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உஙகைள் வாழ்க்கை்ய மாற்்ற்க கூடிய ஒரு வேலாறு

இவ்வுலகில் வசித்தவர்களில் இயேசு கிறிஸ்துவவப் ய�ோல அதி்கமோ்க 
உலவ்க மோற்றிே ஒருவரும் இல்வல. அவருவைே ்தோழவமேோன 
துவக்கதவ்த அறிந்தவர்கள் அவர இப்�டி உல்க சரிததிரதவ்த மோற்றுவோர என 
எண்ணியிருக்கயவ முடிேோது. ஆனோல் அவர அருய்க இருந்தவர்கள் அவவர 
ஓர ஒப்�ற்்ற மனி்தரரன ்கண்டுர்கோண்ைோர்கள். அவர்கள் அவர மனி்தனோ்கப் 
பி்றநதிருந்தவ்த அறிநதிருந்தோலும், அவரிைததில் நிசசேமோன ர்தய்வீ்கத 
்தனவமவேக ்கண்ைோர்கள்.

மதய்தயு, மோற்கு, லூக்கோ, யேோவோன என�வர்கள் இயேசுவின பூயலோ்க 
வோழகவ்க வரலோற்றில் முககிேமோன சம்�வங்கவைக குறிதது ்தங்கள் 

“சுவியசஷ” நூலில் அ்தோவது “நற்ரசய்தி” புத்த்கங்களில் எழுதியுள்ைனர. 
்தோங்கள் அவயரோடு இருந்த ரசோந்த அனு�வததிலிருநதும் அல்லது மற்்ற 
நம்�்கமோன சோட்சி்களிைமிருநதும் அறிந்தவற்வ்ற அவர்கள் எழுதியுள்ைனர. 
இரண்டு ய�ர அவருவைே பி்றப்வ�ப் �ற்றியும், ஆரம்� வோழவவப் �ற்றியும் 
எழுதியிருந்தோலும், ரமோத்தமோ்க ேோவரும் இயேசுவின வோழகவ்கயின ்கவைசி 
மூனறு வருஷங்களில் அவர ஒரு ர�ரிே ய�ோ்த்கரோ்கவும், சமூ்க நிேோேதவ்த 
வலியுறுதது�வரோ்கவும் ஆசசரிேமோன சு்கமளிககி்றவரோ்கவும், ஆவிககுரிே 
்தவலவரோ்கவும் ரசேல்�ட்ைவ்த வமேப்�டுததுகி்றோர்கள்.

மோற்கு ்தனது சுவியசஷ நூவல துவககும் ய�ோது, ய்தவன ்தன மக்களுககு �ல 
நூற்்றோண்டு்கள் முனன்தோ்கயவ, ்தமது தீரக்க்தரிசி்கள் மூலமோ்கக ர்கோடுத்த 
வோககுத்தத்ததவ்த இயேசு நிவ்றயவற்றினோர எனறு குறிப்பிட்டு - ்தன 
ஜனதவ்த ்தனது ஆளுவ்கககுள்ைோ்க அல்லது ்தனது “இரோஜேததிற்குள்ைோ்க” 
ர்கோண்டுவரும் திட்ைதவ்த நிவ்றயவற்்றப் ய�ோகி்ற இரட்ச்கர (“யமசிேோ” 
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அல்லது ர்தரிநது ர்கோள்ைப்�ட்ை இரோஜோ) எனறு இயேசுவவக குறிப்பிடுகி்றோர. 
யேோவோன ்தனது சுவியசஷததின துவக்கததில் அந்த இரட்ச்கவர (“கிறிஸ்து”) 
ஆதியியல உல்கம் உருவோகுமுனயன ய்தவனிைததிலிருந்த “வோரதவ்த” எனறு 
குறிப்பிடுகி்றோர. லூக்கோ ்தன சுவியசஷதவ்த சோட்சி்களிைமிருநது ர�ற்று 
எழு்தத துவஙகும் ய�ோது இப்�டிேோ்க எழுதுகி்றோர:

“நம்மிவையே நைந்த �ல நி்கழசசி்களின வரலோற்வ்றத ர்தோகுத்தளிக்க 
�லர முேற்சி ரசய்்தனர. யவறு சில மக்களிைமிருநது நோம் 
ய்கட்ைறிந்த ரசய்தி்கவையே அவர்கள் எழுதியிருந்தோர்கள். 
இம்மக்கள் ர்தோைக்கததிலிருநது எல்லோவற்வ்றயும் ்கண்ைவர்களும், 
ய்தவனுவைே நற்ரசய்திவே மற்்றவர்களுககுப் ய�ோதிப்�தின 
மூலம் ய்தவனுககு யசவவ ரசய்துர்கோண்டிருந்தவர்களும் 
ஆவோர்கள். மதிப்புககுரிே ர்தயேோப்பிலுயவ, துவக்கததிலிருநய்த 
எல்லோவற்வ்றயும் நோனும் ்கவனமோ்கக ்கற்று அறிநய்தன. அவற்வ்ற 
உங்களுக்கோ்க எழு்தயவண்டும் எனறு எண்ணியனன. எனயவ 
அவற்வ்ற ஒரு நூலில் முவ்றப்�டுததி எழுதியனன. உங்களுககுப் 
ய�ோதிக்கப்�ட்டிருககி்ற அவனததும் உண்வமயே என�வ்த நீங்கள் 
அறியும்ர�ோருட்டு இவற்வ்ற எழுதுகிய்றன.”

கீழக்கண்ை இயேசுவின வோழகவ்கயும், அவரது ய�ோ்தவன்களும், நோனகு 
சுவியசஷங்களிலிருநது ர்தரிநர்தடுக்கப்�ட்ை �குதி்கவை ஒனறு யசரதது ஒரு 
ய்கோரவவேோன சம்�வமோ்க எழு்தப்�ட்டுள்ைது. இ்தன யநோக்கமும் யேோவோன 
்தன சுவியசஷதவ்த எழுதின யநோக்கமும் ஒனய்ற. இய்த யநோக்கயம எல்லோ 
சுவியசஷங்களின இ்தே பூரவ விருப்�மோகும். 

“இயேசு அவரது சீஷர்களுககு முனபு அயந்க யவறு அற்பு்தங்கவைச 
ரசய்து ்கோட்டினோர. அவவ இநநூலில் எழு்தப்�ைவில்வல. ஆனோல் 
இயேசுயவ கிறிஸ்து எனறும் ய்தவனின குமோரன எனறும் நீங்கள் 
நம்பும்�டிககும், அய்தோடு நம்பிகவ்கயின மூலம் அவரது ர�ேரோல் 
நிததிே வோழவவப் ர�்றவும் இவவ்கள் எழு்தப்�ட்டிருககின்றன.”  

 (யேோவோன 20:30,31)
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1.1 துவ்ககைம்
உல்கம் ஆரம்பிககும் முனய� வோரதவ்த இருந்தது. அந்த வோரதவ்த 
ய்தவயனோடு இருந்தது. அந்த வோரதவ்த ய்தவனோ்கயவ இருந்தது. அவர 
(வோரதவ்த) ர்தோைக்கக ்கோலததியலயே ய்தவயனோடு இருந்தோர. அவனததும் 
அவர (வோரதவ்த) மூலமோ்கயவ உண்ைோக்கப்�ட்ைன. அவரில்லோமல் எதுவும் 
உருவோ்கவில்வல. அவருககுள் ஜீவன இருந்தது. அந்த ஜீவன உல்கதது 
மக்களுககு ஒளிேோய் இருந்தது. அந்த ஒளி இருளியல ரவளிசசதவ்தத ்தந்தது. 
இருைோனது அந்த ஒளிவே யமற்ர்கோள்ைவில்வல.

யேோவோன என்ற ர�ேருள்ை ஒரு மனி்தன இருந்தோன. அவன ய்தவனோல் 
அனுப்�ப்�ட்ைவன. அவன அந்த ஒளிவேப் (கிறிஸ்து) �ற்றி மக்களிைம் 
ரசோல்வ்தற்்கோ்க வந்தோன. எனயவ மக்கள் அவனவரும் யேோவோன மூலமோ்க 
அந்த ஒளிவேப்�ற்றிக ய்கள்விப்�ைவும் நம்பிகவ்க வவக்கவும் முடிந்தது. 
யேோவோன ஒளிேல்ல. ஆனோல் அவன அந்த ஒளிவேப்�ற்றி மக்களிைம் 
ரசோல்லயவ வந்தவன. அவனதது மக்களுககும் ரவளிசசதவ்தத ்தருகி்ற அந்த 
உண்வமேோன ஒளி உல்கததிற்கு வநது ர்கோண்டிருந்தது.

அவர (வோரதவ்த) உல்கததில் ஏற்ர்கனயவ இருந்தோர. உல்கம் அவர 
மூலமோ்கயவ உண்ைோக்கப்�ட்ைது. ஆனோல் உல்கம் அவவர அறிநதுர்கோள்ைோமல் 
இருந்தது. அவருககுச ரசோந்தமோன உல்கததுககு அவர வந்தோர. ஆனோல் 
அவருககுச ரசோந்தமோன மக்கள் அவவர ஏற்றுகர்கோள்ைவில்வல. சிலர அவவர 
ஏற்றுகர்கோண்ைனர. அவர்கள் நம்பினர. ்தனவன நம்பிேவர்களுககு ய்தவனின 
பிள்வை்கைோவ்தற்கு உரிவமவேக ர்கோடுத்தோர. இந்தப் பிள்வை்கள் ஏவனே 
சிறிே குழநவ்த்கள் பி்றப்�வ்தப்ய�ோல பி்றக்கவில்வல. இவர்கள் ஒரு ்தோய் 
்தநவ்தயின விருப்�ததின�டியேோ, திட்ைததின�டியேோ பி்றக்கவில்வல. இந்தக 
குழநவ்த்கள் ய்தவனோயலயே பி்றந்தனர.
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அந்த வோரதவ்த ஒரு மனி்தனோகி நம்மிவையே வோழந்தோர. அவரது 
மகிவமவே நோம் �ோரதய்தோம். அந்த மகிவம ்தநவ்தயின ஒயரய�்றோன 
குமோரனுககு உரிேது. அவ்வோரதவ்த கிருவ�யும், உண்வமயும் 
நிவ்றந்த்தோயிருந்தது. அவவரப்�ற்றி யேோவோன மக்களிைம், “நோன 
ரசோல்லிகர்கோண்டிருந்தவர இவர்தோன. ‘எனககுப் பினனோல் வருகி்றவர 
எனனிலும் யமலோனவர. இவர எனககு முனனயர இருப்�வர’” எனறு சோட்சி 
ரசோனனோன.

அவர (கிறிஸ்து) கிருவ�யும், உண்வமயும் நிவ்றந்தவரோய் இருந்தோர. 
அவரிைமிருநது நோமவனவரும் கிருவ�யின யமல் கிருவ� ர�ற்ய்றோம். 
யமோயச மூலம் சட்ைங்கள் ர்கோடுக்கப்�ட்ைன! ஆனோல் இயேசு கிறிஸ்துவின 
மூலமோ்கயவ கிருவ�யும், உண்வமயும் வந்தன. ஒருவரும் ஒருய�ோதும் 
ய்தவவனப் �ோரத்ததில்வல. ஆனோல் ஒயரய�்றோன குமோரனோகிே இயேசுயவ 
ய்தவன. அவர பி்தோவுககு (ய்தவனுககு) மி்கவும் ரநருக்கமோனவர. குமோரயன 
ய்தவனின ்தனவமவே நமககு ரவளிக்கோட்டினோர.1

1.2 ஒரு தூதன் ரயாவான் ஸநானகைனின் பி்றப்்� அறிவிததல்
ஏயரோது யூய்தேோவவ ஆண்ை ்கோலததில் ச்கரிேோ எனனும் ஆசோரிேன 
வோழநது வந்தோன. ச்கரிேோ அபிேோவின பிரிவினவரச சோரந்தவன. ஆயரோனின 
குடும்�த்தோவரச சோரந்தவள் ச்கரிேோவின மவனவி. அவள் ர�ேர எலிசர�த. 
ய்தவனுககு முன�ோ்க ச்கரிேோவும், எலிசர�ததும் உண்வமேோ்கயவ 
நல்லவர்கைோ்க வோழந்தோர்கள். ய்தவன ்கட்ைவையிட்ைவற்வ்றயும், 
மக்கள் ரசய்யும்�டிேோ்கக கூறிேவற்வ்றயும் அவர்கள் ரசய்து வந்தனர. 
அவர்கள் குற்்றமற்்றவர்கைோ்கக ்கோணப்�ட்ைனர. ஆனோல், ச்கரிேோவுககும், 
எலிசர�ததுககும் குழநவ்த்கள் இல்வல. எலிசர�த ஒரு குழநவ்தவேப் 
ர�ற்ர்றடுககும் நிவலயில் இல்வல. அய்தோடு இருவரும் முதியேோரோ்க 
இருந்தனர.

்தன மக்களுக்கோ்க ய்தவனுககு முனனர ஒரு ஆசோரிேனோ்க ச்கரிேோ 
�ணிேோற்றி வந்தோன. ய்தவனின �ணிவே அவனது பிரிவினர ரசய்ே யவண்டிே 
்கோலம் அது. நறுமணப் புவ்கவேக ்கோட்டுவ்தற்்கோ்க ஆசோரிேர ்தங்களுககுள் 
ஒருவவர எப்ய�ோதும் ய்தரநர்தடுததுகர்கோள்வோர்கள். ச்கரிேோ அ்தற்்கோ்கத 
ய்தரநர்தடுக்கப்�ட்ைோன. எனயவ ச்கரிேோ ய்தவோலேததிற்குள் நறுமணப்புவ்க 
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்கோட்டுவ்தற்்கோ்கச ரசன்றோன. ஏரோைமோன மக்கள் ரவளியே இருந்தனர. 
நறுமணப்புவ்க ்கோட்டும்ய�ோது அவர்கள் பிரோரததிததுகர்கோண்டிருந்தனர.

அப்ய�ோது புவ்க ்கோட்டும் யமவசயின வலது பு்றததில் ய்தவதூ்தன 
ச்கரிேோவுககு முன�ோ்க வநது நின்றோன. தூ்தவனப் �ோரத்தய�ோது 
ச்கரிேோ குழப்�மும் �ேமும் அவைந்தோன. ஆனோல் தூ்தன அவவனப் 
�ோரதது, “ச்கரிேோயவ, �ேப்�ைோய்த. உனது பிரோரத்தவனவே ய்தவன 
ய்கட்ைோர. உனது மவனவிேோகிே எலிசர�த ஓர ஆண் குழநவ்தவேப் 
ர�ற்ர்றடுப்�ோள். அவனுககு யேோவோன எனறு ர�ேரிடுவோேோ்க. நீ மி்கவும் 
சநய்தோஷமோ்க இருப்�ோய். அவனது பி்றப்�ோல் �ல மக்கள் மகிழசசி அவைவர. 
்கரத்தருக்கோ்கப் ர�ரிே மனி்தனோ்க யேோவோன விைஙகுவோன. அவன திரோட்வச 
இரசயமோ, மது�ோனயமோ �ருகுவதில்வல. பி்றககி்றய�ோய்த �ரிசுத்த ஆவிேோல் 
நிரம்பிேவனோ்க யேோவோன ்கோணப்�டுவோன.

“நம் ய்தவனோகிே ்கரத்தரிைம் �ல யூ்தர்கள் திரும்புவ்தற்கு யேோவோன 
உ்தவு�வன. ்கரத்தருககு முன�ோ்க யேோவோன முனயனோடிேோ்கச ரசல்வோன. 
எலிேோவவப் ய�ோல் யேோவோனும் வல்லவம வோய்ந்தவனோ்க இருப்�ோன. 
எலிேோவின ஆவிவே உவைேவனோ்க அவன இருப்�ோன. ்தநவ்தேருககும் 
அவர்கள் குழநவ்த்களுககும் இவையே அவமதி நிலவும்�டிேோ்கச ரசய்வோன. 
�ல மக்கள் ய்தவனுககுக கீழப்�டிவதில்வல. அவர்கவை எல்லோம் மீண்டும் 
சரிேோனர்தனறு மக்கள் எண்ணயவண்டிே �ோவ்தககு யேோவோன அவழதது 
வருவோன. ்கரத்தரின வருவ்கககு மக்கவை யேோவோன ்தேோர ரசய்வோன” 
என்றோன.

ச்கரிேோ தூ்தவன யநோககி, “நீங்கள் ரசோல்வது உண்வமரேனறு நோன 
எவ்வோறு அறிே முடியும்? நோன வேது முதிரந்தவன. என மவனவியும் 
வே்தோனவள்” என்றோன.

தூ்தன அவனுககுப் �திலோ்க, “நோன ்கோபிரியேல். ய்தவனுககு முன�ோ்க 
நிற்�வன. உனனிைம் ய�சவும், இந்த நல்ல ரசய்திவே உனனிைம் 
எடுததுவரக்கவும் ய்தவன எனவன அனுப்பினோர. இப்ய�ோது ய்கட்�ோேோ்க! 
இந்தக ்கோரிேங்கள் நைககும் நோள்வவரககும் நீ ய�ச முடிேோதிருப்�ோய். உனது 
ய�சும் சகதிவே நீ இழப்�ோய், ஏன? நோன கூறிேவ்த நீ நம்�ோ்த்தோயலயே 
இப்�டி ஆகும். ஆனோல் இவவ அவனததும் அ்தன்தன சரிேோன சமேததில் 
உண்வமேோ்கயவ நைககும்” என்றோன.
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ரவளியே ச்கரிேோவுக்கோ்க மக்கள் ்கோததிருந்தனர. அவன ஆலேததின 
உள்யை ரவகு யநரம் இருந்தவ்தக ்கண்டு ஆசசரிேப்�ட்ைனர. அப்ய�ோது 
ச்கரிேோ ரவளியே வந்தோன. ஆனோல் அவர்கயைோடு ய�ச முடிேவில்வல. 
அவன ஆலேததிற்குள் ஒரு ்கோட்சிவேக ்கோண யநரந்தது என�வ்த அவர்கள் 
புரிநதுர்கோண்ைனர. ச்கரிேோவோல் ய�ச முடிேவில்வல. மக்களுககுச 
வசவ்க்கவையே ்கோட்ை முடிந்தது. ச்கரிேோ, ஆலேப் �ணி முடிந்ததும் ்தன 
வீட்டுககுச ரசன்றோன.

பினனர ச்கரிேோவின மவனவி எலிசர�த ்கருவுற்்றோள். ஆ்கயவ, அவள் ஐநது 
மோ்தங்கள் வீட்வை விட்டு ரவளியே ய�ோ்கவில்வல. பின எலிசர�த, “ய்தவன 
எனககுச ரசய்திருப்�வ்தப் �ோருங்கள். எனது மக்கள் என நிவலவே எண்ணி 
ரவட்கி இருந்தனர. ஆனோல் ்கரத்தர அந்த அவமோனதவ்தப் ய�ோககி விட்ைோர” 
எனறு கூறினோள்.2

1.3 கைாபிரிரயல் தூதன் இரயசுவின் பி்றப்்� அறிவிததல்
எலிசர�தது ்கருவுற்்ற ஆ்றோம் மோ்தததில் ய்தவன ்கோபிரியேல் எனனும் தூ்தவன 
்கலியலேோவிலுள்ை நோசயரத எனனும் �ட்ைணததில் வோழந்த ஒரு ்கனனிப் 
ர�ண்ணிைம் அனுப்பினோர. ்தோவீதின குடும்�தவ்தச யசரந்த யேோயசப்பு 
என்ற மனி்தவன மணம் புரிவ்தற்கு அவள் நிசசயிக்கப்�ட்டிருந்தோள். 
அந்த ்கனனிவ்கயின ர�ேர மரிேோள். தூ்தன அவளிைம் வநது, “்கரத்தர 
உனயனோடிருககி்றோர. அவர உனவன ஆசீரவதிக்க விரும்புகி்றோர” என்றோன.

தூ்தன கூறிேவற்வ்றக ய்கட்டு மரிேோள் மி்கவும் குழப்�ம் அவைந்தோள். 
“இ்தன ர�ோருள் எனன?” எனறு மரிேோள் அதிசயித்தோள்.

தூ்தன அவளிைம், “�ேப்�ைோய்த மரிேோயை. ய்தவன, உனனிைம் 
பிரிேமோயிருககி்றோர. ்கவனி! நீ ்கருவுறுவோய். ஓர ஆண் குழநவ்தவேப் 
ர�ற்ர்றடுப்�ோய். அககுழநவ்தககு இயேசு எனறு ர�ேரிடுவோேோ்க. அவர 
ர�ரிேவரோ்க இருப்�ோர. ம்கோ உனன்தமோன ய்தவனுவைே குமோரன எனறு மக்கள் 
அவவர அவழப்�ர. அவரது முனயனோரோகிே ்தோவீதின அதி்கோரதவ்த ்கரத்தரோகிே 
ய்தவன அவருககுக ர்கோடுப்�ோர. ச்தோ்கோலமும் ேோகய்கோபின மக்கள்மீது இயேசு 
அரசோளுவோர. இயேசுவின ஆட்சி ஒருய�ோதும் முடிவுறுவதில்வல” என்றோன.

மரிேோள் தூ்தவன யநோககி, “இது எப்�டி நைககும்? எனககுத திருமணம் 
ஆ்கவில்வலயே!” என்றோள்.
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தூ்தன மரிேோளிைம், “�ரிசுத்த ஆவிேோனவர உனனிைம் வருவோர. 
உனன்தமோன ய்தவனின ஆற்்றல் உனவன மூடிகர்கோள்ளும். குழநவ்த 
�ரிசுத்தமுள்ை்தோ்க இருககும். அவர ய்தவனுவைே குமோரன எனறு 
அவழக்கப்�டுவோர. உனது உ்றவினைோகிே எலிசர�ததும் ்கருவுற்றிருககி்றோள். 
அவள் மி்கவும் வே்தோனவள். குழநவ்த ர�்ற முடிேோ்தவள் என அவள் 
நிவனக்கப்�ட்ைோள். ஆனோல் ஒரு ம்கவனப் ர�்றப்ய�ோகி்றோள். இது அவளுககு 
ஆ்றோவது மோ்தம். ய்தவனோல் எந்தக ்கோரிேதவ்தயும் ரசய்ே முடியும்” என்றோன.

மரிேோள், “நோன ்கரத்தருககுப் �ணிவிவை ரசய்யும் ர�ண். நீங்கள் 
ரசோனன�டியே எனககு நைக்கட்டும்” என்றோள். பின தூ்தன ரசனறுவிட்ைோன.3

1.4 எலிசப�த்த மரியாள் சநதிததல்
மவலநோைோன யூய்தேோவில் உள்ை �ட்ைணததுககு மரிேோள் எழுநது விவரநது 
ரசன்றோள். அவள் ச்கரிேோவின வீட்டுககுள் நுவழநது எலிசர�தவ்த 
வோழததினோள். மரிேோளின வோழதது்தவல எலிசர�த ய்கட்ைதும் இனனும் 
பி்றக்கோமல் எலிசர�ததுககுள் இருககும் குழநவ்த துள்ளிக குதித்தது.

எலிசர�த உரத்த குரலில், “யவர்றந்தப் ர�ண்வணக ்கோட்டிலும் 
அதி்கமோ்க ய்தவன உனவன ஆசீரவதிததுள்ைோர. உனககுப் பி்றக்கவிருககும் 
குழநவ்தவேயும், ய்தவன ஆசீரவதிததிருககி்றோர. ்கரத்தரின ்தோேோகிே நீ 
எனனிைம் வநதுள்ைோய். அத்தவன நல்ல ்கோரிேம் எனககு நைந்தய்தன? 
உன சத்ததவ்த நோன ய்கட்ைதும் எனககுள் இருககும் குழநவ்த 
மகிழசசிேோல் துள்ளிற்று. உனனிைம் ்கரத்தர கூறிேவ்த நீ நம்பிே்தோல் 
ஆசீரவதிக்கப்�ட்டிருககி்றோய். இது நைக்கக கூடிேர்தன நீ நம்பினோய்” எனறு 
ரசோனனோள்.4

1.5 மரியாள் ரதவ்னப் ர�ாற்றுதல்
அப்ய�ோது மரிேோள்,

“எனது ஆததுமோ ்கரத்தவரப் ய�ோற்றுகி்றது.
ய்தவன எனது இரட்ச்கர. எனயவ என உள்ைம் அவரில் 

மகிழகி்றது. நோன முககிேமற்்றவள்,
ஆனோல் ய்தவன ்தனது ்கருவணவேப் �ணிப்ர�ண்ணோகிே 

எனககுக ்கோட்டினோர.
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இப்ய�ோது ர்தோைஙகி,
எல்லோ மக்களும் எனவன ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவள் என�ர.

ஏரனனில் ஆற்்றல் மிகுந்தவர எனக்கோ்க யமனவமேோன 
ரசேல்்கவைச ரசய்்தோர.

அவர ர�ேர மி்கத தூய்வமேோனது.
ய்தவவன வணஙகும் மக்களுககு அவர எப்ய�ோதும் இரக்கம் 

ரசய்வோர. 
ய்தவனின வ்க்கள் �லமோனவவ.

ரசருககுற்்ற மனி்தர்கவையும் சுே்தம்�ட்ைக்கோரர்கவையும் அவர 
சி்த்றடிககி்றோர.

சிம்மோசனததினினறு மனனர்கவைக கீயழ இ்றககுகி்றோர.
்தோழந்தவர்கவை உேரததுகி்றோர.

நல்ல ர�ோருட்்கைோல் �சித்த மக்கவை நிரப்புகி்றோர. 
ரசல்வந்தவரயும், ்தனனலம் மிகுநய்தோவரயும் எதுவுமினறி 

அனுப்பிவிடுகி்றோர.
்தனககுப் �ணிரசய்யவோருககு அவர உ்தவினோர. 

அவர்களுககுத ்தன இரக்கதவ்த அருளினோர. 
நம் முனயனோருககும் ஆபிர்கோமுககும் ்தம் குழநவ்த்களுககும் 

அவர ர்கோடுத்த வோககுறுதிவே எனவ்றககும் 
நிவ்றயவற்றுகி்றோர” எனறு ரசோனனோள். 5

1.6 ரயாவான் ஸநானகைன் பி்றப்பு
குழநவ்தப் ய�ற்றின ்கோலம் ரநருஙகிேய�ோது எலிசர�த ஓர ஆண் 
குழநவ்தவேப் ர�ற்ர்றடுத்தோள். அவைது அக்கம் �க்கத்தோரும் உ்றவினரும் 
்கரத்தர அவளுககுக ்கருவணக ்கோட்டிேவ்த ய்கள்விப்�ட்ைனர. அவ்தககுறிதது 
மகிழசசிேவைந்தனர.

குழநவ்தககு எட்டு நோட்்கள் ஆனய�ோது அககுழநவ்தவே விருத்தயச்தனம் 
ரசய்யும்ர�ோருட்டு ர்கோண்டு வந்தனர. அவனது ்தநவ்த ர�ேரோல் அவவன 
ச்கரிேோ எனறு ர�ேரிட்டு அவழக்க விரும்பினர. ஆனோல் அககுழநவ்தயின 
்தோய், “இல்வல, அவனுககு யேோவோன எனறு ர�ேரிை யவண்டும்” என்றோள்.

மக்கள் எலிசர�தவ்த யநோககி, “உன குடும்�ததில் ேோருககும் இப்ர�ேர 



இரயசுவின் பி்றப்பும் குழந்தப் �ருவமும் 7

இல்வலயே!” என்றனர. பினனர அவர்கள் அககுழநவ்தயின ்தநவ்தயிைம் 
ரசனறு வசவ்கேோல், “குழநவ்தககு எனன ர�ேரிை விரும்புகி்றோய்?” எனறு 
ய்கட்ைனர.

ச்கரிேோ எழுதுவ்தற்கு ஏ்தோவது ஒனறு ர்கோண்டு வருமோறு ய்கட்ைோன. 
ச்கரிேோ, “அவன ர�ேர யேோவோன” எனறு எழுதினோன. எல்லோ மக்களும் 
ஆசசரிேம் அவைந்தனர. அப்ய�ோது ச்கரிேோவோல் மீண்டும் ய�சமுடிந்தது. 
அவன ய்தவவன வோழத்த ஆரம்பித்தோன. அவனது அக்கம் �க்கத்தோர 
அவனவருககும் �ேமுண்ைோயிற்று. யூய்தேோவின மவலநோட்டு மக்கள் 
இக்கோரிேங்கவைக குறிதது ர்தோைரநது ய�சிகர்கோண்ைனர. இசரசய்தி்கவைக 
ய்கட்ை எல்லோ மக்களும் அவற்வ்றக குறிதது அதிசேப்�ட்ைோர்கள். அவர்கள், 

“இககுழநவ்த எப்�டிப்�ட்ை்தோயிருககுயமோ?” எனறு எண்ணினர. ்கரத்தர 
இந்தக குழநவ்தயேோடு இருந்த�டிேோல் அவர்கள் இவ்தக கூறினர.6

1.7 சகைரியா ரதவ்னப் ர�ாற்றுதல்
அப்ய�ோது யேோவோனின ்தநவ்தேோகிே ச்கரிேோ �ரிசுத்த ஆவிேோனவரோல் 
நிரப்�ப்�ட்ைோன. பினனர நைக்க இருப்�வற்வ்றக குறிதது அவன 
மக்களுககுக கூறினோன.

“இஸ்ரயவலின ய்தவனோகிே ்கரத்தவரப் ய�ோற்றுயவோம்.
ய்தவன அவரது மக்களுககு உ்தவ வந்தோர. அவர்களுககு 

விடு்தவல ்தந்தோர.
ய்தவன நமககு வல்லவம ர�ோருநதிே இரட்ச்கவரத ்தந்தோர.

அவர ்தோவீது எனனும் ய்தவனுவைே �ணிவிவைக்கோரனின 
குடும்�தவ்தச சோரந்தவர.

ய்தவன இவ்தச ரசய்வ்தோ்கக கூறினோர.
�ல ஆண்டு்களுககு முனனர வோழந்த அவரது �ரிசுத்த 

தீரக்க்தரிசி்கள் மூலமோ்க இவ்த அவர கூறினோர.
நம் எதிரி்களிைம் இருநது ய்தவன நம்வமக ்கோப்�ோற்றுவோர.

நம்வம ரவறுககும் அவனவரின வ்க்களிலிருநதும் நம்வமக 
்கோப்�ோற்றுவோர.

நமது ்தநவ்தேருககு அருள்புரிவ்தோ்க ய்தவன ரசோனனோர.
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்தனது �ரிசுத்த வோககுறுதிவே அவர நிவனவுகூரந்தோர.
நமது ்தநவ்தேோகிே ஆபிர்கோமுககு எதிரி்களின சகதியிலிருநது.

நம்வம விடுவிப்�்தோ்க ய்தவன வோககுறுதி ்தந்தோர.
 அ்தனோல் �ேமினறி நோம் அவருககுச யசவவ ரசய்யவோம்.

நோம் நம் வோழநோள் முழுவதும் அவருவைே முனனிவலயில் 
நீதியும் �ரிசுத்தமும் வோய்நய்தோரோ்க வோழயவோம்.

“இப்ய�ோதும் சிறுவயன, நீ உனன்தமோன ய்தவனின ஒரு 
தீரக்க்தரிசி எனறு அவழக்கப்�டுவோய்.

்கரத்தருககு முன�ோ்க முனயனோடிேோ்க நீ நைப்�ோய். ்கரத்தரின 
வருவ்கக்கோ்க மக்கவைத ்தேோர ரசய்வோய்.

அவரது மக்கள் இரட்சிக்கப்�டுவர என�வ்த அவர்களுககு 
உணரததுவோய். அவர்கள் �ோவங்கள் மனனிக்கப்�ட்டு 
அவர்கள் இரட்சிக்கப்�டுவர.

நம் ய்தவனின அன�ோன இரக்கத்தோல் �ரயலோ்கததிலிருநது
புதுநோள் ஒனறு நம்மீது பிர்கோசிககும்.

இருளில் மரணப் �ேததிவையே வோழும் மக்களுககு ய்தவன 
உ்தவி ரசய்வோர.

சமோ்தோனதவ்த யநோககி அவர நம்வம வழிநைததுவோர.”
எனறு ச்கரிேோ உவரத்தோன.

அசசிறுவன வைரநதுவருவ்கயில் ஆவியில் வல்லவம ர�ோருநதிேவனோ்க 
மோறினோன. இஸ்ரயவல் மக்களுககுப் ய�ோதிககும்ர�ோருட்டு வைரும்மட்டும் 
அவன மக்களிைமிருநது ர்தோவலவோன இைததில் வோழந்தோன.7

1.8 இரயசுவின் பி்றப்பு
அக்கோலததில் யரோம ஆளுவ்கககுட்�ட்ை எல்லோ நோட்டினருககும் அ்கஸ்து 
இரோேன ஒரு ்கட்ைவை அனுப்பினோன. எல்லோ மக்களும் ்தங்கள் ர�ேர்கவைப் 
�திவு ரசய்யுமோறு அக்கட்ைவை கூறிேது. அதுயவ மு்தல் �திவோ்க இருந்தது. 
சீரிேோவின ஆளுநரோ்க சியரனியு இருந்தய�ோது அது நைந்தது. எல்லோ 
மக்களும் �திவு ரசய்வ்தற்ர்கன ்தங்கள் ரசோந்த ந்கரங்களுககுப் �ேணம் 
யமற்ர்கோண்ைோர்கள்.
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்கலியலேோவில் உள்ை ந்கரமோகிே நோசயரதவ்த விட்டு யேோயசப்பு 
பு்றப்�ட்ைோன. யூய்தேோவில் உள்ை ர�தலய்கம் எனனும் ந்கரததுககுச 
ரசன்றோன. ர�தலய்கம் ்தோவீதின ந்கரம் ஆகும். ்தோவீதின குடும்�தவ்தச 
யசரந்தவனோவ்கேோல் யேோயசப்பு அஙகு ரசன்றோன. மரிேோள் அவவனத 
திருமணம் ரசய்யும்ர�ோருட்டு நிசசயிக்கப்�ட்டிருந்த்தோல் யேோயசப்பும் 
மரிேோளும் யசரநது �திவு ரசய்துர்கோண்ைனர. (அந்தச சமேததில் மரிேோள் 
்கருவுற்றிருந்தோள்.) யேோயசப்பும் மரிேோளும் ர�தலய்கமில் இருந்தய�ோது 
மரிேோளின குழநவ்தப் ய�ற்றுக்கோலம் ரநருஙகிேது. அவள் ்தன மு்தல் 
ம்கவனப் ர�ற்ர்றடுத்தோள். விடுதி்களில் அவ்ற்கள் எதுவும் கிவைக்கவில்வல. 
எனயவ மரிேோள் குழநவ்தவேத துணி்கைோல் சுற்றி ஆடுமோடு்கள் உணவு 
உண்ணும் ஓர இைததில் வவத்தோள்.8

1.9 ரமயப்�ரகைள் இரயசு்வ்க கைாண வருதல்
அந்த இரவில் சில யமய்ப்�ர்கள் வேல் ரவளியில் ்தங்கள் ஆடு்கவைக 
்கோவல் ்கோததுக ர்கோண்டிருந்தனர. ய்தவதூ்தன அம்யமய்ப்�ர்கள் முனயன 
ய்தோனறினோன. ்கரத்தரின மகிவம அவர்கவைச சுற்றிலும் ஒளிவீசிேது. 
யமய்ப்�ர்கள் மி்கவும் �ேந்தனர. தூ்தன அவர்கவை யநோககி, “�ேப்�ைோதீர்கள். 
நோன உங்களுககு ஒரு நற்ரசய்திவேக கூ்றப் ய�ோகிய்றன. அது எல்லோவரயும் 
மிகுந்த மகிழசசிககுள்ைோககும். ்தோவீதின ந்கரில் இனறு உங்கள் இரட்ச்கர 
பி்றநதுள்ைோர. அவயர கிறிஸ்துவோகிே ்கரத்தர. ஒரு குழநவ்த துணி்களில் 
சுற்்றப்�ட்டு ஆடுமோடு்கள் உணவுண்ணும் இைததில் வவக்கப்�ட்டிருப்�வ்தக 
்கோண்பீர்கள். இதுயவ நீங்கள் அவவர அறிநதுர்கோள்ளுவ்தற்குரிே 
அவைேோைம்” என்றோன.

அய்த சமேததில் ஒரு ர�ரிே கூட்ைமோன தூ்தர்கள் �ரயலோ்கததிலிருநது 
வநது மு்தல் தூ்தயனோடு யசரநதுர்கோண்ைோர்கள். எல்லோ தூ்தர்களும்,

“�ரயலோ்கததில் ய்தவவன மகிவமப்�டுததுங்கள்.
பூமியில் ய்தவவன பிரிேப்�டுததும் மக்களுககுச சமோ்தோனம் 

உண்ைோ்கட்டும்”

எனறு ரசோல்லி ய்தவவனப் ய�ோற்றினோர்கள்.
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தூ்தர்கள் யமய்ப்�ர்களிைமிருநது கிைம்பி மீண்டும் �ரயலோ்கததிற்குச 
ரசன்றோர்கள். யமய்ப்�ர்கள் ஒருவருகர்கோருவர, “நோம் ர�தலய்கமுககுப் 
ய�ோய் ்கரத்தரோல் நமககுத ர்தரிவிக்கப்�ட்ை இக்கோரிேதவ்தக ்கோண்ய�ோம்” 
எனறு கூறிகர்கோண்ைனர.

எனயவ யமய்ப்�ர்கள் யவ்கமோ்கச ரசனறு மரிேோவையும் 
யேோயசப்வ�யும் ்கண்ைனர. குழநவ்த ஆடுமோடு்கள் உணவு உண்ணும் 
இைததில் �டுததிருந்தது. யமய்ப்�ர்கள் குழநவ்தவேப் �ோரத்தனர. 
பினபு தூ்தர்கள் குழநவ்தவேககுறிததுக கூறிேவற்வ்ற அவர்களுககுச 
ரசோனனோர்கள். யமய்ப்�ர்கள் கூறிேவற்வ்றக ய்கட்ை அவனவரும் ஆசசரிேம் 
அவைந்தனர. மரிேோள் அவற்வ்றத ்தன இ்தேததில் வவததுகர்கோண்ைோள். 
அவள் அவற்வ்றககுறிததுச சிநதிததுக ர்கோண்டிருந்தோள். ்தோங்கள் 
்கண்ைவற்றிற்்கோ்கவும் ய்கட்ைவற்றிற்்கோ்கவும் ய்தவவன வோழததிகர்கோண்டும், 
அவருககு நனறி ர்தரிவிததுகர்கோண்டும், யமய்ப்�ர்கள் ்தங்கள் ஆடு்கள் 
இருந்த இைததிற்குச ரசன்றனர. தூ்தர்கள் அவர்களிைம் கூறிே�டியே 
அவனததும் நைநதிருக்கக ்கண்ைனர.

குழநவ்தககு எட்டு நோட்்கள் ஆனதும், விருத்தயச்தனம் ரசய்ேப்�ட்ைது. 
அ்தற்கு இயேசு எனறு ர�ேரிட்ைனர. மரிேோளின ்கரு உருவோகுமுனயன தூ்தன 
குழநவ்தககு வவத்த ர�ேர இதுயவேோகும்.9

1.10 இரயசு ரதவனிடததில் அரப்�ணி்ககைப்�டுதல் 
குழநவ்த ர�ற்்ற ர�ண் சுத்தமோகும் ர�ோருட்டு யமோயசயின விதி்கள் 
கூறிேவற்வ்றச ரசய்யும்�டிேோன ்கோலம் வந்தது. யேோயசப்பும், மரிேோளும், 
இயேசுவவ ய்தவனிைம் அரப்�ணிககுமோறு எருசயலமுககுக ர்கோண்டு 
வந்தனர. ய்தவனுவைே பிரமோணததில் இவ்வோறு எழு்தப்�ட்டுள்ைது: 

“வீட்டின மு்தற்ய�்றோன ம்கன பி்றந்ததும் அவன, ‘ய்தவனுககு 
வியசஷமோனவனோ்கக ்கரு்தப்�டுவோன.’” “இரண்டு ்கோட்டு பு்றோக்கவைேோவது 
அல்லது இரண்டு பு்றோககுஞ்சு்கவைேோவது �லிேோ்கக ர்கோடுக்ககயவண்டும்” 
எனறும் கூறுகி்றது. எனயவ இவ்தச ரசய்வ்தற்்கோ்க யேோயசப்பும், மரிேோளும் 
எருசயலமுககுச ரசன்றனர.

எருசயலமில் சிமியேோன எனனும் ர�ேர ர்கோண்ை ஒரு மனி்தன 
வோழந்தோன. அவன நல்லவனும், �கதிமோனுமோ்க இருந்தோன. ய்தவன 
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இஸ்ரயவல் மக்களுககு உ்தவும் ்கோலதவ்த சிமியேோன எதிர�ோரததிருந்தோன. 
�ரிசுத்த ஆவிேோனவர அவயனோடு இருந்தோர. ்கரத்தரிைமிருநது வரும் 
கிறிஸ்துவவக ்கோணுமட்டும் அவன மரிப்�தில்வல எனறு �ரிசுத்த 
ஆவிேனவர சிமியேோனுககுக கூறியிருந்தோர. ஆவிேோனவர சிமியேோவன 
ய்தவோலேததிற்குள் அவழதது வந்தோர. ரசய்ேயவண்டிேவற்வ்ற 
நிவ்றயவற்றுவ்தற்்கோ்க மரிேோளும், யேோயசப்பும் ய்தவோலேததிற்குள் 
ரசன்றனர. அவர்கள் குழநவ்தேோகிே இயேசுவவ ய்தவோலேததிற்குள் 
ர்கோண்டு வந்தனர. சிமியேோன குழநவ்தவேத ்தன ்கரங்களில் தூககிகர்கோண்டு,

“ஆண்ைவயர! இப்ய�ோது, உம் ஊழிேனோகிே எனவன நீர 
கூறிே�டியே அவமதிேோ்க மரிக்க அனுமதியும்.

நீர நல்கும் இரட்சிப்வ� என ்கண்்கைோல் ்கண்யைன. நீர அவவர 
எல்லோ மக்களுககும் முன�ோ்க ஆேத்தப்�டுததினீர.

யூ்தரல்லோ்த மக்களுககு உம் வழிவேக ்கோட்டும் ஒளி அவர.
உம் மக்கைோகிே இஸ்ரயவலுககு ர�ருவமவே அவர ்தருவோர”

எனறு ய்தவனுககு நனறி ரசலுததினோன.

இயேசுவின ்தநவ்தயும், ்தோயும் சிமியேோன இயேசுவவக குறிததுக கூறிேவ்தக 
ய்கட்டு விேந்தனர. சிமியேோன அவர்கவை ஆசீரவதிதது இயேசுவின ்தோேோகிே 
மரிேோளிைம், “இந்தப் �ோல்கனின நிமித்தமோ்க யூ்தர்கள் விழுவர; �லர எழுவர. 
சிலரோல் ஏற்றுகர்கோள்ைப்�ைோ்த ய்தவனின அவைேோைமோ்க இவர இருப்�ோர. 
இர்கசிேமோ்க மக்கள் நிவனப்�வவ ரவளிேரங்கமோகும். நைக்கவிருககும் 
்கோரிேங்கள் உங்கள் மனவ்த மி்கவும் துக்கப்�டுததும்” என்றோன.

ய்தவோலேததில் அனனோள் எனனும் ர�ண் தீரக்க்தரிசி இருந்தோள். அவள் 
ஆயசர எனனும் ய்கோததிரதவ்தச சோரந்த �ோனுயவல் எனனும் குடும்�தவ்தச 
யசரந்தவள். அனனோள் வேது முதிரந்தவள். அவள் திருமணமோகித ்தன 
்கணவனுைன ஏழு ஆண்டு்கள் வோழந்தவள். பின அவள் ்கணவன இ்றநது 
ய�ோனோன. அவள் ்தனிதது வோழநது வந்தோள். அவள் எண்�தது நோனகு 
வேது முதிேவைோ்க இருந்தோள். அனனோள் எப்ய�ோதும் ய்தவோலேததியலயே 
இருந்தோள். அவள் உ�வோசமிருநது இரவும் �்கலும் ய்தவவன 
வழி�ட்டுகர்கோண்டிருந்தோள்.
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ய்தவனுககு நனறி ரசலுததிேவண்ணம் அனனோளும் அப்ய�ோது அஙய்க 
இருந்தோள். ய்தவன எருசயலமுககு விடு்தவல அருை யவண்டும் எனறு 
எதிர�ோரததிருந்த எல்லோ மக்களுககும் அவள் இயேசுவவக குறிததுக கூறினோள்.10

1.11 இரயசு்வ்க கைாண ஞானிகைளின் வரு்கை
யூய்தேோவிலுள்ை ர�தலய்கம் ந்கரில் இயேசு பி்றந்தோர. அவர ஏயரோது மனனன 
்கோலததில் பி்றந்தோர. அ்தன பினபு இயேசு பி்றந்தவுைன, சில ஞோனி்கள் 
எருசயலமுககுக கிழககிலிருநது வந்தனர. அவர்கள் மக்கவைப் �ோரதது, 

“புதி்தோ்கப் பி்றந்த யூ்தர்களின அரசரோன குழநவ்த எஙய்க? அவர பி்றநதுள்ைவ்த 
அறிவிககும் நட்சததிரதவ்தக ்கண்யைோம். கிழககு திவசயில் அநநட்சததிரம் 
யமரலழுவவ்தக ்கண்யைோம். நோங்கள் அவவர வணங்க வநதுள்யைோம்” எனறு 
ரசோனனோர்கள்.

ஏயரோது மனனன யூ்தர்களின இப்புதிே அரசவரப்�ற்றிக ய்கள்வியுற்்றோன. 
அவ்தக ய்கட்டு ஏயரோது மனனனும் எருசயலம் மக்கள் அவனவரும் ்கலக்கம் 
அவைந்தனர. ஏயரோது ்தவலவம ஆசோரிேர மற்றும் யவ்த�ோர்கரின கூட்ைதவ்தக 
கூட்டினோன. கிறிஸ்து எஙய்க பி்றநதிருப்�ோர என அவர்கவைக ய்கட்ைோன. 
அ்தற்கு அவர்கள், “யூய்தேோவிலுள்ை ர�தலய்கமில் பி்றப்�ோர. ஏரனனில்,

‘யூய்தேோவிலுள்ை ர�தலய்கயம,
உனககு யூய்தேோவின ஆட்சிேோைர்களுககிவையில் 

முககிேததுவம் உண்டு.
ஆம், உனனிலிருநது ஒரு பிரபு ய்தோனறுவோர.

அவர இஸ்ரயவல் எனனும் என மக்கவை வழி நைததுவோர’

எனறு தீரக்க்தரிசி யவ்த வோககிேங்களில் எழுதியுள்ைோர” எனறு கூறினோர்கள்.
 பின, கிழககிலிருநது வந்த ஞோனி்களுைன ஏயரோது இர்கசிேமோ்கப் ய�சி 

அவர்கள் மு்தன மு்தலில் நட்சததிரதவ்தக ்கண்ை ்கோலதவ்த அவர்களிைமிருநது 
அறிந்தோன. ஏயரோது அந்த ஞோனி்களிைம், “நீங்கள் ரசனறு அந்தக குழநவ்தவேக 
்கவனமோ்கத ய்தடுங்கள். நீங்கள் அககுழநவ்தவேக ்கண்ைதும் எனனிைம் வநது 
ரசோல்லுங்கள். பின நோனும் ரசனறு அககுழநவ்தவே வணங்க இேலும்” 
எனறு கூறி அவர்கவை ர�தலய்கமுககு அனுப்பி வவத்தோன.



இரயசுவின் பி்றப்பும் குழந்தப் �ருவமும் 13

மனனன இவ்வோறு கூறிேவ்தக ய்கட்ை ஞோனி்கள் அஙகிருநது 
ரசல்லும்ய�ோது அவர்கள் கிழககில் ்தோங்கள் ்கண்ை அய்த நட்சததிரதவ்த 
மீண்டும் �ோரத்தனர. ஞோனி்கள் அந்த நட்சததிரதவ்தப் பினர்தோைரந்தனர. 
நட்சததிரம் அவர்களுககு முனனோயலயே ரசனறு குழநவ்த பி்றந்த இைததிற்கு 
யமலோ்க வநது நின்றது. நட்சததிரதவ்தக ்கண்ை ஞோனி்கள் மி்கவும் மகிழந்தனர.

குழநவ்த இருந்த வீட்டிற்கு ஞோனி்கள் வந்தனர. அவர்கள் குழநவ்தவே 
அ்தன ்தோய் மரிேோளுைன �ோரத்தனர. ஞோனி்கள் குழநவ்தவேத ்தோழவிழுநது 
வணஙகினர. குழநவ்தக்கோ்கத ்தோங்கள் ர்கோண்டு வந்த �ரிசுப் ர�ோருட்்கவை 
எடுதது வவத்தனர. அவர்கள் ்தங்கத்தோலோன ர�ோருட்்கவையும் 
தூ�வரக்கதவ்தயும் ரவள்வைப்ய�ோைம் மு்தலோன வோசவனப் ர�ோருட்்கவையும் 
ர்கோடுத்தனர. அ்தன பினனர ய்தவன ஞோனி்களின ்கனவில் ய்தோனறி அவர்கவை 
ஏயரோது மனனனிைம் திரும்பிச ரசல்ல யவண்ைோம் என எசசரித்தோர. எனயவ, 
ஞோனி்கள் யவறு வழிேோ்கத ்தங்கள் நோட்டிற்குத திரும்பினர.11

1.12 இரயசுவின் குடும்�ம் எகிப்திற்குத தப்பிச் பசல்லுதல்
ஞோனி்கள் ரசன்றபின, யேோயசப்பின ்கனவில் ஒரு ய்தவதூ்தன ய்தோனறி, 

“எழுநதிரு! குழநவ்தவேயும் அ்தன ்தோவேயும் கூட்டிகர்கோண்டு எகிப்துககுத 
்தப்பிசரசல். ஏயரோது குழநவ்தவேத ய்தைத ர்தோைஙகுவோன. ஏயரோது 
குழநவ்தவேக ர்கோல்ல விரும்புகி்றோன. எனயவ, நோன ரசோல்லுகி்றவவரககும் 
எகிப்தில் ்தஙகியிரு” எனறு ரசோனனோன.

எனயவ யேோயசப்பு விழிதர்தழுநது குழநவ்தயுைனும் அ்தன ்தோயுைனும் 
இரவியல எகிப்துககுப் பு்றப்�ட்ைோன. ஏயரோது மரிககும்வவரயில் அவர்கள் 
எகிப்தில் ்தஙகியிருந்தனர. “எகிப்திலிருநது என ம்கவன ரவளியே 
வரவவழதய்தன” எனறு தீரக்க்தரிசியின வழிேோ்க ய்தவன ரசோல்லிேதின 
நிவ்றயவறு்தலோ்க இது நைநய்தறிேது.12

1.13 ப�தலரகைமில் ஆண் குழந்தகைள் பகைால்லப்�டுதல்
ஞோனி்கள் ்தனவனச சநதிக்கோமல் ரசனறுவிட்ைவ்த அறிந்த ஏயரோது மிகுந்த 
ய்கோ�முற்்றோன. குழநவ்த பி்றந்த ்கோலதவ்த ஏயரோது ஞோனி்களிைமிருநது 
அறிநதிருந்தோன. இ்தற்குள் இரண்டு வருைங்கைோகி இருந்தன. எனயவ, 
ர�தலய்கமிலும் அவ்தச சுற்றியுள்ை �குதி்களிலும் உள்ை எல்லோ ஆண் 
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குழநவ்த்கவையும் ர்கோல்ல ஏயரோது ஆவணயிட்ைோன. ஆ்கயவ, இரண்டும் 
அ்தற்குக குவ்றவோன வேதுவைேதுமோகிே எல்லோ ஆண் குழநவ்த்கவையும் 
ர்கோனறுவிை ஆவணயிட்ைோன. தீரக்க்தரிசி எயரமிேோவின மூலமோ்க ய்தவன 
கீழக்கண்ைவோறு ரசோனனது நைநய்தறிேது.

“ரோமோவியல ஒரு குரல் ய்கட்ைது.
துக்கததின மிகுதியில் வந்த ்க்த்றல் அது.

்தன குழநவ்த்களுக்கோ்க அழுகி்றோள், ரோய்கல்.
அவவைத ய்தற்்ற முடிேோது,
ஏரனனில் அவைது குழநவ்த்கள் இ்றநதுவிட்ைன.”13

1.14 இரயசுவின் குடும்�ம் எகிப்திலிருநது திரும்புதல்
ஏயரோது இ்றந்தபின, யேோயசப்பின ்கனவில் ்கரத்தருவைே தூ்தன ஒருவன 
ய்தோனறினோன. இது யேோயசப்பு எகிப்தில் இருககும்ய�ோது நைந்தது. தூ்தன 
அவனிைம், “எழுநதிரு! குழநவ்தவேயும் அ்தன ்தோவேயும் அவழததுக 
ர்கோண்டு இஸ்ரயவலுககுச ரசல். ஏரனனில் குழநவ்தவேக ர்கோல்ல 
முேன்றவர்கள் இப்ர�ோழுது இ்றநதுவிட்ைனர” என்றோன.

ஆ்கயவ, யேோயசப்பு குழநவ்தவேயும் அ்தன ்தோவேயும் அவழததுகர்கோண்டு 
இஸ்ரயவல் ரசன்றோன. அப்ர�ோழுது யூய்தேோவின மனனனோ்க அரர்கலோயு 
இருந்தோன என�வ்த யேோயசப்பு ய்கள்வியுற்்றோன. ்தன ்தநவ்த ஏயரோது 
இ்றந்தபின அரர்கலோயு யூய்தேோவின மனனனோனோன. இவ்வோறு, 
யூய்தேோவுககுச ரசல்ல யேோயசப்பு ்தேஙகினோன. யேோயசப்பு ்கனவில் 
எசசரிப்�வைநது அஙகிருநது ்கலியலேோ �குதிககுச ரசன்றோன. யேோயசப்பு 
நோசயரத எனனும் ந்கருககுச ரசனறு அஙகு வசித்தோன. எனயவ ய்தவன 
தீரக்க்தரிசி்கள் வோயிலோ்க, “கிறிஸ்து நசயரேன எனறு அவழக்கப்�டுவோர” என 
ரசோனனது நைநய்தறிேது.14

சிறு �ோல்கன வைரநது வந்தோர. அவர வல்லவமயும், ஞோனமும் 
உவைேவரோனோர. ய்தவனின ஆசீரவோ்தம் அவயரோடிருந்தது.15

1.15 ரதவாலயததில் சிறுவன் இரயசு
ஒவ்ரவோரு ஆண்டும் �ஸ்்கோ �ண்டிவ்கக்கோ்க இயேசுவின ர�ற்ய்றோர 
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எருசயலமுககுச ரசனறு வந்தனர. வழக்கம் ய�ோலயவ இயேசு �னனிரண்டு 
வேதுச சிறுவனோ்க இருந்தய�ோதும் அவர்கள் அப்�ண்டிவ்கககுச 
ரசன்றனர. �ண்டிவ்க நோட்்கள் முடிந்த பினனர அவர்கள் வீடு திரும்பினர. 
அவர்களுககுத ர்தரிேோமயலயே இயேசு எருசயலமில் ்தஙகிவிட்ைோர. 
யேோயசப்பும், மரிேோளும் ஒரு நோள் முழுதும் �ேணம் ரசய்்தனர. 
இயேசு கூட்ைததினயரோடுகூை இருப்�்தோ்க அவர்கள் எண்ணினர. 
சுற்்றத்தோர்களிவையேயும், ரநருஙகிே நண்�ர்களிைமும் இயேசுவவத ய்தை 
ஆரம்பித்தனர. ஆனோல் யேோயசப்பும் மரிேோளும் கூட்ைததில் இயேசுவவக 
்கோணோ்த்தோல் அவவரத ய்தடும்ர�ோருட்டு எருசயலமுககுத திரும்பினர.

மூனறு நோட்்களுககுப் பினனர அவவரக ்கண்ைனர. ம்த ய�ோ்த்கர்கள் 
கூறுவவ்தக ய்கட்�தும் அவர்களிைம் வினோ எழுப்புவதுமோ்க இயேசு 
ய்தவோலேததிற்குள் அமரநதிருந்தோர. எல்லோரும் அவர ய�சுவவ்தக ய்கட்ைனர. 
அவரது புரிநதுர்கோள்ளும் தி்றவனயும் ஞோனம் நிரம்பிே �தில்்கவையும் 
உணரநது அவர்கள் விேந்தனர. இயேசுவின ர�ற்ய்றோர்களும் அவவரக 
்கண்ைதும் விேப்புற்்றனர. அவரது ்தோய் அவவர யநோககி, “ம்கயன, நீ ஏன 
இவ்த எங்களுககுச ரசய்்தோய்? உனது ்தநவ்தயும் நோனும் உனவன நிவனததுக 
்கவவலப்�ட்யைோயம. நோங்கள் உனவனத ய்தடி அவலநது ர்கோண்டிருநய்தோம்” 
என்றோள்.

இயேசு அவர்கவை யநோககி, “ஏன எனவனத ய்தடினீர்கள்? எனது பி்தோவின 
யவவல இருககி்ற இைததில் நோன இருக்க யவண்டும் என�வ்த நீங்கள் 
அறிநதிருக்க யவண்டும்!” என்றோர. அவர கூறிே்தன ஆழமோன உள் ர�ோருவை 
அவர்கள் புரிநதுர்கோள்ைவில்வல.

இயேசு அவர்கயைோடு நோசயரததுககுச ரசன்றோர. அவரது ர�ற்ய்றோர 
கூறிேவற்றிற்குக கீழப்�டிந்தோர. அவரது ்தோய் நைந்த எல்லோவற்வ்றக குறிததும் 
சிநதிததுகர்கோண்டிருந்தோள். இயேசு யமலும் யமலும் ர்தோைரநது ்கற்்றறிந்தோர. 
அவர சரீரததிலும் வைரசசியுற்்றோர. மக்கள் இயேசுவவ விரும்பினர. இயேசு 
ய்தவவனப் பிரிேப்�டுததி வோழும் வோழகவ்கககு மோதிரிேோயிருந்தோர.16



2 இரயசுவின் ப�ாது வாழவின் ஆேம்�ம்

2.1 ரயாவான் ஸநானகைன் வழி்ய ஆயததம் பசயதல் 
அது திய�ரியு இரோேன அரசோண்ை �திவனந்தோவது வருஷமோயிருந்தது. 
சீசருககுக கீழோன மனி்தர்களின விவரமோவது;

ர�ோநதியு பிலோதது யூய்தேோவவ ஆண்ைோன.
ஏயரோது ்கலியலேோவவ ஆண்ைோன.
ஏயரோதுவின சய்கோ்தரனோகிே பிலிப்பு இததுயரேோவவயும்
திரோர்கோனிததி நோட்வையும் ஆண்ைோன. 

அனனோவும், ்கோய்�ோவும் ்தவலவம ஆசோரிேரோ்க இருந்தனர. அப்ய�ோது 
ச்கரிேோவின ம்கனோகிே யேோவோனுககு ய்தவனிைமிருநது ஒரு ்கட்ைவை வந்தது. 
யேோவோன வனோந்தரததில் வோழநது வந்தோன. யேோர்தோன நதிவேச சுற்றிலுமுள்ை 
எல்லோப் பிரய்தசங்களுககும் யேோவோன ரசன்றோன. அவன மக்களுககுப் 
ய�ோதித்தோன. அவர்கள் �ோவங்கள் மனனிக்கப்�டும்�டிேோ்க, இ்தேதவ்தயும் 
வோழகவ்கவேயும் மோற்றி ஞோனஸ்நோனம் ர�ற்றுகர்கோள்ளுமோறு யேோவோன 
மக்களுககுக கூறினோன. இது ஏசோேோ எனனும் தீரக்க்தரிசியின புத்த்கததில் 
எழுதிே வோரதவ்த்களின நிவ்றயவறு்தலோ்க அவமந்தது:

“வனோந்தரததில் ேோயரோ ஒரு மனி்தன கூவிகர்கோண்டிருககி்றோன:
‘்கரத்தருககு வழிவேத ்தேோர ரசய்யுங்கள். 

அவருககுப் �ோவ்தவே யநரோககுங்கள். 
�ள்ைத்தோககு்கள் எல்லோம் நிரப்�ப்�டும். 

ஒவ்ரவோரு மவலயும் குனறும் மட்ைமோக்கப்�டும். 
திருப்�ம் மிக்க �ோவ்த்கள் யநரோக்கப்�டும்.



இரயசுவின் ப�ாது வாழவின் ஆேம்�ம் 17

்கரடுமுரைோன �ோவ்த்கள் ரமனவமேோகும்.
ஒவ்ரவோரு மனி்தனும் ய்தவனுவைே இரட்சிப்வ� அறிவோன.’”17

ஒட்ை்க உயரோமத்தோல் ஆன ஆவைவே அணிநது ய்தோல் ்கசவசரேோனவ்றத 
்தன இடுப்பில் இவன ்கட்டியிருந்தோன. ரவட்டுககிளியும் ்கோட்டுதய்தனும் 
அவன உணவோயிருந்தன. யேோவோனின ய�ோ்தவனவேக ய்கட்்க 
எருசயலமிலிருநதும் யூய்தேோ முழுவதிலிருநதும் யேோர்தோன நதிக்கவர 
முழுவதிலிருநதும் மக்கள் வந்தனர. அம்மக்கள் ்தங்கள் �ோவங்கவை 
அறிகவ்கச ரசய்்தனர. யேோவோன அவர்களுககு யேோர்தோன நதியில் 
ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுத்தோன.

ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுததுகர்கோண்டிருந்த இைததிற்கு �ரியசேர 
மற்றும் சதுயசேரில் �லரும் வந்தனர. அவர்கவைக ்கண்ைதும் யேோவோன, 

“நீங்கரைல்யலோரும் �ோம்பின குட்டி்கள். வரப்ய�ோகும் ய்தவனின 
ய்கோ�ததிலிருநது ்தப்பிசரசல்ல உங்கவை எசசரித்தது ேோர? உங்கள் மனமும் 
வோழவும் திருநதிவிட்ைன என�வ்த நிரூபிக்கக கூடிே ரசேவல நீங்கள் 
ரசய்ேயவண்டும். நோம் ஆபிர்கோமின பிள்வை்கள் எனப் ர�ருவம ய�சித 
திரிேலோம் என எண்ணோதீர்கள். நோன ரசோல்கிய்றன, ஆபிர்கோமுககுப் 
பிள்வை்கவை இஙகுள்ை ்கற்்களிலிருநதும் உண்ைோக்க ய்தவன வல்லவர. 
மரங்கவை ரவட்ைக ய்கோைரி ்தேோரோ்க இருககி்றது. நற்்கனி்கவைத ்தரோ்த 
எல்லோ மரங்களும் ரவட்ைப்�ட்டுத தீயிலிைப்�டும்.18

மக்கள் யேோவோவன யநோககி, “நோங்கள் ரசய்ே யவண்டிேது எனன?” எனறு 
ய்கட்ைனர.

அவர்களுககு யேோவோன, “உங்களிைம் இரண்டு யமலோவை்கள் இருந்தோல், 
ஒரு யமலோவைகூை இல்லோ்த மனி்தனுககு ஒனவ்றக ர்கோடுங்கள். உங்களிைம் 
உணவிருந்தோல் அவ்தயும் �கிரநது ர்கோள்ளுங்கள்” எனறு �திலுவரத்தோன.

வரி வசூலிப்ய�ோரும்கூை யேோவோனிைம் வந்தனர. அவர்கள் ஞோனஸ்நோனம் 
ர�்ற விரும்பினர. அவர்கள் யேோவோனிைம், “ய�ோ்த்கயர, நோங்கள் எனன 
ரசய்ே யவண்டும்?” எனறு ய்கட்ைோர்கள்.

அவர்களிைம் யேோவோன, “எந்த அைவுககு வரி வசூலிக்கயவண்டும் எனறு 
ரசோல்லப்�ட்டிருககி்றய்தோ அந்த அைவுககு வரி வோஙகுவ்தனறி அதி்கமோ்க 
வசூலிக்கோதீர்கள்” எனறு கூறினோன. 
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வீரர்கள் யேோவோவன யநோககி, “எங்கவைப்�ற்றி எனன? நோங்கள் எனன 
ரசய்ே யவண்டும்?” எனறு ய்கட்ைனர.

அவர்களுககு யேோவோன, “உங்களுககுப் �ணம் ்தரும்ர�ோருட்டு 
மக்கவை ஒருய�ோதும் நிரப்�ந்தப்�டுத்தோதீர்கள். ேோவரககுறிததும் ர�ோய் 
ரசோல்லோதீர்கள். உங்களுககுக கிவைககும் சம்�ைததில் மகிழசசிேோ்க 
இருங்கள்” எனறு கூறினோன.

எல்லோ மக்களும் கிறிஸ்துவின வருவ்கவே எதிரயநோககி இருந்தனர. 
எனயவ யேோவோவனக ்கண்டு அவர்கள் ஆசசரிேம் ர்கோண்ைனர. அவர்கள், 

“இவன கிறிஸ்துவோ்க இருக்கககூடும்” எனறு எண்ணினர.
அவர்கள் அவனவரிைமும் ய�சிே யேோவோன, “நோன உங்களுககுத 

்தண்ணீரோல் ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுககிய்றன. எனககுப் பினனோல் வருகி்றவயரோ 
நோன ரசய்வவ்தக ்கோட்டிலும் அதி்கமோ்கச ரசய்ே வல்லவர. அவரது 
மிதிேடி்கவை அவிழக்கவும் நோன ்தகுதிேற்்றவன. அவர ஆவிேோனவரோலும், 
அககினிேோலும், உங்களுககு ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுப்�ோர. ்தோனிேங்கவைச 
சுத்தமோககுவ்தற்குத ்தேோரோ்க அவர வருவோர. �்தரிலிருநது ்தோனிேதவ்தப் 
பிரிததுக ்கைஞ்சிேததில் யசரப்�ோர, �்தவரயேோ அவர எரிப்�ோர. அவணக்க 
முடிேோ்த ரநருப்பில் அவற்வ்றச சுட்ரைரிப்�ோர,” எனறு �தில் கூறினோன. 
யேோவோன நற்ரசய்திவேத ர்தோைரநது ய�ோதிதது, மக்களுககு உ்தவும்�டிேோன 
மற்்ற �ல ்கோரிேங்கவையும் ரசோல்லி வந்தோன.19

2.2 இரயசுவின் ஞானஸநானம்
அப்ர�ோழுது இயேசு ்கலியலேோவிலிருநது யேோர்தோன நதிக்கவரககு வந்தோர. 
இயேசு யேோவோனிைம் ரசனறு ்தனககு ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுககும்�டிக 
ய்கட்ைோர. ஆனோல் யேோவோயனோ இயேசுவுககுத ்தோன ஞோனஸ்நோனம் 
ர்கோடுககுமைவுககு யமனவமேோனவன அல்ல எனறு அவவரத ்தடுக்க 
முேன்றோன. எனயவ யேோவோன இயேசுவிைம், “நீர எனனிைம் ஞோனஸ்நோனம் 
ர�்றலோகுயமோ? நோன்தோன உம்மிைம் ஞோனஸ்நோனம் ர�்றயவண்டும்” என்றோன.

அ்தற்கு இயேசு, “்தற்ர�ோழுது நோன ரசோல்லுகி்ற�டியே ரசய். ய்தவன 
எதிர�ோரககும் நீதிேோன ரசேல்்கள் அவனதவ்தயும் நோன ரசய்ே யவண்டும்” 
எனறு �தில் ரசோனனோர. ஆ்கயவ, யேோவோன இயேசுவுககு ஞோனஸ்நோனம் 
ர்கோடுக்கச சம்மதித்தோன.
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இயேசு ஞோனஸ்நோனம் ர�ற்று, நீரிலிருநது யமரலழுநது வந்தய�ோது, 
வோனம் தி்றநது, ய்தவ ஆவிேோனவர ஒரு பு்றோவவப் ய�ோலக கீழி்றஙகி 
அவரிைம் வருவவ்தக ்கண்ைோர. வோனததிலிருநது ஒரு குரல் ய்கட்ைது. அககுரல், 

“இவர (இயேசு) என குமோரன. நோன இவவர யநசிககிய்றன. நோன இவரிைததில் 
பிரிேமோயிருககிய்றன” எனக கூறிேது.20

இயேசு ய�ோதிக்க ஆரம்பித்தய�ோது ஏ்றககுவ்றே முப்�து வேது 
நிரம்பிேவரோ்க இருந்தோர.21

2.3 இரயசுவு்ககுண்டான ரசாத்னகைள்
பினனர �ரிசுத்த ஆவிேோனவர இயேசுவவ வனோந்தரததுககு அவழததுச 
ரசன்றோர. பிசோசினோல் யசோதிக்கப்�டுவ்தற்்கோ்க இயேசு அஙகு அவழததுச 
ரசல்லப்�ட்ைோர. அஙகு நோற்�து நோள் இரவும் �்கலும் இயேசு உணயவதும் 
உட்ர்கோள்ைவில்வல. அ்தன பின, இயேசுவுககு மிகுந்த �சியுண்ைோயிற்று. 
அப்ய�ோது அவவர யசோதிக்கப் பிசோசு வநது, அவரிைம், “நீர ய்தவனுவைே 
குமோரன என�து உண்வமேோனோல், இந்தக ்கற்்கவை அப்�ங்கைோ்க 
மோறும்�டிச ரசோல்லும்” என்றோன.

அ்தற்கு இயேசு,
“‘மக்கவை வோழவவப்�து ரவறும் அப்�ம் மட்டுமல்ல.

மக்களின வோழவு ய்தவனின வோரதவ்த்கவைச சோரநதுள்ைது’

எனறு யவ்தவோககிேங்களில் எழு்தப்�ட்டுள்ைய்த” எனறு �திலளித்தோர.
பினபு பிசோசு இயேசுவவப் �ரிசுத்த ந்கரமோன எருசயலமுககு அவழததுச 

ரசன்றோன. பிசோசு இயேசுவவ ய்தவோலேததின மி்க உேரமோன இைததில் 
ர்கோண்டுய�ோய் நிறுததி, “நீர ய்தவனுவைே குமோரன என�து உண்வமேோனோல், 
இஙகிருநது கீயழ குதியும். ஏரனன்றோல்,

‘ய்தவன உமக்கோ்கத ்தன தூ்தர்களுககுக ்கட்ைவையிடுவோர,
தூ்தர்களின ்கரங்கள் உனவனப் �ற்றும்.

ஆ்கயவ உன ்கோல்்கள் �ோவ்ற்களில் யமோ்தோது’

எனறு யவ்தவோககிேங்களில் எழுதியிருககி்றது” எனக கூறினோன.
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அ்தற்கு இயேசு,

“‘ய்தவனோகிே  உன ்கரத்தவர யசோதிக்கக கூைோது’ எனறும் 
யவ்தவோககிேங்களில் எழு்தப்�ட்டுள்ைய்த” எனறு �தில் 
ரசோனனோர.

பிசோசு பினனர இயேசுவவ மி்க உேரமோன ஒரு மவலச சி்கரததிற்கு அவழததுச 
ரசனறு, உலகின எல்லோ நோடு்கவையும் அவற்றின மகிவம்கவையும் 
ர�ோருட்்கவையும் ்கோட்டினோன. 
பி்றகு பிசோசு இயேசுவிைம், “நீர சோஷைோங்கமோய் விழுநது எனவன 
வணஙகினோல், இவவ அவனதவ்தயும் நோன உமககுத ்தருயவன” என்றோன.

இயேசு பிசோவச யநோககி, “சோத்தோயன, எனவன விட்டு விலகிச ரசல்!

‘நீ உன ய்தவனோகிே ்கரத்தவர மட்டுயம வணங்க யவண்டும்.
அவருககு மட்டுயம யசவவ ரசய்ேயவண்டும்!’

எனறும் யவ்தவோககிேங்களில் எழு்தப்�ட்டுள்ைது” எனறு கூறினோர.
எனயவ பிசோசு இயேசுவவ விட்டு விலகினோன. அ்தன பி்றகு சில தூ்தர்கள் 

வநது அவருககுச யசவவ ரசய்்தனர.22

2.4 ரமசியா்வப்�ற்றி ரயாவான் ஸநானகைன் கூறுதல் 
எருசயலமிலுள்ை யூ்தர்கள் ஆசோரிேவரயும் யலவிேவரயும் யேோவோனிைம் 
அனுப்பி வவத்தோர்கள். “நீர ேோர?” எனறு ய்கட்�்தற்்கோ்க அவர்கவை யூ்தர்கள் 
அனுப்பினர. யேோவோன அவர்களிைம் ்தோரோைமோ்கப் ய�சினோன. அவன �தில் 
ரசோல்ல மறுக்கவில்வல. “நோன கிறிஸ்து அல்ல” எனறு யேோவோன ர்தளிவோ்கக 
கூறினோன. இது ்தோன அவன மக்களிைம் ரசோனனது.

“பி்றகு நீர ேோர? நீர எலிேோவோ?” எனறு யமலும் யூ்தர்கள் யேோவோனிைம் 
ய்கட்ைோர்கள்.

“இல்வல, நோன எலிேோ இல்வல” எனறு யேோவோன �திலுவரத்தோன.
“நீர தீரக்க்தரிசிேோ?” என யூ்தர்கள் ய்கட்ைனர.
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“இல்வல, நோன தீரக்க்தரிசி இல்வல” என்றோன யேோவோன.
“நீர ேோர? உம்வமப்�ற்றி எங்களுககுச ரசோல்லுங்கள். எங்கவை 

அனுப்பிேவர்களுககு நோங்கள் ரசோல்வ்தற்ர்கனறு ஒரு �தில் ரசோல்லுங்கள். 
உம்வமப்�ற்றி நீர எனன ரசோல்கிறீர?” எனறு யூ்தர்கள் ய்கட்ைனர.

யேோவோன அவர்களிைம் தீரக்க்தரிசி ஏசோேோவின வோரதவ்த்கவைச 
ரசோனனோன.

“வனோந்தரததில் சத்தமிடுகி்றவனின ஓவசேோ்க நோன இருககிய்றன.
‘்கரத்தருககு வழிவே ஆேத்தம் �ண்ணுங்கள்.’”

யூ்தர்கைோன இவர்கள் �ரியசேர்கள் என�வர்கைோல் அனுப்�ப்�ட்டிருந்தனர. 
“நீர கிறிஸ்து அல்ல எனறு கூறுகிறீர. நீர எலிேோயவோ தீரக்க்தரிசியேோ அல்ல 
எனறும் கூறுகிறீர. பினனர நீர ஏன ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுககிறீர?” என 
அவர்கள் யேோவோனிைம் ய்கட்ைோர்கள்.

“நோன ்தண்ணீரோல் ஞோனஸ்நோனம் ்தருகிய்றன. ஆனோல் உங்கயைோடு இஙய்க 
இருககி்ற ஒருவர உங்கைோல் அறிேப்�ைோ்தவரோ்க இருககி்றோர. 

அந்த ஒருவர்தோன எனககுப் பினனோல் வருகி்றவர. அவரது ரசருப்பின 
வோவர அவிழக்கககூை ்தகுதிேற்்றவன நோன” எனறு யேோவோன �திலுவரத்தோன.

இநநி்கழசசி்கள் ேோவும் யேோர்தோன ஆற்றின அக்கவரயில் உள்ை 
ர�த்தோனிேோவில் நவைர�ற்்றன. இஙய்க்தோன யேோவோன மக்களுககு 
ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுததுகர்கோண்டிருந்தோன.23

2.5 இரயசு ரதவ ஆட்டு்ககுட்டி
மறுநோள் ்தனவன யநோககி இயேசு வருவவ்த யேோவோன �ோரத்தோன. “�ோருங்கள், 
இவர ்தோன ய்தவனுவைே ஆட்டுககுட்டி. உல்கததின �ோவங்கவை சுமநது 
தீரக்கப்ய�ோகி்றவர. நோன ஏற்ர்கனயவ ரசோல்லிகர்கோண்டிருந்தவர இவர 
்தோன. ‘எனககுப் பி்றகு ஒரு மனி்தர வருவோர. அவர எனனிலும் யமலோனவர. 
ஏரனன்றோல் அவர எனககு முனனயம வோழநதுர்கோண்டிருககி்றவர. அவர 
எப்ய�ோதும் வோழகி்றவர.’ இவவர நோனும் அறிேோதிருநய்தன. ஆனோலும் 
நோன ்தண்ணீரோல் ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுக்க வநதிருககிய்றன. ஆவ்கேோல் 
இஸ்ரயவல் மக்கள் இயேசு்தோன கிறிஸ்து என அறிநதுர்கோள்ை முடியும்.

“கிறிஸ்து ேோரரனறு நோனும் அறிேோமல்்தோன இருநய்தன. ஆனோல் ய்தவன 
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எனவனத ்தண்ணீரோல் ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுககுமோறு அனுப்பி வவத்தோர. ‘நீ 
ேோர மீது �ரிசுத்த ஆவிேோனர இ்றஙகி அமரவவ்தக ்கோண்�ோயேோ, அவர்தோன 
�ரிசுத்த ஆவிேோல் ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுககி்றவர’ எனறு ய்தவன எனனிைம் 
கூறினோர” என்றோன. “நோன அவ்வோறு நி்கழவவ்தப் �ோரதய்தன. ஆவிேோனவர 
�ரயலோ்கததிலிருநது இ்றஙகி வருவவ்தப் �ோரதய்தன. அந்த ஆவிேோனவர 
ஒரு பு்றோவவப்ய�ோல் இ்றஙகி இயேசுவின மீது அமரந்தோர. நோன இந்த 
நி்கழவவக ்கண்யைன. அ்தனோல், ‘இயேசுயவ ய்தவனின குமோரன’ எனறு 
இவ்தயே நோன மக்களிைம் �வ்றசோற்றி வருகிய்றன, ” எனறு யேோவோன 
ரசோனனோன.24

2.6 ரயாவான் தன் சீஷரகை்ை இரயசுவு்ககு அறிமுகைப்�டுததல்
மறுநோள் மறு�டியும் யேோவோன அஙய்க இருந்தோன. அவயனோடு அவவனப் 
பின�ற்றுகி்ற சீஷர்களில் இரண்டு ய�ர இருந்தனர. இயேசு நைநதுரசல்வவ்த 
யேோவோன �ோரத்தோன. “�ோருங்கள், இவர்தோன ய்தவனின ஆட்டுககுட்டி” 
என்றோன.

அந்த இரு சீஷர்களும் யேோவோன கூறுவவ்தக ய்கட்ைோர்கள். ஆவ்கேோல் 
அவர்கள் இயேசுவவப் பினர்தோைரநது ரசன்றனர. “உங்களுககு எனன 
யவண்டும்?” எனறு இயேசு திரும்பி அவர்கவைப் �ோரதது ய்கட்ைோர.

அந்த இருவரும், “ய�ோ்த்கயர, நீங்கள் எஙய்க ்தஙகியிருககிறீர்கள்?” எனறு 
ய்கட்ைனர.

“எனயனோடு வோருங்கள். நீங்கள் ்கண்டுர்கோள்வீர்கள்” எனறு இயேசு 
�திலுவரத்தோர. எனயவ அவர்கள் இருவரும் அவர பினனோல் ரசன்றனர. 
இயேசு ்தஙகியிருககும் இைதவ்தயும் ்கண்ைனர. அனறு அவர்கள் அவயரோடு 
அஙய்க ்தஙகியிருந்தனர. அப்ர�ோழுது யநரம் சுமோர நோனகு மணி.

இ ய ே சு வ வ ப் � ற் றி  ய ே ோ வ ோ ன  ர ச ோ ன ன ்த ன  மூ ல ம ோ ்க த 
ர்தரிநதுர்கோண்ை்தோல் அவர்கள் இயேசுவவப் பினர்தோைரநது ரசன்றனர. 
அந்த இருவரில் ஒருவன ர�ேர அநதியரேோ. அவன சீயமோன ய�துருவின 
சய்கோ்தரன. மு்தல் ்கோரிேமோ்க அவன ்தன சய்கோ்தரன சீயமோன ய�துருவவப் 
ய�ோய்ப் �ோரத்தோன. “நோங்கள் யமசிேோவவக (அ்தன ர�ோருள் “கிறிஸ்து”) 
்கண்டுர்கோண்யைோம்” எனறு கூறினோன.

பி்றகு அநதியரேோ சீயமோவன இயேசுவிைம் அவழததுக ர்கோண்டு வந்தோன. 
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இயேசு சீயமோவனப் �ோரதது, “நீ யேோவோனுவைே ம்கனோன சீயமோன. நீ ய்க�ோ 
எனறு அவழக்கப்�டுவோய்” என்றோர. (“ய்க�ோ” என�்தற்கு “ய�துரு” எனறு 
அரத்தம்.)25

2.7 பிலிப்பும், நாததான்ரவலும் அ்ழ்ககைப்�டுதல்
மறுநோள் இயேசு ்கலியலேோவுககுச ரசல்லத தீரமோனித்தோர. இயேசு 
பிலிப்புவவக ்கண்டு “எனவனத ர்தோைரநது வோ” என்றோர. பிலிப்பு, 
அநதியரேோ, ய�துரு ஆகியேோரின ஊரோன ர�தசோயி்தோவவச யசரந்தவன. 
பிலிப்பு நோத்தோனயவவலப் �ோரதது, “யமோயச எழுதியிருககி்ற சட்ைங்கவை 
எண்ணிப்�ோர. யமோயச வரப்ய�ோகி்ற ஒரு மனி்தவரப்�ற்றி எழுதினோர. 
தீரக்க்தரிசி்களும் அவவரப்�ற்றி எழுதி இருககி்றோர்கள். நோங்கள் அவவரத 
ர்தரிநதுர்கோண்யைோம். அவர ர�ேர இயேசு. யேோயசப்பின ம்கன. 
நோசயரததிலிருநது வருகி்றோர.”

ஆனோல் நோத்தோனயவல் பிலிப்புவிைம், “நோசயரத்தோ? நோசயரததிலிருநது 
ஏ்தோவது நனவம வர இேலுமோ?” எனக ய்கட்ைோன.

“வநது �ோர” எனறு �திலுவரத்தோன பிலிப்பு.
நோத்தோனயவல் ்தனனிைம் வநதுர்கோண்டிருப்�வ்த இயேசு �ோரத்தோர. 

“இய்தோ வநதுர்கோண்டிருககி்ற இவன உண்வமேோ்கயவ ய்தவனின மக்களில் 
ஒருவன. இவனிைம் எந்த ்தவறும் இல்வல” எனறு இயேசு கூறினோர.

“எனவன உங்களுககு எப்�டித ர்தரியும்?” என நோத்தோனயவல் ய்கட்ைோன.
பிலிப்பு எனவனப்�ற்றி உனககுக கூறும் முனய�, “நீ அததி மரததின கீயழ 

நிற்கும்ய�ோய்த உனவனப் �ோரதய்தன” எனறு இயேசு ரசோனனோர.
பி்றகு இயேசுவிைம், “ஆண்ைவயர! நீங்கள் ்தோன ய்தவகுமோரன. 

இஸ்ரயவலின அரசன” எனறு நோத்தோனயவல் கூறினோன.
“நோன உனவன அததி மரததின அடியில் �ோரத்த்தோ்க ஏற்ர்கனயவ 

கூறியிருககிய்றன. அ்தனோல் எனமீது நீ நம்பிகவ்க வவத்தோய். ஆனோல் 
அவ்தவிை யமலும் சி்றந்தவவ்கவைக ்கோண்�ோய்” எனறு இயேசு கூறினோர. 
அவர யமலும், “நோன ரமய்ேோ்கயவ உங்களுககுக கூறுகிய்றன. �ரயலோ்க 
வோசல் தி்றநதிருப்�வ்தயும், மனி்தகுமோரனிைததிலிருநது ய்தவதூ்தர்கள் 
யமயல ரசல்வவ்தயும் கீயழ இ்றஙகுவவ்தயும் நீங்கள் ்கோண்பீர்கள்” 
என்றோர.26



இரயசுவின் ப�ாது வாழவின் ஆேம்�ம்24

2.8 இரயசுவின் முதலாம் அற்புதம்
்கலியலேோவிலுள்ை ்கோனோ என்ற ஊரில் இரண்டு நோட்்களுககுப் பி்றகு ஒரு 
திருமணம் நைந்தது. இயேசுவின ்தோய் அஙய்க இருந்தோர. இயேசுவும் அவரது 
சீஷர்களும் அந்தத திருமணததுககு அவழக்கப்�ட்டிருந்தோர்கள். திருமண 
வீட்டில் திரோட்வச இரசம் ய�ோதுமோன அைவு இல்வல. அது முழுவதும் 
தீரநதுய�ோன பினபு இயேசுவிைம் அவரது ்தோேோர, “அவர்களிைம் யவறு 
திரோட்வச இரசம் இல்வல” என்றோர.

“அன�ோன ர�ண்யண! நோன எனன ரசய்ே யவண்டும் எனறு எனககு நீர 
ரசோல்ல யவண்ைோம். என யநரம் இனனும் வரவில்வல” என்றோர இயேசு.

“இயேசு எனன ரசோல்கி்றோயரோ அ்தன�டி நீங்கள் ரசய்யுங்கள்” எனறு 
இயேசுவின ்தோேோர யவவலேோட்்களிைம் ரசோனனோர.

அந்த இைததில் ்தண்ணீர நிரப்பி வவப்�்தற்ர்கனறு ்கல்லோல் ஆன 
ஆறு ர�ரிே (�ோததிரங்கள்) ர்தோட்டி்கள் இருந்தன. இவ்வி்த ்தண்ணீரத 
ர்தோட்டி்கவை யூ்தர்கள் ்தங்கள் சுததி்கரிப்பின சைஙகு்களில் உ�யேோகித்தனர. 
ஒவ்ரவோரு ர்தோட்டியும் இரண்டு மு்தல் மூனறு குைம் ்தண்ணீவரக ர்கோள்வன.

இயேசு யவவலக்கோரர்கவைப் �ோரதது, “அந்தத ர்தோட்டி்களில் ்தண்ணீவர 
நிரப்புங்கள்” எனறு கூறினோர. அவர்களும் அவ்வோய்ற அதர்தோட்டி்கவை 
நிரப்பினர.

பி்றகு இயேசு யவவலக்கோரர்களிைம், “இப்ர�ோழுது இதிலிருநது 
ர்கோஞ்சம் ்தண்ணீவர எடுதது அ்தவன விருநதின ர�ோறுப்�ோளியிைததில் 
ர்கோண்டுய�ோங்கள்” என்றோர.

யவவலேோட்்கள் அவ்வோய்ற ர்கோண்டு ய�ோனோர்கள். அந்த விருநதின 
ர�ோறுப்�ோைன அவ்தச சுவவததுப்�ோரத்தோன. அப்ர�ோழுது ்தண்ணீர 
திரோட்வச இரோசமோகியிருந்தது. அவனுககு அது எஙகிருநது வந்தர்தனறு 
ர்தரிேவில்வல. ஆனோல் நீவரக ர்கோண்டுய�ோன யவவலேோட்்களுககுத 
ர்தரிநதிருந்தது. விருநதின ர�ோறுப்�ோைன மணம்கவன அவழதது, “எனன 
இது, இவ்வோறு ரசய்கிறீர்கள்? எல்யலோரும் நல்ல திரோட்வச இரசதவ்த 
மு்தலில் �ரிமோறுவோர்கள். விருநதினர்கள் குடிததுத திருப்திேவைந்த பினனர 
ருசி குவ்றந்த திரோட்வச இரசதவ்தப் �ரிமோறுவோர்கள். நீங்கயைோ நல்ல 
திரோட்வச இரசதவ்த இதுவவரககும் �ததிரப்�டுததி வவததிருநதீர்கள்” 
என்றோன.
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இதுயவ இயேசு ரசய்்த மு்தல் அற்பு்தமோகும். இயேசு இ்தவன ்கலியலேோ 
நோட்டில் உள்ை ்கோனோ என்ற ஊரில் நி்கழததினோர. இயேசு ்தனது மகிவமவே 
ரவளிப்�டுததினோர. அவரது சீஷர்கள் அவவர நம்பினர. 

பி்றகு இயேசு ்கப்�ரநகூம் ந்கருககுச ரசன்றோர. அவயரோடு அவரது ்தோயும், 
சய்கோ்தரர்களும் சீஷர்களும் ரசன்றனர. அவர்கள் அஙய்க ர்கோஞ்ச நோட்்கள் 
்தஙகினர.27

2.9 ரதவாலாயததில் இரயசு 
அப்ய�ோது யூ்தர்களின �ஸ்்கோ �ண்டிவ்க ரநருஙகிகர்கோண்டிருந்தது. 
ஆவ்கேோல் இயேசு எருசயலமுககுச ரசன்றோர. அஙய்க அவர ய்தவோலேததில் 
நுவழந்தோர. ய்தவோலேததில் விேோ�ோரி்கள் ஆடு்கள், மோடு்கள், பு்றோக்கள் 
ய�ோன்றவற்வ்ற விற்றுகர்கோண்டிருந்தனர. யமவசககு அருகில் 
அமரநதிருககும் யவறு சிலவரயும் இயேசு ்கவனித்தோர. அவர்கள் ர�ோதுமக்கள் 
�ணதவ்த �ண்ைமோற்று ரசய்்த�டி இருந்தோர்கள். இயேசு ்கயிறு்கைோல் ஒரு 
சவுகவ்க உருவோககினோர. அந்த விேோ�ோரி்கவையும் ஆடுமோடு்கவையும் 
ய்தவோலேததிற்கு ரவளியே அடிததுத துரததினோர. அவர யமவஜ்கள் �க்கம் 
திரும்பி ்கோசுக்கோரர்களுவைே ்கோசு்கவைக ர்கோட்டினோர. அப்�லவ்க்கவைக 
்கவிழததுப்ய�ோட்ைோர. பு்றோ விற்கி்றவர்கவைப் �ோரதது, “இவற்வ்ற 
எடுததுகர்கோண்டு இஙய்க இருநது ரவளியே ரசல்லுங்கள். என பி்தோவின 
வீட்வைச சநவ்தக்கவை ஆக்கோதீர்கள்” எனறு இயேசு ்கட்ைவையிட்ைோர. 
இது இவ்வோறு நி்கழும்ய�ோது, இயேசுவின சீஷர்கள் ஏற்ர்கனயவ 
எழு்தப்�ட்டிருககும் யவ்தவோககிேங்கவை நிவனவுகூரந்தனர.

“உமது வீட்வைக குறித்த என �கதி உணரவு எனவன 
வவரோககிேமுள்ைவனோககும்.”

யூ்தர்கள் இயேசுவவப் �ோரதது, “ஓர அவைேோைமோ்க அதிசேம் ஒனவ்ற 
எங்களுககுக ்கோட்டும். இவற்வ்றரேல்லோம் ரசய்வ்தற்கு உமககு உரிவம 
இருககி்றது என�வ்த நிரூபிததுக்கோட்டும்” என்றோர்கள்.

“இந்த ஆலேதவ்த இடிததுப்ய�ோடுங்கள். இ்தவன மூனறு நோட்்களுககுள் 
நோன மீண்டும் ்கட்டி முடிப்ய�ன” என்றோர இயேசு.
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அ்தற்குப் �திலோ்க யூ்தர்கள், “மக்கள் நோற்�த்தோறு ஆண்டு்கள் �ோடு�ட்டு 
இந்த ஆலேதவ்தக ்கட்டி முடித்தோர்கள். இ்தவன உம்மோல் மூனறு நோட்்களில் 
்கட்டி முடிக்க முடியும் எனறு நீர உண்வமேோ்கயவ ரசோல்கிறீரோ?” எனறு 
ய்கட்ைோர்கள்.

(ஆனோல் இயேசு ஆலேம் எனறு கூறிேது அவரது சரீரதவ்த. இ்தவன அவரது 
சீஷர்கள், இயேசு மரித்தபின மூனறு நோட்்களில் உயிரதர்தழுந்தய�ோது அவர 
ரசோனனவ்த நிவனவு�டுததிப் புரிநதுகர்கோண்ைனர. ஆவ்கேோல் அவரது 
சீஷர்கள் ஏற்ர்கனயவ எழு்தப்�ட்ை யவ்தவோககிேங்கவையும், இயேசுவின 
வோரதவ்த்கவையும் நம்பினர.)

இயேசு �ஸ்்கோ �ண்டிவ்கயினய�ோது எருசயலமில் இருந்தோர. ஏரோைமோன 
மக்கள் அவர ரசய்்த அற்பு்தங்கவைக ்கண்டு அவர மீது நம்பிகவ்க வவத்தனர.

ஆனோல் இயேசு அவர்கவை நம்�வில்வல. ஏரனன்றோல் அவர்கைது 
எண்ணங்கவை அவர அறிநதிருந்தோர. இயேசுவுககு அம்மக்கவைப்�ற்றி 
எவரும் ரசோல்ல யவண்டிே அவசிேம் இல்லோமல் இருந்தது. ஒரு மனி்தனின 
மனதில் எனன இருககி்றது என�வ்த அவர அறிந்தவரோயிருந்தோர.28

2.10 இரயசுவும் நி்கபகைாரதமுவும்
நிகர்கோய்தமு எனறு ஒரு மனி்தன இருந்தோன. அவன �ரியசேர்களுள் ஒருவன. 
அவன ஓர முககிேமோன யூ்தத ்தவலவன. ஓர இரவு அவன இயேசுவிைம் 
வந்தோன. “ய�ோ்த்கயர! நீங்கள் ய்தவனிைமிருநது அனுப்�ப்�ட்ைவர 
என�வ்த நோங்கள் அறியவோம். ய்தவனின உ்தவியினறி எவரரோருவரோலும் நீர 
ரசய்வதுய�ோன்ற அற்பு்தங்கவைச ரசய்ே இேலோது” எனறு ரசோனனோன.

அ்தற்கு இயேசு, “நோன உனககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன. ஒருவன 
மீண்டும் பி்றக்கயவண்டும். இல்லோவிட்ைோல் அவன ய்தவனுவைே 
இரோஜேததில் இைம்ர�்ற முடிேோது” எனறு கூறினோர.

அ்தற்கு நிகர்கோய்தமு, “ஆனோல் ஒரு மனி்தன ஏற்ர்கனயவ முதிேவனோ்க 
இருந்தோல் அவன எப்�டி மீண்டும் பி்றக்கமுடியும்? ஒருவன மீண்டும் ்தோயின 
சரீரததிற்குள் நுவழேமுடிேோது. ஆவ்கேோல் ஒருவன இரண்ைோம் முவ்றேோ்க 
பி்றக்க முடிேோய்த” என்றோன.

இ்தற்குப் �திலோ்க இயேசு, “நோன உனககு ஓர உண்வமவேச 
ரசோல்கிய்றன. ஒருவன நீரில் இருநதும் ஆவியில் இருநதும் பி்றக்க 
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யவண்டும். ஒருவன இவற்றிலிருநது பி்றக்கோவிடில் அவனோல் ய்தவனின 
இரோஜேததுககுள் நுவழே முடிேோது. ஒரு மனி்தனின சரீரமோனது அவனது 
ர�ற்ய்றோர்களிைமிருநது கிவைககின்றது. ஆனோல் அம்மனி்தனது ஆவிககுரிே 
வோழயவோ ஆவிேோனவரிைமிருநது பி்றககி்றது. நோன ரசோனனவ்தப் �ற்றி 
நீ விேப்பு அவைேயவண்ைோம். ‘நீ மறு�டியும் பி்றக்க யவண்டும்.’ ்கோற்று 
எஙய்க ரசல்ல விரும்புகி்றய்தோ அஙய்க வீசும். நீ ்கோற்றின ஓவசவேக 
ய்கட்�ோய். ஆனோல் அந்தக ்கோற்று எஙகிருநது வருகி்றது, எஙய்க ய�ோகி்றது 
என�வ்த நீ அறிேமோட்ைோய். இதுய�ோலத்தோன ஒவ்ரவோரு மனி்தனும் 
ஆவிேோனவரிலிருநது பி்றககி்றோன” என்றோர.

“இவவ எவ்வோறு இேலும்?” எனறு நிகர்கோய்தமு ய்கட்ைோன. 
“நீ யூ்தர்களின முககிேமோன ஒரு ய�ோ்த்கன. ஆனோல் உனனோல் 

இவற்வ்றப்�ற்றி இனனும் புரிநதுர்கோள்ை முடிேவில்வலயே! நோன உனககு 
உண்வமவேக கூறுகிய்றன, நோங்கள் எங்களுககுத ர்தரிந்தவற்வ்றப்�ற்றியே 
ய�சுகிய்றோம். நோங்கள் �ோரத்தவற்வ்ற மட்டுயம ரசோல்லுகிய்றோம். ஆனோல் 
உனவனப்ய�ோன்றவர்கள் நோங்கள் ரசோல்வவ்த ஏற்றுகர்கோள்வதில்வல. நோன 
பூமியில் உள்ைவற்வ்றப் �ற்றி உனககுச ரசோனயனன. ஆனோல் நீ எனவன 
நம்புகி்றதில்வல. ஆவ்கேோல், நோன �ரயலோ்கததில் உள்ைவற்வ்றப்�ற்றி 
ரசோனனோலும் நீ அவற்வ்றயும் நம்�ப்ய�ோவதில்வல. �ரயலோ்கததிற்கு ஏறிச 
ரசன்ற ஒயர ஒருவயர �ரயலோ்கததில் இருநது இ்றஙகி வந்தவர. அவர்தோன 
மனி்தகுமோரன.

“வனோந்தரததில் யமோயச �ோம்பிவன உேரததிப் பிடித்தோன. அவ்வோய்ற 
மனி்தகுமோரனும் உேரத்தப்�ை யவண்டும். பி்றகு அந்த மனி்தகுமோரனயமல் 
நம்பிகவ்க வவககி்ற ஒவ்ரவோருவரும் நிததிே ஜீவவனப் ர�்றமுடியும்.”

ய்தவன இவ்வுல்க மக்கவைப் ர�ரிதும் யநசித்த்தோல் ்தம் ஒயரய�்றோன 
குமோரவனத ்தந்தோர. அவவர விசுவோசிககி்றவன எவயனோ அவன 
ர்கட்டுப்ய�ோ்கோமல் நிததிேஜீவவன அவையும்�டி ய்தவன அவவரத ்தந்தோர. 
ய்தவன ்தன ம்கவன உலகிற்கு அனுப்பினோர. உலகின குற்்றங்கவை நிேோேம் 
விசோரிக்க ்தனது ம்கவன அனுப்�வில்வல. இவ்வுல்கம் ய்தவனுவைே 
குமோரனோல் இரட்சிக்கப்�டுவ்தற்ர்கனறு ய்தவன ்தன ம்கவன அனுப்பினோர. 
ய்தவகுமோரன மீது நம்பிகவ்க வவககி்றவர்கள் தீரக்கப்�டுவதில்வல. 
ஆனோல், அவர மீது நம்பிகவ்க ர்கோள்ைோ்தவர்கள் ஏற்ர்கனயவ 
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தீரக்கப்�ட்டுவிட்ைோர்கள் ஏன? ஏரனன்றோல் அவர்களுககு ய்தவனுவைே 
ஒயரய�்றோன குமோரன மீது நம்பிகவ்க இல்வல. இந்த உல்கததுககு ஒளி 
(நனவம) வநதிருககி்றது. ஆனோல் அந்த ஒளிவே மக்கள் விரும்�வில்வல. 
அவர்கள் இருவை (�ோவதவ்த) விரும்பினோர்கள். ஏரனன்றோல் அவர்கள் தீே 
ரசேல்்கவைச ரசய்துர்கோண்டிருந்தோர்கள். இந்த உண்வமவே வவதய்த 
அவர்கள் நிேோேம் விசோரிக்கப்�டுகி்றோர்கள். தீவம்கவைச ரசய்கி்ற ஒவ்ரவோரு 
மனி்தனும் ஒளிவே ரவறுககி்றோன. அவன ரவளிசசததுககுள் வரமோட்ைோன. 
ஏரனன்றோல் ஒளி அவன ரசய்்த தீவம்கவை ரவளிப்�டுததிக்கோட்டும். 
ஆனோல் உண்வம வழிவேப் பினர்தோைரநது ரசல்கி்றவர்கள் ஒளியிைம் 
வந்தவைகி்றோர்கள். பி்றகு, அந்த ஒளி அவர்கள் ரசய்்த ரசேல்்கள் ய்தவன 
மூலமோ்கச ரசய்்த நற்ரசேல்்கள் எனக ்கோட்டும் எனறு இயேசு கூறினோர.29

2.11 இரயசுவும் ரயாவான் ஸநானகைனும்
அ்தற்குப் பி்றகு, இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் யூய்தேோ �குதிககுப் 
ய�ோனோர்கள். அஙகு இயேசு ்தன சீஷர்கயைோடு ்தஙகி ஞோனஸ்நோனம் 
ர்கோடுத்தோர. யேோவோனும் அயியனோனில் ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுதது 
வந்தோன. அயியனோன, சோலிம் அருகில் உள்ைது. அஙய்க ்தண்ணீர மிகுதிேோ்க 
இருந்த்தோல் யேோவோன ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுததுகர்கோண்டிருந்தோன. மக்கள் 
அவனிைம் ய�ோய் ஞோனஸ்நோனம் ர�ற்்றோர்கள். (இது யேோவோன சிவ்றயில் 
அவைக்கப்�டும் முனபு நி்கழந்தது).

யேோவோனின சீஷர்களுள் சிலர, யூ்தயரோடு விவோதிததுகர்கோண்டிருந்தோர்கள். 
அவர்கள் ம்த சம்�ந்தமோன முவ்றவேப்�ற்றியே விவோதித்தனர. ஆவ்கேோல் 
யேோவோனிைம் அவர்கள் வந்தனர. “ய�ோ்த்கயர! யேோர்தோன நதிககு 
அக்கவரயில் ஒருவர உம்யமோடு இருந்தோயர, நிவனவிருககி்ற்தோ? நீங்கள் அந்த 
மனி்தவரப்�ற்றியும் மக்களிைம் ரசோல்லியிருககிறீர்கள். அவர மக்களுககு 
ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுததுகர்கோண்டிருககி்றோர. அவரிைம் ஏரோைமோன மக்கள் 
ரசனறுர்கோண்டிருககின்றனர” எனறு கூறினர.

“ய்தவன எவ்த ஒருவனுககுக ர்கோடுககி்றோயரோ, அவ்தயே ஒரு மனி்தன 
ர�ற்றுகர்கோள்ை முடியும். ‘நோன கிறிஸ்து அல்ல எனறு நோயன கூறிேவ்தயும் 
நீங்கள் யசோதிதது அறிநதிருககிறீர்கள். அவருக்கோன �ோவ்தவேச ரசம்வம 
ரசய்வ்தற்்கோ்கயவ ய்தவன எனவன அனுப்பியிருககி்றோர.’ மணம்கனுகய்க 
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மணம்கள் உரிேவைோகி்றோள். மணம்கனுககு உ்தவி ரசய்கி்ற மோப்பிள்வையின 
ய்தோழன, மணம்கனின வரவவக ்கவனிதது எதிரப்�ோரததுகர்கோண்டிரு
ககி்றோன. மணம்கனின சத்ததவ்தக ய்கட்டு அவன மி்கவும் மகிழகி்றோன. 
நோனும் அய்த மகிழசசிவே அவைகிய்றன. இதுயவ எனது மகிழசசி்கரமோன 
யநரம். இயேசு யமலும் ர�ருவம ர�்றயவண்டும். எனது முககிேததுவம் 
குவ்றநதுவிையவண்டும்.

“�ரயலோ்கததிலிருநது  வநதிருககி்ற இயேசு மற்்ற எல்லோவரயும்விைப் 
ர�ரிேவர. பூமியில் இருநது வந்தவன பூமிவேச சோரந்தவன. அவன பூமியில் 
உள்ைவற்வ்றப்�ற்றி மட்டுயம ய�சுவோன. ஆனோல் �ரயலோ்கததிலிருநது 
வநதிருககி்ற இயேசுயவோ மற்்ற எல்லோவரயும்விை உேரந்தவர. அவர எவ்தக 
்கண்ைோயரோ, ய்கட்ைோயரோ அவ்தயே கூறுகி்றோர. ஆனோல் எவரும் அவர 
ரசோல்வவ்த ஏற்றுகர்கோள்வதில்வல. அவர ரசோல்வவ்த எவரனோருவன 
ஒப்புகர்கோள்கி்றோயனோ அவன, ய்தவன உண்வமேோய் இருககி்றோர எனறு 
நிரூபிககி்றோன. ய்தவன இயேசுவவ அனுப்பினோர. அவர ய்தவன ரசோனனவ்தச 
ரசோல்கி்றோர. ய்தவன அவருககு ஆவிவே நிரம்�க ர்கோடுததிருககி்றோர. 
பி்தோவோனவர ்தன குமோரவன யநசிககி்றோர. அவர ்தன குமோரனுககு அவனததின 
யமலும் அதி்கோரம் ர்கோடுததிருககி்றோர. இந்தக குமோரவன நம்புகி்ற எவரும் 
நிததிே ஜீவவனப் ர�றுவர. ஆனோல் அவருககுக கீழப்�டிே மறுககி்ற எவரும் 
அந்த வோழவவ ஒருய�ோதும் ர�்ற முடிேோது. ய்தவனுவைே ய்கோ�ம் அவர்கள் 
யமல் இருககும்” எனறு யேோவோன அவர்களுககுக கூறினோன.

யேோவோவனவிை இயேசு மிகுதிேோன மக்களுககு ஞோனஸ்நோனம் 
ர்கோடுப்�்தோ்கப் �ரியசேர்கள் ய்கள்விப்�ட்ைனர. (ஆனோல் உண்வமயில் 
இயேசு எவருககும் ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுக்கவில்வல. அவரது சீஷர்கயை 
ர்கோடுத்தனர.) �ரியசேர்கள் ய்கள்விப்�ட்ைவ்தப்�ற்றி இயேசுவும் 
அறிநதுர்கோண்ைோர. ஆவ்கேோல் அவர யூய்தேோவவ விட்டுத திரும்பி 
்கலியலேோவுககுச ரசன்றோர.30

2.12 இரயசு ஒரு சமாரியப்ப�ண்ரணாடு ர�சுதல் 
்கலியலேோவுககுச ரசல்கி்ற வழியில் இயேசு சமோரிேோ நோட்வைக ்கைநது 
ரசல்ல இருந்தோர. 

சமோரிேோவில் இயேசு சீ்கோர எனனும் �ட்ைணததுககு வந்தோர. அந்தப் 
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�ட்ைணம், ேோகய்கோபு ்தன ம்கன யேோயசப்புககுக ர்கோடுத்த நிலததின 
அருகில் இருந்தது. ேோகய்கோபின கிணறும் அஙய்க இருந்தது. இயேசு 
்தன நீண்ை �ேணத்தோல் ்கவைததுப் ய�ோயிருந்தோர. ஆவ்கேோல் இயேசு 
கிணற்றின அருகில் இவைப்�ோறிை அமரந்தோர. அது மதிே யவவை. ஒரு 
சமோரிேப் ர�ண் ்தண்ணீரரடுப்�்தற்்கோ்க அககிணற்றுககு வந்தோள். இயேசு 
அவளிைம், “்தேவுரசய்து நோன குடிப்�்தற்குத ்தண்ணீர ர்கோடு” எனறு 
ய்கட்ைோர. (இயேசுவின சீஷர்கள் �ட்ைணததில் உணவுப் ர�ோருட்்கவை 
வோஙகிகர்கோண்டிருககும்ய�ோது இது நைந்தது.)

“குடிப்�்தற்கு நீங்கள் எனனிைம் ய்கட்�வ்த எண்ணி எனககு ஆசசரிேமோ்க 
உள்ைது. நீங்கள் ஒரு யூ்தர. நோயனோ சமோரிேப் ர�ண்” எனறு அவள் 
�திலுவரத்தோள். (ஏரனன்றோல் யூ்தர்கள் சமோரிேர்கயைோடு எப்ர�ோழுதும் 
நட்புைன இருப்�தில்வல.)

“ய்தவன ர்கோடுப்�வற்வ்றப்�ற்றி நீ அறிேவில்வல. குடிக்கத ்தண்ணீர 
ய்கட்கி்ற நோன ேோரரனறு உனககுத ர்தரிேோது. இவற்வ்றப்�ற்றி நீ அறிந்தோல் 
நீ எனனிைம் ்தண்ணீர ய்கட்டிருப்�ோய். ஜீவத ்தண்ணீவர நோன உனககுக 
ர்கோடுததிருப்ய�ன” என்றோர இயேசு.

“ஐேோ, ஜீவத ்தண்ணீவர நீங்கள் எஙகிருநது ர�றுவீர்கள்? இந்தக கிணய்றோ 
ஆழமோ்க இருககி்றது. இதிலிருநது ்தண்ணீர எடுப்�்தற்கும் உங்களிைம் எதுவும் 
இல்வலயே! நீங்கள் எமது மூ்தோவ்தேரோன ேோகய்கோவ� விைப் ர�ரிேவரோ? 
அவர்தோன எங்களுககு இந்தக கிணற்வ்றக ர்கோடுத்தோர. அவரும் இந்தக 
கிணற்றிலுள்ை ்தண்ணீவரத்தோன குடித்தோர. அததுைன அவரது பிள்வை்களும் 
மிரு்கங்களும் இதிலுள்ை ்தண்ணீவரத்தோன குடித்தோர்கள்” எனறு அந்தப் 
ர�ண் ரசோனனோள்.

“இந்த ்தண்ணீவரக குடிககி்றவர்களுககு மீண்டும் ்தோ்கம் எடுககும். 
ஆனோல் நோன ர்கோடுககி்ற ்தண்ணீவரக குடிப்�வர்களுகய்கோ மறு�டியும் 
்தோ்கம் எடுப்�தில்வல. எனனோல் ர்கோடுக்கப்�டுகி்ற ்தண்ணீர, அவ்தக 
குடிப்�வனுககுள் நீரூற்்றோ்கப் ர�ருகர்கடுககும். அது அவனுககு 
எக்கோலததுககும் உரிே வோழகவ்கவேத ்தரும்” எனறு இயேசு �திலுவரத்தோர.

“ஐேோ! எனககு அந்தத ்தண்ணீவர வழஙகுங்கள். அப்ய�ோது ஒருய�ோதும் 
மறு�டியும் எனககுத ்தோ்கம் எடுக்கோது. மிகுதிேோ்கத ்தண்ணீரரடுக்க இஙய்க 
நோன மீண்டும் வர யவண்டிேதும் இரோது” எனக கூறினோள் அந்தப் ர�ண்.
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“ய�ோ, உன ்கணவயனோடு இஙய்க திரும்� வோ” என்றோர இயேசு. 
“ஆனோல், எனககுக ்கணவன இல்வலயே” என்றோள் அப்ர�ண். 
“உனககுக ்கணவன இல்வலரேனறு நீ ரசோல்வது சரி்தோன. உண்வமயில் 

உனககு ஐநது ்கணவர்கள் இருநதிருககின்றனர. ஆனோல் நீ இப்ர�ோழுது 
ேோயரோடு வோழநதுர்கோண்டிருககி்றோயேோ அவன உன ்கணவனல்ல. நீ 
எனனிைம் உண்வமவேச ரசோனனோய்” என்றோர இயேசு.

“உம்வம நோன தீரக்க்தரிசிேோ்கக ்கோண்கிய்றன. எங்கள் முனயனோர்கள் இந்த 
மவலயில் வழி�ட்டுவந்தனர. ஆனோல் யூ்தரோகிே நீங்கயைோ, எருசயலம்்தோன 
வழி�ோட்டுககுரிே இைம் எனறு கூறுகிறீர்கள்” என்றோள் அந்தப் ர�ண்.

“ர�ண்யண! எனவன நம்பு. இந்த மவலயிலும் எருசயலமிலும் 
மட்டுமல்ல எல்லோ இைங்களிலும் பி்தோவவ (ய்தவவன) வழி�டுகி்ற ்கோலம் 
வநதுர்கோண்டிருககி்றது. சமோரிேர்கைோகிே நீங்கள் உங்கைோல் புரிநதுர்கோள்ை 
முடிேோ்தவ்த வணஙகி வருகிறீர்கள். யூ்தர்கைோகிே நோங்கள், எங்கைோல் 
வணங்கப்�டு�வவரப் புரிநதுர்கோண்டிருககிய்றோம். யூ்தர்களிைமிருநய்த 
இரட்சிப்பு வருகின்றது. உண்வமேோ்க வழி�டுகி்றவர்கள் (ய்தவவன) 
ஆவியேோடும் உண்வமயேோடும் வழி�டுகி்ற ்கோலம் வநதுர்கோண்டிருககி்றது. 
அது இப்ர�ோழுய்த வநதிருககி்றது. பி்தோவும் ்தம்வம வழி�டுகி்றவர்கள் 
இத்தவ்கே மக்கைோ்க இருக்க விரும்புகி்றோர. ய்தவன ஆவிேோயிருககி்றோர. 
ஆவ்கேோல் ய்தவவன வழி�டுகி்ற மக்கள் ஆவியேோடும் உண்வமயேோடும் 
ய்தவவன வழி�டு்தல் யவண்டும்” என்றோர இயேசு.

“கிறிஸ்து எனறு அவழக்கப்�டுகி்ற யமசிேோ வநதுர்கோண்டிருககி்றோர 
என�து எனககுத ர்தரியும். அவர வந்ததும் எங்களுககு அவனதவ்தயும் 
விைககுவோர” என்றோள் அப்ர�ண்.

பி ்ற கு  இ ய ே சு ,  “ இ ப் ர � ோ ழு து  அ வ ர ்த ோ ன  உ ன ய ன ோ டு 
ய�சிகர்கோண்டிருககி்றோர. நோன்தோன யமசிேோ” என்றோர.31

2.13 சீஷரகைள் திரும்பி வருதல்
அப்ர�ோழுது இயேசுவின சீஷர்கள் �ட்ைணததில் இருநது திரும்பி வந்தனர. 
இயேசு ஒரு ர�ண்யணோடு ய�சிகர்கோண்டிருப்�வ்தக ்கண்டு அவர்கள் 
விேப்புற்்றனர. ஆனோல் எவரும், “உங்களுககு எனன யவண்டும்?” எனய்றோ 

“ஏன நீங்கள் அவயைோடு ய�சிகர்கோண்டிருககிறீர்கள்?” எனய்றோ ய்கட்்கவில்வல.
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பி்றகு அந்தப் ர�ண் ்தன ்தண்ணீரக குைதவ்த விட்டுவிட்டு ந்கருககுத 
திரும்�ப் ய�ோனோள். அஙய்க அவள் மக்களிைம், “நோன ரசய்்தவற்வ்றரேல்லோம் 
ஒருவர எனககுச ரசோனனோர. அவவர வநது �ோருங்கள். ஒரு யவவை அவர 
கிறிஸ்துவோ்க இருக்கலோம்” என்றோள். ஆவ்கேோல் மக்கள் ந்கரதவ்த விட்டு 
ரவளியேறி இயேசுவவக ்கோண வந்தனர.

அந்தப் ர�ண் ந்கரததிற்குள் இருந்தய�ோது இயேசுவின சீஷர்கள், அவவர 
உண்ணும்�டி யவண்டிகர்கோண்ைனர.

ஆனோல் இயேசுயவோ, “எனனிைம் உண்�்தற்கு உணவுண்டு. அ்தவனப் �ற்றி 
உங்களுககு ஒனறும் ர்தரிேோது” என்றோர.

“ஏற்ர்கனயவ யவறு ேோரோவது அவருககு உணவு ர்கோண்டுவநதிருப்�ோர்கள்” 
எனறு சீஷர்கள் ்தமககுள் ய�சிகர்கோண்ைனர.

“எனது உணவு எனவன அனுப்பிே ய்தவன ரசய்ேச ரசோனனவ்தச 
ரசய்வது்தோன; எனககுக ்கட்ைவையிட்ை�டி ரசய்து முடிப்�து்தோன எனது 
உணவோ்க இருககி்றது. நீங்கள் �யிவர நடும்ய�ோது ‘அறுவவைக்கோ்க இனனும் 
நோனகு மோ்தங்கள் ்கோததிருக்க யவண்டும்’ எனறு ரசோல்வீர்கைல்லோவோ? 
ஆனோல் நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன. ்கண்்கவைத தி்றவுங்கள், மக்கவைப் 
�ோருங்கள். அவர்கள் அறுவவைக்கோ்கத ்தேோரோ்க இருககி்ற வேவலப்ய�ோனறு 
இருககி்றோர்கள். இப்ர�ோழுதுகூை அறுவவை ரசய்கி்றவன சம்�ைம் 
ர�றுகி்றோன. அவன ்தனது நிததிே வோழவுககு அனுகூலமோ்க அறுவவை 
ரசய்துர்கோள்கி்றவன. ஆவ்கேோல் இப்ர�ோழுது விவ்தககி்றவயனோடு 
அறுவவை ரசய்கி்றவனும் மகிழசசிேவைே இேலும். விவ்தககி்றவன ஒருவன 
அறுககி்றவன இனரனோருவன எனகி்ற �ழரமோழி இ்தனோல் உண்வமேோகி்றது. 
நீங்கள் �ோடு�ட்டு விவ்தக்கோ்த நிலதவ்த அறுவவை ரசய்யுமோறு உங்கவை 
அனுப்பியனன. மற்்றவர்கள் �ோடு�ட்ைோர்கள். நீங்கள் அவர்கள் உவழப்பின 
�ேவன அனு�விககிறீர்கள்” எனறு இயேசு கூறினோர.32

2.14 சமாரியரகைள் இரயசு்வ விசுவாசிததல்
அநந்கரததில் உள்ை ஏரோைமோன மக்கள் இயேசுவின மீது நம்பிகவ்க 
வவத்தனர. அந்தப் ர�ண் இயேசுவவப்�ற்றிக கூறிேவற்்றோல்்தோன அவர்கள் 
அவவர நம்பினர. அவள், “நோன ரசய்்த எல்லோவற்வ்றயும் அவர எனககுச 
ரசோல்லிவிட்ைோர” எனறு கூறி இருந்தோள். சமோரிேர்கள் இயேசுவிைம் 
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ரசன்றோர்கள். இயேசுவவ அவர்கயைோடு ்தஙகும்�டி யவண்டினோர்கள். 
ஆவ்கேோல் இயேசு அவர்கயைோடு இரண்டு நோட்்கள் ்தஙகினோர. யமலும் 
மிகுதிேோன மக்கள், இயேசு ரசோனனவற்றின மூலம் அவவர நம்பினர.

அவர்கள், “மு்தலில் நீ ரசோனனவற்வ்றரேல்லோம் ய்கட்டு இயேசுவவ 
நம்பியனோம். ஆனோல் இப்ர�ோழுது நோங்கைோ்கயவ அவர ரசோனனவற்வ்றக 
ய்கட்ை்தோல் விசுவோசிககிய்றோம். அவர உண்வமேோ்கயவ இந்த உல்கதவ்த 
இரட்சிக்கப்ய�ோகி்றவர எனறு நம்புகிய்றோம்” எனறு அந்தப் ர�ண்ணிைம் 
ரசோனனோர்கள்.33

2.15 கைலிரலயாவு்ககு இரயசு திரும்புதல்
இரு நோட்்கள் ்கழிந்ததும் இயேசு அநந்கரதவ்த விட்டு ்கலியலேோவுககுச 
ரசன்றோர. (இயேசு ஏற்ர்கனயவ ஒரு தீரக்க்தரிசி ்தன ரசோந்த ஊரில் 
மதிக்கப்�ைமோட்ைோன எனறு ரசோல்லியிருந்தோர.) அவர ்கலியலேோவுககு 
வந்தய�ோது அஙகுள்ை மக்கள் அவவர நல்ல முவ்றயில் வரயவற்்றனர. அந்த 
மக்கள் இயேசு எருசயலமில் �ஸ்்கோ �ண்டிவ்கயில் ரசய்்தவற்வ்றரேல்லோம் 
யநரில் ்கண்ைவர்கள். அந்த மக்கள் அப்�ண்டிவ்கயில் ்கலநதுர்கோண்ைவர்கள்.34

2.16 அதிகைாரியின் மகைன் குணப்�டுதல்
்கலியலேோவிலுள்ை ்கோனோ என்ற ஊருககு இயேசு மீண்டும் ரசன்றோர. 
ஏற்ர்கனயவ அவர அஙகு்தோன ்தண்ணீவரத திரோட்வச இரசமோ்க 
மோற்றியிருந்தோர. அரசனின முககிேமோன அதி்கோரி ஒருவன ்கப்�ரநகூமில் 
வசிதது வந்தோன. அவனது ம்கன யநோயுற்றிருந்தோன. அந்த மனி்தன, இயேசு 
இப்ர�ோழுது யூய்தேோ நோட்டிலிருநது ்கலியலேோவுககு வநதிருககி்றோர எனறு 
ய்கள்விப்�ட்ைோன. ஆவ்கேோல் அவன ்கோனோ ஊருககுப் ய�ோய் இயேசுவவச 
சநதித்தோன. ்கப்�ரநகூமுககு வநது ்தன ம்கனது யநோவேக குணமோககும்�டி 
இயேசுவவ யவண்டினோன. அவனது ம்கன ஏற்ர்கனயவ சோகும் நிவலயில் 
இருந்தோன. 
 “நீங்கள் அற்பு்தங்கவையும் அதிசேங்கவையும் ்கோணோவிட்ைோல் எனவன 
நம்�மோட்டீர்கள்” எனறு இயேசு ரசோனனோர.

அந்த அதி்கோரியேோ, “ஐேோ, என சிறிே ம்கன சோவ்தற்கு முன என வீட்டிற்கு 
வோருங்கள்” எனறு அவழத்தோன. 
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அ்தற்கு இயேசு, “ய�ோ, உன ம்கன பிவழப்�ோன” என்றோர.
அந்த மனி்தன இயேசு ரசோனனதில் நம்பிகவ்க வவதது ்தன வீட்டிற்குத 

திரும்பினோன. வழியில் அவனது யவவலக்கோரர்கள் எதிரில் வந்தோர்கள். 
“உங்கள் ம்கன குணமோகிவிட்ைோன” எனறு அவர்கள் ரசோனனோர்கள்.

“என ம்கன எப்ய�ோது குணமோ்கத ர்தோைஙகினோன?” எனறு ய்கட்ைோன 
அவன. “யநற்று ஒருமணி இருககும்ய�ோது உங்கள் ம்கனின ்கோய்சசல் விலகி 
குணமோனது” என்றோர்கள் யவவலக்கோரர்கள். 

இயேசு, “உன ம்கன பிவழப்�ோன” எனறு ரசோனன யநரமும் ஒரு மணி்தோன 
என�வ்த அந்த அதி்கோரி உணரநதுர்கோண்ைோன. ஆவ்கேோல் அவனும் அவனது 
வீட்டில் உள்ை அவனவரும் இயேசுவினமீது விசுவோசம் வவத்தனர.

யூய்தேோவிலிருநது ்கலியலேோவுககு வந்த பி்றகு, இயேசு ரசய்்த 
இரண்ைோவது அற்பு்தம் இது.35

2.17 இரயசு நற்பசயதி்ய்க கூ்ற ஆேம்பிததல்
இயேசு ்கலியலேோ ஏரிககு அருகிலிருந்த ்கப்�ரநகூம் ந்கருககுச ரசனறு 
வசித்தோர. ரசபுயலோனுககும் நப்்தலிககும் அருகில் உள்ைது ்கப்�ரநகூம். 
தீரக்க்தரிசி ஏசோேோ கீழக்கண்ைவோறு ரசோனனது நைநய்தறும்�டி இயேசு 
இவ்வோறு ரசய்்தோர:

“ரசபுயலோன எனனும் இைமும் நப்்தலி எனனும் இைமும்
யேோர்தோன நதிவேக ்கைநது ்கைலுககுப் ய�ோகும் சோவலயில்
யூ்தர்கள் அல்லோ்த பி்ற இனத்தவர வோழும் இைமோ்க உள்ைது 

்கலியலேோ.
�ோவ இருளில் வோழந்த அவர்கள் மி்கப் ர�ரிே 

ரவளிசசரமோனவ்றக ்கண்ைனர.
ஒரு சுடு்கோட்வைப் ய�ோல இருைவைநது கிைககும்
அப்பூமியில் வோழும் மக்கவை யநோககி அந்த ரவளிசசம் 

வந்தது.”

அசசமேததிலிருநது இயேசு இப்�டி ய�ோ்தவன ரசய்ேத ர்தோைஙகினோர:36 
“சரிேோன யநரம்இஙய்க இப்ர�ோழுது இருககி்றது. ய்தவனுவைே 
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இரோஜேம் ரநருஙகிவிட்ைது. உங்கள் மனவ்தயும் வோழகவ்கவேயும் 
மோற்றிகர்கோள்ளுங்கள். நற்ரசய்தி மீது நம்பிகவ்க வவயுங்கள்.”37

இயேசுவவப் �ற்றிே ரசய்தி்கள் ்கலியலேோ ய்தசதவ்தச சுற்றியுள்ை எல்லோ 
�குதி்களிலும் �ரவின. இயேசு யூ்தர்களின ரஜ� ஆலேங்களில் ய�ோதிக்க 
ஆரம்பித்தோர. எல்லோ மக்களும் அவவரப் பு்கழந்தனர.38

2.18 இரயசு பசாநத ஊரில் நிோகைரி்ககைப்�டுதல்
்தோன வைரந்த இைமோகிே நோசயரததிற்கு இயேசு �ேணம் ரசய்்தோர. 
யூ்தர்களின ஓய்வு நோளில் அவர வழக்கம் ய�ோல் ரஜ� ஆலேததிற்குச 
ரசனறு வோசிப்�்தற்்கோ்க எழுநது நின்றோர. ஏசோேோ தீரக்க்தரிசியின புத்த்கம் 
அவருககுக ர்கோடுக்கப்�ட்ைது. இயேசு புத்த்கதவ்தத தி்றநது கீழவரும் �குதி 
எழு்தப்�ட்டிருப்�வ்தக ்கண்ைோர:

“ய்தவனுவைே ஆவி எனனிலுள்ைது.
ஏதுமற்்ற மக்களுககு நற்ரசய்திவேப் ய�ோதிப்�்தற்கு ய்தவன 

எனவனத ய்தரந்தோர.
வ்கதி்கள் விடு்தவல ர�்றவும்

குருைர்கள் மீண்டும் �ோரவவ ர�்றவும் அம்மக்களுககுப் 
ய�ோதிககும்�டிேோ்க ய்தவன எனவன அனுப்பினோர.

்தங்கள் துன�ததினினறு �லவீனர்கள் விடு்தவல 
ர�றும்ர�ோருட்டு ய்தவன எனவன அனுப்பினோர.

மக்களுககு ய்தவன இரக்கம் ்கோட்டும் ்கோலதவ்த 
அறிவிககும்�டிேோ்க ய்தவன எனவன அனுப்பினோர”

என�வ்த இயேசு வோசிததுவிட்டு புத்த்கதவ்த மூடினோர.

அவர புத்த்கதவ்த திருப்பித ்தநதுவிட்டு உட்்கோரந்தோர. ரஜ� 
ஆலேததிலிருந்த ஒவ்ரவோருவரும் இயேசுவவக கூரநது யநோககினர. 
அவர்களிைம் இயேசு ய�ச ஆரம்பித்தோர. அவர, “நோன வோசித்த இசரசோற்்கவை 
இப்ய�ோது நீங்கள் ய்கட்வ்கயில், அசரசோற்்கள் உண்வமேோயின!” என்றோர. 

எல்லோ மக்களும் இயேசுவவக குறிதது நல்ல�டிேோ்கக கூறினர. இயேசு 
ய�சிே அழ்கோன வோரதவ்த்கவைக ய்கட்டு அவர்கள் விேந்தனர. மக்கள், “அவர 
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எவ்வோறு இப்�டிப் ய�ச முடியும்? அவர யேோயசப்பின ம்கன அல்லவோ?” 
என்றனர.

அவர்கவை யநோககி, இயேசு, “‘மருததுவயர, மு்தலில் உனவன 
நீயே குணப்�டுததிகர்கோள்’ எனனும் �ழரமோழிவே நீங்கள் எனககுக 
கூ்றப் ய�ோகிறீர்கள் என�து எனககுத ர்தரியும். ‘நீங்கள் ்கப்�ரநகூமில் 
நி்கழததிே ்கோரிேங்கவைக குறிததுக ய்கள்விப்�ட்டு இருககிய்றோம். உங்கள் 
ரசோந்த ந்கரமோகிே இவ்விைததிலும் அவ்தயே ரசய்யுங்கள்’ எனறு 
ரசோல்ல விரும்புகிறீர்கள்” என்றோர. யமலும் இயேசு, “நோன உங்களுககு 
உண்வமவேக கூறுகிய்றன. ஒரு தீரக்க்தரிசிவே அவனது ரசோந்த ந்கரத்தோர 
ஏற்றுகர்கோள்வதில்வல.

“நோன ரசோல்வது உண்வம. எலிேோவின ்கோலததில் மூன்றவர ஆண்டு்கைோ்க 
இஸ்ரயவலில் மவழ ர�ோழிேவில்வல. நோடு முழுவதிலும் உணவு 
எஙகும் கிவைக்கவில்வல. அக்கோலததில் இஸ்ரயவலில் வி்தவவ்கள் �லர 
வோழந்தனர. ஆனோல் இஸ்ரயவலில் உள்ை எந்த வி்தவவயிைததிலும் எலிேோ 
அனுப்�ப்�ைவில்வல. சீய்தோனில் உள்ை ந்கரமோகிே சோரி�ோததில் உள்ை 
வி்தவவயிைததுகய்க அவன அனுப்�ப்�ட்ைோன.

“எலிசோ எனனும் தீரக்க்தரிசியின ்கோலததில் குஷையரோகி்கள் �லர இருந்தனர. 
அவர்களில் ஒருவரும் குணமோக்கப்�ைவில்வல. நோ்கமோன மட்டுயம 
குணமவைந்தோன. அவன சீரிேோ ய்தசதவ்தச யசரந்தவன. இஸ்ரயவல் 
ய்தசதவ்தச யசரந்தவன அல்லன” என்றோர.

ரஜ� ஆலேததில் உள்ை அவனவரும் இவ்வோரதவ்த்கவைக ய்கட்ைனர. 
அவர்கள் மி்கமி்கக ய்கோ�ம் அவைந்தனர. அம்மக்கள் எழுநது இயேசுவவ 
ந்கரததில் இருநது ரவளியேறும்�டிேோ்கக ்கட்ைோேப்�டுததினர. அவர்கள் 
ந்கரம் ஒரு மவலயினயமல் நிரமோணிக்கப்�ட்டு இருந்தது. அவர்கள் 
இயேசுவவ மவலயின விளிம்புககுக ர்கோண்டு வந்தனர. விளிம்பிலிருநது 
அவவரத ்தள்ளிவிை அவர்கள் முவனந்தோர்கள். ஆனோல் இயேசு அவர்களுககு 
நடுயவ நைநது, அஙகிருநது ரசனறுவிட்ைோர.39
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3.1 இரயசு சில சீஷரகை்ைத ரதரநபதடுததல்
இயேசு ்கலியலேோ ஏரிக்கவரயேோரம் நைநதுர்கோண்டிருந்தோர. ய�துரு 
என்றவழக்கப்�ட்ை சீயமோவனயும் அவன சய்கோ்தரன அநதியரேோவவயும் 
அவர ்கண்ைோர. மீனவர்கைோன அசசய்கோ்தரர்கள் இருவரும் ஏரியில் 
வவலவிரிதது மீன பிடிததுகர்கோண்டிருந்தனர. இயேசு அவர்களிைம், 

“எனவனத ர்தோைரநது வோருங்கள். உங்கவை மோறு�ட்ை மீனவர்கைோககுயவன. 
மீன்கவை அல்ல மனி்தர்கவை யச்கரிககும் யவவலவேச ரசய்வீர்கள்” 
எனறு ரசோனனோர. சீயமோனும் அநதியரேோவும் ்தங்கள் வவல்கவை விட்டு 
இயேசுவவப் பின ர்தோைரந்தோர்கள்.

இயேசு ்கலியலேோ ஏரிக்கவரயேோரம் ர்தோைரநது நைநது ரசல்லும்ய�ோது 
ரசர�ய்தயுவின பு்தல்வர்கைோன ேோகய்கோபு மற்றும் யேோவோன ஆகிே 
சய்கோ்தரர்கவைக ்கண்ைோர. அவர்கள் இருவரும் ஒரு �ைகில் ்தம் ்தநவ்தயேோடு 
இருந்தனர. அவர்கள் மீன பிடிப்�்தற்்கோ்கத ்தங்கைது வவலவேத ்தேோர ரசய்து 
ர்கோண்டிருந்தனர. இயேசு அந்தச சய்கோ்தரர்கவைத ்தம்முைன வருமோறு 
அவழத்தோர. எனயவ, அசசய்கோ்தரர்கள் ்தங்கள் �ைவ்கயும் ்தநவ்தவேயும் 
விட்டு இயேசுவவப் பின ர்தோைரந்தனர.40

ர்கரனசயரதது ்கைலின அருய்க இயேசு நின்றோர. மக்கள் அவவரச சுற்றி 
சூழநதுர்கோண்ைோர்கள். ய்தவனுவைே ய�ோ்தவன்கவைக ய்கட்்க அவர்கள் 
விரும்பினர. ்கைற்்கவரயில் இயேசு இரண்டு �ைகு்கவைக ்கண்ைோர. மீன 
பிடிககி்றவர்கள் ்தம் வவல்கவைக ்கழுவிகர்கோண்டிருந்தோர்கள். சீயமோனுககு 
உரிே �ைகில் இயேசு ஏறிகர்கோண்ைோர. �ைவ்கக ்கவரயிலிருநது ்கைலுககுள் 
சற்றுத ்தள்ளி நிறுததுமோறு இயேசு சீயமோனுககுக கூறினோர. பி்றகு மக்களுககுப் 
ய�ோதிக்கத ர்தோைஙகினோர.

இயேசு ய�ோதிதது முடித்தோர. அவர சீயமோனிைம், “�ைவ்க ்கைலில் 



ம்ககைளிடம் பசல்வா்ககு ப�ற்்ற ஆண்டு38

ஆழமோன �குதிககுச ரசலுதது. நீங்கள் எல்லோரும் வவலவீசினோல் மீன்கள் 
அ்கப்�டும்” என்றோர.

சீயமோன �திலோ்க, “ஐேோ, மீன பிடிப்�்தற்்கோ்க இரவு முழுவதும் முேனறு 
�ணி ரசய்ய்தோம். ஆனோல் மீன எதுவும் அ்கப்�ைவில்வல. நோன நீருககுள் வவல 
வீசயவண்டும் எனறு நீர கூறுகிறீர. நோன அவ்வோய்ற ரசய்யவன” என்றோன. 
மீன பிடிககி்றவர்கள் நீருககுள் வவல வீசினர. வவல்கள் கிழியும்�டிேோ்க 
அவவ முழுக்க மீன்கைோல் நிரம்பின. அவர்கள் பி்ற �ைகு்களில் இருந்த ்தம் 
நண்�ர்கவை வநது உ்தவுமோறு அவழத்தனர. நண்�ர்கள் வந்தனர. இரண்டு 
�ைகு்களும் அமிழநது ய�ோகும் நிவலயில் மிகுதிேோன மீன்கைோல் நிரம்பின.

்தோங்கள் பிடித்த மிகுதிேோன மீன்கவைக ்கண்டு மீன பிடிககி்றவர்கள் 
ஆசசரிேப்�ட்ைனர. சீயமோன ய�துரு இவ்தக ்கண்ைய�ோது இயேசுவின முன 
்தவல குனிநது வணஙகி, “ஆண்ைவயர, எனனிைமிருநது ய�ோ்கயவண்டும். 
நோன �ோவிேோன மனி்தன” என்றோன. ரசர�ய்தயுவின ம்கன்கைோகிே 
ேோகய்கோபும் யேோவோனும் கூை ஆசசரிேம் அவைந்தோர்கள். (ேோகய்கோபும் 
யேோவோனும் ய�துருவுைன யசரநது உவழத்தனர.)

இயேசு சீயமோவன யநோககி, “�ேப்�ைோய்த! இப்ய�ோதிலிருநது மனி்தவர 
ஒனறு யசரககும்�டிேோ்க நீ யவவல ரசய்வோய், மீவனப்பிடிக்க அல்ல!” 
என்றோர.

அம்மனி்தர்கள் �ைவ்கக ்கவரககு இழுதது வந்தனர. அவர்கள் 
எல்லோவற்வ்றயும் விட்டுவிட்டு இயேசுவவப் பினர்தோைரந்தனர.41

3.2 அசுதத ஆவியுள்ைவன் விடுவி்ககைப்�டுதல் 
இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் ்கப்�ரநகூமுககுச ரசன்றோர்கள். ஓய்வுநோளில் 
ரஜ� ஆலேததிற்குள் ரசனறு இயேசு ய�ோ்தவன ரசய்்தோர. அஙய்க இருந்த 
மக்கள் இயேசுவின ய�ோ்த்கதவ்தக ய்கட்டு விேப்�வைந்தோர்கள். அவர்களின 
ஏவனே யவ்த�ோர்கவரப்ய�ோல இயேசு உ�ய்தசிக்கவில்வல. அவர எல்லோ 
அதி்கோரங்கவையும் உவைேவரோ்க உ�ய்தசித்தோர. ரஜ� ஆலேததிற்குள் 
இயேசு இருந்தய�ோது அசுத்த ஆவிேோல் பிடிக்கப்�ட்ை ஒரு மனி்தனும் 
அஙய்க இருந்தோன. அவன, “நசயரேனோகிே இயேசுயவ! எங்களிைம் நீர எனன 
விரும்புகிறீர? எங்கவை அழிக்கவோ வநதீர? நீர ய்தவனின �ரிசுத்தர என�து 
எனககுத ர்தரியும்” எனறு சத்தமிட்ைோன.
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இயேசு �லமோன குரலில், “அவமதிேோ்க இரு. இவவன விட்டு ரவளியே 
வோ” எனறு ்கட்ைவையிட்ைோர. அந்த அசுத்த ஆவி அம்மனி்தவன ஒரு உலுககு 
உலுககிவிட்டு அவவன விட்டுப் ர�ரும் சத்ததய்தோடு ரவளியேறிேது.

மக்கள் ஆசசரிேப்�ட்ைோர்கள். அவர்கள், “இஙகு எனன நைககி்றது? இந்த 
மனி்தர புதி்தோ்க ஏய்தோ உ�ய்தசிககி்றோர. இவர அதி்கோரததுைன உ�ய்தசம் 
ரசய்கி்றோர. இவர அசுத்த ஆவி்களுககும் ்கட்ைவை இடுகி்றோர. ஆவி்களும் 
அவருககு அடி�ணிகின்றன” எனறு ஒருவயரோரைோருவர ய�சிக ர்கோண்ைனர. 
எனயவ, ்கலியலேோவின அவனததுப் �குதி்களிலும் இயேசுவவப்�ற்றிே 
ரசய்தி யவ்கமோ்கப் �ரவிேது.42

3.3 இரயசு அரநகை்ே்க குணமா்ககுதல்
இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் ரஜ� ஆலேதவ்த விட்டு ரவளியேறினர. 
அவர்கள் ேோகய்கோபு, யேோவோன ஆகியேோருைன சீயமோன, அநதியரேோ 
சய்கோ்தரர்களின வீட்டுககுச ரசன்றோர்கள். சீயமோனின மோமிேோர மி்கவும் 
உைல்நலம் இல்லோமல் இருந்தோள். அவள் �டுகவ்கயில் ்கோய்சசயலோடு 
கிைந்தோள். மக்கள் அவரிைம் அவவைப்�ற்றிக கூறினர. எனயவ இயேசு 
அவைது �டுகவ்கேருய்க ரசன்றோர. அவைது வ்கவேப் �ற்றிகர்கோண்டு 
அவள் எழுநதிருக்க உ்தவி ரசய்்தோர. ்கோய்சசல் அவவை விட்டு நீஙகி அவள் 
சு்கமவைந்தோள். பி்றகு அவள் அவர்கவை உ�சரிக்கத ர்தோைஙகினோள்.

அந்த இரவில், சூரிேன மவ்றந்த பி்றகு, மக்கள் அவனதது 
யநோேோளி்கவையும் இயேசுவிைம் ர்கோண்டு வந்தனர. அவர்கள் பிசோசு 
பிடித்தவர்கவையும் அவரிைம் ர்கோண்டு வந்தனர. அநந்கரில் உள்ை 
அவனதது மக்களும் அந்த வீட்டின வோசலுககு வநது கூடினர. அயந்கருவைே 
�லவி்தமோன யநோய்்கவையும் இயேசு குணப்�டுததினோர. �ல பிசோசு்கவையும் 
இயேசு துரததினோர. ஆனோல் இயேசு பிசோசு்கவைப் ய�ச அனுமதிக்கவில்வல. 
ஏரனன்றோல் அவர ேோரரனறு அவவ்கள் அறிநதிருந்தன.43

3.4 இரயசு தனி்மயில் பெபிததல் 
மறுநோள் ்கோவலயில் இயேசு மி்க முனன்தோ்கயவ எழுந்தோர. இனனும் 
இருட்ைோ்க இருந்தய�ோய்த அவர வீட்வை விட்டு ரவளியேறினோர. அவர 
்தனிேோ்க ஓரிைததுககுச ரசனறு பிரோரத்தவன ரசய்்தோர. பி்றகு சீயமோனும் 
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அவனது நண்�ர்களும் இயேசுவவத ய்தடிச ரசன்றனர. அவவரக ்கண்டுபிடிதது, 
“மக்கள் ேோவரும் உமக்கோ்கயவ எதிர�ோரததிருககி்றோர்கள்” என்றனர.

இயேசு, “நோம் யவறு இைததுககுப் ய�ோ்க யவண்டும். நோம் சுற்றிலும் 
உள்ை ந்கரங்களுககும் ரசல்ல யவண்டும். அந்த இைங்களில் எல்லோம் 
நோன ய�ோ்தவன ரசய்ேயவண்டும். அ்தற்்கோ்கத்தோன நோன வநய்தன” எனறு 
�திலளித்தோர.44

3.5 ர�ாத்னயும், குணமா்ககுதலும் 
இயேசு ்கலியலேோ நோடு முழுவதும் உள்ை இைங்களுககுச ரசன்றோர. 
அவர்கள் ரஜ� ஆலேங்களில் இயேசு ய்தவனுவைே இரோஜேதவ்தப் �ற்றிே 
நற்ரசய்தி்கவைப் ய�ோதித்தோர. யமலும், மக்களின அவனதது வி்தமோன 
யநோய்்கவையும் விேோதி்கவையும் இயேசு குணப்�டுததினோர. இயேசுவவப் 
�ற்றிே ரசய்தி சீரிேோ ய்தசம் முழுவதும் �ரவிேது. யநோயுற்்ற மக்கள் 
அவனவவரயும் இயேசுவிைம் அவழதது வந்தனர. யநோயுற்்ற அம்மக்கள் 
�லவி்தமோன விேோதி்கைோலும் வலியினோலும் அவதியுற்்றனர. சிலர மிகுந்த 
வலியினோலும், சிலர பிசோசு பிடிததும், சிலர வலிப்புயநோயினோலும், சிலர �ோரிச 
விேோதிேோலும் �ோதிக்கப்�ட்டிருந்தனர. இயேசு அவர்கள் அவனவவரயும் 
குணமோககினோர. �ற்�ல மக்கள் இயேசுவவப் பின ர்தோைரந்தோர்கள். 
அம்மக்கள் ்கலியலேோ, �ததுந்கரங்கள், எருசயலம், யூய்தேோ மற்றும் யேோர்தோன 
நதியின அக்கவர மு்தலோன �குதி்களிலிருநது வநதிருந்தனர.45

3.6 ரநாயாளி்ய்க குணமா்ககுதல் 
ர்தோழுயநோேோல் �ோதிக்கப்�ட்ை ஒரு மனி்தன இயேசுவிைம் வந்தோன. 
அவன இயேசுவின முனனோல் மண்டியிட்டு, “நீர விரும்பினோல் எனவனக 
குணப்�டுத்தலோம். அ்தற்குரிே வல்லவம உமககுண்டு” எனறு ர்கஞ்சினோன.

அவனுக்கோ்க இயேசு மனமுருகினோர. ஆவ்கேோல் அவவனத ர்தோட்டு, 
“நோன உனவனக குணப்�டுத்த விரும்புகிய்றன. குணமவைவோேோ்க!” என்றோர. 
உையன யநோய் அவவன விட்டுவிலகி அவன குணமோனோன.

அவவனப் பு்றப்�ட்டுச ரசல்லுமோறு இயேசு கூறினோர. ஆனோல், அவவன 
அவர �லமோ்க எசசரிகவ்கயும் ரசய்்தோர: “நோன உனக்கோ்கச ரசய்்தவ்த 
ேோரிைமும் ரசோல்லோய்த. ஆனோல் நீேோ்கப் ய�ோய் ஆலே ஆசோரிேனிைம் ்கோட்டு. 
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ய்தவனுககுக ்கோணிகவ்க ரசலுதது. ஏரனன்றோல் நீ குணமவைநதிருககி்றோய். 
யமோயச ஆவணயிட்ை�டி ்கோணிகவ்க ரசலுதது. இ்தனோல் நீ குணமோனவ்த 
மக்கள் அறிநது ர்கோள்வோர்கள்,” எனறு இயேசு கூறினோர. அந்த மனி்தன 
அஙகிருநது ரசனறு ்தோன ்கண்ை எல்லோ மக்களிைமும் இயேசு ்தனவனக 
குணப்�டுததிேவ்தப் �ற்றிச ரசோனனோன. எனயவ இயேசுவவப் �ற்றிே 
ரசய்தி எஙகும் �ரவிேது. அ்தனோல் இயேசுவோல் ஒரு ந்கரததுககுள்ளும் 
ரவளிப்�வைேோ்க நுவழே முடிேவில்வல. மக்கள் இல்லோ்த இைங்களில் 
இயேசு ்தஙகி இருந்தோர. இயேசு எஙகிருந்தோலும் அவனதது ந்கரங்களில் 
இருநதும் மக்கள் அவவரத ய்தடி வந்தனர.46

3.7 �்ககைவாத வியாதி்ககைாேன் குணமாகுதல்
சில நோட்்களுககுப் பினனர, இயேசு ்கப்�ரநகூமுககு வந்தோர. அவர வீட்டுககுத 
திரும்பியுள்ைோர என்ற ரசய்தி �ரவிேது. ஏரோைமோன ஜனங்கள் இயேசுவின 
ய�ோ்தவனவேக ய்கட்்கக கூடினோர்கள். அந்த வீடு நிவ்றநதுவிட்ைது. அஙகு 
நிற்�்தற்கும் இைமில்வல. வோசலுககு ரவளியேயும் இைமில்வல. இயேசு 
அவர்களுககுப் ய�ோதிததுகர்கோண்டிருந்தோர. ஒரு �க்கவோ்தக்கோரவனச சிலர 
இயேசுவிைம் ர்கோண்டு வந்தோர்கள். நோனகு ய�ர அவவனத தூககிகர்கோண்டு 
வந்தனர. ஆனோல் அவர்கைோல் அவவன இயேசுவின அருகில் ர்கோண்டுவர 
முடிேவில்வல. ஏரனன்றோல் மக்கள் கூட்ைம் அவ்வீட்வைச சூழநதிருந்தது. 
எனயவ அவர்கள் கூவரமீது ஏறி இயேசு இருந்த இைததுககு யமல் கூவரயில் 
ஒரு தி்றப்வ� உண்ைோககினோர்கள். பி்றகு �க்கவோ்தக்கோரனின �டுகவ்கவே 
வீட்டுககுள் இ்றககினோர்கள். அவர்கைது அைவுக்கைந்த விசுவோசதவ்த இயேசு 
�ோரத்தோர. எனயவ �க்கவோ்தக்கோரவனப் �ோரதது இயேசு, “இவைஞயன! உன 
�ோவங்கள் மனனிக்கப்�ட்ைன” என்றோர.

சில யவ்த�ோர்கர்கள் அஙய்க உட்்கோரநதிருந்தனர. அவர்கள் இயேசு 
ரசய்வனவற்வ்றப் �ோரதது விட்டு ்தங்களுககுள், “ஏன இந்த மனி்தர 
இவ்வோறு ய�சிகர்கோண்டிருககி்றோர? இவர ரசோல்வர்தல்லோம் ய்தவனுககு 
எதிரோன்தோ்கயவ உள்ைய்த. ய்தவன மட்டுயம �ோவங்கவை மனனிக்கத்தக்கவர” 
எனறு ரசோல்லிக ர்கோண்ைனர.

யவ்த�ோர்கர்கள் எனன நிவனததுகர்கோண்டிருககி்றோர்கள் என�வ்த உையன 
இயேசு அறிநதுர்கோண்ைோர. எனயவ, இயேசு அவர்களிைம், “ஏன இப்�டி 
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யேோசிததுகர்கோண்டிருககிறீர்கள்? �க்கவோ்தக்கோரவனப் �ோரதது, ‘உன 
�ோவங்கள் உனககு மனனிக்கப்�ட்ைன’ எனறு ரசோல்வது எளி்தோ? ‘எழுநது 
உன �டுகவ்கவே எடுததுக ர்கோண்டு நை’ எனறு ரசோல்வது எளி்தோ? இரண்டில் 
எது எளி்தோகும்? ஆனோல் மனி்த குமோரனுககுப் பூமியியல �ோவங்கவை 
மனனிககி்ற அதி்கோரம் உண்டு என�வ்த உங்களுககு நிரூபிககிய்றன” எனறு 
கூறி பி்றகு �க்கவோ்தக்கோரவனப் �ோரதது, “நோன உனககுச ரசோல்கிய்றன. 
எழுநதிரு, உனது �டுகவ்கவே எடுததுக ர்கோண்டு உன வீட்டுககுப் ய�ோ” 
என்றோர.

�க்கவோ்தக்கோரன எழுநது, அவனது �டுகவ்கவே எடுததுகர்கோண்டு 
அந்த அவ்றவே விட்டு ரவளியேறினோன. அவனதது மக்களும் அவவனப் 
�ோரத்தோர்கள். அவர்கள் சநய்தோஷப்�ட்டு ய்தவவனப் பு்கழந்தோர்கள். அவர்கள், 

“இதுய�ோல ஆசசரிேம் மிக்க ஒனவ்ற நோங்கள் இதுவவர �ோரத்ததில்வல!” 
என்றனர.47

3.8 ரலவி இரயசு்வ பின்�ற்றுதல்
இயேசு மறு�டியும் ்கைலருய்க ரசன்றோர. ஏரோைமோன மக்கள் அவவரப் 
பினர்தோைரநது ரசன்றோர்கள். இயேசு அவர்களுககு உ�ய்தசித்தோர. 
்கைற்்கவரவேரேோட்டி நைநது ரசல்லும்ய�ோது அல்ய�யுவின ம்கனோன 
யலவி எனனும் வரி வசூலிப்�வவனக ்கண்ைோர. யலவி வரி வசூலிப்பு 
அலுவல்கததில் உட்்கோரநதிருந்தோன. அவனிைம் இயேசு, “எனவனப் பின 
ர்தோைரநது வோ” என்றோர. உையன யலவி எழுநது அவவரப் பின ர்தோைரந்தோன.

அனறு, அ்தற்குப் பின இயேசு யலவியினுவைே வீட்டில் உணவு உண்ைோர. 
அஙய்க வரி வசூல் ரசய்�வர்களும், �ோவி்களும் இயேசுயவோடும் அவரது 
சீஷர்கயைோடும் உணவு உண்ைனர. இவர்கயைோடு �லர இயேசுவவப் பின 
ர்தோைரநது வநதிருந்தனர. அவர்கயைோடு யவ்த�ோர்கரும் �ரியசேரும் 
இருந்தனர. அவர்கள் �ோவி்கயைோடும், வரி வசூல் ரசய்�வர்கயைோடும் யசரநது 
இயேசு உணவு உட்ர்கோள்வவ்தக ்கண்ைனர. அவர்கள் இயேசுவின சீஷவர 
யநோககி, “ஏன இவர வரிவசூல் ரசய்�வர்கயைோடும், �ோவி்களுைனும் யசரநது 
உணவு உண்கின்றோர?” எனறு ய்கட்ைனர.

இயேசு இ்தவனக ய்கட்ைோர. அவர அவர்கவை யநோககி, “சு்கமுள்ைவனுககு 
மருததுவர ய்தவவயில்வல. யநோேோளிகய்க மருததுவர ய்தவவ. நோன 



ம்ககைளிடம் பசல்வா்ககு ப�ற்்ற ஆண்டு 43

நல்லவர்கவை அவழக்க வரவில்வல, �ோவி்கவை அவழக்கயவ வநய்தன” 
என்றோர.48

3.9 உ�வாசம் �ற்றிய ரகைள்வி்ககு இரயசு �திலு்ேததல்
அவர்கள் இயேசுவிைம், “யேோவோனின சீஷர்கள் அடிக்கடி உ�வோசிக்கவும், 
பிரோரததிக்கவும் ரசய்கி்றோர்கள். �ரியசேர்களின சீஷர்களும் அய்த மோதிரி 
ரசய்கி்றோர்கள். ஆனோல் உங்கள் சீஷர்கள் எப்ய�ோதும் உண்�தும், குடிப்�துமோ்க 
இருககி்றோர்கயை” என்றோர்கள்.

இயேசு அவர்களிைம், “திருமணததினய�ோது மணம்கன உைனிருகவ்கயில் 
மணம்கனின நண்�ர்கவை உண்ணோதிருககும்�டிேோ்கக கூ்ற முடிேோது. ஆனோல் 
அவர்கவை விட்டு மணம்கன பிரிநது ரசல்லும் ்கோலம் வரும். அப்ய�ோது 
அவனது நண்�ர்கள் உ�வோசம் இருப்�ர” என்றோர.

அவர்களுககு இயேசு கீழவரும் உவவமவேக கூறினோர. “ஒரு �வழே 
அஙகியின கிழிசவலத வ்தக்க ஒருவரும் புதிே அஙகியின ஒரு �குதிவேக 
கிழிப்�தில்வல. ஏன? அது புதிே அஙகிவேப் �ோழோககுவது மட்டுமனறி, 
புதிே அஙகியின துணி �வழே துணிவேப்ய�ோல் இருப்�துமில்வல. 
மக்கள் புதிே திரோட்வச இரசதவ்தப் �வழே திரோட்வச இரசப் வ�்களில் 
ஊற்றி வவப்�தில்வல. ஏன? புதிே திரோட்வச இரசம் வ�்கவைப் 
ர�ோத்தலோககிவிடும். திரோட்வச இரசம் சிநதிப்ய�ோகும். திரோட்வச இரசப் 
வ�்களும் வீணோகிப்ய�ோகும். மக்கள் புதிே இரசதவ்தப் புதிே வ�்களில் 
வவப்�ோர்கள். �வழே ரசதவ்தப் �ருகுகி்ற மனி்தன புதிே திரோட்வச இரசதவ்த 
விரும்புவதில்வல. ஏன? ‘�வழே திரோட்வச ரசயம நல்லது’ எனறு அவன 
கூறுகின்றோன” என்றோர.49

3.10 குைம் அருரகை ரநாயாளி்ய்க குணமா்ககுதல் 
பி்றகு, இயேசு எருசயலமுககு யூ்தர்களின ஒரு �ண்டிவ்கயினய�ோது ரசன்றோர. 
அஙய்க ஐநது மண்ை�ங்கள் உள்ை ஒரு குைம் இருந்தது. யூ்தரமோழியில் 
இ்தற்கு ர�்தஸ்்தோ எனறு ர�ேர. இந்தக குைம் ஆட்டுவோசல் அருய்க இருந்தது. 
குைததின அருகில் உள்ை மண்ை�ததில் யநோேோளி்கள் �லர �டுததுககிைந்தனர. 
அவர்களில் சிலர குருைர்கள்; சிலர சப்�ோணி்கள்; சிலர சூம்பிப்ய�ோன 
உறுப்பு்கவை உவைேவர்கள். அவர்களில் ஒருவன முப்�தர்தட்டு 
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ஆண்டு்கைோ்க யநோய்வோய்ப்�ட்டிருந்தோன. இயேசு அந்த யநோேோளி அஙகு 
�டுததுககிைப்�வ்தக ்கண்ைோர. அவன நீண்ை ்கோலமோ்க யநோேோளிேோ்க 
இருப்�வ்த அவர அறிந்தோர. ஆவ்கேோல் அவர அவனிைம், “நீ குணமவைே 
விரும்புகி்றோேோ?” எனறு ய்கட்ைோர.

“ஐேோ, ்தண்ணீர ்கலஙகும்ய�ோது நோன ய�ோய் நீரில் இ்றஙகுவ்தற்கு எனககு 
உ்தவி ரசய்ே ேோருமில்வல. மு்தல் மனி்தனோ்கப் ய�ோய் மூழகுவ்தற்கு 
முேல்யவன. ஆனோல் எனககு முனனோல் எவனோவது ஒருவன மு்தல் 
மனி்தனோ்கப் ய�ோய் மூழகிவிடுகி்றோன” எனறு அந்த யநோேோளி �தில் 
ரசோனனோன.

பி்றகு இயேசு, “எழுநது நில். உனது �டுகவ்கவே எடுததுகர்கோண்டு நை” 
என்றோர. உையன அந்த யநோேோளி குணமவைந்தோன. அவன ்தனது �டுகவ்கவே 
எடுததுகர்கோண்டு நைக்க ஆரம்பித்தோன.

இது நி்கழந்த அந்த நோயைோ ஓய்வு நோள். ஆவ்கேோல் யூ்தர்கள், “இனறு ஓய்வு 
நோள். நீ �டுகவ்கவே எடுததுகர்கோண்டு ய�ோவது சரிேல்ல” எனறு அவனிைம் 
கூறினர.

ஆனோல் அந்த மனி்தன, “ஒரு மனி்தர எனவனக குணமோககினோர. எனது 
�டுகவ்கவே எடுததுகர்கோண்டு ய�ோகும்�டிக கூறினோர” என்றோன.

“உனவன குணமோககிப் �டுகவ்கவே எடுததுக ர்கோண்டு ய�ோகும்�டி 
ரசோனன அவன ேோர?” எனறு யூ்தர்கள் ய்கட்ைனர.

ஆனோல் அந்த மனி்தனுககு ்தனவனக குணமோககிேவர ேோர எனறு 
ர்தரிேவில்வல. அஙய்க ஏரோைமோன மக்கள் இருந்தனர. இயேசுவும் அவ்விைம் 
விட்டு மவ்றநது ய�ோயிருந்தோர.

பி்றகு இயேசு அவவன ஆலேததில் ்கண்டுபிடித்தோர. இயேசு அவனிைம், 
“�ோர, இப்ர�ோழுது நீ குணமோகிவிட்ைோய். உனககுக ய்கடுவரோ்த�டி யமலும் 
�ோவம் ரசய்ேோமல் இருப்�ோேோ்க” எனறு கூறினோர.

பி்றகு அந்த மனி்தன யூ்தர்களிைம் திரும்பிப் ய�ோனோன. அவன யூ்தர்களிைம், 
“இயேசு்தோன எனவனக குணமோககிேவர” எனறு ரசோனனோன.

இயேசு இவ்வோறு ஓய்வு நோளில் யநோவேக குணப்�டுததிே்தோல் யூ்தர்கள் 
இயேசுவவக குற்்றம்சோட்ைத ர்தோைஙகினர. ஆனோல் இயேசுயவோ யூ்தர்களிைம், 

“எனது பி்தோ (ய்தவன) யவவல ரசய்வவ்த நிறுததுவய்த இல்வல. நோனும் 
யவவல ரசய்துர்கோண்டிருககிய்றன” என்றோர.
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இவ்தக ய்கட்ை யூ்தர்கள் இயேசுவவக ர்கோனறுவிைக ்கடுவமேோ்க 
முேற்சி ரசய்்தோர்கள். அவர்கள், “மு்தலில் இயேசு ஓய்வு நோளின சட்ைதவ்த 
உவைததுவிட்ைோர. பி்றகு அவர ய்தவவன அவரது பி்தோ எனறு கூறுகி்றோர. 
அவர ்தனவன ய்தவனுககுச சமமோ்கக கூறி வருகி்றோர” எனறு விைக்கம் 
கூறினர.50

3.11 ரதவ குமாேன் வாழவு அளி்ககி்றார 
ஆனோல் இயேசுயவோ, “உங்களுககு உண்வமேோ்கயவ கூறுகிய்றன, இந்தக 
குமோரன ்தனிேோ்க எதுவும் ரசய்வதில்வல. இவர ்தன பி்தோவிைம் 
எவ்தப் �ோரககி்றோயரோ அவற்வ்றயே ரசய்து வருகி்றோர. பி்தோ குமோரவன 
யநசிககி்றோர. அவர ்தோன ரசய்�வற்வ்றரேல்லோம் ்தனது குமோரனுககுக 
்கோட்டி வருகி்றோர. இந்த மனி்தன குணமோனோன. இவ்தவிை யமலோன 
்கோரிேங்கவைப் பி்தோவோனவர ்தனது குமோரன மூலம் ரசய்வோர. பினபு நீங்கள் 
எல்யலோரும் ஆசசரிேப்�டுவீர்கள். பி்தோவோனவர இ்றந்தவர்கவை உயியரோடு 
எழுப்புகி்றோர. இவ்தப்ய�ோலயவ அவரது குமோரனும் ்தமது விருப்�ததின�டி 
இ்றநதுய�ோனவர்கவை உயியரோடு எழச ரசய்வோர.

“அததுைன பி்தோவோனவர  ேோருககும் தீரப்�ளிப்�தில்வல. ஆனோல் அவர 
இத்தவ்கே தீரப்�ளிககும் அதி்கோரதவ்த ்தன ம்கனிைம் ஒப்�வைததிருககி்றோர. 
ய்தவன இவ்தச ரசய்்தோர. எனயவ அவனதது மக்களும் பி்தோவுககுச ரசய்கி்ற 
மரிேோவ்தவேக குமோரனுககும் ரசய்ே யவண்டும். ஒருவன குமோரனுககு 
மரிேோவ்த ரசய்ேோவிட்ைோல் அவன பி்தோவவயும் அவமரிேோவ்த 
ரசய்்தவனோகி்றோன. பி்தோயவ ்தன குமோரவன நம்மிைம் அனுப்பியிருககி்றோர.

“நோன உங்களுககு உண்வமேோ்கயவ கூறுகிய்றன, நோன ரசோல்கி்றவ்த 
எவன ய்கட்டு எனவன அனுப்பினவவர நம்புகி்றோயனோ அவனுககு 
நிததிேமோன வோழவு உண்டு. அவன தீரப்புககு உட்�ைமோட்ைோன. அவன 
ஏற்ர்கனயவ மரணதவ்த விட்டு நீஙகி ஜீவவனப் ர�ற்்றவனோகி்றோன. 
உங்களுககு ஓர உண்வமவேக கூறுகிய்றன. முககிேமோன யவவை வரும். 
அவ்யவவை ஏற்ர்கனயவ இஙய்க இருககி்றது. �ோவததில் இ்றந்தவர்கள் 
ய்தவகுமோரனுவைே சத்ததவ்தக ய்கட்கும் ்கோலம் வரும். குமோரனிைமிருநது 
ய்கட்�வற்வ்ற நம்புகி்றவர்கள் நிததிே ஜீவவனப் ர�றுகின்றோர்கள். 
பி்தோவிைமிருநய்த (ய்தவனிைமிருநய்த) ஜீவன வருகின்றது. ஆவ்கேோல் அவர 
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்தன குமோரனுககும் ஜீவவனேளிககும் அதி்கோரதவ்தக ர்கோடுததிருககி்றோர. 
அததுைன அவர குமோரனுககு, அவனதது மக்களுககும் தீரப்�ளிககி்ற 
அதி்கோரதவ்தயும் ர்கோடுததிருககி்றோர. ஏரனன்றோல் அந்தக குமோரயன மனி்த 
குமோரனோ்க இருககி்றோர. 

“இது�ற்றி நீங்கள் ஆசசரிேப்�ை யவண்ைோம். ரசததுப்ய�ோய் ்கல்லவ்றயில் 
இருககி்றவர்கள் அவரது சத்ததவ்தக ய்கட்கும் ்கோலம் வரும். அப்ய�ோது 
்தங்கள் ்கல்லவ்ற்கவை விட்டு அவர்கள் ரவளியே வருவோர்கள். ்தங்கள் 
வோழவில் நனவமவேச ரசய்்தவர்கள் நிததிே ஜீவவனப் ர�றும்�டி 
எழுப்�ப்�டுவோர்கள். தீவம ரசய்்தவர்கள் ்தண்ைவனவேப் ர�றும்�டி 
எழுப்�ப்�டுவோர்கள்.

“நோன  ்தனிேோ்க  எதுவும்  ர ச ய் வ தி ல் வ ல .  ந ோ ன  எ ன க கு ச 
ரசோல்லியிருககி்ற�டியே தீரப்�ளிககிய்றன. எனயவ எனது தீரப்பு நீதிேோனய்த. 
ஏரனன்றோல் நோன எனககுப் பிடித்தமோனவ்தச ரசய்வதில்வல; எனவன 
அனுப்பினவருககுப் பிடித்தமோனவ்தயே ரசய்கிய்றன.51

3.12 தன் அதிகைாேததிற்கு இரயசுவின் ஆதாேம் 
“நோ யன  எனவனப்�ற்றிச  ர ச ோ ல் லி  வ ந ்த ோ ல் ,  ம க ்க ள்  அ வ ்த 
ஏற்றுகர்கோள்ைமோட்ைோர்கள். ஆனோல் எனவனககுறிதது மக்களிைம் 
ரசோல்லுகி்ற யவர்றோருவர இருககி்றோர. அவர எனவனக குறிததுச ரசோல்வது 
உண்வமரேனறு எனககும் ர்தரியும்.

“நீங்கள் யேோவோனிைம் சிலவர அனுப்பியிருநதீர்கள். அவன உங்களுககு 
உண்வமவேப்�ற்றிச ரசோனனோன. மக்களுககு எனவனப்�ற்றி ஒருவன 
சோட்சி ரசோல்லி விைக்க யவண்டும் என்ற ய்தவவ எனககில்வல. ஆனோல் 
நீங்கள் இரட்சிக்கப்�டும்�டிேோ்க இவற்வ்ற நோன உங்களுககுக கூறுகிய்றன. 
யேோவோன எரிநது ஒளிவேக ர்கோடுககி்ற ஒரு விைகவ்கப்ய�ோனறிருந்தோன. 
நீங்கள் அவனது ஒளிவேப் ர�ற்று சில ்கோலம் மகிழசசி அவைநதீர்கள்.

“ஆனோல் நோன யேோவோவனவிைப் ர�ரிேவர என�்தற்கு எனனிைம் சோட்சி 
உள்ைது. நோன ரசய்கி்ற ரசேல்்கயை எனககு உரிே சோட்சி்கைோகும். இவவ்கயை 
என பி்தோ, நோன ரசய்யும்�டிேோ்கக ர்கோடுத்தவவ என�வ்தக ்கோட்டுகின்றன. 
எனவன அனுப்பிே என பி்தோ, எனவனப் �ற்றி அவயர சோட்சி ்தருகி்றோர. 
ஆனோல் நீங்கள் அவர சத்ததவ்த ஒருர�ோழுதும் ய்கட்ைதில்வல. அவர 
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எப்�டி இருப்�ோர எனறு நீங்கள் �ோரத்ததும் இல்வல. பி்தோவின அறிவுவர 
உங்களில் வோழவதுமில்வல. ஏரனன்றோல் பி்தோ அனுப்பிே ஒருவவர 
நீங்கள் ஏற்றுகர்கோள்ைவில்வல. நீங்கள் யவ்தவோககிேங்கவைக ்கவனமோ்கப் 
�டிததுப் �ோருங்கள். அவவ நிததிே ஜீவவன உங்களுககுக ர்கோடுககுரமனறு 
நீங்கள் நிவனககிறீர்கள். அந்த வோககிேங்கயை எனவனப்�ற்றி கூறுகின்றன. 
ஆனோல் அந்த நிததிே ஜீவவனப் ர�்ற விரும்பும் நீங்கள், எனனிைம் வர 
மறுககினறீர்கள்.

“நோன மனி்தர்களிைமிருநது �ோரோட்வைப் ர�்ற விரும்�வில்வல. ஆனோல் 
நோன உங்கவை அறியவன. ய்தவனுவைே அனபு உங்களில் இல்வல 
என�வ்தயும் அறியவன. நோன என பி்தோவிைமிருநது வநதிருககிய்றன. 
நோன அவருக்கோ்கப் ய�சுகிய்றன. ஆனோல் எனவன நீங்கள் ஒப்புகர்கோள்ை 
மறுககிறீர்கள். யவர்றோருவன வநது அவன ்தனக்கோ்கயவ ய�சினோல் அவவன 
ஏற்றுகர்கோள்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்களில் ஒருவவர ஒருவர �ோரோட்டுவதில் 
விருப்�ம்ர்கோள்கிறீர்கள். நீங்கள் ய்தவனுவைே �ோரோட்வைப் ர�்ற முேற்சி 
ரசய்வதில்வல. ஆவ்கேோல் நீங்கள் எவ்வோறு நம்பிகவ்க வவக்க முடியும்? 
நோன பி்தோவின முனனோல் நினறு உங்கவைக குற்்றம் ரசோல்யவன எனறு 
நிவனக்கயவண்ைோம். யமோயச்தோன உங்கள் குவ்ற்கவைச ரசோல்கி்றவன. 
யமோயச மட்டுயம உங்கவைக ்கோப்�ோற்்ற முடியும் எனறு நீங்கள் நம்புகிறீர்கள். 
நீங்கள் உண்வமயியலயே யமோயசவே நம்பினீர்கைோனோல் எனனிலும் 
நம்பிகவ்க வவததிருப்பீர்கள். ஏரனன்றோல் யமோயச எனவனப்�ற்றித்தோன 
எழுதியிருககி்றோன. ஆனோல் நீங்கள் யமோயச எழுதினவவ்கவை 
நம்�மோட்டீர்கள். ஆவ்கேோல் நோன ரசோல்வவ்தயும் உங்கைோல் நம்�முடிேோது” 
எனறு கூறினோர.52

3.13 இரயசு ஓயவு நாளு்ககும் ஆண்டவர 
ஒரு ஓய்வுநோளில் இயேசு ்தோனிே வேல்்கள் வழியே நைநதுர்கோண்டிருந்தோர. 
அவரது சீஷர்களும் அவயரோடு ரசன்றோர்கள். சீஷர்கள் ்தோனிேக்கதிர்கவைக 
ர்கோய்து தினனத ர்தோைஙகினர. �ரியசேர்கள் இ்தவனப் �ோரதது இயேசுவிைம், 

“உங்கள் சீஷர்கள் ஏன இவ்வோறு ரசய்கி்றோர்கள்? ஓய்வு நோளில் இவ்வோறு 
ரசய்ேககூைோது என�து யூ்தர்களின சட்ைமல்லவோ?” என்றனர.

அ்தற்கு இயேசு, “்தனககும் ்தன சீஷர்களுககும் உணவு யவண்டிப் 
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�சிததிருந்த யநரததில் ்தோவீது எனன ரசய்்தோன என�வ்த நீங்கள் 
�டிததிருககிறீர்கள். அபிேத்தோர எனனும் ்தவலவம ஆசோரிேன ்கோலததில் 
நைந்த விஷேம் அது. ்தோவீது ய்தவனுவைே வீட்டில் நுவழநது ய்தவனுககுப் 
�வைக்கப்�ட்ை அப்�தவ்த உண்ைோன. யமோயசயின விதி்கயைோ ஆசோரிேர்கள் 
மட்டுயம அந்த அப்�தவ்தப் புசிக்கலோம் எனறு கூறுகின்றன. ்தோவீது 
்தனனுைன இருந்த மற்்றவர்களுககும் அப்�தவ்தக ர்கோடுத்தோன.53

“நீங்கள் யமோயசயின நிேோேப்பிரமோணததில்  �டிததிருககிறீர்கள். அ்தோவது 
ஓய்வு நோளில் ஆலேங்களில் ஆசோரிேர்கள் ஓய்வு ர்கோள்ைோமல் சட்ைதவ்தப் 
பு்றக்கணிககி்றோர்கள் எனறு. ஆனோல், அவ்வோறு ரசய்யும் ஆசோரிேர்கள் குற்்றம் 
ரசய்்தவர்கள் அல்ல. நோன உங்களுககுச ரசோல்லுகிய்றன. ஆலேதவ்தக 
்கோட்டிலும் யமலோனவர இஙய்க இருககி்றோர. யவ்தோ்கமம் கூறுகி்றது, 

‘எனககு விலஙகு்கவைப் �லியிடுவது விருப்�மோன்தல்ல. மக்களிைம் 
இரக்கதவ்தயே நோன விரும்புகிய்றன,’ அவ்வோரதவ்த்களின உண்வமேோன 
ர�ோருள் உங்களுககுத ர்தரிேோது. அ்தன ர�ோருவை நீங்கள் அறிநதிருந்தோல் 
குற்்றமற்்றவர்கவைக குற்்றவோளி்கைோக்கமோட்டீர்கள்” என்றோர.54

யமலும் �ரியசேர்கவைப் �ோரதது இயேசு, “ஓய்வு நோள் என�து 
மக்களுககு உ்தவயவ உண்ைோக்கப்�ட்ைது. ஓய்வுநோளுக்கோ்க மக்கள் 
உண்ைோக்கப்�ைவில்வல. எனயவ மனி்த குமோரன்தோன மற்்ற நோட்்களுககும் 
மட்டுமல்ல, ஓய்வு நோளுககும் எஜமோனரோ்க இருககி்றோர” எனறு ரசோனனோர.55

இயேசு அவ்விைதவ்தவிட்டு, ரஜ� ஆலேததுககுள் நுவழந்தோர. ரஜ� 
ஆலேததுககுள் சூம்பிே வ்கயுைன ஒருவன இருந்தோன. இயேசுவினயமல் 
குற்்றம் சுமததுவ்தற்்கோன ஒரு ்கோரணதவ்தத ய்தடி சில யூ்தர்கள் அஙகிருந்தனர. 
எனயவ அவர்கள் இயேசுவிைம், “ஓய்வு நோளில் குணப்�டுததுவது சரிேோ?” 
எனறு ய்கட்ைோர்கள்.

இயேசு, “உங்களில் ேோருகய்கனும், ஓர ஆடு இருநது அது ஓய்வு நோளில் 
ஒரு குழியில் விழுந்தோல், நீங்கள் அவ்தக குழியில் இருநது தூககி எடுப்பீர்கள் 
அல்லவோ? ஓர ஆட்வைக ்கோட்டிலும் மனி்தன நிசசேமோ்க யமலோனவன. எனயவ, 
ஓய்வு நோளில் நற்ரசேல்்கவைச ரசய்ே யமோயசயின நிேோேப்பிரமோணம் 
அனுமதிககின்றது” எனறு �திலளித்தோர.

பி்றகு, இயேசு சூம்பிே வ்கயுவைே மனி்தனிைம், “எஙய்க உன வ்க்கவைக 
்கோட்டு!” என்றோர. அவன இயேசு ்கோணுமோறு ்தன சூம்பிேவ்கவே நீட்டினோன. 
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அது மற்்ற வ்கவேப்ய�ோல குணமோயிற்று. ஆனோல் �ரியசேர்கள் இயேசுவவக 
ர்கோல்லத திட்ைம் தீட்டிேவோறு அஙகிருநது விலகிச ரசன்றனர.56

3.14 இரயசுவின் பின் திேைான கூட்டம் 
்தனது சீஷர்கயைோடு இயேசு ஏரிப்�க்கம் ரசன்றோர. ்கலியலேோ மக்களில் 
�லர அவவரப் பின ர்தோைரந்தனர. பி்றகு யூய்தேோவில் இருநதும், 
எருசயலமிலிருநதும், இதுயமேோவில் இருநதும், யேோர்தோனுககு அக்கவரயில் 
இருநதும் ஏரோைமோன மக்கள் வந்தனர. அததுைன தீரு, சீய்தோன �குதி்களில் 
இருநதும் மக்கள் வந்தனர. அவர்கள் அவனவரும் இயேசு ரசய்்த 
அற்பு்தங்கவை அறிநதிருந்தனர. ஆ்கயவ்தோன அவர்கள் வந்தோர்கள்.

இயேசு �லவரயும் �ோரத்தோர. அவர ்தன சீஷர்களிைம் ஒரு சிறிே �ைகு 
ர்கோண்டுவநது அ்தவன அவருககுத ்தேோர ரசய்யும்�டிக ய்கட்டுகர்கோண்ைோர. 
மக்கள் ்தம்வம ரநருககித ்தள்ைோ்த�டிககு அப்�ைகில் ஏறிகர்கோண்ைோர. 
இயேசு ஏற்ர்கனயவ �லவரக குணமோககி இருந்தோர. ஆ்கயவ ஏரோைமோன 
யநோயுற்்ற மக்கள் ரநருககிகர்கோண்டு வநது அவவரத ர்தோை முேன்றோர்கள். 
சிலர அசுத்த ஆவி்கைோல் பிடிக்கப்�ட்டிருந்தனர. ஆவி்கள் இயேசுவவக 
்கண்ைதும் அவருககு முன குனிநது, “நீர ்தோன ய்தவனுவைே குமோரன” எனறு 
உரக்கச சத்தமிட்ைன. ஆனோல் இயேசு, ்தோம் ேோர என�வ்த மக்களுககுக 
கூ்றோதிருககும்�டி அவற்றிற்கு உறுதிேோ்கக ்கட்ைவையிட்ைோர.57

ஏசோேோ தீரக்க்தரிசி ரசோனனது நைககும்�டிககு இயேசு இவ்வோறு ரசய்்தோர. 
ஏசோேோ ரசோனனது இதுயவ,

“இய்தோ என ஊழிேன. 
நோன இவவரத ய்தரநர்தடுததிருககிய்றன.

நோன இவவர யநசிககிய்றன; 
இவவரககுறிதது நோன மகிழசசிேோயிருககிய்றன. 

என ஆவிவே இவரயமல் அமரசரசய்யவன. 
இவர ய்தசங்களுககு (என) யநரவமேோன நிேோேதவ்தக கூறுவோர.

இவர வோககுவோ்தம் ரசய்ேோர; கூககுரல் ரசய்ேோர.
வீதி்களில் உள்ை மக்கள் இவர குரவலக ய்கைோர.

ஏற்ர்கனயவ வவைந்த நோணவலககூை இவர உவைக்கமோட்ைோர. 
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அவணேப்ய�ோகி்ற விைகவ்கககூை இவர அவணக்கமோட்ைோர.
நிேோேததீரப்பு ரசய்து முடிககும்வவர இவர ்தம் முேற்சியில் 

்தைரமோட்ைோர.
எல்லோ மக்களும் இவரிைம் நம்பிகவ்ககர்கோள்வோர்கள்.”58

3.15 இரயசு �ன்னிேண்டு அப்ர�ாஸதலரகை்ைத ரதரநபதடுததல் 
அக்கோலததில் இயேசு பிரோரத்தவன ரசய்யும்ர�ோருட்டு ஒரு மவலககுச 
ரசன்றோர. இரவு முழுவதும் ய்தவனிைம் பிரோரத்தவன ரசய்்தவோய்ற 
அம்மவலயில் இருந்தோர. மறுநோள் ்கோவலயில் இயேசு ்தனது சீஷர்கவை 
அவழத்தோர. அவர்களுள் �னனிரண்டு ய�வரத ய்தரநர்தடுத்தோர. அவர்களுககு 
அப்ய�ோஸ்்தலர்கள் எனறு ர�ேரிட்ைோர.59 அவர்கள் ்தனனுைன இருக்க 
யவண்டும் எனறு இயேசு விரும்பினோர. அவர்கவைப் �ல இைங்களுககு 
அனுப்பி பிரசங்கம் ரசய்யும்�டி விரும்பினோர. அததுைன பிசோசு்கவை 
விரட்டுவ்தற்்கோன அதி்கோரதவ்த அவர்கள் ர�ற்றிருக்கவும் இயேசு 
விரும்பினோர. அவர ய்தரநர்தடுத்த �னனிரண்டு ய�ரின ர�ேர்களும் 
பினவருமோறு: சீயமோன, இயேசு இவனுககு ய�துரு எனறு ர�ேரிட்ைோர. 
ேோகய்கோபு, யேோவோன இவர்கள் ரசர�ய்தயுவின ம்கன்கள். (இயேசு 
இவர்களுககு ர�ோவரனரய்கஸ் எனறு ர�ேர வவத்தோர. இ்தற்கு “இடி 
முழக்கததின மக்கள்” எனறு ர�ோருள்) அநதியரேோ, பிலிப்பு, �ரத்தயலோயமயு, 
மதய்தயு, ய்தோமோ, அல்ய�யுவின ம்கனோன ேோகய்கோபு, ்தய்தயு, ்கோனோனிேனோன 
சீயமோன, யூ்தோ ஸ்்கோரியேோத. இந்த யூ்தோஸ்்தோன இயேசுவவ அவரது 
�வ்கவர்களிைம் ்கோட்டிகர்கோடுத்தவன.60

மவலயிலிருநது பிரசங்கம் (3.16–34)

3.16 ரதவனு்டய ஆசீரவாதஙகை்ைப் ப�றுரவார
அஙகுக கூட்ைமோயிருந்த மக்கவைப் �ோரத்த இயேசு ஒரு குனறினமீது ரசனறு 
அமரந்தோர. அவரது சீஷர்கள் அவரிைம் வந்தோர்கள். இயேசு மக்களுககுக 
கீழக்கண்ைவோறு ய�ோ்தவன ரசய்்தோர:

“ஆவியில் எளிவம ர்கோண்ை மனி்தர்கள் ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள்,
�ரயலோ்க இரோஜேம் அவர்களுககுரிேது.
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இம்வமயில் துக்கம் அவைந்த மனி்தர்கள் 
ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள்.

ய்தவன அவர்கவைத ய்தற்றுவோர.
�ணிவுவைேவர்கள் ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள்.

ய்தவன வோக்களித்த இைதவ்த அவர்கள் ர�றுவோர்கள்.
மற்்ற எவ்தக ்கோட்டிலும் நீதிேோன ரசேல்்கவைச ரசய்ே 

விரும்புகி்றவர்கள் ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள்.
அவர்களுககு முழுததிருப்திவேத ய்தவன அளிப்�ோர.

மற்்றவர்களுககுக ்கருவண ்கோட்டுகி்றவர்கள் 
ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள்.

அவர்களுககுக ்கருவண ்கோட்ைப்�டும்.
தூய்வமேோன எண்ணமுவைேவர்கள் ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள். 

அவர்கள் ய்தவனின அரு்கோவமயிலிருப்�ோர்கள்.
அவமதிக்கோ்கச ரசேலோற்றுகி்றவர்கள் ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள். 

ய்தவன அவர்கவைத ்தன குமோரர்கள் என அவழப்�ோர.
நனவம ரசய்வ்தற்்கோ்கத ்தண்டிக்கப்�டுகி்றவர்கள் 

ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள்.
�ரயலோ்க இரோஜேம் அவர்களுககுரிேது.

“உங்களுகர்கதிரோ்கத தீே ரசோற்்கவைப் ய�சி மக்கள் உங்கவைத 
துனபுறுததுவோர்கள். நீங்கள் எனவனப் பின�ற்றுவதினிமித்தம் 
எல்லோவி்தமோன தீே ரசோற்்கவையும் உங்களுகர்கதிரோ்கச ரசோல்வோர்கள். 
ஆனோல் மக்கள் உங்களுககு அவற்வ்றச ரசய்யும்ர�ோழுது நீங்கள் 
ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள். அ்தற்்கோ்க மகிழசசிேவையுங்கள். ய்தவனுவைே 
ம்கத்தோன ரவகுமதி உங்களுககுக ்கோததிருககி்றது. உங்களுககு முனபு வோழந்த 
தீரக்க்தரிசி்களுககும் மக்கள் அய்த வி்தமோன தீவம்கவைச ரசய்்தோர்கள்.61

3.17 இரயசு்வப் பின்�ற்றுரவார உப்பு, ஒளி
“பூமிககு நீங்கள் உப்�ோ்க இருககிறீர்கள். ்தன சுவவவே உப்பு இழந்தோல் மீண்டும் 
அவ்த உப்�ோ்க மோற்்றயவோ, யவறு எ்தற்கும் �ேன�டுத்தயவோ முடிேோது. அது 
ர்தருவில் எறிேப்�ட்டு மக்கைோல் மிதிக்கப்�டும். 
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““உலகுககு ஒளித்தரும் விைககு நீங்கயை. ஒரு குனறின யமல் அவமந்த 
�ட்ைணம் மவ்றநதிருக்க முடிேோது. மக்கள் எரிகின்ற விைகவ்கக குைததின 
கீழ வவதது மவ்றப்�தில்வல. மோ்றோ்க, அவ்த மக்கள் விைககுத ்தண்டின மீது 
வவககி்றோர்கள். அப்ர�ோழுது ்தோன விைககு வீட்டிலுள்ை அவனவருககும் 
ரவளிசசம் ்தருகி்றது. அது ய�ோலயவ, நீங்களும் மற்்ற மனி்தர்களுககு 
விைக்கோ்க விைங்கயவண்டும். உங்கைது நற்ரசேல்்கவை மற்்றவர்கள் 
்கோணும்�டி வோழுங்கள். �ரயலோ்கததிலிருககும் உங்கள் பி்தோவவ மக்கள் 
பு்கழநது ய�சுமோறு நீங்கள் வோழுங்கள்.62

3.18 ரமாரசயின் நியாயப்பிேமாணத்தப் �ற்றி இரயசு
“யமோயசயின சட்ைங்கவையேோ அல்லது தீரக்க்தரிசி்களின ய�ோ்தவன்கவையேோ 
அழிப்�்தற்்கோ்க நோன வநதுள்ை்தோ்க நிவனக்கோதீர்கள். அவர்கைது 
ய�ோ்தவன்கவை அழிப்�்தற்்கோ்க நோன வரவில்வல. அவர்களின 
ய�ோ்தவன்களின முழுப் ர�ோருவையும் நிவ்றயவற்்றயவ வநதுள்யைன. நோன 
உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன. வோனமும் பூமியும் உள்ைவவரககும் 
்கட்ைவை்களில் எதுவும் மவ்றேோது. அவனததும் நிவ்றயவறுகி்ற வவரககும் 
்கட்ைவை்களின ஒரு சிறு எழுதய்தோ அல்லது ஒரு சிறு எழுததின �குதியேோ கூை 
மவ்றேோது.

“ஒருவன ஒவ்ரவோரு ்கட்ைவைவேயும் ்கவைப்பிடிக்க யவண்டும். சிறிே்தோ்கத 
ய்தோனறும் ்கட்ைவைவேககூைக ்கவைப்பிடிக்க யவண்டும். ்கட்ைவை்களில் 
ஏய்தனும் ஒனவ்றத ்தோன ்கவைப்பிடிக்கோமலும் மற்்றவர்கவையும் அவ்தக 
்கவைப்பிடிக்க யவண்ைோரமனறும் கூறுகி்றவன �ரயலோ்க இரோஜேததில் 
்கவைசி ஆைோயிருப்�ோன. ஆனோல், ்கட்ைவை்கவைக ்கவைப்பிடிதது 
மற்்றவர்கவையும் ்கவைபிடிக்கச ரசோல்லுகி்றவன �ரயலோ்க இரோஜேததில் 
ம்கத்தோன இைதவ்தப் ர�றுவோன. சட்ைங்கவைப் ய�ோதிககி்றவர்கவைவிைவும் 
�ரியசேர்கவைவிைவும் நீங்கள் சி்றப்�ோ்கச ரசேல்�ை யவண்டும் 
எனறு உங்களுககுச ரசோல்லுகிய்றன. அவர்கவைவிைவும் சி்றப்�ோ்கச 
ரசேல்�ைோவிட்ைோல், நீங்கள் �ரயலோ்க இரோஜேததில் நுவழேமோட்டீர்கள்.63

3.19 ரகைா�த்தப் �ற்றிய ர�ாத்ன
“‘எவவரயும் ர்கோல்லோய்த. ர்கோவல ரசய்கி்றவன ்தண்டிக்கப்�டுவோன’ எனறு 
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ரவகு ்கோலததிற்கு முனனயர நமது மக்களுககுச ரசோல்லப்�ட்டிருப்�வ்த 
அறிவீர்கள். ஆனோல் நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன, ேோரிைமும் ய்கோ�ம் 
ர்கோள்ைோதீர்கள். அவனவரும் உங்கள் சய்கோ்தரர்கயை. நீங்கள் மற்்றவர்களிைம் 
ய்கோ�ம் ர்கோண்ைோல், நீங்கள் நிேோேநதீரக்கப்�டுவீர்கள். மற்்றவருககு 
எதிரோ்கத தீேவவ்கவைச ரசோனனோல் யூ்த ஆயலோசவனக குழுவினோல் 
்தண்டிக்கப்�டுவீர்கள். யவர்றோரு மனி்தவன முட்ைோள் எனறு நீங்கள் 
அவழத்தோல், நர்கத தீயின ஆ�ததுககுள்ைோவீர்கள்.

“எனயவ, நீங்கள் ய்தவனுககு உங்கள் ்கோணிகவ்கவேப் �லிபீைததில் 
ரசலுததும்ர�ோழுது மற்்றவர்கவையும் நிவனததுப் �ோருங்கள். நீங்கள் 
உங்கள் ்கோணிகவ்கவேச ரசலுததும்ர�ோழுது, உங்கள் சய்கோ்தரன உங்கள் 
மீது வருத்தததுைன இருப்�து உங்கள் நிவனவிற்கு வந்தோல், உங்கள் 
்கோணிகவ்கவேப் �லிபீைததிற்கு முன வவததுவிட்டு, ரசனறு அவனுைன 
சமோ்தோனமோகுங்கள். பினனர வநது உங்கள் ்கோணிகவ்கவேச ரசலுததுங்கள்.

“உங்கள் எதிரி உங்கவை நீதிமன்றததிற்கு  அவழத்தோல், அவனுைன 
விவரவோ்க நட்�ோகுங்கள். நீதிமன்றததிற்குச ரசல்வ்தற்கு முனய� 
அவ்தச ரசய்ே யவண்டும். அவனுைன நட்�ோ்கோவிட்ைோல், அவன 
உங்கவை நீதி�தியிைம் ஒப்�வைப்�ோன. யமலும், நீதி�தி உங்கவைச 
சிவ்றயிலவைக்க ்கோவலரிைம் ஒப்�வைப்�ோர. நோன ரசோல்லுகிய்றன, நீங்கள் 
ர்கோடுக்கயவண்டிேது அவனதவ்தயும் ர்கோடுததுத தீரககி்றவவரயிலும் 
உங்கைோல் அந்தச சிவ்றவே விட்டு மீைமுடிேோது.64

3.20 கைற்்�்க குறிதது இரயசுவின் ர�ாத்ன
“‘பி்றன மவனவியுைன உ்றவுர்கோள்ளும் �ோவதவ்தச ரசய்ேோய்த’ எனறு 
கூ்றப்�ட்டுள்ைவ்த நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆனோல் நோன ரசோல்கிய்றன. ஒரு 
ர�ண்வணக ்கோமக ்கண் ர்கோண்டு யநோககி, அவளுைன உைலு்றவுர்கோள்ை 
விரும்பினோயல, அவன அவளுைன வி�சசோரம் ரசய்்தவனோகி்றோன. உங்கள் 
வலது ்கண் நீங்கள் �ோவம் ரசய்ேக ்கோரணமோனோல், அவ்தப் பிடுஙகி எறியுங்கள். 
உங்கள் சரீரம் முழுவதும் நர்கததில் வீழவவ்தக ்கோட்டிலும் அவ்வுைலின ஓர 
உறுப்வ� இழப்�து நனறு. உங்கள் வலது வ்க உங்கவைப் �ோவம் ரசய்ே 
வவத்தோல், அவ்த ரவட்டி எறியுங்கள். உங்கள் சரீரம் முழுவதும் நர்கததில் 
வீழவவ்தக ்கோட்டிலும் அவ்வுைலின ஒரு �குதிவே இழப்�து நனறு.65
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3.21 விவாகைேததுப்�ற்றிய ர�ாத்ன
“‘்தன மவனவிவே விவோ்கரதது ரசய்கி்ற எவரும் அவளுககு எழுததின 
மூலமோ்க சோனறி்தழ அளிக்க யவண்டும்’ எனறும் ரசோல்லப்�ட்டிருககி்றது. 
ஆனோல் நோன உங்களுககுச ரசோல்லுகிய்றன, ்தன மவனவிவே விவோ்கரதது 
ரசய்கி்றவன அவவை வி�சசோரப் �ோவததின குற்்ற உணரவுககுள்ைோககுகி்றோன. 
்தன மவனவி யவர்றோரு ஆைவனுைன சரீர உ்றவு வவததிருப்�து மட்டுயம 
ஒருவன ்தன மவனவிவே விவோ்கரதது ரசய்ேத்தக்க ்கோரணமோகும். 
விவோ்கரதது ரசய்ேப்�ட்ை அப்ர�ண்வண மணம் புரிகி்றவனும் வி�சசோரம் 
ரசய்்தவனோகி்றோன.66

3.22 வா்ககுறுதிகை்ைப்�ற்றிய ர�ாத்ன
“‘நீ ஒரு சததிேம் ரசய்்தோல், அவ்த மீ்றக கூைோது எனறும், ்கரத்தருககுச 
ரசய்வ்தோ்கச ரசோனன வோககுறுதிவே நிவ்றயவற்றுவோேோ்க’ எனறும், 
ரவகு ்கோலததிற்கு முனனயர நமது மக்களுககுச ரசோல்லப்�ட்டிருப்�வ்த 
அறிவீர்கள். ஆனோல் நோன உங்களுககுச ரசோல்லுகிய்றன; ஒருய�ோதும் 
சததிேம் ரசய்ேோதீர்கள். �ரயலோ்க இரோஜேததின ர�ேரோல் சததிேம் 
ரசய்ேோதீர்கள். ஏரனன்றோல், �ரயலோ்க இரோஜேம் ய்தவனின அரிேோசனம். 
பூமியின ர�ேரோலும் சததிேம் ரசய்ேோதீர்கள். ஏரனன்றோல், பூமி 
ய்தவனுககுச ரசோந்தமோனது. எருசயலம் ந்கரததின ர�ேரோலும் சததிேம் 
ரசய்ேோதீர்கள். ஏரனன்றோல், எருசயலம் ம்கோ இரோஜோவின ந்கரம். உங்கள் 
்தவல மீதும் சததிேம் ரசய்ேோதீர்கள். உங்கள் ்தவலயின ஒரு முடிவேக கூை 
உங்கைோல் ரவள்வைேோக்கயவோ ்கறுப்�ோக்கயவோ இேலோது. ‘ஆம்’ அல்லது 

‘இல்வல’ எனறு மட்டுயம கூறுங்கள். ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்வல’ என�்தற்கு 
யமலோ்க ஏதும் நீங்கள் கூறினோல் அது ர�ோல்லோங்கனோகிே பிசோசின 
வோரதவ்த்கைோயிருககும்.”67

3.23 �ழிவாஙகுதல் �ற்றிய ர�ாத்ன
“‘்கண்ணுககுக ்கண்.  �ல்லுககுப் �ல்’ எனறு கூ்றப்�டுவவ்த நீங்கள் அறிவீர்கள். 
ஆனோல் நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன, தீேவவன எதிரக்கோதீர்கள். 
ஒருவன உங்கள் வலது ்கனனததில் அவ்றந்தோல், அவனுககு உங்கள் மறு 
்கனனதவ்தயும் ்கோட்டுங்கள். உங்கள் யமலோவைக்கோ்க ஒருவன உங்கள் 
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மீது வழககுத ர்தோைரந்தோல் அவனுககு உங்கள் சட்வைவேயும் ர்கோடுதது 
விடுங்கள். ஒரு �வைவீரன உங்கவை ஒரு வமல் தூரம் நைக்க வற்புறுததினோல், 
நீங்கள் அவனுைன இரண்டு வமல் தூரம் நைநது ரசல்லுங்கள். ஒருவன 
உங்களிைம் எவ்தயேனும் ய்கட்ைோல், அவனுககு அவ்தக ர்கோடுதது விடுங்கள். 
உங்களிைமிருநது ்கைன ய்கட்கி்றவனுககுக ர்கோடுப்�்தற்கு மறுக்கோதீர்கள்.68

3.24 விரோதிகை்ை ரநசி்ககும்�டி இரயசுவின் ர�ாத்ன
“‘உன சியனகி்தவன யநசி. உன �வ்கவவன ரவறு,’ எனறு கூ்றப்�ட்டுள்ைவ்த 

நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆனோல் நோன உங்களுககுச ரசோல்லுகிய்றன, உங்கள் 
�வ்கவர்கவையும் யநசியுங்கள். உங்களுககுத தீவம ரசய்கி்றவர்களுக்கோ்க 
ரஜபியுங்கள். நீங்கள் இவ்தச ரசய்்தோல் �ரயலோ்கததிலிருககும் உங்கள் 
பி்தோவுககு உண்வமேோன குமோரர்கைோவீர்கள். உங்கள் பி்தோவோனவர 
நல்லவர்களுககும் தீேவர்களுககும் சூரிேவன உதிக்கச ரசய்கி்றோர. உங்கள் 
பி்தோவோனவர நனவம ரசய்�வர்களுககும் தீவம ரசய்�வர்களுககும் 
மவழவே அனுப்புகி்றோர. உங்கவை யநசிககி்றவர்கவை மட்டுயம நீங்கள் 
யநசித்தோல், உங்களுககு எந்த ரவகுமதியும் கிவைக்கோது. வரிவசூலிப்�வர்கள் 
கூை அப்�டிச ரசய்கி்றோர்கள். உங்கள் நண்�ர்களுைன மட்டுயம நீங்கள் 
இனிவமயுைன �ழகினோல், மற்்றவர்கவைவிை நீங்கள் எவ்வவ்கயிலும் 
சி்றந்தவர்கள் அல்ல. ய்தவவன மறுககி்றவர்கள் கூை, ்தங்கள் நண்�ர்களுககு 
இனிவமேோனவரோய் இருககி்றோர்கள். �ரயலோ்கததிலிருககும் உங்கள் பி்தோ 
மி்கச சி்றந்த நற்குணங்கள் ர்கோண்ை பூரணரோயிருப்�து ய�ோல நீங்களும் 
பூரணரோ்க இருக்க யவண்டும்.69

3.25 தரமம் பசயவ்தப் �ற்றிய ர�ாத்ன
“நீங்கள் நற்ரசேல்்கவைச ரசய்யும்ர�ோழுது, அவற்வ்ற மக்களின 
முனனிவலயில் ரசய்ேோ்த�டி எசசரிகவ்கயுைன இருங்கள்! மக்கள் 
்கோணயவண்டும் என�்தற்்கோ்க அவற்வ்றச ரசய்ேோதீர்கள். நீங்கள் அவ்வோறு 
ரசய்்தோல், �ரயலோ்கததிலிருககும் உங்கள் பி்தோவிைமிருநது எந்த ரவகுமதியும் 
கிவைக்கோது.

“நீங்கள் ஏவழ மக்களுககு உ்தவும்ர�ோழுது, நீங்கள் உ்தவுவவ்த விைம்�ரம் 
ரசய்ேோதீர்கள். நல்லவர்கவைப் ய�ோல நடிககும் மனி்தர்கவைப் ய�ோல் நீங்கள் 
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ரசய்ேோதீர்கள். அப்�டிப்�ட்ைவர்கள் ்தோங்கள் பி்றருககு உ்தவுவ்தற்கு முனனர 
குழல் ஊதி அறிவிப்�ோர்கள். அவர்கள் யூ்த ஆலேங்களிலும் ர்தருக்களிலும் 
அவ்வோறு ரசய்கி்றோர்கள். அவர்கள் மற்்றவர்கள் ்தங்கவை மதிக்க யவண்டும் 
என விரும்புகி்றோர்கள். எனயவ, நீங்கள் ஏவழ மக்களுககு உ்தவும்ர�ோழுது மி்க 
இர்கசிேமோ்க உ்தவுங்கள். மற்்றவர எவரும் அறிேோ்தவோறு உ்தவுங்கள். உங்கள் 
உ்தவி இர்கசிேமோ்கச ரசய்ேப்�ையவண்டும். உங்கள் பி்தோவோகிே ய்தவன 
இர்கசிேமோ்கச ரசய்ேப்�டும் ரசேல்்கவையும் ்கோண வல்லவர. எனயவ அவர 
உங்களுககு ரவகுமதிேளிப்�ோர.70

3.26 பிோரதத்ன்யப் �ற்றி இரயசு ர�ாதிததல்
“நீங்கள் பிரோரத்தவன ரசய்யும்ர�ோழுது, நல்லவர்கவைப்ய�ோல நடிககும் 

தீேவர்கவைப் ய�ோல் நைக்கோதீர்கள். ய�ோலிேோன மனி்தர்கள் ரஜ� 
ஆலேங்களிலும் ர்தரு முவன்களிலும் நினறு உரத்த குரலில் பிரோத்தவன 
ரசய்ே விரும்புகி்றோர்கள். ்தோம் பிரோரத்தவன ரசய்வவ்த மற்்றவர்கள் ்கோண 
அவர்கள் விரும்புகி்றோர்கள். நோன உங்களுககு உண்வமவேச ரசோல்கிய்றன, 
அவர்கள் ஏற்ர்கனயவ அ்தற்குரிே �லவன அவைநதுவிட்ைோர்கள். நீங்கள் 
பிரோரததிககும்ர�ோழுது உங்கள் அவ்றககுச ரசனறு ்க்தவவ மூடிவிை 
யவண்டும். பினனர, உங்கள் ்கண்்களுககுப் புலப்�ைோ்த உங்கள் பி்தோவிைம் 
பிரோரததியுங்கள். இர்கசிேமோ்கச ரசய்ேப்�டும் ரசேல்்கவையும் ்கோண 
வல்லவர உங்கள் ்தநவ்த. அவர உங்களுககு ரவகுமதிேளிப்�ோர.

“நீங்கள் பிரோரததிககும்ர�ோழுது,  ய்தவவன அறிேோ்தவர்கவைப் ய�ோல 
நைநது ர்கோள்ைோதீர்கள். ர�ோருைற்்ற வோரதவ்த்கவை அவர்கள் ர்தோைரநது 
கூறுகி்றோர்கள். அவ்வோறு பிரோரததிக்கோதீர்கள். �லவற்வ்றயும் அவர்கள் 
ரசோல்வ்தனோல் ய்தவன அவர்கவைக ்கவனிப்�ோர எனறு அவர்கள் 
நிவனககி்றோர்கள். அவர்கவைப் ய�ோல இருக்கோதீர்கள். உங்கள் பி்தோ 
நீங்கள் ய்கட்�்தற்கு முனனயர உங்களின ய்தவவ்கவை அறிவோர. நீங்கள் 
பிரோரததிககும்ர�ோழுது கீழக்கண்ைவோறு பிரோரததிக்க யவண்டும்:

‘�ரயலோ்கததிலிருககும் எங்கள் பி்தோயவ,
உமது ர�ேர எனர்றனறும் புனி்தமோயிருக்கப் 

பிரோரததிககிய்றோம். 
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உமது இரோஜேம் வரவும் �ரயலோ்கததில் உள்ைது ய�ோலயவ 
பூமியிலும் நீர விரும்பிேவவ ரசய்ேப்�ைவும் 

பிரோரததிககிய்றோம்.
ஒவ்ரவோரு நோளும் எங்களுககுத ய்தவவேோன உணவவ 

எங்களுககு அளிப்பீரோ்க. 
மற்்றவர ரசய்்த தீவம்கவை நோங்கள் மனனித்தது ய�ோலயவ 

எங்கள் குற்்றங்கவையும் மனனியும். 
எங்கவைச யசோ்தவனககு உட்�ைப் �ண்ணோமல் 

பிசோசினிைமிருநது ்கோப்�ோற்றும்.’

நீங்கள் மற்்றவர ரசய்யும் தீேவவ்கவை மனனித்தோல், �ரயலோ்கததிலிருககும் 
உங்கள் பி்தோவோனவரும் உங்கள் தீேரசேல்்கவையும் மனனிப்�ோர. ஆனோல், 
மற்்றவர்கள் உங்களுககுச ரசய்யும் தீவம்கவை நீங்கள் மனனிக்கோவிட்ைோல் 
�ரயலோ்கததிலிருககும் உங்கள் பி்தோவும் நீங்கள் மற்்றவர்களுககுச ரசய்யும் 
தீவம்கவை மனனிக்கமோட்ைோர.71

3.27 உ�வாசத்தப் �ற்றிய ர�ாத்ன
“நீங்கள் உ�வோசம் இருககும்ர�ோழுது,  யசோ்கமோ்கக ்கோட்சிேளிக்கோதீர்கள். 
மோேக்கோரர்கள் மட்டுயம அவ்வோறு ரசய்கி்றோர்கள். நீங்களும் 
அவர்கவைப்ய�ோல நடிக்கோதீர்கள். ்தோங்கள் உ�வோசம் இருப்�வ்த மற்்றவர்கள் 
்கோண்�்தற்்கோ்கத ்தங்கள் மு்கதவ்த வியநோ்தமோ்க வவததுகர்கோள்கி்றோர்கள். 
அவர்கள் ்தங்கள் முழு �லவன அவைநதுவிட்ைோர்கள். எனயவ, நீங்கள் 
உ�வோசம் இருககும்ர�ோழுது, மகிழசசிேோ்கக ்கோணப்�டுங்கள். மு்கம் 
்கழுவிகர்கோள்ளுங்கள். எனயவ, நீங்கள் உ�வோசம் இருப்�து மற்்றவர்களுககுத 
ர்தரிேோது. ஆனோல் நீங்கள் ்கோண முடிேோ்த உங்கள் பி்தோவோனவர உங்கவைக 
்கோண்�ோர. உங்கள் பி்தோவோனவர இர்கசிேமோ்கச ரசய்ேப்�டும் ரசேல்்கவையும் 
்கோண வல்லவர. யமலும் அவர உங்களுககு ரவகுமதிேளிப்�ோர.72

3.28 எது மு்ககியம் என்்ற ர�ாத்ன
“உங்களுக்கோ்க இப்பூமியில் ரசல்வம் யசரதது வவக்கோதீர்கள். பூசசி்கைோலும் 
துருவோலும் பூமியிலுள்ை ரசல்வம் அழியும். யமலும் திருைர்கள் உங்கள் 
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வீட்வை உவைதது உங்கள் ரசல்வங்கவைக ர்கோள்வைேடிததுப் ய�ோவோர்கள். 
எனயவ உங்கள் ரசல்வங்கவைப் �ரயலோ்கததில் யசமியுங்கள். பூசசி்களும் 
துருவும் அவற்வ்ற அழிக்க இேலோது. �ரயலோ்கததிலிருககும் ரசல்வதவ்தத 
திருைர்களும் திருை முடிேோது. உங்கள் ரசல்வம் எஙய்கயேோ அஙய்க உங்கள் 
உள்ைமும் இருககும்.

“உைலுககு ஒளி ்தருவது ்கண். உங்கள் ்கண்்கள் நன்றோ்க இருந்தோல், உங்கள் 
சரீரம் முழுவதும் ஒளியுைன தி்கழும். ஆனோல், உங்கள் ்கண்்கள் ர்கட்டுப் 
ய�ோனோல், உங்கள் சரீரம் முழுவதும் ஒளியிழநது ய�ோகும். உங்களிலுள்ை 
ரவளிசசம் இருைோயிருந்தோல் அவ்விருள் எவ்வைவு ர்கோடிே்தோயிருககும்.

“எந்த மனி்தனோலும் ஒயர யநரததில் இரண்டு மு்தலோளி்களுககு யவவல 
ரசய்ே முடிேோது. அவன ஒரு மு்தலோளிவே யநசிதது மற்்ற மு்தலோளிவே 
ரவறுக்க யநரிடும். அல்லது ஒரு மு்தலோளியின ய�சவசக ய்கட்டும் மற்்ற 
மு்தலோளியின ய�சவச மறுக்கவும் யநரிடும். எனயவ, நீங்கள் ஒயர யநரததில் 
ய்தவனுககும், �ணததிற்கும் �ணிபுரிே முடிேோது.73

3.29 கைவ்ல்ய்க குறிதது ர�ாத்ன
“எனயவ, நோன ரசோல்கிய்றன, நீங்கள் உயிரவோழத ய்தவவேோன உணவிற்்கோ்கக 
்கவவல ர்கோள்ைோதீர்கள். உங்கள் உைலுககுத ய்தவவேோன உவைக்கோ்கவும் 
்கவவலர்கோள்ைோதீர்கள். உணவவவிைவும் முககிேமோனது ஜீவன. 
உவைவேவிைவும் முககிேமோனது சரீரம். �்றவவ்கவைப் �ோருங்கள். 
அவவ்கள் விவ்தப்�ய்தோ அறுவவை ரசய்வய்தோ ்கைஞ்சிேங்களில் யசமிதது 
வவப்�ய்தோ இல்வல. ஆனோல் உங்கள் �ரயலோ்கப் பி்தோ அவவ்களுககு 
உணவளிககி்றோர. �்றவவ்கவை ்கோட்டிலும் நீங்கள் மிகுந்த முககிேததுவம் 
வோய்ந்தவர்கள் என நீங்கள் அறிவீர்கள். ்கவவலப்�டுவதினோல் உங்கைோல் 
உங்கள் வோழநோவைக கூட்ை இேலோது.

“உவை்களுக்கோ்க ஏன ்கவவல  ர்கோள்கிறீர்கள்? ய்தோட்ைததில் உள்ை 
மலர்கவைப் �ோருங்கள். அவவ எப்�டி வைரகின்றன என�வ்தப் �ோருங்கள். 
அவவ்கள் யவவல ரசய்வதுமில்வல. ்தங்களுக்கோன உவை்கவைத ்தேோர 
ரசய்வதுமில்வல. ஆனோல் நோன ரசோல்கிய்றன மோர�ரும் �ணக்கோர 
மனனனோன சோலயமோன கூை இந்தப் பூக்களில் ஒனவ்றப்ய�ோல அழ்கோ்க 
உவை அணிேவில்வல. அவ்வோய்ற ய்தவன வேல்்களிலுள்ை புற்்களுககும் 
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உவை அணிவிககி்றோர. இனவ்றககு உயிருைன இருககும் புல், நோவைககு 
தீயிலிைப்�ட்டு எரிக்கப்�டும். எனயவ, ய்தவன உங்களுககுச சி்றப்�ோ்க 
உவைேணிவிப்�ோர என�வ்த அறியுங்கள். ய்தவனிைம் சோ்தோரணமோன 
நம்பிகவ்க வவக்கோதீர்கள்.

“‘உண்�்தற்கு எனன கிவைககும்?’ அல்லது ‘குடிப்�்தற்கு எனன 
கிவைககும்?’ அல்லது ‘உடுப்�்தற்கு எனன கிவைககும்?’ எனறு 
்கவவலர்கோள்ைோதீர்கள். ய்தவவன அறிேோ்த மக்கயை இவற்வ்றப் ர�்ற 
முேற்சிககி்றோர்கள். நீங்கயைோ ்கவவலப்�ைோதீர்கள், �ரயலோ்கததிலிருககும் 
உங்கள் பி்தோ இவவ்கள் உங்களுககுத ய்தவவ என�வ்த அறிவோர. ய்தவனின 
இரோஜேதவ்தயும் நீங்கள் ரசய்ே யவண்டுரமன ய்தவன விரும்பும் 
நற்ரசேல்்கவைச ரசய்்தவலயுயம நீங்கள் நோையவண்டும். அப்ய�ோது ய்தவன 
உங்கைது மற்்றத ய்தவவ்கவையும் நிவ்றயவற்றுவோர. எனயவ, நோவைவேக 
குறிததுக ்கவவலர்கோள்ைோதீர்கள். ஒவ்ரவோரு நோளும் ர்தோல்வல உண்டு. 
நோவைேக ்கவவல நோவைககு.74

3.30 மற்்றவரகை்ை நியாயம் தீரப்�்தப்�ற்றி ர�ாத்ன
“மற்்றவர்கவை நீங்கள் நிேோேம் தீரக்கோதீர்கள். அப்ர�ோழுது ய்தவன உங்கவை 
நிேோேம் தீரக்கமோட்ைோர. நீங்கள் மற்்றவர்கவை எப்�டி நிேோேம் தீரககிறீர்கயைோ 
அவ்வோய்ற ய்தவன உங்கவை நிேோேம் தீரப்�ோர. மற்்றவர்களுககு நீங்கள் 
வழஙகும் மனனிப்பு உங்களுககும் வழங்கப்�டும்.

“உங்கள் ்கண்ணில் இருககும் மரததுண்டிவனக ்கவனிக்கோது, உங்கள் 
சய்கோ்தரனின ்கண்ணில் உள்ை தூசிவேக ்கோண்கிறீர்கள். அது ஏன? ‘உன 
்கண்ணிலிருநது தூசிவே நோன அ்கற்றிவிடுகிய்றன,’ எனறு ஏன உங்கள் 
சய்கோ்தரனிைம் ரசோல்கிறீர்கள்? உங்கவை மு்தலில் ்கவனியுங்கள். உங்கள் 
்கண்ணில் இனனமும் ர�ரிே மரததுண்டு உள்ைது. மோேக்கோரரோன நீங்கள் 
மு்தலில் உங்கள் ்கண்ணிலிருநது அம்மரததுண்வை அ்கற்றுங்கள். பினனயர, 
உங்கள் சய்கோ்தரனின ்கண்ணிலிருநது தூசிவே அ்கற்்ற முன வோருங்கள்.

“புனி்தமோனவற்வ்ற நோய்்களுககுக ர்கோடுக்கோதீர்கள். அவவ திரும்பி 
உங்கவைத துனபுறுத்தயவ ரசய்யும். முததுக்கவைப் �னறி்களின முன 
ய�ோைோதீர்கள். நீங்கள் அப்�டிச ரசய்்தோல் அவவ்கள் முததுக்கவைக ்கோலோல் 
மிதிதது யச்தப்�டுததும்.75
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3.31 ரத்வ்ய ரதவனிடம் ரகைட்டுப்ப�றுதல்
“ர்தோைரநது ய்களுங்கள், ய்தவன ர்கோடுப்�ோர. ர்தோைரநது ய்தடுங்கள், 

கிவைககும். ர்தோைரநது ்தட்டுங்கள், தி்றக்கப்�டும். ஆம், ஒருவன ர்தோைரநது 
ய்கட்ைோல், அவன அவ்தப் ர�றுவோன. ஒருவன ர்தோைரநது ய்தடினோல், 
அவன ்கண்ைவைவோன. ஒருவன ர்தோைரநது ்தட்டினோல், ்க்தவு அவனுக்கோ்கத 
தி்றக்கப்�டும்.

“உங்களில் ேோருகய்கனும் ம்கன உண்ைோ? உங்கள் ம்கன அப்�தவ்தக 
ய்கட்ைோல், அவனுககுக ்கல்வலத ்தருவீர்கைோ? இல்வல. அல்லது, உங்கள் 
ம்கன மீவனக ய்கட்ைோல், அவனுககுப் �ோம்வ�க ர்கோடுப்பீர்கைோ? இல்வல. 
நீங்கள் ய்தவவனப்ய�ோல அல்லோமல், ர�ோல்லோ்தவர்கைோய் இருககும் 
உங்களுகய்க குழநவ்த்களுககு நற்ர�ோருட்்கவைத ்தரதர்தரியும்ய�ோது, 
�ரயலோ்கததிலிருககும் உங்கள் பி்தோவும் ்தம்மிைம் ய்கட்கி்றவர்களுககு 
நனவமேோனவற்வ்றக ர்கோடுப்�ோர அனய்றோ? 

“மற்்றவர்கள் உங்களுககு எவ்தச ரசய்ே யவண்டுரமனறு நீங்கள் 
விரும்புகிறீர்கயைோ, அவ்தயே மற்்றவர்களுககு நீங்கள் ரசய்யுங்கள். 
இதுயவ யமோயசயின ்கட்ைவை மற்றும் தீரக்க்தரிசி்களின ய�ோ்தவன்களின 
ர�ோருளுமோகும்.76

3.32 குறுகிய வாசலும் அகைலமான வாசலும்
“�ரயலோ்கததிற்குச ரசல்லும் குறுகிே வோசலுககுள் நுவழயுங்கள். நர்கததிற்குச 
ரசல்லும் �ோவ்தயேோ எளிவமேோனது. ஏரனனில் நர்கததின வோசல் அ்கன்றது. 
�லர அதில் நுவழகி்றோர்கள். ஆனோல், ரமய்ேோன வோழவிற்்கோன வோசல் 
மி்கவும் குறுகிேது. ரமய்ேோன வோழவிற்குக ர்கோண்டு ரசல்லும் �ோவ்தயேோ 
்கடினமோனது. மி்கச சிலயர அப்�ோவ்தவேக ்கண்ைவைகி்றோர்கள்.77

3.33 ம்ககைள் யார என்�து அவரகைைது பசயல்கைள் மூலம் பவளிப்�டும்
“ய�ோலி தீரக்க்தரிசி்களிைம் எசசரிகவ்கேோய் இருங்கள். உங்களிைம் வரும் 

ய�ோலி தீரக்க்தரிசி்கள் ரசம்மறிேோட்வைப் ய�ோல இனிவமேோனவர்கைோய்க 
்கோணப்�டுவோர்கள். ஆனோல் உண்வமயில் அவர்கள், ஓநோய்்கவைப்ய�ோல 
அ�ோேமோனவர்கள். அவர்கைது ரசேல்்களிலிருநது நீங்கள் அவர்கவைக 
்கண்டு ர்கோள்ைலோம். எவ்வோறு திரோட்வசப்�ழம் முட்பு்தரிலும், அததிப்�ழம் 
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முட்ரசடி்களிலும் ்கோய்ப்�தில்வலயேோ அவ்வோய்ற நல்லவவ தீே 
மனி்தர்களிைமிருநது வருவதில்வல. அதுய�ோலயவ, ஒவ்ரவோரு நல்ல 
மரமும் நல்ல ்கனி்கவையே ர்கோடுககும். தீே மரங்கள் தீே �ழங்கவையே 
ர்கோடுககும். அது ய�ோலயவ, நல்ல மரம் தீே ்கனிவேத ்தரமுடிேோது. ர்கட்ை 
மரம் நல்ல ்கனிவேத ்தரமுடிேோது. நல்ல ்கனி்கவைத ்தரோ்த மரங்கள் 
ரவட்ைப்�ட்டு ரநருப்பில் வீசப்�டும். ய�ோலிேோன மனி்தர்கவை அவர்களின 
ரசேல்்களிலிருநது நீங்கள் அறிேலோம். 

“எனவனத ்தம் ்கரத்தர எனறு கூறும் எல்யலோரும் �ரயலோ்கததிற்குள் 
நுவழே முடிேோது. �ரயலோ்கததில் உள்ை என பி்தோ விரும்பும் ரசேல்்கவைச 
ரசய்கி்றவர்கள் மட்டுயம �ரயலோ்க இரோஜேததில் நுவழே முடியும். இறுதி 
நோைனறு �லர எனனிைம், ‘நீயர எங்கள் ்கரத்தர. உம்வமப் ய�ோற்றியனோம். 
அசுத்த ஆவி்கவை உம் ர�ேரோல் விரட்டியனோம். அற்பு்தங்கள் �ல 
ரசய்ய்தோம்’ எனறு கூறுவோர்கள். அவர்களிைம் நோன, ‘எனவன விட்டு 
விலகுங்கள். ்தவறு ரசய்்தவர்கள் நீங்கள். உங்கவை எனககுத ர்தரிேோது’ எனறு 
ரவளிப்�வைேோ்கயவ ரசோல்யவன.78

3.34 இேண்டுவித மனிதரகைள்
“என ய�ோ்தவன்கவைக ய்கட்டு அ்தன�டி நைககி்ற எவனும் புததியுள்ைவன 

ஆவோன. புததியுள்ை மனி்தன ்தன வீட்வைப் �ோவ்றயின யமல் ்கட்டினோன. 
்கனமவழ ர�ய்து ரவள்ைம் ர�ருகர்கடுத்தது. ்கோற்று வீசி வீட்வைத ்தோககிேது. 
�ோவ்றயின யமல் ்கட்ைப்�ட்ை்தோல் அந்த வீடு இடிநது விழவில்வல. 

“என ய�ோ்தவன்கவைக ய்கட்டுவிட்டு அ்தன�டி நைக்கோ்தவர்கள் புததிேற்்ற 
மனி்தவனப் ய�ோன்றவர்கள். புததிேற்்ற மனி்தன மணல் மீது ்தன வீட்வைக 
்கட்டினோன. ்கனமவழ ர�ய்்தது. ரவள்ைம் ர�ருகர்கடுத்தது. ்கோற்றுவீசி 
வீட்வைத்தோககிேது. �லத்த ஓவசயுைன வீடு இடிநது விழுந்தது.”79

3.35 இரயசு அதிகைாரியின் ரவ்ல்ககைாே்ன்க குணமா்ககுதல் 
இயேசு இந்த எல்லோக ்கோரிேங்கவையும் மக்களுககுச ரசோல்லி முடித்தோர. 

பினபு இயேசு ்கப்�ரநகூமுககுச ரசன்றோர. ்கப்�ரநகூமில் இரோணுவ அதி்கோரி 
ஒருவன இருந்தோன. அவனுவைே யவவலக்கோரன ஒருவன யநோயுற்றிருந்தோன. 
அவன இ்றககும் ்தருவோயில் இருந்தோன. அந்த அதி்கோரி அவ்யவவலக்கோரவன 



ம்ககைளிடம் பசல்வா்ககு ப�ற்்ற ஆண்டு62

மி்கவும் யநசித்தோன. அந்த அதி்கோரி இயேசுவவப் �ற்றிகய்கள்விப்�ட்ைய�ோது, 
சில வே்தோன யூ்தத்தவலவர்கவை இயேசுவிைம் அனுப்பினோன. இயேசு 
வநது யவவலக்கோரவனக குணப்�டுத்தக ய்கட்டுகர்கோள்ளும்ர�ோருட்டு 
அவர்கவை அதி்கோரி அனுப்பினோன. அவர்கள் இயேசுவிைம் ரசன்றனர. 
அதி்கோரிககு உ்தவுமோறு இயேசுவவ அவசரமோ்க யவண்டினர. அவர்கள், 

“உம்முவைே உ்தவிவேப் ர�றும் அைவுககு இந்த அதி்கோரி உண்வமயியலயே 
்தகுதி வோய்ந்தவன்தோன. அவன நம் மக்கவை யநசிககி்றோன. நமக்கோ்க ரஜ� 
ஆலேதவ்தக ்கட்டியிருககி்றோன” என்றனர. 

எனயவ இயேசு அந்த மனி்தர்கயைோடு பு்றப்�ட்ைோர. இயேசு அந்த 
அதி்கோரியின வீட்வை ரநருஙகுவ்கயில் அதி்கோரி ்தனது நண்�ர்கவை 
அனுப்பினோன. அவர்கவை இயேசுவிைம் “்கரத்தோயவ, நீர என வீட்டுககு 
வர யவண்டிேதில்வல. எங்கள் வீட்டிற்கு உம்வம அவழததுச ரசல்லும் 
அைவுககு நோன ்தகுதி உவைேவன அல்லன. அ்தனோல்்தோன நோன யநரிவைேோ்க 
உம்மிைம் வரவில்வல. நீர ்கட்ைவையிடும். என யவவலக்கோரன குணம் 
ர�றுவோன. உம்முவைே அதி்கோரதவ்த நோன அறியவன. பி்ற மனி்தர்களின 
அதி்கோரததுககுட்�ட்ை மனி்தன நோன. எனககுக கீழ �ல வீரர்கள் உண்டு. 
அவர்களில் ஒருவவன நோன ‘ய�ோ’ என்றோல் ய�ோகி்றோன. மற்ர்றோருவவன 

‘வோ’ என்றோல் வருகி்றோன. என யவவலேோளிைம் ‘இவ்தச ரசய்’ என்றோல் 
உையன அவன கீழப்�டிகி்றோன” எனறு கூறுமோறு அனுப்பினோன. 

இவ்தக ய்கட்ைய�ோது இயேசு மிகுந்த ஆசசரிேம் அவைந்தோர. ்தனவனத 
ர்தோைரநது வருகி்ற மக்கவை யநோககித திரும்பினோர. “இஸ்ரயவல் மக்களிைம் 
கூை இல்லோ்த யவர்றஙகும் ்கோணப்�ைோ்த, உேரந்த விசுவோசதவ்த இவனிைம் 
்கண்யைன” என்றோர. 

இயேசுவவக ்கோண அனுப்�ப்�ட்ை மனி்தர்கள் அதி்கோரியின வீட்டுககுத 
திரும்பிச ரசன்றனர. அஙகு அந்த யவவலக்கோரன குணமவைநதிருப்�வ்தக 
்கண்ைனர.80

3.36 வித்வயின் மகை்ன உயிரப்பிததல்
மறுநோள் இயேசு நோயீன எனனும் ந்கரததிற்குச ரசன்றோர. இயேசுவின 

சீஷர்களும், மி்கப் ர�ரிே கூட்ைமோன மக்கள் �லரும் அவயரோடு பிரோேோணம் 
ரசய்்தனர. ந்கர வோசவல இயேசு ரநருஙகிேய�ோது ஒரு மரண ஊரவலதவ்தக 
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்கண்ைோர. வி்தவவேோன ஒரு ்தோய் ்தனது ஒயர ம்கவன இழநதிருந்தோள். 
அவனது உைவலச சுமநது ரசன்றய�ோது ்தோயுைன அநந்கர மக்கள் �லரும் 
கூை இருந்தனர. ்கரத்தர (இயேசு) அவவைப் �ோரத்தய�ோது, அவளுக்கோ்க 
மனதுருகினோர. இயேசு அவளிைம் ரசனறு, “அழோய்த” என்றோர. �ோவையின 
அருய்க வநது இயேசு அவ்தத ர்தோட்ைோர. அந்தப் �ோவைவேச சுமநது வந்த 
மனி்தர்கள் நின்றனர. இயேசு இ்றந்த மனி்தவன யநோககி, “இவைஞயன, 
எழுநதிரு எனறு உனககுச ரசோல்கிய்றன” என்றோர. இ்றநதுய�ோன ம்கன 
எழுநது உட்்கோரநது ய�ச ஆரம்பித்தோன. அவவன அவன ்தோயிைம், இயேசு 
ஒப்�வைத்தோர. 

எல்லோ மக்களும் ஆசசரிேமுற்்றனர. அவர்கள், “ஒரு ம்கோ தீரக்க்தரிசி 
நம்மிவையே வநதுள்ைோர,” என்றனர. யமலும் அவர்கள், “ய்தவன ்தம் 
மக்கவைக ்கவனிததுகர்கோள்கி்றோர” என்றோர்கள். 

இயேசுவவப் �ற்றிே இசரசய்தி யூய்தேோ முழுவதும் அவ்தச சூழந்த எல்லோ 
இைங்களிலும் �ரவிற்று.81

3.37 இரயசுவும் ரயாவான் ஸநானகைனும்
இவவ அவனதவ்தயும் குறிதது யேோவோனின சீஷர்கள் யேோவோனுககுக 

கூறினர. ்தன சீஷர்களில் இருவவர யேோவோன அவழத்தோன. “நீர்தோனோ 
வருகி்றவர, அல்லது இனரனோருவர வருவ்கககுக ்கோததிருக்க யவண்டுமோ” 
எனறு ய்கட்டுத ர்தரிநது ர்கோள்ை ்கரத்தரிைம் அவர்கவை யேோவோன 
அனுப்பினோர. 

அவ்வி்தமோ்கயவ அந்த மனி்தர இயேசுவிைம் வந்தனர. அவர்கள், 
“யேோவோன ஸ்நோன்கன எங்கவை உம்மிைம், ‘நீர்தோனோ வருகி்றவர, அல்லது 

இனரனோருவரின வருவ்கககுக ்கோததிருக்க யவண்டுமோ?’ எனறு ய்கட்டுவர 
அனுப்பினோர” என்றோர்கள். 

அப்ய�ோது இயேசு �லவரயும் ்கோய்சசலில் இருநதும் யநோய்்களில் இருநதும் 
குணமோக்கவும், பிசோசினோல் வரும் அசுத்த ஆவி்களினினறு விடு்தவல ர�்றவும் 
ரசய்்தோர. குருைர்கள் �லர மீண்டும் �ோரவவ ர�றுமோறு அவர்கவைக 
குணப்�டுததினோர. யேோவோனின சீஷர்கவை யநோககி இயேசு, “இஙகு நீங்கள் 
�ோரத்தவற்வ்றயும் ய்கட்ைவற்வ்றயும் யேோவோனிைம் ய�ோய் கூறுங்கள். 
குருைர்கள் குணமவைநது �ோரககி்றோர்கள். முைவர்கள் குணமவைநது 
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நைககி்றோர்கள். ர்தோழுயநோேோளி்கள் நலம் ர�றுகின்றனர. ரசவிைர்கள் நலம் 
ர�ற்றுக ய்கட்கி்றோர்கள். மரிதய்தோர உயிரப்பிக்கப்�டுகி்றோர்கள். ய்தவனுவைே 
இரோஜேதவ்தப்�ற்றிே நற்ரசய்தி ஏவழ்களுககுச ரசோல்லப்�டுகி்றது. எனவன 
ஏற்றுகர்கோள்ளுகி்ற மனி்தன ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவன!” என்றோர. 

யேோவோனின ர்தோண்ைர்கள் அஙகிருநது ரசன்ற பினனர இயேசு 
யேோவோவனக குறிதது அவர்களிைம் ய�ச ஆரம்பித்தோர: “நீங்கள் 
வனோந்தரததுககு எவ்தப் �ோரக்கச ரசனறீர்கள்? ்கோற்றில் அவசயும் 
நோணவலேோ? நீங்கள் எவ்தப் �ோரககும்�டிேோ்க ரவளியே ரசனறீர்கள்? 
நல்ல ஆவை்கள் அணிந்த மனி்தவனேோ? அழகிே ரமல்லிே ஆவை்கள் 
அணிந்த மக்கள் அரசர்களின உேரந்த அரண்மவன்களில் வோழவோர்கள். 
உண்வமேோ்கயவ ேோவரப் �ோரக்கச ரசனறீர்கள்? ஒரு தீரக்க்தரிசிவேேோ? ஆம், 
நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன, யேோவோன ஒரு தீரக்க்தரிசிவேக ்கோட்டிலும் 
மி்கவும் சி்றந்தவன. இவ்வோறு யேோவோவனக குறிதது எழு்தப்�ட்டிருககி்றது: 

“‘ய்களுங்கள்! உங்களுககு முன�ோ்க என ரசய்திேோைவன நோன 
அனுப்புயவன.

அவன உங்களுககு வழிவே ஆேத்தம் ரசய்வோன.’

நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன. உலகில் பி்றந்த எந்த மனி்தவனக 
்கோட்டிலும் யேோவோன ர�ரிேவன. ஆனோல் ய்தவனுவைே இரோஜேததில் 
முககிேததுவம் குவ்றந்தவன கூை யேோவோவனக ்கோட்டிலும் ர�ரிேவன.” 

(யேோவோனின ய�ோ்தவன்கவை மக்கள் ய்கட்ைய�ோது ய்தவனின 
ய�ோ்தவன்கள் நல்லவவ எனறு ஒததுகர்கோண்ைனர. வரி வசூலிப்�வர்களும் 
அ்தவன ஆயமோதித்தனர. இம்மக்கள் யேோவோனோல் ஞோனஸ்நோனம் ர�ற்்றனர. 
ஆனோல் �ரியசேர்களும், யவ்த�ோர்கரும் ய்தவனுவைேத திட்ைதவ்தத 
்தங்களுகர்கனறு ஏற்றுகர்கோள்ை மறுத்தனர. யேோவோன அவர்களுககு 
ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுப்�வ்த அவர்கள் அனுமதிக்கவில்வல.) 

“இக்கோலதது மக்கவைப்�ற்றி நோன எனன கூ்றட்டும்? அவர்கவை எ்தயனோடு 
ஒப்பிைட்டும்? அவர்கள் எவ்தப் ய�ோன்றவர்கள்? இக்கோலதது மக்கள் 
சநவ்தயில் அமரநதிருககும் சிறுவர்கவைப் ய�ோன்றவர்கள். ஒரு கூட்ைதவ்த 
யசரந்த சிறுவர்கள் பி்ற சிறுவர்கவை அவழதது,
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‘நோங்கள் உங்களுக்கோ்க இவச இவசததும்

நீங்கள் ஆைவில்வல.
நோங்கள் யசோ்கப்�ோைல் �ோடியும்

நீங்கள் துக்கம் அவைேவில்வல’

எனறு கூறுவதுய�ோல் உள்ைனர. யேோவோன ஸ்நோன்கன பி்றவரப் 
ய�ோனறு உண்ணயவோ, திரோட்வச இரசம் �ரு்கயவோ ரசய்ேவில்வல. 
நீங்கள், ‘அவனுககுள்யை பிசோசின அசுத்த ஆவி இருககி்றது’ எனகிறீர்கள். 
மனி்த குமோரன பி்றவரப் ய�ோனறு உண்�வரோ்கவும், திரோட்வச இரசம் 
�ருகு�வரோ்கவும் வந்தோர. நீங்கள், ‘அவவரப் �ோருங்கள். அவர ய்தவவககும் 
மிகுதிேோ்க உண்டு, மிகுதிேோ்க திரோட்வச இரசம் �ருகுகி்றோர. அவர 
வரிவசூலிப்�வர்களுககும் தீயேோருககும் நண்�ரோ்க இருககி்றோர’ எனகிறீர்கள். 
ஆனோல் ஞோனமோனது அ்தன ரசய்வ்க்கைோல் சரிேோனர்தன விைஙகும்” 
என்றோர.82

3.38 இரயசு தன் ம்ககைளு்ககுத தரும் இ்ைப்�ாறுதல்
பி்றகு இயேசு, “�ரயலோ்கததிற்கும் பூயலோ்கததிற்கும் ஆண்ைவரோகிே 

பி்தோயவ! உமககு நோன நனறி கூறுகிய்றன. ஏரனன்றோல், இவற்வ்ற நீர 
ஞோனவோன்களிைமிருநது மவ்றததுள்ளீர. ஆனோல் இவற்வ்றக குழநவ்தவேப் 
ய�ோன்ற மக்களுககு ரவளிப்�டுததியிருககிறீர. ஆம். பி்தோயவ, நீர 
ரமய்ேோ்கயவ இவவ நவைர�்ற யவண்டும் என விரும்பிே்தோல் இப்�டிச 
ரசய்தீர” என்றோர. 

“என பி்தோ எனககு எல்லோவற்வ்றயும் ர்கோடுததுள்ைோர. குமோரவன 
யவறு ேோரும் அறிேோர; பி்தோயவ குமோரவன அறிவோர. அவ்தப் ய�ோலயவ, 
பி்தோவவக குமோரன மட்டுயம அறிவோர; யவறு ேோரும் அறிேோர. யமலும், 
பி்தோவோனவவரப்�ற்றி அறிந்தவர்கவையே குமோரனும் ய�ோ்தவன ரசய்ேத 
ய்தரநர்தடுககி்றோர. 

“்கவைப்�வைநது மிகுந்த �ோரம் சுமககி்றவர்கயை எனனிைம் வோருங்கள். 
நோன உங்களுககு ஓய்வு அளிப்ய�ன. என �ணி்கவை ஏற்றுகர்கோண்டு 
எனனிைமிருநது ்கற்றுகர்கோள்ளுங்கள். நோன சோந்தமும் �ணிவும் ர்கோண்ைவன. 
உங்கள் ஆததுமோவிற்கு ஓய்வவக ்கண்ைவைவீர்கள். நோன உங்கவை 
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ஏற்றுகர்கோள்ைச ரசோல்லும் யவவல எளி்தோனது. நோன உங்கவைச சுமக்கச 
ரசோல்லும் �ளு இயலசோனது” எனறு இயேசு கூறினோர.83

3.39 இரயசுவும் �ாவியான ப�ண்ணும்
�ரியசேர்களில் ஒருவன ்தனயனோடு உண்ணுமோறு இயேசுவவ அவழத்தோன. 

இயேசு �ரியசேனின வீட்டுககுள் ரசனறு யமவசயில் அமரந்தோர. 
அப்ய�ோது ந்கரததில் �ோவிேோன ர�ண் ஒருததி இருந்தோள். �ரியசேனின 

வீட்டில் இயேசு உணவு உண்�வ்த அவள் அறிநதிருந்தோள். எனயவ 
அலங்கரிக்கப்�ட்ை ஜோடி ஒனறில் நறுமணத வ்தலதவ்த அவள் ர்கோண்டு 
வந்தோள். அவள் இயேசுவின �ோ்தத்தருய்க, அழுதுர்கோண்யை நின்றோள். 
அவைது ்கண்ணீரோல் இயேசுவின �ோ்தங்கவைக ்கழுவ ஆரம்பித்தோள். அவைது 
்தவலமயிரோல் இயேசுவின �ோ்தங்கவைத துவைதது உலரவவத்தோள். அவரது 
�ோ்தங்கவைப் �லமுவ்ற முத்தமிட்டு நறுமண வ்தலதவ்தப் �ோ்தங்களில் 
பூசினோள். 

்தனது வீட்டுககு இயேசுவவ அவழத்த �ரியசேன இவ்தக ்கண்ைோன. 
அவன ்தனககுள், “உண்வமேோ்கயவ இயேசு ஒரு தீரக்க்தரிசிேோ்க இருந்தோல் 
்தனவனத ர்தோடுகி்ற ர�ண் ஒரு �ோவி என�வ்த அறிநதிருப்�ோர” எனறு 
நிவனத்தோன. 

இயேசு �ரியசேவன யநோககி, “சீயமோயன! நோன உனககுச சிலவற்வ்றக 
கூ்றயவண்டும்” என்றோர. 

சீயமோன, “ய�ோ்த்கயர, ரசோல்லுங்கள், ய்கட்டுக ர்கோண்டிருககிய்றன” 
என்றோன. 

“இரண்டு மனி்தர்கள் வோழநது வந்தோர்கள். இருவரும் ஒயர மனி்தனிைம் 
்கைன வோஙகினர. ஒருவன ஐநநூறு ரவள்ளிப் �ணம் ்கைன வோஙகியிருந்தோன. 
மற்ர்றோருவன ஐம்�து ரவள்ளிப்�ணம் ்கைனோ்க வோஙகியிருந்தோன. �ணம் 
இல்லோ்த்தோல் இருவரோலும் ்கைவன அவைக்க முடிேோமல் ய�ோயிற்று. 
்கைன ர்கோடுத்த மனி்தன இருவரிைமும் அவர்களுவைே ்கைவன ்தள்ளு�டி 
ரசய்துவிட்ை்தோ்கக கூறினோன. இப்ய�ோது ்கைன ர�ற்றிருந்த இருவரில் ேோர 
அதி்க அைவில் ்கைன ர்கோடுத்த மனி்தவன யநசிப்�ோர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோர 
இயேசு. 

சீயமோன, “அந்த மனி்தனிைம் அதி்க அைவு �ணம் ர�ற்றிருந்த மனி்தயன 
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அதி்க யநசம் ர்கோண்ைவனோ்க இருப்�ோன என எண்ணுகிய்றன” எனறு �தில் 
கூறினோன. 

இயேசு சீயமோவன யநோககி, “நீ கூறிேது சரியே” என்றோர. பினபு 
அப்ர�ண்வணச சுட்டிக்கோட்டி சீயமோனிைம், “இந்த ர�ண்வணப் 
�ோரத்தோேோ? நோன உனனுவைே வீட்டுககு வந்தய�ோது என �ோ்தங்கவைக 
்கழுவுவ்தற்கு நீ ்தண்ணீர ்தரவில்வல. ஆனோல் இவயைோ ்தன ்கண்ணீரோல் 
என �ோ்தங்கவைக ்கழுவித ்தன ்தவல மயிரோல் என �ோ்தங்கவைத துவைதது 
உலரததினோள். நீ எனவன முத்தமிைவில்வல. நோன உள்யை வந்ததிலிருநது 
அவள் என �ோ்தங்கவை முத்தமிட்டுகர்கோண்யை இருககி்றோள். நீ என 
்தவலயில் எண்ரணேோல் ்தைவவில்வல. ஆனோல் அவள் என �ோ்தங்கவை 
நறுமண வ்தலத்தோல் ்தைவினோள். அவளுவைே ்கணக்கற்்ற �ோவங்கள் 
அவனததும் மனனிக்கப்�ட்ைன என�வ்த நோன உனககுச ரசோல்லுகிய்றன. 
அவள் ்கோட்டிே மிகுந்த அனய� இவ்தத ர்தளிவோககுகி்றது. மனனிக்கப்�ை 
யவண்டிே்தன ய்தவவவேச சற்ய்ற உணரந்தவன மனனிப்�வையும்ய�ோது 
சிறி்தைவு அனவ�யே உணரவோன” என்றோர. 

பின இயேசு அவவை யநோககி, “உன �ோவங்கள் மனனிக்கப்�ட்ைன” 
என்றோர. 

யமவசவேச சுற்றிலும் உட்்கோரநதிருந்த மனி்தர்கள் ்தமககுள்யையே, “இந்த 
மனி்தன ்தனவன ேோரரனறு நிவனததுக ர்கோள்கி்றோன? அவன எப்�டிப் 
�ோவங்கவை மனனிக்க முடியும்?” எனறு நிவனததுக ர்கோண்ைோர்கள். 

இயேசு அப்ர�ண்வண யநோககி, “நீ விசுவோசித்த்தோல் �ோவங்களினினறு 
விடு்தவலேவைந்தோய். நிம்மதியேோடு ய�ோ” என்றோர.84

3.40 கைலிரலயாவில் இரயசு
 மறுநோள் இயேசு சில ர�ரிே �ட்ைணங்களுககும், சில சிறு ந்கரங்களுககும் 
பிரேோணம் ரசய்்தோர. ய்தவனின இரோஜேதவ்தப் �ற்றிே நற்ரசய்திவே 
இயேசு கூறி மக்களுககுப் ய�ோதித்தோர. �னனிரண்டு சீஷர்களும் அவயரோடு 
கூை இருந்தனர. சில ர�ண்்களும் அவயரோடு கூை இருந்தனர. இயேசு இந்தப் 
ர�ண்்கவை யநோய்்களில் இருநதும் பிசோசின அசுத்த ஆவி்களில் இருநதும் 
குணமோககி இருந்தோர. இப்ர�ண்்களுள் ஒருததி மரிேோள். அவள் மக்தலோ 
எனனும் ந்கரததிலிருநது வநதிருந்தோள். ஏழு அசுத்த ஆவி்கள் அவளிைமிருநது 
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விரட்ைப்�ட்டிருந்தன. இப்ர�ண்்கயைோடுகூை கூசோவின (ஏயரோதுவின 
ர�ோருைோைர்களுள் ஒருவனோ்க இருந்தவன) மவனவிேோகிே யேோவனனோளும், 
சூசனனோளும் யவறு�ல ர�ண்்களும் இருந்தனர. இயேசுவுககும் அவருவைே 
சீஷர்களுககும் இவர்கள் ்தங்கள் �ணததின மூலம் யசவவ ரசய்்தனர.85

3.41 இரயசுவின் வல்ல்ம ரதவனிடததில் ப�ற்்றது
பினனர, சிலர இயேசுவிைம் ஒரு மனி்தவன அவழதது வந்தனர. 

குருைனோன அவனோல் ய�சவும் முடிேவில்வல. ஏரனன்றோல் அவனுககுள் ஒரு 
பிசோசு இருந்தது. இயேசு அவவனக குணப்�டுததினோர. அவனோல் �ோரக்கவும் 
ய�சவும் முடிந்தது. விேப்புற்்ற மக்கள், “ய்தவன ்தோம் அனுப்பிவவப்�்தோ்க 
வோக்களித்த ்தோவீதின குமோரன இவர்தோன ய�ோலும்!” என்றனர. 

மக்கள் இவ்வோறு கூறுவவ்தப் �ரியசேர்கள் ய்கட்ைனர. �ரியசேர்கள், 
“ர�ேல்ரசபூலின வல்வலவமவேயே இயேசு பிசோசு்கவை ஓட்டுவ்தற்குப் 
�ேன�டுததுகி்றோர” எனறு கூறினர. ர�ேல்ரசபூல் பிசோசு்களின ்தவலவன. 

இயேசு �ரியசேர்களின எண்ணங்கவை அறிந்தோர. எனயவ இயேசு, 
“்தனககுள் சண்வையிட்டுகர்கோள்ளும் பிரிவு்கவைகர்கோண்ை எந்த 

இரோஜேமும் அழிநதுவிடும். பிரிவுர்கோள்ளுகின்ற எந்த ந்கரமும் நிவலக்கோது. 
பிரிகின்ற எந்தக குடும்�மும் முனயனற்்றம் அவைேோது. எனயவ சோத்தோன 
்தனனுவைே பிசோசு்கவையே துரததினோல், சோத்தோன பிரிநதிருககி்றோன. எனயவ 
சோத்தோனின இரோஜேம் நிவலததிருக்கோது. நோன பிசோசு்கவை விரட்டும்ர�ோழுது 
சோத்தோனின வல்லவமவே நோன �ேன�டுததுவ்தோ்க நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். அது 
உண்வமரேனில், உங்கள் மனி்தர்கள் பிசோசு்கவை விரட்ை எந்த சகதிவேப் 
�ேன�டுததுகி்றோர்கள்? எனயவ, உங்கள் மக்கயை நீங்கள் ரசோல்வது ர�ோய் 
எனறு நிரூபிககி்றோர்கள். ஆனோல், பிசோசு்கவை விரட்ை நோன ய்தவ ஆவியின 
வல்லவமவேப் �ேன�டுததுகிய்றன. ய்தவனுவைே இரோஜேம் உங்களிைம் 
வநதுள்ைது என�வ்த இது ்கோட்டுகி்றது. ஒருவன வலிவமேோன மனி்தனின 
வீட்டுககுள் புகுநது திருை நிவனத்தோல், மு்தலில் அவ்வலிவமேோன 
மனி்தவனக ்கட்டிப்ய�ோை யவண்டும். பினனயர, அவன அவ்வலிவமேோன 
மனி்தனின வீட்டிலிருநது ர�ோருட்்கவைத திருை முடியும். எனனுைன 
இல்லோ்தவன எனககு எதிரோனவன. எனனுைன யசரநது ரசேல் புரிேோ்தவன 
எனககு எதிரோ்கச ரசேல்�டுகி்றவன. 
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“அ்தனோல் நோன ரசோல்லுகிய்றன, மனி்தர்கள் எல்லோப் �ோவங்களிலிருநதும் 
மனனிக்கப்�டுவோர்கள். யமலும் மனி்தர்கள் ரசோல்லுகின்ற எல்லோத 
தீேவற்றுககும் மனனிப்புண்டு. ஆனோல், �ரிசுத்த ஆவிககு எதிரோ்கப் 
ய�சுகி்றவனுககு மனனிப்பு கிவைக்கோது. மனி்த குமோரனுககு எதிரோ்கப் 
ய�சுகி்றவனுககு மனனிப்பு கிவைககும். ஆனோல் �ரிசுத்த ஆவிேோனவருககு 
எதிரோ்கப் ய�சுகி்றவனுககு மனனிப்பு கிவைக்கோது. இப்ர�ோழுய்தோ அல்லது 
எதிர்கோலததியலோ அவன மனனிக்கப்�ைமோட்ைோன. 

“நல்ல �ழங்கள் ய்தவவரேனில், நல்ல மரதவ்த வைரக்க யவண்டும். 
மரம் தீே்தோனோல், �ழங்களும் தீேனவோகும். ஒரு மரததின ்தரம் 
அ்தன �ழங்கவைகர்கோண்யை அறிேப்�டும். �ோம்பு்கள் நீங்கள்! 
ர�ோல்லோ்தவர்கள் நீங்கள்! நீங்கள் எப்�டி நல்லவற்வ்றக கூ்ற முடியும். 
உள்ைததிலுள்ைவ்தயே வோய் ய�சுகி்றது. ஒரு நல்லவன ்தன உள்ைததில் 
நல்லவவ்கவை வவததிருககி்றோன. எனயவ அவன நல்லவவ்கவை 
உள்ைததிலிருநது ய�சுகி்றோன. ஆனோல் ர�ோல்லோ்த மனி்தன ்தன உள்ைததில் 
ர�ோல்லோ்தவவ்கவைச யசரதது வவததிருககி்றோன. எனயவ அவன 
ர�ோல்லோ்தவவ்கவைத ்தன உள்ைததிலிருநது ய�சுகி்றோன. மனி்தர்கள் ்தோங்கள் 
ய�சுகி்ற ்கவனமற்்ற வோரதவ்த்கள் ஒவ்ரவோனறுககும் ்கணககு ஒப்புவிக்க 
யவண்டும். இது நிேோேததீரப்பு வழங்கப்�டுகி்ற நோளில் நைககும். உங்கைது 
வோரதவ்த்கயை உங்களுககு நிேோேம் வழங்க �ேன�டுத்தப்�டும். உங்கைது 
வோரதவ்த்கயை உங்கவை நல்லவரரனறும் உங்கள் வோரதவ்த்கயை உங்கவைத 
தீயேோர எனறும் நிேோேம் தீரககும்” எனறு ரசோனனோர.86

3.42 இரயசுவின் அதிகைாேத்த சிலர சநரதகிததல்
பினனர, �ரியசேர்கள் சிலரும் யவ்த�ோர்கர்கள் சிலரும் இயேசுவுககு 

மறுரமோழி கூறினோர்கள். அவர்கள், “ய�ோ்த்கயர, உம்வம நிரூபிககும்�டிேோ்க 
ஓர அற்பு்தம் ரசய்து ்கோட்டும்” எனறு ய்கட்ைனர. 

அ்தற்கு இயேசு, “ர�ோல்லோ்தவர்களும் �ோவி்களும்்தோன அற்பு்தங்கவை 
ஆ்தோரமோ்கக ய்கட்�ோர்கள். ஆனோல், எந்த அற்பு்தமும் அவர்களுககு ஆ்தோரமோ்கக 
்கோட்ைப்�ைமோட்ைோது. தீரக்க்தரிசி யேோனோவிற்கு நி்கழந்த அற்பு்தம் மட்டுயம 
ஆ்தோரமோ்க ர்கோடுக்கப்�டும். யேோனோ ஒரு ர�ரிே மீனின வயிற்றில் மூனறு 
�்கலும் மூனறு இரவு்களும் இருந்தோன. அவ்தப் ய�ோலயவ, மனி்த குமோரனும் 
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்கல்லவ்றககுள் மூனறு �்கலும் மூனறு இரவு்களும் இருப்�ோர. யமலும் 
நிேோேததீரப்பு வழஙகும் நோளில் நினியவ �ட்ைணதது மனி்தர உயிரதர்தழுநது 
இனறு வோழகின்ற உங்கள் ்தவறு்கவை நிரூபிப்�ோர்கள். ஏரனன்றோல், 
யேோனோவின ய�ோ்தவனவேக ய்கட்டு, அவர்கள் மனநதிரும்பினோர்கள். நோன 
ரசோல்லுகிய்றன, நோன யேோனோவவக ்கோட்டிலும் யமனவமேோனவன. 

“நிேோேததீரப்பு வழஙகும் நோளில், ர்தனதிவசயின அரசி உயிரதர்தழுநது 
உங்கள் யமல் குற்்றம் சுமததுவோள். ஏரனன்றோல், அந்த அரசி மி்கத 
ர்தோவலவிலிருநது சோலயமோனின ஞோனம் ரசறிந்த ய�ோ்தவன்கவைக 
ய்கட்்க �ேணப்�ட்டு வந்தோள். நோன ரசோல்லுகிய்றன, நோன சோலயமோவனக 
்கோட்டிலும் யமலோனவன. 

“பிசோசின ர�ோல்லோ்த ஆவி ஒரு மனி்தனுககுள்ளிருநது ரவளியில் 
வரும்ர�ோழுது, வ்றண்ை நிலப்�குதியில் ஓய்விைம் ய்தடி அவலகி்றது. ஆனோல், 
அ்தற்கு ஓய்விைம் கிவைப்�தில்வல. எனயவ, அந்த ஆவி, ‘நோன பு்றப்�ட்ை 
இைததிற்ய்க திரும்�ச ரசல்யவன’ எனறு ரசோல்லி அந்த ஆவி திரும்பி அய்த 
மனி்தனிைம் வரும்ர�ோழுது, அது இருந்த இைம் ரவறுவமேோயும் சுத்தமோயும் 
ஒழுஙகுைனும் இருப்�வ்த அறிகி்றது. பினனர, ரவளியேறித ்தனனிலும் 
ர�ோல்லோ்த யமலும் ஏழு ர�ோல்லோ்த ஆவி்கவை அவழதது வருகி்றது. எல்லோ 
ஆவி்களும் அவனுககுள் புகுநது வசிககின்றன. முனவ�விை அவனுககு 
ஆழந்த ர்தோல்வல ஏற்�டுகி்றது. இனறு வோழகின்ற ர�ோல்லோ்தவர்களுககும் 
அப்�டியே யநரும்” எனறு �திலளித்தோர.87

3.43 இரயசு்வ பின்�ற்றுரவாரே அவேது பமயயான குடும்�ம்
இயேசு மக்களிைம் ய�சிகர்கோண்டிருந்தர�ோழுது அவரது ்தோயும் 

சய்கோ்தரர்களும் ரவளியில் நினறிருந்தனர. அவர்கள் இயேசுவிைம் ய�ச 
விரும்பினர. ஒருவன இயேசுவிைம், “உம் ்தோயும் சய்கோ்தரர்களும் ரவளியில் 
்கோததிருககின்றனர. அவர்கள் உம்மிைம் ய�ச விரும்புகி்றோர்கள்” என்றோன. 

இயேசு, “ேோர என ்தோய்? ேோர என சய்கோ்தரர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோர. ்தன 
சீஷர்கவைச சுட்டிக ்கோட்டி, “�ோருங்கள்! இவர்கயை என ்தோயும் சய்கோ்தரர்களும். 
�ரயலோகிலிருககும் என பி்தோ விரும்பும் ரசேல்்கவைச ரசய்கி்றவர்கயை என 
உண்வமேோன சய்கோ்தர சய்கோ்தரி்களும் ்தோயும் ஆவோர்கள்” எனறு அவனுககு 
�திலளித்தோர.88
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ஒருநோள் இயேசு இக்கோரிேங்கவைக கூறிேய�ோது, மக்களிவையே 
இருந்த ஒரு ர�ண் ய�ச ஆரம்பித்தோள். அவள் இயேசுவவ யநோககி, 

“உங்கவைப் ர�ற்ர்றடுதது ்தன மோரபில் �ோல் ஊட்டிே உங்கள் ்தோய் 
ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவள்” என்றோள். 

ஆனோல் இயேசு, “ய்தவனுவைே ய�ோ்தவன்கவைக ய்கட்டு அ்தற்குக 
கீழப்�டிகி்ற மக்கயை உண்வமயில் ஆசீரவதிக்கப்�ட்ை மனி்தர்கள்” 
என்றோர.89

3.44 வி்த்யப் �ற்றிய உவ்ம
அனவ்றேத தினயம இயேசு வீட்வை விட்டு ரவளியில் ரசனறு 

ஏரிக்கவரயில் அமரந்தோர. ஏரோைமோன மக்கள் அவவரச சூழந்தனர. எனயவ 
இயேசு ஒரு �ைகில் ஏறி அமரந்தோர. மக்கள் ஏரிக்கவரயேோரம் அமரந்தோர்கள். 
பி்றகு உவவம்களின மூலமோ்க இயேசு மக்களுககுப் �லவற்வ்றயும் 
ய�ோதித்தோர. 

இயேசு, “ஒரு விவசோயி விவ்த்கவை விவ்தக்கப் ய�ோனோன. அவன 
விவ்த்கவைத தூவிேய�ோது, சில விவ்த்கள் �ோவ்தயேோரம் விழுந்தன. 
�்றவவ்கள் வநது அவவ ேோவற்வ்றயும் தினறுவிட்ைன. சில விவ்த்கள் 
�ோவ்ற்களின யமல் விழுந்தன. அஙகு ய�ோதுமோன அைவிற்கு மண் இல்வல. 
எனயவ, விவ்த்கள் யவ்கமோ்க முவைத்தன. ஆனோல் சூரிேன உதித்ததும், 
அவவ ்கருகிப்ய�ோயின. ஆழமோன யவர்கள் இல்லோவமேோல் அசரசடி்கள் 
்கோய்ந்தன. இனனும் சில விவ்த்கள் முட்பு்தர்களுககிவையில் விழுந்தன. 
்கவை்கள் முவைதது அந்த விவ்த்களின ரசடி்கள் வைரோ்தவோறு ்தடுத்தன. சில 
விவ்த்கள் நல்ல நிலததில் விழுந்தன. அநநிலததில், விவ்த்கள் முவைதது 
நனகு வைரந்தன. சில ரசடி்கள் நூறு மைஙகு ்தோனிேங்கவைக ர்கோடுத்தன. 
சில அறு�து மைஙகும் சில முப்�து மைஙகும் ்தோனிேங்கவைக ர்கோடுத்தன. 
நோன ரசோல்வவ்தக ய்கட்கி்றவர்கயை, ்கவனியுங்கள்” எனறு இயேசு கூறினோர. 

இயேசுவின சீஷர்கள் அவரிைம் வநது, “மக்களுககுப் ய�ோ்தவன ரசய்ே 
நீங்கள் ஏன இந்த உவவம்கவைப் �ேன�டுததுகிறீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைனர. 

இயேசு மறுரமோழிேோ்க, “�ரயலோ்க இரோஜேததின இர்கசிேங்கவை 
நீங்கள் மட்டுயம அறிே முடியும். அவற்வ்ற மற்்றவர்கள் அறிே முடிேோது. 
சிறிது புரிந்தவன யமலும் விைக்கம் ர�றுவோன. ய்தவவேோனவ்த விைவும் 
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அவனுககு அதி்கம் கிவைககும். அதி்கம் புரிேோ்தவன, ்தோன அறிந்தவ்தயும் 
இழப்�ோன. அ்தனோல் ்தோன நோன மக்களுககு உவவம்களின மூலம் ய�ோ்தவன 
ரசய்கிய்றன. மக்கள் �ோரககி்றோர்கள்; ய்கட்கி்றோர்கள். ஆனோல் அவர்கள் 
உண்வமயில் �ோரப்�துமில்வல, புரிநதுர்கோள்வதுமில்வல. எனயவ ஏசோேோ 
தீரக்க்தரிசி இவர்கவைப் �ற்றிக கீழக்கண்ைவோறு ரசோனனது உண்வம 
என�வ்த இம்மக்கள் ்கோட்டுகி்றோர்கள்:

‘மக்கயை! நீங்கள் ்கவனிதது ய்கட்பீர்கள்.
ஆனோலும் புரிநதுர்கோள்ைமோட்டீர்கள்.

மக்கயை! நீங்கள் யநோககி �ோரப்பீர்கள்.
ஆனோலும், நீங்கள் �ோரப்�வ்தப் புரிநதுர்கோள்ைமோட்டீர்கள்.

ஆம், இறுகியிருககி்றது இம்மக்களின மனம்.
்கோது்களிருநதும் ய்கட்�தில்வல.

உண்வமவேக ்கண்டுர்கோள்ை மறுககி்றோர்கள்.
்தங்கள் ்கோ்தோல் ய்கைோதிருக்கவும்
்தங்கள் ்கண்ணோல் �ோரக்கோதிருக்கவும்

்தங்கள் மன்தோல் அறிேோதிருக்கவும்
இவ்வோறு நைநதுள்ைது. 
குணம் ர�்ற எனனிைம் வரோதிருககுமோறும் இவ்வோறு 

நைநதுள்ைது.’

ஆனோல் நீங்கள் ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர்கள். ்கண்்கைோல் �ோரப்�வ்த 
நீங்கள் புரிநதுர்கோள்கிறீர்கள். ்கோ்தோல் ய்கட்�வ்தப் புரிநதுர்கோள்கிறீர்கள். 
நோன உண்வமவேச ரசோல்லுகிய்றன, �ல தீரக்க்தரிசி்களும் நல்லவர்களும் 
நீங்கள் இப்ர�ோழுது ்கோண்�வற்வ்றக ்கோண விரும்பினோர்கள். ஆனோல், 
அவர்கள் இவற்வ்றக ்கோணவில்வல. நீங்கள் இப்ர�ோழுது ய்கட்�வற்வ்றக 
ய்கட்�்தற்குப் �ல தீரக்க்தரிசி்களும் நல்லவர்களும் விரும்பினோர்கள். ஆனோல், 
அவர்கள் இவற்வ்றக ய்கட்்கவில்வல. 

“எனயவ, விவசோயிவேப் �ற்றிே உவவமயின ர�ோருவைக ்கவனியுங்கள்: 
“சோவலயின ஓரம் விழுந்த விவ்த ேோவரக குறிககி்றது? அது �ரயலோ்க 

இரோஜேதவ்தப் �ற்றிக ய்கள்வியுற்றும் அவ்தப் புரிநதுர்கோள்ைோ்த 
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மனி்தவனக குறிககி்றது. அவனது மனதில் விவ்தக்கப்�ட்ைவற்வ்றச சோத்தோன 
்கவரநதுர்கோள்கி்றோன. 

“�ோவ்ற்களின யமல் விழுந்த விவ்த ேோவரக குறிககி்றது? அது 
ய�ோ்தவன்கவைக ய்கட்டு உைனடிேோ்க மகிழசசியுைன ஏற்றுகர்கோள்ளும் 
மனி்தவனக குறிககி்றது. அவன ய�ோ்தவன்கவைத ்தன மனதில் 
ஆழமோ்கப் �திே வவததுத ர்கோள்வதில்வல. அவன ய�ோ்தவன்கவைத 
்தன மனதில் குவ்றந்த ்கோலததிற்ய்க வவததிருககி்றோன. ய�ோ்தவன்கவை 
ஏற்றுகர்கோண்ைதினோல் உ�ததிரவயமோ, துன�யமோ ஏற்�டும்ர�ோழுது, அவன 
விவரவோ்க அவ்த விட்டு விடுகி்றோன. 

“முட்பு்தருககிவையில் விழுந்த விவ்த ேோவரக குறிககி்றது? அது 
ய�ோ்தவன்கவைக ய்கட்டும் இவ்வுல்க வோழவின மீதும் �ணததின 
மீதும் ர்கோண்ை ஆவசயினோல் ய�ோ்தவன்கள் ்தனனுள் நிவலேோதிருக்கச 
ரசய்�வவனக குறிககி்றது. எனயவ, ய�ோ்தவன்கள் அவன வோழவில் �ேன 
விவைவிப்�தில்வல. 

“ஆனோல், நல்ல நிலததில் விழுந்த விவ்த ேோவரக குறிககி்றது? அவ்விவ்த 
ய�ோ்தவன்கவைக ய்கட்டுப் புரிநதுர்கோள்ளும் மனி்தவனக குறிககி்றது. 
அத்தவ்கே மனி்தன வைரநது, சில சமேம் நூறு மைஙகும் சில சமேம் அறு�து 
மைஙகும் சில சமேம் முப்�து மைஙகும் �லன ்தருகி்றோன” என்றோர.90

3.45 3.45 நீஙகைள் அறிநதவற்்்றப் �யன்�டுததுஙகைள்
யமலும் இயேசு, “நீங்கள் விைகவ்க எடுதது மரக்கோலுககு (�ோததிரததுககு) 
அடியியலோ, �டுகவ்கயின அடியியலோ மவ்றதது வவப்பீர்கைோ? இல்வல. 
நீங்கள் விைகவ்க யமவஜயின மீய்த வவப்பீர்கள். மவ்றக்கப்�டுகி்ற எந்தக 
்கோரிேமும் ரவளியே வரும். எல்லோ இர்கசிேங்களும் ர்தரிவிக்கப்�டும். 
ய்கட்்க முடிந்தவர்கள், நோன ரசோல்வவ்தக ்கவனிததுக ய்களுங்கள். நீங்கள் 
ய்கட்கி்றவற்வ்றப் �ற்றிக ்கவனமோய் சிநதியுங்கள். நீங்கள் எப்�டிக 
ர்கோடுககிறீர்கயைோ அந்தப்�டியே ய்தவன உங்களுககுக ர்கோடுப்�ோர. 
ஆனோல் நீங்கள் ர்கோடுப்�வ்தக ்கோட்டிலும் அதி்கமோ்க ய்தவன உங்களுககுக 
ர்கோடுப்�ோர. ஏற்ர்கனயவ உள்ைவன யமலும் ர�ற்றுகர்கோள்வோன. 
எவனிைம் மிகுதிேோ்க இல்வலயேோ அவனிைமிருநது இருககும் சிறு அைவும் 
எடுததுகர்கோள்ைப்�டும்.”91
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3.46 வைரும் வி்த்யப்�ற்றிய உவ்ம
பி்றகு இயேசு, “ய்தவனுவைே இரோஜேமோனது ஒரு மனி்தன நிலததில் 
விவ்தககும் ஒரு விவ்தவேப் ய�ோன்றது. விவ்தேோனது வைரதர்தோைஙகும். 
அது இரவும் �்கலும் வைரும். அந்த மனி்தன விழிததிருககி்றோனோ அல்லது 
தூஙகுகி்றோனோ என�து முககிேமல்ல. விவ்த வைரநது ர்கோண்யை இருககும். 
விவ்த எவ்வோறு வைரகி்றது என�தும், அந்த மனி்தனுககுத ர்தரிேோது. 
எவ்வி்த உ்தவியும் இல்லோமல் அந்த நிலம் விவ்தவே வைரககி்றது. மு்தலில் 
விவ்தயில் இருநது ரசடி முவைககி்றது. பி்றகு ்கதிர, அ்தன பி்றகு ்கதிர 
முழுதும் ்தோனிேங்கள். ்தோனிேம் விவைந்ததும் மனி்தன அவற்வ்ற அறுவவை 
ரசய்கி்றோன. இது அறுவவைக ்கோலம்” என்றோர.92

3.47 ரகைாது்ம மற்றும் கை்ை்யப் �ற்றிய உவ்ம
பி்றகு, இயேசு மற்ர்றோரு உவவமயின மூலம் ய�ோ்தவன ரசய்்தோர. 

“�ரயலோ்க இரோஜேம் ்தனது வேலில் நல்ல விவ்தவே விவ்தத்த மனி்தவனப் 
ய�ோன்றது. அனவ்றககு இரவில், அவனவரும் உ்றஙகிகர்கோண்டிருந்தனர. 
அவனது �வ்கவன வநது ய்கோதுவம விவ்த்களுககிவையில் ்கவை்கவை 
விவ்தததுவிட்டுப் ய�ோய்விட்ைோன. பி்றகு, ய்கோதுவம விவ்த்கள் 
முவைவிட்ைன. ரசடி்கள் முவைத்தன. ஆனோல், அய்த சமேம் ்கவை்களும் 
முவைத்தன. அவனது யவவலக்கோரர்கள் அவனிைம் ரசனறு, ‘நல்ல 
விவ்த்கவையே நீங்கள் உங்கள் வேலில் விவ்தததீர்கள். ஆனோல், ்கவை்கள் 
எஙகிருநது வந்தன?’ எனறு ய்கட்ைோர்கள்.

“அ்தற்கு அவன, ‘ஒரு �வ்கவன ்கவை்கவை விவ்தததுவிட்ைோன’ என்றோன.
“யவவலக்கோரர்கள், ‘நோங்கள் ்கவை்கவை நீக்க யவண்டுமோ?’ எனறு 

ய்கட்ைோர்கள்.
“அ்தற்கு அந்த விவசோயி, ‘ய்தவவயில்வல. ஏரனன்றோல், நீங்கள் 

்கவைரேடுககும்ர�ோழுது ய்கோதுவம ரசடி்கவையும் பிடுஙகுவீர்கள். 
்கவை்களும் ய்கோதுவமயும் அறுவவைக ்கோலம்வவரயிலும் ஒன்றோ்க 
வைரட்டும். அறுவவையினர�ோழுது அறுவவை ரசய்�வர்களிைம் நோன, 
மு்தலில் ்கவை்கவைத தீயிலிடுவ்தற்்கோ்கச யசரததுக ்கட்டுங்கள், பினனர 
ய்கோதுவமவேச யச்கரிதது என ்கைஞ்சிேததிற்குக ர்கோண்டு வோருங்கள் எனறு 
ரசோல்யவன’ எனப் �தில் ரசோனனோன” எனறு இயேசு கூறினோர. 93
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3.48 கைடுகு, புளிதத மாவு �ற்றிய உவ்மகைள்
பி்றகு இயேசு மக்களுககு யவர்றோரு உவவமவேக கூறினோர. “�ரயலோ்க 

இரோஜேமோனது ்கடுவ்கப் ய�ோன்றது. ஒருவன ்தன வேலில் ்கடுகு விவ்தவே 
விவ்தககி்றோன. விவ்த்களிரலல்லோம் மி்கச சிறிேது ்கடுகு. ஆனோல், அது 
முவைககும்ர�ோழுது மி்கப் ர�ரிே ரசடி்களில் ஒன்றோ்க வைரகி்றது. அது 
மரமோ்க வைரநது �்றவவ்கள் அ்தன கிவை்களில் கூடு ்கட்டுகின்றன” என்றோர. 

இயேசு மக்களுககு யமலும் ஒரு உவவமவேக கூறினோர. “�ரயலோ்க 
இரோஜேமோனது ஒரு ர�ண் மோவுைன ்கலககும் புளித்த �வழே மோவவப் 
ய�ோன்றது. புளித்த மோவோனது அவனதது மோவவயும் புளிக்க வவககி்றது” 
என்றோர. 

இவவ அவனதவ்தயும் மக்களுககுப் ய�ோதிப்�்தற்்கோ்க இயேசு 
உவவம்கவைக வ்கேோண்ைோர. எப்ர�ோழுதும் மக்களுககுப் ய�ோ்தவன ரசய்ே 
இயேசு உவவம்கவையேக வ்கேோண்ைோர. இது தீரக்க்தரிசி கீழக்கண்ைவோறு 
ரசோனன�டியே நைந்தது,

 “ ந ோ ன  உ வ வ ம ்க ளி ன  வ ழி ே ோ ்க ப்  ய � சு ய வ ன , 
உல்கம் வந்தது மு்தல் இர்கசிேமோயுள்ைவற்வ்ற நோன ரசோல்யவன” 94

3.49 கை்ையின் உவ்ம விை்ககைம்
இயேசு மக்கவை விட்டு வீட்டிற்குள் ரசன்றோர. அவரது சீஷர்கள் அவரிைம் 

வநது, “வேலில் முவைத்த ்கவையின உவவம கூறும் உண்வமப் ர�ோருவை 
எங்களுககு விைககும்” எனறு ய்கட்ைனர. 

இயேசு மறுரமோழிேோ்க, “நல்ல விவ்த்கவை வேலில் விவ்தத்தவன மனி்த 
குமோரன ்தோன. இவ்வுல்கயம வேல். நல்ல விவ்த்கள் �ரயலோ்கததிற்குரிே நல்ல 
பிள்வை்கள். ்கவை்கள் பிசோசின பிள்வை்கள். பிசோயச ்கவை்கவை விவ்தத்தப் 
�வ்கவன. உலகின முடிவுக ்கோலயம அறுவவைக ்கோலம். ய்தவதூ்தர்கயை 
அறுவவை ரசய்�வர்கள். 

“்கவை்கள் பிடுங்கப்�ட்டு தீயிலிைப்�டுகின்றன. உலகின முடிவுக 
்கோலததிலும் அப்�டியே இருககும். மனி்த குமோரன ்தனது ய்தவதூ்தர்கவை 
அனுப்புவோர. அவரது தூ்தர்கள் �ோவம் ரசய்கி்றவர்கவைக ்கண்டு 
பிடிப்�ோர்கள். அததூ்தர்கள் அவர்கவை மனி்தகுமோரனின இரோஜேததிலிருநது 
ரவளியேற்றுவோர்கள். அவர்கவை அதய்தவ தூ்தர்கள் சூவையின ரநருப்பில் 
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்தள்ளுவோர்கள். அஙகு அவர்கள் யவ்தவனேோல் கூககுரலிடுவோர்கள்; ்தங்கள் 
�ற்்கவைக ்கடிப்�ோர்கள். நல்ல மனி்தர்கள் சூரிேவனப்ய�ோல ஒளி வீசுவோர்கள். 
அவர்கள் பி்தோவின அரசோட்சியில் இருப்�ோர்கள். என வோரதவ்த்கவைக 
ய்கட்�வர்கயை, இவ்த ்கவனிததுகர்கோள்ளுங்கள். 95

3.50 பு்தயல், முதது �ற்றிய உவ்மகைள்
“�ரயலோ்க இரோஜேம் புவ்ததது வவக்கப்�ட்ை ரசல்வதவ்தப் ய�ோன்றது. 
புவ்ததது வவக்கப்�ட்ை ரசல்வதவ்த ஒருவன ஒருநோள் ்கண்டு பிடித்தோன. 
புவ்தேல் கிவைத்த்தோல் அவன மி்க மகிழந்தோன. மீண்டும் அவன 
அசரசல்வதவ்தப் புவ்ததது வவதது அந்த நிலதவ்த வோஙகுவ்தற்்கோ்கத 
்தனனிைமிருந்த எல்லோவற்வ்றயும் விற்்றோன.

“யமலும், �ரயலோ்க இரோஜேம் நல்ல முததுக்கவைத ய்தடும் விேோ�ோரிவேப் 
ய�ோன்றது. ஒரு நோள் அவ்விேோ�ோரி மி்கச சி்றந்த முதது ஒனவ்றக ்கண்ைோன. 
அம்முதவ்த வோஙகுவ்தற்்கோ்கத ்தனனிைமிருந்த அவனதவ்தயும் அந்த 
விேோ�ோரி விற்்றோன.96

3.51 மீன் வ்ல்யப் �ற்றிய உவ்ம
“�ரயலோ்க இரோஜேம் ஏரியில் விரிக்கப்�ட்ை வவலவேப் ய�ோன்றது, ஏரியில் 
விரிக்கப்�ட்ை ஒரு வவல, �லவவ்கேோன மீன்கவைப் பிடித்தது. நிரம்பிே 
வவலவே, மீனவர்கள் ்கவரககு இழுத்தனர. நல்ல மீன்கவை மீனவர்கள் ஒரு 
கூவையிலிட்ைனர. பின, ்தகுதிேற்்ற மீன்கவைத தூர எறிந்தனர. இவ்வுலகின 
முடிவுக ்கோலததிலும் அவ்வோய்ற நைககும். ய்தவதூ்தர்கள் வநது நல்ல 
மனி்தர்கவைத தீேவர்களிைமிருநது பிரிப்�ோர்கள். அந்தத ய்தவதூ்தர்கள் 
தீேவர்கவைச சூவையின ரநருப்பில் எறிவோர்கள் அஙகு அவர்கள் வலியினோல் 
கூககுரலிட்டுப் �ற்்கவைக ்கடிப்�ோர்கள்.”

பி்றகு, இயேசு ்தம் சீஷர்களிைம், “உங்களுககு இவவ்கள் புரிகின்றனவோ?” 
எனறு ய்கட்ைோர. சீஷர்கள், “ஆம், எங்களுககுப் புரிகின்றன” எனறு 
�திலுவரத்தனர.

பினபு இயேசு ்தம் சீஷர்களிைம், “�ரயலோ்க இரோஜேதவ்தப்�ற்றி 
அறிந்த யவ்த�ோர்கர்கள் ஒவ்ரவோருவரும் ஒரு வீட்டின ரசோந்தக்கோரவனப் 
ய�ோன்றவர்கள். வீட்டின ரசோந்தக்கோரன ்தன வீட்டில் புதிேதும் �வழேதுமோன 
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ர�ோருட்்கவைச யசமிதது வவததிருககி்றோன. அவன புதிேதும் �வழேதுமோன 
ர�ோருட்்கவைக ர்கோண்டு வருகி்றோன” என்றோர.

இந்த உவவம்கவைக கூறி முடித்த இயேசு, அவ்விைதவ்த விட்டு அ்கனறு,97

3.52 புய்ல அமரததுதல்
அனறு மோவலயில் இயேசு ்தன சீஷர்களிைம், “எனயனோடு வோருங்கள். 

இக்கைவலக ்கைநது அக்கவரககுச ரசல்யவோம்” என்றோர. இயேசுவும் அவரது 
சீஷர்களும் அஙய்க மக்கவை விட்டுவிட்டுச ரசன்றனர. இயேசு ஏற்ர்கனயவ 
இருந்த �ைகியலயே அவர்கள் ஏறிச ரசன்றனர. அவர்கயைோடு யவறு �ல 
�ைகு்களும் இருந்தன. யமோசமோன ்கோற்று வீச ஆரம்பித்தது. அ்தனோல் ர�ரும் 
அவல்கள் எழும்பி, �ைகின ரவளியேயும், உள்யையும், ்தோக்க ஆரம்பித்தன. 
�ைகில் நீர நிவ்றேத ர்தோைஙகிேது. இயேசு ்கப்�லின பின�குதியில் 
்தவலேவணயில் ்தவல வவததுப் �டுததுத தூஙகிக ர்கோண்டிருந்தோர. சீஷர்கள் 
அவரிைம் ய�ோய் அவவர எழுப்பினோர்கள். அவர்கள், “ய�ோ்த்கயர, உங்களுககு 
எங்கவைப் �ற்றிே அக்கவ்ற இல்வலேோ? நோங்கள் மூழகும் நிவலயில் 
உள்யைோம்” என்றனர. 

இயேசு எழுநது புேலுககும், அவல்களுககும் ஆவணயிட்ைோர. “இவரேோய்த, 
அவமதிேோய் இரு” எனறு இயேசு ஆவணயிட்ைோர. உையன புேல் நின்றது. 
்கைலும் அவமதிேோனது. 

இயேசு ்தம் சீஷர்களிைம், “நீங்கள் ஏன �ேப்�டுகிறீர்கள்? உங்களுககு 
இனனும் விசுவோசம் இல்வலேோ?” எனறு ய்கட்ைோர. 

சீஷர்கள் ர�ரிதும் அஞ்சினர. அவர்கள் ஒருவவர ஒருவர �ோரதது, “இவர 
எத்தவ்கே மனி்தர? ்கோற்றும் ்கைலும் கூை இவருககுக கீழப்�டிகி்றய்த” 
என்றனர.98

3.53 பிசாசு பிடிதத மனித்ன இரயசு விடுவிததல்
இயேசுவும், அவவரப் பின�ற்றிேவர்களும் ்கலியலேோவில் இருநது 
ஓர ஏரிவேக ்கைநது ரசன்றனர. ்க்தயரனர மக்கள் வோழகின்ற �குதிவே 
வந்தவைந்தனர. இயேசு �ைகில் இருநது இ்றஙகிே ய�ோது, அந்த ந்கரதவ்தச 
யசரந்த ஒரு மனி்தன இயேசுவிைம் வந்தோன. அம்மனி்தன பிசோசு்கள் 
பிடித்தவனோ்க இருந்தோன. �ல ்கோலமோ்க அவன ஆவை்கள் எதுவும் 
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அணிேவில்வல. வீட்டில் வசிக்கோமல் இ்றந்தவர்கவைப் புவ்தத்த குவ்க்களில் 
வசித்தோன.99

அவவன எவரோலும் ்கட்டிப்ய�ோை முடிேவில்வல. �லமுவ்ற மக்கள் 
அவனது வ்க்கவையும் ்கோல்்கவையும் விலஙகு்கைோலும், சஙகிலி்கைோலும் 
்கட்டிப்ய�ோட்டிருந்தனர. ஆனோல் அந்த மனி்தன அசசஙகிலி்கவையும் 
விலஙகு்கவையும் அறுதது எறிநதுவிடுவோன. அவவனக ்கட்டுப்�டுததும் 
�லமுள்ை மனி்தன எவனும் அஙகில்வல. இரவும், �்கலும் அவன ்கல்லவ்றக 
குவ்க்கவைச சுற்றியும் மவலப் �குதி்களிலும் திரிநதுர்கோண்டிருந்தோன. அவன 
கூககுரலிட்டுகர்கோண்டும், ்கற்்கைோல் ்தனவனக ்கோேப்�டுததிகர்கோண்டும் 
இருந்தோன. 

ர்தோவலவில் இயேசு வநதுர்கோண்டிருககும்ய�ோய்த அவவரப் 
�ோரததுவிட்ைோன அவன. ஓடி வநது அவர முனனோல் �ணிநது நின்றோன. 
இயேசு அவனிைம், “அசுத்த ஆவியே, இந்த மனி்தவன விட்டு ரவளியே 
ய�ோ” எனறு ரசோனனோர. உையன அவன உரத்த குரலில் “இயேசுயவ! 
ம்கோ உனன்த ய்தவ குமோரயன! எனனிைம் எனன விரும்புகிறீர? எனவனத 
துனபுறுத்த யவண்ைோம் எனறு ய்தவனிைம் ஆவணேோய் உம்வமக ர்கஞ்சிக 
ய்கட்டுகர்கோள்கிய்றன” என்றோன 

பி்றகு இயேசு அவனிைம், “உன ர�ேர எனன?” எனறு ய்கட்ைோர. “என 
ர�ேர யலகியேோன, ஏரனன்றோல் எனககுள்யை �ல ஆவி்கள் உள்ைன” எனறு 
அவன ரசோனனோன. அதய்தோடு அவனுககுள்யை இருந்த ஆவி்கள் ்தங்கவை 
அந்தப் �குதிவேவிட்டுத துரத்தக கூைோது எனறு மீண்டும் மீண்டும் ர்கஞ்சிக 
ய்கட்ைன. 

அ ப் ர � ோ ழு து  அ ந ்த  ம வ ல ே ரு ய ்க  � ன றி ்க ள்  கூ ட் ை ம ோ ்க 
யமய்நதுர்கோண்டிருந்தன. அசுத்த ஆவி்கள் இயேசுவிைம், “எங்கவை 
அந்தப் �னறி்களுககுள்யை அனுப்பிவிடுங்கள்” எனக ய்கட்டுகர்கோண்ைன. 
அவ்வோய்ற ய�ோகும்�டி இயேசு அனுமதி அளித்தோர. அசுத்த ஆவி்கள் அந்த 
மனி்தவன விட்டு விட்டு �னறி்களுககுள் புகுநது ர்கோண்ைன. அப்�னறிக 
கூட்ைம் யமட்டிலிருநது ஓடி ்கைலுககுள் �ோய்நது ்கைலில் மூழகி இ்றந்தன. 
அவவ ஏ்றககுவ்றே 2,000 எண்ணிகவ்க உவைே்தோ்க இருககும். 

�னறி்கவை யமய்ததுகர்கோண்டிருந்தவர்கள் அவ்விைதவ்த விட்டு 
ஓடிவிட்ைோர்கள். அவர்கள் �ட்ைணததுககும், வேல்ரவளிககும் ரசன்றோர்கள். 
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அஙகு சநதித்த மக்களிைரமல்லோம் இ்தவனச ரசோனனோர்கள். மக்களும் 
எனன நைந்தது என�வ்த அறிே வந்தனர. அவர்கள் இயேசுவிைம், 
வந்தோர்கள். �ல அசுத்த ஆவி்கைோல் பிடிக்கப்�ட்டிருந்தவவனயும், அவர்கள் 
�ோரத்தோர்கள். அவன ஆவை்கள் அணிநது அவமதிேோய் இயேசுவின 
்கோலடியில் உட்்கோரநதுர்கோண்டிருந்தோன. அவனது மனநிவல சரிேோ்க 
இருந்தது. மக்கள் இவற்வ்றக ்கண்டு அசசப்�ட்ைனர. இயேசு ரசய்்தவற்வ்றப் 
�ோரததிருந்த சிலரும் அஙய்க இருந்தனர. இவர்கள் மற்்றவர்களிைம் அசுத்த 
ஆவி்கைோல் பிடிக்கப்�ட்ைவனின ரசேல்்கவையும் இயேசு அவவனக 
குணப்�டுததிேவ்தயும் கூறினர. அவர்கள் �னறி்களுககு ஏற்�ட்ைவ்தயும் 
ரசோனனோர்கள். பி்றகு அந்த மக்கள், இயேசுவிைம் அவ்விைதவ்தவிட்டுப் 
பு்றப்�ட்டுச ரசல்லும்�டி யவண்டினர. 

�ைகின மூலம் அவ்விைதவ்த விட்டுச ரசல்ல இயேசு ்தேோரோனோர. 
பிசோசு்களிைமிருநது விடுவிக்கப்�ட்ை அந்த மனி்தன ்தனவனயும் 
இயேசுயவோடு வர அனுமதிககும்�டி யவண்டிகர்கோண்ைோன. ஆனோல் இயேசு 
அவனுககு அனுமதி ர்கோடுக்கவில்வல. அவனிைம் இயேசு, “நீ வீட்டுககுப் 
ய�ோ. உன குடும்�த்தோவரயும், நண்�ர்கவையும் ரசனறு �ோரதது உனக்கோ்கக 
்கரத்தர ரசய்்தவற்வ்ற எல்லோம் அவர்களிைம் கூறு. அவர உனககுக ்கருவண 
ரசய்்தோர எனறும் கூறு” என்றோர. 

எனயவ அவன அவ்விைதவ்த விட்டுப் ய�ோய் ர்தக்கப்ய�ோலி �குதி 
மக்களிைம் ்தனககு இயேசு ரசய்்தவ்தக கூ்ற ஆரம்பித்தோன. மக்கள் அவற்வ்றக 
ய்கட்டு விேப்பு அவைந்தனர.100

3.54 சிறுமி உயிே்டதலும், ரநாயாளிப் ப�ண் குணமாகுதலும்
�ைகியலறி இயேசு ்கைலின அக்கவரககுத திரும்பிச ரசன்றோர. அக்கவரயில் 

ஏரோைமோன மக்கள் ்கைற்்கவரயிலிருககும்ய�ோது இயேசுவவச சுற்றிக கூடினர. 
அப்ர�ோழுது, ரஜ� ஆலேத ்தவலவர்களுள் ஒருவன அஙகு வந்தோன. அவன 
ர�ேர ேவீரு. அவன இயேசுவவப் �ோரத்ததும் அவவரப் �ணிவுைன குனிநது 
வணஙகினோன. அவன இயேசுவவ யமலும் யமலும் �ணிந்தோன. அவன, 

“எனனுவைே சினன ம்கள் ரசததுகர்கோண்டிருககி்றோள். ்தேவுரசய்து அஙகு 
வநது அவள் மீது உங்கள் வ்க்கவை வவக்க யவண்டும். அ்தனோல் அவள் குணம் 
ர�ற்று வோழவோள்” என்றோன. 
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ஆவ்கேோல் இயேசு அவனுைன ரசன்றோர. ஏரோைமோன மக்கள் இயேசுவவப் 
பினர்தோைரந்தனர. அவர்கள் அவவர ரநருககிகர்கோண்டு ரசன்றனர. 

அம்மக்களின நடுவில் ஒரு ர�ண்ணும் இருந்தோள். அவள் �னனிரண்டு 
ஆண்டு்கைோ்க இரத்தப்ய�ோக்கோல் அவதிப்�ட்டு வந்தோள். அவள் மி்கவும் 
துன�ப்�ட்டு விட்ைோள். ஏரோைமோன மருததுவர்கள் அவளுககு உ்தவ முேற்சி 
ரசய்்தனர. அவளிைமிருந்த ரசல்வரமல்லோம் ரசலவழிந்தது. ஆனோல் 
குணமோ்கவில்வல. அவள் யமலும் யநோேோல் துன�ப்�ட்ைோள். 

அவள் இயேசுவவப்�ற்றி ய்கள்விப்�ட்டிருந்தோள். ஆவ்கேோல் அவள் 
இயேசுவிைம் கூட்ைததிற்குள் வந்தோள். அவள் இயேசுவின யமலோவைவேத 
ர்தோட்ைோள். அவயைோ, “நோன அவரது ஆவைவேத ர்தோட்ைோயல ய�ோதும். 
நோன குணமோகிவிடுயவன” எனறு நம்பினோள். அவள் இயேசுவின 
யமலோவைவேத ர்தோட்ைதும் அவைது இரத்தப் ய�ோககு நின்றது. ்தோன 
யநோயிலிருநது குணமோகிவிட்ைவ்த அவள் சரீரததில் உணரந்தோள். இயேசுவும் 
்தனனிைமிருநது வல்லவம ரவளிப்�ட்ைவ்த அறிந்தோர. எனயவ, அவர நினறு 
சுற்றிலும் �ோரத்தோர. பி்றகு அவர, “என ஆவைவேத ர்தோட்ைது ேோர?” எனறு 
ய்கட்ைோர. 

இ்தவனக ய்கட்ைதும் சீஷர்கள், “ய�ோ்த்கயர, ஏரோைமோன மக்கள் உங்கவை 
ரநருககிகர்கோண்டு வருகி்றோர்கள். ‘ேோர எனவனத ர்தோட்ைது’ எனறு 
ய்கட்கிறீயர” என்றனர. 

ஆனோல் இயேசுயவோ ்தனவனத ர்தோட்ைவருக்கோ்கத ர்தோைரநது 
�ோரததுகர்கோண்டிருந்தோர. அந்தப் ர�ண்ணும் ்தோன முழுவமேோ்கக குணம் 
ர�ற்்றவ்த உணரந்தோள். எனயவ அவள் இயேசுவின முனவநது அவவரப் 
�ணிந்தோள். அவள் �ேத்தோல் நடுஙகினோள். அவள் ்தன ்கவ்த முழுவவ்தயும் 
இயேசுவிைம் கூறினோள். இயேசு அவளிைம், “அன�ோன ர�ண்யண! உன 
விசுவோசததினோல் நீ சு்கமோனோய். சமோ்தோனமோ்கச ரசல். இனி யமல் உனககு 
ஒரு துன�மும் இல்வல” என்றோர. 

இவ்வோறு இயேசு அஙய்க ய�சிகர்கோண்டிருந்தய�ோது ேவீருவின 
வீட்டிலிருநது சிலர வந்தனர. அவர்கள் ேவீருவிைம், “ஐேோ, உங்கள் ம்கள் 
இ்றநதுய�ோனோள். எனயவ, இனியமல் இந்தப் ய�ோ்த்கருககு (இயேசுவுககு) 
எந்தத ர்தோந்தரவும் ர்கோடுக்க யவண்ைோம்” என்றனர. 

அந்த மக்கள் ரசோனனவ்தப்�ற்றி இயேசு ்கவவலப்�ைவில்வல. அந்த ரஜ� 
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ஆலேத்தவலவரிைம் இயேசு, “�ேப்�ை யவண்ைோம். விசுவோசததுைன இரு” 
எனறு கூறினோர. 

மற்்ற அவனவவரயும் விட்டு ய�துரு, ேோகய்கோபு, ேோகய்கோபுவின 
சய்கோ்தரனோன யேோவோன ஆகியேோவர மட்டும் ்தனனுைன வர இயேசு 
அனுமதித்தோர. இயேசு இம்மூனறு சீஷர்கயைோடு மட்டும் ேவீருவின 
வீட்டுககுச ரசன்றோர. அஙகு நிவ்றேப்ய�ர ்க்தறி அழுதுர்கோண்டிருப்�வ்தக 
்கண்ைோர. அந்த இைம் ஒயர குழப்�மோய் இருந்தது. இயேசு அவ்வீட்டுககுள் 
நுவழநது அவர்களிைம், “ஏன நீங்கள் இவ்வைவு அழுது சத்தமிடுகிறீர்கள்? 
இககுழநவ்த சோ்கவில்வல. இது தூஙகிக ர்கோண்டுள்ைது” என்றோர. 
இவ்தகய்கட்ை மக்கள் இயேசுவவப் �ோரதது சிரித்தோர்கள். 

இயேசு அம்மக்கவை வீட்வை விட்டு ரவளியேறுமோறு ய்கட்டுக 
ர்கோண்ைோர. பினனர அவர அககுழநவ்த கிைத்தப்�ட்டிருந்த அவ்றககுள் 
ரசன்றோர. அவர ்தனயனோடு அககுழநவ்தயின ்தோய், ்தநவ்த, மூனறு 
சீஷர்கள் ஆகியேோவர மட்டும் அனுமதித்தோர. அவர அந்தக குழநவ்தயின 
வ்கவேப்பிடிததுகர்கோண்டு, “்தலீத்தோகூமி!” எனறு ரசோனனோர. (அ்தற்கு, 

“சிறுமியே, நோன ரசோல்கிய்றன நீ எழுநதிரு” எனறு ர�ோருள்.) அசசிறு 
ர�ண்ணும் உையன எழுநது நைக்க ஆரம்பித்தோள். அவளுககு அப்ய�ோது 
�னனிரண்டு வேது. அப்ர�ண்ணின ்தோயும், ்தநவ்தயும், சீஷர்களும் 
விேப்�வைந்தனர. இயேசு அப்ர�ண்ணின ர�ற்ய்றோரிைம் இவ்தப்�ற்றி 
ேோரிைமும் எதுவும் கூ்ற யவண்ைோம் எனறு ்கண்டிப்�ோ்கக கூறினோர. பி்றகு 
அப்ர�ண்ணுககு உண்ண உணவு அளிககுமோறு ரசோனனோர.101

3.55 இரயசு மூவ்ே்க குணமா்ககுதல்
இயேசு அவ்விைதவ்த விட்டுப் பு்றப்�ட்ைதும் இரு குருைர்கள் அவவரத 

ர்தோைரந்தோர்கள். அககுருைர்கள் உரத்த குரலில், “்தோவீதின குமோரயன, 
எங்களுககுக ்கருவண ்கோட்டும்” எனறு ரசோனனோர்கள். 

இயேசு வீட்டிற்குள் ரசன்றோர. குருைர்கள் இருவரும் அவருைன 
வீட்டிற்குள் நுவழந்தனர. இயேசு அவர்கவைப் �ோரதது, “நீங்கள் �ோரவவ 
ர�றுமோறு ரசய்ே எனனோல் முடியுரமனறு விசுவோசிககிறீர்கைோ?” எனறு 
ய்கட்ைோர. அ்தற்குக குருைர்கள் “ஆம், ய�ோ்த்கயர, நோங்கள் விசுவோசிககிய்றோம்” 
எனறு �திலளித்தனர. 
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பி்றகு இயேசு அவர்கைது ்கண்்கவைத ர்தோட்டு, “நீங்கள் �ோரவவ 
ர�றுமோறு ரசய்ே எனனோல் முடியுரமனறு நம்புகிறீர்கள். எனயவ அது 
நைககும்” எனறு ரசோனனோர. உையன அவர்கைோல் �ோரக்க முடிந்தது. பின 
அவர, “இவ்தக குறிதது ேோரிைமும் கூ்றோதீர்கள்” எனறு ்கண்டிப்புைன ரசோல்லி 
அனுப்பினோர. ஆனோல் அவர்கள் அஙகிருநது ரசனறு இயேசுவவக குறித்த 
ரசய்தி்கவை அப்பிரய்தசரமஙகும் �ரப்பினோர்கள். 

அவர்கள் இருவரும் பு்றப்�ட்டுசரசன்ற பின, சிலர யவர்றோரு 
மனி்தவன இயேசுவிைம் அவழதது வந்தோர்கள். இம்மனி்தவனப் 
பிசோசு பிடிததிருந்ததினோல் அவனோல் ய�ச இேலவில்வல. இயேசு 
அம்மனி்தனிைமிருந்த பிசோவச விரட்டினோர. பி்றகு ஊவமேோன 
அம்மனி்தனோல் ய�ச முடிந்தது. அ்தனோல் விேப்�வைந்த மக்கள், 

“இஸ்ரயவலில் நோங்கள் ஒருய�ோதும் இப்�டிப்�ட்ை ஒனவ்றக ்கண்ைதில்வல” 
எனறு கூறினோர்கள். 

ஆனோல் �ரியசேர்கள், “பிசோசு்கவை விரட்டுகி்ற வல்லவமவே 
இயேசுவிற்குக ர்கோடுத்தது பிசோசு்களின ்தவலவயன” எனறு ரசோனனோர்கள்.102

3.56 இரயசு பசாநத ஊரில் நிோகைரி்ககைப்�டுதல்
அவ்விைதவ்தவிட்டு இயேசு ்தன ரசோந்த ஊருககுக கிைம்பினோர. அவரது 

சீஷர்கள் அவவரப் பினர்தோைரநது ரசன்றனர. ஓய்வு நோைோனய�ோது ரஜ� 
ஆலேததில் இயேசு உ�ய்தசம் ரசய்ே ஆரம்பித்தோர. நிவ்றே மக்கள் அ்தவனக 
ய்கட்டு விேப்புற்்றனர. அவர்கள், “இந்த மனி்தர இந்த உ�ய்தசங்கவை எஙய்க 
இருநது ர�ற்்றோர? இந்த அறிவவ எப்�டிப் ர�ற்்றோர? இவருககு இ்தவன ேோர 
ர்கோடுத்தது? அற்பு்தங்கவைச ரசய்யும் அதி்கோரதவ்த எஙகிருநது ர�ற்்றோர? 
இவர ஒரு ்தசசன மட்டும்்தோயன. இவருவைே ்தோய் மரிேோள் அல்லவோ! இவர 
ேோகய்கோபு, யேோயச, சீயமோன ஆகியேோரின சய்கோ்தரர அல்லவோ. இவரது 
சய்கோ்தரி்கள் நம்முைன ்தோயன இருககி்றோர்கள்” எனறு ய�சிகர்கோண்ைோர்கள். 
அவர்கள் இயேசுவவ ஏற்றுகர்கோள்ைோமல் இருந்தனர. 

இயேசு மக்கவைப் �ோரதது, “ஒரு தீரக்க்தரிசிவே மற்்ற மக்கயை மரிேோவ்த 
ரசய்வர. ஆனோல் அவர ரசோந்த ஊரில் ரசோந்த மக்களிைம் ரசோந்த வீட்டில் 
மரிேோவ்த ர�றுவதில்வல” என்றோர. இயேசு அந்த ஊரில் அதி்க அைவில் 
அற்பு்தங்கவைச ரசய்ே இேலவில்வல. அவர யநோயுற்்ற சிலரின யமல் ்தன 
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வ்கவே வவதது குணமோககும் சில ரசேல்்கவை மட்டுயம ரசய்்தோர. அஙகுள்ை 
மக்களுககு விசுவோசம் இல்லோ்தது �ற்றி இயேசு மி்கவும் ஆசசரிேப்�ட்ைோர. 
பி்றகு இயேசு அந்தப் �குதியில் உள்ை மற்்ற கிரோமங்களுககும் ய�ோய் 
உ�ய்தசம் ரசய்்தோர.103



4 எதிரப்பு அதிகைரி்ககும் ஆண்டு

4.1 அருட்�ணி்ககு ரவ்லயாட்கை்ை அனுப்� ரதவ்ன ரவண்டுஙகைள்
இயேசு எல்லோ ந்கரங்கள் மற்றும் கிரோமங்கள் வழிேோ்கப் �ேணம் 
ரசய்்தோர. �ரயலோ்க அரவசப் �ற்றிே நற்ரசய்திவே இயேசு யூ்தர்களின 
ரஜ� ஆலேங்களில் மக்களுககுக கூறினோர. இயேசு எல்லோவவ்கேோன 
யநோய்்கவையும் குணமோககினோர. திரைோன மனி்தர்கவைக ்கண்ை இயேசு 
அவர்களுக்கோ்க வருத்தமவைந்தோர. ஏரனன்றோல், மக்கள் ்கவவல ர்கோண்டும் 
ஆ்தரவற்றும் இருந்தனர. யமய்ப்�ன இல்லோ்த ஆட்டு மநவ்தவேப்ய�ோல 
மக்கள் ்தங்கவை வழிநைத்த யமய்ப்�னினறி இருந்தனர. இயேசு ்தம் 
சீஷர்களிைம், “ஏரோைமோன மக்கள் அறுவவைக்கோ்க (்கோப்�ோற்்றப்�ை) உள்ைனர. 
ஆனோல் அவர்கவை அறுவவை ரசய்வ்தற்ய்கோ மி்கச சில �ணிேோைர்கயை 
உள்ைனர. ய்தவனுககு உரிேது அறுவவை (மக்கள்). பிரோரத்தவன ரசய்யுங்கள். 
ய்தவன யமலும் �லவரத ்தம் அறுவவைவேச யச்கரிக்க அனுப்புவோர” 
என்றோர.104

4.2 �ன்னிேண்டு அப்ர�ாஸதலரகை்ை இரயசு அனுப்புதல்
இயேசு ்தமது �னனிரண்டு சீஷர்கவையும் ஒன்றோய் அவழத்தோர. தீே ஆவி்கவை 
யமற்ர்கோள்ளும் வல்லவமவே இயேசு அவர்களுககு வழஙகினோர. எல்லோ 
வி்தமோன யநோய்்கவையும் பிணி்கவையும் குணப்�டுததும் வல்லவமவேயும் 
இயேசு அவர்களுககு வழஙகினோர.105

இயேசு இந்தத ்தமது �னனிரண்டு சீஷர்களுககும் சில ்கட்ைவை்கவைப் 
பி்றப்பித்தோர. பின அவர்கவை மக்களுககுப் �ரயலோ்க இரோஜேதவ்தப்�ற்றிக 
கூறுவ்தற்கு அனுப்பினோர. இயேசு அவர்களிைம், “யூ்தர்கைல்லோ்தவர்களிைம் 
ரசல்லோதீர்கள். யமலும் சமோரிே மக்கள் வசிககும் ந்கரங்களுககும் 
ரசல்லோதீர்கள். ஆனோல் இஸ்ரயவல் மக்களிைம் (யூ்தர்களிைம்) ரசல்லுங்கள். 
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அவர்கள் ்கோணோமல் ய�ோன ஆடு்கவைப் ய�ோன்றவர்கள். நீங்கள் ரசனறு, 
‘�ரயலோ்க இரோஜேம் விவரவில் வர இருககி்றது’ எனறு ய�ோதியுங்கள். 
யநோயுற்்றவர்கவைக குணமோககுங்கள். இ்றந்தவர்களுககு மீண்டும் 
உயிர ர்கோடுங்கள். ர்தோழு யநோேோளி்கவைக குணப்�டுததுங்கள். பிசோசு 
பிடித்தவர்களிைமிருநது பிசோசு்கவை விரட்டுங்கள். இவ்வல்லவம்கவை 
உங்களுககுத ்தோரோைமோய் வழஙகுகிய்றன. எனயவ, மற்்றவர்களுககுத 
்தோரோைமோய் உ்தவுங்கள். உங்களுைன ்தங்கம், ரவள்ளி அல்லது ரசம்பு 
நோணேங்கவை எடுததுச ரசல்லோதீர்கள். வ�்கவைக ர்கோண்டு ய�ோ்கோதீர்கள். 
உங்கள் �ேணததிற்கு நீங்கள் அணிநதிருககும் உவைவேயும் ்கோலணி்கவையும் 
மட்டுயம எடுததுச ரசல்லுங்கள். ஊனறுய்கோவல எடுததுச ரசல்லோதீர்கள். 
�ணிேோைனுககுத ய்தவவேோனவவ ர்கோடுக்கப்�ையவண்டும். 

“நீங்கள் ஒரு ந்கரததியலோ ஊரியலோ நுவழயும்ர�ோழுது, ்தகுதிவோய்ந்த 
மனி்தவரக ்கண்டு நீங்கள் அவ்விைதவ்த விட்டு விலகிச ரசல்லும்வவர 
அவருைன ்தஙகி இருங்கள். நீங்கள் அவர வீட்டினுள் நுவழயும்ர�ோழுது, 

‘உங்களுககுச சமோ்தோனம் உண்ைோ்கட்டும்’ எனறு ரசோல்லுங்கள். அவ்வீட்டில் 
உள்ைவர்கள் உங்கவை வரயவற்்றோல், உங்கள் சமோ்தோனததிற்கு அவர்கள் 
்தகுதியுள்ைவர்கள். நீங்கள் அவர்களுககு விரும்பிே சமோ்தோனம் அவர்களுககுக 
கிவைக்கட்டும். வீட்டிலுள்ைவர்கள் உங்கவை வரயவற்்கோவிட்ைோல், உங்கள் 
சமோ்தோனததிற்கு அவர்கள் ்தகுதியுள்ைவர்கைல்ல. அவர்களுககு நீங்கள் 
விரும்பிே சமோ்தோனதவ்தத திரும்�ப் ர�றுங்கள். ஒரு வீட்டிலுள்ைவர்கயைோ 
அல்லது ந்கரததிலுள்ைவர்கயைோ உங்கவை வரயவற்்கயவோ அல்லது உங்கள் 
ய�சவசக ய்கட்்கயவோ மறுத்தோல், அவ்விைதவ்த விட்டு விலகுங்கள். உங்கள் 
்கோல்்களில் �டிந்த தூசிவேத ்தட்டிவிடுங்கள். நோன உங்களுககு உண்வமவேச 
ரசோல்லுகிய்றன. நிேோேததீரப்பு நோளியல யசோ்தோம் மற்றும் ர்கோயமோரோ ஆகிே 
ஊர்களுககு யநரந்தவ்தக ்கோட்டிலும் யமோசமோனது அவ்வூருககு நைககும். 

“ ்க வ னி யு ங ்க ள் !  ந ோ ன  உ ங ்க வ ை  அ னு ப் பு கி ய ்ற ன .  நீ ங ்க ள் 
ஓநோய்்களுககிவையில் அ்கப்�ட்ை ரவள்ைோட்டிவனப் ய�ோல 
இருப்பீர்கள். எனயவ, �ோம்பு்கவைப்ய�ோல சோதுரிேமோய் இருங்கள். 
ஆனோல் பு்றோவவப்ய�ோல ்க�ைற்்றவர்கைோயிருங்கள். மக்களிைம் 
எசசரிகவ்கேோயிருங்கள். அவர்கள் உங்கவைக வ்கது ரசய்து ர்கோண்டு 
ய�ோய் நீதிமன்றததில் ஒப்�வைதது விடுவோர்கள். உங்கவை (அவர்கைது) 
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ரஜ� ஆலேங்களில் வவதது சோட்வைேோல் அடிப்�ோர்கள். ஆளுநர்களுககும் 
மனனர்களுககும் யூ்தர அல்லோ்தவர்களுககும் முனனோல் நிறுத்தப்�டுவீர்கள். 
எனனிமித்தம் உங்களுககு மக்கள் இவ்தச ரசய்வோர்கள். அப்ய�ோது நீங்கள் 
எனவனப் �ற்றி அம்மனனர்களுககும் ஆளுநர்களுககும் யூ்தரல்லோ்த 
மக்களுககும் எடுததுச ரசோல்வீர்கள். நீங்கள் வ்கது ரசய்ேப்�டும்ர�ோழுது, 
எவ்தச ரசோல்வது எப்�டிச ரசோல்வது எனறு ்கவவலர்கோள்ைோதீர்கள். 
அந்தச சமேததில் நீங்கள் ய�ச யவண்டிேவவ அருைப்�டும். அப்ர�ோழுது 
உண்வமயில் ய�சுவது நீங்கைோயிருக்கமோட்டீர்கள். உங்கள் பி்தோவின 
ஆவிேோனவர உங்கள் மூலமோ்கப் ய�சுவோர. 

“சய்கோ்தரர்கயை ்தமது சய்கோ்தரர்களுககு எதிரோ்கத திரும்பி அவர்கவை 
மரணததுககு ஒப்புகர்கோடுப்�ோர்கள். ்தநவ்தேயர ்தம் பிள்வை்களுககு 
எதிரோ்கத திரும்பி அவர்கவை மரணததுககு ஒப்புக ர்கோடுப்�ோர்கள். 
பிள்வை்கயை ்தமது ர�ற்ய்றோர்களுககு எதிரோ்கச சண்வையிட்டு 
அவர்கவை மரணததிற்கு ஒப்புகர்கோடுப்�ோர்கள். நீங்கள் எனவனப் 
பின�ற்றுவ்தனிமித்தம் எல்லோ மக்களும் உங்கவை ரவறுப்�ோர்கள். ஆனோல், 
இறுதிவவர உறுதிேோயிருககி்றவன இரட்சிக்கப்�டுவோன. ஒரு ந்கரததில் 
நீங்கள் யமோசமோன முவ்றயில் நைத்தப்�ட்ைோல், யவர்றோரு ந்கரததிற்குச 
ரசனறுவிடுங்கள். உங்களுககு நோன உண்வமவேச ரசோல்லுகிய்றன, 
மனி்தகுமோரன வருகி்றவவரககும், நீங்கள் எல்லோ யூ்தர்களின ந்கரங்களுககும் 
ரசல்ல முடிேோது. 

“ஒரு மோணவன ஆசிரிேவரக ்கோட்டிலும் சி்றப்�ோனவனல்ல. ஒரு 
யவவலக்கோரன ்தன மு்தலோளிவேக ்கோட்டிலும் சி்றப்�ோனவனல்ல. 
ஒரு மோணவன ்தன ஆசிரிேரின அைவிற்கு முனயனறுவதில் 
திருப்திேவைே யவண்டும். ஒரு யவவலக்கோரன ்தன எஜமோவனப்ய�ோல 
முனயனற்்றமவைவதில் திருப்திேவைே யவண்டும். ஒரு வீட்டின ்தவலவயன 

‘ர�ேல்ரசபூல்’ என்றவழக்கப்�ட்ைோல், அககுடும்�ததிலுள்ை மற்்றவர்கள் 
அ்தனிலும் யமோசமோன ர�ேரோல் அவழக்கப்�டுவோர்கள். 

“எனயவ, அத்தவ்கே மக்கவைக ்கண்டு �ேப்�ைோதீர்கள். மவ்றநதுள்ை 
ேோவும் ரவளியே வரும். மரமமோயுள்ை அவனததும் ர்தளிவோ்க அறிேப்�டும். 
நோன இவற்வ்ற இருளில் (இர்கசிேமோ்க) கூறுகிய்றன. ஆனோல் நீங்கள் 
இவற்வ்ற ரவளிசசததில் கூ்ற யவண்டுரமன நோன விரும்புகிய்றன. நோன 
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இவற்வ்ற அவமதிேோ்க உங்களுைன மட்டும் ரமதுவோ்கப் ய�சுகிய்றன. 
ஆனோல் நீங்கள் இவற்வ்றத ்தோரோைமோ்க எல்லோ மக்களுககும் கூ்ற யவண்டும். 

“மக்கவைக ்கண்டு �ேப்�ைோதீர்கள். அவர்கைோல் சரீரதவ்த மட்டுயம 
ர்கோல்ல முடியும். அவர்கைோல் ஆததுமோவவக ர்கோல்ல முடிேோது. சரீரதய்தோடு 
ஆததுமோவவயும் யசரததுக ர்கோல்லககூடிே ஒருவரிைம் (ய்தவனிைம்) மட்டுயம 
நீங்கள் �ேம்ர்கோள்ை யவண்டும். அவர சரீரதவ்தயும் ஆததுமோவவயும் 
நர்கததிற்கு அனுப்� வல்லவர. �்றவவ்கள் விற்்கப்�டும் ர�ோழுது இரண்டு 
சிறிே �்றவவ்களின விவல ஓரணோ மட்டுயம. ஆனோல் இரண்டில் ஒனறு கூை 
உங்கள் பி்தோவோனவரின அனுமதி இனறி சோ்க முடிேோது. உங்கள் ்தவலயிலுள்ை 
முடி்களின எண்ணிகவ்கவேககூை ய்தவன அறிவோர. எனயவ �ேப்�ைோதீர்கள். 
�ல �்றவவ்கவைக ்கோட்டிலும் நீங்கள் அதி்க மதிப்பு வோய்ந்தவர்கள். 

“ஒருவன மற்்றவர்களுககு முனனோல் (நினறு ர்கோண்டு) எனனிைம் 
நம்பிகவ்க உவைேவனோய் இருப்�்தோ்கக கூறினோல், அவன எனககுப் 
�ோததிரவோன. நோன �ரயலோ்கததில் உள்ை என பி்தோவின முனனிவலயில் 
இப்�டியே கூறுயவன. மோ்றோ்க, ஒருவன மற்்றவர்களுககு முனனோல் 
எனனிைம் நம்பிகவ்க உவைேவனல்ல எனக கூறினோல், அவன எனககுப் 
�ோததிரவோனல்ல. நோன �ரயலோ்கததில் உள்ை என பி்தோவின முனனிவலயில் 
இப்�டியே கூறுயவன. 

“பூமியில் சமோ்தோனதவ்த ஏற்�டுததுவ்தற்்கோ்க நோன வநதிருப்�்தோய் 
நிவனக்கோதீர்கள். சமோ்தோனதவ்த ஏற்�டுத்த நோன வரவில்வல. ஒரு 
�ட்ைேதவ்தக ர்கோண்டுவருவ்தற்்கோ்க நோன வநதுள்யைன. கீழக்கண்ைவவ 
நைநய்த்றயவ நோன வநதுள்யைன:

‘்தன குடும்�தது மக்கயை ஒருவருககு ஒருவர எதிரோவோர்கள்.
ம்கன ்தன ்தநவ்தககும்,
ம்கள் ்தன ்தோய்ககும்,
மரும்கள் ்தன மோமிேோருககும், எதிரோவோர்கள்.’

“எனவனவிைவும் ்தன ்தநவ்தவேயும் ்தோவேயும் அதி்கம் யநசிககி்றவன 
எனவனப் பின�ற்்றத்தக்கவனல்ல. எனவனவிைவும் ்தன ம்கவனயும் 
ம்கவையும் அதி்கம் யநசிககி்றவன எனவனப் பின�ற்்றத்தக்கவனல்ல. 
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எனவனப் பின�ற்றும்ர�ோழுது உண்ைோகும் துன�தவ்த ஏற்றுகர்கோள்ைோ்தவன, 
எனவனப் பின�ற்்றத்தக்கவனல்ல. எனவனவிைவும் ்தன வோழவவ அதி்கம் 
யநசிககி்றவன, ரமய்ேோன வோழவவ இழககி்றோன. எனக்கோ்கத ்தன வோழவவ 
அரப்�ணிககி்றவன, ரமய்ேோன வோழவவ அவைவோன.

“உங்கவை ஏற்றுகர்கோள்கி்றவன எனவனயும் ஏற்றுகர்கோண்ைவன. 
எனவன ஏற்றுகர்கோள்கி்றவன, எனவன அனுப்பிேவவரயும் (ய்தவவனயும்) 
ஏற்றுகர்கோண்ைவன. தீரக்க்தரிசிவேக ்கண்டு அவவர ஒப்புகர்கோள்கி்றவன, 
தீரக்க்தரிசி ர�றும் ரவகுமதிவேப் ர�றுவோன. நல்லவவர அவர்கள் 
நல்லவர்கள் என�்தற்்கோ்க ஏற்றுகர்கோள்கி்றவன, நல்லவர்களுககுக கிவைககும் 
ரவகுமதிவேப் ர�றுவோன. ேோயரனும் எனவனப் பின�ற்றுகி்றவர்களுககுச 
சிறிே அையவனும் உ்தவினோல், அவன ்தக்க ரவகுமதிவே நிசசேம் ர�றுவோன. 
எனவனப் பின�ற்றுகி்றவர்களுககு ஒரு குவவைத ்தண்ணீர ர்கோடுததிருந்தோலும், 
அவனுககுத ்தக்க ரவகுமதி நிசசேம் ர்கோடுக்கப்�டும்.” 106

இயேசு ்தமது �னனிரண்டு சீைர்களுககும் இவற்வ்றக கூறி முடித்தோர. 
பினனர அஙகிருநது ்கலியலேோவின ந்கரங்களுககுப் ய�ோ்தவன ரசய்வ்தற்்கோ்கச 
ரசன்றோர.107

பினபு சீஷர்கள் அஙகிருநதுச ரசன்றனர. �ல ந்கரங்கள் வழிேோ்கப் 
�ேணம் ரசய்்தனர. எல்லோ இைங்களிலும் நற்ரசய்திவேக கூறி மக்கவைக 
குணப்�டுததினர.108 அவர்கள் மக்களிைம் உ�ய்தசம் ரசய்்தனர. ்தங்கள் 
மனவ்தயும், வோழகவ்கவேயும் மோற்றிகர்கோள்ளுமோறு ய�ோதித்தனர. 
அவர்கள் �ல பிசோசு்கவை மக்களிைமிருநது விரட்டினர. அவர்கள் யநோயுற்்ற 
மனி்தர்களுககு ஒலிவ எண்ரணவேத ்தைவிக குணப்�டுததினர.109

4.3 ரயாவான் ஸநானகைன் பகைால்லப்�டுதல்
இயேசு பிர�லமோன�டிேோல் ஏயரோது மனனன இயேசுவவப்�ற்றிக 

ய்கள்விப்�ட்ைோன. சில மக்கள், “இயேசு்தோன யேோவோன ஸ்நோன்கன. அவன 
மரணததில் இருநது எழுநதிருககி்றோன. அ்தனோல்்தோன அவரோல் இது ய�ோன்ற 
அற்பு்தங்கவைச ரசய்ே முடிகி்றது” என்றனர. 

இனனும் சிலர, “இவர்தோன எலிேோ” என்றனர. யமலும் சிலயரோ, “இயேசு 
ஒரு தீரக்க்தரிசி. இ்தற்கு முனனோல் வோழந்த �ல தீரக்க்தரிசி்கவைப்ய�ோனறு 
இவரும் ஒருவர” எனறு ரசோல்லிகர்கோண்ைனர. 
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இயேசுவவப் �ற்றிே இது ய�ோன்ற �ல ரசய்தி்கவை ஏயரோது 
அறிநது ர்கோண்ைோன. அவன, “நோன யேோவோனின ்தவலவே ரவட்டிக 
ர்கோனறுவிட்யைன. இப்ய�ோது யேோவோன மரணததில் இருநது 
எழுநதுவிட்ைோன” எனறு ரசோனனோன. 

ஏயரோது ்தன வீரர்களுககு யேோவோவனக வ்கது ரசய்யுமோறு 
ஆவணயிட்ைோன. அவவனச சிவ்றயில் அவைத்தோன. ்தன மவனவிவேச 
சநய்தோஷப்�டுததுவ்தற்்கோ்கயவ அவன இவ்வோறு ரசய்்தோன. அவள் 
ர�ேயர ஏயரோதிேோள். இவள் மு்தலில் ஏயரோதுவின சய்கோ்தரனோன 
பிலிப்புவின மவனவிேோ்க இருந்தோள். ஆனோல் அவவைப் பினனர ஏயரோது 
மணநதுர்கோண்ைோன. ஏயரோதிைம், “இவ்வோறு சய்கோ்தரனின மவனவிவே 
மணநதுர்கோள்வது சரிேனறு என யேோவோன எடுததுக கூறினோன.” எனயவ 
ஏயரோதிேோள் யேோவோவன ரவறுத்தோள். அவள் அவவனக ர்கோல்ல 
விரும்பினோள். ஆனோல் அவைோல் யேோவோவனக ர்கோனறுவிடுமோறு 
ஏயரோதுவவத தூண்டிவிை முடிேவில்வல யேோவோவன ர்கோல்ல ஏயரோது 
�ேந்தோன. யேோவோன ஒரு நல்ல �ரிசுத்தமோன மனி்தன எனறு மக்கள் 
நம்புவவ்த அவன அறிநதிருந்தோன. ஆவ்கேோல் ஏயரோது யேோவோவனக 
்கோப்�ோற்றி வந்தோன. யேோவோனின ய�ோ்த்கதவ்தக ய்கட்�தில் ஏயரோது 
ர�ருமகிழசசி அவைந்தோன. ஆனோல் அவனது ய�ோ்த்கம் ஏயரோவ்த உறுததிேது. 

பி்றகு யேோவோவனக ர்கோல்வ்தற்குப் ர�ோருத்தமோன வோய்ப்பு ஒனறு 
ஏயரோதிேோளுககுக கிவைத்தது. இது ஏயரோதின பி்றந்த நோைனறு நி்கழந்தது. 
்தன பி்றந்த நோைனறு ஏயரோது மி்க முககிேமோன அரசு அதி்கோரி்களுககும், 
மி்க முககிேமோன இரோணுவ அதி்கோரி்களுககும், ்கலியலேோவின ர�ரிே 
மனி்தருககும் விருநது ர்கோடுத்தோன. ஏயரோதிேோளின ம்கள் அந்த விருநதிற்கு 
வநது நைனமோடினோள். அவள் ஆடும்ய�ோது, ஏயரோதும் அவவனச 
சோரந்தவர்களும் மகிழசசியேோடு உண்ைனர. 

ஆவ்கேோல் ஏயரோது மனனன அவளிைம், “நீ விரும்பும் எவ்தயும் உனககுத 
்தருயவன” எனறு உறுதி கூறினோன. “நீ எவ்தக ய்கட்ைோலும் ்தருயவன, எனது 
இரோஜேததில் �ோதிவேக ய்கட்ைோலும் ்தருயவன” எனறு சததிேம் ரசய்்தோன. 

அந்தப் ர�ண் ்தன ்தோயிைம் ரசனறு, “நோன ஏயரோது மனனனிைம் எனககு 
எனன யவண்டும் எனறு ய்கட்�து?” எனக ய்கட்ைோள். அவைது ்தோயேோ, 

“யேோவோன ஸ்நோன்கனின ்தவலவேக ய்கள்” என �திலளித்தோள். 
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உையன விவரவோ்க அவள் மனனனிைம் திரும்பி வந்தோள். அவள் 
மனனனிைம், “யேோவோன ஸ்நோன்கனின ்தவலவே எனககுத ்தோருங்கள். 
உையன எனககு அ்தவனத ்தட்டில் வவததுத ்தர யவண்டும்” எனறு ய்கட்ைோள். 

ஏயரோது மனனன இவ்தகய்கட்டு வருத்தப்�ட்ைோன. ஆனோல் அவள் 
விரும்பும் எவ்தயும் ்தநதுவிடுவ்தோ்க ஏற்ர்கனயவ அவளிைம் ஆவணயிட்டு 
சததிேம் ரசய்துவிட்ைோன. மனனயனோடு உணவருநதிக ர்கோண்டிருந்த 
ர�ரிே மனி்தர்களும் அவனது ஆவணவே அறிநதிருந்தனர. ஆவ்கேோல் 
அவனோல் அப்ர�ண்ணின யவண்டுய்கோவை மறுக்கமுடிேவில்வல. உையன 
யேோவோனின ்தவலவே ரவட்டிக ர்கோண்டு வருமோறு ஒரு வீரனிைம் 
மனனன ்கட்ைவையிட்ைோன. ஆவ்கேோல் அந்த வீரன ய�ோய் சிவ்றககுள் 
இருந்த யேோவோனின ்தவலவே ரவட்டினோன. பி்றகு யேோவோனின ்தவலவே 
ஒரு ்தட்டில் வவதது எடுததுகர்கோண்டுவந்தோன. அவன அந்தத ்தவலவே 
அப்ர�ண்ணிைம் ர்கோடுத்தோன. அப்ர�ண் அ்தவனத ்தன ்தோயிைம் 
ர்கோடுத்தோள். அஙகு நைந்தவ்தப்�ற்றி யேோவோனின சீஷர்கள் அறிநதுர்கோண்டு, 
வநது யேோவோனின சரீரதவ்தப் ர�ற்றுச ரசன்றனர. அவர்கள் அ்தவன ஒரு 
்கல்லவ்றயில் அைக்கம் ரசய்்தனர.110

4.4 ஐயாயிேதது்ககு ரமற்�ட்ட ம்ககைளு்ககு உணவு அளிததல்
இயேசுவோல் உ�ய்தசம் ரசய்ே அனுப்�ப்�ட்ை அவரது சீஷர்கள் 

அவரிைம் வந்தனர. அவர்கள் இயேசுவவச சுற்றிக கூடித ்தோம் அவனவரும் 
ரசய்்தவற்வ்றயும் ்கற்பித்தவற்வ்றயும் அவரிைம் ரசோனனோர்கள். இயேசுவும், 
அவரது சீஷர்களும் மக்கள் ரநருக்கடி மிக்க இைததில் இருந்தனர. அம்மக்கள் 
அைவில் மி்க அதி்கமோ்க இருந்தனர. இயேசுவுககும், அவரது சீஷர்களுககும் 
உணவு உட்ர்கோள்ைககூை யநரம் இல்லோமல் இருந்தது. இயேசு ்தன 
சீஷர்களிைம் “எனயனோடு வோருங்கள். நோம் அவமதிேோன ்தனி இைததுககுப் 
ய�ோயவோம். அஙகு நோம் ஓய்வு எடுக்கலோம்” என்றோர. 

எனயவ, இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் ்தனிேோ்கச ரசன்றனர. மக்கயை 
இல்லோ்த இைததுககு அவர்கள் �ைகில் ரசன்றனர. ஆனோல் அவர்கள் 
ரசல்வவ்த நிவ்றே மக்கள் ்கண்ைனர. அந்த மக்களுககு அவர இயேசு 
எனறு ர்தரிந்தது. எனயவ இயேசு ரசல்லுகி்ற இைததுககு எல்லோ 
ந்கர்களிலிருநதும் ஏரோைமோன மக்கள் அஙய்க ஓடினர. இயேசு ய�ோய்ச 
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யசரவ்தற்கு முனனயர அவர்கள் ய�ோய்ச யசரநதுவிட்ைனர. இயேசு அஙய்க 
ய�ோய்ச யசரந்ததும் ்தனக்கோ்க ஏரோைமோன மக்கள் ்கோததிருப்�வ்த அறிந்தோர. 
அவர அவர்களுக்கோ்க மனம் உருகினோர. ஏரனன்றோல், அவர்கள் யமய்ப்�ன 
இல்லோ்த மநவ்தவேப்ய�ோனறு ்கவனிக்க ஆளில்லோமல் இருந்தனர. எனயவ 
அவர்களுககு இயேசு நிவ்றே உ�ய்தசம் ரசய்்தோர. 

அனறு அதி்க யநரமோயிற்று. எனயவ, இயேசுவின சீஷர்கள் அவரிைம் 
வந்தனர. அவர்கள், “இஙகு எந்த மக்களும் வோழவில்வல, மற்றும் ரவகு 
யநரமோகிவிட்ைது. எனயவ மக்கவை அனுப்பிவிடும். அவர்களும் சுற்றி 
இருககி்ற �ண்வண்களுககும், ந்கர்களுககும் ரசனறு ய்தவவேோன உணவுப் 
ர�ோருள்்கவை அவர்கைோ்கயவ வோஙகிக ர்கோள்வோர்கள்” என்றனர. 

ஆனோல் இயேசுயவோ, “அவர்களுககு உண்ண நீங்கள் ஏ்தோவது ர்கோடுங்கள்” 
என்றோர. 

சீஷர்கயைோ இயேசுவிைம், “இவர்கள் அவனவரும் உண்ணுகி்ற அைவுககு 
நம்மோல் அப்�தவ்த வோங்கத ய்தவவேோன �ணததுககு நோம் அவனவரும் ஒரு 
மோ்தக ்கோலததுககு உவழததுப் �ணம் சம்�ோதிக்க யவண்டும்” என்றனர.111

சீயமோன ய�துருவின சய்கோ்தரன அநதியரேோ இயேசுவிைம், “இஙய்க ஒரு 
சிறுவன வோற்ய்கோதுவமேோல் ஆன ஐநது அப்�த துண்டு்கவையும், இரண்டு 
சிறு மீன்கவையும் வவததிருககி்றோன. ஆனோல் அவவ இவ்வைவு மிகுதிேோன 
மக்களுககுப் ய�ோதுமோன்தல்ல” என்றோன. 

“மக்கவை உட்்கோரும்�டிக கூறுங்கள்” என்றோர இயேசு. அந்த இைததில் 
நிவ்றே புல் இருந்தது. அஙய்க ஐேோயிரம் எண்ணிகவ்க வவரயுள்ை ஆண்்கள் 
உட்்கோரந்தனர. பி்றகு இயேசு அப்�த துண்டு்கவை எடுத்தோர. அவர ய்தவனுககு 
நனறி ரசோனனோர. அவ்த அஙகு அமரநதிருந்தவர்களுககுப் �கிரந்தளிக்கச 
ரசய்்தோர. அவர மீவனயும் அவ்தப்ய�ோலயவ �கிரந்தளிக்கச ரசய்்தோர. இயேசு 
அவர்களின ய்தவவககு ஏற்்றவோறு யவண்டிேமட்டும் ர்கோடுத்தோர. 

அவனதது மக்களும் யவண்டிே மட்டும் உண்ைனர. அவர்கள் 
உண்டு முடித்ததும் இயேசு ்தன சீஷர்களிைம், “உண்ணப்�ைோ்த 
அப்�ததுண்டு்கவையும் மீன துண்டு்கவையும் யச்கரியுங்கள். எவ்தயும் வீணோக்க 
யவண்ைோம்” என்றோர. எனயவ சீஷர்கள் அவற்வ்றச யச்கரித்தனர. மக்கள் ஐநது 
அப்�ததுண்டு்களிலிருநய்த உண்ண ஆரம்பித்தனர. ஆனோல் உண்டு பி்றகு 
மீதியிருந்த துணுககு்கயைோ �னனிரண்டு கூவை்களில் நிரப்�ப்�ட்ைன. 
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இயேசு ரசய்்த இந்த அற்பு்ததவ்த மக்கள் ்கண்ைனர. “இவர 
உண்வமயியலயே உல்கததில் வருகி்றவரோன தீரக்க்தரிசிேோ்க இருக்க 
யவண்டும்” என்றனர மக்கள். 

அவவர மக்கள் அரசரோக்கயவண்டும் என விரும்பினர. இ்தவன இயேசு 
அறிந்தோர. மக்கள் ்தங்கள் எண்ணதவ்தத திட்ைமோககிச ரசேல்�டுத்த 
விரும்பினர.112

பி்றகு இயேசு சீஷர்களிைம் �ைகில் ஏறுமோறு ரசோனனோர. ்கைலின 
அக்கவரயில் உள்ை ர�தசோயி்தோவுககுப் ய�ோகும்�டிக கூறினோர. ்தோன 
பி்றகு வருவ்தோ்க இயேசு கூறிேனுப்பினோர. இயேசு அஙய்க இருநது அந்த 
மக்கவைத ்தம் வீடு்களுககுச ரசல்லுமோறு ரசோனனோர.113 மக்களிைம் விவை 
ர�ற்றுகர்கோண்ை இயேசு குனறினமீது ஏறினோர. ்தனியே பிரோரத்தவன 
ரசய்வ்தற்்கோ்க இயேசு அஙகு ரசன்றோர.114

4.5 இரயசு தண்ணீரின்ரமல் நடததல்
அப்ர�ோழுது இரவோ்க இருந்தது. அஙகு இயேசு ஒருவயர இருந்தோர. 

அந்தச சமேம், �ைகு ஏற்ர்கனயவ ரவகு ர்தோவலவு ரசனறிருந்தது. �ைகு 
அவல்களினோல் ர்தோல்வல்களுககு உள்ைோனது. �ைகு ரசன்ற திவசககு 
எதிரோ்கக ்கோற்று வீசிேது. 

அதி்கோவல, மூனறு மணியிலிருநது ஆறு மணிவவர இயேசுவின சீஷர்கள் 
�ைகியலயே இருந்தனர. இயேசு ்தண்ணீரின யமல் நைநது அவர்களிைம் 
வந்தோர. இயேசு ்தண்ணீரின யமல் நைப்�வ்தக ்கண்ை சீஷர்கள் �ேநது 
ய�ோனோர்கள். “அது ஒரு ஆவி்தோன” எனறு அவர்கள் �ேததில் அலறினோர்கள். 

உையன இயேசு அவர்களிைம், “்கவவல ர்கோள்ைோதீர்கள். நோன்தோன! 
�ேப்�ைோதீர்கள்” எனறு கூறினோர. 

அ்தற்குப் ய�துரு, “ஆண்ைவயர, ரமய்ேோ்கயவ இது நீர்தோரனன்றோல், 
எனவன உம்மிைம் ்தண்ணீரின யமல் நைநதுவரக ்கட்ைவையிடும்” எனறு 
ரசோனனோன. 

இயேசு அவனிைம், “வோ, ய�துரு” எனறு கூறினோர. 
பினனர, ய�துரு �ைகிலிருநது இ்றஙகி, ்தண்ணீரின யமல் இயேசுவவ 

யநோககி நைந்தோன. ஆனோல், ்தண்ணீரின யமல் நைநது ரசன்றர�ோழுது 
ய�துரு ்கோற்்றடிப்�வ்தயும் அவல்கள் வீசுவவ்தயும் ்கண்ைோன. �ேநது ய�ோன 
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ய�துரு, நீரில் மூழ்க ஆரம்பித்தோன. உையன ய�துரு “ஆண்ைவயர, எனவனக 
்கோப்�ோற்றும்” எனறு அலறினோன. 

உையன இயேசு ்தமது வ்கேோல் ய�துருவவப் �ற்றிகர்கோண்ைோர. இயேசு 
அவனிைம், “உன விசுவோசம் சிறிேது. நீ ஏன சநய்த்கம் ர்கோண்ைோய்?” எனறு 
ரசோனனோர. 

ய�துருவும் இயேசுவும் �ைகில் ஏறிேதும் ்கோற்று அவமதிேவைந்தது. அ்தன 
பி்றகு �ைகிலிருந்த சீஷர்கள் இயேசுவவ வணஙகி, “உண்வமயியலயே நீர 
ய்தவகுமோரன்தோன” எனறு ரசோனனோர்கள்.115

4.6 இரயசு �ல ரநாயாளிகை்ை்க குணமா்ககுதல்
இயேசுவின சீஷர்கள் அக்கைவலக ்கைந்தனர. அவர்கள் அநநோள் 
்கோவல ர்கரனசயரததின ்கவரககு வந்தனர. அஙய்க �ைவ்கக ்கட்டி 
வவத்தனர. அவர்கள் �ைவ்க விட்டு இ்றஙகிேய�ோது மக்கள் இயேசுவவப் 
�ோரத்தனர. அவர ேோரரனறு அவர்கள் அறிநதுர்கோண்ைனர. அம்மக்கள் 
ஓடிப்ய�ோய் அப்�குதி்களில் உள்ை மக்களிைம் இயேசு இஙய்க இருககி்றோர 
என�வ்த அறிவித்தோர்கள். இயேசு ய�ோகி்ற எல்லோ இைங்களிலும் மக்கள் 
யநோேோளி்கவைப் �டுகவ்கயேோடு எடுதது வந்தனர. அந்தப் �குதி்களில் 
உள்ை ஊர்களுககும் ந்கரங்களுககும் �ண்வண்களுககும் இயேசு ரசன்றோர. 
இயேசு எஙய்க ரசன்றோலும் அஙகுள்ை மக்கள் யநோேோளி்கவை அவரிைம் 
எடுதது வந்தனர. அவர்கள் இயேசுவிைம் அவரது ஆவை நுனிவேேோவது 
ர்தோடுவ்தற்கு அனுமதி ய்கட்ைனர. அவவரத ர்தோட்ைவர்கள் எல்யலோரும் 
குணமவைந்தனர.116

4.7 ஜீவ அப்�மான இரயசு
்கைலின அக்கவரயில் சில மக்கள் ்தஙகியிருந்தனர. இயேசு ்தன சீஷர்கயைோடு 

�ைகில் ரசல்லவில்வல என�வ்த அவர்கள் அறிநதிருந்தனர. இயேசுவின 
சீஷர்கள் இயேசு இல்லோமல் ்தனிேோ்கச ரசன்றவ்த அவர்கள் ர்தரிநதிருந்தனர. 
அஙகிருநது ரசல்ல அந்த ஒரு �ைகு மட்டும்்தோன உண்டு என�வ்தயும் 
அவர்கள் ர்தரிநதுர்கோண்ைனர. அப்ய�ோது திய�ரிேோவிலிருநது சில �ைகு்கள் 
வந்தன. அப்�ைகு்கள், ்கரத்தர நனறி ரசோனன்தற்குப் பின மக்கள் உணவு உண்ை 
இைததின அருகில் நின்றன. இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் அஙய்க இல்வல 
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என�வ்த மக்கள் அறிநதுர்கோண்ைனர. ஆவ்கேோல் அவர்கள் �ைகு்களில் ஏறி 
்கப்�ரநகூமுககுச ரசன்றனர. அவர்கள் இயேசுவவக ்கோண விரும்பினர. 

்கைலின அக்கவரயில் இயேசுவவ மக்கள் ்கண்டுபிடித்தனர. அவர்கள், 
“ய�ோ்த்கயர, நீங்கள் இஙகு எப்ர�ோழுது வநதீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைனர. 

“ஏன எனவனத ய்தடுகிறீர்கள்? எனது வல்லவமவே ரவளிப்�டுததும் எனது 
அற்பு்தங்கவைப் �ோரததீர்கள். அ்தற்்கோ்கவோ எனவனத ய்தடுகிறீர்கள்? இல்வல. 
நோன உண்வமவேக கூறுகிய்றன. நீங்கள் அப்�தவ்த உண்டீர்கள், திருப்திேோ்க 
உண்டீர்கள், அ்தனோல் எனவனத ய்தடுகிறீர்கள். பூமியிலுள்ை உணவு்கள் 
ர்கட்டு அழிநதுய�ோகும். ஆவ்கேோல் அத்தவ்கே உணவுக்கோ்க நீங்கள் 
யவவல ரசய்ேயவண்ைோம். ஆனோல் எப்ர�ோழுதும் நனவமவேயும் நிததிே 
வோழவவயும் ்தருகி்ற உணவுக்கோ்க யவவல ரசய்யுங்கள். மனி்த குமோரயன 
உங்களுககு அத்தவ்கே உணவிவனத ்தருவோர. ய்தவனோகிே பி்தோ, ்தோன மனி்த 
குமோரயனோடு இருப்�வ்தக ்கோட்டிவிட்ைோர” எனறு இயேசு கூறினோர. 

“நோங்கள் எத்தவ்கே ரசேல்்கவைச ரசய்ே யவண்டும் எனறு ய்தவன 
விரும்புகி்றோர?” எனறு மக்கள் இயேசுவிைம் ய்கட்ைனர. 

“ய்தவனோல் அனுப்�ப்�ட்ை ஒருவவர நீங்கள் நம்�யவண்டும். இதுயவ 
நீங்கள் ரசய்ேத்தக்கது எனறு ய்தவன விரும்புகி்றோர” என இயேசு 
�திலுவரத்தோர. 

“ய்தவனோல் அனுப்�ப்�ட்ைவர நீர்தோன என�வ்த நிரூபிக்க எனன 
அற்பு்ததவ்த நீர ரசய்ேப் ய�ோகிறீர. நீர ரசய்யும் அற்பு்ததவ்தப் �ோரக்க 
முடியுரமனில், அ்தற்குப் பினனர நோங்கள் உம்வம நம்புயவோம். எனன ரசய்ேப் 
ய�ோகிறீர? நமது மூ்தோவ்தேர்கள் வனோந்தரததில் ய்தவன ர்கோடுத்த மனனோவவ 
(உணவு) உண்ைோர்கள். இது ‘ய்தவன �ரயலோ்கததில் இருநது அவர்களுககு 
உண்�்தற்கு அப்�தவ்தக ர்கோடுத்தோர,’ எனறு எழு்தப்�ட்டிருககி்றது” எனறு 
மக்கள் ய்கட்ைனர. 

“நோன உண்வமவேச ரசோல்லுகிய்றன. �ரயலோ்கததிலிருநது அப்�தவ்த 
உங்களுககு ர்கோடுத்தது யமோயச அல்ல. ஆனோல் எனனுவைே பி்தோ 
�ரயலோ்கததிலிருநது உண்வமேோன அப்�தவ்த உங்களுககுக ர்கோடுககி்றோர. 
ய்தவனின அப்�ம் என�து எனன? �ரயலோ்கததிலிருநது பூமிககு வநது 
உல்கததுக்கோ்க ஜீவவனத ்தருகி்ற ஒருவர்தோன ய்தவனின அப்�ம்” என்றோர 
இயேசு. 
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“ஆண்ைவயர, எப்ர�ோழுதும் அந்த அப்�தவ்த எங்களுககுத ்தோரும்” 
என்றனர மக்கள். 

“நோன்தோன உங்களுககு ஜீவனளிககும் அப்�ம். எனனிைம் வருகி்ற மனி்தன 
எனர்றனவ்றககும் �சியேோடு இருப்�தில்வல. எனமீது நம்பிகவ்க வவககி்ற 
எவனும் எப்ர�ோழுதும் ்தோ்கமோய் இருப்�தில்வல. நீங்கள் எனவனப் 
�ோரததிருநதும் எனமீது நம்பிகவ்கயில்லோமல் இருககிறீர்கள் எனறு நோன 
உங்களுககுச ரசோனயனன. எனது பி்தோ என மக்கவை எனககுத ்தநதிருககி்றோர. 
அம்மக்களில் ஒவ்ரவோருவரும் எனனிைம் வருவோர்கள். எனனிைம் வருகி்ற 
ஒவ்ரவோருவவரயும் நோன ஏற்றுகர்கோள்யவன. நோன எனன ரசய்ே யவண்டும் 
எனறு ய்தவன விரும்புகி்றோயரோ அவ்தச ரசய்வ்தற்்கோ்க நோன �ரயலோ்கததில் 
இருநது வநதிருககிய்றன. நோன விரும்புவவ்தச ரசய்வ்தற்கு வரவில்வல. 
ய்தவன ர்கோடுத்த மக்களில் எவவரயும் நோன இழக்கககூைோது. நோன இறுதி 
நோளில் அவர்கவைரேல்லோம் எழுப்புயவன. எனவன அனுப்பினவர 
நோன ரசய்ேயவண்டும் எனறு விரும்புவதும் இவ்தத்தோன. குமோரவனப் 
�ோரககி்ற ஒவ்ரவோருவரும் அவரில் நம்பிகவ்க வவதது நிததிே ஜீவவனப் 
ர�றுகின்றனர. நோன அந்த மனி்தர்கவை இறுதி நோளில் எழுப்புயவன. 
இது்தோன எனது பி்தோவின விருப்�மும் ஆகும்” என்றோர இயேசு. 

பி்றகு யூ்தர்கள் இயேசுவவப்�ற்றி முறு முறுக்கத ர்தோைஙகினர. 
ஏரனன்றோல் “நோன �ரயலோ்கததிலிருநது வந்த அப்�ம்” எனறு இயேசு 
ரசோனனோர. அ்தற்கு யூ்தர்கள், “இவர இயேசு. நோங்கள் இவரது ்தநவ்தவேயும் 
்தோவேயும் அறியவோம். இயேசு யேோயசப்பின ம்கன. அவர எப்�டி ‘நோன 
�ரயலோ்கததிலிருநது வநய்தன எனறு ரசோல்லலோம்’?” எனறு ய்கட்ைனர. 

“ஒருவருகர்கோருவர குற்்றம் சோட்டுவவ்த நிறுததுங்கள். எனவன 
அனுப்பிேவர அந்தப் பி்தோ்தோன. அவயர மக்கவை எனனிைம் அவழதது 
வருகி்றவர. நோன இறுதி நோளில் அவர்கவை எழுப்புயவன. என பி்தோ 
எனனிைம் மக்கவை அவழதது வரோவிட்ைோல், எவரும் எனனிைம் வர 
முடிவதில்வல. இது தீரக்க்தரிசி்களின மூலம் எழு்தப்�ட்டிருககி்றது, ‘ய்தவன 
எல்லோ மக்களுககும் ்கற்றுத ்தருவோர.’ மக்கள் அப்பி்தோவவக ்கவனிககி்றோர்கள். 
்கற்றுகர்கோள்கி்றோர்கள். பி்றகு அவர்கள் எனனிைம் வருகி்றோர்கள். எவரும் 
பி்தோவவப் �ோரததிருப்�்தோ்க நோன ்கரு்தவில்வல. ய்தவனிைம் இருநது வந்தவர 
மட்டுயம அவவரப் �ோரததிருககி்றோர. 
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“நோன உண்வமேோ்கயவ உங்களுககுச ரசோல்லுகிய்றன. ஒருவன 
நம்பிகவ்க வவத்தோல் அவன நிததிே ஜீவவனப் ர�றுவோன. நோயன 
ஜீவனளிககும் அப்�ம். உங்கள் மூ்தோவ்தேர்கள் ய்தவன ர்கோடுத்த மனனோவவ 
வனோந்தரததில் உண்ைோர்கள். ஆனோல் அவர்கள் மற்்றவர்கவைப்ய�ோனய்ற 
மோண்டுய�ோனோர்கள். நோன �ரயலோ்கததில் இருநது வந்த அப்�ம். ஒரு மனி்தன 
இ்தவன உண்�ோயனேோனோல் அவன எனர்றனவ்றககும் உயிரவோழவோன. 
எனனுவைே சரீரம் ்தோன அந்த அப்�ம். நோன என சரீரதவ்தத ்தருயவன. உலகில் 
உள்ைவர்கள் வோழவவப் ர�றுவோர்கள்” எனறு இயேசு கூறினோர. 

பி்றகு யூ்தர்கள் ்தங்களுககுள் விவோ்தம் ரசய்துர்கோண்ைனர. “எவ்வோறு 
இந்த மனி்தன ்தனது சரீரதவ்த நோம் உண்ணும்�டி ்தருவோன?” என்றனர 
அவர்கள். 

“நோன உண்வமவேக கூறுகிய்றன. நீங்கள் மனி்த குமோரனின சரீரதவ்த 
உண்ணயவண்டும். அவரது இரத்ததவ்த அருந்த யவண்டும். இ்தவன நீங்கள் 
ரசய்ேோவிட்ைோல், உங்களுககு உண்வமேோன வோழகவ்க கிவைக்கோது. எனது 
சரீரதவ்தப் புசிதது, இரத்ததவ்த அருநதுகி்ற எவனும் நிததிே ஜீவவனப் 
ர�றுவோன. நோன அவவன இறுதி நோளில் எழுப்புயவன. எனது சரீரயம 
உண்வமேோன உணவு. எனது இரத்தயம உண்வமேோன �ோனம். ஒருவன எனது 
சரீரதவ்தப் புசிதது என இரத்ததவ்த அருநதுவோயனேோனோல் அவன எனனிலும் 
நோன அவனிலும் வோழவ்தோகும். 

“பி்தோ எனவன அனுப்பினோர. பி்தோ வோழகி்றோர. அவரோல் நோனும் வோழகிய்றன. 
ஆவ்கேோல் எனவன உண்ணுகி்றவன எனனோல் உயிர வோழகி்றோன. நமது 
மூ்தோவ்தேர்கள் வனோந்தரததில் புசித்த அப்�தவ்தப்ய�ோல் அல்ல நோன. 
அவர்கள் அந்த அப்�தவ்த உண்ைோர்கள். ஆனோல், மற்்றவர்கவைப்ய�ோனறு 
அவர்கள் இ்றநதுய�ோயினர. நோயனோ �ரயலோ்கததிலிருநது இ்றஙகி வந்த 
அப்�ம். இ்தவன உண்ணுகி்ற எவனும் நிததிே ஜீவவனப் ர�றுவோன” என்றோர 
இயேசு. 

இவவ எல்லோவற்வ்றயும் இயேசு, ்கப்�ரநகூமிலுள்ை யூ்தர்களின ரஜ� 
ஆலேததில் ய�ோ்தவனரசய்யும்ய�ோது கூறினோர.117

4.8 �ல சீஷரகைள் இரயசு்வவிட்டுப் பின்வாஙகுதல்
இயேசுவின சீஷர்கள் இவற்வ்றக ய்கட்ைோர்கள். “இந்த உ�ய்தசங்கள் 



எதிரப்பு அதிகைரி்ககும் ஆண்டு 97

ஏற்றுகர்கோள்வ்தற்குக ்கடினமோனவவ, இவற்வ்ற ேோரோல் ஏற்றுக ர்கோள்ை 
முடியும்?” என சீஷர்கள் கூறினர. 

அவருவைே சீஷர்கள் முறுமுறுப்�வ்த இயேசு அறிநதுர்கோண்ைோர. எனயவ 
இயேசு அவர்களிைம், “நோன ரசோனனவற்வ்ற ஏற்றுகர்கோள்வதில் சிரமம் 
இருககி்ற்தோ?” எனறு ய்கட்ைோர. அப்�டிேோனோல் மனி்த குமோரன ்தோம் வந்த 
இைததிற்ய்க திரும்பி ஏறிப்ய�ோவவ்தக ்கோண்�து எப்�டியிருககும்? ஒரு 
மனி்தனுககு அவனது சரீரம் மட்டுயம வோழவு அளிப்�து இல்வல. அவனது 
ஆவியே ஜீவவனத ்தருகி்றது. நோன உங்களுககுச ரசோனன வசனங்கள் ேோவும் 
ஆவியே. இவவயே ஜீவவனத ்தருவன. ஆனோல் உங்களில் சிலர விசுவோசம் 
இல்லோமல் இருககிறீர்கள்” என்றோர. (்தனவன விசுவோசிக்கோ்தவர்கவை இயேசு 
புரிநதுர்கோண்ைோர. இ்தவன அவர துவக்கம் மு்தயல புரிநதுர்கோண்ைோர. 
்தனககு எதிரோ்கத திரும்புகி்றவவனயும் இயேசு அறிநதிருந்தோர.) அ்தனோல்்தோன, 

“நோன, ‘பி்தோ அனுமதித்தோல் ஒழிே ஒருவனும் எனனிைம் வரமோட்ைோன’ எனறு 
ரசோனயனன” என்றோர இயேசு. 

இயேசு இவ்வோறு ரசோனனபி்றகு அவரது சீஷர்களில் அயந்கர அவவர 
விட்டுப் ய�ோயினர. அவர்கள் இயேசுவவப் பினர்தோைரநது ரசல்வவ்த 
நிறுததினர. 

பி்றகு இயேசு ்தனது �னனிரண்டு அப்ய�ோஸ்்தலர்கவையும் �ோரதது, 
“நீங்களும் விட்டுவிட்டு விலகிச ரசல்ல விரும்புகிறீர்கைோ?” எனறு ய்கட்ைோர. 

சீயமோன ய�துரு இயேசுவவப் �ோரதது, “ஆண்ைவயர, நோங்கள் எஙய்க 
ய�ோயவோம்? நிததிே ஜீவனுககுரிே வோரதவ்த்கவை நீயர வவததிருககிறீர. 
நோங்கள் உம்வம நம்புகிய்றோம். நீயர ய்தவனிைமிருநது வந்த �ரிசுத்தமோனவர 
என�வ்த நோங்கள் அறியவோம்” என்றோர. 

பி்றகு இயேசு அவர்களிைம், “எனனோல் ய்தரநர்தடுக்கப்�ட்ை 
�னனிருவர நீங்கள். ஆனோல் உங்களில் ஒருவன பிசோசு” என்றோர. இயேசு 
யூ்தோவைப்�ற்றியே இவ்வோறு கூறினோர. அவன சீயமோன ஸ்்கோரியேோததின 
ம்கன. �னனிருவரில் ஒருவன. ஆனோல் பிற்்கோலததில் யூ்தோஸ் இயேசுவிற்கு 
எதிரோ்கத திரும்பிவிட்ைோன. 

இ்தற்குப் பி்றகு இயேசு ்கலியலேோவவச சுற்றிப் பிரேோணம் ரசய்்தோர. அவர 
யூய்தேோ நோட்டில் பிரேோணம் ரசய்ே விரும்�வில்வல. ஏரனன்றோல் அஙகுள்ை 
யூ்தர்கள் அவவரக ர்கோவல ரசய்ே விரும்பினர.118



எதிரப்பு அதிகைரி்ககும் ஆண்டு98

4.9 ரதவனு்டய பிேமாணஙகைளும் மனித �ாேம்�ரியமும்
எருசயலமிலிருநது சில �ரியசேர்களும், சில யவ்த�ோர்கர்களும் வந்தனர. 

அவர்கள் இயேசுவவச சுற்றிக கூடினர. இயேசுவின சீஷர்களில் சிலர 
சுத்தமற்்ற வ்க்கைோல் உணவு உண்�வ்த அவர்கள் ்கவனித்தோர்கள். (சுத்தமற்்ற 
வ்க என்றோல் �ரியசேர்கள் முவ்றப்�டி அவர்கள் ்தம் வ்க்கவைக ்கழுவோமல் 
இருந்தனர) �ரியசேர்களும், யூ்தர்கைவனவரும் இத்தகு சி்றப்�ோன முவ்றயில் 
்தம் வ்க்கவைக ்கழுவுவ்தற்கு முனனோல் உணவு உண்�தில்வல. அவர்கள் 
இ்தவன அவர்களின முனயனோர ரசோனன�டி ர்தோைரநது ரசய்து வருகின்றனர. 
யூ்தர்கள் சநவ்தயில் ஏ்தோவது வோஙகும்ய�ோது, அ்தவனத ்தனிேோன முவ்றயில் 
்கழுவிச சுத்தப்�டுததும் முன அவர்கள் அவ்த உண்�தில்வல. இவ்தப்ய�ோனறு 
அவர்கள் �ல விதி்கவைத ்தங்கள் முனயனோரிைமிருநது ர�ற்றுக 
்கவைப்பிடித்தனர. கிண்ணங்கள், குைங்கள், ரவண்்கலப் �ோததிரங்கள் 
ய�ோன்றவற்வ்றக ்கழுவுவது ஆகிேவற்வ்றக ்கவைப்பிடித்தனர. 

�ரியசேர்களும், யவ்த�ோர்கர்களும் இயேசுவிைம், “உம்முவைே 
சீஷர்கள் நமககு முனபு வோழந்த முனயனோர்களின விதிமுவ்ற்கவைக 
வ்ககர்கோள்ைவில்வலயே? உம்முவைே சீஷர்கள் சுத்தமற்்ற வ்க்கைோல் ்தம் 
உணவவ உண்டு வருகி்றோர்கள். ஏன இவ்வோறு ரசய்கி்றோர்கள்?” எனறு 
ய்கட்ைனர. 

இயேசு அவர்களிைம் “நீங்கள் எல்லோரும் ய�ோலித்தனமோனவர்கள். 
உங்கவைப் �ற்றி ஏசோேோ சரிேோ்கயவ எழுதியிருககி்றோன. அவன எழுதியிருப்�து:

‘இந்த மக்கள் எனவன மதிப்�்தோய்ச ரசோல்கி்றோர்கள்,
ஆனோல் உண்வமயில் அவர்கள் ்தம் வோழவில் எனககு 

முககிேததுவம் ர்கோடுக்கவில்வல.
அவர்களின வழி�ோடு ஒரு �ேனுமற்்றது.

அவர்கள் உ�ய்தசிககும் விதிமுவ்ற்கள் எல்லோம் மனி்தர்கைோல் 
உருவோக்கப்�ட்ைவவ.’

நீங்கள் ய்தவனின ்கட்ைவை்கவைப் பின�ற்றுவவ்த நிறுததி இருககிறீர்கள். 
இப்ர�ோழுது நீங்கள் மனி்தனின ய�ோ்தவன்கவைக ்கவைப்பிடிதது 
வருகிறீர்கள்” என்றோர.
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யமலும் இயேசு அவர்களிைம், “நீங்கள் சமரத்தரோ்க இருப்�்தோ்க 
நிவனததுகர்கோண்டிருககிறீர்கள். நீங்கள் உங்கள் ரசோந்த ய�ோ்தவனவே 
பின�ற்றுவ்தற்்கோ்க ய்தவனின ்கட்ைவை்கவைப் பு்றக்கணிதது விட்டீர்கள். 

‘உங்கள் ்தோய்ககும் ்தநவ்தககும் மதிப்பு ர்கோடுங்கள்’ எனறு யமோயச 
ரசோல்லி இருககி்றோன. யமலும் அவன, ‘எவன ஒருவன ்தன ்தநவ்தயிையமோ 
அல்லது ்தோயிையமோ ர்கட்ைவற்வ்றப் ய�சுகி்றோயனோ அவன ர்கோவல 
ரசய்ேப்�ைத்தக்கவன’ எனறு கூறி இருககி்றோன. ஒருவன ்தன ்தநவ்தவேயேோ 
்தோவேயேோ யநோககி, ‘நோன உங்களுககு உ்தவககூடிேவற்வ்றச ரசய்ே முடியும். 
ஆனோல் நோன உங்களுககுச ரசய்ேமோட்யைன. நோன அ்தவனத ய்தவனுககுத 
்தருயவன’ எனறு ரசோல்ல நீங்கள் ்கற்றுத ்தருகிறீர்கள். அவன ்தன ்தநவ்தகய்கோ 
்தோய்கய்கோ எதுவும் ரசய்ேத ய்தவவயில்வல எனறு ்கற்பிககிறீர்கள். ஆவ்கேோல் 
ய்தவன ரசோனனவற்வ்றச ரசய்வது அவ்வைவு முககிேமில்வல எனறு 
ரசோல்லித்தருகிறீர்கள். நீங்கள் ரசோல்�வற்வ்ற மக்கள் ரசய்்தோல் ய�ோதும் 
எனறு நிவனககிறீர்கள். நீங்கள் இது ய�ோனறு �ல ரசேல்்கவைச ரசய்து 
வருகினறீர்கள்” என்றோர. 

மக்கவை மீண்டும் இயேசு ்தனனிைம் அவழத்தோர. அவர, “ஒவ்ரவோரு 
மனி்தனும் எனககுச ரசவிர்கோடுக்க யவண்டும். நோன ரசோல்�வற்வ்றப் 
புரிநதுர்கோள்ை யவண்டும். ரவளியே இருநது மனி்தனுககுள்யை ய�ோகும் 
எதுவும் அவவனத தீட்டுப்�டுத்தோது. அவனது உள்ைததில் இருநது ரவளியே 
வருவது்தோன அவவனத தீட்டுப்�டுததும்.119

பினனர. அவரது சீஷர்கள் இயேசுவிைம் வநது, “நீங்கள் ரசோல்லிேவற்்றோல் 
�ரியசேர்கள் ய்கோ�மோயுள்ைோர்கள் என�து உங்களுககுத ர்தரியுமோ?” எனறு 
ய்கட்ைோர்கள். 

அ்தற்கு இயேசு, “�ரயலோ்கததில் இருககும் என பி்தோவோல் நைப்�ைோ்த 
ரசடி்கள் ஒவ்ரவோனறும் யவருைன பிடுங்கப்�டும். �ரியசேர்களிைமிருநது 
விலகியிருங்கள். குருைர்கள் குருைர்கவை வழிநைததுவதுய�ோல் அவர்கள் 
மக்கவை வழிநைததுகி்றோர்கள். ஒரு குருைன மற்ர்றோரு குருைவன 
வழிநைததினோல், இருவருயம �ள்ைததில் வீழவோர்கள்” என்றோர.120

பினனர இயேசு அந்த மக்களிைமிருநது விலகி வீட்டிற்குள் ரசன்றோர. இந்த 
உவவமவேப்�ற்றி அவரது சீஷர்கள் இயேசுவிைம் ய்கட்ைனர. “உங்களுககு 
புரிநதுர்கோள்வதில் இனனும் சிரமங்கள் உள்ைனவோ? ரவளியே இருநது 
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மனி்தனுககுள் ரசல்லும் எதுவும் அவவனத தீட்டுப்�டுத்தோது என�து 
புரிேவில்வலேோ? உணவோனது மனி்தனின மூவைககுள் ரசல்வதில்வல. 
உணவு வயிற்றுககுள் ்தோன ரசல்லும். பி்றகு அந்த உணவு உைம்வ�விட்டு 
ரவளியேறிவிடும்” என்றோர இயேசு. (இயேசு இ்தவனக கூறும்ய�ோது, அவர 
மக்கள் உண்ணும் எந்த உணவும் அவர்கவைத தீட்டுப்�டுத்தோது எனறு 
உணரததினோர.) 

யமலும் இயேசு, “மனி்தனுககுள்யை இருநது ரவளிவரும் 
எதுவும் அவவனத தீட்டுப்�டுததிவிடுகி்றது. ர்கட்ைவவ எல்லோம் 
மனி்தனுககுள்யை இருநது்தோன பி்றககின்றன. அவன மனததில் ர்கட்ை 
எண்ணங்கள், �ோலிேல் குற்்றங்கள், ்கைவு, ர்கோவல வி�சோரம், சுேநலம், 
தீேரசேல்்கள், ர�ோய், ர�ோ்றோவம, பு்றஙகூறு்தல், ர�ருவம ய�சு்தல், 
மூைவோழகவ்க ய�ோன்றவவ ய்தோனறும். இத்தவ்கே ர்கட்ைவவ எல்லோம் 
மனி்தனுககுள்யை இருநது்தோன வருகின்றன. இததீேவவயே மனி்தவன 
மோசு�டுதது�வவ” என்றோர.121

4.10 கைானானிய ப�ண்ணு்ககு இரயசு உதவுதல்
இயேசு அவ்விைதவ்த விட்டு தீரு மற்றும் சீய்தோன பிரய்தசங்களுககுச 

ரசன்றோர. அப்பிரய்தசதவ்தச யசரந்த ்கோனோன ஊர ர�ண் ஒருததி இயேசுவிைம் 
வந்தோள். அவள் இயேசுவிைம் ்க்தறிேழுது, “ஆண்ைவயர! ்தோவீதின குமோரயன! 
எனககு உ்தவும்! என ம்கவைப் பிசோசு பிடிததிருககி்றது. அவள் மி்கவும் 
துன�ப்�டுகி்றோள்” என்றோள். 

ஆனோல் இயேசு அவளுககு மறுரமோழி கூ்றவில்வல. எனயவ, இயேசுவின 
சீஷர்கள் அவரிைம், “அந்தப் ர�ண்வணப் ய�ோ்கச ரசோல்லும். நம்வமத 
ர்தோைநது வநது ்க்தறுகி்றோள்” எனறு ர்கஞ்சினோர்கள். 

இயேசு, “ய்தவன ்கோணோமல் ய�ோன இஸ்ரயவலின ஆடு்களிைம் மட்டுயம 
எனவன அனுப்பினோர” எனறு கூறினோர. 

அப்ய�ோது அப்ர�ண் இயேசுவின முனனர வநது மண்டியிட்டு, 
“ஆண்ைவயர, எனககு உ்தவும்” எனக கூறினோள். 

இயேசு, “குழநவ்த்களின அப்�தவ்த எடுதது நோய்்களுககுக ர்கோடுப்�து 
சரிேல்ல” எனறு �தில் ரசோனனோர. 

அ்தற்கு அப்ர�ண், “ஆம் ஆண்ைவயர! ஆனோல் எஜமோனனின 
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யமவஜயிலிருநது சி்தறும் அப்�ததுண்டு்கவை நோய்்கள் உண்ணுகின்றனயவ” 
என்றோள். 

பினனர இயேசு அவவை யநோககி, “ர�ண்யண, உனககு மிகுந்த விசுவோசம் 
இருககின்றது! நோன ரசய்ே யவண்டுரமனறு நீ விரும்பிேவ்த நோன 
ரசய்கினய்றன” எனறு கூறினோர. அய்த யநரததில் அப்ர�ண்ணின ம்கள் 
குணப்�டுத்தப்�ட்ைோள்.122

4.11 பசவிட்டு மனித்ன்க குணமா்ககுதல்
பி்றகு இயேசு தீரு �குதிவே விட்டு விலகி சீய்தோன �குதிககுச ரசன்றோர. 
அஙகிருநது அவர ்கலியலேோ ்கைற்்கவரககுச ரசன்றோர. அஙகு இயேசு 
ர்தக்கப்ய�ோலி வழிேோ்க வந்தோர.123

ஏரோைமோன மக்கள் இயேசுவிைம் வந்தோர்கள். அவர்கள் யநோேோளி்கள் 
�லவரயும் அவழதது வநது, அவர்கவை இயேசுவின முன ர்கோண்டு 
வந்தனர. அஙகு முைவர்களும் குருைர்களும் ரசவிைர்களும் இனனும் 
�லவவ்க யநோேோளி்களும் இருந்தனர. இயேசு அவர்கள் அவனவவரயும் 
குணமோககினோர.124

அஙய்க அவர இருககும்ய�ோது மக்கள் ஒரு மனி்தவன அவரிைம் அவழதது 
வந்தனர. அவன ஒரு ரசவிைன. அவனோல் ய�சவும் முடிேோது. அவவனக 
குணப்�டுததும் ர�ோருட்டு அவனமீது இயேசு ்தன வ்கவே வவககுமோறு 
அவரிைம் அவர்கள் ர்கஞ்சிக ய்கட்ைனர. 

இயேசு அவவன அந்த மக்களிைமிருநது விலககி ்தனிேோய் அவழததுச 
ரசன்றோர. அவர ்தனது விரல்்கவை அவன ்கோது மீது வவத்தோர. பி்றகு இயேசு 
உமிழநது அவனது நோவவயும் ர்தோட்ைோர. இயேசு ஆ்கோேதவ்தப் �ோரதது 
ர�ருமூசசுவிட்ைோர. பி்றகு அந்த மனி்தனிைம் இயேசு, “எப்�த்தோ” என்றோர. 
(அ்தற்குத “தி்றக்கப்�டுவோேோ்க” எனறு ர�ோருள்) இயேசு இ்தவனச ரசய்்ததும் 
அந்த மனி்தனோல் ய்கட்்க முடிநது. பி்றகு அவனோல் நோவவப் �ேன�டுததித 
ர்தளிவோ்கப் ய�சவும் முடிந்தது. 

நைந்தவ்தப்�ற்றி எவரிைமும் ரசோல்ல யவண்ைோம் எனறு இயேசு 
மக்கவைக ய்கட்டுகர்கோண்ைோர. இயேசு எப்ய�ோதும் ்தனவனப்�ற்றி 
எவரிைமும் கூ்றயவண்ைோம் எனய்ற ்கட்ைவையிடுவோர. ஆனோல் இது மக்கவை 
இயேசுவவப்�ற்றி மற்்றவர்களிைம் யமலும் யமலும் ரசோல்ல வவத்தது.125
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ஊவமேர ய�சிேவ்தக ்கண்ை மக்கள் விேப்புற்்றனர. முைவர்கள் 
மீண்டும் நைந்தனர. குருைர்கள் �ோரவவ ர�ற்்றனர. மக்கள் அவனவரும் 
இஸ்ரயவலின (யூ்தர்களின) ய்தவனுககு அ்தற்்கோ்க நனறி கூறினோர்கள்.126 
அவர்கள், “இயேசு எல்லோவற்வ்றயும் நல்ல முவ்றயில் ரசய்கி்றோர. அவர 
ரசவிைர்கவைக ய்கட்்க வவககி்றோர. ஊவம்கவைப் ய�ச வவககி்றோர” எனறு 
ய�சிகர்கோண்ைனர.127

4.12 நாலாயிேதது்ககும் அதிகைமான ம்ககைளு்ககு உணவு அளிததல்
இயேசு ்தம் சீஷர்கவை அருகில் அவழதது, “இம்மக்களுக்கோ்க நோன 

வருநதுகிய்றன. இவர்கள் மூனறு நோட்்கைோ்க எனனுைன இருககி்றோர்கள். 
ஆனோல், இப்ர�ோழுது அவர்களுககு உணவு ஏதுமில்வல. அவர்கவைப் 
�சியுைன அனுப்� எனககு விருப்�மில்வல. வீட்டிற்குத திரும்பும்ர�ோழுது 
அவர்கள் யசோரவவைேலோம்” என்றோர. 

இயேசுவின சீஷர்கள் அவரிைம், “இவர்கள் அவனவருககும் ய�ோதுமோன 
அப்�ததுககு நோம் எஙய்க ய�ோ்க முடியும்? எந்த ந்கரமும் இஙகிருநது ரவகு 
ர்தோவலவில் உள்ைது” என்றோர்கள். 

இயேசு, “எத்தவன அப்�ங்கள் உங்களிைம் உள்ைன?” எனறு ய்கட்ைோர. 
அ்தற்கு அவரது சீஷர்கள், “எங்களிைம் ஏழு அப்�ங்களும் சில மீன்களும் 

உள்ைன” என்றனர. 
இயேசு மக்கவைத ்தவரயில் உட்்கோரச ரசோனனோர. இயேசு ஏழு 

அப்�ங்கவையும் மீன்கவையும் எடுததுக ர்கோண்ைோர. பின அவர 
அவ்வுணவுக்கோ்கத ய்தவனுககு நனறி கூறி, அவ்வுணவவத ்தம் சீஷர்களுககுக 
ர்கோடுத்தோர. சீஷர்கள் மக்களுககு உணவவ அளித்தனர. மக்கள் அவனவரும் 
திருப்திேோய் உண்ைனர. அ்தன பினனர, எஞ்சிே உணவவச சீஷர்கள் ஏழு 
கூவை நிவ்றே நிவ்றத்தோர்கள். அஙகு சுமோர 4,000 ஆண்்கள் உணவருநதினர. 
யமலும் �ல ர�ண்்களும் குழநவ்த்களும் உணவு உண்ைோர்கள். அவர்கள் 
உண்ைபின, இயேசு அவர்கவைத திரும்பிச ரசல்லப் �ணித்தோர. இயேசு ஒரு 
�ைகில் ஏறி, மக்தலோவின பிரய்தசததிற்குச ரசன்றோர.128

4.13 இரயசுவின் அதிகைாேத்த சிலர சநரதகிததல்
இயேசுவவச யசோதிப்�்தற்்கோ்கப் �ரியசேர்களும் சதுயசேர்களும் அவரிைம் 
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வந்தோர்கள். அவர்கள் இயேசு ய்தவனிைமிருநது வந்தவர என�வ்த நிரூபிக்க 
ஒரு அற்பு்தம் நி்கழததுமோறு ய்கட்ைனர. 

இயேசு அவர்களிைம், “சூரிேன மவ்றவவ்த நீங்கள் ்கோணும்ர�ோழுது, 
்க ோ ல நி வ ல  எ ப் � டி யி ரு க கு ம்  எ ன � வ ்த  நீ ங ்க ள்  அ றி வீ ர ்க ள் . 
ரசவ்வோனமோயிருந்தோல், நல்ல ்கோல நிவல எனகிறீர்கள். சூரிே உ்தேதவ்தக 
்கோவலயில் ்கோண்கிறீர்கள். அப்ர�ோழுது வோனம் இருண்டும் சிவநதுமிருந்தோல், 
மவழ ர�ய்யும் எனகிறீர்கள். இவவ ்கோலநிவலயின அறிகுறி்கள். இவவ்கவை 
வோனததில் ்கண்டு, அவற்றின ர�ோருவை அறிகிறீர்கள். அது ய�ோலயவ, 
்தற்ர�ோழுது நைப்�வவ்கவை நீங்கள் ்கோண்கிறீர்கள். இவவ்களும் 
அறிகுறி்கயை. ஆனோல், இவற்றின ர�ோருவை நீங்கள் அறிேவில்வல. 
தீேவர்களும் �ோவி்களும் அற்பு்தங்கவை அறிகுறி்கைோ்கத ய்தடுகி்றோர்கள். 
ஆனோல், அவர்களுககு, யேோனோவின அவைேோைதவ்தேனறி யவர்றந்த 
அவைேோைமும் கிவைக்கோது” எனறு கூறினோர. பின இயேசு அவர்கவை விட்டு 
அ்கன்றோர.129

4.14 இரயசுவின் சீஷரகைள் அவ்ேத தவ்றாகைப் புரிநதுபகைாள்ளுதல்
இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் ்கலியலேோ ஏரிவேக ்கைநது ரசன்றோர்கள். 

ஆனோல், சீஷர்கள் அப்�ங்கவைக ர்கோண்டுவர ம்றந்தனர. இயேசு ்தம் 
சீஷர்களிைம் “எசசரிகவ்கேோயிருங்கள்! �ரியசேர சதுயசேரின புளித்தமோவவக 
குறிதது ஜோககிரவ்தேோயிருங்கள்,” எனறு கூறினோர. 

அவரது சீஷர்கள் அ்தன ர�ோருவைக குறிதது விவோதித்தனர. “நோம் 
அப்�ங்கவைக ர்கோண்டு வர ம்றந்ததினோலோ இயேசு இவ்வோறு கூறினோர?” 
எனறு அவர்கள் விவோதித்தனர. 

்தமது சீஷர்கள் இவ்தக குறிதது விவோதித்தவ்த இயேசு அறிந்தோர. 
எனயவ, இயேசு அவர்களிைம், “அப்�ங்கள் இல்லோ்தவ்தக குறிதது ஏன 
ய�சுகிறீர்கள்? உங்கள் விசுவோசம் குவ்றவுள்ைது. இனனமும் நீங்கள் 
புரிநதுர்கோள்ைவில்வலேோ? ஐநது அப்�ங்கைோல் ஐேோயிரம் ய�ருககு 
உணவளித்தது ஞோ�்கமில்வலேோ? மக்கள் உண்ைதில் மீதிவேப் �ல 
கூவை்களில் இட்டு நிரப்பிேதும் ஞோ�்கமில்வலேோ? ஏழு அப்�ங்கவைக 
ர்கோண்டு நோன்கோயிரம் ய�ருககு உணவளித்தது ஞோ�்கமில்வலேோ? பின மக்கள் 
உண்டு மீந்தவ்தப் �ல கூவை்களில் நிரப்பிேதும் ஞோ�்கமில்வலேோ? எனயவ, 
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நோன அப்�தவ்த குறிதது உங்களுைன ய�சவில்வல. அது ஏன உங்களுககுப் 
புரிேவில்வல? �ரியசேர்களுவைேதும் சதுயசேர்களுவைேதுமோன தீே 
ய�ோ்தவன்கவை விட்டு விலகிப் �ோது்கோப்�ோயிருக்க நோன உங்களுககுக 
கூறுகிய்றன,” என்றோர. 

பினனயர, இயேசு கூறிே்தன ர�ோருவைச சீஷர்கள் புரிநதுர்கோண்ைோர்கள். 
அப்�ம் ரசய்ேப் �ேன�டுத்தப்�டும் புளித்த மோவவக குறிதது இயேசு 
ய�சவில்வல. மோ்றோ்க, இயேசு அவர்கவைப் �ரியசேர்களுவைேதும் 
சதுயசேர்களுவைேதுமோன ய�ோ்தவன்கவைக குறிதய்த எசசரித்தோர.130

4.15 குருடன் குணமா்ககைப்�டுதல்
இயேசுவும் அவரது சீஷர்களும் ர�தசோயி்தோவுககு வந்தனர. சிலர 

இயேசுவிைம் ஒரு குருைவன அவழததுகர்கோண்டு வந்தனர. அவர்கள் 
குருைவனத ர்தோட்டுக குணப்�டுததுமோறு ர்கஞ்சிக ய்கட்ைனர. ஆவ்கேோல் 
இயேசு குருைனின வ்கவேப் பிடிததுகர்கோண்டு ஊருககு ரவளியே அவழதது 
வந்தோர. பி்றகு இயேசு அவனது ்கண்ணில் எசசிவலத துப்பினோர. அவன 
மீது ்தன வ்கவே வவதது, “இப்ய�ோது உனனோல் ர்கோஞ்சமோவது �ோரக்க 
முடிகி்ற்தோ?” எனறு ய்கட்ைோர. 

அககுருைனோல் �ோரக்க முடிந்தது. எனயவ அவன, “ஆமோம், நோன மக்கவைப் 
�ோரககிய்றன. அவர்கள் மரங்கவைப்ய�ோல் நைமோடுவவ்தப் �ோரக்கமுடிகி்றது” 
என்றோன. 

யமலும் இயேசு அவன ்கண்மீது வ்கவே வவத்தோர. அவன ்தன ்கண்்கவை 
அ்கலமோ்கத தி்றந்தோன. அவனது ்கண்்கள் குணம் ர�ற்்றன. அவனோல் 
எல்லோவற்வ்றயும் ர்தளிவோ்கப் �ோரக்க முடிந்தது. இயேசு அவவன 
வீட்டுககுப்ய�ோ்கச ரசோனனோர. “ந்கரததிற்குள் ய�ோ்கோய்த” எனறு இயேசு 
ரசோனனோர.131

4.16 இரயசுரவ கிறிஸது என ர�துருவின் அறி்க்கை
ரசசரிேோ பிலிப்பு என்ற இைததிற்கு இயேசு ரசன்றோர. இயேசு 

்தம் சீஷர்களிைம், “மனி்த குமோரனோகிே எனவன ேோரரனறு மக்கள் 
ரசோல்கி்றோர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு சீஷர்கள், “சிலர உம்வம யேோவோனஸ்நோன்கன எனகி்றோர்கள். சிலர 
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உம்வம எலிேோ எனகி்றோர்கள். யமலும் சிலர உம்வம எயரமிேோ அல்லது 
தீரக்க்தரிசி்களில் ஒருவர எனகி்றோர்கள்” எனப் �தில் அளித்தோர்கள். 

பின இயேசு ்தம் சீஷர்களிைம், “நோன ேோரரனறு நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்?” 
எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு சீயமோன ய�துரு, “நீயர கிறிஸ்து, (ஜீவனுள்ை ய்தவனுவைே 
குமோரன)” எனறு �திலளித்தோன. 

இயேசு அவனிைம், “யேோனோவின குமோரனோகிே சீயமோயன! நீ 
ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவன. உனககு ேோரும் அவ்தக ்கற்பிக்கவில்வல. நோன ேோர 
என�வ்தப் �ரயலோ்கததில் இருககும் என பி்தோ உனககுக ்கோட்டினோர. எனயவ, 
நோன ரசோல்கிய்றன. நீயே ய�துரு (�ோவ்ற ய�ோன்றவன.) என சவ�வே 
இப்�ோவ்றயின மீது ்கட்டுயவன. மரணததின வலிவம என சவ�வே வீழத்த 
முடிேோது. �ரயலோ்க இரோஜேததின தி்றவு ய்கோல்்கவை உனககுத ்தருயவன. 
நீ இப்பூயலோ்கததில் வழஙகும் நிேோேததீரப்பு, (ரமய்ேோ்கயவ) ய்தவனின 
நிேோேததீரப்�ோகும். இப்பூயலோ்கததில் நீ வோக்களிககும் மனனிப்பு, ய்தவனின 
மனனிப்�ோகும்” எனறு ரசோனனோர. 

்தோன கிறிஸ்து என�வ்த ஒருவருககும் ரசோல்லக கூைோது எனத ்தமது 
சீஷர்கவை இயேசு எசசரித்தோர.132

4.17 இரயசு தம் மேணத்த்க குறிதது்க கூறுதல்
அப்ர�ோழுதிலிருநது இயேசு ்தம் சீஷர்களிைம் ்தோம் எருசயலம் 

ரசல்லயவண்டுரமன ரசோல்லத ர்தோைஙகினோர.  மூத்த யூ்தத 
்தவலவர்கைோலும், ்தவலவம ஆசோரிேர்கைோலும் நிேோேப் பிரமோண 
ய�ோ்த்கர்கைோலும் ்தமககுப் �ல இனனல்்கள் வரப்ய�ோவவ்த இயேசு 
விைககினோர. யமலும், ்தம் சீஷர்களிைம் ்தோம் ர்கோல்லப்�ைவிருப்�வ்தயும் 
இயேசு கூறினோர. பினனர, மூன்றோம் நோள் ்தோம் உயிரதர்தழவிருப்�வ்தயும் 
கூறினோர. 

இயேசுவுைன ்தனிவமயில் ய�சிே ய�துரு அவவர விமரசிக்கத 
ர்தோைஙகினோன. ய�துரு, “ய்தவன உம்வம அவற்றிலிருநது ்கோப்�ோற்்றட்டும். 
ஆண்ைவயர! அவவ உமககு ஒருய�ோதும் நி்கழககூைோது!” எனறு கூறினோன. 

இயேசு அ்தற்குப் ய�துருவிைம், “எனவன விட்டு விலகிச ரசல், சோத்தோயன! 
நீ எனககு உ்தவி ரசய்ேவில்வல! ய்தவனின ரசேல்்கவைக குறிதது உனககுக 
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்கவவலயில்வல. மக்கள் முககிேரமனக ்கருதுகின்றவவ்கவையே நீ 
ர�ோருட்�டுததுகி்றோய்” எனறு கூறினோர. 

பினபு இயேசு ்தமது சீஷர்களிைம், “எனவனப் பினர்தோைர விரும்பும் ேோரும் 
்தன சுேவிருப்�ங்கவைத து்றக்க யவண்டும். ்தனககு ஏற்�டும் துன�ங்கவை 
ஏற்றுகர்கோண்டு எனவனப் பினர்தோைர யவண்டும். ்தன உயிவரக 
்கோததுகர்கோள்ை விரும்புகி்றவன எவனும் அவ்த இழப்�ோன. எனக்கோ்கத 
்தன உயிவரக ர்கோடுககி்றவன, ்தன உயிவரக ்கோப்�ோற்றிகர்கோள்வோன. ்தன 
ஆததுமோவவ இழந்தவனுககு, இவ்வுல்கம் முழுவதும் கிவைத்தோலும் ஒரு 
�ேனும் இல்வல. எனன விவல ர்கோடுத்தோலும் இழந்த ஆததுமோவவ மீட்்க 
இேலோது. ்தமது ்தநவ்தயின மகிவமயுைனும் ய்தவதூ்தர்களுைனும் மீண்டும் 
ய்தவகுமோரன வருவோர. அப்ர�ோழுது, ஒவ்ரவோருவருககும் அவர்கள் 
ரசய்்த ரசேல்்களுககுத ்தக்க�டி ய்தவ குமோரன ரவகுமதிேளிப்�ோர. நோன 
உண்வமவேச ரசோல்கிய்றன. இஙகுள்ை சிலர ்தோங்கள் இ்றப்�்தற்கு முனபு 
மனி்த குமோரன ்தன இரோஜேததின ஆட்சியுைன வருவவ்தக ்கோண்�ோர்கள்.” 
என்றோர.133

4.18 ரமாரச, எலியாரவாடு இரயசு கைாட்சியளிததல்
இசரசய்தி்கவை இயேசு கூறின்தற்கு எட்டு நோட்்களுககுப் பினனர, அவர 
ய�துரு, ேோகய்கோபு, யேோவோன ஆகியேோவர அவழததுகர்கோண்டு 
பிரோரத்தவன ரசய்வ்தற்்கோ்க ஒரு மவலயினமீது ஏறினோர. இயேசு 
பிரோரத்தவன ரசய்துர்கோண்டிருந்தய�ோது அவரது மு்கம் மோற்்றமவைந்தது. 
அவரது ஆவை்கள் ஒளி விடும் ரவண்வமேோ்க மோறின. பினனர இரண்டு 
மனி்தர்கள் இயேசுயவோடு ய�சிகர்கோண்டிருந்தனர. அவர்கள் யமோயசயும், 
எலிேோவும் ஆவர. யமோயசயும் எலிேோவும் கூை ஒளி ர�ோருநதியேோரோ்க 
்கோணப்�ட்ைனர. எருசயலமில் நி்கழவிருககும் இயேசுவின மரணதவ்தக 
குறிதது அவர்கள் ய�சிகர்கோண்டிருந்தனர. ய�துருவும் மற்்றவர்களும் 
உ்றஙகிகர்கோண்டிருந்தனர. ஆனோல், அவர்கள் விழிதது இயேசுவின 
மகிவமவேக ்கண்ைனர. இயேசுயவோடுகூை நினறுர்கோண்டிருந்த அந்த 
இரண்டு மனி்தர்கவையும் அவர்கள் �ோரத்தனர. யமோயசயும், எலிேோவும் 
பிரிநது ரசல்லும்ய�ோது ய�துரு, “குருயவ, நோம் இஙகிருப்�து நல்லது. நோங்கள் 
இஙகு மூனறு கூைோரங்கவை, ஒனறு உமக்கோ்கவும் ஒனறு யமோயசக்கோ்கவும், 



எதிரப்பு அதிகைரி்ககும் ஆண்டு 107

ஒனறு எலிேோவுக்கோ்கவும், அவமப்ய�ோம்” எனறு கூறினோன. (ய�துரு ்தோன 
ரசோல்லிகர்கோண்டிருப்�வ்தப் புரிநதுர்கோண்டிருக்கவில்வல) 134

ய�துரு ய�சிகர்கோண்டிருந்தர�ோழுது, அவர்களுககு யமலோ்க ஒரு 
பிர்கோசமோன யம்கம் வந்தது. யம்கததினினறு ஒரு குரல் எழும்பி, “இவர 
(இயேசு) எனது குமோரன. இவரிைம் நோன அனபு ரசலுததுகிய்றன. நோன 
இவரிைம் பிரிேமோ்க இருககிய்றன. இவருககுக கீழப்�டியுங்கள்” எனறு 
ரசோனனது. 

இயேசுவுைன இருந்த சீஷர்கள் இவ்தக ய்கட்ைனர. மி்கவும் �ேநது 
ய�ோன அவர்கள், ்தவரயில் வீழந்தோர்கள். இயேசு அவர்களுக்கருகில் வநது, 
அவர்கவைத ர்தோட்டு, “எழுநதிருங்கள். �ேப்�ைோதீர்கள்” எனக கூறினோர. 
்தவலவே உேரததிப் �ோரத்த சீஷர்கள், இயேசு மட்டும் ்தனியே இருப்�வ்தக 
்கண்ைோர்கள். 

இயேசுவும் சீஷர்களும் மவலவேவிட்டு இ்றஙகிகர்கோண்டிருந்தோர்கள். 
“மவல மீது ்கண்ைவற்வ்ற ேோரிைமும் கூ்றோதீர்கள். மரணததிலிருநது 
மனி்தகுமோரன உயிரதர்தழும்வவரப் ர�ோறுததிருங்கள். பினனர நீங்கள் 
்கண்ைவற்வ்ற மக்களிைம் கூ்றலோம்” எனறு இயேசு சீஷர்களுககுக 
்கட்ைவையிட்ைோர. 

சீஷர்கள் இயேசுவிைம், “கிறிஸ்துவின வருவ்கககு முனய�, எலிேோ வருவ்க 
புரிே யவண்டுரமன ஏன யவ்த�ோர்கர கூறுகி்றோர்கள்!” எனறு ய்கட்ைோர்கள். 

அ்தற்கு இயேசு, “எலிேோவின வருவ்க குறிதது அவர்கள் கூறுவது சரியே. 
யமலும், எவவ எவவ எப்�டியிருக்க யவண்டுயமோ அப்�டியே எலிேோ 
அவற்வ்ற ஆேத்தம் ரசய்து வவப்�ோன. ஆனோல், எலிேோ ஏற்ர்கனயவ 
வநதுள்ைோன. ஆனோல், அவன ேோரரன�வ்த மக்கள் அறிேவில்வல. மக்கள் 
�லவவ்கேோன துன�ங்கவை அவனுககுத ்தந்தனர. மனி்த குமோரனுககும் 
அவ்வோய்ற அவர்கைோல் துன�ங்கள் ஏற்�டும்” எனறு �திலளித்தோர. 
யேோவோன ஸ்நோன்கயன உண்வமயில் எலிேோ என�வ்த பிற்�ோடு சீஷர்கள் 
உணரந்தோர்கள்.135

4.19 சிறுவன் அசுதத ஆவியிலிருநது விடுத்ல ப�றுதல்
பி்றகு ய�துரு, ேோகய்கோபு, யேோவோன ஆகிேவர்கயைோடு இயேசு ரசனறு 

மற்்ற சீஷர்கயைோடு யசரநது ர்கோண்ைோர. அஙகு அவர்கள் ஏரோைமோன 
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மக்கைோல் சூழப்�ட்ைனர. யவ்த�ோர்கர்கள் அஙகு சீஷர்கயைோடு வோ்தம் ரசய்து 
ர்கோண்டிருந்தனர. இயேசு வருவவ்தப் �ோரதது அவர்கள் ஆசசரிேத்தோல் 
நிவ்றந்தனர. அவர்கள் ஓடிவநது அவவர வரயவற்்றனர. 

இயேசு சீஷர்களிைம் “யவ்த�ோர்கர்களிைம் நீங்கள் எவ்தப்�ற்றி விவோ்தம் 
ரசய்து ர்கோண்டிருககிறீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோர. 

“ஆண்ைவயர! நோன என ம்கவன அவழதது வநய்தன. அவன பிசோசினோல் 
பிடிக்கப்�ட்டிருககி்றோன. அது அவவனப் ய�சவிைோமல் ரசய்துவிட்ைது. 
பிசோசு என ம்கவனத ்தோககித ்தவரயில் ்தள்ளுகி்றது. அவன வோயில் நுவர்தள்ளி 
�ல்வலக ்கடிதது யசோரநது ய�ோகி்றோன. நோன உம்முவைே சீஷர்களிைம் 
அப்பிசோவசத துரததும்�டி யவண்டியனன. அவர்கைோல் அது முடிேவில்வல,” 
என்றோன கூட்ைததிலுள்ை ஒருவன. 

அவர அவர்களிைம், “ஓ! விசுவோசமில்லோ்த மக்கயை! நோன உங்கயைோடு 
இனனும் எவ்வைவு ்கோலம் இருப்�து? உங்கயைோடு இனனும் எவ்வைவு 
்கோலம் ர�ோறுவமேோய் இருப்�து? அந்தப் வ�ேவன எனனிைம் ர்கோண்டு 
வோருங்கள்!” என்றோர. 

ஆவ்கேோல் இயேசுவிைம் சீஷர்கள் வ�ேவனக ர்கோண்டு வந்தனர. பிசோசு 
இயேசுவவப் �ோரத்ததும் வ�ேவனத ்தோககிேது. அவன ்தவரயில் விழுநது 
உருண்ைோன. அவன வோயில் நுவர ்தள்ளிற்று. 

இயேசு அப்வ�ேனின ்தநவ்தயிைம், “எவ்வைவு ்கோலமோ்க இது இவனுககு 
ஏற்�ட்டு வருகி்றது?” எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு அவன ்தநவ்த, “அவன சிறுவனோ்க இருந்த சமேததில் இருநய்த இது 
உள்ைது. பிசோசு �லமுவ்ற இவவனக ர்கோல்வ்தற்்கோ்க நீரிலும், ரநருப்பிலும் 
்தள்ளியிருககி்றது. உங்கைோல் ஏ்தோவது ரசய்ே முடியுமோனோல் எங்கள் மீது 
இரக்கம் ர்கோண்டு எங்களுககு உ்தவி ரசய்யுங்கள்” எனறு ய்கட்ைோன. 

இயேசு அப்வ�ேனின ்தநவ்தயிைம், “‘உங்கைோல் முடியுமோனோல் 
ரசய்யுங்கள்’ எனகி்றோய். விசுவோசம் ர்கோண்ைவர்களுககு எல்லோக 
்கோரிேங்களும் ரசய்து முடிக்கத ்தக்கவவயே” என்றோர. 

அப்வ�ேனின ்தநவ்த �ரவசமோனோன. “நோனும் விசுவோசிககிய்றன. எனககு 
உ்தவி ரசய்து என விசுவோசதவ்தப் ர�ரு்கச ரசய்யுங்கள்” என்றோன. 

எல்லோ மக்களும் நைப்�வ்த அறிநதுர்கோள்ை ஓடி வருவவ்தப் �ோரத்தோர 
இயேசு. ஆவ்கேோல் இயேசு அசுத்த ஆவியிைம் ய�சினோர. இயேசு, “அசுத்த 
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ஆவியே! நீ இந்தச சிறுவவனச ரசவிைோ்கவும், ய�ச முடிேோமலும் 
ஆககிவிட்ைோய். இவவன விட்டு ரவளியே வோ எனறும் மீண்டும் இவனுள் 
ரசல்லோய்த எனறும் உனககு ்கட்ைவையிடுகிய்றன” என்றோர. 

அந்த அசுத்த ஆவி ்க்தறிற்று. மீண்டும் அப்வ�ேவனத ்தவரயியல 
விழும்�டி ரசய்து, அவவன விட்டு ரவளியேறிற்று. அசசிறுவன 
இ்றந்தவவனப் ய�ோனறு கிைந்தோன. �லர “அவன இ்றநதுய�ோனோன” 
எனய்ற ரசோனனோர்கள். ஆனோல் இயேசு அவனது வ்கவேப் பிடிதது அவன 
எழுநதிருக்க உ்தவினோர. 

இயேசு வீட்டுககுள் ரசன்றோர. அவரது சீஷர்களும் அவயரோடு ்தனியே 
இருந்தோர்கள். அவர்கள், “எங்கைோல் ஏன இந்த அசுத்த ஆவிவே ரவளியேற்்ற 
முடிேவில்வல?” எனறு ய்கட்ைனர. 

இயேசுயவோ, “இந்த வவ்கேோன ஆவிவேப் பிரோரத்தவனவேப் 
�ேன�டுததித்தோன ரவளியேற்்ற முடியும்” எனறுவரத்தோர.136

4.20 தன் மேணம், உயிரதபதழுத்லப் �ற்றி இரயசு கூறுதல்
பி்றகு இயேசுவும், அவரது சீஷர்களும் அந்த இைதவ்தவிட்டுச ரசன்றோர்கள். 
அவர்கள் ்கலியலேோ வழியே ரசன்றனர. ்தோம் இருககும் இைதவ்த மக்கள் 
ர்தரிநதுர்கோள்ைக கூைோது எனறு இயேசு விரும்பினோர. இயேசு ்தன 
சீஷர்களுககுத ்தனியே உ�ய்தசிக்க விரும்பினோர. அவர்களிைம் இயேசு, 

“மனி்த குமோரன மக்களிைம் ஒப்�வைக்கப்�டுவோர. அவவர அவர்கள் 
ர்கோவல ரசய்வோர்கள். மூனறு நோட்்களுககுப்பின அவர மரணததில் இருநது 
உயிரதர்தழுவோர” என்றோர. இயேசு எனன ர�ோருளில் கூறுகி்றோர என�வ்த 
சீஷர்கள் புரிநதுர்கோள்ைவில்வல. அவர எனன ர�ோருள் ர்கோள்கி்றோர 
என�வ்த விசோரிக்கவும் அவர்கள் அஞ்சினர.137

4.21 வரி பகைாடுப்�்தப் �ற்றிய ர�ாத்ன
இயேசுவும் சீஷர்களும் ்கப்�ரநகூமுககுச ரசன்றோர்கள். யூ்தர்கள் 

ய்தவோலேததுககுச ரசலுத்தயவண்டிே வரிவே வசூலிககும் ஆட்்கள் சிலர, 
்கப்�ரநகூமில் இயேசுவிைம் வந்தோர்கள். அவர்கள் சீஷர்களிைம், “உங்கள் 
ய�ோ்த்கர ஆலேததிற்குக ரசலுத்தயவண்டிே வரிவே ரசலுததுகி்றோரோ?” எனறு 
ய்கட்ைனர. 
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அ்தற்குப் ய�துரு, “ஆம், அவர அந்த வரிவேச ரசலுததுகி்றோர” எனப் 
�திலளித்தோன. 

இயேசு ்தஙகியிருந்த வீட்டிற்குள் ய�துரு ரசன்றோன. அவன வோவேத தி்றககும் 
முனனயம இயேசு, “மண்ணுலகில் இருககும் இரோஜோக்கள் �லவவ்கேோன 
வரி்கவை மக்களிைமிருநது வசூலிககி்றோர்கள். வரி ரசலுததுகி்றவர்கள் ேோர? 
அரசனின பிள்வை்கள் வரி ரசலுததுகி்றோர்கைோ? அல்லது மற்்றவர்கள் வரி 
ரசலுததுகி்றோர்கைோ? நீ எனன நிவனககி்றோய்?” எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு ய�துரு, “மனனனின பிள்வை்கள் அல்ல, மற்்றவர்கயை வரி 
ரசலுததுகி்றோர்கள்” எனறு �தில் உவரத்தோன. 

பி்றகு இயேசு, “மனனனின பிள்வை்கள் வரி ரசலுத்த யவண்டிேதில்வல. 
ஆனோல், வரி வசூல் ரசய்யும் இவர்கவை நோம் ய்கோ�மூட்ை யவண்ைோம். 
எனயவ, நோன கூறுகி்ற�டி வரிவே ரசலுததிவிடு. ஏரிககுச ரசனறு மீன பிடி. 
நீ பிடிககும் மு்தலோவது மீனின வோவேத தி்றநது�ோர. அ்தன வோயினுள் நோனகு 
நோணேங்கள் கிவைககும். அநநோணேங்கவை எனககும் உனககுமோன வரிேோ்க 
வரி வசூலிப்�வர்களிைம் ரசலுததிவிடு” எனறு ரசோனனோர.138

4.22 ரதவனு்டய இோஜயததில் யார ப�ரியவர?
அசசமேததில் இயேசுவின சீஷர்கள் அவரிைம் வநது, “�ரயலோ்க 

இரோஜேததில் ேோர மி்கப் ர�ரிேவர?” எனறு ய்கட்ைனர. 
இயேசு ஒரு சிறு பிள்வைவேத ்தம்மருகில் அவழதது, ்தம் சீஷர்கள் முன 

நிறுததினோர. பின அவர்களிைம் கூறினோர, “நோன உங்களுககு ரமய்ேோ்கயவ 
ரசோல்லுகிய்றன. நீங்கள் மனநதிரும்பி உள்ைததில் சிறு பிள்வை்கவைப் 
ய�ோல ஆ்க யவண்டும். அவ்வோறு மோ்றோவிட்ைோல், நீங்கள் ஒருர�ோழுதும் 
�ரயலோ்க இரோஜேததில் நுவழே முடிேோது. இந்த சிறு பிள்வைவேப்ய�ோல 
�ணிவுள்ைவனோகி்றவயன �ரயலோ்க இரோஜேததில் ர�ரிேவன. 

“இசசிறு பிள்வைவே என ர�ேரோல் ஏற்றுகர்கோள்கி்றவன, எனவனயும் 
ஏற்றுகர்கோள்கி்றோன.139

பி்றகு யேோவோன இயேசுவவப் �ோரதது, “ய�ோ்த்கயர, உங்கள் ர�ேவரப் 
�ேன�டுததி ஒருவன பிசோவசத துரததிகர்கோண்டிருப்�வ்த நோங்கள் 
�ோரதய்தோம். அவன நம்வமச சோரந்தவன அல்ல. நம்மவர்களில் ஒருவனும் 
அல்ல. எனயவ அவ்வோறு ரசய்வவ்த நிறுத்தச ரசோனயனோம்” என்றோன. 
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இயேசுயவோ, “அவவன நிறுத்தோதீர்கள், எவரனோருவன என ர�ேவரப் 
�ேன�டுததி வல்லவமேோன ரசேல்்கவைச ரசய்கி்றோயனோ அவன எனககு 
எதிரோ்கத தீேவற்வ்றச ரசய்ேமோட்ைோன. எனககு எதிரோ்கத தீவம ரசய்ேோ்தவன 
எனககு யவண்டிேவன. நோன உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன, நீங்கள் 
கிறிஸ்துவவச யசரந்தவர்கள் என�்தோல் எவனோவது ஒருவன எனய�ரின 
நிமித்தம் உங்களுககுக குடிக்கத ்தண்ணீர ்தருவோயனேோனோல் அவன 
அ்தற்குரிே �லவன அவைேோமல் ய�ோ்கமோட்ைோன.140

4.23 �ேம தகைப்�ன் எல்லா ம்ககைள் மீதும் கைரிச்ன உள்ைவர
“எனனிைம், நம்பிகவ்க வவததுள்ை ஒரு சிறு பிள்வைவேப் �ோவம் 

ரசய்ே ஒருவன தூண்டினோல், அவனுககு மி்கத தீவம விவையும். அவ்வோறு 
ரசய்கி்றவன, ஒரு ஆட்டுக்கல்வலத ்தன ்கழுததில் ்கட்டிக ர்கோண்டு 
்கைலில் மூழகுவய்த நல்லது. �ோவம் ரசய்ே மக்கள் யசோதிக்கப்�டுவ்தோல், 
அவர்களுக்கோ்க வருநதுகிய்றன. அவ்வோ்றோன ரசேல்்கள் நைக்கயவண்டும்்தோன. 
ஆனோல், அவற்றுககுக ்கோரணமோனவர்களுககு மிகுந்த தீஙகு வரும். 

“உங்கைது வ்கயேோ அல்லது ்கோயலோ உங்கவைப் �ோவம் ரசய்ேத 
தூண்டினோல், அவ்த ரவட்டி எறியுங்கள். சரீரததின ஒரு �குதிவே இழநது 
நிததிே ஜீவவன அவைவது உங்களுககு நல்லது. இரு வ்க ்கோல்்களுைன 
எரிகின்ற நர்கததின தீயில் எனர்றனவ்றககுமோ்க எறிேப்�டுவவ்தக ்கோட்டிலும் 
அது நல்லது. உங்கைது ்கண் உங்கவைப் �ோவம் ரசய்ேத தூண்டினோல், அவ்தப் 
பிடுஙகி எறியுங்கள். ஒரு ்கண்வண இழநது நிததிே ஜீவவன அவைவது 
உங்களுககு நல்லது. இரண்டு ்கண்்களுைன நர்கததின தீயில் எறிேப்�டுவவ்தக 
்கோட்டிலும் அது நல்லது. 

“எசசரிகவ்கேோயிருங்கள். இசசிறு பிள்வை்கள் மதிப்�ற்்றவர்கள் எனறு 
எண்ணோதீர்கள். இவர்கள் �ரயலோ்கததில் ய்தவதூ்தர்கவைப் ர�ற்றுள்ைோர்கள் 
எனறு நோன ரசோல்லுகிய்றன. யமலும் அததூ்தர்கள் எப்ர�ோழுதும் 
�ரயலோ்கததில் என பி்தோவோனவருைன இருககி்றோர்கள். 

“நூறு ஆடு்கவை வவததிருப்�வன ஒரு ஆட்வை இழந்தோல் மீதி 
ர்தோண்ணூற்ர்றோன�து ஆடு்கவைக குனறில் விட்டுக ்கோணோமல் ய�ோன 
ஆட்வைத ய்தடிப்ய�ோவோன அல்லவோ? ்கோணோமல் ய�ோன ஆட்வை அவன 
்கண்டுபிடித்தோல், ்கோணமல் ய�ோ்கோ்த ர்தோண்ணூற்ர்றோன�து ஆடு்கவைக 
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்கோட்டிலும் அ்தனோல் மி்க மகிழசசிேவைவோன. அவ்தப்ய�ோலயவ, 
�ரயலோ்கததில் இருககும் என பி்தோ இப்பிள்வை்கள் ேோவரயும் இழக்க 
விரும்�வில்வல எனறு ரமய்ேோ்கயவ உங்களுககுக கூறுகிய்றன.141

4.24 தவறு பசய�வ்ன திருததுதல்
“உங்கள் சய்கோ்தரயனோ அல்லது சய்கோ்தரியேோ உங்களுககு ஏ்தோவது 

தீவம ரசய்்தோல், அவர ரசய்்த தீவமவே அவரிைம் எடுததுக கூறுங்கள். 
அவ்தத ்தனிவமயில் அவனிைம் ரசோல்லுங்கள். அவ்த அவர ்கவனமோ்கக 
ய்கட்�ோரோனோல், அவர மீண்டும் உங்கள் சய்கோ்தரனோ்கயவோ அல்லது 
சய்கோ்தரிேோ்கயவோ இருக்க நீங்கள் உ்தவி ரசய்்தவர்கைோவீர்கள். ஆனோல் நீங்கள் 
கூறுவவ்தக ய்கட்்க அவர மறுத்தோல், மீண்டும் இரண்டு மூனறு ய�ருைன 
ரசனறு நைந்தவற்வ்ற எடுததுச ரசோல்லுங்கள். அப்ர�ோழுது, நைந்தவ்த 
உறுதிரசய்ே இரண்டு மூனறு ய�ர இருப்�ோர்கள். அப்ர�ோழுதும் அவன 
ய்கட்்க மறுத்தோல், சவ�ேோரிைம் ரசோல்லுங்கள். சவ�ேோர ரசோல்வவ்தயும் 
ய்கட்்கோமற் ய�ோனோல், ய்தவ நம்பிகவ்கேற்்றவவனப்ய�ோல் அவவன 
நைததுங்கள். வரி வசூல் ரசய்�வவனப்ய�ோல் நைததுங்கள். 

“நோன உனவமவேச ரசோல்லுகிய்றன. நீங்கள் இவ்வுலகில் நிேோேதவ்தப் 
ய�சும்ர�ோழுது, அது ய்தவனின நிேோேமோ்க இருககும். இவ்வுலகில் நீங்கள் 
மனனிப்�ளித்தோல் அது ய்தவனின மனனிப்�ோ்க இருககும். யமலும், நோன 
ரசோல்லுகிய்றன. உங்களில் இருவர இவ்வுலகில் எவ்தக குறிதய்தனும் ஒயர 
மனமுவைேவர்கைோயிருந்தோல் அ்தற்்கோ்க நீங்கள் பிரோரததிக்கலோம். நீங்கள் 
ய்கட்�து �ரயலோ்கததில் உள்ை எனது பி்தோவோல் நிவ்றயவற்்றப்�டும். இது 
உண்வம. ஏரனன்றோல், இரண்டு மூனறு ய�ர எனனில் விசுவோசம் வவததுக 
கூடினோல் அவ்விைததில் நோன இருப்ய�ன.”142

4.25 மன்னிப்்�ப் �ற்றிய உவ்ம
அப்ர�ோழுது, ய�துரு இயேசுவிைம் வநது, “ஆண்ைவயர, என சய்கோ்தரன 

எனககுத ர்தோைரநது தீவம ரசய்்தோல் நோன அவவன எத்தவன முவ்ற மனனிக்க 
யவண்டும்? ஏழுமுவ்ற மனனித்தோல் ய�ோதுமோ?” எனறு ய்கட்ைோன. 

அ்தற்கு இயேசு அவனுககு, “நீ அவவன ஏழு முவ்றககும் அதி்கமோ்க 
மனனிக்க யவண்டும் எனறு நோன கூறுகிய்றன. அவன எழு�தய்தழு முவ்ற 
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தீவம ரசய்்தோலும் நீ ர்தோைரநது மனனிக்க யவண்டும்” எனறு �தில் 
அளித்தோர. 

“எனயவ, �ரயலோ்கமோனது ்தன யவவலக்கோரர்களுைன ்கணகவ்க சரி 
ரசய்ே முடிரவடுத்த மனனவனப் ய�ோன்றது. மனனன யவவலக்கோரர்களின 
்கணகவ்க சரி ரசய்ேத துவஙகினோன. ஒரு யவவலக்கோரன அம்மனனனுககு 
ஆயிரக்கணககில் �ணம் ர்கோடுக்க யவண்டியிருந்தது. ஆனோல், 
அவ்யவவலக்கோரனோல், ்தன எஜமோனனோன மனனனுககுப் �ணதவ்தத 
திருப்பிச ரசலுத்த இேலவில்வல. எனயவ, அவ்யவவலக்கோரனுககுச 
ரசோந்தமோன அவனதவ்தயும் மவனவி குழநவ்த்கள் உட்�ை ஏலம் ய�ோை 
மனனன ஆவணயிட்ைோன. அதிலிருநது ்தனககுத ்தரயவண்டிே �ணதவ்தத 
்தரயவண்டும் என்றோன. 

“ஆனோல், அந்த யவவலக்கோரன மனனனின ்கோல்்களில் விழுநது, 
‘எனவனப் ர�ோறுததுகர்கோள்ளுங்கள். உங்களுககுத ்தர யவண்டிே 
அவனதவ்தயும் நோன ர்கோடுதது விடுகிய்றன’ எனறு ர்கஞ்சினோன. மனனன 
அவ்யவவலக்கோரனுக்கோ்க வருநதினோன. எனயவ, மனனன அவ்யவவலக்கோரன 
�ணம் ஏதும் ்தரத ய்தவவயில்வல என கூறி அவ்யவவலக்கோரவன 
விடுவித்தோன. 

“பினனர, அய்த யவவலக்கோரன ்தனககுச சிறி்தையவ �ணம் ்தரயவண்டிே 
யவர்றோரு யவவலக்கோரவனக ்கண்ைோன. அவன உையன, ்தனககுப் 
�ோககிப்�ணம் ்தரயவண்டிேவனின ்கழுதவ்தப் பிடிதது, ‘எனககுத 
்தரயவண்டிே �ணதவ்தக ர்கோடு’ எனறு ய்கட்ைோன. 

“மற்்றவன அவன ்கோல்்களில் வீழநது, ‘எனவனப் ர�ோறுததுக ர்கோள். 
உனககுத ்தரயவண்டிே அவனதவ்தயும் ர்கோடுதது விடுகிய்றன’ எனறு 
ர்கஞ்சிக ய்கட்ைோன. 

“ஆனோல், மு்தலோமவன ்தோன ர�ோறுததுகர்கோள்ை இேலோர்தன்றோன. 
அவன நீதி�தியிைம் மற்்றவன ்தனககுப் �ணம் ்தர யவண்டும் எனறு கூ்ற 
இரண்ைோமவன சிவ்றயில் அவைக்கப்�ட்ைோன. அவ்யவவலக்கோரன அவன 
்தரயவண்டிே �ணம் முழுவவ்தயும் ர்கோடுககும் வவரயிலும் சிவ்றயிலிருக்க 
நீதி�தி �ணித்தோர. மற்்ற யவவலக்கோரர்கள் அவனவரும் நைந்தவ்தக 
்கண்டு மி்கவும் வருநதினோர்கள். எனயவ, அவர்கள் ்தங்கள் எஜமோனனோகிே 
மனனனிைம் ரசனறு நைந்தவவ அவனதவ்தயும் கூறினோர்கள். 
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“பினபு அம்மனனன ்தன யவவலக்கோரவன அவழததுவரச ரசய்து, 
அவனிைம், ‘ர�ோல்லோ்த யவவலக்கோரயன, எனககு நிவ்றேப்�ணம் ்தர 
யவண்டிே நீ, எனனிைம் மனனிப்புக ய்கட்டுக ர்கஞ்சினோய். எனயவ, நீ 
எனககுப் �ணம் ஏதும் ்தரயவண்டிேதில்வல எனறு கூறியனன. ஆ்கயவ, நீயும் 
உன ச்க யவவலக்கோரனுககு அய்தய�ோலக ்கருவண ்கோட்டியிருக்க யவண்டும்’ 
எனறு ரசோனனோன. மி்கக ய்கோ�மவைந்த மனனன, அவ்யவவலக்கோரவனச 
சிவ்றயிலிட்ைோன. ்தரயவண்டிே �ணம் அவனதவ்தயும் திருப்பித 
்தரும்வவரககும் அவன சிவ்றயிலிருக்க யவண்டியிருந்தது. 

“என �ரயலோ்கப் பி்தோ உங்களுககு எனன ரசய்வோயரோ அவ்தயே 
அம்மனனனும் ரசய்்தோன. நீங்கள் ரமய்ேோ்கயவ உங்கள் சய்கோ்தரவனயேோ 
சய்கோ்தரிவேயேோ மனனிக்க யவண்டும். இல்வலரேனில் �ரயலோ்கப் பி்தோவும் 
உங்கவை மனனிக்கமோட்ைோர” எனறு இயேசு ரசோனனோர.143

4.26 இரயசு எருசரலமு்ககுச் பசல்லுதல்
அப்ர�ோழுது யூ்தர்களின கூைோரப் �ண்டிவ்க ரநருஙகிகர்கோண்டிருந்தது. 

ஆவ்கேோல் இயேசுவின சய்கோ்தரர்கள் அவரிைம், “நீங்கள் இந்த இைதவ்த விட்டு 
�ண்டிவ்கக்கோ்க யூய்தேோவிற்கு ய�ோங்கள். அஙய்க உமது சீஷர்கள் உம்முவைே 
அற்பு்தங்கவைக ்கோண்�ோர்கள். மக்கள் ்தனவன அறிநது ர்கோள்ை யவண்டும் 
எனறு ஒருவன விரும்பினோல் அவன, ்தோன ரசய்கி்ற ்கோரிேங்கவை மவ்றக்கக 
கூைோது. உங்கவை உல்கததுககு ரவளிப்�டுததுங்கள். அவர்களும் நீங்கள் 
ரசய்யும் அற்பு்தங்கவைக ்கண்டுர்கோள்ைட்டும்” என்றோர்கள். (இயேசுவின 
சய்கோ்தரரகூை அவரிைம் நம்பிகவ்க இல்லோமயலயே இருந்தோர்கள்.) 

இயேசு ்தனது சய்கோ்தரர்களிைம், “எனக்கோன சரிேோன யநரம் இனனும் 
வரவில்வல. ஆனோல் நீங்கள் ய�ோவ்தற்கு எந்த யநரமும் சரிேோன யநரம்்தோன. 
இந்த உல்கம் உங்கவை ரவறுப்�தில்வல. ஆனோல் உல்கம் எனவன 
ரவறுககி்றது. ஏரனன்றோல் நோன அவர்களிைம் அவர்கள் தீவம ரசய்கி்றோர்கள் 
எனறு ரசோல்கிய்றன. ஆவ்கேோல் நீங்கள் �ண்டிவ்கககுப் ய�ோங்கள். நோன 
இப்ர�ோழுது �ண்டிவ்கககுப் ய�ோவ்தோ்க இல்வல. எனக்கோன சரிேோன 
யநரம் இனனும் வரவில்வல” என்றோர. இயேசு இவற்வ்றச ரசோனன பி்றகு 
்கலியலேோவியலயே ்தஙகிவிட்ைோர. 

எனயவ, இயேசுவின சய்கோ்தரர்கள் �ண்டிவ்கக்கோ்கப் பு்றப்�ட்டுச 
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ரசன்றோர்கள். அவர்கள் ய�ோனபி்றகு இயேசுவும் ய�ோனோர. ஆனோல் அவர 
மக்களுககுக ்கோட்சி ்தரவில்வல. அப்�ண்டிவ்கயினய�ோது யூ்தர்கள் 
இயேசுவவத ய்தடினோர்கள். “எஙய்க அந்த மனி்தன?” என்றோர்கள். 

அஙய்க ஒரு ர�ருஙகூட்ைம் இருந்தது. அவர்களில் ர�ரும்�ோயலோர 
இயேசுவவப் �ற்றி ்தங்களுககுள் ய�சிகர்கோண்ைனர. சிலர, “அவர மி்க 
நல்ல மனி்தர” என்றனர. ஆனோல் யவறு சிலர, “இல்வல, அவன மக்கவை 
ஏமோற்றுகி்றவன” என்றனர. ஆனோல் எவருககும் இயேசுவவப்�ற்றி 
ரவளிப்�வைேோ்கக கூறுவ்தற்குரிே வ்தரிேம் இல்வல. மக்கள் யூ்தத 
்தவலவர்களுககு அஞ்சினர.144

4.27 இரயசு எருசரலமில் உ�ரதசிததல்
�ண்டிவ்க �ோதி முடிநதுவிட்ைது. பி்றகு இயேசு ய்தவோலேததுககுப் ய�ோய் 

அஙய்க உ�ய்தசம் ரசய்்தோர. யூ்தர்கள் ஆசசரிேப்�ட்ைனர. “இந்த மனி்தர 
�ள்ளியில் �டித்ததில்வல. இவற்வ்ற இவர எவ்வோறு ்கற்றுகர்கோண்ைோர?” 
எனறு கூறிகர்கோண்ைனர. 

“நோன உங்களுககு ரசய்கி்ற உ�ய்தசம் எனககுச ரசோந்தமோனவவ அல்ல. அவவ 
எனவன அனுப்பினவரிைமிருநது எனககு வந்தவவ. ய்தவனின விருப்�ப்�டி 
ரசேல்புரிே ஒருவன விரும்பினோல், அவன என உ�ய்தசம் ய்தவனிைமிருநது 
வந்தது என�வ்த அறிநதுர்கோள்வோன. அய்தோடு அவன, இந்த உ�ய்தசம் எனககுச 
ரசோந்தமோனது அல்ல என�வ்தயும் அறிநதுர்கோள்வோன. ்தன ரசோந்தமோன 
சிந்தவன்கவை உ�ய்தசிககி்ற எவனும் ்தனககுரிே ர�ருவமவே அவைேயவ 
முேற்சிககி்றோன. ்தனவன அனுப்பினவவரப் ர�ருவமப்�டுத்த முேற்சிககும் 
ஒருவன எப்ர�ோழுதும் உண்வமவேயே ய�சுகி்றோன. அவனிைம் எந்தத 
்தவறும் இல்வல. யமோயச உங்களுககுச சில சட்ைங்கவைக ர்கோடுததிருககி்றோர 
இல்வலேோ? ஆனோல் உங்களில் எவரும் அ்தற்குக கீழப்�டிவதில்வல. எனவன 
ஏன ர்கோவல ரசய்ே முேற்சி ரசய்கிறீர்கள்?” எனறு இயேசு ய்கட்ைோர. 

“நீ பிசோசு பிடித்தவன. அ்தனோல்்தோன இப்�டி உைறுகி்றோய். நோங்கள் 
உனவனக ர்கோவல ரசய்ே முேற்சி ரசய்ேவில்வல” எனறு மக்கள் �தில் 
ரசோனனோர்கள். 

“நோன ஓர அற்பு்தம் ரசய்ய்தன. நீங்கள் ஆசசரிேப்�டுகிறீர்கள். யமோயச 
விருத்தயச்தனம்�ற்றிே சட்ைங்கவைக ர்கோடுததிருககி்றோர. (ஆனோல் 
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உண்வமயில் யமோயச உங்களுககு விருத்தயச்தனதவ்தத ்தரவில்வல. அது 
யமோயசககு முற்்கோலததியலயே நமது மக்களிைமிருநது வநதுவிட்ைது) 
ஆவ்கேோல் சில யவவை்களில் ஓய்வு நோட்்களிலும் நீங்கள் குழநவ்த்களுககு 
விருத்தயச்தனம் �ண்ணுகிறீர்கள். யமோயசயின ்கட்ைவைககுக கீழப்�டிே 
ஓய்வு நோளிலும் ஒரு குழநவ்தககு விருத்தயச்தனம் ரசய்ேலோம் என�வ்த இது 
்கோட்டுகி்றது. எனயவ, நோன ஓய்வுநோளில் ஒரு மனி்தனின முழு சரீரதவ்தயும் 
குணமோககியனன என�்தற்்கோ்க எனயமல் ஏன ய்கோ�மோ்க இருககிறீர்கள்? 
ரவளித ய்தோற்்றதவ்த வவதது முடிவுககு வருவவ்த நிறுததுங்கள். சரி எது 
என�வ்தகர்கோண்டு அ்தன மூலம் நிேோேமோ்க முடிவு ரசய்யுங்கள்” என்றோர 
இயேசு.145

4.28 இரயசுதான் கிறிஸதுவா?
எருசயலமில் உள்ை மக்களில் சிலர “அவர்கள் ர்கோவல ரசய்ே முேல்கி்ற 

மனி்தர இவர்தோன. ஆனோல் இவயரோ எல்யலோரும் ்கோணும்�டியும் 
ய்கட்கும்�டியும் உ�ய்தசம் ரசய்துர்கோண்டிருககி்றோர. ஒருவரும் அவர 
உ�ய்தசிப்�வ்த நிறுததிவிை முேற்சி ரசய்ேவில்வல. ஒருயவவை, 
யூ்தத ்தவலவர்கள் இவர்தோன உண்வமேோன கிறிஸ்து எனறு முடிவு 
ரசய்துவிட்ைோர்கள் ய�ோலும். ஆனோல் இந்த மனி்தர எஙகிருநது 
வருகி்றோரரனறு நோம் அறியவோம். ஆனோல் உண்வமேோன கிறிஸ்து வரும்ய�ோது 
அவர எஙகிருநது வந்தோர என�து எவருககும் ர்தரிேோமல் இருககும்” என்றனர. 

இயேசு ய்தவோலேததில் ர்தோைரநது உ�ய்தசம் ரசய்துர்கோண்டிருந்தோர. 
“ஆம், நோன ேோர என�வ்தயும் எஙகிருநது வநய்தன என�வ்தயும் நீங்கள் 
அறிவீர்கள். ஆனோல் நோன என ரசோந்த அதி்கோரததின ய�ரில் வரவில்வல. 
உண்வமேோன ஒருவரோல் நோன அனுப்�ப்�ட்யைன. நீங்கள் அவவர 
அறிேமோட்டீர்கள். ஆனோல் அவவர நோன அறியவன. நோன அவரிைமிருநய்த 
வநய்தன. அவர எனவன அனுப்பினோர” என்றோர இயேசு. 

இயேசு இவ்வோறு ரசோனனபி்றகு மக்கள் அவவரப் பிடிக்க முேன்றோர்கள். 
ஆனோல் ஒருவரோலும் இயேசுவவத ர்தோைமுடிேவில்வல. இயேசு 
ர்கோல்லப்�டுவ்தற்்கோன சரிேோன யநரம் இனனும் வரவில்வல. 

ஆனோல் ஏரோைமோன மக்கள் இயேசுவிைம் நம்பிகவ்க வவத்தோர்கள். 
“நோங்கள் கிறிஸ்துவின வருவ்கக்கோ்கக ்கோததிருககிய்றோம். கிறிஸ்து வந்தோல், 
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அவர இந்த மனி்தவரவிை அதி்கமோன அற்பு்தங்கவைச ரசய்வோயரோ? இல்வல. 
எனயவ, இந்த மனி்தயர கிறிஸ்துவோ்க இருக்க யவண்டும்” என்றனர. 

இயேசுவவப்�ற்றி மக்கள் ய�சிகர்கோள்வவ்தப் �ரியசேர்கள் அறிந்தனர. 
்தவலவம ஆசோரிேரும், �ரியசேரும் ய்தவோலேச யசவ்கர்கவை இயேசுவவக 
வ்கதுரசய்ே அனுப்பினர. இயேசு மக்களிைம், “இனனும் ர்கோஞ்சக ்கோலம் 
நோன உங்கயைோடு இருப்ய�ன. பி்றகு நோன எனவன அனுப்பிேவரிைம் 
திரும்பிப்ய�ோயவன. அப்ய�ோது எனவன நீங்கள் ய்தடுவீர்கள். ஆனோல் 
உங்கைோல் ்கண்டுபிடிக்க முடிேோது. நோன இருககும் இைததுககும் உங்கைோல் 
வர முடிேோது” என்றோர. 

“நோம் ்கண்டுபிடிக்க முடிேோ்த�டி இவன எந்த இைததிற்குப் 
ய�ோ்கப்ய�ோகி்றோன? இவன நமது மக்கள் வோழகி்ற கியரக்க ந்கரங்களுககுப் 
ய�ோ்கப் ய�ோகி்றோனோ? அல்லது அஙய்கயுள்ை கியரக்க மக்களுககு உ�ய்தசிக்கப் 
ய�ோகி்றோனோ? ‘நீங்கள் எனவனத ய்தடுவீர்கள், ஆனோல் உங்கைோல் எனவனக 
்கண்டுபிடிக்க முடிேோது’ எனறு கூறுகி்றோயன. ‘நோன இருககும் இைததிற்கு 
உங்கைோல் வரமுடிேோது’ எனறும் கூறுகி்றோயன, அ்தற்கு எனன ர�ோருள்?” 
எனறு யூ்தர்கள் ்தங்களுககுள் ய�சிகர்கோண்ைனர. 

�ண்டிவ்கயின இறுதி நோளும் வந்தது. இது மி்க முககிேமோன நோள். அனறு 
இயேசு எழுநது நினறு உரத்த குரலில் ய�சினோர. “ஒருவன ்தோ்கமோய் இருந்தோல் 
அவன எனனிைம் வநது �ரு்கட்டும். எனனில் நம்பிகவ்க வவககி்றவனுவைே 
இ்தேததில் இருநது ஜீவத ்தண்ணீருள்ை ஆறு்கள் ர�ருகர்கடுககும், 
இவ்தத்தோன யவ்த வோககிேங்கள் கூறுகின்றன” என்றோர. இயேசு �ரிசுத்த 
ஆவிேோனவவரப்�ற்றி இவ்வோறு ய�சினோர. இனனும் மக்களுககுப் �ரிசுத்த 
ஆவிேோனவர �கிரந்தளிக்கப்�ைவில்வல. ஏரனன்றோல் இயேசு இனனும் 
மரணமவைேவும் இல்வல; மகிவமேோ்க உயிரதர்தழவும் இல்வல. ஆனோல் 
பி்றகு அவரிைம் விசுவோசம் வவக்கப்ய�ோகி்ற மக்கள் அவனவரும் �ரிசுத்த 
ஆவிேோனவவரப் ர�றுவர. 

இயேசு ரசோனன இக்கோரிேங்கவை மக்கள் ய்கட்ைனர. சிலர, “இந்த மனி்தர 
உண்வமேோன தீரக்க்தரிசி்தோன” என்றனர. 

யவறு சிலயரோ, “இவர்தோன கிறிஸ்து” என்றனர. மற்றும் சிலயரோ, 
“கிறிஸ்து ்கலியலேோவிலிருநது வரமோட்ைோர. யவ்தவோககிேங்கள், ்தோவீதின 
குடும்�ததிலிருநது ்தோன கிறிஸ்து வரப்ய�ோகி்றோர எனறு கூறுகின்றன. 
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அததுைன ்தோவீது வோழந்த ர�தலய்கமிலிருநது்தோன கிறிஸ்து வருவோர 
எனறும் கூறுகின்றன” என்றனர. எனயவ, இயேசுவவப் �ற்றிே ்கருததுக்களில் 
ஒருவருகர்கோருவர ஒததுகர்கோள்ைவில்வல. சிலர அவவரக வ்கதுரசய்ே 
விரும்பினர. ஆனோல் ஒருவரும் உண்வமயில் அவர யமல் வ்க வவக்கவில்வல.146

4.29 சில யூததத்லவரகைளின் அவிசுவாசம்
ய்தவோலேச யசவ்கர்கள் ்தவலவம ஆசோரிேர்களிைமும் �ரியசேர்களிைமும் 

திரும்பிப் ய�ோனோர்கள். “ஏன இயேசுவவக ர்கோண்டுவரவில்வல?” எனறு 
அவர்கள் ய்கட்ைனர. 

ய்தவோலேச யசவ்கர்கயைோ, “எந்த ஒரு மனி்தனும் அவவரப்ய�ோல் 
்கருததுக்கவைக கூறிேதில்வல” என்றனர. 

இ்தற்குப் �ரியசேர்கள், “அப்�டிேோனோல் இயேசு உங்கவையும் 
முட்ைோைோககிவிட்ைோர. எந்தத ்தவலவரோவது இயேசுவினமீது நம்பிகவ்க 
வவததிருககி்றோர்கைோ? இல்வல. எந்தப் �ரியசேரோவது அவவன 
நம்புகி்றோர்கைோ? இல்வல. ஆனோல் அவவர நம்புகி்ற மக்கள் யமோயசயின 
சட்ைதவ்தப்�ற்றி ஒனறும் ர்தரிேோ்தவர்கைோ்க இருககி்றோர்கள். அவர்கள் 
ய்தவனின சோ�ததிற்கு ஆைோவோர்கள்” என்றோர்கள். 

ஆனோல் அந்தக கூட்ைததில் நிகர்கோய்தமுவும் இருந்தோன. நிகர்கோய்தமுவும் 
இயேசுவவக ்கோண்�்தற்்கோ்கப் ய�ோனவர்களில் ஒருவன. அவன, “ஒரு 
மனி்தவனப் �ற்றி முழுவதும் ய்கட்ைறிவ்தற்கு முனனோல் ்தண்டிப்�்தற்கு 
நம் சட்ைம் இைம் ர்கோடுப்�தில்வல. அவன எனரனனன ரசய்திருககி்றோன 
என�வ்தத ர்தரிநதுர்கோள்ளும்வவர நோம் தீரப்�ளிக்க முடிேோது” என்றோன. 

யூ்தத ்தவலவர்கள் அவனிைம், “நீயும் ்கலியலேோவிலிருநது்தோன 
வநதிருககி்றோேோ? யவ்தவோககிேங்கவைப் �டிததுப் �ோர. ்கலியலேோவிலிருநது 
எந்தரவோரு தீரக்க்தரிசியும் வர முடிேோது எனறு நீ அறிநதுர்கோள்வோய்” 
என்றனர.147

4.30 வி�சாேததில் பிடி்ககைப்�ட்ட ப�ண்
யூ்தத ்தவலவர்கள் அவனவரும் அந்த இைதவ்த விட்டு வீட்டிற்குப் 

ய�ோயினர. 
இயேசுயவோ ஒலிவ மவலககுப் ய�ோனோர. மறுநோள் அதி்கோவலயில் அவர 
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திரும்�வும் ய்தவோலேததுககுப் ய�ோனோர. அவனவரும் இயேசுவிைம் வந்தனர. 
இயேசு உட்்கோரநது மக்களுககு உ�ய்தசித்தோர. 

யவ்த�ோர்கரும், �ரியசேரும் ஒரு ர�ண்வண அவரிைம் ர்கோண்டுவந்தனர. 
அவள் வி�சோரம் ரசய்்த்தற்்கோ்கப் பிடிக்கப்�ட்ைவள். அவவை 
மக்களுககு முனனோல் நிற்கும்�டி யூ்தர்கள் வற்புறுததினர. அவர்கள் 
இயேசுவிைம், “ய�ோ்த்கயர, இந்தப் ர�ண் ஒருவனிைம் ்கள்ைத்தனமோ்க 
உ்றவுர்கோண்டிருந்தய�ோது ்கண்டுபிடிக்கப்�ட்ைோள். யமோயசயின சட்ைப்�டி 
இவ்வோறு �ோவம் ரசய்கி்ற ஒவ்ரவோரு ர�ண்வணயும் ்கல் எறிநது 
ர்கோல்லயவண்டும். நோங்கள் எனன ரசய்ேயவண்டும் எனறு நீர ரசோல்கிறீர?” 
எனறு ய்கட்ைனர. 

யூ்தர்கள் இந்தக ய்கள்விவே இயேசுவவச யசோதிப்�்தற்்கோ்கக ய்கட்ைனர. 
இயேசுவின மீது ஏ்தோவது குற்்றம் சுமத்தயவ அவர்கள் விரும்பினர. ஆனோல் 
இயேசுயவோ குனிநது ்தவரயில் ்தன விரலோல் ஏய்தோ எழுதிகர்கோண்டிருந்தோர. 
யூ்தத ்தவலவர்கள் அய்த ய்கள்விவே இயேசுவிைம் ர்தோைரநது 
ய்கட்டுகர்கோண்டிருந்தனர. ஆவ்கேோல் இயேசு எழுநது நினறு, “�ோவயம 
ரசய்ேோ்தவன எவனோவது இஙய்க இருககி்றோனோ? இருந்தோல் �ோவம் ரசய்ேோ்த 
அந்த மனி்தன இவள் மீது மு்தல் ்கல்வல எறிேட்டும்” என்றோர. பி்றகு இயேசு 
மறு�டியும் கீயழ குனிநது ்தவரயில் ஏய்தோ எழு்த ஆரம்பித்தோர. 

இயேசுவின வோரதவ்த்கவைக ய்கட்ை மக்கள் ஒவ்ரவோருவரோ்க 
விலகிப் ய�ோயினர. மு்தலில் முதிேவர்கள் விலகினர; பி்றகு மற்்றவர்கள் 
விலகினர. அந்தப் ர�ண்யணோடு இயேசு மட்டும் ்தனிேோ்க விைப்�ட்ைோர. 
அவள் அவருககு முனனோல் நினறுர்கோண்டிருந்தோள். இயேசு அவவை 
ஏறிட்டுப்�ோரதது, “ர�ண்யண, எல்யலோரும் ய�ோய்விட்ைோர்கள். ஒருவனும் 
உனவனக குற்்றவோளி எனத தீரப்�ளிக்கவில்வலேோ?” எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு அவள், “ஆண்ைவயர, எவரும் எனவனத ்தண்ைவனககுட்�டுததித 
தீரப்�ளிக்கவில்வல” என்றோள். 

பி்றகு இயேசு, “நோனும் உனககுத தீரப்�ளிக்கவில்வல. இப்ர�ோழுது நீ 
ய�ோ்கலோம், ஆனோல் மறு�டியும் �ோவம் ரசய்ேோய்த” என்றோர.148

4.31 இரயசுரவ உலகைததின் ஒளி
மீண்டும் இயேசு மக்கயைோடு ய�சினோர. அவர, “நோயன உல்கததுககு ஒளி. 
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எனவனப் பின�ற்றி வருகி்ற எவனும் ஒருய�ோதும் இருளில் வோழமோட்ைோன. 
அவன வோழவவத ்தருகி்ற ஒளிவேப் ர�றுவோன” என்றோர. 

ஆனோல் �ரியசேர்கள் இயேசுவிைம், “உனவனககுறிதது நீ ய�சும்ய�ோது 
நீ ரசோல்வவ்த உண்வமரேனறு நீ மோததிரயம கூறுகி்றோய். ஆவ்கேோல் நீ 
ரசோல்லுகின்றவற்வ்ற நோங்கள் ஒததுக ர்கோள்ைமுடிேோது” என்றனர. 

அ்தற்கு இயேசு, “ஆம், எனவனப்�ற்றி நோயன ய�சிகர்கோண்டிருககிய்றன. 
ஆனோல் நோன ரசோல்லுகின்றவற்வ்ற மக்கள் நம்� முடியும். ஏரனனில் 
நோன எஙய்கயிருநது வநய்தன என�து எனககுத ர்தரியும். அய்தோடு எஙய்க 
ய�ோகிய்றன எனறும் எனககுத ர்தரியும். நோன உங்கவைப் ய�ோன்றவன இல்வல. 
நோன எஙகிருநது வநய்தன எனறும் எஙய்க ய�ோகிய்றன எனறும் உங்களுககுத 
ர்தரிேோது. சோ்தோரணமோ்க ஒருவவனப் �ோரதது ்கணிககி்ற வி்தததியலயே நீங்கள் 
எனவனப்�ற்றி ்கணிககிறீர்கள். நோன எவவரப்�ற்றியும் ்கணிப்�தில்வல. 
ஆனோல் நோன ்கணிககும்ய�ோது என ்கணிப்பு உண்வமயுள்ை்தோ்க இருககும். 
ஏரனன்றோல் தீரப்�ளிககும் ்கோலததில் நோன ்தனிேோைோ்க இல்வல. 
எனவன அனுப்பிே என பி்தோ எனயனோடு இருககி்றோர. இரண்டு சோட்சி்கள் 
ஒயர உண்வமவேச ரசோனனோல் உங்கள் சட்ைம் உண்வம்தோன எனறு 
ஏற்றுகர்கோள்கி்றது. நோனும் எனவனப்�ற்றி ரசோல்லுகி்ற ஒரு சோட்சி, அததுைன 
எனவன அனுப்பிே என பி்தோவும் எனது இனனுரமோரு சோட்சி” என்றோர. 

மக்கள் அவரிைம், “உன பி்தோ எஙய்க இருககி்றோர?” எனறு ய்கட்ைோர்கள். 
“நீங்கள் எனவனப் �ற்றியும் என பி்தோவவப்�ற்றியும் அறிேமோட்டீர்கள். 
ஆனோல் நீங்கள் எனவன அறிநதுர்கோண்ைோல் என பி்தோவவயும் 
அறிநதுர்கோள்வீர்கள்” எனறு �திலுவரத்தோர. இயேசு ய்தவோலேததில் 
உ�ய்தசம் ரசய்யும்ர�ோழுது இவற்வ்றச ரசோனனோர. எல்யலோரும் �ணம் 
ரசலுததுகி்ற இைததில் இயேசு இருந்தோர. ஆனோல் எவரும் அவவரக 
வ்கதுரசய்ேவில்வல. இயேசுவிற்கு அந்த யவவை இனனும் வரவில்வல. 

மீண்டும் இயேசு மக்களிைம், “நோன உங்கவை விட்டுப் ய�ோகிய்றன. நீங்கள் 
எனவனத ய்தடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் �ோவங்கயைோடு சோவீர்கள். நோன ய�ோகி்ற 
இைததுககு உங்கைோல் வரமுடிேோது” என்றோர. 

எனயவ யூ்தர்கள் ்தங்களுககுள், “இயேசு ்தனவனத்தோயன 
ர்கோனறுர்கோள்வோரோ? அ்தனோல்்தோன நோன ய�ோகி்ற இைததுககு உங்கைோல் 
வர முடிேோது எனறு கூறினோரோ?” எனறு ய்கட்டுகர்கோண்ைனர. 
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அந்த யூ்தர்கவைப் �ோரதது இயேசு, “நீங்கள் கீயழ இருநது வந்தவர்கள். 
ஆனோல் நோன யமயல இருநது வந்தவன. நீங்கள் இந்த உல்கததுககு 
உரிேவர்கள். ஆனோல் நோன இந்த உல்கதவ்தச சோரந்தவன அல்லன. நீங்கள் 
உங்கள் �ோவங்களியலயே மரிப்பீர்கள் எனறு நோன ரசோல்லியிருககிய்றன. ஆம். 
நோயன அவர என�வ்த நம்�ோவிட்ைோல் உங்கள் �ோவங்கயைோயையே நீங்கள் 
மரணமவைவீர்கள்.” 

அ்தற்கு யூ்தர்கள், “நீங்கள் ேோர?” எனறு ய்கட்ைோர்கள். 
இயேசுயவோ அவர்களிைம், “நோன ஆரம்�ததியலயே உங்களுககுச 

ரசோல்லிேவர்தோன. உங்கவைப்�ற்றிச ரசோல்ல எனனிைம் நிவ்றே 
ரசய்தி்கள் உள்ைன. நோன உங்கவை நிேோேம் தீரக்கவும் முடியும். எனவன 
அனுப்பினவரிைமிருநது ய்கட்ைவற்வ்றயே நோன மக்களுககுச ரசோல்கிய்றன. 
அவர உண்வமவேப் ய�சுகி்றவர” என்றோர. 

இயேசு ேோவரப்�ற்றி ய�சிகர்கோண்டிருககி்றோர எனறு யூ்தர்கள் 
அறிநதுர்கோள்ை முடிேோமல் இருந்தனர. இயேசு அவர்களிைம் பி்தோவவப்�ற்றி 
கூறிகர்கோண்டிருந்தோர. எனயவ இயேசு மக்களிைம், “நீங்கள் மனி்த 
குமோரவனக ர்கோல்லும்ய�ோது நோன்தோன எனறு அறிநதுர்கோள்வீர்கள். 
அததுைன நோன இதுவவர ரசய்்த ரசேல்்கவை என ரசோந்த அதி்கோரததில் 
ரசய்ேவில்வல என�வ்தயும் அறிவீர்கள். பி்தோ எனககுச ரசோனனவற்வ்றயே 
நோன உங்களுககுச ரசோனயனன என�வ்தயும் அறிநதுர்கோள்வீர்கள். எனவன 
அனுப்பிே ஒருவர எப்ய�ோதும் எனயனோயையே இருககி்றோர. அவருககு 
விருப்�மோனவற்வ்றயே நோன எப்ய�ோதும் ரசய்துர்கோண்டிருககிய்றன. 
எனயவ, அவர எனவனத ்தனிேோ்க விட்டுவிைவில்வல” என்றோர. இவ்வோறு 
இயேசு ரசோல்லிகர்கோண்டிருந்தய�ோது ஏரோைமோன மக்கள் அவரிைம் 
விசுவோசம் வவத்தனர.149

4.32 ஆபிேகைாமின் பிள்்ைகைள் குறிதது வா்ககுவாதம்
இயேசு ்தனமீது நம்பிகவ்க வவத்த யூ்தர்கவைப் �ோரதது, “நீங்கள் 

என உ�ய்தசதவ்தக வ்ககர்கோண்டு வந்தோல், நீங்கள் உண்வமயில் எனது 
சீஷர்கைோ்க இருப்பீர்கள். பினனர நீங்கள் உண்வமவே அறிநதுர்கோள்வீர்கள். 
அந்த உண்வம உங்களுககு விடு்தவலவேத ்தரும்” என்றோர. 

“நோங்கள் ஆபிர்கோமின மக்கள். நோங்கள் ஒருய�ோதும் அடிவம்கைோய் 
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இருந்ததில்வல. ஆ்கயவ நோங்கள் விடு்தவல ர�றுயவோம் எனறு ஏன 
ரசோல்கிறீர?” எனறு யூ்தர்கள் ய்கட்ைனர. 

அ்தற்குப் �திலோ்க, “நோன உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன, �ோவம் 
ரசய்கி்ற ஒவ்ரவோருவனும் அடிவம்தோன. �ோவயம அவனது எஜமோனன. 
ஓர அடிவம எப்ர�ோழுதும் ஒரு குடும்�ததில் நிவலேோ்க இருக்கமோட்ைோன. 
குமோரன எனர்றனறும் குடும்�ததில் நிவலததிருககி்றோர. எனயவ குமோரன 
உங்கவை விடு்தவல ரசய்்தோல் நீங்கள் உண்வமேோன விடு்தவலவேப் 
ர�றுவீர்கள். நீங்கள் ஆபிர்கோமின பிள்வை்கள் எனறு எனககுத ர்தரிகி்றது. 
ஆனோல் நீங்கள் எனவனக ர்கோல்ல விரும்புகிறீர்கள். ஏரனன்றோல் நீங்கள் என 
உ�ய்தசதவ்த ஏற்றுகர்கோள்ைவில்வல. என பி்தோ எனககுக ்கோட்டிேவற்வ்றயே 
நோன உங்களுககுச ரசோல்லிகர்கோண்டிருககிய்றன. ஆனோல் உங்கள் பி்தோ 
உங்களுககுச ரசோனன�டியே ரசய்துர்கோண்டிருககிறீர்கள்” என்றோர. 

“எங்கள் பி்தோ ஆபிர்கோம்்தோன” என்றனர யூ்தர்கள். இயேசு அவர்களுககு 
விவைேோ்க “நீங்கள் உண்வமயியலயே ஆபிர்கோமின பிள்வை்கள் என்றோல் 
அவர ரசய்்தவற்வ்றயே நீங்களும் ரசய்ே யவண்டும். நோன ய்தவனிைமிருநது 
ய்கட்ை உண்வமவே உங்களுககுச ரசோல்லுகி்ற மனி்தன. ஆனோல் நீங்கள் 
எனவனக ர்கோல்ல முேலுகிறீர்கள். ஆபிர்கோம் இதுய�ோல் எதுவும் 
ரசய்ேவில்வல. ஆவ்கேோல் நீங்கள் உங்கள் ரசோந்தப் பி்தோ ரசய்்தவ்தயே 
ரசய்கிறீர்கள்” என்றோர. 

ஆனோல் யூ்தர்கள், “எங்கள் பி்தோ ேோரரனறு ர்தரிநதுர்கோள்ை இேலோ்த 
குழநவ்த்கள் அல்ல நோங்கள். ய்தவயன எங்கள் பி்தோ. எங்களுககுரிே ஒயர 
பி்தோவும் அவயர” என்றனர.150

4.33 பிசாசின் பிள்்ைகைள்
இயேசு அவர்களிைம், “ய்தவன்தோன உங்கைது உண்வமேோன 

பி்தோ என்றோல் நீங்கள் எனமீது அனபு ரசலுததியிருப்பீர்கள். நோன 
ய்தவனிைமிருநது வநய்தன. இப்ர�ோழுது இஙய்க இருககிய்றன. நோன என 
ரசோந்த அதி்கோரததின ய�ரில் வரவில்வல. ய்தவன எனவன அனுப்பினோர. 
நோன ரசோல்லுகி்றவற்வ்றரேல்லோம் உங்கைோல் புரிநதுர்கோள்ை முடிேோது. 
ஏரனன்றோல் என உ�ய்தசதவ்த நீங்கள் ஏற்றுகர்கோள்ைவில்வல. பிசோயச 
உங்கள் பி்தோவோயிருககி்றோன. நீங்கள் அவனுககு உரிேவர்கள். அவனுககு 
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விருப்�மோனவற்வ்றயே நீங்கள் ரசய்ேவிரும்புகிறீர்கள். ர்தோைக்கம் மு்தயல 
பிசோசோனவன ர்கோவல்கோரனோ்க இருககி்றோன. அவன உண்வமககு எதிரோனவன. 
அவனிைம் உண்வம இல்வல. அவன அவனோல் ரசோல்லப்�டுகி்ற ர�ோய்வேப் 
ய�ோன்றவன. அவன ஒரு ர�ோய்ேன. அவன ர�ோய்்களின பி்தோ. 

“நோன உண்வமவேப் ய�சுகிய்றன. அ்தனோல்்தோன நீங்கள் எனவன 
நம்புவதில்வல. உங்களில் எவரோவது ஒருவர நோன �ோவம் ரசய்்தவன 
எனறு நிரூபிக்க இேலுமோ? நோன ரசோல்வது உண்வமேோ்க இருககும்ய�ோது 
எனவன ஏன நம்�ோமல் இருககிறீர்கள்? ய்தவவனச யசரந்த எவனும் 
ய்தவனின வோரதவ்த்கவை ஏற்றுகர்கோள்கி்றோன. ஆனோல் நீங்கள் ய்தவனின 
வோரதவ்த்கவை ஏற்றுகர்கோள்வதில்வல. ஏரனன்றோல் நீங்கள் ய்தவவனச 
சோரந்தவர்கள் இல்வல” என்றோர.151

4.34 இரயசு தன்்னயும், ஆபிேகைா்மயும் �ற்றிப் ர�சுதல்
யூ்தர்கள் இயேசுவிைம், “நோங்கள் உனவன சமோரிேன எனறு ரசோல்கிய்றோம். 

பிசோசு உனனிைம் புகுந்த்தோல் நீ உைறுகி்றோய் எனறும் ரசோல்கிய்றோம். நோங்கள் 
ரசோல்வது சரி்தோயன?” எனறு ய்கட்ைனர. 

“எனனிைம் எந்தப் பிசோசும் இல்வல. நோன என பி்தோவுககு மகிவம 
உண்ைோககுகிய்றன. ஆனோல் நீங்கள் எனககு மகிவமவே அளிப்�தில்வல. 
நோன எனககு மகிவமவேச யசரததுகர்கோள்ை முேனறு ர்கோண்டிருக்கவில்வல. 
இந்த மகிவமககுரிேவர ஒருவர இருககி்றோர. அவயர நீதி�தி. நோன 
உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன. எவரனோருவன என உ�ய்தசததுககு 
கீழப்�டிகி்றோயனோ அவன ஒருய�ோதும் இ்றநதுய�ோவதில்வல” என்றோர 
இயேசு. 

யூ்தர்கயைோ இயேசுவிைம், “உனககுப் பிசோசு பிடிததிருககி்றது என�து 
இப்ர�ோழுது உறுதிேோயிற்று. ஆபிர்கோமும் தீரக்க்தரிசி்களும்கூை 
இ்றநதுய�ோய்விட்ைோர்கள். ஆனோல் நீயேோ, ‘என உ�ய்தசததுககுக 
கீழப்�டிகி்றவன ஒருய�ோதும் இ்றநதுய�ோவதில்வல’ எனறு கூறுகி்றோய். 
எங்கள் பி்தோ ஆபிர்கோவமவிைப் ர�ரிேவன எனறு நீ உனவன 
நிவனததுகர்கோள்கி்றோேோ? ஆபிர்கோம் இ்றநதுய�ோனோர. தீரக்க்தரிசி்களும் 
இ்றநதுய�ோயினர. உனவன நீ ேோரரனறு நிவனததுகர்கோண்டிருககி்றோய்?” 
எனக ய்கட்ைனர. 
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இயேசு அவர்களிைம், “எனககு நோயன மகிவம அளிததுகர்கோண்ைோல் அது 
வீணோகிவிடும். என பி்தோ எனககு மகிவம அளிததுகர்கோண்டிருககி்றோர. அவர 
உங்கள் ய்தவன எனறு நீங்கள் ரசோல்லிகர்கோள்கிறீர்கள். ஆனோல் அவவர 
நீங்கள் உண்வமயில் அறிநது ர்கோள்ைவில்வல. நோன அவவர அறிகிய்றன. 
நோன அவவர அறியேன எனறு ரசோனனோல், நோன உங்கவைப் ய�ோனய்ற 
ஒரு ர�ோய்ேனோ்க இருப்ய�ன. ஆனோல் அவவர நோன அறியவன. அவர 
ரசோனனவற்றுககுக கீழப்�டிகிய்றன. உங்கள் ்தநவ்தேோகிே ஆபிர்கோம் நோன 
வந்த நோவைக ்கோண்ய�ன எனறு மகிழசசிேவைந்தோர. அவர அந்த நோவைக 
்கண்டு மகிழசசியும் அவைந்தோர” என்றோர. 

யூ்தர்கள் இயேசுவிைம், “எனன ரசோனனோய்? நீ ஒருய�ோதும் ஆபிர்கோவமப் 
�ோரததிருக்க முடிேோது. உனககு இனனும் ஐம்�து வேதுகூை ஆ்கவில்வலயே!” 
எனறு ய்கட்ைனர. 

“நோன உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன, ஆபிர்கோம் பி்றப்�்தற்கு 
முனய� நோன இருககிய்றன” என்றோர இயேசு. இயேசு இவ்தச ரசோனனதும் 
மக்கள் அவர மீதுக ்கல் எறிவ்தற்குக ்கற்்கவைப் ர�ோறுககினோர்கள். ஆனோல் 
இயேசு மவ்றநது அந்த ய்தவோலேதவ்த விட்டு விலகிப்ய�ோனோர.152

4.35 பி்றவி்க குருட்ன்க குணமா்ககுதல்
இயேசு நைநதுர்கோண்டிருககும்ய�ோது, ஒரு குருைவனப் �ோரத்தோர. அவன 

பி்றந்தது மு்தல் குருைனோ்க இருந்தோன. இயேசுவின சீஷர்கள் அவரிைம், 
“ய�ோ்த்கயர! இந்த மனி்தன குருைனோ்கப் பி்றந்தோன. ேோர ரசய்்த �ோவம் 

இவவனக குருைனோககிேது? அது இவனது �ோவமோ? அல்லது இவனது 
ர�ற்ய்றோர ரசய்்த �ோவமோ?” எனறு ய்கட்ைனர. 

இயேசு அவர்களிைம், “இவனது �ோவயமோ, இவனது ர�ற்ய்றோரின �ோவயமோ 
இவவனக குருைன ஆக்கவில்வல. நோன இவவனக குணப்�டுததும்ய�ோது 
ய்தவனின வல்லவம இவன மூலமோ்க ரவளிப்�டும்�டிேோ்க இவன 
குருைனோ்கப் பி்றந்தோன. �்கலோ்க இருககும்ய�ோது மட்டும்்தோன எனவன 
அனுப்பினவருவைே ரசேல்்கவை நோம் ரசய்ேயவண்டும். இரவு 
வநதுர்கோண்டிருககி்றது. எவரோலும் இரவில் யவவல ரசய்ேமுடிேோது. நோன 
உல்கததில் இருககும்வவர உல்கததுககு நோயன ஒளிேோ்க இருககிய்றன” 
என்றோர. 
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இயேசு இவற்வ்றச ரசோனன பி்றகு, அவர புழுதியில் துப்பினோர. அதில் யசறு 
உண்ைோககினோர. அ்தவன அவனது ்கண்்களின யமல் பூசினோர. இயேசு அவனிைம், 

“ய�ோ, சீயலோவோம் குைததில் (சீயலோவோம் என்றோல் “அனுப்�ப்�ட்ைவன” எனறு 
ர�ோருள்) ்கழுவு” என்றோர. அ்தன�டியே அந்த மனி்தன குைததிற்குச ரசன்றோன. 
அவன ்கழுவிவிட்டுத திரும்பி வந்தோன. இப்ர�ோழுது �ோரவவ ர�ற்றிருந்தோன. 

இவன இ்தற்கு முனனோல் பிசவச எடுததுகர்கோண்டிருந்தவ்தப் �லர 
�ோரததிருந்தனர. அவர்களும் அவனது சுற்்றத்தோர்களும், “�ோருங்கள்! இவன 
அஙய்க உட்்கோரநது எப்ர�ோழுதும் பிசவச எடுததுகர்கோண்டிருந்த அய்த 
மனி்தனல்லவோ?” என்றனர. 

இனனும் சிலர, “ஆம். இவன்தோன அவன”, என்றனர. ஆனோல் இனனும் 
சிலர, “இல்வல. இவன அவன இல்வல. இவன அவவனப்ய�ோனய்ற 
இருககி்றோன” என்றனர. 

அப்ய�ோது அவன ்தோனோ்கயவ, “முனபு குருட்டுப் பிசவசக்கோரனோ்க 
இருந்தவன நோன்தோன” என்றோன. 

“எனன நைந்தது? நீ எப்�டிப் �ோரவவ ர�ற்்றோய்?” எனறு ய்கட்ைனர. 
அ்தற்கு அவன, “இயேசு எனறு மக்கைோல் அவழக்கப்�டுகி்ற அந்த மனி்தர 

ஏய்தோ யசறு உண்ைோககினோர. அ்தவன என ்கண்்களினமீது ்தைவினோர. பி்றகு 
அவர எனனிைம் சீயலோவோம் குைததில் ய�ோய் ்கழுவச ரசோனனோர. ஆவ்கேோல் 
நோன ய�ோய் ்கழுவியனன. பினனர எனனோல் �ோரக்க முடிந்தது” என்றோன. 

அந்த மனி்தனிைம் மக்கள், “எஙய்க அந்த மனி்தர?” 
எனறு ய்கட்ைனர. அ்தற்கு அந்த மனி்தன “எனககுத ர்தரிேோது” எனறு 

கூறினோன.153

4.36 இரயசு குணமா்ககிய மனிதனிடம் மததத்லவரகைளின் விசாே்ண
பி்றகு மக்கள் �ரியசேரிைம் அந்த மனி்தவன அவழததுசரசன்றனர. 

குருைோயிருந்த அந்த மனி்தன இவன்தோன. இயேசு யசறு உண்ைோககி இவனது 
்கண்்கவைக குணப்�டுததினோர. அவர இ்தவன ஓய்வு நோளில் ரசய்திருககி்றோர. 
ஆவ்கேோல் இப்ர�ோழுது �ரியசேர்கள் அந்த மனி்தனிைம், “எப்�டி நீ 
�ோரவவ ர�ற்்றோய்?” என மீண்டும் ய்கட்ைனர. அ்தற்கு அந்த மனி்தன, “அவர 
என ்கண்்களினயமல் யசற்வ்றப் பூசினோர. நோன ்கழுவியனன. இப்ர�ோழுது 
எனனோல் �ோரக்க முடிகி்றது” என்றோன. 
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சில �ரியசேர்கள், “அந்த மனி்தன ஓய்வு நோள் �ற்றிே சட்ைங்களுககுக 
கீழப்�டிேவில்வல. எனயவ அவன ய்தவனிைமிருநது வரவில்வல” என்றனர. 

ஆனோல் சிலயரோ, “�ோவம் ரசய்கி்ற எந்த மனி்தரோலும் இதுய�ோன்ற 
அற்பு்தங்கவைச ரசய்ே முடிேோய்த” என்றனர. யூ்தர்கள் ்தங்களுககுள் 
ஒததுப்ய�ோ்கவில்வல. 

யூ்தர்கள் குருைனோயிருந்த அந்த மனி்தனிைம் மீண்டும் ய்கட்ைோர்கள். 
“இயேசு உனவனக குணமோககினோன. உனனோல் �ோரக்க முடிகி்றது. 
அவவனப்�ற்றி நீ எனன ரசோல்கி்றோய்?” 

அந்த மனி்தன “அவர ஒரு தீரக்க்தரிசி” என்றோன. அந்த மனி்தன 
குருைனோயிருநது �ோரவவ ர�ற்்றது குறிதது யூ்தர்களுககு இனனும் 
முழுவமேோன நம்பிகவ்க ஏற்�ைவில்வல. எனயவ அந்த மனி்தனின 
ர�ற்ய்றோர்களுககு ஆைனுப்பினர. யூ்தர்கள் அவனது ர�ற்ய்றோர்களிைம், 

“இவன உங்கள் ம்கன்தோயன. அவன குருைனோ்கயவ பி்றந்தோன எனறு 
ரசோனனீர்கள். இப்ர�ோழுது அவனோல் எவ்வோறு �ோரக்கமுடிகி்றது?” எனறு 
ய்கட்ைனர. 

அ்தற்கு அவனது ர�ற்ய்றோர்கள், “இவன எங்கள் ம்கன என�து எங்களுககுத 
ர்தரியும். அவன குருைனோ்கப் பி்றந்தோன என�தும் ர்தரியும். அவன 
இப்ய�ோது எப்�டிப் �ோரககி்றோன எனறும், ்கண்்கவைக குணமோககிேது 
ேோர எனறும் எங்களுககுத ர்தரிேோது. அவவனக ய்களுங்கள். அவயன 
�தில் ரசோல்லுகி்ற வவ்கயில் வைரநதிருககி்றோன” என்றனர. ஏரனன்றோல் 
அவர்களுககு யூ்தத ்தவலவர்கவைப்�ற்றிே அசசம் இருந்தது. இயேசு்தோன 
கிறிஸ்து எனறு ரசோல்கி்ற எவரரோருவவரயும் ்தண்டிததுவிை யவண்டும் எனறு 
யூ்தத்தவலவர்கள் முடிவு ரசய்திருந்தனர. அவர்கள் அம்மக்கவை வழி�ோட்டு 
இைததிலிருநது விலககியும் வவப்�ர. எனயவ அவனது ர�ற்ய்றோர்கள். 

“இவன வைரநது நிற்கி்றவன. அவவனயே ய்களுங்கள்” என்றனர. 
முனபு குருைனோயிருந்த அந்த மனி்தவன மீண்டும் அவழத்தோர்கள். யூ்தத 

்தவலவர்கள் அவனிைம், “நீ உண்வமவேச ரசோல்லி ய்தவவன மகிவமப்�டுதது. 
இந்த மனி்தன ஒரு �ோவி எனறு நோங்கள் அறிநதிருககிய்றோம்” என்றனர. 

“அவர �ோவிரேனறு எனககுத ர்தரிேோது. ஆனோல் எனககு ஒனறு ர்தரியும். 
நோன முனபு குருைனோ்க இருநய்தன. இப்ய�ோது எனனோல் �ோரக்க முடிகி்றது” 
எனறு அந்த மனி்தன ரசோனனோன. 
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அ்தற்கு யூ்தத்தவலவர்கள், “உனககு அவன எனன ரசய்்தோன. எப்�டி அவன 
உன ்கண்்கவைக குணப்�டுததினோன?” எனக ய்கட்ைனர. 

“நோன ஏற்ர்கனயவ ரசோல்லியிருககிய்றன. ஆனோல் நோன ரசோல்வவ்த நீங்கள் 
ய்கட்�தில்வல. ஏன மீண்டும் அவ்தக ய்கட்்க விரும்புகிறீர்கள்? அவரது 
சீஷரோ்க விரும்புகிறீர்கைோ?” எனறு ய்கட்ைோன. 

யூ்தத்தவலவர்கள் ய்கோ�ம்ர்கோண்ைனர. அவவனக ர்கட்ை வோரதவ்த்கைோல் 
திட்டினர. “நீ்தோன இயேசுவின சீஷன. நோங்கள் யமோயசயின சீஷர்கள். ய்தவன 
யமோயசயிைம் ய�சினோர எனறு எங்களுககுத ர்தரியும். ஆனோல் இந்த மனி்தன 
எஙகிருநது வந்தோன என�து எங்களுககுத ர்தரிேோது” என்றனர. 

அ்தற்கு அம்மனி்தன “இது மி்கவும் ஆசசரிேமோன ஒனறு. இயேசு எஙகிருநது 
வந்தோர என�து உங்களுககுத ர்தரிேோது. ஆனோல் அவர என ்கண்்கவைக 
குணப்�டுததினோர. �ோவி்களுககு ய்தவன ரசவிகர்கோடுப்�தில்வலரேனறு 
அறிநதிருககிய்றோம். �கதியும் கீழப்�டி்தலும் உள்ை ஒருவனுககு ய்தவன 
ரசவிர்கோடுப்�ோர. பி்றவி குருட்டு மனி்தவனக குணப்�டுததிே அற்பு்தம் 
மு்தன முவ்றேோ்க இப்ய�ோது்தோன நி்கழநதுள்ைது. இயேசு ய்தவனிைமிருநய்த 
வநதிருக்க யவண்டும். அவர ய்தவனிைமிருநது வநதிரோவிட்ைோல் அவரோல் 
இதுய�ோன்ற ரசேல்்கவைச ரசய்ே இேலோது” என்றோன. 

அ்தற்கு யூ்தத்தவலவர்கள், “நீ முழுவதும் �ோவததில் பி்றநதிருககி்றோய். 
நீ எங்களுககு உ�ய்தசிக்க முேற்சிககி்றோேோ?” எனறு ய்கட்ைனர. பினனர 
அவவன ரவளியே ்தள்ளினர.154

4.37 ஆன்மீகை்க குருட்டுததன்்ம
அவர்கள் அவவன ரவளியேற்றிேவ்த இயேசு அறிந்தோர. அவர அவனிைம் 

வநது, “நீ மனி்தகுமோரனிைததில் நம்பிகவ்க உவைேவனோ்க இருககி்றோேோ?” 
எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு அவன, “அவவர நோன நம்பும்�டிேோ்க அந்த மனி்தகுமோரன ேோர 
எனறு எனககுச ரசோல்லுங்கள்” என்றோன. 

“நீ ஏற்ர்கனயவ அவவரப் �ோரததிருககி்றோய். இப்ய�ோது உனயனோடு 
ய�சிகர்கோண்டிருப்�வர்தோன அந்த மனி்தகுமோரன” என்றோர. 

உையன அவன, “ஆண்ைவயர! நோன நம்புகிய்றன” என்றோன. இயேசுவவ 
அவன குனிநது வணஙகினோன. 
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“இந்த உல்கம் நிேோேம் தீரக்கப்�டும்�டிேோ்க நோன இந்த உல்கததுககு 
வநய்தன. குருைர்கள் �ோரவவ ர�றும்�டிேோ்க நோன வநய்தன. ்கோண்கி்றவர்கள் 
எனத ்தம்வம நிவனததுகர்கோள்கி்றவர்கள் குருைரோகும்�டிேோ்க நோன 
வநய்தன” என்றோர இயேசு. 

இயேசுவுைன சில �ரியசேர்களும் இருந்தனர. அவர்கள் இயேசு 
ரசோல்வவ்தக ய்கட்ைனர. “எனன? நோங்களும்கூை குருைர்கள் என்றோ 
கூறுகின்றோய்?” எனக ய்கட்ைனர. 

இயேசு அவர்களுககு, “நீங்கள் உண்வமயியலயே குருைரோயிருந்தோல் 
நீங்கள் �ோவம் ரசய்்த குற்்றவோளி்கள் அல்ல. ஆனோல் உங்களுககுப் �ோரவவ 
உண்டு என நீங்கள் ரசோல்வ்தோல், நீங்கள் குற்்றவோளி்கயை” என்றோர.155

4.38 நல்ல ரமயப்�னும் ஆடுகைளும்
“உண்வமேோ்கயவ நோன உங்களுககுக கூறுகிய்றன, ஒருவன 

ஆட்டுதர்தோழுவததிற்குள் வோசல் வழிேோ்கயவ நுவழேயவண்டும். யவறு 
வழிேோ்க நுவழந்தோல், அவன ஒரு திருைன. அவன ஆடு்கவைத திருையவ 
முேற்சி ரசய்வோன. ஆனோல் யமய்ப்�ன வோசல் வழிேோ்க நுவழகி்றவன. 
அவயன யமய்ப்�ன. வோசவலக ்கோககி்ற ்கோவல்்கோரன யமய்ப்�னுக்கோ்கக 
்க்தவவத தி்றநதுவிடுவோன. ஆடு்கள் யமய்ப்�னின குரலுககு ரசவி ர்கோடுககும். 
யமய்ப்�ன ்தன ரசோந்த ஆடு்கவை அவற்றின ர�ேவரச ரசோல்லி அவழப்�ோன. 
அவன அவற்வ்ற ரவளியே நைததிகர்கோண்டு ய�ோவோன. யமய்ப்�ன ்தனது 
ஆடு்கவைரேல்லோம் ரவளியே ர்கோண்டுவந்த பின அவற்றுககு முனனோல் 
நைநது அவற்வ்ற நைததிகர்கோண்டு ய�ோகி்றோன. ஆடு்கள் அவனது குரல் 
குறிப்பு்கவை அவைேோைம் ்கண்ை�டிேோல், அவவ அவன பினயன 
ரசல்கின்றன. ஆனோல் ஆடு்கள் ்தோம் அறிேோ்தவன பினனோல் ரசல்வதில்வல. 
அவவனவிட்டு அவவ விலகி ஓடும். ஏரனன்றோல் அவற்றிற்கு அவனது குரல் 
புரிேோது” எனறு 

இயேசு மக்களிைம் இந்த உவவமவேச ரசோனனோர. இந்த உவவமயின 
உட்ர�ோருவை அந்த மக்கைோல் அறிநதுர்கோள்ை முடிேவில்வல. 

எனயவ இயேசு யமலும் ரசோனனோர, “நோன உங்களுககு உண்வமவேக 
கூறுகிய்றன, ஆடு்களுககு நோயன வோசலோ்க இருககிய்றன. எனககு முனனோல் 
வந்தவர்கள் அவனவரும் ்கள்ைரும், ர்கோள்வைக்கோரர்களுமோ்க இருந்தோர்கள். 
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ஆடு்கள் அவர்கவைக ்கவனிக்கவில்வல. நோயன வோசல். என மூலமோ்க 
நுவழகி்றவயன மீட்்கப்�டுவோன. அவன உள்யையும் ரவளியேயும் ய�ோய் 
யமய்சசவலக ்கண்ைவைவோன. திருைன திருடுவ்தற்்கோ்கயவ வருகி்றோன. 
அவன ஆடு்கவைக ர்கோல்லவும் அழிக்கவுயம ரசய்வோன. ஆனோல் நோயனோ 
ஜீவவனக ர்கோடுக்க வநதுள்யைன. அந்த ஜீவன பூரணமும், நனவமயுமோனது. 

“நோயன நல்ல யமய்ப்�ன. நல்ல யமய்ப்�ன ்தனது ஆடு்களுக்கோ்க ஜீவவனக 
ர்கோடுப்�ோன. கூலிக்கோ்க ஆடு்கவைக ்கவனிககி்றவன யமய்ப்�வனவிை 
விததிேோசமோனவன. கூலிக்கோரனுககு ஆடு்கள் ரசோந்தமோனவவ அல்ல. 
ஆவ்கேோல் ஓநோய் வருவவ்தக ்கண்ைோல் கூலிக்கோரன ஆடு்கவை விட்டு விட்டு 
ஓடிப் ய�ோவோன. பி்றகு ஓநோய்்கள் ஆடு்கவை கிழிதது ர்கோனறு சி்த்றடிககும். 
அந்த மனி்தன ஓடிவிடுகி்றோன. ஏரனன்றோல் அவன கூலிக்கோரன. அவனுககு 
ஆடு்கவைப்�ற்றிே அக்கவ்ற இல்வல. 

“ஆடு்கவைப்�ற்றி (மக்கவைப்�ற்றி) அக்கவ்ற ர்கோண்ை நல்ல யமய்ப்�ன 
நோன. என பி்தோ எனவன அறிநதிருப்�து ய�ோலயவ நோனும் என ஆடு்கவை 
அறிநதிருககிய்றன. நோன என பி்தோவவ அறிநதிருப்�து ய�ோலயவ என 
ஆடு்களும் எனவன அறிநதிருககின்றன. நோன என ஆடு்களுக்கோ்க என 
ஜீவவனக ர்கோடுககிய்றன. எனககு யவறு ஆடு்களும் உள்ைன. அவவ இந்த 
மநவ்தயில் இல்வல. நோன அவற்வ்றயும் அவழதது வர யவண்டும். அவவ என 
குரவலக ்கவனிககும். வருங்கோலததில் எல்லோம் ஒயர மநவ்தேோ்கவும் ஒயர 
யமய்ப்�னோ்கவும் இருககும். என பி்தோ எனவன யநசிககி்றோர. ஏரனன்றோல் 
நோன என ஜீவவனக ர்கோடுககிய்றன. நோன என ஜீவவனக ர்கோடுப்�்தோல் 
அ்தவன மீண்டும் ர�றுயவன. எனனிைமிருநது என ஜீவவன எவரும் �றிக்க 
முடிேோது. நோயன என ஜீவவனத ்தோரோைமோ்கக ர்கோடுககிய்றன. அ்தற்்கோன 
உரிவம எனககுண்டு. அதுய�ோல் அ்தவனத திரும்�ப் ர�றுகி்ற உரிவமயும் 
எனககுண்டு. இவ்தத்தோன பி்தோ எனககுக ்கட்ைவையிட்ைோர” என்றோர. 

இயேசு ரசோனன இக்கோரிேங்களினோல் மீண்டும் யூ்தர்கள் பிரிநதுய�ோயினர. 
�ல யூ்தர்கள் “பிசோசு அவனுககுள் புகுநதுர்கோண்ைது. அவன வ�ததிேமோ்க 
உைறுகி்றோன. அவன கூறுவவ்த ஏன ய்கட்கிறீர்கள்?” என்றனர. 

அ்தற்குப் �திலோ்க யவறு சில யூ்தர்கள், “பிசோசு பிடிதது உைறுகி்றவனோல் 
இதுய�ோன்ற உண்வம்கவைப் ய�சமுடியுமோ? குருைனின ்கண்்கவைப் பிசோசு 
குணமவைேச ரசய்யுமோ? ரசய்ேோது” என்றனர.156
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4.39 எருசரலமு்ககுச் பசல்லும் வழியில்
இயேசு உலவ்க விட்டு �ரயலோ்கததிற்குச ரசல்லும் ்கோலம் 

ரநருஙகிகர்கோண்டிருந்தது. அவர எருசயலமுககு ய�ோ்க முடிரவடுத்தோர. 
இயேசு சில மனி்தர்கவை அவருககு முன�ோ்க அனுப்பினோர. இயேசுவுககு 
எல்லோவற்வ்றயும் ஆேத்தம் ரசய்வ்தற்்கோ்க அம்மனி்தர்கள் சமோரிேோவிலுள்ை 
ஒரு ந்கவர அவைந்தனர. இயேசு எருசயலமுககுச ரசல்ல விரும்பிே்தோல் 
அநந்கரதது மக்கள் இயேசுவவ வரயவற்்க விரும்�வில்வல. இயேசுவின 
சீஷரோகிே ேோகய்கோபும், யேோவோனும் இவ்தக ்கண்ைோர்கள். அவர்கள், 

“ஆண்ைவயர, வோனிலிருநது ரநருப்பு வரவவழதது, அம்மக்கவை நோங்கள் 
அழிப்�வ்த விரும்புகிறீர்கைோ?” எனறு ய்கட்ைனர. 

ஆனோல் இயேசு திரும்பி அவர்கவைக ்கண்டித்தோர. பினபு இயேசுவும், 
அவரது சீஷர்களும் மற்ர்றோரு ந்கரததுககுச ரசன்றனர. 

அவர்கள் எல்லோரும் �ோவ்த வழிேோ்கப் �ேணம் ரசய்துர்கோண்டிருந்தனர. 
ஒருவன இயேசுவவ யநோககி, “எந்த இைததுககு நீங்கள் ரசன்றோலும் நோன 
உங்கவைப் பின�ற்றி வருயவன” என்றோன. 

இயேசு �திலோ்க, “நரி்கள் வசிப்�்தற்குக குழி்கள் உண்டு. �்றவவ்கள் 
வசிப்�்தற்குக கூடு்கள் உண்டு. ஆனோல் மனி்த குமோரன ்தனது ்தவலவேச 
சோய்ப்�்தற்குக கூை எந்த இைமும் இல்வல” எனறு கூறினோர. 

இயேசு இனரனோரு மனி்தவன யநோககி, “எனவனப் பின�ற்றி வோ” 
என்றோர. 

ஆனோல் அம்மனி்தன, “ஆண்ைவயர, நோன ய�ோய் மு்தலில் எனது ்தநவ்தவே 
அைக்கம் ரசய்்த பினனர வருயவன” என்றோன. 

ஆனோல் இயேசு அவவன யநோககி, “மரித்த மக்கள் அவர்களுககுச 
ரசோந்தமோன மரிதய்தோவரப் புவ்தக்கட்டும். நீ ய�ோய் ய்தவனின இரோஜேதவ்தப் 
�ற்றிக கூ்ற யவண்டும்” என்றோர. 

மற்ர்றோரு மனி்தன, “ஆண்ைவயர, நோன உம்வம பின�ற்றுயவன. ஆனோல் 
நோன ய�ோய் மு்தலில் என குடும்�த்தோரிைம் விவை ர�ற்று வருயவன” 
என்றோன. 

இயேசு, “ஒருவன வேவல உழ ஆரம்பிததுப் பினயனோககி �ோரத்தோல் 
அவன ய்தவனின இரோஜேததுககுத ்தனவன ஆேத்தப்�டுத்தோ்தவன ஆவோன” 
என்றோர.157
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4.40 எழு�ததிேண்டு ர�்ே இரயசு அனுப்புதல்
இ்தன பினபு இயேசு கூடு்தலோ்க எழு�ததிரண்டு மனி்தர்கவைத 

ய்தரநர்தடுத்தோர. இரண்டு இரண்டு ய�ரோ்க இயேசு அவர்கவை அனுப்பினோர. 
்தோன ய�ோ்க விரும்பிே ஒவ்ரவோரு ந்கருககும், இைததுககும் ்தனககு முன�ோ்க 
அவர்கவை அனுப்பினோர. இயேசு அவர்களுககு, “அறுவவைககு மி்க 
அதி்கமோன மனி்தர்கள் இருககி்றோர்கள். அறுவவை ரசய்வ்தற்கு உ்தவிேோ்க 
மி்கக குவ்றவோன யவவலேோட்்கயை உள்ைனர. ய்தவன அறுவவைககு 
(மக்களுககு) எஜமோனர. அறுவவை ரசய்வ்தற்கு ஏற்்ற அதி்கமோன 
யவவலக்கோரர்கவை அனுப்பும்�டிேோ்க ய்தவனிைம் பிரோரத்தவன ரசய்யுங்கள். 

“நீங்கள் இப்ய�ோது ய�ோ்கலோம். ஆனோல் ய்களுங்கள். நோன உங்கவை 
அனுப்புகிய்றன. நீங்கள் ஓநோய்்களுககு நடுவில் சிககிே ஆடு்கவைப்ய�ோல் 
்கோணப்�டுவீர்கள். �ணப் வ�வேயேோ, வ�வேயேோ, ்கோலணி்கவையேோ 
எடுததுசரசல்லோதீர்கள். வழியியல மக்கயைோடு ய�சுவ்தற்்கோ்க நிற்்கோதீர்கள். 
ஒரு வீட்டினுள் நுவழயும் முனய�, ‘இவ்வீட்டில் அவமதி நிலவட்டும்’ 
எனறு வோழததுங்கள். அவமதிககுத ்தகுதியுள்ை மனி்தன அஙகு வோழந்தோல், 
உங்கள் சமோ்தோனததின ஆசி அவயனோடு ்தங்கட்டும். அவமதிககுத 
்தகுதிேற்்ற மனி்தன அஙகிருந்தோல், உங்கள் சமோ்தோனததின ஆசி உங்களுகய்க 
திரும்�ட்டும். அவமதிேோன வீட்டில் ்தஙகுங்கள். அவ்வீட்டிலுள்ை மக்கள் 
்தரும் உணவவ உண்டு, �ோனதவ்தப் �ருகுங்கள். ஒரு யவவலக்கோரனுககுச 
சம்�ைம் ்தரப்�ையவண்டும். இனரனோரு வீட்டில் ்தஙகும்ர�ோருட்டு அந்த 
வீட்வைவிட்டுச ரசல்லோதீர்கள். 

“ஒரு ந்கரததில் நுவழயும்ய�ோது அஙகுள்ை மக்கள் உங்கவை வரயவற்்றோல் 
அவர்கள் உங்கள் முன வவககும் உணவவ சோப்பிடுங்கள். அஙகு வோழும் 
யநோயுற்்ற மக்கவைக குணப்�டுததுங்கள். பினனர, ‘ய்தவனின இரோஜேம் 
உங்களிைம் வநதுர்கோண்டிருககி்றது’ எனக கூறுங்கள். 

“ஒரு ந்கரததுககுப் ய�ோகும்ய�ோது அஙகுள்ை மக்கள் உங்கவை 
வரயவற்்கோவிட்ைோல், அநந்கரததில் உள்ை ர்தருக்களுககுச ரசனறு, ‘எங்கள் 
்கோல்்களில் �ட்டிருககும் உங்கள் ந்கரததின தூசிவேக கூை உங்களுககு 
எதிரோ்கத ்தட்டி விடுகிய்றோம். ஆனோல் ய்தவனின இரோஜேம் சீககிரமோ்க 
வநதுர்கோண்டிருககி்றது என�வ்த நிவனவில் வவததுகர்கோள்ளுங்கள்’ எனறு 
கூறுங்கள். நிேோேம் தீரககி்ற நோளில் அநந்கரதது மக்களுககுக கிவைககும் 
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தீரப்பு, யசோய்தோம் நோட்டு மக்களுககுக கிவைத்தவ்தவிைக ர்கோடுவமேோன்தோ்க 
இருககும் என�வ்த நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன” என்றோர. 

“ய்கோரோசீயன! உனககுக ய்கடு வரும். ர�தசோயி்தோயவ! உனககுக ய்கடு 
உண்ைோகும். உங்களுககு அயந்க அற்பு்கங்கவைச ரசய்ய்தன. தீருவிலும், 
சீய்தோனிலும் அய்த அற்பு்தங்கவைச ரசய்திருந்தோல் �ல ஆண்டு்களுககு 
முனனயர அப்�ட்ைணங்களின மக்கள் ்தங்கள் வோழவவ மோற்றி, �ோவம் 
ரசய்வவ்த விட்டு விட்டிருப்�ோர்கள். துேரததின ஆவைவே உடுததிகர்கோண்டு, 
சோம்�வலத ்தங்கள் யமல் தூவிகர்கோண்டு, ்தங்கள் �ோவங்களுக்கோ்க 
வருநதுவவ்தக ்கோண்பிதது இருப்�ோர்கள். நிேோேம் தீரககி்ற நோளில் தீரு, 
சீய்தோன ஆகிே இைங்கவைக ்கோட்டிலும் உங்கள் நிவல யமோசமோ்க இருககும். 
்கப்�ரநகூம் ந்கரயம, நீ �ரயலோ்கததிற்கு யநரோ்க எழுப்�ப்�டுவோேோ? இல்வல, 
மரணததுககுரிே இைததிற்கு யநரோ்க நீ வீசி எறிேப்�டுவோேோ்க. 

“ஒருவன நீங்கள் கூறுவவ்தக ய்கட்கும்ய�ோது அவன உண்வமேோ்கயவ 
எனககுச ரசவிசோய்ககி்றோன. ஆனோல் ஒருவன எனவன ஏற்றுகர்கோள்ை 
மறுத்தோல் அவன எனவன அனுப்பிேவரோகிே ய்தவவன ஏற்்க மறுககி்றோன” 
என்றோர. 

எழு�ததிரண்டு மனி்தர்களும் ்தங்கள் �ேணதவ்த முடிததுத திரும்பிேய�ோது 
மிக்க மகிழயவோடு ்கோணப்�ட்ைோர்கள். அவர்கள், “ஆண்ைவயர, உங்கள் 
ர�ேவரக கூறிேய�ோது பிசோசு்கள்கூை எங்களுககுக கீழப்�டிந்தன” 
என்றோர்கள். 

அம்மனி்தர்கவை யநோககி இயேசு, “வோனிலிருநது மினனவலப்ய�ோனறு 
சோத்தோன வீழவவ்த நோன ்கண்யைன. ய்களுங்கள். �ோம்பு்கவையும், 
ய்தள்்கவையும் மிதிககி்ற வல்லவமவே நோன உங்களுககுக ர்கோடுதய்தன. 
�வ்கவனின (பிசோசின) வல்லவமவேக ்கோட்டிலும் மிகுந்த வல்லவம 
உங்களுககுக ர்கோடுதய்தன. உங்கவை எதுவும் ்கோேப்�டுததுவதில்வல. 
ஆம், ஆவி்கள் உங்களுககுக கீழப்�டிகின்றன. மகிழசசிேோ்க இருங்கள். 
ஏன, உங்களுககு இந்த வல்லவம இருப்�்தோல் அல்ல, உங்கள் ர�ேர்கள் 
�ரயலோ்கததில் எழு்தப்�ட்டிருப்�்தோல் சநய்தோஷப்�டுங்கள்” எனறு கூறினோர. 

அப்ய�ோது �ரிசுத்த ஆவிேோனவர இயேசுவவ மிகுந்த மகிழசசிககு 
உள்ைோககினோர. இயேசு: “பி்தோயவ, வோனததுககும் பூமிககும் ஆண்ைவயர! 
உங்களுககு நனறி. ஞோனி்களிைமிருநதும், அறிவுமிக்கவர்களிைமிருநதும் 
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இக்கோரிேங்கவை நீங்கள் மவ்றத்த்தோல் உங்கவை வோழததுகிய்றன. ஆனோல் 
சிறு குழநவ்த்கவைப்ய�ோன்ற மக்களுககு இசரசேல்்கவை நீர ்கோட்டியுள்ளீர. 
ஆம், பி்தோயவ, நீர உண்வமேோ்கயவ இவ்தச ரசய்ே விரும்பிே்தோல் இ்தவனச 
ரசய்துள்ளீர்கள். 

“எனககு எல்லோவற்வ்றயும் என பி்தோ ்தநதுள்ைோர. ம்கன ேோர என�து 
பி்தோவவத ்தவிர யவறு எவருககும் ர்தரிேோது. பி்தோ ேோர என�வ்த ம்கன 
மட்டுயம அறிவோர. ம்கன அ்தவனத ர்தரிவிககும்ர�ோருட்டு ய்தரநர்தடுககும் 
மக்கள் மட்டுயம ்தநவ்தவேப்�ற்றி அறிநதுர்கோள்வோர்கள்” என்றோர. 

பின இயேசு சீஷர்கவை யநோககித திரும்பினோர. அவர்கள் அவயரோடு 
்தனிததிருந்தோர்கள். இயேசு, “நீங்கள் இப்ய�ோது �ோரககி்ற ரசேல்்கவைக 
்கோணும்�டிேோ்க ஆசீரவதிக்கப்�ட்டுள்ளீர்கள். நீங்கள் இப்ய�ோது �ோரககி்ற 
்கோரிேங்கவைக ்கோணயவண்டுரமனறு �ல தீரக்க்தரிசி்களும், மனனர்களும் 
விரும்பினோர்கள் என�வ்த நோன உங்களுககுச ரசோல்லுகிய்றன. ஆனோல் 
அவர்கள் இக்கோரிேங்கவைப் �ோரக்கவில்வல. நீங்கள் இப்ய�ோது ய்கட்கி்ற 
ரசய்தி்கவைக ய்கட்்க யவண்டுரமனறு �ல தீரக்க்தரிசி்களும், அரசர்களும் 
விரும்பினோர்கள். ஆனோல் அவர்கள் இசரசய்தி்கவைக ய்கட்்கவில்வல” 
என்றோர.158

4.41 மிகை மு்ககியமான கைட்ட்ையும், நல்ல சமாரியன் கை்தயும்
நிேோேசோஸ்திரி ஒருவன எழுநது நின்றோன. அவன இயேசுவவச யசோதிக்க 

முேனறு ர்கோண்டிருந்தோன. அவன, “ய�ோ்த்கயர, நிததிேமோன வோழவு ர�்ற 
நோன எனன ரசய்ே யவண்டும்?” எனறு ய்கட்ைோன. 

அவவன யநோககி இயேசு, “சட்ைததில் எனன எழு்தப்�ட்டுள்ைது? அஙகு 
எவ்த நீ வோசிககி்றோய்?” என்றோர. 

அம்மனி்தன, “‘உனது ய்தவனோகிே ்கரத்தவர யநசிப்�ோேோ்க. உன முழு 
ரநஞ்சதய்தோடும், உன முழு ஆததுமோயவோடும், உன முழு வல்லவமயேோடும் 
உன முழு மனய்தோடும் அவவர யநசிக்க யவண்டும்’” எனறும், யமலும், “‘நீ 
உனவன யநசிப்�து ய�ோலயவ பி்றரிைமும், அனபு ்கோட்ை யவண்டும்’j எனறும் 
எழு்தப்�ட்டுள்ைது” எனப் �திலுவரத்தோன. 

இயேசு அவவன யநோககி, “உன �தில் சரிேோனது. இவ்தச ரசய்்தோல் நிததிே 
வோழவவப் ர�றுவோய்” என்றோர. 
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அம்மனி்தன ்தோன வோழநது வரும் முவ்றயே சரிேோனது என நிரூபிக்க 
விரும்பினோன. எனயவ அவன இயேசுவிைம், “நோன யநசிக்க யவண்டிே பி்ற 
மக்கள் ேோர?” எனறு ய்கட்ைோன. 

அகய்கள்விககுப் �திலோ்க இயேசு: “ஒரு மனி்தன எருசயலமில் இருநது 
எரிய்கோவிற்குப் �ோவ்த வழிேோ்கப் �ேணம் ரசய்து ர்கோண்டிருந்தோன. சில 
திருைர்கள் அவவனச சூழநது ர்கோண்ைோர்கள். அவர்கள் அவனது ஆவைவேக 
கிழிதது அவவன அடித்தோர்கள். அம்மனி்தவனத ்தவரயில் வீழததிவிட்டு 
அததிருைர்கள் அஙகிருநது ரசன்றோர்கள். அவன இ்றககும் ்தருவோயில் 
கிைந்தோன. 

“ஒரு யூ்த ஆசோரிேன அவ்வழிேோ்கச ரசனறு ர்கோண்டிருந்தோன. அவன 
அம்மனி்தவனக ்கண்ைய�ோதும் அவனுககு உ்தவும்ர�ோருட்டு நிற்்கவில்வல. 
அஙகிருநது ய�ோய்விட்ைோன. அடுத்த்தோ்க, ஒரு யலவிேன அவ்வழிேோ்க 
வந்தோன. யலவிேன ்கோேமுற்்ற மனி்தவனக ்கண்ைோன. அவன �க்கமோய் ்கைநது 
ரசன்றோன. ஆனோல் அவனும் அவனுககு உ்தவும் ர�ோருட்டு நிற்்கவில்வல. 
அஙகிருநது ய�ோய்விட்ைோன. 

“பினனர ஒரு சமோரிேன அவ்வழிேோ்கப் �ேணம் ரசய்்தோன. ்கோேப்�ட்ை 
மனி்தன கிைந்த இைததுககு வந்தோன. சமோரிேன அம்மனி்தவனப் �ோரத்தோன. 
்கோேமுற்்ற மனி்தனுக்கோ்கக ்கருவணர்கோண்ைோன. சமோரிேன அவனிைம் 
ரசனறு ஒலிவ எண்ரணவேயும் திரோட்வச இரசதவ்தயும் ்கோேங்களில் 
ஊற்றினோன. அம்மனி்தனின ்கோேங்கவைத துணிேோல் சுற்றினோன. 
சமோரிேனிைம் ஒரு ்கழுவ்த இருந்தது. அவன ்கோேமுற்்ற மனி்தவன 
அக்கழுவ்தயின யமல் ஏற்றி, ஒரு விடுதிககு அவழதது வந்தோன. அஙகு 
சமோரிேன அம்மனி்தவனக ்கவனித்தோன. மறுநோள் இரண்டு ரவள்ளிப் 
�ணதவ்த எடுதது விடுதியில் யவவலரசய்்த மனி்தனிைம் ர்கோடுத்தோன. 
சமோரிேன அவனிைம், ‘்கோேமுற்்ற இம்மனி்தவனக ்கவனிததுகர்கோள். 
அதி்கப் �ணம் ரசலவோனோல் நோன திரும்� வரும்ய�ோது அ்தவன உனககுக 
ர்கோடுப்ய�ன’” என்றோன. 

பினபு இயேசு, “இந்த மூனறு ய�ரிலும் ்கள்வரோல் ்கோேமுற்்ற மனி்தனுககு 
அனபு ்கோட்டிேவன ேோர எனறு நீ எண்ணுகி்றோய்?” என்றோர. 

நிேோேசோஸ்திரி, “அவனுககு உ்தவிேவன்தோன” எனறு �தில் ரசோனனோன. 
இயேசு அவனிைம், “நீயும் ரசனறு பி்றருககு அவ்வோய்ற ரசய்” என்றோர.159
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4.42 மரியாளும் மாரததாளும்
இயேசுவும், அவரது சீஷர்களும் �ேணம் ரசய்வ்கயில் இயேசு ஓர 

ஊருககுள் நுவழந்தோர. மோரத்தோள் என்ற ர�ேருள்ை ர�ண் இயேசுவவத 
்தனது வீட்டில் ்தஙகுவ்தற்கு அனுமதித்தோள். மோரத்தோளின சய்கோ்தரியின 
ர�ேர மரிேோள். மரிேோள் இயேசுவின �ோ்தத்தருய்க அமரநது அவரது 
ய�ோ்தவன்கவைக ய்கட்டுகர்கோண்டிருந்தோள். அவைது சய்கோ்தரி மோரத்தோள் 
வீட்டு யவவல்கவைச ரசய்து ர்கோண்டிருந்தோள். மிகுதிேோன யவவல்கவைத 
்தோயன ரசய்துர்கோண்டிருந்த்தோல் மோரத்தோள் எரிசசலவைந்தோள். அவள் 
உள்யை ரசனறு, “ஆண்ைவயர வீட்டு யவவல்கள் எல்லோவற்வ்றயும் நோயன 
்தனிவமேோ்கச ரசய்வ்தற்கு என சய்கோ்தரி எனவன விட்டு வவததிருப்�வ்த நீர 
்கவனிக்கவில்வலேோ? எனககு உ்தவும்�டிேோ்க அவளுககுக கூறுங்கள்” என்றோள். 

ஆனோல் ்கரத்தர அவளுககுப் �தில் ரசோல்லும் வி்தததில், “மோரத்தோயை 
மோரத்தோயை, நீ �ல வவ்கேோன ்கோரிேங்கவைககுறிததுக ்கவவலப்�ட்டு, 
மனவ்தக குழப்பிகர்கோள்கி்றோய். ஒயர ஒரு ்கோரிேம் முககிேமோனது. மரிேோள் 
மி்கசசி்றந்த ஒனவ்றத ய்தரநர்தடுததுகர்கோண்ைோள். அது அவளிைமிருநது 
ஒருய�ோதும் எடுக்கப்�ைமோட்ைோது” என்றோர.160

4.43 பிோரதத்ன்யப் �ற்றி இரயசு ர�ாதிததல்
ஒருமுவ்ற இயேசு ஓரிைததில் பிரோரத்தவன ரசய்துர்கோண்டிருந்தோர. இயேசு 
பிரோரத்தவனவே முடித்தய�ோது இயேசுவின சீஷர்களில் ஒருவன அவவர 
யநோககி, “யேோவோன ்தன சீஷர்களுககுப் பிரோரத்தவன ரசய்வது எவ்வோறு 
எனறு ்கற்பித்தோன. ஆண்ைவயர எங்களுககும் பிரோரத்தவன ரசய்ே நீர 
்கற்றுகர்கோடும்” என்றோன. 

இயேசு சீஷவர யநோககி, “பிரோரத்தவன ரசய்யும்ய�ோது, இவ்வி்தமோ்கப் 
பிரோரத்தவன ரசய்யுங்கள்:

‘பி்தோயவ, உமது ர�ேர எனர்றனறும் �ரிசுத்தமோயிருக்க 
பிரோரததிககிய்றோம். உமது இரோஜேம் ஏற்�ைவும்,

�ரயலோ்கதவ்தப் ய�ோலயவ பூமியிலும் நீர விரும்பிேவவ 
நவைர�்றவும் பிரோரததிககிய்றோம்.
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ஒவ்ரவோரு நோளும் எங்களுககுத ய்தவவேோன உணவவ 
எங்களுககு அளிப்பீரோ்க.

மற்்றவர ரசய்கி்ற குற்்றங்கவை நோங்கள் மனனிககி்றது ய�ோலயவ,
எங்கள் குற்்றங்கவை மனனியும். எங்கவை யசோ்தவனககு 

உள்ைோக்கோமல்,
பிசோசிைமிருநது ்கோப்�ோற்றும்’” என்றோர.

பினபு இயேசு அவர்கவை யநோககி, “உங்களில் ஒருவன உங்கள் 
நண்�னின வீட்டுககு இரவில் ரவகு யநரம் ்கழிததுச ரசல்கிறீர்கள் எனறு 
வவததுகர்கோள்யவோம். நீங்கள் அவவன யநோககி, ‘இந்த ஊருககுள் என 
நண்�ன ஒருவன எனவனச சநதிக்க வநதிருககி்றோன. ஆனோல் அவனுககு 
உண்�்தற்்கோ்கக ர்கோடுக்க எனனிைம் ஒனறும் இல்வல. ்தேவுரசய்து மூனறு 
அப்�ங்கவைக ர்கோடுங்கள்’ எனகிறீர்கள். வீட்டின உள்ளிருககும் உங்கள் 
நண்�ன �திலோ்க, ‘ய�ோய்விடுங்கள்! எனவனத ர்தோல்வலப்�டுத்தோதீர்கள். 
்க்தவு ஏற்ர்கனயவ மூைப்�ட்டிருககி்றது. என குழநவ்த்களும், நோனும் 
�டுகவ்கயில் �டுததிருககிய்றோம். நோன எழுநது உங்களுககு இப்ய�ோது 
அப்�தவ்தக ர்கோடுக்கமுடிேோது’ எனகி்றோன. உங்கள் நட்பு ஒருயவவை அவன 
எழுநது அப்�தவ்த எடுததுகர்கோடுப்�்தற்குப் ய�ோதுமோன்தோ்க இல்லோமல் 
இருக்கலோம். ஆனோல் நீங்கள் ர்தோைரநது ய்கட்டுகர்கோண்யை இருந்தோல் 
அவன ்கண்டிப்�ோ்க எடுதது உங்களுககு யவண்டிேவ்தக ர்கோடுப்�ோன, எனறு 
நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன. எனயவ, நோன உங்களுககுச ரசோல்வ்தோவது, 
ர்தோைரநது ய்கட்டுகர்கோண்டிருங்கள். ய்தவன உங்களுககுக ர்கோடுப்�ோர. 
ய்தடிக ர்கோண்யை இருங்கள். நீங்கள் ய்தடிேவ்தக ்கண்ைவைவீர்கள். 
ர்தோைரநது ்தட்டிகர்கோண்யை இருங்கள். ்க்தவு உங்களுக்கோ்கத தி்றக்கப்�டும். 
ஆம், ஒரு மனி்தன ர்தோைரநது ய்கட்ைோல் அவன ர�ற்றுகர்கோள்வோன. ஒரு 
மனி்தன ர்தோைரநது ய்தடினோல் அவன ய்தடிேவ்த அவைவோன. ஒரு மனி்தன 
ர்தோைரநது ்தட்டினோல் ்க்தவு அவனுக்கோ்கத தி்றக்கப்�டும். உங்களில் 
ேோருக்கோவது ம்கன இருககி்றோனோ? உங்கள் ம்கன உங்களிைம் மீவனக 
ய்கட்ைோல் நீங்கள் எனன ரசய்வீர்கள்? எந்தத ்தநவ்தேோவது ்தன ம்கனுககு 
�ோம்வ�க ர்கோடுப்�ோனோ? இல்வல. அவனுககு மீவனக ர்கோடுப்பீர்கள். 
உங்கள் ம்கன முட்வைவேக ய்கட்ைோல் அவனுககுத ய்தவைக ர்கோடுப்பீர்கைோ? 
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இல்வல. நீங்கள் ர�ோல்லோ்தவர்கள். ஆனோல் உங்கள் பிள்வை்களுககு 
நல்லவற்வ்றக ர்கோடுக்கயவண்டுரமன�வ்த அறிவீர்கள். எனயவ ்தனனிைம் 
ய்கட்கின்ற மக்களுககுப் �ரிசுத்த ஆவிவேக ர்கோடுக்க யவண்டுரமன�வ்த 
�ரயலோ்கப் பி்தோ நிசசேமோ்க அறிவோர” என்றோர.161

4.44 �ரிரசய்ே இரயசு விமரசிததல்
இயேசு இவற்வ்றரேல்லோம் கூறி முடித்த பினபு, �ரியசேர்களில் ஒருவன 

அவயனோடு சோப்பிடுமோறு இயேசுவவ அவழத்தோன. எனயவ இயேசு வநது 
யமவசேருய்க அமரந்தோர. இயேசு உணவு உண்�்தற்கு முனயன வ்க்கவைக 
்கழுவோது வநது அமரந்தவ்தக ்கண்ை �ரியசேன விேப்�வைந்தோன. 
இயேசு அவவன யநோககி, “�ரியசேர்கைோகிே நீங்கள் �ோததிரதவ்தயும், 
குவவைவேயும் ரவளிப்பு்றததில் சுத்தமோ்கக ்கழுவுகினறீர்கள். ஆனோல் 
உட்பு்றததில் பி்றவர ஏமோற்றித தீவம ரசய்யும் ்கோரிேங்கைோல் நிரம்பி 
இருககினறீர்கள். நீங்கள் மூைர்கள். ரவளிப்பு்றதவ்த உண்ைோககிேவயர 
(ய்தவயன) உள்பு்றதவ்தயும் உண்ைோககி உள்ைோர. உங்கள் �ோததிரங்களிலும் 
குவவை்களிலும் இருப்�வற்வ்ற ய்தவவப்�டுகின்ற மக்களுககுக ர்கோடுங்கள். 
அப்ய�ோது நீங்கள் முற்றிலும் சுத்தமோனவர்கைோ்க இருப்பீர்கள். 

“�ரியசேயர, உங்கள் நிவல யமோசமோன்தோ்க இருககும். உங்களுககுச 
ரசோந்தமோனவற்றில், உங்கள் ய்தோட்ைததின ச்கல விவை ர�ோருட்்களில் புதினோ, 
மரிகர்கோழுநது மு்தலோனவற்றில்கூை �ததில் ஒரு �ோ்கதவ்த ய்தவனுககுக 
ர்கோடுககினறீர்கள். ஆனோல் பி்றரிைம் நிேோேமோ்க நைநதுர்கோள்வவ்தயும் 
ய்தவவன யநசிப்�வ்தயும் ம்றநதுவிடுகினறீர்கள். இவற்வ்ற நீங்கள் 
்கண்டிப்�ோ்கச ரசய்்தல் யவண்டும். கூையவ, �ததில் ஒரு �ோ்கம் ர்கோடுப்�து 
ய�ோன்ற ்கோரிேங்கவையும் ர்தோைரநது ரசய்து வரு்தல் யவண்டும். 

“�ரியசேயர, உங்கள் நிவல யமோசமோன்தோ்க இருககும். ரஜ� ஆலேங்களில் 
மி்க முககிேமோன இைததில் வீற்றிருப்�வ்த நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். 
சநவ்த இைங்களில் மக்கள் உங்களுககு மரிேோவ்த ரசலுத்த யவண்டுரமன 
விரும்புகிறீர்கள். நீங்கள் மவ்றக்கப்�ட்ை ்கல்லவ்ற்கவைப் ய�ோல் இருந்தோல் 
அது உங்களுககு யமோசமோன்தோ்க இருககும். அவ்த அறிேோமல் மக்கள் 
அவற்றின மீது நைநது ரசல்வோர்கள்” என்றோர. 

யவ்த�ோர்கர்களில் ஒருவன இயேசுவவ யநோககி, “ய�ோ்த்கயர, �ரியசேவரக 
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குறிதது இக்கோரிேங்கவை நீங்கள் ரசோல்லும்ய�ோது, எங்கவையும் 
விமரசிககிறீயர” என்றோன. 

அவனுககுப் �திலோ்க இயேசு, “யவ்த�ோர்கயர, உங்கள் நிவலவம 
யமோசமோன்தோ்க இருககும். மக்கள் கீழப்�டிே இேலோ்த வவ்கயில் ்கடுவமேோன 
விதி்கவை விதிககிறீர்கள். மற்்ற மக்கள் அவ்விதி்களுககுக ்கட்டுப்�டுமோறு 
அவர்கவைக ்கட்ைோேப்�டுததுகினறீர்கள். ஆனோல் நீங்கயைோ அவ்விதி்கவைப் 
பின�ற்றுவ்தற்கு முேனறுகூைப் �ோரப்�தில்வல. தீரக்க்தரிசி்களுககு 
நிவனவுசசினனங்கவைக ்கட்டுவ்தோல் உங்கள் நிவல யமோசமோன்தோ்க 
இருககும். அய்த தீரக்க்தரிசி்கவை உங்கள் முனயனோர்கள் ர்கோன்றோர்கயை. 
உங்கள் முனயனோர ரசய்்தவ்த நீங்கள் ஏற்றுகர்கோள்வ்தோ்க எல்லோ மக்களிைமும் 
்கோட்டிக ர்கோள்கிறீர்கள். அவர்கள் தீரக்க்தரிசி்கவைக ர்கோன்றோர்கள், 
அவர்களுககு நீங்கள் நிவனவுச சினனங்கவை எழுப்புகினறீர்கள்! எனயவ 
ய்தவனின ஞோனமோனது, ‘நோன தீரக்க்தரிசி்கவையும், சீஷர்கவையும், 
அவர்களிைம் அனுப்புயவன. தீே மனி்தரோல் தீரக்க்தரிசி்களிலும் சீஷர்களிலும் 
சிலர ர்கோல்லப்�டுவோர்கள். யவறு சிலர துனபுறுத்தப்�டுவோர்கள்’” எனறு 
உவரத்தோர. 

“உல்கம் ய்தோனறிே ்கோலம் ர்தோைஙகி ர்கோல்லப்�ட்ை எல்லோ 
தீரக்க்தரிசி்களின மரணததிற்்கோ்கவும், இனறு வோழும் மக்கைோகிே நீங்கள் 
்தண்டிக்கப்�டுவீர்கள். ஆய�லின மரணததிற்்கோ்க நீங்கள் ்தண்டிக்கப்�டுவீர்கள். 
ச்கரிேோவின ர்கோவலக்கோ்க நீங்கள் ்தண்ைவன ர�றுவீர்கள். �லிபீைததிற்கும் 
ஆலேததிற்கும் நடுவில் ச்கரிேோ ர்கோல்லப்�ட்ைோன. அவர்கள் 
எல்லோருக்கோ்கவும் இனறு வோழும் மக்கைோகிே நீங்கள் ்தண்ைவன ர�றுவீர்கள் 
என�வ்த நோன உங்களுககுச ரசோல்லுகிய்றன. 

“யவ்த�ோர்கயர, உங்களுககுத தீவம வரும். ய்தவவனப்�ற்றி அறிவ்தற்குரிே 
தி்றவுய்கோவல ஒளிதது வவததிருககிறீர்கள். நீங்களும் அறிநதுர்கோள்வதில்வல. 
பி்றர அறிநதுர்கோள்வவ்தயும் ்தவைரசய்கிறீர்கள்” என்றோர. 

இயேசு அஙகிருநது கிைம்பும்ய�ோது, யவ்த�ோர்கர்களும் �ரியசேர்களும் 
அவவரத ர்தோல்வலப்�டுத்த ஆரம்பித்தோர்கள். �லவற்வ்றக குறித்த 
ய்கள்வி்களுககு �தில் அளிககுமோறு இயேசுவவ வற்புறுததினோர்கள். இயேசு 
்தவ்றோ்க ஏய்தனும் ரசோல்ல யநரந்தோல் அவவரப் பிடிக்கலோம் என வழி்கோண 
முேனறுர்கோண்டிருந்தோர்கள்.162
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4.45 எச்சரிப்பும் ஊ்ககுவிததலும்
�ல்லோயிரக்கணக்கோன மக்கள் ஒன்றோ்கக கூடி வந்தோர்கள். ஒருவவர 

ஒருவர மிதிககும் அைவுககுத திரைோன மக்கள் குழுமினர. மக்களிைம் 
ய�சும் முனபு இயேசு ்தம் சீஷர்கவை யநோககி, “�ரியசேரின புளிப்வ�க (தீே 
ர்தோைரவ�) குறிதது எசசரிகவ்கேோ்க இருங்கள். அவர்கள் யவஷ்தோரி்கள். 
மவ்றக்கப்�ட்ை அவனததும் ரவளிப்�டும். இர்கசிேங்கள் ரவளிப்�வைேோ்க 
அறிவிக்கப்�டும். இருளில் கூறுகின்ற ரசேல்்கள் ஒளியில் ர்தரிவிக்கப்�டும். 
இர்கசிேமோ்க அவ்றயில் முணுமுணுககி்ற ரசய்தி்கள் வீட்டின யமலிருநது 
உரக்கத ர்தரிவிக்கப்�டும்” என்றோர. 

பினபு இயேசு மக்கவை யநோககி, “எனது நண்�ர்கயை! மக்களுககு 
அஞ்சோதீர்கள், எனறு நோன உங்களுககுச ரசோல்கினய்றன. மக்கள் உங்கள் 
சரீரதவ்த அழிக்கககூடும். ஆனோல் அ்தற்கு யமல் உங்களுககு அவர்கள் 
யவர்றவ்தயும் ரசய்ே முடிேோது. நீங்கள் ேோருககுப் �ேப்�ையவண்டுயமோ 
அவவர நோன உங்களுககுக ்கோட்டுகிய்றன. உங்கவைக ர்கோல்வ்தற்கும் 
நர்கததில் ்தள்ளுவ்தற்கும் ஆற்்றல் வோய்ந்தவருககு (ய்தவனுககு) நீங்கள் 
�ேப்�ையவண்டும். ஆம், நீங்கள் �ேப்�ையவண்டிேவர, அவர மட்டுயம. 

“�்றவவ்கவை விற்கும்ய�ோது ஐநது சிறிேவவ்கள் இரண்டு ்கோசுககு 
மோததிரயம விவல ர�றும். ஆனோல், ய்தவன அவற்றில் எவ்தயும் 
ம்றப்�தில்வல. இ்தற்கும் யமலோ்க உங்கள் ்தவலயில் இருககும் முடியின 
எண்ணிகவ்கவேககூை ய்தவன அறிவோர. �ேப்�ைோதீர்கள். �ல �்றவவ்கவைக 
்கோட்டிலும் உங்கள் ்தகுதி மிகுதிேோனது. 

“நோன உங்களுககுச ரசோல்வ்தோவது, பி்றர முனனிவலயில் ஒருவன எழுநது 
நினறு எனமீது அவனுககு நம்பிகவ்க இருப்�்தோ்கக கூறினோல், நோனும் அவன 
எனககுரிேவன என�வ்தக கூறுயவன. ய்தவதூ்தர்கள் முன�ோ்க இவ்தச 
ரசோல்யவன. ஆனோல் ஒருவன மக்களுககு முன�ோ்க எழுநது நினறு எனவன 
நம்�வில்வல எனறு கூறுவோயனேோனோல், அம்மனி்தன எனககுரிேவன 
அல்லன. ய்தவ தூ்தர்களுககு முனனிவலயில் நோன இவ்தக கூறுயவன. 

“மனி்த குமோரனுககு எதிரோ்க ஒருவன எவ்தயேனும் கூறினோல், அவன 
மனனிக்கப்�டுவோன. ஆனோல், �ரிசுத்த ஆவிேோனவருககு எதிரோனவற்வ்ற 
ஒருவன ய�சினோல் அவன மனனிக்கப்�ைமோட்ைோன. 

“ரஜ� ஆலேததில் ்தவலவர்களுககும், முககிேமோன மனி்தர்களுககும் 
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முன�ோ்க, உங்கவைக ர்கோண்டு வரும்ய�ோது நீங்கள் எப்�டி 
்தற்்கோததுகர்கோள்வது அல்லது எவ்தக கூ்றயவண்டும் எனறு ்கலக்கம் 
அவைேயவண்ைோம். அந்த யவவையில் �ரிசுத்த ஆவிேோனவர நீங்கள் கூ்ற 
யவண்டிேவ்த உங்களுககுப் ய�ோதிப்�ோர” என்றோர.163

4.46 �ண்ககைாே முட்டா்ைப் �ற்றிய உவ்ம
கூட்ைததிலிருந்த ஒரு மனி்தன இயேசுவவ யநோககி, “ய�ோ்த்கயர, எங்கள் 

்தநவ்த இ்றநது ய�ோனோர. ்தநவ்தயின உவைவமவே எனயனோடு �ஙகிை என 
்தம்பிககுச ரசோல்லுங்கள்” என்றோன. 

ஆனோல் இயேசு அவவன யநோககி, “உங்கள் நடுவில் நிேோேோதி�திேோ்க 
நோன இருக்க யவண்டும் எனய்றோ அல்லது உங்கள் ்தநவ்தயின ர�ோருட்்கவை 
உங்களுககு நோன பிரிததுத ்தர யவண்டும் எனய்றோ ேோர கூறிேது?” எனறு 
ய்கட்ைோர. பினனர இயேசு அவர்கவை யநோககி, “்கவனமோ்க இருங்கள். 
எல்லோவவ்கேோன சுேநலமிக்க ரசேல்்களுககும் எதிரோ்க உங்கவைக 
்கோததுகர்கோள்ளுங்கள். ஒருவனுககுச ரசோந்தமோன �ல ர�ோருட்்களிலிருநது 
ஒருவன வோழவு ர�றுவதில்வல” என்றோர. 

பினபு இயேசு இந்த உவவமவேச ரசோனனோர: “நிலததின ரசோந்தக்கோரனோன 
ஒரு ரசல்வந்தன இருந்தோன. அவன நிலததில் நல்ல விவைசசல் கிவைத்தது. 
அசரசல்வந்தன ்தனககுள், ‘நோன எனன ரசய்யவன? விவைசசவல எல்லோம் 
வவப்�்தற்கு இைம் இல்வலயே’ எனறு எண்ணினோன. 

“பினபு அசரசல்வந்தன, ‘நோன ரசய்ே யவண்டிேவ்த அறியவன. எனது 
்கைஞ்சிேங்கவை இடிததுவிட்டு ர�ரிே ்கைஞ்சிேங்கவைக ்கட்டுயவன. 
அவற்றில் ய்கோதுவமவேயும், நல்ல ர�ோருட்்கவையும் நிரப்பி வவப்ய�ன. 
அப்ய�ோது நோன எனககுள், எனனிைம் மிகுதிேோன அைவில் யசமிதது 
வவக்கப்�ட்ை ர�ோருட்்கள் உள்ைன. �ல ஆண்டு்களுக்கோன ர�ோருட்்கவைச 
யசமிததுள்யைன. ஓய்வுர்கோள், உண், குடி, வோழகவ்கவே அனு�வி எனறு 
கூறுயவன’ என்றோன. 

“ஆனோல் ய்தவன அவவன யநோககி, ‘மூையன! இனறு இரவில் நீ 
மரிப்�ோய். உனக்கோ்க வவததுள்ை ர�ோருட்்கள் எனன ஆகும்? அப்ய�ோது 
அப்ர�ோருட்்கவைப் ர�றுவது ேோர?’ என்றோர. 

“்தனக்கோ்கயவ மட்டும் ர�ோருட்்கவைச யசரககின்ற மனி்தனின நிவல 
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இத்தவ்கேது. ய்தவனுவைே �ோரவவயில் அம்மனி்தன ரசல்வந்தன அல்லன” 
என்றோர இயேசு.164

4.47 இரயசு்வப் பின்�ற்றுவதால் துன்�ஙகைள் வே்ககூடும்
இயேசு ர்தோைரநது ரசோனனோர, “உல்கததில் அககினிவேக ர்கோண்டு 
வருவ்தற்்கோ்க நோன வநய்தன. அது ஏற்ர்கனயவ எரிேத ர்தோைஙகி இருக்க 
யவண்டும் எனறு விரும்புகிய்றன. நோன இனரனோரு ஞோனஸ்நோனதவ்தப் 
ர�்றயவண்டும். அது முடியும்வவரககும் நோன ர்தோல்வலககுள்ைோன்தோ்க 
உணரகிய்றன. நோன உல்கததில் அவமதிவே நிவலநோட்டுவ்தற்்கோ்க வநய்தன 
எனறு எண்ணுகிறீர்கைோ? இல்வல. நோன உலகில் பிரிவவ ஏற்�டுத்த வநய்தன. 
இப்ய�ோதிலிருநது, ஐநது ய�ருள்ை ஒரு குடும்�ததில் மூனறு ய�ர இருவருககு 
எதிரோ்கவும், இருவர மூவருககு எதிரோ்கவும் பிரிநதிருப்�ோர்கள்.

்தநவ்தயும் ம்கனும் பிரிநதிருப்�ோர்கள்.
ம்கன ்தநவ்தவே எதிரதது நிற்�ோன. 
்தநவ்த ம்கவன எதிரதது நிற்�ோன. 

்தோயும் ம்களும் பிரிநதிருப்�ோர்கள். 
ம்கள் ்தோவே எதிரதது நிற்�ோள். 
்தோய் ம்கவை எதிரதது நிற்�ோள். 

மோமிேோரும் மரும்களும் பிரிநதிருப்�ோர்கள். 
மரும்கள் மோமிேோவர எதிரதது நிற்�ோள். 
மோமிேோர மரும்கவை எதிரதது நிற்�ோள்.”165

4.48 மனம் மாறுஙகைள்
அப்ய�ோது இயேசுயவோடு கூை மக்கள் சிலர இருந்தனர. ்கலியலேோவிலுள்ை 

மக்கள் சிலருககு நைந்தவ்த அவர்கள் இயேசுவுககுக கூறினர. அம்மக்கள் 
ய்தவவன வழி�ட்டுகர்கோண்டிருகவ்கயில் அவர்கவைப் பிலோதது 
ர்கோன்றோன. அவர்கள் ய்தவனுககுப் �லியிட்டுகர்கோண்டிருந்த மிரு்கங்களின 
இரத்ததய்தோடு அவர்களின இரத்ததவ்தயும் ்கலந்தோன. இயேசு, “அந்த 
மக்களுககு இவ்வோறு யநரிட்ை்தோல் ்கலியலேோவில் உள்ை மற்்ற அவனவவரக 
்கோட்டிலும் அவர்கள் �ோவம் ரசய்்தவர்கள் என நிவனககிறீர்கைோ? இல்வல, 
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அவர்கள் அப்�டிப்�ட்ைவர்கள் இல்வல. ஆனோல் நீங்கள் அவனவரும் 
உங்கள் இ்தேங்கவையும் வோழவவயும் மோற்றிகர்கோள்ைோவிட்ைோல் அந்த 
மக்கவைப்ய�ோல நீங்களும் அழிக்கப்�டுவீர்கள். சீயலோவோமியல ய்கோபுரம் 
விழுந்தய�ோது ர்கோல்லப்�ட்ை �திரனட்டுப் ய�ரின நிவல எனன? 
எருசயலமில் வசிககின்ற எல்லோவரக ்கோட்டிலும் அவர்கள் மிகுந்த �ோவம் 
ரசய்்தவர்கள் என நிவனககிறீர்கைோ? அவர்கள் அப்�டிேல்ல. ஆனோல் நீங்கள் 
உங்கள் இ்தேங்கவையும், வோழகவ்கவேயும் மோற்றிகர்கோள்ைவில்வலரேனில், 
நீங்களும் கூை அழிக்கப்�டுவீர்கள் என�வ்த நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன” 
எனறு �தில் கூறினோர. 

இயேசு இந்த உவவமவேச ரசோனனோர: “ஒரு மனி்தனுககு ஓர அததி 
மரம் இருந்தது. ்தனது ய்தோட்ைததில் அம்மரதவ்த நட்டுவவததிருந்தோன. 
மரததில் சில �ழங்கள் இருககி்ற்தோ என அம்மனி்தன �ோரதது வந்தோன. 
அவன ்கண்ணில் �ழம் எதுவும் �ைவில்வல. ய்தோட்ைதவ்தக ்கண்்கோணிதது 
வந்த யவவலக்கோரன ஒருவன அம்மனி்தனுககு இருந்தோன. அம்மனி்தன 
யவவலக்கோரவன யநோககி, ‘மூனறு ஆண்டு்கைோ்க இந்த மரததில் 
�ழங்களுக்கோ்கப் �ோரததுகர்கோண்டிருககிய்றன. ஆனோல் ஒனறும் என 
்கண்ணில் �ைவில்வல. அவ்த ரவட்டி வீழததிவிடு. எ்தற்கு அது நிலதவ்தப் 
�ோழ�டுத்த யவண்டும்?’ என்றோன. அ்தற்கு யவவலக்கோரன, ‘எஜமோனயர, 
இனனும் ஓரோண்டுககுள் அந்த மரம் ்கனி ர்கோடுககி்ற்தோ எனறு �ோரப்ய�ோம். 
அவ்தச சுற்றிலும் மண்வணத ய்தோண்டி ர்கோஞ்சம் உரதவ்தப் ய�ோடுயவன. 
அடுத்த ஆண்டு அந்த மரம் ்கனி ர்கோடுக்கக கூடும். அம்மரம் அப்�டியும் 
்கனி்தரோவிட்ைோல் நீங்கள் அவ்த ரவட்டிப் ய�ோைலோம்’ எனறு �தில் 
கூறினோன.”166

4.49 ஓயவு நாளில் ஒரு ப�ண்்ண்க குணமா்ககுதல்
ஓய்வு நோளில் ஓர ஆலேததில் இயேசு ய�ோதிததுக ர்கோண்டிருந்தோர. 

பிசோசினோலோகிே அசுத்த ஆவிவேத ்தனனுள்யை ர்கோண்டிருந்த ஒரு 
ர�ண் அந்த ரஜ� ஆலேததில் இருந்தோள். �திரனட்டு ஆண்டு்கைோ்க 
அப்ர�ண்வணப் பிசோசு ஊனப்�டுததிற்று. அவள் முதுகு கூனலோ்க இருந்தது. 
அவள் நிமிரநது நிற்்க முடிேவில்வல. இயேசு அவவைப் �ோரதது அவழத்தோர. 
யமலும் அவவை யநோககி, “ர�ண்யண, உன யநோய் உனவன விட்டு நீஙகிற்று” 
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என்றோர. இயேசு ்தன வ்க்கவை அவள் யமல் வவத்தோர. அய்த ்தருணததில் 
அவைோல் நிமிரநது நிற்்க முடிந்தது. அவள் ய்தவவன வோழததினோள். 

ஓய்வு நோளில் இயேசு அவவைக குணமோககிேவ்தக குறிதது ரஜ� 
ஆலேததின ்தவலவர ய்கோ�ம் அவைந்தோர. அத்தவலவர மக்கவை யநோககி, 

“யவவல ரசய்வ்தற்கு ஆறு நோட்்கள் உள்ைன. அந்த நோட்்களில் குணம்ர�்ற 
வோருங்கள். ஓய்வு நோளில் குணமவைே வரோதீர்கள்” என்றோர. 

இயேசு �திலோ்க, “நீங்கள் யவஷ்தோரி்கைோன மனி்தர. ஓய்வு நோளில் கூை 
நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ர்கோட்டிலில் இருககும் எருதுவவயேோ 
அல்லது ்கழுவ்தவேயேோ அவிழதது நீர �ருகுவ்தற்கு அவழததுச ரசல்கிறீர்கள். 
நோன குணமோககிே இப்ர�ண் நமது யூ்த சய்கோ்தரி. ஆனோல் சோத்தோன அவவைப் 
�திரனட்டு ஆண்டு்கைோ்கப் பீடிததிருந்தோன. ஓய்வு நோளில் அவைது 
யநோயினினறு அவவை விடுவிப்�து நிசசேமோ்கத ்தவ்றல்ல” என்றோர. இயேசு 
இவ்தக கூறிேய�ோது அவவர விமரசிததுகர்கோண்டிருந்த அவனவரும் 
்தங்கவைக குறிதது ரவட்்கமவைந்தோர்கள். இயேசு ரசய்்த அற்பு்தமோன 
்கோரிேங்கவைக குறிதது எல்லோ மக்களும் மகிழசசிேவைந்தோர்கள்.167

4.50 யூததத்லவரகைள் இரயசுவு்ககு எதிோகுதல்
அது மவழக ்கோலமோயிருந்தது. எருசயலமில் ய்தவோலேப் பிரதிஷவை 

�ண்டிவ்க வந்தது. இயேசு ய்தவோலேததில் சோலயமோனின மண்ை�ததியல 
இருந்தோர. யூ்தர்கள் அவவரச சூழநதுர்கோண்ைனர. “இனனும் எவ்வைவு 
்கோலம் உங்கவைப்�ற்றிப் புதிரோ்க வவததிருப்பீர்கள். நீங்கள் கிறிஸ்துவோனோல் 
எங்களுககுத ர்தளிவோ்கச ரசோல்லும்” எனறு ய்கட்ைனர. 

“நோன ஏற்ர்கனயவ கூறியிருககிய்றன. ஆனோல் நீங்கள் நம்�வில்வல. 
நோன என பி்தோவின ய�ரில் அற்பு்தங்கவைச ரசய்கிய்றன. அந்த 
அற்பு்தங்கள் நோன ேோரரனறு உங்களுககு ்கோட்டுகின்றன. ஆனோல் நீங்கள் 
நம்புகி்றதில்வல. ஏரனன்றோல் நீங்கள் எனது ஆடு்கள் அல்ல. எனது ஆடு்கள் 
எனது குரவலக ய்கட்கும். நோன அவற்வ்ற அறியவன. அவவ எனவனப் 
பின ர்தோைரும். நோன என ஆடு்களுககு நிததிே ஜீவவனக ர்கோடுககிய்றன. 
அவவ்கள் இ்றநதுய�ோவதில்வல. அவவ்கவை என வ்கயிலிருநது எவரும் 
�றிததுகர்கோள்ைமுடிேோது. என பி்தோ எனககு ஆடு்கவைத ்தந்தோர. அவர 
எல்யலோவரயும்விைப் ர�ரிேவர. எவரும் ஆடு்கவை என பி்தோவின வ்க்களில் 
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இருநது திருடிகர்கோள்ைமுடிேோது. நோனும் பி்தோவும் ஒருவர்தோன” என்றோர, 
இயேசு. 

மீ ண் டு ம்  யூ ்த ர ்க ள்  அ வ வ ர க  ர ்க ோ ல் வ ்த ற் ்க ோ ்க க  ்க ற் ்க வ ை 
எடுததுகர்கோண்ைனர. ஆனோல் இயேசு அவர்களிைம், “நோன என பி்தோ 
மூலமோ்கப் �ல நற்ரசேல்்கவைச ரசய்ய்தன. அந்தச ரசேல்்கவை நீங்களும் 
�ோரததீர்கள். அவற்றில் எந்த நல்ல ரசேலுக்கோ்க எனவனக ்கல்ரலறிே 
விரும்புகிறீர்கள்?” எனக ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு அவர்கள் “நீ ரசய்்த எந்த நல்ல ரசேல்்களுக்கோ்கவும் நோங்கள் 
உனவனக ர்கோல்லவில்வல. ஆனோல் நீ ரசோல்லுகி்றவவ எல்லோம் ய்தவனுககு 
எதிரோ்க இருககின்றன. நீ ஒரு மனி்தன. ஆனோல் நீ ய்தவன எனறு கூறுகி்றோய். 
அ்தற்்கோ்கத்தோன உனவனக ்கல்லோல் எறிநது ர்கோல்லப் �ோரககிய்றோம்” 
என்றனர. 

“‘ய்தவர்கைோயிருககிறீர்கள், எனறு நோன ரசோனயனன’ என�்தோ்க உங்கள் 
சட்ைததில் எழுதியிருககி்றது. ய்தவனின ரசய்திவேப் ர�ற்றுகர்கோண்ை 
மக்கவை ய்தவர்கள் எனறு ரசோல்லலோம் என �ரிசுத்த யவ்தவோககிேங்கள் 
கூறுகின்றன. யவ்தவோககிேங்கள் எப்ய�ோதும் உண்வமேோனவவ. ஆ்கயவ, 

‘நோன ய்தவனின குமோரன’ எனறு கூறிேவ்த, ய்தவனுககு எதிரோ்கப் ய�சுவது 
எனறு நீங்கள் ஏன கூறுகிறீர்கள்? ய்தவனோல் ய்தரநர்தடுக்கப்�ட்டு 
இந்த உல்கததுககு அனுப்�ப்�ட்ைவன நோன்தோன. எனனுைவைே பி்தோ 
ரசய்்தவற்வ்ற நோன ரசய்ேோவிட்ைோல் நீங்கள் எனவன நம்�யவண்டிேதில்வல. 
ஆனோல் எனது பி்தோ ரசய்்தவற்வ்ற நோனும் ரசய்யவனோனோல் நீங்கள் எனவன 
நம்பித்தோன ஆ்கயவண்டும். நீங்கள் எனவன நம்புவதில்வலேோனோலும் நோன 
ரசய்கின்றவற்வ்ற நம்பித்தோன ஆ்கயவண்டும். நோன பி்தோவிைமும் பி்தோ 
எனனிைமும் இருககி்றோர என�வ்த நீங்கள் அறிநதுர்கோள்ை யவண்டும்” 
என்றோர, இயேசு. 

யூ்தர்கள் இயேசுவவப் பிடிக்க மீண்டும் முேன்றோர்கள். ஆனோல் இயேசு 
அவர்களிைமிருநது ்தப்பிததுகர்கோண்ைோர. 

பி்றகு இயேசு யேோர்தோன நதிவேக ்கைநது திரும்பிப் ய�ோனோர. யேோவோன 
முனபு ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுத்த இைததுககுப் ய�ோனோர. அஙய்க அவர 
்தஙகினோர. அவரிைம் �லர வந்தனர. “யேோவோன எவ்வி்த அற்பு்தமும் 
ரசய்ேவில்வல. ஆனோல் இயேசுவவப்�ற்றி அவன ரசோனனவவ எல்லோம் 
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உண்வமேோ்க இருககின்றன” என்றனர. அஙய்க அயந்க மக்கள் இயேசுவிைம் 
நம்பிகவ்க வவத்தனர.168

4.51 குறுகிய வாசல் 
ஒவ்ரவோரு ந்கரததிலும் கிரோமததிலும் இயேசு ய�ோதிததுகர்கோண்டிருந்தோர. 

அவர எருசயலம் வழிேோ்கப் �ேணம் ரசய்துர்கோண்டிருந்தோர. ஒருவன 
இயேசுவிைம், “ஆண்ைவயர, சிலர மட்டுயம மீட்்கப்�டுவோர்கைோ?” எனறு 
ய்கட்ைோன. 

இயேசு, “�ரயலோ்கததிற்கு யநரோ்கத தி்றககி்ற குறுகிே வோசலின 
வழிேோ்க நுவழே முேலுங்கள். �லர அ்தனுள் நுவழே முேல்வோர்கள். 
ஆனோல் அவர்கைோல் நுவழே இேலோது. ஒரு மனி்தன ்தன வீட்டின ்க்தவவ 
மூடிகர்கோண்ைோல் நீங்கள் ரவளியே நினறு ்தட்ைமுடியும். ஆனோல் அவன 
தி்றக்கமோட்ைோன. நீங்கள், ‘ஐேோ, எங்களுக்கோ்கக ்க்தவவத தி்றக்கவும்’ எனறு 
ய்கட்்க முடியும். அம்மனி்தன, ‘நீங்கள் எஙகிருநது வருகிறீர்கள் எனறு எனககுத 
ர்தரிேோது’ என�ோன. பி்றகு நீங்கள் அவனிைம், ‘நோங்கள் உங்கயைோடு 
உண்டு, குடிதய்தோயம. நீங்கள் எங்கைது ந்கரங்களில் ய�ோதிததீர்கயை’ எனறு 
ரசோல்லுவீர்கள். அப்ய�ோது அவன, ‘உங்கவை நோன அறியேன. எஙகிருநது 
வருகிறீர்கள். எனனிைமிருநது ய�ோய்விடுங்கள். நீங்கள் பிவழ்கவைச ரசய்கி்ற 
மனி்தர்கள்’ என�ோன. 

“நீங்கள், ஆபிர்கோம், ஈசோககு, ேோகய்கோபு, மற்றும் தீரக்க்தரிசி்கவையும் 
ய்தவனின இரோஜேததில் ்கோண்பீர்கள். ஆனோல் நீங்கயைோ ரவளியே 
விைப்�டுவீர்கள். �ேத்தோலும் ய்கோ�த்தோலும் உரக்கச சத்தமிடுவீர்கள். கிழககு, 
யமற்கு, வைககு, ர்தற்கு ஆகிே திவச்களில் இருநது மக்கள் வருவோர்கள். 
ய்தவனுவைே இரோஜேததில் யமவசேருய்க அவர்கள் அமரவோர்கள். 
வோழகவ்கயில் மி்கவும் ்தோழந்த இைததில் இருந்த மக்களுககு ய்தவனுவைே 
இரோஜேததில் மி்கவும் உேரந்த இைம் ர்கோடுக்கப்�டும். இப்ய�ோது உேரந்த 
இைததில் இருககும் மக்கள் ய்தவனுவைே இரோஜேததில் ்தோழந்த இைததில் 
இருப்�ோர்கள்” எனறு கூறினோர.169

4.52 எருசரலமில் இரயசு மரிப்�ார
அப்ய�ோது, சில �ரியசேர்கள், “இஙகிருநது ரசனறு ஒளிநதுர்கோள்ளும். 
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ஏயரோது மனனன உம்வமக ர்கோல்ல விரும்புகி்றோன” எனறு இயேசுவிைம் 
வநது ரசோனனோர்கள். 

அவர்கவை யநோககி, இயேசு, “அந்த நரியிைம் (ஏயரோது) ய�ோய் 
‘இனறும், நோவையும் நோன மக்களிைமிருநது அசுத்த ஆவி்கவைத துரததி, 
குணப்�டுதது்தலோகிே என யவவலவே முடிக்க யவண்டும். மறுநோள், 
என யவவல முடிநதுவிடும்’ அ்தற்குப் பி்றகு, எல்லோத தீரக்க்தரிசி்களும் 
எருசயலமில் மரிக்க யவண்டும் என�்தோல் நோன என வழியில் ரசல்லயவண்டும் 
எனறு ரசோல்லுங்கள்” என்றோர. 

“எருசயலயம! எருசயலயம! நீ தீரக்க்தரிசி்கவைக ர்கோவல ரசய்கின்றோய். 
ய்தவன உனனிைம் அனுப்பிே அந்த மனி்தர்கவைக ்கல்ரலறிநது ர்கோல்கி்றோய். 
�ற்�ல யவவை்களில் உன மக்களுககு உ்தவ விரும்பியனன. ஒரு ய்கோழி 
்தன குஞ்சு்கவைச சி்றகு்களின கீயழ யசரப்�துய�ோல நோன உன மக்கவை 
ஒருமிதது யசரக்க விரும்பியனன. ஆனோல் நீ எனவன அனுமதிக்கவில்வல. 
இப்ய�ோது உன வீடு ரவறுவமேோன்தோ்க விைப்�ட்டிருககும். நீங்கள், 

‘ய்தவனின ர�ேரோல் வருகி்றவர ய்தவனோல் ஆசீரவதிக்கப்�ைைவர’ எனறு 
மீண்டும் ரசோல்கி்றவவரககும், எனவனப் �ோரக்கமோட்டீர்கள் என�வ்த நோன 
உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன” என்றோர இயேசு.170

4.53 ஒரு �ரிரசயன் வீட்டில் இரயசு
ஓய்வு நோளில் இயேசு �ரியசேர்களின ்தவலவனோகிே ஒருவனின வீட்டுககு 

அவயனோடு உணவு உண்ணச ரசன்றோர. அஙகிருந்த ஜனங்கள் இயேசுவவக 
்கவனிததுகர்கோண்டிருந்தோர்கள். ர்கோடிே யநோய் உள்ை ஒரு மனி்தவன 
இயேசுவின முனயன ர்கோண்டு வந்தோர்கள். இயேசு �ரியசேரிைமும், 
யவ்த�ோர்கரிைமும், “ஓய்வு நோளில் குணப்�டுததுவது சரிேோ அல்லது ்தவ்றோ?” 
எனறு ய்கட்ைோர. ஆனோல் அவர்கள் அந்தக ய்கள்விககுப் �தில் ரசோல்லவில்வல. 
எனயவ இயேசு அந்த மனி்தவன அவழதது அவவனக குணமோககினோர. 
பினனர இயேசு அந்த மனி்தவன அனுப்பிவிட்ைோர. �ரியசேரிைமும், 
யவ்த�ோர்கரிைமும் இயேசு, “உங்கள் ம்கயனோ அல்லது யவவல ரசய்யும் 
மிரு்கயமோ ஓய்வு நோளில் ஒரு கிணற்றில் விழுநதுவிட்ைோல் விவரநது ரவளியே 
எடுப்பீர்கள் என�து உங்களுககுத ர்தரியும்” என்றோர. இயேசு கூறிே்தற்கு 
எதிரோ்கப் �ரியசேர்களும் யவ்த�ோர்கர்களும் எவ்தயும் கூ்ற முடிேவில்வல. 
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விருநதினர்களில் சிலர மதிப்புககுரிே உேரந்த இைததில் அமருவ்தற்்கோ்க 
ய்தரநர்தடுததுகர்கோண்டிருப்�வ்த இயேசு ்கவனித்தோர. எனயவ இயேசு 
இவ்வுவவமவேச ரசோனனோர. “ஒருவன உங்கவை ஒரு திருமணததிற்்கோ்க 
அவழககும்ய�ோது, மி்க முககிேமோன இருகவ்கயில் அமரோதீர்கள். அந்த மனி்தன 
உங்கவைக ்கோட்டிலும் முககிேமோன மனி்தர ஒருவவர அவழததிருக்கக கூடும். 
நீங்கள் முககிேமோன இருகவ்கயில் அமரநதுர்கோண்டிருகவ்கயில் உங்கள் 
இருவவரயும் அவழத்த மனி்தன வநது, ‘உங்கள் இருகவ்கவே இவருககுக 
ர்கோடுங்கள்’ எனறு கூ்றககூடும். எனயவ ்கவைசி இைதவ்த யநோககி, நீங்கள் 
ரசல்லக கூடும். உங்களுககு அது அவமோனமோ்க இருககும். 

“எனயவ ஒருவன உங்கவை அவழககும்ய�ோது முககிேமற்்ற இைததில் 
உட்்கோருங்கள். அப்ய�ோது உங்கவை அவழத்த மனி்தன உங்களிைம் வநது, 

‘நண்�யன, இனனும் முககிேமோன இருகவ்கயில் வநது அமருங்கள்’ என�ோன. 
அப்ய�ோது மற்்ற எல்லோ விருநதினர்களும் உங்கவை மதிப்�ோர்கள். ்தனவன 
முககிேமோ்கக ்கருதும் எந்த மனி்தனும் ்தோழத்தப்�டுவோன. ்தனவனத 
்தோழததிகர்கோள்கி்ற மனி்தன உேரவோ்க வவக்கப்�டுவோன” என்றோர. 

பினபு இயேசு ்தனவன அவழத்த �ரியசேவன யநோககி, “நீ �்கலுணயவோ, 
இரவுணயவோ அளிகவ்கயில், உன நண்�ர்கள், சய்கோ்தரர்கள், உ்றவினர்கள், 
ரசல்வந்தர்கைோகிே அக்கம் �க்கத்தோர ஆகியேோவர மட்டும் அவழக்கோய்த. 
மற்ர்றோரு முவ்ற அவர்கள் உனவனத ்தம்யமோடு உண்ணுவ்தற்்கோ்க 
அவழப்�ோர்கள். அப்ர�ோழுது உனககு உன �லன கிவைததுவிடும். அ்தற்கு 
மோ்றோ்க, நீ விருந்தளிககும் ய�ோது, ஏவழ்கவையும், முைமோனவர்கவையும், 
ரநோண்டி்கவையும், குருைர்கவையும் அவழததுகர்கோள். அந்த ஏவழ்கள் 
உனககு மீண்டும் எதுவும் அளிக்க முடிேோ்த்தோல் நீ ஆசீரவதிக்கப்�டுவோய். 
அவர்களுககு ஒனறுமில்வல. ஆனோல் நல்யலோர மரணததிலிருநது எழுவ்கயில் 
உனககு அ்தற்குரிே �லன கிவைககும்” என்றோர.171

4.54 விருநது்ககு அ்ழ்ககைப்�ட்டவரகைள் �ற்றிய உவ்ம
இயேசுவுைன யமவசேருய்க உட்்கோரநதிருந்த ஒரு மனி்தன இவற்வ்றக 

ய்கட்ைோன. அவன இயேசுவிைம், “ய்தவனின இரோஜேததில் உணவவ 
அருநதும் மக்கள் மிகுந்த சநய்தோஷமோ்க இருப்�ோர்கள்” என்றோன. 

இயேசு அவவன யநோககி, “ஒரு மனி்தன ஒரு ர�ரிே விருநதுககு ஏற்�ோடு 
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ரசய்்தோன. �லவரயும் அவ்விருநதுககு அவழத்தோன. சோப்பிடும் யவவை 
ரநருஙகிேதும் அவன யவவலக்கோரவன விருநதினர்களிைம் அனுப்பி, 

‘வோருங்கள்! உணவு ்தேோரோ்க இருககி்றது’ எனறு ரசோல்லுமோறு அனுப்பினோன. 
ஆனோல் அந்த விருநதினர்கள் எல்லோம் ்தம்மோல் வர இேலோது எனச ரசோல்லி 
அனுப்பினோர்கள். ஒவ்ரவோருவரும் ஏய்தனும் ஒரு சோககுப்ய�ோககு கூறினோர்கள். 
மு்தலோமவன, ‘நோன ஒரு வேவல வோஙகியுள்யைன. அவ்தப் �ோரக்கப் 
ய�ோ்கயவண்டும். ்தேவுரசய்து மனனிக்கவும்’ என்றோன. இனரனோருவன, 

‘ஐநது யஜோடி ஏரமோடு்கள் வோஙகி இருககிய்றன. அவவ்கவை யசோதிதது�ோரக்கப் 
ய�ோ்கயவண்டும். ்தேவுரசய்து மனனிததுர்கோள்’ என்றோன. மூன்றோமவன, 

‘எனககு இப்ர�ோழுது்தோன திருமணமோயிற்று. நோன வர முடிேோது’ என்றோன. 
“எனயவ யவவலக்கோரன திரும்பி வந்தோன. நைந்தவற்வ்ற எஜமோனருககுக 

கூறினோன. எஜமோனர சினநது, ்தன யவவலக்கோரனிைம், ‘விவரநது ரசல். 
ர்தருக்களிலும், ஊரின ஒதுககுப் பு்றங்களிலும் இருககி்ற ஏவழ்கவையும், 
அங்கவீனர்கவையும், குருைவரயும், முைவர்கவையும் அவழதது வோ’ என்றோன. 

“பினனர யவவலக்கோரன அவனிைம் வநது, ‘எஜமோனயர, நீங்கள் 
கூறிே�டியே நோன ரசய்ய்தன. ஆனோல் இனனும் அதி்க மக்களுககு 
இைமிருககி்றது’ என்றோன. எஜமோனன யவவலக்கோரவன யநோககி, ‘ர�ரும் 
�ோவ்த்கள் அருய்கயும் கிரோமப்பு்றததிற்கும் ரசல். அஙகுள்ை மக்கவை 
வருமோறு ரசோல். எனது வீடு முழுவதும் ஆட்்கைோல் நிரம்பி இருக்க யவண்டும்’ 
எனறு வற்புறுததினோன. யமலும் ‘நோன மு்தலில் அவழத்தவர்களில் ஒருவர 
கூை எனயனோடு விருநதுண்ணப் ய�ோவதில்வல’ என்றோன” எனக கூறினோர.172

4.55 என்்னப் பின்�ற்்ற முடியுமா என்று தீரமானியுஙகைள்
இயேசுயவோடு �லர �ேணம் ரசய்துர்கோண்டு இருந்தனர. இயேசு 

மக்கவை யநோககி, “எனனிைம் வருகி்ற ஒருவன அவனது ்தநவ்தவேயேோ, 
்தோவேயேோ, சய்கோ்தரவரயேோ, சய்கோ்தரி்கவையேோ, எனவனக ்கோட்டிலும் 
அதி்கமோ்க யநசித்தோல் அம்மனி்தன எனககுச சீஷனோ்க ஆ்க முடிேோது. ஒருவன 
்தனவன யநசிப்�வ்தக ்கோட்டிலும் அதி்கமோ்க எனவன யநசிக்க யவண்டும்! 
ஒருவன எனவனப் பின�ற்றும்ய�ோது அவனுககுக ர்கோடுக்கப்�ட்டிருககும் 
சிலுவவவே (துன�தவ்த) சுமக்கோவிட்ைோல் அவன எனககுச சீஷனோ்க 
முடிேோது. 
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“ஒரு ய்கோட்வைவேக ்கட்டும் முனபு, மு்தலில் அமரநது அவ்தக 
்கட்டுவ்தற்கு எவ்வைவு ரசலவோகும் என�வ்தத தீரமோனிப்பீர்கள். யவவலவே 
முடிப்�்தற்குத ய்தவவேோன �ணம் உங்களிைம் இருககி்ற்தோ என�வ்தப் 
�ோரக்க யவண்டும். அவ்தச ரசய்ேோவிட்ைோல் நீங்கள் யவவலவேத 
ர்தோைஙகினோலும், அவ்த முடிக்க உங்கைோல் முடிேோது. நீங்கள் அவ்த முடிக்க 
முடிேோவிட்ைோல் அவ்தக ்கவனிககி்ற எல்லோ மக்களும் உங்கவைப் �ோரதது 
நவ்கப்�ோர்கள். அவர்கள், ‘இந்த மனி்தன ்கட்ை ஆரம்பித்தோன. ஆனோல் முடிக்க 
முடிேவில்வல’ எனறு ரசோல்வோர்கள். 

“ஓர அரசன மற்ய்றோர அரசனுககு எதிரோ்கப் ய�ோரிைச ரசன்றோல், மு்தலில் 
அமரநது திட்ைமிடுவோன. அரசனிைம் �த்தோயிரம் வீரர்கள் மட்டுயம இருந்தோல் 
இரு�்தோயிரம் வீரர்கள் ர்கோண்ை மற்்ற அரசவனத ய்தோற்்கடிக்க முடியுமோ 
எனப் �ோரப்�ோன. அவனோல் மற்்ற அரசவனத ய்தோற்்கடிக்க முடிேோர்தன்றோல், 
எதிரி இனனும் ர்தோவலவோன இைததில் இருககும்ர�ோழுய்த சில ஆட்்கவை 
அனுப்பி அந்த அரசனிைம் சமோ்தோனததிற்்கோன ய�சசு வோரதவ்தயில் 
ஈடு�டுவோன. 

“அவ்தப்ய�ோலயவ மு்தலில் நீங்கள் திட்ைமிை யவண்டும். எனவனப் 
பின�ற்்ற யவண்டுமோனோல் உங்களிைம் இருககும் அவனதவ்தயும் 
ர்கோடுததுவிை யவண்டும், அவ்வோறு ரசய்ேவில்வல என்றோல், நீங்கள் எனது 
சீஷரோ்க இருக்க முடிேோது!” 

“உப்பு ஒரு நல்ல ர�ோருள். ஆனோல் உப்பு அ்தன சுவவவே இழநதுய�ோனோல் 
அ்தனோல் �ேன எதுவும் இல்வல. அவ்தத திரும்�வும் சுவவ உவைே்தோ்க 
மோற்்ற முடிேோது. மண்ணிற்்கோ்கயவோ, உரமோ்கயவோ, கூை அ்தவனப் 
�ேன�டுத்த முடிேோது. மக்கள் அவ்த வீசிரேறிநதுவிடுவோர்கள். 

“எனவனக ய்கட்கி்ற மக்கயை! ்கவனியுங்கள்” என்றோர.173

4.56 கைாணாமற்ர�ான ஆட்்டப் �ற்றிய உவ்ம
வரி வசூலிப்ய�ோர �லரும், தீயேோரும் இயேசு கூறுவவ்தக ய்கட்்க 

வந்தோர்கள். உையன �ரியசேரும் யவ்த�ோர்கரும் குவ்ற கூ்ற ஆரம்பித்தவர்கைோ்க, 
“�ோருங்கள்! இந்த மனி்தன (இயேசு) தீயேோவர வரயவற்று அவர்கயைோடு 
அமரநது உணவு உண்கி்றோர” என்றனர. 

அப்ய�ோது அவர்களுககு இயேசு பினவரும் உவவமவேக 
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கூறினோர: “உங்களில் ஒருவனுககு நூறு ஆடு்கள் இருககின்றன எனறு 
வவததுகர்கோள்யவோம். அவற்றுள் ஒனறு ்கோணோமல் ய�ோகி்றது. அப்ய�ோது 
அவன மற்்ற ர்தோண்ணூற்று ஒன�து ஆடு்கவையும் ்தனியே விட்டுவிட்டுக 
்கோணோமல் ய�ோன ஆட்வைத ய்தடிச ரசல்லமோட்ைோனோ? அந்தக ்கோணோமல் 
ய�ோன ஆட்வைக ்கண்டுபிடிககும்வவரககும் அவன அவ்தத ய்தடிகர்கோண்யை 
இருப்�ோன. அந்த ஆட்வை அவன ்கண்டுபிடிககி்றய�ோது மி்கவும் சநய்தோஷம் 
அவைவோன. அந்த மனி்தன அந்த ஆட்வைத ்தன ய்தோள்்களில் சுமநதுகர்கோண்டு 
்தன வீட்வை அவைவோன. ்தன நண்�ர்கவையும் அக்கம் �க்கத்தவர்கவையும் 
அவழதது அவர்களிைம், ‘எனது ்கோணோமல் ய�ோன ஆட்வைக ்கண்டு 
பிடிதய்தன. எனயனோடுகூை சநய்தோஷப்�டுங்கள்’ எனறு கூறுவோன. 
அவ்வோய்ற, ஒரு �ோவி மனநதிருநதி ்தனது வோழவவ மோற்றிகர்கோள்ளும்ய�ோது 
�ரயலோ்கததில் மிகுந்த சநய்தோஷம் உண்ைோகும் எனறு நோன உங்களுககுச 
ரசோல்கிய்றன. ்தங்கள் இ்தேதவ்த மோற்்றத ய்தவவயில்லோ்த ர்தோண்ணூற்று 
ஒன�து நல்ல மனி்தருக்கோ்க ஏற்�டும் சநய்தோஷதவ்தக ்கோட்டிலும் அந்த ஒரு 
�ோவிக்கோ்க ஏற்�டும் சநய்தோஷம் அதி்கமோ்க இருககும்.174

4.57 கைாணாமற் ர�ான பவள்ளி்ககைாசு �ற்றிய உவ்ம
“ஒரு ர�ண்ணிைம் �தது ரவள்ளிக ்கோசு்கள் இருககின்றன எனறு 
வவததுகர்கோள்யவோம். அவற்றில் ஒனவ்ற அவள் ர்தோவலதது விடுகி்றோள். 
அவள் ஒரு விைகவ்க எடுததுகர்கோண்டு வீட்வைச சுத்தம் ரசய்வோள் 
அல்லவோ? அந்தக ்கோசு கிவைககும் மட்டும் ்கவனமோ்கத ய்தடுவோள். 
ர்தோவலநது ய�ோன அந்தக ்கோவசக ்கண்ரைடுககும்ய�ோது அவள் ்தனது 
நண்�ர்கவையும் அக்கம் �க்கத்தோவரயும் ஒன்றோ்க அவழதது அவர்கவை 
யநோககி, ‘நோன ர்தோவலத்த ்கோவசக ்கண்ரைடுத்த்தோல் நீங்கள் எனயனோடு கூை 
சநய்தோஷப்�டுங்கள்’ என�ோள். அவ்தப்ய�ோலயவ ஒரு �ோவி மனநதிருநதி ்தன 
வோழவவ மோற்றினோல் ய்தவ தூ்தருககு முன�ோ்க மிகுந்த மகிழசசி உண்ைோகும்” 
என்றோர.175

4.58 கைாணாமற்ர�ான மகை்னப் �ற்றிய உவ்ம
அப்ய�ோது இயேசு, “ஒரு மனி்தனுககு இரண்டு பிள்வை்கள் இருந்தனர. 

இவைே ம்கன ்தநவ்தவே யநோககி, ‘நமககுச ரசோந்தமோன எல்லோப் 
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ர�ோருட்்களிலும் எனது �ஙவ்க எனககுத ்தோருங்கள்’ எனறு கூறினோன. எனயவ 
்தநவ்த ரசல்வதவ்த இரண்டு பிள்வை்களுககும் �ஙகிட்டுக ர்கோடுத்தோன. 

“சில நோட்்களுககுப் பி்றகு இவைே ம்கன ்தனககுரிே எல்லோப் 
ர�ோருட்்கவையும் எடுததுகர்கோண்டு வீட்வை விட்டுப் ய�ோனோன. யவர்றோரு 
தூர ய்தசததுககு அவன பிரேோணம் ரசய்்தோன. அஙகு அவன �ணதவ்த 
மூைவனப்ய�ோல் வீணோ்கச ரசலவழித்தோன. அவன ்தனனிைமிருந்த 
�ணம் அவனதவ்தயும் ரசலவு ரசய்்தோன. அ்தற்குப் பினனர, அநநோட்டில் 
வ்றட்சி நிலவிேது. மவழ ர�ய்ேவில்வல. அநநோட்டில் எல்லோருககும் 
ய்தவவேோன அைவுககு உணவு கிவைக்கவில்வல. அந்த ம்கன 
�சிேோலும், �ணமினவமேோலும் துன�ப்�ட்ைோன. எனயவ அந்த நோட்டில் 
வோழந்த ஒருவனிைம் அவன யவவலககு அமரந்தோன. �னறி்களுககுத 
தீவனமிடுமோறு அந்த ம்கவன அம்மனி்தன அனுப்பினோன. அந்த ம்கன 
�சிமிகுதிேோல் �னறி்கள் சோப்பிட்டுகர்கோண்டிருந்த உணவவேோகிலும் 
உண்ண யவண்டுரமன விரும்பினோன. ஆனோல் அவனுககு ஒருவரும் எந்த 
உணவவயும் ர்கோடுக்கவில்வல. 

“இவைஞன ்தன மூைத்தனதவ்த உணரந்தோன. அவன, ‘என ்தநவ்தயின 
எல்லோ யவவலக்கோரர்களுககும் மிகுதிேோன உணவு கிவைககும். நோயனோ 
உணவினறி இஙகு இ்றககும் நிவலயில் இருககிய்றன. நோன இஙகிருநது என 
்தநவ்தயிைம் ய�ோய்: ்தநவ்தயே, நோன ய்தவனுககு எதிரோ்கப் �ோவம் ரசய்ய்தன. 
உங்களிைமும் ்தவறு ரசய்ய்தன. உங்கள் ம்கன எனறு அவழக்கப்�டும் 
அைவுககு நோன ்தகுதியுள்ைவன அல்லன. நோன உங்கள் யவவலக்கோரர்களில் 
ஒருவனோ்க வோழ அனுமதியுங்கள் எனறு ரசோல்லுயவன’ எனறு எண்ணினோன. 
எனயவ அந்த ம்கன அஙகிருநது ்தன ்தநவ்தயிைம் ரசன்றோன. 

“அந்த ம்கன ர்தோவலவில் வரும்ய�ோய்த அவனது ்தநவ்த �ோரததுவிட்ைோர. 
அந்த ம்கனின நிவலவேக ்கண்டு ்தநவ்த வருநதினோர. எனயவ ்தநவ்த 
ம்கனிைம் ஓடினோர. ம்கவன அரவவணதது முத்தமிட்ைோர. ம்கன, ‘்தநவ்தயே, 
நோன ய்தவனுககு எதிரோ்கப் �ோவம் ரசய்ய்தன. உங்களுககும் ்தவறு 
இவழதய்தன. உங்கள் ம்கன எனறு அவழக்கப்�டுவ்தற்ய்கற்்ற ்தகுதி எனககுக 
கிவைேோது’ என்றோன. 

“ஆனோல் ்தநவ்த யவவலக்கோரவர யநோககி, ‘விவரநது ரசல்லுங்கள். 
விவலயுேரந்த ஆவை்கவைக ர்கோண்டுவநது அவனுககு உடுததுங்கள். அவன 
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விரலுககு யமோதிரம் அணிவிததுக ்கோலுககு நல்ல �ோ்தரட்வச்கவை அணிேச 
ரசய்யுங்கள். நம் ர்கோழுத்த ்கனவ்ற ர்கோண்டுவோருங்கள். அவ்தச சவமதது 
திருப்திேோ்கச சோப்பிடுயவோம். ஒரு விருநது வவப்ய�ோம். எனனுவைே இந்த 
ம்கன இ்றநது ய�ோயிருந்தோன. மீண்டும் உயியரோடு வநதுள்ைோன. அவன 
்கோணோமல் ய�ோயிருந்தோன, இப்ய�ோது மீண்டும் ்கண்டு பிடிக்கப்�ட்ைோன’ 
எனறு கூறினோர. எனயவ விருநது ஏற்�ோடு ரசய்ே ஆரம்பித்தோர்கள். 

“மூத்த ம்கன வேலில் இருந்தோன. அவன வீட்டுககு அரு்கோவமயில் 
திரும்பி வநது ர்கோண்டிருந்தோன. இவச, ஆைல் ஆகிேவற்றின சத்ததவ்தக 
ய்கட்ைோன. எனயவ மூத்த ம்கன யவவலக்கோரச சிறுவர்களில் ஒருவவன 
அவழதது, ‘இவவரேல்லோம் எ்தற்்கோ்க நவைர�றுகின்றன?’ எனறு 
ய்கட்ைோன. யவவலக்கோரன, ‘உங்கள் சய்கோ்தரன திரும்பி வநதுள்ைோர. 
உங்கள் ்தநவ்த ர்கோழுத்த ்கனவ்ற உண்�்தற்்கோ்கக ர்கோனறுள்ைோர. உங்கள் 
சய்கோ்தரன �ோது்கோப்�ோ்கவும் நல்ல முவ்றயிலும் மீண்டும் வீட்டுககுத திரும்பி 
இருப்�்தோல் உங்கள் ்தநவ்த மகிழசசிேோ்க இருககி்றோர’ என்றோன. 

“மூத்த ம்கன ய்கோ�முற்று விருநதுககுச ரசல்லவில்வல. எனயவ ்தநவ்த 
ரவளியே வநது அவனிைம் வற்புறுததினோர. உள்யை வருமோறு அவழத்தோர. 
ம்கன ்தநவ்தவே யநோககி, ‘நோன உங்களுககு ஓர அடிவமவேப் ய�ோல் �ல 
ஆண்டு்கள் உவழதய்தன! உங்கள் ்கட்ைவைககு எப்ய�ோதும் கீழப்�டிநது 
நைநய்தன. ஆனோல் ஒரு ரவள்ைோட்வைேோகிலும் நீங்கள் எனக்கோ்கக 
ர்கோன்றதில்வல. எனககும் என நண்�ர்களுககும் நீங்கள் விருந்தளித்ததில்வல. 
ஆனோல் உங்கள் இனரனோரு ம்கன �ணதவ்த எல்லோம் யவசி்களிைம் 
ரசலவழித்தோன. பினனர வீடு திரும்பிேதும் அவனுக்கோ்கக ர்கோழுத்த ்கனறுக 
குட்டிவே ர்கோனறீர்கள்’ என்றோன. 

“ஆனோல் ்தநவ்த அவவன யநோககி, ‘ம்கயன! நீ எப்ய�ோதும் எனயனோடு 
இருககி்றோய். எனககுரிேவவ அவனததும் உனககு உரிேவவ. நோம் 
சநய்தோஷமோ்க விருநதுண்ண யவண்டும். ஏரனனில் உன சய்கோ்தரன இ்றநது 
ய�ோயிருந்தோன, இப்ய�ோது உயியரோடு வநதுள்ைோன. ்கோணோமல் ய�ோயிருந்தோன, 
ஆனோல் இப்ய�ோது ்கண்டுபிடிக்கப்�ட்ைோன’ என்றோர” எனறு கூறினோர.176

4.59 ரநர்மயற்்ற அதிகைாரியின் உவ்ம 
இயேசு அவரது சீஷவர யநோககி, “ஒரு ்கோலததில் ஒரு ரசல்வந்தன வோழநது 
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வந்தோன. விேோ�ோரதவ்தக ்கவனிககும்ர�ோருட்டு அவனிைம் ஓர அதி்கோரி 
இருந்தோன. அந்த அதி்கோரி ஏமோற்றுவ்தோ்க அசரசல்வந்தனுககுப் பு்கோர்கள் 
வந்தன. எனயவ அந்த அதி்கோரிவே அவழதது அவவன யநோககி, ‘உனவனக 
குறிததுத ்தவ்றோன ரசய்தி்கவைக ய்கள்விப்�ட்யைன. எனது �ணதவ்த 
எவ்வோறு �ேன�டுததினோய் என�்தற்்கோன அறிகவ்கவேக ர்கோடு. இப்ய�ோது 
நீ எனககு அதி்கோரிேோ்க இருக்க முடிேோது’ என்றோன. 

“பினனர அந்த அதி்கோரி ்தனககுள்யையே, ‘நோன எனன ரசய்யவன. என 
எஜமோனர எனவன யவவலயில் இருநது அ்கற்றிவிட்ைோர. குழி்கவைத 
ய்தோண்டுமைவு வலிவம எனனிைம் இல்வல. பிசவச எடுக்க 
ரவட்்கப்�டுகிய்றன. நோன எனன ரசய்ேயவண்டுரமன எனககுத ர்தரியும். 
நோன யவவலவே இழககும்ய�ோது பி்ற மக்கள் ்தம் வீட்டுககுள் எனவன 
வரயவற்கும்�டிேோன ஒரு ரசேவல நோன ரசய்ே யவண்டும்’ எனறு நிவனத்தோன. 

“எனயவ, அந்த அதி்கோரி எஜமோனனுககுக ்கைன ்தர யவண்டிேவர்கவை 
அவழத்தோன. மு்தலோமவவன யநோககி, ‘எனது எஜமோனனுககு நீ 
ர்கோடுக்கயவண்டிே ்கைன எவ்வைவு?’ என்றோன. அவன, ‘நோன நூறு குைம் 
ஒலிவ எண்வணய் ்கைன�ட்டிருககிய்றன’ என்றோன. அதி்கோரி அவனிைம், 

‘இய்தோ உன �ற்றுச சீட்டு. சீககிரம் நீ உட்்கோரநது உன �ற்வ்றக குவ்றதது 
ஐம்�து குைம் எனறு எழுது’ என்றோன. 

“பின அதி்கோரி மற்ர்றோருவவன யநோககி, ‘எனது எஜமோனனுககு நீ 
திருப்�யவண்டிே ்கைன எவ்வைவு?’ என்றோன. அவன, ‘நோன நூறு மரக்கோல் 
ய்கோதுவம ்கைன�ட்டிருககிய்றன’ எனறு �தில் ரசோனனோன. உையன அதி்கோரி 
அவனிைம், ‘இய்தோ உனது �ற்றுச சீட்டு. இவ்தக குவ்றதது எண்�து மரக்கோல் 
எனறு எழுது’ என்றோன. 

“பினனர எஜமோனன நம்பிகவ்கககுத ்தகுதிேற்்ற அந்த அதி்கோரிவே அவன 
தி்றவமேோ்கச ரசய்்த்தோ்கப் �ோரோட்டினோன. ஆம், உல்கததிற்குரிே மனி்தர 
்தங்கள் ்கோலதது மக்கயைோடு விேோ�ோரததில், ஆவிககுரிே மனி்தர்கவைக 
்கோட்டிலும் தி்றவமேோனவர்கைோ்கக ்கோணப்�டுகி்றோர்கள். 

“நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன, ‘ய்தவனிைம் நட்வ�க 
்கோப்�ோற்றும்ர�ோருட்டு’ இந்த உல்கததில் உனககுரிே ர�ோருட்்கவை 
எல்லோம் �ேன�டுதது. அந்தப் ர�ோருட்்கள் எல்லோம் அழிந்த பினனர எனறும் 
நிவலததிருககி்ற வீட்டில் நீ வரயவற்்கப்�டுவோய். சிறிே ்கோரிேங்களில் 
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நம்பிகவ்கககு உ்கந்த மனி்தன ர�ரிே ்கோரிேங்களிலும் நம்பிகவ்கககு 
ஏற்்றவனோயிருப்�ோன. சிறிே ்கோரிேங்களில் நம்பிகவ்கககுத ்த்கோ்தவனோ்க 
இருப்�வன ர�ரிே ்கோரிேங்களிலும் அவ்வோய்ற இருப்�ோன. உல்கச 
ரசல்வங்களிலும் நீங்கள் யநரவமேற்்றவரைோ்க இருககும்ய�ோது உண்வமேோன 
(�ரயலோ்க) ரசல்வததிலும் நீங்கள் யநரவமேற்்றவர்கைோ்கயவ இருப்பீர்கள். 
ேோரோவது ஒருவருககுரிே ர�ோருட்்களில் உங்கவை நம்�முடிேோவிட்ைோல் 
உங்களுககுச ரசோந்தமோ்க எந்தப் ர�ோருளும் ர்கோடுக்கப்�ைமோட்ைோது. 

“ஒயர யநரததில் இரு எஜமோனர்களுககுப் �ணிபுரிே எந்த 
யவவலக்கோரனோலும் முடிேோது. அந்த யவவலக்கோரன ஒரு எஜமோனவன 
ரவறுதது, மற்்ற எஜமோனவன யநசிப்�ோன. அல்லது அவன ஒருவனுககு 
நம்பிகவ்கககுரிேவனோ்க நைநதுர்கோண்டு மற்்றவனிைம் யவறு முவ்றயில் 
நைநது ர்கோள்வோன. ய்தவனுககும், �ணததுககும் ஒருஙய்க யசவவ ரசய்ே 
உங்கைோல் இேலோது” என்றோர. 

�ரியசேர்கள் இசரசய்தி்கவை எல்லோம் ய்கட்டுகர்கோண்டிருந்தோர்கள். 
அவர்கள் எல்லோரும் �ணதவ்த யநசித்த்தோல் இயேசுவவ விமரசித்தோர்கள். 
இயேசு �ரியசேர்கவை யநோககி, “மக்களின முன�ோ்க நீங்கள் நல்லவர்கைோ்க 
நைநதுர்கோள்கிறீர்கள். ஆனோல் உங்கள் இ்தேததில் உண்வமேோ்கயவ எனன 
இருககி்றர்தன ய்தவன அறிவோர. மனி்தர முககிேமோ்கக ்கருதும் ்கோரிேங்கள் 
ய்தவனின ரவறுப்புககு உரிேவவ ஆகின்றன.177

4.60 பசல்வநதனும் லாசருவும்
“விவலயுேரந்த ஆவை்கவை எப்ய�ோதும் அணிநதுர்கோண்டிருந்த ஒரு 

ரசல்வந்தன இருந்தோன. ஒவ்ரவோரு நோளும் விருநதுண்டு ்களிககும் 
அைவுககு மிகுந்த ரசல்வந்தனோ்க இருந்தோன. லோசரு எனறு அவழக்கப்�ட்ை 
மி்கவும் ஏவழேோன மனி்தனும் இருந்தோன. லோசருவின சரீரம் முழுவதும் 
புண்ணோ்க இருந்தது. ரசல்வந்தனின வீட்டு வோசலருய்க லோசரு அடிக்கடி 
�டுததுககிைப்�ோன. ரசல்வந்தனின யமவசயில் மீதிேோ்க விைப்�ட்ை உணவுத 
துணுககு்கவை உண்�்தற்கு அவன விரும்பினோன. நோய்்கள் வநது அவனது 
புண்்கவை நககின. 

“பினனர லோசரு இ்றந்தோன. ய்தவதூ்தர்கள் லோசருவவ எடுததுசரசனறு 
ஆபிர்கோமின மடியில் வவத்தனர. ரசல்வந்தனும் இ்றநது அைக்கம் 
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ரசய்ேப்�ட்ைோன. அவன �ோ்தோைததிற்கு அனுப்�ப்�ட்டு மிகுந்த 
யவ்தவனவே அனு�வித்தோன. ர்தோவலவியலயே ஆபிர்கோம் ்தன மடியில் 
லோசருவவ ஏநதிகர்கோண்டிருப்�வ்தச ரசல்வந்தன �ோரத்தோன. அவன, 

‘்தநவ்த ஆபிர்கோயம! எனனிைம் இரக்கம் ்கோட்டுங்கள். அவனது விரவலத 
்தண்ணீரில் நவனதது எனது நோவவக குளிரவிககுமோறு லோசருவவ எனனிைம் 
அனுப்புங்கள். இந்த ரநருப்பில் நோன துன�ப்�ட்டுகர்கோண்டிருககிய்றன’ 
எனறு சத்தமிட்டுக கூறினோன. 

“ஆனோல் ஆபிர்கோம், ‘எனது ம்கயன! நீ உலகில் வோழந்தவ்த 
நிவனவுகூரநதுர்கோள். வோழவின நல்ல ர�ோருட்்கள் அவனததும் உனககிருந்தன. 
லோசருவிற்கு எல்லோத தீவம்களும் யநரந்தன. இப்ய�ோது அவனுககு இஙகு 
ஆறு்தல் கிவைககி்றது. நீயேோ துன�ப்�ட்டுகர்கோண்டிருககி்றோய். யமலும் 
உனககும், எங்களுககும் மததியில் ஒரு ர�ரிே பிைவு உள்ைது. உனககு 
உ்தவுவ்தற்்கோ்க ேோரும் இஙகிருநது அஙகு ்கைநது வரமுடிேோது’ என்றோன. 

“ரசல்வந்தன, ‘அப்�டிேோனோல் ்தேவுரசய்து பூமியில் இருககும் என 
்தநவ்தயின வீட்டுககு லோசருவவ அனுப்புங்கள். எனககு ஐநது சய்கோ்தரர்கள் 
இருககி்றோர்கள். ர்கோடுவம மிகுந்த இந்த இைததுககு அவர்கள் வரோ்த�டிககு 
லோசரு எனது சய்கோ்தரர்கவை எசசரிக்கட்டும்’ என்றோன. 

“ஆனோல் ஆபிர்கோம், ‘அவர்கள் �டிப்�்தற்கு யமோயசயின சட்ைங்களும் 
தீரக்க்தரிசி்களின நூல்்களும் உள்ைன. அவர்கள் அவற்றிலிருநது 
்கற்றுகர்கோள்ைட்டும்’ என்றோன. 

“ஆனோல் ரசல்வந்தன, ‘இல்வல, ்தநவ்த ஆபிர்கோயம! இ்றநய்தோரிலிருநது 
ஒருவன ரசனறு கூறினோல், அவர்கள் நம்பிகவ்க ர்கோண்டு ்தம் மனவ்தயும் 
வோழவவயும் மோற்றிகர்கோள்வோர்கள்’ என்றோன. 

“ஆனோல் ஆபிர்கோம் அவவன யநோககி, ‘இல்வல! உனது சய்கோ்தரர்கள் 
யமோயசககும் தீரக்க்தரிசி்களுககும் ரசவி சோய்க்கவில்வல என்றோல், 
இ்றநய்தோரில் இருநது வருகின்ற ஒருவன கூறுவவ்தயும் ய்கட்்கமோட்ைோர்கள்’ 
என்றோன” என இயேசு கூறினோர.178

4.61 மன்னிததல், விசுவாசம், கைட்ம
இயேசு ்தன சீஷர்கவை யநோககி, “மக்கள் �ோவம் ரசய்யும்�டிேோன 

்கோரிேங்கள் நிசசேமோ்க நைககும். ஆனோல் இது நைககும்�டிேோ்கச 
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ரசய்கி்றவனுககுத தீவம விவையும் �லவீனமோன மனி்தர்கள் �ோவம் 
ரசய்யும்�டிேோ்கச ரசய்கி்ற ஒருவனுககுத தீவம விவையும். அவன ்கழுததில் 
அவரககி்ற ்கல்வலக ்கட்டி அவவனக ்கைலில் அமிழததுவது அவனுககு 
நல்ல்தோ்க இருககும். எனயவ எசசரிகவ்கேோ்க இருங்கள்!” 

“உங்கள் சய்கோ்தரன �ோவம் ரசய்்தோல் அவவனக ்கண்டியுங்கள். ஆனோல் 
அவன வருநதிப் �ோவம் ரசய்வவ்த விட்டுவிட்ைோல், அவவன மனனியுங்கள். 
ஒயர நோளில் உங்கள் சய்கோ்தரன ஏழுமுவ்ற உங்களிைம் ்தவறு ரசய்தும் 
ஒவ்ரவோரு முவ்றயும் உங்களிைம் மனனிப்பு யவண்டினோன என்றோல், நீங்கள் 
அவவன மனனிக்க யவண்டும்” என்றோர. 

சீஷர்கள் இயேசுவவ யநோககி, “இனனும் மிகுந்த விசுவோசதவ்த எங்களுககு 
வழஙகுங்கள்” என்றோர்கள். 

்கரத்தர, “உங்கள் விசுவோசம் ஒரு ்கடு்கைவு ர�ரிே்தோ்க இருந்தோல் இந்த 
முசுக்கட்வை மரதவ்தப் �ோரதது, ‘நீ ்தோனோ்கயவ ர�ேரநது ்கைலில் விழு’ 
எனறு கூறினோல் அந்த மரமோனது உங்களுககுக கீழப்�டியும். 

“வேலில் யவவல ரசய்கி்ற ஊழிேன ஒருவன உங்களில் ஒருவனுககு 
இருககி்றோன எனறு வவததுகர்கோள்யவோம். அவன நிலதவ்த உழுது 
ர்கோண்யைோ, ஆடு்கவை யமய்ததுகர்கோண்யைோ இருககி்றோன. அவன 
வேலிலிருநது வீட்டுககு வந்ததும் அவனிைம் நீங்கள் எனன ரசோல்வீர்கள்? 
வநது சோப்பிை உட்்கோர எனபீர்கைோ? இல்வல. நீங்கள் அந்த ஊழிேனிைம், 

‘நோன உண்�்தற்கு ஏய்தனும் ்தேோர ரசய். நோன சோப்பிட்டு முடிககும்வவர 
�ரிமோறுவ்தற்்கோன ஆவை்கவை அணிநதுர்கோள். பி்றகு நீ சோப்பிைவும், 
�ரு்கவும் ரசய்ேலோம்’ எனபீர்கள். ்தன யவவலவேச ரசய்வ்தற்்கோ்க 
அவனுககு வியசஷமோ்க நனறி ரசலுத்த யவண்டிேது இல்வல. அவனது 
எஜமோனன ரசோல்வவ்த மட்டும் அவன ரசய்துர்கோண்டிருககி்றோன. அதுயவ 
உங்களுககும் ர�ோருநதும். நீங்கள் ரசய்யும்�டிேோ்க கூ்றப்�ட்ை ்கோரிேங்கவை 
நீங்கள் ரசய்யும்ய�ோது நீங்கள், ‘எந்த வியசஷ நனறிேறி்தலுககும் நோங்கள் 
்தகுதியுவைேவர்கள் அல்ல. நோங்கள் ரசய்ேயவண்டிே யவவலவேயே ரசய்து 
முடிதய்தோம்’ எனறு ரசோல்ல யவண்டும்” என்றோர.179

4.62 லாசருவின் இ்றப்பு
லோசரு என்ற ர�ேருள்ை ஒரு மனி்தன யநோயுற்றிருந்தோன. அவன 
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ர�த்தோனிேோ என்ற ந்கரததில் வோழநது வந்தோன. இநந்கரததில்்தோன மரிேோளும் 
அவைது சய்கோ்தரி மோரத்தோளும் வோழந்தனர. (இந்த மரிேோள்்தோன பினபு 
இயேசுவிற்கு வோசவனத வ்தலம் பூசித ்தன கூந்தலோல் அவரது ்கோல்்கவைத 
துவைத்தவள்) மரிேோளின சய்கோ்தரன்தோன லோசரு. அவன இப்ய�ோது 
யநோயுற்றிருந்தோன. ஆவ்கேோல் மரிேோளும் மோரத்தோளும் இயேசுவிைம் ரசய்தி 
அனுப்பி “ஆண்ைவயர, உங்கள் அன�ோன நண்�ன லோசரு யநோயுற்றிருககி்றோன” 
எனறு ரசோனனோர்கள். 

இயேசு இ்தவனக ய்கட்டு “யநோயின முடிவு மரணம் அனறு. இந்த 
யநோய் ய்தவவன மகிவமப்�டுததுவ்தற்்கோ்க ஏற்�ட்ைது. இது, ய்தவனின 
குமோரனுககுப் பு்கவழக ர்கோண்டுவருவ்தற்்கோ்கயவ உண்ைோனது” என்றோர. 
(மோரத்தோள், மரிேோள், லோசரு ஆகிே மூவவரயும் இயேசு யநசிதது வந்தோர) 
இயேசு லோசருவின யநோவேப்�ற்றி அறிந்தய�ோது யமலும் இரண்டு நோட்்கள் 
ஏற்ர்கனயவ இருந்த இைததியலயே ்தஙகினோர. பி்றகு இயேசு ்தன சீஷர்களிைம் 

“நோம் மறு�டியும் யூய்தேோவுககுத திரும்பிப் ய�ோயவோம்” என்றோர. 
அவரது சீஷர்கள், “ஆண்ைவயர, யூய்தேோவில் உள்ை யூ்தர்கள் உம்வமக 

்கல்ரலறிநது ர்கோல்ல முேற்சித்தோர்கள். அது நைந்தது சமீ�்கோலததில்்தோன. 
எனயவ, இப்ர�ோழுது அஙய்க திரும்பிப் ய�ோ்க யவண்டுமோ?” எனறு 
ய்கட்ைனர. 

இயேசுயவோ, “�்கலில் �னனிரண்டு மணியநரம் ரவளிசசம் இருககும். 
சரி்தோயன. ஒருவன �்கலில் நைந்தோல், அவன ்தடுமோறி விழமோட்ைோன. 
ஏரனன்றோல், அவனோல் உலகின ரவளிசசதவ்தப் �ோரக்க முடியும். ஆனோல் 
ஒருவன இரவியல நைந்தோல் அவன ்தடுமோறுவோன. ஏரனன்றோல் அவனுககு 
உ்தவி ரசய்ே ரவளிசசம் இல்வல” என்றோர. 

அ வ ர  ய ம லு ம் ,  “ ந ம து  ந ண் � ன  ல ோ ச ரு  இ ப் ர � ோ ழு து 
தூஙகிகர்கோண்டிருககி்றோன. ஆனோல் நோன அவவன எழுப்�ப்ய�ோகிய்றன” 
என்றோர. 

அவரது சீஷர்கயைோ, “ஆண்ைவயர, அவன தூஙகிகர்கோண்டிருந்தோல் 
நிசசேம் குணமோவோன” என்றோர்கள். லோசரு இ்றநது ய�ோனோன 
என�வ்தககுறிதய்த இயேசு அவ்வோறு ரசோனனோர. ஆனோல் அவரது சீஷர்கயைோ 
லோசரு உண்வமயில் தூஙகுவ்தோ்க நிவனததுகர்கோண்ைனர. 

பி்றகு இயேசு ர்தளிவோ்க, “லோசரு இ்றநதுய�ோனோன. அஙய்க அப்ர�ோழுது 
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நோன இல்வல என�்தோல் நோன மகிழசசிேவைகிய்றன. இப்ர�ோழுது எனவன 
நீங்கள் நம்புவீர்கள். அ்தனோல்்தோன மகிழகிய்றன. நோம் அவனிைம் ய�ோயவோம்” 
என்றோர. 

பி்றகு ய்தோமோ எனறு அவழக்கப்�டும் சீஷன, ஏவனே சீஷர்கவைப் �ோரதது, 
“நோமும் அவயரோடு ய�ோயவோம். யூய்தேோவில் இயேசுயவோடு நோமும் சோயவோம்” 
என்றோன.180

4.63 இரயசு லாசருவின் சரகைாதரிகை்ைத ரதற்றுதல்
இயேசு ர�த்தோனிேோவுககு வந்தோர. அஙகு வந்ததும் லோசரு 

இ்றநதுய�ோனோ்தோ்கவும் அவன ்கல்லவ்றயில் வவக்கப்�ட்டு நோனகு நோட்்கள் 
ஆன்தோ்கவும் அறிந்தோர. எருசயலமிலிருநது இரண்டு வமல் தூரததில் 
ர�த்தோனிேோ உள்ைது. யூ்தர்கள் �லர மோரத்தோளிைமும் மரிேோளிைமும் 
வநதிருந்தனர. அவர்களின சய்கோ்தரன லோசருவின மரணம் குறிதது துக்கம் 
விசோரிக்க வந்தனர. 

இயேசு வநதுர்கோண்டிருப்�்தோ்க மோரத்தோள் ய்கள்விப்�ட்ைோள். 
அவவர வரயவற்்க அவள் ய�ோனோள். ஆனோல் மரிேோள் வீட்டியலயே 
்தஙகிகர்கோண்ைோள். மோரத்தோள் இயேசுவிைம், “ஆண்ைவயர, நீர 
இஙய்க இருநதிருந்தோல் என சய்கோ்தரன இ்றநதிருக்கமோட்ைோன. ஆனோல் 
இப்ர�ோழுதுகூை நீர ய்கட்�வற்வ்ற ய்தவன உமககுத ்தருவோர” என்றோள். 

இயேசுயவோ, “உன சய்கோ்தரன எழுவோன, மீண்டும் உயிரவோழவோன” 
என்றோர. 

மோரத்தோயைோ, “உயிரதர்தழு்தல் நவைர�றும் ்கவைசிநோளில் அவன 
மீண்டும் எழுநது உயிர வோழவோன எனறு எனககுத ர்தரியும்” என்றோள். 

இயேசு அவளிைம், “நோயன உயிரதர்தழு்தலும் ஜீவனுமோய் 
இருககிய்றன. எனனில் நம்பிகவ்க வவககி்ற எவனும் ்தோன மரித்த பி்றகும் 
வோழவு ர�றுவோன.” எனனில் வோழநது நம்பிகவ்க வவககி்ற எவனும் 
உண்வமயியலயே இ்றப்�தில்வல. மோரத்தோயை, இவ்த நீ நம்புகி்றோேோ?” எனக 
ய்கட்ைோர. 

“ஆம், ஆண்ைவயர. நீர்தோன கிறிஸ்து எனறு நம்புகிய்றன. நீர்தோன ய்தவனின 
குமோரன. நீயர உல்கததிற்கு வரவிருந்தவர” என்றோள் மோரத்தோள். 

மோரத்தோள் இவ்வோறு ரசோனன பி்றகு அவள் ்தன சய்கோ்தரி மரிேோளிைம் 
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திரும்பிச ரசன்றோள். அவள் ்தனிேோ்க அவளிைம் ய�சினோள். “இயேசு 
இஙய்க இருககி்றோர. அவர உனவன அவழத்தோர” என்றோள் மோரத்தோள். 
இவ்தக ய்கட்ைதும் மரிேோள் எழுநது இயேசுவிைம் விவரவோ்கப் ய�ோனோள். 
இயேசு இனனும் அககிரோமததுககு வநது யசரவில்வல. மோரத்தோள் சநதித்த 
இைததியலயே அவர இருந்தோர. யூ்தர்கள் �லர மரிேோயைோடு அவைது வீட்டில் 
இருந்தனர. அவளுககு ஆறு்தல் ரசோல்லிகர்கோண்டிருந்தனர. மரிேோள் 
எழுநது யவ்கமோ்கச ரசல்வவ்தப் �ோரதது அவள் லோசருவின ்கல்லவ்றககுப் 
ய�ோ்கககூடும் என எண்ணினர. அவள் அஙகு அழப்ய�ோ்கலோம் எனறு ்கருதி 
அவயைோடு அவர்களும் ரசன்றனர. இயேசு இருந்த இைததுககு மரிேோள் 
ரசன்றோள். அவள் இயேசுவவப் �ோரத்ததும் குனிநது அவவர வணஙகினோள். 

“ஆண்ைவயர, நீர இஙய்க இருநதிருந்தோல் எனனுவைே சய்கோ்தரன 
இ்றநதுய�ோயிருக்கமோட்ைோன” எனறு ரசோனனோள். 

மரிேோள் அழுவவ்த இயேசு �ோரத்தோர. அவயைோடு வந்த யூ்தர்கவையும் 
அவர ்கவனித்தோர. அவர்களும் அழு்தனர. இயேசு மனப்பூரவமோ்க வருநதி, 
ஆழமோ்க யவ்தவனப்�ட்ைோர. “அவவன எஙய்க வவததிருககிறீர்கள்?” எனறு 
அவளிைம் ய்கட்ைோர. 

அவர்கள் அவரிைம், “்கரத்தயர, வநது �ோரும்” என்றனர. இயேசு அழு்தோர. 
இவ்தக ்கண்ை யூ்தர்கள், “�ோருங்கள், இயேசு லோசருவவ மி்கவும் 

யநசிததிருககி்றோர” என்றனர. 
ஆனோல் சில யூ்தர்கயைோ, “இயேசு குருைனின ்கண்்கவைக குணப்�டுததினோர. 

லோசருவுககு உ்தவிரசய்ே. அவவன ஏன சோ்கோமலிருக்கச ரசய்திருக்கக 
கூைோது?” எனறு ய்கட்ைனர.181

4.64 லாசரு்வ இரயசு உயிரப்பிததல்
மீண்டும் இயேசு மனதில் மி்கவும் வருத்தம் அவைந்தோர. பி்றகு லோசரு 

வவக்கப்�ட்ை ்கல்வலவ்றககு வந்தோர. அக்கல்லவ்ற ர�ரிே �ோவ்றேோல் 
அவைக்கப்�ட்டிருந்த குவ்கககுள் இருந்தது. இயேசு, “அந்தப் �ோவ்றவே 
அ்கற்றுங்கள்” என்றோர. 

மோரத்தோயைோ, “ஆண்ைவயர, லோசரு இ்றநது நோனகு நோட்்கள் ஆகிவிட்ைன. 
அதில் ர்கட்ை நோற்்றம் வீசுயம” என்றோள். அவள் இ்றநதுய�ோன லோசருவின 
சய்கோ்தரி. 
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இயேசு மோரத்தோளிைம், “நோன ரசோனனவற்வ்ற நிவனததுப்�ோர. நீ 
எனவன நம்புகி்ற்தோனோல் ய்தவனின மகிவமவே அறிேலோம் எனச 
ரசோல்லியிருககிய்றன” என்றோர. 

ஆவ்கேோல் அவர்கள் அந்தப் �ோவ்றவே குவ்கயின வோசலில் இருநது 
அ்கற்றினோர்கள். இயேசு யமயல ஏறிட்டுப் �ோரதது “பி்தோயவ! நோன ரசோல்வவ்த 
நீர ய்கட்ை்தற்்கோ்க நனறி கூறுகிய்றன. எப்ர�ோழுதும் நோன ரசோல்வவ்த நீர 
ய்கட்கிறீர என�து எனககுத ர்தரியும். ஆனோலும் நோன இஙய்க கூடியிருககி்ற 
இம்மக்களுக்கோ்கயவ இவற்வ்றக கூறுகிய்றன. நீர்தோன எனவன அனுப்பினீர 
எனறு இவர்கள் நம்�யவண்டும் எனறு விரும்புகிய்றன” என்றோர. இவ்வி்தம் 
ரசோனனபி்றகு இயேசு உரத்த குரலில், “லோசருயவ, ரவளியே வோ” எனறு 
அவழத்தோர. இ்றந்தவன ரவளியே வந்தோன. அவனது வ்க்களிலும் 
்கோல்்களிலும் துணி்கள் சுற்்றப்�ட்டிருந்தன. அவன மு்கதவ்த ஒரு துண்டுத 
துணி மூடியிருந்தது. 

இயேசு மக்களிைம், “துணி்கவை அப்பு்றப்�டுததி அவவன விடுவியுங்கள்” 
என்றோர.182

4.65 இரயசு்வ்க பகைால்ல யூதத த்லவரகைளின் சதிததிட்டம்
மரிேோவைப் �ோரப்�்தற்்கோ்க ஏரோைமோன யூ்தர்கள் வநதிருந்தனர. இயேசு 

ரசய்்தவ்த அவர்கள் �ோரத்தோர்கள். அவர்களில் �லர இயேசுவின மீது 
நம்பிகவ்க வவத்தனர. ஆனோல், சிலர �ரியசேர்களிைம் ரசன்றனர. இயேசு 
ரசய்்தவ்த அவர்கள் �ரியசேர்களிைம் ரசோனனோர்கள். பி்றகு ஆசோரிேர்களும் 
�ரியசேர்களும் யூ்தர்களின ஆயலோசவனச சவ�வேக கூட்டினர. “இனி எனன 
ரசய்ேலோம்? இயேசு �ல அற்பு்தங்கவைச ரசய்து வருகி்றோன. அவவன 
இவ்வோறு ர்தோைரநது ரசய்ே அனுமதித்தோல் பி்றகு மக்கள் அவனவரும் 
அவவன நம்� ஆரம்பிததுவிடுவோர்கள். பின யரோமோனிேர்கள் வநது 
நமது ஆலேதவ்தயும், நோட்வையும் அ�்கரிததுகர்கோள்வோர்கள்” எனறு 
ய�சிகர்கோண்ைனர. 

அஙய்க அவர்களில் ஒருவன ்கோய்�ோ. அவன அந்த ஆண்டின ்தவலவம 
ஆசோரிேன. அவன “உங்களுககு ஒனறும் ர்தரிேவில்வல. நோடு முழுவதும் 
அழிவவ்தவிை மக்களுக்கோ்க ஒருவன இ்றநதுய�ோவது நல்லது அல்லவோ? 
இவ்த ஏன நீங்கள் எண்ணிப்�ோரக்கவில்வல?” எனறு ரசோனனோன. 
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்கோய்�ோ இவற்வ்றச ரசோந்தமோ்கச சிநதிததுச ரசோல்லவில்வல. அவன அந்த 
ஆண்டின ்தவலவம ஆசோரிேன. இயேசு யூ்த நோட்டுக்கோ்க மரிக்கப்ய�ோகி்றோர 
என�வ்த அவன உண்வமயில் தீரக்க்தரிசனமோ்கயவ கூறினோன. ஆம். 
இயேசு யூ்தர்களுக்கோ்கயவ மரிக்கப் ய�ோகி்றோர. உலகில் சி்தறிக கிைககி்ற 
மக்கவைரேல்லோம் ஒனறு திரட்டி, அவர்கவை ஒயர மக்கைோக்க அவர மரிக்கப் 
ய�ோகி்றோர. 

அனறிலிருநது யூ்தத்தவலவர்கள் இயேசுவவக ர்கோவலரசய்ேத திட்ைம் 
தீட்டினர. ஆவ்கேோல் இயேசு யூ்தர்களின மததியில் ரவளிப்�வைேோ்க 
நைமோடுவவ்த நிறுததினோர. இயேசு எருசயலவம விட்டு வனோந்தரததிற்கு 
அருகிலுள்ை இைததுககு ரசன்றோர. இயேசு எப்பிரோயீம் எனறு அவழக்கப்�டுகி்ற 
ந்கரததுககுச ரசன்றோர. அஙய்க அவர ்தம் சீஷர்கயைோடு ்தஙகினோர.183

4.66 இரயசு �தது குஷடரோகிகை்ை்க குணமா்ககுதல்
இயேசு எருசயலமுககுப் பிரேோணம் ரசய்துர்கோண்டிருந்தோர. 

்கலியலேோவவக ்கைநது அவர சமோரிேோவுககுப் ய�ோனோர. அவர ஒரு 
சிற்றூருககு வந்தோர. �தது மனி்தர்கள் அவவர அஙகு சநதித்தோர்கள். அவர்கள் 
ர்தோழு யநோேோல் �ோதிக்கப்�ட்ைவர்கைோ்தலோல் அவர அருய்க வரவில்வல. 
ஆனோல் அம்மனி்தர்கள் இயேசுவவ யநோககி, உரக்கக கூவி, “இயேசுயவ! 
குருயவ! ்தேவுரசய்து எங்களுககு உ்தவி ரசய்யுங்கள்” என்றோர்கள். 

அம்மனி்தர்கவைப் �ோரத்தய�ோது இயேசு, “ய�ோய் ஆசோரிேர முனபு 
உங்கவை நீங்கயை ்கோட்டுங்கள்” என்றோர. 

அந்தப் �தது மனி்தர்களும் ஆசோரிேரிைம் ய�ோய்ர்கோண்டிருகவ்கயில் 
அவர்கள் குணமவைந்தோர்கள். அவர்களில் ஒருவன ்தோன சு்கம் ர�ற்்றவ்தக 
்கண்ைய�ோது இயேசுவிைம் திரும்பிச ரசன்றோன. அவன உரத்த குரலில் 
ய்தவனுககு நனறிவேத ர்தரிவித்தோன. அவன இயேசுவின �ோ்தங்களில் 
விழுந்தோன. அந்த மனி்தன இயேசுவுககு நனறி கூறினோன. (இந்த மனி்தன ஒரு 
சமோரிேன. யூ்தன அல்லன) இயேசு, “�தது மனி்தர்கள் நலமவைந்தனர. மற்்ற 
ஒன�து ய�ர எஙய்க? ய்தவனுககு நனறி ரசோல்லுவ்தற்குத திரும்பி வந்தவன 
இந்த சமோரிேன மட்டும் ்தோனோ?” எனறு ய்கட்ைோர. பினபு இயேசு அவவன 
யநோககி, “எழுநதிரு, நீ ய�ோ்கலோம். நீ விசுவோசித்த்தோல் குணம் ர�ற்்றோய்” 
என்றோர.184
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4.67 ரதவ இோஜயததின் வரு்கை
�ரியசேர்களில் சிலர இயேசுவவ யநோககி, “ய்தவனின இரோஜேம் எப்ய�ோது 

வரும்?” எனறு ய்கட்ைோர்கள். 
இயேசு �திலோ்க, “ய்தவனுவைே இரோஜேம் வநதுர்கோண்டிருககி்றது, 

ஆனோல் நீங்கள் ்கண்்கைோல் �ோரககும்�டிேோன வவ்கயில் அல்ல. ‘�ோருங்கள், 
ய்தவனுவைே இரோஜேம் இஙய்க இருககி்றது’ அல்லது ‘அஙய்க இருககி்றது’ 
எனறு மக்கள் ரசோல்லமோட்ைோர்கள். இல்வல, ய்தவனுவைே இரோஜேம் 
உங்களுககுள்யையே இருககி்றது” என்றோர. 

பினபு இயேசு அவரது சீஷர்கவை யநோககி, “மனி்த குமோரனின நோட்்களில் 
ஒனவ்ற நீங்கள் ்கோண விரும்பும் ்கோலம் வரும். ஆனோல் உங்கைோல் அவ்தப் 
�ோரக்க இேலோது. மக்கள் உங்களிைம், ‘�ோருங்கள், அது அஙய்க இருககி்றது’ 
அல்லது ‘�ோருங்கள், இஙய்க அது இருககி்றது’ என�ோர்கள். நீங்கள் இருககும் 
இைததில் நிவலததிருங்கள். எஙய்கயும் ய்தைோதீர்கள்” என்றோர. 

“மனி்த குமோரன திரும்� வருவோர, என�வ்த நீங்கள் அறிவீர்கள். அவர 
வரும் நோளில் வோனில் ஒரு முவனயில் இருநது மறுமுவனககு ஒளிவிடும் 
மினனவலப்ய�ோல அவர ஒளிவீசுவோர. ஆனோல் மு்தலில் மனி்த குமோரன 
�ல துன�ங்கவைத ்தோஙகி இந்தக ்கோலதது மக்கைோல் ்தள்ைப்�ை 
யவண்டிே்தோயிருககி்றது. 

“யநோவோ வோழந்த ்கோலதவ்தப்ய�ோலயவ மீண்டும் மனி்த குமோரன வரும் 
ர�ோழுதும் நைககும். யநோவோவின ்கோலததில் யநோவோ �ைகில் நுவழந்த 
தினததில் கூை மக்கள் உண்டு, �ருகி, மணம் ரசய்து வோழந்தோர்கள். 
அப்ர�ோழுது ரவள்ைப் ர�ருககு ஏற்�ட்டு எல்லோ மக்கவையும் ர்கோன்றது. 

“ய்தவன, யலோததின ்கோலததில் யசோய்தோவம அழித்தவ்தப் ய�ோலயவ 
அதுவும் இருககும். அந்த மக்கள் உண்டு �ருகி, வோஙகி, விற்று, நட்டு, 
்தங்களுக்கோ்க வீடு்கவைக ்கட்டிகர்கோண்டு இருந்தோர்கள். யலோதது 
்தனது ஊவர விட்டுப்ய�ோன நோளில் கூை மக்கள் இவற்வ்றரேல்லோம் 
ரசய்துர்கோண்டு இருந்தோர்கள். வோனததில் இருநது அககினி வநது அவர்கள் 
எல்லோவரயும் ர்கோன்றது. மனி்த குமோரன மீண்டும் வரும்ய�ோதும் இய்த 
வி்தமோ்க நைககும். 

“அந்த நோளில் ஒரு மனி்தன கூவரயின மீது இருந்தோல், அவன உள்யைய�ோய் 
்தனது ர�ோருட்்கவை எடுததுகர்கோள்வ்தற்கு அவனுககு யநரம் இருக்கோது. ஒரு 
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மனி்தன வேலில் இருந்தோல், அவன வீட்டுககுத திரும்பிச ரசல்ல முடிேோது. 
யலோததின மவனவிககு எனன யநரிட்ைது என�வ்த நிவனவுகூருங்கள்! 

“்தன உயிவரக ்கோப்�ற்றிகர்கோள்ை முேலும் ஒருவன அவ்த இழநது 
ய�ோவோன. ஆனோல் உயிவரக ர்கோடுககி்றவயனோ அவ்த மீட்டுகர்கோள்வோன. 
இரவில் ஒயர அவ்றயில் இரண்டுய�ர உ்றஙகிகர்கோண்டிருக்கக கூடும். 
ஒருவன எடுததுகர்கோள்ைப்�டுவோன. மற்்றவன விட்டுவிைப்�டுவோன. இரு 
ர�ண்்கள் ஒருமிதது ்தோனிேங்கவை அவரததுகர்கோண்டிருக்கக கூடும். ஒருததி 
எடுததுகர்கோள்ைப்�டுவோள். மற்ர்றோருததி விட்டு விைப்�டுவோள்” என்றோர. 

சீஷர்கள் இயேசுவிைம், “ஆண்ைவயர, இது எஙய்க நைககும்?” எனறு 
ய்கட்ைோர்கள். �திலோ்க இயேசு, “வட்ைமிடுகி்ற ்கழுகு்கவைப் �ோரப்�தின 
மூலம் இ்றந்த சைலதவ்த மக்கள் எப்ய�ோதும் ்கண்டுபிடிக்க முடியும்” 
என்றோர.185

4.68 மனம் தைோத வித்வப் �ற்றிய உவ்ம
சீஷர்கள் எப்ய�ோதும் பிரோரத்தவன ரசய்ேவும், நம்பிகவ்க 

இழக்கோதிருக்கவும் இயேசு அவர்களுககுக ்கற்பித்தோர. அவர்களுககு 
்கற்றுத்தரும்ர�ோருட்டு இயேசு பினவரும் உவவமவேப் �ேன�டுததினோர: 

“ஓர ஊரில் ஒரு நிேோேோதி�தி இருந்தோன. அவன ய்தவவனக குறிததுக 
்கவவலப்�ைவில்வல. மக்கள் ்தனவனப்�ற்றி எனன நிவனககி்றோர்கள் 
என�வ்தக குறிததும் அவன அக்கவ்றேற்்றவனோ்க இருந்தோன. அய்த 
ஊரில் ஒரு ர�ண் இருந்தோள். அவள் ்கணவன இ்றநது ய�ோனோன. அந்தப் 
ர�ண் �ல முவ்ற நிேோேோதி�தியிைம் வநது, ‘எனககுத தீவம ரசய்கி்ற ஒரு 
மனி்தன உள்ைோன. எனககு நீதி வழஙகுங்கள்’ என்றோள். அப்ர�ண்ணுககு 
உ்தவுவ்தற்கு நிேோேோதி�தி விரும்�வில்வல. �ல நோள்்களுககுப் பி்றகு 
நிேோேோதி�தி ்தனககுள், ‘நோன ய்தவவனப்�ற்றி அக்கவ்றர்கோள்வதில்வல. 
மக்கள் எண்ணுவவ்தக குறிததும் நோன அக்கவ்றயில்லோ்தவனோ்க இருககிய்றன. 
ஆனோல் இப்ர�ண் எனககுத ர்தோந்தரவு ்தருகி்றோள். அவள் ய்கட்�வ்த நோன 
ரசய்துவிட்ைோல் எனககுத ர்தோல்வல ர்கோடுப்�வ்த நிறுததிவிடுவோள். அவள் 
விரும்புவவ்த நோன ரசய்ேோவிட்ைோல் நோன சலிப்புறும் வவரககும் எனவனத 
ர்தோந்தரவு ரசய்வோள்’ எனறு எண்ணினோன. 

“தீே நிேோேோதி�தி கூறிேவ்தக ்கவனமுைன ய்களுங்கள். ய்தவனுவைே 
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மனி்தர்கள் இரவும் �்கலும் அவவர யவண்டுகி்றோர்கள். ்தம் மக்களுககு 
ய்தவன நிேோேமோனவற்வ்ற வழஙகுவோர. ்தம் மக்களுககுப் �தில் கூறுவதில் 
அவர ்தேங்கமோட்ைோர. நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன. ய்தவன அவரது 
மக்களுககு யவ்கமோ்க உ்தவி ரசய்வோர. ஆனோல் மனி்தகுமோரன மீண்டும் 
வரும்ய�ோது பூமியில் அவவர நம்புகின்ற மக்கவைக ்கோண்�ோரோ?” எனறு 
்கரத்தர ய்கட்ைோர.186

4.69 �ரிரசயன் மற்றும் வரி வசூலிப்�வனின் உவ்ம
்தங்கவை மி்க நல்லவர்கைோ்க எண்ணிகர்கோண்ை சில மனி்தர்கள் 

இருந்தோர்கள். பி்றவரக ்கோட்டிலும் அவர்கள் மி்க நல்லவர்கள் 
என�வ்தப்ய�ோனறு அவர்கள் நடிததுக ர்கோண்டிருந்தோர்கள். அவர்களுககுப் 
ய�ோதிப்�்தற்கு இயேசு இந்த உவவமவேப் �ேன�டுததினோர. “ஒரு 
�ரியசேனும் வரி வசூலிப்�வனும் வோழநது வந்தனர. ஒருநோள் 
இருவரும் ய்தவோலேததிற்குப் பிரோரத்தவன ரசய்ேச ரசன்றோர்கள். வரி 
வசூலிப்�வனுககுச சற்று ர்தோவலவில் �ரியசேன ்தனிவமேோ்க நினறு 
ர்கோண்ைோன. அவன, ‘ய்தவயன, நோன மற்்ற மக்கவைப் ய�ோனறு தீேவனோ்க 
இல்லோதிருப்�்தோல் உங்களுககு நனறி ரசோல்கிய்றன. திருடுகி்ற, ஏமோற்றுகி்ற, 
தீே ஒழுக்கததில் ஈடு�டுகி்ற மக்கவைப் ய�ோன்றவன அல்லன நோன. இந்த 
வரி வசூலிப்�வவனக ்கோட்டிலும் நோன நல்லவனோ்க இருப்�்தோல் உங்களுககு 
நனறி ரசோல்கிய்றன. நோன நல்லவன. வோரததில் இரண்டு நோள் உ�வோசம் 
இருககிய்றன. நோன சம்�ோதிப்�தில் �ததில் ஒரு �ஙகு ய்தவோலேததிற்குக 
ர்கோடுததுவிடுகிய்றன’ என்றோன. 

“வரி வசூலிப்�வனும் ்தனிவமேோ்கப் ய�ோய் நின்றோன. அவன 
பிரோரததிககும்ய�ோது வோனதவ்தக கூை ஏர்றடுததுப் �ோரக்கவில்வல. 
அவன, ‘ய்தவயன, எனயமல் இரக்கமோ்க இருங்கள். நோன ஒரு �ோவி’ எனறு 
மோரபில் அடிததுக ர்கோண்டு ்க்தறினோன. நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன, 
இந்த மனி்தன பிரோரத்தவன முடிநது வீட்டுககுச ரசல்வ்கயில், ய்தவனுககு 
உ்கந்தவனோ்கச ரசன்றோன. ஆனோல் பி்றவரக ்கோட்டிலும் நல்லவனோ்க 
நிவனததுகர்கோண்ை �ரியசேயனோ ய்தவனுககு உ்கந்தவனோ்க இருக்கவில்வல. 
்தனவன உேரந்தவனோ்கக ்கருதிகர்கோள்கி்ற எவனும் ்தோழத்தப்�டுவோன. 
ஆனோல் ்தனவனத ்தோழததிகர்கோள்கி்ற எவனும் உேரத்தப்�டுவோன.”187
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4.70 விவாகைேதது�ற்றிய ர�ாத்ன
இயேசுவிைம் வந்த �ரியசேர்கள் சிலர இயேசுவவத ்தவ்றோ்க ஏய்தனும் 

ரசோல்ல வவக்க முேன்றனர. அவர்கள் இயேசுவவ யநோககி, “ஏய்தனும் ஒரு 
்கோரணததிற்்கோ்கத ்தன மவனவிவே விவோ்கரதது ரசய்வது சரிேோன்தோ?” எனறு 
ய்கட்ைனர. 

அவர்களுககு இயேசு, “ய்தவன உலவ்கப் �வைத்தர�ோழுது மனி்தர்கவை 
ஆணோ்கவும் ர�ண்ணோ்கவும் �வைத்தோர எனறு யவ்தவோககிேங்களில் 
எழு்தப்�ட்டிருப்�வ்த நீங்கள் நிசசேமோய் �டிததிருப்பீர்கள். ய்தவன 
ரசோனனோர, ‘ஒருவன ்தன ்தோய் ்தநவ்தேவர விட்டு விலகி ்தன மவனவியுைன 
இவணவோன, ்கணவனும் மவனவியும் ஒன்றோவோர்கள்.’ எனயவ, ்கணவனும் 
மவனவியும் இருவரல்ல ஒருவயர. அவர்கவை இவணத்தவர ய்தவன. எனயவ, 
எவரும் அவர்கள் இருவவரயும் பிரிக்கக கூைோது” எனறு �தில் கூறினோர. 

அ்தற்குப் �ரியசேர்கள், “அப்�டிரேனில் எ்தற்்கோ்க ஒருவன விவோ்கரதது 
�ததிரம் எழுதிக ர்கோடுததுத ்தன மவனவிவே விவோ்கரதது ரசய்ேலோம் என 
யமோயச ஒரு ்கட்ைவைவேக ர்கோடுததுள்ைோன?” என ய்கட்ைோர்கள். 

அ்தற்கு இயேசு, “யமோயச உங்கள் மவனவிவே நீங்கள் விவோ்கரதது ரசய்ே 
அனுமதிேளித்தோர. எரனன்றோல் நீங்கள் ய்தவனின வோரதவ்த்கவை ஏற்்க 
மறுததீர்கள். ஆனோல், ஆதியில் விவோ்கரதது அனுமதிக்கப்�ைவில்வல.188

பி்றகு இயேசுவும், சீஷர்களும் அந்த வீட்டில் ்தனியே இருந்தனர. அப்ய�ோது 
சீஷர்கள் இயேசுவிைம் மீண்டும் விவோ்கரதது �ற்றிே ய்கள்விவேக ய்கட்ைனர. 
அ்தற்கு இயேசு, “எவரனோருவன ்தன மவனவிவே விவோ்கரதது ரசய்துவிட்டு 
இனரனோரு ர�ண்வண மணநது ர்கோள்கி்றோயனோ அவன ்தன மவனவிககு 
எதிரோன �ோவிேோகி்றோன. அததுைன வி�சோரமோகிே �ோவததுககும் ஆைோகி்றோன. 
இது ய�ோலயவ ்தன ்கணவவன விவோ்கரதது ரசய்துவிட்டு இனரனோருவவன 
மணநதுர்கோள்கி்ற ர�ண்ணும் வி�சோரம் ரசய்யும் �ோவிேோகி்றோள்” 
என்றோர.189

இயேசுவின சீஷர்கள் அவரிைம், “ஒருவன ்தன மவனவிவே 
விவோ்கரதது ரசய்ே அது ஒனறு மட்டுயம ்தக்க ்கோரணரமனில், திருமணம் 
ரசய்ேோமலிருப்�ய்த நனறு” என்றோர்கள். 

அ்தற்கு இயேசு, “திருமணம் குறித்த இவ்வுண்வமவே எல்யலோரும் 
ஏற்றுகர்கோள்ை முடிேோது. ஆனோல், ய்தவன சிலவர அப்�டிப்�ட்ை ்கருதவ்த 
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ஒப்புகர்கோள்ை ஏதுவோககியுள்ைோர. சிலர ஏன திருமணம் ரசய்துர்கோள்ை 
முடிேோது என�்தற்குப் �ல ்கோரணங்கள் இருககின்றன. சிலர குழநவ்த்கவை 
ர�்றச ரசய்ே இேலோ்தவோறு பி்றந்தோர்கள். சிலர அவ்வோறு மற்்றவர்கைோல் 
ஆக்கப்�ட்ைோர்கள். யமலும் சிலர �ரயலோ்க இரோஜேததிற்்கோ்க திருமணதவ்தக 
வ்கவிட்ைோர்கள். ஆனோல் திருமணம் ரசய்துர்கோள்ைக கூடிேவர்கள் திருமண 
வோழவவக குறித்த இந்தப் ய�ோ்தவனவே ஏற்றுகர்கோள்ை யவண்டும்” எனறு 
�திலளித்தோர.190

4.71 குழந்தகை்ை இரயசு ரசரதது்கபகைாள்ளுதல்
மக்கள் ்தம் சிறு குழநவ்த்கவை இயேசு ர்தோடுவ்தற்்கோ்கக ர்கோண்டு 
வந்தனர. ஆனோல் இயேசுவின சீஷர்கள் குழநவ்த்கவைக ர்கோண்டு வர 
யவண்ைோம் எனறு ்தடுத்தனர. இ்தவன இயேசு ்கவனித்தோர. சிறுவர 
்தம்மிைம் வருகி்றவ்த சீஷர்கள் ்தவை ரசய்்தது அவருககு பிரிேமில்வல. 
எனயவ அவர்களிைம், “குழநவ்த்கள் எனனிைம் வருவவ்த அனுமதியுங்கள். 
அவர்கவைத ்தடுதது நிறுத்தோதீர்கள். ஏரனன்றோல் ய்தவனுவைே இரோஜேம் 
குழநவ்த்கவைப் ய�ோன்றவர்களுககுரிேது. நோன உங்களுககு உண்வமவேக 
கூறுகிய்றன. குழநவ்த்கள் எவ்தயும் ஏற்றுகர்கோள்வவ்தப் ய�ோனறு நீங்கள் 
ய்தவனுவைே இரோஜேதவ்த ஏற்றுகர்கோள்ளுங்கள். இல்லோவிட்ைோல் நீங்கள் 
அ்தற்குள் நுவழே முடிேோது” என்றோர. பி்றகு இயேசு, குழநவ்த்கவைக 
வ்க்கைோல் அவணததுகர்கோண்ைோர. இயேசு அவர்கள்மீது வ்க்கவை வவதது 
ஆசீரவோ்தமும் ரசய்்தோர.191

4.72 �ண்ககைாேன் இரயசு்வப் பின்�ற்்ற மறுததல்
இயேசு அவ்விைததிலிருநது பு்றப்�ை ஆரம்பித்தோர. அப்ய�ோது ஒரு 

மனி்தன ஓடி வநது அவருககு முனனோல் முழங்கோலிட்டு வணஙகினோன. அவன, 
“நல்ல ய�ோ்த்கயர! நோன நிததிே வோழவவப் ர�்ற எனன ரசய்ேயவண்டும்?” 
எனறு ய்கட்ைோன. 

அ்தற்கு இயேசு, “எனவன நீ நல்லவர எனறு ஏன அவழககி்றோய்? ய்தவன 
மட்டுயம நல்லவர. ஆனோல் உனது வினோவுககு விவைேளிககிய்றன. நீ 
எவவரயும் ர்கோவல ரசய்ேோமல் இருப்�ோேோ்க; வி�சசோரம் ரசய்ேோமல் 
இருப்�ோேோ்க, ்கைவு ரசய்ேோமல் இருப்�ோேோ்க; ர�ோய்சோட்சி ரசோல்லோமல் 
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இருப்�ோேோ்க; நீ உன ்தநவ்தவேயும் ்தோவேயும் மரிேோவ்த ரசய்வோேோ்க எனறு 
்கட்ைவை்கள் ரசோல்வது உனககுத ர்தரியுமோ?” எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு அந்த மனி்தன, “ய�ோ்த்கயர! நோன குழநவ்தப் �ருவததில் இருநய்த 
இக்கட்ைவை்களுககுக கீழப்�டிநது வருகிய்றன” என்றோன. 

இயேசு அவவனக ்கவனித்தோர. இயேசுவுககு அவன மீது அனபு பி்றந்தது. 
இயேசு அவனிைம், “நீ ரசய்வ்தற்கு உரிே ்கோரிேம் இனனும் ஒனறு உள்ைது. 
நீ ய�ோய் உனககு உரிேவற்வ்றரேல்லோம் விற்றுவிடு. அப்�ணதவ்த ஏவழ 
மக்களுககுக ர்கோடு. உனககுப் �ரயலோ்கததில் நிசசேம் ர�ோககிஷமிருககும். 
பி்றகு எனவனப் பின�ற்றி வோ” என்றோர. 

இயேசு இவற்வ்றச ரசோனனதும் அந்த மனி்தன மி்கவும் வருத்தப்�ட்டு 
அப்பு்றம் ய�ோனோன. அவனது வருத்தததுககுக ்கோரணம் அவன ர�ருஞ் 
ரசல்வந்தனோய் இருந்தது்தோன; அய்தோடு அசரசல்வதவ்தப் �ோது்கோக்கவும் 
நிவனத்தது்தோன. 

பி்றகு இயேசு சுற்றிலும் �ோரதது ்தன சீஷர்களிைம், “ஒரு �ணக்கோரன 
ய்தவனுவைே இரோஜேததுககுள் நுவழவது மி்கவும் ்கடினமோன ஒனறு” 
என்றோர. 

இயேசு ரசோனனவ்தக குறிதது சீஷர்கள் அதிசேப்�ட்ைோர்கள். இயேசு 
மீண்டும், “என பிள்வை்கயை! ய்தவனுவைே இரோஜேததுககுள் நுவழவது 
்கடினமோனது. அதிலும் ய்தவனுவைே இரோஜேததுககுள் ஒரு �ணக்கோரன 
நுவழவது மி்கவும் ்கடினமோனது. இவ்தவிை, ஊசியின ்கோதிற்குள் ஒரு ஒட்ை்கம் 
எளி்தோ்க நுவழநது விடும்” என்றோர. 

சீஷர்கள் ர�ரிதும் அதிசேப்�ட்ைோர்கள். அவர்கள் ்தங்களுககுள், “பி்றகு 
ேோர இரட்சிக்கப்�டுவோர?” எனறு ய்கட்ைனர. 

இயேசு ்தன சீஷர்கவைப் �ோரதது, “மக்கள் ்தங்கைோல் எதுவும் 
ரசய்துர்கோள்ை இேலோது. அது ய்தவனிைமிருநது்தோன வரயவண்டும். 
ய்தவயன எல்லோவற்வ்றயும் ரசய்ே வல்லவர” என்றோர. 

ய�துரு இயேசுவவப் �ோரதது, “நோங்கள் எல்லோவற்வ்றயும் விட்டு விட்டு 
உங்கவைப் பின ர்தோைரநது வநதிருககிய்றோம்” என்றோன. 

இயேசு “நோன உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன. எவன ஒருவன ்தனது 
வீட்வையும், சய்கோ்தரர்கவையும், சய்கோ்தரி்கவையும், ்தநவ்தவேயும், ்தோவேயும், 
குழநவ்த்கவையும், �ண்வண்கவையும் எனக்கோ்கவும், நற்ரசய்திக்கோ்கவும், 
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திேோ்கம் ரசய்கி்றோயனோ அவனுககு அவன விட்ைவ்தவிை நூறு மைஙகு 
கிவைககும். இஙய்க இந்த உல்கததில் அவன மிகுதிேோன வீடு்கவையும், 
சய்கோ்தரர்கவையும், சய்கோ்தரி்கவையும், ்தோேோர்கவையும், குழநவ்த்கவையும், 
�ண்வண்கவையும், ர�றுவோன. அய்தோடு �ல துன�ங்கவையும் அவைவோன. 
ஆனோல் அவன நிததிேவோழவு எனனும் �ரிசிவன வரப்ய�ோகும் உலகில் 
ர�றுவோன. இப்ய�ோது மி்க உேரந்த இைததில் உள்ை �லர எதிர்கோலததில் 
மி்கத ்தோழந்த இைததுககுச ரசல்வர, மி்கத ்தோழந்த இைததிலுள்ை �லர மி்க 
உேரந்த இைததுககுச ரசல்வர” என்றோர.192

4.73 திோட்்சத ரதாட்ட ரவ்லயாட்கைள் �ற்றிய உவ்ம 
“�ரயலோ்க இரோஜேமோனது சிறிது நிலம் வவததிருந்த ஒருவவனப் 

ய�ோன்றது, அவன ்தனது நிலததில் திரோட்வச விவைவித்தோன. ஒரு நோள் 
்கோவல ்தன ய்தோட்ைததில் யவவல ரசய்ே ஆட்்கவைத ய்தடிப் ய�ோனோன. 
ஒரு நோள் யவவலககு ஒரு ரவள்ளிக்கோசு கூலி ்தர அவன ஒததுகர்கோண்ைோன. 
பி்றகு யவவல ஆட்்கவைத ்தன திரோட்வசத ய்தோட்ைததில் யவவல ரசய்ே 
அனுப்பினோன. 

“சுமோர ஒன�து மணிககு அம்மனி்தன சநவ்தப் �க்கமோ்கப் ய�ோனோன. அஙகு 
சிலர யவவல ஏதுமினறி ரவறுமயன நினறுர்கோண்டிருப்�வ்தக ்கண்ைோன. 
எனயவ அவன அவர்களிைம், ‘நீங்கள் ரசனறு என ய்தோட்ைததில் யவவல 
ரசய்்தோல், நீங்கள் ரசய்யும் யவவலககுத ்தகுந்தோற்ய�ோல உங்களுககு ஊதிேம் 
்தருகிய்றன’ என்றோன. எனயவ, அவர்களும் அவன ய்தோட்ைததில் யவவல 
ரசய்ேச ரசன்றோர்கள். 

“மீண்டும் அவன �னனிரண்டு மணி அைவிலும் மூனறுமணி அைவிலும் 
ரவளியில் ரசனறு, ஒவ்ரவோரு முவ்றயும் யமலும் சிலவரத ்தன ய்தோட்ைததில் 
யவவல ரசய்ே அவழதது வந்தோன. மீண்டும் ஐநது மணி அைவில் 
சநவ்தரவளிககுச ரசன்றோன. யமலும் சிலர அஙய்க நினறிருப்�வ்தக ்கண்டு 
அவர்களிைம், ‘ஏன நோள் முழுக்க யவவல எதுவும் ரசய்ேோமல் இஙய்க 
நினறிருநதீர்கள்’ எனறு ய்கட்ைோன. 

“அ்தற்கு அவர்கள், ‘எங்களுககு ேோரும் யவவல ்தரவில்வல’ என்றோர்கள். 
“அ்தற்கு அந்த திரோட்வசத ய்தோட்ைக்கோரன, ‘அப்�டிேோனோல், நீங்கள் என 

ய்தோட்ைததிற்குச ரசனறு யவவல ரசய்ேலோம்’ என்றோன. 
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“அனறு மோவல திரோட்வசத ய்தோட்ைக்கோரன யவவலக்கோரர்கவைக 
்கவனிககும் யமற்�ோரவவேோைனிைம், ‘யவவலக்கோரர்கள் அவனவவரயும் 
அவழதது அவர்களுககுப் �ணம் ர்கோடுததுவிடு. நோன ்கவைசிேோ்க அவழதது 
வந்தவர்களுககு மு்தலில் �ணம் ர்கோடு. இப்�டியே அவனவருககும் நோன 
மு்தலில் அவழதது வந்தவன வவரககும் �ணம் ர்கோடு’ என்றோன. 

“மோவல ஐநது மணிககு அமரத்தப்�ட்ை யவவலக்கோரர்கள் ்தங்கள் கூலிவே 
வோங்க வந்தோர்கள். ஒவ்ரவோருவருககும் ஒரு ரவள்ளி நோணேம் கிவைத்தது. 
பினனர மு்தலில் யவவலககு அமரத்தப்�ட்ை ஆட்்கள் ்தங்கள் கூலிவேப் ர�்ற 
வந்தர�ோழுது, ்தங்களுககு அதி்கக கூலி கிவைககும் எனறு எண்ணினோர்கள். 
ஆனோல் அவர்களுககும் ்தவலககு ஒரு ரவள்ளி நோணேயம கிவைத்தது. 
அவர்கள் ஒரு ரவௌ்ளி நோணேம் மட்டுயம கூலிேோ்கக கிவைத்தர�ோழுது, 
ய்தோட்ைததுச ரசோந்தக்கோரனிைம் பு்கோர ரசய்்தோர்கள். அவர்கள், ‘்கவைசிேோ்க 
யவவலககு வந்தவர்கள், ஒரு மணி யநரயம யவவல ரசய்்தோர்கள். ஆனோல், 
நோங்கள் நோள் முழுவதும் ரவயிலில் ்கடுவமேோ்க உவழததுள்யைோம். ஆனோல், 
எங்களுககுச சமமோ்க அவர்களுககும் கூலி ர்கோடுததுள்ளீர்கள்’ எனறு பு்கோர 
கூறினோர்கள். 

“ஆனோல் ய்தோட்ைக்கோரயனோ அந்த ஆட்்களில் ஒருவனிைம், ‘நண்�யன, 
நோன உனககு சரிேோ்கயவ கூலி ர்கோடுததுள்யைன. ஒரு ரவள்ளி நோணேததிற்கு 
யவவல ரசய்ே ஒப்புகர்கோண்ைோய். சரி்தோயன? எனயவ, உன கூலிவேப் 
ர�ற்றுகர்கோண்டு ரசல். நோன ்கவைசிேோ்க யவவலககு அமரததிேவர்களுககும் 
உனககும் சமமோ்கயவ கூலி ர்கோடுக்க விரும்புகிய்றன. நோன என �ணததில் 
என விருப்�ப்�டி ரசய்ேலோம். நோன அவர்களிைம் ர�ருந்தனவமயுைன 
நைநதுர்கோள்கிய்றன என�்தோல் உனககுப் ர�ோ்றோவமேோ?’ எனறு கூறினோன. 

“ஆ்கயவ, இப்ர�ோழுது ்கவைசி ஸ்்தோனததில் இருப்�வர்கள் எதிர்கோலததில் 
மு்தல் ஸ்்தோனததிற்குச ரசல்வோர்கள். யமலும் இப்ர�ோழுது மு்தல் ஸ்்தோனததில் 
இருப்�வர்கள் எதிர்கோலததில் ்கவைசி ஸ்்தோனததிற்குச ரசல்வோர்கள்” 
என்றோர.193

4.74 இரயசு தன் மேணம், உயிரதபதழுத்லப் �ற்றி மறு�டியும் ர�சுதல்
பினனர, இயேசு �னனிரண்டு சீஷர்களிைம் மட்டும் ்தனிததுப் ய�சினோர. 
இயேசு அவர்கவை யநோககி, “்கவனியுங்கள், நோம் எருசயலமுககு 
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ய�ோய்கர்கோண்டிருககிய்றோம். மனி்தகுமோரவனக குறிதது எழுதும்�டிேோ்க 
ய்தவன தீரக்க்தரிசி்களுககுக கூறிே அவனததும் நிவ்றயவறும். அவரது 
மக்கயை அவருககு எதிரோ்கத திரும்பி அவவர யூ்தரல்லோ்த மக்களிைம் 
ஒப்�வைப்�ோர்கள். அவர்கள் அவவரப் �ோரதது நவ்கதது, அவர மீது 
உமிழவோர்கள். அவவர இ்கழநது அவமோனப்�டுததுவோர்கள். அவவரச 
சோட்வையினோல் அடிதது பினனர ர்கோல்வோர்கள். ஆனோல் அவர இ்றந்த பி்றகு 
மூன்றோம் நோள் உயியரோடு மீண்டும் எழுவோர” என்றோர. சீஷர்கள் இவ்தப் 
புரிநதுர்கோள்ை முேற்சி ரசய்்தோர்கள். ஆனோல் அவர்கைோல் முடிேவில்வல. 
அ்தன ர�ோருள் அவர்களுககு மவ்றக்கப்�ட்டிருந்தது.194

4.75 ஒரு தாய விரசஷ நன்்ம ரகைட்டல் 
பினனர, ரச�ய்தயுவின ம்கன்களுைன அவர்களின ்தோய் இயேசுவவத ய்தடி 

வந்தோள். அவள் இயேசுவின முன மண்டியிட்டு ்தனககு ஒரு உ்தவி ரசய்ே 
யவண்டினோள். 

இயேசு அவளிைம், “உனககு எனனயவண்டும்?” எனறு ய்கட்ைோர. 
அவள், “எனது ஒரு ம்கன உங்கள் இரோஜேததில் உங்கைது வலது �க்கம் 

இருக்கவும், மற்ர்றோரு ம்கன உங்கள் இரோஜேததில் உங்கைது இைது �க்கம் 
இருக்கவும் வோக்களியுங்கள்” எனறு ய்கட்ைோள். 

அவ்தக ய்கட்ை இயேசு அவைது ம்கன்களிைம், “நீங்கள் எனன 
யவண்டுகிறீர்கள் என�வ்தப் புரிநது ர்கோள்ைவில்வல. நோன 
அனு�விக்கப்ய�ோகும் துன�தவ்த நீங்கள் ஏற்றுகர்கோள்ை முடியுமோ?” எனறு 
ய்கட்ைோர. 

“ஆம், எங்கைோல் முடியும்” எனறு அவர்கள் �தில் ரசோனனோர்கள். 
இயேசு அவர்களிைம், “ரமய்ேோ்கயவ எனககு ஏற்�டும் துன�ம் உங்களுககும் 

ஏற்�டும். ஆனோல் என வலது இைது �க்கங்களில் உட்்கோரப்ய�ோகி்றவர்கவை 
எனனோல் முடிவு ரசய்ே இேலோது. அந்த இைம் ேோருககு என�வ்த என பி்தோ 
முடிவு ரசய்துவிட்ைோர. அவர்களுக்கோ்கயவ அந்த இைங்கவை அவர ்தேோர 
ரசய்துள்ைோர. அந்த இைங்கள் அவர்களுகய்க உரிேவவ” என்றோர. 

இந்த உவரேோைவலக ய்கட்ை மற்்ற �தது சீஷர்களும் அவ்விரு 
சய்கோ்தரர்களின மீதும் ய்கோ�ம் ர்கோண்ைோர்கள். இயேசு எல்லோ சீஷர்கவையும் 
ஒன்றோ்க அவழதது, அவர்களிைம் “யூ்தரல்லோ்த மக்களின ஆட்சிேோைர்கள் 
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்தங்கள் அதி்கோரதவ்த ்கோட்டிகர்கோள்ை ஆவசப்�டுகி்றோர்கள். அவர்களின 
முககிேமோன ்தவலவர்கள் மக்களின மீது முழு அதி்கோரதவ்த ரசலுத்த 
விரும்புகி்றோர்கள். ஆனோல், நீங்கள் அப்�டி இருக்கக கூைோது. உங்களில் 
ஒருவன ர�ரிேவனோ்க ஆ்க விரும்பினோல், அவன உங்களுககு ஒரு 
யவவலக்கோரவனப் ய�ோல ஊழிேம் ரசய்ே யவண்டும். உங்களில் ஒருவன 
மு்தலோவ்தோ்க வர விரும்பினோல், அவன உங்களுககு ஓர அடிவமவேப் 
ய�ோல் ஊழிேம் ரசய்ே யவண்டும். மனி்த குமோரனும் அப்�டியே. ்தனககு 
மற்்றவர்கள் ஊழிேம் ரசய்வ்தற்்கோ்க அவர வரவில்வல. மற்்றவர்களுககு 
ஊழிேம் ரசய்ேயவ மனி்த குமோரன வந்தோர. �லரது வோழவவ இரட்சிப்�்தற்கு 
்தன உயிவரக ர்கோடுக்கயவ மனி்த குமோரன வந்தோர” எனறு கூறினோர.195

4.76 குருடன் �ரதிரமயு குணமா்ககைப்�டுதல்
பி்றகு அவர்கள் எரிய்கோ ந்கரததுககு வந்தனர. இயேசு அந்த ந்கரதவ்தயும் 

விட்டுத ்தன சீஷர்கயைோடும், மற்்ற சில மக்கயைோடும் ரவளியேறினோர. 
�ரதியமயு எனப்�டும் (“தியமயுவின ம்கன”) ஒரு குருைன சோவலயேோரததில் 
அமரநதிருந்தோன. அவன பிசவசக ய்கட்டுகர்கோண்டிருந்தோன. நோசயரத ஊவரச 
யசரந்த இயேசு வநதுர்கோண்டிருப்�வ்த அறிநது சத்தமிை ஆரம்பித்தோன. 
அவன, “்தோவீதின குமோரனோகிே இயேசுயவ! எனககு உ்தவி ரசய்யும்” என்றோன. 

�ல மக்கள் அவவனப் ய�சோமலிருககும்�டி அ்தட்டினோர்கள். ஆனோல் 
அந்தக குருைன இனனும் சத்தமோ்க, “்தோவீதின குமோரயன, எனககு உ்தவி 
ரசய்யும்” என்றோன. 

அவ்விைததில் இயேசு, “அந்த மனி்தவன இஙய்க வரச ரசோல்லுங்கள்” 
என்றோர. 

எனயவ அவர்கள் அககுருைவன அவழத்தனர. அவர்கள், “மகிழசசிேோய் 
இரு, எழுநது வோ, இயேசு உனவன அவழககி்றோர” என்றனர. அககுருைன 
விவரவோ்க எழுந்தோன. அவன ்தன யமலோவைவே அவ்விைததில் எறிநதுவிட்டு 
இயேசுவினருகில் ரசன்றோன. 

இயேசு அவனிைம், “நோன உனக்கோ்க எனன ரசய்ே யவண்டும் எனறு நீ 
விரும்புகி்றோய்?” எனக ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு அககுருைன, “ய�ோ்த்கயர! நோன மீண்டும் �ோரவவ ர�்ற யவண்டும்” 
என்றோன. 
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“ய�ோ! நீ குணமோனோய், ஏரனனில் நீ விசுவோசதய்தோடு இருந்தோய்” எனறு 
இயேசு ரசோனனோர. அ்தனோல் அவன �ோரவவ ர�ற்்றோன. அவன இயேசுவவப் 
பினர்தோைரநது ய�ோனோன.196

4.77 வரி வசூலிப்�வனான சரகையு
எரிய்கோ �ட்ைணததின வழிேோ்க இயேசு ரசனறுர்கோண்டிருந்தோர. எரிய்கோவில் 

சய்கயு எனனும் ர�ேருவைே மனி்தன இருந்தோன. அவன ரசல்வந்தனும், 
முககிேமோனவனுமோன ஒரு வரி வசூலிப்�வனோவோன. அவன இயேசுவவக 
்கோண விரும்பினோன. இயேசுவவக ்கோண விரும்பிே இனனும் �லரும் அஙகு 
இருந்தோர்கள். மக்களுககுப் பினயன நின்ற�டி இயேசுவவப் �ோரக்க முடிேோ்த�டி 
சய்கயு குள்ைனோ்க இருந்தோன. எனயவ, அவன இயேசு ்கைநது ரசல்லும் 
இைதவ்தேவைே யவ்கமோ்க ஓடிச ரசன்றோன. இயேசுவவப் �ோரககும்ர�ோருட்டு 
ஓர அததி மரததினமீது சய்கயு ஏறினோன. 

இயேசு அவ்விைததுககு வந்தய�ோது, யமயல ஏறிட்டுப் �ோரதது சய்கயு 
மரததினமீது இருப்�வ்தக ்கண்ைோர. இயேசு அவவன யநோககி, “சய்கயுயவ, 
விவரநது வோ. கீயழ இ்றஙகு. இனவ்றககு நோன உன வீட்டில் ்தங்கயவண்டும்” 
என்றோர. 

சய்கயு விவரநது கீயழ இ்றஙகினோன. ்தன வீட்டில் இயேசுவவ வரயவற்�தில் 
அவன மி்கவும் மகிழந்தோன. எல்லோ மக்களும் இவ்தக ்கண்ைனர. அவர்கள், 

“எத்தவ்கே மனி்தயனோடு இயேசு ்தஙகுகி்றோர என�வ்தப் �ோருங்கள். சய்கயு ஒரு 
�ோவி” எனறு பு்கோர கூறினோர்கள். 

சய்கயு ்கரத்தவர யநோககி, “நோன நல்லவ்தச ரசய்ே விரும்புகிய்றன. என �ணததில் 
�ோதிவே ஏவழ்களுககுக ர்கோடுப்ய�ன. நோன ேோவரேோவது ஏமோற்றி இருந்தோல் 
அவனுககு நோனகு மைஙகு �ணதவ்தத திரும்�க ர்கோடுப்ய�ன” என்றோன. 

இயேசு, “இந்த மனி்தன நல்லவன. உண்வமயில் ஆபிர்கோமின குடும்�தவ்தச 
யசரந்தவன. இனவ்றககு சய்கயு அவனது �ோவங்களில் இருநது மீட்்கப்�ட்ைோன. 
மனி்த குமோரன இழநதுய�ோன மனி்தர்கவைக ்கண்டு அவர்கவை மீட்்கயவ வந்தோர” 
என்றோர.197

4.78 �தது ரவ்லயாட்கை்ைப் �ற்றிய உவ்ம 
எருசயலவம ரநருஙகி இயேசு �ேணம் ரசய்துர்கோண்டிருந்தோர. ய்தவனின 
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இரோஜேம் சீககிரம் வருரமனறு சில மக்கள் எண்ணினோர்கள். மக்களின எண்ணதவ்த 
இயேசு அறிந்தோர. எனயவ அவர்களுககுப் பினவரும் உவவமவேச ரசோனனோர: 

“ஒரு உேரந்த ர்கௌரவம்மிக்க மனி்தன, மனனனோ்க நிேமனம் ர�றும்�டிேோ்கத 
தூர ய்தசப் �ேணததிற்்கோ்க ஆேத்தங்கள் ரசய்துர்கோண்டிருந்தோன. பினனர திரும்பி 
வநது அவனது மக்கவை அரசோை யவண்டுரமனறு அவன திட்ைமிட்ைோன. எனயவ 
அவன ்தனது யவவலக்கோரர்களில் �தது ய�வர அவழத்தோன. அவன ஒவ்ரவோரு 
யவவலக்கோரனுககும் ஒரு வ� நிவ்றே �ணதவ்தக ர்கோடுத்தோன. ‘இந்தப் 
�ணதவ்தகர்கோண்டு நோன வரும் வவரககும் விேோ�ோரம் ரசய்யுங்கள்’ என்றோன. 
அந்த இரோஜேததின மக்கள் அம்மனி்தவன ரவறுத்தோர்கள். எனயவ அம்மக்கள் 
அவன ய�ோகும் ய்தசததுகர்கல்லோம் அவவனப் பின ர்தோைரநது ரசல்லுமோறு ஒரு 
கூட்ைததினவர அனுப்பினர. மற்்ற ய்தசததுககு அககூட்ைததினர ரசனறு, ‘இந்த 
மனி்தன எங்களுககு அரசன ஆவவ்த நோங்கள் விரும்�வில்வல’ என்றோர்கள். 

“ஆனோல் அம்மனி்தன அரசனோனோன. அவன ்தன நோட்டுககுத திரும்பிே பினபு, 
‘நோன �ணம் ர்கோடுததுள்ை அந்த யவவலக்கோரவர அவழயுங்கள். அவ்தகர்கோண்டு 
அவர்கள் இனனும் அதி்கமோ்க எவ்வைவு �ணம் சம்�ோதிததிருககி்றோர்கள் எனறு 
அறிே நோன விரும்புகிய்றன’ என்றோன. மு்தல் யவவலக்கோரன வநது, ‘ஐேோ, நீங்கள் 
ர்கோடுத்த ஒரு வ� �ணதவ்தக ர்கோண்டு நோன �தது வ� நிரம்பும் அைவுககுப் 
�ணம் சம்�ோதிததிருககிய்றன’ என்றோன. அரசன அந்த யவவலக்கோரவன யநோககி, 

‘நல்லது, நீ ஒரு நல்ல யவவலக்கோரன. சிறிே ்கோரிேங்களில் உனவன நம்�க 
கூடும் எனறு ்கோண்கிய்றன. ஆ்கயவ இப்ய�ோது எனது �ட்ைணங்களில் �தது 
�ட்ைணங்கவை ஆளும்�டிேோ்க உனவன நிேமிப்ய�ன’ என்றோன. 

“இரண்ைோவது யவவலக்கோரன வநது, ‘ஐேோ, நீங்கள் ர்கோடுத்த ஒரு வ� 
�ணதவ்தக ர்கோண்டு நோன ஐநது வ�்கள் சம்�ோதிததிருககிய்றன’ என்றோன. மனனன 
யவவலக்கோரவன யநோககி, ‘நீ ஐநது �ட்ைணங்கள் யமல் ஆட்சி ரசய்ேலோம்’ 
என்றோன. 

“பினபு மூன்றோவது யவவலக்கோரன வந்தோன அந்த யவவலக்கோரன அரசவன 
யநோககி, ‘ஐேோ, இய்தோ உங்களுவைே �ணப் வ� இருககி்றது. நோன அவ்த ஒரு 
துணியில் ர�ோதிநது மவ்றதது வவதய்தன. உங்கள் வலிவமவேக ்கண்டு நோன �ேநது 
ய�ோய் இருநய்தன. நீங்கள் ்கடினமோன மனி்தர என�வ்த அறியவன. உங்கைோல் 
சம்�ோதிக்கப்�ைோ்த �ணதவ்தக கூை நீங்கள் எடுததுகர்கோள்கிறீர்கள். உங்கைோல் 
�யிரிைப்�ைோ்த ்தோனிேதவ்தக கூை நீங்கயை யசரததுக ர்கோள்கிறீர்கள்’ என்றோன. 
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“அரசன அந்த யவவலக்கோரவன யநோககி, ‘தீே யவவலக்கோரயன, உனது 
ரசோந்த வோரதவ்தேோயலயே உனவன நிரோ்கரிப்ய�ன. நோன ஒரு ்கடினமோன 
மனி்தன என்றோய். நோன சம்�ோதிக்கோ்த �ணதவ்த எடுததுகர்கோள்�வன எனறும், 
நோன �யிரிைோ்த ்தோனிேதவ்தச யசரததுகர்கோள்�வன எனறும் கூறினோய். அது 
உண்வமரேன்றோல் நீ என �ணதவ்த வஙகியில் ர்கோடுதது வவததிருக்க 
யவண்டும். அப்ய�ோது நோன திரும்பி வந்தய�ோது என �ணததுககு வட்டிேோவது 
கிவைததிருககும்’ என்றோன. பின அஙகு நினறுர்கோண்டிருந்த மனி்தவர யநோககி, 

‘அந்த யவவலக்கோரனிைமிருநது வ�வே எடுதது �தது வ�்கள் நிரம்� �ணம் 
சம்�ோதித்தவனுககுக ர்கோடுங்கள்’ என்றோன. 

“அந்த மனி்தர்கள் அரசனிைம், ‘ஐேோ, அந்த யவவலக்கோரனிைம் ஏற்ர்கனயவ 
�ததுப் வ�்கள் �ணம் இருககின்றனயவ,’ என்றோர்கள். 

“அரசன, ‘்தனனிைம் இருப்�வற்வ்றப் �ேன�டுததுகி்றவனுககு இனனும் 
அதி்கமோ்கக கிவைககும். ்தனனிைம் இருப்�வற்வ்றப் �ேன�டுத்தோ்த மனி்தனிைம் 
இருப்�வவயும் எடுததுகர்கோள்ைப்�டும். இப்ய�ோது எனது �வ்கவர்கள் எஙய்க? 
்தமககு அரசனோ்க நோன ஆவவ்த விரும்�ோ்த மக்கள் எஙய்க? என �வ்கவர்கவை 
அவழதது வநது அவர்கவைக ர்கோல்லுங்கள். அவர்கள் மடிவவ்த நோன �ோரப்ய�ன’ 
என்றோன.”198

4.79 லாசரு்வயும் பகைால்லத த்ல்ம ஆசாரியரகைள் சதிததிட்டம்
யூ்தருவைே �ஸ்்கோ �ண்டிவ்க ரநருஙகிகர்கோண்டிருந்தது. �ஸ்்கோ �ண்டிவ்கககு 

முனய� நோட்டிலுள்ை மக்களில் �லர எருசயலமிற்குச ரசன்றனர. அஙகு 
அவர்கள் ்தம்வம சுத்தப்�டுததிகர்கோள்வ்தற்்கோன சைஙகு்கவைச ரசய்வர. 
மக்கள் இயேசுவவ எதிரப்�ோரத்தனர. அவர்கள் ஆலேததில் நினறுர்கோண்டு, 

“இயேசு �ண்டிவ்கககு வரமோட்ைோரோ? நீ எனன நிவனககி்றோய்?” என ஒருவவர 
ஒருவர விசோரிததுகர்கோண்ைனர. ஆனோல் ்தவலவம ஆசோரிேரும் �ரியசேரும் 
இயேசுவவப்�ற்றிே ஒரு புதிே ்கட்ைவைவேக ர்கோடுததிருந்தனர. எவரோவது இயேசு 
எஙய்க இருககி்றோர எனறு ர்தரிநதுர்கோண்ைோல் உையன வநது ர்தரிவிக்க யவண்டும். 
பி்றகு, ்தவலவம ஆசோரிேர்களும் �ரியசேரும் இயேசுவவக வ்கதுரசய்ே முடியும். 

�ஸ்்கோ �ண்டிவ்கககு இனனும் ஆறு நோட்்கள் இருந்தன. இயேசு 
ர�த்தோனிேோவுககு வந்தோர. அஙய்க லோசரு வோழநது வந்தோன. (இவன இ்றந்த 
பினனரும் இயேசுவோல் உயிர ர�ற்று எழுந்தவன) 
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யூ்தர்களில் �லர, இயேசு ர�த்தோனிேோவில் இருப்�்தோ்க அறிந்தனர. 
ஆவ்கேோல் அவர்கள் அஙய்க ரசன்றனர. அவர்கள் இயேசுவவ மட்டுமல்லோமல் 
லோசருவவயும் �ோரக்க எண்ணினர. லோசரு இயேசுவோல் மரணததுககுப் பினனும் 
உயியரோடு எழுப்�ப்�ட்ைவன. ஆ்கயவ, ்தவலவம ஆசோரிேர்களும் இயேசுயவோடு 
லோசருவவயும் ர்கோல்லத திட்ைமிட்ைோர்கள். ஏரனன்றோல் லோசருவின நிமித்தம் 
ஏரோைமோன யூ்தர்கள் ்தங்கள் ்தவலவர்கவை விட்டுவிட்டு இயேசுவவ நம்�த 
ர்தோைஙகினர. அ்தனோல்்தோன யூ்தத ்தவலவர்கள் லோசருவவயும் ர்கோவலரசய்ே 
விரும்பினர.199 
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5.1 இரயசு எருசரலம் �ட்டணததில் நு்ழதல் 
மறுநோள் இயேசு வருவ்தோ்க எருசயலமிலுள்ை ர�ருஙகூட்ை மக்கள் 
ய்கள்விப்�ட்ைனர. இம்மக்கள் �ஸ்்கோ �ண்டிவ்கக்கோ்க வந்தவர்கள். அந்த 
மக்கள் குருதய்தோவல்கவைப் பிடிததுகர்கோண்டு இயேசுவவச சநதிக்கச 
ரசன்றனர.200

ஒலிவ மவலேருய்க ்கோணப்�ட்ை ர�த�ய்க, ர�த்தோனிேோ ஆகிே 
ஊர்கைருய்க இயேசு வந்தய�ோது, அவர இரண்டு சீஷர்கவை அனுப்பினோர. 
அவர, “நீங்கள் �ோரககி்ற அந்த ஊருககுள் ரசல்லுங்கள். ஊருககுள் 
நுவழயும்ய�ோய்த அஙகு ஒரு ்கழுவ்தக குட்டி ்கட்ைப்�ட்டிருப்�வ்தக 
்கோண்பீர்கள். எந்த மனி்தனும் அ்தனமீது ஏறிேதில்வல. அக்கழுவ்தவே 
அவிழதது எனனிைம் ர்கோண்டு வோருங்கள். எந்த மனி்தனோவது அக்கழுவ்தவே 
ஏன ஓட்டிகர்கோண்டு ய�ோகிறீர்கள் எனறு ய்கட்ைோல் நீங்கள், ‘எங்கள் 
எஜமோனருககு இக்கழுவ்த யவண்டும்’ எனறு ரசோல்லுங்கள்” என்றோர. 

இரண்டு சீஷர்களும் ஊருககுள் ரசன்றோர்கள். இயேசு கூறிே�டியே 
்கழுவ்தககுட்டிவேக ்கண்ைோர்கள். சீஷர்கள் ்கட்ைப்�ட்டிருந்த அக்கழுவ்தவே 
அவிழத்தோர்கள். ்கழுவ்தயின ரசோந்தக்கோரர்கள் வந்தோர்கள். அவர்கள் சீஷவர 
யநோககி, “எ்தற்்கோ்கக ்கழுவ்தவே அவிழததுக ர்கோண்டிருககிறீர்கள்?” 
என்றோர்கள். 

சீஷர்கள், “ஆண்ைவருககுத ய்தவவேோ்க இருககி்றது” எனறு �தில் 
அளித்தோர்கள். சீஷர்கள் ்கழுவ்தக குட்டிவே இயேசுவிைம் ர்கோண்டு வநது 
்தம் யமலஙகிவே அ்தனயமல் ய�ோட்ைோர்கள். பினபு இயேசுவவக ்கழுவ்தயின 
யமல் அமரததினோர்கள். இயேசு எருசயலமுககுச ரசல்லும் �ோவ்த வழிேோ்கக 
்கழுவ்தயின யமல் ஏறிச ரசன்றோர.201 ஏரோைமோன மக்கள் ்தம் யமலோவை்கவைச 
சோவலயில் விரிதது இயேசுவவ வரயவற்்றனர. இனனும் சிலர மரககிவை்கவை 
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ரவட்டி அவற்வ்றச சோவலயில் �ரப்பினர. சிலர இயேசுவிற்கு முனனோல் 
நைநது ரசன்றனர. சிலர இயேசுவிற்குப் பினனோல் ரசன்றனர.

“‘அவவரப் பு்கழுங்கள்!’ 
‘்கரத்தரின ர�ேரோல் வருகி்றவர ஆசீரவதிக்கப்�ட்ைவர’ 

“்தமது ்தநவ்தேோன ்தோவீதின இரோஜேம் ய்தவனோல் 
ஆசீரவதிக்கப்�டுவ்தோ்க.

அந்த இரோஜேம் வநதுர்கோண்டிருககி்றது. 
�ரயலோ்கததில் உள்ை ய்தவவனப் ய�ோற்றுயவோம்” 

எனறு அவர்கள் சத்தமிட்ைனர.202

தீரக்க்தரிசி கீழக்கண்ைவோறு ரசோனனதின முழுப்ர�ோருளும் விைஙகும்�டி 
இது நைநய்தறிேது.

“ரசோல்லுங்கள், சீயேோன ந்கர மக்களிைம்,
‘இப்ர�ோழுது உங்கள் மனனவன உங்களிைம் வருகி்றோர.

�ணிவோனவர அவர ்கழுவ்தயின யமல் வருகி்றோர.
ஆம் அவர ்கழுவ்தக குட்டியின யமல் வருகி்றோர’”203

இயேசுவின சீஷர்கள் இவற்வ்ற மு்தலில் புரிநது ர்கோள்ைவில்வல. ஆனோல் 
இயேசு மகிவமயில் எடுததுகர்கோள்ைப்�ட்ை பி்றகு, அவர்கள் இவவ 
ஏற்ர்கனயவ எழு்தப்�ட்டிருககி்றய்த எனறு உணரநதுர்கோண்ைனர. அததுைன 
அவருக்கோ்கத ்தோங்கள் ரசய்்த ரசய்வ்க்கவையும் நிவனவுகூரந்தனர.204

கூட்ைததில் இருந்த �ரியசேரில் சிலர இயேசுவிைம், “ய�ோ்த்கயர, 
இவற்வ்றக கூ்றோ்த�டிககு சீஷருககுச ரசோல்லுங்கள்” என்றோர்கள். 

ஆனோல் இயேசு, “நோன உங்களுககுச ரசோல்கிய்றன. இக்கோரிேங்கள் 
ரசோல்லப்�ை யவண்டிேவவ. என சீஷர்கள் இவற்வ்றக கூ்றோவிட்ைோல், 
இக்கற்்கள் அவற்வ்றக கூறும்” எனறு �திலுவரத்தோர. 

இயேசு எருசயலமுககு அருய்க வந்தோர. அவர அப்�ட்ைணதவ்தப் 
�ோரதது, அ்தற்்கோ்க அழ ஆரம்பித்தோர. இயேசு எருசயலவமப் �ோரததுப் 
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ய�சினோர. அவர, “உனககு சமோ்தோனதவ்த எது வரவவழககும் எனறு 
இனவ்றககு நீ ர்தரிநதுர்கோண்டிருந்தோல் நன்றோ்க இருககும். ஆனோல் உனககு 
அது மவ்றக்கப்�ட்டிருப்�்தோல் உனனோல் அவ்த அறிநதுர்கோள்ைமுடிேோது. 
உன �வ்கவர்கள் உனவனச சுற்றிலும் ஒரு மதிவல எழுப்பும் ்கோலம் வநது 
ர்கோண்டிருககி்றது. உன �வ்கவர்கள் உனவன எல்லோப் �க்கங்களிலிருநதும் 
வவைததுக ர்கோள்வோர்கள். அவர்கள் உனவனயும் உனனிலுள்ை எல்லோ 
மக்கவையும் அழிதது விடுவோர்கள். உன ்கட்டிைங்களில் உள்ை ்கற்்களில் 
ஒனறும் ஒனறின யமல் ஒனறு நிவலததிருப்�தில்வல. ய்தவன உனவன 
மீட்�்தற்்கோ்க வந்த ்கோலதவ்த நீ அறிேோ்த்தோல் இவவரேல்லோம் நைககும்” 
என்றோர.205

எருசயலமுககுள் ரசனறு அஙகுள்ை ய்தவோலேததிற்குள் இயேசு நுவழந்தோர. 
ய்தவோலேததில் எல்லோவற்வ்றயும் இயேசு �ோரத்தோர. ஆனோல் ஏற்ர்கனயவ 
யநரமோகிவிட்டிருந்தது. ஆவ்கேோல் இயேசு அஙகிருநது ர�த்தோனிேோவுககு 
்தன �னனிரண்டு சீஷர்கயைோடு ரசன்றோர.206

5.2 இரயசு அததிமேம் �ட்டுப்ர�ாவ்த அறிவிததல்
மறுநோள், அவர்கள் ர�த்தோனிேோவவ விட்டுப் பு்றப்�ட்ைனர. அவருககுப் 
�சித்தது. இயேசு இவல்கள் நிவ்றந்த அததி மரம் ஒனவ்றப் �ோரத்தோர. அவர 
அ்தனருகில் ரசனறு ஏய்தனும் �ழங்கள் உள்ைனவோ எனறு ்கவனித்தோர. அதில் 
�ழங்கள் ஏதுமில்வல. ரவறும் இவல்கயை இருந்தன. அது ்கனி ர்கோடுப்�்தற்கு 
உரிே சரிேோன ்கோலம் இல்வல. ஆவ்கேோல் இயேசு அததி மரததிைம், “இனி 
மக்கள் ேோரும் உனனிைமிருநது ஒரு ய�ோதும் �ழதவ்தத தினனமோட்ைோர்கள்” 
என்றோர. இயேசு ரசோனனவ்த சீஷர்களும் ய்கட்டுகர்கோண்டிருந்தனர.207

5.3 ரதவாலயததில் வியா�ாரிகை்ை இரயசு விேட்டிவிடுதல்
அவர்கள் எருசயலவம அவைந்தனர. அவர ய்தவோலேததிற்குள் நுவழந்தோர. 
அஙய்க ர�ோருள்்கவை விற்றுகர்கோண்டும், வோஙகிகர்கோண்டும் இருந்த 
மக்கவை இயேசு விரட்டினோர. �லவி்த �ணங்கவை மோற்றிக ர்கோடுததுக 
ர்கோண்டிருந்தவர்களின �லவ்க்கவைத ்தவலகீழோ்கக ்கவிழததுப் ய�ோட்ைோர. 
பு்றோக்கள் வவததிருந்த �லவ்க்கவையும் அப்பு்றப்�டுததினோர. ஒருவவரயும் 
ய்தவோலேததின வழியே ர�ோருள்்கவை எடுததுச ரசல்ல இயேசு அனுமதிக்க 
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மறுத்தோர. பி்றகு இயேசு மக்களுககுப் ய�ோ்தவன ரசய்ே ஆரம்பித்தோர. “‘எனது 
வீடு எல்லோ மக்களின பிரோரத்தவனக்கோன வீடு என அவழக்கப்�டும்’ எனறு 
எழு்தப்�ட்டிருககி்றது. ஆனோல் நீங்கள் ய்தவனின வீட்வைத ‘திருைர்கள் 
ஒளியும் இைமோ்க’ மோற்றுகிறீர்கள்” என்றோர.208

சில குருைர்களும் முைவர்களும் ய்தவோலேததிலிருந்த இயேசுவிைம் 
வந்தோர்கள். அவர்கள் அவனவவரயும் இயேசு குணப்�டுததினோர. ்தவலவம 
ஆசோரிேர்களும் யவ்த�ோர்கர்களும் இயேசுவின ரசேவலக ்கண்ைோர்கள். இயேசு 
ர�ரும் ரசேல்்கவைச ரசய்வவ்தயும் பிள்வை்கள் அவவரப் பு்கழவவ்தயும் 
்கண்ைோர்கள். சிறுபிள்வை்கள் எல்லோரும் “்தோவீதின குமோரனுககு ஓசனனோ” 
எனறு ரசோல்லிக ர்கோண்டிருந்தோர்கள். இவவ அவனததும் ஆசோரிேர்கவையும் 
யவ்த�ோர்கர்கவையும் ய்கோ�ம்ர்கோள்ைச ரசய்்தன. 

்தவலவம ஆசோரிேர்களும் யவ்த�ோர்கர்களும் இயேசுவிைம், 
“இப்பிள்வை்கள் ரசோல்வவ்தக ய்கட்டீரோ?” எனறு வினவினோர்கள். 

இயேசு அவர்களிைம், “ஆம், யவ்தவோககிேம் கூறுகி்றது, ‘நீயர(ய்தவன) 
குழநவ்த்களுககும், சிறு குழநவ்த்களுககும் பு்கழ�ோைக ்கற்பிததீர.’ நீங்கள் 
அந்த யவ்தவோககிேங்கவைப் �டிக்கவில்வலேோ?” எனறு �திலுவரத்தோர.209

ஒவ்ரவோரு நோளும் இயேசு ய்தவோலேததில் மக்களுககுப் ய�ோதித்தோர. 
ஆசோரிேரும், யவ்த�ோர்கரும் மக்களின அதி்கோரி்களும் இயேசுவவக 
ர்கோல்ல விரும்பினோர்கள். ஆனோல் எல்லோ மக்களும் இயேசுவவக 
்கவனமோ்கக ய்கட்டுகர்கோண்டு இருந்தோர்கள். இயேசு கூறிே விஷேங்கவை 
மி்கவும் உற்சோ்கமோ்கக ்கவனித்தோர்கள். எனயவ ்தவலவம ஆசோரிேருககும், 
யவ்த�ோர்கருககும், அதி்கோரி்களுககும் இயேசுவவ எவ்வோறு ர்கோல்ல முடியும் 
என�து ர்தரிேவில்வல.210

அனறு இரவு இயேசுவும், அவரது சீஷர்களும் அநந்கரதவ்த விட்டு 
ரவளியேறினர.211

5.4 �ட்டுப்ர�ான அததிமேம், விசுவாசம், பெ�ம்
மறுநோள் ்கோவலயில் இயேசு ்தனது சீஷர்கயைோடு நைநதுர்கோண்டிருந்தோர. 

முநதின நோள் இயேசு சபித்த அததி மரதவ்த அவர்கள் �ோரத்தனர. அம்மரம் 
ரசதது, ்கோய்நது, யவரும் உலரநதுய�ோய் இருந்தது. ய�துரு அம்மரதவ்தப்�ற்றி 
நிவனவுகூரநது இயேசுவிைம், “ய�ோ்த்கயர! �ோருங்கள். யநற்று இம்மரம் 
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�ட்டுப்ய�ோகுமோறு ரசோனனீர்கள். இனறு இது உலரநது இ்றநதுவிட்ைது” 
என்றோன. 

அ்தற்கு இயேசு, “ய்தவனிைம் விசுவோசம் வவததிருங்கள். நோன உங்களுககு 
உண்வமவேக கூறுகிய்றன. ‘மவலயே ய�ோ, ய�ோய்க ்கைலில் விழு!’ எனறு 
உங்கைோல் மவலககு ஆவணயிை முடியும். உங்கள் மனதில் சநய்த்கம் 
இல்லோதிருந்தோல், நீங்கள் ரசோல்வது நைககும் எனகி்ற விசுவோசம் உங்களுககு 
இருககுமோனோல், ய்தவன உங்களுக்கோ்க அவற்வ்றச ரசய்வோர. ஆவ்கேோல் 
உங்கள் பிரோரத்தவனயினய�ோது ய்தவனிைம் ்கோரிேங்கவைக ய்களுங்கள். 
அவற்வ்றக கிவைக்கப்ர�ற்ய்றோம் எனறு நீங்கள் நம்பினோல் அவவ உங்களுககு 
உரிே்தோகும். நீங்கள் பிரோரத்தவன ரசய்யும்ய�ோது, ஏ்தோவது ஒனவ்றககுறிதது 
நீங்கள் ேோரிைமோவது ய்கோ�ம் ர்கோண்டிருப்�து நிவனவில் வந்தோல் 
அவர்கவை மனனிதது விடுங்கள். நீங்கள் இவ்தச ரசய்்தோல் �ரயலோ்கததில் 
இருககி்ற உங்கள் பி்தோவும் உங்கைது ்தவறு்கவை மனனிததுவிடுவோர” 
என்றோர.212

5.5 இரயசுவின் அதிகைாேத்த யூத மதத த்லவரகைள் நிோகைரிததல்
இயேசுவும் சீஷர்களும் மீண்டும் எருசயலமுககுச ரசன்றோர்கள். அவர 

ய்தவோலேததிற்குள் நைநது ர்கோண்டிருந்தோர. ்தவலவம ஆசோரிேர்களும், 
யவ்த�ோர்கர்களும், மூத்த யூ்தத ்தவலவர்களும் இயேசுவிைம் வந்தனர. 
அவரிைம், “எங்களுககுச ரசோல். இவற்வ்றரேல்லோம் ரசய்ே நீ எஙகிருநது 
அதி்கோரம் ர�ற்்றோய்? ேோர உனககு இந்த அதி்கோரதவ்தக ர்கோடுத்தது?” எனறு 
ய்கட்ைனர. 

அ்தற்கு இயேசு, “நோன உங்களிைம் ஒரு ய்கள்விவேக ய்கட்கிய்றன. 
எனககுப் �தில் ரசோல்லுங்கள். பி்றகு நோன ேோருவைே அதி்கோரத்தோல் 
இவற்வ்றரேல்லோம் ரசய்கிய்றன என�வ்தக கூறுகிய்றன. யேோவோன 
ஸ்நோன்கன ஞோனஸ்நோனம் ர்கோடுத்தய�ோது அந்த அதி்கோரம் அவனுககு 
ய்தவனிைமிருநது வந்த்தோ அல்லது மனி்தனிைமிருநது வந்த்தோ? எனககுப் 
�தில் ரசோல்லுங்கள்” என்றோர. 

யூ்தத ்தவலவர்கள் இயேசுவின ய்கள்விவேப் �ற்றி ்தங்களுககுள் 
ய�சிகர்கோண்ைனர. அவர்கள், “நோம் இவனிைம், ‘யேோவோன ய்தவனிைமிருநது 
அதி்கோரதவ்தப் ர�ற்றுகர்கோண்ை்தோ்கச ரசோனனோல்’, நம்மிைம் இவன, 
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‘பி்றகு ஏன யேோவோன மீது நம்பிகவ்க வவக்கவில்வல’ எனறு ய்கட்�ோன. 
‘மனி்தனிைமிருநது வந்தது’ எனறு ரசோல்யவோமோனோல், பினனர மக்கள் நம்மீது 
ய்கோ�ம்ர்கோள்வர” (யூ்தத ்தவலவர்கள் மக்களுககு எப்ய�ோதும் �ேந்தனர. 
ஏரனன்றோல் அவனதது மக்களும் யேோவோவன உண்வமயில் ஒரு தீரக்க்தரிசி 
எனறு நம்பினர) எனறு ்தங்களுககுள் ய�சிகர்கோண்ைனர. 

ஆவ்கேோல் அவர்கள் இயேசுவிைம், “எங்களுககுப் �தில் ர்தரிேோது” 
என்றனர. இயேசுவும், “அப்�டிேோனோல், நோனும் ேோர அதி்கோரத்தோல் இ்தவனச 
ரசய்கிய்றன என�வ்தச ரசோல்லமோட்யைன” என்றோர.213

5.6 இேண்டு மகைன்கைள் �ற்றிய உவ்ம
“ஒரு மனி்தனுககு இரண்டு ம்கன்கள் இருந்தோர்கள். அவன ்தனது மு்தல் 

ம்கனிைம் ரசனறு, ‘ம்கயன இனறு என திரோட்வசத ய்தோட்ைததிற்குச ரசனறு 
யவவல ரசய்’ என்றோன. 

“அ்தற்கு அவன, ‘ய�ோ்க முடிேோது’ எனறு �திலளித்தோன. ஆனோல் பினனர, 
அவயன ்தோன ய�ோய் யவவல ரசய்ே யவண்டும் என நிவனத்தோன. அவ்வோய்ற 
ரசய்்தோன. 

“பினனர, அத்தநவ்த ்தனது மற்ர்றோரு ம்கனிைம் ரசன்றோன. அவனிைம், 
‘ம்கயன, இனவ்றககு எனது திரோட்வசத ய்தோட்ைததிற்குச ரசனறு யவவல 
ரசய்’ என்றோன. அ்தற்கு அவனது ம்கன, ‘சரி ்தநவ்தயே, நோன ய�ோய் யவவல 
ரசய்கிய்றன’ என்றோன. ஆனோல், அவன யவவலககுச ரசல்லவில்வல. 

“இரண்டு ம்கன்களில் ேோர ்தனது ்தநவ்தககுக கீழப்�டிநது நைந்தோன?” 
எனறு இயேசு ய்கட்ைோர. யூ்தத ்தவலவர்கள், “மூத்த ம்கன” எனறு �தில் 
ரசோனனோர்கள். 

அப்ய�ோது இயேசு, “நோன உங்களுககு உண்வமவேச ரசோல்லுகிய்றன, வரி 
வசூலிப்�வர்களும், யவசி்களும், தீேவர்கள் எனறு நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள். 
ஆனோல் அவர்கள் உங்களுககு முனனயர �ரயலோ்க இரோஜேததிற்குள் 
நுவழவோர்கள். வோழகவ்கயின சரிேோன �ோவ்தவே உங்களுககுக 
்கோட்டுவ்தற்்கோ்க யேோவோன வந்தோன. ஆனோல், நீங்கள் யேோவோவன 
நம்�வில்வல. வரி வசூலிப்�வர்களும் யவசி்களும் யேோவோவன நம்பினோர்கள். 
அவர்கள் யேோவோன மீது நம்பிகவ்க வவத்தவ்த நீங்கள் ்கண்டீர்கள். ஆனோலும் 
நீங்கள் மனநதிருநதி யேோவோவன நம்�வில்வல” என்றோர.214
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5.7 ப�ால்லாத விவசாயிகைள் �ற்றிய உவ்ம
“இந்த உவவமவேக ய்களுங்கள். ஒரு மனி்தனுககு ஒரு ய்தோட்ைமிருந்தது. 

அவன அதில் திரோட்வச �யிரிட்ைோன. ்தன ய்தோட்ைதவ்தச சுற்றிலும் மதில் 
சுவரரழுப்பி திரோட்வச இரசம் யச்கரிககும் குழிவேயும் ரவட்டினோன. பின 
ஒரு ய்கோபுரதவ்தயும் ்கட்டினோன. பி்றகு ய்தோட்ைதவ்த சில விவசோயி்களுககுக 
குத்தவ்கககுக ர்கோடுததுவிட்டு ஒரு �ேணம் யமற்ர்கோண்ைோன. பினனர, 
திரோட்வசப் �ழங்கவைப் �றிக்கயவண்டிே ்கோலம் வந்தர�ோழுது, ்தனது 
யவவலக்கோரர்கவை குத்தவ்கக்கோரர்களிைம் விவைசசலில் ்தனது �ஙவ்க 
வோஙகி வர அனுப்பினோன. 

“ஆனோல் அவ்விவசோயி்கயைோ யவவலக்கோரர்கவைப் பிடிதது அவர்களில் 
ஒருவவன அடிததுவிட்ைோர்கள். மற்ர்றோரு யவவலக்கோரவனக ர்கோன்றோர்கள். 
மற்ர்றோரு யவவலக்கோரவனக ்கல்லோல் அடிததுக ர்கோன்றோர்கள். எனயவ 
ய்தோட்ைததுச ரசோந்தக்கோரன யமலும் சில யவவலக்கோரர்கவை அனுப்பினோன. 
மு்தலில் அனுப்பிே ஆட்்கவைவிை அதி்க எண்ணிகவ்கயில் இப்ர�ோழுது 
ஆட்்கவை அனுப்பினோன. ஆனோல் குத்தவ்க எடுத்த விவசோயி்கள் மு்தலில் 
ரசய்்தது ய�ோலயவ இம்முவ்றயும் ரசய்்தோர்கள். ஆ்கயவ, ய்தோட்ைக்கோரன 
்தன ம்கவன அனுப்� முடிவு ரசய்்தோன! ‘விவசோயி்கள் என ம்கனுககு மதிப்பு 
ர்கோடுப்�ோர்கள்’ எனறு அவன நிவனத்தோன. 

“ஆனோல் ம்கவனக ்கண்ை விவசோயி்கள் ்தங்களுககுள், ‘இவன நிலச 
ரசோந்தக்கோரனின ம்கன. நிலம் இவனுகய்க ரசோந்தமோகும். நோம் இவவனக 
ர்கோன்றோல் நிலம் நமககுச ரசோந்தமோகிவிடும்’ எனறு ய�சிகர்கோண்ைனர. 
எனயவ, அந்த விவசோயி்கள் திரோட்வசத ய்தோட்ைததுச ரசோந்தக்கோரனின 
ம்கவனத ய்தோட்ைததிற்கு ரவளியில் எறிநது ர்கோன்றோர்கள். 

“திரோட்வசத ய்தோட்ைததுச ரசோந்தக்கோரயன வரும்ர�ோழுது அவன அந்த 
விவசோயி்கவை எனன ரசய்வோன?” எனறு இயேசு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு யூ்த ஆசோரிேர்களும் ்தவலவர்களும், “அவன நிசசேம் அந்தத 
தீேவர்கவைக ர்கோல்வோன. பின ்தனது நிலதவ்த மற்்றவர்களுககுக குத்தவ்கககு 
விடுவோன. அ்தோவது அறுவவை ்கோலததில் ்தனககு யசரயவண்டிே �ஙவ்கச 
்தனககு அளிககும் விவசோயி்களுககு குத்தவ்கககு விடுவோன” என்றனர. 

இயேசு அவர்களுககுக கூறினோர, “நீங்கள் யவ்தவோககிேங்களில் ்கட்ைோேம் 
�டிததிருப்பீர்கள்:
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‘்கட்டிைம் ்கட்டிேவர்கள் விரும்�ோ்த ்கல்யல மூவலக ்கல்லோயிற்று.
இது ்கரத்தரின ரசேல், நமககு விேப்�ோனது.’

“எனயவ ய்தவனுவைே இரோஜேம் உங்களிைமிருநது �றிக்கப்�டும் 
என�வ்த நோன உங்களுககுக கூறுகிய்றன. ்தம் இரோஜேததில் ய்தவன 
விரும்பும் ரசேல்்கவைச ரசய்�வர்களுகய்க ய்தவனுவைே இரோஜேம் கிட்டும். 
இக்கல்லின மீது விழுகி்றவன துண்டு்கைோ்க ரநோறுஙகிவிடுவோன. யமலும் 
இக்கல் ஒருவன மீது வீழந்தோல் அவன நசுஙகிப் ய�ோவோன” எனறு கூறினோர. 

இயேசு கூறிே இந்த உவவம்கவைத ்தவலவம ஆசோரிேர்களும் �ரியசேரும் 
ய்கட்ைனர. ்தம்வமப்�ற்றியே இயேசு ய�சினோர என�வ்த அவர்கள் 
அறிந்தோர்கள். எனயவ இயேசுவவக வ்கது ரசய்ே ஒரு வழி ய்தடினோர்கள். 
ஆனோல், அவர்கள் மக்கவைக குறிதது �ேந்தோர்கள். ஏரனனில் மக்கள் 
இயேசுவவத தீரக்க்தரிசி என நம்பினர.215

5.8 கைல்யாண விருநது �ற்றிய உவ்ம
இயேசு யமலும் சிலவற்வ்ற உவவம்களின மூலம் மக்களுககு எடுததுக 

கூறினோர. “�ரயலோ்க இரோஜேமோனது ்தன ம்கனது திருமண விருநதுககு 
ஏற்�ோடு ரசய்்த மனனன ஒருவனுககு ஒப்�ோகும். அம்மனனன விருநதுண்ண 
சிலவர அவழத்தோன. விருநது ்தேோரோனர�ோழுது ்தன யவவலக்கோரர்கவை 
அனுப்பி அவர்கவை அவழததுவரச ரசோனனோன. ஆனோல் அவர்கயைோ 
மனனனது விருநதுககு வர மறுதது விட்ைோர்கள். 

“பின மனனன யமலும் சில யவவலக்கோரர்கவை அனுப்பினோன. ்தன 
யவவலக்கோரர்களிைம் மனனன இவ்வோறு ரசோல்லிேனுப்பினோன. ‘நோன 
ஏற்ர்கனயவ அவர்கவை விருநதுண்ண அவழததுவிட்யைன. எனயவ, 
அவர்களிைம், எனனிைமிருந்த சி்றந்த ்கோவை்கவையும் ்கனறு்கவையும் 
உண்�்தற்்கோ்க அடிததுள்யைன. எல்லோம் ்தேோரோ்க உள்ைன. திருமண 
விருநதுண்ண வோருங்கள்! எனறு கூறுங்கள்’ என்றோன. 

“யவவலக்கோரர்கள் ரசனறு அவர்கவை அவழத்தோர்கள். ஆனோல் 
அவர்கயைோ யவவலக்கோரர்களின அவழப்வ�ப் ர�ோருட்�டுத்தவில்வல. 
யவறு யவவல்கவைக ்கவனிக்க அவர்கள் ரசனறு விட்ைோர்கள். ஒருவன ்தன 
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வேலில் யவவல ரசய்ேவும் மற்ர்றோருவன ்தன விேோ�ோரதவ்தக ்கவனிக்கவும், 
ரசன்றனர. யவறு சிலயரோ யவவலக்கோரர்கவைப் பிடிதது அடிததுக 
ர்கோனறுவிட்ைனர. ய்கோ�மவைந்த மனனன ்தன யவவலக்கோரர்கவைக 
ர்கோன்றவர்கவைக ர்கோல்வ்தற்்கோ்கத ்தனது �வைவே அனுப்பினோன. 
மனனனது �வை அவர்கைது ந்கரதவ்தயே எரித்தது. 

“அ்தன பி்றகு, மனனன ்தன யவவலக்கோரர்கவைப் �ோரதது, ‘திருமண 
விருநது ்தேோரோ்க உள்ைது. நோன அவர்கவை விருநதுககு அவழதய்தன. 
ஆனோல் அவர்கயைோ எனது விருநதுககு வருமைவிற்கு நல்லவரல்லர. ஆ்கயவ, 
ர்தரு முவன்களுககுச ரசல்லுங்கள். உங்கள் ்கண்ணில் �டுகி்றவர்கள் 
அவனவவரயும் விருநதுககு அவழயுங்கள். எனது விருநதுககு வரச 
ரசோல்லுங்கள்’ எனறு ரசோனனோன. எனயவ, மனனனது யவவலக்கோரர்கள் 
ர்தருக்களுககுச ரசனறு ்கண்ணில் �ட்ைவர்கவை அவழதது வந்தனர. 
யவவலக்கோரர்கள் நல்லவர்கவையும் தீேவர்கவையும் திருமணவிருநது 
்தேோரோ்கவிருந்த இைததுககு அவழதது வந்தோர்கள். அந்த இைம் 
விருநதினர்கைோல் நிரம்பிேது. 

“மனனன விருநதினர அவனவவரயும் ்கோண்�்தற்்கோ்க வந்தோன. 
திருமணததிற்கு வர ஏற்்ற்தோ்க உவைேணிநதிரோ்த ஒருவவன மனனன 
்கண்ைோன. மனனன அவனிைம், ‘நண்�யன, நீ எப்�டி உள்யை வந்தோய்? 
திருமணததிற்கு வர ஏற்்ற்தோ்க நீ உவை அணிநதிருக்கவில்வலயே?’ எனறு 
ய்கட்ைோன. ஆனோல் அம்மனி்தயனோ எதுவும் ய�சவில்வல. எனயவ, மனனன 
்தன யவவலக்கோரர்களிைம், ‘இவனது வ்கவேயும் ்கோவலயும் ்கட்டுங்கள். 
இவவன இருளில் எறியுங்கள். அஙகு, மக்கள் யவ்தவனேோல் �ற்்கவைக 
்கடிததுக ர்கோள்வோர்கள்’ எனறு ரசோனனோன. 

“ஆம், �லர அவழக்கப்�டுகி்றோர்கள். ஆனோல் சிலர மட்டுயம 
ய்தரநர்தடுக்கப்�டுகி்றோர்கள்” எனறு இயேசு ரசோனனோர. 216

5.9 இோயனு்ககு வரி பசலுததுவது சரியா இல்்லயா?
பினனர �ரியசேர்கள், இயேசு ய�ோ்தவன ரசய்து ர்கோண்டிருந்த இைதவ்த 

விட்டு விலகிச ரசன்றோர்கள். இயேசு ஏய்தனும் ்தவ்றோ்கப் ய�சினோல் அவவரப் 
பிடிததுவிை யவண்டும் என அவர்கள் திட்ைமிட்ைோர்கள். �ரியசேர்கள் 
இயேசுவவ ஏமோற்்ற சிலவர அவரிைம் அனுப்பினோர்கள். ்தங்களுள் சிலவரயும் 
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ஏயரோதிேர்களில் சிலவரயும் அவர்கள் இயேசுவிைம் அனுப்பினோர்கள். 
அவர்கள் இயேசுவிைம், “ய�ோ்த்கயர, நீர யநரவமேோனவர என�வ்த 
நோங்கள் அறியவோம். ய்தவனுவைே வழி்கவைககுறித்த உண்வம்கவை 
நீர ய�ோதிப்�வ்தயும் அறியவோம். உம்வமப் �ற்றி மற்்றவர்கள் எனன 
நிவனககி்றோர்கள் என�வ்தக குறிதது நீர ்கவவலப்�டுவதில்வல. உமககு 
எல்யலோரும் சமம். யரோமோனிேப் ய�ரரசர சீசருககு வரி ரசலுததுவது சரிேோ 
்தவ்றோ? உமது ்கருதவ்தச ரசோல்லும்” என்றோர்கள். 

ஆனோல் அவர்கள் ்தனவன ஏமோற்்ற முேற்சிப்�வ்த இயேசு அறிந்தோர. 
ஆ்கயவ இயேசு, “மோேமோனவர்கயை! எ்தற்்கோ்க எனவன ஏதும் ்தவ்றோ்கச 
ரசோல்லவவக்க முேற்சிககிறீர்கள்? வரி ரசலுததுவ்தற்்கோன நோணேம் 
ஒனவ்றக ்கோட்டுங்கள்” எனறு கூறினோர. அவர்கள் ஒரு ரவள்ளி நோணேதவ்த 
இயேசுவிைம் ்கோட்டினோர்கள். பின இயேசு, “நோணேததில் ேோருவைே உருவம் 
உள்ைது? ேோருவைே ர�ேர ர�ோறிக்கப்�ட்டுள்ைது?” எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு அவர்கள், “சீசரின உருவமும் சீசரின ர�ேரும்.” எனறு 
�திலளித்தனர. 

எனயவ இயேசு அவர்களுககுச ரசோனனோர, “சீசருவைேவ்த சீசருககும், 
ய்தவனுககுரிேவ்த ய்தவனுககும் ர்கோடுங்கள்.” 

இயேசு கூறிேவ்தக ய்கட்ை அவர்கள் விேப்�வைந்தோர்கள். இயேசுவவ 
விட்டு விலகிச ரசன்றோர்கள்.217

5.10 ஏழு சரகைாதேரகைளும் திருமணமும்
அய்த நோளில் சில சதுயசேர்கள் இயேசுவிைம் வந்தோர்கள். (ேோரும் 

மரணததிலிநது உயிரதர்தழ முடிேோது எனறு நம்புகி்றவர்கள் சதுயசேர்கள்) 
சதுயசேர்கள் இயேசுவிைம் ஒரு ய்கள்வி ய்கட்ைனர. அவர்கள், “ய�ோ்த்கயர, 
திருமணமோன ஒருவன குழநவ்த்கள் இல்லோமல் இ்றநதுவிட்ைோல் அவனது 
சய்கோ்தரன அவனது மவனவிவே மணக்கயவண்டுரமன யமோயச நமககுக 
கூறியுள்ைோர. அப்�டிரேனில், அவர்கள் இ்றந்த சய்கோ்தரனுககுக குழநவ்த 
ர�றுவோர்கள். எங்களில் ஏழு சய்கோ்தரர்கள் இருந்தோர்கள். மு்தலோமவன 
மணம் ரசய்து ர்கோண்ைோன. ஆனோல் அவன குழநவ்த்கள் இல்லோமயலயே 
இ்றநதுவிட்ைோன. அவனது சய்கோ்தரன அப்ர�ண்வண மணநது ர்கோண்ைோன. 
பின, இரண்ைோவது சய்கோ்தரனும் இ்றநதுவிட்ைோன. அய்த ய�ோல மூன்றோவது 
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சய்கோ்தரனுககும் மற்்ற சய்கோ்தரர்கள் அவனவருககும் நைந்தது. இறுதிேோ்க 
அப்ர�ண்ணும் இ்றந்தோள். ஏழு ய�ர அவவை மணந்தோர்கள். எனயவ, 
மரணததிலிருநது அவர்கள் உயிரதர்தழும்ர�ோழுது அவள் ேோருவைே 
மவனவிேோ்க இருப்�ோள்?” எனறு ய்கட்ைோர்கள். 

அ்தற்கு இயேசு, “யவ்த வோககிேங்கள் எனன கூறுகி்றது என�து 
உங்களுககுத ர்தரிேோ்த்தோல் உங்களுககுப் புரிேவில்வல. யமலும் 
ய்தவனின வல்லவமவேககுறிதது உங்களுககுத ர்தரிேவில்வல. மனி்தர்கள் 
மரணததிலிருநது உயிரதர்தழும்ர�ோழுது, அவர்களுககுத திருமணங்கள் 
நைக்கமோட்ைோ. உயிரதர்தழும் அவனவரும் �ரயலோ்கததிலிருககும் 
ய்தவதூ்தர்களுககு ஒப்�ோவோர்கள். மரித்தவர்கள் உயிரதர்தழுவவ்தக குறிதது 
ய்தவன எனன ரசோல்லியுள்ைோர என�வ்த நீங்கள் �டிததிருககிறீர்கள். ய்தவன, 

‘ஆபிர்கோமின ய்தவன நோயன, ஈசோககின ய்தவன நோயன, ேோகய்கோபின ய்தவன 
நோயன’ அவர்களின ய்தவன எனறு ய்தவன ்தம்வமப்�ற்றி கூறினோர. அவர 
இ்றந்தவர்களின ய்தவன அல்ல. அவர வோழகி்றவர்களின ய்தவன” என்றோர. 

அவ்தக ய்கட்ை அவனவரும் இயேசுவின ய�ோ்தவனவேக ்கண்டு 
விேந்தனர.218

5.11 மிகை மு்ககியமான கைட்ட்ை
சதுயசேர்கைோல் வோதிை இேலோ்த�டி இயேசு �தில் அளித்தோர எனறு 
�ரியசேர்கள் அறிந்தனர. எனயவ, �ரியசேர்கள் ஒனறு கூடினோர்கள். ஒரு 
�ரியசேன யமோயசயின சட்ைதவ்த நனகு ்கற்்றவன. அவன இயேசுவவச 
யசோதிக்க ஒரு ய்கள்வி ய்கட்ைோன, “யமோயசயின சட்ைங்களில் எது மி்க 
முககிேமோனது?” எனறு அந்தப் �ரியசேன ய்கட்ைோன.219

அ்தற்கு இயேசு, “‘இஸ்ரயவலின மக்கயை! ்கவனியுங்கள். நமது 
ய்தவனோகிே ்கரத்தயர உண்வமேோன ஒயர ்கரத்தர. நீங்கள் அவரிைம் 
அன�ோய் இருக்க யவண்டும். அவரிைம் நீங்கள் முழு மனய்தோடும், முழு 
ஆததுமோயவோடும், முழு இ்தேதய்தோடும் முழு �லதய்தோடும், அன�ோய் 
இருக்க யவண்டும்.’ இது மு்தல் ்கட்ைவை. ‘உங்கவை நீங்கள் எந்த அைவு 
யநசிககிறீர்கயைோ, அந்த அைவுககு அடுத்தவர்கவையும் யநசிக்க யவண்டும்’ 
என�து இரண்ைோம் ்கட்ைவை. இவற்வ்றவிை மி்க முககிேமோன யவறு 
்கட்ைவை்கள் எதுவும் இல்வல.220 எல்லோ ்கட்ைவை்களும், தீரக்க்தரிசி்களின 
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எழுததுக்களும் இந்த இரண்டு ்கட்ைவை்கவை அடிப்�வைேோ்கக 
ர்கோண்ைவவ்தோன” என்றோர.221

அ்தற்கு அந்த மனி்தன, “ய�ோ்த்கயர! இது ஒரு நல்ல �தில். நீங்கள் 
சரிேோன �திவலயே ரசோல்லி இருககிறீர்கள். ்கரத்தர ஒருவயர நம் ய்தவன. 
அவவரத ்தவிர யவறு ய்தவன இல்வல. ஒருவன ய்தவவனத ்தன முழு 
மனய்தோடும், முழு ஆததுமோயவோடும், முழு �லதய்தோடும் யநசிக்க 
யவண்டும். ஒருவன ்தனவன யநசிப்�து ய�ோலயவ மற்்றவர்கவையும் 
யநசிக்க யவண்டும். இந்தக ்கட்ைவை்கயை, ஏவனே ்கட்ைவை்கவைக 
்கோட்டிலும் முககிேமோனவவ. இவவ ்த்கன�லி்கள் ய�ோன்றவற்வ்றவிை 
மி்க முககிேமோனவவ” என்றோன. 

அந்த மனி்தன புததிசோலித்தனமோ்கப் �தில் கூறுவவ்த இயேசு 
அறிநது ர்கோண்ைோர. எனயவ அவனிைம், “நீ ய்தவனின இரோஜேதவ்த 
ரநருஙகிவிட்ைோய்” என்றோர.222

5.12 ரமசியா தாவீதின் குமாேனா அல்லது தாவீதின் ஆண்டவோ?
�ரியசேர்கள் ஒன்றோய் கூடியிருந்த ர�ோழுது, இயேசு அவர்கவை ஒரு 

ய்கள்வி ய்கட்ைோர. “கிறிஸ்துவவககுறிதது நீங்கள் எனன நிவனககிறீர்கள்? 
அவர ேோருவைே குமோரன?” என்றோர. 

அ்தற்குப் �ரியசேர்கள், “கிறிஸ்து ்தோவீதின குமோரன.” என்றனர. 
பின இயேசு �ரியசேர்களிைம் கூறினோர, “பின எ்தற்்கோ்க ்தோவீது அவவர 

‘ஆண்ைவயர’ என்றவழத்தோர? ்தோவீது �ரிசுத்த ஆவியின வல்லவமேோயல 
ய�சினோர. ்தோவீது ரசோனனது இதுயவ:

‘்கரத்தர (ய்தவன) எனது ஆண்ைவரிைம் (கிறிஸ்து) கூறினோர:
எனது வலது �க்கததின அருகில் உட்்கோரும்;

 உம் எதிரி்கவை உம் ்கட்டுககுள் வவப்ய�ன!’
்தோவீது ‘ஆண்ைவர’ என கிறிஸ்துவவ அவழககி்றோர. எனயவ கிறிஸ்து 

எப்�டி ்தோவீதின குமோரனோ்க முடியும்?” எனறு ய்கட்ைோர இயேசு. 
�ரியசேர்கள் ஒருவரோலும் இயேசுவின ய்கள்வி்களுககுப் �தில் கூ்ற 

முடிேவில்வல. அந்த நோளிலிருநது இயேசுவவ ஏமோற்றி ய்கள்வி ய்கட்்க 
முேற்சி ரசய்யும் துணிவு ேோருககும் வரவில்வல.223
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5.13 மததத்லவரகைள் இரயசு விமரசிததல்
பின இயேசு மக்கவையும் ்தம் சீஷர்கவையும் �ோரததுப் ய�சலோனோர. 

“யவ்த�ோர்கரும், �ரியசேர்களும் யமோயசயின சட்ைங்கள் எனன 
ரசோல்லுகின்றன என�வ்த உங்களுககுக கூறும் அதி்கோரதவ்தப் 
ர�ற்றிருககி்றோர்கள். ஆ்கயவ அவர்கள் ரசோற்்களுககுக கீழப்�டிநது நைக்க 
யவண்டும். அவர்கள் ரசய்ேச ரசோல்கி்றவற்வ்ற நீங்கள் ரசய்ே யவண்டும். 
ஆனோல், அவர்களின வோழகவ்க நீங்கள் பின�ற்்றத ்தக்க்தல்ல. அவர்கள் 
உங்களுககு உ�ய்தசிககி்றோர்கள். ஆனோல், அவர்கள் அ்தன�டி நைப்�தில்வல. 
மக்கள் பின�ற்றி நைப்�்தற்குக ்கடினமோன சட்ைங்கவை ஏற்�டுததுகி்றோர்கள். 
மற்்றவர்கள் அவற்வ்றப் பின�ற்றுமோறு மி்கவும் வற்புறுததுகின்றனர. ஆனோல் 
அசசட்ைங்களில் ேோர்தோனவ்றயும் ்தோங்கள் பின�ற்்ற முேலுவதில்வல. 

“அவர்கள் நற்ரசேல்்கவைச ரசய்வ்தற்்கோன ஒயர ்கோரணம் மற்்றவர்கள் 
அவற்வ்றக ்கோண யவண்டும் என�ய்த. அவர்கள் யவ்த வோககிேங்களில் 
வோச்கங்கவைக ர்கோண்ை ய்தோல் வ�்கவை அணிநது ரசல்கி்றோர்கள். 
அவற்வ்ற யமலும் யமலும் ர�ரி்தோககிக ர்கோண்யையிருககி்றோர்கள். யமலும் 
மக்கள் ்கோணும்�டிேோ்கப் பிரோரத்தவனக்கோன சி்றப்பு உவைவே மி்க 
நீண்ை்தோ்க அணிகி்றோர்கள். அத்தவ்கே �ரியசேர்களும் யவ்த�ோர்கர்களும் 
விருநது்களினய�ோது முககிேமோன இருகவ்க்களில் அமர விரும்புகி்றோர்கள். 
யமலும் ரஜ� ஆலேங்களில் முககிேமோன இருகவ்க்களில் அமர 
விரும்புகி்றோர்கள். ்கவைவீதி்களில் மக்கள் ்தங்களுககு மரிேோவ்த ரசய்ேவும் 
மக்கள் ்தங்கவை ‘ய�ோ்த்கயர’ என அவழக்கவும் விரும்புகி்றோர்கள். 

“ஆனோல் நீங்கள் ‘ய�ோ்த்கர’ என அவழக்கப்�ைக கூைோது. ஏரனன்றோல் 
நீங்கள் அவனவரும் சய்கோ்தர சய்கோ்தரி்கள். உங்களுககு ஒரு ய�ோ்த்கயர உண்டு. 
யமலும், பூமியில் உள்ை எவவரயும் ‘்தநவ்தயே’ என அவழக்கோதீர்கள். 
உங்களுககு ஒருவயர ்தநவ்த. அவர �ரயலோ்கததில் உள்ைோர. நீங்கள் 

‘எஜமோயன’ எனறும் அவழக்கப்�ைக கூைோது. ஏரனன்றோல், உங்கள் எஜமோன 
ஒருவர மட்டுயம. அவர ்தோன கிறிஸ்து. உங்களுககு யவவலக்கோரவனப்ய�ோல 
ஊழிேம் ரசய்கி்றவயன உங்களில் ர�ரிேவன. ்தனவன மற்்றவரிலும் 
உேரததுகி்றவன ்தோழத்தப்�டுவோன. ்தனவனத ்தோன ்தோழததுகி்றவன 
உேரத்தப்�டுவோன. 

“யவ்த�ோர்கர்கயை! �ரியசேர்கயை! உங்களுககுக ய்கடு்கோலம். நீங்கள் 
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மோேமோனவர்கள். �ரயலோ்க இரோஜேததின நுவழவோயிவல நீங்கள் 
அவைககிறீர்கள். நீங்களும் நுவழவதில்வல, நுவழே முேற்சிககும் 
மற்்றவர்கவையும் ்தடுககிறீர்கள். 

“யவ்த�ோர்கர்கயை! �ரியசேர்கயை! உங்களுககுக ய்கடு வரும். நீங்கள் 
மோேமோனவர்கள். ்கைல் ்கைநதும் �ல நோடு்களில் �ேணம் ரசய்தும் உங்களுககு 
ஒரு சீஷவனத ய்தடுகிறீர்கள். நீங்கள் அவவனக ்கண்ைவைநது அவவன 
உங்கவை விை யமோசமோனவனோ்க மோற்றுகிறீர்கள். யமலும் நர்கததிற்கு உரிே 
நீங்கள் மி்கவும் ர�ோல்லோ்தவர்கயை. 

“யவ்த�ோர்கர்கயை! �ரியசேர்கயை! உங்களுககுக ய்கடு வரும். மற்்றவர்கவை 
வழி நைததும் நீங்கள் குருைர்கள். நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், ‘ஒருவன 
ய்தவோலேததின ர�ேரோல் சததிேம் ரசய்்தோல் அ்தனோல் ஒனறுமில்வல 
ஆனோல், ய்தவோலேததில் உள்ை ்தங்கததின ர�ேரோயல சததிேம் ரசய்்தோல், 
அவன அவ்தக ்கோப்�ோற்்ற யவண்டும்!’ நீங்கள் அறிவற்்ற குருைர்கள். ்தங்கம் 
ர�ரி்தோ ய்தவோலேம் ர�ரி்தோ? ்தங்கதவ்தப் �ரிசுத்தமோககுவது ய்தவோலேயம! 
எனயவ, ய்தவோலேயம ர�ரிேது. 

“யமலும், நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், ‘ஒருவன ய்தவோலேததிலுள்ை �லிபீைததின 
ர�ேரோல் சததிேம் ரசய்்தோல் அ்தனோல் ஒனறுமில்வல. ஆனோல், ஒருவன 
�லிபீைததிலுள்ை �லிப்ர�ோருளின ர�ேரோல் சததிேம் ரசய்்தோல், அவன 
அவ்தக ்கோப்�ோற்்ற யவண்டும்!’ நீங்கள் குருைர்கள், உங்களுககு எதுவும் 
புரிவதில்வல. �வைத்த ர�ோருள் ர�ரி்தோ? �லிபீைம் ர�ரி்தோ? �வைத்த 
ர�ோருவை �ரிசுத்தப்�டுததுவது �லிபீையம. ஆ்கயவ �லிபீையம 
ர�ரிேது. �லிபீைததின ர�ேரோயல சததிேம் ரசய்கி்றவன உண்வமயில் 
�லிபீைதவ்தயும் அதில் உள்ை அவனததுப் ர�ோருவையும் �ேன�டுததுகி்றோன. 
யமலும் ய்தவோலேததின ர�ேரோல் சததிேம் ரசய்கி்றவன, உண்வமயில் 
ய்தவோலேதவ்தயும் அதில் வோசம் ரசய்�வவரயும் �ேன�டுததுகி்றோன. 
�ரயலோ்கததின ர�ேரோல் சததிேம் ரசய்கி்றவன ய்தவனின அரிேோசனததின 
ர�ேரோலும் அதில் அமரகி்றவரின ர�ேரோலும் சததிேம் ரசய்கி்றோன. 

“யவ்த�ோர்கர்கயை! �ரியசேர்கயை! உங்களுககுக ய்கடு வரும். நீங்கள் 
மோேமோனவர்கள். உங்கள் உைவம்கள் அவனததிலும் �ததில் ஒரு �ோ்கம் 
்கரத்தருககுக ்கோணிகவ்கேோககுகிறீர்கள். புதினோ, ரவந்தேம் மற்றும் 
சீர்கததிலும் கூை. ஆனோல் ்கட்ைவை்களில் மி்க முககிேமோனவற்வ்ற 
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நீங்கள் பின�ற்றுவதில்வல. அ்தோவது, நிேோேமோ்கவும் ்கருவணயுைனும் 
யநரவமேோ்கவும் விைங்கயவண்டும் என�வ்த விட்டுவிடுகிறீர்கள். 
இவவ்கயை நீங்கள் ரசய்ே யவண்டிே முககிே ரசேல்்கள். யமலும் மற்்ற 
நற்ரசேல்்கவையும் ர்தோைரநது ரசய்து வர யவண்டும். நீங்கள் மற்்றவர்கவை 
வழிநைததுகிறீர்கள். ஆனோல், நீங்கயைோ குருைர்கள். �ோனததிலிருநது ஒரு சிறு 
ஈவே எடுதது எறிநதுவிட்டு, ஒட்ை்கதவ்த விழுஙகுகி்றவவனப் ய�ோன்றவர்கள் 
நீங்கள். 

“யவ்த�ோர்கர்கயை! �ரியசேர்கயை! நீங்கள் மோேமோனவர்கள். உங்கள் 
ய்கோப்வ�்கவையும் �ோததிரங்கவையும் ரவளிப்பு்றம் நனகு ்கழுவுகிறீர்கள். 
(சுத்தம் ரசய்கிறீர்கள்) ஆனோல் அவற்றின உள்யை நீங்கள் மற்்றவர்கவை 
ஏமோற்றி உங்கள் விருப்�ததின�டி யசரத்த ர�ோருட்்கைோல் நிரம்பியுள்ைது. 
�ரியசேர்கயை, நீங்கள் குருைர்கள். மு்தலில் ய்கோப்வ�யின உள்யை சுத்தம் 
ரசய்யுங்கள், பின, ய்கோப்வ�யின ரவளிப்பு்றம் உண்வமயியலயே சுத்தமோகும். 

“யவ்த�ோர்கர்கயை! �ரியசேர்கயை! உங்களுககுக ய்கடு வரும். நீங்கள் 
மோேமோனவர்கள். நீங்கள் ரவள்வைேடிக்கப்�ட்ை ்கல்லவ்ற்கவைப் 
ய�ோன்றவர்கள். அக்கல்லவ்ற்களின ரவளிப்பு்றம் நன்றோ்க இருககி்றது. ஆனோல், 
உள்யை முழுவதும், இ்றந்தவர்களின எலும்பு்களும், அசுத்தங்கள் �லவும் 
இருககின்றன. அய்த ய�ோலத்தோன நீங்களும், உங்கவைக ்கோண்கி்றவர்கள் 
உங்கவை நல்லவர்கள் எனறு நிவனககி்றோர்கள். ஆனோல், உள்ளுககுள் நீங்கள் 
(முழுக்கவும்) மோேமும் தீவமயும் நிவ்றந்தவர்கள். 

“யவ்த�ோர்கர்கயை! �ரியசேர்கயை! உங்களுககுக ய்கடு வரும். நீங்கள் 
மி்கவும் மோேமோனவர்கள். நீங்கள் தீரக்க்தரிசி்களுககுக ்கல்லவ்ற ்கட்டுகிறீர்கள். 
நல்லவர்களின ்கல்லவ்ற்களுககு ர�ருவம யசரககிறீர்கள். யமலும் 
நீங்கள், ‘நோங்கள் எங்கள் முனயனோர்களின ்கோலததில் வோழநதிருந்தோல், 
இததீரக்க்தரிசி்கவைக ர்கோல்ல அவர்களுககுத துவண ய�ோயிருக்க மோட்யைோம்’ 
எனறு கூறுகிறீர்கள். அததீரக்க்தரிசி்கவைக ர்கோன்றவர்களின வழிவந்தவர்கள் 
நீங்கள் என�வ்த நிரூ�ணம் ரசய்கிறீர்கள். உங்கள் முனயனோர்கள் ர்தோைஙகி 
வவத்த �ோவதவ்த நீங்கள் முடிதது வவப்பீர்கள். 

“நீங்கள் �ோம்பு்கள். ர்கோடிே விஷம் ர்கோண்ை �ோம்புக கூட்ைததில் 
ய்தோனறிேவர்கள் நீங்கள்! ய்தவனிைமிருநது நீங்கள் ்தப்� முடிேோது. 
நீங்கள் அவனவரும் குற்்றவோளி்கள் என நிரூபிக்கப்�ட்டு நர்கததிற்குச 
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ரசல்வீர்கள். ஆ்கயவ, நோன உங்களுககு இவ்தச ரசோல்லிக ர்கோள்கிய்றன. 
தீரக்க்தரிசி்கவையும் ஞோனி்கவையும் ய�ோ்த்கர்கவையும் உங்களிைம் 
அனுப்புகிய்றன. நீங்கள் அவர்களில் சிலவரச சோ்கடிப்பீர்கள். சிலவரச 
சிலுவவயில் அவ்றவீர்கள். சிலவர ரஜ� ஆலேங்களில் ்கட்டிவவதது 
அடிப்பீர்கள். அவர்கவை ந்கருககு ந்கர துரததிச ரசல்வீர்கள். 

“ஆ்கயவ, யநரவமேோன வோழவவ நைததிே சிலவரக ர்கோன்ற குற்்றததிற்கு 
நீங்கள் ஆைோவீர்கள். நல்லவனோன ஆய�ல் மு்தல் ச்கரிேோ ஆகியேோவரக 
ர்கோன்ற �ழிககும் உட்�டுவீர்கள். ஆய�ல் மு்தல் �ரகிேோவின ம்கனும் 
ஆலேததிற்கும் �லிபீைததிற்கும் இவையில் ர்கோல்லப்�ட்ைவனோன ச்கரிேோ 
வவரயில் வோழந்த நல்லவர்கவைக ர்கோன்ற �ழிககும் ஆைோவீர்கள். நோன 
உண்வமவேச ரசோல்கிய்றன, இவவ அவனததும் ்தற்ர�ோழுது வோழும் 
உங்களுககு உண்ைோகும். 

“எருசயலயம! எருசயலயம! நீ தீரக்க்தரிசி்கவைக ர்கோல்கின்றோய். ய்தவன 
உனனிைம் அனுப்பிேவர்கவைக ்கற்்கைோல் அடிததுக ர்கோல்கி்றோய். 
�ற்�லமுவ்ற உன மக்களுககு உ்தவ நோன விரும்பியனன. ஒரு (்தோய்க) ய்கோழி 
்தன குஞ்சு்கவைத ்தன இ்றகவ்க்களுககுக கீயழ யசரததுக ர்கோள்வவ்தப்ய�ோல 
நோனும் உன மக்கவை ஒனறு யசரக்க நிவனதய்தன. ஆனோல், நீயேோ அவ்தச 
ரசய்ே எனவன விைவில்வல. இப்ர�ோழுய்தோ, உன வீடு முற்றிலும் 
ரவறுவமேவையும். நோன உனககு உண்வமவேச ரசோல்கிய்றன, ‘்கரத்தரின 
ர�ேரோயல வருகி்றவருககு ய்தவனின ஆசீரவோ்தம் கிவைக்கட்டும்! அவர 
வரவு நல்வரவு!’ எனறு நீ கூறுகி்றவவரககும் நீ எனவனக ்கோணமோட்ைோய்” 
எனறு இயேசு கூறினோர.224

5.14 ஒரு வித்வ தன்ககுள்ை எல்லாவற்்்றயும் பகைாடுததல்
மக்கள் ்தம் ்கோணிகவ்கவேச ரசலுததுகி்ற ஆலே ்கோணிகவ்கப் ர�ட்டியின 

அருகில் இயேசு உட்்கோரநதிருந்தோர. மக்கள் அதில் ்கோசு்கள் ய�ோடுவவ்தக 
்கவனித்தோர. நிவ்றே �ணக்கோரர்கள் ஏரோைமோ்கப் �ணதவ்தப் ய�ோட்ைோர்கள். 
பி்றகு ஓர ஏவழ வி்தவவ வநது இரண்டு சிறிே்கோசு்கவைப் ய�ோட்ைோள். 

இயேசு ்தனது சீஷர்கவை அவழத்தோர. அவர்களிைம், “நோன உங்களுககு 
உண்வமவேச ரசோல்கிய்றன, அந்த ஏவழ வி்தவவ இரண்டு சிறிே 
்கோசு்கவைத்தோன ய�ோட்ைோள். உண்வமயில் அவள் ரசல்வந்தர எவவரயும்விை 
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அதி்கம் ய�ோட்டிருககி்றோள். அவர்களிைம் நிவ்றே �ணம் இருககி்றது. ஆனோல் 
அவர்களுககுத ய்தவவயில்லோ்தவ்தயே அவர்கள் ர்கோடுத்தோர்கள். இவயைோ 
மி்கவும் ஏவழ. அவள் ்தனனிைம் உள்ை அவனதவ்தயும் ர்கோடுததுவிட்ைோள். 
அவள் ர்கோடுத்தது அவைது வோழகவ்கககு மி்கவும் ய்தவவேோன ஒன்றோகும்” 
என்றோர.225

5.15 கை்டசி்க கைாலம் �ற்றி இரயசுவின் எச்சரி்க்கை
இயேசு ஆலேதவ்தவிட்டுப் பு்றப்�டும்ய�ோது அவரது சீஷர்களில் ஒருவன. 

“�ோருங்கள் ய�ோ்த்கயர! ர�ரிே ர�ரிே ்கற்்கயைோடு இந்த ஆலேம் �ோரக்க 
எவ்வைவு அழ்கோ்க இருககி்றது” எனறு ரசோனனோன. 

இயேசுயவோ, “நீ இந்தப் ர�ரிே ்கட்டிைதவ்தப் �ோரககி்றோய். 
இவவரேல்லோம் ஒரு ்கோலததில் அழிநதுய�ோகும். ஒவ்ரவோரு ்கல்லும் 
்தவரயில் சி்தறிப்ய�ோகும். ஒரு ்கல்யலோடு இனரனோனறு யசரோது ய�ோகும்,” 
என்றோர. 

பி்றகு ஒலிவ மவலயின யமயல ஓரிைததில் உட்்கோரந்தோர. அவயரோடு ய�துரு, 
ேோகய்கோபு, யேோவோன, அநதியரேோ ஆகியேோர இருந்தனர. அவனவரும் 
ஆலேதவ்தப் �ோரத்தனர. சீஷர்கள் இயேசுவிைம், “இவவ எப்ய�ோது 
நவைர�றும் எனறு எங்களுககுச ரசோல்லுங்கள். இவவ நி்கழும் ்கோலதவ்த 
நோம் எந்த அவைேோைங்கைோல் அறிநது ர்கோள்ைமுடியும்?” எனறு ய்கட்ைனர. 

இயேசு சீஷர்களிைம், “எசசரிகவ்கேோய் இருங்கள். ேோரும் உங்கவை 
ஏமோற்்றோ்த�டிககுப் �ோரததுகர்கோள்ளுங்கள். �லர வநது என ர�ேவரப் 
�ேன�டுததுவோர்கள். அவர்கள், ‘நோயன அவர’ என�ோர்கள். அவர்கள் மக்கவை 
ஏமோற்றுவோர்கள். ய�ோவரப் �ற்றியும், ய�ோர்கவைப் �ற்றிே ரசய்தி்கவையும் 
நீங்கள் ய்கள்விப்�டுவீர்கள். �ேப்�ைோதீர்கள். உல்க முடிவு ஏற்�டும்முன 
இவவ நி்கழ யவண்டும். நோடு்கள் ஒனய்றோடு ஒனறு ய�ோரிட்டுகர்கோள்ளும். 
இரோஜேங்கள் ஒனய்றோடு ஒனறு யமோதிகர்கோள்ளும். மக்களுககு உண்ண 
உணவில்வல எனறு ரசோல்லும் ்கோலம் வரும். �ல்யவறு இைங்களில் பூமி 
அதிரசசி்கள் ஏற்�டும். இவவ ஒரு குழநவ்த பி்றப்�்தற்கு முன ஏற்�டும் 
யவ்தவனய�ோல உருவோகும். 

“நீங்கள் ்கவனமோயிருங்கள். மக்கள் உங்கவைக வ்கது ரசய்து நிேோேம் 
வழஙகுவோர்கள். ்தங்கள் ரஜ� ஆலேங்களில் உங்கவை அடிப்�ோர்கள். நீங்கள் 
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ஆளுநர்கள் முனபும், மனனர்களின முனபும், ்கட்ைோேமோ்க நிறுத்தப்�டுவீர்கள். 
எனவனப் �ற்றி அவர்களிைம் நீங்கள் ரசோல்வீர்கள். நீங்கள் எனவனப் 
பின�ற்றுவ்தோல் இவவ உங்களுககு ஏற்�டும். இவவ நவைர�றுவ்தற்கு 
முனனோல் நற்ரசய்திேோனது எல்லோ மக்களுககும் �ரப்�ப்�டும். நீங்கள் 
ரசோல்லப்ய�ோவவ்தப்�ற்றிக ்கவவலப்�ை யவண்ைோம். அந்த யநரததில் 
ய்தவன ய�சக ர்கோடுத்தவற்வ்ற நீங்கள் ய�சுங்கள். உண்வமயில் அவற்வ்ற 
நீங்கள் ய�சுவதில்வல. உங்கள் மூலம் �ரிசுத்த ஆவிேோனவயர ய�சுவோர. 

“ ச ய ்க ோ ்த ர ர ்க ள்  ஒ ரு வ ரு க ர ்க ோ ரு வ ர  எ தி ர ோ கி ச  ச ோ வு க கு 
ஒப்புகர்கோடுக்கப்�டுவோர்கள். ர�ற்ய்றோர ்தம் பிள்வை்களுககு எதிரோகி 
அவர்கவை மரணததுககு ஒப்புகர்கோடுப்�ோர்கள். பிள்வை்கள் ்தம் 
ர�ற்ய்றோருககு எதிரோ்கச சண்வையிட்டு அவர்கவைக ர்கோவல ரசய்ே வழி 
ய்தடுவோர்கள். நீங்கள் எனவனப் பின�ற்றுவ்தோல் மக்கள் அவனவரும் 
உங்கவை ரவறுப்�ோர்கள். இறுதிவவர உறுதிேோ்க ேோர இருககி்றோர்கயைோ 
அவர்கயை இரட்சிக்கப்�டுவோர்கள்.226 ய்தவனுவைே இரோஜேதவ்தப்�ற்றிே 
நற்ரசய்தி்கள் உல்கம் முழுவதும் பிரசஙகிக்கப்�டும். அது ஒவ்ரவோரு 
ய்தசததுககும் ரசோல்லப்�டும். அ்தன பினய� முடிவு வரும்.227

“ய�ரழிவிற்கு ்கோரணமோன யமோசமோன ்கோரிேதவ்த நிற்்கத்த்கோ்த இைததில் 
நிற்்க நீங்கள் ்கோண்பீர்கள். (இவ்த வோசிககி்றவன இ்தன அரத்ததவ்தப் 
புரிநதுர்கோள்ை யவண்டும்.) அப்ய�ோது யூய்தேோவில் உள்ை மக்கள் அவ்த 
விட்டு மவல்களுககு ஓடிப் ய�ோவோர்கள். மக்கள் ்தம் யநரதவ்த வீணோக்கோமல் 
எ்தற்்கோ்கவும் நிற்்கோமல் ஓடிப்ய�ோ்க யவண்டும். எவனோவது வீட்டின 
கூவரயமல் இருந்தோல் அவன ர�ோருள்்கவை எடுக்கக கீயழ இ்றங்கோமலும் 
வீட்டிற்குள் நுவழேோமலும் இருப்�ோனோ்க. எவனோவது வேலில் இருந்தோல் 
அவன ்தன யமல் சட்வைவே எடுக்கத திரும்பிப் ய�ோ்கோமல் இருப்�ோனோ்க.

“அந்தக ்கோலம் ்கருவுற்்ற ர�ண்்களுககும், வ்கக குழநவ்தயுள்ை 
ர�ண்்களுககும் மி்கக ர்கோடுவமேோன்தோ்க இருககும். மவழக ்கோலததில் 
இவவ நி்கழோதிருககும்�டி பிரோரத்தவன ரசய்யுங்கள். ஏன?அந்த நோட்்களில் 
அதி்க அைவு யவ்தவன இருககும். ர்தோைக்கக ்கோலம் மு்தல் இனறு வவர இது 
ய�ோன்ற யவ்தவன்கள் ஏற்�ட்டிருக்கோது. இது ய�ோன்ற ய்கடு்கள் இனியமல் 
நைக்கோது. அகய்கடு ்கோலம் குறுகிே்தோ்க இருக்கட்டும் எனறு ய்தவன 
தீரமோனிததிருககி்றோர. அகய்கடு ்கோலம் குறுகிே்தோ்க இல்லோமல் இருந்தோல் 
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பினனர உலகில் ஒருவரும் உயியரோடு இருக்க முடிேோது. அவர ய்தரநர்தடுத்த 
சி்றப்புககுரிே மக்களுககு உ்தவும்ர�ோருட்டு ய்தவன அகய்கடு ்கோலததிவனக 
குறுகிே்தோ்க ஆககுவோர. 

“அக்கோலததில் சிலர ‘அய்தோ �ோருங்கள் கிறிஸ்து, இய்தோ இவர்தோன கிறிஸ்து’ 
எனறு கூறுவோர்கள். அவர்கவை நம்�ோதீர்கள். ்கள்ைக கிறிஸ்துக்களும், ்கள்ைத 
தீரக்க்தரிசி்களும் வநது அயந்க அற்பு்தங்கவையும், அரிே ரசேல்்கவையும் 
ரசய்வோர்கள். அவர்கள் இவற்வ்ற ய்தவனோல் ய்தரநர்தடுக்கப்�ட்ை 
மக்களிையம ரசய்வோர்கள். அப்�டிச ரசய்து அவர்கவை ஏமோற்்ற 
முேற்சிப்�ோர்கள். எனயவ ்கவனமோய் இருங்கள். இவவ நவைர�றும் 
முனனயர நோன உங்கவை எசசரிகவ்க ரசய்துவிட்யைன. 

“அநநோட்்களில் அததுன�ங்கள் நைந்த பி்றகு,

‘சூரிேன இருைோகும்.
சநதிரன ஒளி ்தரோது. 

நட்சததிரங்கள் வோனததிலிருநது விழும்.
வோனிலுள்ை அத்தவனயும் மோறிப்ய�ோகும்’

“பி்றகு யம்கங்களுககு யமல் மனி்த குமோரன மிகுந்த வல்லவமயேோடும், 
மகிவமயேோடும் வருவவ்தக ்கோண்�ோர்கள். பூமி முழுவதும் ய்தவதூ்தர்கவை 
மனி்தகுமோரன அனுப்பிவவப்�ோர. அதய்தவ தூ்தர்கள் உல்கம் முழுவதிலும் 
உள்ை ்கரத்தரோல் ய்தரநர்தடுக்கப்�ட்ை மக்கவைக கூட்டுவோர்கள். 

“அததிமரம் நமககு ஒரு �ோைதவ்தக ்கற்பிககின்றது. அததிமரக 
கிவை்கள் �சுவமேோ்கவும், ரமனவமேோ்கவும் மோறி புதிே இவல்கள் 
்தளிரக்க ஆரம்பிககும்ய�ோது ய்கோவைக ்கோலம் ரநருஙகும் என�வ்த 
நீங்கள் அறிநதுர்கோள்ைலோம். இது ய�ோலத்தோன நோன ரசோனனவவ 
நி்கழவ்தற்்கோன அறிகுறி்கள் ய்தோனறும். அறிகுறி்கள் ய்தோனறிேதும் ்கோலம் 
ரநருஙகிவிட்ைவ்த அறிநதுர்கோள்ளுங்கள். நோன உங்களுககு உண்வமவேக 
கூறுகிய்றன. இப்ர�ோழுது உள்ை மக்கள் வோழநதுர்கோண்டிருககும்ய�ோய்த 
நோன ரசோனனவவ எல்லோம் நி்கழும். இந்த முழு உல்கமும் பூமியும் 
வோனமும் அழிநதுவிடும். ஆனோல் நோன ரசோனன வோரதவ்த்கள் மோததிரம் 
அழிேோது.228
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5.16 கைாலம் நி்்றரவறும் ரவ்ல்ய ரதவன் மட்டுரம அறிவார 
“அந்த யநரம் அல்லது நோள் எப்ர�ோழுது வரும் என�து ேோருககும் ர்தரிேோது. 

�ரயலோ்கததிலிருககும் ய்தவ குமோரனும் ய்தவதூ்தர்களும் கூை அவ்த 
அறிேமோட்ைோர்கள். பி்தோவோனவர மட்டுயம அறிவோர. 

“யநோவோவின ்கோலததில் நைந்தவ்தப் ய�ோலயவ, மனி்த குமோரன 
வரும்ய�ோதும் நைககும். யநோவோவின ்கோலததில் ரவள்ைம் வருமுனனர, 
மக்கள் குடிததுகர்கோண்டும் சோப்பிட்டுகர்கோண்டுமிருந்தோர்கள். மக்கள் 
்தம் பிள்வை்களின திருமணங்கவை நைததிகர்கோண்டிருந்தோர்கள். யநோவோ 
்கப்�லில் ஏறுகி்றவவரககும் மக்கள் அவற்வ்றச ரசய்து ர்கோண்டிருந்தோர்கள். 
நைநதுர்கோண்டிருந்தவ்த அம்மக்களில் ேோரும் அறிநதிருக்கவில்வல. பினனர, 
ரவள்ைம் வநது அவர்கள் அவனவவரயும் அழிததுப்ய�ோட்ைது. 

“அவ்தப் ய�ோலயவ மனி்தகுமோரன வரும்ர�ோழுதும் நைககும். இரண்டு 
ஆண்்கள் வேலில் யவவல ரசய்துர்கோண்டிருக்க ஒருவன விைப்�ட்டு 
மற்்றவன எடுததுசரசல்லப்�டுவோன. எநதிரததில் மோவு அவரததுக 
ர்கோண்டிருககும் ர�ண்்கள் இருவரில், ஒருததி விைப்�ட்டு மற்்றவள் 
ர்கோண்டுரசல்லப்�டுவோள்.229

“ எ ச ச ரி க வ ்க ே ோ ்க  இ ரு ங ்க ள் .  கு டி த து க ர ்க ோ ண் டு ம் ,  கு டி யி ல் 
மூழகிகர்கோண்டும் ்கோலதவ்தக ்கழிக்கோதீர்கள். அல்லது உல்கததுக 
்கோரிேங்களில் அதி்கப்�டிேோ்க ஈடு�ைோதீர்கள். நீங்கள் அவ்வோறு ரசய்்தோல் 
உங்கைோல் சரிேோனவ்தச சிநதிக்க முடிேோது. பி்றகு முடிவு திடுரமன 
நீங்கள் ்தேோரோ்க இல்லோ்தய�ோது வரககூடும். பூமியின மக்களுககு அது ஒரு 
ர�ோறிவேப்ய�ோல் இருககும். ஏரனனில் பூமியில் உள்ை அவனவருககும் 
இந்த நோள் வரும். எனயவ எப்ய�ோதும் ்தேோரோ்க இருங்கள். நைக்கப் 
ய�ோகி்ற இக்கோரிேங்களில் �ோது்கோப்�ோ்கத ர்தோைருவ்தற்கு உரிே வனவம 
யவண்டுரமன பிரோரததியுங்கள். மனி்தகுமோரனுககு முன�ோ்க நிற்கும் ்தகுதி 
ர�றுவ்தற்்கோ்கப் பிரோரத்தவன ரசய்யுங்கள்.230

“இது, �ேணம் ரசய்�வன ்தன வீட்வைவிட்டுப் ய�ோவவ்தப் ய�ோன்றது. 
அவன ்தன யவவலக்கோரர்களிைம் வீட்வை ஒப்�வைததுவிட்டுப்ய�ோகி்றோன. 
அவன ஒவ்ரவோரு யவவலக்கோரனுககும் குறிப்பிட்ை ஒவ்ரவோரு யவவலவேக 
ர்கோடுததுவிட்டுப் ய�ோகி்றோன. ஒரு யவவலக்கோரன வோசவலக ்கோவல் 
்கோப்�ோன. எப்ர�ோழுதும் யவவலக்கோரர்கள் ்தேோரோய் இருக்கயவண்டும் எனறு 
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ரசோல்வோன. அவ்தப் ய�ோலயவ நோனும் உங்களுககுக கூறுகிய்றன. எனயவ, 
நீங்கள் எப்ர�ோழுதும் ்தேோரோ்க இருக்க யவண்டும். வீட்டுச ரசோந்தக்கோரன 
எப்ர�ோழுது திரும்பி வருவோன எனறு எவருககும் ர்தரிேோது. ஒரு யவவை 
அவன பிற்�்கலில் வரலோம், அல்லது நடு இரவில் வரலோம் அல்லது 
அதி்கோவலயில் வரலோம், அல்லது சூரிேன உ்தேமோகும்ய�ோது வரலோம். 
வீட்டின ரசோந்தக்கோரன எதிர�ோரோமல் வருவோன. நீங்கள் எப்ய�ோதும் ்தேோரோ்க 
இருந்தோல் உங்கவைத தூஙகுகி்றவர்கைோ்க அவன ்கண்டுபிடிக்க மோட்ைோன. 
நோன இ்தவன ரசோல்கிய்றன. நோன எல்லோருககும் ரசோல்கிய்றன, ‘்தேோரோ்க 
இருங்கள்.’ 231

“உங்கள் ்கரத்தர வருகி்ற யநரம் உங்களுககுத ர்தரிேோது. இவ்த, ஞோ�்கம் 
வவததுக ர்கோள்ளுங்கள், திருைன வரும் யநரதவ்த வீட்டுக்கோரன 
அறிநதிருந்தோல், திருைனுக்கோ்க வீட்டுக்கோரன ்கோததிருப்�ோன. யமலும் 
திருைன வீட்டில் நுவழேோ்த�டி எசசரிகவ்கயுைன இருப்�ோன. இவ்த 
நிவனவில் ர்கோள்ளுங்கள். எனயவ, நீங்களும் ஆேத்தமோ்க இருக்கயவண்டும். 
நீங்கள் எதிர�ோரக்கோ்தர�ோழுது மனி்த குமோரன வருவோர. 

“புததியுள்ை நம்பிகவ்கககுரிே யவவலேோள் ேோர? ்தன மற்்ற 
யவவலக்கோரர்களுககுத ்தக்க யநரததில் உணவளிககும் யவவலக்கோரவன 
எஜமோனன நம்புகி்றோன. எஜமோனனின நம்பிகவ்கககுரிே அவ்யவவலக்கோரன 
ேோர? அவ்யவவலக்கோரன எஜமோனன வரும் யநரததில் ்தன யவவலவே 
சரிேோ்கச ரசய்கி்றவ்தக ்கண்ைோல் அவ்யவவலக்கோரன மகிழசசிேவைகி்றோன. 
நோன உண்வமவேச ரசோல்கிய்றன. ்தனககுரிே எல்லோவற்வ்றயும் 
யமற்�ோரவவ ரசய்யும் ர�ோறுப்வ�யும் அந்த யவவலக்கோரன வசம் 
ஒப்�வைப்�ோன. 

“ஆனோல், அவ்யவவலக்கோரன தீே எண்ணம் ர்கோண்டு, ்தன எஜமோனன 
விவரவில் வரமோட்ைோன என எண்ணினோல் எனன ஆகும்? உைன 
யவவலக்கோரர்கவைரேல்லோம் அடிதது உவ்ததது எல்லோ உணவவயும் 
உண்டுவிட்டு ்தனவனப் ய�ோன்றவர்களுைன உண்டு குடிக்க முவனவோன. 
அவன எதிரப்�ோரோ்த யநரததில் எஜமோனன வருவோன. பினனர 
அவ்யவவலக்கோரவனத ்தண்டிப்�ோன. மோேமோனவர்களின இைததிற்கு 
அவவன அனுப்பி வவப்�ோன. அஙய்க உள்ைவர்கள் கூககுரலிட்டுக ர்கோண்டு 
யவ்தவனயினோல் �ற்்கவைக ்கடிததுக ர்கோண்டிருப்�ோர்கள்.232
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5.17 �தது யுவதிகைள் �ற்றிய உவ்ம
“மணம்கனுக்கோ்க ்கோததிருந்த �ததுப் ர�ண்்களுககு ஒப்�ோ்க �ரயலோ்க 

இரோஜேம் இருககும். அப்ர�ண்்கள் ்தங்களுைன விைககு்கவைக 
ர்கோண்டுவந்தனர. அவர்களில் ஐநது ர�ண்்கள் முட்ைோள்்கள்; ஐநது ர�ண்்கள் 
புததிசோலி்கள். ஐநது முட்ைோள் ர�ண்்களும் ்தம்முைன விைககு்கவைக ர்கோண்டு 
வநதிருந்தனர. ஆனோல் அவற்றுககுத ய்தவவேோன அதி்க எண்ரணவேக 
ர்கோண்டு வரவில்வல. புததிசோலிப் ர�ண்்கயைோ விைககு்கவையும் ய்தவவேோன 
அதி்க எண்ரணவே ஜோடி்களிலும் ர்கோண்டு வநதிருந்தனர. மணம்கன வர 
யநரமோன்தோல் அப்ர�ண்்கள் ்கவைப்பு மிகுதிேோல் தூங்க ஆரம்பித்தனர. 

“நள்ளிரவில் ேோயரோ, ‘மணம்கன வந்தோயிற்று! வநது மணம்கவன 
சநதியுங்கள்!’ எனறு அறிவித்தோர்கள். 

“பின ர�ண்்கள் அவனவரும் விழிதர்தழுந்தோர்கள். ்தம் விைககு்கவைத 
்தேோர ரசய்்தோர்கள். முட்ைோள் ர�ண்்கள் புததிசோலிப் ர�ண்்களிைம் 

‘எங்களிைம் விைககு்களிலிருந்த எண்ரணய் தீரநதுவிட்ைது. உங்களிைமுள்ை 
எண்ரணயிலிருநது சிறிது ர்கோடுங்கள்’ எனறு ய்கட்ைோர்கள். 

“அ்தற்கு புததிசோலிப் ர�ண்்கள், ‘இல்வல. எங்களிைமுள்ை எண்ரணய் 
எங்களுகய்க ய�ோ்தோது, எண்ரணய் விற்�வர்களிைம் ரசனறு உங்களுககு 
எண்ரணய் வோஙகி வோருங்கள்’ எனறு �திலளித்தோர்கள். 

“ஆ்கயவ, முட்ைோள் ர�ண்்கள் எண்ரணய் வோங்கச ரசன்றோர்கள். அவர்கள் 
ரவளியில் ரசனறிருந்தர�ோழுது மணம்கன வந்தோன. ்தேோரோ்க இருந்த 
ர�ண்்கள் மணம்கனுைன விருநதுண்ண ரசன்றோர்கள். உையன, ்க்தவு 
மூைப்�ட்டு பூட்ைப்�ட்ைது. 

“பினனர, ரவளியில் ரசன்ற ர�ண்்கள் திரும்பினோர்கள். அவர்கள், ‘ஐேோ! 
ஐேோ! ்க்தவவத தி்றநது எங்கவை உள்யை விடுங்கள்’ என்றோர்கள். 

“ஆனோல் மணம்கயனோ, ‘உண்வமேோ்கயவ நீங்கள் ேோரரனறு எனககுத 
ர்தரிேோது’ எனறு ரசோல்லிவிட்ைோன. 

“எனயவ நீங்கள் எப்ர�ோழுதும் ்தேோரோ்க இருங்கள். மனி்த குமோரன 
வரப்ய�ோகும் நோயைோ யநரயமோ உங்களுககுத ர்தரிேோது.233

5.18 மூன்று ரவ்ல்ககைாேரகை்ைப் �ற்றிய உவ்ம
“�ரயலோ்க இரோஜேம், ்தன வீட்வை விட்டு யவர்றோரு இைததிற்குப் 
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�ேணமோன ஒருவனுககு ஒப்�ோகும். பு்றப்�ட்டுச ரசல்வ்தற்கு முன அவன 
்தனது மூனறு யவவலக்கோரர்களுைன ய�சினோன. ்தோன பு்றப்�ட்டுச ரசன்றபின 
்தனது உைவம்கவைப் �ோரததுக ர்கோள்ளுமோறு அவர்களுககுச ரசோனனோன. 
ஒவ்ரவோரு யவவலக்கோரனும் எவ்தப் �ோரததுக ர்கோள்ை முடியுரமன 
அவன தீரமோனித்தோன. அ்தற்ய்கற்� ஒருவனிைம் ஐநது வ� நிவ்றேப் 
�ணமும் மற்ர்றோருவனிைம் இரண்டு வ� நிவ்றேப் �ணமும் மூன்றோவது 
யவவலக்கோரனிைம் ஒரு வ� நிவ்றேப் �ணமும் ர்கோடுத்தோன. பின அவன 
பு்றப்�ட்டுப் ய�ோனோன. ஐநது வ� �ணம் ர�ற்்றவன விவரநது அப்�ணதவ்த 
மு்தலீடு ரசய்்தோன. அது யமலும் ஐநது வ� �ணதவ்த ஈட்டித ்தந்தது. அய்த 
ய�ோல இரண்டு வ� �ணம் ர�ற்்றவனுககும் நைந்தது. அவன ்தோன ர�ற்்ற 
இரண்டு வ� �ணம் மு்தலிட்டு யமலும் இரண்டு வ� �ணம் ஈட்டினோன. 
ஆனோல், ஒரு வ� �ணம் ர�ற்்றவயனோ நிலததில் ஒரு குழி ய்தோண்டி ்தன 
எஜமோனின �ணதவ்தப் புவ்ததது வவத்தோன. 

“நீண்ை ்கோலம் ்கழிதது எஜமோனன வீட்டிற்குத திரும்பி வந்தோன. ்தன 
�ணதவ்த எனன ரசய்்தோர்கள் எனத ்தன மூனறு யவவலக்கோரர்களிைமும் 
ய்கட்ைோன. ஐநது வ� �ணம் ர�ற்்ற யவவலக்கோரன யமலும் ஐநது வ� 
�ணதவ்தக ர்கோண்டு வநது ்தன எஜமோனிைம் ரசோனனோன, ‘எஜமோயன! நீர 
எனவன நம்பி ஐநது வ� �ணம் ்தநதீர்கள். ஆ்கயவ, நோன அவ்த மு்தலிட்டு 
யமலும் ஐநது வ� �ணம் ஈட்டியுள்யைன!’ என்றோன. 

“அ்தற்கு எஜமோனன, ‘நீ ரசய்்தது சரி. நம்பிகவ்கயுள்ை நல்ல யவவலக்கோரன. 
நோன ர்கோடுத்த சிறிது �ணதவ்தக ர்கோண்டு நனகு ரசேல்�ட்ைோய், யமலும் 
ர�ரிே ர�ோறுப்புக்கவை உனனிைம் ஒப்�வைப்ய�ன. நீயும் என மகிழசசியில் 
�ஙகுர்கோள்!’ என்றோன. 

“பினனர இரண்டு வ� �ணம் ர�ற்்ற யவவலக்கோரன ்தன எஜமோனிைம் 
வநது, ‘எஜமோயன, நீங்கள் எனனிைம் இரண்டு வ� �ணம் ்தநதீர்கள். நோன 
அவ்தகர்கோண்டு யமலும் இரண்டு வ� �ணம் ஈட்டியுள்யைன’ என்றோன. 

“அவனுககு எஜமோன, ‘நீ ரசய்்தது சரி. நீ நம்பிகவ்கககு உரிே நல்ல 
யவவலக்கோரன. நோன ர்கோடுத்த சிறிே �ணதவ்தக ர்கோண்டு நனகு 
ரசேல்�ட்ைோய். ஆ்கயவ, யமலும் ர�ரிே ர�ோறுப்புக்கவை உனனிைம் 
ஒப்�வைப்ய�ன. நீயும் என மகிழசசியில் �ஙகு ர்கோள்!’ என்றோன. 

“பின ஒரு வ� �ணம் ர�ற்்ற யவவலக்கோரன ்தன எஜமோனிைம் 
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வநது, ‘எஜமோயன, நீர மி்கவும் ்கடினமோனவர என�து எனககுத ர்தரியும். 
விவ்தக்கோமயலயே அறுவவை ரசய்கி்றவர நீர. ரசடி நைவோமயலயே 
்தோனிேங்கவை யசரககி்றவர நீர. எனயவ, நோன �ேம்ர்கோண்யைன. நீர ்தந்த 
�ணதவ்த நிலததில் குழி ய்தோண்டிப் புவ்ததய்தன. இய்தோ நீங்கள் ்தந்த ஒரு 
வ� �ணம்’ என்றோன. 

“எஜமோன அவவன யநோககி, ‘நீ ஒரு யமோசமோன யசோம்ய�றி யவவலக்கோரன. 
நோன விவ்தக்கோமயலயே அறுவவை ரசய்வ்தோ்கவும்; நைோமயலயே 
்தோனிேங்கவை யச்கரிப்�்தோ்கவும் கூறுகி்றோய். எனயவ நீ என �ணதவ்த 
வஙகியில் ரசலுததியிருக்க யவண்டும். அப்�டிச ரசய்திருந்தோல், நோன 
திரும்பி வரும்ர�ோழுது, என �ணமும் எனககுக கிவைததிருககும். அ்தற்்கோன 
வட்டியும் கிவைததிருககும்’ என்றோன. 

“ஆ்கயவ, எஜமோனன, ்தன மற்்ற யவவலக்கோரர்கவைப் �ோரதது, ‘அந்த 
யவவலக்கோரனிைமிருநது அந்த ஒரு வ� �ணதவ்த வோஙகி அவ்த �தது 
வ� �ணம் வவததிருப்�வனிைம் ர்கோடுங்கள். ்தோன ர�ற்றிருப்�வ்தப் 
�ேன�டுததுகி்ற ஒவ்ரவோருவனும் யமலும் அதி்கம் ர�றுவோன. அவனுககுத 
ய்தவவேோனவ்த விை மி்க அதி்கமோ்கக கிவைககும். ஆனோல் ்தோன 
ர�ற்றிருப்�வ்தப் �ேன�டுத்தோ்தவனிைமிருநது அவனததும் �றிக்கப்�டும்.’ 
என்றோன. பி்றகு அந்த எஜமோனன, ‘�ேனற்்ற அந்த யவவலக்கோரவனத தூககி 
ரவளியே இருளில் எறியுங்கள். அவ்விைததில் மக்கள் கூககுரலிட்டு �ற்்கவைக 
்கடிததுக ர்கோண்டு யவ்தவனேோல் அழுது ர்கோண்டிருப்�ோர்கள்’ என்றோன.234

5.19 மனிதகுமாேன் எல்லா்ேயும் நியாயம் தீரப்�ார
“மனி்த குமோரன மீண்டும் வருவோர. அவர மோட்சிவமயுைன ய்தவதூ்தர்கள் 

சூழ வருவோர. அரசரோகிே அவர ்தன மோட்சிவம மிக்க அரிேவணயில் 
வீற்றிருப்�ோர. உலகின எல்லோ மக்களும் மனி்த குமோரன முனனிவலயில் 
ஒனறு திரள்வோர்கள். மனி்த குமோரன அவர்கவை இரண்டு குழுக்கைோ்கப் 
பிரிப்�ோர. ஓர ஆட்டிவைேன ்தன ஆடு்கவை ரவள்ைோடு்கள், ரசம்மறி ஆடு்கள் 
என பிரிப்�வ்தப் ய�ோல அவர பிரிப்�ோர. மனி்த குமோரன ரசம்மறிேோடு்கவை 
(நல்லவர்கவை) வலது �க்கமும், ரவள்ைோடு்கவை (தீேவர்கவை) இைது 
�க்கமும் நிறுததுவோர. 

“பின அரசனோனவர ்தன வலது �க்கமுள்ை நல்லவர்களிைம், ‘வோருங்கள். 
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என பி்தோ உங்களுககுப் ர�ரும் ஆசீரவோ்ததவ்த வழஙகியுள்ைோர. உங்களுககு 
வோக்களிக்கப்�ட்ை ய்தவனுவைே இரோஜேதவ்த அவையுங்கள். உல்கம் 
ய்தோனறிேது மு்தயல அந்த இரோஜேம் உங்களுக்கோ்கத ்தேோரோ்க உள்ைது. நீங்கள் 
அந்த இரோஜேதவ்த அவைேலோம். ஏரனன்றோல் நோன �சிததிருந்தர�ோழுது 
நீங்கள் எனககு உணவளிததீர்கள். எனககுத ்தோ்கயமற்�ட்ைய�ோது ்தண்ணீர 
ர்கோடுததீர்கள். நோன வீட்டிலிருநது தூரமோய்த ்தனிததிருந்த ர�ோழுது, எனவன 
உங்கள் வீட்டிற்கு அவழததீர்கள். நோன ஆவையினறி இருந்தய�ோது, நீங்கள் 
உடுக்க ஆவை அளிததீர்கள். நோன யநோயுற்்றய�ோது, எனவனக ்கவனிததுக 
ர்கோண்டீர்கள். நோன சிவ்றப்�ட்ைய�ோது நீங்கள் எனவனக ்கோண வநதீர்கள்’ 
எனறு ரசோனனோர. 

“அ்தற்கு நல்லவர்கள் �தில் ரசோல்வோர்கள், ‘ஆண்ைவயர, எப்ர�ோழுது நீர 
�சிததிருந்தவ்தக ்கண்டு நோங்கள் உமககு உணவளிதய்தோம்? எப்ர�ோழுது 
உங்களுககுத ்தோ்கயமற்�ட்டு நோங்கள் ்தண்ணீர ்தநய்தோம்? எப்ர�ோழுது நீர 
வீட்வைவிட்டு ரவளியேறி ்தனிததிருந்தவ்தக ்கண்டு நோங்கள் உம்வம எங்கள் 
வீட்டிற்்கவழதய்தோம்? எப்ய�ோது நீர ஆவையினறி இருக்கக ்கண்டு நோங்கள் 
உம்வம உடுததுகர்கோள்ை ஏய்தனும் ர்கோடுதய்தோம்? எப்ர�ோழுது நோங்கள் 
உம்வம யநோயுற்ய்றோ சிவ்றயியலோ இருக்க ்கண்யைோம்?’ என�ோர்கள். 

“பினனர மனனவர, ‘உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன, இஙகுள்ை 
என மக்களில் மி்கவும் சோ்தோரணமோன ேோருகய்கனும் நீங்கள் ஒனவ்றச 
ரசய்திருந்தோல் நீங்கள் அவ்த எனகய்க ரசய்்த்தோகும்’ எனறு கூறினோர. 

“பின அரசர ்தன இைது �க்கமுள்ை தீேவர்கவைப் �ோரதது, ‘எனவனவிட்டு 
விலகுங்கள். நீங்கள் ்தண்டிக்கப்�ை யவண்டுரமன ய்தவன ஏற்்கனயவ 
தீரமோனிதது விட்ைோர. எனர்றனறும் எரிகி்ற அககினியில் விழுங்கள். 
பிசோசுக்கோ்கவும் அவனது தூ்தர்களுக்கோ்கவும் ஆேத்தமோக்கப்�ட்ைது, 
அந்த அககினி. நீங்கள் அதியல யசரயவண்டும். ஏரனன்றோல், நோன 
�சிததிருந்தர�ோழுது நீங்கள் புசிக்க எதுவும் ்தரவில்வல. நோன 
்தோ்கமோயிருந்தர�ோழுது, நீங்கள் குடிக்க எதுவும் ர்கோடுக்கவில்வல. நோன 
வீட்டிலிருநது தூரமோய் ்தனிததிருந்தர�ோழுது, நீங்கள் எனவன உங்கள் 
வீட்டிற்்கவழக்கவில்வல. நோன ஆவையினறி இருந்தர�ோழுது, நீங்கள் உடுக்கத 
துணியேதும் ்தரவில்வல. நோன யநோயுற்்றர�ோழுதும் சிவ்றயிலிருந்தர�ோழுதும் 
நீங்கள் எனவனக ்கவனிதது ர்கோள்ைவில்வல’ எனறு கூறுவோர. 
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“அ்தற்கு அததீேவர்கள், ‘ஆண்ைவயர எப்ர�ோழுது நீர �சிததும் 
்தோ்கததுைனுமிருந்தவ்த நோங்கள் ்கண்யைோம்? எப்ர�ோழுது நீர வீட்டிலிருநது 
தூரமோய்த ்தனிததிருந்தவ்தக ்கண்யைோம்? அல்லது எப்ர�ோழுது உம்வம 
ஆவையினறியேோ யநோயுற்ய்றோ அல்லது சிவ்றப்�ட்யைோ ்கண்யைோம்? 
எப்ர�ோழுது இவவ்கவைரேல்லோம் ்கண்டு உமககு உ்தவோமல் ய�ோயனோம்?’ 
என�ோர்கள். 

“அப்ய�ோது அரசர,  ‘நோன உண்வமவேச ரசோல்லுகிய்றன, 
இஙகுள்ைவர்களில் சோ்தோரணமோன ேோருகய்கனும் எவ்தயேனும் ரசய்ே 
நீங்கள் மறுத்தோல், நீங்கள் எனககு மறுத்த்தற்கு சமமோகும்!’ என�ோர. 

“பி்றகு அததீேவர்கள் விலகிச ரசல்வோர்கள். அவர்களுககு நிததிேமோன 
்தண்ைவன கிவைககும். ஆனோல் நல்லவர்களுககு நிததிே ஜீவன 
கிவைககும்.”235

5.20 தன் மேணத்தப் �ற்றி இரயசு மீண்டும் ர�சுதல்
அஙய்க கியரக்க நோட்டு மக்களில் சிலரும் இருந்தனர. இவர்கள் �ஸ்்கோ 

�ண்டிவ்கயில் வழி�ோடு ரசய்ே எருசயலமுககு வநதிருந்தனர. இவர்கள் 
பிலிப்புவிைம் ரசனறு (்கலியலேோவிலுள்ை ர�தசோய்்தோவில் இருநது வந்தவன 
பிலிப்பு) “ஐேோ, நோங்கள் இயேசுவவச சநதிக்க விரும்புகிய்றோம்” என்றனர. 
பிலிப்பு அநதியரேோவிைம் ரசோனனோன. பி்றகு இருவரும் இயேசுவிைம் 
ரசோனனோர்கள். 

இயேசு அவர்களிைம், “மனி்தகுமோரன மகிவம ர�றுகி்ற யநரம் 
வநதுவிட்ைது. நோன உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன. ஒரு ய்கோதுவம 
விவ்த ்தவரயில் விழுநது (இ்றக்க) அழிே யவண்டும். பி்றகு்தோன அது வைரநது 
ஏரோைமோ்கக ய்கோதுவமவேத ்தரும். ஆனோல் அது அழிேோவிட்ைோல், அது ்தனி 
விவ்தேோ்கயவ இருககும். ்தனககுச ரசோந்தமோன வோழவவ யநசிககி்றவன 
அ்தவன இழப்�ோன. இவ்வுலகில் ்தன வோழவினமீது ரவறுப்புர்கோண்ைவன 
எனர்றனவ்றககும் அவ்தக ்கோததுகர்கோள்வோன. அவன நிரந்தர 
வோழவவப் ர�றுவோன. எனககுப் �ணிவிவை ரசய்கி்றவன எனவனப் 
பின�ற்்றயவண்டும். நோன எஙர்கஙய்க இருககிய்றயனோ அஙர்கல்லோம் என 
�ணிேோைனும் இருப்�ோன. எனககுப் �ணி ரசய்கி்றவர்கவை என பி்தோவும் 
ர�ருவமப்�டுததுவோர. 



இரயசு மேணம்டயும் வாேம்202

“நோன இப்ய�ோது ்கலக்கததில் இருககிய்றன. நோன எனன ரசோல்வது? 
‘பி்தோயவ, எனவன இந்தத துன� ்கோலததில் இருநது ்கோப்�ோற்றுங்கள்’ எனறு 
ரசோல்லலோமோ? இல்வல, துன�ப்�டுவ்தற்்கோ்கயவ இத்தருணததில் வநய்தன. 
பி்தோயவ, உங்கள் ர�ேருகய்க மகிவமவே ய்தடித்தரு்க!” என்றோர. 

அப்ய�ோது வோனில் இருநது ஒரு குரல் வநது, “நோன என ர�ேருககு மகிவம 
ர்கோண்டு வநதிருககிய்றன. நோன அவ்த மீண்டும் ரசய்யவன” என்றது. 

அஙய்க நினறிருந்த மக்கள் அககுரவலக ய்கட்ைோர்கள். அவர்களில் சிலர 
அ்தவன இடி முழக்கம் என்றனர. 

யவறு சிலயரோ “ஒரு ய்தவதூ்தன இயேசுவிைம் ய�சினோன” என்றனர. 
மக்களிைம் இயேசு, “இந்தக குரல் எனக்கோ்க அல்ல. உங்களுக்கோ்க. உல்கம் 

நிேோேம் தீரக்கப்�டுவ்தற்்கோன ்தருணம் இது்தோன. இப்ர�ோழுது உலவ்க 
ஆண்டுர்கோண்டிருககும் சோத்தோன தூககி எறிேப்�டுவோன. நோன பூமியில் 
இருநது உேரத்தப்�டுயவன. இது நவைர�றும்ய�ோது எல்லோ மக்கவையும் 
எனயனோடு யசரததுகர்கோள்யவன” என்றோர. ்தோன எவ்வோறு இ்றநதுய�ோயவன 
என�வ்தக ்கோட்ையவ இவ்வோறு கூறினோர. 

ஆனோல் மக்கயைோ, “கிறிஸ்து எனர்றனறும் வோழவோர எனறு 
நமது சட்ைங்கள் கூறுகின்றனயவ. அப்�டியிருக்க ‘மனி்த குமோரன 
உேரத்தப்�டுவோர’ எனறு ஏன கூறுகினறீர? ேோர இந்த ‘மனி்த குமோரன?’” 
எனக ய்கட்ைனர. 

பி்றகு இயேசு, “இனனும் சிறிது ்கோலம் உங்கயைோடு ஒளி இருககும். எனயவ, 
ஒளி இருககும்ய�ோய்த நைநதுவிடுங்கள். அப்ய�ோது்தோன இருட்ைோகிே �ோவம் 
உங்கவைப் பிடிததுகர்கோள்ைோது. இருட்டியல நைநதுய�ோகி்றவனுககுத 
்தோன எஙய்க ய�ோகிய்றோம் என�து ர்தரிேோமல் இருககும். ஆ்கயவ, ஒளி 
இருககும்ய�ோய்த அ்தனமீது நம்பிகவ்க வவயுங்கள். அப்ர�ோழுது நீங்கள் 
ஒளியின பிள்வை்கள் ஆவீர்கள்” என்றோர. இயேசு இவற்வ்றரேல்லோம் 
ரசோல்லி முடித்தபின அவ்விைதவ்த விட்டுப் ய�ோனோர. அவர ய�ோய் 
அவர்களிைமிருநது ்தனவன மவ்றததுகர்கோண்ைோர. 

இயேசு இவ்வோறு ஏரோைமோன அற்பு்தங்கவைச ரசய்்தோர. மக்கள் 
அவற்வ்றப் �ோரத்தனர. எனினும் அவரமீது அவர்கள் நம்பிகவ்க 
வவக்கவில்வல. தீரக்க்தரிசி ஏசோேோ ரசோனனது நிவ்றயவறும்�டிககு 
இவ்வோறு நி்கழந்தது.
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“்கரத்தோயவ, நோங்கள் ரசோனனவ்தக ய்கட்டு நம்பிகவ்க 
வவத்தவர்கள் ேோர?

ய்தவனின வல்லவமவேக ்கண்டுர்கோண்ைவர்கள் ேோர?”

இ்தனோல்்தோன மக்கள் நம்�வில்வல. ஏரனன்றோல் ஏசோேோ யமலும்,

“ய்தவன மக்கவைக குருைோககினோர.
ய்தவன அவர்களின மனவ்த மூடினோர.

அவர்கள் ்கண்்களினோல் �ோரோமலும் மனதின மூலம் அறிேோமலும் 
இருக்கயவண்டும் எனய்ற ய்தவன இவ்தச ரசய்்தோர.

அ்தனபின அவர்கவை நோன குணப்�டுததுயவன.”

இயேசுவின மகிவமவே ஏசோேோ அறிநதிருந்த�டிேோல் அவர இவ்வோறு 
ரசோனனோர. எனயவ ஏசோேோ இயேசுவவப்�ற்றிப் ய�சினோர. 

ஆனோல் ஏரோைமோன மக்கள் இயேசுவவ நம்பினோர்கள். ஏரோைமோன 
யூ்தத்தவலவர்கள் கூை இயேசுவவ நம்பினோர்கள். ஆனோல் அவர்கள் 
�ரியசேர்களுககுப் �ேந்தனர. எனயவ, அவர்கள் இயேசுவவ நம்புவ்தோ்க 
ரவளிப்�வைேோ்கக கூ்றவில்வல. ்தோம் ரஜ� ஆலேததிற்குப் 
பு்றம்�ோக்கப்�டுயவோயமோ எனறு அவர்கள் �ேந்தனர. அவர்கள் ய்தவனோல் 
வரும் �ோரோட்வைவிை மனி்தரோல் வரும் �ோரோட்வை விரும்பினர. 

பி்றகு இயேசு உரத்த குரலில், “எனனில் விசுவோசம் வவககி்றவன 
எவயனோ அவன, எனவன அனுப்பிே ய்தவனிைமும் விசுவோசம் வவப்�ோன. 
எனவனப் �ோரககி்றவன எவயனோ, அவயன, எனவன அனுப்பிே ய்தவவனயும் 
�ோரககி்றவனோகி்றோன. நோயன ஒளி, நோன இந்த உல்கததுககு வநதிருககிய்றன. 
ஆ்கயவ, எனனில் நம்பிகவ்க வவககி்ற ஒவ்ரவோருவனும் இருளில் 
்தங்கமோட்ைோன. 

“நோன மக்களுககுத தீரப்�ளிப்�்தற்்கோ்க இந்த உல்கததுககு வரவில்வல. 
உல்கததில் உள்ை மக்கவைப் �ோது்கோக்கயவ வநதிருககிய்றன. எனயவ, 
என வோரதவ்த்கவைக ய்கட்டும் எனவன நம்�ோமல் ய�ோகி்றவவன 
நோன நிேோேநதீரப்�தில்வல. எனவன நம்� மறுககி்றவர்கவையும் நோன 
ரசோல்�வற்வ்ற ஏற்றுகர்கோள்ைோ்தவர்கவையும் நிேோேநதீரக்க ஒரு நீதி�தி 
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உண்டு. அது்தோன நோன ரசோனன உ�ய்தசங்கள். அவவ இறுதி நோளில் 
அவர்கவை நிேோேம்தீரககும். ஏரனன்றோல் நோன ரசோனன உ�ய்தசங்கள் 
எனனிைமிருநது வந்தவவேல்ல. நோன ரசோனனவவயும் உ�ய்தசித்தவவயும் 
எனவன அனுப்பிே என பி்தோவோகிே ய்தவன எனககுச ரசோனனவவேோகும். 
என பி்தோவின ்கட்ைவை்கள் நிததிே ஜீவனுககுரிேவவ என�வ்த அறியவன. 
ஆவ்கேோல் நோன ரசோல்கி்றவவ்கவை என பி்தோ எனககுச ரசோனன�டியே 
ரசோல்கிய்றன” என்றோர.236

5.21 ரமரி ப�ததானியாவில் இரயசுவின் ரமல் நறுமண ்தலம் ஊற்றுதல்
புளிப்பில்லோ்த அப்�ம் சோப்பிடுகி்ற �ஸ்்கோ �ண்டிவ்க இரண்டுநோள் ்கழிதது 

வந்தது. அப்ர�ோழுது யவ்த�ோர்கரும், ்தவலவம ஆசோரிேர்களும் இயேசுவவப் 
பிடிததுக ர்கோல்லத திட்ைம் தீட்டினர. ஏய்தனும் ர�ோய்ககுற்்றம் சோட்டி 
அவவரக வ்கது ரசய்ே முேன்றனர. “�ண்டிவ்கயினய�ோது இயேசுவவக 
வ்கது ரசய்ே முடிேோது. மக்களுககுக ய்கோ�தவ்த உருவோககி ்கல்கம் ஏற்�டுத்த 
நோங்கள் விரும்�வில்வல” என்றனர. 

இயேசு ர�த்தோனிேோவில் இருந்தோர. அவர ர்தோழுயநோேோளிேோன 
சீயமோனின வீட்டில் ்தஙகினோர.237 அஙகு இயேசுவுககு இரவு விருநது ஏற்�ோடு 
ரசய்்தனர. மோரத்தோள் உணவு �ரிமோறினோள். இயேசுயவோடு லோசருவும் இனனும் 
�லரும் விருநதில் ்கலநதுர்கோண்ைனர. மரிேோள் சுத்தமோன நை்தம் எனனும் 
விவல உேரந்த வோசவனத வ்தலதவ்த ஒரு இரோத்தல் ர்கோண்டு வந்தோள். அவள் 
அ்தவன இயேசுவின �ோ்தங்களில் ஊற்றினோள். பி்றகு அ்தவனத ்தன ்தவல 
மயிரோல் துவைத்தோள். வீடு முழுவதும் வ்தலததின வோசவன நிவ்றநதுவிட்ைது. 

யூ்தோஸ்்கோரியேோததும் அஙகிருந்தோன. (யூ்தோஸ் இயேசுவின சீஷரில் 
ஒருவன. இவன்தோன பி்றகு இயேசுவிற்கு எதிரோனவன.) மரிேோள் 
ரசய்்தவற்வ்ற இவன விரும்�வில்வல. அவன “இதவ்தலம் முநநூறு 
ரவள்ளி்கோசு்கள் மதிப்பு உவைேது. இ்தவன விற்று, அந்தப் �ணதவ்த 
ஏவழ்களுககுக ர்கோடுததிருக்கலோம்” என்றோன. ஆனோல் உண்வமயில் 
அவனுககு ஏவழ்களினமீது அக்கவ்றயில்வல. அவன ஒரு திருைனோன�டிேோல் 
இவ்வோறு ரசோனனோன. இவன்தோன இயேசுவின சீஷர்களுள் �ணப்வ�வே 
வவததிருந்தவன. இவன அவ்வப்ய�ோது �ணப்வ�யிலிருநது �ணம் திருடி 
வந்தோன. 
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இயேசு அவனிைம், “அவவைத ்தவை ரசய்ேோதீர்கள். எனவன 
அைக்கம்�ண்ணும் நோளுக்கோ்க இவ்தச யசமிதது வவததிருந்தோள். ஏவழ மக்கள் 
எப்ர�ோழுதும் உங்கயைோடு இருப்�ோர்கள். நோயனோ எப்ர�ோழுதும் உங்கயைோடு 
இருப்�தில்வல.238 இந்தப் ர�ண்ணோல் ரசய்ே முடிந்தவ்தத்தோன அவள் 
எனக்கோ்கச ரசய்திருககி்றோள். நோன அைக்கம் �ண்ணப்�டுவ்தற்கு உ்தவிேோ்க 
என உைலில் வ்தலம் பூச முநதிகர்கோண்ைோள். நோன உங்களுககு உண்வமவேக 
கூறுகிய்றன. உலகில் உள்ை அவனதது மக்களுககும் நற்ரசய்தி ரசோல்லப்�டும் 
எல்லோ இைங்களிலும் இந்தப் ர�ண் ரசய்்ததும் ரசோல்லப்�டும். அப்ய�ோது 
மக்கள் இவவை நிவனவில் இருததிகர்கோள்வோர்கள்” என்றோர.239

5.22 இரயசுவின் விரோதிகைளு்ககு உதவ யூதாஸ ஒப்பு்கபகைாள்ளுதல்
இயேசுவின �னனிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன யூ்தோஸ் ்கோரியேோதது என�வன 
ஆவோன. சோத்தோன யூ்தோஸிற்குள் புகுநது ஒரு தீே ரசேவலச ரசய்யுமோறு 
அவவனத தூண்டினோன. யூ்தோஸ் ்தவலவம ஆசோரிேரிைமும், ய்தவோலேதவ்தப் 
�ோது்கோத்த வீரர்களிைமும் ரசனறு ய�சினோன. இயேசுவவ அவர்களிைம் 
ஒப்�வைப்�வ்தக குறிதது அவன அவர்களிைம் ய�சினோன.240

யூ்தோஸ், “நோன இயேசுவவ உங்களிைம் ஒப்�வைககிய்றன. அ்தற்கு 
நீங்கள் எனககு எவ்வைவு �ணம் ்தருவீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோன. ்தவலவம 
ஆசோரிேர்கள் யூ்தோஸ்ககு முப்�து ரவள்ளி நோணேங்கவைக ர்கோடுத்தோர்கள். 
அப்ர�ோழுதிலிருநது, யூ்தோஸ் ஆசோரிேர்களிைம் இயேசுவவ ஒப்�வைக்கத்தக்க 
யநரததிற்குக ்கோததிருந்தோன.241

5.23 �ஸகைா உணவு்ககு ஆயததம்
புளிப்பில்லோ்த அப்�ப் �ண்டிவ்கயின நோள் வந்தது. �ஸ்்கோ 

ஆட்டுககுட்டி்கவை யூ்தர்கள் �லியிடுகி்ற நோள் அது ஆகும். ய�துருவவயும் 
யேோவவனயும் யநோககி இயேசு, “நோம் உண்�்தற்கு நீங்கள் ரசனறு �ஸ்்கோ 
விருநவ்தத ்தேோரியுங்கள்” என்றோர. 

ய�துருவும், யேோவோனும், இயேசுவிைம், “�ஸ்்கோ விருநவ்த நோங்கள் எஙய்க 
்தேோரிக்க யவண்டும் என நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோர்கள். 

இயேசு அவர்கவை யநோககி, “்கவனியுங்கள், நீங்கள் எருசயலமுககுள் 
ரசன்ற பினபு ஒரு குைததில் ்தண்ணீவரச சுமநது ரசல்லும் ஒரு 
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மனி்தவனக ்கோண்பீர்கள். அவவனத ர்தோைரநது ரசல்லுங்கள். அவன ஒரு 
வீட்டுககுள் ரசல்வோன. அவயனோடு நீங்கள் ரசல்லுங்கள். அந்த வீட்டின 
ரசோந்தக்கோரனிைம், ‘ய�ோ்த்கரும் அவரது சீஷர்களும் �ஸ்்கோ விருநது உண்ணக 
கூடிே அவ்றவேத ்தேவுரசய்து எங்களுககுக ்கோட்டும்�டிேோ்க ய�ோ்த்கர 
ய்கட்கி்றோர’ எனறு ரசோல்லுங்கள். உையன அந்த வீட்டின ரசோந்தக்கோரனோன 
அம்மனி்தன மோடியில் ஒரு ர�ரிே அவ்றவேக ்கோட்டுவோன. இந்த அவ்ற 
உங்களுககுத ்தேோரோ்க இருககும். �ஸ்்கோ விருநவ்த அஙய்க ்தேோரியுங்கள்” 
என்றோர. 

எனயவ ய�துருவும், யேோவோனும் ரசன்றோர்கள். இயேசு கூறிே�டியே 
எல்லோம் நி்கழந்தன. எனயவ அவர்கள் �ஸ்்கோ விருநவ்தத ்தேோரித்தோர்கள். 

�ஸ்்கோ விருநவ்த அவர்கள் சோப்பிடும் யநரம் வந்தது. இயேசுவும், 
சீஷர்களும் யமவசவேச சூழநது அமரந்தனர.242

சீஷர்கயைோடு இயேசுவின ்கவைசி இரவு உணவு (5.24–40)

5.24 இேவு உணவின்ர�ாது இரயசுவும் சீஷரகைளும்
அவர்களிைம் இயேசு, “நோன இ்றககும் முனபு இந்தப் �ஸ்்கோ 

விருநவ்த உங்கயைோடு யசரநது உண்ணயவண்டும் எனறு மி்கவும் 
விரும்பியனன. ய்தவனின இரோஜேததில் அ்தற்குரிே உண்வமேோன 
ர�ோருள் ர்கோடுக்கப்�டும்வவரககும் நோன இனரனோரு �ஸ்்கோ விருநவ்தப் 
புசிக்கமோட்யைன” என்றோர. 

பினபு இயேசு ஒரு ய்கோப்வ� திரோட்வச இரசதவ்த எடுத்தோர. அ்தற்்கோ்க 
ய்தவனுககு நனறி கூறினோர. பினபு அவர, “இகய்கோப்வ�வே எடுதது இஙகு 
இருககும் ஒவ்ரவோருவருககும் ர்கோடுங்கள். ஏரனனில் ய்தவனின இரோஜேம் 
வரும்வவரககும் நோன மீண்டும் திரோட்வச இரசம் குடிக்கப் ய�ோவதில்வல” 
என்றோர.243

5.25 இரயசு தமது சீஷரகைளின் �ாதஙகை்ை்க கைழுவுதல்
ஏற்ர்கனயவ சோத்தோன யூ்தோஸ்்கோரியேோததின மனதில் புகுநது 

அவவன இயேசுவுககு எதிரோ்க ஆககியிருந்தோன. (யூ்தோஸ் சீயமோனின 
ம்கன) இயேசுவுககு அவரது பி்தோ எல்லோவி்தமோன அதி்கோரதவ்தயும் 
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ர்கோடுததிருந்தோர. இயேசு இ்தவன அறிநதிருந்தோர. ய்தவனிைமிருநது ்தோன 
வந்த்தோ்க இயேசு ர்தரிநதுவவததிருந்தோர. அய்தோடு அவர ்தன பி்தோவிையம 
திரும்பிப் ய�ோ்கயவண்டும் என�்தவன அறிநதிருந்தோர. அவர்கள் உணவு 
உண்டுர்கோண்டிருககும்ய�ோது, இயேசு எழுநது ஆவை்கவைக ்கழற்றி 
வவத்தோர. ஒரு துண்வை எடுததுத ்தன இடுப்பில் ்கட்டிக ர்கோண்ைோர. பி்றகு 
இயேசு ஒரு �ோததிரததில் நீவர ஊற்றினோர. அவர ்தம் சீஷர்களின ்கோல்்கவைக 
்கழுவிச சுத்தப்�டுத்த ஆரம்பித்தோர. பின ்தன இடுப்புத துண்ைோல் அவர்கள் 
்கோல்்கவைத துவைத்தோர. 

இயேசு, சீயமோன ய�துருவிைம் வந்தோர. ஆனோல் ய�துருயவோ இயேசுவிைம், 
“ஆண்ைவயர, நீர என ்கோல்்கவைக ்கழுவககூைோது” என்றோன. 

அ்தற்கு இயேசு அவனிைம், “நோன எனன ரசய்கிய்றன எனறு இப்ய�ோது 
உனககுத ர்தரிேோது. ஆனோல் பி்றகு நீ புரிநதுர்கோள்வோய்” என்றோர. 

ய�துருயவோ, “இல்வல நீர என ்கோல்்கவைக ்கழுவயவகூைோது” என்றோன. 
இயேசுயவோ, “நோன உன ்கோல்்கவைக ்கழுவோவிட்ைோல், நீ எனயனோடு 

�ஙகுள்ைவனோ்க இருக்க முடிேோது” என்றோர. 
உையன ய�துரு, “ஆண்ைவயர, அப்�டிேோனோல் என ்கோல்்கயைோடு, என 

வ்க்கவையும் ்தவலவேயும்கூைக ்கழுவுங்கள்” என்றோன. 
“ஒரு மனி்தன குளித்தபி்றகு அவனது சரீரம் எல்லோம் சுத்தமோகிவிடுகி்றது. 

அ்தன பி்றகு அவன ்கோல்்கவை மட்டும் ்கழுவினோல் ய�ோதும். நீங்கள் சுத்தமோ்க 
இருககிறீர்கள். ஆனோல் அவனவரும் அல்ல” என்றோர இயேசு. ேோர ்தனககு 
எதிரோ்க மோறியுள்ைவன எனறு இயேசுவுககுத ர்தரியும். அ்தனோல்்தோன இயேசு, 

“நீங்கள் அவனவரும் சுத்தமோ்க இல்வல” எனறு கூறினோர. 
இயேசு அவர்களின ்கோல்்கவைச சுத்தப்�டுததி முடித்தோர. பி்றகு அவர 

்தன ஆவை்கவை அணிநதுர்கோண்டு சோப்�ோடு யமவசககுத திரும்பினோர. 
இயேசு அவர்களிைம், “நோன உங்களுககுக்கோ்கச ரசய்்தவற்வ்ற நீங்கள் 
புரிநதுர்கோண்டீர்கைோ? நீங்கள் எனவன ‘ஆண்ைவயர’ எனறு அவழககிறீர்கள், 
இது்தோன சரிேோனது, ஏரனன்றோல் உண்வமயில் நோன ஆண்ைவரோ்கயவ 
இருககிய்றன. நோன உங்கள் ய�ோ்த்கரோ்கவும் ஆண்ைவரோ்கவும் இருககிய்றன. 
ஆனோல் நோன ஒரு யவவலக்கோரவனப்ய�ோனறு உங்கள் ்கோல்்கவைக 
்கழுவியனன. ஆவ்கேோல் நீங்கள் ஒருவருகர்கோருவர உங்கள் ்கோல்்கவைக 
்கழுவிகர்கோள்ளுங்கள். இவ்த நோன ஒரு முனமோதிரிேோ்கயவ ரசய்ய்தன. 
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நோன உங்களுககுச ரசய்்ததுய�ோலயவ நீங்களும் ஒருவருகர்கோருவர 
ரசய்துர்கோள்ளுங்கள். நோன உங்களுககு உண்வமேோ்கயவ கூறுகிய்றன. 
ஒரு யவவலக்கோரன ்தன எஜமோனவனவிைப் ர�ரிேவன அல்ல. ஒருவன 
எனன்தோன ர�ரிே ்கோரிேங்கவைச ரசய்்தோலும் அனுப்�ப்�ட்ைவன 
அனுப்பிேவவரவிை ர�ரிேவனல்ல. நீங்கள் இவற்வ்ற அறிநதுர்கோண்ைோல், 
அவற்வ்றச ரசய்யும்ய�ோது மகிழசசிேவைவீர்கள்.244

5.26 இரயசு்வ்க கைாட்டி்க பகைாடுப்�வன் யார என்று கூறுதல்
“நோன உங்கள் எல்லோவரயும்�ற்றிப் ய�சவில்வல. நோன ய்தரநர்தடுத்த 

மக்கவைப் �ற்றி நோன அறியவன. ஆனோல் யவ்தவோககிேங்கள் 
நிவ்றயவ்றயவண்டும். ‘எனயனோடு �கிரநதுர்கோண்டு உண்�வயன எனககு 
எதிரோ்கத திரும்பிவிட்ைோன.’ இது நிவ்றயவறும் முனனோல் நோன உங்களுககு 
இவ்த இப்ர�ோழுது ரசோல்லுகிய்றன. இது நைககும்ய�ோது நோயன அவர 
என நம்புவீர்கள். நோன உங்களுககு உண்வமேோ்கயவ கூறுகிய்றன. எனவன 
ஏற்றுகர்கோள்�வன எனவன அனுப்பிேவவரயும் ஏற்றுகர்கோள்கி்றோன” 
என்றோர. 

இவற்வ்றச ரசோனனபி்றகு இயேசு மி்கவும் ்கலக்கம் அவைந்தோர. 
ரவளிப்�வைேோ்க அவர்களிைம், “நோன உங்களுககு உண்வமவேச 
ரசோல்லுகிய்றன. உங்களில் ஒருவயன எனவனக ்கோட்டிகர்கோடுப்�ோன” என்றோர. 

இயேசுவின சீஷர்கள் அவனவரும் ஒருவவர ஒருவர �ோரததுகர்கோண்ைனர. 
இயேசுவோல் குறிப்பிைப்�ட்ைவன எவரனனறு அவர்கைோல் அறிநதுர்கோள்ை 
முடிேவில்வல. சீஷர்களில் ஒருவன இயேசுவுககு அடுதது அமரநதிருந்தோன. 
அவவனத்தோன இயேசு ர�ரிதும் யநசித்தோர. சீயமோன ய�துரு அவனிைம் 
இயேசுவிைம் ய்கட்கும்�டி சோவைேோ்கத ர்தரிவித்தோன. 

அவன இயேசுவின அருகில் சோய்நது, “ஆண்ைவயர, உங்களுககு 
எதிரோனவன ேோர?” எனறு ய்கட்ைோன. 

இயேசு அ்தற்கு, “நோன இந்தத ய்தோய்தர்தடுத்த அப்�ததுண்வை 
எவனுககுக ர்கோடுககிய்றயனோ அவயன எனககு எதிரோனவன.245மனி்த குமோரன 
இ்றப்�ோர. இது நைககுரமன யவ்தவோககிேம் ரசோல்கி்றது. மனி்த குமோரவனக 
ர்கோல்வ்தற்குக ்கோட்டிக ர்கோடுககி்றவனுககு மிகுந்த தீவம விவையும். 
அவ்தவிை அவன பி்றக்கோமயலயே இருநதிருக்கலோம்” என்றோர. 
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பின யூ்தோஸ் இயேசுவிைம், “ய�ோ்த்கயர! நோன நிசசேம் உங்களுககு எதிரோ்கத 
திரும்�மோட்யைன!” என்றோன. (இயேசுவவ எதிரி்களிைம் ்கோட்டிகர்கோடுக்கப் 
ய�ோகி்றவன யூ்தோஸ் ்தோன) 

அ்தற்கு இயேசு, “இல்வல. நீ ்தோன எனவனக ்கோட்டிக ர்கோடுப்�ோய்” 
என்றோர.246

பினனர அவர அப்�ததுண்வை ய்தோய்தது எடுத்தோர. சீயமோனின ம்கனோன 
யூ்தோஸ்்கோரியேோததிைம் அ்தவனக ர்கோடுத்தோர. யூ்தோஸ் அந்த அப்�ததுண்வை 
வோஙகிகர்கோண்ைதும் சோத்தோன அவனுககுள் புகுநதுர்கோண்ைோன. இயேசு 
யூ்தோஸிைம், “நீ ரசய்ேப் ய�ோவவ்தச சீககிரமோ்கக ரசய்” என்றோர. அந்த 
யமவஜவேச சுற்றியிருந்த எவருககும் இயேசு யூ்தோஸிைம் ஏன அவ்வோறு 
ரசோனனோர என�து புரிேவில்வல. அவர்களில் யூ்தோஸ் மட்டும் ்தோன 
�ணப்ர�ட்டிவேப் �ோது்கோப்�வன. எனயவ அவர்கள், இயேசு யூ்தோஸிைம் 
விருநதுக்கோன ர�ோருட்்கவை வோஙகி வரும்�டிேோ்க ஏய்தோ கூறுவ்தோ்க 
எண்ணிகர்கோண்ைோர்கள். அல்லது யூ்தோஸ் ஏவழ்களுககுக ர்கோஞ்சம் �ணம் 
ர்கோடுககுமோறு இயேசு கூறுவ்தோ்க நிவனததுகர்கோண்ைனர. 

இயேசு ர்கோடுத்த அப்�ததுண்வை யூ்தோஸ் ர�ற்றுகர்கோண்ைோன. பி்றகு 
அவன ரவளியேறினோன. அப்ய�ோது இரவு யநரமோயிருந்தது.247

5.27 இேததததின் மூலம் புதிய உடன்�டி்க்கை
அவர்கள் உணவு அருநதிகர்கோண்டிருந்த ர�ோழுது, இயேசு சிறிது அப்�தவ்தக 
வ்கயிரலடுத்தோர. அந்த அப்�ததுக்கோ்க ய்தவனுககு நனறி கூறி அவ்தப் 
�ஙகிட்ைோர. அவ்தத ்தம் சீஷர்களுககு ர்கோடுதது, “இந்த அப்�தவ்த எடுதது 
சோப்பிடுங்கள். இந்த அப்�யம என சரீரம்.248 இ்தவன நோன உங்களுக்கோ்கக 
ர்கோடுககிய்றன. எனயவ எனவன நிவனவுகூருவ்தற்கு இப்�டிச ரசய்யுங்கள்” 
என்றோர. 
அப்�தவ்த உண்ை பினனர, அய்த வவ்கயில் இயேசு திரோட்வச இரசக 
ய்கோப்வ�வே எடுதது,249 அ்தற்்கோ்க ய்தவனுககு நனறி கூறினோர. அவ்தத 
்தமது சீஷர்களுககுக ர்கோடுத்த இயேசு, “நீங்கள் ஒவ்ரவோருவரும் இவ்தக 
குடியுங்கள்.250 இந்தத திரோட்வச இரசம் ய்தவனுககும் அவரது மக்களுககும் 
உள்ை புதிே உைன�டிகவ்கவேக ்கோட்டுகி்றது. நோன உங்களுக்கோ்கக 
ர்கோடுககி்ற என இரத்தததில் (மரணததில்) இப்புது உைன�டிகவ்க 
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ஆரம்�மோகி்றது.251 இது ய்தவனுககும் மக்களுககுமோன புதிே உைன�டிகவ்க 
துவஙகுகி்றது. இந்த இரத்தம் �லருககும் ்தங்கள் �ோவங்கவைக 
்கழுவிகர்கோள்வ்தற்்கோ்க அளிக்கப்�டுகி்றது. நோன உங்களுககுச ரசோல்லிக 
ர்கோள்கிய்றன, அ்தோவது, நோம் மீண்டும் என பி்தோவின இரோஜேததில் ஒனறு 
யசரநது திரோட்வச இரசதவ்தப் புதிே்தோய் �ோனம் �ண்ணும்வவரககும் நோன 
இவ்த அருந்தமோட்யைன” எனறு கூறினோர.252

5.28 யார மு்ககியமானவர?
பினனர ்தங்களில் மி்க முககிேமோனவன ேோர எனறு அப்ய�ோஸ்்தலர்கள் 

்தமககுள் விவோதிக்க ஆரம்பித்தோர்கள். ஆனோல் இயேசு அவர்கவை 
யநோககி, “உல்கததில் (யவறுயவறு) ய்தசங்களின அரசர்கள் மக்கவை 
அரசோளுகி்றோர்கள். பி்ற மக்களின மீது அதி்கோரம் ரசலுதது�வர்கள் 

‘மக்களின உ்தவிேோைன’ என ்தம்வம எல்லோரும் அவழககும்�டிச 
ரசய்கி்றோர்கள். ஆனோல் நீங்கள் அவ்வோறு இருக்கலோ்கோது. உங்களுககுள் 
மி்கச சி்றந்தவன சிறிேவவனப்ய�ோனறு நைநதுர்கோள்ை யவண்டும். 
்தவலவர்கள் யவவலக்கோரவனப்ய�ோல இருக்கயவண்டும். ேோர மி்கவும் 
முககிேமோனவன? யமவசயின அருய்க உட்்கோரநதிருப்�வனோ அல்லது 
அவனுககுப் �ரிமோறுகி்றவனோ? யமவசேருய்க உட்்கோரநதிருப்�வன 
முககிேமோனவன எனறு நீங்கள் நிவனககிறீர்கள். ஆனோல் உங்களில் நோன 
ஒரு யவவலக்கோரவனப்ய�ோல இருககிய்றன. 

“ர�ரும் சிக்கல்்களினய�ோது நீங்கள் நம்பிகவ்கயேோடு எனனருகில் ்தஙகி 
இருககிறீர்கள். எனது பி்தோ எனககு ஓர இரோஜேதவ்தக ர்கோடுததிருககி்றோர. 
எனயனோடு அரசோளுகி்ற அதி்கோரதவ்த உங்களுககு நோனும் ர்கோடுககிய்றன. 
என அரசில் நீங்கள் யமவச அருய்க எனயனோடு உண்டு, �ருகுவீர்கள். நீங்கள் 
சிம்மோசனங்களில் உட்்கோரநது இஸ்ரயவலின �னனிரண்டு குலங்கவையும் 
நிேோேம்தீரப்பீர்கள்.253

5.29 இரயசு பகைாடுதத புதிய கைட்ட்ை
யூ்தோஸ் ய�ோனபி்றகு இயேசு, “இப்ர�ோழுது மனி்த குமோரன ்தன 

மகிவமவே அவைகி்றோர. ய்தவன ்தன குமோரன மூலமோ்க மகிவமவேப் 
ர�றுகி்றோர. அவர மூலம் ய்தவன மகிவமவே அவைந்தோல், பி்றகு ய்தவன 
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்தன ம்கனுககு அவர மூலமோ்கயவ மகிவம அளிப்�ோர. ய்தவன விவரவில் 
அவருககு மகிவம ்தருவோர. 

“எனது பிள்வை்கயை, நோன இனனும் ர்கோஞ்சக ்கோலம் மட்டும்்தோன 
உங்கயைோடு இருப்ய�ன. எனவன நீங்கள் ய்தடுவீர்கள். நோன யூ்தர்களுககு 
ரசோனனவற்வ்றயே இப்ர�ோழுது உங்களுககும் ரசோல்கிய்றன. நோன ய�ோகி்ற 
இைததுககு நீங்கள் வரமுடிேோது. 

“நோன உங்களுககு ஒரு புதிே ்கட்ைவைவேத ்தருகிய்றன. நீங்கள் ஒருவவர 
ஒருவர யநசியுங்கள். நோன உங்கவை யநசித்ததுய�ோனறு நீங்களும் ஒருவவர 
ஒருவர யநசியுங்கள். நீங்கள் ஒருவவர ஒருவர யநசித்தோல் அவனதது மக்களும் 
உங்கவை என சீஷர்கரைன அறிநதுர்கோள்வர” என்றோர.254

5.30 ர�துரு தன்்ன மறுதலி்ககைப்ர�ாவ்த இரயசு அறிவிததல்
இயேசு ்தம் சீஷர்களிைம், “இனறிரவு நீங்கள் உங்கள் விசுவோசதவ்த 
எ ன னி மி த ்த ம்  இ ழ ப் பீ ர ்க ள் .  ய வ ்த வ ோ க கி ே ங ்க ளி ல்  இ வ் வ ோ று 
எழு்தப்�ட்டிருககி்றது:

‘நோன யமய்ப்�வனக ர்கோல்லுயவன. 
மநவ்தயின ஆடு்கள் ்கவலநது ஓடும்’
 எனறு கூறினோர.

ஆனோல் நோன இ்றந்தபின, மீண்டும் மரணததிலிருநது உயிரதர்தழுயவன. பி்றகு 
்கலியலேோவிற்கு ரசல்யவன. நோன உங்களுககு முனயன அஙகிருப்ய�ன.255

“ஓர உழவன ய்கோதுவமவேப் புவைப்�து ய�ோல சோத்தோன உங்கவைச 
யசோதிக்க யவண்டும் எனக ய்கட்டுள்ைோன. சீயமோயன, சீயமோயன (ய�துரு), 
நீ உன நம்பிகவ்கவே இழக்கோதிருககும்�டிேோ்க நோன பிரோரத்தவன 
ரசய்திருககிய்றன. நீ எனனிைம் திரும்பி வரும்ய�ோது உன சய்கோ்தரர்கள் 
வலிவமயுறும்ர�ோருட்டு உ்தவி ரசய்” என்றோர.256

ய�துரு, “மற்்ற சீஷர்கள் யவண்டுமோனோல் ்தங்கள் விசுவோசதவ்த இழநது 
ய�ோ்கோலோம். ஆனோல் நோன எப்ர�ோழுதும் விசுவோசம் இழக்கமோட்யைன” 
என்றோன. 

இயேசுயவோ, “நோன உண்வமவேக கூறுகிய்றன. இனறு இரயவ 
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எனவனப்�ற்றித ர்தரிேோது எனறு கூறுவோய். அதுவும் யசவல் இரண்டு முவ்ற 
கூவுவ்தற்குமுன மூனறு முவ்ற நீ எனவன மறு்தலிப்�ோய்” என்றோர. 

ஆனோல் ய�துருயவோ, “உங்கவைத ர்தரிேோது எனறு நோன நிசசேமோ்கச 
ரசோல்லமோட்யைன. நோன என உயிவரககூை உம்யமோடு விடுயவன” என்றோன. 
உறுதிேோ்க எல்லோரும் அவ்வோய்ற ரசோனனோர்கள்.257

பினபு இயேசு சீஷர்கவை யநோககி, “மக்களுககுப் ய�ோதிப்�்தற்்கோ்க நோன 
உங்கவை அனுப்பியனன. நோன உங்கவை �ணம், வ�, ்கோலணி்கள் எதுவுமினறி 
அனுப்பியனன. ஆனோல் ஏய்தனும் உங்களுககுக குவ்ற இருந்த்தோ?” எனறு 
ய்கட்ைோர. 

சீஷர்கள், “இல்வல” என்றோர்கள். 
இயேசு அவர்கவை யநோககி, “ஆனோல், இப்ய�ோது �ணயமோ, வ�யேோ 

உங்களிைம் இருந்தோல் அவ்த உங்கயைோடு ர்கோண்டு ரசல்லுங்கள். உங்களிைம் 
வோள் இல்வலரேன்றோல் உங்கள் சட்வைவே விற்று ஒரு வோள் வோஙகுங்கள். 
யவ்தவோககிேம் ரசோல்கி்றது,

‘மக்கள் அவவரக குற்்றவோளி என்றோர்கள்.’

இந்த யவ்தோ்கமக ்கருதது நிவ்றயவ்றயவண்டும். இது எனவனக குறிதது 
எழு்தப்�ட்ைது, இப்ய�ோது நி்கழநது ர்கோண்டிருககி்றது” என்றோர. 

சீஷர்கள், “ஆண்ைவயர, �ோருங்கள், இஙகு இரண்டு வோள்்கள் உள்ைன” 
என்றோர்கள். 

இயேசு அவர்களிைம், “இரண்டு ய�ோதுமோனவவ” என்றோர.258

5.31 இரயசு தம் சீஷரகைளு்ககு ஆறுதல் கூறுகி்றார
இயேசு அவர்களிைம், “நீங்கள் மனம் ்கலங்கோதீர்கள். ய்தவவன 
விசுவோசியுங்கள். எனனிலும் விசுவோசம் வவயுங்கள். எனது பி்தோவின 
வீட்டில் அவ்ற்கள் ஏரோைமோ்க உள்ைன. அது உண்வம இல்வல என்றோல் 
நோன இ்தவன உங்களிைம் ரசோல்லமோட்யைன. உங்களுககு ஓர இைதவ்தத 
்தேோர ரசய்வ்தற்்கோ்க நோன அஙய்க ரசல்லுகிய்றன. நோன அஙய்க ய�ோனதும் 
உங்களுக்கோன இைதவ்த ்தேோர ரசய்யவன. நோன திரும்பி வருயவன. 
எனயனோடு உங்கவை அவழததுச ரசல்யவன. எனயவ, நோன எஙய்க 
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இருப்ய�யனோ அஙய்க நீங்களும் இருப்பீர்கள். நோன ய�ோகி்ற இைததிற்கு வழி 
உங்களுககுத ர்தரியும்” என்றோர.259

5.32 பிதாவிடம் பசல்ல ஒரே வழி இரயசுரவ
உையன, “ஆண்ைவயர, நீர எஙய்க ய�ோகிறீர எனய்ற எங்களுககுத 

ர்தரிேவில்வல. அவ்வோறு இருககும்ய�ோது வழி எங்களுககு எப்�டித 
ர்தரியும்?” என ய்தோமோ ய்கட்ைோன. 

அ்தற்கு இயேசு, “நோயன வழி, நோயன உண்வம, நோயன வோழவு. என 
மூலமோ்கத்தோன என பி்தோவிைம் ய�ோ்க முடியும். நீங்கள் உண்வமயியலயே 
எனவனப் புரிநதுர்கோண்ைோல் என பி்தோவவயும் புரிநதுர்கோள்ைலோம். 
ஆனோல் இப்ர�ோழுது என பி்தோவவ நீங்கள் அறிவீர்கள். நீங்கள் அவவரப் 
�ோரததிருககிறீர்கள்” என்றோர. 

இயேசுவிைம் பிலிப்பு, “ஆண்ைவயர, எங்களுககு பி்தோவவக ்கோட்டுங்கள். 
அது்தோன எங்களுககுத ய்தவவேோனது” என்றோன. 

அ்தற்கு இயேசு “பிலிப்பு, நோன உனயனோடு நீண்ை நோட்்கைோ்க இருககிய்றன. 
ஆவ்கேோல் நீ எனவன அறிநதிருக்கயவண்டும். எனவனப் �ோரககி்றவன 
எவனும் என பி்தோவவப் �ோரககி்றோன. அப்�டியிருக்க நீ எனனிைம், 

‘எங்களுககுப் பி்தோவவக ்கோட்டுங்கள்’ எனறு கூறுகி்றோயே. நோன பி்தோவிலும் 
பி்தோ எனனிலும் இருககி்றவ்த நீ உண்வமேோ்கயவ நம்புகி்றோேோ? நோன 
உங்களுககுச ரசோனனவவ எல்லோம் எனனிைமிருநது வந்தவவ அல்ல. பி்தோ 
எனனில் வோழகி்றோர. அவர அவருவைே �ணிவேச ரசய்கி்றோர. நோன பி்தோவில் 
இருககிய்றன. பி்தோ எனனில் இருககி்றோர எனறு நோன ரசோல்லும்ய�ோது 
எனவன நம்புங்கள். இல்லோவிட்ைோல் நோன ரசய்்த அற்பு்தங்களுக்கோவது 
எனவன நம்புங்கள். 

“நோன உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன, எனனில் நம்பிகவ்க 
வவககி்ற எவனும் நோன ரசய்்த அத்தவ்கே அற்பு்தங்கவைச ரசய்வோன. 
எனவனவிை யமலோன ்கோரிேங்கவைககூை ரசய்வோன. ஏரனன்றோல் நோன என 
பி்தோவிைம் ரசல்கிய்றன. எனது ர�ேரில் நீங்கள் எவ்த யவண்டினோலும் அவ்த 
உங்களுக்கோ்க நோன ரசய்யவன. பி்றகு பி்தோவின மகிவம குமோரனின மூலமோ்க 
விைஙகும். நீங்கள் எனது ர�ேரில் எனவன எனன ய்கட்ைோலும் அவ்த நோன 
ரசய்யவன.260



இரயசு மேணம்டயும் வாேம்214

5.33 �ரிசுதத ஆவியானவ்ே அனுப்� இரயசுவின் வா்ககுறுதி
“நீங்கள் எனவன யநசித்தோல், நோன ்கட்ைவையிட்ை�டி நீங்கள் 

்கோரிேங்கவைச ரசய்வீர்கள். நோன பி்தோவவ யவண்டுயவன. அவர உங்களுககு 
இனரனோரு உ்தவிேோைவரத ்தருவோர. அந்த உ்தவிேோைர எப்ர�ோழுதும் 
உங்கயைோடு இருப்�ோர. உண்வமயின ஆவியே அந்த உ்தவிேோைர. இந்த 
உல்கம் அவவர ஏற்றுகர்கோள்ைோது. ஏரனன்றோல் உல்கம் அவவரக 
்கோணோமலும் ர்தரிநதுர்கோள்ைோமலும் இருககி்றது. ஆனோல் நீங்கள் அவவர 
அறிவீர்கள். அவர உங்கயைோடு வோழகி்றோர. அவர உங்களிலும் வோழவோர. 

“ர�ற்ய்றோர இல்லோ்த பிள்வை்கவைப்ய�ோனறு நோன உங்கவைவிட்டுப் 
ய�ோ்கமோட்யைன. நோன மீண்டும் உங்களிைம் வருயவன. இனனும் ர்கோஞ்சக 
்கோலததில் உலகில் உள்ை மக்கள் எனவன இனியமல் ்கோணமோட்ைோர்கள். 
ஆனோல் நீங்கள் எனவனப் �ோரப்பீர்கள். நோன உயிரவோழவ்தோல் நீங்களும் 
வோழவீர்கள். அந்த நோளியல நோன பி்தோவில் இருப்�வ்த நீங்கள் அறிவீர்கள். 
நோன உங்களிலும் நீங்கள் எனனிலும் இருப்�வ்தயும் அறிவீர்கள். ஒருவன 
எனது ்கட்ைவை்கவைத ர்தரிநதுர்கோண்டு, அவற்றுககுக கீழப்�டிந்தோல் 
அவன உண்வமேோ்கயவ எனவன யநசிககி்றோன. எனவன யநசிககி்றவவன என 
பி்தோவும் யநசிப்�ோர. அய்தோடு நோனும் அவவன யநசிப்ய�ன. நோன எனவன 
அவனிைம் ரவளிப்�டுததுயவன” என்றோர. 

பி்றகு யூ்தோ என�வன (யூ்தோஸ்்கோரியேோத அல்ல) இயேசுவிைம், 
“ஆண்ைவயர, நீர உம்வம உல்கததுககு இல்லோமல் எங்களுககு 
ரவளிப்�டுத்தயவண்டும் எனறு ஏன திட்ைமிடுகிறீர?” என்றோன. 

அ்தற்கு இயேசு, “எவரனோருவன எனவன யநசிககி்றோயனோ அவன 
என உ�ய்தசங்களுககுக கீழப்�டிகி்றோன. எனது பி்தோ அவனமீது அனபு 
வவப்�ோர. நோனும் எனது பி்தோவும் அவனிைம் வநது அவயனோடு 
வோழயவோம். ஆனோல் எனவன யநசிக்கோ்தவன, என உ�ய்தசங்களுககுக 
கீழப்�டிேமோட்ைோன. நீங்கள் ய்கட்டுகர்கோண்டிருககி்ற எனது உ�ய்தசங்கள் 
எல்லோம் எனனுவைேவவேல்ல. அவவ எனவன அனுப்பின எனது 
பி்தோவினுவைேவவ. 

“நோன உங்கயைோடு இருகவ்கயில் இவற்வ்ற எல்லோம் உங்களுககுச 
ரசோல்லிவிட்யைன. ஆனோல் உ்தவிேோைர எல்லோவற்வ்றயும் உங்களுககுப் 
ய�ோதிப்�ோர. நோன உங்களுககுச ரசோனனவற்வ்றரேல்லோம் உங்களுககு அவர 
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நிவனவு�டுததுவோர. அவயர �ரிசுத்த ஆவிேோனவர. பி்தோ எனது நோமததினோல் 
அவவர அனுப்புவோர. 

“நோன சமோ்தோனதவ்த உங்களுககு வவததுவிட்டுப் ய�ோகிய்றன. எனது ரசோந்த 
சமோ்தோனதவ்தயே உங்களுககுக ர்கோடுககிய்றன. உல்கம் ர்கோடுப்�துய�ோல் 
இல்லோமல் நோன விததிேோசமோன சமோ்தோனதவ்தக ர்கோடுககிய்றன. ஆவ்கேோல் 
உங்கள் மனம் ்கலங்கோமல் இருக்கட்டும். அஞ்சவும் யவண்ைோம். ‘நோன 
ய�ோயவன, மீண்டும் உங்களிைம் வருயவன’ எனறு ரசோனனவ்த நீங்கள் 
ய்கட்டீர்கள். நீங்கள் எனவன யநசிப்�்தோனோல், நோன என பி்தோவிைம் 
திரும்பிப்ய�ோவவ்தப்�ற்றி மகிழசசிேவைவீர்கள், ஏரனன்றோல் எனவனவிை 
என பி்தோ ர�ரிேவர. நோன இவவ நைப்�்தற்கு முனனயர இவற்வ்ற உங்களிைம் 
ரசோல்கிய்றன. இவவ நவைர�றும்ய�ோது எனவன நீங்கள் நம்புவீர்கள். 

“நோன உங்கயைோடு அதி்கம் ய�சமோட்யைன. இந்த உல்கதவ்த ஆளுகி்றவன 
(சோத்தோன) வநதுர்கோண்டிருககி்றோன. அவனுககு எனமீது அதி்கோரமில்வல. 
ஆனோல் நோன என பி்தோவவ யநசிககிய்றன எனறு உல்கததுககுத 
ர்தரிேயவண்டும். ஆவ்கேோல் என பி்தோ எனககுச ரசோனனவற்வ்ற மட்டும் 
நோன ரசய்கிய்றன. இப்ர�ோழுது வோருங்கள், இந்த இைதவ்தவிட்டுப் 
ய�ோயவோம்” என்றோர.261

5.34 இரயசு திோட்்சச் பசடி ர�ான்்றவர
“நோயன உண்வமேோன திரோட்வசச ரசடி, எனது பி்தோயவ ய்தோட்ைக்கோரர. 

அவர, ்கனிர்கோடுக்கோ்த எனது கிவை்கள் எவவயேோ அவற்வ்ற ரவட்டிப் 
ய�ோடுகி்றோர. ்கனிர்கோடுககி்ற கிவை்கவை யமலும் ்கனி ர்கோடுககும்�டி 
அவர சுத்தம் �ண்ணுகி்றோர. நோன உங்களுககுச ரசய்்த உ�ய்தசங்கைோல் நீங்கள் 
ஏற்ர்கனயவ சுத்தமோகியிருககிறீர்கள். நீங்கள் எனனில் நிவலததிருங்கள். 
நோனும் உங்களில் நிவலததிருப்ய�ன. எந்தக கிவையும் ்தனிேோ்கக 
்கனிர்கோடுக்க இேலோது. அது ரசடியியலயே ர்தோைரநது இருக்கயவண்டும். 
இதுய�ோலத்தோன நீங்களும். நீங்கள் ்தனிேோ்க இருநது ்கனி்தர முடிேோது. 
எனயனோடு யசரநய்த இருக்கயவண்டும். 

“நோன்தோன திரோட்வசச ரசடி. நீங்கள் கிவை்கள். எவரனோருவன எனனிைம் 
நிரந்தரமோ்க இருககி்றோயனோ, எவரனோருவனிைம் நோன நிரந்தரமோ்க 
இருககிய்றயனோ, அவன ்கனி்தரும் கிவைேோ்க இருப்�ோன. ஆனோல் அவன 
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நோன இல்லோமல் எதுவும் ரசய்ே இேலோது. எனயனோடு இல்லோ்த எவனும் 
ரசடியிலிருநது அப்பு்றப்�டுத்தப்�ட்ை கிவைய�ோல் ஆகிவிடுகி்றோன. அது 
்கோய்நதுய�ோகும். மக்கள் அவற்வ்றப் ர�ோறுககி ரநருப்பியல ய�ோட்டு 
எரிததுவிடுகி்றோர்கள். எனனில் நிரந்தரமோ்க இருங்கள், என உ�ய்தசங்கவைக 
்கவைப்பிடியுங்கள். நீங்கள் இவற்வ்றச ரசய்்தோல் நீங்கள் விரும்புகி்ற 
எவற்வ்றயும் எனனிைம் ய்கட்்கலோம். அவவ உங்களுககுக ர்கோடுக்கப்�டும். 
நீங்கள் அதி்கக ்கனி்கவைத ்தநது, நீங்கயை என சீஷர்கள் என�வ்தக ்கோட்ை 
யவண்டும். இது என பி்தோவுககும் மகிவமவேக ர்கோண்டுவரும். 

“பி்தோ எனவன யநசிப்�துய�ோனறு நோன உங்கவை யநசிககிய்றன. 
இப்ர�ோழுது எனது அனபில் நிவலததிருங்கள். நோன என பி்தோவின 
்கட் ை வை்களுககுக கீழப்�டி கிய்றன. நோன அவரது அனபில் 
நிவலததிருககிய்றன. இவ்தப்ய�ோலயவ, நீங்களும் எனது ்கட்ைவை்களுககுக 
கீழப்�டிந்தோல் எனது அனபில் நிவலததிருப்பீர்கள். நோன இவற்வ்றரேல்லோம் 
உங்களுககுக கூறுகிய்றன. எனயவ நோன ர�ற்்ற மகிழசசிவே நீங்களும் 
ர�்றலோம். உங்கள் மகிழசசி முழுவமேோ்க இருக்கயவண்டும் எனறு நோன 
விரும்புகிய்றன. இவ்தத்தோன நோன உங்களுககுக ்கட்ைவை இடுகிய்றன: நோன 
உங்கவை யநசிப்�து ய�ோல் நீங்களும் ஒருவவர ஒருவர யநசியுங்கள். ஒருவன 
்தன நண்�னுக்கோ்க இ்றப்�வ்தவிைச சி்றந்த அனபு யவறு எதுவுமில்வல. நோன 
ரசோனன�டி ரசய்்தோல் நீங்களும் எனது சி்றந்த நண்�ர்கைோவீர்கள். இனி நோன 
உங்கவை யவவலக்கோரன எனறு அவழப்�தில்வல. ஏரனனில் யவவலக்கோரன 
்தன எஜமோனன ரசய்வவ்த அறிேமோட்ைோன. நோன இப்ர�ோழுது உங்கவை 
நண்�ர்கள் எனய்ற அவழககிய்றன. ஏரனன்றோல் என பி்தோ எனககுச 
ரசோனனவற்வ்றரேல்லோம் நோன உங்களுககுச ரசோல்லியிருககிய்றன. 

“நீங்கள் எனவனத ய்தரநர்தடுக்கவில்வல. நோயன உங்கவைத 
ய்தரநர்தடுதய்தன. நோயன உங்கவைக ்கனிர்கோடுககுமோறு ஏற்�டுததியனன. 
உங்கள் வோழவில் இந்தக ்கனி நிரந்தரமோ்க இருக்கயவண்டும். பி்றகு என பி்தோ 
எனய�ரில் நீங்கள் ய்கட்கி்ற எவ்தயும் உங்களுககுத ்தருவோர. இதுயவ எனது 
்கட்ைவை. ஒருவயரோடு ஒருவர அன�ோயிருங்கள்.262

5.35 இரயசு சீஷரகை்ை எச்சரிததல்
“இந்த உல்கம் உங்கவைப் �வ்கத்தோல், அது எனவனத்தோன மு்தலில் 
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�வ்கககி்றது என�வ்த நிவனவுர்கோள்ளுங்கள். நீங்கள் இந்த உல்கதவ்தச 
சோரந்தவர்கைோ்க இருந்தோல் அது ்தன மனி்தர்கவை யநசிப்�துய�ோனறு 
உங்கவையும் யநசிககும். ஆனோல் நோன உங்கவை உல்கததிலிருநது ய்தரநது 
எடுததுவிட்யைன. அ்தனோல்்தோன உல்கம் உங்கவைப் �வ்கககி்றது. 

“ஒரு யவவலக்கோரன ்தன எஜமோனவனவிைப் ர�ரிேவன அல்லன 
எனறு நோன ரசோனன ்கருதவ்த நிவனததுப்�ோருங்கள். மக்கள் எனவனத 
துனபுறுததினோல் அவர்கள் உங்கவையும் துனபுறுததுவோர்கள். மக்கள் என 
உ�ய்தசங்களுககுக கீழப்�டிந்தோல் உங்கள் உ�ய்தசததிற்கும் கீழப்�டிவோர்கள். 
மக்கள் இவற்வ்றரேல்லோம் எனர�ோருட்யை உங்களுககுச ரசய்வோர்கள். 
அவர்கள் எனவன அனுப்பிேவவரப்�ற்றி அறிேமோட்ைோர்கள். நோன 
உல்கததுககு வநது மக்களிைம் ய�சோமல் இருநதிருந்தோல் அவர்களுககுப் 
�ோவம் �ற்றிே எண்ணம் இல்லோமல் இருநதிருககும். ஆனோல் இப்ர�ோழுது 
நோன அவர்களிைம் ய�சிவிட்யைன. எனயவ அவர்கள் ்தம் �ோவங்களுககுச 
சோககுய�ோககு ரசோல்ல முடிேோது. 

“எனவன ரவறுககி்ற எவனும் என பி்தோவவயும் ரவறுககி்றோன. நோன, 
இதுவவர எவரும் ரசய்ேோ்தவற்வ்ற மக்கள் மததியில் ரசய்திருககிய்றன. 
நோன அவற்வ்றச ரசய்ேோமல் இருநதிருந்தோல் மக்களுககுத ்தம் 
�ோவதவ்தப் �ற்றிே குற்்ற உணரவு இல்லோமல் ய�ோயிருககும். ஆனோல் 
நோன ரசய்்தவற்வ்றரேல்லோம் அவர்கள் �ோரததிருககி்றோர்கள். எனினும் 
அவர்கள் எனவனயும் என பி்தோவவயும் ரவறுககி்றோர்கள். ‘அவர்கள் 
்கோரணம் இல்லோமல் எனவன ரவறுககி்றோர்கள்’ எனனும் வோககிேம் 
உண்வமேோகும்�டி இது நைந்தது. 

“நோன என பி்தோவிைமிருநது அந்த உ்தவிேோைவர உங்களிைம் அனுப்புயவன. 
என பி்தோவிைமிருநது வருகி்ற அவர உண்வமயின ஆவிேோ்க இருப்�ோர. அவர 
வரும்ய�ோது எனவனப்�ற்றிக கூறுவோர. நீங்கள் ர்தோைக்கக்கோல மு்தயல 
எனயனோடு இருப்�்தோல் நீங்களும் எனவனப்�ற்றி மக்களிைம் சோட்சி 
கூறுவீர்கள்.” 

“நீங்கள் உங்கள் நம்பிகவ்கவே இழநதுவிைக கூைோது என�்தற்்கோ்க 
இவவ்கவை நோன உங்களுககுச ரசோல்லி இருககிய்றன. மக்கள் 
்தங்கள் ஆலேங்களில் இருநது உங்கவை ரவளியேற்றுவர. யமலும் 
உங்கவைக ர்கோல்�வன ய்தவனுககு யசவவ ரசய்கி்றவன எனறு 
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மக்கள் எண்ணும்�டிேோன ்கோலம் வரும். அவர்கள் பி்தோவவப்�ற்றியும் 
எனவனப்�ற்றியும் அறிநதுர்கோள்ைோ்த்தோல் இப்�டிச ரசய்வோர்கள். நோன 
இப்ர�ோழுது இவற்வ்றப்�ற்றிரேல்லோம் ரசோல்லிவிட்யைன. எனயவ 
இவவ நி்கழும் ்கோலம் வரும்ய�ோது, நோன ஏற்ர்கனயவ உங்களுககு 
எசசரிததிருககிய்றன என�வ்த நிவனவு�டுததிகர்கோள்வீர்கள்.263

5.36 �ரிசுதத ஆவியானவரின் �ணிகைள்
“நோன உங்கயைோடு இருநய்தன. எனயவ ர்தோைக்கததில் இவற்வ்றரேல்லோம் 

நோன உங்களுககுச ரசோல்லவில்வல. இப்ர�ோழுது நோன எனவன 
அனுப்பினவரிைம் ரசல்லப் ய�ோகிய்றன. ‘நீங்கள் எஙய்க ய�ோகிறீர்கள்’ 
எனறு ேோரும் எனவன இதுவவர ய்கட்்கவில்வல. எனினும் நோன இவற்வ்றச 
ரசோனன்தோல் உங்கள் இரு்தேம் துக்கத்தோல் நிரம்பிவிட்ைது. ஆனோல் நோன 
உங்களுககு உண்வமவேச ரசோல்லிகர்கோண்டிருககிய்றன. நோன ய�ோவது 
உங்களுககு நனவமவேத ்தரும். ஏரனன்றோல் நோன ய�ோனோல், உ்தவிேோைவர 
அனுப்புயவன. நோன ய�ோ்கோவிட்ைோல் அந்த உ்தவிேோைர வரமோட்ைோர. 

“அவர வரும்ய�ோது இவற்வ்றப்�ற்றிே உண்வம்கவைரேல்லோம் 
உலகிலுள்ை மக்களுககு நிரூபிப்�ோர. அய்தோடு �ோவததின குற்்றம்�ற்றியும், 
ய்தவயனோடு உள்ை சரிேோன உ்றவு�ற்றியும், நிேோேததீரப்பு�ற்றியும் 
விைககுவோர. அந்த உ்தவிேோைர, மக்கள் எனவன நம்�ோ்த்தோல் அவர்கள் 
�ோவம் ரசய்்தவர்கள் என�வ்த நிரூபிப்�ோர. அவர ய்தவனிைம் எனககிருககி்ற 
நல்ல உ்றவு�ற்றியும் நிரூபிப்�ோர. ஏரனன்றோல் நோன பி்தோவிைம் ரசல்கிய்றன. 
அப்ர�ோழுது நீங்கள் எனவனக ்கோணமோட்டீர்கள். நிேோேததீரப்பு�ற்றிே 
உண்வமவே அவர உல்கததுககு நிரூபிப்�ோர. ஏரனன்றோல் இந்த உலவ்க 
ஆளுகி்ற சோத்தோன ஏற்ர்கனயவ நிேோேநதீரக்கப்�ட்டிருககி்றோன. 

“உங்களிைம் ரசோல்வ்தற்கு எனனிைம் ஏரோைமோன ரசய்தி்கள் இருககின்றன. 
ஆனோல் இப்ர�ோழுது நீங்கள் ்தோஙகிகர்கோள்ை முடிேோ்த�டி அந்தச 
ரசய்தி்கள் அதி்கப்�டிேோனவவ. ஆனோல் உண்வமயின ஆவிேோனவர 
வரும்ய�ோது அவனதது உண்வம்களிலும் உங்கவை வழிநைததிச ரசல்வோர. 
ஆவிேோனவர அவரது ரசோந்த வோரதவ்த்கவைக கூறுவதில்வல. அவர எனன 
ய்கட்டிருககி்றோயரோ அவற்வ்றயே ய�சுவோர. நைக்கப்ய�ோகி்றவற்வ்றப்�ற்றி 
மட்டுயம அவர ய�சுவோர. உண்வமயின ஆவிேோனவர எனககு மகிவமவேக 
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ர்கோண்டுவருவோர. எப்�டி என்றோல் அவர எனனிைம் ்கருததுக்கவைப் 
ர�ற்று உங்களுககுச ரசோல்லுவோர. பி்தோவினுவைேவவ்கள் எல்லோம் 
எனனுவைேவவ்கள். அ்தனோல்்தோன ஆவிேோனர எனனிைமிருநது 
்கருததுக்கவைப் ர�ற்று உங்களுககுச ரசோல்லுவோர எனய்றன.264

5.37 துயேம் மகிழச்சியாகை மாறும்
பினனும் இயேசு, “இனனும் ர்கோஞ்ச ்கோலததிற்குப்பின எனவன நீங்கள் 

�ோரக்க முடிேோது. அ்தற்குக ர்கோஞ்ச ்கோலததிற்குப் பின நீங்கள் எனவன 
மீண்டும் �ோரக்கலோம்” என்றோர. 

இயேசுவின சீஷர்களில் சிலர ஒருவருகர்கோருவர, “‘ர்கோஞ்ச 
்கோலததிற்குப்பின �ோரக்கமுடிேோது. ர்கோஞ்ச ்கோலததிற்குப் பி்றகு 
நீங்கள் எனவன மீண்டும் �ோரக்கலோம்’ என்றோயர, இயேசு எவ்தக ்கருதி 
இவ்வோறு கூறுகி்றோர. ‘நோன பி்தோவிைம் ய�ோகிய்றன’ எனறு ஏன கூறுகி்றோர. 

‘ர்கோஞ்ச ்கோலம்’ எனறு கூறினோயர அ்தன ர�ோருள் எனன? அவர எனன 
ரசோல்கி்றோர எனறு எங்கைோல் புரிநதுர்கோள்ை முடிேவில்வலயே” எனறு 
ய�சிகர்கோண்ைனர. 

சீஷர்கள் ்தனனிைம் அவ்தப்�ற்றிக ய்கட்்க விரும்புவவ்த இயேசு 
்கவனித்தோர. ஆவ்கேோல் இயேசு அவர்களிைம், “நீங்கள் உங்களுககுள் 
எனன ய�சிகர்கோள்கிறீர்கள்? நோன, ‘இனனும் ர்கோஞ்ச ்கோலததிற்குப் பி்றகு 
எனவனப் �ோரக்க முடிேோது. அப்பு்றம் ர்கோஞ்ச ்கோலததிற்குப் பினபு மீண்டும் 
எனவனப் �ோரப்பீர்கள்’ எனறு ரசோனயனயன, அவ்தப் �ற்றிேோ? நோன 
உங்களுககு உண்வமவேக கூறுகிய்றன. நீங்கள் அழுது துக்கப்�டுவீர்கள். 
ஆனோல் உல்கம் மகிழசசிேோ்க இருககும். நீங்கள் துக்கப்�டுவீர்கள். ஆனோல் 
உங்கள் துேரம் மகிழசசிேோ்க மோறும். 

“ஒரு ர�ண், குழநவ்தவேப் ர�ற்ர்றடுககும்ய�ோது அவளுககு வலி ஏற்�டும். 
ஏரனன்றோல் அவளுககுக குறிப்பிட்ையவவை ரநருஙகி இருககும். ஆனோல் 
குழநவ்த பி்றந்ததும் அவள் ்தன வலிவே ம்றநதுவிடுவோள். குழநவ்த இந்த 
உலகுககு வநதுவிட்ைது என�தில் மிகுந்த மகிழசசி அவைவோள். உங்களுககும் 
இவ்தப்ய�ோலத்தோன. இப்ர�ோழுது நீங்கள் துேரமோ்க இருககிறீர்கள். ஆனோல் 
நோன மீண்டும் உங்கவைப் �ோரப்ய�ன. அப்ர�ோழுது நீங்கள் மகிழசசிேோ்க 
இருப்பீர்கள். எவரோலும் உங்கள் மகிழசசிவேப் �றிக்க முடிேோது. அந்த நோளில் 
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நீங்கள் எனனிைம் எவ்தப்�ற்றியும் ய்கட்்கமோட்டீர்கள். நோன உங்களுககு 
உண்வமவேக கூறுகிய்றன. என ய�ரில் நீங்கள் எவ்தக ய்கட்ைோலும் என பி்தோ 
உங்களுககுத ்தருவோர. இதுவவர நீங்கள் எனய�ரோல் எவ்தயும் ய்கட்்கவில்வல. 
ய்களுங்கள், அப்ர�ோழுது நீங்கள் ர�ற்றுகர்கோள்வீர்கள். உங்கள் மகிழசசி 
முழுவமேோன மகிழசசிேோ்க இருககும். 

“நோன இவற்வ்றரேல்லோம் உங்களுககு மவ்ற ர�ோருளில் கூறியிருககிய்றன. 
ஆனோல் ்கோலம் வரும். அப்ய�ோது நோன இவ்வோறு மவ்றர�ோருளில் ய�சோமல் 
ரவளிப்�வைேோ்கச ரசய்தி்கவை அந்தப் பி்தோவவப்�ற்றிக கூறுயவன. அந்த 
நோளில் நீங்கள் பி்தோவிைம் எனய�ரில் உங்களுக்கோனவ்தக ய்கட்பீர்கள். நோன 
உங்களுக்கோ்க என பி்தோவிைம் ய்கட்டுகர்கோள்ளும் ய்தவவ இருக்கோது எனறு 
ரசோல்கிய்றன. என பி்தோ அவரோ்கயவ உங்கவை யநசிககி்றோர. ஏரனன்றோல் 
நீங்கள் எனனிைம் அன�ோ்க இருநதீர்கள். நோன ய்தவனிைம் இருநது வந்த்தோ்க 
நீங்கள் நம்பியிருநதீர்கள். நோன இந்த உல்கததுககு என பி்தோவிைம் இருநது 
வநய்தன. இப்ர�ோழுது நோன இந்த உல்கதவ்தவிட்டுப் ய�ோகிய்றன. என 
பி்தோவிைம் திரும்பிப் ய�ோகிய்றன” என்றோர. 

பி்றகு இயேசுவின சீஷர்கள் அவரிைம், “நீர இப்ர�ோழுது எங்களிைம் 
ர்தளிவோ்கப் ய�சிகர்கோண்டிருககிறீர. புரிநது ர்கோள்வ்தற்குக ்கடினமோன 
வோரதவ்த்கவை நீர �ேன�டுத்தவில்வல. உமககு எல்லோம் ர்தரியும் 
என�வ்த நோங்கள் இப்ய�ோது ர்தரிநதுர்கோண்யைோம். உம்மிைம் ஒருவன 
ஒரு ய்கள்விவேக ய்கட்�்தற்கு முனனயர அகய்கள்விககு உம்மோல் �தில்கூ்ற 
முடியும். இவவ நீர ய்தவனிைம் இருநது வந்தவர என�வ்த எங்கவை நம்� 
வவககி்றது” என்றனர. 

இயேசு அவர்களிைம், “எனயவ நீங்கள் இப்ய�ோது நம்புகிறீர்கள். 
எனவனக ்கவனியுங்கள். நீங்கள் சி்தறிப்ய�ோகி்ற யவவை இய்தோ 
ரநருஙகிகர்கோண்டிருககி்றது. ஒவ்ரவோருவரும் ்தங்கள் ரசோந்த வீட்டிற்குப் 
ய�ோய் எனவன விட்டு விலகிப் ய�ோவீர்கள். அந்த யநரம் இய்தோ வநதுவிட்ைது. 
நீங்கள் எனவன விட்டுப் ய�ோவீர்கள். நோன ்தனியே இருப்ய�ன. எனினும் 
நோன உண்வமயில் ்தனிததிருக்கமோட்யைன. ஏரனன்றோல் எனயனோடு என பி்தோ 
இருககி்றோர. 

“எனனில் உங்களுககு சமோ்தோனம் இருககும்ர�ோருட்டு இவற்வ்ற நோன 
உங்களுககுச ரசோனயனன. இந்த உல்கததில் உங்களுககுத ர்தோந்தரவு்கள் 
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ஏற்�டும். ஆனோல் வ்தரிேமோ்க இருங்கள். நோன உல்கதவ்த ரவனறுவிட்யைன” 
என்றோர.265

5.38 இரயசு தன் பிதாவிடம் ர�சுதல்
இவற்வ்றரேல்லோம் இயேசு ரசோனன பி்றகு, அவர ்தனது ்கண்்கைோல் 
வோனதவ்த (�ரயலோ்கதவ்த) அண்ணோநது �ோரத்தோர. “பி்தோயவ, யநரம் 
வநதுவிட்ைது. உமது குமோரனுககு மகிவமவேத ்தோரும். அ்தனோல் உமது 
குமோரனும் உமககு மகிவமவேத ்தருவோர. உமது குமோரன அவரிைம் 
ஒப்�வைக்கப்�ட்ை அவனதது மக்களுககும் நிரந்தர வோழவவக 
ர்கோடுககும்�டிேோ்க அவனதது மக்கள் மீதும் அவருககு அதி்கோரம் ர்கோடுததீர. 
அந்த மனி்தர்கள், நீர்தோன உண்வமேோன ய்தவன என�வ்தயும் உம்மோல் 
அனுப்�ப்�ட்ைவர இயேசு கிறிஸ்து என�வ்தயும் ர்தரிநதுர்கோள்வோர்கள். 
இவ்வோறு ர்தரிநதுர்கோள்வது்தோன நிரந்தரமோன வோழகவ்க. நோன ரசய்யுமோறு 
நீர ர்கோடுத்த யவவல்கவை நோன முடிததுவிட்யைன. நோன பூமியில் உம்வம 
மகிவமப்�டுததியனன. இப்ர�ோழுது, உம்யமோடு இருககும் மகிவமவேத 
்தோரும். உல்கம் உண்ைோவ்தற்கு முனபிருநய்த உம்யமோடு நோன ர்கோண்டிருந்த 
மகிவமவேத ்தோரும்.266

5.39 சீஷரகைளு்ககைாகை இரயசு பிோரதத்ன பசயதல்
“உல்கததிலிருநது சில ஆட்்கவை நீர எனககுக ர்கோடுததீர. நோன அவர்களுககு 

உம்வம ரவளிப்�டுததியனன. அவர்கள் உம்முவைேவர்கைோ்க இருந்தோர்கள். 
அவர்கவை எனககுத ்தநதீர. அவர்கள் உமது ய�ோ்தவனககுக கீழப்�டிந்தோர்கள். 
நீர எனககுத ்தந்தவவரேல்லோம் உம்மிைமிருநது வந்தவவ எனறு அவர்கள் 
இப்ய�ோது ர்தரிநதுர்கோண்ைனர. நீர எனககுக ர்கோடுத்த ய�ோ்தவன்கவை 
நோன அவர்களுககுக ர்கோடுதய்தன. அவற்வ்ற அவர்கள் ஏற்றுகர்கோண்ைனர. 
உண்வமேோ்கயவ நோன உம்மிைமிருநது வநதிருககிய்றன என�வ்த அவர்கள் 
ர்தரிநதுர்கோண்ைோர்கள். நீர எனவன அனுப்பிவவத்தவ்தயும் அவர்கள் 
நம்புகி்றோர்கள். நோன அவர்களுக்கோ்க இப்ர�ோழுது யவண்டுகிய்றன. நோன 
உலகில் உள்ை மக்களுக்கோ்க யவண்டிகர்கோள்ைவில்வல. ஆனோல் நீர 
எனககுக ர்கோடுத்த மக்களுக்கோ்க யவண்டு்தல் ரசய்கிய்றன. ஏரனன்றோல் 
அவர்கள் உம்முவைேவர்கள். எனனுவைேவவ எல்லோம் உம்முவைேவவ. 
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உம்முவைேவவ எல்லோம் எனனுவைேவவ. அவர்களில் நோன மகிவம 
அவைநதிருககிய்றன. 

“இப்ர�ோழுது நோன உம்மிைததில் வநதுர்கோண்டிருககிய்றன. நோன இனியமல் 
உல்கததில் இருக்கமோட்யைன. ஆனோல் இவர்கள் இப்ர�ோழுதும் உல்கததில் 
்தோன இருககி்றோர்கள். �ரிசுத்த பி்தோயவ, உமது ர�ேரின வல்லவமயினோல் 
அவர்கள் �ோது்கோப்�ோ்க இருக்கச ரசய்யும். இ்தன மூலம் நீரும் நோனும் ஒன்றோ்க 
இருப்�துய�ோலயவ அவர்களும் ஒன்றோயிருப்�ோர்கள். நோன அவர்கயைோடு 
இருந்தய�ோது அவர்கவைப் �ோது்கோதது வநய்தன. நீர எனககுத ்தந்த உமது 
ர�ேரின வல்லவமயினோல் அவர்கவைப் �ோது்கோதய்தன. அவர்களில் ஒருவன 
மட்டும் இழக்கப்�ட்ைோன. (யூ்தோஸ்) அவன இழக்கப்�டுவ்தற்்கோ்கயவ 
ய்தரநர்தடுக்கப்�ட்ைவன. ஏற்ர்கனயவ யவ்தவோககிேங்களில் 
எழு்தப்�ட்ைவவ நிவ்றயவறும்�டியே அவன இழக்கப்�ட்ைோன. 

“நோன இப்ர�ோழுது உம்மிைம் வருகிய்றன. ஆனோல் இவற்வ்றரேல்லோம் 
நோன உலகில் இருககும்ய�ோய்த யவண்டிகர்கோள்கிய்றன. நோன 
இவற்வ்றரேல்லோம் கூறுகிய்றன. ஆ்தலோல் அவர்கள் எனது மகிழசசிவேப் 
ர�்றமுடியும். அவர்கள் எனது முழுவமேோன மகிழசசிவேயும் ர�்றயவண்டும் 
என நோன விரும்புகிய்றன. உமது ய�ோ்தவன்கவை நோன அவர்களுககுக 
ர்கோடுததிருககிய்றன. உல்கம் அவர்கவை ரவறுககி்றது. ஏரனன்றோல் 
அவர்கள் இந்த உல்கதவ்தச சோரந்தவர்கள் அல்லர. நோனும் இந்த உல்கதவ்தச 
சோரந்தவன அல்லன. 

“அவர்கவை உல்கததிலிருநது ரவளியே எடுககும்�டி நோன 
உம்வம யவண்டிகர்கோள்ைவில்வல. அவர்கவை நீர தீவமயிலிருநது 
�ோது்கோததுகர்கோள்ளும்�டி யவண்டிகர்கோள்கிய்றன. நோன இந்த உல்கதவ்த 
சோரோ்தது ய�ோலயவ அவர்களும் இந்த உல்கதவ்தச சோரோ்தவர்கைோ்க 
இருககி்றோர்கள். உம்முவைே உண்வமயின மூலம் உமது யசவவககு 
அவர்கவைத ்தேோர�டுததும். உமது ய�ோ்தவனயே உண்வம. நீர எனவன 
உல்கததுககு அனுப்பிவவததீர. அது ய�ோலயவ நோனும் அவர்கவை 
உல்கததுககுள் அனுப்புகிய்றன. நோன யசவவக்கோ்க எனவனத ்தேோர 
ரசய்து ர்கோண்யைன. நோன இ்தவன அவர்களுக்கோ்கயவ ரசய்கிய்றன. 
எனயவ, அவர்களும் உமது யசவவக்கோ்க உண்வமயில் ்தம்வமத ்தேோர 
ரசய்துர்கோள்வோர்கள்.267
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5.40 எல்லா விசுவாசிகைளு்ககைாகைவும் இரயசுவின் பிோரதத்ன
“நோன இவர்களுக்கோ்க யவண்டிகர்கோள்கிய்றன. இவர்களுக்கோ்க 

மட்டுமல்ல இவர்களுவைே உ�ய்தசங்கைோல் எனமீது நம்பிகவ்க 
வவககி்றவர்களுக்கோ்கவும் நோன யவண்டிகர்கோள்கிய்றன. பி்தோயவ, 
எனனில் நம்பிகவ்க வவககி்ற அவனவரும் ஒன்றோயிருப்�்தற்்கோ்கவும் நோன 
யவண்டிகர்கோள்கிய்றன. நீர எனனில் இருககிறீர. நோன உம்மில் இருககிய்றன. 
அவர்கள் எல்யலோரும் நம்மில் ஒன்றோ்க இருககும்�டிககும் நோன உம்வம 
யவண்டிகர்கோள்கிய்றன. ஆவ்கேோல் இவ்வுல்கம் நீர எனவன அனுப்பினதில் 
நம்பிகவ்கர்கோள்ளும். நீர எனககுத ்தந்த மகிவமவே நோன ்தருவ்தோல் 
அவர்கள் ஒன்றோ்க இருப்�ோர்கள். நோனும் நீரும் ஒன்றோ்க இருப்�து ய�ோல, 
நோன அவர்களில் இருப்ய�ன; நீர எனனில் இருப்பீர. ஆ்க அவனவரும் 
ஒன்றோ்க இருப்�ோர்கள். பி்றகு இந்த உல்கம் நீர எனவன அனுப்பினவ்தத 
ர்தரிநதுர்கோள்ளும். நீர எனனிைம் அன�ோ்க இருப்�துய�ோலயவ நீர 
அவர்களிைமும் அன�ோ்க இருககிறீர என�வ்தயும் உல்கம் ர்தரிநது ர்கோள்ளும். 

“பி்தோயவ! நீர எனககுத ்தந்த இவர்கள், நோன எஙய்க இருந்தோலும் 
எனனுையன இருககுமோறு விரும்புகிய்றன. அவர்கள் என மகிவமவேக ்கோண 
யவண்டும் எனவும் விரும்புகிய்றன. உல்கம் உண்ைோவ்தற்கு முனனயர நீர 
எனனுைன அன�ோ்க இருநதீர. இ்தனோல் எனககு நீர மகிவம ்தநதீர. பி்தோயவ! 
நீர நல்லவரோ்க இருககிறீர. இந்த உல்கம் உம்வம அறிநதுர்கோள்ைவில்வல. 
ஆனோல் உம்வம நோன அறிநதுர்கோண்டுள்யைன. இந்த மக்கள் நீர எனவன 
அனுப்பினவ்தத ர்தரிநதுர்கோண்டுள்ைனர. உம்வம நோன அவர்களுககு 
ரவளிப்�டுததியனன. இனனும் ரவளிப்�டுததுயவன. பி்றகு நீர எனனிைம் 
அன�ோ்க இருப்�துய�ோனறு அவர்களும் அன�ோ்க இருப்�ோர்கள். நோனும் 
அவர்களுககுள் வோழயவன” என்றோர.268

5.41 இரயசு தனி்மயில் பிோரததிததல்
சீஷர்கள் அவனவரும் ஒரு �ோைவலப் �ோடினோர்கள். பினபு அவர்கள் ஒலிவ 
மவலயில் உள்ை269 ர்கதரசமயன என்ற இைததிற்குச ரசன்றோர. அவர 
்தம் சீஷர்களிைம், “நோன அஙய்க ரசனறு பிரோரத்தவன ரசய்யும்வவரககும் 
இஙய்கயே அமரநதிருங்கள்” என்றோர. ய�துருவவயும், ரச�ய்தயுவின இரு 
ம்கன்கவையும் ்தம்முைன வரக கூறினோர. பின இயேசு மிகுந்த ்கவவலயும் 
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விேோகுலமும் அவைந்தவரோ்கக ்கோணப்�ட்ைோர. இயேசு ய�துருவிைமும், 
ரச�ய்தயுவின இரு ம்கன்களிைமும், “என ஆததுமோ துன�த்தோல் 
நிவ்றநதுள்ைது. என இ்தேம் துக்கததினோல் உவைநதுள்ைது. எனனுைன 
இஙய்கயே விழிததிருநது ்கோததிருங்கள்” என்றோர. 
பின இயேசு அவர்கவை விட்டு சிறிது தூரம் ரசன்றோர. பினபு இயேசு 
நிலததில் மு்கம்�டிே விழுநது பிரோரததித்தோர, “என பி்தோயவ, முடியுமோனோல் 
இந்த யவ்தவன்கள் எனககு ஏற்�ைோமல் ரசய்யும். ஆனோல், உமககு 
விருப்�மோனவ்தயே ரசய்யும். நோன விரும்புவவ்தேல்ல” என்றோர.270

அப்ய�ோது �ரயலோ்கததிலிருநது ஒரு ய்தவதூ்தன அவருககு உ்தவி ரசய்ே 
அனுப்�ப்�ட்ைோன. யவ்தவனேோல் இயேசு வருநதினோர. எனயவ மி்கவும் 
யவ்தவனயேோடு ஊக்கமோ்கப் பிரோரத்தவன ரசய்்தோர. குருதி ர்கோட்டுவதுய�ோல 
அவரது மு்கததில் இருநது விேரவவ வடிந்தது.271

பி்றகு ்தம் சீஷர்களிைம் இயேசு திரும்பி வந்தோர. ்தம் சீஷர்கள் 
தூக்கததிலிருப்�வ்தக ்கண்ை இயேசு, ய�துருவிைம் கூறினோர, “ஒருமணி 
யநரம் எனனுைன விழிததிருக்க உங்கைோல் முடிேவில்வலேோ? யசோ்தவனககு 
உட்�ைோதிருக்க விழிததிருநது பிரோரத்தவன ரசய்யுங்கள். உங்கள் ஆவி 
சரிேோனவ்தச ரசய்ே விரும்புகி்றது. ஆனோல் உங்கள் சரீரயமோ �லவீனமோ்க 
உள்ைது” என்றோர. 

இயேசு இரண்ைோவது முவ்றேோ்க ரசனறு பிரோரத்தவன ரசய்்தோர, “என 
பி்தோயவ, யவ்தவன மிகுந்த இக்கோரிேங்கள் எனககு ஏற்�ைோதிருககுமோறு 
ரசய்ே முடிேோர்தனில், நீர விரும்பிே�டியே நைக்க நோன யவண்டுகிய்றன” 
என்றோர. 

பினபு இயேசு ்தம் சீஷர்களிைம் திரும்பிச ரசன்றோர. மீண்டும் அவர்கள் 
தூக்கததிலிருப்�வ்தக ்கண்ைோர. அவர்கைது ்கண்்கள் மி்கவும் ்கவைப்புைன 
்கோணப்�ட்ைன. ஆ்கயவ மீண்டும் ஒருமுவ்ற இயேசு அவர்கவை விட்டுச 
ரசனறு பிரோரத்தவன ரசய்்தோர. மூன்றோவது முவ்றயும் அவ்தயேக கூறினோர. 

பின இயேசு ்தம் சீஷர்களிைம் திரும்பிச ரசனறு அவர்களிைம், “இனனுமோ 
நீங்கள் தூஙகிக ர்கோண்டும் இவைப்�ோறிக ர்கோண்டுமிருககிறீர்கள்? மனி்த 
குமோரவனப் �ோவி்களிைம் ஒப்�வைக்க யவண்டிே யநரம் வநதுவிட்ைது. 
எழுநதிருங்கள்! நோம் ய�ோ்க யவண்டும். இய்தோ வநதுவிட்ைோன எனவன 
எதிரி்களிைம் ்கோட்டிக ர்கோடுக்கப் ய�ோகி்றவன” என்றோர.272
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5.42 இரயசு ்கைது பசயயப்�டுதல்
யூ்தோைுககு இந்த இைம் எஙய்க இருககி்றது எனறு ர்தரியும். ஏரனன்றோல் 
இயேசு அடிக்கடி அவ்விைததில் ்தம் சீஷர்கயைோடு சநதிததிருககி்றோர. யூ்தோஸ் 
இயேசுவுககு எதிரோ்க மோறிப்ய�ோனவன. எனயவ அவன ஒரு யசவ்கர 
குழுவவக கூப்பிட்டுகர்கோண்டு ய்தோட்ைததிற்கு வந்தோன. அவன ்தவலவம 
ஆசோரிேர, �ரியசேர என�வர்கைோல் அனுப்�ப்�ட்ை ்கோவல்்கோரவரயும் 
அவழதது வந்தோன. அவர்கள் ்தம்யமோடு �ந்தங்கவையும், தீவட்டி்கவையும், 
ஆயு்தங்கவையும் ர்கோண்டுவந்தனர.273

ேோர இயேசு என�வ்த அவர்களுககுக ்கோட்ை யூ்தோஸ் ஒரு 
திட்ைமிட்டிருந்தோன. அவன அவர்களிைம், “நோன முத்தமிடுகி்றவயர இயேசு. 
அவவரக வ்கது ரசய்யுங்கள்” என்றோன. அ்தன�டி யூ்தோஸ் இயேசுவிைம் 
ரசனறு, “வணக்கம். ய�ோ்த்கயர!” எனறு கூறி இயேசுவவ முத்தமிட்ைோன.274

ஆனோல் இயேசு அவவன யநோககி, “யூ்தோஸ், மனி்த குமோரவன 
வஞ்சிககும்ர�ோருட்டு நட்பின முத்ததவ்தப் �ேன�டுததுகி்றோேோ?” எனறு 
ய்கட்ைோர.275

இயேசு அவருககு நைக்கவிருககும் எல்லோவற்வ்றயும் அறிநதிருந்தோர. 
அவர ரவளியே வநது, “நீங்கள் ேோவரத ய்தடுகிறீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு அவர்கள், “நோசயரததிலிருநது வந்த இயேசுவவ” என்றனர. 
இயேசு அவர்களிைம், “நோன்தோன இயேசு” எனறு ரசோனனர�ோழுது 

அவர்கள் பின வோஙகித ்தவரயில் விழுந்தோர்கள். 
இயேசு மீண்டும் அவர்களிைம், “ேோவரத ய்தடுகிறீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோர. 
அவர்கள் அ்தற்கு, “நோசயரததிலிருநது வந்த இயேசுவவ” என்றனர. 
இயேசு அ்தற்கு, “‘நோன்தோன இயேசு’ எனறு ஏற்ர்கனயவ 

ரசோல்லிவிட்யைன. ஆவ்கேோல் நீங்கள் எனவனத ய்தடுவ்தோனோல் 
இவர்கவைப் ய�ோ்கவிடுங்கள்” என்றோர. “நீர எனககுத ்தந்தவர்களில் 
ஒருவவனயும் நோன இழக்கவில்வல” எனறு அவர ரசோனனது 
நிவ்றயவறும்�டி இவ்வோறு நி்கழந்தது.276

உையன அவர்கள் இயேசுவின யமல் வ்க ய�ோட்டுக வ்கது ரசய்்தனர.277

சீயமோன ய�துருவிைம் ஒரு வோள் இருந்தது. அவன அவ்த ரவளியே எடுதது 
்தவலவம ஆசோரிேனின யவவலக்கோரனின வலது ்கோவ்த ரவட்டிப்ய�ோட்ைோன. 
(அந்த யவவலக்கோரனின ர�ேர மல்கூஸ்) 278
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இயேசு “நிறுதது” என்றோர. பினபு இயேசு யவவலக்கோரனின ்கோவ்தத 
ர்தோட்டு அவவனக குணப்�டுததினோர.279

இயேசு ய�துருவிைம், “உனது வோவை அ்தனுவைே உவ்றயியல ய�ோடு.280 
அரிவோவை எடுப்�வன அரிவோைோயல சோவோன.281 என பி்தோ எனககுக 
ர்கோடுததிருககி்ற துன�மோகிே ய்கோப்வ�யில் நோன குடிக்கயவண்டும்.282

“நோன என பி்தோவவக ய்கட்ைோல் அவர எனககு �னனிரண்டு ய்தவ தூ்தர 
�வை்களும் அ்தற்கு அதி்கமோ்கவும் அனுப்புவோர என�வ்த நிசசேமோ்க நீ 
அறிவோய். ஆனோல் இது இப்�டியே யவ்தவோககிேங்கள் கூறுகி்ற�டியே நைக்க 
யவண்டும்” என்றோர. 

பினனர இயேசு ்தம்வமப் பிடிக்க வந்தவர்கள் அவனவவரயும் யநோககி, 
“ஒரு குற்்றவோளிவேப் ய�ோல எனவனப் பிடிக்க அரிவோள் ்தடி்களுைன 
வநதிருககிறீர்கள். நோன ஒவ்ரவோரு நோளும் ஆலேததில் ய�ோ்தவன ரசய்ய்தன. 
ஆனோல், எனவன அஙய்க வ்கது ரசய்ேவில்வல. தீரக்க்தரிசி்கள் எழுதி 
வவததுள்ை�டியே இவவ அவனததும் நைநதுள்ைன” எனறு கூறினோர. பினபு 
இயேசுவின எல்லோ சீஷர ்களும் அவவரத ்தனியே விட்டு ஓடிப்ய�ோனோர்கள்.283

ஓர வோலி�ன இயேசுவவப் பின ர்தோைரநது வந்தோன. அவன ஒரு யமலோவை 
மட்டும் அணிநதிருந்தோன. அவர்கள் அவவனயும் பிடிதது இழுத்தோர்கள். 
ஆனோல் அவயனோ யமலோவைவேப் ய�ோட்டுவிட்டு நிரவோணமோ்க ஓடினோன.284

5.43 அன்னாவின் முன் இரயசு
பி்றகு ய�ோரசயசவ்கரும் அவர்கள் ்தவலவனும் யூ்தக ்கோவலர்களும் 
இயேசுவவக வ்கது ரசய்்தனர. அவர்கள் இயேசுவவக ்கட்டி அனனோவிைம் 
ர்கோண்டுவந்தனர. இவன ்கோய்�ோவின மோமனோர. ்கோய்�ோ அந்த ஆண்டின 
்தவலவம ஆசோரிேன. இந்தக ்கோய்�ோ்தோன ஏற்ர்கனயவ யூ்தர்களிைம் எல்லோ 
மக்களுக்கோ்கவும் ஒரு மனி்தன மரிப்�து நல்லது எனறு ரசோனனவன.285

5.44 இரயசு்வப் ர�துரு முதல் மு்்ற மறுதலிததல்
சீயமோன ய�துருவும் இயேசுவின இனரனோரு சீஷனும் இயேசுவவப் 
பினர்தோைரநது ய�ோனோர்கள். அந்தச சீஷன ்தவலவம ஆசோரிேவன 
அறிநதிருந்தோன. அ்தனோல் அவன இயேசுவவப் பினர்தோைரநது ்தவலவம 
ஆசோரிேனின முற்்றம் ய�ோனோன. ஆனோல் ய�துரு வோசலுககு ரவளியே 
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்கோததிருந்தோன. ்தவலவம ஆசோரிேவனத ர்தரிந்த சீஷன ரவளியே வந்தோன. 
அவன ்க்தவவத தி்றந்த ர�ண்யணோடு ய�சினோன. பி்றகு அவன ய�துருவவயும் 
உள்யை அவழததுகர்கோண்டு ய�ோனோன.286

அது குளிர்கோலம். எனயவ யவவலக்கோரர்களும், யசவ்கர்களும் ரநருப்வ� 
உண்ைோககினர. அவர்கள் அவ்தச சுற்றி நினறுர்கோண்டு குளிர ்கோய்ந்தனர. 
ய�துருவும் அவர்கயைோடு குளிர்கோே நினறுர்கோண்ைோன.287

அப்ய�ோது ய�துரு வீட்டின முற்்றததில் இருந்தோன. அம்மோளிவ்கயில் 
உள்ை யவவலக்கோரப் ர�ண் ய�துருவிைம் வந்தோள். ய�துரு ரநருப்பு 
்கோய்நதுர்கோண்டிருந்தோன. அவள் ய�துருவவ மி்கவும் ரநருக்கததில் 
�ோரத்தோள். 

“நோசயரத ஊரோனோகிே இயேசுயவோடு நீயும் இருந்தோய் அல்லவோ?” எனறு 
ய்கட்ைோள் அவள். 

ஆனோல் ய�துருயவோ, “நோன இயேசுயவோடு இருந்தய்த இல்வல” எனறு 
மறுத்தோன. யமலும், “நீங்கள் எனன ய�சுகிறீர்கள் எனய்ற எனககுத 
ர்தரிேவுமில்வல, புரிேவுமில்வல” எனறு கூறினோன. பி்றகு ய�துரு விலகி 
ரவளியே வோசல் மண்ை�ததுககுச ரசன்றோன.288

5.45 த்ல்ம ஆசாரியனின் ரகைள்வி
்தவலவம ஆசோரிேன இயேசுவிைம் அவரது சீஷர்கவைக குறிதது 

விசோரித்தோன. அய்தோடு அவரது ய�ோ்தவன்கவைககுறிதது விசோரித்தோன. 
அ்தற்கு இயேசு, “நோன மக்களிைம் எப்ர�ோழுதும் ரவளிப்�வைேோ்கயவ 
ய�சிவநய்தன. நோன எப்ர�ோழுதும் யூ்தர்கள் கூடும் அரங்கங்களிலும், 
ஆலேங்களிலுயம உ�ய்தசிதது இருககிய்றன. யூ்தர்கள் எல்யலோரும் 
அஙகு வநதிருககி்றோர்கள். நோன எவ்தயும் இர்கசிேமோ்கப் ய�சவில்வல. 
அப்�டியிருக்க நீங்கள் ஏன எனவன விசோரிககிறீர்கள்? என ய�ோ்தவன்கவைக 
ய்கட்ைவர்கவை விசோரிததுப் �ோருங்கள். நோன எனன ரசோனயனன என�து 
அவர்களுககுத ர்தரியும்” என்றோர. 

இயேசு இவ்வோறு ரசோனனய�ோது, அவர அருகியல நினறிருந்த யசவ்கரில் 
ஒருவன அவவர ஓர அவ்ற அவ்றந்தோன. அவன, “நீ ்தவலவம ஆசோரிேனிைம் 
அந்த முவ்றயில் �தில் ரசோல்லககூைோது” எனறு எசசரித்தோன. 

அ்தற்கு இயேசு, “நோன ஏ்தோவது ்தப்�ோ்கப் ய�சியிருந்தோல் எது ்தப்பு 
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எனறு இஙகு இருககி்ற எல்லோருககும் ரசோல். ஆனோல் நோன ரசோனனவவ 
சரி என்றோல் பி்றகு ஏன எனவன அடிககி்றோய்?” எனறு ய்கட்ைோர. 
ஆவ்கேோல் அனனோ இயேசுவவத ்தவலவம ஆசோரிேனோகிே ்கோய்�ோவிைம் 
அனுப்பிவவத்தோன. இயேசு அப்ர�ோழுது ்கட்ைப்�ட்ை நிவலயியலயே 
இருந்தோர.289

5.46 ர�துருவின் இேண்டாம், மூன்்றாம் மறுதலிப்பு
சீயமோன ய�துரு ரநருப்�ருகில் நினறு குளிர்கோய்நதுர்கோண்டிருந்தோன.290

மீண்டும் அந்த யவவலக்கோரப் ர�ண் ய�துருவவக ்கவனித்தோள். அஙகு 
நினறு ர்கோண்டிருந்தவர்களிைம் அவள், “இயேசுவின சீஷர்களுள் இவனும் 
ஒருவன” என்றோள். ய�துரு, மீண்டும் அவள் ரசோல்வது உண்வமயில்வல 
எனறு கூறினோன. 

ர்கோஞ்ச யநரம் ரசன்றதும், ய�துரு அருகில் சிலர நினறுர்கோண்டிருந்தனர. 
அவர்கள் ய�துருவிைம், “இயேசுவின சீஷர்களுள் நீயும் ஒருவன. நீயும் கூை 
்கலியலேோவில் இருநது வருகி்றவன” என்றனர.291

்தவலவம ஆசோரிேனின யவவலக்கோரர்களுள் ஒருவன அஙகு இருந்தோன. 
அவன ய�துருவோல் ்கோது அறு�ட்ைவனின உ்றவினன. அவன, “அந்தத 
ய்தோட்ைததில் நோன உனவனயும் அந்த மனி்தயனோடு �ோரதய்தன எனறு 
நிவனககிய்றன” என்றோன.292

ய�துரு சபிக்கவும், சததிேம் �ண்ணவும் ர்தோைஙகி, “நோன ய்தவன மீது 
ஆவணயிட்டுக கூறுகிய்றன. நீங்கள் ய�சுகி்ற அந்த மனி்தவனப் �ற்றி எனககு 
ஒனறும் ர்தரிேோது” என்றோன.293

ய�துரு இவ்வோறு ரசோல்லிகர்கோண்டிருககும் ்தருணததியலயே யசவல் 
கூவிேது. அப்ய�ோது ்கரத்தர (இயேசு) திரும்பி ய�துருவின ்கண்்கவைக கூரநது 
யநோககினோர. “யசவல் ்கோவலயில் கூவும் முனனயர நீ மூனறு முவ்ற எனவன 
உனககுத ர்தரிேோது எனறு கூறுவோய்” எனறு ்கரத்தர ஏற்ர்கனயவ ்தனனிைம் 
கூறிேவ்தப் ய�துரு நிவனவுகூரந்தோன. பினனர ய�துரு ரவளியே ரசனறு 
மனமுருகி அழு்தோன.294

5.47 யூத ஆரலாச்னச் சஙகைம் முன்பு இரயசு
இயேசுவவக வ்கது ரசய்்தவர்கள் அவவர ்தவலவம ஆசோரிேனோன ்கோய்�ோ 
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வீட்டிற்கு அவழததுச ரசன்றோர்கள். அஙகு யவ்த�ோர்கர்களும் மற்்ற யூ்தத 
்தவலவர்களும் கூடியிருந்தோர்கள்.295

்தவலவம ஆசோரிேரும், மற்்றவர்களும் இயேசுவவக ர்கோல்லக குற்்றங்கவை 
ஆரோய்நது ர்கோண்டிருந்தனர. யூ்த ஆயலோசவனச சங்கததினரோல் இயேசுவவக 
ர்கோல்வ்தற்குரிே எவ்வி்தக குற்்றமும் ்கண்டுபிடிக்க முடிேவில்வல. �லர 
வநது அவர மீது ்தவ்றோன குற்்றசசோட்டு்கவைக கூறிகர்கோண்டிருந்தனர. 
ஆனோல் அவவ ஒனறுகர்கோனறு ஒததுப் ய�ோ்கவில்வல. 

பினபு சில மக்கள் எழுநது அவரயமல் ்தவ்றோ்கக குற்்றம் சோட்டினர. “‘நோன 
இந்த ஆலேதவ்த இடிததுப் ய�ோடுயவன. இது மனி்தர்கைோல் ்கட்ைப்�ட்ைது. 
நோன யவறு ஆலேதவ்த மூனறு நோட்்களுககுள் ்கட்டுயவன. அது மனி்தர்கைோல் 
்கட்ைப்�ைோ்தது’ எனறு இவன கூ்ற நோங்கள் ய்கட்யைோம்” என்றோர்கள். ஆனோல் 
அப்�டிச ரசோல்லியும் அவர்கள் சோட்சி ஏற்றுகர்கோள்ைப்�ைோமல் ய�ோயிற்று. 

்தவலவம ஆசோரிேன அவர்களுககுமுன எழுநது நின்றோன. அவன 
இயேசுவிைம், “இந்த மக்கள் உமககு எதிரோ்கக கூறுகின்றனர. இவற்றுககு உம் 
�தில் எனன? இவர்கள் ரசோல்வது உண்வமேோ?” எனறு ய்கட்ைோன. ஆனோல் 
இயேசு எதுவும் கூ்றவில்வல. 

்தவலவம ஆசோரிேன இயேசுவிைம், “நீர கிறிஸ்துவோ? ஆசீரவதிக்கப்�ட்ை 
ய்தவனின குமோரனோ?” எனறு இனரனோரு ய்கள்விவேக ய்கட்ைோன. 

இயேசுயவோ, “ஆம். நோன ய்தவ குமோரன்தோன. எதிர்கோலததில் மனி்த 
குமோரன சரவ வல்லவரின வலது �க்கததில் இருப்�வ்தக ்கோண்பீர்கள். 
�ரயலோ்க இரோஜேததில் யம்கங்களின நடுயவ மனி்த குமோரன வருவவ்தப் 
�ோரப்பீர்கள்” என்றோர. 

இவ்தக ய்கட்ைதும் ்தவலவம ஆசோரிேனுககுக ய்கோ�ம் வந்தது. அவன 
்தனது ஆவை்கவைக கிழிததுகர்கோண்டு, “நமககு யமலும் சோட்சி்கள் 
ய்தவவயில்வல. ய்தவனுககு எதிரோ்க இவன ரசோல்வவ்த நீங்கள் ய்கட்டீர்கள். 
எனன நிவனககிறீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோன. 

அவனதது மக்களும் இயேசுவவக குற்்றவோளி என்றனர. அவவரக 
ர்கோல்லப்�ை யவண்டிே குற்்றவோளி என்றனர. சிலர இயேசுவின மீது 
்கோறிததுப்பினோர்கள். அவரது ்கண்்கவை மூடினர, அவவரக குட்டினர. “நீ 
தீரக்க்தரிசி என�வ்த எங்களுககு நிரூபிததுக ்கோட்டு” எனறு ரசோனனோர்கள். 
பி்றகு ்கோவற்்கோரர்கள் இயேசுவவ ரவளியே ர்கோண்டுய�ோய் அடித்தனர.296
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5.48 யூதாஸ தற்பகைா்ல பசயதல்
்தவலவம ஆசோரிேரும் மூத்த யூ்தத ்தவலவர்களும் மறுநோள் அதி்கோவலயில் 
இயேசுவவக ர்கோல்லத தீரமோனித்தோர்கள். அவர்கள் இயேசுவவச சஙகிலியில் 
பிவணதது, ஆளுநர பிலோததுவிைம் அவழததுச ரசன்றோர்கள். அவர்கள் 
பிலோததுவிைம் இயேசுவவ ஒப்�வைத்தோர்கள். 

இயேசுவவ எதிரி்களிைம் ்கோட்டிக ர்கோடுத்த யூ்தோஸ் அவர்கள் இயேசுவவக 
ர்கோல்லத தீரமோனித்தவ்தக ்கண்ைய�ோது ்தன ரசேலுக்கோ்க மி்கவும் 
வருநதினோன. ஆ்கயவ ்தனககுக கிவைத்த முப்�து ரவள்ளிக ்கோசு்கவையும் 
்தவலவம ஆசோரிேர்களிைமும் மூத்தத ்தவலவர்களிைமும் எடுததுச ரசன்றோன. 
யூ்தோஸ், “நோன �ோவம் ரசய்து விட்யைன. குற்்றமற்்ற மனி்தனின இரத்ததவ்த 
நோன ்கோட்டிகர்கோடுதய்தன,” என்றோன. 

அ்தற்கு யூ்தத ்தவலவர்கள், “அவ்தப்�ற்றி எங்களுககுக ்கவவலயில்வல. 
அது உனனுவைே பிரசசவன. எங்களுவைே்தல்ல,” என்றோர்கள். 

ஆ்கயவ யூ்தோஸ் �ணதவ்த ய்தவோலேததில் வீசிரேறிந்தோன. பினனர யூ்தோஸ் 
அவ்விைதவ்தவிட்டுச ரசனறு தூககு ய�ோட்டுகர்கோண்ைோன. 

ரவள்ளி நோணேங்கவைப் ர�ோறுககி எடுத்த ்தவலவம ஆசோரிேர்கள், 
“இப்�ணதவ்தத ய்தவோலேக ்கருவூலததில் வவததிருக்க நம் சட்ைம் 
அனுமதிக்கோது. ஏரனன்றோல், இப்�ணம் ஒருவனது மரணததிற்்கோ்கக 
ர்கோடுக்கப்�ட்ைது” எனறு ரசோல்லி, அப்�ணதவ்தக ர்கோண்டு குேவனின 
வேல் என்றவழக்கப்�ட்ை நிலதவ்த அவர்கள் வோங்கத தீரமோனித்தோர்கள். 
அந்த நிலம் எருசயலவமக ்கோண வரும் �ேணி்கள் இ்றந்தோல் அவர்கவை 
அைக்கம் ரசய்ேப் �ேன�டுத்தப்�ட்ைது. எனயவ ்தோன அந்த நிலம் இனனமும் 

“இரத்த நிலம்” என அவழக்கப்�டுகி்றது. தீரக்க்தரிசி எயரமிேோ ரசோனன�டி 
இது நைந்தது. 

“அவர்கள் முப்�து ரவள்ளி நோணேங்கவை எடுததுக ர்கோண்ைோர்கள். 
அதுயவ இஸ்ரயவலர்கள் அவருககு (இயேசுவுககு) நிரணயித்த விவல. ்கரத்தர 
எனககு ஆவணயிட்ைது ய�ோல, அந்த முப்�து ரவள்ளி நோணேங்கவை 
குேவனின வேவல வோங்கப் �ேன�டுததினோர்கள்.”297

5.49 இரயசு பிலாததுவிற்குமுன் பகைாண்டு வேப்�டுதல்
அதி்கோவலயில் ்தவலவம ஆசோரிேர்கள், யூ்தத ்தவலவர்கள், யவ்த�ோர்கர்கள் 
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அவனவரும் கூடி இயேசுவவ எனன ரசய்வது எனறு ்கலநது ஆயலோசித்தனர. 
அவவரக ்கட்டி ஆளுநர பிலோததுவிைம் அவழததுச ரசன்றனர. அவர்கள் 
இயேசுவவப் பிலோததுவிைம் ஒப்�வைத்தனர.298

பி்றகு யூ்தர்கள் இயேசுவவக ்கோய்�ோவிைம் இருநது யரோம ஆளுநரின 
அரண்மவனககு அவழததுகர்கோண்டு ய�ோனோர்கள். அப்ய�ோது அதி்கோவல 
யநரம். யூ்தர்கள் அரண்மவனககு உள்யை ய�ோ்க விரும்�வில்வல. ய�ோனோல் 
அவர்களின தூய்வம ர்கட்டுத தீட்டுப்�டும். ஏரனன்றோல் அவர்கள் 
�ஸ்்கோ �ண்டிவ்கயின விருநவ்த உண்ண விரும்பினர. எனயவ பிலோதது 
ரவளியே வந்தோன. அவன அவர்களிைம், “இந்த மனி்தன மீது எனன குற்்றம் 
சோட்டுகிறீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோன. 

அ்தற்கு யூ்தர்கள், “அவன ஒரு ர்கட்ை மனி்தன. அ்தனோல்்தோன அவவன 
உம்மிைம் அவழதது வநய்தோம்” என்றனர. 

பிலோதது யூ்தர்களிைம், “யூ்தர்கைோகிே நீங்கள் இவவன அவழததுகர்கோண்டு 
ய�ோய் உங்கள் விதி முவ்ற்களின�டி நிேோேம் தீருங்கள்” என்றோன. 

அ்தற்கு யூ்தர்கள், “எவவரயும் மரண ்தண்ைவனககுட்�டுத்த எங்களுககு 
அதி்கோரமில்வலயே” என்றனர. (்தோன எவ்வோறு மரிக்கப்ய�ோகிய்றன எனறு 
ஏற்ர்கனயவ இயேசு ரசோல்லியிருந்தது உண்வமேோகும்�டி இவ்வோறு 
நி்கழந்தது.)299

அவர்கள் இயேசுவவப் �ழிக்க ஆரம்பித்தோர்கள் பிலோததுவிைம் அவர்கள், 
“நமது மக்கவைக குழப்புகி்ற ரசய்தி்கவைக கூறுகி்ற�டிேோல் இந்த மனி்தவன 
நோங்கள் பிடிதது வநய்தோம். இரோேனுககு வரி ர்கோடுக்கக கூைோர்தனறு அவன 
கூறுகி்றோன. அவன ்தனவனக கிறிஸ்துவோகிே அரசர எனறு அவழககி்றோன” 
என்றனர.300

பி்றகு பிலோதது அரண்மவனககுள் திரும்பிச ரசன்றோன. அவன இயேசுவவத 
்தனனிைம் அவழத்தோன. “நீ யூ்தர்களின அரசரோ?” எனறு அவரிைம் ய்கட்ைோன. 

இயேசு அவனிைம், “இது உமது ரசோந்தக ய்கள்விேோ அல்லது 
எனவனப்�ற்றி பி்றர உம்மிைம் ரசோனன்தோ?” எனறு ய்கட்ைோர. 

பிலோதது அ்தற்கு, “நோன யூ்தனல்ல. உனது ரசோந்த மக்களும் அவர்களின 
்தவலவம ஆசோரிேனும் உனவன எனனிைம் ர்கோண்டுவநதிருககி்றோர்கள். நீ 
எனன ்தவறு ரசய்்தோய்?” எனறு ய்கட்ைோன. 

“எனது இரோஜேம் இந்த உல்கததுககு உரிே்தனறு. அது இந்த உல்கதய்தோடு 
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ர்தோைரபுவைேது எனில் என யசவ்கர்கள் எனக்கோ்கப் ய�ோரிட்டிருப்�ோர்கள். 
நோன யூ்தர்களின வ்கயில் ஒப்புகர்கோடுக்கப்�ட்டிருக்கமோட்யைன. எனயவ என 
இரோஜேம் இவ்விைததிற்கு உரிே்தனறு” எனறு இயேசு ரசோனனோர. 

பிலோதது அவரிைம், “அப்�டிேோனோல் நீ அரசன ்தோயனோ?” எனறு ய்கட்ைோன. 
அ்தற்கு இயேசு, “நோன அரசன எனறு நீ ரசோல்கி்றோய். அது உண்வம்தோன. 

இந்த யநோக்கததுக்கோ்கத ்தோன நோன இந்த உல்கததில் பி்றநய்தன. உண்வமவேச 
ரசோல்வ்தற்்கோ்க வநய்தன. உண்வமயுவைேவன எவனும் என ய�சவசக 
ய்கட்கி்றோன” என்றோர. 

பிலோதது, “உண்வம என�து எனன?301 இவர்கள் உனமீது சுமததிே 
இத்தவன குற்்றச சோட்டு்கவையும் ய்கட்ைோேல்லவோ? நீ ஏன �தில் ரசோல்லக 
கூைோது?” எனறு ய்கட்ைோன. 

ஆனோல், இயேசு பிலோததுவிற்கு �தில் ஏதும் கூ்றவில்வல. அவ்தக்கண்டு 
பிலோதது மி்கவும் விேப்�வைந்தோன.302

ய்கட்டுகர்கோண்யை மறு�டியும் அவன யூ்தர்களிைம் ய�ோனோன. “நோன 
அவனுகர்கதிரோ்கக குற்்றம்சோட்ை முடிேவில்வல.303

அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும், “இயேசு மக்களின மததியில் 
அவமதியினவமவே உருவோககிகர்கோண்டுள்ைோன. யூய்தேோவவச 
சுற்றிலும் அவன ய�ோதிககி்றோன. அவன ்கலியலேோவில் ஆரம்பிதது இஙகு 
வநதிருககி்றோன” என்றோர்கள். 

அவ்தக ய்கட்ை பிலோதது, “இயேசு ்கலியலேோவிலிருநது வந்தவரோ?” எனறு 
வினவினோன. பினபு ஏயரோதின அதி்கோரததிற்குட்�ட்ை �குதியில் இருநது 
இயேசு வருவவ்த அறிந்தோன. அப்ய�ோது ஏயரோது எருசயலமில் இருந்தோன. 
எனயவ பிலோதது, இயேசுவவ அவனிைம் அனுப்பினோன.304

5.50 பிலாதது இரயசு்வ ஏரோது இோொவிடம் அனுப்புதல்
இயேசுவவப் �ோரத்ததும் ஏயரோது மி்கவும் மகிழசசிேவைந்தோன. அவவரப்�ற்றி 
அவன அதி்கமோ்க ய்கள்விப்�ட்டிருந்த�டியினோலும், இயேசு ஏய்தனும் 
ஓர அதிசேம் ரசய்வோரோ எனப் �ோரக்க விருப்�ப்�ட்டிருந்த�டியினோலும் 
அவவரக ்கோண ரவகு நோைோ்க விருப்�ம்ர்கோண்டிருந்தோன. இயேசுவிைம் �ல 
ய்கள்வி்கவைக ய்கட்ைோன ஏயரோது. ஆனோல் இயேசு ஒனறுயம கூ்றவில்வல. 
்தவலவம ஆசோரிேரும், யவ்த�ோர்கரும் அஙய்க நினறுர்கோண்டிருந்தோர்கள். 
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அவர்கள் இயேசுவுககு எதிரோனவவ்கவை உரக்கக கூறிகர்கோண்டிருந்தோர்கள். 
ஏயரோதுவும், அவனது வீரர்களும் இயேசுவவப் �ோரதது நவ்கத்தோர்கள். 
அரசனுககுரிே ஆவை்கவை அணிவிதது அவவர எள்ளி நவ்கேோடினோர்கள். 
பினபு ஏயரோது இயேசுவவப் பிலோததுவிையம திரும்� அனுப்பினோன. முனனர 
பிலோததுவும், ஏயரோதுவும் �வ்கவர்கைோ்க இருநது வந்தனர. ஆனோல் அனறு 
ஏயரோதுவும், பிலோததுவும் நண்�ர்கைோயினர.305

5.51 பிலாதது இரயசு்வ விடுவி்ககை முயற்சிததல்
்தவலவம ஆசோரிேவரயும் யூ்த அதி்கோரி்கவையும் மக்கயைோடு கூை பிலோதது 
அவழத்தோன. பிலோதது அவர்கவை யநோககி, “நீங்கள் இந்த மனி்தவன (இயேசு) 
எனனிைம் அவழதது வநதீர்கள். மக்களின நடுவில் அவமதியினவமவே 
விவைவிககி்றோன எனறு ரசோனனீர்கள். ஆனோல் உங்களுககு முன�ோ்க நோன 
நிேோேம் தீரதய்தன. அவன ரசய்்த்தோ்க நோன எந்தக குற்்றதவ்தயும் ்கண்டு 
பிடிக்க முடிேவில்வல. நீங்கள் பு்கோர ரசோல்கி்ற ்கோரிேங்களில் இயேசு 
குற்்றவோளிேோக்கப்�ைவில்வல. யமலும் ஏயரோதுவும் அவரிைம் ்தவய்றதும் 
்கோணவில்வல. மீண்டும் இயேசுவவ நம்மிையம திருப்பி அனுப்பினோன 
ஏயரோது. அவருககு மரண்தண்ைவன ்தரத ய்தவவயில்வல.306

ஒவ்ரவோரு வருைமும் �ஸ்்கோ �ண்டிவ்கயின ய�ோது சிவ்றயிலிருநது 
ஒருவவர ஆளுநர விடுவிப்�து வழக்கம். மக்கள் விரும்பும் ஒருவவர 
விடுவிப்�து வழக்கம். அப்ர�ோழுது துனமோரக்கனோன ஒருவன 
சிவ்றயிலிருந்தோன. அவன ர�ேர �ர�ோஸ். 

பிலோததுவின வீட்டிற்கு முன மக்கள் கூடினோர்கள். பிலோதது மக்கவைப் 
�ோரதது, “உங்களுக்கோ்க ஒருவவன விடு்தவல ரசய்கிய்றன. நீங்கள் ேோவர 
விடுவிக்க விரும்புகிறீர்கள். �ர�ோவைேோ அல்லது கிறிஸ்து எனப்�டும் 
இயேசுவவேோ?” என்றோன. ர�ோ்றோவம ர்கோண்யை மக்கள் ்தனனிைம் 
இயேசுவவ ஒப்�வைததுள்ைோர்கள் என�வ்த பிலோதது அறிந்தோன. 

நீதி வழஙகும் இைததில் அமரநது பிலோதது இவற்வ்றக கூறினோன. 
அப்ர�ோழுது அவனது மவனவி ஒரு ரசய்தி அனுப்பினோள். அதில், 

“இயேசுவவ எதுவும் ரசய்ேோதீர்கள். அவர குற்்றமற்்றவர. இனறு நோன 
அவவரப்�ற்றி ஒரு ்கனவு ்கண்யைன. அது எனவன மி்கவும் ்கலங்க வவத்தது” 
எனறிருந்தது. 
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ஆனோல், ்தவலவம ஆசோரிேர்களும் மூத்த யூ்தத ்தவலவர்களும் �ர�ோவை 
விடு்தவல ரசய்ேவும் இயேசுவவக ர்கோல்ல யவண்டுரமனவும் ய்கோரிகவ்க 
வவக்க மக்கவைத தூண்டினோர்கள். 

பிலோதது, “எனனிைம் �ர�ோசும், இயேசுவும் உள்ைோர்கள். ேோவர விடுவிக்க 
நீங்கள் விரும்பு கிறீர்கள்?” எனறு ய்கட்ைோன. 

அ்தற்கு மக்கள் “�ர�ோஸ்” எனறு ரசோனனோர்கள்.307

5.52 இரயசு சிலு்வயில் அ்்றய ஒப்பு்கபகைாடு்ககைப்�டுதல்
பி்றகு பிலோதது இயேசுவவ அவழததுப்ய�ோய் சவுக்கோல் அடிககுமோறு 

்கட்ைவையிட்ைோன. ய�ோரச யசவ்கர்கள் முள்ளினோல் ஒரு முடிவேப் பினனினர. 
அவர்கள் அவ்த இயேசுவின ்தவலமீது அணிவித்தனர. பி்றகு சிவப்�ோன 
அஙகிவே அவருககு உடுததினோர்கள். “யூ்தருவைே இரோஜோயவ, வோழ்க” எனறு 
அடிக்கடி �ல்தைவவ அவரிைம் வநது ரசோனனோர்கள். அவர்கள் இயேசுவவ 
மு்கததில் அவ்றந்தோர்கள். 

மீண்டும் பிலோதது யூ்தர்களிைம் ய�ோய், “�ோருங்கள்! நோன உங்களுக்கோ்க 
இயேசுவவ ரவளியே ர்கோண்டு வருகிய்றன. நோன இவனிைம் ஒரு குற்்றமும் 
்கோணவில்வல எனறு நீங்கள் அறிநது ர்கோள்ை யவண்டும்” என்றோன. பி்றகு 
இயேசு ரவளியே வந்தோர. அவர ்தவலயில் முள்முடியும் சரீரததில் சிவப்பு 
அஙகியும் அணிநதிருந்தோர. “இய்தோ அந்த மனி்தன” எனறு யூ்தர்களிைம் 
பிலோதது ரசோனனோன. 

பிர்தோன ஆசோரிேரும் யூ்தக ்கோவலர்களும் இயேசுவவக ்கண்ைவுைன, 
“அவவனச சிலுவவயில் அவ்றயுங்கள்” எனறு சத்தமிட்ைனர. 

ஆனோல் பிலோததுயவோ, “நீங்கள் அவவன அவழததுப்ய�ோய் நீங்கைோ்கயவ 
அவவனச சிலுவவயில் அவ்றயுங்கள். நோன ்தண்ைவன ்தரும்�டிேோ்க 
இவனுககு எதிரோ்க எந்த குற்்றதவ்தயும் ்கண்டு பிடிக்கவில்வல” எனறு 
கூறிவிட்ைோன. 

யூ்தர்கயைோ, “எங்களுகர்கனறு ஒரு சட்ைம் உண்டு. அ்தன�டி இவன 
சோ்கயவண்டும். ஏரனன்றோல் அவன ்தனவன ய்தவனின குமோரன எனறு 
கூறியிருககி்றோன” என்றனர. 

பிலோதது இவற்வ்றக ய்கட்ைதும் யமலும் �ேந்தோன. பிலோதது மீண்டும் 
அரண்மவனககுள் ய�ோனோன. அவன இயேசுவிைம், “நீ எஙய்க இருநது 
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வருகி்றோய்?” எனக ய்கட்ைோன. ஆனோல் இயேசு அவனுககுப் �தில் 
ரசோல்லவில்வல. அ்தனோல் பிலோதது, “நீ எனயனோடு ய�ச மறுக்கவோ 
ரசய்கி்றோய்? நோன உனவன விடு்தவல ரசய்ேககூடிே அதி்கோரததில் 
இருப்�வன. இ்தவன நிவனததுகர்கோள். உனவனச சிலுவவயில் அவ்றநது 
ர்கோல்லும் அதி்கோரமும் எனககு இருககி்றது” என்றோன. 

“ய்தவனிைமிருநது அதி்கோரம் வந்தோல் ஒழிே நீர எனமீது எவ்வி்த அதி்கோரமும் 
ரசலுத்த முடிேோது. எனயவ, எனவன உம்மிைம் ஒப்�வைத்தவனுககு அதி்கப் 
�ோவம் உண்டு” எனறு இயேசு �திலுவரத்தோர. 

இ்தற்குப் பி்றகு இயேசுவவ விடு்தவல ரசய்ேப் பிலோதது முேற்சி ரசய்்தோன. 
ஆனோல் யூ்தர்கயைோ, “எவரனோருவன ்தனவன அரசன எனறு கூறுகி்றோயனோ 
அவன இரோேனின �வ்கவன. எனயவ, நீங்கள் இயேசுவவ விடு்தவல 
ரசய்்தோல் நீங்கள் இரோேனின நண்�ன இல்வல எனறு ர�ோருள்” எனச 
சத்தமிட்ைோர்கள். 

யூ்தர்கள் ரசோனனவற்வ்றப் பிலோதது ய்கட்ைோன. எனயவ, அவன 
இயேசுவவ அரண்மவனவே விட்டு ரவளியே இழுதது வந்தோன. யூ்தர்களின 
ரமோழியில் ்க�த்தோ எனறு அவழக்கப்ர�றும் ்கல்்தை வரிவச அவமக்கப்�ட்ை 
யமவைககு வந்தோன. அஙய்க இருந்த நீதி�தியின இருகவ்கயில் அமரந்தோன. 
அப்ர�ோழுது அது �ஸ்்கோவுககுத ்தேோரோகும் நோைோ்கவும் மதிேயவவைேோ்கவும் 
இருந்தது. பிலோதது யூ்தர்களிைம், “இய்தோ உங்கள் இரோஜோ” என்றோன. 

அ்தற்கு யூ்தர்கள், “அவவன அப்பு்றப்�டுததுங்கள்! அவவன 
அப்பு்றப்�டுததுங்கள்! அவவனச சிலுவவயில் அவ்றநது ர்கோல்லுங்கள்” 
எனறு சத்தமிட்ைனர. 

அவர்களிைம் பிலோதது, “உங்கைது அரசவன நோன சிலுவவயில் அவ்றநது 
ர்கோல்ல யவண்டும் எனறு விரும்புகிறீர்கைோ?” எனறு ய்கட்ைோன. 

அ்தற்குத ்தவலவம ஆசோரிேன, “எங்கைது ஒயர அரசர இரோேன மட்டுயம” 
எனறு �தில் ரசோனனோன.308

மக்களின ய்கோ�தவ்த மோற்்றத ்தனனோல் ஏதும் ரசய்ே முடிேோது 
என�வ்தப் பிலோதது ்கண்ைோன. யமலும் மக்கள் ர�ோறுவமயிழப்�வ்தயும் 
அவன ்கவனித்தோன. ஆ்கயவ அவன ்தண்ணீவர எடுதது மக்கள் எல்யலோரும் 
்கோணுமோறு ்தன வ்க்கவைக ்கழுவினோன. பினபு, “இவரது இரத்தததிற்கு நோன 
ர�ோறுப்�ல்ல. நீங்கயை அவ்தச ரசய்கிறீர்கள்,” எனறு பிலோதது கூறினோன. 
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“நோங்களும் எங்கள் குழநவ்த்களும் அவரது இரத்தததிற்கு ர�ோறுப்பு,” 
எனறு மக்கள் அவனவரும் கூறினோர்கள்.309

அவர்களின விருப்�ததின�டியே ரசய்ே முடிரவடுத்தோன பிலோதது. 
மக்கள் அவனவரும் �ர�ோஸ் விடு்தவல ரசய்ேப்�ை யவண்டும் எனறு 

விரும்பினர. ்கல்கம் விவைவித்த்தற்்கோ்கவும் மக்கவைக ர்கோன்ற்தற்்கோ்கவும் 
�ர�ோஸ் சிவ்றயில் இருந்தோன. பிலோதது �ர�ோவை விடுவித்தோன. 
ர்கோல்லப்�டும்ர�ோருட்டு, இயேசுவவ மக்களிைம் பிலோதது ஒப்�வைத்தோன. 
மக்களும் அவ்தயே விரும்பினர.310

5.53 பிலாததுவின் ரசவகைர இரயசு்வ்க ரகைலி பசயதல்
பினனர பிலோததுவின வீரர்கள் இயேசுவவ பிலோததுவின அரண்மவனககுள் 
ர்கோண்டு வந்தோர்கள். எல்லோ வீரர்களும் இயேசுவவச சுற்றிகர்கோண்டு அவரது 
ஆவை்கவைக ்கழற்றி ஒரு சிவப்பு யமலஙகிவே அணிவித்தோர்கள். வீரர்கள் 
முட்்கைோல் ஒரு கிரீைம் ரசய்து அவ்த இயேசுவின ்தவலயில் சூட்டினோர்கள். 
அவரது வலது வ்கயில் ஒரு ்தடிவேக ர்கோடுத்தோர்கள். பினனர அவ்வீரர்கள் 
இயேசுவின முனனோல் குனிநது ய்கலி ரசய்்தோர்கள். “வணக்கம் யூ்தர்களின 
அரசயர” என்றோர்கள். அவர மு்கததில் ்கோறி உமிழந்தோர்கள். பினனர அவரது 
வ்கயிலிருந்த ்தடிவே வோஙகி அவரது ்தவலயில் �ல முவ்ற அடித்தோர்கள். 
இயேசுவவ அவர்கள் ய்கலி ரசய்து முடித்ததும், சிவப்பு யமலஙகிவே 
நீககிேபின அவரது ஆவை்கவை அணிவித்தோர்கள். பினனர சிலுவவயில் 
அவ்றநது ர்கோல்வ்தற்்கோ்க இயேசுவவ வீரர்கள் அவழததுச ரசன்றோர்கள்.311

5.54 இரயசு சிலு்வயில் அ்்றயப்�டுதல்
இயேசுவவக ர்கோல்லும்ர�ோருட்டு வீரர்கள் ரவளியே அவழததுச 

ரசன்றனர. அப்ய�ோது வேல்்களிலிருநது ந்கருககுள் ஒரு மனி்தன 
வநதுர்கோண்டிருந்தோன. அவன ர�ேர சீயமோன. அவன, சியரயன ந்கவரச 
யசரந்தவன. இயேசுவின சிலுவவவேச சுமநது அவவரத ர்தோைரநது வருமோறு 
சீயமோவன வீரர்கள் வற்புறுததினோர்கள். 

�லரும் இயேசுவவத ர்தோைரந்தனர. சில ர�ண்்கள் வருநதி அழு்தனர. 
அவர்கள் இயேசுவுக்கோ்கக ்கவவலப்�ட்ைனர. ஆனோல் இயேசு திரும்பி 
அப்ர�ண்்கவை யநோககி, “எருசயலமின ர�ண்்கயை, எனக்கோ்க அழோதீர்கள். 
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உங்களுக்கோ்கவும் உங்கள் பிள்வை்களுக்கோவும் அழுங்கள். ஏரனனில் 
பிள்வை்கவைப் ர�்ற முடிேோ்த ர�ண்்கள் ஆசீரவதிக்கப்�டுகி்றோர்கள் 
எனறும் பிள்வை்கள் இல்லோ்த ர�ண்்கள் ஆசீரவதிக்கப்�டுகி்றோர்கள் எனறும் 
மக்கள் ய�சப்ய�ோகும் ்கோலம் வரும். அப்ய�ோது மக்கள் மவலவே யநோககி, 

‘எங்கள் யமல் விழு’ என�ோர்கள். சிறு குனறு்கவை யநோககி, ‘எங்கவை 
மவ்றததுகர்கோள்’ எனறு ரசோல்லத ர்தோைஙகுவோர்கள். வோழகவ்க நன்றோ்க 
இருககும்ய�ோது மக்கள் இவ்வோறு நைநதுர்கோண்ைோல், தீவமேோன ்கோலம் 
வரும்ய�ோது எனன நி்கழும்?” என்றோர. 

ர்கோல்லப்�டுவ்தற்்கோ்க இரண்டு குற்்றவோளி்களும் இயேசுயவோடு வழி 
நைததிசரசல்லப்�ட்ைோர்கள்.312

மண்வை ஓட்டின இைம் எனனும் ர�ோருள்�டும் ர்கோல்ர்கோ்தோ எனறு 
அவழக்கப்�டுமிைததிற்கு அவர்கள் வநது யசரந்தோர்கள். அஙகு வலிவே 
ம்றக்கசரசய்யும் மருநது ்கலந்த �ோனதவ்த இயேசுவுககுக ர்கோடுத்தோர்கள். 
அவ்தச சுவவத்த இயேசு அவ்தக குடிக்க மறுத்தோர.313

அஙகு வீரர்கள் இயேசுவவச சிலுவவயில் அவ்றந்தோர்கள். அவர்கள் 
குற்்றவோளி்கவையும் சிலுவவயில் அவ்றந்தோர்கள். ஒரு குற்்றவோளிவே 
இயேசுவின வலது �க்கததிலும், இனரனோரு குற்்றவோளிவே இயேசுவின 
இைது �க்கததிலும் சிலுவவயில் அவ்றந்தோர்கள். 

இயேசு, “்தநவ்தயே, எனவனக ர்கோல்கி்ற இந்த மக்கவை 
மனனித்தருளுங்கள். அவர்கள் ரசய்துர்கோண்டிருப்�வ்த அவர்கள் அறிேோமல் 
இருககி்றோர்கள்” என்றோர.314

ஆணி்கைோல் இயேசுவவச சிலுவவயில் அவ்றந்த பிற்�ோடு, யசவ்கர்கள் 
அவரது ஆவைவே எடுததுகர்கோண்ைனர. அவர்கள் அ்தவன நோனகு 
�ோ்கங்கைோ்கப் �ஙகு வவத்தனர. ஒவ்ரவோரு யசவ்கனும் ஒரு �ோ்கதவ்தப் 
ர�ற்்றோன. அவர்கள் அவரது அஙகிவேயும் எடுத்தனர. அது வ்தேலில்லோமல் 
ஒயர துணிேோ்க ரநய்ேப்�ட்டிருந்தது. எனயவ யசவ்கர்கள் ்தங்களுககுள், 

“இ்தவன நோம் கிழிதது �ஙகு ய�ோை யவண்ைோம். அவ்தவிை இது ேோருககு 
எனறு சீட்டுப் ய�ோட்டு எடுததுகர்கோள்யவோம்” என ரசோல்லிக ர்கோண்ைனர.

“அவர்கள் என ஆவை்கவைத ்தங்களுககுள் �ஙகிட்ைனர. 
என அஙகியின யமல் சீட்டுப்ய�ோட்ைோர்கள்” 



இரயசு மேணம்டயும் வாேம்238

எனறு யவ்தவோககிேம் கூறிேது நிவ்றயவறும்�டிககு இவ்வோறு நி்கழந்தது.315

பிலோதது ஓர அறிவிப்பு எழுதி அ்தவன இயேசுவின சிலுவவயின யமல் 
ர�ோருததி வவத்தோன. அந்த அறிவிப்பில், “நசயரேனோகிே இயேசு, யூ்தர்களின 
அரசர” எனறு எழு்தப்�ட்டிருந்தது. அந்த அறிவிப்பு யூ்த ரமோழியிலும் 
இலததீன, கியரக்க ரமோழி்களிலும் இருந்தது. ஏரோைமோன யூ்தர்கள் இந்த 
அறிவிப்வ� வோசித்தனர. ஏரனன்றோல் இயேசுவவச சிலுவவயில் அவ்றந்த 
அந்த இைம் ந்கரததின அருகில் இருந்தது. 

யூ்தர்களின ்தவலவம ஆசோரிேன பிலோததுவிைம், “யூ்தருவைே அரசர 
எனறு எழு்தககூைோது. அவன ்தனவன யூ்தருவைே அரசன எனறு ரசோனன்தோ்க 
எழு்தயவண்டும்” என்றோன. 

அ்தற்குப் பிலோதது, “நோன எழுதினவ்த மோற்றி எழு்தமோட்யைன” எனறு 
கூறிவிட்ைோன.316

மக்கள் இயேசுவின அருகில் நைநதுசரசனறு அவவரத திட்டினோர்கள். 
்தவலவேக குலுககிே�டி மக்கள் கூறினோர்கள், “ய்தவோலேதவ்த இடிதது 
மூனறு நோட்்களில் மீண்டும் ்கட்ை முடியும் எனக கூறினோயே! உனவன 
நீயே ்கோப்�ோற்றிகர்கோள்! நீ ய்தவனின குமோரன என�து உண்வமேோனோல், 
சிலுவவயிலிருநது இ்றஙகி வோ!” என்றனர. 

்தவலவம ஆசோரிேர, யவ்த�ோர்கர மற்றும் மூத்த யூ்தத்தவலவர்கள் 
ஆகிே அவனவரும் அஙகிருந்தனர. மக்கள் ரசய்்தது ய�ோலயவ அவர்களும் 
இயேசுவவக ய்கலி ரசய்்தோர்கள். அவர்கள், “இவன மற்்றவர்கவைக 
்கோப்�ோற்றினோன! ஆனோல் ்தனவனயே ்கோப்�ோற்றிகர்கோள்ை முடிேவில்வல! 
இவவன (இஸ்ரயவலின) யூ்தர்களின அரசன எனறு மக்கள் கூறுகி்றோர்கள். 
இவன அரசனோனோல் இப்ர�ோழுது சிலுவவயிலிருநது கீயழ இ்றஙகி 
வரயவண்டும். அப்ர�ோழுது நோங்கள் இவவன நம்புயவோம். இவன ய்தவவன 
நம்பினோன. எனயவ ய்தவன விரும்பினோல் இவவனக ்கோப்�ோற்்றட்டும் ‘நோன 
ய்தவ குமோரன’ என இவன கூறினோன” என்றோர்கள்.317

சிலுவவயில் அவ்றேப்�ட்ை குற்்றவோளி்களில் ஒருவன இயேசுவுககு 
எதிரோ்கத தீே ரசோற்்கவைச ரசோல்லிகர்கோண்டிருந்தோன. “நீ கிறிஸ்து அல்லவோ? 
உனவனக ்கோப்�ோற்றிகர்கோள். எங்கவையும் ்கோப்�ோற்று” என்றோன. 

ஆனோல் இனரனோரு குற்்றவோளி அவவனத ்தடுத்தோன. அவன, “நீ 
ய்தவனுககு �ேப்�ை யவண்டும். நோம் எல்லோரும் விவரவில் இ்றநது 
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ய�ோயவோம். நீயும், நோனும் குற்்றவோளி்கள். நோம் ரசய்்த குற்்றங்களுக்கோன 
விவலவேக ர்கோடுக்க யவண்டியிருப்�்தோல் நீயும் நோனும் ர்கோல்லப்�ை 
யவண்டிேவர்கள். ஆனோல் இம்மனி்தயரோ (இயேசு) எந்தத ்தவறும் 
ரசய்்ததில்வல” என்றோன. பினபு இககுற்்றவோளி இயேசுவவ யநோககி, 

“இயேசுயவ, உங்கள் இரோஜேதவ்த ஆரம்பிககும்ய�ோது எனவன 
நிவனவுகூரநதுர்கோள்ளுங்கள்” என்றோன. 

இயேசு அவவன யநோககி, “்கவனி, நோன ரசோல்வது உண்வம. இனறு நீ 
எனயனோடு யசரநது �ரயலோ்கததிலிருப்�ோய்” என்றோர.318

இயேசுவின ்தோேோர சிலுவவயின அருகில் நினறிருந்தோர. அவரது 
்தோயின சய்கோ்தரியும், கியலயேோப்�ோ மரிேோளும், ம்க்தயலனோ மரிேோளும் 
நினறுர்கோண்டிருந்தோர்கள். இயேசு அவருவைே ்தோவேப் �ோரத்தோர. அவரோல் 
ர�ரிதும் யநசிக்கப்�ட்ை சீஷவனயும் அஙய்க �ோரத்தோர. அவர ்தன ்தோயிைம், 

“அன�ோன ர�ண்யண, அய்தோ உன ம்கன” என்றோர. பி்றகு இயேசு ்தன 
சீஷனிைம், “இய்தோ உனனுவைே ்தோய்” என்றோர. அ்தற்குப்பின அந்த சீஷன 
இயேசுவின ்தோவேத ்தன வீட்டிற்குத ்தனயனோடு அவழததுச ரசன்றோன.319

5.55 இரயசுவின் மேணம்
நடுப்�்கலில் நோடு முழுவதும் இருண்ைது. இருள் மூனறு மணி யநரம் 

ர்தோைரந்தது. சுமோர மூனறு மணிேைவில் இயேசு உரத்த குரலில் “ஏலி ஏலி 
லோமோ ச�க்தோனி” எனறு ்க்தறினோர. இ்தன ர�ோருள், “என ய்தவயன, என 
ய்தவயன, ஏன எனவனக வ்கவிட்டீர?” என�்தோகும். 

அஙகு நினறிருந்த சிலர இவ்தக ய்கட்ைோர்கள். அவர்கள், “அவன எலிேோவவ 
அவழககி்றோன” என்றோர்கள்.320

பினபு எல்லோம் முடிந்தது என�வ்த இயேசு அறிந்தோர. யவ்தவோககிேம் 
நிவ்றயவறும்ர�ோருட்டு அவர, “நோன ்தோ்கமோயிருககிய்றன” என்றோர. ்கோடி 
நிவ்றந்த �ோததிரம் ஒனறு அஙய்க வவக்கப்�ட்டிருந்தது. அஙய்க நின்ற 
யசவ்கர்கள் ்கைற்�ஞ்வசக ்கோடியியல ய்தோய்த்தோர்கள். அ்தவன ஈயசோப்புத 
்தண்டில் மோட்டினோர்கள். பி்றகு அ்தவன இயேசுவின வோேருய்க நீட்டினோர்கள். 
இயேசு ்கோடிவேச சுவவத்தோர. பி்றகு அவர, “எல்லோம் முடிந்தது” என்றோர.321

பி்றகு அவர சத்தமோ்க, “பி்தோயவ, என ஆவிவே உம்மிைம் ்தருகிய்றன” 
எனனும் வோரதவ்தயுைன இ்றந்தோர.322
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இயேசு இ்றந்தர�ோழுது, ய்தவோலேததிலிருந்த திவரசசீவல இரண்ைோ்கக 
கிழிந்தது. கிழிசல் திவரசசீவலயின யமலிருநதுத துவஙகி கீயழ வவரககும் 
வந்தது. யமலும், நிலம் நடுஙகிேது. �ோவ்ற்கள் ரநோறுஙகின. ்கல்லவ்ற்கள் 
அவனததும் தி்றந்தன. ய்தவனுவைே மனி்தர்கள் �லர மீண்டும் 
மரணததிலிருநது உயிரதர்தழுந்தோர்கள். ்கல்லவ்றயிலிருநது எழுந்த 
அவர்கள் இயேசு மரணததிலிருநது உயிரதர்தழுந்த பினபு �ரிசுத்த ந்கருககுச 
(எருசயலமுககு) ரசன்றவ்த மக்கள் �லரும் ்கண்ைோர்கள். 

இயேசுவவக ்கோவற்்கோத்த �வைத ்தவலவனும் ய�ோரவீரர்களும் 
நில நடுக்கம் ஏற்�ட்ைவ்தயும், நைந்த நி்கழசசி்கவையும் ்கண்ைோர்கள். 
மி்கவும் �ேநதுய�ோன அவர்கள், “இவர உண்வமயியலயே ய்தவகுமோரன” 
என்றோர்கள்.323

அது ஆேத்தநோைோ்க இருந்தது. மறுநோள் சி்றப்�ோன ஓய்வு நோள். ஓய்வு நோளில் 
சரீரங்கள் உயியரோடு சிலுவவயில் இருப்�வ்த யூ்தர்கள் விரும்�வில்வல. 
எனயவ, அவர்கவைச சோ்கடிக்க ்கோல்்கவை முறிததுக ர்கோல்ல யவண்டும் 
என இ்தற்்கோன உத்தரவவ யூ்தர்கள் பிலோததுவிைம் ய்கட்ைோர்கள். அய்தோடு 
அவர்களின பிணங்கவைச சிலுவவயில் இருநது அப்பு்றப்�டுத்தவும் அனுமதி 
ர�ற்்றனர. எனயவ, யசவ்கர்கள் இயேசுவின ஒருபு்றததில் சிலுவவயில் 
அவ்றேப்�ட்ைவனிைம் வநது அவன ்கோல்்கவை முறித்தனர. பி்றகு அவர்கள் 
இயேசுவின மறுபு்றததில் சிலுவவயில் அவ்றேப்�ட்ைவனிைம் வநது 
அவன ்கோல்்கவையும் முறித்தனர. அவர்கள் இயேசுவிைம் வந்தய�ோது 
அவர ஏற்ர்கனயவ இ்றநதிருந்தோர. எனயவ அவரது ்கோல்்கவை அவர்கள் 
முறிக்கவில்வல. 

ஆனோல் ஒரு யசவ்கன ்தனது ஈட்டிேோல் இயேசுவின விலோவில் குததினோன. 
அதிலிருநது இரத்தமும் நீரும் ரவளியே வந்தது. (இவ்வோறு நி்கழவவ்தப் 
�ோரத்தவன அவ்தப்�ற்றிக கூறுகி்றோன. அவயன அவ்தக கூறுவ்தோல் 
அ்தவன நீங்களும் நம்� முடியும். அவன ரசோல்கின்றவவ எல்லோம் உண்வம. 
அவன ரசோல்வது உண்வமரேனறு அவன அறிநதிருககி்றோன.) “அவரது 
எலும்பு்கள் எதுவும் முறிக்கப்�டுவதில்வல” எனறு யவ்தவோககிேங்களில் 
ரசோல்லப்�ட்ைவவ நிவ்றயவறும்�டி இவ்வோறு நி்கழந்தது. அததுைன 

“மக்கள் ்தோங்கள் ஈட்டிேோல் குததினவவரப் �ோரப்�ோர்கள்” எனறும் 
யவ்தவோககிேததில் இனரனோரு இைததில் ரசோல்லப்�ட்டிருககி்றது.324
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5.56 இரயசுவின் அட்ககைம்
பி்றகு அரிமததிேோ ஊரோனோன யேோயசப்பு எனப்�டும் மனி்தன 

பிலோததுவிைம் வநது இயேசுவின சரீரதவ்தக ய்கட்ைோன. (இவன இயேசுவவப் 
பின�ற்றினவர்களில் ஒருவன. ஆனோல் அவன யூ்தர்களுககுப் �ேநது 
இவ்தப்�ற்றி இதுவவர மக்களிைம் ரசோல்லவில்வல). யேோயசப்பு இயேசுவின 
சரீரதவ்த எடுததுசரசல்ல, பிலோதது அனுமதி ்தந்தோன. ஆவ்கேோல் யேோயசப்பு 
வநது இயேசுவின சரீரதவ்த எடுததுப் ய�ோனோன. 

நிகய்கோய்தமு யேோயசப்ய�ோடு ரசன்றோன. இவன ஏற்ர்கனயவ ஒரு 
நோள் இரவு இயேசுவிைம் வநது அவயரோடு ய�சியிருககி்றோன. அவன 
100 இரோத்தல் வோசவனமிக்க ்கரிேய�ோைமும் ரவள்வைப் ய�ோைமும் 
்கலநது ர்கோண்டுவந்தோன. அவர்கள் இருவரும் இயேசுவின சரீரதவ்த 
எடுததுப்ய�ோனோர்கள். அவர்கள் அந்த சரீரதவ்த வோசவனத திரவிேங்கயைோடு 
கூை துணி்களினோல் சுற்றினோர்கள். (இது்தோன யூ்தர்கள் இ்றந்தவர்கவை 
அைக்கம் ரசய்யும் முவ்ற)325

இயேசுவின சரீரதவ்த ஒரு �ோவ்றயில் ய்தோண்டிே புதிே ்கல்லவ்றயில் 
யேோயசப்பு அைக்கம் ரசய்்தோன. ஒரு ர�ரிே �ோ்றோங்கல்வலக ர்கோண்டு 
்கல்லவ்ற வோயிவல மூடினோன.326

இயேசு வவக்கப்�ட்ை ்கல்லவ்றவே ம்க்தயலனோ மரிேோளும் யேோயசயின 
்தோேோன மரிேோளும் �ோரததுகர்கோண்டிருந்தனர.327 இயேசுவின உைலில் 
பூசுவ்தற்்கோ்க மணம்மிக்க ர�ோருள்்கவைத ்தேோரிப்�்தற்்கோ்க அப்ர�ண்்கள் 
ரசன்றோர்கள். 

ஓய்வு நோளில் அவர்கள் ஓய்ரவடுத்தோர்கள். யமோயசயின சட்ைம் இவ்வோறு 
ரசய்யுமோறு எல்லோ மக்களுககும் ்கட்ைவை இட்டிருந்தது.328

5.57 இரயசுவின் கைல்ல்்ற்ககு்க கைாவல்
ஆேத்தநோளுககு மறுநோள், ்தவலவம ஆசோரிேர்களும் �ரியசேர்களும் 

பிலோததுவிைம் ரசனறு, “ஐேோ, ்தோன உயிருைன இருந்தர�ோழுது 
அப்ர�ோய்ேன, ‘நோன மூனறு நோட்்களுககுப் பின மரணததிலிருநது 
உயிரதர்தழுயவன’ எனறு கூறினோன. ஆ்கயவ மூனறு நோட்்கைோகி்றவவரயிலும் 
்கல்லவ்றவே நனகு ்கோவல் ்கோக்க உத்தரவிடுங்கள். அவனது சீஷர்கள் 
வநது சரீரதவ்த திருை முேற்சிக்கலோம். பின, மக்களிைம் ரசனறு அவன 
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மரணததிலிருநது உயிரதர்தழுநதுவிட்ை்தோ்கக கூ்றககூடும். அவவனப் �ற்றி 
அவர்கள் முனனர கூறிே ர�ோய்்கவைக ்கோட்டிலும் இது அதி்க யமோசமோன்தோ்க 
இருககும்” என்றோர்கள். 

அ்தற்கு பிலோதது, “சில ய�ோர வீரர்கவை அவழததுச ரசனறு உங்கைோல் 
முடிந்த அைவு ்கல்லவ்றவேக ்கோவல் ரசய்யுங்கள்” எனறு கூறினோன. ஆ்கயவ 
அவர்கள் அவனவரும் ரசனறு சரீரதவ்த ேோரும் திருைோ்தவோறு �ோது்கோத்தோர்கள். 
்கல்லவ்றவே மூடிே ்கல்லுககு முததிவர வவததும், ய�ோர வீரர்கவைக 
்கோவலுககு வவததும் இவ்தச ரசய்்தோர்கள்.329



6 இறுதி நாற்�து நாட்கைள்

6.1 இரயசுவின் உயிரதபதழுதல்
ஓய்வு நோள் முடிந்த பி்றகு ம்க்தயலனோ மரிேோள், சயலோமி, ேோகய்கோபின 
்தோேோன மரிேோள்,330  யேோவனனோ, யவறு சில ர�ண்்கள் ஆகியேோர331 சில 
வோசவனப் ர�ோருள்்கவை வோஙகினர. அவற்வ்ற இயேசுவின சரீரததின மீது பூச 
விரும்பினர. வோரததின மு்தல்நோளில் அப்ர�ண்்கள் ்கல்லவ்றககுச ரசன்றனர. 
சூரிேன ய்தோனறிே ்கோவல யநரம் அது.332

அப்ர�ோழுது மி்கத தீவிரமோன பூமி அதிரசசி உண்ைோனது. 
வோனததிலிருநது இ்றஙகி வந்த ஒரு தூ்தன ்கல்லவ்றவே மூடியிருந்த 
�ோ்றோங்கல்வல உருட்டிக கீயழ ்தள்ளினோன. பின அததூ்தன 
அப்�ோ்றோங்கல்லின மீது அமரந்தோன. மினனவலப் ய�ோலப் பிர்கோசித்த 
அந்தத தூ்தனின ஆவை்கள் �னி ய�ோல ரவண்வமேோயிருந்தன. 
்கல்லவ்றககுக ்கோவலிருந்த ய�ோரவீரர்கள் தூ்தவனக ்கண்டு 
மி்கவும் �ேநதுய�ோனோர்கள். �ேததினோல் நடுஙகிே ய�ோரவீரர்கள் 
பிணதவ்தப்ய�ோல ய�சசு மூசசற்்றவர்கைோனோர்கள். 

தூ்தன ர�ண்்கவைப் �ோரதது, “�ேப்�ைோதீர்கள். சிலுவவயில் 
அவ்றநது ர்கோல்லப்�ட்ை இயேசுவவ நீங்கள் ய்தடுகினறீர்கள் என�வ்த 
நோனறியவன. ஆனோல் இயேசு இஙய்க இல்வல. அவர ரசோனனது ய�ோலயவ 
மரணததிலிருநது உயிரதர்தழுநதுவிட்ைோர. அவரது சரீரம் வவக்கப்�ட்டிருந்த 
இைதவ்தப் �ோருங்கள்.”333

ஒரு ர�ருங்கல் ்கல்லவ்றயின நுவழ வோசலில் வவக்கப்�ட்டிருந்தது. 
அந்தக ்கல் உருண்டு ய�ோயிருந்தவ்த அப்ர�ண்்கள் ்கண்ைோர்கள். அவர்கள் 
உள்யை ரசன்றோர்கள். ஆனோல் இயேசுவின உைல் அஙகு இருக்கவில்வல. 
அப்ர�ண்்கள் இவ்தப் புரிநதுர்கோள்ைவில்வல. அவர்கள் அவ்தககுறிதது 
ஆசசரிேப்�ட்டுகர்கோண்டிருகவ்கயில் திடீரரனறு ஒளிமிக்க ஆவை 
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அணிந்தவர்கைோ்க இரண்டு ய்தவ தூ்தர்கள் அவர்கைருய்க நின்றோர்கள். 
அப்ர�ண்்கள் மி்கவும் �ேந்தோர்கள். 

அந்த இரு மனி்தரும் அப்ர�ண்்கவை யநோககி, “உயியரோடு இருககி்ற 
ஒருவவர ஏன இஙகு ய்தடுகிறீர்கள்? இது இ்றநய்தோருககுரிே இைம். 
இயேசு இஙய்க இல்வல. அவர மரணததினினறு எழுந்தோர. தீயேோரிைம் 
ஒப்�வைக்கப்�ட்டு சிலுவவயில் அவ்றேப்�ட்டு ர்கோல்லப்�டுவோர எனவும், 
மூன்றோம் நோளில் மரணததினறு எழுவோர எனவும் இயேசு ்கலியலேோவில் 
ரசோனனது ஞோ�்கம் இருககி்ற்தோ?”334

“இப்ய�ோது ரசனறு அவரது சீஷர்களிைம் கூறுங்கள். ய�துருவிைம் 
்கட்ைோேம் கூறுங்கள். ‘இயேசு ்கலியலேோவுககுப் ய�ோய்கர்கோண்டிருககி்றோர. 
உங்களுககு முனனோல் அவர அஙகிருப்�ோர. உங்களுககு ஏற்ர்கனயவ 
ரசோனன�டி நீங்கள் அவவரப் �ோரப்பீர்கள்’” என்றோர்கள்.335

அப்ய�ோது இயேசு கூறிேவற்வ்ற அப்ர�ண்்கள் நிவனவுகூரந்தோர்கள்.336

ஆ்கயவ, அப்ர�ண்்கள் �ேததினோலும் மி்கவும் மகிழசசியினோலும் 
விவரநது  ்கல்லவ்றவே விட்டுப் பு்றப்�ட்ைோர்கள்.337 அப்ர�ண்்கள் நைந்த 
அவனதவ்தயும் சீஷர்களுககுச ரசோனனோர்கள். அப்ர�ண்்கள் கூறிேவற்வ்ற 
சீஷர்கள் நம்�வில்வல. அது விசிததிரமோன ய�சசோ்க இருந்தது.338

உையன ய�துருவும் இனரனோரு சீஷனும் ்கல்லவ்றவே யநோககிப் 
ய�ோனோர்கள். இருவரும் ஓடினோலும், ய�துருவவவிை அடுத்தவன யவ்கமோ்க 
ஓடிப் ய�ோனோன. எனயவ அந்த சீஷன மு்தலில் ்கல்லவ்றவே அவைந்தோன. 
அவன குனிநது ்கல்லவ்றககுள்யை �ோரத்தோன. துண்டுததுணி்கள் அஙய்க 
கிைப்�வ்தக ்கண்ைோன. ஆனோல் உள்யை அவன ய�ோ்கவில்வல. 

பி்றகு சீயமோன ய�துரு அவனுககுப் பினனோல் வந்தோன. ய�துரு 
்கல்லவ்றககுள்யை ய�ோனோன. அஙய்க துணி்கள் கிைப்�வ்தப் �ோரத்தோன. 
்தவலயில் சுற்்றப்�ட்ை துணி ்தனிேோ்கச சுருட்டி வவக்கப்�ட்டிருந்தது. 
பி்றகு அடுத்த சீஷனும் உள்யை ய�ோனோன. இந்த சீஷன்தோன ்கல்லவ்றவே 
மு்தலோவது ஓடிவநது யசரந்தவன. அவன நி்கழந்தவ்த எல்லோம் �ோரதது 
நம்பிகவ்கர்கோண்ைோன. (இந்த சீஷர்கள், யவ்தவோககிேங்களின�டி 
இயேசு மரணததில் இருநது உயிரதர்தழயவண்டும் எனறு இனனும் 
புரிநதுர்கோள்ைோமல் இருந்தனர.) 

பி்றகு அவரது சீஷர்கள் வீட்டிற்குத திரும்பிப்ய�ோனோர்கள்.339
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6.2 மகைதரலனா மரியாளு்ககு்க கைாட்சி 
ஆனோல் மரிேோள் ்கல்லவ்றககு ரவளியே நினறு அழுதுர்கோண்டிருந்தோள். 

அவ்வோறு அழும்ய�ோய்த, அவள் குனிநது ்கல்லவ்றககுள்யை �ோரத்தோள். 
ரவள்வை உவை்கள் அணிந்த இரு ய்தவ தூ்தர்கவைப் �ோரத்தோள். இயேசுவின 
சரீரம் இருந்த இைததில் அவர்கள் இருந்தனர. இயேசுவின ்தவல இருந்த 
இைததில் ஒரு ய்தவதூ்தனும் அவரது �ோ்தங்கள் இருந்த இைததில் இனரனோரு 
ய்தவதூ்தனும் இருப்�வ்தக ்கண்ைோள். 

அ ந ்த  ய ்த வ தூ ்த ர ்க ள்  ம ரி ே ோ ளி ை ம் ,  “ ர � ண் ய ண !  ஏ ன 
அழுதுர்கோண்டிருககி்றோய்?” எனறு ய்கட்ைனர. 

“சிலர என ஆண்ைவரின சரீரதவ்த எடுததுகர்கோண்டு ய�ோய்விட்ைோர்கள். 
அவவர எஙய்க வவததிருககி்றோர்கள் எனறு எனககுத ர்தரிேவில்வல” 
என்றோள் மரிேோள். அவள் இவ்வோறு ரசோல்லிவிட்டு திரும்பிேய�ோது இயேசு 
நினறுர்கோண்டிருப்�வ்தக ்கண்ைோள். ஆனோல் அவர்தோன இயேசு என�வ்த 
அவள் அறிநதுர்கோள்ைவில்வல. 

இயேசு அவளிைம், “ர�ண்யண! ஏன அழுகி்றோய்? நீ ேோவரத ய்தடுகி்றோய்?” 
எனறு ய்கட்ைோர. 

மரிேோள் அவவர, அந்தத ய்தோட்ைததின ்கோவல்்கோரனோ்க இருக்கயவண்டும் 
எனறு நிவனததுகர்கோண்ைோள். எனயவ அவள் அவரிைம், “ஐேோ, நீங்கைோ 
இயேசுவின சரீரதவ்த எடுததுகர்கோண்டு ய�ோனீர்கள்? அவவர எஙய்க 
வவததிருககிறீர்கள் எனறு ரசோல்லுங்கள். நோன ய�ோய் எடுததுகர்கோள்ை 
யவண்டும்” என்றோள். 

இயேசு “மரிேோயை” எனறு அவழத்தோர. 
மரிேோள் திரும்பி இயேசுவவப் �ோரதது, “ரபூனீ” எனறு யூ்த ரமோழியில் 

கூப்பிட்ைோள். (இ்தற்கு ய�ோ்த்கயர எனறு ர�ோருள்) 
இயேசு அவளிைம், “எனவனத ர்தோைோய்த. நோன இனனும் என பி்தோவிைம் 

திரும்பிச ரசல்லவில்வல. ஆனோல் ய�ோய் என சய்கோ்தரர்களிைம், ‘நோன என 
பி்தோவிைமும் உங்களின பி்தோவிைமும் ரசல்கிய்றன. நோன என ய்தவனிைமும் 
உங்களின ய்தவனிைமும் திரும்பிப் ய�ோகிய்றன’ எனறு ரசோல்” என்றோர. 

ம்க்தயலனோ மரிேோள் சீஷர்களிைம் ரசனறு, “நோன ஆண்ைவவரப் 
�ோரதய்தன” எனறு ரசோனனோள். அய்தோடு அவர ரசோனனவற்வ்றயும் 
ரசோனனோள்.340
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6.3 இரயசு சில ப�ண்கைளு்ககுத ரதான்றுதல்
இயேசு திடீரரன அப்ர�ண்்கள் முன ய்தோனறினோர. இயேசு அவர்கவைப் 
�ோரதது “வோழ்க” என்றோர. இயேசுவின அருகில் ரசன்ற ர�ண்்கள் அவரது 
்கோல்்கவைத ர்தோட்டு வணஙகினோர்கள். பினனர இயேசு அப்ர�ண்்களிைம், 

“�ேப்�ைோதீர்கள். என சய்கோ்தரர்களிைம் (சீஷர்களிைம்) ரசனறு 
்கலியலேோவிற்கு வரசரசோல்லுங்கள். அவர்கள் எனவன அஙய்க ்கோண்�ோர்கள்” 
என்றோர.341

6.4 கைாவற் ரசவகைர மதத த்லவரகைளிடம் புகைார
ர�ண்்கள் சீஷர்கவைத ய்தடிப் ய�ோனோர்கள். அய்த சமேம், ்கல்லவ்றககுக 
்கோவலிருந்த ய�ோர வீரர்களில் சிலர ந்கருககுள் ரசன்றோர்கள். நைந்தவவ 
அவனதவ்தயும் ்தவலவம ஆசோரிேர்களிைம் ரசோல்வ்தற்்கோ்க அவர்கள் 
ரசன்றோர்கள். ்தவலவம ஆசோரிேர்கள் மூத்த யூ்தத ்தவலவர்களுைன யசரநது 
திட்ைமிட்டு, அ்தன�டி ஒரு ர�ோய் கூறுவ்தற்்கோ்க ய�ோரவீரர்களுககுப் 
ர�ரும் �ணம் ்தந்தோர்கள். அவர்கள் ய�ோரவீரர்களிைம், “நீங்கள் இரவு 
தூஙகிகர்கோண்டிருந்தர�ோழுது இயேசுவின சீஷர்கள் அவரது சரீரதவ்தத 
திருடிச ரசனறுவிட்ைோர்கள் என மக்களிைம் ரசோல்லுங்கள். ஆளுநர இவ்த 
அறிந்தோல் அவவரச சமோளிதது உங்களுககுத தீஙகு வரோ்த�டி நோங்கள் 
்கோப்�ோற்றுகிய்றோம்” என்றோர்கள். ஆ்கயவ, ய�ோர வீரர்களும் �ணதவ்தப் 
ர�ற்றுகர்கோண்டு அவர்களுககு ரசோல்லிே�டி ரசய்்தோர்கள். இனவ்றககும் 
யூ்தர்களுககிவையில் இந்தப் ர�ோய்ேோன ்கவ்த ரசோல்லப்�ட்டு வருகி்றது.342

6.5 எம்மாவூர பசல்லும் வழியில்
எம்மோ எனனும் ஊருககு அய்த நோள் இயேசுவின இரண்டு 

சீஷர்கள் ரசனறுர்கோண்டிருந்தோர்கள். எருசயலமில் இருநது ஏழு 
வமல் தூரததில் அந்த ஊர இருந்தது. நைந்தவவ அவனதவ்தயும் 
குறிதது அவர்கள் ய�சிகர்கோண்டிருந்தோர்கள். அவர்கள் இவற்வ்ற 
விவோதிததுகர்கோண்டிருககும்ய�ோது இயேசு அருய்க வநது அவர்கயைோடு 
நைந்தோர. (இயேசுவவ அவைேோைம் ்கண்டுர்கோள்வதிலிருநது ஏய்தோ ஒன்றோல் 
அவர்கள் ்தடுக்கப்�ட்ைோர்கள்) “நீங்கள், நைககும்ய�ோது ய�சிகர்கோண்டிருந்த 
விஷேங்கள் எனன?” எனறு இயேசு ய்கட்ைோர. 
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இருவரும் நின்றோர்கள். அவர்கள் மு்கங்கள் யசோ்கத்தோல் நிரம்பி இருந்தன. 
கியலயேோ�ோஸ் என�வன, “்கைந்த சில நோட்்கைோ்க அஙய்க நி்கழந்தவற்வ்ற 
அறிேோ்த மனி்தர எருசயலமில் நீங்கள் ஒருவரோ்கத்தோன இருக்க யவண்டும்” 
என்றோன. 

அ வ ர ்க வ ை  ய ந ோ க கி ,  இ ய ே சு ,  “ நீ ங ்க ள்  எ வ ்த க கு றி த து ப் 
ய�சிகர்கோண்டிருககிறீர்கள்?” என்றோர. 

அம்மனி்தர்கள் அவவர யநோககி, “நோசயரததில் உள்ை இயேசுவவக 
குறிததுப் ய�சுகிய்றோம். ய்தவனுககும் மக்களுககும் அவர ஒரு ர�ரிே 
தீரக்க்தரிசி. அவர �ல ஆற்்றல் மிக்க ்கோரிேங்கவைச ரசோல்லியும் ரசய்தும் 
வநதிருககி்றோர. ஆனோல் ்தவலவம ஆசோரிேரும் நம் ்தவலவர்களும் 
அவர நிேோேநதீரக்கப்�ட்டுக ர்கோல்லப்�டுமோறு ர்கோடுததுவிட்ைோர்கள். 
அவர்கள் இயேசுவவச சிலுவவயில் அவ்றந்தோர்கள். இஸ்ரயவல் 
மக்கவை விடுவிப்�வர இயேசு ஒருவயர என நோங்கள் நம்பிக 
ர்கோண்டிருநய்தோம். 

“ஆனோல் இப்�டி நைநதுள்ைது. இயேசு ர்கோல்லப்�ட்டு மூனறு 
நோட்்கைோகிவிட்ைன. இனறு எங்கள் ர�ண்்களில் சிலர எங்களுககுச 
சில ஆசசரிேமோன ்த்கவல்்கவைச ரசோனனோர்கள். இனறு அப்ர�ண்்கள் 
அதி்கோவலயில் இயேசுவின உைல் வவக்கப்�ட்டிருந்த ்கல்லவ்றககுச 
ரசன்றோர்கள். ஆனோல் அவரது உைவல அஙய்க ்கோணவில்வல. அவர்களுககு 
ஒரு ்கோட்சியில் ்தரிசனமோன இரண்டு ய்தவதூ்தர்கவைப் �ோரத்தோர்கள். 

‘இயேசு உயியரோடு இருககி்றோர’ என அவர்கள் ரசோனனோர்கள் எனறு 
அப்ர�ண்்கள் வநது எங்களிைம் ரசோனனோர்கள். அ்தன பினபு எங்களில் 
சிலரும் ்கல்லவ்றககுச ரசன்றோர்கள். ர�ண்்கள் ரசோனன�டியே இருந்தது. 
்கல்லவ்ற ரவறுவமேோ்க இருந்தவ்த அவர்கள் �ோரத்தோர்கள். ஆனோல் அவர்கள் 
இயேசுவவப் �ோரக்கவில்வல” என்றோர்கள். 

பினபு இயேசு இருவரிைமும், “நீங்கள் அறிவற்்றவர்கள். உண்வமவே 
மி்கவும் ்தோம்தமோ்க உணரநதுர்கோள்கிறீர்கள். தீரக்க்தரிசி்களின ஒவ்ரவோரு 
வோரதவ்தவேயும் நீங்கள் நம்�யவண்டும். கிறிஸ்து ்தன மகிவமயில் 
நுவழயும்முனபு இவ்வோறு துனபு்ற யவண்டும் எனறு தீரக்க்தரிசி்கள் கூறி 
இருந்தோர்கள்” என்றோர. பிற்�ோடு சுவடி்களில் ்தனவனப்�ற்றி எழுதிே 
ஒவ்ரவோனவ்றப்�ற்றியும் இயேசு விைக்க ஆரம்பித்தோர. யமோயசயின 
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புத்த்கங்கள் ர்தோைஙகி தீரக்க்தரிசி்கள் வவரககும் இயேசுவவக குறிததுக 
கூறிேவற்வ்ற அவர ரசோனனோர. 

அவர்கள் எம்மோவூர எனனும் ஊவர அவைந்தோர்கள். ்தன �ேணதவ்தத 
ர்தோைர விரும்பிேது ய�ோல இயேசு நடித்தோர. ஆனோல் அவர்கள் அவர அஙய்க 
்தங்கயவண்டுரமன விரும்பினோர்கள். அவர்கள் இயேசுவவ, “எங்களுைன 
்தஙகுங்கள். மி்கவும் ்தோம்தமோகிவிட்ைது. எஙகும் இருள் சூழநதுவிட்ைது” 
எனறு ர்கஞ்சிக ய்கட்ைோர்கள். எனயவ அவர அவர்கயைோடு ்தங்கச ரசன்றோர. 

அவர்கயைோடு யசரநது இயேசு உணவுண்ண உட்்கோரநதிருந்தோர. 
உணவுக்கோ்க நனறி ரசோல்லிவிட்டு, உணவவப் �கிரந்தோர. அப்ய�ோது 
அம்மனி்தர இயேசுவவ அவைேோைம் ்கண்டுர்கோள்ை முடிந்தது. அவர ேோர 
என அவர்கள் உணரநதுர்கோண்ைதும், அவர மவ்றநதுவிட்ைோர. இருவரும் 
்தமககுள்ைோ்க, “�ோவ்தயில் நம்முைன இயேசு ய�சிகர்கோண்டு வந்தய�ோது 
ஏய்தோ எரிவதுப்ய�ோல் ஓர உணரவு இ்தேததில் எழுந்தது. யவ்தோ்கமததின 
ர�ோருவை அவர விைககிேய�ோது மி்கவும் �ரவசமோ்க இருந்தது” எனறு 
ய�சிகர்கோண்ைோர்கள். 

பினபு அவர்கள் எழுநது திரும்பி எருசயலவம யநோககிச ரசன்றோர்கள். 
எருசயலமில் இயேசுவின சீஷர்கள் ஒன்றோ்கக கூடியிருக்கக ்கண்ைோர்கள். 
�திரனோரு சீஷர்களும் அவர்கயைோடிருந்த மக்களும் “மரணததினினறு 
உண்வமேோ்கயவ அவர மீண்டும் எழுந்தோர” சீயமோனுககு (ய�துருவுககு) அவர 
்கோட்சிேளித்தோர என்றோர்கள். 

அப்ய�ோது �ோவ்தயில் நைந்த விஷேங்கவை இரு மனி்தர்களும் 
கூறினோர்கள். உணவவப் �ஙகிட்ைய�ோது எவ்வோறு இயேசுவவ அவைேோைம் 
்கண்டுர்கோண்ைோர்கள் எனச ரசோனனோர்கள்.343

6.6 சீஷரகைளு்ககு இரயசு கைாட்சியளிததல்
அனறு வோரததின மு்தல்நோள். அனறு மோவலயில் சீஷர்கள் கூடினர. ்க்தவு்கள் 
அவைக்கப்�ட்ைன. ஏரனன்றோல் அவர்கள் யூ்தர்களுககுப் �ேந்தனர.344

அவர்கள் இருவரும் நைந்தவற்வ்ற கூறிகர்கோண்டிருந்தய�ோது சீஷர்களின 
கூட்ைததின நடுவில் இயேசு நினறிருந்தோர. இயேசு அவர்கவை யநோககி, 

“உங்களுககுச சமோ்தோனம் உண்ைோவ்தோ்க” என்றோர. 
சீஷர்களுககு இது ஆசசரிேதவ்தக ர்கோடுத்தது. அவர்கள் �ேந்தோர்கள். 
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அவர்கள் ஏய்தோ ஒரு ஆவிவேப் �ோரததுகர்கோண்டிருப்�்தோ்க எண்ணினோர்கள். 
ஆனோல் இயேசு, “நீங்கள் எ்தற்்கோ்கக குழப்�ம் அவைநதிருககிறீர்கள்? நீங்கள் 
்கோண்�தில் ஏன ஐேம்ர்கோள்கினறீர்கள்? என வ்க்கவையும் என �ோ்தங்கவையும் 
�ோருங்கள். உண்வமேோ்கயவ நோன்தோன. எனவனத ர்தோடுங்கள். எனககு 
உயிருள்ை உைல் இருப்�வ்தப் �ோரக்க முடியும். ஓர ஆவி இப்�டிப்�ட்ை 
உைல் ர்கோண்டிருக்கோது” என்றோர. 

இயேசு அவர்களுககு இவ்தக கூறிே பினபு, அவர்களுககுத ்தன 
வ்க்களிலும், �ோ்தங்களிலும் உள்ை ஆணித துவை்கவைக ்கோட்டினோர. 
சீஷர்கள் ஆசசரிேமுற்்றவர்கைோ்க இயேசுவவ உயியரோடு �ோரத்த்தோல் 
மி்கவும் மகிழந்தோர்கள். எனினும் கூை ்தோம் �ோரத்தவ்த அவர்கைோல் 
நம்�முடிேவில்வல. அவர்கவை யநோககி இயேசு, “உங்களிைம் இஙய்க 
ஏ்தோவது உணவு இருககி்ற்தோ?” எனறு ய்கட்ைோர. அவர்கள் சவமத்த மீனில் ஒரு 
துண்வைக ர்கோடுத்தோர்கள். சீஷர்களின முனனிவலயில் இயேசு அந்த மீவன 
எடுதது சோப்பிட்ைோர.345

பி்றகு மீண்டும் அவர்களிைம் இயேசு, “சமோ்தோனம் உங்கயைோடு 
இருக்கட்டும். பி்தோ எனவன அனுப்பினோர. அய்த வி்தமோ்க நோன இப்ர�ோழுது 
உங்கவை அனுப்புகிய்றன” என்றோர. இயேசு அவ்தச ரசோனன பி்றகு, அவர 
சீஷர்கள்யமல் ஊதினோர. “�ரிசுத்த ஆவிவேப் ர�ற்றுக ர்கோள்ளுங்கள். 
நீங்கள் மக்கைது �ோவங்கவை மனனித்தோல் அவவ மனனிக்கப்�டும். நீங்கள் 
மக்கைது �ோவங்கவை மனனிக்கோவிட்ைோல் அவவ மனனிக்கப்�ைோது” எனறு 
கூறினோர.346

6.7 ரதாமாவு்ககு்க கைாட்சியளிததல்
இயேசு அஙகு ய்தோனறிேய�ோது ய்தோமோ சீஷர்களுைன இல்வல. அவரது 

�னனிரண்டு சீஷர்களுள் ய்தோமோவும் ஒருவன. ஏவனே சீஷர்கள், “நோங்கள் 
ஆண்ைவவரப் �ோரதய்தோம்” எனறு ய்தோமோவிைம் ரசோனனோர்கள். அ்தற்கு 
ய்தோமோ, “நோன அவரது வ்க்களில் ஆணி்களின துவோரங்கவைக ்கோணும்வவர 
நீங்கள் ரசோல்வவ்த நம்�மோட்யைன. அப்�டிப் �ோரத்தோலும் அந்த ஆணித 
துவோரங்களில் எனது விரல்்கவையும், விலோ்கோேததில் எனது வ்க்கவையும் 
வவததுப் �ோரப்ய�ன. இல்லோவிட்ைோல் நோன நம்�மோட்யைன” என்றோன. 

ஒரு வோரததிற்குப் பின சீஷர்கள் முனபுய�ோல் அந்த வீட்டில் மீண்டும் 



இறுதி நாற்�து நாட்கைள்250

கூடினர. ய்தோமோ அவர்கயைோடு இருந்தோன. ்க்தவு்கள் மூைப்�ட்டிருந்தன. 
ஆனோல் இயேசு வநது அவர்களின நடுவில் நின்றோர. “சமோ்தோனம் உங்கயைோடு 
இருக்கட்டும்” என்றோர. பி்றகு இயேசு ய்தோமோவிைம், “உனது விரல்்கவை 
இஙய்க வவ. எனது வ்க்கவைப் �ோர. எனது விலோவியல உன வ்கவே வவததுப் 
�ோர. சநய்த்கதவ்த விட்டுவிடு. விசுவோசி” என்றோர. 

அ்தற்குத ய்தோமோ இயேசுவிைம், “என ஆண்ைவயர! என ய்தவயன!” எனறு 
�தில் ரசோனனோன. 

இயேசு அவனிைம், “நீ எனவனப் �ோரத்த்தோல் விசுவோசிககி்றோய். எனவனப் 
�ோரோமயலயே எவர விசுவோசிககி்றோர்கயைோ அவர்கள் �ோககிேவோன்கள்” 
என்றோர.347

6.8 ஏழு சீஷரகைளு்ககு இரயசு கைாட்சியளிததல்
இ்தற்குப் பினபு இயேசு மறு�டியும் ்தனவன சீஷர்களுககுக ்கோண்பித்தோர. 

அது திய�ரிேோ (்கலியலேோ) ்கைற்்கவரயில் நி்கழந்தது. அவ்தப்�ற்றிே 
வி�ரமோவது: அஙய்க சில சீஷர்கள் கூடியிருந்தனர. அவர்களில் சீயமோன 
ய�துரு, ய்தோமோ, ரசர�ய்தயுவின இரு குமோரர்கள், ்கலியலேோ நோட்டின ்கோனோ 
ஊரோனோகிே நோத்தோனயவல், யமலும் இரண்டு சீஷர்கள் குறிப்பிைத்தக்கவர்கள். 
சீயமோன ய�துரு மற்்றவர்களிைம், “நோன மீன பிடிக்கப் ய�ோகிய்றன” எனறு 
ரசோனனோர. 

அ்தற்கு மற்்ற சீஷர்களும், “நோங்களும் உம்யமோடு வருகிய்றோம்” என்றனர. 
எனயவ அவனவரும் �ைகில் ஏறிசரசன்றனர. அனறு இரவு அவர்கள் ஒனறும் 
பிடிக்கவில்வல. 

மறுநோள் அதி்கோவலயில் இயேசு ்கவரயில் நினறிருந்தோர. ஆனோல் 
சீஷர்கள் அவவர இயேசு எனறு அறிநதுர்கோள்ைவில்வல. பி்றகு இயேசு 
்தன சீஷர்களிைம், “நண்�ர்கயை! நீங்கள் ஏ்தோவது மீன பிடிததீர்கைோ?” எனறு 
ய்கட்ைோர. 

அ்தற்கு “இல்வல” எனறு சீஷர்கள் ரசோனனோர்கள். 
இயேசு அவர்களிைம், “நீங்கள் உங்கள் வவல்கவைப் �ைகுககு வலது 

பு்றமோ்கப் ய�ோடுங்கள். அப்ர�ோழுது நீங்கள் மீன்கவைப் பிடிப்பீர்கள்” 
என்றோர. அ்தன�டி சீஷர்களும் ரசய்்தனர. அவர்கள் வவலவேப் �ைகுககுள் 
இழுக்க முடிேோ்த அைவுககு ஏரோைமோன மீன்கவைப் பிடித்தனர. 
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எனயவ இயேசுவிைம் அன�ோயிருந்த சீஷன ய�துருவிைம், “இவர 
ஆண்ைவர” என்றோர. அவர இயேசு எனறு ரசோல்லக ய்கட்ைவுைன ய�துரு, 
இதுவவர மூைப்�ைோ்த ்தன சரீரதவ்த ஆவைேோல் மூடினோன. பி்றகு அவன 
்கைலுககுள் குதிததுவிட்ைோன. மற்்ற சீஷர்கள் �ைகின மூலம் ்கவரககுச 
ரசன்றனர. அவர்கள் மீன நிவ்றந்த வவலவே இழுத்தனர. அவர்கள் 
்கவரயிலிருநது ரவகு தூரததில் ்கைலுககுள் இருக்கவில்வல. ஏ்றககுவ்றே 
200 முழம் தூரததுககுள்யையே இருந்தனர. அவர்கள் �ைகிலிருநது இ்றஙகிக 
்கவரககு வந்தனர. அஙய்க ்கரி அடுப்பு �ற்்றவவக்கப்�ட்டிருப்�வ்தக ்கண்ைனர. 
அதில் மீன்களும் அப்�மும் சுைப்�ட்டிருந்தன. இயேசு அவர்களிைம், “நீங்கள் 
இப்ர�ோழுது பிடித்த மீன்களில் சிலவற்வ்றக ர்கோண்டு வோருங்கள்” என்றோர. 

சீயமோன ய�துரு �ைகில் ஏறி வவலவேக ்கவரககு இழுத்தோன. அது ர�ரிே 
மீன்கைோல் நிவ்றநதிருந்தது. அதில் 153 மீன்கள் இருந்தன. மீன்கள் மி்கவும் 
்கனமுவைேனவோய் இருந்தன. எனினும் வவல கிழிேோமல் இருந்தது. இயேசு 
அவர்களிைம், “வோருங்கள், சோப்பிடுங்கள்” என்றோர. அவர்களில் எவரும், 

“நீங்கள் ேோர?” எனறு வ்தரிேமோ்கக ய்கட்்கவில்வல. அவர்தோன இயேசு கிறிஸ்து 
எனறு அவர்கள் ர்தரிநதிருந்தனர. இயேசு உணவின அருகில் ரசன்றோர. அவர 
அப்�தவ்த எடுதது அவர்களிைம் ர்கோடுத்தோர. அததுைன மீவனயும் எடுதது 
அவர்களுககுக ர்கோடுத்தோர. 

அவர மரணததிலிருநது உயிரதர்தழுந்த பி்றகு, இவ்வோறு மூன்றோவது 
முவ்றேோ்கத ்தம் சீஷர்களுககுக ்கோட்சி ்தந்தோர.348

6.9 ர�துருவிடம் இரயசு ர�சுதல்
உண்டு முடித்ததும் இயேசு ய�துருவிைம், “யேோவோனின ம்கனோன 

சீயமோயன! மற்்றவர்கள் யநசிப்�வ்தவிை எனவன நீ மிகுதிேோ்க யநசிககி்றோேோ?” 
எனறு ய்கட்ைோர. 

அ்தற்குப் ய�துரு, “ஆம் ஆண்ைவயர, நோன யநசிககிய்றன என�து 
உங்களுககுத ர்தரியும்” என்றோன. 

பி்றகு இயேசு அவனிைம், “எனது ஆட்டுக குட்டி்கவைக ்கவனிததுகர்கோள்” 
என்றோர. 

மீண்டும் ய�துருவிைம் இயேசு, “யேோவோனின ம்கனோன சீயமோயன, 
எனவன நீ யநசிககி்றோேோ?” எனறு ய்கட்ைோர. 
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“ஆம் ஆண்ைவயர. நோன உம்வம யநசிப்�து உமககுத ர்தரியும்” எனறு 
ய�துரு ரசோனனோன. 

பி்றகு ய�துருவிைம் இயேசு, “எனது மநவ்தவேக ்கவனிததுகர்கோள்” 
எனறு ரசோனனோர. 

மூன்றோவது முவ்றேோ்க இயேசு, “யேோவோனின ம்கனோன சீயமோயன எனவன 
நீ யநசிககி்றோேோ?” எனறு ய்கட்ைோர. 

இயேசு மூனறுமுவ்ற இவ்வோறு ய்கட்ை்தோல் ய�துருவுககு வருத்தமோ்க 
இருந்தது. ய�துரு அவரிைம், “ஆண்ைவயர, உமககு எல்லோம் ர்தரியும். 
நோன உம்வம யநசிப்�தும் உமககுத ர்தரியும்” என்றோன. ய�துருவிைம் 
இயேசு, “எனது மநவ்தவேக ்கவனிததுகர்கோள். நோன உனககு உண்வமவேச 
ரசோல்லுகிய்றன, நீ இவைஞனோ்க இருந்தய�ோது, உனது இடுப்புவோவர நீயே 
்கட்டிகர்கோண்டு விரும்பும் இைங்களுககு ரசன்றோய். ஆனோல் நீ முதிேவன 
ஆகும்ய�ோது உன வ்க்கவை நீட்டுவோய். யவறு ஒருவன உன இடுப்புவோவரக 
்கட்டிவிடுவோன. அய்தோடு உனககு விருப்�ம் இல்லோ்த இைததுககும் உனவன 
இழுததுகர்கோண்டு ய�ோவோன” என்றோர. (எவ்வோறு ய�துரு மரணம் அவைநது 
ய்தவனுககு மகிவமயசரக்கப் ய�ோகி்றோன என�வ்தக குறிப்பிட்யை இயேசு 
இவ்வோறு கூறினோர.) பி்றகு இயேசு ய�துருவிைம், “எனவனப் பினர்தோைரநது 
வோ” எனறு கூறினோர. 

ய�துரு திரும்பிப் �ோரத்தய�ோது ்தனயனோடு, இயேசுவிைம் அன�ோயிருந்த 
சீஷன வருவவ்தப் �ோரத்தோன. (இந்த சீஷன்தோன முனபு இரவு விருநதினய�ோது 
இயேசுவிைம் “உம்வமக ்கோட்டிக ர்கோடுககி்றவன ேோர?” எனறு அவரமீது 
சோய்நது இருநது ய்கட்ைவன) ய�துரு, அவன பினர்தோைரநது வருவவ்தப் 
�ோரதது, “ஆண்ைவயர, இவவனப் �ற்றி எனன கூறுகிறீர?” எனறு ய்கட்ைோன. 

அ்தற்கு இயேசு, “நோன வருமைவும் இவன இருக்க எனககு விருப்�ம் 
உண்டு. அது உனககு அவ்வைவு முககிேமில்வல. நீ எனவனப் பினர்தோைரநது 
வோ” என்றோர. 

ஆவ்கேோல் சீஷர்களிைம் ஒரு ்கவ்த �ரவிற்று. அ்தோவது இயேசு 
அன�ோயிருககும் அந்த சீஷன மரணம் அவைவது இல்வல எனறு சீஷர்கள் 
ய�சிகர்கோண்ைனர. ஆனோல் அவன மரணம் அவைவதில்வல எனறு இயேசு 
கூ்றவில்வல. அவர, “நோன வரும்வவரககும் இவன இருக்க எனககு விருப்�ம். 
அவ்தப்�ற்றி நீ ்கவவலப்�ை யவண்ைோம்” எனய்ற கூறினோர.349
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6.10 இரயசு சீஷரகைளு்ககு்க பகைாடுதத அருட்�ணி
�திரனோரு சீஷர்களும் இயேசு கூறிே ்கலியலேோவில் உள்ை மவலககுச 
ரசன்றோர்கள். மவல மீது இயேசுவவ சீஷர்கள் ்கண்டு, வணஙகினோர்கள். ஆனோல் 
சில சீஷர்கள் அவர உண்வமேோ்கயவ இயேசு எனறு நம்�வில்வல. ஆ்கயவ 
இயேசு அவர்களிைம், “வோனததிலும் பூமியிலும் முழு அதி்கோரமும் எனககு 
அளிக்கப்�ட்டிருககி்றது. ஆ்கயவ உலகில் உள்ை மக்கள் அவனவவரயும் 
சீஷர்கைோககுங்கள். பி்தோவின ர�ேரோலும் குமோரனின ர�ேரோலும் �ரிசுத்த 
ஆவிேோனவரின ர�ேரோலும் அவர்களுககு ஞோனஸ்நோனம் வழஙகுங்கள். நோன 
உங்களுககுக கூறிே அவனதவ்தயும் அவர்களும் பின�ற்றும்�டி ய�ோ்தவன 
ரசய்யுங்கள். நோன எப்ர�ோழுதும் உங்களுையனயே இருப்ய�ன என�தில் 
உறுதிேோயிருங்கள். உலகின முடிவுவவரயிலும் நோன உங்களுைன ர்தோைரநது 
இருப்ய�ன” என்றோர.350

6.11 இரயசு சீஷரகைளு்ககு பகைாடுதத கை்டசி அறிவு்ே
்தன மரணததிற்கு பி்றகு இயேசு அப்ய�ோஸ்்தலருககுத ்தோன 

உயியரோடிருப்�வ்தக ்கோட்டினோர. வல்லவமமிக்க ரசேல்்கள் �லவற்வ்றச 
ரசய்து இயேசு இவ்த நிரூபித்தோர. இயேசு மரணததினினறு எழுந்த 
பினபு நோட்்களில் அப்ய�ோஸ்்தலர்கள் �லமுவ்ற இயேசுவவப் �ோரத்தனர. 
ய்தவனுவைே இரோஜேதவ்தப்�ற்றி இயேசு அப்ய�ோஸ்்தலர்களிைம் ய�சினோர. 

ஒருமுவ்ற இயேசு அவர்கயைோடு உணவு உட்ர்கோண்டு இருககும்ய�ோது, 351 
அவர அவர்களுககு, “நோன உங்கயைோடு இருந்த ்கோலதவ்த 
ஞோ�்கப்�டுததிகர்கோள்ளுங்கள். யமோயசயின சட்ைததிலும், தீரக்க்தரிசி்களின 
நூற்்களிலும், சஙகீ்தததிலும் எனவனப்�ற்றி எழு்தப்�ட்டிருககி்ற அவனததும் 
நைநய்தேோ்க யவண்டும் எனறு நோன ரசோனயனன” என்றோர. 

பினபு இயேசு சீஷர்களுககு யவ்தோ்கமதவ்த விைககினோர. ்தனவனப்�ற்றி 
எழு்தப்�ட்டிருககி்ற ்கோரிேங்கவை அவர்கள் புரிநதுர்கோள்வ்தற்கு 
உ்தவினோர. பி்றகு அவர்கவை யநோககி, “கிறிஸ்து ர்கோல்லப்�ட்டு மூன்றோம் 
நோள் மரணததில் இருநது எழுவோர எனறு எழு்தப்�ட்டிருககி்றது. நீங்கள் 
நைந்தவவ அவனதவ்தயும் �ோரததீர்கள். நீங்கயை சோட்சி்கள். மக்களுவைே 
�ோவங்கள் மனனிக்கப்�ை முடியும் எனறு நீங்கள் ய�ோய் அவர்களுககுச 
ரசோல்ல யவண்டும். அவர்கள் ்தம் மனம் மோறி, ்தோம் ரசய்்த �ோவங்களுக்கோ்க 
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வருந்த யவண்டும் என�வ்த அவர்களுககுச ரசோல்லுங்கள். அவ்தச ரசய்்தோல் 
அவர்கள் ய்தவனோல் மனனிக்கப்�டுவர. எருசயலமிலிருநது நீங்கள் பு்றப்�ட்டு 
என ர�ேரில் இவற்வ்றப் ய�ோதிக்க யவண்டும். உல்கததில் உள்ை எல்லோ 
மக்களுககும் இந்த நற்ரசய்தி கூ்றப்�ை யவண்டும். ்கவனியுங்கள், என பி்தோ 
உங்களுககு வோககுறுதி ர்கோடுததுள்ைோர. அவ்த உங்களுககு அனுப்புயவன. 
விண்ணில் இருநது அந்த வல்லவமவே நீங்கள் ர�றும்வவரககும் 
எருசயலமில் ்தஙகி இருக்கயவண்டும்” என்றோர.352

அவர எருசயலவம விட்டுப் ய�ோ்க யவண்ைோரமன அவர்களுககுக கூறினோர. 
இயேசு, “பி்தோ உங்களுககுச சிலவற்வ்றக குறிதது வோககுறுதி அளிததுள்ைோர. 
இவ்தக குறிதது முனனயர நோன உங்களுககுக கூறியனன. இஙய்கயே 
எருசயலமில் இந்த வோககுறுதிவேப் ர�றுவ்தற்்கோ்கக ்கோததிருங்கள். யேோவோன 
மக்களுககு, ்தண்ணீரோல் ஞோனஸ்நோனம் வழஙகினோன. ஆனோல் ஒரு சில 
நோட்்களில் நீங்கள் �ரிசுத்த ஆவிேோல் ஞோனஸ்நோனம் ர�றுவீர்கள்” எனறு 
ரசோனனோர. 

அப்ய�ோஸ்்தலர்கள் எல்யலோரும் ஒருமிததுக கூடியிருந்தோர்கள். அவர்கள் 
இயேசுவவ யநோககி, “ஆண்ைவயர, நீங்கள் யூ்தர்களுககு அவர்கைது 
இரோஜேதவ்த மீண்டும் ர்கோடுககும் ்கோலம் இதுவோ?” எனறு வினவினோர்கள். 

இயேசு அவர்கவை யநோககி, “நோட்்கவையும் யநரதவ்தயும் �ற்றிே 
முடிரவடுககும் அதி்கோரம் உவைேவர பி்தோ ஒருவயர. உங்கைோல் இந்தக 
்கோரிேங்கவை அறிநதுர்கோள்ை முடிேோது. ஆனோல் �ரிசுத்த ஆவிேோனவர 
உங்களிைம் வருவோர. வரும்ய�ோது நீங்கள் வல்லவமவேப் ர�றுவீர்கள். 
நீங்கள் எனது சோட்சி்கைோ்க இருப்பீர்கள். மக்களுககு எனவனப்�ற்றிக 
கூறுவீர்கள். மு்தலில் எருசயலமின மக்களுககுக கூறுவீர்கள். பின யூய்தேோ 
முழுவதும். சமோரிேோவிலும், உல்கததின எல்லோப் �குதியிலும் நீங்கள் 
மக்களுககுக கூறுவீர்கள்” என்றோர.353

6.12 இரயசு �ேரலாகைததிற்குத திரும்புதல்
எருசயலமில் இருநது ர�த்தோனிேோ வவரககும் இயேசு சீஷர்கவை 
அவழததுச ரசன்றோர. பினபு வ்க்கவை உேரததி அவர்கவை ஆசீரவதித்தோர. 
இயேசு அவர்கவை வோழததும்ய�ோது அவர்களிைமிருநது பிரிக்கப்�ட்டு 
�ரயலோ்கததிற்கு எடுததுசரசல்லப்�ட்ைோர.354
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சீஷர்கள் �ோரததுகர்கோண்டிருககும்ய�ோய்த, அவர யம்கததிற்குள்ைோ்கச 
ரசன்றோர. பினனர அவர்கைோல் அவவரப் �ோரக்க முடிேவில்வல. 
இயேசு யமயல ய�ோய்கர்கோண்டிருந்தோர. சீஷர்கள் வோவனயே 
யநோககிகர்கோண்டிருந்தனர. 

திடீரரன ரவண்ணி்ற ஆவை அணிந்த இருவர அவர்களுககு அருய்க 
நின்றனர. அவ்விருவரும் சீஷர்கவை யநோககி, “்கலியலேோவிலிருநது 
வநதுள்ை மனி்தர்கயை, ஏன நீங்கள் வோனதவ்தப் �ோரத்தவோய்ற 
நினறுர்கோண்டிருககிறீர்கள்? இயேசு உங்களிைமிருநது �ரயலோ்கததிற்கு 
எடுததுச ரசல்லப்�ட்ைவ்த நீங்கள் ்கண்டீர்கள். நீங்கள் �ோரத்தய�ோது 
ரசன்றவ்தப் ய�ோலயவ அவர திரும்�வும் வருவோர” எனறு கூறினர.355

சீஷர்கள் அவவர அஙய்க வணஙகினர. பி்றகு எருசயலமுககுத திரும்பிச 
ரசன்றோர்கள். அவர்கள் மி்கவும் மகிழயவோடு இருந்தோர்கள். ய்தவவன 
வோழததிேவோய்ற எப்ய�ோதும் அவர்கள் ய்தவோலேததில் ்தஙகி இருந்தோர்கள்.356

6.13 �ரிசுதத ஆவியானவரின் வரு்கை
ர�நர்தய்கோஸ்ய்த நோளில் அப்ய�ோஸ்்தலர அவனவரும் ஓரிைததில் 

கூடியிருந்தனர. திடீரரன வோனிலிருநது ஓவச ஒனறு எழுந்தது. ர�ருங்கோற்று 
அடித்தோற்ய�ோல அது ஒலித்தது. அவர்கள் அமரநதிருந்த வீடு முழுவவ்தயும் 
அவ்ரவோலி நிரப்பிற்று. ரநருப்புக ர்கோழுநது ய�ோன்றவற்வ்ற 
அவர்கள் ்கண்ைனர. அகர்கோழுநது்கள் பிரிநது ரசனறு அஙகிருந்த 
ஒவ்ரவோருவர யமலும் நின்றன. அவர்கள் எல்யலோரும் �ரிசுத்த ஆவிேோல் 
நிரப்�ப்�ட்ைோர்கள். �ல்யவறு ரமோழி்களில் அவர்கள் ய�ச ஆரம்பித்தோர்கள். 
இப்�டிப்�ட்ை வல்லவமவே �ரிசுத்த ஆவிேோனவர அவர்களுககுக 
ர்கோடுததுகர்கோண்டிருந்தோர. 

அக்கோலததில் எருசயலமில் மி்க �கதிமோன்கைோகிே யூ்தர்கள் சிலர 
்தஙகியிருந்தனர. உல்கததின எல்லோ ய்தசதவ்தயும் சோரந்தவர்கைோ்க இந்த 
மனி்தர்கள் இருந்தனர. ஒலிவேக ய்கட்டு இம்மனி்தர்கள் ர�ருஙகூட்ைமோ்க 
அஙகு வந்தனர. அப்ய�ோஸ்்தலர்கள் ய�சிகர்கோண்டிருகவ்கயில் ஒவ்ரவோரு 
மனி்தனும் ்தனது ரசோந்த ரமோழியில் ய்கட்ை்தோல் அம்மனி்தர்கள் 
விேப்புற்்றனர. 

யூ்தர்கள் இ்தனோல் ஆசசரிேமவைந்தனர. அப்ய�ோஸ்்தலர்கள் எவ்வோறு 
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இவ்தச ரசய்ே முடிந்தது என�வ்த அவர்கைோல் புரிநதுர்கோள்ை 
முடிேவில்வல. அவர்கள், “�ோருங்கள்! ய�சிகர்கோண்டிருககும் இந்த 
மனி்தர்கள் எல்யலோரும் ்கலியலேோவவச யசரந்தவர்கள்! ஆனோல் நமது 
ரமோழி்களில் அவர்கள் ய�சிகர்கோண்டிருப்�வ்தக ய்கட்கிய்றோம். எப்�டி 
இது இேலும்? நோம் �ோரததிேோ, யமதிேோ, ஏலோம், ரமரசோர�ோ்தோமிேோ, 
யூய்தேோ, ்கப்�ய்தோகிேோ, ர�ோநது, ஆசிேோ, பிரிகிேோ, �ம்பிலிேோ, எகிப்து, 
சியரயன ந்கரங்களிற்கு அருய்கயுள்ை லிபிேோ நோட்டுப் �குதி்கள், கியரத்தோ, 
யரோமிலிருநது வந்த மக்கள் மற்றும் அயரபிேோ ஆகிேவற்வ்றச யசரந்தவர்கள். 
நம்மில் சிலர யூ்தர்கைோ்கப் பி்றந்தவர்கள் மற்்றவர்கள் யூ்தர்கைோ்க ம்தம் 
மோறிேவர்கள். நோம் ரவவ்யவறு நோட்டினர. ஆனோல் இவர்கள் நம் 
ரமோழி்களில் ய�சுவவ்தக ய்கட்கிய்றோயம! அவர்கள் ய்தவவனக குறிததுக 
கூறும் யமனவமேோன ்கோரிேங்கவை நம்ரமல்யலோரோலும் புரிநதுர்கோள்ை 
முடிகி்றய்த” என்றோர்கள்.357

6.14 இப்புததகைம் எழுதப்�ட்ட ரநா்ககைம்
இயேசு ரசய்்த யவறு �ல ரசேல்்களும் உள்ைன. இவவ அவனததும் எழுதி 
வவக்கப்�ட்டிருந்தோல் அந்தப் புத்த்கங்கவைரேல்லோம் வவககி்ற அைவிற்கு 
இந்த உல்கம் அவ்வைவு ர�ரிே்தோ்க இல்வல எனறு எண்ணுகிய்றன.358 
ஆனோல் இயேசுயவ கிறிஸ்து எனறும் ய்தவனின குமோரன எனறும் நீங்கள் 
நம்பும்�டிககும், அய்தோடு நம்பிகவ்கயின மூலம் அவரது ர�ேரோல் நிததிே 
வோழவவப் ர�்றவும் இவவ்கள் எழு்தப்�ட்டிருககின்றன.359

மதரதயு அளிததுள்ை இரயசுவின் வம்ச அட்டவ்ண
இயேசு கிறிஸ்துவின குடும்� வரலோறு பினவருமோறு: ்தோவீதின வழி 

வந்தவர இயேசு. ்தோவீது ஆபிர்கோமின குடும்�தவ்தச யசரந்தவர. 
ஆபிர்கோமின ம்கன ஈசோககு. ஈசோககின ம்கன ேோகய்கோபு. ேோகய்கோபின 

பிள்வை்கள் யூ்தோவும் அவன சய்கோ்தரர்களும். யூ்தோவின மக்கள் �ோயரசும் 
சோரோவும் (அவர்களின ்தோய் ்தோமோர.) �ோயரசின ம்கன எஸ்யரோம். எஸ்யரோமின 
ம்கன ஆரோம். ஆரோமின ம்கன அம்மின்தோப். அம்மின்தோபின ம்கன ந்கயசோன. 
ந்கயசோனின ம்கன சல்யமோன. சல்யமோனின ம்கன ய�ோவோஸ். (ய�ோவோசின 
்தோய் ரோ்கோப்.) ய�ோவோசின ம்கன ஓய�த. (ஓய�ததின ்தோய் ரூத.)ஓய�ததின 
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ம்கன ஈசோய். ஈசோயின ம்கன அரசனோன ்தோவீது. ்தோவீதின ம்கன சோலயமோன. 
(சோலயமோனின ்தோய் உரிேோவின மவனவி.) 

சோலயமோனின ம்கன ரரர்கோர�ேோம். ரரர்கோர�ேோமின ம்கன அபிேோ. 
அபிேோவின ம்கன ஆசோ. ஆசோவின ம்கன யேோச�ோத. யேோச�ோததின ம்கன 
யேோரோம். யேோரோமின ம்கன உசிேோ. உசிேோவின ம்கன யேோ்தோம். யேோ்தோமின 
ம்கன ஆ்கோஸ். ஆ்கோஸின ம்கன எயசககிேோ. எயசககிேோவின ம்கன மனோயச. 
மனோயசயின ம்கன ஆயமோன. ஆயமோனின ம்கன யேோசிேோ. யேோசிேோவின 
மக்கள் எர்கோனிேோவும் அவன சய்கோ்தரர்களும். (இக்கோலததில்்தோன யூ்தர்கள் 
�ோபியலோனுககு அடிவம்கைோ்கக ர்கோண்டு ரசல்லப்�ட்ைனர.) 

அவர்கள் �ோபியலோனுககுக ர்கோண்டு ரசல்லப்�ட்ை பின: 
எர்கோனிேோவின ம்கன சலோததியேல். சலோததியேலின ம்கன ரசோரரோ�ோய�ல். 
ரசோரரோ�ோய�லின ம்கன அபியூத. அபியூததின ம்கன எலிேோககீம். 
எலிேோககீமின ம்கன ஆயசோர. ஆயசோரின ம்கன சோய்தோக. சோய்தோககின ம்கன 
ஆகீம். ஆகீமின ம்கன எலியூத. எலியூததின ம்கன எலிேோசோர. எலிேோசோரின 
ம்கன மோத்தோன. மோத்தோனின ம்கன ேோகய்கோபு. ேோகய்கோபின ம்கன யேோயசப்பு. 
யேோயசப்பின மவனவி மரிேோள். மரிேோளின ம்கன இயேசு. கிறிஸ்து என 
அவழக்கப்�ட்ைவர இயேசுயவ. 

எனயவ ஆபிர்கோம் மு்தல் ்தோவீதுவவர �தினோனகு ்தவலமுவ்ற்கள். 
்தோவீது மு்தல் யூ்தர்கள் அடிவமப்�ட்டு �ோபியலோனுககுக ர்கோண்டு 
ரசல்லப்�ட்ைதுவவரககும் �தினோனகு ்தவலமுவ்ற்கள். யூ்தர்கள் 
�ோபியலோனுககுக ர்கோண்டு ரசல்லப்�ட்ைதிலிருநது கிறிஸ்து பி்றககும்வவர 
�தினோனகு ்தவலமுவ்ற்கள்.360

லூ்ககைா அளிததுள்ை ரயாரசப்பின் வம்ச அட்டவ்ண
இயேசு ய�ோதிக்க ஆரம்பித்தய�ோது ஏ்றககுவ்றே முப்�து வேது 

நிரம்பிேவரோ்க இருந்தோர. மக்கள் இயேசுவவ யேோயசப்பின ம்கன எனய்ற 
எண்ணினர. 

யேோயசப்பு ஏலியின ம்கன. ஏலி மோத்தோததின ம்கன. மோத்தோத யலவியின 
ம்கன. யலவி ரமல்கியின ம்கன. ரமல்கி ேனனோவின ம்கன. ேனனோ 
யேோயசப்பின ம்கன. யேோயசப்பு மத்தததிேோவின ம்கன. மத்தததிேோ 
ஆயமோஸின ம்கன. ஆயமோஸ் நோகூமின ம்கன. நோகூம் எஸ்லியின ம்கன. 
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எஸ்லி நங்கோயின ம்கன நங்கோய் மோ்கோததின ம்கன. மோ்கோத மத்தததிேோவின 
ம்கன. மத்தததிேோ யசயமயின ம்கன. யசயமய் யேோயசப்பின ம்கன. யேோயசப்பு 
யூ்தோவின ம்கன. 

யூ்தோ யேோவனனோவின ம்கன. யேோவனனோ யரசோவின ம்கன. யரசோ 
ரசரூ�ோய�லின ம்கன. ரசரூ�ோய�ல் சலோததியேலின ம்கன. சலோததியேல் 
யநரியின ம்கன. யநரி ரமல்கியின ம்கன. ரமல்கி அததியின ம்கன. அததி 
ய்கோசோமின ம்கன. ய்கோசோம் எல்யமோ்தோமின ம்கன. எல்யமோ்தோம் ஏரின ம்கன. 
ஏர யேோயசயின ம்கன. யேோயச எலியேசரின ம்கன. எலியேசர யேோரீமின ம்கன. 
யேோரீம் மோத்தோததின ம்கன. மோத்தோத யலவியின ம்கன. 

யலவி சிமியேோனின ம்கன. சிமியேோன யூ்தோவின ம்கன. யூ்தோ யேோயசப்பின 
ம்கன. யேோயசப்பு யேோனோனின ம்கன. யேோனோன எலிேோககீமின ம்கன. 
எலிேோககீம் ரமரலேோவின ம்கன. ரமரலேோ மயினோனின ம்கன. மயினோன 
மத்தோத்தோவின ம்கன. மத்தோத்தோ நோத்தோனின ம்கன. நோத்தோன ்தோவீதின 
ம்கன. ்தோவீது ஈசோயின ம்கன. ஈசோய் ஓய�தின ம்கன. ஓய�த ய�ோவோசின 
ம்கன. ய�ோவோஸ் சல்யமோனின ம்கன. சல்யமோன ந்கயசோனின ம்கன. ந்கயசோன 
அம்மின்தோபின ம்கன. அம்மின்தோப் ஆரோமின ம்கன. ஆரோம் எஸ்யரோமின 
ம்கன. எஸ்யரோம் �ோயரசின ம்கன. �ோயரஸ் யூ்தோவின ம்கன. யூ்தோ ேோகய்கோபின 
ம்கன. ேோகய்கோபு ஈசோககின ம்கன. ஈசோககு ஆபிர்கோமின ம்கன. ஆபிர்கோம் 
ய்தரோவின ம்கன. ய்தரோ நோய்கோரின ம்கன. நோய்கோர யசரூககின ம்கன. யசரூக 
ரரகூவின ம்கன. ரரகூ ய�யலககின ம்கன. ய�யலக ஏய�ரின ம்கன. ஏய�ர 
சோலோவின ம்கன. 

சோலோ ்கோயினோனின ம்கன. ்கோயினோன அர�கசோததின ம்கன. அர�கசோத 
யசமின ம்கன. யசம் யநோவோவின ம்கன. யநோவோ லோயமககின ம்கன. லோயமக 
ரமததூசலோவின ம்கன. ரமததூசலோ ஏயனோககின ம்கன. ஏயனோக ேோயரதின 
ம்கன. ேோயரத ம்கலோரலயேலின ம்கன. ம்கலோரலயேல் ய்கனோனின ம்கன. 
ய்கனோன ஏயனோஸின ம்கன. ஏயனோஸ் யசததின ம்கன. யசத ஆ்தோமின ம்கன. 
ஆ்தோம் ய்தவனின ம்கன.361



இரயசுவின் வாழ்க்கையின் கைால வரி்ச

கீழக்கண்ை �ட்டிேல், ்தற்ய�ோது உ�யேோ்கததில் உள்ை திருத்தப்�ட்ை நோள் 
்கோட்டியின�டி இயேசு வோழந்த ்கோலதவ்த அறிநதுர்கோள்ை உ்தவும். இதில் 
குறிப்பிட்டுள்ை வருைங்கவைககுறிதது யவ்த அறிஞர்களுககுள் ்கருதது 
யவற்றுவம்கள் உண்டு.

கைாலம்  சம்�வம் 
கி. மு. 6 / 5  இயேசுவின பி்றப்பு

கி. மு. 4  ம்கோ ஏயரோது ரோஜோவின மரணம் 

கி. பி. 12  யரோமோபுரியில் திய�ரியு ரோேனின அரசோட்சியின ஆரம்�ம் 
கி. பி. 26  யேோவோன ஸ்நோன்கனின �ணியின ஆரம்�ம் 
 இயேசுவின ஞோனஸ்நோனம்
 இயேசுவின ர�ோதுப் �ணியின ஆரம்�ம்

கி. பி. 27  ர�ோதுப் �ணியின ய�ோது மு்தலோம் �ஸ்்கோ

கி. பி. 28   ர�ோதுப் �ணியின ய�ோது இரண்ைோம் �ஸ்்கோ

கி. பி. 29 ர�ோதுப் �ணியின ய�ோது மூன்றோம் �ஸ்்கோ

கி. பி. 30  இயேசு சிலுவவயில் அவ்றேப்�டு்தல் (நிசோன/ஏப்ரல் 14)
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இந்த புத்த்கததில் �ேன�டுத்தப்�ட்டுள்ை யவ்த�குதி்கவை அவவ 
எடுக்கப்�ட்டுள்ை, மதய்தயு, மோற்கு, லூக்கோ, யேோவோன மற்றும் அப்ய�ோஸ்்தலர 
நை�டி்கள் எனனும் புத்த்கங்கயைோடு ஒப்பிை, இந்த அட்ைவவண உ்தவும். 
இந்த யவ்த�குதி்கவை அவற்றின இேல்�ோன மூலப்�குதியில் ்கருத்தோய் 
்கற்றுகர்கோள்ை இந்த அட்ைவவண உ்தவும். ஒவ்ரவோரு யவ்தோ்கம 
யமற்ய்கோளின முனயன உள்ை சிறு எண்ணோனது, புத்த்கததில் உள்ை ஒவ்ரவோரு 
யவ்தோ்கமப் �குதியின ்கவைசியில் உள்ை எண்வணக குறிப்�்தோகும். யமலும், 
இந்த அட்ைவவணயில் உள்ை எண் குறிக்கப்�ட்டுள்ை �குதித ்தவலப்பு்கள், 
புத்த்கததிலும் அய்த வி்தமோ்கயவ �ேன�டுத்தப்�ட்டுள்ைன.

1  இரயசுவின் பி்றப்பும் குழந்தப் �ருவமும்

1.1 துவ்ககைம் 
1 யேோவோன 1:1–18

1.2 ஒரு தூதன் ரயாவான் ஸநானகைனின் பி்றப்்� அறிவிததல் 
2 லூக்கோ 1:5–25

1.3 கைாபிரிரயல் தூதன் இரயசுவின் பி்றப்்� அறிவிததல் 
3 லூக்கோ 1:26–38

1.4 எலிசப�த்த மரியாள் சநதிததல் 
4 லூக்கோ 1:39–45

1.5 மரியாள் ரதவ்னப் ர�ாற்றுதல்
5 லூக்கோ 1:46–55

1.6 ரயாவான் ஸநானகைன் பி்றப்பு 
6 லூக்கோ 1:57–66
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1.7 சகைரியா ரதவ்னப் ர�ாற்றுதல்

7 லூக்கோ 1:67–80

1.8 இரயசுவின் பி்றப்பு
8 லூக்கோ 2:1–7

1.9 ரமயப்�ரகைள் இரயசு்வ்க கைாண வருதல்
9 லூக்கோ 2:8–21

1.10 இரயசு ரதவனிடததில் அரப்�ணி்ககைப்�டுதல்
10 லூக்கோ 2:22–38

1.11 இரயசு்வ்க கைாண ஞானிகைளின் வரு்கை 
11 மதய்தயு 2:1–12

1.12 இரயசுவின் குடும்�ம் எகிப்திற்குத தப்பிச் பசல்லுதல்
12 மதய்தயு 2:13–15

1.13 ப�தலரகைமில் ஆண் குழந்தகைள் பகைால்லப்�டுதல்
13 மதய்தயு 2:16–18

1.14 இரயசுவின் குடும்�ம் எகிப்திலிருநது திரும்புதல் 
14 மதய்தயு 2:19–23
15 லூக்கோ 2:40

1.15 ரதவாலயததில் சிறுவன் இரயசு 
16 லூக்கோ 2:41–52

2  இரயசுவின் ப�ாது வாழவின் ஆேம்�ம்

2.1 ரயாவான் ஸநானகைன் வழி்ய ஆயததம் பசயதல்
17 லூக்கோ 3:1–6
18 மதய்தயு 3:4–10
19 லூக்கோ 3:10–18
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2.2 இரயசுவின் ஞானஸநானம்

20 மதய்தயு 3:13–17
21 லூக்கோ 3:23a

2.3 இரயசுவு்ககுண்டான ரசாத்னகைள்
22 மதய்தயு 4:1–11

2.4 ரமசியா்வப்�ற்றி ரயாவான் ஸநானகைன் கூறுதல்
23 யேோவோன 1:19–28

2.5 இரயசு ரதவ ஆட்டு்ககுட்டி 
24 யேோவோன 1:29–34

2.6 ரயாவான் தன் சீஷரகை்ை இரயசுவு்ககு அறிமுகைப்�டுததல்
25 யேோவோன 1:35–42

2.7 பிலிப்பும், நாததான்ரவலும் அ்ழ்ககைப்�டுதல் 
26 யேோவோன 1:43–51

2.8 இரயசுவின் முதலாம் அற்புதம் 
27 யேோவோன 2:1–12

2.9 ரதவாலாயததில் இரயசு
28 யேோவோன 2:13–25

2.10 இரயசுவும் நி்கபகைாரதமுவும்
29 யேோவோன 3:1–21

2.11 இரயசுவும் ரயாவான் ஸநானகைனும்
30 யேோவோன 3:22–4:3

2.12 இரயசு ஒரு சமாரியப்ப�ண்ரணாடு ர�சுதல் 
31 யேோவோன 4:4–26

2.13 சீஷரகைள் திரும்பி வருதல்
32 யேோவோன 4:27–38
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2.14 சமாரியரகைள் இரயசு்வ விசுவாசிததல்

33 யேோவோன 4:39–42

2.15 கைலிரலயாவு்ககு இரயசு திரும்புதல் 
34 யேோவோன 4:43–45

2.16 அதிகைாரியின் மகைன் குணப்�டுதல்
35 யேோவோன 4:46–54

2.17 இரயசு நற்பசயதி்ய்க கூ்ற ஆேம்பிததல்
36 மதய்தயு 4:13b–17a
37 மோற்கு 1:15
38 லூக்கோ 4:14b–15

2.18 இரயசு பசாநத ஊரில் நிோகைரி்ககைப்�டுதல்
39 லூக்கோ 4:16–30

3  ம்ககைளிடம் பசல்வா்ககு ப�ற்்ற ஆண்டு

3.1 இரயசு சில சீஷரகை்ைத ரதரநபதடுததல்
40 மதய்தயு 4:18–22
41 லூக்கோ 5:1–11

3.2 அசுதத ஆவியுள்ைவன் விடுவி்ககைப்�டுதல்
42 மோற்கு 1:21–28

3.3 இரயசு அரநகை்ே்க குணமா்ககுதல்
43 மோற்கு 1:29–34

3.4 இரயசு தனி்மயில் பெபிததல்
44 மோற்கு 1:35–38

3.5 ர�ாத்னயும், குணமா்ககுதலும்
45 மதய்தயு 4:23–25
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3.6 ரநாயாளி்ய்க குணமா்ககுதல்

46 மோற்கு 1:40–45

3.7 �்ககைவாத வியாதி்ககைாேன் குணமாகுதல்
47 மோற்கு 2:1–12

3.8 ரலவி இரயசு்வ பின்�ற்றுதல்
48 மோற்கு 2:13–17

3.9 உ�வாசம் �ற்றிய ரகைள்வி்ககு இரயசு �திலு்ேததல்
49 லூக்கோ 5:33–39

3.10 குைம் அருரகை ரநாயாளி்ய்க குணமா்ககுதல்
50 யேோவோன 5:1–18

3.11 ரதவ குமாேன் வாழவு அளி்ககி்றார
51 யேோவோன 5:19–30

3.12 தன் அதிகைாேததிற்கு இரயசுவின் ஆதாேம் 
52 யேோவோன 5:31–47

3.13 இரயசு ஓயவு நாளு்ககும் ஆண்டவர
53 மோற்கு 2:23–26
54 மதய்தயு 12:5–7
55 மோற்கு 2:27–28
56 மதய்தயு 12:9–14

3.14 இரயசுவின் பின் திேைான கூட்டம்
57 மோற்கு 3:7–12
58 மதய்தயு 12:17–21

3.15 இரயசு �ன்னிேண்டு அப்ர�ாஸதலரகை்ைத ரதரநபதடுததல்
59 லூக்கோ 6:12–13
60 மோற்கு 3:14b–19
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மவலயிலிருநது பிரசங்கம் (3.16–34)

3.16 ரதவனு்டய ஆசீரவாதஙகை்ைப் ப�றுரவார
61 மதய்தயு 5:1–12

3.17 இரயசு்வப் பின்�ற்றுரவார உப்பு, ஒளி
62 மதய்தயு 5:13–16

3.18 ரமாரசயின் நியாயப்பிேமாணத்தப் �ற்றி இரயசு
63 மதய்தயு 5:17–20

3.19 ரகைா�த்தப் �ற்றிய ர�ாத்ன 
64 மதய்தயு 5:21–26

3.20 கைற்்�்க குறிதது இரயசுவின் ர�ாத்ன
65 மதய்தயு 5:27–30

3.21 விவாகைேததுப்�ற்றிய ர�ாத்ன
66 மதய்தயு 5:31–32

3.22 வா்ககுறுதிகை்ைப்�ற்றிய ர�ாத்ன
67 மதய்தயு 5:33–37

3.23 �ழிவாஙகுதல் �ற்றிய ர�ாத்ன
68 மதய்தயு 5:38–42

3.24 விரோதிகை்ை ரநசி்ககும்�டி இரயசுவின் ர�ாத்ன
69 மதய்தயு 5:43–48

3.25 தரமம் பசயவ்தப் �ற்றிய ர�ாத்ன
70 மதய்தயு 6:1–4

3.26 பிோரதத்ன்யப் �ற்றி இரயசு ர�ாதிததல்
71 மதய்தயு 6:5–15

3.27 உ�வாசத்தப் �ற்றிய ர�ாத்ன
72 மதய்தயு 6:16–18
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3.28 எது மு்ககியம் என்்ற ர�ாத்ன

73 மதய்தயு 6:19–24

3.29 கைவ்ல்ய்க குறிதது ர�ாத்ன
74 மதய்தயு 6:25–34

3.30 மற்்றவரகை்ை நியாயம் தீரப்�்தப்�ற்றி ர�ாத்ன 
75 மதய்தயு 7:1–6

3.31 ரத்வ்ய ரதவனிடம் ரகைட்டுப்ப�றுதல் 
76 மதய்தயு 7:7–12

3.32 குறுகிய வாசலும் அகைலமான வாசலும் 
77 மதய்தயு 7:13–14

3.33 ம்ககைள் யார என்�து அவரகைைது பசயல்கைள் மூலம் பவளிப்�டும்
78 மதய்தயு 7:15–23

3.34 இேண்டுவித மனிதரகைள்
79 மதய்தயு 7:24–27

3.35 இரயசு அதிகைாரியின் ரவ்ல்ககைாே்ன்க குணமா்ககுதல்
80 லூக்கோ 7:1–10

3.36 வித்வயின் மகை்ன உயிரப்பிததல் 
81 லூக்கோ 7:11–17

3.37 இரயசுவும் ரயாவான் ஸநானகைனும் 
82 லூக்கோ 7:18–35

3.38 இரயசு தன் ம்ககைளு்ககுத தரும் இ்ைப்�ாறுதல்
83 மதய்தயு 11:25–30

3.39 இரயசுவும் �ாவியான ப�ண்ணும் 
84 லூக்கோ 7:36–50
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3.40 கைலிரலயாவில் இரயசு 

85 லூக்கோ 8:1–3

3.41 இரயசுவின் வல்ல்ம ரதவனிடததில் ப�ற்்றது 
86 மதய்தயு 12:22–37

3.42 இரயசுவின் அதிகைாேத்த சிலர சநரதகிததல்
87 மதய்தயு 12:38–45

3.43 இரயசு்வ பின்�ற்றுரவாரே அவேது பமயயான குடும்�ம்
88 மதய்தயு 12:46–50
89 லூக்கோ 11:27–28

3.44 வி்த்யப் �ற்றிய உவ்ம
90 மதய்தயு 13:1–23

3.45 நீஙகைள் அறிநதவற்்்றப் �யன்�டுததுஙகைள் 
91 மோற்கு 4:21–25

3.46 வைரும் வி்த்யப்�ற்றிய உவ்ம
92 மோற்கு 4:26–29

3.47 ரகைாது்ம மற்றும் கை்ை்யப் �ற்றிய உவ்ம 
93 மதய்தயு 13:24–30

3.48 கைடுகு, புளிதத மாவு �ற்றிய உவ்மகைள் 
94 மதய்தயு 13:31–35

3.49 கை்ையின் உவ்ம விை்ககைம் 
95 மதய்தயு 13:36–43

3.50 பு்தயல், முதது �ற்றிய உவ்மகைள் 
96 மதய்தயு 13:44–46

3.51 மீன் வ்ல்யப் �ற்றிய உவ்ம 
97 மதய்தயு 13:47–53
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3.52 புய்ல அமரததுதல் 

98 மோற்கு 4:35–41

3.53 பிசாசு பிடிதத மனித்ன இரயசு விடுவிததல் 
99 லூக்கோ 8:26–27
100 மோற்கு 5:3b–20

3.54 சிறுமி உயிே்டதலும், ரநாயாளிப் ப�ண் குணமாகுதலும் 
101 மோற்கு 5:21–43

3.55 இரயசு மூவ்ே்க குணமா்ககுதல்
102 மதய்தயு 9:27–34

3.56 இரயசு பசாநத ஊரில் நிோகைரி்ககைப்�டுதல் 
103 மோற்கு 6:1–6

4  எதிரப்பு அதிகைரி்ககும் ஆண்டு

4.1 அருட்�ணி்ககு ரவ்லயாட்கை்ை அனுப்� ரதவ்ன ரவண்டுஙகைள் 
104 மதய்தயு 9:35–38

4.2 �ன்னிேண்டு அப்ர�ாஸதலரகை்ை இரயசு அனுப்புதல் 
105 மதய்தயு 10:1
106 மதய்தயு 10:5–42
107 மதய்தயு 11:1
108 லூக்கோ 9:6
109 மோற்கு 6:12b–13

4.3 ரயாவான் ஸநானகைன் பகைால்லப்�டுதல் 
110 மோற்கு 6:14–29

4.4 ஐயாயிேதது்ககு ரமற்�ட்ட ம்ககைளு்ககு உணவு அளிததல்
111 மோற்கு 6:30–37
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112 யேோவோன 6:8–15a
113 மோற்கு 6:45
114 மதய்தயு 14:23a

4.5 இரயசு தண்ணீரின்ரமல் நடததல் 
115 மதய்தயு 14:23b–33

4.6 இரயசு �ல ரநாயாளிகை்ை்க குணமா்ககுதல் 
116 மோற்கு 6:53–56

4.7 ஜீவ அப்�மான இரயசு 
117 யேோவோன 6:22b–59

4.8 �ல சீஷரகைள் இரயசு்வவிட்டுப் பின்வாஙகுதல்
118 யேோவோன 6:60–7:1

4.9 ரதவனு்டய பிேமாணஙகைளும் மனித �ாேம்�ரியமும்
119 மோற்கு 7:1–15
120 மதய்தயு 15:12–14
121 மோற்கு 7:17–23

4.10 கைானானிய ப�ண்ணு்ககு இரயசு உதவுதல்
122 மதய்தயு 15:21–28

4.11 பசவிட்டு மனித்ன்க குணமா்ககுதல் 
123 மோற்கு 7:31
124 மதய்தயு 15:30
125 மோற்கு 7:32–36
126 மதய்தயு 15:31a
127 மோற்கு 7:37b

4.12 நாலாயிேதது்ககும் அதிகைமான ம்ககைளு்ககு உணவு அளிததல் 
128 மதய்தயு 15:32–39
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4.13 இரயசுவின் அதிகைாேத்த சிலர சநரதகிததல் 

129 மதய்தயு 16:1–4

4.14 இரயசுவின் சீஷரகைள் அவ்ேத தவ்றாகைப் புரிநதுபகைாள்ளுதல் 
130 மதய்தயு 16:5–12

4.15 குருடன் குணமா்ககைப்�டுதல்
131 மோற்கு 8:22–26

4.16 இரயசுரவ கிறிஸது என ர�துருவின் அறி்க்கை
132 மதய்தயு 16:13–20

4.17 இரயசு தம் மேணத்த்க குறிதது்க கூறுதல்
133 மதய்தயு 16:21–28

4.18 ரமாரச, எலியாரவாடு இரயசு கைாட்சியளிததல் 
134 லூக்கோ 9:28–33
135 மதய்தயு 17:5–13

4.19 சிறுவன் அசுதத ஆவியிலிருநது விடுத்ல ப�றுதல் 
136 மோற்கு 9:14–29

4.20 தன் மேணம், உயிரதபதழுத்லப் �ற்றி இரயசு கூறுதல்
137 மோற்கு 9:30–32

4.21 வரி பகைாடுப்�்தப் �ற்றிய ர�ாத்ன
138 மதய்தயு 17:24–27

4.22 ரதவனு்டய இோஜயததில் யார ப�ரியவர? 
139 மதய்தயு 18:1–5
140 மோற்கு 9:38–41

4.23 �ேம தகைப்�ன் எல்லா ம்ககைள் மீதும் கைரிச்ன உள்ைவர 
141 மதய்தயு 18:6–14

4.24 தவறு பசய�வ்ன திருததுதல் 
142 மதய்தயு 18:15–20
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4.25 மன்னிப்்�ப் �ற்றிய உவ்ம

143 மதய்தயு 18:21–35

4.26 இரயசு எருசரலமு்ககுச் பசல்லுதல் 
144 யேோவோன 7:2–13

4.27 இரயசு எருசரலமில் உ�ரதசிததல் 
145 யேோவோன 7:14–24

4.28 இரயசுதான் கிறிஸதுவா? 
146 யேோவோன 7:25–44

4.29 சில யூததத்லவரகைளின் அவிசுவாசம் 
147 யேோவோன 7:45–52

4.30 வி�சாேததில் பிடி்ககைப்�ட்ட ப�ண் 
148 யேோவோன 7:53–8:11

4.31 இரயசுரவ உலகைததின் ஒளி 
149 யேோவோன 8:12–30

4.32 ஆபிேகைாமின் பிள்்ைகைள் குறிதது வா்ககுவாதம் 
150 யேோவோன 8:31–41

4.33 பிசாசின் பிள்்ைகைள் 
151 யேோவோன 8:42–47

4.34 இரயசு தன்்னயும், ஆபிேகைா்மயும் �ற்றிப் ர�சுதல்
152 யேோவோன 8:48–59

4.35 பி்றவி்க குருட்ன்க குணமா்ககுதல் 
153 யேோவோன 9:1–12

4.36 இரயசு குணமா்ககிய மனிதனிடம் மததத்லவரகைளின் விசாே்ண 
154 யேோவோன 9:13–34
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4.37 ஆன்மீகை்க குருட்டுததன்்ம 

155 யேோவோன 9:35–41

4.38 நல்ல ரமயப்�னும் ஆடுகைளும் 
156 யேோவோன 10:1–21

4.39 எருசரலமு்ககுச் பசல்லும் வழியில் 
157 லூக்கோ 9:51–62

4.40 எழு�ததிேண்டு ர�்ே இரயசு அனுப்புதல்
158 லூக்கோ 10:1–24

4.41 மிகை மு்ககியமான கைட்ட்ையும், நல்ல சமாரியன் கை்தயும் 
159 லூக்கோ 10:25–37

4.42 மரியாளும் மாரததாளும் 
160 லூக்கோ 10:38–42

4.43 பிோரதத்ன்யப் �ற்றி இரயசு ர�ாதிததல் 
161 லூக்கோ 11:1–13

4.44 �ரிரசய்ே இரயசு விமரசிததல்
162 லூக்கோ 11:37–54

4.45 எச்சரிப்பும் ஊ்ககுவிததலும் 
163 லூக்கோ 12:1–12

4.46 �ண்ககைாே முட்டா்ைப் �ற்றிய உவ்ம
164 லூக்கோ 12:13–21

4.47 இரயசு்வப் பின்�ற்றுவதால் துன்�ஙகைள் வே்ககூடும் 
165 லூக்கோ 12:49–53

4.48 மனம் மாறுஙகைள் 
166 லூக்கோ 13:1–9

4.49 ஓயவு நாளில் ஒரு ப�ண்்ண்க குணமா்ககுதல் 
167 லூக்கோ 13:10–17
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4.50 யூததத்லவரகைள் இரயசுவு்ககு எதிோகுதல் 

168 யேோவோன 10:22–42

4.51 குறுகிய வாசல் 
169 லூக்கோ 13:22–30

4.52 எருசரலமில் இரயசு மரிப்�ார 
170 லூக்கோ 13:31–35

4.53 ஒரு �ரிரசயன் வீட்டில் இரயசு 
171 லூக்கோ 14:1–14

4.54 விருநது்ககு அ்ழ்ககைப்�ட்டவரகைள் �ற்றிய உவ்ம 
172 லூக்கோ 14:15–24

4.55 என்்னப் பின்�ற்்ற முடியுமா என்று தீரமானியுஙகைள் 
173 லூக்கோ 14:25–35

4.56 கைாணாமற்ர�ான ஆட்்டப் �ற்றிய உவ்ம 
174 லூக்கோ 15:1–7

4.57 கைாணாமற் ர�ான பவள்ளி்ககைாசு �ற்றிய உவ்ம 
175 லூக்கோ 15:8–10

4.58 கைாணாமற்ர�ான மகை்னப் �ற்றிய உவ்ம 
176 லூக்கோ 15:11–32

4.59 ரநர்மயற்்ற அதிகைாரியின் உவ்ம 
177 லூக்கோ 16:1–15

4.60 பசல்வநதனும் லாசருவும் 
178 லூக்கோ 16:19–31

4.61 மன்னிததல், விசுவாசம், கைட்ம 
179 லூக்கோ 17:1–10



அட்டவ்ண274
4.62 லாசருவின் இ்றப்பு 

180 யேோவோன 11:1–16

4.63 இரயசு லாசருவின் சரகைாதரிகை்ைத ரதற்றுதல்
181 யேோவோன 11:17–37

4.64 லாசரு்வ இரயசு உயிரப்பிததல் 
182 யேோவோன 11:38–44

4.65 இரயசு்வ்க பகைால்ல யூதத த்லவரகைளின் சதிததிட்டம்
183 யேோவோன 11:45–54

4.66 இரயசு �தது குஷடரோகிகை்ை்க குணமா்ககுதல் 
184 லூக்கோ 17:11–19

4.67 ரதவ இோஜயததின் வரு்கை 
185 லூக்கோ 17:20–37

4.68 மனம் தைோத வித்வப் �ற்றிய உவ்ம 
186 லூக்கோ 18:1–8

4.69 �ரிரசயன் மற்றும் வரி வசூலிப்�வனின் உவ்ம 
187 லூக்கோ 18:9–14

4.70 விவாகைேதது �ற்றிய ர�ாத்ன
188 மதய்தயு 19:3–8
189 மோற்கு 10:10–12
190 மதய்தயு 19:10–12

4.71 குழந்தகை்ை இரயசு ரசரதது்கபகைாள்ளுதல் 
191 மோற்கு 10:13–16

4.72 �ண்ககைாேன் இரயசு்வப் பின்�ற்்ற மறுததல் 
192 மோற்கு 10:17–31

4.73 திோட்்சத ரதாட்ட ரவ்லயாட்கைள் �ற்றிய உவ்ம
193 மதய்தயு 20:1–16
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4.74 இரயசு தன் மேணம், உயிரதபதழுத்லப் �ற்றி மறு�டியும் ர�சுதல் 

194 லூக்கோ 18:31–34

4.75 ஒரு தாய விரசஷ நன்்ம ரகைட்டல் 
195 மதய்தயு 20:20–28

4.76 குருடன் �ரதிரமயு குணமா்ககைப்�டுதல் 
196 மோற்கு 10:46–52

4.77 வரி வசூலிப்�வனான சரகையு 
197 லூக்கோ 19:1–10

4.78 �தது ரவ்லயாட்கை்ைப் �ற்றிய உவ்ம
198 லூக்கோ 19:11–28

4.79 லாசரு்வயும் பகைால்லத த்ல்ம ஆசாரியரகைள் சதிததிட்டம் 
199 யேோவோன 11:55–12:1, 9–11

5  இரயசு மேணம்டயும் வாேம்

5.1 இரயசு எருசரலம் �ட்டணததில் நு்ழதல் 
200 யேோவோன 12:12–13a
201 லூக்கோ 19:29–36a
202 மோற்கு 11:8–10
203 மதய்தயு 21:4–5
204 யேோவோன 12:16
205 லூக்கோ 19:39–44
206 மோற்கு 11:11

5.2 இரயசு அததிமேம் �ட்டுப்ர�ாவ்த அறிவிததல் 
207 மோற்கு 11:12–14
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5.3 ரதவாலயததில் வியா�ாரிகை்ை இரயசு விேட்டிவிடுதல் 

208 மோற்கு 11:15–17
209 மதய்தயு 21:14–16
210 லூக்கோ 19:47–48
211 மோற்கு 11:19

5.4 �ட்டுப்ர�ான அததிமேம், விசுவாசம், பெ�ம் 
212 மோற்கு 11:20–25

5.5 இரயசுவின் அதிகைாேத்த யூத மதத த்லவரகைள் நிோகைரிததல் 
213 மோற்கு 11:27–33

5.6 இேண்டு மகைன்கைள் �ற்றிய உவ்ம 
214 மதய்தயு 21:28–32

5.7 ப�ால்லாத விவசாயிகைள் �ற்றிய உவ்ம
215 மதய்தயு 21:33–46

5.8 கைல்யாண விருநது �ற்றிய உவ்ம 
216 மதய்தயு 22:1–14

5.9 இோயனு்ககு வரி பசலுததுவது சரியா இல்்லயா? 
217 மதய்தயு 22:15–22

5.10 ஏழு சரகைாதேரகைளும் திருமணமும் 
218 மதய்தயு 22:23–33

5.11 மிகை மு்ககியமான கைட்ட்ை 
219 மதய்தயு 22:34–36
220 மோற்கு 12:29–31
221 மதய்தயு 22:40
222 மோற்கு 12:32–34ab

5.12 ரமசியா தாவீதின் குமாேனா அல்லது தாவீதின் ஆண்டவோ? 
223 மதய்தயு 22:41–46
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5.13 மததத்லவரகைள் இரயசு விமரசிததல் 

224 மதய்தயு 23:1–39

5.14 ஒரு வித்வ தன்ககுள்ை எல்லாவற்்்றயும் பகைாடுததல் 
225 மோற்கு 12:41–44

5.15 கை்டசி்க கைாலம் �ற்றி இரயசுவின் எச்சரி்க்கை 
226 மோற்கு 13:1–13
227 மதய்தயு 24:14
228 மோற்கு 13:14–31

5.16 கைாலம் நி்்றரவறும் ரவ்ல்ய ரதவன் மட்டுரம அறிவார 
229 மதய்தயு 24:36–41
230 லூக்கோ 21:34–36

231 மோற்கு 13:34–37
232 மதய்தயு 24:42b–51

5.17 �தது யுவதிகைள் �ற்றிய உவ்ம 
233 மதய்தயு 25:1–13

5.18 மூன்று ரவ்ல்ககைாேரகை்ைப் �ற்றிய உவ்ம 
234 மதய்தயு 25:14–30

5.19 மனிதகுமாேன் எல்லா்ேயும் நியாயம் தீரப்�ார 
235 மதய்தயு 25:31–46

5.20 தன் மேணத்தப் �ற்றி இரயசு மீண்டும் ர�சுதல் 
236 யேோவோன 12:20–50

5.21 ரமரி ப�ததானியாவில் இரயசுவின் ரமல் நறுமண ்தலம் ஊற்றுதல் 
237 மோற்கு 14:1–3a
238 யேோவோன 12:2–8
239 மோற்கு 14:8–9
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5.22 இரயசுவின் விரோதிகைளு்ககு உதவ யூதாஸ ஒப்பு்கபகைாள்ளுதல் 

240 லூக்கோ 22:3–4
241 மதய்தயு 26:15–16

5.23 �ஸகைா உணவு்ககு ஆயததம் 
242 லூக்கோ 22:7–14

சீஷர்கயைோடு இயேசுவின ்கவைசி இரவு உணவு (5.25–40)

5.24 இேவு உணவின்ர�ாது இரயசுவும் சீஷரகைளும்
243 லூக்கோ 22:15–18

5.25 இரயசு தமது சீஷரகைளின் �ாதஙகை்ை்க கைழுவுதல் 
244 யேோவோன 13:2b–17

5.26 இரயசு்வ்க கைாட்டி்க பகைாடுப்�வன் யார என்று கூறுதல் 
245 யேோவோன 13:18–26ab
246 மதய்தயு 26:24–25
247 யேோவோன 13:26c–30

5.27 இேததததின் மூலம் புதிய உடன்�டி்க்கை 
248 மதய்தயு 26:26
249 லூக்கோ 22:19b–20a
250 மதய்தயு 26:27b
251 லூக்கோ 22:20b
252 மதய்தயு 26:28b–29

5.28 யார மு்ககியமானவர?
253 லூக்கோ 22:24–30

5.29 இரயசு பகைாடுதத புதிய கைட்ட்ை 
254 யேோவோன 13:31–35

5.30 ர�துரு தன்்ன மறுதலி்ககைப்ர�ாவ்த இரயசு அறிவிததல் 
255 மதய்தயு 26:31–32
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256 லூக்கோ 22:31–32
257 மோற்கு 14:29–31
258 லூக்கோ 22:35–38

5.31 இரயசு தம் சீஷரகைளு்ககு ஆறுதல் கூறுகி்றார 
259 யேோவோன 14:1–4

5.32 பிதாவிடம் பசல்ல ஒரே வழி இரயசுரவ 
260 யேோவோன 14:5–14

5.33 �ரிசுதத ஆவியானவ்ே அனுப்� இரயசுவின் வா்ககுறுதி 
261 யேோவோன 14:15–31

5.34 இரயசு திோட்்சச் பசடி ர�ான்்றவர 
262 யேோவோன 15:1–17

5.35 இரயசு சீஷரகை்ை எச்சரிததல் 
263 யேோவோன 15:18–16:4b

5.36 �ரிசுதத ஆவியானவரின் �ணிகைள் 
264 யேோவோன 16:4c–15

5.37 துயேம் மகிழச்சியாகை மாறும் 
265 யேோவோன 16:16–33

5.38 இரயசு தன் பிதாவிடம் ர�சுதல் 
266 யேோவோன 17:1–5

5.39 சீஷரகைளு்ககைாகை இரயசு பிோரதத்ன பசயதல் 
267 யேோவோன 17:6–19

5.40 எல்லா விசுவாசிகைளு்ககைாகைவும் இரயசுவின் பிோரதத்ன 
268 யேோவோன 17:20–26

5.41 இரயசு தனி்மயில் பிோரததிததல் 
269 மதய்தயு 26:30
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270 மதய்தயு 26:36b–39
271 லூக்கோ 22:43–44
272 மதய்தயு 26:40–46

5.42 இரயசு ்கைது பசயயப்�டுதல் 
273 யேோவோன 18:2–3
274 மதய்தயு 26:48–49
275 லூக்கோ 22:48
276 யேோவோன 18:4–5a, 6–9
277 மோற்கு 14:46
278 யேோவோன 18:10
279 லூக்கோ 22:51
280 யேோவோன 18:11a
281 மதய்தயு 26:52b
282 யேோவோன 18:11b
283 மதய்தயு 26:53–56
284 மோற்கு 14:51–52

5.43 அன்னாவின் முன் இரயசு 
285 யேோவோன 18:12–14

5.44 இரயசு்வப் ர�துரு முதல் மு்்ற மறுதலிததல் 
286 யேோவோன 18:15–16
287 யேோவோன 18:18
288 மோற்கு 14:66–68

5.45 த்ல்ம ஆசாரியனின் ரகைள்வி 
289 யேோவோன 18:19–24

5.46 ர�துருவின் இேண்டாம், மூன்்றாம் மறுதலிப்பு 
290 யேோவோன 18:25a
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291 மோற்கு 14:69–70
292 யேோவோன 18:26
293 மோற்கு 14:71
294 லூக்கோ 22:60b–62

5.47 யூத ஆரலாச்னச் சஙகைம் முன்பு இரயசு 
295 மதய்தயு 26:57
296 மோற்கு 14:55–65

5.48 யூதாஸ தற்பகைா்ல பசயதல் 
297 மதய்தயு 27:1–10

5.49 இரயசு பிலாததுவிற்குமுன் பகைாண்டு வேப்�டுதல் 
298 மோற்கு 15:1
299 யேோவோன 18:28–32
300 லூக்கோ 23:2
301 யேோவோன 18:33–38a
302 மதய்தயு 27:13–14
303 யேோவோன 18:38b
304 லூக்கோ 23:5–7

5.50 பிலாதது இரயசு்வ ஏரோது இோொவிடம் அனுப்புதல் 
305 லூக்கோ 23:8–12

5.51 பிலாதது இரயசு்வ விடுவி்ககை முயற்சிததல் 
306 லூக்கோ 23:13–15
307 மதய்தயு 27:15–21

5.52 இரயசு சிலு்வயில் அ்்றய ஒப்பு்கபகைாடு்ககைப்�டுதல் 
308 யேோவோன 19:1–15
309 மதய்தயு 27:24–25
310 லூக்கோ 23:24–25
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5.53 பிலாததுவின் ரசவகைர இரயசு்வ்க ரகைலி பசயதல் 

311 மதய்தயு 27:27–31

5.54 இரயசு சிலு்வயில் அ்்றயப்�டுதல் 
312 லூக்கோ 23:26–32
313 மதய்தயு 27:33–34
314 லூக்கோ 23:33b–34a
315 யேோவோன 19:23–24
316 யேோவோன 19:19–22
317 மதய்தயு 27:39–43
318 லூக்கோ 23:39–43
319 யேோவோன 19:25–27

5.55 இரயசுவின் மேணம் 
320 மதய்தயு 27:45–47
321 யேோவோன 19:28–30a
322 லூக்கோ 23:46
323 மதய்தயு 27:51–54
324 யேோவோன 19:31–37

5.56 இரயசுவின் அட்ககைம் 
325 யேோவோன 19:38–40
326 மதய்தயு 27:60
327 மோற்கு 15:47
328 லூக்கோ 23:56

5.57 இரயசுவின் கைல்ல்்ற்ககு்க கைாவல் 
329 மதய்தயு 27:62–66
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6  இறுதி நாற்�து நாட்கைள்

6.1 இரயசுவின் உயிரதபதழுதல் 
330 மோற்கு 16:1a
331 லூக்கோ 24:10b, d
332 மோற்கு 16:1b–2
333 மதய்தயு 28:2–6
334 லூக்கோ 24:2–7
335 மோற்கு 16:7
336 லூக்கோ 24:8
337 மதய்தயு 28:8ab
338 லூக்கோ 24:10b–11
339 யேோவோன 20:3–10

6.2 மகைதரலனா மரியாளு்ககு்க கைாட்சி
340 யேோவோன 20:11–18

6.3 இரயசு சில ப�ண்கைளு்ககுத ரதான்றுதல்
341 மதய்தயு 28:9–10

6.4 கைாவற் ரசவகைர மதத த்லவரகைளிடம் புகைார
342 மதய்தயு 28:11–15

6.5 எம்மாவூர பசல்லும் வழியில்
343 லூக்கோ 24:13–35

6.6 சீஷரகைளு்ககு இரயசு கைாட்சியளிததல்
344 யேோவோன 20:19ab
345 லூக்கோ 24:36–43
346 யேோவோன 20:21–23
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6.7 ரதாமாவு்ககு்க கைாட்சியளிததல்

347 யேோவோன 20:24–29

6.8 ஏழு சீஷரகைளு்ககு இரயசு கைாட்சியளிததல்
348 யேோவோன 21:1–14

6.9 ர�துருவிடம் இரயசு ர�சுதல்
349 யேோவோன 21:15–23

6.10 இரயசு சீஷரகைளு்ககு்க பகைாடுதத அருட்�ணி
350 மதய்தயு 28:16–20

6.11 இரயசு சீஷரகைளு்ககு பகைாடுதத கை்டசி அறிவு்ே
351 அப்ய�ோஸ்்தலர 1:3–4a
352 லூக்கோ 24:44–49
353 அப்ய�ோஸ்்தலர 1:4b–8

6.12 இரயசு �ேரலாகைததிற்குத திரும்புதல்
354 லூக்கோ 24:50–51
355 அப்ய�ோஸ்்தலர 1:9b–11
356 லூக்கோ 24:52–53

6.13 �ரிசுதத ஆவியானவரின் வரு்கை
357 அப்ய�ோஸ்்தலர 2:1–11

6.14 இப்புததகைம் எழுதப்�ட்ட ரநா்ககைம்
358 யேோவோன 21:25
359 யேோவோன 20:31
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