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உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக் கூடிய ஒரு வரலாறு
இவ்வுலகில் வசித்தவர்களில் இயேசு கிறிஸ்துவைப் ப�ோல அதிகமாக
உலகை மாற்றிய ஒருவரும் இல்லை. அவருடைய தாழ்மையான
துவக்கத்தை அறிந்தவர்கள் அவர் இப்படி உலக சரித்திரத்தை மாற்றுவார் என
எண்ணியிருக்கவே முடியாது. ஆனால் அவர் அருகே இருந்தவர்கள் அவரை
ஓர் ஒப்பற்ற மனிதரென கண்டுக�ொண்டார்கள். அவர்கள் அவர் மனிதனாகப்
பிறந்திருந்ததை அறிந்திருந்தாலும், அவரிடத்தில் நிச்சயமான தெய்வீகத்
தன்மையைக் கண்டார்கள்.
மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, ய�ோவான் என்பவர்கள் இயேசுவின் பூல�ோக
வாழ்க்கை வரலாற்றில் முக்கியமான சம்பவங்களைக் குறித்து தங்கள்
“சுவிசேஷ” நூலில் அதாவது “நற்செய்தி” புத்தகங்களில் எழுதியுள்ளனர்.
தாங்கள் அவர�ோடு இருந்த ச�ொந்த அனுபவத்திலிருந்தும் அல்லது மற்ற
நம்பகமான சாட்சிகளிடமிருந்தும் அறிந்தவற்றை அவர்கள் எழுதியுள்ளனர்.
இரண்டு பேர் அவருடைய பிறப்பைப் பற்றியும், ஆரம்ப வாழ்வைப் பற்றியும்
எழுதியிருந்தாலும், ம�ொத்தமாக யாவரும் இயேசுவின் வாழ்க்கையின் கடைசி
மூன்று வருஷங்களில் அவர் ஒரு பெரிய ப�ோதகராகவும், சமூக நியாயத்தை
வலியுறுத்துபவராகவும் ஆச்சரியமான சுகமளிக்கிறவராகவும், ஆவிக்குரிய
தலைவராகவும் செயல்பட்டதை மையப்படுத்துகிறார்கள்.
மாற்கு தனது சுவிசேஷ நூலை துவக்கும் ப�ோது, தேவன் தன் மக்களுக்கு பல
நூற்றாண்டுகள் முன்னதாகவே, தமது தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாகக் க�ொடுத்த
வாக்குத்தத்தத்தை இயேசு நிறைவேற்றினார் என்று குறிப்பிட்டு - தன்
ஜனத்தை தனது ஆளுகைக்குள்ளாக அல்லது தனது “இராஜ்யத்திற்குள்ளாக”
க�ொண்டுவரும் திட்டத்தை நிறைவேற்றப் ப�ோகிற இரட்சகர் (“மேசியா”
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உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக் கூடிய 
அல்லது தெரிந்து க�ொள்ளப்பட்ட இராஜா) என்று இயேசுவைக் குறிப்பிடுகிறார்.
ய�ோவான் தனது சுவிசேஷத்தின் துவக்கத்தில் அந்த இரட்சகரை (“கிறிஸ்து”)
ஆதியிலே உலகம் உருவாகுமுன்னே தேவனிடத்திலிருந்த “வார்த்தை” என்று
குறிப்பிடுகிறார். லூக்கா தன் சுவிசேஷத்தை சாட்சிகளிடமிருந்து பெற்று
எழுதத் துவங்கும் ப�ோது இப்படியாக எழுதுகிறார்:

“நம்மிடையே நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளின் வரலாற்றைத் த�ொகுத்தளிக்க
பலர் முயற்சி செய்தனர். வேறு சில மக்களிடமிருந்து நாம்
கேட்டறிந்த செய்திகளையே அவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள்.
இம்மக்கள் த�ொடக்கத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் கண்டவர்களும்,
தேவனுடைய நற்செய்தியை மற்றவர்களுக்குப் ப�ோதிப்பதின்
மூலம் தேவனுக்கு சேவை செய்துக�ொண்டிருந்தவர்களும்
ஆவார்கள். மதிப்புக்குரிய தெய�ோப்பிலுவே, துவக்கத்திலிருந்தே
எல்லாவற்றையும் நானும் கவனமாகக் கற்று அறிந்தேன். அவற்றை
உங்களுக்காக எழுதவேண்டும் என்று எண்ணினேன். எனவே
அவற்றை ஒரு நூலில் முறைப்படுத்தி எழுதினேன். உங்களுக்குப்
ப�ோதிக்கப்பட்டிருக்கிற அனைத்தும் உண்மையே என்பதை நீங்கள்
அறியும்பொருட்டு இவற்றை எழுதுகிறேன்.”
கீழ்க்கண்ட இயேசுவின் வாழ்க்கையும், அவரது ப�ோதனைகளும், நான்கு
சுவிசேஷங்களிலிருந்து தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஒன்று சேர்த்து ஒரு
க�ோர்வையான சம்பவமாக எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் ந�ோக்கமும் ய�ோவான்
தன் சுவிசேஷத்தை எழுதின ந�ோக்கமும் ஒன்றே. இதே ந�ோக்கமே எல்லா
சுவிசேஷங்களின் இதய பூர்வ விருப்பமாகும்.
“இயேசு அவரது சீஷர்களுக்கு முன்பு அநேக வேறு அற்புதங்களைச்
செய்து காட்டினார். அவை இந்நூலில் எழுதப்படவில்லை. ஆனால்
இயேசுவே கிறிஸ்து என்றும் தேவனின் குமாரன் என்றும் நீங்கள்
நம்பும்படிக்கும், அத�ோடு நம்பிக்கையின் மூலம் அவரது பெயரால்
நித்திய வாழ்வைப் பெறவும் இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.”




(ய�ோவான் 20:30,31)

1 இயேசுவின் பிறப்பும் குழந்தைப் பருவமும்

1.1 துவக்கம்
உலகம் ஆரம்பிக்கும் முன்பே வார்த்தை இருந்தது. அந்த வார்த்தை
தேவன�ோடு இருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனாகவே இருந்தது. அவர்
(வார்த்தை) த�ொடக்கக் காலத்திலேயே தேவன�ோடு இருந்தார். அனைத்தும்
அவர் (வார்த்தை) மூலமாகவே உண்டாக்கப்பட்டன. அவரில்லாமல் எதுவும்
உருவாகவில்லை. அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது. அந்த ஜீவன் உலகத்து
மக்களுக்கு ஒளியாய் இருந்தது. அந்த ஒளி இருளிலே வெளிச்சத்தைத் தந்தது.
இருளானது அந்த ஒளியை மேற்கொள்ளவில்லை.
ய�ோவான் என்ற பெயருள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன் தேவனால்
அனுப்பப்பட்டவன். அவன் அந்த ஒளியைப் (கிறிஸ்து) பற்றி மக்களிடம்
ச�ொல்வதற்காக வந்தான். எனவே மக்கள் அனைவரும் ய�ோவான் மூலமாக
அந்த ஒளியைப்பற்றிக் கேள்விப்படவும் நம்பிக்கை வைக்கவும் முடிந்தது.
ய�ோவான் ஒளியல்ல. ஆனால் அவன் அந்த ஒளியைப்பற்றி மக்களிடம்
ச�ொல்லவே வந்தவன். அனைத்து மக்களுக்கும் வெளிச்சத்தைத் தருகிற அந்த
உண்மையான ஒளி உலகத்திற்கு வந்து க�ொண்டிருந்தது.
அவர் (வார்த்தை) உலகத்தில் ஏற்கெனவே இருந்தார். உலகம் அவர்
மூலமாகவே உண்டாக்கப்பட்டது. ஆனால் உலகம் அவரை அறிந்துக�ொள்ளாமல்
இருந்தது. அவருக்குச் ச�ொந்தமான உலகத்துக்கு அவர் வந்தார். ஆனால்
அவருக்குச் ச�ொந்தமான மக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. சிலர் அவரை
ஏற்றுக்கொண்டனர். அவர்கள் நம்பினர். தன்னை நம்பியவர்களுக்கு தேவனின்
பிள்ளைகளாவதற்கு உரிமையைக் க�ொடுத்தார். இந்தப் பிள்ளைகள் ஏனைய
சிறிய குழந்தைகள் பிறப்பதைப்போல பிறக்கவில்லை. இவர்கள் ஒரு தாய்
தந்தையின் விருப்பத்தின்படிய�ோ, திட்டத்தின்படிய�ோ பிறக்கவில்லை. இந்தக்
குழந்தைகள் தேவனாலேயே பிறந்தனர்.
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இயேசுவின் பிறப்பும் குழந்

அந்த வார்த்தை ஒரு மனிதனாகி நம்மிடையே வாழ்ந்தார். அவரது
மகிமையை நாம் பார்த்தோம். அந்த மகிமை தந்தையின் ஒரேபேறான
குமாரனுக்கு உரியது. அவ்வார்த்தை கிருபையும், உண்மையும்
நிறைந்ததாயிருந்தது. அவரைப்பற்றி ய�ோவான் மக்களிடம், “நான்
ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தவர் இவர்தான். ‘எனக்குப் பின்னால் வருகிறவர்
என்னிலும் மேலானவர். இவர் எனக்கு முன்னரே இருப்பவர்’” என்று சாட்சி
ச�ொன்னான்.
அவர் (கிறிஸ்து) கிருபையும், உண்மையும் நிறைந்தவராய் இருந்தார்.
அவரிடமிருந்து நாமனைவரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம்.
ம�ோசே மூலம் சட்டங்கள் க�ொடுக்கப்பட்டன! ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின்
மூலமாகவே கிருபையும், உண்மையும் வந்தன. ஒருவரும் ஒருப�ோதும்
தேவனைப் பார்த்ததில்லை. ஆனால் ஒரேபேறான குமாரனாகிய இயேசுவே
தேவன். அவர் பிதாவுக்கு (தேவனுக்கு) மிகவும் நெருக்கமானவர். குமாரனே
தேவனின் தன்மையை நமக்கு வெளிக்காட்டினார்.1
1.2 ஒரு தூதன் ய�ோவான் ஸ்நானகனின் பிறப்பை அறிவித்தல்
ஏர�ோது யூதேயாவை ஆண்ட காலத்தில் சகரியா என்னும் ஆசாரியன்
வாழ்ந்து வந்தான். சகரியா அபியாவின் பிரிவினரைச் சார்ந்தவன். ஆர�ோனின்
குடும்பத்தாரைச் சார்ந்தவள் சகரியாவின் மனைவி. அவள் பெயர் எலிசபெத்.
தேவனுக்கு முன்பாக சகரியாவும், எலிசபெத்தும் உண்மையாகவே
நல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். தேவன் கட்டளையிட்டவற்றையும்,
மக்கள் செய்யும்படியாகக் கூறியவற்றையும் அவர்கள் செய்து வந்தனர்.
அவர்கள் குற்றமற்றவர்களாகக் காணப்பட்டனர். ஆனால், சகரியாவுக்கும்,
எலிசபெத்துக்கும் குழந்தைகள் இல்லை. எலிசபெத் ஒரு குழந்தையைப்
பெற்றெடுக்கும் நிலையில் இல்லை. அத�ோடு இருவரும் முதிய�ோராக
இருந்தனர்.
தன் மக்களுக்காக தேவனுக்கு முன்னர் ஒரு ஆசாரியனாக சகரியா
பணியாற்றி வந்தான். தேவனின் பணியை அவனது பிரிவினர் செய்ய வேண்டிய
காலம் அது. நறுமணப் புகையைக் காட்டுவதற்காக ஆசாரியர் தங்களுக்குள்
ஒருவரை எப்போதும் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்வார்கள். சகரியா அதற்காகத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான். எனவே சகரியா தேவாலயத்திற்குள் நறுமணப்புகை
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காட்டுவதற்காகச் சென்றான். ஏராளமான மக்கள் வெளியே இருந்தனர்.
நறுமணப்புகை காட்டும்போது அவர்கள் பிரார்த்தித்துக்கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது புகை காட்டும் மேசையின் வலது புறத்தில் தேவதூதன்
சகரியாவுக்கு முன்பாக வந்து நின்றான். தூதனைப் பார்த்தப�ோது
சகரியா குழப்பமும் பயமும் அடைந்தான். ஆனால் தூதன் அவனைப்
பார்த்து, “சகரியாவே, பயப்படாதே. உனது பிரார்த்தனையை தேவன்
கேட்டார். உனது மனைவியாகிய எலிசபெத் ஓர் ஆண் குழந்தையைப்
பெற்றெடுப்பாள். அவனுக்கு ய�ோவான் என்று பெயரிடுவாயாக. நீ மிகவும்
சந்தோஷமாக இருப்பாய். அவனது பிறப்பால் பல மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைவர்.
கர்த்தருக்காகப் பெரிய மனிதனாக ய�ோவான் விளங்குவான். அவன் திராட்சை
இரசம�ோ, மதுபானம�ோ பருகுவதில்லை. பிறக்கிறப�ோதே பரிசுத்த ஆவியால்
நிரம்பியவனாக ய�ோவான் காணப்படுவான்.
“நம் தேவனாகிய கர்த்தரிடம் பல யூதர்கள் திரும்புவதற்கு ய�ோவான்
உதவுபவன். கர்த்தருக்கு முன்பாக ய�ோவான் முன்னோடியாகச் செல்வான்.
எலியாவைப் ப�ோல் ய�ோவானும் வல்லமை வாய்ந்தவனாக இருப்பான்.
எலியாவின் ஆவியை உடையவனாக அவன் இருப்பான். தந்தையருக்கும்
அவர்கள் குழந்தைகளுக்கும் இடையே அமைதி நிலவும்படியாகச் செய்வான்.
பல மக்கள் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதில்லை. அவர்களை எல்லாம் மீண்டும்
சரியானதென்று மக்கள் எண்ணவேண்டிய பாதைக்கு ய�ோவான் அழைத்து
வருவான். கர்த்தரின் வருகைக்கு மக்களை ய�ோவான் தயார் செய்வான்”
என்றான்.
சகரியா தூதனை ந�ோக்கி, “நீங்கள் ச�ொல்வது உண்மையென்று நான்
எவ்வாறு அறிய முடியும்? நான் வயது முதிர்ந்தவன். என் மனைவியும்
வயதானவள்” என்றான்.
தூதன் அவனுக்குப் பதிலாக, “நான் காபிரியேல். தேவனுக்கு முன்பாக
நிற்பவன். உன்னிடம் பேசவும், இந்த நல்ல செய்தியை உன்னிடம்
எடுத்துரைக்கவும் தேவன் என்னை அனுப்பினார். இப்போது கேட்பாயாக!
இந்தக் காரியங்கள் நடக்கும் நாள்வரைக்கும் நீ பேச முடியாதிருப்பாய். உனது
பேசும் சக்தியை நீ இழப்பாய், ஏன்? நான் கூறியதை நீ நம்பாததாலேயே
இப்படி ஆகும். ஆனால் இவை அனைத்தும் அதனதன் சரியான சமயத்தில்
உண்மையாகவே நடக்கும்” என்றான்.
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வெளியே சகரியாவுக்காக மக்கள் காத்திருந்தனர். அவன் ஆலயத்தின்
உள்ளே வெகு நேரம் இருந்ததைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர். அப்போது
சகரியா வெளியே வந்தான். ஆனால் அவர்கள�ோடு பேச முடியவில்லை.
அவன் ஆலயத்திற்குள் ஒரு காட்சியைக் காண நேர்ந்தது என்பதை அவர்கள்
புரிந்துக�ொண்டனர். சகரியாவால் பேச முடியவில்லை. மக்களுக்குச்
சைகைகளையே காட்ட முடிந்தது. சகரியா, ஆலயப் பணி முடிந்ததும் தன்
வீட்டுக்குச் சென்றான்.
பின்னர் சகரியாவின் மனைவி எலிசபெத் கருவுற்றாள். ஆகவே, அவள் ஐந்து
மாதங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே ப�ோகவில்லை. பின் எலிசபெத், “தேவன்
எனக்குச் செய்திருப்பதைப் பாருங்கள். எனது மக்கள் என் நிலையை எண்ணி
வெட்கி இருந்தனர். ஆனால் கர்த்தர் அந்த அவமானத்தைப் ப�ோக்கி விட்டார்”
என்று கூறினாள்.2
1.3 காபிரியேல் தூதன் இயேசுவின் பிறப்பை அறிவித்தல்
எலிசபெத்து கருவுற்ற ஆறாம் மாதத்தில் தேவன் காபிரியேல் என்னும் தூதனை
கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத் என்னும் பட்டணத்தில் வாழ்ந்த ஒரு கன்னிப்
பெண்ணிடம் அனுப்பினார். தாவீதின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ய�ோசேப்பு
என்ற மனிதனை மணம் புரிவதற்கு அவள் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தாள்.
அந்த கன்னிகையின் பெயர் மரியாள். தூதன் அவளிடம் வந்து, “கர்த்தர்
உன்னோடிருக்கிறார். அவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார்” என்றான்.
தூதன் கூறியவற்றைக் கேட்டு மரியாள் மிகவும் குழப்பம் அடைந்தாள்.
“இதன் ப�ொருள் என்ன?” என்று மரியாள் அதிசயித்தாள்.
தூதன் அவளிடம், “பயப்படாதே மரியாளே. தேவன், உன்னிடம்
பிரியமாயிருக்கிறார். கவனி! நீ கருவுறுவாய். ஓர் ஆண் குழந்தையைப்
பெற்றெடுப்பாய். அக்குழந்தைக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. அவர்
பெரியவராக இருப்பார். மகா உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் என்று மக்கள்
அவரை அழைப்பர். அவரது முன்னோராகிய தாவீதின் அதிகாரத்தை கர்த்தராகிய
தேவன் அவருக்குக் க�ொடுப்பார். சதாகாலமும் யாக்கோபின் மக்கள்மீது இயேசு
அரசாளுவார். இயேசுவின் ஆட்சி ஒருப�ோதும் முடிவுறுவதில்லை” என்றான்.
மரியாள் தூதனை ந�ோக்கி, “இது எப்படி நடக்கும்? எனக்குத் திருமணம்
ஆகவில்லையே!” என்றாள்.
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தூதன் மரியாளிடம், “பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னிடம் வருவார்.
உன்னதமான தேவனின் ஆற்றல் உன்னை மூடிக்கொள்ளும். குழந்தை
பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்கும். அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று
அழைக்கப்படுவார். உனது உறவினளாகிய எலிசபெத்தும் கருவுற்றிருக்கிறாள்.
அவள் மிகவும் வயதானவள். குழந்தை பெற முடியாதவள் என அவள்
நினைக்கப்பட்டாள். ஆனால் ஒரு மகனைப் பெறப்போகிறாள். இது அவளுக்கு
ஆறாவது மாதம். தேவனால் எந்தக் காரியத்தையும் செய்ய முடியும்” என்றான்.
மரியாள், “நான் கர்த்தருக்குப் பணிவிடை செய்யும் பெண். நீங்கள்
ச�ொன்னபடியே எனக்கு நடக்கட்டும்” என்றாள். பின் தூதன் சென்றுவிட்டான்.3
1.4 எலிசபெத்தை மரியாள் சந்தித்தல்
மலைநாடான யூதேயாவில் உள்ள பட்டணத்துக்கு மரியாள் எழுந்து விரைந்து
சென்றாள். அவள் சகரியாவின் வீட்டுக்குள் நுழைந்து எலிசபெத்தை
வாழ்த்தினாள். மரியாளின் வாழ்த்துதலை எலிசபெத் கேட்டதும் இன்னும்
பிறக்காமல் எலிசபெத்துக்குள் இருக்கும் குழந்தை துள்ளிக் குதித்தது.
எலிசபெத் உரத்த குரலில், “வேறெந்தப் பெண்ணைக் காட்டிலும்
அதிகமாக தேவன் உன்னை ஆசீர்வதித்துள்ளார். உனக்குப் பிறக்கவிருக்கும்
குழந்தையையும், தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். கர்த்தரின் தாயாகிய நீ
என்னிடம் வந்துள்ளாய். அத்தனை நல்ல காரியம் எனக்கு நடந்ததேன்?
உன் சத்தத்தை நான் கேட்டதும் எனக்குள் இருக்கும் குழந்தை
மகிழ்ச்சியால் துள்ளிற்று. உன்னிடம் கர்த்தர் கூறியதை நீ நம்பியதால்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். இது நடக்கக் கூடியதென நீ நம்பினாய்” என்று
ச�ொன்னாள்.4
1.5 மரியாள் தேவனைப் ப�ோற்றுதல்
அப்போது மரியாள்,
“எனது ஆத்துமா கர்த்தரைப் ப�ோற்றுகிறது.
தேவன் எனது இரட்சகர். எனவே என் உள்ளம் அவரில்
மகிழ்கிறது. நான் முக்கியமற்றவள்,
ஆனால் தேவன் தனது கருணையைப் பணிப்பெண்ணாகிய
எனக்குக் காட்டினார்.
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இப்போது த�ொடங்கி,
எல்லா மக்களும் என்னை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்பர்.
ஏனெனில் ஆற்றல் மிகுந்தவர் எனக்காக மேன்மையான
செயல்களைச் செய்தார்.
அவர் பெயர் மிகத் தூய்மையானது.
தேவனை வணங்கும் மக்களுக்கு அவர் எப்போதும் இரக்கம்
செய்வார்.
தேவனின் கைகள் பலமானவை.
செருக்குற்ற மனிதர்களையும் சுயதம்பட்டக்காரர்களையும் அவர்
சிதறடிக்கிறார்.
சிம்மாசனத்தினின்று மன்னர்களைக் கீழே இறக்குகிறார்.
தாழ்ந்தவர்களை உயர்த்துகிறார்.
நல்ல ப�ொருட்களால் பசித்த மக்களை நிரப்புகிறார்.
செல்வந்தரையும், தன்னலம் மிகுந்தோரையும் எதுவுமின்றி
அனுப்பிவிடுகிறார்.
தனக்குப் பணிசெய்வோருக்கு அவர் உதவினார்.
அவர்களுக்குத் தன் இரக்கத்தை அருளினார்.
நம் முன்னோருக்கும் ஆபிரகாமுக்கும் தம் குழந்தைகளுக்கும்
அவர் க�ொடுத்த வாக்குறுதியை என்றைக்கும்
நிறைவேற்றுகிறார்” என்று ச�ொன்னாள். 5

1.6 ய�ோவான் ஸ்நானகன் பிறப்பு
குழந்தைப் பேற்றின் காலம் நெருங்கியப�ோது எலிசபெத் ஓர் ஆண்
குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாள். அவளது அக்கம் பக்கத்தாரும் உறவினரும்
கர்த்தர் அவளுக்குக் கருணைக் காட்டியதை கேள்விப்பட்டனர். அதைக்குறித்து
மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
குழந்தைக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனப�ோது அக்குழந்தையை விருத்தசேதனம்
செய்யும்பொருட்டு க�ொண்டு வந்தனர். அவனது தந்தை பெயரால் அவனை
சகரியா என்று பெயரிட்டு அழைக்க விரும்பினர். ஆனால் அக்குழந்தையின்
தாய், “இல்லை, அவனுக்கு ய�ோவான் என்று பெயரிட வேண்டும்” என்றாள்.
மக்கள் எலிசபெத்தை ந�ோக்கி, “உன் குடும்பத்தில் யாருக்கும் இப்பெயர்
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இல்லையே!” என்றனர். பின்னர் அவர்கள் அக்குழந்தையின் தந்தையிடம்
சென்று சைகையால், “குழந்தைக்கு என்ன பெயரிட விரும்புகிறாய்?” என்று
கேட்டனர்.
சகரியா எழுதுவதற்கு ஏதாவது ஒன்று க�ொண்டு வருமாறு கேட்டான்.
சகரியா, “அவன் பெயர் ய�ோவான்” என்று எழுதினான். எல்லா மக்களும்
ஆச்சரியம் அடைந்தனர். அப்போது சகரியாவால் மீண்டும் பேசமுடிந்தது.
அவன் தேவனை வாழ்த்த ஆரம்பித்தான். அவனது அக்கம் பக்கத்தார்
அனைவருக்கும் பயமுண்டாயிற்று. யூதேயாவின் மலைநாட்டு மக்கள்
இக்காரியங்களைக் குறித்து த�ொடர்ந்து பேசிக்கொண்டனர். இச்செய்திகளைக்
கேட்ட எல்லா மக்களும் அவற்றைக் குறித்து அதிசயப்பட்டார்கள். அவர்கள்,
“இக்குழந்தை எப்படிப்பட்டதாயிருக்கும�ோ?” என்று எண்ணினர். கர்த்தர்
இந்தக் குழந்தைய�ோடு இருந்தபடியால் அவர்கள் இதைக் கூறினர்.6
1.7 சகரியா தேவனைப் ப�ோற்றுதல்
அப்போது ய�ோவானின் தந்தையாகிய சகரியா பரிசுத்த ஆவியானவரால்
நிரப்பப்பட்டான். பின்னர் நடக்க இருப்பவற்றைக் குறித்து அவன்
மக்களுக்குக் கூறினான்.
“இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரைப் ப�ோற்றுவ�ோம்.
தேவன் அவரது மக்களுக்கு உதவ வந்தார். அவர்களுக்கு
விடுதலை தந்தார்.
தேவன் நமக்கு வல்லமை ப�ொருந்திய இரட்சகரைத் தந்தார்.
அவர் தாவீது என்னும் தேவனுடைய பணிவிடைக்காரனின்
குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்.
தேவன் இதைச் செய்வதாகக் கூறினார்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த அவரது பரிசுத்த
தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக இதை அவர் கூறினார்.
நம் எதிரிகளிடம் இருந்து தேவன் நம்மைக் காப்பாற்றுவார்.
நம்மை வெறுக்கும் அனைவரின் கைகளிலிருந்தும் நம்மைக்
காப்பாற்றுவார்.
நமது தந்தையருக்கு அருள்புரிவதாக தேவன் ச�ொன்னார்.
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தனது பரிசுத்த வாக்குறுதியை அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
நமது தந்தையாகிய ஆபிரகாமுக்கு எதிரிகளின் சக்தியிலிருந்து.
நம்மை விடுவிப்பதாக தேவன் வாக்குறுதி தந்தார்.
அதனால் பயமின்றி நாம் அவருக்குச் சேவை செய்வோம்.
நாம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய முன்னிலையில்
நீதியும் பரிசுத்தமும் வாய்ந்தோராக வாழ்வோம்.
“இப்போதும் சிறுவனே, நீ உன்னதமான தேவனின் ஒரு
தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்படுவாய்.
கர்த்தருக்கு முன்பாக முன்னோடியாக நீ நடப்பாய். கர்த்தரின்
வருகைக்காக மக்களைத் தயார் செய்வாய்.
அவரது மக்கள் இரட்சிக்கப்படுவர் என்பதை அவர்களுக்கு
உணர்த்துவாய். அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு
அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவர்.
நம் தேவனின் அன்பான இரக்கத்தால் பரல�ோகத்திலிருந்து
புதுநாள் ஒன்று நம்மீது பிரகாசிக்கும்.
இருளில் மரணப் பயத்திடையே வாழும் மக்களுக்கு தேவன்
உதவி செய்வார்.
சமாதானத்தை ந�ோக்கி அவர் நம்மை வழிநடத்துவார்.”
என்று சகரியா உரைத்தான்.

அச்சிறுவன் வளர்ந்துவருகையில் ஆவியில் வல்லமை ப�ொருந்தியவனாக
மாறினான். இஸ்ரவேல் மக்களுக்குப் ப�ோதிக்கும்பொருட்டு வளரும்மட்டும்
அவன் மக்களிடமிருந்து த�ொலைவான இடத்தில் வாழ்ந்தான்.7
1.8 இயேசுவின் பிறப்பு
அக்காலத்தில் ர�ோம ஆளுகைக்குட்பட்ட எல்லா நாட்டினருக்கும் அகஸ்து
இராயன் ஒரு கட்டளை அனுப்பினான். எல்லா மக்களும் தங்கள் பெயர்களைப்
பதிவு செய்யுமாறு அக்கட்டளை கூறியது. அதுவே முதல் பதிவாக இருந்தது.
சீரியாவின் ஆளுநராக சிரேனியு இருந்தப�ோது அது நடந்தது. எல்லா
மக்களும் பதிவு செய்வதற்கென தங்கள் ச�ொந்த நகரங்களுக்குப் பயணம்
மேற்கொண்டார்கள்.
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கலிலேயாவில் உள்ள நகரமாகிய நாசரேத்தை விட்டு ய�ோசேப்பு
புறப்பட்டான். யூதேயாவில் உள்ள பெத்லகேம் என்னும் நகரத்துக்குச்
சென்றான். பெத்லகேம் தாவீதின் நகரம் ஆகும். தாவீதின் குடும்பத்தைச்
சேர்ந்தவனாகையால் ய�ோசேப்பு அங்கு சென்றான். மரியாள் அவனைத்
திருமணம் செய்யும்பொருட்டு நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்ததால் ய�ோசேப்பும்
மரியாளும் சேர்ந்து பதிவு செய்துக�ொண்டனர். (அந்தச் சமயத்தில் மரியாள்
கருவுற்றிருந்தாள்.) ய�ோசேப்பும் மரியாளும் பெத்லகேமில் இருந்தப�ோது
மரியாளின் குழந்தைப் பேற்றுக்காலம் நெருங்கியது. அவள் தன் முதல்
மகனைப் பெற்றெடுத்தாள். விடுதிகளில் அறைகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.
எனவே மரியாள் குழந்தையைத் துணிகளால் சுற்றி ஆடுமாடுகள் உணவு
உண்ணும் ஓர் இடத்தில் வைத்தாள்.8
1.9 மேய்ப்பர்கள் இயேசுவைக் காண வருதல்
அந்த இரவில் சில மேய்ப்பர்கள் வயல் வெளியில் தங்கள் ஆடுகளைக்
காவல் காத்துக் க�ொண்டிருந்தனர். தேவதூதன் அம்மேய்ப்பர்கள் முன்னே
த�ோன்றினான். கர்த்தரின் மகிமை அவர்களைச் சுற்றிலும் ஒளிவீசியது.
மேய்ப்பர்கள் மிகவும் பயந்தனர். தூதன் அவர்களை ந�ோக்கி, “பயப்படாதீர்கள்.
நான் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியைக் கூறப் ப�ோகிறேன். அது எல்லாரையும்
மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கும். தாவீதின் நகரில் இன்று உங்கள் இரட்சகர்
பிறந்துள்ளார். அவரே கிறிஸ்துவாகிய கர்த்தர். ஒரு குழந்தை துணிகளில்
சுற்றப்பட்டு ஆடுமாடுகள் உணவுண்ணும் இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருப்பதைக்
காண்பீர்கள். இதுவே நீங்கள் அவரை அறிந்துக�ொள்ளுவதற்குரிய
அடையாளம்” என்றான்.
அதே சமயத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டமான தூதர்கள் பரல�ோகத்திலிருந்து
வந்து முதல் தூதன�ோடு சேர்ந்துக�ொண்டார்கள். எல்லா தூதர்களும்,
“பரல�ோகத்தில் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள்.
பூமியில் தேவனை பிரியப்படுத்தும் மக்களுக்குச் சமாதானம்
உண்டாகட்டும்”
என்று ச�ொல்லி தேவனைப் ப�ோற்றினார்கள்.
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தூதர்கள் மேய்ப்பர்களிடமிருந்து கிளம்பி மீண்டும் பரல�ோகத்திற்குச்
சென்றார்கள். மேய்ப்பர்கள் ஒருவருக்கொருவர், “நாம் பெத்லகேமுக்குப்
ப�ோய் கர்த்தரால் நமக்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட இக்காரியத்தைக் காண்போம்”
என்று கூறிக்கொண்டனர்.
எனவே மேய்ப்பர்கள் வேகமாகச் சென்று மரியாளையும்
ய�ோசேப்பையும் கண்டனர். குழந்தை ஆடுமாடுகள் உணவு உண்ணும்
இடத்தில் படுத்திருந்தது. மேய்ப்பர்கள் குழந்தையைப் பார்த்தனர்.
பின்பு தூதர்கள் குழந்தையைக்குறித்துக் கூறியவற்றை அவர்களுக்குச்
ச�ொன்னார்கள். மேய்ப்பர்கள் கூறியவற்றைக் கேட்ட அனைவரும் ஆச்சரியம்
அடைந்தனர். மரியாள் அவற்றைத் தன் இதயத்தில் வைத்துக்கொண்டாள்.
அவள் அவற்றைக்குறித்துச் சிந்தித்துக் க�ொண்டிருந்தாள். தாங்கள்
கண்டவற்றிற்காகவும் கேட்டவற்றிற்காகவும் தேவனை வாழ்த்திக்கொண்டும்,
அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டும், மேய்ப்பர்கள் தங்கள் ஆடுகள்
இருந்த இடத்திற்குச் சென்றனர். தூதர்கள் அவர்களிடம் கூறியபடியே
அனைத்தும் நடந்திருக்கக் கண்டனர்.
குழந்தைக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனதும், விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டது.
அதற்கு இயேசு என்று பெயரிட்டனர். மரியாளின் கரு உருவாகுமுன்னே தூதன்
குழந்தைக்கு வைத்த பெயர் இதுவேயாகும்.9
1.10 இயேசு தேவனிடத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படுதல்
குழந்தை பெற்ற பெண் சுத்தமாகும் ப�ொருட்டு ம�ோசேயின் விதிகள்
கூறியவற்றைச் செய்யும்படியான காலம் வந்தது. ய�ோசேப்பும், மரியாளும்,
இயேசுவை தேவனிடம் அர்ப்பணிக்குமாறு எருசலேமுக்குக் க�ொண்டு
வந்தனர். தேவனுடைய பிரமாணத்தில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது:
“வீட்டின் முதற்பேறான மகன் பிறந்ததும் அவன், ‘தேவனுக்கு
விசேஷமானவனாகக் கருதப்படுவான்.’” “இரண்டு காட்டு புறாக்களையாவது
அல்லது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகளையாவது பலியாகக் க�ொடுக்கக்வேண்டும்”
என்றும் கூறுகிறது. எனவே இதைச் செய்வதற்காக ய�ோசேப்பும், மரியாளும்
எருசலேமுக்குச் சென்றனர்.
எருசலேமில் சிமிய�ோன் என்னும் பெயர் க�ொண்ட ஒரு மனிதன்
வாழ்ந்தான். அவன் நல்லவனும், பக்திமானுமாக இருந்தான். தேவன்
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இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு உதவும் காலத்தை சிமிய�ோன் எதிர்பார்த்திருந்தான்.
பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன�ோடு இருந்தார். கர்த்தரிடமிருந்து வரும்
கிறிஸ்துவைக் காணுமட்டும் அவன் மரிப்பதில்லை என்று பரிசுத்த
ஆவியனவர் சிமிய�ோனுக்குக் கூறியிருந்தார். ஆவியானவர் சிமிய�ோனை
தேவாலயத்திற்குள் அழைத்து வந்தார். செய்யவேண்டியவற்றை
நிறைவேற்றுவதற்காக மரியாளும், ய�ோசேப்பும் தேவாலயத்திற்குள்
சென்றனர். அவர்கள் குழந்தையாகிய இயேசுவை தேவாலயத்திற்குள்
க�ொண்டு வந்தனர். சிமிய�ோன் குழந்தையைத் தன் கரங்களில் தூக்கிக்கொண்டு,
“ஆண்டவரே! இப்போது, உம் ஊழியனாகிய என்னை நீர்
கூறியபடியே அமைதியாக மரிக்க அனுமதியும்.
நீர் நல்கும் இரட்சிப்பை என் கண்களால் கண்டேன். நீர் அவரை
எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தப்படுத்தினீர்.
யூதரல்லாத மக்களுக்கு உம் வழியைக் காட்டும் ஒளி அவர்.
உம் மக்களாகிய இஸ்ரவேலுக்கு பெருமையை அவர் தருவார்”
என்று தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தினான்.
இயேசுவின் தந்தையும், தாயும் சிமிய�ோன் இயேசுவைக் குறித்துக் கூறியதைக்
கேட்டு வியந்தனர். சிமிய�ோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து இயேசுவின் தாயாகிய
மரியாளிடம், “இந்தப் பாலகனின் நிமித்தமாக யூதர்கள் விழுவர்; பலர் எழுவர்.
சிலரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத தேவனின் அடையாளமாக இவர் இருப்பார்.
இரகசியமாக மக்கள் நினைப்பவை வெளியரங்கமாகும். நடக்கவிருக்கும்
காரியங்கள் உங்கள் மனதை மிகவும் துக்கப்படுத்தும்” என்றான்.
தேவாலயத்தில் அன்னாள் என்னும் பெண் தீர்க்கதரிசி இருந்தாள். அவள்
ஆசேர் என்னும் க�ோத்திரத்தைச் சார்ந்த பானுவேல் என்னும் குடும்பத்தைச்
சேர்ந்தவள். அன்னாள் வயது முதிர்ந்தவள். அவள் திருமணமாகித் தன்
கணவனுடன் ஏழு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவள். பின் அவள் கணவன் இறந்து
ப�ோனான். அவள் தனித்து வாழ்ந்து வந்தாள். அவள் எண்பத்து நான்கு
வயது முதியவளாக இருந்தாள். அன்னாள் எப்போதும் தேவாலயத்திலேயே
இருந்தாள். அவள் உபவாசமிருந்து இரவும் பகலும் தேவனை
வழிபட்டுக்கொண்டிருந்தாள்.
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தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தியவண்ணம் அன்னாளும் அப்போது அங்கே
இருந்தாள். தேவன் எருசலேமுக்கு விடுதலை அருள வேண்டும் என்று
எதிர்பார்த்திருந்த எல்லா மக்களுக்கும் அவள் இயேசுவைக் குறித்துக் கூறினாள்.10
1.11 இயேசுவைக் காண ஞானிகளின் வருகை
யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேம் நகரில் இயேசு பிறந்தார். அவர் ஏர�ோது மன்னன்
காலத்தில் பிறந்தார். அதன் பின்பு இயேசு பிறந்தவுடன், சில ஞானிகள்
எருசலேமுக்குக் கிழக்கிலிருந்து வந்தனர். அவர்கள் மக்களைப் பார்த்து,
“புதிதாகப் பிறந்த யூதர்களின் அரசரான குழந்தை எங்கே? அவர் பிறந்துள்ளதை
அறிவிக்கும் நட்சத்திரத்தைக் கண்டோம். கிழக்கு திசையில் அந்நட்சத்திரம்
மேலெழுவதைக் கண்டோம். நாங்கள் அவரை வணங்க வந்துள்ளோம்” என்று
ச�ொன்னார்கள்.
ஏர�ோது மன்னன் யூதர்களின் இப்புதிய அரசரைப்பற்றிக் கேள்வியுற்றான்.
அதைக் கேட்டு ஏர�ோது மன்னனும் எருசலேம் மக்கள் அனைவரும் கலக்கம்
அடைந்தனர். ஏர�ோது தலைமை ஆசாரியர் மற்றும் வேதபாரகரின் கூட்டத்தைக்
கூட்டினான். கிறிஸ்து எங்கே பிறந்திருப்பார் என அவர்களைக் கேட்டான்.
அதற்கு அவர்கள், “யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமில் பிறப்பார். ஏனெனில்,
‘யூதேயாவிலுள்ள பெத்லகேமே,
உனக்கு யூதேயாவின் ஆட்சியாளர்களுக்கிடையில்
முக்கியத்துவம் உண்டு.
ஆம், உன்னிலிருந்து ஒரு பிரபு த�ோன்றுவார்.
அவர் இஸ்ரவேல் என்னும் என் மக்களை வழி நடத்துவார்’
என்று தீர்க்கதரிசி வேத வாக்கியங்களில் எழுதியுள்ளார்” என்று கூறினார்கள்.
பின், கிழக்கிலிருந்து வந்த ஞானிகளுடன் ஏர�ோது இரகசியமாகப் பேசி
அவர்கள் முதன் முதலில் நட்சத்திரத்தைக் கண்ட காலத்தை அவர்களிடமிருந்து
அறிந்தான். ஏர�ோது அந்த ஞானிகளிடம், “நீங்கள் சென்று அந்தக் குழந்தையைக்
கவனமாகத் தேடுங்கள். நீங்கள் அக்குழந்தையைக் கண்டதும் என்னிடம் வந்து
ச�ொல்லுங்கள். பின் நானும் சென்று அக்குழந்தையை வணங்க இயலும்”
என்று கூறி அவர்களை பெத்லகேமுக்கு அனுப்பி வைத்தான்.
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மன்னன் இவ்வாறு கூறியதைக் கேட்ட ஞானிகள் அங்கிருந்து
செல்லும்போது அவர்கள் கிழக்கில் தாங்கள் கண்ட அதே நட்சத்திரத்தை
மீண்டும் பார்த்தனர். ஞானிகள் அந்த நட்சத்திரத்தைப் பின்தொடர்ந்தனர்.
நட்சத்திரம் அவர்களுக்கு முன்னாலேயே சென்று குழந்தை பிறந்த இடத்திற்கு
மேலாக வந்து நின்றது. நட்சத்திரத்தைக் கண்ட ஞானிகள் மிகவும் மகிழ்ந்தனர்.
குழந்தை இருந்த வீட்டிற்கு ஞானிகள் வந்தனர். அவர்கள் குழந்தையை
அதன் தாய் மரியாளுடன் பார்த்தனர். ஞானிகள் குழந்தையைத் தாழவிழுந்து
வணங்கினர். குழந்தைக்காகத் தாங்கள் க�ொண்டு வந்த பரிசுப் ப�ொருட்களை
எடுத்து வைத்தனர். அவர்கள் தங்கத்தாலான ப�ொருட்களையும்
தூபவர்க்கத்தையும் வெள்ளைப்போளம் முதலான வாசனைப் ப�ொருட்களையும்
க�ொடுத்தனர். அதன் பின்னர் தேவன் ஞானிகளின் கனவில் த�ோன்றி அவர்களை
ஏர�ோது மன்னனிடம் திரும்பிச் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரித்தார். எனவே,
ஞானிகள் வேறு வழியாகத் தங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பினர்.11
1.12 இயேசுவின் குடும்பம் எகிப்திற்குத் தப்பிச் செல்லுதல்
ஞானிகள் சென்றபின், ய�ோசேப்பின் கனவில் ஒரு தேவதூதன் த�ோன்றி,
“எழுந்திரு! குழந்தையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக்கொண்டு எகிப்துக்குத்
தப்பிச்செல். ஏர�ோது குழந்தையைத் தேடத் த�ொடங்குவான். ஏர�ோது
குழந்தையைக் க�ொல்ல விரும்புகிறான். எனவே, நான் ச�ொல்லுகிறவரைக்கும்
எகிப்தில் தங்கியிரு” என்று ச�ொன்னான்.
எனவே ய�ோசேப்பு விழித்தெழுந்து குழந்தையுடனும் அதன் தாயுடனும்
இரவிலே எகிப்துக்குப் புறப்பட்டான். ஏர�ோது மரிக்கும்வரையில் அவர்கள்
எகிப்தில் தங்கியிருந்தனர். “எகிப்திலிருந்து என் மகனை வெளியே
வரவழைத்தேன்” என்று தீர்க்கதரிசியின் வழியாக தேவன் ச�ொல்லியதின்
நிறைவேறுதலாக இது நடந்தேறியது.12
1.13 பெத்லகேமில் ஆண் குழந்தைகள் க�ொல்லப்படுதல்
ஞானிகள் தன்னைச் சந்திக்காமல் சென்றுவிட்டதை அறிந்த ஏர�ோது மிகுந்த
க�ோபமுற்றான். குழந்தை பிறந்த காலத்தை ஏர�ோது ஞானிகளிடமிருந்து
அறிந்திருந்தான். இதற்குள் இரண்டு வருடங்களாகி இருந்தன. எனவே,
பெத்லகேமிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உள்ள எல்லா ஆண்

14

இயேசுவின் பிறப்பும் குழந்

குழந்தைகளையும் க�ொல்ல ஏர�ோது ஆணையிட்டான். ஆகவே, இரண்டும்
அதற்குக் குறைவான வயதுடையதுமாகிய எல்லா ஆண் குழந்தைகளையும்
க�ொன்றுவிட ஆணையிட்டான். தீர்க்கதரிசி எரேமியாவின் மூலமாக தேவன்
கீழ்க்கண்டவாறு ச�ொன்னது நடந்தேறியது.
“ராமாவிலே ஒரு குரல் கேட்டது.
துக்கத்தின் மிகுதியில் வந்த கதறல் அது.
தன் குழந்தைகளுக்காக அழுகிறாள், ராகேல்.
அவளைத் தேற்ற முடியாது,
ஏனெனில் அவளது குழந்தைகள் இறந்துவிட்டன.”13
1.14 இயேசுவின் குடும்பம் எகிப்திலிருந்து திரும்புதல்
ஏர�ோது இறந்தபின், ய�ோசேப்பின் கனவில் கர்த்தருடைய தூதன் ஒருவன்
த�ோன்றினான். இது ய�ோசேப்பு எகிப்தில் இருக்கும்போது நடந்தது. தூதன்
அவனிடம், “எழுந்திரு! குழந்தையையும் அதன் தாயையும் அழைத்துக்
க�ொண்டு இஸ்ரவேலுக்குச் செல். ஏனெனில் குழந்தையைக் க�ொல்ல
முயன்றவர்கள் இப்பொழுது இறந்துவிட்டனர்” என்றான்.
ஆகவே, ய�ோசேப்பு குழந்தையையும் அதன் தாயையும் அழைத்துக்கொண்டு
இஸ்ரவேல் சென்றான். அப்பொழுது யூதேயாவின் மன்னனாக அர்கெலாயு
இருந்தான் என்பதை ய�ோசேப்பு கேள்வியுற்றான். தன் தந்தை ஏர�ோது
இறந்தபின் அர்கெலாயு யூதேயாவின் மன்னனானான். இவ்வாறு,
யூதேயாவுக்குச் செல்ல ய�ோசேப்பு தயங்கினான். ய�ோசேப்பு கனவில்
எச்சரிப்படைந்து அங்கிருந்து கலிலேயா பகுதிக்குச் சென்றான். ய�ோசேப்பு
நாசரேத் என்னும் நகருக்குச் சென்று அங்கு வசித்தான். எனவே தேவன்
தீர்க்கதரிசிகள் வாயிலாக, “கிறிஸ்து நசரேயன் என்று அழைக்கப்படுவார்” என
ச�ொன்னது நடந்தேறியது.14
சிறு பாலகன் வளர்ந்து வந்தார். அவர் வல்லமையும், ஞானமும்
உடையவரானார். தேவனின் ஆசீர்வாதம் அவர�ோடிருந்தது.15
1.15 தேவாலயத்தில் சிறுவன் இயேசு
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பஸ்கா பண்டிகைக்காக இயேசுவின் பெற்றோர்
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எருசலேமுக்குச் சென்று வந்தனர். வழக்கம் ப�ோலவே இயேசு பன்னிரண்டு
வயதுச் சிறுவனாக இருந்தப�ோதும் அவர்கள் அப்பண்டிகைக்குச்
சென்றனர். பண்டிகை நாட்கள் முடிந்த பின்னர் அவர்கள் வீடு திரும்பினர்.
அவர்களுக்குத் தெரியாமலேயே இயேசு எருசலேமில் தங்கிவிட்டார்.
ய�ோசேப்பும், மரியாளும் ஒரு நாள் முழுதும் பயணம் செய்தனர்.
இயேசு கூட்டத்தினர�ோடுகூட இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினர்.
சுற்றத்தார்களிடையேயும், நெருங்கிய நண்பர்களிடமும் இயேசுவைத் தேட
ஆரம்பித்தனர். ஆனால் ய�ோசேப்பும் மரியாளும் கூட்டத்தில் இயேசுவைக்
காணாததால் அவரைத் தேடும்பொருட்டு எருசலேமுக்குத் திரும்பினர்.
மூன்று நாட்களுக்குப் பின்னர் அவரைக் கண்டனர். மத ப�ோதகர்கள்
கூறுவதைக் கேட்பதும் அவர்களிடம் வினா எழுப்புவதுமாக இயேசு
தேவாலயத்திற்குள் அமர்ந்திருந்தார். எல்லாரும் அவர் பேசுவதைக் கேட்டனர்.
அவரது புரிந்துக�ொள்ளும் திறனையும் ஞானம் நிரம்பிய பதில்களையும்
உணர்ந்து அவர்கள் வியந்தனர். இயேசுவின் பெற்றோர்களும் அவரைக்
கண்டதும் வியப்புற்றனர். அவரது தாய் அவரை ந�ோக்கி, “மகனே, நீ ஏன்
இதை எங்களுக்குச் செய்தாய்? உனது தந்தையும் நானும் உன்னை நினைத்துக்
கவலைப்பட்டோமே. நாங்கள் உன்னைத் தேடி அலைந்து க�ொண்டிருந்தோம்”
என்றாள்.
இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி, “ஏன் என்னைத் தேடினீர்கள்? எனது பிதாவின்
வேலை இருக்கிற இடத்தில் நான் இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள்
அறிந்திருக்க வேண்டும்!” என்றார். அவர் கூறியதன் ஆழமான உள் ப�ொருளை
அவர்கள் புரிந்துக�ொள்ளவில்லை.
இயேசு அவர்கள�ோடு நாசரேத்துக்குச் சென்றார். அவரது பெற்றோர்
கூறியவற்றிற்குக் கீழ்ப்படிந்தார். அவரது தாய் நடந்த எல்லாவற்றைக் குறித்தும்
சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தாள். இயேசு மேலும் மேலும் த�ொடர்ந்து கற்றறிந்தார்.
அவர் சரீரத்திலும் வளர்ச்சியுற்றார். மக்கள் இயேசுவை விரும்பினர். இயேசு
தேவனைப் பிரியப்படுத்தி வாழும் வாழ்க்கைக்கு மாதிரியாயிருந்தார்.16

2 இயேசுவின் ப�ொது வாழ்வின் ஆரம்பம்

2.1 ய�ோவான் ஸ்நானகன் வழியை ஆயத்தம் செய்தல்
அது திபேரியு இராயன் அரசாண்ட பதினைந்தாவது வருஷமாயிருந்தது.
சீசருக்குக் கீழான மனிதர்களின் விவரமாவது;
ப�ொந்தியு பிலாத்து யூதேயாவை ஆண்டான்.
ஏர�ோது கலிலேயாவை ஆண்டான்.
ஏர�ோதுவின் சக�ோதரனாகிய பிலிப்பு இத்துரேயாவையும்
திராக�ொனித்தி நாட்டையும் ஆண்டான்.
அன்னாவும், காய்பாவும் தலைமை ஆசாரியராக இருந்தனர். அப்போது
சகரியாவின் மகனாகிய ய�ோவானுக்கு தேவனிடமிருந்து ஒரு கட்டளை வந்தது.
ய�ோவான் வனாந்தரத்தில் வாழ்ந்து வந்தான். ய�ோர்தான் நதியைச் சுற்றிலுமுள்ள
எல்லாப் பிரதேசங்களுக்கும் ய�ோவான் சென்றான். அவன் மக்களுக்குப்
ப�ோதித்தான். அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்படியாக, இதயத்தையும்
வாழ்க்கையையும் மாற்றி ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு ய�ோவான்
மக்களுக்குக் கூறினான். இது ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தில்
எழுதிய வார்த்தைகளின் நிறைவேறுதலாக அமைந்தது:
“வனாந்தரத்தில் யார�ோ ஒரு மனிதன் கூவிக்கொண்டிருக்கிறான்:
‘கர்த்தருக்கு வழியைத் தயார் செய்யுங்கள்.
அவருக்குப் பாதையை நேராக்குங்கள்.
பள்ளத்தாக்குகள் எல்லாம் நிரப்பப்படும்.
ஒவ்வொரு மலையும் குன்றும் மட்டமாக்கப்படும்.
திருப்பம் மிக்க பாதைகள் நேராக்கப்படும்.
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கரடுமுரடான பாதைகள் மென்மையாகும்.
ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனுடைய இரட்சிப்பை அறிவான்.’”17

ஒட்டக உர�ோமத்தால் ஆன ஆடையை அணிந்து த�ோல் கச்சைய�ொன்றைத்
தன் இடுப்பில் இவன் கட்டியிருந்தான். வெட்டுக்கிளியும் காட்டுத்தேனும்
அவன் உணவாயிருந்தன. ய�ோவானின் ப�ோதனையைக் கேட்க
எருசலேமிலிருந்தும் யூதேயா முழுவதிலிருந்தும் ய�ோர்தான் நதிக்கரை
முழுவதிலிருந்தும் மக்கள் வந்தனர். அம்மக்கள் தங்கள் பாவங்களை
அறிக்கைச் செய்தனர். ய�ோவான் அவர்களுக்கு ய�ோர்தான் நதியில்
ஞானஸ்நானம் க�ொடுத்தான்.
ஞானஸ்நானம் க�ொடுத்துக்கொண்டிருந்த இடத்திற்கு பரிசேயர்
மற்றும் சதுசேயரில் பலரும் வந்தனர். அவர்களைக் கண்டதும் ய�ோவான்,
“நீங்களெல்லோரும் பாம்பின் குட்டிகள். வரப்போகும் தேவனின்
க�ோபத்திலிருந்து தப்பிச்செல்ல உங்களை எச்சரித்தது யார்? உங்கள் மனமும்
வாழ்வும் திருந்திவிட்டன என்பதை நிரூபிக்கக் கூடிய செயலை நீங்கள்
செய்யவேண்டும். நாம் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் எனப் பெருமை பேசித்
திரியலாம் என எண்ணாதீர்கள். நான் ச�ொல்கிறேன், ஆபிரகாமுக்குப்
பிள்ளைகளை இங்குள்ள கற்களிலிருந்தும் உண்டாக்க தேவன் வல்லவர்.
மரங்களை வெட்டக் க�ோடரி தயாராக இருக்கிறது. நற்கனிகளைத் தராத
எல்லா மரங்களும் வெட்டப்பட்டுத் தீயிலிடப்படும்.18
மக்கள் ய�ோவானை ந�ோக்கி, “நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?” என்று
கேட்டனர்.
அவர்களுக்கு ய�ோவான், “உங்களிடம் இரண்டு மேலாடைகள் இருந்தால்,
ஒரு மேலாடைகூட இல்லாத மனிதனுக்கு ஒன்றைக் க�ொடுங்கள். உங்களிடம்
உணவிருந்தால் அதையும் பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள்” என்று பதிலுரைத்தான்.
வரி வசூலிப்போரும்கூட ய�ோவானிடம் வந்தனர். அவர்கள் ஞானஸ்நானம்
பெற விரும்பினர். அவர்கள் ய�ோவானிடம், “ப�ோதகரே, நாங்கள் என்ன
செய்ய வேண்டும்?” என்று கேட்டார்கள்.
அவர்களிடம் ய�ோவான், “எந்த அளவுக்கு வரி வசூலிக்கவேண்டும் என்று
ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறத�ோ அந்த அளவுக்கு வரி வாங்குவதன்றி அதிகமாக
வசூலிக்காதீர்கள்” என்று கூறினான்.
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வீரர்கள் ய�ோவானை ந�ோக்கி, “எங்களைப்பற்றி என்ன? நாங்கள் என்ன
செய்ய வேண்டும்?” என்று கேட்டனர்.
அவர்களுக்கு ய�ோவான், “உங்களுக்குப் பணம் தரும்பொருட்டு
மக்களை ஒருப�ோதும் நிர்ப்பந்தப்படுத்தாதீர்கள். யாரைக்குறித்தும் ப�ொய்
ச�ொல்லாதீர்கள். உங்களுக்குக் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் மகிழ்ச்சியாக
இருங்கள்” என்று கூறினான்.
எல்லா மக்களும் கிறிஸ்துவின் வருகையை எதிர்நோக்கி இருந்தனர்.
எனவே ய�ோவானைக் கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியம் க�ொண்டனர். அவர்கள்,
“இவன் கிறிஸ்துவாக இருக்கக்கூடும்” என்று எண்ணினர்.
அவர்கள் அனைவரிடமும் பேசிய ய�ோவான், “நான் உங்களுக்குத்
தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் க�ொடுக்கிறேன். எனக்குப் பின்னால் வருகிறவர�ோ
நான் செய்வதைக் காட்டிலும் அதிகமாகச் செய்ய வல்லவர். அவரது
மிதியடிகளை அவிழ்க்கவும் நான் தகுதியற்றவன். அவர் ஆவியானவராலும்,
அக்கினியாலும், உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் க�ொடுப்பார். தானியங்களைச்
சுத்தமாக்குவதற்குத் தயாராக அவர் வருவார். பதரிலிருந்து தானியத்தைப்
பிரித்துக் களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார், பதரைய�ோ அவர் எரிப்பார். அணைக்க
முடியாத நெருப்பில் அவற்றைச் சுட்டெரிப்பார்,” என்று பதில் கூறினான்.
ய�ோவான் நற்செய்தியைத் த�ொடர்ந்து ப�ோதித்து, மக்களுக்கு உதவும்படியான
மற்ற பல காரியங்களையும் ச�ொல்லி வந்தான்.19
2.2 இயேசுவின் ஞானஸ்நானம்
அப்பொழுது இயேசு கலிலேயாவிலிருந்து ய�ோர்தான் நதிக்கரைக்கு வந்தார்.
இயேசு ய�ோவானிடம் சென்று தனக்கு ஞானஸ்நானம் க�ொடுக்கும்படிக்
கேட்டார். ஆனால் ய�ோவான�ோ இயேசுவுக்குத் தான் ஞானஸ்நானம்
க�ொடுக்குமளவுக்கு மேன்மையானவன் அல்ல என்று அவரைத் தடுக்க
முயன்றான். எனவே ய�ோவான் இயேசுவிடம், “நீர் என்னிடம் ஞானஸ்நானம்
பெறலாகும�ோ? நான்தான் உம்மிடம் ஞானஸ்நானம் பெறவேண்டும்” என்றான்.
அதற்கு இயேசு, “தற்பொழுது நான் ச�ொல்லுகிறபடியே செய். தேவன்
எதிர்பார்க்கும் நீதியான செயல்கள் அனைத்தையும் நான் செய்ய வேண்டும்”
என்று பதில் ச�ொன்னார். ஆகவே, ய�ோவான் இயேசுவுக்கு ஞானஸ்நானம்
க�ொடுக்கச் சம்மதித்தான்.
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இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று, நீரிலிருந்து மேலெழுந்து வந்தப�ோது,
வானம் திறந்து, தேவ ஆவியானவர் ஒரு புறாவைப் ப�ோலக் கீழிறங்கி
அவரிடம் வருவதைக் கண்டார். வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது. அக்குரல்,
“இவர் (இயேசு) என் குமாரன். நான் இவரை நேசிக்கிறேன். நான் இவரிடத்தில்
பிரியமாயிருக்கிறேன்” எனக் கூறியது.20
இயேசு ப�ோதிக்க ஆரம்பித்தப�ோது ஏறக்குறைய முப்பது வயது
நிரம்பியவராக இருந்தார்.21
2.3 இயேசுவுக்குண்டான ச�ோதனைகள்
பின்னர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவை வனாந்தரத்துக்கு அழைத்துச்
சென்றார். பிசாசினால் ச�ோதிக்கப்படுவதற்காக இயேசு அங்கு அழைத்துச்
செல்லப்பட்டார். அங்கு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் இயேசு உணவேதும்
உட்கொள்ளவில்லை. அதன் பின், இயேசுவுக்கு மிகுந்த பசியுண்டாயிற்று.
அப்போது அவரை ச�ோதிக்கப் பிசாசு வந்து, அவரிடம், “நீர் தேவனுடைய
குமாரன் என்பது உண்மையானால், இந்தக் கற்களை அப்பங்களாக
மாறும்படிச் ச�ொல்லும்” என்றான்.
அதற்கு இயேசு,
“‘மக்களை வாழவைப்பது வெறும் அப்பம் மட்டுமல்ல.
மக்களின் வாழ்வு தேவனின் வார்த்தைகளைச் சார்ந்துள்ளது’
என்று வேதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளதே” என்று பதிலளித்தார்.
பின்பு பிசாசு இயேசுவைப் பரிசுத்த நகரமான எருசலேமுக்கு அழைத்துச்
சென்றான். பிசாசு இயேசுவை தேவாலயத்தின் மிக உயரமான இடத்தில்
க�ொண்டுப�ோய் நிறுத்தி, “நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்பது உண்மையானால்,
இங்கிருந்து கீழே குதியும். ஏனென்றால்,
‘தேவன் உமக்காகத் தன் தூதர்களுக்குக் கட்டளையிடுவார்,
தூதர்களின் கரங்கள் உன்னைப் பற்றும்.
ஆகவே உன் கால்கள் பாறைகளில் ம�ோதாது’
என்று வேதவாக்கியங்களில் எழுதியிருக்கிறது” எனக் கூறினான்.
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அதற்கு இயேசு,

“‘தேவனாகிய உன் கர்த்தரை ச�ோதிக்கக் கூடாது’ என்றும்
வேதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளதே” என்று பதில்
ச�ொன்னார்.
பிசாசு பின்னர் இயேசுவை மிக உயரமான ஒரு மலைச் சிகரத்திற்கு அழைத்துச்
சென்று, உலகின் எல்லா நாடுகளையும் அவற்றின் மகிமைகளையும்
ப�ொருட்களையும் காட்டினான்.
பிறகு பிசாசு இயேசுவிடம், “நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை
வணங்கினால், இவை அனைத்தையும் நான் உமக்குத் தருவேன்” என்றான்.
இயேசு பிசாசை ந�ோக்கி, “சாத்தானே, என்னை விட்டு விலகிச் செல்!
‘நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரை மட்டுமே வணங்க வேண்டும்.
அவருக்கு மட்டுமே சேவை செய்யவேண்டும்!’
என்றும் வேதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது” என்று கூறினார்.
எனவே பிசாசு இயேசுவை விட்டு விலகினான். அதன் பிறகு சில தூதர்கள்
வந்து அவருக்குச் சேவை செய்தனர்.22
2.4 மேசியாவைப்பற்றி ய�ோவான் ஸ்நானகன் கூறுதல்
எருசலேமிலுள்ள யூதர்கள் ஆசாரியரையும் லேவியரையும் ய�ோவானிடம்
அனுப்பி வைத்தார்கள். “நீர் யார்?” என்று கேட்பதற்காக அவர்களை யூதர்கள்
அனுப்பினர். ய�ோவான் அவர்களிடம் தாராளமாகப் பேசினான். அவன் பதில்
ச�ொல்ல மறுக்கவில்லை. “நான் கிறிஸ்து அல்ல” என்று ய�ோவான் தெளிவாகக்
கூறினான். இது தான் அவன் மக்களிடம் ச�ொன்னது.
“பிறகு நீர் யார்? நீர் எலியாவா?” என்று மேலும் யூதர்கள் ய�ோவானிடம்
கேட்டார்கள்.
“இல்லை, நான் எலியா இல்லை” என்று ய�ோவான் பதிலுரைத்தான்.
“நீர் தீர்க்கதரிசியா?” என யூதர்கள் கேட்டனர்.
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“இல்லை, நான் தீர்க்கதரிசி இல்லை” என்றான் ய�ோவான்.
“நீர் யார்? உம்மைப்பற்றி எங்களுக்குச் ச�ொல்லுங்கள். எங்களை
அனுப்பியவர்களுக்கு நாங்கள் ச�ொல்வதற்கென்று ஒரு பதில் ச�ொல்லுங்கள்.
உம்மைப்பற்றி நீர் என்ன ச�ொல்கிறீர்?” என்று யூதர்கள் கேட்டனர்.
ய�ோவான் அவர்களிடம் தீர்க்கதரிசி ஏசாயாவின் வார்த்தைகளைச்
ச�ொன்னான்.
“வனாந்தரத்தில் சத்தமிடுகிறவனின் ஓசையாக நான் இருக்கிறேன்.
‘கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுங்கள்.’”
யூதர்களான இவர்கள் பரிசேயர்கள் என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்டிருந்தனர்.
“நீர் கிறிஸ்து அல்ல என்று கூறுகிறீர். நீர் எலியாவ�ோ தீர்க்கதரிசிய�ோ அல்ல
என்றும் கூறுகிறீர். பின்னர் நீர் ஏன் ஞானஸ்நானம் க�ொடுக்கிறீர்?” என
அவர்கள் ய�ோவானிடம் கேட்டார்கள்.
“நான் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் தருகிறேன். ஆனால் உங்கள�ோடு இங்கே
இருக்கிற ஒருவர் உங்களால் அறியப்படாதவராக இருக்கிறார்.
அந்த ஒருவர்தான் எனக்குப் பின்னால் வருகிறவர். அவரது செருப்பின்
வாரை அவிழ்க்கக்கூட தகுதியற்றவன் நான்” என்று ய�ோவான் பதிலுரைத்தான்.
இந்நிகழ்ச்சிகள் யாவும் ய�ோர்தான் ஆற்றின் அக்கரையில் உள்ள
பெத்தானியாவில் நடைபெற்றன. இங்கேதான் ய�ோவான் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் க�ொடுத்துக்கொண்டிருந்தான்.23
2.5 இயேசு தேவ ஆட்டுக்குட்டி
மறுநாள் தன்னை ந�ோக்கி இயேசு வருவதை ய�ோவான் பார்த்தான். “பாருங்கள்,
இவர் தான் தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டி. உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து
தீர்க்கப்போகிறவர். நான் ஏற்கெனவே ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தவர் இவர்
தான். ‘எனக்குப் பிறகு ஒரு மனிதர் வருவார். அவர் என்னிலும் மேலானவர்.
ஏனென்றால் அவர் எனக்கு முன்னமே வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கிறவர். அவர்
எப்போதும் வாழ்கிறவர்.’ இவரை நானும் அறியாதிருந்தேன். ஆனாலும்
நான் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் க�ொடுக்க வந்திருக்கிறேன். ஆகையால்
இஸ்ரவேல் மக்கள் இயேசுதான் கிறிஸ்து என அறிந்துக�ொள்ள முடியும்.
“கிறிஸ்து யாரென்று நானும் அறியாமல்தான் இருந்தேன். ஆனால் தேவன்
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என்னைத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் க�ொடுக்குமாறு அனுப்பி வைத்தார். ‘நீ
யார் மீது பரிசுத்த ஆவியானர் இறங்கி அமர்வதைக் காண்பாய�ோ, அவர்தான்
பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம் க�ொடுக்கிறவர்’ என்று தேவன் என்னிடம்
கூறினார்” என்றான். “நான் அவ்வாறு நிகழ்வதைப் பார்த்தேன். ஆவியானவர்
பரல�ோகத்திலிருந்து இறங்கி வருவதைப் பார்த்தேன். அந்த ஆவியானவர்
ஒரு புறாவைப்போல் இறங்கி இயேசுவின் மீது அமர்ந்தார். நான் இந்த
நிகழ்வைக் கண்டேன். அதனால், ‘இயேசுவே தேவனின் குமாரன்’ என்று
இதையே நான் மக்களிடம் பறைசாற்றி வருகிறேன், ” என்று ய�ோவான்
ச�ொன்னான்.24
2.6 ய�ோவான் தன் சீஷர்களை இயேசுவுக்கு அறிமுகப்படுத்தல்
மறுநாள் மறுபடியும் ய�ோவான் அங்கே இருந்தான். அவன�ோடு அவனைப்
பின்பற்றுகிற சீஷர்களில் இரண்டு பேர் இருந்தனர். இயேசு நடந்துசெல்வதை
ய�ோவான் பார்த்தான். “பாருங்கள், இவர்தான் தேவனின் ஆட்டுக்குட்டி”
என்றான்.
அந்த இரு சீஷர்களும் ய�ோவான் கூறுவதைக் கேட்டார்கள். ஆகையால்
அவர்கள் இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்து சென்றனர். “உங்களுக்கு என்ன
வேண்டும்?” என்று இயேசு திரும்பி அவர்களைப் பார்த்து கேட்டார்.
அந்த இருவரும், “ப�ோதகரே, நீங்கள் எங்கே தங்கியிருக்கிறீர்கள்?” என்று
கேட்டனர்.
“என்னோடு வாருங்கள். நீங்கள் கண்டுக�ொள்வீர்கள்” என்று இயேசு
பதிலுரைத்தார். எனவே அவர்கள் இருவரும் அவர் பின்னால் சென்றனர்.
இயேசு தங்கியிருக்கும் இடத்தையும் கண்டனர். அன்று அவர்கள் அவர�ோடு
அங்கே தங்கியிருந்தனர். அப்பொழுது நேரம் சுமார் நான்கு மணி.
இ ய ே சு வ ைப்ப ற் றி ய � ோ வ ான் ச�ொ ன ்னதன் மூ ல ம ாகத்
தெரிந்துக�ொண்டதால் அவர்கள் இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்து சென்றனர்.
அந்த இருவரில் ஒருவன் பெயர் அந்திரேயா. அவன் சீம�ோன் பேதுருவின்
சக�ோதரன். முதல் காரியமாக அவன் தன் சக�ோதரன் சீம�ோன் பேதுருவைப்
ப�ோய்ப் பார்த்தான். “நாங்கள் மேசியாவைக் (அதன் ப�ொருள் “கிறிஸ்து”)
கண்டுக�ொண்டோம்” என்று கூறினான்.
பிறகு அந்திரேயா சீம�ோனை இயேசுவிடம் அழைத்துக் க�ொண்டு வந்தான்.
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இயேசு சீம�ோனைப் பார்த்து, “நீ ய�ோவானுடைய மகனான சீம�ோன். நீ கேபா
என்று அழைக்கப்படுவாய்” என்றார். (“கேபா” என்பதற்கு “பேதுரு” என்று
அர்த்தம்.)25

2.7 பிலிப்பும், நாத்தான்வேலும் அழைக்கப்படுதல்
மறுநாள் இயேசு கலிலேயாவுக்குச் செல்லத் தீர்மானித்தார். இயேசு
பிலிப்புவைக் கண்டு “என்னைத் த�ொடர்ந்து வா” என்றார். பிலிப்பு,
அந்திரேயா, பேதுரு ஆகிய�ோரின் ஊரான பெத்சாயிதாவைச் சேர்ந்தவன்.
பிலிப்பு நாத்தான்வேலைப் பார்த்து, “ம�ோசே எழுதியிருக்கிற சட்டங்களை
எண்ணிப்பார். ம�ோசே வரப்போகிற ஒரு மனிதரைப்பற்றி எழுதினார்.
தீர்க்கதரிசிகளும் அவரைப்பற்றி எழுதி இருக்கிறார்கள். நாங்கள் அவரைத்
தெரிந்துக�ொண்டோம். அவர் பெயர் இயேசு. ய�ோசேப்பின் மகன்.
நாசரேத்திலிருந்து வருகிறார்.”
ஆனால் நாத்தான்வேல் பிலிப்புவிடம், “நாசரேத்தா? நாசரேத்திலிருந்து
ஏதாவது நன்மை வர இயலுமா?” எனக் கேட்டான்.
“வந்து பார்” என்று பதிலுரைத்தான் பிலிப்பு.
நாத்தான்வேல் தன்னிடம் வந்துக�ொண்டிருப்பதை இயேசு பார்த்தார்.
“இத�ோ வந்துக�ொண்டிருக்கிற இவன் உண்மையாகவே தேவனின் மக்களில்
ஒருவன். இவனிடம் எந்த தவறும் இல்லை” என்று இயேசு கூறினார்.
“என்னை உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும்?” என நாத்தான்வேல் கேட்டான்.
பிலிப்பு என்னைப்பற்றி உனக்குக் கூறும் முன்பே, “நீ அத்தி மரத்தின் கீழே
நிற்கும்போதே உன்னைப் பார்த்தேன்” என்று இயேசு ச�ொன்னார்.
பிறகு இயேசுவிடம், “ஆண்டவரே! நீங்கள் தான் தேவகுமாரன்.
இஸ்ரவேலின் அரசன்” என்று நாத்தான்வேல் கூறினான்.
“நான் உன்னை அத்தி மரத்தின் அடியில் பார்த்ததாக ஏற்கெனவே
கூறியிருக்கிறேன். அதனால் என்மீது நீ நம்பிக்கை வைத்தாய். ஆனால்
அதைவிட மேலும் சிறந்தவைகளைக் காண்பாய்” என்று இயேசு கூறினார்.
அவர் மேலும், “நான் மெய்யாகவே உங்களுக்குக் கூறுகிறேன். பரல�ோக
வாசல் திறந்திருப்பதையும், மனிதகுமாரனிடத்திலிருந்து தேவதூதர்கள்
மேலே செல்வதையும் கீழே இறங்குவதையும் நீங்கள் காண்பீர்கள்”
என்றார்.26
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2.8 இயேசுவின் முதலாம் அற்புதம்
கலிலேயாவிலுள்ள கானா என்ற ஊரில் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு
திருமணம் நடந்தது. இயேசுவின் தாய் அங்கே இருந்தார். இயேசுவும் அவரது
சீஷர்களும் அந்தத் திருமணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். திருமண
வீட்டில் திராட்சை இரசம் ப�ோதுமான அளவு இல்லை. அது முழுவதும்
தீர்ந்துப�ோன பின்பு இயேசுவிடம் அவரது தாயார், “அவர்களிடம் வேறு
திராட்சை இரசம் இல்லை” என்றார்.
“அன்பான பெண்ணே! நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு நீர்
ச�ொல்ல வேண்டாம். என் நேரம் இன்னும் வரவில்லை” என்றார் இயேசு.
“இயேசு என்ன ச�ொல்கிறார�ோ அதன்படி நீங்கள் செய்யுங்கள்” என்று
இயேசுவின் தாயார் வேலையாட்களிடம் ச�ொன்னார்.
அந்த இடத்தில் தண்ணீர் நிரப்பி வைப்பதற்கென்று கல்லால் ஆன
ஆறு பெரிய (பாத்திரங்கள்) த�ொட்டிகள் இருந்தன. இவ்வித தண்ணீர்த்
த�ொட்டிகளை யூதர்கள் தங்கள் சுத்திகரிப்பின் சடங்குகளில் உபய�ோகித்தனர்.
ஒவ்வொரு த�ொட்டியும் இரண்டு முதல் மூன்று குடம் தண்ணீரைக் க�ொள்வன.
இயேசு வேலைக்காரர்களைப் பார்த்து, “அந்தத் த�ொட்டிகளில் தண்ணீரை
நிரப்புங்கள்” என்று கூறினார். அவர்களும் அவ்வாறே அத்தொட்டிகளை
நிரப்பினர்.
பிறகு இயேசு வேலைக்காரர்களிடம், “இப்பொழுது இதிலிருந்து
க�ொஞ்சம் தண்ணீரை எடுத்து அதனை விருந்தின் ப�ொறுப்பாளியிடத்தில்
க�ொண்டுப�ோங்கள்” என்றார்.
வேலையாட்கள் அவ்வாறே க�ொண்டு ப�ோனார்கள். அந்த விருந்தின்
ப�ொறுப்பாளன் அதைச் சுவைத்துப்பார்த்தான். அப்பொழுது தண்ணீர்
திராட்சை இராசமாகியிருந்தது. அவனுக்கு அது எங்கிருந்து வந்ததென்று
தெரியவில்லை. ஆனால் நீரைக் க�ொண்டுப�ோன வேலையாட்களுக்குத்
தெரிந்திருந்தது. விருந்தின் ப�ொறுப்பாளன் மணமகனை அழைத்து, “என்ன
இது, இவ்வாறு செய்கிறீர்கள்? எல்லோரும் நல்ல திராட்சை இரசத்தை
முதலில் பரிமாறுவார்கள். விருந்தினர்கள் குடித்துத் திருப்தியடைந்த பின்னர்
ருசி குறைந்த திராட்சை இரசத்தைப் பரிமாறுவார்கள். நீங்கள�ோ நல்ல
திராட்சை இரசத்தை இதுவரைக்கும் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தீர்கள்”
எனறான்.
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இதுவே இயேசு செய்த முதல் அற்புதமாகும். இயேசு இதனை கலிலேயா
நாட்டில் உள்ள கானா என்ற ஊரில் நிகழ்த்தினார். இயேசு தனது மகிமையை
வெளிப்படுத்தினார். அவரது சீஷர்கள் அவரை நம்பினர்.
பிறகு இயேசு கப்பர்நகூம் நகருக்குச் சென்றார். அவர�ோடு அவரது தாயும்,
சக�ோதரர்களும் சீஷர்களும் சென்றனர். அவர்கள் அங்கே க�ொஞ்ச நாட்கள்
தங்கினர்.27
2.9 தேவாலாயத்தில் இயேசு
அப்போது யூதர்களின் பஸ்கா பண்டிகை நெருங்கிக்கொண்டிருந்தது.
ஆகையால் இயேசு எருசலேமுக்குச் சென்றார். அங்கே அவர் தேவாலயத்தில்
நுழைந்தார். தேவாலயத்தில் வியாபாரிகள் ஆடுகள், மாடுகள், புறாக்கள்
ப�ோன்றவற்றை விற்றுக்கொண்டிருந்தனர். மேசைக்கு அருகில்
அமர்ந்திருக்கும் வேறு சிலரையும் இயேசு கவனித்தார். அவர்கள் ப�ொதுமக்கள்
பணத்தை பண்டமாற்று செய்தபடி இருந்தார்கள். இயேசு கயிறுகளால் ஒரு
சவுக்கை உருவாக்கினார். அந்த வியாபாரிகளையும் ஆடுமாடுகளையும்
தேவாலயத்திற்கு வெளியே அடித்துத் துரத்தினார். அவர் மேஜைகள் பக்கம்
திரும்பி காசுக்காரர்களுடைய காசுகளைக் க�ொட்டினார். அப்பலகைகளைக்
கவிழ்த்துப்போட்டார். புறா விற்கிறவர்களைப் பார்த்து, “இவற்றை
எடுத்துக்கொண்டு இங்கே இருந்து வெளியே செல்லுங்கள். என் பிதாவின்
வீட்டைச் சந்தைக்கடை ஆக்காதீர்கள்” என்று இயேசு கட்டளையிட்டார்.
இது இவ்வாறு நிகழும்போது, இயேசுவின் சீஷர்கள் ஏற்கெனவே
எழுதப்பட்டிருக்கும் வேதவாக்கியங்களை நினைவுகூர்ந்தனர்.
“உமது வீட்டைக் குறித்த என் பக்தி உணர்வு என்னை
வைராக்கியமுள்ளவனாக்கும்.”
யூதர்கள் இயேசுவைப் பார்த்து, “ஓர் அடையாளமாக அதிசயம் ஒன்றை
எங்களுக்குக் காட்டும். இவற்றையெல்லாம் செய்வதற்கு உமக்கு உரிமை
இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்துக்காட்டும்” என்றார்கள்.
“இந்த ஆலயத்தை இடித்துப்போடுங்கள். இதனை மூன்று நாட்களுக்குள்
நான் மீண்டும் கட்டி முடிப்பேன்” என்றார் இயேசு.
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அதற்குப் பதிலாக யூதர்கள், “மக்கள் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் பாடுபட்டு
இந்த ஆலயத்தைக் கட்டி முடித்தார்கள். இதனை உம்மால் மூன்று நாட்களில்
கட்டி முடிக்க முடியும் என்று நீர் உண்மையாகவே ச�ொல்கிறீரா?” என்று
கேட்டார்கள்.
(ஆனால் இயேசு ஆலயம் என்று கூறியது அவரது சரீரத்தை. இதனை அவரது
சீஷர்கள், இயேசு மரித்தபின் மூன்று நாட்களில் உயிர்த்தெழுந்தப�ோது அவர்
ச�ொன்னதை நினைவுபடுத்திப் புரிந்துக்கொண்டனர். ஆகையால் அவரது
சீஷர்கள் ஏற்கெனவே எழுதப்பட்ட வேதவாக்கியங்களையும், இயேசுவின்
வார்த்தைகளையும் நம்பினர்.)
இயேசு பஸ்கா பண்டிகையின்போது எருசலேமில் இருந்தார். ஏராளமான
மக்கள் அவர் செய்த அற்புதங்களைக் கண்டு அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்தனர்.
ஆனால் இயேசு அவர்களை நம்பவில்லை. ஏனென்றால் அவர்களது
எண்ணங்களை அவர் அறிந்திருந்தார். இயேசுவுக்கு அம்மக்களைப்பற்றி
எவரும் ச�ொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. ஒரு மனிதனின்
மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அவர் அறிந்தவராயிருந்தார்.28
2.10 இயேசுவும் நிக்கொதேமுவும்
நிக்கொதேமு என்று ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன் பரிசேயர்களுள் ஒருவன்.
அவன் ஓர் முக்கியமான யூதத் தலைவன். ஓர் இரவு அவன் இயேசுவிடம்
வந்தான். “ப�ோதகரே! நீங்கள் தேவனிடமிருந்து அனுப்பப்பட்டவர்
என்பதை நாங்கள் அறிவ�ோம். தேவனின் உதவியின்றி எவர�ொருவராலும் நீர்
செய்வதுப�ோன்ற அற்புதங்களைச் செய்ய இயலாது” என்று ச�ொன்னான்.
அதற்கு இயேசு, “நான் உனக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன். ஒருவன்
மீண்டும் பிறக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் அவன் தேவனுடைய
இராஜ்யத்தில் இடம்பெற முடியாது” என்று கூறினார்.
அதற்கு நிக்கொதேமு, “ஆனால் ஒரு மனிதன் ஏற்கெனவே முதியவனாக
இருந்தால் அவன் எப்படி மீண்டும் பிறக்கமுடியும்? ஒருவன் மீண்டும் தாயின்
சரீரத்திற்குள் நுழையமுடியாது. ஆகையால் ஒருவன் இரண்டாம் முறையாக
பிறக்க முடியாதே” என்றான்.
இதற்குப் பதிலாக இயேசு, “நான் உனக்கு ஓர் உண்மையைச்
ச�ொல்கிறேன். ஒருவன் நீரில் இருந்தும் ஆவியில் இருந்தும் பிறக்க
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வேண்டும். ஒருவன் இவற்றிலிருந்து பிறக்காவிடில் அவனால் தேவனின்
இராஜ்யத்துக்குள் நுழைய முடியாது. ஒரு மனிதனின் சரீரமானது அவனது
பெற்றோர்களிடமிருந்து கிடைக்கின்றது. ஆனால் அம்மனிதனது ஆவிக்குரிய
வாழ்வோ ஆவியானவரிடமிருந்து பிறக்கிறது. நான் ச�ொன்னதைப் பற்றி
நீ வியப்பு அடையவேண்டாம். ‘நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும்.’ காற்று
எங்கே செல்ல விரும்புகிறத�ோ அங்கே வீசும். நீ காற்றின் ஓசையைக்
கேட்பாய். ஆனால் அந்தக் காற்று எங்கிருந்து வருகிறது, எங்கே ப�ோகிறது
என்பதை நீ அறியமாட்டாய். இதுப�ோலத்தான் ஒவ்வொரு மனிதனும்
ஆவியானவரிலிருந்து பிறக்கிறான்” என்றார்.
“இவை எவ்வாறு இயலும்?” என்று நிக்கொதேமு கேட்டான்.
“நீ யூதர்களின் முக்கியமான ஒரு ப�ோதகன். ஆனால் உன்னால்
இவற்றைப்பற்றி இன்னும் புரிந்துக�ொள்ள முடியவில்லையே! நான் உனக்கு
உண்மையைக் கூறுகிறேன், நாங்கள் எங்களுக்குத் தெரிந்தவற்றைப்பற்றியே
பேசுகிற�ோம். நாங்கள் பார்த்தவற்றை மட்டுமே ச�ொல்லுகிற�ோம். ஆனால்
உன்னைப்போன்றவர்கள் நாங்கள் ச�ொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நான்
பூமியில் உள்ளவற்றைப் பற்றி உனக்குச் ச�ொன்னேன். ஆனால் நீ என்னை
நம்புகிறதில்லை. ஆகையால், நான் பரல�ோகத்தில் உள்ளவற்றைப்பற்றி
ச�ொன்னாலும் நீ அவற்றையும் நம்பப்போவதில்லை. பரல�ோகத்திற்கு ஏறிச்
சென்ற ஒரே ஒருவரே பரல�ோகத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தவர். அவர்தான்
மனிதகுமாரன்.
“வனாந்தரத்தில் ம�ோசே பாம்பினை உயர்த்திப் பிடித்தான். அவ்வாறே
மனிதகுமாரனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும். பிறகு அந்த மனிதகுமாரன்மேல்
நம்பிக்கை வைக்கிற ஒவ்வொருவரும் நித்திய ஜீவனைப் பெறமுடியும்.”
தேவன் இவ்வுலக மக்களைப் பெரிதும் நேசித்ததால் தம் ஒரேபேறான
குமாரனைத் தந்தார். அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவன�ோ அவன்
கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படி தேவன் அவரைத் தந்தார்.
தேவன் தன் மகனை உலகிற்கு அனுப்பினார். உலகின் குற்றங்களை நியாயம்
விசாரிக்க தனது மகனை அனுப்பவில்லை. இவ்வுலகம் தேவனுடைய
குமாரனால் இரட்சிக்கப்படுவதற்கென்று தேவன் தன் மகனை அனுப்பினார்.
தேவகுமாரன் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் தீர்க்கப்படுவதில்லை.
ஆனால், அவர் மீது நம்பிக்கை க�ொள்ளாதவர்கள் ஏற்கெனவே
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தீர்க்கப்பட்டுவிட்டார்கள் ஏன்? ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தேவனுடைய
ஒரேபேறான குமாரன் மீது நம்பிக்கை இல்லை. இந்த உலகத்துக்கு ஒளி
(நன்மை) வந்திருக்கிறது. ஆனால் அந்த ஒளியை மக்கள் விரும்பவில்லை.
அவர்கள் இருளை (பாவத்தை) விரும்பினார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் தீய
செயல்களைச் செய்துக�ொண்டிருந்தார்கள். இந்த உண்மையை வைத்தே
அவர்கள் நியாயம் விசாரிக்கப்படுகிறார்கள். தீமைகளைச் செய்கிற ஒவ்வொரு
மனிதனும் ஒளியை வெறுக்கிறான். அவன் வெளிச்சத்துக்குள் வரமாட்டான்.
ஏனென்றால் ஒளி அவன் செய்த தீமைகளை வெளிப்படுத்திக்காட்டும்.
ஆனால் உண்மை வழியைப் பின்தொடர்ந்து செல்கிறவர்கள் ஒளியிடம்
வந்தடைகிறார்கள். பிறகு, அந்த ஒளி அவர்கள் செய்த செயல்கள் தேவன்
மூலமாகச் செய்த நற்செயல்கள் எனக் காட்டும் என்று இயேசு கூறினார்.29
2.11 இயேசுவும் ய�ோவான் ஸ்நானகனும்
அதற்குப் பிறகு, இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் யூதேயா பகுதிக்குப்
ப�ோனார்கள். அங்கு இயேசு தன் சீஷர்கள�ோடு தங்கி ஞானஸ்நானம்
க�ொடுத்தார். ய�ோவானும் அயின�ோனில் ஞானஸ்நானம் க�ொடுத்து
வந்தான். அயின�ோன், சாலிம் அருகில் உள்ளது. அங்கே தண்ணீர் மிகுதியாக
இருந்ததால் ய�ோவான் ஞானஸ்நானம் க�ொடுத்துக்கொண்டிருந்தான். மக்கள்
அவனிடம் ப�ோய் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். (இது ய�ோவான் சிறையில்
அடைக்கப்படும் முன்பு நிகழ்ந்தது).
ய�ோவானின் சீஷர்களுள் சிலர், யூதர�ோடு விவாதித்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் மத சம்பந்தமான முறையைப்பற்றியே விவாதித்தனர். ஆகையால்
ய�ோவானிடம் அவர்கள் வந்தனர். “ப�ோதகரே! ய�ோர்தான் நதிக்கு
அக்கரையில் ஒருவர் உம்மோடு இருந்தாரே, நினைவிருக்கிறதா? நீங்கள் அந்த
மனிதரைப்பற்றியும் மக்களிடம் ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். அவர் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் க�ொடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். அவரிடம் ஏராளமான மக்கள்
சென்றுக�ொண்டிருக்கின்றனர்” என்று கூறினர்.
“தேவன் எதை ஒருவனுக்குக் க�ொடுக்கிறார�ோ, அதையே ஒரு மனிதன்
பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ‘நான் கிறிஸ்து அல்ல என்று நானே கூறியதையும்
நீங்கள் ச�ோதித்து அறிந்திருக்கிறீர்கள். அவருக்கான பாதையைச் செம்மை
செய்வதற்காகவே தேவன் என்னை அனுப்பியிருக்கிறார்.’ மணமகனுக்கே
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மணமகள் உரியவளாகிறாள். மணமகனுக்கு உதவி செய்கிற மாப்பிள்ளையின்
த�ோழன், மணமகனின் வரவைக் கவனித்து எதிர்ப்பார்த்துக்கொண்டிரு
க்கிறான். மணமகனின் சத்தத்தைக் கேட்டு அவன் மிகவும் மகிழ்கிறான்.
நானும் அதே மகிழ்ச்சியை அடைகிறேன். இதுவே எனது மகிழ்ச்சிகரமான
நேரம். இயேசு மேலும் பெருமை பெறவேண்டும். எனது முக்கியத்துவம்
குறைந்துவிடவேண்டும்.
“பரல�ோகத்திலிருந்து வந்திருக்கிற இயேசு மற்ற எல்லாரையும்விடப்
பெரியவர். பூமியில் இருந்து வந்தவன் பூமியைச் சார்ந்தவன். அவன் பூமியில்
உள்ளவற்றைப்பற்றி மட்டுமே பேசுவான். ஆனால் பரல�ோகத்திலிருந்து
வந்திருக்கிற இயேசுவ�ோ மற்ற எல்லாரையும்விட உயர்ந்தவர். அவர் எதைக்
கண்டார�ோ, கேட்டார�ோ அதையே கூறுகிறார். ஆனால் எவரும் அவர்
ச�ொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர் ச�ொல்வதை எவன�ொருவன்
ஒப்புக்கொள்கிறான�ோ அவன், தேவன் உண்மையாய் இருக்கிறார் என்று
நிரூபிக்கிறான். தேவன் இயேசுவை அனுப்பினார். அவர் தேவன் ச�ொன்னதைச்
ச�ொல்கிறார். தேவன் அவருக்கு ஆவியை நிரம்பக் க�ொடுத்திருக்கிறார்.
பிதாவானவர் தன் குமாரனை நேசிக்கிறார். அவர் தன் குமாரனுக்கு அனைத்தின்
மேலும் அதிகாரம் க�ொடுத்திருக்கிறார். இந்தக் குமாரனை நம்புகிற எவரும்
நித்திய ஜீவனைப் பெறுவர். ஆனால் அவருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்கிற எவரும்
அந்த வாழ்வை ஒருப�ோதும் பெற முடியாது. தேவனுடைய க�ோபம் அவர்கள்
மேல் இருக்கும்” என்று ய�ோவான் அவர்களுக்குக் கூறினான்.
ய�ோவானைவிட இயேசு மிகுதியான மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
க�ொடுப்பதாகப் பரிசேயர்கள் கேள்விப்பட்டனர். (ஆனால் உண்மையில்
இயேசு எவருக்கும் ஞானஸ்நானம் க�ொடுக்கவில்லை. அவரது சீஷர்களே
க�ொடுத்தனர்.) பரிசேயர்கள் கேள்விப்பட்டதைப்பற்றி இயேசுவும்
அறிந்துக�ொண்டார். ஆகையால் அவர் யூதேயாவை விட்டுத் திரும்பி
கலிலேயாவுக்குச் சென்றார்.30
2.12 இயேசு ஒரு சமாரியப்பெண்ணோடு பேசுதல்
கலிலேயாவுக்குச் செல்கிற வழியில் இயேசு சமாரியா நாட்டைக் கடந்து
செல்ல இருந்தார்.
சமாரியாவில் இயேசு சீகார் என்னும் பட்டணத்துக்கு வந்தார். அந்தப்
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பட்டணம், யாக்கோபு தன் மகன் ய�ோசேப்புக்குக் க�ொடுத்த நிலத்தின்
அருகில் இருந்தது. யாக்கோபின் கிணறும் அங்கே இருந்தது. இயேசு
தன் நீண்ட பயணத்தால் களைத்துப் ப�ோயிருந்தார். ஆகையால் இயேசு
கிணற்றின் அருகில் இளைப்பாறிட அமர்ந்தார். அது மதிய வேளை. ஒரு
சமாரியப் பெண் தண்ணீரெடுப்பதற்காக அக்கிணற்றுக்கு வந்தாள். இயேசு
அவளிடம், “தயவுசெய்து நான் குடிப்பதற்குத் தண்ணீர் க�ொடு” என்று
கேட்டார். (இயேசுவின் சீஷர்கள் பட்டணத்தில் உணவுப் ப�ொருட்களை
வாங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது இது நடந்தது.)
“குடிப்பதற்கு நீங்கள் என்னிடம் கேட்பதை எண்ணி எனக்கு ஆச்சரியமாக
உள்ளது. நீங்கள் ஒரு யூதர். நான�ோ சமாரியப் பெண்” என்று அவள்
பதிலுரைத்தாள். (ஏனென்றால் யூதர்கள் சமாரியர்கள�ோடு எப்பொழுதும்
நட்புடன் இருப்பதில்லை.)
“தேவன் க�ொடுப்பவற்றைப்பற்றி நீ அறியவில்லை. குடிக்கத் தண்ணீர்
கேட்கிற நான் யாரென்று உனக்குத் தெரியாது. இவற்றைப்பற்றி நீ அறிந்தால்
நீ என்னிடம் தண்ணீர் கேட்டிருப்பாய். ஜீவத் தண்ணீரை நான் உனக்குக்
க�ொடுத்திருப்பேன்” என்றார் இயேசு.
“ஐயா, ஜீவத் தண்ணீரை நீங்கள் எங்கிருந்து பெறுவீர்கள்? இந்தக் கிணற�ோ
ஆழமாக இருக்கிறது. இதிலிருந்து தண்ணீர் எடுப்பதற்கும் உங்களிடம் எதுவும்
இல்லையே! நீங்கள் எமது மூதாதையரான யாக்கோபை விடப் பெரியவரா?
அவர்தான் எங்களுக்கு இந்தக் கிணற்றைக் க�ொடுத்தார். அவரும் இந்தக்
கிணற்றிலுள்ள தண்ணீரைத்தான் குடித்தார். அத்துடன் அவரது பிள்ளைகளும்
மிருகங்களும் இதிலுள்ள தண்ணீரைத்தான் குடித்தார்கள்” என்று அந்தப்
பெண் ச�ொன்னாள்.
“இந்த தண்ணீரைக் குடிக்கிறவர்களுக்கு மீண்டும் தாகம் எடுக்கும்.
ஆனால் நான் க�ொடுக்கிற தண்ணீரைக் குடிப்பவர்களுக்கோ மறுபடியும்
தாகம் எடுப்பதில்லை. என்னால் க�ொடுக்கப்படுகிற தண்ணீர், அதைக்
குடிப்பவனுக்குள் நீரூற்றாகப் பெருக்கெடுக்கும். அது அவனுக்கு
எக்காலத்துக்கும் உரிய வாழ்க்கையைத் தரும்” என்று இயேசு பதிலுரைத்தார்.
“ஐயா! எனக்கு அந்தத் தண்ணீரை வழங்குங்கள். அப்போது ஒருப�ோதும்
மறுபடியும் எனக்குத் தாகம் எடுக்காது. மிகுதியாகத் தண்ணீரெடுக்க இங்கே
நான் மீண்டும் வர வேண்டியதும் இராது” எனக் கூறினாள் அந்தப் பெண்.

இயேசுவின் பொது வாழ்வின்

31

“ப�ோ, உன் கணவன�ோடு இங்கே திரும்ப வா” என்றார் இயேசு.
“ஆனால், எனக்குக் கணவன் இல்லையே” என்றாள் அப்பெண்.
“உனக்குக் கணவன் இல்லையென்று நீ ச�ொல்வது சரிதான். உண்மையில்
உனக்கு ஐந்து கணவர்கள் இருந்திருக்கின்றனர். ஆனால் நீ இப்பொழுது
யார�ோடு வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கிறாய�ோ அவன் உன் கணவனல்ல. நீ
என்னிடம் உண்மையைச் ச�ொன்னாய்” என்றார் இயேசு.
“உம்மை நான் தீர்க்கதரிசியாகக் காண்கிறேன். எங்கள் முன்னோர்கள் இந்த
மலையில் வழிபட்டுவந்தனர். ஆனால் யூதராகிய நீங்கள�ோ, எருசலேம்தான்
வழிபாட்டுக்குரிய இடம் என்று கூறுகிறீர்கள்” என்றாள் அந்தப் பெண்.
“பெண்ணே! என்னை நம்பு. இந்த மலையிலும் எருசலேமிலும்
மட்டுமல்ல எல்லா இடங்களிலும் பிதாவை (தேவனை) வழிபடுகிற காலம்
வந்துக�ொண்டிருக்கிறது. சமாரியர்களாகிய நீங்கள் உங்களால் புரிந்துக�ொள்ள
முடியாததை வணங்கி வருகிறீர்கள். யூதர்களாகிய நாங்கள், எங்களால்
வணங்கப்படுபவரைப் புரிந்துக�ொண்டிருக்கிற�ோம். யூதர்களிடமிருந்தே
இரட்சிப்பு வருகின்றது. உண்மையாக வழிபடுகிறவர்கள் (தேவனை)
ஆவிய�ோடும் உண்மைய�ோடும் வழிபடுகிற காலம் வந்துக�ொண்டிருக்கிறது.
அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. பிதாவும் தம்மை வழிபடுகிறவர்கள்
இத்தகைய மக்களாக இருக்க விரும்புகிறார். தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார்.
ஆகையால் தேவனை வழிபடுகிற மக்கள் ஆவிய�ோடும் உண்மைய�ோடும்
தேவனை வழிபடுதல் வேண்டும்” என்றார் இயேசு.
“கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்படுகிற மேசியா வந்துக�ொண்டிருக்கிறார்
என்பது எனக்குத் தெரியும். அவர் வந்ததும் எங்களுக்கு அனைத்தையும்
விளக்குவார்” என்றாள் அப்பெண்.
பி ற கு இ ய ே சு , “ இ ப்பொ ழு து அ வ ர ்தான் உ ன ் ன ோ டு
பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். நான்தான் மேசியா” என்றார்.31
2.13 சீஷர்கள் திரும்பி வருதல்
அப்பொழுது இயேசுவின் சீஷர்கள் பட்டணத்தில் இருந்து திரும்பி வந்தனர்.
இயேசு ஒரு பெண்ணோடு பேசிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டு அவர்கள்
வியப்புற்றனர். ஆனால் எவரும், “உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?” என்றோ
“ஏன் நீங்கள் அவள�ோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்?” என்றோ கேட்கவில்லை.
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பிறகு அந்தப் பெண் தன் தண்ணீர்க் குடத்தை விட்டுவிட்டு நகருக்குத்
திரும்பப் ப�ோனாள். அங்கே அவள் மக்களிடம், “நான் செய்தவற்றையெல்லாம்
ஒருவர் எனக்குச் ச�ொன்னார். அவரை வந்து பாருங்கள். ஒரு வேளை அவர்
கிறிஸ்துவாக இருக்கலாம்” என்றாள். ஆகையால் மக்கள் நகரத்தை விட்டு
வெளியேறி இயேசுவைக் காண வந்தனர்.
அந்தப் பெண் நகரத்திற்குள் இருந்தப�ோது இயேசுவின் சீஷர்கள், அவரை
உண்ணும்படி வேண்டிக்கொண்டனர்.
ஆனால் இயேசுவ�ோ, “என்னிடம் உண்பதற்கு உணவுண்டு. அதனைப் பற்றி
உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது” என்றார்.
“ஏற்கெனவே வேறு யாராவது அவருக்கு உணவு க�ொண்டுவந்திருப்பார்கள்”
என்று சீஷர்கள் தமக்குள் பேசிக்கொண்டனர்.
“எனது உணவு என்னை அனுப்பிய தேவன் செய்யச் ச�ொன்னதைச்
செய்வதுதான்; எனக்குக் கட்டளையிட்டபடி செய்து முடிப்பதுதான் எனது
உணவாக இருக்கிறது. நீங்கள் பயிரை நடும்போது ‘அறுவடைக்காக இன்னும்
நான்கு மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்’ என்று ச�ொல்வீர்களல்லாவா?
ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன். கண்களைத் திறவுங்கள், மக்களைப்
பாருங்கள். அவர்கள் அறுவடைக்காகத் தயாராக இருக்கிற வயலைப்போன்று
இருக்கிறார்கள். இப்பொழுதுகூட அறுவடை செய்கிறவன் சம்பளம்
பெறுகிறான். அவன் தனது நித்திய வாழ்வுக்கு அனுகூலமாக அறுவடை
செய்துக�ொள்கிறவன். ஆகையால் இப்பொழுது விதைக்கிறவன�ோடு
அறுவடை செய்கிறவனும் மகிழ்ச்சியடைய இயலும். விதைக்கிறவன் ஒருவன்
அறுக்கிறவன் இன்னொருவன் என்கிற பழம�ொழி இதனால் உண்மையாகிறது.
நீங்கள் பாடுபட்டு விதைக்காத நிலத்தை அறுவடை செய்யுமாறு உங்களை
அனுப்பினேன். மற்றவர்கள் பாடுபட்டார்கள். நீங்கள் அவர்கள் உழைப்பின்
பயனை அனுபவிக்கிறீர்கள்” என்று இயேசு கூறினார்.32
2.14 சமாரியர்கள் இயேசுவை விசுவாசித்தல்
அந்நகரத்தில் உள்ள ஏராளமான மக்கள் இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை
வைத்தனர். அந்தப் பெண் இயேசுவைப்பற்றிக் கூறியவற்றால்தான் அவர்கள்
அவரை நம்பினர். அவள், “நான் செய்த எல்லாவற்றையும் அவர் எனக்குச்
ச�ொல்லிவிட்டார்” என்று கூறி இருந்தாள். சமாரியர்கள் இயேசுவிடம்
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சென்றார்கள். இயேசுவை அவர்கள�ோடு தங்கும்படி வேண்டினார்கள்.
ஆகையால் இயேசு அவர்கள�ோடு இரண்டு நாட்கள் தங்கினார். மேலும்
மிகுதியான மக்கள், இயேசு ச�ொன்னவற்றின் மூலம் அவரை நம்பினர்.
அவர்கள், “முதலில் நீ ச�ொன்னவற்றையெல்லாம் கேட்டு இயேசுவை
நம்பின�ோம். ஆனால் இப்பொழுது நாங்களாகவே அவர் ச�ொன்னவற்றைக்
கேட்டதால் விசுவாசிக்கிற�ோம். அவர் உண்மையாகவே இந்த உலகத்தை
இரட்சிக்கப்போகிறவர் என்று நம்புகிற�ோம்” என்று அந்தப் பெண்ணிடம்
ச�ொன்னார்கள்.33
2.15 கலிலேயாவுக்கு இயேசு திரும்புதல்
இரு நாட்கள் கழிந்ததும் இயேசு அந்நகரத்தை விட்டு கலிலேயாவுக்குச்
சென்றார். (இயேசு ஏற்கெனவே ஒரு தீர்க்கதரிசி தன் ச�ொந்த ஊரில்
மதிக்கப்படமாட்டான் என்று ச�ொல்லியிருந்தார்.) அவர் கலிலேயாவுக்கு
வந்தப�ோது அங்குள்ள மக்கள் அவரை நல்ல முறையில் வரவேற்றனர். அந்த
மக்கள் இயேசு எருசலேமில் பஸ்கா பண்டிகையில் செய்தவற்றையெல்லாம்
நேரில் கண்டவர்கள். அந்த மக்கள் அப்பண்டிகையில் கலந்துக�ொண்டவர்கள்.34
2.16 அதிகாரியின் மகன் குணப்படுதல்
கலிலேயாவிலுள்ள கானா என்ற ஊருக்கு இயேசு மீண்டும் சென்றார்.
ஏற்கெனவே அவர் அங்குதான் தண்ணீரைத் திராட்சை இரசமாக
மாற்றியிருந்தார். அரசனின் முக்கியமான அதிகாரி ஒருவன் கப்பர்நகூமில்
வசித்து வந்தான். அவனது மகன் ந�ோயுற்றிருந்தான். அந்த மனிதன், இயேசு
இப்பொழுது யூதேயா நாட்டிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்திருக்கிறார் என்று
கேள்விப்பட்டான். ஆகையால் அவன் கானா ஊருக்குப் ப�ோய் இயேசுவைச்
சந்தித்தான். கப்பர்நகூமுக்கு வந்து தன் மகனது ந�ோயைக் குணமாக்கும்படி
இயேசுவை வேண்டினான். அவனது மகன் ஏற்கெனவே சாகும் நிலையில்
இருந்தான்.
“நீங்கள் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் காணாவிட்டால் என்னை
நம்பமாட்டீர்கள்” என்று இயேசு ச�ொன்னார்.
அந்த அதிகாரிய�ோ, “ஐயா, என் சிறிய மகன் சாவதற்கு முன் என் வீட்டிற்கு
வாருங்கள்” என்று அழைத்தான்.
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அதற்கு இயேசு, “ப�ோ, உன் மகன் பிழைப்பான்” என்றார்.
அந்த மனிதன் இயேசு ச�ொன்னதில் நம்பிக்கை வைத்து தன் வீட்டிற்குத்
திரும்பினான். வழியில் அவனது வேலைக்காரர்கள் எதிரில் வந்தார்கள்.
“உங்கள் மகன் குணமாகிவிட்டான்” என்று அவர்கள் ச�ொன்னார்கள்.
“என் மகன் எப்போது குணமாகத் த�ொடங்கினான்?” என்று கேட்டான்
அவன். “நேற்று ஒருமணி இருக்கும்போது உங்கள் மகனின் காய்ச்சல் விலகி
குணமானது” என்றார்கள் வேலைக்காரர்கள்.
இயேசு, “உன் மகன் பிழைப்பான்” என்று ச�ொன்ன நேரமும் ஒரு மணிதான்
என்பதை அந்த அதிகாரி உணர்ந்துக�ொண்டான். ஆகையால் அவனும் அவனது
வீட்டில் உள்ள அனைவரும் இயேசுவின்மீது விசுவாசம் வைத்தனர்.
யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்த பிறகு, இயேசு செய்த
இரண்டாவது அற்புதம் இது.35
2.17 இயேசு நற்செய்தியைக் கூற ஆரம்பித்தல்
இயேசு கலிலேயா ஏரிக்கு அருகிலிருந்த கப்பர்நகூம் நகருக்குச் சென்று
வசித்தார். செபுல�ோனுக்கும் நப்தலிக்கும் அருகில் உள்ளது கப்பர்நகூம்.
தீர்க்கதரிசி ஏசாயா கீழ்க்கண்டவாறு ச�ொன்னது நடந்தேறும்படி இயேசு
இவ்வாறு செய்தார்:
“செபுல�ோன் என்னும் இடமும் நப்தலி என்னும் இடமும்
ய�ோர்தான் நதியைக் கடந்து கடலுக்குப் ப�ோகும் சாலையில்
யூதர்கள் அல்லாத பிற இனத்தவர் வாழும் இடமாக உள்ளது
கலிலேயா.
பாவ இருளில் வாழ்ந்த அவர்கள் மிகப் பெரிய
வெளிச்சம�ொன்றைக் கண்டனர்.
ஒரு சுடுகாட்டைப் ப�ோல இருளடைந்து கிடக்கும்
அப்பூமியில் வாழும் மக்களை ந�ோக்கி அந்த வெளிச்சம்
வந்தது.”
அச்சமயத்திலிருந்து இயேசு இப்படி ப�ோதனை செய்யத் த�ொடங்கினார்:36
“சரியான நேரம்இங்கே இப்பொழுது இருக்கிறது. தேவனுடைய
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இராஜ்யம் நெருங்கிவிட்டது. உங்கள் மனதையும் வாழ்க்கையையும்
மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். நற்செய்தி மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்.”37
இயேசுவைப் பற்றிய செய்திகள் கலிலேயா தேசத்தைச் சுற்றியுள்ள எல்லா
பகுதிகளிலும் பரவின. இயேசு யூதர்களின் ஜெப ஆலயங்களில் ப�ோதிக்க
ஆரம்பித்தார். எல்லா மக்களும் அவரைப் புகழ்ந்தனர்.38

2.18 இயேசு ச�ொந்த ஊரில் நிராகரிக்கப்படுதல்
தான் வளர்ந்த இடமாகிய நாசரேத்திற்கு இயேசு பயணம் செய்தார்.
யூதர்களின் ஓய்வு நாளில் அவர் வழக்கம் ப�ோல் ஜெப ஆலயத்திற்குச்
சென்று வாசிப்பதற்காக எழுந்து நின்றார். ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம்
அவருக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டது. இயேசு புத்தகத்தைத் திறந்து கீழ்வரும் பகுதி
எழுதப்பட்டிருப்பதைக் கண்டார்:
“தேவனுடைய ஆவி என்னிலுள்ளது.
ஏதுமற்ற மக்களுக்கு நற்செய்தியைப் ப�ோதிப்பதற்கு தேவன்
என்னைத் தேர்ந்தார்.
கைதிகள் விடுதலை பெறவும்
குருடர்கள் மீண்டும் பார்வை பெறவும் அம்மக்களுக்குப்
ப�ோதிக்கும்படியாக தேவன் என்னை அனுப்பினார்.
தங்கள் துன்பத்தினின்று பலவீனர்கள் விடுதலை
பெறும்பொருட்டு தேவன் என்னை அனுப்பினார்.
மக்களுக்கு தேவன் இரக்கம் காட்டும் காலத்தை
அறிவிக்கும்படியாக தேவன் என்னை அனுப்பினார்”
என்பதை இயேசு வாசித்துவிட்டு புத்தகத்தை மூடினார்.
அவர் புத்தகத்தை திருப்பித் தந்துவிட்டு உட்கார்ந்தார். ஜெப
ஆலயத்திலிருந்த ஒவ்வொருவரும் இயேசுவைக் கூர்ந்து ந�ோக்கினர்.
அவர்களிடம் இயேசு பேச ஆரம்பித்தார். அவர், “நான் வாசித்த இச்சொற்களை
இப்போது நீங்கள் கேட்கையில், அச்சொற்கள் உண்மையாயின!” என்றார்.
எல்லா மக்களும் இயேசுவைக் குறித்து நல்லபடியாகக் கூறினர். இயேசு
பேசிய அழகான வார்த்தைகளைக் கேட்டு அவர்கள் வியந்தனர். மக்கள், “அவர்
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எவ்வாறு இப்படிப் பேச முடியும்? அவர் ய�ோசேப்பின் மகன் அல்லவா?”
என்றனர்.
அவர்களை ந�ோக்கி, இயேசு, “‘மருத்துவரே, முதலில் உன்னை
நீயே குணப்படுத்திக்கொள்’ என்னும் பழம�ொழியை நீங்கள் எனக்குக்
கூறப் ப�ோகிறீர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். ‘நீங்கள் கப்பர்நகூமில்
நிகழ்த்திய காரியங்களைக் குறித்துக் கேள்விப்பட்டு இருக்கிற�ோம். உங்கள்
ச�ொந்த நகரமாகிய இவ்விடத்திலும் அதையே செய்யுங்கள்’ என்று
ச�ொல்ல விரும்புகிறீர்கள்” என்றார். மேலும் இயேசு, “நான் உங்களுக்கு
உண்மையைக் கூறுகிறேன். ஒரு தீர்க்கதரிசியை அவனது ச�ொந்த நகரத்தார்
ஏற்றுக்கொள்வதில்லை.
“நான் ச�ொல்வது உண்மை. எலியாவின் காலத்தில் மூன்றரை ஆண்டுகளாக
இஸ்ரவேலில் மழை ப�ொழியவில்லை. நாடு முழுவதிலும் உணவு
எங்கும் கிடைக்கவில்லை. அக்காலத்தில் இஸ்ரவேலில் விதவைகள் பலர்
வாழ்ந்தனர். ஆனால் இஸ்ரவேலில் உள்ள எந்த விதவையிடத்திலும் எலியா
அனுப்பப்படவில்லை. சீத�ோனில் உள்ள நகரமாகிய சாரிபாத்தில் உள்ள
விதவையிடத்துக்கே அவன் அனுப்பப்பட்டான்.
“எலிசா என்னும் தீர்க்கதரிசியின் காலத்தில் குஷ்டர�ோகிகள் பலர் இருந்தனர்.
அவர்களில் ஒருவரும் குணமாக்கப்படவில்லை. நாகமான் மட்டுமே
குணமடைந்தான். அவன் சீரியா தேசத்தைச் சேர்ந்தவன். இஸ்ரவேல்
தேசத்தைச் சேர்ந்தவன் அல்லன்” என்றார்.
ஜெப ஆலயத்தில் உள்ள அனைவரும் இவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டனர்.
அவர்கள் மிகமிகக் க�ோபம் அடைந்தனர். அம்மக்கள் எழுந்து இயேசுவை
நகரத்தில் இருந்து வெளியேறும்படியாகக் கட்டாயப்படுத்தினர். அவர்கள்
நகரம் ஒரு மலையின்மேல் நிர்மாணிக்கப்பட்டு இருந்தது. அவர்கள்
இயேசுவை மலையின் விளிம்புக்குக் க�ொண்டு வந்தனர். விளிம்பிலிருந்து
அவரைத் தள்ளிவிட அவர்கள் முனைந்தார்கள். ஆனால் இயேசு அவர்களுக்கு
நடுவே நடந்து, அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார்.39

3 மக்களிடம் செல்வாக்கு பெற்ற ஆண்டு

3.1 இயேசு சில சீஷர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
இயேசு கலிலேயா ஏரிக்கரைய�ோரம் நடந்துக�ொண்டிருந்தார். பேதுரு
என்றழைக்கப்பட்ட சீம�ோனையும் அவன் சக�ோதரன் அந்திரேயாவையும்
அவர் கண்டார். மீனவர்களான அச்சக�ோதரர்கள் இருவரும் ஏரியில்
வலைவிரித்து மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்தனர். இயேசு அவர்களிடம்,
“என்னைத் த�ொடர்ந்து வாருங்கள். உங்களை மாறுபட்ட மீனவர்களாக்குவேன்.
மீன்களை அல்ல மனிதர்களை சேகரிக்கும் வேலையைச் செய்வீர்கள்”
என்று ச�ொன்னார். சீம�ோனும் அந்திரேயாவும் தங்கள் வலைகளை விட்டு
இயேசுவைப் பின் த�ொடர்ந்தார்கள்.
இயேசு கலிலேயா ஏரிக்கரைய�ோரம் த�ொடர்ந்து நடந்து செல்லும்போது
செபெதேயுவின் புதல்வர்களான யாக்கோபு மற்றும் ய�ோவான் ஆகிய
சக�ோதரர்களைக் கண்டார். அவர்கள் இருவரும் ஒரு படகில் தம் தந்தைய�ோடு
இருந்தனர். அவர்கள் மீன் பிடிப்பதற்காகத் தங்களது வலையைத் தயார் செய்து
க�ொண்டிருந்தனர். இயேசு அந்தச் சக�ோதரர்களைத் தம்முடன் வருமாறு
அழைத்தார். எனவே, அச்சக�ோதரர்கள் தங்கள் படகையும் தந்தையையும்
விட்டு இயேசுவைப் பின் த�ொடர்ந்தனர்.40
கெனெசரேத்து கடலின் அருகே இயேசு நின்றார். மக்கள் அவரைச் சுற்றி
சூழ்ந்துக�ொண்டார்கள். தேவனுடைய ப�ோதனைகளைக் கேட்க அவர்கள்
விரும்பினர். கடற்கரையில் இயேசு இரண்டு படகுகளைக் கண்டார். மீன்
பிடிக்கிறவர்கள் தம் வலைகளைக் கழுவிக்கொண்டிருந்தார்கள். சீம�ோனுக்கு
உரிய படகில் இயேசு ஏறிக்கொண்டார். படகைக் கரையிலிருந்து கடலுக்குள்
சற்றுத் தள்ளி நிறுத்துமாறு இயேசு சீம�ோனுக்குக் கூறினார். பிறகு மக்களுக்குப்
ப�ோதிக்கத் த�ொடங்கினார்.
இயேசு ப�ோதித்து முடித்தார். அவர் சீம�ோனிடம், “படகை கடலில்
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ஆழமான பகுதிக்குச் செலுத்து. நீங்கள் எல்லாரும் வலைவீசினால் மீன்கள்
அகப்படும்” என்றார்.
சீம�ோன் பதிலாக, “ஐயா, மீன் பிடிப்பதற்காக இரவு முழுவதும் முயன்று
பணி செய்தோம். ஆனால் மீன் எதுவும் அகப்படவில்லை. நான் நீருக்குள் வலை
வீசவேண்டும் என்று நீர் கூறுகிறீர். நான் அவ்வாறே செய்வேன்” என்றான்.
மீன் பிடிக்கிறவர்கள் நீருக்குள் வலை வீசினர். வலைகள் கிழியும்படியாக
அவை முழுக்க மீன்களால் நிரம்பின. அவர்கள் பிற படகுகளில் இருந்த தம்
நண்பர்களை வந்து உதவுமாறு அழைத்தனர். நண்பர்கள் வந்தனர். இரண்டு
படகுகளும் அமிழ்ந்து ப�ோகும் நிலையில் மிகுதியான மீன்களால் நிரம்பின.
தாங்கள் பிடித்த மிகுதியான மீன்களைக் கண்டு மீன் பிடிக்கிறவர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டனர். சீம�ோன் பேதுரு இதைக் கண்டப�ோது இயேசுவின் முன்
தலை குனிந்து வணங்கி, “ஆண்டவரே, என்னிடமிருந்து ப�ோகவேண்டும்.
நான் பாவியான மனிதன்” என்றான். செபெதேயுவின் மகன்களாகிய
யாக்கோபும் ய�ோவானும் கூட ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள். (யாக்கோபும்
ய�ோவானும் பேதுருவுடன் சேர்ந்து உழைத்தனர்.)
இயேசு சீம�ோனை ந�ோக்கி, “பயப்படாதே! இப்போதிலிருந்து மனிதரை
ஒன்று சேர்க்கும்படியாக நீ வேலை செய்வாய், மீனைப்பிடிக்க அல்ல!”
என்றார்.
அம்மனிதர்கள் படகைக் கரைக்கு இழுத்து வந்தனர். அவர்கள்
எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்தனர்.41
3.2 அசுத்த ஆவியுள்ளவன் விடுவிக்கப்படுதல்
இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் கப்பர்நகூமுக்குச் சென்றார்கள். ஓய்வுநாளில்
ஜெப ஆலயத்திற்குள் சென்று இயேசு ப�ோதனை செய்தார். அங்கே இருந்த
மக்கள் இயேசுவின் ப�ோதகத்தைக் கேட்டு வியப்படைந்தார்கள். அவர்களின்
ஏனைய வேதபாரகரைப்போல இயேசு உபதேசிக்கவில்லை. அவர் எல்லா
அதிகாரங்களையும் உடையவராக உபதேசித்தார். ஜெப ஆலயத்திற்குள்
இயேசு இருந்தப�ோது அசுத்த ஆவியால் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனும்
அங்கே இருந்தான். அவன், “நசரேயனாகிய இயேசுவே! எங்களிடம் நீர் என்ன
விரும்புகிறீர்? எங்களை அழிக்கவா வந்தீர்? நீர் தேவனின் பரிசுத்தர் என்பது
எனக்குத் தெரியும்” என்று சத்தமிட்டான்.
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இயேசு பலமான குரலில், “அமைதியாக இரு. இவனை விட்டு வெளியே
வா” என்று கட்டளையிட்டார். அந்த அசுத்த ஆவி அம்மனிதனை ஒரு உலுக்கு
உலுக்கிவிட்டு அவனை விட்டுப் பெரும் சத்தத்தோடு வெளியேறியது.
மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அவர்கள், “இங்கு என்ன நடக்கிறது? இந்த
மனிதர் புதிதாக ஏத�ோ உபதேசிக்கிறார். இவர் அதிகாரத்துடன் உபதேசம்
செய்கிறார். இவர் அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளை இடுகிறார். ஆவிகளும்
அவருக்கு அடிபணிகின்றன” என்று ஒருவர�ோட�ொருவர் பேசிக் க�ொண்டனர்.
எனவே, கலிலேயாவின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இயேசுவைப்பற்றிய
செய்தி வேகமாகப் பரவியது.42
3.3 இயேசு அநேகரைக் குணமாக்குதல்
இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் ஜெப ஆலயத்தை விட்டு வெளியேறினர்.
அவர்கள் யாக்கோபு, ய�ோவான் ஆகிய�ோருடன் சீம�ோன், அந்திரேயா
சக�ோதரர்களின் வீட்டுக்குச் சென்றார்கள். சீம�ோனின் மாமியார் மிகவும்
உடல்நலம் இல்லாமல் இருந்தாள். அவள் படுக்கையில் காய்ச்சல�ோடு
கிடந்தாள். மக்கள் அவரிடம் அவளைப்பற்றிக் கூறினர். எனவே இயேசு
அவளது படுக்கையருகே சென்றார். அவளது கையைப் பற்றிக்கொண்டு
அவள் எழுந்திருக்க உதவி செய்தார். காய்ச்சல் அவளை விட்டு நீங்கி அவள்
சுகமடைந்தாள். பிறகு அவள் அவர்களை உபசரிக்கத் த�ொடங்கினாள்.
அந்த இரவில், சூரியன் மறைந்த பிறகு, மக்கள் அனைத்து
ந�ோயாளிகளையும் இயேசுவிடம் க�ொண்டு வந்தனர். அவர்கள் பிசாசு
பிடித்தவர்களையும் அவரிடம் க�ொண்டு வந்தனர். அந்நகரில் உள்ள
அனைத்து மக்களும் அந்த வீட்டின் வாசலுக்கு வந்து கூடினர். அநேகருடைய
பலவிதமான ந�ோய்களையும் இயேசு குணப்படுத்தினார். பல பிசாசுகளையும்
இயேசு துரத்தினார். ஆனால் இயேசு பிசாசுகளைப் பேச அனுமதிக்கவில்லை.
ஏனென்றால் அவர் யாரென்று அவைகள் அறிந்திருந்தன.43
3.4 இயேசு தனிமையில் ஜெபித்தல்
மறுநாள் காலையில் இயேசு மிக முன்னதாகவே எழுந்தார். இன்னும்
இருட்டாக இருந்தப�ோதே அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். அவர்
தனியாக ஓரிடத்துக்குச் சென்று பிரார்த்தனை செய்தார். பிறகு சீம�ோனும்
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அவனது நண்பர்களும் இயேசுவைத் தேடிச் சென்றனர். அவரைக் கண்டுபிடித்து,
“மக்கள் யாவரும் உமக்காகவே எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள்” என்றனர்.
இயேசு, “நாம் வேறு இடத்துக்குப் ப�ோக வேண்டும். நாம் சுற்றிலும்
உள்ள நகரங்களுக்கும் செல்ல வேண்டும். அந்த இடங்களில் எல்லாம்
நான் ப�ோதனை செய்யவேண்டும். அதற்காகத்தான் நான் வந்தேன்” என்று
பதிலளித்தார்.44
3.5 ப�ோதனையும், குணமாக்குதலும்
இயேசு கலிலேயா நாடு முழுவதும் உள்ள இடங்களுக்குச் சென்றார்.
அவர்கள் ஜெப ஆலயங்களில் இயேசு தேவனுடைய இராஜ்யத்தைப் பற்றிய
நற்செய்திகளைப் ப�ோதித்தார். மேலும், மக்களின் அனைத்து விதமான
ந�ோய்களையும் வியாதிகளையும் இயேசு குணப்படுத்தினார். இயேசுவைப்
பற்றிய செய்தி சீரியா தேசம் முழுவதும் பரவியது. ந�ோயுற்ற மக்கள்
அனைவரையும் இயேசுவிடம் அழைத்து வந்தனர். ந�ோயுற்ற அம்மக்கள்
பலவிதமான வியாதிகளாலும் வலியினாலும் அவதியுற்றனர். சிலர் மிகுந்த
வலியினாலும், சிலர் பிசாசு பிடித்தும், சிலர் வலிப்புந�ோயினாலும், சிலர் பாரிச
வியாதியாலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். இயேசு அவர்கள் அனைவரையும்
குணமாக்கினார். பற்பல மக்கள் இயேசுவைப் பின் த�ொடர்ந்தார்கள்.
அம்மக்கள் கலிலேயா, பத்துநகரங்கள், எருசலேம், யூதேயா மற்றும் ய�ோர்தான்
நதியின் அக்கரை முதலான பகுதிகளிலிருந்து வந்திருந்தனர்.45
3.6 ந�ோயாளியைக் குணமாக்குதல்
த�ொழுந�ோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் இயேசுவிடம் வந்தான்.
அவன் இயேசுவின் முன்னால் மண்டியிட்டு, “நீர் விரும்பினால் என்னைக்
குணப்படுத்தலாம். அதற்குரிய வல்லமை உமக்குண்டு” என்று கெஞ்சினான்.
அவனுக்காக இயேசு மனமுருகினார். ஆகையால் அவனைத் த�ொட்டு,
“நான் உன்னைக் குணப்படுத்த விரும்புகிறேன். குணமடைவாயாக!” என்றார்.
உடனே ந�ோய் அவனை விட்டுவிலகி அவன் குணமானான்.
அவனைப் புறப்பட்டுச் செல்லுமாறு இயேசு கூறினார். ஆனால், அவனை
அவர் பலமாக எச்சரிக்கையும் செய்தார்: “நான் உனக்காகச் செய்ததை
யாரிடமும் ச�ொல்லாதே. ஆனால் நீயாகப் ப�ோய் ஆலய ஆசாரியனிடம் காட்டு.
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தேவனுக்குக் காணிக்கை செலுத்து. ஏனென்றால் நீ குணமடைந்திருக்கிறாய்.
ம�ோசே ஆணையிட்டபடி காணிக்கை செலுத்து. இதனால் நீ குணமானதை
மக்கள் அறிந்து க�ொள்வார்கள்,” என்று இயேசு கூறினார். அந்த மனிதன்
அங்கிருந்து சென்று தான் கண்ட எல்லா மக்களிடமும் இயேசு தன்னைக்
குணப்படுத்தியதைப் பற்றிச் ச�ொன்னான். எனவே இயேசுவைப் பற்றிய
செய்தி எங்கும் பரவியது. அதனால் இயேசுவால் ஒரு நகரத்துக்குள்ளும்
வெளிப்படையாக நுழைய முடியவில்லை. மக்கள் இல்லாத இடங்களில்
இயேசு தங்கி இருந்தார். இயேசு எங்கிருந்தாலும் அனைத்து நகரங்களில்
இருந்தும் மக்கள் அவரைத் தேடி வந்தனர்.46
3.7 பக்கவாத வியாதிக்காரன் குணமாகுதல்
சில நாட்களுக்குப் பின்னர், இயேசு கப்பர்நகூமுக்கு வந்தார். அவர் வீட்டுக்குத்
திரும்பியுள்ளார் என்ற செய்தி பரவியது. ஏராளமான ஜனங்கள் இயேசுவின்
ப�ோதனையைக் கேட்கக் கூடினார்கள். அந்த வீடு நிறைந்துவிட்டது. அங்கு
நிற்பதற்கும் இடமில்லை. வாசலுக்கு வெளியேயும் இடமில்லை. இயேசு
அவர்களுக்குப் ப�ோதித்துக்கொண்டிருந்தார். ஒரு பக்கவாதக்காரனைச் சிலர்
இயேசுவிடம் க�ொண்டு வந்தார்கள். நான்கு பேர் அவனைத் தூக்கிக்கொண்டு
வந்தனர். ஆனால் அவர்களால் அவனை இயேசுவின் அருகில் க�ொண்டுவர
முடியவில்லை. ஏனென்றால் மக்கள் கூட்டம் அவ்வீட்டைச் சூழ்ந்திருந்தது.
எனவே அவர்கள் கூரைமீது ஏறி இயேசு இருந்த இடத்துக்கு மேல் கூரையில்
ஒரு திறப்பை உண்டாக்கினார்கள். பிறகு பக்கவாதக்காரனின் படுக்கையை
வீட்டுக்குள் இறக்கினார்கள். அவர்களது அளவுக்கடந்த விசுவாசத்தை இயேசு
பார்த்தார். எனவே பக்கவாதக்காரனைப் பார்த்து இயேசு, “இளைஞனே! உன்
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
சில வேதபாரகர்கள் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தனர். அவர்கள் இயேசு
செய்வனவற்றைப் பார்த்து விட்டு தங்களுக்குள், “ஏன் இந்த மனிதர்
இவ்வாறு பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்? இவர் ச�ொல்வதெல்லாம் தேவனுக்கு
எதிரானதாகவே உள்ளதே. தேவன் மட்டுமே பாவங்களை மன்னிக்கத்தக்கவர்”
என்று ச�ொல்லிக் க�ொண்டனர்.
வேதபாரகர்கள் என்ன நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை உடனே
இயேசு அறிந்துக�ொண்டார். எனவே, இயேசு அவர்களிடம், “ஏன் இப்படி
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ய�ோசித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? பக்கவாதக்காரனைப் பார்த்து, ‘உன்
பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன’ என்று ச�ொல்வது எளிதா? ‘எழுந்து
உன் படுக்கையை எடுத்துக் க�ொண்டு நட’ என்று ச�ொல்வது எளிதா? இரண்டில்
எது எளிதாகும்? ஆனால் மனித குமாரனுக்குப் பூமியிலே பாவங்களை
மன்னிக்கிற அதிகாரம் உண்டு என்பதை உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன்” என்று
கூறி பிறகு பக்கவாதக்காரனைப் பார்த்து, “நான் உனக்குச் ச�ொல்கிறேன்.
எழுந்திரு, உனது படுக்கையை எடுத்துக் க�ொண்டு உன் வீட்டுக்குப் ப�ோ”
என்றார்.
பக்கவாதக்காரன் எழுந்து, அவனது படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு
அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான். அனைத்து மக்களும் அவனைப்
பார்த்தார்கள். அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு தேவனைப் புகழ்ந்தார்கள். அவர்கள்,
“இதுப�ோல ஆச்சரியம் மிக்க ஒன்றை நாங்கள் இதுவரை பார்த்ததில்லை!”
என்றனர்.47
3.8 லேவி இயேசுவை பின்பற்றுதல்
இயேசு மறுபடியும் கடலருகே சென்றார். ஏராளமான மக்கள் அவரைப்
பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு உபதேசித்தார்.
கடற்கரையைய�ொட்டி நடந்து செல்லும்போது அல்பேயுவின் மகனான
லேவி என்னும் வரி வசூலிப்பவனைக் கண்டார். லேவி வரி வசூலிப்பு
அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான். அவனிடம் இயேசு, “என்னைப் பின்
த�ொடர்ந்து வா” என்றார். உடனே லேவி எழுந்து அவரைப் பின் த�ொடர்ந்தான்.
அன்று, அதற்குப் பின் இயேசு லேவியினுடைய வீட்டில் உணவு உண்டார்.
அங்கே வரி வசூல் செய்பவர்களும், பாவிகளும் இயேசுவ�ோடும் அவரது
சீஷர்கள�ோடும் உணவு உண்டனர். இவர்கள�ோடு பலர் இயேசுவைப் பின்
த�ொடர்ந்து வந்திருந்தனர். அவர்கள�ோடு வேதபாரகரும் பரிசேயரும்
இருந்தனர். அவர்கள் பாவிகள�ோடும், வரி வசூல் செய்பவர்கள�ோடும் சேர்ந்து
இயேசு உணவு உட்கொள்வதைக் கண்டனர். அவர்கள் இயேசுவின் சீஷரை
ந�ோக்கி, “ஏன் இவர் வரிவசூல் செய்பவர்கள�ோடும், பாவிகளுடனும் சேர்ந்து
உணவு உண்கின்றார்?” என்று கேட்டனர்.
இயேசு இதனைக் கேட்டார். அவர் அவர்களை ந�ோக்கி, “சுகமுள்ளவனுக்கு
மருத்துவர் தேவையில்லை. ந�ோயாளிக்கே மருத்துவர் தேவை. நான்
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நல்லவர்களை அழைக்க வரவில்லை, பாவிகளை அழைக்கவே வந்தேன்”
என்றார்.48
3.9 உபவாசம் பற்றிய கேள்விக்கு இயேசு பதிலுரைத்தல்
அவர்கள் இயேசுவிடம், “ய�ோவானின் சீஷர்கள் அடிக்கடி உபவாசிக்கவும்,
பிரார்த்திக்கவும் செய்கிறார்கள். பரிசேயர்களின் சீஷர்களும் அதே மாதிரி
செய்கிறார்கள். ஆனால் உங்கள் சீஷர்கள் எப்போதும் உண்பதும், குடிப்பதுமாக
இருக்கிறார்களே” என்றார்கள்.
இயேசு அவர்களிடம், “திருமணத்தின்போது மணமகன் உடனிருக்கையில்
மணமகனின் நண்பர்களை உண்ணாதிருக்கும்படியாகக் கூற முடியாது. ஆனால்
அவர்களை விட்டு மணமகன் பிரிந்து செல்லும் காலம் வரும். அப்போது
அவனது நண்பர்கள் உபவாசம் இருப்பர்” என்றார்.
அவர்களுக்கு இயேசு கீழ்வரும் உவமையைக் கூறினார். “ஒரு பழைய
அங்கியின் கிழிசலைத் தைக்க ஒருவரும் புதிய அங்கியின் ஒரு பகுதியைக்
கிழிப்பதில்லை. ஏன்? அது புதிய அங்கியைப் பாழாக்குவது மட்டுமன்றி,
புதிய அங்கியின் துணி பழைய துணியைப்போல் இருப்பதுமில்லை.
மக்கள் புதிய திராட்சை இரசத்தைப் பழைய திராட்சை இரசப் பைகளில்
ஊற்றி வைப்பதில்லை. ஏன்? புதிய திராட்சை இரசம் பைகளைப்
ப�ொத்தலாக்கிவிடும். திராட்சை இரசம் சிந்திப்போகும். திராட்சை இரசப்
பைகளும் வீணாகிப்போகும். மக்கள் புதிய இரசத்தைப் புதிய பைகளில்
வைப்பார்கள். பழைய ரசத்தைப் பருகுகிற மனிதன் புதிய திராட்சை இரசத்தை
விரும்புவதில்லை. ஏன்? ‘பழைய திராட்சை ரசமே நல்லது’ என்று அவன்
கூறுகின்றான்” என்றார்.49
3.10 குளம் அருகே ந�ோயாளியைக் குணமாக்குதல்
பிறகு, இயேசு எருசலேமுக்கு யூதர்களின் ஒரு பண்டிகையின்போது சென்றார்.
அங்கே ஐந்து மண்டபங்கள் உள்ள ஒரு குளம் இருந்தது. யூதம�ொழியில்
இதற்கு பெதஸ்தா என்று பெயர். இந்தக் குளம் ஆட்டுவாசல் அருகே இருந்தது.
குளத்தின் அருகில் உள்ள மண்டபத்தில் ந�ோயாளிகள் பலர் படுத்துக்கிடந்தனர்.
அவர்களில் சிலர் குருடர்கள்; சிலர் சப்பாணிகள்; சிலர் சூம்பிப்போன
உறுப்புகளை உடையவர்கள். அவர்களில் ஒருவன் முப்பத்தெட்டு
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ஆண்டுகளாக ந�ோய்வாய்ப்பட்டிருந்தான். இயேசு அந்த ந�ோயாளி அங்கு
படுத்துக்கிடப்பதைக் கண்டார். அவன் நீண்ட காலமாக ந�ோயாளியாக
இருப்பதை அவர் அறிந்தார். ஆகையால் அவர் அவனிடம், “நீ குணமடைய
விரும்புகிறாயா?” என்று கேட்டார்.
“ஐயா, தண்ணீர் கலங்கும்போது நான் ப�ோய் நீரில் இறங்குவதற்கு எனக்கு
உதவி செய்ய யாருமில்லை. முதல் மனிதனாகப் ப�ோய் மூழ்குவதற்கு
முயல்வேன். ஆனால் எனக்கு முன்னால் எவனாவது ஒருவன் முதல்
மனிதனாகப் ப�ோய் மூழ்கிவிடுகிறான்” என்று அந்த ந�ோயாளி பதில்
ச�ொன்னான்.
பிறகு இயேசு, “எழுந்து நில். உனது படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட”
என்றார். உடனே அந்த ந�ோயாளி குணமடைந்தான். அவன் தனது படுக்கையை
எடுத்துக்கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தான்.
இது நிகழ்ந்த அந்த நாள�ோ ஓய்வு நாள். ஆகையால் யூதர்கள், “இன்று ஓய்வு
நாள். நீ படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு ப�ோவது சரியல்ல” என்று அவனிடம்
கூறினர்.
ஆனால் அந்த மனிதன், “ஒரு மனிதர் என்னைக் குணமாக்கினார். எனது
படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு ப�ோகும்படிக் கூறினார்” என்றான்.
“உன்னை குணமாக்கிப் படுக்கையை எடுத்துக் க�ொண்டு ப�ோகும்படி
ச�ொன்ன அவன் யார்?” என்று யூதர்கள் கேட்டனர்.
ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு தன்னைக் குணமாக்கியவர் யார் என்று
தெரியவில்லை. அங்கே ஏராளமான மக்கள் இருந்தனர். இயேசுவும் அவ்விடம்
விட்டு மறைந்து ப�ோயிருந்தார்.
பிறகு இயேசு அவனை ஆலயத்தில் கண்டுபிடித்தார். இயேசு அவனிடம்,
“பார், இப்பொழுது நீ குணமாகிவிட்டாய். உனக்குக் கேடுவராதபடி மேலும்
பாவம் செய்யாமல் இருப்பாயாக” என்று கூறினார்.
பிறகு அந்த மனிதன் யூதர்களிடம் திரும்பிப் ப�ோனான். அவன் யூதர்களிடம்,
“இயேசுதான் என்னைக் குணமாக்கியவர்” என்று ச�ொன்னான்.
இயேசு இவ்வாறு ஓய்வு நாளில் ந�ோயைக் குணப்படுத்தியதால் யூதர்கள்
இயேசுவைக் குற்றம்சாட்டத் த�ொடங்கினர். ஆனால் இயேசுவ�ோ யூதர்களிடம்,
“எனது பிதா (தேவன்) வேலை செய்வதை நிறுத்துவதே இல்லை. நானும்
வேலை செய்துக�ொண்டிருக்கிறேன்” என்றார்.
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இதைக் கேட்ட யூதர்கள் இயேசுவைக் க�ொன்றுவிடக் கடுமையாக
முயற்சி செய்தார்கள். அவர்கள், “முதலில் இயேசு ஓய்வு நாளின் சட்டத்தை
உடைத்துவிட்டார். பிறகு அவர் தேவனை அவரது பிதா என்று கூறுகிறார்.
அவர் தன்னை தேவனுக்குச் சமமாகக் கூறி வருகிறார்” என்று விளக்கம்
கூறினர்.50
3.11 தேவ குமாரன் வாழ்வு அளிக்கிறார்
ஆனால் இயேசுவ�ோ, “உங்களுக்கு உண்மையாகவே கூறுகிறேன், இந்தக்
குமாரன் தனியாக எதுவும் செய்வதில்லை. இவர் தன் பிதாவிடம்
எதைப் பார்க்கிறார�ோ அவற்றையே செய்து வருகிறார். பிதா குமாரனை
நேசிக்கிறார். அவர் தான் செய்பவற்றையெல்லாம் தனது குமாரனுக்குக்
காட்டி வருகிறார். இந்த மனிதன் குணமானான். இதைவிட மேலான
காரியங்களைப் பிதாவானவர் தனது குமாரன் மூலம் செய்வார். பின்பு நீங்கள்
எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். பிதாவானவர் இறந்தவர்களை உயிர�ோடு
எழுப்புகிறார். இதைப்போலவே அவரது குமாரனும் தமது விருப்பத்தின்படி
இறந்துப�ோனவர்களை உயிர�ோடு எழச் செய்வார்.
“அத்துடன் பிதாவானவர் யாருக்கும் தீர்ப்பளிப்பதில்லை. ஆனால் அவர்
இத்தகைய தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரத்தை தன் மகனிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறார்.
தேவன் இதைச் செய்தார். எனவே அனைத்து மக்களும் பிதாவுக்குச் செய்கிற
மரியாதையைக் குமாரனுக்கும் செய்ய வேண்டும். ஒருவன் குமாரனுக்கு
மரியாதை செய்யாவிட்டால் அவன் பிதாவையும் அவமரியாதை
செய்தவனாகிறான். பிதாவே தன் குமாரனை நம்மிடம் அனுப்பியிருக்கிறார்.
“நான் உங்களுக்கு உண்மையாகவே கூறுகிறேன், நான் ச�ொல்கிறதை
எவன் கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை நம்புகிறான�ோ அவனுக்கு
நித்தியமான வாழ்வு உண்டு. அவன் தீர்ப்புக்கு உட்படமாட்டான். அவன்
ஏற்கெனவே மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனைப் பெற்றவனாகிறான்.
உங்களுக்கு ஓர் உண்மையைக் கூறுகிறேன். முக்கியமான வேளை வரும்.
அவ்வேளை ஏற்கெனவே இங்கே இருக்கிறது. பாவத்தில் இறந்தவர்கள்
தேவகுமாரனுடைய சத்தத்தைக் கேட்கும் காலம் வரும். குமாரனிடமிருந்து
கேட்பவற்றை நம்புகிறவர்கள் நித்திய ஜீவனைப் பெறுகின்றார்கள்.
பிதாவிடமிருந்தே (தேவனிடமிருந்தே) ஜீவன் வருகின்றது. ஆகையால் அவர்
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தன் குமாரனுக்கும் ஜீவனையளிக்கும் அதிகாரத்தைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்.
அத்துடன் அவர் குமாரனுக்கு, அனைத்து மக்களுக்கும் தீர்ப்பளிக்கிற
அதிகாரத்தையும் க�ொடுத்திருக்கிறார். ஏனென்றால் அந்தக் குமாரனே மனித
குமாரனாக இருக்கிறார்.
“இதுபற்றி நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். செத்துப்போய் கல்லறையில்
இருக்கிறவர்கள் அவரது சத்தத்தைக் கேட்கும் காலம் வரும். அப்போது
தங்கள் கல்லறைகளை விட்டு அவர்கள் வெளியே வருவார்கள். தங்கள்
வாழ்வில் நன்மையைச் செய்தவர்கள் நித்திய ஜீவனைப் பெறும்படி
எழுப்பப்படுவார்கள். தீமை செய்தவர்கள் தண்டனையைப் பெறும்படி
எழுப்பப்படுவார்கள்.
“நான் தனியாக எதுவும் செய்வதில்லை. நான் எனக்குச்
ச�ொல்லியிருக்கிறபடியே தீர்ப்பளிக்கிறேன். எனவே எனது தீர்ப்பு நீதியானதே.
ஏனென்றால் நான் எனக்குப் பிடித்தமானதைச் செய்வதில்லை; என்னை
அனுப்பினவருக்குப் பிடித்தமானதையே செய்கிறேன்.51
3.12 தன் அதிகாரத்திற்கு இயேசுவின் ஆதாரம்
“நானே என்னைப்பற்றிச் ச�ொல்லி வந்தால், மக்கள் அதை
ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள். ஆனால் என்னைக்குறித்து மக்களிடம்
ச�ொல்லுகிற வேற�ொருவர் இருக்கிறார். அவர் என்னைக் குறித்துச் ச�ொல்வது
உண்மையென்று எனக்கும் தெரியும்.
“நீங்கள் ய�ோவானிடம் சிலரை அனுப்பியிருந்தீர்கள். அவன் உங்களுக்கு
உண்மையைப்பற்றிச் ச�ொன்னான். மக்களுக்கு என்னைப்பற்றி ஒருவன்
சாட்சி ச�ொல்லி விளக்க வேண்டும் என்ற தேவை எனக்கில்லை. ஆனால்
நீங்கள் இரட்சிக்கப்படும்படியாக இவற்றை நான் உங்களுக்குக் கூறுகிறேன்.
ய�ோவான் எரிந்து ஒளியைக் க�ொடுக்கிற ஒரு விளக்கைப்போன்றிருந்தான்.
நீங்கள் அவனது ஒளியைப் பெற்று சில காலம் மகிழ்ச்சி அடைந்தீர்கள்.
“ஆனால் நான் ய�ோவானைவிடப் பெரியவர் என்பதற்கு என்னிடம் சாட்சி
உள்ளது. நான் செய்கிற செயல்களே எனக்கு உரிய சாட்சிகளாகும். இவைகளே
என் பிதா, நான் செய்யும்படியாகக் க�ொடுத்தவை என்பதைக் காட்டுகின்றன.
என்னை அனுப்பிய என் பிதா, என்னைப் பற்றி அவரே சாட்சி தருகிறார்.
ஆனால் நீங்கள் அவர் சத்தத்தை ஒருப�ொழுதும் கேட்டதில்லை. அவர்
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எப்படி இருப்பார் என்று நீங்கள் பார்த்ததும் இல்லை. பிதாவின் அறிவுரை
உங்களில் வாழ்வதுமில்லை. ஏனென்றால் பிதா அனுப்பிய ஒருவரை
நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. நீங்கள் வேதவாக்கியங்களைக் கவனமாகப்
படித்துப் பாருங்கள். அவை நித்திய ஜீவனை உங்களுக்குக் க�ொடுக்குமென்று
நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். அந்த வாக்கியங்களே என்னைப்பற்றி கூறுகின்றன.
ஆனால் அந்த நித்திய ஜீவனைப் பெற விரும்பும் நீங்கள், என்னிடம் வர
மறுக்கின்றீர்கள்.
“நான் மனிதர்களிடமிருந்து பாராட்டைப் பெற விரும்பவில்லை. ஆனால்
நான் உங்களை அறிவேன். தேவனுடைய அன்பு உங்களில் இல்லை
என்பதையும் அறிவேன். நான் என் பிதாவிடமிருந்து வந்திருக்கிறேன்.
நான் அவருக்காகப் பேசுகிறேன். ஆனால் என்னை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள
மறுக்கிறீர்கள். வேற�ொருவன் வந்து அவன் தனக்காகவே பேசினால் அவனை
ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்களில் ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டுவதில்
விருப்பம்கொள்கிறீர்கள். நீங்கள் தேவனுடைய பாராட்டைப் பெற முயற்சி
செய்வதில்லை. ஆகையால் நீங்கள் எவ்வாறு நம்பிக்கை வைக்க முடியும்?
நான் பிதாவின் முன்னால் நின்று உங்களைக் குற்றம் ச�ொல்வேன் என்று
நினைக்கவேண்டாம். ம�ோசேதான் உங்கள் குறைகளைச் ச�ொல்கிறவன்.
ம�ோசே மட்டுமே உங்களைக் காப்பாற்ற முடியும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள்.
நீங்கள் உண்மையிலேயே ம�ோசேயை நம்பினீர்களானால் என்னிலும்
நம்பிக்கை வைத்திருப்பீர்கள். ஏனென்றால் ம�ோசே என்னைப்பற்றித்தான்
எழுதியிருக்கிறான். ஆனால் நீங்கள் ம�ோசே எழுதினவைகளை
நம்பமாட்டீர்கள். ஆகையால் நான் ச�ொல்வதையும் உங்களால் நம்பமுடியாது”
என்று கூறினார்.52
3.13 இயேசு ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவர்
ஒரு ஓய்வுநாளில் இயேசு தானிய வயல்கள் வழியே நடந்துக�ொண்டிருந்தார்.
அவரது சீஷர்களும் அவர�ோடு சென்றார்கள். சீஷர்கள் தானியக்கதிர்களைக்
க�ொய்து தின்னத் த�ொடங்கினர். பரிசேயர்கள் இதனைப் பார்த்து இயேசுவிடம்,
“உங்கள் சீஷர்கள் ஏன் இவ்வாறு செய்கிறார்கள்? ஓய்வு நாளில் இவ்வாறு
செய்யக்கூடாது என்பது யூதர்களின் சட்டமல்லவா?” என்றனர்.
அதற்கு இயேசு, “தனக்கும் தன் சீஷர்களுக்கும் உணவு வேண்டிப்
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பசித்திருந்த நேரத்தில் தாவீது என்ன செய்தான் என்பதை நீங்கள்
படித்திருக்கிறீர்கள். அபியத்தார் என்னும் தலைமை ஆசாரியன் காலத்தில்
நடந்த விஷயம் அது. தாவீது தேவனுடைய வீட்டில் நுழைந்து தேவனுக்குப்
படைக்கப்பட்ட அப்பத்தை உண்டான். ம�ோசேயின் விதிகள�ோ ஆசாரியர்கள்
மட்டுமே அந்த அப்பத்தைப் புசிக்கலாம் என்று கூறுகின்றன. தாவீது
தன்னுடன் இருந்த மற்றவர்களுக்கும் அப்பத்தைக் க�ொடுத்தான்.53
“நீங்கள் ம�ோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தில் படித்திருக்கிறீர்கள். அதாவது
ஓய்வு நாளில் ஆலயங்களில் ஆசாரியர்கள் ஓய்வு க�ொள்ளாமல் சட்டத்தைப்
புறக்கணிக்கிறார்கள் என்று. ஆனால், அவ்வாறு செய்யும் ஆசாரியர்கள் குற்றம்
செய்தவர்கள் அல்ல. நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன். ஆலயத்தைக்
காட்டிலும் மேலானவர் இங்கே இருக்கிறார். வேதாகமம் கூறுகிறது,
‘எனக்கு விலங்குகளைப் பலியிடுவது விருப்பமானதல்ல. மக்களிடம்
இரக்கத்தையே நான் விரும்புகிறேன்,’ அவ்வார்த்தைகளின் உண்மையான
ப�ொருள் உங்களுக்குத் தெரியாது. அதன் ப�ொருளை நீங்கள் அறிந்திருந்தால்
குற்றமற்றவர்களைக் குற்றவாளிகளாக்கமாட்டீர்கள்” என்றார்.54
மேலும் பரிசேயர்களைப் பார்த்து இயேசு, “ஓய்வு நாள் என்பது
மக்களுக்கு உதவவே உண்டாக்கப்பட்டது. ஓய்வுநாளுக்காக மக்கள்
உண்டாக்கப்படவில்லை. எனவே மனித குமாரன்தான் மற்ற நாட்களுக்கும்
மட்டுமல்ல, ஓய்வு நாளுக்கும் எஜமானராக இருக்கிறார்” என்று ச�ொன்னார்.55
இயேசு அவ்விடத்தைவிட்டு, ஜெப ஆலயத்துக்குள் நுழைந்தார். ஜெப
ஆலயத்துக்குள் சூம்பிய கையுடன் ஒருவன் இருந்தான். இயேசுவின்மேல்
குற்றம் சுமத்துவதற்கான ஒரு காரணத்தைத் தேடி சில யூதர்கள் அங்கிருந்தனர்.
எனவே அவர்கள் இயேசுவிடம், “ஓய்வு நாளில் குணப்படுத்துவது சரியா?”
என்று கேட்டார்கள்.
இயேசு, “உங்களில் யாருக்கேனும், ஓர் ஆடு இருந்து அது ஓய்வு நாளில்
ஒரு குழியில் விழுந்தால், நீங்கள் அதைக் குழியில் இருந்து தூக்கி எடுப்பீர்கள்
அல்லவா? ஓர் ஆட்டைக் காட்டிலும் மனிதன் நிச்சயமாக மேலானவன். எனவே,
ஓய்வு நாளில் நற்செயல்களைச் செய்ய ம�ோசேயின் நியாயப்பிரமாணம்
அனுமதிக்கின்றது” என்று பதிலளித்தார்.
பிறகு, இயேசு சூம்பிய கையுடைய மனிதனிடம், “எங்கே உன் கைகளைக்
காட்டு!” என்றார். அவன் இயேசு காணுமாறு தன் சூம்பியகையை நீட்டினான்.
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அது மற்ற கையைப்போல குணமாயிற்று. ஆனால் பரிசேயர்கள் இயேசுவைக்
க�ொல்லத் திட்டம் தீட்டியவாறு அங்கிருந்து விலகிச் சென்றனர்.56

3.14 இயேசுவின் பின் திரளான கூட்டம்
தனது சீஷர்கள�ோடு இயேசு ஏரிப்பக்கம் சென்றார். கலிலேயா மக்களில்
பலர் அவரைப் பின் த�ொடர்ந்தனர். பிறகு யூதேயாவில் இருந்தும்,
எருசலேமிலிருந்தும், இதுமேயாவில் இருந்தும், ய�ோர்தானுக்கு அக்கரையில்
இருந்தும் ஏராளமான மக்கள் வந்தனர். அத்துடன் தீரு, சீத�ோன் பகுதிகளில்
இருந்தும் மக்கள் வந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் இயேசு செய்த
அற்புதங்களை அறிந்திருந்தனர். ஆகவேதான் அவர்கள் வந்தார்கள்.
இயேசு பலரையும் பார்த்தார். அவர் தன் சீஷர்களிடம் ஒரு சிறிய படகு
க�ொண்டுவந்து அதனை அவருக்குத் தயார் செய்யும்படிக் கேட்டுக்கொண்டார்.
மக்கள் தம்மை நெருக்கித் தள்ளாதபடிக்கு அப்படகில் ஏறிக்கொண்டார்.
இயேசு ஏற்கெனவே பலரைக் குணமாக்கி இருந்தார். ஆகவே ஏராளமான
ந�ோயுற்ற மக்கள் நெருக்கிக்கொண்டு வந்து அவரைத் த�ொட முயன்றார்கள்.
சிலர் அசுத்த ஆவிகளால் பிடிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆவிகள் இயேசுவைக்
கண்டதும் அவருக்கு முன் குனிந்து, “நீர் தான் தேவனுடைய குமாரன்” என்று
உரக்கச் சத்தமிட்டன. ஆனால் இயேசு, தாம் யார் என்பதை மக்களுக்குக்
கூறாதிருக்கும்படி அவற்றிற்கு உறுதியாகக் கட்டளையிட்டார்.57
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ச�ொன்னது நடக்கும்படிக்கு இயேசு இவ்வாறு செய்தார்.
ஏசாயா ச�ொன்னது இதுவே,
“இத�ோ என் ஊழியன்.
நான் இவரைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன்.
நான் இவரை நேசிக்கிறேன்;
இவரைக்குறித்து நான் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறேன்.
என் ஆவியை இவர்மேல் அமரச்செய்வேன்.
இவர் தேசங்களுக்கு (என்) நேர்மையான நியாயத்தைக் கூறுவார்.
இவர் வாக்குவாதம் செய்யார்; கூக்குரல் செய்யார்.
வீதிகளில் உள்ள மக்கள் இவர் குரலைக் கேளார்.
ஏற்கெனவே வளைந்த நாணலைக்கூட இவர் உடைக்கமாட்டார்.
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அணையப்போகிற விளக்கைக்கூட இவர் அணைக்கமாட்டார்.
நியாயத்தீர்ப்பு செய்து முடிக்கும்வரை இவர் தம் முயற்சியில்
தளரமாட்டார்.
எல்லா மக்களும் இவரிடம் நம்பிக்கைக்கொள்வார்கள்.”58

3.15 இயேசு பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
அக்காலத்தில் இயேசு பிரார்த்தனை செய்யும்பொருட்டு ஒரு மலைக்குச்
சென்றார். இரவு முழுவதும் தேவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தவாறே
அம்மலையில் இருந்தார். மறுநாள் காலையில் இயேசு தனது சீஷர்களை
அழைத்தார். அவர்களுள் பன்னிரண்டு பேரைத் தேர்ந்தெடுத்தார். அவர்களுக்கு
அப்போஸ்தலர்கள் என்று பெயரிட்டார்.59 அவர்கள் தன்னுடன் இருக்க
வேண்டும் என்று இயேசு விரும்பினார். அவர்களைப் பல இடங்களுக்கு
அனுப்பி பிரசங்கம் செய்யும்படி விரும்பினார். அத்துடன் பிசாசுகளை
விரட்டுவதற்கான அதிகாரத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கவும் இயேசு
விரும்பினார். அவர் தேர்ந்தெடுத்த பன்னிரண்டு பேரின் பெயர்களும்
பின்வருமாறு: சீம�ோன், இயேசு இவனுக்கு பேதுரு என்று பெயரிட்டார்.
யாக்கோபு, ய�ோவான் இவர்கள் செபெதேயுவின் மகன்கள். (இயேசு
இவர்களுக்கு ப�ொவனெர்கேஸ் என்று பெயர் வைத்தார். இதற்கு “இடி
முழக்கத்தின் மக்கள்” என்று ப�ொருள்) அந்திரேயா, பிலிப்பு, பர்த்தல�ோமேயு,
மத்தேயு, த�ோமா, அல்பேயுவின் மகனான யாக்கோபு, ததேயு, கானானியனான
சீம�ோன், யூதா ஸ்காரிய�ோத். இந்த யூதாஸ்தான் இயேசுவை அவரது
பகைவர்களிடம் காட்டிக்கொடுத்தவன்.60

மலையிலிருந்து பிரசங்கம் (3.16–34)
3.16 தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவ�ோர்
அங்குக் கூட்டமாயிருந்த மக்களைப் பார்த்த இயேசு ஒரு குன்றின்மீது சென்று
அமர்ந்தார். அவரது சீஷர்கள் அவரிடம் வந்தார்கள். இயேசு மக்களுக்குக்
கீழ்க்கண்டவாறு ப�ோதனை செய்தார்:
“ஆவியில் எளிமை க�ொண்ட மனிதர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்,
பரல�ோக இராஜ்யம் அவர்களுக்குரியது.
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இம்மையில் துக்கம் அடைந்த மனிதர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
தேவன் அவர்களைத் தேற்றுவார்.
பணிவுடையவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
தேவன் வாக்களித்த இடத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள்.
மற்ற எதைக் காட்டிலும் நீதியான செயல்களைச் செய்ய
விரும்புகிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
அவர்களுக்கு முழுத்திருப்தியைத் தேவன் அளிப்பார்.
மற்றவர்களுக்குக் கருணை காட்டுகிறவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
அவர்களுக்குக் கருணை காட்டப்படும்.
தூய்மையான எண்ணமுடையவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
அவர்கள் தேவனின் அருகாமையிலிருப்பார்கள்.
அமைதிக்காகச் செயலாற்றுகிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
தேவன் அவர்களைத் தன் குமாரர்கள் என அழைப்பார்.
நன்மை செய்வதற்காகத் தண்டிக்கப்படுகிறவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
பரல�ோக இராஜ்யம் அவர்களுக்குரியது.

“உங்களுக்கெதிராகத் தீய ச�ொற்களைப் பேசி மக்கள் உங்களைத்
துன்புறுத்துவார்கள். நீங்கள் என்னைப் பின்பற்றுவதினிமித்தம்
எல்லாவிதமான தீய ச�ொற்களையும் உங்களுக்கெதிராகச் ச�ொல்வார்கள்.
ஆனால் மக்கள் உங்களுக்கு அவற்றைச் செய்யும்பொழுது நீங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். அதற்காக மகிழ்ச்சியடையுங்கள். தேவனுடைய
மகத்தான வெகுமதி உங்களுக்குக் காத்திருக்கிறது. உங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த
தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் மக்கள் அதே விதமான தீமைகளைச் செய்தார்கள்.61
3.17 இயேசுவைப் பின்பற்றுவ�ோர் உப்பு, ஒளி
“பூமிக்கு நீங்கள் உப்பாக இருக்கிறீர்கள். தன் சுவையை உப்பு இழந்தால் மீண்டும்
அதை உப்பாக மாற்றவ�ோ, வேறு எதற்கும் பயன்படுத்தவ�ோ முடியாது. அது
தெருவில் எறியப்பட்டு மக்களால் மிதிக்கப்படும்.
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““உலகுக்கு ஒளித்தரும் விளக்கு நீங்களே. ஒரு குன்றின் மேல் அமைந்த
பட்டணம் மறைந்திருக்க முடியாது. மக்கள் எரிகின்ற விளக்கைக் குடத்தின்
கீழ் வைத்து மறைப்பதில்லை. மாறாக, அதை மக்கள் விளக்குத் தண்டின் மீது
வைக்கிறார்கள். அப்பொழுது தான் விளக்கு வீட்டிலுள்ள அனைவருக்கும்
வெளிச்சம் தருகிறது. அது ப�ோலவே, நீங்களும் மற்ற மனிதர்களுக்கு
விளக்காக விளங்கவேண்டும். உங்களது நற்செயல்களை மற்றவர்கள்
காணும்படி வாழுங்கள். பரல�ோகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதாவை மக்கள்
புகழ்ந்து பேசுமாறு நீங்கள் வாழுங்கள்.62
3.18 ம�ோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தைப் பற்றி இயேசு
“ம�ோசேயின் சட்டங்களைய�ோ அல்லது தீர்க்கதரிசிகளின் ப�ோதனைகளைய�ோ
அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளதாக நினைக்காதீர்கள். அவர்களது
ப�ோதனைகளை அழிப்பதற்காக நான் வரவில்லை. அவர்களின்
ப�ோதனைகளின் முழுப் ப�ொருளையும் நிறைவேற்றவே வந்துள்ளேன். நான்
உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன். வானமும் பூமியும் உள்ளவரைக்கும்
கட்டளைகளில் எதுவும் மறையாது. அனைத்தும் நிறைவேறுகிற வரைக்கும்
கட்டளைகளின் ஒரு சிறு எழுத்தோ அல்லது ஒரு சிறு எழுத்தின் பகுதிய�ோ கூட
மறையாது.
“ஒருவன் ஒவ்வொரு கட்டளையையும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். சிறியதாகத்
த�ோன்றும் கட்டளையைக்கூடக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். கட்டளைகளில்
ஏதேனும் ஒன்றைத் தான் கடைப்பிடிக்காமலும் மற்றவர்களையும் அதைக்
கடைப்பிடிக்க வேண்டாமென்றும் கூறுகிறவன் பரல�ோக இராஜ்யத்தில்
கடைசி ஆளாயிருப்பான். ஆனால், கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்து
மற்றவர்களையும் கடைபிடிக்கச் ச�ொல்லுகிறவன் பரல�ோக இராஜ்யத்தில்
மகத்தான இடத்தைப் பெறுவான். சட்டங்களைப் ப�ோதிக்கிறவர்களைவிடவும்
பரிசேயர்களைவிடவும் நீங்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட வேண்டும்
என்று உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன். அவர்களைவிடவும் சிறப்பாகச்
செயல்படாவிட்டால், நீங்கள் பரல�ோக இராஜ்யத்தில் நுழையமாட்டீர்கள்.63
3.19 க�ோபத்தைப் பற்றிய ப�ோதனை
“‘எவரையும் க�ொல்லாதே. க�ொலை செய்கிறவன் தண்டிக்கப்படுவான்’ என்று
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வெகு காலத்திற்கு முன்னரே நமது மக்களுக்குச் ச�ொல்லப்பட்டிருப்பதை
அறிவீர்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன், யாரிடமும் க�ோபம்
க�ொள்ளாதீர்கள். அனைவரும் உங்கள் சக�ோதரர்களே. நீங்கள் மற்றவர்களிடம்
க�ோபம் க�ொண்டால், நீங்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படுவீர்கள். மற்றவருக்கு
எதிராகத் தீயவைகளைச் ச�ொன்னால் யூத ஆல�ோசனைக் குழுவினால்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். வேற�ொரு மனிதனை முட்டாள் என்று நீங்கள்
அழைத்தால், நரகத் தீயின் ஆபத்துக்குள்ளாவீர்கள்.
“எனவே, நீங்கள் தேவனுக்கு உங்கள் காணிக்கையைப் பலிபீடத்தில்
செலுத்தும்பொழுது மற்றவர்களையும் நினைத்துப் பாருங்கள். நீங்கள்
உங்கள் காணிக்கையைச் செலுத்தும்பொழுது, உங்கள் சக�ோதரன் உங்கள்
மீது வருத்தத்துடன் இருப்பது உங்கள் நினைவிற்கு வந்தால், உங்கள்
காணிக்கையைப் பலிபீடத்திற்கு முன் வைத்துவிட்டு, சென்று அவனுடன்
சமாதானமாகுங்கள். பின்னர் வந்து உங்கள் காணிக்கையைச் செலுத்துங்கள்.
“உங்கள் எதிரி உங்களை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்தால், அவனுடன்
விரைவாக நட்பாகுங்கள். நீதிமன்றத்திற்குச் செல்வதற்கு முன்பே
அதைச் செய்ய வேண்டும். அவனுடன் நட்பாகாவிட்டால், அவன்
உங்களை நீதிபதியிடம் ஒப்படைப்பான். மேலும், நீதிபதி உங்களைச்
சிறையிலடைக்க காவலரிடம் ஒப்படைப்பார். நான் ச�ொல்லுகிறேன், நீங்கள்
க�ொடுக்கவேண்டியது அனைத்தையும் க�ொடுத்துத் தீர்க்கிறவரையிலும்
உங்களால் அந்தச் சிறையை விட்டு மீளமுடியாது.64

3.20 கற்பைக் குறித்து இயேசுவின் ப�ோதனை
“‘பிறன் மனைவியுடன் உறவுக�ொள்ளும் பாவத்தைச் செய்யாதே’ என்று
கூறப்பட்டுள்ளதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆனால் நான் ச�ொல்கிறேன். ஒரு
பெண்ணைக் காமக் கண் க�ொண்டு ந�ோக்கி, அவளுடன் உடலுறவுக�ொள்ள
விரும்பினாலே, அவன் அவளுடன் விபச்சாரம் செய்தவனாகிறான். உங்கள்
வலது கண் நீங்கள் பாவம் செய்யக் காரணமானால், அதைப் பிடுங்கி எறியுங்கள்.
உங்கள் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் வீழ்வதைக் காட்டிலும் அவ்வுடலின் ஓர்
உறுப்பை இழப்பது நன்று. உங்கள் வலது கை உங்களைப் பாவம் செய்ய
வைத்தால், அதை வெட்டி எறியுங்கள். உங்கள் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில்
வீழ்வதைக் காட்டிலும் அவ்வுடலின் ஒரு பகுதியை இழப்பது நன்று.65
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3.21 விவாகரத்துப்பற்றிய ப�ோதனை
“‘தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்கிற எவரும் அவளுக்கு எழுத்தின்
மூலமாக சான்றிதழ் அளிக்க வேண்டும்’ என்றும் ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன், தன் மனைவியை விவாகரத்து
செய்கிறவன் அவளை விபச்சாரப் பாவத்தின் குற்ற உணர்வுக்குள்ளாக்குகிறான்.
தன் மனைவி வேற�ொரு ஆடவனுடன் சரீர உறவு வைத்திருப்பது மட்டுமே
ஒருவன் தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்யத்தக்க காரணமாகும்.
விவாகரத்து செய்யப்பட்ட அப்பெண்ணை மணம் புரிகிறவனும் விபச்சாரம்
செய்தவனாகிறான்.66
3.22 வாக்குறுதிகளைப்பற்றிய ப�ோதனை
“‘நீ ஒரு சத்தியம் செய்தால், அதை மீறக் கூடாது என்றும், கர்த்தருக்குச்
செய்வதாகச் ச�ொன்ன வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவாயாக’ என்றும்,
வெகு காலத்திற்கு முன்னரே நமது மக்களுக்குச் ச�ொல்லப்பட்டிருப்பதை
அறிவீர்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்; ஒருப�ோதும்
சத்தியம் செய்யாதீர்கள். பரல�ோக இராஜ்யத்தின் பெயரால் சத்தியம்
செய்யாதீர்கள். ஏனென்றால், பரல�ோக இராஜ்யம் தேவனின் அரியாசனம்.
பூமியின் பெயராலும் சத்தியம் செய்யாதீர்கள். ஏனென்றால், பூமி
தேவனுக்குச் ச�ொந்தமானது. எருசலேம் நகரத்தின் பெயராலும் சத்தியம்
செய்யாதீர்கள். ஏனென்றால், எருசலேம் மகா இராஜாவின் நகரம். உங்கள்
தலை மீதும் சத்தியம் செய்யாதீர்கள். உங்கள் தலையின் ஒரு முடியைக் கூட
உங்களால் வெள்ளையாக்கவ�ோ கறுப்பாக்கவ�ோ இயலாது. ‘ஆம்’ அல்லது
‘இல்லை’ என்று மட்டுமே கூறுங்கள். ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்லை’ என்பதற்கு
மேலாக ஏதும் நீங்கள் கூறினால் அது ப�ொல்லாங்கனாகிய பிசாசின்
வார்த்தைகளாயிருக்கும்.”67
3.23 பழிவாங்குதல் பற்றிய ப�ோதனை
“‘கண்ணுக்குக் கண். பல்லுக்குப் பல்’ என்று கூறப்படுவதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.
ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன், தீயவனை எதிர்க்காதீர்கள்.
ஒருவன் உங்கள் வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு உங்கள் மறு
கன்னத்தையும் காட்டுங்கள். உங்கள் மேலாடைக்காக ஒருவன் உங்கள்
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மீது வழக்குத் த�ொடர்ந்தால் அவனுக்கு உங்கள் சட்டையையும் க�ொடுத்து
விடுங்கள். ஒரு படைவீரன் உங்களை ஒரு மைல் தூரம் நடக்க வற்புறுத்தினால்,
நீங்கள் அவனுடன் இரண்டு மைல் தூரம் நடந்து செல்லுங்கள். ஒருவன்
உங்களிடம் எதையேனும் கேட்டால், அவனுக்கு அதைக் க�ொடுத்து விடுங்கள்.
உங்களிடமிருந்து கடன் கேட்கிறவனுக்குக் க�ொடுப்பதற்கு மறுக்காதீர்கள்.68
3.24 விர�ோதிகளை நேசிக்கும்படி இயேசுவின் ப�ோதனை
“‘உன் சினேகிதனை நேசி. உன் பகைவனை வெறு,’ என்று கூறப்பட்டுள்ளதை
நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன், உங்கள்
பகைவர்களையும் நேசியுங்கள். உங்களுக்குத் தீமை செய்கிறவர்களுக்காக
ஜெபியுங்கள். நீங்கள் இதைச் செய்தால் பரல�ோகத்திலிருக்கும் உங்கள்
பிதாவுக்கு உண்மையான குமாரர்களாவீர்கள். உங்கள் பிதாவானவர்
நல்லவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும் சூரியனை உதிக்கச் செய்கிறார். உங்கள்
பிதாவானவர் நன்மை செய்பவர்களுக்கும் தீமை செய்பவர்களுக்கும்
மழையை அனுப்புகிறார். உங்களை நேசிக்கிறவர்களை மட்டுமே நீங்கள்
நேசித்தால், உங்களுக்கு எந்த வெகுமதியும் கிடைக்காது. வரிவசூலிப்பவர்கள்
கூட அப்படிச் செய்கிறார்கள். உங்கள் நண்பர்களுடன் மட்டுமே நீங்கள்
இனிமையுடன் பழகினால், மற்றவர்களைவிட நீங்கள் எவ்வகையிலும்
சிறந்தவர்கள் அல்ல. தேவனை மறுக்கிறவர்கள் கூட, தங்கள் நண்பர்களுக்கு
இனிமையானவராய் இருக்கிறார்கள். பரல�ோகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதா
மிகச் சிறந்த நற்குணங்கள் க�ொண்ட பூரணராயிருப்பது ப�ோல நீங்களும்
பூரணராக இருக்க வேண்டும்.69
3.25 தர்மம் செய்வதைப் பற்றிய ப�ோதனை
“நீங்கள் நற்செயல்களைச் செய்யும்பொழுது, அவற்றை மக்களின்
முன்னிலையில் செய்யாதபடி எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்! மக்கள்
காணவேண்டும் என்பதற்காக அவற்றைச் செய்யாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு
செய்தால், பரல�ோகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதாவிடமிருந்து எந்த வெகுமதியும்
கிடைக்காது.
“நீங்கள் ஏழை மக்களுக்கு உதவும்பொழுது, நீங்கள் உதவுவதை விளம்பரம்
செய்யாதீர்கள். நல்லவர்களைப் ப�ோல நடிக்கும் மனிதர்களைப் ப�ோல் நீங்கள்
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செய்யாதீர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தாங்கள் பிறருக்கு உதவுவதற்கு முன்னர்
குழல் ஊதி அறிவிப்பார்கள். அவர்கள் யூத ஆலயங்களிலும் தெருக்களிலும்
அவ்வாறு செய்கிறார்கள். அவர்கள் மற்றவர்கள் தங்களை மதிக்க வேண்டும்
என விரும்புகிறார்கள். எனவே, நீங்கள் ஏழை மக்களுக்கு உதவும்பொழுது மிக
இரகசியமாக உதவுங்கள். மற்றவர் எவரும் அறியாதவாறு உதவுங்கள். உங்கள்
உதவி இரகசியமாகச் செய்யப்படவேண்டும். உங்கள் பிதாவாகிய தேவன்
இரகசியமாகச் செய்யப்படும் செயல்களையும் காண வல்லவர். எனவே அவர்
உங்களுக்கு வெகுமதியளிப்பார்.70
3.26 பிரார்த்தனையைப் பற்றி இயேசு ப�ோதித்தல்
“நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும்பொழுது, நல்லவர்களைப்போல நடிக்கும்
தீயவர்களைப் ப�ோல் நடக்காதீர்கள். ப�ோலியான மனிதர்கள் ஜெப
ஆலயங்களிலும் தெரு முனைகளிலும் நின்று உரத்த குரலில் பிராத்தனை
செய்ய விரும்புகிறார்கள். தாம் பிரார்த்தனை செய்வதை மற்றவர்கள் காண
அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். நான் உங்களுக்கு உண்மையைச் ச�ொல்கிறேன்,
அவர்கள் ஏற்கெனவே அதற்குரிய பலனை அடைந்துவிட்டார்கள். நீங்கள்
பிரார்த்திக்கும்பொழுது உங்கள் அறைக்குச் சென்று கதவை மூடிவிட
வேண்டும். பின்னர், உங்கள் கண்களுக்குப் புலப்படாத உங்கள் பிதாவிடம்
பிரார்த்தியுங்கள். இரகசியமாகச் செய்யப்படும் செயல்களையும் காண
வல்லவர் உங்கள் தந்தை. அவர் உங்களுக்கு வெகுமதியளிப்பார்.
“நீங்கள் பிரார்த்திக்கும்பொழுது, தேவனை அறியாதவர்களைப் ப�ோல
நடந்து க�ொள்ளாதீர்கள். ப�ொருளற்ற வார்த்தைகளை அவர்கள் த�ொடர்ந்து
கூறுகிறார்கள். அவ்வாறு பிரார்த்திக்காதீர்கள். பலவற்றையும் அவர்கள்
ச�ொல்வதனால் தேவன் அவர்களைக் கவனிப்பார் என்று அவர்கள்
நினைக்கிறார்கள். அவர்களைப் ப�ோல இருக்காதீர்கள். உங்கள் பிதா
நீங்கள் கேட்பதற்கு முன்னரே உங்களின் தேவைகளை அறிவார். நீங்கள்
பிரார்த்திக்கும்பொழுது கீழ்க்கண்டவாறு பிரார்த்திக்க வேண்டும்:
‘பரல�ோகத்திலிருக்கும் எங்கள் பிதாவே,
உமது பெயர் என்றென்றும் புனிதமாயிருக்கப்
பிரார்த்திக்கிற�ோம்.
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உமது இராஜ்யம் வரவும் பரல�ோகத்தில் உள்ளது ப�ோலவே
பூமியிலும் நீர் விரும்பியவை செய்யப்படவும்
பிரார்த்திக்கிற�ோம்.
ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்குத் தேவையான உணவை
எங்களுக்கு அளிப்பீராக.
மற்றவர் செய்த தீமைகளை நாங்கள் மன்னித்தது ப�ோலவே
எங்கள் குற்றங்களையும் மன்னியும்.
எங்களைச் ச�ோதனைக்கு உட்படப் பண்ணாமல்
பிசாசினிடமிருந்து காப்பாற்றும்.’
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நீங்கள் மற்றவர் செய்யும் தீயவைகளை மன்னித்தால், பரல�ோகத்திலிருக்கும்
உங்கள் பிதாவானவரும் உங்கள் தீயசெயல்களையும் மன்னிப்பார். ஆனால்,
மற்றவர்கள் உங்களுக்குச் செய்யும் தீமைகளை நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால்
பரல�ோகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதாவும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்குச் செய்யும்
தீமைகளை மன்னிக்கமாட்டார்.71
3.27 உபவாசத்தைப் பற்றிய ப�ோதனை
“நீங்கள் உபவாசம் இருக்கும்பொழுது, ச�ோகமாகக் காட்சியளிக்காதீர்கள்.
மாயக்காரர்கள் மட்டுமே அவ்வாறு செய்கிறார்கள். நீங்களும்
அவர்களைப்போல நடிக்காதீர்கள். தாங்கள் உபவாசம் இருப்பதை மற்றவர்கள்
காண்பதற்காகத் தங்கள் முகத்தை விந�ோதமாக வைத்துக்கொள்கிறார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் முழு பலனை அடைந்துவிட்டார்கள். எனவே, நீங்கள்
உபவாசம் இருக்கும்பொழுது, மகிழ்ச்சியாகக் காணப்படுங்கள். முகம்
கழுவிக்கொள்ளுங்கள். எனவே, நீங்கள் உபவாசம் இருப்பது மற்றவர்களுக்குத்
தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் காண முடியாத உங்கள் பிதாவானவர் உங்களைக்
காண்பார். உங்கள் பிதாவானவர் இரகசியமாகச் செய்யப்படும் செயல்களையும்
காண வல்லவர். மேலும் அவர் உங்களுக்கு வெகுமதியளிப்பார்.72
3.28 எது முக்கியம் என்ற ப�ோதனை
“உங்களுக்காக இப்பூமியில் செல்வம் சேர்த்து வைக்காதீர்கள். பூச்சிகளாலும்
துருவாலும் பூமியிலுள்ள செல்வம் அழியும். மேலும் திருடர்கள் உங்கள்
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வீட்டை உடைத்து உங்கள் செல்வங்களைக் க�ொள்ளையடித்துப் ப�ோவார்கள்.
எனவே உங்கள் செல்வங்களைப் பரல�ோகத்தில் சேமியுங்கள். பூச்சிகளும்
துருவும் அவற்றை அழிக்க இயலாது. பரல�ோகத்திலிருக்கும் செல்வத்தைத்
திருடர்களும் திருட முடியாது. உங்கள் செல்வம் எங்கேய�ோ அங்கே உங்கள்
உள்ளமும் இருக்கும்.
“உடலுக்கு ஒளி தருவது கண். உங்கள் கண்கள் நன்றாக இருந்தால், உங்கள்
சரீரம் முழுவதும் ஒளியுடன் திகழும். ஆனால், உங்கள் கண்கள் கெட்டுப்
ப�ோனால், உங்கள் சரீரம் முழுவதும் ஒளியிழந்து ப�ோகும். உங்களிலுள்ள
வெளிச்சம் இருளாயிருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு க�ொடியதாயிருக்கும்.
“எந்த மனிதனாலும் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு முதலாளிகளுக்கு வேலை
செய்ய முடியாது. அவன் ஒரு முதலாளியை நேசித்து மற்ற முதலாளியை
வெறுக்க நேரிடும். அல்லது ஒரு முதலாளியின் பேச்சைக் கேட்டும் மற்ற
முதலாளியின் பேச்சை மறுக்கவும் நேரிடும். எனவே, நீங்கள் ஒரே நேரத்தில்
தேவனுக்கும், பணத்திற்கும் பணிபுரிய முடியாது.73
3.29 கவலையைக் குறித்து ப�ோதனை
“எனவே, நான் ச�ொல்கிறேன், நீங்கள் உயிர்வாழத் தேவையான உணவிற்காகக்
கவலை க�ொள்ளாதீர்கள். உங்கள் உடலுக்குத் தேவையான உடைக்காகவும்
கவலைக�ொள்ளாதீர்கள். உணவைவிடவும் முக்கியமானது ஜீவன்.
உடையைவிடவும் முக்கியமானது சரீரம். பறவைகளைப் பாருங்கள்.
அவைகள் விதைப்பத�ோ அறுவடை செய்வத�ோ களஞ்சியங்களில் சேமித்து
வைப்பத�ோ இல்லை. ஆனால் உங்கள் பரல�ோகப் பிதா அவைகளுக்கு
உணவளிக்கிறார். பறவைகளை காட்டிலும் நீங்கள் மிகுந்த முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தவர்கள் என நீங்கள் அறிவீர்கள். கவலைப்படுவதினால் உங்களால்
உங்கள் வாழ்நாளைக் கூட்ட இயலாது.
“உடைகளுக்காக ஏன் கவலை க�ொள்கிறீர்கள்? த�ோட்டத்தில் உள்ள
மலர்களைப் பாருங்கள். அவை எப்படி வளர்கின்றன என்பதைப் பாருங்கள்.
அவைகள் வேலை செய்வதுமில்லை. தங்களுக்கான உடைகளைத் தயார்
செய்வதுமில்லை. ஆனால் நான் ச�ொல்கிறேன் மாபெரும் பணக்கார
மன்னனான சாலம�ோன் கூட இந்தப் பூக்களில் ஒன்றைப்போல அழகாக
உடை அணியவில்லை. அவ்வாறே தேவன் வயல்களிலுள்ள புற்களுக்கும்

மக்களிடம் செல்வாக்கு பெ

59

உடை அணிவிக்கிறார். இன்றைக்கு உயிருடன் இருக்கும் புல், நாளைக்கு
தீயிலிடப்பட்டு எரிக்கப்படும். எனவே, தேவன் உங்களுக்குச் சிறப்பாக
உடையணிவிப்பார் என்பதை அறியுங்கள். தேவனிடம் சாதாரணமான
நம்பிக்கை வைக்காதீர்கள்.
“‘உண்பதற்கு என்ன கிடைக்கும்?’ அல்லது ‘குடிப்பதற்கு என்ன
கிடைக்கும்?’ அல்லது ‘உடுப்பதற்கு என்ன கிடைக்கும்?’ என்று
கவலைக�ொள்ளாதீர்கள். தேவனை அறியாத மக்களே இவற்றைப் பெற
முயற்சிக்கிறார்கள். நீங்கள�ோ கவலைப்படாதீர்கள், பரல�ோகத்திலிருக்கும்
உங்கள் பிதா இவைகள் உங்களுக்குத் தேவை என்பதை அறிவார். தேவனின்
இராஜ்யத்தையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டுமென தேவன் விரும்பும்
நற்செயல்களைச் செய்தலையுமே நீங்கள் நாடவேண்டும். அப்போது தேவன்
உங்களது மற்றத் தேவைகளையும் நிறைவேற்றுவார். எனவே, நாளையைக்
குறித்துக் கவலைக�ொள்ளாதீர்கள். ஒவ்வொரு நாளும் த�ொல்லை உண்டு.
நாளையக் கவலை நாளைக்கு.74
3.30 மற்றவர்களை நியாயம் தீர்ப்பதைப்பற்றி ப�ோதனை
“மற்றவர்களை நீங்கள் நியாயம் தீர்க்காதீர்கள். அப்பொழுது தேவன் உங்களை
நியாயம் தீர்க்கமாட்டார். நீங்கள் மற்றவர்களை எப்படி நியாயம் தீர்க்கிறீர்கள�ோ
அவ்வாறே தேவன் உங்களை நியாயம் தீர்ப்பார். மற்றவர்களுக்கு நீங்கள்
வழங்கும் மன்னிப்பு உங்களுக்கும் வழங்கப்படும்.
“உங்கள் கண்ணில் இருக்கும் மரத்துண்டினைக் கவனிக்காது, உங்கள்
சக�ோதரனின் கண்ணில் உள்ள தூசியைக் காண்கிறீர்கள். அது ஏன்? ‘உன்
கண்ணிலிருந்து தூசியை நான் அகற்றிவிடுகிறேன்,’ என்று ஏன் உங்கள்
சக�ோதரனிடம் ச�ொல்கிறீர்கள்? உங்களை முதலில் கவனியுங்கள். உங்கள்
கண்ணில் இன்னமும் பெரிய மரத்துண்டு உள்ளது. மாயக்காரரான நீங்கள்
முதலில் உங்கள் கண்ணிலிருந்து அம்மரத்துண்டை அகற்றுங்கள். பின்னரே,
உங்கள் சக�ோதரனின் கண்ணிலிருந்து தூசியை அகற்ற முன் வாருங்கள்.
“புனிதமானவற்றை நாய்களுக்குக் க�ொடுக்காதீர்கள். அவை திரும்பி
உங்களைத் துன்புறுத்தவே செய்யும். முத்துக்களைப் பன்றிகளின் முன்
ப�ோடாதீர்கள். நீங்கள் அப்படிச் செய்தால் அவைகள் முத்துக்களைக் காலால்
மிதித்து சேதப்படுத்தும்.75
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3.31 தேவையை தேவனிடம் கேட்டுப்பெறுதல்
“த�ொடர்ந்து கேளுங்கள், தேவன் க�ொடுப்பார். த�ொடர்ந்து தேடுங்கள்,
கிடைக்கும். த�ொடர்ந்து தட்டுங்கள், திறக்கப்படும். ஆம், ஒருவன் த�ொடர்ந்து
கேட்டால், அவன் அதைப் பெறுவான். ஒருவன் த�ொடர்ந்து தேடினால்,
அவன் கண்டடைவான். ஒருவன் த�ொடர்ந்து தட்டினால், கதவு அவனுக்காகத்
திறக்கப்படும்.
“உங்களில் யாருக்கேனும் மகன் உண்டா? உங்கள் மகன் அப்பத்தைக்
கேட்டால், அவனுக்குக் கல்லைத் தருவீர்களா? இல்லை. அல்லது, உங்கள்
மகன் மீனைக் கேட்டால், அவனுக்குப் பாம்பைக் க�ொடுப்பீர்களா? இல்லை.
நீங்கள் தேவனைப்போல அல்லாமல், ப�ொல்லாதவர்களாய் இருக்கும்
உங்களுக்கே குழந்தைகளுக்கு நற்பொருட்களைத் தரத்தெரியும்போது,
பரல�ோகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதாவும் தம்மிடம் கேட்கிறவர்களுக்கு
நன்மையானவற்றைக் க�ொடுப்பார் அன்றோ?
“மற்றவர்கள் உங்களுக்கு எதைச் செய்ய வேண்டுமென்று நீங்கள்
விரும்புகிறீர்கள�ோ, அதையே மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் செய்யுங்கள்.
இதுவே ம�ோசேயின் கட்டளை மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் ப�ோதனைகளின்
ப�ொருளுமாகும்.76
3.32 குறுகிய வாசலும் அகலமான வாசலும்
“பரல�ோகத்திற்குச் செல்லும் குறுகிய வாசலுக்குள் நுழையுங்கள். நரகத்திற்குச்
செல்லும் பாதைய�ோ எளிமையானது. ஏனெனில் நரகத்தின் வாசல் அகன்றது.
பலர் அதில் நுழைகிறார்கள். ஆனால், மெய்யான வாழ்விற்கான வாசல்
மிகவும் குறுகியது. மெய்யான வாழ்விற்குக் க�ொண்டு செல்லும் பாதைய�ோ
கடினமானது. மிகச் சிலரே அப்பாதையைக் கண்டடைகிறார்கள்.77
3.33 மக்கள் யார் என்பது அவர்களது செயல்கள் மூலம் வெளிப்படும்
“ப�ோலி தீர்க்கதரிசிகளிடம் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். உங்களிடம் வரும்
ப�ோலி தீர்க்கதரிசிகள் செம்மறியாட்டைப் ப�ோல இனிமையானவர்களாய்க்
காணப்படுவார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள், ஓநாய்களைப்போல
அபாயமானவர்கள். அவர்களது செயல்களிலிருந்து நீங்கள் அவர்களைக்
கண்டு க�ொள்ளலாம். எவ்வாறு திராட்சைப்பழம் முட்புதரிலும், அத்திப்பழம்
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முட்செடிகளிலும் காய்ப்பதில்லைய�ோ அவ்வாறே நல்லவை தீய
மனிதர்களிடமிருந்து வருவதில்லை. அதுப�ோலவே, ஒவ்வொரு நல்ல
மரமும் நல்ல கனிகளையே க�ொடுக்கும். தீய மரங்கள் தீய பழங்களையே
க�ொடுக்கும். அது ப�ோலவே, நல்ல மரம் தீய கனியைத் தரமுடியாது. கெட்ட
மரம் நல்ல கனியைத் தரமுடியாது. நல்ல கனிகளைத் தராத மரங்கள்
வெட்டப்பட்டு நெருப்பில் வீசப்படும். ப�ோலியான மனிதர்களை அவர்களின்
செயல்களிலிருந்து நீங்கள் அறியலாம்.
“என்னைத் தம் கர்த்தர் என்று கூறும் எல்லோரும் பரல�ோகத்திற்குள்
நுழைய முடியாது. பரல�ோகத்தில் உள்ள என் பிதா விரும்பும் செயல்களைச்
செய்கிறவர்கள் மட்டுமே பரல�ோக இராஜ்யத்தில் நுழைய முடியும். இறுதி
நாளன்று பலர் என்னிடம், ‘நீரே எங்கள் கர்த்தர். உம்மைப் ப�ோற்றின�ோம்.
அசுத்த ஆவிகளை உம் பெயரால் விரட்டின�ோம். அற்புதங்கள் பல
செய்தோம்’ என்று கூறுவார்கள். அவர்களிடம் நான், ‘என்னை விட்டு
விலகுங்கள். தவறு செய்தவர்கள் நீங்கள். உங்களை எனக்குத் தெரியாது’ என்று
வெளிப்படையாகவே ச�ொல்வேன்.78
3.34 இரண்டுவித மனிதர்கள்
“என் ப�ோதனைகளைக் கேட்டு அதன்படி நடக்கிற எவனும் புத்தியுள்ளவன்
ஆவான். புத்தியுள்ள மனிதன் தன் வீட்டைப் பாறையின் மேல் கட்டினான்.
கனமழை பெய்து வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது. காற்று வீசி வீட்டைத் தாக்கியது.
பாறையின் மேல் கட்டப்பட்டதால் அந்த வீடு இடிந்து விழவில்லை.
“என் ப�ோதனைகளைக் கேட்டுவிட்டு அதன்படி நடக்காதவர்கள் புத்தியற்ற
மனிதனைப் ப�ோன்றவர்கள். புத்தியற்ற மனிதன் மணல் மீது தன் வீட்டைக்
கட்டினான். கனமழை பெய்தது. வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது. காற்றுவீசி
வீட்டைத்தாக்கியது. பலத்த ஓசையுடன் வீடு இடிந்து விழுந்தது.”79
3.35 இயேசு அதிகாரியின் வேலைக்காரனைக் குணமாக்குதல்
இயேசு இந்த எல்லாக் காரியங்களையும் மக்களுக்குச் ச�ொல்லி முடித்தார்.
பின்பு இயேசு கப்பர்நகூமுக்குச் சென்றார். கப்பர்நகூமில் இராணுவ அதிகாரி
ஒருவன் இருந்தான். அவனுடைய வேலைக்காரன் ஒருவன் ந�ோயுற்றிருந்தான்.
அவன் இறக்கும் தருவாயில் இருந்தான். அந்த அதிகாரி அவ்வேலைக்காரனை
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மிகவும் நேசித்தான். அந்த அதிகாரி இயேசுவைப் பற்றிக்கேள்விப்பட்டப�ோது,
சில வயதான யூதத்தலைவர்களை இயேசுவிடம் அனுப்பினான். இயேசு
வந்து வேலைக்காரனைக் குணப்படுத்தக் கேட்டுக்கொள்ளும்பொருட்டு
அவர்களை அதிகாரி அனுப்பினான். அவர்கள் இயேசுவிடம் சென்றனர்.
அதிகாரிக்கு உதவுமாறு இயேசுவை அவசரமாக வேண்டினர். அவர்கள்,
“உம்முடைய உதவியைப் பெறும் அளவுக்கு இந்த அதிகாரி உண்மையிலேயே
தகுதி வாய்ந்தவன்தான். அவன் நம் மக்களை நேசிக்கிறான். நமக்காக ஜெப
ஆலயத்தைக் கட்டியிருக்கிறான்” என்றனர்.
எனவே இயேசு அந்த மனிதர்கள�ோடு புறப்பட்டார். இயேசு அந்த
அதிகாரியின் வீட்டை நெருங்குகையில் அதிகாரி தனது நண்பர்களை
அனுப்பினான். அவர்களை இயேசுவிடம் “கர்த்தாவே, நீர் என் வீட்டுக்கு
வர வேண்டியதில்லை. எங்கள் வீட்டிற்கு உம்மை அழைத்துச் செல்லும்
அளவுக்கு நான் தகுதி உடையவன் அல்லன். அதனால்தான் நான் நேரிடையாக
உம்மிடம் வரவில்லை. நீர் கட்டளையிடும். என் வேலைக்காரன் குணம்
பெறுவான். உம்முடைய அதிகாரத்தை நான் அறிவேன். பிற மனிதர்களின்
அதிகாரத்துக்குட்பட்ட மனிதன் நான். எனக்குக் கீழ் பல வீரர்கள் உண்டு.
அவர்களில் ஒருவனை நான் ‘ப�ோ’ என்றால் ப�ோகிறான். மற்றொருவனை
‘வா’ என்றால் வருகிறான். என் வேலையாளிடம் ‘இதைச் செய்’ என்றால்
உடனே அவன் கீழ்ப்படிகிறான்” என்று கூறுமாறு அனுப்பினான்.
இதைக் கேட்டப�ோது இயேசு மிகுந்த ஆச்சரியம் அடைந்தார். தன்னைத்
த�ொடர்ந்து வருகிற மக்களை ந�ோக்கித் திரும்பினார். “இஸ்ரவேல் மக்களிடம்
கூட இல்லாத வேறெங்கும் காணப்படாத, உயர்ந்த விசுவாசத்தை இவனிடம்
கண்டேன்” என்றார்.
இயேசுவைக் காண அனுப்பப்பட்ட மனிதர்கள் அதிகாரியின் வீட்டுக்குத்
திரும்பிச் சென்றனர். அங்கு அந்த வேலைக்காரன் குணமடைந்திருப்பதைக்
கண்டனர்.80
3.36 விதவையின் மகனை உயிர்ப்பித்தல்
மறுநாள் இயேசு நாயீன் என்னும் நகரத்திற்குச் சென்றார். இயேசுவின்
சீஷர்களும், மிகப் பெரிய கூட்டமான மக்கள் பலரும் அவர�ோடு பிராயாணம்
செய்தனர். நகர வாசலை இயேசு நெருங்கியப�ோது ஒரு மரண ஊர்வலத்தைக்
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கண்டார். விதவையான ஒரு தாய் தனது ஒரே மகனை இழந்திருந்தாள்.
அவனது உடலைச் சுமந்து சென்றப�ோது தாயுடன் அந்நகர மக்கள் பலரும்
கூட இருந்தனர். கர்த்தர் (இயேசு) அவளைப் பார்த்தப�ோது, அவளுக்காக
மனதுருகினார். இயேசு அவளிடம் சென்று, “அழாதே” என்றார். பாடையின்
அருகே வந்து இயேசு அதைத் த�ொட்டார். அந்தப் பாடையைச் சுமந்து வந்த
மனிதர்கள் நின்றனர். இயேசு இறந்த மனிதனை ந�ோக்கி, “இளைஞனே,
எழுந்திரு என்று உனக்குச் ச�ொல்கிறேன்” என்றார். இறந்துப�ோன மகன்
எழுந்து உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பித்தான். அவனை அவன் தாயிடம், இயேசு
ஒப்படைத்தார்.
எல்லா மக்களும் ஆச்சரியமுற்றனர். அவர்கள், “ஒரு மகா தீர்க்கதரிசி
நம்மிடையே வந்துள்ளார்,” என்றனர். மேலும் அவர்கள், “தேவன் தம்
மக்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறார்” என்றார்கள்.
இயேசுவைப் பற்றிய இச்செய்தி யூதேயா முழுவதும் அதைச் சூழ்ந்த எல்லா
இடங்களிலும் பரவிற்று.81
3.37 இயேசுவும் ய�ோவான் ஸ்நானகனும்
இவை அனைத்தையும் குறித்து ய�ோவானின் சீஷர்கள் ய�ோவானுக்குக்
கூறினர். தன் சீஷர்களில் இருவரை ய�ோவான் அழைத்தான். “நீர்தானா
வருகிறவர், அல்லது இன்னொருவர் வருகைக்குக் காத்திருக்க வேண்டுமா”
என்று கேட்டுத் தெரிந்து க�ொள்ள கர்த்தரிடம் அவர்களை ய�ோவான்
அனுப்பினார்.
அவ்விதமாகவே அந்த மனிதர் இயேசுவிடம் வந்தனர். அவர்கள்,
“ய�ோவான் ஸ்நானகன் எங்களை உம்மிடம், ‘நீர்தானா வருகிறவர், அல்லது
இன்னொருவரின் வருகைக்குக் காத்திருக்க வேண்டுமா?’ என்று கேட்டுவர
அனுப்பினார்” என்றார்கள்.
அப்போது இயேசு பலரையும் காய்ச்சலில் இருந்தும் ந�ோய்களில் இருந்தும்
குணமாக்கவும், பிசாசினால் வரும் அசுத்த ஆவிகளினின்று விடுதலை பெறவும்
செய்தார். குருடர்கள் பலர் மீண்டும் பார்வை பெறுமாறு அவர்களைக்
குணப்படுத்தினார். ய�ோவானின் சீஷர்களை ந�ோக்கி இயேசு, “இங்கு நீங்கள்
பார்த்தவற்றையும் கேட்டவற்றையும் ய�ோவானிடம் ப�ோய் கூறுங்கள்.
குருடர்கள் குணமடைந்து பார்க்கிறார்கள். முடவர்கள் குணமடைந்து
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நடக்கிறார்கள். த�ொழுந�ோயாளிகள் நலம் பெறுகின்றனர். செவிடர்கள் நலம்
பெற்றுக் கேட்கிறார்கள். மரித்தோர் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார்கள். தேவனுடைய
இராஜ்யத்தைப்பற்றிய நற்செய்தி ஏழைகளுக்குச் ச�ொல்லப்படுகிறது. என்னை
ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனிதன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்!” என்றார்.
ய�ோவானின் த�ொண்டர்கள் அங்கிருந்து சென்ற பின்னர் இயேசு
ய�ோவானைக் குறித்து அவர்களிடம் பேச ஆரம்பித்தார்: “நீங்கள்
வனாந்தரத்துக்கு எதைப் பார்க்கச் சென்றீர்கள்? காற்றில் அசையும்
நாணலையா? நீங்கள் எதைப் பார்க்கும்படியாக வெளியே சென்றீர்கள்?
நல்ல ஆடைகள் அணிந்த மனிதனையா? அழகிய மெல்லிய ஆடைகள்
அணிந்த மக்கள் அரசர்களின் உயர்ந்த அரண்மனைகளில் வாழ்வார்கள்.
உண்மையாகவே யாரைப் பார்க்கச் சென்றீர்கள்? ஒரு தீர்க்கதரிசியையா? ஆம்,
நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன், ய�ோவான் ஒரு தீர்க்கதரிசியைக் காட்டிலும்
மிகவும் சிறந்தவன். இவ்வாறு ய�ோவானைக் குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது:
“‘கேளுங்கள்! உங்களுக்கு முன்பாக என் செய்தியாளனை நான்
அனுப்புவேன்.
அவன் உங்களுக்கு வழியை ஆயத்தம் செய்வான்.’
நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன். உலகில் பிறந்த எந்த மனிதனைக்
காட்டிலும் ய�ோவான் பெரியவன். ஆனால் தேவனுடைய இராஜ்யத்தில்
முக்கியத்துவம் குறைந்தவன் கூட ய�ோவானைக் காட்டிலும் பெரியவன்.”
(ய�ோவானின் ப�ோதனைகளை மக்கள் கேட்டப�ோது தேவனின்
ப�ோதனைகள் நல்லவை என்று ஒத்துக்கொண்டனர். வரி வசூலிப்பவர்களும்
அதனை ஆம�ோதித்தனர். இம்மக்கள் ய�ோவானால் ஞானஸ்நானம் பெற்றனர்.
ஆனால் பரிசேயர்களும், வேதபாரகரும் தேவனுடையத் திட்டத்தைத்
தங்களுக்கென்று ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தனர். ய�ோவான் அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் க�ொடுப்பதை அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை.)
“இக்காலத்து மக்களைப்பற்றி நான் என்ன கூறட்டும்? அவர்களை எதன�ோடு
ஒப்பிடட்டும்? அவர்கள் எதைப் ப�ோன்றவர்கள்? இக்காலத்து மக்கள்
சந்தையில் அமர்ந்திருக்கும் சிறுவர்களைப் ப�ோன்றவர்கள். ஒரு கூட்டத்தை
சேர்ந்த சிறுவர்கள் பிற சிறுவர்களை அழைத்து,

மக்களிடம் செல்வாக்கு பெ
‘நாங்கள் உங்களுக்காக இசை இசைத்தும்
நீங்கள் ஆடவில்லை.
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என்று கூறுவதுப�ோல் உள்ளனர். ய�ோவான் ஸ்நானகன் பிறரைப்
ப�ோன்று உண்ணவ�ோ, திராட்சை இரசம் பருகவ�ோ செய்யவில்லை.
நீங்கள், ‘அவனுக்குள்ளே பிசாசின் அசுத்த ஆவி இருக்கிறது’ என்கிறீர்கள்.
மனித குமாரன் பிறரைப் ப�ோன்று உண்பவராகவும், திராட்சை இரசம்
பருகுபவராகவும் வந்தார். நீங்கள், ‘அவரைப் பாருங்கள். அவர் தேவைக்கும்
மிகுதியாக உண்டு, மிகுதியாக திராட்சை இரசம் பருகுகிறார். அவர்
வரிவசூலிப்பவர்களுக்கும் தீய�ோருக்கும் நண்பராக இருக்கிறார்’ என்கிறீர்கள்.
ஆனால் ஞானமானது அதன் செய்கைகளால் சரியானதென விளங்கும்”
என்றார்.82
3.38 இயேசு தன் மக்களுக்குத் தரும் இளைப்பாறுதல்
பிறகு இயேசு, “பரல�ோகத்திற்கும் பூல�ோகத்திற்கும் ஆண்டவராகிய
பிதாவே! உமக்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன். ஏனென்றால், இவற்றை நீர்
ஞானவான்களிடமிருந்து மறைத்துள்ளீர். ஆனால் இவற்றைக் குழந்தையைப்
ப�ோன்ற மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறீர். ஆம். பிதாவே, நீர்
மெய்யாகவே இவை நடைபெற வேண்டும் என விரும்பியதால் இப்படிச்
செய்தீர்” என்றார்.
“என் பிதா எனக்கு எல்லாவற்றையும் க�ொடுத்துள்ளார். குமாரனை
வேறு யாரும் அறியார்; பிதாவே குமாரனை அறிவார். அதைப் ப�ோலவே,
பிதாவைக் குமாரன் மட்டுமே அறிவார்; வேறு யாரும் அறியார். மேலும்,
பிதாவானவரைப்பற்றி அறிந்தவர்களையே குமாரனும் ப�ோதனை செய்யத்
தேர்ந்தெடுக்கிறார்.
“களைப்படைந்து மிகுந்த பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னிடம் வாருங்கள்.
நான் உங்களுக்கு ஓய்வு அளிப்பேன். என் பணிகளை ஏற்றுக்கொண்டு
என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நான் சாந்தமும் பணிவும் க�ொண்டவன்.
உங்கள் ஆத்துமாவிற்கு ஓய்வைக் கண்டடைவீர்கள். நான் உங்களை
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ஏற்றுக்கொள்ளச் ச�ொல்லும் வேலை எளிதானது. நான் உங்களைச் சுமக்கச்
ச�ொல்லும் பளு இலேசானது” என்று இயேசு கூறினார்.83
3.39 இயேசுவும் பாவியான பெண்ணும்
பரிசேயர்களில் ஒருவன் தன்னோடு உண்ணுமாறு இயேசுவை அழைத்தான்.
இயேசு பரிசேயனின் வீட்டுக்குள் சென்று மேசையில் அமர்ந்தார்.
அப்போது நகரத்தில் பாவியான பெண் ஒருத்தி இருந்தாள். பரிசேயனின்
வீட்டில் இயேசு உணவு உண்பதை அவள் அறிந்திருந்தாள். எனவே
அலங்கரிக்கப்பட்ட ஜாடி ஒன்றில் நறுமணத் தைலத்தை அவள் க�ொண்டு
வந்தாள். அவள் இயேசுவின் பாதத்தருகே, அழுதுக�ொண்டே நின்றாள்.
அவளது கண்ணீரால் இயேசுவின் பாதங்களைக் கழுவ ஆரம்பித்தாள். அவளது
தலைமயிரால் இயேசுவின் பாதங்களைத் துடைத்து உலரவைத்தாள். அவரது
பாதங்களைப் பலமுறை முத்தமிட்டு நறுமண தைலத்தைப் பாதங்களில்
பூசினாள்.
தனது வீட்டுக்கு இயேசுவை அழைத்த பரிசேயன் இதைக் கண்டான்.
அவன் தனக்குள், “உண்மையாகவே இயேசு ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தால்
தன்னைத் த�ொடுகிற பெண் ஒரு பாவி என்பதை அறிந்திருப்பார்” என்று
நினைத்தான்.
இயேசு பரிசேயனை ந�ோக்கி, “சீம�ோனே! நான் உனக்குச் சிலவற்றைக்
கூறவேண்டும்” என்றார்.
சீம�ோன், “ப�ோதகரே, ச�ொல்லுங்கள், கேட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறேன்”
என்றான்.
“இரண்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். இருவரும் ஒரே மனிதனிடம்
கடன் வாங்கினர். ஒருவன் ஐந்நூறு வெள்ளிப் பணம் கடன் வாங்கியிருந்தான்.
மற்றொருவன் ஐம்பது வெள்ளிப்பணம் கடனாக வாங்கியிருந்தான். பணம்
இல்லாததால் இருவராலும் கடனை அடைக்க முடியாமல் ப�ோயிற்று.
கடன் க�ொடுத்த மனிதன் இருவரிடமும் அவர்களுடைய கடனை தள்ளுபடி
செய்துவிட்டதாகக் கூறினான். இப்போது கடன் பெற்றிருந்த இருவரில் யார்
அதிக அளவில் கடன் க�ொடுத்த மனிதனை நேசிப்பார்கள்?” என்று கேட்டார்
இயேசு.
சீம�ோன், “அந்த மனிதனிடம் அதிக அளவு பணம் பெற்றிருந்த மனிதனே
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அதிக நேசம் க�ொண்டவனாக இருப்பான் என எண்ணுகிறேன்” என்று பதில்
கூறினான்.
இயேசு சீம�ோனை ந�ோக்கி, “நீ கூறியது சரியே” என்றார். பின்பு
அப்பெண்ணைச் சுட்டிக்காட்டி சீம�ோனிடம், “இந்த பெண்ணைப்
பார்த்தாயா? நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தப�ோது என் பாதங்களைக்
கழுவுவதற்கு நீ தண்ணீர் தரவில்லை. ஆனால் இவள�ோ தன் கண்ணீரால்
என் பாதங்களைக் கழுவித் தன் தலை மயிரால் என் பாதங்களைத் துடைத்து
உலர்த்தினாள். நீ என்னை முத்தமிடவில்லை. நான் உள்ளே வந்ததிலிருந்து
அவள் என் பாதங்களை முத்தமிட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாள். நீ என்
தலையில் எண்ணெயால் தடவவில்லை. ஆனால் அவள் என் பாதங்களை
நறுமண தைலத்தால் தடவினாள். அவளுடைய கணக்கற்ற பாவங்கள்
அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்டன என்பதை நான் உனக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்.
அவள் காட்டிய மிகுந்த அன்பே இதைத் தெளிவாக்குகிறது. மன்னிக்கப்பட
வேண்டியதன் தேவையைச் சற்றே உணர்ந்தவன் மன்னிப்படையும்போது
சிறிதளவு அன்பையே உணர்வான்” என்றார்.
பின் இயேசு அவளை ந�ோக்கி, “உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன”
என்றார்.
மேசையைச் சுற்றிலும் உட்கார்ந்திருந்த மனிதர்கள் தமக்குள்ளேயே, “இந்த
மனிதன் தன்னை யாரென்று நினைத்துக் க�ொள்கிறான்? அவன் எப்படிப்
பாவங்களை மன்னிக்க முடியும்?” என்று நினைத்துக் க�ொண்டார்கள்.
இயேசு அப்பெண்ணை ந�ோக்கி, “நீ விசுவாசித்ததால் பாவங்களினின்று
விடுதலையடைந்தாய். நிம்மதிய�ோடு ப�ோ” என்றார்.84
3.40 கலிலேயாவில் இயேசு
மறுநாள் இயேசு சில பெரிய பட்டணங்களுக்கும், சில சிறு நகரங்களுக்கும்
பிரயாணம் செய்தார். தேவனின் இராஜ்யத்தைப் பற்றிய நற்செய்தியை
இயேசு கூறி மக்களுக்குப் ப�ோதித்தார். பன்னிரண்டு சீஷர்களும் அவர�ோடு
கூட இருந்தனர். சில பெண்களும் அவர�ோடு கூட இருந்தனர். இயேசு இந்தப்
பெண்களை ந�ோய்களில் இருந்தும் பிசாசின் அசுத்த ஆவிகளில் இருந்தும்
குணமாக்கி இருந்தார். இப்பெண்களுள் ஒருத்தி மரியாள். அவள் மக்தலா
என்னும் நகரத்திலிருந்து வந்திருந்தாள். ஏழு அசுத்த ஆவிகள் அவளிடமிருந்து
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விரட்டப்பட்டிருந்தன. இப்பெண்கள�ோடுகூட கூசாவின் (ஏர�ோதுவின்
ப�ொருளாளர்களுள் ஒருவனாக இருந்தவன்) மனைவியாகிய ய�ோவன்னாளும்,
சூசன்னாளும் வேறுபல பெண்களும் இருந்தனர். இயேசுவுக்கும் அவருடைய
சீஷர்களுக்கும் இவர்கள் தங்கள் பணத்தின் மூலம் சேவை செய்தனர்.85
3.41 இயேசுவின் வல்லமை தேவனிடத்தில் பெற்றது
பின்னர், சிலர் இயேசுவிடம் ஒரு மனிதனை அழைத்து வந்தனர்.
குருடனான அவனால் பேசவும் முடியவில்லை. ஏனென்றால் அவனுக்குள் ஒரு
பிசாசு இருந்தது. இயேசு அவனைக் குணப்படுத்தினார். அவனால் பார்க்கவும்
பேசவும் முடிந்தது. வியப்புற்ற மக்கள், “தேவன் தாம் அனுப்பிவைப்பதாக
வாக்களித்த தாவீதின் குமாரன் இவர்தான் ப�ோலும்!” என்றனர்.
மக்கள் இவ்வாறு கூறுவதைப் பரிசேயர்கள் கேட்டனர். பரிசேயர்கள்,
“பெயல்செபூலின் வல்லைமையையே இயேசு பிசாசுகளை ஓட்டுவதற்குப்
பயன்படுத்துகிறார்” என்று கூறினர். பெயல்செபூல் பிசாசுகளின் தலைவன்.
இயேசு பரிசேயர்களின் எண்ணங்களை அறிந்தார். எனவே இயேசு,
“தனக்குள் சண்டையிட்டுக்கொள்ளும் பிரிவுகளைக்கொண்ட எந்த
இராஜ்யமும் அழிந்துவிடும். பிரிவுக�ொள்ளுகின்ற எந்த நகரமும் நிலைக்காது.
பிரிகின்ற எந்தக் குடும்பமும் முன்னேற்றம் அடையாது. எனவே சாத்தான்
தன்னுடைய பிசாசுகளையே துரத்தினால், சாத்தான் பிரிந்திருக்கிறான். எனவே
சாத்தானின் இராஜ்யம் நிலைத்திருக்காது. நான் பிசாசுகளை விரட்டும்பொழுது
சாத்தானின் வல்லமையை நான் பயன்படுத்துவதாக நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். அது
உண்மையெனில், உங்கள் மனிதர்கள் பிசாசுகளை விரட்ட எந்த சக்தியைப்
பயன்படுத்துகிறார்கள்? எனவே, உங்கள் மக்களே நீங்கள் ச�ொல்வது ப�ொய்
என்று நிரூபிக்கிறார்கள். ஆனால், பிசாசுகளை விரட்ட நான் தேவ ஆவியின்
வல்லமையைப் பயன்படுத்துகிறேன். தேவனுடைய இராஜ்யம் உங்களிடம்
வந்துள்ளது என்பதை இது காட்டுகிறது. ஒருவன் வலிமையான மனிதனின்
வீட்டுக்குள் புகுந்து திருட நினைத்தால், முதலில் அவ்வலிமையான
மனிதனைக் கட்டிப்போட வேண்டும். பின்னரே, அவன் அவ்வலிமையான
மனிதனின் வீட்டிலிருந்து ப�ொருட்களைத் திருட முடியும். என்னுடன்
இல்லாதவன் எனக்கு எதிரானவன். என்னுடன் சேர்ந்து செயல் புரியாதவன்
எனக்கு எதிராகச் செயல்படுகிறவன்.
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“அதனால் நான் ச�ொல்லுகிறேன், மனிதர்கள் எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும்
மன்னிக்கப்படுவார்கள். மேலும் மனிதர்கள் ச�ொல்லுகின்ற எல்லாத்
தீயவற்றுக்கும் மன்னிப்புண்டு. ஆனால், பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிராகப்
பேசுகிறவனுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது. மனித குமாரனுக்கு எதிராகப்
பேசுகிறவனுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு
எதிராகப் பேசுகிறவனுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது. இப்பொழுத�ோ அல்லது
எதிர்காலத்தில�ோ அவன் மன்னிக்கப்படமாட்டான்.
“நல்ல பழங்கள் தேவையெனில், நல்ல மரத்தை வளர்க்க வேண்டும்.
மரம் தீயதானால், பழங்களும் தீயனவாகும். ஒரு மரத்தின் தரம்
அதன் பழங்களைக்கொண்டே அறியப்படும். பாம்புகள் நீங்கள்!
ப�ொல்லாதவர்கள் நீங்கள்! நீங்கள் எப்படி நல்லவற்றைக் கூற முடியும்.
உள்ளத்திலுள்ளதையே வாய் பேசுகிறது. ஒரு நல்லவன் தன் உள்ளத்தில்
நல்லவைகளை வைத்திருக்கிறான். எனவே அவன் நல்லவைகளை
உள்ளத்திலிருந்து பேசுகிறான். ஆனால் ப�ொல்லாத மனிதன் தன் உள்ளத்தில்
ப�ொல்லாதவைகளைச் சேர்த்து வைத்திருக்கிறான். எனவே அவன்
ப�ொல்லாதவைகளைத் தன் உள்ளத்திலிருந்து பேசுகிறான். மனிதர்கள் தாங்கள்
பேசுகிற கவனமற்ற வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் கணக்கு ஒப்புவிக்க
வேண்டும். இது நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிற நாளில் நடக்கும். உங்களது
வார்த்தைகளே உங்களுக்கு நியாயம் வழங்க பயன்படுத்தப்படும். உங்களது
வார்த்தைகளே உங்களை நல்லவரென்றும் உங்கள் வார்த்தைகளே உங்களைத்
தீய�ோர் என்றும் நியாயம் தீர்க்கும்” என்று ச�ொன்னார்.86
3.42 இயேசுவின் அதிகாரத்தை சிலர் சந்தேகித்தல்
பின்னர், பரிசேயர்கள் சிலரும் வேதபாரகர்கள் சிலரும் இயேசுவுக்கு
மறும�ொழி கூறினார்கள். அவர்கள், “ப�ோதகரே, உம்மை நிரூபிக்கும்படியாக
ஓர் அற்புதம் செய்து காட்டும்” என்று கேட்டனர்.
அதற்கு இயேசு, “ப�ொல்லாதவர்களும் பாவிகளும்தான் அற்புதங்களை
ஆதாரமாகக் கேட்பார்கள். ஆனால், எந்த அற்புதமும் அவர்களுக்கு ஆதாரமாகக்
காட்டப்படமாட்டாது. தீர்க்கதரிசி ய�ோனாவிற்கு நிகழ்ந்த அற்புதம் மட்டுமே
ஆதாரமாக க�ொடுக்கப்படும். ய�ோனா ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றில் மூன்று
பகலும் மூன்று இரவுகளும் இருந்தான். அதைப் ப�ோலவே, மனித குமாரனும்
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கல்லறைக்குள் மூன்று பகலும் மூன்று இரவுகளும் இருப்பார். மேலும்
நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில் நினிவே பட்டணத்து மனிதர் உயிர்த்தெழுந்து
இன்று வாழ்கின்ற உங்கள் தவறுகளை நிரூபிப்பார்கள். ஏனென்றால்,
ய�ோனாவின் ப�ோதனையைக் கேட்டு, அவர்கள் மனந்திரும்பினார்கள். நான்
ச�ொல்லுகிறேன், நான் ய�ோனாவைக் காட்டிலும் மேன்மையானவன்.
“நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில், தென்திசையின் அரசி உயிர்த்தெழுந்து
உங்கள் மேல் குற்றம் சுமத்துவாள். ஏனென்றால், அந்த அரசி மிகத்
த�ொலைவிலிருந்து சாலம�ோனின் ஞானம் செறிந்த ப�ோதனைகளைக்
கேட்க பயணப்பட்டு வந்தாள். நான் ச�ொல்லுகிறேன், நான் சாலம�ோனைக்
காட்டிலும் மேலானவன்.
“பிசாசின் ப�ொல்லாத ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள்ளிருந்து வெளியில்
வரும்பொழுது, வறண்ட நிலப்பகுதியில் ஓய்விடம் தேடி அலைகிறது. ஆனால்,
அதற்கு ஓய்விடம் கிடைப்பதில்லை. எனவே, அந்த ஆவி, ‘நான் புறப்பட்ட
இடத்திற்கே திரும்பச் செல்வேன்’ என்று ச�ொல்லி அந்த ஆவி திரும்பி அதே
மனிதனிடம் வரும்பொழுது, அது இருந்த இடம் வெறுமையாயும் சுத்தமாயும்
ஒழுங்குடனும் இருப்பதை அறிகிறது. பின்னர், வெளியேறித் தன்னிலும்
ப�ொல்லாத மேலும் ஏழு ப�ொல்லாத ஆவிகளை அழைத்து வருகிறது. எல்லா
ஆவிகளும் அவனுக்குள் புகுந்து வசிக்கின்றன. முன்பைவிட அவனுக்கு
ஆழ்ந்த த�ொல்லை ஏற்படுகிறது. இன்று வாழ்கின்ற ப�ொல்லாதவர்களுக்கும்
அப்படியே நேரும்” என்று பதிலளித்தார்.87
3.43 இயேசுவை பின்பற்றுவ�ோரே அவரது மெய்யான குடும்பம்
இயேசு மக்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தப�ொழுது அவரது தாயும்
சக�ோதரர்களும் வெளியில் நின்றிருந்தனர். அவர்கள் இயேசுவிடம் பேச
விரும்பினர். ஒருவன் இயேசுவிடம், “உம் தாயும் சக�ோதரர்களும் வெளியில்
காத்திருக்கின்றனர். அவர்கள் உம்மிடம் பேச விரும்புகிறார்கள்” என்றான்.
இயேசு, “யார் என் தாய்? யார் என் சக�ோதரர்கள்?” என்று கேட்டார். தன்
சீஷர்களைச் சுட்டிக் காட்டி, “பாருங்கள்! இவர்களே என் தாயும் சக�ோதரர்களும்.
பரல�ோகிலிருக்கும் என் பிதா விரும்பும் செயல்களைச் செய்கிறவர்களே என்
உண்மையான சக�ோதர சக�ோதரிகளும் தாயும் ஆவார்கள்” என்று அவனுக்கு
பதிலளித்தார்.88
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ஒருநாள் இயேசு இக்காரியங்களைக் கூறியப�ோது, மக்களிடையே
இருந்த ஒரு பெண் பேச ஆரம்பித்தாள். அவள் இயேசுவை ந�ோக்கி,
“உங்களைப் பெற்றெடுத்து தன் மார்பில் பால் ஊட்டிய உங்கள் தாய்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்” என்றாள்.
ஆனால் இயேசு, “தேவனுடைய ப�ோதனைகளைக் கேட்டு அதற்குக்
கீழ்ப்படிகிற மக்களே உண்மையில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதர்கள்”
என்றார்.89
3.44 விதையைப் பற்றிய உவமை
அன்றையத் தினமே இயேசு வீட்டை விட்டு வெளியில் சென்று
ஏரிக்கரையில் அமர்ந்தார். ஏராளமான மக்கள் அவரைச் சூழ்ந்தனர். எனவே
இயேசு ஒரு படகில் ஏறி அமர்ந்தார். மக்கள் ஏரிக்கரைய�ோரம் அமர்ந்தார்கள்.
பிறகு உவமைகளின் மூலமாக இயேசு மக்களுக்குப் பலவற்றையும்
ப�ோதித்தார்.
இயேசு, “ஒரு விவசாயி விதைகளை விதைக்கப் ப�ோனான். அவன்
விதைகளைத் தூவியப�ோது, சில விதைகள் பாதைய�ோரம் விழுந்தன.
பறவைகள் வந்து அவை யாவற்றையும் தின்றுவிட்டன. சில விதைகள்
பாறைகளின் மேல் விழுந்தன. அங்கு ப�ோதுமான அளவிற்கு மண் இல்லை.
எனவே, விதைகள் வேகமாக முளைத்தன. ஆனால் சூரியன் உதித்ததும்,
அவை கருகிப்போயின. ஆழமான வேர்கள் இல்லாமையால் அச்செடிகள்
காய்ந்தன. இன்னும் சில விதைகள் முட்புதர்களுக்கிடையில் விழுந்தன.
களைகள் முளைத்து அந்த விதைகளின் செடிகள் வளராதவாறு தடுத்தன. சில
விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன. அந்நிலத்தில், விதைகள் முளைத்து
நன்கு வளர்ந்தன. சில செடிகள் நூறு மடங்கு தானியங்களைக் க�ொடுத்தன.
சில அறுபது மடங்கும் சில முப்பது மடங்கும் தானியங்களைக் க�ொடுத்தன.
நான் ச�ொல்வதைக் கேட்கிறவர்களே, கவனியுங்கள்” என்று இயேசு கூறினார்.
இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “மக்களுக்குப் ப�ோதனை செய்ய
நீங்கள் ஏன் இந்த உவமைகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்?” என்று கேட்டனர்.
இயேசு மறும�ொழியாக, “பரல�ோக இராஜ்யத்தின் இரகசியங்களை
நீங்கள் மட்டுமே அறிய முடியும். அவற்றை மற்றவர்கள் அறிய முடியாது.
சிறிது புரிந்தவன் மேலும் விளக்கம் பெறுவான். தேவையானதை விடவும்
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அவனுக்கு அதிகம் கிடைக்கும். அதிகம் புரியாதவன், தான் அறிந்ததையும்
இழப்பான். அதனால் தான் நான் மக்களுக்கு உவமைகளின் மூலம் ப�ோதனை
செய்கிறேன். மக்கள் பார்க்கிறார்கள்; கேட்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள்
உண்மையில் பார்ப்பதுமில்லை, புரிந்துக�ொள்வதுமில்லை. எனவே ஏசாயா
தீர்க்கதரிசி இவர்களைப் பற்றிக் கீழ்க்கண்டவாறு ச�ொன்னது உண்மை
என்பதை இம்மக்கள் காட்டுகிறார்கள்:
‘மக்களே! நீங்கள் கவனித்து கேட்பீர்கள்.
ஆனாலும் புரிந்துக�ொள்ளமாட்டீர்கள்.
மக்களே! நீங்கள் ந�ோக்கி பார்ப்பீர்கள்.
ஆனாலும், நீங்கள் பார்ப்பதைப் புரிந்துக�ொள்ளமாட்டீர்கள்.
ஆம், இறுகியிருக்கிறது இம்மக்களின் மனம்.
காதுகளிருந்தும் கேட்பதில்லை.
உண்மையைக் கண்டுக�ொள்ள மறுக்கிறார்கள்.
தங்கள் காதால் கேளாதிருக்கவும்
தங்கள் கண்ணால் பார்க்காதிருக்கவும்
தங்கள் மனதால் அறியாதிருக்கவும்
இவ்வாறு நடந்துள்ளது.
குணம் பெற என்னிடம் வராதிருக்குமாறும் இவ்வாறு
நடந்துள்ளது.’
ஆனால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். கண்களால் பார்ப்பதை
நீங்கள் புரிந்துக�ொள்கிறீர்கள். காதால் கேட்பதைப் புரிந்துக�ொள்கிறீர்கள்.
நான் உண்மையைச் ச�ொல்லுகிறேன், பல தீர்க்கதரிசிகளும் நல்லவர்களும்
நீங்கள் இப்பொழுது காண்பவற்றைக் காண விரும்பினார்கள். ஆனால்,
அவர்கள் இவற்றைக் காணவில்லை. நீங்கள் இப்பொழுது கேட்பவற்றைக்
கேட்பதற்குப் பல தீர்க்கதரிசிகளும் நல்லவர்களும் விரும்பினார்கள். ஆனால்,
அவர்கள் இவற்றைக் கேட்கவில்லை.
“எனவே, விவசாயியைப் பற்றிய உவமையின் ப�ொருளைக் கவனியுங்கள்:
“சாலையின் ஓரம் விழுந்த விதை யாரைக் குறிக்கிறது? அது பரல�ோக
இராஜ்யத்தைப் பற்றிக் கேள்வியுற்றும் அதைப் புரிந்துக�ொள்ளாத
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மனிதனைக் குறிக்கிறது. அவனது மனதில் விதைக்கப்பட்டவற்றைச் சாத்தான்
கவர்ந்துக�ொள்கிறான்.
“பாறைகளின் மேல் விழுந்த விதை யாரைக் குறிக்கிறது? அது
ப�ோதனைகளைக் கேட்டு உடனடியாக மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளும்
மனிதனைக் குறிக்கிறது. அவன் ப�ோதனைகளைத் தன் மனதில்
ஆழமாகப் பதிய வைத்துத் க�ொள்வதில்லை. அவன் ப�ோதனைகளைத்
தன் மனதில் குறைந்த காலத்திற்கே வைத்திருக்கிறான். ப�ோதனைகளை
ஏற்றுக்கொண்டதினால் உபத்திரவம�ோ, துன்பம�ோ ஏற்படும்பொழுது, அவன்
விரைவாக அதை விட்டு விடுகிறான்.
“முட்புதருக்கிடையில் விழுந்த விதை யாரைக் குறிக்கிறது? அது
ப�ோதனைகளைக் கேட்டும் இவ்வுலக வாழ்வின் மீதும் பணத்தின்
மீதும் க�ொண்ட ஆசையினால் ப�ோதனைகள் தன்னுள் நிலையாதிருக்கச்
செய்பவனைக் குறிக்கிறது. எனவே, ப�ோதனைகள் அவன் வாழ்வில் பயன்
விளைவிப்பதில்லை.
“ஆனால், நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதை யாரைக் குறிக்கிறது? அவ்விதை
ப�ோதனைகளைக் கேட்டுப் புரிந்துக�ொள்ளும் மனிதனைக் குறிக்கிறது.
அத்தகைய மனிதன் வளர்ந்து, சில சமயம் நூறு மடங்கும் சில சமயம் அறுபது
மடங்கும் சில சமயம் முப்பது மடங்கும் பலன் தருகிறான்” என்றார்.90
3.45 3.45 நீங்கள் அறிந்தவற்றைப் பயன்படுத்துங்கள்
மேலும் இயேசு, “நீங்கள் விளக்கை எடுத்து மரக்காலுக்கு (பாத்திரத்துக்கு)
அடியில�ோ, படுக்கையின் அடியில�ோ மறைத்து வைப்பீர்களா? இல்லை.
நீங்கள் விளக்கை மேஜையின் மீதே வைப்பீர்கள். மறைக்கப்படுகிற எந்தக்
காரியமும் வெளியே வரும். எல்லா இரகசியங்களும் தெரிவிக்கப்படும்.
கேட்க முடிந்தவர்கள், நான் ச�ொல்வதைக் கவனித்துக் கேளுங்கள். நீங்கள்
கேட்கிறவற்றைப் பற்றிக் கவனமாய் சிந்தியுங்கள். நீங்கள் எப்படிக்
க�ொடுக்கிறீர்கள�ோ அந்தப்படியே தேவன் உங்களுக்குக் க�ொடுப்பார்.
ஆனால் நீங்கள் க�ொடுப்பதைக் காட்டிலும் அதிகமாக தேவன் உங்களுக்குக்
க�ொடுப்பார். ஏற்கெனவே உள்ளவன் மேலும் பெற்றுக்கொள்வான்.
எவனிடம் மிகுதியாக இல்லைய�ோ அவனிடமிருந்து இருக்கும் சிறு அளவும்
எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.”91
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3.46 வளரும் விதையைப்பற்றிய உவமை
பிறகு இயேசு, “தேவனுடைய இராஜ்யமானது ஒரு மனிதன் நிலத்தில்
விதைக்கும் ஒரு விதையைப் ப�ோன்றது. விதையானது வளரத்தொடங்கும்.
அது இரவும் பகலும் வளரும். அந்த மனிதன் விழித்திருக்கிறானா அல்லது
தூங்குகிறானா என்பது முக்கியமல்ல. விதை வளர்ந்து க�ொண்டே இருக்கும்.
விதை எவ்வாறு வளர்கிறது என்பதும், அந்த மனிதனுக்குத் தெரியாது.
எவ்வித உதவியும் இல்லாமல் அந்த நிலம் விதையை வளர்க்கிறது. முதலில்
விதையில் இருந்து செடி முளைக்கிறது. பிறகு கதிர், அதன் பிறகு கதிர்
முழுதும் தானியங்கள். தானியம் விளைந்ததும் மனிதன் அவற்றை அறுவடை
செய்கிறான். இது அறுவடைக் காலம்” என்றார்.92
3.47 க�ோதுமை மற்றும் களையைப் பற்றிய உவமை
பிறகு, இயேசு மற்றொரு உவமையின் மூலம் ப�ோதனை செய்தார்.
“பரல�ோக இராஜ்யம் தனது வயலில் நல்ல விதையை விதைத்த மனிதனைப்
ப�ோன்றது. அன்றைக்கு இரவில், அனைவரும் உறங்கிக்கொண்டிருந்தனர்.
அவனது பகைவன் வந்து க�ோதுமை விதைகளுக்கிடையில் களைகளை
விதைத்துவிட்டுப் ப�ோய்விட்டான். பிறகு, க�ோதுமை விதைகள்
முளைவிட்டன. செடிகள் முளைத்தன. ஆனால், அதே சமயம் களைகளும்
முளைத்தன. அவனது வேலைக்காரர்கள் அவனிடம் சென்று, ‘நல்ல
விதைகளையே நீங்கள் உங்கள் வயலில் விதைத்தீர்கள். ஆனால், களைகள்
எங்கிருந்து வந்தன?’ என்று கேட்டார்கள்.
“அதற்கு அவன், ‘ஒரு பகைவன் களைகளை விதைத்துவிட்டான்’ என்றான்.
“வேலைக்காரர்கள், ‘நாங்கள் களைகளை நீக்க வேண்டுமா?’ என்று
கேட்டார்கள்.
“அதற்கு அந்த விவசாயி, ‘தேவையில்லை. ஏனென்றால், நீங்கள்
களையெடுக்கும்பொழுது க�ோதுமை செடிகளையும் பிடுங்குவீர்கள்.
களைகளும் க�ோதுமையும் அறுவடைக் காலம்வரையிலும் ஒன்றாக
வளரட்டும். அறுவடையின்பொழுது அறுவடை செய்பவர்களிடம் நான்,
முதலில் களைகளைத் தீயிலிடுவதற்காகச் சேர்த்துக் கட்டுங்கள், பின்னர்
க�ோதுமையைச் சேகரித்து என் களஞ்சியத்திற்குக் க�ொண்டு வாருங்கள் என்று
ச�ொல்வேன்’ எனப் பதில் ச�ொன்னான்” என்று இயேசு கூறினார். 93
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3.48 கடுகு, புளித்த மாவு பற்றிய உவமைகள்
பிறகு இயேசு மக்களுக்கு வேற�ொரு உவமையைக் கூறினார். “பரல�ோக
இராஜ்யமானது கடுகைப் ப�ோன்றது. ஒருவன் தன் வயலில் கடுகு விதையை
விதைக்கிறான். விதைகளிலெல்லாம் மிகச் சிறியது கடுகு. ஆனால், அது
முளைக்கும்பொழுது மிகப் பெரிய செடிகளில் ஒன்றாக வளர்கிறது. அது
மரமாக வளர்ந்து பறவைகள் அதன் கிளைகளில் கூடு கட்டுகின்றன” என்றார்.
இயேசு மக்களுக்கு மேலும் ஒரு உவமையைக் கூறினார். “பரல�ோக
இராஜ்யமானது ஒரு பெண் மாவுடன் கலக்கும் புளித்த பழைய மாவைப்
ப�ோன்றது. புளித்த மாவானது அனைத்து மாவையும் புளிக்க வைக்கிறது”
என்றார்.
இவை அனைத்தையும் மக்களுக்குப் ப�ோதிப்பதற்காக இயேசு
உவமைகளைக் கையாண்டார். எப்பொழுதும் மக்களுக்குப் ப�ோதனை செய்ய
இயேசு உவமைகளையேக் கையாண்டார். இது தீர்க்கதரிசி கீழ்க்கண்டவாறு
ச�ொன்னபடியே நடந்தது,
“ ந ான்
உ வ மைக ளி ன்
வ ழி யாக ப்
பே சு வேன் ,
உலகம் வந்தது முதல் இரகசியமாயுள்ளவற்றை நான் ச�ொல்வேன்” 94
3.49 களையின் உவமை விளக்கம்
இயேசு மக்களை விட்டு வீட்டிற்குள் சென்றார். அவரது சீஷர்கள் அவரிடம்
வந்து, “வயலில் முளைத்த களையின் உவமை கூறும் உண்மைப் ப�ொருளை
எங்களுக்கு விளக்கும்” என்று கேட்டனர்.
இயேசு மறும�ொழியாக, “நல்ல விதைகளை வயலில் விதைத்தவன் மனித
குமாரன் தான். இவ்வுலகமே வயல். நல்ல விதைகள் பரல�ோகத்திற்குரிய நல்ல
பிள்ளைகள். களைகள் பிசாசின் பிள்ளைகள். பிசாசே களைகளை விதைத்தப்
பகைவன். உலகின் முடிவுக் காலமே அறுவடைக் காலம். தேவதூதர்களே
அறுவடை செய்பவர்கள்.
“களைகள் பிடுங்கப்பட்டு தீயிலிடப்படுகின்றன. உலகின் முடிவுக்
காலத்திலும் அப்படியே இருக்கும். மனித குமாரன் தனது தேவதூதர்களை
அனுப்புவார். அவரது தூதர்கள் பாவம் செய்கிறவர்களைக் கண்டு
பிடிப்பார்கள். அத்தூதர்கள் அவர்களை மனிதகுமாரனின் இராஜ்யத்திலிருந்து
வெளியேற்றுவார்கள். அவர்களை அத்தேவ தூதர்கள் சூளையின் நெருப்பில்
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தள்ளுவார்கள். அங்கு அவர்கள் வேதனையால் கூக்குரலிடுவார்கள்; தங்கள்
பற்களைக் கடிப்பார்கள். நல்ல மனிதர்கள் சூரியனைப்போல ஒளி வீசுவார்கள்.
அவர்கள் பிதாவின் அரசாட்சியில் இருப்பார்கள். என் வார்த்தைகளைக்
கேட்பவர்களே, இதை கவனித்துக்கொள்ளுங்கள். 95
3.50 புதையல், முத்து பற்றிய உவமைகள்
“பரல�ோக இராஜ்யம் புதைத்து வைக்கப்பட்ட செல்வத்தைப் ப�ோன்றது.
புதைத்து வைக்கப்பட்ட செல்வத்தை ஒருவன் ஒருநாள் கண்டு பிடித்தான்.
புதையல் கிடைத்ததால் அவன் மிக மகிழ்ந்தான். மீண்டும் அவன்
அச்செல்வத்தைப் புதைத்து வைத்து அந்த நிலத்தை வாங்குவதற்காகத்
தன்னிடமிருந்த எல்லாவற்றையும் விற்றான்.
“மேலும், பரல�ோக இராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களைத் தேடும் வியாபாரியைப்
ப�ோன்றது. ஒரு நாள் அவ்வியாபாரி மிகச் சிறந்த முத்து ஒன்றைக் கண்டான்.
அம்முத்தை வாங்குவதற்காகத் தன்னிடமிருந்த அனைத்தையும் அந்த
வியாபாரி விற்றான்.96
3.51 மீன் வலையைப் பற்றிய உவமை
“பரல�ோக இராஜ்யம் ஏரியில் விரிக்கப்பட்ட வலையைப் ப�ோன்றது, ஏரியில்
விரிக்கப்பட்ட ஒரு வலை, பலவகையான மீன்களைப் பிடித்தது. நிரம்பிய
வலையை, மீனவர்கள் கரைக்கு இழுத்தனர். நல்ல மீன்களை மீனவர்கள் ஒரு
கூடையிலிட்டனர். பின், தகுதியற்ற மீன்களைத் தூர எறிந்தனர். இவ்வுலகின்
முடிவுக் காலத்திலும் அவ்வாறே நடக்கும். தேவதூதர்கள் வந்து நல்ல
மனிதர்களைத் தீயவர்களிடமிருந்து பிரிப்பார்கள். அந்தத் தேவதூதர்கள்
தீயவர்களைச் சூளையின் நெருப்பில் எறிவார்கள் அங்கு அவர்கள் வலியினால்
கூக்குரலிட்டுப் பற்களைக் கடிப்பார்கள்.”
பிறகு, இயேசு தம் சீஷர்களிடம், “உங்களுக்கு இவைகள் புரிகின்றனவா?”
என்று கேட்டார். சீஷர்கள், “ஆம், எங்களுக்குப் புரிகின்றன” என்று
பதிலுரைத்தனர்.
பின்பு இயேசு தம் சீஷர்களிடம், “பரல�ோக இராஜ்யத்தைப்பற்றி
அறிந்த வேதபாரகர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு வீட்டின் ச�ொந்தக்காரனைப்
ப�ோன்றவர்கள். வீட்டின் ச�ொந்தக்காரன் தன் வீட்டில் புதியதும் பழையதுமான
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ப�ொருட்களைச் சேமித்து வைத்திருக்கிறான். அவன் புதியதும் பழையதுமான
ப�ொருட்களைக் க�ொண்டு வருகிறான்” என்றார்.
இந்த உவமைகளைக் கூறி முடித்த இயேசு, அவ்விடத்தை விட்டு அகன்று,97

3.52 புயலை அமர்த்துதல்
அன்று மாலையில் இயேசு தன் சீஷர்களிடம், “என்னோடு வாருங்கள்.
இக்கடலைக் கடந்து அக்கரைக்குச் செல்வோம்” என்றார். இயேசுவும் அவரது
சீஷர்களும் அங்கே மக்களை விட்டுவிட்டுச் சென்றனர். இயேசு ஏற்கெனவே
இருந்த படகிலேயே அவர்கள் ஏறிச் சென்றனர். அவர்கள�ோடு வேறு பல
படகுகளும் இருந்தன. ம�ோசமான காற்று வீச ஆரம்பித்தது. அதனால் பெரும்
அலைகள் எழும்பி, படகின் வெளியேயும், உள்ளேயும், தாக்க ஆரம்பித்தன.
படகில் நீர் நிறையத் த�ொடங்கியது. இயேசு கப்பலின் பின்பகுதியில்
தலையணையில் தலை வைத்துப் படுத்துத் தூங்கிக் க�ொண்டிருந்தார். சீஷர்கள்
அவரிடம் ப�ோய் அவரை எழுப்பினார்கள். அவர்கள், “ப�ோதகரே, உங்களுக்கு
எங்களைப் பற்றிய அக்கறை இல்லையா? நாங்கள் மூழ்கும் நிலையில்
உள்ளோம்” என்றனர்.
இயேசு எழுந்து புயலுக்கும், அலைகளுக்கும் ஆணையிட்டார். “இரையாதே,
அமைதியாய் இரு” என்று இயேசு ஆணையிட்டார். உடனே புயல் நின்றது.
கடலும் அமைதியானது.
இயேசு தம் சீஷர்களிடம், “நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? உங்களுக்கு
இன்னும் விசுவாசம் இல்லையா?” என்று கேட்டார்.
சீஷர்கள் பெரிதும் அஞ்சினர். அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து, “இவர்
எத்தகைய மனிதர்? காற்றும் கடலும் கூட இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதே”
என்றனர்.98
3.53 பிசாசு பிடித்த மனிதனை இயேசு விடுவித்தல்
இயேசுவும், அவரைப் பின்பற்றியவர்களும் கலிலேயாவில் இருந்து
ஓர் ஏரியைக் கடந்து சென்றனர். கதரேனர் மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதியை
வந்தடைந்தனர். இயேசு படகில் இருந்து இறங்கிய ப�ோது, அந்த நகரத்தைச்
சேர்ந்த ஒரு மனிதன் இயேசுவிடம் வந்தான். அம்மனிதன் பிசாசுகள்
பிடித்தவனாக இருந்தான். பல காலமாக அவன் ஆடைகள் எதுவும்
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அணியவில்லை. வீட்டில் வசிக்காமல் இறந்தவர்களைப் புதைத்த குகைகளில்
வசித்தான்.99
அவனை எவராலும் கட்டிப்போட முடியவில்லை. பலமுறை மக்கள்
அவனது கைகளையும் கால்களையும் விலங்குகளாலும், சங்கிலிகளாலும்
கட்டிப்போட்டிருந்தனர். ஆனால் அந்த மனிதன் அச்சங்கிலிகளையும்
விலங்குகளையும் அறுத்து எறிந்துவிடுவான். அவனைக் கட்டுப்படுத்தும்
பலமுள்ள மனிதன் எவனும் அங்கில்லை. இரவும், பகலும் அவன் கல்லறைக்
குகைகளைச் சுற்றியும் மலைப் பகுதிகளிலும் திரிந்துக�ொண்டிருந்தான். அவன்
கூக்குரலிட்டுக்கொண்டும், கற்களால் தன்னைக் காயப்படுத்திக்கொண்டும்
இருந்தான்.
த�ொலைவில் இயேசு வந்துக�ொண்டிருக்கும்போதே அவரைப்
பார்த்துவிட்டான் அவன். ஓடி வந்து அவர் முன்னால் பணிந்து நின்றான்.
இயேசு அவனிடம், “அசுத்த ஆவியே, இந்த மனிதனை விட்டு வெளியே
ப�ோ” என்று ச�ொன்னார். உடனே அவன் உரத்த குரலில் “இயேசுவே!
மகா உன்னத தேவ குமாரனே! என்னிடம் என்ன விரும்புகிறீர்? என்னைத்
துன்புறுத்த வேண்டாம் என்று தேவனிடம் ஆணையாய் உம்மைக் கெஞ்சிக்
கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்றான்
பிறகு இயேசு அவனிடம், “உன் பெயர் என்ன?” என்று கேட்டார். “என்
பெயர் லேகிய�ோன், ஏனென்றால் எனக்குள்ளே பல ஆவிகள் உள்ளன” என்று
அவன் ச�ொன்னான். அத்தோடு அவனுக்குள்ளே இருந்த ஆவிகள் தங்களை
அந்தப் பகுதியைவிட்டுத் துரத்தக் கூடாது என்று மீண்டும் மீண்டும் கெஞ்சிக்
கேட்டன.
அ ப்பொ ழு து அ ந ்த ம லைய ரு கே பன் றி க ள் கூ ட்ட ம ாக
மேய்ந்துக�ொண்டிருந்தன. அசுத்த ஆவிகள் இயேசுவிடம், “எங்களை
அந்தப் பன்றிகளுக்குள்ளே அனுப்பிவிடுங்கள்” எனக் கேட்டுக்கொண்டன.
அவ்வாறே ப�ோகும்படி இயேசு அனுமதி அளித்தார். அசுத்த ஆவிகள் அந்த
மனிதனை விட்டு விட்டு பன்றிகளுக்குள் புகுந்து க�ொண்டன. அப்பன்றிக்
கூட்டம் மேட்டிலிருந்து ஓடி கடலுக்குள் பாய்ந்து கடலில் மூழ்கி இறந்தன.
அவை ஏறக்குறைய 2,000 எண்ணிக்கை உடையதாக இருக்கும்.
பன்றிகளை மேய்த்துக்கொண்டிருந்தவர்கள் அவ்விடத்தை விட்டு
ஓடிவிட்டார்கள். அவர்கள் பட்டணத்துக்கும், வயல்வெளிக்கும் சென்றார்கள்.
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அங்கு சந்தித்த மக்களிடமெல்லாம் இதனைச் ச�ொன்னார்கள். மக்களும்
என்ன நடந்தது என்பதை அறிய வந்தனர். அவர்கள் இயேசுவிடம்,
வந்தார்கள். பல அசுத்த ஆவிகளால் பிடிக்கப்பட்டிருந்தவனையும், அவர்கள்
பார்த்தார்கள். அவன் ஆடைகள் அணிந்து அமைதியாய் இயேசுவின்
காலடியில் உட்கார்ந்துக�ொண்டிருந்தான். அவனது மனநிலை சரியாக
இருந்தது. மக்கள் இவற்றைக் கண்டு அச்சப்பட்டனர். இயேசு செய்தவற்றைப்
பார்த்திருந்த சிலரும் அங்கே இருந்தனர். இவர்கள் மற்றவர்களிடம் அசுத்த
ஆவிகளால் பிடிக்கப்பட்டவனின் செயல்களையும் இயேசு அவனைக்
குணப்படுத்தியதையும் கூறினர். அவர்கள் பன்றிகளுக்கு ஏற்பட்டதையும்
ச�ொன்னார்கள். பிறகு அந்த மக்கள், இயேசுவிடம் அவ்விடத்தைவிட்டுப்
புறப்பட்டுச் செல்லும்படி வேண்டினர்.
படகின் மூலம் அவ்விடத்தை விட்டுச் செல்ல இயேசு தயாரானார்.
பிசாசுகளிடமிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட அந்த மனிதன் தன்னையும்
இயேசுவ�ோடு வர அனுமதிக்கும்படி வேண்டிக்கொண்டான். ஆனால் இயேசு
அவனுக்கு அனுமதி க�ொடுக்கவில்லை. அவனிடம் இயேசு, “நீ வீட்டுக்குப்
ப�ோ. உன் குடும்பத்தாரையும், நண்பர்களையும் சென்று பார்த்து உனக்காகக்
கர்த்தர் செய்தவற்றை எல்லாம் அவர்களிடம் கூறு. அவர் உனக்குக் கருணை
செய்தார் என்றும் கூறு” என்றார்.
எனவே அவன் அவ்விடத்தை விட்டுப் ப�ோய் தெக்கப்போலி பகுதி
மக்களிடம் தனக்கு இயேசு செய்ததைக் கூற ஆரம்பித்தான். மக்கள் அவற்றைக்
கேட்டு வியப்பு அடைந்தனர்.100
3.54 சிறுமி உயிரடைதலும், ந�ோயாளிப் பெண் குணமாகுதலும்
படகிலேறி இயேசு கடலின் அக்கரைக்குத் திரும்பிச் சென்றார். அக்கரையில்
ஏராளமான மக்கள் கடற்கரையிலிருக்கும்போது இயேசுவைச் சுற்றிக் கூடினர்.
அப்பொழுது, ஜெப ஆலயத் தலைவர்களுள் ஒருவன் அங்கு வந்தான். அவன்
பெயர் யவீரு. அவன் இயேசுவைப் பார்த்ததும் அவரைப் பணிவுடன் குனிந்து
வணங்கினான். அவன் இயேசுவை மேலும் மேலும் பணிந்தான். அவன்,
“என்னுடைய சின்ன மகள் செத்துக்கொண்டிருக்கிறாள். தயவுசெய்து அங்கு
வந்து அவள் மீது உங்கள் கைகளை வைக்க வேண்டும். அதனால் அவள் குணம்
பெற்று வாழ்வாள்” என்றான்.
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ஆகையால் இயேசு அவனுடன் சென்றார். ஏராளமான மக்கள் இயேசுவைப்
பின்தொடர்ந்தனர். அவர்கள் அவரை நெருக்கிக்கொண்டு சென்றனர்.
அம்மக்களின் நடுவில் ஒரு பெண்ணும் இருந்தாள். அவள் பன்னிரண்டு
ஆண்டுகளாக இரத்தப்போக்கால் அவதிப்பட்டு வந்தாள். அவள் மிகவும்
துன்பப்பட்டு விட்டாள். ஏராளமான மருத்துவர்கள் அவளுக்கு உதவ முயற்சி
செய்தனர். அவளிடமிருந்த செல்வமெல்லாம் செலவழிந்தது. ஆனால்
குணமாகவில்லை. அவள் மேலும் ந�ோயால் துன்பப்பட்டாள்.
அவள் இயேசுவைப்பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தாள். ஆகையால் அவள்
இயேசுவிடம் கூட்டத்திற்குள் வந்தாள். அவள் இயேசுவின் மேலாடையைத்
த�ொட்டாள். அவள�ோ, “நான் அவரது ஆடையைத் த�ொட்டாலே ப�ோதும்.
நான் குணமாகிவிடுவேன்” என்று நம்பினாள். அவள் இயேசுவின்
மேலாடையைத் த�ொட்டதும் அவளது இரத்தப் ப�ோக்கு நின்றது. தான்
ந�ோயிலிருந்து குணமாகிவிட்டதை அவள் சரீரத்தில் உணர்ந்தாள். இயேசுவும்
தன்னிடமிருந்து வல்லமை வெளிப்பட்டதை அறிந்தார். எனவே, அவர் நின்று
சுற்றிலும் பார்த்தார். பிறகு அவர், “என் ஆடையைத் த�ொட்டது யார்?” என்று
கேட்டார்.
இதனைக் கேட்டதும் சீஷர்கள், “ப�ோதகரே, ஏராளமான மக்கள் உங்களை
நெருக்கிக்கொண்டு வருகிறார்கள். ‘யார் என்னைத் த�ொட்டது’ என்று
கேட்கிறீரே” என்றனர்.
ஆனால் இயேசுவ�ோ தன்னைத் த�ொட்டவருக்காகத் த�ொடர்ந்து
பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். அந்தப் பெண்ணும் தான் முழுமையாகக் குணம்
பெற்றதை உணர்ந்தாள். எனவே அவள் இயேசுவின் முன்வந்து அவரைப்
பணிந்தாள். அவள் பயத்தால் நடுங்கினாள். அவள் தன் கதை முழுவதையும்
இயேசுவிடம் கூறினாள். இயேசு அவளிடம், “அன்பான பெண்ணே! உன்
விசுவாசத்தினால் நீ சுகமானாய். சமாதானமாகச் செல். இனி மேல் உனக்கு
ஒரு துன்பமும் இல்லை” என்றார்.
இவ்வாறு இயேசு அங்கே பேசிக்கொண்டிருந்தப�ோது யவீருவின்
வீட்டிலிருந்து சிலர் வந்தனர். அவர்கள் யவீருவிடம், “ஐயா, உங்கள் மகள்
இறந்துப�ோனாள். எனவே, இனிமேல் இந்தப் ப�ோதகருக்கு (இயேசுவுக்கு)
எந்தத் த�ொந்தரவும் க�ொடுக்க வேண்டாம்” என்றனர்.
அந்த மக்கள் ச�ொன்னதைப்பற்றி இயேசு கவலைப்படவில்லை. அந்த ஜெப
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ஆலயத்தலைவரிடம் இயேசு, “பயப்பட வேண்டாம். விசுவாசத்துடன் இரு”
என்று கூறினார்.
மற்ற அனைவரையும் விட்டு பேதுரு, யாக்கோபு, யாக்கோபுவின்
சக�ோதரனான ய�ோவான் ஆகிய�ோரை மட்டும் தன்னுடன் வர இயேசு
அனுமதித்தார். இயேசு இம்மூன்று சீஷர்கள�ோடு மட்டும் யவீருவின்
வீட்டுக்குச் சென்றார். அங்கு நிறையப்பேர் கதறி அழுதுக�ொண்டிருப்பதைக்
கண்டார். அந்த இடம் ஒரே குழப்பமாய் இருந்தது. இயேசு அவ்வீட்டுக்குள்
நுழைந்து அவர்களிடம், “ஏன் நீங்கள் இவ்வளவு அழுது சத்தமிடுகிறீர்கள்?
இக்குழந்தை சாகவில்லை. இது தூங்கிக் க�ொண்டுள்ளது” என்றார்.
இதைக்கேட்ட மக்கள் இயேசுவைப் பார்த்து சிரித்தார்கள்.
இயேசு அம்மக்களை வீட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு கேட்டுக்
க�ொண்டார். பின்னர் அவர் அக்குழந்தை கிடத்தப்பட்டிருந்த அறைக்குள்
சென்றார். அவர் தன்னோடு அக்குழந்தையின் தாய், தந்தை, மூன்று
சீஷர்கள் ஆகிய�ோரை மட்டும் அனுமதித்தார். அவர் அந்தக் குழந்தையின்
கையைப்பிடித்துக்கொண்டு, “தலீத்தாகூமி!” என்று ச�ொன்னார். (அதற்கு,
“சிறுமியே, நான் ச�ொல்கிறேன் நீ எழுந்திரு” என்று ப�ொருள்.) அச்சிறு
பெண்ணும் உடனே எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தாள். அவளுக்கு அப்போது
பன்னிரண்டு வயது. அப்பெண்ணின் தாயும், தந்தையும், சீஷர்களும்
வியப்படைந்தனர். இயேசு அப்பெண்ணின் பெற்றோரிடம் இதைப்பற்றி
யாரிடமும் எதுவும் கூற வேண்டாம் என்று கண்டிப்பாகக் கூறினார். பிறகு
அப்பெண்ணுக்கு உண்ண உணவு அளிக்குமாறு ச�ொன்னார்.101
3.55 இயேசு மூவரைக் குணமாக்குதல்
இயேசு அவ்விடத்தை விட்டுப் புறப்பட்டதும் இரு குருடர்கள் அவரைத்
த�ொடர்ந்தார்கள். அக்குருடர்கள் உரத்த குரலில், “தாவீதின் குமாரனே,
எங்களுக்குக் கருணை காட்டும்” என்று ச�ொன்னார்கள்.
இயேசு வீட்டிற்குள் சென்றார். குருடர்கள் இருவரும் அவருடன்
வீட்டிற்குள் நுழைந்தனர். இயேசு அவர்களைப் பார்த்து, “நீங்கள் பார்வை
பெறுமாறு செய்ய என்னால் முடியுமென்று விசுவாசிக்கிறீர்களா?” என்று
கேட்டார். அதற்குக் குருடர்கள் “ஆம், ப�ோதகரே, நாங்கள் விசுவாசிக்கிற�ோம்”
என்று பதிலளித்தனர்.
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பிறகு இயேசு அவர்களது கண்களைத் த�ொட்டு, “நீங்கள் பார்வை
பெறுமாறு செய்ய என்னால் முடியுமென்று நம்புகிறீர்கள். எனவே அது
நடக்கும்” என்று ச�ொன்னார். உடனே அவர்களால் பார்க்க முடிந்தது. பின்
அவர், “இதைக் குறித்து யாரிடமும் கூறாதீர்கள்” என்று கண்டிப்புடன் ச�ொல்லி
அனுப்பினார். ஆனால் அவர்கள் அங்கிருந்து சென்று இயேசுவைக் குறித்த
செய்திகளை அப்பிரதேசமெங்கும் பரப்பினார்கள்.
அவர்கள் இருவரும் புறப்பட்டுச்சென்ற பின், சிலர் வேற�ொரு
மனிதனை இயேசுவிடம் அழைத்து வந்தார்கள். இம்மனிதனைப்
பிசாசு பிடித்திருந்ததினால் அவனால் பேச இயலவில்லை. இயேசு
அம்மனிதனிடமிருந்த பிசாசை விரட்டினார். பிறகு ஊமையான
அம்மனிதனால் பேச முடிந்தது. அதனால் வியப்படைந்த மக்கள்,
“இஸ்ரவேலில் நாங்கள் ஒருப�ோதும் இப்படிப்பட்ட ஒன்றைக் கண்டதில்லை”
என்று கூறினார்கள்.
ஆனால் பரிசேயர்கள், “பிசாசுகளை விரட்டுகிற வல்லமையை
இயேசுவிற்குக் க�ொடுத்தது பிசாசுகளின் தலைவனே” என்று ச�ொன்னார்கள்.102
3.56 இயேசு ச�ொந்த ஊரில் நிராகரிக்கப்படுதல்
அவ்விடத்தைவிட்டு இயேசு தன் ச�ொந்த ஊருக்குக் கிளம்பினார். அவரது
சீஷர்கள் அவரைப் பின்தொடர்ந்து சென்றனர். ஓய்வு நாளானப�ோது ஜெப
ஆலயத்தில் இயேசு உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்தார். நிறைய மக்கள் அதனைக்
கேட்டு வியப்புற்றனர். அவர்கள், “இந்த மனிதர் இந்த உபதேசங்களை எங்கே
இருந்து பெற்றார்? இந்த அறிவை எப்படிப் பெற்றார்? இவருக்கு இதனை யார்
க�ொடுத்தது? அற்புதங்களைச் செய்யும் அதிகாரத்தை எங்கிருந்து பெற்றார்?
இவர் ஒரு தச்சன் மட்டும்தானே. இவருடைய தாய் மரியாள் அல்லவா! இவர்
யாக்கோபு, ய�ோசே, சீம�ோன் ஆகிய�ோரின் சக�ோதரர் அல்லவா. இவரது
சக�ோதரிகள் நம்முடன் தானே இருக்கிறார்கள்” என்று பேசிக்கொண்டார்கள்.
அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தனர்.
இயேசு மக்களைப் பார்த்து, “ஒரு தீர்க்கதரிசியை மற்ற மக்களே மரியாதை
செய்வர். ஆனால் அவர் ச�ொந்த ஊரில் ச�ொந்த மக்களிடம் ச�ொந்த வீட்டில்
மரியாதை பெறுவதில்லை” என்றார். இயேசு அந்த ஊரில் அதிக அளவில்
அற்புதங்களைச் செய்ய இயலவில்லை. அவர் ந�ோயுற்ற சிலரின் மேல் தன்
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கையை வைத்து குணமாக்கும் சில செயல்களை மட்டுமே செய்தார். அங்குள்ள
மக்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாதது பற்றி இயேசு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்.
பிறகு இயேசு அந்தப் பகுதியில் உள்ள மற்ற கிராமங்களுக்கும் ப�ோய்
உபதேசம் செய்தார்.103

4 எதிர்ப்பு அதிகரிக்கும் ஆண்டு

4.1 அருட்பணிக்கு வேலையாட்களை அனுப்ப தேவனை வேண்டுங்கள்
இயேசு எல்லா நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்கள் வழியாகப் பயணம்
செய்தார். பரல�ோக அரசைப் பற்றிய நற்செய்தியை இயேசு யூதர்களின்
ஜெப ஆலயங்களில் மக்களுக்குக் கூறினார். இயேசு எல்லாவகையான
ந�ோய்களையும் குணமாக்கினார். திரளான மனிதர்களைக் கண்ட இயேசு
அவர்களுக்காக வருத்தமடைந்தார். ஏனென்றால், மக்கள் கவலை க�ொண்டும்
ஆதரவற்றும் இருந்தனர். மேய்ப்பன் இல்லாத ஆட்டு மந்தையைப்போல
மக்கள் தங்களை வழிநடத்த மேய்ப்பனின்றி இருந்தனர். இயேசு தம்
சீஷர்களிடம், “ஏராளமான மக்கள் அறுவடைக்காக (காப்பாற்றப்பட) உள்ளனர்.
ஆனால் அவர்களை அறுவடை செய்வதற்கோ மிகச் சில பணியாளர்களே
உள்ளனர். தேவனுக்கு உரியது அறுவடை (மக்கள்). பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.
தேவன் மேலும் பலரைத் தம் அறுவடையைச் சேகரிக்க அனுப்புவார்”
என்றார்.104
4.2 பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களை இயேசு அனுப்புதல்
இயேசு தமது பன்னிரண்டு சீஷர்களையும் ஒன்றாய் அழைத்தார். தீய ஆவிகளை
மேற்கொள்ளும் வல்லமையை இயேசு அவர்களுக்கு வழங்கினார். எல்லா
விதமான ந�ோய்களையும் பிணிகளையும் குணப்படுத்தும் வல்லமையையும்
இயேசு அவர்களுக்கு வழங்கினார்.105
இயேசு இந்தத் தமது பன்னிரண்டு சீஷர்களுக்கும் சில கட்டளைகளைப்
பிறப்பித்தார். பின் அவர்களை மக்களுக்குப் பரல�ோக இராஜ்யத்தைப்பற்றிக்
கூறுவதற்கு அனுப்பினார். இயேசு அவர்களிடம், “யூதர்களல்லாதவர்களிடம்
செல்லாதீர்கள். மேலும் சமாரிய மக்கள் வசிக்கும் நகரங்களுக்கும்
செல்லாதீர்கள். ஆனால் இஸ்ரவேல் மக்களிடம் (யூதர்களிடம்) செல்லுங்கள்.
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அவர்கள் காணாமல் ப�ோன ஆடுகளைப் ப�ோன்றவர்கள். நீங்கள் சென்று,
‘பரல�ோக இராஜ்யம் விரைவில் வர இருக்கிறது’ என்று ப�ோதியுங்கள்.
ந�ோயுற்றவர்களைக் குணமாக்குங்கள். இறந்தவர்களுக்கு மீண்டும்
உயிர் க�ொடுங்கள். த�ொழு ந�ோயாளிகளைக் குணப்படுத்துங்கள். பிசாசு
பிடித்தவர்களிடமிருந்து பிசாசுகளை விரட்டுங்கள். இவ்வல்லமைகளை
உங்களுக்குத் தாராளமாய் வழங்குகிறேன். எனவே, மற்றவர்களுக்குத்
தாராளமாய் உதவுங்கள். உங்களுடன் தங்கம், வெள்ளி அல்லது செம்பு
நாணயங்களை எடுத்துச் செல்லாதீர்கள். பைகளைக் க�ொண்டு ப�ோகாதீர்கள்.
உங்கள் பயணத்திற்கு நீங்கள் அணிந்திருக்கும் உடையையும் காலணிகளையும்
மட்டுமே எடுத்துச் செல்லுங்கள். ஊன்றுக�ோலை எடுத்துச் செல்லாதீர்கள்.
பணியாளனுக்குத் தேவையானவை க�ொடுக்கப்படவேண்டும்.
“நீங்கள் ஒரு நகரத்தில�ோ ஊரில�ோ நுழையும்பொழுது, தகுதிவாய்ந்த
மனிதரைக் கண்டு நீங்கள் அவ்விடத்தை விட்டு விலகிச் செல்லும்வரை
அவருடன் தங்கி இருங்கள். நீஙகள் அவர் வீட்டினுள் நுழையும்பொழுது,
‘உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாகட்டும்’ என்று ச�ொல்லுங்கள். அவ்வீட்டில்
உள்ளவர்கள் உங்களை வரவேற்றால், உங்கள் சமாதானத்திற்கு அவர்கள்
தகுதியுள்ளவர்கள். நீங்கள் அவர்களுக்கு விரும்பிய சமாதானம் அவர்களுக்குக்
கிடைக்கட்டும். வீட்டிலுள்ளவர்கள் உங்களை வரவேற்காவிட்டால், உங்கள்
சமாதானத்திற்கு அவர்கள் தகுதியுள்ளவர்களல்ல. அவர்களுக்கு நீங்கள்
விரும்பிய சமாதானத்தைத் திரும்பப் பெறுங்கள். ஒரு வீட்டிலுள்ளவர்கள�ோ
அல்லது நகரத்திலுள்ளவர்கள�ோ உங்களை வரவேற்கவ�ோ அல்லது உங்கள்
பேச்சைக் கேட்கவ�ோ மறுத்தால், அவ்விடத்தை விட்டு விலகுங்கள். உங்கள்
கால்களில் படிந்த தூசியைத் தட்டிவிடுங்கள். நான் உங்களுக்கு உண்மையைச்
ச�ொல்லுகிறேன். நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே ச�ோதாம் மற்றும் க�ொம�ோரா ஆகிய
ஊர்களுக்கு நேர்ந்ததைக் காட்டிலும் ம�ோசமானது அவ்வூருக்கு நடக்கும்.
“கவனியுங்கள்! நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். நீங்கள்
ஓநாய்களுக்கிடையில் அகப்பட்ட வெள்ளாட்டினைப் ப�ோல
இருப்பீர்கள். எனவே, பாம்புகளைப்போல சாதுரியமாய் இருங்கள்.
ஆனால் புறாவைப்போல கபடற்றவர்களாயிருங்கள். மக்களிடம்
எச்சரிக்கையாயிருங்கள். அவர்கள் உங்களைக் கைது செய்து க�ொண்டு
ப�ோய் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்து விடுவார்கள். உங்களை (அவர்களது)
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ஜெப ஆலயங்களில் வைத்து சாட்டையால் அடிப்பார்கள். ஆளுநர்களுக்கும்
மன்னர்களுக்கும் யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும் முன்னால் நிறுத்தப்படுவீர்கள்.
என்னிமித்தம் உங்களுக்கு மக்கள் இதைச் செய்வார்கள். அப்போது நீங்கள்
என்னைப் பற்றி அம்மன்னர்களுக்கும் ஆளுநர்களுக்கும் யூதரல்லாத
மக்களுக்கும் எடுத்துச் ச�ொல்வீர்கள். நீங்கள் கைது செய்யப்படும்பொழுது,
எதைச் ச�ொல்வது எப்படிச் ச�ொல்வது என்று கவலைக�ொள்ளாதீர்கள்.
அந்தச் சமயத்தில் நீங்கள் பேச வேண்டியவை அருளப்படும். அப்பொழுது
உண்மையில் பேசுவது நீங்களாயிருக்கமாட்டீர்கள். உங்கள் பிதாவின்
ஆவியானவர் உங்கள் மூலமாகப் பேசுவார்.
“சக�ோதரர்களே தமது சக�ோதரர்களுக்கு எதிராகத் திரும்பி அவர்களை
மரணத்துக்கு ஒப்புக்கொடுப்பார்கள். தந்தையரே தம் பிள்ளைகளுக்கு
எதிராகத் திரும்பி அவர்களை மரணத்துக்கு ஒப்புக் க�ொடுப்பார்கள்.
பிள்ளைகளே தமது பெற்றோர்களுக்கு எதிராகச் சண்டையிட்டு
அவர்களை மரணத்திற்கு ஒப்புக்கொடுப்பார்கள். நீங்கள் என்னைப்
பின்பற்றுவதனிமித்தம் எல்லா மக்களும் உங்களை வெறுப்பார்கள். ஆனால்,
இறுதிவரை உறுதியாயிருக்கிறவன் இரட்சிக்கப்படுவான். ஒரு நகரத்தில்
நீங்கள் ம�ோசமான முறையில் நடத்தப்பட்டால், வேற�ொரு நகரத்திற்குச்
சென்றுவிடுங்கள். உங்களுக்கு நான் உண்மையைச் ச�ொல்லுகிறேன்,
மனிதகுமாரன் வருகிறவரைக்கும், நீங்கள் எல்லா யூதர்களின் நகரங்களுக்கும்
செல்ல முடியாது.
“ஒரு மாணவன் ஆசிரியரைக் காட்டிலும் சிறப்பானவனல்ல. ஒரு
வேலைக்காரன் தன் முதலாளியைக் காட்டிலும் சிறப்பானவனல்ல.
ஒரு மாணவன் தன் ஆசிரியரின் அளவிற்கு முன்னேறுவதில்
திருப்தியடைய வேண்டும். ஒரு வேலைக்காரன் தன் எஜமானைப்போல
முன்னேற்றமடைவதில் திருப்தியடைய வேண்டும். ஒரு வீட்டின் தலைவனே
‘பெயல்செபூல்’ என்றழைக்கப்பட்டால், அக்குடும்பத்திலுள்ள மற்றவர்கள்
அதனிலும் ம�ோசமான பெயரால் அழைக்கப்படுவார்கள்.
“எனவே, அத்தகைய மக்களைக் கண்டு பயப்படாதீர்கள். மறைந்துள்ள
யாவும் வெளியே வரும். மர்மமாயுள்ள அனைத்தும் தெளிவாக அறியப்படும்.
நான் இவற்றை இருளில் (இரகசியமாக) கூறுகிறேன். ஆனால் நீங்கள்
இவற்றை வெளிச்சத்தில் கூற வேண்டுமென நான் விரும்புகிறேன். நான்
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இவற்றை அமைதியாக உங்களுடன் மட்டும் மெதுவாகப் பேசுகிறேன்.
ஆனால் நீங்கள் இவற்றைத் தாராளமாக எல்லா மக்களுக்கும் கூற வேண்டும்.
“மக்களைக் கண்டு பயப்படாதீர்கள். அவர்களால் சரீரத்தை மட்டுமே
க�ொல்ல முடியும். அவர்களால் ஆத்துமாவைக் க�ொல்ல முடியாது. சரீரத்தோடு
ஆத்துமாவையும் சேர்த்துக் க�ொல்லக்கூடிய ஒருவரிடம் (தேவனிடம்) மட்டுமே
நீங்கள் பயம்கொள்ள வேண்டும். அவர் சரீரத்தையும் ஆத்துமாவையும்
நரகத்திற்கு அனுப்ப வல்லவர். பறவைகள் விற்கப்படும் ப�ொழுது இரண்டு
சிறிய பறவைகளின் விலை ஓரணா மட்டுமே. ஆனால் இரண்டில் ஒன்று கூட
உங்கள் பிதாவானவரின் அனுமதி இன்றி சாக முடியாது. உங்கள் தலையிலுள்ள
முடிகளின் எண்ணிக்கையைக்கூட தேவன் அறிவார். எனவே பயப்படாதீர்கள்.
பல பறவைகளைக் காட்டிலும் நீங்கள் அதிக மதிப்பு வாய்ந்தவர்கள்.
“ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு முன்னால் (நின்று க�ொண்டு) என்னிடம்
நம்பிக்கை உடையவனாய் இருப்பதாகக் கூறினால், அவன் எனக்குப்
பாத்திரவான். நான் பரல�ோகத்தில் உள்ள என் பிதாவின் முன்னிலையில்
இப்படியே கூறுவேன். மாறாக, ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு முன்னால்
என்னிடம் நம்பிக்கை உடையவனல்ல எனக் கூறினால், அவன் எனக்குப்
பாத்திரவானல்ல. நான் பரல�ோகத்தில் உள்ள என் பிதாவின் முன்னிலையில்
இப்படியே கூறுவேன்.
“பூமியில் சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக நான் வந்திருப்பதாய்
நினைக்காதீர்கள். சமாதானத்தை ஏற்படுத்த நான் வரவில்லை. ஒரு
பட்டயத்தைக் க�ொண்டுவருவதற்காக நான் வந்துள்ளேன். கீழ்க்கண்டவை
நடந்தேறவே நான் வந்துள்ளேன்:
‘தன் குடும்பத்து மக்களே ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராவார்கள்.
மகன் தன் தந்தைக்கும்,
மகள் தன் தாய்க்கும்,
மருமகள் தன் மாமியாருக்கும், எதிராவார்கள்.’
“என்னைவிடவும் தன் தந்தையையும் தாயையும் அதிகம் நேசிக்கிறவன்
என்னைப் பின்பற்றத்தக்கவனல்ல. என்னைவிடவும் தன் மகனையும்
மகளையும் அதிகம் நேசிக்கிறவன் என்னைப் பின்பற்றத்தக்கவனல்ல.
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என்னைப் பின்பற்றும்பொழுது உண்டாகும் துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன்,
என்னைப் பின்பற்றத்தக்கவனல்ல. என்னைவிடவும் தன் வாழ்வை அதிகம்
நேசிக்கிறவன், மெய்யான வாழ்வை இழக்கிறான். எனக்காகத் தன் வாழ்வை
அர்ப்பணிக்கிறவன், மெய்யான வாழ்வை அடைவான்.
“உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னையும் ஏற்றுக்கொண்டவன்.
என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறவன், என்னை அனுப்பியவரையும் (தேவனையும்)
ஏற்றுக்கொண்டவன். தீர்க்கதரிசியைக் கண்டு அவரை ஒப்புக்கொள்கிறவன்,
தீர்க்கதரிசி பெறும் வெகுமதியைப் பெறுவான். நல்லவரை அவர்கள்
நல்லவர்கள் என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்கிறவன், நல்லவர்களுக்குக் கிடைக்கும்
வெகுமதியைப் பெறுவான். யாரேனும் என்னைப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்குச்
சிறிய அளவேனும் உதவினால், அவன் தக்க வெகுமதியை நிச்சயம் பெறுவான்.
என்னைப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு ஒரு குவளைத் தண்ணீர் க�ொடுத்திருந்தாலும்,
அவனுக்குத் தக்க வெகுமதி நிச்சயம் க�ொடுக்கப்படும்.” 106
இயேசு தமது பன்னிரண்டு சீடர்களுக்கும் இவற்றைக் கூறி முடித்தார்.
பின்னர் அங்கிருந்து கலிலேயாவின் நகரங்களுக்குப் ப�ோதனை செய்வதற்காகச்
சென்றார்.107
பின்பு சீஷர்கள் அங்கிருந்துச் சென்றனர். பல நகரங்கள் வழியாகப்
பயணம் செய்தனர். எல்லா இடங்களிலும் நற்செய்தியைக் கூறி மக்களைக்
குணப்படுத்தினர்.108 அவர்கள் மக்களிடம் உபதேசம் செய்தனர். தங்கள்
மனதையும், வாழ்க்கையையும் மாற்றிக்கொள்ளுமாறு ப�ோதித்தனர்.
அவர்கள் பல பிசாசுகளை மக்களிடமிருந்து விரட்டினர். அவர்கள் ந�ோயுற்ற
மனிதர்களுக்கு ஒலிவ எண்ணெயைத் தடவிக் குணப்படுத்தினர்.109
4.3 ய�ோவான் ஸ்நானகன் க�ொல்லப்படுதல்
இயேசு பிரபலமானபடியால் ஏர�ோது மன்னன் இயேசுவைப்பற்றிக்
கேள்விப்பட்டான். சில மக்கள், “இயேசுதான் ய�ோவான் ஸ்நானகன். அவன்
மரணத்தில் இருந்து எழுந்திருக்கிறான். அதனால்தான் அவரால் இது ப�ோன்ற
அற்புதங்களைச் செய்ய முடிகிறது” என்றனர்.
இன்னும் சிலர், “இவர்தான் எலியா” என்றனர். மேலும் சிலர�ோ, “இயேசு
ஒரு தீர்க்கதரிசி. இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த பல தீர்க்கதரிசிகளைப்போன்று
இவரும் ஒருவர்” என்று ச�ொல்லிக்கொண்டனர்.
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இயேசுவைப் பற்றிய இது ப�ோன்ற பல செய்திகளை ஏர�ோது
அறிந்து க�ொண்டான். அவன், “நான் ய�ோவானின் தலையை வெட்டிக்
க�ொன்றுவிட்டேன். இப்போது ய�ோவான் மரணத்தில் இருந்து
எழுந்துவிட்டான்” என்று ச�ொன்னான்.
ஏர�ோது தன் வீரர்களுக்கு ய�ோவானைக் கைது செய்யுமாறு
ஆணையிட்டான். அவனைச் சிறையில் அடைத்தான். தன் மனைவியைச்
சந்தோஷப்படுத்துவதற்காகவே அவன் இவ்வாறு செய்தான். அவள்
பெயரே ஏர�ோதியாள். இவள் முதலில் ஏர�ோதுவின் சக�ோதரனான
பிலிப்புவின் மனைவியாக இருந்தாள். ஆனால் அவளைப் பின்னர் ஏர�ோது
மணந்துக�ொண்டான். ஏர�ோதிடம், “இவ்வாறு சக�ோதரனின் மனைவியை
மணந்துக�ொள்வது சரியன்று என ய�ோவான் எடுத்துக் கூறினான்.” எனவே
ஏர�ோதியாள் ய�ோவானை வெறுத்தாள். அவள் அவனைக் க�ொல்ல
விரும்பினாள். ஆனால் அவளால் ய�ோவானைக் க�ொன்றுவிடுமாறு
ஏர�ோதுவைத் தூண்டிவிட முடியவில்லை ய�ோவானை க�ொல்ல ஏர�ோது
பயந்தான். ய�ோவான் ஒரு நல்ல பரிசுத்தமான மனிதன் என்று மக்கள்
நம்புவதை அவன் அறிந்திருந்தான். ஆகையால் ஏர�ோது ய�ோவானைக்
காப்பாற்றி வந்தான். ய�ோவானின் ப�ோதகத்தைக் கேட்பதில் ஏர�ோது
பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தான். ஆனால் அவனது ப�ோதகம் ஏர�ோதை உறுத்தியது.
பிறகு ய�ோவானைக் க�ொல்வதற்குப் ப�ொருத்தமான வாய்ப்பு ஒன்று
ஏர�ோதியாளுக்குக் கிடைத்தது. இது ஏர�ோதின் பிறந்த நாளன்று நிகழ்ந்தது.
தன் பிறந்த நாளன்று ஏர�ோது மிக முக்கியமான அரசு அதிகாரிகளுக்கும்,
மிக முக்கியமான இராணுவ அதிகாரிகளுக்கும், கலிலேயாவின் பெரிய
மனிதருக்கும் விருந்து க�ொடுத்தான். ஏர�ோதியாளின் மகள் அந்த விருந்திற்கு
வந்து நடனமாடினாள். அவள் ஆடும்போது, ஏர�ோதும் அவனைச்
சார்ந்தவர்களும் மகிழ்ச்சிய�ோடு உண்டனர்.
ஆகையால் ஏர�ோது மன்னன் அவளிடம், “நீ விரும்பும் எதையும் உனக்குத்
தருவேன்” என்று உறுதி கூறினான். “நீ எதைக் கேட்டாலும் தருவேன், எனது
இராஜ்யத்தில் பாதியைக் கேட்டாலும் தருவேன்” என்று சத்தியம் செய்தான்.
அந்தப் பெண் தன் தாயிடம் சென்று, “நான் ஏர�ோது மன்னனிடம் எனக்கு
என்ன வேண்டும் என்று கேட்பது?” எனக் கேட்டாள். அவளது தாய�ோ,
“ய�ோவான் ஸ்நானகனின் தலையைக் கேள்” என பதிலளித்தாள்.
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உடனே விரைவாக அவள் மன்னனிடம் திரும்பி வந்தாள். அவள்
மன்னனிடம், “ய�ோவான் ஸ்நானகனின் தலையை எனக்குத் தாருங்கள்.
உடனே எனக்கு அதனைத் தட்டில் வைத்துத் தர வேண்டும்” என்று கேட்டாள்.
ஏர�ோது மன்னன் இதைக்கேட்டு வருத்தப்பட்டான். ஆனால் அவள்
விரும்பும் எதையும் தந்துவிடுவதாக ஏற்கெனவே அவளிடம் ஆணையிட்டு
சத்தியம் செய்துவிட்டான். மன்னன�ோடு உணவருந்திக் க�ொண்டிருந்த
பெரிய மனிதர்களும் அவனது ஆணையை அறிந்திருந்தனர். ஆகையால்
அவனால் அப்பெண்ணின் வேண்டுக�ோளை மறுக்கமுடியவில்லை. உடனே
ய�ோவானின் தலையை வெட்டிக் க�ொண்டு வருமாறு ஒரு வீரனிடம்
மன்னன் கட்டளையிட்டான். ஆகையால் அந்த வீரன் ப�ோய் சிறைக்குள்
இருந்த ய�ோவானின் தலையை வெட்டினான். பிறகு ய�ோவானின் தலையை
ஒரு தட்டில் வைத்து எடுத்துக்கொண்டுவந்தான். அவன் அந்தத் தலையை
அப்பெண்ணிடம் க�ொடுத்தான். அப்பெண் அதனைத் தன் தாயிடம்
க�ொடுத்தாள். அங்கு நடந்ததைப்பற்றி ய�ோவானின் சீஷர்கள் அறிந்துக�ொண்டு,
வந்து ய�ோவானின் சரீரத்தைப் பெற்றுச் சென்றனர். அவர்கள் அதனை ஒரு
கல்லறையில் அடக்கம் செய்தனர்.110
4.4 ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களுக்கு உணவு அளித்தல்
இயேசுவால் உபதேசம் செய்ய அனுப்பப்பட்ட அவரது சீஷர்கள்
அவரிடம் வந்தனர். அவர்கள் இயேசுவைச் சுற்றிக் கூடித் தாம் அனைவரும்
செய்தவற்றையும் கற்பித்தவற்றையும் அவரிடம் ச�ொன்னார்கள். இயேசுவும்,
அவரது சீஷர்களும் மக்கள் நெருக்கடி மிக்க இடத்தில் இருந்தனர். அம்மக்கள்
அளவில் மிக அதிகமாக இருந்தனர். இயேசுவுக்கும், அவரது சீஷர்களுக்கும்
உணவு உட்கொள்ளக்கூட நேரம் இல்லாமல் இருந்தது. இயேசு தன்
சீஷர்களிடம் “என்னோடு வாருங்கள். நாம் அமைதியான தனி இடத்துக்குப்
ப�ோவ�ோம். அங்கு நாம் ஓய்வு எடுக்கலாம்” என்றார்.
எனவே, இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் தனியாகச் சென்றனர். மக்களே
இல்லாத இடத்துக்கு அவர்கள் படகில் சென்றனர். ஆனால் அவர்கள்
செல்வதை நிறைய மக்கள் கண்டனர். அந்த மக்களுக்கு அவர் இயேசு
என்று தெரிந்தது. எனவே இயேசு செல்லுகிற இடத்துக்கு எல்லா
நகர்களிலிருந்தும் ஏராளமான மக்கள் அங்கே ஓடினர். இயேசு ப�ோய்ச்
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சேர்வதற்கு முன்னரே அவர்கள் ப�ோய்ச் சேர்ந்துவிட்டனர். இயேசு அங்கே
ப�ோய்ச் சேர்ந்ததும் தனக்காக ஏராளமான மக்கள் காத்திருப்பதை அறிந்தார்.
அவர் அவர்களுக்காக மனம் உருகினார். ஏனென்றால், அவர்கள் மேய்ப்பன்
இல்லாத மந்தையைப்போன்று கவனிக்க ஆளில்லாமல் இருந்தனர். எனவே
அவர்களுக்கு இயேசு நிறைய உபதேசம் செய்தார்.
அன்று அதிக நேரமாயிற்று. எனவே, இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம்
வந்தனர். அவர்கள், “இங்கு எந்த மக்களும் வாழவில்லை, மற்றும் வெகு
நேரமாகிவிட்டது. எனவே மக்களை அனுப்பிவிடும். அவர்களும் சுற்றி
இருக்கிற பண்ணைகளுக்கும், நகர்களுக்கும் சென்று தேவையான உணவுப்
ப�ொருள்களை அவர்களாகவே வாங்கிக் க�ொள்வார்கள்” என்றனர்.
ஆனால் இயேசுவ�ோ, “அவர்களுக்கு உண்ண நீங்கள் ஏதாவது க�ொடுங்கள்”
என்றார்.
சீஷர்கள�ோ இயேசுவிடம், “இவர்கள் அனைவரும் உண்ணுகிற அளவுக்கு
நம்மால் அப்பத்தை வாங்கத் தேவையான பணத்துக்கு நாம் அனைவரும் ஒரு
மாதக் காலத்துக்கு உழைத்துப் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும்” என்றனர்.111
சீம�ோன் பேதுருவின் சக�ோதரன் அந்திரேயா இயேசுவிடம், “இங்கே ஒரு
சிறுவன் வாற்கோதுமையால் ஆன ஐந்து அப்பத் துண்டுகளையும், இரண்டு
சிறு மீன்களையும் வைத்திருக்கிறான். ஆனால் அவை இவ்வளவு மிகுதியான
மக்களுக்குப் ப�ோதுமானதல்ல” என்றான்.
“மக்களை உட்காரும்படிக் கூறுங்கள்” என்றார் இயேசு. அந்த இடத்தில்
நிறைய புல் இருந்தது. அங்கே ஐயாயிரம் எண்ணிக்கை வரையுள்ள ஆண்கள்
உட்கார்ந்தனர். பிறகு இயேசு அப்பத் துண்டுகளை எடுத்தார். அவர் தேவனுக்கு
நன்றி ச�ொன்னார். அதை அங்கு அமர்ந்திருந்தவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கச்
செய்தார். அவர் மீனையும் அதைப்போலவே பகிர்ந்தளிக்கச் செய்தார். இயேசு
அவர்களின் தேவைக்கு ஏற்றவாறு வேண்டியமட்டும் க�ொடுத்தார்.
அனைத்து மக்களும் வேண்டிய மட்டும் உண்டனர். அவர்கள்
உண்டு முடித்ததும் இயேசு தன் சீஷர்களிடம், “உண்ணப்படாத
அப்பத்துண்டுகளையும் மீன் துண்டுகளையும் சேகரியுங்கள். எதையும் வீணாக்க
வேண்டாம்” என்றார். எனவே சீஷர்கள் அவற்றைச் சேகரித்தனர். மக்கள் ஐந்து
அப்பத்துண்டுகளிலிருந்தே உண்ண ஆரம்பித்தனர். ஆனால் உண்டு பிறகு
மீதியிருந்த துணுக்குகள�ோ பன்னிரண்டு கூடைகளில் நிரப்பப்பட்டன.
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இயேசு செய்த இந்த அற்புதத்தை மக்கள் கண்டனர். “இவர்
உண்மையிலேயே உலகத்தில் வருகிறவரான தீர்க்கதரிசியாக இருக்க
வேண்டும்” என்றனர் மக்கள்.
அவரை மக்கள் அரசராக்கவேண்டும் என விரும்பினர். இதனை இயேசு
அறிந்தார். மக்கள் தங்கள் எண்ணத்தைத் திட்டமாக்கிச் செயல்படுத்த
விரும்பினர்.112
பிறகு இயேசு சீஷர்களிடம் படகில் ஏறுமாறு ச�ொன்னார். கடலின்
அக்கரையில் உள்ள பெத்சாயிதாவுக்குப் ப�ோகும்படிக் கூறினார். தான்
பிறகு வருவதாக இயேசு கூறியனுப்பினார். இயேசு அங்கே இருந்து அந்த
மக்களைத் தம் வீடுகளுக்குச் செல்லுமாறு ச�ொன்னார்.113 மக்களிடம் விடை
பெற்றுக்கொண்ட இயேசு குன்றின்மீது ஏறினார். தனியே பிரார்த்தனை
செய்வதற்காக இயேசு அங்கு சென்றார்.114
4.5 இயேசு தண்ணீரின்மேல் நடத்தல்
அப்பொழுது இரவாக இருந்தது. அங்கு இயேசு ஒருவரே இருந்தார்.
அந்தச் சமயம், படகு ஏற்கெனவே வெகு த�ொலைவு சென்றிருந்தது. படகு
அலைகளினால் த�ொல்லைகளுக்கு உள்ளானது. படகு சென்ற திசைக்கு
எதிராகக் காற்று வீசியது.
அதிகாலை, மூன்று மணியிலிருந்து ஆறு மணிவரை இயேசுவின் சீஷர்கள்
படகிலேயே இருந்தனர். இயேசு தண்ணீரின் மேல் நடந்து அவர்களிடம்
வந்தார். இயேசு தண்ணீரின் மேல் நடப்பதைக் கண்ட சீஷர்கள் பயந்து
ப�ோனார்கள். “அது ஒரு ஆவிதான்” என்று அவர்கள் பயத்தில் அலறினார்கள்.
உடனே இயேசு அவர்களிடம், “கவலை க�ொள்ளாதீர்கள். நான்தான்!
பயப்படாதீர்கள்” என்று கூறினார்.
அதற்குப் பேதுரு, “ஆண்டவரே, மெய்யாகவே இது நீர்தானென்றால்,
என்னை உம்மிடம் தண்ணீரின் மேல் நடந்துவரக் கட்டளையிடும்” என்று
ச�ொன்னான்.
இயேசு அவனிடம், “வா, பேதுரு” என்று கூறினார்.
பின்னர், பேதுரு படகிலிருந்து இறங்கி, தண்ணீரின் மேல் இயேசுவை
ந�ோக்கி நடந்தான். ஆனால், தண்ணீரின் மேல் நடந்து சென்றப�ொழுது
பேதுரு காற்றடிப்பதையும் அலைகள் வீசுவதையும் கண்டான். பயந்து ப�ோன
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பேதுரு, நீரில் மூழ்க ஆரம்பித்தான். உடனே பேதுரு “ஆண்டவரே, என்னைக்
காப்பாற்றும்” என்று அலறினான்.
உடனே இயேசு தமது கையால் பேதுருவைப் பற்றிக்கொண்டார். இயேசு
அவனிடம், “உன் விசுவாசம் சிறியது. நீ ஏன் சந்தேகம் க�ொண்டாய்?” என்று
ச�ொன்னார்.
பேதுருவும் இயேசுவும் படகில் ஏறியதும் காற்று அமைதியடைந்தது. அதன்
பிறகு படகிலிருந்த சீஷர்கள் இயேசுவை வணங்கி, “உண்மையிலேயே நீர்
தேவகுமாரன்தான்” என்று ச�ொன்னார்கள்.115

4.6 இயேசு பல ந�ோயாளிகளைக் குணமாக்குதல்
இயேசுவின் சீஷர்கள் அக்கடலைக் கடந்தனர். அவர்கள் அந்நாள்
காலை கெனெசரேத்தின் கரைக்கு வந்தனர். அங்கே படகைக் கட்டி
வைத்தனர். அவர்கள் படகை விட்டு இறங்கியப�ோது மக்கள் இயேசுவைப்
பார்த்தனர். அவர் யாரென்று அவர்கள் அறிந்துக�ொண்டனர். அம்மக்கள்
ஓடிப்போய் அப்பகுதிகளில் உள்ள மக்களிடம் இயேசு இங்கே இருக்கிறார்
என்பதை அறிவித்தார்கள். இயேசு ப�ோகிற எல்லா இடங்களிலும் மக்கள்
ந�ோயாளிகளைப் படுக்கைய�ோடு எடுத்து வந்தனர். அந்தப் பகுதிகளில்
உள்ள ஊர்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் பண்ணைகளுக்கும் இயேசு சென்றார்.
இயேசு எங்கே சென்றாலும் அங்குள்ள மக்கள் ந�ோயாளிகளை அவரிடம்
எடுத்து வந்தனர். அவர்கள் இயேசுவிடம் அவரது ஆடை நுனியையாவது
த�ொடுவதற்கு அனுமதி கேட்டனர். அவரைத் த�ொட்டவர்கள் எல்லோரும்
குணமடைந்தனர்.116
4.7 ஜீவ அப்பமான இயேசு
கடலின் அக்கரையில் சில மக்கள் தங்கியிருந்தனர். இயேசு தன் சீஷர்கள�ோடு
படகில் செல்லவில்லை என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். இயேசுவின்
சீஷர்கள் இயேசு இல்லாமல் தனியாகச் சென்றதை அவர்கள் தெரிந்திருந்தனர்.
அங்கிருந்து செல்ல அந்த ஒரு படகு மட்டும்தான் உண்டு என்பதையும்
அவர்கள் தெரிந்துக�ொண்டனர். அப்போது திபேரியாவிலிருந்து சில படகுகள்
வந்தன. அப்படகுகள், கர்த்தர் நன்றி ச�ொன்னதற்குப் பின் மக்கள் உணவு உண்ட
இடத்தின் அருகில் நின்றன. இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் அங்கே இல்லை
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என்பதை மக்கள் அறிந்துக�ொண்டனர். ஆகையால் அவர்கள் படகுகளில் ஏறி
கப்பர்நகூமுக்குச் சென்றனர். அவர்கள் இயேசுவைக் காண விரும்பினர்.
கடலின் அக்கரையில் இயேசுவை மக்கள் கண்டுபிடித்தனர். அவர்கள்,
“ப�ோதகரே, நீங்கள் இங்கு எப்பொழுது வந்தீர்கள்?” என்று கேட்டனர்.
“ஏன் என்னைத் தேடுகிறீர்கள்? எனது வல்லமையை வெளிப்படுத்தும் எனது
அற்புதங்களைப் பார்த்தீர்கள். அதற்காகவா என்னைத் தேடுகிறீர்கள்? இல்லை.
நான் உண்மையைக் கூறுகிறேன். நீங்கள் அப்பத்தை உண்டீர்கள், திருப்தியாக
உண்டீர்கள், அதனால் என்னைத் தேடுகிறீர்கள். பூமியிலுள்ள உணவுகள்
கெட்டு அழிந்துப�ோகும். ஆகையால் அத்தகைய உணவுக்காக நீங்கள்
வேலை செய்யவேண்டாம். ஆனால் எப்பொழுதும் நன்மையையும் நித்திய
வாழ்வையும் தருகிற உணவுக்காக வேலை செய்யுங்கள். மனித குமாரனே
உங்களுக்கு அத்தகைய உணவினைத் தருவார். தேவனாகிய பிதா, தான் மனித
குமாரன�ோடு இருப்பதைக் காட்டிவிட்டார்” என்று இயேசு கூறினார்.
“நாங்கள் எத்தகைய செயல்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன்
விரும்புகிறார்?” என்று மக்கள் இயேசுவிடம் கேட்டனர்.
“தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒருவரை நீங்கள் நம்பவேண்டும். இதுவே
நீங்கள் செய்யத்தக்கது என்று தேவன் விரும்புகிறார்” என இயேசு
பதிலுரைத்தார்.
“தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் நீர்தான் என்பதை நிரூபிக்க என்ன
அற்புதத்தை நீர் செய்யப் ப�ோகிறீர். நீர் செய்யும் அற்புதத்தைப் பார்க்க
முடியுமெனில், அதற்குப் பின்னர் நாங்கள் உம்மை நம்புவ�ோம். என்ன செய்யப்
ப�ோகிறீர்? நமது மூதாதையர்கள் வனாந்தரத்தில் தேவன் க�ொடுத்த மன்னாவை
(உணவு) உண்டார்கள். இது ‘தேவன் பரல�ோகத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு
உண்பதற்கு அப்பத்தைக் க�ொடுத்தார்,’ என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது” என்று
மக்கள் கேட்டனர்.
“நான் உண்மையைச் ச�ொல்லுகிறேன். பரல�ோகத்திலிருந்து அப்பத்தை
உங்களுக்கு க�ொடுத்தது ம�ோசே அல்ல. ஆனால் என்னுடைய பிதா
பரல�ோகத்திலிருந்து உண்மையான அப்பத்தை உங்களுக்குக் க�ொடுக்கிறார்.
தேவனின் அப்பம் என்பது என்ன? பரல�ோகத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து
உலகத்துக்காக ஜீவனைத் தருகிற ஒருவர்தான் தேவனின் அப்பம்” என்றார்
இயேசு.
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“ஆண்டவரே, எப்பொழுதும் அந்த அப்பத்தை எங்களுக்குத் தாரும்”
என்றனர் மக்கள்.
“நான்தான் உங்களுக்கு ஜீவனளிக்கும் அப்பம். என்னிடம் வருகிற மனிதன்
என்றென்றைக்கும் பசிய�ோடு இருப்பதில்லை. என்மீது நம்பிக்கை வைக்கிற
எவனும் எப்பொழுதும் தாகமாய் இருப்பதில்லை. நீங்கள் என்னைப்
பார்த்திருந்தும் என்மீது நம்பிக்கையில்லாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று நான்
உங்களுக்குச் ச�ொன்னேன். எனது பிதா என் மக்களை எனக்குத் தந்திருக்கிறார்.
அம்மக்களில் ஒவ்வொருவரும் என்னிடம் வருவார்கள். என்னிடம் வருகிற
ஒவ்வொருவரையும் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன். நான் என்ன செய்ய வேண்டும்
என்று தேவன் விரும்புகிறார�ோ அதைச் செய்வதற்காக நான் பரல�ோகத்தில்
இருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் விரும்புவதைச் செய்வதற்கு வரவில்லை.
தேவன் க�ொடுத்த மக்களில் எவரையும் நான் இழக்கக்கூடாது. நான் இறுதி
நாளில் அவர்களையெல்லாம் எழுப்புவேன். என்னை அனுப்பினவர்
நான் செய்யவேண்டும் என்று விரும்புவதும் இதைத்தான். குமாரனைப்
பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் அவரில் நம்பிக்கை வைத்து நித்திய ஜீவனைப்
பெறுகின்றனர். நான் அந்த மனிதர்களை இறுதி நாளில் எழுப்புவேன்.
இதுதான் எனது பிதாவின் விருப்பமும் ஆகும்” என்றார் இயேசு.
பிறகு யூதர்கள் இயேசுவைப்பற்றி முறு முறுக்கத் த�ொடங்கினர்.
ஏனென்றால் “நான் பரல�ோகத்திலிருந்து வந்த அப்பம்” என்று இயேசு
ச�ொன்னார். அதற்கு யூதர்கள், “இவர் இயேசு. நாங்கள் இவரது தந்தையையும்
தாயையும் அறிவ�ோம். இயேசு ய�ோசேப்பின் மகன். அவர் எப்படி ‘நான்
பரல�ோகத்திலிருந்து வந்தேன் என்று ச�ொல்லலாம்’?” என்று கேட்டனர்.
“ஒருவருக்கொருவர் குற்றம் சாட்டுவதை நிறுத்துங்கள். என்னை
அனுப்பியவர் அந்தப் பிதாதான். அவரே மக்களை என்னிடம் அழைத்து
வருகிறவர். நான் இறுதி நாளில் அவர்களை எழுப்புவேன். என் பிதா
என்னிடம் மக்களை அழைத்து வராவிட்டால், எவரும் என்னிடம் வர
முடிவதில்லை. இது தீர்க்கதரிசிகளின் மூலம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, ‘தேவன்
எல்லா மக்களுக்கும் கற்றுத் தருவார்.’ மக்கள் அப்பிதாவைக் கவனிக்கிறார்கள்.
கற்றுக்கொள்கிறார்கள். பிறகு அவர்கள் என்னிடம் வருகிறார்கள். எவரும்
பிதாவைப் பார்த்திருப்பதாக நான் கருதவில்லை. தேவனிடம் இருந்து வந்தவர்
மட்டுமே அவரைப் பார்த்திருக்கிறார்.
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“நான் உண்மையாகவே உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன். ஒருவன்
நம்பிக்கை வைத்தால் அவன் நித்திய ஜீவனைப் பெறுவான். நானே
ஜீவனளிக்கும் அப்பம். உங்கள் மூதாதையர்கள் தேவன் க�ொடுத்த மன்னாவை
வனாந்தரத்தில் உண்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் மற்றவர்களைப்போன்றே
மாண்டுப�ோனார்கள். நான் பரல�ோகத்தில் இருந்து வந்த அப்பம். ஒரு மனிதன்
இதனை உண்பானேயானால் அவன் என்றென்றைக்கும் உயிர்வாழ்வான்.
என்னுடைய சரீரம் தான் அந்த அப்பம். நான் என் சரீரத்தைத் தருவேன். உலகில்
உள்ளவர்கள் வாழ்வைப் பெறுவார்கள்” என்று இயேசு கூறினார்.
பிறகு யூதர்கள் தங்களுக்குள் விவாதம் செய்துக�ொண்டனர். “எவ்வாறு
இந்த மனிதன் தனது சரீரத்தை நாம் உண்ணும்படி தருவான்?” என்றனர்
அவர்கள்.
“நான் உண்மையைக் கூறுகிறேன். நீங்கள் மனித குமாரனின் சரீரத்தை
உண்ணவேண்டும். அவரது இரத்தத்தை அருந்த வேண்டும். இதனை நீங்கள்
செய்யாவிட்டால், உங்களுக்கு உண்மையான வாழ்க்கை கிடைக்காது. எனது
சரீரத்தைப் புசித்து, இரத்தத்தை அருந்துகிற எவனும் நித்திய ஜீவனைப்
பெறுவான். நான் அவனை இறுதி நாளில் எழுப்புவேன். எனது சரீரமே
உண்மையான உணவு. எனது இரத்தமே உண்மையான பானம். ஒருவன் எனது
சரீரத்தைப் புசித்து என் இரத்தத்தை அருந்துவானேயானால் அவன் என்னிலும்
நான் அவனிலும் வாழ்வதாகும்.
“பிதா என்னை அனுப்பினார். பிதா வாழ்கிறார். அவரால் நானும் வாழ்கிறேன்.
ஆகையால் என்னை உண்ணுகிறவன் என்னால் உயிர் வாழ்கிறான். நமது
மூதாதையர்கள் வனாந்தரத்தில் புசித்த அப்பத்தைப்போல் அல்ல நான்.
அவர்கள் அந்த அப்பத்தை உண்டார்கள். ஆனால், மற்றவர்களைப்போன்று
அவர்கள் இறந்துப�ோயினர். நான�ோ பரல�ோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த
அப்பம். இதனை உண்ணுகிற எவனும் நித்திய ஜீவனைப் பெறுவான்” என்றார்
இயேசு.
இவை எல்லாவற்றையும் இயேசு, கப்பர்நகூமிலுள்ள யூதர்களின் ஜெப
ஆலயத்தில் ப�ோதனைசெய்யும்போது கூறினார்.117
4.8 பல சீஷர்கள் இயேசுவைவிட்டுப் பின்வாங்குதல்
இயேசுவின் சீஷர்கள் இவற்றைக் கேட்டார்கள். “இந்த உபதேசங்கள்
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ஏற்றுக்கொள்வதற்குக் கடினமானவை, இவற்றை யாரால் ஏற்றுக் க�ொள்ள
முடியும்?” என சீஷர்கள் கூறினர்.
அவருடைய சீஷர்கள் முறுமுறுப்பதை இயேசு அறிந்துக�ொண்டார். எனவே
இயேசு அவர்களிடம், “நான் ச�ொன்னவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதில் சிரமம்
இருக்கிறதா?” என்று கேட்டார். அப்படியானால் மனித குமாரன் தாம் வந்த
இடத்திற்கே திரும்பி ஏறிப்போவதைக் காண்பது எப்படியிருக்கும்? ஒரு
மனிதனுக்கு அவனது சரீரம் மட்டுமே வாழ்வு அளிப்பது இல்லை. அவனது
ஆவியே ஜீவனைத் தருகிறது. நான் உங்களுக்குச் ச�ொன்ன வசனங்கள் யாவும்
ஆவியே. இவையே ஜீவனைத் தருவன. ஆனால் உங்களில் சிலர் விசுவாசம்
இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள்” என்றார். (தன்னை விசுவாசிக்காதவர்களை இயேசு
புரிந்துக�ொண்டார். இதனை அவர் துவக்கம் முதலே புரிந்துக�ொண்டார்.
தனக்கு எதிராகத் திரும்புகிறவனையும் இயேசு அறிந்திருந்தார்.) அதனால்தான்,
“நான், ‘பிதா அனுமதித்தால் ஒழிய ஒருவனும் என்னிடம் வரமாட்டான்’ என்று
ச�ொன்னேன்” என்றார் இயேசு.
இயேசு இவ்வாறு ச�ொன்னபிறகு அவரது சீஷர்களில் அநேகர் அவரை
விட்டுப் ப�ோயினர். அவர்கள் இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்து செல்வதை
நிறுத்தினர்.
பிறகு இயேசு தனது பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களையும் பார்த்து,
“நீங்களும் விட்டுவிட்டு விலகிச் செல்ல விரும்புகிறீர்களா?” என்று கேட்டார்.
சீம�ோன் பேதுரு இயேசுவைப் பார்த்து, “ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்கே
ப�ோவ�ோம்? நித்திய ஜீவனுக்குரிய வார்த்தைகளை நீரே வைத்திருக்கிறீர்.
நாங்கள் உம்மை நம்புகிற�ோம். நீரே தேவனிடமிருந்து வந்த பரிசுத்தமானவர்
என்பதை நாங்கள் அறிவ�ோம்” என்றார்.
பிறகு இயேசு அவர்களிடம், “என்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பன்னிருவர் நீங்கள். ஆனால் உங்களில் ஒருவன் பிசாசு” என்றார். இயேசு
யூதாஸைப்பற்றியே இவ்வாறு கூறினார். அவன் சீம�ோன் ஸ்காரிய�ோத்தின்
மகன். பன்னிருவரில் ஒருவன். ஆனால் பிற்காலத்தில் யூதாஸ் இயேசுவிற்கு
எதிராகத் திரும்பிவிட்டான்.
இதற்குப் பிறகு இயேசு கலிலேயாவைச் சுற்றிப் பிரயாணம் செய்தார். அவர்
யூதேயா நாட்டில் பிரயாணம் செய்ய விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் அங்குள்ள
யூதர்கள் அவரைக் க�ொலை செய்ய விரும்பினர்.118
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4.9 தேவனுடைய பிரமாணங்களும் மனித பாரம்பரியமும்
எருசலேமிலிருந்து சில பரிசேயர்களும், சில வேதபாரகர்களும் வந்தனர்.
அவர்கள் இயேசுவைச் சுற்றிக் கூடினர். இயேசுவின் சீஷர்களில் சிலர்
சுத்தமற்ற கைகளால் உணவு உண்பதை அவர்கள் கவனித்தார்கள். (சுத்தமற்ற
கை என்றால் பரிசேயர்கள் முறைப்படி அவர்கள் தம் கைகளைக் கழுவாமல்
இருந்தனர்) பரிசேயர்களும், யூதர்களனைவரும் இத்தகு சிறப்பான முறையில்
தம் கைகளைக் கழுவுவதற்கு முன்னால் உணவு உண்பதில்லை. அவர்கள்
இதனை அவர்களின் முன்னோர் ச�ொன்னபடி த�ொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர்.
யூதர்கள் சந்தையில் ஏதாவது வாங்கும்போது, அதனைத் தனியான முறையில்
கழுவிச் சுத்தப்படுத்தும் முன் அவர்கள் அதை உண்பதில்லை. இதைப்போன்று
அவர்கள் பல விதிகளைத் தங்கள் முன்னோரிடமிருந்து பெற்றுக்
கடைப்பிடித்தனர். கிண்ணங்கள், குடங்கள், வெண்கலப் பாத்திரங்கள்
ப�ோன்றவற்றைக் கழுவுவது ஆகியவற்றைக் கடைப்பிடித்தனர்.
பரிசேயர்களும், வேதபாரகர்களும் இயேசுவிடம், “உம்முடைய
சீஷர்கள் நமக்கு முன்பு வாழ்ந்த முன்னோர்களின் விதிமுறைகளைக்
கைக்கொள்ளவில்லையே? உம்முடைய சீஷர்கள் சுத்தமற்ற கைகளால் தம்
உணவை உண்டு வருகிறார்கள். ஏன் இவ்வாறு செய்கிறார்கள்?” என்று
கேட்டனர்.
இயேசு அவர்களிடம் “நீங்கள் எல்லாரும் ப�ோலித்தனமானவர்கள்.
உங்களைப் பற்றி ஏசாயா சரியாகவே எழுதியிருக்கிறான். அவன் எழுதியிருப்பது:
‘இந்த மக்கள் என்னை மதிப்பதாய்ச் ச�ொல்கிறார்கள்,
ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் தம் வாழ்வில் எனக்கு
முக்கியத்துவம் க�ொடுக்கவில்லை.
அவர்களின் வழிபாடு ஒரு பயனுமற்றது.
அவர்கள் உபதேசிக்கும் விதிமுறைகள் எல்லாம் மனிதர்களால்
உருவாக்கப்பட்டவை.’
நீங்கள் தேவனின் கட்டளைகளைப் பின்பற்றுவதை நிறுத்தி இருக்கிறீர்கள்.
இப்பொழுது நீங்கள் மனிதனின் ப�ோதனைகளைக் கடைப்பிடித்து
வருகிறீர்கள்” என்றார்.
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மேலும் இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள் சமர்த்தராக இருப்பதாக
நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்கள் ச�ொந்த ப�ோதனையை
பின்பற்றுவதற்காக தேவனின் கட்டளைகளைப் புறக்கணித்து விட்டீர்கள்.
‘உங்கள் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் மதிப்பு க�ொடுங்கள்’ என்று ம�ோசே
ச�ொல்லி இருக்கிறான். மேலும் அவன், ‘எவன் ஒருவன் தன் தந்தையிடம�ோ
அல்லது தாயிடம�ோ கெட்டவற்றைப் பேசுகிறான�ோ அவன் க�ொலை
செய்யப்படத்தக்கவன்’ என்று கூறி இருக்கிறான். ஒருவன் தன் தந்தையைய�ோ
தாயைய�ோ ந�ோக்கி, ‘நான் உங்களுக்கு உதவக்கூடியவற்றைச் செய்ய முடியும்.
ஆனால் நான் உங்களுக்குச் செய்யமாட்டேன். நான் அதனைத் தேவனுக்குத்
தருவேன்’ என்று ச�ொல்ல நீங்கள் கற்றுத் தருகிறீர்கள். அவன் தன் தந்தைக்கோ
தாய்க்கோ எதுவும் செய்யத் தேவையில்லை என்று கற்பிக்கிறீர்கள். ஆகையால்
தேவன் ச�ொன்னவற்றைச் செய்வது அவ்வளவு முக்கியமில்லை என்று
ச�ொல்லித்தருகிறீர்கள். நீங்கள் ச�ொல்பவற்றை மக்கள் செய்தால் ப�ோதும்
என்று நினைக்கிறீர்கள். நீங்கள் இது ப�ோன்று பல செயல்களைச் செய்து
வருகின்றீர்கள்” என்றார்.
மக்களை மீண்டும் இயேசு தன்னிடம் அழைத்தார். அவர், “ஒவ்வொரு
மனிதனும் எனக்குச் செவிக�ொடுக்க வேண்டும். நான் ச�ொல்பவற்றைப்
புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும். வெளியே இருந்து மனிதனுக்குள்ளே ப�ோகும்
எதுவும் அவனைத் தீட்டுப்படுத்தாது. அவனது உள்ளத்தில் இருந்து வெளியே
வருவதுதான் அவனைத் தீட்டுப்படுத்தும்.119
பின்னர். அவரது சீஷர்கள் இயேசுவிடம் வந்து, “நீங்கள் ச�ொல்லியவற்றால்
பரிசேயர்கள் க�ோபமாயுள்ளார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?” என்று
கேட்டார்கள்.
அதற்கு இயேசு, “பரல�ோகத்தில் இருக்கும் என் பிதாவால் நடப்படாத
செடிகள் ஒவ்வொன்றும் வேருடன் பிடுங்கப்படும். பரிசேயர்களிடமிருந்து
விலகியிருங்கள். குருடர்கள் குருடர்களை வழிநடத்துவதுப�ோல் அவர்கள்
மக்களை வழிநடத்துகிறார்கள். ஒரு குருடன் மற்றொரு குருடனை
வழிநடத்தினால், இருவருமே பள்ளத்தில் வீழ்வார்கள்” என்றார்.120
பின்னர் இயேசு அந்த மக்களிடமிருந்து விலகி வீட்டிற்குள் சென்றார். இந்த
உவமையைப்பற்றி அவரது சீஷர்கள் இயேசுவிடம் கேட்டனர். “உங்களுக்கு
புரிந்துக�ொள்வதில் இன்னும் சிரமங்கள் உள்ளனவா? வெளியே இருந்து
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மனிதனுக்குள் செல்லும் எதுவும் அவனைத் தீட்டுப்படுத்தாது என்பது
புரியவில்லையா? உணவானது மனிதனின் மூளைக்குள் செல்வதில்லை.
உணவு வயிற்றுக்குள் தான் செல்லும். பிறகு அந்த உணவு உடம்பைவிட்டு
வெளியேறிவிடும்” என்றார் இயேசு. (இயேசு இதனைக் கூறும்போது, அவர்
மக்கள் உண்ணும் எந்த உணவும் அவர்களைத் தீட்டுப்படுத்தாது என்று
உணர்த்தினார்.)
மேலும் இயேசு, “மனிதனுக்குள்ளே இருந்து வெளிவரும்
எதுவும் அவனைத் தீட்டுப்படுத்திவிடுகிறது. கெட்டவை எல்லாம்
மனிதனுக்குள்ளே இருந்துதான் பிறக்கின்றன. அவன் மனத்தில் கெட்ட
எண்ணங்கள், பாலியல் குற்றங்கள், களவு, க�ொலை விபசாரம், சுயநலம்,
தீயசெயல்கள், ப�ொய், ப�ொறாமை, புறங்கூறுதல், பெருமை பேசுதல்,
மூடவாழ்க்கை ப�ோன்றவை த�ோன்றும். இத்தகைய கெட்டவை எல்லாம்
மனிதனுக்குள்ளே இருந்துதான் வருகின்றன. இத்தீயவையே மனிதனை
மாசுபடுத்துபவை” என்றார்.121
4.10 கானானிய பெண்ணுக்கு இயேசு உதவுதல்
இயேசு அவ்விடத்தை விட்டு தீரு மற்றும் சீத�ோன் பிரதேசங்களுக்குச்
சென்றார். அப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கானான் ஊர் பெண் ஒருத்தி இயேசுவிடம்
வந்தாள். அவள் இயேசுவிடம் கதறியழுது, “ஆண்டவரே! தாவீதின் குமாரனே!
எனக்கு உதவும்! என் மகளைப் பிசாசு பிடித்திருக்கிறது. அவள் மிகவும்
துன்பப்படுகிறாள்” என்றாள்.
ஆனால் இயேசு அவளுக்கு மறும�ொழி கூறவில்லை. எனவே, இயேசுவின்
சீஷர்கள் அவரிடம், “அந்தப் பெண்ணைப் ப�ோகச் ச�ொல்லும். நம்மைத்
த�ொடந்து வந்து கதறுகிறாள்” என்று கெஞ்சினார்கள்.
இயேசு, “தேவன் காணாமல் ப�ோன இஸ்ரவேலின் ஆடுகளிடம் மட்டுமே
என்னை அனுப்பினார்” என்று கூறினார்.
அப்போது அப்பெண் இயேசுவின் முன்னர் வந்து மண்டியிட்டு,
“ஆண்டவரே, எனக்கு உதவும்” எனக் கூறினாள்.
இயேசு, “குழந்தைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்களுக்குக் க�ொடுப்பது
சரியல்ல” என்று பதில் ச�ொன்னார்.
அதற்கு அப்பெண், “ஆம் ஆண்டவரே! ஆனால் எஜமானனின்
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மேஜையிலிருந்து சிதறும் அப்பத்துண்டுகளை நாய்கள் உண்ணுகின்றனவே”
என்றாள்.
பின்னர் இயேசு அவளை ந�ோக்கி, “பெண்ணே, உனக்கு மிகுந்த விசுவாசம்
இருக்கின்றது! நான் செய்ய வேண்டுமென்று நீ விரும்பியதை நான்
செய்கின்றேன்” என்று கூறினார். அதே நேரத்தில் அப்பெண்ணின் மகள்
குணப்படுத்தப்பட்டாள்.122
4.11 செவிட்டு மனிதனைக் குணமாக்குதல்
பிறகு இயேசு தீரு பகுதியை விட்டு விலகி சீத�ோன் பகுதிக்குச் சென்றார்.
அங்கிருந்து அவர் கலிலேயா கடற்கரைக்குச் சென்றார். அங்கு இயேசு
தெக்கப்போலி வழியாக வந்தார்.123
ஏராளமான மக்கள் இயேசுவிடம் வந்தார்கள். அவர்கள் ந�ோயாளிகள்
பலரையும் அழைத்து வந்து, அவர்களை இயேசுவின் முன் க�ொண்டு
வந்தனர். அங்கு முடவர்களும் குருடர்களும் செவிடர்களும் இன்னும்
பலவகை ந�ோயாளிகளும் இருந்தனர். இயேசு அவர்கள் அனைவரையும்
குணமாக்கினார்.124
அங்கே அவர் இருக்கும்போது மக்கள் ஒரு மனிதனை அவரிடம் அழைத்து
வந்தனர். அவன் ஒரு செவிடன். அவனால் பேசவும் முடியாது. அவனைக்
குணப்படுத்தும் ப�ொருட்டு அவன்மீது இயேசு தன் கையை வைக்குமாறு
அவரிடம் அவர்கள் கெஞ்சிக் கேட்டனர்.
இயேசு அவனை அந்த மக்களிடமிருந்து விலக்கி தனியாய் அழைத்துச்
சென்றார். அவர் தனது விரல்களை அவன் காது மீது வைத்தார். பிறகு இயேசு
உமிழ்ந்து அவனது நாவையும் த�ொட்டார். இயேசு ஆகாயத்தைப் பார்த்து
பெருமூச்சுவிட்டார். பிறகு அந்த மனிதனிடம் இயேசு, “எப்பத்தா” என்றார்.
(அதற்குத் “திறக்கப்படுவாயாக” என்று ப�ொருள்) இயேசு இதனைச் செய்ததும்
அந்த மனிதனால் கேட்க முடிந்து. பிறகு அவனால் நாவைப் பயன்படுத்தித்
தெளிவாகப் பேசவும் முடிந்தது.
நடந்ததைப்பற்றி எவரிடமும் ச�ொல்ல வேண்டாம் என்று இயேசு
மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டார். இயேசு எப்போதும் தன்னைப்பற்றி
எவரிடமும் கூறவேண்டாம் என்றே கட்டளையிடுவார். ஆனால் இது மக்களை
இயேசுவைப்பற்றி மற்றவர்களிடம் மேலும் மேலும் ச�ொல்ல வைத்தது.125
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ஊமையர் பேசியதைக் கண்ட மக்கள் வியப்புற்றனர். முடவர்கள்
மீண்டும் நடந்தனர். குருடர்கள் பார்வை பெற்றனர். மக்கள் அனைவரும்
இஸ்ரவேலின் (யூதர்களின்) தேவனுக்கு அதற்காக நன்றி கூறினார்கள்.126
அவர்கள், “இயேசு எல்லாவற்றையும் நல்ல முறையில் செய்கிறார். அவர்
செவிடர்களைக் கேட்க வைக்கிறார். ஊமைகளைப் பேச வைக்கிறார்” என்று
பேசிக்கொண்டனர்.127
4.12 நாலாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு உணவு அளித்தல்
இயேசு தம் சீஷர்களை அருகில் அழைத்து, “இம்மக்களுக்காக நான்
வருந்துகிறேன். இவர்கள் மூன்று நாட்களாக என்னுடன் இருக்கிறார்கள்.
ஆனால், இப்பொழுது அவர்களுக்கு உணவு ஏதுமில்லை. அவர்களைப்
பசியுடன் அனுப்ப எனக்கு விருப்பமில்லை. வீட்டிற்குத் திரும்பும்பொழுது
அவர்கள் ச�ோர்வடையலாம்” என்றார்.
இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம், “இவர்கள் அனைவருக்கும் ப�ோதுமான
அப்பத்துக்கு நாம் எங்கே ப�ோக முடியும்? எந்த நகரமும் இங்கிருந்து வெகு
த�ொலைவில் உள்ளது” என்றார்கள்.
இயேசு, “எத்தனை அப்பங்கள் உங்களிடம் உள்ளன?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு அவரது சீஷர்கள், “எங்களிடம் ஏழு அப்பங்களும் சில மீன்களும்
உள்ளன” என்றனர்.
இயேசு மக்களைத் தரையில் உட்காரச் ச�ொன்னார். இயேசு ஏழு
அப்பங்களையும் மீன்களையும் எடுத்துக் க�ொண்டார். பின் அவர்
அவ்வுணவுக்காகத் தேவனுக்கு நன்றி கூறி, அவ்வுணவைத் தம் சீஷர்களுக்குக்
க�ொடுத்தார். சீஷர்கள் மக்களுக்கு உணவை அளித்தனர். மக்கள் அனைவரும்
திருப்தியாய் உண்டனர். அதன் பின்னர், எஞ்சிய உணவைச் சீஷர்கள் ஏழு
கூடை நிறைய நிறைத்தார்கள். அங்கு சுமார் 4,000 ஆண்கள் உணவருந்தினர்.
மேலும் பல பெண்களும் குழந்தைகளும் உணவு உண்டார்கள். அவர்கள்
உண்டபின், இயேசு அவர்களைத் திரும்பிச் செல்லப் பணித்தார். இயேசு ஒரு
படகில் ஏறி, மக்தலாவின் பிரதேசத்திற்குச் சென்றார்.128
4.13 இயேசுவின் அதிகாரத்தை சிலர் சந்தேகித்தல்
இயேசுவைச் ச�ோதிப்பதற்காகப் பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் அவரிடம்
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வந்தார்கள். அவர்கள் இயேசு தேவனிடமிருந்து வந்தவர் என்பதை நிரூபிக்க
ஒரு அற்புதம் நிகழ்த்துமாறு கேட்டனர்.
இயேசு அவர்களிடம், “சூரியன் மறைவதை நீங்கள் காணும்பொழுது,
காலநிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.
செவ்வானமாயிருந்தால், நல்ல கால நிலை என்கிறீர்கள். சூரிய உதயத்தைக்
காலையில் காண்கிறீர்கள். அப்பொழுது வானம் இருண்டும் சிவந்துமிருந்தால்,
மழை பெய்யும் என்கிறீர்கள். இவை காலநிலையின் அறிகுறிகள். இவைகளை
வானத்தில் கண்டு, அவற்றின் ப�ொருளை அறிகிறீர்கள். அது ப�ோலவே,
தற்பொழுது நடப்பவைகளை நீங்கள் காண்கிறீர்கள். இவைகளும்
அறிகுறிகளே. ஆனால், இவற்றின் ப�ொருளை நீங்கள் அறியவில்லை.
தீயவர்களும் பாவிகளும் அற்புதங்களை அறிகுறிகளாகத் தேடுகிறார்கள்.
ஆனால், அவர்களுக்கு, ய�ோனாவின் அடையாளத்தையன்றி வேறெந்த
அடையாளமும் கிடைக்காது” என்று கூறினார். பின் இயேசு அவர்களை விட்டு
அகன்றார்.129
4.14 இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரைத் தவறாகப் புரிந்துக�ொள்ளுதல்
இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் கலிலேயா ஏரியைக் கடந்து சென்றார்கள்.
ஆனால், சீஷர்கள் அப்பங்களைக் க�ொண்டுவர மறந்தனர். இயேசு தம்
சீஷர்களிடம் “எச்சரிக்கையாயிருங்கள்! பரிசேயர் சதுசேயரின் புளித்தமாவைக்
குறித்து ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்,” என்று கூறினார்.
அவரது சீஷர்கள் அதன் ப�ொருளைக் குறித்து விவாதித்தனர். “நாம்
அப்பங்களைக் க�ொண்டு வர மறந்ததினாலா இயேசு இவ்வாறு கூறினார்?”
என்று அவர்கள் விவாதித்தனர்.
தமது சீஷர்கள் இதைக் குறித்து விவாதித்ததை இயேசு அறிந்தார்.
எனவே, இயேசு அவர்களிடம், “அப்பங்கள் இல்லாததைக் குறித்து ஏன்
பேசுகிறீர்கள்? உங்கள் விசுவாசம் குறைவுள்ளது. இன்னமும் நீங்கள்
புரிந்துக�ொள்ளவில்லையா? ஐந்து அப்பங்களால் ஐயாயிரம் பேருக்கு
உணவளித்தது ஞாபகமில்லையா? மக்கள் உண்டதில் மீதியைப் பல
கூடைகளில் இட்டு நிரப்பியதும் ஞாபகமில்லையா? ஏழு அப்பங்களைக்
க�ொண்டு நான்காயிரம் பேருக்கு உணவளித்தது ஞாபகமில்லையா? பின் மக்கள்
உண்டு மீந்ததைப் பல கூடைகளில் நிரப்பியதும் ஞாபகமில்லையா? எனவே,
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நான் அப்பத்தை குறித்து உங்களுடன் பேசவில்லை. அது ஏன் உங்களுக்குப்
புரியவில்லை? பரிசேயர்களுடையதும் சதுசேயர்களுடையதுமான தீய
ப�ோதனைகளை விட்டு விலகிப் பாதுகாப்பாயிருக்க நான் உங்களுக்குக்
கூறுகிறேன்,” என்றார்.
பின்னரே, இயேசு கூறியதன் ப�ொருளைச் சீஷர்கள் புரிந்துக�ொண்டார்கள்.
அப்பம் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் புளித்த மாவைக் குறித்து இயேசு
பேசவில்லை. மாறாக, இயேசு அவர்களைப் பரிசேயர்களுடையதும்
சதுசேயர்களுடையதுமான ப�ோதனைகளைக் குறித்தே எச்சரித்தார்.130
4.15 குருடன் குணமாக்கப்படுதல்
இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் பெத்சாயிதாவுக்கு வந்தனர். சிலர்
இயேசுவிடம் ஒரு குருடனை அழைத்துக்கொண்டு வந்தனர். அவர்கள்
குருடனைத் த�ொட்டுக் குணப்படுத்துமாறு கெஞ்சிக் கேட்டனர். ஆகையால்
இயேசு குருடனின் கையைப் பிடித்துக்கொண்டு ஊருக்கு வெளியே அழைத்து
வந்தார். பிறகு இயேசு அவனது கண்ணில் எச்சிலைத் துப்பினார். அவன்
மீது தன் கையை வைத்து, “இப்போது உன்னால் க�ொஞ்சமாவது பார்க்க
முடிகிறதா?” என்று கேட்டார்.
அக்குருடனால் பார்க்க முடிந்தது. எனவே அவன், “ஆமாம், நான் மக்களைப்
பார்க்கிறேன். அவர்கள் மரங்களைப்போல் நடமாடுவதைப் பார்க்கமுடிகிறது”
என்றான்.
மேலும் இயேசு அவன் கண்மீது கையை வைத்தார். அவன் தன் கண்களை
அகலமாகத் திறந்தான். அவனது கண்கள் குணம் பெற்றன. அவனால்
எல்லாவற்றையும் தெளிவாகப் பார்க்க முடிந்தது. இயேசு அவனை
வீட்டுக்குப்போகச் ச�ொன்னார். “நகரத்திற்குள் ப�ோகாதே” என்று இயேசு
ச�ொன்னார்.131
4.16 இயேசுவே கிறிஸ்து என பேதுருவின் அறிக்கை
செசரியா பிலிப்பு என்ற இடத்திற்கு இயேசு சென்றார். இயேசு
தம் சீஷர்களிடம், “மனித குமாரனாகிய என்னை யாரென்று மக்கள்
ச�ொல்கிறார்கள்?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு சீஷர்கள், “சிலர் உம்மை ய�ோவான்ஸ்நானகன் என்கிறார்கள். சிலர்
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உம்மை எலியா என்கிறார்கள். மேலும் சிலர் உம்மை எரேமியா அல்லது
தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்கிறார்கள்” எனப் பதில் அளித்தார்கள்.
பின் இயேசு தம் சீஷர்களிடம், “நான் யாரென்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்?”
என்று கேட்டார்.
அதற்கு சீம�ோன் பேதுரு, “நீரே கிறிஸ்து, (ஜீவனுள்ள தேவனுடைய
குமாரன்)” என்று பதிலளித்தான்.
இயேசு அவனிடம், “ய�ோனாவின் குமாரனாகிய சீம�ோனே! நீ
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். உனக்கு யாரும் அதைக் கற்பிக்கவில்லை. நான் யார்
என்பதைப் பரல�ோகத்தில் இருக்கும் என் பிதா உனக்குக் காட்டினார். எனவே,
நான் ச�ொல்கிறேன். நீயே பேதுரு (பாறை ப�ோன்றவன்.) என் சபையை
இப்பாறையின் மீது கட்டுவேன். மரணத்தின் வலிமை என் சபையை வீழ்த்த
முடியாது. பரல�ோக இராஜ்யத்தின் திறவு க�ோல்களை உனக்குத் தருவேன்.
நீ இப்பூல�ோகத்தில் வழங்கும் நியாயத்தீர்ப்பு, (மெய்யாகவே) தேவனின்
நியாயத்தீர்ப்பாகும். இப்பூல�ோகத்தில் நீ வாக்களிக்கும் மன்னிப்பு, தேவனின்
மன்னிப்பாகும்” என்று ச�ொன்னார்.
தான் கிறிஸ்து என்பதை ஒருவருக்கும் ச�ொல்லக் கூடாது எனத் தமது
சீஷர்களை இயேசு எச்சரித்தார்.132
4.17 இயேசு தம் மரணத்தைக் குறித்துக் கூறுதல்
அப்பொழுதிலிருந்து இயேசு தம் சீஷர்களிடம் தாம் எருசலேம்
செல்லவேண்டுமென ச�ொல்லத் த�ொடங்கினார். மூத்த யூதத்
தலைவர்களாலும், தலைமை ஆசாரியர்களாலும் நியாயப் பிரமாண
ப�ோதகர்களாலும் தமக்குப் பல இன்னல்கள் வரப்போவதை இயேசு
விளக்கினார். மேலும், தம் சீஷர்களிடம் தாம் க�ொல்லப்படவிருப்பதையும்
இயேசு கூறினார். பின்னர், மூன்றாம் நாள் தாம் உயிர்த்தெழவிருப்பதையும்
கூறினார்.
இயேசுவுடன் தனிமையில் பேசிய பேதுரு அவரை விமர்சிக்கத்
த�ொடங்கினான். பேதுரு, “தேவன் உம்மை அவற்றிலிருந்து காப்பாற்றட்டும்.
ஆண்டவரே! அவை உமக்கு ஒருப�ோதும் நிகழக்கூடாது!” என்று கூறினான்.
இயேசு அதற்குப் பேதுருவிடம், “என்னை விட்டு விலகிச் செல், சாத்தானே!
நீ எனக்கு உதவி செய்யவில்லை! தேவனின் செயல்களைக் குறித்து உனக்குக்
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கவலையில்லை. மக்கள் முக்கியமெனக் கருதுகின்றவைகளையே நீ
ப�ொருட்படுத்துகிறாய்” என்று கூறினார்.
பின்பு இயேசு தமது சீஷர்களிடம், “என்னைப் பின்தொடர விரும்பும் யாரும்
தன் சுயவிருப்பங்களைத் துறக்க வேண்டும். தனக்கு ஏற்படும் துன்பங்களை
ஏற்றுக்கொண்டு என்னைப் பின்தொடர வேண்டும். தன் உயிரைக்
காத்துக்கொள்ள விரும்புகிறவன் எவனும் அதை இழப்பான். எனக்காகத்
தன் உயிரைக் க�ொடுக்கிறவன், தன் உயிரைக் காப்பாற்றிக்கொள்வான். தன்
ஆத்துமாவை இழந்தவனுக்கு, இவ்வுலகம் முழுவதும் கிடைத்தாலும் ஒரு
பயனும் இல்லை. என்ன விலை க�ொடுத்தாலும் இழந்த ஆத்துமாவை மீட்க
இயலாது. தமது தந்தையின் மகிமையுடனும் தேவதூதர்களுடனும் மீண்டும்
தேவகுமாரன் வருவார். அப்பொழுது, ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்கள்
செய்த செயல்களுக்குத் தக்கபடி தேவ குமாரன் வெகுமதியளிப்பார். நான்
உண்மையைச் ச�ொல்கிறேன். இங்குள்ள சிலர் தாங்கள் இறப்பதற்கு முன்பு
மனித குமாரன் தன் இராஜ்யத்தின் ஆட்சியுடன் வருவதைக் காண்பார்கள்.”
என்றார்.133
4.18 ம�ோசே, எலியாவ�ோடு இயேசு காட்சியளித்தல்
இச்செய்திகளை இயேசு கூறினதற்கு எட்டு நாட்களுக்குப் பின்னர், அவர்
பேதுரு, யாக்கோபு, ய�ோவான் ஆகிய�ோரை அழைத்துக்கொண்டு
பிரார்த்தனை செய்வதற்காக ஒரு மலையின்மீது ஏறினார். இயேசு
பிரார்த்தனை செய்துக�ொண்டிருந்தப�ோது அவரது முகம் மாற்றமடைந்தது.
அவரது ஆடைகள் ஒளி விடும் வெண்மையாக மாறின. பின்னர் இரண்டு
மனிதர்கள் இயேசுவ�ோடு பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் ம�ோசேயும்,
எலியாவும் ஆவர். ம�ோசேயும் எலியாவும் கூட ஒளி ப�ொருந்திய�ோராக
காணப்பட்டனர். எருசலேமில் நிகழவிருக்கும் இயேசுவின் மரணத்தைக்
குறித்து அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். பேதுருவும் மற்றவர்களும்
உறங்கிக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால், அவர்கள் விழித்து இயேசுவின்
மகிமையைக் கண்டனர். இயேசுவ�ோடுகூட நின்றுக�ொண்டிருந்த அந்த
இரண்டு மனிதர்களையும் அவர்கள் பார்த்தனர். ம�ோசேயும், எலியாவும்
பிரிந்து செல்லும்போது பேதுரு, “குருவே, நாம் இங்கிருப்பது நல்லது. நாங்கள்
இங்கு மூன்று கூடாரங்களை, ஒன்று உமக்காகவும் ஒன்று ம�ோசேக்காகவும்,
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ஒன்று எலியாவுக்காகவும், அமைப்போம்” என்று கூறினான். (பேதுரு தான்
ச�ொல்லிக்கொண்டிருப்பதைப் புரிந்துக�ொண்டிருக்கவில்லை) 134
பேதுரு பேசிக்கொண்டிருந்தப�ொழுது, அவர்களுக்கு மேலாக ஒரு
பிரகாசமான மேகம் வந்தது. மேகத்தினின்று ஒரு குரல் எழும்பி, “இவர்
(இயேசு) எனது குமாரன். இவரிடம் நான் அன்பு செலுத்துகிறேன். நான்
இவரிடம் பிரியமாக இருக்கிறேன். இவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்” என்று
ச�ொன்னது.
இயேசுவுடன் இருந்த சீஷர்கள் இதைக் கேட்டனர். மிகவும் பயந்து
ப�ோன அவர்கள், தரையில் வீழ்ந்தார்கள். இயேசு அவர்களுக்கருகில் வந்து,
அவர்களைத் த�ொட்டு, “எழுந்திருங்கள். பயப்படாதீர்கள்” எனக் கூறினார்.
தலையை உயர்த்திப் பார்த்த சீஷர்கள், இயேசு மட்டும் தனியே இருப்பதைக்
கண்டார்கள்.
இயேசுவும் சீஷர்களும் மலையைவிட்டு இறங்கிக்கொண்டிருந்தார்கள்.
“மலை மீது கண்டவற்றை யாரிடமும் கூறாதீர்கள். மரணத்திலிருந்து
மனிதகுமாரன் உயிர்த்தெழும்வரைப் ப�ொறுத்திருங்கள். பின்னர் நீங்கள்
கண்டவற்றை மக்களிடம் கூறலாம்” என்று இயேசு சீஷர்களுக்குக்
கட்டளையிட்டார்.
சீஷர்கள் இயேசுவிடம், “கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பே, எலியா வருகை
புரிய வேண்டுமென ஏன் வேதபாரகர் கூறுகிறார்கள்!” என்று கேட்டார்கள்.
அதற்கு இயேசு, “எலியாவின் வருகை குறித்து அவர்கள் கூறுவது சரியே.
மேலும், எவை எவை எப்படியிருக்க வேண்டும�ோ அப்படியே எலியா
அவற்றை ஆயத்தம் செய்து வைப்பான். ஆனால், எலியா ஏற்கெனவே
வந்துள்ளான். ஆனால், அவன் யாரென்பதை மக்கள் அறியவில்லை. மக்கள்
பலவகையான துன்பங்களை அவனுக்குத் தந்தனர். மனித குமாரனுக்கும்
அவ்வாறே அவர்களால் துன்பங்கள் ஏற்படும்” என்று பதிலளித்தார்.
ய�ோவான் ஸ்நானகனே உண்மையில் எலியா என்பதை பிற்பாடு சீஷர்கள்
உணர்ந்தார்கள்.135
4.19 சிறுவன் அசுத்த ஆவியிலிருந்து விடுதலை பெறுதல்
பிறகு பேதுரு, யாக்கோபு, ய�ோவான் ஆகியவர்கள�ோடு இயேசு சென்று
மற்ற சீஷர்கள�ோடு சேர்ந்து க�ொண்டார். அங்கு அவர்கள் ஏராளமான
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மக்களால் சூழப்பட்டனர். வேதபாரகர்கள் அங்கு சீஷர்கள�ோடு வாதம் செய்து
க�ொண்டிருந்தனர். இயேசு வருவதைப் பார்த்து அவர்கள் ஆச்சரியத்தால்
நிறைந்தனர். அவர்கள் ஓடிவந்து அவரை வரவேற்றனர்.
இயேசு சீஷர்களிடம் “வேதபாரகர்களிடம் நீங்கள் எதைப்பற்றி விவாதம்
செய்து க�ொண்டிருக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டார்.
“ஆண்டவரே! நான் என் மகனை அழைத்து வந்தேன். அவன் பிசாசினால்
பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறான். அது அவனைப் பேசவிடாமல் செய்துவிட்டது.
பிசாசு என் மகனைத் தாக்கித் தரையில் தள்ளுகிறது. அவன் வாயில் நுரைதள்ளி
பல்லைக் கடித்து ச�ோர்ந்து ப�ோகிறான். நான் உம்முடைய சீஷர்களிடம்
அப்பிசாசைத் துரத்தும்படி வேண்டினேன். அவர்களால் அது முடியவில்லை,”
என்றான் கூட்டத்திலுள்ள ஒருவன்.
அவர் அவர்களிடம், “ஓ! விசுவாசமில்லாத மக்களே! நான் உங்கள�ோடு
இன்னும் எவ்வளவு காலம் இருப்பது? உங்கள�ோடு இன்னும் எவ்வளவு
காலம் ப�ொறுமையாய் இருப்பது? அந்தப் பையனை என்னிடம் க�ொண்டு
வாருங்கள்!” என்றார்.
ஆகையால் இயேசுவிடம் சீஷர்கள் பையனைக் க�ொண்டு வந்தனர். பிசாசு
இயேசுவைப் பார்த்ததும் பையனைத் தாக்கியது. அவன் தரையில் விழுந்து
உருண்டான். அவன் வாயில் நுரை தள்ளிற்று.
இயேசு அப்பையனின் தந்தையிடம், “எவ்வளவு காலமாக இது இவனுக்கு
ஏற்பட்டு வருகிறது?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு அவன் தந்தை, “அவன் சிறுவனாக இருந்த சமயத்தில் இருந்தே இது
உள்ளது. பிசாசு பலமுறை இவனைக் க�ொல்வதற்காக நீரிலும், நெருப்பிலும்
தள்ளியிருக்கிறது. உங்களால் ஏதாவது செய்ய முடியுமானால் எங்கள் மீது
இரக்கம் க�ொண்டு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்” என்று கேட்டான்.
இயேசு அப்பையனின் தந்தையிடம், “‘உங்களால் முடியுமானால்
செய்யுங்கள்’ என்கிறாய். விசுவாசம் க�ொண்டவர்களுக்கு எல்லாக்
காரியங்களும் செய்து முடிக்கத் தக்கவையே” என்றார்.
அப்பையனின் தந்தை பரவசமானான். “நானும் விசுவாசிக்கிறேன். எனக்கு
உதவி செய்து என் விசுவாசத்தைப் பெருகச் செய்யுங்கள்” என்றான்.
எல்லா மக்களும் நடப்பதை அறிந்துக�ொள்ள ஓடி வருவதைப் பார்த்தார்
இயேசு. ஆகையால் இயேசு அசுத்த ஆவியிடம் பேசினார். இயேசு, “அசுத்த
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ஆவியே! நீ இந்தச் சிறுவனைச் செவிடாகவும், பேச முடியாமலும்
ஆக்கிவிட்டாய். இவனை விட்டு வெளியே வா என்றும் மீண்டும் இவனுள்
செல்லாதே என்றும் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன்” என்றார்.
அந்த அசுத்த ஆவி கதறிற்று. மீண்டும் அப்பையனைத் தரையிலே
விழும்படி செய்து, அவனை விட்டு வெளியேறிற்று. அச்சிறுவன்
இறந்தவனைப் ப�ோன்று கிடந்தான். பலர் “அவன் இறந்துப�ோனான்”
என்றே ச�ொன்னார்கள். ஆனால் இயேசு அவனது கையைப் பிடித்து அவன்
எழுந்திருக்க உதவினார்.
இயேசு வீட்டுக்குள் சென்றார். அவரது சீஷர்களும் அவர�ோடு தனியே
இருந்தார்கள். அவர்கள், “எங்களால் ஏன் இந்த அசுத்த ஆவியை வெளியேற்ற
முடியவில்லை?” என்று கேட்டனர்.
இயேசுவ�ோ, “இந்த வகையான ஆவியைப் பிரார்த்தனையைப்
பயன்படுத்தித்தான் வெளியேற்ற முடியும்” என்றுரைத்தார்.136
4.20 தன் மரணம், உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றி இயேசு கூறுதல்
பிறகு இயேசுவும், அவரது சீஷர்களும் அந்த இடத்தைவிட்டுச் சென்றார்கள்.
அவர்கள் கலிலேயா வழியே சென்றனர். தாம் இருக்கும் இடத்தை மக்கள்
தெரிந்துக�ொள்ளக் கூடாது என்று இயேசு விரும்பினார். இயேசு தன்
சீஷர்களுக்குத் தனியே உபதேசிக்க விரும்பினார். அவர்களிடம் இயேசு,
“மனித குமாரன் மக்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுவார். அவரை அவர்கள்
க�ொலை செய்வார்கள். மூன்று நாட்களுக்குப்பின் அவர் மரணத்தில் இருந்து
உயிர்த்தெழுவார்” என்றார். இயேசு என்ன ப�ொருளில் கூறுகிறார் என்பதை
சீஷர்கள் புரிந்துக�ொள்ளவில்லை. அவர் என்ன ப�ொருள் க�ொள்கிறார்
என்பதை விசாரிக்கவும் அவர்கள் அஞ்சினர்.137
4.21 வரி க�ொடுப்பதைப் பற்றிய ப�ோதனை
இயேசுவும் சீஷர்களும் கப்பர்நகூமுக்குச் சென்றார்கள். யூதர்கள்
தேவாலயத்துக்குச் செலுத்தவேண்டிய வரியை வசூலிக்கும் ஆட்கள் சிலர்,
கப்பர்நகூமில் இயேசுவிடம் வந்தார்கள். அவர்கள் சீஷர்களிடம், “உங்கள்
ப�ோதகர் ஆலயத்திற்குக் செலுத்தவேண்டிய வரியை செலுத்துகிறாரா?” என்று
கேட்டனர்.
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அதற்குப் பேதுரு, “ஆம், அவர் அந்த வரியைச் செலுத்துகிறார்” எனப்
பதிலளித்தான்.
இயேசு தங்கியிருந்த வீட்டிற்குள் பேதுரு சென்றான். அவன் வாயைத் திறக்கும்
முன்னமே இயேசு, “மண்ணுலகில் இருக்கும் இராஜாக்கள் பலவகையான
வரிகளை மக்களிடமிருந்து வசூலிக்கிறார்கள். வரி செலுத்துகிறவர்கள் யார்?
அரசனின் பிள்ளைகள் வரி செலுத்துகிறார்களா? அல்லது மற்றவர்கள் வரி
செலுத்துகிறார்களா? நீ என்ன நினைக்கிறாய்?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு பேதுரு, “மன்னனின் பிள்ளைகள் அல்ல, மற்றவர்களே வரி
செலுத்துகிறார்கள்” என்று பதில் உரைத்தான்.
பிறகு இயேசு, “மன்னனின் பிள்ளைகள் வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை.
ஆனால், வரி வசூல் செய்யும் இவர்களை நாம் க�ோபமூட்ட வேண்டாம்.
எனவே, நான் கூறுகிறபடி வரியை செலுத்திவிடு. ஏரிக்குச் சென்று மீன் பிடி.
நீ பிடிக்கும் முதலாவது மீனின் வாயைத் திறந்துபார். அதன் வாயினுள் நான்கு
நாணயங்கள் கிடைக்கும். அந்நாணயங்களை எனக்கும் உனக்குமான வரியாக
வரி வசூலிப்பவர்களிடம் செலுத்திவிடு” என்று ச�ொன்னார்.138
4.22 தேவனுடைய இராஜ்யத்தில் யார் பெரியவர்?
அச்சமயத்தில் இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “பரல�ோக
இராஜ்யத்தில் யார் மிகப் பெரியவர்?” என்று கேட்டனர்.
இயேசு ஒரு சிறு பிள்ளையைத் தம்மருகில் அழைத்து, தம் சீஷர்கள் முன்
நிறுத்தினார். பின் அவர்களிடம் கூறினார், “நான் உங்களுக்கு மெய்யாகவே
ச�ொல்லுகிறேன். நீங்கள் மனந்திரும்பி உள்ளத்தில் சிறு பிள்ளைகளைப்
ப�ோல ஆக வேண்டும். அவ்வாறு மாறாவிட்டால், நீங்கள் ஒருப�ொழுதும்
பரல�ோக இராஜ்யத்தில் நுழைய முடியாது. இந்த சிறு பிள்ளையைப்போல
பணிவுள்ளவனாகிறவனே பரல�ோக இராஜ்யத்தில் பெரியவன்.
“இச்சிறு பிள்ளையை என் பெயரால் ஏற்றுக்கொள்கிறவன், என்னையும்
ஏற்றுக்கொள்கிறான்.139
பிறகு ய�ோவான் இயேசுவைப் பார்த்து, “ப�ோதகரே, உங்கள் பெயரைப்
பயன்படுத்தி ஒருவன் பிசாசைத் துரத்திக்கொண்டிருப்பதை நாங்கள்
பார்த்தோம். அவன் நம்மைச் சார்ந்தவன் அல்ல. நம்மவர்களில் ஒருவனும்
அல்ல. எனவே அவ்வாறு செய்வதை நிறுத்தச் ச�ொன்னோம்” என்றான்.
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இயேசுவ�ோ, “அவனை நிறுத்தாதீர்கள், எவன�ொருவன் என் பெயரைப்
பயன்படுத்தி வல்லமையான செயல்களைச் செய்கிறான�ோ அவன் எனக்கு
எதிராகத் தீயவற்றைச் செய்யமாட்டான். எனக்கு எதிராகத் தீமை செய்யாதவன்
எனக்கு வேண்டியவன். நான் உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன், நீங்கள்
கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் எவனாவது ஒருவன் என்பேரின்
நிமித்தம் உங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர் தருவானேயானால் அவன்
அதற்குரிய பலனை அடையாமல் ப�ோகமாட்டான்.140

4.23 பரம தகப்பன் எல்லா மக்கள் மீதும் கரிசனை உள்ளவர்
“என்னிடம், நம்பிக்கை வைத்துள்ள ஒரு சிறு பிள்ளையைப் பாவம்
செய்ய ஒருவன் தூண்டினால், அவனுக்கு மிகத் தீமை விளையும். அவ்வாறு
செய்கிறவன், ஒரு ஆட்டுக்கல்லைத் தன் கழுத்தில் கட்டிக் க�ொண்டு
கடலில் மூழ்குவதே நல்லது. பாவம் செய்ய மக்கள் ச�ோதிக்கப்படுவதால்,
அவர்களுக்காக வருந்துகிறேன். அவ்வாறான செயல்கள் நடக்கவேண்டும்தான்.
ஆனால், அவற்றுக்குக் காரணமானவர்களுக்கு மிகுந்த தீங்கு வரும்.
“உங்களது கைய�ோ அல்லது கால�ோ உங்களைப் பாவம் செய்யத்
தூண்டினால், அதை வெட்டி எறியுங்கள். சரீரத்தின் ஒரு பகுதியை இழந்து
நித்திய ஜீவனை அடைவது உங்களுக்கு நல்லது. இரு கை கால்களுடன்
எரிகின்ற நரகத்தின் தீயில் என்றென்றைக்குமாக எறியப்படுவதைக் காட்டிலும்
அது நல்லது. உங்களது கண் உங்களைப் பாவம் செய்யத் தூண்டினால், அதைப்
பிடுங்கி எறியுங்கள். ஒரு கண்ணை இழந்து நித்திய ஜீவனை அடைவது
உங்களுக்கு நல்லது. இரண்டு கண்களுடன் நரகத்தின் தீயில் எறியப்படுவதைக்
காட்டிலும் அது நல்லது.
“எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இச்சிறு பிள்ளைகள் மதிப்பற்றவர்கள் என்று
எண்ணாதீர்கள். இவர்கள் பரல�ோகத்தில் தேவதூதர்களைப் பெற்றுள்ளார்கள்
என்று நான் ச�ொல்லுகிறேன். மேலும் அத்தூதர்கள் எப்பொழுதும்
பரல�ோகத்தில் என் பிதாவானவருடன் இருக்கிறார்கள்.
“நூறு ஆடுகளை வைத்திருப்பவன் ஒரு ஆட்டை இழந்தால் மீதி
த�ொண்ணூற்றொன்பது ஆடுகளைக் குன்றில் விட்டுக் காணாமல் ப�ோன
ஆட்டைத் தேடிப்போவான் அல்லவா? காணாமல் ப�ோன ஆட்டை அவன்
கண்டுபிடித்தால், காணமல் ப�ோகாத த�ொண்ணூற்றொன்பது ஆடுகளைக்
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காட்டிலும் அதனால் மிக மகிழ்ச்சியடைவான். அதைப்போலவே,
பரல�ோகத்தில் இருக்கும் என் பிதா இப்பிள்ளைகள் யாரையும் இழக்க
விரும்பவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குக் கூறுகிறேன்.141
4.24 தவறு செய்பவனை திருத்துதல்
“உங்கள் சக�ோதரன�ோ அல்லது சக�ோதரிய�ோ உங்களுக்கு ஏதாவது
தீமை செய்தால், அவர் செய்த தீமையை அவரிடம் எடுத்துக் கூறுங்கள்.
அதைத் தனிமையில் அவனிடம் ச�ொல்லுங்கள். அதை அவர் கவனமாகக்
கேட்பாரானால், அவர் மீண்டும் உங்கள் சக�ோதரனாகவ�ோ அல்லது
சக�ோதரியாகவ�ோ இருக்க நீங்கள் உதவி செய்தவர்களாவீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
கூறுவதைக் கேட்க அவர் மறுத்தால், மீண்டும் இரண்டு மூன்று பேருடன்
சென்று நடந்தவற்றை எடுத்துச் ச�ொல்லுங்கள். அப்பொழுது, நடந்ததை
உறுதிசெய்ய இரண்டு மூன்று பேர் இருப்பார்கள். அப்பொழுதும் அவன்
கேட்க மறுத்தால், சபையாரிடம் ச�ொல்லுங்கள். சபையார் ச�ொல்வதையும்
கேட்காமற் ப�ோனால், தேவ நம்பிக்கையற்றவனைப்போல் அவனை
நடத்துங்கள். வரி வசூல் செய்பவனைப்போல் நடத்துங்கள்.
“நான் உன்மையைச் ச�ொல்லுகிறேன். நீங்கள் இவ்வுலகில் நியாயத்தைப்
பேசும்பொழுது, அது தேவனின் நியாயமாக இருக்கும். இவ்வுலகில் நீங்கள்
மன்னிப்பளித்தால் அது தேவனின் மன்னிப்பாக இருக்கும். மேலும், நான்
ச�ொல்லுகிறேன். உங்களில் இருவர் இவ்வுலகில் எதைக் குறித்தேனும் ஒரே
மனமுடையவர்களாயிருந்தால் அதற்காக நீங்கள் பிரார்த்திக்கலாம். நீங்கள்
கேட்பது பரல�ோகத்தில் உள்ள எனது பிதாவால் நிறைவேற்றப்படும். இது
உண்மை. ஏனென்றால், இரண்டு மூன்று பேர் என்னில் விசுவாசம் வைத்துக்
கூடினால் அவ்விடத்தில் நான் இருப்பேன்.”142
4.25 மன்னிப்பைப் பற்றிய உவமை
அப்பொழுது, பேதுரு இயேசுவிடம் வந்து, “ஆண்டவரே, என் சக�ோதரன்
எனக்குத் த�ொடர்ந்து தீமை செய்தால் நான் அவனை எத்தனை முறை மன்னிக்க
வேண்டும்? ஏழுமுறை மன்னித்தால் ப�ோதுமா?” என்று கேட்டான்.
அதற்கு இயேசு அவனுக்கு, “நீ அவனை ஏழு முறைக்கும் அதிகமாக
மன்னிக்க வேண்டும் என்று நான் கூறுகிறேன். அவன் எழுபத்தேழு முறை
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தீமை செய்தாலும் நீ த�ொடர்ந்து மன்னிக்க வேண்டும்” என்று பதில்
அளித்தார்.
“எனவே, பரல�ோகமானது தன் வேலைக்காரர்களுடன் கணக்கை சரி
செய்ய முடிவெடுத்த மன்னனைப் ப�ோன்றது. மன்னன் வேலைக்காரர்களின்
கணக்கை சரி செய்யத் துவங்கினான். ஒரு வேலைக்காரன் அம்மன்னனுக்கு
ஆயிரக்கணக்கில் பணம் க�ொடுக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால்,
அவ்வேலைக்காரனால், தன் எஜமானனான மன்னனுக்குப் பணத்தைத்
திருப்பிச் செலுத்த இயலவில்லை. எனவே, அவ்வேலைக்காரனுக்குச்
ச�ொந்தமான அனைத்தையும் மனைவி குழந்தைகள் உட்பட ஏலம் ப�ோட
மன்னன் ஆணையிட்டான். அதிலிருந்து தனக்குத் தரவேண்டிய பணத்தைத்
தரவேண்டும் என்றான்.
“ஆனால், அந்த வேலைக்காரன் மன்னனின் கால்களில் விழுந்து,
‘என்னைப் ப�ொறுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குத் தர வேண்டிய
அனைத்தையும் நான் க�ொடுத்து விடுகிறேன்’ என்று கெஞ்சினான். மன்னன்
அவ்வேலைக்காரனுக்காக வருந்தினான். எனவே, மன்னன் அவ்வேலைக்காரன்
பணம் ஏதும் தரத் தேவையில்லை என கூறி அவ்வேலைக்காரனை
விடுவித்தான்.
“பின்னர், அதே வேலைக்காரன் தனக்குச் சிறிதளவே பணம் தரவேண்டிய
வேற�ொரு வேலைக்காரனைக் கண்டான். அவன் உடனே, தனக்குப்
பாக்கிப்பணம் தரவேண்டியவனின் கழுத்தைப் பிடித்து, ‘எனக்குத்
தரவேண்டிய பணத்தைக் க�ொடு’ என்று கேட்டான்.
“மற்றவன் அவன் கால்களில் வீழ்ந்து, ‘என்னைப் ப�ொறுத்துக் க�ொள்.
உனக்குத் தரவேண்டிய அனைத்தையும் க�ொடுத்து விடுகிறேன்’ என்று
கெஞ்சிக் கேட்டான்.
“ஆனால், முதலாமவன் தான் ப�ொறுத்துக்கொள்ள இயலாதென்றான்.
அவன் நீதிபதியிடம் மற்றவன் தனக்குப் பணம் தர வேண்டும் என்று கூற
இரண்டாமவன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டான். அவ்வேலைக்காரன் அவன்
தரவேண்டிய பணம் முழுவதையும் க�ொடுக்கும் வரையிலும் சிறையிலிருக்க
நீதிபதி பணித்தார். மற்ற வேலைக்காரர்கள் அனைவரும் நடந்ததைக்
கண்டு மிகவும் வருந்தினார்கள். எனவே, அவர்கள் தங்கள் எஜமானனாகிய
மன்னனிடம் சென்று நடந்தவை அனைத்தையும் கூறினார்கள்.
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“பின்பு அம்மன்னன் தன் வேலைக்காரனை அழைத்துவரச் செய்து,
அவனிடம், ‘ப�ொல்லாத வேலைக்காரனே, எனக்கு நிறையப்பணம் தர
வேண்டிய நீ, என்னிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக் கெஞ்சினாய். எனவே, நீ
எனக்குப் பணம் ஏதும் தரவேண்டியதில்லை என்று கூறினேன். ஆகவே, நீயும்
உன் சக வேலைக்காரனுக்கு அதேப�ோலக் கருணை காட்டியிருக்க வேண்டும்’
என்று ச�ொன்னான். மிகக் க�ோபமடைந்த மன்னன், அவ்வேலைக்காரனைச்
சிறையிலிட்டான். தரவேண்டிய பணம் அனைத்தையும் திருப்பித்
தரும்வரைக்கும் அவன் சிறையிலிருக்க வேண்டியிருந்தது.
“என் பரல�ோகப் பிதா உங்களுக்கு என்ன செய்வார�ோ அதையே
அம்மன்னனும் செய்தான். நீங்கள் மெய்யாகவே உங்கள் சக�ோதரனைய�ோ
சக�ோதரியைய�ோ மன்னிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பரல�ோகப் பிதாவும்
உங்களை மன்னிக்கமாட்டார்” என்று இயேசு ச�ொன்னார்.143
4.26 இயேசு எருசலேமுக்குச் செல்லுதல்
அப்பொழுது யூதர்களின் கூடாரப் பண்டிகை நெருங்கிக்கொண்டிருந்தது.
ஆகையால் இயேசுவின் சக�ோதரர்கள் அவரிடம், “நீங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு
பண்டிகைக்காக யூதேயாவிற்கு ப�ோங்கள். அங்கே உமது சீஷர்கள் உம்முடைய
அற்புதங்களைக் காண்பார்கள். மக்கள் தன்னை அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும்
என்று ஒருவன் விரும்பினால் அவன், தான் செய்கிற காரியங்களை மறைக்கக்
கூடாது. உங்களை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்துங்கள். அவர்களும் நீங்கள்
செய்யும் அற்புதங்களைக் கண்டுக�ொள்ளட்டும்” என்றார்கள். (இயேசுவின்
சக�ோதரர்கூட அவரிடம் நம்பிக்கை இல்லாமலேயே இருந்தார்கள்.)
இயேசு தனது சக�ோதரர்களிடம், “எனக்கான சரியான நேரம் இன்னும்
வரவில்லை. ஆனால் நீங்கள் ப�ோவதற்கு எந்த நேரமும் சரியான நேரம்தான்.
இந்த உலகம் உங்களை வெறுப்பதில்லை. ஆனால் உலகம் என்னை
வெறுக்கிறது. ஏனென்றால் நான் அவர்களிடம் அவர்கள் தீமை செய்கிறார்கள்
என்று ச�ொல்கிறேன். ஆகையால் நீங்கள் பண்டிகைக்குப் ப�ோங்கள். நான்
இப்பொழுது பண்டிகைக்குப் ப�ோவதாக இல்லை. எனக்கான சரியான
நேரம் இன்னும் வரவில்லை” என்றார். இயேசு இவற்றைச் ச�ொன்ன பிறகு
கலிலேயாவிலேயே தங்கிவிட்டார்.
எனவே, இயேசுவின் சக�ோதரர்கள் பண்டிகைக்காகப் புறப்பட்டுச்
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சென்றார்கள். அவர்கள் ப�ோனபிறகு இயேசுவும் ப�ோனார். ஆனால் அவர்
மக்களுக்குக் காட்சி தரவில்லை. அப்பண்டிகையின்போது யூதர்கள்
இயேசுவைத் தேடினார்கள். “எங்கே அந்த மனிதன்?” என்றார்கள்.
அங்கே ஒரு பெருங்கூட்டம் இருந்தது. அவர்களில் பெரும்பால�ோர்
இயேசுவைப் பற்றி தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டனர். சிலர், “அவர் மிக
நல்ல மனிதர்” என்றனர். ஆனால் வேறு சிலர், “இல்லை, அவன் மக்களை
ஏமாற்றுகிறவன்” என்றனர். ஆனால் எவருக்கும் இயேசுவைப்பற்றி
வெளிப்படையாகக் கூறுவதற்குரிய தைரியம் இல்லை. மக்கள் யூதத்
தலைவர்களுக்கு அஞ்சினர்.144

4.27 இயேசு எருசலேமில் உபதேசித்தல்
பண்டிகை பாதி முடிந்துவிட்டது. பிறகு இயேசு தேவாலயத்துக்குப் ப�ோய்
அங்கே உபதேசம் செய்தார். யூதர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர். “இந்த மனிதர்
பள்ளியில் படித்ததில்லை. இவற்றை இவர் எவ்வாறு கற்றுக்கொண்டார்?”
என்று கூறிக்கொண்டனர்.
“நான் உங்களுக்கு செய்கிற உபதேசம் எனக்குச் ச�ொந்தமானவை அல்ல. அவை
என்னை அனுப்பினவரிடமிருந்து எனக்கு வந்தவை. தேவனின் விருப்பப்படி
செயல்புரிய ஒருவன் விரும்பினால், அவன் என் உபதேசம் தேவனிடமிருந்து
வந்தது என்பதை அறிந்துக�ொள்வான். அத�ோடு அவன், இந்த உபதேசம் எனக்குச்
ச�ொந்தமானது அல்ல என்பதையும் அறிந்துக�ொள்வான். தன் ச�ொந்தமான
சிந்தனைகளை உபதேசிக்கிற எவனும் தனக்குரிய பெருமையை அடையவே
முயற்சிக்கிறான். தன்னை அனுப்பினவரைப் பெருமைப்படுத்த முயற்சிக்கும்
ஒருவன் எப்பொழுதும் உண்மையையே பேசுகிறான். அவனிடம் எந்தத்
தவறும் இல்லை. ம�ோசே உங்களுக்குச் சில சட்டங்களைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்
இல்லையா? ஆனால் உங்களில் எவரும் அதற்குக் கீழ்ப்படிவதில்லை. என்னை
ஏன் க�ொலை செய்ய முயற்சி செய்கிறீர்கள்?” என்று இயேசு கேட்டார்.
“நீ பிசாசு பிடித்தவன். அதனால்தான் இப்படி உளறுகிறாய். நாங்கள்
உன்னைக் க�ொலை செய்ய முயற்சி செய்யவில்லை” என்று மக்கள் பதில்
ச�ொன்னார்கள்.
“நான் ஓர் அற்புதம் செய்தேன். நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள். ம�ோசே
விருத்தசேதனம்பற்றிய சட்டங்களைக் க�ொடுத்திருக்கிறார். (ஆனால்
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உண்மையில் ம�ோசே உங்களுக்கு விருத்தசேதனத்தைத் தரவில்லை. அது
ம�ோசேக்கு முற்காலத்திலேயே நமது மக்களிடமிருந்து வந்துவிட்டது)
ஆகையால் சில வேளைகளில் ஓய்வு நாட்களிலும் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு
விருத்தசேதனம் பண்ணுகிறீர்கள். ம�ோசேயின் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிய
ஓய்வு நாளிலும் ஒரு குழந்தைக்கு விருத்தசேதனம் செய்யலாம் என்பதை இது
காட்டுகிறது. எனவே, நான் ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிதனின் முழு சரீரத்தையும்
குணமாக்கினேன் என்பதற்காக என்மேல் ஏன் க�ோபமாக இருக்கிறீர்கள்?
வெளித் த�ோற்றத்தை வைத்து முடிவுக்கு வருவதை நிறுத்துங்கள். சரி எது
என்பதைக்கொண்டு அதன் மூலம் நியாயமாக முடிவு செய்யுங்கள்” என்றார்
இயேசு.145
4.28 இயேசுதான் கிறிஸ்துவா?
எருசலேமில் உள்ள மக்களில் சிலர் “அவர்கள் க�ொலை செய்ய முயல்கிற
மனிதர் இவர்தான். ஆனால் இவர�ோ எல்லோரும் காணும்படியும்
கேட்கும்படியும் உபதேசம் செய்துக�ொண்டிருக்கிறார். ஒருவரும் அவர்
உபதேசிப்பதை நிறுத்திவிட முயற்சி செய்யவில்லை. ஒருவேளை,
யூதத் தலைவர்கள் இவர்தான் உண்மையான கிறிஸ்து என்று முடிவு
செய்துவிட்டார்கள் ப�ோலும். ஆனால் இந்த மனிதர் எங்கிருந்து
வருகிறாரென்று நாம் அறிவ�ோம். ஆனால் உண்மையான கிறிஸ்து வரும்போது
அவர் எங்கிருந்து வந்தார் என்பது எவருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும்” என்றனர்.
இயேசு தேவாலயத்தில் த�ொடர்ந்து உபதேசம் செய்துக�ொண்டிருந்தார்.
“ஆம், நான் யார் என்பதையும் எங்கிருந்து வந்தேன் என்பதையும் நீங்கள்
அறிவீர்கள். ஆனால் நான் என் ச�ொந்த அதிகாரத்தின் பேரில் வரவில்லை.
உண்மையான ஒருவரால் நான் அனுப்பப்பட்டேன். நீங்கள் அவரை
அறியமாட்டீர்கள். ஆனால் அவரை நான் அறிவேன். நான் அவரிடமிருந்தே
வந்தேன். அவர் என்னை அனுப்பினார்” என்றார் இயேசு.
இயேசு இவ்வாறு ச�ொன்னபிறகு மக்கள் அவரைப் பிடிக்க முயன்றார்கள்.
ஆனால் ஒருவராலும் இயேசுவைத் த�ொடமுடியவில்லை. இயேசு
க�ொல்லப்படுவதற்கான சரியான நேரம் இன்னும் வரவில்லை.
ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை வைத்தார்கள்.
“நாங்கள் கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகக் காத்திருக்கிற�ோம். கிறிஸ்து வந்தால்,
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அவர் இந்த மனிதரைவிட அதிகமான அற்புதங்களைச் செய்வார�ோ? இல்லை.
எனவே, இந்த மனிதரே கிறிஸ்துவாக இருக்க வேண்டும்” என்றனர்.
இயேசுவைப்பற்றி மக்கள் பேசிக்கொள்வதைப் பரிசேயர்கள் அறிந்தனர்.
தலைமை ஆசாரியரும், பரிசேயரும் தேவாலயச் சேவகர்களை இயேசுவைக்
கைதுசெய்ய அனுப்பினர். இயேசு மக்களிடம், “இன்னும் க�ொஞ்சக் காலம்
நான் உங்கள�ோடு இருப்பேன். பிறகு நான் என்னை அனுப்பியவரிடம்
திரும்பிப்போவேன். அப்போது என்னை நீங்கள் தேடுவீர்கள். ஆனால்
உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் இருக்கும் இடத்துக்கும் உங்களால்
வர முடியாது” என்றார்.
“நாம் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி இவன் எந்த இடத்திற்குப்
ப�ோகப்போகிறான்? இவன் நமது மக்கள் வாழ்கிற கிரேக்க நகரங்களுக்குப்
ப�ோகப் ப�ோகிறானா? அல்லது அங்கேயுள்ள கிரேக்க மக்களுக்கு உபதேசிக்கப்
ப�ோகிறானா? ‘நீங்கள் என்னைத் தேடுவீர்கள், ஆனால் உங்களால் என்னைக்
கண்டுபிடிக்க முடியாது’ என்று கூறுகிறானே. ‘நான் இருக்கும் இடத்திற்கு
உங்களால் வரமுடியாது’ என்றும் கூறுகிறானே, அதற்கு என்ன ப�ொருள்?”
என்று யூதர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டனர்.
பண்டிகையின் இறுதி நாளும் வந்தது. இது மிக முக்கியமான நாள். அன்று
இயேசு எழுந்து நின்று உரத்த குரலில் பேசினார். “ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால்
அவன் என்னிடம் வந்து பருகட்டும். என்னில் நம்பிக்கை வைக்கிறவனுடைய
இதயத்தில் இருந்து ஜீவத் தண்ணீருள்ள ஆறுகள் பெருக்கெடுக்கும்,
இதைத்தான் வேத வாக்கியங்கள் கூறுகின்றன” என்றார். இயேசு பரிசுத்த
ஆவியானவரைப்பற்றி இவ்வாறு பேசினார். இன்னும் மக்களுக்குப் பரிசுத்த
ஆவியானவர் பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்லை. ஏனென்றால் இயேசு இன்னும்
மரணமடையவும் இல்லை; மகிமையாக உயிர்த்தெழவும் இல்லை. ஆனால்
பிறகு அவரிடம் விசுவாசம் வைக்கப்போகிற மக்கள் அனைவரும் பரிசுத்த
ஆவியானவரைப் பெறுவர்.
இயேசு ச�ொன்ன இக்காரியங்களை மக்கள் கேட்டனர். சிலர், “இந்த மனிதர்
உண்மையான தீர்க்கதரிசிதான்” என்றனர்.
வேறு சிலர�ோ, “இவர்தான் கிறிஸ்து” என்றனர். மற்றும் சிலர�ோ,
“கிறிஸ்து கலிலேயாவிலிருந்து வரமாட்டார். வேதவாக்கியங்கள், தாவீதின்
குடும்பத்திலிருந்து தான் கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்று கூறுகின்றன.

118

எதிர்ப்பு அதிகரிக

அத்துடன் தாவீது வாழ்ந்த பெத்லகேமிலிருந்துதான் கிறிஸ்து வருவார்
என்றும் கூறுகின்றன” என்றனர். எனவே, இயேசுவைப் பற்றிய கருத்துக்களில்
ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. சிலர் அவரைக் கைதுசெய்ய
விரும்பினர். ஆனால் ஒருவரும் உண்மையில் அவர் மேல் கை வைக்கவில்லை.146
4.29 சில யூதத்தலைவர்களின் அவிசுவாசம்
தேவாலயச் சேவகர்கள் தலைமை ஆசாரியர்களிடமும் பரிசேயர்களிடமும்
திரும்பிப் ப�ோனார்கள். “ஏன் இயேசுவைக் க�ொண்டுவரவில்லை?” என்று
அவர்கள் கேட்டனர்.
தேவாலயச் சேவகர்கள�ோ, “எந்த ஒரு மனிதனும் அவரைப்போல்
கருத்துக்களைக் கூறியதில்லை” என்றனர்.
இதற்குப் பரிசேயர்கள், “அப்படியானால் இயேசு உங்களையும்
முட்டாளாக்கிவிட்டார். எந்தத் தலைவராவது இயேசுவின்மீது நம்பிக்கை
வைத்திருக்கிறார்களா? இல்லை. எந்தப் பரிசேயராவது அவனை
நம்புகிறார்களா? இல்லை. ஆனால் அவரை நம்புகிற மக்கள் ம�ோசேயின்
சட்டத்தைப்பற்றி ஒன்றும் தெரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள்
தேவனின் சாபத்திற்கு ஆளாவார்கள்” என்றார்கள்.
ஆனால் அந்தக் கூட்டத்தில் நிக்கொதேமுவும் இருந்தான். நிக்கொதேமுவும்
இயேசுவைக் காண்பதற்காகப் ப�ோனவர்களில் ஒருவன். அவன், “ஒரு
மனிதனைப் பற்றி முழுவதும் கேட்டறிவதற்கு முன்னால் தண்டிப்பதற்கு
நம் சட்டம் இடம் க�ொடுப்பதில்லை. அவன் என்னென்ன செய்திருக்கிறான்
என்பதைத் தெரிந்துக�ொள்ளும்வரை நாம் தீர்ப்பளிக்க முடியாது” என்றான்.
யூதத் தலைவர்கள் அவனிடம், “நீயும் கலிலேயாவிலிருந்துதான்
வந்திருக்கிறாயா? வேதவாக்கியங்களைப் படித்துப் பார். கலிலேயாவிலிருந்து
எந்தவ�ொரு தீர்க்கதரிசியும் வர முடியாது என்று நீ அறிந்துக�ொள்வாய்”
என்றனர்.147
4.30 விபசாரத்தில் பிடிக்கப்பட்ட பெண்
யூதத் தலைவர்கள் அனைவரும் அந்த இடத்தை விட்டு வீட்டிற்குப்
ப�ோயினர்.
இயேசுவ�ோ ஒலிவ மலைக்குப் ப�ோனார். மறுநாள் அதிகாலையில் அவர்
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திரும்பவும் தேவாலயத்துக்குப் ப�ோனார். அனைவரும் இயேசுவிடம் வந்தனர்.
இயேசு உட்கார்ந்து மக்களுக்கு உபதேசித்தார்.
வேதபாரகரும், பரிசேயரும் ஒரு பெண்ணை அவரிடம் க�ொண்டுவந்தனர்.
அவள் விபசாரம் செய்ததற்காகப் பிடிக்கப்பட்டவள். அவளை
மக்களுக்கு முன்னால் நிற்கும்படி யூதர்கள் வற்புறுத்தினர். அவர்கள்
இயேசுவிடம், “ப�ோதகரே, இந்தப் பெண் ஒருவனிடம் கள்ளத்தனமாக
உறவுக�ொண்டிருந்தப�ோது கண்டுபிடிக்கப்பட்டாள். ம�ோசேயின் சட்டப்படி
இவ்வாறு பாவம் செய்கிற ஒவ்வொரு பெண்ணையும் கல் எறிந்து
க�ொல்லவேண்டும். நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று நீர் ச�ொல்கிறீர்?”
என்று கேட்டனர்.
யூதர்கள் இந்தக் கேள்வியை இயேசுவைச் ச�ோதிப்பதற்காகக் கேட்டனர்.
இயேசுவின் மீது ஏதாவது குற்றம் சுமத்தவே அவர்கள் விரும்பினர். ஆனால்
இயேசுவ�ோ குனிந்து தரையில் தன் விரலால் ஏத�ோ எழுதிக்கொண்டிருந்தார்.
யூதத் தலைவர்கள் அதே கேள்வியை இயேசுவிடம் த�ொடர்ந்து
கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர். ஆகையால் இயேசு எழுந்து நின்று, “பாவமே
செய்யாதவன் எவனாவது இங்கே இருக்கிறானா? இருந்தால் பாவம் செய்யாத
அந்த மனிதன் இவள் மீது முதல் கல்லை எறியட்டும்” என்றார். பிறகு இயேசு
மறுபடியும் கீழே குனிந்து தரையில் ஏத�ோ எழுத ஆரம்பித்தார்.
இயேசுவின் வார்த்தைகளைக் கேட்ட மக்கள் ஒவ்வொருவராக
விலகிப் ப�ோயினர். முதலில் முதியவர்கள் விலகினர்; பிறகு மற்றவர்கள்
விலகினர். அந்தப் பெண்ணோடு இயேசு மட்டும் தனியாக விடப்பட்டார்.
அவள் அவருக்கு முன்னால் நின்றுக�ொண்டிருந்தாள். இயேசு அவளை
ஏறிட்டுப்பார்த்து, “பெண்ணே, எல்லோரும் ப�ோய்விட்டார்கள். ஒருவனும்
உன்னைக் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கவில்லையா?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு அவள், “ஆண்டவரே, எவரும் என்னைத் தண்டனைக்குட்படுத்தித்
தீர்ப்பளிக்கவில்லை” என்றாள்.
பிறகு இயேசு, “நானும் உனக்குத் தீர்ப்பளிக்கவில்லை. இப்பொழுது நீ
ப�ோகலாம், ஆனால் மறுபடியும் பாவம் செய்யாதே” என்றார்.148
4.31 இயேசுவே உலகத்தின் ஒளி
மீண்டும் இயேசு மக்கள�ோடு பேசினார். அவர், “நானே உலகத்துக்கு ஒளி.
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என்னைப் பின்பற்றி வருகிற எவனும் ஒருப�ோதும் இருளில் வாழமாட்டான்.
அவன் வாழ்வைத் தருகிற ஒளியைப் பெறுவான்” என்றார்.
ஆனால் பரிசேயர்கள் இயேசுவிடம், “உன்னைக்குறித்து நீ பேசும்போது
நீ ச�ொல்வதை உண்மையென்று நீ மாத்திரமே கூறுகிறாய். ஆகையால் நீ
ச�ொல்லுகின்றவற்றை நாங்கள் ஒத்துக் க�ொள்ளமுடியாது” என்றனர்.
அதற்கு இயேசு, “ஆம், என்னைப்பற்றி நானே பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன்.
ஆனால் நான் ச�ொல்லுகின்றவற்றை மக்கள் நம்ப முடியும். ஏனெனில்
நான் எங்கேயிருந்து வந்தேன் என்பது எனக்குத் தெரியும். அத�ோடு எங்கே
ப�ோகிறேன் என்றும் எனக்குத் தெரியும். நான் உங்களைப் ப�ோன்றவன் இல்லை.
நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்றும் எங்கே ப�ோகிறேன் என்றும் உங்களுக்குத்
தெரியாது. சாதாரணமாக ஒருவனைப் பார்த்து கணிக்கிற விதத்திலேயே நீங்கள்
என்னைப்பற்றி கணிக்கிறீர்கள். நான் எவரைப்பற்றியும் கணிப்பதில்லை.
ஆனால் நான் கணிக்கும்போது என் கணிப்பு உண்மையுள்ளதாக இருக்கும்.
ஏனென்றால் தீர்ப்பளிக்கும் காலத்தில் நான் தனியாளாக இல்லை.
என்னை அனுப்பிய என் பிதா என்னோடு இருக்கிறார். இரண்டு சாட்சிகள்
ஒரே உண்மையைச் ச�ொன்னால் உங்கள் சட்டம் உண்மைதான் என்று
ஏற்றுக்கொள்கிறது. நானும் என்னைப்பற்றி ச�ொல்லுகிற ஒரு சாட்சி, அத்துடன்
என்னை அனுப்பிய என் பிதாவும் எனது இன்னும�ொரு சாட்சி” என்றார்.
மக்கள் அவரிடம், “உன் பிதா எங்கே இருக்கிறார்?” என்று கேட்டார்கள்.
“நீங்கள் என்னைப் பற்றியும் என் பிதாவைப்பற்றியும் அறியமாட்டீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் என்னை அறிந்துக�ொண்டால் என் பிதாவையும்
அறிந்துக�ொள்வீர்கள்” என்று பதிலுரைத்தார். இயேசு தேவாலயத்தில்
உபதேசம் செய்யும்பொழுது இவற்றைச் ச�ொன்னார். எல்லோரும் பணம்
செலுத்துகிற இடத்தில் இயேசு இருந்தார். ஆனால் எவரும் அவரைக்
கைதுசெய்யவில்லை. இயேசுவிற்கு அந்த வேளை இன்னும் வரவில்லை.
மீண்டும் இயேசு மக்களிடம், “நான் உங்களை விட்டுப் ப�ோகிறேன். நீங்கள்
என்னைத் தேடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் பாவங்கள�ோடு சாவீர்கள். நான் ப�ோகிற
இடத்துக்கு உங்களால் வரமுடியாது” என்றார்.
எனவே யூதர்கள் தங்களுக்குள், “இயேசு தன்னைத்தானே
க�ொன்றுக�ொள்வாரா? அதனால்தான் நான் ப�ோகிற இடத்துக்கு உங்களால்
வர முடியாது என்று கூறினாரா?” என்று கேட்டுக்கொண்டனர்.
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அந்த யூதர்களைப் பார்த்து இயேசு, “நீங்கள் கீழே இருந்து வந்தவர்கள்.
ஆனால் நான் மேலே இருந்து வந்தவன். நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு
உரியவர்கள். ஆனால் நான் இந்த உலகத்தைச் சார்ந்தவன் அல்லன். நீங்கள்
உங்கள் பாவங்களிலேயே மரிப்பீர்கள் என்று நான் ச�ொல்லியிருக்கிறேன். ஆம்.
நானே அவர் என்பதை நம்பாவிட்டால் உங்கள் பாவங்கள�ோடேயே நீங்கள்
மரணமடைவீர்கள்.”
அதற்கு யூதர்கள், “நீங்கள் யார்?” என்று கேட்டார்கள்.
இயேசுவ�ோ அவர்களிடம், “நான் ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்குச்
ச�ொல்லியவர்தான். உங்களைப்பற்றிச் ச�ொல்ல என்னிடம் நிறைய
செய்திகள் உள்ளன. நான் உங்களை நியாயம் தீர்க்கவும் முடியும். என்னை
அனுப்பினவரிடமிருந்து கேட்டவற்றையே நான் மக்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன்.
அவர் உண்மையைப் பேசுகிறவர்” என்றார்.
இயேசு யாரைப்பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று யூதர்கள்
அறிந்துக�ொள்ள முடியாமல் இருந்தனர். இயேசு அவர்களிடம் பிதாவைப்பற்றி
கூறிக்கொண்டிருந்தார். எனவே இயேசு மக்களிடம், “நீங்கள் மனித
குமாரனைக் க�ொல்லும்போது நான்தான் என்று அறிந்துக�ொள்வீர்கள்.
அத்துடன் நான் இதுவரை செய்த செயல்களை என் ச�ொந்த அதிகாரத்தில்
செய்யவில்லை என்பதையும் அறிவீர்கள். பிதா எனக்குச் ச�ொன்னவற்றையே
நான் உங்களுக்குச் ச�ொன்னேன் என்பதையும் அறிந்துக�ொள்வீர்கள். என்னை
அனுப்பிய ஒருவர் எப்போதும் என்னோடேயே இருக்கிறார். அவருக்கு
விருப்பமானவற்றையே நான் எப்போதும் செய்துக�ொண்டிருக்கிறேன்.
எனவே, அவர் என்னைத் தனியாக விட்டுவிடவில்லை” என்றார். இவ்வாறு
இயேசு ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தப�ோது ஏராளமான மக்கள் அவரிடம்
விசுவாசம் வைத்தனர்.149
4.32 ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் குறித்து வாக்குவாதம்
இயேசு தன்மீது நம்பிக்கை வைத்த யூதர்களைப் பார்த்து, “நீங்கள்
என் உபதேசத்தைக் கைக்கொண்டு வந்தால், நீங்கள் உண்மையில் எனது
சீஷர்களாக இருப்பீர்கள். பின்னர் நீங்கள் உண்மையை அறிந்துக�ொள்வீர்கள்.
அந்த உண்மை உங்களுக்கு விடுதலையைத் தரும்” என்றார்.
“நாங்கள் ஆபிரகாமின் மக்கள். நாங்கள் ஒருப�ோதும் அடிமைகளாய்
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இருந்ததில்லை. ஆகவே நாங்கள் விடுதலை பெறுவ�ோம் என்று ஏன்
ச�ொல்கிறீர்?” என்று யூதர்கள் கேட்டனர்.
அதற்குப் பதிலாக, “நான் உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன், பாவம்
செய்கிற ஒவ்வொருவனும் அடிமைதான். பாவமே அவனது எஜமானன்.
ஓர் அடிமை எப்பொழுதும் ஒரு குடும்பத்தில் நிலையாக இருக்கமாட்டான்.
குமாரன் என்றென்றும் குடும்பத்தில் நிலைத்திருக்கிறார். எனவே குமாரன்
உங்களை விடுதலை செய்தால் நீங்கள் உண்மையான விடுதலையைப்
பெறுவீர்கள். நீங்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் என்று எனக்குத் தெரிகிறது.
ஆனால் நீங்கள் என்னைக் க�ொல்ல விரும்புகிறீர்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் என்
உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. என் பிதா எனக்குக் காட்டியவற்றையே
நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் உங்கள் பிதா
உங்களுக்குச் ச�ொன்னபடியே செய்துக�ொண்டிருக்கிறீர்கள்” என்றார்.
“எங்கள் பிதா ஆபிரகாம்தான்” என்றனர் யூதர்கள். இயேசு அவர்களுக்கு
விடையாக “நீங்கள் உண்மையிலேயே ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் என்றால்
அவர் செய்தவற்றையே நீங்களும் செய்ய வேண்டும். நான் தேவனிடமிருந்து
கேட்ட உண்மையை உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிற மனிதன். ஆனால் நீங்கள்
என்னைக் க�ொல்ல முயலுகிறீர்கள். ஆபிரகாம் இதுப�ோல் எதுவும்
செய்யவில்லை. ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் ச�ொந்தப் பிதா செய்ததையே
செய்கிறீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் யூதர்கள், “எங்கள் பிதா யாரென்று தெரிந்துக�ொள்ள இயலாத
குழந்தைகள் அல்ல நாங்கள். தேவனே எங்கள் பிதா. எங்களுக்குரிய ஒரே
பிதாவும் அவரே” என்றனர்.150
4.33 பிசாசின் பிள்ளைகள்
இயேசு அவர்களிடம், “தேவன்தான் உங்களது உண்மையான
பிதா என்றால் நீங்கள் என்மீது அன்பு செலுத்தியிருப்பீர்கள். நான்
தேவனிடமிருந்து வந்தேன். இப்பொழுது இங்கே இருக்கிறேன். நான் என்
ச�ொந்த அதிகாரத்தின் பேரில் வரவில்லை. தேவன் என்னை அனுப்பினார்.
நான் ச�ொல்லுகிறவற்றையெல்லாம் உங்களால் புரிந்துக�ொள்ள முடியாது.
ஏனென்றால் என் உபதேசத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பிசாசே
உங்கள் பிதாவாயிருக்கிறான். நீங்கள் அவனுக்கு உரியவர்கள். அவனுக்கு
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விருப்பமானவற்றையே நீங்கள் செய்யவிரும்புகிறீர்கள். த�ொடக்கம் முதலே
பிசாசானவன் க�ொலைகாரனாக இருக்கிறான். அவன் உண்மைக்கு எதிரானவன்.
அவனிடம் உண்மை இல்லை. அவன் அவனால் ச�ொல்லப்படுகிற ப�ொய்யைப்
ப�ோன்றவன். அவன் ஒரு ப�ொய்யன். அவன் ப�ொய்களின் பிதா.
“நான் உண்மையைப் பேசுகிறேன். அதனால்தான் நீங்கள் என்னை
நம்புவதில்லை. உங்களில் எவராவது ஒருவர் நான் பாவம் செய்தவன்
என்று நிரூபிக்க இயலுமா? நான் ச�ொல்வது உண்மையாக இருக்கும்போது
என்னை ஏன் நம்பாமல் இருக்கிறீர்கள்? தேவனைச் சேர்ந்த எவனும்
தேவனின் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஆனால் நீங்கள் தேவனின்
வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனைச்
சார்ந்தவர்கள் இல்லை” என்றார்.151
4.34 இயேசு தன்னையும், ஆபிரகாமையும் பற்றிப் பேசுதல்
யூதர்கள் இயேசுவிடம், “நாங்கள் உன்னை சமாரியன் என்று ச�ொல்கிற�ோம்.
பிசாசு உன்னிடம் புகுந்ததால் நீ உளறுகிறாய் என்றும் ச�ொல்கிற�ோம். நாங்கள்
ச�ொல்வது சரிதானே?” என்று கேட்டனர்.
“என்னிடம் எந்தப் பிசாசும் இல்லை. நான் என் பிதாவுக்கு மகிமை
உண்டாக்குகிறேன். ஆனால் நீங்கள் எனக்கு மகிமையை அளிப்பதில்லை.
நான் எனக்கு மகிமையைச் சேர்த்துக்கொள்ள முயன்று க�ொண்டிருக்கவில்லை.
இந்த மகிமைக்குரியவர் ஒருவர் இருக்கிறார். அவரே நீதிபதி. நான்
உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன். எவன�ொருவன் என் உபதேசத்துக்கு
கீழ்ப்படிகிறான�ோ அவன் ஒருப�ோதும் இறந்துப�ோவதில்லை” என்றார்
இயேசு.
யூதர்கள�ோ இயேசுவிடம், “உனக்குப் பிசாசு பிடித்திருக்கிறது என்பது
இப்பொழுது உறுதியாயிற்று. ஆபிரகாமும் தீர்க்கதரிசிகளும்கூட
இறந்துப�ோய்விட்டார்கள். ஆனால் நீய�ோ, ‘என் உபதேசத்துக்குக்
கீழ்ப்படிகிறவன் ஒருப�ோதும் இறந்துப�ோவதில்லை’ என்று கூறுகிறாய்.
எங்கள் பிதா ஆபிரகாமைவிடப் பெரியவன் என்று நீ உன்னை
நினைத்துக்கொள்கிறாயா? ஆபிரகாம் இறந்துப�ோனார். தீர்க்கதரிசிகளும்
இறந்துப�ோயினர். உன்னை நீ யாரென்று நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறாய்?”
எனக் கேட்டனர்.
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இயேசு அவர்களிடம், “எனக்கு நானே மகிமை அளித்துக்கொண்டால் அது
வீணாகிவிடும். என் பிதா எனக்கு மகிமை அளித்துக்கொண்டிருக்கிறார். அவர்
உங்கள் தேவன் என்று நீங்கள் ச�ொல்லிக்கொள்கிறீர்கள். ஆனால் அவரை
நீங்கள் உண்மையில் அறிந்து க�ொள்ளவில்லை. நான் அவரை அறிகிறேன்.
நான் அவரை அறியேன் என்று ச�ொன்னால், நான் உங்களைப் ப�ோன்றே
ஒரு ப�ொய்யனாக இருப்பேன். ஆனால் அவரை நான் அறிவேன். அவர்
ச�ொன்னவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிகிறேன். உங்கள் தந்தையாகிய ஆபிரகாம் நான்
வந்த நாளைக் காண்பேன் என்று மகிழ்ச்சியடைந்தார். அவர் அந்த நாளைக்
கண்டு மகிழ்ச்சியும் அடைந்தார்” என்றார்.
யூதர்கள் இயேசுவிடம், “என்ன ச�ொன்னாய்? நீ ஒருப�ோதும் ஆபிரகாமைப்
பார்த்திருக்க முடியாது. உனக்கு இன்னும் ஐம்பது வயதுகூட ஆகவில்லையே!”
என்று கேட்டனர்.
“நான் உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன், ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு
முன்பே நான் இருக்கிறேன்” என்றார் இயேசு. இயேசு இதைச் ச�ொன்னதும்
மக்கள் அவர் மீதுக் கல் எறிவதற்குக் கற்களைப் ப�ொறுக்கினார்கள். ஆனால்
இயேசு மறைந்து அந்த தேவாலயத்தை விட்டு விலகிப்போனார்.152
4.35 பிறவிக் குருடனைக் குணமாக்குதல்
இயேசு நடந்துக�ொண்டிருக்கும்போது, ஒரு குருடனைப் பார்த்தார். அவன்
பிறந்தது முதல் குருடனாக இருந்தான். இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம்,
“ப�ோதகரே! இந்த மனிதன் குருடனாகப் பிறந்தான். யார் செய்த பாவம்
இவனைக் குருடனாக்கியது? அது இவனது பாவமா? அல்லது இவனது
பெற்றோர் செய்த பாவமா?” என்று கேட்டனர்.
இயேசு அவர்களிடம், “இவனது பாவம�ோ, இவனது பெற்றோரின் பாவம�ோ
இவனைக் குருடன் ஆக்கவில்லை. நான் இவனைக் குணப்படுத்தும்போது
தேவனின் வல்லமை இவன் மூலமாக வெளிப்படும்படியாக இவன்
குருடனாகப் பிறந்தான். பகலாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் என்னை
அனுப்பினவருடைய செயல்களை நாம் செய்யவேண்டும். இரவு
வந்துக�ொண்டிருக்கிறது. எவராலும் இரவில் வேலை செய்யமுடியாது. நான்
உலகத்தில் இருக்கும்வரை உலகத்துக்கு நானே ஒளியாக இருக்கிறேன்”
என்றார்.
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இயேசு இவற்றைச் ச�ொன்ன பிறகு, அவர் புழுதியில் துப்பினார். அதில் சேறு
உண்டாக்கினார். அதனை அவனது கண்களின் மேல் பூசினார். இயேசு அவனிடம்,
“ப�ோ, சீல�ோவாம் குளத்தில் (சீல�ோவாம் என்றால் “அனுப்பப்பட்டவன்” என்று
ப�ொருள்) கழுவு” என்றார். அதன்படியே அந்த மனிதன் குளத்திற்குச் சென்றான்.
அவன் கழுவிவிட்டுத் திரும்பி வந்தான். இப்பொழுது பார்வை பெற்றிருந்தான்.
இவன் இதற்கு முன்னால் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்ததைப் பலர்
பார்த்திருந்தனர். அவர்களும் அவனது சுற்றத்தார்களும், “பாருங்கள்! இவன்
அங்கே உட்கார்ந்து எப்பொழுதும் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்த அதே
மனிதனல்லவா?” என்றனர்.
இன்னும் சிலர், “ஆம். இவன்தான் அவன்”, என்றனர். ஆனால் இன்னும்
சிலர், “இல்லை. இவன் அவன் இல்லை. இவன் அவனைப்போன்றே
இருக்கிறான்” என்றனர்.
அப்போது அவன் தானாகவே, “முன்பு குருட்டுப் பிச்சைக்காரனாக
இருந்தவன் நான்தான்” என்றான்.
“என்ன நடந்தது? நீ எப்படிப் பார்வை பெற்றாய்?” என்று கேட்டனர்.
அதற்கு அவன், “இயேசு என்று மக்களால் அழைக்கப்படுகிற அந்த மனிதர்
ஏத�ோ சேறு உண்டாக்கினார். அதனை என் கண்களின்மீது தடவினார். பிறகு
அவர் என்னிடம் சீல�ோவாம் குளத்தில் ப�ோய் கழுவச் ச�ொன்னார். ஆகையால்
நான் ப�ோய் கழுவினேன். பின்னர் என்னால் பார்க்க முடிந்தது” என்றான்.
அந்த மனிதனிடம் மக்கள், “எங்கே அந்த மனிதர்?”
என்று கேட்டனர். அதற்கு அந்த மனிதன் “எனக்குத் தெரியாது” என்று
கூறினான்.153
4.36 இயேசு குணமாக்கிய மனிதனிடம் மதத்தலைவர்களின் விசாரணை
பிறகு மக்கள் பரிசேயரிடம் அந்த மனிதனை அழைத்துச்சென்றனர்.
குருடாயிருந்த அந்த மனிதன் இவன்தான். இயேசு சேறு உண்டாக்கி இவனது
கண்களைக் குணப்படுத்தினார். அவர் இதனை ஓய்வு நாளில் செய்திருக்கிறார்.
ஆகையால் இப்பொழுது பரிசேயர்கள் அந்த மனிதனிடம், “எப்படி நீ
பார்வை பெற்றாய்?” என மீண்டும் கேட்டனர். அதற்கு அந்த மனிதன், “அவர்
என் கண்களின்மேல் சேற்றைப் பூசினார். நான் கழுவினேன். இப்பொழுது
என்னால் பார்க்க முடிகிறது” என்றான்.
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சில பரிசேயர்கள், “அந்த மனிதன் ஓய்வு நாள் பற்றிய சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியவில்லை. எனவே அவன் தேவனிடமிருந்து வரவில்லை” என்றனர்.
ஆனால் சிலர�ோ, “பாவம் செய்கிற எந்த மனிதராலும் இதுப�ோன்ற
அற்புதங்களைச் செய்ய முடியாதே” என்றனர். யூதர்கள் தங்களுக்குள்
ஒத்துப்போகவில்லை.
யூதர்கள் குருடனாயிருந்த அந்த மனிதனிடம் மீண்டும் கேட்டார்கள்.
“இயேசு உன்னைக் குணமாக்கினான். உன்னால் பார்க்க முடிகிறது.
அவனைப்பற்றி நீ என்ன ச�ொல்கிறாய்?”
அந்த மனிதன் “அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி” என்றான். அந்த மனிதன்
குருடனாயிருந்து பார்வை பெற்றது குறித்து யூதர்களுக்கு இன்னும்
முழுமையான நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை. எனவே அந்த மனிதனின்
பெற்றோர்களுக்கு ஆளனுப்பினர். யூதர்கள் அவனது பெற்றோர்களிடம்,
“இவன் உங்கள் மகன்தானே. அவன் குருடனாகவே பிறந்தான் என்று
ச�ொன்னீர்கள். இப்பொழுது அவனால் எவ்வாறு பார்க்கமுடிகிறது?” என்று
கேட்டனர்.
அதற்கு அவனது பெற்றோர்கள், “இவன் எங்கள் மகன் என்பது எங்களுக்குத்
தெரியும். அவன் குருடனாகப் பிறந்தான் என்பதும் தெரியும். அவன்
இப்போது எப்படிப் பார்க்கிறான் என்றும், கண்களைக் குணமாக்கியது
யார் என்றும் எங்களுக்குத் தெரியாது. அவனைக் கேளுங்கள். அவனே
பதில் ச�ொல்லுகிற வகையில் வளர்ந்திருக்கிறான்” என்றனர். ஏனென்றால்
அவர்களுக்கு யூதத் தலைவர்களைப்பற்றிய அச்சம் இருந்தது. இயேசுதான்
கிறிஸ்து என்று ச�ொல்கிற எவர�ொருவரையும் தண்டித்துவிட வேண்டும் என்று
யூதத்தலைவர்கள் முடிவு செய்திருந்தனர். அவர்கள் அம்மக்களை வழிபாட்டு
இடத்திலிருந்து விலக்கியும் வைப்பர். எனவே அவனது பெற்றோர்கள்.
“இவன் வளர்ந்து நிற்கிறவன். அவனையே கேளுங்கள்” என்றனர்.
முன்பு குருடனாயிருந்த அந்த மனிதனை மீண்டும் அழைத்தார்கள். யூதத்
தலைவர்கள் அவனிடம், “நீ உண்மையைச் ச�ொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்து.
இந்த மனிதன் ஒரு பாவி என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிற�ோம்” என்றனர்.
“அவர் பாவியென்று எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் எனக்கு ஒன்று தெரியும்.
நான் முன்பு குருடனாக இருந்தேன். இப்போது என்னால் பார்க்க முடிகிறது”
என்று அந்த மனிதன் ச�ொன்னான்.
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அதற்கு யூதத்தலைவர்கள், “உனக்கு அவன் என்ன செய்தான். எப்படி அவன்
உன் கண்களைக் குணப்படுத்தினான்?” எனக் கேட்டனர்.
“நான் ஏற்கெனவே ச�ொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் நான் ச�ொல்வதை நீங்கள்
கேட்பதில்லை. ஏன் மீண்டும் அதைக் கேட்க விரும்புகிறீர்கள்? அவரது
சீஷராக விரும்புகிறீர்களா?” என்று கேட்டான்.
யூதத்தலைவர்கள் க�ோபம்கொண்டனர். அவனைக் கெட்ட வார்த்தைகளால்
திட்டினர். “நீதான் இயேசுவின் சீஷன். நாங்கள் ம�ோசேயின் சீஷர்கள். தேவன்
ம�ோசேயிடம் பேசினார் என்று எங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால் இந்த மனிதன்
எங்கிருந்து வந்தான் என்பது எங்களுக்குத் தெரியாது” என்றனர்.
அதற்கு அம்மனிதன் “இது மிகவும் ஆச்சரியமான ஒன்று. இயேசு எங்கிருந்து
வந்தார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியாது. ஆனால் அவர் என் கண்களைக்
குணப்படுத்தினார். பாவிகளுக்கு தேவன் செவிக்கொடுப்பதில்லையென்று
அறிந்திருக்கிற�ோம். பக்தியும் கீழ்ப்படிதலும் உள்ள ஒருவனுக்கு தேவன்
செவிக�ொடுப்பார். பிறவி குருட்டு மனிதனைக் குணப்படுத்திய அற்புதம்
முதன் முறையாக இப்போதுதான் நிகழ்ந்துள்ளது. இயேசு தேவனிடமிருந்தே
வந்திருக்க வேண்டும். அவர் தேவனிடமிருந்து வந்திராவிட்டால் அவரால்
இதுப�ோன்ற செயல்களைச் செய்ய இயலாது” என்றான்.
அதற்கு யூதத்தலைவர்கள், “நீ முழுவதும் பாவத்தில் பிறந்திருக்கிறாய்.
நீ எங்களுக்கு உபதேசிக்க முயற்சிக்கிறாயா?” என்று கேட்டனர். பின்னர்
அவனை வெளியே தள்ளினர்.154
4.37 ஆன்மீகக் குருட்டுத்தன்மை
அவர்கள் அவனை வெளியேற்றியதை இயேசு அறிந்தார். அவர் அவனிடம்
வந்து, “நீ மனிதகுமாரனிடத்தில் நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்கிறாயா?”
என்று கேட்டார்.
அதற்கு அவன், “அவரை நான் நம்பும்படியாக அந்த மனிதகுமாரன் யார்
என்று எனக்குச் ச�ொல்லுங்கள்” என்றான்.
“நீ ஏற்கெனவே அவரைப் பார்த்திருக்கிறாய். இப்போது உன்னோடு
பேசிக்கொண்டிருப்பவர்தான் அந்த மனிதகுமாரன்” என்றார்.
உடனே அவன், “ஆண்டவரே! நான் நம்புகிறேன்” என்றான். இயேசுவை
அவன் குனிந்து வணங்கினான்.
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“இந்த உலகம் நியாயம் தீர்க்கப்படும்படியாக நான் இந்த உலகத்துக்கு
வந்தேன். குருடர்கள் பார்வை பெறும்படியாக நான் வந்தேன். காண்கிறவர்கள்
எனத் தம்மை நினைத்துக்கொள்கிறவர்கள் குருடராகும்படியாக நான்
வந்தேன்” என்றார் இயேசு.
இயேசுவுடன் சில பரிசேயர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் இயேசு
ச�ொல்வதைக் கேட்டனர். “என்ன? நாங்களும்கூட குருடர்கள் என்றா
கூறுகின்றாய்?” எனக் கேட்டனர்.
இயேசு அவர்களுக்கு, “நீங்கள் உண்மையிலேயே குருடராயிருந்தால்
நீங்கள் பாவம் செய்த குற்றவாளிகள் அல்ல. ஆனால் உங்களுக்குப் பார்வை
உண்டு என நீங்கள் ச�ொல்வதால், நீங்கள் குற்றவாளிகளே” என்றார்.155
4.38 நல்ல மேய்ப்பனும் ஆடுகளும்
“உண்மையாகவே நான் உங்களுக்குக் கூறுகிறேன், ஒருவன்
ஆட்டுத்தொழுவத்திற்குள் வாசல் வழியாகவே நுழையவேண்டும். வேறு
வழியாக நுழைந்தால், அவன் ஒரு திருடன். அவன் ஆடுகளைத் திருடவே
முயற்சி செய்வான். ஆனால் மேய்ப்பன் வாசல் வழியாக நுழைகிறவன்.
அவனே மேய்ப்பன். வாசலைக் காக்கிற காவல்காரன் மேய்ப்பனுக்காகக்
கதவைத் திறந்துவிடுவான். ஆடுகள் மேய்ப்பனின் குரலுக்கு செவி க�ொடுக்கும்.
மேய்ப்பன் தன் ச�ொந்த ஆடுகளை அவற்றின் பெயரைச் ச�ொல்லி அழைப்பான்.
அவன் அவற்றை வெளியே நடத்திக்கொண்டு ப�ோவான். மேய்ப்பன் தனது
ஆடுகளையெல்லாம் வெளியே க�ொண்டுவந்த பின் அவற்றுக்கு முன்னால்
நடந்து அவற்றை நடத்திக்கொண்டு ப�ோகிறான். ஆடுகள் அவனது குரல்
குறிப்புகளை அடையாளம் கண்டபடியால், அவை அவன் பின்னே
செல்கின்றன. ஆனால் ஆடுகள் தாம் அறியாதவன் பின்னால் செல்வதில்லை.
அவனைவிட்டு அவை விலகி ஓடும். ஏனென்றால் அவற்றிற்கு அவனது குரல்
புரியாது” என்று
இயேசு மக்களிடம் இந்த உவமையைச் ச�ொன்னார். இந்த உவமையின்
உட்பொருளை அந்த மக்களால் அறிந்துக�ொள்ள முடியவில்லை.
எனவே இயேசு மேலும் ச�ொன்னார், “நான் உங்களுக்கு உண்மையைக்
கூறுகிறேன், ஆடுகளுக்கு நானே வாசலாக இருக்கிறேன். எனக்கு முன்னால்
வந்தவர்கள் அனைவரும் கள்ளரும், க�ொள்ளைக்காரர்களுமாக இருந்தார்கள்.
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ஆடுகள் அவர்களைக் கவனிக்கவில்லை. நானே வாசல். என் மூலமாக
நுழைகிறவனே மீட்கப்படுவான். அவன் உள்ளேயும் வெளியேயும் ப�ோய்
மேய்ச்சலைக் கண்டடைவான். திருடன் திருடுவதற்காகவே வருகிறான்.
அவன் ஆடுகளைக் க�ொல்லவும் அழிக்கவுமே செய்வான். ஆனால் நான�ோ
ஜீவனைக் க�ொடுக்க வந்துள்ளேன். அந்த ஜீவன் பூரணமும், நன்மையுமானது.
“நானே நல்ல மேய்ப்பன். நல்ல மேய்ப்பன் தனது ஆடுகளுக்காக ஜீவனைக்
க�ொடுப்பான். கூலிக்காக ஆடுகளைக் கவனிக்கிறவன் மேய்ப்பனைவிட
வித்தியாசமானவன். கூலிக்காரனுக்கு ஆடுகள் ச�ொந்தமானவை அல்ல.
ஆகையால் ஓநாய் வருவதைக் கண்டால் கூலிக்காரன் ஆடுகளை விட்டு விட்டு
ஓடிப் ப�ோவான். பிறகு ஓநாய்கள் ஆடுகளை கிழித்து க�ொன்று சிதறடிக்கும்.
அந்த மனிதன் ஓடிவிடுகிறான். ஏனென்றால் அவன் கூலிக்காரன். அவனுக்கு
ஆடுகளைப்பற்றிய அக்கறை இல்லை.
“ஆடுகளைப்பற்றி (மக்களைப்பற்றி) அக்கறை க�ொண்ட நல்ல மேய்ப்பன்
நான். என் பிதா என்னை அறிந்திருப்பது ப�ோலவே நானும் என் ஆடுகளை
அறிந்திருக்கிறேன். நான் என் பிதாவை அறிந்திருப்பது ப�ோலவே என்
ஆடுகளும் என்னை அறிந்திருக்கின்றன. நான் என் ஆடுகளுக்காக என்
ஜீவனைக் க�ொடுக்கிறேன். எனக்கு வேறு ஆடுகளும் உள்ளன. அவை இந்த
மந்தையில் இல்லை. நான் அவற்றையும் அழைத்து வர வேண்டும். அவை என்
குரலைக் கவனிக்கும். வருங்காலத்தில் எல்லாம் ஒரே மந்தையாகவும் ஒரே
மேய்ப்பனாகவும் இருக்கும். என் பிதா என்னை நேசிக்கிறார். ஏனென்றால்
நான் என் ஜீவனைக் க�ொடுக்கிறேன். நான் என் ஜீவனைக் க�ொடுப்பதால்
அதனை மீண்டும் பெறுவேன். என்னிடமிருந்து என் ஜீவனை எவரும் பறிக்க
முடியாது. நானே என் ஜீவனைத் தாராளமாகக் க�ொடுக்கிறேன். அதற்கான
உரிமை எனக்குண்டு. அதுப�ோல் அதனைத் திரும்பப் பெறுகிற உரிமையும்
எனக்குண்டு. இதைத்தான் பிதா எனக்குக் கட்டளையிட்டார்” என்றார்.
இயேசு ச�ொன்ன இக்காரியங்களினால் மீண்டும் யூதர்கள் பிரிந்துப�ோயினர்.
பல யூதர்கள் “பிசாசு அவனுக்குள் புகுந்துக�ொண்டது. அவன் பைத்தியமாக
உளறுகிறான். அவன் கூறுவதை ஏன் கேட்கிறீர்கள்?” என்றனர்.
அதற்குப் பதிலாக வேறு சில யூதர்கள், “பிசாசு பிடித்து உளறுகிறவனால்
இதுப�ோன்ற உண்மைகளைப் பேசமுடியுமா? குருடனின் கண்களைப் பிசாசு
குணமடையச் செய்யுமா? செய்யாது” என்றனர்.156
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4.39 எருசலேமுக்குச் செல்லும் வழியில்
இயேசு உலகை விட்டு பரல�ோகத்திற்குச் செல்லும் காலம்
நெருங்கிக்கொண்டிருந்தது. அவர் எருசலேமுக்கு ப�ோக முடிவெடுத்தார்.
இயேசு சில மனிதர்களை அவருக்கு முன்பாக அனுப்பினார். இயேசுவுக்கு
எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் செய்வதற்காக அம்மனிதர்கள் சமாரியாவிலுள்ள
ஒரு நகரை அடைந்தனர். இயேசு எருசலேமுக்குச் செல்ல விரும்பியதால்
அந்நகரத்து மக்கள் இயேசுவை வரவேற்க விரும்பவில்லை. இயேசுவின்
சீஷராகிய யாக்கோபும், ய�ோவானும் இதைக் கண்டார்கள். அவர்கள்,
“ஆண்டவரே, வானிலிருந்து நெருப்பு வரவழைத்து, அம்மக்களை நாங்கள்
அழிப்பதை விரும்புகிறீர்களா?” என்று கேட்டனர்.
ஆனால் இயேசு திரும்பி அவர்களைக் கண்டித்தார். பின்பு இயேசுவும்,
அவரது சீஷர்களும் மற்றொரு நகரத்துக்குச் சென்றனர்.
அவர்கள் எல்லாரும் பாதை வழியாகப் பயணம் செய்துக�ொண்டிருந்தனர்.
ஒருவன் இயேசுவை ந�ோக்கி, “எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் சென்றாலும் நான்
உங்களைப் பின்பற்றி வருவேன்” என்றான்.
இயேசு பதிலாக, “நரிகள் வசிப்பதற்குக் குழிகள் உண்டு. பறவைகள்
வசிப்பதற்குக் கூடுகள் உண்டு. ஆனால் மனித குமாரன் தனது தலையைச்
சாய்ப்பதற்குக் கூட எந்த இடமும் இல்லை” என்று கூறினார்.
இயேசு இன்னொரு மனிதனை ந�ோக்கி, “என்னைப் பின்பற்றி வா”
என்றார்.
ஆனால் அம்மனிதன், “ஆண்டவரே, நான் ப�ோய் முதலில் எனது தந்தையை
அடக்கம் செய்த பின்னர் வருவேன்” என்றான்.
ஆனால் இயேசு அவனை ந�ோக்கி, “மரித்த மக்கள் அவர்களுக்குச்
ச�ொந்தமான மரித்தோரைப் புதைக்கட்டும். நீ ப�ோய் தேவனின் இராஜ்யத்தைப்
பற்றிக் கூற வேண்டும்” என்றார்.
மற்றொரு மனிதன், “ஆண்டவரே, நான் உம்மை பின்பற்றுவேன். ஆனால்
நான் ப�ோய் முதலில் என் குடும்பத்தாரிடம் விடை பெற்று வருவேன்”
என்றான்.
இயேசு, “ஒருவன் வயலை உழ ஆரம்பித்துப் பின்னோக்கி பார்த்தால்
அவன் தேவனின் இராஜ்யத்துக்குத் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தாதவன் ஆவான்”
என்றார்.157
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4.40 எழுபத்திரண்டு பேரை இயேசு அனுப்புதல்
இதன் பின்பு இயேசு கூடுதலாக எழுபத்திரண்டு மனிதர்களைத்
தேர்ந்தெடுத்தார். இரண்டு இரண்டு பேராக இயேசு அவர்களை அனுப்பினார்.
தான் ப�ோக விரும்பிய ஒவ்வொரு நகருக்கும், இடத்துக்கும் தனக்கு முன்பாக
அவர்களை அனுப்பினார். இயேசு அவர்களுக்கு, “அறுவடைக்கு மிக
அதிகமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். அறுவடை செய்வதற்கு உதவியாக
மிகக் குறைவான வேலையாட்களே உள்ளனர். தேவன் அறுவடைக்கு
(மக்களுக்கு) எஜமானர். அறுவடை செய்வதற்கு ஏற்ற அதிகமான
வேலைக்காரர்களை அனுப்பும்படியாக தேவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.
“நீங்கள் இப்போது ப�ோகலாம். ஆனால் கேளுங்கள். நான் உங்களை
அனுப்புகிறேன். நீங்கள் ஓநாய்களுக்கு நடுவில் சிக்கிய ஆடுகளைப்போல்
காணப்படுவீர்கள். பணப் பையைய�ோ, பையைய�ோ, காலணிகளைய�ோ
எடுத்துச்செல்லாதீர்கள். வழியிலே மக்கள�ோடு பேசுவதற்காக நிற்காதீர்கள்.
ஒரு வீட்டினுள் நுழையும் முன்பே, ‘இவ்வீட்டில் அமைதி நிலவட்டும்’
என்று வாழ்த்துங்கள். அமைதிக்குத் தகுதியுள்ள மனிதன் அங்கு வாழ்ந்தால்,
உங்கள் சமாதானத்தின் ஆசி அவன�ோடு தங்கட்டும். அமைதிக்குத்
தகுதியற்ற மனிதன் அங்கிருந்தால், உங்கள் சமாதானத்தின் ஆசி உங்களுக்கே
திரும்பட்டும். அமைதியான வீட்டில் தங்குங்கள். அவ்வீட்டிலுள்ள மக்கள்
தரும் உணவை உண்டு, பானத்தைப் பருகுங்கள். ஒரு வேலைக்காரனுக்குச்
சம்பளம் தரப்படவேண்டும். இன்னொரு வீட்டில் தங்கும்பொருட்டு அந்த
வீட்டைவிட்டுச் செல்லாதீர்கள்.
“ஒரு நகரத்தில் நுழையும்போது அங்குள்ள மக்கள் உங்களை வரவேற்றால்
அவர்கள் உங்கள் முன் வைக்கும் உணவை சாப்பிடுங்கள். அங்கு வாழும்
ந�ோயுற்ற மக்களைக் குணப்படுத்துங்கள். பின்னர், ‘தேவனின் இராஜ்யம்
உங்களிடம் வந்துக�ொண்டிருக்கிறது’ எனக் கூறுங்கள்.
“ஒரு நகரத்துக்குப் ப�ோகும்போது அங்குள்ள மக்கள் உங்களை
வரவேற்காவிட்டால், அந்நகரத்தில் உள்ள தெருக்களுக்குச் சென்று, ‘எங்கள்
கால்களில் பட்டிருக்கும் உங்கள் நகரத்தின் தூசியைக் கூட உங்களுக்கு
எதிராகத் தட்டி விடுகிற�ோம். ஆனால் தேவனின் இராஜ்யம் சீக்கிரமாக
வந்துக�ொண்டிருக்கிறது என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்’ என்று
கூறுங்கள். நியாயம் தீர்க்கிற நாளில் அந்நகரத்து மக்களுக்குக் கிடைக்கும்
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தீர்ப்பு, ச�ோத�ோம் நாட்டு மக்களுக்குக் கிடைத்ததைவிடக் க�ொடுமையானதாக
இருக்கும் என்பதை நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன்” என்றார்.
“க�ோராசீனே! உனக்குக் கேடு வரும். பெத்சாயிதாவே! உனக்குக் கேடு
உண்டாகும். உங்களுக்கு அநேக அற்புகங்களைச் செய்தேன். தீருவிலும்,
சீத�ோனிலும் அதே அற்புதங்களைச் செய்திருந்தால் பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்னரே அப்பட்டணங்களின் மக்கள் தங்கள் வாழ்வை மாற்றி, பாவம்
செய்வதை விட்டு விட்டிருப்பார்கள். துயரத்தின் ஆடையை உடுத்திக்கொண்டு,
சாம்பலைத் தங்கள் மேல் தூவிக்கொண்டு, தங்கள் பாவங்களுக்காக
வருந்துவதைக் காண்பித்து இருப்பார்கள். நியாயம் தீர்க்கிற நாளில் தீரு,
சீத�ோன் ஆகிய இடங்களைக் காட்டிலும் உங்கள் நிலை ம�ோசமாக இருக்கும்.
கப்பர்நகூம் நகரமே, நீ பரல�ோகத்திற்கு நேராக எழுப்பப்படுவாயா? இல்லை,
மரணத்துக்குரிய இடத்திற்கு நேராக நீ வீசி எறியப்படுவாயாக.
“ஒருவன் நீங்கள் கூறுவதைக் கேட்கும்போது அவன் உண்மையாகவே
எனக்குச் செவிசாய்க்கிறான். ஆனால் ஒருவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள
மறுத்தால் அவன் என்னை அனுப்பியவராகிய தேவனை ஏற்க மறுக்கிறான்”
என்றார்.
எழுபத்திரண்டு மனிதர்களும் தங்கள் பயணத்தை முடித்துத் திரும்பியப�ோது
மிக்க மகிழ்வோடு காணப்பட்டார்கள். அவர்கள், “ஆண்டவரே, உங்கள்
பெயரைக் கூறியப�ோது பிசாசுகள்கூட எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தன”
என்றார்கள்.
அம்மனிதர்களை ந�ோக்கி இயேசு, “வானிலிருந்து மின்னலைப்போன்று
சாத்தான் வீழ்வதை நான் கண்டேன். கேளுங்கள். பாம்புகளையும்,
தேள்களையும் மிதிக்கிற வல்லமையை நான் உங்களுக்குக் க�ொடுத்தேன்.
பகைவனின் (பிசாசின்) வல்லமையைக் காட்டிலும் மிகுந்த வல்லமை
உங்களுக்குக் க�ொடுத்தேன். உங்களை எதுவும் காயப்படுத்துவதில்லை.
ஆம், ஆவிகள் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகின்றன. மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.
ஏன், உங்களுக்கு இந்த வல்லமை இருப்பதால் அல்ல, உங்கள் பெயர்கள்
பரல�ோகத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதால் சந்தோஷப்படுங்கள்” என்று கூறினார்.
அப்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவை மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கு
உள்ளாக்கினார். இயேசு: “பிதாவே, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே!
உங்களுக்கு நன்றி. ஞானிகளிடமிருந்தும், அறிவுமிக்கவர்களிடமிருந்தும்

எதிர்ப்பு அதிகரிக

133

இக்காரியங்களை நீங்கள் மறைத்ததால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். ஆனால்
சிறு குழந்தைகளைப்போன்ற மக்களுக்கு இச்செயல்களை நீர் காட்டியுள்ளீர்.
ஆம், பிதாவே, நீர் உண்மையாகவே இதைச் செய்ய விரும்பியதால் இதனைச்
செய்துள்ளீர்கள்.
“எனக்கு எல்லாவற்றையும் என் பிதா தந்துள்ளார். மகன் யார் என்பது
பிதாவைத் தவிர வேறு எவருக்கும் தெரியாது. பிதா யார் என்பதை மகன்
மட்டுமே அறிவார். மகன் அதனைத் தெரிவிக்கும்பொருட்டு தேர்ந்தெடுக்கும்
மக்கள் மட்டுமே தந்தையைப்பற்றி அறிந்துக�ொள்வார்கள்” என்றார்.
பின் இயேசு சீஷர்களை ந�ோக்கித் திரும்பினார். அவர்கள் அவர�ோடு
தனித்திருந்தார்கள். இயேசு, “நீங்கள் இப்போது பார்க்கிற செயல்களைக்
காணும்படியாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். நீங்கள் இப்போது பார்க்கிற
காரியங்களைக் காணவேண்டுமென்று பல தீர்க்கதரிசிகளும், மன்னர்களும்
விரும்பினார்கள் என்பதை நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன். ஆனால்
அவர்கள் இக்காரியங்களைப் பார்க்கவில்லை. நீங்கள் இப்போது கேட்கிற
செய்திகளைக் கேட்க வேண்டுமென்று பல தீர்க்கதரிசிகளும், அரசர்களும்
விரும்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள் இச்செய்திகளைக் கேட்கவில்லை”
என்றார்.158
4.41 மிக முக்கியமான கட்டளையும், நல்ல சமாரியன் கதையும்
நியாயசாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்து நின்றான். அவன் இயேசுவைச் ச�ோதிக்க
முயன்று க�ொண்டிருந்தான். அவன், “ப�ோதகரே, நித்தியமான வாழ்வு பெற
நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?” என்று கேட்டான்.
அவனை ந�ோக்கி இயேசு, “சட்டத்தில் என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது? அங்கு
எதை நீ வாசிக்கிறாய்?” என்றார்.
அம்மனிதன், “‘உனது தேவனாகிய கர்த்தரை நேசிப்பாயாக. உன் முழு
நெஞ்சத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவ�ோடும், உன் முழு வல்லமைய�ோடும்
உன் முழு மனத�ோடும் அவரை நேசிக்க வேண்டும்’” என்றும், மேலும், “‘நீ
உன்னை நேசிப்பது ப�ோலவே பிறரிடமும், அன்பு காட்ட வேண்டும்’j என்றும்
எழுதப்பட்டுள்ளது” எனப் பதிலுரைத்தான்.
இயேசு அவனை ந�ோக்கி, “உன் பதில் சரியானது. இதைச் செய்தால் நித்திய
வாழ்வைப் பெறுவாய்” என்றார்.
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அம்மனிதன் தான் வாழ்ந்து வரும் முறையே சரியானது என நிரூபிக்க
விரும்பினான். எனவே அவன் இயேசுவிடம், “நான் நேசிக்க வேண்டிய பிற
மக்கள் யார்?” என்று கேட்டான்.
அக்கேள்விக்குப் பதிலாக இயேசு: “ஒரு மனிதன் எருசலேமில் இருந்து
எரிக�ோவிற்குப் பாதை வழியாகப் பயணம் செய்து க�ொண்டிருந்தான். சில
திருடர்கள் அவனைச் சூழ்ந்து க�ொண்டார்கள். அவர்கள் அவனது ஆடையைக்
கிழித்து அவனை அடித்தார்கள். அம்மனிதனைத் தரையில் வீழ்த்திவிட்டு
அத்திருடர்கள் அங்கிருந்து சென்றார்கள். அவன் இறக்கும் தருவாயில்
கிடந்தான்.
“ஒரு யூத ஆசாரியன் அவ்வழியாகச் சென்று க�ொண்டிருந்தான். அவன்
அம்மனிதனைக் கண்டப�ோதும் அவனுக்கு உதவும்பொருட்டு நிற்கவில்லை.
அங்கிருந்து ப�ோய்விட்டான். அடுத்ததாக, ஒரு லேவியன் அவ்வழியாக
வந்தான். லேவியன் காயமுற்ற மனிதனைக் கண்டான். அவன் பக்கமாய் கடந்து
சென்றான். ஆனால் அவனும் அவனுக்கு உதவும் ப�ொருட்டு நிற்கவில்லை.
அங்கிருந்து ப�ோய்விட்டான்.
“பின்னர் ஒரு சமாரியன் அவ்வழியாகப் பயணம் செய்தான். காயப்பட்ட
மனிதன் கிடந்த இடத்துக்கு வந்தான். சமாரியன் அம்மனிதனைப் பார்த்தான்.
காயமுற்ற மனிதனுக்காகக் கருணைக�ொண்டான். சமாரியன் அவனிடம்
சென்று ஒலிவ எண்ணெயையும் திராட்சை இரசத்தையும் காயங்களில்
ஊற்றினான். அம்மனிதனின் காயங்களைத் துணியால் சுற்றினான்.
சமாரியனிடம் ஒரு கழுதை இருந்தது. அவன் காயமுற்ற மனிதனை
அக்கழுதையின் மேல் ஏற்றி, ஒரு விடுதிக்கு அழைத்து வந்தான். அங்கு
சமாரியன் அம்மனிதனைக் கவனித்தான். மறுநாள் இரண்டு வெள்ளிப்
பணத்தை எடுத்து விடுதியில் வேலைசெய்த மனிதனிடம் க�ொடுத்தான்.
சமாரியன் அவனிடம், ‘காயமுற்ற இம்மனிதனைக் கவனித்துக்கொள்.
அதிகப் பணம் செலவானால் நான் திரும்ப வரும்போது அதனை உனக்குக்
க�ொடுப்பேன்’” என்றான்.
பின்பு இயேசு, “இந்த மூன்று பேரிலும் கள்வரால் காயமுற்ற மனிதனுக்கு
அன்பு காட்டியவன் யார் என்று நீ எண்ணுகிறாய்?” என்றார்.
நியாயசாஸ்திரி, “அவனுக்கு உதவியவன்தான்” என்று பதில் ச�ொன்னான்.
இயேசு அவனிடம், “நீயும் சென்று பிறருக்கு அவ்வாறே செய்” என்றார்.159
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4.42 மரியாளும் மார்த்தாளும்
இயேசுவும், அவரது சீஷர்களும் பயணம் செய்கையில் இயேசு ஓர்
ஊருக்குள் நுழைந்தார். மார்த்தாள் என்ற பெயருள்ள பெண் இயேசுவைத்
தனது வீட்டில் தங்குவதற்கு அனுமதித்தாள். மார்த்தாளின் சக�ோதரியின்
பெயர் மரியாள். மரியாள் இயேசுவின் பாதத்தருகே அமர்ந்து அவரது
ப�ோதனைகளைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். அவளது சக�ோதரி மார்த்தாள்
வீட்டு வேலைகளைச் செய்து க�ொண்டிருந்தாள். மிகுதியான வேலைகளைத்
தானே செய்துக�ொண்டிருந்ததால் மார்த்தாள் எரிச்சலடைந்தாள். அவள்
உள்ளே சென்று, “ஆண்டவரே வீட்டு வேலைகள் எல்லாவற்றையும் நானே
தனிமையாகச் செய்வதற்கு என் சக�ோதரி என்னை விட்டு வைத்திருப்பதை நீர்
கவனிக்கவில்லையா? எனக்கு உதவும்படியாக அவளுக்குக் கூறுங்கள்” என்றாள்.
ஆனால் கர்த்தர் அவளுக்குப் பதில் ச�ொல்லும் விதத்தில், “மார்த்தாளே
மார்த்தாளே, நீ பல வகையான காரியங்களைக்குறித்துக் கவலைப்பட்டு,
மனதைக் குழப்பிக்கொள்கிறாய். ஒரே ஒரு காரியம் முக்கியமானது. மரியாள்
மிகச்சிறந்த ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டாள். அது அவளிடமிருந்து
ஒருப�ோதும் எடுக்கப்படமாட்டாது” என்றார்.160
4.43 பிரார்த்தனையைப் பற்றி இயேசு ப�ோதித்தல்
ஒருமுறை இயேசு ஓரிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்துக�ொண்டிருந்தார். இயேசு
பிரார்த்தனையை முடித்தப�ோது இயேசுவின் சீஷர்களில் ஒருவன் அவரை
ந�ோக்கி, “ய�ோவான் தன் சீஷர்களுக்குப் பிரார்த்தனை செய்வது எவ்வாறு
என்று கற்பித்தான். ஆண்டவரே எங்களுக்கும் பிரார்த்தனை செய்ய நீர்
கற்றுக்கொடும்” என்றான்.
இயேசு சீஷரை ந�ோக்கி, “பிரார்த்தனை செய்யும்போது, இவ்விதமாகப்
பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்:
‘பிதாவே, உமது பெயர் என்றென்றும் பரிசுத்தமாயிருக்க
பிரார்த்திக்கிற�ோம். உமது இராஜ்யம் ஏற்படவும்,
பரல�ோகத்தைப் ப�ோலவே பூமியிலும் நீர் விரும்பியவை
நடைபெறவும் பிரார்த்திக்கிற�ோம்.
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ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்குத் தேவையான உணவை
எங்களுக்கு அளிப்பீராக.
மற்றவர் செய்கிற குற்றங்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது ப�ோலவே,
எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை ச�ோதனைக்கு
உள்ளாக்காமல்,
பிசாசிடமிருந்து காப்பாற்றும்’” என்றார்.

பின்பு இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி, “உங்களில் ஒருவன் உங்கள்
நண்பனின் வீட்டுக்கு இரவில் வெகு நேரம் கழித்துச் செல்கிறீர்கள் என்று
வைத்துக்கொள்வோம். நீங்கள் அவனை ந�ோக்கி, ‘இந்த ஊருக்குள் என்
நண்பன் ஒருவன் என்னைச் சந்திக்க வந்திருக்கிறான். ஆனால் அவனுக்கு
உண்பதற்காகக் க�ொடுக்க என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை. தயவுசெய்து மூன்று
அப்பங்களைக் க�ொடுங்கள்’ என்கிறீர்கள். வீட்டின் உள்ளிருக்கும் உங்கள்
நண்பன் பதிலாக, ‘ப�ோய்விடுங்கள்! என்னைத் த�ொல்லைப்படுத்தாதீர்கள்.
கதவு ஏற்கெனவே மூடப்பட்டிருக்கிறது. என் குழந்தைகளும், நானும்
படுக்கையில் படுத்திருக்கிற�ோம். நான் எழுந்து உங்களுக்கு இப்போது
அப்பத்தைக் க�ொடுக்கமுடியாது’ என்கிறான். உங்கள் நட்பு ஒருவேளை அவன்
எழுந்து அப்பத்தை எடுத்துக்கொடுப்பதற்குப் ப�ோதுமானதாக இல்லாமல்
இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் த�ொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால்
அவன் கண்டிப்பாக எடுத்து உங்களுக்கு வேண்டியதைக் க�ொடுப்பான், என்று
நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன். எனவே, நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்வதாவது,
த�ொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருங்கள். தேவன் உங்களுக்குக் க�ொடுப்பார்.
தேடிக் க�ொண்டே இருங்கள். நீங்கள் தேடியதைக் கண்டடைவீர்கள்.
த�ொடர்ந்து தட்டிக்கொண்டே இருங்கள். கதவு உங்களுக்காகத் திறக்கப்படும்.
ஆம், ஒரு மனிதன் த�ொடர்ந்து கேட்டால் அவன் பெற்றுக்கொள்வான். ஒரு
மனிதன் த�ொடர்ந்து தேடினால் அவன் தேடியதை அடைவான். ஒரு மனிதன்
த�ொடர்ந்து தட்டினால் கதவு அவனுக்காகத் திறக்கப்படும். உங்களில்
யாருக்காவது மகன் இருக்கிறானா? உங்கள் மகன் உங்களிடம் மீனைக்
கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? எந்தத் தந்தையாவது தன் மகனுக்கு
பாம்பைக் க�ொடுப்பானா? இல்லை. அவனுக்கு மீனைக் க�ொடுப்பீர்கள்.
உங்கள் மகன் முட்டையைக் கேட்டால் அவனுக்குத் தேளைக் க�ொடுப்பீர்களா?
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இல்லை. நீங்கள் ப�ொல்லாதவர்கள். ஆனால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு
நல்லவற்றைக் க�ொடுக்கவேண்டுமென்பதை அறிவீர்கள். எனவே தன்னிடம்
கேட்கின்ற மக்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவியைக் க�ொடுக்க வேண்டுமென்பதை
பரல�ோகப் பிதா நிச்சயமாக அறிவார்” என்றார்.161

4.44 பரிசேயரை இயேசு விமர்சித்தல்
இயேசு இவற்றையெல்லாம் கூறி முடித்த பின்பு, பரிசேயர்களில் ஒருவன்
அவன�ோடு சாப்பிடுமாறு இயேசுவை அழைத்தான். எனவே இயேசு வந்து
மேசையருகே அமர்ந்தார். இயேசு உணவு உண்பதற்கு முன்னே கைகளைக்
கழுவாது வந்து அமர்ந்ததைக் கண்ட பரிசேயன் வியப்படைந்தான்.
இயேசு அவனை ந�ோக்கி, “பரிசேயர்களாகிய நீங்கள் பாத்திரத்தையும்,
குவளையையும் வெளிப்புறத்தில் சுத்தமாகக் கழுவுகின்றீர்கள். ஆனால்
உட்புறத்தில் பிறரை ஏமாற்றித் தீமை செய்யும் காரியங்களால் நிரம்பி
இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் மூடர்கள். வெளிப்புறத்தை உண்டாக்கியவரே
(தேவனே) உள்புறத்தையும் உண்டாக்கி உள்ளார். உங்கள் பாத்திரங்களிலும்
குவளைகளிலும் இருப்பவற்றை தேவைப்படுகின்ற மக்களுக்குக் க�ொடுங்கள்.
அப்போது நீங்கள் முற்றிலும் சுத்தமானவர்களாக இருப்பீர்கள்.
“பரிசேயரே, உங்கள் நிலை ம�ோசமானதாக இருக்கும். உங்களுக்குச்
ச�ொந்தமானவற்றில், உங்கள் த�ோட்டத்தின் சகல விளை ப�ொருட்களில் புதினா,
மரிக்கொழுந்து முதலானவற்றில்கூட பத்தில் ஒரு பாகத்தை தேவனுக்குக்
க�ொடுக்கின்றீர்கள். ஆனால் பிறரிடம் நியாயமாக நடந்துக�ொள்வதையும்
தேவனை நேசிப்பதையும் மறந்துவிடுகின்றீர்கள். இவற்றை நீங்கள்
கண்டிப்பாகச் செய்தல் வேண்டும். கூடவே, பத்தில் ஒரு பாகம் க�ொடுப்பது
ப�ோன்ற காரியங்களையும் த�ொடர்ந்து செய்து வருதல் வேண்டும்.
“பரிசேயரே, உங்கள் நிலை ம�ோசமானதாக இருக்கும். ஜெப ஆலயங்களில்
மிக முக்கியமான இடத்தில் வீற்றிருப்பதை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்.
சந்தை இடங்களில் மக்கள் உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டுமென
விரும்புகிறீர்கள். நீங்கள் மறைக்கப்பட்ட கல்லறைகளைப் ப�ோல் இருந்தால்
அது உங்களுக்கு ம�ோசமானதாக இருக்கும். அதை அறியாமல் மக்கள்
அவற்றின் மீது நடந்து செல்வார்கள்” என்றார்.
வேதபாரகர்களில் ஒருவன் இயேசுவை ந�ோக்கி, “ப�ோதகரே, பரிசேயரைக்
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குறித்து இக்காரியங்களை நீங்கள் ச�ொல்லும்போது, எங்களையும்
விமர்சிக்கிறீரே” என்றான்.
அவனுக்குப் பதிலாக இயேசு, “வேதபாரகரே, உங்கள் நிலைமை
ம�ோசமானதாக இருக்கும். மக்கள் கீழ்ப்படிய இயலாத வகையில் கடுமையான
விதிகளை விதிக்கிறீர்கள். மற்ற மக்கள் அவ்விதிகளுக்குக் கட்டுப்படுமாறு
அவர்களைக் கட்டாயப்படுத்துகின்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள�ோ அவ்விதிகளைப்
பின்பற்றுவதற்கு முயன்றுகூடப் பார்ப்பதில்லை. தீர்க்கதரிசிகளுக்கு
நினைவுச்சின்னங்களைக் கட்டுவதால் உங்கள் நிலை ம�ோசமானதாக
இருக்கும். அதே தீர்க்கதரிசிகளை உங்கள் முன்னோர்கள் க�ொன்றார்களே.
உங்கள் முன்னோர் செய்ததை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாக எல்லா மக்களிடமும்
காட்டிக் க�ொள்கிறீர்கள். அவர்கள் தீர்க்கதரிசிகளைக் க�ொன்றார்கள்,
அவர்களுக்கு நீங்கள் நினைவுச் சின்னங்களை எழுப்புகின்றீர்கள்! எனவே
தேவனின் ஞானமானது, ‘நான் தீர்க்கதரிசிகளையும், சீஷர்களையும்,
அவர்களிடம் அனுப்புவேன். தீய மனிதரால் தீர்க்கதரிசிகளிலும் சீஷர்களிலும்
சிலர் க�ொல்லப்படுவார்கள். வேறு சிலர் துன்புறுத்தப்படுவார்கள்’” என்று
உரைத்தார்.
“உலகம் த�ோன்றிய காலம் த�ொடங்கி க�ொல்லப்பட்ட எல்லா
தீர்க்கதரிசிகளின் மரணத்திற்காகவும், இன்று வாழும் மக்களாகிய நீங்கள்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ஆபேலின் மரணத்திற்காக நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள்.
சகரியாவின் க�ொலைக்காக நீங்கள் தண்டனை பெறுவீர்கள். பலிபீடத்திற்கும்
ஆலயத்திற்கும் நடுவில் சகரியா க�ொல்லப்பட்டான். அவர்கள்
எல்லாருக்காகவும் இன்று வாழும் மக்களாகிய நீங்கள் தண்டனை பெறுவீர்கள்
என்பதை நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்.
“வேதபாரகரே, உங்களுக்குத் தீமை வரும். தேவனைப்பற்றி அறிவதற்குரிய
திறவுக�ோலை ஒளித்து வைத்திருக்கிறீர்கள். நீங்களும் அறிந்துக�ொள்வதில்லை.
பிறர் அறிந்துக�ொள்வதையும் தடைசெய்கிறீர்கள்” என்றார்.
இயேசு அங்கிருந்து கிளம்பும்போது, வேதபாரகர்களும் பரிசேயர்களும்
அவரைத் த�ொல்லைப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். பலவற்றைக் குறித்த
கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்குமாறு இயேசுவை வற்புறுத்தினார்கள். இயேசு
தவறாக ஏதேனும் ச�ொல்ல நேர்ந்தால் அவரைப் பிடிக்கலாம் என வழிகாண
முயன்றுக�ொண்டிருந்தார்கள்.162

எதிர்ப்பு அதிகரிக

139

4.45 எச்சரிப்பும் ஊக்குவித்தலும்
பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்றாகக் கூடி வந்தார்கள். ஒருவரை
ஒருவர் மிதிக்கும் அளவுக்குத் திரளான மக்கள் குழுமினர். மக்களிடம்
பேசும் முன்பு இயேசு தம் சீஷர்களை ந�ோக்கி, “பரிசேயரின் புளிப்பைக் (தீய
த�ொடர்பை) குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். அவர்கள் வேஷதாரிகள்.
மறைக்கப்பட்ட அனைத்தும் வெளிப்படும். இரகசியங்கள் வெளிப்படையாக
அறிவிக்கப்படும். இருளில் கூறுகின்ற செயல்கள் ஒளியில் தெரிவிக்கப்படும்.
இரகசியமாக அறையில் முணுமுணுக்கிற செய்திகள் வீட்டின் மேலிருந்து
உரக்கத் தெரிவிக்கப்படும்” என்றார்.
பின்பு இயேசு மக்களை ந�ோக்கி, “எனது நண்பர்களே! மக்களுக்கு
அஞ்சாதீர்கள், என்று நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கின்றேன். மக்கள் உங்கள்
சரீரத்தை அழிக்கக்கூடும். ஆனால் அதற்கு மேல் உங்களுக்கு அவர்கள்
வேறெதையும் செய்ய முடியாது. நீங்கள் யாருக்குப் பயப்படவேண்டும�ோ
அவரை நான் உங்களுக்குக் காட்டுகிறேன். உங்களைக் க�ொல்வதற்கும்
நரகத்தில் தள்ளுவதற்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவருக்கு (தேவனுக்கு) நீங்கள்
பயப்படவேண்டும். ஆம், நீங்கள் பயப்படவேண்டியவர், அவர் மட்டுமே.
“பறவைகளை விற்கும்போது ஐந்து சிறியவைகள் இரண்டு காசுக்கு
மாத்திரமே விலை பெறும். ஆனால், தேவன் அவற்றில் எதையும்
மறப்பதில்லை. இதற்கும் மேலாக உங்கள் தலையில் இருக்கும் முடியின்
எண்ணிக்கையைக்கூட தேவன் அறிவார். பயப்படாதீர்கள். பல பறவைகளைக்
காட்டிலும் உங்கள் தகுதி மிகுதியானது.
“நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்வதாவது, பிறர் முன்னிலையில் ஒருவன் எழுந்து
நின்று என்மீது அவனுக்கு நம்பிக்கை இருப்பதாகக் கூறினால், நானும் அவன்
எனக்குரியவன் என்பதைக் கூறுவேன். தேவதூதர்கள் முன்பாக இதைச்
ச�ொல்வேன். ஆனால் ஒருவன் மக்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நின்று என்னை
நம்பவில்லை என்று கூறுவானேயானால், அம்மனிதன் எனக்குரியவன்
அல்லன். தேவ தூதர்களுக்கு முன்னிலையில் நான் இதைக் கூறுவேன்.
“மனித குமாரனுக்கு எதிராக ஒருவன் எதையேனும் கூறினால், அவன்
மன்னிக்கப்படுவான். ஆனால், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எதிரானவற்றை
ஒருவன் பேசினால் அவன் மன்னிக்கப்படமாட்டான்.
“ஜெப ஆலயத்தில் தலைவர்களுக்கும், முக்கியமான மனிதர்களுக்கும்
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முன்பாக, உங்களைக் க�ொண்டு வரும்போது நீங்கள் எப்படி
தற்காத்துக்கொள்வது அல்லது எதைக் கூறவேண்டும் என்று கலக்கம்
அடையவேண்டாம். அந்த வேளையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்கள் கூற
வேண்டியதை உங்களுக்குப் ப�ோதிப்பார்” என்றார்.163
4.46 பணக்கார முட்டாளைப் பற்றிய உவமை
கூட்டத்திலிருந்த ஒரு மனிதன் இயேசுவை ந�ோக்கி, “ப�ோதகரே, எங்கள்
தந்தை இறந்து ப�ோனார். தந்தையின் உடைமையை என்னோடு பங்கிட என்
தம்பிக்குச் ச�ொல்லுங்கள்” என்றான்.
ஆனால் இயேசு அவனை ந�ோக்கி, “உங்கள் நடுவில் நியாயாதிபதியாக
நான் இருக்க வேண்டும் என்றோ அல்லது உங்கள் தந்தையின் ப�ொருட்களை
உங்களுக்கு நான் பிரித்துத் தர வேண்டும் என்றோ யார் கூறியது?” என்று
கேட்டார். பின்னர் இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி, “கவனமாக இருங்கள்.
எல்லாவகையான சுயநலமிக்க செயல்களுக்கும் எதிராக உங்களைக்
காத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒருவனுக்குச் ச�ொந்தமான பல ப�ொருட்களிலிருந்து
ஒருவன் வாழ்வு பெறுவதில்லை” என்றார்.
பின்பு இயேசு இந்த உவமையைச் ச�ொன்னார்: “நிலத்தின் ச�ொந்தக்காரனான
ஒரு செல்வந்தன் இருந்தான். அவன் நிலத்தில் நல்ல விளைச்சல் கிடைத்தது.
அச்செல்வந்தன் தனக்குள், ‘நான் என்ன செய்வேன்? விளைச்சலை எல்லாம்
வைப்பதற்கு இடம் இல்லையே’ என்று எண்ணினான்.
“பின்பு அச்செல்வந்தன், ‘நான் செய்ய வேண்டியதை அறிவேன். எனது
களஞ்சியங்களை இடித்துவிட்டு பெரிய களஞ்சியங்களைக் கட்டுவேன்.
அவற்றில் க�ோதுமையையும், நல்ல ப�ொருட்களையும் நிரப்பி வைப்பேன்.
அப்போது நான் எனக்குள், என்னிடம் மிகுதியான அளவில் சேமித்து
வைக்கப்பட்ட ப�ொருட்கள் உள்ளன. பல ஆண்டுகளுக்கான ப�ொருட்களைச்
சேமித்துள்ளேன். ஓய்வுக�ொள், உண், குடி, வாழ்க்கையை அனுபவி என்று
கூறுவேன்’ என்றான்.
“ஆனால் தேவன் அவனை ந�ோக்கி, ‘மூடனே! இன்று இரவில் நீ
மரிப்பாய். உனக்காக வைத்துள்ள ப�ொருட்கள் என்ன ஆகும்? அப்போது
அப்பொருட்களைப் பெறுவது யார்?’ என்றார்.
“தனக்காகவே மட்டும் ப�ொருட்களைச் சேர்க்கின்ற மனிதனின் நிலை
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இத்தகையது. தேவனுடைய பார்வையில் அம்மனிதன் செல்வந்தன் அல்லன்”
என்றார் இயேசு.164
4.47 இயேசுவைப் பின்பற்றுவதால் துன்பங்கள் வரக்கூடும்
இயேசு த�ொடர்ந்து ச�ொன்னார், “உலகத்தில் அக்கினியைக் க�ொண்டு
வருவதற்காக நான் வந்தேன். அது ஏற்கெனவே எரியத் த�ொடங்கி இருக்க
வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். நான் இன்னொரு ஞானஸ்நானத்தைப்
பெறவேண்டும். அது முடியும்வரைக்கும் நான் த�ொல்லைக்குள்ளானதாக
உணர்கிறேன். நான் உலகத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக வந்தேன்
என்று எண்ணுகிறீர்களா? இல்லை. நான் உலகில் பிரிவை ஏற்படுத்த வந்தேன்.
இப்போதிலிருந்து, ஐந்து பேருள்ள ஒரு குடும்பத்தில் மூன்று பேர் இருவருக்கு
எதிராகவும், இருவர் மூவருக்கு எதிராகவும் பிரிந்திருப்பார்கள்.
தந்தையும் மகனும் பிரிந்திருப்பார்கள்.
மகன் தந்தையை எதிர்த்து நிற்பான்.
தந்தை மகனை எதிர்த்து நிற்பான்.
தாயும் மகளும் பிரிந்திருப்பார்கள்.
மகள் தாயை எதிர்த்து நிற்பாள்.
தாய் மகளை எதிர்த்து நிற்பாள்.
மாமியாரும் மருமகளும் பிரிந்திருப்பார்கள்.
மருமகள் மாமியாரை எதிர்த்து நிற்பாள்.
மாமியார் மருமகளை எதிர்த்து நிற்பாள்.”165
4.48 மனம் மாறுங்கள்
அப்போது இயேசுவ�ோடு கூட மக்கள் சிலர் இருந்தனர். கலிலேயாவிலுள்ள
மக்கள் சிலருக்கு நடந்ததை அவர்கள் இயேசுவுக்குக் கூறினர். அம்மக்கள்
தேவனை வழிபட்டுக்கொண்டிருக்கையில் அவர்களைப் பிலாத்து
க�ொன்றான். அவர்கள் தேவனுக்குப் பலியிட்டுக்கொண்டிருந்த மிருகங்களின்
இரத்தத்தோடு அவர்களின் இரத்தத்தையும் கலந்தான். இயேசு, “அந்த
மக்களுக்கு இவ்வாறு நேரிட்டதால் கலிலேயாவில் உள்ள மற்ற அனைவரைக்
காட்டிலும் அவர்கள் பாவம் செய்தவர்கள் என நினைக்கிறீர்களா? இல்லை,
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அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் அனைவரும்
உங்கள் இதயங்களையும் வாழ்வையும் மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் அந்த
மக்களைப்போல நீங்களும் அழிக்கப்படுவீர்கள். சீல�ோவாமிலே க�ோபுரம்
விழுந்தப�ோது க�ொல்லப்பட்ட பதினெட்டுப் பேரின் நிலை என்ன?
எருசலேமில் வசிக்கின்ற எல்லாரைக் காட்டிலும் அவர்கள் மிகுந்த பாவம்
செய்தவர்கள் என நினைக்கிறீர்களா? அவர்கள் அப்படியல்ல. ஆனால் நீங்கள்
உங்கள் இதயங்களையும், வாழ்க்கையையும் மாற்றிக்கொள்ளவில்லையெனில்,
நீங்களும் கூட அழிக்கப்படுவீர்கள் என்பதை நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன்”
என்று பதில் கூறினார்.
இயேசு இந்த உவமையைச் ச�ொன்னார்: “ஒரு மனிதனுக்கு ஓர் அத்தி
மரம் இருந்தது. தனது த�ோட்டத்தில் அம்மரத்தை நட்டுவைத்திருந்தான்.
மரத்தில் சில பழங்கள் இருக்கிறதா என அம்மனிதன் பார்த்து வந்தான்.
அவன் கண்ணில் பழம் எதுவும் படவில்லை. த�ோட்டத்தைக் கண்காணித்து
வந்த வேலைக்காரன் ஒருவன் அம்மனிதனுக்கு இருந்தான். அம்மனிதன்
வேலைக்காரனை ந�ோக்கி, ‘மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த மரத்தில்
பழங்களுக்காகப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் ஒன்றும் என்
கண்ணில் படவில்லை. அதை வெட்டி வீழ்த்திவிடு. எதற்கு அது நிலத்தைப்
பாழ்படுத்த வேண்டும்?’ என்றான். அதற்கு வேலைக்காரன், ‘எஜமானரே,
இன்னும் ஓராண்டுக்குள் அந்த மரம் கனி க�ொடுக்கிறதா என்று பார்ப்போம்.
அதைச் சுற்றிலும் மண்ணைத் த�ோண்டி க�ொஞ்சம் உரத்தைப் ப�ோடுவேன்.
அடுத்த ஆண்டு அந்த மரம் கனி க�ொடுக்கக் கூடும். அம்மரம் அப்படியும்
கனிதராவிட்டால் நீங்கள் அதை வெட்டிப் ப�ோடலாம்’ என்று பதில்
கூறினான்.”166
4.49 ஓய்வு நாளில் ஒரு பெண்ணைக் குணமாக்குதல்
ஓய்வு நாளில் ஓர் ஆலயத்தில் இயேசு ப�ோதித்துக் க�ொண்டிருந்தார்.
பிசாசினாலாகிய அசுத்த ஆவியைத் தன்னுள்ளே க�ொண்டிருந்த ஒரு
பெண் அந்த ஜெப ஆலயத்தில் இருந்தாள். பதினெட்டு ஆண்டுகளாக
அப்பெண்ணைப் பிசாசு ஊனப்படுத்திற்று. அவள் முதுகு கூனலாக இருந்தது.
அவள் நிமிர்ந்து நிற்க முடியவில்லை. இயேசு அவளைப் பார்த்து அழைத்தார்.
மேலும் அவளை ந�ோக்கி, “பெண்ணே, உன் ந�ோய் உன்னை விட்டு நீங்கிற்று”
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என்றார். இயேசு தன் கைகளை அவள் மேல் வைத்தார். அதே தருணத்தில்
அவளால் நிமிர்ந்து நிற்க முடிந்தது. அவள் தேவனை வாழ்த்தினாள்.
ஓய்வு நாளில் இயேசு அவளைக் குணமாக்கியதைக் குறித்து ஜெப
ஆலயத்தின் தலைவர் க�ோபம் அடைந்தார். அத்தலைவர் மக்களை ந�ோக்கி,
“வேலை செய்வதற்கு ஆறு நாட்கள் உள்ளன. அந்த நாட்களில் குணம்பெற
வாருங்கள். ஓய்வு நாளில் குணமடைய வராதீர்கள்” என்றார்.
இயேசு பதிலாக, “நீங்கள் வேஷதாரிகளான மனிதர். ஓய்வு நாளில் கூட
நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் க�ொட்டிலில் இருக்கும் எருதுவைய�ோ
அல்லது கழுதையைய�ோ அவிழ்த்து நீர் பருகுவதற்கு அழைத்துச் செல்கிறீர்கள்.
நான் குணமாக்கிய இப்பெண் நமது யூத சக�ோதரி. ஆனால் சாத்தான் அவளைப்
பதினெட்டு ஆண்டுகளாகப் பீடித்திருந்தான். ஓய்வு நாளில் அவளது
ந�ோயினின்று அவளை விடுவிப்பது நிச்சயமாகத் தவறல்ல” என்றார். இயேசு
இதைக் கூறியப�ோது அவரை விமர்சித்துக்கொண்டிருந்த அனைவரும்
தங்களைக் குறித்து வெட்கமடைந்தார்கள். இயேசு செய்த அற்புதமான
காரியங்களைக் குறித்து எல்லா மக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தார்கள்.167
4.50 யூதத்தலைவர்கள் இயேசுவுக்கு எதிராகுதல்
அது மழைக் காலமாயிருந்தது. எருசலேமில் தேவாலயப் பிரதிஷ்டை
பண்டிகை வந்தது. இயேசு தேவாலயத்தில் சாலம�ோனின் மண்டபத்திலே
இருந்தார். யூதர்கள் அவரைச் சூழ்ந்துக�ொண்டனர். “இன்னும் எவ்வளவு
காலம் உங்களைப்பற்றிப் புதிராக வைத்திருப்பீர்கள். நீங்கள் கிறிஸ்துவானால்
எங்களுக்குத் தெளிவாகச் ச�ொல்லும்” என்று கேட்டனர்.
“நான் ஏற்கெனவே கூறியிருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் நம்பவில்லை.
நான் என் பிதாவின் பேரில் அற்புதங்களைச் செய்கிறேன். அந்த
அற்புதங்கள் நான் யாரென்று உங்களுக்கு காட்டுகின்றன. ஆனால் நீங்கள்
நம்புகிறதில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் எனது ஆடுகள் அல்ல. எனது ஆடுகள்
எனது குரலைக் கேட்கும். நான் அவற்றை அறிவேன். அவை என்னைப்
பின் த�ொடரும். நான் என் ஆடுகளுக்கு நித்திய ஜீவனைக் க�ொடுக்கிறேன்.
அவைகள் இறந்துப�ோவதில்லை. அவைகளை என் கையிலிருந்து எவரும்
பறித்துக்கொள்ளமுடியாது. என் பிதா எனக்கு ஆடுகளைத் தந்தார். அவர்
எல்லோரையும்விடப் பெரியவர். எவரும் ஆடுகளை என் பிதாவின் கைகளில்
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இருந்து திருடிக்கொள்ளமுடியாது. நானும் பிதாவும் ஒருவர்தான்” என்றார்,
இயேசு.
மீண்டும் யூதர்கள் அவரைக் க�ொல்வதற்காகக் கற்களை
எடுத்துக்கொண்டனர். ஆனால் இயேசு அவர்களிடம், “நான் என் பிதா
மூலமாகப் பல நற்செயல்களைச் செய்தேன். அந்தச் செயல்களை நீங்களும்
பார்த்தீர்கள். அவற்றில் எந்த நல்ல செயலுக்காக என்னைக் கல்லெறிய
விரும்புகிறீர்கள்?” எனக் கேட்டார்.
அதற்கு அவர்கள் “நீ செய்த எந்த நல்ல செயல்களுக்காகவும் நாங்கள்
உன்னைக் க�ொல்லவில்லை. ஆனால் நீ ச�ொல்லுகிறவை எல்லாம் தேவனுக்கு
எதிராக இருக்கின்றன. நீ ஒரு மனிதன். ஆனால் நீ தேவன் என்று கூறுகிறாய்.
அதற்காகத்தான் உன்னைக் கல்லால் எறிந்து க�ொல்லப் பார்க்கிற�ோம்”
என்றனர்.
“‘தேவர்களாயிருக்கிறீர்கள், என்று நான் ச�ொன்னேன்’ என்பதாக உங்கள்
சட்டத்தில் எழுதியிருக்கிறது. தேவனின் செய்தியைப் பெற்றுக்கொண்ட
மக்களை தேவர்கள் என்று ச�ொல்லலாம் என பரிசுத்த வேதவாக்கியங்கள்
கூறுகின்றன. வேதவாக்கியங்கள் எப்போதும் உண்மையானவை. ஆகவே,
‘நான் தேவனின் குமாரன்’ என்று கூறியதை, தேவனுக்கு எதிராகப் பேசுவது
என்று நீங்கள் ஏன் கூறுகிறீர்கள்? தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு
இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டவன் நான்தான். என்னுடடைய பிதா
செய்தவற்றை நான் செய்யாவிட்டால் நீங்கள் என்னை நம்பவேண்டியதில்லை.
ஆனால் எனது பிதா செய்தவற்றை நானும் செய்வேனானால் நீங்கள் என்னை
நம்பித்தான் ஆகவேண்டும். நீங்கள் என்னை நம்புவதில்லையானாலும் நான்
செய்கின்றவற்றை நம்பித்தான் ஆகவேண்டும். நான் பிதாவிடமும் பிதா
என்னிடமும் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும்”
என்றார், இயேசு.
யூதர்கள் இயேசுவைப் பிடிக்க மீண்டும் முயன்றார்கள். ஆனால் இயேசு
அவர்களிடமிருந்து தப்பித்துக்கொண்டார்.
பிறகு இயேசு ய�ோர்தான் நதியைக் கடந்து திரும்பிப் ப�ோனார். ய�ோவான்
முன்பு ஞானஸ்நானம் க�ொடுத்த இடத்துக்குப் ப�ோனார். அங்கே அவர்
தங்கினார். அவரிடம் பலர் வந்தனர். “ய�ோவான் எவ்வித அற்புதமும்
செய்யவில்லை. ஆனால் இயேசுவைப்பற்றி அவன் ச�ொன்னவை எல்லாம்

எதிர்ப்பு அதிகரிக

145

உண்மையாக இருக்கின்றன” என்றனர். அங்கே அநேக மக்கள் இயேசுவிடம்
நம்பிக்கை வைத்தனர்.168

4.51 குறுகிய வாசல்
ஒவ்வொரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும் இயேசு ப�ோதித்துக்கொண்டிருந்தார்.
அவர் எருசலேம் வழியாகப் பயணம் செய்துக�ொண்டிருந்தார். ஒருவன்
இயேசுவிடம், “ஆண்டவரே, சிலர் மட்டுமே மீட்கப்படுவார்களா?” என்று
கேட்டான்.
இயேசு, “பரல�ோகத்திற்கு நேராகத் திறக்கிற குறுகிய வாசலின்
வழியாக நுழைய முயலுங்கள். பலர் அதனுள் நுழைய முயல்வார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் நுழைய இயலாது. ஒரு மனிதன் தன் வீட்டின் கதவை
மூடிக்கொண்டால் நீங்கள் வெளியே நின்று தட்டமுடியும். ஆனால் அவன்
திறக்கமாட்டான். நீங்கள், ‘ஐயா, எங்களுக்காகக் கதவைத் திறக்கவும்’ என்று
கேட்க முடியும். அம்மனிதன், ‘நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று எனக்குத்
தெரியாது’ என்பான். பிறகு நீங்கள் அவனிடம், ‘நாங்கள் உங்கள�ோடு
உண்டு, குடித்தோமே. நீங்கள் எங்களது நகரங்களில் ப�ோதித்தீர்களே’ என்று
ச�ொல்லுவீர்கள். அப்போது அவன், ‘உங்களை நான் அறியேன். எங்கிருந்து
வருகிறீர்கள். என்னிடமிருந்து ப�ோய்விடுங்கள். நீங்கள் பிழைகளைச் செய்கிற
மனிதர்கள்’ என்பான்.
“நீங்கள், ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளையும்
தேவனின் இராஜ்யத்தில் காண்பீர்கள். ஆனால் நீங்கள�ோ வெளியே
விடப்படுவீர்கள். பயத்தாலும் க�ோபத்தாலும் உரக்கச் சத்தமிடுவீர்கள். கிழக்கு,
மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு ஆகிய திசைகளில் இருந்து மக்கள் வருவார்கள்.
தேவனுடைய இராஜ்யத்தில் மேசையருகே அவர்கள் அமர்வார்கள்.
வாழ்க்கையில் மிகவும் தாழ்ந்த இடத்தில் இருந்த மக்களுக்கு தேவனுடைய
இராஜ்யத்தில் மிகவும் உயர்ந்த இடம் க�ொடுக்கப்படும். இப்போது உயர்ந்த
இடத்தில் இருக்கும் மக்கள் தேவனுடைய இராஜ்யத்தில் தாழ்ந்த இடத்தில்
இருப்பார்கள்” என்று கூறினார்.169
4.52 எருசலேமில் இயேசு மரிப்பார்
அப்போது, சில பரிசேயர்கள், “இங்கிருந்து சென்று ஒளிந்துக�ொள்ளும்.
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ஏர�ோது மன்னன் உம்மைக் க�ொல்ல விரும்புகிறான்” என்று இயேசுவிடம்
வந்து ச�ொன்னார்கள்.
அவர்களை ந�ோக்கி, இயேசு, “அந்த நரியிடம் (ஏர�ோது) ப�ோய்
‘இன்றும், நாளையும் நான் மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவிகளைத் துரத்தி,
குணப்படுத்துதலாகிய என் வேலையை முடிக்க வேண்டும். மறுநாள்,
என் வேலை முடிந்துவிடும்’ அதற்குப் பிறகு, எல்லாத் தீர்க்கதரிசிகளும்
எருசலேமில் மரிக்க வேண்டும் என்பதால் நான் என் வழியில் செல்லவேண்டும்
என்று ச�ொல்லுங்கள்” என்றார்.
“எருசலேமே! எருசலேமே! நீ தீர்க்கதரிசிகளைக் க�ொலை செய்கின்றாய்.
தேவன் உன்னிடம் அனுப்பிய அந்த மனிதர்களைக் கல்லெறிந்து க�ொல்கிறாய்.
பற்பல வேளைகளில் உன் மக்களுக்கு உதவ விரும்பினேன். ஒரு க�ோழி
தன் குஞ்சுகளைச் சிறகுகளின் கீழே சேர்ப்பதுப�ோல நான் உன் மக்களை
ஒருமித்து சேர்க்க விரும்பினேன். ஆனால் நீ என்னை அனுமதிக்கவில்லை.
இப்போது உன் வீடு வெறுமையானதாக விடப்பட்டிருக்கும். நீங்கள்,
‘தேவனின் பெயரால் வருகிறவர் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படடவர்’ என்று
மீண்டும் ச�ொல்கிறவரைக்கும், என்னைப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்பதை நான்
உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன்” என்றார் இயேசு.170
4.53 ஒரு பரிசேயன் வீட்டில் இயேசு
ஓய்வு நாளில் இயேசு பரிசேயர்களின் தலைவனாகிய ஒருவனின் வீட்டுக்கு
அவன�ோடு உணவு உண்ணச் சென்றார். அங்கிருந்த ஜனங்கள் இயேசுவைக்
கவனித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். க�ொடிய ந�ோய் உள்ள ஒரு மனிதனை
இயேசுவின் முன்னே க�ொண்டு வந்தார்கள். இயேசு பரிசேயரிடமும்,
வேதபாரகரிடமும், “ஓய்வு நாளில் குணப்படுத்துவது சரியா அல்லது தவறா?”
என்று கேட்டார். ஆனால் அவர்கள் அந்தக் கேள்விக்குப் பதில் ச�ொல்லவில்லை.
எனவே இயேசு அந்த மனிதனை அழைத்து அவனைக் குணமாக்கினார்.
பின்னர் இயேசு அந்த மனிதனை அனுப்பிவிட்டார். பரிசேயரிடமும்,
வேதபாரகரிடமும் இயேசு, “உங்கள் மகன�ோ அல்லது வேலை செய்யும்
மிருகம�ோ ஓய்வு நாளில் ஒரு கிணற்றில் விழுந்துவிட்டால் விரைந்து வெளியே
எடுப்பீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்” என்றார். இயேசு கூறியதற்கு
எதிராகப் பரிசேயர்களும் வேதபாரகர்களும் எதையும் கூற முடியவில்லை.
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விருந்தினர்களில் சிலர் மதிப்புக்குரிய உயர்ந்த இடத்தில் அமருவதற்காக
தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டிருப்பதை இயேசு கவனித்தார். எனவே இயேசு
இவ்வுவமையைச் ச�ொன்னார். “ஒருவன் உங்களை ஒரு திருமணத்திற்காக
அழைக்கும்போது, மிக முக்கியமான இருக்கையில் அமராதீர்கள். அந்த மனிதன்
உங்களைக் காட்டிலும் முக்கியமான மனிதர் ஒருவரை அழைத்திருக்கக் கூடும்.
நீங்கள் முக்கியமான இருக்கையில் அமர்ந்துக�ொண்டிருக்கையில் உங்கள்
இருவரையும் அழைத்த மனிதன் வந்து, ‘உங்கள் இருக்கையை இவருக்குக்
க�ொடுங்கள்’ என்று கூறக்கூடும். எனவே கடைசி இடத்தை ந�ோக்கி, நீங்கள்
செல்லக் கூடும். உங்களுக்கு அது அவமானமாக இருக்கும்.
“எனவே ஒருவன் உங்களை அழைக்கும்போது முக்கியமற்ற இடத்தில்
உட்காருங்கள். அப்போது உங்களை அழைத்த மனிதன் உங்களிடம் வந்து,
‘நண்பனே, இன்னும் முக்கியமான இருக்கையில் வந்து அமருங்கள்’ என்பான்.
அப்போது மற்ற எல்லா விருந்தினர்களும் உங்களை மதிப்பார்கள். தன்னை
முக்கியமாகக் கருதும் எந்த மனிதனும் தாழ்த்தப்படுவான். தன்னைத்
தாழ்த்திக்கொள்கிற மனிதன் உயர்வாக வைக்கப்படுவான்” என்றார்.
பின்பு இயேசு தன்னை அழைத்த பரிசேயனை ந�ோக்கி, “நீ பகலுணவ�ோ,
இரவுணவ�ோ அளிக்கையில், உன் நண்பர்கள், சக�ோதரர்கள், உறவினர்கள்,
செல்வந்தர்களாகிய அக்கம் பக்கத்தார் ஆகிய�ோரை மட்டும் அழைக்காதே.
மற்றொரு முறை அவர்கள் உன்னைத் தம்மோடு உண்ணுவதற்காக
அழைப்பார்கள். அப்பொழுது உனக்கு உன் பலன் கிடைத்துவிடும். அதற்கு
மாறாக, நீ விருந்தளிக்கும் ப�ோது, ஏழைகளையும், முடமானவர்களையும்,
ந�ொண்டிகளையும், குருடர்களையும் அழைத்துக்கொள். அந்த ஏழைகள்
உனக்கு மீண்டும் எதுவும் அளிக்க முடியாததால் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய்.
அவர்களுக்கு ஒன்றுமில்லை. ஆனால் நல்லோர் மரணத்திலிருந்து எழுகையில்
உனக்கு அதற்குரிய பலன் கிடைக்கும்” என்றார்.171
4.54 விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பற்றிய உவமை
இயேசுவுடன் மேசையருகே உட்கார்ந்திருந்த ஒரு மனிதன் இவற்றைக்
கேட்டான். அவன் இயேசுவிடம், “தேவனின் இராஜ்யத்தில் உணவை
அருந்தும் மக்கள் மிகுந்த சந்தோஷமாக இருப்பார்கள்” என்றான்.
இயேசு அவனை ந�ோக்கி, “ஒரு மனிதன் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு
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செய்தான். பலரையும் அவ்விருந்துக்கு அழைத்தான். சாப்பிடும் வேளை
நெருங்கியதும் அவன் வேலைக்காரனை விருந்தினர்களிடம் அனுப்பி,
‘வாருங்கள்! உணவு தயாராக இருக்கிறது’ என்று ச�ொல்லுமாறு அனுப்பினான்.
ஆனால் அந்த விருந்தினர்கள் எல்லாம் தம்மால் வர இயலாது எனச் ச�ொல்லி
அனுப்பினார்கள். ஒவ்வொருவரும் ஏதேனும் ஒரு சாக்குப்போக்கு கூறினார்கள்.
முதலாமவன், ‘நான் ஒரு வயலை வாங்கியுள்ளேன். அதைப் பார்க்கப்
ப�ோகவேண்டும். தயவுசெய்து மன்னிக்கவும்’ என்றான். இன்னொருவன்,
‘ஐந்து ஜ�ோடி ஏர்மாடுகள் வாங்கி இருக்கிறேன். அவைகளை ச�ோதித்துபார்க்கப்
ப�ோகவேண்டும். தயவுசெய்து மன்னித்துக�ொள்’ என்றான். மூன்றாமவன்,
‘எனக்கு இப்பொழுதுதான் திருமணமாயிற்று. நான் வர முடியாது’ என்றான்.
“எனவே வேலைக்காரன் திரும்பி வந்தான். நடந்தவற்றை எஜமானருக்குக்
கூறினான். எஜமானர் சினந்து, தன் வேலைக்காரனிடம், ‘விரைந்து செல்.
தெருக்களிலும், ஊரின் ஒதுக்குப் புறங்களிலும் இருக்கிற ஏழைகளையும்,
அங்கவீனர்களையும், குருடரையும், முடவர்களையும் அழைத்து வா’ என்றான்.
“பின்னர் வேலைக்காரன் அவனிடம் வந்து, ‘எஜமானரே, நீங்கள்
கூறியபடியே நான் செய்தேன். ஆனால் இன்னும் அதிக மக்களுக்கு
இடமிருக்கிறது’ என்றான். எஜமானன் வேலைக்காரனை ந�ோக்கி, ‘பெரும்
பாதைகள் அருகேயும் கிராமப்புறத்திற்கும் செல். அங்குள்ள மக்களை
வருமாறு ச�ொல். எனது வீடு முழுவதும் ஆட்களால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும்’
என்று வற்புறுத்தினான். மேலும் ‘நான் முதலில் அழைத்தவர்களில் ஒருவர்
கூட என்னோடு விருந்துண்ணப் ப�ோவதில்லை’ என்றான்” எனக் கூறினார்.172
4.55 என்னைப் பின்பற்ற முடியுமா என்று தீர்மானியுங்கள்
இயேசுவ�ோடு பலர் பயணம் செய்துக�ொண்டு இருந்தனர். இயேசு
மக்களை ந�ோக்கி, “என்னிடம் வருகிற ஒருவன் அவனது தந்தையைய�ோ,
தாயைய�ோ, சக�ோதரரைய�ோ, சக�ோதரிகளைய�ோ, என்னைக் காட்டிலும்
அதிகமாக நேசித்தால் அம்மனிதன் எனக்குச் சீஷனாக ஆக முடியாது. ஒருவன்
தன்னை நேசிப்பதைக் காட்டிலும் அதிகமாக என்னை நேசிக்க வேண்டும்!
ஒருவன் என்னைப் பின்பற்றும்போது அவனுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும்
சிலுவையை (துன்பத்தை) சுமக்காவிட்டால் அவன் எனக்குச் சீஷனாக
முடியாது.
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“ஒரு க�ோட்டையைக் கட்டும் முன்பு, முதலில் அமர்ந்து அதைக்
கட்டுவதற்கு எவ்வளவு செலவாகும் என்பதைத் தீர்மானிப்பீர்கள். வேலையை
முடிப்பதற்குத் தேவையான பணம் உங்களிடம் இருக்கிறதா என்பதைப்
பார்க்க வேண்டும். அதைச் செய்யாவிட்டால் நீங்கள் வேலையைத்
த�ொடங்கினாலும், அதை முடிக்க உங்களால் முடியாது. நீங்கள் அதை முடிக்க
முடியாவிட்டால் அதைக் கவனிக்கிற எல்லா மக்களும் உங்களைப் பார்த்து
நகைப்பார்கள். அவர்கள், ‘இந்த மனிதன் கட்ட ஆரம்பித்தான். ஆனால் முடிக்க
முடியவில்லை’ என்று ச�ொல்வார்கள்.
“ஓர் அரசன் மற்றோர் அரசனுக்கு எதிராகப் ப�ோரிடச் சென்றால், முதலில்
அமர்ந்து திட்டமிடுவான். அரசனிடம் பத்தாயிரம் வீரர்கள் மட்டுமே இருந்தால்
இருபதாயிரம் வீரர்கள் க�ொண்ட மற்ற அரசனைத் த�ோற்கடிக்க முடியுமா
எனப் பார்ப்பான். அவனால் மற்ற அரசனைத் த�ோற்கடிக்க முடியாதென்றால்,
எதிரி இன்னும் த�ொலைவான இடத்தில் இருக்கும்பொழுதே சில ஆட்களை
அனுப்பி அந்த அரசனிடம் சமாதானத்திற்கான பேச்சு வார்த்தையில்
ஈடுபடுவான்.
“அதைப்போலவே முதலில் நீங்கள் திட்டமிட வேண்டும். என்னைப்
பின்பற்ற வேண்டுமானால் உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்தையும்
க�ொடுத்துவிட வேண்டும், அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால், நீங்கள் எனது
சீஷராக இருக்க முடியாது!”
“உப்பு ஒரு நல்ல ப�ொருள். ஆனால் உப்பு அதன் சுவையை இழந்துப�ோனால்
அதனால் பயன் எதுவும் இல்லை. அதைத் திரும்பவும் சுவை உடையதாக
மாற்ற முடியாது. மண்ணிற்காகவ�ோ, உரமாகவ�ோ, கூட அதனைப்
பயன்படுத்த முடியாது. மக்கள் அதை வீசியெறிந்துவிடுவார்கள்.
“என்னைக் கேட்கிற மக்களே! கவனியுங்கள்” என்றார்.173
4.56 காணாமற்போன ஆட்டைப் பற்றிய உவமை
வரி வசூலிப்போர் பலரும், தீய�ோரும் இயேசு கூறுவதைக் கேட்க
வந்தார்கள். உடனே பரிசேயரும் வேதபாரகரும் குறை கூற ஆரம்பித்தவர்களாக,
“பாருங்கள்! இந்த மனிதன் (இயேசு) தீய�ோரை வரவேற்று அவர்கள�ோடு
அமர்ந்து உணவு உண்கிறார்” என்றனர்.
அப்போது அவர்களுக்கு இயேசு பின்வரும் உவமையைக்
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கூறினார்: “உங்களில் ஒருவனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருக்கின்றன என்று
வைத்துக்கொள்வோம். அவற்றுள் ஒன்று காணாமல் ப�ோகிறது. அப்போது
அவன் மற்ற த�ொண்ணூற்று ஒன்பது ஆடுகளையும் தனியே விட்டுவிட்டுக்
காணாமல் ப�ோன ஆட்டைத் தேடிச் செல்லமாட்டானா? அந்தக் காணாமல்
ப�ோன ஆட்டைக் கண்டுபிடிக்கும்வரைக்கும் அவன் அதைத் தேடிக்கொண்டே
இருப்பான். அந்த ஆட்டை அவன் கண்டுபிடிக்கிறப�ோது மிகவும் சந்தோஷம்
அடைவான். அந்த மனிதன் அந்த ஆட்டைத் தன் த�ோள்களில் சுமந்துக்கொண்டு
தன் வீட்டை அடைவான். தன் நண்பர்களையும் அக்கம் பக்கத்தவர்களையும்
அழைத்து அவர்களிடம், ‘எனது காணாமல் ப�ோன ஆட்டைக் கண்டு
பிடித்தேன். என்னோடுகூட சந்தோஷப்படுங்கள்’ என்று கூறுவான்.
அவ்வாறே, ஒரு பாவி மனந்திருந்தி தனது வாழ்வை மாற்றிக்கொள்ளும்போது
பரல�ோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகும் என்று நான் உங்களுக்குச்
ச�ொல்கிறேன். தங்கள் இதயத்தை மாற்றத் தேவையில்லாத த�ொண்ணூற்று
ஒன்பது நல்ல மனிதருக்காக ஏற்படும் சந்தோஷத்தைக் காட்டிலும் அந்த ஒரு
பாவிக்காக ஏற்படும் சந்தோஷம் அதிகமாக இருக்கும்.174
4.57 காணாமற் ப�ோன வெள்ளிக்காசு பற்றிய உவமை
“ஒரு பெண்ணிடம் பத்து வெள்ளிக் காசுகள் இருக்கின்றன என்று
வைத்துக்கொள்வோம். அவற்றில் ஒன்றை அவள் த�ொலைத்து விடுகிறாள்.
அவள் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டைச் சுத்தம் செய்வாள்
அல்லவா? அந்தக் காசு கிடைக்கும் மட்டும் கவனமாகத் தேடுவாள்.
த�ொலைந்து ப�ோன அந்தக் காசைக் கண்டெடுக்கும்போது அவள் தனது
நண்பர்களையும் அக்கம் பக்கத்தாரையும் ஒன்றாக அழைத்து அவர்களை
ந�ோக்கி, ‘நான் த�ொலைத்த காசைக் கண்டெடுத்ததால் நீங்கள் என்னோடு கூட
சந்தோஷப்படுங்கள்’ என்பாள். அதைப்போலவே ஒரு பாவி மனந்திருந்தி தன்
வாழ்வை மாற்றினால் தேவ தூதருக்கு முன்பாக மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகும்”
என்றார்.175
4.58 காணாமற்போன மகனைப் பற்றிய உவமை
அப்போது இயேசு, “ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் இருந்தனர்.
இளைய மகன் தந்தையை ந�ோக்கி, ‘நமக்குச் ச�ொந்தமான எல்லாப்
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ப�ொருட்களிலும் எனது பங்கை எனக்குத் தாருங்கள்’ என்று கூறினான். எனவே
தந்தை செல்வத்தை இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும் பங்கிட்டுக் க�ொடுத்தான்.
“சில நாட்களுக்குப் பிறகு இளைய மகன் தனக்குரிய எல்லாப்
ப�ொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டுப் ப�ோனான். வேற�ொரு
தூர தேசத்துக்கு அவன் பிரயாணம் செய்தான். அங்கு அவன் பணத்தை
மூடனைப்போல் வீணாகச் செலவழித்தான். அவன் தன்னிடமிருந்த
பணம் அனைத்தையும் செலவு செய்தான். அதற்குப் பின்னர், அந்நாட்டில்
வறட்சி நிலவியது. மழை பெய்யவில்லை. அந்நாட்டில் எல்லாருக்கும்
தேவையான அளவுக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை. அந்த மகன்
பசியாலும், பணமின்மையாலும் துன்பப்பட்டான். எனவே அந்த நாட்டில்
வாழ்ந்த ஒருவனிடம் அவன் வேலைக்கு அமர்ந்தான். பன்றிகளுக்குத்
தீவனமிடுமாறு அந்த மகனை அம்மனிதன் அனுப்பினான். அந்த மகன்
பசிமிகுதியால் பன்றிகள் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்த உணவையாகிலும்
உண்ண வேண்டுமென விரும்பினான். ஆனால் அவனுக்கு ஒருவரும் எந்த
உணவையும் க�ொடுக்கவில்லை.
“இளைஞன் தன் மூடத்தனத்தை உணர்ந்தான். அவன், ‘என் தந்தையின்
எல்லா வேலைக்காரர்களுக்கும் மிகுதியான உணவு கிடைக்கும். நான�ோ
உணவின்றி இங்கு இறக்கும் நிலையில் இருக்கிறேன். நான் இங்கிருந்து என்
தந்தையிடம் ப�ோய்: தந்தையே, நான் தேவனுக்கு எதிராகப் பாவம் செய்தேன்.
உங்களிடமும் தவறு செய்தேன். உங்கள் மகன் என்று அழைக்கப்படும்
அளவுக்கு நான் தகுதியுள்ளவன் அல்லன். நான் உங்கள் வேலைக்காரர்களில்
ஒருவனாக வாழ அனுமதியுங்கள் என்று ச�ொல்லுவேன்’ என்று எண்ணினான்.
எனவே அந்த மகன் அங்கிருந்து தன் தந்தையிடம் சென்றான்.
“அந்த மகன் த�ொலைவில் வரும்போதே அவனது தந்தை பார்த்துவிட்டார்.
அந்த மகனின் நிலையைக் கண்டு தந்தை வருந்தினார். எனவே தந்தை
மகனிடம் ஓடினார். மகனை அரவணைத்து முத்தமிட்டார். மகன், ‘தந்தையே,
நான் தேவனுக்கு எதிராகப் பாவம் செய்தேன். உங்களுக்கும் தவறு
இழைத்தேன். உங்கள் மகன் என்று அழைக்கப்படுவதற்கேற்ற தகுதி எனக்குக்
கிடையாது’ என்றான்.
“ஆனால் தந்தை வேலைக்காரரை ந�ோக்கி, ‘விரைந்து செல்லுங்கள்.
விலையுயர்ந்த ஆடைகளைக் க�ொண்டுவந்து அவனுக்கு உடுத்துங்கள். அவன்
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விரலுக்கு ம�ோதிரம் அணிவித்துக் காலுக்கு நல்ல பாதரட்சைகளை அணியச்
செய்யுங்கள். நம் க�ொழுத்த கன்றை க�ொண்டுவாருங்கள். அதைச் சமைத்து
திருப்தியாகச் சாப்பிடுவ�ோம். ஒரு விருந்து வைப்போம். என்னுடைய இந்த
மகன் இறந்து ப�ோயிருந்தான். மீண்டும் உயிர�ோடு வந்துள்ளான். அவன்
காணாமல் ப�ோயிருந்தான், இப்போது மீண்டும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டான்’
என்று கூறினார். எனவே விருந்து ஏற்பாடு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள்.
“மூத்த மகன் வயலில் இருந்தான். அவன் வீட்டுக்கு அருகாமையில்
திரும்பி வந்து க�ொண்டிருந்தான். இசை, ஆடல் ஆகியவற்றின் சத்தத்தைக்
கேட்டான். எனவே மூத்த மகன் வேலைக்காரச் சிறுவர்களில் ஒருவனை
அழைத்து, ‘இவையெல்லாம் எதற்காக நடைபெறுகின்றன?’ என்று
கேட்டான். வேலைக்காரன், ‘உங்கள் சக�ோதரன் திரும்பி வந்துள்ளார்.
உங்கள் தந்தை க�ொழுத்த கன்றை உண்பதற்காகக் க�ொன்றுள்ளார். உங்கள்
சக�ோதரன் பாதுகாப்பாகவும் நல்ல முறையிலும் மீண்டும் வீட்டுக்குத் திரும்பி
இருப்பதால் உங்கள் தந்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்’ என்றான்.
“மூத்த மகன் க�ோபமுற்று விருந்துக்குச் செல்லவில்லை. எனவே தந்தை
வெளியே வந்து அவனிடம் வற்புறுத்தினார். உள்ளே வருமாறு அழைத்தார்.
மகன் தந்தையை ந�ோக்கி, ‘நான் உங்களுக்கு ஓர் அடிமையைப் ப�ோல் பல
ஆண்டுகள் உழைத்தேன்! உங்கள் கட்டளைக்கு எப்போதும் கீழ்ப்படிந்து
நடந்தேன். ஆனால் ஒரு வெள்ளாட்டையாகிலும் நீங்கள் எனக்காகக்
க�ொன்றதில்லை. எனக்கும் என் நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் விருந்தளித்ததில்லை.
ஆனால் உங்கள் இன்னொரு மகன் பணத்தை எல்லாம் வேசிகளிடம்
செலவழித்தான். பின்னர் வீடு திரும்பியதும் அவனுக்காகக் க�ொழுத்த கன்றுக்
குட்டியை க�ொன்றீர்கள்’ என்றான்.
“ஆனால் தந்தை அவனை ந�ோக்கி, ‘மகனே! நீ எப்போதும் என்னோடு
இருக்கிறாய். எனக்குரியவை அனைத்தும் உனக்கு உரியவை. நாம்
சந்தோஷமாக விருந்துண்ண வேண்டும். ஏனெனில் உன் சக�ோதரன் இறந்து
ப�ோயிருந்தான், இப்போது உயிர�ோடு வந்துள்ளான். காணாமல் ப�ோயிருந்தான்,
ஆனால் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டான்’ என்றார்” என்று கூறினார்.176
4.59 நேர்மையற்ற அதிகாரியின் உவமை
இயேசு அவரது சீஷரை ந�ோக்கி, “ஒரு காலத்தில் ஒரு செல்வந்தன் வாழ்ந்து
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வந்தான். வியாபாரத்தைக் கவனிக்கும்பொருட்டு அவனிடம் ஓர் அதிகாரி
இருந்தான். அந்த அதிகாரி ஏமாற்றுவதாக அச்செல்வந்தனுக்குப் புகார்கள்
வந்தன. எனவே அந்த அதிகாரியை அழைத்து அவனை ந�ோக்கி, ‘உன்னைக்
குறித்துத் தவறான செய்திகளைக் கேள்விப்பட்டேன். எனது பணத்தை
எவ்வாறு பயன்படுத்தினாய் என்பதற்கான அறிக்கையைக் க�ொடு. இப்போது
நீ எனக்கு அதிகாரியாக இருக்க முடியாது’ என்றான்.
“பின்னர் அந்த அதிகாரி தனக்குள்ளேயே, ‘நான் என்ன செய்வேன். என்
எஜமானர் என்னை வேலையில் இருந்து அகற்றிவிட்டார். குழிகளைத்
த�ோண்டுமளவு வலிமை என்னிடம் இல்லை. பிச்சை எடுக்க
வெட்கப்படுகிறேன். நான் என்ன செய்யவேண்டுமென எனக்குத் தெரியும்.
நான் வேலையை இழக்கும்போது பிற மக்கள் தம் வீட்டுக்குள் என்னை
வரவேற்கும்படியான ஒரு செயலை நான் செய்ய வேண்டும்’ என்று நினைத்தான்.
“எனவே, அந்த அதிகாரி எஜமானனுக்குக் கடன் தர வேண்டியவர்களை
அழைத்தான். முதலாமவனை ந�ோக்கி, ‘எனது எஜமானனுக்கு நீ
க�ொடுக்கவேண்டிய கடன் எவ்வளவு?’ என்றான். அவன், ‘நான் நூறு குடம்
ஒலிவ எண்ணைய் கடன்பட்டிருக்கிறேன்’ என்றான். அதிகாரி அவனிடம்,
‘இத�ோ உன் பற்றுச் சீட்டு. சீக்கிரம் நீ உட்கார்ந்து உன் பற்றைக் குறைத்து
ஐம்பது குடம் என்று எழுது’ என்றான்.
“பின் அதிகாரி மற்றொருவனை ந�ோக்கி, ‘எனது எஜமானனுக்கு நீ
திருப்பவேண்டிய கடன் எவ்வளவு?’ என்றான். அவன், ‘நான் நூறு மரக்கால்
க�ோதுமை கடன்பட்டிருக்கிறேன்’ என்று பதில் ச�ொன்னான். உடனே அதிகாரி
அவனிடம், ‘இத�ோ உனது பற்றுச் சீட்டு. இதைக் குறைத்து எண்பது மரக்கால்
என்று எழுது’ என்றான்.
“பின்னர் எஜமானன் நம்பிக்கைக்குத் தகுதியற்ற அந்த அதிகாரியை அவன்
திறமையாகச் செய்ததாகப் பாராட்டினான். ஆம், உலகத்திற்குரிய மனிதர்
தங்கள் காலத்து மக்கள�ோடு வியாபாரத்தில், ஆவிக்குரிய மனிதர்களைக்
காட்டிலும் திறமையானவர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள்.
“நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன், ‘தேவனிடம் நட்பைக்
காப்பாற்றும்பொருட்டு’ இந்த உலகத்தில் உனக்குரிய ப�ொருட்களை
எல்லாம் பயன்படுத்து. அந்தப் ப�ொருட்கள் எல்லாம் அழிந்த பின்னர் என்றும்
நிலைத்திருக்கிற வீட்டில் நீ வரவேற்கப்படுவாய். சிறிய காரியங்களில்
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நம்பிக்கைக்கு உகந்த மனிதன் பெரிய காரியங்களிலும் நம்பிக்கைக்கு
ஏற்றவனாயிருப்பான். சிறிய காரியங்களில் நம்பிக்கைக்குத் தகாதவனாக
இருப்பவன் பெரிய காரியங்களிலும் அவ்வாறே இருப்பான். உலகச்
செல்வங்களிலும் நீங்கள் நேர்மையற்றவர்ளாக இருக்கும்போது உண்மையான
(பரல�ோக) செல்வத்திலும் நீங்கள் நேர்மையற்றவர்களாகவே இருப்பீர்கள்.
யாராவது ஒருவருக்குரிய ப�ொருட்களில் உங்களை நம்பமுடியாவிட்டால்
உங்களுக்குச் ச�ொந்தமாக எந்தப் ப�ொருளும் க�ொடுக்கப்படமாட்டாது.
“ஒரே நேரத்தில் இரு எஜமானர்களுக்குப் பணிபுரிய எந்த
வேலைக்காரனாலும் முடியாது. அந்த வேலைக்காரன் ஒரு எஜமானனை
வெறுத்து, மற்ற எஜமானனை நேசிப்பான். அல்லது அவன் ஒருவனுக்கு
நம்பிக்கைக்குரியவனாக நடந்துக�ொண்டு மற்றவனிடம் வேறு முறையில்
நடந்து க�ொள்வான். தேவனுக்கும், பணத்துக்கும் ஒருங்கே சேவை செய்ய
உங்களால் இயலாது” என்றார்.
பரிசேயர்கள் இச்செய்திகளை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் எல்லாரும் பணத்தை நேசித்ததால் இயேசுவை விமர்சித்தார்கள்.
இயேசு பரிசேயர்களை ந�ோக்கி, “மக்களின் முன்பாக நீங்கள் நல்லவர்களாக
நடந்துக�ொள்கிறீர்கள். ஆனால் உங்கள் இதயத்தில் உண்மையாகவே என்ன
இருக்கிறதென தேவன் அறிவார். மனிதர் முக்கியமாகக் கருதும் காரியங்கள்
தேவனின் வெறுப்புக்கு உரியவை ஆகின்றன.177
4.60 செல்வந்தனும் லாசருவும்
“விலையுயர்ந்த ஆடைகளை எப்போதும் அணிந்துக�ொண்டிருந்த ஒரு
செல்வந்தன் இருந்தான். ஒவ்வொரு நாளும் விருந்துண்டு களிக்கும்
அளவுக்கு மிகுந்த செல்வந்தனாக இருந்தான். லாசரு என்று அழைக்கப்பட்ட
மிகவும் ஏழையான மனிதனும் இருந்தான். லாசருவின் சரீரம் முழுவதும்
புண்ணாக இருந்தது. செல்வந்தனின் வீட்டு வாசலருகே லாசரு அடிக்கடி
படுத்துக்கிடப்பான். செல்வந்தனின் மேசையில் மீதியாக விடப்பட்ட உணவுத்
துணுக்குகளை உண்பதற்கு அவன் விரும்பினான். நாய்கள் வந்து அவனது
புண்களை நக்கின.
“பின்னர் லாசரு இறந்தான். தேவதூதர்கள் லாசருவை எடுத்துச்சென்று
ஆபிரகாமின் மடியில் வைத்தனர். செல்வந்தனும் இறந்து அடக்கம்
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செய்யப்பட்டான். அவன் பாதாளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு மிகுந்த
வேதனையை அனுபவித்தான். த�ொலைவிலேயே ஆபிரகாம் தன் மடியில்
லாசருவை ஏந்திக்கொண்டிருப்பதைச் செல்வந்தன் பார்த்தான். அவன்,
‘தந்தை ஆபிரகாமே! என்னிடம் இரக்கம் காட்டுங்கள். அவனது விரலைத்
தண்ணீரில் நனைத்து எனது நாவைக் குளிர்விக்குமாறு லாசருவை என்னிடம்
அனுப்புங்கள். இந்த நெருப்பில் நான் துன்பப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன்’
என்று சத்தமிட்டுக் கூறினான்.
“ஆனால் ஆபிரகாம், ‘எனது மகனே! நீ உலகில் வாழ்ந்ததை
நினைவுகூர்ந்துக�ொள். வாழ்வின் நல்ல ப�ொருட்கள் அனைத்தும் உனக்கிருந்தன.
லாசருவிற்கு எல்லாத் தீமைகளும் நேர்ந்தன. இப்போது அவனுக்கு இங்கு
ஆறுதல் கிடைக்கிறது. நீய�ோ துன்பப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய். மேலும்
உனக்கும், எங்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு பெரிய பிளவு உள்ளது. உனக்கு
உதவுவதற்காக யாரும் இங்கிருந்து அங்கு கடந்து வரமுடியாது’ என்றான்.
“செல்வந்தன், ‘அப்படியானால் தயவுசெய்து பூமியில் இருக்கும் என்
தந்தையின் வீட்டுக்கு லாசருவை அனுப்புங்கள். எனக்கு ஐந்து சக�ோதரர்கள்
இருக்கிறார்கள். க�ொடுமை மிகுந்த இந்த இடத்துக்கு அவர்கள் வராதபடிக்கு
லாசரு எனது சக�ோதரர்களை எச்சரிக்கட்டும்’ என்றான்.
“ஆனால் ஆபிரகாம், ‘அவர்கள் படிப்பதற்கு ம�ோசேயின் சட்டங்களும்
தீர்க்கதரிசிகளின் நூல்களும் உள்ளன. அவர்கள் அவற்றிலிருந்து
கற்றுக்கொள்ளட்டும்’ என்றான்.
“ஆனால் செல்வந்தன், ‘இல்லை, தந்தை ஆபிரகாமே! இறந்தோரிலிருந்து
ஒருவன் சென்று கூறினால், அவர்கள் நம்பிக்கை க�ொண்டு தம் மனதையும்
வாழ்வையும் மாற்றிக்கொள்வார்கள்’ என்றான்.
“ஆனால் ஆபிரகாம் அவனை ந�ோக்கி, ‘இல்லை! உனது சக�ோதரர்கள்
ம�ோசேக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் செவி சாய்க்கவில்லை என்றால்,
இறந்தோரில் இருந்து வருகின்ற ஒருவன் கூறுவதையும் கேட்கமாட்டார்கள்’
என்றான்” என இயேசு கூறினார்.178
4.61 மன்னித்தல், விசுவாசம், கடமை
இயேசு தன் சீஷர்களை ந�ோக்கி, “மக்கள் பாவம் செய்யும்படியான
காரியங்கள் நிச்சயமாக நடக்கும். ஆனால் இது நடக்கும்படியாகச்

156

எதிர்ப்பு அதிகரிக

செய்கிறவனுக்குத் தீமை விளையும் பலவீனமான மனிதர்கள் பாவம்
செய்யும்படியாகச் செய்கிற ஒருவனுக்குத் தீமை விளையும். அவன் கழுத்தில்
அரைக்கிற கல்லைக் கட்டி அவனைக் கடலில் அமிழ்த்துவது அவனுக்கு
நல்லதாக இருக்கும். எனவே எச்சரிக்கையாக இருங்கள்!”
“உங்கள் சக�ோதரன் பாவம் செய்தால் அவனைக் கண்டியுங்கள். ஆனால்
அவன் வருந்திப் பாவம் செய்வதை விட்டுவிட்டால், அவனை மன்னியுங்கள்.
ஒரே நாளில் உங்கள் சக�ோதரன் ஏழுமுறை உங்களிடம் தவறு செய்தும்
ஒவ்வொரு முறையும் உங்களிடம் மன்னிப்பு வேண்டினான் என்றால், நீங்கள்
அவனை மன்னிக்க வேண்டும்” என்றார்.
சீஷர்கள் இயேசுவை ந�ோக்கி, “இன்னும் மிகுந்த விசுவாசத்தை எங்களுக்கு
வழங்குங்கள்” என்றார்கள்.
கர்த்தர், “உங்கள் விசுவாசம் ஒரு கடுகளவு பெரியதாக இருந்தால் இந்த
முசுக்கட்டை மரத்தைப் பார்த்து, ‘நீ தானாகவே பெயர்ந்து கடலில் விழு’
என்று கூறினால் அந்த மரமானது உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும்.
“வயலில் வேலை செய்கிற ஊழியன் ஒருவன் உங்களில் ஒருவனுக்கு
இருக்கிறான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவன் நிலத்தை உழுது
க�ொண்டோ, ஆடுகளை மேய்த்துக்கொண்டோ இருக்கிறான். அவன்
வயலிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் அவனிடம் நீங்கள் என்ன ச�ொல்வீர்கள்?
வந்து சாப்பிட உட்கார் என்பீர்களா? இல்லை. நீங்கள் அந்த ஊழியனிடம்,
‘நான் உண்பதற்கு ஏதேனும் தயார் செய். நான் சாப்பிட்டு முடிக்கும்வரை
பரிமாறுவதற்கான ஆடைகளை அணிந்துக�ொள். பிறகு நீ சாப்பிடவும்,
பருகவும் செய்யலாம்’ என்பீர்கள். தன் வேலையைச் செய்வதற்காக
அவனுக்கு விசேஷமாக நன்றி செலுத்த வேண்டியது இல்லை. அவனது
எஜமானன் ச�ொல்வதை மட்டும் அவன் செய்துக�ொண்டிருக்கிறான். அதுவே
உங்களுக்கும் ப�ொருந்தும். நீங்கள் செய்யும்படியாக கூறப்பட்ட காரியங்களை
நீங்கள் செய்யும்போது நீங்கள், ‘எந்த விசேஷ நன்றியறிதலுக்கும் நாங்கள்
தகுதியுடையவர்கள் அல்ல. நாங்கள் செய்யவேண்டிய வேலையையே செய்து
முடித்தோம்’ என்று ச�ொல்ல வேண்டும்” என்றார்.179
4.62 லாசருவின் இறப்பு
லாசரு என்ற பெயருள்ள ஒரு மனிதன் ந�ோயுற்றிருந்தான். அவன்
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பெத்தானியா என்ற நகரத்தில் வாழ்ந்து வந்தான். இந்நகரத்தில்தான் மரியாளும்
அவளது சக�ோதரி மார்த்தாளும் வாழ்ந்தனர். (இந்த மரியாள்தான் பின்பு
இயேசுவிற்கு வாசனைத் தைலம் பூசித் தன் கூந்தலால் அவரது கால்களைத்
துடைத்தவள்) மரியாளின் சக�ோதரன்தான் லாசரு. அவன் இப்போது
ந�ோயுற்றிருந்தான். ஆகையால் மரியாளும் மார்த்தாளும் இயேசுவிடம் செய்தி
அனுப்பி “ஆண்டவரே, உங்கள் அன்பான நண்பன் லாசரு ந�ோயுற்றிருக்கிறான்”
என்று ச�ொன்னார்கள்.
இயேசு இதனைக் கேட்டு “ந�ோயின் முடிவு மரணம் அன்று. இந்த
ந�ோய் தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்டது. இது, தேவனின்
குமாரனுக்குப் புகழைக் க�ொண்டுவருவதற்காகவே உண்டானது” என்றார்.
(மார்த்தாள், மரியாள், லாசரு ஆகிய மூவரையும் இயேசு நேசித்து வந்தார்)
இயேசு லாசருவின் ந�ோயைப்பற்றி அறிந்தப�ோது மேலும் இரண்டு நாட்கள்
ஏற்கெனவே இருந்த இடத்திலேயே தங்கினார். பிறகு இயேசு தன் சீஷர்களிடம்
“நாம் மறுபடியும் யூதேயாவுக்குத் திரும்பிப் ப�ோவ�ோம்” என்றார்.
அவரது சீஷர்கள், “ஆண்டவரே, யூதேயாவில் உள்ள யூதர்கள் உம்மைக்
கல்லெறிந்து க�ொல்ல முயற்சித்தார்கள். அது நடந்தது சமீபகாலத்தில்தான்.
எனவே, இப்பொழுது அங்கே திரும்பிப் ப�ோக வேண்டுமா?” என்று
கேட்டனர்.
இயேசுவ�ோ, “பகலில் பன்னிரண்டு மணிநேரம் வெளிச்சம் இருக்கும்.
சரிதானே. ஒருவன் பகலில் நடந்தால், அவன் தடுமாறி விழமாட்டான்.
ஏனென்றால், அவனால் உலகின் வெளிச்சத்தைப் பார்க்க முடியும். ஆனால்
ஒருவன் இரவிலே நடந்தால் அவன் தடுமாறுவான். ஏனென்றால் அவனுக்கு
உதவி செய்ய வெளிச்சம் இல்லை” என்றார்.
அ வ ர் மே லு ம் , “ ந ம து ந ண்பன் ல ா ச ரு இ ப்பொ ழு து
தூங்கிக்கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் நான் அவனை எழுப்பப்போகிறேன்”
என்றார்.
அவரது சீஷர்கள�ோ, “ஆண்டவரே, அவன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தால்
நிச்சயம் குணமாவான்” என்றார்கள். லாசரு இறந்து ப�ோனான்
என்பதைக்குறித்தே இயேசு அவ்வாறு ச�ொன்னார். ஆனால் அவரது சீஷர்கள�ோ
லாசரு உண்மையில் தூங்குவதாக நினைத்துக்கொண்டனர்.
பிறகு இயேசு தெளிவாக, “லாசரு இறந்துப�ோனான். அங்கே அப்பொழுது
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நான் இல்லை என்பதால் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இப்பொழுது என்னை
நீங்கள் நம்புவீர்கள். அதனால்தான் மகிழ்கிறேன். நாம் அவனிடம் ப�ோவ�ோம்”
என்றார்.
பிறகு த�ோமா என்று அழைக்கப்படும் சீஷன், ஏனைய சீஷர்களைப் பார்த்து,
“நாமும் அவர�ோடு ப�ோவ�ோம். யூதேயாவில் இயேசுவ�ோடு நாமும் சாவ�ோம்”
என்றான்.180
4.63 இயேசு லாசருவின் சக�ோதரிகளைத் தேற்றுதல்
இயேசு பெத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்கு வந்ததும் லாசரு
இறந்துப�ோனாதாகவும் அவன் கல்லறையில் வைக்கப்பட்டு நான்கு நாட்கள்
ஆனதாகவும் அறிந்தார். எருசலேமிலிருந்து இரண்டு மைல் தூரத்தில்
பெத்தானியா உள்ளது. யூதர்கள் பலர் மார்த்தாளிடமும் மரியாளிடமும்
வந்திருந்தனர். அவர்களின் சக�ோதரன் லாசருவின் மரணம் குறித்து துக்கம்
விசாரிக்க வந்தனர்.
இயேசு வந்துக�ொண்டிருப்பதாக மார்த்தாள் கேள்விப்பட்டாள்.
அவரை வரவேற்க அவள் ப�ோனாள். ஆனால் மரியாள் வீட்டிலேயே
தங்கிக்கொண்டாள். மார்த்தாள் இயேசுவிடம், “ஆண்டவரே, நீர்
இங்கே இருந்திருந்தால் என் சக�ோதரன் இறந்திருக்கமாட்டான். ஆனால்
இப்பொழுதுகூட நீர் கேட்பவற்றை தேவன் உமக்குத் தருவார்” என்றாள்.
இயேசுவ�ோ, “உன் சக�ோதரன் எழுவான், மீண்டும் உயிர்வாழ்வான்”
என்றார்.
மார்த்தாள�ோ, “உயிர்த்தெழுதல் நடைபெறும் கடைசிநாளில் அவன்
மீண்டும் எழுந்து உயிர் வாழ்வான் என்று எனக்குத் தெரியும்” என்றாள்.
இயேசு அவளிடம், “நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய்
இருக்கிறேன். என்னில் நம்பிக்கை வைக்கிற எவனும் தான் மரித்த பிறகும்
வாழ்வு பெறுவான்.” என்னில் வாழ்ந்து நம்பிக்கை வைக்கிற எவனும்
உண்மையிலேயே இறப்பதில்லை. மார்த்தாளே, இதை நீ நம்புகிறாயா?” எனக்
கேட்டார்.
“ஆம், ஆண்டவரே. நீர்தான் கிறிஸ்து என்று நம்புகிறேன். நீர்தான் தேவனின்
குமாரன். நீரே உலகத்திற்கு வரவிருந்தவர்” என்றாள் மார்த்தாள்.
மார்த்தாள் இவ்வாறு ச�ொன்ன பிறகு அவள் தன் சக�ோதரி மரியாளிடம்
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திரும்பிச் சென்றாள். அவள் தனியாக அவளிடம் பேசினாள். “இயேசு
இங்கே இருக்கிறார். அவர் உன்னை அழைத்தார்” என்றாள் மார்த்தாள்.
இதைக் கேட்டதும் மரியாள் எழுந்து இயேசுவிடம் விரைவாகப் ப�ோனாள்.
இயேசு இன்னும் அக்கிராமத்துக்கு வந்து சேரவில்லை. மார்த்தாள் சந்தித்த
இடத்திலேயே அவர் இருந்தார். யூதர்கள் பலர் மரியாள�ோடு அவளது வீட்டில்
இருந்தனர். அவளுக்கு ஆறுதல் ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தனர். மரியாள்
எழுந்து வேகமாகச் செல்வதைப் பார்த்து அவள் லாசருவின் கல்லறைக்குப்
ப�ோகக்கூடும் என எண்ணினர். அவள் அங்கு அழப்போகலாம் என்று கருதி
அவள�ோடு அவர்களும் சென்றனர். இயேசு இருந்த இடத்துக்கு மரியாள்
சென்றாள். அவள் இயேசுவைப் பார்த்ததும் குனிந்து அவரை வணங்கினாள்.
“ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்திருந்தால் என்னுடைய சக�ோதரன்
இறந்துப�ோயிருக்கமாட்டான்” என்று ச�ொன்னாள்.
மரியாள் அழுவதை இயேசு பார்த்தார். அவள�ோடு வந்த யூதர்களையும்
அவர் கவனித்தார். அவர்களும் அழுதனர். இயேசு மனப்பூர்வமாக வருந்தி,
ஆழமாக வேதனைப்பட்டார். “அவனை எங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள்?” என்று
அவளிடம் கேட்டார்.
அவர்கள் அவரிடம், “கர்த்தரே, வந்து பாரும்” என்றனர். இயேசு அழுதார்.
இதைக் கண்ட யூதர்கள், “பாருங்கள், இயேசு லாசருவை மிகவும்
நேசித்திருக்கிறார்” என்றனர்.
ஆனால் சில யூதர்கள�ோ, “இயேசு குருடனின் கண்களைக் குணப்படுத்தினார்.
லாசருவுக்கு உதவிசெய்ய. அவனை ஏன் சாகாமலிருக்கச் செய்திருக்கக்
கூடாது?” என்று கேட்டனர்.181
4.64 லாசருவை இயேசு உயிர்ப்பித்தல்
மீண்டும் இயேசு மனதில் மிகவும் வருத்தம் அடைந்தார். பிறகு லாசரு
வைக்கப்பட்ட கல்லைறைக்கு வந்தார். அக்கல்லறை பெரிய பாறையால்
அடைக்கப்பட்டிருந்த குகைக்குள் இருந்தது. இயேசு, “அந்தப் பாறையை
அகற்றுங்கள்” என்றார்.
மார்த்தாள�ோ, “ஆண்டவரே, லாசரு இறந்து நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டன.
அதில் கெட்ட நாற்றம் வீசுமே” என்றாள். அவள் இறந்துப�ோன லாசருவின்
சக�ோதரி.
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இயேசு மார்த்தாளிடம், “நான் ச�ொன்னவற்றை நினைத்துப்பார். நீ
என்னை நம்புகிறதானால் தேவனின் மகிமையை அறியலாம் எனச்
ச�ொல்லியிருக்கிறேன்” என்றார்.
ஆகையால் அவர்கள் அந்தப் பாறையை குகையின் வாசலில் இருந்து
அகற்றினார்கள். இயேசு மேலே ஏறிட்டுப் பார்த்து “பிதாவே! நான் ச�ொல்வதை
நீர் கேட்டதற்காக நன்றி கூறுகிறேன். எப்பொழுதும் நான் ச�ொல்வதை நீர்
கேட்கிறீர் என்பது எனக்குத் தெரியும். ஆனாலும் நான் இங்கே கூடியிருக்கிற
இம்மக்களுக்காகவே இவற்றைக் கூறுகிறேன். நீர்தான் என்னை அனுப்பினீர்
என்று இவர்கள் நம்பவேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்” என்றார். இவ்விதம்
ச�ொன்னபிறகு இயேசு உரத்த குரலில், “லாசருவே, வெளியே வா” என்று
அழைத்தார். இறந்தவன் வெளியே வந்தான். அவனது கைகளிலும்
கால்களிலும் துணிகள் சுற்றப்பட்டிருந்தன. அவன் முகத்தை ஒரு துண்டுத்
துணி மூடியிருந்தது.
இயேசு மக்களிடம், “துணிகளை அப்புறப்படுத்தி அவனை விடுவியுங்கள்”
என்றார்.182
4.65 இயேசுவைக் க�ொல்ல யூதத் தலைவர்களின் சதித்திட்டம்
மரியாளைப் பார்ப்பதற்காக ஏராளமான யூதர்கள் வந்திருந்தனர். இயேசு
செய்ததை அவர்கள் பார்த்தார்கள். அவர்களில் பலர் இயேசுவின் மீது
நம்பிக்கை வைத்தனர். ஆனால், சிலர் பரிசேயர்களிடம் சென்றனர். இயேசு
செய்ததை அவர்கள் பரிசேயர்களிடம் ச�ொன்னார்கள். பிறகு ஆசாரியர்களும்
பரிசேயர்களும் யூதர்களின் ஆல�ோசனைச் சபையைக் கூட்டினர். “இனி என்ன
செய்யலாம்? இயேசு பல அற்புதங்களைச் செய்து வருகிறான். அவனை
இவ்வாறு த�ொடர்ந்து செய்ய அனுமதித்தால் பிறகு மக்கள் அனைவரும்
அவனை நம்ப ஆரம்பித்துவிடுவார்கள். பின் ர�ோமானியர்கள் வந்து
நமது ஆலயத்தையும், நாட்டையும் அபகரித்துக்கொள்வார்கள்” என்று
பேசிக்கொண்டனர்.
அங்கே அவர்களில் ஒருவன் காய்பா. அவன் அந்த ஆண்டின் தலைமை
ஆசாரியன். அவன் “உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. நாடு முழுவதும்
அழிவதைவிட மக்களுக்காக ஒருவன் இறந்துப�ோவது நல்லது அல்லவா?
இதை ஏன் நீங்கள் எண்ணிப்பார்க்கவில்லை?” என்று ச�ொன்னான்.

எதிர்ப்பு அதிகரிக

161

காய்பா இவற்றைச் ச�ொந்தமாகச் சிந்தித்துச் ச�ொல்லவில்லை. அவன் அந்த
ஆண்டின் தலைமை ஆசாரியன். இயேசு யூத நாட்டுக்காக மரிக்கப்போகிறார்
என்பதை அவன் உண்மையில் தீர்க்கதரிசனமாகவே கூறினான். ஆம்.
இயேசு யூதர்களுக்காகவே மரிக்கப் ப�ோகிறார். உலகில் சிதறிக் கிடக்கிற
மக்களையெல்லாம் ஒன்று திரட்டி, அவர்களை ஒரே மக்களாக்க அவர் மரிக்கப்
ப�ோகிறார்.
அன்றிலிருந்து யூதத்தலைவர்கள் இயேசுவைக் க�ொலைசெய்யத் திட்டம்
தீட்டினர். ஆகையால் இயேசு யூதர்களின் மத்தியில் வெளிப்படையாக
நடமாடுவதை நிறுத்தினார். இயேசு எருசலேமை விட்டு வனாந்தரத்திற்கு
அருகிலுள்ள இடத்துக்கு சென்றார். இயேசு எப்பிராயீம் என்று அழைக்கப்படுகிற
நகரத்துக்குச் சென்றார். அங்கே அவர் தம் சீஷர்கள�ோடு தங்கினார்.183
4.66 இயேசு பத்து குஷ்டர�ோகிகளைக் குணமாக்குதல்
இயேசு எருசலேமுக்குப் பிரயாணம் செய்துக�ொண்டிருந்தார்.
கலிலேயாவைக் கடந்து அவர் சமாரியாவுக்குப் ப�ோனார். அவர் ஒரு
சிற்றூருக்கு வந்தார். பத்து மனிதர்கள் அவரை அங்கு சந்தித்தார்கள். அவர்கள்
த�ொழு ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாதலால் அவர் அருகே வரவில்லை.
ஆனால் அம்மனிதர்கள் இயேசுவை ந�ோக்கி, உரக்கக் கூவி, “இயேசுவே!
குருவே! தயவுசெய்து எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்” என்றார்கள்.
அம்மனிதர்களைப் பார்த்தப�ோது இயேசு, “ப�ோய் ஆசாரியர் முன்பு
உங்களை நீங்களே காட்டுங்கள்” என்றார்.
அந்தப் பத்து மனிதர்களும் ஆசாரியரிடம் ப�ோய்கொண்டிருக்கையில்
அவர்கள் குணமடைந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவன் தான் சுகம் பெற்றதைக்
கண்டப�ோது இயேசுவிடம் திரும்பிச் சென்றான். அவன் உரத்த குரலில்
தேவனுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்தான். அவன் இயேசுவின் பாதங்களில்
விழுந்தான். அந்த மனிதன் இயேசுவுக்கு நன்றி கூறினான். (இந்த மனிதன் ஒரு
சமாரியன். யூதன் அல்லன்) இயேசு, “பத்து மனிதர்கள் நலமடைந்தனர். மற்ற
ஒன்பது பேர் எங்கே? தேவனுக்கு நன்றி ச�ொல்லுவதற்குத் திரும்பி வந்தவன்
இந்த சமாரியன் மட்டும் தானா?” என்று கேட்டார். பின்பு இயேசு அவனை
ந�ோக்கி, “எழுந்திரு, நீ ப�ோகலாம். நீ விசுவாசித்ததால் குணம் பெற்றாய்”
என்றார்.184
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4.67 தேவ இராஜ்யத்தின் வருகை
பரிசேயர்களில் சிலர் இயேசுவை ந�ோக்கி, “தேவனின் இராஜ்யம் எப்போது
வரும்?” என்று கேட்டார்கள்.
இயேசு பதிலாக, “தேவனுடைய இராஜ்யம் வந்துக�ொண்டிருக்கிறது,
ஆனால் நீங்கள் கண்களால் பார்க்கும்படியான வகையில் அல்ல. ‘பாருங்கள்,
தேவனுடைய இராஜ்யம் இங்கே இருக்கிறது’ அல்லது ‘அங்கே இருக்கிறது’
என்று மக்கள் ச�ொல்லமாட்டார்கள். இல்லை, தேவனுடைய இராஜ்யம்
உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறது” என்றார்.
பின்பு இயேசு அவரது சீஷர்களை ந�ோக்கி, “மனித குமாரனின் நாட்களில்
ஒன்றை நீங்கள் காண விரும்பும் காலம் வரும். ஆனால் உங்களால் அதைப்
பார்க்க இயலாது. மக்கள் உங்களிடம், ‘பாருங்கள், அது அங்கே இருக்கிறது’
அல்லது ‘பாருங்கள், இங்கே அது இருக்கிறது’ என்பார்கள். நீங்கள் இருக்கும்
இடத்தில் நிலைத்திருங்கள். எங்கேயும் தேடாதீர்கள்” என்றார்.
“மனித குமாரன் திரும்ப வருவார், என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அவர்
வரும் நாளில் வானில் ஒரு முனையில் இருந்து மறுமுனைக்கு ஒளிவிடும்
மின்னலைப்போல அவர் ஒளிவீசுவார். ஆனால் முதலில் மனித குமாரன்
பல துன்பங்களைத் தாங்கி இந்தக் காலத்து மக்களால் தள்ளப்பட
வேண்டியதாயிருக்கிறது.
“ந�ோவா வாழ்ந்த காலத்தைப்போலவே மீண்டும் மனித குமாரன் வரும்
ப�ொழுதும் நடக்கும். ந�ோவாவின் காலத்தில் ந�ோவா படகில் நுழைந்த
தினத்தில் கூட மக்கள் உண்டு, பருகி, மணம் செய்து வாழ்ந்தார்கள்.
அப்பொழுது வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டு எல்லா மக்களையும் க�ொன்றது.
“தேவன், ல�ோத்தின் காலத்தில் ச�ோத�ோமை அழித்ததைப் ப�ோலவே
அதுவும் இருக்கும். அந்த மக்கள் உண்டு பருகி, வாங்கி, விற்று, நட்டு,
தங்களுக்காக வீடுகளைக் கட்டிக்கொண்டு இருந்தார்கள். ல�ோத்து
தனது ஊரை விட்டுப்போன நாளில் கூட மக்கள் இவற்றையெல்லாம்
செய்துக�ொண்டு இருந்தார்கள். வானத்தில் இருந்து அக்கினி வந்து அவர்கள்
எல்லாரையும் க�ொன்றது. மனித குமாரன் மீண்டும் வரும்போதும் இதே
விதமாக நடக்கும்.
“அந்த நாளில் ஒரு மனிதன் கூரையின் மீது இருந்தால், அவன் உள்ளேப�ோய்
தனது ப�ொருட்களை எடுத்துக்கொள்வதற்கு அவனுக்கு நேரம் இருக்காது. ஒரு
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மனிதன் வயலில் இருந்தால், அவன் வீட்டுக்குத் திரும்பிச் செல்ல முடியாது.
ல�ோத்தின் மனைவிக்கு என்ன நேரிட்டது என்பதை நினைவுகூருங்கள்!
“தன் உயிரைக் காப்பற்றிக்கொள்ள முயலும் ஒருவன் அதை இழந்து
ப�ோவான். ஆனால் உயிரைக் க�ொடுக்கிறவன�ோ அதை மீட்டுக்கொள்வான்.
இரவில் ஒரே அறையில் இரண்டுபேர் உறங்கிக்கொண்டிருக்கக் கூடும்.
ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான். மற்றவன் விட்டுவிடப்படுவான். இரு
பெண்கள் ஒருமித்து தானியங்களை அரைத்துக்கொண்டிருக்கக் கூடும். ஒருத்தி
எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாள். மற்றொருத்தி விட்டு விடப்படுவாள்” என்றார்.
சீஷர்கள் இயேசுவிடம், “ஆண்டவரே, இது எங்கே நடக்கும்?” என்று
கேட்டார்கள். பதிலாக இயேசு, “வட்டமிடுகிற கழுகுகளைப் பார்ப்பதின்
மூலம் இறந்த சடலத்தை மக்கள் எப்போதும் கண்டுபிடிக்க முடியும்”
என்றார்.185
4.68 மனம் தளராத விதவைப் பற்றிய உவமை
சீஷர்கள் எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்யவும், நம்பிக்கை
இழக்காதிருக்கவும் இயேசு அவர்களுக்குக் கற்பித்தார். அவர்களுக்கு
கற்றுத்தரும்பொருட்டு இயேசு பின்வரும் உவமையைப் பயன்படுத்தினார்:
“ஓர் ஊரில் ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான். அவன் தேவனைக் குறித்துக்
கவலைப்படவில்லை. மக்கள் தன்னைப்பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள்
என்பதைக் குறித்தும் அவன் அக்கறையற்றவனாக இருந்தான். அதே
ஊரில் ஒரு பெண் இருந்தாள். அவள் கணவன் இறந்து ப�ோனான். அந்தப்
பெண் பல முறை நியாயாதிபதியிடம் வந்து, ‘எனக்குத் தீமை செய்கிற ஒரு
மனிதன் உள்ளான். எனக்கு நீதி வழங்குங்கள்’ என்றாள். அப்பெண்ணுக்கு
உதவுவதற்கு நியாயாதிபதி விரும்பவில்லை. பல நாள்களுக்குப் பிறகு
நியாயாதிபதி தனக்குள், ‘நான் தேவனைப்பற்றி அக்கறைக�ொள்வதில்லை.
மக்கள் எண்ணுவதைக் குறித்தும் நான் அக்கறையில்லாதவனாக இருக்கிறேன்.
ஆனால் இப்பெண் எனக்குத் த�ொந்தரவு தருகிறாள். அவள் கேட்பதை நான்
செய்துவிட்டால் எனக்குத் த�ொல்லை க�ொடுப்பதை நிறுத்திவிடுவாள். அவள்
விரும்புவதை நான் செய்யாவிட்டால் நான் சலிப்புறும் வரைக்கும் என்னைத்
த�ொந்தரவு செய்வாள்’ என்று எண்ணினான்.
“தீய நியாயாதிபதி கூறியதைக் கவனமுடன் கேளுங்கள். தேவனுடைய
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மனிதர்கள் இரவும் பகலும் அவரை வேண்டுகிறார்கள். தம் மக்களுக்கு
தேவன் நியாயமானவற்றை வழங்குவார். தம் மக்களுக்குப் பதில் கூறுவதில்
அவர் தயங்கமாட்டார். நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன். தேவன் அவரது
மக்களுக்கு வேகமாக உதவி செய்வார். ஆனால் மனிதகுமாரன் மீண்டும்
வரும்போது பூமியில் அவரை நம்புகின்ற மக்களைக் காண்பாரா?” என்று
கர்த்தர் கேட்டார்.186
4.69 பரிசேயன் மற்றும் வரி வசூலிப்பவனின் உவமை
தங்களை மிக நல்லவர்களாக எண்ணிக்கொண்ட சில மனிதர்கள்
இருந்தார்கள். பிறரைக் காட்டிலும் அவர்கள் மிக நல்லவர்கள்
என்பதைப்போன்று அவர்கள் நடித்துக் க�ொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்குப்
ப�ோதிப்பதற்கு இயேசு இந்த உவமையைப் பயன்படுத்தினார். “ஒரு
பரிசேயனும் வரி வசூலிப்பவனும் வாழ்ந்து வந்தனர். ஒருநாள்
இருவரும் தேவாலயத்திற்குப் பிரார்த்தனை செய்யச் சென்றார்கள். வரி
வசூலிப்பவனுக்குச் சற்று த�ொலைவில் பரிசேயன் தனிமையாக நின்று
க�ொண்டான். அவன், ‘தேவனே, நான் மற்ற மக்களைப் ப�ோன்று தீயவனாக
இல்லாதிருப்பதால் உங்களுக்கு நன்றி ச�ொல்கிறேன். திருடுகிற, ஏமாற்றுகிற,
தீய ஒழுக்கத்தில் ஈடுபடுகிற மக்களைப் ப�ோன்றவன் அல்லன் நான். இந்த
வரி வசூலிப்பவனைக் காட்டிலும் நான் நல்லவனாக இருப்பதால் உங்களுக்கு
நன்றி ச�ொல்கிறேன். நான் நல்லவன். வாரத்தில் இரண்டு நாள் உபவாசம்
இருக்கிறேன். நான் சம்பாதிப்பதில் பத்தில் ஒரு பங்கு தேவாலயத்திற்குக்
க�ொடுத்துவிடுகிறேன்’ என்றான்.
“வரி வசூலிப்பவனும் தனிமையாகப் ப�ோய் நின்றான். அவன்
பிரார்த்திக்கும்போது வானத்தைக் கூட ஏறெடுத்துப் பார்க்கவில்லை.
அவன், ‘தேவனே, என்மேல் இரக்கமாக இருங்கள். நான் ஒரு பாவி’ என்று
மார்பில் அடித்துக் க�ொண்டு கதறினான். நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன்,
இந்த மனிதன் பிரார்த்தனை முடிந்து வீட்டுக்குச் செல்கையில், தேவனுக்கு
உகந்தவனாகச் சென்றான். ஆனால் பிறரைக் காட்டிலும் நல்லவனாக
நினைத்துக்கொண்ட பரிசேயன�ோ தேவனுக்கு உகந்தவனாக இருக்கவில்லை.
தன்னை உயர்ந்தவனாகக் கருதிக்கொள்கிற எவனும் தாழ்த்தப்படுவான்.
ஆனால் தன்னைத் தாழ்த்திக்கொள்கிற எவனும் உயர்த்தப்படுவான்.”187
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4.70 விவாகரத்துபற்றிய ப�ோதனை
இயேசுவிடம் வந்த பரிசேயர்கள் சிலர் இயேசுவைத் தவறாக ஏதேனும்
ச�ொல்ல வைக்க முயன்றனர். அவர்கள் இயேசுவை ந�ோக்கி, “ஏதேனும் ஒரு
காரணத்திற்காகத் தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்வது சரியானதா?” என்று
கேட்டனர்.
அவர்களுக்கு இயேசு, “தேவன் உலகைப் படைத்தப�ொழுது மனிதர்களை
ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் படைத்தார் என்று வேதவாக்கியங்களில்
எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் நிச்சயமாய் படித்திருப்பீர்கள். தேவன்
ச�ொன்னார், ‘ஒருவன் தன் தாய் தந்தையரை விட்டு விலகி தன் மனைவியுடன்
இணைவான், கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாவார்கள்.’ எனவே, கணவனும்
மனைவியும் இருவரல்ல ஒருவரே. அவர்களை இணைத்தவர் தேவன். எனவே,
எவரும் அவர்கள் இருவரையும் பிரிக்கக் கூடாது” என்று பதில் கூறினார்.
அதற்குப் பரிசேயர்கள், “அப்படியெனில் எதற்காக ஒருவன் விவாகரத்து
பத்திரம் எழுதிக் க�ொடுத்துத் தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்யலாம் என
ம�ோசே ஒரு கட்டளையைக் க�ொடுத்துள்ளான்?” என கேட்டார்கள்.
அதற்கு இயேசு, “ம�ோசே உங்கள் மனைவியை நீங்கள் விவாகரத்து செய்ய
அனுமதியளித்தார். எனென்றால் நீங்கள் தேவனின் வார்த்தைகளை ஏற்க
மறுத்தீர்கள். ஆனால், ஆதியில் விவாகரத்து அனுமதிக்கப்படவில்லை.188
பிறகு இயேசுவும், சீஷர்களும் அந்த வீட்டில் தனியே இருந்தனர். அப்போது
சீஷர்கள் இயேசுவிடம் மீண்டும் விவாகரத்து பற்றிய கேள்வியைக் கேட்டனர்.
அதற்கு இயேசு, “எவன�ொருவன் தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்டு
இன்னொரு பெண்ணை மணந்து க�ொள்கிறான�ோ அவன் தன் மனைவிக்கு
எதிரான பாவியாகிறான். அத்துடன் விபசாரமாகிய பாவத்துக்கும் ஆளாகிறான்.
இது ப�ோலவே தன் கணவனை விவாகரத்து செய்துவிட்டு இன்னொருவனை
மணந்துக�ொள்கிற பெண்ணும் விபசாரம் செய்யும் பாவியாகிறாள்”
என்றார்.189
இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம், “ஒருவன் தன் மனைவியை
விவாகரத்து செய்ய அது ஒன்று மட்டுமே தக்க காரணமெனில், திருமணம்
செய்யாமலிருப்பதே நன்று” என்றார்கள்.
அதற்கு இயேசு, “திருமணம் குறித்த இவ்வுண்மையை எல்லோரும்
ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆனால், தேவன் சிலரை அப்படிப்பட்ட கருத்தை
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ஒப்புக்கொள்ள ஏதுவாக்கியுள்ளார். சிலர் ஏன் திருமணம் செய்துக�ொள்ள
முடியாது என்பதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. சிலர் குழந்தைகளை
பெறச் செய்ய இயலாதவாறு பிறந்தார்கள். சிலர் அவ்வாறு மற்றவர்களால்
ஆக்கப்பட்டார்கள். மேலும் சிலர் பரல�ோக இராஜ்யத்திற்காக திருமணத்தைக்
கைவிட்டார்கள். ஆனால் திருமணம் செய்துக�ொள்ளக் கூடியவர்கள் திருமண
வாழ்வைக் குறித்த இந்தப் ப�ோதனையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்” என்று
பதிலளித்தார்.190
4.71 குழந்தைகளை இயேசு சேர்த்துக்கொள்ளுதல்
மக்கள் தம் சிறு குழந்தைகளை இயேசு த�ொடுவதற்காகக் க�ொண்டு
வந்தனர். ஆனால் இயேசுவின் சீஷர்கள் குழந்தைகளைக் க�ொண்டு வர
வேண்டாம் என்று தடுத்தனர். இதனை இயேசு கவனித்தார். சிறுவர்
தம்மிடம் வருகிறதை சீஷர்கள் தடை செய்தது அவருக்கு பிரியமில்லை.
எனவே அவர்களிடம், “குழந்தைகள் என்னிடம் வருவதை அனுமதியுங்கள்.
அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தாதீர்கள். ஏனென்றால் தேவனுடைய இராஜ்யம்
குழந்தைகளைப் ப�ோன்றவர்களுக்குரியது. நான் உங்களுக்கு உண்மையைக்
கூறுகிறேன். குழந்தைகள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்வதைப் ப�ோன்று நீங்கள்
தேவனுடைய இராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இல்லாவிட்டால் நீங்கள்
அதற்குள் நுழைய முடியாது” என்றார். பிறகு இயேசு, குழந்தைகளைக்
கைகளால் அணைத்துக்கொண்டார். இயேசு அவர்கள்மீது கைகளை வைத்து
ஆசீர்வாதமும் செய்தார்.191
4.72 பணக்காரன் இயேசுவைப் பின்பற்ற மறுத்தல்
இயேசு அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட ஆரம்பித்தார். அப்போது ஒரு
மனிதன் ஓடி வந்து அவருக்கு முன்னால் முழங்காலிட்டு வணங்கினான். அவன்,
“நல்ல ப�ோதகரே! நான் நித்திய வாழ்வைப் பெற என்ன செய்யவேண்டும்?”
என்று கேட்டான்.
அதற்கு இயேசு, “என்னை நீ நல்லவர் என்று ஏன் அழைக்கிறாய்? தேவன்
மட்டுமே நல்லவர். ஆனால் உனது வினாவுக்கு விடையளிக்கிறேன். நீ
எவரையும் க�ொலை செய்யாமல் இருப்பாயாக; விபச்சாரம் செய்யாமல்
இருப்பாயாக, களவு செய்யாமல் இருப்பாயாக; ப�ொய்சாட்சி ச�ொல்லாமல்
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இருப்பாயாக; நீ உன் தந்தையையும் தாயையும் மரியாதை செய்வாயாக என்று
கட்டளைகள் ச�ொல்வது உனக்குத் தெரியுமா?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு அந்த மனிதன், “ப�ோதகரே! நான் குழந்தைப் பருவத்தில் இருந்தே
இக்கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து வருகிறேன்” என்றான்.
இயேசு அவனைக் கவனித்தார். இயேசுவுக்கு அவன் மீது அன்பு பிறந்தது.
இயேசு அவனிடம், “நீ செய்வதற்கு உரிய காரியம் இன்னும் ஒன்று உள்ளது.
நீ ப�ோய் உனக்கு உரியவற்றையெல்லாம் விற்றுவிடு. அப்பணத்தை ஏழை
மக்களுக்குக் க�ொடு. உனக்குப் பரல�ோகத்தில் நிச்சயம் ப�ொக்கிஷமிருக்கும்.
பிறகு என்னைப் பின்பற்றி வா” என்றார்.
இயேசு இவற்றைச் ச�ொன்னதும் அந்த மனிதன் மிகவும் வருத்தப்பட்டு
அப்புறம் ப�ோனான். அவனது வருத்தத்துக்குக் காரணம் அவன் பெருஞ்
செல்வந்தனாய் இருந்ததுதான்; அத�ோடு அச்செல்வத்தைப் பாதுகாக்கவும்
நினைத்ததுதான்.
பிறகு இயேசு சுற்றிலும் பார்த்து தன் சீஷர்களிடம், “ஒரு பணக்காரன்
தேவனுடைய இராஜ்யத்துக்குள் நுழைவது மிகவும் கடினமான ஒன்று”
என்றார்.
இயேசு ச�ொன்னதைக் குறித்து சீஷர்கள் அதிசயப்பட்டார்கள். இயேசு
மீண்டும், “என் பிள்ளைகளே! தேவனுடைய இராஜ்யத்துக்குள் நுழைவது
கடினமானது. அதிலும் தேவனுடைய இராஜ்யத்துக்குள் ஒரு பணக்காரன்
நுழைவது மிகவும் கடினமானது. இதைவிட, ஊசியின் காதிற்குள் ஒரு ஒட்டகம்
எளிதாக நுழைந்து விடும்” என்றார்.
சீஷர்கள் பெரிதும் அதிசயப்பட்டார்கள். அவர்கள் தங்களுக்குள், “பிறகு
யார் இரட்சிக்கப்படுவார்?” என்று கேட்டனர்.
இயேசு தன் சீஷர்களைப் பார்த்து, “மக்கள் தங்களால் எதுவும்
செய்துக�ொள்ள இயலாது. அது தேவனிடமிருந்துதான் வரவேண்டும்.
தேவனே எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர்” என்றார்.
பேதுரு இயேசுவைப் பார்த்து, “நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு
உங்களைப் பின் த�ொடர்ந்து வந்திருக்கிற�ோம்” என்றான்.
இயேசு “நான் உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன். எவன் ஒருவன் தனது
வீட்டையும், சக�ோதரர்களையும், சக�ோதரிகளையும், தந்தையையும், தாயையும்,
குழந்தைகளையும், பண்ணைகளையும் எனக்காகவும், நற்செய்திக்காகவும்,
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தியாகம் செய்கிறான�ோ அவனுக்கு அவன் விட்டதைவிட நூறு மடங்கு
கிடைக்கும். இங்கே இந்த உலகத்தில் அவன் மிகுதியான வீடுகளையும்,
சக�ோதரர்களையும், சக�ோதரிகளையும், தாயார்களையும், குழந்தைகளையும்,
பண்ணைகளையும், பெறுவான். அத�ோடு பல துன்பங்களையும் அடைவான்.
ஆனால் அவன் நித்தியவாழ்வு என்னும் பரிசினை வரப்போகும் உலகில்
பெறுவான். இப்போது மிக உயர்ந்த இடத்தில் உள்ள பலர் எதிர்காலத்தில்
மிகத் தாழ்ந்த இடத்துக்குச் செல்வர், மிகத் தாழ்ந்த இடத்திலுள்ள பலர் மிக
உயர்ந்த இடத்துக்குச் செல்வர்” என்றார்.192
4.73 திராட்சைத் த�ோட்ட வேலையாட்கள் பற்றிய உவமை
“பரல�ோக இராஜ்யமானது சிறிது நிலம் வைத்திருந்த ஒருவனைப்
ப�ோன்றது, அவன் தனது நிலத்தில் திராட்சை விளைவித்தான். ஒரு நாள்
காலை தன் த�ோட்டத்தில் வேலை செய்ய ஆட்களைத் தேடிப் ப�ோனான்.
ஒரு நாள் வேலைக்கு ஒரு வெள்ளிக்காசு கூலி தர அவன் ஒத்துக்கொண்டான்.
பிறகு வேலை ஆட்களைத் தன் திராட்சைத் த�ோட்டத்தில் வேலை செய்ய
அனுப்பினான்.
“சுமார் ஒன்பது மணிக்கு அம்மனிதன் சந்தைப் பக்கமாகப் ப�ோனான். அங்கு
சிலர் வேலை ஏதுமின்றி வெறுமனே நின்றுக�ொண்டிருப்பதைக் கண்டான்.
எனவே அவன் அவர்களிடம், ‘நீங்கள் சென்று என் த�ோட்டத்தில் வேலை
செய்தால், நீங்கள் செய்யும் வேலைக்குத் தகுந்தாற்போல உங்களுக்கு ஊதியம்
தருகிறேன்’ என்றான். எனவே, அவர்களும் அவன் த�ோட்டத்தில் வேலை
செய்யச் சென்றார்கள்.
“மீண்டும் அவன் பன்னிரண்டு மணி அளவிலும் மூன்றுமணி அளவிலும்
வெளியில் சென்று, ஒவ்வொரு முறையும் மேலும் சிலரைத் தன் த�ோட்டத்தில்
வேலை செய்ய அழைத்து வந்தான். மீண்டும் ஐந்து மணி அளவில்
சந்தைவெளிக்குச் சென்றான். மேலும் சிலர் அங்கே நின்றிருப்பதைக் கண்டு
அவர்களிடம், ‘ஏன் நாள் முழுக்க வேலை எதுவும் செய்யாமல் இங்கே
நின்றிருந்தீர்கள்’ என்று கேட்டான்.
“அதற்கு அவர்கள், ‘எங்களுக்கு யாரும் வேலை தரவில்லை’ என்றார்கள்.
“அதற்கு அந்த திராட்சைத் த�ோட்டக்காரன், ‘அப்படியானால், நீங்கள் என்
த�ோட்டத்திற்குச் சென்று வேலை செய்யலாம்’ என்றான்.
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“அன்று மாலை திராட்சைத் த�ோட்டக்காரன் வேலைக்காரர்களைக்
கவனிக்கும் மேற்பார்வையாளனிடம், ‘வேலைக்காரர்கள் அனைவரையும்
அழைத்து அவர்களுக்குப் பணம் க�ொடுத்துவிடு. நான் கடைசியாக அழைத்து
வந்தவர்களுக்கு முதலில் பணம் க�ொடு. இப்படியே அனைவருக்கும் நான்
முதலில் அழைத்து வந்தவன் வரைக்கும் பணம் க�ொடு’ என்றான்.
“மாலை ஐந்து மணிக்கு அமர்த்தப்பட்ட வேலைக்காரர்கள் தங்கள் கூலியை
வாங்க வந்தார்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வெள்ளி நாணயம் கிடைத்தது.
பின்னர் முதலில் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்ட ஆட்கள் தங்கள் கூலியைப் பெற
வந்தப�ொழுது, தங்களுக்கு அதிகக் கூலி கிடைக்கும் என்று எண்ணினார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கும் தலைக்கு ஒரு வெள்ளி நாணயமே கிடைத்தது.
அவர்கள் ஒரு வ�ௌ்ளி நாணயம் மட்டுமே கூலியாகக் கிடைத்தப�ொழுது,
த�ோட்டத்துச் ச�ொந்தக்காரனிடம் புகார் செய்தார்கள். அவர்கள், ‘கடைசியாக
வேலைக்கு வந்தவர்கள், ஒரு மணி நேரமே வேலை செய்தார்கள். ஆனால்,
நாங்கள் நாள் முழுவதும் வெயிலில் கடுமையாக உழைத்துள்ளோம். ஆனால்,
எங்களுக்குச் சமமாக அவர்களுக்கும் கூலி க�ொடுத்துள்ளீர்கள்’ என்று புகார்
கூறினார்கள்.
“ஆனால் த�ோட்டக்காரன�ோ அந்த ஆட்களில் ஒருவனிடம், ‘நண்பனே,
நான் உனக்கு சரியாகவே கூலி க�ொடுத்துள்ளேன். ஒரு வெள்ளி நாணயத்திற்கு
வேலை செய்ய ஒப்புக்கொண்டாய். சரிதானே? எனவே, உன் கூலியைப்
பெற்றுக்கொண்டு செல். நான் கடைசியாக வேலைக்கு அமர்த்தியவர்களுக்கும்
உனக்கும் சமமாகவே கூலி க�ொடுக்க விரும்புகிறேன். நான் என் பணத்தில்
என் விருப்பப்படி செய்யலாம். நான் அவர்களிடம் பெருந்தன்மையுடன்
நடந்துக�ொள்கிறேன் என்பதால் உனக்குப் ப�ொறாமையா?’ என்று கூறினான்.
“ஆகவே, இப்பொழுது கடைசி ஸ்தானத்தில் இருப்பவர்கள் எதிர்காலத்தில்
முதல் ஸ்தானத்திற்குச் செல்வார்கள். மேலும் இப்பொழுது முதல் ஸ்தானத்தில்
இருப்பவர்கள் எதிர்காலத்தில் கடைசி ஸ்தானத்திற்குச் செல்வார்கள்”
என்றார்.193
4.74 இயேசு தன் மரணம், உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றி மறுபடியும் பேசுதல்
பின்னர், இயேசு பன்னிரண்டு சீஷர்களிடம் மட்டும் தனித்துப் பேசினார்.
இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி, “கவனியுங்கள், நாம் எருசலேமுக்கு
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ப�ோய்க்கொண்டிருக்கிற�ோம். மனிதகுமாரனைக் குறித்து எழுதும்படியாக
தேவன் தீர்க்கதரிசிகளுக்குக் கூறிய அனைத்தும் நிறைவேறும். அவரது
மக்களே அவருக்கு எதிராகத் திரும்பி அவரை யூதரல்லாத மக்களிடம்
ஒப்படைப்பார்கள். அவர்கள் அவரைப் பார்த்து நகைத்து, அவர் மீது
உமிழ்வார்கள். அவரை இகழ்ந்து அவமானப்படுத்துவார்கள். அவரைச்
சாட்டையினால் அடித்து பின்னர் க�ொல்வார்கள். ஆனால் அவர் இறந்த பிறகு
மூன்றாம் நாள் உயிர�ோடு மீண்டும் எழுவார்” என்றார். சீஷர்கள் இதைப்
புரிந்துக�ொள்ள முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் அவர்களால் முடியவில்லை.
அதன் ப�ொருள் அவர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருந்தது.194
4.75 ஒரு தாய் விசேஷ நன்மை கேட்டல்
பின்னர், செபதேயுவின் மகன்களுடன் அவர்களின் தாய் இயேசுவைத் தேடி
வந்தாள். அவள் இயேசுவின் முன் மண்டியிட்டு தனக்கு ஒரு உதவி செய்ய
வேண்டினாள்.
இயேசு அவளிடம், “உனக்கு என்னவேண்டும்?” என்று கேட்டார்.
அவள், “எனது ஒரு மகன் உங்கள் இராஜ்யத்தில் உங்களது வலது பக்கம்
இருக்கவும், மற்றொரு மகன் உங்கள் இராஜ்யத்தில் உங்களது இடது பக்கம்
இருக்கவும் வாக்களியுங்கள்” என்று கேட்டாள்.
அதைக் கேட்ட இயேசு அவளது மகன்களிடம், “நீங்கள் என்ன
வேண்டுகிறீர்கள் என்பதைப் புரிந்து க�ொள்ளவில்லை. நான்
அனுபவிக்கப்போகும் துன்பத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா?” என்று
கேட்டார்.
“ஆம், எங்களால் முடியும்” என்று அவர்கள் பதில் ச�ொன்னார்கள்.
இயேசு அவர்களிடம், “மெய்யாகவே எனக்கு ஏற்படும் துன்பம் உங்களுக்கும்
ஏற்படும். ஆனால் என் வலது இடது பக்கங்களில் உட்காரப்போகிறவர்களை
என்னால் முடிவு செய்ய இயலாது. அந்த இடம் யாருக்கு என்பதை என் பிதா
முடிவு செய்துவிட்டார். அவர்களுக்காகவே அந்த இடங்களை அவர் தயார்
செய்துள்ளார். அந்த இடங்கள் அவர்களுக்கே உரியவை” என்றார்.
இந்த உரையாடலைக் கேட்ட மற்ற பத்து சீஷர்களும் அவ்விரு
சக�ோதரர்களின் மீதும் க�ோபம் க�ொண்டார்கள். இயேசு எல்லா சீஷர்களையும்
ஒன்றாக அழைத்து, அவர்களிடம் “யூதரல்லாத மக்களின் ஆட்சியாளர்கள்
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தங்கள் அதிகாரத்தை காட்டிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள். அவர்களின்
முக்கியமான தலைவர்கள் மக்களின் மீது முழு அதிகாரத்தை செலுத்த
விரும்புகிறார்கள். ஆனால், நீங்கள் அப்படி இருக்கக் கூடாது. உங்களில்
ஒருவன் பெரியவனாக ஆக விரும்பினால், அவன் உங்களுக்கு ஒரு
வேலைக்காரனைப் ப�ோல ஊழியம் செய்ய வேண்டும். உங்களில் ஒருவன்
முதலாவதாக வர விரும்பினால், அவன் உங்களுக்கு ஓர் அடிமையைப்
ப�ோல் ஊழியம் செய்ய வேண்டும். மனித குமாரனும் அப்படியே. தனக்கு
மற்றவர்கள் ஊழியம் செய்வதற்காக அவர் வரவில்லை. மற்றவர்களுக்கு
ஊழியம் செய்யவே மனித குமாரன் வந்தார். பலரது வாழ்வை இரட்சிப்பதற்கு
தன் உயிரைக் க�ொடுக்கவே மனித குமாரன் வந்தார்” என்று கூறினார்.195

4.76 குருடன் பர்திமேயு குணமாக்கப்படுதல்
பிறகு அவர்கள் எரிக�ோ நகரத்துக்கு வந்தனர். இயேசு அந்த நகரத்தையும்
விட்டுத் தன் சீஷர்கள�ோடும், மற்ற சில மக்கள�ோடும் வெளியேறினார்.
பர்திமேயு எனப்படும் (“திமேயுவின் மகன்”) ஒரு குருடன் சாலைய�ோரத்தில்
அமர்ந்திருந்தான். அவன் பிச்சைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான். நாசரேத் ஊரைச்
சேர்ந்த இயேசு வந்துக�ொண்டிருப்பதை அறிந்து சத்தமிட ஆரம்பித்தான்.
அவன், “தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசுவே! எனக்கு உதவி செய்யும்” என்றான்.
பல மக்கள் அவனைப் பேசாமலிருக்கும்படி அதட்டினார்கள். ஆனால்
அந்தக் குருடன் இன்னும் சத்தமாக, “தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு உதவி
செய்யும்” என்றான்.
அவ்விடத்தில் இயேசு, “அந்த மனிதனை இங்கே வரச் ச�ொல்லுங்கள்”
என்றார்.
எனவே அவர்கள் அக்குருடனை அழைத்தனர். அவர்கள், “மகிழ்ச்சியாய்
இரு, எழுந்து வா, இயேசு உன்னை அழைக்கிறார்” என்றனர். அக்குருடன்
விரைவாக எழுந்தான். அவன் தன் மேலாடையை அவ்விடத்தில் எறிந்துவிட்டு
இயேசுவினருகில் சென்றான்.
இயேசு அவனிடம், “நான் உனக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ
விரும்புகிறாய்?” எனக் கேட்டார்.
அதற்கு அக்குருடன், “ப�ோதகரே! நான் மீண்டும் பார்வை பெற வேண்டும்”
என்றான்.
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“ப�ோ! நீ குணமானாய், ஏனெனில் நீ விசுவாசத்தோடு இருந்தாய்” என்று
இயேசு ச�ொன்னார். அதனால் அவன் பார்வை பெற்றான். அவன் இயேசுவைப்
பின்தொடர்ந்து ப�ோனான்.196
4.77 வரி வசூலிப்பவனான சகேயு
எரிக�ோ பட்டணத்தின் வழியாக இயேசு சென்றுக�ொண்டிருந்தார். எரிக�ோவில்
சகேயு என்னும் பெயருடைய மனிதன் இருந்தான். அவன் செல்வந்தனும்,
முக்கியமானவனுமான ஒரு வரி வசூலிப்பவனாவான். அவன் இயேசுவைக்
காண விரும்பினான். இயேசுவைக் காண விரும்பிய இன்னும் பலரும் அங்கு
இருந்தார்கள். மக்களுக்குப் பின்னே நின்றபடி இயேசுவைப் பார்க்க முடியாதபடி
சகேயு குள்ளனாக இருந்தான். எனவே, அவன் இயேசு கடந்து செல்லும்
இடத்தையடைய வேகமாக ஓடிச் சென்றான். இயேசுவைப் பார்க்கும்பொருட்டு
ஓர் அத்தி மரத்தின்மீது சகேயு ஏறினான்.
இயேசு அவ்விடத்துக்கு வந்தப�ோது, மேலே ஏறிட்டுப் பார்த்து சகேயு
மரத்தின்மீது இருப்பதைக் கண்டார். இயேசு அவனை ந�ோக்கி, “சகேயுவே,
விரைந்து வா. கீழே இறங்கு. இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்கவேண்டும்”
என்றார்.
சகேயு விரைந்து கீழே இறங்கினான். தன் வீட்டில் இயேசுவை வரவேற்பதில்
அவன் மிகவும் மகிழ்ந்தான். எல்லா மக்களும் இதைக் கண்டனர். அவர்கள்,
“எத்தகைய மனிதன�ோடு இயேசு தங்குகிறார் என்பதைப் பாருங்கள். சகேயு ஒரு
பாவி” என்று புகார் கூறினார்கள்.
சகேயு கர்த்தரை ந�ோக்கி, “நான் நல்லதைச் செய்ய விரும்புகிறேன். என் பணத்தில்
பாதியை ஏழைகளுக்குக் க�ொடுப்பேன். நான் யாரையாவது ஏமாற்றி இருந்தால்
அவனுக்கு நான்கு மடங்கு பணத்தைத் திரும்பக் க�ொடுப்பேன்” என்றான்.
இயேசு, “இந்த மனிதன் நல்லவன். உண்மையில் ஆபிரகாமின் குடும்பத்தைச்
சேர்ந்தவன். இன்றைக்கு சகேயு அவனது பாவங்களில் இருந்து மீட்கப்பட்டான்.
மனித குமாரன் இழந்துப�ோன மனிதர்களைக் கண்டு அவர்களை மீட்கவே வந்தார்”
என்றார்.197
4.78 பத்து வேலையாட்களைப் பற்றிய உவமை
எருசலேமை நெருங்கி இயேசு பயணம் செய்துக�ொண்டிருந்தார். தேவனின்
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இராஜ்யம் சீக்கிரம் வருமென்று சில மக்கள் எண்ணினார்கள். மக்களின் எண்ணத்தை
இயேசு அறிந்தார். எனவே அவர்களுக்குப் பின்வரும் உவமையைச் ச�ொன்னார்:
“ஒரு உயர்ந்த க�ௌரவம்மிக்க மனிதன், மன்னனாக நியமனம் பெறும்படியாகத்
தூர தேசப் பயணத்திற்காக ஆயத்தங்கள் செய்துக�ொண்டிருந்தான். பின்னர் திரும்பி
வந்து அவனது மக்களை அரசாள வேண்டுமென்று அவன் திட்டமிட்டான். எனவே
அவன் தனது வேலைக்காரர்களில் பத்து பேரை அழைத்தான். அவன் ஒவ்வொரு
வேலைக்காரனுக்கும் ஒரு பை நிறைய பணத்தைக் க�ொடுத்தான். ‘இந்தப்
பணத்தைக்கொண்டு நான் வரும் வரைக்கும் வியாபாரம் செய்யுங்கள்’ என்றான்.
அந்த இராஜ்யத்தின் மக்கள் அம்மனிதனை வெறுத்தார்கள். எனவே அம்மக்கள்
அவன் ப�ோகும் தேசத்துக்கெல்லாம் அவனைப் பின் த�ொடர்ந்து செல்லுமாறு ஒரு
கூட்டத்தினரை அனுப்பினர். மற்ற தேசத்துக்கு அக்கூட்டத்தினர் சென்று, ‘இந்த
மனிதன் எங்களுக்கு அரசன் ஆவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை’ என்றார்கள்.
“ஆனால் அம்மனிதன் அரசனானான். அவன் தன் நாட்டுக்குத் திரும்பிய பின்பு,
‘நான் பணம் க�ொடுத்துள்ள அந்த வேலைக்காரரை அழையுங்கள். அதைக்கொண்டு
அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்திருக்கிறார்கள் என்று
அறிய நான் விரும்புகிறேன்’ என்றான். முதல் வேலைக்காரன் வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள்
க�ொடுத்த ஒரு பை பணத்தைக் க�ொண்டு நான் பத்து பை நிரம்பும் அளவுக்குப்
பணம் சம்பாதித்திருக்கிறேன்’ என்றான். அரசன் அந்த வேலைக்காரனை ந�ோக்கி,
‘நல்லது, நீ ஒரு நல்ல வேலைக்காரன். சிறிய காரியங்களில் உன்னை நம்பக்
கூடும் என்று காண்கிறேன். ஆகவே இப்போது எனது பட்டணங்களில் பத்து
பட்டணங்களை ஆளும்படியாக உன்னை நியமிப்பேன்’ என்றான்.
“இரண்டாவது வேலைக்காரன் வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள் க�ொடுத்த ஒரு பை
பணத்தைக் க�ொண்டு நான் ஐந்து பைகள் சம்பாதித்திருக்கிறேன்’ என்றான். மன்னன்
வேலைக்காரனை ந�ோக்கி, ‘நீ ஐந்து பட்டணங்கள் மேல் ஆட்சி செய்யலாம்’
என்றான்.
“பின்பு மூன்றாவது வேலைக்காரன் வந்தான் அந்த வேலைக்காரன் அரசனை
ந�ோக்கி, ‘ஐயா, இத�ோ உங்களுடைய பணப் பை இருக்கிறது. நான் அதை ஒரு
துணியில் ப�ொதிந்து மறைத்து வைத்தேன். உங்கள் வலிமையைக் கண்டு நான் பயந்து
ப�ோய் இருந்தேன். நீங்கள் கடினமான மனிதர் என்பதை அறிவேன். உங்களால்
சம்பாதிக்கப்படாத பணத்தைக் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். உங்களால்
பயிரிடப்படாத தானியத்தைக் கூட நீங்களே சேர்த்துக் க�ொள்கிறீர்கள்’ என்றான்.
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“அரசன் அந்த வேலைக்காரனை ந�ோக்கி, ‘தீய வேலைக்காரனே, உனது
ச�ொந்த வார்த்தையாலேயே உன்னை நிராகரிப்பேன். நான் ஒரு கடினமான
மனிதன் என்றாய். நான் சம்பாதிக்காத பணத்தை எடுத்துக்கொள்பவன் என்றும்,
நான் பயிரிடாத தானியத்தைச் சேர்த்துக்கொள்பவன் என்றும் கூறினாய். அது
உண்மையென்றால் நீ என் பணத்தை வங்கியில் க�ொடுத்து வைத்திருக்க
வேண்டும். அப்போது நான் திரும்பி வந்தப�ோது என் பணத்துக்கு வட்டியாவது
கிடைத்திருக்கும்’ என்றான். பின் அங்கு நின்றுக�ொண்டிருந்த மனிதரை ந�ோக்கி,
‘அந்த வேலைக்காரனிடமிருந்து பையை எடுத்து பத்து பைகள் நிரம்ப பணம்
சம்பாதித்தவனுக்குக் க�ொடுங்கள்’ என்றான்.
“அந்த மனிதர்கள் அரசனிடம், ‘ஐயா, அந்த வேலைக்காரனிடம் ஏற்கெனவே
பத்துப் பைகள் பணம் இருக்கின்றனவே,’ என்றார்கள்.
“அரசன், ‘தன்னிடம் இருப்பவற்றைப் பயன்படுத்துகிறவனுக்கு இன்னும்
அதிகமாகக் கிடைக்கும். தன்னிடம் இருப்பவற்றைப் பயன்படுத்தாத மனிதனிடம்
இருப்பவையும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இப்போது எனது பகைவர்கள் எங்கே?
தமக்கு அரசனாக நான் ஆவதை விரும்பாத மக்கள் எங்கே? என் பகைவர்களை
அழைத்து வந்து அவர்களைக் க�ொல்லுங்கள். அவர்கள் மடிவதை நான் பார்ப்பேன்’
என்றான்.”198
4.79 லாசருவையும் க�ொல்லத் தலைமை ஆசாரியர்கள் சதித்திட்டம்
யூதருடைய பஸ்கா பண்டிகை நெருங்கிக்கொண்டிருந்தது. பஸ்கா பண்டிகைக்கு
முன்பே நாட்டிலுள்ள மக்களில் பலர் எருசலேமிற்குச் சென்றனர். அங்கு
அவர்கள் தம்மை சுத்தப்படுத்திக்கொள்வதற்கான சடங்குகளைச் செய்வர்.
மக்கள் இயேசுவை எதிர்ப்பார்த்தனர். அவர்கள் ஆலயத்தில் நின்றுக�ொண்டு,
“இயேசு பண்டிகைக்கு வரமாட்டாரா? நீ என்ன நினைக்கிறாய்?” என ஒருவரை
ஒருவர் விசாரித்துக்கொண்டனர். ஆனால் தலைமை ஆசாரியரும் பரிசேயரும்
இயேசுவைப்பற்றிய ஒரு புதிய கட்டளையைக் க�ொடுத்திருந்தனர். எவராவது இயேசு
எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரிந்துக�ொண்டால் உடனே வந்து தெரிவிக்க வேண்டும்.
பிறகு, தலைமை ஆசாரியர்களும் பரிசேயரும் இயேசுவைக் கைதுசெய்ய முடியும்.
பஸ்கா பண்டிகைக்கு இன்னும் ஆறு நாட்கள் இருந்தன. இயேசு
பெத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்கே லாசரு வாழ்ந்து வந்தான். (இவன் இறந்த
பின்னரும் இயேசுவால் உயிர் பெற்று எழுந்தவன்)
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யூதர்களில் பலர், இயேசு பெத்தானியாவில் இருப்பதாக அறிந்தனர்.
ஆகையால் அவர்கள் அங்கே சென்றனர். அவர்கள் இயேசுவை மட்டுமல்லாமல்
லாசருவையும் பார்க்க எண்ணினர். லாசரு இயேசுவால் மரணத்துக்குப் பின்னும்
உயிர�ோடு எழுப்பப்பட்டவன். ஆகவே, தலைமை ஆசாரியர்களும் இயேசுவ�ோடு
லாசருவையும் க�ொல்லத் திட்டமிட்டார்கள். ஏனென்றால் லாசருவின் நிமித்தம்
ஏராளமான யூதர்கள் தங்கள் தலைவர்களை விட்டுவிட்டு இயேசுவை நம்பத்
த�ொடங்கினர். அதனால்தான் யூதத் தலைவர்கள் லாசருவையும் க�ொலைசெய்ய
விரும்பினர்.199

5 இயேசு மரணமடையும் வாரம்

5.1 இயேசு எருசலேம் பட்டணத்தில் நுழைதல்
மறுநாள் இயேசு வருவதாக எருசலேமிலுள்ள பெருங்கூட்ட மக்கள்
கேள்விப்பட்டனர். இம்மக்கள் பஸ்கா பண்டிகைக்காக வந்தவர்கள். அந்த
மக்கள் குருத்தோலைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு இயேசுவைச் சந்திக்கச்
சென்றனர்.200
ஒலிவ மலையருகே காணப்பட்ட பெத்பகே, பெத்தானியா ஆகிய
ஊர்களருகே இயேசு வந்தப�ோது, அவர் இரண்டு சீஷர்களை அனுப்பினார்.
அவர், “நீங்கள் பார்க்கிற அந்த ஊருக்குள் செல்லுங்கள். ஊருக்குள்
நுழையும்போதே அங்கு ஒரு கழுதைக் குட்டி கட்டப்பட்டிருப்பதைக்
காண்பீர்கள். எந்த மனிதனும் அதன்மீது ஏறியதில்லை. அக்கழுதையை
அவிழ்த்து என்னிடம் க�ொண்டு வாருங்கள். எந்த மனிதனாவது அக்கழுதையை
ஏன் ஓட்டிக்கொண்டு ப�ோகிறீர்கள் என்று கேட்டால் நீங்கள், ‘எங்கள்
எஜமானருக்கு இக்கழுதை வேண்டும்’ என்று ச�ொல்லுங்கள்” என்றார்.
இரண்டு சீஷர்களும் ஊருக்குள் சென்றார்கள். இயேசு கூறியபடியே
கழுதைக்குட்டியைக் கண்டார்கள். சீஷர்கள் கட்டப்பட்டிருந்த அக்கழுதையை
அவிழ்த்தார்கள். கழுதையின் ச�ொந்தக்காரர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் சீஷரை
ந�ோக்கி, “எதற்காகக் கழுதையை அவிழ்த்துக் க�ொண்டிருக்கிறீர்கள்?”
என்றார்கள்.
சீஷர்கள், “ஆண்டவருக்குத் தேவையாக இருக்கிறது” என்று பதில்
அளித்தார்கள். சீஷர்கள் கழுதைக் குட்டியை இயேசுவிடம் க�ொண்டு வந்து
தம் மேலங்கியை அதன்மேல் ப�ோட்டார்கள். பின்பு இயேசுவைக் கழுதையின்
மேல் அமர்த்தினார்கள். இயேசு எருசலேமுக்குச் செல்லும் பாதை வழியாகக்
கழுதையின் மேல் ஏறிச் சென்றார்.201 ஏராளமான மக்கள் தம் மேலாடைகளைச்
சாலையில் விரித்து இயேசுவை வரவேற்றனர். இன்னும் சிலர் மரக்கிளைகளை
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வெட்டி அவற்றைச் சாலையில் பரப்பினர். சிலர் இயேசுவிற்கு முன்னால்
நடந்து சென்றனர். சிலர் இயேசுவிற்குப் பின்னால் சென்றனர்.
“‘அவரைப் புகழுங்கள்!’
‘கர்த்தரின் பெயரால் வருகிறவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்’
“தமது தந்தையான தாவீதின் இராஜ்யம் தேவனால்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக.
அந்த இராஜ்யம் வந்துக�ொண்டிருக்கிறது.
பரல�ோகத்தில் உள்ள தேவனைப் ப�ோற்றுவ�ோம்”

என்று அவர்கள் சத்தமிட்டனர்.202
தீர்க்கதரிசி கீழ்க்கண்டவாறு ச�ொன்னதின் முழுப்பொருளும் விளங்கும்படி
இது நடந்தேறியது.
“ச�ொல்லுங்கள், சீய�ோன் நகர மக்களிடம்,
‘இப்பொழுது உங்கள் மன்னவன் உங்களிடம் வருகிறார்.
பணிவானவர் அவர் கழுதையின் மேல் வருகிறார்.
ஆம் அவர் கழுதைக் குட்டியின் மேல் வருகிறார்’”203
இயேசுவின் சீஷர்கள் இவற்றை முதலில் புரிந்து க�ொள்ளவில்லை. ஆனால்
இயேசு மகிமையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, அவர்கள் இவை
ஏற்கெனவே எழுதப்பட்டிருக்கிறதே என்று உணர்ந்துக�ொண்டனர். அத்துடன்
அவருக்காகத் தாங்கள் செய்த செய்கைகளையும் நினைவுகூர்ந்தனர்.204
கூட்டத்தில் இருந்த பரிசேயரில் சிலர் இயேசுவிடம், “ப�ோதகரே,
இவற்றைக் கூறாதபடிக்கு சீஷருக்குச் ச�ொல்லுங்கள்” என்றார்கள்.
ஆனால் இயேசு, “நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்கிறேன். இக்காரியங்கள்
ச�ொல்லப்பட வேண்டியவை. என் சீஷர்கள் இவற்றைக் கூறாவிட்டால்,
இக்கற்கள் அவற்றைக் கூறும்” என்று பதிலுரைத்தார்.
இயேசு எருசலேமுக்கு அருகே வந்தார். அவர் அப்பட்டணத்தைப்
பார்த்து, அதற்காக அழ ஆரம்பித்தார். இயேசு எருசலேமைப் பார்த்துப்
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பேசினார். அவர், “உனக்கு சமாதானத்தை எது வரவழைக்கும் என்று
இன்றைக்கு நீ தெரிந்துக�ொண்டிருந்தால் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் உனக்கு
அது மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் உன்னால் அதை அறிந்துக�ொள்ளமுடியாது.
உன் பகைவர்கள் உன்னைச் சுற்றிலும் ஒரு மதிலை எழுப்பும் காலம் வந்து
க�ொண்டிருக்கிறது. உன் பகைவர்கள் உன்னை எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும்
வளைத்துக் க�ொள்வார்கள். அவர்கள் உன்னையும் உன்னிலுள்ள எல்லா
மக்களையும் அழித்து விடுவார்கள். உன் கட்டிடங்களில் உள்ள கற்களில்
ஒன்றும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று நிலைத்திருப்பதில்லை. தேவன் உன்னை
மீட்பதற்காக வந்த காலத்தை நீ அறியாததால் இவையெல்லாம் நடக்கும்”
என்றார்.205
எருசலேமுக்குள் சென்று அங்குள்ள தேவாலயத்திற்குள் இயேசு நுழைந்தார்.
தேவாலயத்தில் எல்லாவற்றையும் இயேசு பார்த்தார். ஆனால் ஏற்கெனவே
நேரமாகிவிட்டிருந்தது. ஆகையால் இயேசு அங்கிருந்து பெத்தானியாவுக்கு
தன் பன்னிரண்டு சீஷர்கள�ோடு சென்றார்.206
5.2 இயேசு அத்திமரம் பட்டுப்போவதை அறிவித்தல்
மறுநாள், அவர்கள் பெத்தானியாவை விட்டுப் புறப்பட்டனர். அவருக்குப்
பசித்தது. இயேசு இலைகள் நிறைந்த அத்தி மரம் ஒன்றைப் பார்த்தார். அவர்
அதனருகில் சென்று ஏதேனும் பழங்கள் உள்ளனவா என்று கவனித்தார். அதில்
பழங்கள் ஏதுமில்லை. வெறும் இலைகளே இருந்தன. அது கனி க�ொடுப்பதற்கு
உரிய சரியான காலம் இல்லை. ஆகையால் இயேசு அத்தி மரத்திடம், “இனி
மக்கள் யாரும் உன்னிடமிருந்து ஒரு ப�ோதும் பழத்தைத் தின்னமாட்டார்கள்”
என்றார். இயேசு ச�ொன்னதை சீஷர்களும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர்.207
5.3 தேவாலயத்தில் வியாபாரிகளை இயேசு விரட்டிவிடுதல்
அவர்கள் எருசலேமை அடைந்தனர். அவர் தேவாலயத்திற்குள் நுழைந்தார்.
அங்கே ப�ொருள்களை விற்றுக்கொண்டும், வாங்கிக்கொண்டும் இருந்த
மக்களை இயேசு விரட்டினார். பலவித பணங்களை மாற்றிக் க�ொடுத்துக்
க�ொண்டிருந்தவர்களின் பலகைகளைத் தலைகீழாகக் கவிழ்த்துப் ப�ோட்டார்.
புறாக்கள் வைத்திருந்த பலகைகளையும் அப்புறப்படுத்தினார். ஒருவரையும்
தேவாலயத்தின் வழியே ப�ொருள்களை எடுத்துச் செல்ல இயேசு அனுமதிக்க
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மறுத்தார். பிறகு இயேசு மக்களுக்குப் ப�ோதனை செய்ய ஆரம்பித்தார். “‘எனது
வீடு எல்லா மக்களின் பிரார்த்தனைக்கான வீடு என அழைக்கப்படும்’ என்று
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் தேவனின் வீட்டைத் ‘திருடர்கள்
ஒளியும் இடமாக’ மாற்றுகிறீர்கள்” என்றார்.208
சில குருடர்களும் முடவர்களும் தேவாலயத்திலிருந்த இயேசுவிடம்
வந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் இயேசு குணப்படுத்தினார். தலைமை
ஆசாரியர்களும் வேதபாரகர்களும் இயேசுவின் செயலைக் கண்டார்கள். இயேசு
பெரும் செயல்களைச் செய்வதையும் பிள்ளைகள் அவரைப் புகழ்வதையும்
கண்டார்கள். சிறுபிள்ளைகள் எல்லாரும் “தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா”
என்று ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருந்தார்கள். இவை அனைத்தும் ஆசாரியர்களையும்
வேதபாரகர்களையும் க�ோபம்கொள்ளச் செய்தன.
தலைமை ஆசாரியர்களும் வேதபாரகர்களும் இயேசுவிடம்,
“இப்பிள்ளைகள் ச�ொல்வதைக் கேட்டீரா?” என்று வினவினார்கள்.
இயேசு அவர்களிடம், “ஆம், வேதவாக்கியம் கூறுகிறது, ‘நீரே(தேவன்)
குழந்தைகளுக்கும், சிறு குழந்தைகளுக்கும் புகழ்பாடக் கற்பித்தீர்.’ நீங்கள்
அந்த வேதவாக்கியங்களைப் படிக்கவில்லையா?” என்று பதிலுரைத்தார்.209
ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு தேவாலயத்தில் மக்களுக்குப் ப�ோதித்தார்.
ஆசாரியரும், வேதபாரகரும் மக்களின் அதிகாரிகளும் இயேசுவைக்
க�ொல்ல விரும்பினார்கள். ஆனால் எல்லா மக்களும் இயேசுவைக்
கவனமாகக் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்கள். இயேசு கூறிய விஷயங்களை
மிகவும் உற்சாகமாகக் கவனித்தார்கள். எனவே தலைமை ஆசாரியருக்கும்,
வேதபாரகருக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் இயேசுவை எவ்வாறு க�ொல்ல முடியும்
என்பது தெரியவில்லை.210
அன்று இரவு இயேசுவும், அவரது சீஷர்களும் அந்நகரத்தை விட்டு
வெளியேறினர்.211
5.4 பட்டுப்போன அத்திமரம், விசுவாசம், ஜெபம்
மறுநாள் காலையில் இயேசு தனது சீஷர்கள�ோடு நடந்துக�ொண்டிருந்தார்.
முந்தின நாள் இயேசு சபித்த அத்தி மரத்தை அவர்கள் பார்த்தனர். அம்மரம்
செத்து, காய்ந்து, வேரும் உலர்ந்துப�ோய் இருந்தது. பேதுரு அம்மரத்தைப்பற்றி
நினைவுகூர்ந்து இயேசுவிடம், “ப�ோதகரே! பாருங்கள். நேற்று இம்மரம்
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பட்டுப்போகுமாறு ச�ொன்னீர்கள். இன்று இது உலர்ந்து இறந்துவிட்டது”
என்றான்.
அதற்கு இயேசு, “தேவனிடம் விசுவாசம் வைத்திருங்கள். நான் உங்களுக்கு
உண்மையைக் கூறுகிறேன். ‘மலையே ப�ோ, ப�ோய்க் கடலில் விழு!’ என்று
உங்களால் மலைக்கு ஆணையிட முடியும். உங்கள் மனதில் சந்தேகம்
இல்லாதிருந்தால், நீங்கள் ச�ொல்வது நடக்கும் என்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு
இருக்குமானால், தேவன் உங்களுக்காக அவற்றைச் செய்வார். ஆகையால்
உங்கள் பிரார்த்தனையின்போது தேவனிடம் காரியங்களைக் கேளுங்கள்.
அவற்றைக் கிடைக்கப்பெற்றோம் என்று நீங்கள் நம்பினால் அவை உங்களுக்கு
உரியதாகும். நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும்போது, ஏதாவது ஒன்றைக்குறித்து
நீங்கள் யாரிடமாவது க�ோபம் க�ொண்டிருப்பது நினைவில் வந்தால்
அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள். நீங்கள் இதைச் செய்தால் பரல�ோகத்தில்
இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்களது தவறுகளை மன்னித்துவிடுவார்”
என்றார்.212
5.5 இயேசுவின் அதிகாரத்தை யூத மதத் தலைவர்கள் நிராகரித்தல்
இயேசுவும் சீஷர்களும் மீண்டும் எருசலேமுக்குச் சென்றார்கள். அவர்
தேவாலயத்திற்குள் நடந்து க�ொண்டிருந்தார். தலைமை ஆசாரியர்களும்,
வேதபாரகர்களும், மூத்த யூதத் தலைவர்களும் இயேசுவிடம் வந்தனர்.
அவரிடம், “எங்களுக்குச் ச�ொல். இவற்றையெல்லாம் செய்ய நீ எங்கிருந்து
அதிகாரம் பெற்றாய்? யார் உனக்கு இந்த அதிகாரத்தைக் க�ொடுத்தது?” என்று
கேட்டனர்.
அதற்கு இயேசு, “நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியைக் கேட்கிறேன்.
எனக்குப் பதில் ச�ொல்லுங்கள். பிறகு நான் யாருடைய அதிகாரத்தால்
இவற்றையெல்லாம் செய்கிறேன் என்பதைக் கூறுகிறேன். ய�ோவான்
ஸ்நானகன் ஞானஸ்நானம் க�ொடுத்தப�ோது அந்த அதிகாரம் அவனுக்கு
தேவனிடமிருந்து வந்ததா அல்லது மனிதனிடமிருந்து வந்ததா? எனக்குப்
பதில் ச�ொல்லுங்கள்” என்றார்.
யூதத் தலைவர்கள் இயேசுவின் கேள்வியைப் பற்றி தங்களுக்குள்
பேசிக்கொண்டனர். அவர்கள், “நாம் இவனிடம், ‘ய�ோவான் தேவனிடமிருந்து
அதிகாரத்தைப் பெற்றுக்கொண்டதாகச் ச�ொன்னால்’, நம்மிடம் இவன்,
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‘பிறகு ஏன் ய�ோவான் மீது நம்பிக்கை வைக்கவில்லை’ என்று கேட்பான்.
‘மனிதனிடமிருந்து வந்தது’ என்று ச�ொல்வோமானால், பின்னர் மக்கள் நம்மீது
க�ோபம்கொள்வர்” (யூதத் தலைவர்கள் மக்களுக்கு எப்போதும் பயந்தனர்.
ஏனென்றால் அனைத்து மக்களும் ய�ோவானை உண்மையில் ஒரு தீர்க்கதரிசி
என்று நம்பினர்) என்று தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டனர்.
ஆகையால் அவர்கள் இயேசுவிடம், “எங்களுக்குப் பதில் தெரியாது”
என்றனர். இயேசுவும், “அப்படியானால், நானும் யார் அதிகாரத்தால் இதனைச்
செய்கிறேன் என்பதைச் ச�ொல்லமாட்டேன்” என்றார்.213
5.6 இரண்டு மகன்கள் பற்றிய உவமை
“ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள். அவன் தனது முதல்
மகனிடம் சென்று, ‘மகனே இன்று என் திராட்சைத் த�ோட்டத்திற்குச் சென்று
வேலை செய்’ என்றான்.
“அதற்கு அவன், ‘ப�ோக முடியாது’ என்று பதிலளித்தான். ஆனால் பின்னர்,
அவனே தான் ப�ோய் வேலை செய்ய வேண்டும் என நினைத்தான். அவ்வாறே
செய்தான்.
“பின்னர், அத்தந்தை தனது மற்றொரு மகனிடம் சென்றான். அவனிடம்,
‘மகனே, இன்றைக்கு எனது திராட்சைத் த�ோட்டத்திற்குச் சென்று வேலை
செய்’ என்றான். அதற்கு அவனது மகன், ‘சரி தந்தையே, நான் ப�ோய் வேலை
செய்கிறேன்’ என்றான். ஆனால், அவன் வேலைக்குச் செல்லவில்லை.
“இரண்டு மகன்களில் யார் தனது தந்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தான்?”
என்று இயேசு கேட்டார். யூதத் தலைவர்கள், “மூத்த மகன்” என்று பதில்
ச�ொன்னார்கள்.
அப்போது இயேசு, “நான் உங்களுக்கு உண்மையைச் ச�ொல்லுகிறேன், வரி
வசூலிப்பவர்களும், வேசிகளும், தீயவர்கள் என்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள்.
ஆனால் அவர்கள் உங்களுக்கு முன்னரே பரல�ோக இராஜ்யத்திற்குள்
நுழைவார்கள். வாழ்க்கையின் சரியான பாதையை உங்களுக்குக்
காட்டுவதற்காக ய�ோவான் வந்தான். ஆனால், நீங்கள் ய�ோவானை
நம்பவில்லை. வரி வசூலிப்பவர்களும் வேசிகளும் ய�ோவானை நம்பினார்கள்.
அவர்கள் ய�ோவான் மீது நம்பிக்கை வைத்ததை நீங்கள் கண்டீர்கள். ஆனாலும்
நீங்கள் மனந்திருந்தி ய�ோவானை நம்பவில்லை” என்றார்.214
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5.7 ப�ொல்லாத விவசாயிகள் பற்றிய உவமை
“இந்த உவமையைக் கேளுங்கள். ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு த�ோட்டமிருந்தது.
அவன் அதில் திராட்சை பயிரிட்டான். தன் த�ோட்டத்தைச் சுற்றிலும் மதில்
சுவரெழுப்பி திராட்சை இரசம் சேகரிக்கும் குழியையும் வெட்டினான். பின்
ஒரு க�ோபுரத்தையும் கட்டினான். பிறகு த�ோட்டத்தை சில விவசாயிகளுக்குக்
குத்தகைக்குக் க�ொடுத்துவிட்டு ஒரு பயணம் மேற்கொண்டான். பின்னர்,
திராட்சைப் பழங்களைப் பறிக்கவேண்டிய காலம் வந்தப�ொழுது, தனது
வேலைக்காரர்களை குத்தகைக்காரர்களிடம் விளைச்சலில் தனது பங்கை
வாங்கி வர அனுப்பினான்.
“ஆனால் அவ்விவசாயிகள�ோ வேலைக்காரர்களைப் பிடித்து அவர்களில்
ஒருவனை அடித்துவிட்டார்கள். மற்றொரு வேலைக்காரனைக் க�ொன்றார்கள்.
மற்றொரு வேலைக்காரனைக் கல்லால் அடித்துக் க�ொன்றார்கள். எனவே
த�ோட்டத்துச் ச�ொந்தக்காரன் மேலும் சில வேலைக்காரர்களை அனுப்பினான்.
முதலில் அனுப்பிய ஆட்களைவிட அதிக எண்ணிக்கையில் இப்பொழுது
ஆட்களை அனுப்பினான். ஆனால் குத்தகை எடுத்த விவசாயிகள் முதலில்
செய்தது ப�ோலவே இம்முறையும் செய்தார்கள். ஆகவே, த�ோட்டக்காரன்
தன் மகனை அனுப்ப முடிவு செய்தான்! ‘விவசாயிகள் என் மகனுக்கு மதிப்பு
க�ொடுப்பார்கள்’ என்று அவன் நினைத்தான்.
“ஆனால் மகனைக் கண்ட விவசாயிகள் தங்களுக்குள், ‘இவன் நிலச்
ச�ொந்தக்காரனின் மகன். நிலம் இவனுக்கே ச�ொந்தமாகும். நாம் இவனைக்
க�ொன்றால் நிலம் நமக்குச் ச�ொந்தமாகிவிடும்’ என்று பேசிக்கொண்டனர்.
எனவே, அந்த விவசாயிகள் திராட்சைத் த�ோட்டத்துச் ச�ொந்தக்காரனின்
மகனைத் த�ோட்டத்திற்கு வெளியில் எறிந்து க�ொன்றார்கள்.
“திராட்சைத் த�ோட்டத்துச் ச�ொந்தக்காரனே வரும்பொழுது அவன் அந்த
விவசாயிகளை என்ன செய்வான்?” என்று இயேசு கேட்டார்.
அதற்கு யூத ஆசாரியர்களும் தலைவர்களும், “அவன் நிச்சயம் அந்தத்
தீயவர்களைக் க�ொல்வான். பின் தனது நிலத்தை மற்றவர்களுக்குக் குத்தகைக்கு
விடுவான். அதாவது அறுவடை காலத்தில் தனக்கு சேரவேண்டிய பங்கைச்
தனக்கு அளிக்கும் விவசாயிகளுக்கு குத்தகைக்கு விடுவான்” என்றனர்.
இயேசு அவர்களுக்குக் கூறினார், “நீங்கள் வேதவாக்கியங்களில் கட்டாயம்
படித்திருப்பீர்கள்:
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‘கட்டிடம் கட்டியவர்கள் விரும்பாத கல்லே மூலைக் கல்லாயிற்று.
இது கர்த்தரின் செயல், நமக்கு வியப்பானது.’
“எனவே தேவனுடைய இராஜ்யம் உங்களிடமிருந்து பறிக்கப்படும்
என்பதை நான் உங்களுக்குக் கூறுகிறேன். தம் இராஜ்யத்தில் தேவன்
விரும்பும் செயல்களைச் செய்பவர்களுக்கே தேவனுடைய இராஜ்யம் கிட்டும்.
இக்கல்லின் மீது விழுகிறவன் துண்டுகளாக ந�ொறுங்கிவிடுவான். மேலும்
இக்கல் ஒருவன் மீது வீழ்ந்தால் அவன் நசுங்கிப் ப�ோவான்” என்று கூறினார்.
இயேசு கூறிய இந்த உவமைகளைத் தலைமை ஆசாரியர்களும் பரிசேயரும்
கேட்டனர். தம்மைப்பற்றியே இயேசு பேசினார் என்பதை அவர்கள்
அறிந்தார்கள். எனவே இயேசுவைக் கைது செய்ய ஒரு வழி தேடினார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் மக்களைக் குறித்து பயந்தார்கள். ஏனெனில் மக்கள்
இயேசுவைத் தீர்க்கதரிசி என நம்பினர்.215
5.8 கல்யாண விருந்து பற்றிய உவமை
இயேசு மேலும் சிலவற்றை உவமைகளின் மூலம் மக்களுக்கு எடுத்துக்
கூறினார். “பரல�ோக இராஜ்யமானது தன் மகனது திருமண விருந்துக்கு
ஏற்பாடு செய்த மன்னன் ஒருவனுக்கு ஒப்பாகும். அம்மன்னன் விருந்துண்ண
சிலரை அழைத்தான். விருந்து தயாரானப�ொழுது தன் வேலைக்காரர்களை
அனுப்பி அவர்களை அழைத்துவரச் ச�ொன்னான். ஆனால் அவர்கள�ோ
மன்னனது விருந்துக்கு வர மறுத்து விட்டார்கள்.
“பின் மன்னன் மேலும் சில வேலைக்காரர்களை அனுப்பினான். தன்
வேலைக்காரர்களிடம் மன்னன் இவ்வாறு ச�ொல்லியனுப்பினான். ‘நான்
ஏற்கெனவே அவர்களை விருந்துண்ண அழைத்துவிட்டேன். எனவே,
அவர்களிடம், என்னிடமிருந்த சிறந்த காளைகளையும் கன்றுகளையும்
உண்பதற்காக அடித்துள்ளேன். எல்லாம் தயாராக உள்ளன. திருமண
விருந்துண்ண வாருங்கள்! என்று கூறுங்கள்’ என்றான்.
“வேலைக்காரர்கள் சென்று அவர்களை அழைத்தார்கள். ஆனால்
அவர்கள�ோ வேலைக்காரர்களின் அழைப்பைப் ப�ொருட்படுத்தவில்லை.
வேறு வேலைகளைக் கவனிக்க அவர்கள் சென்று விட்டார்கள். ஒருவன் தன்
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வயலில் வேலை செய்யவும் மற்றொருவன் தன் வியாபாரத்தைக் கவனிக்கவும்,
சென்றனர். வேறு சிலர�ோ வேலைக்காரர்களைப் பிடித்து அடித்துக்
க�ொன்றுவிட்டனர். க�ோபமடைந்த மன்னன் தன் வேலைக்காரர்களைக்
க�ொன்றவர்களைக் க�ொல்வதற்காகத் தனது படையை அனுப்பினான்.
மன்னனது படை அவர்களது நகரத்தையே எரித்தது.
“அதன் பிறகு, மன்னன் தன் வேலைக்காரர்களைப் பார்த்து, ‘திருமண
விருந்து தயாராக உள்ளது. நான் அவர்களை விருந்துக்கு அழைத்தேன்.
ஆனால் அவர்கள�ோ எனது விருந்துக்கு வருமளவிற்கு நல்லவரல்லர். ஆகவே,
தெரு முனைகளுக்குச் செல்லுங்கள். உங்கள் கண்ணில் படுகிறவர்கள்
அனைவரையும் விருந்துக்கு அழையுங்கள். எனது விருந்துக்கு வரச்
ச�ொல்லுங்கள்’ என்று ச�ொன்னான். எனவே, மன்னனது வேலைக்காரர்கள்
தெருக்களுக்குச் சென்று கண்ணில் பட்டவர்களை அழைத்து வந்தனர்.
வேலைக்காரர்கள் நல்லவர்களையும் தீயவர்களையும் திருமணவிருந்து
தயாராகவிருந்த இடத்துக்கு அழைத்து வந்தார்கள். அந்த இடம்
விருந்தினர்களால் நிரம்பியது.
“மன்னன் விருந்தினர் அனைவரையும் காண்பதற்காக வந்தான்.
திருமணத்திற்கு வர ஏற்றதாக உடையணிந்திராத ஒருவனை மன்னன்
கண்டான். மன்னன் அவனிடம், ‘நண்பனே, நீ எப்படி உள்ளே வந்தாய்?
திருமணத்திற்கு வர ஏற்றதாக நீ உடை அணிந்திருக்கவில்லையே?’ என்று
கேட்டான். ஆனால் அம்மனிதன�ோ எதுவும் பேசவில்லை. எனவே, மன்னன்
தன் வேலைக்காரர்களிடம், ‘இவனது கையையும் காலையும் கட்டுங்கள்.
இவனை இருளில் எறியுங்கள். அங்கு, மக்கள் வேதனையால் பற்களைக்
கடித்துக் க�ொள்வார்கள்’ என்று ச�ொன்னான்.
“ஆம், பலர் அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் சிலர் மட்டுமே
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்” என்று இயேசு ச�ொன்னார். 216
5.9 இராயனுக்கு வரி செலுத்துவது சரியா இல்லையா?
பின்னர் பரிசேயர்கள், இயேசு ப�ோதனை செய்து க�ொண்டிருந்த இடத்தை
விட்டு விலகிச் சென்றார்கள். இயேசு ஏதேனும் தவறாகப் பேசினால் அவரைப்
பிடித்துவிட வேண்டும் என அவர்கள் திட்டமிட்டார்கள். பரிசேயர்கள்
இயேசுவை ஏமாற்ற சிலரை அவரிடம் அனுப்பினார்கள். தங்களுள் சிலரையும்
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ஏர�ோதியர்களில் சிலரையும் அவர்கள் இயேசுவிடம் அனுப்பினார்கள்.
அவர்கள் இயேசுவிடம், “ப�ோதகரே, நீர் நேர்மையானவர் என்பதை
நாங்கள் அறிவ�ோம். தேவனுடைய வழிகளைக்குறித்த உண்மைகளை
நீர் ப�ோதிப்பதையும் அறிவ�ோம். உம்மைப் பற்றி மற்றவர்கள் என்ன
நினைக்கிறார்கள் என்பதைக் குறித்து நீர் கவலைப்படுவதில்லை. உமக்கு
எல்லோரும் சமம். ர�ோமானியப் பேரரசர் சீசருக்கு வரி செலுத்துவது சரியா
தவறா? உமது கருத்தைச் ச�ொல்லும்” என்றார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் தன்னை ஏமாற்ற முயற்சிப்பதை இயேசு அறிந்தார்.
ஆகவே இயேசு, “மாயமானவர்களே! எதற்காக என்னை ஏதும் தவறாகச்
ச�ொல்லவைக்க முயற்சிக்கிறீர்கள்? வரி செலுத்துவதற்கான நாணயம்
ஒன்றைக் காட்டுங்கள்” என்று கூறினார். அவர்கள் ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை
இயேசுவிடம் காட்டினார்கள். பின் இயேசு, “நாணயத்தில் யாருடைய உருவம்
உள்ளது? யாருடைய பெயர் ப�ொறிக்கப்பட்டுள்ளது?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு அவர்கள், “சீசரின் உருவமும் சீசரின் பெயரும்.” என்று
பதிலளித்தனர்.
எனவே இயேசு அவர்களுக்குச் ச�ொன்னார், “சீசருடையதை சீசருக்கும்,
தேவனுக்குரியதை தேவனுக்கும் க�ொடுங்கள்.”
இயேசு கூறியதைக் கேட்ட அவர்கள் வியப்படைந்தார்கள். இயேசுவை
விட்டு விலகிச் சென்றார்கள்.217
5.10 ஏழு சக�ோதரர்களும் திருமணமும்
அதே நாளில் சில சதுசேயர்கள் இயேசுவிடம் வந்தார்கள். (யாரும்
மரணத்திலிந்து உயிர்த்தெழ முடியாது என்று நம்புகிறவர்கள் சதுசேயர்கள்)
சதுசேயர்கள் இயேசுவிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டனர். அவர்கள், “ப�ோதகரே,
திருமணமான ஒருவன் குழந்தைகள் இல்லாமல் இறந்துவிட்டால் அவனது
சக�ோதரன் அவனது மனைவியை மணக்கவேண்டுமென ம�ோசே நமக்குக்
கூறியுள்ளார். அப்படியெனில், அவர்கள் இறந்த சக�ோதரனுக்குக் குழந்தை
பெறுவார்கள். எங்களில் ஏழு சக�ோதரர்கள் இருந்தார்கள். முதலாமவன்
மணம் செய்து க�ொண்டான். ஆனால் அவன் குழந்தைகள் இல்லாமலேயே
இறந்துவிட்டான். அவனது சக�ோதரன் அப்பெண்ணை மணந்து க�ொண்டான்.
பின், இரண்டாவது சக�ோதரனும் இறந்துவிட்டான். அதே ப�ோல மூன்றாவது
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சக�ோதரனுக்கும் மற்ற சக�ோதரர்கள் அனைவருக்கும் நடந்தது. இறுதியாக
அப்பெண்ணும் இறந்தாள். ஏழு பேர் அவளை மணந்தார்கள். எனவே,
மரணத்திலிருந்து அவர்கள் உயிர்த்தெழும்பொழுது அவள் யாருடைய
மனைவியாக இருப்பாள்?” என்று கேட்டார்கள்.
அதற்கு இயேசு, “வேத வாக்கியங்கள் என்ன கூறுகிறது என்பது
உங்களுக்குத் தெரியாததால் உங்களுக்குப் புரியவில்லை. மேலும்
தேவனின் வல்லமையைக்குறித்து உங்களுக்குத் தெரியவில்லை. மனிதர்கள்
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழும்பொழுது, அவர்களுக்குத் திருமணங்கள்
நடக்கமாட்டா. உயிர்த்தெழும் அனைவரும் பரல�ோகத்திலிருக்கும்
தேவதூதர்களுக்கு ஒப்பாவார்கள். மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுவதைக் குறித்து
தேவன் என்ன ச�ொல்லியுள்ளார் என்பதை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள். தேவன்,
‘ஆபிரகாமின் தேவன் நானே, ஈசாக்கின் தேவன் நானே, யாக்கோபின் தேவன்
நானே’ அவர்களின் தேவன் என்று தேவன் தம்மைப்பற்றி கூறினார். அவர்
இறந்தவர்களின் தேவன் அல்ல. அவர் வாழ்கிறவர்களின் தேவன்” என்றார்.
அதைக் கேட்ட அனைவரும் இயேசுவின் ப�ோதனையைக் கண்டு
வியந்தனர்.218
5.11 மிக முக்கியமான கட்டளை
சதுசேயர்களால் வாதிட இயலாதபடி இயேசு பதில் அளித்தார் என்று
பரிசேயர்கள் அறிந்தனர். எனவே, பரிசேயர்கள் ஒன்று கூடினார்கள். ஒரு
பரிசேயன் ம�ோசேயின் சட்டத்தை நன்கு கற்றவன். அவன் இயேசுவைச்
ச�ோதிக்க ஒரு கேள்வி கேட்டான், “ம�ோசேயின் சட்டங்களில் எது மிக
முக்கியமானது?” என்று அந்தப் பரிசேயன் கேட்டான்.219
அதற்கு இயேசு, “‘இஸ்ரவேலின் மக்களே! கவனியுங்கள். நமது
தேவனாகிய கர்த்தரே உண்மையான ஒரே கர்த்தர். நீங்கள் அவரிடம்
அன்பாய் இருக்க வேண்டும். அவரிடம் நீங்கள் முழு மனத�ோடும், முழு
ஆத்துமாவ�ோடும், முழு இதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும், அன்பாய்
இருக்க வேண்டும்.’ இது முதல் கட்டளை. ‘உங்களை நீங்கள் எந்த அளவு
நேசிக்கிறீர்கள�ோ, அந்த அளவுக்கு அடுத்தவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும்’
என்பது இரண்டாம் கட்டளை. இவற்றைவிட மிக முக்கியமான வேறு
கட்டளைகள் எதுவும் இல்லை.220 எல்லா கட்டளைகளும், தீர்க்கதரிசிகளின்
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எழுத்துக்களும் இந்த இரண்டு கட்டளைகளை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டவைதான்” என்றார்.221
அதற்கு அந்த மனிதன், “ப�ோதகரே! இது ஒரு நல்ல பதில். நீங்கள்
சரியான பதிலையே ச�ொல்லி இருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் ஒருவரே நம் தேவன்.
அவரைத் தவிர வேறு தேவன் இல்லை. ஒருவன் தேவனைத் தன் முழு
மனத�ோடும், முழு ஆத்துமாவ�ோடும், முழு பலத்தோடும் நேசிக்க
வேண்டும். ஒருவன் தன்னை நேசிப்பது ப�ோலவே மற்றவர்களையும்
நேசிக்க வேண்டும். இந்தக் கட்டளைகளே, ஏனைய கட்டளைகளைக்
காட்டிலும் முக்கியமானவை. இவை தகனபலிகள் ப�ோன்றவற்றைவிட
மிக முக்கியமானவை” என்றான்.
அந்த மனிதன் புத்திசாலித்தனமாகப் பதில் கூறுவதை இயேசு
அறிந்து க�ொண்டார். எனவே அவனிடம், “நீ தேவனின் இராஜ்யத்தை
நெருங்கிவிட்டாய்” என்றார்.222
5.12 மேசியா தாவீதின் குமாரனா அல்லது தாவீதின் ஆண்டவரா?
பரிசேயர்கள் ஒன்றாய் கூடியிருந்த ப�ொழுது, இயேசு அவர்களை ஒரு
கேள்வி கேட்டார். “கிறிஸ்துவைக்குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
அவர் யாருடைய குமாரன்?” என்றார்.
அதற்குப் பரிசேயர்கள், “கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரன்.” என்றனர்.
பின் இயேசு பரிசேயர்களிடம் கூறினார், “பின் எதற்காக தாவீது அவரை
‘ஆண்டவரே’ என்றழைத்தார்? தாவீது பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையாலே
பேசினார். தாவீது ச�ொன்னது இதுவே:
‘கர்த்தர் (தேவன்) எனது ஆண்டவரிடம் (கிறிஸ்து) கூறினார்:
எனது வலது பக்கத்தின் அருகில் உட்காரும்;
உம் எதிரிகளை உம் கட்டுக்குள் வைப்பேன்!’
தாவீது ‘ஆண்டவர்’ என கிறிஸ்துவை அழைக்கிறார். எனவே கிறிஸ்து
எப்படி தாவீதின் குமாரனாக முடியும்?” என்று கேட்டார் இயேசு.
பரிசேயர்கள் ஒருவராலும் இயேசுவின் கேள்விகளுக்குப் பதில் கூற
முடியவில்லை. அந்த நாளிலிருந்து இயேசுவை ஏமாற்றி கேள்வி கேட்க
முயற்சி செய்யும் துணிவு யாருக்கும் வரவில்லை.223


188

இயேசு மரணமடையும் வ

5.13 மதத்தலைவர்கள் இயேசு விமர்சித்தல்
பின் இயேசு மக்களையும் தம் சீஷர்களையும் பார்த்துப் பேசலானார்.
“வேதபாரகரும், பரிசேயர்களும் ம�ோசேயின் சட்டங்கள் என்ன
ச�ொல்லுகின்றன என்பதை உங்களுக்குக் கூறும் அதிகாரத்தைப்
பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் ச�ொற்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க
வேண்டும். அவர்கள் செய்யச் ச�ொல்கிறவற்றை நீங்கள் செய்ய வேண்டும்.
ஆனால், அவர்களின் வாழ்க்கை நீங்கள் பின்பற்றத் தக்கதல்ல. அவர்கள்
உங்களுக்கு உபதேசிக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் அதன்படி நடப்பதில்லை.
மக்கள் பின்பற்றி நடப்பதற்குக் கடினமான சட்டங்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள்.
மற்றவர்கள் அவற்றைப் பின்பற்றுமாறு மிகவும் வற்புறுத்துகின்றனர். ஆனால்
அச்சட்டங்களில் யாத�ொன்றையும் தாங்கள் பின்பற்ற முயலுவதில்லை.
“அவர்கள் நற்செயல்களைச் செய்வதற்கான ஒரே காரணம் மற்றவர்கள்
அவற்றைக் காண வேண்டும் என்பதே. அவர்கள் வேத வாக்கியங்களில்
வாசகங்களைக் க�ொண்ட த�ோல் பைகளை அணிந்து செல்கிறார்கள்.
அவற்றை மேலும் மேலும் பெரிதாக்கிக் க�ொண்டேயிருக்கிறார்கள். மேலும்
மக்கள் காணும்படியாகப் பிரார்த்தனைக்கான சிறப்பு உடையை மிக
நீண்டதாக அணிகிறார்கள். அத்தகைய பரிசேயர்களும் வேதபாரகர்களும்
விருந்துகளின்போது முக்கியமான இருக்கைகளில் அமர விரும்புகிறார்கள்.
மேலும் ஜெப ஆலயங்களில் முக்கியமான இருக்கைகளில் அமர
விரும்புகிறார்கள். கடைவீதிகளில் மக்கள் தங்களுக்கு மரியாதை செய்யவும்
மக்கள் தங்களை ‘ப�ோதகரே’ என அழைக்கவும் விரும்புகிறார்கள்.
“ஆனால் நீங்கள் ‘ப�ோதகர்’ என அழைக்கப்படக் கூடாது. ஏனென்றால்
நீங்கள் அனைவரும் சக�ோதர சக�ோதரிகள். உங்களுக்கு ஒரு ப�ோதகரே உண்டு.
மேலும், பூமியில் உள்ள எவரையும் ‘தந்தையே’ என அழைக்காதீர்கள்.
உங்களுக்கு ஒருவரே தந்தை. அவர் பரல�ோகத்தில் உள்ளார். நீங்கள்
‘எஜமானே’ என்றும் அழைக்கப்படக் கூடாது. ஏனென்றால், உங்கள் எஜமான்
ஒருவர் மட்டுமே. அவர் தான் கிறிஸ்து. உங்களுக்கு வேலைக்காரனைப்போல
ஊழியம் செய்கிறவனே உங்களில் பெரியவன். தன்னை மற்றவரிலும்
உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான். தன்னைத் தான் தாழ்த்துகிறவன்
உயர்த்தப்படுவான்.
“வேதபாரகர்களே! பரிசேயர்களே! உங்களுக்குக் கேடுகாலம். நீங்கள்
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மாயமானவர்கள். பரல�ோக இராஜ்யத்தின் நுழைவாயிலை நீங்கள்
அடைக்கிறீர்கள். நீங்களும் நுழைவதில்லை, நுழைய முயற்சிக்கும்
மற்றவர்களையும் தடுக்கிறீர்கள்.
“வேதபாரகர்களே! பரிசேயர்களே! உங்களுக்குக் கேடு வரும். நீங்கள்
மாயமானவர்கள். கடல் கடந்தும் பல நாடுகளில் பயணம் செய்தும் உங்களுக்கு
ஒரு சீஷனைத் தேடுகிறீர்கள். நீங்கள் அவனைக் கண்டடைந்து அவனை
உங்களை விட ம�ோசமானவனாக மாற்றுகிறீர்கள். மேலும் நரகத்திற்கு உரிய
நீங்கள் மிகவும் ப�ொல்லாதவர்களே.
“வேதபாரகர்களே! பரிசேயர்களே! உங்களுக்குக் கேடு வரும். மற்றவர்களை
வழி நடத்தும் நீங்கள் குருடர்கள். நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், ‘ஒருவன்
தேவாலயத்தின் பெயரால் சத்தியம் செய்தால் அதனால் ஒன்றுமில்லை
ஆனால், தேவாலயத்தில் உள்ள தங்கத்தின் பெயராலே சத்தியம் செய்தால்,
அவன் அதைக் காப்பாற்ற வேண்டும்!’ நீங்கள் அறிவற்ற குருடர்கள். தங்கம்
பெரிதா தேவாலயம் பெரிதா? தங்கத்தைப் பரிசுத்தமாக்குவது தேவாலயமே!
எனவே, தேவாலயமே பெரியது.
“மேலும், நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், ‘ஒருவன் தேவாலயத்திலுள்ள பலிபீடத்தின்
பெயரால் சத்தியம் செய்தால் அதனால் ஒன்றுமில்லை. ஆனால், ஒருவன்
பலிபீடத்திலுள்ள பலிப்பொருளின் பெயரால் சத்தியம் செய்தால், அவன்
அதைக் காப்பாற்ற வேண்டும்!’ நீங்கள் குருடர்கள், உங்களுக்கு எதுவும்
புரிவதில்லை. படைத்த ப�ொருள் பெரிதா? பலிபீடம் பெரிதா? படைத்த
ப�ொருளை பரிசுத்தப்படுத்துவது பலிபீடமே. ஆகவே பலிபீடமே
பெரியது. பலிபீடத்தின் பெயராலே சத்தியம் செய்கிறவன் உண்மையில்
பலிபீடத்தையும் அதில் உள்ள அனைத்துப் ப�ொருளையும் பயன்படுத்துகிறான்.
மேலும் தேவாலயத்தின் பெயரால் சத்தியம் செய்கிறவன், உண்மையில்
தேவாலயத்தையும் அதில் வாசம் செய்பவரையும் பயன்படுத்துகிறான்.
பரல�ோகத்தின் பெயரால் சத்தியம் செய்கிறவன் தேவனின் அரியாசனத்தின்
பெயராலும் அதில் அமர்கிறவரின் பெயராலும் சத்தியம் செய்கிறான்.
“வேதபாரகர்களே! பரிசேயர்களே! உங்களுக்குக் கேடு வரும். நீங்கள்
மாயமானவர்கள். உங்கள் உடமைகள் அனைத்திலும் பத்தில் ஒரு பாகம்
கர்த்தருக்குக் காணிக்கையாக்குகிறீர்கள். புதினா, வெந்தயம் மற்றும்
சீரகத்திலும் கூட. ஆனால் கட்டளைகளில் மிக முக்கியமானவற்றை
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நீங்கள் பின்பற்றுவதில்லை. அதாவது, நியாயமாகவும் கருணையுடனும்
நேர்மையாகவும் விளங்கவேண்டும் என்பதை விட்டுவிடுகிறீர்கள்.
இவைகளே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கிய செயல்கள். மேலும் மற்ற
நற்செயல்களையும் த�ொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும். நீங்கள் மற்றவர்களை
வழிநடத்துகிறீர்கள். ஆனால், நீங்கள�ோ குருடர்கள். பானத்திலிருந்து ஒரு சிறு
ஈயை எடுத்து எறிந்துவிட்டு, ஒட்டகத்தை விழுங்குகிறவனைப் ப�ோன்றவர்கள்
நீங்கள்.
“வேதபாரகர்களே! பரிசேயர்களே! நீங்கள் மாயமானவர்கள். உங்கள்
க�ோப்பைகளையும் பாத்திரங்களையும் வெளிப்புறம் நன்கு கழுவுகிறீர்கள்.
(சுத்தம் செய்கிறீர்கள்) ஆனால் அவற்றின் உள்ளே நீங்கள் மற்றவர்களை
ஏமாற்றி உங்கள் விருப்பத்தின்படி சேர்த்த ப�ொருட்களால் நிரம்பியுள்ளது.
பரிசேயர்களே, நீங்கள் குருடர்கள். முதலில் க�ோப்பையின் உள்ளே சுத்தம்
செய்யுங்கள், பின், க�ோப்பையின் வெளிப்புறம் உண்மையிலேயே சுத்தமாகும்.
“வேதபாரகர்களே! பரிசேயர்களே! உங்களுக்குக் கேடு வரும். நீங்கள்
மாயமானவர்கள். நீங்கள் வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளைப்
ப�ோன்றவர்கள். அக்கல்லறைகளின் வெளிப்புறம் நன்றாக இருக்கிறது. ஆனால்,
உள்ளே முழுவதும், இறந்தவர்களின் எலும்புகளும், அசுத்தங்கள் பலவும்
இருக்கின்றன. அதே ப�ோலத்தான் நீங்களும், உங்களைக் காண்கிறவர்கள்
உங்களை நல்லவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், உள்ளுக்குள் நீங்கள்
(முழுக்கவும்) மாயமும் தீமையும் நிறைந்தவர்கள்.
“வேதபாரகர்களே! பரிசேயர்களே! உங்களுக்குக் கேடு வரும். நீங்கள்
மிகவும் மாயமானவர்கள். நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்குக் கல்லறை கட்டுகிறீர்கள்.
நல்லவர்களின் கல்லறைகளுக்கு பெருமை சேர்க்கிறீர்கள். மேலும்
நீங்கள், ‘நாங்கள் எங்கள் முன்னோர்களின் காலத்தில் வாழ்ந்திருந்தால்,
இத்தீர்க்கதரிசிகளைக் க�ொல்ல அவர்களுக்குத் துணை ப�ோயிருக்க மாட்டோம்’
என்று கூறுகிறீர்கள். அத்தீர்க்கதரிசிகளைக் க�ொன்றவர்களின் வழிவந்தவர்கள்
நீங்கள் என்பதை நிரூபணம் செய்கிறீர்கள். உங்கள் முன்னோர்கள் த�ொடங்கி
வைத்த பாவத்தை நீங்கள் முடித்து வைப்பீர்கள்.
“நீங்கள் பாம்புகள். க�ொடிய விஷம் க�ொண்ட பாம்புக் கூட்டத்தில்
த�ோன்றியவர்கள் நீங்கள்! தேவனிடமிருந்து நீங்கள் தப்ப முடியாது.
நீங்கள் அனைவரும் குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டு நரகத்திற்குச்
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செல்வீர்கள். ஆகவே, நான் உங்களுக்கு இதைச் ச�ொல்லிக் க�ொள்கிறேன்.
தீர்க்கதரிசிகளையும் ஞானிகளையும் ப�ோதகர்களையும் உங்களிடம்
அனுப்புகிறேன். நீங்கள் அவர்களில் சிலரைச் சாகடிப்பீர்கள். சிலரைச்
சிலுவையில் அறைவீர்கள். சிலரை ஜெப ஆலயங்களில் கட்டிவைத்து
அடிப்பீர்கள். அவர்களை நகருக்கு நகர் துரத்திச் செல்வீர்கள்.
“ஆகவே, நேர்மையான வாழ்வை நடத்திய சிலரைக் க�ொன்ற குற்றத்திற்கு
நீங்கள் ஆளாவீர்கள். நல்லவனான ஆபேல் முதல் சகரியா ஆகிய�ோரைக்
க�ொன்ற பழிக்கும் உட்படுவீர்கள். ஆபேல் முதல் பரகியாவின் மகனும்
ஆலயத்திற்கும் பலிபீடத்திற்கும் இடையில் க�ொல்லப்பட்டவனான சகரியா
வரையில் வாழ்ந்த நல்லவர்களைக் க�ொன்ற பழிக்கும் ஆளாவீர்கள். நான்
உண்மையைச் ச�ொல்கிறேன், இவை அனைத்தும் தற்பொழுது வாழும்
உங்களுக்கு உண்டாகும்.
“எருசலேமே! எருசலேமே! நீ தீர்க்கதரிசிகளைக் க�ொல்கின்றாய். தேவன்
உன்னிடம் அனுப்பியவர்களைக் கற்களால் அடித்துக் க�ொல்கிறாய்.
பற்பலமுறை உன் மக்களுக்கு உதவ நான் விரும்பினேன். ஒரு (தாய்க்) க�ோழி
தன் குஞ்சுகளைத் தன் இறக்கைகளுக்குக் கீழே சேர்த்துக் க�ொள்வதைப்போல
நானும் உன் மக்களை ஒன்று சேர்க்க நினைத்தேன். ஆனால், நீய�ோ அதைச்
செய்ய என்னை விடவில்லை. இப்பொழுத�ோ, உன் வீடு முற்றிலும்
வெறுமையடையும். நான் உனக்கு உண்மையைச் ச�ொல்கிறேன், ‘கர்த்தரின்
பெயராலே வருகிறவருக்கு தேவனின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கட்டும்! அவர்
வரவு நல்வரவு!’ என்று நீ கூறுகிறவரைக்கும் நீ என்னைக் காணமாட்டாய்”
என்று இயேசு கூறினார்.224
5.14 ஒரு விதவை தனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் க�ொடுத்தல்
மக்கள் தம் காணிக்கையைச் செலுத்துகிற ஆலய காணிக்கைப் பெட்டியின்
அருகில் இயேசு உட்கார்ந்திருந்தார். மக்கள் அதில் காசுகள் ப�ோடுவதைக்
கவனித்தார். நிறைய பணக்காரர்கள் ஏராளமாகப் பணத்தைப் ப�ோட்டார்கள்.
பிறகு ஓர் ஏழை விதவை வந்து இரண்டு சிறியகாசுகளைப் ப�ோட்டாள்.
இயேசு தனது சீஷர்களை அழைத்தார். அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு
உண்மையைச் ச�ொல்கிறேன், அந்த ஏழை விதவை இரண்டு சிறிய
காசுகளைத்தான் ப�ோட்டாள். உண்மையில் அவள் செல்வந்தர் எவரையும்விட
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அதிகம் ப�ோட்டிருக்கிறாள். அவர்களிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது. ஆனால்
அவர்களுக்குத் தேவையில்லாததையே அவர்கள் க�ொடுத்தார்கள். இவள�ோ
மிகவும் ஏழை. அவள் தன்னிடம் உள்ள அனைத்தையும் க�ொடுத்துவிட்டாள்.
அவள் க�ொடுத்தது அவளது வாழ்க்கைக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்றாகும்”
என்றார்.225
5.15 கடைசிக் காலம் பற்றி இயேசுவின் எச்சரிக்கை
இயேசு ஆலயத்தைவிட்டுப் புறப்படும்போது அவரது சீஷர்களில் ஒருவன்.
“பாருங்கள் ப�ோதகரே! பெரிய பெரிய கற்கள�ோடு இந்த ஆலயம் பார்க்க
எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது” என்று ச�ொன்னான்.
இயேசுவ�ோ, “நீ இந்தப் பெரிய கட்டிடத்தைப் பார்க்கிறாய்.
இவையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் அழிந்துப�ோகும். ஒவ்வொரு கல்லும்
தரையில் சிதறிப்போகும். ஒரு கல்லோடு இன்னொன்று சேராது ப�ோகும்,”
என்றார்.
பிறகு ஒலிவ மலையின் மேலே ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்தார். அவர�ோடு பேதுரு,
யாக்கோபு, ய�ோவான், அந்திரேயா ஆகிய�ோர் இருந்தனர். அனைவரும்
ஆலயத்தைப் பார்த்தனர். சீஷர்கள் இயேசுவிடம், “இவை எப்போது
நடைபெறும் என்று எங்களுக்குச் ச�ொல்லுங்கள். இவை நிகழும் காலத்தை
நாம் எந்த அடையாளங்களால் அறிந்து க�ொள்ளமுடியும்?” என்று கேட்டனர்.
இயேசு சீஷர்களிடம், “எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். யாரும் உங்களை
ஏமாற்றாதபடிக்குப் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். பலர் வந்து என் பெயரைப்
பயன்படுத்துவார்கள். அவர்கள், ‘நானே அவர்’ என்பார்கள். அவர்கள் மக்களை
ஏமாற்றுவார்கள். ப�ோரைப் பற்றியும், ப�ோர்களைப் பற்றிய செய்திகளையும்
நீங்கள் கேள்விப்படுவீர்கள். பயப்படாதீர்கள். உலக முடிவு ஏற்படும்முன்
இவை நிகழ வேண்டும். நாடுகள் ஒன்றோடு ஒன்று ப�ோரிட்டுக்கொள்ளும்.
இராஜ்யங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ம�ோதிக்கொள்ளும். மக்களுக்கு உண்ண
உணவில்லை என்று ச�ொல்லும் காலம் வரும். பல்வேறு இடங்களில் பூமி
அதிர்ச்சிகள் ஏற்படும். இவை ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு முன் ஏற்படும்
வேதனைப�ோல உருவாகும்.
“நீங்கள் கவனமாயிருங்கள். மக்கள் உங்களைக் கைது செய்து நியாயம்
வழங்குவார்கள். தங்கள் ஜெப ஆலயங்களில் உங்களை அடிப்பார்கள். நீங்கள்
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ஆளுநர்கள் முன்பும், மன்னர்களின் முன்பும், கட்டாயமாக நிறுத்தப்படுவீர்கள்.
என்னைப் பற்றி அவர்களிடம் நீங்கள் ச�ொல்வீர்கள். நீங்கள் என்னைப்
பின்பற்றுவதால் இவை உங்களுக்கு ஏற்படும். இவை நடைபெறுவதற்கு
முன்னால் நற்செய்தியானது எல்லா மக்களுக்கும் பரப்பப்படும். நீங்கள்
ச�ொல்லப்போவதைப்பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டாம். அந்த நேரத்தில்
தேவன் பேசக் க�ொடுத்தவற்றை நீங்கள் பேசுங்கள். உண்மையில் அவற்றை
நீங்கள் பேசுவதில்லை. உங்கள் மூலம் பரிசுத்த ஆவியானவரே பேசுவார்.
“ ச க� ோ த ர ர ்க ள் ஒ ரு வ ரு க ்கொ ரு வ ர் எ தி ர ா கி ச் ச ா வு க் கு
ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவார்கள். பெற்றோர் தம் பிள்ளைகளுக்கு எதிராகி
அவர்களை மரணத்துக்கு ஒப்புக்கொடுப்பார்கள். பிள்ளைகள் தம்
பெற்றோருக்கு எதிராகச் சண்டையிட்டு அவர்களைக் க�ொலை செய்ய வழி
தேடுவார்கள். நீங்கள் என்னைப் பின்பற்றுவதால் மக்கள் அனைவரும்
உங்களை வெறுப்பார்கள். இறுதிவரை உறுதியாக யார் இருக்கிறார்கள�ோ
அவர்களே இரட்சிக்கப்படுவார்கள்.226 தேவனுடைய இராஜ்யத்தைப்பற்றிய
நற்செய்திகள் உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கப்படும். அது ஒவ்வொரு
தேசத்துக்கும் ச�ொல்லப்படும். அதன் பின்பே முடிவு வரும்.227
“பேரழிவிற்கு காரணமான ம�ோசமான காரியத்தை நிற்கத்தகாத இடத்தில்
நிற்க நீங்கள் காண்பீர்கள். (இதை வாசிக்கிறவன் இதன் அர்த்தத்தைப்
புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.) அப்போது யூதேயாவில் உள்ள மக்கள் அதை
விட்டு மலைகளுக்கு ஓடிப் ப�ோவார்கள். மக்கள் தம் நேரத்தை வீணாக்காமல்
எதற்காகவும் நிற்காமல் ஓடிப்போக வேண்டும். எவனாவது வீட்டின்
கூரைமேல் இருந்தால் அவன் ப�ொருள்களை எடுக்கக் கீழே இறங்காமலும்
வீட்டிற்குள் நுழையாமலும் இருப்பானாக. எவனாவது வயலில் இருந்தால்
அவன் தன் மேல் சட்டையை எடுக்கத் திரும்பிப் ப�ோகாமல் இருப்பானாக.
“அந்தக் காலம் கருவுற்ற பெண்களுக்கும், கைக் குழந்தையுள்ள
பெண்களுக்கும் மிகக் க�ொடுமையானதாக இருக்கும். மழைக் காலத்தில்
இவை நிகழாதிருக்கும்படி பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ஏன்?அந்த நாட்களில்
அதிக அளவு வேதனை இருக்கும். த�ொடக்கக் காலம் முதல் இன்று வரை இது
ப�ோன்ற வேதனைகள் ஏற்பட்டிருக்காது. இது ப�ோன்ற கேடுகள் இனிமேல்
நடக்காது. அக்கேடு காலம் குறுகியதாக இருக்கட்டும் என்று தேவன்
தீர்மானித்திருக்கிறார். அக்கேடு காலம் குறுகியதாக இல்லாமல் இருந்தால்
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பின்னர் உலகில் ஒருவரும் உயிர�ோடு இருக்க முடியாது. அவர் தேர்ந்தெடுத்த
சிறப்புக்குரிய மக்களுக்கு உதவும்பொருட்டு தேவன் அக்கேடு காலத்தினைக்
குறுகியதாக ஆக்குவார்.
“அக்காலத்தில் சிலர் ‘அத�ோ பாருங்கள் கிறிஸ்து, இத�ோ இவர்தான் கிறிஸ்து’
என்று கூறுவார்கள். அவர்களை நம்பாதீர்கள். கள்ளக் கிறிஸ்துக்களும், கள்ளத்
தீர்க்கதரிசிகளும் வந்து அநேக அற்புதங்களையும், அரிய செயல்களையும்
செய்வார்கள். அவர்கள் இவற்றை தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
மக்களிடமே செய்வார்கள். அப்படிச் செய்து அவர்களை ஏமாற்ற
முயற்சிப்பார்கள். எனவே கவனமாய் இருங்கள். இவை நடைபெறும்
முன்னரே நான் உங்களை எச்சரிக்கை செய்துவிட்டேன்.
“அந்நாட்களில் அத்துன்பங்கள் நடந்த பிறகு,
‘சூரியன் இருளாகும்.
சந்திரன் ஒளி தராது.
நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும்.
வானிலுள்ள அத்தனையும் மாறிப்போகும்’
“பிறகு மேகங்களுக்கு மேல் மனித குமாரன் மிகுந்த வல்லமைய�ோடும்,
மகிமைய�ோடும் வருவதைக் காண்பார்கள். பூமி முழுவதும் தேவதூதர்களை
மனிதகுமாரன் அனுப்பிவைப்பார். அத்தேவ தூதர்கள் உலகம் முழுவதிலும்
உள்ள கர்த்தரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களைக் கூட்டுவார்கள்.
“அத்திமரம் நமக்கு ஒரு பாடத்தைக் கற்பிக்கின்றது. அத்திமரக்
கிளைகள் பசுமையாகவும், மென்மையாகவும் மாறி புதிய இலைகள்
தளிர்க்க ஆரம்பிக்கும்போது க�ோடைக் காலம் நெருங்கும் என்பதை
நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ளலாம். இது ப�ோலத்தான் நான் ச�ொன்னவை
நிகழ்வதற்கான அறிகுறிகள் த�ோன்றும். அறிகுறிகள் த�ோன்றியதும் காலம்
நெருங்கிவிட்டதை அறிந்துக�ொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு உண்மையைக்
கூறுகிறேன். இப்பொழுது உள்ள மக்கள் வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கும்போதே
நான் ச�ொன்னவை எல்லாம் நிகழும். இந்த முழு உலகமும் பூமியும்
வானமும் அழிந்துவிடும். ஆனால் நான் ச�ொன்ன வார்த்தைகள் மாத்திரம்
அழியாது.228
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5.16 காலம் நிறைவேறும் வேலையை தேவன் மட்டுமே அறிவார்
“அந்த நேரம் அல்லது நாள் எப்பொழுது வரும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது.
பரல�ோகத்திலிருக்கும் தேவ குமாரனும் தேவதூதர்களும் கூட அதை
அறியமாட்டார்கள். பிதாவானவர் மட்டுமே அறிவார்.
“ந�ோவாவின் காலத்தில் நடந்ததைப் ப�ோலவே, மனித குமாரன்
வரும்போதும் நடக்கும். ந�ோவாவின் காலத்தில் வெள்ளம் வருமுன்னர்,
மக்கள் குடித்துக்கொண்டும் சாப்பிட்டுக்கொண்டுமிருந்தார்கள். மக்கள்
தம் பிள்ளைகளின் திருமணங்களை நடத்திக்கொண்டிருந்தார்கள். ந�ோவா
கப்பலில் ஏறுகிறவரைக்கும் மக்கள் அவற்றைச் செய்து க�ொண்டிருந்தார்கள்.
நடந்துக�ொண்டிருந்ததை அம்மக்களில் யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை. பின்னர்,
வெள்ளம் வந்து அவர்கள் அனைவரையும் அழித்துப்போட்டது.
“அதைப் ப�ோலவே மனிதகுமாரன் வரும்பொழுதும் நடக்கும். இரண்டு
ஆண்கள் வயலில் வேலை செய்துக�ொண்டிருக்க ஒருவன் விடப்பட்டு
மற்றவன் எடுத்துச்செல்லப்படுவான். எந்திரத்தில் மாவு அரைத்துக்
க�ொண்டிருக்கும் பெண்கள் இருவரில், ஒருத்தி விடப்பட்டு மற்றவள்
க�ொண்டுசெல்லப்படுவாள்.229
“எச்சரிக்கையாக இருங்கள். குடித்துக்கொண்டும், குடியில்
மூழ்கிக்கொண்டும் காலத்தைக் கழிக்காதீர்கள். அல்லது உலகத்துக்
காரியங்களில் அதிகப்படியாக ஈடுபடாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு செய்தால்
உங்களால் சரியானதைச் சிந்திக்க முடியாது. பிறகு முடிவு திடுமென
நீங்கள் தயாராக இல்லாதப�ோது வரக்கூடும். பூமியின் மக்களுக்கு அது ஒரு
ப�ொறியைப்போல் இருக்கும். ஏனெனில் பூமியில் உள்ள அனைவருக்கும்
இந்த நாள் வரும். எனவே எப்போதும் தயாராக இருங்கள். நடக்கப்
ப�ோகிற இக்காரியங்களில் பாதுகாப்பாகத் த�ொடருவதற்கு உரிய வன்மை
வேண்டுமென பிரார்த்தியுங்கள். மனிதகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்கும் தகுதி
பெறுவதற்காகப் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.230
“இது, பயணம் செய்பவன் தன் வீட்டைவிட்டுப் ப�ோவதைப் ப�ோன்றது.
அவன் தன் வேலைக்காரர்களிடம் வீட்டை ஒப்படைத்துவிட்டுப்போகிறான்.
அவன் ஒவ்வொரு வேலைக்காரனுக்கும் குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு வேலையைக்
க�ொடுத்துவிட்டுப் ப�ோகிறான். ஒரு வேலைக்காரன் வாசலைக் காவல்
காப்பான். எப்பொழுதும் வேலைக்காரர்கள் தயாராய் இருக்கவேண்டும் என்று
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ச�ொல்வான். அதைப் ப�ோலவே நானும் உங்களுக்குக் கூறுகிறேன். எனவே,
நீங்கள் எப்பொழுதும் தயாராக இருக்க வேண்டும். வீட்டுச் ச�ொந்தக்காரன்
எப்பொழுது திரும்பி வருவான் என்று எவருக்கும் தெரியாது. ஒரு வேளை
அவன் பிற்பகலில் வரலாம், அல்லது நடு இரவில் வரலாம் அல்லது
அதிகாலையில் வரலாம், அல்லது சூரியன் உதயமாகும்போது வரலாம்.
வீட்டின் ச�ொந்தக்காரன் எதிர்பாராமல் வருவான். நீங்கள் எப்போதும் தயாராக
இருந்தால் உங்களைத் தூங்குகிறவர்களாக அவன் கண்டுபிடிக்க மாட்டான்.
நான் இதனை ச�ொல்கிறேன். நான் எல்லாருக்கும் ச�ொல்கிறேன், ‘தயாராக
இருங்கள்.’ 231
“உங்கள் கர்த்தர் வருகிற நேரம் உங்களுக்குத் தெரியாது. இதை, ஞாபகம்
வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள், திருடன் வரும் நேரத்தை வீட்டுக்காரன்
அறிந்திருந்தால், திருடனுக்காக வீட்டுக்காரன் காத்திருப்பான். மேலும்
திருடன் வீட்டில் நுழையாதபடி எச்சரிக்கையுடன் இருப்பான். இதை
நினைவில் க�ொள்ளுங்கள். எனவே, நீங்களும் ஆயத்தமாக இருக்கவேண்டும்.
நீங்கள் எதிர்பார்க்காதப�ொழுது மனித குமாரன் வருவார்.
“புத்தியுள்ள நம்பிக்கைக்குரிய வேலையாள் யார்? தன் மற்ற
வேலைக்காரர்களுக்குத் தக்க நேரத்தில் உணவளிக்கும் வேலைக்காரனை
எஜமானன் நம்புகிறான். எஜமானனின் நம்பிக்கைக்குரிய அவ்வேலைக்காரன்
யார்? அவ்வேலைக்காரன் எஜமானன் வரும் நேரத்தில் தன் வேலையை
சரியாகச் செய்கிறதைக் கண்டால் அவ்வேலைக்காரன் மகிழ்ச்சியடைகிறான்.
நான் உண்மையைச் ச�ொல்கிறேன். தனக்குரிய எல்லாவற்றையும்
மேற்பார்வை செய்யும் ப�ொறுப்பையும் அந்த வேலைக்காரன் வசம்
ஒப்படைப்பான்.
“ஆனால், அவ்வேலைக்காரன் தீய எண்ணம் க�ொண்டு, தன் எஜமானன்
விரைவில் வரமாட்டான் என எண்ணினால் என்ன ஆகும்? உடன்
வேலைக்காரர்களையெல்லாம் அடித்து உதைத்து எல்லா உணவையும்
உண்டுவிட்டு தன்னைப் ப�ோன்றவர்களுடன் உண்டு குடிக்க முனைவான்.
அவன் எதிர்ப்பாராத நேரத்தில் எஜமானன் வருவான். பின்னர்
அவ்வேலைக்காரனைத் தண்டிப்பான். மாயமானவர்களின் இடத்திற்கு
அவனை அனுப்பி வைப்பான். அங்கே உள்ளவர்கள் கூக்குரலிட்டுக் க�ொண்டு
வேதனையினால் பற்களைக் கடித்துக் க�ொண்டிருப்பார்கள்.232
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5.17 பத்து யுவதிகள் பற்றிய உவமை
“மணமகனுக்காக காத்திருந்த பத்துப் பெண்களுக்கு ஒப்பாக பரல�ோக
இராஜ்யம் இருக்கும். அப்பெண்கள் தங்களுடன் விளக்குகளைக்
க�ொண்டுவந்தனர். அவர்களில் ஐந்து பெண்கள் முட்டாள்கள்; ஐந்து பெண்கள்
புத்திசாலிகள். ஐந்து முட்டாள் பெண்களும் தம்முடன் விளக்குகளைக் க�ொண்டு
வந்திருந்தனர். ஆனால் அவற்றுக்குத் தேவையான அதிக எண்ணெயைக்
க�ொண்டு வரவில்லை. புத்திசாலிப் பெண்கள�ோ விளக்குகளையும் தேவையான
அதிக எண்ணெயை ஜாடிகளிலும் க�ொண்டு வந்திருந்தனர். மணமகன் வர
நேரமானதால் அப்பெண்கள் களைப்பு மிகுதியால் தூங்க ஆரம்பித்தனர்.
“நள்ளிரவில் யார�ோ, ‘மணமகன் வந்தாயிற்று! வந்து மணமகனை
சந்தியுங்கள்!’ என்று அறிவித்தார்கள்.
“பின் பெண்கள் அனைவரும் விழித்தெழுந்தார்கள். தம் விளக்குகளைத்
தயார் செய்தார்கள். முட்டாள் பெண்கள் புத்திசாலிப் பெண்களிடம்
‘எங்களிடம் விளக்குகளிலிருந்த எண்ணெய் தீர்ந்துவிட்டது. உங்களிடமுள்ள
எண்ணெயிலிருந்து சிறிது க�ொடுங்கள்’ என்று கேட்டார்கள்.
“அதற்கு புத்திசாலிப் பெண்கள், ‘இல்லை. எங்களிடமுள்ள எண்ணெய்
எங்களுக்கே ப�ோதாது, எண்ணெய் விற்பவர்களிடம் சென்று உங்களுக்கு
எண்ணெய் வாங்கி வாருங்கள்’ என்று பதிலளித்தார்கள்.
“ஆகவே, முட்டாள் பெண்கள் எண்ணெய் வாங்கச் சென்றார்கள். அவர்கள்
வெளியில் சென்றிருந்தப�ொழுது மணமகன் வந்தான். தயாராக இருந்த
பெண்கள் மணமகனுடன் விருந்துண்ண சென்றார்கள். உடனே, கதவு
மூடப்பட்டு பூட்டப்பட்டது.
“பின்னர், வெளியில் சென்ற பெண்கள் திரும்பினார்கள். அவர்கள், ‘ஐயா!
ஐயா! கதவைத் திறந்து எங்களை உள்ளே விடுங்கள்’ என்றார்கள்.
“ஆனால் மணமகன�ோ, ‘உண்மையாகவே நீங்கள் யாரென்று எனக்குத்
தெரியாது’ என்று ச�ொல்லிவிட்டான்.
“எனவே நீங்கள் எப்பொழுதும் தயாராக இருங்கள். மனித குமாரன்
வரப்போகும் நாள�ோ நேரம�ோ உங்களுக்குத் தெரியாது.233
5.18 மூன்று வேலைக்காரர்களைப் பற்றிய உவமை
“பரல�ோக இராஜ்யம், தன் வீட்டை விட்டு வேற�ொரு இடத்திற்குப்
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பயணமான ஒருவனுக்கு ஒப்பாகும். புறப்பட்டுச் செல்வதற்கு முன் அவன்
தனது மூன்று வேலைக்காரர்களுடன் பேசினான். தான் புறப்பட்டுச் சென்றபின்
தனது உடமைகளைப் பார்த்துக் க�ொள்ளுமாறு அவர்களுக்குச் ச�ொன்னான்.
ஒவ்வொரு வேலைக்காரனும் எதைப் பார்த்துக் க�ொள்ள முடியுமென
அவன் தீர்மானித்தான். அதற்கேற்ப ஒருவனிடம் ஐந்து பை நிறையப்
பணமும் மற்றொருவனிடம் இரண்டு பை நிறையப் பணமும் மூன்றாவது
வேலைக்காரனிடம் ஒரு பை நிறையப் பணமும் க�ொடுத்தான். பின் அவன்
புறப்பட்டுப் ப�ோனான். ஐந்து பை பணம் பெற்றவன் விரைந்து அப்பணத்தை
முதலீடு செய்தான். அது மேலும் ஐந்து பை பணத்தை ஈட்டித் தந்தது. அதே
ப�ோல இரண்டு பை பணம் பெற்றவனுக்கும் நடந்தது. அவன் தான் பெற்ற
இரண்டு பை பணம் முதலிட்டு மேலும் இரண்டு பை பணம் ஈட்டினான்.
ஆனால், ஒரு பை பணம் பெற்றவன�ோ நிலத்தில் ஒரு குழி த�ோண்டி தன்
எஜமானின் பணத்தைப் புதைத்து வைத்தான்.
“நீண்ட காலம் கழித்து எஜமானன் வீட்டிற்குத் திரும்பி வந்தான். தன்
பணத்தை என்ன செய்தார்கள் எனத் தன் மூன்று வேலைக்காரர்களிடமும்
கேட்டான். ஐந்து பை பணம் பெற்ற வேலைக்காரன் மேலும் ஐந்து பை
பணத்தைக் க�ொண்டு வந்து தன் எஜமானிடம் ச�ொன்னான், ‘எஜமானே! நீர்
என்னை நம்பி ஐந்து பை பணம் தந்தீர்கள். ஆகவே, நான் அதை முதலிட்டு
மேலும் ஐந்து பை பணம் ஈட்டியுள்ளேன்!’ என்றான்.
“அதற்கு எஜமானன், ‘நீ செய்தது சரி. நம்பிக்கையுள்ள நல்ல வேலைக்காரன்.
நான் க�ொடுத்த சிறிது பணத்தைக் க�ொண்டு நன்கு செயல்பட்டாய், மேலும்
பெரிய ப�ொறுப்புக்களை உன்னிடம் ஒப்படைப்பேன். நீயும் என் மகிழ்ச்சியில்
பங்குக�ொள்!’ என்றான்.
“பின்னர் இரண்டு பை பணம் பெற்ற வேலைக்காரன் தன் எஜமானிடம்
வந்து, ‘எஜமானே, நீங்கள் என்னிடம் இரண்டு பை பணம் தந்தீர்கள். நான்
அதைக்கொண்டு மேலும் இரண்டு பை பணம் ஈட்டியுள்ளேன்’ என்றான்.
“அவனுக்கு எஜமான், ‘நீ செய்தது சரி. நீ நம்பிக்கைக்கு உரிய நல்ல
வேலைக்காரன். நான் க�ொடுத்த சிறிய பணத்தைக் க�ொண்டு நன்கு
செயல்பட்டாய். ஆகவே, மேலும் பெரிய ப�ொறுப்புக்களை உன்னிடம்
ஒப்படைப்பேன். நீயும் என் மகிழ்ச்சியில் பங்கு க�ொள்!’ என்றான்.
“பின் ஒரு பை பணம் பெற்ற வேலைக்காரன் தன் எஜமானிடம்
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வந்து, ‘எஜமானே, நீர் மிகவும் கடினமானவர் என்பது எனக்குத் தெரியும்.
விதைக்காமலேயே அறுவடை செய்கிறவர் நீர். செடி நடவாமலேயே
தானியங்களை சேர்க்கிறவர் நீர். எனவே, நான் பயம்கொண்டேன். நீர் தந்த
பணத்தை நிலத்தில் குழி த�ோண்டிப் புதைத்தேன். இத�ோ நீங்கள் தந்த ஒரு
பை பணம்’ என்றான்.
“எஜமான் அவனை ந�ோக்கி, ‘நீ ஒரு ம�ோசமான ச�ோம்பேறி வேலைக்காரன்.
நான் விதைக்காமலேயே அறுவடை செய்வதாகவும்; நடாமலேயே
தானியங்களை சேகரிப்பதாகவும் கூறுகிறாய். எனவே நீ என் பணத்தை
வங்கியில் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். அப்படிச் செய்திருந்தால், நான்
திரும்பி வரும்பொழுது, என் பணமும் எனக்குக் கிடைத்திருக்கும். அதற்கான
வட்டியும் கிடைத்திருக்கும்’ என்றான்.
“ஆகவே, எஜமானன், தன் மற்ற வேலைக்காரர்களைப் பார்த்து, ‘அந்த
வேலைக்காரனிடமிருந்து அந்த ஒரு பை பணத்தை வாங்கி அதை பத்து
பை பணம் வைத்திருப்பவனிடம் க�ொடுங்கள். தான் பெற்றிருப்பதைப்
பயன்படுத்துகிற ஒவ்வொருவனும் மேலும் அதிகம் பெறுவான். அவனுக்குத்
தேவையானதை விட மிக அதிகமாகக் கிடைக்கும். ஆனால் தான்
பெற்றிருப்பதைப் பயன்படுத்தாதவனிடமிருந்து அனைத்தும் பறிக்கப்படும்.’
என்றான். பிறகு அந்த எஜமானன், ‘பயனற்ற அந்த வேலைக்காரனைத் தூக்கி
வெளியே இருளில் எறியுங்கள். அவ்விடத்தில் மக்கள் கூக்குரலிட்டு பற்களைக்
கடித்துக் க�ொண்டு வேதனையால் அழுது க�ொண்டிருப்பார்கள்’ என்றான்.234
5.19 மனிதகுமாரன் எல்லாரையும் நியாயம் தீர்ப்பார்
“மனித குமாரன் மீண்டும் வருவார். அவர் மாட்சிமையுடன் தேவதூதர்கள்
சூழ வருவார். அரசராகிய அவர் தன் மாட்சிமை மிக்க அரியணையில்
வீற்றிருப்பார். உலகின் எல்லா மக்களும் மனித குமாரன் முன்னிலையில்
ஒன்று திரள்வார்கள். மனித குமாரன் அவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப்
பிரிப்பார். ஓர் ஆட்டிடையன் தன் ஆடுகளை வெள்ளாடுகள், செம்மறி ஆடுகள்
என பிரிப்பதைப் ப�ோல அவர் பிரிப்பார். மனித குமாரன் செம்மறியாடுகளை
(நல்லவர்களை) வலது பக்கமும், வெள்ளாடுகளை (தீயவர்களை) இடது
பக்கமும் நிறுத்துவார்.
“பின் அரசனானவர் தன் வலது பக்கமுள்ள நல்லவர்களிடம், ‘வாருங்கள்.
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என் பிதா உங்களுக்குப் பெரும் ஆசீர்வாதத்தை வழங்கியுள்ளார். உங்களுக்கு
வாக்களிக்கப்பட்ட தேவனுடைய இராஜ்யத்தை அடையுங்கள். உலகம்
த�ோன்றியது முதலே அந்த இராஜ்யம் உங்களுக்காகத் தயாராக உள்ளது. நீங்கள்
அந்த இராஜ்யத்தை அடையலாம். ஏனென்றால் நான் பசித்திருந்தப�ொழுது
நீங்கள் எனக்கு உணவளித்தீர்கள். எனக்குத் தாகமேற்பட்டப�ோது தண்ணீர்
க�ொடுத்தீர்கள். நான் வீட்டிலிருந்து தூரமாய்த் தனித்திருந்த ப�ொழுது, என்னை
உங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்தீர்கள். நான் ஆடையின்றி இருந்தப�ோது, நீங்கள்
உடுக்க ஆடை அளித்தீர்கள். நான் ந�ோயுற்றப�ோது, என்னைக் கவனித்துக்
க�ொண்டீர்கள். நான் சிறைப்பட்டப�ோது நீங்கள் என்னைக் காண வந்தீர்கள்’
என்று ச�ொன்னார்.
“அதற்கு நல்லவர்கள் பதில் ச�ொல்வார்கள், ‘ஆண்டவரே, எப்பொழுது நீர்
பசித்திருந்ததைக் கண்டு நாங்கள் உமக்கு உணவளித்தோம்? எப்பொழுது
உங்களுக்குத் தாகமேற்பட்டு நாங்கள் தண்ணீர் தந்தோம்? எப்பொழுது நீர்
வீட்டைவிட்டு வெளியேறி தனித்திருந்ததைக் கண்டு நாங்கள் உம்மை எங்கள்
வீட்டிற்கழைத்தோம்? எப்போது நீர் ஆடையின்றி இருக்கக் கண்டு நாங்கள்
உம்மை உடுத்துக்கொள்ள ஏதேனும் க�ொடுத்தோம்? எப்பொழுது நாங்கள்
உம்மை ந�ோயுற்றோ சிறையில�ோ இருக்க கண்டோம்?’ என்பார்கள்.
“பின்னர் மன்னவர், ‘உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன், இங்குள்ள
என் மக்களில் மிகவும் சாதாரணமான யாருக்கேனும் நீங்கள் ஒன்றைச்
செய்திருந்தால் நீங்கள் அதை எனக்கே செய்ததாகும்’ என்று கூறினார்.
“பின் அரசர் தன் இடது பக்கமுள்ள தீயவர்களைப் பார்த்து, ‘என்னைவிட்டு
விலகுங்கள். நீங்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டுமென தேவன் ஏற்கனவே
தீர்மானித்து விட்டார். என்றென்றும் எரிகிற அக்கினியில் விழுங்கள்.
பிசாசுக்காகவும் அவனது தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது,
அந்த அக்கினி. நீங்கள் அதிலே சேரவேண்டும். ஏனென்றால், நான்
பசித்திருந்தப�ொழுது நீங்கள் புசிக்க எதுவும் தரவில்லை. நான்
தாகமாயிருந்தப�ொழுது, நீங்கள் குடிக்க எதுவும் க�ொடுக்கவில்லை. நான்
வீட்டிலிருந்து தூரமாய் தனித்திருந்தப�ொழுது, நீங்கள் என்னை உங்கள்
வீட்டிற்கழைக்கவில்லை. நான் ஆடையின்றி இருந்தப�ொழுது, நீங்கள் உடுக்கத்
துணியேதும் தரவில்லை. நான் ந�ோயுற்றப�ொழுதும் சிறையிலிருந்தப�ொழுதும்
நீங்கள் என்னைக் கவனித்து க�ொள்ளவில்லை’ என்று கூறுவார்.
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“அதற்கு அத்தீயவர்கள், ‘ஆண்டவரே எப்பொழுது நீர் பசித்தும்
தாகத்துடனுமிருந்ததை நாங்கள் கண்டோம்? எப்பொழுது நீர் வீட்டிலிருந்து
தூரமாய்த் தனித்திருந்ததைக் கண்டோம்? அல்லது எப்பொழுது உம்மை
ஆடையின்றிய�ோ ந�ோயுற்றோ அல்லது சிறைப்பட்டோ கண்டோம்?
எப்பொழுது இவைகளையெல்லாம் கண்டு உமக்கு உதவாமல் ப�ோன�ோம்?’
என்பார்கள்.
“அப்போது அரசர், ‘நான் உண்மையைச் ச�ொல்லுகிறேன்,
இங்குள்ளவர்களில் சாதாரணமான யாருக்கேனும் எதையேனும் செய்ய
நீங்கள் மறுத்தால், நீங்கள் எனக்கு மறுத்ததற்கு சமமாகும்!’ என்பார்.
“பிறகு அத்தீயவர்கள் விலகிச் செல்வார்கள். அவர்களுக்கு நித்தியமான
தண்டனை கிடைக்கும். ஆனால் நல்லவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன்
கிடைக்கும்.”235
5.20 தன் மரணத்தைப் பற்றி இயேசு மீண்டும் பேசுதல்
அங்கே கிரேக்க நாட்டு மக்களில் சிலரும் இருந்தனர். இவர்கள் பஸ்கா
பண்டிகையில் வழிபாடு செய்ய எருசலேமுக்கு வந்திருந்தனர். இவர்கள்
பிலிப்புவிடம் சென்று (கலிலேயாவிலுள்ள பெத்சாய்தாவில் இருந்து வந்தவன்
பிலிப்பு) “ஐயா, நாங்கள் இயேசுவைச் சந்திக்க விரும்புகிற�ோம்” என்றனர்.
பிலிப்பு அந்திரேயாவிடம் ச�ொன்னான். பிறகு இருவரும் இயேசுவிடம்
ச�ொன்னார்கள்.
இயேசு அவர்களிடம், “மனிதகுமாரன் மகிமை பெறுகிற நேரம்
வந்துவிட்டது. நான் உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன். ஒரு க�ோதுமை
விதை தரையில் விழுந்து (இறக்க) அழிய வேண்டும். பிறகுதான் அது வளர்ந்து
ஏராளமாகக் க�ோதுமையைத் தரும். ஆனால் அது அழியாவிட்டால், அது தனி
விதையாகவே இருக்கும். தனக்குச் ச�ொந்தமான வாழ்வை நேசிக்கிறவன்
அதனை இழப்பான். இவ்வுலகில் தன் வாழ்வின்மீது வெறுப்புக�ொண்டவன்
என்றென்றைக்கும் அதைக் காத்துக்கொள்வான். அவன் நிரந்தர
வாழ்வைப் பெறுவான். எனக்குப் பணிவிடை செய்கிறவன் என்னைப்
பின்பற்றவேண்டும். நான் எங்கெங்கே இருக்கிறேன�ோ அங்கெல்லாம் என்
பணியாளனும் இருப்பான். எனக்குப் பணி செய்கிறவர்களை என் பிதாவும்
பெருமைப்படுத்துவார்.
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“நான் இப்போது கலக்கத்தில் இருக்கிறேன். நான் என்ன ச�ொல்வது?
‘பிதாவே, என்னை இந்தத் துன்ப காலத்தில் இருந்து காப்பாற்றுங்கள்’ என்று
ச�ொல்லலாமா? இல்லை, துன்பப்படுவதற்காகவே இத்தருணத்தில் வந்தேன்.
பிதாவே, உங்கள் பெயருக்கே மகிமையை தேடித்தருக!” என்றார்.
அப்போது வானில் இருந்து ஒரு குரல் வந்து, “நான் என் பெயருக்கு மகிமை
க�ொண்டு வந்திருக்கிறேன். நான் அதை மீண்டும் செய்வேன்” என்றது.
அங்கே நின்றிருந்த மக்கள் அக்குரலைக் கேட்டார்கள். அவர்களில் சிலர்
அதனை இடி முழக்கம் என்றனர்.
வேறு சிலர�ோ “ஒரு தேவதூதன் இயேசுவிடம் பேசினான்” என்றனர்.
மக்களிடம் இயேசு, “இந்தக் குரல் எனக்காக அல்ல. உங்களுக்காக. உலகம்
நியாயம் தீர்க்கப்படுவதற்கான தருணம் இதுதான். இப்பொழுது உலகை
ஆண்டுக�ொண்டிருக்கும் சாத்தான் தூக்கி எறியப்படுவான். நான் பூமியில்
இருந்து உயர்த்தப்படுவேன். இது நடைபெறும்போது எல்லா மக்களையும்
என்னோடு சேர்த்துக்கொள்வேன்” என்றார். தான் எவ்வாறு இறந்துப�ோவேன்
என்பதைக் காட்டவே இவ்வாறு கூறினார்.
ஆனால் மக்கள�ோ, “கிறிஸ்து என்றென்றும் வாழ்வார் என்று
நமது சட்டங்கள் கூறுகின்றனவே. அப்படியிருக்க ‘மனித குமாரன்
உயர்த்தப்படுவார்’ என்று ஏன் கூறுகின்றீர்? யார் இந்த ‘மனித குமாரன்?’”
எனக் கேட்டனர்.
பிறகு இயேசு, “இன்னும் சிறிது காலம் உங்கள�ோடு ஒளி இருக்கும். எனவே,
ஒளி இருக்கும்போதே நடந்துவிடுங்கள். அப்போதுதான் இருட்டாகிய பாவம்
உங்களைப் பிடித்துக்கொள்ளாது. இருட்டிலே நடந்துப�ோகிறவனுக்குத்
தான் எங்கே ப�ோகிற�ோம் என்பது தெரியாமல் இருக்கும். ஆகவே, ஒளி
இருக்கும்போதே அதன்மீது நம்பிக்கை வையுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள்
ஒளியின் பிள்ளைகள் ஆவீர்கள்” என்றார். இயேசு இவற்றையெல்லாம்
ச�ொல்லி முடித்தபின் அவ்விடத்தை விட்டுப் ப�ோனார். அவர் ப�ோய்
அவர்களிடமிருந்து தன்னை மறைத்துக்கொண்டார்.
இயேசு இவ்வாறு ஏராளமான அற்புதங்களைச் செய்தார். மக்கள்
அவற்றைப் பார்த்தனர். எனினும் அவர்மீது அவர்கள் நம்பிக்கை
வைக்கவில்லை. தீர்க்கதரிசி ஏசாயா ச�ொன்னது நிறைவேறும்படிக்கு
இவ்வாறு நிகழ்ந்தது.
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வைத்தவர்கள் யார்?
தேவனின் வல்லமையைக் கண்டுக�ொண்டவர்கள் யார்?”
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இதனால்தான் மக்கள் நம்பவில்லை. ஏனென்றால் ஏசாயா மேலும்,
“தேவன் மக்களைக் குருடாக்கினார்.
தேவன் அவர்களின் மனதை மூடினார்.
அவர்கள் கண்களினால் பாராமலும் மனதின் மூலம் அறியாமலும்
இருக்கவேண்டும் என்றே தேவன் இதைச் செய்தார்.
அதன்பின் அவர்களை நான் குணப்படுத்துவேன்.”
இயேசுவின் மகிமையை ஏசாயா அறிந்திருந்தபடியால் அவர் இவ்வாறு
ச�ொன்னார். எனவே ஏசாயா இயேசுவைப்பற்றிப் பேசினார்.
ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இயேசுவை நம்பினார்கள். ஏராளமான
யூதத்தலைவர்கள் கூட இயேசுவை நம்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள்
பரிசேயர்களுக்குப் பயந்தனர். எனவே, அவர்கள் இயேசுவை நம்புவதாக
வெளிப்படையாகக் கூறவில்லை. தாம் ஜெப ஆலயத்திற்குப்
புறம்பாக்கப்படுவ�ோம�ோ என்று அவர்கள் பயந்தனர். அவர்கள் தேவனால்
வரும் பாராட்டைவிட மனிதரால் வரும் பாராட்டை விரும்பினர்.
பிறகு இயேசு உரத்த குரலில், “என்னில் விசுவாசம் வைக்கிறவன்
எவன�ோ அவன், என்னை அனுப்பிய தேவனிடமும் விசுவாசம் வைப்பான்.
என்னைப் பார்க்கிறவன் எவன�ோ, அவனே, என்னை அனுப்பிய தேவனையும்
பார்க்கிறவனாகிறான். நானே ஒளி, நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறேன்.
ஆகவே, என்னில் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒவ்வொருவனும் இருளில்
தங்கமாட்டான்.
“நான் மக்களுக்குத் தீர்ப்பளிப்பதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வரவில்லை.
உலகத்தில் உள்ள மக்களைப் பாதுகாக்கவே வந்திருக்கிறேன். எனவே,
என் வார்த்தைகளைக் கேட்டும் என்னை நம்பாமல் ப�ோகிறவனை
நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்லை. என்னை நம்ப மறுக்கிறவர்களையும் நான்
ச�ொல்பவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களையும் நியாயந்தீர்க்க ஒரு நீதிபதி
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உண்டு. அதுதான் நான் ச�ொன்ன உபதேசங்கள். அவை இறுதி நாளில்
அவர்களை நியாயம்தீர்க்கும். ஏனென்றால் நான் ச�ொன்ன உபதேசங்கள்
என்னிடமிருந்து வந்தவையல்ல. நான் ச�ொன்னவையும் உபதேசித்தவையும்
என்னை அனுப்பிய என் பிதாவாகிய தேவன் எனக்குச் ச�ொன்னவையாகும்.
என் பிதாவின் கட்டளைகள் நித்திய ஜீவனுக்குரியவை என்பதை அறிவேன்.
ஆகையால் நான் ச�ொல்கிறவைகளை என் பிதா எனக்குச் ச�ொன்னபடியே
ச�ொல்கிறேன்” என்றார்.236
5.21 மேரி பெத்தானியாவில் இயேசுவின் மேல் நறுமண தைலம் ஊற்றுதல்
புளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற பஸ்கா பண்டிகை இரண்டுநாள் கழித்து
வந்தது. அப்பொழுது வேதபாரகரும், தலைமை ஆசாரியர்களும் இயேசுவைப்
பிடித்துக் க�ொல்லத் திட்டம் தீட்டினர். ஏதேனும் ப�ொய்க்குற்றம் சாட்டி
அவரைக் கைது செய்ய முயன்றனர். “பண்டிகையின்போது இயேசுவைக்
கைது செய்ய முடியாது. மக்களுக்குக் க�ோபத்தை உருவாக்கி கலகம் ஏற்படுத்த
நாங்கள் விரும்பவில்லை” என்றனர்.
இயேசு பெத்தானியாவில் இருந்தார். அவர் த�ொழுந�ோயாளியான
சீம�ோனின் வீட்டில் தங்கினார்.237 அங்கு இயேசுவுக்கு இரவு விருந்து ஏற்பாடு
செய்தனர். மார்த்தாள் உணவு பரிமாறினாள். இயேசுவ�ோடு லாசருவும் இன்னும்
பலரும் விருந்தில் கலந்துக�ொண்டனர். மரியாள் சுத்தமான நளதம் என்னும்
விலை உயர்ந்த வாசனைத் தைலத்தை ஒரு இராத்தல் க�ொண்டு வந்தாள். அவள்
அதனை இயேசுவின் பாதங்களில் ஊற்றினாள். பிறகு அதனைத் தன் தலை
மயிரால் துடைத்தாள். வீடு முழுவதும் தைலத்தின் வாசனை நிறைந்துவிட்டது.
யூதாஸ்காரிய�ோத்தும் அங்கிருந்தான். (யூதாஸ் இயேசுவின் சீஷரில்
ஒருவன். இவன்தான் பிறகு இயேசுவிற்கு எதிரானவன்.) மரியாள்
செய்தவற்றை இவன் விரும்பவில்லை. அவன் “இத்தைலம் முந்நூறு
வெள்ளிகாசுகள் மதிப்பு உடையது. இதனை விற்று, அந்தப் பணத்தை
ஏழைகளுக்குக் க�ொடுத்திருக்கலாம்” என்றான். ஆனால் உண்மையில்
அவனுக்கு ஏழைகளின்மீது அக்கறையில்லை. அவன் ஒரு திருடனானபடியால்
இவ்வாறு ச�ொன்னான். இவன்தான் இயேசுவின் சீஷர்களுள் பணப்பையை
வைத்திருந்தவன். இவன் அவ்வப்போது பணப்பையிலிருந்து பணம் திருடி
வந்தான்.
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இயேசு அவனிடம், “அவளைத் தடை செய்யாதீர்கள். என்னை
அடக்கம்பண்ணும் நாளுக்காக இதைச் சேமித்து வைத்திருந்தாள். ஏழை மக்கள்
எப்பொழுதும் உங்கள�ோடு இருப்பார்கள். நான�ோ எப்பொழுதும் உங்கள�ோடு
இருப்பதில்லை.238 இந்தப் பெண்ணால் செய்ய முடிந்ததைத்தான் அவள்
எனக்காகச் செய்திருக்கிறாள். நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு உதவியாக
என் உடலில் தைலம் பூச முந்திக்கொண்டாள். நான் உங்களுக்கு உண்மையைக்
கூறுகிறேன். உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் நற்செய்தி ச�ொல்லப்படும்
எல்லா இடங்களிலும் இந்தப் பெண் செய்ததும் ச�ொல்லப்படும். அப்போது
மக்கள் இவளை நினைவில் இருத்திக்கொள்வார்கள்” என்றார்.239

5.22 இயேசுவின் விர�ோதிகளுக்கு உதவ யூதாஸ் ஒப்புக்கொள்ளுதல்
இயேசுவின் பன்னிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன் யூதாஸ் காரிய�ோத்து என்பவன்
ஆவான். சாத்தான் யூதாஸிற்குள் புகுந்து ஒரு தீய செயலைச் செய்யுமாறு
அவனைத் தூண்டினான். யூதாஸ் தலைமை ஆசாரியரிடமும், தேவாலயத்தைப்
பாதுகாத்த வீரர்களிடமும் சென்று பேசினான். இயேசுவை அவர்களிடம்
ஒப்படைப்பதைக் குறித்து அவன் அவர்களிடம் பேசினான்.240
யூதாஸ், “நான் இயேசுவை உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். அதற்கு
நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவு பணம் தருவீர்கள்?” என்று கேட்டான். தலைமை
ஆசாரியர்கள் யூதாஸ்க்கு முப்பது வெள்ளி நாணயங்களைக் க�ொடுத்தார்கள்.
அப்பொழுதிலிருந்து, யூதாஸ் ஆசாரியர்களிடம் இயேசுவை ஒப்படைக்கத்தக்க
நேரத்திற்குக் காத்திருந்தான்.241
5.23 பஸ்கா உணவுக்கு ஆயத்தம்
புளிப்பில்லாத அப்பப் பண்டிகையின் நாள் வந்தது. பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டிகளை யூதர்கள் பலியிடுகிற நாள் அது ஆகும். பேதுருவையும்
ய�ோவனையும் ந�ோக்கி இயேசு, “நாம் உண்பதற்கு நீங்கள் சென்று பஸ்கா
விருந்தைத் தயாரியுங்கள்” என்றார்.
பேதுருவும், ய�ோவானும், இயேசுவிடம், “பஸ்கா விருந்தை நாங்கள் எங்கே
தயாரிக்க வேண்டும் என நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார்கள்.
இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி, “கவனியுங்கள், நீங்கள் எருசலேமுக்குள்
சென்ற பின்பு ஒரு குடத்தில் தண்ணீரைச் சுமந்து செல்லும் ஒரு
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மனிதனைக் காண்பீர்கள். அவனைத் த�ொடர்ந்து செல்லுங்கள். அவன் ஒரு
வீட்டுக்குள் செல்வான். அவன�ோடு நீங்கள் செல்லுங்கள். அந்த வீட்டின்
ச�ொந்தக்காரனிடம், ‘ப�ோதகரும் அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா விருந்து உண்ணக்
கூடிய அறையைத் தயவுசெய்து எங்களுக்குக் காட்டும்படியாக ப�ோதகர்
கேட்கிறார்’ என்று ச�ொல்லுங்கள். உடனே அந்த வீட்டின் ச�ொந்தக்காரனான
அம்மனிதன் மாடியில் ஒரு பெரிய அறையைக் காட்டுவான். இந்த அறை
உங்களுக்குத் தயாராக இருக்கும். பஸ்கா விருந்தை அங்கே தயாரியுங்கள்”
என்றார்.
எனவே பேதுருவும், ய�ோவானும் சென்றார்கள். இயேசு கூறியபடியே
எல்லாம் நிகழ்ந்தன. எனவே அவர்கள் பஸ்கா விருந்தைத் தயாரித்தார்கள்.
பஸ்கா விருந்தை அவர்கள் சாப்பிடும் நேரம் வந்தது. இயேசுவும்,
சீஷர்களும் மேசையைச் சூழ்ந்து அமர்ந்தனர்.242

சீஷர்கள�ோடு இயேசுவின் கடைசி இரவு உணவு (5.24–40)
5.24 இரவு உணவின்போது இயேசுவும் சீஷர்களும்
அவர்களிடம் இயேசு, “நான் இறக்கும் முன்பு இந்தப் பஸ்கா
விருந்தை உங்கள�ோடு சேர்ந்து உண்ணவேண்டும் என்று மிகவும்
விரும்பினேன். தேவனின் இராஜ்யத்தில் அதற்குரிய உண்மையான
ப�ொருள் க�ொடுக்கப்படும்வரைக்கும் நான் இன்னொரு பஸ்கா விருந்தைப்
புசிக்கமாட்டேன்” என்றார்.
பின்பு இயேசு ஒரு க�ோப்பை திராட்சை இரசத்தை எடுத்தார். அதற்காக
தேவனுக்கு நன்றி கூறினார். பின்பு அவர், “இக்கோப்பையை எடுத்து இங்கு
இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் க�ொடுங்கள். ஏனெனில் தேவனின் இராஜ்யம்
வரும்வரைக்கும் நான் மீண்டும் திராட்சை இரசம் குடிக்கப் ப�ோவதில்லை”
என்றார்.243
5.25 இயேசு தமது சீஷர்களின் பாதங்களைக் கழுவுதல்
ஏற்கெனவே சாத்தான் யூதாஸ்காரிய�ோத்தின் மனதில் புகுந்து
அவனை இயேசுவுக்கு எதிராக ஆக்கியிருந்தான். (யூதாஸ் சீம�ோனின்
மகன்) இயேசுவுக்கு அவரது பிதா எல்லாவிதமான அதிகாரத்தையும்
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க�ொடுத்திருந்தார். இயேசு இதனை அறிந்திருந்தார். தேவனிடமிருந்து தான்
வந்ததாக இயேசு தெரிந்துவைத்திருந்தார். அத�ோடு அவர் தன் பிதாவிடமே
திரும்பிப் ப�ோகவேண்டும் என்பதனை அறிந்திருந்தார். அவர்கள் உணவு
உண்டுக�ொண்டிருக்கும்போது, இயேசு எழுந்து ஆடைகளைக் கழற்றி
வைத்தார். ஒரு துண்டை எடுத்துத் தன் இடுப்பில் கட்டிக் க�ொண்டார். பிறகு
இயேசு ஒரு பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றினார். அவர் தம் சீஷர்களின் கால்களைக்
கழுவிச் சுத்தப்படுத்த ஆரம்பித்தார். பின் தன் இடுப்புத் துண்டால் அவர்கள்
கால்களைத் துடைத்தார்.
இயேசு, சீம�ோன் பேதுருவிடம் வந்தார். ஆனால் பேதுருவ�ோ இயேசுவிடம்,
“ஆண்டவரே, நீர் என் கால்களைக் கழுவக்கூடாது” என்றான்.
அதற்கு இயேசு அவனிடம், “நான் என்ன செய்கிறேன் என்று இப்போது
உனக்குத் தெரியாது. ஆனால் பிறகு நீ புரிந்துக�ொள்வாய்” என்றார்.
பேதுருவ�ோ, “இல்லை நீர் என் கால்களைக் கழுவவேகூடாது” என்றான்.
இயேசுவ�ோ, “நான் உன் கால்களைக் கழுவாவிட்டால், நீ என்னோடு
பங்குள்ளவனாக இருக்க முடியாது” என்றார்.
உடனே பேதுரு, “ஆண்டவரே, அப்படியானால் என் கால்கள�ோடு, என்
கைகளையும் தலையையும்கூடக் கழுவுங்கள்” என்றான்.
“ஒரு மனிதன் குளித்தபிறகு அவனது சரீரம் எல்லாம் சுத்தமாகிவிடுகிறது.
அதன் பிறகு அவன் கால்களை மட்டும் கழுவினால் ப�ோதும். நீங்கள் சுத்தமாக
இருக்கிறீர்கள். ஆனால் அனைவரும் அல்ல” என்றார் இயேசு. யார் தனக்கு
எதிராக மாறியுள்ளவன் என்று இயேசுவுக்குத் தெரியும். அதனால்தான் இயேசு,
“நீங்கள் அனைவரும் சுத்தமாக இல்லை” என்று கூறினார்.
இயேசு அவர்களின் கால்களைச் சுத்தப்படுத்தி முடித்தார். பிறகு அவர்
தன் ஆடைகளை அணிந்துக�ொண்டு சாப்பாடு மேசைக்குத் திரும்பினார்.
இயேசு அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்குக்காகச் செய்தவற்றை நீங்கள்
புரிந்துக�ொண்டீர்களா? நீங்கள் என்னை ‘ஆண்டவரே’ என்று அழைக்கிறீர்கள்,
இதுதான் சரியானது, ஏனென்றால் உண்மையில் நான் ஆண்டவராகவே
இருக்கிறேன். நான் உங்கள் ப�ோதகராகவும் ஆண்டவராகவும் இருக்கிறேன்.
ஆனால் நான் ஒரு வேலைக்காரனைப்போன்று உங்கள் கால்களைக்
கழுவினேன். ஆகையால் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உங்கள் கால்களைக்
கழுவிக்கொள்ளுங்கள். இதை நான் ஒரு முன்மாதிரியாகவே செய்தேன்.
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நான் உங்களுக்குச் செய்ததுப�ோலவே நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர்
செய்துக�ொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு உண்மையாகவே கூறுகிறேன்.
ஒரு வேலைக்காரன் தன் எஜமானனைவிடப் பெரியவன் அல்ல. ஒருவன்
என்னதான் பெரிய காரியங்களைச் செய்தாலும் அனுப்பப்பட்டவன்
அனுப்பியவரைவிட பெரியவனல்ல. நீங்கள் இவற்றை அறிந்துக�ொண்டால்,
அவற்றைச் செய்யும்போது மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்.244
5.26 இயேசுவைக் காட்டிக் க�ொடுப்பவன் யார் என்று கூறுதல்
“நான் உங்கள் எல்லாரையும்பற்றிப் பேசவில்லை. நான் தேர்ந்தெடுத்த
மக்களைப் பற்றி நான் அறிவேன். ஆனால் வேதவாக்கியங்கள்
நிறைவேறவேண்டும். ‘என்னோடு பகிர்ந்துக�ொண்டு உண்பவனே எனக்கு
எதிராகத் திரும்பிவிட்டான்.’ இது நிறைவேறும் முன்னால் நான் உங்களுக்கு
இதை இப்பொழுது ச�ொல்லுகிறேன். இது நடக்கும்போது நானே அவர்
என நம்புவீர்கள். நான் உங்களுக்கு உண்மையாகவே கூறுகிறேன். என்னை
ஏற்றுக்கொள்பவன் என்னை அனுப்பியவரையும் ஏற்றுக்கொள்கிறான்”
என்றார்.
இவற்றைச் ச�ொன்னபிறகு இயேசு மிகவும் கலக்கம் அடைந்தார்.
வெளிப்படையாக அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு உண்மையைச்
ச�ொல்லுகிறேன். உங்களில் ஒருவனே என்னைக் காட்டிக்கொடுப்பான்” என்றார்.
இயேசுவின் சீஷர்கள் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டனர்.
இயேசுவால் குறிப்பிடப்பட்டவன் எவனென்று அவர்களால் அறிந்துக�ொள்ள
முடியவில்லை. சீஷர்களில் ஒருவன் இயேசுவுக்கு அடுத்து அமர்ந்திருந்தான்.
அவனைத்தான் இயேசு பெரிதும் நேசித்தார். சீம�ோன் பேதுரு அவனிடம்
இயேசுவிடம் கேட்கும்படி சாடையாகத் தெரிவித்தான்.
அவன் இயேசுவின் அருகில் சாய்ந்து, “ஆண்டவரே, உங்களுக்கு
எதிரானவன் யார்?” என்று கேட்டான்.
இயேசு அதற்கு, “நான் இந்தத் த�ோய்த்தெடுத்த அப்பத்துண்டை
எவனுக்குக் க�ொடுக்கிறேன�ோ அவனே எனக்கு எதிரானவன்.245மனித குமாரன்
இறப்பார். இது நடக்குமென வேதவாக்கியம் ச�ொல்கிறது. மனித குமாரனைக்
க�ொல்வதற்குக் காட்டிக் க�ொடுக்கிறவனுக்கு மிகுந்த தீமை விளையும்.
அதைவிட அவன் பிறக்காமலேயே இருந்திருக்கலாம்” என்றார்.
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பின் யூதாஸ் இயேசுவிடம், “ப�ோதகரே! நான் நிச்சயம் உங்களுக்கு எதிராகத்
திரும்பமாட்டேன்!” என்றான். (இயேசுவை எதிரிகளிடம் காட்டிக்கொடுக்கப்
ப�ோகிறவன் யூதாஸ் தான்)
அதற்கு இயேசு, “இல்லை. நீ தான் என்னைக் காட்டிக் க�ொடுப்பாய்”
என்றார்.246
பின்னர் அவர் அப்பத்துண்டை த�ோய்த்து எடுத்தார். சீம�ோனின் மகனான
யூதாஸ்காரிய�ோத்திடம் அதனைக் க�ொடுத்தார். யூதாஸ் அந்த அப்பத்துண்டை
வாங்கிக்கொண்டதும் சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்துக�ொண்டான். இயேசு
யூதாஸிடம், “நீ செய்யப் ப�ோவதைச் சீக்கிரமாகக் செய்” என்றார். அந்த
மேஜையைச் சுற்றியிருந்த எவருக்கும் இயேசு யூதாஸிடம் ஏன் அவ்வாறு
ச�ொன்னார் என்பது புரியவில்லை. அவர்களில் யூதாஸ் மட்டும் தான்
பணப்பெட்டியைப் பாதுகாப்பவன். எனவே அவர்கள், இயேசு யூதாஸிடம்
விருந்துக்கான ப�ொருட்களை வாங்கி வரும்படியாக ஏத�ோ கூறுவதாக
எண்ணிக்கொண்டார்கள். அல்லது யூதாஸ் ஏழைகளுக்குக் க�ொஞ்சம் பணம்
க�ொடுக்குமாறு இயேசு கூறுவதாக நினைத்துக்கொண்டனர்.
இயேசு க�ொடுத்த அப்பத்துண்டை யூதாஸ் பெற்றுக்கொண்டான். பிறகு
அவன் வெளியேறினான். அப்போது இரவு நேரமாயிருந்தது.247
5.27 இரத்தத்தின் மூலம் புதிய உடன்படிக்கை
அவர்கள் உணவு அருந்திக்கொண்டிருந்த ப�ொழுது, இயேசு சிறிது அப்பத்தைக்
கையிலெடுத்தார். அந்த அப்பத்துக்காக தேவனுக்கு நன்றி கூறி அதைப்
பங்கிட்டார். அதைத் தம் சீஷர்களுக்கு க�ொடுத்து, “இந்த அப்பத்தை எடுத்து
சாப்பிடுங்கள். இந்த அப்பமே என் சரீரம்.248 இதனை நான் உங்களுக்காகக்
க�ொடுக்கிறேன். எனவே என்னை நினைவுகூருவதற்கு இப்படிச் செய்யுங்கள்”
என்றார்.
அப்பத்தை உண்ட பின்னர், அதே வகையில் இயேசு திராட்சை இரசக்
க�ோப்பையை எடுத்து,249 அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி கூறினார். அதைத்
தமது சீஷர்களுக்குக் க�ொடுத்த இயேசு, “நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இதைக்
குடியுங்கள்.250 இந்தத் திராட்சை இரசம் தேவனுக்கும் அவரது மக்களுக்கும்
உள்ள புதிய உடன்படிக்கையைக் காட்டுகிறது. நான் உங்களுக்காகக்
க�ொடுக்கிற என் இரத்தத்தில் (மரணத்தில்) இப்புது உடன்படிக்கை
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ஆரம்பமாகிறது.251 இது தேவனுக்கும் மக்களுக்குமான புதிய உடன்படிக்கை
துவங்குகிறது. இந்த இரத்தம் பலருக்கும் தங்கள் பாவங்களைக்
கழுவிக்கொள்வதற்காக அளிக்கப்படுகிறது. நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லிக்
க�ொள்கிறேன், அதாவது, நாம் மீண்டும் என் பிதாவின் இராஜ்யத்தில் ஒன்று
சேர்ந்து திராட்சை இரசத்தைப் புதியதாய் பானம் பண்ணும்வரைக்கும் நான்
இதை அருந்தமாட்டேன்” என்று கூறினார்.252
5.28 யார் முக்கியமானவர்?
பின்னர் தங்களில் மிக முக்கியமானவன் யார் என்று அப்போஸ்தலர்கள்
தமக்குள் விவாதிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் இயேசு அவர்களை
ந�ோக்கி, “உலகத்தில் (வேறுவேறு) தேசங்களின் அரசர்கள் மக்களை
அரசாளுகிறார்கள். பிற மக்களின் மீது அதிகாரம் செலுத்துபவர்கள்
‘மக்களின் உதவியாளன்’ என தம்மை எல்லாரும் அழைக்கும்படிச்
செய்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் அவ்வாறு இருக்கலாகாது. உங்களுக்குள்
மிகச் சிறந்தவன் சிறியவனைப்போன்று நடந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
தலைவர்கள் வேலைக்காரனைப்போல இருக்கவேண்டும். யார் மிகவும்
முக்கியமானவன்? மேசையின் அருகே உட்கார்ந்திருப்பவனா அல்லது
அவனுக்குப் பரிமாறுகிறவனா? மேசையருகே உட்கார்ந்திருப்பவன்
முக்கியமானவன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் உங்களில் நான்
ஒரு வேலைக்காரனைப்போல இருக்கிறேன்.
“பெரும் சிக்கல்களின்போது நீங்கள் நம்பிக்கைய�ோடு என்னருகில் தங்கி
இருக்கிறீர்கள். எனது பிதா எனக்கு ஓர் இராஜ்யத்தைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்.
என்னோடு அரசாளுகிற அதிகாரத்தை உங்களுக்கு நானும் க�ொடுக்கிறேன்.
என் அரசில் நீங்கள் மேசை அருகே என்னோடு உண்டு, பருகுவீர்கள். நீங்கள்
சிம்மாசனங்களில் உட்கார்ந்து இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு குலங்களையும்
நியாயம்தீர்ப்பீர்கள்.253
5.29 இயேசு க�ொடுத்த புதிய கட்டளை
யூதாஸ் ப�ோனபிறகு இயேசு, “இப்பொழுது மனித குமாரன் தன்
மகிமையை அடைகிறார். தேவன் தன் குமாரன் மூலமாக மகிமையைப்
பெறுகிறார். அவர் மூலம் தேவன் மகிமையை அடைந்தால், பிறகு தேவன்
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தன் மகனுக்கு அவர் மூலமாகவே மகிமை அளிப்பார். தேவன் விரைவில்
அவருக்கு மகிமை தருவார்.
“எனது பிள்ளைகளே, நான் இன்னும் க�ொஞ்சக் காலம் மட்டும்தான்
உங்கள�ோடு இருப்பேன். என்னை நீங்கள் தேடுவீர்கள். நான் யூதர்களுக்கு
ச�ொன்னவற்றையே இப்பொழுது உங்களுக்கும் ச�ொல்கிறேன். நான் ப�ோகிற
இடத்துக்கு நீங்கள் வரமுடியாது.
“நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய கட்டளையைத் தருகிறேன். நீங்கள் ஒருவரை
ஒருவர் நேசியுங்கள். நான் உங்களை நேசித்ததுப�ோன்று நீங்களும் ஒருவரை
ஒருவர் நேசியுங்கள். நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தால் அனைத்து மக்களும்
உங்களை என் சீஷர்களென அறிந்துக�ொள்வர்” என்றார்.254
5.30 பேதுரு தன்னை மறுதலிக்கப்போவதை இயேசு அறிவித்தல்
இயேசு தம் சீஷர்களிடம், “இன்றிரவு நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தை
என்னிமித்தம் இழப்பீர்கள். வேதவாக்கியங்களில் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டிருக்கிறது:
‘நான் மேய்ப்பனைக் க�ொல்லுவேன்.
மந்தையின் ஆடுகள் கலைந்து ஓடும்’
என்று கூறினார்.

ஆனால் நான் இறந்தபின், மீண்டும் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுவேன். பிறகு
கலிலேயாவிற்கு செல்வேன். நான் உங்களுக்கு முன்னே அங்கிருப்பேன்.255
“ஓர் உழவன் க�ோதுமையைப் புடைப்பது ப�ோல சாத்தான் உங்களைச்
ச�ோதிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுள்ளான். சீம�ோனே, சீம�ோனே (பேதுரு),
நீ உன் நம்பிக்கையை இழக்காதிருக்கும்படியாக நான் பிரார்த்தனை
செய்திருக்கிறேன். நீ என்னிடம் திரும்பி வரும்போது உன் சக�ோதரர்கள்
வலிமையுறும்பொருட்டு உதவி செய்” என்றார்.256
பேதுரு, “மற்ற சீஷர்கள் வேண்டுமானால் தங்கள் விசுவாசத்தை இழந்து
ப�ோகாலாம். ஆனால் நான் எப்பொழுதும் விசுவாசம் இழக்கமாட்டேன்”
என்றான்.
இயேசுவ�ோ, “நான் உண்மையைக் கூறுகிறேன். இன்று இரவே
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என்னைப்பற்றித் தெரியாது என்று கூறுவாய். அதுவும் சேவல் இரண்டு முறை
கூவுவதற்குமுன் மூன்று முறை நீ என்னை மறுதலிப்பாய்” என்றார்.
ஆனால் பேதுருவ�ோ, “உங்களைத் தெரியாது என்று நான் நிச்சயமாகச்
ச�ொல்லமாட்டேன். நான் என் உயிரைக்கூட உம்மோடு விடுவேன்” என்றான்.
உறுதியாக எல்லாரும் அவ்வாறே ச�ொன்னார்கள்.257
பின்பு இயேசு சீஷர்களை ந�ோக்கி, “மக்களுக்குப் ப�ோதிப்பதற்காக நான்
உங்களை அனுப்பினேன். நான் உங்களை பணம், பை, காலணிகள் எதுவுமின்றி
அனுப்பினேன். ஆனால் ஏதேனும் உங்களுக்குக் குறை இருந்ததா?” என்று
கேட்டார்.
சீஷர்கள், “இல்லை” என்றார்கள்.
இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி, “ஆனால், இப்போது பணம�ோ, பைய�ோ
உங்களிடம் இருந்தால் அதை உங்கள�ோடு க�ொண்டு செல்லுங்கள். உங்களிடம்
வாள் இல்லையென்றால் உங்கள் சட்டையை விற்று ஒரு வாள் வாங்குங்கள்.
வேதவாக்கியம் ச�ொல்கிறது,
‘மக்கள் அவரைக் குற்றவாளி என்றார்கள்.’
இந்த வேதாகமக் கருத்து நிறைவேறவேண்டும். இது என்னைக் குறித்து
எழுதப்பட்டது, இப்போது நிகழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது” என்றார்.
சீஷர்கள், “ஆண்டவரே, பாருங்கள், இங்கு இரண்டு வாள்கள் உள்ளன”
என்றார்கள்.
இயேசு அவர்களிடம், “இரண்டு ப�ோதுமானவை” என்றார்.258
5.31 இயேசு தம் சீஷர்களுக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார்
இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள் மனம் கலங்காதீர்கள். தேவனை
விசுவாசியுங்கள். என்னிலும் விசுவாசம் வையுங்கள். எனது பிதாவின்
வீட்டில் அறைகள் ஏராளமாக உள்ளன. அது உண்மை இல்லை என்றால்
நான் இதனை உங்களிடம் ச�ொல்லமாட்டேன். உங்களுக்கு ஓர் இடத்தைத்
தயார் செய்வதற்காக நான் அங்கே செல்லுகிறேன். நான் அங்கே ப�ோனதும்
உங்களுக்கான இடத்தை தயார் செய்வேன். நான் திரும்பி வருவேன்.
என்னோடு உங்களை அழைத்துச் செல்வேன். எனவே, நான் எங்கே
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இருப்பேன�ோ அங்கே நீங்களும் இருப்பீர்கள். நான் ப�ோகிற இடத்திற்கு வழி
உங்களுக்குத் தெரியும்” என்றார்.259

5.32 பிதாவிடம் செல்ல ஒரே வழி இயேசுவே
உடனே, “ஆண்டவரே, நீர் எங்கே ப�ோகிறீர் என்றே எங்களுக்குத்
தெரியவில்லை. அவ்வாறு இருக்கும்போது வழி எங்களுக்கு எப்படித்
தெரியும்?” என த�ோமா கேட்டான்.
அதற்கு இயேசு, “நானே வழி, நானே உண்மை, நானே வாழ்வு. என்
மூலமாகத்தான் என் பிதாவிடம் ப�ோக முடியும். நீங்கள் உண்மையிலேயே
என்னைப் புரிந்துக�ொண்டால் என் பிதாவையும் புரிந்துக�ொள்ளலாம்.
ஆனால் இப்பொழுது என் பிதாவை நீங்கள் அறிவீர்கள். நீங்கள் அவரைப்
பார்த்திருக்கிறீர்கள்” என்றார்.
இயேசுவிடம் பிலிப்பு, “ஆண்டவரே, எங்களுக்கு பிதாவைக் காட்டுங்கள்.
அதுதான் எங்களுக்குத் தேவையானது” என்றான்.
அதற்கு இயேசு “பிலிப்பு, நான் உன்னோடு நீண்ட நாட்களாக இருக்கிறேன்.
ஆகையால் நீ என்னை அறிந்திருக்கவேண்டும். என்னைப் பார்க்கிறவன்
எவனும் என் பிதாவைப் பார்க்கிறான். அப்படியிருக்க நீ என்னிடம்,
‘எங்களுக்குப் பிதாவைக் காட்டுங்கள்’ என்று கூறுகிறாயே. நான் பிதாவிலும்
பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ உண்மையாகவே நம்புகிறாயா? நான்
உங்களுக்குச் ச�ொன்னவை எல்லாம் என்னிடமிருந்து வந்தவை அல்ல. பிதா
என்னில் வாழ்கிறார். அவர் அவருடைய பணியைச் செய்கிறார். நான் பிதாவில்
இருக்கிறேன். பிதா என்னில் இருக்கிறார் என்று நான் ச�ொல்லும்போது
என்னை நம்புங்கள். இல்லாவிட்டால் நான் செய்த அற்புதங்களுக்காவது
என்னை நம்புங்கள்.
“நான் உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன், என்னில் நம்பிக்கை
வைக்கிற எவனும் நான் செய்த அத்தகைய அற்புதங்களைச் செய்வான்.
என்னைவிட மேலான காரியங்களைக்கூட செய்வான். ஏனென்றால் நான் என்
பிதாவிடம் செல்கிறேன். எனது பெயரில் நீங்கள் எதை வேண்டினாலும் அதை
உங்களுக்காக நான் செய்வேன். பிறகு பிதாவின் மகிமை குமாரனின் மூலமாக
விளங்கும். நீங்கள் எனது பெயரில் என்னை என்ன கேட்டாலும் அதை நான்
செய்வேன்.260
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5.33 பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்ப இயேசுவின் வாக்குறுதி
“நீங்கள் என்னை நேசித்தால், நான் கட்டளையிட்டபடி நீங்கள்
காரியங்களைச் செய்வீர்கள். நான் பிதாவை வேண்டுவேன். அவர் உங்களுக்கு
இன்னொரு உதவியாளரைத் தருவார். அந்த உதவியாளர் எப்பொழுதும்
உங்கள�ோடு இருப்பார். உண்மையின் ஆவியே அந்த உதவியாளர். இந்த
உலகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஏனென்றால் உலகம் அவரைக்
காணாமலும் தெரிந்துக�ொள்ளாமலும் இருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் அவரை
அறிவீர்கள். அவர் உங்கள�ோடு வாழ்கிறார். அவர் உங்களிலும் வாழ்வார்.
“பெற்றோர் இல்லாத பிள்ளைகளைப்போன்று நான் உங்களைவிட்டுப்
ப�ோகமாட்டேன். நான் மீண்டும் உங்களிடம் வருவேன். இன்னும் க�ொஞ்சக்
காலத்தில் உலகில் உள்ள மக்கள் என்னை இனிமேல் காணமாட்டார்கள்.
ஆனால் நீங்கள் என்னைப் பார்ப்பீர்கள். நான் உயிர்வாழ்வதால் நீங்களும்
வாழ்வீர்கள். அந்த நாளிலே நான் பிதாவில் இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.
நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும் இருப்பதையும் அறிவீர்கள். ஒருவன்
எனது கட்டளைகளைத் தெரிந்துக�ொண்டு, அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால்
அவன் உண்மையாகவே என்னை நேசிக்கிறான். என்னை நேசிக்கிறவனை என்
பிதாவும் நேசிப்பார். அத�ோடு நானும் அவனை நேசிப்பேன். நான் என்னை
அவனிடம் வெளிப்படுத்துவேன்” என்றார்.
பிறகு யூதா என்பவன் (யூதாஸ்காரிய�ோத் அல்ல) இயேசுவிடம்,
“ஆண்டவரே, நீர் உம்மை உலகத்துக்கு இல்லாமல் எங்களுக்கு
வெளிப்படுத்தவேண்டும் என்று ஏன் திட்டமிடுகிறீர்?” என்றான்.
அதற்கு இயேசு, “எவன�ொருவன் என்னை நேசிக்கிறான�ோ அவன்
என் உபதேசங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறான். எனது பிதா அவன்மீது அன்பு
வைப்பார். நானும் எனது பிதாவும் அவனிடம் வந்து அவன�ோடு
வாழ்வோம். ஆனால் என்னை நேசிக்காதவன், என் உபதேசங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியமாட்டான். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனது உபதேசங்கள்
எல்லாம் என்னுடையவையல்ல. அவை என்னை அனுப்பின எனது
பிதாவினுடையவை.
“நான் உங்கள�ோடு இருக்கையில் இவற்றை எல்லாம் உங்களுக்குச்
ச�ொல்லிவிட்டேன். ஆனால் உதவியாளர் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப்
ப�ோதிப்பார். நான் உங்களுக்குச் ச�ொன்னவற்றையெல்லாம் உங்களுக்கு அவர்
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நினைவுபடுத்துவார். அவரே பரிசுத்த ஆவியானவர். பிதா எனது நாமத்தினால்
அவரை அனுப்புவார்.
“நான் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துவிட்டுப் ப�ோகிறேன். எனது ச�ொந்த
சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் க�ொடுக்கிறேன். உலகம் க�ொடுப்பதுப�ோல்
இல்லாமல் நான் வித்தியாசமான சமாதானத்தைக் க�ொடுக்கிறேன். ஆகையால்
உங்கள் மனம் கலங்காமல் இருக்கட்டும். அஞ்சவும் வேண்டாம். ‘நான்
ப�ோவேன், மீண்டும் உங்களிடம் வருவேன்’ என்று ச�ொன்னதை நீங்கள்
கேட்டீர்கள். நீங்கள் என்னை நேசிப்பதானால், நான் என் பிதாவிடம்
திரும்பிப்போவதைப்பற்றி மகிழ்ச்சியடைவீர்கள், ஏனென்றால் என்னைவிட
என் பிதா பெரியவர். நான் இவை நடப்பதற்கு முன்னரே இவற்றை உங்களிடம்
ச�ொல்கிறேன். இவை நடைபெறும்போது என்னை நீங்கள் நம்புவீர்கள்.
“நான் உங்கள�ோடு அதிகம் பேசமாட்டேன். இந்த உலகத்தை ஆளுகிறவன்
(சாத்தான்) வந்துக�ொண்டிருக்கிறான். அவனுக்கு என்மீது அதிகாரமில்லை.
ஆனால் நான் என் பிதாவை நேசிக்கிறேன் என்று உலகத்துக்குத்
தெரியவேண்டும். ஆகையால் என் பிதா எனக்குச் ச�ொன்னவற்றை மட்டும்
நான் செய்கிறேன். இப்பொழுது வாருங்கள், இந்த இடத்தைவிட்டுப்
ப�ோவ�ோம்” என்றார்.261
5.34 இயேசு திராட்சைச் செடி ப�ோன்றவர்
“நானே உண்மையான திராட்சைச் செடி, எனது பிதாவே த�ோட்டக்காரர்.
அவர், கனிக�ொடுக்காத எனது கிளைகள் எவைய�ோ அவற்றை வெட்டிப்
ப�ோடுகிறார். கனிக�ொடுக்கிற கிளைகளை மேலும் கனி க�ொடுக்கும்படி
அவர் சுத்தம் பண்ணுகிறார். நான் உங்களுக்குச் செய்த உபதேசங்களால் நீங்கள்
ஏற்கெனவே சுத்தமாகியிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருங்கள்.
நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். எந்தக் கிளையும் தனியாகக்
கனிக�ொடுக்க இயலாது. அது செடியிலேயே த�ொடர்ந்து இருக்கவேண்டும்.
இதுப�ோலத்தான் நீங்களும். நீங்கள் தனியாக இருந்து கனிதர முடியாது.
என்னோடு சேர்ந்தே இருக்கவேண்டும்.
“நான்தான் திராட்சைச் செடி. நீங்கள் கிளைகள். எவன�ொருவன் என்னிடம்
நிரந்தரமாக இருக்கிறான�ோ, எவன�ொருவனிடம் நான் நிரந்தரமாக
இருக்கிறேன�ோ, அவன் கனிதரும் கிளையாக இருப்பான். ஆனால் அவன்
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நான் இல்லாமல் எதுவும் செய்ய இயலாது. என்னோடு இல்லாத எவனும்
செடியிலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட கிளைப�ோல் ஆகிவிடுகிறான். அது
காய்ந்துப�ோகும். மக்கள் அவற்றைப் ப�ொறுக்கி நெருப்பிலே ப�ோட்டு
எரித்துவிடுகிறார்கள். என்னில் நிரந்தரமாக இருங்கள், என் உபதேசங்களைக்
கடைப்பிடியுங்கள். நீங்கள் இவற்றைச் செய்தால் நீங்கள் விரும்புகிற
எவற்றையும் என்னிடம் கேட்கலாம். அவை உங்களுக்குக் க�ொடுக்கப்படும்.
நீங்கள் அதிகக் கனிகளைத் தந்து, நீங்களே என் சீஷர்கள் என்பதைக் காட்ட
வேண்டும். இது என் பிதாவுக்கும் மகிமையைக் க�ொண்டுவரும்.
“பிதா என்னை நேசிப்பதுப�ோன்று நான் உங்களை நேசிக்கிறேன்.
இப்பொழுது எனது அன்பில் நிலைத்திருங்கள். நான் என் பிதாவின்
கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிறேன். நான் அவரது அன்பில்
நிலைத்திருக்கிறேன். இதைப்போலவே, நீங்களும் எனது கட்டளைகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் எனது அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள். நான் இவற்றையெல்லாம்
உங்களுக்குக் கூறுகிறேன். எனவே நான் பெற்ற மகிழ்ச்சியை நீங்களும்
பெறலாம். உங்கள் மகிழ்ச்சி முழுமையாக இருக்கவேண்டும் என்று நான்
விரும்புகிறேன். இதைத்தான் நான் உங்களுக்குக் கட்டளை இடுகிறேன்: நான்
உங்களை நேசிப்பது ப�ோல் நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் நேசியுங்கள். ஒருவன்
தன் நண்பனுக்காக இறப்பதைவிடச் சிறந்த அன்பு வேறு எதுவுமில்லை. நான்
ச�ொன்னபடி செய்தால் நீங்களும் எனது சிறந்த நண்பர்களாவீர்கள். இனி நான்
உங்களை வேலைக்காரன் என்று அழைப்பதில்லை. ஏனெனில் வேலைக்காரன்
தன் எஜமானன் செய்வதை அறியமாட்டான். நான் இப்பொழுது உங்களை
நண்பர்கள் என்றே அழைக்கிறேன். ஏனென்றால் என் பிதா எனக்குச்
ச�ொன்னவற்றையெல்லாம் நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லியிருக்கிறேன்.
“நீங்கள் என்னைத் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. நானே உங்களைத்
தேர்ந்தெடுத்தேன். நானே உங்களைக் கனிக�ொடுக்குமாறு ஏற்படுத்தினேன்.
உங்கள் வாழ்வில் இந்தக் கனி நிரந்தரமாக இருக்கவேண்டும். பிறகு என் பிதா
என்பேரில் நீங்கள் கேட்கிற எதையும் உங்களுக்குத் தருவார். இதுவே எனது
கட்டளை. ஒருவர�ோடு ஒருவர் அன்பாயிருங்கள்.262
5.35 இயேசு சீஷர்களை எச்சரித்தல்
“இந்த உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது என்னைத்தான் முதலில்
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பகைக்கிறது என்பதை நினைவுக�ொள்ளுங்கள். நீங்கள் இந்த உலகத்தைச்
சார்ந்தவர்களாக இருந்தால் அது தன் மனிதர்களை நேசிப்பதுப�ோன்று
உங்களையும் நேசிக்கும். ஆனால் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தேர்ந்து
எடுத்துவிட்டேன். அதனால்தான் உலகம் உங்களைப் பகைக்கிறது.
“ஒரு வேலைக்காரன் தன் எஜமானனைவிடப் பெரியவன் அல்லன்
என்று நான் ச�ொன்ன கருத்தை நினைத்துப்பாருங்கள். மக்கள் என்னைத்
துன்புறுத்தினால் அவர்கள் உங்களையும் துன்புறுத்துவார்கள். மக்கள் என்
உபதேசங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் உங்கள் உபதேசத்திற்கும் கீழ்ப்படிவார்கள்.
மக்கள் இவற்றையெல்லாம் என்பொருட்டே உங்களுக்குச் செய்வார்கள்.
அவர்கள் என்னை அனுப்பியவரைப்பற்றி அறியமாட்டார்கள். நான்
உலகத்துக்கு வந்து மக்களிடம் பேசாமல் இருந்திருந்தால் அவர்களுக்குப்
பாவம் பற்றிய எண்ணம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது
நான் அவர்களிடம் பேசிவிட்டேன். எனவே அவர்கள் தம் பாவங்களுக்குச்
சாக்குப�ோக்கு ச�ொல்ல முடியாது.
“என்னை வெறுக்கிற எவனும் என் பிதாவையும் வெறுக்கிறான். நான்,
இதுவரை எவரும் செய்யாதவற்றை மக்கள் மத்தியில் செய்திருக்கிறேன்.
நான் அவற்றைச் செய்யாமல் இருந்திருந்தால் மக்களுக்குத் தம்
பாவத்தைப் பற்றிய குற்ற உணர்வு இல்லாமல் ப�ோயிருக்கும். ஆனால்
நான் செய்தவற்றையெல்லாம் அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள். எனினும்
அவர்கள் என்னையும் என் பிதாவையும் வெறுக்கிறார்கள். ‘அவர்கள்
காரணம் இல்லாமல் என்னை வெறுக்கிறார்கள்’ என்னும் வாக்கியம்
உண்மையாகும்படி இது நடந்தது.
“நான் என் பிதாவிடமிருந்து அந்த உதவியாளரை உங்களிடம் அனுப்புவேன்.
என் பிதாவிடமிருந்து வருகிற அவர் உண்மையின் ஆவியாக இருப்பார். அவர்
வரும்போது என்னைப்பற்றிக் கூறுவார். நீங்கள் த�ொடக்கக்கால முதலே
என்னோடு இருப்பதால் நீங்களும் என்னைப்பற்றி மக்களிடம் சாட்சி
கூறுவீர்கள்.”
“நீங்கள் உங்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக
இவைகளை நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லி இருக்கிறேன். மக்கள்
தங்கள் ஆலயங்களில் இருந்து உங்களை வெளியேற்றுவர். மேலும்
உங்களைக் க�ொல்பவன் தேவனுக்கு சேவை செய்கிறவன் என்று
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மக்கள் எண்ணும்படியான காலம் வரும். அவர்கள் பிதாவைப்பற்றியும்
என்னைப்பற்றியும் அறிந்துக�ொள்ளாததால் இப்படிச் செய்வார்கள். நான்
இப்பொழுது இவற்றைப்பற்றியெல்லாம் ச�ொல்லிவிட்டேன். எனவே
இவை நிகழும் காலம் வரும்போது, நான் ஏற்கெனவே உங்களுக்கு
எச்சரித்திருக்கிறேன் என்பதை நினைவுபடுத்திக்கொள்வீர்கள்.263
5.36 பரிசுத்த ஆவியானவரின் பணிகள்
“நான் உங்கள�ோடு இருந்தேன். எனவே த�ொடக்கத்தில் இவற்றையெல்லாம்
நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லவில்லை. இப்பொழுது நான் என்னை
அனுப்பினவரிடம் செல்லப் ப�ோகிறேன். ‘நீங்கள் எங்கே ப�ோகிறீர்கள்’
என்று யாரும் என்னை இதுவரை கேட்கவில்லை. எனினும் நான் இவற்றைச்
ச�ொன்னதால் உங்கள் இருதயம் துக்கத்தால் நிரம்பிவிட்டது. ஆனால் நான்
உங்களுக்கு உண்மையைச் ச�ொல்லிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் ப�ோவது
உங்களுக்கு நன்மையைத் தரும். ஏனென்றால் நான் ப�ோனால், உதவியாளரை
அனுப்புவேன். நான் ப�ோகாவிட்டால் அந்த உதவியாளர் வரமாட்டார்.
“அவர் வரும்போது இவற்றைப்பற்றிய உண்மைகளையெல்லாம்
உலகிலுள்ள மக்களுக்கு நிரூபிப்பார். அத�ோடு பாவத்தின் குற்றம்பற்றியும்,
தேவன�ோடு உள்ள சரியான உறவுபற்றியும், நியாயத்தீர்ப்புபற்றியும்
விளக்குவார். அந்த உதவியாளர், மக்கள் என்னை நம்பாததால் அவர்கள்
பாவம் செய்தவர்கள் என்பதை நிரூபிப்பார். அவர் தேவனிடம் எனக்கிருக்கிற
நல்ல உறவுபற்றியும் நிரூபிப்பார். ஏனென்றால் நான் பிதாவிடம் செல்கிறேன்.
அப்பொழுது நீங்கள் என்னைக் காணமாட்டீர்கள். நியாயத்தீர்ப்புபற்றிய
உண்மையை அவர் உலகத்துக்கு நிரூபிப்பார். ஏனென்றால் இந்த உலகை
ஆளுகிற சாத்தான் ஏற்கெனவே நியாயந்தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறான்.
“உங்களிடம் ச�ொல்வதற்கு என்னிடம் ஏராளமான செய்திகள் இருக்கின்றன.
ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் தாங்கிக்கொள்ள முடியாதபடி அந்தச்
செய்திகள் அதிகப்படியானவை. ஆனால் உண்மையின் ஆவியானவர்
வரும்போது அனைத்து உண்மைகளிலும் உங்களை வழிநடத்திச் செல்வார்.
ஆவியானவர் அவரது ச�ொந்த வார்த்தைகளைக் கூறுவதில்லை. அவர் என்ன
கேட்டிருக்கிறார�ோ அவற்றையே பேசுவார். நடக்கப்போகிறவற்றைப்பற்றி
மட்டுமே அவர் பேசுவார். உண்மையின் ஆவியானவர் எனக்கு மகிமையைக்
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க�ொண்டுவருவார். எப்படி என்றால் அவர் என்னிடம் கருத்துக்களைப்
பெற்று உங்களுக்குச் ச�ொல்லுவார். பிதாவினுடையவைகள் எல்லாம்
என்னுடையவைகள். அதனால்தான் ஆவியானர் என்னிடமிருந்து
கருத்துக்களைப் பெற்று உங்களுக்குச் ச�ொல்லுவார் என்றேன்.264

5.37 துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும்
பின்னும் இயேசு, “இன்னும் க�ொஞ்ச காலத்திற்குப்பின் என்னை நீங்கள்
பார்க்க முடியாது. அதற்குக் க�ொஞ்ச காலத்திற்குப் பின் நீங்கள் என்னை
மீண்டும் பார்க்கலாம்” என்றார்.
இயேசுவின் சீஷர்களில் சிலர் ஒருவருக்கொருவர், “‘க�ொஞ்ச
காலத்திற்குப்பின் பார்க்கமுடியாது. க�ொஞ்ச காலத்திற்குப் பிறகு
நீங்கள் என்னை மீண்டும் பார்க்கலாம்’ என்றாரே, இயேசு எதைக் கருதி
இவ்வாறு கூறுகிறார். ‘நான் பிதாவிடம் ப�ோகிறேன்’ என்று ஏன் கூறுகிறார்.
‘க�ொஞ்ச காலம்’ என்று கூறினாரே அதன் ப�ொருள் என்ன? அவர் என்ன
ச�ொல்கிறார் என்று எங்களால் புரிந்துக�ொள்ள முடியவில்லையே” என்று
பேசிக்கொண்டனர்.
சீஷர்கள் தன்னிடம் அதைப்பற்றிக் கேட்க விரும்புவதை இயேசு
கவனித்தார். ஆகையால் இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்களுக்குள்
என்ன பேசிக்கொள்கிறீர்கள்? நான், ‘இன்னும் க�ொஞ்ச காலத்திற்குப் பிறகு
என்னைப் பார்க்க முடியாது. அப்புறம் க�ொஞ்ச காலத்திற்குப் பின்பு மீண்டும்
என்னைப் பார்ப்பீர்கள்’ என்று ச�ொன்னேனே, அதைப் பற்றியா? நான்
உங்களுக்கு உண்மையைக் கூறுகிறேன். நீங்கள் அழுது துக்கப்படுவீர்கள்.
ஆனால் உலகம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள். ஆனால்
உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும்.
“ஒரு பெண், குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும்போது அவளுக்கு வலி ஏற்படும்.
ஏனென்றால் அவளுக்குக் குறிப்பிட்டவேளை நெருங்கி இருக்கும். ஆனால்
குழந்தை பிறந்ததும் அவள் தன் வலியை மறந்துவிடுவாள். குழந்தை இந்த
உலகுக்கு வந்துவிட்டது என்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவாள். உங்களுக்கும்
இதைப்போலத்தான். இப்பொழுது நீங்கள் துயரமாக இருக்கிறீர்கள். ஆனால்
நான் மீண்டும் உங்களைப் பார்ப்பேன். அப்பொழுது நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக
இருப்பீர்கள். எவராலும் உங்கள் மகிழ்ச்சியைப் பறிக்க முடியாது. அந்த நாளில்
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நீங்கள் என்னிடம் எதைப்பற்றியும் கேட்கமாட்டீர்கள். நான் உங்களுக்கு
உண்மையைக் கூறுகிறேன். என் பேரில் நீங்கள் எதைக் கேட்டாலும் என் பிதா
உங்களுக்குத் தருவார். இதுவரை நீங்கள் என்பேரால் எதையும் கேட்கவில்லை.
கேளுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சி
முழுமையான மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
“நான் இவற்றையெல்லாம் உங்களுக்கு மறை ப�ொருளில் கூறியிருக்கிறேன்.
ஆனால் காலம் வரும். அப்போது நான் இவ்வாறு மறைப�ொருளில் பேசாமல்
வெளிப்படையாகச் செய்திகளை அந்தப் பிதாவைப்பற்றிக் கூறுவேன். அந்த
நாளில் நீங்கள் பிதாவிடம் என்பேரில் உங்களுக்கானதைக் கேட்பீர்கள். நான்
உங்களுக்காக என் பிதாவிடம் கேட்டுக்கொள்ளும் தேவை இருக்காது என்று
ச�ொல்கிறேன். என் பிதா அவராகவே உங்களை நேசிக்கிறார். ஏனென்றால்
நீங்கள் என்னிடம் அன்பாக இருந்தீர்கள். நான் தேவனிடம் இருந்து வந்ததாக
நீங்கள் நம்பியிருந்தீர்கள். நான் இந்த உலகத்துக்கு என் பிதாவிடம் இருந்து
வந்தேன். இப்பொழுது நான் இந்த உலகத்தைவிட்டுப் ப�ோகிறேன். என்
பிதாவிடம் திரும்பிப் ப�ோகிறேன்” என்றார்.
பிறகு இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம், “நீர் இப்பொழுது எங்களிடம்
தெளிவாகப் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர். புரிந்து க�ொள்வதற்குக் கடினமான
வார்த்தைகளை நீர் பயன்படுத்தவில்லை. உமக்கு எல்லாம் தெரியும்
என்பதை நாங்கள் இப்போது தெரிந்துக�ொண்டோம். உம்மிடம் ஒருவன்
ஒரு கேள்வியைக் கேட்பதற்கு முன்னரே அக்கேள்விக்கு உம்மால் பதில்கூற
முடியும். இவை நீர் தேவனிடம் இருந்து வந்தவர் என்பதை எங்களை நம்ப
வைக்கிறது” என்றனர்.
இயேசு அவர்களிடம், “எனவே நீங்கள் இப்போது நம்புகிறீர்கள்.
என்னைக் கவனியுங்கள். நீங்கள் சிதறிப்போகிற வேளை இத�ோ
நெருங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் தங்கள் ச�ொந்த வீட்டிற்குப்
ப�ோய் என்னை விட்டு விலகிப் ப�ோவீர்கள். அந்த நேரம் இத�ோ வந்துவிட்டது.
நீங்கள் என்னை விட்டுப் ப�ோவீர்கள். நான் தனியே இருப்பேன். எனினும்
நான் உண்மையில் தனித்திருக்கமாட்டேன். ஏனென்றால் என்னோடு என் பிதா
இருக்கிறார்.
“என்னில் உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும்பொருட்டு இவற்றை நான்
உங்களுக்குச் ச�ொன்னேன். இந்த உலகத்தில் உங்களுக்குத் த�ொந்தரவுகள்
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ஏற்படும். ஆனால் தைரியமாக இருங்கள். நான் உலகத்தை வென்றுவிட்டேன்”
என்றார்.265
5.38 இயேசு தன் பிதாவிடம் பேசுதல்
இவற்றையெல்லாம் இயேசு ச�ொன்ன பிறகு, அவர் தனது கண்களால்
வானத்தை (பரல�ோகத்தை) அண்ணாந்து பார்த்தார். “பிதாவே, நேரம்
வந்துவிட்டது. உமது குமாரனுக்கு மகிமையைத் தாரும். அதனால் உமது
குமாரனும் உமக்கு மகிமையைத் தருவார். உமது குமாரன் அவரிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் நிரந்தர வாழ்வைக்
க�ொடுக்கும்படியாக அனைத்து மக்கள் மீதும் அவருக்கு அதிகாரம் க�ொடுத்தீர்.
அந்த மனிதர்கள், நீர்தான் உண்மையான தேவன் என்பதையும் உம்மால்
அனுப்பப்பட்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்பதையும் தெரிந்துக�ொள்வார்கள்.
இவ்வாறு தெரிந்துக�ொள்வதுதான் நிரந்தரமான வாழ்க்கை. நான் செய்யுமாறு
நீர் க�ொடுத்த வேலைகளை நான் முடித்துவிட்டேன். நான் பூமியில் உம்மை
மகிமைப்படுத்தினேன். இப்பொழுது, உம்மோடு இருக்கும் மகிமையைத்
தாரும். உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பிருந்தே உம்மோடு நான் க�ொண்டிருந்த
மகிமையைத் தாரும்.266
5.39 சீஷர்களுக்காக இயேசு பிரார்த்தனை செய்தல்
“உலகத்திலிருந்து சில ஆட்களை நீர் எனக்குக் க�ொடுத்தீர். நான் அவர்களுக்கு
உம்மை வெளிப்படுத்தினேன். அவர்கள் உம்முடையவர்களாக இருந்தார்கள்.
அவர்களை எனக்குத் தந்தீர். அவர்கள் உமது ப�ோதனைக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
நீர் எனக்குத் தந்தவையெல்லாம் உம்மிடமிருந்து வந்தவை என்று அவர்கள்
இப்போது தெரிந்துக�ொண்டனர். நீர் எனக்குக் க�ொடுத்த ப�ோதனைகளை
நான் அவர்களுக்குக் க�ொடுத்தேன். அவற்றை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர்.
உண்மையாகவே நான் உம்மிடமிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்பதை அவர்கள்
தெரிந்துக�ொண்டார்கள். நீர் என்னை அனுப்பிவைத்ததையும் அவர்கள்
நம்புகிறார்கள். நான் அவர்களுக்காக இப்பொழுது வேண்டுகிறேன். நான்
உலகில் உள்ள மக்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் நீர்
எனக்குக் க�ொடுத்த மக்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறேன். ஏனென்றால்
அவர்கள் உம்முடையவர்கள். என்னுடையவை எல்லாம் உம்முடையவை.
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உம்முடையவை எல்லாம் என்னுடையவை. அவர்களில் நான் மகிமை
அடைந்திருக்கிறேன்.
“இப்பொழுது நான் உம்மிடத்தில் வந்துக�ொண்டிருக்கிறேன். நான் இனிமேல்
உலகத்தில் இருக்கமாட்டேன். ஆனால் இவர்கள் இப்பொழுதும் உலகத்தில்
தான் இருக்கிறார்கள். பரிசுத்த பிதாவே, உமது பெயரின் வல்லமையினால்
அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கச் செய்யும். இதன் மூலம் நீரும் நானும் ஒன்றாக
இருப்பதுப�ோலவே அவர்களும் ஒன்றாயிருப்பார்கள். நான் அவர்கள�ோடு
இருந்தப�ோது அவர்களைப் பாதுகாத்து வந்தேன். நீர் எனக்குத் தந்த உமது
பெயரின் வல்லமையினால் அவர்களைப் பாதுகாத்தேன். அவர்களில் ஒருவன்
மட்டும் இழக்கப்பட்டான். (யூதாஸ்) அவன் இழக்கப்படுவதற்காகவே
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன். ஏற்கெனவே வேதவாக்கியங்களில்
எழுதப்பட்டவை நிறைவேறும்படியே அவன் இழக்கப்பட்டான்.
“நான் இப்பொழுது உம்மிடம் வருகிறேன். ஆனால் இவற்றையெல்லாம்
நான் உலகில் இருக்கும்போதே வேண்டிக்கொள்கிறேன். நான்
இவற்றையெல்லாம் கூறுகிறேன். ஆதலால் அவர்கள் எனது மகிழ்ச்சியைப்
பெறமுடியும். அவர்கள் எனது முழுமையான மகிழ்ச்சியையும் பெறவேண்டும்
என நான் விரும்புகிறேன். உமது ப�ோதனைகளை நான் அவர்களுக்குக்
க�ொடுத்திருக்கிறேன். உலகம் அவர்களை வெறுக்கிறது. ஏனென்றால்
அவர்கள் இந்த உலகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் அல்லர். நானும் இந்த உலகத்தைச்
சார்ந்தவன் அல்லன்.
“அவர்களை உலகத்திலிருந்து வெளியே எடுக்கும்படி நான்
உம்மை வேண்டிக்கொள்ளவில்லை. அவர்களை நீர் தீமையிலிருந்து
பாதுகாத்துக்கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொள்கிறேன். நான் இந்த உலகத்தை
சாராதது ப�ோலவே அவர்களும் இந்த உலகத்தைச் சாராதவர்களாக
இருக்கிறார்கள். உம்முடைய உண்மையின் மூலம் உமது சேவைக்கு
அவர்களைத் தயார்படுத்தும். உமது ப�ோதனையே உண்மை. நீர் என்னை
உலகத்துக்கு அனுப்பிவைத்தீர். அது ப�ோலவே நானும் அவர்களை
உலகத்துக்குள் அனுப்புகிறேன். நான் சேவைக்காக என்னைத் தயார்
செய்து க�ொண்டேன். நான் இதனை அவர்களுக்காகவே செய்கிறேன்.
எனவே, அவர்களும் உமது சேவைக்காக உண்மையில் தம்மைத் தயார்
செய்துக�ொள்வார்கள்.267
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5.40 எல்லா விசுவாசிகளுக்காகவும் இயேசுவின் பிரார்த்தனை
“நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக்கொள்கிறேன். இவர்களுக்காக
மட்டுமல்ல இவர்களுடைய உபதேசங்களால் என்மீது நம்பிக்கை
வைக்கிறவர்களுக்காகவும் நான் வேண்டிக்கொள்கிறேன். பிதாவே,
என்னில் நம்பிக்கை வைக்கிற அனைவரும் ஒன்றாயிருப்பதற்காகவும் நான்
வேண்டிக்கொள்கிறேன். நீர் என்னில் இருக்கிறீர். நான் உம்மில் இருக்கிறேன்.
அவர்கள் எல்லோரும் நம்மில் ஒன்றாக இருக்கும்படிக்கும் நான் உம்மை
வேண்டிக்கொள்கிறேன். ஆகையால் இவ்வுலகம் நீர் என்னை அனுப்பினதில்
நம்பிக்கைக�ொள்ளும். நீர் எனக்குத் தந்த மகிமையை நான் தருவதால்
அவர்கள் ஒன்றாக இருப்பார்கள். நானும் நீரும் ஒன்றாக இருப்பது ப�ோல,
நான் அவர்களில் இருப்பேன்; நீர் என்னில் இருப்பீர். ஆக அனைவரும்
ஒன்றாக இருப்பார்கள். பிறகு இந்த உலகம் நீர் என்னை அனுப்பினதைத்
தெரிந்துக�ொள்ளும். நீர் என்னிடம் அன்பாக இருப்பதுப�ோலவே நீர்
அவர்களிடமும் அன்பாக இருக்கிறீர் என்பதையும் உலகம் தெரிந்து க�ொள்ளும்.
“பிதாவே! நீர் எனக்குத் தந்த இவர்கள், நான் எங்கே இருந்தாலும்
என்னுடனே இருக்குமாறு விரும்புகிறேன். அவர்கள் என் மகிமையைக் காண
வேண்டும் எனவும் விரும்புகிறேன். உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னரே நீர்
என்னுடன் அன்பாக இருந்தீர். இதனால் எனக்கு நீர் மகிமை தந்தீர். பிதாவே!
நீர் நல்லவராக இருக்கிறீர். இந்த உலகம் உம்மை அறிந்துக�ொள்ளவில்லை.
ஆனால் உம்மை நான் அறிந்துக�ொண்டுள்ளேன். இந்த மக்கள் நீர் என்னை
அனுப்பினதைத் தெரிந்துக�ொண்டுள்ளனர். உம்மை நான் அவர்களுக்கு
வெளிப்படுத்தினேன். இன்னும் வெளிப்படுத்துவேன். பிறகு நீர் என்னிடம்
அன்பாக இருப்பதுப�ோன்று அவர்களும் அன்பாக இருப்பார்கள். நானும்
அவர்களுக்குள் வாழ்வேன்” என்றார்.268
5.41 இயேசு தனிமையில் பிரார்த்தித்தல்
சீஷர்கள் அனைவரும் ஒரு பாடலைப் பாடினார்கள். பின்பு அவர்கள் ஒலிவ
மலையில் உள்ள269 கெத்செமனே என்ற இடத்திற்குச் சென்றார். அவர்
தம் சீஷர்களிடம், “நான் அங்கே சென்று பிரார்த்தனை செய்யும்வரைக்கும்
இங்கேயே அமர்ந்திருங்கள்” என்றார். பேதுருவையும், செபதேயுவின் இரு
மகன்களையும் தம்முடன் வரக் கூறினார். பின் இயேசு மிகுந்த கவலையும்
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வியாகுலமும் அடைந்தவராகக் காணப்பட்டார். இயேசு பேதுருவிடமும்,
செபதேயுவின் இரு மகன்களிடமும், “என் ஆத்துமா துன்பத்தால்
நிறைந்துள்ளது. என் இதயம் துக்கத்தினால் உடைந்துள்ளது. என்னுடன்
இங்கேயே விழித்திருந்து காத்திருங்கள்” என்றார்.
பின் இயேசு அவர்களை விட்டு சிறிது தூரம் சென்றார். பின்பு இயேசு
நிலத்தில் முகம்படிய விழுந்து பிரார்த்தித்தார், “என் பிதாவே, முடியுமானால்
இந்த வேதனைகள் எனக்கு ஏற்படாமல் செய்யும். ஆனால், உமக்கு
விருப்பமானதையே செய்யும். நான் விரும்புவதையல்ல” என்றார்.270
அப்போது பரல�ோகத்திலிருந்து ஒரு தேவதூதன் அவருக்கு உதவி செய்ய
அனுப்பப்பட்டான். வேதனையால் இயேசு வருந்தினார். எனவே மிகவும்
வேதனைய�ோடு ஊக்கமாகப் பிரார்த்தனை செய்தார். குருதி க�ொட்டுவதுப�ோல
அவரது முகத்தில் இருந்து வியர்வை வடிந்தது.271
பிறகு தம் சீஷர்களிடம் இயேசு திரும்பி வந்தார். தம் சீஷர்கள்
தூக்கத்திலிருப்பதைக் கண்ட இயேசு, பேதுருவிடம் கூறினார், “ஒருமணி
நேரம் என்னுடன் விழித்திருக்க உங்களால் முடியவில்லையா? ச�ோதனைக்கு
உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். உங்கள் ஆவி
சரியானதைச் செய்ய விரும்புகிறது. ஆனால் உங்கள் சரீரம�ோ பலவீனமாக
உள்ளது” என்றார்.
இயேசு இரண்டாவது முறையாக சென்று பிரார்த்தனை செய்தார், “என்
பிதாவே, வேதனை மிகுந்த இக்காரியங்கள் எனக்கு ஏற்படாதிருக்குமாறு
செய்ய முடியாதெனில், நீர் விரும்பியபடியே நடக்க நான் வேண்டுகிறேன்”
என்றார்.
பின்பு இயேசு தம் சீஷர்களிடம் திரும்பிச் சென்றார். மீண்டும் அவர்கள்
தூக்கத்திலிருப்பதைக் கண்டார். அவர்களது கண்கள் மிகவும் களைப்புடன்
காணப்பட்டன. ஆகவே மீண்டும் ஒருமுறை இயேசு அவர்களை விட்டுச்
சென்று பிரார்த்தனை செய்தார். மூன்றாவது முறையும் அதையேக் கூறினார்.
பின் இயேசு தம் சீஷர்களிடம் திரும்பிச் சென்று அவர்களிடம், “இன்னுமா
நீங்கள் தூங்கிக் க�ொண்டும் இளைப்பாறிக் க�ொண்டுமிருக்கிறீர்கள்? மனித
குமாரனைப் பாவிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.
எழுந்திருங்கள்! நாம் ப�ோக வேண்டும். இத�ோ வந்துவிட்டான் என்னை
எதிரிகளிடம் காட்டிக் க�ொடுக்கப் ப�ோகிறவன்” என்றார்.272
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5.42 இயேசு கைது செய்யப்படுதல்
யூதாஸுக்கு இந்த இடம் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியும். ஏனென்றால்
இயேசு அடிக்கடி அவ்விடத்தில் தம் சீஷர்கள�ோடு சந்தித்திருக்கிறார். யூதாஸ்
இயேசுவுக்கு எதிராக மாறிப்போனவன். எனவே அவன் ஒரு சேவகர்
குழுவைக் கூப்பிட்டுக்கொண்டு த�ோட்டத்திற்கு வந்தான். அவன் தலைமை
ஆசாரியர், பரிசேயர் என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்ட காவல்காரரையும்
அழைத்து வந்தான். அவர்கள் தம்மோடு பந்தங்களையும், தீவட்டிகளையும்,
ஆயுதங்களையும் க�ொண்டுவந்தனர்.273
யார் இயேசு என்பதை அவர்களுக்குக் காட்ட யூதாஸ் ஒரு
திட்டமிட்டிருந்தான். அவன் அவர்களிடம், “நான் முத்தமிடுகிறவரே இயேசு.
அவரைக் கைது செய்யுங்கள்” என்றான். அதன்படி யூதாஸ் இயேசுவிடம்
சென்று, “வணக்கம். ப�ோதகரே!” என்று கூறி இயேசுவை முத்தமிட்டான்.274
ஆனால் இயேசு அவனை ந�ோக்கி, “யூதாஸ், மனித குமாரனை
வஞ்சிக்கும்பொருட்டு நட்பின் முத்தத்தைப் பயன்படுத்துகிறாயா?” என்று
கேட்டார்.275
இயேசு அவருக்கு நடக்கவிருக்கும் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்தார்.
அவர் வெளியே வந்து, “நீங்கள் யாரைத் தேடுகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு அவர்கள், “நாசரேத்திலிருந்து வந்த இயேசுவை” என்றனர்.
இயேசு அவர்களிடம், “நான்தான் இயேசு” என்று ச�ொன்னப�ொழுது
அவர்கள் பின் வாங்கித் தரையில் விழுந்தார்கள்.
இயேசு மீண்டும் அவர்களிடம், “யாரைத் தேடுகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார்.
அவர்கள் அதற்கு, “நாசரேத்திலிருந்து வந்த இயேசுவை” என்றனர்.
இயேசு அதற்கு, “‘நான்தான் இயேசு’ என்று ஏற்கெனவே
ச�ொல்லிவிட்டேன். ஆகையால் நீங்கள் என்னைத் தேடுவதானால்
இவர்களைப் ப�ோகவிடுங்கள்” என்றார். “நீர் எனக்குத் தந்தவர்களில்
ஒருவனையும் நான் இழக்கவில்லை” என்று அவர் ச�ொன்னது
நிறைவேறும்படி இவ்வாறு நிகழ்ந்தது.276
உடனே அவர்கள் இயேசுவின் மேல் கை ப�ோட்டுக் கைது செய்தனர்.277
சீம�ோன் பேதுருவிடம் ஒரு வாள் இருந்தது. அவன் அதை வெளியே எடுத்து
தலைமை ஆசாரியனின் வேலைக்காரனின் வலது காதை வெட்டிப்போட்டான்.
(அந்த வேலைக்காரனின் பெயர் மல்கூஸ்) 278
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இயேசு “நிறுத்து” என்றார். பின்பு இயேசு வேலைக்காரனின் காதைத்
த�ொட்டு அவனைக் குணப்படுத்தினார்.279
இயேசு பேதுருவிடம், “உனது வாளை அதனுடைய உறையிலே ப�ோடு.280
அரிவாளை எடுப்பவன் அரிவாளாலே சாவான்.281 என் பிதா எனக்குக்
க�ொடுத்திருக்கிற துன்பமாகிய க�ோப்பையில் நான் குடிக்கவேண்டும்.282
“நான் என் பிதாவைக் கேட்டால் அவர் எனக்கு பன்னிரண்டு தேவ தூதர்
படைகளும் அதற்கு அதிகமாகவும் அனுப்புவார் என்பதை நிச்சயமாக நீ
அறிவாய். ஆனால் இது இப்படியே வேதவாக்கியங்கள் கூறுகிறபடியே நடக்க
வேண்டும்” என்றார்.
பின்னர் இயேசு தம்மைப் பிடிக்க வந்தவர்கள் அனைவரையும் ந�ோக்கி,
“ஒரு குற்றவாளியைப் ப�ோல என்னைப் பிடிக்க அரிவாள் தடிகளுடன்
வந்திருக்கிறீர்கள். நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஆலயத்தில் ப�ோதனை செய்தேன்.
ஆனால், என்னை அங்கே கைது செய்யவில்லை. தீர்க்கதரிசிகள் எழுதி
வைத்துள்ளபடியே இவை அனைத்தும் நடந்துள்ளன” என்று கூறினார். பின்பு
இயேசுவின் எல்லா சீஷர்களும் அவரைத் தனியே விட்டு ஓடிப்போனார்கள்.283
ஓர் வாலிபன் இயேசுவைப் பின் த�ொடர்ந்து வந்தான். அவன் ஒரு மேலாடை
மட்டும் அணிந்திருந்தான். அவர்கள் அவனையும் பிடித்து இழுத்தார்கள்.
ஆனால் அவன�ோ மேலாடையைப் ப�ோட்டுவிட்டு நிர்வாணமாக ஓடினான்.284
5.43 அன்னாவின் முன் இயேசு
பிறகு ப�ோர்ச்சேவகரும் அவர்கள் தலைவனும் யூதக் காவலர்களும்
இயேசுவைக் கைது செய்தனர். அவர்கள் இயேசுவைக் கட்டி அன்னாவிடம்
க�ொண்டுவந்தனர். இவன் காய்பாவின் மாமனார். காய்பா அந்த ஆண்டின்
தலைமை ஆசாரியன். இந்தக் காய்பாதான் ஏற்கெனவே யூதர்களிடம் எல்லா
மக்களுக்காகவும் ஒரு மனிதன் மரிப்பது நல்லது என்று ச�ொன்னவன்.285
5.44 இயேசுவைப் பேதுரு முதல் முறை மறுதலித்தல்
சீம�ோன் பேதுருவும் இயேசுவின் இன்னொரு சீஷனும் இயேசுவைப்
பின்தொடர்ந்து ப�ோனார்கள். அந்தச் சீஷன் தலைமை ஆசாரியனை
அறிந்திருந்தான். அதனால் அவன் இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்து தலைமை
ஆசாரியனின் முற்றம் ப�ோனான். ஆனால் பேதுரு வாசலுக்கு வெளியே
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காத்திருந்தான். தலைமை ஆசாரியனைத் தெரிந்த சீஷன் வெளியே வந்தான்.
அவன் கதவைத் திறந்த பெண்ணோடு பேசினான். பிறகு அவன் பேதுருவையும்
உள்ளே அழைத்துக்கொண்டு ப�ோனான்.286
அது குளிர்காலம். எனவே வேலைக்காரர்களும், சேவகர்களும் நெருப்பை
உண்டாக்கினர். அவர்கள் அதைச் சுற்றி நின்றுக�ொண்டு குளிர் காய்ந்தனர்.
பேதுருவும் அவர்கள�ோடு குளிர்காய நின்றுக�ொண்டான்.287
அப்போது பேதுரு வீட்டின் முற்றத்தில் இருந்தான். அம்மாளிகையில்
உள்ள வேலைக்காரப் பெண் பேதுருவிடம் வந்தாள். பேதுரு நெருப்பு
காய்ந்துக�ொண்டிருந்தான். அவள் பேதுருவை மிகவும் நெருக்கத்தில்
பார்த்தாள்.
“நாசரேத் ஊரானாகிய இயேசுவ�ோடு நீயும் இருந்தாய் அல்லவா?” என்று
கேட்டாள் அவள்.
ஆனால் பேதுருவ�ோ, “நான் இயேசுவ�ோடு இருந்ததே இல்லை” என்று
மறுத்தான். மேலும், “நீங்கள் என்ன பேசுகிறீர்கள் என்றே எனக்குத்
தெரியவுமில்லை, புரியவுமில்லை” என்று கூறினான். பிறகு பேதுரு விலகி
வெளியே வாசல் மண்டபத்துக்குச் சென்றான்.288
5.45 தலைமை ஆசாரியனின் கேள்வி
தலைமை ஆசாரியன் இயேசுவிடம் அவரது சீஷர்களைக் குறித்து
விசாரித்தான். அத�ோடு அவரது ப�ோதனைகளைக்குறித்து விசாரித்தான்.
அதற்கு இயேசு, “நான் மக்களிடம் எப்பொழுதும் வெளிப்படையாகவே
பேசிவந்தேன். நான் எப்பொழுதும் யூதர்கள் கூடும் அரங்கங்களிலும்,
ஆலயங்களிலுமே உபதேசித்து இருக்கிறேன். யூதர்கள் எல்லோரும்
அங்கு வந்திருக்கிறார்கள். நான் எதையும் இரகசியமாகப் பேசவில்லை.
அப்படியிருக்க நீங்கள் ஏன் என்னை விசாரிக்கிறீர்கள்? என் ப�ோதனைகளைக்
கேட்டவர்களை விசாரித்துப் பாருங்கள். நான் என்ன ச�ொன்னேன் என்பது
அவர்களுக்குத் தெரியும்” என்றார்.
இயேசு இவ்வாறு ச�ொன்னப�ோது, அவர் அருகிலே நின்றிருந்த சேவகரில்
ஒருவன் அவரை ஓர் அறை அறைந்தான். அவன், “நீ தலைமை ஆசாரியனிடம்
அந்த முறையில் பதில் ச�ொல்லக்கூடாது” என்று எச்சரித்தான்.
அதற்கு இயேசு, “நான் ஏதாவது தப்பாகப் பேசியிருந்தால் எது தப்பு
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என்று இங்கு இருக்கிற எல்லாருக்கும் ச�ொல். ஆனால் நான் ச�ொன்னவை
சரி என்றால் பிறகு ஏன் என்னை அடிக்கிறாய்?” என்று கேட்டார்.
ஆகையால் அன்னா இயேசுவைத் தலைமை ஆசாரியனாகிய காய்பாவிடம்
அனுப்பிவைத்தான். இயேசு அப்பொழுது கட்டப்பட்ட நிலையிலேயே
இருந்தார்.289
5.46 பேதுருவின் இரண்டாம், மூன்றாம் மறுதலிப்பு
சீம�ோன் பேதுரு நெருப்பருகில் நின்று குளிர்காய்ந்துக�ொண்டிருந்தான்.290
மீண்டும் அந்த வேலைக்காரப் பெண் பேதுருவைக் கவனித்தாள். அங்கு
நின்று க�ொண்டிருந்தவர்களிடம் அவள், “இயேசுவின் சீஷர்களுள் இவனும்
ஒருவன்” என்றாள். பேதுரு, மீண்டும் அவள் ச�ொல்வது உண்மையில்லை
என்று கூறினான்.
க�ொஞ்ச நேரம் சென்றதும், பேதுரு அருகில் சிலர் நின்றுக�ொண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் பேதுருவிடம், “இயேசுவின் சீஷர்களுள் நீயும் ஒருவன். நீயும் கூட
கலிலேயாவில் இருந்து வருகிறவன்” என்றனர்.291
தலைமை ஆசாரியனின் வேலைக்காரர்களுள் ஒருவன் அங்கு இருந்தான்.
அவன் பேதுருவால் காது அறுபட்டவனின் உறவினன். அவன், “அந்தத்
த�ோட்டத்தில் நான் உன்னையும் அந்த மனிதன�ோடு பார்த்தேன் என்று
நினைக்கிறேன்” என்றான்.292
பேதுரு சபிக்கவும், சத்தியம் பண்ணவும் த�ொடங்கி, “நான் தேவன் மீது
ஆணையிட்டுக் கூறுகிறேன். நீங்கள் பேசுகிற அந்த மனிதனைப் பற்றி எனக்கு
ஒன்றும் தெரியாது” என்றான்.293
பேதுரு இவ்வாறு ச�ொல்லிக்கொண்டிருக்கும் தருணத்திலேயே சேவல்
கூவியது. அப்போது கர்த்தர் (இயேசு) திரும்பி பேதுருவின் கண்களைக் கூர்ந்து
ந�ோக்கினார். “சேவல் காலையில் கூவும் முன்னரே நீ மூன்று முறை என்னை
உனக்குத் தெரியாது என்று கூறுவாய்” என்று கர்த்தர் ஏற்கெனவே தன்னிடம்
கூறியதைப் பேதுரு நினைவுகூர்ந்தான். பின்னர் பேதுரு வெளியே சென்று
மனமுருகி அழுதான்.294
5.47 யூத ஆல�ோசனைச் சங்கம் முன்பு இயேசு
இயேசுவைக் கைது செய்தவர்கள் அவரை தலைமை ஆசாரியனான காய்பா
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வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார்கள். அங்கு வேதபாரகர்களும் மற்ற யூதத்
தலைவர்களும் கூடியிருந்தார்கள்.295
தலைமை ஆசாரியரும், மற்றவர்களும் இயேசுவைக் க�ொல்லக் குற்றங்களை
ஆராய்ந்து க�ொண்டிருந்தனர். யூத ஆல�ோசனைச் சங்கத்தினரால் இயேசுவைக்
க�ொல்வதற்குரிய எவ்விதக் குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. பலர்
வந்து அவர் மீது தவறான குற்றச்சாட்டுகளைக் கூறிக்கொண்டிருந்தனர்.
ஆனால் அவை ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துப் ப�ோகவில்லை.
பின்பு சில மக்கள் எழுந்து அவர்மேல் தவறாகக் குற்றம் சாட்டினர். “‘நான்
இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் ப�ோடுவேன். இது மனிதர்களால் கட்டப்பட்டது.
நான் வேறு ஆலயத்தை மூன்று நாட்களுக்குள் கட்டுவேன். அது மனிதர்களால்
கட்டப்படாதது’ என்று இவன் கூற நாங்கள் கேட்டோம்” என்றார்கள். ஆனால்
அப்படிச் ச�ொல்லியும் அவர்கள் சாட்சி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் ப�ோயிற்று.
தலைமை ஆசாரியன் அவர்களுக்குமுன் எழுந்து நின்றான். அவன்
இயேசுவிடம், “இந்த மக்கள் உமக்கு எதிராகக் கூறுகின்றனர். இவற்றுக்கு உம்
பதில் என்ன? இவர்கள் ச�ொல்வது உண்மையா?” என்று கேட்டான். ஆனால்
இயேசு எதுவும் கூறவில்லை.
தலைமை ஆசாரியன் இயேசுவிடம், “நீர் கிறிஸ்துவா? ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட
தேவனின் குமாரனா?” என்று இன்னொரு கேள்வியைக் கேட்டான்.
இயேசுவ�ோ, “ஆம். நான் தேவ குமாரன்தான். எதிர்காலத்தில் மனித
குமாரன் சர்வ வல்லவரின் வலது பக்கத்தில் இருப்பதைக் காண்பீர்கள்.
பரல�ோக இராஜ்யத்தில் மேகங்களின் நடுவே மனித குமாரன் வருவதைப்
பார்ப்பீர்கள்” என்றார்.
இதைக் கேட்டதும் தலைமை ஆசாரியனுக்குக் க�ோபம் வந்தது. அவன்
தனது ஆடைகளைக் கிழித்துக்கொண்டு, “நமக்கு மேலும் சாட்சிகள்
தேவையில்லை. தேவனுக்கு எதிராக இவன் ச�ொல்வதை நீங்கள் கேட்டீர்கள்.
என்ன நினைக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டான்.
அனைத்து மக்களும் இயேசுவைக் குற்றவாளி என்றனர். அவரைக்
க�ொல்லப்பட வேண்டிய குற்றவாளி என்றனர். சிலர் இயேசுவின் மீது
காறித்துப்பினார்கள். அவரது கண்களை மூடினர், அவரைக் குட்டினர். “நீ
தீர்க்கதரிசி என்பதை எங்களுக்கு நிரூபித்துக் காட்டு” என்று ச�ொன்னார்கள்.
பிறகு காவற்காரர்கள் இயேசுவை வெளியே க�ொண்டுப�ோய் அடித்தனர்.296
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5.48 யூதாஸ் தற்கொலை செய்தல்
தலைமை ஆசாரியரும் மூத்த யூதத் தலைவர்களும் மறுநாள் அதிகாலையில்
இயேசுவைக் க�ொல்லத் தீர்மானித்தார்கள். அவர்கள் இயேசுவைச் சங்கிலியில்
பிணைத்து, ஆளுநர் பிலாத்துவிடம் அழைத்துச் சென்றார்கள். அவர்கள்
பிலாத்துவிடம் இயேசுவை ஒப்படைத்தார்கள்.
இயேசுவை எதிரிகளிடம் காட்டிக் க�ொடுத்த யூதாஸ் அவர்கள் இயேசுவைக்
க�ொல்லத் தீர்மானித்ததைக் கண்டப�ோது தன் செயலுக்காக மிகவும்
வருந்தினான். ஆகவே தனக்குக் கிடைத்த முப்பது வெள்ளிக் காசுகளையும்
தலைமை ஆசாரியர்களிடமும் மூத்தத் தலைவர்களிடமும் எடுத்துச் சென்றான்.
யூதாஸ், “நான் பாவம் செய்து விட்டேன். குற்றமற்ற மனிதனின் இரத்தத்தை
நான் காட்டிக்கொடுத்தேன்,” என்றான்.
அதற்கு யூதத் தலைவர்கள், “அதைப்பற்றி எங்களுக்குக் கவலையில்லை.
அது உன்னுடைய பிரச்சனை. எங்களுடையதல்ல,” என்றார்கள்.
ஆகவே யூதாஸ் பணத்தை தேவாலயத்தில் வீசியெறிந்தான். பின்னர் யூதாஸ்
அவ்விடத்தைவிட்டுச் சென்று தூக்கு ப�ோட்டுக்கொண்டான்.
வெள்ளி நாணயங்களைப் ப�ொறுக்கி எடுத்த தலைமை ஆசாரியர்கள்,
“இப்பணத்தைத் தேவாலயக் கருவூலத்தில் வைத்திருக்க நம் சட்டம்
அனுமதிக்காது. ஏனென்றால், இப்பணம் ஒருவனது மரணத்திற்காகக்
க�ொடுக்கப்பட்டது” என்று ச�ொல்லி, அப்பணத்தைக் க�ொண்டு குயவனின்
வயல் என்றழைக்கப்பட்ட நிலத்தை அவர்கள் வாங்கத் தீர்மானித்தார்கள்.
அந்த நிலம் எருசலேமைக் காண வரும் பயணிகள் இறந்தால் அவர்களை
அடக்கம் செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டது. எனவே தான் அந்த நிலம் இன்னமும்
“இரத்த நிலம்” என அழைக்கப்படுகிறது. தீர்க்கதரிசி எரேமியா ச�ொன்னபடி
இது நடந்தது.
“அவர்கள் முப்பது வெள்ளி நாணயங்களை எடுத்துக் க�ொண்டார்கள்.
அதுவே இஸ்ரவேலர்கள் அவருக்கு (இயேசுவுக்கு) நிர்ணயித்த விலை. கர்த்தர்
எனக்கு ஆணையிட்டது ப�ோல, அந்த முப்பது வெள்ளி நாணயங்களை
குயவனின் வயலை வாங்கப் பயன்படுத்தினார்கள்.”297
5.49 இயேசு பிலாத்துவிற்குமுன் க�ொண்டு வரப்படுதல்
அதிகாலையில் தலைமை ஆசாரியர்கள், யூதத் தலைவர்கள், வேதபாரகர்கள்
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அனைவரும் கூடி இயேசுவை என்ன செய்வது என்று கலந்து ஆல�ோசித்தனர்.
அவரைக் கட்டி ஆளுநர் பிலாத்துவிடம் அழைத்துச் சென்றனர். அவர்கள்
இயேசுவைப் பிலாத்துவிடம் ஒப்படைத்தனர்.298
பிறகு யூதர்கள் இயேசுவைக் காய்பாவிடம் இருந்து ர�ோம ஆளுநரின்
அரண்மனைக்கு அழைத்துக்கொண்டு ப�ோனார்கள். அப்போது அதிகாலை
நேரம். யூதர்கள் அரண்மனைக்கு உள்ளே ப�ோக விரும்பவில்லை. ப�ோனால்
அவர்களின் தூய்மை கெட்டுத் தீட்டுப்படும். ஏனென்றால் அவர்கள்
பஸ்கா பண்டிகையின் விருந்தை உண்ண விரும்பினர். எனவே பிலாத்து
வெளியே வந்தான். அவன் அவர்களிடம், “இந்த மனிதன் மீது என்ன குற்றம்
சாட்டுகிறீர்கள்?” என்று கேட்டான்.
அதற்கு யூதர்கள், “அவன் ஒரு கெட்ட மனிதன். அதனால்தான் அவனை
உம்மிடம் அழைத்து வந்தோம்” என்றனர்.
பிலாத்து யூதர்களிடம், “யூதர்களாகிய நீங்கள் இவனை அழைத்துக்கொண்டு
ப�ோய் உங்கள் விதி முறைகளின்படி நியாயம் தீருங்கள்” என்றான்.
அதற்கு யூதர்கள், “எவரையும் மரண தண்டனைக்குட்படுத்த எங்களுக்கு
அதிகாரமில்லையே” என்றனர். (தான் எவ்வாறு மரிக்கப்போகிறேன் என்று
ஏற்கெனவே இயேசு ச�ொல்லியிருந்தது உண்மையாகும்படி இவ்வாறு
நிகழ்ந்தது.)299
அவர்கள் இயேசுவைப் பழிக்க ஆரம்பித்தார்கள் பிலாத்துவிடம் அவர்கள்,
“நமது மக்களைக் குழப்புகிற செய்திகளைக் கூறுகிறபடியால் இந்த மனிதனை
நாங்கள் பிடித்து வந்தோம். இராயனுக்கு வரி க�ொடுக்கக் கூடாதென்று அவன்
கூறுகிறான். அவன் தன்னைக் கிறிஸ்துவாகிய அரசர் என்று அழைக்கிறான்”
என்றனர்.300
பிறகு பிலாத்து அரண்மனைக்குள் திரும்பிச் சென்றான். அவன் இயேசுவைத்
தன்னிடம் அழைத்தான். “நீ யூதர்களின் அரசரா?” என்று அவரிடம் கேட்டான்.
இயேசு அவனிடம், “இது உமது ச�ொந்தக் கேள்வியா அல்லது
என்னைப்பற்றி பிறர் உம்மிடம் ச�ொன்னதா?” என்று கேட்டார்.
பிலாத்து அதற்கு, “நான் யூதனல்ல. உனது ச�ொந்த மக்களும் அவர்களின்
தலைமை ஆசாரியனும் உன்னை என்னிடம் க�ொண்டுவந்திருக்கிறார்கள். நீ
என்ன தவறு செய்தாய்?” என்று கேட்டான்.
“எனது இராஜ்யம் இந்த உலகத்துக்கு உரியதன்று. அது இந்த உலகத்தோடு

232

இயேசு மரணமடையும் வ

த�ொடர்புடையது எனில் என் சேவகர்கள் எனக்காகப் ப�ோரிட்டிருப்பார்கள்.
நான் யூதர்களின் கையில் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கமாட்டேன். எனவே என்
இராஜ்யம் இவ்விடத்திற்கு உரியதன்று” என்று இயேசு ச�ொன்னார்.
பிலாத்து அவரிடம், “அப்படியானால் நீ அரசன் தான�ோ?” என்று கேட்டான்.
அதற்கு இயேசு, “நான் அரசன் என்று நீ ச�ொல்கிறாய். அது உண்மைதான்.
இந்த ந�ோக்கத்துக்காகத் தான் நான் இந்த உலகத்தில் பிறந்தேன். உண்மையைச்
ச�ொல்வதற்காக வந்தேன். உண்மையுடையவன் எவனும் என் பேச்சைக்
கேட்கிறான்” என்றார்.
பிலாத்து, “உண்மை என்பது என்ன?301 இவர்கள் உன்மீது சுமத்திய
இத்தனை குற்றச் சாட்டுகளையும் கேட்டாயல்லவா? நீ ஏன் பதில் ச�ொல்லக்
கூடாது?” என்று கேட்டான்.
ஆனால், இயேசு பிலாத்துவிற்கு பதில் ஏதும் கூறவில்லை. அதைக்கண்டு
பிலாத்து மிகவும் வியப்படைந்தான்.302
கேட்டுக்கொண்டே மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடம் ப�ோனான். “நான்
அவனுக்கெதிராகக் குற்றம்சாட்ட முடியவில்லை.303
அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும், “இயேசு மக்களின் மத்தியில்
அமைதியின்மையை உருவாக்கிக்கொண்டுள்ளான். யூதேயாவைச்
சுற்றிலும் அவன் ப�ோதிக்கிறான். அவன் கலிலேயாவில் ஆரம்பித்து இங்கு
வந்திருக்கிறான்” என்றார்கள்.
அதைக் கேட்ட பிலாத்து, “இயேசு கலிலேயாவிலிருந்து வந்தவரா?” என்று
வினவினான். பின்பு ஏர�ோதின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் இருந்து
இயேசு வருவதை அறிந்தான். அப்போது ஏர�ோது எருசலேமில் இருந்தான்.
எனவே பிலாத்து, இயேசுவை அவனிடம் அனுப்பினான்.304
5.50 பிலாத்து இயேசுவை ஏர�ோது இராஜாவிடம் அனுப்புதல்
இயேசுவைப் பார்த்ததும் ஏர�ோது மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தான். அவரைப்பற்றி
அவன் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருந்தபடியினாலும், இயேசு ஏதேனும்
ஓர் அதிசயம் செய்வாரா எனப் பார்க்க விருப்பப்பட்டிருந்தபடியினாலும்
அவரைக் காண வெகு நாளாக விருப்பம்கொண்டிருந்தான். இயேசுவிடம் பல
கேள்விகளைக் கேட்டான் ஏர�ோது. ஆனால் இயேசு ஒன்றுமே கூறவில்லை.
தலைமை ஆசாரியரும், வேதபாரகரும் அங்கே நின்றுக�ொண்டிருந்தார்கள்.
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அவர்கள் இயேசுவுக்கு எதிரானவைகளை உரக்கக் கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள்.
ஏர�ோதுவும், அவனது வீரர்களும் இயேசுவைப் பார்த்து நகைத்தார்கள்.
அரசனுக்குரிய ஆடைகளை அணிவித்து அவரை எள்ளி நகையாடினார்கள்.
பின்பு ஏர�ோது இயேசுவைப் பிலாத்துவிடமே திரும்ப அனுப்பினான். முன்னர்
பிலாத்துவும், ஏர�ோதுவும் பகைவர்களாக இருந்து வந்தனர். ஆனால் அன்று
ஏர�ோதுவும், பிலாத்துவும் நண்பர்களாயினர்.305
5.51 பிலாத்து இயேசுவை விடுவிக்க முயற்சித்தல்
தலைமை ஆசாரியரையும் யூத அதிகாரிகளையும் மக்கள�ோடு கூட பிலாத்து
அழைத்தான். பிலாத்து அவர்களை ந�ோக்கி, “நீங்கள் இந்த மனிதனை (இயேசு)
என்னிடம் அழைத்து வந்தீர்கள். மக்களின் நடுவில் அமைதியின்மையை
விளைவிக்கிறான் என்று ச�ொன்னீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு முன்பாக நான்
நியாயம் தீர்த்தேன். அவன் செய்ததாக நான் எந்தக் குற்றத்தையும் கண்டு
பிடிக்க முடியவில்லை. நீங்கள் புகார் ச�ொல்கிற காரியங்களில் இயேசு
குற்றவாளியாக்கப்படவில்லை. மேலும் ஏர�ோதுவும் அவரிடம் தவறேதும்
காணவில்லை. மீண்டும் இயேசுவை நம்மிடமே திருப்பி அனுப்பினான்
ஏர�ோது. அவருக்கு மரணதண்டனை தரத் தேவையில்லை.306
ஒவ்வொரு வருடமும் பஸ்கா பண்டிகையின் ப�ோது சிறையிலிருந்து
ஒருவரை ஆளுநர் விடுவிப்பது வழக்கம். மக்கள் விரும்பும் ஒருவரை
விடுவிப்பது வழக்கம். அப்பொழுது துன்மார்க்கனான ஒருவன்
சிறையிலிருந்தான். அவன் பெயர் பரபாஸ்.
பிலாத்துவின் வீட்டிற்கு முன் மக்கள் கூடினார்கள். பிலாத்து மக்களைப்
பார்த்து, “உங்களுக்காக ஒருவனை விடுதலை செய்கிறேன். நீங்கள் யாரை
விடுவிக்க விரும்புகிறீர்கள். பரபாஸையா அல்லது கிறிஸ்து எனப்படும்
இயேசுவையா?” என்றான். ப�ொறாமை க�ொண்டே மக்கள் தன்னிடம்
இயேசுவை ஒப்படைத்துள்ளார்கள் என்பதை பிலாத்து அறிந்தான்.
நீதி வழங்கும் இடத்தில் அமர்ந்து பிலாத்து இவற்றைக் கூறினான்.
அப்பொழுது அவனது மனைவி ஒரு செய்தி அனுப்பினாள். அதில்,
“இயேசுவை எதுவும் செய்யாதீர்கள். அவர் குற்றமற்றவர். இன்று நான்
அவரைப்பற்றி ஒரு கனவு கண்டேன். அது என்னை மிகவும் கலங்க வைத்தது”
என்றிருந்தது.
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ஆனால், தலைமை ஆசாரியர்களும் மூத்த யூதத் தலைவர்களும் பரபாஸை
விடுதலை செய்யவும் இயேசுவைக் க�ொல்ல வேண்டுமெனவும் க�ோரிக்கை
வைக்க மக்களைத் தூண்டினார்கள்.
பிலாத்து, “என்னிடம் பரபாசும், இயேசுவும் உள்ளார்கள். யாரை விடுவிக்க
நீங்கள் விரும்பு கிறீர்கள்?” என்று கேட்டான்.
அதற்கு மக்கள் “பரபாஸ்” என்று ச�ொன்னார்கள்.307
5.52 இயேசு சிலுவையில் அறைய ஒப்புக்கொடுக்கப்படுதல்
பிறகு பிலாத்து இயேசுவை அழைத்துப்போய் சவுக்கால் அடிக்குமாறு
கட்டளையிட்டான். ப�ோர்ச் சேவகர்கள் முள்ளினால் ஒரு முடியைப் பின்னினர்.
அவர்கள் அதை இயேசுவின் தலைமீது அணிவித்தனர். பிறகு சிவப்பான
அங்கியை அவருக்கு உடுத்தினார்கள். “யூதருடைய இராஜாவே, வாழ்க” என்று
அடிக்கடி பலதடவை அவரிடம் வந்து ச�ொன்னார்கள். அவர்கள் இயேசுவை
முகத்தில் அறைந்தார்கள்.
மீண்டும் பிலாத்து யூதர்களிடம் ப�ோய், “பாருங்கள்! நான் உங்களுக்காக
இயேசுவை வெளியே க�ொண்டு வருகிறேன். நான் இவனிடம் ஒரு குற்றமும்
காணவில்லை என்று நீங்கள் அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும்” என்றான். பிறகு
இயேசு வெளியே வந்தார். அவர் தலையில் முள்முடியும் சரீரத்தில் சிவப்பு
அங்கியும் அணிந்திருந்தார். “இத�ோ அந்த மனிதன்” என்று யூதர்களிடம்
பிலாத்து ச�ொன்னான்.
பிரதான ஆசாரியரும் யூதக் காவலர்களும் இயேசுவைக் கண்டவுடன்,
“அவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள்” என்று சத்தமிட்டனர்.
ஆனால் பிலாத்துவ�ோ, “நீங்கள் அவனை அழைத்துப்போய் நீங்களாகவே
அவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள். நான் தண்டனை தரும்படியாக
இவனுக்கு எதிராக எந்த குற்றத்தையும் கண்டு பிடிக்கவில்லை” என்று
கூறிவிட்டான்.
யூதர்கள�ோ, “எங்களுக்கென்று ஒரு சட்டம் உண்டு. அதன்படி இவன்
சாகவேண்டும். ஏனென்றால் அவன் தன்னை தேவனின் குமாரன் என்று
கூறியிருக்கிறான்” என்றனர்.
பிலாத்து இவற்றைக் கேட்டதும் மேலும் பயந்தான். பிலாத்து மீண்டும்
அரண்மனைக்குள் ப�ோனான். அவன் இயேசுவிடம், “நீ எங்கே இருந்து
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வருகிறாய்?” எனக் கேட்டான். ஆனால் இயேசு அவனுக்குப் பதில்
ச�ொல்லவில்லை. அதனால் பிலாத்து, “நீ என்னோடு பேச மறுக்கவா
செய்கிறாய்? நான் உன்னை விடுதலை செய்யக்கூடிய அதிகாரத்தில்
இருப்பவன். இதனை நினைத்துக்கொள். உன்னைச் சிலுவையில் அறைந்து
க�ொல்லும் அதிகாரமும் எனக்கு இருக்கிறது” என்றான்.
“தேவனிடமிருந்து அதிகாரம் வந்தால் ஒழிய நீர் என்மீது எவ்வித அதிகாரமும்
செலுத்த முடியாது. எனவே, என்னை உம்மிடம் ஒப்படைத்தவனுக்கு அதிகப்
பாவம் உண்டு” என்று இயேசு பதிலுரைத்தார்.
இதற்குப் பிறகு இயேசுவை விடுதலை செய்யப் பிலாத்து முயற்சி செய்தான்.
ஆனால் யூதர்கள�ோ, “எவன�ொருவன் தன்னை அரசன் என்று கூறுகிறான�ோ
அவன் இராயனின் பகைவன். எனவே, நீங்கள் இயேசுவை விடுதலை
செய்தால் நீங்கள் இராயனின் நண்பன் இல்லை என்று ப�ொருள்” எனச்
சத்தமிட்டார்கள்.
யூதர்கள் ச�ொன்னவற்றைப் பிலாத்து கேட்டான். எனவே, அவன்
இயேசுவை அரண்மனையை விட்டு வெளியே இழுத்து வந்தான். யூதர்களின்
ம�ொழியில் கபத்தா என்று அழைக்கப்பெறும் கல்தள வரிசை அமைக்கப்பட்ட
மேடைக்கு வந்தான். அங்கே இருந்த நீதிபதியின் இருக்கையில் அமர்ந்தான்.
அப்பொழுது அது பஸ்காவுக்குத் தயாராகும் நாளாகவும் மதியவேளையாகவும்
இருந்தது. பிலாத்து யூதர்களிடம், “இத�ோ உங்கள் இராஜா” என்றான்.
அதற்கு யூதர்கள், “அவனை அப்புறப்படுத்துங்கள்! அவனை
அப்புறப்படுத்துங்கள்! அவனைச் சிலுவையில் அறைந்து க�ொல்லுங்கள்”
என்று சத்தமிட்டனர்.
அவர்களிடம் பிலாத்து, “உங்களது அரசனை நான் சிலுவையில் அறைந்து
க�ொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா?” என்று கேட்டான்.
அதற்குத் தலைமை ஆசாரியன், “எங்களது ஒரே அரசர் இராயன் மட்டுமே”
என்று பதில் ச�ொன்னான்.308
மக்களின் க�ோபத்தை மாற்றத் தன்னால் ஏதும் செய்ய முடியாது
என்பதைப் பிலாத்து கண்டான். மேலும் மக்கள் ப�ொறுமையிழப்பதையும்
அவன் கவனித்தான். ஆகவே அவன் தண்ணீரை எடுத்து மக்கள் எல்லோரும்
காணுமாறு தன் கைகளைக் கழுவினான். பின்பு, “இவரது இரத்தத்திற்கு நான்
ப�ொறுப்பல்ல. நீங்களே அதைச் செய்கிறீர்கள்,” என்று பிலாத்து கூறினான்.
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“நாங்களும் எங்கள் குழந்தைகளும் அவரது இரத்தத்திற்கு ப�ொறுப்பு,”
என்று மக்கள் அனைவரும் கூறினார்கள்.309
அவர்களின் விருப்பத்தின்படியே செய்ய முடிவெடுத்தான் பிலாத்து.
மக்கள் அனைவரும் பரபாஸ் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று
விரும்பினர். கலகம் விளைவித்ததற்காகவும் மக்களைக் க�ொன்றதற்காகவும்
பரபாஸ் சிறையில் இருந்தான். பிலாத்து பரபாஸை விடுவித்தான்.
க�ொல்லப்படும்பொருட்டு, இயேசுவை மக்களிடம் பிலாத்து ஒப்படைத்தான்.
மக்களும் அதையே விரும்பினர்.310
5.53 பிலாத்துவின் சேவகர் இயேசுவைக் கேலி செய்தல்
பின்னர் பிலாத்துவின் வீரர்கள் இயேசுவை பிலாத்துவின் அரண்மனைக்குள்
க�ொண்டு வந்தார்கள். எல்லா வீரர்களும் இயேசுவைச் சுற்றிக்கொண்டு அவரது
ஆடைகளைக் கழற்றி ஒரு சிவப்பு மேலங்கியை அணிவித்தார்கள். வீரர்கள்
முட்களால் ஒரு கிரீடம் செய்து அதை இயேசுவின் தலையில் சூட்டினார்கள்.
அவரது வலது கையில் ஒரு தடியைக் க�ொடுத்தார்கள். பின்னர் அவ்வீரர்கள்
இயேசுவின் முன்னால் குனிந்து கேலி செய்தார்கள். “வணக்கம் யூதர்களின்
அரசரே” என்றார்கள். அவர் முகத்தில் காறி உமிழ்ந்தார்கள். பின்னர் அவரது
கையிலிருந்த தடியை வாங்கி அவரது தலையில் பல முறை அடித்தார்கள்.
இயேசுவை அவர்கள் கேலி செய்து முடித்ததும், சிவப்பு மேலங்கியை
நீக்கியபின் அவரது ஆடைகளை அணிவித்தார்கள். பின்னர் சிலுவையில்
அறைந்து க�ொல்வதற்காக இயேசுவை வீரர்கள் அழைத்துச் சென்றார்கள்.311
5.54 இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுதல்
இயேசுவைக் க�ொல்லும்பொருட்டு வீரர்கள் வெளியே அழைத்துச்
சென்றனர். அப்போது வயல்களிலிருந்து நகருக்குள் ஒரு மனிதன்
வந்துக�ொண்டிருந்தான். அவன் பெயர் சீம�ோன். அவன், சிரேனே நகரைச்
சேர்ந்தவன். இயேசுவின் சிலுவையைச் சுமந்து அவரைத் த�ொடர்ந்து வருமாறு
சீம�ோனை வீரர்கள் வற்புறுத்தினார்கள்.
பலரும் இயேசுவைத் த�ொடர்ந்தனர். சில பெண்கள் வருந்தி அழுதனர்.
அவர்கள் இயேசுவுக்காகக் கவலைப்பட்டனர். ஆனால் இயேசு திரும்பி
அப்பெண்களை ந�ோக்கி, “எருசலேமின் பெண்களே, எனக்காக அழாதீர்கள்.
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உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காவும் அழுங்கள். ஏனெனில்
பிள்ளைகளைப் பெற முடியாத பெண்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள்
என்றும் பிள்ளைகள் இல்லாத பெண்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் என்றும்
மக்கள் பேசப்போகும் காலம் வரும். அப்போது மக்கள் மலையை ந�ோக்கி,
‘எங்கள் மேல் விழு’ என்பார்கள். சிறு குன்றுகளை ந�ோக்கி, ‘எங்களை
மறைத்துக்கொள்’ என்று ச�ொல்லத் த�ொடங்குவார்கள். வாழ்க்கை நன்றாக
இருக்கும்போது மக்கள் இவ்வாறு நடந்துக�ொண்டால், தீமையான காலம்
வரும்போது என்ன நிகழும்?” என்றார்.
க�ொல்லப்படுவதற்காக இரண்டு குற்றவாளிகளும் இயேசுவ�ோடு வழி
நடத்திச்செல்லப்பட்டார்கள்.312
மண்டை ஓட்டின் இடம் என்னும் ப�ொருள்படும் க�ொல்கொதா என்று
அழைக்கப்படுமிடத்திற்கு அவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள். அங்கு வலியை
மறக்கச்செய்யும் மருந்து கலந்த பானத்தை இயேசுவுக்குக் க�ொடுத்தார்கள்.
அதைச் சுவைத்த இயேசு அதைக் குடிக்க மறுத்தார்.313
அங்கு வீரர்கள் இயேசுவைச் சிலுவையில் அறைந்தார்கள். அவர்கள்
குற்றவாளிகளையும் சிலுவையில் அறைந்தார்கள். ஒரு குற்றவாளியை
இயேசுவின் வலது பக்கத்திலும், இன்னொரு குற்றவாளியை இயேசுவின்
இடது பக்கத்திலும் சிலுவையில் அறைந்தார்கள்.
இயேசு, “தந்தையே, என்னைக் க�ொல்கிற இந்த மக்களை
மன்னித்தருளுங்கள். அவர்கள் செய்துக�ொண்டிருப்பதை அவர்கள் அறியாமல்
இருக்கிறார்கள்” என்றார்.314
ஆணிகளால் இயேசுவைச் சிலுவையில் அறைந்த பிற்பாடு, சேவகர்கள்
அவரது ஆடையை எடுத்துக்கொண்டனர். அவர்கள் அதனை நான்கு
பாகங்களாகப் பங்கு வைத்தனர். ஒவ்வொரு சேவகனும் ஒரு பாகத்தைப்
பெற்றான். அவர்கள் அவரது அங்கியையும் எடுத்தனர். அது தையலில்லாமல்
ஒரே துணியாக நெய்யப்பட்டிருந்தது. எனவே சேவகர்கள் தங்களுக்குள்,
“இதனை நாம் கிழித்து பங்கு ப�ோட வேண்டாம். அதைவிட இது யாருக்கு
என்று சீட்டுப் ப�ோட்டு எடுத்துக்கொள்வோம்” என ச�ொல்லிக் க�ொண்டனர்.
“அவர்கள் என் ஆடைகளைத் தங்களுக்குள் பங்கிட்டனர்.
என் அங்கியின் மேல் சீட்டுப்போட்டார்கள்”
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என்று வேதவாக்கியம் கூறியது நிறைவேறும்படிக்கு இவ்வாறு நிகழ்ந்தது.315
பிலாத்து ஓர் அறிவிப்பு எழுதி அதனை இயேசுவின் சிலுவையின் மேல்
ப�ொருத்தி வைத்தான். அந்த அறிவிப்பில், “நசரேயனாகிய இயேசு, யூதர்களின்
அரசர்” என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. அந்த அறிவிப்பு யூத ம�ொழியிலும்
இலத்தீன், கிரேக்க ம�ொழிகளிலும் இருந்தது. ஏராளமான யூதர்கள் இந்த
அறிவிப்பை வாசித்தனர். ஏனென்றால் இயேசுவைச் சிலுவையில் அறைந்த
அந்த இடம் நகரத்தின் அருகில் இருந்தது.
யூதர்களின் தலைமை ஆசாரியன் பிலாத்துவிடம், “யூதருடைய அரசர்
என்று எழுதக்கூடாது. அவன் தன்னை யூதருடைய அரசன் என்று ச�ொன்னதாக
எழுதவேண்டும்” என்றான்.
அதற்குப் பிலாத்து, “நான் எழுதினதை மாற்றி எழுதமாட்டேன்” என்று
கூறிவிட்டான்.316
மக்கள் இயேசுவின் அருகில் நடந்துச்சென்று அவரைத் திட்டினார்கள்.
தலையைக் குலுக்கியபடி மக்கள் கூறினார்கள், “தேவாலயத்தை இடித்து
மூன்று நாட்களில் மீண்டும் கட்ட முடியும் எனக் கூறினாயே! உன்னை
நீயே காப்பாற்றிக்கொள்! நீ தேவனின் குமாரன் என்பது உண்மையானால்,
சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வா!” என்றனர்.
தலைமை ஆசாரியர், வேதபாரகர் மற்றும் மூத்த யூதத்தலைவர்கள்
ஆகிய அனைவரும் அங்கிருந்தனர். மக்கள் செய்தது ப�ோலவே அவர்களும்
இயேசுவைக் கேலி செய்தார்கள். அவர்கள், “இவன் மற்றவர்களைக்
காப்பாற்றினான்! ஆனால் தன்னையே காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை!
இவனை (இஸ்ரவேலின்) யூதர்களின் அரசன் என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள்.
இவன் அரசனானால் இப்பொழுது சிலுவையிலிருந்து கீழே இறங்கி
வரவேண்டும். அப்பொழுது நாங்கள் இவனை நம்புவ�ோம். இவன் தேவனை
நம்பினான். எனவே தேவன் விரும்பினால் இவனைக் காப்பாற்றட்டும் ‘நான்
தேவ குமாரன்’ என இவன் கூறினான்” என்றார்கள்.317
சிலுவையில் அறையப்பட்ட குற்றவாளிகளில் ஒருவன் இயேசுவுக்கு
எதிராகத் தீய ச�ொற்களைச் ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தான். “நீ கிறிஸ்து அல்லவா?
உன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள். எங்களையும் காப்பாற்று” என்றான்.
ஆனால் இன்னொரு குற்றவாளி அவனைத் தடுத்தான். அவன், “நீ
தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும். நாம் எல்லாரும் விரைவில் இறந்து
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ப�ோவ�ோம். நீயும், நானும் குற்றவாளிகள். நாம் செய்த குற்றங்களுக்கான
விலையைக் க�ொடுக்க வேண்டியிருப்பதால் நீயும் நானும் க�ொல்லப்பட
வேண்டியவர்கள். ஆனால் இம்மனிதர�ோ (இயேசு) எந்தத் தவறும்
செய்ததில்லை” என்றான். பின்பு இக்குற்றவாளி இயேசுவை ந�ோக்கி,
“இயேசுவே, உங்கள் இராஜ்யத்தை ஆரம்பிக்கும்போது என்னை
நினைவுகூர்ந்துக�ொள்ளுங்கள்” என்றான்.
இயேசு அவனை ந�ோக்கி, “கவனி, நான் ச�ொல்வது உண்மை. இன்று நீ
என்னோடு சேர்ந்து பரல�ோகத்திலிருப்பாய்” என்றார்.318
இயேசுவின் தாயார் சிலுவையின் அருகில் நின்றிருந்தார். அவரது
தாயின் சக�ோதரியும், கிலேய�ோப்பா மரியாளும், மகதலேனா மரியாளும்
நின்றுக�ொண்டிருந்தார்கள். இயேசு அவருடைய தாயைப் பார்த்தார். அவரால்
பெரிதும் நேசிக்கப்பட்ட சீஷனையும் அங்கே பார்த்தார். அவர் தன் தாயிடம்,
“அன்பான பெண்ணே, அத�ோ உன் மகன்” என்றார். பிறகு இயேசு தன்
சீஷனிடம், “இத�ோ உன்னுடைய தாய்” என்றார். அதற்குப்பின் அந்த சீஷன்
இயேசுவின் தாயைத் தன் வீட்டிற்குத் தன்னோடு அழைத்துச் சென்றான்.319
5.55 இயேசுவின் மரணம்
நடுப்பகலில் நாடு முழுவதும் இருண்டது. இருள் மூன்று மணி நேரம்
த�ொடர்ந்தது. சுமார் மூன்று மணியளவில் இயேசு உரத்த குரலில் “ஏலி ஏலி
லாமா சபக்தானி” என்று கதறினார். இதன் ப�ொருள், “என் தேவனே, என்
தேவனே, ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர்?” என்பதாகும்.
அங்கு நின்றிருந்த சிலர் இதைக் கேட்டார்கள். அவர்கள், “அவன் எலியாவை
அழைக்கிறான்” என்றார்கள்.320
பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்பதை இயேசு அறிந்தார். வேதவாக்கியம்
நிறைவேறும்பொருட்டு அவர், “நான் தாகமாயிருக்கிறேன்” என்றார். காடி
நிறைந்த பாத்திரம் ஒன்று அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது. அங்கே நின்ற
சேவகர்கள் கடற்பஞ்சைக் காடியிலே த�ோய்த்தார்கள். அதனை ஈச�ோப்புத்
தண்டில் மாட்டினார்கள். பிறகு அதனை இயேசுவின் வாயருகே நீட்டினார்கள்.
இயேசு காடியைச் சுவைத்தார். பிறகு அவர், “எல்லாம் முடிந்தது” என்றார்.321
பிறகு அவர் சத்தமாக, “பிதாவே, என் ஆவியை உம்மிடம் தருகிறேன்”
என்னும் வார்த்தையுடன் இறந்தார்.322
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இயேசு இறந்தப�ொழுது, தேவாலயத்திலிருந்த திரைச்சீலை இரண்டாகக்
கிழிந்தது. கிழிசல் திரைச்சீலையின் மேலிருந்துத் துவங்கி கீழே வரைக்கும்
வந்தது. மேலும், நிலம் நடுங்கியது. பாறைகள் ந�ொறுங்கின. கல்லறைகள்
அனைத்தும் திறந்தன. தேவனுடைய மனிதர்கள் பலர் மீண்டும்
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார்கள். கல்லறையிலிருந்து எழுந்த
அவர்கள் இயேசு மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு பரிசுத்த நகருக்குச்
(எருசலேமுக்கு) சென்றதை மக்கள் பலரும் கண்டார்கள்.
இயேசுவைக் காவற்காத்த படைத் தலைவனும் ப�ோர்வீரர்களும்
நில நடுக்கம் ஏற்பட்டதையும், நடந்த நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டார்கள்.
மிகவும் பயந்துப�ோன அவர்கள், “இவர் உண்மையிலேயே தேவகுமாரன்”
என்றார்கள்.323
அது ஆயத்தநாளாக இருந்தது. மறுநாள் சிறப்பான ஓய்வு நாள். ஓய்வு நாளில்
சரீரங்கள் உயிர�ோடு சிலுவையில் இருப்பதை யூதர்கள் விரும்பவில்லை.
எனவே, அவர்களைச் சாகடிக்க கால்களை முறித்துக் க�ொல்ல வேண்டும்
என இதற்கான உத்தரவை யூதர்கள் பிலாத்துவிடம் கேட்டார்கள். அத�ோடு
அவர்களின் பிணங்களைச் சிலுவையில் இருந்து அப்புறப்படுத்தவும் அனுமதி
பெற்றனர். எனவே, சேவகர்கள் இயேசுவின் ஒருபுறத்தில் சிலுவையில்
அறையப்பட்டவனிடம் வந்து அவன் கால்களை முறித்தனர். பிறகு அவர்கள்
இயேசுவின் மறுபுறத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்டவனிடம் வந்து
அவன் கால்களையும் முறித்தனர். அவர்கள் இயேசுவிடம் வந்தப�ோது
அவர் ஏற்கெனவே இறந்திருந்தார். எனவே அவரது கால்களை அவர்கள்
முறிக்கவில்லை.
ஆனால் ஒரு சேவகன் தனது ஈட்டியால் இயேசுவின் விலாவில் குத்தினான்.
அதிலிருந்து இரத்தமும் நீரும் வெளியே வந்தது. (இவ்வாறு நிகழ்வதைப்
பார்த்தவன் அதைப்பற்றிக் கூறுகிறான். அவனே அதைக் கூறுவதால்
அதனை நீங்களும் நம்ப முடியும். அவன் ச�ொல்கின்றவை எல்லாம் உண்மை.
அவன் ச�ொல்வது உண்மையென்று அவன் அறிந்திருக்கிறான்.) “அவரது
எலும்புகள் எதுவும் முறிக்கப்படுவதில்லை” என்று வேதவாக்கியங்களில்
ச�ொல்லப்பட்டவை நிறைவேறும்படி இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. அத்துடன்
“மக்கள் தாங்கள் ஈட்டியால் குத்தினவரைப் பார்ப்பார்கள்” என்றும்
வேதவாக்கியத்தில் இன்னொரு இடத்தில் ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது.324
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5.56 இயேசுவின் அடக்கம்
பிறகு அரிமத்தியா ஊரானான ய�ோசேப்பு எனப்படும் மனிதன்
பிலாத்துவிடம் வந்து இயேசுவின் சரீரத்தைக் கேட்டான். (இவன் இயேசுவைப்
பின்பற்றினவர்களில் ஒருவன். ஆனால் அவன் யூதர்களுக்குப் பயந்து
இதைப்பற்றி இதுவரை மக்களிடம் ச�ொல்லவில்லை). ய�ோசேப்பு இயேசுவின்
சரீரத்தை எடுத்துச்செல்ல, பிலாத்து அனுமதி தந்தான். ஆகையால் ய�ோசேப்பு
வந்து இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்துப் ப�ோனான்.
நிக்கோதேமு ய�ோசேப்போடு சென்றான். இவன் ஏற்கெனவே ஒரு
நாள் இரவு இயேசுவிடம் வந்து அவர�ோடு பேசியிருக்கிறான். அவன்
100 இராத்தல் வாசனைமிக்க கரியப�ோளமும் வெள்ளைப் ப�ோளமும்
கலந்து க�ொண்டுவந்தான். அவர்கள் இருவரும் இயேசுவின் சரீரத்தை
எடுத்துப்போனார்கள். அவர்கள் அந்த சரீரத்தை வாசனைத் திரவியங்கள�ோடு
கூட துணிகளினால் சுற்றினார்கள். (இதுதான் யூதர்கள் இறந்தவர்களை
அடக்கம் செய்யும் முறை)325
இயேசுவின் சரீரத்தை ஒரு பாறையில் த�ோண்டிய புதிய கல்லறையில்
ய�ோசேப்பு அடக்கம் செய்தான். ஒரு பெரிய பாறாங்கல்லைக் க�ொண்டு
கல்லறை வாயிலை மூடினான்.326
இயேசு வைக்கப்பட்ட கல்லறையை மகதலேனா மரியாளும் ய�ோசேயின்
தாயான மரியாளும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.327 இயேசுவின் உடலில்
பூசுவதற்காக மணம்மிக்க ப�ொருள்களைத் தயாரிப்பதற்காக அப்பெண்கள்
சென்றார்கள்.
ஓய்வு நாளில் அவர்கள் ஓய்வெடுத்தார்கள். ம�ோசேயின் சட்டம் இவ்வாறு
செய்யுமாறு எல்லா மக்களுக்கும் கட்டளை இட்டிருந்தது.328

5.57 இயேசுவின் கல்லறைக்குக் காவல்
ஆயத்தநாளுக்கு மறுநாள், தலைமை ஆசாரியர்களும் பரிசேயர்களும்
பிலாத்துவிடம் சென்று, “ஐயா, தான் உயிருடன் இருந்தப�ொழுது
அப்பொய்யன், ‘நான் மூன்று நாட்களுக்குப் பின் மரணத்திலிருந்து
உயிர்த்தெழுவேன்’ என்று கூறினான். ஆகவே மூன்று நாட்களாகிறவரையிலும்
கல்லறையை நன்கு காவல் காக்க உத்தரவிடுங்கள். அவனது சீஷர்கள்
வந்து சரீரத்தை திருட முயற்சிக்கலாம். பின், மக்களிடம் சென்று அவன்
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மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்துவிட்டதாகக் கூறக்கூடும். அவனைப் பற்றி
அவர்கள் முன்னர் கூறிய ப�ொய்களைக் காட்டிலும் இது அதிக ம�ோசமானதாக
இருக்கும்” என்றார்கள்.
அதற்கு பிலாத்து, “சில ப�ோர் வீரர்களை அழைத்துச் சென்று உங்களால்
முடிந்த அளவு கல்லறையைக் காவல் செய்யுங்கள்” என்று கூறினான். ஆகவே
அவர்கள் அனைவரும் சென்று சரீரத்தை யாரும் திருடாதவாறு பாதுகாத்தார்கள்.
கல்லறையை மூடிய கல்லுக்கு முத்திரை வைத்தும், ப�ோர் வீரர்களைக்
காவலுக்கு வைத்தும் இதைச் செய்தார்கள்.329

6 இறுதி நாற்பது நாட்கள்

6.1 இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல்
ஓய்வு நாள் முடிந்த பிறகு மகதலேனா மரியாள், சல�ோமி, யாக்கோபின்
தாயான மரியாள்,330 ய�ோவன்னா, வேறு சில பெண்கள் ஆகிய�ோர்331 சில
வாசனைப் ப�ொருள்களை வாங்கினர். அவற்றை இயேசுவின் சரீரத்தின் மீது பூச
விரும்பினர். வாரத்தின் முதல்நாளில் அப்பெண்கள் கல்லறைக்குச் சென்றனர்.
சூரியன் த�ோன்றிய காலை நேரம் அது.332
அப்பொழுது மிகத் தீவிரமான பூமி அதிர்ச்சி உண்டானது.
வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஒரு தூதன் கல்லறையை மூடியிருந்த
பாறாங்கல்லை உருட்டிக் கீழே தள்ளினான். பின் அத்தூதன்
அப்பாறாங்கல்லின் மீது அமர்ந்தான். மின்னலைப் ப�ோலப் பிரகாசித்த
அந்தத் தூதனின் ஆடைகள் பனி ப�ோல வெண்மையாயிருந்தன.
கல்லறைக்குக் காவலிருந்த ப�ோர்வீரர்கள் தூதனைக் கண்டு
மிகவும் பயந்துப�ோனார்கள். பயத்தினால் நடுங்கிய ப�ோர்வீரர்கள்
பிணத்தைப்போல பேச்சு மூச்சற்றவர்களானார்கள்.
தூதன் பெண்களைப் பார்த்து, “பயப்படாதீர்கள். சிலுவையில்
அறைந்து க�ொல்லப்பட்ட இயேசுவை நீங்கள் தேடுகின்றீர்கள் என்பதை
நானறிவேன். ஆனால் இயேசு இங்கே இல்லை. அவர் ச�ொன்னது ப�ோலவே
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்துவிட்டார். அவரது சரீரம் வைக்கப்பட்டிருந்த
இடத்தைப் பாருங்கள்.”333
ஒரு பெருங்கல் கல்லறையின் நுழை வாசலில் வைக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்தக் கல் உருண்டு ப�ோயிருந்ததை அப்பெண்கள் கண்டார்கள். அவர்கள்
உள்ளே சென்றார்கள். ஆனால் இயேசுவின் உடல் அங்கு இருக்கவில்லை.
அப்பெண்கள் இதைப் புரிந்துக�ொள்ளவில்லை. அவர்கள் அதைக்குறித்து
ஆச்சரியப்பட்டுக்கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று ஒளிமிக்க ஆடை
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அணிந்தவர்களாக இரண்டு தேவ தூதர்கள் அவர்களருகே நின்றார்கள்.
அப்பெண்கள் மிகவும் பயந்தார்கள்.
அந்த இரு மனிதரும் அப்பெண்களை ந�ோக்கி, “உயிர�ோடு இருக்கிற
ஒருவரை ஏன் இங்கு தேடுகிறீர்கள்? இது இறந்தோருக்குரிய இடம்.
இயேசு இங்கே இல்லை. அவர் மரணத்தினின்று எழுந்தார். தீய�ோரிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு க�ொல்லப்படுவார் எனவும்,
மூன்றாம் நாளில் மரணத்தின்று எழுவார் எனவும் இயேசு கலிலேயாவில்
ச�ொன்னது ஞாபகம் இருக்கிறதா?”334
“இப்போது சென்று அவரது சீஷர்களிடம் கூறுங்கள். பேதுருவிடம்
கட்டாயம் கூறுங்கள். ‘இயேசு கலிலேயாவுக்குப் ப�ோய்க்கொண்டிருக்கிறார்.
உங்களுக்கு முன்னால் அவர் அங்கிருப்பார். உங்களுக்கு ஏற்கெனவே
ச�ொன்னபடி நீங்கள் அவரைப் பார்ப்பீர்கள்’” என்றார்கள்.335
அப்போது இயேசு கூறியவற்றை அப்பெண்கள் நினைவுகூர்ந்தார்கள்.336
ஆகவே, அப்பெண்கள் பயத்தினாலும் மிகவும் மகிழ்ச்சியினாலும்
விரைந்து கல்லறையை விட்டுப் புறப்பட்டார்கள்.337 அப்பெண்கள் நடந்த
அனைத்தையும் சீஷர்களுக்குச் ச�ொன்னார்கள். அப்பெண்கள் கூறியவற்றை
சீஷர்கள் நம்பவில்லை. அது விசித்திரமான பேச்சாக இருந்தது.338
உடனே பேதுருவும் இன்னொரு சீஷனும் கல்லறையை ந�ோக்கிப்
ப�ோனார்கள். இருவரும் ஓடினாலும், பேதுருவைவிட அடுத்தவன் வேகமாக
ஓடிப் ப�ோனான். எனவே அந்த சீஷன் முதலில் கல்லறையை அடைந்தான்.
அவன் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே பார்த்தான். துண்டுத்துணிகள் அங்கே
கிடப்பதைக் கண்டான். ஆனால் உள்ளே அவன் ப�ோகவில்லை.
பிறகு சீம�ோன் பேதுரு அவனுக்குப் பின்னால் வந்தான். பேதுரு
கல்லறைக்குள்ளே ப�ோனான். அங்கே துணிகள் கிடப்பதைப் பார்த்தான்.
தலையில் சுற்றப்பட்ட துணி தனியாகச் சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
பிறகு அடுத்த சீஷனும் உள்ளே ப�ோனான். இந்த சீஷன்தான் கல்லறையை
முதலாவது ஓடிவந்து சேர்ந்தவன். அவன் நிகழ்ந்ததை எல்லாம் பார்த்து
நம்பிக்கைக�ொண்டான். (இந்த சீஷர்கள், வேதவாக்கியங்களின்படி
இயேசு மரணத்தில் இருந்து உயிர்த்தெழவேண்டும் என்று இன்னும்
புரிந்துக�ொள்ளாமல் இருந்தனர்.)
பிறகு அவரது சீஷர்கள் வீட்டிற்குத் திரும்பிப்போனார்கள்.339
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6.2 மகதலேனா மரியாளுக்குக் காட்சி
ஆனால் மரியாள் கல்லறைக்கு வெளியே நின்று அழுதுக�ொண்டிருந்தாள்.
அவ்வாறு அழும்போதே, அவள் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே பார்த்தாள்.
வெள்ளை உடைகள் அணிந்த இரு தேவ தூதர்களைப் பார்த்தாள். இயேசுவின்
சரீரம் இருந்த இடத்தில் அவர்கள் இருந்தனர். இயேசுவின் தலை இருந்த
இடத்தில் ஒரு தேவதூதனும் அவரது பாதங்கள் இருந்த இடத்தில் இன்னொரு
தேவதூதனும் இருப்பதைக் கண்டாள்.
அ ந ்த தே வ தூ த ர ்க ள் ம ரி யா ளி ட ம் , “ பெண்ணே ! ஏ ன்
அழுதுக�ொண்டிருக்கிறாய்?” என்று கேட்டனர்.
“சிலர் என் ஆண்டவரின் சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ப�ோய்விட்டார்கள்.
அவரை எங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை”
என்றாள் மரியாள். அவள் இவ்வாறு ச�ொல்லிவிட்டு திரும்பியப�ோது இயேசு
நின்றுக�ொண்டிருப்பதைக் கண்டாள். ஆனால் அவர்தான் இயேசு என்பதை
அவள் அறிந்துக�ொள்ளவில்லை.
இயேசு அவளிடம், “பெண்ணே! ஏன் அழுகிறாய்? நீ யாரைத் தேடுகிறாய்?”
என்று கேட்டார்.
மரியாள் அவரை, அந்தத் த�ோட்டத்தின் காவல்காரனாக இருக்கவேண்டும்
என்று நினைத்துக்கொண்டாள். எனவே அவள் அவரிடம், “ஐயா, நீங்களா
இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ப�ோனீர்கள்? அவரை எங்கே
வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று ச�ொல்லுங்கள். நான் ப�ோய் எடுத்துக்கொள்ள
வேண்டும்” என்றாள்.
இயேசு “மரியாளே” என்று அழைத்தார்.
மரியாள் திரும்பி இயேசுவைப் பார்த்து, “ரபூனீ” என்று யூத ம�ொழியில்
கூப்பிட்டாள். (இதற்கு ப�ோதகரே என்று ப�ொருள்)
இயேசு அவளிடம், “என்னைத் த�ொடாதே. நான் இன்னும் என் பிதாவிடம்
திரும்பிச் செல்லவில்லை. ஆனால் ப�ோய் என் சக�ோதரர்களிடம், ‘நான் என்
பிதாவிடமும் உங்களின் பிதாவிடமும் செல்கிறேன். நான் என் தேவனிடமும்
உங்களின் தேவனிடமும் திரும்பிப் ப�ோகிறேன்’ என்று ச�ொல்” என்றார்.
மகதலேனா மரியாள் சீஷர்களிடம் சென்று, “நான் ஆண்டவரைப்
பார்த்தேன்” என்று ச�ொன்னாள். அத�ோடு அவர் ச�ொன்னவற்றையும்
ச�ொன்னாள்.340
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6.3 இயேசு சில பெண்களுக்குத் த�ோன்றுதல்
இயேசு திடீரென அப்பெண்கள் முன் த�ோன்றினார். இயேசு அவர்களைப்
பார்த்து “வாழ்க” என்றார். இயேசுவின் அருகில் சென்ற பெண்கள் அவரது
கால்களைத் த�ொட்டு வணங்கினார்கள். பின்னர் இயேசு அப்பெண்களிடம்,
“பயப்படாதீர்கள். என் சக�ோதரர்களிடம் (சீஷர்களிடம்) சென்று
கலிலேயாவிற்கு வரச்சொல்லுங்கள். அவர்கள் என்னை அங்கே காண்பார்கள்”
என்றார்.341
6.4 காவற் சேவகர் மதத் தலைவர்களிடம் புகார்
பெண்கள் சீஷர்களைத் தேடிப் ப�ோனார்கள். அதே சமயம், கல்லறைக்குக்
காவலிருந்த ப�ோர் வீரர்களில் சிலர் நகருக்குள் சென்றார்கள். நடந்தவை
அனைத்தையும் தலைமை ஆசாரியர்களிடம் ச�ொல்வதற்காக அவர்கள்
சென்றார்கள். தலைமை ஆசாரியர்கள் மூத்த யூதத் தலைவர்களுடன் சேர்ந்து
திட்டமிட்டு, அதன்படி ஒரு ப�ொய் கூறுவதற்காக ப�ோர்வீரர்களுக்குப்
பெரும் பணம் தந்தார்கள். அவர்கள் ப�ோர்வீரர்களிடம், “நீங்கள் இரவு
தூங்கிக்கொண்டிருந்தப�ொழுது இயேசுவின் சீஷர்கள் அவரது சரீரத்தைத்
திருடிச் சென்றுவிட்டார்கள் என மக்களிடம் ச�ொல்லுங்கள். ஆளுநர் இதை
அறிந்தால் அவரைச் சமாளித்து உங்களுக்குத் தீங்கு வராதபடி நாங்கள்
காப்பாற்றுகிற�ோம்” என்றார்கள். ஆகவே, ப�ோர் வீரர்களும் பணத்தைப்
பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு ச�ொல்லியபடி செய்தார்கள். இன்றைக்கும்
யூதர்களுக்கிடையில் இந்தப் ப�ொய்யான கதை ச�ொல்லப்பட்டு வருகிறது.342
6.5 எம்மாவூர் செல்லும் வழியில்
எம்மா என்னும் ஊருக்கு அதே நாள் இயேசுவின் இரண்டு
சீஷர்கள் சென்றுக�ொண்டிருந்தார்கள். எருசலேமில் இருந்து ஏழு
மைல் தூரத்தில் அந்த ஊர் இருந்தது. நடந்தவை அனைத்தையும்
குறித்து அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் இவற்றை
விவாதித்துக்கொண்டிருக்கும்போது இயேசு அருகே வந்து அவர்கள�ோடு
நடந்தார். (இயேசுவை அடையாளம் கண்டுக�ொள்வதிலிருந்து ஏத�ோ ஒன்றால்
அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள்) “நீங்கள், நடக்கும்போது பேசிக்கொண்டிருந்த
விஷயங்கள் என்ன?” என்று இயேசு கேட்டார்.
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இருவரும் நின்றார்கள். அவர்கள் முகங்கள் ச�ோகத்தால் நிரம்பி இருந்தன.
கிலேய�ோபாஸ் என்பவன், “கடந்த சில நாட்களாக அங்கே நிகழ்ந்தவற்றை
அறியாத மனிதர் எருசலேமில் நீங்கள் ஒருவராகத்தான் இருக்க வேண்டும்”
என்றான்.
அவர்களை ந�ோக்கி, இயேசு, “நீங்கள் எதைக் குறித்துப்
பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்?” என்றார்.
அம்மனிதர்கள் அவரை ந�ோக்கி, “நாசரேத்தில் உள்ள இயேசுவைக்
குறித்துப் பேசுகிற�ோம். தேவனுக்கும் மக்களுக்கும் அவர் ஒரு பெரிய
தீர்க்கதரிசி. அவர் பல ஆற்றல் மிக்க காரியங்களைச் ச�ொல்லியும் செய்தும்
வந்திருக்கிறார். ஆனால் தலைமை ஆசாரியரும் நம் தலைவர்களும்
அவர் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டுக் க�ொல்லப்படுமாறு க�ொடுத்துவிட்டார்கள்.
அவர்கள் இயேசுவைச் சிலுவையில் அறைந்தார்கள். இஸ்ரவேல்
மக்களை விடுவிப்பவர் இயேசு ஒருவரே என நாங்கள் நம்பிக்
க�ொண்டிருந்தோம்.
“ஆனால் இப்படி நடந்துள்ளது. இயேசு க�ொல்லப்பட்டு மூன்று
நாட்களாகிவிட்டன. இன்று எங்கள் பெண்களில் சிலர் எங்களுக்குச்
சில ஆச்சரியமான தகவல்களைச் ச�ொன்னார்கள். இன்று அப்பெண்கள்
அதிகாலையில் இயேசுவின் உடல் வைக்கப்பட்டிருந்த கல்லறைக்குச்
சென்றார்கள். ஆனால் அவரது உடலை அங்கே காணவில்லை. அவர்களுக்கு
ஒரு காட்சியில் தரிசனமான இரண்டு தேவதூதர்களைப் பார்த்தார்கள்.
‘இயேசு உயிர�ோடு இருக்கிறார்’ என அவர்கள் ச�ொன்னார்கள் என்று
அப்பெண்கள் வந்து எங்களிடம் ச�ொன்னார்கள். அதன் பின்பு எங்களில்
சிலரும் கல்லறைக்குச் சென்றார்கள். பெண்கள் ச�ொன்னபடியே இருந்தது.
கல்லறை வெறுமையாக இருந்ததை அவர்கள் பார்த்தார்கள். ஆனால் அவர்கள்
இயேசுவைப் பார்க்கவில்லை” என்றார்கள்.
பின்பு இயேசு இருவரிடமும், “நீங்கள் அறிவற்றவர்கள். உண்மையை
மிகவும் தாமதமாக உணர்ந்துக�ொள்கிறீர்கள். தீர்க்கதரிசிகளின் ஒவ்வொரு
வார்த்தையையும் நீங்கள் நம்பவேண்டும். கிறிஸ்து தன் மகிமையில்
நுழையும்முன்பு இவ்வாறு துன்புற வேண்டும் என்று தீர்க்கதரிசிகள் கூறி
இருந்தார்கள்” என்றார். பிற்பாடு சுவடிகளில் தன்னைப்பற்றி எழுதிய
ஒவ்வொன்றைப்பற்றியும் இயேசு விளக்க ஆரம்பித்தார். ம�ோசேயின்
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புத்தகங்கள் த�ொடங்கி தீர்க்கதரிசிகள் வரைக்கும் இயேசுவைக் குறித்துக்
கூறியவற்றை அவர் ச�ொன்னார்.
அவர்கள் எம்மாவூர் என்னும் ஊரை அடைந்தார்கள். தன் பயணத்தைத்
த�ொடர விரும்பியது ப�ோல இயேசு நடித்தார். ஆனால் அவர்கள் அவர் அங்கே
தங்கவேண்டுமென விரும்பினார்கள். அவர்கள் இயேசுவை, “எங்களுடன்
தங்குங்கள். மிகவும் தாமதமாகிவிட்டது. எங்கும் இருள் சூழ்ந்துவிட்டது”
என்று கெஞ்சிக் கேட்டார்கள். எனவே அவர் அவர்கள�ோடு தங்கச் சென்றார்.
அவர்கள�ோடு சேர்ந்து இயேசு உணவுண்ண உட்கார்ந்திருந்தார்.
உணவுக்காக நன்றி ச�ொல்லிவிட்டு, உணவைப் பகிர்ந்தார். அப்போது
அம்மனிதர் இயேசுவை அடையாளம் கண்டுக�ொள்ள முடிந்தது. அவர் யார்
என அவர்கள் உணர்ந்துக�ொண்டதும், அவர் மறைந்துவிட்டார். இருவரும்
தமக்குள்ளாக, “பாதையில் நம்முடன் இயேசு பேசிக்கொண்டு வந்தப�ோது
ஏத�ோ எரிவதுப்போல் ஓர் உணர்வு இதயத்தில் எழுந்தது. வேதாகமத்தின்
ப�ொருளை அவர் விளக்கியப�ோது மிகவும் பரவசமாக இருந்தது” என்று
பேசிக்கொண்டார்கள்.
பின்பு அவர்கள் எழுந்து திரும்பி எருசலேமை ந�ோக்கிச் சென்றார்கள்.
எருசலேமில் இயேசுவின் சீஷர்கள் ஒன்றாகக் கூடியிருக்கக் கண்டார்கள்.
பதின�ொரு சீஷர்களும் அவர்கள�ோடிருந்த மக்களும் “மரணத்தினின்று
உண்மையாகவே அவர் மீண்டும் எழுந்தார்” சீம�ோனுக்கு (பேதுருவுக்கு) அவர்
காட்சியளித்தார் என்றார்கள்.
அப்போது பாதையில் நடந்த விஷயங்களை இரு மனிதர்களும்
கூறினார்கள். உணவைப் பங்கிட்டப�ோது எவ்வாறு இயேசுவை அடையாளம்
கண்டுக�ொண்டார்கள் எனச் ச�ொன்னார்கள்.343
6.6 சீஷர்களுக்கு இயேசு காட்சியளித்தல்
அன்று வாரத்தின் முதல்நாள். அன்று மாலையில் சீஷர்கள் கூடினர். கதவுகள்
அடைக்கப்பட்டன. ஏனென்றால் அவர்கள் யூதர்களுக்குப் பயந்தனர்.344
அவர்கள் இருவரும் நடந்தவற்றை கூறிக்கொண்டிருந்தப�ோது சீஷர்களின்
கூட்டத்தின் நடுவில் இயேசு நின்றிருந்தார். இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி,
“உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக” என்றார்.
சீஷர்களுக்கு இது ஆச்சரியத்தைக் க�ொடுத்தது. அவர்கள் பயந்தார்கள்.
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அவர்கள் ஏத�ோ ஒரு ஆவியைப் பார்த்துக்கொண்டிருப்பதாக எண்ணினார்கள்.
ஆனால் இயேசு, “நீங்கள் எதற்காகக் குழப்பம் அடைந்திருக்கிறீர்கள்? நீங்கள்
காண்பதில் ஏன் ஐயம்கொள்கின்றீர்கள்? என் கைகளையும் என் பாதங்களையும்
பாருங்கள். உண்மையாகவே நான்தான். என்னைத் த�ொடுங்கள். எனக்கு
உயிருள்ள உடல் இருப்பதைப் பார்க்க முடியும். ஓர் ஆவி இப்படிப்பட்ட
உடல் க�ொண்டிருக்காது” என்றார்.
இயேசு அவர்களுக்கு இதைக் கூறிய பின்பு, அவர்களுக்குத் தன்
கைகளிலும், பாதங்களிலும் உள்ள ஆணித் துளைகளைக் காட்டினார்.
சீஷர்கள் ஆச்சரியமுற்றவர்களாக இயேசுவை உயிர�ோடு பார்த்ததால்
மிகவும் மகிழ்ந்தார்கள். எனினும் கூட தாம் பார்த்ததை அவர்களால்
நம்பமுடியவில்லை. அவர்களை ந�ோக்கி இயேசு, “உங்களிடம் இங்கே
ஏதாவது உணவு இருக்கிறதா?” என்று கேட்டார். அவர்கள் சமைத்த மீனில் ஒரு
துண்டைக் க�ொடுத்தார்கள். சீஷர்களின் முன்னிலையில் இயேசு அந்த மீனை
எடுத்து சாப்பிட்டார்.345
பிறகு மீண்டும் அவர்களிடம் இயேசு, “சமாதானம் உங்கள�ோடு
இருக்கட்டும். பிதா என்னை அனுப்பினார். அதே விதமாக நான் இப்பொழுது
உங்களை அனுப்புகிறேன்” என்றார். இயேசு அதைச் ச�ொன்ன பிறகு, அவர்
சீஷர்கள்மேல் ஊதினார். “பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்.
நீங்கள் மக்களது பாவங்களை மன்னித்தால் அவை மன்னிக்கப்படும். நீங்கள்
மக்களது பாவங்களை மன்னிக்காவிட்டால் அவை மன்னிக்கப்படாது” என்று
கூறினார்.346
6.7 த�ோமாவுக்குக் காட்சியளித்தல்
இயேசு அங்கு த�ோன்றியப�ோது த�ோமா சீஷர்களுடன் இல்லை. அவரது
பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் த�ோமாவும் ஒருவன். ஏனைய சீஷர்கள், “நாங்கள்
ஆண்டவரைப் பார்த்தோம்” என்று த�ோமாவிடம் ச�ொன்னார்கள். அதற்கு
த�ோமா, “நான் அவரது கைகளில் ஆணிகளின் துவாரங்களைக் காணும்வரை
நீங்கள் ச�ொல்வதை நம்பமாட்டேன். அப்படிப் பார்த்தாலும் அந்த ஆணித்
துவாரங்களில் எனது விரல்களையும், விலாகாயத்தில் எனது கைகளையும்
வைத்துப் பார்ப்பேன். இல்லாவிட்டால் நான் நம்பமாட்டேன்” என்றான்.
ஒரு வாரத்திற்குப் பின் சீஷர்கள் முன்புப�ோல் அந்த வீட்டில் மீண்டும்
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கூடினர். த�ோமா அவர்கள�ோடு இருந்தான். கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தன.
ஆனால் இயேசு வந்து அவர்களின் நடுவில் நின்றார். “சமாதானம் உங்கள�ோடு
இருக்கட்டும்” என்றார். பிறகு இயேசு த�ோமாவிடம், “உனது விரல்களை
இங்கே வை. எனது கைகளைப் பார். எனது விலாவிலே உன் கையை வைத்துப்
பார். சந்தேகத்தை விட்டுவிடு. விசுவாசி” என்றார்.
அதற்குத் த�ோமா இயேசுவிடம், “என் ஆண்டவரே! என் தேவனே!” என்று
பதில் ச�ொன்னான்.
இயேசு அவனிடம், “நீ என்னைப் பார்த்ததால் விசுவாசிக்கிறாய். என்னைப்
பாராமலேயே எவர் விசுவாசிக்கிறார்கள�ோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள்”
என்றார்.347
6.8 ஏழு சீஷர்களுக்கு இயேசு காட்சியளித்தல்
இதற்குப் பின்பு இயேசு மறுபடியும் தன்னை சீஷர்களுக்குக் காண்பித்தார்.
அது திபேரியா (கலிலேயா) கடற்கரையில் நிகழ்ந்தது. அதைப்பற்றிய
விபரமாவது: அங்கே சில சீஷர்கள் கூடியிருந்தனர். அவர்களில் சீம�ோன்
பேதுரு, த�ோமா, செபெதேயுவின் இரு குமாரர்கள், கலிலேயா நாட்டின் கானா
ஊரானாகிய நாத்தான்வேல், மேலும் இரண்டு சீஷர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
சீம�ோன் பேதுரு மற்றவர்களிடம், “நான் மீன் பிடிக்கப் ப�ோகிறேன்” என்று
ச�ொன்னார்.
அதற்கு மற்ற சீஷர்களும், “நாங்களும் உம்மோடு வருகிற�ோம்” என்றனர்.
எனவே அனைவரும் படகில் ஏறிச்சென்றனர். அன்று இரவு அவர்கள் ஒன்றும்
பிடிக்கவில்லை.
மறுநாள் அதிகாலையில் இயேசு கரையில் நின்றிருந்தார். ஆனால்
சீஷர்கள் அவரை இயேசு என்று அறிந்துக�ொள்ளவில்லை. பிறகு இயேசு
தன் சீஷர்களிடம், “நண்பர்களே! நீங்கள் ஏதாவது மீன் பிடித்தீர்களா?” என்று
கேட்டார்.
அதற்கு “இல்லை” என்று சீஷர்கள் ச�ொன்னார்கள்.
இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்கள் வலைகளைப் படகுக்கு வலது
புறமாகப் ப�ோடுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் மீன்களைப் பிடிப்பீர்கள்”
என்றார். அதன்படி சீஷர்களும் செய்தனர். அவர்கள் வலையைப் படகுக்குள்
இழுக்க முடியாத அளவுக்கு ஏராளமான மீன்களைப் பிடித்தனர்.
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எனவே இயேசுவிடம் அன்பாயிருந்த சீஷன் பேதுருவிடம், “இவர்
ஆண்டவர்” என்றார். அவர் இயேசு என்று ச�ொல்லக் கேட்டவுடன் பேதுரு,
இதுவரை மூடப்படாத தன் சரீரத்தை ஆடையால் மூடினான். பிறகு அவன்
கடலுக்குள் குதித்துவிட்டான். மற்ற சீஷர்கள் படகின் மூலம் கரைக்குச்
சென்றனர். அவர்கள் மீன் நிறைந்த வலையை இழுத்தனர். அவர்கள்
கரையிலிருந்து வெகு தூரத்தில் கடலுக்குள் இருக்கவில்லை. ஏறக்குறைய
200 முழம் தூரத்துக்குள்ளேயே இருந்தனர். அவர்கள் படகிலிருந்து இறங்கிக்
கரைக்கு வந்தனர். அங்கே கரி அடுப்பு பற்றவைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டனர்.
அதில் மீன்களும் அப்பமும் சுடப்பட்டிருந்தன. இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள்
இப்பொழுது பிடித்த மீன்களில் சிலவற்றைக் க�ொண்டு வாருங்கள்” என்றார்.
சீம�ோன் பேதுரு படகில் ஏறி வலையைக் கரைக்கு இழுத்தான். அது பெரிய
மீன்களால் நிறைந்திருந்தது. அதில் 153 மீன்கள் இருந்தன. மீன்கள் மிகவும்
கனமுடையனவாய் இருந்தன. எனினும் வலை கிழியாமல் இருந்தது. இயேசு
அவர்களிடம், “வாருங்கள், சாப்பிடுங்கள்” என்றார். அவர்களில் எவரும்,
“நீங்கள் யார்?” என்று தைரியமாகக் கேட்கவில்லை. அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து
என்று அவர்கள் தெரிந்திருந்தனர். இயேசு உணவின் அருகில் சென்றார். அவர்
அப்பத்தை எடுத்து அவர்களிடம் க�ொடுத்தார். அத்துடன் மீனையும் எடுத்து
அவர்களுக்குக் க�ொடுத்தார்.
அவர் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு, இவ்வாறு மூன்றாவது
முறையாகத் தம் சீஷர்களுக்குக் காட்சி தந்தார்.348
6.9 பேதுருவிடம் இயேசு பேசுதல்
உண்டு முடித்ததும் இயேசு பேதுருவிடம், “ய�ோவானின் மகனான
சீம�ோனே! மற்றவர்கள் நேசிப்பதைவிட என்னை நீ மிகுதியாக நேசிக்கிறாயா?”
என்று கேட்டார்.
அதற்குப் பேதுரு, “ஆம் ஆண்டவரே, நான் நேசிக்கிறேன் என்பது
உங்களுக்குத் தெரியும்” என்றான்.
பிறகு இயேசு அவனிடம், “எனது ஆட்டுக் குட்டிகளைக் கவனித்துக்கொள்”
என்றார்.
மீண்டும் பேதுருவிடம் இயேசு, “ய�ோவானின் மகனான சீம�ோனே,
என்னை நீ நேசிக்கிறாயா?” என்று கேட்டார்.
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“ஆம் ஆண்டவரே. நான் உம்மை நேசிப்பது உமக்குத் தெரியும்” என்று
பேதுரு ச�ொன்னான்.
பிறகு பேதுருவிடம் இயேசு, “எனது மந்தையைக் கவனித்துக்கொள்”
என்று ச�ொன்னார்.
மூன்றாவது முறையாக இயேசு, “ய�ோவானின் மகனான சீம�ோனே என்னை
நீ நேசிக்கிறாயா?” என்று கேட்டார்.
இயேசு மூன்றுமுறை இவ்வாறு கேட்டதால் பேதுருவுக்கு வருத்தமாக
இருந்தது. பேதுரு அவரிடம், “ஆண்டவரே, உமக்கு எல்லாம் தெரியும்.
நான் உம்மை நேசிப்பதும் உமக்குத் தெரியும்” என்றான். பேதுருவிடம்
இயேசு, “எனது மந்தையைக் கவனித்துக்கொள். நான் உனக்கு உண்மையைச்
ச�ொல்லுகிறேன், நீ இளைஞனாக இருந்தப�ோது, உனது இடுப்புவாரை நீயே
கட்டிக்கொண்டு விரும்பும் இடங்களுக்கு சென்றாய். ஆனால் நீ முதியவன்
ஆகும்போது உன் கைகளை நீட்டுவாய். வேறு ஒருவன் உன் இடுப்புவாரைக்
கட்டிவிடுவான். அத�ோடு உனக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கும் உன்னை
இழுத்துக்கொண்டு ப�ோவான்” என்றார். (எவ்வாறு பேதுரு மரணம் அடைந்து
தேவனுக்கு மகிமைசேர்க்கப் ப�ோகிறான் என்பதைக் குறிப்பிட்டே இயேசு
இவ்வாறு கூறினார்.) பிறகு இயேசு பேதுருவிடம், “என்னைப் பின்தொடர்ந்து
வா” என்று கூறினார்.
பேதுரு திரும்பிப் பார்த்தப�ோது தன்னோடு, இயேசுவிடம் அன்பாயிருந்த
சீஷன் வருவதைப் பார்த்தான். (இந்த சீஷன்தான் முன்பு இரவு விருந்தின்போது
இயேசுவிடம் “உம்மைக் காட்டிக் க�ொடுக்கிறவன் யார்?” என்று அவர்மீது
சாய்ந்து இருந்து கேட்டவன்) பேதுரு, அவன் பின்தொடர்ந்து வருவதைப்
பார்த்து, “ஆண்டவரே, இவனைப் பற்றி என்ன கூறுகிறீர்?” என்று கேட்டான்.
அதற்கு இயேசு, “நான் வருமளவும் இவன் இருக்க எனக்கு விருப்பம்
உண்டு. அது உனக்கு அவ்வளவு முக்கியமில்லை. நீ என்னைப் பின்தொடர்ந்து
வா” என்றார்.
ஆகையால் சீஷர்களிடம் ஒரு கதை பரவிற்று. அதாவது இயேசு
அன்பாயிருக்கும் அந்த சீஷன் மரணம் அடைவது இல்லை என்று சீஷர்கள்
பேசிக்கொண்டனர். ஆனால் அவன் மரணம் அடைவதில்லை என்று இயேசு
கூறவில்லை. அவர், “நான் வரும்வரைக்கும் இவன் இருக்க எனக்கு விருப்பம்.
அதைப்பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம்” என்றே கூறினார்.349
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6.10 இயேசு சீஷர்களுக்குக் க�ொடுத்த அருட்பணி
பதின�ொரு சீஷர்களும் இயேசு கூறிய கலிலேயாவில் உள்ள மலைக்குச்
சென்றார்கள். மலை மீது இயேசுவை சீஷர்கள் கண்டு, வணங்கினார்கள். ஆனால்
சில சீஷர்கள் அவர் உண்மையாகவே இயேசு என்று நம்பவில்லை. ஆகவே
இயேசு அவர்களிடம், “வானத்திலும் பூமியிலும் முழு அதிகாரமும் எனக்கு
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே உலகில் உள்ள மக்கள் அனைவரையும்
சீஷர்களாக்குங்கள். பிதாவின் பெயராலும் குமாரனின் பெயராலும் பரிசுத்த
ஆவியானவரின் பெயராலும் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் வழங்குங்கள். நான்
உங்களுக்குக் கூறிய அனைத்தையும் அவர்களும் பின்பற்றும்படி ப�ோதனை
செய்யுங்கள். நான் எப்பொழுதும் உங்களுடனேயே இருப்பேன் என்பதில்
உறுதியாயிருங்கள். உலகின் முடிவுவரையிலும் நான் உங்களுடன் த�ொடர்ந்து
இருப்பேன்” என்றார்.350

6.11 இயேசு சீஷர்களுக்கு க�ொடுத்த கடைசி அறிவுரை
தன் மரணத்திற்கு பிறகு இயேசு அப்போஸ்தலருக்குத் தான்
உயிர�ோடிருப்பதைக் காட்டினார். வல்லமைமிக்க செயல்கள் பலவற்றைச்
செய்து இயேசு இதை நிரூபித்தார். இயேசு மரணத்தினின்று எழுந்த
பின்பு நாட்களில் அப்போஸ்தலர்கள் பலமுறை இயேசுவைப் பார்த்தனர்.
தேவனுடைய இராஜ்யத்தைப்பற்றி இயேசு அப்போஸ்தலர்களிடம் பேசினார்.
ஒருமுறை இயேசு அவர்கள�ோடு உணவு உட்கொண்டு இருக்கும்போது, 351
அவர் அவர்களுக்கு, “நான் உங்கள�ோடு இருந்த காலத்தை
ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். ம�ோசேயின் சட்டத்திலும், தீர்க்கதரிசிகளின்
நூற்களிலும், சங்கீதத்திலும் என்னைப்பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிற அனைத்தும்
நடந்தேயாக வேண்டும் என்று நான் ச�ொன்னேன்” என்றார்.
பின்பு இயேசு சீஷர்களுக்கு வேதாகமத்தை விளக்கினார். தன்னைப்பற்றி
எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை அவர்கள் புரிந்துக�ொள்வதற்கு
உதவினார். பிறகு அவர்களை ந�ோக்கி, “கிறிஸ்து க�ொல்லப்பட்டு மூன்றாம்
நாள் மரணத்தில் இருந்து எழுவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள்
நடந்தவை அனைத்தையும் பார்த்தீர்கள். நீங்களே சாட்சிகள். மக்களுடைய
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட முடியும் என்று நீங்கள் ப�ோய் அவர்களுக்குச்
ச�ொல்ல வேண்டும். அவர்கள் தம் மனம் மாறி, தாம் செய்த பாவங்களுக்காக
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வருந்த வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்குச் ச�ொல்லுங்கள். அதைச் செய்தால்
அவர்கள் தேவனால் மன்னிக்கப்படுவர். எருசலேமிலிருந்து நீங்கள் புறப்பட்டு
என் பெயரில் இவற்றைப் ப�ோதிக்க வேண்டும். உலகத்தில் உள்ள எல்லா
மக்களுக்கும் இந்த நற்செய்தி கூறப்பட வேண்டும். கவனியுங்கள், என் பிதா
உங்களுக்கு வாக்குறுதி க�ொடுத்துள்ளார். அதை உங்களுக்கு அனுப்புவேன்.
விண்ணில் இருந்து அந்த வல்லமையை நீங்கள் பெறும்வரைக்கும்
எருசலேமில் தங்கி இருக்கவேண்டும்” என்றார்.352
அவர் எருசலேமை விட்டுப் ப�ோக வேண்டாமென அவர்களுக்குக் கூறினார்.
இயேசு, “பிதா உங்களுக்குச் சிலவற்றைக் குறித்து வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
இதைக் குறித்து முன்னரே நான் உங்களுக்குக் கூறினேன். இங்கேயே
எருசலேமில் இந்த வாக்குறுதியைப் பெறுவதற்காகக் காத்திருங்கள். ய�ோவான்
மக்களுக்கு, தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் வழங்கினான். ஆனால் ஒரு சில
நாட்களில் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள்” என்று
ச�ொன்னார்.
அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோரும் ஒருமித்துக் கூடியிருந்தார்கள். அவர்கள்
இயேசுவை ந�ோக்கி, “ஆண்டவரே, நீங்கள் யூதர்களுக்கு அவர்களது
இராஜ்யத்தை மீண்டும் க�ொடுக்கும் காலம் இதுவா?” என்று வினவினார்கள்.
இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி, “நாட்களையும் நேரத்தையும் பற்றிய
முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் உடையவர் பிதா ஒருவரே. உங்களால் இந்தக்
காரியங்களை அறிந்துக�ொள்ள முடியாது. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர்
உங்களிடம் வருவார். வரும்போது நீங்கள் வல்லமையைப் பெறுவீர்கள்.
நீங்கள் எனது சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். மக்களுக்கு என்னைப்பற்றிக்
கூறுவீர்கள். முதலில் எருசலேமின் மக்களுக்குக் கூறுவீர்கள். பின் யூதேயா
முழுவதும். சமாரியாவிலும், உலகத்தின் எல்லாப் பகுதியிலும் நீங்கள்
மக்களுக்குக் கூறுவீர்கள்” என்றார்.353
6.12 இயேசு பரல�ோகத்திற்குத் திரும்புதல்
எருசலேமில் இருந்து பெத்தானியா வரைக்கும் இயேசு சீஷர்களை
அழைத்துச் சென்றார். பின்பு கைகளை உயர்த்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.
இயேசு அவர்களை வாழ்த்தும்போது அவர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு
பரல�ோகத்திற்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டார்.354
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சீஷர்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போதே, அவர் மேகத்திற்குள்ளாகச்
சென்றார். பின்னர் அவர்களால் அவரைப் பார்க்க முடியவில்லை.
இயேசு மேலே ப�ோய்க்கொண்டிருந்தார். சீஷர்கள் வானையே
ந�ோக்கிக்கொண்டிருந்தனர்.
திடீரென வெண்ணிற ஆடை அணிந்த இருவர் அவர்களுக்கு அருகே
நின்றனர். அவ்விருவரும் சீஷர்களை ந�ோக்கி, “கலிலேயாவிலிருந்து
வந்துள்ள மனிதர்களே, ஏன் நீங்கள் வானத்தைப் பார்த்தவாறே
நின்றுக�ொண்டிருக்கிறீர்கள்? இயேசு உங்களிடமிருந்து பரல�ோகத்திற்கு
எடுத்துச் செல்லப்பட்டதை நீங்கள் கண்டீர்கள். நீங்கள் பார்த்தப�ோது
சென்றதைப் ப�ோலவே அவர் திரும்பவும் வருவார்” என்று கூறினர்.355
சீஷர்கள் அவரை அங்கே வணங்கினர். பிறகு எருசலேமுக்குத் திரும்பிச்
சென்றார்கள். அவர்கள் மிகவும் மகிழ்வோடு இருந்தார்கள். தேவனை
வாழ்த்தியவாறே எப்போதும் அவர்கள் தேவாலயத்தில் தங்கி இருந்தார்கள்.356
6.13 பரிசுத்த ஆவியானவரின் வருகை
பெந்தெக�ோஸ்தே நாளில் அப்போஸ்தலர் அனைவரும் ஓரிடத்தில்
கூடியிருந்தனர். திடீரென வானிலிருந்து ஓசை ஒன்று எழுந்தது. பெருங்காற்று
அடித்தாற்போல அது ஒலித்தது. அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும்
அவ்வொலி நிரப்பிற்று. நெருப்புக் க�ொழுந்து ப�ோன்றவற்றை
அவர்கள் கண்டனர். அக்கொழுந்துகள் பிரிந்து சென்று அங்கிருந்த
ஒவ்வொருவர் மேலும் நின்றன. அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியால்
நிரப்பப்பட்டார்கள். பல்வேறு ம�ொழிகளில் அவர்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள்.
இப்படிப்பட்ட வல்லமையை பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குக்
க�ொடுத்துக்கொண்டிருந்தார்.
அக்காலத்தில் எருசலேமில் மிக பக்திமான்களாகிய யூதர்கள் சிலர்
தங்கியிருந்தனர். உலகத்தின் எல்லா தேசத்தையும் சார்ந்தவர்களாக இந்த
மனிதர்கள் இருந்தனர். ஒலியைக் கேட்டு இம்மனிதர்கள் பெருங்கூட்டமாக
அங்கு வந்தனர். அப்போஸ்தலர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் ஒவ்வொரு
மனிதனும் தனது ச�ொந்த ம�ொழியில் கேட்டதால் அம்மனிதர்கள்
வியப்புற்றனர்.
யூதர்கள் இதனால் ஆச்சரியமடைந்தனர். அப்போஸ்தலர்கள் எவ்வாறு
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இதைச் செய்ய முடிந்தது என்பதை அவர்களால் புரிந்துக�ொள்ள
முடியவில்லை. அவர்கள், “பாருங்கள்! பேசிக்கொண்டிருக்கும் இந்த
மனிதர்கள் எல்லோரும் கலிலேயாவைச் சேர்ந்தவர்கள்! ஆனால் நமது
ம�ொழிகளில் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பதைக் கேட்கிற�ோம். எப்படி
இது இயலும்? நாம் பார்த்தியா, மேதியா, ஏலாம், மெச�ொப�ொதாமியா,
யூதேயா, கப்பத�ோகியா, ப�ொந்து, ஆசியா, பிரிகியா, பம்பிலியா, எகிப்து,
சிரேனே நகரங்களிற்கு அருகேயுள்ள லிபியா நாட்டுப் பகுதிகள், கிரேத்தா,
ர�ோமிலிருந்து வந்த மக்கள் மற்றும் அரேபியா ஆகியவற்றைச் சேர்ந்தவர்கள்.
நம்மில் சிலர் யூதர்களாகப் பிறந்தவர்கள் மற்றவர்கள் யூதர்களாக மதம்
மாறியவர்கள். நாம் வெவ்வேறு நாட்டினர். ஆனால் இவர்கள் நம்
ம�ொழிகளில் பேசுவதைக் கேட்கிற�ோமே! அவர்கள் தேவனைக் குறித்துக்
கூறும் மேன்மையான காரியங்களை நம்மெல்லோராலும் புரிந்துக�ொள்ள
முடிகிறதே” என்றார்கள்.357
6.14 இப்புத்தகம் எழுதப்பட்ட ந�ோக்கம்
இயேசு செய்த வேறு பல செயல்களும் உள்ளன. இவை அனைத்தும் எழுதி
வைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்தப் புத்தகங்களையெல்லாம் வைக்கிற அளவிற்கு
இந்த உலகம் அவ்வளவு பெரியதாக இல்லை என்று எண்ணுகிறேன்.358
ஆனால் இயேசுவே கிறிஸ்து என்றும் தேவனின் குமாரன் என்றும் நீங்கள்
நம்பும்படிக்கும், அத�ோடு நம்பிக்கையின் மூலம் அவரது பெயரால் நித்திய
வாழ்வைப் பெறவும் இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.359
மத்தேயு அளித்துள்ள இயேசுவின் வம்ச அட்டவணை
இயேசு கிறிஸ்துவின் குடும்ப வரலாறு பின்வருமாறு: தாவீதின் வழி
வந்தவர் இயேசு. தாவீது ஆபிரகாமின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்.
ஆபிரகாமின் மகன் ஈசாக்கு. ஈசாக்கின் மகன் யாக்கோபு. யாக்கோபின்
பிள்ளைகள் யூதாவும் அவன் சக�ோதரர்களும். யூதாவின் மக்கள் பாரேசும்
சாராவும் (அவர்களின் தாய் தாமார்.) பாரேசின் மகன் எஸ்ரோம். எஸ்ரோமின்
மகன் ஆராம். ஆராமின் மகன் அம்மினதாப். அம்மினதாபின் மகன் நகச�ோன்.
நகச�ோனின் மகன் சல்மோன். சல்மோனின் மகன் ப�ோவாஸ். (ப�ோவாசின்
தாய் ராகாப்.) ப�ோவாசின் மகன் ஓபேத். (ஓபேத்தின் தாய் ரூத்.)ஓபேத்தின்
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மகன் ஈசாய். ஈசாயின் மகன் அரசனான தாவீது. தாவீதின் மகன் சாலம�ோன்.
(சாலம�ோனின் தாய் உரியாவின் மனைவி.)
சாலம�ோனின் மகன் ரெக�ொபெயாம். ரெக�ொபெயாமின் மகன் அபியா.
அபியாவின் மகன் ஆசா. ஆசாவின் மகன் ய�ோசபாத். ய�ோசபாத்தின் மகன்
ய�ோராம். ய�ோராமின் மகன் உசியா. உசியாவின் மகன் ய�ோதாம். ய�ோதாமின்
மகன் ஆகாஸ். ஆகாஸின் மகன் எசேக்கியா. எசேக்கியாவின் மகன் மனாசே.
மனாசேயின் மகன் ஆம�ோன். ஆம�ோனின் மகன் ய�ோசியா. ய�ோசியாவின்
மக்கள் எக�ொனியாவும் அவன் சக�ோதரர்களும். (இக்காலத்தில்தான் யூதர்கள்
பாபில�ோனுக்கு அடிமைகளாகக் க�ொண்டு செல்லப்பட்டனர்.)
அவர்கள் பாபில�ோனுக்குக் க�ொண்டு செல்லப்பட்ட பின்:
எக�ொனியாவின் மகன் சலாத்தியேல். சலாத்தியேலின் மகன் ச�ொர�ொபாபேல்.
ச�ொர�ொபாபேலின் மகன் அபியூத். அபியூத்தின் மகன் எலியாக்கீம்.
எலியாக்கீமின் மகன் ஆச�ோர். ஆச�ோரின் மகன் சாத�ோக். சாத�ோக்கின் மகன்
ஆகீம். ஆகீமின் மகன் எலியூத். எலியூத்தின் மகன் எலியாசார். எலியாசாரின்
மகன் மாத்தான். மாத்தானின் மகன் யாக்கோபு. யாக்கோபின் மகன் ய�ோசேப்பு.
ய�ோசேப்பின் மனைவி மரியாள். மரியாளின் மகன் இயேசு. கிறிஸ்து என
அழைக்கப்பட்டவர் இயேசுவே.
எனவே ஆபிரகாம் முதல் தாவீதுவரை பதினான்கு தலைமுறைகள்.
தாவீது முதல் யூதர்கள் அடிமைப்பட்டு பாபில�ோனுக்குக் க�ொண்டு
செல்லப்பட்டதுவரைக்கும் பதினான்கு தலைமுறைகள். யூதர்கள்
பாபில�ோனுக்குக் க�ொண்டு செல்லப்பட்டதிலிருந்து கிறிஸ்து பிறக்கும்வரை
பதினான்கு தலைமுறைகள்.360
லூக்கா அளித்துள்ள ய�ோசேப்பின் வம்ச அட்டவணை
இயேசு ப�ோதிக்க ஆரம்பித்தப�ோது ஏறக்குறைய முப்பது வயது
நிரம்பியவராக இருந்தார். மக்கள் இயேசுவை ய�ோசேப்பின் மகன் என்றே
எண்ணினர்.
ய�ோசேப்பு ஏலியின் மகன். ஏலி மாத்தாத்தின் மகன். மாத்தாத் லேவியின்
மகன். லேவி மெல்கியின் மகன். மெல்கி யன்னாவின் மகன். யன்னா
ய�ோசேப்பின் மகன். ய�ோசேப்பு மத்தத்தியாவின் மகன். மத்தத்தியா
ஆம�ோஸின் மகன். ஆம�ோஸ் நாகூமின் மகன். நாகூம் எஸ்லியின் மகன்.
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எஸ்லி நங்காயின் மகன் நங்காய் மாகாத்தின் மகன். மாகாத் மத்தத்தியாவின்
மகன். மத்தத்தியா சேமேயின் மகன். சேமேய் ய�ோசேப்பின் மகன். ய�ோசேப்பு
யூதாவின் மகன்.
யூதா ய�ோவன்னாவின் மகன். ய�ோவன்னா ரேசாவின் மகன். ரேசா
செரூபாபேலின் மகன். செரூபாபேல் சலாத்தியேலின் மகன். சலாத்தியேல்
நேரியின் மகன். நேரி மெல்கியின் மகன். மெல்கி அத்தியின் மகன். அத்தி
க�ோசாமின் மகன். க�ோசாம் எல்மோதாமின் மகன். எல்மோதாம் ஏரின் மகன்.
ஏர் ய�ோசேயின் மகன். ய�ோசே எலியேசரின் மகன். எலியேசர் ய�ோரீமின் மகன்.
ய�ோரீம் மாத்தாத்தின் மகன். மாத்தாத் லேவியின் மகன்.
லேவி சிமிய�ோனின் மகன். சிமிய�ோன் யூதாவின் மகன். யூதா ய�ோசேப்பின்
மகன். ய�ோசேப்பு ய�ோனானின் மகன். ய�ோனான் எலியாக்கீமின் மகன்.
எலியாக்கீம் மெலெயாவின் மகன். மெலெயா மயினானின் மகன். மயினான்
மத்தாத்தாவின் மகன். மத்தாத்தா நாத்தானின் மகன். நாத்தான் தாவீதின்
மகன். தாவீது ஈசாயின் மகன். ஈசாய் ஓபேதின் மகன். ஓபேத் ப�ோவாசின்
மகன். ப�ோவாஸ் சல்மோனின் மகன். சல்மோன் நகச�ோனின் மகன். நகச�ோன்
அம்மினதாபின் மகன். அம்மினதாப் ஆராமின் மகன். ஆராம் எஸ்ரோமின்
மகன். எஸ்ரோம் பாரேசின் மகன். பாரேஸ் யூதாவின் மகன். யூதா யாக்கோபின்
மகன். யாக்கோபு ஈசாக்கின் மகன். ஈசாக்கு ஆபிரகாமின் மகன். ஆபிரகாம்
தேராவின் மகன். தேரா நாக�ோரின் மகன். நாக�ோர் சேரூக்கின் மகன். சேரூக்
ரெகூவின் மகன். ரெகூ பேலேக்கின் மகன். பேலேக் ஏபேரின் மகன். ஏபேர்
சாலாவின் மகன்.
சாலா காயினானின் மகன். காயினான் அர்பக்சாத்தின் மகன். அர்பக்சாத்
சேமின் மகன். சேம் ந�ோவாவின் மகன். ந�ோவா லாமேக்கின் மகன். லாமேக்
மெத்தூசலாவின் மகன். மெத்தூசலா ஏன�ோக்கின் மகன். ஏன�ோக் யாரேதின்
மகன். யாரேத் மகலாலெயேலின் மகன். மகலாலெயேல் கேனானின் மகன்.
கேனான் ஏன�ோஸின் மகன். ஏன�ோஸ் சேத்தின் மகன். சேத் ஆதாமின் மகன்.
ஆதாம் தேவனின் மகன்.361

இயேசுவின் வாழ்க்கையின் கால வரிசை
கீழ்க்கண்ட பட்டியல், தற்போது உபய�ோகத்தில் உள்ள திருத்தப்பட்ட நாள்
காட்டியின்படி இயேசு வாழ்ந்த காலத்தை அறிந்துக�ொள்ள உதவும். இதில்
குறிப்பிட்டுள்ள வருடங்களைக்குறித்து வேத அறிஞர்களுக்குள் கருத்து
வேற்றுமைகள் உண்டு.
காலம்
சம்பவம்
கி. மு. 6 / 5 இயேசுவின் பிறப்பு
கி. மு. 4

மகா ஏர�ோது ராஜாவின் மரணம்

கி. பி. 12 	ர�ோமாபுரியில் திபேரியு ராயனின் அரசாட்சியின் ஆரம்பம்
கி. பி. 26 ய�ோவான் ஸ்நானகனின் பணியின் ஆரம்பம்
இயேசுவின் ஞானஸ்நானம்
இயேசுவின் ப�ொதுப் பணியின் ஆரம்பம்
கி. பி. 27 	ப�ொதுப் பணியின் ப�ோது முதலாம் பஸ்கா
கி. பி. 28 	ப�ொதுப் பணியின் ப�ோது இரண்டாம் பஸ்கா
கி. பி. 29	ப�ொதுப் பணியின் ப�ோது மூன்றாம் பஸ்கா
கி. பி. 30

இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுதல் (நிசான்/ஏப்ரல் 14)

அட்டவணை
இந்த புத்தகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வேதபகுதிகளை அவை
எடுக்கப்பட்டுள்ள, மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, ய�ோவான் மற்றும் அப்போஸ்தலர்
நடபடிகள் என்னும் புத்தகங்கள�ோடு ஒப்பிட, இந்த அட்டவணை உதவும்.
இந்த வேதபகுதிகளை அவற்றின் இயல்பான மூலப்பகுதியில் கருத்தாய்
கற்றுக்கொள்ள இந்த அட்டவணை உதவும். ஒவ்வொரு வேதாகம
மேற்கோளின் முன்னே உள்ள சிறு எண்ணானது, புத்தகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு
வேதாகமப் பகுதியின் கடைசியில் உள்ள எண்ணைக் குறிப்பதாகும். மேலும்,
இந்த அட்டவணையில் உள்ள எண் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதித் தலைப்புகள்,
புத்தகத்திலும் அதே விதமாகவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
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