள்ளநாட்கெளல்லாம்எருசேலமின்வாழ்ைவக்காண்பாய்.
6நீஉன்னுைடயபள்ைளகளின்பள்ைளகைளயும்,
இஸ்ரேவலுக்குஉண்டாகும் சமாதானத்ைதயும்காண்பாய்.

சங்கீதம் 129
ஆேராகணபாடல்.
1என்னுைடயசறுவயதுமுதற்ெகாண்டு
அேநகமுைறஎன்ைனெநருக்கனார்கள்.
2 என்னுைடய சறுவயது முதற்ெகாண்டு அேநகமுைற என்ைன

ெநருக்கயும்,
என்ைனேமற்ெகாள்ளாமற் ேபானார்கள்.
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3உழுகறவர்கள்என்னுைடயமுதுகன்ேமல்உழுது,
தங்களுைடயவரப்புகைளநீளமாக்கனார்கள்.
4ெயேகாவாேவா நீதயுள்ளவர்;
துன்மார்க்கர்களுைடயகயறுகைளஅவர்அறுத்தார் என்று,
இஸ்ரேவல்இப்ெபாழுதுெசால்வதாக.
5 சீேயாைனப் பைகக்க ற அைனவரும் ெவட்கப்பட்டு பன்னிட்டுத்

தரும்புவார்கள்.
6வீட்டின்ேமல்முைளக்கும்புல்லுக்குஅவர்கள்ஒப்பாவார்கள்;
அதுவளரும்முன்புஉலர்ந்துேபாகும்.
7அறுக்கறவன்அதனால்தன்னுைடயைகையயும்,
அரிகைளக் கட்டுக றவன் தன்னுைடய மடிையயும்

ந ரப்புவதல்ைல.
8ெயேகாவாவுைடயஆசீர்வாதம்உங்களுக்குஉண்டாகட்டும்;
ெயேகாவாவன்ெபயரினால்உங்கைளஆசீர்வத க்க ேறாம்
என்றுவழிப்ேபாக்கர்கள்ெசால்வதுமில்ைல.

சங்கீதம் 130
ஆேராகணபாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, உபத்த ரவத்தன் ஆழங்களிலிருந்து உம்ைம

ேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்.
2ஆண்டவேர, என்னுைடயசத்தத்ைதக் ேகளும்;
என்னுைடயவண்ணப்பங்களின் சத்தத்த ற்கு
உமதுெசவகள்கவனித்தருக்கட்டும்.
3ெயேகாவாேவ, நீர்அக்க ரமங்கைளக்கவனித்தருப்பீரானால்,
யார் நைலநற்பான்,ஆண்டவேர.
4உமக்குப் பயப்படும்படிக்குஉம்மிடத்தல்மன்னிப்புஉண்டு.
5 ெயேகாவாவுக்குக் காத்தருக்க ேறன்; என்னுைடய ஆத்துமா

காத்தருக்க றது;
அவருைடயவார்த்ைதையநம்பயருக்க ேறன்.
6 எப்ெபாழுது வடியும் என்று வடியற்காலத்த ற்குக் காத்தருக்க ற

காவலர்கைளவ ட
அத கமாக என்னுைடய ஆத்துமா ஆண்டவருக்குக்

காத்தருக்க றது.
7இஸ்ரேவல்ெயேகாவாைவநம்பயருப்பதாக;
கர்த்தரிடத்தல்கருைபயும்,அவரிடத்தல்த ரளானமீட்பும்உண்டு.
8 அவர் இஸ்ரேவைல அதன் எல்லா அக்க ரமங்களிலிருந்தும்

மீட்டுக்ெகாள்வார்.

சங்கீதம் 131
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1ெயேகாவாேவ,என்னுைடயஇருதயம்ெபருைமெகாள்வதல்ைல,
என்னுைடயகண்கள்ேமட்டிைமயுள்ளைவகளுமல்ல;
ெபரிய காரியங்களிலும், எனக்கு மிஞ்சன கருமங்களிலும் நான்

தைலயடுகறதுமில்ைல.
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2 தாயன் பால்மறந்த குழந்ைதையப்ேபால நான் என்னுைடய
ஆத்துமாைவஅடக்க அமரச்ெசய்ேதன்;

என்னுைடய ஆத்துமா பால்மறந்த குழந்ைதையப்ேபால்
இருக்க றது.

3 இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவல் ெயேகாவாைவ
நம்பயருப்பதாக.

சங்கீதம் 132
ஆேராகணபாடல்.
1 ெயேகாவாேவ, தாவீைதயும் அவனுைடய எல்லா

உபத்த ரவத்ைதயும்நைனத்தருளும்.
2அவன்: நான்ெயேகாவாவுக்குஒருஇடத்ைதயும்,
யாக்ேகாபன் வல்லவருக்கு ஒரு குடியருக்கும் இடத்ைதயும்

பார்க்கும்வைர,
3 என்னுைடய வீடாகயகூடாரத்தல் நுைழவதல்ைல, என்னுைடய

படுக்ைகயாகயகட்டிலின்ேமல்ஏறுவதுமில்ைல,
4என்னுைடயகண்களுக்குத்தூக்கத்ைதயும்,
என்னுைடய இைமகளுக்கு உறக்கத்ைதயும் வரவடுவதுமில்ைல

என்று,
5ெயேகாவாவுக்குஆைணயட்டு,
யாக்ேகாபன் வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்குப் ெபாருத்தைன

ெசய்தான்.
6இேதா, நாம் எப்ப ராத்தாவ ேலஅதன்ெசய்தையக் ேகட்டு,
வயல்ெவளிகளில்அைதக்கண்ேடாம்.
7அவருைடயஆலயத்தன்குடியருப்புகளுக்குள்நுைழந்து,
அவர் பாதத்தல்பணிேவாம்.
8 ெயேகாவாேவ, உமது வல்லைம ெவளிப்படும் ெபட்டியுடன் நீர்

உமதுதங்கும்இடத்த ற்குள்எழுந்தருளும்.
9 உம்முைடய ஆசாரியர்கள் நீதைய அணிந்து, உம்முைடய

பரிசுத்தவான்கள்ெகம்பீரிக்கட்டும்.
10 நீர் அப ேஷகம்ெசய்தவனின் முகத்ைத உமது ஊழியனாகய

தாவீதனிமித்தம் தள்ளிவ டாதரும்.
11 உன்னுைடய கர்ப்பத்தன் பள்ைளைய உன்னுைடய

சங்காசனத்தன்ேமல்ைவப்ேபன்என்றும்,
12உன்னுைடயமகன்கள்என்னுைடயஉடன்படிக்ைகையயும்,
நான்ேபாத க்கும்என்னுைடயசாட்ச கைளயும்காத்துநடந்தால்,
அவர்கள் மகன்களும் என்ெறன்ைறக்கும் உன்னுைடய

சங்காசனத்தல்அமர்ந்தருப்பார்கள்என்றும்,
ெயேகாவா தாவீத ற்கு உண்ைமயாக ஆைணயட்டார்; அவர்

தவறமாட்டார்.
13ெயேகாவா சீேயாைனத்ெதரிந்துெகாண்டு,
அதுதமக்குக்குடியருக்கும்இடமாகும்படிவரும்பனார்.
14இதுஎன்ெறன்ைறக்கும்நான்தங்கும்இடம்;
இைதநான்வரும்பனதால்,இங்ேகதங்குேவன்.
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15அதன்ஆகாரத்ைதநான்ஆசீர்வத த்துவருேவன்;
அதன்ஏைழகைளநான்அப்பத்தனால்தருப்தயாக்குேவன்.
16அதன்ஆசாரியர்களுக்குஇரட்ச ப்ைபஅணிவ ப்ேபன்;
அதலுள்ளபரிசுத்தவான்கள்மிகவும்ெகம்பீரிப்பார்கள்.
17அங்ேகதாவீதுக்காகஒருெகாம்ைபமுைளக்கச்ெசய்ேவன்;
நான் அப ேஷகம் ெசய்தவவனுக்காக ஒரு வளக்ைக

ஆயத்தம்ெசய்ேதன்.
18அவனுைடயஎத ரிகளுக்குெவட்கத்ைதஅணிவ ப்ேபன்;
அவன்மீேதாஅவன்க ரீடம்பூக்கும்என்றார்.

சங்கீதம் 133
தாவீதன்ஆேராகணபாடல்.
1இேதா, சேகாதரர் ஒருமித்துவாசம்ெசய்க றது
எத்தைனநன்ைமயும்எத்தைனஇன்பமுமானது?
2அதுஆேரானுைடயதைலயன்ேமல்ஊற்றப்பட்டு,
அவனுைடயதாடிய ேலவடிக றதும்,
அவனுைடய அங்ககளின்ேமல் இறங்குகறதுமான நல்ல

ைதலத்த ற்கும்,
3எர்ேமான்ேமலும், சீேயான் மைலகள்ேமலும்இறங்கும் பனிக்கும்

ஒப்பாகஇருக்க றது;
அங்ேகெயேகாவா என்ெறன்ைறக்கும்
ஆசீர்வாதத்ைதயும்வாழ்ைவயும்கட்டைளயடுகறார்.

சங்கீதம் 134
ஆேராகணபாடல்.
1இேதா,இரவுேநரங்களில்ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல்ந ற்கும்ெயேகாவாவன்ஊழியக்காரர்கேள,
நீங்கெளல்ேலாரும்ெயேகாவாவுக்குநன்றெசலுத்துங்கள்.
2உங்களுைடயைககைளப்பரிசுத்தஇடத்த ற்குேநராக எடுத்து,
ெயேகாவாவுக்குநன்றெசலுத்துங்கள்.
3வானத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கனெயேகாவா
சீேயானிலிருந்துஉன்ைனஆசீர்வத ப்பாராக.

சங்கீதம் 135
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுைடயெபயைரத்துதயுங்கள்;
ெயேகாவாவன்ஊழியக்காரர்கேள,துதயுங்கள்.
2ெயேகாவாவுைடயவீட்டிலும்,
நமதுேதவனுைடயஆலயமுற்றங்களிலும்ந ற்க றவர்கேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்.
3ெயேகாவா நல்லவர்;அவருைடயெபயைரப் புகழ்ந்துபாடுங்கள்;
அதுஇன்பமானது.
4ெயேகாவாயாக்ேகாைபத்தமக்காகவும்,
இஸ்ரேவைலத்தமக்குச்ெசாந்தமாகவும்ெதரிந்துெகாண்டார்.
5ெயேகாவா ெபரியவர் என்றும்,
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நம்முைடய ஆண்டவர் எல்லா ெதய்வங்களுக்கும் ேமலானவர்
என்றும்நான்அற ேவன்.

6வானத்தலும்பூமியலும், கடல்களிலும், எல்லாஆழங்களிலும்,
ெயேகாவா தமக்குவருப்பமானைதெயல்லாம்ெசய்க றார்.
7அவர்பூமியன்கைடசயலிருந்துேமகங்கைளஎழும்பச்ெசய்து,
மைழயுடன்மின்னைலயும்உண்டாக்க ,
காற்ைறத்தமதுேசமிப்புக்க டங்கலிருந்துபுறப்படச்ெசய்க றார்.
8 அவர் எக ப்த ேல மனிதருைடய தைலப்பள்ைளகைளயும்

மிருகத்தன்தைலயீற்றுகைளயும்அடித்தார்.
9 எக ப்துேதசேம, உன் நடுவல் பார்ேவான்ேமலும் அவனுைடய

எல்லாஊழியக்காரர்கள் ேமலும்
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் அனுப்பனார். 10அவர்

அேநகம் ேதசங்கைளஅடித்து, வலிைமமிக்க ராஜாக்கைளக்
ெகான்று;

11 எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய சீேகாைனயும், பாசானின்
ராஜாவாகயஓைகயும்,

கானானின்எல்லா ராஜ்ஜியங்கைளயும்அழித்து,
12 அவர்கள் ேதசத்ைதத் தம்முைடய மக்களுமாகய

இஸ்ரேவலுக்குச்சுதந்தரமாகக்ெகாடுத்தார்.
13ெயேகாவாேவ,உம்முைடயெபயர் என்ைறக்குமுள்ளது;
ெயேகாவாேவ, உம்முைடய புகழ் தைலமுைற தைலமுைறக்கும்

இருக்கும்.
14ெயேகாவா தம்முைடயமக்களின்நயாயத்ைதவ சாரித்து,
தம்முைடயஊழியக்காரர்கள்ேமல்பரிதாபப்படுவார்.
15அஞ்ஞானிகளுைடயசைலகள்ெவள்ளியும்ெபான்னும்,
மனிதர்களுைடயைகேவைலயுமாகஇருக்க றது. 16அைவகளுக்கு

வாயருந்தும் ேபசாது,
அைவகளுக்குக்கண்களிருந்தும்காணாது.
17அைவகளுக்குக்காதுகளிருந்தும் ேகளாது,
அைவகளுைடயவாய ேலசுவாசமுமில்ைல.
18 அைவகைளச் ெசய்க றவர்களும், அைவகைள நம்புக றவர்கள்

அைனவரும்,
அைவகைளப்ேபால்இருக்க றார்கள்.
19இஸ்ரேவல்குடும்பத்தாேர,
ெயேகாவாவுக்கு நன்றெசால்லுங்கள்; ஆேரான் குடும்பத்தாேர,

ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுங்கள்.
20ேலவ குடும்பத்தாேர,ெயேகாவாவுக்குநன்றெசால்லுங்கள்;
ெயேகாவாவுக்குப் பயந்தவர்கேள, ெயேகாவாவுக்கு

நன்றெசால்லுங்கள்.
21எருசேலமில்குடியருக்க றெயேகாவாவுக்கு
சீேயானிலிருந்துநன்றஉண்டாகட்டும்.
அல்ேலலூயா.
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சங்கீதம் 136
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர் நல்லவர்,அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
2ேதவாத ேதவைனத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
3கர்த்தாத ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
4ஒருவராகெபரியஅத சயங்கைளச்ெசய்க றவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
5வானங்கைளஞானமாகஉண்டாக்கனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
6தண்ணீர்களுக்குேமேலபூமிையப் பரப்பனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
7ெபரிய சுடர்கைளஉண்டாக்கனவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது;
8பகலில்ஆளச்சூரியைனப்பைடத்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
9 இரவல் ஆளச் சந்த ரைனயும் நட்சத்த ரங்கைளயும்

பைடத்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது;
10 எக ப்தயர்களுைடய தைலப்பள்ைளகைள அழித்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
11அவர்கள் நடுவலிருந்து இஸ்ரேவைலப் புறப்படச்ெசய்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
12 வலிைமயான ைகயனாலும் ேதாளின் பலத்தனாலும் அைதச்

ெசய்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
13சவந்த கடைலஇரண்டாகப் ப ரித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
14 அதன் நடுேவ இஸ்ரேவைலக் கடந்துேபாகச் ெசய்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
15பார்ேவாைனயும்அவன்ேசைனகைளயும்
ெசங்கடலில்கவழ்த்துப்ேபாட்டவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
16 தம்முைடய மக்கைள வனாந்தரத்தல் நடத்தனவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
17ெபரிய ராஜாக்கைளஅழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
18ப ரபலமான ராஜாக்கைளஅழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
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அவர் கருைப என்றுமுள்ளது. 19 எேமாரியரின் ராஜாவாகய
சீேகாைனஅழித்தவைரத்துதயுங்கள்;

அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
20பாசானின் ராஜாவாகயஓைகஅழித்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
21 அவர்களுைடய ேதசத்ைதச் சுதந்தரமாகத் தந்தவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
22 அைதத் தம்முைடய ஊழியனாகய இஸ்ரேவலுக்குச்

சுதந்த ரமாகேவதந்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
23நம்முைடயதாழ்வல்நம்ைமநைனத்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
24 நம்முைடய எத ரிகளின் ைகயலிருந்து நம்ைம வடுதைல

ெசய்தவைரத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
25 உய ரினம் அைனத்தற்கும் ஆகாரம் ெகாடுக்க றவைரத்

துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.
26பரேலாகத்தன்ேதவைனத்துதயுங்கள்;
அவர்கருைபஎன்றுமுள்ளது.

சங்கீதம் 137
1பாப ேலான்ஆறுகள்அருேக நாங்கள்உட்கார்ந்து,
அங்ேக சீேயாைனநைனத்துஅழுேதாம்.
2 அதன் நடுவலிருக்கும் அலரிச்ெசடிகளின்ேமல் எங்களுைடய

கன்னரங்கைளத்தூக்கைவத்ேதாம்.
3 எங்கைளச் சைறப டித்தவர்கள் அங்ேக எங்களுைடய

பாடல்கைளயும்,
எங்கைளயும்பாழாக்கனவர்கள்மக ழ்ச்ச பாடல்கைளவரும்ப :
சீேயானின் பாட்டுகளில் சலவற்ைற எங்களுக்குப் பாடுங்கள்

என்றுெசான்னார்கள்.
4 ெயேகாவாவன் பாட்ைட அந்நய ேதசத்தல் நாங்கள்

பாடுவெதப்படி?
5 எருசேலேம, நான் உன்ைன மறந்தால் என்னுைடய வலதுைக

தன்னுைடயெதாழிைலமறப்பதாக.
6நான்உன்ைனநைனக்காமலும்,
எருசேலைம என்னுைடய முக்கயமான மக ழ்ச்ச யலும்

அதகமாகக் கருதாமலும்ேபானால்,
என்னுைடயநாவுஎன்ேமல்வாேயாடுஒட்டிக்ெகாள்வதாக.
7ெயேகாவாேவ,எருசேலமின்நாளில்ஏேதாமியர்கைளநைனயும்;
அவர்கள்: அைத இடித்துப்ேபாடுங்கள், அஸ்தபாரம்வைர

இடித்துப்ேபாடுங்கள்என்றுெசான்னார்கேள.
8பாப ேலான்மகேள, பாழாகப்ேபாக றவேள,
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நீ எங்களுக்குச் ெசய்தபடி உனக்குப் பதல் ெசய்க றவன்
பாக்கயவான்.

9உன்னுைடயகுழந்ைதகைளப்ப டித்து,
கல்லின்ேமல்ேமாதயடிக்க றவன்பாக்கயவான்.

சங்கீதம் 138
தாவீதன்பாடல்.
1உம்ைமஎன்முழுஇருதயத்ேதாடும்துத ப்ேபன்;
ெதய்வங்களுக்குமுன்பாகஉம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுேவன்.
2உமதுபரிசுத்தஆலயத்த ற்குேநராக நான்பணிந்து,
உமதுகருைபயனிமித்தமும்உமதுஉண்ைமயனிமித்தமும்உமது

ெபயைரத்துத ப்ேபன்;
உமது எல்லாப் புகைழவ ட உமது வார்த்ைதைய நீர்

மகைமப்படுத்தயருக்க றீர்.
3நான்கூப்ப ட்ட நாளிேல எனக்குமறுஉத்த ரவுஅருளினீர்;
என்ஆத்துமாவ ேலெபலன்தந்துஎன்ைனத்ைதரியப்படுத்தனீர்;
4ெயேகாவாேவ,பூமியன் ராஜாக்கெளல்ேலாரும்
உமது வாயன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கும்ேபாது உம்ைமத்

துத ப்பார்கள்.
5ெயேகாவாவன்மகைமெபரிதாகஇருப்பதனால்,
அவர்கள்ெயேகாவாவன்வழிகைளப்பாடுவார்கள்.
6ெயேகாவாஉயர்ந்தவராகஇருந்தும்,
தாழ்ைமயுள்ளவைனேநாக்க ப் பார்க்க றார்;
ேமட்டிைமயானவைனேயாதூரத்தலிருந்துஅறகறார்.
7நான்துன்பத்தன்நடுவல்நடந்தாலும்நீர்என்ைனஉய ர்ப்ப ப்பீர்;
என்னுைடயஎத ரிகளின்ேகாபத்த ற்குவ ேராதமாகஉமதுைகைய

நீட்டுவீர்;
உமதுவலதுகரம் என்ைனஇரட்ச க்கும்.
8ெயேகாவா எனக்காகயாைவயும்ெசய்துமுடிப்பார்;
ெயேகாவாேவ,உமதுகருைபஎன்றுமுள்ளது;
உமதுகரத்தன்ெசயல்கைளத்தள்ளிவ டாமலிரும்.

சங்கீதம் 139
இராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, நீர் என்ைனஆராய்ந்து,
அறந்தருக்க றீர்.
2என்னுைடயஉட்காருதைலயும்
என்னுைடயஎழுந்தருக்குதைலயும்நீர்அற ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடயநைனவுகைளத்தூரத்தலிருந்துஅறகறீர்.
3நான்நடந்தாலும்படுத்தருந்தாலும்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றீர்;
என்னுைடயவழிகெளல்லாம்உமக்குத்ெதரியும்.
4என்னுைடயநாவல்ெசால்உருவாகுமுன்ேன,
இேதா,ெயேகாவாேவ,அைதெயல்லாம் நீர்அற ந்தருக்க றீர்.
5முற்புறத்தலும்ப ற்புறத்தலும்நீர் என்ைனெநருக்க ,
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உமதுகரத்ைதஎன்ேமல்ைவக்கறீர்.
6இந்தஅறவுஎனக்குமிகுந்தஆச்சரியமும்,
எனக்குஎட்டாதஉயரமுமாகஇருக்க றது.
7உம்முைடயஆவக்குமைறவாக எங்ேக ேபாேவன்?
உம்முைடய சமுகத்ைதவ ட்டுஎங்ேகஓடுேவன்?
8நான்வானத்த ற்குஏறனாலும், நீர்அங்ேகஇருக்க றீர்;
நான் பாதாளத்தல் படுக்ைக ேபாட்டாலும், நீர் அங்ேகயும்

இருக்க றீர்.
9நான்வடியற்காலத்துச்இறக்ைககைளஎடுத்து,
கடலின் கைடச எல்ைலகளிேல ேபாய்த் தங்கனாலும்,

10அங்ேகயும்உமதுைகஎன்ைனநடத்தும்,
உமதுவலதுகரம் என்ைனப்ப டிக்கும்.
11இருள் என்ைன மூடிக்ெகாள்ளுெமன்றாலும், இரவும் என்ைனச்

சுற்ற ெவளிச்சமாகஇருக்கும்.
12உமக்குமைறவாகஇருளும்இருளாகஇருக்காது;
இரவும்பகைலப்ேபாலெவளிச்சமாகஇருக்கும்;
உமக்குஇருளும்ெவளிச்சமும்ஒன்றானது.
13நீர் என்னுைடயச ந்ைதையக்ைகக்ெகாண்டிருக்க றீர்;
என்னுைடயதாயன்கர்ப்பத்தல்என்ைனக்காப்பாற்றனீர். 14நான்

ப ரமிக்கத்தக்கஅத சயமாகஉண்டாக்கப்பட்டதால்,உம்ைமத்
துத ப்ேபன்;

உமதுெசயல்கள்அத சயமானைவகள்;
அதுஎன்னுைடயஆத்துமாவுக்குநன்றாகத்ெதரியும்.
15நான்ஒளிப்ப டத்த ேலஉண்டாக்கப்பட்டு,
பூமியன் தாழ்வ டங்களிேல வ ச த்த ர வ ேநாதமாக

உருவாக்கப்பட்டேபாது,
என்னுைடயஎலும்புகள்உமக்குமைறவாகஇருக்கவல்ைல.
16என்னுைடயகருைவஉம்முைடயகண்கள்கண்டது;
என்னுைடய உறுப்புகளில் ஒன்றாகலும் இல்லாதேபாேத

அைவகள்அைனத்தும்,
அைவகள்உருேவற்படும்நாட்களும்,
உமதுபுத்தகத்தல்எழுதயருந்தது.
17 ேதவேன, உமது ஆேலாசைனகள் எனக்கு எத்தைன

அருைமயானைவகள்;
அைவகளின்அளவுஎவ்வளவுஅதகம்.
18அைவகைளநான்எண்ணப்ேபானால்,
மணைலவட அத கமாம்; நான் வழிக்கும்ேபாது இன்னும்

உம்மருகல்இருக்க ேறன்.
19 ேதவேன, நீர் துன்மார்க்கைன அழித்தீரானால் நலமாக

இருக்கும்;
இரத்தப்ப ரியர்கேள, நீங்கள்என்ைனவட்டுஅகன்றுேபாங்கள்.
20அவர்கள்உம்ைமக்குறத்துத்துன்மார்க்கமாகப் ேபசுக றார்கள்;
உம்முைடயஎத ரிகள்உமதுெபயைரவீணாகவழங்குகறார்கள்.
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21 ெயேகாவாேவ, உம்ைமப் பைகக்க றவர்கைள நான்
பைகக்காமலும்,

உமக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்கைள
அருவருக்காமலும்இருப்ேபேனா?
22முழுப்பைகயாகஅவர்கைளப்பைகக்க ேறன்;
அவர்கைளஎனக்குப்பைகவர்களாக நைனக்க ேறன்.
23ேதவேன, என்ைனஆராய்ந்து,
என்னுைடயஇருதயத்ைதஅற ந்துெகாள்ளும்;
என்ைனச் ேசாத த்து, என்னுைடய ச ந்தைனகைள

அறந்துெகாள்ளும்.
24 ேவதைன உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தல் உண்ேடா என்று

பார்த்து,
ந த்தயவழிய ேலஎன்ைனநடத்தும்.

சங்கீதம் 140
இராகத்தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,ெபால்லாதமனிதனுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்;
ெகாடுைமயுள்ளவனுக்குஎன்ைனவலக்க காப்பாற்றும்.
2 அவர்கள் தங்களுைடய இருதயத்தல் ெபால்லாப்புகைளச்

ச ந்த த்து,
யுத்தஞ்ெசய்யநாள்ேதாறும்கூட்டங்கூடுகறார்கள்.
3பாம்ைபப்ேபால்தங்களுைடயநாைவகூர்ைமயாக்குகறார்கள்;
அவர்கள் உதடுகளின்கீழ் வ ரியன் பாம்பன் வஷம் இருக்கறது.

(ேசலா)
4 ெயேகாவாேவ, துன்மார்க்கனுைடய ைககளுக்கு என்ைன

நீங்கலாக்க
ெகாடியவனுக்குஎன்ைனவலக்க காப்பாற்றும்;
அவர்கள்என்னுைடயநைடகைளக்கவழ்க்கப்பார்க்க றார்கள்.
5ெபருைமக்காரர்கள்எனக்குக்கண்ணிையயும்
கயறுகைளயும்மைறவாகைவக்க றார்கள்;
வழிேயாரத்த ேல வைலைய வ ரித்து, எனக்குச் சுருக்குகைள

ைவக்கறார்கள். (ேசலா)
6நான்ெயேகாவாைவேநாக்க : நீர் என்ேதவன்என்ேறன்;
ெயேகாவாேவ, என்னுைடய வண்ணப்பங்களின் சத்தத்த ற்குச்

ெசவெகாடும்.
7 ஆண்டவராகய ெயேகாவாேவ, என்னுைடய இரட்ச ப்பன்

ெபலேன,
யுத்தநாளில் என்னுைடயதைலையமூடினீர்.
8 ெயேகாவாேவ, துன்மார்க்கனுைடய ஆைசகள்

நைறேவறாதபடிெசய்யும்;
அவன் தன்ைன உயர்த்தாதபடி அவனுைடய ேயாசைனைய

நடந்ேதறவ டாமலிரும். (ேசலா)
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9 என்ைன வைளந்துெகாள்ளுகறவர்களுைடய உதடுகளின்
தீவைனகள் அவர்கள் தைலகைளேய மூடுவதாக.
10ெநருப்புத்தழல்அவர்கள்ேமல்வழுவதாக;

ெநருப்பலும், அவர்கள் எழுந்தருக்கமுடியாத படுகுழிகளிலும்
தள்ளப்படுவார்களாக.

11ெபால்லாத நாக்குள்ளவன்பூமிய ேலநைலப்பதல்ைல;
ெகாடுைமயான மனிதைன பறக்கடிக்கப் ெபால்லாப்பு அவைன

ேவட்ைடயாடும்.
12சறுைமயானவனின்வழக்ைகயும்,
எளியவர்களின் நயாயத்ைதயும் ெயேகாவா வ சாரிப்பாெரன்று

அற ேவன்.
13நீத மான்கள்உமதுெபயைரத்துத ப்பார்கள்;
ெசம்ைமயானவர்கள்உமதுசமுகத்தல்வாசம்ெசய்வார்கள்.

சங்கீதம் 141
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்,
என்னிடத்த ற்குவைரந்துவாரும்;
நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்படும்ேபாது,
என்னுைடயசத்தத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
2என்னுைடயவண்ணப்பம்உமக்குமுன்பாகத்தூபமாகவும்,
என்ைகயுயர்த்துதல்மாைலேநரப் பலியாகவும்இருக்கட்டும்.
3ெயேகாவாேவ, என்னுைடயவாய்க்குக்காவல்ைவயும்;
என்னுைடயஉதடுகளின்வாசைலக்காத்துக்ெகாள்ளும்.
4 அக்க ரமஞ்ெசய்க ற மனிதேராடு துன்மார்க்கச் ெசயல்கைள

நடப்ப க்கும்படி
என்னுைடயஇருதயத்ைதத்
துன்மார்க்கத்த ற்குஇைசந்துப்ேபாகச் ெசய்யாமல்இரும்;
அவர்களுைடய ருசயுள்ள உணவுகளில் ஒன்ைறயும் நான்

சாப்ப டாமல்இருப்ேபனாக.
5நீத மான்என்ைனத்தயவாய்க்குட்டி,
என்ைனக்கடிந்துெகாள்ளட்டும்;
அதுஎன்னுைடயதைலக்குஎண்ெணையப்ேபாலிருக்கும்;
என்னுைடயதைலஅைதந ராகரிப்பதல்ைல;
அவர்கள்இக்கட்டுகளில் நான்இன்னும்ெஜபம்ெசய்ேவன்.
6அவர்களுைடயநயாயாத பத கள்கன்மைலேமலிருந்து
தள்ளப்பட்டுேபாக றேபாது,
என்னுைடயவார்த்ைதகள்இன்பமானைவகெளன்றுேகட்பார்கள்.
7பூமியன்ேமல்ஒருவன்மரத்ைதெவட்டிப் பளக்க றதுேபால,
எங்களுைடய எலும்புகள் பாதாள வாய்க்கு ேநராகச்

ச தறடிக்கப்பட்டிருக்க றது.
8ஆனாலும்ஆண்டவராக யெயேகாவாேவ,
என்னுைடயகண்கள்உம்ைமேநாக்க இருக்க றது;
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்;
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என்னுைடயஆத்துமாைவெவறுைமயாகவ டாதரும்.
9அவர்கள்எனக்குைவத்தகண்ணியன்ச க்குகளுக்கும்,
அக்க ரமக்காரர்களின் சுருக்குகளுக்கும் என்ைன வலக்க

பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
10 துன்மார்க்கர்கள் தங்களுைடய வைலகளில்

அகப்படுவார்களாக;
நாேனாஅதற்குத்தப்ப க் கடந்துேபாேவன்.

சங்கீதம் 142
குைகயலிருந்த ேபாதுதாவீதன்பாடல்,ெஜபம்.
1ெயேகாவாைவேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்கூப்படுக ேறன்;
ெயேகாவாைவேநாக்க ச் சத்தமிட்டுக்ெகஞ்சுக ேறன்.
2அவருக்குமுன்பாக என்னுைடயசஞ்சலத்ைதஊற்றுக ேறன்;
அவருக்கு முன்பாக என்னுைடய ெநருக்கத்ைத

அறக்ைகயடுக ேறன்.
3என்னுைடயஆவ என்னில்தயங்கும்ேபாது,
நீர் என்னுைடயபாைதையஅறந்தருக்க றீர்;
நான்நடக்க றவழியல்மைறவாகஎனக்குக்கண்ணிைவத்தார்கள்.
4வலதுபக்கமாகக் கண்ேணாக்க ப் பாரும்,
என்ைனஅறவார்ஒருவரும்இல்ைல;
எனக்குஅைடக்கலமில்லாமற் ேபானது;
என்னுைடயஆத்துமாைவவசாரிப்பார் ஒருவரும்இல்ைல.
5ெயேகாவாேவ,உம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
நீேர என்அைடக்கலமும்,
உயருள்ேளார் ேதசத்த ேல என்னுைடய பங்குமாக இருக்க றீர்

என்ேறன்.
6என்னுைடயகூக்குரலுக்குச்ெசவெகாடும்,
நான்மிகவும்தாழ்த்தப்பட்ேடன்;
என்ைனப்பன்ெதாடருக றவர்களுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்,
அவர்கள்என்னிலும்பலவான்களாகஇருக்க றார்கள்.
7உமதுெபயைர நான்துதக்கும்படி,
என்னுைடயஆத்துமாைவக்காவலுக்குநீங்கலாக்கவடும்;
எனக்குநீர் தயவுெசய்யும்ேபாது
நீத மான்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துெகாள்ளுவார்கள்.

சங்கீதம் 143
தாவீதன்பாடல்.
1ெயேகாவாேவ, என்னுைடயெஜபத்ைதக் ேகளும்,
என்னுைடயவண்ணப்பங்களுக்குச்ெசவெகாடும்;
உமது உண்ைமயன்படியும் உமது நீதயன்படியும் எனக்கு

உத்த ரவுஅருளிச்ெசய்யும்.
2 உயருள்ள ஒருவனும் உமக்கு முன்பாக நீத மானாக

இல்லாததனாேல,
அடிேயைனநயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யாமல்இரும்.
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3எத ரி என்னுைடயஆத்துமாைவத்ெதாடர்ந்து,
என்னுைடயஉயைரத் தைரேயாடுநசுக்க ,
ெவகுகாலத்த ற்கு முன்பு இறந்தவர்கள்ேபால் என்ைன இருளில்

இருக்கச்ெசய்க றான்.
4என்னுைடயஆவ என்னில்தயங்குகறது;
என்னுைடயஇருதயம்எனக்குள்ேசார்ந்துேபாக றது.
5ஆரம்பநாட்கைளநைனக்க ேறன்,உமதுெசய்ைககைளெயல்லாம்

தயானிக்க ேறன்;
உமதுகரத்தன்ெசயல்கைளேயாச க்க ேறன்.
6என்னுைடயைககைளஉமக்குேநராகவ ரிக்க ேறன்;
வறண்ட நலத்ைதப்ேபால் என்னுைடய ஆத்துமா உம்ேமல்

தாகமாகஇருக்க றது. (ேசலா)
7ெயேகாவாேவ, சீக்க ரமாக எனக்குச்ெசவெகாடும்,
என்னுைடயஆவ ேசார்ந்து ேபாக றது;
நான்குழியல்இறங்குகறவர்களுக்குஒப்பாகாதபடிக்கு,
உமதுமுகத்ைதஎனக்குமைறக்காமல்இரும்.
8அதகாைலயல்உமதுகருைபையக் ேகட்கச்ெசய்யும்,
உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்,
நான்நடக்கேவண்டியவழிையஎனக்குக்காண்பயும்;
உம்மிடத்தல்என்னுைடயஆத்துமாைவஉயர்த்துக ேறன்.
9ெயேகாவாேவ, என்னுைடயஎத ரிகளுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்;
உம்ைமப் புகலிடமாகக்ெகாள்ளுக ேறன்.
10உமக்குப் ப ரியமானைதச்ெசய்யஎனக்குப் ேபாத த்தருளும்,
நீேர என்ேதவன்;
உம்முைடய நல்ல ஆவ என்ைனச் ெசம்ைமயான வழிய ேல

நடத்தட்டும்.
11 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய ெபயரினிமித்தம் என்ைன

உய ர்ப்பயும்;
உம்முைடயநீதயன்படி என்னுைடயஆத்துமாைவ
ப ரச்சைனகளுக்குநீங்கலாக்கவடும்.
12உம்முைடயகருைபயன்படி என்னுைடயஎத ரிகைளஅழித்து,
என்னுைடயஆத்துமாைவஒடுக்குகறயாவைரயும்அழியும்;
நான்உமதுஅடிேயன்.

சங்கீதம் 144
தாவீதன்பாடல்.
1என்னுைடயைககைளப் ேபாருக்கும்
என்னுைடய வ ரல்கைள யுத்தத்த ற்கும் படிப்ப க்க ற என்னுைடய

கன்மைலயாகயெயேகாவாவுக்குநன்ற .
2அவர் என்னுைடயதயாபரரும்,
என்னுைடயேகாட்ைடயும், என்னுைடயஉயர்ந்தஅைடக்கலமும்,
என்ைனவடுவக்கறவரும், என்னுைடயேகடகமும்,
நான் நம்பனவரும், என்னுைடய மக்கைள எனக்குக்

கீழ்ப்படுத்துகறவருமாகஇருக்க றார்.
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3ெயேகாவாேவ,மனிதைனநீர் கவனிக்க றதற்கும்,
மனுபுத்த ரைனநீர் எண்ணுகறதற்கும்,அவன்எம்மாத்த ரம்?
4மனிதன்மாையக்குஒப்பாகஇருக்க றான்;
அவனுைடயநாட்கள்கடந்துேபாக ற ந ழலுக்குச் சமானம்.
5ெயேகாவாேவ, நீர்உமதுவானங்கைளத்தாழ்த்த இறங்க ,
மைலகள்புைகயும்படிஅைவகைளத்ெதாடும்.
6மின்னல்கைளவரவ ட்டுஎத ரிகைளச் ச தறடியும்,
உமதுஅம்புகைளஎய்துஅவர்கைளக்கலங்கச்ெசய்யும்.
7உயரத்தலிருந்துஉமதுகரத்ைதநீட்டி,
ெபருெவள்ளத்தற்குஎன்ைனவலக்க இரட்ச யும்.
8மாையையப் ேபசும்வாயும்,
கள்ளத்தனமானவலதுைகயும்உைடயஅந்நயர்களின்ைகக்கு
என்ைனவலக்க த்தப்புவயும்.
9ெயேகாவாேவ, நான்உமக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுேவன்;
தம்புரினாலும் பத்து நரம்பு வீைணயனாலும் உம்ைமப் புகழ்ந்து

பாடுேவன்.
10நீேர ராஜாக்களுக்குெஜயத்ைதத்தந்து,
ஊழியனாகயதாவீைதப்ெபால்லாதவாளுக்குத்தப்புவக்க றவர்.
11 மாையையப் ேபசும் வாயும், கள்ளத்தனமான வலதுைகயும்

உைடய அந்நயர்களின் ைகக்கு என்ைன வலக்க த்
தப்புவயும்.

12 அப்ெபாழுது எங்களுைடய மகன்கள் இளைமயல் ஓங்க
வளருகறமரக்கன்றுகைளப்ேபாலவும்,

எங்களுைடய மகள்கள் ச த்த ரந்தீர்ந்த அரண்மைன
மூைலக்கற்கைளப்ேபாலவும்இருப்பார்கள்.

13 எங்களுைடய களஞ்சயங்கள் எல்லாவத ெபாருட்கைளயும்
ெகாடுக்கத்தக்கதாக ந ரம்ப யருக்கும்;

எங்களுைடய க ராமங்களில் எங்களுைடய ஆடுகள் ஆய ரமும்
பத்தாய ரமாகப் பலுகும்.

14எங்களுைடயஎருதுகள்பலத்தைவகளாகஇருக்கும்;
எத ரி உட்புகுதலும்குடிேயாடிப்ேபாகுதலும்இருக்காது;
எங்களுைடயவீத களில்கூக்குரலும்உண்டாகாது.
15இந்தவதஆசீர்வாதத்ைதப்ெபற்றமக்கள்பாக்கயமுள்ளவர்கள்;
ெயேகாவாைவ ெதய்வமாகக் ெகாண்டிருக்க ற மக்கள்

பாக்கயமுள்ளது.

சங்கீதம் 145
தாவீதன்நன்றப்பாடல்.
1ராஜாவாகயஎன்ேதவேன,உம்ைமஉயர்த்த ,
உம்முைடய ெபயைர எப்ெபாழுதும் என்ெறன்ைறக்கும்

நன்றெசால்லுேவன்.
2நாள்ேதாறும்உமக்குநன்றெசலுத்த ,
எப்ெபாழுதும் என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடய ெபயைரத்

துத ப்ேபன்.
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3 ெயேகாவா ெபரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாக
இருக்க றார்;

அவருைடயமகத்துவம்ஆராய்ந்துமுடியாது.
4 தைலமுைற தைலமுைறயாக உம்முைடய ெசயல்களின்

புகழ்ச்சையச்ெசால்லி,
உம்முைடயவல்லைமயுள்ளெசய்ைககைளஅறவப்பார்கள்.
5உம்முைடய ச றந்தமகைமப் ப ரதாபத்ைதயும்,
உம்முைடயஅத சயமானெசயல்கைளயுங்குறத்துப் ேபசுேவன்.
6 மக்கள் உம்முைடய பயங்கரமான ெசயல்களின் வல்லைமையச்

ெசால்லுவார்கள்;
உம்முைடயமகத்துவத்ைதநான்வவரிப்ேபன்.
7அவர்கள்உமதுமிகுந்த தயைவநைனத்துெவளிப்படுத்த ,
உமதுநீதையக்ெகம்பீரித்துப் பாடுவார்கள்.
8ெயேகாவாஇரக்கமும்மனஉருக்கமும்,
நீடிய சாந்தமும்மிகுந்த கருைபயும்உள்ளவர்.
9ெயேகாவா எல்ேலார்ேமலும்தயவுள்ளவர்;
அவர்இரக்கங்கள்அவருைடயஎல்லாச்ெசயல்களின்ேமலுமுள்ளது.
10 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய ெசயல்கெளல்லாம் உம்ைமத்

துத க்கும்;
உம்முைடயபரிசுத்தவான்கள்உமக்குநன்ற ெசால்வார்கள்.
11மனிதர்களுக்குஉமதுவல்லைமயுள்ளெசய்ைககைளயும்,
உமது ராஜ்ஜியத்தன் ச றந்த மகைமப்ப ரதாபத்ைதயும்

ெதரிவ க்கும்படிக்கு;
12உமது ராஜ்ஜியத்தன்மகைமையஅறவத்து,
உமதுவல்லைமையக்குறத்துப் ேபசுவார்கள்.
13உம்முைடய ராஜ்ஜியம் எல்லாக் காலங்களிலுமுள்ளராஜ்ஜியம்,
உம்முைடயஆளுைகதைலமுைறதைலமுைறயாகவும்உள்ளது.
14ெயேகாவாவழுகறஅைனவைரயும்தாங்க ,
மடங்கடிக்கப்பட்டஅைனவைரயும்தூக்கவடுகறார்.
15எல்லாஉய ர்களின்கண்களும்உம்ைமேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது;
ஏற்ற ேவைளய ேலநீர்அைவகளுக்குஉணவுெகாடுக்க றீர்.
16நீர்உமதுைகையத்த றந்து,
எல்லாஉய ர்களின்வாஞ்ைசையயும்தருப்தயாக்குகறீர்.
17ெயேகாவா தமதுவழிகளிெலல்லாம் நீதயுள்ளவரும்,
தமதுெசயல்களிெலல்லாம் கருைபயுள்ளவருமாகஇருக்க றார்.
18தம்ைம ேநாக்க க்கூப்படுகறஅைனவருக்கும்,
உண்ைமயாகத் தம்ைம ேநாக்க க்கூப்படுகறஅைனவருக்கும்,
ெயேகாவாஅருகல்இருக்கறார்.
19அவர்தமக்குப் பயந்தவர்களுைடயவருப்பத்தன்படிெசய்து,
அவர்கள்கூப்படுதைலக் ேகட்டு,
அவர்கைளப்பாதுகாக்க றார்.
20ெயேகாவா தம்மில்அன்புகூருகறஅைனவைரயும்காப்பாற்ற ,
துன்மார்க்கர்கள்அைனவைரயும்அழிப்பார்.
21என்னுைடயவாய்ெயேகாவாவன்துதையச்ெசால்வதாக;



சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 146:1 780 சங்கீதங்கள்சங்கீதம் 147:4

மாம்ச சரீரமுள்ளயாவும்அவருைடயபரிசுத்தெபயைர
எப்ெபாழுதும்என்ெறன்ைறக்கும் ேபாற்றட்டும்.

சங்கீதம் 146
1அல்ேலலூயா, என்னுைடயஆத்துமாேவ,
ெயேகாவாைவதுத .
2நான்உய ேராடிருக்கும்வைரெயேகாவாைவதுத ப்ேபன்;
நான்உள்ளளவும்என்ேதவைனப்புகழ்ந்துபாடுேவன்.
3 ப ரபுக்கைளயும், இரட்ச க்கப் ெபலனில்லாத மனிதர்கைளயும்

நம்பேவண்டாம்.
4 அவனுைடய ஆவ ப ரியும், அவன் தன்னுைடய மண்ணுக்குத்

தரும்புவான்;
அந்தநாளிேலஅவனுைடயேயாசைனகள்அழிந்துேபாகும்.
5யாக்ேகாபன்ேதவைனத்தன்துைணயாகக்ெகாண்டிருந்து,
தன் ேதவனாகய ெயேகாவாேமல் நம்ப க்ைகைய ைவக்கறவன்

பாக்கயவான்.
6 அவர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் கடல்கைளயும்

அைவகளிலுள்ளஅைனத்ைதயும்உண்டாக்கனவர்;
அவர் என்ெறன்ைறக்கும்உண்ைமையக்காக்க றவர்.
7அவர்ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்குநயாயஞ்ெசய்க றார்;
பச யாகஇருக்க றவர்களுக்குஉணவுெகாடுக்க றார்;
கட்டப்பட்டவர்கைளக்ெயேகாவாவடுதைலயாக்குகறார்.
8குருடர்களின்கண்கைளக்ெயேகாவா த றக்க றார்;
வழுந்தவர்கைளக்ெயேகாவாதூக்கவடுகறார்.
நீத மான்கைளக்ெயேகாவா ேநச க்க றார்.
9அந்நயர்கைளக்ெயேகாவா காப்பாற்றுகறார்;
அவர்த க்கற்ற பள்ைளையயும்வதைவையயும்ஆதரிக்க றார்;
துன்மார்க்கர்களின்வழிையேயா கவழ்த்துப் ேபாடுக றார்.
10ெயேகாவா எல்லாக் காலங்களிலும்அரசாளுகறார்;
சீேயாேன, உன்னுைடய ேதவன் தைலமுைற தைலமுைறயாகவும்

ராஜரிகம்ெசய்க றார்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 147
1ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
நம்முைடய ேதவைனப்புகழ்ந்துபாடுக றதுநல்லது,
துதத்தேலஇன்பமும்ஏற்றதுமாகஇருக்க றது.
2ெயேகாவா எருசேலைமக்கட்டுக றார்;
துரத்தப்பட்டஇஸ்ரேவலர்கைளக்கூட்டிச் ேசர்க்க றார்.
3இருதயம்ெநாறுங்குண்டவர்கைளக்குணமாக்குகறார்,
அவர்களுைடயகாயங்கைளக்கட்டுக றார்.
4அவர் நட்சத்த ரங்களின்ெதாைகையஎண்ணி,
அைவகளுக்ெகல்லாம்ெபயரிட்டுஅைழக்க றார்.
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5 நம்முைடய ஆண்டவர் ெபரியவரும் மகா ெபலமுள்ளவருமாக
இருக்க றார்;

அவருைடயஅறவுஅளவல்லாதது.
6ெயேகாவா சாந்தகுணமுள்ளவர்கைளஉயர்த்துகறார்;
துன்மார்க்கர்கைளத்தைரவைரதாழ்த்துகறார்.
7ெயேகாவாைவதுதயுடன்பாடிக்ெகாண்டாடுங்கள்;
நம்முைடய ேதவைனச்சுரமண்டலத்தால்புகழ்ந்துபாடுங்கள்.
8அவர்வானத்ைத ேமகங்களால்மூடி,
பூமிக்குமைழையஆயத்தப்படுத்த ,
மைலகளில் புல்ைலமுைளக்கச்ெசய்க றார்.
9அவர் மிருகங்களுக்கும் கூப்படுகற காக்ைகக் குஞ்சுகளுக்கும்

ஆகாரங்ெகாடுக்க றார்.
10அவர்குதைரயன்பலத்தல்வருப்பமாகஇருக்கமாட்டார்;
வீரனுைடயகால்களில் ப ரியப்படமாட்டார்.
11தமக்குப் பயந்து, தமதுகருைபக்குக்காத்தருக்க றவர்கள்ேமல்
ெயேகாவா ப ரியமாகஇருக்க றார்.
12எருசேலேம,ெயேகாவாவுக்குநன்ற ெசால்;
சீேயாேன,உன்னுைடயேதவைனத்துத .
13அவர்உன்னுைடயவாசல்களின்தாழ்ப்பாள்கைளப்பலப்படுத்த ,
உன்னிடத்தலுள்ளஉன்னுைடயபள்ைளகைளஆசீர்வத க்க றார்.
14 அவர் உன்னுைடய எல்ைலகைளச் சமாதானமுள்ளைவகளாக

மாற்ற ,
ெசழிப்பானேகாதுைமயனால்உன்ைனத்தருப்தயாக்குகறார்.
15அவர்தமதுவார்த்ைதையப்பூமிய ேலஅனுப்புக றார்;
அவருைடயெசால்மகாவைரவாகெசல்லுகறது.
16பஞ்ைசப்ேபால்உைறந்தமைழையத்தருகறார்;
சாம்பைலப்ேபாலஉைறந்த பனிையத்தூவுகறார்.
17அவர்தமதுகல்மைழையத்துணிக்ைககளாகஅனுப்புக றார்;
அவருைடயகுளிருக்குமுன்பாக ந ற்பவன்யார்?
18 அவர் தமது வார்த்ைதைய அனுப்ப , அைவகைள

உருகச்ெசய்க றார்;
தமதுகாற்ைறவீசும்படிெசய்ய, தண்ணீர்கள்ஓடும்.
19யாக்ேகாபுக்குத்தம்முைடயவசனங்கைளயும்,
இஸ்ரேவலுக்குத் தமது ப ரமாணங்கைளயும் தமது

நயாயங்கைளயும்அறவக்க றார்.
20அவர் ேவேற எந்த ேதசத்த ற்கும்இப்படிச்ெசய்ததல்ைல;
அவருைடயகட்டைளகைளஅறயாமற் ேபாக றார்கள்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 148
1அல்ேலலூயா,வானங்களில்உள்ளைவகேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
உன்னதங்களில்அவைரத்துதயுங்கள்.
2அவருைடயதூதர்கேள,
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நீங்கள்அைனவரும்அவைரத்துதயுங்கள்;
அவருைடய ேசைனகேள, நீங்கள் அைனவரும் அவைரத்

துதயுங்கள்.
3சூரிய சந்த ரேர,அவைரத்துதயுங்கள்;
ப ரகாசமுள்ளஎல்லா நட்சத்த ரங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.
4வானாத வானங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்;
வானத்தன்ேமலுள்ளதண்ணீர்கேள,
அவைரத்துதயுங்கள்.
5அைவகள்ெயேகாவாவன்ெபயைரத்துத க்கட்டும்;
அவர்கட்டைளய டஅைவகள்சருஷ்டிக்கப்பட்டது.
6 அவர் அைவகைள என்ைறக்குமுள்ள எல்லாகாலங்களிலும்

நைலக்கும்படிெசய்தார்;
மாறாத கட்டைளையஅைவகளுக்குநயமித்தார்.
7பூமியலுள்ளைவகேள,ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்;
ெபரிய மீன்கேள, எல்லாஆழங்கேள,
8அக்கனிேய, கல்மைழேய,உைறந்தமைழேய,மூடுபனிேய,
அவர்ெசாற்படிெசய்யும்ெபருங்காற்ேற,
9மைலகேள, எல்லா ேமடுகேள, கனிமரங்கேள,
எல்லா ேகதுருக்கேள,
10காட்டுமிருகங்கேள, எல்லா நாட்டுமிருகங்கேள,
ஊரும்ப ராணிகேள,இறகுள்ளபறைவகேள,
11பூமியன் ராஜாக்கேள, எல்லா மக்கேள, ப ரபுக்கேள,
பூமியலுள்ளஎல்லா நயாயாத பத கேள,
12 வாலிபேர, கன்னிைககேள, முத ர் வயதுள்ளவர்கேள,

பள்ைளகேள,
ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்.
13அவர்கள்ெயேகாவாவன்ெபயைரத்துத க்கட்டும்;
அவருைடயெபயர் மட்டும்உயர்ந்தது;
அவருைடயமகைமபூமிக்கும்வானத்த ற்கும் ேமலானது.
14அவர்தம்முைடயபரிசுத்தவான்கள்அைனவருக்கும்,
தம்ைமச் ேசர்ந்த மக்களாகய இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும்

ெகாண்டாட்டமாக,
தம்முைடயமக்களுக்குஒருெகாம்ைபஉயர்த்தனார்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 149
1அல்ேலலூயா,ெயேகாவாவுக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்;
பரிசுத்தவான்களின் சைபய ேலஅவருைடயதுத ெவளிப்படட்டும்.
2இஸ்ரேவல்தன்ைனஉண்டாக்கனவரில் மக ழவும்,
மகன்களாகய சீேயான் தங்களுைடய ராஜாவல்

சந்ேதாஷப்படட்டும்.
3அவருைடயெபயைர நடனத்ேதாடுதுத த்து,
தம்புரினாலும் கன்னரத்தனாலும் அவைர புகழ்ந்துபாட

ேவண்டும்.
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4ெயேகாவா தம்முைடயமக்களின்ேமல்ப ரியம்ைவக்க றார்;
சாந்தகுணமுள்ளவர்கைளஇரட்ச ப்பனால்அலங்கரிப்பார்.
5பரிசுத்தவான்கள்மகைமேயாடு சந்ேதாஷப்பட்டு,
தங்களுைடயபடுக்ைககளின்ேமல்ெகம்பீரிப்பார்கள்.
6ேதசங்களிடத்தல்பழிவாங்கவும்,மக்கைளத்தண்டிக்கவும்,
7அவர்களுைடய ராஜாக்கைளச் சங்கலிகளாலும்,
அவர்களுைடயேமன்மக்கைளஇரும்புவலங்குகளாலும்கட்டவும்,
எழுதப்பட்ட ந யாயத்தீர்ப்ைபஅவர்கள்ேமல்ெசலுத்தவும்,
8அவர்களுைடயவாயல்ெயேகாவாைவஉயர்த்தும்துதயும்,
அவர்களுைடய ைகயல் இருபுறமும் கூர்ைமயுள்ள வாளும்

இருக்கும்.
9இந்த மரியாைத அவருைடய பரிசுத்தவான்கள் அைனவருக்கும்

உண்டாகும்.
அல்ேலலூயா.

சங்கீதம் 150
1 அல்ேலலூயா, ேதவைன அவருைடய பரிசுத்தஸ்தலத்தல்

துதயுங்கள்;
அவருைடயவல்லைமெவளிப்படும்வானத்ைதப்பார்த்துஅவைரத்

துதயுங்கள்.
2 அவருைடய வல்லைமயுள்ள ெசயல்களுக்காக அவைரத்

துதயுங்கள்;
மாட்சைம ெபாருந்தய அவருைடய மகத்துவத்த ற்காக அவைரத்

துதயுங்கள்.
3எக்காளச் சத்தத்ேதாடுஅவைரத்துதயுங்கள்;
வீைணேயாடும்சுரமண்டலத்ேதாடும்அவைரத்துதயுங்கள்.
4தம்புேராடும் நடனத்ேதாடும்அவைரத்துதயுங்கள்;
யாேழாடும்தீங்குழேலாடும்அவைரத்துதயுங்கள்.
5ஓைசயுள்ளைகத்தாளங்கேளாடும்அவைரத்துதயுங்கள்;
ேபேராைசயுள்ளைகத்தாளங்கேளாடும்அவைரத்துதயுங்கள்.
6சுவாசமுள்ளஅைனத்தும்ெயேகாவாைவதுத ப்பதாக.
அல்ேலலூயா.
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